
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی بررسی باستان

 در  مرق گورستان

 ارتفاعات کاشان...

 

 

                                 91  

 
 

 
 

  

  

  

 :در ارتفاعات کاشان شناختیِ گورستان مرق بررسی باستان

   مطالعات اولیه و گاهنگاري

  

  *زاده ساداتی جواد حسین

  **لیال مکوندي

  

  چکیده

شـناختی و تـاریخی،    هـاي باسـتان   انجام پـژوهش  هاي فراوان براي مناطق مرتفع کاشان با وجود داشتن پتانسیل

هـایی در ایـن منطقـه     هـا و کـاوش   تازگی بررسـی  اند. گرچه به کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهتا

هنوز راه درازي براي تدوین تـاریخ ایـن منطقـه بـاقی      ،تر شدن وضعیت شده به روشنصورت گرفته که منجر 

ـ  تازگی بخشی از آن توسـط فعالیـت   گورستانی از عصر آهن باشد که بهاحتماإلً است. محوطۀ نویافتۀ مرق،  اي ه

نشـان از   ،محوطـه آمـده از   دسـت  بههاي  مواد فرهنگی و یافتههاي ابتدایی  کشاورزي تخریب شده است. بررسی

انـداز   و از ایـن نظـر بـا چشـم     به فرهنگ رایج در اوایل هـزارۀ نخسـت منطقـۀ مرکـزي ایـران دارد      آنتعلق 

هـا و هـم مقایسـۀ     گرفتـه از روي سـفالینه   نگاري تطبیقـی صـورت  گاه. هم شناختی منطقه همخوان است باستان

احتمـال زیـاد گورهـاي ایـن      که بـه  است بیانگر آن از این محوطه، آمده دست اي به شناختی دو مهر استوانه سبک

محوطـۀ   ،به ایـن ترتیـب   پیش از میإلد باشند. 700تا  1000بایست متعلق به بازۀ زمانی بین  بخش از محوطه می

بخش مهمی از ابهامات مرتبط با تاریخ استقرارهاي منـاطق   ،مطالعات آیندهنویافتۀ مرق پتانسیل آن را دارد تا در 

  ز اهمیت فراوان است.ئمرتفع و ییإلقی کاشان در ابتداي دورۀ تاریخی را روشن نماید و از این منظر حا

، اي مقایسـه  نگاريگاهاي،  گورستان عصر آهن مرق، هزارۀ نخست پیش از میإلد، مهرهاي استوانه ها: واژهکلید

  .کاشانارتفاعات 

                                                           
 hoseinzadeh@kashanu.ac.ir /نویسنده مسئول ،شناسی دانشگاه کاشان استادیار گروه باستان *

 leilamakvandi@gmail.com /شناسی دانشگاه کاشان استادیار گروه باستان **

 99/ 17/12تاریخ پذیرش:             5/10/99تاریخ دریافت: 
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  شناختی منطقۀ نیاسر و برزك گفتار: مروري بر مطالعات باستان . پیش1

جغرافیـایی  اقلـیم مناطق کوهستانی شهرستان کاشان بـوده و از نظـر    ك جزءمنطقۀ نیاسر و برز 

 ترین علتی اسـت کـه باعـث    این شرایط جغرافیایی اصلیمتفاوت از دشت کاشان هستند.  م�ًکا

. در ایـن  )1(تصـویر   دیـده شـود  متفـاوتی  تقریباً معیشتی  -نظام زیستی ،شود در این مناطق می

 داري درختـان میـوه و  باغـ ، غـ�ت و حبوبـات  کشاورزي محدود اساس زندگی بر پایۀ  ،منطقه

دامـداري  سـو   از آنو بوده ها  کوههاي  شدۀ دامنه بندي شده و کرت هاي تسطیح در زمین گیاهو گل

 . بـه نظـر  شـود  مـی  معیشـتی سـاکنان محسـوب    منابع اقتصاد ترین اصلی نیز جزءبز و گوسفند 

از  کـاري  بـاغ محدود و  يترکیبی، یعنی کشاورز این نظام معیشتیِ که دلیل اصلی رواج رسد می

هـاي   و نه شـتر و گـاو و دام   ،کوچک (منظور بز و گوسفندهاي  دامهاي  گلهو پرورش یک سو 

ۀ جنوبیِ منطق و یی�قیِتر  مرتفعهاي  و دشتها  که هم در این منطقه و هم در سایر درهبزرگ)، 

شود،  می مشهد اردهال، قمصر، جوشقان قالی و حتی نطنز و ابیانه دیده کویر مرکزي ایران مانند

مناطق که همگی از این اي  رودخانههاي  و تراسها  . درهباشدشناسی منطقه  تشرایط زمین ریخ

هموار هاي  از یک سو داراي زمینزي ایران هستند، هاي مرک کوهیِ کوهستان هاي میان جمله دره

و هاي طبیعی قابل کشـاورزي بـوده    واسطۀ آبیاري با قنات یا چشمه به فقط محدودي هستند که

واسـطۀ   بـه ایـن منـاطق    ،دیگـر  . از طرفرو امکان کشاورزي در مقیاس ک�ن وجود ندارد ایناز

، داراي اقلیمـی  کاشـان، قـم یـا اصـفهان    هـاي همجـوار ماننـد     تر بودن نسبت بـه دشـت   مرتفع

 باشـد  مـی  درختیتري براي پرورش محصو�ت  اقلیم مناسبتر بوده که  و البته خنکتر  مرطوب

از اسـت.  محصـو�ت کشـاورزي   پرورش از تر  صرفه کاري به باغهاي  فعالیت از نظر اقتصادي و

باعـث شـده تـا شـکل      ،همجغرافیایی در کنار هاي  این شرایط اقلیمی و ناهمواري ،طرف دیگر

 یابـد در این منطقه رونـق   ،نام نهاد 1توان آن را دامپروري روستامدار می خاصی از دامپروري که

کـه   ، فرهنگی و اقتصاديیاجتماعز اهمیت است. امروزه با وجود تغییرات شدید که بسیار حائ

قابل مشاهدۀ حیات هاي  هنوز یکی از شیوه ،در یک سدۀ گذشته در جامعه ایران به وجود آمده

  در این مناطق همین نوع دامپروري است.  
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تازگی در ارتفاعات کاشان کشف و  هایی که به اي شرکت گوگل از موقعیت محوطه عکس ماهواره :1تصویر 

  اند. کاوش شده

هـا (منظـور روسـتاها و     تـر ایـن اسـتقرارگاه    هاي جـوان  با وجود اینکه بسیاري از افراد نسل

در  نشـینی  خوش صورت معمو�ً بهو   تر مهاجرت کرده به مراکز شهري بزرگشهرهاي کوچک) 

