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چکیده:
بیش از نیم سده پژوهشهای باستانشناسی در مرکز فالت ایران ،فرصتهایی نظیر شناخت محوطههای مهم ،گستردگی و
اهمیت استراتژیک این منطقه و تعدد و تنوع پژوهشهای مستقل باستانشناسان ایرانی را به وجود آورده و از سوی دیگر ،چالش-
هایی چون تناقض در تفسیرها و تحلیلها ،چنددستگی در مطالعات ،تعصبهای محوطهای ،باستانشناسمحوری ،عدم نقدپذیری،
عدم توجه به انتشارات و نتایج جدید بررسیها و کاوشها ،ابهام در تقسیمبندی مرزهای فرهنگی و باستانشناختی ،گاهنگاری-
هایی متناقض و ناهمگون و سردرگمی محققان عالقمند به دوران پیش از تاریخ این منطقه را به دنبال داشته است.
پژوهشهای علمی اخیر در این منطقه ،منظرهای جدیدی از تحوالت باستانشناختی ایران را مشخص و مسائلی چون بروز و
فروپاشی ناگهانیِ محوطهها ،وقفهها و پیوستگیهای بحثبرانگیز ،ارتباط تغییرات سبکی با یکدیگر ،رشد و بروز فناوریها و
نوآوریها ،پیچیدگی اجتماعی جوامع ،نوسانهای جمعیتی ،الگوهای استقراری ،تخصصپذیریها و برهمکنشهای فرهنگی را
برجستهتر کرده است .این مقاله ،ضمن مروری بر تحوالت باستانشناسی این منطقه ،به تحلیل روشها ،رویکردها ،نظریهها و
گاهنگاری منطقه مرکز فالت ایران پرداخته است .نگارندگان ،نتیجه گرفتهاند که ایجاد همگرایی و ترسیم چشمانداز مطلوب در
پژوهشهای باستانشناسی منطقه مورد مطالعه ،از راههای زیر امکانپذیر است :برگزاری نشستهای هماندیشی ،برقراری گفتمان
بین صاحبنظران ،برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و دعوت از کلیه پژوهشگران مرتبط و دستیابی به پارادایم (الگوی)
نسبتا واحد پژوهشی از نظر اصول ،روشها ،مبانی و ترمینولوژی .وضعیت مطلوب باستانشناسی این منطقه میتواند بر مطالعات
دیرین اقلیمشناسی ،علوم میانرشتهای ،جمعیتشناسی باستانی ،شناسایی الگوهای استقراری و گاهنگاریهای مطلق و نسبی
مبتنی باشد.
واژگان کلیدی :مرکز فالت ایران ،پیش از تاریخ ،فرصتها ،چالشها.
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مقدمه:
باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران فراز و فرود بسیاری داشته است .این که گفته میشود ،بزرگترین معضل
باستانشناسی ایران فقدان رویکرد انتقادی است (زارع )2831 ،نکته قابل قبولی است .اما ،این رویکرد در باستانشناسی برخی
نقاط کشورمان به وجود آمده است .به عنوان مثال چند سالی است که در پیش از تاریخ مرکز فالت ایران شاهد این رویکرد
هستیم .از این رو ،باستانشناسی این منطقه یک گام از دیگر مناطق ایران پیشتر قرار دارد .اما عدم وجود روش درست انتقادی
باعث ایجاد چالشها و سوء تفاهمهایی گردیده است.
امروزه مطالعات باستانشناسی به ویژه در زمینه پیش از تاریخ کار پیچیدهای است چرا که از ایدهها و فنون رشتههای
جانبی دیگر کمک میگیرد (رنفوریو و بان .)2831 ،گذشته مسئلهای نیست که به سادگی قابل اندازهگیری ،جدولبندی و تطبیق
در چارچوب تئوری ما باشد (هادر .)2831 ،بنابراین ،باستانشناسان باید به نقد روشهای خود بپردازند و از سرگرمبودن با انبوه
دادهها دوری کرده و روشهای در حال تغییر پیدرپی خود را منسجم کنند .باستانشناسی باید فردگرایی ،اقتدارگرایی و تعصب
را کنار بگذارد ،تا تحول یابد .یعنی به مرحلهای برسد که باستانشناسان واقعبینانه قدم بردارند و اعتراف نمایند که خیلی از
چیزها را نمیدانند .تنها در این صورت است که به نقاط ضعف خود پی برده و در رفع آن تالش میکنند (عبدی.)2811 ،
نوشته پیش رو به دور از غرضورزی شخصی و یا برجستهکردن شخص و محوطهای خاص ،فعالیتهای باستانشناسی
پیش از تاریخ مرکز فالت ایران را در  8بخش بررسی کرده است -2 .بخش مبانی باستانشناسی که در آن سعی شده اوضاع روز
فعالیتهای باستانشناسی مرکز فالت ایران را موازی با تحوالت باستانشناسی توضیح دهد  -1در بخش دوم ،ترسیمی کلی ولی
مجمل از وضعیت موجود پیش از تاریخ مرکز فالت ایران ،از ابتدا تا کنون صورت پذیرفته است و  -8در بخش سوم وضعیت
مطلوب و پیشنهادیِ باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران به بحث گذاشته شده است؛ این بخش هر آنچه را که به رشد
و توسعه باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران کمک میکند پیشنهاد میکند.
 -۱مبانی نظری
