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دامنههــای شــمالی رشــته کوههــای البــرز بــه نواحــی پَســت و جلگـهای منتهــی بــه دریــای
مازنــدران محــدود میگردنــد .بــر اســاس کاوشهــای باستانشــناختی گذشــته کــه در
ناحیــه شــرق مازنــدران در محوطههایــی نظیــر غارهــای :هوتــو ،کمربنــد ،کمیشــان و التپــه
صــورت گرفتــه بــود مــواد فرهنگــی دوران فراپارینهســنگی و نوســنگی بهدســت آمــد.
ایــن پژوهشهــا و اطالعــات بهدســت آمــده از کاوشهــا و بررســیهای باستانشــناختی
یــاد شــده در شــرق مازنــدران در شــمال ایــران اطالعــات پایــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش
اســت .هـمراه بــا اطالعــات توصیفــی و پایــه از تاریخچــه باستانشناســی نیــز بــرای تبیــن
پژوهشهــا اســتفاده شــده اســت .بررســی سیســتماتیک باستانشــناختی اخیــر ()1391
کــه توســط یکــی از نگارنــدگان (حســین رمضانپــور) در ایــن ناحیــه انجــام شــد بــه
شناســایی شــواهد باستانشــناختی از دوران نوســنگی منتــج شــد .هــدف از ایــن پژوهــش
مطالعــه نوســنگی و نوســنگی شــدن در شــمال البــرز بهخصــوص ســرزمینهای پَســت
شهرســتانهای نــکا و بهشــهر اســت .در بیــان چگونگــی و تحلیــل فرآینــد نوســنگی شــدن
از ویژگیهــای زمینشــناختی ،جغرافیــا و مطالعــات نوســانات دریــای مازنــدران در دههــزار
ســال گذشــته اســتفاده شــده اســت .بــر اســاس بررســیهای باستانشــناختی اخیــر و
بــا اســتفاده از دادههــای زمینشناســی و جغرافیایــی نحــوه مکانگزینــی اســتقرارهای
نوســنگی در ســرزمینهای پَســت شــمال البــرز ارتبــاط معنــی داری بــا اســتقرارهای
فراپارینهســنگی در دامنههــا و غارهــا دارد .بــه عبــارت دیگــر فــرض کلــی ایــن پژوهــش
ایــن اســت کــه غارهــای :هوتــو ،کمربنــد ،التپــه و کمیشــان بهعنــوان هســته و منشــا
گرایــش بــه نوســنگی و نوســنگی شــدن در منطقــه بــوده اســت.
کلیدواژگان :نوسنگی ،نوسنگی شدن ،شرق مازندران ،بررسیهای باستانشناختی.
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بهطــور کلــی بــا افزایــش دانســتهها و انباشــت یافتههــای توصیفــی باستانشناســی،
اصطالحــات بــه روز میشــوند .ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه اصطالحــات قدیمتــر
کاربریشــان را از دســت میدهنــد ،بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه رویکردهــا و
اصطالحــات دقیقتــر شــده و تقویــت میشــوند .در ایــن میــان تئوریهــا نیــز نقــش
عمــدهای دارنــد :اصطالحــات جدیــد در مــوارد زیــادی محصــول بهکاربســتن تئوریهــا
در میــدان عمــل اســت .برایــن اســاس اصطالحــات مربــوط بــه نوســنگی ضرورتــ ًا
مقابــل همدیگــر نیســتند؛ بلکــه در بیشــتر مــوارد مکمــل همدیگــر هســتند .حتــی اگــر
اصطالحــات جدیــد را وابســته بــه رویکردهــای نظــری نویــن بدانیــم .تئوریهایــی کــه در
مقابــل هــم شــکل گرفتــه و تقویــت میشــدهاند ،عمومـ ًا وجــوه مختلــف از یــک پدیــده را
(در اینجــا نوســنگی) بحــث کــرده و معرفــی میکننــد .هــر رویکــرد از منظــر و پنجــرهای
خــاص بــه موضــوع نــگاه میکنــد و ایــن تکثــر نگاههــا ،تکمیــل دانســتهها از منظرهــای
مختلــف را موجــب میشــود.
ناحی ـهای میــان رشــته کــوه البــرز و دریــای مازنــدران (شــمال ایــران ،مازندران)کــه از
شــرق ،هــم مــرز بــا جنوبغربــی ترکمنســتان اســت و از غــرب بــه پیـشروی البــرز بهســوی
ســرزمینهای پَســت شــمال و گیــان منتهــی میشــود ،در ایــن پژوهــش ســرزمینهای
پَســت مازنــدان خوانــده میشــود .بهطــور کلــی ســرزمینهای پَســت مازنــدان گذرگاهــی
از شــرق بــه غــرب ،از شــمال خراســان تــا آذربایجــان را در شــمال ایــران شــامل میشــود.
منطقــه مــورد مطالعــه در شــرقیترین نواحــی ایــن داالن (شــرق مازنــدران) ،جلگـهای وجــود
دارد کــه از شــمال بــه دریــای مازنــدران و از جنــوب بــه رشــته کوههــای البــرز محــدود
میگــردد .دامنههــای آهکــی رشــته کوههــای البــرز کــه بــه دوران ســوم زمینشناســی
بــاز میگردنــد در حــدود اواخــر دوران کواترنــر در حــدود  300000هــزار ســال قبــل از زیــر آب
دریــای مازنــدران بیــرون آمــد ( .)Khoshravan 2010ایــن جلگــه در ارتفاعی حداقــل  -20و
حداکثــر  30متــر از ســطح آبهــای آزاد ارتفــاع دارد .همجــواری ســاحل و دامنههــای آهکــی
رشــته کــوه البــرز شــکلگیری غارهایــی در ایــن منطقــه را موجــب شــده اســت .احتمــا ًال بــا
پســروی آب دریــا در حــدود  40000ســال پیــش( )Khoshravan 2010بافــت و زیرســاخت
زیســت انســان در ایــن نواحــی فراهــم شــده اســت .پیشــینه انســان در ایــن محــدوده
براســاس یافتههــای باستانشــناختی بــه دوران پارینهســنگی جدیــد و فراپارینهســنگی بــاز
میگــردد .شــواهد ایــن دوران در مناطقــی نظیــر غارهــای :هوتــو و کمربنــد (Coon 1951,
 )1952غــار التپــه ( ،)McBurney 1968دره زرندیــن (،)Keraudern and Thibult 1973
ناحیــه گــرمرود ( ،)Berillon et al: 2007غــار کمیشــان()Vahdati nasab et al 2012
گــزارش شــده اســت.
احتمــا ًال بــا ادامــه پسرویهــای مرحلـهای و تدریجــی آب دریــای مازنــدران در دوران
نئوکاســپین (حــدود  12000ســال قبــل) ناحیــهای مســطح و همــوار بیــن دامنههــای
کوهســتان و خــط ســاحلی پدیــدار شــد .از ایــن زمــان بــه بعــد بــا رســوب گذاریهایــی کــه
بهواســطه جریانــات ســطحی روان از دامنههــای جنوبــی بهســوی مناطــق پَســت صــورت
میگرفــت ،جلگــهای مرطــوب و حاصلخیــز تشــکیل شــد .ایــن نواحیهــا شــرایط
زیســت گیاهــان و جانــوران و ســپس انســانهای عصــر نوســنگی را فراهــم نمودنــد .در
ایــن مقالــه نوســنگی و نوســنگی شــدن بــا اتــکا بــر تاریخچــه باستانشناســی در ایــن
زیســتبومهای پَســت مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
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نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمینهای ...

