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243گیري هویت ایرانی در سواحل شمالی ...شکل

فارسخلیجیشمالسواحل در گیري هویت ایرانی شکل
)هزاره پنجم قبل از میالدسنگی(دوره مسدر 

1زارچیعلیرضا سرداري

چکیده
انداز محیطی خاص، ولی ناهمگون، مکان استقرار اجتماعات انسانی از فارس با چشمسواحل شمالی خلیج

سنگی(هزاره نی نوسنگی(هزاره نهم تا ششم ق.م) و مسسنگی بوده که در مراحل بعدي، یعهاي پارینهدوره
در این شناختی پراکندههاي باستانبررسیرسد. میبه نظر پنجم و چهارم ق.م) تداوم سکونت آنها محتمل 

درواقع هزاره پنجم ق.م مدارکی از هزاره پنجم ق.م را به اثبات رسانده است. ها، وجودمناطق و پسکرانه
ایالمی و ایالمی است که حضور آنها در تجارت مراحل بعدي آغازایرانی هاي ري فرهنگگیزمینه شکلپیش

این مقاله با تکیه بر شواهد این دوره که باشد. فارس مشهود میهاي ساحلی سراسر خلیجدریایی و استقرارگاه
استقرارها و این هاي سطحی منقوش نخودي رنگ است، روابط فرهنگی شامل چندین تپه باستانی با سفال

نماید. بررسی میسنگی در دوره مسفارس را خلیجحضور ایرانیان در

.اقوام ایرانیسنگی،پنجم ق.م، مسهزارهفارس، خلیجکلیدي:هاي هواژ

مقدمه
هایی است که در طول اندازي متنوع از زیستبومیک پهنه جغرافیایی، چشمخلیج فارس به عنوان 

گی در مطالعات ها و اجتماعات انسانی بوده است. چنین حوضه فرهنفرهنگگیري بستر شکل،تاریخ
هاي شاخص هآثار و محوطي است که دلیل عمده آن در پراکنشاهمیت زیادشناختی دارايباستان
شناختی همراه با منابع مکتوب چنین شواهد باستانبا اتکا به واقع هاي مختلف است. دراز دوره

اي جغرافیایی استناد این محدودهوان به صراحت از طلوع فرهنگی پیشرفته در تمیتاریخی بوده که 
هاي تجاري گسترده به فعالیتالمی، هخامنشی، پارت و ساسانی اقدامهاي ایکه در دورهنمود

تجاري مربوط به اجتماعات ایرانی در سواحل شمالی - هاي اقتصادياند. بیشتر این فعالیتنموده
ق.م و چهارم پنجم هايسنگی در هزارههاي مسه دورهدست کم بکه سابقه آنها فارس بوده خلیج

گردد. میبر

دستی و گردشگريفرهنگی، صنایعشناسی سازمان میراثعضو هیئت علمی پژوهشکده باستان-1
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هاي تاریخی صورت دورههایی ازفارس، پژوهشی منطقه خلیجدرزمینه شناخت مدارك باستان
به نتایج فارساستقرارهاي گذشته سواحل شمالی خلیجزاطالعات ما اواقعگرفته است. در

ختی شناهاي باستانراف، بوشهر و هرمز و معدود بررسینظیر سیتاریخیهايمحوطهها درپژوهش
اینکه تاکنون انبوهی شود. بافارس محدود میاي خلیجهرانکهاي پسدر ساحل شمالی و دشت
فارس انتشار یافته، بسیاري از مناطق حاشیه هاي حاشیه جنوبی خلیجگزارش از بررسی و کاوش

دار به صورت هایی جامع و دامنهپژوهشلذا انجامناشناخته باقی مانده است.شمالی آن همچنان
. رسدمچنین روشمند در این مناطق ضروري به نظر میگسترده و ه

فارس سنگی را در خلیجهاي پارینهحضور فرهنگ،اخیرشناختی باستانهاي درحالیکه پژوهش
هاي نوسنگی و هایی در دورهتوسعه چنین فرهنگآگاهی از چگونگی رشد واثبات رسانده است، اما

فارس است هنوز ناشناخته مانده است. زمینه تمدن ایالمی در سواحل خلیجسنگی که پیشمس
شناختی باشد و چه اساساً در فقدان احتمالی هاي باستاندلیل این امر، چه در کمبود پژوهش

در سواحل جنوبی که مشابه آني منظمی داردهاها و کاوشاستقرارهاي این دوره، نیاز به بررسی
صورت گرفته است. 

فارس صورتهاي شمالی خلیجاي که در سواحل و پسکرانههاي پراکندهبا بررسیاین وجودبا
حضور هاي نهم تا ششم ق.م،شواهدي از دوره نوسنگی در هزارهرغم هنوز یافت نشدنعلی،گرفته

د استقراري که از این است. لذا با توسل به همین چننمودهرا ثابتسنگی هاي دوره مسفرهنگ
مدارك آنها صورت گیرد از تريدرك دقیقتالش خواهد گردیدشده، در این نوشتاردوره شناسایی

فارس که منجر به ظهور مراکز مهم ایالمی در هزاره سوم ق.م در خلیجاي روندهاي اولیهو درنهایت 
.گرددبررسیو سواحل شمالی آن شده است

تغییرات محیطی حوضه خلیج فارس
مربع که به دریاي ترکیلوم232850وسعتی درحدود هاي گرم وفارس دریایی است با آبخلیج

پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن، سومین خلیج و یابدواسطه تنگه هرمز ارتباط میعمان به
در جنوب هرمز د در شمال غربی تا تنگه . طول آن از دهانه اروندروشودمحسوب میبزرگ جهان 

تفاوت منابع مختلف متفاوت ذکر شده که اینرکیلومتر است و عرض آن د805شرقی درحدود 
فارسرسد. عمق خلیجکیلومتر می60در تنگه هرمز به حداقل باشد وکیلومتر می288تا 56بین 

متر بوده و حداکثر آن 50تا 40ین آن بعمق متوسط یابد؛ چنانکهاز مغرب به مشرق افزایش می
-رود. بهمرتبه پایین میرسد، ولی از این تنگه به بعد کف دریا یکصد متر میدر تنگه هرمز به 

محیط ساحلی،کم است و اگرچه در همینفارس در تمام جهاتطورکلی عمق سواحل خلیج
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245گیري هویت ایرانی در سواحل شمالی ...شکل

هایی کوچک و ها، حفرهولی این گودالممکن است وجود داشته باشد؛متر 40اعماقی درحدود 
سازمان (توانند معرف میزان عمق کلی باشندنمیمحدودند که در کنار ساحل ایجاد شده و 

).2: 1384،جغرافیایی نیروهاي مسلح
هاي بزرگ آسیاي غربی مانند دجله، فرات و کارون به آن فارس که روددر ناحیه شمال غربی خلیج

شوند و از رودخانه متراکم شده و تدریجاً در اعماق پخش میساله رسوبات زیادي در ، همهریزندمی
دلتاي ،طبق محاسباتی که به عمل آمدهلذا یابد.فارس کاهش میدریج عمق خلیجاین رو به ت
رود. درجه شوري خلیجمتر در دریا جلو می50اثر تراکم رسوبات همه ساله متجاوز از اروندرود بر

یکی ورود مقدار زیادي آب شیرین متوسط ،هاست که دلیل آنانوسفارس زیاد نیست و کمتر از اقی
ج دریاي و دیگري وجود تنگه هرمز است که مانع ورود آزاد امواهاي شمال غربی و شمالیرودخانه

). 3- 2: 1384،(سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلحفارس شده استعمان به خلیج

ق.م6000تا 14000فارس از تغییرات سطح آب خلیج: 1شکل

هزار 17000تا 70000بین ،دهد که در دوره اواخر عصر یخبندانمطالعات انجام گرفته نشان می
کنونی بوده است، بستر خلیج تر از حدمتر پایین120ریاها تا سال پیش، هنگامی که سطح آب د

له و فرات به عنوان یک رودخانه اي بوده که از طریق آن سه رودخانه کارون، دجفارس یک کف دره
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Flandrian)با آغاز پیشروي فالندرياست. جریان داشتهتا تنگه هرمز در سراسر این درهبزرگ 
Transgression) سال پیش، سطح آب در دره خلیج فارس شروع به باال آمدن 17000درحدود