مبانی در باستانشناسی یعنی نظریههایی که در میدان عمل ،امتحان پس دادهاند .نظریه در فرایند تمرینهای باستان-
شناسانه 2ساخته ،پرداخته و پیراسته میشود .در همین فرایند است که بخشهایی از مبانی توسعه مییابند و بخشهایی نیز به
تدریج حذف و یا تعدیل میشوند (گاراژیان .)2831 ،گرچه نظریه در باستانشناسی مفهوم جدیدی است ،زیرا اکثریت مردم تا
دهه  2391باستانشناسی را ذاتا فعالیتی عملی و میدانی تصور میکردند اما ،باید گفت شکلگیری نظریههای باستانشناختی با
جدایی دوره پیش از تاریخ از عتیقهجویی ،استفاده از تکنیکهای جدید تاریخگذاری نسبی و کربن  21و بابشدن مکاتب باستان-
شناختی ،آغاز شد (رنفریو و بان2831 ،؛ فاضلی ،2811 ،عبدی .)2811 ،باستانشناسان رهیافت تاریخی فرهنگی 1اولین گروه از
باستانشناسانی بودند که سعی در توجیه تغییرات فرهنگی از راه انتشار نوآوریها و مهاجرت جمعیتهای باستانی داشتند .این
رهیافت به گاهنگاری توجه میکرد و تغییرات فرهنگی را به عوامل خارجی نسبت میداد (عبدی .)2811 ،از آنجایی که باستان-
-Archaeological practices
- Culture history
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شناسی تاریخی فرهنگی بیشترین وقت خود را به پیداکردن شی جدید ،توصیف ،8طبقهبندی و چگونگی گسترش اشیا از مبدا به
سایر مناطق اختصاص میداد ،هرگز نتوانست به طرح مسائل انسانشناختی بپردازد (فاضلی نشلی .)2831 ،برخی از مطالعاتی که
تا کنون در مرکز فالت ایران انجام گرفته ،نیز در راستای اهداف رهیافت تاریخی فرهنگی بوده است .باستانشناسان این منطقه
در بیشتر موارد با ایستا فرضکردن فرهنگها به توضیح پیشرفتها و تغییرات فرهنگی ،1متروکیها و وقفههای فرهنگی 1از راه
نفوذ و مهاجرتهای مردم پرداخته و بر محرکهای بیرونی متمرکز بودهاند (ولیپور .)2831 ،اغلب پژوهشهای مرکز فالت ایران
یا به کشف گروههای قومی و عامالن خارجی 9ایجادکننده دگرگونیهای فرهنگی پرداختهاند و یا به ابتدا و انتهای شکلگیری و
افول فرهنگها و دورههای باستانشناختی این منطقه اهمیت دادهاند.
با رشد پژوهشهای میانرشتهای از دهه  2311میالدی به این سو و انقالب باستانشناسی نو تفسیرهای عینی ،تدوین
الگواره واحد ،روشهای استداللی برای سنجش اعتبار نظریات و استفاده از روشهای علمی برای به دستآوردن داده در باستان-
شناسی استفاده شد .باستانشناسی نو بیشتر به سیر پدیدآمدن ،چگونگی ،افول و تطور فرهنگها و ارتباط آنها با دیگر فرهنگها
توجه نموده است .تاکید بر شناخت روند فرهنگها باعث شد باستانشناسی روندگرا 1از باستانشناسی نو منشعب شود .روندگراها
که فرهنگ را همانند یک سیستم در نظر میگرفتند ،نظریه سیستمها ،3فاجعه ،3آشوب 21و پیچیدگی 22را برای مطالعه تغییرات
فرهنگی از دیگر علوم وارد باستانشناسی کردند .این نظریهها به آنها اجازه میداد تا ارزیابیهای خود را بر اساس عوامل درون
سیستم و برون سیستمی انجام داده و نظریههای انتشار و مهاجرت را حذف کنند (عبدی.)2811 ،
اغلب فعالیتهای باستانشناسی مرکز فالت ایران همزمان با این نظریهها و رویکردهای نوین در باستانشناسی دنیا
صورت پذیرفته و حتی پیش از اینکه برخی از پژوهشهای علمی در این منطقه انجام گیرد ،خیلی از تئوریهای باستانشناسی
جدید در دیگر محوطههای باستانی جهان مورد آزمون قرار گرفته بود .منطقه مرکز فالت گسترهای است که تاریخ پیش از تاریخ
آن ،با تغییرات سریع ،گذارها ،وقفهها و احتماال فروپاشیها پیوند خورده است؛ لذا استفاده از این نظریات میتوانست برای کشف
نامعلومها و ابهامات باستانشناختی منطقه مفید و کارگشا بوده باشد (برای مطالعه بیشتر ر.کBinford, 2391; 2811،.
Renferw,2313:111،121; Salmon, 2313:211; Tainter,2333;Flannery, 2393; Janusek, 1111; Diamond,1111; Zovar,
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-Description
1
  -گرچه گیرشمن ،مقارن با دوره اوج رهیافت تاریخی فرهنگی فعالیت میکرد اما دگرگونیهای فرهنگی و پیشرفت های فناورانه محوطه سیلک را به خود مردمان این محوطهنسبت داده است (فاضلی نشلی2831 ،؛ گیرشمن)31 :2813 ،
 - -1شواهد جدید پیوستگی فرهنگی بین دوره های  IIو ( IIIولی پور )2831 ،و  IIIو  IVسیلک را نشان میدهد ()Helwing, 1128
9
 - -عامالن خارجی گاهی با هجوم اقوام دیگر (تغییرات سفالی) و گاهی با مستعمرهشدن (دستیابی به عالئم نگارشی و تابلتهای گلی) مردمان این منطقه توضیح داده می شود.

