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چکیده

دشــت ورامیــن بــر ســر راه خراســان بــزرگ و نقطــۀ تالقــی بیــن شــرق و غــرب ایــران در شــمال مرکــز فــات
ایــران قــرار دارد .ایــن دشــت بهواســطۀ قــرار گرفتــن در جنــوب کوههــای البــرز و تهنشــین شــدن خــاک
آبرفتــی رودخانههایــی کــه از البــرز بــه ســوی کویــر مرکــزی جــاری هســتند ،حاصلخیــز بــوده و محــل تجمــع
جوامــع انســانی اســت کــه شــواهد آن از پارینهســنگی میانــه تاکنــون بهدســت آمــده اســت .ایــن دشــت بــا
متوســط بارندگــی کــم ،بهخاطــر ورود آبهــای جــاری در گذشــته کــه در حالحاضــر بــا احــداث دو ســد بــر
ســر راه رودخانههــای ورامیــن ،مقــدار اندکــی از ایــن آب رودخانههــا بــه ورامیــن میرســد ـ کشــاورزی و
دامپــروری پررونقــی داشــته کــه هنــوز هــم نشــانههای آن قابــل مشــاهده اســت .محوطــۀ زوارهور نیــز از
جملــه اســتقرارگاههایی اســت کــه در حاشــیۀ رودخان ـهای کــه بــه احتمــال زیــاد دائمــی بــوده قــرار داشــته
کــه در حــال حاضــر اثــری از آن قابــل مشــاهده نیســت .ایــن محوطــه از معــدود اســتقرارگاههایی اســت کــه
ســفال آغازنــگارش از آن در دشــت ورامیــن بهدســت آمــده اســت و محوطــۀ کلیــدی در شــرق دشــت ری و
شــمال قــم محســوب میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش معرفــی و توصیــف کلــی ایــن محوطــه و شناســایی
و گونهشناســی شــواهد ســفالی ایــن محوطــه و مطالعــۀ تطبیقــی آن در افــق فرهنگــی شــوش  ،IIبانــش و
آغازایالمــی اســت .پرس ـشهایی کــه در ایــن پژوهــش مطــرح میشــود بهطورکلــی دربــارۀ تغییــرات ســفالی
ایــن محوطــه اســت و اینکــه چــه تعامالتــی بــا اســتقرارگاههای نزدیــک بــه خــود داشــته اســت؟ اســاس
تحلیلهــا بیشــتر متکــی بــر اطالعــات و یافتههــای درونــی و دادههــای میدانــی اســت و نتایــج آن نیــز شــامل
گونهشناســی کامــل ســفال آغازنــگارش ایــن محوطــه و مســتندکردن مرکــز اســتقراری دیگــری از دورۀ
شهرنشــینی (آغازنــگارش) براســاس شــواهد ســفال ایــن دوره اســت.
کلیدواژگان :زوارهور ،دشت ورامین ،آغازنگارش ،سفال.
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مقدمه

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر دارای نظــام کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدفهــای بنیــادی صــورت گرفتــه و از
نظــر روش ،تاریخــی اســت .روش یافتهانــدوزی دادههــا میدانــی اســت و بــا مطالعــۀ نمونههــای موردنظــر
و تطبیــق آنهــا بــا ســایر نمونههــای محوطههــای همزمــان دیگــر بررســی شــده اســت .اســاس تحلیلهــا
بیشــتر متکــی بــر اطالعــات و یافتههــای درونــی اســت.

پیشینۀ مطالعات باستانشناسی آغازشهرنشینی مرکز فالت ایران

اصطــاح «آغــاز نــگارش» را پرفســور دلــوگاز کــه ســالیان دراز در ناحیــۀ دیالــه عــراق کاوشهــای گســتردهای را
سرپرســتی کــرده بــود ،در ســال  1952م .از ســوی مکتــب مؤسســۀ شرقشناســی دانشــگاه شــیکاگو پیشــنهاد
کــرد ( .)Delougaz, 1952در ایــران نیــز در کاوشهــای فرانســویان در شــوش بــود کــه ونســان شــیل نــام
آغازایالمــی را بــر دادههــای آغــاز شهرنشــینی شــوش نهــاد ( .)Scheil, 1905نخســتینبار در مرکــز فــات
در تپهحصــار دامغــان بــود کــه اشــمیت آثــاری از آغــاز شهرنشــینی بهدســت آورد و آنهــا را منتشــر کــرد
( )Schmidt, 1937و بعدهــا دایســون نیــز بعــد از کاوش ،آثــار جدیــدی از ایــن دوران را معرفــی کــرد (Tosi
 .)& Bulgarelli, 1989گیرشــمن در ســالهای  1933تــا  1937م .در تپهســیلک کاشــان بــه آثــاری از ایــن
دوره برخــورد و در کتــاب خــود آنهــا را معرفــی کــرد (گیرشــمن .)1379 ،بعدهــا در طــرح بازنگــری ســیلک،
ملکشــهمیرزادی نیــز آثــاری از دورۀ آغازشهرنشــینی ارائــه داد (ملکشــهمیرزادی. )1391 ،در اریســمان
واقــع در بــادرود نطنــز نیــز آثــاری از آغازشهرنشــینی یافــت و منتشــر شــده اســت ( .)Helwing, 2011در
تپهقبرســتان بوئینزهــرا نیــز آثــاری از ایــن دوره در فعالیتهــای باستانشناســی دانشــگاه تهــران کشــف
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در ایــن مقالــه یافتههــای ســفالی در افــق شــوش  IIاز محوطــۀ زوارهور واقــع در دشــت حاصلخیــز ورامیــن
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ایــن محوطــه در بررســی باستانشناســی دشــت ورامیــن ،بخــش جوادآبــاد در
ســال  1391ش .شناســایی شــد (حصــاری و همــکاران .)1393 ،محوطــۀ زوارهور در حــال حاضــر بخــش
کوچکــی از یــک کارخانــۀ آجرپــزی اســت کــه هنــگام خا کبــرداری جهــت توســعۀ کارخانــه آشــکار شــد و ا گــر
طــرح توســعۀ کارخانــه نبــود ،شــاید تــا ســالها کســی متوجــه ایــن آثــار نمیشــد و ناشــناخته باقــی میماندنــد.
بــا یافــت مــواد فرهنگــی از ایــن محوطــه ،بــرای پرســش مطــرح در مطالعــات اســتقرارگاههای دشــت ورامیــن
دربــارۀ کمیابــی اســتقرارگاههای دورۀ مــورد مطالعــه در دشــت ورامیــن ،پاســخی تقریبــی مشــخص شــد،
امــا پرس ـشهای دیگــری براســاس یافــت آثــار ســفالی از افــق ســیلک  IIIو  ،IVچگونگــی تغییــرات ســفالی
ایــن محوطــه و اینکــه چــه تعامالتــی بــا اســتقرارگاههای نزدیــک بــه خــود داشــته اســت ،مطــرح گردیــد.
ایــن یافتههــا در افــق فرهنگــی شــوش  IIدر خوزســتان ،فــارس ،دشــت ورامیــن ،اریســمان و ســیلک مــورد
مطالعــۀ تطبیقــی قــرار خواهنــد گرفــت (حصــاری و همــکاران1396 ،؛Hessari, 2011؛ Alden, 1982؛
ملکشــهمیرزادی1385 ،؛  .)Ghirshman, 1934در ارزیابــی شــاخصههای ســفالی ،اســاس تحلیلهــا
بیشــتر متکــی بــر اطالعــات و یافتههــای درونــی و دادههــای میدانــی اســت .مهمتریــن هــدف ایــن پژوهــش
مســتند کــردن شــواهد باستانشناســی دورههــای فرهنگــی اواخــر مسســنگی و اوایــل عصــر مفــر غ قدیــم در
ایــن محوطــه اســت کــه میتوانــد بهعنــوان یــک محوطــۀ شــاخص در شــمال مرکــز فــات ایــران ،مســیرهای
اســتقراری بــه جنــوب از طریــق چرمشــهر بــه کهــک قــم ،قلیدرویــش و ســیلک کاشــان را ترســیم کنــد؛
مهمتریــن رویکــرد ایــن پژوهــش ،دسـتیافتن بــه پاســخی اســت در ایــن خصــوص کــه چگونــه یافتههــای
جم ـعآوری شــده از ایــن تپــه میتوانــد فرهنــگ پیوســتگی فرهنــگ ســیلک  IIIرا بــه فرهنــگ ســیلک IV
ً
تفســیر کنــد؟ و ایــن فرضیــه نیــز وجــود دارد کــه احتمــاال یــک فرهنــگ بومــی و مختــص بــه دشــت ورامیــن
کــه بــا جنــوب و شــمال دشــت تعامــات جــدی داشــته ،وجــود داشــته اســت.
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موقعیت جغرافیایی

