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درک همزمانــی بیــن فرهنــگ شــغاتیموران و دورۀ ایــام در اســتان فــارس نیــاز بــه نگاهــی دقیــق بــه فرهنــگ
ذکرشــده دارد .در متــون ایالمــی بــه «انشــان» بهعنــوان جاینامــی کــه بخــش اصلــی ایــام اســت ،اشــاره
شــده اســت .انشــان در شــمالغرب حوضــۀ رود کــر در اســتان فــارس واقــع شــده اســت .ازطرفــی در تدویــن
گاهنــگاری پیشازتاریــخ فــارس مبنــای اصلــی تغییــرات فنــاوری اســت ،فرهنگهــای قبــل از برآمــدن
هخامنشــیان در فــارس باتوجــه بــه تغییــر و تحــوالت ســفالی دســتهبندیشــده اســت .همچنیــن موضــوع
انضمامــی کــه در اینجــا مطــرح خواهــد شــد ،ارتبــاط فرهنــگ شــغاتیموران بــا بحــث ورود اقوامــی کــه بــا
عنــوان مهاجــر وارد فــارس شــده و قرنهــا بعــد پایهگــذار حکومــت هخامنشــی شــده اســت؛ برهمیناســاس،
پرســش اصلــی پژوهــش عبارتســتاز :فرهنگهــای پیشازتاریــخ فــارس در قــرون مــوازی بــا ایــام چــه
نقشــی داشــته و ایــن فرهنگهــا بــا کدامیــک از دورهبندیهــای ایــام در دش ـتهای پســت همپوشــانی
داشــته اســت؟ مــوارد مطر حشــده ضــرورت تاریخگــذاری دقیــق فرهنــگ شــغاتیموران را ایجــاب میکنــد.
تــل تیمــوران از محوطههــای اصلــی فرهنگهــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد در فــارس و کانونــی در شــرق
حوضــۀ رود کــر در فاصلــۀ  80کیلومتــری جنوبشــرق انشــان اســت .در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت تــا
در ابتــدا بــه گاهنــگاری نســبی و مطلــق ایــن محوطــه پرداختــه و ســپس باتوجــه بــه گاهنــگاری مطلــق
ایــن محوطــه و دیگــر محوطههــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس ،مقایســۀ مــواد فرهنگــی و شــناخت
شــاخصههای فرهنگــی ،بــه ارزیابــی توالــی فرهنگــی هــزارۀ دوم پیشازمیــاد در ایــن محوطــه و دیگــر
محوطههــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد در ایــن منطقــه پرداختــه شــود .جهــت تاریخگــذاری تلتیمــوران،
 3نمونــه ذغــال بــه آزمایشــگاه دانشــگاه کامپانیــا ارســال شــد کــه نتایــج بــازۀ زمانــی بیــن  1100تــا 1550
پ.م .را نشــان میدهــد .تاریــخ ذکرشــده بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه فرهنــگ شــغاتیموران بــا دورۀ
«ســوکلماح» ،انتقالــی و ایــام میانــه در دشــتهای پســت شوشــان همعصــر اســت و بــا مقایســۀ مــواد
فرهنگــی شــغاتیموران بــا دورۀ ایــام ایــن فــرض منتــج میشــود کــه فرهنــگ شــغاتیموران فــار غ از تغییــرات
سیاســی ایــام و مهاجــرت پارســیان ،در تــداوم رونــد فرهنگهــای پیشازتاریخــی فــارس اســت.
کلیدواژگان :حوضۀ رود کر ،ایالم ،فرهنگ شغاتیموران ،تل تیموران ،تاریخگذاری کربن .14
 .Iدانشجوی دکتری باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .IIاستاد گروه باستانشناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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بــا اینکــه ســالها از آغــاز نخســتین کاوشهــای باستانشــناختی در فــارس میگــذرد و باتوجــه بــه مطالعــات
صورتگرفتــه در ایــن منطقــه ،هنــوز مشــکالت عمــدهای در توالــی گاهنــگاری فــارس و مســائل حلنشــدۀ
بســیاری در باستانشناســی ایــن منطقــه وجــود دارد؛ همچنیــن تصویــر واضــح و روشــنی از چگونگــی
زندگــی اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و مذهبــی مردمــان پیشازتاریــخ فــارس در دســت نیســت .شــاید
دلیــل عمــدۀ اینامــر ،محدودیــت کاوشهــا و پژوهشهــای باستانشــناختی بهاســتثناء چنــد محوطــه،
در دســت نبــودن دادههــای قابلاطمینــان الیهنــگاری اســت (زیــدی ،)21 :1386 ،تاریخگذاریهــای
مطلــق کــه بهعنــوان مبنایــی در مطالعــات باستانشناســی جهــت بهدســت آوردن تاریخــی تقویمــی درنظــر
ً
گرفتــه میشــود ،بســیار انــدک و عمومــا در ســالهای اخیــر صــورت گرفتــه اســت .پژوهشهــای گســترده و
اصلــی باستانشناســی کــه در محوطههــای پیشازتاریــخ فــارس صــورت گرفــت و امــروزه بهعنــوان مبنــای
اصلــی گاهنــگاری در ایــن منطقــه درنظــر گرفتــه میشــود ،مربــوط بــه زمانــی بــوده کــه انجــام مطالعــات
میانرشــتهای و تاریخگــذاری مطلــق چنــدان رایــج نبــوده اســت .بهنظــر میرســد انجــام بازنگــری در
محوطههــای اصلــی پیشازتاریخــی منطقــۀ فــارس جهــت مطالعــات جدیــد الزم اســت.
