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دورهٔ پGGسین ٔه پGGیش از تGGاریGGخ در افGGغانسGGتان ،مGGانGGند دورهٔ کGGهن سGGنگی ،تGGا آن گGGاهGGی کGGه هGGیت
بGاسGتانGشناسGی فGرانGسه دسGت بGه کGاوش در مGونGدیGگک ،در پGایGان  ،۱۹۵۰نGزده بGودنGد ،نGاشGناس
ب GGاق GGی م GGان GGده ب GGود .ج GGای GGگاه پُ GGراه GGمیت اف GGغانس GGتان در دور ٔه پ GGسین ٔه پ GGیش از ت GGاری GGخ ،ب GGه ص GGورت
روش GGن در ک GGاوش ه GGای پ GGیش از ت GGاری GGخی ک GGه ب GGاس GGتان GGشناس GGان ش GGوروی در آس GGیای م GGرک GGزی
شGGوروی انGGجام داده بGGودنGGد و هGGم چGGنان کGGاوش هGGای بGGاسGGتانGGشناسGGی در بGGلوچسGGتان و وادی
سGGند ،بGGه مGGشاهGGده رسGGیده بGGود .امGGا ،هGGمین دهٔ Gه  ،۱۹۵۰بGGود کGGه آگGGاهGGی در مGGورد ایGGن دوره هGGا
در افGغانسGتان از دایGرهٔ فGرض هGا بGیرون شGدنGد و صGورت واقGعی را بGه خGود گGرفGتند .بGا آن هGم
آگ GGاه GGی م GGا ت GGا اک GGنون ب GGه ان GGدازهٔ س GGر ن GGاخ GGن ،از آن چ GGی در ب GGرخ GGی از ج GGای GGگاه ه GGای ک GGاوش GGی،
صGGورت گGGرفGGته اسGGت ،مGGی بGGاشGGد( .شGGکل سGGوم .(۱.بGGا هGGمه کGGمبود هGGایGGی کGGه در ایGGن چGGارچGGوب
وجGGود دارنGGد ،آگGGاهGGی هGGای بGGه دسGGت آمGGده بGGه صGGورت روشGGن نGGشان مGGی دهGGند کGGه فGGرهGGنگ هGGای
پGGیش از تGGاریGGخ کGGه بGGاشGGنده گGGان افGGغانسGGتان از خGGود بGGه یGGادگGGار مGGانGGده انGGد ،دچGGار دگGGرگGGونGGی
ه GGای اج GGتماع GGی ـ ف GGره GGنگی در خ GGط ه GGمآه GGنگی و ت GGطاب GGق ب GGا م GGحیط زیس GGت ،ش GGده ان GGد ک GGه م GGا
شGاهGد دو تGغییر و دگGرگGونGی در دور ٔه پGسینه پGیش از تGاریGخ ،هسGتیم  :رشGد اقGتصادی کGه بGر
پGایٔ Gه اهGلی سGازی گGیاه هGا و جGانGداران یGا حGیوانGان ،اسGتوار بGوده اسGت و تGقسیم بGندی جGامGعه
ب GGه ه GGمبود ه GGا و قش GGر ه GGای گ GGون GGه گ GGون .در ای GGن ب GGررس GGی ،م GGا ب GGه ه GGمین دو دگ GGرگ GGون GGی ژرف،
خواهیم پرداخت.
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شGکل سGوم .۱.کGاوشGگاه هGا و سGاحGه هGای نGوسGنگی و عGصر بGرونGز .۱ .غGار مGا و غGار اسGپ.
 .۲درهٔ کGGور .۳.تGGاشGGقرغGGان .۴.گGGنجین ٔه فGGولGGول .Fullol. ۵مGGونGGدیGGگک .۶ .قGGلع ٔه سGGید .۷.تGGپ ٔه ده
مGGورزی .۸.نGGادعGGلی .۹.شهGGر سGGوخGGته .۱۰.کGGاوشGGگاه هGGای دریGGای هGGلمند .۱۱ .کGGاوشGGگاه هGGای
داشلی.
ای GGن ام GGر ن GGیاز ش GGدی GGد هس GGت ک GGه در ه GGمین پ GGیشگفتار در م GGورد دور ٔه پ GGسینه ،ن GGگاه GGی ب GGه ی GGاف GGته
ه GGای داوی GGس ( پ GGارهٔ دوم ( در م GGورد دورهٔ ک GGهن س GGنگی ب GGیندازی GGم .اول از ه GGمه ب GGای GGد گ GGفت ک GGه
اس GGکان ان GGسان ،در س GGاح ٔ Gه اف GGغانس GGتان م GGدرن ی GGا ن GGو ،پ GGیشین ٔه زی GGاد دارد .دوم ای GGن ک GGه ه GGمین
شGG GکارگGG Gران و مGG Gیوه ـ دانGG Gه چGG Gینان بGG GومGG Gی ،بGG Gه صGG Gورت هGG Gمیشه و دایGG Gم بGG Gه دگGG GرگGG GونGG Gی هGG Gای
اج GGتماع GGی ـ ف GGره GGنگی ب GGراب GGر ب GGا ت GGغییر ه GGای ب GGوم GGی دس GGت م GGی زدن GGد .از ج GGان GGب دی GGگر ی GGکی از
اسGاسGی تGریGن عGنصر در دگGرگGونGی هGای بGومGی بهGره بGرداری از جGانGداران اهGلی و هGم چGنان
مGGمکن ،گGGیاه هGGا و نGGبات هGGای اهGGلی بGGوده اسGGت .در ایGGن زمGGینه بGGایGGد بGGه سGGبب هGGا و عGGلت هGGای
مGتعدد و گGونGه گGون ایGن پGیش زمGینه هGا ،در خGط رونGد پُGر کGژ و مGژ بGومGی نGگاه نGمود تGا آن را بGه
ب GGه ح GGرک GGت م GGردم GGان GGی م GGرب GGوط ب GGه غ GGرب اف GGغانس GGتان ،نس GGبت داد .در ج GGری GGان درک ج GGدی رش GGد
فGGرهGGنگ پGGیش از تGGاریGGخ در افGGغانسGGتان کGGه در دل خGGود ایGGن خGGاک از درون رونGGد بGGومGGی ،شGGکل
گGGرفGGته هسGGت ،مGGا مGGی تGGوانGGیم بGGه چGGی گGGونGGگی رفGGتار انGGسانGGی بGGه صGGورت عGGموم و در ایGGن جGGا بGGه
شکل ویژه و خاصش پی ببریم.
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رشد اهلی سازی
رونGGد پُGGراز فGGراز و نGGشیب اهGGلیسازی گGGیاه هGGا و نGGبات هGGا و هGGم چGGنان جGGانGGداران یGGا حGGیوانGGان،
یGکی از مGهم تGریGن دگGرگGونGی هGایGی هسGت کGه بشGر در خGط دسGتآورد هGای فGنی و فGرهGنگی بGه
آن دسGGت یGGافGGته اسGGت .در ایGGن صGGورت ،مGGی تGGوان بGGا سGGه دگGGرگGGونGGی دیGGگر :اسGGتفاده از ابGGزار
اولGGی کGGه هGGو ُمGGنیدان  ،HomonindsبGGسیار پGGیش هGGا بGGه کGGار بGGردنGGد ،رشGGد زنGGده گGGی شهGGری و
رشGGد اقGGتصاد صGGنعتی رو بGGه رو شGGد .هGGر کGGدام از ایGGن دگGGرگGGونGGی هGGا و تGGحول هGGا تGGغییر هGGای
جGدی و ژرفGی را در پGیونGد و رابGطه مGیان انGسان و مGحیط زیسGتش و هGم چGنان پGیونGد و رابGطه
ب GGا ه GGمنون GGدان GGش ،ان GGسان GGان ،م GGی ن GGمای GGان GGند .گ GGفت و گ GGوی ه GGمه ج GGان GGبه ای GGن ب GGخش چ GGی از ن GGگاه
تGیوری و شGیوه یGا مGتود ،پGیونGد نGزدیGک بGا ایGن نGگاه فشGرده بGه افGغانسGتان پGیش از تGاریGخ دارد.
) ب GGه رای GGت  ۱۹۷۱ ،Wrightو ه GGری GGس  ،Harriss ۱۹۷۱ب GGرای ن GGگاه فش GGرده ب GGنگری GGد (.ب GGه ه GGر
روی ،بGرخGی اثGر هGای بGه دسGت آمGده از خGود افGغانسGتان ،از اهGمیت مGهم نGظریGه یGی ،انGدیGشه
یی و تیوری برخوردار اند که در این بخش ها به بررسی گرفته می شوند.
ب GGرای ای GGن ک GGه ب GGه فش GGرده ی GGی پ GGیش از ت GGاری GGخ اف GGغانس GGتان و ه GGمسای GGگان GGش ن GGگاه GGی ب GGیندازن GGد،
)ال GG G Gچین  ،۱۹۶۸ ،Allchin Allchinک GG G Gاس GG G Gال  ،۱۹۶۹ ،Casalدال GG G Gس ،۱۹۶۵ ،Dales
دایGسن  ،۱۹۶۵،DysonویGلر  (۱۹۶۸ ،WheelerهGمه بGه ایGن نGتیجه دسGت یGافGته انGد کGه رام
ک GGردن ج GGان GGداران و گ GGیاه ه GGا ن GGتیجه ش GGیوه ه GGا و چ GGی گ GGون GGگی ج GGذب ،پ GGخش و گس GGترش ب GGوده
است .تازه ترین و محتاط ترین بیان در این مورد ،به فیرسروس  Fairservisتعلق دارد.
٫٫در بGیان دیGگری ،گGندم وحGشی مGمکن گGیاه بGومGی در افGغانسGتان بGاشGد ،بGه صGورت نGمونGه،
در هGGمین دوران مGGیانGGسنگی ،مGGی تGGوانسGGته آن را مسGGتقل از غGGرب ،اهGGلی بGGسازد ،امGGا ،کشGGت
گGندم کGه در کGاوشGگاه هGای پGیشین در افGغانسGتان یGافGت شGده انGد ،بGا اهGلی سGاخGنت جGو و بGز
( هGر دو بGه صGورت بGومGی در افGغانسGتان نGبوده انGد ( مGحتمل اسGت ،امGا ،هGنوز مGی تGوان واژهٔ
یGGقین را بGGه کGGار بGGرد .ایGGن گGGپ را نGGبایGGد فGGرامGGوش نGGمود کGGه تGGمام رونGGد پُGGرخGGم و پGGیچ اهGGلی سGGازی
از غGGرب آسGGیا ،جGGایGGی کGGه هGGمه بGGه شGGکل اهGGلی شGGده در زمGGان هGGای پGGیش دیGGده شGGده اسGGت ،بGGه
ای GGن ج GGا راه ی GGاف GGته ب GGاش GGند .(( ۱۹۷۱: ۱۰۵ ،،.ب GGه ص GGورت ظ GGاه GGر ،ای GGن را م GGی ت GGوان ٫٫ه GGالل
بGGاروری  ) ،، Fertile CrescentایGGن مGGفهوم را بGGه گGGون ٔ Gه  ٫٫گGGهوارهٔ تGGمدن  ،،نGGیز مGGی خGGوانGGند.
ایGGن مGGنطقه ،شGGکل هGGالل یGGا مGGاه نGGو را دارد .در ایGGن جGGا بGGا مGGقایGGس ٔه جGGای هGGای خGGشک دیGGگر،
م GGرط GGوب و زم GGین ب GGاروری دارد .ای GGن ه GGا ش GGام GGل آس GGیای غ GGرب GGی ،وادی ن GGیل و دل GGتای ن GGیل م GGی
بGGاشGGد .ایGGن جGGا بGGه وسGGیل ٔه دریGGا هGGای نGGیل ،دجGGله و فGGرات شGGکل داده شGGده اسGGت .ایGGن مGGنطقه،
ام GGروز ش GGام GGل ع GGراق ،س GGوری GGه ،ل GGبنان ،ق GGبرس ،اردن ،اس GGرای GGیل ،فلس GGطین و م GGصر م GGی ب GGاش GGد.
الGبته جGنوب تGرکGیه و غGرب ایGران را نGیز در بGر مGی گGیرد .در ایGن جGا خGط ،شGیشه ،چGرخ ،کشGت
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و آبGGیاری ،بGGه مGGیان آورده شGGد .ص .طGGرزی (.خGGوانGGد و عGGلت اصGGلی حGGضور چGGیز هGGای اهGGلی
شGGده را در افGGغانسGGتان مGGی تGGوان در رونGGد گسGGترش و جGGذب خGGوانGGد ،امGGا ،هGGنوز زود هسGGت کGGه
داوری نGهایGی را ارایGه داشGت .رقGم هGا و داده هGا شGناخGته شGده در سGه کGاوشGگاه افGغانسGتان،
هGGنوز از کGGمبودی جGGدی رنGGج مGGی بGGرنGGد و از ایGGن رو نGGمی تGGوان بGGه نGGتیج ٔه نGGهایGGی دسGGت یGGافGGت.
هGGمچنان ،آگGGاهGGی مGGا در پGGیونGGد بGGه تGGوزیGGع مGGنطقه هGGای طGGبیعی چGGیز هGGای اهGGلی شGGده بGGه شGGدت
مح GGدود هس GGت و از ای GGن رو ،خ GGط ک GGشی م GGرز ه GGا در چ GGارچ GGوب ب GGه اص GGطالح  ٫٫م GGنطقه ه GGا
هس GGته ی GGی  ،،زی GGر ن GGشان ٔ Gه پ GGرس GGشی ،ق GGرار م GGی گ GGیرد ) .ه GGیگز  Higgsو ج GGارم GGن ،Jarman
 .(۱۹۷۲بGG Gه ایGG Gن گGG GونGG Gه بGG Gه صGG Gورت دقGG Gیق بGG Gه سGG GاحGG Gه هGG GایGG Gی در آسGG Gیای مGG GرکGG Gزی شGG Gوروی و
افGغانسGتان بGه حGیث جGای هGای خGالGی مGهم در دانGش مGا در مGورد تGوزیGع چGیز هGا و نGوع هGای
اهGلی شGده اشGاره مGی گGردد کGه نGیاز بGه بGررسGی هGای گسGتره و ژرف دارنGد ).جGارمGن،۱۹۷۲ ،
 ۶ـ  (۲۱رقGGم هGGا و داده هGGای کGGم ،بGGه ایGGن امGGر اشGGاره دارنGGد کGGه امGGکان اهGGلیسازی در سGGاح Gهٔ
بGGیرون از شGGرق نGGزدیGGک وجGGود دارد .در حGGقیقت امGGر ،آگGGاهGGی هGGای تGGازه در مGGورد اهGGلیسازی،
پGرده از یGک رونGد دراز در خGط دگGرگGونGی پGیونGد هGا و رابGطه هGا مGیان انGسان ـ حGیوان /گGیاه ،را
نGGشان مGGی دهGGد ،تGGا رخGGداد ویGGژه یGGی در زمGGان و جGGای مGGشخص ،را در بGGر بGGگیرد .ایGGن امGGر بGGه
ای GGن م GGعنا هس GGت ک GGه ام GGکان دگ GGرگ GGون GGی در ب GGیش ت GGر از ی GGک ج GGای ص GGورت گ GGرف GGته ب GGاش GGد .ای GGن
تGوضGیح رونGد دگGرگGونGی از سGوی بGنفورد  (۱۹۶۸) Binfordو فGالنGری  (۱۹۶۹) FlannryبGه
حGGیث یGGک فGGرضGGیه ارایGGه شGGد و مGGی تGGوان آن را بGGه جGGای هGGای بGGیش تGGر تGGا یGGک مGGنطقه گسGGترش
داد) .نGگاه نGمایGید بGه دوپGری  (۱۹۶۴ ،DupreeیGا مGمکن بGرخGی از رونGد هGای اثGر گGذار روی
هGم ،هGنوز ردیGابGی نشGده انGد کGه در ایGن دگGرگGونGی هGا نGقش داشGته انGد .بGا در نGظر داشGت ایGن
امGکان هGا و شGرط هGا ،بGه حGیث یGک چGارچGوب ،بGر پGایٔ Gه رقGم هGا محGدود ولGی بGه شGدت مGهم ،ایGن
دگرگونی در این پاره ارزیابی شده است.
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شکل سوم :۲.الیه نگاری مقایسه یی گاوشگاه های انتخابی.
مGGسال ٔ Gه ایGGن امGGکان کGGه افGGغانسGGتان بGGه حGGیث جGGایGGی کGGه شGGاهGGد اهGGلیسازی گGGیاه هGGا و حGGیوانGGان
بGوده اسGت ،بGرای بGار اول بGه وسGیل ٔه واویGلو  Vavilovو بGوکGینین  (۱۹۲۹ ) ،BukininنGبات و
گGGیاه شGGناسGGان شGGوروی ،کGGه تGGوانسGGتند تGGا چGGند گGGونGGه گGGندم وحGGشی را در افGGغانسGGتان ،ردیGGابGGی
نGمایGند ،بGه مGیان کGشیده شGد .آنGان بGه ایGن احGساس دسGت یGافGتند کGه مGمکن افGغانسGتان یGکی
از گGهواره هGای اهGلی سGازی گGندم بGوده بGاشGد .هGنوز هGم ،در مGدت  ۴۵سGال اخGیر کGه در آن
هGا بGررسGی هGا و کGاوش هGای پGیش از تGاریGخ جGریGان یGافGته اسGت ،بGررسGی مGنظم در ایGن سGاحGهٔ
 ٫٫جGGهان کGGهنه ،،در مGGورد اهGGلیسازی گGGیاه هGGا ،جGGانGGداران و حGGیوانGGان صGGورت نGGگرفGGته اسGGت.
در حGقیقت امGر تGالش هGای گسGترده یGی کGه در ایGن زمGینه در سGاحGه هGای دیGگر صGورت گGرفGته
انGد ،بGه صGورت مGقایGسه یGی ،ایGن کGمبود در مGورد افGغانسGتان بGیش تGر بGه چGشم مGی خGورد .تGا
اکGنون آگGاهGی مGا در ایGن زمGینه بGسیار محGدود انGد زیGرا کGاوش تGنها در سGه کGاوشGگاه :غGا ِرمGار،
غ GGا ِراس GGپ و در ٔه ک GGور ) ش GGکل س GGوم ،(۲.ص GGورت گ GGرف GGته ان GGد .ای GGن ج GGا ه GGا ب GGه وس GGیله دوپ GGری ک GGه
دسGت بGه بGررسGی هGای عGمومGی در مGورد دورهٔ کGهنسگی در افGغانسGتان زد ،کGاوش شGده انGد.
) ب GGرای دی GGد فش GGرده ن GGگاه ک GGنید :دوپ GGری ،۱۹۷۳ ،۱۹۷۲ ،داوی GGس  Davis ۱۹۷۲و پ GGارهٔ دوم
ای GGن اث GGر( و ه GGم چ GGنان ب GGه ه GGمه رق GGم ه GGا و داده ه GGای GGی ک GGه در م GGورد دگ GGرگ GGون GGی ه GGای ف GGنی و
اجGتماعGی محGلی ،در ایGن سGاحGه تGا حGال بGه دسGت آمGده انGد ،نGگاه نGمایGید .بGا آن کGه بGایGد صGبر
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نGGمود تGGا گGGزارش هGGمه جGGانGGبه از ایGGن کGGاوش هGGا بGGه دسGGت بGGیایGGد ،امGGا ،هGGمین اکGGنون داده هGGای
اولی که به دست آمده اند ،مشوق بررسی های بیش تر ،می باشند.
ه GGمه ای GGن س GGه ک GGاوش GGگاه در ش GGمال اف GGغانس GGتان ق GGرار گ GGرف GGته ان GGد .ل GGوی GGی دوپ GGری ،۱۹۷۲ ،ب GGر
اسGGاس الیGGه و چGGینه بGGندی قشGGر هGGای زمGGین ،چGGنین دوره هGGایGGی را رده بGGندی نGGموده اسGGت  :نGGا
سGفالGگری نGوسGنگی الGف و ب ،سGفالGگری نGوسGنگی ،و  ٫٫بGزپGرسGتی ،،نGوسGنگی .مGرحGله هGای
نGGاسGGفالGGگری نGGوسGGنگی و سGGفالGGگری نGGوسGGنگی ،تGGنها در غGGا ِرمGGار و غGGا ِراسGGپ دیGGده شGGده انGGد ،در
ح GGال GGی ک GGه ٫٫ب GGزپ GGرس GGتی  ،،ن GGوس GGنگی ت GGنها در درهٔ ک GGور ،ب GGه م GGشاه GGده رس GGیده اس GGت .ب GGه س GGبب
تGاریGخ پGسین و خGصوصGیت ویGژه یGی کGه در  ٫٫بGزپGرسGتی ،،دیGده شGده اسGت ،آن را جGداگGانGه
بGه بGررسGی مGی گGیریGم .بGا نGاسGفالGگری و سGفالGگری نGوسGنگی مGربGوط بGه غGار مGار ،و غGار اسGپ،
به صورت جدا به حیث نمایندهٔ مشترک مرحل ٔه فرهنگی بومی باید برخورد نمود.
از آن جGG GایGG Gی کGG Gه بGG Gخش مGG Gهم فGG GرهGG Gنگی نGG Gوآوری هGG Gای فGG Gنی در خGG Gط اهGG Gلیسازی گGG Gیاه هGG Gا و
ج GGان GGداران اس GGت ،درس GGت ای GGن هس GGت ک GGه ب GGه ش GGاه GGد ه GGای ع GGینی گ GGیاه ه GGای گُ GGلدار و ج GGان GGوران
دسGGترسGGی داشGGته بGGاشGGیم .نGGیاز هسGGت تGGا شGGاهGGد عGGینی گGGیاه هGGای گGGلدار ،بGGه شGGمول غGGله هGGای
ک GGارب GGن ش GGده ،ب GGایس GGت ارزی GGاب GGی گ GGردد ک GGه ب GGا ان GGدوه ت GGا ح GGال میس GGر نش GGده اس GGت .ب GGا آن ه GGم،
زم GGان GGبندی گ GGیاه ه GGای گ GGلدار ک GGه ب GGه وس GGیل ٔه پ GGرک GGینز  (۱۹۷۲ ) Perkinsت GGرت GGیب ش GGده اس GGت،
نGشان مGی دهGد کGه بGرخGی دوبGاره نGگری هGای مGهم در مGورد عGلت درونGی ایGن دگGرگGونGی هGا در
خGط نGوع هGای قGابGل اهGلیسازی ،صGورت بGگیرد .بGرای بGه دسGت آوردن تGصویGر هGمه جGانGبه ،بGه
ایGن امGر نGیاز اسGت تGا بGررسGی دوبGار ٔه دوره هGای کGهنسنگی صGورت بGگیرد .در در ٔه کGور ،مGا بGه
گGروه نGا هGمگون فGرهGنگ کGهنسنگی مGیانGه ) مGوسGتری ( از دوره هGای کGهنسنگی ،دسGت یGافGته
ایGG Gم کGG Gه بGG Gه  ۲۹۰۵۰پGG Gیش از عGG Gیسا ) دوپGG Gری  (۱۹۷۲:۷۹مGG Gی رسGG Gد .در ایGG Gن جGG Gا بGG Gه نGG GمونGG Gه
جGانGورانGی مGانGند گGوسGپند /بGز نGاشGناخGته و مGمکن گGل ٔه گGاوی بGزرگGتنی کGه اکGنون دیGگر از مGیان
رفGG Gته اسGG Gت ،ردیGG GابGG Gی شGG Gده اسGG Gت .دریGG GافGG Gت چGG Gنین جGG GانGG Gوران اهGG Gلی در چGG Gنین زمGG Gان دور در
اف GGغانس GGتان ،ن GGشانٔ G Gه ای GGن ام GGر هس GGت ک GGه به GGره ب GGرداری ب GGه وس GGیله ان GGسان در ای GGن س GGاح GGه در
چGGارچGGوب گسGGتره جGGغرافGGیایGGی ایGGن گGGونGGه جGGانGGوران پGGیش از اهGGلیسازی بGGوده اسGGت .مGGهم تGGر از
هGGمه ،بGGازمGGانGGد ٔه گGGیاه هGGای گGGلدار انGGد کGGه در غGGار مGGار ،و اسGGپ ،مGGربGGوط بGGه کGGهنسنگی زبGGر یGGا
ب GGاالی GGی ) ک GGوپ GGروک GGی ال GGف و ب( ف GGره GGنگی ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد ).پ GGرک GGینز ،۷۳ :۱۹۷۲ ،دوپ GGری
 .(۷-۷۶ :۱۹۷۲بGG Gرای دور تGG GریGG Gن زمGG Gان ،یGG Gک نGG GمونGG Gه کGG GاربGG Gنی  ،۱۴۶۶۵پGG Gیش از عGG Gیسا ،در
کGوپGروکGی ب ،بGه دسGت آمGده اسGت .در مGورد جGانGوران کGه در چGارچGوب هGمین دور فGرهGنگی بGه
دسGGت آمGGده انGGد بGGه گGGوسGGپند ،بGGز ،گGGوسGGپند /بGGز ،اسGGپ ،سGGگ ،روبGGاه ،گGGوزن سGGرخ ،گGGاو /گGGوزن،
مGی تGوان اشGاره نGمود .از هGمین اثGر هGای بGه دسGت آمGده ،بGا وجGود کGمی ،بGه ایGن نGتیجه دسGت
مGی یGابGیم کGه گGذشGتگان وحGشی وجGودداشGته انGد و رونGد اهGلیسازی جGانGداران در ایGن سGاحGه
اج GGرا ش GGده و از آن ب GGه وس GGیل ٔه ان GGسان به GGره ب GGرداری ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت .ب GGیش ت GGر ای GGن ک GGه
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تGعداد نGوع هGا بGرای اهGلیسازی کGه ) بGه هشGتاد تGا  ۸۹فGیصد مGی رسGند ،هGم اکGنون شGناخGته
ش GGده ان GGد .پ GGرک GGینز (۷۳ :۱۹۷۲ ،از س GGوی دی GGگر ش GGاه GGد ه GGای در دس GGت ان GGد ک GGه از م GGیان ای GGن
جGGانGGوران تGGا حGGدود مGGعینی رونGGد بهGGره بGGرداری انGGتخابGGی ،صGGورت گGGرفGGته اسGGت .هGGمین نGGمونGGه هGGا
در بGسیاری از جGمهوری هGای آسGیای مGرکGزی شGوروی نGیز بGه مGشاهGده رسGیده انGد ).مGاسGون
و سGG GریGG GانGG Gیدی ۱۴ :۱۹۷۲،Sariandiـ  (۳۲ایGG Gن امGG Gر نGG Gشان مGG Gی دهGG Gد کGG Gه ایGG Gن یGG Gک پGG GدیGG Gده
ان GGزوای GGی ن GGبوده اس GGت .ب GGا آن ک GGه رق GGم ه GGا و داده ه GGای ک GGنون GGی ب GGه آن م GGقدار نیس GGت ک GGه داوری
م GGثبت ن GGمای GGیم و ب GGگوی GGیم ک GGه اه GGلیسازی ب GGوم GGی در اف GGغانس GGتان و س GGاح GGه ه GGای ن GGزدی GGک ص GGورت
گGرفGته اسGت ،مGگر روشGن هسGت کGه فGرض هGای سGابGق مGبنی بGر ایGن کGه ایGن گGونGه جGانGوران در
م GGحیط ب GGوم GGی ی GGاف GGت نش GGده و ب GGای GGد ک GGه در ن GGتیجه گس GGترش از ج GGای ه GGای دی GGگر ص GGورت گ GGرف GGته
اسGGت ،دیGGگر دقGGیق نیسGGتند .تGGا آن گGGاهGGی کGGه رقGGم هGGا و داده هGGای دقGGیق در مGGورد حGGضور و یGGا
ع GGدم ح GGضور گ GGیاه ه GGای اه GGلی ب GGوم GGی ،ب GGه دس GGت ن GGیای GGد ،ف GGرض ه GGای ی GGاد ش GGده ب GGی پ GGای GGه م GGی
ن GGمای GGند .رق GGم ه GGای ک GGنون GGی ب GGه ص GGورت روش GGن م GGی ن GGمای GGان GGند ک GGه ک GGه دگ GGرگ GGون GGی ه GGای ف GGنی و
اجتماعی ممکن هست در داخل افغانستان ،صورت گرفته باشد.
هGGر دو پGGرکGGنز  (( ۱۹۷۳: ۷۳و دوپGGری ( ۱۹۷۲: ۷۵ـ  (۷۷از مGGوجGGودیGGت جGGانGGوران اهGGلی شGGده
در الی GGه ه GGای ن GGوس GGنگی ن GGا س GGفال GGگری اش GGاره ن GGموده ان GGد .ب GGا ان GGدوه ،ن GGا ه GGمآه GGنگی روش GGنی ک GGه
مGGیان سGGیاه ٔ Gه جGGانGGورانGGی کGGه در دوران نGGاسGGفالGGگری نGGوسGGنگی ب ،بGGه وسGGیله دوپGGری ( ۱۹۷۲:
 (۷۶و پGGرکGGینز  (( ۱۹۷۲: ۷۳شGGکل داده شGGده اسGGت ،وجGGود دارد .چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه
جGG GانGG GورانGG Gی کGG Gه بGG Gا سGG GفالGG Gگری نGG GوسGG Gنگی بGG Gه وسGG Gیل ٔه پGG GرکGG Gینز تGG GرتGG Gیب شGG Gده اسGG Gت ،مGG GربGG Gوط بGG Gه
نGGاسGGفالGGگری نGGوسGGنگیی ب ،کGGه تGGوسGGط دوپGGری شGGکل داده شGGده اسGGت ،هGGمخوانGGی دارد .بGGا آن
هGم ،یGگانGه جGانGور اهGلی کGه ایGن نGاهGمآهGنگی را بGرجسGته مGی سGازد بGه گGاو تGعلق دارد .بGه ایGن
گGونGه گGوسGپند ،بGز ،و گGوسGپند /بGز نGاشGناخGته مGربGوط بGه هGمه الیGه هGا پGیونGد داده شGده و زیGر نGام
نGوسGنگی دسGته بGندی شGده انGد .بGه اسGتخوان هGای گGاوانGی اشGاره شGده اسGت کGه مGمکن اهGلی
سGاخGته شGده بGاشGد .یGک سGیاهٔ Gه کGامGل جGانGوران وحGشی و نGا اهGل شGامGل  :گGوزن سGرخ ،آهGو،
و اسGGپ نGGیز وجGGود دارد .در شGGناخGGت گGGذشGGتگان وحGGشی جGGانGGورانGGی کGGه در دوران کGGهنسنگی
زب GGر اه GGلی ش GGده ان GGد و اه GGلیسازی ک GGام GGل در دوران ب GGعد ( ن GGوس GGنگی ( ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت،
مساله سیر زمانی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
از اثGر هGای نGاسGفالGی نGوسGنگی دو آزمGایGش کGاربُGنی ( شGکل.سGوم  (۳صGورت گGرفGته اسGت کGه
ت GGاری GGخ اول GGی ب GGه  ۸۵۶۶پ GGیش از ع GGیسا و دوم GGی ب GGه  ۶۹۶۰پ GGیش از ع GGیسا م GGی رس GGند .ن GGمون GGه
ب GGزرگ ت GGاری GGخگذاری در دوران س GGفال GGگری ن GGوس GGنگی  ۴۵۴۹ ،۵۰۱۸ ،۲۶۸۵و  ۵۲۱۴پ GGیش از
عGیسا مGی رسGد).اشGتباه احGصایGه یGی در شGکل سGوم  ،۳نGمایGش داده شGده انGد( بGه ایGن گGونGه
ای GGن مج GGموع GGه ه GGای ف GGره GGنگی اش GGاره ش GGده زم GGان ن GGوس GGنگی ش GGش ه GGزاره ! را ن GGشان م GGی ده GGد.
سGGردرگGGمی ایGGن زمGGان دراز زمGGانGGی آشGGکار مGGی گGGردد کGGه زمGGان فGGرهGGنگ اسGGتفاده از فGGلز را در
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غ GGار م GGار ،ک GGه از دی GGد زم GGان GGبندی پ GGس ت GGر هس GGت ،ام GGا ،از دی GGد الی GGه و چ GGینه ب GGندی ،پ GGیش ت GGر
 ( ۵۴۸۷و  ۵۰۹۱پ GGیش از ع GGیسا( ی GGا ه GGمعصری ب GGا مج GGموع GGه ه GGای ن GGوس GGنگی ،ب GGشماری GGم .ب GGه
صGورت سGنتی زمGانGه هGای نGا بGه هGنجار و غGیر عGادی در هGر دو سGوی زمGانGبندی ،مGمکن نGاشGی
از آلGGوده گGGی نGGمونGGه هGGا بGGاشGGند .بGGا آن هGGم ،مGGی تGGوان تGGفسیر پُGGرمGGعنای را در بGGررسGGی ایGGن رقGGم
هGای پGیچیده ارایGه نGمود ،اگGر بGه دو مGسالٔ Gه اسGاسGی و مGشکل مGربGوط ،تGوجGه نGمایGیم .ایGن رقGم
هGا در رابGطه بGه  (۱) :یGک رونGد قGدیGمی و پGیش تGری بGومGیسازی در ایGن سGاحGه و ) (۲تGطابGق و
هGمسویGی هGمه جGانGب ٔه انGسان در رابGطه بGه دگGرگGونGی هGای بGومGشناسGی کGه ایGن رونGد اهGلیسازی
جانوران و گیاه ها ،انجام داده اند.

شکل سوم :۳.زمانبندی بر اساس تاریخگذاری کاربنی برای افغانستان و َدورا َدورش.
تGنها بGه هGزار ٔه نGهم پGیش از عGیسا بGرای آغGاز رونGد اهGلیسازی بGومGی اتGکا نGمودن کGافGی نیسGت.
ای GGن ام GGر روش GGن هس GGت ک GGه اه GGلیسازی ج GGان GGوران را م GGی ت GGوان پ GGیش ت GGر از )  ۹۰۰۰پ GGیش از
عGیسا( پGیونGد داد .ایGن امGر در سGاحGه هGا و کGاوشGگاه هGایGی در غGرب نGشانGی شGده اسGت .بGا
آن ه GGم ف GGرض ای GGن زم GGان ی GGگان GGه اه GGمیت م GGهمی را در ب GGر دارد اگ GGر آن را ب GGا پ GGیشینان وح GGشی
ج GGان GGوران اه GGلی در ک GGهنسنگی زب GGری در ه GGمین ج GGا ه GGا ،در ن GGظر ب GGگیری GGم .اه GGمیت ی GGاف GGته ه GGای
ک GGهنسنگی زب GGری ،اک GGنون روش GGن اس GGت .ای GGن دی GGگر آش GGکار هس GGت ک GGه از ب GGرخ GGی ج GGان GGداران در
ایGGن سGGاحGGه بGGه وسGGیله انGGسان در زمGGانGGه هGGای اولGGی بهGGره بGGرداری صGGورت گGGرفGGته اسGGت .بGGه ایGGن
گGGونGGه واقGGعیت روشGGن کGGه اهGGلیسازی کGGامGGل در  ،۸۵۶۶پGGیش از عGGیسا رخ داده اسGGت ،بGGیانGGگر
ایGGن امGGر هسGGت کGGه آغGGاز رونGGد بGGه زمGGانGGه هGGای دور تGGر مGGی رسGGد .از آن جGGایGGی کGGه خGGصوصGGیت
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هGای بGیولGوجGیکی کGه اشGاره بGه اهGلیسازی ایGن جGانGداران مGی نGمایGند ،روشGن شGده اسGت ،ایGن
امGر را مGی تGوان گGفت کGه ایGن رونGد اهGلیسازی پGیش از ایGن تGاریGخ ،جGریGان داشGته اسGت .مGی
تGوان بGه ایGن تGاریGخ بGه حGیث یGک ایسGتگاه مGیانGه در خGط رونGد اهGلیسازی نGگاه نGمود و بGس .بGه
ایGن گGونGه مGی تGوان انGتظار داشGت کGه بGررسGی هGای بGیش تGر زمGان آغGاز اهGلیسازی و انGتقالGش
را ) اگGر چGنین کGاری صGورت بGگیرد( مGمکن پGیش تGر ) مGیان  ۱۴۶۶۵و  ۸۵۶۶پGیش از عGیسا(
را بGGنمایGGانGGد .دریGGافGGت نGGوع جGGانGGداران قGGابGGل اهGGلیسازی و تGGعین تGGاریGGخ اهGGلیسازی کGGامGGل آنGGان،
پGایGه یGی انGد کGه بGر آن مGی تGوان اهGلیسازی بGومGی را فGرض نGمود .امGا ،بGا افGسوس کGه تGا کGنون
هGمین پGایٔ Gه اسGاسGی ،بGرای دریGافGت رونGد اهGلیسازی رونGد پGیش از تGاریGخ در افGغانسGتان اسGت.
پ GGیش از آن ک GGه ب GGه م GGسال GGه دی GGگر ،ی GGعنی راب GGطه م GGیان رون GGد ب GGوش GGناس GGی و زم GGان دی GGرپ GGای ادام Gهٔ
فرهنگی نوسنگی ،بپردازیم ،باید به اثر هایی که به این امر پیوند دارد ،بپردازیم.
از آگGاهGی هGای کGه تGا کGنون بGه دسGت آمGده انGد ،چGیزی بGه نGام بGاقGیمانGده هGای مGعماری ،بGنایGی
و سGاخGتمانGی کGه پGیونGدی بGا نGاسGفالGگری و یGا سGفالGگری نGوسGنگی داشGته بGاشGند ،دیGده نشGده
ان GGد .ام GGا ،از ن GGمون GGه ب GGرداری ه GGا ب GGه م GGشکل م GGی ت GGوان ب GGیان ن GGمود ک GGه در آن ج GGا ح GGضور م GGثبت
غGیبت بGنایGی دیGده شGده اسGت .بGر اهGمیت مGهم ایGن عGدم حGضور بGاقGیمانGده هGای ایGن اثGر هGای
مGGعماری ،مGGورد بGGحث قGGرار خGGواهGGد گGGرفGGت .مGGهم تGGریGGن شGGاخGGصی ایGGن بGGخش فGGرهGGنگی پGGیچیده
حGGضور و یGGا عGGدم حGGضور سGGفالGGیگری اسGGت ) .شGGکل سGGوم (۴.از دیGGد الیGGه و چGGینه بGGندی و هGGم
چGنان زمGانGبندی نGا سGفالGگری نGوسGنگی را مGی تGوان در ردهٔ پGیش قGرار داد .ایGن خGود کGار بGرد
سGنگ اسGت کGه تGداوم مGیان نGاسGفالGگری و سGفالGگری نGوسGنگی را نGشان داده و هGم چGنان آن
را از کGGهنسنگی زبGGری ،جGGدا مGGی سGGازد .در کGGنار سGGنگ ،آن چGGیز هGGایGGی انGGد کGGه از اسGGتخوان
سGاخGته شGده انGد .ایGن چGیز هGای سGاخGته شGده از اسGتخوان ،شGامGل ابGزار بGه شGدت سGاده یGی
چ GGون ن GGاوک ه GGای ص GGیقل ش GGده ،س GGوزن ه GGای س GGاده و آراس GGته ش GGده ،درف GGش ب GGرای س GGوراخ
سGازی ،کGاردک هGای کGند ،مGی بGاشGند .امGا ،بGه هGر روی ایGن تGنها کGاربGرد سGنگ هسGت کGه در
ایGGن گGGاه ،بGGر فGGرهGGنگ سGGازنGGده گGGی مسGGلط هسGGت و از ایGGن رو بGGایGGد بGGه صGGورت مGGفصل در مGGورد
سخن زده شود.
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شGکل سGوم :۴.اثGر هGای نGوسGنگی از کGاوشGگاه هGای مGغاره یGی در شGمال افGغانسGتان):الGف(-
)ب( ت GGوت GGه ه GGای از س GGفال ه GGای ن GGوس GGنگی)،پ( ت GGوت GGه ه GGای GGی از ٫٫ن GGوس GGنگی پ GGرس GGتش ب GGز)،،ت(
سGوزن هGای اسGتخوانGی ،سGفال هGای نGوسGنگی ؟)ث(اسGتخوان دراز سGوراخGدار ٫٫،نGوسGنگی
پرستش بز)،،ج(سنگ نوکدار دو پایه یی ٫٫ ،نوسنگی پرستش بز.،،
مGیان نGاسGفالGگری و سGفالGگری نGوسGنگی ،در مGورد ابGزار سGنگی تGفاوت کGمی وجGود دارد ،امGا،
هGGر دو بGGاهGGم بGGه شGGدت از هGGم فGGرق دارنGGد بGGه ویGGژه هGGنگامGGی کGGه بGGا کGGار هGGایGGی کGGه در کGGهنسنگی
کGG GوپGG GروکGG Gی ،بGG Gه مGG GشاهGG Gده رسGG Gیده اسGG Gت ).دوپGG Gری و داویGG Gس .(۳۰-۲۸ :۱۹۷۲ ،ایGG Gن تGG Gفاوت
هGنگامGی کGه ٫٫تGیغ هGای داسGی ،،بGه ویGژه بGا نGگاهGی بGه بGل و جGالیGی کGه در آن هGا بGه اثGر درو
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و بGGریGGدن گGGیاه ،بGGه مGGیان آمGGده اسGGت ،بGGسیار روشGGن مGGی گGGردنGGد .دگGGرگGGونGGی دیGGگری کGGه در ایGGن
اثGر هGا دیGده مGی شGونGد :سGنگ نGوکGتیز فGشار داده شGده بGه مGانGند بGرگ نGوکGدار یGک طGرفGه ،چGیز
دیGGگر هGGمین سGGنگ نGGوکGGتیز دو نGGوکGGه ،بGGسیار از تGGوتGGه هGGای سGGنگ درشGGت ،سGGنگ نGGوکGGتیزی بGGرای
خGیشاوه ،سGنگی کGه بGر آن چGیز دیGگری سGایGده مGی شGود ،سGنگی دارای کGناره هGای تGیز بGرای
ب GGری GGدن ،ت GGوت GGه ه GGای GGی از ک GGاس GGه ی GGی ک GGه از س GGنگ ت GGلق س GGاخ GGته ش GGده اس GGت ).دوپ GGری:۱۹۷۲ ،
 (۷۷-۷۶ت GGوت GGه ه GGای درش GGت س GGنگ ک GGه در ک GGهنسنگی زب GGری ک GGوپ GGروک GGی دی GGده ش GGده ،ب GGا آن ک GGه
ت GGعداد آن ه GGا ب GGسیار ک GGم ان GGد ،ام GGا وج GGود دارن GGد .دی GGگر چ GGیز ه GGای س GGاخ GGتگی ک GGه ب GGا ک GGوپ GGروک GGی
پGیونGد دارنGد و تGداوم در ایGن خGط را نGشان مGی دهGد :تGیغ هGای بGزرگ ،سGنگ هGای نGاوکGدار ،و
سGنگ هGای صGاف کGه بGر آن هGا خGط هGایGی حGک شGده انGد .در ایGن جGا حGضور تGیغ هGای داس
ب GGه ش GGدت م GGهم ان GGد زی GGرا ن GGشان م GGی ده GGد ک GGه ک GGسان GGی ک GGه از اه GGلیسازی ج GGان GGوران به GGره م GGی
گGرفGتند ،از بGرخGی گGیاه هGا نGیز اسGتفاده مGی نGمودنGد .الGبته نGوع هGای گGونGه گGون تGیغ هGا و دیGگر
و دیGگر… در چGارچGوب کGهنسنگی زبGری در جGای هGای دیGگر ) ایGران غGربGی ( هGم شGناسGایGی
ش GGده ان GGد .ت GGا آن گ GGاه GGی ک GGه م GGا ب GGاق GGی م GGان GGده ه GGای گ GGیاه GGی را ب GGررس GGی ن GGنمای GGم ،م GGشکل هس GGت
بGگویGم کGه آیGا گGیاه هGایGی کGه مGورد بهGره بGرداری ،قGرار مGی گGرفGتند ،اهGلی بGودنGد یGا نGی .امGا ،از
حال و وضع عمومی می توان این فرض را نمود که این ها نیز اهلی بوده اند.
نGGاسGGفالGGگری نGGوسGGنگی غGGار مGGار الGGف و ب ،از پGGایGGه و اسGGاس هGGمانGGند انGGد ،امGGا ،بGGرخGGی تGGفاوت
ه GG Gای ج GG Gدی ه GG Gم دی GG Gده م GG Gی ش GG Gون GG Gد .دوپ GG Gری ) (۱۹۷۲:۷۶ت GG Gوض GG Gیح م GG Gی ده GG Gد ک GG Gه ن GG Gوس GG Gنگی
ن GGاس GGفال GGگری ال GGف ،ت GGعداد ک GGم ت GGر ت GGیغ ه GGای داس GGی و ب GGیش ت GGر ب GGه ک GGوپ GGری GGکی م GGی م GGان GGند ت GGا
نGGوسGGنگی نGGا سGGفالGGگری ب .از سGGوی دیGGگر نGGوسGGنگی نGGاسGGفالGGگری الGGف دارای سGGنگ هGGای دو
تGیغه ،سGنگی دارای کGناره هGای تGیز و تGوتGه هGایGی از کGاسGه یGی کGه از سGنگ تGلق سGاخGته شGده
اسGGت ،نیسGGت .در حGGالGGی کGGه ایGGن هGGا در نGGوسGGنگی نGGاسGGفالGGگری ب ،دیGGده شGGده انGGد .ایGGن هGGا در
مجGموعٔ Gه نGوسGنگی نGاسGفالGگری غGار اسGپ دیGده نشGده انGد .سGنگ هGای نGوسGنگی نGاسGفالGگری ب
به وسیل ٔه دوپری چنین توضیح شده است:
 ٫٫بGرخGی مGانGند نGوسGنگی سGفالGگری ،امGا بGیش تGر تGیغ هGای داسGگونGه ،سGنگ هGای هسGته یGی،
ت GGیغ ه GGای ذره ی GGی ،س GGنگ ه GGای GGی ک GGه پ GGای GGان و ی GGا ک GGناره اش خ GGط خ GGورده اس GGت ،س GGنگ ه GGای
نGوکGدار ،گGاه گGهی تGیغ هGای عGقب دار .یGک تGوتGه سGنگی کGه بGر آن فGشار وارد شGده اسGت و هGم
چنان نوک یک رویه.،،(۷۶ :۱۹۷۲ ).
ه GGمینگون GGه ش GGرح را م GGی ت GGوان در ن GGوس GGنگی س GGفال GGگری در غ GGار م GGار و غ GGار اس GGپ ،دی GGد .ج GGال GGب
هسGGت مGGتوجGGه شGGویGGم کGGه نGGوسGGنگی سGGفالGGگری در غGGار مGGار سGGنگ هGGای پGGارچGGه ،سGGنگ نGGوک تGGیز
بGرای خGیشاوه ،سGنگ هGا زده شGده و کGاسٔ Gه سGنگی ،دیGده نشGده انGد .احGساس عGمومGی کGه ایGن
اثGر هGای نGوسGنگی مGی دهGند هGمانGا ادامٔ Gه گGذشGته انGد .از سGوی دیGگر آگGاهGی هGایGی کGه از ایGن
سGنگ هGا بGه دسGت مGی آیGند ،بGه هGیچ صGورت نGشان نGمی دهGند کGه ایGن ابGزار سGازان نGو هGمراه