تپــۀ باســتانی زوارهور در نزدیکــی روســتایی بــه همیــن نــام ،مابیــن دو روســتای زوارهور و محمدآبــاد عربهــا
در بخــش جوادآبــاد از توابــع شــهر ورامیــن در اســتان تهــران و در مختصــات جغرافیایــی عرضشــمالی 05/3
 35 15و طولشــرقی  51 43 27/3در ارتفــاع  870متــری از ســطح دریــا قــرار دارد .در قســمت غــرب ایــن
َ
محوطــه ،کــورۀ آجرپــزی رهبــر متعلــقبــه آقــای للــوی قــرار دارد و فاصلــۀ آن تــا جــادۀ اصلــی آســفالته 100
ش گیاهــی بــوده و اطــراف آن را زمینهــای کشــاورزی احاطــه کــرده
متــر اســت .ایــن محوطــه فاقــد پوش ـ 
اســت .درحقیقــت ایــن محوطــه بهشــکل یــک تپــه نمایــان نیســت و تمــام آثــار محوطــه زیــر رســوبات بســیار
ُ
ســنگین از لــس کــه نشــان از یــک رســوب ســیالبی میدهــد ،قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  1و نقشــه  1و .)2
قســمتی از محوطــه توســط کــورۀ آجرپــزی مــورد تخریــب و خا کبــرداری قــرار گرفتــه اســت .ســفالهای
پراکنــدۀ روی محوطــه نیــز بهدلیــل همیــن خا کبــرداری بــرروی ســطح آمدهانــد ،وگرنــه رســوبات ســنگین
ً
چنــان روی محوطــه را پوشــاندهاند کــه اجــازۀ مشــاهده و دســت یافتــن بــه آثــار را نمیدهنــد .ضمنــا ایــن
محوطــه در نزدیکــی تپــۀ ساســانی زوارهور قــرار دارد کــه فاصلــۀ آنهــا از همدیگــر حــدود  500متــر اســت.

تصویر  .1نمای جنوبی محوطه (نگارندگان.)1392 ،
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شــده اســت (مجیــدزاده .)1356 ،آثــاری از ســگزآباد نیــز بهدســتآمــده کــه شــامل  55قطعــه گلنوشــته
اســت کــه تاکنــون طــرح و تصویــری از آنهــا منتشــر نشــده و فقــط بهصــورت یــک خبــر ،اطالعــات ناقصــی
از آن بــه چــاپ رســیده اســت (طالیــی .)1377 ،در قلیدرویــش قــم نیــز در چندیــن فصــل کاوش ،آثــاری
یافــت و منتشــر شــده اســت (ســرلک 1389 ،و عقیلینیاکــی .)1390 ،همچنیــن آثــاری از هــزارۀ چهــارم و
ســوم ق.م .در بررس ـیهای قمــرود کشــف شــده اســت (کابلــی .)72 :1378 ،در نظرآبــاد کــرج نیــز آثــاری
توســط مجیــدزاده یافــت و منتشــر شــد ه اســت (مجیــدزاده .)1378 ،در دشــت ورامیــن نیــز در تپــه شــغالی
آثــاری یافــت و منتشــر شــده (حصــاری و همــکاران )1386 ،و همچنیــن در هفــت فصــل کاوش در محوطــۀ
ســفالین آثــار بســیاری از ایــن دوره بهدســت آمــده کــه تعــدادی از آنهــا تاکنــون معرفــی شــدهاند (حصــاری
و اکبــری1386 ،؛ .)Hessari, 2011
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گونههای سفالی

از زوارهور مجموعــۀ ســفالی جمـعآوری گردیــد و در یــک رونــد میدانــی و ســپس در یــک مطالعــۀ تطبیقــی در
گونههــای زیــر طبقهبنــدی شــد (قاســمی.)1392 ،