بــا مشــخص شــدن جــای نــام «انشــان» در تلملیــان ( )Reiner, 1973در حوضــۀ رود کــر کــه یکــی
از کانونهــای اصلــی شــکلگیری فرهنگهــای پیشازتاریــخ در اســتان فــارس اســت و اهمیــت انشــان
بهعنــوان یکــی از جاینامهــای اصلــی در ایــام ،ازطرفــی هویــت ایــام بهعنــوان یــک مفهــوم فرهنگــی
سیاســی کــه هــزار ســال در خاورمیانــه نقــش پررنگــی داشــته اســت (،)Alvarez Mon et al., 2018
ویژگــی اصلــی جغرافیــای منطقــۀ ایــام را میتــوان بــه ایــن شــکل عنــوان کــرد کــه پیونددهنــدۀ ســه منطقــۀ
شــبهقاره جنوبــی آســیا (صحــرای عربســتان) ،مناطــق غــرب آســیا و آســیای میانــه اســت (.)Petrie, 2013: 4
درحقیقــت ،ایــام در بخشــی از رشــتهکوه زاگــرس بــا ویژگیهــای متمایــز واق ـ ع شــده اســت؛ گذرگاههایــی بــا
جهــت شمالغربی-جنوبشــرق ،در غــرب کوهپایــه و دشـتهای رســوبی کــه به دشــت خوزســتان و حاشــیۀ
خلیجفــارس میرســد و در مناطــق بــا ارتفــاع باالتــر شــامل درههــای طوالنــی بلنــد و دش ـتهای میانکوهــی
و مخروطافکنههــا اســت (.)Fisher, 1968; Harrison, 1968; Petrie, 2013: 6; Potts, 2016: 16
ً
اســتقرارهای دائمــی در مناطــق مختلــف زاگــرس معمــوال محــدود بــه دشــتهای آبرفتــی و درههایــی بــا
منابــع آب کافــی و زمیــن قابلکشــت هســتند ( .)Petrie, 2013: 6; Potts, 2016: 16-18ایــن مناطــق،
یعنــی مناطــق بــا ارتفــاع بــاال ،مســاعد دامــداری اســت ،و بخشهــای محــدودی از ایــن بخــش از ایــام مســاعد
اســتقرار گســترده و دائمــی بــود ه اســت؛ ایــن مناطــق دارای پراکندگــی نامنظمــی اســت (de Miroschedji,
 .)2003; Petrie, 2009; Petrie, 2013: 6نواحــی اصلــی ایــام ،شــامل :جلگــ ۀ خوزســتان ،بهخصــوص
ســوزیانا در اطــراف شــوش (شوش/شوشــان) و مناطــق مرتفــع فــارس ،بهویــژه حوضــۀ رودخانــه کــر (انشــان و
تختجمشــید) کــه در  500کیلومتــری جنوبشــرقی شــوش قرارگرفتهانــد ( .)Potts, 2016: 7–12مناطــق
ً
ســاحلی اطــراف بوشــهر نیــز تقریبــا در دورههــای خــاص بخشــی از ایــام بودنــد (.)Potts, 2016: 15
ضــرورت و اهــداف پژوهــش :شــناخت محوطههــای حوضــۀ رود کــر در ارتبــاط بــا یکــی از کانونهــای
اصلــی ایــام ،یعنــی انشــان در هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ضــروری بهنظــر میرســد .متــون ایالمــی در هــزارۀ
دوم پیشازمیــاد بهکــرات از لقــب «پادشــاهان شــوش و انشــان» و یــا «انشــان و شــوش» نامبردهانــد.
«کوئینتانــا» اظهــار میکنــد پادشــاهانی بــا عنــوان «پادشــاه شــوش و انشــان» فقــط در شــوش فرمانروایــی
میکردنــد ،و پادشــاهانی کــه لقــب «پادشــاهان انشــان و شــوش» داشــتند ،فقــط در انشــان فرمانــروا بودنــد
()Quintana, 1996؛ امــا «فرانســوا واال» ادعــا میکنــد کــه چنیــن نبــوده اســت و بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
نکــه «پادشــاهان
لآ 
کــه عنــوان «پادشــاه شــوش و انشــان» فقــط در متــون اکــدی دیــده میشــود ،حــا 
انشــان و شــوش» منحصربــه متــون ایالمــی اســت؛ گویــا نویســندگان ایــن متــون بهترتیــب بــه ا کــدی یــا
ایالمیزبانــان ســرزمینهای خــود عالقهمنــد بودنــد و شــاید حتــی تملــق آنــان را میگفتنــد (.)Vallat, 1997
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گاهنگاریهــای متعــددی در  60ســال گذشــته در فــارس ارائــه گردیــده اســت و هریــک از ایــن گاهنگاریهــا
بــه شــیوه و اصطالحــات مخصــوص بــه پژوهشــگری کــه آنرا ارائــه کــرده ،نقــاط ضعــف و قــدرت
داشــته اســت (;Vanden Berghe, 1954; Sumner 1972; Hole 1987; Voigt & Dyson, 1992
« .)Miroschedji, 2003; Alizadeh, 1998واندنبــرگ» نخســتین پژوهشــگری اســت کــه براســاس
بررســی و گمانهزنیهــای گســتردۀ خــود ،گاهنــگاری نســبی از فرهنگهــای فــارس از هــزارۀ هفتــم
پیشازمیــاد تــا دورۀ هخامنشــی تدویــن کــرده اســت ( .)Vanden Berghe, 1954عمدهتریــن اشــیائی
کــه از کاوشهــای او منتشــر گردیــده ،ظــروف کاملــی اســت کــه از گورهــای هــزاره دومــی پیشازمیــاد یــا
فرهنگهــای قلعــه ،شــغاتیموران بهدســتآمــده اســت .دورهبنــدی فرهنگهــا براســاس تفــاوت عمــق
گورهــا اســت و عمــق گورهــا نســبت بــه ســطح تپــه اســتَ ،نــه نقطــه شــاخص و همینامــر باعــث دقیــق
نبــودن موقعیــت نســبی گورهــا در نقشــۀ افقــی و درنهایــت ارزیابــی زمانــی ایــن فرهنگهــا بــا شــیوۀ ثبــت و
ضبــط واندنبــرگ بــا مشــکل مواجــه اســت ( .)Overlaet, 1997واندنبــرگ در گاهنــگاری خــود دورۀ قلعــه را
 2000-2500پ.م ،.دورۀ شــغا  1600-2000پ.م ،.تیمــوران الــف  1200-1600پ.م ،.تیمــوران ب -1200
 1000پ.م ،.و جاللآبــاد را  700 -1000پ.م .دانســته اســت (.)Vanden Berghe, 1959: 14
کاوش دروازهتپــه در ســال  1355هــ.ش .توســط «مــاری نیکــول» از مــوزۀ ســامی دانشــگاه هــاروارد و
دانشــگاه شــیراز انجــام گردیــده اســت ( 32 .)Nicol, 1967مــورد تاریخگــذاری رادیوکربــن انجامشــده در
دروازهتپه ،بازۀ زمانی بین  2140تا  500-640پ.م .را نشــان داده اســت (« .)Nicol, 1969لیندا یاکوبس»
در رســالۀ دکتــری خــود ،بــا بررســی  28مــورد تاریخهــای رادیوکربــن دروازهتپــه کــه توســط نیکــول انجــام
گردیــده اســت ،بــازۀ زمانــی  1800تــا  900پ.م .را بــرای فرهنــگ شــغاتیموران پیشــنهاد میدهــد (Jacobs,
.)1980: 54
توالــی گاهنــگاری فرهنگهــای قلعــه ،شــغاتیموران در دورۀ شــش ( )VIگاهنــگاری حوضــۀ رودخانــۀ
کــر در بررســی «ســامنر» ،نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم و آغــاز هــزارۀ اول پیشازمیــاد را دربــر میگیــرد (Sumner,
 .)1974در اواســط هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،کاهــش ناگهانــی و کلــی در تعــداد و انــدازۀ اســتقرارهای
سراســر حوضــۀ رود کــر اتفــاق میافتــد (تصویــر  .)1در آن زمــان ســفال کفتــری جــای خــود را بــه ســفال
قلعــه در بخــش شــمالغربی حوضــۀ رود کــر و در بخــش جنوبشــرقی بــه ســفال شــغاتیموران داده اســت
( .)Overlaet, 2007ظهــور ســفالهای قلعــه کــه بــا ســفالهای ایــام میانــه ارتبــاط داشــت بهعنــوان
شــاهدی اســت مبنیبــر حضــور مــداوم ایــام در بخــش شــمالغربی حوضــۀ رود کــر (.)Carter, 1994 :60
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پرس ـشها و فرضیــات پژوهــش :فرهنگهــای پیشازتاریــخ فــارس در قــرون مــوازی بــا ایــام چــه
نقشــی داشــته و ایــن فرهنگهــا بــا کدامیــک از دورهبندیهــای ایــام در دش ـتهای پســت همپوشــانی
داشــته اســت؟ ( .)Carter & Stolper, 1984; Potts 2016: 7-13در اینراســتا ،گاهنــگاری مطلــق
تلتیمــوران بهعنــوان یکــی از مهمتریــن محوطههــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس در ارزیابــی
گاهنــگاری فرهنــگ شــغاتیموران بهعنــوان یکــی از فرهنگهــای بااهمیــت و مبهــم در فــارس کمــک
شــایانی خواهــد کــرد.