 شیوۀ اصلی سکونت ،گردند هاي زادگاهشان بازمی به استقرارگاه مواقع تعطی�ت یا مواقع خاص

کشـاورزي،  از جملـه  مختلف هاي  با اقتصادها  ، یکجانشینی است و خانوادهها در این استقرارگاه

رو در  ایـن ازهمگی در روسـتاها سـکونت دارنـد.    تقریباً ، دامداري، صنعتی یا خدماتی کاري باغ

شـرق    جنـوب یا جنوبی اریتی که در مناطقی مانند زاگرس و سی روي هاي کوچ آن شیوهاز اینجا 

بـر  هـا   آن معیشتی اقتصاد هایی که اساساًخانوار ،اینوجود شود، خبري نیست. با  ایران دیده می

دهند کـه   می خاصی را نشان تحرك الگوي ،بز و گاه نیز گوسفند) استمعمو�ً دامپروري (پایۀ 

افراد مـذکر  معمو�ً روستا سکونت دارند و در ن این خانوارها به مانند دیگرا 2قابل توجه است.

در منــاطق اطــراف روســتا و را هــا  معتــدل ســال دامهــاي  خــانواده (مردهــا و پســران) در مــاه

را بـه  هـا   دامبانـان   این گلـه  ،تر سال گرمهاي  اما در ماه برند. می و به چرا داشتهنگه تر  ارتفاع کم

حتی تر  مرتفع  . در این مناطقِدارد تر و تابستانی خنک  رس که بهاري دیربرند  میتر  مناطق مرتفع

تابستان یا اوایـل   اواخردر سپس  وجود دارند.ها  علوفه در دامنۀ کوهنیز تیر و مرداد  هاي ماه در

هـاي   برگردانـده و در طـی مـاه   بـه روسـتا   هـا را   بانان دام گله ،رود که هوا رو به سردي میپاییز 

 و کـرده نگهـداري   هـا  هاي اطراف روستا چرانده و یا در آغل تر و سردتر سال در چراگاه معتدل

حالت عکـس ایـن    ،برزك منطقۀ مانندتر  ساکنان مناطق مرتفع ،از طرفی. ندکن میتغذیه  راها  آن
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علوفه  و نگه داشتن و تهیۀ تر آنکه زمستان طو�نی دلیل بهدهند. در این مناطق  می رفتار را نشان

شمالی برده و تا شروع فصل تر  ارتفاع را به مناطق کمها  است، دام تردشواردر این فصل از سال 

مـردان و  معمـو�ً  بانان که  فقط گله ،تر اشاره شد طور که پیش  همان. دارند گرم در آنجا نگاه می

 شـود کـه فقـط    مـی  ز اسـتفاده بان استخدامی نی گهگاه از گلهامروزه نواده هستند (البته پسران خا

شوند و سـایر   می جا هجابها  به همراه دام ،)کنند ریافت می دماهیانه حقوق یا بوده  مزدکارگر روز

م بـراي  رو هم براي نگهـداري دام و هـ   ایناز مانند. می اعضاي خانواده در همان روستاي اصلی

 کندهاي زیرزمینـی کـه در اصـط�ح محلـی     مشخصی، دستهاي  ، در محدودهانبان سکونت گله

کـه امکـان بیـرون     روزهاي بارانی و برفی ها و شب شود تا در می ایجاد ،نامند می 3را کَندهها  آن

  ).2(تصویر  کنندبان در آنجا سر  و گله  گلهها وجود ندارد،  بردن گله

  
بر  هاي موجود در حوالی کارخانۀ سیمان کاشان که بنا ها یا آغل نمایی از بیرون یکی از کَنده :2تصویر 

هاي سرد سال از ارتفاعات باإلتر جنوبی و از  اظهارات یکی از اهالی متعلق به دامپروران برزکی است که در ماه

هاي خود را از سرماي شدید زمستانی آن  کنند تا گله نقل مکان می یلومتري به این نقطهک 20تا  15فاصلۀ حدود 

  مناطق در امان نگاه دارند.

ریشـه در  اي  این نوع سیستم زندگی تا اندازه ،رو جالب توجه است که به نظر آناین الگو از

ر در این منطقه اخیهاي  طی سالو تازگی  هایی که به و کاوشها  دورتر دارد. بررسیهاي  گذشته

کـم   منطقه دسـت  بوم زیستبرداري از  چنین الگوي بهره ،احتمال دهد که به نشان می ،انجام شده
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و هـا   کـاوش  4.در آغـاز حضـور داشـته اسـت    سـو   سال پیش بـه ایـن   4000تا  3000از حدود 

هاي  و نیز بررسی 1398تا  1395جوشقان از سال  -شده در گورستان استرك انجامهاي  پژوهش

بـا وجـود   احتمـا�ً  دهد کـه   می نشان ،هایی از این منطقه گرفته در بخش صورتشناختی  باستان

هـا   یـک از دره  در هیچ کنونتا ین جوامعاهاي  شناختی و مادي از استقرارگاه مدارك باستاناینکه 

قـم یـا نطنـز) بـه دسـت       ك (و البته سایر مناطق همجوار ماننـد بخش نیاسر و برزهاي  و دشت

محـدودۀ روسـتاهاي   سـه گورسـتان در    :از جملـه  اسـت؛ کشف شده چندین گورستان نیامده، 

گورسـتان در مـرق از منطقـۀ    چـم و یـک     ، یک گورستان در دوراهی سـوك و استرك جوشقان

ـ     طـرف  کاشـان و از آن  رم (یـک گورسـتان بـزرگ در صHoseinzadeh et al., 2018(   یـک  و

گورسـتان در می�جـرد   یـک   نیزو  )Soltysiak et al., 2019( قم یگورستان در خاوه در نزدیک

با یکدیگر همپوشـانی داشـته   اي  از نظر زمانی تا اندازه ها این گورستان ؛)Fahmini, 2011( نطنز

-کشـاورزي -امپـروري هایی بودند که بـا ترکیبـی از اقتصـاد د    احتما�ً متعلق به گروهرو  اینو از

طـور طبیعـی در اثـر     کـه بـه  هـا   و دشـت هـا   درهیـک از ایـن   بـرداري از هر  بـه بهـره   کـاري  باغ

تـی  جالـب اینجاسـت کـه ح   . ، مشغول بودنداند کوهستانی از یکدیگر مجزا شدههاي  ناهمواري

مشـهود   5هـا  اصط�ح واحه سري روستاها یا به  بندي منطقه به یک امروزه نیز این شیوه از تقسیم

بیش و روستاهاي کم ،هستندکافی  آبی منابعداراي که ها  و دشتها  است و در هریک از این دره

