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 *حسن فاضلی نشلی

 **زاده ساداتی جواد حسین

 ***حجت دارابی

 
 

 

 چکیده
ای که بشر از شیوۀ زندگی مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک به شیوۀ زندگی مبتنی بر  دوران نوسنگی یا دوره

وده و بخش   عنوان یک شاخۀ علمی مورد توجه ب شناسی به تولید خوراک روی آورد، از ابتدای شروع باستان

شده در این حوضه را به خود اختصاص داده است. منطقۀ فرهنگشی   های انجام زیادی از مطالعات و پژوه 

کاشان نیز از جمله مناطقی است که شواهد و مدارک این تحول اساسی را در خود داشته و جشزو نختشتین   

گرفته است. گرچشه محوطشۀ سشیلک    مند به این دوره قرار  شناسان عالقه مناطقی است که مورد توجه باستان

های باستانی مانند تپشۀ ششورابه،    شود، محوطه ترین محوطۀ دوران پی  از تاریخ این منطقه شناخته می کلیدی

انشد نیشز بشه درک     تازگی مورد کاوش قرار گرفته جوشقان که به  اریتمان و گورستان هزارۀ دومی استرک ش 
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 hojjatdarabi@gmail.com / دانشگاه رازی کرمانشاه شناسی استادیار گروه باستان ***
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تر نموده  واضح را به دوران گذشتۀ آنکمک کرده و دیدگاه ما  تحوالت اجتماعی و فرهنگی جوامع این منطقه

ترین مراحل این تحوالت را در خود  هایی است که آثار قدیمی آباد از جمله محوطه است. محوطۀ قبرستان نوش

که می باید انتظارات  های انتانی شدیدی که در آن صورت گرفته، آنچنان علت تخریب داشته، اما شوربختانه به

شده در  شناختی انجام شناسان را برآورده نکرده است. در این نوشتار، گزارش تنها فصل پژوه  باستان تانباس

 مدت به دست آمده، ارائه شده است. شناختی کوتاه همراه نتایج اجمالی که از این پژوه  باستان محوطه به

 شناسی سفال. ک یک و سیلک دو، گونهآباد، یکجانشینی، دورۀ سیل نوسنگی، محوطۀ قبرستان نوش ها: کلیدواژه

 

 

 درآمد

 ژاکهاای   پاژوه   باا  ۲مرکزی ایران منطقۀ در شناختی باستان پژوهشیهای  برنامه کلی طور به

 توسا   سایل   تپۀ کاوش با مطالعات این. شد آغاز منطقه این در بیستم قرن اوایل در دمرگان

 همچناین  و (Schmidt, 1937اشامی  )  اریا   توسا   حصاار  تپاۀ  کاوش و (9731گیرشمن )

از اوایال دهاۀ لهال     .(McCown, 1942یافا  )  اداماه  منطقه این در کان دونالد م  مطالعات

( کاه  9731 ،شناسان ایرانی شروع به فعالی  در این منطقه کرده )نگهباان  خورشیدی نیز باستان

ای  هوقفا  باا  و از آن زمان تااکنون نیاز   شد آنهای  پژوه  در جدیدی فصل منجر به گشای 

 سایل  تپاه  مانناد   ی از دورۀ نوسانگی هاای  با داشتن محوطه این منطقه. دارد ادامه کوتاه تقریباً

)ملا  شاهمیرزادی،    زاغاه تپاه  ، (9733؛ فاضالی،  9733؛ مل  شهمیرزادی، 9731)گیرشمن، 

)فاضالی   و ابراهیم آبااد  های لاربنه تپه ج(9731تپه پردیس )فاضلی نشلی و دیگران،  ،(973۲

کاه   منااطقی اسا   جمله از  (9733الف و ب(، تپه ازبکی )مجیدزاده،  9731دیگران، نشلی و 

ها در  مرتب  با لگونگی یکجانشینی جوامع انسانی و استقرار دائم آنفرضیات  پتانسیل سنج 

برخالف منطقۀ زاگرس که یکی از نخستین مناطقی اس  که تحول  .در خود داردرا  ی  مکان

گردآورندگی به زندگی یکجانشینیِ مبتنی بر تولید خاوراک در آن  از سب  زندگی شکارگری و

آید، منطقۀ مرکزی ایران از جملاه   به حساب می 7ای رخ داده اس  و جزو مناطق مادر یا هسته

رو ایان   گااارد. ازایان   مناطقی اس  که این تحول را دو تا سه هزار سال دیرتر به نماای  مای  

نموناه بارای مطالعاۀ الگاویی متفااوت از شاروع زنادگی        ای  عناوان منطقاه   تواند باه  منطقه می

یکجانشینی مبتنی بر تولید خوراک و یا الگوی گسترش این شیوۀ زنادگی از منااطق ماادر یاا     

 ای به مناطق پیرامونی باشد.  هسته

 9791هاای   شناختی در منطقه حدوداً به سال های علمیِ باستان با وجود اینکه آغاز پژوه 
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های  گرفته در دش  کاشان جزو پژوه  شناختی انجام های باستان نیز پژوه رسد و تاکنون  می

بخ  بوده، اما مسئلۀ خاستگاه و الگوی زندگی یکجانشینی و تولید خاوراک   شاخص و آگاهی

مند و منسجم باه دنباال پاساخگویی     طور نظام پاس  مانده و کسی به در این بخ  از ایران، بی

ادق مل  شهمیرزادی )که اکنون حیات محوطۀ سایل  مادیون   بدان نبوده اس . برای مثال ص

های او و همکاران  طی پروژۀ بازنگری سیل  اس ( از جمله کسانی اس  که در ایان   تالش

هاایی را در ایان ماورد مطارد کارده اسا  )نا   ملا           مورد به کندوکاو پرداخته و فرضایه 

کاه دو فصال در محوطاۀ    (. همچنین حسن فاضلی از جمله کسانی اسا   973۲شهمیرزادی، 

نگاری  ( اما تمرکز وی بیشتر بر تدوین گاه9733زنی پرداخته )فاضلی،  سیل  به کاوش و گمانه

گیاری   ویژه دورۀ انتقاالی ماس و سانگی و شاکل     های جدیدتر به منطقه و پژوه  روی دوره

  باه  رو لندان برای پاسا  ( و ازاین9731و  9733های اجتماعی بوده )فاضلی نشلی،  پیچیدگی

تاوان   های مورد اشاره به تکاپو نپرداخته اس . یکی از دالیل این عدم پاسخگویی را می پرس 

به نبود یا کمبود شواهد و مدارک کافی در این مورد نسب  داد که خود به نظر دو عل  عماده  

های محوطۀ سیل  که آثار مراحل ابتاداییِ یکجانشاینی و تولیاد     دارد  یکی اینکه نخستین الیه