1

- Processual Archaeology
-Systems Theory
3
- Catastrophe Theory
21
- Chaos Theory
22
- Complexity Theory
3
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 .)1121در باستانشناسی این منطقه میتوانست آزمون دادههای حاصل از بررسیها و کاوشها بر پایه نظریات و تئوریهای
موصوف جای دغدغههای پژوهشی در زمینه مهاجرت و انطباق آن دادهها با نظریاتی چون انتشارگرایی را بگیرد.
خوشبختانه باستانشناسان پیرو همه مکاتب اتفاق نظر دارند که باستانشناسی نوین با بینش منطقی و روشهای علمی
و دقیق پربارترین راه برای مطالعه گذشته است .این مکتب با ارائه چارچوب فکری سنجیده و روشهای میدانی جدید ،باستان-
شناسی را از مکاتب سنتی متمایز ساخت؛ به توضیح پدیدهها پرداخت؛ به روندهای فرهنگی توجه کرد و نتایج را با آزمایش به
دست آورد نه با تایید اشخاص و افراد متخصص و صاحبنظر .همچنین ،پروژههای پژوهشی را برای پاسخ به پرسشهای مشخص
طراحی کرد نه گرآوری دادههایی که ارتباطی به موضوع پژوهش ندارند .مهمترین رهاورد باستانشناسی نوین نظریهپردازی بود و
نظریهپردازان این مکتب نگران ابطال یا اثبات نظریات خود نبودند ،بلکه پرسش را فرصتی برای یافتن توضیحی بهتر و یا آموختن
بیشتر در مورد تغییرات فرهنگی گذشته میدانستند (عبدی.)2811 ،
در باستانشناسی ایران اغلب گفته صاحبنظران و متخصصان مالک نتیجهگیریها و پاسخ به سواالت است .این ویژگی،
باستانشناسی مرکز فالت ایران را نیز متأثر نموده است .این منطقه برهههای متفاوت پیش از تاریخی را پشت سر گذاشته و
بررسی هر دورهی آن ،روش و رویکرد خاص خود را از منظرهای مختلف جغرافیایی ،اقلیمشناحتی ،اجتماعی و اقتصادی میطلبد.
با نگاهی به پروژههای انجامشده در این منطقه در مییابیم که پرسشها و اهداف طراحیشده در آنها کلی است و به پرسشهای
خرد تبدیل نشدهاند .پافشاری روی نظرات ارائهشده و حاکمبودن نوعی نگرانی و واهمه از آزمون ،نقد و ردشدن اظهارنظرها یکی از
مختصات باستانشناسی این منطقه است .نوعی رویکرد عامیانه و بعضا مورد پسند حکومتها و قدرتهای سیاسی معموال
باستانشناسی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .اتفاقاتی از این دست حتی در دوران جدید نیز در باستانشناسی دنیا روی داده
است .باستانشناسی کشور ما آمادگی بسیار زیادی در لحاظنمودن خواستههایی چون اولین ،کهنترین ،برترین و بهترین در
طرحها و برنامههای پژوهشی خود دارد .باستانشناسی مرکز فالت ایران نیز از این عالقمندیهای عمومی و رضایتبخش به دور
نبوده است .باستانشناسی این منطقه ،شاید به ظاهر از رویکردهای باستانشناسی تاریخ فرهنگی گذر کرده باشد اما ،هنوز
نتوانسته است که توصیف محض را رها و تعصب روی پیشداوریها را متوقف سازد و مرزهای توضیح وارد گردد و دانشها و علوم
مختلف برای پاسخ به ابهامها استفاده نماید.
 -۲باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران :وضعیت موجود
 -۱-۲ابهام نامگذاری و جایابی مرکز فالت ایران
فالت مرکزی در قسمتهای مرکزی ایران قرار داشته و در نتیجه عملکرد گسلها به صورت قطعاتی جدا ،با ویژگیهای
زمینشناختی متفاوت ایجاد شده است .اقلیم خشک و چالههای وسیع و نیمهمستقلی که در فواصل رشته کوههای منفرد از
یکدیگر جدا میشوند ،از ویژگیهای جغرافیایی و زمینشناسی فالت مرکزی است که به نحو بارزی آن را از واحدهای مجاور
متمایز میسازد؛ به گونهای که در هر نوع مطالعه زیستمحیطی یک واحد مشخص در نظر گرفته میشود (عطایی طالقانی،
112 :2833؛ بدیعی39 :2892 ،؛ اهلرز.)93 :2811 ،
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مرکز فالت ایران که با نامهای فالت مرکزی ،شمال مرکزی و کویر مرکزی شناخته میشود ،اولین ابهام را در موضوع
محدوده جغرافیایی و مرزهای طبیعی و فرهنگی خود دارد .گستره جغرافیایی این منظقه تا کنون در انتشارات و گزارشهای
باستانشناسان ،از جهت شرقی– غربی شامل بسطام ،گرگان و بخشهای جنوبی ترکمنستان تا ارتفاعات زاگرس شمالی و جهت
شمالی  -جنوبی آن رشته کوههای البرز تا کرانههای شمالی خلیج فارس و دریای عمان مشخص شده است .وجه اشتراک این
مرزبندیها ،قرارگیری استانهای قم ،کاشان ،تهران ،البرز و قزوین در حوزه فالت مرکزی ایران است (نگهبان88-18 :2819 ،؛
مجیدزاده1 :2899 ،؛ ملک شهمیرزادی111 :2831 ،9 :2811 ،؛ طالیی2831 ،؛ سرلک2831 ،؛ فاضلی.)2831 ،
پژوهشهای باستانشناختی این منطقه که در سال  2321با کاوش دمورگان در تپه چشمه علی آغاز شد (ولیپور،
 ،)2831با کاوشهای باستانشناسانی چون اشمیت و گیرشمن در سالهای  2388-2389که به ترتیب در چشمه علی و حصار
دامغان و سیلک حفاری کردهاند ،برجسته شد (Schmidt, 2388،2381؛ گیرشمن .)2813 ،مهمترین بخش و دوره باستانشناسی
ایران ،مطالعات و حفاریهای نظاممند موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران است که در سال 2311 /2813م در دشت قزوین
توسط عزتاله نگهبان بنیانگذاری شد (فاضلی .)2831 ،اغلب باستانشناسانی که به این عرصه پژوهشی وارد شدند ،ایرانی بودند.
به طور کلی بعد از انقالب اسالمی به ویژه دهه  2831دوره اوج کاوش ها و پژوهش های مرکز فالت ایران محسوب می گردد که
برجستهترین اتفاقهای این دوره را میتوان انجام بازنگری در کاوشهای گذشته در سیلک و چشمه علی ،گاهنگاریهای مطلق به
روش کربن  21در تپه زاغه و قبرستان ،پروژههای بزرگ ازبکی ،اریسمان و قلی درویش ،کشفهای جدید (لوحهای گلی و آغاز
عیالمی و مطرحشدن بیشتر مرکز فالت ایران نام برد که در ادامه به شرح و نقد برخی از آنها پرداخته میشود (برای اطالعات
بیشتر ر.ک .به ملک شهمیرزادی 2831و832-2831؛ فاضلی الف و ب2831 ،؛ مجیدزاده2833 ،؛ سرلک2831 ،؛ حصاری و
یوسفی زشک2833 ،؛ .)Fazeli et al., 1111،1111; Vatandost et al.1122
 -۲-۲ابهامهای گاهنگاری
نظریات سر فلیندرز پیتری در ابتدای قرن بیستم میالدی ،روش الیهنگاری در باستانشناسی را بر مبنای تغییرات فنی و