روش پژوهــش :باتوجــه بــه موضــوع پژوهــش و متغیرهــای مــورد بررســی در آن ،روش گــردآوری
اطالعــات بهصــورت میدانــی و ابــزار جم ـعآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش کاوشهــای باستانشــناختی
و گزارشهــا و منابــع کتابخان ـهای بــا رویکــرد میانرشــتهای اســت؛ بههمیــنجهــت پــس از نمونهبــرداری
ذغــال از الیههــای مختلــف ،بــا اســتفاده از روش رادیوکربــن نمونههــای ذغالــی ،کالیبراســیون نمونــه
تاریخگــذاری کربــن 14و تاریخگــذاری مطلــق ،درنهایــت بــه بررســی و تحلیــل نتایــج بهدسـتآمده بــا کمــک
منابــع موجــود در ایــن زمینــه شــد.
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ســامنر ،اظهــار مــیدارد ســفالهای شــغا و تیمــوران در اســتقرارهای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد در حوضــۀ
رود کــر بهعنــوان شــاخصی بــرای گروههــای قومــی مختلــف و ســبکهای مختلــف زندگــی درنظــر گرفتــه
میشــود .ایــن ســفالها نشــان میدهنــد کــه ظهــور فرهنــگ شــغاتیموران نشــاندهندۀ ورود اولیــن قبایــل
پارســی اســت کــه در ابتــدا در جنوبشــرقی حوضــۀ رود کــر ســکنی گزیدنــد و باعثشــدهاند جمعیــت
قلعــه بــه شــمالغربی عقبنشــینی کنــد ( .)Nicol, 1971; Summer, 1994: 103امــا مهمتــر اینکــه،
براســاس ایــن تفســیر ،تاریــخ ورود پارســیان بــه حوضــۀ رود کــر اواســط هــزارۀ دوم پیشازمیــاد اســت کــه
ســنت ســفالگری شــغاتیموران رفتهرفتــه ظاهــر شــده اســت .ایــن تاریــخ حــدود هش ـتصد ســال پیــش از
نخســتین اشــارات تاریخــی بــه پارســیان و یکهــزار ســال پیــش از بهقــدرت رســیدن آنــان در پــارس بــوده
خگــذاری شــده ،بــا
اســت؛ عالوهبــر ایــن ،باتوجــه بــه اینکــه پایــان دورۀ تیمــوران بــه حــدود  900پ.م .تاری 
لبــر
وقف ـهای دویستســاله در باستانشناســی حوضــۀ رود کــر مواجــه میشــویم کــه از قــرار َنــه مدرکــی دا 
حضــور ایالمیــان وجــود دارد و َنــه پارســیان ()Sumner, 1994: 326؛ ا گــر فرهنگ شــغاتیموران با ورود اقوام
جدیــد مرتبــط باشــد ،ورود اولیــن گــروه پارسهــا در منطقــۀ مرودشــت در آغــاز  1600پ.م .اســت .ازطرفــی
نیــز فقــدان شــواهد باستانشــناختی شــاخص کــه بتــوان قدیمیتریــن مجموعـۀ ســفالهای شــغاتیموران را
بــه مجموعههــای ســفالی هندواروپایــی مربــوط ســازد ،وجــود دارد (.)Overlaet, 2007: 73
مشــکل گاهنــگاری ،شــکاف آشــکار بیــن اســتقرارهای شــغاتیموران و حضــور هخامنشــیان در مرحلــۀ
هفتــم گاهنــگاری ســامنر ( )VIIاســت .همزمــان ،ســامنر اظهــار کــرد کــه از دیــد او فرهنــگ شــغاتیموران تــا
پایــان  800-700پ.م .ادامــه داشــته اســت .ایــن اولیــن راهــکار بــرای مســألۀ گاهنــگاری بــود« .بوشــارال»
عقیــدۀ ســامنر را دنبــال کــرد و بــرای کــم کــردن مرحلــۀ نهایــی شــغاتیموران و افزایــش تاریــخ عشــایر
چادرنشــین پارســی ،عقیــده دارد پارســیان بــا اســتفاده از ســفال شــغاتیموران هیــچ آثــار قابلمشــاهده را
در قــرون  9-7پ.م .بهجــای نگذاشــتهاند .بوشــارال اظهــار م ـیدارد کــه ممکــن اســت دورۀ شــغاتیموران
بــا شــروع حکومــت کــوروش دوم در پاســارگاد یــا ســرانجام بــا حکومــت داریــوش اول پایــان پذیرفتــه اســت
(« .)Boucharlat, 2003: 262-263کایلــر یانــگ» عقیــده دارد ،ســفالهای پارســی قبــل از هخامنشــیان یــا
عصــر آهــن ( IIIافــق ســفال نخــودی غــرب جدیــد) بهســادگی قابلتشــخیص نبودهانــد (Young, 2003:
.)244
بخــش جدیــدی از بحــث ،بــر بررســی «علیــزاده» در ســال  1995م .در بخشــی از دشــت مرودشــت و
منطقــۀ شــمالی اســتوار اســت .گــزارش نهایــی متأســفانه هنــوز منتشــر نشــده اســت و بــدون یافتههــای
مصــور اســت؛ بههمیــن دلیــل ارزیابــی کامــل ایــن یافتههــا غیرممکــن اســت .علیــزاده گــزارش داد کــه
ســفالهای خاکســتری مربــوط بــه عصرآهــن  IIIرا در  20اســتقرار یافتــه اســت کــه  10اســتقرار آن در دشــت
مرودشــت واقــعشــده اســت و یــک اســتقرار در میــان مرزهــای دشــت مرودشــت قــرار دارد (در مقالــۀ یــاد شــده
طــول و عــرض جعفرافیایــی جابهجــا نوشــته شــده اســت))Alizadeh, 2003: 93( ،؛ وی اظهــار داشــته کــه
در  5محوطــه ســفالهای مربــوط بــه شــغاتیموران ،عصــر آهــن و هخامنشــیان را یافتــه اســت ،ایــن مــدرک
ورود قبایــل پارســی در منطقــه اســت ( .)Ibid: 93-97واندنبــرگ در تلتیمــوران در دو تدفیــن ،دو ظــرف
خاکســتریرنگ بــدون نقــش (یکــی از آنهــا لول ـهدار اســت) یافتــه اســت؛ وی بــا توجــه بــه منحصربهفــرد
بــودن ســفالها در فــارس ،فرهنگــی جــدا بهنــام تیمــوران  Bبــه فرهنگهــای قبــل هخامنشــی فــارس