پارهٔ سوم

باستانشناسی افغانستان

1

بGGا اهGGلیسازی پGGا بGGه مGGیدان گGGذاشGGته بGGاشGGند .هGGم چGGنان روشGGن مGGی گGGردد کGGه ایGGن سGGنگ هGGای
دوران نوسنگی به ادامه کار های کوپریکی صورت نگرفته است.
مGمکن ایGن را مGهم تGریGن دگGرگGونGی خGوانGد یGا ایGن کGه فGرهGنگ مGادی را بGایGد در وجGود کGاللGیگری
)دوپ GGری و کُ GGلب  (Kolb، ۱۹۷۲دی GGد .در گ GGزارش اول GGی ت GGوض GGیح ک GGوت GGاه GGی در م GGورد س GGفال GGگری
داده شGده اسGت و از ایGن رو مGشکل هسGت تGا ایGن اثGر هGای فGرهGنگی را در جGایGگاه درسGتش
قرار داد .دوپری و کلب ،توضیح کوتاه زیر را در مورد سفالگری نوسنگی می دهند:
 ٫٫مGGهم تGGریGGن نGGمونGGه سGGنگ آهGGک خGGشن ،نGGرم ،آتGGش دیGGده ،سGGایGGیده شGGده بGGا زیGGر هGGموار و لGGبه
هGGای سGGاد ٔه گGGرد ،مGGانGGند کGGوزه گGGکی مGGی بGGاشGGد… دیGGگری شGGی پGGخته شGGده در آتGGش بGGا نGGشان Gهٔ
خGGط کGGژ و مGGژ…مGGمکن بGGه ایGGن دوره پGGیونGGد داشGGته بGGاشGGد ولGGی بGGاز هGGم مGGمکن بGGیش تGGر بGGه پGGایGGان
نوسنگی و یا پس تر یعنی آق کوپروک کالکلوتیکی رابطه بگیرد،،.(۱۹۷۲:۳۳ ).
دوپGری ) (۱۹۷۲:۷۵بGه ایGن سGفالGگری ،کGوزه گGری و کGاللGیگری واژ ٔه سGیاه را بGه کGار مGی بGرد،
در حGGالGGی کGGه تGGصویGGر هGGا بGGیش تGGر رنGGگ روشGGن نGGخودی را نGGشان مGGی دهGGد ) شGGکل سGGوم .چGGار
الGف و ب( .بGدون شGک رنGگ هGای مGختلف بGه خGاطGر آتGش هGای گGونGاگGون ،بGه مGیان آمGده انGد .از
یGک تGصویGر ) دوپGری و کُGلب  ،۳۴ :۱۹۷۲ ،شGکل (۱۱۸ .و مGسالGه دشGواری هGای چGینه و الیGه
بGندی )  (۱۹۷۲:۳۳چGنین بGر مGی آیGد کGه سGفال هGای سGخت تGر بGه دوره هGای بGعد تGعلق دارنGد.
ب GGه ای GGن گ GGون GGه ،در ه GGنگام ن GGوس GGنگی س GGفال GGگری ،س GGفال ه GGای ن GGرم ،ب GGیش ت GGر آت GGش خ GGورده و ٫٫
خGشن  ،،انGد کGه بGه وسGیل ٔه دسGت سGاخGته شGده اسGت ) .نGظر شGخصی نGویGسنده( .بGه هGر حGال،
بGGایGGد دقGGت نGGمود کGGه چGGیز هGGای کGGهن بGGر اسGGاس فGGن تGGولGGیدی درشGGت ،نGGی صGGاف ،قGGرار دارنGGد.
ب GGررس GGی ه GGای ت GGازه ) ش GGفر  Shaffer، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴ال GGف( ن GGشان م GGی ده GGد ک GGه ای GGن س GGفال
هGای  ٫٫درشGت و خGشن ،،کGه شGکل سGبدگGونGه یGی دارنGد سGابGقه زیGادی حGتا هGنگام دورهٔ پGیش
از ت GGاری GGخ دارن GGد .ح GGضور چ GGنین خ GGصوص GGیت در گ GGروه س GGفال ه GGا ب GGه دو م GGسال GGه پ GGیون GGد دارن GGد:
وظGیف ٔه شGکل کGوزه و اقGتصاد بGرای تGولGید .ایGن گGونGه سGفال هGا ،اگGر بGا سGفال هGای کGه از هGمان
جGا ،امGا ،بGعدتGر بGه دسGت آمGده انGد ،مGقایGسه نGمایGیم ،بGه شGکل کGوزه محGدود مGانGده انGد ).شGفر
 ۱۹۷ ،۱۰۹ :۱۹۷۲ال GGف( .ش GGکل ای GGن گ GGون GGه س GGفال ه GGا ب GGه ک GGاس GGه ه GGای چُ GGقر ب GGا دی GGوار ه GGای
راسGت ،مGرتGبان هGای سGاده یGا کGاسGه هGای چGقر ) بGشقاب ( مGی مGانGند .بGخش زیGاد ایGن ظGرف
هGا پGوش درشGت کGاربGنی دارنGد و چGنین بGه نGظر مGی آیGند کGه در مGعرض آتGش بGاز قGرار داشGته
ان GGد .ای GGن ش GGکل مح GGدود ک GGاس GGه ه GGا ،ک GGه زی GGاد دی GGده م GGی ش GGون GGد و دچ GGار دگ GGرگ GGون GGی ه GGا در خ GGط
اسGتفاده و بGودن شGان بGه نGزدیGک آتGش بGاز ) الGبته در مGورد بGسیاری ،امGا ،نGی هGمه ( ،مGا را بGه
ایGن نGتیجه مGی رسGانGد کGه ایGن گGونGه اش زیGاد مGورد اسGتفاده بGوده اسGت .شGیوهٔ سGادهٔ تGولGید و
اقGGتصادی بGGودن ،آن هGGا را بGGرای کGGاربGGرد روز بGGه روز ،مGGناسGGب مGGی سGGازد .بGGخش زیGGاد آن هGGا
خGانGه سGاخGت بGوده انGد .حGضور زیGاد ایGن گGونGه سGفال هGا در مGدت دراز در آن زمGانٔ Gه بGاسGتانGی
نGGبایGGد شGGگفت انGGگیز بGGاشGGد .ایGGن را داده هGGای کGGنونGGی تGGایGGید مGGی نGGمایGGند .بGGا شGGرح ایGGن فGGرهGGنگ
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مGادی کGه بGا سGازه هGای پGیچیده نGوسGنگی پGیونGد دارد ،بGحث مGسالٔ Gه تGطابGق و هGمسویGی انGسان
را بGرابGر بGا دگGرگGونGی هGای بGومGی و در نGتیجه اهGلیسازی گGیاه هGا و جGانGداران را ،بGه مGیان مGی
آورد.
دوپ GGری ) (۱۹۷۳:۲۶۳در ت GGالش ارای GGه ت GGفسیر ن GGاس GGفال GGگری ن GGوس GGنگی و س GGفال GGگری ن GGوس GGنگی،
ای GGن ام GGکان را ب GGه م GGیان م GGی کش GGد ک GGه ای GGن گ GGردآم GGده ه GGای ب GGاس GGتان GGی از زن GGده گ GGی ک GGوچ GGیگری
چGراگGاهGی پGرده بGر مGی دارد .بGه هGر حGال ،امGکان نGدارد کGه ایGن هGا هGویGت کGوچGیگری چGراگGاهGی
را نGGشان بGGدهGGد .ایGGن امGGر امGGکان نGGدارد تGGا مGGا بGGه نGGمونGGه هGGایGGی از زنGGده گGGی بGGا نGGوع غGGژدی هGGای
مGGوقGGتی دسGGت بGGیابGGیم .ایGGن اثGGر هGGا هGGر گGGز خGGصوصGGیت  ٫٫کGGوچGGیگری  ،،را کGGه از خGGود شGGکل
مGGعینی دارد ،نGGشان داده نGGمی تGGوانGGد .مGGمکن ایGGن اسGGتدالل کGGاراهGGایGGی تGGر بGGاشGGد کGGه نGGبود اثGGر
هGایGی در خGط سGاخGتمانGی و مGعماری ،بGیان زنGده گGی کGوچGیگری را بGه هGمراه دارد .از سGوی
دیGگر ،بGا در نGظر داشGت عGدم کGاوش هGای هGمه جGانGبه ،بGه مGا ایGن تGصویGر نGادرسGت را بGدهGد کGه
بGGگویGGم پGGدیGGده یGGی بGGه شGGکل مGGعماری وجGGود نGGداشGGته اسGGت .در نGGتیجه مGGا بGGر حGGضور گGGروه هGGای
کGGوچGGیگر چGGراگGGاهGGی تGGاکGGید نGGمایGGیم .از سGGوی دیGGگر کGGس نGGمی تGGوانGGد بGGا دیGGد چGGند ابGGزار کGGار کGGه
پGیونGد بGا کشGت دارنGد ) تGیغ هGای داسGی ،سGنگ آسGیاب و دیGگر و دیGگر… ( ،حGضور زنGده گGی
کGوچGیگری چGراگGاهGی را رد نGمایGد .بGرخGی از ایGن ابGزار هGا مGورد نGیاز زنGده گGی در چGراگGاه هGا
نGGیز هسGGتند تGGا گGGروه هGGای چGGراگGGاه زیسGGت ،از آن هGGا بGGرای آردسGGازی غGGله هGGا کGGه در تGGماس بGGا
کش GGتگران ب GGه دس GGت م GGی آوردن GGد ،اس GGتفاده ک GGنند و ی GGا م GGمکن از ای GGن اب GGزار ه GGا در خ GGط آم GGاده
سGGازی نGGیروی کGGار بGGرای کشGGتگران ،بهGGره مGGی گGGرفGGتند و هGGم چGGنان مGGمکن از ایGGن ابGGزار بGGرای
به GGره گ GGیری از غ GGله ه GGای وح GGشی در زم GGین ه GGا ل GGلمی ،اس GGتفاده م GGی ن GGمودن GGد .از س GGوی دی GGگر
ت GGرک GGیب ای GGن دو ش GGیوه را ه GGم ن GGمی ت GGوان رد ن GGمود .م GGمکن ی GGک واق GGعیت ق GGاب GGل مل GGس ،ک GGه در خ GGط
زنGده گGی کGوچGی و چGراگGاهGی قGرار مGی گGیرد ایGن هسGت کGه آنGان حGضور جGسمی در مGغاره هGا
داش GGتند .ب GGه ص GGورت س GGنتی ،م GGغاره ،ج GGای م GGناس GGب ب GGرای ت GGوق GGف ک GGوچ GGیگران چ GGراگ GGاه GGی م GGی
بGاشGد .هGر گGاه بGه رقGم هGای نGاچGیز کGه تGا حGال بGه دسGت آمGده انGد ،تGوجGه نGمایGیم ،تGوجGیه دوپGری
از ایGGن اثGGر هGGا کGGه مGGربGGوط بGGه وجGGود گGGروه هGGای کGGوچGGی چGGراگGGاهGGی مGGی بGGاشGGد ،بGGسیار نGGیرومGGند
نیسGت .از آن جGایGی کGه حGضور گGروه هGای کGوچGی چGراگGاهGی هGمزمGان هسGت بGا شGکل گGیری
اولGین دهGکده هGای سGاکGن کGه بGه کشGت دسGت زده انGد ،بGه شGدت مGدل هGای کGنونGی اجGتماعGی ـ
فGرهGنگی و بGومGی را در مGورد رشGد اهGلیسازی در مGنطقه هGای شهGری یGا تGمدن ،دگGرگGون مGی
سازد ).شفر۱۹۷۴ ،ب ،ن .د(.
در روشGنی پGیشنهاد مGبنی بGر ایGن کGه اثGر هGای اولGی بGا دور کGوچGیگری پGیونGد دارنGد ،تGوتGه هGای
کGاسٔ Gه سGنگیی کGه از سGنگ تGلق سGاخGته شGده اسGت ،بGه شGدت جGالGب مGی بGاشGد .کGاسGه هGای
س GGاخ GGته ش GGده از س GGنگ ت GGلق ،ب GGه ت GGازه گ GGی از س GGوی ) مل GGبرگ  -ک GGارل GGوف GGسکی Lamberg -
۱۹۷۲ ،Karloveskyال GGف ،و ت GGوس GGی  (۱۹۷۳ ،Tosiب GGه ح GGیث م GGهم ت GGری GGن م GGال ت GGجارت GGی در
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سGGراسGGر فGGالت ایGGران در پGGایGGان دور پGGیش از تGGاریGGخ ،شGGناخGGته شGGده اسGGت .مGGحتوی زمGGانGGبندی
اثGر هGایGی کGه از افGغانسGتان بGه دسGت آمGده انGد ،نGشان مGی دهGد کGه بGه تGاریGخ قGدیGم تGر ،از آن
چ GGی م GGا پ GGیش ت GGر گ GGمان ب GGرده ب GGودی GGم ،م GGی رس GGند .از س GGوی دی GGگر ،پ GGیون GGد آن ه GGا ب GGا م GGحتوی
ک GGوچ GGیگری ،چ GGنین م GGعنا را در ب GGر دارد ک GGه چ GGیز ه GGای دی GGگر در خ GGط م GGقای GGسه م GGان GGند) الج GGورد،
ص GGدف ،ش GGیش ٔه س GGیاه GGی ک GGه از ذوب م GGاده ه GGای م GGعدن GGی در ج GGری GGان آت GGشفشان ی GGا الوا ،ش GGکل
می گیرد( محل مهمی برای رد و بدل مال ها میان گروه های کوچی و کشتکار بوده است.
یGکی از آخGریGن واقGعیتی کGه بGایGد در نGظر گGرفGت ،تGداوم زمGانGی ایGن مجGموعٔ Gه اثGر هGا مGی بGاشGد.
الGبته ایGن را نGبایGد از یGاد بGرد کGه ایGن نGمونGه هGا بGه شGدت کGم انGد ،امGا ،خGط تGداوم را مGی تGوان
در آن هGا بGررسGی نGمود .اگGر ایGن هGا جGریGان خGاص سGازی مGوفGقانGه در اقGتصاد چGراگGاهGی و
چGوپGانGی را نGشان بGدهGد ،پGس مGی تGوان بGه آن هGا بGه حGیث فGرهGنگ مGادی نGگاه نGمود .ایGن امGر
بGه ویGژه در مGورد کGوچGیگران چGراگGاهGی نGشانGگر ایGن واقGعیت هسGت کGه آنGان پGیش از کGار بGرد
ابGGزار فGGلزی ،از آن هGGا بهGGره مGGی گGGرفGGتند .تGGوضGGیح کGGوچGGیگری چGGراگGGاهGGی را مGGی تGGوان در مGGورد
چیز های مربوط به  ٫٫پرستش بز در دوره نوسنگی ،،به کار بست.
 ٫٫پرستش بز در دورهٔ نوسنگی،،
گ GGردآورده ه GGا و اث GGر ه GGای ب GGاس GGتان GGشناس GGیی ک GGه از درهٔ ک GGور ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد و ب GGه وس GGیلهٔ
دوپGری ) ۱۲ ،۱۹۸۷۲ـ ۸۱ ،۷۹ ،۳ـ ۲۶۴ :۱۹۷۳ ،۲ـ (۶بGه حGیث نGوسGنگی  ٫٫پGرسGتش بGز،،
شGناسGایGی شGده انGد ،یGکی از نGمونGه هGا و مGثال هGای مGهم در خGط نGام گGذاری غGلط بGه حGساب
مGی رود .نGوسGنگی آن گGونGه کGه مGی دانGیم در چGارچGوب زمGان کGهن ،قGرار مGی گGیرد و هGمعصر
بGودن فGرهGنگی بGرای ایGن اثGر هGای بGاسGتانGشناسGی ،نGی هGرگGز بGا مGواد بGه دسGت آمGده و هGم از
سGGوی کGGدام کGGاوشGGگر ،تGGایGGید شGGده اسGGت .دو تGGاریGGخگذاری کGGاربGGن  ۱۴ -کGGه در مGGورد ایGGن چGGیز
هGا صGورت گGرفGته اسGت و از آزمGایGش درسGتیابGی نGیز گGذشGته انGد ) دالGس  ( DalesبGه ۲۱۹۰
و  ۱۸۸۰پGیش از عGیسا مGی رسGند .بGه ایGن گGونGه بGا ارتGباط بGه حGضور چGیزهGای فGلزی ،چGنین بGر
م GGی آی GGد ک GGه ه GGمعصر ب GGا ن GGوس GGنگی ن GGا س GGفال GGگری و س GGفال GGگری نیس GGتند .ال GGبته خ GGصوص GGیت
بGGرجسGGته اش یGGعنی مGGراسGGم بGGه گGGورسGGپاری بGGز ،پGGیونGGد نGGزدیGGک بGGا اثGGر هGGایGGی کGGه پGGایGGان عGGصر
Gد).س GG Gری GG Gان GG Gیدی
َG G
ب GG Gرون GG Gز در داش GG Gلی ،واق GG Gع ش GG Gمال اف GG Gغانس GG Gتان ،ب GG Gه دس GG Gت آم GG Gده ان GG Gد ،دارن G G
۱۹۷۱ ،SarianidiالGGف( .در مGGورد ایGGن گGGردآورده هGGا در ایGGن جGGا گGGپ زده خGGواهGGد شGGد ،زیGGرا
چGنین حGس مGی گGردد کGه ایGن هGا نGمایGانGگر نGمونٔ Gه دیGگری از تGطابGق خGاص و ویGژ ٔه کGوچGیگری
چرآگاهی می باشد و حضور این همسویی و تطبق را در خط زمان نشان می دهد.
بGGا انGGدوه گGGل هGGای گGGیاه داری کGGه از درهٔ کGGور ،بGGاقGGی مGGانGGده انGGد تGGا کGGنون بGGه صGGورت گسGGترده
ارزیGابGی نشGده انGد و بGه بGررسGی هGمه جGانGبه یGی نGیاز دارنGد .در ایGن جGا جGانGورانGی چGون  :بGز،
گGاو ،خGر وحGشی و اسGپ ،از سGوی )دوپGری (۱۹۷۲:۷۹ ،ثGبت شGده انGد در ایGن جGا جGانGدارن
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وحGGشی مGGانGGند  :روبGGاه ،غGGزال ،پGGرنGGده گGGان ،مGGاهGGی ،سGGنجاب ،مGGوش و سGGنگ پُشGGت دیGGده شGGده
ان GGد .ت GGا دری GGاف GGت آگ GGاه GGی ه GGای ب GGیش ت GGر ،م GGشکل هس GGت ت GGا در زم GGین ٔه ح GGضور ج GGان GGوران داوری
نمود.
بGخش زیGاد چGیز هGای سGنگی ،بGه دو دسGته اسGاسGی مGی تGوانGند رده بGندی شGونGد ) :دوپGری و
داویس  ،Davis، ۱۹۷۲:۳۲دوپری:(۱۹۷۲:۷۹ ،
 (۱)…٫٫تGیغ هGای عGالGی سGنگ چGماق ) بGرخGی کGه کGار دقGیق دوبGاره بGر آن هGا صGورت گGرفGته
اس GGت( ،م GGمکن ت GGیغ ه GGای داس GGی (۲) ،ی GGک س GGلسله س GGنگ ه GGای ب GGزرگ ب GGا ن GGوک ه GGای از ری GGزه
سGG Gنگ هGG Gای تGG Gیز .چGG Gنین بGG Gر مGG Gی آیGG Gد کGG Gه از هGG Gر دو کGG Gناره اش هGG Gمراه بGG Gا کGG Gنار ٔه افGG Gقی اش،
استفادهٔ گسترده صورت می گرفته است…،،
ابGزار سGنگی دیGگر شGامGل  :تGبر هGای سGنگی یGا فGلزی بGدون دسGته ،کGاردی کGه از سGنگ ورقGی
سGGلِت بGGه دسGGت آمGGده و هGGم چGGنان گGGردنGGبند ،نGGاوک شکسGGته از سGGنگ یGGشمی ،تGGریGGشه گGGری از
ِG
سGGنگ سGGلت ،تGGیغ هGGای سGGنگ آهGGک و مهGGره )اسGGتوانGGه یGGی( ،چGGرخGGه هGGایGGی از سGGنگ تGGلق ،تGGوتGGه
هGای گGردنGبند از شGیشه الوا ؟ ،چGکشی از سGنگ سGیاه الوا و بGرخGی ابGزار هGای سGاخGته شGده
از سGG Gنگ هGG Gا کGG GوارتGG Gزی .ابGG Gزار هGG Gای اسGG GتخوانGG Gی  :دروش یGG Gا درفGG Gش ،سGG Gوزن هGG Gا ،اسGG Gکنه،
صGیقلگر ،اسGتخوان زانGوی گGوسGپند و یGک اسGتخوان دراز کGار شGده کGه مGمکن بGرای آلٔ Gه زیGنتی
ب GGوده ب GGاش GGد ی GGا ت GGعوی GGذ .ه GGم چ GGنان در ای GGن ج GGا ص GGدف GGی ی GGا ٫٫س GGنگ آه GGک  ،،ب GGه م GGان GGند مه GGره
سGGوراخGGدار مGGمکن بGGرای زیGGنت .چGGنین بGGه نGGظر مGGی رسGGد کGGه ایGGن آلGGه هGGای دسGGتساز ،جGGز ابGGزار
ه GGای ع GGموم GGی ان GGد ک GGه ت GGفاوت زی GGادی ب GGا آن ه GGای GGی ک GGه پ GGیش ت GGر ب GGه ن GGوس GGنگی س GGفال GGگری و ی GGا
نGاسGفالGگری نسGبت داده شGده بGودنGد ،نGدارد .الGبته سGه دسGت ٔه ابGزار نGود انGد کGه بGا نGوسGنگی ٫٫
بز پرستی ،،در پیوند اند و تفاوت جدی با ابزار اولی دارند.
دس GGته و گ GGروه اول ،اب GGزار ف GGلزی ان GGد .س GGه ت GGوت GGه ب GGرون GGز دارای ق GGلعی ک GGم ک GGه م GGرب GGوط ب GGه اب GGزار
گGG Gردآوری شGG Gده ) کGG GالGG Gی  (۶-۴۵ :۱۹۷۲ ،CaleyمGG Gی بGG GاشGG Gند .ایGG Gن دو تGG GوتGG Gه گGG Gک بGG Gخشی
ازسGنجاق انGد در حGالGی کGه سGوم … ٫٫،سGه گGوشGه یGی کGارشGده یGی اسGت از یGک مGیله کGه در
یGGک سGGو شکسGGته اسGGت و در بGGخش دیGGگر شGGکل مخGGروطGGی را دارا مGGی بGGاشGGد ).کGGالGGی:۱۹۷۲ ،
 .(۴۵کGالGی ،پGس از بGررسGی بGه ایGن نGتیجه دسGت یGافGت کGه ایGن ابGزار هGا مGمکن بGه وسGیله مGردم
مح GG Gل ) اف GG Gغانس GG Gتان ( س GG Gاخ GG Gته ش GG Gده ب GG Gاش GG Gد .ش GG Gاخ GG Gص م GG Gهم گ GG Gروه دوم ای GG Gن اب GG Gزار ه GG Gای
دسGGتساخGGت ،حGGضور بGGاقGGیمانGGدهٔ مGGعماری بGGه شGGکل جGGای سGGوراخ یGGک دیGGرک یGGا تGGیر کGGه چGGنین
نمایی دارد :
 ٫٫یGک سGلسله سGوراخ هGای دیGرک بGه تGعداد  ۸۰تGا ،کGه بGا قGطر هGای  ۲تGا  ۴سGانGتی مGتر در
مGدخGل مGغاره دیGده شGده انGد کGه مGمکن بGرای آویGزان نGمودن چGیزی در آشGپزخGانGه ،بGادگGیر و یGا
هGم پGناهGگاه دیGگری ،جGدا کGردن پGوسGت و دیGگر دیGگر… مGورد اسGتفاده قGرار مGی گGرفGته اسGت.
( دوپری ،و کُلب،،.(۵-۳۴ :۱۹۷۲ ،
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حGضور چGنین دیGرک هGا نGمایGانGگر امGکان وجGود خGیمه ،بGه ویGژه بGا نGگاهGی بGه تGعبیر کGوچGیگری
چGGراگGGاه هGGا ،در ایGGن مGGرحGGله ،مGGی بGGاشGGد .آخGGریGGن تGGفاوتGGی کGGه ایGGن ابGGزار دسGGتساخGGت ،در ایGGن
گ GGروه دارد ٫٫ ،گ GGور ه GGای ب GGز  ،،م GGی ب GGاش GGد .از آن ه GGا ای GGن اب GGزار ب GGه دس GGت آم GGده و ن GGمای GGان GGگر
 ٫٫پGرسGتش بGز ،،در دوران نGوسGنگی مGی بGاشGد .بGا انGدوه کGه بGه خGاطGر نGوع اولGی ایGن گGزارش،
شرح این گور ها به صورت فشرده چنین اند:
 ٫٫سGGه گGGوری کGGه بGGا نGGیت و قGGصد بGGرای بGGزان اهGGلی درسGGت شGGده انGGد ،بGGه دسGGت آمGGده انGGد .دو
اسGGکلیت بGGی سGGر و در یGGکی جGGمجمه بGGا مGGفصل وجGGود دارد… دقGGیق در زیGGر گGGور سGGوم ،تGGوتGGه
هGG Gای جGG Gمج ٔه و چGG Gند تGG Gا اسGG Gتخوان دراز یGG Gک یGG Gا دو کGG Gودک کGG Gشف گGG GردیGG Gد( .دوپGG Gری ،و کGG Gلب،
،،.(۳۴- ۵ :۱۹۷۲
ایGن کGه حGضور ایGن گGور هGا را مGی تGوان ُمهGر  ٫٫پGرسGتش ،،زد ،هGنوز بGایGد بGحث گسGترده یGی
صGورت بGگیرد .بGه هGر روی ،حGضور گGورهGای بGزان اهGلی کGه بGا نGیت و قGصد سGاخGته شGده انGد،
نقش پُراهمیت این جانور را در درون گروه اجتماعی ،نشان می دهد.
هGGنوز وقGGت هسGGت کGGه بGGررسGGی ک ُ Gلب را در مGGورد سGGفال هGGا را کGGه نGGی تGGوضGGیح هGGمه جGGانGGبه داده
اسGGت و نGGی هGGم بGGا تGGصویGGر هGGا آن را هGGمراه سGGاخGGته اسGGت ،تGGایGGید نGGمود .شGGرح زیGGر از سGGفال
های نوسنگی ٫٫پرستش بز ،،داده شده است:
 ٫٫سGGفال هGGای نGGوسGGنگی درهٔ کGGور ،بGGه شGGدت بGGا آن چGGی در آق کGGوپGGروک ،بGGه دسGGت آمGGده انGGد،
تGGفاوت دارد بGGارز تGGریGGن را ک ُ Gلب بGGه نGGام بGGابGGا درویGGش سGGیاه نGGام نGGهاده اسGGت .ایGGن ظGGرف بGGسیار
خ GGشن ،از ن GGوع س GGنگ ک GGلسیمدار ک GGه ب GGا آت GGش پ GGخته ش GGده ب GGاش GGد ،س GGاخ GGته ش GGده اس GGت .ش GGکل
کGوزه کGلولGه یGی را بGا گGردن مGیانGه کGه لGبه هGایGش کGمی بGاال رفGته دارد .بGسیاری از تGوتGه هGا رنGگ
سGرخ خGاکسGتری دارد کGه مGمکن بGه خGاطGر گGونGه گGونGی آتGشی بGاشGد کGه آن را پGخته انGد .بGر آن
خGط هGای زیGنتی ،نGشانGه هGا وعGالمGه هGایGی هGندسGی بGه شGکل فGیته ،خGط هGای مGوازی ،کGژ و مGژ،
زاویGGه هGGا نGGیز بGGر آن نGGقش یGGافGGته ،شGGکل زیGGنه یGGی بGGر آن دیGGده مGGی شGGود و جGGای جGGای اش نGGیز
چGGقوریGGی دارد… در بGGرخGGی تGGوتGGه هGGا از انگشGGت دسGGت بGGرای زیGGنت بGGخشی بهGGره گGGرفGGته شGGده
اس GGت و در ب GGخش درون GGی ف GGشار ت GGکه و س GGبد ن GGیز دی GGده م GGی ش GGود( .دوپ GGری ،و ک GGلب:۱۹۷۲ ،
.(۳۴
در ک GGنار ش GGرح ب GGاال ،دوپ GGری  (( ۱۹۷۲:۷۹از ح GGضور ت GGوت GGه ه GGای س GGوراخش GGدهٔ س GGفال ه GGا و
ت GGعداد زی GGادی ظ GGرف ه GGای م GGتروک ن GGیز ی GGادآوری م GGی ن GGمای GGد .آن گ GGون GGه ک GGه ش GGرح داده ش GGد ،ب GGه
اسGGتثنای بGGرخGGی آرایGGش هGGندسGGی ،مGGیان سGGفال هGGای نGGوسGGنگی ٫٫پGGرسGGتش بGGز ،،و سGGفالGGگری
نGGوسGGنگی وجGGود نGGدارد :هGGر دو بGGه ظGGاهGGر امGGر ظGGرف هGGای دسGGتساز انGGد کGGه بGGه صGGورت درشGGت
پGخته شGده انGد و بGراسGاس هGمان شGیوهٔ مGرتGبان هGای کGلولGه سGاخGته شGده انGد .ادامٔ Gه اسGاسGی
ایGGن کGGار ،مGGمکن مGGرهGGون ایGGن امGGر انGGد کGGه ایGGن هGGا بGGه نGGیاز هGGای اولGGی ابGGزار کGGار در زنGGده گGGی
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کGGوچGGیگری ،پGGاسGGخ مGGی داده انGGد ،زیGGرا بGGه آسGGانGGی سGGاخGGته مGGی شGGدنGGد و ظGGرفGGی بGGرای هGGر گGGونGGه
کار شمرده می شدند( .شفر ۱۹۷۴ ،الف.(۶-۱۵۳ :
شGGرح کGGوتGGاه بGGاال در مGGورد  ٫٫بGGز پGGرسGGتی ،،در دوران نGGوسGGنگی درهٔ کGGور ،در بGGر گGGیرنGGدهٔ تGGمام
رق GGم ه GGا ک GGنون GGی ان GGد .ح GGضور ای GGن اب GGزار در زم GGان آخ GGر پ GGیش از ت GGاری GGخ ،ن GGمای GGشگر ادام ٔ Gه دراز
مGدت تGطابGق و هGمسویGی ویGژه بGا بGومGگرایGی َدورا َدور مGی بGاشGد .از سGوی دیGگر ،هGمانGندی در
فGرهGنگ مGادی )گGور هGای بGز( و هGمزمGانGی زمGانGبندی بGا گGردآورده هGای فGرهGنگی دیGگر و بGخش
هGGای سGGاکGGن در داشGGلی ،چGGنین مGGعنا دارد کGGه پGGیونGGد درونGGی و اثGGر گGGذارنGGدهٔ هGGمه جGGانGGبه یGGی بGGه
شدت جدی میان کردار کوچیان چراگاهی و کشت گران ساکن ،جریان یافته است.
کشتگران ساکن
تGا ایGن جGا بGحث ،بGر بGررسGی هGای یGافGته هGا و گGردآوری هGای بGاسGتانGشناسGی در چGارچGوب
گGروه هGای ویGژ ٔه کGوچGی چGراگGاه هGا ،مGتمرکGز بGوده اسGت .از دیGد قGومGشناسGی ایGن امGر روشGن
اسGت کGه کGوچGیان چGراگGاه بGه صGورت ویGژه ،تGوانسGتند تGا جGریGان اثGر پGذیGری گGروه هGای مGختلف
از ی GGکدی GGگر را م GGیان ش GGان ش GGکل ده GGند ) .ب GGارت .(۱۹۶۱ ،Barth ،ب GGه ای GGن گ GGون GGه ،چ GGنین ف GGرض
مGGی شGGود کGGه اهGGلیسازی گGGیاه هGGا و جGGانGGداران در هGGمان مGGرحGGل ٔه اول کشGGت یGGکجایGGی بGGه دلGGیل
رخ GGداد ه GGای ب GGوم GGی و م GGحیطی ،ص GGورت گ GGرف GGت ک GGه در ن GGتیجه رش GGد الزم و وی GGژه ی GGی را ب GGرای
ت GGهیه م GGاده ه GGای ن GGو ب GGرای زن GGده گ GGی ب GGه وج GGود آورد .ای GGن ام GGر ب GGر پ GGای ٔ Gه کش GGت در س GGکون GGتگاه و
ش ِGفر۱۹۷۴ ،ب ،ن.د .(.در ایGن نGقطه بGه صGورت مGنطقی
کGوچGیگری چGراگGاهGی جGریGان یGافGتG G َ ).
مGGی تGGوان شGGاهGGدی بGGرای وجGGود چGGنین کشGGتگران ،را بGGه مGGیان کGGشید .از دیGGد بGGاسGGتانGGشناسGGی
ای GGن چ GGنین ده GGگان GGان س GGاک GGن ،ب GGه ص GGورت روش GGن ب GGا ک GGوچ GGیگران چ GGراگ GGاه GGی ب GGا ح GGضور ک GGنون GGی
دهGکده هGای سGاکGن ازنGگاه مGاده هGای کشGت و ابGزار هGای دسGتساز ،تGفاوت نGمودنGد .تGا کGنون
در افGغانسGتان ،حGتا یGک دهGکده ،نGشانGی نشGده اسGت کGه بGا ابGزاری کGه پGیش تGر در مGورد گGپ
زده شGد ،مGعاصGر بGوده بGاشGد .الGبته ایGن کGمبود نGاشGی از نGمونGه هGای کGمی انGد کGه تGا کGنون بGه
دسGG Gت آمGG Gده انGG Gد .وضGG Gع و حGG Gال کGG GنونGG Gی بGG GررسGG Gی هGG Gای پGG Gیش از تGG GاریGG Gخ در افGG GغانسGG Gتان ،در
بGGرگGGیرنGGد ٔه ایGGن واقGGعیت هسGGت کGGه بGGایGGد دیGGده بGGه راه کGGشف چGGنین امGGری بGGود .در ایGGن مGGورد یGGک
سGGلسله تGGپه هGGایGGی کGGه در شGGمال کGGوه هGGندوکGGش در تGGاشGGقرغGGان کGGه بGGا ابGGزار سGGنگی ریGGزه یGGی و
دیGگر چGیز هGای دسGتساز ،پGوشGیده انGد ،بGیانGگر حGضور کشGتگران اولGی مGی بGاشGند ).دوپGری،
 ۱۹۶۷:۱۲و نGامGه هGای شGخصی( .بGدون شGک کGاوش هGای بGعدی چGنین تGپه هGایGی را در جGای
هGای دیGگر نGیز مGی نGمایGانGد .هGم چGنان امGید زیGاد بGه بGررسGی سGطح زیGری هGزارهGا تGپه یGی انGد
کGGه در شGGمال و جGGنوب هGGندوکGGش ،قGGرار دارنGGد کGGه نGGمایGGانGGگر حGGضور کشGGتگری مGGی بGGاشGGند .هGGم
چGنان نGیاز هسGت تGا بGه آن سGوی مGرز هGای افGغانسGتان نGگاه نGمود کGه مGمکن تGصویGر دیGگری از
این گروه ها ارایه نمایند.
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مGGمکن بGGزرگ تGGریGGن نGGماد فGGرهGGنگی در ایGGن زمGGینه از آسGGیای مGGرکGGزی شGGوروی مGGربGGوط بGGه یGGافGGته
سGGریGGانGGیدی۳۴ :۱۹۷۲ ،ـ(۴۶
هGGای فGGرهGGگنیی بGGاشGGد کGGه بGGه نGGام جGGیتون  ) DjeitunمGGاسGGون و َ G
یGGاد مGGی گGGردد .فGGرهGGنگ جGGیتون بGGر پGGایٔ Gه نGGزدیGGکی ،و هGGم چGGنان بGGه خGGاطGGر مGGاده هGGای فGGرهGGنگی و
رش GG G Gد ه GG G Gمان GG G Gند ک GG G Gه در آخ GG G Gر دوره ه GG G Gای پ GG G Gیش از ت GG G Gاری GG G Gخ دارد ،ان GG G Gتخاب ش GG G Gده اس GG G Gت.
) بGGیسیون Biscion،ملGGبرگ ـ کGGارلGGوسGGکی  Lamberg-Karlovskyو تGGوسGGی،Tosi ۱۹۷۳،
مGGیودو ،Meadow ۱۹۷۳،پGGیگوت  ،۱۹۶۸،Wheeler ۱۹۷۴،۱۹۵۰،PiggottتGGوسGGی ،۹۶۹
 .(۱۹۷۳چGGنین فGGرض صGGورت مGGی گGGیرد کGGه مGGمکن هGGمانGGندی ایGGن فGGرهGGنگ نGGتیجه رونGGد فGGرهGGنگی
بGومGی ،بGه شGمول ایGن بGخش افGغانسGتان ،بGاشGد ،هGم چGنان مGی تGوان ایGن فGرض را ارایGه نGمود
کGه ایGن گGونGه هGمانGندی در دوره هGای پGیش تGر هGم بGوده بGاشGد .شGرح کGوتGاه فGرهGنگ جGیتون در
ایGن جGا گGنجانGیده مGی شGود تGا خGال آگGاهGی را کGه کGمبود بGررسGی و کGاوش در مGورد ایGن فGرهGنگ
در افغانستان ،به میان آورده است ،تا اندازه یی پُر نماید.
سGGری GGان GGیدی ) (۱۹۷۲گ GGفته ان GGد ،در ب GGخش ه GGای گ GGون GGه
ف GGره GGنگ ج GGیتون آن گ GGون GGه ک GGه م GGاس GGون و َ G
گGGون کGGاوشGGگاه هGGا و سGGاحGGه هGGای تGGرکمنسGGتان ،شGGناخGGته شGGده انGGد .ایGGن فGGرهGGنگ ،چGGند مGGرحGGله
رشGد را پشGت سGر گGذاشGته اسGت کGه آخGریGن آن  ۵۰۵۰پGیش از عGیسا را نGشان مGی دهGد .ایGن
امGGر بGGا نGGوسGGنگی سGGفالGGگری و نGGا سGGفالGGگری افGGغانسGGتان ،هGGمعصر اسGGت .بGGقیه هGGای دانGGه هGGای
جGGو اهGGلی و گGGندم و هGGم چGGنان گGGوسGGپند اهGGلی و بGGز در کGGاوشGGگاه هGGای جGGیتون ،شGGناخGGته شGGده
انGGد .بGGه هGGر صGGورت در آغGGاز ایGGن رشGGد ،شGGکار هGGمچنان بGGه اهGGمیت خGGویGGش ادامGGه داده اسGGت.
ایGن امGر بGا دریGافGت گGونGه هGای جGانGوران وحGشی ( غGزال ،خGوک ،خGر ،گGوسGپند ،روبGاه و گGرگ(
به شدت روشن گردیده است.
خGGانGGه هGGا در فGGرهGGنگ جGGیتون دارای مGGعیار یGGگانGGه یGGی از دیGGد انGGدازه هGGا ،بGGعد هGGا و سGGاخGGتمان
هGمراه بGا نGمای بGیرونGی و نGقشه بGوده و بGخش زیGاد دارا نGمای هGمسان انGد .خGانGه هGا از خشGت
خGام و شGکل شGان مGثلث و یGا مGربGع بGوده انGد .سGاخGتمان اجGاق هGای داخGلی نGزدیGک دروازه و
بGه سGوی راسGتش قGرا داشGته انGد .بGخش زیGاد خGانGه هGا بGه بGخش هGای داخGلی تGقسیم شGده انGد
و دارای گGGدام و چGGاه هGGای ذخGGیره بGGوده انGGد .در مGGرحGGله هGGای اولGGی ،زمGGین خGGانGGه هGGا و دیGGوارهGGا
گGاه گGهی بGا مخGلوطGی از آهGک یGا گGل نGازک پGوشGیده و بGرخGی هGم رنGگ آمGیزی شGده انGد .انGدازه
مGیانGه ایGن خGانGه هGا  ۲۰تGا  ۳۰مGتر مGربGع بGوده انGد .هGر خGانGه حGولGیی خGارج از آن داشGته اسGت.
ایGGن حGGویGGلی هGGا از دیGGد انGGدازه گGGونGGاگGGون بGGوده انGGد و بGGسیار مGGوقGGع هGGا دو گGGروه سGGاکGGن بGGا هGGم
سGریGانGیدی ،در کGنار شGرح سGاخGتار حGویGلی بGه بGخش هGای دیGگر
شGریGک بGوده انGد .مGاسGون و َ G G
هم پرداخته اند:
٫٫در ب GGخش ه GGای م GGختلف ای GGن ده GGکده ،س GGاخ GGت و س GGاز ه GGای ک GGشف ش GGده ان GGد ک GGه ن GGمای GGان GGگر
سGGنگپیایGGه یGGی سGGکویGGی انGGد کGGه بGGرای گGGدام غGGله هGGای بGGه کGGار مGGی رفGGته انGGد .آن هGGا از دو دیGGوار
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مGGوازی بGGا هGGم چGGنان بGGلند سGGاخGGته شGGده انGGد کGGه امGGکان رسGGیدن هGGوا بGGه غGGله هGGا داده مGGی شGGده
است.(( ۱۹۷۲:۳۸ ،،.
در کGنار حGاشGیه هGای نGشیمنگاه هGا ،دیGوار هGای لGک تGری بGا مGقایGس ٔه آنGانGی کGه بGرای سGاکGنان،
یGا حGویGلی بGیرونGی سGاخGته شGده انGد ،بGرپGا شGده انGد .ایGن هGا بGه ایGن گGونGه حGویGلیی را بGه مGیان
می آورند .اما ،هنوز دیواری که نشیمنگاه را محاصره نموده باشد ،کشف نشده اند.
در ایGن جGا اسGاسGی تGریGن ابGزار کGار سGنگ تGوتGه هGای کGوچGک ،بGه شGکل تGیغه هGا و نGماد هGای
هGGندسGGی ) ذوزنGGقه یGGی ،هGGالل گGGونGGه و مGGثلث( مGGی بGGاشGGند .مGGهم تGGریGGن ابGGزاری کGGه از ایGGن ریGGزه
سGGنگ هGGا سGGاخGGته شGGده انGGد سGGنگ هGGایGGی بGGرای تGGراش ،سGGوراخGGکن ،حGGکگر و تGGیغه هGGای داسGGی
انGGد .در زمGGان پGGس تGGر ،مGGسالGGه قGGابGGل تGGوجGGه ،کGGمبود ابGGزار سGGنگی و ازدیGGاد ابGGزار بGGزرگ کGGار بGGه
ویGژه تGیغه هGای دنGدانGه و کGنگره دار داس هGا مGی بGاشGند .بGررسGی هGای بGخش هGای پGاره گGی
نGGشان مGGی دهGGند کGGه از بGGخش زیGGاد تGGراشGGه گGGرهGGا بGGرای پGGوسGGتکشی جGGانGGوران و یGGا دبGGاغGGی کGGار
مGی گGرفGته انGد .بGسیار کGم ابGزاری دیGده شGده انGد کGه از سGنگ تGراش یGا صGیقل شGده کGار گGرفGته
بGاشGند .در ایGن جGا کGم تGر سGنگ هGا دایGره یGی و نGازک ،سGنگ سGنگین بGرای مGیده نGمودن و یGا
ه GGاون ،آس GGیاب دس GGتی س GGاده ،ت GGبر و ت GGیشه س GGنگی دی GGده ش GGده ان GGد .اب GGزار اس GGتخوان GGی م GGان GGند
دروش ،س GGوزن ه GGا ،اس GGتخوان ه GGا ن GGوک GGدار ،گ GGلمال GGه س GGاده و گ GGاه گ GGهی اس GGتخوان ش GGان GGه ب GGرای
تGراش ،وجGود داشGته انGد .چGیز هGای دگGیر نGاسGفالGی ،مGانGند دانGه هGا ) از اسGتخوان ،صGدف و
سGنگ هGای نGیمه قGیمتی( دیGده شGده انGد .بGرخGی از ایGن سGنگ هGا پGیکره هGای جGانGوران را دارا
می باشند.
سGGفالGGی هGGای جGGیتون بGGسیار مGGهم بGGوده نGGمایGGشگر ،رشGGد فGGن ایGGن صGGنعت مGGی بGGاشGGد .هGGمه ایGGن
س GGفال ه GGا ی GGا س GGاخ GGت دس GGت ان GGد و ی GGا ب GGه وس GGیله چ GGرخ ب GGسیار آهس GGته ک GGه از خ GGمیره گ GGل و زی GGر
حGGرارت سGGخت شGGده انGGد ،مGGی بGGاشGGند .شGGکل ظGGرف هGGا بGGه شGGمول مGGرتGGبان هGGای کGGلکولGGه ،کGGاسGGه
هGا و حGتا جGام هGای آبGنوشGنی هGمرنGگ انGد .نGقش هGا در خGط هGمان شGکل هGای هGندسGی سGرخ
رنGGگ بGGا زمGGینه هGGای زرد ،سGGیر مGGی نGGمایGGد .در بGGرخGGی مGGورد هGGا آراسGGتگی هGGای سGGطح بGGیرونGGی
صGGیقل داده شGGده انGGد .در اول ،بGGخش زیGGاد نGGقش هGGا بGGا خGGط هGGای مGGوجGGی مGGوازی کGGژ و مGGژ بGGا
شGGکل هGGای قGGوسGGی صGGورت گGGرفGGته اسGGت و مGGثلث هGGا در آن هGGا بGGه نGGدرت دیGGده مGGی شGGونGGد .در
مGرحGل ٔه بGعد تGر ،ایGن شGکل هGای جGای شGان را بGه شGکل هGای مGثلثی ،نGقطه گGذاری و مسGتطیلی
می دهند .در آخر:
… ٫٫آرایGش و نGقاشGی سGفال هGا و ظGرف هGای چGینی در مGرحGل ٔه سGوم ،تGوتGه تGوتGه و یGا بGسیار
کGوچGک مGی گGردنGد و در بGسیار مGورد هGا بGه داخGل ظGرف هGا نGیز راه مGی یGابGند .آراسGتگی هGا
ش GGکل م GGوج ه GGای ک GGوت GGاه ،خ GGط ه GGای ک GGژ و م GGژ و درخ GGت م GGان GGند را م GGی گ GGیرد ) ،،.م GGاس GGون و
سریانیدی.(۱۹۷۲:۴۰ .
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بGرخGی دیGگر از کGار هGای دسGتی کGه از گGل سGاخGته مGی شGدنGد شGامGل  :لGوحGه هGای دایGره یGی،
مه GGره ه GGای گ GGرد و م GGرب GGع ب GGرای ب GGازی ،گ GGردن GGبند و ه GGم چ GGنان ،پ GGیکره ه GGا .ای GGن م GGجسمه ه GGا م GGی
ت GGوانس GGته ب GGه گ GGون ٔ Gه ش GGکل ج GGان GGوری و ی GGا ان GGسان GGی ب GGاش GGند .از م GGیان ج GGان GGوران م GGی ت GGوان ب GGه ب GGز ـ
گGوسGپند و گGاو وحGشی اشGاره نGمود .شGکل هGای انGسانGی بGه گGونٔ Gه چهGره انGسان کGه بGه صGورت
هGGموار و نشسGGته ) قGGیافGGه زن؟(  ،سGGاخGGته مGGی شGGده اسGGت .در مGGورد ایGGن پGGیکره هGGا و مGGجسمه
ها ،به حیث نکته های مهم در دوره های پسین پیش از تاریخ گپ زده می شود.
بGGرداشGGت عGGمومGGیی کGGه مGGی تGGوان از فGGرهGGنگ جGGیتون گGGرفGGت ایGGن هسGGت کGGه در آن پیشGGرفGGت قGGابGGل
م GGالح GGظه ی GGی در ب GGخش زراع GGت و کش GGت دی GGده م GGی ش GGود .ای GGن ام GGر در خ GGط ت GGطاب GGق ب GGا ح GGال و
وض GGع زیس GGتبوم GGی ادام GGه داش GGته اس GGت .ح GGضور س GGنگ ه GGای ن GGیم ق GGیمتی از آن م GGیان ف GGیروزه،
نGG GشانGG Gگر تGG Gماس چGG Gند جGG GانGG Gبه بGG Gا بGG Gیرون ایGG Gن سGG GاحGG Gه مGG Gی بGG GاشGG Gد .بGG Gا آن کGG Gه فGG GرهGG Gنگ ویGG Gژه
ب GGاس GGتان GGشناس GGی را ن GGمی ت GGوان در اف GGغانس GGتان ن GGشان GGی ن GGمود ،ام GGا ،ای GGن ن GGظر وج GGود دارد ک GGه
فرهنگ همانندی در این جا بوده است.
مGا بGه فGرهGنگ هGای دیGگری بGه جGز جGیتون کGه بGتوان آن را بGه مGقایGسه گGرفGت ،دسGترسGی نGداریGم.
دورهٔ شGشم در تGپ ٔه یGحیا ) ملGبرگ ـ کGارلGوسGکی ،۱۹۷۰ ،ملGبرگ ـ کGارلGوسGکی و تGوسGی(۱۹۷۳ ،
ن GGمون GGه دی GGگری از ن GGگاه ن GGزدی GGکی ج GGغراف GGیای GGی ،ف GGره GGنگ اول GGی کش GGت را ) ۳۸۰۰ـ ۴۵۰۰پ GGیش از
ع GGیسا( ن GGشان م GGی ده GGد .ام GGا ،ای GGن ف GGره GGنگ ،ن GGی پ GGیش ت GGر از ج GGیتون هس GGت و ه GGم چ GGنان ای GGن
سGGاحٔ Gه جGGنوب شGGرق ایGGران نGGمی تGGوانGGد نGGزدیGGکی فGGرهGGنگی را بGGا رشGGد دوره هGGای پGGسین پGGیش از
تGاریGخ در افGغانسGتان و آسGیای مGرکGزی شGوروی را در بGر داشGته بGاشGد .هGمانGندی مGیان دوره
شGشم تGپ ٔه یGحیا و امGکان رشGد در افGغانسGتان گGمراه کGننده اسGت ..الGبته در ایGن جGا مجGموعGهٔ
فGGرهGGنگی دیGGگری کGGه مGGی تGGوانGGد هGGمانGGند رشGGد فGGرهGGنگی در افGGغانسGGتان بGGاشGGد ،دوره یGGک و دوم،
کِلی )ده( گلمحمد می باشد ).فیرسرویس.(۱۹۵۶ ،
ده گلمح GGمد اول و دوم ،در شه GGرک ک GGوی GGت ٔه ب GGلوچس GGتان پ GGاکس GGتان ک GGه در ن GGزدی GGکی ه GGای م GGرز و
شه GGر ک GGنده GGار ک GGه از دی GGد دورهٔ پ GGیش از ت GGاری GGخ ،ب GGسیار م GGهم هس GGت ،ق GGرار دارد .وادی ک GGوی GGته،
مGانGند آسGیای مGرکGزی شGوروی ،پGیونGد نGزدیGک رشGد فGرهGنگی را بGا افGغانسGتان در دورهٔ پGسین
پGیش از تGاریGخ نGشان مGی دهGد .بGه ایGن گGونGه مGی تGوان هGمانGندهGایGی را مGیان اثGر هGایGی کGه از
وادی کGویGته بGه دسGت آمGده انGد ،بGا آسGیای مGرکGزی دیGد .بGا انGدوه کGه بGرخGی از نGاسGازگGاری هGا
در تGفسیر ایGن مGاده هGا ،از دیGد شGیوهٔ کGاوشGی و کGمبود زیGاد چGیز هGای بGه دسGت آمGده ،وجGود
دارنGد .تGنها ایGن فGیرسGرویGس )  (۱۹۵۹ ،۱۹۵۶بGود کGه مGیان دور ٔه اول و دوم ده گلمحGمد ،در
وج GGود س GGفال ه GGا ،ت GGفاوت را ش GGناس GGای GGی ن GGمود .در دورهٔ اول ده گلمح GGمد ،از وج GGود ظ GGرف ه GGای
سGفالGی هGر گGز خGبری نGبود .در دورهٔ دوم ده گلمحGمد ،خGالف ایGن امGر مGا بGه مGقدار زیGاد ظGرف
هGGای گGGونGGه گGGون سGGفالGGی بGGر مGGی خGGوریGGم .بGGه صGGورت روشGGن تGGقسیم بGGندی مجGGموعٔ Gه فGGرهGGنگی ده
گلمح GGمد دوم ،س GGوم و چ GGارم ب GGر اس GGاس ت GGفاوت ه GGای GGی از ن GGگاه ظ GGرف ه GGا س GGفال GGی ب GGوده و ب GGس.
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دال GGس (۱-۲۶۰ :۱۹۶۵ )،و ُمGG Gغل  (Mughal (۱۹۷۰:۲۶۱- ۸در ح GGال GGی ک GGه ارزش دورهٔ اول
ده گلمحGمد را بGه حGیث یGک مGرحGله رشGد فGرهGنگی مGشخص ،تGایGید نGمود ،از سGوی دیGگر ،دوره
سGGازی پGGیهم ده گلمحGGمد دوم وچGGارم را رد نGGمود .هGGر دو ،دالGGس و ُمGGغل ،نGGی تGGنها اسGGاس کGGار
