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چکیده
تپه عبدالحسین یکی از مهم ترین محوطههای نوسنگی ایران با توالی الیه های بدون سفال و با سفال واقع در منطقه زاگرس
مرکزی است که بر اساس سالیابی مطلق انجام شده قدمت آن به نیمه اول هزاره هفتم پ.م .تعلق داشته و با نوسنگی بدون سفال
میانی در لوانت و آناتولی همپوشانی دارد.
نوسنگی بدون سفال میانی دوره توسعه و پیشرفت قابل توجه روستاها در بیشتر مناطق خاورنزدیک است که با تحوالت چشمگیر
در ابعاد مختلف فرهنگ مادی(معماری ،ساخت ابزارهای سنگی ،تسهیالت ذخیره سازی آذوقه) ،فرآیند اهلی شدن جانوران و
گیاهان و تعامالت منطقه ای همراه است.
این نوشتار که بر اساس مطالعات کتابخانهای انجام شده نشان میدهد ساکنین تپه عبدالحسین دارای تشابهاتی در الگوهای
اقتصادی ،ساختار و سازمان اجتماعی ،تعامالت منطقهای و رفتارهای آئینی با سایر محوطههای هم افق در لوانت و آناتولی بوده
گرچه در برخی موارد نیز از الگوهای متمایزی پیروی کرده اند .با توجه به موقعیت جغرافیایی تپه عبدالحسین که خارج از لوانت و
آناتولی قرار دارد ،به نظر می رسد این استقرار حاصل پراکنش و توسعه موج دوم فرهنگی از میانه فرات به مناطق استپی -جنگلی
باشد.
واژگان کلیدی :عبدالحسین -نوسنگی بدون سفال میانی -لوانت و آناتولی.
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مقدمه
تپه عبدالحسین یکی از مهم ترین محوطههای نوسنگی ایران است که در مجاورت تپه جمشیدی در روستای گندمبان از توابع
شهرستان نهاوند در استان لرستان واقع شده است .نخستین بار این محوطه توسط ارل استاین در سال 3131
خورشیدی( 3311میالدی) در ادامه بازدید از تپه جمشیدی ،مورد بررسی قرار گرفت .بعد ازآن کلرگاف در سال 3133
خورشیدی( 3393میالدی) که در پیشکوه لرستان مشغول کاوش بود ،بازدیدی از این محوطه بعمل آورد (.)Goff 3393
آخرین بررسی تپه عبدالحسین توسط خانم پوالر انجام گرفت .او پس از مطالعه آثار سطحی اقدام به حفر گمانه های آزمایشی در
سال  3139خورشیدی( 3391میالدی) کرد و گزارش نهایی خود را نیز در سال  3331(3133میالدی) به چاپ رساند(تصویر
شماره.)3

(تصویر شماره )3

این محوطه دربردارنده دوره های نوسنگی بدون سفال و با سفال است و بر اساس نمونه های کربن نشان دار بدست آمده در آن،
در نیمه اول هزاره هفتم و در هزاره پنجم پیش از میالد مسکون بوده است(.)pullar, 3331:1-3
مجموعه شواهد بدست آمده از این محوطه در زمینه توسعه فرهنگ مادی بویژه تنوع ساخت کارابزارها ،تغییرات چشمگیر در
معماری ،پیشرفت مناسبات اقتصادی ،فرآیند اهلی شدن جانوران در این دوره ،تغییرات بنیادین در ساختار و سازمان اجتماعی و
تعامالت منطقه ای قابل توجه و مهم تر از آن رفتارهای آئینی ،نشان دهنده وجوه تشابه فراوان این محوطه با سایر محوطه های
دوره نوسنگی بدون سفال (ب میانی) در منطقه لوانت و آناتولی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
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دوره نوسنگی بدون سفال ب
دوره نوسنگی بدون سفال ب  ،دوره شکوفایی چشمگیر روستاها در بیشتر مناطق خاور نزدیک است .اهلی سازی کامل گیاهان و
جانوران ،ظهور پیچیدگی در رفتارهای آئینی ،داد و ستد و مبادله کاال درسطحی گسترده و ظهور ابر محوطه ها(بحثی که به
تازگی مورد توجه قرار گرفته) از جمله اتفاقات قابل توجهی هستند که در طی  0111سال در این دوره بوقوع می پیوندند.
گاهنگاری
نمونه های متعدد رادیوکربن متعلق به دوره نوسنگی پیش از سفال ب از محوطه های واقع در میانه فرات و جنوب شرق ترکیه
بدست آمده است(.)Stordeur 0111:13
بیشتر پژوهشگران در تقسیم این دوره به چهار مرحله اتفاق نظر دارند که عبارتند از:
 نوسنگی پیش از سفال ب اولیه(31311-31311 ca BP ،)EPPNB نوسنگی پیش از سفال ب میانی(31311-3031 ca BP)MPPNB نوسنگی پیش از سفال ب متأخر(3031-1911 ca BP،)LPPNB-

