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چکیده
دامنه هــای شــمالی رشــته کوه هــای البــرز بــه نواحــی پَســت و جلگــه ای منتهــی بــه دریــای 
ــه در  ــته ک ــناختی گذش ــای باستان ش ــاس کاوش ه ــر اس ــد. ب ــدود می گردن ــدران مح مازن
ناحیــه شــرق مازنــدران در محوطه هایــی نظیــر غارهــای: هوتــو، کمربنــد، کمیشــان و التپــه 
ــد.  ــت آم ــنگی به دس ــنگی و نوس ــی دوران فراپارینه س ــواد فرهنگ ــود م ــه ب ــورت گرفت ص
ــناختی  ــا و بررســی های باستان ش ــده از کاوش ه ــات به دســت آم ــا و اطالع ــن پژوهش ه ای
یــاد شــده در شــرق مازنــدران در شــمال ایــران اطالعــات پایــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش 
اســت. هــم راه بــا اطالعــات توصیفــی و پایــه از تاریخچــه باستان شناســی نیــز بــرای تبیــن 
ــر )1391(  ــناختی اخی ــتماتیک باستان ش ــی سیس ــت. بررس ــده اس ــتفاده ش ــا اس پژوهش ه
ــه  ــد ب ــام ش ــه انج ــن ناحی ــور( در ای ــین رمضان پ ــدگان )حس ــی از نگارن ــط یک ــه توس ک
شناســایی شــواهد باستان شــناختی از دوران نوســنگی منتــج شــد. هــدف از ایــن پژوهــش 
ــت  ــرزمین های پَس ــوص س ــرز به خص ــمال الب ــدن در ش ــنگی ش ــنگی و نوس ــه نوس مطالع
شهرســتان های نــکا و بهشــهر اســت. در بیــان چگونگــی و تحلیــل فرآینــد نوســنگی شــدن 
از ویژگی هــای زمین شــناختی، جغرافیــا و مطالعــات نوســانات دریــای مازنــدران در ده هــزار 
ــر و  ــناختی اخی ــی های باستان ش ــاس بررس ــر اس ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــته اس ــال گذش س
ــتقرارهای  ــی اس ــوه مکان گزین ــی نح ــی و جغرافیای ــای زمین شناس ــتفاده از داده ه ــا اس ب
ــتقرارهای  ــا اس ــی داری ب ــاط معن ــرز ارتب ــمال الب ــت ش ــرزمین های پَس ــنگی در س نوس
ــه عبــارت دیگــر فــرض کلــی ایــن پژوهــش  فراپارینه ســنگی در دامنه هــا و غارهــا دارد. ب
ــا  ــته و منش ــوان هس ــان به عن ــه و کمیش ــد، التپ ــو، کمربن ــای: هوت ــه غاره ــت ک ــن اس ای

گرایــش بــه نوســنگی و نوســنگی شــدن در منطقــه بــوده اســت.
 کلیدواژگان: نوسنگی، نوسنگی شدن، شرق مازندران، بررسی های باستان شناختی.
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 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 981392

مقدمه
ــی،  ــی باستان شناس ــای توصیف ــت یافته ه ــته ها و انباش ــش دانس ــا افزای ــی ب ــور کل به ط
ــر  ــات قدیم ت ــه اصطالح ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــوند. ای ــه روز می ش ــات ب اصطالح
کاربری شــان را از دســت می دهنــد، بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه رویکردهــا و 
ــش  ــز نق ــا نی ــان تئوری ه ــن می ــوند. در ای ــت می ش ــده و تقوی ــر ش ــات دقیق ت اصطالح
ــا  ــتن تئوری ه ــول به کاربس ــادی محص ــوارد زی ــد در م ــات جدی ــد: اصطالح ــده ای دارن عم
ــًاً  ــنگی ضرورت ــه نوس ــوط ب ــات مرب ــاس اصطالح ــن اس ــت. برای ــل اس ــدان عم در می
ــر  ــی اگ ــتند. حت ــر هس ــل هم دیگ ــوارد مکم ــتر م ــه در بیش ــتند؛ بلک ــر نیس ــل هم دیگ مقاب
اصطالحــات جدیــد را وابســته بــه رویکردهــای نظــری نویــن بدانیــم. تئوری هایــی کــه در 
مقابــل هــم شــکل گرفتــه و تقویــت می شــده اند، عمومــًاً وجــوه مختلــف از یــک پدیــده را 
)در این جــا نوســنگی( بحــث کــرده و معرفــی می کننــد. هــر رویکــرد از منظــر و پنجــره ای 
خــاص بــه موضــوع نــگاه می کنــد و ایــن تکثــر نگاه هــا، تکمیــل دانســته ها از منظرهــای 

ــود.  ــب می ش ــف را موج مختل
ــدران )شــمال ایــران، مازندران(کــه از   ناحیــه ای میــان رشــته کــوه البــرز و دریــای مازن
شــرق، هــم مــرز بــا جنوب غربــی ترکمنســتان اســت و از غــرب بــه پیــش روی البــرز به ســوی 
ــرزمین های  ــش س ــن پژوه ــود، در ای ــی می ش ــالن منته ــمال و گی ــت ش ــرزمین های پَس س
ــی  ــدان گذرگاه ــت مازن ــرزمین های پَس ــی س ــور کل ــود. به ط ــده می ش ــدان خوان ــت مازن پَس
از شــرق بــه غــرب، از شــمال خراســان تــا آذربایجــان را در شــمال ایــران شــامل می شــود. 
منطقــه مــورد مطالعــه در شــرقی ترین نواحــی ایــن داالن )شــرق مازنــدران(، جلگــه ای وجــود 
ــدود  ــرز مح ــای الب ــته کوه ه ــه رش ــوب ب ــدران و از جن ــای مازن ــه دری ــمال ب ــه از ش دارد ک
ــی  ــوم زمین شناس ــه دوران س ــه ب ــرز ک ــای الب ــته کوه ه ــی رش ــای آهک ــردد. دامنه ه می گ
بــاز می گردنــد در حــدود اواخــر دوران کواترنــر در حــدود 300000 هــزار ســال قبــل از زیــر آب 
دریــای مازنــدران بیــرون آمــد )Khoshravan 2010(. ایــن جلگــه در ارتفاعی حداقــل 20- و 
حداکثــر 30 متــر از ســطح آب هــای آزاد ارتفــاع دارد. هم جــواری ســاحل و دامنه هــای آهکــی 
رشــته کــوه البــرز شــکل گیری غارهایــی در ایــن منطقــه را موجــب شــده اســت. احتمــااًل بــا 
پســروی آب دریــا در حــدود 40000 ســال پیــش)Khoshravan 2010( بافــت و زیرســاخت 
ــدوده  ــن مح ــان در ای ــینه انس ــت. پیش ــده اس ــم ش ــی فراه ــن نواح ــان در ای ــت انس زیس
ــاز  ــنگی ب ــد و فراپارینه س ــنگی جدی ــه دوران پارینه س ــناختی ب ــای باستان ش ــاس یافته ه براس
 Coon 1951,( می گــردد. شــواهد ایــن دوران در مناطقــی نظیــر غارهــای: هوتــو و کمربنــد
 ،)Keraudern and Thibult 1973( دره زرندیــن ،)McBurney 1968( غــار التپــه )1952
 )Vahdati nasab et al 2012(ــان ــار کمیش ــرم رود )Berillon et al: 2007(، غ ــه گ ناحی

گــزارش شــده اســت. 
احتمــااًلً بــا ادامــه پس روی هــای مرحلــه ای و تدریجــی آب دریــای مازنــدران در دوران 
ــای  ــن دامنه ه ــوار بی ــطح و هم ــه ای مس ــل( ناحی ــال قب ــدود 12000 س ــپین )ح نئوکاس
کوهســتان و خــط ســاحلی پدیــدار شــد. از ایــن زمــان بــه بعــد بــا رســوب گذاری هایــی کــه 
ــات ســطحی روان از دامنه هــای جنوبــی به ســوی مناطــق پَســت صــورت  به واســطه جریان
می گرفــت، جلگــه ای مرطــوب و حاصل خیــز تشــکیل شــد. ایــن نواحی هــا شــرایط 
ــد. در  ــم نمودن ــنگی را فراه ــوران و ســپس انســان های عصــر نوس ــان و جان زیســت گیاه
ــن  ــی در ای ــه باستان شناس ــر تاریخچ ــکا ب ــا ات ــدن ب ــنگی ش ــنگی و نوس ــه نوس ــن مقال ای

ــرد.   ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــت م ــت بوم های پَس زیس
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نوسنگی و تاریخچه مطالعات آن در شمال ایران
نوســنگی اصطالحــی بــود کــه در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم وارد منابــع باستان شناســی شــد. 
ــه  ــی فن آوران ــرف تحول ــدا بیشــتر ُمع ــه از واژه مشــخص اســت "نوســنگی" در ابت چنان ک
ــا  ــًاً ب ــان و عمدت ــیله باستان شناس ــتم به وس ــرن بیس ــه اول ق ــالح در نیم ــن اصط ــود. ای ب
ــد  ــوردن چایل ــد و گ ــت ش ــل از آن تقوی ــای حاص ــناختی و یافته ه ــای باستان ش کاوش ه
ــرف  ــال مع ــن ح ــه در عی ــی فن آوران ــوان اصطالح ــوام به عن ــور ت ــالح را به ط ــن اصط ای
ــه  ــی فن آوارن ــه از اصطالح ــرار داد در نتیج ــتفاده ق ــورد اس ــتی م ــای معیش ــور الگوه تط
به نامــی بــرای دوره ارتقــا یافــت )ن.ک بــه: Mellaart, J, 1957(. منابعــی کــه نوســنگی را 
ــرای آن قایــل می شــدند.  ــی ب ــازه ای زمان ــد اول از همــه ب ــوان دوره معرفــی می کردن به عن
ــا  ــر ب ــر و جدیدت ــی و ترتیــب پشــت ســرهم دوره هــا از دوره هــای قدیم ت هم چنیــن در توال
ــه: Braidwood L, 1983(. پــس  معرف هــا و مبــداء هایــی بازشــناخته می شــدند )ن.ک ب
ــل و  ــا دوره هــای قب ــد؛ چــرا کــه در مقایســه ب ــر می یافتن ــی دقیق ت ــی معن دوره هــا در توال
ــد. طــی تحــوالت باستان شناســی در نیمــه اول قــرن بیســتم تدریجــًاً الگوهــای  بعــد بودن
ــواد  ــود در م ــای موج ــکونت و الگوه ــیوه های س ــت، ش ــیوه های معیش ــی ش ــی یعن فرهنگ