تر از سطح محوطه قرار داشته و از این نظر  متر پایین 91تا  9۲خوراک را در خود دارد، حدود 

هاای   بار و هام پرهزیناه اسا . بناابراین در تماامی کااوش        ها هم زمان دسترسی و کاوش آن

های مل  شهمیرزادی در  های گیرشمن، له کاوش گرفته در محوطۀ شمالی )له کاوش صورت

 3های حسن فاضلی( تنها بخ  نالیزی )معموالً فضایی کمتار از   کاوش پروژۀ بازنگری و له

هاا در اختیاار    هاا کااوش شاده و شاواهد و مادارک بسایار انادکی از آن        مترمربع( از این الیه

شاناختی از   شناسان قرار گرفته اس . عامل دیگری که در کمبود مدارک و شواهد باستان باستان

مناد در دشا  کاشاان و یافا  نشادن       شناختی نظاام  استاناین دوره نق  دارد، عدم بررسی ب

های دیگر اس . به عبارت دیگر، ما تنها دو محوطه، یکی سیل  شامالی و دیگار تپاۀ     محوطه

شورابه، در دش  کاشان سراغ داریم که آثار مراحل ابتدایی زندگی یکجانشینی مبتنی بر تولیاد  

های انسانی از بین رفته یا آثار  در اثر فعالی خوراک را در خود دارند و همین دو محوطه نیز یا 

(. به همین 973۲شناسان افتاده اس  )ن   مل  شهمیرزادی،  ها به دس  باستان ای از آن پراکنده

در دش  کاشان که به نظار، آثاار دورۀ   « آباد قبرستان نوش»ای به نام  سبب، خبر کشف محوطه

رو حسان فاضالی کاه باه هماراه       ازایان  بخا  باود.   نوسنگی را در خود دارد، بسایار مسارت  

سرگرم کاوش در محوطۀ سیل  بودند، فرص  را غنیم  شمرده و  9731همکاران  در سال 
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دش   نوسنگی ۀاستقرارهای دورماهی  شناخ   امیدنیز به را آباد  قبرستان نوش ۀتپ کاوش در

اماه باه بررسای فصال     ( که در اد9733قرار داد )فاضلی، نگاری  زنی و الیه گمانهمورد  کاشان،

آبااد خاواهیم    آماده از محوطاۀ قبرساتان ناوش     دس  های به نخس  و تنها فصل کاوش و یافته

هاا   ای کاه یافتاه   شناختی و ماهی  این استقرار، تا اندازه پرداخ  و در انتها دربارۀ وضعی  گاه

 دهند، نتایجی را ارائه خواهیم کرد. امکان می

 آباد تان نوشیی محوطۀ قبرسایجغراف تیموقع. ۱

 هاای   یا قابل باه  توجاه  باا  کاه  اسا   ایاران  مرکاز  یرساوب  یها دش  جمله از کاشان دش 

های  شناختی یعنی کوه اش که میان دو ساختار زمین ی و همچنین موقعی  راهبردیطیمح س یز

سانگی میاانی تاا     ۀ پارینهدور از را ییاستقرارهاآثار و  مرکزی و کویر مرکزی ایران قرار گرفته،

 قرارهاتاسا  نیا ا جملاه  از .(973۲)ملا  شاهمیرزادی،    اسا   داده یجا خود درر حاضر عص

کاه   آباد رحم  دش  در ،آباد نوش شهر شرق یلومتریک 7 حدود در آباد نوش قبرستان ۀمحوط

 37یی آن ایا جغراف مختصاات  ، اس  وباشد می کاشان وسیع دش های  رشاخهیزخود یکی از 

باشد )تصاویر   میثانیه شمالی  ۲3دقیقع و  1درجه و  71رقی و ثانیۀ ش 33دقیقه و  ۲7درجه و 

ضلعی متروکه  ، بنای تاریخیِ هش مورلان ۀقلع یشرق شمال یمتر 311 حدود دره محوط .(9

 نیا اارتفااع   .گاارد  مای  آن یغربا  ۀجبه از یفصلای  رودخانه و دارد قرار با کارکرد نامشخص

. اس  شده بیتخر شدت به مداوم شخم اثر در و متر بوده 9های اطراف حدود  از زمین محوطه

 نکاه یا ایا  گشاته  حیتساط  یکشااورز  هاای  ای و لبۀ محوطاه در اثار فعالیا     های حاشیه بخ 

عباور   .اسا   شاده  انباشا   یی در اطراف محوطه روی همهاخاکریز صورت به آن های نهشته

باشد که منجر باه   میجادۀ خاکی روستایی از میان این محوطه نیز یکی دیگر از عوامل انسانی 

های محلی، وجه تسمیۀ محوطاه   (. بر اساس گفته۲صدمه به باف  محوطه شده اس  )تصویر 

بدان سبب بوده که احتماالً محوطه گورستانی برای سااکنان قلعاۀ مورلاان    « قبرستان»با عنوان 

 ه احتمااالً بای  از آن  محوطا اصالی   مسااح  دهد که  شواهد موجود نیز نشان می .بوده اس 

شود، اما به هر روی در حال حاضر، پراکندگی ماواد فرهنگای    لیزی اس  که امروزه دیده می

 گیرد. حدود ی  و نیم هکتار را در بر می
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 شدۀ دیگر های کاوش ( از موقعیت محوطه در دشت کاشان و محوطهGoogle Earth: تصویر هوایی )۲تصویر 

 

 
 گذرد )دید از جنوب( طه می: جادۀ خاکی کشاورزی که از میان محو۱تصویر 

 

 . اهداف و روش کاوش۲

زهرا سااروخانی  توس  سرکار خانم  شناختی باستانآباد طی ی  بررسی  محوطۀ قبرستان نوش

از محوطاه و   9731شناسی سایل  در ساال    با بازدید اعضای هیئ  باستانشده بود. شناسایی 

 هاای مادر  ه قطعااتی مانناد سان    ویاژ  یاف  شدن مواد فرهنگی مانند سفال و ابزار سنگی، باه 

متفاوت از سایر صانایع سانگی فاالت     ها کامالً ابزارسازی آن فناز سطح محوطه که  1فشنگی
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غارب ایاران    غارب و جناوب   دورۀ نوسانگی  مرکزی بوده و شباه  زیادی به صنایع سانگی 

 نوسانگی بادون سافال در فاالت     ۀهای دور شدن محوطهنیاف  از طرفی با توجه به و  ،داش 

و کاوش در محوطه آغاز  نگاری الیه منظور شناختی به برنامۀ باستان تا تصمیم بر آن شد ،مرکزی

محیطی، از جملاه گیااه    مطالعات زیس انجام گردد. یکی از اهداف اصلی این برنامه، تأکید بر 

بررسای بارهمکن  سااکنان     منظور بهشناسی  باستان شناسی و زمین شناسی، جانورباستان باستان