دوره نوسنگی پیش از سفال

پایانی(.)Kuijt & Goring-Morris 0110:133( 1311-1031 ca BP،)PPNC/Final

این مرحله را گاه بعنوان مرحله انتقال به نوسنگی با سفال نیز می نامند که شواهد آن از عین غزال در اردن بدست آمده
است(.)Rollefson 3313/ 3331- Simmons et al 3311:13
از تپه عبدالحسین نیز  3نمونه آزمایش کربن  31بعمل آمده که بر اساس چهار نمونه مطمئن می توان قدمت تپه را به نیمه
اول هزاره هفتم پیش از میالد متعلق دانست( )Pullar, 3331:1که با نوسنگی پیش از سفال ب میانی همپوشانی دارد.
پراکندگی و گستره جغرافیايی
مطالعات نشان می دهند در این دوره حوزه گسترده ای از تعامالت وجود داشته که در آن هم تشابهات و همگونی های فرهنگی و
هم تمایزات قبیله ای و هویت های قومی پدیدارند .علی رغم آنکه محوطه های این دوره در مناطق مختلف جغرافیایی قرار دارند
اما شاخص ترین آنها در منطقه لوانت قرار داشته و ظهور ابرمحوطه ها نیز ابتدا در مناطق خشک و حاشیه های شرقی لوانت رخ
داده است(.)Bar-Yosef & Belfer Cohen 3313b
نکته قابل توجه این است که محوطه های نوسنگی پیش از سفال ب در ادامه اسکان های نوسنگی پیش از سفال الف شکل
نگرفتند .تنها نمونه استثنا در این مورد ،جریکو است که شناخته شده ترین محوطه نوسنگی پیش از سفال الف و ب میانی است
که به صورت متداوم در طی تاین دوره مسکون بوده و پس از آن نیز دارای وقفه است .اما در واقع بسیاری از محوطه های
نوسنگی پیش از سفال الف متروك شده و محوطه های نوسنگی پیش از سفال ب بر روی خاك بکر برپا شدند(.)Simmons 0119:303
در جنوب شرق ترکیه نیز گوبکلی تپه( ،)Schmidt 0110a:01چای اونو ،نوالی چوری و کفرهویوك و در عراق قرمز دره به مرحله
نوسنگی پیش از سفال ب اولیه تعلق دارند(.)Cauvin 0111a :13/ A. Özdoğan 3333:13-19
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برخی باستان شناسان معتقدند این محوطه های کوچک و موقت متعلق به گروههای شکارکننده -گردآورنده دوره نوسنگی پیش
از سفال ب هستند که در ضمن حرکت های فصلی از آنها استفاده می شده است .عالوه بر این ممکن است این محوطه ها به
جهت نگهداری آذوقه یا انجام فعالیت های شبانی در اطراف روستاهای بزرگ استفاده می شده اند .بطور کلی محوطه های مناطق
جنوبی تر مانند بیدا و باجا کوچک اما پیچیده اند (.)Bar-Yosef 3311
خارج از منطقه لوانت در دوره نوسنگی پیش از سفال ب نیز بسیاری از محوطه ها به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافتند .این
توسعه را می توان موج دوم پراکنش فرهنگی از میانه فرات به مناطق استپی -جنگلی دانست که هم در قلمرو شمالی این منطقه
و هم در جنوب آن یعنی آناتولی و جنوب لوانت رخ داده است(.)Cauvin 0111a:33
بطور مثال چتل هویوك از جمله مهم ترین محوطه های نوسنگی پیش از سفال ب است که بعدها در دوره نوسنگی با سفال
اهمیت بیشتری یافت (.)Hodder & Cesseford 0111:33
محوطه جارمو در عراق( )Banning 0110aو تپه علی کش و گوران در ایران( )Peasnall 0110نیز از دیگر محوطه های مهم این دوره
محسوب می شوند .تپه عبدالحسین هم بر اساس گاهنگاری مطلق انجام شده( هزاره هفتم پیش از میالد) و با توجه به خصایص
الیه های نوسنگی بدون سفال به این مرحله تعلق دارد.
بر اساس مدل کوین درطی مرحله بعدی یعنی نوسنگی پیش از سفال ب متأخر ،برون ریزی فرهنگی به معنای واقعی رخ می
دهد و فرآیند نوسنگی شدن همراه با توسعه در مناطق ساحلی در شمال سوریه و ترکیه و آنسوتر به سمت عراق و ایران و
همچنین در مناطق هسته ای نیز بطور همزمان گسترش می یابد .علی رغم وجود ابرمحوطه ها در لبه شرقی تونل لوانت که
برخی از آنها از دوره نوسنگی پیش از سفال ب میانی تا متأخر استمرار داشتند مانند وادی شعیب و عین غزال ،استقرارگاههای
جنوب لوانت در مرحله متأخر این دوره منقبض می شوند .فقدان محوطه های مهم در مناطق غربی مدیترانه احتماال نشان دهنده
تجمع جمعیت در ابر محوطه هاست (.)Cauvin 0111a:93
ويژگیهای فرهنگ مادی(کار ابزارها)
ابزارهای سنگی این مرحله نسبت به سایر مراحل نوسنگی از تنوع بیشتری برخوردارند ،البته نسبت ابزارها در فازهای گوناگون
نابرابرند .تولید مقادیر قابل توجه ابزارهای متنوع و خوش ساخت را می توان نتیجه استفاده از فن آوری وروش های استاندارد
تولید دانست .بطور کلی تیغه ها و سنگ مادرهای زورقی شکل گونه غالب در میان مجموعه های مختلف هستند .سرنیزه های
پرتابی ،تیغه های هاللی ،سوراخ کننده ها ،مته ها ،خراشنده ها ،چاقوها ،سنگ مادرهای هرمی شکل ،تیزه ها(هلوان و بیبلوس) ،و
قلم های حکاکی از انواع ابزارهای این مرحله هستند .در این دوره ابزارهای سوراخ کننده از تنوع کمتری برخوردار بوده و ریزتیغه
ها بکلی ناپدید می شوند اما ابزارهای ویژه انجام کارهای سنگین مانند تبرهای دووجهی و اسکنه ها ظاهر می شوند ( Banning
.)3331:013-011

نکته قابل توجه این است که به واقع ابزارهای سنگی در این مرحله از تنوع منطقه ای برخوردارند .این تغییرات بستگی به
چگونگی دسترسی به منابع مواد خام ،محل قرارگیری استقرارگاه و موقعیت فضایی انجام فعالیت های اقتصادی درون استقرارگاه
دارند (.)Kuijt & Goring-Morris 0110: 111-113
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در تپه عبدالحسین ابزارها از تعدد( حدود  31هزار قطعه) و تنوع قابل توجهی برخوردارند .در میان این آثار سرپیکان ،رنده ،سنگ
مادر تیغه ،خراشنده ،تیغ داسی شکل ،تراشه های روتوش شده ،تیغ های هاللی ،ریز تیغه و تعداد قابل توجهی دور ریز تیغه و
تراشه بدست آمده است( تصاویر شماره .)Pullar, 3331:311-330( )0-3

(تصاویر شماره ) 0-3

از تپه عبدالحسین همچنین  31قطعه ابسیدین بدست آمده که بر اساس آزمایشات انجام شده  30قطعه آن به منابع موجود در
کوههای نمرود داغ تعلق داشته است(تصویر شماره .)Ibid, 331( )3
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(تصویر شماره )3

در دوره نوسنگی بدون سفال ب میانی سنگ های ساب(بویژه نوع زینی شکل) ،تخته سنگ های ویژه سائیدن و آسیاب های
دستی از جنس بازالت و سنگ آهک نیز فراوان اند(ابزار های ساینده این دوره به لحاظ اندازه بزرگتر از مرحله پیش اند) .تعدادی
از سنگ های ساب این مرحله شکل ثابت دارند .ظروف سنگی نیز ظریف تر و به لحاظ اندازه و شکل ازتنوع بیشتری نسبت به
نوسنگی پیش از سفال الف برخوردارند .ظروف شامل انواع بشقاب ،کاسه های دهانه باز و کاسه های  Vشکل با دیواره های قطور
و به ندرت فنجان های پایه دارند که بسیار ظریف تراش داده شده اما ساده و فاقد عناصر تزئینی و بیشتر از جنس سنگ آهک،
گچ ،ماسه سنگ و سنگ های دگردیسی اند .سینی یا بشقاب های بزرگ نیز از ابداعات این مرحله است .عالوه بر ظروف،
زیورآالت مانند دستبندهای سنگی نیز از این مرحله بدست آمده است (.)Banning 3331:013-011
در تپه عبد الحسین نیز از الیه های نوسنگی بدون سفال  30قطعه دسته هاون استوانه ای که برخی دارای اثر سائیدگی نیز
هستند 3 ،قطعه سنگ ساب با اشکال نا منظم از الیه های نوسنگی بدون سفال و با سفال ،یک هاون سنگی که در کف اتاقی در
دوره بدون سفال جاسازی شده بود ،یک ظرف کامل سنگی که در کنار اسکلتی در دوره بدون سفال به خاك سپرده شده بود،
قطعاتی از ظروف سنگی با نقوش کنده و چند مشته کوچک سنگی بدست آمده است(تصویر شماره .)Pullar,3331:311-331()9
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(تصویر شماره )9

عالوه بر ابزارهای سنگی ،ابزارهایی از جنس استخوان ،صدف های تزئینی و چوب(سبد یا اثر آن) ،اشیاء شمارشی ،صورتک ها،
پیکره ها و پیکرك ها نیز از دیگر مصنوعات این مرحله هستند .در این زمان همچنین از حرارت آتش جهت تولید گچ از سنگ
گچ استفاده شده است(تصویر شماره .)Banning 3331:011-013( )1

