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چكيده
در این مقاله با بررسی صنایع سنگی دوران نوسنگی در ناحیه جنوب شرق ایران و غرب پاکستان
(بلوچستان) ،ویژگیهای کلی این صنایع در این دوران معرفی شدهاند .صنایع نوسنگی در این ناحیه
از محوطههای تپه یحیی ،گازطویله و کوهبنان در کرمان ایران و مهرگره و کیلیگلمحمد در
بلوچستان پاکستان به دست آمدهاند و کشف جدید محوطه نوسنگی بیسفال تل آتشی در کرمان
باعث شده است که بتوانیم صنایع نوسنگی این منطقه را دارای ویژگیهای مشترکی بدانیم که آنها
را از صنایع دوران نوسنگی در هالل حاصلخیزی متمایز میکند .وجود صنعتی در جنوب شرق
ایران که ویژگی مشخصه آن فراوانی میکرولیتهای کولدار و هاللی است ،نشان میدهد که کمرنگ
بودن این ناحیه در مطالعات ،نه به دلیل عدم وجود فرهنگهای نوسنگی در منطقه ،بلکه ناشی از
نادیده گرفتن این ناحیه به دلیل شرایط آب و هوایی آن است .هاللیها در صنایع سنگی نوسنگی
در ناحیه مورد مطالعه در ابتدای نوسنگی در ابزارهای ترکیبی شکار و در دورههای بعد با گسترش
کشاورزی در تیغههای داس به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
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 -1مقدمه
منطقه بیابانی جنوب شرق ایران و غرب پاکستان ،به دلیل شرایط آب و هوایی بیابانی همواره به
لحاظ مطالعات باستانشناختی توجهی را کمتر از آنچه که مستحق آن بوده است دریافت کرده است.
در سالهای متمادی صدها کتاب و مقاله درباره محوطهها ،صنایع و فرایندهای نوسنگی در غرب
ایران و منطقه هالل حاصلخیزی به رشته تحریر درآمده است ،درحالیکه هر گاه سخن از نوسنگی
در جنوب شرق ایران به میان میآمد تنها محوطه تپه یحیی سکوت پژوهشی در این زمینه را
میشکست .پروژه باستانشناسی دارستان (گاراژیان 1387؛  )Garazhian 2009در سالهای گذشته
تل آتشی ،یکی از مهمترین محوطههای نوسنگی شرق ایران را آشکار کرده است.
استفان کوزلوفسکی در مجموعه ارزشمند «جناح شرقی هالل حاصلخیزی» (Kozlowski

) ،1999تصویری کلی از صنایع نوسنگی عراق ،جنوب ترکیه ،سوریه و غرب ایران و حتی شمال
شرق ایران را ارائه نموده است .درحالیکه در این تصویر جامع ،بخش جنوب شرق ایران و
بلوچستان ،خالی به نظر میرسد .صنایع سنگی که محوطههای نوسنگی جنوب شرق ایران و
بلوچستان پاکستان ارائه دادهاند ویژگیهای کلی را نشان میدهند که قابلیت این را دارند که به
صورت محلی مورد مطالعه قرار گیرند .حوزه مورد مطالعه در این نوشتار شامل استانهای جنوب
شرق ایران (کرمان و سیستان و بلوچستان) و بلوچستان پاکستان هستند (تصویر .)1
از عمران گاراژیان ،سرپرست پروژه پیش از تاریخ دارستان و از اعضای هیأت ،مریم شکویی،
مریم دژمخو ،بهرام آجرلو ،محمدرضا باهو ،محسن دانا ،حمید کامرانی دلیر ،مسعود رحمتی ،و مریم
نعیمی سپاسگزارم .بدینوسیله مراتب امتنان خود را نسبت به دکتر اسکندر مختاری مدیر وقت پایگاه
پژوهشی ارگ بم نیز اعالم میدارم.
 -1-1بيان مساله وسواالت تحقيق
تاکنون بیشترین تمرکز مطالعات پیش از تاریخ در ناحیه جنوب شرق ایران بر یافتههای فرهنگی
دیگری همچون سفال و معماری به ویژه در دورههای جدیدتر پیش از تاریخ بوده است .از سوی
دیگر مجموعه صنایع سنگی پیش از تاریخ ناحیه جنوب شرق ایران را نمیتوان در انزوا و بدون
توجه به حجم مطالعات صورت گرفته در ناحیه بلوچستان پاکستان در نظر گرفت .بنابراین بررسی
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شباهتها و تفاوتهای صنایع سنگی این دو منطقه نیز از اهداف پژوهش حاضر است .سواالت
پژوهش حاضر عبارتند از:
 .1صنایع سنگی ناحیه جنوب شرق ایران چه شاخصههایی به لحاظ ویژگیهای گونهشناسی و
فنآوری صنایع سنگی نشان میدهند؟
 .2گونههای شاخص در صنایع سنگی نوسنگی ناحیه جنوب شرق ایران کدامند؟
 .3چه ارتباطی میان صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و صنایع نوسنگی بلوچستان پاکستان
وجود دارد؟
 .4آیا صنایع سنگی دوران نوسنگی در ناحیه جنوب شرق ایران را میتوان با صنایع سنگی
نوسنگی بلوچستان پاکستان در یک گروه گونهشناسی-فنآوری جای داد؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقيق
 .1معرفی ویژگیهای صنایع سنگی محوطههای نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان
از منظر گونهشناسی و فنآوری.
 .2معرفی ویژگیهای صنایع سنگی محوطههای نوسنگی بلوچستان پاکستان
 .3مقایسه ویژگیهای صنایع سنگی محوطههای نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان
با هدف درک روابط میان آنها.
در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام میگردد ،تالش گردیده تا با مطالعه
مجموعه دستساخته های سنگی موجود و استفاده از منابع فارسی و التین در زمینه مجموعه
دستساختههای سنگی که قبالً مطالعه شدهاند ،به پرسشهای تحقیق پاسخ داده شود.
 -1-3پيشينه تحقيق
تاریخچه مفصل مطالعات باستانشناسی در کرمان و ناحیه جنوب شرق ایران به گستردگی در
) (Pricket 1986: 1-11ارائه شده است .در اینجا جهت جلوگیری از اطاله کالم تنها مهمترین
مطالعات صورت گرفته در این حوزه ارائه میشود .اولین کشفیات گسترده باستانشناختی در جنوب
شرق ایران در سالهای  1915و  1916میالدی در سیستان توسط سرمارک اورل اشتاین ;(1928