تراز آب تقریباً به خطبا پایین آمدن دوباره سطح پیش،سال7000و سرانجام درحدود هنمود
,Lambeck)کنونی رسیده است و آب باز اندکی دچار نوسان شده. اگرچه سطح(49 :1996

خلیج فارس تا مجاورت تنگه هرمز عقب ،کم سه مرتبهکه دستنمودهشناسی اثبات شواهد ریخت
سال 6000دریا در حدود این شود که سطح آب می، ولی تصورنشینی کرده و خشک شده است
,Sanlaville)پیش به حداکثر خود رسیده باشد که این حداکثر احتماالً یک تا دومتر باالتر (2003

,Lambeck)استبوده از سطح کنونی  .)2و1شکل((1996

,Al-Asfour)ق.م. 4000وسعت خلیج فارس در حدود : 2شکل 1982)

هاي که از پشتههایی استفارس مبتنی بر صدفجها براي سطح آب خلیگذاريبرخی از این تاریخ
,Carter and Crawford)ه استساحلی یافت شد هایی را درزمینه سالیابی ابهامکه مسلماً(2001

هاي سطح آب دریا را نوسان،الویلویل و سان، دالونج1987وجود آورده است. در سال به14کربن 
1995سال که درحالیمعرفی کردند؛ درق.م 1000تا 6000متر بین 3تا 5/2اي از با یک دامنه

همان دامنه ارتفاعی از منحنی سطح ی باهاینشان دادند که چنین نوسانویل و همکارانشدالونج
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رخ داده میالدي 1000ق.م تا 4000، یعنی سال پیش1000تا 6000دریا بین دوره زمانی 
. (Baeteman et al. 2005: 60)است

(Baeteman et al. 2005)هاي مختلف زمانیفارس در دورهانداز محیطی و سواحل اطراف خلیج: بازسازي چشم3شکل 

براساس یک بازسازي ی شناسریختهاي زمینپژوهش2004درسالبا توجه به چنین ابهاماتی، 
انجام یأتی از بلژیکجنوبی خوزستان توسط ههاي در دشتدیرین جغرافیایی در دوره هلوسن 

رهیافت . نمونه رادیوکربن بود10کمدستآزمایششامل که (Baeteman et al. 2005)گرفت
هاي رسوبگذاري گذشته و ارتباط آن با سطوح مورد استفاده این هیأت، استفاده از بازسازي محیط

-شمالی خلیجهاي ها نشان داد که گسترش سطح خشکی حاشیهجزر و مد دریا بود. این بررسی
سال 8000النهرین و خوزستان در حدود کیلومتري شمالی در بین80کم از فاصله دست،فارس

. این تغییرات محیطی در (Baeteman et al. 2005: 6)پیش با کاهش سطح آب آغاز شده است
نشان داده شده است. 3شکلهاي تاریخی ادامه یافته که در چهارمرحله زمانی تا دوره
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ه سکونت در حوضه خلیج فارسپیشین
هاي شواهدي از محوطهکنونفارس، تانی در حوضه خلیجارتباط با نخستین استقرارهاي انسادر

فارس در سراسر رودخانه داخلی سنگی یا نوسنگی در داخل اعماق خلیجسنگی، فراپارینهدوره پارینه
- شناختی که در سالهاي باستانیبررساما. (Potts 2005)آن تا تنگه هرمز به دست نیامده است

,Dashtizadeh 2009)فارس صورت گرفته شمال خلیجو ساحلی اي هاي اخیر در مناطق حاشیه
ها که در منطقه سنگی آشکار ساخته است. این بررسیهاي پارینه، چنین شواهدي را از دوره(2010

,Dashtizadeh)جام و ریز، در جنوب شرق استان بوشهر ,Dashtizadeh)زیره قشم و ج(2009
سنگی هاي پارینهانجام گرفته، مدارکی از صنعت ابزارسازي لوالو را نمودار ساخته و دوره(2010

هاي این منطقه مفروض داشته است. سنگی را براي استقرارگاهمیانی، جدید و فراپارینه
یافت نشده است و تنها ان نگی در اطراف نواحی ساحلی ایراز جانب دیگر هیچ بقایایی از دوره نوس

، از 2-1شناختی مربوط به قطعات سفال قابل مقایسه با دوره عبیدشواهد موجود از بقایاي باستان
محمد است که توسط ویلیامسون در نزدیک بوشهر شناسایی شده که اریدو و حاجینوع سفال 

,Whitehous and Williamson)دهدق.م را نشان می5000تا 5500تاریخی بین  1973).
شناختی قابلهاي باستان، برعکس شمالی با توجه به پژوهشفارسخلیججنوبیدر سواحل 

هاي شرقی عربستان، قطر، بحرین و امارات چشمگیرتري که صورت گرفته، دوازده محوطه در بخش
Potts)متحده عربی با شاخصه ابزارهاي سنگی مربوط به دوره نوسنگی شناسایی شده است

هاي ظریف و دورویه با تکنیک تراشه برداري فشاري متعلق به این ابزارها شامل سرنیزه.(2005
و با توجه به وجود شواهدي از بز و گوسفند شوندمی(Arabian Bifacial)اي عربیسنت دورویه

.ها را به دوره نوسنگی منتسب داشتتوان آنهاي مورد حفاري، میدر این محوطه
ها،ارکی از بقایاي گیاهی به دست نیامده و با توجه به حجم فراوان سرنیزهمدها، در این محوطه

اند که به منظور تأمین پروتئین گوشتی به دارانی بودهگله، که ساکنان این محوطهتوان تصور نمود می
فاده پشم) استهاي ثانوي(شیر، پنیر، مو/هاي خود براي استخراج فراوردهورزیده و از دامشکار مبادرت 

,Shepherd Popescu)گرددمی. تاریخ این جوامع به هزاره ششم ق.م براندکردهمی 2003).
- رس مبتنی بر پژوهشفادر خلیجتاریخازپیشهاي انسانی جدیدترین مطالعات درزمینه سکونتگاه

یددجاز دانشگاه بیرمنگام است که با تکیه بر مدارك(Rose 2010)ی جفري رزختشناهاي انسان
ه عربستان و جنوب ایران، وضعیت ریزجشناسی و ژنتیکی از شبهمحیطینشناسی، دیرباستان

خلیجواحهکار بردن عبارت ه شناسی این محدوده را مورد بررسی قرار داده است. او با بجمعیت
سن و ، فرضیات پیشین دررابطه با اولین مهاجرت در اواخر دوره پلئستو(Persian Gulf Oasis)فارس

اوایل هلوسن را به چالش کشیده و معتقد است که پیش از آنکه آخرین مرحله از باال آمدن آب در این 
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، فرات، کارون و وادي ماتون و هاي دجلههاي رودخانهآببرداري از ها با بهرهدره صورت بگیرد، انسان
مستقر شده و اقدام به هاي آب زیرزمینی از حدود صدهزار سال پیش در این محدودههمچنین سفره

. گرچه او معتقد است (Rose 2010: 872)اندمهاجرت از شبه جزیره عربستان به داخل آسیا نموده
حال مدارك اینبا؛بین رفته استفارس ازهایی از اعماق مرکز خلیجیر الیهکه مدارك این فرضیه در ز

دهد و یمن به دست آمده، نشان میمصنوعات سنگی که متفاوت از سنت ابزارسازي آفریقا در عمان 
- فارس در بزرگدر این زمان واحه خلیج. (Rose 2010)ممکن است قابل تصور باشدکه تاریخ مذکور 

ترین حالت وسعتش قابل اندازه با جزیره بریتانیا بوده است. 