(تصویر شماره )1
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معماری
یکی از وجوه تمایز و یا ابداعات بزرگ دوره نوسنگی پیش از سفال ب در مقایسه با دوره الف تغییرشکل بناهای مدور و بیضوی به
اتاق های چهارگوش است .عالوه بر اینها بنا دارای یک ورودی نیز هست.ساختمان های این دوره اغلب دارای چندین اتاق
مسدود اند که به لحاظ ریخت شناختی مفهوم مالکیت مشترك را می رساند .شاخص ترین بناهای این دوره از محوطه های
آناتولی بدست آمده اند بویژه چای اونو(تصویر شماره .)Banning 0111:9-3/ Voight 0111:031/ Özdoğan 3333:13()3

(تصویر شماره )3

علی رغم ساخت متداول بناهای چهارگوش در برخی محوطه ها همچنان ساخت بناهای مدور ادامه داشته است .این الگو بویژه در
مناطق خشک( مانند بیدا و عین ابو نخیله) مشاهده شده است .یکی از خصایص دوره نوسنگی پیش از سفال الف تمیز کردن خانه
ها و جمع آوری زباله ها بود .این ویژگی در اوایل نوسنگی پیش از سفال ب به استثنای بناهای واقع در مناطق بیابانی که
خاکستر و دیگر دورریزها را درون خانه ها جمع می کردند ،قابل مشاهده است .در ضمن شواهد بسیار اندکی در مورد بناهای غیر
خانگی در این مرحله بدست آمده است(.)Kuijt & Goring-Morris 0110:131-133
الگوی استاندارد ساخت بناها با نقشه چهارگوش یا نیمه چهارگوش چند اتاقه همراه با کف ها و دیوارهای اندود شده که در
نوسنگی پیش از سفال ب میانی متداول بود در مرحله متأخر نیز ادامه پیدا کرد .در برخی مناطق که سنگ در دسترس نبوده از
خشت خام بعنوان مصالح ساختمانی استفاده شده و رویهم رفته معماری در این دوران ساده و بی پیرایه بوده است  .دربرخی
استقرارها ،ساختمان های بزرگ مقابل یکدیگر ساخته شده اند .عاله بر این بناهای دو طبقه نیز در این مرحله ظاهر می شوند و
پلکان وسیله برقراری ارتباط میان طبقات بوده است .طبقه همکف مساحتی کوچکتر داشته و دارای اتاق هایی با اشیای
8
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غیرخانگی بوده که اغلب از آنها بعنوان واحدهای ذخیره سازی آذوقه تعبیر می شود .در مرحله پیش خانه ها دارای اتاق های
بزرگ بودند در حالیکه در این مرحله تعداد اتاق ها افزایش و ابعاد آنها کاهش یافته و تغییر مدل خانه ها نیز مرسوم بوده
است(.)Kuijt Goring-Morris 0110:119
مطالعات در عبدالحسین نشان می دهند که استقرارهای نخستین در این تپه از نوع استقرارهای موقت بوده و به همین جهت
سازه مشخصی در آن شکل نگرفته است .از این دوره تعدادی گودال بدست آمده که در خاك بکر حفر شده بودند و به لحاظ
شکل ،اندازه  ،ساختار و محتوا با یکدیگر متفاوتند .داخل یکی از گودال ها با گل اندود شده و دانه های کربنیزه پسته(گونه
 )Pistachia Khinjakاز آ ن بدست آمده است .یک گودال حاوی تعدادی قلوه سنگ بوده و دیگری حاوی دانه گندم امر بوده
( ،)Triticum Dicoccumجوی وحشی و دیگر علف های هرز هم که امروزه در منطقه می رویند در میان بقایای آثار وجود داشته
است(.)Pullar, 3331:3
استقرار در الیه ها از نوسنگی قدیم به جدید بدون وقفه در عبدالحسین استمرار داشته است .به تدری با گذر از سطوح تحتانی
به فوقانی نشانه هایی از ساخت بنا مشاهده می شوند و در واقع انتقال از الیه های بدون معماری به الیه های دارای معماری شکل
می گیرند و طبقات نیز کم کم قابل تفکیک می شوند .اتاق ها در سطوح زیرین الیه های نوسنگی بدون سفال از خشت خام
ساخته شده و اجزاء داخل آنها به دفعات مرمت و بازسازی شده اند .بطور مثال کف یکی از طبقات هفت مرتبه اندود شده(
دوالیه آن قرمز رنگ است) .در همین طبقه دو اجاق ساده نیز بدست آمده که درون اتاق ها قرار داشتند و در واقع نوع ساده ای از
بخاری دیواری محسوب می شوند.
در ورودی یک از سکونتگاهها بوسیله ساکنین بعدی مسدود شده و درست در زیر در ،یک تدفین مچاله ای انجام شده است( Ibid:
.)31
مناسبات اقتصادی
در دوره نوسنگی پیش از سفال ب رمه داری و کشاورزی بطور تثبیت شده ،انجام می شده اما الزاما این فعالیت ها به مناطق
خشک گسترش نیافتند .با این حال منابع غذایی اهلی نشده نیز همچنان مورد استفاده بوده اند .شواهد نشان می دهند دراین
زمان محصوالت مهمی چون گندم زمستانی ،جو دو وشش ردیفه ،نخودفرنگی ،عدس ،نخود ،ماشک و لوبیا اهلی شده بودند .رمه
داری نیز بیشتر بر اساس پرورش بز و گوسفند در مناطق جنوبی و گاو در محوطه های شمالی بوده است .بزهای کوهی بویژه در
استپ ها و مناطق بیابانی ،آهوی کوهی ،گراز نر و انواع گوناگون پستانداران جزء اقالم شکار شده هستند(.)Banning 0110a: 1
پرسش مهم آن است که بواقع چه معیاری را جهت تشخیص اهلی شدن می توان مورد استفاده قرارداد؟ چه زمانی این اتفاق در
تونل لوانت یا جنوب شرق ترکیه رخ داد ،دوره نوسنگی پیش ازسفال ب اولیه یا میانی؟ آیا تنها عوامل زیست محیطی دراین میان
دخیل بودند؟
آنچه را که به یقین می ت وان ابراز داشت این است که غالت اهلی شده در نوسنگی پیش ازسفال ب میانی از بسیاری از محوطه ها
بدست آمده و به عبارتی بسته نوسنگی( )Neolithic Packageدر این زمان بطور کامل شکل گرفته است .اما اهلی شدن گونه های
منحصر به فرد طی فرآیندی تدریجی و در مناطق مستقل جغرافیایی رخ داده است (.)Nesbitt 0110:300
9
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در عبدالحسین کشت گندم وجوی دوردیفه در پایین ترین الیهها انجام می شده و سایر گونه های گیاهی مورد استفاده نیز بر
اساس بقایای موجود عبارت اند از :عدس ،پسته ،زردآلو ،بید ،قازیاغی ،کراتاگوس( گیاهی با خواص درمانی از جمله پایین آورنده
فشار خون) و درخت گز ،هفت بند ،بومادران ،شنبلیله و جو دوسر(.)Pullar,3331:031
با آنکه کشاورزی در دوره نوسنگی در منطقه لوانت ،آناتولی و بین النهرین از الگوی کمابیش یکسانی برخوردار بوده اما ظاهرا
کشاورزی در تپه عبدالحسین با هیچکدام از این الگوها انطباق کامل نداشته است(.)Ibid,001
گوناگونی الگوهای استقراری
پیشتر اشاره کردیم که روستاهای کامل دردوره نوسنگی پیش از سفال ب شکل می گیرند .همچنین در این دوره با ظهور انواع
گوناگون استقرارها از جمله ابرمحوطه ها و گاه مکان های کوچک و ویژه استقراری مواجه ایم .الزم به ذکر است که محوطه های
بزرگ این دوره درمقیاس منطقه ای هم بسیار نادرند و احتماال نقش مکان های مرکزی را در شبکه ارتباطات منطقه ای و محلی
برعهده داشته اند(.)Bar-Yosef 3331b:331/Byrd 3331
فرض قریب به یقین این است که ساکنین این روستاها تمام مدت سال را در روستا به سر می برده اند .شاید در برخی موارد
خاص بطور فصلی از روستا استفاده می شده است .این روستاها نوعا در محیط زیست هایی با شرایط مطلوب جهت انجام
کشاورزی ،در مجاورت چشمه های آب دائمی ،فن های رسوبی و یا وادی های بزرگ قرار داشتند .نکته قابل تأمل آنکه در این
دوره تعداد اندکی غار نیز همچنان مسکون بوده اند .در لوانت وآناتولی تعدادی از روستاهای این دوره زیر رسوبات و سنگ ها،
بطور کامل یا بخش هایی از آنها مدفون شده است ،البته زیاد در عمق قرار نگرفته اند (.)Banning 0110a:0
در همین دوره محوطه های کوچک و تخصصی نیز بعنوان اردوگاههای فصلی شکارگران –گردآورندگان نوسنگی مورد استفاده
قرار می گرفته است .برخی از دیگر محوطه ها صرفا جهت تدفین برپا شده و برخی احتماال اهمیت آئینی داشته اند و گاه در آنها
آثاری از هنر صخره ای(نقوش کنده انسانی و جانوری) هم به چشم می خورد .البته تعداد آنها بسیار اندك است(.)Betts 3311:193
پوالر معتقد است استقرار نخستین در این تپه ،از نوع استقرارهای موقت بوده و بدون حضور سازه مشخص شکل گرفته است .در
این مرحله تنها می توان به حفر چندگودال در خاك بکر اشاره کرد .چنانچه ذکر شد گودال ها به لحاظ شکل ،اندازه ،ساختار
ومحتوا با هم متفاوت بوده اند .الزم به ذکر است که استقرار در الیه های نوسنگی از قدیم به جدید بدون وقفه تداوم داشته است.
با شکل گیری الیه های استقراری با بقایای معماری به نظر می رسد گروههایی در تمام سال در این محوطه مستقر بوده-
اند(.)Pullar,3331:3
تدفین ها و بقايای انسانی
تا کنون صدها اسکلت انسانی ازمحوطه های نوسنگی پیش از سفال ب بدست آمده اما متأسفانه مانند دوره پیش ،مطالعات
سیستماتیک در این مورد انجام نگرفته است .با رشد سریع جمعیت در این دوره شگفت آور نخواهد بود که با متغیرهای زیادی
دربقایای انسانی مواجه شویم .نکته قابل تأمل آن است که به لحاظ ریخت سنجی و زیست شناسی شواهد اندکی از تداوم منطقه
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ای نژاد های انسانی میان جوامع ناتوفی و نوسنگی پیش از سفال وجود دارد و با کمک این شواهد بیشتر می توان گوناگونی ها را
به اثبات رسانید(.)Simmons 0119:313
کویت و گورینگ موریس( )0110:131-133معتقدند در دوره نوسنگی بدون سفال ب سه الگوی تدفینی مرتبط بهم موجود بوده که
عبارتند از تدفین مقدماتی بالغین اعم از زن و مرد در گورهای انفرادی که معموال در کف خانه های مسکونی انجام می شده،
کودکان نیز در گورهای انفرادی به خاك سپرده می شوند .جمجمه تعداد زیادی از بالغین نه همه آنها جدا شده و تدفین های
ثانویه انجام می شده است .این جمجمه ها غالبا با گل پیراسته می گردند ،دوباره به خاك سپرده شده و گاه به نمایش درمی
آیند .بیشتر کودکان نیز درون یا بیرون حیاط با انجام اندك مراسم تشریفاتی بخاك سپرده شده اند ،در موارد دیگری نیز کودکان
در بافتهای آئینی تدفین شده اند همراه با پیشکشهای اهدایی .این الگو بیشتر در دوره متأخر نوسنگی بی سفال ب مشاهده می
شود .اما قابل توجه ترین رخداد این تدفین ها ،ظهور اشیای تدفینی در آنهاست(گرچه هنوز پدیده نادری است) .البته تدفین های
انسانی همراه با تدفین های جانوری نیز انجام شده است(.)Kuijt & Gorring Morris 0110:133
توجه به این نکته ضروری است که جمجمه ها به خاك سپرده نمی شدند بلکه درون ظرف یا نهانگاهی درون خاك ذخیره می
شدند ،همانند آنچه در چای اونو ،رماد و موری بیت  IVرخ داده است .در ابوحریره بر روی جمجمه نقاشی شده و در مرکز و
جنوب لوانت برای بازسازی چهره با اندود آهک مدل سازی شده است(.)Cauvin 0110:019
وجود جمجمه ها ،ادبیات خاصی را برای خود بوجود آورده ،اغلب این قضیه با عنوان پرستش اجداد و روشی برای شکل گیری
برابری اجتماعی دانسته شده است .شواهد نشان می دهد پرستش جمجمه ها به نسبت برابر میان هردو جنس وجود داشته است.
در هر حال این پدیده فرآیند پیچیده ای است و به نظر می رسد جدایی جمجمه پس از زوال و فساد بافت نرم صورت گرفته
است(.)Kuijt 0113:13
جمجمه ها در حاالت گوناگون به نمایش در آمده اند :گاه با گچ و مواد دیگر از قبیل صدف و قیر طبیعی اندود شده اند ،به جهت
نشان دادن فرم واقعی صورت انسان در زمان ارشدیت او .روش دوم نقاشی جمجمه هاست و روش سوم جابجایی کاسه سر بدون
جمجمه است .جزئیات این موارد را می توان در میان نمونه های بدست آمده از عین غزال مشاهده کرد(.)Simmons 0119:331
مطالعه  39جمجمه مدلسازی یا بازسازی شده که از محوطه های متعدد بدست آمده اند اثبات می کند که آنها همگی افراد ارشد
خانواده یا گروه نبوده اند .بطور مثال گاه جمجمه بالغین جوانتر و کودکان نیز اندود شده است و هیچکدام از بالغین دندان هایشان
پس از مرگ از دهانشان خارج نشده است .بونوگوفسکی جمجمه ها را اشیای مرتبط با حاصلخیزی می داند ،شاید نیز افرادی بوده
اند که پس از مرگ برای آنها سوگواری می شده است .نکته قابل تأمل آن است که جدایی سر از بدن در دوره نوسنگی از اهمیت
ویژه ای برخوردار بوده است(تصویر شماره .)Bonogofsky 0113b:311-313()31
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(تصویر شماره )31