فGیرسGرویGس را در ایGن جGا کGه بGر خGط جGدایGی گGونGه یGی ظGرف هGای سGفالGی ،سGیر مGی نGمود ،رد
نGGمودنGGد ،بGGل ،ایGGن مGGسالGGه را کGGه آیGGا ایGGن تGGقسیمبندی بGGر کGGیفیت تGGاریGGخی و زمGGانGGبندی گGGونGGه هGGا
صGورت گGرفGته اسGت ،زیGر پGرسGش بGردنGد  :هGر دو اسGتدالل نGمودنGد کGه مGی تGوان ده گلمحGمد را
بGه حGیث یGک وجGود فGرهGنگی بGه رسGمیت شGناخGت ،امGا ،بGایGد گGفت کGه ده گلمحGمد دوم تGا چGارم،
ن GGمای GGنگر ی GGک م GGرح GGله واح GGد رش GGد م GGی ب GGاش GGد .ب GGه ت GGازه گ GGی ف GGیرس GGروی GGس )  ،۱۹۷۱:۱۳۷ش GGماره
 (۲۹کGمی بGر دیGدگGاه اولGیش تجGدیGد نGظر نGمود ،و بGه دلGیل نGمونGه هGای کGم بGه ایGن نGتیجه رسGید
کGGه ده گلمحGGمد اول و دوم ،بGGه یGGک مGGرحGGله واحGGدی تGGعلق دارنGGد کGGه هGGمان مجGGموعٔ Gه فGGرهGGنگی را
بGیان مGی دارنGد ،در حGالGی کGه مGی تGوان مGیان دوره سGوم و پنجGم ده گلمحGمد ،تGفاوت گGذاشGت.
یGگانGه راه حGل بGرای ایGن گGونGه تGفسیر هGا و بGرداشGت هGا ،کGاوش هGای بGیش تGر مGی بGاشGد .تGا آن
گGاهGی کGه کGاوش هGای بGیش تGر صGورت بGگیرد ،ایGن نGقطه مGی تGوانGد تGفسیر هGای تGازه یGی بGیابGد
و ن GGگاه ه GGای ن GGوی GGی را ب GGه م GGیان ب GGیاورد .ب GGه ی GGاد ب GGیاوری GGم ک GGه ت GGفسیری پ GGذی GGرف GGته ش GGد و ب GGعد دی GGد
دیGگری نGیز  :ایGن کGه فGیرسGرویGس بGه تGازه گGی هGا تGرکGیب ده گلمحGمد یGک و دو را بGه یGک مGرحGله
واح GGد ف GGره GGنگی ،در ح GGال GGی ک GGه ب GGا دال GGس و م GGغول ،ب GGه ای GGن ام GGر م GGواف GGقت ن GGمود ک GGه م GGمکن ده
گلمحGGمد سGGوم و چGGارم را بGGتوان مGGرحGGله واحGGد دیGGگر فGGرهGGنگی پGGذیGGرف ،قGGد بGGر افGGراشGGت .بGGا تGGوجGGه
بGه مGواد کGم ،ایGن تGوافGق بGا فGیرسGرویGس ،صGورت گGرفGت کGه حGضور و یGا عGدم حGضور ظGرف هGای
سGفالGی از دیGد هGمسانGی بGا دسGته هGای دیGگر سGاخGته هGای دسGتی نGمی تGوانGد نGمایGانGگر وجGود
یGک فGرهGنگ جGداگGانGه یGی بGاشGد .اهGمیت ده گلمحGمد اول و دوم ایGن هسGت کGه نGشان مGی دهGد
ک GGه ی GGک گ GGروه م GGردم کش GGتگر س GGاک GGن ک GGه ب GGا ش GGدت ب GGه اه GGلیسازی وابس GGته ب GGودن GGد ،در ای GGن ج GGا
حGGضور داشGGته انGGد .تGGرکGGیب ده گلمحGGمد اول و دوم ،اهGGمیت ابGGزار سGGاخGGت دسGGت را در بGGرابGGر
ظGGرف هGGایGGی کGGه بGGه وسGGیله چGGرخ سGGاخGGته مGGی شGGده انGGد ،نGGشان مGGی دهGGد .ایGGن فGGرضGGی ٔه جGGدی
هسGGت کGGه ظGGرف هGGای دسGGتساز از دیGGد زمGGانGGبندی ،اول تGGر هسGGتند و فGGن  ٫٫سGGاده  ،،یGGا بGGه
زبGGان دیGGگر ،فGGرهGGنگ بGGی پGGیرایGGه و ابGGتدایGGی را نGGشان مGGی دهGGند .بGGررسGGی هGGای تGGازه ) دکGGاردی
 ،DiCardi،۱۹۷۰شGGفر،۱۹۷۲ ،الGGف ،۱۹۷۴مشGGتی از خGGروار( بGGه صGGورت روشGGن نGGشان مGGی
دهGGند کGGه ظGGرف هGGا دسGGتساز ،حGGتا ظGGرف هGGایGGی کGGه بGGا سGGبد بGGر آن هGGا شGGکل ایGGجاد کGGرده انGGد،
نGمایGانGگر زمGانGبندی دراز را در بGرگGرفGته و بGا ظGرف هGای سGاخGت چGرخ پGیونGد خGورده انGد .چGنین
ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه ظ GGرف ه GGای دس GGتساخ GGت ،ب GGر خ GGط واق GGعیت ه GGای اق GGتصادی  -ک GGنشی ،ب GGا
م GGقای GGسه ظ GGرف ه GGای GGی از دی GGد ف GGنی ـ زم GGان GGبدی ب GGه ت GGر ،ج GGری GGان م GGی ی GGاف GGته ان GGد .در آخ GGر ،م GGا،
ده گلمح GGمد دو را از س GGوم ،را از دی GGد پ GGدی GGداری اب GGزار ف GGلزی ک GGه ب GGعد ت GGر ص GGورت گ GGرف GGت ،ج GGدا
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نGموده ایGم .بGر اهGمیت ایGن مGسالGه بGعد تGر سGخن زده مGی شGود .حGال فشGردهٔ ده گلمحGد اول و
دوم را ارایه می داریم.
ک GGاوش ه GGای در ده گ GGل مح GGمد ،ب GGسیار مح GGدود ب GGوده اس GGت ).ی GGک اش GGاری GGه ه GGفتاد و پ GGنج م GGتر
مGGکعب و ژرفGGای  ۷مGGتر( .از ایGGن رو دشGGوار هسGGت تGGا دسGGت بGGه کGGار بGGیش تGGری بGGزنGGیم ،جGGز ایGGن
کGGه بGGگویGGم کGGه در آن ،حGGضور اثGGرهGGای گGGونGGه گGGون فGGرهGGنگی دیGGده مGGی شGGونGGد .سGGاخGGتمان هGGای
اولGی اسGکان در ایGن جGا از پَGسخه ،و بGوریGا و کGاه سGاخGته شGده و در حGالGی کGه در گGل محGمد
دوم ،خشGGت گGGلی و کGGاه گGGل بGGه کGGار رفGGته انGGد .مGGا بGGه سGGاخGGتمان هGGای مGGتعدد بGGرخGGوردیGGم ،امGGا،
کGاوش هGای محGدود مGانGع آن شGد تGا بGه شGرح بGیش تGر دسGت بGیابGیم .ابGزار سGنگی شGامGل سGنگ
مGیده کGن ) مGانGند سGنگ آسGیاب و دسGت ٔه هGاون( و هGم چGنان تGیغه هGای سGنگی تGیز تGوتGه شGده،
تGیغه هGای داس ،سGنگتراش ،تGوتGه یGی از سGنگ چGقماق ،تGریGشه گGری از سGنگ چGقماق ،سGنگ
قGGیمتی یGGشم و عGGقیق .کGGاربGGرد اسGGتخوان محGGدود بGGوده تGGنها بGGه شGGکل دروش یGGا درفGGش ،نGGقطه
گGذاری و سGوراخGگر یGافGت شGده انGد .بGررسGی آخGر نGی تGنها حGضور جGانGداری مGانGند گGوسGپند/
بز را نشان می دهد ،بل گاو هم دیده می شود.
امGا ،از هGمه مGهم تGر چGیز دسGتساز هGمانGا ظGرف سGفالGی مGی بGاشGد .کGوزه گGری در سGطح ده
گGGل محGGمد دوم ،آن هGGم بGGسیار کGGم و محGGدود اسGGت ) .ایGGن امGGر در یGGک و هGGفتاد و پGGنج سGGانGGتی
مGتر مGکعبی و ژرفGای دو مGتر ،دیGده شGده اسGت ( .از آن جGایGی کGه شGرح و بGحث فGیرسGرویGس
در مGGورد بGGررسGGی هGGای ظGGرف هGGا ،در ایGGن جGGا مGGوردی نGGدارد ،بGGه آن نGGمی پGGردازیGGم .هGGمین بGGس
هسGت کGه بGایGد یGادآور شGویGم کGه بGه تGعداد بیسGت شGکل مGختلف در سGیاهٔ Gه ده گGل محGمد دوم،
وج GGود دارن GGد ک GGه ب GGرت GGری GGن ب GGخش آن دس GGتساز م GGی ب GGاش GGند .ی GGکی از ای GGن ه GGا ه GGمان GGی اس GGت ک GGه
فGGشار سGGبد در آن دیGGده مGGی شGGود و دیGGگری دارای سGGطح لGGشم و صGGیقل شGGده کGGه بGGر آن رنGGگ
سGرخ بGه کGار رفGته و شGکل مسGلط در ایGن جGا هGمان کGاسGه بGاز مGی بGاشGد .هGمه ایGن شGکل هGا،
ب GGعد در ده گ GGل مح GGمد س GGوم و چ GGارم ،م GGرح GGله ی GGی ک GGه ن GGمای GGشگر درج ٔ Gه ع GGال GGی ف GGره GGنگ ت GGداوم را
نشان می دهد ،تکرار شده اند.
از دیGد زمGانGبندی ،کGلی گGل محGمد اول و دوم ،بGسیار بGعد تGر از جGیتون ،شGکل گGرفGته انGد ،امGا،
تGمام شGاهGد هGایGی کGه در دسGترس مGا قGرار دارنGد از یGک سGاحGه واحGد و یGگانGه یGی مGی بGاشGد.
کGG Gلی )ده( گGG Gل محGG Gمد اول ) فGG GیرسGG GرویGG Gس (۳۹۶ :۱۹۷۱ ،از دیGG Gد زمGG GانGG Gبندی کGG GاربGG Gن چGG Gارده
ب GGررس GGی ش GGده و  ۳۶۸۸ ،۳۴۶۸و  ،۳۷۱۲پ GGیش از ع GGیسا را در ب GGر م GGی گ GGیرد .اگ GGر درس GGتی
س GGازی ه GGای زم GGان GGی ن GGو را در ن GGظر ب GGگیری GGم م GGی ت GGوان گ GGفت ک GGه ک GGلی گ GGل مح GGمد اول ،ب GGه ن GGیمهٔ
هGGزارهٔ پنجGGم پGGیش از عGGیسا ) بGGر اسGGاس دالGGس ،۱۵۹ :۱۹۷۳ ،بGGه  ۴۵۰۰پGGیش از عGGیسا مGGی
رسد(.
بGGا آن کGGه رقGGم و داده در بGGلوچسGGتان پGGاکسGGتان محGGدود و تGGیت و پGGراگGGنده انGGد ،هGGرگGGاه مGGا داده
هGای آسGیای مGرکGزی شGوروی را در نGظر بGگیریGم بGه ایGن نGتیجه مGی رسGیم کGه گGروه هGای سGاکGن
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در زراعGت در مGرز هGای افGغانسGتان حGضور داشGته انGد .هGیچ دلGیلی وجGود نGدارد ،تGا آن گGاهGی
کGGه بGGررسGGی هGGای آیGGنده در هGGمین شGGکل جGGریGGان بGGیابGGد و بGGه کGGشف نGGوی در داخGGل افGGغانسGGتان
مGGدرن ،دسGGت نGGیابGGد ،بGGه ایGGن نGGتیجه گGGیری شGGک نGGمود .پGGس مGGی تGGوان گGGفت کGGه رابGGطه و پGGیونGGد
سGGریGGانGGیدی ۴۵ :۱۹۷۲ ،ـ
فGGرهGGنگی مGGتقابGGل و اثGGر گGGذار در هGGر دو بGGخش جGGیتون ) مGGاسGGون و َ G
 (۶و ک GGلی گ GGل مح GGمد اول و دوم ) دال GGس ۱۹۶۵ ،و ُم GGغل ۲۶۱ ،۱۹۷۰ ،ـ  (۹۲ج GGری GGان داش GGته
اسGت .بGا آن هGم ،در کGنار ایGن بGخش ،یGک جGای دیGگری هGم در پGاکسGتان هسGت کGه مGمکن آرام
آرام ثGابGت گGردد کGه بGه رشGد و انGکشاف هGای در افGغانسGتان پGیونGد داشGته اسGت و آن  :گGومGله
 ) ،Gumlaدان GGی۱۹۷۰ ،ـ  (Gomal ۷۱م GGی ب GGاش GGد ک GGه در وادی گ GGوم GGل ،ی GGکی از اس GGاس GGی
تGریGن راه هGا مGیان وادی سGند و ـ شGرق طGرزی ـ افGغانسGتان در بGخش نGهایGی پGیش از تGاریGخ
و تاریخ ،قرار داشته است.
از ایGن سGبب در ایGن جGا گGومGله را در نGظر مGی گGیریGم کGه بGخش زیGاد پGیکره هGای زن و بGرخGی
از ظ GGرف ه GGای م GGرب GGوط ب GGه ب GGخش ه GGای ب GGعدی ک GGلی گ GGل مح GGمد اول و دوم ،ه GGمان GGندی ش GGگفت
انGGگیزی ـ اگGGر وارد نشGGده بGGاشGGند ـ بGGا افGGغانسGGتان دارد .بGGا آن هGGم در ایGGن نGGکته در بGGحثی کGGه
تGGنها بGGر مGGرحGGل ٔه اول بGGه وسGGیله دانGGی ) ۱۹۷۰ـ  (۱۶۸ :۷۱در مGGقایGGسه بGGا کGGلی گGGل محGGمد اول،
صGGورت گGGرفGGته اسGGت ،مGGی تGGوان ابGGزاز نGGگرانGGی نGGمود .هGGیچ سGGاخGGتاری در ایGGن مGGرحGGله ،بGGه جGGز
تGنور هGای بGزرگ دایGره یGی ،یGا اجGاق هGایGی بGرای کGباب ،دیGده نGمی شGود .بGازمGانGدهٔ جGانGدارانGی
کGه دیGده شGده انGد ،گGوسGپند /بGز و گGاو اهGلی انGد .(۴۱ :۷۱ -۱۹۷۰ ).از ایGن دوره هGیچ ظGرفGی
ب GGه دس GGت ن GGیام GGده اس GGت .ب GGخش زی GGاد اف GGزار دس GGتساز ه GGمان GGا س GGنگی ان GGد .از آن م GGیان س GGنگ
چGGقماق ،تGGیغه هGGای دو سGGو ،دروش هGGا و بGGریGGده گGGرهGGا .بGGخش زیGGاد از ایGGن ابGGزار کGGه بGGه وسGGیلهٔ
دانGی شGناخGته شGده انGد ،هGمانGا ابGزار سGنگی ریGزه انGد .ابGزار هGای مGیده گGر  :آسGیاب دسGتی
ب GGه ش GGدت ک GGوچ GGک ،س GGنگ ه GGای GGی ک GGه م GGال GGش ش GGده ان GGد ،س GGنگ ه GGای ت GGوپ گ GGون GGه و ه GGاون .دان GGی
) ۱۹۷۰ـ  (۲-۴۱ :۷۱چ GGنین م GGی گ GGوی GGد ک GGه ای GGن م GGرح GGله ن GGفوس و م GGردم GGان ب GGه ش GGدت ح GGرک GGی را
نGGشان مGGی دهGGد ،اشGGاره یGGی کGGه در بGGخش اولGGی ایGGن بGGاب ،از آن سGGخن زده ایGGم .بGGا انGGدوه کGGه
این بخش به وسیله تاریخیاب کاربن چارده ،بررسی نشده است.
ن GGگاه فش GGرده ب GGه ف GGره GGنگ ج GGیتون ،ک GGلی گ GGل مح GGمد اول و دوم و گ GGوم GGله اول ،م GGمکن هس GGت ک GGه
تGGصویGGر زراعGGتگران سGGاکGGن اولGGی را در افGGغانسGGتان بGGرای مGGا نGGشان بGGدهGGد .آن گGGاه کGGه مGGجتمع
هGای فGرهGنگی هGمزمGان روشGن گGردیGد ،ایGن هGا هGم چGنان از هGمانGندی و گGونGه گGونGی ایGن گGروه
هGGا پGGرده بGGر مGGی دارد .انGGتقال بGGه وضGGع اسGGتفاده از مGGواد حGGیاتGGی وابسGGته بGGه بهGGره بGGرداری از
نGبات هGا ،گGیاه هGا و جGانGداران اهGلی مGی بGاشGد کGه در نGتیج ٔه شGکل گGیری گGروه هGای کGوچGی و
کشGG Gتکاری ،پGG Gا در مGG Gیان مGG Gی گGG Gذارد .بGG Gا آن هGG Gم ایGG Gن انGG Gتقال و دگGG GرگGG GونGG Gی رونGG Gد دیGG Gگری از
دگGGرگGGونGGی هGGای فGGرهGGنگی ،اقGGتصادی و بGGومGGزیGGی را بGGه مGGیان مGGی آورد .ایGGن امGGر تGGطابGGق هGGا و
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هGمخوانGی هGای پGیچیده یGی را کGه خGود راه را بGرای دگGرگGونGی مGهم دیGگری کGه مGی تGوان آن را
زنده گی در چارچوب الیه بندی اجتماعی خواند ،فراهم می سازد.
رشد جامعه ،با الیه های اجتماعی
پGGدیGGد ٔه فGGرهGGنگیی کGGه زیGGر نGGام و عGGنوان  ٫٫جGGامGGع ٔه قشGGردار ،،در ایGGن جGGا مGGورد بGGحث قGGرار مGGی
گ GGیرد ،ب GGه ص GGورت س GGنتی زی GGر ن GGام ت GGمدن ،ه GGمبود ه GGای شه GGری ،دول GGت ه GGای دس GGت ن GGخورده و
ابGGتدایGGی ،یGGا هGGمبود پGGیچیده ،خGGوانGGده مGGی شGGود .بGGا یGGاری ایGGن مGGقولGGه هGGا و مGGفهوم هGGای سGGنتی
تGGالش صGGورت گGGرفGGته اسGGت تGGا مGGیان اثGGرهGGای دسGGتنخورده و مجGGموعGGه هGGای پGGیچیده یGGی کGGه بGGه
وسGیل ٔه انGسان سGاخGته شGده انGد ،خGط روشGن و مGرز دقGیق بGکشند .ایGن امGر نGشان مGی دهGد کGه
چGGی دگGGرگGGونGGی مGGهمی در ایGGن زمGGینه رخ داده اسGGت! ایGGن را کGGه مGGی تGGوان در خGGط٫٫بGGرخGGورد
سGاخGته گGی ،،دسGته بGندی نGمود ،رضGایGت بGسیاری را بGه ویGژه بشGرشGناسGان را فGراهGم نGنموده
اس GGت ،زی GGرا آن GGان در ج GGری GGان ب GGررس GGی ه GGای م GGقای GGسه ی GGی م GGتوج GGه ش GGده ان GGد ک GGه ای GGن اث GGر ه GGای
سGاخGتگی و  /یGا نGهاد هGای اجGتماعGی ـ فGرهGنگی مGربGوط شGان …٫٫ ،بGه شGکل هGای گGونGه گGون
در ف GGره GGنگ ه GGای م GGختلف و زم GGان ه GGای م GGتفاوت ،ت GGرک GGیب ی GGاف GGته اس GGت ) ،،.وت GGلی ،Wheatly
 (۱۹۷۲:۶۲۳تGا بGتوانGند هGمبود هGا و جGامGعه هGای الیGه دار را بGه وجGود بGیاورنGد .افGزون بGر آن،
تGاکGید زیGاد بGر هGویGتیابGی از ایGن واقGعیت کGه چGنین مGرکGز هGای انGتقال در جGریGان دگGرگGونGی در
م GGناس GGبت ه GGای و راب GGطه ه GGای اج GGتماع GGی ـ ف GGره GGنگی در ی GGک م GGحتوی وی GGژه ،ف GGاص GGله م GGی گ GGیرد.
) بGGرای بGGحث بGGیش تGGر نGGگاه نGGمایGGید بGGه سGGرویGGس  xi :۱۹۷۵ ،Elmar Serviceـ  .(۲۰بGGحث
دراز دامGGن در مGGورد بGGخش هGGای انGGدیGGشه یGGی و تGGیوری در مGGورد تGGعریGGف ایGGن امGGر ،رونGGدی کGGه
مGسوول الیGه و قشGربGندی جGامGعه اسGت ،فGرا از چGارچGوب ایGن فGصل مGی بGاشGد ).بGا آن هGم بGه
سGGرویGGس ،۱۹۷۵ ،نGGگاه نGGمایGGید( .در ایGGن جGGا الزم هسGGت تGGا کGGه بGGگویGGیم کGGه جGGامGGعه الیGGه بGGندی
چی معنا دارد و در باستانشناسی چی کاربردی دارد؟
بGا دیGد فGریGد  ،(Fried (۱۹۶۷:۱۸۶یGک هGمبود الیGه بGندی شGده چGنین اسGت… ٫٫،آن هGمبود
و جGGامGGعه یGGی کGGه عGGضوان هGGمسن و هGGمجنس بGGه سGGرچGGشمه هGGای اسGGاسGGی بGGرای تGGامGGین زنGGده
گGGی ،مGGوقGGعیت بGGرابGGر نGGداشGGته بGGاشGGند ،،.بGGا دیGGد فGGریGGد ،سGGرچGGشمه هGGا و مGGنبع هGGای اسGGاسGGی در
ایGGن جGGا ،بGGه مGGعنای خGGود سGGرمGGایGGه یGGا مGGنبع اسGGت نGGی مGGاده هGGای مGGصرفGGی .بGGه ایGGن گGGونGGه مGGا بGGا
مGGقدار زیGGاد غGGذا و یGGا ابGGزار سGGر و کGGار نGGداریGGم ،بGGل بGGا مGGنبع اسGGاسGGی ) زمGGین زراعGGتی و  /بGGا
جGGانGGداران و سGGرچGGشم ٔه مGGاده هGGای خGGام بGGرای تGGولGGید ابGGزار کGGار( درگGGیر هسGGتیم .بGGا آن هGGم در
نگاه باستانشناسی بیانگر درجه یی از دسترسی به این منبع های اساسی ،می باشد.
بGا تGوجGه بGه داده هGای کGمی در مGورد افGغانسGتان ،حGضور افGزار فGلزی بGه ایGن مGعنا هسGت کGه
انGتقال بGه جGامGعه و هGمبود قشGربGندی شGده صGورت گGرفGته اسGت و یGا مGی گGیرد .ایGن مGسالGه کGه
اب GGزار ف GGلزی را ن GGمای GGان GGگر ج GGام GGع ٔه قش GGرب GGندی ش GGده ب GGپنداری GGم ،م GGمکن ای GGن پ GGرس GGش را ب GGه م GGیان
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بGیاورد کGه مGا بGه  ٫٫تGعیین فGنی  ،،بGاور داریGم و ایGن را از یGاد نGبریGم کGه ابGزار فGلزی بGا هGمبود
هGای تGساویGانٔ Gه نGوسGنگی در سGاحGه هGایGی مGانGند ايGژه و اروپGای شGرقGی وجGود داشGته انGد .هGیچ
کGس نGمی تGوانGد مGنکر ایGن امGر بGاشGد کGه فGلز هGا نGقش مGهمی را در دسGتآورد هGای فGنی داشGته
ان GGد و ای GGن ک GGه خ GGود ای GGن ف GGن پ GGیون GGد ن GGزدی GGک ب GGا رش GGد ف GGنی و ن GGاف GGنی داش GGته و ب GGر رف GGتار ه GGای
اجGتماعGی و اقGتصادی اثGر نGیرومGندی از خGود بGه جGای گGذارده اسGت .از سGوی دیGگر ،ایGن خGود
ی GGک ش GGکل ج GGدی GGد ث GGروت را ب GGه م GGیان آورده اس GGت .پ GGیدا ن GGمودن ،ذوب ن GGمودن و ق GGال GGبگیری س GGنگ
فGلزی بGیانGگر تGالش هGمه جGانGبه و سGازمGان یGافGته یGی هسGت کGه مGا آن را هGرگGز در تGولGید هGیچ
ابGزار سGنگی دیGگر دیGده نGمی تGوانGیم .تGولGید ابGزار بGه شGدت کGارآمGد ،از دیGد تGوان و مGوثGریGت کGه
از فGلز بGه دسGت آمGد ،زمGینه را بGرای تGولGید ابGزار بGه تGر و بGا کGیفیت بGاالتGری ،فGراهGم سGاخGت.ایGن
امGر را مGی تGوان حGتا در تGولGید ابGزار سGنگی در گGذشGته ،هGنگام فGعالGیت هGای اقGتصاد گGذران
سGاده ،بGخور و نGمیر ،نGیز دیGد کGه ابGزار کGارایGی تGر و بGه تGری فGراهGم نGمود .تGولGید ابGزار فGلزی
سGGطح جGGدیGGدی از دارایGGی و ثGGروت را بGGه مGGیان آورد .ایGGن امGGر در وجGGود چGGیز هGGایGGی بGGه جGGز از
غGذا نGیز بGازتGاب مGی یGابGد و از ایGن رو بGر هGمه بGخش هGای زنGده گGی اجGتماعGی ،اثGر وارد نGمود.
) رنGوفGرو  .(Colin Renfrew، ۱۹۷۲: ۴۸۳آخGر ایGن کGه رشGد رونGد تGرکGیب فGلز هGایGی چGون
م GGس و ق GGلع ) ی GGا ف GGلز ه GGای دی GGگر ( ،ب GGرای ب GGار اول ب GGه ان GGسان ای GGن ق GGدرت را داد ک GGه ب GGه ک GGیفیت
بGGاالی ابGGزار دسGGتساز فGGلزی دسGGت بGGیابGGد و تGGوان تGGولGGید جGGنگ افGGزار و چGGیز هGGا تGGزیGGنی را بGGدهGGد
کGGه در نGGتیجه مGGلکیت آن هGGا بGGه دارنGGده ،یGGک مGGوقGGعیت بGGاال ،پُGGر از حGGیثیت بGGدهGGد .افGGزون بGGر آن،
ابGزار فGلزی را مGی تGوان در فGرهGنگ هGای گGونGه گGون یGافGت و در داده هGای بGاسGتانGشانGسی بGه
سGGاده گGGی قGGابGGل شGGناخGGت انGGد از آن هGGا در بGGررسGGی هGGای کGGیفی و تGGوزیGGعی هGGم بهGGره بGGرداری
نمود.
کGGاوش هGGای بGGاسGGتانGGشناسGGی در افGGغانسGGتان در پGGیونGGد بGGا جGGامGGعه هGGای الیGGه بGGندی شGGده در دو
مGنطقه مGورد تGوجGه بGوده اسGت :شGمال و جGنوب هGندوکGش .در شGمال افGغانسGتان چGار سGاحGه یGا
مGG Gیدان انGG Gد کGG Gه بGG Gه ایGG Gن بGG Gحث پGG GیونGG Gد نGG GزدیGG Gک دارنGG Gد۱ :ـ دوران یGG Gا عGG Gصر بGG GرونGG Gز ،در غGG GارمGG Gار
) دوپ GGری۲ ،(۱۹۷۲ ،ـ  ٫٫پ GGرس GGتش ب GGز ،،در دوران ن GGوس GGنگی درهٔ ک GGور ) دوپ GGری۳ ،۱۹۷۲ ،ـ
م GGمکن ب GGرخ GGی چ GGیز ه GGا از س GGاحٔ G Gه ت GGاش GGقرغ GGان ) گ GGوی GGن  (Gouin، ۱۹۷۲و ۴ـ س GGاح GGه ه GGای
سGریGانGیدی۱۹۷۱ ،الGف( .در جGنوب افGغانسGتان کGاوش هGا در سGاحٔ Gه کGندهGار مGتمرکGز
دشGلی ) َG G
بGG Gوده اسGG Gت۱ :ـ مGG GونGG GدیGG Gگک ) کGG GاسGG Gال Casal، ۱۹۶۱). ۲ـ ده مGG Gورزی غGG Gندی Deh Morsi
 Ghundaiـ ت GG G Gپ ٔه ده م GG G Gورزی ـ ) دوپ GG G Gری۳ .(۱۹۶۳ ،ـ ت GG G Gپ ٔه ق GG G Gلع ٔه س GG G Gید ـ س GG G Gید ق GG G Gلعه ت GG G Gپه
 ) Said Qala Tepeشفر.(۱۹۷۲ ،۱۹۷۱ ،
اثGر هGایGی کGه از غGارمGار ،بGه دسGت آمGده انGد از دیGد زمGانGبندی ،بGه دیGرتGریGن زمGان تGعلق دارنGد و
از ایGGن رو اول از هGGمه مGGورد بGGحث قGGرار داده مGGی شGGود .بGGعد چGGیز هGGای زیGGادی از مGGونGGدیGGگک و
چ GGیز ه GGای ه GGمزم GGان در ده م GGورزی و س GGید ق GGلعه .ای GGن ه GGا ه GGمه ،ان GGبوه م GGواد ب GGحث را در م GGورد
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دوران آخ GGری ی GGا پ GGسین ٔه پ GGیش از ت GGاری GGخ در اف GGغانس GGتان م GGی س GGازن GGد .در آخ GGر ،س GGاح GGه ه GGای
بGGاقGGیمانGGدهٔ شGGمال مGGورد تGGوجGGه قGGرار مGGی گGGیرد تGGا تGGصویGGر بGGاسGGتانGGشانGGسی در ایGGن زمGGینه تGGکمیل
شود.
غا ِر مار
بGGا آن کGGه دوپGGری )  (۱۹۶۷:۲۵ ،۱۹۷۲:۲۵بGGه گGGردآمGGده هGGای بGGاسGGتانGGی محGGدود در غGGارمGGار بGGه
حGGیث دوران کGGالGGکلوتGGیک ،مGGرحGGله یGGی کGGه بGGه حGGضور مGGس ،نGGی بGGرونGGز گGGفته مGGی شGGود ،نGGگاه مGGی
نGGمایGGد ،امGGا ،بGGررسGGی ابGGزار فGGلزیGGی کGGه تGGوسGGط کGGالGGی  (۱۹۷۲:۴۴-۴۵ ) CaleyصGGورت گGGرفGGت،
نGشان مGی دهGد کGه ایGن تGرکGیب از بGرونGز بGا مGقدار نGازل قGلعی ،صGورت گGرفGته اسGت .مGهم تGریGن
بGخش ایGن اثGر هGا ،بGیانGگر حGضور بGرونGز مGی بGاشGد .ایGن امGر کGه از نGگاه بGررسGی کGاربGن ـ۱۴
گ GGذر ن GGموده اس GGت ،زم GGان  ۵۴۸۷و  ۵۲۹۱پ GGیش از ع GGیسا را ن GGشان م GGی ده GGند .ای GGن دی GGرت GGری GGن
تGاریGخ در مGورد اثGر هGای بGرونGزی اسGت کGه تGا حGال ثGبت شGده انGد .ایGن هGا کGمی قGدیGم تGر از آن
هGGایGGی انGGد کGGه از دیGGد قشGGربGGندی ،بGGا دوران اولGGی سGGفالGGگری نGGوسGGنگی ،پGGیونGGد دارنGGد .داده هGGا
نGGمایGGشگر ایGGن امGGر انGGد کGGه هGGر دو گGGروه اثGGر هGGا از دیGGد زمGGانGGبندی بGGا پGGایGGان نGGیم ٔه هGGزارهٔ شGGشم
پGیش از عGیسا ،پGیونGد دارنGد .دوپGری ایGن اثGر هGا را از دیGد قشGربGندی بGه سGفالGگری و حGضور
فGGلز ،تGGقسیم بGGندی نGGموده اسGGت ،امGGا ،فGGرهGGنگ مGGادی ایGGن دو اثGGر ،از هGGم تGGفاوت زیGGادی نGGدارنGGد.
ای GG Gن ام GG Gر ب GG Gه دو دل GG Gیل م GG Gی ب GG Gاش GG Gد :اول ،آن گ GG Gون GG Gه ک GG Gه در ب GG Gخش ه GG Gای دی GG Gگر ،م GG Gان GG Gند اژه
) رن GGفرو (۱۹۷۲ ،Renfrew،دی GGده ش GGده ان GGد ،پ GGیدای GGش و م GGعرف GGی ف GGلزک GGاری ،زم GGان ب GGه ش GGدت
دیGری را در بGر مGی گGیرد تGا اثGر هGای فGرهGنگی ـ اجGتماعGی ـ اقGتصادی آن پGدیGدار گGردد و در
رقGم هGای بGاسGتانGشناسGی انGعکاس بGیابGند .دوم ،اگGر ایGن اثGر هGا بGا ابGزار فGلزی پGیونGد داشGته و
تGطابGق ویGژه یGی را در خGط کGوچGیگری چGراگGاهGی نGشان بGدهGد ،چGنان چGی در ایGن جGا بGه مGیان
ک GGشیده ش GGده اس GGت) م GGان GGند پ GGیون GGد ب GGه ن GGوس GGنگی س GGفال GGگری( پ GGس م GGی ت GGوان گ GGفت ک GGه ای GGن ن GGوع
همانندی ربط دقیقی با فرهنگ مادی مورد نیاز دارد.
دسGGتساز هGGای فGGلزی ) کGGالGGی۴۳ :۱۹۷۲ ،ـ (۵کGGه در غGGار مGGار بGGه دسGGت آمGGده انGGد از سGGه تGGوتGGه
ورق فGلز بGا نGشانٔ Gه حGک شGده ،دو تGوتGه مGیل ٔه سGه گGوشGه و یGک تGوتGه دیGگر ورقGه ،تGشکل یGافGته انGد.
ک GGال GGی )  (۱۹۷۲:۴۵ب GGه ای GGن ن GGتیجه دس GGت ی GGاف GGت ک GGه ت GGرک GGیب ای GGن ف GGلز ه GGا چ GGنان ن GGرم ان GGد ک GGه ب GGه
سGGاده گGGی مGGی تGGوان بGGر آن هGGا قGGلم زد و حGGکاکGGی نGGمود .ایGGن هGGا چGGنان نGGرم انGGد کGGه گGGویGGی بGGر
چ GGوب GGی ،چ GGکشکاری ن GGمود .ای GGن ام GGر زم GGان GGی س GGاده ت GGر م GGی گ GGردد ک GGه ف GGلز داغ گ GGردد .ت GGرک GGیب
اص GGلی ای GGن اب GGزار ف GGلزی ن GGشان م GGی ده GGد ک GGه در آن درص GGد زی GGاد م GGس ه GGمراه ب GGا ه GGفت ف GGیصد
قGلعی و مGقدار کGمی آهGن و نGکل ،بGه کGار رفGته انGد .ایGن تGرکGیب بGه بGاور کGالGی ،نGمایGانGگر مGرحGلهٔ
اول دوران فلزکاری برونز را بیان می دارد.
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هGGم چGGنان ابGGزار سGGنگی دسGGتساخGGت بGGه صGGورت فشGGرده بGGه وسGGیل ٔه دوپGGری )  (۱۹۷۲:۷۵بGGیان
شGده اسGت .در ایGن جGا از سGنگ چGقماق ،تGیغ هGای داس ،تGیغ هGای دیGگر ،مGمکن حGکگر ،تGیغ
هGای بGرنGده بGرای تGراشGه سGازی ،تGیغه گGک هGای دیGگر ،امGا ،نGی هGندسGی ،یGافGت شGده انGد .ایGن
شGGرحGGی کGGه دوپGGری داده اسGGت بGGه دوران سGGفالGGگری نGGوسGGنگی هGGمسو مGGی بGGاشGGد .ابGGزار هGGای
اسGGتخوانGGی شGGامGGل سGGوراخ گGGر ،دسGGته هGGاون و سGGوزن هGGا مGGی بGGاشGGند .جGGانGGداران ایGGن سGGاحGGه،
گ GGوس GGپند ،ب GGز و گ GGاو اه GGلی و م GGمکن اس GGپ م GGی ب GGاش GGند )،دوپ GGری.(۷۵ :۱۹۷۲ ،۲۶ :۱۹۶۷ ،
ام GGا ،م GGا ه GGنوز ب GGایس GGت م GGنتظر گ GGزارش ه GGمه ج GGان GGبه ب GGاش GGیم .دوپ GGری)  (۱۹۶۷:۲۶وج GGود م GGمکن
تفال ٔه لبلبو به حیث یک خوراک مهم را نیز به میان کشیده است.
شGG G Gرح سGG G GفالGG G Gگری بGG G Gه صGG G Gورت کGG G GامGG G Gل از سGG G Gوی ) دوپGG G Gری و کُGG G Gلب ،۱۹۷۲:۳۳-۴ ،دوپGG G Gری
 (۱۹۶۷:۲۵،۱۹۷۲:۷۵ب GGه دس GGت نیس GGت .ی GGک ن GGوع س GGفال را ب GGه ح GGیث س GGفال ن GGرم ش GGرح ش GGده
اس GGت ک GGه ه GGمان GGندی ب GGا س GGفال GGگری ن GGوس GGنگی دارد و دی GGگری س GGفال خ GGاکس GGتری س GGخت ک GGه ب GGه
صGGورت بGGه تGGر ،نسGGبت بGGه سGGفالGGگری نGGوسGGنگی ،آتGGشکاری شGGده اسGGت بGGا نGGقش هGGای خGGط کGGژ و
مGG Gژ در زیGG Gر گGG Gردن ) دوپGG Gری .(۷۵ :۱۹۷۲ ،۲۶ :۱۹۶۷ ،هGG Gر دو نGG Gوع ،بGG Gه دسGG Gته مGG Gاده هGG Gای
درشGت کGه حGرارت داده شGد انGد مGانGند سGنگ گGچ ،صخGره هGای شکسGته و یGا سنگچGل یGا تGوتGه
هGGای بGGیکار .کGGوزه هGGا بGGه وسGGیله دور دادن گGGل ،بGGاال نGGمودن کGGناره هGGا بGGه وسGGیل ٔه دسGGت و شGGکل
دهGGی کGGه مGGمکن از چGGرخ آهسGGته و یGGا َدور دادن سGGاده کGGناره هGGا کGGار گGGرفGGته بGGاشGGند ،سGGاخGGته
شGده انGد .گGردن کGوزه هGای جGدا سGاخGته شGده و بGعد بGه خGود کGوزه پGیونGد داده مGی شGده اسGت.
ک GGوزه ه GGا س GGطح ه GGموار داش GGته ان GGد ام GGا ،ن GGشان GGه ه GGای GGی از ل GGشمساز ی GGا خ GGود ل GGشمی ،شس GGنت،
نGقش یGا صGیقل در آن هGا دیGده نGمی شGونGد .در کGنار خGط هGای کGژ و مGژ کGه ذکGر شGدنGد ،تGنها
در یGG Gک مGG Gورد مGG Gی تGG Gوان از  ٫٫چGG Gیز دکGG Gمه مGG GانGG Gند آرایGG Gشی ،،نGG Gام گGG GرفGG Gت ).دوپGG Gری و کُGG Gلب،
 ،(۱۹۷۲:۳۴دوپGری)  (۱۹۷۲:۷۵یGادداشGت نGموده انGد کGه چGند تGا سGفالGی کGه نGشانGه هGایGی از
فGGشار سGGبد دارنGGد ،دیGGده شGGده انGGد ،امGGا ،مGGمکن بGGه فGGن تGGولGGید پGGیونGGد داشGGته بGGاشGGد تGGا آرایGGشی.
بGGخش زیGGاد کGGوزه هGGا کُGGره یGGی بGGوده بGGا زیGGر هGGموار و یGGا مGGمکن گGGرداگGGرد .الGGبته شGGکل هGGای زیGGر
کوزه های نیز ثبت شده اند.
بGخش زیGاد ایGن سGاحGه بGه پGایGان هGزار ٔه شGشم پGیش از عGیسا کGه مGی تGوان آن را دوران بGرونGز
خGوانGد ،تGعلق دارد .بGه ایGن گGونGه یGکی از اولGین تGاریGخ هGایGی در مGورد ایGن دوران هسGت کGه ثGبت
شGده و بGایGد بGه دور اهGلی سGازی گGاو و خGر هGمراه بGاشGد .هGرگGاه سGاحGه دیGگری کGشف گGردد،
کGG Gار مGG Gهمی هسGG Gت .تGG Gا آن گGG GاهGG Gی کGG Gه بGG Gه آگGG GاهGG Gی هGG Gای بGG Gیش تGG Gری چGG Gی از شGG Gمال و جGG Gنوب
افGغانسGتان بGه دسGت بGیاوریGم ،ایGن رقGم در صGدر قGرار دارد .تGا حGال مGا چGی در شGمال و چGی
هGم در جGنوب بGه حGضور فGلزهGای بGیش از یGک و نGیم هGزاره دسGت نGیافGته ایGم .از آن جGایGی کGه
یGافGته هGای سGفالGی بGه صGورت دقGیق دسGته بGندی نشGده انGد ،نGمی تGوان از یGک فGرهGنگ مGعین بGا
استفاده از اثر های غا ِر مار ،سخن زد.
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افغانستا ِ
ن جنوبی
ت GGا ح GGال آگ GGاه GGی م GGا در ای GGن م GGورد از س GGه س GGاح GGه ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد :م GGون GGدی GGگک )،ک GGاس GGال،
 ،(۱۹۶۱ده م GGورزی غ GGون GGدی ـ ت GGپ ٔه ده م GGورزی ـ ) دوپ GGری (۱۹۶۳ ،و س GGید ق GGلعه ت GGپه ـ ت GGپ ٔه ق GGلعهٔ
سGید ـ فGیرسGرویGس ) ،(۱۹۵۶ ،شGفر (۱۹۷۲ ،۱۹۷۱ ،و سGه سGاحٔ Gه مGورد کGاوش در سیسGتان)
فGGیرسGGرویGGس ،۱۹۵۶ ،هGGامGGونGGد  ،۱۹۷۰ ،HammondدالGGس .(۱۹۷۲ ،بGGا هGGمه محGGدودیGGت هGGا،
انGدازه نGمونGه هGای کGافGی هسGت کGه بGگویGیم ،جGنوب افGغانسGتان سGاحٔ Gه بGسیار مGهم بGرای درک
ان GGتقال ب GGه دوران الی GGه ب GGندی ه GGمبوده GGای اج GGتماع GGی و ه GGم چ GGنان وارد ن GGمودن اث GGر ه GGمه ج GGان GGبهٔ
فGرهGنگی بGر هGمسایGگان مGی بGاشGد .مGونGدیGگک ،بGرای زمGان هGای دراز از اهGمیت بGاالیGی در ایGن
سGGاحGGه مGGیان فGGالت غGGربGGی ایGGران و وادی سGGند ،بGGرخGGوردار بGGوده اسGGت .کGGاوش هGGای جGGدیGGدی در
تGپ ٔه یGحیا) ملGبرگ ـ کGارلGوسGکی (۱۹۷۰ ،و شهGر سGوخGته ) تGوسGی (۱۹۶۹ ،نGقش بGسیار مGهمی
در آگGاهGی مGا در ایGن سGاحٔ Gه بGزرگ داشGته اسGت .هGم چGنان سGاحGه هGای یGاد شGده در جGریGان
پGیونGد و رابGطه بGا مGونGدیGگک ،اهGمیت زیGادی را نGصیب شGده انGد .آگGاهGی از مGونGدیGکگ و سGاحGه
هGای نGزدیGک چGون ده مGورزی غGونGدی ـ تGپ ٔه ده مGوزی ) بGعد ده مGورزی( و سGید قGلعه تGپه ) بGعد
سGید قGلعه( اطGالع هGای زیGادی را در مGورد رونGد فGرهGنگی کGه سGاحٔ Gه بGلوچسGتان و وادی سGند و
بGGاالتGGر آسGGیای مGGرکGGزی شGGوروی و شGGرق ایGGران را بGGا هGGم پGGیونGGد مGGی دهGGد ،بGGرای مGGا فGGراهGGم مGGی
نمایند.
دلیل ها و واقعیت های جغرافیایی
در سGGاح ٔ Gه مGGونGGدیGGگک ،یGGک سGGلسله پُشGGته هGGایGGی کGGه در بGGخش کGGوهسGGتانGGی در  ۵۵ک.م .شGGمال
غGGرب کGGندهGGار مGGدرن قGGرار دارنGGد ،یGGافGGت شGGده انGGد .ایGGن هGGا در بGGاالی سGGرازیGGری دریGGای کGGشک
نGخود کGه تGا حGدودی بGا رود ارغGنداب کGه از غGرب کGندهGار مGی گGذرد ،مGتساوی سGیر مGی نGمایGد،
قGG Gرار دارنGG Gد .دریGG Gای کGG Gشک نGG Gخود ،بGG Gه سGG Gوی جGG GنوبGG Gغرب جGG GریGG Gان مGG Gی یGG GابGG Gد و در  ۱۱۰ک.م
جGنوبGغرب کGندهGار بGه آن مGی پGیونGدد .ایGن سGاحGه مGانGند بGخش زیGاد افGغانسGتان خGشک اسGت.
ارغ GGنداب ،از ش GGمال ب GGه ج GGنوب ج GGری GGان م GGی ی GGاب GGد ت GGا ای GGن ک GGه از ک GGنده GGار م GGی گ GGذرد و ب GGه س GGوی
غGرب روان شGده در  ۱۳۰ک.م .جGنوبGغرب کGندهGار در حGصه بسGت بGه هGلمند مGی پGیونGدد .هGلمند
ب GGعد ب GGه س GGوی ج GGنوب و غ GGرب و ب GGعد ش GGمال س GGیر ن GGموده ت GGا ب GGه دل GGدل GGزاری ک GGه اک GGنون ب GGه ش GGدت
خ GGشک اس GGت ،و در سیس GGتان ،در م GGرز ب GGا ای GGران ق GGرار دارد ،خ GGتم م GGی ش GGود .در ای GGن ب GGخش
افGGغانسGGتان ،از دیGGد پGGیش از تGGاریGGخ ،کGGاوش کGGمی صGGورت گGGرفGGته اسGGت .پGGیش از آن کGGه دریGGای
ارغGGنداب ـ هGGلمند بGGه جGGنوبGGغرب دور بGGخورد ،آن هGGا سGGاحٔ Gه کشGGت و زراعGGت بGGخش شGGمال را از
دشGGت ریگسGGتان ،جGGدا مGGی سGGازنGGد .آن گGGاهGGی کGGه هGGلمند بGGه مGGسیر جGGنوبGGغرب سGGیر نGGمایGGد ،از
ی GGک ب GGخش خ GGشک ت GGری GGن س GGاح ٔ Gه دن GGیا م GGی گ GGذرد .ب GGه درس GGتی م GGی ت GGوان گ GGفت ک GGه ه GGلمند ی GGگان GGه
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دریGای تGمام سGال و هGمیشگی اسGت کGه مGیان دریGا هGای دجGله ـ فGرات و وادی سGند قGرار دارد.
از ای GGن رو اه GGمیت و ن GGقش آن را در رش GGد ف GGره GGنگ زم GGان پ GGیش از ت GGاری GGخ ،ن GGبای GGد از ن GGظر دور
داش GGت ).ب GGرای ب GGررس GGی درس GGت م GGحیط ای GGن س GGاح GGه ن GGگاه GGی ب GGه ف GGیرس GGروی GGس ،۱۹۶۱ ،دوپ GGری،
 (،۵۴ -۱ : ۱۹۷۳نGمود .حGضور مGونGدیGگک ،در مGیان ایGن دریGا هGا ،نGقش مGهم را در آگGاهGی از
روند فرهنگیی که در این ساحه پژواک یافته است ،می سازد.
ه GGمین گ GGون GGه وض GGع را م GGی ت GGوان در م GGورد س GGاح GGه ه GGای ده م GGورزی و س GGید ق GGلعه ک GGه ه GGر دو در
سGG Gاح ٔ G Gه  ۳۰ک.م .کGG GندهGG Gار قGG Gرار دارنGG Gد و در  ۱۰۰ک.م .جGG Gنوب غGG Gرب مGG GونGG GدیGG Gگک ،در سGG GاحGG Gه
خGیزآبGیی کGه دریGای ارغGنداب را از رود تGرنGک جGدا نGموده اسGت ،نGیز دیGد .دریGای تGرنGک در خGط
تGساوی بGا ارغGنداب سGیر نGموده و بGه دوری  ،DoriجGنوب ایGن بGخش جGریGان مGی یGابGد .دوری،
ب GGه ن GGوب GGت ب GGه س GGوی غ GGرب روان م GGی گ GGردد ت GGا در  ۷۰ک.م .ج GGنوب غ GGرب ب GGه ک GGنده GGار ب GGپیون GGدد.
ه GGمسوی GGی و ن GGزدی GGکی در ش GGبک ٔه ای GGن دری GGا ه GGا ،ب GGه ش GGدت در ب GGخش درک ج GGنوب اف GGغانس GGتان و
ساحه های زمان پیش از تاریخ ،از اهمیت برخوردار است.
موندیگک
ک GGاوش ه GGای ک GGاس GGال در م GGون GGدی GGگک ) ،ش GGکل ه GGای ۳٫۵ـ (۳٫۴ه GGنوز ه GGم ب GGه ح GGیث م GGهم ت GGری GGن
ت GGالش ه GGای ب GGررس GGیگران GGه در م GGورد دوران ه GGای پ GGسین ٔه پ GGیش از ت GGاری GGخ ش GGمرده م GGی ش GGود .در
مGGونGGدیGGگک ،در مGGیان سGGال هGGای  ،۱۹۵۰هGGیت بGGاسGGتانGGشناسGGی فGGرانGGسه یGGی در افGGغانسGGتان ،بGGه
یGGک سGGلسله کGGاوش هGGای گسGGترده یGGی در ایGGن سGGاحGGه دسGGت زدنGGد .ایGGن کGGاوش هGGا هGGفت بGGخش
مGشخص دوره هGای زیسGت را در ایGن جGا شGناسGایGی نGمودنGد کGه پGنج تGای اول مGورد تGوجGه مGا
در ایGن جGا هسGتند .از دیGد زمGانGبندی ایGن امGر سGه هGزار سGال را در بGر مGی گGیرد کGه از آغGاز
ه GG Gزار ٔه چ GG Gارم ت GG Gا ه GG Gزار ٔه دوم پ GG Gیش از ع GG Gیسا ادام GG Gه داش GG Gته اس GG Gت .در ج GG Gری GG Gان ای GG Gن زم GG Gان،
مGونGدیGگک ،از یGک دهGکدهٔ کGوچGک زراعGتی ) دور اول تGا سGوم( بGه مGرکGز شهGر مGهم ) دور چGارم
و پنجGGم( بGGدل شGGده و بGGعد در عGGصر و دوران آهGGن مGGتروک گGGردیGGدَ .دور سGGکونGGت کGGامGGل تGGنها در
تGGل و بGGلندی الGGف ) شGGکل سGGوم (۵ ،وجGGود داشGGته ،امGGا در دوران شهGGری شGGدن ،چGGندیGGن بGGخش
دیGگر پُشGته هGای نGزدیGک بGه وسGیله بGاشGنده گGان تGصرف شGده و یGا بGه سGاخGتار  ٫٫عGمومGی ،،
بGدل شGده انGد .ایGن را بGایGد یGادآور شGد کGه هGرگGاه از ایGن کGاوش هGا آگGاهGی بGیش تGری بGه دسGت
م GGی آم GGد ،در آن ص GGورت رق GGم ه GGا ب GGه م GGقدار ب GGیش ت GGری در دس GGترس م GGا ق GGرار م GGی گ GGرف GGتند .رق GGم
هGای بGه دسGت نGیامGده در گGزارش هGای سGاحGه هGا در ایGن بGخش ،حGلق ٔه گمشGده یGی را در مGورد
ج GGهان گ GGذش GGته و اک GGنون م GGی س GGازن GGد .از گ GGزارش ه GGای ب GGه دس GGت آم GGده در م GGون GGدی GGگک ،ه GGمین
اکGGنون  ۱۵سGGال و از کGGاوش هGGا بGGیش از  ۲۰سGGال مGGی گGGذرد و از کGGاوش هGGای کGGاسGGال ،مGGدت
بGیش تGری .ـ الGبته بGه بGاورم اگGر آغGاز کGاوش هGا بGاسGتانGشناسGی را در دهٔ Gه پGنجاه سGد ٔه بیسGتم
در نGظر بGگیریGم ،تGا حGال نGزدیGک بGه هGفتاد سGال مGی گGذرد .ایGن را هGم نGبایGد فGرامGوش نGمود کGه
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پGس از  ،۱۹۷۰کGار کGاوش جGدی بGنابGر دگGرگGونGی هGای سGیاسGی ،سGیر نGزولGی یGافGت .ایGن حGال
و وضGع تGا  ،۲۰۰۱ادامGه یGافGت .طGرزی ـ بGا در نGظر داشGت ایGن محGدودیGت هGا ،بGحث روی اثGر
های موندیگک ،در این جا صورت گرفته است.