) 1934, 1937, 1938صورت گرفت .در تابستان  1975توماس بیل دره سوغون در کرمان را مورد
بررسی قرار داد ) .(Beale 1976سپس مارتا پریکت بخش فوقانی حوضه رودخشک را بررسی
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کرد ) .(Prickett 1976, 1979هر دو محقق فوق در واقع تحت پوشش پروژه مطالعاتی تپه یحیی
در جنوب کرمان بودند .در سالهای  1964و  1966جوزف کالدول و تیم او )(Caldwell 1967

به مطالعه تل ابلیس در کرمان پرداختند و در  1976و  1977منصور سید سجادی در بردسیر کرمان
مطالعاتی را انجام داد ) .(Sajjadi and Wright 1976; Sajjadi 1979اطالعات بیشتر درباره
کرمان جنوبی از بررسی منطقه در  1967توسط لمبرگ کارلوفسکی به دست آمده است (Lamberg-

).Karlowski 1968
در پاکستان مهمترین بررسیها مربوط به فعالیتهای فیرسرویس در دهههای  1950و 1960
است .وی ناحیه غرب پاکستان و جنوب افغانستان را که شامل دره کویته ،حوزه سیستان و نواحی
زاب و لورالی میشد مورد بررسی قرار داد .قبل از وی پیگوت ) (Piggot 1947محوطه
کیلیگل محمد را در این ناحیه شناسایی کرده بود ،اما فیرسرویس اقدام به کاوش در این محوطه
نمود ) .(Fairservis 1956: 204در دهه  1970نیز تیمی فرانسوی به سرپرستی ژان فرانسوا ژاریج
اقدام به بررسی مجدد دشت کاچی و ناحیه کویته نمود و در نتیجه محوطه مهرگره در 1974
شناسایی و پس از آن تا سال  1986و مجدداً بین سالهای  1997تا  2000مورد کاوش و مطالعه
قرار گرفت ) .(Jarrige 1979; 1984; Jarrige and Lechevallier 1980تاکنون تالشی جهت
مقایسه صنایع سنگی این نواحی با محوطههای همزمان در ایران صورت نگرفته است که شاید دلیل
آن کمبود یافتههای مهم در این زمینه بوده است ،اما در سالهای اخیر با کشف و کاوش در محوطه
نوسنگی بیسفال تل آتشی در کرمان ) (Garazhian 2009این کمبود تا حد زیادی برطرف شده
و به ما این امکان را میدهد که مقایسهای میان صنایع سنگی دوران نوسنگی در این دو منطقه انجام
دهیم .تصویر  1موقعیت محوطههایی را که در این نوشتار به آنها اشاره شده است نشان میدهد.
 -2محوطهها و صنايع سنگی نوسنگی جنوب شرق ايران و غرب پاکستان
در منطقه جنوب شرق ایران تنها محوطه معتبر نوسنگی بیسفال تل آتشی است و در غرب پاکستان
دو محوطه مهرگره و کیلیگلمحمد منتسب به دوران نوسنگی بیسفال هستند (تصویر  .)1در
نوسنگی باسفال شاخصترین محوطه جنوب شرق ایران تپه یحیی است و در پاکستان نیز مهرگره
شاخص محسوب میشود .محوطه دیگری در نزدیکی تپه یحیی محوطه گاز طویله است که توسط
پریکت شناسایی و مورد کاوش قرار گرفت .مجموعه مصنوعات سنگی به دست آمده از این محوطه
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و سایر محوطههای ناحیه شاه ماران دولت آباد کرمان قرار بود که برای مطالعه به ایتالیا فرستاده شود
اما متأسفانه در حال انتقال از تهران به رم گم شدند و بنابراین توصیف دقیقی از آنها در دست
نیست ،اما پریکت در رساله دکتری خود اشاره میکند که ابزارهای سنگی محوطههای نوسنگی
تقریباً همگی میکرولیتی هستند و شامل چند ریزتیغه ظریف هم میشود که برخی از آنها جالی
داس دارند (.)Pricket 1986: 477 & 672

تصوير  :1نقشه ناحيه جنوب شرق ايران و بلوچستان پاکستان و محوطههايی که در متن به آنها اشاره شده است