ــد، معــرف دوره هــا قلمــداد شــدند. فرهنگــی1 کــه حاصــل فن آوری هــا بودن
دشــت های پَســت شــرق مازنــدران در میانــه قــرن بیســتم مــورد توجــه باستان شناســان 
قــرار گرفــت. نخســتین گاهنــگاری پیــش از تاریــخ ایــن ناحیــه در ســال 51-1949 توســط 
ــات  ــاس اصطالح ــر اس ــد ب ــو و کمربن ــای: هوت ــا کاوش در غاره ــتانلی کون ب ــون اس کارلت
فن آورانــه و خــاص بیــان شــد. کــون دوران میان ســنگی را بــا توجــه بــه اقتصــاد معیشــتی 
ــرای غــار کمربنــد و  ــه دو مرحلــه شــکارگران فــک و شــکارگران غــزال ب ســاکنان غــار ب
ــون دوران  ــود. ک ــیم بندی نم ــو تقس ــار هوت ــرگ در غ ــکارگران گ ــک و ش ــکارگران ف ش
ــود. در  ــد ســفال تقســیم بندی نم ــواد فرهنگــی همانن ــه م ــه ب ــا توج ــا را ب نوســنگی غاره
ــا او  ــه وضــوح مشــخص نیســت. ام ــفال ب ــنگی بی س ــای وی دوره نوس ــدی ه ــه بن مرحل
ــه  ــفال را مرحل ــه باس ــد مرحل ــو و کمربن ــار هوت ــنگی دو غ ــات نوس ــدی اطالع ــا جمع بن ب
ــس و  ــه م ــال ب ــه انتق ــروزه مرحل ــه ام ــد ک ــه بع ــد و مرحل ــار کمربن ــوک در غ ــروف پ ظ
ســنگ نامیــده می شــود را بــا عنــوان مرحلــه ســفال منقــوش از هــم مجــزا نمــود. در ســال 
1964 مک برنــی بــه کاوش در غــار علــی تپــه حــدوداًً در 5 کیلومتــری شــرق غــار کمربنــد 
ــدی  ــه طبقه بن ــج مرحل ــه پن ــه را ب ــار التپ ــنگی غ پرداخــت. وی نهشــته های دوران میان س
ــت داد  ــوان( مطابق ــاس ج ــا دری ــن ت ــاس که ــناختی )دری ــا ادوار زمین ش ــوده و آن را ب نم

 .)McBurney 1968(
ــدران  ــرق مازن ــت ش ــت های پَس ــانی در دش ــع انس ــور جوام ــه از حض ــته های اولی دانس
در خــارج از غارهــا در دوران نوســنگی در ســال 1379 )ه.ش.( توســط علــی ماهفــروزی بــا 
بررســی در حــوزه جنوب شــرق دریــای مازنــدران مشــخص گردیــد )ماهفــروزی 1382(. در 
ــه  ــی، تپ ــس کت ــه، نرگ ــوق تپ ــانی، ط ــه: کمیش ــر تپ ــی نظی ــی های وی محوطه های بررس
ــد.  ــده بودن ــی ش ــنگی معرف ــای دوران نوس ــوان محوطه ه ــه به عن ــر تپ ــن و مظف چهلدی
ــی و  ــورد کاوش گمانه زن ــه را م ــوق تپ ــنگی ط ــه نوس ــال 1386 محوط ــن در س او هم چنی
ــه مــس و ســنگ  ــال از نوســنگی ب ــد انتق ــرار داد )ماهفــروزی 1386(. فرآین ــگاری ق الیه ن
ــرات  ــد تغیی ــود مانن ــی انجــام می ش ــواد فرهنگ ــان روی م ــیله باستان شناس ــه به وس ــه اســت ک ــات فن آوران ــًاً مطالع ــور دقیق 1. منظ
ــا ســفال و معمــاری. از آن جــا  ــاط ب ــرات ســبک ها و فن آوری هــای در ارتب ــا تغیی ــف ی ابزارهــای ســنگی در طــول دوره هــای مختل
ــی«  ــواد فرهنگ ــود در م ــای موج ــالح » الگوه ــت اصط ــا نیس ــوط ابزاره ــای مرب ــه فن آوری ه ــوط ب ــا مرب ــوالت تنه ــن تح ــه ای ک

ــود. ــده می ش خوان
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اخیــراًً توســط مصطفــی شــریفی در شــرق مازنــدران مــورد بررســی میدانــی و مطالعــه قــرار 
گرفتــه اســت )شــریفی 1391(.

ــرای  ــرد ب ــا بگی ــن پ ــی نوی ــالدی، باستان شناس ــه 1960 می ــه در ده ــش از این ک پی
ــر  ــتقرارها مدنظ ــر از اس ــی فرات ــف اطالعات ــای مختل ــی در دوره ه ــای فرهنگ ــم الگوه فه
ــی  ــتقرارها، اطالعات ــر از اس ــی فرات ــود. منظــور از اطالعات ــه ب ــرار نگرفت ــان ق باستان شناس
ــبت های  ــا و نس ــتی و بلندی ه ــاک، پس ــس خ ــه آب و جن ــی از جمل ــع طبیع ــد: مناب مانن
ــا خــود اســتقرار اســت. هم چنیــن اســتقرارهای هم زمــان و ارتباطــات  پیرامونــی اســتقرار ب
متقابــل بیــن اســتقرارهای هم زمــان، جــزء اطالعــات فراتــر از اســتقرار اســت. ایــن رویکــرد 
 Trigger, B,( شــد  باستان شناســی  وارد  ســابق  شــوروی  باستان شناســان  به وســیله 
ــع فارســی اشــاعه گرایی  ــا آن چــه برخــی در مناب 2006(. در انسان شناســی، انتشــارگرایی ی
ــه  ــته های اولی ــود. هس ــده ب ــج ش ــده رای ــاد ش ــای ی ــاِن زمینه ه ــن محقق ــد در بی خوانده ان
توجــه بــه تطورهــا و تغییــرات زمانــی و مکانــی کــه در باستان شناســی جدیــد بــه مثابــه اصل 
مطــرح شــدند، تــا حــدودی ریشــه در انتشــارگرایی دارد. در انتشــارگرایی ســنت گرایانه بــرای 
ــت  ــاء گرایی تح ــد منش ــر می رس ــدند، به نظ ــل می ش ــائی قای ــافات منش ــات و اکتش اختراع
ــر صــورت انتشــارگرایان  ــوده اســت )Thomas, J, 2004(. به ه ــم ب ــی ه ــر تطورگرای تاثی
ــت داده  ــا محوری ــات و نوآوری ه ــار اختراع ــرای انتش ــکان ب ــان و م ــه زم ــان ب در تئوری ش
ــد،  ــی می کردن ــی ارزیاب ــر از مناطق ــی بنیادی ت ــر حت ــاء را قدیم ت ــات در منش ــد. اختراع بودن
ــزدی و  ــان، پاپلی ی ــت )گاراژی ــده اس ــی وارد ش ــق و نواح ــه آن مناط ــراع ب ــان اخت که هم

دیگــران، 1389(.
نوســنگی  فرهنگ هــای  مــورد  در  پژوهــش  بــه  باستان شناســی  در  کســانی که 
پرداختنــد، اکثرشــان از انتشــارگرایان ســنتی هســتند )بــرای مثــال در موضــوع خاورنزدیــک 
ــرای  ــی ب ــه: Mellaart, J, 1957(. یعن ــرد ن.ک ب ــی ک ــوان معرف ــالرت را می ت جمیزم
ــده شــد  فرهنــگ نوســنگی کــه بعدهــا ]براســاس الگوهــای فرهنگــی[ روستانشــینی خوان
ــه  ــا مدیتران ــت ی ــتند. لوان ــل هس ــی قای ــاور نزدیک ــاءهایی خ )Marshall, J 2012( منش
ــاء  ــت، منش ــده اس ــهور ش ــزی مش ــه به هالل حاصل خی ــوروس ک ــرس- ت ــرقی و زاگ ش
ــالب  ــی شــده و می شــود )Watkins, T. 2006(. نوســنگی، چــه آن را انق نوســنگی معرف
ــالل  ــاء هایی در ه ــم، منش ــر بگیری ــی در نظ ــی تدریج ــه آن را تحول ــم و چ ــی کنی معرف

دارد.    حاصل خیــزی 
ــرای نوســنگی از  ــل منشــاء گرایی و مطــرح کــردن منشــاءهای خاورنزدیکــی ب در مقاب
ــن  ــم از ای ــری ه ــت دیگ ــتم برداش ــرن بیس ــل ق ــم و اوای ــرن نوزده ــه دوم ق ــان نیم هم
ــوالت  ــر تح ــه ب ــه در آن اضاف ــان ک ــگ انس ــته: دوره ای از فرهن ــود داش ــالح وج اصط
ــات )دام داری( و  ــردن حیوان ــی ک ــذا و اهل ــد غ ــاد تولی ــینی و اقتص ــه، یک جانش فن آوران
ــه  ــه اســت )Braidwood L, 1983(. آن گاه ک ــًا شــکل گرفت ــات )کشــاورزی( تدریج نبات
اصطــالح نوســنگی به عنــوان نــام دوره ای پــس از فراپارینه ســنگی ]یــا پارینه ســنگی 
ــوان  ــود. به عن ــی می ش ــنگی( معرف ــس- س ــراً م ــرغ )اخی ــر مف ــل از عص ــد[ و قب جدی
آغــاز کشــاورزی و دام داری هم چنیــن یک جانشــینی به عنــوان ُمعرف هــای آن مــورد 
تاکیــد قــرار می گیــرد. روشــن اســت کــه پیــش از ایــن ُمعرف هــا نــوع فــن آوری ســاخت 
ــای دوره  ــوان معرف ه ــفالی به عن ــپس س ــنگی و س ــروف س ــد ظ ــنگی و تولی ــای س ابزاره