زیباشناختی دستساختهها از جمله سفال و فلز و نقوش روی سفالها و همچنین تغییرات معمااری قارار داد .ایان روش توساط
رومن گیرشمن در کاوشهای علمی تپه سیلک ،مورد استفاده قرار گرفت و گاهنگاریِ ماندگاری را بهوجود آورد .این تاریخگاذاری
الیههای باستانی ،نخستین تالش در راستای گاهنگاری در ایران بهویژه در فالت مرکزی محسوب میگردد.
مککان در سال  2311عالوه ارائه نظریه معروف دوقطبی خود که خیلی زود اعتبار علمیاش را از دست داد ،کار دیگری
انجام داد و آن تقسیم توالی پیش از تاریخ فالت مرکزی ایران به سه مرحله بوده اسات؛ اول ،سافال دوره سایلک I؛ دوم ،سافال
چشمه علی ،شامل دوره سایلک ( IIشاناخته شاده از تپاه سایلک و تپاه چشامه علای) و ساوم ،سافال سایلک  IIIو حصاار I
(.)MacCown, 2311
در دهههای  2311و  2311میالدی ،پیشگامان باستانشناسی نوین اذعان نمودند که فرهنگها در شرایط خاص ،روش-
های ویژه تحولی را برمیگزینند و نقش محیط زیست را در انتخاب این روشهای ویژه تحولی برجسته دیدند .اینان همچنین ،به
مسئله روند فرهنگی توجه نشان دادند .این اتفاق در گاهنگاری و الیهنگاری باستانشناسی آسایای جناوب غربای تاأثیر گذاشات.
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تحت تأثیر همین تفکرات بود که رابرت بریدوود در سال  2319جدولی برای گااهنگااری محوطاههاای پایش از تااریخ تادوین و
پیشنهاد نمود که برخی از مراحل آن را فاصله یا گپ دربرمیگرفت .باستانشناسی گپ که امروزه یکی از موضوعات جالاب بارای
برخی از باستانشناسان در دنیا است به بررسی و شناسایی عوامل ایجاد گپ و فاصله در الیههای فرهنگی و دالیل متاروکشادن
محوطهها میپردازد .این رویکرد در واقع ،همان باستانشناسیِ اجتماعی و اقتصادی است که مسائلی نظیار پیچیادگی رونادهای
فرهنگی و تبیین سطح پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی را بررسی میکند و در ادبیاات آن اصاطالحاتی مانناد روساتا ،شاهر،
جوامع ساده و برابر ،جوامع پیچیده ،دوران گذار و انتقال ،تولید خانگی و تخصصی ،تخصصگرایی فن ،الگوهای استقرار ،گاهنگاری
مطلق محوطه های باستانی و نظایر آن رایج است .این رویکرد ،از راه پروژه پیش از تاریخ بریدوود در منطقه هالل حاصلخیزی ،در
باستانشناسی منطقه غرب ایران متجلی گردید؛ ولی در امر روشمندی ،هدفمندی و گاهنگاری باساتانشناسای پایش از تااریخِ
دیگر مناطق از جمله فالت مرکزی ایران وارد نگردید و به ایجاد الگویی برای تبیین و تشریح پیچیدگیهای مذکور منتهی نشد.
تحول مهم دیگر در گاهنگاری منطقه فالت مرکزی ،با چاپ و ویرایش دوم کتاب معروف گاهنگاری باستانشناسی دنیاای
قدیم توسط دانشگاه شیکاگو در سال  2391میالدی آغاز گردید .اینبار رابرت دایسون با مطرحنمودن اصطالح افقهای فرهنگی و
بهکارگیری واژه فالت مرکزی ایران ،به صحنه مطالعات باستانشناسی پیش از تاریخ ایران ورود پیدا کرد و با چاپ مقاله "مسائل
گاهنگاری نسبی ایران از  9111تا  1111ق.م ".در کتاب مذکور ،افقهای همزمان را در فرهنگهای پیش از تاریخ منطقه شامال
غرب ایران و شمال بینالنهرین جستجو و معرفی نمود ( .)Dyson, 2391وی در ساال  2331مایالدی در چااپ و ویارایش ساوم
کتاب پیشگفته ،افقهای همزمان بین منطقه فالت مرکزی ایران و سرزمین بینالنهرین را نیز پیجویی و شناسایی نمود .البتاه،
وی در این مقاله که آن را با عنوان "گاهنگاری ایران در فاصله بین  3111تا  1111ق.م".به صورت مشترک با ماری ويیات چااپ
نمود ،فالت مرکزی ایران را به سه منطقه تقسیم کرد (.)Voigt & Dyson, 2331
دایسون ،فالت مرکزی ایران را همانگونه که در مقاله دیگری که پیش از این چاپ کرده بود به سه قسمت به قرار شمال
مرکزی ایران ،فالت شمالی و گرگان تقسیم نمود .اینان ،محوطههای باستانی زاغه ،سیلک ،چشمه علی ،قره تپاه ،موشاهالن تپاه،
قبرستان ،گودین و سگزآباد را در حوزه شمال مرکزی ایران ،تپههای باستانی سنگ چخماق و حصار را در فالت شمالی ،و غارهای
کمربند و هوتو و محوطههای پیش از تاریخیِ تورنگ تپه و یاریم تپه را در حوزه گرگان مورد بررسی قرار دادند (.)Dyson, 2332
در سال  2813عزتاله نگهبان ،موفق به اخذ موافقت انجام بررسیها و حفاریهای باساتانشناسای در دشات قازوین از
دانشگاه تهران و وزارت فرهنگ و هنر وقت گردید .با بررسیهایی که در این دشت انجام شد ،سه محوطه باستانیِ مهم به نامهای
تپه زاغه ،سگزآباد ،و قبرستان برای کاوشهای باستانشناسی انتخاب شدند (نگهبان .)2819 ،این برنامه آموزشی و پژوهشی بدون
وقفه تا سال  2813ادامه یافت .مؤسسه و گروه باستانشناسی موفق شدند حدود  3فصل کاوش در سه تپه باستانیِ موصوف انجام
دهند .یوسف مجیدزاده ،تپه قبرستان را برای کاوشهای باستانشناسی انتخاب کرد .مجیدزاده در سال  2319میالدی در رسااله
دکترای خود دورههای مختلف فرهنگهای پیش از تاریخ فالت ایران را با استفاده از واژه فالت به فالت قادیم (دورههاای  Iو II
سیلک) ،میانه (قدیمیترین الیههای قبرستان ،حصار  IAو سایلک  )IIIو جدیاد قبرساتان ( ،IVسایلک  III9-1bو حصاار )IC
تقسیمبندی نمود .وی با بهکاربردن اصطالح فالت عتیق ،قدیمیترین فرهنگهای فالت ایران را در زاغه و کمربند جستجو نماود
( .)Majidzadeh, 2332وی همچنین در سال  2332در مقالهای که در مجله معروف ایران چاپ شده بود ،با قراردادن دورهای باه
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نام سفال خاکستری بین فالت میانه و جدید که به اعتقاد ایشان توسط صاحبان یک فرهنگ غیربومی در قبرستان  III1-3ایجاد
شده بود ،جدول پیشنهادی خود را تکمیلشده دانست (.)Majidzadeh, 2332
مشخصه دوره فالت میانه ،ظهور و گسترش سفالی است که در گساتره وسایعی در منطقاه فاالت مرکازی از جملاه در
محوطههای سیلک ،قبرستان ،قره تپه شهریار  ،مرتضیگرد ،محمودیه و قره تپه قم مشاهده میگاردد .وی ایان سافال جدیاد را
سفال آلویی مینامد.