در جنوب و جنوب غرب ایرانسنگیدوره مس
جوامع دراقتصادي -اي از تغییرات اجتماعیرحلهبه عنوان منزیک باستانخاورسنگی در دوره مس

شود. این دوره در مناطق مختلف میمحسوب ق.م و چهارم هزاره پنجممربوط بهتاریخیپیش از
Sumner)باکونمرحله ایران مانند فارس به عنوان  1994; Weeks et al. 2010) خوزستان به ،

Delougaze)عنوان مرحله شوشان میانی و جدید and Kantor, النهرین به و در بین(1996
,Oats)عنوان عبید معروف است.(2010

شود، به میطرحجنوب ایران در پیش از تاریخ مفرهنگ ۀشاخصواقعدردوره باکون در فارس که 
سنگی در ایران، با پدیدار شدن سفال منقوش نخودي آغاز مراحل دوره مسترین عنوان یکی از مهم

دي منقوش باکون براي اولین بار توسط ارنست هرتسفلد بر روي تل باکون الف شود. سفال نخومی
,Herzfeld)شناسایی شد شناختی در و واژه باکون که به عنوان یک فرهنگ باستان(1929

ها است که در منطقه بزرگی از این سفالۀشود، به واسطچارچوب گاهنگاري فارس مطرح می
امر اینتعمیم داده شده است. با این حال، این موضوع داللت برجنوب ایران در هزاره پنجم ق.م 

نیست که یک موجودیت فرهنگی و اجتماعی کامالً همگونی در سراسر این محدوده زمانی و مکانی 
رخ داده باشد. 

شود. این دوره که تر باکون قدیم، میانی و جدید تقسیم میدوره باکون، خود به سه مرحله کوچک
چگونگی آغاز آن مورد توافق رغم زمان پایان آن، شود، علیط به کل هزاره پنجم ق.م میبیشتر مربو

ق.م5200غاز دوره باکون را به شناسان آکلی پژوهشگران نیست. چنانکه برخی باستان
Alizadeh)دانندمی ,2006: تر از شناسان این دوره را قدیمکه برخی دیگر از باستانحالیدر.(10

Sumner 1992; Weeks et al. 2010: 225; Hejebri Nobari and)دانندجم ق.م نمیهزاره پن
Sardari et al. 2012)ق.م 4000حدود شناسان در اینکه دوره باکون در. به هر حال تمام باستان

,Sardari)نظر دارندشود اتفاقپس از آن، دوره لپویی آغاز مییابد و پایان می 2013).
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اینباشوند. ه باکون قدیم، با پوشش گلی غلیظ نخودي و سطح صیقلی شناخته میهاي دورسفال
. برخی دنیابباکون میانی نیز ادامه میمرحله ل ظروف باکون قدیم در اشکاها و بسیاري از طرححال

Delougaze and Kantor)استمیانی تپه چغامیش شوشانهايها، مشابه سفالاز این فرم سفال
هایی ترکیبی است که در یک الی طرحمنقوش نخودي باظروف سفال این مرحله، ۀخصشا. (1996

Langsdorff and McCown)اندسه بخش افقی، نیمه یا بخش زیادي از ظرف را دربرگرفته
هاي هندسی و اي با طرحماهرانهطورظروف نخودي منقوش باکون جدید به. (56-60 :1942

هاي ظرف را پوشانده است و گاهی داراي طرحاند که اغلب تمام بخشتصاویر نمایشی تزیین یافته
. هستندهاي منفی

هاي توالی فرهنگی ایجاد شده توسط لوبرتون است که در ابتدا دورهشوشان برگرفته از دوره
فراهم ساخته Eو A ،B ،C ،Dفرهنگی خوزستان را از دوره نوسنگی تا مفرغ مبتنی بر شوشان

,Le Breton)بود صورت گرفت بعدها . این مراحل با توجه تقسیمات گاهنگاري جدیدي که (1957
,Delougaze and Kantor)هاي شوشان عتیق، قدیم، میانی و جدید معروف شدبه دوره 1996)

مراحل شوشان عتیق و قدیم مربوط به دوره نوسنگی و مراحل میانی و جدید که ،که در این بین
سنگی هستند.شوند، متعلق به مسمییم قستر تخود به مراحل کوچک
شود، آغاز مرحلهتر قدیم و جدید نیز تقسیم میخود به دو مرحله کوچکدوره شوشان میانی که

شود تغییرات اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی در پیش از تاریخ خوزستان محسوب می
(Kouchoukos, 1998: 105; Alizadeh, رسد. در این ق.م می5200که آغاز آن به (1 :2008

هکتار مساحت 17دوره است که تپه چغامیش در دشت شوشان با افزایش وسعت روبرو شده و 
یابد، ادامه فرهنگ ق.م ادامه می3900ق.م آغاز و تا 4500. دوره شوشان جدید که از یابدمی

د سریع (اوروك) با رش2؛ یعنی دوره شوش از آنسفال منقوش نخودي است که در مرحله بعد
سیاسی همراه است.- هاي اجتماعیشهرنشینی و توسعه سازمان

ترین سبک شاخصاست که 4و 3، 2رین جنوبی همزمان با دوره عبید النهسنگی در بیندوره مس
,Oats)شودمحمد و اریدو میهاي منقوش نخودي حاجیسفالی آن مربوط به سفال 2010: 46) .

م ق.م آغاز شده و تا پایان هزاره پنجم ق.م که با همزمان با پیدایش این دوره نیز از اواخر هزاره شش
,Kouchoukos)یابدالنهرین است ادامه میفرهنگ اوروك در بین 1998).

در هزاره پنجم ق.مسواحل شمالی خلیج فارسشناختیشواهد باستان
هاي پیشین در سالهاي شمالی خلیج فارسی که در حاشیهشناختطورکلی اولین بررسی باستانبه

هاي در محدوده1932-33هايصورت گرفت، توسط سر اورل استین انگلیسی بود که درسال
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,Stein)آسیا از منطقه بلوچستان آغاز نمود مرزي جنوب غرب . او پس از گذشتن از (1937
بامسیر بازدید خود را به سمت غرب در نوار ساحلی شمال خلیج فارس ادامه داد و ،بندرعباس

-ر، سفر باستانادسنگی به نام تل پیر در دره گلههاي مربوط به دوره مسکاوش در یکی از محوطه
,Stein)شناسی خود را تا بوشهر به پایان رساند . )4شکل((1941 ,217 :1937

,Stein)شناختی اورل استین: مسیر مورد بررسی باستان4شکل 1941)

فارس انجام گرفت، مربوط به بررسی آندره ویلیامسون هاي شمالی خلیجاشیهحبررسی دیگر که در
Priestman and Kennet 2002; Priestman)بود1971و 1968هاي و مارتا پریکت بین سال

هاي شمالی صورت در حاشیهبعدهاي در سالنیز هاي دیگري ها و کاوشپس از آن بررسی.(2003
در چهار استان مجموعاً ها . این برررسیاندهدتاریخ بوازهاي پیشدورهداراي شواهدي ازگرفته که 

که در ادامه به شرح هرمزگان، فارس، بوشهر و خوزستان انجام گرفتغربی؛ یعنیو جنوبجنوبی 
خواهیم پرداخت.هاآن
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فارسهاي مورد بررسی در شمال خلیجنقشه مناطق و محوطه: 5شکل

ارسف
واقع ر ادهاي المرد و مهر و دره گلههاي باستانی استان فارس در شهرستانترین محوطهجنوبی

شناسی قرار براي اولین بار توسط اورل استین مورد بازدید باستان؛گردیده است که چنانکه ذکر شد
پودو سنگی بنام تمب ر، تپه دیگري مربوط به دوره مسپیبر محوطه تلاستین عالوهگرفت.