نوســنگی به شــمار می رفتــه اســت. 
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ــک  ــنگی در ی ــه نوس ــش ب ــد گرای ــودن فرآین ــی ب ــای بوم ــواهد و یافته ه ــی از ش یک
حــوزه فرهنگــی را می تــوان توالــی زمانــی و فرهنگــی از دوران فراپارینه ســنگی تــا 
ــت  ــت های پَس ــه دش ــال در ناحی ــوان مث ــت. به عن ــوزه دانس ــفال در آن ح ــا س ــنگی ب نوس
شــرق مازنــدران محوطه هــای نظیــر غارهــای: هوتــو، کمربنــد و کمیشــان کــه داده هایــی 
ــای  ــود ج ــفال را در خ ــا س ــنگی ب ــفال و نوس ــنگی بی س ــنگی، نوس از دوران فراپارینه س
ــن  ــای ای ــود. یافته ه ــداد ش ــدن قلم ــنگی ش ــاءهای نوس ــی از منش ــد یک ــد، می توان داده ان
ــر  ــوزه بزرگ ت ــفال( در ح ــنگی باس ــا نوس ــنگی ت ــی )از فراپارینه س ــد فرهنگــی طوالن فرآین
فرهنگــی در مقایســه بــا مناطــق هم جــوار آن نظیــر دشــت گــرگان، فالت مرکــزی ایــران 
شمال شــرق  و   )Coolidge J ترکمســتان)2005  جنوب غــرب   ،)Marshall ,J 2012(

ــزارش نشــده اســت. ــوز گ ــان 1389( هن ــران )عســکرپور و گاراژی ای
در ســرزمین های پَســت مازنــدان بــر اســاس بررســی ها و کاوش هــای باستان شــناختی 
کــه در گذشــته صــورت گرفتــه اســت تــا کنــون 4 غــار شناســایی شــده اســت. ایــن غارهــا 
ــد.  ــه جلگه ان ــری و مشــرف ب ــن 30-50 مت ــی بی ــرز و در ارتفاع ــای شــمالی الب در دامنه ه
ــزارش  ــد داده هــای دوران نوســنگی بی ســفال گ ــو و کمربن ــا از غارهــای هوت ــون تنه تاکن
نشــده اســت. غــار التپــه تنهــا معــرف اســتقراری از دوران فراپارینه ســنگی و غــار کمیشــان 
نیــز داده هایــی از دوران فراپارینه ســنگی تــا نوســنگی بی ســفال دارد. در مــورد غــار کمیشــان 
ــار  ــب در غ ــد وحدتی نس ــه کاوش حام ــنگی ب ــات از دوران فراپارینه س ــن اطالع جدیدتری
ــوده  ــرب ب ــار مضط ــطحی غ ــای س ــردد. الیه ه ــاز می گ ــال 1388 ب ــار س ــان در به کمیش
ــردد.  ــاز می گ ــه دوران نوســنگی بی ســفال ب ــر اســاس مقایســه ابزارهــای ســنگی ب ــه ب ک
ــد  ــنگی کاوش ش ــه دوران فراپارینه س ــق ب ــا متعل ــای برج ــوش الیه ه ــه مغش ــس از الی پ
 Vahdati Nasab and et( کــه تاریــخ مطلــق 10800±45 و 12000±60 را نشــان داد
ــات، کوزلووســکی مجموعــه ای از ابزارهــای حاشــیه  ــری مطالع al 2012, 2013(. در پیگی
جنوب شــرقی دریــای مازنــدران را قابــل مقایســه بــا ســنت ســاخت ابــزار تریالتــی می دانــد. 
اخیــراً پــس از مطالعــه تکنوتیپولــوژی، مصنوعــات ســنگی قابــل مقایســه بــا ســنت تریالتــی 
 Vahdati Nasab( غــار کمیشــان تحــت عنــوان میان ســنگی کاســپین معرفــی شــده اســت
etal, 2013(. کوزولوســکی غــار التپــه، کمربنــد، هوتــو در شــرق مازنــدران را هم زمــان بــا 
چنــد محوطــه در آذربایجــان، ترکیــه، گرجســتان و ترکمنســتان را تحــت تاثیــر ســاخت ابــزار 

.)Kozlowski, 1999: 142( ــد ــان می کن ــن بی ســنت تریالتری
ــنگی  ــای نوس ــته محوطه ه ــه گذش ــناختی در ده ــی های باستان ش ــاس بررس ــر اس ب
ــری از  ــه 1-2 کیلومت ــه فاصل ــه ب ــد ک ــم ارتفاع ان ــک و ک ــی کوچ ــه، تپه های ــن جلگ در ای
رودهــا و ســایر منابــع آبــی، و در فاصلــه 10-13 کیلومتــری نســبت بــه موقعیــت امروزیــن 
ــه کمیشــانی،  ــر تپ ــا نظی ــن محوطه ه ــد. ای ــرار گرفته ان ــدران ق ــای مازن ــاحلی دری ــط س خ
ــری  ــتا از 200 مت ــک راس ــه در ی ــه محوط ــن س ــتند. ای ــی هس ــس کت ــه و نرگ ــوق تپ ط
شــمال غــار کمیشــان تــا 10 کیلومتــری ســاحل دریــای مازنــدران در امتــداد یــک جریــان 
ــر محــوری در شــکل گیری  ــه متغی ــود ک ــرض نم ــوان ف ــع شــده اند. می ت ســطحی آب واق
اســتقرارهای نوســنگی در ایــن منطقــه جریــان آب هــای ســطحی و رودهــای کوچــک. از 
نظــر گاهنــگاری تپــه کمیشــانی متعلــق بــه دوران نوســنگی بی ســفال و دو محوطــه دیگــر 

ــر 4(. ــا ســفال هســتند )محوطه هــای شــماره 5-9-10 تصوی ــه نوســنگی ب ــق ب متعل
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ــا نوســنگی در ســرزمین های  ــواد فرهنگــی از دوران فراپارینه ســنگی ت شــاخصه های م
پَســت شــرق مازنــدران بــه ایــن شــرح اســت: مرحلــه فراپارینه ســنگی در غارهــای هوتــو 
ــي،  ــنده های چندوجه ــا، خراش ــه ابزاره ــر تراش ــی نظی ــزار های ــود اب ــد به واســطه وج کمربن
ــر  ــد )Dupree, 1952: 256-255(. ه ــایی می گردن ــوراخ کن ها، شناس ــه ها، س ــه تراش تیغ
چنــد در گزارش هــای "کــون" نوســنگی بی ســفال و شــاخص های فرهنگــی آن بــه 
ــش از  ــای پی ــی الیه ه ــواد فرهنگ ــه م ــا مقایس ــا ب ــت، ام ــده اس ــخص نگردی ــوح مش وض
ــوان  ــان، می ت ــار کمیش ــانی و غ ــه کمیش ــطحی تپ ــای س ــا داده ه ــفال ب ــا س ــنگی ب نوس
فــرض کــرد کــه داده هــای ایــن دوران در غارهــای هوتــو و کمربنــد وجــود داشــته اســت. 
شــاخص ترین ابزارهــای ایــن مرحلــه تیغه هــای کــول دار و ســنگ مادرهــای تیغــه و ریزتیغــه 
اســتوانه ای اســت )Dupree, 1952: 254(. در طــول اســتقرار در غــار التپــه به طــور عمــده 
ــزار ســنگی بیشــتر اســتفاده می شــده اســت. یــک گــروه تیغه هــا  و مســتمر از دو گــروه اب
و گــروه دیگــر خراشــنده های انتهایــی بودنــد. ابزارهــای اســتخوانی نیــز بــه فراوانــی مــورد 
اســتفاده قــرار می گرفتنــد )McBurney, 1968: 400(. غــار کمیشــان دارای مقادیــر قابــل 
توجهــی از خراشــنده های انتهایــی، شــکافنده ها و ابزارهــای دندانــه داری اســت کــه بــر روی 
ــول دار ســاخته شــده اند. از دوران نوســنگی بی ســفال  ــات ک ــزرگ و قطع ــای ب میکرولیت ه
ــده  ــه و تیغه هــای کــول دار به دســت آم ــز ســنگ مادرهــای تیغ در الیه هــای مضطــرب نی

.)Vahdati Nasab et al, 2013( اســت
ــوق  ــان، ط ــد، کمیش ــو، کمربن ــای هوت ــد: غاره ــی مانن ــزارش محوطه های ــاس گ براس
ــفال  ــنگی بی س ــی دوران نوس ــواد فرهنگ ــاخص ترین م ــانی، ش ــه کمیش ــی تپ ــه و بررس تپ
ــود.  ــی نم ــا معرف ــول دار و ریزتیغه ه ــای ک ــاری و تیغه ه ــای فش ــنگ مادره ــوان س را می ت
ــز ســفال های نوســنگی اســت کــه از  بارزتریــن داده فرهنگــی دوران نوســنگی باســفال نی
ــر اســاس داده هــای  ــد. ب ــروزی به دســت آمده ان کاوش هــای "کــون" و بررســی های ماهف
جــدول مشــخصات فنــی ســفال در گــزارش کــوون 24 قطعــه ســفال دارای ســطح صیقلــی 
)13.79%( ، 17 قطعــه ســفال دارای نقــش خطــوط هندســی قرمــز رنــگ ) 9.77%( و دو 
ــا نقــش خطــوط هندســی ســیاه رنــگ ) 1.14% ( یافــت شــده اســت. در  قطعــه ســفال ب
 Coon( )%1.72( ســه مــورد نیــز شــاموت صــدف در خمیــره ســفال مشــاهده شــده اســت
table 16 ,77 ,1951(. بنابرایــن 75.3% ســفال های نوســنگی غــار کمربنــد ســاده و 