ملک شهمیرزادی در جریان گاهنگاری محوطههای پیش از تاریخ فالت مرکزی ،توجه خود را بیشتر به چارچوب زماانیِ
مشخصی که در جدول پیشنهادی دکتر مجیدزاده در دوره فالت قدیم و میانه قرار میگیرد ،معطاوف ماینمایاد .وی باا بررسای
سفال از لحاظ تکنیک ساخت ،ترکیبات گل و نقش روی سفال معتقد است که چهار مرحله سفالگری که میتوانند گاهنگاری این
منطقه را تبیین نمایند به شرح ذیل اتفاق افتاده است :اول ،دوره شکلگیری سفالگری فالت مرکزی ایران با نوعی سافال کاه در
ادبیات باستانشناسی پیش از تاریخ ایران به نام سفال پوک معروف است؛ دوم ،دوره زاغاه کاه نخساتین مرحلاه از سافالگری در
فالت مرکزی را با سفالهای مربوط به قدیمیترین طبقات استقراری زاغه (طبقه  21تا  ،)3سیلک  ،I2چشمه بلبل و ازبکی در بر
میگیرد؛ سوم ،دوره چشمه علی که همزمان با دورههای  Iو  IIسیلک بوده است و چهارم ،دوره سیلک که فرهنگهای همعصر با
دوره سیلک  IIIرا شامل میشود (ملک شهمیرزادی.)2811 ،
کمی تأمل در پیشنهادهای ارائهشده توسط وی نشان میدهد که ایشان در واقع هماان پیشانهاد گاهنگااریِ دایساون و
مجیدزاده را با جزئیات بیشتری توسعه داده است .توجه وی در خصوص گاهنگاری منطقه ،به این نکته جلب میگردد که پس از
هر تحول صنعتی ،جابهجاییِ استقرارهای پیش از تاریخی صورت میپذیرد .تغییرات و تطورات اجتماعی را از جمله علل و عوامال
این جابهجایی بهویژه در آغاز دوران شهرنشینی برمیشمارد .ایشان به نکته مهمی در خصوص گاهنگاری پیش از تااریخ منطقاه و
ارتباط آن با تحوالت و پیچیدگیهای تکنولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند؛ ولی به طور کامل و جدی به تبیاین ایان
تحوالت و پیچیدگیها نمیپردازد .شاید یکی از مهمترین دالیل این عدم موفقیت ،تکیه ویژه و صِرف بار روی توصایف و تفسایر
سفال و استفاده از این داده به تنهایی در تبیین گاهنگاری بوده است و به سایر مدارک و دادهها توجهی ننموده است.
گاهنگاریهای مجیدزاده و ملک شهمیرزادی دستاورد قابل توجهی برای باستانشناسی مرکز فالت و حتی باستانشناسی
ایران محسوب میشوند و برخی از باستانشناسانی که در مرکز فالت ایران پژوهش مینمایند همچنان ،به آنها ارجاع میدهناد و
حتی بر اساس دادههای حفاریهای خود با افزودن دورههایی به جدول گاهنگاریهای موصوف در صادد در تکمیال آن برآمدناد؛
نظیر به کاربردن نام فالت متاخر بر اساس کاوشهای سرلک در قلی درویش که در جدول  2قید گردیده است (سرلک و عقیلای
نیاکانی .) 2838 ،اما ،عادم توساعه و همااهنگی ایان جاداول باا توساعه روشهاای باساتانشاناختی (مجیادزاده2833 ،؛ ملاک
شهمیرزادی ،)2831 ،استفاده از اصطالحات متفاوت و و تصحیح اندک این گاهنگاریها از نقصهایی است که باعث میشود ایان
گاهنگاریها ،امروزه فقط به عنوان چکیدهای از ویژگیها و شاخصهای دورههای پیش از تاریخی مرکز فالت ایران در نظر گرفته
شوند که با تاکید اصلی بر فرهنگهای سفالی توضیح داده شدهاند .فازبندیها و دورهبندیهای متعدد و سلیقهای که گاهی ارتباط
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آنها با یکدیگر 21ضعیف به نظر میرسد ،باعث گردیده که برای درک اصطالحها و فازبندیهای به کاررفته در ایان گاهنگااریهاا
(جدول )2باید تمامیِ اطالعات و گزارشهای محوطههای مورد نظر را به طور کامل و با دقت از نظر گذراند.
از سال  2831پروژه بازنگری کاوشهای زاغه توسط حسن فاضلی نشلی آغاز شاد .ایان پاروژه ،باا حفااری در تپاههاای
قبرستان ،چهاربنه ،ابراهیمآباد و اسماعیلآباد قزوین و همچنین بررسیهای سیستماتیک در دشات قازوین اداماه یافات .یکای از
هدفهای عمده در این برنامهها ،بازنگری در گاهنگاری حوزه دشت قزوین و منطقه فالت مرکزی ایران بود .وی اولاین گاام را در
راستای اصالح و تدوین گاهنگاری منطقه ،در سال  2819با حفاری مجدد چشمه علی و در سال  2811با بررسایهاای باساتان-
شناسی در دشت تهران برداشت .وی دو شیوه تاریخگذاری نسبی و مطلق را با تلفیقی از روشهای الیهنگاری ،سرینگاری و گاه-
نگاری عرضی و نمونههای کربن  21در اصالح و تدوین مجدد گاهنگاری تپه چشمه علی و دشات تهاران باه کاار بسات ( Fazeli
.)Nashli, 1112
فاضلی نشلی به منظور تدوین رسالة دکترای خود با عنوان پژوهشی در تخصصگرائی فن و پیچیدگی فرهنگی در اواخار
نوسنگی و دوران کالکولیتیک در دشت تهران ،موفق شد موافقت الیهنگاری در تپة چشمه علی را از سازمان میراث فرهنگی وقت
اخذ نماید .وی در ادامة پژوهشهای خود ،برنامة بررسی باستانشناسی در دشت تهران را در سال  2813اجرا نمود (فاضلی نشلی،
 .)2831کاوشهای الیهنگارانة در چشمه علی و بررسیهای وی در دشت تهران با چند هدف اساسی و مهم آغاز شد:
الف) شناساییِ چگونگی بروز پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی و شکلگیری جوامع سلسله مراتبی در منطقه
ب) مطالعة رابطة تخصصپذیری فن و آداب تدفین با سطح پیچیدگی اجتماعی
ج) مطالعة الگوهای استقرار و بررسی بافت درون و بین استقراری در دشت تهران
د) انجام گاهنگاری مطلق چشمه علی جهت ارزیابیِ دقیق گاهنگاری منطقة فالت مرکزی
این اهداف با ابزارها و روشهای ذیل تعقیب شدند:
الف) بهکارگیری روشهای جدید الیهنگاری در چشمه علی
ب) استفاده از روش کربن  21برای گاهنگاری مطلق نمونههای ذغال
ج) استفاده از روشهای نوین در بررسی محوطهها و استقرارگاهها
د) استفاده از پژوهشهای میانرشتهای
ها) بررسی مدارک و یافتههای سفالی و ابزارهای سنگی و سایر مواد فرهنگی با روشهایی که منجر به تبیین فرآیند
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جوامع پیش از تاریخ منطقه گردد
مطالعات ایشان از دو ویژگیِ مهم و اساسی برخوردار بوده است :یکی ،واردکردن اصطالحات جدیدی چون تخصصپذیری
فن ،جوامع سلسلهمراتبی و پیچیدگیهای اقتصادی و اجتماعی به منابع باستانشناسی فالت مرکزی بود که بیشتر آنها برای
نخستینبار جای خود را در پژوهشهای باستانشناسیِ این منطقه باز نمودند؛ و دیگری ،بهکارگیری دو اصطالح نوسنگی و
21

