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Abstract
Recently, three season of archeological investigation on the Esfandagheh plain in Kerman province has
been carried and several Neolithic sites back to seven and six millennium BC has been recorded in this
region. Among these, Gav Koshi is a small Neolithic site less than one hectares and has been located
in the northwest city of Jiroft. Based on the results of three season of excavations, the site has two
important ceramic Neolithic phase of early seventh (with more than 500 years of occupation) and late
seventh millennium BC with some gaps between on it. In recent chronological study, Khanipour and
Niknami (2017) propose the following chronological tables for the Fars regions includes Transitional
Rahmat Abad (7500-7000 BC), Formative Mushki (7000-6400 BC), Mushki (6400-6000 BC), Jari (60005600 BC) and Shams Abad (5600-5200 BC) and therefore, the first phase of Gav Koshi back to the
Formative Gav Koshi (700-6500 BC) with local development. While the site abandoned for a short
period of time, it was reoccupied again during the Gav koshi period (ca. 6400-6000 BC, see table 1).
The ceramics of the first phase is completely local and handmade with a fine greyish slip covered on
the surface. The red geometric broken lines applied on the exterior around the neck of bowls or
diamond used the entire of surface???. The houses were made with mudbrick structures (35×12×12
cm), sometimes the thickness of mudbrick is 50 cm, and so three mudbrick contains the thickness of
wall, where they have been usually joint to each other. The houses dimensions were usually between
2.50 m to 4 m, indicates enough space for each family. Usually, the floor was covered by red ochre. For
the roof, they usually used local reed which is still grow in the region. One of the important discovery
of Gav Koshi was a room with dimensions of 285×360 cm, with a floor raised look like a platform and
the floor carefully painted with red ochre. The whole internal walls were also painted with red ochre.
Numerous of animal bones and also lots of human and animal figuries were found inside the room,
indicates that the room had been probably used for ritual practices. The second phase was very close
to the surface and it seems by the time the archtectural remains have been destroyed. While the ceramic
of the lower layers indicates local development, but chronologically, the ceramics of upper layers reveal
regional chrecterestics similar with Kushk-e Hezar, Mushki/Bashi, Qasr e-Ahmad and Harmangan in
the Fars region (Khanipour and Niknami, 2017). During the second phase of Gav Koshi, several
samples of mortars and pestles found with the obsidian cores and blades, all indicates regionalization
of Kerman Neolithic during the last quarter of seven millennium BC.
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 .1دانشآموخته دکتری پیشازتاریخ دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
نخستین کاوشهای باستانشناسی که در دهه چهل خورشیدی در دو تپهه باسهتانی«تهلابلهی » و«تپههیحیهی» صهور گرته
قدیمترین الیههای استقراری را -که البته تاریخ نسبی آن به بیش از نیمههای هزاره ششم ق.م نمیرسد -به دوره نوسنگی نسهب
داده اس  .کاوشهای اخیر در تل آتشی بم نیز چالش جدیدی را پیش روی باستانشناسان در جنوب شرق ایران قرار داد .ضهروری
بود تا با انجام پژوهش و الیهنگاری در محوطههای برخوردار از این دوره مهم ترهنگی ،ابهامها پهیش روی و ایهدهههای مرهر ،
سامانمند گردد .لذا با طر این سؤال که کدام محوطهه باسهتانی دربردارنهده الیههههای دوره نوسهنگی اسه پهژوهش و کهاوش
باستانشناسی تپه گاو کشی ،باهدف آگاهی از وجود یا عدم وجود این دوره مهم ترهنگی در جنوب شرق ایران و سامان بخشیدن به
ابهاما یادشده ،آغاز شد .این تپه باستانی در دش اسفندقه جیرت و جنوب کرمان واقعشده اس  .بر پایهی سه تصل الیهنگهاری
و کاوش الیه به الیه باستانشناختی ،اسناد و مدارک بهدس آمده و سالیابی مرلق صور گرتته ،این ترهنگ در اواخر هزاره هشتم
ق.م ،به پشتوانه ترهنگهای اسالف خود به رشد ،شکوتایی و بالندگی رسیده و طی هزاره هفتم ق.م تا پایان این هزاره ،به حیها
خویش ادامه داده اس  .این ترهنگ هرچند از ارتباطا ترهنگی تجاری منرقههای و تهرا منرقههای در مصهنوعا سهنگی چهون
ابسیدین برخوردار بوده اما در زمینه سبک سفال دارای مختصا ترهنگی مستقل اس و میتوان گف که در  0777ق.م نوسنگی
با سفال در محوطه گاوکشی آغاز شده اس  .از نیمه دوم هزاره هفتم ق.م ،گاوکشی از ارتباطا تراگیر منرقههای و تهرا منرقههای
برخوردار شده و از بیشترین ارتباطا با محوطههای نوسنگی که در گستره استان امروزی تهار قهرار دارد ،برخهوردار اسه  .ایهن
نوشتار به ارائه گاهنگاری نسبی و مرلق تپه گاوکشی و شر نتایج حاصله از کاوشهای صور گرتته میپردازد و تالشی خواههد
داش تا مختصا ترهنگی آن را در دو بعد محلی و منرقه ای تبیین نماید .بر این اعتقادیم که گاوکشی پنجره نوینی را برای ورود
به این دوران در منرقه کرمان گشوده اس .
واژگان کلیدی :گاوکشی ،جنوب زاگر  ،کرمان ،جیرت  ،نوسنگی ،سالیابی مرلق کربن11
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 .1مقدمه
جنوب شرق ایران و بهویهژه گسهتره اسهتان کرمهان کهه
 %11/2از خاک ایران را در برگرتته اس  ،بهواسهره تنهو
اقلیمی و جغراتیهای طبیعهی بسهیار حهائز اهمیه اسه .
شههناختهشههدهتههرین درون داشهه هههای جغراتیههایی،
زیس محیری و طبیعی این منرقه وجهود بخهش جنهوبی
بیابان لو در شرق ،بلندیهای جوشان و پلهوار در غهرب
دش لهو  ،ارتفاعها ههزار و اللههزار ،رشهتهکهوهههای
برآسمان ،جبال بارز و بشهاگرد در جنهوب و حهوزه پهنهاور
آبگیر جازموریهان در شهرق رشهتهکهوه بشهاگرد و جنهوب
خاوری دش جیرت اس که پس ترین مکان در حهوزه
بوده و بخش بزرگی از آبریزگاه دیهرین حهوزه را تشهکیل
میدهد .هلیلرود بزرگتهرین رود جنهوب خهاوری ایهران
اس که از کوههای شمالی چهون ارتفاعها سرمشهک و
هنزا و برآسمان در شمال حوزه سرچشمه گرتته و په از
گذر از بخش میانی دش جیرت و رودبار ،بهه بازمانهدهی
امهروزین دریاچههی جازموریههان مهیپیونههدد .دشه هههای
همواری چون دش جیرته  ،اسهفندقه ،رودبهار ،تاریهاب،
منوجان ،اُرزویه و صوغان ،از بزرگترین پهنههای دشهتی
این حوزه به شمار میروند .عدم وجود برنامههای هدتمند،
بررسیها و مرالعا جامع باستانشناختی و یا بهه همهین
میزان مرالعها اقلهیمشناسهی و دیهریناقلهیمشناسهی در
جنوب شرق ایران و بهطور خها جنهوب کرمهان سهب
شده اس شناخ ما از نخستین شواهد حضهور انسهان در
این پهنه وسیع ،بسیار نهاق و در مهواردی گمهراهکننهده
باشد .در تعریفی دیگر میتوان گف سهم مرالعها ایهن
حوزه در مقایسه با شمالغرب ،غرب و جنوب غرب ایهران
بسیار اندک اسه  .محققهین و پژوهشهگران در مرالعها
خهود در ادوار پارینههسههنگی و نوسهنگی حتهی زاگههر را
بهعنوان منرقه حاشیهای موردمرالعهه قهرار دادهانهد چهه
رسد به اینکه مها از مکهان نویاتتههای در انتههای جنهوب
شههرقی زاگههر بهههعنههوان منرقههه برخههوردار و دارای
قابلی های حضور ،رشد و بالندگی جوامع اولیه انسانی یهاد
کنیم .در اغل پژوهشهایی که هماکنون در گستره خهاور
نزدیک انجام مهییابنهد از زاگهر بههعنهوان منرقههای
حاش هیهای در تحههوال مختلههف در آغههاز نوسههنگی یههاد
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میکنند و یا اینکه نوسنگی شدن آن پیامد تغییرا جنوب
لوان دانسته شده اس ] .[1دارابهی کهه تراینهد نوسهنگی
شدن زاگر مرکزی را در بوته ارزیابی مجهدد قهرار داده
اس  ،مینویسد :به نظر میرسد این نو نگرشها عمهدتا
ناشی از کمبود اطالعا کاتی از این منرقه در مقایسه بها
مناطق همجوار و نیز تقدان یک چهارچوب نظری مناس
اس ] .[1ما نیز بر ایهن عقیهدهایهم کهه کمبهود اطالعها
دیریناقلیمشناسی و جغراتیای طبیعی نیز دامنگیر جنهوب
شرق ایران بوده تها جهایی کهه چناناهه امهروزه محوطهه
نویاتتهای از ادوار پارینهسنگی و یا نوسنگی معرتهی شهود،
خود باعث طر پرسشهای نهوینی در بسهو و گسهترش
جوامع روستانشین در کل ایهران در طهی ههزاره هشهتم و
هفتم ق.م ،خواهد شد .لذا ضرور یهک پهژوهش در دوره
نوسنگی که با توجه بهه شهناخ قابلیه ههای طبیعهی و
اکولوژیکی که در منرقه وجود داش و با طر این سهؤال
که آیا دش اسفندقه به عنوان منرقهه برخهوردار طبیعهی،
دربردارنده استقرارهای دوره موردنظر ما هس  ،ابتدا طهر
بررسی و سهپ کهاوش باسهتانشهناختی تپهه گاوکشهی
پیشههنهاد و بههه اجههرا گذاشههته شههد .چنانکههه مههیدانههیم
ویژگیهای طبیعی -اکولوژیک از عوامهل تأثیرگهذار بهر
روندها و جریان ههای اجتمهاعی – اقتصهادی محسهوب
میشوند که در ابعاد مختلف مرر هستند .ویژگیههای
مختلف توپوگراتیکی ،زمهین سهاختی و آب و ههوایی از
عوامل ویژه طبیعی هستند که بهر سهاختارهای مختلهف
تأثیرگذارنههد .شههناخ اقلههیم و چشههمانههداز طبیعههی
استقرارگاهها مقدمه درک ماهی تحوال عصر نوسنگی
اس که بدون آن نمیتوان به تهم و شناخ درسه و
دقیق از اسباب و دالیل پیدایش روستانشهینی و اقتصهاد
تولید غذا دس یات بنابراین امروزه در باستانشناسهی
عصر نوسنگی ،باألخ مبحث نوسنگی شدن ،مرالعا
دیریناقلیمشناسهی از رهیاته ههای بنیهادین بهه شهمار
میآید] .[2چنانکه پیشازاین اشاره شد ،در جنهوب شهرق
ایران و بهویژه جنوب کرمان ویژگیهای طبیعی با تنهو
اقلیمی دیده میشود که تاکنون ناشناخته و مهجور مانده
اس  .با برشماری آناه به عنوان مهمتهرین مؤلفههههای
حضور گروههای انسانی ،شناخته میشود ،نهتنهها دشه
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اسفندقه بلکه گستره وسیعی از این حوضه جغراتیایی که
از آن به نام «حوزه ترهنگی هلیهلرود» یهاد مهیکنهیم،
شرایو الزم برای حضور گروههای انسانی و تداوم حیا
را تراهم آورده بود .بررسیهای باستانشناختی سالهای
اخیر ،اسناد محکم و متقنی از این حضور را آشکار کهرده
اس .
اتزون بر تپه گاوکشی ،اسناد و مدارک درخور توجهی
از حضور انسان در قال دس اتزارهای سهنگی درشه و
خشن چهار محوطه باز همدوره با تپه گاوکشی در بررسهی
بههازنگری باسههتانشههناختی کههه بههه سرپرس هتی علیههدادی
سلیمانی در کناره غربی دشه اسهفندقه صهور گرته ،
بهدس آمهده اسه  .مرالعهه اولیهه صهور گرتتهه ،ایهن
دس اتزارها را بر پایه ترم و مشخصا ظهاهری بهه دوره
پارینهسنگی متأخر نسب میدهد] .[3این ابزارهها ،ضهمن
اینکه اسناد ارزنده ای از پیشهینه حضهور انسهان در دشه
اسفندقه و مناطق پیرامون با اقلیم مشابه را پیش روی مها
قرار میدهد ،شواهد محکمی اس که حضهور انسهان در
دوره نوسنگی در جنهوب شهرق زاگهر و تهال ایهران،
تیالبداهه نبوده و از سابقه دیرینی برخوردار اس  .بررسهی
دشههه اسهههفندقه و شناسهههایی اسهههتقرارهایی از دوره
پارینهسنگی ،نوسنگی ،م سنگ و مفرغ روزنهه امیهدی
بههود از آگههاهی و بهههدس ه آوردن تههوالی ترهنههگهههای
پههیشازتههاریخ انسههان در ایههن حههوزه کههه بههه لحهها
زیس محیری و اقلیمی متفاو از دش های پس و گرم
جنوبیتر اس  .دش اسفندقه  1077mاز سهر آبههای
آزاد بلندی دارد و بلنهدیههای بهاغ بهرد در غهرب ،کهوه
قرقوتویه در شمال و کوه شیخ یعقوب در شرق بهه همهراه
مراتع دشتی و پای کوهی ،جنگلهای بنه (پسته وحشهی)
و بادام کوهی از درون داشه ههای طبیعهی آن بهه شهمار
میروند .سه تصل کاوش باستانشناختی تپه گاوکشی که
با الیهنگهاری و انجهام کهاوش الیهه بهه الیهه خهاک در
بخشهای مختلف تپه و در قاله ترانشههههای بهه ابعهاد
 2×2mو کارگاه اصلی  7×7mصهور گرته  ،اطالعها
ارزندهای از اسهتقرارهای دوره نوسهنگی را پهیش روی مها
قرار داد .در این گفتار برآنیم تا ضمن برشمردن مشخصا
ترهنگی و نگاهی به چهالش آناهه پهیشازایهن نوسهنگی
خوانده میشد ،به شر آثار بههدسه آمهده ،قابلیه ههای