 گیاری اساتقرار باود.    محیطی را در شاکل  وطه با محی  پیرامون و تعیین نق  عوامل زیس مح

 ۀنقشا تهیاۀ  بارداری و   نقشاه تار محوطاه و پاس از     ارزیابی و شناخ  سریع منظور بهرو  ایناز

 ایجاد گردید. آن و جنوبی یمرکز ،شمالیهای  بخ متر در  9×۲، سه گمانه به ابعاد توپوگرافی

وسایلۀ دساتگاه    مختلف محوطاه باه   های ، بخ نگاری الیه منظور بهان مناسب برای انتخاب مک

هاا اطمیناان حاصال     های فرهنگی در آن بخا   زنی شد تا از وجود الیه مته ،3گیر یا اوگر مغزه

 باه روش کانتکسا   نیاز  در این محوطاه   ها ضب  یافتهو و ثب  روش کاوش(. 7گردد )تصویر 

انساانی   هاای  محوطاه در اثار فعالیا     ،اشاره شد تر پی که  همان طورسفانه متأ. انجام گرف 

فرهنگای   ۀمتر الی 9بی  از  ،گمانه 7در پایان کاوش در هر ای که  گونه شدت آسیب دیده به به

های حاشیۀ محوطه که توس  کشاورزان روی محوطاه انباشا     همچنین نهشته وجود نداش .

هاا   آن مانده در بتوان مواد فرهنگی باقیه تا سرند شد ،هایی درآمده بودند پشته صورت بهشده و 

نخس  به شرد فرایناد کااوش در    ،استفاده کرد. در ادامهها  آن را بازیافته و در تحلیل نهایی از

 را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آمده دس  بههای  هر گمانه خواهیم پرداخ  و سپس یافته

 
 های محوطه الیه تر منظور بررسی سریع گیری به : مغزه۹تصویر 
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 ها ها و یافته گمانه .۳

  ۱. گمانه شمارۀ ۱ .۳

متر  3×3ای با ابعاد  برای ایجاد گمانۀ ی  که در بخ  مرکزی محوطه قرار دارد، ابتدا محدوده

هاا کاه از شامال باه      متر تقسیم شد. پس از بررسی دقیاق شابکه   9×9شبکه  ۲3مشخص و به 

ی شادند، ماواد   گااار  ناام  3تاا   9هاای   شرق با شاماره  و از غرب به Eتا  Aهای  جنوب با نام

 شدند. آوری جمعفرهنگی هر شبکه جداگانه 

 
 بندی ترانشه و گردآوری مواد فرهنگی سطحی : تقتیم4تصویر 

 

متر و برداشا  الیاۀ ساطحی، انتخااب محلای       3×3بندی محدودۀ  در واقع هدف از شبکه

ها و فراوانی  تر با توجه به باف  نهشته ۀ کول ایجاد ی  گمان منظور بهها  مناسب از بین شبکه

 ،3×3رو پس از برداش  الیۀ سطحی، بخ  جناوب شارقی محادودۀ     مواد فرهنگی بود. ازاین

جنوبی مناساب تشاخیص داده    متر در جه  شمالی ۲×9با ابعاد  نگاری الیه جه  ایجاد گمانۀ

 ی شد.گاار نام 9شد و با شمارۀ 

 1کااوش شاد کاه     متار  ساانتی  931کانتکس  با ضخام   3د ، تعدا9در مجموع از گمانۀ 

ذکر اسا  کاه    شایانمواد فرهنگی بودند.  دارندۀدربر متر سانتی 9۲1کانتکس  آن با ضخام  

آن را  نگاری الیهافقی روی هم قرار گرفته که این امر  صورت بههای مورد اشاره  تمام کانتکس 

گاااری   آثار فرهنگای حاصال فراینادهای رساوب     های دارای شاید این نظم الیه .دکر آسان می

تر بوده شساته و در   در نزدیکی گمانه که مرتفعای  هطبیعی باشند که مواد فرهنگی را از محدود
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های رسوبی شباه  داشته  زیرا ماهی  این نهشته بیشتر به نهشته ؛این بخ  انباش  کرده اس 

 د.باشن الی خود دارای مواد فرهنگی نیز می که در البه

 
 ۲نگاری و نمودار هریس گمانۀ  : طرح برش الیه۲طرح شمارۀ 

 

 ۲. گمانۀ ۲ .۳

های مختلف محوطه، مشخص شد که در بخ  جنوبی  گیری با دستگاه اوگر در بخ  مغزه طی

 هاای  الیاه  ،احتماال  و باه های خاکستر روی هام قارار گرفتاه     های فرهنگی و الیه محوطه، الیه

متر در  ۲×9با ابعاد  ۲گمانۀ شمارۀ  ،خ  قرار دارد. بر این اساستری در این ب فرهنگی مطمئن

د. ایان گماناه در   ایجاد شدر این قسم   9جنوبی و نیز در راستای گمانۀ شمارۀ جه  شمالی

کشی، ابتدا  شده در بخ  جنوبی محوطه قرار دارد. پس از ن جبهۀ شمالی خاک تلنبارنزدیکی 

گمانۀ پیشرو  عنوان بهمتر تقسیم و نیمۀ جنوبی آن  9×9بعاد جنوبی با ا بخ  شمالیگمانه به دو 

های فرهنگیِ برجا در این قسم  از محوطاه،   کاوش شد. پس از حصول اطمینان از وجود الیه

 نیمۀ شمالی گمانه نیز مورد کاوش قرار گرف .

 9۲در این گماناه شناساایی شاد کاه      متر سانتی 9۲3کانتکس  با ضخام   97 ،مجموعدر

شایان ذکر اس  که  شوند. های فرهنگی می شامل نهشته متر سانتی 31س  آن با ضخام  کانتک

هاای فرهنگای را داشاته و حتای آثااری از یا  کاف اساتقراری          ماکور بیشترین الیاه  گمانۀ

بیشااترین و دارای  ۲ گمانااۀ( نیااز در آن شناسااایی شااده اساا . همچنااین 9111)کانتکساا  

 مانه اس .ها از میان سه گ ترین یافته متنوع
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 ۱نگاری و نمودار هریس گمانۀ  : طرح برش الیه۱طرح شمارۀ 

 

 ۹ گمانۀ. ۳ .۳

، در بخا  شامالی   گیاری  مغزهنیز با استفاده از دستگاه  7 محل گمانۀ، ۲به مانند گمانۀ شمارۀ 

متار و در جها     ۲×9محوطه تعیین شد. این گماناه باه مانناد دو گماناۀ دیگار دارای ابعااد       

در آن کاوش شد کاه   متر سانتی 993کانتکس  به ضخام   91 ،بود و درمجموعجنوبی شمالی

گفتنای   .های فرهنگای بودناد   دهد که دربردارندۀ یافته هایی تشکیل می کانتکس  آن را نهشته 1