به جز این محوطهها ،سایت سدیچ در بلوچستان ایران )(Vita-Finzi and Copeland 1980

و محوطههای شاهیتمپ و میریکالت ) (Desse et al 2008: 161در بلوچستان پاکستان ،در دو
سوی رودخانه کِچ و در نزدیکی شهر تربت (تصویر  )1نیز به نوسنگی بیسفال منتسب شدهاند ،اما
در پژوهش حاضر چندان کمکی به روشن شدن تصویر صنایع سنگی منطقه نمیکنند .گاهنگاری
مقایسهای سدیچ را  7500تا  6500ق.م .تخمین زدهاند و صنایع سنگی به دست آمده از آن شامل
ریزتیغهها ،سوراخکنندهها ،خراشنده انتهایی با رتوش دندانهدار همراه سنگ مادرهای منشوری و
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تراشه اصالح سکوی ضربه آنهاست ) .(Vita-Finzi and Copeland 1980: 184شاهیتمپ نیز
محوطهای در منطقه بلوچستان است که در جریان پروژه باستانشناسی مکران به سرپرستی رونالد
بسنوال از مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه کشف شده است .الیه  1این محوطه را به نوسنگی
بیسفال منتسب نمودهاند .میری کالت محوطه دیگری در نزدیکی شاهی تمپ است که قدیمیترین
دوره آن (الیه  )5را نیز مشابه شاهی تمپ دانستهاند ) ،(Desse et al 2008: 161این دو محوطه
در برخی منابع منتسب به دوران آغاز تاریخی و اواخر هزاره پنجم تا اواخر هزاره سوم ق.م .معرفی
شدهاند ) .(Thomas et al 2012: 17عالوه بر مشکل تاریخگذاری این دو محوطه ،متأسفانه مطالعه
منسجمی درباره مصنوعات سنگی هیچ یک از آنها نیز در دست نیست.
کوهبنان محوطه دیگری در شمال کرمان است که در  1962هوکراید مصنوعات سنگی آن را
متعلق به دوران میانسنگی معرفی نمود ) .(Huckriede 1962او اعالم کرد که صنایع کوهبنان
مبتنی بر میکرولیتها و متعلق به انتهای میانسنگی و مشابه ناتوفیان فلسطین هستند .سنگمادرها
در مجموعه کوهبنان بسیار کوچک هستند و گاهی تنها  25تا  19میلیمتر ابعاد دارند .در این مجموعه
تیغههای کولدار ،میکرولیتهای هندسی به فراوانی ،خراشندهها ،سوراخکنندهها و متهها گزارش
شدهاند ) .(Huckriede 1962: 37بر اساس شواهد به نظر میرسد هوکراید درباره صنایع کوهبنان
دچار خطا شده باشد ،زیرا در تصویری که در صفحه گزارش وی ارائه شده است (Huckriede

) 1962: 38شمارههای  23تا ( 26تصویر  ،3شماره  6تا  8در نوشتار حاضر) به وضوح
سنگمادرهای ریزتیغهای هستند که برداشت ریزتیغهها از آنها با تکنیک فشاری صورت گرفته است
و شاخص نوسنگی منطقه هستند .حتی خطالرأسهای تیغهها در این تصویر نیز موازی است که باز
نشانگر استفاده از تکنیک فشاری و استانداردسازی تولید آنهاست .همچنین وجود جالی داس روی
تعداد فراوان تیغهها باز هم گواهی بر نوسنگی بودن این مجموعه است .کارلوفسکی نیز به این خطا
قبالً پی برده و اعالم کرده بود که این صنایع را میتوان مشابه دوره نوسنگی تپه یحیی هم دانست
که تاریخگذاری رادیوکربن آن اواسط هزاره پنجم ق.م .است ).(Lemberg-Karlowski 1970: 1
 -2-1تل آتشی
تل آتشی در بخش دارستان از شهرستان بم واقع شده است (تصویر  .)1بررسی و شناسایی این
منطقه منجر به شناسایی محوطههایی در بخش شرقی و پست دارستان و در کنار بستر خشک شده
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شاخه رودخانه پشترود شده است .در حال حاضر تل آتشی تنها محوطهای است که مورد کاوش
واقع شده است ) .(Garazhian, 2009; Garazhian and Shakooie 2013دستساختههای
سنگی حاصل از کاوش بیش از  3000عدد ) (Jayez and Garazhian 2012و دستساختههای
سنگی حاصل از نمونهبرداری سطحی روشمند بیش از  48000عدد هستند (برای توصیف کامل این
مجموعه بنگرید به جایز 1394؛ شکویی 1389؛ .)Shakooie and Garazhian 2012
بیش از  99درصد مصنوعات سنگی حاصل از کاوش در تل آتشی از جنس چرت و باقیمانده
آنها از جنس آندزیت و ماسهسنگ هستند .تعداد کمی سنگمادر ریزتیغه نشانگر استفاده از تکنیک
فشاری در برداشت ریزتیغههاست .میتوان این فرض را مطرح نمود که تقریباً تمام مراحل تولید
مصنوعات در محوطه صورت میگرفته است .فراوانترین گونه ابزارها تیغهها و ریزتیغههای کولدار،
هندسیها ،غالباً به فرم هاللیها و قطعات کنگرهدار-دندانهدار هستند .تعداد کمی خراشنده ،اسکنه،
و مته در مجموعه وجود دارد (.)Jayez and Garazhian 2012
مجموعه سطحی تل آتشی به لحاظ ماده خام و ترکیببندی فنآوری کامالً مشابه مجموعه
حاصل از کاوش است .ترکیببندی درصد سنگ مادرها و ابزارها در این مجموعه کامالً با ابعاد
محوطه و ساختار معماری آن که نشاندهنده روستایی نوسنگی است که به احتمال فراوان انسانها
در اکثر ماههای سال در آن مستقر بودهاند ،هماهنگی دارد و نشان میدهد اکثر فعالیتهای تولید و
مصرف دستساختههای سنگی در محوطه صورت میگرفته است .در این مجموعه نیز بیشترین
ابزارها کولدارها و هندسیها هستند .سپس کنگرهدار-دندانهدارها بیشترین ابزارها را تشکیل میدهند.
استفاده از تکنیک فشاری در برداشت ریزتیغهها و فراوانی تراشههای ساده در این مجموعه مشهود
است (جایز و شکویی.)1396 ،
 -2-2کيلیگلمحمد
کیلیگلمحمد محوطهای در شمال محوطه مهرگره (تصویر  )1و جزء معدود محوطههای نوسنگی
بیسفال است ) .(Fairservis 1956: 204فیرسرویس ،در کیلیگلمحمد  4دوره استقراری
تشخیص داد ،که دوره اول آن نوسنگی بیسفال است .آنها که ابتدا چادرنشین بودند در انتهای دوره
خانههای چینهای و خشتی میساختند .ابزارهای کشف شده شامل تیغههای چرت ،یشم ،سنگ
ساب ،درفش یا سرپیکان استخوانی میشود .الیه  Iکیلیگلمحمد  18الیه معماری دارد اما دادههای
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باستانشناسی آن به قدری کم است که به لحاظ گونهشناسی نمیتوان آنها را تفکیک کرد
).(Fairservis 1956: 237
متأسفانه گزارش ارائه شده از صنایع سنگی این محوطه توسط دکتر کاترین مککان فاقد
اطالعات آماری است و توصیف چندان دقیقی نیز از مصنوعات ارائه نشده است (Fairservis