نوسنگی و تاریخچه مطالعات آن در شمال ایران

نوســنگی اصطالحــی بــود کــه در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم وارد منابــع باستانشناســی شــد.
چنانکــه از واژه مشــخص اســت "نوســنگی" در ابتــدا بیشــتر ُمعــرف تحولــی فنآورانــه
بــود .ایــن اصطــاح در نیمــه اول قــرن بیســتم بهوســیله باستانشناســان و عمدتــ ًا بــا
کاوشهــای باستانشــناختی و یافتههــای حاصــل از آن تقویــت شــد و گــوردن چایلــد
ایــن اصطــاح را بهطــور تــوام بهعنــوان اصطالحــی فنآورانــه در عیــن حــال معــرف
تطــور الگوهــای معیشــتی مــورد اســتفاده قــرار داد در نتیجــه از اصطالحــی فنآوارنــه
بهنامــی بــرای دوره ارتقــا یافــت (ن.ک بــه .)Mellaart, J, 1957 :منابعــی کــه نوســنگی را
بهعنــوان دوره معرفــی میکردنــد اول از همــه بــازهای زمانــی بــرای آن قایــل میشــدند.
همچنیــن در توالــی و ترتیــب پشــت ســرهم دورههــا از دورههــای قدیمتــر و جدیدتــر بــا
معرفهــا و مبــداء هایــی بازشــناخته میشــدند (ن.ک بــه .)Braidwood L, 1983 :پــس
دورههــا در توالــی معنــی دقیقتــر مییافتنــد؛ چــرا کــه در مقایســه بــا دورههــای قبــل و
بعــد بودنــد .طــی تحــوالت باستانشناســی در نیمــه اول قــرن بیســتم تدریج ـ ًا الگوهــای
فرهنگــی یعنــی شــیوههای معیشــت ،شــیوههای ســکونت و الگوهــای موجــود در مــواد
فرهنگــی 1کــه حاصــل فنآوریهــا بودنــد ،معــرف دورههــا قلمــداد شــدند.
دشـتهای پَســت شــرق مازنــدران در میانــه قــرن بیســتم مــورد توجــه باستانشناســان
قــرار گرفــت .نخســتین گاهنــگاری پیــش از تاریــخ ایــن ناحیــه در ســال  1949-51توســط
کارلتــون اســتانلیکون بــا کاوش در غارهــای :هوتــو و کمربنــد بــر اســاس اصطالحــات
فنآورانــه و خــاص بیــان شــد .کــون دوران میانســنگی را بــا توجــه بــه اقتصــاد معیشــتی
ســاکنان غــار بــه دو مرحلــه شــکارگران فــک و شــکارگران غــزال بــرای غــار کمربنــد و
شــکارگران فــک و شــکارگران گــرگ در غــار هوتــو تقســیمبندی نمــود .کــون دوران
نوســنگی غارهــا را بــا توجــه بــه مــواد فرهنگــی هماننــد ســفال تقســیمبندی نمــود .در
مرحلــه بنــدی هــای وی دوره نوســنگی بیســفال بــه وضــوح مشــخص نیســت .امــا او
بــا جمعبنــدی اطالعــات نوســنگی دو غــار هوتــو و کمربنــد مرحلــه باســفال را مرحلــه
ظــروف پــوک در غــار کمربنــد و مرحلــه بعــد کــه امــروزه مرحلــه انتقــال بــه مــس و
ســنگ نامیــده میشــود را بــا عنــوان مرحلــه ســفال منقــوش از هــم مجــزا نمــود .در ســال
 1964مکبرنــی بــه کاوش در غــار علــی تپــه حــدوداً در  5کیلومتــری شــرق غــار کمربنــد
پرداخــت .وی نهشــتههای دوران میانســنگی غــار التپــه را بــه پنــج مرحلــه طبقهبنــدی
نمــوده و آن را بــا ادوار زمینشــناختی (دریــاس کهــن تــا دریــاس جــوان) مطابقــت داد
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دانســتههای اولیــه از حضــور جوامــع انســانی در دشــتهای پَســت شــرق مازنــدران
در خــارج از غارهــا در دوران نوســنگی در ســال ( 1379ه.ش ).توســط علــی ماهفــروزی بــا
بررســی در حــوزه جنوبشــرق دریــای مازنــدران مشــخص گردیــد (ماهفــروزی  .)1382در
بررســیهای وی محوطههایــی نظیــر تپــه :کمیشــانی ،طــوق تپــه ،نرگــس کتــی ،تپــه
چهلدیــن و مظفــر تپــه بهعنــوان محوطههــای دوران نوســنگی معرفــی شــده بودنــد.
او همچنیــن در ســال  1386محوطــه نوســنگی طــوق تپــه را مــورد کاوش گمانهزنــی و
الیهنــگاری قــرار داد (ماهفــروزی  .)1386فرآینــد انتقــال از نوســنگی بــه مــس و ســنگ
 .1منظــور دقیقــ ًا مطالعــات فنآورانــه اســت کــه بهوســیله باستانشناســان روی مــواد فرهنگــی انجــام میشــود ماننــد تغییــرات
ابزارهــای ســنگی در طــول دورههــای مختلــف یــا تغییــرات ســبکها و فنآوریهــای در ارتبــاط بــا ســفال و معمــاری .از آنجــا
کــه ایــن تحــوالت تنهــا مربــوط بــه فنآوریهــای مربــوط ابزارهــا نیســت اصطــاح « الگوهــای موجــود در مــواد فرهنگــی»
خوانــده میشــود.
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اخیــراً توســط مصطفــی شــریفی در شــرق مازنــدران مــورد بررســی میدانــی و مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت (شــریفی .)1391
پیــش از اینکــه در دهــه  1960میــادی ،باستانشناســی نویــن پــا بگیــرد بــرای
فهــم الگوهــای فرهنگــی در دورههــای مختلــف اطالعاتــی فراتــر از اســتقرارها مدنظــر
باستانشناســان قــرار نگرفتــه بــود .منظــور از اطالعاتــی فراتــر از اســتقرارها ،اطالعاتــی
ماننــد :منابــع طبیعــی از جملــه آب و جنــس خــاک ،پســتی و بلندیهــا و نســبتهای
پیرامونــی اســتقرار بــا خــود اســتقرار اســت .همچنیــن اســتقرارهای همزمــان و ارتباطــات
متقابــل بیــن اســتقرارهای همزمــان ،جــزء اطالعــات فراتــر از اســتقرار اســت .ایــن رویکــرد
بهوســیله باستانشناســان شــوروی ســابق وارد باستانشناســی شــد (Trigger, B,
 .)2006در انسانشناســی ،انتشــارگرایی یــا آنچــه برخــی در منابــع فارســی اشــاعهگرایی
محققــان زمینههــای یــاد شــده رایــج شــده بــود .هســتههای اولیــه
خواندهانــد در بیــن
ِ
توجــه بــه تطورهــا و تغییــرات زمانــی و مکانــی کــه در باستانشناســی جدیــد بــه مثابــه اصل
مطــرح شــدند ،تــا حــدودی ریشــه در انتشــارگرایی دارد .در انتشــارگرایی ســنتگرایانه بــرای
اختراعــات و اکتشــافات منشــائی قایــل میشــدند ،بهنظــر میرســد منشــاءگرایی تحــت
تاثیــر تطورگرایــی هــم بــوده اســت ( .)Thomas, J, 2004بههــر صــورت انتشــارگرایان
در تئوریشــان بــه زمــان و مــکان بــرای انتشــار اختراعــات و نوآوریهــا محوریــت داده
بودنــد .اختراعــات در منشــاء را قدیمتــر حتــی بنیادیتــر از مناطقــی ارزیابــی میکردنــد،
کههمــان اختــراع بــه آن مناطــق و نواحــی وارد شــده اســت (گاراژیــان ،پاپلییــزدی و
دیگــران.)1389 ،
کســانیکه در باستانشناســی بــه پژوهــش در مــورد فرهنگهــای نوســنگی
پرداختنــد ،اکثرشــان از انتشــارگرایان ســنتی هســتند (بــرای مثــال در موضــوع خاورنزدیــک
جمیزمــارت را میتــوان معرفــی کــرد ن.ک بــه .)Mellaart, J, 1957 :یعنــی بــرای
فرهنــگ نوســنگی کــه بعدهــا [براســاس الگوهــای فرهنگــی] روستانشــینی خوانــده شــد