ــد. ــش بوده ان ــدون نق ب
بنابــر گــزارش کارلتــون اســتانلی کون )1952( ســفال های دوران نوســنگی یافتــه شــده 
ــفال ها  ــن س ــد. ای ــد می باش ــار کمربن ــوک غ ــفال پ ــه س ــابه گون ــًا مش ــو دقیق ــار هوت از غ
دارای ســطحی صیقلــی بــه رنــگ قرمــز می باشــد کــه نقــوش هندســی )خطــوط( طراحــی 
ــا نقــوش  شــده اند. ســپس ظــروف خشــن هــم راه بــا ســفال پــوک ظاهــر گردیدنــد کــه ب
شــاخص هندســی تزییــن شــده بودنــد. ایــن ســفال ها از عمــق 4.60 ســانتی متری بــه بــاال 
ــه  ــه گون ــد )Coon, 1952: 243(. س ــاهده نگردی ــفالی مش ــس از آن س ــد و پ ــود دارن وج
دیگــر ســفال از کاوش هــای غــار هوتــو به دســت آمــده بــود کــه از آن هــا در گزارش هــای 
"کــون" نــام بــرده نشــد. گونــه اول تنهــا یــک قطعــه از کــف یــک ظــرف ظریــف اســت 
ــر روی  ــگ ب ــا پوششــی ســیاه رن ــره ب ــگ خاکســتری تی ــه رن ــی خــوب ب ــه دارای پخت ک
ســطوح اســت. گونــه دوم در بــر دارنــده قطعــات معــدودی تکــه ســفال از ظــروف ضخیــم 
اســت کــه بــه رنــگ قرمــز بــا مغــزی بــه رنــگ ســیاه بــا شــاموت انــدک کاه و یــا بــدون 
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شــاموت و بــدون پوشــش بوده انــد. امــا اثــرات یــک شــی ماننــد قلــم مــو ضخیــم بــر روی 
ســطح بیرونــی آن هــا اشــکار اســت. گونــه ســوم نوعــی کم یــاب متعلــق بــه بخشــی از یــک 
ــده تکه هــای  ــر دارن ــدک و در ب ــًاً کامــل اســت کــه دارای پختــی ان کاســه شکســته تقریب
ــن کاســه  ــگ اســت. ای ــکای ســفید رن ــل مالحظــه ای می ــدار قاب ــن مق ــز کاه و هم چنی ری
ــای  ــا نواره ــی ب ــرف را مثلث های ــن ظ ــی ای ــه درون ــت. لب ــخصی نیس ــش مش دارای پوش
ــوق  ــفال های ط ــد )Gregg and Thornton 2012(. س ــه کرده ان ــک احاط ــودی باری عم
ــودی و  ــه نخ ــل ب ــرم مای ــا ک ــاب آن ه ــودی و لع ــه نخ ــل ب ــز مای ــگ قرم ــه دارای رن تپ
شــیری رنــگ بــوده و خمیــره آن هــا بــا ورز کــم و در حــرارت نامناســب پخــت شــده اند. ایــن 
نمونه هــا دارای نقــوش هندســی نامــوزون و خطــوط کلفــت و در برخــی مــوارد بــا گل اخــرا 
رنــگ آمیــزی شــده اند. تنــوع هــم در نقــش و هــم در فــرم ســاخت بســیار کــم به چشــم 
ــد )نوســنگی باســفال( 1  ــار کمربن ــات 1-7 غ ــروزی، 1382: 268(. از طبق می خــورد )ماهف
ــه )7.1  ــادر تیغ ــه ســنگ م ــه تراشــه )1.6 %( 9 قطع ــادر )8 . %( 2 قطع ــه ســنگ م قطع
%( 66 قطعــه تیغه هــای ظریــف )52.4 %( 48 قطعــه ریزتیغــه )38.1 %( کــه در مجمــوع  
 .)Coon, 1951: 69, table 14B( ــده اســت ــه را شــامل می شــوند به دســت آم 126 قطع

 .)Coon, 1951: 71, table 14D( 20 قطعــه تیغــه داس نیــز مشــاهده شــده اســت
ــازه  ــف دارای ب ــق مختل ــًا در مناط ــه ضرورت ــک دوره )ک ــه ی ــه مثاب ــه ب ــنگی چ نوس
ــک  ــوان ی ــه به عن ــود( و چ ــن ب ــی معی ــادی و فرهنگ ــای م ــخص و ُمعرف ه ــی مش زمان
مرحلــه از تطــور فرهنــگ بشــری در مناطــق مختلــف کــره زمیــن بــا مقیاس هــای زمانــی 
و مکانــی مســئله پدیــد مــی آورد )Garazhian, 2012: 21(. رویکردهــای انتشــارگرایانه در 
ــت،  ــرار گرف ــورد توجــه ق ــان م ــاره در مباحــث نوتطورگرای ــالدی دوب دهــه 1940 و 50 می
ــن تطــور  ــد خطــی را جایگزی ــن اســتیوارد کــه تطــور چن ــات جولی ــر نظری ــا تحــت تاثی ام
تــک خطــی تطورگرایــان اولیــه نمــود، ایــده ی چنــد منشــئی فرآینــد نوســنگی نیــز به جــای 
ایــده ی تــک منشــئی آن ارایــه گردیــد )Steward 1955( در نوانتشــارگرایی می تــوان چنــد 
ــرای  ــزرگ ب ــه ب ــک منطق ــی در ی ــم و حت ــان دور ازه ــی ناهم زم ــان و حت ــاء هم زم منش
ــی  ــاید کم ــارگرایی )و ش ــا نوانتش ــد. ب ــل ش ــری قای ــگ بش ــافات فرهن ــات و اکتش اختراع
ــود. در نتیجــه نوانتشــارگرایی یعنــی  پــس از آن( باستان شناســی فرآینــدی هــم پاگرفتــه ب
پذیرفتــن چنــد منشــاء در چنــد منطقــه بــرای یــک تحــول و تطــور اساســی مثــل نوســنگی 

ــد.  ــرح ش ــی مط ــل باستان شناس ــنی در محاف و روستانش
ــای 75- ــتانه دهه ه ــنگی در آس ــای نوس ــدان کاوش ه ــت مازن ــرزمین های پَس در س

ــه  ــد. در نتیج ــری نش ــود، پیگی ــکل گیری ب ــال ش ــی نو در ح ــه باستان شناس 1960 م. ک
ســوال ها و مســایل ایــن منطقــه از خاورنزدیــک در محافــل باستان شناســی به طــور 
اساســی طــرح نشــد. کاوش هــای کارلتــون اســتانلی کون نیــز بــه ســبب روش هــای تاریــخ 
گذشــته تنهــا به طــور کلــی مــورد بررســی و بازنگــری مجــدد باستان شناســان قــرار گرفــت. 
مک برنــی نیــز اطالعــات محــدودی را مــورد بحــث قــرار داد. اصــواًلً مطالعــات نوســنگی 
ــا  ــود و ایــن مناطــق در مقایســه ب ــران ب در آســتانه باستان شناســی نو متمرکــز در غــرب ای
لوانــت )مدیترانــه شــرقی( شــمال بین النهریــن و کاپادکیــه مــورد مطالعــه قــرار می گرفــت 
)Braidwood L, 1983(. وقفــه در پژوهش هــا و کاوش هــا منطقــه را بــه نادیــده گرفتــه 

ــاند.  ــنگی کش ــث باستان شناســی نوس ــدن در مباح ش
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ــرون زا  ــای درون زا و ب ــده از نقده ــدی پیچی ــالدی در فرآین ــه 1980 می ــول ده در ط
ــرح  ــد مط ــک فرآین ــه ی ــه مثاب ــدن" ب ــنگی ش ــالح "نوس ــو، اصط ــی ن در باستان شناس
ــای  ــی و داده ه ــای توصیف ــه یافته ه ــی ب ــث متک ــن مباح ــد )Watkins, T 2006(. ای ش
دهه هــای قبــل بودنــد و در مناطقــی ماننــد شــمال البــرز، نبــود اطالعــات توصیفــی قابــل 

ــرد.  ــدل نک ــه نوســنگی شــدن ب ــات نوســنگی را ب ــکا مطالع ات

نوسنگی شدن 
ــدا  ــه در ابت ــد؟ چنان ک ــنگی باش ــل نوس ــت مکم ــه می توانس ــدن" چگون ــنگی ش "نوس
ــه دو موضــوع کلــی  ــه ب ــه یــک مرحل ــه مثاب ــه دوره و ب ــه مثاب اشــاره کردیــم. نوســنگی ب
می پرداخــت: مرحلــه ای از فرهنگــی بشــری کــه در آن روستانشــینی و یک جانشــینی شــکل 
ــه در سرنوشــت  ــی ک ــات و نوآوری های ــرای اختراع ــه اســت. پیشــنهاد منشــاءهایی ب گرفت
فرهنــگ بشــری بســیار تاثیــر گــذار بوده انــد. ایــن هــر دو موضــوع، بســیار کلــی بــود. آن گاه 
ــک  ــه مح ــی ب ــای باستان شناس ــل فعالیت ه ــدان عم ــی در می ــای کل ــن بحث ه ــه ای ک
تجربــه آزمــوده شــدند؛ بــه ایــن صــورت تکمیــل شــدند کــه نوســنگی منشــاءهایی دارد و 
 Watkins,( ــود ــده می ش ــدن" خوان ــنگی ش ــه "نوس ــدی ک ــی فرآین ــاء ها ط ــن منش از ای
ــر  ــه اســت. آن گاه اگ ــاء ها گســترش یافت ــن منش ــراف همی ــی در اط ــه مناطق T 2006.( ب
چنــد منشــاء بــرای نوســنگی قایــل می شــدیم، در اطــراف ایــن منشــاءها بــا پژوهش هــای 
ــاء  ــق منش ــا مناط ــی ب ــتگی مکان ــه پیوس ــم، ک ــی بودی ــار محوطه های ــال آث ــد به دنب جدی
ــی  ــی اندک ــت در زمان های ــار می بایس ــن آث ــند. ای ــته باش ــنگی داش ــته های نوس ــا هس ی
ــنگی  ــر نوس ــه اگ ــدند. در نتیج ــدی می ش ــنگی طبقه بن ــای نوس ــار فرهنگ ه ــر از آث جدیدت
پــِی دیــوار بــود، نوســنگی شــدن بــه مثابــه دیــواری روی آن نهــاده شــده بــود و آن بحــث را 
بــا دقــت بیشــتر تکمیــل می کــرد. "نوســنگی شــدن"  چــه از منظــر نظــری و چــه از نظــر 