          گورسـتان             گرفتـه در          صـورت هـاي   ها و پژوهش کاوشجدا از اند.  مجزا از یکدیگر شکل گرفته

                  کشـاورزي کـه در         هـاي                                                  تازگی طی عملیات ایجاد راه دسترسـی بـه زمـین       به   ،      جوشقان-     استرك

                  حکـیم باباافضـل                                   مقبرۀ شاعر معروف سدۀ هفتم هجري                جبهۀ شمال شرقی                 روستاي مرق و در

تـا   1200(از حـدود   متعلق به عصر آهـن احتما�ً پیدا شده که                           مرقی صورت گرفته، گورستانی 

ئز اهمیـت  تواند بسیار حـا  دهد که می هاي اولیۀ آن نشان می بررسی باشد وپیش از می�د)  850

شـناختی منطقـه، بـه     باستانمیدانیِ هاي  رو در ادامه پس از مروري کوتاه بر پژوهش اینباشد. از

هاي سطحی محوطۀ مرق خـواهیم پرداخـت تـا از ایـن طریـق هـم در خصـوص         بررسی یافته

، شـناختی حـداقلی بـه دسـت     هاي این محوطـۀ نویافتـه   و هم در خصوص پتانسیل گاهنگاري

  یم.آور

  مناطق مرتفع کاشانشناسی  باستان هاي پیشینۀ پژوهش. 2

رشـمن  یگ رومـن هـاي   کاوش شناختی در منطقۀ کاشان به باستان نخستین پژوهش واقعیپیشینۀ 

وي در جلد نخست کتاب سـیلک   ،گردد. از طرفی میلک بازیس تپۀدر  1312 در سالفرانسوي 
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که در پی  ...نیاسر به دست آمدشناسایی مختصري از روستاي ، 1937ل در سا« کند که می اشاره

صورت گرفـت. دو گـور حفرشـده در     اسلحۀ مفرغی کوچک توسط روستاییانپیدا شدن چند 

 ۀها شامل چنـد سـفالین   العاده فقیرانه بود. این ما گذاشتند که فوق را در اختیاراي  خاك فقط اثاثیه

رسـد کـه ایـن گورسـتان      مـی  شـد. بـه نظـر    مـی  وجهی خاکستري بدون نقش و نوك پیکان سه

تـوان آن   مـی  برپا شده است کهاي  آتشکده سیلک باشد... در قلۀ کوه... Bاز گورستان تر  قدیمی

را یکی از بناهایی تصور کرد که از زمان ساسانیان و از تاریخ تقریبی اوایل این دوره به بهتـرین  

اي  وجهی باقی مانده است. معمار هیئت آقاي هاردي این بنا را برداشت کرده و تحقیق جداگانه

هـایی کـه    نظر ع�وه بـر گورسـتان   ب اینکه به. نکتۀ جال)22 :1379 ،(گیرشمن »دربارۀ آن دارد

نیاسر و بزرگ که در با� بدان اشـاره  هاي  گرفته در محدودۀ بخش انجامهاي  کنون طی بررسیتا

در نزدیکی روستاي نیاسر نیز وجود دارد کـه گیرشـمن   ی متعلق به هزارۀ دوم نیز شد، گورستان

 کمک گرفت. همان ،شناسایی آن از افراد محلی که آگاه هستند توان براي می بدان اشاره کرده و

برداري هیئت  ، که متخصص معماري و نقشهيهارد پ.آندره  طور که گیرشمن هم اشاره کرده،

رامـون  یپ یمـدت  کوتـاه  یبررسـ  دیگـر بـوده نیـز   هاي  کاوش گیرشمن در سیلک و سایر محوطه

  ).1364 ،(گدار دکرمنتشر  رانیآثار ا ۀدر مجموع آن را آندره گدارانجام داد که  چهارتاقی نیاسر

 ملـک  دکتـر صـادق  به سرپرسـتی   1381 سال که در لکیس يبازنگر طرح همچنین در طی

و نتـایج درخشـانی را پـس از     )1381 ،شـهمیرزادي  ملـک انجام گرفـت ( ) 1381(رزادي یشهم

زمـین  هـاي   بررسـی مجمـوع ایـران بـه همـراه آورد،     کاشـان و در شناسـی   باستان برايها  مدت

در ارتفاعـات  ) 1384 ،؛ دانتی1382 ،(بیگلريشناختی  باستان ) و1382 ،شناختی (حیدري باستان

سنگی میانی در تنگـۀ   افزارهایی از دورۀ پارینه شف دستحاصل آن ککه کاشان صورت گرفت 

شناسی ارتفاعات کاشـان کـه    ها، کار جدي دیگر در حوزۀ باستان پس از این بررسی خزاق بود.

ه کاشان دانشگاشناسی  گروه باستانآموزشی -برنامۀ پژوهشیآن نیز در منطقۀ نیاسر قرار داشت، 

تـا   1395ز سـال  کـه ا  اسـت  جوشـقان -با همکاري دانشگاه ورشو لهستان در گورستان استرك

وردهاي ادسـت از آنجـایی کـه یکـی از    . )Hoseinzadeh et al., 2017( اسـت کنون ادامه داشـته  

 گاهنگـاري و  6 14 کـربن  گـذاري  تاریخجوشقان انجام -ركهاي محوطۀ است زودهنگام پژوهش

هـاي   یافتـه  ،طی هزارۀ دوم و اوایـل هـزارۀ نخسـت پـیش از مـی�د بـوده      در هاي محوطه  یافته

ترین منـابع و   تواند یکی از اصلی هاي این محوطه می ویژه سفال جوشقان و به-گورستان استرك

هـایی باشـد کـه امکـان      هـاي تطبیقـی بـراي سـایر محوطـه      گـذاري  تـاریخ انجـام   مراجع براي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی بررسی باستان

 در  مرق گورستان

 ارتفاعات کاشان...