( )Marshall, J 2012منشــاءهایی خــاور نزدیکــی قایــل هســتند .لوانــت یــا مدیترانــه
شــرقی و زاگــرس -تــوروس کــه بههاللحاصلخیــزی مشــهور شــده اســت ،منشــاء
نوســنگی معرفــی شــده و میشــود ( .)Watkins, T. 2006نوســنگی ،چــه آن را انقــاب
معرفــی کنیــم و چــه آن را تحولــی تدریجــی در نظــر بگیریــم ،منشــاءهایی در هــال
حاصلخیــزی دارد.
در مقابــل منشــاءگرایی و مطــرح کــردن منشــاءهای خاورنزدیکــی بــرای نوســنگی از
همــان نیمــه دوم قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم برداشــت دیگــری هــم از ایــن
اصطــاح وجــود داشــته :دورهای از فرهنــگ انســان کــه در آن اضافــه بــر تحــوالت
فنآورانــه ،یکجانشــینی و اقتصــاد تولیــد غــذا و اهلــی کــردن حیوانــات (دامداری) و
نباتــات (کشــاورزی) تدریجــ ًا شــکل گرفتــه اســت ( .)Braidwood L, 1983آنگاه کــه
اصطــاح نوســنگی بهعنــوان نــام دورهای پــس از فراپارینهســنگی [یــا پارینهســنگی
جدیــد] و قبــل از عصــر مفــرغ (اخیــراً مــس -ســنگی) معرفــی میشــود .بهعنــوان
آغــاز کشــاورزی و دامداری همچنیــن یکجانشــینی بهعنــوان ُمعرفهــای آن مــورد
تاکیــد قــرار میگیــرد .روشــن اســت کــه پیــش از ایــن ُمعرفهــا نــوع ف ـنآوری ســاخت
ابزارهــای ســنگی و تولیــد ظــروف ســنگی و ســپس ســفالی بهعنــوان معرفهــای دوره
نوســنگی بهشــمار میرفتــه اســت.
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یکــی از شــواهد و یافتههــای بومــی بــودن فرآینــد گرایــش بــه نوســنگی در یــک
حــوزه فرهنگــی را میتــوان توالــی زمانــی و فرهنگــی از دوران فراپارینهســنگی تــا
نوســنگی بــا ســفال در آن حــوزه دانســت .بهعنــوان مثــال در ناحیــه دشــتهای پَســت
شــرق مازنــدران محوطههــای نظیــر غارهــای :هوتــو ،کمربنــد و کمیشــان کــه دادههایــی
از دوران فراپارینهســنگی ،نوســنگی بیســفال و نوســنگی بــا ســفال را در خــود جــای
دادهانــد ،میتوانــد یکــی از منشــاءهای نوســنگی شــدن قلمــداد شــود .یافتههــای ایــن
فرآینــد فرهنگــی طوالنــی (از فراپارینهســنگی تــا نوســنگی باســفال) در حــوزه بزرگتــر
فرهنگــی در مقایســه بــا مناطــق همجــوار آن نظیــر دشــت گــرگان ،فالتمرکــزی ایــران
( ،)Marshall ,J 2012جنوبغــرب ترکمســتان( )Coolidge J 2005و شمالشــرق
ایــران (عســکرپور و گاراژیــان  )1389هنــوز گــزارش نشــده اســت.
در ســرزمینهای پَســت مازنــدان بــر اســاس بررس ـیها و کاوشهــای باستانشــناختی
کــه در گذشــته صــورت گرفتــه اســت تــا کنــون  4غــار شناســایی شــده اســت .ایــن غارهــا
در دامنههــای شــمالی البــرز و در ارتفاعــی بیــن  50-30متــری و مشــرف بــه جلگهانــد.
تاکنــون تنهــا از غارهــای هوتــو و کمربنــد دادههــای دوران نوســنگی بیســفال گــزارش
نشــده اســت .غــار التپــه تنهــا معــرف اســتقراری از دوران فراپارینهســنگی و غــار کمیشــان
نیــز دادههایــی از دوران فراپارینهســنگی تــا نوســنگی بیســفال دارد .در مــورد غــار کمیشــان
جدیدتریــن اطالعــات از دوران فراپارینهســنگی بــه کاوش حامــد وحدتینســب در غــار
کمیشــان در بهــار ســال  1388بــاز میگــردد .الیههــای ســطحی غــار مضطــرب بــوده
کــه بــر اســاس مقایســه ابزارهــای ســنگی بــه دوران نوســنگی بیســفال بــاز میگــردد.
پــس از الیــه مغشــوش الیههــای برجــا متعلــق بــه دوران فراپارینهســنگی کاوش شــد
کــه تاریــخ مطلــق  45±10800و  60±12000را نشــان داد (Vahdati Nasab and et
 .)al 2012, 2013در پیگیــری مطالعــات ،کوزلووســکی مجموع ـهای از ابزارهــای حاشــیه
جنوبشــرقی دریــای مازنــدران را قابــل مقایســه بــا ســنت ســاخت ابــزار تریالتــی میدانــد.
اخیــراً پــس از مطالعــه تکنوتیپولــوژی ،مصنوعــات ســنگی قابــل مقایســه بــا ســنت تریالتــی
غــار کمیشــان تحــت عنــوان میانســنگی کاســپین معرفــی شــده اســت (Vahdati Nasab
 .)etal, 2013کوزولوســکی غــار التپــه ،کمربنــد ،هوتــو در شــرق مازنــدران را همزمــان بــا
چنــد محوطــه در آذربایجــان ،ترکیــه ،گرجســتان و ترکمنســتان را تحــت تاثیــر ســاخت ابــزار
ســنت تریالتریــن بیــان میکنــد (.)Kozlowski, 1999: 142
بــر اســاس بررســیهای باستانشــناختی در دهــه گذشــته محوطههــای نوســنگی
در ایــن جلگــه ،تپههایــی کوچــک و کــم ارتفاعانــد کــه بــه فاصلــه  2-1کیلومتــری از
رودهــا و ســایر منابــع آبــی ،و در فاصلــه  13-10کیلومتــری نســبت بــه موقعیــت امروزیــن
خــط ســاحلی دریــای مازنــدران قــرار گرفتهانــد .ایــن محوطههــا نظیــر تپــه کمیشــانی،
طــوق تپــه و نرگــس کتــی هســتند .ایــن ســه محوطــه در یــک راســتا از  200متــری
شــمال غــار کمیشــان تــا  10کیلومتــری ســاحل دریــای مازنــدران در امتــداد یــک جریــان
ســطحی آب واقــع شــدهاند .میتــوان فــرض نمــود کــه متغیــر محــوری در شــکلگیری
اســتقرارهای نوســنگی در ایــن منطقــه جریــان آبهــای ســطحی و رودهــای کوچــک .از
نظــر گاهنــگاری تپــه کمیشــانی متعلــق بــه دوران نوســنگی بیســفال و دو محوطــه دیگــر
متعلــق بــه نوســنگی بــا ســفال هســتند (محوطههــای شــماره  10-9-5تصویــر .)4
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شــاخصههای مــواد فرهنگــی از دوران فراپارینهســنگی تــا نوســنگی در ســرزمینهای
پَســت شــرق مازنــدران بــه ایــن شــرح اســت :مرحلــه فراپارینهســنگی در غارهــای هوتــو
کمربنــد بهواســطه وجــود ابــزار هایــی نظیــر تراشــه ابزارهــا ،خراشــندههای چندوجهــي،
تیغــه تراشــهها ،ســوراخکنها ،شناســایی میگردنــد ( .)Dupree, 1952: 256-255هــر
چنــد در گزارشهــای "کــون" نوســنگی بیســفال و شــاخصهای فرهنگــی آن بــه
وضــوح مشــخص نگردیــده اســت ،امــا بــا مقایســه مــواد فرهنگــی الیههــای پیــش از
نوســنگی بــا ســفال بــا دادههــای ســطحی تپــه کمیشــانی و غــار کمیشــان ،میتــوان
فــرض کــرد کــه دادههــای ایــن دوران در غارهــای هوتــو و کمربنــد وجــود داشــته اســت.
شــاخصترین ابزارهــای ایــن مرحلــه تیغههــای کــولدار و ســنگ مادرهــای تیغــه و ریزتیغــه
اســتوانهای اســت ( .)Dupree, 1952: 254در طــول اســتقرار در غــار التپــه بهطــور عمــده