ترهنگی این محوطه و شر و تفسیر نتایج سالیابی کهربن
 11محوطهههه بپهههردازیم .نخسهههتین تصهههل کهههاوش
باستانشناختی تپه گاوکشهی په از اخهذ مجهوز شهماره
 227/272تهههاریخ  1232/2/10از پژوهشهههگاه میهههرا
ترهنگی و گردشگری ،در تاریخ بیستم خردادماه 1232بهه
اجرا درآمد.
 .2پیشینه پژوهش
پژوهشهای باستانشناسی جنوب شرق ایران ،در مقایسهه
با جنوب غرب ،شمال غرب و غرب سهابقه چنهدان درازی
ندارد از محدود تعالی های صور گرتته در این گستره و
بهویژه استان کرمان ،که به مرالعا پهیش از دوره مه
سنگ پرداخته اس  ،بسیار محدود و ناچیز اس  ،شناسایی
یک مکان مربهوط بهه دوره میهان سهنگی متهأخر توسهو
هوکریههد  Huckriedeدر نزدیکههی راور در شههمال اسههتان
کرمان در سهال  ،[4]1223/ 1311بررسهیههای پراکنهده
ژوزف کالدول] [5در سهال  1311کهه بههطهور پراکنهده و
گذری بخشهایی از کرمان را بررسی نموده و عهالوه بهر
کاوش در تل ابلی  -دشه بردسهیر ،-بهه معرتهی یهک
مکهان مربههوط بههه دوره میهانسههنگی در شههمال بردسهیر
پرداخته اس بررسیهای پراکندهی گروه موزهی پیبادی
دانشگاه هاروارد به سرپرسهتی لمبهرگ کارلوتسهکی] [6در
اطهههراف شههههر کرمهههان و درهی صهههوغان در سهههال
 ،1211/1310بررسی اطراف رودخانهی گوشک ،بهموازا
کاوش در تپه یحیی توسو مارتا پریک از گهروه لمبهرگ
کارلوتسکی] ،[7معرتی دسه اتزارههای سهنگی کوهبنهان
توسو جاللالدین رتیع تر] ،[4ازجمله بررسیها و مرالعا
محههدود صههور گرتتههه در گذشههته اسه  .بررسهیهههای
مشههترک باسههتانشناسههی دانشههگاه تههوبینگن آلمههان و
پژوهشگاه میرا ترهنگی و گردشگری در جنوب جیرت ،
بررسههی باسههتانشناسههی شهرسههتان قلعههه گههنج] [8و
کاوشهای باستانشناسی سالههای اخیهر در تهل آتشهی
واقع در 27کیلومتری شرق شهر بم،که به عقیهده عمهران
گاراژیان] [9اسهتقرار پهیش از دوره مه سهنگ اسه از
دیگر تعالی های صور گرتته و گزارشهای محهدود در
حوزه مرالعا پیش از دوره م سنگ به شمار میرود.
بررسهی باسههتانشههناختی دشه اسههفندقه و منههاطق
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7931
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شکل : 1موقعی تپه گاوکشی در نقشه ایران
Fig 1: The Location of the Gav koshi in Iran Map