شGکل سGوم  :۵مGونGدیGگک :طGرح عGمومGی بGرج و بGاروهGا و سGاخGتمان د ر مGرحGل ٔه چGارم ).کGاسGال،
.(۱۹۶۱
چینه ،الیه بندی و بنایی یا معماری
تGصرف و اسGکان اولGی در مGونGدیGگک ،مGرحGل ٔه اول ،بGه پGنج زیGردوره ( اول  ۱تGا اول  ،(۵تGقسیم
مGGی گGGردد .ایGGن رده بGGندی بGGر اسGGاس پGGیونGGد مGGیان سGGنجه هGGای سGGاخGGتاری و فGGرهGGنگی صGGورت
گ GGرف GGته ان GGد .از آن ج GGای GGی ک GGه ت GGمام ن GGمون GGه ه GGا از ی GGک ذخ GGیره گ GGاه ک GGوچ GGک ده م GGتر در  ۶م GGتر ب GGه
دسGGت آمGGده انGGد ،مGGرحGGل ٔه  ۱تGGا  ،۳بGGه شGGدت بGGا کGGمبود داده هGGا ،رو بGGه روسGGت .از سGGوی دیGGگر،
کGاوش در هGر سGه دوره در ایGن جGا ،از ژرفGای یGک و نGیم مGتر ذخGیره گGاه بGیش تGر نیسGت .دورهٔ
چ GGارم و پنج GGم ،از گس GGترده گ GGی ب GGیش ت GGری ۲۹ ،م GGتر در  ۱۸م GGتر و ذخ GGیره گ GGاه GGی ب GGیش ت GGر از
 ۲٬۵مGGتر بGGرخGGوردار هسGGت و از ایGGن رو مGGی تGGوان گGGفت کGGه بGGیش تGGر مGGکمل انGGد .دورهٔ اول و
ب GGخش زی GGاد دوم ،ب GGه ص GGورت مس GGتقیم ب GGر زم GGین ب GGکر و دس GGت ن GGخورده ی GGی ب GGنا ی GGاف GGته ان GGد ،در
حالی که دورهٔ سوم تا پنجم ،بر باالی یک دیگر با فشار ساخته و یا تحمیل شده اند.
دورهٔ اول و دوم ف GGاق GGد ک GGدام ب GGازم GGان GGده ه GGای م GGعماری ان GGد .الی GGه ب GGندی آن ه GGا ت GGنها ب GGر اس GGاس
دگ GGرگ GGون GGی خ GGاک و اب GGزار ه GGای دس GGتساز در آن ه GGا دس GGته ب GGندی ش GGده ان GGد .ک GGاس GGال ب GGه ام GGکان
وجGGود سGGاخGGتار خGGیمه مGGانGGندی بGGه ایGGن مGGرحGGله اشGGاره مGGی نGGمایGGد ولGGی شGGاهGGد هGGایGGی را کGGه ارایGGه
مGGی نGGمایGGد ،چGGندان قGGابGGل قGGبول نیسGGتند .اولGGین سGGاخGGتار مGGوقGGتی یGGا دایGGمی در دورهٔ سGGوم دیGGده
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مGی شGود کGه از دو دیGوار پGخسه یGی سGاخGته شGده انGد .سGاخGتار پGخسه یGی یGک شGیوهٔ مGعماری
هسGت کGه  ٫٫خGمیر  ،،سGاخGتمان از تGرکGیب گGل و بGه صGورت مGعمول کGاه ،کGه در هGوای آزاد،
حGرارت داده مGی شGود ،جGور مGی گGردد .ایGن مخGلوط بGعد در بGلندی کGم تGر از یGک مGتر سGاخGته
مGGی شGGود و بGGعد مGGی گGGذارنGGد تGGا خGGشک گGGردد .آن گGGاه کGGه خGGشک شGGد ،گGGل دیGGگر را بGGر بGGاالیGGش
قرار می دهند و این کار را تا زمانی که به بلندای مورد نیاز برسد ،ادامه می دهند.
اولGGین سGGاکGGنان در سGGاخGGتمان خشGGت گGGلی در دورهٔ  ۴و  ۵مGGی زیسGGته انGGد .سGGاخGGتار دورهٔ ،۴
دارای اتGاق هGای یGگانGه بGه شGکل مسGتطیل بGا انGدازه هGای گGونGه گGون مGی بGاشGد .دو بGخشی کGه
بGه صGورت کGامGل کGاوش در آن هGا صGورت گGرفGته انGد ،بGا مGقایGسه بGا بGخش هGایGی کGه در آن هGا
ک GGاوش ک GGام GGل اج GGرا نش GGده اس GGت ،ب GGه ان GGدازهٔ  ۳در  ۲م GGتر ب GGوده و ک GGوچ GGک ان GGد .دی GGوار ه GGا ب GGه
صGG Gورت یGG Gک خشGG Gتی و یGG Gا دو خشGG Gتی کGG Gه بGG Gسیار درشGG Gت و کGG Gلفت انGG Gد ،سGG GاخGG Gته شGG Gده و دو
س GGاخ GGتار ک GGام GGل دارای راه خ GGروج م GGی ب GGاش GGند .در ب GGسیاری از س GGاخ GGتمان ه GGا دی GGوار ه GGا ،از
داخGGل و خGGارج بGGه وسGGیله مGGواد تGGقویGGتگر ،مGGحکم شGGده انGGد .شGGکل مسGGتطیل ،تGGنور هGGای داخGGلی
ی GGا اج GGاق ه GGای در ه GGر س GGه ب GGخش وج GGود دارن GGد .ای GGن خ GGصوص GGیت و ش GGاخ GGصه ب GGا اس GGتفاده از
پGخسه و چGند سGانGتی مGتر بGلند تGر از سGطح زمGین سGاخGته شGده انGد .آگGاهGی مGا از دورهٔ چGارم
به سبب این که با ساختمان مرحل ٔه پنجم ،جریانش به هم خورده است ،نا مکمل است.
بGا دورهٔ پنجGم دگGرگGونGی جGالGبی در فGن سGاخGتمان ( شGکل .سGوم  ۶الGف( رخ مGی دهGد .در ایGن
ب GGخش ب GGا ح GGضور ته GGداب GGی از پ GGسخه ،در ب GGرخ GGی م GGورد ه GGا ه GGمراه ب GGا س GGنگ ه GGا ،پ GGای GGین مح GGل
زیسGت ( زیGر دیGوار ( ،ویGژه گGی مGی یGابGد کGه در مGحکمسازی دیGوار هGا نGقش مGهمی بGازی مGی
نGGمایGGند .سGGاخGGت خGGانGGه هGGا هGGمچنان بGGه شGGکل مسGGتطیل ادامGGه دارد و سGGه تGGایGGش دارای دیGGوار
ج GGدا س GGازی داخ GGلی ان GGد ک GGه ب GGرای رف GGت و آم GGد از ی GGک خ GGان GGه ب GGه دی GGگری ،درب GGی ه GGم دارن GGد.
دسGترسGی بGه داخGل سGاخGتمان از راه دروازه جGانGبی صGورت مGی گGرفGته اسGت .امGا ،بGرخGی از
س GGاخ GGتمان ه GGا و ت GGعمیر ه GGا دارای چ GGنین دروازه ی GGی ن GGبوده و ن GGمای GGان GGگر ای GGن واق GGعیت اس GGت ک GGه
داخ GGل ش GGدن از راه ب GGاالی GGی و ی GGا ب GGام اج GGرا م GGی ش GGده اس GGت .در ای GGن ج GGا دو ن GGمون GGه ت GGنوره GGای
مستطیل ثبت شده اند.
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شکل سوم) ۶ :پ( :موندیگک الف ،نقش ٔه ساختمان ها ،دو  ۳ب.
جGGالGGب تGGر از هGGمه حGGضور دو تGGنور بGGزرگ از خشGGت خGGام و پGGخسه مGGی بGGاشGGد کGGه شGGکل  Uرا
دارا مGGی بGGاشGGند کGGه در سGGاحٔ Gه روبGGاز بGGیرونGGی سGGاخGGته شGGده انGGد .آزمGGایGGش ایGGن تGGنور هGGا نGGشان
م GGی ده GGد ک GGه در آن درج ٔ Gه ح GGرارت م GGیان  ۶۰۰ت GGا  ،۱۰۰۰درج GGه س GGان GGتیگراد م GGی رس GGیده اس GGت.
جGGای ایGGن تGGنور هGGا در یGGک فGGضای بGGاز در بGGیرون قGGرار دارد ،امGGا ،نGGزدیGGک سGGاکGGنان اسGGت و از
ایGن رو مGمکن کGه آغGاز سGاخGت یGک جGای ویGژه یGی را بGرای کGار خGاص ،نGشان بGدهGد .از نGمونGه
هGای محGدود و کGم ،چGنین بGه نGظر مGی رسGد کGه آغGاز افGزایGش سGاخGتار هGای بGزرگ تGری را کGه
بGا دورهٔ پنجGم پGیونGد دارنGد ،نGیز نGشانGی مGی نGمایGد .ایGن افGزایGش تGا سGه چGند را نGشان مGی دهGد
)  ۹م GGتر در  ۶م GGتر( .دوره پنج GGم و م GGرح GGل ٔه ی GGک ،از دی GGد قش GGر ب GGندی ی GGا چ GGینه ب GGا ذخ GGیره ی GGی از
نGوع هGای گGونGه گGون تGکه پGاره هGا و بGازمGانGده هGا هGمراه هسGت و چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن
ب GGخش ب GGرای م GGدت GGی زیس GGتگاه ن GGبوده اس GGت .گ GGون ٔ Gه س GGاخ GGتار زیس GGت ک GGه در م GGرح GGل ٔه اول  ۴ت GGا ،۵
شGرح شGد ،نGمونGه یGی را در بGر مGی گGیرد کGه تGا مGرحGل ٔه پنجGم ادامGه یGافGته اسGت .ایGن را بGایGد یGاد
نGGمود کGGه کGGاسGGال بGGه خGGاطGGری کGGه نGGتوانسGGته مGGیان ایGGن هGGا تGGفاوت دقGGیقی را نGGشان بGGدهGGد ،زیGGرا
م GGرح GGله ب GGندی زم GGان GGی م GGیان م GGرح GGل ٔه اول  ۱ت GGا  ،۳و اول  ۴ت GGا  ،۵را ن GGنموده اس GGت ،م GGورد ان GGتقاد
قGGرار گGGرفGGته اسGGت ).بGGه صGGورت نGGمونGGه فGGیرسGGرویGGس ،(۱۲۷ :۱۹۷۱ ،ایGGن امGGر بGGیش تGGر بGGه سGGببی
صGورت گGرفGته اسGت کGه شGاهGد هGای مGتفاوتGی از دیGد مGعماری و سGفالGگری وجGود داشGته انGد.
مGسالGه سGفال هGا ،بGعد تGر مGورد بGحث قGرار مGی گGیرد ،امGا در مGورد شGاهGد هGای مGعماری ،گGپ
کGاسGال در مGورد دورهٔ واحGدی درسGت اسGت .از آن جGایGی کGه نGمونGه هGا بGه شGدت کGم از مGرحGله
اول  ۱ت GGا  ،۳ب GGا م GGقای GGس ٔه م GGرح GGل ٔه اول  ۴ت GGا  ،۵ی GGا م GGرح GGله ه GGای دی GGگر وج GGود دارن GGد ،ن GGادرس GGت
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خ GGواه GGد ب GGود ت GGا دس GGت ب GGه ت GGقسیمبندی الی GGه ه GGا و چ GGینه ه GGا ،ب GGر اس GGاس ح GGضور و ی GGا غ GGیاب
معماری ها ،جدی زد.
مGGرحGGل ٔه دوم ،نGGیز بGGر سGGه دورهٔ دوم  ۱تGGا  ،۳تGGقسیم شGGده اسGGت کGGه خGGود بGGار دیGGگر بGGه الGGف و ب،
) شGکل سGوم ۶ب ـ ت( ،دسGته بGندی شGده انGد .دیGوار هGا از خشGت خGام ،بGا تهGداب زیGریGن کGه
از پGGسخه پُGGر شGGده اسGGت و یGGا از بGGقایGGای دیGGوار دیGGگری از ) مGGرحGGل ٔه اول  (۵بGGرای مGGحکمکاری
بهGره گGرفGته شGده اسGت ،سGاخGته شGده انGد .تGنها سGاخGتار مسGتطیل شGکل شGناخGته شGده اسGت،
امGا نGی مGانGند مGرحGل ٔه اول ،بGه دو اتGاق کGه یGکی کGوچGک تGر از دیGگری اسGت ) ،دو مGتر در ۴٫۴
مGتر در بGرابGر  ۴٫۵مGتر در  ۶مGتر( تGقسیم شGده انGد و هGر دو بGا دربGی بGه هGم پGیونGد دارنGد .در
دوره ه GGای ۱و  ۲ب GGخش زی GGاد ات GGاق ه GGا مخ GGرج ب GGیرون GGی دارن GGد در ح GGال GGی ک GGه در دورهٔ  ،۳ت GGنها
یGک چGنین مGدخGلی یGافGت شGده اسGت .در دیGوار هGای داخGلی و خGارجGی ،چGند تGا کGلکینچه و تGاق
دیGده مGی شGونGد .یGکی از شGاخGصه هGای ایGن مGرحGله ،مGتکاثGف بGودن بGیش تGر سGاخGتار هGا مGی
باشند.
پGنج تGعمیر در مGرحGل ٔه دوم  ،۱هGم چGنان دارای یGک اجGاق مسGتطیل داخGلی مGرکGزی کGه بGر زمGین
قGرار دارد و از پGسخه سGاخGته شGده اسGت ،مGی بGاشGد .بGا آن هGم ایGن اجGاق هGا در درون شGان
در بGGخش مGGرکGGزی چGGقوریGGی بGGرای آتGGش دارنGGد .ایGGن امGGر تGGا پGGایGGان اسGGکان ایGGن سGGاحGGه ،ادامGGه
داشGته اسGت .یGک سGاخGتار واحGدی یGافGت شGده اسGت کGه هGمان چGقوری مسGتطیل را دارد ،بGا
پGسخه سGاخGته شGده اسGت و بGا خGاکسGتر و تGوتGه ریGزه هGای بGاقGیمانGده پُGر گGردیGده و بGخش زیGاد
زمGGین را در بGGر گGGرفGGته اسGGت .حGGضور ایGGن چGGقوری بGGیانGGگر وظGGیفه ویGGژه یGGی ) مGGمکن آشGGپزی ؟(
بGGه دوش داشGGته اسGGت .یGGک بGGخش بGGاز و بGGزرگ را چGGنین پGGنداشGGته انGGد کGGه مGGمکن آغGGیل رمGGه یGGی
بGوده بGاشGد .آخGر ایGن کGه اتGاق دیGگری یGک سGاخGتار پGسخه یGی نGیم دایGره یGی دارد کGه بGه یGکی
از دیوار های چسپیده است که ممکن گدام غله )؟( بوده باشد.
در مGGرحGGل ٔه دوم ،بGGه تGGعداد مجGGموع سGGاخGGتمان هGGا ،بGGا آن کGGه فGGضای بGGاز هGGم چGGنان بGGاقGGیمانGGده،
افGGزوده گGGردیGGده اسGGت .بGGا آن هGGم ،بGGدون شGGک کGGه ایGGن سGGاح ٔ Gه بGGاز بGGه حGGیث آغGGیل جGGانGGداران بGGه
کGار مGی رفGته اسGت ،زیGرا اکGنون در آن دیGوار جGداگGری سGاخGته شGده اسGت و دو تGنور بGا اتGاق
هGای مسGتطیل شGکل دارد .مجGموع سGاخGتمان هGای شGمال از روی ایGن کGه در آن چGاهGی ) بGا
قGطر یGک مGتر و ژرفGای  ۸مGتر( ،در خGاک بGکر شGکل سGوم ب و سGوم ۸ ،الGف ،کGنده شGده اسGت.
بGخش بGاالیGی چGاه بGا پGوش هشGت ضGلعی از خشGت خGام بGا بGلندی یGک مGتر پGوشGانGیده مGی شGده
اسGGت ،در حGGالGGی کGGه دیGGوار داخGGلی چGGاه بGGا پGGسخه پGGوش شGGده اسGGت .سGGاحGGه یGGی کGGه چGGاه را از
عGGمارت هGGای نGGزدیGGک جGGدا مGGی سGGاخGGت ،در یGGک خGGط بGGه وسGGیل ٔه جGGغل ٔه سGGنگ هGGا پGGوشGGانGGیده شGGده
اس GGت .در ب GGخش ج GGنوب GGی چ GGاه ،ی GGک ف GGضای ب GGاز ک GGوچ GGک اس GGت ک GGه در آن ی GGک ت GGنور مس GGتطیلی
قGرار دارد و چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه مGیان ایGن دو سGاخGتار پGیونGد کGاریGی وجGود داشGته اسGت.
پGGیونGGد جGGالGGب دیGGگری در خGGط ایGGن امGGر هسGGت کGGه هGGر عGGمارت دور ایGGن بGGخش یGGک اجGGاق داخGGلی
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داشGGته اسGGت .ایGGن هGGا نGGشان مGGی دهGGد کGGه ایGGن بGGخش از دیGGد کGGار و بGGار از دیGGگران جGGدا بGGوده
است.
مGرحGل ٔه دوم ۳ ،الGف ،دچGار چGنین دگGرگGونGی مGی شGود کGه در آن تGعداد عGمارت هGا کGاهGش مGی
یGابGد و سGاحGه بGاز افGزایGش .تGنها و بGه صGورت روشGن امGکان یGک دروازه بGیرونGی در دورهٔ سGوم
الGف دیGده شGده اسGت و در  ۳ب ،یGافGت نشGده اسGت .عGدم وجGود چGنین راه خGروجGی ،کGاسGال را
بGر آن واداشGت کGه بGگویGد تGا دیGوار هGای عGمارت نGقش مGحکمگری را بGرای یGک سGاخGتار چGوبGی
بGاالیGی یGا طGبق ٔه بGاالیGی و دوم داشGته انGد ،امGا ،اجGاق هGای داخGلی و زمGین گGلی مGمکن ایGن را
نGشان بGدهGد کGه راه دخGول از بGام بGوده بGاشGد .یGک واقGعیت دیGگر در نGظر گGرفGته نشGده اسGت و
آن ،ج GGا ب GGه ج GGای GGی اج GGاق ه GGای داخ GGلی ان GGد :در دورهٔ  ۳ال GGف ،ی GGگان GGه ات GGاق ب GGا اج GGاق داخ GGلی
هGGمانGGی هسGGت کGGه راه خGGروجGGی نGGیز دارد .از مGGیان سGGه اتGGاق دیGGگر بGGا اجGGاق هGGا در  ۳ب ،تGGنها
ی GGکی ب GGدون ش GGک دارای راه خ GGروج GGی نیس GGت ) و ای GGن اج GGاق ک GGمبود چ GGقوری آت GGش دارد( .از
سGوی دیGگر ،دیGگر عGمارت هGا دارای اجGاق هGا بGه صGورت دقGیق و کGامGل کGاوش نشGده انGد و از
ایGن رو یGک راه بGیرونGی را نGمی تGوان نGادیGده گGرفGت .نGکت ٔه مGهم دیGگر ایGن کGه بGه نGدرت در مGرحGله
هGای دیGگر اتGاق هGای بGدون دروازهٔ خGروجGی کGه اجGاق داشGته بGاشGند ،دیGده شGده اسGت .بGه ایGن
گGونGه مGی تGوان نGتیجه گGرفGت کGه اتGاق هGای بGدون راه خGروجGی غGیر مGسکون بGوده و بGرای اجGرای
کGGار هGGای ویGGژه یGGی ،مGGانGGند گGGدام کGGه دیGGگر نGGیازی بGGه راه خGGروجGGی نGGدارنGGد یGGا مGGورد پGGسند دیGGده
نGمی شGدنGد ،بGه کGار مGی رفGته انGد .یGک تGنور بGزرگ خشGت خGام مسGتطیل ،بGا دو اتGاقGک هGایGی بGه
شGGکل یGGو  ،uدر فGGضای بGGاز در دور ٔه  ۳الGGف ،سGGاخGGته شGGده اسGGت .از ایGGن تGGنور در دور ٔه  ۳ب،
بGا افGزودی دو اتGاق یGو  uشGکل دیGگر ،کGه در سGاحٔ Gه بGاز در دورهٔ سGوم الGف ،سGاخGته شGده بGود،
بهGGره گGGرفGGته مGGی شGGده اسGGت .هGGمانGGند ایGGن سGGاخGGتار ،یGGعنی تGGنوری بGGا خشGGت خGGام و دارای سGGه
اتGGاقGGک یGGو  uشGGکل ،در فGGضای بGGاز دیGGگری در ۳ب ،نGGیز سGGاخGGته شGGده اسGGت .آخGGر ایGGن کGGه یGGک
حGGوض و کGGاسGGه دایGGره یGGی ویGGژه یGGی از پGGسخه در داخGGل یGGکی از عGGمارت هGGای ۳ب ،بGGنا یGGافGGته
است.
دل GGیلی وج GGود ن GGدارد ک GGه ط GGرح ک GGاس GGال را در م GGورد الی GGه ب GGندی ی GGا چ GGینه ب GGندی م GGرح GGل ٔه دوم ،زی GGر
پ GGرس GGش ب GGرد .ی GGکی از ن GGشان ه GGای روش GGن ،ادامٔ G Gه ای GGن ام GGر در چ GGارچ GGوب رش GGد ع GGمارت ه GGا و
س GGاخ GGتار ه GGا در م GGرح GGله ی GGک و دو م GGان GGند ه GGمه دس GGته ب GGندی ه GGای ف GGره GGنگ م GGادی ،وج GGود دارد.
تGصویGر عGمومGی تGداوم سGاخGتاری نGمایGانGگر ایGن واقGعیت هسGت کGه رشGد نGفوس و دگGرگGونGی در
ن GGوع و گ GGون ٔ Gه س GGاک GGنان ی GGک ده GGکده ،رخ GGداد داده اس GGت .ب GGا آن ه GGم ،ی GGک رش GGد م GGهم م GGرح GGل ٔه دوم،
مGGمکن ایGGن بGGاشGGد کGGه تGGفاوت هGGایGGی مGGیان کGGارکGGردهGGای یGGک سGGاحGGه و داخGGل یGGک نGGشیمنگاه ،بGGه
میان آمده باشد.
بGاقGیمانGده هGا در مGرحGل ٔه سGوم بGا مGرحGل ٔه دوم بGه شGدت در تGضاد انGد .ایGن امGر نGشان مGی دهGد
ک GGه ی GGک دورهٔ  ٫٫ش GGور ،ه GGیجان و گس GGترش ،،ک GGه در ب GGراب GGر کُ GGندی و  ٫٫خ GGفقان  ،،م GGرح GGل ٔه دوم
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قGرار دارد ،در ایGن جGا رخGداده اسGت .بGا آن کGه مGرحGل ٔه سGوم شGاهGد بGرخGی دگGرگGونGی هGای مGهم
و جGدی در فGرهGنگ مGادی بGوده اسGت ،امGا ،نGشان مGی دهGد کGه از دیGد الیGه بGندی و سGاخGتمانGی
ادامٔ Gه هGGمان مGGرحGGل ٔه دوم اسGGت .کGGاسGGال مGGرحGGل ٔه سGGوم را بGGه زیGGر بGGخش هGGای یGGک تGGا شGGش دسGGته
بندی نموده و هم چنان دور سوم  ۶را به الف ،ب و ت ،جدا ساخته است.
عGمارت هGای مGرحGل ٔه سGوم از دیGد بGه کGارگGیری خشGت خGام هGمانGند مGرحGل ٔه یGک و دو ،اسGت .بGا
آن هGم ،آن گGونGه کGه در سGاخGتار شGکل پGیشین دیGده شGد کGه عGمارت هGا دارای یGک اتGاق بGزرگ
و یGک کGوچGک بGودنGد ،بGه نGدرت تGکرار مGی شGونGد( .تGنها یGک نGمونGه در سGوم  ۱و سGوم  ۶ت( دیGده
مGی شGونGد .در جGریGان کGاوش هGای مGرحGل ٔه سGوم ،مGا شGاهGد ایGن هسGتیم کGه بGر تGعداد عGمارت هGا
افGزایGش چGشمگیری رخ مGی دهGد .ایGن امGر بGیانGگر افGزایGش نGفوس را مGی دهGد ،امGا ،بGایGد ایGن
امGGر را در نGGظر گGGرفGGت کGGه آیGGا هGGم ٔه ایGGن سGGاخGGتمان هGGا سGGاکGGنانGGی داشGGته انGGد؟ سGGاخGGتمان هGGای
م GGرح GGل ٔه س GGوم ۱ ،ت GGا  ،۵گ GGون GGه ه GGای زی GGاد دوب GGاره س GGازی را م GGان GGند اف GGزودن دی GGوار ه GGای دی GGگری،
دگGرگGونGی هGای داخGلی و تGرمGیم را نGشان مGی دهGد(  .شGکل  ۳شGماره  .(۷دیGوار هGا در مGرحGلهٔ
سGوم  ۲تGا  ،۵مGانGند سGاخGتمان هGای پGیشین ،زیGرسGاخGت مGحکم نGدارنGد .در جGریGان مGرحGل ٔه سGوم
مGا بGه چGنان سGاخGتمان هGایGی دسGت یGافGته ایGم کGه دارای دیGوار هGای مشGترک ،یGا بGسیار نGزدیGک
بGه هGم بGوده انGد .ایGن امGر مGمکن یGک واحGد اجGتماعGی ـ اقGتصادی را نGشان بGدهGد .فGضای بGاز
م GGیان ای GGن س GGاخ GGتمان ه GGای دره GGم پ GGیچیده و ان GGبوه ،ب GGسیار ن GGادق GGیق ان GGد ک GGه م GGمکن ای GGن واح GGد
اج GGتماع GGی ـ اق GGتصای ب GGه ص GGورت ن GGا م GGنظم ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت و ی GGا ب GGر اس GGاس ک GGدام رون GGد
فGرهGنگی بGه شGدت بGغرنGج و پGیچیده یGی ،شGکل گGرفGته بGاشGد .راه داخGلی بGه ایGن سGاخGتمان هGا
یGا از دروازهٔ عGقبی بGوده و یGا از پشGت بGام .جGالGب ایGن هسGت کGه هGر عGمارتGی کGه دارای اجGاق
داخGلی انGد ،هGم چGنان دروازه هGای عGقبی دارنGد .عGمارت هGایGی بGدون ایGن چGنین اجGاق هGا در
این دید بسیار متغییر بوده اند.
تGGنور هGGای بGGزرگ مسGGتطیل خشGGت خGGام ،دارای چGGند تGGا اتGGاقGGک ،بGGرای آخGGریGGن بGGار در مGGرحGGلهٔ
سGوم ،۴ ،دیGده شGده انGد .آن گGونGه کGه کGاسGال نGظر دارد اگGر ایGن تGنور هGای بGزرگ گGنبد دار کGه
آخGGر از هGGمه در ایGGن مGGرحGGله پGGدیGGدار شGGده انGGد ،پGGیونGGدی بGGا کGGوره هGGای خشGGت پGGخته پGGزی دارنGGد،
مGمکن ربGطی بGا ایGن دو واقGعیت داشGته بGاشGد :رشGد گGونGه هGایGی از هGنر سGفالGگری در مGرحGلهٔ
چGارم هGمراه بGا نGاپGدیGدی  ٫٫تGنور هGای خشGتپزی ،،آن هGم در محGل مGسکونGی ،سGخن از تGراکGم
صGGنعتی سGGازی ایGGن پGGدیGGده مGGی زنGGد .دوم ،نGGاپGGدیGGدی آن هGGا در مGGرحGGله چGGارم ،مGGمکن پGGیونGGدی بGGه
عملکرد خاصی باشد که به این مرحله به ثبت رسیده است.
یGGک عGGمارت مGGربGGعی در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ۱و  ،۲نGGشان مGGی دهGGند کGGه چGGی گGGونGGه بGGام هGGای مGGحکم
س GGاخ GGته ش GGده ان GGد .در درازی ی GGک دی GGوار در ب GGخش ب GGاالی GGی ،ی GGک ت GGعداد ات GGاق ه GGای دی GGواری ب GGه
شGکل مGثلث دیGده شGده انGد کGه دارای بGرخGی تGوتGه هGایGی از مGیله هGای چGوبGی انGد .مGمکن اسGت
کGه سGتون هGای اسGاسGی چGوبGی در بGخش پGایGانGی قGرار داده شGده و آن را بGا سGتون کGوچGک بGر
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بGاالیGش در آخGریGن بGخش چGوب ،تGا بGه آخGر ،مGحکم کGرده بGاشGند .چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن
ت GGاق ه GGا س GGتون چ GGوب GGی را م GGحکم ن GGگه داش GGته ب GGاش GGند .ب GGلندای ای GGن ات GGاق از ی GGک م GGتر و ه GGفتاد
سGانGتی کGه بGه مGشکل مGی تGوان در آن تGمام قGد ایسGتاد ،نیسGت .در مGرحGل ٔه سGوم ،کGلکینچه هGا
مشاهده شده اند و در یک جای  ٫٫بادرو  ،،ی از خشت خام یافت شده است.