,Stein)شناسایی نمود هاي اخیر در این منطقه انجام بررسی دیگري که در سال. (217 :1937
شود(عسگري هاي المرد و مهر میه، توسط علیرضا عسکري چاوردي بودکه شامل شهرستانگرفت

). 1383،چاوردي و آذرنوش
ها اکون از این بررسیچهار محوطه مربوط به دوره بمحوطه باستانی، 76مجموع با توجه به در

ب بت در. محوطه تم)1378(عسگري چاوردي ز آنها، همان تل پیر استکه یکی اشناسایی گردید
آباد در جنوب شرقی المرد، در نزدیک تل پیر در بخش گاوبندي و نزدیک به ساحل، تل کنارو رکن

اوبندي در مسیر در شرق گتاشبهربه سمت داخل فارس و محوطه تلتقاطع مسیر اصلی از ساحل 
Askari)دوره باکون هستندهاي داراي سفال منتسب به اصلی ساحل، دیگر محوطه Chaverdi et

al. 2008: 29).هاي انجام گرفته نشان داد که بعد از دوره باکون جدید تا دوره هخامنشی بررسی
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جود نداشته است فارس وهاي شمالی خلیجحدوده از پسکرانهگونه استقرار باستانی در این مهیچ
). 14: 1383،(عسگري چاوردي و آذرنوش

متر ارتفاع از سطح دشت است5داراي ،متر110و عرض 140طول ،هکتار4/1پیر با وسعت تل
فارس واقع شده کیلومتري تا خلیج20ر به فاصله تقریباً اداین محوطه در لبه دره گله.)1(تصویر 

مقادیر ناین محوطه اقدام به کاوش نمود که حاصل آن، یافتبا ایجاد دو ترانشه دراستین .است
، دو مهر استامپی با نقوش )2(تصویر هاي منقوش نخودي مشابه با تل باکونزیادي قطعات سفال

Stein)ساب بودسنگی و چند نمونه سنگهاي ابزارو همچنین تعداد فراوانی تیغه) 3(تصویرهندسی
حاضر در دپارتمان خاورنزدیک موزه بریتانیا، بخشی ها درحالافتهاي از این ی. مجموعه(221 :1937

شود. در موزه پیبادي دانشگاه هاروارد و همچنین تعدادي در سفارت ایران در انگلیس نگهداري می

(Askari Chaverdi et al. 2008: 34)نمایی از تل پیر: 1تصویر 

پیر نیز قابل مقایسه با دوره باکون جدید در تلهاي اخیریبررسهاي سفالی به دست آمده از یافته
ها مربوط به دوره باکون هایی از شاختر شناسایی شده که ردیفمایه قدیمبوده و تنها یک مورد نقش

Askari)شودمیانی می Chaverdi et al. 2008: 34).
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,Stein)پیرهاي دوره باکون تلسفال: 2تصویر  1937: l. XXVIII)

پیر(عکس از هلن تایلور)هاي تلمهر استامپی یافت شده از بررسی: 3تصویر 

خوزستان
آید، شناختی ایران به شمار میمطالعات باستانمعموالً به عنوان اولین منطقهاستان خوزستان که 

ر مانند رامهرمز، تهاي کوچکشامل دشت مرکزي شوشان و همچنین چندین پسکرانه و دشت
- اندازي متفاوت با سرزمینرسد که چشمآنها به نظر میهمهایذه، شوشتر و غیره است که بهبهان، 

اند. تنها هکهاز نظر مسافت به دور از نواحی ساحلی واقع شداي ساحلی داشته باشندهاي حاشیه
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فارس تا حاشیه خلیجهاي جنوبی خوزستانهاي اخیر در بخشی که در سالشناختباستانپژوهش
است که همراه با 1383هاي هرمان گاش در سالبه صورت سیستماتیک انجام گرفته، بررسی

Gasche and Paymani. 2005; Cole and Gasche)بودهمراه شناسی نیز ریختمطالعات زمین
یش از دوره واهد موجود از استقرارهاي باستانی پترین شها نشان داد که قدیمبررسی. این (2007

سنگی استقراري یافتنشده رسد و از دوره شوشان و مسمیق.م 1200هخامنشی، تنها تا 
,Cole and Gasche)است 2007: 6) .

در شناسی کشورشناختی به منظور تکمیل برنامه نقشه باستانهاي باستاننیز بررسی1388در سال 
یدیه نیز بخشی از این برنامه قرار هاي خوزستان صورت گرفت که شهرستان امبرخی شهرستان

آنها ثبت شد که در بینو محوطه باستانیراث45ها، . در نتیجه این بررسی(بهدادفرد، زیرچاپ)داشت
20. این محوطه در)4(تصویر شدکرفنج شناساییسنگی به نام دوتلونتنها یک محوطه از دوره مس

متري جنوب 500تاي سیاهگل به جاییزان وامیدیه به جاییزان و دوراهی روسجادهکیلومتري 
متر 25،متر و ارتفاع آن نسبت به سطح دریا128×45،ابعاد تپهواقع شده است.روستاي کَرفَنج

است. این تپه شامل دو برجستگی متصل به هم با جهت شرقی به غربی است که برجستگی شرقی 
متر است؛ ارتفاع تپه در 2تر، با ارتفاع حدود متر و برجستگی غربی کوتاه3بلندتر، با ارتفاع حدود 

- ترین فاصله کنونی این محوطه نسبت به خلیجنزدیکرسد.متر می5/1میان دو برجستگی به حدود 
.(بهدادفرد، زیرچاپ)کیلومتر در جنوب غربی آن نسبت به بندر ماهشهر است45فارس تقریباً 

رفنج در شهرستان امیدیه (عکس از بهدادفرد): نمایی از تپه دوتلون ک4تصویر 
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هاي تپه دوتلون کرفنج (طرح از بهدادفرد): طرح سفال6شکل 

هاي منقوش سیاه بر مواد یافت شده از این محوطه شامل قطعات سفالی است که غالباً از نوع سفال
خودي مایل به سبز تا قرمز روشن خمیره آن معموالً در طیفی از نخودي، ننخودي بوده وروي زمینه 

اي روشن تا اکثریت آنها نخودي، نخودي مایل به سبز و دربعضی قطعات قهوهپوشش . )6(شکل است
دهند. نقوش بر روي آنها آوري شده را بدنه ظروف تشکیل میالی جمععات سفاي است. اکثر قطقهوه

ح درونی ظروف و گاهی در سطدر سطح بیرونی هندسی، گیاهی و حیوانی است که شامل نقوش 
قاطع، خطوط موازي و هایی چون هاشورهاي متهاي هندسی شامل طرحمایهاند. نقشایجاد شده

مربوط به ها اي است. این سفالهاي متحدالمرکز و نقوش نقطهمثلثهاي نردبانی، زیگزاگی، طرح
Delougaze)باشند شان جدید میو شوهاي شوشان میانی جدید دوره and Kantor, 1996) .

بوشهر
شمالی خلیج فارس واقع شده است، درزمینه استان بوشهر که به صورت نوار ساحلی در حاشیه

1972هاي یکی، در سال؛سنگی تنها دو مورد بررسی در این منطقههاي دوره مسپژوهش
(Whitehous and Williamson, نجام ا(Carter et al. 2006)2004در سال و دیگري(1973

سنگی تاریخی مربوط به دوره مسازپیشمرحله اول تنها یک محوطههاي در بررسی.گرفته است
هاي . بررسی نمونه)5(شکل شناسایی شد که در جنوب شهر بوشهر واقع شده بودH200با کد

- حاجی/2یا عبیدوره شوشان میانی جدیدسفال یافت شده از این محوطه، تاریخ آن را مربوط به د
,Whitehous and Williamson)داردحمد منتسب میم 1973: 35; Oats, 1983: 255) .
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(Carter et al. 2006)چهاروستایی (BH 56)هاي دوره باکون تپه: طرح سفال7شکل 

متري کیلو2شناسایی گردید که در BH56نیز تنها یک محوطه با کد 2004هاي سال در بررسی
کیلومتري غرب رودخانه شور واقع شده 5/4روستایی در شمال شهر بوشهر و در هارروستاي چ

طه وحم56مجموع شامل ها که دردر این بررسی).5(شکل(Carter et al. 2006: 78)است
دو محوطه داراي مواد ،براینشد؛ عالوهتا اسالمی را شامل میهاي پیش از تاریخباستانی از دوره

قابل 56را نیز دربرداشت. مواد یافت شده از محوطه شماره (هزاره چهارم ق.م)وییمربوط به دوره لپ
- هاي بیشتر میاست که با توجه به نزدیکی فرم و سبک سفالمیانی جدیدمقایسه با دوره شوشان

کوره از . قطعاتی از کوره و همچنین جوش)7(شکل دانستمیانیباکونتوان آن را منسوب به دوره 
- حوطه یافت شده که داللت بر تولید سفال منقوش نخودي در مکان بوده است. یافتهسطح این م

.ساکن کشاورز را دارداي بر یک جامعهت که اشارهها اسهاي دیگر نیز شامل سردوك
کنندگان این که به نظر بررسیر باالتر از خط تراز ساحلی استمت26تا 24ارتفاع این محوطه بین 