اضافــه کــرد .در بررســیهای ســامنر و یاکوبــس در حوضــۀ رود کــر ،ســفال تیمــوران  Bگــزارش نشــده
اســت (ســفال خاکســتری عصرآهــن ،)IIا ( )Overlaet, 1997: 10و ســامنر در پژوهشهایــش در ایــن
زمینــه اظهارنظــر کــرده کــه ایــن ظــروف و ســفالهای کمیــاب دیگــر مرودشــت بایــد بهعنــوان ســفالهای
وارداتــی توصیــف گردنــد ( .)Sumner, 1994: 101; Jacobs, 1980وقتــی درســتی اظهــارات علیــزاده از
وجــود ســفال خاکســتری عصرآهــن  IIIمعلــوم شــد ،اهمیــت ایــن ظــروف ســفالی در فــارس محقــق گردیــد،
شــکاف گاهنــگاری بیــن ســفال شــغاتیموران و ســفال هخامنشــیان حــل شــد؛ ورود قــوم پــارس بــا تاریــخ
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محوطههــای فرهنــگ شــغاتیموران (عمــادی.)1397 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021

قانعکنندهتــری عنــوان شــد .ســفال تیمــوران  Bکــه توســط واندنبــرگ کاوش شــده اســت ،در مجموعــۀ
گســتردهتری قــرار گرفــت (.)Vanden Berghe, 1954
ســفال شــغا تیمــوران در ملیــان از الیههــای باســتانی بهدســت نیامدهانــد ،بلکــه بهصــورت چنــد قطعــه
ســفال در ســطح یافــت شــده اســت .فرهنگهــای قلعــه ،شــغا و تیمــوران ،همگــی در شــرایط الیهنــگاری
در تپــه دروازه بهدســت آمــده اســت .در الیهنــگاری تپــه دروازه توســط نیکــول 8 ،فــاز تشــخیص دادهشــده
اســت ()Nicol, 1967؛ یاکوبــس 8 ،فــاز را بــه  3مرحلــه تقســیمبندی کــرده اســت (Jacobs, 1980: 22-
 13 .)26, 94-124قطعــه ســفال شــاخص قلعــه بهدسـتآمده از کاوشهــای دروازه تپــه ،در  5فــاز از  8فــاز
اولیــه پرا کنــده بــوده و در هــر دو تقســیمبندی نیکــول و یاکوبــس در قدیمیتریــن الیــه ،الیـ ۀ قلعــه شناســایی
نشــده اســت؛ در اینجــا بایــد بــه محــدود بــودن کاوش در محوطــۀ  6هکتــاری تــل دروازه اشــاره کــرد.
افزونبــر ایــن ،برداشــت پیشــنهادی یاکوبــس کــه ممکــن اســت ســبک دروازه پیــش از شــکلگیری ســبک
قلعــه پدیــد آمــده اســت ( ،)Jacobs, 1984: 124بهروشــنی قابــل رد نیســت؛ بلکــه برداشــت او مبنیبــر
اݣݣینکــه قطعــه ســفالها از یــک اســتقرار همزمــان (ملیــان) بــه ایــن محــل آورده شــدهاند ،محتملتریــن
توضیــح بهنظــر میرســد (.)Jacobs, 1980: 62
درواقــع تنهــا مکانــی کــه در تلملیــان بــه نیمــۀ نخســت هــزارۀ اول پیشازمیــاد قابــل تاریخگــذاری
اســت ،تدفیــن  47در ناحیــۀ  DD 43اســت کــه گــور گــودال کمعمقــی اســت کــه فــردی بــا جواهــرات
شــخصی و ســه ظــرف ســفالی در آن دفــن شــده اســت؛ بــا اینحــال ،همانطورکــه «کارتــر» تأ کیــد دارد «ایــن
ً
ســفالها هیــچ ارتباطــی بــا ســفالهای ایالمنــو  Iیــا  IIاز شــوش ندارنــد» و تاریــخ تدفیــن اساســا بــر پایــۀ
همانندیهــای کلــی بیــن یــک ُمهــر اســتوانهای از بدلچینــی کــه بــا هفــت مهــره بــه رشــته کشــیده شــده
و بهشــکل گردنبنــدی بــه دور گــردن جســد بــود و مهــری از دورۀ آهــن از مارلیــک در شــمال ایــران قــرار
دارد (« .)Carter, 1994 :66محمدتقــی عطائــی» بــا بررســی بــاروی تختجمشــید و یافتــن چنــد قطعــه
ســفال ( %4از کل ســفال بــارو) قابلمقایســه بــا عصرآهــن  IIIدر بــارو بــه بررســی حوضــۀ رود کــر و ارتبــاط
ســفالهای عصرآهــن  IIIبــا اقــوام ایرانــی تــازهوارد بــه پــارس پرداخــت .هــدف عطایــی ،پــر کــردن فاصلــۀ
 300ســاله بیــن پایــان دورۀ شــغاتیموران و هخامنشــی بــود؛ وی بعــد از بررســی دشــت مرودشــت و حوضــۀ
رود کــر محوطــۀ تــل قصردشــت را در ســال  1393ه ـ.ش .کاوش کــرد (عطایــی و همــکاران.)1394 ،
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تلتیموران

گاهنگاری نسبی تلتیموران

هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس بــا ســبکهای ســفالی کفتــری ،قلعــۀ ایــام میانــه و شــغاتیموران
تقســیمبندی شــده اســت .ایــن فرهنگهــا همزمــان بــا ســوکلماح ،انتقالــی و ایــام میانــه همزمــان در
خوزســتان اســت ()Carter & Stolper, 1984 ; Peyronel, 2018؛ ایــن همزمانــی براســاس دادههــای
الیهنــگاری ،تجزیــه و تحلیــل ســبکی و آزمایــش رادیوکربــن در دروازهتپــه اســت ( .)Sumner, 1994بــا آغــاز
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«تلتیمــوران (تیمــاران)» شــامل دو برجســتگی بــه فاصلــۀ  90متــر از یکدیگــر اســت؛ تپــۀ اصلــی بیضیشــکل
بــه مســاحت  7هکتــار (عمــادی و همــکاران )1398 ،بــا شــیبی غربی-شــرقی کــه در شــرق از ارتفــاع کاســته
شــده و بــا شــیب مالیــم بــه جــادۀ آســفالته اصلــی روســتای کوشــک توابــع منتهــی شــده اســت و برجســتگی