 مثال ارتباط بین د وره های باستان شناختی ( نوسنگی ،آغاز شهرنشینی ،مرحله انتقالی ،آغاز عیالمی و دوره های آهن) که توسط دکتر صادق ملک شهمیرزادی استفاده شدهاست را نمی توان درک کرد .اینکه مبنای این تقسیم بندی ها بر کدام یک از عوامل تکنولوژیک؟ اجتماعی؟ فرهنگی و باستان شناختی بوده به عالمت سوال ختم می شود؟ یا اینکه
استفاده از واژه آغاز شهرنشینی برای کدام شهر موجود در مرکز فالت ایران استفاده شده است؟
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کالکولیتیک در تدوین گاهنگاری منطقه بود که تا آن زمان از اصطالحات جغرافیایی و نام محوطههای باستانی بدین منظور
استفاده میشد .وی دلیل اصلی این تقسیمبندی را تبیین فرآیند تغییرات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جوامع پیش از تاریخیِ
این منطقه در دو بعد زمانی و مکانی عنوان مینماید (فاضلی نشلی الف .)18 :2831 ،وی معتقد است که بهکاربردن نام محلها
یا اصطالحات جغرافیایی در مطالعات گاهنگاری منطقه ،متأثر از نظریة سطح پایین و بیانگر روابط ایستاییِ جوامع پیش از تاریخ
است و در تبیین فرآیند تحوالت و تغییرات اجتماعی و اقتصادی جوامع نمیتواند کمکی نماید.
در سال  2391برای اولینبار ،رابرت دایسون از مدل پویاییِ فرهنگی برای تجزیه و تحلیل فرهنگهای آغاز تاریخیِ ایران
استفاده کرد ( .)Dyson, 2391این مدل در سالهای بعد در تبیین مسئلة ورود اقوام تازهوارد و تغییرات فرهنگیِ ناشی از ورود
آنان به یک منطقة طبیعی -فرهنگی یا محوطة باستانی مورد استفاده قرار گرفت .کایلر یانگ ( )Young, 2391و یوسف مجیدزاده
( )Majidzadeh, 2319از این فرضیه در تبیین ورود اقوام مهاجر یا مهاجم در تپه حسنلو و تپة قبرستان بهرهبرداری نمودهاند.
فرضیة پویاییِ فرهنگی در تبیین فرآیند تحوالت پویایی جوامع گذشته بسیار کارآمد است ولی ،ایراد اساسی کاربست این فرضیه
توسط سه باستانشناس مذکور آن است که تنها به سفال خاکستری و یا سفال آلویی تکیه نمودهاند .این در حالی است که سفال،
تنها یکی از دادههای باستانشناختی است و باید به همراه آن سایر مدارک و یافتهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند (طالیی،
 ،)191 :2839در غیر اینصورت به آسانی گمراهکننده است.
با همه انسجام استانداردی که در گاهنگاری فاضلی نشلی (جدول  )1به چشم میخورد ،باید گفت احتمال صحیحبودن
آن حداقل در دوره مفرغ 28و آغاز عیالمی 21اندکی با تردید رو به رو است و رفع ابهام آن مستلزم تکمیل حفاریهای مرکز فالت
ایران و دستیابی به دادهها و شواهد جدید است .به عبارت بهتر راهکار حل معمای گاهنگاری باستانشناختی مرکز فالت ایران (به
ویژه هزارههای چهارم و سوم ق.م ).متمرکزشدن ویژه و تخصصی بر دورهها همراه با دید کلی و توجه به رویدادهای پیش از
تاریخی ایران است.