شکل سوم) ۷ :الف( :موندیگک الف ،نقش ٔه ساختمان ها ،سوم .۲
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1

پارهٔ سوم

باستانشناسی افغانستان

1

سGه چGاه ،یGا سGه بGخش سGاخGتمانGی یGک چGاه ،در مGرحGله دوم  ،۲یGافGت شGده اسGت( .شGکل  ۳و
 ۷الGGف( .بGGا تGGفاوت از چGGاه مGGرحGGل ٔه دوم ،ایGGن چGGاه هGGا یGGک چGGقوری دایGGره یGGی سGGاده انGGد کGGه بGGر
زمGین بGکر کGنده شGده انGد .بGا آن هGم ،خGالف چGاه پGیشین ،ایGن چGاه هGا در حGویGلیی قGرار دارد
کGه بGه وسGیله عGمارت هGا احGاطGه شGده انGد .یGک تGنور خشGت خGام دارای اتGاقGک هGای زیGاد ،نGیز
در هGمین احGاطGه وجGود داشGته اسGت .خGصوصGیت هGای سGاخGتاری جGالGب دیGگری کGه در مGرحGله
سGوم ،دیGده شGده انGد :یGک پGایٔ Gه مGرکGزی از خشGت آتGش دیGده در داخGل اتGاق سGوم  ،۳و چGوکGیی
که در تمام سه دیوار در اتاق سوم  ،۴کشیده شده است.
یGکی از مGهم تGریGن خGصوصGیت هGای مGرحGل ٔه سGوم  ،۴سGاخGنت بGرنGد ٔه حGفاظGتی دیGوار در جGنوب
غGرب اسGت .دیGوار از تGوتGه هGای بGزرگ گGل آتGش دیGده سGاخGته شGده اسGت و سGاحٔ Gه پشGت دیGوار
پُGرکGاری شGده اسGت .کGاسGال بGه ایGن بGاور هسGت کGه ایGن کGار بGرای دسGترسGی بGه فGضای بGیش
تGGری بGGرای سGGاخGGت بGGنا هGGای دیGGگر هسGGت .امGGا ،هGGنوز کGGارکGGرد اصGGلی ایGGن دیGGوار بGGایGGد روشGGن
گردد ،با آن که حضورش ممکن نقش مهمی بر رشد و انکشاف مرحل ٔه چارم ،داشته باشد.
م GGرح GGل ٔه س GGوم .۶از ن GGگاه الی GGه و چ GGینه ب GGندی ،ب GGه وس GGیله ه GGموار س GGازی ق GGصدی س GGطحی ک GGه از
عGمارت هGای سGوم  ،۵بGاقGی مGانGده بGود ،تGمیز گGردیGد .هGم چGنان پGایGان مGرحGل ٔه سGوم  ،۶بGاز هGم بGه
صGورت قGصدی بGرای زمGینه سGازی سGاخGتار مGرحGل ٔه چGارم ،هGموار سGاخGته شGده اسGت .تGصرف
اولGGی مGGرحGGله سGGوم  ۶الGGف ،کGGمی بGGا مGGرحGGل ٔه هGGای اولGGی سGGوم ( شGGکل سGGوم  ۷پ( تGGفاوت دارد.
بGسیاری از عGمارت هGا زمGین داخGلی بGه انGدازهٔ  ۲۵سGانGتی ،از بGخش هGای دیGگر ،پGایGین تGر از
سGطح جGای هGای بGود و بGاش بGوده انGد .نGمونGه هGای ٫٫مGدخGل  ،،کGامGل کGه بGسیار کGوچGک بGوده
انGد :کGم تGر از یGک مGتر بGلندا داشGته انGد .بGنای دیGگری در سGوم  ۶الGف ،چGقوری درازی کGه در
بGخش داخGلی حGفر شGده اسGت ،دارد .در بGخش غGربGی ایGن بGنا ،گGورسGتان کGوچGکی قGرار دارد
کGه از خشGت هGای آتGش دیGده سGاخGته شGده و تGنها یGک فGرد را در بGر دارد .دو دیGوار ایGن قGبر،
خGGالف ایGGن شGGیوه بGGوده و در آن یGGک مGGدخGGل پُGGر شGGده اسGGت .مGGدخGGل گGGور نGGیز بGGا دیGGوار دیGGگر کGGه
رو بGه روی مGدخGل بGنا شGده اسGت ،نGیز بسGته گGردیGده اسGت .در آن تGنها یGک کGوزه سGفالGی کGه بGا
قGبر پGیونGد داشGته اسGت ،یGافGت گGردیGد ،امGا ،در بGیرون قGبر یGگانGه نGمونGه تGبر و تGیش ٔه بGرونGزی در
مGGونGGدیGGگگ بGGه دسGGت آمGGدنGGد .ایGGن یGGگانGGه قGGبری در مGGونGGدیGGگک هسGGت کGGه در جGGای مGGسکونGGی دیGGده
ش GGده اس GGت و م GGی ت GGوان GGد پ GGیون GGد الی GGه ی GGی را ب GGا ق GGبر ه GGای دی GGگر در پُش GGته ه GGای َدورا َدور ن GGشان
بدهد.
در پشGت ٔه پ ،دو گGروه قGبر هGای کGنار هGم در زیGر سGاخGتمان هGای مGرحGل ٔه چGارم ،رد یGابGی شGده
انGد .قGدیGم تGریGن ( مGمکن پGیش تGر از مGرحGل ٔه سGوم  (۶دارای یGگانGه گGورسGتانGی هسGت کGه در آن
پGGای جسGGد هGGا بGGه زنGGخ آنGGان چسGGپانGGده شGGده اسGGت و چGGقوری هGGا بGGه صGGورت بGGی نGGظم بGGر زمGGین
بGکر کGنده شGده انGد .در ایGن گGورسGتان هGا ،در مGرحGله هGای اولGی ،مGواد مGشخصی یGافGت نشGده
انGGد ،امGGا ،چGGیز هGGایGGی کGGه در ایGGن گGGورسGGتان هGGا بGGاقGGی مGGانGGده انGGد ،تGGعداد کGGم ابGGزاری انGGد کGGه از
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سGنگ چGقماق سGاخGته شGده انGد .الGبته یGک گGردنGبدی از دنGدان گGاو ،و هGم چGنان یGک گGردبGند بGا
تGنها یGک مهGره نGیز بGه دسGت آمGده انGد .گGروه بGعدی )؟( گGورسGتان هGا بGه شGکل گGنبد مGانGند ،آن
گGG GونGG Gه کGG Gه در سGG Gوم  ( ،۶شGG Gکل سGG Gوم  ۸ب( دیGG Gده شGG Gده بGG GودنGG Gد ،ادامGG Gه دارد .ایGG Gن اتGG GاقGG Gک هGG Gا
مسGتطیل بGوده و از خشGت پGخته سGاخGته شGده انGد .اول گِ Gل زمGین ،خGوب بGا لGگد سGخت شGده و
بGGعد دیGGوار هGGای خشGGتی بGGرپGGا مGGی گGGردیGGده انGGد .شGGکل مسGGلط ایGGن بGGخش دارای قGGبر هGGای چGGند
گGGانGGه کGGه در آن هGGا چGGند جسGGد مGGانGGند سGGرداب گGGذاشGGته مGGی شGGدنGGد ،بGGوده اسGGت و الGGبته تGGعداد
کGمی قGبر هGای دارای یGک جسGد نGیز یGافGت شGده انGد .کGاسGه هGای سGر بGا دقGت در یGک رسGته در
یGGکی از دیGGوار هGGا جGGا بGGه جGGای مGGی شGGدنGGد ،در حGGالGGی کGGه بGGخش هGGای دیGGگر سGGکلت در داخGGل
سGGردابGGه بGGه صGGورت تGGیت و پGGراگGGنده انGGداخGGته مGGی گGGردیGGدنGGد .تGGنها بGGه صGGورت شGGاز دسGGت و پGGای
مGفصلدار ،یGافGت شGده انGد .چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه جGمجمه هGا از تGن کGنده مGی شGدنGد ،در
حGGالGGی کGGه گGGوشGGت بGGقیه جسGGد یGGا تGGوتGGه تGGوتGGه مGGی شGGد و یGGا ایGGن کGGه بGGه شGGیوه یGGی گGGوشGGت از آن
بGGریGGده شGGده ،و در روز هGGای بGGعد بGGه گGGور اصGGلی گGGذاشGGته مGGی شGGدنGGد .تGGنها در یGGک مGGورد بGGقیهٔ
یGGک بGGره یGGافGGت شGGده کGGه بGGه هGGمان شGGیوه در در قGGبر نگهGGداری شGGده اسGGت .در کGGنار چGGند ظGGرف
تGزیGین یGافGته ،بGه جGز گGردبGند هGا ،چGند تGا مهGره هGای آبGی و سGپید ،از دیGگر سGامGان گGور خGبری
نیسGت .در ایGن جGا نGمی تGوان نGشانGه یGی از تGفاوت مGوقGعیت اجGتماعGی ،بGه جGز خGود گGورسGتان،
دیGGد .بGGا انGGدوه کGGه انGGدازهٔ کGGاوش در پشGGت ٔه پ ،بGGسیار محGGدود بGGوده اسGGت .امGGا ،ایGGن امGGر قGGابGGل
تGGوجGGه اسGGت کGGه پشGGت ٔه پ ،یGGگانGGه تGGپه یGGی در مGGونGGدیGGگک کGGه در کGGنار پشGGت ٔه الGGف اسGGت کGGه مGGاده
ه GGای GGی دارد ک GGه م GGی ت GGوان ب GGه رق GGم ه GGای GGی در پ GGیش از م GGرح GGل ٔه چ GGارم ،دس GGت ی GGاف GGت .ای GGن ج GGای
م GGتمرک GGز و دور از ت GGپ ٔه ال GGف ،م GGمکن ن GGمای GGشگر ای GGن واق GGعیت ب GGاش GGد ک GGه ای GGن س GGاح GGه ب GGه ص GGورت
ویGGژه یGGی بGGرای بGGه خGGاکسGGپاری مGGرده گGGان جGGدا سGGاخGGته شGGده اسGGت .در ایGGن صGGورت نGGماد مGGهم
پیشرفت در این زمان ،شمرده می شود.
م GGرح GGل ٔه س GGوم  ۶ب ،ت GGعداد ک GGمی ت GGعمیر دارد و چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه م GGرک GGزی ب GGرای ات GGاق
هGایGی در یGک رده بGوده انGد .بGا آن هGم ،چGند دیGوار جGدا و ایسGتاده کGه بGه سGمت شGرق راه بGاز
م GGی ک GGرده ان GGد ،ی GGاف GGت ش GGدن GGد .ب GGرخ GGی از ای GGن س GGاخ GGتمان ه GGا ب GGا خش GGت آت GGش دی GGده در ج GGری GGان
فGGعالGGیت هGGای سGGاخGGتمانGGی در مGGرحGGل ٔه چGGارم ،پُGGر شGGده انGGد .بGGسیاری از سGGاخGGتمان هGGا نGGشانGGگر
آخGریGن سGکونGت در مGرحGل ٔه سGوم  ۶پ ،مGی بGاشGد کGه یGک نGمونGه حGضور سGاخGتار مسGتطیل کGه
بGGه یGGک اتGGاق بGGزرگ و کGGوچGGک تGGقسیم شGGده اسGGت ،مGGی بGGاشGGد .ایGGن آخGGریGGن جGGای سGGکونGGت ،چGGند
بGار دچGار دگGرگGونGی هGا و دوبGاره سGازی شGده اسGت کGه ویGژه گGی اش ،راه یGافGنت فGضای بGاز
در چ GGار س GGوی ب GGخش ه GGای س GGاخ GGتمان ه GGا ،م GGی ب GGاش GGد .ب GGعد از م GGرح GGل ٔه س GGوم  ۶پ ،م GGا ش GGاه GGد
دگGرگGونGی هGای آشGکار در کGاربGرد سGاخGتار هGایGی هسGتیم کGه در پُشGت ٔه الGف ،رخGداده اسGت .از
م GGرح GGل ٔه ی GGک ت GGا م GGرح GGل ٔه س GGوم  ۶پ ،ب GGرداش GGت ع GGموم GGی ای GGن هس GGت ی GGکی از ای GGن س GGاخ GGتار ه GGا و
کGثافGت هGای بGازمGانGده نGشان مGی دهGد کGه فGعالGیت هGای هGمه جGانGبه یGی کGه مGورد نGیاز زنGده گGی
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کشGGتگری سGGاکGGن بGGوده انGGد ،صGGورت گGGرفGGته اسGGت .بGGا آن هGGم ،بGGعد از مGGرحGGل ٔه سGGوم یGGک تGGصویGGر
دیگری قد بلند نمود.
ب GGر ت GGپ ٔه ال GGف ،م GGرح GGل ٔه س GGوم  ،۶س GGاخ GGتمان ه GGا ب GGرای اس GGتفاده از زم GGینش ب GGه خ GGاط GGر ب GGرپ GGای GGی
ع GGمارت GGی ک GGه دگ GGرگ GGون GGی م GGهمی را از س GGنت م GGعماری ق GGبلی دارد ،ه GGموار س GGاخ GGته ش GGده اس GGت.
شGGیو ٔه سGGاخGGت ایGGن عGGمارت نGGشان مGGی دهGGد کGGه بGGا بGGخش ویGGژه اجGGتماعGGی یGGا کGGارکGGرد مGGشخص
پGGیونGGد داشGGته اسGGت .هGGم چGGنان ،ایGGن امGGر مGGهم هسGGت کGGه در هGGنگام مGGرحGGل ٔه چGGارم ،زمGGین هGGای
جGدیGدی در ایGن سGاحGه افGزوده شGده اسGت .ایGن بGخش هGای شGامGل تGپه هGای ب ،ت ،ث ،ج ،چ،
ح و خ مGی بGاشGند( .شGکل  ۳بGخش  .(۵بGا انGدوه کGه هGمین سGاخGتار مGرحGله چGارم بGه شGدت بGه
وس GGیله دگ GGرگ GGون GGی ه GGای آب و ه GGوا و ب GGه وی GGژه ب GGاد ،در ای GGن س GGاح GGه ،خ GGراب ش GGده اس GGت ،ام GGا،
خGGوشGGبختانGGه ایGGن کGGه بGGخش زیGGاد آن بGGه وسGGیله خشGGت پGGخته ،نGGی خGGام سGGاخGGته شGGده بGGودنGGد ،در
غGGیر آن بGGه صGGورت کGGامGGل از مGGیان مGGی رفGGتند .مGGشکل دیGGگر ،نGGبود جGGدا سGGازی الیGGه هGGای مGGیان
س GGاخ GGتمان ه GGای م GGهم م GGی ب GGاش GGد .ک GGاس GGال ،م GGیان س GGاخ GGتمان ه GGا ب GGر اس GGاس پ GGیون GGد آن ه GGا ب GGا
سGفالGگری هGمزمGانGی قGایGل هسGت .در ایGن خGط مGرحGل ٔه چGارم بGه سGه زیGر بGخش مGهم ( چGار  ۱تGا
 (۳دسGG Gته بGG Gندی شGG Gده اسGG Gت .اولGG Gی یGG Gکی از مGG Gهم تGG GریGG Gن و حGG Gتا بGG Gی جGG Gوره تGG GریGG Gن بGG Gخش در
افغانستان پیش از تاریخ است.

شGGکل سGGوم ) ۸الGGف( :مGGونGGدیGGگک تGGپ ٔه الGGف ،دوم ،بGGخش شGGمالGGی کGGاوش شGGده سGGطح دوم  ۲کGGه
چاه را در مرکز نشان می دهد.
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شکل سوم ) ۸ب( :موندیگک ،تپ ٔه پ ،گورستان ،جایگاه استخوان های پ .۲۷
مGGرحGGل ٔه چGGار کGGه کGGاسGGال آن را  ٫٫دوران کGGاخ  ،،نGGامGGیده اسGGت بGGه وسGGیله سGGاخGGتمان بGGزرگ کGGه
م GGی ت GGوان آن را ی GGک اث GGر ی GGادگ GGار ب GGزرگ خ GGوان GGد و ش GGام GGل دی GGوار ه GGای بس GGته م GGی ب GGاش GGد ،از
بGGرجسGGتگی ویGGژه یGGی بGGرخGGوردار مGGی بGGاشGGد( .شGGکل سGGوم  ۹تGGا سGGوم  .(۱۳ایGGن  ٫٫قGGصر ،،یGGک
سGاخGتمان بGه گGونGه یGادبGودی هسGت کGه کGه نGیم سGتون هGا بGر تGپ ٔه الGف ،قGرار دارد و مGرحGله هGای
گGونGه گGون دوبGاره سGازی را دیGده اسGت .امGا ،شGاهGد کGم تGری وجGود دارد کGه نGشان بGدهGد ایGن
سGاخGتمان یGک  ٫٫قGصر ،،بGوده اسGت .امGا ،ایGن را نGمی تGوان رد نGمود کGه ایGن یGک سGاخGتمان
٫٫یGGادگGGاری ،،بGGوده اسGGت کGGه بGGا مGGقایGGسه سGGاخGGتمان هGGای هGGمعصر بGGه شGGدت فGGرق دارد .ایGGن
ام GGر را در ه GGیچ س GGاخ GGتار ه GGای پ GGیش ت GGر و ه GGمعصرش دی GGده ن GGمی ت GGوان GGیم .از ای GGن رو ،از دی GGد
فGرهGنگی در جGایGگاه مGهمی قGرار دارد .آن گGاه مGی شGود کGه واژهٔ  ٫٫قGصر  ،،در ایGن مGورد بGه
کGار بGرد کGه بGتوان بGه درجٔ Gه مGعینی نGشانGه هGایGی از یGک سGازمGان سGیاسGی را دریGافGت نGمود کGه
تا کنون چنین چیزی را نمی توان رد یابی نمود.
ایGGن سGGاخGGتار مGGهم در بGGلند تGGریGGن نGGقط ٔه تGGپ ٔه الGGف ،قGGرار دارد .در آن گGGاهGGی کGGه ایGGن عGGمارت بGGنا
ی GGاف GGته هس GGت ،چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه ت GGپ ٔه ال GGف ،ب GGا  ۱۱م GGتر ب GGلندی ک GGه در ن GGتیجه س GGکون GGت
پGGیشین در ایGGن جGGا و َدورا َدور دیGGوار بGGرنGGده اش )!( کGGه در مGGرحGGل ٔه سGGوم ،شGGکل گGGرفGGته بGGود ،در
وضGع مسGلط بGر دیGگر بGخش هGا قGرار داشGته اسGت .از بGاالی تGپه مGی شGد کGه نGی تGنها سGاحGهٔ
سGاخGتمان هGای دیGگر را دیGد ،بGل مGی تGوانسGتند تGا حGویGلی هGا و احGاطGه هGای را هGم چGشم زد.
بGGرنGGام ٔ Gه اول سGGاخGGتمان کGGم از کGGم سGGه بGGار دوبGGاره سGGازی شGGده کGGه آخGGریGGن ،مGGهم تGGریGGنش مGGی
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بGGاشGGد .تGGا هGGنگام آخGGریGGن سGGاخGGتمان ،عGGمارت شGGمال دیGGوار سGGتونGGدار دور از دیGGگر بGGنا هGGا بGGوده
کGGه بGGه هGGمین دلGGیل از آن مGGی تGGوانسGGتند سGGاحٔ Gه دور را چGGشم زد .بGGا آن کGGه تGGنها دیGGوار شGGمالGGی
بGا دیGوار سGتونGدار شGرقGی ـ غGربGی بGاقGیمانGده اسGت ( شGکل سGوم  ۶شGکل سGوم  ۱۳ب( امGکان
دارد کGGه چGGنین دیGGوار سGGتونGGدار بGGه بGGخش هGGای دیGGگری هGGم وجGGود داشGGته اسGGت .بGGا آن کGGه تGGنها
مGدخGل بGاقGیمانGده در دیGوار شGمال قGرار دارد ،نGمی تGوان از وجGود مGدخGل هGای دیGگر مGنکر شGد.
چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه سGاخGتار دیGوار هGای بGیرونGی بGه وسGیل ٔه چGار جهGت اصGلی ،قGطبنما،
راس GGت س GGاخ GGته ش GGده ب GGاش GGد ،ام GGا ،ای GGن ام GGر ،در م GGورد دی GGوار ه GGای داخ GGلی ن GGمی ت GGوان GGد ص GGدق
نGمایGد .مGا کGاربGرد راسGت سGازی بGه وسGیل ٔه نGوک جهGت یGابGی را در بGنا هGای مGرحGل ٔه پنجGم ،بGه جGز
یGک بGخش دیGوار دراز کGه کGمی بGه سGوی زاویGهٔ شGمال شGرق منحGرف شGده اسGت ،نGیز دیGده مGی
تGوانGیم .سGمت و سGویGی کGه در سGاخGتمان هGای  ٫٫کGاخ ،،و  ٫٫مGعبد  ،،کGاسGال ،وجGود دارنGد،
در هGGمان خGGط شGGرق ـ غGGرب ،مGGتوازی بGGا دیGGوار هGGای بسGGته ،رد یGGابGGی شGGده اسGGت .بGGدون شGGک
این گونه همردیفی تصادفی بوده است.
اسGاسGی تGریGن تGوجGه در ایGن سGاخGتمان بGر دیGوار هGای داخGلی کGه بGخشی از دیGوار سGتونGدار
مGی بGاشGد و تGنها بGخش شGمالGی اش بGاقGی مGانGده ،صGورت گGرفGته اسGت .سGتون هGا مGانGند خGود
دی GGوار از خش GGت پ GGخته س GGاخ GGته ش GGده ،ام GGا ب GGخش داخ GGلی س GGتون ه GGا پ GGالس GGتر ش GGده و ب GGا رن GGگ
سGGپید ،رنGGگمالGGی گGGردیGGده اسGGت و بGGاالیGGش خشGGتی کGGه نGGوک مGGثلثش بGGیرون مGGانGGده ،پGGوش شGGده
اس GGت( .ش GGکل س GGوم ۹ال GGف( .دی GGواری ک GGه ب GGاق GGیمان GGده اس GGت س GGه م GGتر ب GGلندی دارد و در اص GGل
بGلندتGر بGوده اسGت .در بGخش شGمالGی دیGوار پGیاده رو پُGرپGهن خشGتی کGشیده شGده اسGت .جGنوب
دی GGوار ک GGه گ GGاه GGی ب GGه دی GGوار چس GGپیده اس GGت ،ت GGعداد ک GGم ب GGنا ه GGای م GGسکون GGی مس GGتطیل )؟( ،ب GGه
شGGکلی کGGه در مGGرحGGله هGGای پGGیشین تGGوضGGیح داده شGGد ،وجGGود داشGGته انGGد .دخGGول بGGه ایGGن بGGنا هGGا
از راه زیGنه داری کGه بGه صGورت مسGتقیم بGه  ٫٫حGویGلی  ،،یGا از راه مGدخGل دیGگری کGه بGاز هGم
بGه صGورت راسGت بGه یGکی از هGمان اتGاق هGای کGوچGک داخGلی ،بGاز مGی شGده اسGت ،اجGرا مGی
شGده اسGت .سGکونGت هGای داخGلی ،تGفاوت چGندانGی بGا آن چGی در مGرحGل ٔه سGوم  ،۶وجGود داشGته
اسGت ،نGدارنGد .در ایGن خGط اسGتثنا هGمانGا کGار سGر و سGامGانGدهGی اسGت کGه دیGوار سGتونGدار و
 ٫٫حGGویGGلی  ،،کGGه بGGه شGGکل نGGامGGنظمی ،آراسGGته شGGده انGGد ،بGGر آنGGان تحGGمیل نGGموده اسGGت .اولGGین
دو عGمارت (،چGار  ۱الGف  -ب( بGه صGورت کGامGل در خGدمGت سGاخGتمان هGای داخGلی انGد .دوبGاره
سGازی هGای پGیهم ،بGه تGحکیم اتGاق هGای و ُلGGک شGدن دیGوار هGای منجGر شGده انGد).شGکل سGوم،
 ۱۰الGف( بGخش شGمالGی سGاخGتمان حGویGلی بGزرگ بGه اتGاق هGای مGتعدد تGقسیم شGده اسGت کGه
بGGا حGGضور دو دیGGوار اضGGافGGی ،کGGه بGGا دیGGوار سGGتونGGدار عGGمودی انGGد ،تGGشخیص مGGی گGGردنGGد .ایGGن
بGGنا هGGای جGGدیGGد و هGGم چGGنان فGGعالGGیت هGGای سGGاکGGنان بGGا وجGGود تGGنورهGGا ،آبGGروهGGا ،تGGاق هGGای دارای
چGGراغ تGGیلی و کGGم از کGGم یGGک آشGGپزخGGانGGه در ایGGن سGGاحGGه روشGGن مGGی گGGردد .خGGالف عGGمارت سGGوم
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دوب GGاره س GGازی ش GGده ،،چ GGارم ۱پ ،ح GGکای GGت از دگ GGرگ GGون GGی م GGهمی ف GGعال GGیت را در ای GGن مج GGموع Gهٔ
عمارت ها ،می نماید.
هGنگام مGرحGله پنجGم ۱پ ،در شGمال دیGوار سGتونGدار ،بGنا هGای نGو و مGهم سGاخGته شGده انGد .ایGن
ش GGکل دارازس GGازی ع GGمارت ه GGای مس GGتطیل ب GGه ش GGدت س GGدی در ب GGراب GGر دی GGد آن زم GGان س GGاک GGنان
دی GGوار س GGتون GGدار ،م GGی س GGازد .از س GGوی دی GGگر ع GGمارت ه GGای دو س GGوی دی GGوار س GGتون GGدار ،ه GGیچ
پGیونGدی بGا فGعالGیت هGای سGاکGنان نGدارنGد .ایGن عGمارت هGای نGو ،هGیچ خGصوصGیت داخGلی را آن
گ GGون GGه ک GGه گ GGذش GGتگان ن GGشان م GGی دادن GGد ،ن GGدارن GGد و ب GGه ص GGورت ن GGمون GGه در ی GGک ات GGاق م GGقدار ن GGا
مGتناسGب کGاسGه هGایGی از سGنگ رخGام و نGاوک هGای بGرونGزی کGوت شGده انGد .زیGنه هGایGی کGه در
بGرخGی عGمارت هGا وجGود دارنGد نGشان مGی دهGند کGه ایGن جGا مGنزل دومGی داشGته انGد و یGا ایGن کGه
دس GGترس GGی ب GGه و از ب GGام ،اه GGمیت زی GGادی داش GGته اس GGت .دی GGوار س GGتون GGدار ق GGبلی ه GGنوز ه GGم م GGورد
اسGGتفاده قGGرار داشGGت اسGGت ،امGGا ،بGGسیاری از بGGنا هGGای واقGGع در جGGنوبGGش بGGا خشGGت پGGخته در
جGGریGGان سGGاخGGتمان صGGفه یGGی کGGه در گGGذشGGته بGGه مGGدخGGلی مGGنتهی مGGی شGGده ،پُGGر گGGردیGGده اسGGت.
پGنج مGتر در عGقب و مGوازی بGا دیGوار کGهنه ،یGک دیGوار سGتونGدار نGو سGاخGته شGده اسGت .سGاخGت
دیGوار سGتونGدار نGو و بGلندتGر ،مGمکن اسGت بGه اهGمیت بGرنGده تGپ ٔه الGف ،افGزوده بGاشGد .بGر صGفه و
سGکو چGند قGلم رنGگ سGپید و هGم چGنان سGرخ بGر پGالسGتر زده شGده انGد .یGک تهGداب چGقور بGرای
بGنای ایGن دیGوار نGو کGنده شGده اسGت ( ایGن امGر مGیان چGارم ۲الGف ـ ب ،صGورت گGرفGته اسGت(
و بGعد بGا سGنگ هGای بGزرگ ،پGس از سGاخGت دیGوار ،پGر شGده انGد .بGنا هGایGی کGه در جGنوب ایGن
دیGGوار نGGو قGGرار دارنGGد دیGGگر بGGه صGGورت نGGامGGنظم نGGبوده ولGGی تGGابGGع انGGدازه اتGGاق هGGا بGGوده اسGGت.
( ش GGکل س GGوم ۱۰ال GGف( .ای GGن ات GGاق ه GGا ب GGه ش GGدت ک GGوچ GGک و ع GGاری از ه GGر گ GGون GGه دگ GGرگ GGون GGی ه GGای
داخGGلی انGGد .از بGGخش هGGای بGGاقGGیمانGGدهٔ دیGGوار چGGنین بGGر مGGی آیGGد کGGه بGGسیار بGGلند نGGبوده و مGGورد
اسGتفاده سGاکGنان ،کGم تGر قGرار مGی گGرفGته اسGت .زمGین ایGن واحGد هGای سGاخGتمانGی بGا دقGت پُGر
و هGGموار شGGده انGGد .بGGا انGGدوه کGGه ایGGن بGGنا هGGای اخGGیر بGGه شGGدت از مGGیان رفGGته و از ایGGن رو نGGمی
توان برنامه کلی را به دست آورد.
غGGرب تGGپه هGGای الGGف ،ب و پ ،نGGشان مGGی دهGGد کGGه دیGGوار احGGاطGGه گGGر بGGا ٫٫دژ هGGایGGی  ،،تGGکمیل
شGGده انGGد(  .شGGکل سGGوم  ۱۰ب ،سGGوم  ،۱۱الGGف ب( ایGGن بGGنا هGGا بGGه صGGورت مسGGتقیم ،بGGر زمGGین
بGGکر سGGاخGGته شGGده و دارای دو دیGGوار لGGک و مGGتوازیGGی از خشGGت پGGخته در حGGالGGی کGGه بGGر تهGGداب
سGGنگی و گGGلی قGGرار دارنGGد ،مGGی بGGاشGGند .بGGخش بGGیرونGGی دیGGوار هGGا بGGا تGGودهٔ فGGضادار ،مGGشخص
شGده انGد در حGالGی کGه دو دیGوار بGخش داخGلی بGه اتGاقGک هGا تGقسیم شGده کGه مGمکن سGاکGنانGی
داشGته انGد .زمGین ایGن اتGاق هGا بGه قGدر کGافGی بGاال تGر از بGخش بGیرونGی بGوده انGد .حGضور زیGنه
هGGایGGی کGGه بGGا اتGGاق هGGای پGGیونGGد دارنGGد ،نGGمایGGشگر ایGGن واقGGعیت انGGد کGGه دسGGترسGGی بGGه اتGGاق دیGGگر،
طGبق ٔه دوم و یGا بGام ،از اهGمیت زیGادی بGرخGوردار بGودن انGد .در غGرب تGپ ٔه الGف ،دو نGمونٔ Gه مGکمل
از دیGGوار هGGای احGGاطGGه گGGر را مGGی تGGوان دیGGد .نGGزدیGGک تGGریGGن و آنGGی کGGه در آن کGGاوش هGGمه جGGانGGبه
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صGGورت گGGرفGGته اسGGت ۱۰۰ ،مGGتر دور قGGرار دارد ،در حGGالGGی کGGه نGGمون ٔ Gه دوم  ۱۵۰مGGتر دور تGGر امGGا
مGوازی بGا دیGوار اول .هGر دو از شGمال بGه جGنوب و بGه هGمان سGمتی کGه دیGوار هGای  ٫٫قGصر،،
و دی GGوار ب GGرن GGدهٔ ت GGپ ٔه ال GGف ،ق GGرار دارن GGد ،ک GGشیده ش GGده ان GGد .ن GGزدی GGک ت GGری GGن دی GGوار ب GGه ت GGپ ٔه ال GGف ،ب GGه
ب GG Gلندای ب GG Gیش ت GG Gری از دوم GG Gی ق GG Gرار دارد ک GG Gه م GG Gمکن ن GG Gقش م GG Gهمی ب GG Gر ن GG Gمای ب GG Gرن GG Gده ی GG Gا زی GG Gنهٔ
ساختمانی که اکنون ما آن را فرض می نماییم ،داده باشد.

شکل سوم ) ۹الف( :موندیکگ الف ،نقشه و سطح ستوندار در غرب کاخ ،چارم .۱
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شکل سوم۱۰) ،ب (:موندیکگ ب ،زوایه یی از بارو یا خاکریز ساختار موقتی ،جار .۱
گGوشGه هGای پGایGان دیGوار هGای جGنوب و نGزدیGک تGریGن بGه غGرب ،در زاویٔ Gه راسGت بGا دیGوار سGاخGته
شGده یGی کGه شGناخGته شGده انGد ،دارای سGمتگیری غGرب ـ شGرق انGد .وضGع هGمانGندی در پGایGان
شGمالGی هGمان دیGوار غGربGی بGه جGز ایGن کGه دیGوار غGرب ـ شGرق بGا زاویGه بGیش تGر از نGود و کGم تGر
از  ۱۸۰درجGه بGه سGوی شGمال ـ غGرب ،دیGده مGی شGود .شGرقGی تGریGن گسGترس ایGن دیGوار هGا نGا
شGناخGته بGاقGی مGانGده انGد ،امGا ،درسGت ایGن هسGت کGه بGگویGم کGه آن هGا مGیان تGپ ٔه الGف و تGپ ٔه چ،
بGا سGاخGتار  ٫٫مGعبد ،،پGیونGدی را ،در حGدود امGکان در هGمین سGاحGه ،بGرقGرار کGرده انGد( .شGکل
سGوم  ۱۱الGف و سGوم ۱۳ب( .در هGر دو گGوشGه ،سGاخGتار دژ گGونGه یGی بGر هGمان شGیوهٔ مGعماری
دیGوار هGا یGافGته شGده انGد .در بGخش جGنوبGی یGک اتGاق سGادهٔ مسGتطیل شGکل کGه بGیرونGش تGحکیم
بGGیش تGGری یGGافGGته اسGGت ،وجGGود داشGGته اسGGت ،د رحGGالGGی کGGه بGGخش شGGمالGGی بGGه چGGار اتGGاق درونGGی
تGقسیم شGده و مGمکن دو گGدام در بGاال بGوده بGاشGند .هGم چGنان اتGاق بGرج گGونGه یGی در دو مGتری
شGرق در امGتداد بGخش بGیرونGی هGر دو دیGوار شGرق ـ غGرب ،وجGود داشGته اسGت .هGم چGنان یGک
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سGاخGتار دژ گGونGه دیGگری ،هGم ،بGه شGدت جGدا در بGخش شGمالGی و گGوشٔ Gه شGمال شGرق تهGداب
یGGافGGته شGGده اسGGت .در بGGرابGGر ایGGن دژ ،یGGک دیGGوار بسGGته کGGه مGGمکن بGGه سGGوی شGGرق تGGا جGGایGGی کGGه
دیوار به سوی غرب گسترده شده تا به دیواری در انتهای غربی و شمال جنوبی بپیوندد.

شکل سوم )۱۱الف( :موندیگک ت بارو و ساختار پیوسته چارم .۱
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شکل سوم )۱۱ب( :موندیگک چ پالن و بخشی از معبد چارم .۱
کGاوش و حGفر در بGخش هGای نGزدیGک ایGن دیGوار هGا ،بGرج و بGارو هGا ،تGعداد بGیش تGر سGاخGتار
هGای خGانGه مGانGند را نGشان دادنGد .چGنین بGه نGظر مGی رشGد کGه در سGاز ایGن سGاخGتار هGا کGدام
سGازمGانGدهGی ویGژه یGی بGه جGز ایGن کGه خGط نGزدیGکی دیGوارهGای بGزرگ را دنGبال نGموده انGد ،دیGده
نGGمی شGGود .ایGGن سGGاخGGتار هGGا بGGا بGGرخGGی از خGGصوصGGیت هGGای تGGعداد زیGGاد بGGاشGGنده گGGان مGGانGGند
اجGاق هGای داخGلی ،شGناخGته مGی شGونGد .در سGاحGه گGوشٔ Gه شGمال غGربGی بGرج هGا ،تGعداد زیGاد
اجGاق هGا) بGیضه یGی ،دایGره یGی ،مسGتطیل ،یGک و چGند اتGاقGی( یGافGت شGده انGد .ایGن امGر نGشان
مGی دهGد کGه مGمکن ایGن جGا سGاحٔ Gه صGنعتی بGوده بGاشGد .در هGمان سGاحGه ،چGند تGا آبَGرو هGایGی
هGGم دیGGده شGGده انGGد .کGGاوش هGGای محGGدودی در تGGپ ٔه پ ،مGGیان تGGپ ٔه الGGف و ب نGGشان مGGی دهGGند کGGه
این ساحه به وسیل ٔه همین دیوار های بزرگ احاطه شده و به شدت پُر نفوس بوده است.
در شGرق تGپ ٔه الGف ،تGپ ٔه چ قGرار دارد و کGاوش هGای تGعداد زیGاد اثGر هGای بGزرگ سGاخGتار هGای
یGGادگGGاری را کGGه کGGاسGGل آن هGGا را  ٫٫مGGعبد  ،،نGGامGGیده اسGGت ) شGGکل سGGوم  ۱۱ب ،سGGوم ۱۳ب(.
ایGن سGاخGتار سGمتگیری مGوازی بGا  ٫٫قGصر  ،،داشGته اسGت و در خGط مسGتقیم شGرق ـ غGرب،
ب GGا آن ب GGوده اس GGت .س GGاخ GGتار ه GGای ی GGاد ش GGده ب GGه ص GGورت مس GGتقیم ب GGر روی خ GGاک ِب GGکر و دس GGت
نGخورده بGنا نGهاده شGده انGد و دارای فGن هGمانGند دیGواری هGای مGحاطGه مGی بGاشGند .بGا انGدوه کGه
بGخش جGنوبGی ایGن جGا بGه شGدت از مGیان رفGته اسGت ،امGا ،دلGیلی وجGود نGدارد کGه بGگویGم آن هGا
تGGفاوت جGGدی بGGا آن چGGی کGGاوش صGGورت گGGرفGGته انGGد ،دارنGGد .دو دیGGوار مGGوازی و بGGه شGGدت کGGلفت
خGارجGی ،اسGاس ایGن سGاخGتار را مGی سGاخGته انGد .سGاحٔ Gه بGخش داخGلی مGیان ایGن دیGوار هGا بGه
ات GGاق GGک ه GGای GGی ت GGقسیم ش GGده ان GGد ک GGه م GGورد اس GGتفادهٔ س GGاک GGنان ای GGن ج GGا ق GGرار ن GGمی گ GGرف GGته ان GGد.
مج GGموع GGه ه GGای ک GGلفت دی GGوار ه GGای ج GGداک GGننده م GGثلثی ،از خش GGت پ GGخته و در ب GGراب GGر دی GGوار ه GGای
اول GGی س GGاخ GGته ش GGده ان GGد .ت GGنها ی GGک م GGرح GGله س GGاخ GGتمان GGی را م GGی ت GGوان ت GGشخیص داد ک GGه م GGان GGند
 ٫٫ق GGصر ،،دارای ح GGدودی از س GGازم GGان GGده GGی ب GGر خ GGوردار ب GGوده اس GGت .ه GGیچ م GGدخ GGلی ردی GGاب GGی
نشGGده اسGGت ،امGGا ،مGGمکن مGGانGGند دیGGوار جGGنوبGGی از مGGیان رفGGته و پGGاک شGGده بGGاشGGد .یGGک سGGاخGGتار
بGزرگ مسGتطیلی کGه دو سGوم بGخش شGرقGی اش بGه اتGاقGک هGایGی تGقسیم شGده انGد ،تGا حGدودی
مGGرکGGز  ٫٫مGGعبد  ،،را اشGGغال نGGموده اسGGت .بGGخش غGGربGGی ایGGن سGGاخGGتمان دارای یGGک سGGاحGGه یGGا
حGGویGGلی روبGGاز اسGGت .در بGGخش پGGایGGانGGی شGGمال ایGGن حGGویGGلی کGGه نGGقش مGGرکGGزی را دارد ،بGGرج و
بGGاروی بGGزرگGGی قGGرار دارد کGGه بGGر بGGاالی سGGاحGGه بGGود و بGGاش مGGردم سGGاخGGته شGGده اسGGت .نGGزدیGGکی
ه GGا ب GGه ص GGورت ک GGام GGل ب GGا خ GGاکس GGتر پ GGوش GGیده ش GGده و ب GGه ص GGورت مس GGتقیم در ع GGقب دژ ی GGک آبَ GGرو
س GGفال GGی ک GGه ش GGرق ـ غ GGرب م GGیان دی GGوار اص GGلی و دی GGوار ک GGوچ GGک ب GGه ش GGکل  Lک GGشیده ش GGده و ب GGا
عGG Gمارت داخGG Gلی پGG GیونGG Gد دارد .دیGG Gوار کGG GوچGG Gک تGG Gر مGG Gرز غGG GربGG Gی یGG Gک اتGG GاقGG Gک کGG Gه آن را مجGG GموعGG Gه
گGGورسGGتان تGGلقی نGGموده انGGد ،مGGی سGGازد .در گGGوشٔ Gه جGGنوبشGGرق یGGک عGGمارت مGGربGGع مسGGتطیلی کGGه
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دراز چ GGوک GGی ه GGای GGی ک GGه ب GGا پلس GGتر س GGپید پ GGو ش GGیده ش GGده ان GGد ،ق GGرار داش GGته اس GGت .در درازای
دیGGوار شGGرقGGی نGGیز چGGنین دراز چGGوکGGی هGGایGGی کGGشف شGGده انGGد .در مGGرکGGز اتGGاق یGGک اجGGاق دراز
مسGتطیلی قGرار دارد کGه بGا زیGنه کGوچGکی بGه سGوی شGرق ،رنGگ سGرخ شGده اسGت .اتGاق هGایGی
ب GGه س GGوی ش GGرق ب GGه ان GGدازه ه GGای م GGختلف وج GGود دارن GGد ک GGه چ GGند ت GGای آن ه GGا دارای اج GGاق ه GGای
داخGلی و دیGگر خGصوصGیت هGا انGد .اگGر چGی هGیچ نGشانGه هGایGی وجGود نGدارد کGه ایGن سGاخGتار
جGGایGGگاه دیGGنی بGGوده بGGاشGGد ،امGGا ،محGGلی بGGرای سGGکونGGت نGGبوده اسGGت .هGGر گGGونGGه کGGاری کGGه از ایGGن
جا گرفته می شده است ،به نظر متفاوت از دیگر بخش ها و ساحه هاست.
مGرحGل ٔه چGارم ،نGمایGانGگر ایGن واقGعیت هسGت کGه دگGرگGونGی هGا و ادامGه کGاری در ایGن جGا مGانGند
دی GGگر م GGرح GGله ه GGای م GGون GGدی GGگک ،ج GGری GGان داش GGته اس GGت .م GGمکن م GGهم ت GGری GGن دگ GGرگ GGون GGی م GGرب GGوط ب GGه
وظGیفه هGای ویGژهٔ بGنایGی یGا سGاخGتمانGی بGوده بGاشGد ).شGکل سGوم  ،۱۲سGوم  .(۱۳ایGن کGه چGنین
دگGرگGونGیی در بGخش رشGد عGمومGی فGرهGنگ چGی مGعنایGی دارد بGایGد روشGن گGردد؟ کGاسGال بGه ایGن
ب GGاور دس GGت ی GGاف GGت ک GGه در م GGرح GGل ٔه چ GGارم ،م GGردم ب GGا ی GGک ه GGجوم س GGنگین و خ GGشنی رو ب GGه رو ش GGده
ان GGد ،چ GGنان چ GGی ب GGرخ GGی ای GGن س GGاح GGه را ت GGرک ن GGمودن GGد .ن GGمون GGه ه GGای ج GGداگ GGان GGه م GGرب GGوط ب GGه ای GGن
خGG GشونGG Gت ،از آن مGG Gیان آتGG Gشسوزی عGG Gمارت هGG Gا و دیGG Gگر را کGG Gه کGG GاسGG Gال ارایGG Gه داشGG Gته اسGG Gت،
نGGمایGGانGGگر یGGک آتGGشسوزی عGGمومGGی اسGGت ،بGGا آن کGGه چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه  ٫٫قGGصر  ،،و
 ٫٫م GGعبد  ،،ف GGرو اف GGتاده ان GGد و ن GGا اس GGتفاده ب GGاق GGی م GGان GGد و ه GGرگ GGز در م GGرح GGل ٔه چ GGارم ب GGاز س GGازی
نشده اند ،اما ،متقاعد کننده نیستند.

شکل سوم :۱۲ .موندیگک الف ،منظر عمومی قصر ،دورهٔ چارم .۱
خGGالف آن ،بGGسیاری از سGGاخGGتمان هGGا کGGه در داخGGل دیGGوار هGGای مGGحاط قGGرار داشGGته انGGد ،در
تGمام ایGن مGرحGله بGاشGنده گGان نGو را پGذیGرفGته انGد .در حGقیقت امGر ،بGا در نGظر داشGت ویGرانGیی
کGه در اثGر آب و هGوا صGورت مGی گGیرد و کGمبود رقGم هGای الیGه یGی ،تGقسیمبندی سGه دوره ایGن
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م GGرح GGله پ GGرس GGش ب GGران GGگیز اس GGت .ت GGا آن گ GGاه GGی ک GGه ک GGاوش ه GGای ب GGیش ت GGر ص GGورت ن GGگیرد ،ای GGن
تقسیمبندی پُر دردسر می باشد.
در هGر جGایGی کGه مGرحGل ٔه چGارم  ،۲یGافGت شGد( در اسGاس تGپ ٔه ب( یGک چGقوری ژرف و بGازی بGود
کGGه نGGمایGGانGGگر ادامGGه اسGGکان از چGGار  ،۱را مGGی داد .چGGند تGGا سGGاخGGتمان نGGو کGGه رد یGGابGGی شGGدنGGد،
ادام ٔ Gه اسGGکان را در خGGط اسGGتفاده از دیGGوار هGGای قGGدیGGمی بGGه شGGمول دیGGوار هGGای احGGاطGGه گGGر،
بGGیان مGGی دارد .تهGGداب هGGا هGGم روش سGGاده را در چGGارچGGوب هGGموار سGGازی زمGGین را بGGه نGGمایGGش
مGی گGذارنGد .بGرخGی دیGوار هGای سGاده کGه بGه دور از دیGوار هGای اسGاسGی انGد ،چGنین نGشان مGی
ده GGند ک GGه در ب GGخش س GGاح GGه ه GGای GGی ک GGه م GGورد اس GGتفاده ق GGرار ن GGمی گ GGرف GGته ان GGد ،ب GGرخ GGی گس GGترش
ه GGای GGی ص GGورت گ GGرف GGته ان GGد .س GGفال ه GGا ادام ٔ Gه ه GGمان ش GGکل ه GGای گ GGذش GGته را در ب GGر دارن GGد و در
بGخش کGوزه هGا کGمی دگGرگGونGی را بGیان مGی نGمایGد و حGضور دسGتساز هGای فGلزی یGک رشGد را
بGGه هGGمراه دارنGGد .ایGGن مGGرحGGله بGGیش تGGر از هGGمه از نGGگاه سGGفالGGگری مGGشخص مGGی گGGردد تGGا رقGGم
هGای الیGه نGگاری .پGیشنهاد کGاسGال مGبنی بGر ایGن کGه پGایGان بGخش چGارم  ،۲مGکن بGه وسGیله یGک
لGزلGه ویGران شGده بGاشGد کGه در اثGر آن ایGن سGاحGه بGرای مGدتGی مGتروک مGانGد .ایGن امGر ،در پGایGان
مرحل ٔه چارم  ،۱دیده شد.
مGرحGله چGارم  ،۳نGیز بGه تGپ ٔه ب ،مGربGوط اسGت .سGاخGتمان هGای شGناخGته شGده بGه دور دیGوار هGای
ق GGدی GGمی م GGتمرک GGز ان GGد ،ام GGا ،ی GGک دی GGوار اح GGاط GGه ی GGی م GGوازی ب GGه دی GGوار ک GGوچ GGک ش GGمال GGی ق GGدی GGمی
سGG GاخGG Gته شGG Gده اسGG Gت .ایGG Gن دیGG Gوار نGG Gو ،سGG Gه دیGG Gوار مGG Gوازی مGG Gهم دارد .دو دیGG Gوار خGG GارجGG Gی از
سنگچGGل هGGای انGGباشGGته شGGده و بGGه ایGGن گGGونGGه یGGک دیGGوار کGGلفت را سGGاخGGته اسGGت .هGGمانGGند مGGرحGGله
هGGای سGGابGGق ،سGGاح ٔ Gه بGGاقGGیمانGGده فGGضای داخGGلی بGGه اتGGاقGGک هGGا بGGرای اسGGکان جGGدا شGGده اسGGت.
زیGGنه هGGای داخGGلی یGGکبار دیGGگر نGGشان مGGی دهGGد کGGه مGGنزل هGGای بGGاالیGGی خGGصوصGGیت بGGارز ایGGن
اق GGام GGتگاه را م GGی س GGاخ GGته اس GGت .در ب GGخش ش GGمال دی GGوار ی GGک ف GGضای ب GGازی وج GGود دارد ک GGه
ک GGارب GGردش روش GGن نیس GGت .چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه ب GGخش زی GGاد س GGاخ GGتمان ه GGا ،ه GGرگ GGاه ب GGا
ع GGمارت ه GGای پ GGیش ت GGر م GGقای GGسه گ GGردد ،ب GGا ب GGی دق GGتی ب GGنا ش GGده ان GGد ،ام GGا ،از دی GGد دی GGگر ،ب GGا ه GGم
همانند اند.
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شکل سوم ) ۱۳الف( :موندیگک ،الف ،قصر ،پایه های غربی ،چارم .۱

شکل سوم) ۱۳ .ب( :موندیگک ،چ ،منظر عمومی معبد ،چارم .۱
بGGار دیGGگر بGGحث مGGهم را بGGرای ایGGن مGGرحGGله بGGایGGد در هGGنر سGGفالGGگری و نGGاپGGدیGGد شGGدن شGGکل هGGای
پ GGیشین و ن GGماد ه GGای ن GGو ) ب GGیش ت GGر از ه GGمه ج GGان GGداران( دی GGد .س GGاخ GGتار ه GGای GGی م GGرب GGوط در ای GGن
دوره ،در تGپه هGا و بGلندی هGای دیGگری نGیز وجGود دارنGد ،بGخشی زیGاد آن بGه ویGرانGه یGی بGه اثGر
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شGاریGده گGی زمGین بGدل شGده انGد .یGگانGه تGوتGه یGی از پGیکر سGنگی در  ۱۵سGانGتی مGتری بGخش
بGGاالیGGی یGGافGGت شGGده کGGه مGGی تGGوانGGد بGGه مGGرحGGل ٔه سGGوم ، ۳،پGGیونGGد داشGGته بGGاشGGد .ایGGن بGGخش پGGایGGانGGی
م GGرح GGل ٔه چ GGارم ،زی GGر ک GGدام ت GGهاج GGمی ق GGرار ن GGگرف GGته و ت GGفاوت م GGیان ای GGن ب GGخش ب GGا م GGرح GGل ٔه پنج GGم را
بGایسGت در تGفاوت مGیان گGونGه گGونGی سGفال هGا و اشGغال دوبGارهٔ تGپ ٔه الGف ،و دیGگر سGاخGتار هGای
مهم و یادگاری دید.
تGGا ایGGن نGGقطه مGGونGGدیGGگک در حGGقیقت امGGر ،نGGمایGGشگر تGGداوم رشGGد فGGرهGGنگی اسGGت ،امGGا ،ایGGن امGGر
نGGیز بGGا کGGمبود نGGمونGGه هGGا و الیGGه و چGGینه نGGگاری هGGای زمGGین کGGه دگGGرگGGونGGی هGGای زمGGانGGی را نGGشان
مGی دهGد ،هGمراه مGی بGاشGد .بGا آن هGم ،مGرحGل ٔه پنجGم ،نGمایGانGگر مGشکل هGای مGهم در مGورد بGیان
زمGGان پGGسین پGGیش از تGGاریGGخ در افGGغانسGGتان مGGی بGGاشGGد و هGGم چGGنان در هGGمین زمGGینه کGGدام راه
حGGلی را بGGرای شGGان نGGشان نGGمی دهGGد .بGGه ایGGن گGGونGGه تGGمام بGGحث هGGا و گGGفت و گGGو هGGا هGGمراه بGGا
ج GGدول ه GGا در م GGورد رش GGد ف GGره GGنگی پ GGیش از ت GGاری GGخ در اف GGغانس GGتان ب GGا پ GGای GGان م GGرح GGله چ GGارم ،۳
پGGایGGان مGGی یGGابGGند ).بGGه صGGورت نGGمونGGه ،دالGGس .(۱۶۰ :۱۹۷۳ ،۱۹۶۵ ،در حGGالGGی کGGه ایGGن َدور در
چ GGارچ GGوب س GGه دوره دی GGگر ،ادام GGه ی GGاف GGته اس GGت .ای GGن ت GGفسیر ک GGه ت GGرک م GGهم ای GGن م GGنطقه پ GGس از
مGGرحGGل ٔه چGGارم  ،۳اتGGفاق افGGتاده اسGGت بGGا کGGاوش هGGا در قGGلع ٔه سGGید ،ده مGGورزی ،شهGGر سGGوخGGته و
وادی کGGویGGته کGGه پGGیونGGدی را بGGا یGGافGGته هGGا در مGGونGGدیGGکگ پنجGGم ،نGGشان نGGدادنGGد ،مهGGر تGGایGGید خGGورده
اس GGت .ب GGا آن ه GGم ،ای GGن ت GGوق GGف در رش GGد ف GGره GGنگی ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه ب GGا رش GGد دور ش GGگوف GGای GGی
فGGرهGGنگ هGGاراپGGه در وادی سGGند ،هGGمزمGGان بGGوده اسGGت .نGGبود ظGGاهGGری عGGدم پGGیونGGد و رابGGطه مGGیان
ه GGاراپ GGه و ف GGره GGنگ َدور پ GGسین پ GGیش از ت GGاری GGخ در اف GGغانس GGتان ب GGه ش GGدت ش GGگفت ان GGگیز هس GGت
چGGنین امGGری در شGGرق ایGGران دیGGده شGGده اسGGت ).ملGGبرگ ـ کGGارلGGوفGGسکی و تGGوسGGی .(۱۹۷۳ ،ایGGن
ام GGر در م GGورد آس GGیای م GGرک GGزی ش GGوروی ه GGم م GGشاه GGده ش GGده اس GGت ).م GGاس GGون و س GGری GGان GGیدی
۱۲۴ :۱۹۷۲ـ  .(۸در مGGونGGدیGGگک سGGوم و چGGارم ،مGGا شGGاهGGد هGGایGGی بGGه دسGGت داریGGم کGGه ایGGن گGGونGGه
پGیونGد مGتقابGل فGرهGنگی بGا وادی سGند ،تGا حGدودی ،وجGود داشGته اسGت .بGا آن هGم مGشکل بGزرگ
ای GGن هس GGت ک GGه ب GGرخ GGی ب GGه ای GGن ب GGاور ان GGد ک GGه م GGیان ف GGره GGنگ م GGادی م GGون GGدی GGگک چ GGارم و پنج GGم ،ن GGا
ه GGمان GGندی ه GGای GGی وج GGود دارد .از ای GGن رو ب GGای GGد م GGیان م GGرح GGل ٔه پنج GGم م GGون GGدی GGگک و ه GGر ک GGدام از
فGGرهGGنگ پGGیش از تGGاریGGخ در ایGGن سGGاحGGه روشGGن گGGردد .بGGه ایGGن گGGونGGه َدور فGGرهGGنگی در مGGونGGدیGGگک،
پس از مرحل ٔه چارم به شدت پیچیده است.
الGبته بGسیاری از ایGن نGاسGازگGاری هGا تGفسیر ،بسGته بGه ویGرانGی شGدیGدی اسGت کGه بGا گGذشGت
زمGGان و دگGGرگGGونGGی هGGای اقGGلیمی کGGه مGGا شGGاهGGد رخGGدادش در سGGطح هGGای بGGاالیGGی هسGGتیم مGGی
ب GGاش GGد .از ای GGن رو ب GGه الی GGه ن GGگاری GGی ک GGه ص GGورت داده ش GGده ،اث GGر وارد ک GGرده اس GGت( .ک GGاس GGال ب GGه
امGGکان زلGGزلGGه هGGایGGی اشGGاره مGGی نGGمایGGد کGGه در ایGGن سGGاحGGه یGGک پGGدیGGدهٔ نGGادری نیسGGت( .تGGپ ٔه الGGف،
ب GGار دی GGگر اش GGغال ش GGده و از آن ب GGرای س GGاخ GGت ع GGمارت ی GGادگ GGاری ب GGزرگ GGی ک GGه در ب GGاالی م GGرح GGلهٔ
پنجGGم پ  ،۱قGGرار دارد ،بهGGره گGGرفGGته شGGده اسGGت .در ایGGن سGGاخGGتمان ،خشGGت هGGای پGGخته را در
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بGاالی یGک تهGداب سGنگی ،قGرار داده انGد .سGاخGتار هGای پGیشین را بGا تGوتGه و پGرچGه بGازمGانGده هGا
پُ GGر ن GGموده ان GGد و ی GGا ب GGا خش GGت پ GGوش GGان GGیده ان GGد ت GGا ی GGک س GGطح ه GGموار را ت GGیار ن GGمای GGد .س GGاخ GGتمان
قGدیGمی سGتونGدار بGا خشGت بGرای سGاخGت یGک صGف ٔه بGزرگ در بGخش شGمالGی ایGن محGل پGوشGیده
شGده اسGت .بGر بGاالی ایGن صGفه ،دو اتGاق در بGلند تGریGن بGخش ایGن سGاحGه سGاخGته شGده اسGت.
در جGGنوب ایGGن اتGGاق هGGا بGGه صGGورت مسGGتقیم ،در یGGک سGGطح پGGایGGین تGGر ،دو اتGGاق مسGGتقیم دراز و
بGGاریGGک کGGه تGGمام فGGاصGGل ٔه شGGرق ـ غGGرب را در بGGلندی تGGپه در بGGر گGGرفGGته انGGد ،دیGGده مGGی شGGونGGد .در
جGنوب ایGن اتGاق هGا ،مGا بGه یGک سGلسله اتGاقGک هGای دیGگری بGر مGی خGوریGم کGه مGی تGوان بGه دو
گGGروه دسGGته بGGندی نGGمود :گGGروه اتGGاقGGک هGGا در غGGرب و کGGمی اتGGاقGGک هGGای بGGزرگ تGGر در شGGرق .در
ح GGقیقت ام GGر ،پ GGالن ب GGرای س GGاخ GGت ب GGخش ج GGنوب GGی ب GGه ش GGدت ه GGمان GGند ع GGمارت ه GGای GGی ان GGد ک GGه در
بGخش نGهایGی مGرحGل ٔه پ  ،۱سGاخGته شGده بGودنGد .در بGخش بGاالیGی ایGن تGپه ،یGک بGرنGده یGی قGرار
دارد .چGGنین مGGعلوم مGGی شGGود کGGه ایGGن بGGرنGGده یGGی کGGه بGGا دیGGوار هGGا احGGاطGGه شGGده اسGGت ،نGGماد ایGGن
م GGجتمع م GGی ب GGاش GGد .ب GGا ان GGدوه ک GGه ای GGن س GGطح ه GGای ب GGاالی GGی ب GGه ش GGدت خ GGراب ش GGده اس GGت و ب GGه
م GGشکل م GGی ت GGوان پ GGالن س GGاخ GGتمان را ب GGه ص GGورت ک GGام GGل رد ی GGاب GGی ن GGمود .ب GGدون ش GGک م GGوق GGعیت
بGGاالیGGی تGGمام سGGاخGGتار ،بGGرنGGده ،صGGف ٔه بGGزرگ بGGا اتGGاق هGGایGGی در بGGاالیGGش و ایGGن کGGه آن را بGGا رنGGگ
سرخ و یا سپید ،رنگمالی نموده بودند ،آن را به یک عمارت جالب و پُرجذبه بدل می نماید.