افقای روی هام قارار     کامالً صورت بههای مختلف  ، در اینجا نیز الیه9 به مانند گمانۀاس  که 

دهند که دارای مواد فرهنگای مانناد ابازار     را رسوبات آبرفتی تشکیل میا ه آن اند و باف  گرفته

هایی هستیم که حاصال   به نظر در اینجا نیز شاهد الیه بنابراین، .باشند سنگی، سفال و زغال می

مواد فرهنگای وجاود دارد. باه ایان     ها  آن الی گااری طبیعی بوده که در البه های رسوب فعالی 

بخ  اصلی محوطه در جاایی در هماان نزدیکای     احتماالًتصور کرد که توان لنین  ترتیب می

رسیده که شرای  الزم را بارای فراینادهای طبیعای     به لند متر می احتماالًبوده و ارتفاع آن نیز 

هاای   آورده تا مواد فرهنگی را از جاای اصالی خاود شساته و در بخا       مانند باران فراهم می

شناخ  بیشتر ماهی  این اساتقرار از نظار    منظور بهند. در ادامه تر اطراف انباش  نمای ارتفاع کم

 خواهیم پرداخ . ها سفالها و سپس  شناختی به بررسی یافته شناختی و گاه های فن ویژگی
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 ۹نگاری و نمودار هریس گمانۀ  : طرح برش الیه۹طرح شمارۀ 

 

 (special findsهای ویژه ) یافته. ۴

رایج مانند  1های ساخته عالوه بر دس  ،های پی  از تاریخی حوطهدر هنگام کاوش در م معموالً

شاوند،   وفاور یافا  مای    کاه باه   سانگی(  ی پاریناه هاا  ابزارهای سنگی و سفال )به غیر از دوره

لای،  هاا و مهرهاای سانگی و گ     هایی مانناد پیکارک، ابزارهاای اساتخوانی، مهاره      ساخته دس 

ی هاا  هاا یاا جمجماه    هاا، حلازون   مانند صدف 3هایی ساخته های فلزی و حتی بوم ساخته دس 

فراوانای   معماوالً شده یا آویخته به دیوار و این قبیل موارد نیز وجاود دارناد کاه     حیوانی نصب

هاا   سااخته  . با وجود اینکه برخی از این دس کمتری داشته و دارای کارکردهای خاصی هستند

، اشایای  هاا  استخوانی، سن  وزناه  های توانند کارکردهای روزمره داشته باشند )مانند درف  می

افاراد  برخی دیگر در ارتباط مستقیم با رفتارهای اجتماعی، سیاسی، آیینی و دینای   ،(فلزی و...

 رو حامل اطالعات از لگونگی رفتار و اندیشۀ گاشاتگان. قطعااً   اینجوامع گاشته هستند و از

ۀ انداز ها به ساخته این دس  تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و غیرآزمایشگاهی بندی، بررسی، طبقه

شناساان در درک   از گاشاته، مفیاد باوده و باه باساتان     مانده  مطالعۀ سایر مواد فرهنگی برجای

تخریاب   علا   باه تر جوامع انسانی گاشته یاری خواهند رسااند. شاوربختانه    تر و دقیق درس 

پاایین باودن   ن هایی کاوش شده و همچنی آباد و رسوبی بودن الیه شدید محوطۀ قبرستان نوش

ک باوده  اند آمده  دس  بههای ویژۀ  ساخته شده، هم شمار و هم تنوع دس  میزان مساح  کاوش

شئ  99ها شامل  د. این یافتهکرحاصل ها  آن توان اطالعات زیادی را از بررسی در نتیجه، نمیو 
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میلۀ سه شئ استخوانی، ی   هاون، کوبنده، گوی سنگی و قطعات شکسته سنگی(، سنگی )دسته

باشند. اشیای سنگی  مسی، ی  قطعه سفال کارشده، ی  حلزون خاکی و ی  صدف دریایی می

قابال مشااهده   هاا   آن ویژگی خاصی نداشته و تنها آثار استفاده بر روی برخای از  آمده دس  به

 1 ء(. این شی3 دارای شکل خاصی اس  )تصویر آمده دس  بهاس . یکی از اشیای استخوانی 

 ۲و در بخا  فوقاانی حادود     7ل داشته و عرض آن در بخ  مرکازی حادود   طو متر سانتی

شکل توخالی در وس  باوده کاه خاود درون یا       مستطیل دارای کادری باشد که می متر سانتی

را  قرار گرفته اس . قسمتی از این یافته شکساته و ایان امار تعیاین کاارکرد آن      تر بزرگقاب 

 مشکل ساخته اس .

 

 
 ۱آمده از گمانۀ  دست وانی به: شیء استخ5تصویر 

 

بخ  انتهاییِ استخوان انگش  پا یاا   احتماالًآمده از محوطه،  دس  ء استخوانی دیگر بهشی

سااییده و مادور شاده و در     که بخ  ابتادایی آن کاامالً   3دس  ی  گوسفندسان جوان اس 

ستخوانی نظیر ا های ساخته (. دس 1)تصویر  باشد قسم  میانی دارای ی  نوار برجسته نیز می

، لاود هفا  و   9731، اسا  )گیرشامن   آماده   دس   بهساخته از محوطۀ سیل  نیز  این دس 
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بایس  دستۀ ی  ابزار ترکیبی بوده باشاد   احتمال زیاد این یافته می ( و به9ولهار، شمارۀ  پنجاه

 شده اس . از جنس مس( تکمیل می احتماالًوسیلۀ ی  قطعۀ فلزی دیگر ) بهکه 

 

 
 ۱آمده از گمانۀ  دست : شیء استخوانی به6تصویر 

 

 آمده از محوطه دست های به . سفال۵

کاه   اند آوری شده جمعاز سه باف  متفاوت  آباد نوش قبرستان محوطۀ از آمده دس  بههای  سفال

سارند  هاایی کاه از    سفال. ۲ شدند؛آوری  هایی که از سطح محوطه جمع سفال. 9  اند از عبارت

. 7 آوری شادند؛  جمعجنوب شرق محوطه  ۀده توس  کشاورزان در گوشش خاک انباش کردن 

هاای هار ساه     رسد که سافال  نظر میه دس  آمدند. به ها ب از الیه در طی کاوش هایی که سفال

متعلق باه یا  دورۀ زماانی ناه      ،ساخ  فناوریو  های سطحی پرداخ  شکل،باف  از لحاظ 

باا ایان   . اسا  باوده  ن بلندی یاستقرارتوالی  دارایاحتماالً محوطه رو  لندان بلند بوده و ازاین

نگااری   تواند در تعیین گااه  آمده می دس  های به ای سفال شناسی مقایسه بندی و گونه حال، دسته

 نسبی محوطه راهگشا باشد.