کوهستانی پیرامون ،در پاییز  1217شمسی بهه سرپرسهتی
یکی از نگارندگان این مقاله (علیدادی سلیمانی) به انجهام
رسید] .[10اتزون بر محوطهههای مه و سهنگ و مفهرغ
شههناختهشههده در دورههههای پ هیشازتههاریخ ،چهههار مکههان
پیشازتاریخی مورد شناسایی قرار گرت کهه گونههههای
مواد ترهنگی و بهویژه سفال ،تا آن زمان ناشناخته بهوده و
در هیچیک از بررسیها و یا گزارشههای باسهتانشناسهی
ارائهشده در گستره استان کرمان دیده نشده اس  .حضهور
باستانشناسان در پهنه این دش محهدود بهه گمانههزنهی
چندروزه آقای مهدی رهبر در بخهش شهمالی دشه (دره
کنارویه) و کاوش در یک گورستان عصر مفرغ بهود .نظهر
به اهمی موضو  ،از وجود محوطههای نویاتته که تعلهق
آنها را به دوره نوسنگی قو میبخشید ،پیشنهاد تعیهین
عرصه ،حریم و کاوش باستانشناختی تپه گاوکشهی -کهه
بزرگترین و درعینحال مرتفهعتهرین ایهن اسهتقرارها بهه
شمار میرت  -به پژوهشکده باستانشناسی ارائه و مجهوز
الزم اخذ گردید.
 .3مواد فرهنگی و روش کاوش
 .1-3تپه گاوکشی مصالح ،معماری ،مواد و
روشها
دش اسفندقه بها گسهترهای بهیش از  207km2مسهاح ،
 │ 26سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

یکی از دش های میان کوهی در حوضههی آبریهز هلیهل
رود و جنوب شرق ایران اس  .این دشه بهه تاصهله 07
کیلومتری شمال باختری شهر جیرت قرار دارد (شکل.)1
تپه باستانی گاوکشی یکی از تپههای شناسهاییشهده
در بررسی یادشده به شمار میرود که در انتههای جنهوبی
دش واقع اس  .این تپه به تاصهله  1777متهری جنهوب
باختری روستای تت آباد (گاوکشی) و کناره باختری بسهتر
رود تصلی گاوکشی قرار دارد .یک ترا طبیعهی کهه بهه
تبعی از جه شمال-جنوبِ رود شکل گرتته اس بستر
مناسبی برای استقرار گروههای انسانی بوده اسه  .درازای
شههمال جنههوب تپههه  177mو پهنههای شههرقی غربههی آن
بهتقری  17mاس که نشانگر وسع تپه کمتهر از یهک
هکتار اس  .بیشترین بلندای تپهه نیهز در بخهش شهمالی
اس که از بستر رودخانه موسمی حدود  1 mبلنهدی دارد.
ایههن تپههه  1011mاز سههر آبهههای آزاد بلنههدی دارد
(شکلهای 2و.)2
گروه باستان شناسهی پهیش ازتهاریخ دشه اسهفندقه
اتزون بر تهیه نقشهه و مشهخ سهاختن حهدومرز تپهه(
تعیین حریم) ،با ایجاد چههار کارگهاه (دو گمانهه بهه ابعهاد
 ،2×2mیک گمانه با هدف الیهنگاری تپه به ابعهاد 2×2m
و کارگاه اصلی به ابعهاد  )7×7mبهه کهاوش در ایهن تپهه
پرداخ  .دو گمانه کوچهک تاقهد آثهار معمهاری بهوده امها
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شکل  :2نمای عمومی تپه گاوکشی -دید از شرق
Fig. 2: General view of the Tepe Gav koshi -view from East

شکل  :2نقشه توپوگراتی و تصویر هوایی تپه گاوکشی و موقعی ترانشههای ایجاد شده
Fig. 3: Picture and Topographic map of Tepe Gav koshi and the excavated areas

یاتتههای ترهنگی آنکه اغل در قال سفال دیده میشد
مشابه سفالهای تاز پایانی تپه بوده که در صفحا آینهده
به آن خواهیم پرداخ  .ترانشه با ابعاد  2×2mکه در بخش
جنوبی تپه ایجاد شده بود بخشی از یک تضای معماری را
تشکیل میداد که آن نیز بر پایه سفالهای بهدسه آمهده
به تاز پایانی استقرار در تپه تعلق داش  .نکته درخور توجه
اینکه ،الیههای بهدس آمده از کف تضا چهار دوره تعمیهر
و مرم کف و استفاده مجدد از آن را نشهان مهیداد].[10
اما نظر به اهمی آثار بهدس آمده در ترانشه  IIبهه شهر
کاوش در این ترانشه میپردازیم .ترانشهه  IIدر بلنهدترین
بخش شمال تپه و به ابعاد  7×7mایجاد شهد .بها برچیهدن
خاک ترسوده الیههای سرحی ،از همهان ابتهدا ،قرعها
ریزودرش ابزار سنگی در الیههای مضهررب خهاک و در
مواردی همراه با خاکستر و یا خهاک آتهش خهورده وجهود

داش  .در کاوش تپه گاوکشی با هدف ایجاد نظم در تههم
و درک الیهها و نشان دادن تقهدم و تهأخر آنهها ،جهه
ثب و ضبو دادهها و آثار معماری ،از روش کانتکسه در
حفاری و برای نشان دادن تقهدم و تهأخر کانتکسه ههای
مختلف از نمهودار ههری ] [11اسهتفاده شهده اسه  .آثهار
معماری با شماره ساختار (تیار )Feature :و سایر پدیدههها
مانند الیه خاکستر ،سازههای حرارتی ،باته ههای متمهایز
خاک و غیره بر اسا شماره کانتکسه ( )contextثبه
شدهاند .برای ثب دقیق عمق یاتتهها ،عمق ههر یاتتهه از
بلندترین نقره ترانشه که میخ گوشه شمال شرقی ترانشهه
بود ،سنجیده میشد.
 .4فاز نخست (دوره شکلگیری گاوکشی)
با برداش الیه به الیه خاک ،نخسهتین شهواهد معمهاری
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7931
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شکلهای  :1معماری نوسنگی گاوکشی (تاز قدیم)
)Fig. 4: The Neolithic architecture of Gav koshi (old phase