ــود. ــا، مباحــث و رویکردهــای آن ب ــه نوســنگی و تئوری ه تاریخچــه ای وابســته ب
ــار  ــدان ُدچ ــت مازن ــادر دشــت های پَس ــا و پژوهش  ه ــم کاوش ه ــه اشــاره کردی چنان ک
ــاز  ــتند. آغ ــه مســاعدی نداش ــات نوســنگی شــدن زمین ــرای مطالع ــد و ب ــه شــده بودن وقف
ــزی  ــا پایه ری ــود ام ــروری می نم ــر ض ــال های اخی ــا در س ــا و پژوهش ه ــاره کاوش ه دوب
ــی های  ــای و بررس ــل کاوش ه ــردن حاص ــه روز ک ــری و ب ــا بازنگ ــم راه ب ــدی ه روزآم

ــود.  گذشــته ضــروری ب
ــر اســاس بررســی های1 انجــام شــده بیــش از 20 محوطــه نوســنگی  در ایــن حــوزه ب
ــر  ــت )تصاوی ــده اس ــایی ش ــری و شناس ــفال بازنگ ــنگی بی س ــه نوس ــفال و 1 محوط باس
ــا  ــوان آن ه ــت می ت ــطح دش ــا در س ــش محوطه ه ــه پراکن ــی ب ــی کل ــا نگاه 4-5-6( . ب
ــه  ــر ب ــال حاض ــرد. در ح ــیم بندی ک ــا تقس ــه ای از محوطه ه ــا مجموع ــا و ی ــه گروه ه را ب
علــت انــدک بــودن اطالعــات الیه نــگاری و گاهنــگاری مطلــق؛ بــر مــا مشــخص نیســت 
ــع شــده اند چــه نســبت های  ــه واق ــک مجموع ــه در ی ــی ک ــداد از محوطه های ــن تع ــه ای ک
ــان  ــی ناهم زم ــا حت ــتند ی ــق هس ــم اف ــتند، ه ــان هس ــد، هم زم ــم دارن ــتی باه گاهنگاش
ــذر  ــتقراری در گ ــای اس ــا جابه جایی ه ــی محوطه ه ــت فراوان ــا عل ــوند. ی ــداد می ش قلم
زمــان چــه بــوده اســت؟. امــا در هــر دو صــورت براســاس اطالعــات نوســنگی خاورنزدیــک 

ــرد.  ــی ک ــاط اســتقرارهای نوســنگی و مناطــق منشــاء نوســنگی را نف ــد ارتب نمی توان
ــا توجــه به هــدف اصلــی ایــن پژوهــش )نوســنگی و نوســنگی شــدن( بــه جزییــات بررســی میدانــی پرداختــه نشــده اســت.  1.  : ب

ــور 1391(. ــه: )رمضان پ ــد ب ــن خصــوص بنگری ــات بیشــتر در ای ــرای اطالع ب
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پیشــتر نیــز بیــان شــده بــود کــه در ایــن محــدوده در گســتره ای حــدود 30 کیلومتــری 
ــماره  ــای ش ــر 4-5-6 محوطه ه ــار ) تصاوی ــرز 4 غ ــای الب ــرب دامنه ه ــا غ ــرق ت از ش
ــا  ــن غاره ــد. ای ــود دارن ــنگی وج ــاز از دوران فراپارینه س ــای روب 1-2-3-4 ( و محوطه ه
ــه نحــوه  ــا توجــه ب ــرا ب ــم. زی ــه در نظــر می گیری ــن ناحی را منشــاء نوســنگی شــدن در ای
ــا و  ــنگی در دامنه ه ــای فراپارینه س ــان غاره ــی داری می ــاط معن ــا ارتب ــش محوطه ه پراکن
اســتقرارهای نوســنگی در میــان جلگــه وجــود دارد. اســتقرارهای نوســنگی در ایــن ناحیــه به 
ــی از  ــه شــمال یعن ــوب ب ــی یــک خــط ســیر را از جن ــده شــده اند کــه گوی ــه ای پراکن گون
ــش  ــن نحــوه پراکن ــد. ای ــا نشــان می دهن ــا( به ســوی جلگــه و دری ــا )غاره ســوی دامنه ه
ــاحل  ــا س ــه ت ــو و التپ ــد و هوت ــان، کمربن ــار کمیش ــتقیم از غ ــی مس ــوان در خط را می ت
دریــای مازنــدران مشــاهده نمــود. دوروس تپــه )محوطــه شــماره 14( در شــمال غــار التپــه 
ــو  )محوطــه شــماره 4( ، عنــاب تپــه )محوطــه شــماره 13( در شــمال غــار کمربنــد و هوت
)محوطه هــای شــماره 2 و 3(، و محوطه هایــی ماننــد: تپــه کمیشــانی )محوطــه شــماره 5( 
طــوق تپــه )محوطــه شــماره 6(، نرگــس کتــی )محوطــه شــماره 7(، ولیــک تپــه )محوطــه 
ــه )محوطــه شــماره 10(،  ــر تپ ــرار )محوطــه شــماره 9(، مظف ــار ب شــماره 8(، ســلطان چه
ــروه  ــماره 12( و در گ ــه ش ــری )محوط ــه سواس ــماره 11(، تپ ــه ش ــی )محوط ــه جن کت تپ
محوطه هــای واقــع در شــمال غــار کمیشــان )محوطــه شــماره 1( قــرار می گیرنــد. 
ــود  ــان کمب ــف هم چن ــای مختل ــا روش ه ــده ب ــگاری ش ــای گاهن ــود نمونه ه ــه نب گرچ
عمــده مطالعــات نوســنگی شــدن در منطقــه اســت امــا تــا فراهــم شــدن زمینه هــا بــرای 
ــودن مباحــث نوســنگی  ــرای مطــرح ب ــوان ب ــد می ت ــات روزآم ــده و مطالع کاوش هــای آین

ــه طــرح و تحلیــل داده هــا براســاس اطالعــات موجــود پرداخــت.  منطقــه ب

آثار حاصل از بررسی های جدید
ــای  ــردد. داده ه ــفال می گ ــنگی باس ــای نوس ــامل محوطه ه ــا ش ــد تنه ــی های جدی بررس
جمــع آوری شــده از ســطح تپه هــا بیشــتر شــامل قطعــات ســفالی بــوده اســت و ابزارهــای 
ــد  ــه فرآین ــرایط ب ــن ش ــد. ای ــم می خوردن ــا به چش ــر روی محوطه ه ــدرت ب ــه ن ــنگی ب س
ــفال های  ــردد. س ــاز می گ ــدت ب ــد م ــه در بلن ــت بوم منطق ــتقرارها و زیس ــکل گیری اس ش
ــا  ــت و ی ــورت درش ــی کاه به ص ــاموت گیاه ــا ش ــاز و ب ــی دست س ــنگی منطقه همگ نوس
ــی  ــل به صورت ــرم متمای ــرم، ک ــفال ها ک ــگ س ــده رن ــد. عم ــده بوده ان ــرد ش ــورت خ به ص
ــی  ــًاً ســطحی پرداخــت و صیقل ــز، قهــوه ای و گاه ــه رنگ هــای ســیاه، قرم ــا نقوشــی ب ب
  )A2, B1, B2, C1, C2, D3, D4 :ــماره های ــر 1، ش ــر )تصوی ــای کهن ت ــده در فازه ش
ــر و  ــی بهت ــا فرم ــا ب ــی و ام ــت معمول ــا پرداخ ــطحی ب ــا س ــگ ب ــز رن ــفال های قرم و س
ــر  ــد )تصوی ــنگی بوده ان ــر دوران نوس ــل جدیدت ــش در مراح ــدون نق ــراًً ب مشــخص تر و اکث
1، شــماره های: A1, A3, A4, B3, B4, D1, D2, E1, E2, E3( . فــرم اکثــر ظــروف 
زمخــت و قطــور مربــوط بــه خمره هــا و ظــروف ظریف تــر متعلــق بــه پیاله هــا و کاســه ها 
در اندازه هــای متفــاوت می باشــد )تصویــر 3(. نقــوش ســفال ها هندســی و شــامل خطــوط 
ــد. از خطــوط صــاف  باریــک مــوازی و متقاطــع کــه لوزی هــا را تشــکیل می دهنــد، بوده ان
ــر 2(.  ــورد )تصوی ــم می خ ــر به چش ــی کمت ــوط منحن ــت و خط ــده اس ــتفاده ش ــتر اس بیش
ــای  ــناختی محوطه ه ــی های باستان ش ــده از بررس ــت آم ــفال به دس ــه س ــدود 340 قطع ح
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی م ــری و تکنیک ــاظ ظاه ــفال ها از لح ــات س ــی قطع ــنگی تمام نوس
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گرفتنــد. از مجمــوع 340 قطعــه ســفال 42% رنــگ درونــی ظــروف کــرم رنــگ و مشــتقات 
مشــابه آن و 54% قرمزروشــن تــا تیــره و مشــابه آنــان اســت و 4% مابقــی خاکســتری و 
صورتــی رنگ انــد. 51% رنــگ ســطح خارجــی ظــروف کــرم رنــگ و مشــتقات آن و %45 
ــا 9% ســفال های دوران نوســنگی در  ــرد. تنه ــر می گی ــگ و مشــتقات آن را در ب ــز رن قرم
ایــن حــوزه منقــوش بوده انــد. در 2% جامعــه آمــاری ســفال فقــط ســطح درونــی ظــروف 
منقــوش بــوده و در 6% فقــط ســطح بیرونــی ظــروف مــورد طراحــی قــرار گرفــت. در یــک 
ــوده اســت. 2 % ســطح درونــی  1% هــر دو ســطح داخلــی و خارجــی ظــروف منقــوش ب
ظــروف، 10% ســطح بیرونــی و 10% در هــر دو ســطح ظــروف صیقــل مشــاهده گردیــد. 
ــد. از دیگــر  ــگ بوده ان ــرم رن ــگ و 6% ک ــز رن ــره ســفال ها دود زده، 36% قرم 58% خمی
مشــخصه تکنیکــی ســفال دوره نوســنگی ایــن حــوزه شــاموت گیاهــی پراکنــده اســت کــه 
ــم  ــی متراک ــاموت گیاه ــا ش ــفال هایی ب ــده را س ــاری و 17% باقی مان ــه آم 83% جامع
ــی  ــاموت گیاه ــم راه ش ــی به ه ــاموت معدن ــوع 4% ش ــد. از مجم ــاص داده ان ــود اختص به خ
ــود. %60  ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــنگی م ــر دوران نوس ــروف ظریف ت ــده در ظ پراکن
ــی  ــل و کاف ــی کام ــی 40% دارای پخت ــص و ناکاف ــی ناق ــفال ها دارای پخت ــوع س از مجم
ــفال ها  ــده س ــن اســاس نگارن ــر ای ــد و ب ــر بوده ان ــی متغی ــفال ها دارای ضخامت ــد. س بوده ان
ــم  ــر( 55% و ضخی ــر( 18%، متوســط )8-12 میلی مت ــف )4-7 میلی مت را در ســه رده ظری