) .1956: 235-237بیشترین ابزارها در کیلیگلمحمد تیغههای کوچک و باریک ،با مقطع مثلثی یا
ذوزنقهای هستند که ظاهراً از یک سنگ مادر آمادهسازیشده جدا شدهاند و فاقد رتوش هستند .ماده
خام مرسوم چرت قهوهای مات است .مرسومترین نوع خراشنده تراشهای با یک وجه رتوش شده
است .سنگ مادرهایی از جنس چرت از همه الیهها به دست آمدهاند اما تعداد کمی از آنها سنگ
مادرهای تیغه بودند.
 -2-3مهرگره
مهرگره محوطهای است که در دشت کاچی در بلوچستان در حاشیه غربی دره ایندوس واقع شده
است (تصویر  .)1محوطه مهرگره در واقع مجموعهای از محوطههاست که توالی گاهنگاری آن از
نوسنگی بیسفال تا عصر برنز را دربرمیگیرد .قسمتهای مختلف مهرگره هر یک نشانگر دورهای
از استقرار در آن هستند .بخشی که بیش از همه مورد توجه پژوهش حاضر است ،قسمتی است که
به  MR3معروف است و الیههای نوسنگی محوطه در این بخش قرار داشتهاند.
دوره اول مهرگره به سه دوره نوسنگی بیسفال تقسیم میشود و پس از آن دوره  IIنوسنگی
باسفال است ) .(Lechevallier 1984: 41حدود  32000مصنوع سنگی از مهرگره به دست آمده
که بیش از  20000عدد مربوط به دوره  Iاست .ماده خام مورد استفاده در دوران نوسنگی قلوه
سنگهای فلینتی بوده که از رودخانه بوالن در دسترس بوده است ،در دورههای بعد فلینت وارداتی
از منطقه روهری در مجموعه مصنوعات این محوطه دیده میشود (Inizan and Lechevallier

) .1990: 56صنایع سنگی محوطه مبتنی بر ریز/تیغههایی است که با تکنیک فشاری تولید میشدند.
در این دو دوره هندسیها در شکار و قصابی نیز استفاده میشدند ،زیرا در این دوره هنوز شکار
بخش عمدهای از معیشت مردمان مهرگره را تشکیل میداد (Inizan and Lechevallier 1990:

).55; Lechevallier 1978: 307; 1980: 264
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بر اساس ویژگیهای اصلی مصنوعات سنگی مهرگره  3واحد مختلف را میتوانیم تعریف کنیم.
دوره اول و دوم اولین واحد را میسازند ،در همگی فراوانی در تولید تیغهها وجود دارد .مجموعه
به طور کلی «نوسنگی» است ،با برخی ویژگیهای فراپارینهسنگی مثل میکرولیتهای هندسی متنوع
و غیراستاندارد .ظاهراً مقداری تنوع هم در کارکردهای ابزارها وجود دارد که جامعهای تا حدی
تخصصی را منعکس میکند .ویژگیهای دوره دوم عبارتند از ناپدید شدن میکرولیتها و استفاده
انحصاری از گونههای جدید (مثلثیهای بزرگ و تیغههایی که به صورت اریب پخ شدهاند) ،و تعداد
فراوان تراشههای رتوشدار مثل خراشندهها ،کنگرهدارها و دندانهدارها) .دورههای چهارم تا هفتم
واحد سوم هستند .یک ویژگی کلی کاهش اهمیت صنایع سنگی است .ویژگیهای معمول استفاده
محدود از برخی گونههای خاص برای برخی فعالیتها هستند ،مثل میکرولیتها برای داس و ظهور
سرپیکانهای واقعی .این ویژگیها مرتبط با جامعهای به مراتب تخصصی هستند (Lechevallier