برش ،از عمق  17سانتیمتری نسب به بهاالترین سهر
تپه آشکار شد .مصال بهکاررتته در ساخ بقایای معماری
را خش های بلند به انهدازه  27×12×12cmو مهالط گهل
ر تشکیل میداد .در مواردی طول خش هها تها 77cm
نیز میرسید .در خمیرهی خشه هها ،خهردهههای گیهاهی
(بهاحتمال کاه) مورداستفاده قرار گرتته و بهخوبی ورز داده
شدهاند .بهطورمعمول قرار گرتتن سه خش در کنهار ههم،
عرض یک دیوار را تشکیل میدهد .تضاها بهطورمعمول
 1-2/7m2ابعاد دارد .کف تضاها ،هموار و سهپ بها گهل
ر  ،اندوده شده اس  .اتزون بر کف تضهاهاَ ،بهرِ داخلهی
دیوارها نیز با گِل ر اندود شده اس  .در بخهش جنهوبی
کارگاهَ ،برِ داخلی دیوار اتاق ،ابتدا با اندود گل ر پوشهیده
و سپ با گِل اخرای قرمز ،رنهگ آمیهزی شهده اسه  .از
شواهد چنین برمیآید که برپهایی تضهاهای اسهتقراری در
این مکان ،با آگاهی از جغراتیا و اقلیم منرقه تصویر گرتته
اس  .ساکنان ایهن دورهی دشه اسهفندقه ،بها علهم بهه
جغراتیای محل( ،جه وزش باد ،بارش باران و یها تهابش
خورشید) ،بناهای خویش را در جه و مکان مناسبی بر پا
ساخته اند .راستای دیوارههای اصهلی کهه شهمال خهاوری
جنوب بهاختری بهوده و مصهون از بهارشهها و یها تهابش
خورشید اس گویهای ایهن ایهده اسه  .اتهزون بهر ایهن،
سازندگان مجموعه ،در ساخ این واحد استقراری ،پهالن
از پیش طراحهیشهدهای را بهرای سهاخ بناهها بهه اجهرا
گذاشههتهانههد .دلیههل آن نیههز ،ایجههاد قرینههه در دیوارههها و
تضاهاس  .تضاها در مجموعه آثار معماری بهدس آمهده،
 │ 22سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

راس گوشه بوده و دیوارها بهطهور قهائم بهه ههم متصهل
میشوند .دیوارها ،راستای شمال غربهی جنهوب شهرقی و
شمال شرقی جنوب غربی دارند .خش هها در انتهها ،دارای
زائده یا ترورتتگی اس  .ایهن تصهویر خها  ،بهه قفهل و
بسهه خشهه ههها و اسههتحکام بیشههتر دیوارههها ،کمههک
میکند(شکل .)1
در بخش های مختلهف بهرش و بههویهژه در تضهای
کانتکس ه  2771بههر روی کههف تضهها و روی دیوارهههای
یادشده بقایای گیاهی به دس آمد .این بقایای گیهاهی را
با احتمال تراوان بهنوعی گیاه بهه نهام «کُهل» از خهانواده
«نی» نسب می دهیم کهه در حهال حاضهر نیهز در بسهتر
باتالقی رودخانه حسین آباد دیهده مهیشهود .ایهن شهواهد
بهصور گردههای سفید تا خاکستریرنهگ بهر روی آوار
موجود درون تضاها به دس آمد .بقایای گیاهی یادشده را
بهعنوان شهواهد موجهود از نهو پوشهش سهقف اتهاقهها
میدانهیم کهه په از تهروریختن سهقف ،بهر روی کهف
باقیمانده اس  .اتزون بر این ،بهر روی کهف یهک تضها،
الیهای از زغال و خاکستر به دسه آمهد کهه همهراه بها
قرعاتی از چوب سهوخته در قاله زغهال درشه بهود .در
قسم شهمال بهاختری مجموعهه معمهاری ،و در انتههای
دیواری که تقریبا از گوشة جنوب خاوری شرو شهده و بها
امتهداد بهه سهم شهمال بهاختری ،یکهی از اصهلیتهرین
دیوارهای مجموعه را تشکیل میدهد ،در بخهش خهارجی
دیوار ،بیرون آمدگی در محل اتصال دو دیهوار وجهود دارد
که استفاده از این نو دیوارکها را میتوان نوعی پشتیبان
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برای دیوار و تضا برشمرد .گفتنی اس هنگهام کهاوش در
الیههای اولیهه ،بها برچیهدن الیههههای خهاک در برخهی
قسم های برش ،بهویژه در نیمه جنوبی ،سر به نسهب
سختی با بات متراکم به دس آمد که با خشه  ،تهرش
شده بود .با تداوم کاوش و برچیدن خش تهرش یادشهده،
تضاهای معماری آشکار شدند.
تضههاها بهههطورمعمههول 277×277cm ،ابعههاد دارد .در
بخش مرکزی مجموعه معماری بهدس آمده ،تضهایی بها
ابعاد درخور توجه  217×217cmقرار دارد که بزرگتهرین
تضا (اتاق) مجموعه اسه  .کهف تضها ،سکوسهازی شهده
اس  .سکوی کف  ،به ارتفا  27cmاز سر بهاال آمهده و
از پرداخ مناسبی برخوردار اس  .سکوی یادشهده سهپ

بهها گههل اُخههری قرمزرنههگ ،بهها ظرات ه و زیبههایی تمههام،
رنگآمیزی شده اس  .عالوه بر این ،سر داخلی تمهامی
دیوارهای تضا نیز با اُخری قرمز ،رنگآمیزی شهده اسه
(شکل  .)7شواهد درخور تهوجهی هماهون بزرگهی ابعهاد
تضای معماری مرکزی ،وجهود سهکوها و تمهامی سهرو
دیوارهای رنگآمیزی شهده بها گهل اُخهری قرمهز ،سهازه
حرارتی ،تختههسهنگ ،سهاطور سهنگی ،شهمار تراوانهی از
استخوانهای حیوانی و همینطور تعداد زیاد پیکرکههای
انسانی در این تضا ،همگی احتمال کاربردی غیر از کاربرد
مسکونی و کارگاهی را برای ایهن تضها مرهر مهیکنهد
کاربردی که میتواند جنبه عمومی داشته و همراه با نوعی
مراسم آیینی باشد (شکل .)0-7

شکل  :7تضای بزرگ مرکزی
Fig. 5: Large central space
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شکل  : 1سنگ قربانی؟ و سازه حرارتی

Fig. 6: Victim's stone? And the thermic structure

شکل  :0پیکرکهای بهدس آمده درون تضا
Fig. 7: Figures obtained in space

معمههاری ایههن دوره (دوره دوم اسههتقرار و نخسهه
معماری) مجموعهای از معماری را ارائه مهیکنهد کهه بهر
پایهی شواهد بهدس آمده گونهای از معمهاری مسهکونی،
کارگاهی و آیینی را تشکیل میدهد (شکل .)1
سفففا سههاکنان ایههن دوره ،اتههزون بههر معمههاری
چشمگیر ،سفالگران چیرهدستی نیز بوده اند کهه بهه تولیهد
سفال و ابزار سنگی با تکنیک توقالعاده پرداختهاند .سفال
این دوره که در حال حاضر قدیمترین سفال حوزه جنهوب
شرق به شمار میرود ،ازلحا زمانی بهه نیمهه دوم ههزاره
هشتم ق.م تعلق دارد .سفال تاز قهدیم کهه از آن بهه نهام
 │ 26سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

دوره شکلگیری گاوکشی یاد میشود ،دارای پخ ناکاتی
اس چنین به نظهر مهیرسهد کهه در کهوره بهاز حهرار
دیههدهانههد ،امهها در مرحلهههی پایههانی ،از پرداخ ه مناسههبی
برخوردار بوده و پ از صیقلی و براق کردن بدنهه سهفال،
سر آنها نقشاندازی شده اس  .خروط شکسته جناغی
قرمز و سیاهرنگ در قال یک تها سهه نهوار مهوازی ،روی
لبهی ظروف با زمینهی نخودی رنگ و دهانه بهاز ،نقهوش
معمول ظروف منقوش را تشکیل مهیدههد .از تهرمههای
معمول و رایج نیز میتوان به ظروف با دهانهه بهاز پیالهه و
کاسههای اغل با بدنه کروی شکل اشاره کرد .سفال تهاز
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قدیم در مهواردی صهرتا بهه لحها تهرم ،بها سهفال دوره
شکلگیری موشکی همدوره اسه امها بهه لحها نقهش،

میتوان گف سفال این تاز کهامال محلهی و قهائمبههذا
اس ( شکلهای  3و .)17

شکل  :1پالن سهبعدی معماری تپه گاوکشی
Fig 8: Architecture 3D Plan of Gav Koshi

شکل  :3سفال تاز شکلگیری مو.شکی -تپه رحم آباد
)Fig. 9: Pottery of the formation phase of Mushki-Tepe Rahmatabad

شکل  :17سفال گاوکشی (تاز قدیم)
)Fig. 10: Gav koshi Pottery (Old Phase
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 .5فاز دوم (دوره گاوکشی)
معماری
در تداوم کاوشهها و در دومهین تصهل کهاوش بها ههدف
آگاهی و شناخ هر چه بیشتر بات معمهاری اسهتقرار در
گاوکشی ،ترانشه ،IIدر بخش جنهوب و شهرق و در قاله
شبکههایی به ابعاد  7 ×7 mگسترش یات  .ترانشه جنوبی
که روی بازوی جنوبی برش تصل نخس باز شد ،ترانشهه
 IIBنامگذاری شد و ترانشه  IICنیهز روی بهازوی شهرقی
برش  IIBو به ابعاد  7×7mباز شد .در بخش شرقی بهرش
 IICو با خاکبرداری الیههای پوسیده سرحی و در عمق
کمتر از  ،27cmخروط و تضاهای معماری آشکار شد کهه
بخشههی از آن بههر روی بقایههای معمههاری دوره قههدیمیتههر
ساخته شده اس  .هرچند شباه ههای بسهیاری در باته
معماری تاز جدیدتر دیده میشود اما تفاو های چندی نیز
آشکار اس  .ابعاد خش های تاز جدید به دلیل نزدیکی به
سر زمین و ترسایش صور گرتته بر ما معلوم نیسه .