 

 

                                 97  

پذیر نبوده است. از همـین رو بـا توجـه بـه      کنون امکانبه هر دلیلی تاها  آن مطلق گذاري تاریخ

محوطـۀ   گاهنگـاري گورسـتان نویافتـۀ مـرق بـا بخشـی از       گاهنگـاري بخشی از احتما�ً آنکه 

شناختی ایـن دو   هاي باستان جوشقان همپوشانی داشته و معاصر هم باشند، مقایسۀ یافته-استرك

 گورستان مرق مورد استفاده قرار گیـرد.  گاهنگاريروشن شدن  کم براي تواند دست محوطه می

سیلک نیز بـه مـا    »ب«هاي دیگر گورستان مرق با گورستان  هاي و یافته شباهت سفال ،از طرفی

  .تر شویم مک خواهد کرد تا در تدقیق تاریخ این گورستان مطمئنک

  گورستان مرق. 3

                           متري شمال شـرقی آرامگـاه        500            مرق در حدود گورستان عصر آهن  ،طور که اشاره شد همان

احتمـا�ً  بر اساس نقل قول یکـی از اهـالی   طبیعی به نام پشتۀ حجادي (   اي                     باباافضل، روي پشته

هـاي   فعالیـت دلیـل   ر گرفته است. این گورستان بـه قرا )باشد »حاج هادي« این کلمه بیان لفظی

حفاري قاچاقی که طی چند سال گذشته در اطراف آن انجام گرفته بود، توسط نیروهـاي یگـان   

مشخص نبودن وسعت و همچنین  علت هنگی کاشان شناسایی شده و بهمیراث فر ادارۀ حفاظت

. شوربختانه با وجود اینکـه اهمیـت و   استدر فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده هنوز دورۀ آن، 

 نیکـی از مالکـا   1398عتمدین روستا گوشزد شده بود، در حوالی نـوروز  ارزش گورستان به م

اطراف گورستان بدون آگاهی از این موضوع، اقدام به تسطیح بخشـی از بالـۀ شـرقی     هاي زمین

یگـان   هـاي مجدانـۀ   آگـاهی و پیگیـري  متر کرد کـه بـا    30در  30این پشته، به مساحت حدود 

یکـی  جلوگیري به عمل آمد. پس از بازدیـد   مالکاز ادامۀ کار  ،میراث فرهنگی کاشان حفاظت

ماشـین  هـاي   مشـخص شـد کـه تیغـه     از محـل تخریـب   در همان ساعات اولیـه  از نگارندگان

 )3(تصـویر   گور) را از بین برده 20 تا 10بین احتما�ً چندین گور ( از یهای برداري بخش خاك

در  شـدت فرسـوده   به انسانیِهاي  استخوانشدۀ ظروف سفالی و بقایاي بقایاي خردنحوي که  به

در  70قواره به ابعـاد بـیش از    بزرگ بیهاي  سنگ شد. تخته می دیده شدۀ محوطه تخریب بخش

بیشـتر در بخـش غربـی محـدودۀ      کـه  گـواه از بـین رفـتن گورهـایی اسـت     متر نیـز   سانتی 70

به کمـک نیروهـاي یگـان حفاظـت و برخـی از       شده قرار داشتند. پس از بررسی بیشتر تخریب

، یک عـدد مهـر   باشند متعلق به عصر آهن دو و سهاحتما�ً ی که های سفال خرده بر ، ع�وهاهالی

نیـز از ایـن محـل     سـاده  و یک عدد سنجاق مفرغی )4(تصویر  با نقش مایۀ حیوانیاي  استوانه

  د شد. توضیح داده خواهها  آن در موردیافت شد که در ادامه 
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در  است، نمایی از تخریب بخش شرق محوطه (برخی از سنگ قبرهایی که از دل زمین بیرون آمده :3تصویر 

  شوند.) میجلوي تصویر دیده 

  
 .شدۀ گورستان مرق سطحی بخش تخریبآمده از بررسی  دست اي با نقوش حیوانی به مهر استوانه :4تصویر 

  متر است. میلی 10و قطر حدود  35این مهر به طول حدود 

  

انجـام کـاوش    مین اعتبار مالی با هـدف دانشگاه براي تأشناسی  باستان با وجود ت�ش گروه

، شـناختی  انجام کار پژوهشی باسـتان  برايطقه اضطراري در محوطه و همچنین اشتیاق اهالی من

سـرعت در حـال زوال و    ده و بقایاي این بخش از محوطه بـه ت�ش راه به جایی نبر ن اینکنوتا

 آنشـناختی   باستان بررسی و همچنینانجام چنین پژوهشی در منطقه  ،. از طرفیفرسایش است

تقریبـاً  کـه  شـود  منطقه  یتاریخدوران پیش از تاریخ و شدن  تر روشن تواند کمک زیادي به می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی بررسی باستان

 در  مرق گورستان

 ارتفاعات کاشان...

 

 

                                 99  

سرکشی بـه   بعدي که برايهاي  طی بازدید ،به هر حال. استاسناد و مدارك نوشتاري از  خالی

از سوي اهالی محتـرم و   محوطه و مشورت در خصوص چگونگی حفظ و حراست از محوطه

انجام گرفت، مقـادیر دیگـري    دوست مرق و یگان حفاظت ادارۀ میراث فرهنگی کاشان فرهنگ

 دلیـل  کـه بـه  هـا   شده یافت شد. در کنار این یافتـه  ریبتخهاي  سفال و استخوان از همان بخش

ها، بیش از بازدید نخست در معرض دیـد   روي آن گردوغبارمکرر و شسته شدن هاي  بارندگی

. همچنین مشخص شـد  )5(تصویر  دیگر نیز یافت شد ۀشکستاي  استوانه مهرۀ-بودند، یک مهر

شـده وجـود دارد کـه بسـیار      تخریب نسانی در بخش شمالی محدودۀا يکه تعداد بیشتري بقایا

  7.دشو میسف مایۀ تأ

 هـایی کـه طـی دو وهلـه بازدیـد اعضـاي گـروه        ، در ادامـه بـه معرفـی یافتـه    به هر ترتیب

رهنگـی کاشـان از محوطـه انجـام     دانشگاه کاشان و یگان حفاظت ادارۀ میـراث ف شناسی  باستان

هـا   این سـفال اي  مقایسه گاهنگاري سفالی وهاي  خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی یافته ،گرفت

و هـم از نظـر روابـط     گاهنگـاري از نظـر   که هماي  اشاره خواهیم کرد و سپس دو مهر استوانه

  تواند بسیار ارزشمند باشد، مورد توصیف و تحلیل قرار خواهند گرفت. می فرهنگی

  
  آمده از گورستان مرق دست مهرۀ شکستۀ به-: مهر5تصویر 

   گذاري تاریخو  سفالیهاي  یافته. 4

در یـک منطقـه یـا     یشـ گونه پژوهشناسان پیش از شروع هر  ترین وظایف باستان یکی از اصلی

 به دو شیوه انجـام معمو�ً ها  گذاري تاریخآن محوطه است.  گذاري تاریخانجام  محوطۀ باستانی،

 انجـام آزمایشـگاهی  هـاي   بـا اسـتفاده روش   یـا کـه  است  8مطلق گذاري تاریخد: یکی نپذیر می

آثـار  گونـه  هر یـا و هـا   ها، سـالنامه  ها، کتیبه مانند سکهوسیلۀ حضور مواد مختلفی  به یاپذیرد  می