پارهٔ سوم

باستانشناسی افغانستان

1

شکل سوم :۱۴ .موندیگک الف ،پالن  ٫٫ساختمان بزرگ  ،،مرحل ٔه پنجم .۱
کGGاربGGرد ایGGن سGGاخGGتمان مGGهم روشGGن نشGGده اسGGت ،امGGا ،بGGدون شGGک جGGایGGی بGGرای اسGGکان نGGبوده
اسGGت .در آن هGGیچ گGGونGGه نGGشانGGه یGGی بGGرای زیسGGت مGGانGGند اجGGاق هGGای داخGGلی ،دیGGده نGGمی شGGود.
دیGGگر روشGGن نشGGد کGGه ایGGن اتGGاق هGGا دارای کGGدام چَGGت و یGGا بGGام بGGوده اسGGت .تGGنها نGGشانGGه یGGی کGGه
پGGرده از روی هGGدف ایGGن سGGاخGGتار بGGر مGGی دارد ،حGGضور  ٫٫قGGربGGانGGی انGGسان ،،تGGنها در بGGیرون
ته GGداب GGی ک GGه ب GGرن GGده را اح GGاط GGه ن GGموده اس GGت ،م GGی ب GGاش GGد .در ک GGنار ته GGداب ب GGرن GGده ،ت GGعداد زی GGاد
اس GG Gتخوان ه GG Gای ان GG Gسان ب GG Gه ش GG Gمول ی GG Gک اس GG Gتخوان االشٔ G G Gه ک GG Gودک GG Gی ی GG Gاف GG Gت ش GG Gده اس GG Gت.
٫٫قGربGانGگاه  ،،انGسان بGه شGکل مخGروط ـ زیGنه دار دیGوار بGرنGده و بGزرگGی سGاخGتمان ،نGمایGان و
پُGرکGشش اسGت .کGاسGال ،ایGن را زیGگورات  ) ZigguratsسGاخGتمان بGلند و زیGنه داری بGرای
اج GGرای رس GGم دی GGنی .ط GGرزی ( ب GGین النه GGری GGن ،ن GGام GGیده اس GGت .ام GGا ،ک GGارب GGرد اص GGلی ه GGنوز روش GGن
نشده است.
بGا آن کGه تGنها هGمین سGاخGتمان بGزرگ ،مGورد کGاوش قGرار گGرفGته اسGت ،امGا ،یGگانGه سGاخGتمانGی
کGه بGا مGرحGل ٔه پGنج پGیونGد دارد ،نGبوده اسGت .کGاسGال بGه ایGن بGاور هسGت کGه مGی تGوان یGک تGعداد
زیGGاد مGGسکون هGGا را در بGGخش شGGرقGGی تGGپ ٔه الGGف ،و بGGه سGGوی شGGرق دریGGا یGGافGGت و چGGنین بGGه نGGظر
مGGی آیGGد کGGه نGGشیمنگاه هGGای زیGGادی بGGیرون از بGGرنGGدهٔ دیGGوار هGGا بGGوده انGGد .ایGGن را بGGایGGد فGGرامGGوش
ننمود که خود عمارت کم از کم یک بار بازسازی شده است.
از دیGد مGعماری و الیGه نGگاری ،تGفاوت زیGادی مGیان مGرحGل ٔه پGنج و چGار ،بGا مGقایGسه مGیان چGار و
سGه ،دیGده نGمی شGود .تGنها دگGرگGونGیی کGه مGیان چGار و پGنج در نGظر مGی رسGد در بGخش سGفال
مGی بGاشGد .یGگانGه صGنعت سGفالGگری کGه قGابGل مGقایGسه اسGت ،از دیGد جGغرافGیایGی دور و از دیGد
زم GGان GGی پ GGس ت GGر اس GGت .چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی رس GGد ک GGه ک GGاس GGال ب GGر ای GGن اس GGاس ه GGمین ت GGفاوت
سGفالGگری بGوده اسGت کGه از یGک دوران تGوقGف و تGرک کGه مGرحGله هGای چGار و پGنج را از هGم جGدا
مGGی سGGازد ،گGGپ زده اسGGت .اگGGر مGGرحGGل ٔه پنجGGم ،بGGه دنGGبال مGGرحGGل ٔه چGGارم در یGGک مGGدت زمGGان مGGورد
پ GG Gذی GG Gرش رخ داده اس GG Gت ،آن را م GG Gی ت GG Gوان ه GG Gمعصر ف GG Gره GG Gنگ ه GG Gاراپ GG Gه دانس GG Gت .ب GG Gا آن ه GG Gم،
نGGشانGGه یGGی وجGGود نGGدارد کGGه پGGیونGGد فGGرهGGنگی یGGا هGGمزمGGانGGی را بGGیان بGGدارد .بGGه هGGر روی ،از دیGGد
زمGانGبندی ،عGالمGه یGی وجGود نGدارد کGه هGمزمGان بGودن مGرحGل ٔه پنجGم ،را نGفی نGمود .هGنوز هGم الیGه
نگاری و پیوند برهنگی مرحل ٔه پنجم ،روشن نگردیده است.
ب GGا آن ک GGه ن GGشان GGه ه GGای ت GGداوم م GGیان م GGرح GGل ٔه پنج GGم و ش GGشم وج GGود دارد ،ام GGا ،م GGرح GGل ٔه ش GGشم در
چ GGارچ GGوب ب GGحث پ GGیش از ت GGاری GGخ اف GGغانس GGتان ،ن GGمی گنج GGد .ح GGضور ف GGن ف GGلزی و پ GGیون GGدش ب GGا
فGGرهGGنگ ـ سGGفالGGگری ،بGGه زمGGان بGGعدی و پGGسین تGGعلق مGGی گGGیرد :مGGونGGدیGGگک شGGشم در چGGارچGGوب
دوران زمGانGبندی سGند هGای نGوشGته شGده ،پGیونGد دارد و از دیGد فGنی نGمی تGوان آن را بGه دوران
پیش از تاریخ افغانستان ،مربوط دانست.
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زمانبندی
آگ GGاه GGی در م GGورد زم GGان GGبندی م GGطلق در م GGورد ت GGمام دور م GGون GGدی GGگک ،رض GGای GGت ک GGننده نیس GGت .در
زمGانGی کGه کGاسGال بGه کGاوش پGرداخGته بGود ) (۱۹۶۱:۲۵۸مGوفGق شGد تGا یGک سGلسله زمGانGبندی را
در م GGرح GGله ه GGای اول و دوم ،ب GGا ک GGارب GGن ـ  ،۱۴ان GGجام ده GGد .ب GGا آن ه GGم ،ب GGخش زی GGاد ای GGن ه GGا ب GGه
سGGبب شGGیوهٔ گGGردآوری ،رد گGGردیGGد و در نGGتیجه از دیGGد مGGقایGGسه یGGی دیGGگر بGGه درد نGGخورد .دالGGس
) (۱۶۸ :۱۹۷۳بGه تGازه گGی تGوانسGت از ذغGال چGوب کGه از الیٔ Gه مGرحGله اول مGونGدیGگک ،بGه دسGت
آم GGده ب GGود ،دس GGت ب GGه چ GGنین ک GGاری ب GGزن GGد .او از ای GGن رو م GGوف GGق ش GGد اول GGین رق GGم ه GGای درس GGت
زمGGانGGبدی در مGGورد سGGاکGGنان اولGGی بGGه دسGGت آورد .رقGGم هGGای کGGنونGGی از نGGگاه بGGررسGGی دیGGگر هGGم
مGGورد تGGایGGید قGGرار گGGرفGGتند( .شGGکل سGGوم  (۳مGGرحGGل ٔه اول۲ ،ـ ( ۳بGGرابGGر بGGا  ۳۷۴۵پGGیش از عGGیسا،
مGرحGل ٔه اول  ۵بGرابGر بGا  ۳۳۷۵پGیش از عGیسا و مGرحGل ٔه دوم یGا اول  ،۵بGرابGر بGا  ۳۶۳۵پGیش از
عGیسا تGثبیت گGردیGد .ایGن داده هGا نGشان مGی دهGند کGه مGرحGل ٔه اول اسGکان در مGونGدیGگک مGیان
آغ GGاز و م GGیانٔ G Gه ه GGزار ٔه چ GGارم پ GGیش از ع GGیسا ،ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت . ( ۴۰۰۰ـ  ۳۵۰۰پ GGیش از
عیسا(.
آگ GGاه GGی ت GGازه ی GGی در م GGورد زم GGان GGبندی در م GGورد م GGرح GGل ٔه دوم ،ب GGه اس GGتثنای رق GGم ه GGای GGی ک GGه ذک GGر
شGGدنGGد ،بGGه دسGGت نGGیامGGده انGGد .بGGا آن هGGم مGGمکن اسGGت بGGرخGGی رقGGم هGGایGGی کGGه در مGGورد زمGGانGGبندی
مGG GرحGG Gل ٔه دوم بGG Gه دسGG Gت آمGG Gده انGG Gد ،بGG Gا آزمGG Gون مGG GرحGG Gل ٔه سGG Gوم پGG Gنج ،مGG Gکمل تGG Gر گGG GردنGG Gد) .دالGG Gس،
 .(۱۹۷۳:۱۵۹یGک سGلسه رقGم هGایGی اولGی کGه کGاسGال بGرای مGرحGل ٔه سGوم بGه دسGت آورده اسGت،
از دیGد الیGه بGندی زمGین بGا هGم در تGضاد و نGا هGم آهGنگی قGرار دارنGد .بGه ایGن گGونGه تGاریGخی کGه
ب GGرای م GGرح GGل ٔه س GGوم ب GGه دس GGت آورده ش GGده اس GGت ،ی GGک ه GGزاره دی GGرت GGر از رق GGمی هس GGت ک GGه ب GGرای
مGرحGل ٔه سGوم  ،۵کGه ذکGر شGد .دالGس  (( ۱۹۷۳:۱۵۹در جGریGان تGطابGق تGاریGخ مGرحGل ٔه سGوم ،رقGم
هGای کGاسGال را بGا در نGظر داشGت داده هGای دیGگر ،درسGت نGموده اسGت .دالGس بGه ایGن گGونGه
بGه رقGم مGیان  ۳۱۰۰و  ،۲۷۰۰پGیش از عGیسا بGرای مGونGدیGگگ سGوم  ،۵دسGت یGافGته اسGت .امGا،
دالGس فGکر مGی کGند کGه ایGن رقGم بGسیار دیGر مGی بGاشGد( .دالGس .(۱۹۷۳:۱۶۵ ،مGسالGه بGا نشGر
یGGگانGGه تGGاریGGخ بGGا اسGGتفاده از مGGواد ده مGGورزی ( دالGGس (۱۹۷۳:۱۵۹ ،بGGرای مGGرحGGل ٔه چGGارم  ،حGGل
نGگردیGد .سGه تGاریGخنگاری کGه از قGلع ٔه سGید بGه دسGت آمGدنGد ،هGنوز هGم مGسالGه را گGیچ کGننده تGر
سGGاخGGتند .بGGر پGGای ٔ Gه مGGقایGGس ٔه سGGفالGGگری ،قGGلع ٔه سGGید شGGباهGGت زیGGادی بGGا مGGونGGدیGGگک سGGوم و مGGمکن
آغGGاز چGGارم  ،۱داشGGته بGGاشGGد .بGGا آن هGGم سGGه گGGونGGه بGGررسGGی کGGاربGGن  ،۱۴کGGه از الیGGه هGGای گGGونGGه
گGون صGورت گGرفGته انGد زمGانGبندی را چGنین درسGت کGرده انGد ،۲۱۶۰ ،۲۱۱۰ :و  ۲۲۳۰پGیش از
عGیسا .ایGن امGر نGشان مGی دهGد کGه ایGن بGررسGی بGا رقGم مGطلق در مGورد مGرحGله هGای مGونGدیGگک،
چ GGی ق GGدر ب GGار م GGقدم GGات GGی دارد .ب GGا آن ه GGم زم GGان GGبندی ک GGه ب GGعد ذک GGر م GGی ش GGود ب GGر پ GGای ٔ Gه ب GGررس GGی
کاربن ـ  ،۱۴همراه با مقایس ٔه آن ها با داده هایی خارج افغانستان ،صورت گرفته است.
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مGرحGل ٔه دوم مGمکن بGیانGگر اسGکان و اشGغال کGوتGاه مGدت در ایGن سGاحGه کGه در مGیان هGزارهٔ چGارم
پ GGیش از ع GGیسا  (( ۳۵۰۰رخ داده اس GGت ،ب GGاش GGد .ای GGن م GGرح GGله ب GGرای ی GGک ی GGا دو ص GGد س GGال ،ن GGی
بGیش تGر از آن ،دوام یGافGته اسGت .مGمکن زمGان مGونGدیGگک سGوم ،قGبل از نGیم ٔه هGزارهٔ چGارم پGیش
از عGیسا نGبوده بGاشGد و تGا چGند قGرن اولGی هGزارهٔ سGوم پGیش از عGیسا ( ۳۵۰۰ـ  (۲۸۰۰تGداوم
داش GGته اس GGت .م GGون GGدی GGگک م GGرح GGل ٔه س GGوم  ،۶و چ GGارم م GGمکن در وج GGود ت GGمام ه GGزار ٔه س GGوم پ GGیش از
ع GGیسا ت GGداوم ی GGاف GGته اس GGت۳۰۰۰).ـ  . (۲۰۰۰م GGون GGدی GGگک پنج GGم ،ک GGه ب GGه ش GGدت ب GGا دش GGواری رو ب GGه
روس GGت ،م GGمکن در ن GGیمه اول ه GGزارهٔ دوم پ GGیش از ع GGیسا ( ۲۰۰ـ  (۱۵۰۰ح GGضور داش GGته اس GGت.
در باب بعدی ،مشکل هایی این زمانبدی ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ظرف های سفالی
چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه هGGیچ گGGونGGه مGGواد و اثGGر هGGایGGی کGGه در مGGونGGدیGGگک یGGافGGت شGGده انGGد ،بGGه
انGداز ٔه سGفال هGا مGورد تGوجGه قGرار نGگرفGته انGد .از لحGظه یGی کGه گGزارش اولGی )دالGس،۱۹۶۵ ،
مGغول  ،۱۹۷۰فGیرسGرویGس (۱۹۷۱ ،در ایGن زمGینه صGورت گGرفGت تGا حGال چGند تGا بGحث کGوتGاهGی
بGر آن افGزوده شGده انGد .ایGن امGر نGشان مGی دهGد کGه سGفال هGایGی کGه در سGاحٔ Gه مGونGدیGگک بGه
دسGGت آمGGده انGGد بGGه شGGدت گGGیچکننده مGGی بGGاشGGند .بGGخشی از ایGGن شGGگفتی بGGه ایGGن امGGر مGGربGGوط
هس GGت ک GGه ای GGن گ GGون GGه س GGفال ه GGا ( و دی GGگر دس GGتساز ه GGا( چ GGی گ GGون GGه گ GGردآوری ش GGده ،ب GGررس GGی
گ GGردی GGده و گ GGزارش داده ش GGده ان GGد؟ ب GGسیاری از درد س GGر ه GGا ،ه GGمان GGا ت GGفسیر ای GGن چ GGیز ه GGای
دسGتساز اسGت کGه آن هGم نGاشGی از مGقدار کGم ایGن هGا مGی بGاشGند و تGاکGید هGم بGر ایGن امGر کGه
نGGشانGGه هGGای بGGه دسGGت آمGGده یGGک بGGیان انGGد و یGGا بGGه صGGورت کGGامGGل یGGک اثGGر دسGGتساز .بGGا آن هGGم
ایGن اثGر هGا از مGونGدیGگک ،اسGاسGی تGریGن نGقط ٔه اتGکا بGرای درک افGغانسGتان پGیش از تGاریGخ انGد.
در این بخش ،سفال های نقش ویژه یی دارند.
یGGکی از اسGGاسGGی تGGریGGن دردسGGر هGGا بGGر پGGیونGGد مGGیان مGGرحGGل ٔه اول ۱ـ ،۳و اول ۴ـ  ،۵مGGی بGGاشGGد.
پ GGرس GGش اس GGاس GGی ای GGن هس GGت ک GGه آی GGا آخ GGری را م GGی ت GGوان ی GGک واح GGد الی GGه ن GGگاری ـ ف GGره GGنگی
خ GGوان GGد؟ س GGفال ( ش GGکل س GGوم  (۱۵ی GGک ظ GGرف س GGرخ ـ زرد ،ب GGه ص GGورت ک GGام GGل  (( ۹۰٪ب GGا چ GGرخ
سGGاخGGته شGGده اسGGت یGGا تGGنها (( ۱۰٪؟ تGGا جGGایGGی کGGه دیGGده مGGی شGGود در مGGونGGدیGGگک اول  ،۵تGGعداد
ظGGرف هGGای چGGرخGGساز ،تGGا  ( ۸۰٪و سGGوم  ۴تGGا  (٪۷۰کGGاهGGش را نGGشان مGGی دهGGد .شGGکل کGGاسGGه
هGا بGا دیGوار هGای مسGتقیم و یGا مGنحنی در مGرحGل ٔه اول  ۲و ،۳محGدود انGد و تGنها کGاسGه هGایGی
بGGا جGGدار هGGای مسGGتقیم در مGGرحGGل ٔه اول  ۴تGGا  ،۵دیGGده شGGده انGGد .در مGGرحGGل ٔه اول  ۴و  ،۵کGGاسGGه
های لبه گرد ،برای بار اول پدیدار می گردند.
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شGکل سGوم  :۱۵مGونGدیGگک ،سGفال هGایGی از مGرحGله اول ۱) :ـ  ،(۲دسGتساز ۳) ،تGا  ،(۹سGفال
ه GGای چ GGرخ GGساز ب GGا ن GGقاش GGی ۱۰) ،ت GGا  ،(۱۱ت GGوت GGه ه GGای دو رن GGگه (۱۸ ،۱۷ ،۱۲) ،ت GGوت GGه ه GGای GGی ب GGه
ش GGیوهٔ ک GGوت دی GGجان ۱۳) ،و  (۱۴ت GGوت GGه ه GGای GGی از ش GGیوهٔ ت GGگوی ۱۵) ،و  (۱۶م GGمکن ن GGمون GGه ت GGوت GGه
هایی که مورد عالقه قرار نگرفته اند و با به شکل مداخله صورت گرفته باشند.
ب GGا ان GGدوه ک GGه ک GGاس GGال ،ت GGوج GGه ک GGمی ب GGه س GGفال ه GGای ب GGدون ن GGقش و آرای GGش ن GGمود و دی GGدش را ب GGه
کGGاللGGی هGGای تGGزیGGیندار کGGه در پGGیش از تGGاریGGخ بGGه مGGقدار کGGمی یGGافGGت مGGی شGGونGGد ،مGGتمرکGGز نGGمود.
اسGGاسGGی تGGریGGن نGGمونGGه آرایGGش بGGرای مGGرحGGل ٔه اول ،پGGدیGGدار شGGدن نGGشانGGه هGGای هGGندسGGی بGGر زمGGینهٔ
سGGرخ مGGی بGGاشGGد .الGGبته بGGرخGGی اسGGتثنا هGGایGGی نGGیز وجGGود دارنGGد .مGGهم تGGریGGن شGGکل هGGای هGGندسGGی
کGشیدن بGدون تGوجGه خGط هGای مسGتقیم تGا لGبه مGی بGاشGد (۱) .مGثلث هGایGی بGا خGط هGای عGبوری
داخGGلی و یGGا نGGقطه هGGای دایGGره یGGی (۲ )،خGGط هGGای افGGقی (۳)،آرایGGش بGGا بGGرگ ٔ Gه دراز ) (۴نGGمونGGه
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کGژ و مGژ بGا مGنحنی .از ایGن نGمونGه هGا تGنها مGثلت ) (۱و بGرگ هGای گGونGه گGون ) (۲بGه َدور اول،
 ۴و  ،۵تکرار شده اند و این امر تا تمام دورهٔ اول ۲ ،تا  ،۵ادامه یافته است.
از مGGیان ایGGن هGGا ،دو تGGوتGGه یGGی کGGه شGGناخGGت آن هGGا پُGGردردسGGر هسGGت ( ،شGGکل سGGوم ۱۵ .شGGماره
۱۳ـ  (۱۴م GGی ب GGاش GGند .ک GGاس GGال ای GGن ه GGا را ب GGه م GGرح GGل ٔه اول م GGرب GGوط م GGی دان GGد).ک GGاس GGال:۱۹۶۱ ،
۱۷۰و شGGکل  ،۴۹بGGخش هGGای  ۱۱و  .(۱۲ایGGن هGGا تGGوتGGه هGGایGGی بGGه رنGGگ نGGخودی انGGد کGGه بGGا نGGقش
گGGاو آراسGGته شGGده انGGد .یGGکی دارای شGGکل کGGامGGل گGGاو اسGGت کGGه بGGه سGGوی چGGپ نGGگاه مGGی نGGمایGGد.
ایGGن را بGGه دسGGته یGGی کGGه مGGربGGوط بGGه  ٫٫تGGگو الGGف ،،اسGGت و آن را در سGGیاه و انجGGرا در مGGرکGGز
بGلوچسGتان نGیز دیGده انGد )کGاردی (۱۹۶۵ ،یGافGته انGد .دریGافGت سGفال بGا شGکل هGای جGانGداران
در م GGرح GGله ه GGای اول GGی م GGشکل ه GGای GGی را در ج GGری GGان ارزی GGاب GGی نس GGبی )م GGغول (۳۰۱ :۱۹۷۰ ،در
مGورد اثGر هGای مGندیGگک ،بGه مGیان آورده انGد و هGم چGنان پGیونGد مGیان مGونGدیGگک و سGیاه ـ انجGرا
اول و دوم ( دالGG G Gس .(۲۶۲ :۱۹۶۵ ،بGG G Gه هGG G Gر صGG G Gورت ،مGG G Gغول  ( ۱۹۷۰، ۸۲۶ـ (۲۷و مGG G GدیGG G Gو
) (۱۹۷۳:۱۹۱ب GGا ج GGدی GGت درس GGتی ح GGضور دورهٔ ت GGگو را در ای GGن س GGاح GGه زی GGر پ GGرس GGش ب GGرده ان GGد.
ایGن را بGایGد یGادآور شGد کGه ایGن تGوتGه هGا از اهGمیت بGیش تGر از هGمه اثGر هGا در مGورد مGونGدیGگک،
بGرخGوردار انGد .ایGن تGوتGه هGا بGه سGببی از اهGمیت آشGکاری بGرخGوردارنGد (۱) :ایGن هGا نGمونGه ویGژه
ـ تGنها دو تGوتGه ـ  ( ۲) .آن هGا از گGل نGخودی رنGگ انGد در غGیر آن مGربGوط سGفال هGای گGل سGرخ
مGی بGودنGد (۳) .آن هGا از چGنان الیGه یGی بGه دسGت آمGده انGد کGه مGورد بGررسGی کGمی قGرار گGرفGته
اند در غیر آن ممکن با گروه های دیگری مختلط می شدند.
چGنین اسGتدالل شGده اسGت )بGه صGورت مGثال فGیرسGرویGس (۱۹۷۱:۱۲۷ ،کGه مGرحGل ٔه اول  ۴و ۵
از دیGGد سGGفال هGGا و الیGGه نGGگاری بGGا مGGرحGGل ٔه اول ۲و  ۳تGGفاوت دارنGGد .تGGفاوت قGGابGGل تGGوجGGه هGGمانGGا
ظGهور شGکل مGرتGبان یGا پGیالGه )؟( در ایGن بGخش مGی بGاشGد .بGر اسGاس داده هGایGی گGونGه گGونGی
کGه نشGر شGده انGد ،چGین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن نGگاه قGناعGت بGخش نیسGت .نGمونGه هGای مسGلط
در مGGرحGGل ٔه اول  ۴و  ،۵در مGGرحGGله هGGای اولGGی نGGیز یGGافGGت شGGده انGGد .جGGالGGب هسGGت کGGه ایGGن شGGکل
هGGا ،بGGه شGGمول دورنGGگی ،هGGمه و هGGمه ـ یGGعنی یGGازده تGGا ـ را در سGGیاه ٔ Gه نGGمونGGه هGGای ویGGژه قGGرار
داده انGGد .گGGر چGGی انGGدازهٔ هGGمه نGGمونGGه سGGفال هGGا روشGGن نیسGGتند ،امGGا ،اگGGر سGGاحGGه یGGی کGGه بGGرای
مGرحGل ٔه اول  ۴و  ،۵کGاوش شGده اسGت و تGوتGه هGای نGمونGه را بGا دیGگر اثGر هGای مGقایGسه نGمایGیم
)شGGفر ۱۹۷۴ :۱۹۷۲ ،الGGف( انGGدازه نGGمونGGه هGGا بGGه هGGزار هGGا مGGی رسGGند .بGGه ایGGن سGGبب چGGی گGGونGGه
م GGی ت GGوان وزن GGه اه GGمیت ای GGن دوازده ن GGمون GGه را چ GGنان ب GGاال ب GGرد؟ ای GGن ام GGر ب GGه وی GGژه ک GGه آن ن GGمون GGه
هGGای شGGکل هGGای تGGصویGGر و شGGکل هGGای سGGفال را نGGمایGGانGGگر تGGداوم بGGدانGGیم؟ ایGGن گGGونGGه تGGوتGGه هGGا
زمGGانGGی مGGهم انGGد کGGه نGGمایGGانGGگر پGGیونGGد و رابGGطه مGGیان ایGGنان و گGGروه هGGایGGی کGGه پGGیرو شGGیوهٔ سGGنتی
سGGفالGGگری بGGوده انGGد ،نGGشان بGGدهGGد و یGGا ایGGن کGGه سGGفال هGGای تGGولGGید محGGلی بGGا کGGارکGGرد ویGGژه و یGGا
محGGدودیGGت بGGازار بGGوده بGGاشGGد ،امGGا ،بGGه تGGنهایGGی هGGیچ نGGوع اهGGمیتی از دیGGد دگGGرگGGونGGی فGGرهGGنگی
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ن GGدارن GGد .چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه س GGفال ه GGای م GGون GGدی GGگک م GGرح GGل ٔه اول  ۲ت GGا  ،۵ب GGیان GGگر رش GGد
فرهنگی واحدی بوده و با تمام نمونه هایش دگرگونی کم درونی را نشان می دهد.
تGمام بGحث هGای در مGورد سGفال هGای مGرحGل ٔه دوم ( شGکل سGوم  (۱۶نGمایGانGگر تGمرکGز روی ایGن
امGGر هسGGت کGGه سGGفال هGGای دسGGتساز ،بGGا مGGقایGGس ٔه چGGرخGGساز ،دچGGار دگGGرگGGونGGی فGGیصدی زیGGادی
شGده انGد .سGفال هGای دسGتساز در مGرحGل ٔه دوم  ،۱افGزایGش  ٪ ۹۷را بGا مGقایGسه چGرخGساز کGه
 ٪۳بGوده انGد ،در بGر دارد .ایGن فGیصدی بGا آن هGایGی کGه در مGرحGله یGک  ،۵بGوده انGد سGخت در
تGGضاد انGGد .کGGاسGGال ایGGن دگGGرگGGونGGی را نGGمایGGندهٔ یGGک مGGرحGGل ٔه تGGنگنای فGGرهGGنگی مGGی دانGGد و تGGمام
بGحث هGای بGعدی ،هGمین خGط را دنGبال نGموده انGد .امGا ،تGفسیر ایGن رقGم هGا مGشکل هGای زیGادی
را بGGه هGGمراه دارنGGد .اول ،انGGدازه نGGمونGGه هGGا چGGی انGGد؟  ٪ ۹۷از چGGی؟ ایGGن پGGاسGGخ داده نشGGده
اسGت .آیGا انGدازهٔ نGمونGه هGای مGرحGله اول ۲ـ  ،۳بGا کGاهGش سGاحٔ Gه کGاوش ،کGه خGود نGمونGه هGا را
بGا مGقایGسه نGمونGه هGای زیGاد مGرحGل ٔه دوم پGایGین مGی آورد ؟ داده هGا از مGرحGله اول  ،۵-۴نGشان
م GGی ده GGد ک ف GGیصدی س GGفال دس GGتساز ب GGا چ GGرخ GGساز ق GGاب GGل ب GGررس GGی ان GGد .دوم ،ک GGاس GGال ب GGه ای GGن
ب GGاور اس GGت ک GGه س GGفال ه GGای دس GGتساز ت GGزی GGنی ب GGه ص GGورت ک GGام GGل ب GGا س GGفال ه GGای دس GGتساز ب GGی
آرایGGش و نGGقش کGGه بGGه دسGGت آمGGده انGGد ،تGGبدیGGل شGGده انGGد .آیGGا ایGGن دوره هGGای مGGتنوع نGGمایGGانGGگر
تGGغییر در فGGن سGGفالGGگری اسGGت و یGGا دگGGرگGGونGGی نسGGبی سGGفال هGGای تGGزیGGینی بGGا نGGاتGGزیGGینی؟ اگGGر
بGعدی درسGت اسGت ،پGس مGمکن تGنوع بGه کGاربGرد هGای سGاحGه یGی کGه مGعماری هGم آن را نGشان
مGGی دهGGد ،بسGGتگی داشGGته بGGاشGGد .ایGGن سGGفال هGGای دسGGتساز هGGمانGGندی بGGا تGGوضGGیح کGGاسGGال و
بGGررسGGی خGGودم بGGا سGGفال هGGای خGGشن در قGGلع ٔه سGGید ( فGGیرسGGرویGGس ،۱۹۶۵ ،دوپGGری (۱۹۶۳ ،و
سGلت تGمپر کGویGته ( فGیرسGرویGس (۱۰۵۶ ،کGه بGدون شGک در مGونGدیGگک چGارم ،ادامGه داشGته انGد،
دارد .در قGGلع ٔه سGGید )شGGفر (۱۹۷۲،ایGGن امGGر بGGه خGGوبGGی هGGویGGدا گGGردیGGد کGGه ایGGن شGGیوه در شGGکل
سGفال هGا( هGمانGند مGونGدیGگک( ادامGه داشGته اسGت ،امGا ،نسGبیت آن بGه شGدت بGا در نGظر داشGت
اس GGکان م GGعین و اف GGق الی GGه ه GGا ،ب GGا ف GGراز و ن GGشیب ه GGمراه ب GGوده اس GGت( ش GGفر۲- ۱۹۷۲:۲۵۱) ،
ایGن گGونGه دگGرگGونGی در مGرحGل ٔه دوم ،یGافGت مGی شGود ،حGال آن کGه در مGرحGل ٔه دوم ،۳سGفال هGای
دس GGتساز ت GGنها  ٪۶۰ب GGوده ان GGد .ه GGم چ GGنان ب GGا ح GGضور ت GGداوم در م GGعماری و دی GGگر چ GGیز ه GGای
سGGاخGGتگی بGGه شGGمول یGGک دوره ازدیGGاد در ابGGزار فGGلزی چGGیز هGGای زیGGبا ،بGGه مGGشکل مGGی تGGوان از
 ٫٫ت GGنگنای  ،،ف GGره GGنگی گ GGپی زد .ب GGه ای GGن گ GGون GGه دگ GGرگ GGون GGی دوره ی GGی س GGفال ه GGای دس GGتساز در
بGG GرابGG Gر چGG GرخGG Gساز مGG Gمکن بGG GیانGG Gگر عGG Gنصر هGG Gای مGG Gهم فGG GرهGG Gنگی را بGG GاشGG Gند ،امGG Gا ،نGG Gمی تGG GوانGG Gند
نGG GشانGG GدهGG Gنده تGG Gغییر فGG GرهGG Gنگی از مGG GرحGG Gل ٔه اول بGG GاشGG Gد ،چGG Gی رسGG Gد بGG Gه  ٫٫فGG Gشار و تGG Gنگنا ،،یGG Gا
 ٫٫کاهش  ،،ارزش فرهنگی باشد.
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شGGکل سGGوم  :۱۶مGGونGGدیGGگک ،سGGفال هGGایGGی از مGGرحGGل ٔه دوم ۱) :ـ  (۴سGGفال هGGای دسGGتساز ( ۵ ،ـ
 (۷کGGاسGGه هGGای تGGزیGGنی چGGرخGGساز (۸) ،تGGوتGGه یGGی کGGه شGGیوهٔ  ٫٫رنGGا غGGونGGدی ( ،،تGGپ ٔه روشGGنی( را
نشان می دهد.
تGمام سGفال هGای مGرحGل ٔه دوم ،از خGمیرهٔ گGل زردسGرخ رنGگ سGاخGته شGده انGد ،امGا ،سGفال هGای
دسGGتساز از مGGاده هGGای خGGشن کGGه از تGGوتGGه هGGای ریGGزه شGGد ٔه سGGنگ ،بGGا آن افGGزوده شGGده اسGGت،
تGGیار شGGده انGGد .در مGGیان شGGکل هGGای سGGفال دسGGتساز ،بGGیش تGGریGGنش کGGاسGGه هGGای سGGاده دیGGوار
دار و هGGم چGGنان مGGرتGGبان هGGای دهGGن گGGشاد بGGا دیGGوار هGGای مسGGتقیم کGGه لGGبه یGGی نGGیز دارنGGد ،مGGی
بGاشGند(  .شGکل سGوم ،۱۶ ،شGماره  .(۱- ۲ایGن هGا ،بGرای بGار اول در مGرحGل ٔه دوم یGافGت شGده و
تGا مGرحGل ٔه چGارم ادامGه داشGته انGد .یGک کGاسGه دارای زیGر هGموار بGا دیGوار هGای عGمودی ( شGکل
س GGوم ۱۶ش GGمارهٔ  (۳در م GGرح GGل ٔه دوم  ،۲ی GGاف GGت ش GGده اس GGت .ه GGم چ GGنان ک GGاس GGه دی GGگری ب GGا دی GGوار
هGGای مGGنحنی تGGیز ( شGGکل سGGوم ،۱۶شGGمارهٔ  (۴در مGGرحGGل ٔه دوم  ،۳دیGGده شGGده اسGGت .شGGکل هGGر
دو ظGرف هGای دسGتساز تGا تGمام مGرحGل ٔه چGارم ،ادامGه مGی یGابGند .یGک نGمونGه کGوز ٔه پGایGه دار نGیز
در ایGGن مGGرحGGله بGGه دسGGت آمGGده اسGGت .کGGاسGGال نGGشان داده کGGه بGGرخGGی از نGGمونGGه هGGای دسGGتساز
تزیین یافته بودند ،اما ،بخش زیاد بدون آرایش وجود داشته اند.
هGر دو ظGرف هGای تGزیGینی و یGا غGیرتGزیGینی چGرخGساز ،نGیز بGه دسGت آمGده انGد و در مGرحGل ٔه دوم
 ،۳تGعداد ظGرف هGای چGرخGساز بGه  ٪ ۴۰مGی رسGند .بGیش تGریGن شGکل ،در مGرحGل ٔه اول ،هGمانGا
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کGاسGه هGای دیGوار دار بGا زاویGه و یGا کGلولGه و کGره یGی بGا لGبه بGوده انGد .هGم چGنان در ایGن مGرحGله
ظGرف هGا دارای حGلقه هGای زیGر ،بGیش تGر بGوده و تGنها یGک تGا پGایGه دار ،نGیز کGشف شGده اسGت.
آن ظGGرف هGGایGGی کGGه نGGمای بGGیرونGGی شGGان بGGا گGGل زرد و یGGا سGGپید لGGشم شGGده انGGد ،دارای آرایGGش
م GGی ب GGاش GGند .ش GGکل ه GGا در ح GGدود ن GGماد ه GGای ه GGندس GGی س GGیاه درب GGند ب GGوده ان GGد :ای GGن ه GGا ش GGام GGل
خGوشGه هGایGی در زیGر لGبه ) در مGرحGل ٔه اول  ۵-۴دیGده شGده اسGت( ،خGط هGای افGقی مGوجGدار کGه
ب GGه وس GGیل ٔه خ GGط اف GGقی راس GGتی ف GGاص GGله گ GGذاری ش GGده ان GGد ،دی GGده م GGی ش GGون GGد ).ش GGکل س GGوم،۱۶.
شGGمارهٔ  (۶ـ بGGیش تGGر در مGGرحGGله سGGوم  -۳-۱و یGGک خGGط مGGوجGGدار کGGه بGGا خGGط افGGقی دیGGگری مGGرز
بGGندی شGGده و بGGا دریGGچه هGGایGGی پُGGر شGGده اسGGت ) .شGGکل سGGوم  ،۱۶شGGماره  (۵ـ در مGGرحGGله هGGای
بGعدی نGیز تGکرار شGده انGد .ـ یGک تGوتGه کGه مGی تGوان آن را نGمونٔ Gه شGاز خGوانGد ،دارای خGط هGای
مسGGتقیم بGGه دو سGGوی یGGک خGGط مسGGتقیم ـ مGGانGGند دسGGته شGGانGGه یGGی کGGه بGGه دو سGGو دنGGدانGGه داشGGته
بGاشGد ،هGم یGافGت شGده اسGت ) .شGکل سGوم ،۱۶ .شGمار ٔه  (۷ایGن نGمونGه در مGرحGل ٔه سGوم  ،۳نGیز
دی GGده ش GGده اس GGت .ای GGن ن GGشان GGه وی GGژه در م GGرح GGله ه GGای ب GGعدی ب GGسیار ت GGکرار و م GGورد پ GGسند ب GGوده
است.
یGک تGوتGه دیGگر از گGل زرد مGایGل بGه سGرخGی ٫٫لGشم پGوالدی رنGگ ،،در بGیرون ) مGمکن بGا آتGش؟(
و درون بGGا رنGGگ سGGرخ روشGGن در مGGرحGGل ٔه دوم  ،۱یGGافGGت شGGده اسGGت .ایGGن را بGGا خGGط هGGای مGGوازی
افGGقی نGGصواری رنGGگ کGGه بGGا بGGخش دیGGگر کGGه خGGط هGGای مGGوجGGدار هGGمراه هسGGت ،پGGیونGGد داده و بGGه
هGر دو سGو نGقش گGردیGده اسGت) .شGکل سGوم  ۱۶شGمارهٔ  (۸ایGن تGوتGه ،مGانGند یGازده تGای دیGگر
کGه بGه شGدت ویGژه انGد از مGرحGل ٔه اول ،یGافGته شGده انGد و بGسیار بGا دیGگر ظGرف هGا تGفاوت دارنGد.
ک GGاس GGال ب GGه ای GGن ب GGاور هس GGت ک GGه ای GGن ه GGا ش GGباه GGت زی GGادی ب GGه س GGفال ه GGای م GGرح GGل ٔه دوم در رڼ GGا
غGGونGGدی ) روس ،۱۹۴۶ ،Ross ،فGGیرسGGرویGGس  (۱۹۵۹در شGGمال بGGلوچسGGتان دارنGGد .بGGا آن هGGم
ایGGن تGGوتGGه هGGا بGGیش تGGر بGGا شGGکل تGGزیGGین  ٫٫حGGلقه و چGGنگک ،،تَGGگو ،کGGه در سGGیاه دوم ،یGGافGGت شGGده
اسGGت ،نGGزدیGGک انGGد) .مGGغول ،(۳۰۲ :۱۹۷۰ ،دی کGGاردی  .(۱۹۶۵:۱۳۳) De CardiاثGGر هGGای
ت GGگو در ای GGن دور در س GGیاه ه GGم چ GGنان ب GGا ک GGوت دی GGجیان  Kot Dijianو اَم GGری ،پ GGیون GGد دارن GGد و
نGGزدیGGکی بGGا تGGوتGGه هGGای سGGفالGGی ویGGژه یGGی کGGه در مGGونGGدیGGگک اول ۴ـ ،۵بGGه دسGGت آمGGده انGGد ) .بGGه
بGحث پGیونGد مGقایGسه یGی نGگاه نGمایGید( .مGغول ،بGرای ایGن کGه مGشکل ایGن هGمانGندی را در دو الیGه
نGگاری در مGونGدیGگک حGل نGمایGد ) (۱۹۷۰:۳۰۲چGنین بGاور دارد… ٫٫ ،یGک نGمونGه از اثGر هGای
الی ٔ Gه م GGون GGدی GGگک دوم  ،۱را م GGی ت GGوان ب GGا اث GGر ه GGای م GGرح GGل ٔه اول ،ق GGرار داد .،،.ام GGا ،ک GGاس GGال دی GGد
دقGGیق دیGGگری را در مGGورد ایGGن تGGوتGGه هGGا دارد و آن ایGGن کGGه ایGGن هGGا بGGه صGGورت روشGGن بGGا مGGرحGGلهٔ
دوم  ،۱در پGGیونGGد انGGد .پGGرسGGش اسGGاسGGی در مGGورد ایGGن تGGوتGGه هGGا و تGGمام اثGGر هGGای سGGفال ،چGGنین
اسGGت  ٫٫ :مGGیان مGGونGGدیGGگک اول و دوم چGGی تGGفاوت فGGرهGGنگیی وجGGود دارد؟ ،،آیGGا ایGGن هGGا دوره
هGای جGدای فGرهGنگی انGد و یGا تGدوام کGه بGا یGک دور ٔه مGیانGه از هGم جGدا شGده انGد؟ ایGن جGا چGنین
اس GGتدالل ش GGده اس GGت ک GGه م GGون GGدی GGکگ اول  ،۳-۱از روی ن GGمون GGه ه GGای GGی ب GGه ش GGدت ک GGم و ن GGاچ GGیز ب GGه
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بGGررسGGی گGGرفGGته شGGده اسGGت و اول  ،۵-۴تGGفاوت کGGم تGGری بGGا مGGرحGGله دوم  ،۳-۱اگGGر مGGسالGGه ظGGرف
هGGای دسGGتساز و چGGرخGGساز در جGGایGGگاه درسGGتش قGGرار بGGدهGGیم ،دارد .مGGن چGGنین پGGیشنهاد مGGی
نGمایGم کGه مGونGدیGگک اول ) بGه ویGژه اول  (۵-۴و دوم ،نGمایGانGگر دورهٔ هGمانGندی از دیGد فGرهGنگی
و در آن تGداوم دگGرگGونGی را مGی تGوان دیGد .چGنین تGداوم را مGی تGوان در ظGرف هGای مGونGدیGگک
دوم و سوم نیز دید.
بGGا آن کGGه مGGرحGGله سGGوم نGGمایGGانGGگر تGGدوام از مGGرحGGله هGGای پGGیشین اسGGت ،مGGگر دارای شGGیوه هGGای
جGGدیGGد سGGفالGGگری نGGیز مGGی بGGاشGGد( .شGGکل سGGوم ۱۸ـ سGGوم  .(۲۱ظGGرف هGGای دسGGتساز آرام آرام
بGر وضGع مسGلط مGی گGردد و از  ٪۴۵در مGرحGل ٔه سGوم  ،۱بGه  ٪۸۵در مGرحGل ٔه سGوم  ،۶بGاال مGی
رود .جGGالGGب هسGGت کGGه ایGGن را بGGایGGد یGGادآور شGGد کGGه ظGGرف هGGای دسGGتساز هGGرگGGز از مGGونGGدیGGگک،
نGGاپGGدیGGد نGGمی گGGردد و یGGک وضGGع نسGGبی بGGا ثGGباتGGی را بGGه خGGود مGGی گGGیرد و ایGGن هGGمانGGندی را مGGی
ت GGوان در م GGرح GGل ٔه س GGوم (( ۱۵٪ ،۶دی GGد .م GGهم ت GGر ای GGن ک GGه در ه GGنگام ای GGن م GGرح GGله ظ GGرف ه GGای GGی ب GGه
شGGیوهٔ کGGویGGته یGGافGGت شGGده انGGد کGGه خGGود نGGمایGGشگر پGGیونGGد بGGا جGGنوب تGGرکمنسGGتان ،شGGرق ایGGران و
ش GGمال ب GGلوچس GGتان م GGی ب GGاش GGد .ب GGا آن ه GGم ت GGنوع GGی ک GGه در ظ GGرف ه GGا در ای GGن م GGرح GGله دی GGده ش GGده
اسGGت ،هGGمراه بGGا نGGاکGGامGGی کGGاسGGال در مGGورد الیGGه نGGگاری ،بGGررسGGی مGGرحGGل ٔه سGGوم را از دیGGد ظGGرف
هGا بGا دشGواری زیGادی رو بGه رو مGی سGازد .بGرای ایGن کGه مGسالGه تGوضGیح و مGقایGسه را سGاده
بGGسازنGGد ،فGGشاری بGGر رقGGم هGGا وارد نGGموده انGGد  :دسGGتساز ،چGGرخGGساز ،تGGزیGGینی و غGGیر تGGزیGGینی و
در آخر از همه کارکرد ویژه.
مرحل ٔه سوم ،ظرف های دست ساز
)ش GGکل س GGوم  ،۱۷ش GGمارهٔ  .(۲-۱گ GGل و ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا ،از م GGرح GGله ه GGای پ GGیشین ب GGدون ک GGدام
تGغییر بGاقGی مGی مGانGد .شGکل عGموم کGاسGه هGا چGنین انGد :دهGان بGزرگ ،مGرتGبان هGایGی بGا دیGوار
هGGای راسGGت و کGGاسGGه هGGایGGی بGGا دیGGوار زوایGGه دار راسGGت .شGGکل کGGاسGGه هGGای چGGقور بGGیش تGGر مGGی
گGردنGد .جGدار بGیرونGی ،هGمیشه بGا دود سGیاه مGی گGردیGده و نGشان مGی دهGد کGه در نGزدیGک آتGش
بGاز از آن هGا کGار گGرفGته مGی شGدنGد .کGاسGه هGایGی کGه از گGل صخGره یGی سGاخGته شGده انGد ،بGه
بخش بیرون زیاد آن ها قشر نازک گل رنگی به کار رفته است.
مرحله سوم ،ظرف های چرخساز ،بدون تزیین
ظGرف هGای بGدون تGزیGین از یGک گGل زرد رنGگ مGایGل بGه سGرخGی بGه دو صGورت حGرارت خGودی یGا
ری GGگی س GGاخ GGته ش GGده ان GGد( .ن GGگاه ن GGمای GGید ف GGیرس GGروی GGس ،۲۴۴ ،۲۴۲ :۱۹۵۶ ،دوپ GGری:۱۹۶۳،
 .(۷۶-۷۳دو ن GGمون GGه ی GGاف GGت ش GGده ان GGد ی GGکی ک GGه رن GGگ س GGطحش ب GGا خ GGمیره گ GGل ه GGمان GGندی دارد و
دی GGگری ک GGه س GGطحش ب GGا گ GGل زرد ن GGازک شس GGته ش GGده اس GGت .در َدور ه GGای اول GGی م GGرت GGبان ه GGای
کGره یGی بGا لGبه هGای سGاده یGافGت شGده انGد و مGرتGبان لGبه دار در مGرحGله سGوم  ۶.-۵کGاسGه هGایGی
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بGا دیGوار هGای زاویGه دار در مGرحGله سGوم  ،۴-۱مسGلط بGوده انGد ،امGا ،بGعد کGاسGه هGایGی بGا دیGوار
هGGایGGی بGGه گGGونٔ Gه بGGرآمGGده و شGGکمدار در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۶-۵پGGدیGGدار شGGده انGGد .چGGنین بGGه نGGظر مGGی
آید که در برخی مورد ها دیوار هایی دارای شکستگی نیز ساخته می شدند.
مرحل ٔه سوم ،ظرف های چرخساز نقشدار
) شکل سوم ،۱۷ ،شماره  ۱۲-۳و (۱۸-۳
بGرای سGاخGت بGخش زیGاد ظGرف هGای چGرخGساز بGدون تGزیGین ،از شGیوهٔ واحGدی بGا دو گGونGه کGار
گGGرفGGته مGGی شGGده اسGGت .هGGر دو گGGونGGه از خGGمیره گGGل زرد سGGرخGGرنGGگ کGGه خGGود و یGGا بGGه وسGGیله ریGGگ
حGGرارت داده شGGده انGGد ،سGGاخGGته مGGی شGGده انGGد .تGGفاوت اسGGاسGGی در ایGGن هسGGت کGGه بGGیرون یGGکی
ب GG Gا گ GG Gل زرد ق GG Gیماق GG Gی رن GG Gگ ن GG Gاش GG Gفاف م GG Gال GG Gیده ش GG Gده اس GG Gت ).ن GG Gگاه ک GG Gنید :ف GG Gیرس GG Gروی GG Gس،
۱۹۵۶:۲۵۹و ،۲۶۱دوپGGری .(۱۹۶۳:۷۸.۷۹،هGGم اکGGنون دشGGوار هسGGت کGGه آیGGا ایGGن گGGونGGه تGGولGGید
آگ GGاه GGان GGه ب GGوده ی GGا ب GGه ص GGورت س GGاده از آت GGش ،خ GGمیره گ GGل و ی GGا ب GGررس GGی ه GGای دی GGگر ک GGه از دی GGد
فGرهGنگی مGهم نGبوده انGد؟ شGکل هGای شGناخGته شGده ویGژه کGوزه هGا و دگGرگGونGی شGکل کGوزه هGا
ک GGه در م GGیان ظ GGرف ه GGای ن GGاآرای GGشی ی GGاف GGت ش GGده ان GGد ،ب GGه دس GGت ٔه ک GGوزه ه GGای ت GGزی GGینی رده ب GGندی
شGده انGد .بGه هGر روی ،مGا شGاهGد کGاسGه هGای حGلقه دار و زیGر دار در مGیان ظGرف هGای تGزیGینی
هسGGتیم .نGGقش هGGای سGGیاه و یGGا سGGرخ هGGمیشه بGGه شGGکل هGGندسGGی انGGد تGGا مGGرحGGل ٔه سGGوم  ۶کGGه پGGس
از آن شGGکل هGGای گGGیاه هGGا ظGGاهGGر مGGی شGGونGGد ) بGGرگ هGGای خGGرمGGا ،بGGرگ درخGGت چGGنار و دیGGگر و
دیGگر…( .در ایGن مGیان خGوشGه هGا ،بGا خGط هGای افGقی ،عGمودی و کGژ و مGژ ،دریGک بGلندی بGاز
بGا خGط هGای مGتعدد و بGه صGورت نGادر مGثلث هGا ،سGتاره هGا یGا خGط هGای مGوجGدار .فGضای بGاز
ایGGن شGGکل هGGا بGGا خGGط هGGای مGGوازی ،مGGوجGGدار و بGGه صGGورت نGGادر خGGط هGGای مGGوازی مGGتقاطGGع ،پُGGر
مGی شGده انGد .نGقش هGا بGه صGورت عGموم کGوزه هGا را بGه سGوم و یGا چGار حGصه تGقسیم نGموده و
در مGورد کGاسGه هGا ،سGاحGه بGازی را در بGر مGی گGرفGته انGد .در ایGن مGورد بGخش زیGاد تGزیGین بGه
چند تا فیته ها بر گردن کاسه ها محدود می شده اند.
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شGG Gکل سGG Gوم  :۱۷مGG GونGG GدیGG Gگک ،ظGG Gرف هGG GایGG Gی از مGG GرحGG Gل ٔه سGG Gوم (: ( ۱-۲ظGG Gرف هGG Gای دسGG Gتساز،
) (۱۲-۳ظرف های چرخساز تزیینی.
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تصویر:
شGکل سGوم  :۱۹مGونGدیGگک ،ظGرف هGای نقشGدار از مGرحGل ٔه سGوم کGه شGیوهٔ  ٫٫خGشن ،،کGویGته را
نشان می دهند.
یGک شGیو ٔه مGهم امGا ،بGا تGکرار ) کGم تGر از  (٪۱۰ظGرف هGای تGزیGینی کGه بGار اول در مGرحGل ٔه سGوم
 ،۱و در ج GGری GGان ای GGن َدور ب GGر آن اف GGزوده م GGی گ GGردد ،ظ GGرف ه GGا ک GGوی GGته ) ش GGکل س GGوم  ،۱۹س GGوم
 ) (۲۰پGیگو  (Piggot، ۱۹۷۴مGی بGاشGد .رنGگ گGل بGه صGورت عGموم هGمان زرد ـ بGا آن کGه رنGگ
سGرخ کGم رنGگ نGیز دیGده شGده اسGت ـ بGاقGی مGی مGانGد .ایGن هGا یGا خGود حGرارت دیGده انGد و یGا بGا
ریGG Gگ چGG Gنین کGG Gار صGG Gورت گGG GرفGG Gته اسGG Gت .بGG Gیرون آن هGG Gا بGG Gا قشGG Gری از گGG Gل زرد نGG Gازک یGG Gا ُلGG Gک
پGGوشGGانGGیده شGGده اسGGت ).نGGگاه کGGنید :فGGیرسGGرویGGس (۲۶۳ :۱۹۵۶ ،کGGه رنGGگ آن هGGا از سGGپید بGGه
قGGیماقGGی و گGGاهGGی هGGم دارای رنGGگ خGGاکسGGتری و یGGا سGGبزگGGونGGه دگGGرگGGون شGGده ،مGGی بGGاشGGد ،ایGGن
تGGغییر رنGGگ هGGا ،نGGاشGGی از آتGGش اول و یGGا دوم مGGی بGGاشGGند .شGGکل اسGGاسGGی کGGاسGGه هGGا از نGGوع
بGGیکر  ،BeakerمGGی بGGاشGGد ).بGGیکر بGGه کGGاسGGه هGGای شGGکمدار آبGGنوشGGی کGGه در گGGورسGGتان مGGردم
ب GGیکر ،ی GGاف GGته ش GGده اس GGت ،م GGی گ GGوی GGند .ای GGن ف GGره GGنگ در آغ GGاز َدور ن GGوس GGنگی در اروپ GGا ،ب GGه وی GGژه
کGنار دریGای رایGن ،مGروج بGوده اسGت .ص .ر .طGرزی( .الGبته بGخش کGمی هGم کGاسGه هGا و کGوزه
هGای زیGر پGهن مGی بGاشGند .امGا ،مGهم تGریGن تGفاوت ایGن ظGرف هGا نGقش هGای شGان مGی بGاشGند.
شGکل هGای سGیاه و بGه صGورت نGادر ،سGرخ ،هGمه هGندسGی انGد ،امGا ،کGاسGال و دیGگران دو نGوع
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دیGگر را هGم نGشانGی نGموده انGد کGه بGر شGکل هGای خGطی و یGا خGشن اسGتوار انGد .بGخش خGشن
) شGکل سGوم  (۱۹گGاهGی چGنان گسGترس یGافGته انGد کGه اثGر مGنفی از خGود بGه جGای مGی گGذارد.
بGGیش تGGریGGن شGGکل هGGا در ایGGن بGGخش چGGنین انGGد :مGGثلث هGGای بGGرآمGGده ،مGGثلث هGGای عGGادی ،مGGثلث
ه GGای م GGتقاب GGل ،امل GGاس GGی ب GGا م GGرب GGع داخ GGلی و ن GGقطه ه GGای س GGیاه ،امل GGاس ش GGطرن GGجی و ب GGیضه ی GGی
هGایGی بGا رنGگ روشGن ،صGلیب هGای کGناری و یGا صGلیب هGا مGحاصGره شGده .نGمونGه هGای خGطی
) شGکل سGوم  (۲۰بGا خGط لGک نGزدیGک بGا هGم کGه مGثلث هGای مGتقابGل را شGکل داده انGد ،خGط هGای
کGژ و مGژ مGتوازی و خGط هGای مGتوازی کGژ و مGژ کGه بGا صGلیب هGای خGانGه دار پُGر شGده انGد .در
هGر دو نGمونGه ،شGکل هGا بGر فGیت ٔه افGقی نGزدیGک گGردن ،سGیر مGی نGمایGند .امGا ،گGاهGی بGه دو بGخش
تGقسیم شGده انGد .ظGرف هGای کGویGته یGی هGمانGندی جGالGبی را بGا دیGگر ظGرف هGا مGونGدیGگک ،و هGم
چGنان نGمازگGاه ،جGیوکGسیور  ،Geoksyurو شهGر سGوخGته نGشان مGی دهGند ).تGوسGی،۱۹۷۳ ،
بیسیون .(Bisciome، ۱۹۷۳