باا   آباد، ۀ قبرستان نوشمحوطفصل نخس  کاوش در آمده از  دس  های به سفال مجموع،در

له از نظر شکل، له از نظر نق  و له از نظر فن، ن از بین رفته، توجه به آنکه بخ  اصلی آ

سااده و  کلی  ۀدو دستها را به  توان آن طور کلی می عی را شامل نشده و بهمتنو های گونه ندالن
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هاای   رنا ، سافال   قرمز کام  ۀاین محوطه شامل سفال ساد ۀهای ساد . سفالکردمنقوش تقسیم 

دربارۀ خصوصایات فنای و سااختاری    شوند که در ادامه  یهای نخودی م قرمز ارغوانی و سفال

نقا    ۀاز لحاظ رن  باه ساه دسات    نیز های منقوش توضیح داده خواهد شد. سفالها بیشتر  آن

تقسایم   قرماز  ۀنق  سیاه روی زمینا و نخودی  ۀسیاه روی زمیننق  ، نخودی ۀقرمز روی زمین

کاه بارای نقا  انتخااب شاده، از       . این سه گروه سفالی از نظر رن  زمینه و رنگای شوند می

های مشاترکی باوده و    مایه مایه، این سه دسته دارای نق  یکدیگر تفاوت دارند. اما از نظر نق 

کاررفته همگی هندسی باوده و های     های به مایه شود. نق  ها دیده نمی مایه تفاوتی در نوع نق 

  شود. نمی ها دیده گونه نق  مایۀ گیاهی، جانوری یا انسانی در میان آن

 های ساده سفال

و از  هاای ساطحی   بررسای سافال سااده از    17 تعاداد مجماوع  ، دررغم تخریب شادید  به

 به سه گاروه قرماز   ها سفال. این دسته از اس  آمده دس  بهها  شده در گمانه کاوش های نهشته

تقسایم   ۲1با فراوانی  و نخودیقطعه  13با فراوانی رن   ، قرمز کمقطعه ۲3با فراوانی  ارغوانی

 ها سفال. با توجه به اینکه کیفی  ساخ  و پخ ، شکل و نوع پرداخ  سطح همۀ این شود می

کلای ماورد    طاور  باه ی محوطاه  ها سفالهای این دس  از  ویژگی ،در ادامه ،باشد مشابه هم می

 بررسی قرار خواهند گرف .

باوده و گ ال   ده دودز زمان پخا ،  کم بودن مدت عل  به ها سفالمغز  از نظر کیفی  پخ ،

 همگای  هاا  سافال  1آمیازۀ  اس . ورز داده نشدهی خوب نیز به ها سفالمورد استفاده برای ساخ  

اماا در   ،در بدنۀ سفال قابل دیدن اسا   نحوی که آثار کاه و مواد گیاهی کامالً به مواد آلی بوده

. هماۀ  (3شاود )تصاویر    ریزه و شن نیاز دیاده مای    ها سن  سفالعین حال در باف  برخی از 

. متار باه بااال هساتند     میلی 3دیوارۀ ضخیم، از حدود ها  سفال معموالًبوده و ساز  دس  ها سفال

هم تفاوت  از ها سفالرن  سطود داخلی و خارجی  ،کلی طور بهقابل توجه این اس  که  ۀنکت

 هاا  سافال ، روی ساطح  هاا  سافال دهایِ یکدسا     عل  عدم حرارت به موارد در برخیدارند و 

نیاز باه    هاا  سفالروی  91غلیظهمچنین پوش  گلی خورد.  های روشن یا تیره به لشم می لکه

از ناوع دهاناه بااز     هاا  سفالاز نظر شکل و کارکرد نیز بیشتر  .علل مختلف، ترک خورده اس 

هاای سافالی    شود و همۀ گاروه  نمی های سفالی مختلف دیده هستند و تنوع خاصی میان گروه

روشن اس  که هنر و فن سفالگری در مراحل ابتدایی  بهی هستند و کامالًهای مشا دارای شکل

عمق با دهاناۀ بااز، بدناۀ     ی کمها ها و کاسه بیشتر شامل بشقاب ها سفالخود بوده اس . شکل 
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ها با اندکی انحنا  سفاللبۀ  ،باشند. در برخی موارد عمود و گهگاه مقعر، با کف تخ  و ساده می

 خارج یا داخل برگشته اس .  یا با اندکی زاویه به

 
 آباد آمده از محوطۀ قبرستان نوش دست های سادۀ به : سفال1تصویر 

 

دارای  ،نه از نظر شکل و صاورت و ناه از نظار فان و سااخ       ها سفالاز آنجایی که این 

را باا  هاا   آن توان با اطمیناان خااطر   با جایی مقایسه کرد، نمیرا ها  آن اند که بتوان ییها ویژگی

بایس  بیشتر به بررسی تحلیلی  های پیرامون مقایسه کرد و می از محوطه آمده دس  بهی ها سفال

ی هاا  سافال روی آورد و در این مورد نیز جانب احتیاط را رعای  کرد. بررسای   ها سفالخود 

کند که قابل استناد اس .  آباد لند نکته را روشن می از محوطۀ قبرستان نوش آمده دس  بهسادۀ 

های ساده و دهانۀ  ساز بوده و بیشتر دارای آمیزۀ کاه، با شکل دس همگی  ها سفال  اینکه نخس

های  در کوره احتماالًمدت،  شده و پخ  کوتاه نه لندان پرداخ باز با پوش  گلی غلیظ، باف  

یعنی دوران نوسنگی با سافال   ،های ساخ  سفال در مراحل اولیه باز هستند که همگی ویژگی

 ،کناد  محدود مای  ها سفالگااری نسبی این  که اینجا همچنان ما را در تاری ای  هما نکتهستند. ا

دارای  ،این اس  که این مرحلۀ اولیۀ تولید سفال در دوران نوسانگی در منطقاۀ مرکازی ایاران    

( و مشاخص  9ساال پای  اسا  )دورۀ سایل       3711تا  3111دامنۀ زمانی طوالنی از حدود 

رو بررسای و   اوایل، اواس  یا اواخر این دوره تعلق دارناد. از هماین   به ها سفالنیس  که این 

 ،هاای شااخص هساتند    مایاه  آمده از محوطه کاه دارای نقا    دس  بهی منقوش ها سفالمطالعۀ 

 تر شدن این امر به ما یاری رساند. تواند در روشن می
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 های منقوش سفال .۶

زمیناه و رنا     رنا   نظار از تاوان   یرا ما ی منقوش ها سفال اشاره شد، تر پی که  همان طور

 ۀنق  سیاه روی زمین ،نخودی ۀنق  قرمز روی زمین شامل به سه دسته های اجرا شده مایه نق 

بندی اطالعات خاصی  با این حال، این تقسیم .کردتقسیم  قرمز ۀنق  سیاه روی زمین و نخودی