 -۳-۲پروژههای باستانشناختی
همانطور که گفته شد اواخر دهه  2811کارهای میدانی در ایران از سرگرفته شد که مهمترین پروژهها در مرکز فالت
ایران شامل پروژه ازبکی ،بازنگری سیلک ،قزوین و بررسی دشت تهران ،اریسمان ،قلی درویش و کاوشهای تپه سفالین بوده است
(فاضلی .)2831 ،این پروژهها از دو جهت دارای اهمیت هستند از یک سو جایگاه مرکز فالت را در باستانشناسی پیش از تاریخ

 -1مبنای قرارگیری محوطه های اریسمان و سیلک در دوره مفرغ چه بوده است؟ آیا کشف سفال های شاخص خاص دوره مفرغ به تنهایی می تواند یک محوطه را در دوره مفرغ
جایابی کند یا اینکه فن آوری تولید این فلز برای تایید این جایابی نیاز است.
21
 آیا همه لوح های آغاز عیالمی به دوره آغاز نگارش مربوط می شوند؟ یا استفاده از واژه آغاز نگارش برای دوره ای از پیش از تاریخ آن را همچنان در تقسیم بندی های پیش ازتاریخ قرار می دهد یا اینکه باید آغاز تاریخی خوانده شود؟ به طور کلی مسائل مربوط به آغاز عیالمی و دوره های سیلک  IV2و  IV1از موضوعات مهم مرکز فالت ایران است که باید
با واکاوی بیشتر و ریزتر مطالعه و بازنگری شود
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ایران دوچندان کرده و از سوی دیگر اغلب پژوهشها به سرپرستی باستانشناسان ایرانی انجام شدهاند .به همین جهت میتوانند
به عنوان سندی جهت مطالعه و ارزیابی باستانشناسی ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از متخصصان میانرشتهای ،گزارشهای زمینشناسی ،دیریناقلیمشناسی ،استخوانشناسی ،بازسازی اقتصاد
زیستی ،مطالعه سربارههای فلزی و آزمایشهای آن ،گاهنگاریهای مطلق در برخی از این محوطهها و استفاده از نیروهای جوان و
خالق از نکاتی است که باید به بخش مثبت کارنامه این حفاریها افزود (مجیدزاده ،2833 ،ملک شهمیرزادی،22-11 :2832 ،
11-11 ،11؛ نورزاده چگینی211-218 :2832 ،؛ ملک شهمیرازدی21-29 :2831 ،؛ نوکنده و ملک شهمیرزادی-211 :2832 ،
 ،218سرلک ،2831 ،حصاری و یوسفی زشک2833 ،؛Vatandost et al., 1122; Fazeli Nashli et Coningham et al., 1111
.)al., 1111
پر واضح است که این پژوهشها مشقتهای خاص خود را برای گروههای مجری کاوشها داشته است اما ،جدای از همه
نقاط قوتهایی که پروژههای مذکور از آنها برخوردارند ،مهمترین مشکل آنها نوع رویکرد علمیشان از لحاظ هدفمندی،
روشمندی و نحوه پرسشگری است که بهره اندکی از آن نوع باستانشناسی که امروزه در دنیا معمول میباشد بردهاند .اغلب
پرسشها به دنبال رویدادها و شاخصهایی هستند که کشف آنها نقش چندان مهمی در حل معماهای باستانشناسی این منطقه
ندارند .ضعف در ارائه گزارش ها مانند فقدان طبقهبندی موضوعی ،تصاویر با کیفیت پایین و ارجاعهای نامنظم در تصاویر ،ثبت
گزارشهای هر فصل با روشی متفاوت از فصل قبل ،از دیگر مشکالت این پژوهشها است .همچنین ،اهداف کلی و مبهم حفاریها
در پروژههای ذکرشده گاهی فرایند کاوشها را به سوی کنکاش در موضوعاتی مهم و در زمره پرسشهای پژوهشگر نبودهاند و
همچنین مسائلی تکراری هدایت کرده است.
تحلیلهای عجوالنه در مراحل ابتدایی و توصیف ،21گاهنگاریهای خطکش وار و رسانهای ،عدم توجه به شاخصهای ریز
دورهها و تفکیک آنها  ،29استفاده از واژههایی  21که هنوز جایگاه آن در باستانشناسی این منطقه مشخص نیست و عدم توجه به
انتقادات نیز از موارد قابل اشاره است.
 -۳باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران :وضعیت مطلوب
باستانشناسی باید تالش کند تا به جز تاکید صرف بر تعصب در فرایند رفتن به گذشته ،با سواالتی که مطرح می شود به
مطالعه گذشته بپرازد .باستان شناسان باید بپذیرند فرضیه پردازی در مورد فرهنگ گذشته ممکن است ،جواب های بسیار
غیرمنتظره ای به آن ها بدهد .بنابراین هیچ دیدگاهی جهانی نیست .به این معنی که فرهنگ مادی که توسط وی کشف می شود
ممکن است با فرضیاتش تطابق نداشته باشد .به همین جهت در بیشتر مواقع به بازنگری در فرضیه ها نیاز است .باید بین تعصب
و داده ارتباط برقرار شود(هادر.)2831 ،

15

 بنگرید به (ملکزاده 1131،الف و ب ؛ پاپلی یزدی)1131 ،16
 برای مطالعه شاخص های ریز و مهم دوره های  IV1 ،III6-7و  IV2که گاهی با دوره های فرهنگی جنوب غرب -به طور خاص شوش  -خوانده شده اند ،بنگرید به(اسدی تشویق)1132 ،
17
 -مانند کالن شهر ،معبد ،شهر که مطالعه و فهم این گزارش ها را با مشکل روبه رو می کند.

11

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

همه باستان شناسان می دانند که اثبات هر مسئله با سوال در ارتباط است ،باستان شناسی مرکز فالت ایران نیز ابتدا
باید در طراحی سوال های خود تجدید نظر کند .سپس فرضیه های خود و روش های رسیدن به آن فرضیه ها را روشن کند.
شاید اغراق نباشد اگر باستان شناسی مرکز فالت ایران را یک باستان شناسی زنده و فعال بنامیم .به جهت آنکه یکی از مهم ترین
بخش های باستان شناسی که همانا نقد نظریات یکدیگر است در آن همواره وجود داشته است .باستان شناسی این منطقه
باهیجان ،کنکاش و چالش روبه رو بوده و باید گفت معموال فعالیت باستان شناسان مرکز فالت از سوی یکدیگر به صورت دقیق و
ریزببینانه ارزیابی می شود و باستان شناسان آن سعی می کنند بهترین ها را از دید خود ارائه کنند .اما به نظر می رسد پیکره
پویای باستان شناسی مرکز فالت ایران به یک برنامه ریزی مدون محتاج باشد تا در مسیر درست هدایت شده و وقت و هزینه
کمتری از دست برود.
الزمه رسیدن به تفسیر و تحلیل گذشته شنیدن ،فهمیدن و تطبیق نظرات مختلف است .به طور کلی تفسیر ما را به
سخن گفتن واداشته و گفتگو با صاحبان نظریات دیگر را باعث می شود .در این صورت فرضیه های غیرقابل دسترس کنار
گذاشته شده و در نتیجه آنچه در ارتباط با داده معنا می یابد نشان داده می شود .پس باستان شناسان به گفتگو ،کشمکش و
تضارب افکار نیاز دارند تا افکار و عالیق دیگری را هامراه باا آناچه خود دارند برای فهم استنباطهای اجتماعی دانشی که خود آن
را میسازد بهکار گیرند .به طور کلی باستان شناسی اگر خواهان ادامه حیات است باید تغییر کند .تنها راه تغییر نیز شکستن
تقابل ها نه فقط در دایره بسته علمی یا تنها در بحث بلکه در بااید باا گفتگوی علمی ،داستاننویسی،تحلیل معانی و معنا صورت
گیرد .باستان شناسی نمی تواند با علمی متعصب و محدود ادامه دهد .باید باستان شناسان با یکدیگر ارتباط داشته باشند و
تفسیر دیگران را از گذشته تحمل کنند(هادر.)2831 ،
به منظور بستر سازی جهت مطالعات و پژوهش های هدفمند ،نشست و هم اندشی با حضور صاحب نظران متخصص
مرکز فالت ایران صورت گیرد .در مجموع وضعیت مطلوب باستان شناسی مرکز فالت ایران به ویژه در حل مسائل مربوط به جابه
جایی محوطه ها مطالعه هدفمند الگوهای استقراری این منطقه است که باید در تلفیق با زیست بوم و پژوهش های دیرین اقلیم
شناسی ،جمعیت باستان شناسی انجام شود .با کمک علوم میان رشته ای بیش از پیش می توان به درک درست تری از پیش از
تاریخ مرکز فالت ایران دست یافت .حل مشکل باستان شناسی مرکز فالت ایران با برگزاری نسشت های علمی ،طرح مسئله و
سوال در مورد ابهام های مرزبندی فرهنگی و سیاسی ،گاهنگاری باستان شناسی پیش از تاریخ آن ،رفع سوء تفاهم های حاصل از
عدم مشورت کردن و توجه به یکدیگر ،ارائه راهکار و ادامه نشست ها به صورت ساالنه و تدوین نظریات و بررسی آن ها امکان
پذیر است.
نتیجه
در این نوشتار سعی شد ،بوده ها و نبوده های باستان شناسی مرکز فالت ایران به شکل کلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
باستان شناسی مرکز فالت ایران در مرحله ای قرار دارد که نیازمند خردِ جمعی است تا به بیراهه نرود و با انتخاب مسیر درست
به فعالیت ها و پژوهش های خود انسجام دهد ،چرا که پراکندگی اندیشه ها جزء آشفتگی نتایج چیز دیگری دربر نخواهد داشت.
به همین جهت اولین راهکار جهت رفع این معایب و به دست آمدن چشم انداز درست باستان شناسی مرکز فالت ایران ،برگزاری
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نشست ها و حتی همایش هایی با موضوع باستان شناسی پیش از تاریخ مرکز فالت ایران است و مراحل بعدی مسنجم کردن
پژوهش ها در راستای از بین بردن ابهام ها و چند دستگی مطالب پیش از تاریخ دوره های فرهنگی این منطقه است.