Carter et)داراي ارتفاع بیشتري بوده باشدتر از حد موجود بوده وستردهست گمحوطه، ممکن ا
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al. 2006: 78). مقایسه با مرحله سوز در این محوطه قابلمواد سفالی یافت شده از
ها است. این سفالی جدیدو شوشان میان2، بندبال2، جوي2، باکون ب(Nissen 1976)بهبهان

ظریف است. گ و قرمزرنگ بوده که اکثریت آنهایل به سبزرنداراي رنگی معموالً نخودي و متما
شود. ظروف نخودي منقوش و ساده اکثراً خمیره آنها اندکی متخلل بوده و شاموت آن دیده نمی

.(Carter et al. 2006: 79ها هستند و هیچ گونه لبه از آن به دست نیامده استکاسه
اما با یک بازبینی از مواد ؛یدي محسوب شدهدر اصل یک محوطه دوره عبH200اگرچه محوطه 

خوزستان در2با نقوش دوره شوشان میانی توجهیات قابلتشابهسفالی توسط کارتر نشان داده که
- در سرزمیندهنده ارتباطاتیداشته و نشانالنهرین محمد در بینحاجیو همچنین در دوره عبید/

-. سفال(Carter et al. 2006: 78)ر این زمان استالنهرینی دهاي بینهاي پست ایران و مجموعه
همچنین مرحله دوم تل در بهبهان و2مقایسه با مرحله سوز قابل56هاي یافت شده از محوطه 

در چغامیش است که 3و شوشان میانی 2، بندبال 2باکون ب، تل گپ یک الف، تل نورآباد، جوي 
.Carter et al)است H200تانی نسبت به محوطه تمام آنها داللت بر جدیدتر بودن این مکان باس

تر گردد که قدیمم برمیگذاري این محوطه به اوایل تا اواسط هزاره پنجم ق.تاریخ. (78-79 :2006
. (Askari et al. 2008: 36)کندبودن آن را نسبت به محوطه تل پیر در شهرستان المرد ثابت می

هرمزگان
محوطه70، تعداد )5هرمزگان(شکل استانرستان بستک در غربهاي انجام گرفته در شهبررسی

). 1387هاي پیش از تاریخ تا دوره اسالمی است(اسدي که مربوط به دورههباستانی را آشکار ساخت
و احتماالً پیش از آن در این نگیفراپارینهپناهگاه سنگی مربوط به دوره گرچه آثاري از سه مورد 

- سنگی با مشخصه سفالنها یک محوطه مربوط به دوره مسحال تاینبامنطقه شناسایی شده است،
هاي منقوش نخودي باکون شناسایی شده است. این تپه با نام تمب سوته(به معناي سوخته در گویش 

،جنوب شرقی روستاي کهن ایلود قرار دارد(اسديتري موست که در ناحیه گوده و در یک کیلمحلی) ا
آوري شده از این محوطه قابل مقایسه با دوره باکون . قطعات سفالی جمع)5(تصویر )10: 1387

. بوده که نقوش هندسی دارندخمیره نخودي و اکثریت ظریف ها دارايجدید است. سفال
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)1387،: نمایی از تپه تمب سوته (اسدي5تصویر 

یافت شده که ممکن است متعلق به دوره 108براین تپه، محوطه دیگري از این منطقه با کد عالوه
هاي باکون جدید باشد. این محوطه که در شمال روستاي فتوییه قرار دارد، به دلیل واقع شدن کوره

گذاري آن را ریخته شده که تاریخبه شدت مضطرب و درهم،هاي معاصر بر روي آنپزي دورهگچ
اي به مقدار اندك که از این شدهار ریز و خردهاي بسی). سفال10: 1387،دشوار نموده است(اسدي

کننده این بخش، با توجه به شرایط و بنابرنظر بررسیشده در برخی موارد منقوش بودهتپه یافت 
آثار مربوط به باشد. بینی میازتاریخ دراینجا قابل پیشمحیطی مناسب سکونت از زمان پیشزیست

باشد.تپه مربوط به اواخر هزاره دوم ق.م میهاي جدیدتر از منطقه، تنها شامل یکدوره

)1387،(اسديهاي تپه تمب سوتهطرح سفال: 8شکل 
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فارسخلیجتبادالت فرهنگی جوامع ساحلی
هاي تاریخی، محل مختلف پیش از تاریخ و دورههايفارس در دورههاي حاشیه شمالی خلیجسرزمین

-بوده که به موازات تغییرات آبهاییوستاها، شهرها و بندرگاههاي فصلی، راستقرار و توسعه اردوگاه
هاي این پهنه جغرافیایی در طی دورهاند.دچار نوسانات جمعیتی شدهمحیطیوهوایی و زیست

گردآورندگان -رانمحل مهاجرت شکارگسنگی کهن و میانیپلیستوسن(عصر یخبندان) و پارینه
-(حیدريباشدوف استو مبتنی بر عبور از تنگه هرمز میخوراك بوده که به تئوري خط ساحلی معر

فارس خشک بوده . ازجانب دیگر براساس مطالعات جدید، در این دوره واحه خلیج)52: 1391،گوران
مدت را به وجود آورده فارس، استقرارهایی کوتاههایی با زندگی در کناره رودخانه مرکز خلیجو انسان

,Rose)بودند هزارسال اخیر و سنگی جدید در سیهاي پارینهوم سکونتی تا دوره. این تدا(2010
هاي سنگی در حدود دوازده هزارسال پیش تداوم یافته که شواهد آن را در بررسیمرحله فراپارینه

,Dashtizadeh)مناطق بوشهر ,Dashtizadeh)و همچنین قشم(2009 شاهد هستیم. (2010
توان استنتاج نمود، زندگی در غارها و سنگی میو فراپارینهسنگی هاي پارینهآنچه که از دوره

ی بر شکار و گردآوري خوراك نته الگوي معیشت جوامع این دوره مباي است کهاي صخرهپناهگاه
چیزي از کردند ونفر زندگی می30که به صورت گروهی با تعداد میانگین یبوده است. جوامع

آوري مورد استفاده آنها، صنعت ابزارسازي بوده که با ها فندانستند. تنکشاورزي و دامداري نمی
ها و ها، تراشههاي مختلف به ویژه سنگ چخماق(چرت و فلینت)، اقدام به تولید و تراش تیغهسنگ

حال با ظهور تحوالت مهم در زندگی بشر در ایننمودند. باهاي مصنوعات سنگی میدیگر گونه
ها، جوامع کشاورز و دامدار رشد و رات در الگوهاي معیشت انساناواخر دوره پلئیستوسن و تغیی

نزدیک یابند که محدوده زمانی آن مربوط به هزاره نهم ق.م در ایران و دیگر مناطق خاورتوسعه می
شناختی این مرحله که به فرایند نوسنگی شدن معروف است، از باستاناست. در ایران شواهد

آباد در کرمانشاه، چیاسبز و چغاگالن در ایالم، دره، آسیاب و شیخیهایی مانند تپه گنجمحوطه
آباد فارس به دست آمده است. چغابنوت و تپه توالیی در خوزستان و تپه رحمت

، تاکنون شواهدي از استقرارهاي دوره آغازنوسنگی به دست فارسشمالی خلیجدر مناطق حاشیه
اند نه اینکه چنین جوامعی در این منطقه وجود داشتهنیامده و ما تاکنون هیچ اطالعاتی در زمی

ارتباط با چگونگی فرایندهاي نوسنگی شدن اجتماعات واقع نه تنها هیچ اطالعاتی درنداریم. در
فارس نداریم که حتی مدارکی هرچند ناچیز نیز از هاي خلیجپیش از تاریخی سواحل و پسکرانه

هاي هشتم تا اواخر هزاره جوامع دوره نوسنگی جدید نیز به دست نیامده است. این دوره که هزاره
ها و دامداري است که در دشت- گیرد، زمان پیدایش روستاها و جوامع کشاورزششم ق.م را دربرمی

,Alizadeh)و مرودشت) 1381،(هولنند دشت شوشانفارس ماهاي شمالی خلیجدره 2006)
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هاي مختلفی هستند. البته باید درنظر داشت که چنانکه ذکر شد، در سواحل داراي استقرارگاه
;Carter 2003)فارس ظاهراً مدارکی از دوره نوسنگی به دست آمده استجنوبی خلیج Potts