نکته بسیار مهم و قابل توجه دیگر مکان قرارگیری تدفین های اولیه و ثانویه است .تدفین های اولیه به طرزی استادانه در بافت
های عمومی قرار گرفته و به راحتی در این بافت قابل مشاهده اند ،در حالیکه نهانگاههای آئینی یا محل قرارگیری جمجمه ها
خارج از محل استقرارگاه قراردارد .باردیگر متذکر می شویم که آغاز این اقدام(جداکردن سر از بدن) به اواخر دوره ناتوفی و
نوسنگی پیش از سفال الف( 1311-3011/3111پیش از زمان حال) باز می گردد .در مجموع به نظر می رسد تدفین ثانویه
وسیله ای جهت تثبیت دوباره ارتباطات(اعم از خویشاوندی ،سیاسی و اقتصادی) میان و درون افراد خانواده هاست( & Byrd
.)Wonahan 3333
بر خالف مطالعات پیشین ،پژوهش هایی که به تازگی انجام گرفته نشان می دهند که با ظهور کشاورزی ،میزان مرگ و میر
افزایش یافته است .داده ها نشان می دهند رسیدن به سن مرگ در دوره نوسنگی در مقایسه با ناتوفی به آرامی افزایش یافته
است .آمار مرگ و میر در میان زنان افزایش قابل توجهی دارد که شاید بواسطه عوارض ناشی از بارداری و مادر شدن است( Smith
.)3331:31