).1984: 50
 -2-4تپه يحيی
تپه یحیی در دره سوغون در  30کیلومتری شمال شرق شهر دولتآباد واقع شده است (تصویر
 .)1کاوش در این محوطه توسط لمبرگ کارلوفسکی در دهههای  1960و  1970صورت گرفت
( .)Lamberg-Karlowski 1970: 5این محوطه از دوران نوسنگی با سفال تا دوران تاریخی دارای
استقرار بوده است .دورههای پیش از تاریخ آن شامل دوره  Vکه به فرهنگ یحیی معروف است و
دوره  VIکه فرهنگ یحیی-نوسنگی است .در مطالعات جدیدتر دوران نوسنگی به دو دوره  VIو
 VIIتقسیم شد که خود دارای فازهای مجزایی بودند .این تفکیک بر اساس معماری و نوع سفالهای
کشف شده صورت گرفت ). (Lamberg-Karlowski and Beale 1986: 12
هر چقدر از دوران نوسنگی به دورانهای جدیدتر میرسیم از تعداد مصنوعات سنگی به میزان
قابل توجهی کاسته میشود .ویژگی صنایع سنگی نوسنگی تپه یحیی تولید تیغههاست .اغلب آثار
رتوش روی هر دو لبه تیغه دیده میشود .اما کیفیت آن نسبتاً ضعیف است .در دوره نوسنگی  7تا
 9درصد ابزارها را تیغههای داس تشکیل میدهند که این درصد در دورههای بعد افزایش مییابد.
در یحیی  VIو  VIIو مخصوصاً یحیی  VCو  VBفرم تیغه داس کولدار را داریم (شامل کولدارها
و هاللیها) که در دورههای جدیدتر ناپدید میشود (Lechevallier 1978: 308; Piperno
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) .1973: 74-77کنگرهدار /دندانهدارها درصد متوسطی از ابزارهای نوسنگی را تشکیل میدهند.
اسکنهها و خراشندههای انتهایی در مجموعه نوسنگی یحیی نادر هستند ،هندسیها (به جز هاللیها)
نیز چندان فراوان نیستند .کولدارها فراوانترین ابزارها هستند که تنها شامل تیغههای داس نمیشوند،
بلکه متههای اولیه را نیز شکل میدهند .سرپیکانها در مجموعه نوسنگی یحیی غایب هستند.
گرچه به نظر میرسد مجموعهای که در اختیار پیپرنو قرار داشته تمامی مصنوعات سنگی تپه
یحیی نبوده است ) ،(Piperno 1973: 72اما وی بر اساس مجموعهای که در اختیار داشته مجموعه
مصنوعات دوره اول را که شامل مصنوعات دوره  VIIو ( VIدوران نوسنگی) میشود متفاوت از
دورههای جدیدتر معرفی میکند ) .(Piperno 1973: 72پیپرنو در گزارش خود اشارهای به
ابزارهای سنگی از جنس ابسیدین نکرده است ،اما  13سال پس از انتشار گزارش او 13 ،نمونه
مصنوع سنگی ابسیدین در مجموعه مصنوعات الیههای  VII-Vتپه یحیی (طبق گاهنگاری جدید)
گزارش شد .به نظر میرسد شاید در دوره  VIIابسیدین تنها به شکل ابزار تمام شده وارد میشد،
اما در  VIو  Vحداقل بخشی به صورت کارنشده وارد میشد و در محوطه تبدیل به ابزار میشد.
منبع ابسیدین این مصنوعات ترکیه است ).(Lamberg-Karlowski and Beale 1986: 182-3
 -3گاهنگاری و ويژگیهای مشترک صنايع سنگی نوسنگی در جنوب شرق ايران و بلوچستان
پاکستان
نتایج رادیوکربن محوطههای نوسنگی جنوب غرب ایران و بلوچستان پاکستان شباهتی به
محوطههای شناخته شده نوسنگی در غرب ایران و هالل حاصلخیزی ندارد .در جدول 1
گاهنگاریهای ارائه شده برای محوطههای نوسنگی ناحیه مورد مطالعه ارائه شده است.
جدول  : 1گاهنگاری محوطههای نوسنگی در جنوب شرق ايران و بلوچستان پاکستان
محوطه

دوره

تاریخگذاری مطلق

منبع

تل آتشی

I

 4600 ˚ 5200ق.م.

گاراژیان و رحمتی144 :1391 ،

یحیی (کالیبره نشده)

VIA

 4120 â 180ق.م

یحیی (کالیبره نشده)

VIA

 3620 â 160ق.م.

یحیی (کالیبره نشده)

VIC

 4660 â 140ق.م.

یحیی (کالیبره نشده)

VI-VC

 3900-3700ق.م.

یحیی (کالیبره نشده)

VII

 3900-4900ق.م.

Lamberg-Karlowski, C. C.,
1970: 132

Lamberg-Karlowski, C. C.,
and Th. Beale, 1986: 11
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گازطویله

نوسنگی

 5220-5955ق.م.

گازطویله

نوسنگی

 5215-5940ق.م.

گازطویله

نوسنگی

 5260-5925ق.م.

سدیچ (صدف)

نوسنگی؟

 3700â 140ق.م.

مهرگره

I

 6743 â 250ق.م.

مهرگره

I

 4322 â 70ق.م.

مهرگره

I

 4106 â 100ق.م.

مهرگره

II

 5378 â 120ق.م.

مهرگره

II

 3570 â 310ق.م.

کیلیگلمحمد

I

انتهای هزاره پنجم ق.م.

Jarrige, J. F., 1984: 21

I

 3100 ˚ 3500ق.م.

Fairservis 1956: 356

کیلیگلمحمد (بخش
فوقانی استقرار)

19

Lamberg-Karlowski, C. C.,
and Th. Beale, 1986: 224
Vita-Finzi and Copeland
1980: 149

Jarrige and Lechevallier
1980: 256

همان طور که این جدول به وضوح نشان میدهد محوطههای نوسنگی حوزه مورد مطالعه اکثراً
گاهنگاری حدود هزاره ششم تا انتهای هزاره پنجم ق .م .را نشان میدهند که نسبت به گاهنگاری
نوسنگی غرب ایران که حداقل قدمتی برابر با هزارههای نهم تا هفتم ق.م .دارند (برای مثال بنگرید
به  ،)Hole 1987; Matthews et al 2010تاریخ بسیار جدیدتری است .این موضوع باعث شده
که برخی از پژوهشگرانی که در این حوزه کار میکنند تاریخهای رادیوکربن محوطهها را نامعتبر
بدانند (برای مثال  .)Jarrige and Lechevallier 1980: 253بر اساس تاریخگذاریهای پنج
محوطه اصلی منطقه به نظر میرسد دوران نوسنگی در حوزه مورد مطالعه ما به لحاظ زمانی دیرتر
از حوزه غرب ایران و هالل حاصلخیزی شروع شده است .موتن نیز در مقالهای که در زمینه پویایی
فرهنگی در هزاره های چهارم و پنجم ق.م .بر اساس سفال عبید ارائه داده است اشاره میکند که
مدارک کنونی نشان میدهد شکلگیری سفالهای نوسنگی در جنوب ایران و جنوب شرق بلوچستان
تأخیر داشته است ) .(Mutin 2012: 176بررسی دلیل این مسئله از حوزه نوشتار حاضر بیرون
است ،اما در اینجا میتوانیم نشان دهیم که حداقل صنایع سنگی حوزه مورد مطالعه ویژگیهای کلی
خاص خود را دارند.
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تصوير  .2ابزارهای کولدار و هاللی به دست آمده از محوطههای نوسنگی جنوب شرق ايران و بلوچستان
پاکستان ( :4-1مهرگره  :10-5 ،Iيحيی  13-11 ،VII/VIآتش سطحی :18-14 ،کاوش آتشی) ،مقياسها
متفاوت است ).(Lechevallier 1984: 45; Piperno 1973: 76; Jayez and Garazhian 2012