مربعشــکل بــه مســاحت نیمهکتــار در فاصلــۀ  90متــری جنــوب تپــۀ اصلــی بهنــام «تلگچــی» کــه
بهواســطۀ نزدیکــی بــه تلتیمــوران (تیمــاران) انتســاب آن بهعنــوان بخــش جداییناپذیــر از تپــۀ اصلــی
در بیــن باستانشناســان بازدیدکننــده از ایــن محوطــه را ممکــن ســاخته اســت .تلتیمــوران در حاشــیۀ
غربــی روســتای کوشــک از توابــع شهرســتان ارســنجان ،بخــش مرکــزی و دهســتان شــوراب ،در فاصلــۀ
یــک کیلومتــری مرکــز دهســتان (روســتای شــوراب) 24 ،کیلومتــری مرکــز شهرســتان (ارســنجان) و 100
کیلومتــری شمالشــرق مرکــز اســتان فــارس (شــیراز) اســتقرار یافتــه اســت (تصویــر  .)2مختصــات35.3" :
و  15و  53طــول جغرافیایــی و مختصــات 45.5" :و  44و  29عــرض جغرافیایــی در ارتفــاع متوســط 1579
متــری از ســطح آبهــای آزاد واقــعشــده اســت .ازلحــاظ وضعیــت توپوگرافــی تلتیمــوران (تیمــاران) در
منطقــۀ دشــتی واقعشــده ،دارای اقلیــم خشــک و ســرد و میانگیــن بــارش ســاالنه در ایــن منطقــه 195
میلیمتــر و متوســط دمــای آن از  6/8الــی  18/7درجــۀ ســانتیگراد در تغییــر اســت .دریاچــۀ طشــک در
فاصلــۀ  10کیلومتــری جنــوب و منتهیالیــه شــرقی کــوه رحمــت در فاصلــۀ  4کیلومتــری محوطــه اســت.
ارتفــاع و وســعت ایــن تپــه تــا شــعاع  3کیلومتــری قابــل دیــد اســت .تلتیمــوران (تیمــاران) بــه شــمارۀ 1257
در تاریــخ  1335/4/28در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت (تصویــر .)2
جهــت برداشــت نمونــه درراســتای انجــام تاریخگــذاری مطلــق در محــل حفــاری غیرمجــاز کــه گودالــی
بهقطــر  70ســانتیمتر اســت گمانــهای بــه ابعــاد  1/5×1/5متــر بهشــکلی کــه گــودال حفــاری غیرمجــاز
در قســمت شــمالی گمانــه قرارگرفتــه ،ایجــاد گردیــد .در قســمت جنوبــی کارگاه  80ســانتیمتر فضــا از لبــۀ
گــودال حفــاری غیرمجــاز تــا ضلــع جنوبــی کارگاه بــرای برداشــت نمونههــا وجــود داشــت و حاصــل کار 17
لوکــوس کاوش گردیــد کــه کارگاه در عمــق  4متــر بــه خــاک بکــر رســید .در عمــق  2متــری کارگاه پایــان
حفــاری غیرمجــاز بــود؛ از ایــن عمــق بهبعــد در الیههــای برجــا تــا عمــق  4متــر کاوش ادامــه پیــدا کــرد.
نکتــۀ حائــز اهمیــت شناســایی دیــوار در عمــق  2/20متــر بــا عــرض  37ســانتیمتر بــود؛ ابعــاد خش ـتهای
ایــن دیــوار  10×37×37ســانتیمتر و ضخامــت مــات استفادهشــده در آن 3 ،ســانتیمتر اســت .کاوش
در قســمت شــمال دیــوار ادامــه پیــدا کــرد 4 ،رج از ایــن دیــوار باقیمانــده اســت (تصویــر  .)3از عمــق 90
ســانتیمتر تــا  3/75تعــداد  10نمونــه ذغــال بهتنــاوب بهفاصلــۀ حــدود  50ســانتیمتر برداشــته شــد کــه ســه
نمونــه جهــت آزمایــش رادیوکربــن بــه آزمایشــگاه س ـنیابی منتقــل شــد (تصویــر .)3
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در بحــث زبانشناســی بــه عقیــدۀ «مالــوری» ،گاهــان کــه کهنتریــن متنهــای دینــی ایرانیــان اســت
بازتابدهنــدۀ جغرافیــای آســیایمرکزی و شــرق ایرانباســتان اســت و ازنظــر باستانشــناختی نیــز فرهنــگ
اواخــر عصرمفــر غ و اوایــل عصرآهــن را نشــان میدهــد و میتــوان گفــت ایرانیــان از ســمت شمالشــرقی
دریــای مازنــدران در ربــع آخــر هــزارۀ دوم پیشازمیــاد بــه ایــران مهاجــرت کردهانــد (Mallory, 1989:
.)35-49
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فرهنــگ قلعــه و شــغاتیموران در فــارس شــاهد کاهــش در تعــداد و مســاحت محوطــه هســتیم (Vanden

 .)Berghe, 1953-54; Sumner, 1972; 1994شــمالغرب حوضــۀ رود کــر ،دو ســنت ســفالی قلعــه و
ایــام میانــه در امتــداد دورۀ کفتــری ظاهــر شــده اســت ،کــه بهنوعــی میتــوان گفــت ادامــۀ ســنت ســفالی
کفتــری متأخــر اســت؛ بــا اینتفــاوت کــه نقــوش در شــروع دورۀ قلعــه منحصــر بــه یک-ســوم بــاالی ظــرف
اســت ( .)Sumner, 1972; Carter & Stolper, 1984فرم شــاخص ظروف شــامل :لیوان ،کاســه ،ظروف
اســتوانهای ،کــوزه و ســاغر کاســی کــه قابلمقایســه بــا ســفال ایــام میانــۀ  2و  3در شــوش ،منقــوش نخــودی
در رامهرمــز ،ایــذه و هفتتپــه اســت ( .)Carter & Stolper, 1984; Carter, 1996نکتــۀ حائــز اهمیــت
اینکــه ســفال ایــام میانــه فقــط در تلملیــان بهدســت آمــده اســت (Jacobs, 1980; Carter 1991,
 .)1996; Potts et al., 2009ایــن ظــروف بهلحــاظ شــکل ،آمیــزۀ خمیــره و رنــگ ســفال نخــودی مایــل بــه
ســبز بــا پوشــش رقیــق در شــکلهایی شــامل :کاســه ،لیــوان ،خمــره ،ســینی ،کــوزه و ســاغر کاســی بــا دشــت