و مســتمر از دو گــروه ابــزار ســنگی بیشــتر اســتفاده میشــده اســت .یــک گــروه تیغههــا
و گــروه دیگــر خراشــندههای انتهایــی بودنــد .ابزارهــای اســتخوانی نیــز بــه فراوانــی مــورد
اســتفاده قــرار میگرفتنــد ( .)McBurney, 1968: 400غــار کمیشــان دارای مقادیــر قابــل
توجهــی از خراشــندههای انتهایــی ،شــکافندهها و ابزارهــای دندانـهداری اســت کــه بــر روی
میکرولیتهــای بــزرگ و قطعــات کــولدار ســاخته شــدهاند .از دوران نوســنگی بیســفال
در الیههــای مضطــرب نیــز ســنگ مادرهــای تیغــه و تیغههــای کــولدار بهدســت آمــده
اســت (.)Vahdati Nasab et al, 2013
براســاس گــزارش محوطههایــی ماننــد :غارهــای هوتــو ،کمربنــد ،کمیشــان ،طــوق
تپــه و بررســی تپــه کمیشــانی ،شــاخصترین مــواد فرهنگــی دوران نوســنگی بیســفال
را میتــوان ســنگ مادرهــای فشــاری و تیغههــای کــولدار و ریزتیغههــا معرفــی نمــود.
بارزتریــن داده فرهنگــی دوران نوســنگی باســفال نیــز ســفالهای نوســنگی اســت کــه از
کاوشهــای "کــون" و بررس ـیهای ماهفــروزی بهدســت آمدهانــد .بــر اســاس دادههــای
جــدول مشــخصات فنــی ســفال در گــزارش کــوون  24قطعــه ســفال دارای ســطح صیقلــی
( 17 ، )%13.79قطعــه ســفال دارای نقــش خطــوط هندســی قرمــز رنــگ (  )%9.77و دو
قطعــه ســفال بــا نقــش خطــوط هندســی ســیاه رنــگ (  ) %1.14یافــت شــده اســت .در
ســه مــورد نیــز شــاموت صــدف در خمیــره ســفال مشــاهده شــده اســت (Coon( )%1.72
 .)1951, 77, table 16بنابرایــن  %75.3ســفالهای نوســنگی غــار کمربنــد ســاده و
بــدون نقــش بودهانــد.
بنابــر گــزارش کارلتــون اســتانلیکون ( )1952ســفالهای دوران نوســنگی یافتــه شــده
از غــار هوتــو دقیقــ ًا مشــابه گونــه ســفال پــوک غــار کمربنــد میباشــد .ایــن ســفالها
دارای ســطحی صیقلــی بــه رنــگ قرمــز میباشــد کــه نقــوش هندســی (خطــوط) طراحــی
شــدهاند .ســپس ظــروف خشــن ه ـمراه بــا ســفال پــوک ظاهــر گردیدنــد کــه بــا نقــوش
شــاخص هندســی تزییــن شــده بودنــد .ایــن ســفالها از عمــق  4.60ســانتیمتری بــه بــاال
وجــود دارنــد و پــس از آن ســفالی مشــاهده نگردیــد ( .)Coon, 1952: 243ســه گونــه
دیگــر ســفال از کاوشهــای غــار هوتــو بهدســت آمــده بــود کــه از آنهــا در گزارشهــای
"کــون" نــام بــرده نشــد .گونــه اول تنهــا یــک قطعــه از کــف یــک ظــرف ظریــف اســت
کــه دارای پختــی خــوب بــه رنــگ خاکســتری تیــره بــا پوششــی ســیاه رنــگ بــر روی
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 بودهانــد .امــا اثــرات یــک شــی ماننــد قلــم مــو ضخیــم بــر روی
ســطح بیرونــی آنهــا اشــکار اســت .گونــه ســوم نوعــی کمیــاب متعلــق بــه بخشــی از یــک
کاســه شکســته تقریب ـ ًا کامــل اســت کــه دارای پختــی انــدک و در بــر دارنــده تکههــای
ریــز کاه و همچنیــن مقــدار قابــل مالحظ ـهای میــکای ســفید رنــگ اســت .ایــن کاســه
دارای پوشــش مشــخصی نیســت .لبــه درونــی ایــن ظــرف را مثلثهایــی بــا نوارهــای
عمــودی باریــک احاطــه کردهانــد ( .)Gregg and Thornton 2012ســفالهای طــوق
تپــه دارای رنــگ قرمــز مایــل بــه نخــودی و لعــاب آنهــا کــرم مایــل بــه نخــودی و
شــیری رنــگ بــوده و خمیــره آنهــا بــا ورز کــم و در حــرارت نامناســب پخــت شــدهاند .ایــن
نمونههــا دارای نقــوش هندســی نامــوزون و خطــوط کلفــت و در برخــی مــوارد بــا گل اخــرا
رنــگ آمیــزی شــدهاند .تنــوع هــم در نقــش و هــم در فــرم ســاخت بســیار کــم بهچشــم
میخــورد (ماهفــروزی .)268 :1382 ،از طبقــات  7-1غــار کمربنــد (نوســنگی باســفال) 1
قطعــه ســنگ مــادر ( 2 )% . 8قطعــه تراشــه ( 9 )% 1.6قطعــه ســنگ مــادر تیغــه (7.1
 66 )%قطعــه تیغههــای ظریــف ( 48 )% 52.4قطعــه ریزتیغــه ( )% 38.1کــه در مجمــوع
 126قطعــه را شــامل میشــوند بهدســت آمــده اســت (.)Coon, 1951: 69, table 14B
 20قطعــه تیغــه داس نیــز مشــاهده شــده اســت (.)Coon, 1951: 71, table 14D
نوســنگی چــه بــه مثابــه یــک دوره (کــه ضرورتــ ًا در مناطــق مختلــف دارای بــازه
زمانــی مشــخص و ُمعرفهــای مــادی و فرهنگــی معیــن بــود) و چــه بهعنــوان یــک
مرحلــه از تطــور فرهنــگ بشــری در مناطــق مختلــف کــره زمیــن بــا مقیاسهــای زمانــی
و مکانــی مســئله پدیــد مـیآورد ( .)Garazhian, 2012: 21رویکردهــای انتشــارگرایانه در
دهــه  1940و  50میــادی دوبــاره در مباحــث نوتطورگرایــان مــورد توجــه قــرار گرفــت،
امــا تحــت تاثیــر نظریــات جولیــن اســتیوارد کــه تطــور چنــد خطــی را جایگزیــن تطــور
تــک خطــی تطورگرایــان اولیــه نمــود ،ایــدهی چنــد منشــئی فرآینــد نوســنگی نیــز بهجــای
ایــدهی تــک منشــئی آن ارایــه گردیــد ( )Steward 1955در نوانتشــارگرایی میتــوان چنــد
منشــاء همزمــان و حتــی ناهمزمــان دور ازهــم و حتــی در یــک منطقــه بــزرگ بــرای
اختراعــات و اکتشــافات فرهنــگ بشــری قایــل شــد .بــا نوانتشــارگرایی (و شــاید کمــی
پــس از آن) باستانشناســی فرآینــدی هــم پاگرفتــه بــود .در نتیجــه نوانتشــارگرایی یعنــی
پذیرفتــن چنــد منشــاء در چنــد منطقــه بــرای یــک تحــول و تطــور اساســی مثــل نوســنگی
و روستانشــنی در محافــل باستانشناســی مطــرح شــد.
در ســرزمینهای پَســت مازنــدان کاوشهــای نوســنگی در آســتانه دهههــای -75
 1960م .کــه باستانشناســینو در حــال شــکلگیری بــود ،پیگیــری نشــد .در نتیجــه
ســوالها و مســایل ایــن منطقــه از خاورنزدیــک در محافــل باستانشناســی بهطــور
اساســی طــرح نشــد .کاوشهــای کارلتــون اســتانلیکون نیــز بــه ســبب روشهــای تاریــخ
گذشــته تنهــا بهطــور کلــی مــورد بررســی و بازنگــری مجــدد باستانشناســان قــرار گرفــت.
مکبرنــی نیــز اطالعــات محــدودی را مــورد بحــث قــرار داد .اصــو ًال مطالعــات نوســنگی
در آســتانه باستانشناس ـینو متمرکــز در غــرب ایــران بــود و ایــن مناطــق در مقایســه بــا
لوانــت (مدیترانــه شــرقی) شــمال بینالنهریــن و کاپادکیــه مــورد مطالعــه قــرار میگرفــت
( .)Braidwood L, 1983وقفــه در پژوهشهــا و کاوشهــا منطقــه را بــه نادیــده گرفتــه
شــدن در مباحــث باستانشناســی نوســنگی کشــاند.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