از تپه عبدالحسین حدود  3تدفین بدست آمده که  0عدد از آنها متعلق به دوران اسالمی بوده است .اجساد به حالت های مختلف
دراز کشیده ،خمیده و چمباتمه ای و بیشتر در حالت انفرادی بدست آمده اند(تصویر شماره.)33
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( تصویر شماره )33

یکی از تدفین ها( )31113بقایای اسکلتی بدون سر است که در کنار آن یک ظرف وبقایای استخوان یک جنین( )31110نیز
بدست آمده است(تصویر شماره  .)30همراه با یکی از اجساد( )33113که تدفین چمباتمه ای داشته دو پیکرك سفالی ،آویز
سنگی ،دو عدد سنگ ساب ،ابزارهای سنگی تیغه و تراشه و قطعات ابسیدین نیز بدست آمده است(.)Pullar,3331:13-19

(تصویر شماره )30

الزم به ذکر است که قرار دادن اشیای تدفینی در کنار جسد یکی از ویژگیهای مهم دوره نوسنگی پیش از سفال ب محسوب می
شود.
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ساختار و سازمان اجتماعی
برای دوره نوسنگی پیش از سفال ب بواسطه حضور جوامع متعدد در مقیاس بزرگ و بناهای عمومی و غیر خانگی در برخی
مناطق ،سازمان اجتماعی به نسبت پیچیده ای را می توان تصور نمود(.)Kuijt 0111
فالنری نیز مطالعاتی جهت بازسازی ساختار اجتماعی و طبیعی خانه ها در دوره انتقال به روستاهای کشاورزی انجام داده است.
او خانه ها را در این دوره به دو گروه تقسیم کرده است :کلبه های مدور مربوط به دوره ناتوفی و نوسنگی پیش از سفال الف که
خانواده های گسترده با تعدد زوجات در آن به سر می بردند و خانه های راست گوشه که ابعاد آن با تعداد افراد خانواده متناسب
بوده است .فالنری معتقد است تغییر سازه ها ازاشکال مدور به راست گوشه با تغییرات رفتاری همراه بوده است :تبدیل خانواده
همسری(.)Flannery 3390:13

های گسترده چند همسری به خانواده های تک
بطور کلی بناهای پیش ازتاریخی را به سه گروه می توان تقسیم نمود :اقامتگاههای خانگی -مکان های ذخیره سازی و
اقامتگاههای غیرخانگی .معیارهای گوناگونی جهت تفکیک بناها از یکدیگر مورد استفاده قرا می گیرند :ابعاد بنا ،سبک و الگو و
کارکرد احتمالی سازه (.)Rosenberg & Redding 0110: 31
خانه های دوره فراپارینه سنگی و ناتوفی دربردارنده مجموعه ای از سازه های نیمه مدور و بیضوی هستند با میانگین مساحتی
حدود  01/1متر مربع .برخی بناها دارای اجاق ،جازغالی سنگی ،بخش های سنگفرش شده ،هاون ها و ظروف سنگی هستند.
برخی بناهای دیگر این دوره نیز نیمه کروی و بزرگ ترند و بیشتر بخش های آنها محصور شده است .هیچ تغییر سازمانی به
جهت فضای داخلی خانه ها در نوسنگی پیش از سفال الف نسبت به اوایل ناتوفی رخ نداده اما ابعاد بناهای دوره نوسنگی پیش از
سفال ب نسبت به دوره الف به طرزی چشمگیر افزایش یافته است( 0/0برابر) ،عالوه بر این در دوره نوسنگی پیش از سفال ب
بناهای ستون دار نیز ظاهر می شود که بعضا دارای وسایل و تسهیالت جهت ذخیره سازی و آماده سازی مواد غذایی نیز بوده
اند(.)Ibid:90-93
بناها در این دوره چند اتاقه و معموال دارای یک اتاق بزرگ ترند که معموال اجاق در این اتاق قرار دارد .افزایش ابعاد بناها به
معنای استفاده بیشتر از فضای داخلی جهت انجام فعالیت های خانگی مانند تولید و ذخیره سازی محصوالت خانگی است.
متأسفانه به درستی نمی دانیم آیا این تغییرات به ناگهان رخ داده یا به تدری  ،در هر حال حاصل آن تبدیل فرم های مدور به
راست گوشه بوده است(.) Bar-Yosef & Belfer-Cohen 3333/ Bar-Yosef & Meadow 3333/ Kuijt 3333