هاا   آن نمود تا بتوان با مقایسۀهای دیگر سفال تمرکز  بایس  بر جنبه نهد و می نمی را در اختیار

ل ان مشخص اس ، به نتیجۀ معقولی نائش نگاری گاههای دیگر که وضعی   ی محوطهها سفالبا 

ی سااده، لنادان   هاا  سافال ی منقوش نیز به مانند ها سفالشد. از نظر فناوری ساخ  و پخ ، 

علای   های لشمه سفالی با کیفی  نظیر ها سفالآنچنان که در  ها سفال ۀخمیرظرافتی نداشته و 

شود، خوب ورز داده نشده و دارای منافا و خلل و فرج فراوان اس . همین تخلخال   دیده می

نیز نشان  ها سفالهمچنین سیاه بودن مغز  .باعث سبُکی سفال و کاه  استحکام آن شده اس 

از کم بودن مدت زمان پخ  سفال داشته به نوعی که کاربن موجاود در مغاز سافال فرصا       

ی هاا  سفالرا پیدا نکرده و مغز سفال به رن  سیاه درآمده اس . از نظر ساخ  نیز  99ای اکس

 شوند که به نوعی در ساخ  متر می میلی 91یی با ضخام  کمتر از ها سفالاین گروه هم شامل 

 کاه شاوند   ی خشن و ضاخیم مای  ها سفالظراف  بیشتری به خرج داده شده و هم شامل ها  آن

 همگای  و شاده از ماواد آلای تشاکیل     نیاز  هاا  سافال  آمیزۀ هستند. مغز تیره دارایها  آن بیشتر

هاای   ز، باا دیاواره  باا دارای اشکال ساده و دهاناه   کامالً ها سفال ساز هستند. از لحاظ فرم دس 

هاا در قسام     نقاوش ایان سافالینه    بیشتربرگشته به خارج هستند.  ۀلب صاف و مقعر و گهگاه

 هاای  مایاه  نقا   .نیاز دارای نقا  اسا     داخلی ظارف ۀ لبشده و گهگاه  اجراخارجی ظرف 

شاکل   نقاوش لاوزی   ،خطوط زیگزاگای  ،خطوط مواج افقیشامل  ها سفالکاررفته در تزیین  به

 ،هاای متاداخل   مرباع ، اناد  دهکه با استفاده از خطوط مورب متقاطع ایجاد شا  )نقوش حصیری(

 ا استفاده از خطوطی کامالًهستند که همگی بخطوط جناغی  و نقوش شطرنجی ،باندهای افقی

دیاده   هاا  سافال های مختلف  ها در گروه مایه (. نق 3)تصویر  اند دهساده و ابتدایی به وجود آم

 ،که اشاره شاد  همان طور. نیس منحصر به نوع خاصی از ظروف ها  آن ی  از شوند و هی  می

 سم  فوقانی سفالق ازنق   ۀاداماما گهگاه  ،محل اجرای نق  بیشتر سطح بیرونی ظرف اس 

بوده و حتی هندسی ها  مایه نق تمامی  یابد. تقریباً های درونی سفال ادامه می فراتر رفته و به لبه

 شود. نمی یا انسانی دیده مایۀ گیاهی، حیوانی ی  نق 
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 آباد آمده از محوطۀ قبرستان نوش دست های منقوش به : سفال8تصویر 

 

 های دورۀ نوسنگی منطقه با محوطه ی محوطۀ قبرستانها سفالمقایتۀ  .1

هاایی کاه ماواد     با توجه به شرای  موجود محوطه و همچناین بافا    ،که اشاره شد همان طور

یات زندگی ساکنان محوطه به ئتوان در مورد جز نمی ، لنداناند آمده دس   ها به  آن فرهنگی از

 ک شواهد و مدارکی کاه بار  با استفاده از همین میزان اند وضیح و تفسیر پرداخ  و مجبوریمت

 پردازی کنیم.  آن فرضیهو همچنین ماهی  احتمالی  نگاری گاه جای مانده، در خصوص

وجود دارد کاه   آمده دس  بهی ها سفال ، لند نکتۀ کلیدی دربارۀمحوطه نگاری گاهدر مورد 

اوری سااخ   برای تعیین تاری  تقریبی آن استفاده کرد. نخستین مورد اینکه فنها  آن توان از می

تولید محصولی توان گف  سفالگران تجربۀ کافی برای  اس  که میای  هانداز ها به سفالو پخ  

تاوان هام در سااخ  سافال )اعام از انتخااب گال         اند. این تجرباه را مای   قابل قبول را داشته

م در پخ  آن )میازان  سفالگری، آمیزه، باف ، پرداخ  سطح، تزیین و شکل( مشاهده کرد و ه

آباد جزو مراحل  از محوطۀ قبرستان نوش آمده دس  بهی ها سفالرو  ایندهی(. از حوۀ حرارتو ن

اولیۀ صنع  سفالگری به حساب نیامده و مشخص اس  که صنع  سفالگری مراحل نخستین 

، ماا  مجارب هساتند. از طرفای   ای  هخود را گارانده و سفالگران در مورد تولید سفال تاا اناداز  

؛ 9733 ،مل  شهمیرزادی ؛9731، گیرشمن)گرفته در محوطۀ سیل   انجامی ها واسطۀ کاوش به

دانایم کاه    آبااد فاصاله دارد، مای    ( که حدود ده کیلومتر با محوطۀ قبرستان نوش9733 ،فاضلی
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سال پی  آغاز شده و در حدود  3111های سفالگری در دش  کاشان از حدود  نخستین تجربه

رسد که قابال مقایساه باا     گری آن به سطحی میسال پی  اس  که صنع  سفال 3111ا3311

اگر فناوری تولیاد سافال در    بنابراینآباد اس .  از محوطۀ قبرستان نوش آمده دس  بهی ها سفال

از  آمده دس  بهی ها سفالمعیار در دش  کاشان در نظر بگیریم، آنگاه  عنوان بهمحوطۀ سیل  را 

سال پی  باشند که به نظر منطقی  3111ا3311د تر از حدو قدیمی توانند نمی آباد قبرستان نوش

بایسا  باه    نماید. حال اگر این تاری  حد ابتدایی استقرار در محوطه را تعیین نماید، می هم می

دنبال معیارهای دیگری بود تا بتوان حد انتهایی استقرار در محوطه را بر اساس آنچه در فصال  

تواناد باه ماا یااری برسااند       که در اینجا مای ی ا هتعیین کرد. نکت آمده،  دس   بهنخس  کاوش 

و سب  تگرگی  9۲«9سیل  » علی، سب  ، مانند سب  لشمهای ی منطقههای سفال حضور سب 

های سفالی اس  هم از نظر فنااوری تولیاد،    آن سب ای  ههای منطق زاغه اس . منظور از سب 