شوشــان قابــلمقایســه اســت ( .)Carter, 1996در ملیــان در کارگاه  EE39در الیــۀ  IIIBحداقــل  4کــورۀ
تولیــد ســفال ایــام میانــه کاوش گردیــده اســت در کارگاه  EE33 5کــورۀ تولیــد ســفال قلعــه شناســاییشــده
اســت .در کارگاه  EDDوجــود ســاغر کاســی و الــواح نوشــتاری و اشــیاء وارداتــی نشــان از ارتبــاط محوطــه بــا
دشــت شوشــان در دورۀ ایــام میانــه دارد ( .)Carter 1996; Potts et al., 2009ســاختمان ســوختۀ ایــام
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تصویر  .2تصویر هوایی تل تیموران شامل دو برجستگی به فاصلۀ  100متر (عمادی.)1397 ،
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میانــه در ایــن شــبکه کاوش گردیــده اســت ( .)Sumner, 1988; Carter, 1996; Potts et al., 2009در
جنوبشــرق حوضــۀ رود کــر ،دو ســنت ســفالی شــغا و تیمــوران ظاهــر گردیــده اســت ( .)Sumner, 1994این
دو ســنت ســفالی در کنــار هــم یافــت شــده ،امــا درصــد فراوانــی ســفال شــغا بیشــتر از تیمــوران اســت (Jacobs,
 .)1980: 128ســفال شــغا دستســاز بــا پخــت ناکافــی و رنــگ خمیــرۀ نخودی-نارنجــی ،نارنجــی در برخــی
ظــروف بــا پوشــش رقیــق نخــودی و قرمــز اســت .نقــوش بــه رنــگ ســیاه بــا طــرح دسـتآزاد و فرمهــا شــامل:
لیــوان اســتوانهای ،کاســه ،کــوزه ،اشــکال خــاص و خمــره اســت؛ نقــوش :هندســی ،گیاهــی ،ماهــی ،عقرب،
کــوه و پرنــدگان اســت ( .)Vanden Berghe, 1951-52; Jacobs, 1980ازطرفــی ســفال تیمــوران بــا خمیــرۀ
خــوب ورز دادهشــده و چر خســاز ،پخــت کافــی و نقــوش بــه رنــگ ســیاه و هندســی شــامل نوارهــای افقــی و
مثلثهــای توپــر و مشــبک اســت .در دروازهتپــه مدارکــی دالبــر تولیــد ســفال شــغا در مرحلــۀ  IIIیافتــه شــده
اســت .فقــط یــک ســربارۀ ســفالی تیمــوران از تلقلعــه بهدســت آمــده اســت (;Vanden Berghe, 1959
.)Jacobs, 1980; Carter & Stolper, 1984; Carter, 1991; Potts et al., 2009
بــا کاوش در تلتیمــوران و نیــز گاهنــگاری نســبی یافتههــا مشــخص گردیــد کــه تلتیمــوران در
ً
هــزارۀ دوم پیشازمیــاد شــکلگرفته کــه مــواد فرهنگــی آن کامــا قابلمقایســه بــا محوطههــای اصلــی
فرهنگهــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد حوضــۀ رودخانــۀ کــر و پلــوار اســت .مهمتریــن یافتههــای کاوش
ً
عمدتــا شــامل :ســفال ،اشــیاء مفرغــی ،مصنوعــات و ادوات ســنگی و مهــر (مهــره) اســتوانهای از جنــس عــاج
بــود کــه کمــک فراوانــی در راســتای مقایســه و گاهنــگاری نســبی در جهــت شــناخت و تحلیــل بهتــر هــزارۀ
دوم پیشازمیــاد فــارس نمــود.
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ســفالهای تــل تیمــوران را میتــوان بهطورکلــی بــا توجــه بــه رنــگ خمیــره بــه قرمــز ،نخــودی ،نارنجــی،
ســفال لکــهدار ســاده و خاکســتری تقســیم نمــود %70 .ســفال دارای پوشــش رقیــق نخــودی و نارنجــی
اســت؛ کــه هــر گــروه را بــه دودســتۀ منقــوش و ســاده و ازنظــر کیفیــت ســاخت نیــز بــه ســه گــروه ســفالهای
ظریــف ،متوســط و خشــن قابلتفکیــک اســت %70 .ســفال ایــن محوطــه چر خســاز اســت .آمیــزه شــامل
ً
کانــی و آلــی اســت .ازنظــر کیفیــت پخــت عمدتــا دارای پخــت ناکافــی اســت و مغــز ا کثــر ســفالها خاکســتری
ً
اســت .نقــوش عمومــا بــه بخــش فوقانــی و میانــی ظــروف محــدود شــده اســت و اغلــب شــامل نقــوش
هندســی اســت .در تــل تیمــوران نقــوش هندســی  %80از نقــوش روی ســفال را تشــکیل میدهــد .در فرآینــد
ً
کاوش تمــام ســفالهای یافتــه شــده دارای نقــش هندســی بــوده و غالبــا شــامل نوارهــای افقــی مــوازی و
مثلثهایــی ُ
توپــری کــه قاعــده بــاال و رأس بهســمت پاییــن اســت .در قســمت گــردن ظــرف خطــوط مــوازی
تشــکیل کادری داده اســت؛ کــه در ایــن کادر خطــوط زیگــزاگ و دالبــری دیــده میشــود %10 .از ســفالهای
منقــوش دارای نقــش در لبــۀ ظــرف بــوده اســت (شــکل  .)5ایــن نقــوش در اغلــب ســفالهای محوطههــای
هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس ماننــد :شــغا ( ،)Ovelaet, & Pincé, 2018دروازهتپــه (،)Jacobs, 1980
تلکمیــن ( ،)Overlaet, 2007تلقلعــۀ حســنآباد ( ،)Hearink & Overlaet, 2003تپــۀ قصردشــت
(عطایــی و همــکاران )1394 ،دیــده میشــود .فــرم غالــب ،شــامل :خمــره ،کــوزه ،ســاغر ،کاســه و ظــروف
مینیاتــوری اســت .ظــروف بــزرگ ،ماننــد خمرههــا دارای تزئینــات افــزودۀ نــواری و زنجیریشــکل اســت،
کــه در محوطههــای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس کــه پیشتــر اشــاره گردیــد ،مرســوم اســت.