در دوره نوسنگی پیش از سفال الف و ب ساختار ایدئولوژیک در جامعه با تمرکز بر خاطره و ذهنیت افراد شکل گرفته و رخ می
نماید .در واقع الگوی پیچیده ای از تغییر وضعیت استقرارها در این دوره مشاهده می شود .در این میان کشاورزان با مسئله
بحرانی مواجه اند و آن مالکیت سرزمین است و متأسفانه شواهد اندکی مبنی بر چگونگی مالکیت در میان خانواده های هسته ای
در میان مدارك باستان شناختی وجود دارد(.)Banning 3331:000
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بسیاری از باستان شناسان از جمله فالنری( )3390/0110معتقدند که دوره نوسنگی پیش از سفال ب دوره شکل گیری خانواده های
هسته ای ،اقتصاد خانگی و تعامل میان گروهها است .اما تعدادی دیگر خانواده های هسته ای را گروههای غالب دوره ناتوفی می
دانند ،اما این سخن چندان صحیح به نظر نمی رسد زیرا روستاهای دوره نوسنگی پیش از سفال ب شباهتی به گروههای مسکون
در دوره نوسنگی پیش از سفال الف و ناتوفی ندارند .بطور مثال وجود وسایل شخصی ذخیره سازی در هر خانه نوعی سازمان دهی
محسوب می شود و به هر خانواده ای اجازه می دهد تا در مورد مقدار و روش تولید تصمیم گیرنده باشد ،این ویژگی مهمی است
که در دوره های پیشین وجود ندارد .بر اساس مطالعات قوم شناختی ،خانواده های هسته ای تمایل به زندگی در خانه هایی با
نقشه چهارگوش دارند .در ساخت و استفاده از بناهای چهارگوش عوامل گوناگونی تأثرگذارند ،مانند افزایش یا کاهش وابستگی به
کشاورزی ،تغییر وضعیت ازدواج(تک همسری و چند همسری) ،تولید تخصصی کاال ،ذخیره ثروت شخصی و ظهور مرزهای
اجتماعی و منطقه ای(.)Flannery 0110:113/ Saidel 3331:31
اطالعات بدست آمده از دوره نوسنگی پیش از سفال ب اولیه جهت ادراك ساختار اجتماعی ،چندان زیاد نیست .اما نوعا این
محوطه ها کوچک اند ،روستاهایی با کمتر از  3جریب مساحت .این وضعیت با بزرگ شدن استقرارها در نوسنگی پیش از سفال
ب میانی اصالح یافت .در این مرحله بناها نزدیک یکدیگر ساخته شده ،البته برخی از آنها توسط فضاهای قابل توجهی از یکدیگر
جدا شده اند .کاوش های انجام شده در خارج از حصار محوطه ها نشان می دهد که در این قسمت ها کوره های بزرگ آتش برپا
بوده است(شاید کوره های تولید گچ بوده باشند)(.)Simmons 0119:331
تحلیل ساختار اجتماعی بر حسب اندازه اتاق ها در ساختمان ها نشان دهنده افزایش فضای طبقات پس از نوسنگی پیش از سفال
الف ،به استثنای محوطه های کوچک بیابانی است .این خصیصه را می توان به تغییرات بزرگ سازمان یافته در فضای درونی
محوطه ها اضافه کرد .در این دوره تغییر مدل خانه ها و ایجاد تقسیمات درونی در آنها و ساخت کوره ها درون کف های اندود
شده ،ایجاد فضاهای ویژه جهت ذخیره سازی و آماده کردن غذا ،کارگاه جهت تولید کارابزارها ،و فضایی جهت خوردن و خوابیدن
متداول شده است(.)Byrd 0111:90-11
بناهای نوسنگی پیش از سفال ب بطور قابل توجهی بزرگ تر از نمونه های قبلی اند ،اما نه به آن اندازه که بتواند خانواده های
گسترده را در خود جای دهد .بهرحال با ساخت خانه هایی که می توانست خانواده های گسترده یا حتی طایفه ای را در خود
جای دهد ،مفهوم خانه در دوره نوسنگی پیش از سفال ب متأخر تغییر یافت(.)Rollefson 3331a:333
تولید ابزارها و سنگ های ساب و قرارگیری آنها در خانه ها جلوه دیگری از سازمان دهی اجتماعی است ،این عمل زمانی اتفاق
می افتد که تهیه و آماده سازی غذا در خانه ها متداول شده است .عالوه براین گوناگونی ظروف هم در دوره نوسنگی پیش از
سفال ب میانی و هم متأخر داللت برتخصص پذیری ،کاربری های گوناگون و اعمال قواعد و رسوم در استفاده از آنها و قوانین
اجتماعی حاکم بر تقسیم غذا دارد .وسایل ویژه ذخیره سازی ،آسیاب کردن و پخت غذا در قسمت های خاص یا فضایی میان
داخل و خارج خانه قرار داشته و افراد خانواده با گذر مستقیم از این قسمت(آشپزخانه یا داالن) به داخل خانه راه می یافتند .این
ترتیب قرارگیری را نمی توان تصادفی دانست و بیشتر کاربردی به نظر می رسد ،بطور مثال تمیز کردن و دور ریزی زباله ها در
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این حالت آسان تر بوده و خطر آتش سوزی نیز کاهش می یابد .عالوه بر این برخی خانواده ها به تقسیم تسهیالت میان خود می
پردازند ،مانند تخته سنگ های ویژه ساییدن و یا گودال های بزرگ برپایی آتش .شاید تولید غذا و کارابزارهای ویژه آن نیز درون
گروههای اجتماعی به افراد آموزش داده شده باشد بویژه جوانان(.)Wright 0111:331-333
متأسفانه به دلیل محدود بودن ابعاد و تعداد ترانشه هایی که در عبدالحسین مورد کاوش قرار گرفته اند و عدم تشخیص وسعت
محوطه و وسعت بناهای مسکونی ،وجود احتمالی بناهای غیر مسکونی ،عدم دسترسی به ابعاد دقیق اتاق ها و آگاهی از مکان
قرارگیری تسهیالت ذخیره سازی ،کوره ها و اجاق ها بحث از ساختار و سازمان اجتماعی در عبدالحسین تقریبا غیرممکن می
نماید.
تعامالت منطقه ای
در دوره نوسنگی پیش از سفال ب هم حوزه ای از تعامالت در مسافت های طوالنی و هم شبکه ای از داد و ستد منطقه ای وجود
دارد .در برخی از مناطق با توجه به وجود اقالم خاصی از فرهنگ مادی به نظر می رسد تعامالتی میان روستائیان نوسنگی و
گروههای شکارگر -گردآورنده برقرار بوده است .باریوسف معتقد است در این زمان مناطق قبیله نشین توسط حدود  3311تا
 0111نفر مسکون بوده اند(.)Bar-Yosef 3331b:333
او همچنین اشاره می کند که بسیاری از اقالم و تکنیک های مادی بواسطه رشد جوامع و مبادله متقابل میان روستاهای همجوار
و ازدواج های صورت گرفته میان آنان و گروههای خویشاوندی که در طول مرزهای اجتماعی و جغرافیایی در رفت و آمد بودند،
پراکنش یافتند .ظهور این مرزبندی ممکن است بر اساس رقابت میان گروههای توسعه یافته که به فعالیت های کشاورزی مشغول
بودند و از منابع محلی استفاده می کردند ،شکل گرفته باشد .بنابراین تثبیت مرزها الزامی بود(.)Ibid 3331b:333-011
شواهد نشان می دهد مبادله مستقیم کاالهایی مانند ماالشیت ،جید ،فیروزه و ابسیدین میان شمال و جنوب لوانت و بخش هایی
در شرق مرکزی آناتولی برقرار بوده است (.)Renfrew 3393
پراکنش مواد طبیعی خاص در سطح نسبتا گسترده نشان می دهد که فرهنگ ها و قبایل بطور دائم با یکدیگر در تعامل بوده و
بطور قطع حرکت جوامع در این میان نقش اصلی را برعهده داشته است .بر این اساس شاید بتوان نظریه کوین( )0111a:311مبنی
بر فرهنگ پذیری در نوسنگی پیش از سفال ب را بر پایه هم آمیزی قومی صحیح دانست .اما باید توجه داشت که بحث از قومیت
در جوامع کهن به واقع گام نهادن در وادی خطرناکی است.
پراکنش در دوره نوسنگی موضوعی پیچیده است ،زیرا هم شامل مهاجرت جمعیت است و هم گسترش ایده ها و عقاید .بسیاری
از پژوهشگران معتقدند این اعمال به صورتی سیستماتیک رخ داده است ( & Bellwood 0113- Colledge et al 0111-Diamond
. )Bellwood 0111
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باریوسف به نقل از هول دراین مورد معتقد است که باید به تشخیص خاستگاهها و متعاقبا مناطق توسعه یافته توجه کرد ،زیرا در
دوره نوسنگی شاهد رشد قابل توجه تعداد زیادی مراکز هسته ای هستیم که هر کدام مسیر فرهنگی ویژه ای را طی کردند(Bar-
.)Yosef 0110b:301