ــور 1391(. ــود )رمضان پ ــدی نم ــر( 27% طبقه بن ــش از 12 میلی مت )بی

ســفال های  تکــه   :1 تصویــر 
تپــه.  دوروس   :A1-A2 نوســنگی 
A3: غــار کمربنــد. A4: غــار هوتــو. 
 :B2 .ــی ــس کت ــه نرگ B1-C2: تپ
 :B4 .ــه ــاب تپ ــه. B3: عن ــک تپ ولی
تپــه سواســری. C1: طــوق تپــه. 
ــه  ــی. D2-F1: تپ ــه جن کت D1: تپ
تپــه   :D3 بــرار.  چهــار  ســلطان 
ــاد. F2: مظفــر تپــه شــرقی.  شــاه آب
ــه  ــی. D4: تپ ــه غرب ــر تپ F3: مظف

ــازی. چم
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A1- ــر 2: طراحــی نقــوش تصوی
تپــه   :A2 تپــه.  طــوق   :D1-D2
نرگــس کتــی. A3-A4: ولیــک تپــه. 
B1: تپــه جن کتــی. B2: مظفــر تپــه 
شــرقی. B3: مظفــر تپــه غربــی. 
ــه  ــاد. C2-C3: تپ ــاه آب ــه ش C1: تپ
ســلطان چهــار بــرار. C4: دوروس 

ــازی. ــه چم ــه. D3: تپ تپ

موقعیت و چشم انداز استقرارهای نوسنگی 
ــن محوطه هــا را  ــرد. ای ــرار می گی ــه ق ــن پژوهــش 9 محوطــه مــورد معرفــی و مطالع در ای
از لحــاظ پراکنــش و مــکان گزینــی در ســه بخــش از یــک ناحیــه واقــع شــده اند. فــرض 
مــا ایــن اســت کــه ایــن بخــش هــا را می تــوان، مناطــق منشــا قلمــداد کــرد کــه فرآینــد 
نوســنگی شــدن در آن جــا شــکل گرفتــه اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن فــرض هــا بســتر 
ســازی کاوش هــا و پژوهش هــای آینــده در منطقــه اســت و تنهــا به عنــوان زمینــه ســاز و 

ــت. ــه آن نگریس ــوان ب ــا می ت ــاخت پژوهش ه زیرس

استقرارهای پیرامون غار کمیشان
تپه کمیشانی 

ایــن تپــه در فاصلــه 500 متــری شــمال غــار کمیشــان قــرار دارد. ایــن محوطــه کوچــک 
ــه  ــراف دارد. تپ ــای اط ــطح زمین ه ــاع از س ــر ارتف ــاحت و 1 مت ــر مس ــدود 2000 مت در ح
کمیشــانی در فاصلــه 500 متــری بــا دامنه هــای رشــته کــوه البــرز و فاصلــه 20 کیلومتــری 
از ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع 35 متــری از ســطح آب هــای آزاد قــرار 
دارد. هیــچ جریــان آب ســطحی از فاصلــه نزدیک تــر از 3 کیلومتــری از ایــن محوطــه عبــور 

نمی کنــد. 
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طوق تپه 
ایــن محوطــه تپــه کوچــک و کــم ارتفاعــی بــه مســاحت نیــم هکتــار بــا ارتفــاع کمتــر از 2 
متــر اســت کــه در نزدیکــی یــک رودخانــه فصلــی کوچــک در 7 کیلومتــری شــمال غربغار 
ــرار  ــدران ق ــای مازن ــری ســاحل دری ــرز 13 کیلومت ــوه الب ــای رشــته ک کمیشــان و دامنه ه
دارد. دشــت مســطح و همــواری کــه طــوق تپــه در آن واقــع اســت 8 متــر از ســطح آب هــای 

آزاد ارتفــاع دارد . 

تپه جن کتی 
ایــن محوطــه در 9 کیلومتــری شــمال غــار کمیشــان و دامنه هــای رشــته کــوه البــرز و 11 
کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع -8 متــری از ســطح آب هــای آزاد 
قــرار دارد. یــک رودخانــه فصلــی از 2 کیلومتــری شــرقی و یــک رودخانــه فصلــی دیگــر از 
3 کیلومتــری غربــی ایــن محوطــه در جریــان اســت. ایــن محوطــه بیــش از یــک هکتــار 

مســاحت و در حــدود 3 متــر از ســطح زمین هــای اطــراف ارتفــاع دارد. 
تپه سواسری 

ایــن محوطــه در 2 کیلومتــری شــمال محوطــه جن کتــی و 11 کیلومتــری غــار کمیشــان و 
9 کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران واقــع اســت. ایــن محوطــه تپــه ای کوچــک 
بــا 3500 متــر مســاحت و 2 متــر ارتفــاع از ســطح زمین هــای اطــراف اســت. یــک رودخانــه 
فصلــی کوچــک نیــز از حــدود یــک کیلومتــری شــرق ایــن محوطــه در گــذر اســت. ایــن 

محوطــه در ارتفــاع 10- متــری از ســطح آب هــای آزاد قــرار دارد.

تصویــر 3: طراحــی فــرم ظــروف 
 :A2-C1 .ــر تپــه غربــی A1: مظف
 :A3-B2-B3 .تپــه نرگــس کتــی
دوروس تپــه. A4: غــار کمربنــد.  
B4-C2-C3- .ــری ــه سواس B1: تپ
 :D1-D2 هوتــو.  غــار   :C4-D3

طــوق تپــه. D4: تپــه جن کتــی.
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ولیک تپه 
ــته  ــای رش ــان و دامنه ه ــار کمیش ــمال غربی غ ــری ش ــه 7 کیلومت ــه در فاصل ــن محوط ای
کــوه البــرز و 15 کیلومتــری از ســاحل امــروزی دریــای مازنــدران و در ارتفــاع 6 متــری از 
ســطح آب هــای آزاد واقــع اســت. ایــن محوطــه دارای یــک و نیــم هکتــار وســعت و 4 متــر 
ــه  ــی از فاصل ــه کوچــک فصل ــک رودخان ــاع از ســطح زمین هــای اطــراف می باشــد. ی ارتف

حــدود 2 کیلومتــری ایــن محوطــه در جریــان اســت. 

مظفر تپه غربی 
ــه 700  ــه شــرقی و فاصل ــر تپ ــرب محوطــه مظف ــری غ ــه 500 مت ــن محوطــه در فاصل ای
متــری غــرب محوطــه ســلطان 4 بــرار و در اراضــی کشــاورزی 8 کیلومتــری شــمال غــار 
کمیشــان و دامنه هــای رشــته کوه هــای البــرز و در فاصلــه 13 کیلومتــری ســاحل امروزیــن 
دریــای مازنــدران و در ارتفــاع 2- متــری از ســطح آب هــای آزاد واقــع اســت. یــک رودخانــه 
فصلــی کوچــک نیــز از فاصلــه 1.5 کیلومتــری آن در جریــان اســت. ایــن محوطــه امــروزه 
ــای آن  ــی از بقای ــاده از روی بخش ــک ج ــا ی ــت و تنه ــده اس ــطیح ش ــل تس ــور کام به ط
ــد.  ــر می باش ــر از 2 مت ــراف کمت ــای اط ــه زمین ه ــبت ب ــاده نس ــن ج ــاع ای ــذرد. ارتف می گ
ــدود  ــطحی در ح ــاده در س ــرف ج ــه در دو ط ــن محوط ــده از ای ــی باقی مان ــای فرهنگ بقای

5000 متــر پراکنــده اســت.