گاهنگاری مطلق کربن  14بهروش طیفسنج جرمی شتابدهندۀ تلتیموران

طــی کاوش صورتگرفتــه در تلتیمــوران ســعیبر آن شــد تــا تمامــی نمونههــای ذغــال از الیههــای مختلــف
جهــت انجــام آزمایــش و گاهنــگاری مطلــق برداشــته شــود .درمجمــوع  10نمونــه از الیههــای مختلــف
برداشــته شــد کــه از ایــنبیــن  3نمونــه ذغــال (جــدول  )1جهــت آزمایــش کربــن 14بــه آزمایشــگاه ســالیابی
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مرکــز توســعه و انتقــال نــوآوری در بخش میراثفرهنگی و زیسـتمحیطی ( )INNOVA SCaRLدانشــگاه
کامپانیــا لوئیجــی وانویتلــی ( )Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelliدر کشــور
ایتالیــا ارســال گردیــد .پــس از آمادهســازی نمونههــای ذغــال بهدلیــل دارا بــودن عنصــر کربــن بهعنــوان
نمونههــای دقیــق تاریخگــذاری رادیوکربــن توســط طیفســنج جرمــی شــتابدهنده مورداســتفاده قــرار
گرفــت .غلظــت رادیــو کربــن در طیفســنج جرمــی شــتابدهنده بــا مقایســه غلظــت کربــن  12و  13و نیــز
تعــداد کربــن 14هایــی کــه از نمونههــای مــورد آزمایــش بهدســت میآیــد و مــواد و شــاخصهای اســتاندارد
عرضهشــده مشــخص گردیــد .تاریــخ رادیــو کربــن رایــج توســط کربــن  13اصالحشــده و براســاس نســبت
کربــن  13بــه کربــن  12و بهطــور مســتقیم بــا شــتابدهنده اندازهگیــری و محاســبه شــده اســت .ســن
رادیــو کربــن تــا( ‰ δ13C=25ایزوتــوپ کربــن  )13تنظیــم شــد .مقــدار  δC13از اندازهگیــری نســبتهای
ایزوتــوپ در شــتابدهنده اســتنتاج میشــود کــه خطــای آن حــدود  %2اســت .ممکــن اســت مقــدار δ13C
اصلــی مــادۀ نمونههــا جداســازی ایزوتــوپ در طــول فرآینــد جداســازی یــا توســط منبــع یــون شــتابدهنده
تحریــف شــود؛ بنابرایــن ،مقــدار  δ13Cفقــط بــرای اصــاح اثــرات تجزیــه مورداســتفاده قــرار میگیــرد و بــا
اندازهگیریهــا در طیفســنج جرمــی بــرای ایزوتوپهــای پایــدار  IRMSتناسـبپذیر نیســت و نبایــد بــرای
تفســیر بیشــتر یــا نشــر مورداســتفاده قــرار گیــرد .بــرای کالیبراســیون نمونههــای مــورد آزمایــش ،نرمافــزار
 OxCalنســخۀ  4.3.2مورداســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج براســاس عمــق نمونــه در جــدول قرارگرفتــه اســت؛
بــا توجــه بــه آزمایــش صــورت گرفتــه نمونــه زغــال تیمــوران  ،1تاریخــی در حــدود  1450-1271پ.م.؛ و
نمونــه زغــال تیمــوران  ،3تاریخــی در حــدود  1891-1746پ.م.؛ و نمونــه زغــال تیمــوران  ،5تاریخــی در
حــدود  1620-1434پ.م .را نشــان میدهــد (تصویــر 6؛ جــدول .)1

ارزیابی گاهنگاری هزارۀ دوم پیشازمیالد فارس براساس گاهنگاری مطلق

اســتفاده از روش تاریخگــذاری رادیوکربــن در ســالهای اخیــر در ایــران در کاوشهــای باستانشناســی
گســترشیافته و اغلــب ،بــا اســتناد بــه ایــن شــیوه ،یافتههــا و آثــار مرتبــط بــا آنهــا ب هصــورت مطلــق
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تاریخگــذاری میشــوند (مفیــدی .)23 :1398 ،ابهامــات در گاهنــگاری فــارس ناشــی از محدودیــت در
فعالیتهــای میدانــی اســت ،درواقــع اســاس گاهنــگاری ایــن منطقــه براســاس بررس ـیهای میدانــی کــه
قبــل از انقــاب ایــران انجامگرفتــه ،تدویــنشــده اســت .گفتنیســت ،ارزیابیهــای مجــددی توســط «جــان
آلدن» (« ،)Alden, 2003عباس علیزاده» (« ،)Alizadeh, 1988ویت» و «دایسون» (Voigt & Dyson,
 )1992و همچنیــن خــارج از حوضــۀ رود کــر در محوطههایــی ماننــد :جلیــان ،پاســارگاد و تــل نورآبــاد انجــام
شــده اســت ( .)Potts et al., 2009 ; Miroschedji, 2003تپـهدروازه اولیــن محوطــۀ حوضــۀ شــرقی رود
کــر و فرهنــگ شــغاتیموران اســت کــه گاهنــگاری مطلــق بــرروی یافتههــای ذغــال آن انجــامگرفتــه اســت.