ازجمله ایهن شهباه هها ،وجهود تضهایی چندقسهمتی بها
سکوهایی مشابه سهکوی تضهای مرکهزی و همهینطهور
استفاده از عنصر رنگآمیزی گل اخهری در سهر داخلهی
دیوارهای تضا و سکوهای کف در بخش غربی برش IIB
اس کیفی ساخ و ابعاد این تضها بهه کیفیه تضهای
بزرگ مرکزی تاز قدیم نیس شباه ظاهری ایهن تضها
به تضای مرکزی این احتمال را مرر میکنهد کهه ایهن
تضا نیز کاربردی مشابه با تضای مرکزی تاز قدیم داشهته
اس اما چنانکه گفته شهد ،بهه لحها زمهانی نسهب بهه
تضای آیینی مرکزی متأخرتر اس (شهکل  )11ایهن دوره
از معماری به دوره پایانی استقرار در گاوکشی تعلق دارد.
چنین به نظر میرسید که در تاز متهأخرتر ،تضهاهای
معماری اولیهه بها خشه پهر شهده و در سهرحی بهاالتر
تضاهای تاز جدید ساخته شدهاند.

C(s)3
C.3 019
027

C.

C.3

C.3
029
C.3
005

شکل  :11معماری گاوکشی (تاز پایانی -گاوکشی )II
)Fig. 11: Gav koshi Architecture (Final Phase

سفا  :سفال این تاز دارای مشابه ها و تفاو های
چندی با سفال دوره قبل اس  .چنانکه پهیشازایهن گفتهه
شد ،در تاز قبل سفالهای منقوش دارای یک تا چهار نوار
موازی از ردیف خروط شکسته و جناقی قرمزرنهگ اسه
که روی لبه ظرف و در زمینهی نخودی اجرا شهده اسه .
در تاز پایانی علیرغم شهباهتی کهه در پرداخه و صهیقلی
کردن سفالها  -که درنهای کیفی صور گرتته اسه
 دیده میشود ،تفاو های اساسی در آرایههای سفال نیزوجود دارد .نخس اینکهه ،آرایهههها در تهاز پایهانی بسهیار
پرکارتر از تاز قدیم اس  .دوم :تنو نقوش هندسی در تهاز
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پایانی استقرار ،تراوان دیده میشود .سوم :آرایههایﹸپرکار،
تقو نیمه باالیی تا لبه ظرف را بهطور کامل دربر میگیرد
و چهارم اینکه زاویه شکس ( )Crarinationدر بدنه ظرف
دیده میشود .از شباه هایی کهه مهیتهوان آن را تهداوم
ترهنگ تاز قدیم دانس  ،وجود طر ها و اشکال هندسهی
اس با این تفاو که اشکال هندسی در این تاز با نهای
دق و ظرات اجرا شدهاند و خروط ترسیمی نسهب بهه
دوره قبل بسیار ظریفتر دیده میشوند .ظهروف همانهان
با دهانه باز اس (شکل )12

پژوهه باستانسنجی

بر پایهی مدارک بهدس آمده از محوطههای تهار ،
این ترم مشخصه و معمول ظروف دوره نوسهنگی تهار
در سدههای پایانی ههزاره هفهتم ق.م بهه شهمار مهیرود.
پیش ازاین پژوهش ،در کاوشهای باستانشناسی صهور
گرتته طی دهههای گذشته و بهویژه در «تهل ابلهی » و
«تپه یحیی» ،از شهباه نزدیهک مهواد ترهنگهی در ادوار
م سنگ و پ ازآن تا دوره تاریخی بها مهواد ترهنگهی
استان تار در غرب سخن راندهشده بود و این شباه و
یگانگی ،حکای از ارتباط و مراوده ترهنگی تجاری تار
با همسایگان شرقی خود در کرمان و یا بهصور متقابهل
داش  .با مرالعه اولیهه و در قهدم اول ،گونههههای سهفال
گاوکشی با نمونههای مشهابه در منهاطق پیرامهون چهون
تار  -همسایه غربی کرمان– مقایسهه شهد] .[10سهفال
گونه گاوکشی با گونههایی از سفال «کوشهک ههزار»][12
در کناره جنوب غربی رود کر در دش مرودش  ،محوطهه
« قصر احمد کوار»] [13در کنهاره رود قهرهآغهاد شهباه
بسیار زیادی را نشان میداد .در سالهای اخیر و با کهاوش

در محوطههه هُرمنگههان] [14در کنههاره رود بوانهها  ،ایههن
شباه ها و همگونیهها بیشهتر شهده اسه (شهکلههای
12و.)11
ابزار و ادوات سنگی ابزارها اغل در قال تیغهه
و ریز تیغه و از جن سنگ چر درنهای کیفی تولید و
عرضه شدهاند .وجود سنگهای مادر ،تراوانی تراشهههها و
دورریزها و وجود انوا ابزارهای سنگی دیگر در بهین آثهار
بهدس آمده از این کارگاه همانند صنع سفالگری نشان
از تولید محلی صنع ابزارسازی و استفاده از ایهن ابزارهها
بهویژه ریز تیغهها دارد .از دیگر ویژگیهای خا صهنع
ابههزار سههنگی ایههن محوطههه ،ابزارهههای سههنگی از جههن
اُبسیدین اس  .وجود یک عدد سنگ مادر و چندین تیغه و
تراشه از این سنگ ،تولید محلی ابزار سهاخته شهده و رواد
استفاده از سنگ ابسهیدین را در گاوکشهی تائیهد مهیکنهد
(شههکل  )17شههمار چشههمگیری از سههنگهههای سههاب در
انههدازههههای مختلههف ،کوبنههدههههای سههنگی و تیغههههههای

شکل  :12نمونه سفال تاز نوسنگی پایانی (گاوکشی )II
Fig. 12: Samples of the Final Neolithic Phase (Gav
)koshi II
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شکل  :12سفال گاوکشی
Fig. 13: Gav koshi

شکل  :11سفال قصر احمد
Fig. 14: Qasr -e Ahmad Pottery

شکل  :17سنگ مادر  ،تیغه و تراشه از جن

سنگ ابسیدین – تپه گاوکشی

Fig. 15: Core, blade and flake from obsidian – Tepe Gav koshi

روتوش خورده و دندانهه دار در سهر محوطهه ،و کهاوش
ترانشهها ،حکای از استفاده دانهههای خهوراکی در تغذیهه
ساکنین دارد .مرالعه و تراوانی نمونههای گیاهی حاصل از
کاوش (زهره شهیرازی گهزارش منتشهر نشهده) نیهز مههر
تاییدی بر این نظریه اس .
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 .6تاریخگذاری مطلق گاوکشی
 .1-6کربن  14به روش طیفسنج جرمی
شتابدهنده ()AMS
درمجمو تعداد هف نمونه زغال چوب از دو ترانشهه IIB
و  IIcاز کانتکس ههای مختلهف و عمهقههای متفهاو
نمونهبرداری شد که متعلق به تاز قهدیم گاوکشهی اسه .