تصویــر 4: پراکندگــی محوطه های 
نوســنگی و ارتفــاع )1- غــار کمیشــان. 
2- غــار هوتــو. 3- غــار کمربنــد. 
ــانی.  ــه کمیش ــه. 5- تپ ــار التپ 4- غ
6- طــوق تپــه. 7- تپــه نرگــس کتــی. 
8- ولیــک تپــه. 9- تپــه ســلطان 
چهــار بــرار. 10- مظفــر تپــه. 11- تپه 
ــری. 13-  ــه سواس ــی. 12- تپ جن کت

ــه(. ــه. 14- دوروس تپ ــاب تپ عن
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تصویــر 6: پراکندگــی محوطه های 
ــا  ــه دری ــه نســبت ب نوســنگی و فاصل
ــو.  ــار هوت ــان. 2- غ ــار کمیش )1- غ
3- غــار کمربنــد. 4- غــار التپــه. 
ــه.  ــوق تپ ــانی. 6- ط ــه کمیش 5- تپ
ــک  ــی. 8- ولی ــس کت ــه نرگ 7- تپ
ــرار.  ــار ب ــلطان چه ــه س ــه. 9- تپ تپ
10- مظفــر تپــه. 11- تپــه جن کتــی. 
12- تپــه سواســری. 13- عنــاب تپــه. 

14- دوروس تپــه(

محوطه سلطان چهار برار 
ایــن محوطــه در 200 متــری شــرق محوطــه مظفــر تپــه شــرقی و 700 متــری محوطــه 
ــای  ــته کوه ه ــای رش ــان و دامنه ه ــار کمیش ــمال غ ــری ش ــی و 8 کیلومت ــه غرب ــر تپ مظف
البــرز و در فاصلــه 13 کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع 8- متــری 
ــه 1.5  ــز از فاصل ــک نی ــی کوچ ــه فصل ــک رودخان ــت. ی ــع اس ــای آزاد واق ــطح آب ه از س
کیلومتــری آن در جریــان اســت. ایــن محوطــه دارای ارتفــاع می پردازیمــی نبــوده و امــروزه 
ــای  ــرد. داده ه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــتای آجن ــی روس ــتان اهال ــوان گورس به عن

فرهنگــی در ایــن محوطــه نیــز در ســطحی در حــدود 3000 متــر پراکنــده اســت

استقرارهای پیرامون غار التپه
دوروس تپه 

ــه، 7/5  ایــن محوطــه در دشــتی مســطح و همــوار در 4 کیلومتــری شمال شــرقی غــار التپ
کیلومتــری خلیــج گــرگان )یــا خلیــج میانکالــه( و ارتفــاع 7 متــری از ســطح آب هــای آزاد 
قــرار دارد. رودخانــه شــاکیله کــه از دره هــای مشــرف بــه منطقــه سرچشــمه گرفتــه اســت از 
2 کیلومتــری ایــن محوطــه جریــان دارد. ایــن تپــه در بررســی های اطلــس باستان شناســی 
ــی  ــه دوران تاریخ ــک محوط ــوان ی ــی و به عن ــه یعقوب ــام تپ ــا ن ــال 1386 ب ــور در س کش
معرفــی شــده بــود. )ن.ک بــه: کوهپــر 1386(. دوروس تپــه دارای 5000 متــر مســاحت و 2 

ــد.  ــراف می باش ــای اط ــطح زمین ه ــاع از س ــر ارتف مت
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تصویــر 5: پراکندگــی محوطه های 
بــه  نســبت  فاصلــه  و  نوســنگی 
رودخانه هــا )1- غــار کمیشــان. 2- 
غــار هوتــو. 3- غــار کمربنــد. 4- غــار 
ــه کمیشــانی. 6- طــوق  ــه. 5- تپ التپ
تپــه. 7- تپــه نرگــس کتــی. 8- ولیک 
ــرار.  ــار ب ــلطان چه ــه س ــه. 9- تپ تپ
10- مظفــر تپــه. 11- تپــه جن کتــی. 
12- تپــه سواســری. 13- عنــاب تپــه. 

ــه(. 14- دوروس تپ

استقرارهای پیرامون غار هوتو و کمربند
عناب تپه 

ــته  ــای رش ــد و دامنه ه ــو و کمربن ــای هوت ــمال غاره ــری ش ــه در 7 کیلومت ــن محوط ای
ــاع  ــه و در ارتف ــان کال ــج می ــی خلی ــای جنوب غرب ــری انته ــه 6 کیلومت ــرز و فاصل ــوه الب ک
9- متــری از ســطح آب هــای آزاد قــرار دارد. امــروزه  هیــچ جریــان ســطحی آبــی از نزدیکــی 
ایــن محوطــه عبــور نمی کنــد. ایــن محوطــه دارای یــک هکتــار مســاحت و ارتفــاع 3 متــر 
از ســطح دشــت می باشــد. ناحیــه ای کــه عنــاب تپــه در آن واقــع اســت بــه لحــاظ نزدیکــی 
ــرای  ــه ای مرتعــی ب ــوده و ناحی ــل کشــت ب ــر قاب ــا دارای خــاک نســبتًا شــور و غی ــه دری ب

دام داران اســت.

نتیجه گیری
بحث: نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمین های پَست مازندران 

زیســت و تســلط انســان در عصــر فــرا پارینه ســنگی بــر دشــت های پَســت شــرق 
ــن اقلیــم و شــرایط  ــا ای ــاق ب ــدران مشــخص اســت. احتمــااًل افزایــش جمعیــت، انطب مازن
ــس  ــداوم حضــور انســان در پ ــه ت ــوری منجــر ب ــی و جان ــاعد زیســت از لحــاظ گیاه مس
ــرایط  ــان ش ــتر زم ــًا در بس ــا مطمئن ــت. ام ــده اس ــه ش ــنگی در منطق از دوران فراپارینه س
ــه روش هــای مطمئن تــری  ــر می شــده و انســان ب ــه  روزت ــرای حضــور مــدام و زیســت ب ب
ــه تحــرک  ــزم ب ــذا مل ــع آوری غ ــکار و جم ــی آورده اســت. ش ــاش روی م ــرار مع ــرای ام ب

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1121392

ــرک  ــن تح ــد ای ــرایطی می توان ــه ش ــت چ ــن اس ــئوال ای ــون س ــت. اکن ــی اس و جابه جای
ــی  ــه چگونگ ــخ ب ــد پاس ــرایط می توان ــن ش ــف ای ــد.؟ کش ــینی کن ــه یک جانش ــر ب را منج

ــد.  ــنگی باش ــه نوس ــنگی ب ــان های فراپارینه س ــش انس گرای
ــا بازگشــت بــه اقتصــاد معیشــتی انســان در دوران   براســاس متغییرهــای زیســت بوم ب
ــزان خــوراک خــود  ــن شــکارگران بیشــترین می ــه ای ــت ک ــوان دریاف فراپارینه ســنگی می ت
ــاه  ــادی از گی ــات زی ــد اطالع ــد. هرچن ــوران به دســت می آوردن ــد و شــکار جان را از راه صی
ــی  ــک دریای ــرگ، ف ــزال، گ ــر: غ ــی نظی ــکار جانوران ــت. ش ــت نیس ــی در دس باستان شناس
ــه ای  ــدران نکت ــای مازن ــه دری ــه ب ــت. توج ــته اس ــنگی رواج داش ــش از نوس در دوران پی
ــس از  ــت. پ ــاش اس ــن مع ــرای تأمی ــی ب ــوان منبع ــان ها به عن ــن انس ــرای ای ــی ب اساس
ــراز آب  ــس روی در ت ــزان پَ ــش می ــاهد افزای ــل ش ــال قب ــین در 12000 س دوران نئوکاس
ــا نهشــته های  ــس روی دشــت های خشــکی ب ــن پَ ــال ای ــدران هســتیم. به دنب ــای مازن دری
شــور دریایــی باقی مانــده اســت. امــا بنــا بــر شــواهد باستان شــناختی هنــوز حضــور انســان 
در پــس از ایــن تاریــخ در منطقــه وجــود دارد. بــا پَــس روی و ازدیــاد فاصلــه ســاحل دریــا 
تــا غارهــا یکــی از منابــع غذایــی بــرای غارنشــیان از دســت رفتــه به نظــر می آیــد. توجــه 
بــه موقعیــت حضــور اســتقرارهای نوســنگی در دشــت ها می توانــد بیان گــر مســایل 
مهمــی  باشــد. فاصلــه بیــش از 5 کیلومتــری از دامنه هــا در مراحــل اولیــه دوران نوســنگی 
ــری اســتقرارها در اواخــر دوران نوســنگی حاکــی از  ــه بیــش از 10 کیلومت باســفال و فاصل
ــدم  ــت ع ــه ای و دامنه هاس ــی کوه پای ــنگی و نواح ــان های نوس ــان انس ــاط می ــدم ارتب ع
ــزار ســنگی از بررســی های ســطحی محوطه هــای  ــودن اب ــدک ب ــا بســیار ان شناســایی و ی
نوســنگی بــا ســفال در دشــت می توانــد دلیــل دیگــر از عــدم ارتبــاط بــا کوه پایه هــا باشــد. 
ــزار ســنگی مــورد اســتفاده  زیــرا منابــع ســنگ های چــرت و فلینــت کــه بــرای ســاخت اب
قــرار می گیــرد در کوه پایه هــا قــرار دارد کــه بســیار مرغوب تــر و مناســب تر از قلــوه 