در اکثر این محوطهها در ابتدای نوسنگی تقریباً تمام مراحل تولید و مصرف مصنوعات در
استقرارگاه نوسنگی با استفاده از ماده خام محلی صورت میگرفته است که نشانگر اقتصاد خانگی
و محلی است .تنها در اواخر دوران نوسنگی واردات ابزار و ماده خام آغاز شده است .از این لحاظ
در نوسنگی بیسفال تل آتشی ماده مورد استفاده چرت محلی و به میزان محدود آندزیت میباشد،
که اولی به دلیل مرغوبیت  %99جنس مصنوعات را تشکیل میدهد .در مهرگره نیز ماده خام مورد
استفاده قلوهسنگهای بزرگ فلینت است که از بستر رودخانه بوالن در نزدیکی آن گردآوری میشده
است ) .(Lechevallier 1984: 42ماده خام مرسوم در کیلیگلمحمد چرت قهوهای مات است،
گرچه به موقعیت ماده خام آنها اشارهای نشده است ) .(Fairservis 1956: 235مصنوعات
گازطویله نیز از جنس چرت و فلینت هستند و اشاره ای به منبع آنها نشده است (Lamberg-

) .Karlowski and Beale 1986: 238به نظر میرسد گرچه در دوران اولیه نوسنگی ماده خام
مورد استفاده محلی بوده ،اما در دورههای بعد در اکثر این محوطهها واردات ماده خام یا محصوالت
تمام شده از جنس ماده خام خارجی آغاز شده است .در مهرگره دورههای  VI-VIIسیستم توزیع
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متفاوت از سیستم قبلی (مهرگره  .)I-IIIمشاهده میکنیم .برخی فلینتهای وارداتی مشابه فلینت از
منبع روهری هیلز پاکستان در فاصله حدود  100کیلومتری (تصویر  )1در مهرگره وارد میشود
) .(Inizan and Lechevallier 1990: 51-52; 56در نوسنگی باسفال تپه یحیی نیز برای اولین
بار شاهد حضور ماده خام خارجی در مصنوعات سنگی هستیم .ابسیدین ترکیه ابتدا در الیه  VIIبه
صورت ابزار تمام شده و سپس در الیه  VIهم به صورت ابزار و هم به صورت محصوالت جانبی
تولید ابزار ) .(Lamberg-Karlowski and Beale 1986: 182-3البته تنها  10عدد از این جنس
برای تفسیر الگوهای اقتصادی نوسنگی محوطه به هیچ وجه کافی نیست ،اما به هر حال نشانگر
تجارت با مناطق دوردست است ،ضمن اینکه اگر توجه کنیم که  6عدد از  9عدد ابزار ابسیدینی
تیغههای کولدار هستند ،اهمیت تیغههای کولدار/هاللی در صنایع محوطه بیشتر آشکار میشود .آنچه
صنایع دوران نوسنگی را در منطقه گستردهای به وسعت جنوب غرب ایران و بلوچستان بیش از
همه به هم پیوند میدهد ،عالوه بر اقتصاد خانگی ،فراوانی قابل توجه ابزارهای کولدار و هاللی در
صنایع این منطقه است .در تمامی محوطههای مورد مطالعه هاللی/کولدارها بیشترین درصد را در
میان ابزارهای ایجاد شده از طریق رتوش به خود اختصاص میدهند (تصویر  .)2این دسته از ابزارها
از طریق رتوش عمودی یک لبه ریز/تیغهها به دست میآیند ،در صورتی که قسمت رتوش عمود
به صورت قوسدار باشد محصول آن هاللیها هستند .در واقع به لحاظ ریختی در اکثر مواقع تفاوت
چندانی میان کولدارها و هاللیها وجود ندارد .این دسته از ابزارها دو کاربرد عمده داشتهاند ،در
ابتدای دوران نوسنگی که هنوز شکار بخش عمدهای از معیشت مردمان بود در ابزارهای ترکیبی
شکار استفاده میشدند ،به این معنا که با استفاده از مادهای چسباننده در مدلهای مختلف به سر
دستههای چوبی چسبانده میشدند (برای انواع مدل این ابزارها بنگرید به Yaroshevich et al

 2010و برای انواع تعبیه در دسته بنگرید به  .)Keeley 1982در همان زمان برخی از آنها باز هم
با استفاده مواد چسباننده طبیعی همچون قیر در دستههای چوبی یا استخوانی داس تعبیه میشدند
(انواع داسهای تولید شده در مهرگره در  Lechevallier 1980مطالعه شدهاند) .در دورههای بعد
با افزایش کشاورزی درصد بیشتری از آنها به عنوان تیغههای داس استفاده شدند .این ابزارها در
واقع ابزار اصلی صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان هستند .در مجموعه تل
آتشی کولدارها و هاللیها فراوان هستند .لبه بسیاری از آنها جالی داس دارد و بقایای ماده
سیاهرنگی که برای ثبات آنها در دسته داس استفاده شده هنوز روی سطح برخی از آنها باقی مانده
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است (تصویر  ،2شماره  16 ،14و  ،)17گرچه تاکنون در میان آثار تل آتشی دسته داس مشاهده
نشده است .در مهرگره در تحتانیترین الیههای دوره اول که فعالیتهای شکار بیشترین گوشت را
فراهم میکرد ،آثار ریزسایش روی لبه این دسته از ابزارها نشاندهنده استفاده آنها در ابزارهای شکار
است ،در دورههای بعد اما فراوانی این ابزارها بیشتر مربوط به فعالیتهای کشاورزی است
) .(Vaughan 1987: 136فراوانی تیغههای داس در تپه یحیی نیز دیده میشود .در یحیی  VIو
 VC,Bتیغههای داس به صورت هاللیها و کولدارها هستند ،اما در دورههای جدیدتر مبدل به
تیغههای رتوشداری میشوند که گاهی رتوش آنها دندانهدار است ) .(Piperno 1973: 65قبالً
اشاره شد که در مصنوعات سنگی کوهبنان نیز فراوانی هاللیها و سایر میکرولیتها با جالی داس
مشاهده شده است ) .(Huckriede 1962ماندگاری هاللیها در صنایع دوران منطقه در تل ابلیس
نیز منعکس شده است که  %47ابزارهای الیه اول آن (همزمان با دوره  IVتپه یحیی) را هاللیها
تشکیل میدهند و تقریباً همه آنها جالی داس دارند ) .(Evett 1969: 260-264اهمیت حضور
هاللی ها و کولدارها در صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان هنگامی آشکارتر
میشود که توجه کنیم که این دسته از ابزارها جزء ویژگیهای صنایع سنگی دوران فراپارینهسنگی
تا نوسنگی در هالل حاصلخیزی هستند .تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه فرم ،تولید و کارکرد این
دسته از ابزارها در هالل حاصلخیزی صورت گرفته است (برای مثال بنگرید به Olszewski