www.SID.ir

A

103

104

شماره  ،4دوره سوم ،بهار و تابستان 1392

در طــول دهــه  1980میــادی در فرآینــدی پیچیــده از نقدهــای درونزا و بــرونزا
در باستانشناســی نــو ،اصطــاح "نوســنگی شــدن" بــه مثابــه یــک فرآینــد مطــرح
شــد ( .)Watkins, T 2006ایــن مباحــث متکــی بــه یافتههــای توصیفــی و دادههــای
دهههــای قبــل بودنــد و در مناطقــی ماننــد شــمال البــرز ،نبــود اطالعــات توصیفــی قابــل
اتــکا مطالعــات نوســنگی را بــه نوســنگی شــدن بــدل نکــرد.

نوسنگی شدن

D
I

"نوســنگی شــدن" چگونــه میتوانســت مکمــل نوســنگی باشــد؟ چنانکــه در ابتــدا
اشــاره کردیــم .نوســنگی بــه مثابــه دوره و بــه مثابــه یــک مرحلــه بــه دو موضــوع کلــی
میپرداخــت :مرحلـهای از فرهنگــی بشــری کــه در آن روستانشــینی و یکجانشــینی شــکل
گرفتــه اســت .پیشــنهاد منشــاءهایی بــرای اختراعــات و نوآوریهایــی کــه در سرنوشــت
فرهنــگ بشــری بســیار تاثیــر گــذار بودهانــد .ایــن هــر دو موضــوع ،بســیار کلــی بــود .آنگاه
کــه ایــن بحثهــای کلــی در میــدان عمــل فعالیتهــای باستانشناســی بــه محــک
تجربــه آزمــوده شــدند؛ بــه ایــن صــورت تکمیــل شــدند کــه نوســنگی منشــاءهایی دارد و
از ایــن منشــاءها طــی فرآینــدی کــه "نوســنگی شــدن" خوانــده میشــود (Watkins,
 ).T 2006بــه مناطقــی در اطــراف همیــن منشــاءها گســترش یافتــه اســت .آنگاه اگــر
چنــد منشــاء بــرای نوســنگی قایــل میشــدیم ،در اطــراف ایــن منشــاءها بــا پژوهشهــای
جدیــد بهدنبــال آثــار محوطههایــی بودیــم ،کــه پیوســتگی مکانــی بــا مناطــق منشــاء
یــا هســتههای نوســنگی داشــته باشــند .ایــن آثــار میبایســت در زمانهایــی اندکــی
جدیدتــر از آثــار فرهنگهــای نوســنگی طبقهبنــدی میشــدند .در نتیجــه اگــر نوســنگی
ـی دیــوار بــود ،نوســنگی شــدن بــه مثابــه دیــواری روی آن نهــاده شــده بــود و آن بحــث را
پـ ِ
بــا دقــت بیشــتر تکمیــل میکــرد" .نوســنگی شــدن" چــه از منظــر نظــری و چــه از نظــر
تاریخچ ـهای وابســته بــه نوســنگی و تئوریهــا ،مباحــث و رویکردهــای آن بــود.
چنانکــه اشــاره کردیــم کاوشهــا و پژوهشهــادر دش ـتهای پَســت مازنــدان ُدچــار
وقفــه شــده بودنــد و بــرای مطالعــات نوســنگی شــدن زمینــه مســاعدی نداشــتند .آغــاز
دوبــاره کاوشهــا و پژوهشهــا در ســالهای اخیــر ضــروری مینمــود امــا پایهریــزی
روزآمــدی هــمراه بــا بازنگــری و بــه روز کــردن حاصــل کاوشهــای و بررســیهای
گذشــته ضــروری بــود.
1
در ایــن حــوزه بــر اســاس بررس ـیهای انجــام شــده بیــش از  20محوطــه نوســنگی
باســفال و  1محوطــه نوســنگی بیســفال بازنگــری و شناســایی شــده اســت (تصاویــر
 . )6-5-4بــا نگاهــی کلــی بــه پراکنــش محوطههــا در ســطح دشــت میتــوان آنهــا
را بــه گروههــا و یــا مجموعــهای از محوطههــا تقســیمبندی کــرد .در حــال حاضــر بــه
علــت انــدک بــودن اطالعــات الیهنــگاری و گاهنــگاری مطلــق؛ بــر مــا مشــخص نیســت
کــه ایــن تعــداد از محوطههایــی کــه در یــک مجموعــه واقــع شــدهاند چــه نســبتهای
گاهنگاشــتی باهــم دارنــد ،همزمــان هســتند ،هــم افــق هســتند یــا حتــی ناهمزمــان
قلمــداد میشــوند .یــا علــت فراوانــی محوطههــا جابهجاییهــای اســتقراری در گــذر
زمــان چــه بــوده اســت؟ .امــا در هــر دو صــورت براســاس اطالعــات نوســنگی خاورنزدیــک
نمیتوانــد ارتبــاط اســتقرارهای نوســنگی و مناطــق منشــاء نوســنگی را نفــی کــرد.
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 : .1بــا توجــه بههــدف اصلــی ایــن پژوهــش (نوســنگی و نوســنگی شــدن) بــه جزییــات بررســی میدانــی پرداختــه نشــده اســت.
بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن خصــوص بنگریــد بــه( :رمضانپــور .)1391
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پیشــتر نیــز بیــان شــده بــود کــه در ایــن محــدوده در گســترهای حــدود  30کیلومتــری
از شــرق تــا غــرب دامنههــای البــرز  4غــار ( تصاویــر  6-5-4محوطههــای شــماره
 ) 4-3-2-1و محوطههــای روبــاز از دوران فراپارینهســنگی وجــود دارنــد .ایــن غارهــا
را منشــاء نوســنگی شــدن در ایــن ناحیــه در نظــر میگیریــم .زیــرا بــا توجــه بــه نحــوه
پراکنــش محوطههــا ارتبــاط معنــیداری میــان غارهــای فراپارینهســنگی در دامنههــا و
اســتقرارهای نوســنگی در میــان جلگــه وجــود دارد .اســتقرارهای نوســنگی در ایــن ناحیــه به
گون ـهای پراکنــده شــدهاند کــه گویــی یــک خــط ســیر را از جنــوب بــه شــمال یعنــی از
ســوی دامنههــا (غارهــا) بهســوی جلگــه و دریــا نشــان میدهنــد .ایــن نحــوه پراکنــش
را میتــوان در خطــی مســتقیم از غــار کمیشــان ،کمربنــد و هوتــو و التپــه تــا ســاحل
دریــای مازنــدران مشــاهده نمــود .دوروس تپــه (محوطــه شــماره  )14در شــمال غــار التپــه
(محوطــه شــماره  ، )4عنــاب تپــه (محوطــه شــماره  )13در شــمال غــار کمربنــد و هوتــو
(محوطههــای شــماره  2و  ،)3و محوطههایــی ماننــد :تپــه کمیشــانی (محوطــه شــماره )5
طــوق تپــه (محوطــه شــماره  ،)6نرگــس کتــی (محوطــه شــماره  ،)7ولیــک تپــه (محوطــه
شــماره  ،)8ســلطان چهــار بــرار (محوطــه شــماره  ،)9مظفــر تپــه (محوطــه شــماره ،)10
تپــه جنکتــی (محوطــه شــماره  ،)11تپــه سواســری (محوطــه شــماره  )12و در گــروه
محوطههــای واقــع در شــمال غــار کمیشــان (محوطــه شــماره  )1قــرار میگیرنــد.
گرچــه نبــود نمونههــای گاهنــگاری شــده بــا روشهــای مختلــف همچنــان کمبــود
عمــده مطالعــات نوســنگی شــدن در منطقــه اســت امــا تــا فراهــم شــدن زمینههــا بــرای
کاوشهــای آینــده و مطالعــات روزآمــد میتــوان بــرای مطــرح بــودن مباحــث نوســنگی
منطقــه بــه طــرح و تحلیــل دادههــا براســاس اطالعــات موجــود پرداخــت.
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بررســیهای جدیــد تنهــا شــامل محوطههــای نوســنگی باســفال میگــردد .دادههــای
جم ـعآوری شــده از ســطح تپههــا بیشــتر شــامل قطعــات ســفالی بــوده اســت و ابزارهــای
ســنگی بــه نــدرت بــر روی محوطههــا بهچشــم میخوردنــد .ایــن شــرایط بــه فرآینــد
شــکلگیری اســتقرارها و زیســتبوم منطقــه در بلنــد مــدت بــاز میگــردد .ســفالهای
نوســنگی منطقههمگــی دستســاز و بــا شــاموت گیاهــی کاه بهصــورت درشــت و یــا
بهصــورت خــرد شــده بودهانــد .عمــده رنــگ ســفالها کــرم ،کــرم متمایــل بهصورتــی
بــا نقوشــی بــه رنگهــای ســیاه ،قرمــز ،قهــوه ای و گاه ـ ًا ســطحی پرداخــت و صیقلــی
شــده در فازهــای کهنتــر (تصویــر  ،1شــمارههای)A2, B1, B2, C1, C2, D3, D4 :
و ســفالهای قرمــز رنــگ بــا ســطحی بــا پرداخــت معمولــی و امــا بــا فرمــی بهتــر و
مشــخصتر و اکثــراً بــدون نقــش در مراحــل جدیدتــر دوران نوســنگی بودهانــد (تصویــر
 ،1شــمارههای . )A1, A3, A4, B3, B4, D1, D2, E1, E2, E3 :فــرم اکثــر ظــروف
زمخــت و قطــور مربــوط بــه خمرههــا و ظــروف ظریفتــر متعلــق بــه پیالههــا و کاس ـهها
در اندازههــای متفــاوت میباشــد (تصویــر  .)3نقــوش ســفالها هندســی و شــامل خطــوط
باریــک مــوازی و متقاطــع کــه لوزیهــا را تشــکیل میدهنــد ،بودهانــد .از خطــوط صــاف
بیشــتر اســتفاده شــده اســت و خطــوط منحنــی کمتــر بهچشــم میخــورد (تصویــر .)2
حــدود  340قطعــه ســفال بهدســت آمــده از بررســیهای باستانشــناختی محوطههــای
نوســنگی تمامــی قطعــات ســفالها از لحــاظ ظاهــری و تکنیکــی مــورد مطالعــه قــرار
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تصویــر  :1تکــه ســفالهای
نوســنگی  :A1-A2دوروس تپــه.
 :A3غــار کمربنــد :A4 .غــار هوتــو.
 :B1-C2تپــه نرگــس کتــی:B2 .
ولیــک تپــه :B3 .عنــاب تپــه:B4 .
تپــه سواســری :C1 .طــوق تپــه.
 :D1تپــه جنکتــی :D2-F1 .تپــه
ســلطان چهــار بــرار :D3 .تپــه
شــاه آبــاد :F2 .مظفــر تپــه شــرقی.
 :F3مظفــر تپــه غربــی :D4 .تپــه
چمــازی.
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گرفتنــد .از مجمــوع  340قطعــه ســفال  %42رنــگ درونــی ظــروف کــرم رنــگ و مشــتقات
مشــابه آن و  %54قرمزروشــن تــا تیــره و مشــابه آنــان اســت و  %4مابقــی خاکســتری و
صورتــی رنگانــد %51 .رنــگ ســطح خارجــی ظــروف کــرم رنــگ و مشــتقات آن و %45
قرمــز رنــگ و مشــتقات آن را در بــر میگیــرد .تنهــا  %9ســفالهای دوران نوســنگی در
ایــن حــوزه منقــوش بودهانــد .در  %2جامعــه آمــاری ســفال فقــط ســطح درونــی ظــروف
منقــوش بــوده و در  %6فقــط ســطح بیرونــی ظــروف مــورد طراحــی قــرار گرفــت .در یــک
 %1هــر دو ســطح داخلــی و خارجــی ظــروف منقــوش بــوده اســت % 2 .ســطح درونــی
ظــروف %10 ،ســطح بیرونــی و  %10در هــر دو ســطح ظــروف صیقــل مشــاهده گردیــد.
 %58خمیــره ســفالها دود زده %36 ،قرمــز رنــگ و  %6کــرم رنــگ بودهانــد .از دیگــر
مشــخصه تکنیکــی ســفال دوره نوســنگی ایــن حــوزه شــاموت گیاهــی پراکنــده اســت کــه
 %83جامعــه آمــاری و  %17باقیمانــده را ســفالهایی بــا شــاموت گیاهــی متراکــم
بهخــود اختصــاص دادهانــد .از مجمــوع  %4شــاموت معدنــی بههــمراه شــاموت گیاهــی
پراکنــده در ظــروف ظریفتــر دوران نوســنگی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود%60 .
از مجمــوع ســفالها دارای پختــی ناقــص و ناکافــی  %40دارای پختــی کامــل و کافــی
بودهانــد .ســفالها دارای ضخامتــی متغیــر بودهانــد و بــر ایــن اســاس نگارنــده ســفالها
را در ســه رده ظریــف ( 7-4میلیمتــر)  ،%18متوســط ( 12-8میلیمتــر)  %55و ضخیــم
(بیــش از  12میلیمتــر)  %27طبقهبنــدی نمــود (رمضانپــور .)1391
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موقعیت و چشم انداز استقرارهای نوسنگی