ــتند.  ــت هس ــرزمین های پَس ــود در س ــه ای موج ــنگ های رودخان س
اســتقرارهای نوســنگی احتمــااًل در فاصلــه نزدیک تــری بــه دریــا نســبت بــه 
ــطحی  ــات س ــا و جریان ــا روده ــی ب ــه نزدیک ــن فاصل ــد. هم چنی ــرار گرفته ان ــا ق کوه پایه ه
ــا و  ــه دری ــان ب ــی انس ــه دسترس ــتقرار ک ــرایط اس ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــته اند. ب ــز داش نی
ــن  ــان های ای ــنگی انس ــه در دوره نوس ــت ک ــان داش ــوان بی ــت می ت ــان اس ــا آس روده
ــد.  ــع تأمیــن خــوراک بنگرن ــوان یکــی از مناب ــه می توانســتند از ایــن ظرفیت هــا به عن ناحی
ــی  ــوران دریای ــری و شــکار جان ــر ماهی گی ــی نظی ــه فعالیت های ــوان ب ــال می ت ــوان مث به عن
ــی اشــاره نمــود کــه پیشــتر شــواهد آن  ــان و صدف هــای آب ــی اســتفاده از نرم تن ــا حت و ی
ــود. آزمایشــات مولکولــی  در تپــه آســیاب در غــرب ایــران مــورد شناســایی قــرار گرفتــه ب
گــرگ و اســالتر بــر روی ظــروف ســفالی ســاکنان غــار کمربنــد بیان گــر ایــن اســت کــه 
ــده  ــی به دســت آم ــای لبن ــیر و فرآورده ه ــداری و پخــت ش ــه منظــور نگه ــن ظــروف ب ای
 .)Gregg and Slater 2012( ــت ــده اس ــتفاده می ش ــی اس ــفند اهل ــز و گوس ــیر ب از ش
ایــن نکتــه مویــد اهمیــت دام داری در مقابــل کشــاورزی بــرای تولیــد غذاســت. داده هــای 
جانــور باستان شناســی غــار هوتــو و کمربنــد نیــز نشــان دهنــده حضــور چارپایــان اهلــی در 
دوران نوســنگی اســت )Coon, 1951: 49(. ایــن مطلــب را احتمــااًل می تــوان بــا شــرایط 
جغرافیایــی منطقــه نیــز آزمــود. مطمئنــًا بــا گذشــت زمانــی در حــدود ســه تــا چهــار هــزار 
ســال از پَــس روی آب دریــای مازنــدران بســتر شــور منطقــه نمی توانــد شــرایط مســاعدی 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



113 نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمین های ...

ــع و چمن زارهــا و  ــرای به وجــود آمــدن مرات ــه ب ــا زمین ــرای کشــاورزی داشــته باشــد. ام ب
ــه  ــگاری محوطــه نوســنگی طــوق تپ ــا می شــده اســت. الیه ن ــق اقتصــاد دام داری مهی رون
و محوطــه تپــه عباســی1 از دوران مــس و ســنگ نیــز مویــد ایــن مطلــب اســت. نخســتین 
الیــه فرهنگــی محوطــه طــوق متعلــق بــه دوران نوســنگی باســفال )ماهفــروزی 1386( و 
نخســتین الیــه تپــه عباســی متعلــق بــه مرحلــه انتقالــی مــس و ســنگ اســت کــه مســتقیمًاً 

ــد.  ــرار گرفته ان ــاحلی ق ــور س ــه ای و ش ــته های ماس ــر روی نهش ب
امــروز بــا گذشــت بیــش از 12000 ســال هنــوز خــاک اراضــی جلگــه ای ایــن منطقــه 
ــه  ــردم منطق ــر م ــش اکث ــه پی ــد ده ــا چن ــوده و ت ــالح )شــوری( ب دارای درصــد کمــی ام
ــه  ــه ب ــن منطق ــینان امروزی ــاغل روستانش ــزء مش ــان ج ــد. دام داری هم چن دام دار بوده ان
ــا و  ــیه روده ــی در حاش ــای آب ــه روش ه ــالت ب ــج و غ ــاورزی برن ــد. کش ــاب می آی حس
دیــم در مناطــق دور از منابــع آبــی تنهــا در چنــد دهــه گذشــته رونــق یافتــه اســت. صیــد 
ــه در منطقــه وجــود  ــاالب میانکال ــدران و ت ــای مازن ــی از دری ــز به صــورت فصل و شــکار نی
ــد از  ــکار و صی ــود دارد. ش ــی وج ــاغلی تخصص ــورت مش ــروزه به ص ــادی ام ــا صی دارد. ام
ــی در  ــع غذای ــن مناب ــای تأمی ــی از روش ه ــت یک ــز می توانس ــنگی نی ــا در دوران نوس دری
ــه  ــنگی ب ــتقرارهای نوس ــی اس ــوان نزدیک ــر را می ت ــن ام ــل ای ــد. دلی ــادی باش ــار صی کن
ــا  ــا دام دار ی ــر انســان های عصــر نوســنگی تنه ــن صــورت اگ ــر ای ســاحل دانســت. در غی
ــرگ  ــزال و گ ــر غ ــی نظی ــا شــکارگر جانوران ــود رو و ی ــان خ ــوراک و گیاه ــده خ گردآوردن
ــتقرار  ــرای اس ــب تری ب ــت مناس ــت موقعی ــا می توانس ــه و دامنه ه ــیه کوه پای ــد حاش بوده ان
ــا ایــن شــیوه امــرار معــاش باشــد. دلیــل دیگــر در اثبــات حرکــت انســان های  جوامعــی ب
ــا  ــت دری ــه و اهمی ــمال و توج ــمت ش ــه س ــا ب ــس روی دری ــال پَ ــنگی به دنب ــر نوس عص
ــت.  ــان داش ــنگی بی ــی دوران نوس ــی زمان ــتر توال ــوان در بس ــع را می ت ــن جوام ــرای ای ب
ــه  ــت ک ــده اس ــرز ش ــه مح ــه در منطق ــورت گرفت ــد ص ــی های جدی ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــدران دارای  ــای مازن ــاحل دری ــه س ــا ب ــن محوطه ه ــا و نزدیک تری ــمالی ترین محوطه ه ش
داده هــای ســطحی از دوران هــای جدیدتــر نوســنگی بــا ســفال و در برخــی مــوارد هــم راه بــا 
ســفال های مرحلــه انتقالــی مــس و ســنگ و دوره مــس و ســنگ هســتند. امــا بــر اســاس 
ــواد  ــا، م ــاحل دری ــه س ــبت ب ــتقرارها نس ــن اس ــطحی، جنوبی تری ــای س ــه ی داده ه مطالع
ــا ســفال را دارا می باشــند. تنهــا محوطــه  فرهنگــی و ســفال های اوایــل دوران نوســنگی ب
نوســنگی بی ســفال شناســایی شــده در منطقــه در فاصلــه 300 متــری از دامنــه و کوه پایــه 
و غــار کمیشــان قــرار دارد و هیــچ مــوردی در فاصلــه بیشــتر از ایــن نســبت بــه کوه پایــه 

مشــاهده نشــده اســت. 
ــه  ــن ناحی ــنگی در ای ــه نوس ــش ب ــت گرای ــان داش ــوان بی ــوق می ت ــل ف ــر دالی  بناب
اندکــی متفــاوت بــا دیگــر نواحــی شــناخته شــده در منطقــه می باشــد. بــا در نظــر گرفتــن 
چشــم اندازها و موقعیــت قرارگیــری محوطه هــا در منطقــه می تــوان بیــان داشــت 
احتمــااًل انســان های عصــر نوســنگی منطقــه در تأمیــن معــاش خــود دارای طیــف گســترده 
ــه ی شــکار و  ــر پای ــد. اقتصــاد معیشــتی جوامــع نوســنگی ایــن منطقــه ب اقتصــادی بوده ان
ــااًلً  ــت؛ احتم ــه اس ــکل گرفت ــور دام داری ش ــکی و همین ط ــای و خش ــوران دری ــد جان صی

ــده اســت.  ــامل می ش ــا را ش ــی آن ه ــع غذای ــز بخشــی از مناب ــان نی ــع آوری گیاه جم

1.  تا کنون هیچ گزارشی از الیه نگاری تپه عباسی توسط کاوشگر آن منتشر نشده است. نگارنده  ) رمضان پور ( در پروژه کاوش تپه 
عباسی سرپرست کارگاه الیه نگاری بوده است.
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ــرات اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی  ــه ســبب تغیی وقفــه در کاوش هــا و پژوهش هــا ب
ــای  ــه در پژوهش ه ــداوم وقف ــب ت ــالمی موج ــالب اس ــورد انق ــن م ــت. در ای ــی اس طبیع
نوســنگی پَســت مازنــدان شــد. ایــن وقفــه، رهــا شــدن پژوهش هــا و بــه فراموشــی ســپرده 
ــه  ــن مقال ــت ای ــد اس ــت. امی ــته اس ــال داش ــه را به دنب ــادی در منطق ــایل بین ــدن مس ش
ــناختی  ــه مســایل باستان ش ــه ب ــر و توج ــات پژوهشــی کالن نگ ــرح مجــدد موضوع ــه ط ب
ایــن منطقــه بیانجامــد. هــم کاران باستان شــناس مــا کــه در بدنــه اجرایــی ســازمان میــراث 
فرهنگــی فعالیت هــای مستندســازی، بررســی و شناســایی اداری و اجرایــی را انجــام 
ــی را  ــه مســایل کل ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــوان کاف ــت و ت ــی اســت کــه وق ــد طبیع می دهن
نداشــته باشــند. در ایــن مقالــه کوشــیده ایم در کنــار ارایــه اطالعــات توصیفــی کــه حاصــل 
ــای  ــرح دیدگاه ه ــه ط ــت، ب ــور( اس ــین رمضان پ ــدگان )حس ــی از نگارن ــی های یک از بررس
ــاره نوســنگی و نوســنگی شــدن در منطقــه به عنــوان زیرســاخت اولیــه و مبانــی  کلــی درب
ــات  ــه اطالع ــی ارای ــه مدع ــن مقال ــه ای ــت ک ــی اس ــم. بدیه ــده بپردازی ــای آین پژوهش ه
بینــادی حاصــل از کاوش و پژوهش هــای بلنــد مــدت نیســت و بــه طــرح نظریــه ای جدیــد 
ــه ی  ــه نظری ــد ک ــا نویســندگان آن معتقدن ــردازد، ام ــد نوســنگی شــدن نمی پ ــاره فرآین درب
چنــد منشــاء بــودن ایــن فرآینــد در منطقــه خاورمیانــه بــا یافته هــای جدیــد باستان شناســی 

ــتری دارد. ــت بیش ــران مطابق ــمال ای ــزی و ش ــه زاگرس مرک ــژه در منطق ــران به وی ای
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