 گـذاري  تـاریخ روش دیگـر نیـز    شده روي خود باشند. که داراي تاریخ ثبت از این قبیل يدیگر
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یـک از دو روش   ود کـه بـه هـیچ   شـ  مـی  آثاري به کار گرفتـه  ها یا محوطه براياست که  9نسبی

اساس ایـن روش بیشـتر بـر    اشاره شد، قابل انجام نیست.  ها که در با� بدان مطلق گذاري تاریخ

هـاي   بدون تاریخ که از محوطـه  هاي آثار و یافتهکه  ؛ به این صورتپایۀ مطالعات تطبیقی است

 ودسـت آمـده   هاي دیگـر بـه    هاي مشابهی که از محوطه آثار و یافته باآیند  باستانی به دست می

ذکـر  هاي بـدون   تاریخ تقریبی آن آثار و یافته ،شده و به این ترتیب مقایسه هستند، تاریخداراي 

  شود. می مشخصنیز تاریخ 

سـی  تازگی کشف و برر باستانی است که بههاي  گورستان مرق نیز یکی از آن دسته محوطه

 خصـوص آن صـورت نگرفتـه   گونـه پژوهشـی در    کنون هیچرو طبیعی است که تا اینو از شده

شـناختی آن   و تاریخی آن و هم وضـعیت باسـتان   گاهنگاريهم وضعیت  باشد. به همین سبب،

گرفتـه   صورت هاي پژوهش ،با این حال .(اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي) ناشناخته است

و سـاداتی  زاده  (حسـین  شناسی دانشگاه کاشـان  توسط گروه باستان جوشقان-در محوطۀ استرك

 شناسـی  وضعیت باسـتان کنون باعث شده تا )Hoseinzadeh and et al., 2017 ؛1398، رانهمکا

مانند آنچه پیشین هاي  یافتهتوان  میرو هم  اینتر شود؛ از روشن گاهنگاريویژه از نظر  منطقه، به

 در گورستان مـرق مانند آنچه را  جدیدهاي  و هم یافتهاست  سیلک یافته شدههاي  در گورستان

  .تري قرار داد مطمئن گاهنگاريدر بستر  کم یافته شده، دست

طی بازدیدهاي متعـددي کـه از محوطـه صـورت گرفـت، تعـدادي        ،طور که اشاره شد همان

ـ  مـی  آوري شد که از روي محوطه جمعاي  قطعات سفال شاخص و همچنین دو مهر استوانه د توان

بـه دسـت آمـده)    ها  آن ازهاي  این یافتهکم بخشی از محوطه که  یا دستمحوطه ( گاهنگاريبراي 

قطعه سفال شاخص از روي سـطح   23مجموع تعداد ، درمفید باشد. در طی این چند وهله بازدید

به نظر قطعـات یـک   ها  آن که برخی از )3و  2، 1، طرح 8و  7، 6یر (تصو آوري شد طه جمعمحو

بـا  انـد.   گورها به روي سطح آمـده تازگی در اثر تخریب محوطه از درون  که به هستند ظرف کامل

آن اي  منطقـه  گاهنگـاري قرار دادن گورستان مرق در بستر  ،توجه به اینکه هدف اصلی این نوشتار

، انـد  آوري نشـده  مندي از کل محوطه جمع طور نظام بهها  است و همچنین با توجه به اینکه سفالینه

ردي صرف نظر کـرده و  ناختی و یا کارکش گونههاي  انجام تحلیل برايها  یات سفالاز بررسی جزئ

جوشـقان کـه داراي   - سفالی محوطۀ اسـترك هاي  با گونهمحلی هاي  انجام مقایسه به در اینجا فقط

هـاي   و نیـز سـفال  وضـعیت مشـخص دارنـد،     گاهنگارياز نظر تقریباً مطلق بوده و  گذاري تاریخ

    شود. می اکتفا ،روشنی دارند گذاري تاریخمحوطۀ سیلک که تا حدودي 
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  شده از محوطۀ مرق آوري هاي جمع سفال :8و  7، 6تصاویر 

  

  

  
  شده از محوطۀ مرق آوري هاي جمع طرح سفال :3و  2، 1طرح 
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 9تعـداد  میـان   ایـن  آوري شد که از قطعه سفال از روي محوطه جمع 23تعداد  ،درمجموع

هـایی بـه    قطعه شـامل سـفال   23این  کف بوده است. قطعه 4و دسته  3بدنه،  قطعه 7لبه،  قطعه

 VIنخودي، خاکستري و سفال با پوشش گلی غلـیظ آلـویی رنـگ از نـوع سـیلک      -رنگ قرمز

، و سـاده  دار، کاسۀ با کـف حلقـوي   دسته فنجانهاي قابل تشخیص شامل لیوان یا  گونه .هستند

متعلـق بـه   احتمـا�ً  شکل که  شبدريیک قطعه از یک لولۀ ۀ ناودانی و لدار با لو لوله ، قوريتغار

و برخـی دیگـر از    شکلها برخی قطعات از نظر  در میان این سفالینه شود. مییک قوري باشد، 

بـراي  هـا   آن اي شاخص هستند که بتـوان از  اندازه به )7(تصویر  نظر پوشش و تزئینات سطحی

دو قطعـه لولـه وجـود     ،شده آوري در میان قطعات جمعتطبیقی استفاده کرد.  گذاري تاریخانجام 

و  )3و طـرح   1قطعـۀ   ،6(تصـویر  ناودانی اسـت   از نظر شکل و حالت یکی لولۀ نیمهدارند که 

هاي  از شاخصه ،به لولۀ شبدري معروف بوده اي که اصط�حاً بخشی از انتهاي لوله دیگري فقط

تنهـا  . )8، قطعۀ 6(تصویر  یافت شده است »ب«دورۀ ششم سیلک است که بیشتر در گورستان 

از گورستان  5 شمارۀ ناودانی مرق، متعلق به گور ایسه در سیلک با نمونۀ لولۀ نیمهنمونۀ قابل مق

، نمونـۀ  45(همـان: لـوح    13) و گـور شـمارۀ   478، نمونـۀ  40: لوحـۀ  1389 ،(گیرشمن »الف«

a660 را تعلق دارند. گرچه گیرشمن گورستان الف 5) همین گورستان است که به دورۀ سیلک 

هـایی کـه در    با توجه به سایر یافتـه ) 32: کند (همان پیش از می�د منتسب می 1000تا  1200 به

جوشـقان  -مطلـق محوطـۀ اسـترك     گاهنگـاري این گور به دست آمـده اسـت و بـا توجـه بـه      

ی�د تعلق داشـته  پیش از م 13تا  15هاي  به نظر این گور به سده ،)1398 ،زاده و دیگران (حسین