استقرارهاي دوره نوسنگی در سواحل شمالی را به تواند دلیل نبود اي میکه چنین پدیده(2005
شناختی مفروض بدارد.هاي فشرده و سیستماتیک باستانکمبود بررسی

شناختی اولین مدارك مربوط به جوامع هاي باستانبا توجه به بررسی،به هرحال آنچه که مسلم است
سنگی قدیم(اواخر هزاره ششم ق.م) توان به دوره مسسنگی را میپیش از تاریخ بعد از دوره فراپارینه

اشاره کرد. اینکه فقدان - ها توضیح داده شداز این محوطهکه چند موردآنچنان-ل شمالیدر سواح
شناختی منتسب هاي باستاناستقرارهاي دوره نوسنگی در این منطقه را صرفاً به چگونگی بررسی

- سنگی ما شاهد ظهور تپهدوره مسدي درکه در مراحل بعبداریم، شاید چندان منطقی نباشد. زیرا
کم پنج مورد از آنها در این نوشتار اشاره شده است. لذا بهتر است پاسخ به هایی هستیم که دست

پرسش چگونگی وضعیت سکونت این منطقه در دوره نوسنگی را به نوشتاري دیگر سپرده شود که 
بهانه آن انجام گیرد.تري در آینده به شناسی دقیقهاي باستانکم بررسیدست

,Hole)فرانک هول درواقع ،النهریناي بیان داشته که شهرنشینی در منطقه جنوب بیندر مقاله(1994
به آنها پرداخته است: چنین العاده، که در تحلیل خود پاسخی بوده است به شرایط محیطی فوق

رابطه با تغییرات ردطور فراوانیهوایی و محیطی که بهویرات آبمدارك مربوط به تغی-1
نشینی بیان شده است.روستازمینی

میز، فروپاشی و آاجتماعی مخاطره-یک نظام کشاورزيشناختی از مدارك باستان-2
تر.و پیچیدهترجدیدآن درطول مراحلبازسازي متوالی

,Hole)اتپیوندهاي تئوریکی بین این فشارها و سیستم تغییر-3 1994: 121).
ست که یک که یکی، افزایش سطح آب دریا ااشاره دانستتوان قابلمیت محیطی نوع از تغییرادو

بر روي منابع زمینی و آبی اي از هزاران سال اتفاق افتاده کهبر روي یک دامنهپدیده جهانی بوده و
و باعث هتأثیر گذاشت. این باال آمدن آب سطح دریا بر جریان رودخانه دجله و فرات نیز اثر گذاشت

دوم از تغییرات عفارس شده است. نوالنهرین و خطوط ساحلی خلیجهاي بینبگذاري دشترسو
باشد و متأسفانه مطالعات اي جهانی میهوایی است که این هم پدیدهومحیطی، تغییرات آب

حال این احتمال وجود اینانجام نشده است. باکنون تابودن آنمحلیهايی از جنبهچندان
شکل النهرین جنوب بینمنطقه زایی در قبل از سیستم باراناي درستتغییر فشردهداردکه یک

اقتصادي در جوامع -اعیگرفته باشد. این تغییر عمده در هزاره پنجم ق.م، منجر به تغییرات اجتم
رزي فشرده واارم به ثبات رسید و منجر به کشسنگی شد و سرانجام در اواسط هزاره چهدوره مس

,Hole)شد 1994: فارس بر روي مدن سطح آب خلیجاین تغییرات به دلیل اثرات باال آ. در (122
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هاي یکپارچه د براي پیشرفت نظاممانعی بوموقعیت استقرارها نیز تغییر کرد کهالنهرین، دشت بین
اي شدن عظیم استقرارها. هستهو درنتیجه

ها و .م منجر به جابجایی بنیادي جمعیتوهوایی در نیمه دوم هزاره ششم قزوال سریع در شرایط آب
و هوایی همچنین سبب جمع شدن اجتماعات متروك شدن برخی مناطق شد. این تغییرات آب

ق.م با تثبیت زمین و شرایط . در هزاره چهارمالنهرین گردیدند کوچروها در دشت بیناي مانپراکنده
، یک نظم جدید جمعیتی و اجتماعی هاي آبیاريیی و همچنین پیشرفت مدیریت سیستمهواوآب
,Hole)منجر به انقالب شهري شدابانی رشد کرد که یک هزاره بعد،طور شتبه 1994: 122) .

700دالنهرین یک شیب بسیار اندکی دارد که امروزه این شیب در مسافتی حدودشت رسوبی بین
در جنوب کوتشهر زیر اً درمخصوصرسد. چنین وضعیتی بارندگی رامتر می30لومتر، تنها به کی

تر) چالشی را براي آبیاري ایجاد کرده که دلیل موکیل300متر افت در مسافتی حدود 5عراق(
هاي پایینی دشت را متاست که بیشتر قسفراهم آورده هاي گستردهمرداببراياي راعمده

,Sanlaville)اندپوشانده 1989: 9; Hole, هاي فراوانی ها و کاوشسیبا توجه به برر.(129 :1994
هاي باستانی از اواخر هزاره هشتم ق.م در یک خوزستان انجام گرفته، حجم زیادي محوطهکه در

النهرین، متر شناسایی شده که مشابه آن در مناطق دیگري مانند مناطق شرقی بین150ارتفاعی تا 
النهرین نیز وجود نمرکزي بیهاي رسوبی هاي غربی زاگرس برخالف دشتدهلران، حمرین و دامنه

باشد که مشابه آنها اي بر تقویت این نظریهتواند اشارههاي کوچک، میدارد. این شمار باالي محوطه
شت شوشان یک افزایش آرام و ه که شاید مدفون شده باشند. در دالنهرین وجود داشتدر دشت بین

).1381شود(هول میق.م دیده 5000ا تا حدود اي در تعداد استقرارهپیوسته
فارس تا مدت عبیدي در طول سواحل غربی خلیجهاي کوتاهتعداد زیادي اردوگاهاز جانب دیگر 

,Frifelt)یافت شده استهاي جنوبی قطربخش ها منسوب به عبید . اکثریت این تاریخ(1989
به عنوان بقایایی هااین محوطهدوره عبید جدید است.مربوط به تعداد محدوديپایانی بوده و تنها

هاي کوچکی از مردم آوري مروارید و صدف یا تجارت توسط گروههاي ماهیگیري، جمعاز فعالیت
,Oates)النهرین بودندساکن در دشت بین نکه سطح آب دریا در . به نظر هول با توجه به ای(1977

است مدفون شده باشد. باتر ممکنقدیمهاي مرتبط با مراحلبوده، محوطهمتر باال2دوره عبید تا 
-درونبه حالت اکنون ساحلی بودند همبار هایی که براي اولین حال برخی محوطهاین

,Hole)انددرآمده(Inland)1مرزي 1994: 133; Frifelt, 1989: 407) .
ها در هزاره پنجم ق.م و یک کاهش هاي میانکوهی زاگرس نیز شاهد افزایش در تعداد محوطهدر دره

چنین اجتماعی را شکل داده است. -هستیم که تغییراتی در نظام اقتصادييهاي بعددورهدر 

تر که از هر طرف احاطه شده باشند. نواحی درون قلمرو مناطقی گسترده-1
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محوطه 102افزایشی را در دشت مرودشت در دره رودکر در دوره باکون شاهد رشد استقرارها تا 
,Sumner)هستیم سازد که چه عواملی در توسعه میفراهم. لذا این پرسش را (54 :1994
با توجه به نزدیکی سفال باکون (11 :2006)وره در فارس پدید آورده است. علیزادههاي این داراستقر

اینسازد. باوارد از خوزستان به فارس را مطرح میبا سفال شوشان میانی، فرضیه مهاجرت اقوام تازه
. (Weeks et al. 2010: 256)شناختی براي تأیید این فرض وجود داردحال مدارك ضعیف باستان

- زمینه تغییرات محیطی جنوب بینتوان با اتکا به استنادات هول درحال آنچه میهربه
,Hole)النهرین ، افزایش استقرارهاي دوره شوشان میانی و جدید خوزستان (1994