اینگونــۀ ســفالی کــه از ایــن پــس بــا نــام اختصــاری  CLEBUGمعرفــی میشــود ،بهصــورت چر خســاز
ً
ســاخته شــده ،خمیــرۀ خاکســتریرنگ داشــته و شــامل ســفالهای غالبــا ســاده و بهنــدرت همــراه بــا
خطــوط کنــده و برجســتۀ مــوازی ،مثلثــی و لــوزی در نزدیکــی کــف یــا بدنــه اســت .ســطح خارجــی همگــی
قطعــات ایـن گونــۀ ســفالی بهصــورت نامنظــم در ردیفهــای افقــی و عمــودی داغدار شــده ،بهطوریکــه رد
وســیلهای کــه بــرای انجــام ایــن منظــور اســتفادهشــده ،بهســادگی بــرروی ســفالها قابـل تشــخیص اســت.
ایــن عملیــات بــرروی ســطح داخلــی ،نظــم بیشــتری داشــته و در ا کثریــت مــوارد بهصــورت افقــی مشــاهده
میشــود .اینگونــه داغدار کــردن ،از گونههــای دیگــر خاکســتری عمیقتــر بــوده و تعــداد نمونههایــش
ً
نیــز بیشــتر اســت .خــاک مــورد اســتفاده بــرای اینگونــۀ ســفالی بــا وجــود دانههــای شــن ،خــاک نســبتا
پا کــی بــوده و فاقــد ناخالصــی قابــل مشــاهده بــا چشــم غیرمســلح اســت .خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفالگر
در حــد قابــل قبولــی ورز داده شــده و ســفال از بافــت پیوســته و مســتحکمی برخــوردار اســت؛ بهطوریکــه
قطعــات ســفال در هنــگام برخــورد بــا زمیــن ،صــدای زیــری مشــابه صــدای جلینــگ از خــود تولیــد میکننــد.
شــکلدهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم و دقــت در اجــرای تزئینــات ،مؤیــد اســتفاده از چــرخ ســفالگری
اســت ،ا گرچــه داغدارشــدن ســطوح داخلــی و خارجــی در برخــی قطعــات باعــث محــو رد خطــوط مــوازی
چــرخ بــرروی ســفالها شــده اســت .بــا ایــن وجــود در ســطح داخلــی بســیاری از قطعــات ایـن گونــۀ ســفالی
بهســختی میتــوان خطــوط قاطــع و منظمــی از چــرخ را مشــاهده کــرد و در غالــب مــوارد رد چــرخ بــا اثــر
دســت ســفالگر کــه بــدون نظــم در ســطح داخلــی ســفال کشــیدهشــده ،گــم شــده اســت.
ن گونــۀ ســفالی از شــرایط پخــت مناســبی برخــوردار بوده و قطعــات از کیفیت پخت یکســانی برخوردار
ایـ 
هســتند .اشــکال شناساییشــده در اینگونــۀ ســفالی شــامل ظــروف بــا دهانــۀ بــاز و بســته بــوده کــه اغلــب
دارای لبههــای بــه بیــرون تاخــورده و کفهــای تخــت هســتند .عالو هبــر ایــن ،نمونههایــی از ظــروف
جامهــای کوچــک نیــز در بیــن اشــکال مختلــف اینگونــه قابــل مشــاهده اســت .کفهــای شناساییشــده
در ایــنگونــۀ ســفالی از نــوع کفهــای تخــت هســتند کــه متعلــقبــه ظروفــی بــا بدنههــای کرویشــکل و
یــا نیمکرویشــکلاند .رنــگ خمیــرۀ ســفالها  Light Gray GLEY1 7/1و پوشــش داخلــی یــا خارجــی
ظــروف در همیــن طیــف رنــگ اســت (تصویــر .)2

تصویر  .2گونۀ ( CLEBUGنگارندگان.)1393 ،
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گونۀ دو

تصویر  .3گونۀ ( FIGTEGنگارندگان.)1393 ،
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اینگونــۀ ســفالی کــه بــا نــام اختصــاری  FIGTEGمعرفــی میشــود ،دستســاز بــا خمیــرۀ خاکســتری
ً
ً
متمایــل بــه قهــوهای یــا ســیاهرنگ شــامل ســفالهای غالبــا ســاده (غیرمنقــوش) بــا بدنههــای نســبتا
نــازک اســت کــه مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع کانــی اســت و بهصــورت شــن درشــت همگــن بــا
ن گونــۀ ســفالی بــا بافتــی
کیفیــت دانهبنــدی خــوب تــا بســیار خــوب در بافــت قطعــات نمــود مییابــد .ای ـ 
ً
ن
نســبتا ســخت و ســاختار پیوســتۀ آن در مقطــع شکســتگی بیقاعــده اســت .ســطح خارجــی قطعــات ای ـ 
گونــه گاهــی بهصــورت نامنظــم و بــا کیفیتــی نــازل داغدار شــده کــه درمــورد قطعاتــی کــه رنــگ متمایــل
بــه قهــوهای دارنــد ،از کیفیــت مطلوبتــری برخــوردار بــوده اســت .ســطح داخلــی ظــروف کــه همــۀ آنهــا
ً
بــدون اســتثناء از نــوع ظــروف شــکمدار بــا دهانههــای تنــگ هســتند ،شــامل ســطوح نســبتا ناهمــواری بــا
نمــود ذرات شــن اســت کــه اغلــب بــه رنــگ ســیاه زغالــی قابــل مشــاهده بــوده و ایــن یکــی از ویژگیهــای بــارز
جهــت شناســایی آنهاســت.
ً
خــاک مــورد اســتفادۀ ســفالگر بــرای ســاخت ســفال ،خــاک نســبتا پاکــی بــوده و ناخالصــی مهمــی جــز
مــواردی انــدک در بافــت آن قابــل مشــاهده نیســت .خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفالگر در حــد قابــل قبولــی
ً
ورز داده شــده ،ولــی درصــد بــاالی مادهافــزودۀ شــنی ســبب شــده کــه ســفال از بافــت نســبتا تــردی برخــوردار
باشــد و ازهمی ـنرو بــا ســهولت بیشــتری نســبت بــه دیگــر گونــۀ ســفال خاکســتری قابــل شکســتن باشــد.
اشــکال اینگونــه بــا وجــود شــواهدی اعــم از رد نامنظــم دســت در ســطوح داخلــی بهویــژه در مــورد لبههــای
ً
ق
ظــروف میتوانــد دلیلــی بــر دستســاز بــودن آنهــا باشــد .شــکل تقریبــا گردشــدۀ زوایــای قطعــات متعل ـ 
بــه کــف و عــدم وجــود هرگونــه نمــودی از رد چــرخ بــرروی ســطوح داخلــی و خارجــی ســفال ایــن ویژگــی
را تقویــت میکنــد .ایــنگونــه از شــرایط پخــت مناســبی برخــوردار بــوده و قطعــات آن از کیفیــت پخــت
یکســانی برخوردارنــد ،ا گرچــه کیفیــت پخــت چنــان نبــوده کــه بتوانــد از تــردی بافــت ســفالها بکاهــد.
اشــکال شناساییشــده در ای ـن گونــه ،تنهــا ظــروف شــکمدار بــا دهانههــای بســته و لبههــای بــه بیــرون
تاشــده و همچنیــن لبههــای کشــیده در ابعــاد مختلــف را دربــر میگیــرد .جــز چنــد نمونــۀ معــدود کــه آثــاری
از نقــوش داغدار و یــا برجســته هندســی ســاده در نزدیــک لبــه را بــه همــراه دارنــد ،مابقــی قطعــات ایـن گونــه
فاقــد هرگونــه تزئینــی هســتند .خمیــرۀ ایــنگونــه شــامل رنــگ  GLEY1 6/N Grayاســت و پوشــش ظروف
نیــز بــه رنــگ  GLEY1 5/1 Greenish Grayاســت (تصویــر .)3
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گونۀ سه