 32مــورد تاریخگــذاری رادیوکربــن در کاوش دروازهتپــه در ســال  1355هــ.ش .توســط «نیکــول» انجــام
شــده اســت ،صرفنظــر از چهــار مــورد بیقاعــده متعلــق بــه هــزارۀ چهــارم پیشازمیــاد و قدیمتــر 28 ،مــورد
باقیمانــده بــا تصحیــح  MASCAبیــن  2140تــا  500-640پ.م .قــرار گرفتــه اســت ( .)Nicol, 1969بنابر
تفســیر «لینــدا یاکوبــس» از ایــن تاریخهــا ،در تپـهدروازه دور ۀ اســتقراری فرهنگهــای قلعــه و شــغاتیموران
 1800تــا  900پ.م .اســت ( .)Jacobs, 1980: 54نتایــج حاصــل از  5نمونــه رادیوکربــن 3 ،نمونــه حصیــر و
دو نمونــه تیــر ســقف از ســاختمان ســوخته در شــبکۀ  EDDدر تلملیــان بــهاینترتیــب اســت کــه  3نمونــه
حصیــر تاریخــی در بــازۀ  1130-1152پ.م .را نشــان داده ،امــا  2دو نمونــه تیــر ســقف تاریخــی قدیمیتــر،
یعنــی  1251-1205پ.م .را نشــان میدهنــد .ایــن تاریــخ ســن چــوب را نشــان میدهــد ،بــه اینمعنــا کــه
تیــر ســقف تنــۀ درختــی صدســاله بــوده اســت ( .)Carter, 1996: 16تــل نورآبــاد ،یکــی از محوطههــای
شــمالغرب فــارس در حاشــیۀ فرهنگهــای پیشازتاریــخ فــارس و خوزســتان اســت .کاوش تــل نورآبــاد
ســال  1383هــ.ش .در پــروژۀ ممســنی انجــام شــد ،تاریخگــذاری مطلــق بیانگــر توالــی فرهنگهــای
پیشازتاریــخ فــارس از نوســنگی تــا نیمــۀ اول هــزارۀ دوم پیشازمیــاد فــارس ،یعنــی تــا پایــان دورۀ کفتــری
اســت ( .)Potts et al., 2009در محوطــۀ نزدیــک بــه ایــن محوطــه ،یعنــی تــل اســپید توالــی از دورۀ با کــون
تــا پایــان دورۀ کفتــری اســت ( .)Petrie, 2009در ایــن دو محوطــه شــاهد وقف ـهای از میانــۀ هــزارۀ دوم تــا
دورۀ هخامنشــی هســتیم .یکــی از محوطههــای حائــز اهمیــت خــارج از حوضــۀ رود کــر ،تپــۀ قصردشــت در
شــمال دشــت مرودشــت در حوضــۀ رود ســیوند در انتهــای غربــی دشــت کمیــن اســت (عطایــی و همــکاران،
 .)1394تاریخگــذاری مطلــق محوطــه بــه روشهــای تابشگرمایــی (ترمولومینســانس) و رادیوکربــن
ً
صــورت گرفتــه اســت .از بیــن  16نمونــۀ آزمایششــده بــهروش تابشگرمایــی 3 ،نمونــه کامــا در بــازۀ
زمانــی هــزارۀ دوم پیشازمیــاد و  1نمونــه تاریــخ  2025±250پ.م .و  1نمونــه  965 ±170پ.م .را نشــان
میدهــد .الزم بــه یادآوریســت ،کاوشــگر محوطــه دربــارۀ درســتی تاریخهــای بهدس ـتآمده از ســفالهای
هــزارۀ دوم پیشازمیــاد بــا شــک و تردیــد صحبــت میکنــد و احتمــال اینکــه ایــن تاریخهــا باتوجــه بــه
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تمامــی کســانی کــه در انجــام و نــگارش ایــن مقالــه همراهــی نمودنــد ،سپاســگزاری نماینــد.

کتابنامه
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از آغــاز پژوهشهــای باستانشناســی در فــارس ،همــواره گاهنگاریهــای ارائهشــده بــا چالشهایــی
روب ـهرو بــوده اســت؛ در اینجــا ســعی شــده تــا در ابتــدا چالشهــای گاهنــگاری دورۀ شــغاتیموران فــارس
بیــان شــود ،ســپس بــا اســتفاده از نتایــج گاهنــگاری مطلــق محوطــۀ تیمــوران حاصــل از طیفســنجی
جرمــی شــتابدهنده بــا دیگــر محوطههــای شــغاتیموران فــارس گاهنگاریهــای ارائهشــده ،مــورد ارزیابــی
قــرار گیــرد .حاصــل آزمایــش رادیوکربــن از ســه نمونــه ذغــال در محوطــۀ تیمــوران ،تاریخــی مابیــن 1550
تــا  1100پ.م .را نشــان داده اســت .بــا مقایســۀ تاریخهــای حاصــل از آزمایــش رادیوکربــن در محوطــۀ
دروازهتپــه ،نتایــج حاصــل از گاهنــگاری بـهروش تابشگرمایــی (ترمولومینســانس) مطلــق تپــه قصردشــت
کــه مــواد یافتهشــده از ایــن محوطــه در هــزارۀ دوم پیشازمیــاد را میتــوان بــا تلتیمــوران مقایســه کــرد
و جمعبنــدی نتایــج حاصــل از  3نمونــۀ گاهنــگاری مطلــق آزمایــش رادیوکربــن در محوطــۀ تیمــوران ایــن
نتیجــه اســتنباط میگــردد کــه شــروع فرهنگــی کــه واندنبــرگ« ،شــغاتیموران» نامیــد ،قدیمیتــر از آنچــه تــا
بــه امــروز پژوهشــگران بــدان اعتقــاد داشــتهاند ،اســت .نکتــۀ قابلذکــر ایــن اســت کــه میتــوان شــغاتیموران
را در ادامــۀ رونــد فرهنگهــای پیشازتاریــخ ،جــدا از تغییــرات سیاســی دش ـتهای پســت و یــا ورود اقــوام
جدیــد دانســت؛ بــا اینحــال ،پایــان ایــن فرهنــگ در تلتیمــوران ،یعنــی  1100پ.م .خــود نشــاندهندۀ
ایــن موضــوع اســت کــه پایــان دورۀ مذکــور حداقــل  500ســال بــا اولیــن اشــاره بــه اقــوام مهاجــر در فــارس
فاصلــه دارد .ازطرفــی نتایــج حاصــل از آزمایــش کربــن 14در تلملیــان در ســاختمان ســوخته در شــبکۀ
 EDDو همچنیــن تکــه آجرهــای کتیبــهدار «هوتهلوتوش-اینشوشــیناک» بیانگــر حضــور پررنــگ ایــام
تــا اواخــر هــزارۀ دوم پیشازمیــاد در انشــان اســت .در پایــان ،نظــر «مالــوری» اســت کــه براســاس گاهــان
اقــوام مهاجــر آریایــی بایــد در آخریــن ســدههای هــزارۀ دوم پیشازمیــاد مهاجــرت کــرده باشــند .حضــور
مــواد عصرآهــن  IIIدر حوضــۀ رود کــر در فــارس در اواخــر هــزارۀ دوم و یــا شــروع هــزارۀ اول پیشازمیــاد را
میتــوان جــدی تلقــی کــرد.
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مقایســۀ ایــن ســفالها درســت نیســت ،اظهارنظــر کــرده اســت (عطایــی و همــکاران .)1394 ،ایــن موضــوع
بــا پروژههــای میدانــی گســتردهتر در فــارس بــا قطعیــت باالتــری مشــخص خواهــد شــد.
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