در ایــن پژوهــش  9محوطــه مــورد معرفــی و مطالعــه قــرار میگیــرد .ایــن محوطههــا را
از لحــاظ پراکنــش و مــکان گزینــی در ســه بخــش از یــک ناحیــه واقــع شــدهاند .فــرض
مــا ایــن اســت کــه ایــن بخــش هــا را میتــوان ،مناطــق منشــا قلمــداد کــرد کــه فرآینــد
نوســنگی شــدن در آنجــا شــکل گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کــه ایــن فــرض هــا بســتر
ســازی کاوشهــا و پژوهشهــای آینــده در منطقــه اســت و تنهــا بهعنــوان زمینــه ســاز و
زیرســاخت پژوهشهــا میتــوان بــه آن نگریســت.

استقرارهای پیرامون غار کمیشان
تپه کمیشانی

D
I

تصویــر  :2طراحــی نقــوش A1-
 :D1-D2طــوق تپــه :A2 .تپــه
نرگــس کتــی :A3-A4 .ولیــک تپــه.
 :B1تپــه جنکتــی :B2 .مظفــر تپــه
شــرقی :B3 .مظفــر تپــه غربــی.
 :C1تپــه شــاه آبــاد :C2-C3 .تپــه
ســلطان چهــار بــرار :C4 .دوروس
تپــه :D3 .تپــه چمــازی.

ایــن تپــه در فاصلــه  500متــری شــمال غــار کمیشــان قــرار دارد .ایــن محوطــه کوچــک
در حــدود  2000متــر مســاحت و  1متــر ارتفــاع از ســطح زمینهــای اطــراف دارد .تپــه
کمیشــانی در فاصلــه  500متــری بــا دامنههــای رشــته کــوه البــرز و فاصلــه  20کیلومتــری
از ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع  35متــری از ســطح آبهــای آزاد قــرار
دارد .هیــچ جریــان آب ســطحی از فاصلــه نزدیکتــر از  3کیلومتــری از ایــن محوطــه عبــور
نمیکنــد.
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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  7کیلومتــری شــمالغربغار
کمیشــان و دامنههــای رشــته کــوه البــرز  13کیلومتــری ســاحل دریــای مازنــدران قــرار
دارد .دشــت مســطح و همــواری کــه طــوق تپــه در آن واقــع اســت  8متــر از ســطح آبهــای
آزاد ارتفــاع دارد .

تپه جنکتی

ایــن محوطــه در  9کیلومتــری شــمال غــار کمیشــان و دامنههــای رشــته کــوه البــرز و 11
کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع  8-متــری از ســطح آبهــای آزاد
قــرار دارد .یــک رودخانــه فصلــی از  2کیلومتــری شــرقی و یــک رودخانــه فصلــی دیگــر از
 3کیلومتــری غربــی ایــن محوطــه در جریــان اســت .ایــن محوطــه بیــش از یــک هکتــار
تصویــر  :3طراحــی فــرم ظــروف مســاحت و در حــدود  3متــر از ســطح زمینهــای اطــراف ارتفــاع دارد.
 :A1مظفــر تپــه غربــی :A2-C1 .تپه سواسری
تپــه نرگــس کتــی :A3-B2-B3 .ایــن محوطــه در  2کیلومتــری شــمال محوطــه جنکتــی و  11کیلومتــری غــار کمیشــان و
دوروس تپــه :A4 .غــار کمربنــد 9 .کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران واقــع اســت .ایــن محوطــه تپـهای کوچــک
 :B1تپــه سواســری B4-C2-C3- .بــا  3500متــر مســاحت و  2متــر ارتفــاع از ســطح زمینهــای اطــراف اســت .یــک رودخانــه
 :C4-D3غــار هوتــو :D1-D2 .فصلــی کوچــک نیــز از حــدود یــک کیلومتــری شــرق ایــن محوطــه در گــذر اســت .ایــن
طــوق تپــه :D4 .تپــه جنکتــی .محوطــه در ارتفــاع  -10متــری از ســطح آبهــای آزاد قــرار دارد.
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ولیک تپه

ایــن محوطــه در فاصلــه  7کیلومتــری شــمالغربی غــار کمیشــان و دامنههــای رشــته
کــوه البــرز و  15کیلومتــری از ســاحل امــروزی دریــای مازنــدران و در ارتفــاع  6متــری از
ســطح آبهــای آزاد واقــع اســت .ایــن محوطــه دارای یــک و نیــم هکتــار وســعت و  4متــر
ارتفــاع از ســطح زمینهــای اطــراف میباشــد .یــک رودخانــه کوچــک فصلــی از فاصلــه
حــدود  2کیلومتــری ایــن محوطــه در جریــان اســت.

مظفر تپه غربی

ایــن محوطــه در فاصلــه  500متــری غــرب محوطــه مظفــر تپــه شــرقی و فاصلــه 700
متــری غــرب محوطــه ســلطان  4بــرار و در اراضــی کشــاورزی  8کیلومتــری شــمال غــار
کمیشــان و دامنههــای رشــته کوههــای البــرز و در فاصلــه  13کیلومتــری ســاحل امروزیــن
دریــای مازنــدران و در ارتفــاع  -2متــری از ســطح آبهــای آزاد واقــع اســت .یــک رودخانــه
فصلــی کوچــک نیــز از فاصلــه  1.5کیلومتــری آن در جریــان اســت .ایــن محوطــه امــروزه
بهطــور کامــل تســطیح شــده اســت و تنهــا یــک جــاده از روی بخشــی از بقایــای آن
میگــذرد .ارتفــاع ایــن جــاده نســبت بــه زمینهــای اطــراف کمتــر از  2متــر میباشــد.
بقایــای فرهنگــی باقیمانــده از ایــن محوطــه در دو طــرف جــاده در ســطحی در حــدود
 5000متــر پراکنــده اســت.

تصویــر  :4پراکندگــی محوطههای
نوســنگی و ارتفــاع ( -1غــار کمیشــان.
 -2غــار هوتــو -3 .غــار کمربنــد.
 -4غــار التپــه -5 .تپــه کمیشــانی.
 -6طــوق تپــه -7 .تپــه نرگــس کتــی.
 -8ولیــک تپــه -9 .تپــه ســلطان
چهــار بــرار -10 .مظفــر تپــه -11 .تپه
جنکتــی -12 .تپــه سواســری-13 .
عنــاب تپــه -14 .دوروس تپــه).
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تصویــر  :6پراکندگــی محوطههای محوطه سلطان چهار برار

ایــن محوطــه در  200متــری شــرق محوطــه مظفــر تپــه شــرقی و  700متــری محوطــه
مظفــر تپــه غربــی و  8کیلومتــری شــمال غــار کمیشــان و دامنههــای رشــته کوههــای
البــرز و در فاصلــه  13کیلومتــری ســاحل امروزیــن دریــای مازنــدران و در ارتفــاع  -8متــری
از ســطح آبهــای آزاد واقــع اســت .یــک رودخانــه فصلــی کوچــک نیــز از فاصلــه 1.5
کیلومتــری آن در جریــان اســت .ایــن محوطــه دارای ارتفــاع میپردازیمــی نبــوده و امــروزه
بهعنــوان گورســتان اهالــی روســتای آجنــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .دادههــای
فرهنگــی در ایــن محوطــه نیــز در ســطحی در حــدود  3000متــر پراکنــده اســت