گونۀ چهار

ً
ن گونــۀ ســفالی بــا بافتــی نیمهســخت کــه نســبتا از گونــۀ ســوم خشـنتر اســت ،چر خســاز بــوده و بــا خمیــرۀ
ایـ 
قهــوهای متمایــل بــه نارنجــی و پوشــش گلــی غلیــظ قرمزرنــگ ســاخته شــده کــه نــام اختصــاری آن FIBES
ً
ً
اســت .ایــنگونــه شــامل ســفالهای غالبــا ســاده و ندرتــا منقوشــی اســت کــه مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در
ً
آنهــا از نــوع گیاهــی ریــز اســت و بهصــورت حفرههــای طولــی باریکــی در ســطوح داخلــی و ندرتــا خارجــی
همگــی قطعــات نمــود یافتــه و ایــن جــزء یکــی از ویژگیهــای بــارز آن اســت .انــدازۀ ایــن افزودههــا حدا کثــر
 5میلیمتــر اســت .ســطح خارجــی همگــی قطعــات اینگونــه بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از پوشــش گلــی
ً
غلیــظ غالبــا نخــودی رنگــی کــه در اثــر شــرایط کــوره ،طیفــی از رنگهــای تیــره و روشــن متمایــل بــه قرمــز را
دربــر میگیــرد ،پوشــاندهشــده اســت .رنــگ آنهــا  2.5Y 8/4 Pale Yellowو 7.5YR 7/2 Pinkish Gray
اســت .شــکلدهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم و دقــت در اجــرای تزئینــات و همچنیــن وجــود رد چــرخ

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

نــام اختصــاری ایــنگونــه  FIGOPاســت .ایــنگونــۀ چر خســاز بــا خمیــرۀ قهــوهای متمایــل بــه نارنجــی
و پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنــگ بزرگتریــن گونــۀ شناساییشــده در ایــن مجموعــه اســت و شــامل
ً
ً
ســفالهای غالبــا ســاده و ندرتــا منقوشــی اســت کــه مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع کانــی ریــز اســت
کــه انــدازۀ آنهــا حداکثــر  0/5میلیمتــر اســت .ســطح خارجــی همگــی قطعــات بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از
پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنگــی پوشــیدهشــده کــه درمــورد ظــروف ظریفتــر بهصــورت مطلوبــی صیقــل داده
شــده اســت؛ بهطوریکــه رد وســیلهای را کــه بــرای انجــام ایــن منظــور اســتفادهشــده ،بهســادگی میتــوان
بــرروی ســفالها تشــخیص داد .ایــن ســفالها در ســطح داخلــی جــز در نمونــۀ ظروفــی بــا دهانــۀ بــاز کــه بــا
پوششــی مشــابه ســطح خارجــی پوشــانیده شــدهاند ،ســاده و دس ـتنخورده باقــی ماندهانــد .خــاک مــورد
ً
اســتفادۀ ســفالگر بــرای ســاخت اینگونــه بــا دانههــای نســبتا فــراوان و غیرهمگــن شــن در اندازههــای
متنــوع بــوده و بــا چشــم غیرمســلح قابــل مشــاهده اســت.
شــکلدهی مناســب ظــروف و تناســب فــرم و دقــت در اجــرای تزئینــات و همچنیــن وجــود رد چــرخ
بــرروی ســطح داخلــی ســفالها ،همگــی مؤیــد اســتفاده از چــرخ ســفال در تولیــد اینگونــه اســت ،بهویــژه
اینکــه اینگونــه یکــی از پرتنو عتریــن و پرمصرفتریــن ســفالهای مــورد اســتفاده در ایــن محوطــه بــوده
ن گونــه
کــه تولیــد انبــوه آن بیشــک نیازمنــد اســتفاده از فنــون پرســرعتتر تولیــد ســفال بــوده اســت .ای ـ 
از شــرایط پخــت مطلوبــی برخــوردار بــوده و تیرگــی موجــود در مغــز برخــی قطعــات ،خللــی در صحــت و
قــوت ایــن برداشــت بهوجــود نم ـیآورد .اشــکال شناساییشــده در ای ـن گونــه در مقایســه بــا دیگــر گونههــا
از تنــوع بیشــتری برخــوردار اســت .بیشــتر فرمهــا از نــوع ظــروف بــا دهانــۀ بــاز هســتند کــه اغلــب دارای
لبههــای پیچخوردهانــد .عالوهبــر ایــن ،نمونههایــی از ظــروف بــا لبههــای ســاده و همچنیــن ظــروف
بــدون زاویــه شــامل بشــقابهای کمعمــق بــا لبههــای پخشــده بــه داخــل و کاس ـههای کوچــک و بــزرگ
نیمکرویشــکل ،ظــروف بــا گــردن کوتــاه و لبههــای بــه بیــرون خمیــده و یــا تاخــورده و گاهــی اوقــات
نمونههــای لول ـهدار نیــز در بیــن آنهــا دیــده میشــود .بــا وجــود اینکــه ای ـن گونــه بهعنــوان یــک گونــۀ
ی شــده ،لیکــن نمونههــای بــدون نقــش نیــز قابــل مشــاهده هســتند ،البتــه یکــی
ســفالی منقــوش شناســای 
از مهمتریــن دالیــل آن ،محــدود بــودن نقــوش تزئینــی بــه نوارهــای باریــک یــک ،دو یــا س ـهتایی مــوازی
بــرروی زاویــۀ بدنههــا ،گــردن ظــروف و یــا روی لبــۀ آنهــا (بهصــورت خطــوط کوتــاه عمــود بــه لبــۀ ظــرف)
اســت .نقشمایههــای تزئینــی استفادهشــده در ایــن ســفالها ،همگــی از نــوع هندســی هســتند کــه نــوع
ن گونــۀ ســفال  GLEY1 2.5/N Blackو  2.5Y 7/3اســت
نقــش در آنهــا متنــوع اســت .رنــگ نقــش ای ـ 
و مغــز ســفال بــه رنــگ  7.5YR 7/2 Pinkish Grayو همچنیــن پوشــش گلــی آنهــا بــه رنــگ 2.5Y 8/4
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گونۀ پنج