هـا   آن دیده شـده و اثـري از  سیلک  »ب«ها فقط در گورستان  لولۀ شبدري ،طرف آنباشد. اما از 

 آمده دست هاي به را با توجه به یافته »ب«شود. گیرشمن گورستان  دیده نمی »الف«در گورستان 

رو تـا اینجـا اگـر     ازایـن ). 99ــ 97: 1389 ،کنـد (گیرشـمن   می�دي منتسب مـی  8تا  10به سدۀ 

 گـذاري  تـاریخ  هـاي شـاخص،   سفالبر اساس این دو قطعه و فقط از روي شکل  بخواهیم فقط

آمـد؛   بـه دسـت نخواهـد    یو تاریخ دقیق اهیم شددچار مشکل خو محوطه را انجام دهیم، قطعاً

تا  10سدۀ احتما�ً دهد و قطعۀ دیگر نیز  را نشان می 13تا  15سدۀ احتما�ً ها  یکی از قطعهزیرا 

اي  جملـه تـزیین و سـپس مهرهـاي اسـتوانه     پیش از می�د. اما خوشبختانه موارد دیگـري از   8

  کنند.   به ما کمک می گاهنگاري آمده نیز وجود دارند که در افزایش دقت دست به

هـا نیـز گهگـاه شـاخص یـک دوره بـوده و در امـر         هاي سـطح سـفال   ها و پرداخت تزیین

روي تعـداد   هـایی کـه    تطبیقی راهگشا هستند. از جمله تزیینات و همچنین پوشـش  گاهنگاري
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تزیینـات هندسـی و پوشـش گلـی بـه       شده از مرق انجام گرفته، آوري جمعهاي  زیادي از سفال

رنگ قرمز آلویی است که بسیار شاخص است. هم پوشش و هم نقاشی با رنـگ آلـویی نیـز از    

شـود. در   سـیلک یعنـی دورۀ ششـم دیـده مـی     » ب«سـتان  جمله مواردي است که فقط در گور

پوشش آلـویی  با تزیینات به رنگ آلویی و یا  ابهمگی یا  21و  18ـ11محوطۀ مرق نیز قطعات 

هاي دورۀ ششم سیلک کـه داراي   کم با نمونه و به نظر بتوان این قطعات را دستر اینهستند؛ از

در بخـش شـرقی    ،از طـرف دیگـر   دانست. زمان هم ،پیش از می�د هستند 800تا  1000تاریخ 

پیش از می�د است، تعداد انـدکی   950تا  1200جوشقان که داراي تاریخ بین -گورستان استرك

رو بـه نظـر رواج رنـگ     ازایـن شده اسـت؛   یا با تزیینات آلویی دیدهبه رنگ آلویی کامل   سفال

پـیش از مـی�د    900حدود آلویی چه براي تزیین و چه براي پوشش سطح سفال باید به تاریخ 

برگردد. از آنجایی که قطعات فراوانی از این قسمت محوطۀ مرق که داراي پوشـش یـا تـزیین    

ها  از می�د براي این دسته از سفال پیش 800تا  1000تاریخی بین  ،آلویی هستند به دست آمده

بـا اطمینـان بیشـتر    تـوان   اندکی مـی  ،یناتیحال با در نظر گرفتن این تزرسد.  به نظر منطقی می

  نسبت داد.  پیش از می�د از گورستان مرق را به اوایل هزارۀ دوم یبخشتاریخ 

  اي مهرهاي استوانه. 5

 10حـدود   قطر و 35طول حدود  با مرق محوطه سطحی بررسی از آمده دست هباي  استوانه مهر

 افقی نوار با پایین و با� در مهر نقش. )10(تصویر  است چینی بدل جنس ازاحتما�ً  و متر میلی

 صـورت  بـه  هـا  گـوزن / بزهـا  از ردیفـی  با� در که است نقشی ردیف دو شامل و شده محصور

 قـرار  ماهی نقش ردیف دو در احتما�ً ،آن زیر در و دارند قرار نقش فضاي در معلق و عمودي

 نیـز  را احتمـال  این ،است ناواضح و ساییده کمی پایین قسمت در نقش اینکه دلیل به البته ؛دارد

 1093 شـمارۀ  مهـر بـه ماننـد   هـا   گـوزن  نقـش  پایین نقش ردیف دو که گرفت نظر در توان می

 کشـیده،  بـا�  سـمت  بـه  را خـود  سرها  گوزن .باشد تزیینی نقش فقط )الف ،9 تصویر( مارلیک

هـاي   شـاخ . دارداي  دایـره  حالتی نیزها  آن پوزۀ دارند، درشت چشمانی با شکل اي دایره صورتی

 و کشیده گردن. سازد می برقرار نقش در تناسبی که است شده طرح بدنشان امتداد درها  آن بلند

 در خمیـدگی  و عمـودي  خطـوط  باها  آن پاي و دست. دارنداي  کشیده شکل بیضی باریک بدن

 توصـیف  در کـه  کـرد  اشـاره  نکتـه  ایـن  به باید البته. است شده جمع داخل به رو زانو قسمت

 ,Amelirad and Khanmhamadi( بایزیـدآباد  و) 11ــ 10 :2536 ،نگهبـان ( مارلیـک  مهرهـاي 

 کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه ها  شاخ شکل به توجه با امااند  کرده معرفی بز را نقش این) 120 :2016
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 ایـن  مارلیـک  مهرهاي در که دارند بلند یکپارچۀ شاخ معمو�ً بزها نقش همچنین و باشد گوزن

  .هستند دار دندانهها  شاخ ،مرق مهر در اما ،است رایج شاخ نوع

 کـرد  بندي طبقه مهرهایی سبک ازاي  مجموعه ءجز توان می سبکی کلیت نظر از را مرق مهر

 بـا  ایران حوزۀ در سبک این که رسد می نظر به اما دانند، می 10میتانی سبک با مرتبط راها  آن که

 را آن تـوان  مـی  کـه انـد   کـرده  خلـق  را نقشی طیف محلی هنرمندان و شده ترکیب بومی سبک

 آثـار  ازاي  مجموعـه  در پیش از مـی�د  700 حدود تا 1000 حدود از که دانست »محلی سبک«

 محلی، سبک. شود می دیده فلزي آثار و منقوش آجرهاي ها، سفال نقوش مهرها، از اعم مختلف

 و فشـرده  اینکـه  تـا  است سطحی تزیینات و بیرونی خطوط بر تمرکزش که است خطی سبکی

 بیـان  حسـنلو  در محلـی  سـبک  تعریف در مارکوسمیشل ). Winter, 1977: 139( باشد شلوغ