شGGکل سGGوم :۲۰ ،مGGونGGدیGGگگ ،ظGGرف هGGای تGGزیGGینی مGGربGGوط مGGرحGGل ٔه سGGوم ،نGGمایGGانGGگر شGGیو ٔه کGGویGGتهٔ
 ٫٫خطدار،،
مرحل ٔه سوم ظرف های چرخساز ،با کارکرد ویژه و یا ناپسند
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در ایGن دسGته آن ظGرف هGای شGامGل مGی شGونGد کGه بGه خGاطGر نGادر بGودن و یGا شGکل هGای بGیرون
از قGGاعGGده  /یGGا شGGکل کGGاسGGه هGGایGGی کGGه نGGشان مGGی دهGGد بGGرای یGGک کGGارکGGرد ویGGژه و خGGاص یGGا ایGGن
ک GGه از خ GGارج وارد ش GGده ان GGد ،از دی GGگران ت GGمیز م GGی گ GGردن GGد ).ش GGکل ،س GGوم  (۲۱ش GGیوه اَم GGری
 ) ،Amriدر سGند ( کGه دو رنGگه مGی بGاشGد ،بGرای اولGین بGار در مGرحGل ٔه اول ،یGافGت شGده و ایGن
کGار ،بGه مGقدار کGمی تGا مGرحGل ٔه سGوم ) شGکل سGوم  ،۲۱شGمار ٔه  (۵-۱ادامGه یGافGته اسGت .از هGمه
مGGهم تGGر ،جGGای کGGاس ٔ Gه امGGری کGGه دارای لGGبه دو چGGند بGGوده و بGGا رنGGگ سGGپید لGGشم هGGمراه شGGده در
مGGرحGGل ٔه سGGوم  ) ،۴شGGکل سGGوم  ۲۱شGGماره  (۱۲دیGGده شGGده اسGGت .در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۴هGGم چGGنان
تGوتGه هGای تGزیGین شGده بGا شGیو ٔه امGری یGا نGال  ) ،NalبGلوچسGتان مGرکGزی ( بGه گGونGه دو رنGگ و
یGGا چGGند رنGGگ یGGافGGته شGGده انGGد).شGGکل سGGوم  ،۲۱شGGماره  .(۸-۶ایGGن تGGوتGGه هGGا نGGقش هGGای بGGزرگ
سGیاه دارنGد کGه بGا رنGگ هGای مGختلف ) زرد ،سGرخ ـ نGارنGجی و سGپید( پُGر شGده انGد .تGوتGه هGای
مGGهم دیGGگر از مGGرحGGله سGGوم  ،۴انGGد کGGه از یGGک خGGمیر ٔه گِGGل زرد بGGه شGGدت فشGGرده بGGا نGGقش بGGرگ
چGنار کGه بGه صGورت عGالGی نGقاشGی شGده اسGت ،مGی بGاشGد) .شGکل سGوم ،۲۱ ،شGمارهٔ  .(۱۰ایGن
امGGر بGGه شGGیوهٔ ظGGرف هGGای فGGیض محGGمد از وادی کGGویGGته تGGعلق دارد ).فGGیرسGGرویGGس .(۱۹۵۶ ،در
آخGGر ایGGن کGGه از مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۵تGGعداد زیGGاد تGGوتGGه هGGای کGGاسGGه بGGا یGGکی کGGه دارای دسGGت ٔه بGGزرگ
افGقی در نGزدیGک لGبه اش مGی بGاشGد و بGه ظGرف هGای کGوت دیGجان از وادی سGند مGربGوط اسGت
می باشد).شکل سوم  ۲۱شمارهٔ .(۹
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ش GGکل س GGوم  :۲۱م GGون GGدی GGگک ،ظ GGرف ه GGا از م GGرح GGل ٔه س GGوم (۵-۱ ) :ش GGیوهٔ ام GGری ظ GGرف ه GGای دو
رنGگه ،(۸-۶) ،تGوتGه هGای امGری یGا نGال ،دو رنGگ و یGا چGند رنGگ تGزیGینی (۹ ) ،کGاسGه شGیو ٔه کGوت
دیGجان (۱۰) ،تGوتGه هGایGی از شGیوه فGیض محGمد (۱۱) ،کGاسGه یGا جGک آبGخوری بGا شGیوه بGیکر،
) (۱۲کاسه دو لبه مربوط شیوهٔ امری.
ظGرف هGای مGرحGل ٔه چGارم ) شGکل سGوم ۲۲ ،و شGکل سGوم (۳۲ ،بGا چGندیGن گGونGه تGغییر در شGکل
کGاسGه هGا ،نGقش هGا ،خGمیرهٔ گGل سGرخ جGدیGد و نGاپGدیGد شGدن ظGرف هGای سGفالGی کGویGته ،هGمراه
ان GGد .در م GGیان ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی چ GGرخ GGساز ،اس GGتفاده از خ GGمیره گ GGل س GGرخ واق GGعی ف GGزون GGی
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مGی یGابGد ،در حGالGی کGه گGل سGرخ زردی دار ،کGاهGش مGی یGایGد .انGتقال در رنGگ هGای گGل سGفال
هGGا مGGمکن بGGا نGGوع جGGدیGGد )٫٫داش ( ،،هGGای بGGزرگ پGGیونGGد داشGGته بGGاشGGد کGGه ایGGن هGGا مGGربGGوط بGGه
مGرحGل ٔه پنجGم مGی گGردد .یGکی دیGگر از خGصوصGیت سGفال هGای گGل سGرخ ،افGزایGش لGشمسازی
سGGرخ کGGه بGGا شGGکل هGGای سGGیاه هGGمراه مGGی بGGاشGGد ،نGGیز دیGGده مGGی شGGود .هGGم چGGنان مGGی تGGوان در
ای GGن دور از اف GGزای GGش س GGفال ه GGای GGی ک GGه مح GGدود ب GGوده و ی GGا دارای ک GGارب GGرد وی GGژه ی GGی ب GGوده ان GGد،
سخن زد.

شکل سوم  :۲۲موندیگک ،ظرف های نقش دار چرخساز از دور ٔه چارم ۱
مرحل ٔه چارم ،ظرف های سفالی دستساز.
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کGاسGال یGادآوری مGی شGود کGه ایGن امGر ،در مGرحGل ٔه پنجGم بGسیار نGادر مGی گGردد .امGا ،بGررسGی
مGGن از ظGGرف هGGای سGGفالGGی مGGونGGدیGGگک در مGGوزیGGم کGGابGGل نGGشان داد کGGه ایGGن امGGر هGGنوز هGGم وجGGود
داشGته اسGت .هGم چGنان ،جGدول کGاسGال )  :۱۹۶۱شGکل  (۴۸نGشان مGی دهGد کGه بGخش زیGاد
ک GGاس GGه ه GGای م GGرت GGبان GGی ک GGه ب GGیان GGگر ای GGن گ GGون GGه ظ GGرف ه GGا ان GGد ،در دوره ه GGای اول ه GGمان س GGطح
حGضور را ،مGانGند پGایGان مGرحGل ٔه سGوم ،داشGته انGد .ایGن رقGم هGای در عGدم وجGود ،رقGم هGا بGه تGر،
نGشان مGی دهGد کGه تGولGید ظGرف هGای سGفالGی دسGتساز ادامGه داشGته اسGت ،امGا ،بGه مGقدار کGم
تر از  ٪۱۰و به حیث کاسه های مهم از آن ها بهره برداری می شده است.
مرحل ٔه چارم ،سفال ها چرخساز بدون تزیین
در کGنار کGار گGیری گGل سGرخ ،هGنر سGفالGسازی از دیGد شGکل کGاسGه هGا دچGار دگGرگGونGی مGهمی
شGGده اسGGت .ایGGن را بGGایGGد از یGGاد نGGبرد کGGه چGGنین دگGGرگGGونGGی در شGGکل کGGاسGGه هGGا در مGGورد ظGGرف
هGای سGفالGی چGرخGساز تGزیGین نGیز ،صGورت گGرفGته اسGت .کGاسGه هGای دارای دیGوار هGای زاویGه
دار پGG Gیشین ،بGG Gه شGG Gکل کGG GاسGG Gه هGG Gای بGG Gا دیGG Gوار مGG Gنحنی  ) SشGG Gکمدار .ص.ر .طGG Gرزی( گGG GونGG Gه،
دگGGرگGGون شGGد کGGه بGGا ایGGن امGGر ،بGGار اول در مGGرحGGل ٔه سGGوم ۵ ،و  ،۶بGGر مGGی خGGوریGGم .بGGرای بGGار اول
در مGرحGل ٔه چGارم مGا بGا شGکل سGاده نGیمکره یGی کGه رو بGه افGزایGش بGوده انGد ،بGر مGی خGوریGم .هGم
چGنان شGکل سGینه چGقور .بGخش زیGاد شGکل بGه گGونGه کGره یGی لGبه دار و سGینه چGقور مGی بGاشGد.
الGبته در کGنار آن تGعداد کGاسGه هGم بGا دیGوار هGای مسGتقیم و بGا لGبه هGای چGپه بGوده انGد .اکGنون
کGGاسGGه هGGای آبGGخوری از جGGنس بGGیکر هGGمراه بGGا دیGGوار هGGای مGGنحنی بGGر هGGمه شGGکل هGGا ،مسGGلط
انGد .بGرخGی از گGیالس هGای آبGنوشGی ،بGا پGایGه هGای کGوتGاه و یGا دیGوار هGا فGراز آمGده ،تGیار مGی
شده اند.
مرحل ٔه چارم ،ظرف های سفالی تزیینی
نGماد چGشمگیر ایGن ظGرف هGای سGفالGی ،هGمانGا شGکل جGام هGای آبGنوشGی پGایGه دار مGی بGاشGد.
) ش GGکل س GGوم  (۲۴ب GGا ک GGنار ه GGای م GGنحنی ) ب GGار اول در م GGرح GGل ٔه س GGوم  ،(۵در چ GGارم  ،۱دی GGده
ش GGدن GGد .چ GGیز م GGهم دی GGگر ،اف GGزای GGش ای GGن ه GGا در م GGرح GGل ٔه چ GGارم ۲و ۳م GGی ب GGاش GGد .ب GGخش زی GGاد ای GGن
کGاسGه بGا شGکل جGانGداران و یGا خGدایGان جGانGداران تGزیGین شGده انGد کGه جGایGگاه ویGژه مGونGدیGگک را
بGیان مGی دارنGد .چهGرهٔ گGاوان شGاخGدار ،قGوچ کGوهGی ،پGرنGده گGان ،مGاهGی و پGشک بGه روی زمGینه
سGخت و یGا سGایGه یGی بGر فGیت ٔه پُGربَGر افGقی نGقش داده مGی شGدنGد .هGم چGنان از شGکل گُGل و گGیاه
بGGه ویGGژه بGGرگ چGGنار کGGار گGGرفGGته مGGی شGGده انGGد .از شGGکل هGGای هGGندسGGی بGGا تGGرکGGیبی خGGط هGGای
م GGوازی ،ک GGژ و م GGژ ،م GGوج GGدار و ب GGی م GGوج ک GGه گ GGاه GGی ن GGقش م GGثلث را ب GGازی م GGی ک GGردن GGد ،ن GGیز ک GGار
گGرفGته مGی شGده انGد .شGکل دیGگر کGاسGه ،هGمانGا جGام هGای پGایGه کGوتGاه بGا دیGوار هGای شGکمدار و
م GGنحنی ک GGه گ GGاه GGی ب GGا ل GGبه پ GGس ق GGات ،ه GGمراه م GGی ب GGوده ان GGد .ای GGن ش GGکل ه GGمیشه ب GGا ش GGکل ه GGای
هندسی به ویژه فیته یی دارای خط های کژ و مژ ،همراه بوده است.
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دگGGرگGGونGGی مGGهم دیGGگر کGGاهGGش ٫٫ظGGرف هGGای کGGویGGته  ،،در مGGرحGGل ٔه چGGارم  ) ،۱شGGکل سGGوم  (۲۶و
نGاپGدیGد شGدن کGامGلش در مGرحGل ٔه چGارم ۲و ۳مGی بGاشGد .آن نGمونGه هGایGی کGه بGه دسGت آمGده انGد،
فGاقGد خGصوصGیت شGکل هGای هGندسGی دقGیق کGه در گGذشGته فGراوان بGوده انGد ،مGی بGاشGند .حGتا
شGیوه خGط دار  ٫٫ظGرف هGای کGویGته  ،،فGاقGد عGنصر هGای هGندسGی مGانGند مGثلث هGا ،صGلیب هGا
و دی GGگر و دی GGگر م GGی ب GGاش GGند .ن GGقش ه GGای GGی ک GGه ه GGم ب GGر ت GGعداد ک GGمی ی GGاف GGت ش GGده ان GGد ،ب GGیش ت GGر
م GGنحنی ی GGا گُ GGل م GGان GGند ) ب GGرخ GGی آن را ش GGاخ گ GGاو ن GGام GGیده ان GGد( م GGی ب GGاش GGند .م GGهم هس GGت ک GGه
مGی تGوان از یGک شGیوه یGی سGخن زد کGه شGکل ظGریGف مGیان کGویGته پGیشین و شGکل هGای دقGیق
بعدی را در ظرف های سفالی مرحل ٔه پنجم دید.
ظGGرف هGGای تGGزیGGیی بGGاقGGمانGGده از مGGرحGGل ٔه چGGارم ،بGGه ویGGژه چGGارم  ،۱نGGمایGGانGGگر ادامGGه مGGرحGGله هGGای
پ GGیشین ) ش GGکل س GGوم  ،۲۲ش GGکل س GGوم  ،۲۳ش GGکل س GGوم  (۲۵م GGی ب GGاش GGد .ای GGن را ب GGه ص GGورت
روشGGن مGGی تGGوان گGGفت کGGه رنGGگی کGGه بGGر بGGیرون ظGGرف هGGای سGGفالGGی کGGار گGGرفGGته مGGی شGGد ،سGGپید
شGGیری و یGGا قGGیماقGGی اسGGت و رنGGگ شGGکل هGGا سGGیاه .در ایGGن بGGخش تGGمایGGل زیGGاد وجGGود دارد کGGه
خGالGیگاه را پُGر و فGضای  ٫٫بGاز  ،،ی کGه در دوران پGیشین وجGود داشGت ،بسGته گGردد .از خGط
هGای کGژ و مGژ مGتوازی هGم بGه شGکل عGمودی و افGقی بهGره گGرفGته مGی شGدنGد .از خGط مGوج هGای
کGوتGاه بGه حGیث یGک شGکل آزاد بGه جGای خGط هGای سGاده تGند کGه خGود یGک نGوع گسیسGتگی را بGار
مGGی آورد ،کGGار گGGرفGGته مGGی شGGد .شGGکل هGGای هGGندسGGی نGGو ،بGGه شGGمول دایGGره در داخGGل دایGGره و بGGه
ویژه دایره بریده گی ،بسیار نایاب دیده می شود.
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شکل سوم  :۲۴موندیگک ،ظرف ها چرخساز و تزیینی از مرحل ٔه چارم ۱.
شGکل هGای جGانGداران و گGل و گGیاه هGا کGه پGیش تGر اشGاره نGمودیGم ،اکGنون بGا روشGنی زیGاد شGده
ان GGد ،ام GGا ،ش GGکل ج GGان GGداران در م GGرح GGل ٔه پنج GGم  ،۲ن GGا م GGنظم هس GGت و در چ GGارم  ،۳ن GGاپ GGدی GGد م GGی
گGردنGد .شGکل گGل و گGیاه ،بGه ویGژه بGرگ چGنار ،در ایGن دور ادامGه مGی یGابGد ،امGا ،رو بGه کGاهGش
مGGی گGGذارد .شGGکل هGGای هGGندسGGی دقGGیق در ایGGن دوره بGGه صGGورت نGGادر پGGدیGGدار مGGی گGGردد و تGGنها
بر روی کاسه های آبنوشی بیکر نقش می یابند.
دوره هGا پGس تGر ،مGرحGل ٔه پنجGم  ۲و  ،۳از دیGد افGزایGش مGقدار ظGرف هGای گGل سGرخ لGشم کGه بGا
شGGکل هGGای سGGیاه تGGزیGGین یGGافGGته انGGد ،مGGشخص مGGی گGGردنGGد .ایGGن شGGکل هGGا بGGا نGGوع پGGیش تGGر زیGGاد
تGG Gفاوت نGG GدارنGG Gد و مGG Gی تGG Gوان گGG Gفت کGG Gه بGG Gه ادامGG Gه اش جGG GریGG Gان یGG GافGG Gته اسGG Gت .مGG Gمکن یGG Gکی از
خGصوصGیت قGابGل تGوجGه سGفال هGای تGزیGینی ،هGمان شGکل کGاسGه هGای نGیمکره یGی فGراخ بGا لGبه
هGGای قGGات و هGGم چGGنان کGGاس ٔ Gه دیGGوار دار بGGاشGGد).شGGکل سGGوم  ،۳۰شGGماره  .(۳ ،۲تGGشابGGه مGGیان
ایGGن ظGGرف هGGای گِGGل سGGرخ کGGه بGGا رنGGگ سGGیاه ـ سGGرخ لGGشم شGGده انGGد بGGا ٫٫ظGGرف هGGای کGGویGGته ،،
ت GGوج GGه ج GGدی را ب GGه خ GGود ج GGلب ن GGنموده اس GGت ،ام GGا ،ای GGن را ب GGای GGد ی GGادآور ش GGد ک GGه در ه GGمان دوره
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هGای ایGن مGرحGله ،مGمکن چGندیGن تGداخGل ظGرف هGا از ایGن مGنطقه بGه جGنوب شGرق صGورت گGرفGته
باشد.

شکل سوم  :۲۵موندیگک ،سفال های چرخساز و تزیینی ،از دور پنجم .۱
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شGGکل سGGوم :۲۶ ،مGGونGGدیGGگک ،ظGGرف هGGای تGGزیGGینی از شGGیو ٔه کGGویGGته ،دور پنجGGم  (۱:( ۱-۷شGGیوهٔ
 ٫٫خطی  (( ۸- ۱۰ ،،شیوه  ٫٫فشرده (( ۱۱-۱۲ ،،شیوهٔ گلدار.
مرحل ٔه پنجم ،ظرف های چرخساز ،تداخلی یا با کارکرد ویژه
ایGن گGروه ظGرف هGای نGمایGانGگر پGیونGد دو جGانGبه مGیان مGونGدیGگک و مGنطق ٔه جGنوب شGرق ،شGمال
بGلوچسGتان و وادی سGند مGی بGاشGد .تGوتGه هGای بGه دسGت آمGده از جGریGان مGرحGل ٔه پنجGم ،هGرگGاه
شGباهGتی بGا ظGرف هGایGی کGه در مGنطقه تGولGید شGده انGد ،داشGته بGاشGند ،مGی تGوانGند جGدا سGاخGته
شوند.
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شGکل سGوم  :۲۷مGونGدیGگک ،ظGرف هGای دارای کGارکGرد ویGژه و یGا مGداخGله یGی ،مGرحGل ٔه چGارم :۲
) (۵-۱شیوهٔ فیض محمد (۹-۶) ،شیوهٔ امری و کوت دیجی (۱۳-۱۰) ،شیوهٔ دورنگه.
م GGرح GGل ٔه پنج GGم  ،۱دارای چ GGند ن GGمون GGه م GGرت GGبان ه GGای ب GGدون ی GGخن ب GGا ل GGبه ه GGای ق GGات GGی م GGی ب GGاش GGد.
) کGGاسGGال :۱۹۶۲ ،شGGکل  ،۷۵شGGمارهٔ  .(۲۴۹ایGGن هGGا هGGمانGGندی زیGGادی بGGا ظGGرف هGGایGGی دارنGGد
کGه از کGوت دیGجیل یGافGت شGدنGد .دو تGوتGه از لGب ٔه کGه فGکر مGی شGود از ظGرف هGای آبGنوشGی بGیکر
ب GGا ش GGکل ش GGکمدار ی GGا  ،Sب GGا دول GGبه ان GGد و دارای ش GGکل ت GGرازوی م GGاه GGی م GGی ب GGاش GGند ) :۱۹۶۱
شGکل  ،۸۳شGماره  ۳۰۶ ،۳۰۶الGف ( از دیGگر چGیز هGایGی کGه از مGونGدیGگک بGه دسGت آمGده انGد،
تGفاوت جGدی دارنGد ،امGا ،بGا شGیوه امGری و کGوت دیGجی هGمانGند انGد .نGمونGه هGای زیGادی مGربGوط
بGه ظGرف هGا تGزیGینی فGیض محGمد هGم چGنان در چGارم  .۲-۱یGافGت شGده انGد هGم چGنان در چGارم
 ،۲-۱ظGGرف دو رنGGگه سGGرخ و سGGیاه کGGه از دیGGد شGGیوه و تGGولGGید بGGه ظGGرف هGGای بGGه صGGورت کGGامGGل
بومی موندیگک ،شباهت دارند یافت شدند.
ظGرف هGای تGزیGینی فGیض محGمد هGم چGنان در مGرحGل ٔه چGارم بGه دسGت آمGده و یGک کGاسٔ Gه کGامGل
مGربGوط بGه نGوع ٫٫کGویGته تGر ) ،،شGکل سGوم ،۳۲ ،شGماره  (۳در ) بGلوچسGتان و در وادی سGند،
پGیش از مGرحGل ٔه هGارپGه یGافGت شGده اسGت( .در چGارم  ۱۹۶۱) ۳شGکل  ،۱۲۰شGمارهٔ  (،۴۸۵یGک
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ن GGمون GGه از ن GGقش ب GGا رن GGگ س GGیاه ک GGه درون GGش ب GGا رن GGگ س GGرخ پ GGر ش GGده اس GGت دی GGده ش GGده اس GGت ک GGه
هGمانGندی بGا  ٫٫ظGرف هGای سGوتGی  ،Sothiوادی سGند مGرکGزی در کGالGیبنگان Kalibangan
) نGGگاه نGGمایGGید مGGغول ۸-۳۱۳ ،۱۹۷۰ ،بGGرای ایGGن مGGطلب و هGGم چGGنان مGGقایGGسه( هGGم چGGنان نGGمونGGه
یGGی از شGGکل دایGGره تGGداخGGلی کGGه بGGا خGGط هGGای سGGایGGه یGGی پُGGر شGGده اسGGت وجGGود دارد ) کGGاسGGال،
 :۱۹۶۱شGکل  ،۱۰۳شGمار ٔه  (۴۹۶کGه هGمانGندی نGزدیGکی بGه ظGرف هGای اَمGری و کGوت دیGجیان
پGسین دارد .از ایGن نGمونGه هGا و دیGگر هGا ،روشGن مGی گGردد کGه در دورا مGرحGل ٔه چGارم  ،۳-۱در
موندیگک رابطه با بلوچستان و وادی سند ،برقرار گردیده است.

شکل سوم :۲۸ .موندیگک :ظرف های چرخساز و تزینی مربوط مرحل ٔه چارم .۲
ظGرف هGای مGرحGل ٔه پنجGم ،بGه شGدت پُGر جGنجال انGد .دلGیل ایGن امGر ،تGا انGدازه یGی بسGته بGه وضGع
بGGرهGGم خGGوردن ذخGGیره و کGGمبود نGGمونGGه هGGا و انGGدازهٔ آن هGGا مGGی بGGاشGGد .امGGا ،مGGشکل اسGGاسGGی و
پGایGه یGی ایGن هسGت کGه بGیش تGریGن ظGرف هGای مGرحGل ٔه پنجGم ،تGفاوت جGدی از آن چGی از مGرحGله
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هGای  ۱تGا  ( ،۴شGکل سGوم (۳۳ .بGه دسGت آمGده انGد ،دارنGد .الGبته تGا حGدودی تGدوام نGیز وجGود
دارد و آن ایGGن کGGه بGGیش تGGر ظGGرف هGGا سGGرخ انGGد و بGGا رنGGگ سGGیاه بGGنفش بGGر روی بGGخش سGGرخGGی
ک GGه ل GGشم ش GGده اس GGت ،ن GGقاش GGی گ GGردی GGده ان GGد و ش GGکل ب GGرخ GGی ک GGاس GGه ه GGا ( ب GGه وی GGژه ک GGاس GGه ه GGای
نGGیمکره یGGی بGGا لGGبه هGGای قGGات و بGGرخGGی شGGکل هGGای مGGرتGGبانGGی( ادامGGه یGGافGGته انGGد .از سGGوی دیGGگر،
ظGهور دوبGار ٔه ظGرف هGای دسGتساز کGه دارای شGیو ٔه تGزیGنی نGو و مGتفاوت بGا سGنتی مGی بGاشGند
و هم چنان شکل نو کاسه ها نیز پدیدار می گردند.
خGالف فGراز و نGشیب هGایGی کGه در ظGرف هGای دسGتساز در )مGرحGل ٔه اول و سGوم( کGه محGدود بGه
ظGGرف هGGای خGGشن حGGرارت داده شGGده بGGودنGGد ،ظGGرف هGGای دسGGتساز در مGGرحGGل ٔه پنجGGم ،بGGه شGGکل
هGGای نGGو ،پGGا بGGه مGGیدان مGGی گGGذارنGGد کGGه دارای تGGزیGGین هGGای سGGیاه و سGGرخ لGGشم مGGی بGGاشGGند و از
گِGل ظGریGف تGر سGاخGته مGی شGده انGد .نGمی تGوان کGه اهGمیت ایGن دگGرگGونGی را چGی گGونGه ارزیGابGی
نGمود زیGرا رقGم هGای نسGبتی ایGن هGا در دسGت نیسGتند؟ بGسیار از ایGن ظGرف هGای دسGتساز بGه
شGکل کGاسGه هGا انGد ،امGا ،هGمه کGاسGه هGا دسGتساز نGبوده انGد .بGه صGورت عGموم ،بGدون تGوجGه بGه
شGیوهٔ تGولGید ،ایGن شGکل هGای نGو ،بGسیار ژرف تGر و دارای خGط هGای مGنحنی بGوده انGد .در مGیان
گGونGه گGونGی زیGاد ،از سGه شGکل کGاسGه مGی تGوان نGام بGرد ،(۱) :نGیمکره هGای عGادی (۲) ،شGکلی
کGه پGایGین تGر کGه سGه ربGع آن بGا دیGوار مسGتقیم زاویGه دار بGا کGمی انGحنا کGه بGه شGکل شGکمدار
خGتم مGی شGده اسGت و یGا لGب ٔه مسGتقیم و مGنحنی داشGت انGد ،(۳) ،کGاسGه هGای کGره یGی بGا شGکل
ش GGکمدار .دس GGته ه GGای س GGاده و دای GGره ی GGی ،ن GGماد ع GGموم GGی ب GGسیاری از ک GGاس GGه ه GGا ب GGه وی GGژه در
دسته تبلور می یابد.