اینگونــه خشــن بــا طیــف رنــگ نخــودی و یــا متمایــل بــه کرمرنــگ و صورتــی شــامل ســفالهای ســادۀ
قالبســازی اســت کــه مادهافــزودۀ استفادهشــده در آنهــا از نــوع گیاهــی درشــت بــا ناخالصــی بــاالی شــن
بــوده و ســطح خارجــی آنهــا نمــود خشــن و زبــر داشــته کــه علــت آن نحــوۀ تولیــد آنهاســت و بــه نــام کاســۀ
ن گونــه بــا رد عمیــق انگشــتان
لبهواریختــه یــا  BRBمعــروف اســت .ســطح داخلــی قطعــات متعلــقبــه ای ـ 
ســفالگر همــراه اســت و لبههــای ظــروف بــا اســتفاده از یــک شــئ ،ماننــد قطع ـهای ســفال ،اســتخوان و یــا
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بــرروی ســطح داخلــی ســفالها مؤیــد اســتفاده از چــرخ ســفالگری در تولیــد اینگونــۀ ســفالی اســت .اشــکال
شناساییشــده در ایــنگونــه در کل نزدیکــی فراوانــی را بــا گونــۀ ســه نشــان میدهــد و شــاید درواقــع تنهــا
تفــاوت موجــود میــان آنهــا محــدود بــه جنــس ســفال باشــد .نقشمایههــای تزئینــی استفادهشــده در ایــن
ســفالها همگــی از نــوع هندســی بســیار ســاده (خطــوط مــوازی) هســتند .رنــگ خمیــرۀ آنهــا 7.5YR 7/2
 Pinkish Grayاســت (تصویــر .)5
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انگشــت دســت بهصــورت پــخ درآمــده اســت .مادهافــزودۀ آنهــا کاه درشــت بــا ابعــادی بهطــول یــک و نیــم
ســانتیمتر اســت و همچنیــن داخــل خــاک ســفال بهعمــد شــن متوســط و ریــگ ریــز اضافــهشــده کــه درشــتی
ً
تشــده
ایــن مــادۀ کانــی بــه زبــری ســطح ســفال افــزوده اســت .تقریبــا انــدازۀ دهانــۀ تمامــی قطعــات یاف 
ً
یکســان بــوده و در حــدود  16ســانتیمتر اســت ،نســبتا محکــم ســاختهشــده و در بیشــتر نمونههــا ظــروف بــا
حــرارت کامــل پختــهشــده اســت و عالئــم دودزدگــی در بیــن نمونههــا مشــاهده نشــد .همچنیــن ایــن پخــت
باعــثشــده تمامــی مــوادافــزودۀ گیاهــی ســوخته و داخــل کاســهها متخلخــل شــود .گل ســفال بهنظــر
ُ
میرســد کــه خیلــی منســجم نبــوده و شــل ســاختهشــده ،چرا کــه بعــد از پخــت ســفال داخــل آن خلل وفــرج
زیــادی مشــاهده میشــود .بههمیــن علــت ظــرف مناســبی بــرای حمــل یــا نگهــداری هیچگونــه مایعــات و
حتــی ســیاالت ســفت نیســت (حصــاری و همــکاران .)39 :1396 ،كاس ـههای لبهواریختــه از مــواد اولیــۀ
قابــل دسترســی بهصــورت فــوری تولیــد شــده بــود .خمیــرۀ ایــن كاســه بســیار خشــن اســت ،مــوادافــزودۀ
ً
مــورد اســتفاده شــامل حجــم زیــادی از كاه و احتمــاال دیگــر مــواد در دســترس بــوده اســت .زمختــی خمیــر
ً
استفادهشــده اثبــات میكنــد كــه مراحــل نســبتا كمــی روی خمیــر صــورت گرفتــه و بنابرایــن هزینــۀ كارگــر
كــم بــوده اســت .درحقیقــت تولیــد كاســه یــك فراینــد ســاده بــوده اســت .ایــن ظــروف در قالبهــای ســفالی
و یــا بــا دســت ســاخته شــده بودنــد و رنــگ مغــز آنهــا شــامل رنگهــای 10R 6/6 Light Redو 2.5Y 8/4
 Pale Yellowاســت (تصویــر .)6
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ایــنگونــه ســفال دستســاز بــا رنــگ نخــودی و مایــل بــه صورتــی شــامل ظروفــی ســاده و کمعمــق اســت
کــه بــه نــام ســینی بانشــی یــا اروکــی شــناخته میشــوند (حصــاری و همــکاران .)40 :1396 ،بهنظــر میرســد
ایــنگونــه ســفال ســاده و بــدون هیچگونــه تزییــن و نقشــی ســاخته شــده و نــام اختصــاری آن  B.Tاســت.
ً
ً
مادهافــزودۀ ایــن ســفالها معمــوال گیاهــی و از کاه نســبتا درشــت اســت کــه طــول آنهــا بــه  0/7ســانتیمتر
نیــز میرســد ،ولــی داخــل خــاک بهعمــد مقــداری شــن نــرم کــه بهنــدرت بــه  2میلیمتــر میرســند دیــده
میشــود .بهنظــر میرســد کــه در ابتــدا بهصــورت چانــۀ گلــی بــوده کــه آنرا ماننــد خمیــر نــان پهــن کــرده
و لبههــای ظــرف را در لبــۀ پشــت بــه داخــل خــم و روی ظــرف را بــا دســت و نــوک انگشــتان صــاف و همــوار
میکردهانــد .ســطح خارجــی آنهــا نمــودی خشــن و زبــر دارد کــه حاصــل نحــوۀ تولیــد آنهاســت .کــف
ظــروف ایــنگونــه بهواســطۀ تمــاس بــا زمیــن خاکــی در خــال تولیــد ،شــواهدی از ســطح ناهمــواری را
بههمــراه دارد ،چرا کــه ظــرف قبــل از خشکشــدن و بهمنظــور شــکلدهی بــرروی زمیــن قــرار میگرفتــه
اســت .ظاهــر ظــروف یکســان هســتند ،هرچندکــه ظــرف کاملــی کــه بتــوان برمبنــای آن ،ظاهــر ظــروف را
بازســازی کــرد بهدســت نیامــده اســت .انــدازۀ ظــروف و حتــی ضخامــت ظــروف نیــز متغیــر اســت .حــرارت
پخــت ظــروف کافــی بــوده اســت .تعــدادی از ظــروف دارای مغــز دودزده هســتند ،هرچنــد تعــداد آنهــا کــم
اســت .حــرارت اینگونــه ســفال از گونههــای دیگــر کمتــر و اســتحکام آنهــا نیــز کمتــر اســت .گل ظــروف
ُ
شــل و انســجام آنهــا کــم اســت و داخــل آنهــا مملــو از خللوفــرج اســت کــه علــت آن آمیــزۀ گیاهــی آن
اســت .بهنظــر میرســد گل خیلــی ورز داده نشــده اســت .اینگونــه ظــروف بــدون پوشــش گلــی بــوده و رنــگ
خمیــرۀ آنهــا  10R 8/3 Pinkو  2.5Y 8/2 Pale Yellowاســت (تصویــر .)7
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 8/2 Pale Yellowداشــته و شــامل ســفالهای منقــوش بــا نقــوش هندســی و بــه رنــگ ســیاه ،کــرم و
قرمــز هســتند و بدنههــای آنهــا نــازک و بیــن  4تــا  7میلیمتــر اســت .مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا
ً
از نــوع گیاهــی و کانــی بســیار ریــز اســت کــه ندرتــا طــول ایــن آمیزههــا بــه نیــم میلیمتــر میرســد .خــاک
ســفال بــا دانهبنــدی بســیار خــوب در بافــت نمــود مییابــد .خمیــرۀ مــورد اســتفادۀ ســفالگر در حــد خیلــی
ً
خــوب ورز داده شــده و ســفال را از بافــت نســبتا محکمــی برخــوردار کــرده اســت .ایــنگونــه از شــرایط پخــت
مناســبی برخــوردار بــوده و ســطح خارجــی ظــروف بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از پوشــش گلــی غلیــظ کــرم
یــا قرمزرنگــی پوشــانده شــده و روی ایــن پوشــش ،اندکــی صیقــل داده شــده اســت .همچنیــن هیچگونــه
نقشــی غیــر از رنــگ روی اینگونــه ســفالها مشــاهده نشــده اســت .نقشمایههــای تزئینــی استفاد هشــده
ً
در ایــن ســفالها همگــی از نــوع هندســی ســاده هســتند کــه معمــوال در نیمــۀ باالیــی ظــرف نمــود مییابنــد.
رنگهــای مــورد اســتفاده در ایــنگونــه شــامل رنگهــای GLEY1 2.5/N Black ,10 R 6/6 Light
 Redو Pale Yellow 4/8 2.5Yاســت (تصویــر .)8
.
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گونۀ هشت
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گونۀ نه