 تصـاویر  سـرزندگی  و گرایی هندسی سطحی، پردازي نگاره سبک اینهاي  شاخصه از که کند می

. اسـت  حیـوانی  نقـوش  بر تمرکز سبک اینهاي  شاخصه دیگر از). 57 :1387 ،مارکوس( است

 هنرمنـدان  کـه  کند می اشاره مارکوس. دارد وجود شدن تجریدي به تمایل نقوش برخی در البته

 مهـر ). 74 :همـان (انـد   گرفتـه  بهـره  متنوعی هنريهاي  سبک از محلی سبک مهرهاي تجسم در

 .دهد می نشان را میتانی سبک با محلی سبک از ترکیبی مرق

 مارلیـک  محوطۀ 1093 ۀشمار مهر مشابه بسیار مرق از آمده دست هب مهر بندي ترکیب نظر از

 ردیـف  نظـر  از مشابهی نقشی بندي ترکیب نیز) ب ،9 تصویر( مارلیک 1089 ۀشمار مهر. است

 خطـوط  از ردیفـی  نقـش  پایینِ قسمت و هستندتر  تجریدي نقوش سبکی نظر از اما ،دارد بزها

 .  است شده کار یزیگزاگ

 شـمارۀ  مهرهـاي  بـا  مقایسـه  قابـل  سـبکی  نظر از مرق مهر روي شده حک هاي گوزن نقش

) د ،9 تصویر( آبادبایزید محوطۀ 13 شمارۀ مهر و )ج ،9تصویر ( مارلیک 1094 و 1089 ،1093

 شناسـایی  دیگـر هـاي   محوطه از تر تجریدي سبک با هایی نمونه همچنین. است غرب شمال در

 مهرهـاي  ازاي  مجموعه در نیز نقش فضاي در معلق صورت به حیوانات گرفتن قرار. است شده

 در تـوان  می با� در ذکرشده مهرهاي بر ع�وه که گردید رایج پیش از می�د اول هزارۀ اول نیمۀ

 . کرد مشاهده نیز) 8 شمارۀ سی، لوح ،1389 گیرشمن،( »ب« سیلک مهرهاي برخی
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   ؛)Amelirad and Khanmhamadi, 2016: 120 Bay. 13( بایزیدآباد محوطۀاي  استوانه مهر الف. :9تصویر 

   مارلیک محوطۀ 1089 شمارۀ مهر .ج ؛)3 شکل :2536 ،نگهبان( مارلیک محوطۀ 1093 شمارۀ مهر .ب

 )1 شکل همان:( مارلیک محوطۀ 1094 شمارۀ مهر) 2 شکل :همان(
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ی مانند حیوانات نقوش. کرد مشاهده نیز دیگر آثار روي توان می مهرها بر ع�وه را سبک این

حـک   سـیلک  »ب«گورسـتان   منقوش ظروف و دار لولههاي  سفال رويکه  ...و اسب بز، گوزن،

 هـا،  نقـش  نگـري  کلـی  و یـات جزئ ترسیم از پرهیز بدن، خطی فرم. دارند مشابه سبکی ،اند شده

 مقایسـه  بـراي . کنـد  مـی  تبعیـت  مشـابهی  سبک از حیوانات پوزۀ و دهان فرم و خطوط کاربرد

 نیـز  درویـش  قلـی  و سیلکمحوطۀ  منقوش آجرهاي روي بر. ب و الف .10 تصویر به بنگرید

  .شود می دیده سبک این

  

  

  

  

 
           

 ب                                                         الف                          

  ؛)هشتادودو لوح ،321 :1389 ،گیرشمن( سیلک »ب« گورستان دار، لوله منقوش قوري : الف.10 تصویر

 )نود لوح ،329 همان:( سیلک »ب« گورستان از منقوش کاسۀ .ب

 
 نـوع  ایـن . کـرد  بندي طبقهها  مهره-مهر گروه در باید واقع در را مرق ۀمحوط 2 شمارۀ مهر

 ظـاهري  نظر از اما ،هستنداي  استوانه مهرهاي از تر بزرگ کمی یا برابر ابعاد نظر ازها  مهره-مهر

 بـه  مارکوس را ها همهر-مهر نوع این. )11(تصویر  استتر  باریکها  آن سر دو و هستند محدب

هـاي   مهـره  عنوان به اشیا این ).42ـ41 :1378 ،مارکوس(کند  تقسیم می منقوش و ساده گروه دو

ـ  دیگـر هـاي   محوطـه  بسـیاري  و سـیلک  حسنلو، گورهاي در و شده استفاده گردنبند  دسـت ه ب

 از آمده دست هب مهرۀ-مهر. دارند هندسی نقوش اغلب دوم گروه منقوش هاي مهره-مهراند.  آمده

 توجه با که است هندسی نقش داراي و آمده دسته ب آن از نیمیتقریباً  و شکسته مرق ۀمحوط

 در رایـج  سبک مشابه نیز مهر این نقش. کرد بازسازي را آن شکستۀ قسمت توان می آن نقش به

 آن هندسـی  نقـش  و شـده  محصور افقی نقوش با پایین و با� در اول هزارۀاي  استوانه مهرهاي

-مهـر  این شاخصهاي  نمونه از). 5 تصویر( است مورب واي  شانه عمودي، خطوط از ترکیبی

  ).ب و الف .11تصویر ( کرد اشاره حسنلو مچهار دورۀهاي  نمونه به توان ها می مهره
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 ب                                                  الف                            

 :1394 ،طاهري(اي  استوانههاي  مهره-مهر از هایی نمونه با حسنلو چهارم ۀدور از گردنبند .الف :11تصویر 

 )219 تصویر ،184 همان:( حسنلو ازاي  استوانه مهره- مهر نمونۀ ب. ؛)213 تصویر ،183

 
 یسـبک  هم از نظر مرق محوطۀ از آمده دست هب مهره-مهر واي  استوانه مهر مقایسۀ و بررسی

در سـایر   رایـج  محلـی  سـبک نیـز   و مهرهـا  نقش با را تشابهاتی ها، مایه نقشهم از نظر نوع  و

 ،»ب« سـیلک  مانند پیش از می�د 700 تا 1000 حدود به مربوط شاخصهاي  محوطه هاي یافته

تـوان پیشـنهاد کـرد کـه      جـا مـی  نیرو در ا ازایـن  ؛دهند می نشان را مارلیک و »ب« چهار حسنلو

 700تـا   1000بایست بین  بازۀ زمانی گورهاي موجود در این بخش از محوطۀ مرق میاحتما�ً 

  پیش از می�د باشد.