ر یا  دورۀ خااص در یا     به یکدیگر شباه  داشته و د کامالً ،هم از نظر شکل و هم تزیین

که فق  به ی  منطقه یا ی  دش  خاص محدود  97کنند. منطقۀ جغرافیایی وسیع رواج پیدا می

 جوار و گهگاه های هم نبوده بلکه به عللی که در اینجا مجال بحث آن نیس ، به مناطق و دش 

نا    فتاه ) انجاام گر  تار  پای  اند. بر اسااس مطالعااتی کاه     تا مناطق بسیار دور گسترش یافته

تاا   3711حادود   ،در مرکاز ایاران  ای  ههای سفالی منطقا  ( تاری  رواج سب 9731 زاده، حسین

  کاه ماا شااهد حضاور ساب  سافال       سال پی  اس . برای مثال در ایان زماان اسا    3۲11

هاای کاشاان، قازوین، شامال      در دش  ،دش  ری بوده احتماالًکه مرکز تولید آن  ،علی لشمه

اهرود و مناطق دورتر در شمال شرق هستیم. همچنین در هماین زماان   های البرز، دش  ش کوه

در  ،دشا  قازوین اسا     احتمااالً کاه خاساتگاه آن    ،شاهد حضور سب  سفالی تگرگی زاغه

هاای تازیین    برخی از سب  ،باشیم. از طرفی در همین تاری  های ری و دش  کاشان می دش 

هاای ری و   باه دشا    ،کاشان رایج بودهدر دش   Iکه در دورۀ سیل   ا  نق  نردبانیا سفال  

شوند. حال در ماورد   های این دوره دیده می ی محوطهها سفالقزوین نفوذ کرده و در مجموعه 

های سفالی کاه اشااره شاد، وجاود نادارد. باه        ی  از این سب  هی  آباد محوطۀ قبرستان نوش

هاای   سافال آبااد ناه    شاز محوطۀ قبرستان نو آمده دس  بهی ها سفالدر مجموعه  ،عبارت دیگر

شود. اگر فرض نخس  ما مبنای بار    دیده نمی Iعلی، نه تگرگی زاغه و نه سیل   سب  لشمه

ی  از این  درس  باشد، نبود هی سال پی   3۲11تا  3711در حدود ای  ههای منطق رواج سب 

طاه  شاود کاه ایان محو    به این نتیجه رهنمون مای  منطقاً ،آباد ها در محوطۀ قبرستان نوش سب 
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  .نیس  پی  از میالد 3711جدیدتر از 

تزییناات و  های پرداخ  ساطح سافال و ناوع     عالوه بر این دو معیار، شاید بتوان از شیوه

 معماوالً تر محوطه یاری گرف . از نظر شیوۀ پرداخا    دقیق نگاری گاه منظور بهها هم  مایه نق 

  نخودی بوده و تعداد اندکی هام  از لعاب گلی غلیظ استفاده شده که بیشتر به رن ها سفالدر 

حضاور   ،که فاضلی از تپۀ شمالی سیل  انجاام داده  نگاری الیهبه رن  اخرایی تیره هستند. در 

ساال پای     3111یی با لعاب گلی غلایظ باه رنا  اخرایای تیاره باه تااری  حادود         ها سفال

تار از   ی کهناه ( و این در حالی اس  که در الیۀ9733 ،رسد )فاضلی ( می3111ها  )کانتکس 

ی محوطاۀ  هاا  سافال شده در  گرفتهکار ی بهها مایه ع پرداخ  خبری نیس . از طرفی نق این نو

محوطه به ما یااری رسااند. باا وجاود      نگاری گاهدر  ای تواند تا اندازه آباد نیز می قبرستان نوش

را در  آبااد  ناوش ی محوطۀ قبرستان ها سفالهای  مایه برابری از نق  توان نمونۀ کامالً نمی اینکه

تارین محوطاۀ    از سیل  که نزدیا   ،های دورۀ نوسنگی منطقۀ مرکزی ایران ی  از محوطه هی 

 آبااد، آق تپاه   ، پردیس، ازبکی، لاربنه، اباراهیم شده به آن اس  گرفته تا سن  لخماق شناخته

محوطۀ سایل    در Iقابل مقایسه با دورۀ سیل  ای  ههای آن تا انداز مایه نق اما  .( پیدا کردو...

های زیگزاگی موازی، خطوط  مایه ، نق برابر های مشابه اما نه کامالً نمونه ،باشند. برای مثال می

، دالبرهاای لباۀ داخلای و    اناد  دهمواج موازی، خطوط متقاطع که نق  حصیری را به وجود آور

  9731 ،کارد )گیرشامن   همشاهدIتوان در قطعات شکستۀ دورۀ سیل   نقوش شطرنجی را می

، B، بخا   1، قطعاۀ  Aی ، بخ  و ؛ لود لهل91و  93، 1، 7قطعات  ،Dلود لهلم، بخ  

مایاۀ گیااهی،    ، هی  نق اشاره شد تر پی که  همان طور(. همچنین 7، قطعۀ C، بخ  3قطعۀ 

شاود و تماامی    نمای  آبااد دیاده   ی محوطۀ قبرستان نوشها سفالحیوانی یا انسانی در مجموعه 

هندسی در منطقاۀ مرکاز   ی غیرها مایه اند. از طرفی رواج نق  بسیار سادهها هندسی و  مایه نق 

لی اس  و به این ترتیاب بررسای   ع زمان با دورۀ لشمه همسال پی  و  3111ایران به حوالی 

تااری  اساتقرار در محوطاۀ قبرساتان      احتمااالً شود که  ها نیز باز به این نتیجه ختم می مایه نق 

 گردد. سال پی  بازمی 3111آباد به پی  از  نوش
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 آباد های منقوش محوطۀ نوش : طرح سفال4طرح شمارۀ 

 

 
 آباد آمده از محوطۀ نوش دست های منقوش به : طرح سفال5شمارۀ  طرح

 
 گیری نتیجه

هاای انساانی،    تخریب شدید محوطه در اثر فعالی  عل  بهشوربختانه  ،که اشاره شد همان طور

هایی هم که طای   اندک یافته ،وطه باقی نمانده و از طرف دیگرلیزی زیادی از باف  اصلی مح

جز یا    بهو  آمده  دس   بههای ثانویه  های رسوبی و باف  بیشتر از باف  آمده، دس    بهکاوش 

مطالعه و  ،مطمئنی ندارند. ترکیب این دو عامل شناختی باستانبرجا، درمجموع بستر  الیۀ تقریباً
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. اماا  نماوده اسا   محدود کرده و شناخ  ماهی  محوطه را دشوار  شدت را به ها بررسی یافته