(Kouchoukos, ,Sumner)و دوره باکون فارس(1998 در ارتباط با ظهور اجتماعات (1994
فارس مرتبط دانست، ارتباط تنگاتنگی است که بین این هاي شمالی خلیجانسانی در حاشیه
هاي توان استدالل نمود که از یک نظر، فشارهاي جمعیتی دشتبنابراین میشود. متغیرها دیده می

ها و مرکزي فارس(دره رودکر) و خوزستان(دشت شوشان) نقش مهمی در مسکونی شدن دره
فارس دامنه گسترش آنها تا سواحل شمالی خلیجاي این مراکز جمعیتی داشته که هاي حاشیهدشت

هاي شمال دشت مرودشت که پیش از هاي دارایسفال باکون در درهظهور محوطهنیز رسیده است.
.Sardari et al))368: 1390اند(سرداري زارچی این در دوره نوسنگی فاقد هرگونه استقراري بوده

کشاورزي آبی به اوج پیشرفت خود ،در دوره باکونتوان در تأیید این نظر دانست کهرا می(2011
اي شده استهاي حاشیهرسیده، جمعیت را افزایش داده و درنتیجه باعث مسکونی شدن دره

(Sumner, 1994: 54).
اره کرد که سنگی اشتوان به توسعه روابط تجاري در دوره مسبر دیدگاه فشار جمعیتی، میعالوه

مطرح فارس راهاي این دوره در سواحل خلیجبطه با پیدایش سکونتگاهراشاید بتواند پاسخی در
-واقع این احتمال وجود دارد که با رشد روابط فرهنگی و تجاري مناطق گوناگون بینسازد. در

النهرین، خوزستان، فارس و کرمان، به نوعی مسیرهاي بازرگانی نیز توسعه یافت و عالوه بر 
کوهی بین این مناطق، تمایل به تجارت دریایی نیز در هاي میاندرههاي کوهستانی و پیشرفت راه

ها گیري محوطهبین جوامع هزاره پنجم ق.م پدیدار شده است. مسلماً چنین روابطی منجر به شکل
و استقرارهایی دائم و یکجانشین در سواحل جنوبی فارس و خوزستان، به صورت بندرگاه مانند 

پیر، تنب بت در المرد، تمب سوته در مانند تلییهاو پسکرانهردر بوشه(H200)محوطه هلیله
در این بین حتی در بوشهر شده باشد. (BH 56)57و محوطه بستک و دوتلون کرفنج در امیدیه 

,Nissen)سوز در بهبهانتوان به محوطه مهم تلمی نیز اشاره کرد.(1976
Eastern)شرقی توان به مقوله داالنی، مین میاندر دوره شوشادر رابطه با مبحث روابط تجاري

Corridor)شکل درازي در شرق خوزستان قرار دارد وبه صورت یک نوار منحنیکهاشاره کرد
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-به واسطه یک رشتهداالناین . باشدکیلومتر می7کیلومتر با عرض میانگین 60طول آن حداکثر 
ب، رودخانه گرگر در غرب و دشت رامهرمز هاي زاگرس در شمال، طاقدیس کوپال در جنواي از کوه

,Moghaddam and Miri)در شرق محدود شده است 2007: 25) .
,KS)1663گسر، محوطه سه محوطه تلجنوب شرق دشت شوشان،هايبا توجه به بررسی 1663)

,KS)1638و محوطه  واقع از دوره شوشان میانی جدید براي اولین بار مسکونی شده که در(1638
بوده جغرافیایی جنوب غرب ایران هاي فرهنگی در یک بافت گستردهاي همراه با پیشرفترهدو

,Moghaddam and Miri)است فاصله بین دو محوطه بزرگ شوشان میانی جدید از .(26 :2007
کیلومتر است که مسیر آن به صورت زیر به 45تا 40حدود گسر در شرق، چغامیش در غرب تا تل

,Moghaddam and Miri)تل گسر>تل ابوچیزان>چغاچنبر>: چغامیشرسدنظر می 2007:
سوز حال تلاینبه دست نیامده است. با. تاکنون هیچ مدرکی از منطقه بین رامهرمز و بهبهان (51

هاي تواند در لیستی از محوطهدر دشت بهبهان و شغاسفلی در دشت باریک زهره همچنین می
,Nissen)شامل شودبزرگ شوشان میانی جدید داالنه این که در ارتباط با گسترش و ادام(1976

. اندشرقی شکل گرفته
سنگی است؛ گرچه هاي مسدشت بهبهان که نسبتاً حاصلخیز و داراي استقرارهاي زیادي از دوره

طح متر از س300حال ارتفاع آن بیش از این، بافارس بیشتر نداردکیلومتر تا خلیج45اي فاصله
فارس مطرح ساخت. اي خلیجپسکرانهبه عنوان منطقهآن را توان رسد نمیدریا است که به نظر می

ترین دشت حاصلخیز با قابلیت کشاورزي باال نسبت به سواحل توان نزدیکالبته بهبهان را می
،شرقی بهبهانهاي سطحی تپه سوز در هفت کیلومتري شمال. بررسیفارس به شمار آوردخلیج

هاي گلی گاو و گوسفند) و آیینی(پیکرك،ها)هاي ریسندگی(سردوكتوجهی از فعالیتشواهد قابل
فراهم آورده است. این را هاي شوشان جدید اي(ابزارهاي ابسیدین) از دورهتجارت گسترده فرامنطقه

داشته است فارس متر، به عنوان مکان مرکزي دشت بهبهان، ارتباطاتی با خلیج9محوطه با ارتفاع 
(Nissen, 1973: 207).

و رامهرمز نقش ارتباط تجاري داشته، در داالنسوز به عنوان مرکزي در انتهاي سمت شرقی اگر تل
درست در پشت برجستگی نه چندان قرار دارد که دوتلون کرفنج تپه ،داالنسمت انتهاي غربی 

ه آن بمهرمز واقع شده است. فاصلهدشت حاصلخیز رامتر از سطح دریا) بین امیدیه و220مرتفع(
که در هزاره پنجم ق.م با با این حال باید توجه داشتمتر است؛کیلو45دریا درحال حاضر تنها 

توانسته نقش مهمی در انتقال کاال از مسیر باالتر بودن سطح آب، این نزدیکی بیشتر بوده و می
نند تپه النهرین و جنوبی ماتر در بینغربیبا سواحلبه دریا و سپس ارتباط شرقی و رامهرمز داالن

,Carter)در کویتH3السبیه یا  باشد.بوده داشته (2002
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توان سنگی را میفارس در دوره مساي خلیجتبادالت فرهنگی و تجارت دریایی استقرارهاي حاشیه
اکون که در تشابهات سفال نخودي منقوش دوره بشناختی نیز جستجو نمود. دیگر باستاناز جنبه

دهنده چنین یک گستره جغرافیایی سراسر استان فارس و مناطق همجوارش نمود یافته، نشان
هاي بختیاري و از جانب جنوبی تا سواحل ق.م از جانب شمالی تا کوهادالتی از هزاره پنجمتب

هاي وطهاجتماعات ساحلی مانند مح،توان تصور نمود که در این دورهفارس شده است. لذا میخلیج
BH56 وH200هاي واردکننده پیر، مکانهایی مانند تمب سوته، تمب بت و تلبوشهر و پسکرانه

اند. هاي تولید شده از مراکز تولیدگر در مرکز فارس بودهسفال
برآن است که در دیگر فرض ،ايچنین حوضه گستردههاي باکونی در یک رابطه با پراکنش سفالدر

اند که مرتب در حال حرکت و جابجایی بودند. گردي وجود داشتهگران دورهاین دوره برخی سفال
هاي گوناگون مایههاي مختلف مکانی، با حذف سنت ساخت باکونی، نقشآنها با توجه به موقعیت

. (Askari et al. 2008: 38; Weeks et al. 2010)اندکردهمحلی را نیز بر روي سفال طراحی می
بر این است که یک سنتی از روابط ازدواج برون همسري بین روستاییان محلی دیدگاه دیگر مبتنی 

به -معموالً به سفالگري آشنا بودندکه -این دوره با دیگر مناطق وجود داشته که با جابجایی زنان
،نوعی دانش تکنیکی، فرهنگ لغت و گرامر نقوش تزیینی سفال باکون را انتقال داده باشند(علیزاده