ن گونــۀ ســفالی دستســاز کــه از ایــن پــس بــا نــام اختصــاری  FIRGSمعرفــی میشــود ،دارای خمیــرۀ
ای ـ 
ً
ً
قرمــز متمایــل بــه صورتــی اســت و شــامل ســفالهای غالبــا ســاده (غیرمنقــوش) بــا بدنــۀ نســبتا نــازک اســت
و مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آن از نــوع کانــی اســت کــه بهصــورت شــن ریــز بــه ابعــاد تــا  0/3میلیمتــر هســتند
کــه همگــن بــوده و بــا کیفیــت دانهبنــدی خــوب تــا بســیار خــوب در بافــت قطعــات نمــود مییابنــد .خمیــرۀ
مــورد اســتفادۀ ســفالگر در حــد قابــل قبولــی ورز داده شــده اســت .اشــکال ایــنگونــه بــا وجــود شــواهدی اعــم
از رد نامنظــم دســت در ســطوح داخلــی بهویــژه در مــورد لبههــای ظــروف میتوانــد دلیلــی بــر دستســاز
ً
بــودن آنهــا باشــد .شــکل تقریبــا گردشــدۀ زوایــای قطعــات متعلــقبــه کــف و عــدم وجــود هرگونــه نمــودی
از رد چــرخ بــرروی ســطوح داخلــی و خارجــی ســفال ،ایــن ویژگــی را تقویــت میکنــد .اینگونــه از شــرایط
پخــت مناســبی برخــوردار بــوده و قطعــات از کیفیــت پخــت یکســانی برخوردارنــد .خمیــرۀ ایــنگونــه ســفال
شــامل رنــگ  10R 7/3 Pale Redاســت و پوشــش خارجــی ظــروف نیــز بــه رنــگ YR 5/4 Reddish 2.5
 Brownاســت (تصویــر .)10

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

ن گونــۀ ســفالی چر خســاز بــا خمیــرۀ قهــوهای متمایــل بــه نارنجــی و پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنــگ شــامل
ایـ 
ســفالهای ســادهای اســت کــه دو دهانــه دارنــد و نــام اختصــاری آنهــا  MV 2اســت .مادهافــزودۀ بهکاررفتــه
در آنهــا از نــوع کانــی ریــز بــه قطــر تــا  0/5میلیمتــر و گیاهــی تــا طــول  0/5ســانتیمتر اســت .ســطح خارجــی
همگــی قطعــات اینگونــه بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنگــی پوشــیدهشــده اســت.
ن گونــه شــبیه بــه گونــۀ ســوم اســت .مغــز ســفال بــه رنــگ 10YR 7/3 Very
تمامــی مشــخصات دیگــر ای ـ 
 Pale Brownو پوشــش گلــی آنهــا نیــز بــه رنــگ  2.5Y 8/4 Pale Yellowهســتند (تصویــر .)9
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گونۀ ده

ایــنگونــۀ ســفالی بــا خمیــرۀ صورتــی متمایــل بــه نارنجــی و پوشــش گلــی غلیــظ نخودیرنــگ شــامل
ً
ســفالهای غالبــا ســاده اســت کــه مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آنهــا از نــوع گیاهــی ریــز بهطــول  15میلیمتــر
و کانــی بهقطــر  2میلیمتــر اســت و نــام اختصــاری آن  FIBSاســت .ســطح خارجــی همگــی قطعــات
ً
اینگونــه بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از پوشــش گلــی غلیــظ غالبــا نخودیرنگــی کــه در اثــر شــرایط کــوره
طیفــی از رنگهــای تیــره و روشــن متمایــل بــه قرمــز را دربــر میگیــرد ،پوشــانیده شــده اســت.
اشــکال شناساییشــده در اینگونــه شــامل شــکلهای ســاغرهای پایهبلنــد و پایهکوتــاه ،کاس ـههای بــا
بدنــۀ کــروی ،لیــوان و ظــروف لول ـهدار هســتند .نقــوش مــورد اســتفاده در اینگونــه شــامل خطــوط ســاده
ً
یشــود .کــف
هندســی اســت کــه منحصــرا در قســمت بــاال و نزدیــک گــردن ظــرف بــه رنــگ ســیاه مشــاهده م 
ظــروف در ایــنگونــه مقعــر اســت .رنــگ مغــز ســفال در ایــنگونــه 2.5YR 7/3 Light Reddish Brown
بــوده و رنــگ نقــش  GLEY1 2.5/N Blackو رنــگ روکــش شــامل رنگهــای 10YR 8/4 Pale Yellow
و  2.5Y 8/3 Pale Yellowاســت (تصویــر .)11