بطور اجمال می توان ابراز داشت که محوطه ها در دوره نوسنگی پیش از سفال ب ،از خاور نزدیک تا قبرس توسعه یافتند .این
گواهی است بر توانایی گسترده این انسان ها ،برخی از آنها نخستین کشاورزان بودند در حالیکه گروهی دیگر بر سیستم های
سنتی اقتصادی خویش پای فشردند و به واقع هیچکدام در خأل فرهنگی نمی زیستند.
رفتارهای آئینی در دوره نوسنگی بدون سفال ب
دوره نوسنگی بدون سفال ب میانی دوره ای است که بر اساس وجود روستاهای پیشرفته کشاورزی با سازه های چهار گوش
شناخته می شود  ،حیوانات و گیاهان اهلی شده و پیشرفت های قابل توجهی نیز در فن آوری ساخت ابزار های سنگ رخ داده
است .اما شاید جریان سازترین ویژگی تصویری در این مرحله ظهور اشکال نوین و متنوع انسان ریخت است :پیکره های انسانی
با بدن کامل ،بازوانی ستبر و صورت های نقاشی شده ،صورتک های ساخته شده از سنگ و گل ،جمجمه های اندود شده و گاه
نقاشی شده ،پیکرك های انسان ریخت کوچک از جنس گل یا سنگ تراش.
پیشتر اشاره کردیم که دوره نوسنگی بدون سفال ب به سه فاز اصلی تقسیم می شود :اولیه -میانی و متأخر.
پیکره های بدست آمده از این مرحله در مقایسه با پیکرك های کوچک نوسنگی بدون سفال الف به لحاظ اندازه و ابعاد از تغییر
چشمگیری برخوردارند .رولفسون( )0113aو بصرات ( )3331aهر دو در این مورد معتقدند که پیکرك های کوچک برای استفاده در
خانه ها طراحی و ساخته شده در حالیکه مجسمه های بزرگ در بافت های عمومی به نمایش درمی آمده اند و احتماال با بحث
پرستش اجداد مرتبط اند.
عالوه بر این در این دوره اشکال جانور ریخت به صورت گسترده ظاهر می شوند ،از جمله تعداد قابل توجهی پیکرك های گاو از
گل پخته که از استقرارهای متعدد بدست آمده اند .نکته قابل تأمل این است که این پیکرك ها از بافت های متنوعی بدست آمده
اند از جمله بناهای عمومی ،دورریزها و فضاهای استقراری (.)Ibid 0113:331
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده اشیای آئینی دوره نوسنگی بدن سفال ب را می توان شامل این اقالم دانست :پیکرك
های انسان ریخت و جانور ریخت ،الواح سنگی با نقوش کنده ،توکن ها ،مجسمه ها ،صورتک ها و فضاهای معماری تزئین شده
شامل کف و دیوارهای اندودشده و ستون های سنگی با نقوش کنده (.)Garfinkel 01111a:3
صورتک ها از جنس سنگ آهک و بسیار کمیابند .در اندازه طبیعی طراحی شده و دارای سوراخ چشم و دهان اند .بهترین نمونه از
این مورد از نهال حمار بدست آمده است .مجسمه ها نیز کمیاب و نمونه های برجسته آن از عین غزال و چهار نمونه نیز از جریکو
کشف شده اند(تصویر شماره .)Kuijt & Gorring-Morris 0110:131( )31
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(تصویر شماره )31

از تپه عبدالحسین  33قطعه گلی بدست آمده که بیشتر آنها آفتاب خشک هستند .این قطعات شامل مهرهها به اشکال مختلف،
مخروط های کوچک ،سردوك ها ،قطعات گلی بی شکل و تعدادی پیکرك های جانوری و انسانی هستند .خانم پوالر این آثار را
دارای شباهت بسیار با آثار مشابه بدست آمده از هزاره هفتم خوزستان ،کردستان و لرستان می داند.او همچنین ذکر می کند که
در مطالعه پیکرك ها از گونه شناسی و طبقه بندی که بصرات( )3399انجام داده ،بهره گرفته است(.)Pullar, 3331:333
پیکركهای جانوری بدست آمده از عبدالحسین عبارتند از :سر گراز نر وحشی که به صورت خام و نپخته است ودر میان مجموعه
خیلی عجیب به نظر می رسد .پوالر معتقد است اگر این سر به واقع به یک پیکرك کامل تعلق داشته باشد ،باید اندازه آن را
بسیار بزرگتر از سایر پیکرك های مشابه بدست آمده از نوسنگی زاگرس دانست ،سر یک بز کوهی با بینی نقطه ای زیبا ،پیکرك
بدون سر یک خوك با دم کوتاه(پوالر سبک ساخت این پیکر را با سایر پیکركهای جانوری متفاوت می داند) ،دو پیکرك که
احتماال بز یا گوسفند هستند و بقایای یک پیکرك که بدنی طویل تر از بز یا گوسفند دارد و بیشتر حدس زده می شود که قدرت
یک گاو را به نمایش می گذارد تا چابکی بز یا گوسفند .به لحاظ الیه نگاری پیکرك های جانوری عبدالحسین عموما از اواخر
نوسنگی بدون سفال و حداکثر از الیه های مضطرب و اولیه نوسنگی با سفال بدست آمده اند ،اما از الیه های اولیه نوسنگی بدون
سفال پیکرکی بدست نیامده است(تصویر شماره .)Pullar,3331:333( )31
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(تصویر شماره )31

تعداد قطعات پیکركهای انسانی بدست آمده از این محوطه  30عدد ذکر شده که برخی از آنها متعلق به گونههای ناشناخته
هستند اما ظاهرا یکی از قطعات( )31gقابل مقایسه با پیکرك ساقه مانند بدست آمده از جارمو( )Braidwood et al 3311و قطعات
بدست آمده از فاز علی کش در تپه علی کش است(.)Hole, Flannery & Neely 3333
آئین ها بطور کلی با اجداد و ارواح و خدایان در ارتباطند .اشمانت بصرات( )3331b:33معتقد است پیکره هایی که در ادیان مختلف
ساخته و پرستش می شده اند حاصل سبک زندگانی بر اساس اقتصاد کشاورزی هستند .این پیکره ها در میان گروههای بزرگ
انسانی شکل می گیرند که معیشت آنان از سوی گروههای کشاورز تأمین می شده است .این پیکره ها نمادهای قدرتمندی
هستند که به پرورش یک ایدئولوژی مشترك کمک می نمایند ،همچنین در بازسازی جامعه و افزون شدن قدرت رهبری و
مدیریت منابع مشترك در جوامع کشاورز اولیه دخیلند .این توسعه های مهم بعدها منجر به هموار شدن مسیر شکل گیری ایالت
شهرها شد.
مابری معتقد است پیکرك ها حکم افراد ارشد را دارند که تبدیل به نماد شده و میراث دار قانونی شده اند( .)Mabry 0111اما کویت
و چسون بر اساس مطالعه تعدادی از پیکرك های مراحل مختلف نوسنگی اظهار می دارند پیکرك ها در دوره نوسنگی بی سفال
میانی برخالف اوایل و اواخر این دوره ،به لحاظ جنسی مبهم اند .آنها تصور می نمایند این ویژگی احتماال با جنبه های اقتصادی و
اجتماعی زندگی مرتبطند .بدین معنا که تمایزات اجتماعی در فردیت افراد آشکارنیست .البته شاید با توجه با سایر آثاری که
همراه با پیکرك ها بدست می آیند بتوان کاربری های دیگری را نیز برای آنان تصور کرد(.)Hodder 3331:33-33
با آنکه بیشتر پیکرك های انسانی این دوره به لحاظ جنسی مبهم اند اما به نظر می رسد تعداد اندکی از آنها مذکر باشد .بسیاری
از آنها شکسته شده و فاقد سرند .ممکن است تصور شود پیکرك ها بطور تصادفی شکسته شده اند ولی با توجه به آنکه این آثار
همراه با تدفین های سر از بدن جدا شده آشکار می شوند ،به نظر نمی رسد این عمل سهوی بوده باشد .پیکرك ها می توانند
منعکس کننده ستایش اجداد باشند ،شاید نیز همزمان با مرگ صاحبانشان آنها نیز به عمد شکسته می شوند تا فرد دیگری از
آنها استفاده ننمایند(.)Mabry 0111:313
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بسیاری از پیکرك های جانوری این دوره در لوانت و آناتولی گاونر هستند .نمونه بارز آن گاونر گلی بدست آمده از عین غزال است
که با ریزتیغه ها سوراخ شده و نشان دهنده کشتن آئینی آن است(تصویر شماره .)Rollefson 0111:339( )33