ر ماورد  تواناد اطالعااتی د   کام مای   دسا  ، ها سفال ویژه بهها،  یافتهای  هبررسی و تحلیل مقایس

ای  هزمان استقرار و تاری  تقریبی آن به دس  دهد که به نتایجی منجر شود. نخستین نتیج مدت

این اسا  کاه    ،از محوطه گرف  آمده دس  بهی ها سفال ویژه بهها و  توان از بررسی یافته که می

دورۀ آباد، همگی متعلق باه یا     مانده از محوطۀ قبرستان نوش فرهنگی برجای های آثار و الیه

ها هم از نظر سب  و صورت و هم  زیرا تمامی یافته ؛لندان طوالنی اس  زمانی و استقراری نه

هاای فرهنگای    وان و همسان بوده و بیاانگر وجاود دوره  همخ تقریباً ،از نظر ساخ  و فناوری

دورۀ احتماال زیااد باه     نگاری آن اسا  کاه باه    گاه نیستند. نتیجۀ دوم در مورد محوطۀمختلف 

تار   هاای کهان   ؛ زیرا نه شواهدی از دورهسال پی ( تعلق دارد 3111ا3۲11) ۲خر نوسنگی متأ

ود و ناه شاواهدی از   شا  ل در آن دیده مییا مراحل اولیۀ نوسنگی باسفاسفال  مانند نوسنگی بی

گیری درس   ین دو نتیجهعلی(. حال اگر ا )لشمهتر مانند مس و سن  انتقالی های جدید دوره

باید به ی  پرس  ضمنی پاس  گف  و آن اینکه لرا با وجود نزدیکی این محوطه با تپۀ  ،باشد

ی هاا  مایاه  ، نقا  دو محوطاه در  زماان  همهای  شمالی سیل  )حدود ده کیلومتر( و وجود الیه

 ،کاه در دورۀ بعاد   ، درحالیشده در این دو محوطه شباه  زیادی به یکدیگر ندارند کارگرفته به

ی سیل  ها سفالهای شاخص  مایه برخی از نق علی(  مهیعنی دورۀ مس و سن  انتقالی )لش

شااید علا    . اناد  دهعلی یا زاغه( به مناطق دوردس  نفوذ کار  )و همچنین سفال نوع لشمه 9

که تاازه یکجانشاین    اصلی این عدم شباه  در مراحل نخس  به ماهی  جوامع دورۀ نوسنگی

در  ،تازگی احتماالً بهجوامع انسانی منطقۀ مرکزی ایران که  ،گردد. به عبارت دیگرشده بودند باز

های  و روستاها یا استقرارگاه 91به زندگی یکجانشینی روی آورده بودند ،سال پی  3111حدود 

مستقل و خودگردانی را تشکیل داده بودند، در مراحل اولیه بیشاتر در پای نشاان دادن هویا      

هاای رایاج در    باه تقلیاد از ساب    ای  هتنهاا عالقا   ناه مستقل خود از جواماع همجاوار باوده و    

 ناوعی دون  های دیگران را باه  گیری از سب  ند بله شاید حتی واما ههای همسایه نداشت استقراگاه

باه هماین    احتمااالً . اناد  دهکر د دانسته و آن را نوعی اختالل در هوی  خود قلمداد مین خوشأ

وجاود   زمان همخاطر اس  که با وجود اینکه در منطقۀ مرکزی ایران، لندین محوطۀ نوسنگی 

اما از نظار ساب  تازیین     ؛آباد مانند لاربنه و ابراهیم ،دارد که فاصلۀ لندانی از یکدیگر ندارند

شاناختی دارناد و ایان     بیشاتر جنباۀ فان    ها   لندانی به یکدیگر نداشته و شباه سفال شباه

سال پی ( که جوامع وارد مرحلۀ جدیدی  3711ا3۲11وضعی  تا دورۀ مس و سن  انتقالی )
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هاای منطقاه در    شوند، ادامه داشته و از این پس ما شاهد حضاور ساب    از رواب  اجتماعی می

 م.باشی محوطۀ بسیار دور از هم می

 

 ها: نوشت پی
ناماۀ دکتار محمادرحیم     شناسی، با اندکی تفاوت بارای جشان   زمان با انتشار در مجلۀ کاشان این مقاله هم. 9

 صراف نیز ارسال شده اس .

مرکاز فاالت   »و « فالت مرکازی ایاران  »های  این منطقه با عنوان ،شناسی شناسی و زمین در ادبیات باستان .۲

 .9717و آریامن   9719روستایی  ن  ای بحث مفصل در این زمینه شود که بر خوانده می« ایران

3. Core Area 

1 .Bullet Cores هاای اوایال دورۀ    سن  مادرهای فشنگی از جمله مواد فرهنگی هستند که بیشتر در محوطه

 ی باشند. برداری فراوان از محصوالت گیاه ای برای شروع کشاورزی یا بهره توانند نشانه نوسنگی دیده شده و می
5. Auger 

6. Artifacts 

7. Ecofacts 

 تشخیص این استخوان. شان در خصوص با سپاس از آقای دکتر حسین داوودی به خاطر راهنمایی .3

1 .Temperشود که کامالً برابرنهادۀ تمپر استفاده می عنوان بهگهگاه از واژۀ شاموت  ،شناسی   در ادبیات باستان 

ناوعی از آمیازه اسا  کاه از      Grogگراگیا  Chamootآن آمیزه اس . شاموت نادرس  اس  و واژۀ درس  

آمده و برای جلوگیری از انقبااض بای  از حاد سافال       دس   یا سفال به دیده ل حرارتطریق خرد کردن گ 

 شود. هنگام خش  شدن و فرایند پخ  به باف  آن اضافه می
10. Slip 

11. Oxidation 

ها و آن ناوع پرداختای    مایه آن دسته از نق « 9سیل  »د که منظور از سفال سب  در اینجا باید اشاره کر. 9۲

اما به دالیلی تا مدت زمانی بسیار طوالنی مورد اساتفاده باوده    ،ای از زمان پدیدار شده هستند که از ی  نقطه

فاوت بوده و این مت 9با دورۀ سیل   «9سیل  »رو سب   اینگیرند. از بر می و فراتر از ی  دورۀ زمانی را در

 نیز رایج باشد. 9های جدیدتر از دورۀ سیل   تواند در دوره سب  می

گرفته یا اینکاه هار    متمرکز در ی  منطقه انجام می صورت بهها  برای اطالع از اینکه تولید این نوع سفال .97

 Wong et al. 2010ن    ،پرداخته ها می مجزا به تولید این نوع سفال طور بهمنطقه برای خود 

هاای   هایی که تاکنون در دس  داریم و ممکن اس  که در آینده با کشف اساتقرارگاه  البته بر اساس یافته. 91

 تر در منطقۀ مرکزی ایران، این فرضیه رد شود. یکجانشینی قدیمی

 

 منابع
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