گونۀ یازده

ن گونــۀ ســفالی کــه نــام اختصــاری آن  FIGBاســت بــا خمیــرۀ صورتــی 2.5YR 7/3 Light Reddish
ای ـ 

 Browو پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنــگ  2.5Y 8/3 Pale Yellowشــامل ســفالهای ســادهای اســت کــه
مادهافــزودۀ بهکاررفتــه در آن از نــوع کانــی ریــز اســت کــه حدا کثــر بزرگــی آنهــا بــه نیــم میلیمتــر و گاهــی بــه
حدا کثــر طــول  3میلیمتــر میرســد .ســطح خارجــی همگــی قطعــات ایــنگونــه بــدون اســتثناء بــا اســتفاده از
پوشــش گلــی غلیــظ کرمرنگــی پوشــانیده شــده اســت .تعــداد اندکــی از ظــروف ،منقــوش بــه نقــوش هندســی
ســادهای هســتند کــه بــه رنگهــای قهــوهای  10R 4/3 Weak Redو ســیاه  GLEY 1 2.5/N Backدر
یــک ســوم باالیــی ظــرف رســم شــدهاند .ضخامــت بدنــۀ ظــروف از  6میلیمتــر تــا  10میلیمتــر متغیــر اســت.
تعــدادی از ظــروف بــا کــف نخبــر و همچنیــن ظروفــی بــا کــف مقعــر کــه میراثــی از دورۀ مسســنگی هســتند
در میــان ایـن گونــه مشــاهده میشــوند .بیشــتر ظــروف در ایــنگونــه ،از نــوع ظــروف بــا دهانــۀ بــاز هســتند
کــه اغلــب دارای لبههــای ســادۀ گــرد هســتند .همچنیــن ظــروف بــدون زاویــه شــامل کاس ـههای کوچــک
مخروطــی و نیمکرویشــکل ،ســاغرهایی بــا لبههــای بــه بیــرون خمیــده و پایــهدار نیــز در بیــن اشــکال
مختلــف ایـن گونــه مشــاهده میشــود (تصویــر .)12
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مطالعۀ تطبیقی

جهــت تجزیــه و تحلیــل ،گونههــای ســفالی شناساییشــده از محوطــۀ زوارهور و بررســی دقیقتــر ارتباطــات
فرهنگــی میــان اســتقرارهای داخــل و خــارج از حــوزۀ فرهنگــی در یــک افــق تاریخــی مــورد مطالعــۀ تطبیقــی
قــرار میگیرنــد .در یــک نــگاه کلــی مجموعــۀ ســفالی بهدســتآمده از زوارهور از جملــه ظــروف لولــهدار،
ظــروف لبهواریختــۀ کوتــاه ،ظــروف بانشــی و نیــز ظــروف پایـهدار بیانگــر اســتقراری از دورۀ آغازنــگارش افــق
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نتیجهگیری