هاي سفال در با این وجود براي تأیید بخشی از این دیدگاه، آزمایش عنصري نمونه). 49- 48: 1383
رسد.مناطق مختلف ضروري به نظر می

دوره باکون در هزاره پنجم ق.م است، تجارت دریایی در از به غیر از سفال، یافته دیگري که حاکی 
هاي باکونی مانند فارس در محوطهجاي خلیاي و خرمهرههاي دوکپههایی از صدفشناسایی نمونه

:Sardari et al. 2001)و تپه مهرعلی در اقلید (Alizadeh 2006: 10)در مرودشتالف باکون تل
سپس به شده،فارس تهیه میخلیجمردمان سواحل است. چنین موادي احتماالً توسط(255

مانند ياي به مراکزهاي پسکرانهطهنهایت از این محوو درنمودهپیر ارسال هایی مانند تلمحوطه
لذا این حوزه ساحلی در جنوب و جنوب غرب ایران به شده است.باکون و مهرعلی صادر میتل

هاي میانکوهی در خط هاي ساحلی و یا درهاي از مسیرهاي تجاري که در دشتواسطه یک مجموعه
دالت اشدند مبع داخلی سرازیر میسیر غرب تا شرق گسترده یافته و برخی از آنها به مناطق مرتف

اند. تجاري داشته
Stein)است نمونه مهر استامپی دوپیر، هاي تلترین مدارك یافت شده از بررسییکی از مهم

دهنده فعالیت اداري در این محوطه بوده است. این مهرها که از نظر سبکی . که نشان(221 :1937
باکون، تپه هاي دوره باکون مانند تلشده از دیگر محوطهمشابه با مدارك مدیریت اداري شناسایی 

د. نسازهاي تجاري را در این دوره نمایان میهاي دیگري از فعالیتنخودي است، جنبهمهرعلی و تل
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هاي هاي کنترل و سلسله مراتب در رتبهتواند وجود مکانیسمبااین حال چنین شواهدي می
,Alizadeh)فارس روشن سازدجاجتماعی را در بین جوامع حاشیه خلی 2006) .

فارس، پدیده جوامع کوچرو است که در مورد دوره باکون در سواحل شمالی خلیجمبحث دیگر در
,Alizadeh)واقع گردیده استبرخی پژوهشگران چند سال اخیر مورد تأکید  . با توجه به (2006

گرفته و توسعه از دوره باکون شکلمعتقد استهاي علیزاده در رابطه با چنین جوامعی کهپژوهش
فارس در قلمرو هایی از نقاط شمالی سواحل خلیجاند، این احتمال نیز وجود دارد که بخشیافته

فارس اند. اکثریت سواحل خلیجشدهدامدار کوچرویی بوده که در فصولی از سال مسکونی میجوامع
اند که بالفاصله از استپی پوشیده شدههايوسیله پشتهجزیره بوشهر تا تنگه هرمز بهبین شبه

وري ساکنان آاورزي اندکی داشته و احتمال روياند. چنین مناطقی قابلیت کشفارس باال آمدهخلیج
آن به شیوه غالب دامپروري نیز محتمل بوده است. با این حال تأیید وجود جوامع کوچرو در 

در دقیق شناسی و کاوششناسی، باستانتر مردمهاي دقیقنیاز به بررسی،فارسسواحل خلیج
ها دارد.محوطه

گیرينتیجه
سنگی یا هزار پنجم ق.م از این نظر مهم است که مرحله بنیادي در شناسی دوره مسدر باستان

گیري و توسعه مناطق فرهنگی، با توجه به مرزهاي جغرافیایی و هویتی اقوام گوناگون شکلزمینه 
. بسیاري از مناطق فرهنگی مانند فارس، خوزستان و زاگرس در این دوره ساکن در ایران بوده است

اند. به عنوان مثال فرهنگ چارچوب هویتی خود را به عنوان یک منطقه فرهنگی تثبیت نموده
,Sumner)فرهنگی فارس است- دهنده محدوده جغرافیاییسفال باکون نشان که تداوم این (1994

تاکنون . لذا شاهد هستیماستان فارستی درحال حاضر دریخی، حهاي تارمرزبندي را در دوره
یک چارچوب در پیش ازتاریخ،فارساي شمال خلیجهاي حاشیهسرزمینبراي اینکه بتوان مورددر

تالشی صورت نگرفته است.به صورت مستقل ایجاد کرد،فرهنگی - جغرافیایی
رسد که قابلیت شکل دادن به یک ظر میمحیطی، به نفارس به دلیل ماهیت ناهمگون زیستخلیج

سنگی شناختی دوره مسواقع جستجو در منابع باستانچنین فرهنگ همگونی نداشته است. در
بتوان یک الگوي واسطه آن بههاي باستانی این دوره که محوطهتوزیعدهد که نشان میمنطقه 

انداز محیطی خشکاین چشمم است. ، بسیار پراکنده و نامنجسفراهم ساختراايچندرتبهاستقراري
نموده است. لذا بنابه هر دلیلیمییافته را دشوارسعهتوگرا مرکزیترگونه جامعهگیري همنطقه، شکل

بودن ايکوچک هستیم که هستههاییره پنجم ق.م شاهد ظهور محوطهدر هزا،که در باال اشاره شد
,Hole)لگوي استقراریشان استارتباطات تجاري، جزو شاخصه اصلی اآنها درکنار 1994: 133) .
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فارس بیشتر داراي حالت عمودي با اي شمال خلیجهاي ساحلی و پسکرانهروابط فرهنگی استقرار
هاي ترین محوطهمراکز شمالی خود بوده است تا به صورت افقی در حاشیه ساحلی. چنانکه غربی

النهرین، تپه دوتلون ود؛ یعنی عبید بینسنگی مانند تپه السبیه با فرهنگ شمالی خدوره مس
هاي بوشهر و المرد با فرهنگ شمالی باکون فارس معرفی کرفنج با فرهنگ شمالی شوشان و تپه

النهرین، رسد که هرکدام از مناطق فرهنگی عمده جنوب بینواقع چنین به نظر میدراند.شده
فارس خلیجد را تا خطوط ساحلی نفوذ خوفارس، دامنهدشت مرودشت دشت شوشان خوزستان و 

-هاي فرهنگی به همدیگر میگسترانده بودند و اقدام به مبادالت بازرگانی و انتقال برخی سنت
، لپویی و بانش تداوم 2هاي چهارم ق.م با فرهنگ اوروك، شوشاند. چنین وضعیتی در هزارهنموده

ی(کفتري) در هزاره سوم ق.م(عصر هاي سومري، ایالمی و انشانیافته و درنهایت با ظهور فرهنگ
اند.مفرغ) باعث گسترش تجارت و پیدایش بنادر بزرگ شده

هاي بعد رو به فارس در دورهرسد که روابط بازرگانی و تجارت دریایی در سواحل خلیجبه نظر می
هاي نفزونی نهاد و در دوره مفرغ، لیان که در نزدیکی بوشهر کنونی واقع شده به عنوان یکی از مکا

هاي داخل ایران از جنوب شرق تا جنوب و جنوب غرب در حوضه تمدن شاخص ارتباطی سرزمین
هاي دوره ایالم و فراایالم را دربرداشته است. کشف شواهدي از ظروف سنگ صابونی و سفال

,Potts)کفتري یحیی در ایران با مگن و دیلمون هاي لیان، ملیان، تپهارتباطات بین سرزمین(2003
دهد. را نشان می
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منابع
، مجله ربري اراضی در دشت بستک، هرمزگانالگوي استقراري و کا)،1387(اسدي، احمدعلی-

.31-3: 45شناسی و تاریخ، سال بیست و سوم، شماره باستان
شرق مس و سنگ در جنوبةاي از دورامیدیه: محوطهونکَرفَنجلتپه دوتفرد، رضا. زیرچاپ.بهداد-

.شناس دانشگاه آزاد اسالمی ابهر، مجله پیام باستانخوزستان
ی، شناسداالن ایران؛ ورود انسان نخستین به سرزمین ایران از دیدگاه بوم)،1391(، سامانگورانحیدري-
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