 .)2001; Yaroshevich et al 2010اما مطالعه حاضر نشان میدهد که این دسته از ابزارها تنها
مختص قدیمیترین صنایع نوسنگی دنیا در هالل حاصلخیزی نیستند و صنایع نوسنگی و به تبع آن
فعالیتهای معیشتی در مناطق دیگری به جز هالل حاصلخیزی نیز به همان اندازه پیچیده و در خور
توجه است .تقریباً در تمام محوطهها الیههای نوسنگی بیشترین فراوانی مصنوعات سنگی را دارند
که در دورههای بعد کاهش مییابد :در تپه یحیی نه تنها تعداد مصنوعات سنگی کاهش مییابد،
حتی طیف مصنوعات سنگی نیز محدود میشود ) .(Piperno 1973: 72; 258در مهرگره در توالی
دورهها  2اتفاق میافتد :اول کاهش تعداد مصنوعات ،دوم استاندارد شدن تدریجی (Inizan and

).Lechavallier 1990: 55; Lechevallier 1984: 42
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تصوير  .3متههای سنگی ( :2-1مهرگره  :3 ،Iمهرگره  :6-4 ،IIکوهبنان :11-7 ،تل آتشی :12 ،يحيی :13 ،VC
سديچ) ،مقياس متفاوت (Huckriede 1962; Lechevallier 1984; Piperno 1973; Jayez and
)Garazhian 2012; Vita Finzi and Copeland 1980

هندسیها (مثلثی و ذوزنقهای) که میراث دوران قبل هستند در دوران نوسنگی به میزان کم دوام
میآورند ،اما در دورههای پس از آن به تدریج ناپدید میشوند .در تل آتشی تعداد محدودی از این
نوع ابزارها به دست آمده است که برخی از آنها جالی داس داشته است و این مسئله نشان میدهد
که این دسته از ابزارها نیز مثل هاللیها و کولدارها عالوه بر اینکه میتوانستند در ابزارهای شکار
مورد استفاده قرار گیرند ،به عنوان ابزارهای داس نیز کاربرد داشتهاند (Jayez and Garazhian

) .2012: 334در تپه یحیی هندسیهای مثلثی و ذوزنقهای در الیههای نوسنگی ) (VII-VCبه
تعداد کم وجود دارد ،اما در الیههای بعد ناپدید میشوند .در مهرگره نیز هندسیها بخشی از سنت
ابزارسازی منطقه در دوران نوسنگی هستند و پس از ناپدید شدن در دوران سوم ،در دورههای بعد
مجدداً فراوان میشوند ) .(Lechevallier 1987: 309در صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و
غرب پاکستان میزان متوسطی از اسکنهها و خراشندهها وجود دارد ،و درصد کنگرهدار-دندانهدارها
معموالً بیش از اسکنهها و خراشندههاست .متهها و سوراخکنندهها فراوان هستند (تصویر  .)3در تپه
یحیی تنها در دوره نوسنگی متههایی که با استفاده از کولدار کردن ایجاد شدهاند مشاهده شده است.
در مهرگره این دسته از ابزارها در همه الیهها هستند ،اما تعداد آنها بسیار کمتر از محوطههای ایران
است .در مصنوعات سطحی تل آتشی متههای ظریف فراوان هستند و مهرههای فراوانی نیز کشف
شده است ).(Lechevallier 1984: 46; 1987: 308; 1980: 260; Piperno 1973: 69-70
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تصوير  .4سنگمادرهای ريزتيغه ( :2-1کيلیگلمحمد :3 ،مهرگره  :4 ،IBمهرگره  :5 ،Iمهرگره 8-6 ،II
کوهبنان :12-9 ،تل آتشی :13 ،يحيی  :14 ،VIسديچ) ،مقياس متفاوت ;(Fairservis 1956: 236
Huckriede 1962; Lechevallier 1984; Lechevallier and Inizan 1985; Piperno 1973; Jayez and
)Garazhian 2012; Vita Finzi and Copeland 1980:

سرپیکانهای دووجهی و متقارن در صنایع نوسنگی منطقه تقریباً غایب هستند و تنها در
دورههای جدیدتر دیده میشوند .در تل آتشی هیچ سرپیکان شاخصی کشف نشده است .در تپه
یحیی تنها استثناء سرپیکان دمدار ابسیدینی است که احتماالً وارداتی است ،سرپیکانهای دووجهی
تنها از الیههای آغازایالمی یحیی به دست آمده است (Lamberg-Karlowski and Beale 1986:

) .182; Piperno 1973: 70در مهرگره نیز سرپیکانها فقط از الیه چهارم و هفتم به تعداد محدود
به دست آمدهاند ) .(Lechevallier 1987: 307در نوسنگی ناحیه جنوب شرق ایران و بلوچستان
پاکستان از تکنیک فشاری برای تولید ریزتیغهها استفاده شده است که نتیجه آن الشه سنگ مادرهای
فشنگی است (تصویر  .)4در تل آتشی سنگ مادرهایی که ریزتیغهها با تکنیک فشاری از آنها جدا
شدهاند و همچنین سنگ مادرهای آمادهسازیشده ،شاخصههای تشخیص مراحل این تکنیک
همچون ریز/تیغههای ستیغدار و سنگ مادرهای آمادهسازیشده ثبت شده است (جایز و گاراژیان
 .)1396در مورد مهرگره غلبه با ریزتیغههایی است که با تکنیک فشاری تولید شدهاند و برخی سنگ
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مادرها حرارت دیدهاند و از ساییدگی ) (abrasionنیز برای آمادهسازی سنگ مادرها استفاده شده
است ).(Lechevallier and Inizan 1985: 113; inizan and Lechevallier 1990: 50-51
پیپرنو درباره تکنیک تولید ریزتیغهها در تپه یحیی توضیحی نمیدهد اما بر اساس طرحهای منتشر
شده از سنگ مادرها ،تکنیک فشاری در تپه یحیی شناخته شده بوده است (Piperno 1973: 80,

) .fig. 6nدر کیلیگلمحمد نیز تکنیک فشاری وجود داشته است ).(Fairservis 1956: 236
 -4نتيجه
به نظر میرسد در دوران نوسنگی در ناحیه جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان ،شاهد
شکلگیری روستاهای نوسنگی با سیستمی ثابت و کم و بیش خودکفا هستیم که شامل متخصصین
محلی است که با استفاده از مواد خام محلی ابزارهای مورد نیاز را میساختند .بقایای این روستاها
از محوطههای تل آتشی ،مهرگره و کیلیگلمحمد از دوران پیشازسفال و از تپه یحیی ،مهرگره و
گازطویله از دوران باسفال به دست آمده است .در دوران نوسنگی ،همچنان که انتظار میرود،
مصنوعات سنگی بیشترین فراوانی را نشان میدهند و در دورههای بعد با کشف فلزات از اهمیت
و تنوع و بالتبع فراوانی آنها کاسته میشود .صنایع سنگی این محوطهها مبتنی بر تولید تیغهها و
ریزتیغهها با استفاده از تکنیک فشاری است .اکثر این تیغهها و ریزتیغهها سپس مبدل به
میکرولیتهای کولدار و هاللی میشدند که ابتدا در ابزارهای ترکیبی شکار مورد استفاده قرار
میگرفتند ،اما با پیشرفت و گسترش کشاورزی مبدل به عناصر اصلی داسها شدند که با استفاده از
مواد طبیعی همچون قیر در شکافی در داخل دستهای که از اکثراً از جنس استخوان بوده است ،تعبیه
میشدند .میکرولیتهای مثلثی و ذوزنقهای که میراث دوران فراپارینهسنگی خاور نزدیک هستند،
در ابتدای این دوران جهت تعبیه در داسها مورد استفاده قرار گرفتند ،اما به مرور زمان در مقابل
هاللیها و کولدارها کنار گذاشته شدند .به این ترتیب در گذر از نوسنگی به دورههای بعد در منطقه
سیستمی پویا با گرایشی کلی به بهرهبرداری و توزیع از طریق انتقال در مسافت دوره ماده خام شکل
گرفت که وجود ابسیدین ترکیه در تپه یحیی و چرت روهریهیلز در مهرگره نشانههای آغاز آن
است .امید میرود پژوهش حاضر بیش از هر چیز نظر پژوهشگرانی را که ناحیه جنوب شرق ایران
و بلوچستان پاکستان را در مقابل ناحیه جنوب غرب ایران و هالل حاصلخیزی تهی از زمینههای
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پژوهشی پیش از تاریخ و دوران آغاز یکجانشینی و کشاورزی میبینند ،در این زمینه دچار تغییر
نماید.
 -5منابع
 -1جایز ،مژگان ،مطالعه فنآوری و گونهشناسی دستافزارهای سنگی دوران نوسنگی در جنوب
شرق ايران و پاکستان بر اساس مجموعه دستافزارهای سنگی تل آتشی .طرح پژوهش
پسادکتری شهید چمران بنیاد ملی نخبگان ،گروه باستانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.1394 ،
 -2جایز ،مژگان و مریم شکویی ،ابزارآالت سنگی کشاورزی و شكارورزی در پيش از تاريخ
لوت جنوبی ،در مجموعه مقاالت و کاتالوگ نمایشگاه فرهنگهای پیش از تاریخ حاشیه بیابان
لوت به روایت آثار موزه ملی ایران ،به کوشش محمدحسین عزیزی خرانق ،تهران :پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردشگری ،موزه ملی ایران ،صص.1396 ،40-25 .
 -3جایز ،مژگان و عمران گاراژیان ،مطالعه زنجيرههای توليد ريزتيغه در محوطههای پيش از
تاريخ جنوب شرق ايران و بلوچستان پاکستان از منظر توالی کاهشی .مجموعه مقاالت همایش
بینالمللی باستانشناسان جوان ،به کوشش محمدحسین عزیزی خرانق و رضا ناصری ،تهران:
بنیاد ایرانشناسی و دانشگاه تهران ،صص.1396 ،96-78 .
 -4شکویی ،مریم ،مطالعه مصنوعات سنگی حاصل از نمونهبرداری روشمند تل آتشی .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،گروه باستانشناسی دانشگاه تهران.1389 ،

 -5گاراژیان ،عمران ،گزارش توصيفی گمانهزنی به منظور اليهنگاری تل آتشی و يكی از اقمار
آن ،دارستان ،بم ،پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ،پژوهشکده
باستانشناسی ،گزارش منتشر نشده.1387 ،
 -6گاراژیان ،عمران و مسعود رحمتی ،دوره اول تل آتشی ،فرهنگ نوسنگی پيش از سفال و
معماری آن در چشمانداز جنوب شرق ايران ،پژوهشهای انسانشناسی ایران ،شماره  ،3صص.
.1391 ،148 ˚ 111
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8- Caldwell, J. R., Investigations at Tal-i-Iblis. Illinois State Museum
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