  گیري نتیجه. 6

ك، مشهد اردهال، قمصـر و حتـی   شامل نواحی مانند نیاسر، برزبخش کوهستانی منطقۀ کاشان 

 بـراي ي بسـیار هـاي   است که از نظر فرهنگی و تاریخی پتانسـیل اي  محدودهتا ارتفاعات نطنز، 

 .استکنون مورد توجه قرار نگرفته تا به د�یلی مختلف وکشف رفتارهاي جوامع انسانی داشته 

 1316زمان با کاوش سـیلک در سـال    شناس معروف نیز هم گرچه حتی رومن گیرشمن، باستان

متعلق بـه        ً احتما�  حفاري دو گور آمده از  دست ناچیز بههاي  یافته ،سري به منطقۀ نیاسر زده بود

یس، ئـ جـز بررسـی و کـاوش در غـار ر     ي را جلب نکرد و پس از آن نیز بـه عصر آهن توجه و

هـاي   چشمگیري در این منطقه صورت نگرفت. شروع بررسی و کـاوش شناختی  باستان فعالیت

بـه منطقـه شـده و اکنـون     تـر   نجر به توجه جديدانشگاه در منطقۀ نیاسر مشناسی  باستان گروه

جدیـد،  هـاي   و تـاریخی منطقـه در حـال بهبـود اسـت. از میـان یافتـه       شناختی  باستان وضعیت

یکـی از   فقـط  نـه  رد؛ زیـرا دااي  تازگی کشف شده، اهمیت ویژه گورستان عصر آهن مرق که به

هـاي   شـاید انجـام پـژوهش   ترین آثار حضور جوامع انسانی در منطقۀ برزك است بلکـه   قدیمی
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تـر   بیشتر در این محوطه بتواند درك ما را از تاریخ فرگشت و تطور جوامع انسانی منطقه دقیـق 

کنون از این گورستان به دست آمـده و در ایـن نوشـتار    سطحی که تاهاي  نماید. بر اساس یافته

رخـی از  نسـبی و ب  گـذاري  تـاریخ تـوان بـه    مـی  است، در حـال حاضـر فقـط    بدان اشاره شده

فرهنگی آن اشاره کرد و کسب اط�عات بیشتر از این گورستان نیازمنـد کـاوش آن   هاي  ویژگی

دهد کـه بـه    می آمده نشان دست بههاي  گرفته از روي سفالینه انجامهاي  با این حال مقایسهاست. 

سیلک و برخـی از   »ب«جوشقان، گورستان -نظر این گورستان با بخش شرقی گورستان استرك

موجـود روي دو مهـر   هـاي   مایـه  همچنین مقایسۀ نقـش است. زمان  همهاي گورستان صرم گور

ویـژه   باستانی نیمۀ شمالی ایران بههاي  شده از محوطه با موارد مشابه در محوطه یافتاي  استوانه

پـیش از   هفتمدهم تا هاي  دهد این مهرها باید متعلق به سده می نشانسیلک، مارلیک و حسنلو 

و دیگـري مهرهـاي   ها  اکنون ما دو دسته شواهد مادي، یکی سفالینه ،می�د باشند. به این ترتیب

کم بخش شرقی گورسـتان مـرق    ستطور جداگانه نشان از تعلق د یک بهداریم که هراي  استوانه

چنـد   توان می دهم تا هشتم پیش از می�د دارند. حال با در دست داشتن این تاریخ،هاي  به سده

پرسش را مطرح کرد که راهنماي پژوهش آینده باشند. نخسـت اینکـه آیـا در گورسـتان مـرق      

دوم اینکه ماهیـت   این تاریخ نیز وجود دارند؟یا جدیدتر از تر  گورهاي متعلق به دوران قدیمی

بـه ماننـد سـاکنان امـروزي منطقـه داراي      ها  آن آیااست؛ جامعۀ صاحب این گورستان چه بوده 

ترکیبی از زندگی یکجانشینی وابسته بـه دامـداري بودنـد یـا اینکـه در اوایـل هـزارۀ         اقتصادي

 نخست پیش از می�د جوامع حاضر در ایـن منطقـه از نـوع دیگـري از حیـات اقتصـادي بهـره       

بـرداري از منـابع محیطـی را تغییـر      دوران جدیدتر شیوۀ سـکونت و بهـره   سپس در و بردند می

زمـان   تاریخی و فرهنگی جامعۀ صاحب گورستان مرق با جامعـۀ هـم   سوم اینکه رابطۀ ؟اند داده

چیسـت؟   ،جوشقان، در سیلک، در صرم و در نیاسر بوده-استرك محوطۀ درها  آن خود که آثار

به  ،ارتفاعات کمتر وهواي آب خوشهاي  یا درهها  آیا ساکنان این منطقه پس از اشباع شدن واحه

یا اینکه این جامعه ادامۀ جوامعی است که اند  نقل مکان کرده مانند مرق و برزكتر  مناطق مرتفع

به دسـت نیامـده   ها  آن کنون آثاري ازمنطقۀ برزك ساکن شده بوده ولی تادر تر  از دوران قدیمی

اسـت در  پرسش دیگري است کـه �زم  ها  ي از دها فقط نمونه ها به هر روي این پرسش ؟است

مند به حوزۀ فرهنگی منطقۀ مرکزي ایران قـرار   ناسان ع�قهش آینده مد نظر پژوهشگران و باستان

  صورت پذیرد. یهای پژوهشها  آن گرفته و در خصوص
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  ها  نوشت پی

1. Village Based 

و به نظر هم شـیوۀ بسـیار کهنـی    البته گرچه این نوع شیوۀ دامپروري در مناطق دیگر ایران نیز رواج دارد . 2

 )See: Abdi, 2003( است

3. Kandeh 

در ارتفاعات کاشان، ممکن است کـه   3و  2تر از دوران سیلک  هاي قدیمی جه به کشف محوطهالبته با تو. 4

  گردد.تر نیز باز هاي کهن تاریخ شروع آن حتی به دوره

5. Oasis 
6. C14 Dating 

از  دوسـت، جنـاب آقـاي دکتـر طـاهري      این بازدید به همت و همراهی دوست گرامی و همکار فرهنـگ . 7

 گزاريجویان ساعی و کوشاي منطقه صـورت گرفـت کـه در اینجـا از ایشـان سپاسـ       پژوهشگران و فرهنگ

  .شود می

8. Absolute Dating 
9. Relative Dating 

هـاي شـمالی میـانرودان     پیش از می�د بـر بخـش   1200تا  1500متعلق به پادشاهی میتانی که از  تاریخ . 10

داراي نقوش انسانی به همـراه   اند. این مهرها معمو�ً فرهنگی هندواروپایی بودهر داراي تسلط داشته و به نظ

  شده است فضاهاي خالی با نقوش گیاهی پر میحیوانی بوده که 
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