پژوهه باستانسنجی

در شتابدهنده استنتاد میشهود کهه خرهای آن حهدود 2
درصد اس  .ممکن اس مقدار  δ13Cاصلی مادهی نمونهه
با جداسازی ایزوتو در طول ترایند جداسهازی یها توسهو
منبع یون شتاب دهنده تحریف شود .بنابراین ،مقدار δ13C
تقو برای اصال اثرا تجزیه مورداستفاده قرار میگیرد و
با اندازهگیریها در طیفسنج جرمی بهرای ایزوتهو ههای
پایدار ( )IRMSتناس پذیر نیسه و نبایهد بهرای تفسهیر
بیشتر یا نشر مورداستفاده قرار گیرد.
نتایج بر اسا عمق نمونهها دستهبنهدی مهیشهوند
یعنی پایینترین سر در انتها و باالترین سر در بهاالی
جدول قرار دارد .همهی نمونهها بهجز نمونهی پایینتهرین
سر  ،بهطور دقیهق در تاصهلهی زمهانی حهدود – 1077
 cal BCE 0777با یک میانهی  6896 BCEقرار میگیرند.
اگرچه نمونه زغال پایینترین سر بررسهیشهدهESAP ،
 Tr II C; 2015; D: -105/MAMS-27217کمی مسهنتهر
به نظر میرسد ،همپوشی قابلتوجهی بین محهدودهههای
تاریخی برای این نمونهه و  7نمونههی دیگهر وجهود دارد.
درحالیکه منحنی درجه بندی برای تاریخ کربن قهراردادی

دلیل آنهم ،دسترسی به یهک تهوالی از اسهتقرارهای تپهه
گاوکشی بود که بر اسا بقایای معماری حهداقل دو دوره
معماری در آن تشهخی داده شهد .نمونههههای زغهال از
نهشتههای ترهنگی که در قال الیههههای تیهره حهاوی
خاکستر و زغال چوب و در مواردی از تراوانهی مناسهبی از
زغال برخوردار بودند ،انتخاب شد .انتخاب نمونهها ،بهدون
دخال دس و با کماه ،درون تویل آلومینیومی قرار داده
شد .در مرحله بعد ،یک نمونه جهه سهالیابی بهه کشهور
ترانسه و شش نمونهی زغال به مرکز کالو -تشهیرا در
دانشگاه هایدلبرگ آلمان ترستاده شد .نمونهههها بها روش
 ( ABAاسید/باز/اسههید) بهها  HCl, NaOHو  HCIآمههاده
شدند .باقیماندهی غیر محلول به روش انجماد خشک شد
و در یک انالیزور عنصری به  CO2تبدیل و سپ  CO2به
گراتی کاهش داده شد .میزان کربن با طیفسنج جرمهی
شتابدهندهی  MICADASدر مرکز کالو تشیرا بهرای
باستانسنجی در مانهایم آلمهان انهدازهگیهری شهد .نتهایج
باستانسنجی  AMSدر جدول  1ارائهه شهده اسه  .بهرای
درجههبنهدی از  INTCAL13و ( SwissCal 1.0ال .واکهر ،
زوریههخ) اسههتفاده شههد .سههن رادیههوکربن تهها δ13C=25‰
تنظیم شد .مقدار  δ13Cاز اندازهگیری نسب های ایزوتهو

جدول  .1تاریخگذاری مرلق تپه گاوکشی (تاز قدیم)

)Table 1: The absolute date of the Tepe Gav koshi (the old phase

محدوده سنی درجهبندیشده

Isotopic
fraction

)calibrated age ranges (cal years BCE

تاصله  2سیگما تاصله  2-سیگما

Unmodelled standard Carbon
 error contمدلسازی

تاصله  1 -سیگما

میزان خرای
کربن استاندارد

نشده

مقدارδ13C-

C

]AMS [‰
-27,9

][%
74,0

45

7951

6659

– 6700 7060

– 6815 7045

–

7031

-27,3

63,6

44

7966

6685

– 6714 7083

– 6830 7066

–

7051

-27,8

66,1

44

8009

6659

– 6701 7061

– 6822 7047

–

7032

-29,7

73,6

45

7971

6679

– 6701 7066

– 6827 7051

–

7036

-23,5

66,8

43

7981

6767

– 6828 7308

– 6850 7178

–

7140

-24,7

68,6

45

8075

 7نمونهی دیگر تقریبها صهاف و یکسهان اسه  .چنانکهه
میبینیم شی آن در تاصلهی مربوط به پایینترین نمونهه
 ESAP Tr II C; 2015; D: -105/MAMS-27217نسهبتا

Labor nr

نام نمونه

)(BCE/CE

±

1sigma-interval
2sigma-interval 3sigma-interval
)(68 % prop.
)(95.4 % prop.
)(99.7 % prop.
7027
– – 6756 7036 – 6696 7055
6653

آزمایشگاه

Sample name

سال

14C

MAMS27218
MAMS27214
MAMS27213
MAMS27215
MAMS27216
MAMS27217

;ESAP Tr II C; 2010
D: -65
;ESAP Tr II B; 2015
D: -70-90
;ESAP Tr II B; 2012
D: -90
;ESAP Tr II C; 2014
D: -95
;ESAP Tr II B; 2016
D: -100
;ESAP Tr II C; 2015
D: -105

زیاد اس بنابراین برای این نمونه ،میانگین محدوده سنی
 BCE 0101 – 1371بسههیار محتمههل اس ه (جههدول .)1
تاریخ رادیوکربن گاوکشهی ،مشهابه تهاریخ گهذاری مرلهق
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7800 – PPN،

محوطههههی ،تپهههه رحمهه آبهههاد (تهههار
 [15]) 6640 cal BCو علیکش (دشه دهلهران -0777 ،
 [16])BC7777الزم به ذکر اس در گاهنگاری مجدد تپهه
علیکش که توسو دارابی صور گرته  ،دوره نوسهنگی
باسفالِ علی کش 0777ق.م و تاز محمد جعفهر آغهاز مهی
گردد ] .[17ازلحا زمانی تاریخ های  AMSقابل مقایسه بها
تپه غربی سنگ چخماق در دش بسهرام اسه  .در ایهن
محل 7 ،سر معماری حفاری شد ( U-Vاز باال به پایین)،
که سه سر باالیی به دوران نوسنگی نسهب داده شهد و
پایینترین سر بهه نوسهنگی پهیش ازسهفال تعلهق دارد.
تاریخهای  AMSجدید نمونههای زغال چوب از سهرو 1
تا  7در تاصلهی  BCE 1177-0277تعیین شد و بنابراین
با تاریخهای جدید از گاوکشی قابلمقایسه هستند.
نمونههای زغال گاوکشی از ترانشه  IIBو کانتکس
( 2717باالترین سر و به عمهق  ،)37-07cmکانتکسه
 2712بههه عمههق  37cmو کانتکسهه  2711بههه عمههق
 177cmانتخاب شد .همانین نمونههای زغهال از ترانشهه
 IICنیز (بهاالترین سهر از کانتکسه  2717بهه عمهق
 ،17cmکانتکس ه  2711بههه عمههق  37cmو کانتکس ه
 2717به عمق  177cmانتخاب شد .طبیعی اس که ایهن
عمههق کههه از کههف تضهها و عمی هقتههرین بخههش بههرش

انتخابشده میبایستی از قدم بیشتری برخوردار باشهد و
چنانکه پیشازاین شر داده شهد ،در بهازه زمهانی -1371
 0101ق.م قرار میگیرد و درمجمو نتایج سالیابی کهربن
 11تپه گاوکشی در تاز قدیم ،به دوره زمانی 0101-1177
ق.م (اواخر هزاره هشتم تها نیمهه اول ههزاره هفهتم ق.م)
برمیگردد (جدول .)2
 .7بحث و تحلیل
بر پایه گزارش کاوشهای باستانشناسی صور گرتته در
دو تپه کلیدی جنوب شرق یعنی تل ابلی و تپهه یحیهی،
کهنترین الیههای ترهنگی دو تپه یادشده (یحیی  )VIIو
( ابلی صفر – اللهزار) که بر روی خاک بکر قهرار دارنهد
که پیشازاین ،اشاره شد و سالیابیهای صور گرتته ،بهه
اوایل تا سدهی میانی هزاره پهنجم ق.م تعلهق دارنهد].[5,7
نصیر اسکندری که طی سالهای اخیر در دو تپه باسهتانی
دهنو و دهنو شرقی شهداد و در کناره غربی دش لو به
الیهنگاری و کاوش پرداخته اس ضمن ارائهه گاهنگهاری
مرلق دو تپه یادشده و مقایسهه گونههههای سهفال آن بها
سفال الیههای مختلف ابلی  ،نتهایج حاصهل از سهالیابی