حضــور کاســههای لبهواریختــه بــرروی ایــن محوطــه بایــد نشــاندهندۀ برخــی فعالیتهــای خــاص
و متنــاوب باشــد .میتــوان از طریــق اندازههــای مختلــف ظــروف ،برخــی از مــدارک مدیریتی-نظارتــی
را بررســی و مشــخص کــرد .بهنظــر میرســد دورۀ زمانــی یافتههــای ســطحی ایــن محوطــه بــه پیــش از
ُ
دورۀ آغازایالمــی یــا همــان افــق شــوش  IIبرس ـد .شــاخصههای ایــن دورۀ فرهنگــی در گونههــای ســفال
کاســههای لبهواریختــه و ســینی بانشــی  :IIظریــف نخــودی ســاده در فرمهــای خمرههــای لول ـهدار بــا
ً
لبههــای پهــن و کاس ـهها ،خمرههــا بــا لبــۀ پیچیــده وکاس ـهها و فنجانهایــی بــا لبــۀ ســاده کــه معمــوال
چر خســازند ،قابــل طبقهبنــدی هســتند .ایــن نمونههــا در گاهنــگاری نســبی دورۀ فرهنگــی شــوش  IIمیانــه
و جدیــد پیشــنهاد میگردنــد.
براســاس گونهشناســی ســفالهای بهدســتآمده شــاهد آن هســتیم کــه در اســتقرار مردمــان ایــن
محوطــه تمایــل بــه اســتفاده از ســفالهای منقــوش چر خســاز بــه نســبت بقیــه انــواع گونههــا بیشــتر بــوده
ً
ً
کــه شــاید خــود نشــان از ســطح نســبتا باالیــی از رفــاه نســبی اجتماعــی و یــا ســطح درآمــد نســبتا بــاال و یــا توجــه
بــه امــری آئینــی  -فرهنگــی خاصــی دارد .نســبت پائیــن ســفالهای کاربــردی ماننــد کاســۀ لبهواریختــه
شــاید مؤیــد غیرصنعتــی و غیــر تولیــدی بــودن آن باشــد.
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باستانشناســی ایــران .تهــران :پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری،
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شــوش  IIاســت .كاســۀ لبهواریختــه کوتــاه ،متداولتریــن نــوع ســفال در افــق شــوش  IIب هشــمار م ـیرود.
مشــهورترین تعبیــر درخصــوص کاربــرد آنهــا بهصــورت كاسـههای جیرهبنــدی در نظــام توزیعــی بازپخــش
ً
تعریــف شــد ه اســت .دربــارۀ پرا کندگــی و کاربــرد ایـن گونــه ظــرف کامــا بحــث شــدهاســت (عبــدی.)1378 ،
ســینیهای بانشــی بهدسـتآمده از محوطههــا در اشــکال گــرد و تعــدادی بیضویشــکل هســتند کــه البتــه
در تپهســفالین پیشــوا بادامیشــکل آنهــا نیــز بهدســت آمــدهاســت .براســاس یافتههــای ســفالی میتــوان
تفاوتهــای زمانــی بــارز بیــن دو نــوع کاســۀ لبهواریختــه را کــه یکســری از نــوع کاســههای کمعمــق
خشــن هســتند ،درکنــار ظــروف لول ـهدار بــا لبههــای پهــن ،ظروفــی بــا نــوار منقــوش دارای شــاموت کاه،
خمرههــای بــا بدنــۀ منحنیشــکل بــا لولههــای بلنــد بهســمت بــاال و لولههــای کوتــاه و اریــب بــرروی ظــرف
وصلشــده همزمــان بــا آثــار دورۀ افــق ســیلک IVپیشــنهاد کــرد.
ســفالهای شــاخص آغازنگارشــی افــق شــوش  IIزوارهور را میتــوان درکنــار محوطههــای شــاخص ایــن
دوره ماننــد تپهســفالین در دشــت ورامیــن بهمــوازات بــا دشــت قــم ،کاشــان و نطنــز در حــوزۀ فرهنگــی مرکــز
فــات ایــران بــا فــارس و شــوش مــورد مطالعــۀ تطبیقــی تولیــدات ســفالی قــرار داد .ایــن مســأله بیانگــر توســعۀ
فرهنگ ـی ـتجــاری مرکــز فــات ایــران بــا نواحــی نزدیــک و دوردســت در یــک تعامــل فرهنگ ـی ـ اقتصــادی
ک ـ ایــذه ـ چهارمحــال و بختیــاری ـ
بهواســطۀ گذرگاههایــی ماننــد بهبهــان ـ رامهرمــز ـ فــارس ،باغملــ 
اصفهــان بهســمت مرکــز فــات ایــران اســت (Wright, 1979: 59; Dittmann, 1986: 233-38, 262-
63; Zagarell, 1979; 1982; Hessari, 2011; Ghishman, 1934؛ سرلک1390 ،؛ مجیدزاده:1389 ،
262؛ ملــک .)123 :1385 ،مســیرهای منطقــهای و فرامنطقــهای نشــان میدهــد کــه اســتقرارگاههای
آغازنگارشــی و ســپس آغازایالمــی ـ ایالمــی ،تعامــات فرهنگــیـتجــاری خــود را بــه ســایر حوزههــای فرهنگــی
امکانپذیــر نمــوده اســت .ایــن ارتباطــات فرهنگــی ـ تجــاری در روشهــای مختلــف مســتقیم ،توزیــع
محلــی ،ســازمانیافته سراســری برقــرار بــوده اســت (.)Beale, 1973: 141
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پژوهشــکدۀ باستانشناســی .صــص.165-200 :
 حصــاری ،مرتضــی؛ علییــاری ،احمــد؛ و اکبــری ،حســن (« .)1386گــزارش الیهنــگاری و تعییــنحریــم در محوطــۀ باســتانی شــغالی پیشــوا» .گزارشهــای باستانشناســی .7جلــد اول ،مجموعـ ه مقــاالت
نهمیــن گردهمایــی باستانشناســی ایــران ،تهــران :پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری .پژوهشــکدۀ باستانشناســی .صــص.131-164 :
 حصاری ،مرتضی؛ اکبری ،حســن؛ مرادســلطان ،محمدشــریف؛ معزیزواره ،ســیدمهدی؛ و قاســمی،ســبحان ( « .)۱۳۹۳بررســی پیمایشــی جنــوب پیشــوا ،بخــش جــواد آبــاد ،اســتان تهــران» .گزارشهــای
ســیزدهمین گردهمایــی باستانشناســی ایــران .تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری ،پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری .صــص.109-107 :
 حصــاری ،مرتضــی؛ اکبــری ،حســن؛ و ســرداریزارچی ،علیرضــا (« .)1396بردپنیــر :ایســتگاه یــااســتقرارگاه آغازنگارشــی در شــمال خوزســتان» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی پارســه .ســال اول .پاییــز
 .1396شــمارۀ  .1صــص.35-48 :
 ســرلک ،ســیامک ( .)1389فرهنــگ هفــت هزارســالۀ شــهر قــم .قــم :ســازمان میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری.
 طالیــی ،حســن (« .)1377دشــت قزویــن قدمتــی شــش هــزار ســاله» .مــدت .پیششــمارۀ اول.دانشــگاه تهــران.
 عبــدی ،کامیــار (« .)1378کاســه لبهواریختــه :کاربــرد و پرا کندگــی» .باستانشناســی و هنــر ایــران. 32مقالــه در بزرگداشــت عــزتاهلل نگهبــان .بهکوشــش :عبــاس علیــزاده ،صــادق ملکشــهمیرزادی و
یوســف مجیــدزاده ،تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی .صــص.64-84 :
 عقیلینیاکــی ،شــیرین (« .)1390اســناد محاســباتی مرتبــط بــا فــن مدیریــت اقتصــادی درقلیدرویــش  .»IIباستانشناســی و تاریــخ قــم .بهکوشــش :ســیامک ســرلک ،قــم :ادارۀ کل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان قــم و انتشــارات شــاخص .صــص.147-226 :
 قاســمی ،ســبحان ( « .)1392بررســی روشــمند تپــه زوارهور ،جوادآبــاد ،شــرق دشــت ری» .پایاننامــۀکارشناسیارشــد باستانشناســی پیشازتاریــخ .دانشــگاه آزاد اســامی .واحــد تهرانمرکــز.
 کابلــی ،میرعابدیــن ( .)1378بررس ـیهای باستانشناســی قمــرود .تهــران :معاونــت پژوهشــیســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 گیرشــمن ،رومــن ( .)1379ســیلک کاشــان .ترجمــۀ اصغــر کریمــی ،تهــران :ســازمان میــراثفرهنگــیکشــور (پژوهشــگاه).
 مجیــدزاده ،یوســف (« .)1356حفریــات تپــه قبرســتان -ســگزآباد» .مارلیــک  ،2نشــریۀ مؤسســهو گــروه باستانشناســی و تاریخهنــر .ضمیمــۀ مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه تهــران.
صــص 53-71 :و لوحهــای .66-96
 مجیدزاده ،یوســف ( .)1378نخســتین و دومین فصل حفریات باســتان شــناختی در محوطه ازبکیســاوجبالغ  .1378-1377سلســله گزارشهای مقدماتی شــمارۀ  ،1تهران :پژوهشــکدۀ باستانشناسی.
شهــای محوطــۀ باســتانی ازبکــی .جلــد اول :هنــر و معمــاری،
 مجیــدزاده ،یوســف ( .)1389کاو تهــران :ادارۀ کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان تهــران.
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق ( .)1385ســیلک کهنتریــن روســتای محصــور ایــران .گــزارش نهایــیطــرح بازنگــری ســیلک ،تهــران :پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،پژوهشــکدۀ
باستانشناســی.
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق ( .)1391روســتائیان ســیلک .تهــران :پژوهشــگاه ســازمان میــراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری.
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