نوســنگی و فاصلــه نســبت بــه دریــا
( -1غــار کمیشــان -2 .غــار هوتــو.
 -3غــار کمربنــد -4 .غــار التپــه.
 -5تپــه کمیشــانی -6 .طــوق تپــه.
 -7تپــه نرگــس کتــی -8 .ولیــک
تپــه -9 .تپــه ســلطان چهــار بــرار.
 -10مظفــر تپــه -11 .تپــه جنکتــی.
 -12تپــه سواســری -13 .عنــاب تپــه.
 -14دوروس تپــه)
استقرارهای پیرامون غار التپه

دوروس تپه

c
r

A

ایــن محوطــه در دشــتی مســطح و همــوار در  4کیلومتــری شمالشــرقی غــار التپــه7/5 ،
کیلومتــری خلیــج گــرگان (یــا خلیــج میانکالــه) و ارتفــاع  7متــری از ســطح آبهــای آزاد
قــرار دارد .رودخانــه شــاکیله کــه از درههــای مشــرف بــه منطقــه سرچشــمه گرفتــه اســت از
 2کیلومتــری ایــن محوطــه جریــان دارد .ایــن تپــه در بررسـیهای اطلــس باستانشناســی
کشــور در ســال  1386بــا نــام تپــه یعقوبــی و بهعنــوان یــک محوطــه دوران تاریخــی
معرفــی شــده بــود( .ن.ک بــه :کوهپــر  .)1386دوروس تپــه دارای  5000متــر مســاحت و 2
متــر ارتفــاع از ســطح زمینهــای اطــراف میباشــد.
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استقرارهای پیرامون غار هوتو و کمربند
عناب تپه

v
i
h

c
r

ایــن محوطــه در  7کیلومتــری شــمال غارهــای هوتــو و کمربنــد و دامنههــای رشــته
کــوه البــرز و فاصلــه  6کیلومتــری انتهــای جنوبغربــی خلیــج میــان کالــه و در ارتفــاع
 -9متــری از ســطح آبهــای آزاد قــرار دارد .امــروزه هیــچ جریــان ســطحی آبــی از نزدیکــی
ایــن محوطــه عبــور نمیکنــد .ایــن محوطــه دارای یــک هکتــار مســاحت و ارتفــاع  3متــر
از ســطح دشــت میباشــد .ناحیـهای کــه عنــاب تپــه در آن واقــع اســت بــه لحــاظ نزدیکــی
بــه دریــا دارای خــاک نســبت ًا شــور و غیــر قابــل کشــت بــوده و ناحی ـهای مرتعــی بــرای
دامداران اســت.