شکل :11کالیبراسیون تاریخگذاری کربن 11گاوکشی (دوره
شکلگیری گاوکشی)

Fig. 16: 14C dates from Tepe Gav Koshi(Gav koshi
)Formative
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جدول  :2گاهنگاری گاوکشی و محوطه های نوسنگی تار
Table2: Gav Koshi Chronology and Fars Neolithic Sites
Hormangan

Jari

Mushki

Gav Koshi

Rahmat Abad

Jari

Archaeological Phase

Date

Jari B

5600
5700
5800
5900

Jari

)(Phase II
New Phase

Gav Koshi
Hormangan
Mushki

Mushki
Mushki

Hormangan

Old Phase
Phase I

Gav Koshi
Formative

Mushki Formative

Mushki Formative

)(Rahmat Abad Phase

Pre Pottery Neolithic

مرلق ارائهشده از این کاوش ،بهر ایهن اعتقهاد اسه کهه
تاریخهای اللهزار چند سده یا شاید نزدیک به یک ههزاره،
قدیمی تر اس ] .[18وی هرچند بهه سهفال مشهابه سهفال
اللهزار (ابلی صفر) در الیهههای ترهنگهی خهود جهه
مقایسه ،دس نیاتته اس  ،امها بها تهرض اینکهه الیههی
ابلی صفر نیز یک هزاره به عق تر برگردد ،تاریخ ابلی
صفر ،به نیمه هزاره ششم ق.م میرسد .نکته دیگر اینکهه
گونه های سفال ابلی صفر( الله زار) بها مشخصهاتی کهه
پیشازاین اشاره شد ،شناختهشده اسه و ههیچ شهباهتی
ب هین سههفال گونههه ابل هی  -علی هرغم نزدیک هی مسههات
جغراتیایی دو محوطه -با سفال ادوار نوسهنگی نویاتتهه در
دش اسفندقه دیده نمیشهود .بنهابراین سهفال اللههزار را
نمیتوان به دوره نوسهنگی کرمهان کهه کاوشهگر ابلهی
نسب داده بود تعلق داد .چنانکه در کیفیه سهفال گونهه
اللهزار اشاره شده اس ایهن سهفالهها« خشهن ،پهوک و
دارای آمیزه گیاهی بسیار زیاد و دس ساز هستند» .ملهک
شههمیرزادی و ژوزف کالهدول بهها برشهمردن خصوصهیا
سفال گونه اللهزار ،آنها را شبیه سفالهای «تهل بهاکون
ب»  ،واقع در مرودش تار دانسته و مینویسند :ازنظهر

6000
6100
6200
6300
6400
6500
6650
6700
6900
7000
7100
7200
7300
7450

قدم نیز با آن همزماناند].[5,19
دش صوغان نیز همانند دش اسهفندقه بههصهور
کاسهای اس که منابع آب ارتفاعا پیرامهون را دریاته
میکند و از این نظر دارای منابع آب درخور توجهی اس .
تپه یحیی در بخش جنوبی و دهانه خروجی دش صوغان
قرار دارد این تپه به تاصله کمتر از  17کیلومتری جنهوب
غرب تپه گاوکشهی قهرار داشهته و از گذشهته دور ،گردنهه
کوهستانی باغ برد ،در مراودا تجاری ،راه ارتبهاطی بهین
دو دش یادشده ،بوده اس  .قدیمترین گونههههای سهفال
یحیی که بر روی خاک بکر بهدس آمده اس  ،بهه یحیهی
 VIIتعلق دارد .سفال این الیهه نیهز سهفالههای سهاده و
خشنی با خمیر قرمز و ناخالصی شن و آمیزه گیاهی اس .
در مواردی خمیهر نخهودی و پوشهش لعهاب غلهیظ گلهی
قرمزرنگ که نقوش ساده هندسی در بردارد ،در این الیهه
به چشم میخورد] .[18کارلوتسهکی نیهز در تهاریخگهذاری
آخرین الیه یحیی -کاوشگر ابتدا یحیی را به هش الیهه
ترهنگی و بعدا در اصالحاتی آن را به هف الیهه تقسهیم
نمود-مینویسد :از الیه  Aدوره  ،VIIIقرعهه سهفالههای
منقوش که نقوش ساده هندسی را روی زمینهای نخهودی
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7931
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رنگ کشیده بودند به دس آمد این نو سفالهها مشهابه
سفالهای بهدسه آمهده از دوره دوم تپهه ب تهل بهاکون
( )BIIبودند] .[18تاریخگذاری کربن  11نیز قدیمترین الیه
یحیی (یحیی )VIIرا به اوایهل ههزاره پهنجم (. 1377م).
نسب میدهد .برای تاریخگذاری قدیمتهرین الیهه یحیهی
(یحیی  )VIIملهک شههمیرزادی مهینویسهد :بهر اسها
میانگین نمونههایی که با آزمایشههای کهربن  11تعیهین
شدهاند برای آثار دوره نوسنگی بها سهفال خشهن در تپهه
یحیی رقم  2177-1777ق.م داده شده اس ] .[19چنانکه
پیشازاین نیز اشاره شد ،تپه یحیی به تاصهله کمتهر از 17
کیلومتری جنوب غرب تپه گاوکشی قهرار دارد و علیهرغم
نزدیکی مسات  ،هیچ شباهتی در مواد ترهنگی و بههویهژه
سفال دو تپه در دوره موردنظر دیده نمیشود.
تل آتشی در  27کیلومتری شهرق شههر بهم و حهوزه
دارستان واقع شهده اسه  .کهاوش ایهن محوطهه از سهال
 1210خورش هیدی توسههو عمههران گاراژی هان آغههاز شههد و
پ ازآن به مهد چنهد تصهل ادامهه داشه  .بهر اسها
سالیابی مرلق کربن  ،11کاوشگر تل آتشهی تهاریخ اواخهر
هههزاره ششههم و نیمههه اول هههزاره پههنجم ق.م (-7277
1177ق.م) را برای ترهنگ آتشی ارائه کهرده و ازآنجاکهه
این دوره ترهنگی تاقد سفال اس از آن بههعنهوان دوره
نوسنگی بدون سفال تل آتشی یاد کهرده اسه ] .[9وی در
ادامه مینویسد :ترهنهگ تهل آتشهی در تهوالی ترهنگهی
جنوب شرق ایران قبل از ترهنگ ابلی )الیه صهفر( کهه
نوسنگی با سفال منرقه اس  ،در نظر گرتته شهده اسه .
اینکه ترهنگ تل آتشی مقدم بر ابلی صفر هسه و یها
خیر ،نصیر اسکندری مینویسد :به اعتقاد نگارنده ترهنهگ
بدون سفال تل آتشی مقهدم بهر دوره نوسهنگی بها سهفال
جنوب شرق ایران نیس و نهتنها مقهدم بهر دوره ابلهی
صفر نیس بلکه همزمان بها دوره ابلهی  Iاسه ] .[18در
تائید بخش نخس نظر اسهکندری بایهد گفه  :بهدیهی و
عقالنی اس که یک دوره ترهنگی بیسفال ،که سهالیابی
مرلق آن تاریخ اواخر هزاره ششهم ق.م تها نیمهه نخسه
هزاره پنجم ق.م را برای آن رقم زده اس نمهیتوانهد بهر
ترهنگ نوسنگی با سفال گاوکشی که سالیابی مرلهق آن
اواخههر هههزاره هشههتم تهها اوایههل هههزاره هفههتم (-1177
 │ 12سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 7931