جدول  : ۱گاهنگاری ارائه شده توسط ملک شهمیرزادی ،مجیدزاده و سرلک بر اساس حفاری های ازبکی قلی درویش و بازنگری سیلک (ملک شهمیرزادی ،۱۳31 ،مجیدزاده،۱۳31 ،
سرلک و عقیلی نیاکانی)۱۳3۲
ملک شهمیرزادی
تاریخ

نام سفال

نام دوره

1111

خاکستری
قرمز
ونارنجی

آهن III

81111

ظروف
حیوانی
شکل

آهن II

8111

خاکستری
و
خاکستری
سیاه

آهن I

آغاز
عیالمی

آغاز
عیالمی

پ.ح

مجیدزاده
دوره
فرهنگی

سرلک

تاریخ
تقریبی

قبرستان و زاغه

دوره

ازبکی

ق.م

؟

پس از

؟

؟

فالت
جدید

1311
اااا

مرحله
انتقالی

سیلک

آغاز

B

فالت

هزاره

جدید

چهارم

جدید
A

سفال
خاکستری

9211
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IV8-2

فالت

فالت

تاریخ

هزاره

فالت

C

IV9-1

قلی
درویش

الیه

2111-311

A2

2111و2111

A1

C8

2111و2111

A8b

C1

2111و2111

A8a

C2

2111و2911

B1b

B1

2911و2111

B1a

B8

2111و2311

B1b

B1

1111

B1a

B2

1911و1111

C9

A1

8211و
8111

C1

A2

دوره

C1
C

فالت
متاخر
B

A

ازبکی
( VIIIلبه
واریخته)

B

ازبکی
(VIIسفال
نخودی)

A

III9-1

ازبکی
(VIسفال
خاکستری)

II21-3

ازبکی

فالت
جدید

سفال
خاکستری
C

فالت
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شهرنشینی

میانی

پنجم

میانه

هزاره

فالت

ششم

قدیم

(Vسفال
قرمز)

B

ازبکی IV
(مارال تپه
سفال
آلویی )II

B

A

ازبکی
(IIIمارال
تپه و سفال
آلویی )I

A

چشمه علی جدید

ازبکی
(IIمارال
تپه و
جیران تپه)

B

چشمه علی قدیم

ازبکی (یان
تپه)

B

I2822

A

2321

سفال
آلویی

1111

چشمع
علی

3111

زاغه

3111

شورابه

فالت
قدیم

B

A

نوسنگی
فالت

فالت
عتیق

A
B

هفتم

شکل

فالت
قدیم

سفال زاغه

عتیق

هزاره

میانی

فالت
عتیق

A

گیری

جدول  : ۲گاهنگاری ارائه شده توسط فاضلی نشلی( بر اساس نتایج حفاری های مرکز فالت ایران) و گاهنگاری هلوینگ بر اساس حفاری اریسمان اوخر هزاره چهارم و اوایل هزاره
سوم ()Helwing, ۲002; Fazeli nashli et al., ۲0۱۳
هلوینگ
اریسمان

سیلک

فاضلی نشلی

تاریخ تخمینی مطلق

دوره

1311-1911

آغاز عیالمی 1

8211-1311

آغاز عیالمی 2

C9-1, D
B

IV2

8111-8211

انتقالی آغاز عیالمی

وقفه؟ III9-1

8911-8111

B

III9-1

8311-8911

دوره فرهنگی
آهن I

عصر آهن

مفرغ جدید
مفرغ میانی
مفرغ قدیم  IIکورا -ارس
1311-1111

E,C
A,C
IV1

مس و سنگ 9

مفرغ قدیم I
آغاز نگارش
8111-1311

عصر برنز

جدید
8111-8111
میانی
1111-8111

مس و سنگ

قدیم
1811-1111
جدید II
1911-1811
قدیم I
1111-1911
جدید II
1911-1111
قدیم I
9111-1911
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انتقالی مس و سنگ

نوسنگی جدید
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Prehistoric Archaeology of the Centeral Plateau: The current and desired situation

Abstract
More than half a century of archaeological research in the Central Plateau, the opportunities such
as identifying important sites, vastness and strategic importance of the region and plurality and
diversity of independent research Iranian archaeologists have created. On the other hand,
challenges such as inconsistency in the interpretation and analysis, fragmentation in studies, the
regional prejudice, archaeologist axial, not being critisizable, lack of attention to publications and
new results of research and excavations, uncertainty in the division and archaeological cultural
boundaries, causes paradoxical and disparate and confusing chronology researchers interested in
pre-history of this region.
Recent scientific research in this area, indicate new aspects of archaeological developments of
Iran and make issues such as appearance and sudden breakup sites, controversial interrupts and
continuities, connection stylistic changes together, increase and appearance technologies and
innovations, the complexity of societies, fluctuations in population, settlement patterns,
specializations and cultural interactions, more prominent. This article, in addition to an overview
of archeology developments in this area, analyzes methods, approaches, theories and chronology
Central Plateau of Iran region. The Authors, have concluded that it is possible to create
integration and design desirable viewpoints in the archaeological researches of the area through
the following ways: seminar meetings, dialogue between experts, holding conferences and
education workshops, inviting all related researchers and achieve to standard pattern research in
principles, methods, foundations and the terminology. Archaeology desirable situation in the
region can be based on studies of old climatology, interdisciplinary sciences, ancient demography,
identifying settlement patterns and absolute and relative chronology.
Key words: Central plateau of Iran, Prehistoric, Opportunities, Challenges.
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