(تصویر شماره )33

دربسیاری از محوطه های دوره نوسنگی بدون سفال ب ،توکن های گلی در اشکال متنوع ظاهر می شوند که در ابتدا مسطح
بودند و بعدها به اشکال هندسی تبدیل شدند .بصرات معتقد است این اشیاء واسطه های جدید برای انتقال اطالعات هستند و می
توانند نقش محافظ کاالها و نشانه ای بر حفظ کمیت غالت و واحد شمارش جانوران باشند .اینها شالوده یک سیستم اقتصادی
جدید بر مبنای کشاورزی است .بصرات همچنان عقیده دارد توکن ها می توانند بر ساختار جدید اجتماعی تأثر گذارند بنابراین
نتیجه می گیرد توکن ها و هر شیئی که با مهارت های ادراکی ساخته شده باشد می تواند ساختار اقتصادی ،اجتماعی و ارتباطات
موجود در یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد(.) Schmandt- Besserat 3330: 339-331
بحث و نتیجه گیری
فرآیند نوسنگی شدن ،فرآیندی است پیچیده .پیشتر ،باستان شناسان چند مرکز هسته ای محدود را خاستگاه این تحول می
دانستند اما امروزه به وجود خاستگاههای متعدد در این مورد اشاره و متعاقبا بحث پراکنش و مهاجرت جمعیت به میان آورده
می شود  .دوره نوسنگی بدون سفال ب میانی ،دوره واقعی توسعه روستاها از بسیاری جهات بویژه به لحاظ ابعاد و اندازه است.
علی رغم شکل گیری جامعه روستایی ،برخی از افراد و گروهها همچنان به استراتژی شکار و گردآوری ادامه دادند ودر بسیاری
موارد نیز به استفاده از منابع اهلی(بویژه جانوری) روی آوردند .در نتیجه نوعی دوگانگی جمعیتی در خاور نزدیک پدیدار شد:
ساکنین روستاها و شبانان چادرنشین.
به لحاظ ساختار اجتماعی جوامع نوسنگی پیش از سفال ب یا جوامع برابرند یا دارای ساختار سلسله مراتبی( البته مورد اخیر
مورد توافق عموم باستان شناسان نیست) .شواهد برابری در جوامع این دوره مشهود است اما در برخی موارد به نظر می رسد
شخص یا اشخاصی رهبری جامعه را جهت برقراری نظم و اجرای قوانین برعهده داشته اند.
با توجه به مطالعات انجام شده در باب ویژگیهای دوره نوسنگی بدون سفال میانی و تپه عبدالحسین ،به نکات ذیل بعنوان نتای
مباحث مطرح شده می توان اشاره نمود:
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 با توجه به اینکه گاهنگاری تپه عبدالحسین بر اساس آزمایشات کربن نشان دار به نیمه اول هزاره هفتم پیش از میالدتعلق دارد با دوره نوسنگی بدون سفال ب میانی( 3131-3031پیش از زمان حال) همپوشانی دارد.
 با توجه به قرارگیری تپه عبدالحسین در خارج از محوطه لوانت به نظر می رسد این استقرار حاصل پراکنش و توسعهموج دوم فرهنگی از میانه فرآت به مناطق استپی -جنگلی باشد.
 تنوع ابزارهای سنگی در این محوطه همچون سایر محوطه های نوسنگی بدون سفال میانی زیاد است ،وجود تیغه هایابسیدین نیز نشان از تعامالت منطقه ای دارد.
 وجود دسته هاون وقطعات سنگ ساب در الیه های نوسنگی بدون سفال نشان از سازماندهی درونی خانوارها در امر تولیدوذخیره سازی مواد غذایی دارد .باید توجه داشت که در این دوره بطور قطع اهلی کردن گونه های گیاهی و جانوری رخ
داده است ،اما علی رغم اهلی شدن بسیاری گونه های مهم ،همچنان استفاده از منابع غیر اهلی نقش مهمی در اقتصاد
معیشتی برعهده داشته است.
 با آنکه کشت گندم و جوی دو ردیفه از پایین ترین الیه ها انجام می شده اما ظاهرا الگوی کشاورزی در این محوطه باسایر استقرارهای لوانت و آناتولی و بین النهرین منطبق نبوده است.
 ظهور پیچیدگی در معماری از دیگر خصایص ویژه این دوره است .روستاها در این دوره دارای بناهایی با اتاق های متعددو چهارگوشه اند .عالوه بر معماری خانگی نشانه هایی از معماری غیرخانگی با اهمیت آئینی یا عام المنفعه نیز وجود
دارد .تعداد اندکی از محوطه ها نیز اساسا غیر مسکونی هستند.
بقایای معماری این محوطه از الگوهای استاندارد ساخت بنا با نقشه چهارگوش در دوره نوسنگی بدون
سفال ب میانی تبعیت می کند ،گرچه استقرارهای اولیه از نوع موقت بوده اند.
 الگوهای تدفین در این دوره نشان دهنده تداوم و تثبیت الگوهای دوره پیشین اند .تدفین ها در عبدالحسین غالبا از نوعتدفین اولیه به اشکال مختلف جنینی ،دراز کش و گاه چمباتمه ایست .قرار دادن اشیای تدفینی در کنارجسد ،پدیده ای
جدید در این دوره است که دراین محوطه به چشم می خورد .نمونه تدفین چمباتمه ای فاقد سر بوده اما مشخص نیست
آیا تدفین از نوع اولیه است یا ثانویه .در هرحال از تدفین های ثانویه متداول در این دوره بویژه جمجمه های اندود شده
در این محوطه نمونه ای بدست نیامده است.
 رفتارهای آئینی در این دوره را بطور خالصه می توان مشمول موارد ذیل دانست:ساخت بناهای غیرخانگی با تدفین های متعدد که غالبا با الواح و ستون های سنگی مزین شده اند -قرار دادن جمجمه
ها در نهانگاههای آئینی -تزئین ،اندودسازی و مدل سازی جمجمه ها -تدفین کودکان و بزرگساالن در گورهای انفرادی-
ساخت پیکركهای انسان ریخت( جنسیت تعدادی از این پیکرك ها مبهم است) و جانورریخت ،پیکره ها وصورتک های
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 در این صحنه ها بر برابری و همبستگی میان، ساخت نمادکاالی شمارشی گلی(توکن) و ترسیم صحنههای رقص-سنگی
.افراد جامعه تأکید شده است
 قطعه گلی به30 از تپه عبدالحسین بنای غیر خانگی و همچنین تدفین ثانویه بدست نیامده اما چنانچه اشاره شد حدود
 به نظر می رسد.شکل پیکرك جانوری و انسانی از الیه های بدون سفال بدست آمده که ببیشترآنها آفتاب خشک هستند
 وجود پیکرك گراز وحشی در این محوطه و.یکی از مهم ترین نمونه های پیکرك های جانوری سر گراز نر وحشی باشد
دیگر محوطه های نوسنگی زاگرس مرکزی این فرض را بوجود می آورد که شاید پیکرك گراز نر جایگزینی برای پیکرك
.های گاو نر در منطقه لوانت و آناتولی بوده است
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