. 0101م) اس  ،مقدم باشد.
هرچند کاوشهای باستانشناختی تپهه گاوکشهی بهه
اتمههام نرس هیده اس ه امهها تههاکنون سههه دوره اسههتقرار در
گاوکشی بهدس آمده اس  .از این سهه دوره (قهدیمتهرین
دوره) بر روی خاک بکر تصهویر گرتتهه و بهه دلیهل عهدم
ادامه کاوش در این بخهش ،تنهها بهه الیههای از خاکسهتر
برخورد شد.از شواهد چنین برمیآید این الیه بهاحتمالزیاد
متعلق به دوره ترهنگی با استقرار موقه اسه  .بهر روی
الیه ترهنگی یادشده نخستین تاز معماری تصهویر گرتتهه
اس که بر پایه نتایج سالیابی کربن  11از دوره استقراری
طوالنیمد  277سال برخوردار بهوده اسه  .از ایهن دوره
شش نمونه آزمایش کربن 11که بر روی گونههای زغهال
صور گرتته ،موجود اس (شکل  .)11نکته درخور تأمهل
اینکه در ترانشه  IICو روی یک کف که با اندود گل ر
پوشیده و کف سهازی صهور گرتتهه اسه  ،شهش دوره
تعمیر و استفاده از تضا به دس آمهد .چنانکهه از سهالیابی
نمونههای زغال نیز برمیآید ،گاوکشی تنها در تهاز قهدیم
استقراری خود یک دوره طوالنیمد بیش از 727ساله را
بههه خههود دی هده اس ه (. 0101-1177م) .ایههن دوره در
همسههایه غربههی گاوکشههی (رحمهه آبههاد) بههه نههام دوره
شکلگیری موشکی در تپهه رحمه آبهاد تهار شهناخته
میشود] .[15به درستی نمیدانیم و شهاید یهک دوره گه
حدود سیصدساله بین تاز قدیم تا تاز پایهانی اتفهاق اتتهاده
باشد که منوط به تداوم کاوش در گاوکشی اس .
تاز پایانی استقرار گاوکشی ،دورهای از معماری اسه
که بر روی تاز قدیمیتر تصهویر گرتتهه اسه  .ایهن دوره
نسب به دوره قبل از تحول در معماری و دس ساختههها
برخوردار اس بدین معنی که نهتنها در معماری بلکهه در
تولید دس ساختههایی چون سفال و تنّاوری ساخ ابهزار
سنگی ،نهای پیشرت حاصل شده اس  .سفال این دوره
همانند اسالف خود از پخ مناس بیبههره اسه امها از
اسهتحکام مناسه و مرلهوبی برخهوردار اسه  .درنهایه
صیقلی ،براق و نقش اندازی شده اس  .خرهوط هندسهی
ترسیمی که آرایههای سفالی این تاز را تشکیل مهیدههد،
درنهای ظرات  ،نقش اندازی و اجرا شده اس  .هرچند از
این تاز استقراری گاوکشی ،سالیابی در اختیار نهداریم ،امها

پژوهه باستانسنجی

شباه بسیار نزدیکی بین دس ساختهها و بهویژه سهفال
گاوکشی با همسایگان غربی خود در تار که پیشازایهن
شر داده شد به چشم میخورد .این دوره بر پایه سالیابی
کربن  11صور گرتته بهه اواخهر ههزاره هفهتم (-1277
 1777ق.م) تعلق دارد .این دوره اواخر موشهکی تها اوایهل
جری را دربرمی گیرد که به نام دوره «بشی» در نوسهنگی
تار شناختهشده اس ].[15
 .8نتیجهگیری
بخش های جنوبی کرمان بها برخهورداری از ویژگهیههای
خا جغراتیایی چهون دشه ههای وسهیع و حاصهلخیز،
ارتفاعاتی چون هزار و اللهزار و رشتهکوههای بَرآسهمان و
جبالبارز ،باتالق جازموریان بهعنوان بازمانده یک دریاچهه
دیرین ،منابع جنگلی و مراتهع ،دارای مؤلفههههای حضهور،
رشههد و گسههترش جوامههع انسههانی پ هیشازتههاریخ در ادوار
پارینهسنگی و نوسهنگی بهوده اسه  .کهه بهر بسهیاری از
محققین ،بهویژه علوم جغراتیا ،دیریناقلیمشناسی و دیرین
زمینریخ شناسی همانان ناشناخته مانهده اسه  .عهدم
وجود اطالعا و شناخ کاتی از جغراتیا و اقلهیم جنهوب
شرق ایران و بهویژه جنهوب کرمان،سهب اظهارنظرههای
بیپایه و اساسی شده اس که امروزه به مدد پژوهشهای
هرچند ناق باستانشناختی بسیاری از ایدهها و نظریها
پیشین به چالش کشیده اس  .بهر پایههی پهژوهشههای
صور گرتته ،هیچ شباهتی بین مواد ترهنگی و بههویهژه
سفال گونه ابلی و یحیهی  -علیهرغم نزدیکهی مسهات
جغراتیایی دو محوطه که پیشازاین اشاره شد -بها سهفال
ادوار نوسههنگی نویاتتههه « گاوکشههی» در دش ه اسههفندقه
جیرت دیده نمیشود .ضمن اینکه بر اسا تاریخگهذاری
کربن  11ترهنگهای یحیی و ابلی یک هزاره متهأخرتر
از آخرین دوره استقرار در گاوکشی شکل گرتتهاند .اتهزون
بر دو تپه پیشگفته و با کاوشهای باستانشناختی صور
گرتته سالهای اخیر در تل آتشی واقع در بخهش شهرقی
دش بم و همانهین سهالیابی مرلهق کهربن  11صهور
گرتته ،تاریخ اواخر هزاره ششم و نیمهه اول ههزاره پهنجم
ق.م (1177-7277ق.م) برای ترهنگ آتشهی ارائهه شهده
اس  .هرچند که این دوره ترهنگی تاقد سفال اسه امها

در تکنیک دس اتزارهای سنگی نیز ،تفاو های آشهکاری
وجود دارد .ترهنگ آتشی نیز حدود  177سال متهأخرتر از
آخرین دوره استقرار در گاوکشی شکلگرتته اس  .با توجه
به آناه پیشازاین ذکر شد ،تفاو آشکار گونههای سهفال
گاوکشی با محوطههای پیشگفته در نقش ،ترم و تکنیک
تولید سفال مهیتهوان ترهنهگ گاوکشهی را ترهنگهی بها
درونمایههای محلهی و منرقههای دانسه کهه در اواخهر
هزاره هشتم ق.م در دش اسفندقه شکلگرتته اس .
پژوهشهای صور گرتتهه توسهو مرتضهی خهانیپهور و
کمالالدین نیکنامی ،دوره نوسنگی تهار بهه چههار دوره
مهههم تقس هیمبنههدی شههده اس ه کههه عبههار انههد از دوره
رحم آباد (0777-0777ق.م) ،دوره شکل گیری موشهکی
( 1177-0777ق.م) ،دوره موشهههکی ( 1777-1177ق.م)،
دوره جهههری ( 7177-1777ق.م) و دوره شهههم آبهههاد
( 7277-7177ق.م) .گرچههه دوره مرالعهها گاهنگههاری
کرمان قابل مقایسه با تار نیس ولهی نگارنهدگان ایهن
مقاله با تأسی از گاهنگهاری پیشهنهادی تهوق بهرای تپهه
گاوکشههی دو مرحلههه مهههم اسههتقراری را تعههال پیشههنهاد
مینمایند کهه عبهار انهد از دوره شهکلگیهری گاوکشهی
( 1777-0777ق.م) با ویژگیهای محلی و دوره گاوکشی
( 1777-1777ق.م) که خصل های منرقهای دارد .البتهه
این را نیز میدانیم که تپه گاوکشی دارای وقفه گاهنگاری
اس و الیههای پائین آن نیز هنوز دقیقها واکهاوی نشهده
اس ولی یک چنین راهبرد گاهنگارانهای میتواند مبنایی
برای مرالعا بعدی باشد.
سپاسگزاری
نگارندگان الزم میداننهد از آقهای پرتسهور پیتهر تلزنهر از
دانشگاه توبینگن آلمان و مرکز کالو -تشیرا در دانشگاه
هایدلبرگ آلمان بهواسره آزمایش نمونهههای کهربن ،11
خانم دکتر مرجان مشکور بهواسره یهک نمونهه آزمهایش
کربن 11در ترانسه ،خانم دکتر زهره شیرازی کهه مرالعهه
نمونههای گیاه باستانشناسی دو تصل کاوش گاوکشی را
انجام دادند و اعضا تیم کاوش آقایان علی دانشی ،مرتضی
خانی پور ،سلمان انجمروز و خانمها ندا سهتایی مختهاری،
مژگان شفیعی ،تاطمه علیزاده ،مهریم شههریاری ،مهشهید
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7931
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