نتیجهگیری
بحث :نوسنگی و نوسنگی شدن در سرزمینهای پَست مازندران

زیســت و تســلط انســان در عصــر فــرا پارینهســنگی بــر دشــتهای پَســت شــرق
مازنــدران مشــخص اســت .احتمــا ًال افزایــش جمعیــت ،انطبــاق بــا ایــن اقلیــم و شــرایط
مســاعد زیســت از لحــاظ گیاهــی و جانــوری منجــر بــه تــداوم حضــور انســان در پــس
از دوران فراپارینهســنگی در منطقــه شــده اســت .امــا مطمئنــ ًا در بســتر زمــان شــرایط
بــرای حضــور مــدام و زیســت بــهروزتــر میشــده و انســان بــه روشهــای مطمئنتــری
بــرای امــرار معــاش روی مــیآورده اســت .شــکار و جمــعآوری غــذا ملــزم بــه تحــرک
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تصویــر  :5پراکندگــی محوطههای
نوســنگی و فاصلــه نســبت بــه
رودخانههــا ( -1غــار کمیشــان-2 .
غــار هوتــو -3 .غــار کمربنــد -4 .غــار
التپــه -5 .تپــه کمیشــانی -6 .طــوق
تپــه -7 .تپــه نرگــس کتــی -8 .ولیک
تپــه -9 .تپــه ســلطان چهــار بــرار.
 -10مظفــر تپــه -11 .تپــه جنکتــی.
 -12تپــه سواســری -13 .عنــاب تپــه.
 -14دوروس تپــه).
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و جابهجایــی اســت .اکنــون ســئوال ایــن اســت چــه شــرایطی میتوانــد ایــن تحــرک
را منجــر بــه یکجانشــینی کنــد.؟ کشــف ایــن شــرایط میتوانــد پاســخ بــه چگونگــی
گرایــش انســانهای فراپارینهســنگی بــه نوســنگی باشــد.
براســاس متغییرهــای زیس ـتبوم بــا بازگشــت بــه اقتصــاد معیشــتی انســان در دوران
فراپارینهســنگی میتــوان دریافــت کــه ایــن شــکارگران بیشــترین میــزان خــوراک خــود
را از راه صیــد و شــکار جانــوران بهدســت میآوردنــد .هرچنــد اطالعــات زیــادی از گیــاه
باستانشناســی در دســت نیســت .شــکار جانورانــی نظیــر :غــزال ،گــرگ ،فــک دریایــی
در دوران پیــش از نوســنگی رواج داشــته اســت .توجــه بــه دریــای مازنــدران نکتــهای
اساســی بــرای ایــن انســانها بهعنــوان منبعــی بــرای تأمیــن معــاش اســت .پــس از
دوران نئوکاســین در  12000ســال قبــل شــاهد افزایــش میــزان پَــسروی در تــراز آب
دریــای مازنــدران هســتیم .بهدنبــال ایــن پَــسروی دشــتهای خشــکی بــا نهشــتههای
شــور دریایــی باقیمانــده اســت .امــا بنــا بــر شــواهد باستانشــناختی هنــوز حضــور انســان
در پــس از ایــن تاریــخ در منطقــه وجــود دارد .بــا پَ ـسروی و ازدیــاد فاصلــه ســاحل دریــا
تــا غارهــا یکــی از منابــع غذایــی بــرای غارنشــیان از دســت رفتــه بهنظــر میآیــد .توجــه
بــه موقعیــت حضــور اســتقرارهای نوســنگی در دشــتها میتوانــد بیانگــر مســایل
مهمــیباشــد .فاصلــه بیــش از  5کیلومتــری از دامنههــا در مراحــل اولیــه دوران نوســنگی
باســفال و فاصلــه بیــش از  10کیلومتــری اســتقرارها در اواخــر دوران نوســنگی حاکــی از
عــدم ارتبــاط میــان انســانهای نوســنگی و نواحــی کوهپایــهای و دامنههاســت عــدم
شناســایی و یــا بســیار انــدک بــودن ابــزار ســنگی از بررس ـیهای ســطحی محوطههــای
نوســنگی بــا ســفال در دشــت میتوانــد دلیــل دیگــر از عــدم ارتبــاط بــا کوهپایههــا باشــد.
زیــرا منابــع ســنگهای چــرت و فلینــت کــه بــرای ســاخت ابــزار ســنگی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد در کوهپایههــا قــرار دارد کــه بســیار مرغوبتــر و مناســبتر از قلــوه
ســنگهای رودخانــهای موجــود در ســرزمینهای پَســت هســتند.
اســتقرارهای نوســنگی احتمــا ًال در فاصلــه نزدیکتــری بــه دریــا نســبت بــه
کوهپایههــا قــرار گرفتهانــد .همچنیــن فاصلــه نزدیکــی بــا رودهــا و جریانــات ســطحی
نیــز داشــتهاند .بــا توجــه بــه ایــن شــرایط اســتقرار کــه دسترســی انســان بــه دریــا و
رودهــا آســان اســت میتــوان بیــان داشــت کــه در دوره نوســنگی انســانهای ایــن
ناحیــه میتوانســتند از ایــن ظرفیتهــا بهعنــوان یکــی از منابــع تأمیــن خــوراک بنگرنــد.
بهعنــوان مثــال میتــوان بــه فعالیتهایــی نظیــر ماهیگیــری و شــکار جانــوران دریایــی
و یــا حتــی اســتفاده از نرمتنــان و صدفهــای آبــی اشــاره نمــود کــه پیشــتر شــواهد آن
در تپــه آســیاب در غــرب ایــران مــورد شناســایی قــرار گرفتــه بــود .آزمایشــات مولکولــی
گــرگ و اســاتر بــر روی ظــروف ســفالی ســاکنان غــار کمربنــد بیانگــر ایــن اســت کــه
ایــن ظــروف بــه منظــور نگهــداری و پخــت شــیر و فرآوردههــای لبنــی بهدســت آمــده
از شــیر بــز و گوســفند اهلــی اســتفاده میشــده اســت (.)Gregg and Slater 2012
ایــن نکتــه مویــد اهمیــت دامداری در مقابــل کشــاورزی بــرای تولیــد غذاســت .دادههــای
جانــور باستانشناســی غــار هوتــو و کمربنــد نیــز نشــان دهنــده حضــور چارپایــان اهلــی در
دوران نوســنگی اســت ( .)Coon, 1951: 49ایــن مطلــب را احتمــا ًال میتــوان بــا شــرایط
جغرافیایــی منطقــه نیــز آزمــود .مطمئنـ ًا بــا گذشــت زمانــی در حــدود ســه تــا چهــار هــزار
ســال از پَ ـسروی آب دریــای مازنــدران بســتر شــور منطقــه نمیتوانــد شــرایط مســاعدی
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بــرای کشــاورزی داشــته باشــد .امــا زمینــه بــرای بهوجــود آمــدن مراتــع و چمنزارهــا و
رونــق اقتصــاد دامداری مهیــا میشــده اســت .الیهنــگاری محوطــه نوســنگی طــوق تپــه
و محوطــه تپــه عباســی 1از دوران مــس و ســنگ نیــز مویــد ایــن مطلــب اســت .نخســتین
الیــه فرهنگــی محوطــه طــوق متعلــق بــه دوران نوســنگی باســفال (ماهفــروزی  )1386و
نخســتین الیــه تپــه عباســی متعلــق بــه مرحلــه انتقالــی مــس و ســنگ اســت کــه مســتقیم ًا
بــر روی نهشــتههای ماســهای و شــور ســاحلی قــرار گرفتهانــد.
امــروز بــا گذشــت بیــش از  12000ســال هنــوز خــاک اراضــی جلگ ـهای ایــن منطقــه
دارای درصــد کمــی امــاح (شــوری) بــوده و تــا چنــد دهــه پیــش اکثــر مــردم منطقــه
دامدار بودهانــد .دامداری همچنــان جــزء مشــاغل روستانشــینان امروزیــن منطقــه بــه
حســاب میآیــد .کشــاورزی برنــج و غــات بــه روشهــای آبــی در حاشــیه رودهــا و
دیــم در مناطــق دور از منابــع آبــی تنهــا در چنــد دهــه گذشــته رونــق یافتــه اســت .صیــد
و شــکار نیــز بهصــورت فصلــی از دریــای مازنــدران و تــاالب میانکالــه در منطقــه وجــود
دارد .امــا صیــادی امــروزه بهصــورت مشــاغلی تخصصــی وجــود دارد .شــکار و صیــد از
دریــا در دوران نوســنگی نیــز میتوانســت یکــی از روشهــای تأمیــن منابــع غذایــی در
کنــار صیــادی باشــد .دلیــل ایــن امــر را میتــوان نزدیکــی اســتقرارهای نوســنگی بــه
ســاحل دانســت .در غیــر ایــن صــورت اگــر انســانهای عصــر نوســنگی تنهــا دامدار یــا
گردآوردنــده خــوراک و گیاهــان خــود رو و یــا شــکارگر جانورانــی نظیــر غــزال و گــرگ
بودهانــد حاشــیه کوهپایــه و دامنههــا میتوانســت موقعیــت مناســبتری بــرای اســتقرار
جوامعــی بــا ایــن شــیوه امــرار معــاش باشــد .دلیــل دیگــر در اثبــات حرکــت انســانهای
عصــر نوســنگی بهدنبــال پَــسروی دریــا بــه ســمت شــمال و توجــه و اهمیــت دریــا
بــرای ایــن جوامــع را میتــوان در بســتر توالــی زمانــی دوران نوســنگی بیــان داشــت.
بــا توجــه بــه بررســیهای جدیــد صــورت گرفتــه در منطقــه محــرز شــده اســت کــه
شــمالیترین محوطههــا و نزدیکتریــن محوطههــا بــه ســاحل دریــای مازنــدران دارای
دادههــای ســطحی از دورانهــای جدیدتــر نوســنگی بــا ســفال و در برخــی مــوارد هـمراه بــا
ســفالهای مرحلــه انتقالــی مــس و ســنگ و دوره مــس و ســنگ هســتند .امــا بــر اســاس
مطالعــهی دادههــای ســطحی ،جنوبیتریــن اســتقرارها نســبت بــه ســاحل دریــا ،مــواد
فرهنگــی و ســفالهای اوایــل دوران نوســنگی بــا ســفال را دارا میباشــند .تنهــا محوطــه
نوســنگی بیســفال شناســایی شــده در منطقــه در فاصلــه  300متــری از دامنــه و کوهپایــه
و غــار کمیشــان قــرار دارد و هیــچ مــوردی در فاصلــه بیشــتر از ایــن نســبت بــه کوهپایــه
مشــاهده نشــده اســت.
بنابــر دالیــل فــوق میتــوان بیــان داشــت گرایــش بــه نوســنگی در ایــن ناحیــه
اندکــی متفــاوت بــا دیگــر نواحــی شــناخته شــده در منطقــه میباشــد .بــا در نظــر گرفتــن
چشــماندازها و موقعیــت قرارگیــری محوطههــا در منطقــه میتــوان بیــان داشــت
احتمــا ًال انســانهای عصــر نوســنگی منطقــه در تأمیــن معــاش خــود دارای طیــف گســترده
اقتصــادی بودهانــد .اقتصــاد معیشــتی جوامــع نوســنگی ایــن منطقــه بــر پای ـهی شــکار و
صیــد جانــوران دریــای و خشــکی و همینطــور دامداری شــکل گرفتــه اســت؛ احتمــا ًال
جمــعآوری گیاهــان نیــز بخشــی از منابــع غذایــی آنهــا را شــامل میشــده اســت.
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وقفــه در کاوشهــا و پژوهشهــا بــه ســبب تغییــرات اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی
طبیعــی اســت .در ایــن مــورد انقــاب اســامی موجــب تــداوم وقفــه در پژوهشهــای
نوســنگی پَســت مازنــدان شــد .ایــن وقفــه ،رهــا شــدن پژوهشهــا و بــه فراموشــی ســپرده
شــدن مســایل بینــادی در منطقــه را بهدنبــال داشــته اســت .امیــد اســت ایــن مقالــه
بــه طــرح مجــدد موضوعــات پژوهشــی کالننگــر و توجــه بــه مســایل باستانشــناختی
ایــن منطقــه بیانجامــد .هـمکاران باستانشــناس مــا کــه در بدنــه اجرایــی ســازمان میــراث
فرهنگــی فعالیتهــای مستندســازی ،بررســی و شناســایی اداری و اجرایــی را انجــام
میدهنــد طبیعــی اســت کــه وقــت و تــوان کافــی بــرای پرداختــن بــه مســایل کلــی را
نداشــته باشــند .در ایــن مقالــه کوشــیدهایم در کنــار ارایــه اطالعــات توصیفــی کــه حاصــل
از بررســیهای یکــی از نگارنــدگان (حســین رمضانپــور) اســت ،بــه طــرح دیدگاههــای
کلــی دربــاره نوســنگی و نوســنگی شــدن در منطقــه بهعنــوان زیرســاخت اولیــه و مبانــی
پژوهشهــای آینــده بپردازیــم .بدیهــی اســت کــه ایــن مقالــه مدعــی ارایــه اطالعــات
بینــادی حاصــل از کاوش و پژوهشهــای بلنــد مــدت نیســت و بــه طــرح نظریـهای جدیــد
دربــاره فرآینــد نوســنگی شــدن نمیپــردازد ،امــا نویســندگان آن معتقدنــد کــه نظری ـهی
چنــد منشــاء بــودن ایــن فرآینــد در منطقــه خاورمیانــه بــا یافتههــای جدیــد باستانشناســی
ایــران بهویــژه در منطقــه زاگرسمرکــزی و شــمال ایــران مطابقــت بیشــتری دارد.
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 رمضانپــور .حســین ،1391 .نوســنگی و نوســنگی شــدن در دشــتهای پَســتشهرســتانهای نــکا و بهشــهر بــر اســاس بررســیهای باستانشــناختی .پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد .دانشــگاه آزاد ابهــر .منتشــر نشــده.
 شــریفی ،مصطفــی ،1391 .بررســی و مطالعــه فرهنگهــای آغــاز هــزاره پنجــم تــاپایــان هــزاره چهــارم ق.م در شــرق مازنــدران ،پایــان نامه کارشناســی ارشــد باستانشناســی،
ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان .منتشــر نشــده.
دانشــکده ّ
 عســکرپور ،وحیــد  .گاراژیــان ،عمــران  ،1389تــداوم نقــوش حصیــری در ســفالهایاســتقرار قلعــه خــان ،مجلــه پژوهشهــای باستانشناســی ،شــماره  3ســری  3صــص
.131 -107
 گاراژیــان ،عمــران .پاپلــی یــزدی ،لیــا و ه ـمکاران  ،1389بــم بــودن یــا نبــودن،انتشــارات پاپلــی مشــهد.
 ماهفــروزی .علــی ،1386 .گــزارش گمانــه زنــی طــوق تپه .منتشــر نشــده .پژوهشــکدهباستانشناســی.
 ماهفــروزی ،علــی ،1382 .گــزارش مقدماتــی بررسـیها و کاوشهــای باستانشــناختیدر شــرق مازندران.گزارشهــای باستانشناســی  .2پژوهشــکده باستانشناســی.304-263 .
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