شکل سوم  :۲۹موندیگک ،کاسه چند رنگه از مرحل ٔه چارم .۲

پارهٔ سوم

باستانشناسی افغانستان

1

شGGکل سGGوم  :۳۰مGGونGGدیGGگک ،ظGGرف هGGای چGGرخGGساز نقشGGدار از مGGرحGGل ٔه چGGارم  ،۳شGGمارهٔ  ۶و ۹
مربوط به ظرف های خاکستری اند.
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شکل سوم  :۳۱موندیگک ،ظرف های چرخساز تزیین از مرحل ٔه چارم .۳

1
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شGکل سGوم  :۳۲مGونGدیGگک ،ظGرف هGای بGا کGارکGرد هGا ویGژه و یGا تGداخGلی ،از مGرحGل ٔه چGارم :۳
)  (۲-۱ش GGیو ٔه ک GGوی GGته ی GGی (۳) ،ش GGیو ٔه ک GGوی GGت ٔه  ٫٫ت GGر  (۴) ،،ش GGیو ٔه ف GGیض مح GGمد (۶-۵) ،ش GGیوهٔ
امری پسین (۷) ،شیوهٔ دو رنگ.
خGالف ایGن امGر شGکل کGاسGه هGای مGرتGبانGی تGزیGینی یGا نGا تGزیGینی ،بGیش تGر چGرخGساز انGد .هGر
دو مGرتGبان هGای کGره یGی لGبه دار و یGا بGی لGبه بGه صGورت سGاده و یGا قGاتGی یGافGت شGده انGد .هGر
گGاه داوری از روی مGرتGبان هGا تGصویGر دار ،انGجام دهGیم چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن هGا بGه
ان GGدازه ه GGای ب GGزرگ و ک GGالن بس GGتگی دارن GGد و گ GGاه GGی ب GGا خ GGمیده گ GGیی ب GGر ل GGب ک GGه آب از آن ب GGه
ساده گی بریزد ،تولید می شده اند.
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شکل سوم :۳۳ .موندیگک :ظرف های نقشدار از مرحل ٔه پنجم.
تGGا حGGدود زیGGاد از نGGقش هGGای هGGندسGGی کGGامGGل بGGه رنGGگ سGGیاه یGGا بGGنفش بGGر بGGخش لGGشم سGGرخGGرنGGگ
کGه بGرخGی بGه شGدت ظGریGف انGد ،کGار گGرفGته شGده اسGت .بGرای نGمای بGه تGر کGار ،شسGت دیGگری
ه GGم ب GGر روی آن GGان ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت .گ GGاه GGی م GGا ش GGاه GGد چه GGره ه GGای ج GGان GGداران ب GGا ش GGیوهٔ
 ٫٫چسGGپ ،،نGGیز مGGی گGGردیGGم و بGGه صGGورت نGGادر نGGماد شGGاخ هGGایGGی کGGه در مGGیان فGGیت ٔه افGGقی قGGرار
دارنGد ،نGیز یGافGت شGده انGد .شGیو ٔه اسGاسGی آرایGش بGا شGدت مGرسGوم بGوده و از یGک فGیت ٔه افGقی
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جGدا شGده در نGزدیGک لGبه مGتشکل اسGت .در بGرخGی مGورد هGا چGند فGیته یGی نGیز یGافGت شGده کGه بGه
وسGGیله فGGضای بGGاز از هGGم جGGدا سGGاخGGته شGGده انGGد .ایGGن خGGال مGGی تGGوانسGGته اسGGت بGGا شGGکل هGGای
اضGافGی سGاده هGندسGی پُGر سGاخGته شGود ،پGایGین تGر از ایGن فGیته هGا ،روی بGیرونGی ظGرف را بGه
ب GGخش ه GGا ت GGقسیم ن GGموده اس GGت ،ی GGک ت GGعداد م GGثلث ه GGای دارای ض GGلع ه GGای م GGساوی ،ی GGا گ GGاه GGی
شGکل املGاس ،نGقش داده شGده انGد .گGاهGی ایGن عGنصر هGا در بGاال بGه یGک فGیت ٔه خGوشGه یGی بGه هGم
پGGیوسGGته انGGد .تGGرکGGیب ایGGن شGGکل هGGا بGGر کGGاسGGه هGGا و مGGرتGGبان هGGا یGGافGGت شGGده انGGد .بGGا آن هGGم ،بGGر
مGرتGبان هGا شGکل سGاده مGثلث هGای مGتداخGل و یGا حGصاری کGه بGر شGکل هGا تGاکGید دارنGد ،نGقش
می یافته اند.
ظGرف هGا مGرحGل ٔه پنجGم نGی تGنها از ظGرف مGرحGله هGای پGیشین در مGونGدیGگک تGفاوت دارنGد ،بGل از
آن هGایGی کGه در مGنطقه نGزدیGک نGیز بGه دسGت آمGده انGد ،دگGرگGون انGد .خGالف گGذشGته هGا ،مGرحGله
پنج GGم ،دارای ظ GGرف ه GGای GGی ب GGا ک GGارک GGرد وی GGژه و ی GGا ک GGار ت GGداخ GGلی ن GGمی ب GGاش GGد .داد و گ GGرف GGت ب GGا
بGلوچسGتان و وادی سGند ،کGه در مGرحGله هGای اولGی ثGبت شGده بGود ،در مGرحGل ٔه پنجGم ،نGاپGدیGد مGی
شGود .بGا آن هGم ،هGرگGاه شGیوه هGای کGار بGا دیGگر مGنطقه هGا بGه صGورت مGقایGسه یGی دیGده شGود،
فکر می کنیم که روشنی کافی در مورد این مرحله پُرجنجال و مهم می اندازد.
افزار دستساز سنگی
افGGزارهGGای دسGGتسازی کGGه وظGGیف ٔه بهGGره گGGیری را داشGGته انGGد ،در ایGGن جGGا مGGورد بGGحث قGGرار مGGی
گ GGیرن GGد .آن اف GGزار ه GGای دس GGتسازی ک GGه ف GGاق GGد ای GGن ام GGر ب GGاش GGند ) مه GGره ه GGا ،دان GGه ه GGا ،ت GGوق ه GGا،
کGاسGه هGای کGوچGک ،و دیGگر و دیGگر …( یGا تGولGید بGرخGی سGنگ هGای ) قGیمتی و نGیمه قGیمتی( و
تGعداد کGمی کGه نGقش و وظGیف ٔه بهGره بGرداری را نGداشGته بGاشGند ،زیGر نGام ٫٫افGزارهGای کGوچGک
دستساز گوناگون  ،،به بررسی گرفته خواهد شد.
در ت GGمام دوره ه GGای اس GGکان در م GGون GGدی GGگک ،اف GGزار دس GGتسازی ک GGه ث GGبت ش GGده ان GGد ،چ GGنین م GGی
ب GGاش GGند  :س GGنگ ه GGای م GGثلث ب GGیضه ی GGی ش GGکل دس GGتی ،س GGنگ ب GGرای آس GGیاب ی GGا م GGیده ک GGاری از
سGنگ ریGگی بGه رنGگ هGای گGونGه گGون).شGکل سGوم ۳۷ .ب( .سGنگ هGای آسGیاب گGونGه را از تGوتGه
صخ GGره ه GGای س GGیاه آت GGشفشان GGی خ GGشن و دان GGه دار ،م GGی س GGاخ GGتند .آن ه GGا دارای ی GGک س GGطح
کGاری بGوده ) الGبته بسGتگی بGه بهGره گGیری داشGته انGد( کGه در بGرخGی مGورد هGا یGک سGویGش بGلند
تGر مGی بGاشGد .سGطح نGا اسGتفاده بGسیاری از ایGن سGنگ هGا ،بGه وسGیله آب ،لGشم سGاخGته شGده
بGودنGد .ایGن سGنگ هGای دسGتی از سGنگ هGای سGیاه آتGشفشانGی مGتوسGط و ظGریGف سGاخGته مGی
شGده انGد و بGه یGک روی و یGا هGر دو روی بGرخGی از ایGن سGنگ هGا نGشانGه هGای مGالGش بGه صGورت
خ GGط خ GGطی ب GGه ج GGای م GGان GGده ان GGد .در ک GGنار ای GGن س GGنگ ه GGای دس GGتی ،ب GGرخ GGی از ه GGاون GGگون GGه ه GGای
خGGشن کGGاسGGه گGGونGGه هGGایGGی بGGرای مGGیده کGGردن در مGGرحGGل ٔه اول )شGGکل سGGوم  ،۳۷پ( یGGافGGت شGGده
انGد .یGک نGوع دیGگر سGنگ دسGتی دسGتساز کGه در مGرحGله هGای اول  ۳تGا سGوم  ،۶یGافGت شGده
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اسGGت ،سGGنگ درازی مGGی بGGاشGGد کGGه از سGGنگ سGGپید آهGGک  ٫٫پُGGر وزن ،،سGGاخGGته شGGده و دارای
سGوراخGی مGی بGاشGد .سGنگ هGای دارای مGحور دراز بGا شGیار ،در مGرحGل ٔه سGوم  ،۴یGافGت شGده
و در دوران اسGGکان ،بGGیش تGGر شGGده انGGد ) .شGGکل سGGوم  ،۳۴شGGمارهٔ  .(۵تGGوتGGه هGGای دیGGگری بGGه
شGکل چGار ضGلعی نGامGنظم یGا ذوزنGقه ،کGه چGند بGار بGر آن هGا کGار صGورت گGرفGته و در نGتیجه بGه
شدت صیقل شده اند ،از پایان مرحل ٔه اول ،تا ختم اسکان در موندیگک ،دیده شده اند.
ی GGک ن GGوع ک GGارد ت GGیزک GGن ک GGه از الی GGه ب GGاالی GGی ت GGری GGشه ه GGای س GGنگ ) ش GGکل س GGوم  ،۳۴ش GGماره (۲-۱
س GGاخ GGته ش GGده اس GGت ،از آغ GGاز م GGرح GGله اول  ،۴ت GGا آخ GGری GGن اس GGکان در م GGون GGدی GGگک ،ب GGه م GGشاه GGده
رسGGیده انGGد .یGGک طGGرف ایGGن تGGریGGشه هGGا ،بGGه اثGGر بGGار بGGار اسGGتفاده ،بGGه شGGدت صGGیقل شGGده انGGد.
افGGزار دسGGتساز از سGGنگ چGGقماق بGGرای بGGار اول در مGGرحGGل ٔه دوم ،بGGه شGGکل تGGیغه هGGا و نGGاوک هGGا
دیGده شGده انGد .ایGن تGیغه هGا بGسیار انGد و دارای شGکل مGثلث مGی بGاشGند ) .مGرحGل ٔه دوم ،شGکل
س GGوم  ،۳۴ش GGماره  (۳و چ GGار ض GGلعی ن GGا م GGنظم ی GGا ذو ذن GGقه ) ،م GGرح GGل ٔه س GGوم ،ش GGکل س GGوم،۳۴ ،
شGمارهٔ  ،(۴یGکی پGی دیGگر ظGاهGر مGی شGونGد امGا ،بGسیار نGادر انGد .بGا آن هGم در مGرحGله سGوم،
 ،۶-۵سGنگ ابGزار دسGتساز بGه صGورت تGیغه هGای  ۲تGا  ۵س.م .بGا مGقدار زیGاد پGدیGدار گGردیGده
و در تGمام مGرحGله هGای اسGکان ادامGه مGی یGابGند .نGاوک هGایGی کGه از سGنگ چGقماق بGا دو روی
سGاخGته انGد در مGرحGل ٔه دوم  ،۲یGافGت شGده و تGا پGایGان اسGکان ادامGه داشGته اسGت).شGکل سGوم،
 ،۳۴ش GGماره  .(۱۰-۸از ای GGن م GGیان ،دو گ GGون GGه ب GGر اس GGاس ان GGدازهٔ ش GGان ی GGعنی ب GGزرگ و ک GGوچ GGک،
قGGابGGل تGGمیز انGGد .در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،،۶نGGمونGGه هGGای زیGGاد نGGاوک هGGای بGGه شGGدت بGGزرگ دیGGده شGGده
انGGد .در مGGرحGGل ٔه چGGارم ،یGGک نGGوع نGGاوک هGGا جGGدیGGد عGGرض وجGGود مGGی کGGنند کGGه مGGثلث گGGونGGه بGGا یGGک
اسGGاس گGGرد مGGی بGGاشGGند .ایGGن امGGر تGGا مGGرحGGل ٔه شGGشم ) شGGکل سGGوم  ،۳۴شGGماره  (۱۳-۱۱ادامGGه
مGGی یGGابGGند .ایGGن را بGGایGGد یGGادآور شGGد کGGه نGGاوک هGGایGGی از هGGر گGGونGGه ،بGGا مGGقدار قGGابGGل تGGوجGGه دیGGده
شGGده انGGد .مGGرحGGل ٔه پنجGGم ،بGGا نGGمونGGه هGGای زیGGاد سGGنگی کGGه یGGک سGGویGGش دارای بGGرآمGGده گGGی و یGGا
درآم GGده گ GGی ـ م GGعقر و مح GGدب ـ ک GGه س GGوراخ GGی در م GGرک GGز دارد ،ن GGیز از دی GGگر ب GGخش ه GGا ت GGمیز
مGGی گGGردد .ایGGن مGGرحGGله ،هGGم چGGنان مGGانGGند ٫٫ظGGرف هGGای کGGویGGته ،،بGGا نGGقش هGGای هGGندسGGی کGGه در
دو سGGوی سGGنگ هGGا حGGک شGGده انGGد ،مGGتمایGGز مGGی بGGاشGGد).شGGکل سGGوم ،شGGماره  .(۷-۶ایGGن ابGGزار
هGGا از سGGنگ گGGچ کGGه بGGه شGGدت سGGپید اسGGت و دیGGگر سGGنگ هGGای سGGخت ،سGGاخGGته شGGده انGGد .یGGک
تGعداد کGم سGنگ قGلعی کGار نشGده در مGرحGل ٔه پنجGم ،یGافGت شGده انGد ،امGا هGدف آن هGا نGاشGناخGته
باقی مانده است.
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شGکل سGوم  : ۳۴مGونGدیGگک ،ابGزار گGونGاگGون  (۲-۱) :تGریGشه هGایGی کGه بGار دیGگر بGر آن هGا کGار
شGده انGد (۴-۳) .تGیغه هGای سGنگ سGیاه (۵) ،سGنگ خGط شGده (۷-۶) ،سGنگ هGای حGک شGده،
)  (۱۰-۸ن GGاوک ه GGای س GGنگی ،م GGرح GGل ٔه اول ت GGا ش GGشم (۱۳-۱۱) ،ن GGاوک ه GGا س GGنگ س GGیاه ،م GGرح GGلهٔ
سGوم  ۶و شGشم (۱۷-۱۵) ،مGاکGوی نGوکGدار سGفالGی (۱۹-۱۸) ،سGفال هGای بGشقابGی و مGاکGوی
سنگی.
ابزار استخوانی
ابGGزار اسGGتخوانGGی از دیGGد تGGنوع محGGدود انGGد و گGGاهGGی تGGنها در مGGرحGGل ٔه اول و سGGوم ،پGGدیGGدار مGGی
گ GGردن GGد .ک GGاس GGال ) (۱۹۶۱:۲۳۰ب GGه ای GGن ب GGاور هس GGت ک GGه ت GGوزی GGع اب GGزار اس GGتخوان GGی ،ب GGه وی GGژه ب GGه
ش GGکل ن GGاوک ،ب GGا دوران ن GGاوک ه GGای ب GGرون GGزی ت GGنوع م GGی ی GGاب GGند .م GGهم ت GGری GGن و ب GGیش ت GGری GGن اب GGزار
اسGتخوانGی ،صGدهGا تGا درفGش و یGاسGوزنGک هGا مGی بGاشGند )شGکل سGوم ،۳۴ ،شGمارهٔ  .(۱۴ایGن
درفGش هGا یGا سGوزنGک هGا از اسGتخوان دراز جGانGداران مGختلف ) گGوسGپند /بGز؟( سGاخGته شGده
انGGد و بGGه خGGاطGGر کGGاربGGرد زیGGاد ،بGGه شGGدت صGGیقل شGGده انGGد .اولGGین نGGمونGGه را مGGی تGGوان در مGGرحGGلهٔ
اول  ،۳دیGGد کGGه در مGGرحGGله دوم  ۸۸) ،۳تGGا( بGGه اوجGGش مGGی رسGGد و بGGعد در جGGریGGان مGGرحGGل ٔه سGGوم
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کGاهGش مGی یGابGند و در مGرحGله چGارم ،بGه صGورت نGادر دیGده مGی شGونGد .ابGزار اسGتخوانGی دیGگر
کGه تGنها در مGرحGل ٔه اول )سGه نGمونGه( یGافGت شGد ،یGک تGوتGه اسGتخوان مGثلث صGیقل شGده بGا چGند
ت GGا س GGوراخ ب GGوده اس GGت ک GGه ک GGار ک GGردش روش GGن نش GGده اس GGت .ت GGیغ ٔه ل GGشم و دراز اس GGتخوان GGی در
مGGرحGGل ٔه سGGوم یGGافGGت شGGده و نGGی مGGانGGند درفGGش و سGGوراخGGگر ،در تGGمام مGGرحGGل ٔه چGGارم ادامGGه یGGافGGته
است .نمونه نادر نل استخوانی در مرحله های سوم تا چارم یافت شده اند.
ابزار های فلزی دستساز
افGزار هGای فGلزی دسGتساز بGرای بGار نخسGت در مGرحGل ٔه اول  ،۲یGافGت شGد و تGا پGایGان اسGکان
بGا گGونGه گGونGی زیGاد ادامGه یGافGت .اولGین نGمونGه ،یGک تGیغ ٔه هGموار مGانGند کGه زبGانGچه کGژی داشGت،
بGGه دسGGت آمGGد ).شGGکل سGGوم  ،۳۵شGGماره  .(۱۰بGGا آن هGGم بGGخش زیGGاد ابGGزار دسGGتساز در تGGمام
مGGرحGGله هGGای مGGونGGدیGGگک ،یGGک نGGاوک سGGاده بGGرونGGز بGGوده کGGه بGGا فGGشار بGGه صGGورت دایGGره یGGی درآمGGده
اسGت ).شGکل سGوم  ،۳۵شGماره . (۱۱ایGن ابGزار بGرای بGار اول در مGرحGل ٔه اول ،۴یGافGت شGده و
ب GGه زودی ج GGای درف GGش /ک GGژ اس GGتخوان GGی را در م GGرح GGل ٔه پنج GGم ،پُ GGر ن GGمود .ی GGک ن GGمون GGه ت GGنها از ای GGن
گ GGون GGه درف GGش /ک GGژ در م GGرح GGل ٔه چ GGارم  ،۳ی GGاف GGت ش GGد ک GGه ه GGنوز ب GGه داخ GGل دس GGته اس GGتخوان GGی ق GGرار
داشGGته ،نGGمایGGشگر ایGGن واقGGعیت اسGGت کGGه آن را بGGرای سGGوراخ کGGردن سGGاخGGته بGGودنGGد .بGGرای بGGار
اول م GGا ب GGه ن GGاوک ب GGرای ان GGداز ب GGه ف GGاص GGله ی GGی در م GGرح GGل ٔه دوم  ،۳ک GGه ب GGه ش GGکل ن GGوک ن GGیزه و ب GGه
صGورت بGیضه یGی مGی بGاشGد ،بGر خGوردیGم و ایGن شGکل در مGرحGله هGای بGعدی تGکرار مGی گGردد.
)شGکل سGوم  ،۳۵شGمار ٔه  .(۱۳-۱۲در مGرحGل ٔه سGوم ،از یGک نGوع نGاوک زبGانGچه مGانGند کGار گGرفGته
شGGده و در مGGرحGGل ٔه چGGارم نGGاوک زبGGانGGچه دار بGGیضه یGGی مGGورد بهGGره بGGرداری قGGرار گGGرفGGت .مGGمکن
جGGنگ ابGGزارهGGای دیGGگر در مGGرحGGل ٔه چGGارم بGGه شGGکل نGGیزه ) شGGکل سGGوم  ،۳۵شGGماره  (۱۶و چGGاقGGو
)شمشیر( )شکل سوم  ،۳۶شماره  (۱۴بوده باشد ،اما این ابزار بسیار نادر بوده اند.
اولGGین بGGاری کGGه مGGا بGGه ابGGزار دسGGتساز فGGلزی  ٫٫بGGسیار ظGGریGGف و لGGکس  ،،بGGر مGGی خGGوریGGم در
مGرحGل ٔه دوم  ،۳مGی بGاشGد .ایGن دو ابGزار دسGت سGاز سGنجاق هGا مGی بGاشGند کGه یGکی دارای دو
چGGرخ مGGی بGGاشGGد و دیGGگری کGGه آخGGرش بGGا کGGار هGGموار شGGده اسGGت) .شGGکل سGGوم شGGمارهٔ .(۷-۶
سGنجاق هGای هGمانGند بGا نGوک هGموار َدور داده شGده در مGرحGل ٔه سGوم ) شGکل سGوم  ،۳۶شGمارهٔ
 (۸یGافGت شGدنGد .امGا ،بGزرگ تGریGن رقGم و گGونGاگGونGی ابGزار  ٫٫عGالGی و ظGریGف ،،در مGرحGل ٔه چGارم
 ،۱یGGافGGت شGGده انGGد .در مGGیان ایGGن ابGGزار یGGافGGت شGGده ایGGن هGGا بGGوده انGGد :ورقGGه یGGا صGGفحه یGGی بGGا
ان GG Gحنای درون GG Gی ) آی GG Gنه ه GG Gا( ) ش GG Gکل س GG Gوم  ،۳۶ش GG Gماره  ،(۱۳س GG Gنجاق ه GG Gای GG Gی ب GG Gا دو چ GG Gرخ
مGGارپGGیچی ،املGGاس گGGونGGه ،و نGGوک هGGای هGGموار).شGGکل سGGوم  ،۳۶شGGماره  (۲۰ -۱۸دسGGته هGGایGGی
بGرای صGفحه یGی )آیGنه هGا( ،چGنگک و سGگک .ایGن امGر قGابGل یGادآوری هسGت کGه کGم کGم در دو
مGGورد دکGGمه آهGGنی ذوب شGGده )؟( در مGGیان ایGGن ابGGزار هGGا ،در مGGرحGGل ٔه چGGارم یGGافGGت شGGده انGGد .در
م GGرح GGله ه GGای س GGوم و چ GGارم چ GGاق GGو گ GGک ه GGای م GGنحنی ی GGا داس GGک ه GGا ) ش GGکل س GGوم  ،۳۶ش GGماره
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 ،(۲-۱بُ GGرن GGده ی GGاف GGت ش GGده و ت GGنها در م GGرح GGل ٔه پنج GGم ،ت GGعداد ک GGم چ GGنگک ه GGا دی GGده ش GGده ان GGد .س GGه
ابGGزار فGGلزی دسGGتساز مGGهم در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۶تGGبرهGGای سGGوراخGGدار )دو تGGا( و تGGبر ) یGGک دانGGه(
دی GGده ش GGده ان GGد).ش GGکل س GGوم  ،۳۶ش GGماره  ۵-۳و ۳۸ال GGف( .در م GGرح GGل ٔه پنج GGم ،دی GGگر اب GGزاره GGای
فلزی کاربردی دستساز ٫٫ظریف ،،یافت شده اند.
بGGررسGGی ژرف و تحGGلیلی ایGGن ابGGزار ،نGGمایGGشگر واقGGعیت بGGرخGGی خGGصوصGGیت هGGای دقGGیق سGGازی
ایGن ابGزار را در بGر دارد .بGررسGی یGکی از ایGن ابGزار هGا مGربGوط مGرحGل ٔه پنجGم  ،۱نGشان داد کGه
ایGن وسGیله از بGرونGز داری قGلعی کGم ،سGاخGته شGده بGوده اسGت .در آن تGنها  ٪۱قGلعی و ٪۰،۱۵
آهGGن و بGGاقGGی مGGانGGده مGGس بGGوده اسGGت .ایGGن گGGونGGه تGGرکGGیب بGGا مGGقایGGسه ابGGزاری کGGه از دیGGد زمGGانGGی
پGGیش کGGه در غGGار مGGار بGGه دسGGت آمGGده انGGد و دارای مGGقدار زیGGاد قGGلعی بGGودنGGد در نGGاسGGازگGGاری و
تGGضاد قGGابGGل تGGوجGGه قGGرار دارد .از بGGررسGGی ابGGزار فGGلزی دسGGتساز کGGه در مGGرحGGل ٔه سGGوم بGGه دسGGت
آم GGده ان GGد ،ت GGنها ت GGبرچ GGه و ت GGبر ،ت GGرک GGیبی ن GGزدی GGک ب GGه ب GGرون GGز دارن GGد .ای GGن اب GGزار دارای  ٪ ۵ق GGلعی
اسGت کGه مGی تGوان آن را بGاالتGریGن مGقدار ،در مGونGدیGگک دانسGت .ایGن امGر تGضاد آشGکاری را
از دیGد تGرکGیبی بGا دیGگر ابGزاری کGه از ایGن مGرحGله بGه دسGت آمGده انGد ،هGمسانGی بGا مGرحGل ٔه اول
دارد .چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه بGGرای سGGاخGGت تGGبر و تGGبرچGGه و در خGGط ایGGن دیGGد کGGه مGGوثGGریGGت و
ک GGار ک GGرد ب GGه ت GGری داش GGته ب GGاش GGند ،وزن و ف GGشار ب GGیش ت GGری وارد ش GGده ت GGا م GGقاوم GGت و م GGحکمی
بGGیش تGGری بGGه حGGیث ابGGزار کGGار بGGه دسGGت بGGیاورنGGد .ایGGن کGGار را بGGا کGGاربُGGرد بGGیش تGGر قGGلعی انGGجام
داده انGد .دیGگر ابGزار مGانGند نGاوک هGا ،سGنجاق هGا و یGا چGاقGو کGارکGرد مGختلف داشGته و از ایGن
رو تGرکGیب فGلزی یGا الGیاژ شGان فGرق مGی نGموده اسGت .ایGن امGر بGا افGزایGش و کGاهGش قGلعی بGه
دس GGت م GGی آم GGده اس GGت .ب GGه ای GGن گ GGون GGه ،در م GGرح GGل ٔه س GGوم ه GGنر ت GGرک GGیب ب GGرای س GGاخ GGنت ال GGیاژ در
صGنعت فGلزکGاری شGناخGته شGده اسGت و یGا وارد یGک مGرحGل ٔه نGو بGا کGیفیت عGالGی گGردیGده اسGت.
هGGنگام مGGرحGGل ٔه چGGار مGGقدار حGGضور قGGلعی بGGرای ابGGزاری مGGانGGند سGGنجاق هGGا کGGمی افGGزایGGش مGGی
یGابGد ،(٪ ۱،۵).هGم چGنان مGقداری از سGرب ) (٪۱،۶و دیGگر فGلز هGا نGیز راه شGان را بGاز نGموده
اند.
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شGکل سGوم :۳۵ .مGونGدیGگک (۲-۱) :کGاسGه هGای سGنگی بGه شGکل عGمومGی از مGرحGله هGای یGک تGا
شGشم (۹-( ۳،کGاسGه هGای سGنگی بGا شGکل هGا دیGگری ،مGرحGل ٔه چGار  (۱۱-۱۰)،۱ابGزار مGسی یGا
بGرونGزی ،مGرحGل ٔه اول ،(۱۲)،نGاوک هGای بGرنGجی مGرحGل ٔه سGوم (۱۳) ،نGاوک هGای بGرونGزی ،مGرحGلهٔ
چارم  (۱۶) ،۱نیز ٔه برونزی ،مرحل ٔه چارم.
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شGکل سGوم :۳۶ .مGونGدیGگک ،ابGزار فGلزی ) (۲-۱تGیغ هGای داسGگونGه ۵)-( ۳،تGبر و تGبرچGه هGای
ب GGرون GGزی ،م GGرح GGل ٔه س GGوم (۷-۶)،س GGنجاق ه GGای ب GGرون GGزی ،م GGرح GGل ٔه دوم ،(۸)،ن GGاوک ب GGرن GGجی م GGرح GGلهٔ
س GGوم (۱۲-۹)،س GGنجاق ه GGای ب GGرون GGزی ،م GGرح GGل ٔه چ GGارم (۱۳) ،آی GGن ٔه ب GGرون GGزی ،م GGرح GGل ٔه چ GGارم(۱۴) ،
شمشیر کوتاه ـ؟ـ ،مرحل ٔه چارم.
ابزار گوناگون فلزی دستساز
لوحه های دایره یی
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هGنگام مGرحGل ٔه اول  ۴ـ دوم ،دو گGونGه چGرخ سGفالGی دایGره یGی یGافGت شGدنGد .بGخش زیGاد آن هGا بGه
شGGکل قGGیف ( شGGکل سGGوم  ۳۴شGGماره  (۱۵و دیGGگری بGGه شGGکل قGGیف بGGریGGده شGGده )شGGکل سGGوم،
 ،۳۴شGGماره  .(۱۶-۱۷هGGر دو گGGونGGه دارای سGGوراخ مGGرکGGزی انGGد .در مGGرحGGل ٔه سGGوم ،ایGGن دو گGGونGGه
از مGرحGله سGوم  ۵تGا پنجGم کGاهGش مGی یGابGند و بGه وسGیله لGوحٔ Gه سGفالGی یGا سGنگی )گGچی( بGدل
می گردند) .شکل سوم  ،۳۴شمار ٔه .(۱۹-۱۸
کاسه های سنگی
بGGیش تGGریGGن گGGونGGه ،کGGاس ٔ Gه سGGنگی سGGاده مGGی بGGاشGGد کGGه دارای دیGGوار مGGثلث مسGGتقیم بGGوده و از
س GGنگ گ GGچ س GGاخ GGته م GGی ش GGده ان GGد) .ش GGکل س GGوم  ،۳۵ش GGماره  ،۲-۱س GGوم  ۳۶ال GGف( .ای GGن گ GGون GGه
کGGاسGGه هGGا بGGرای بGGار اول در مGGرحGGله اول  ،۲ثGGبت شGGده و در مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۶بGGه آن افGGزایGGش بGGه
عGمل مGی آیGد و در مGرحGل ٔه پنجGم ،بGه مGقدار زیGاد مGی رسGند .هGم چGنان در مGرحGل ٔه چGارم بGه تGنوع
و گ GGون GGگی ش GGکل ک GGاس GGه ه GGای اف GGزوده م GGی ش GGون GGد).ش GGکل س GGوم ،۳۵ ،ش GGمار ٔه  (۹-۳ای GGن ام GGر
آبGGنوشGGی هGGای بGGیکر کGGوچGGک را کGGه دارای پهGGلوی هGGای مسGGتقیم بGGوده انGGد ،کGGاسGGه هGGا بGGا انGGحنا،
جGGام هGGای پGGایGGه دار ،کGGاسGGه هGGای بGGا کGGنار هGGای افGGقی کGGوتGGاه ،کGGاسGGه هGGای پGGنج ُرخ در بGGر مGGی
گGGیرنGGد .بGGسیاری از ایGGن هGGا ،دارای نGGقش هGGای هGGندسGGی هGGمانGGند سGGفال هGGایGGی کGGه کGGنار هGGای
شGGان حGGکاکGGی شGGده بGGود ،انGGد .در ایGGن جGGا از سGGنگ مGGرمGGر سGGپید ،بGGرای سGGاخGGت ایGGن وسGGیله هGGا
نیز کار گرفته می شده اند.
مهره ها و سنگ های قیمتی
در مGرحGله هGای یGکم  ۳و دوم تGعداد کGمی مهGره هGا یGافGت شGده انGد .بGسیاری از آن هGا در ایGن
مGGرحGGله هGGای ابGGتدایGGی یGGافGGت شGGده و ادامGGه یGGافGGته انGGد مGGانGGند :لGGوحGGه هGGای سGGاده ،نَGGلک هGGا ،لGGوحGGه
بGیضه یGی ،اسGتوانGه یGی و دو نGوک .مGاده هGای سGاخGته شGده از ایGن گGونGه سGنگ هGا بGوده انGد:
ت GGعداد زی GGادی از س GGلیکان س GGپید ،س GGنگ گ GGچ ،ص GGدف ه GGا و الج GGورد ) ۳ت GGا( س GGنگ ی GGشم )؟(،
سGنگ آبGی رنGگ ،فGیروزه )؟( سGنگ هGای سGیاه یGا خGاکسGتری ،سGفالGی ) از سGنگ تGلق( ،عGقیق
)  ۲تGا( و کGوارتGزی .مGا ،مGرحGل ٔه سGوم شGاهGد ازدیGاد کGیفی چGنین مهGره هGایGی هسGتیم کGه نGیم آن
ه GGا ب GGا گ GGور ه GGای دورهٔ س GGوم  ،۶پ GGیون GGد دارن GGد و ن GGمون GGه ه GGای ب GGاق GGیمان GGده ری GGشه در ه GGمان اص GGل
مGرحGل ٔه سGوم  ،۶دارنGد .بGخش زیGاد مهGره هGای ایGن مGرحGله ،از سGنگ تGلق ) ۱۱تGا( ،کGوارتGز) ۱۳
تGا( ،سGلیکان ،سGنگ آهGک و کGمی هGم از الجGورد ) ۴تGا( سGاخGته شGده انGد .در مGرحGله چGارم ،بGه
ویGGژه چGGارم  ،۱مGGا شGGاهGGد حGGضور مهGGره هGGا ،هسGGتیم .در کGGنار شGGکل هGGایGGی کGGه وجGGود داشGGته
انGGد ،نGGمونGGه هGGای نGGو نGGیز رد یGGابGGی شGGده انGGد :قGGیفی ،قGGیف چGGند سGGره ،سGGتارهٔ هشGGت نGGوک ،قGGیف
بGریGده شGده ،مGثلث بGا هGالل بGریGده شGده ،بGیضه یGی بGا سGتاره بGریGده شGده و نGا مGنظم .در مGیان
مGوادی کGه از دیGد کGیفی بGیش تGر از آن هGا بهGره گGرفGته مGی شGده انGد سGنگ الجGورد ،صGدف هGا
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و عGGتیق سGGرخ مGGی بGGاشGGند .مهGGره هGGای نGGصب شGGده بGGرای بGGار اول پGGدیGGدار مGGی شGGونGGد .در ایGGن
مGورد یGک مهGره عGتیق مGثلث اسGت کGه بGر آن شGکل دو حGلق ٔه بGاال و پGایGین مGانGند  8بGه رنGگ سGپید،
نGGقش یGGافGGته ،بGGه دسGGت آمGGد .بGGرای اولGGین بGGار مGGا بGGه مهGGره هGGای بGGرونGGزی بGGر مGGی خGGوریGGم .در ایGGن
مGGورد یGGک نGGمونGGه ،هGGمانGGا لGGولGGه سGGاده و یGGک زنGGگ کGGوچGGک بGGا تGGوپ آهGGنی در مGGرکGGزش مGGی بGGاشGGد.
مهره های همانند ) به جز الجورد( را می توان در مرحل ٔه پنجم ،با مقدار کمی ،دید.

ش GGکل س GGوم :۳۷.م GGون GGدی GGگک) :ال GGف( ک GGاس GGه ه GGای GGی از س GGنگ رخ GGام س GGپید) ،ب( س GGنگ ب GGاالی GGی
آسیاب دستی ابتدایی).پ( دسته هاون و کاس ٔه هاون سنگی.
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شGGکل سGGوم :۳۸ .مGGونGGدیGGگک :ابGGزار هGGایGGی از مGGس و یGGا بGGرونGGز) :الGGف( تGGبر و تGGبرچGGه از بGGرونGGز،
کارد برونزی یا مسی با دست ٔه استخوانی.
مهر ها
( شGکل سGوم ۴۰ ،الGف و ب( یGک نGمونGه ُمهGر جGداگGانGه بGا نGقش هGای هGندسGی سGاخGته شGده از
سGنگ تGلق در مGرحGل ٔه دوم  ،۲یGافGت شGده اسGت .بGر تGعداد ایGن گGونGه ُمهGر هGا در مGرحGل ٔه سGوم ،۶
) ۳۰تGا( افGزودی بGه عGمل آمGده اسGت .الGبته ایGن هGا گGاه گGهی در دوره هGای اول مGرحGل ٔه ( سGوم
 ،۴بGرابGر دو تGا و مGرحGل ٔه سGوم  ،۵بGرابGر سGه تGا( یGافGت شGده بGودنGد .بGخش زیGاد ایGن ُمهGر هGا بGه
ش GG Gکل م GG Gثلث ب GG Gوده و در م GG Gرک GG Gز دو س GG Gوراخ دارن GG Gد .در ای GG Gن ج GG Gا ُمه GG Gر ه GG Gای م GG Gشخص ک GG Gه از
اسGتخوان سGاخGته شGده انGد ،در مGرحGل ٔه سGوم  ،۵یGافGت شGده انGد ( ۱تGا( در مGرحGل ٔه سGوم ( ۳ ،۶
تGGا( .امGGا ،در مGGرحGGل ٔه چGGارم بGGر تGGعداد ایGGن گGGونGGه ُمهGGر هGGا افGGزایGGش مGGهم رخ مGGی دهGGد کGGه از دیGGد
کGGاربُGGرد شGGکل هGGای هGGندسGGی نGGو تGGمیز مGGی گGGردنGGد .مGGهم تGGریGGن افGGزونGGی در ایGGن راسGGتا پGGدیGGداری
نGشانGه هGای کGناری اسGت کGه ُمهGر را نGمای گGرد مGی دهGد .مهGر هGای فGلزی در دوره هGای آخGر
مGرحGل ٔه چGارم یGافGت شGده انGد ،امGا ،بGسیار کGم و نGادر و تGنها یGکی نGقش جGانGداری داشGت .تGنها
یک مهر جداگانه یافت شده است که به مرحل ٔه پنجم تعلق دارد.
چهره و پیکره های سفالی
)شGکل سGوم ،(۳۹ .تGنها چGار چهGره گGک از گGاو کGوهGانGدار یGا کGوژپُشGت ،در مGرحGله اول ،۵-۳
ی GGاف GGت ش GGده ان GGد .ک GGاس GGال ب GGه ای GGن ب GGاور هس GGت ک GGه چ GGنین چه GGره ه GGای ان GGسان GGی در م GGرح GGل ٔه دوم،
اضGافGه مGی گGردنGد ،امGا ،بGه تGعداد زیGاد نGی .یGک نGمونGه از چهGرهٔ انGسان و انGسانGما در مGرحGلهٔ
دوم ی GGاف GGت ش GGده اس GGت .ای GGن را م GGی ت GGوان ی GGک ن GGماد خ GGشن ن GGیمتن ٔه ان GGسان دانس GGت ک GGه از دی GGد
جGنسیتی روشGن نیسGت .هGر دو بGخش چهGره هGای انGسان و انGسان نGما در مGرحGله سGوم بGسیار
فGGراوان دیGGده انGGد .امGGا ،در در دوره هGGای آغGGاز ( مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۱بGGه تGGعداد  ۷۱تGGا( بGGه فGGراوانGGی
دیGGده شGGده انGGد .امGGا در دوره هGGای بGGعدی کGGاهGGش مGGی یGGابGGند)مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۶بGGه تGGعداد  ۳۰تGGا(.
هGم چGنان در مGرحGل ٔه سGوم ،دو چهGره دیGده شGده انGد کGه مGربGوط بGه بُGز مGی بGاشGد .چGنین افGزایGش
را م GGی ت GGوان در م GGورد چه GGره ه GGای ان GGسان ن GGما ن GGیز دی GGد .ب GGا ان GGدوه ک GGه ک GGاس GGال ت GGعداد دق GGیق را
ارایGGه نGGنموده و تGGنها ذکGGر کGGرده اسGGت کGGه بGGه مGGقدار زیGGاد مGGی بGGاشGGند( مGGرحGGل ٔه سGGوم  ،۱بGGه تGGعداد
 ۱۵تGا( .بGخش زیGاد ایGن پGیکره هGا نGمایGشگر زنGان بGا پسGتان هGای بGرجسGته مGی بGاشGند .هGمه بGا
یGGک شGGیوهٔ عGGالGGی در مGGوقGGعیت ایسGGتاده قGGرار دارنGGد .بGGازو هGGا تGGنها بGGا نGGشانGGه هGGای بGGال مGGانGGند،
سGGری GGن ه GGای پُ GGرگ GGوش GGت ،چ GGاق و ه GGموار
دی GGده م GGی ش GGود در ح GGال GGی ک GGه ب GGخش پ GGای GGین ت GGنه ه GGا ب GGا ُ G
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سGاخGته شGده انGد .بGخش پGایGینی سGریGن هGا بGه هGیچ صGورت مGدل نشGده انGد .بGر یGک پGیکره ،تGنها
نقش هایی در ساح ٔه گردن کشیده شده که ممکن نماد گردنبد باشد.
مGGرحGGله چGGارم ،آخGGریGGن بGGخشی اسGGت کGGه در آن پGGیکره هGGا بGGه مGGقدار زیGGاد یGGافGGت شGGده انGGد .دو
نGکت ٔه مGهم را در مGورد پGیکره هGای مGرحGل ٔه چGارم یGادآوری نGمود .اول ،در سGاحٔ Gه افGقی کGاوشGگاه،
خGالف مGرحGله هGای قGبلی ،مGقدار پGیکره هGا بGسیار کGم انGد .چGنین بGه نGظر مGی رسGد کGه سGاخGت
ایGGن پGGیکره هGGا بGGا مGGقایGGسه دوره هGGای پGGیشین ،در ایGGن مGGرحGGله کGGاهGGش یGGافGGته انGGد .دوم ،بGGرابGGر بGGا
آگGاهGی هGایGی کGه بGه دسGت آمGده انGد ،حGضور ایGن پGیکره هGا در سGاخGتمان هGای  ٫٫قGصر ،،و
 ٫٫م GGعبد ،،دی GGده نش GGده ان GGد .ای GGن پ GGیکره ه GGا در ج GGای اس GGکان ک GGه ت GGوس GGط دی GGوار ه GGا م GGحاص GGره
شGGده بGGودنGGد ،در مGGرحGGله هGGای پGGیشین محGGدود مGGی بGGاشGGند .مGGهم تGGریGGن پGGیکره هGGایGGی کGGه بGGا شGGیوه
عGالGی سGاخGته شGده انGد مGربGوط بGه گGاو کGوهGان دار /گGاو مGی بGاشGند .بGسیاری از آن هGا بGا رنGگ
تGزیGین یGافGته انGد .ایGن هGا شGامGل چGند رنGگی یGا رنGگ روغGنی مGی بGاشGند .یGک تGعداد دیGگر چهGره
ه GGای گ GGوس GGپند /ب GGز ی GGا خ GGر و ت GGنها ی GGک ت GGا خ GGوک ،ن GGیز ی GGاف GGت ش GGده ان GGد .ب GGخش زی GGاد پ GGیکره ه GGای
انGGسانGGی و حGGتا انGGسان نGGما بGGه زن تGGعلق داشGGته انGGد .یGGک اسGGتثنا در ایGGن زمGGینه پGGیکرهٔ فGGرورفGGتهٔ
مGردی اسGت کGه بGا چGند رنGگ نGقاشGی شGده اسGت .بGخش زیGاد پGیکره هGای زنGان بGه شGیوهٔ ظGریGف
سGاخGته شGده دارای روی هGای الغGر ،پسGتان هGای بGرجسGته ،چGشم هGایGی بGا رنGگ روغGنی ،بGازو
سGGری GGن ه GGای ب GGزرگ و دی GGگر ب GGخش ه GGا ع GGادی و ه GGموار .گ GGردن GGبند ه GGا ب GGا رن GGگ
ه GGای ب GGال گ GGون GGهG ُ ،
عGGادی و روغGGنی و هGGمچنان آرایGGش مGGوی در بGGسیاری پGGیکره هGGای دیGGده مGGی شGGود .هGGمه پGGیکره
هGGای ایسGGتاده انGGد و تGGنها یGGک تGGا چGGار زانGGو نشسGGته تGGا بGGتوانGGد بGGر آن هGGا تGGکیه نGGمایGGد .دو پGGیکره
زی GGبای زن ب GGر اس GGاس م GGودل GGی ک GGه ب GGه  ٫٫ژوب  ،،م GGعروف هس GGت س GGاخ GGته ش GGده و ای GGن دو در
مGرحGل ٔه چGارم یGافGت شGده انGد .تGنها نGیم تGن ٔه ایGن پGیکره هGای یGافGت شGده انGد ،امGا چGنین بGه نGظر
مGی آیGد کGه بGیش تGر نشسGته انGد .در بGخش هGای دیGگر نسشGته بGوده انGد .خGالف مGرحGله چGارم
در مرحل ٔه پنجم ،تنها یک پیکرهٔ زن یافت شده است.
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ش GGکل س GGوم) ۳۹ .ال GGف) :م GGون GGدی GGگیک ،پ GGیکره ه GGای س GGفال GGی از گ GGله ه GGا ،م GGتعلق ب GGه م GGرح GGله ه GGای
گوناگون.

شکل سوم) ۳۹ .ب( :موندیگک ،پیکره های سفالی انسانی ،مرحله های مختلف.
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شکل سوم) ۴۰ .ب( :موندیگکُ ،مهر های دکمه یی از مس.

1
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شGکل سGوم) ۴۰ ،پ( :مGونGدیGگک ،پGیکره سGر یGک مGرد سGاخGته شGده از سGنگ گGچ سGپید ،مGرحGلهٔ
چارم .۳
باقیمانده های جاندران و گیاه ها
رام GGسازی و اه GGلیسازی ج GGان GGداران GGی ک GGه در آغ GGاز م GGرح GGل ٔه اول ش GGناس GGای GGی ش GGدن GGد ای GGن ه GGا ان GGد:
گGوسGپند ،بGز ،گGاو ،خGر ،اسGپ و سGگ .در بGخش جGانGداران وحGشی ایGنان انGد :آهGو ،بGزکGوهGی،
پGشک وحGشی .در مGرحGل ٔه دوم نGیز هGمین گGونGه گGروه جGانGداران اهGلی و وحGشی بGه اضGافٔ Gه یGک
پGرنGد ٔه وحGشی شGکاری ،وجGود داشGته انGد .مGهم تGر از هGمه ،اولGین بGاقGیمانGده یGی کGه از غGله هGا
در م GGون GGدی GGگک ن GGشان GGی ش GGده اس GGت ،م GGرب GGوط ب GGه ه GGمین دوره م GGی ب GGاش GGند و ش GGام GGل گ GGندم اه GGلی
مGی بGاشGد .در دوره هGای بGعدی نGیز هGمین جGانGداران دیGده شGده انGد ،امGا ،از گGیاه هGای اهGلی
چGیزی بGه جGای نGمانGده انGد ،مGگر ،روشGن هسGت کGه بGاشGنده گGان مGونGدیGگک ،از گGیاه هGا ،نGبات
های اهلی و جانداران اهلی از همان آغاز اسکان ،بهره می بردند.
تپ ٔه قلع ٔه سید
ای GGن ج GGا در  ۶۰ک.م .ج GGنوبش GGرق م GGون GGدی GGگک ن GGزدی GGک شه GGر ک GGنده GGار ق GGرار دارد .ای GGن س GGاح GGه را
نGGمی تGGوان بGGا مGGونGGدیGGگک در چGGارچGGوب انGGدازه ) هشGGت مGGتر بGGلندی و  ۲۰۰مGGتر( سGGاح ٔ Gه هGGوایGGی
کGاوشGگاه )  ۲در  ۱۰مGربGع و  ۶در  ۲مGتر بGلندی( قGابGل مGقایGسه دانسGت و بGا در نGظر داشGت
تGGمام گسGGترش فGGرهGGنگی )تGGنها بGGا مGGونGGدیGGگک سGGوم  ۵ـ چGGار  (۱بGGرابGGر اسGGت ،امGGا آن چGGی مGGهم
مGی بGاشGد ایGن هسGت کGه در قGلع ٔه سGید ،از شGیوه هGای بGسیار دقGیق بGرای بGررسGی و کGاوشGکری
کGGار گGGرفGGته شGGده اسGGت .از سGGوی دیGGگر ،بGGر کGGیفت بGGررسGGی ابGGزار دسGGتساز تGGاکGGید بGGیش تGGر از
م GGون GGدی GGگک ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت .ای GGن س GGاح GGه ب GGرای ب GGار اول از س GGوی ف GGیرس GGروی GGس ) (۱۹۵۲
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ب GGررس GGی ش GGد .ب GGا آن ه GGم ک GGاوش اس GGاس GGی و م GGهم ت GGوس GGط ای GGن ن GGوی GGسنده  ۲۰س GGال ب GGعد ص GGورت
گ GGرف GGت ).ش GGفر .(۱۹۷۲ ،۱۹۷۱ ،ای GGن ب GGررس GGی ت GGفاوت زی GGاد ب GGا گ GGزارش ه GGای پ GGیشین دارد .در
اصGل ،در گGزارش هGای قGدیGم آرایGش سGاحGه در مGورد اسGکان هGای کGه از بGاال بGه پGایGین شGماره
گGGذاری شGGده بGGود ،اکGGنون از پGGایGGین صGGورت مGGی گGGیرد کGGه مGGرحGGله هGGای سGGاحGGه را بGGا دقGGت نGGشان
بGدهGد .سGه بGاری کGه تGاریGخ گGذاری بGر شGیوه کGاربGن  ،C14 ،۱۴و چGار سGال بGررسGی دقGیق ،آن
چی که رخ داده بودند ،تفسیر های اولی را به شدت دگرگون نمودند.
بررسی الیه یی یا چینه یی وضع طبقه های زمین همراه با معماری
اولGین اسGکان در ایGن جGا ،در مGرحGل ٔه اول ،صGورت گGرفGته اسGت .ایGن امGر از ژرفGای سGه مGتری
مGGوادی کGGه در الیGGه هGGا بGGوده انGGد ،روشGGن شGGده اسGGت ) .شGGکل سGGوم .(۴۱ .مGGواد و ذخGGیره هGGای
یGGافGGت شGGده از الیGGه هGGای مGGتعددی و خGGاک هGGای گGGونGGه گGGونGGه بGGر پGGای ٔ Gه تGGفاوت هGGای رنGGگ ،مGGنت و
مGحتوی فGرهGنگی ،بGه دسGت آمGده انGد .بGا وجGود دگGرگGونGی ایGن مGواد و ذخGیره هGا ،تGداوم اسGکان
را در ایGGن مGGرحGGله نGGشان مGGی دهGGد و بGGررسGGی جGGدیGGی کGGه از ابGGزار دسGGتساز صGGورت گGGرفGGته بGGه
اهGGمیت گGGروهGGبندی ایGGن ذخGGیره هGGا و مGGواد در دوران اسGGکان واحGGد نGGشان مGGی دهGGد .بGGا آن هGGم
روشن شده است که ساختمان های مثلث گونه با خشت خام ،ساخته شده اند.
جGر ،شGناخGته شGده و دورهٔ اسGکان آخGری در
مGرحGل ٔه دوم ،هGمانGگونGه ،اول از هGمه تGنها از روی َ G
کGGاوشGGگاه هGGای دیGGگر نGGشانGGی شGGده اسGGت .مGGهم تGGریGGن شGGاخGGص ایGGن مGGرحGGله ،سGGاخGGت یGGک دیGGوار
دراز کGGه کGGارکGGردش روشGGن نیسGGت ،مGGی بGGاشGGد .مGGواد و ذخGGیره هGGای قGGبلی مGGرحGGل ٔه اول را بGGرای
سGاخGت ایGن دیGوار هGموار نGموده انGد .دیGوار بGه صGورت کGامGل از خشGت خGام کGه خGال هGایGش بGا
گ GGل پُ GGر ش GGده ،آب GGاد گ GGردی GGده اس GGت .پ GGس از ه GGموار س GGازی ،ی GGک دی GGوار ف GGراخ ) ب GGیش ت GGر از ۳،۳
مGGتر بGGا بGGلندی  ۶مGGتر( کGGه بGGه صGGورت کGGامGGل از خشGGت خGGام سGGخت بGGا ارتGGفاع هشGGتاد سGGانGGتی
م GGتر ،س GGاخ GGته ش GGده اس GGت .در ه GGمین ب GGلندی دو دی GGوار ج GGداگ GGان GGه و رو ب GGه رو از خش GGت خ GGام
)بGGا ُلـــGGکیی یGGک و نGGیم مGGتر( بGGرپGGا شGGده انGGد .ایGGن امGGر بGGلندی دیGGوار را تGGا بGGیش تGGر از سGGه مGGتر،
افGزوده اسGت .سGاحٔ Gه مGیان ایGن دو دیGوار ،بGا گGل هGمسان کGه هGیچ بGقایGای فGرهGنگی نGدارد ،پُGر
شGGده اسGGت .تGGنها روی جGGنوبGGی ایGGن دیGGوار در جGGریGGان کGGاوش هGGا یGGافGGت شGGده و هGGیچ نGGشانGGه یGGی
از کGاربGردش و شGکل عGمومGی اش بGه دسGت نGیامGده اسGت .چGند الیGه از گGل هGایGی بGا خGاک هGای
گ GGون GGه گ GGون ،در ج GGوار روی دی GGوار ج GGنوب GGی دی GGده ش GGده و ت GGنها ب GGقی ٔه ک GGم از ک GGم ی GGک ع GGمارت GGی ب GGا
خشGGت خGGام ردیGGابGGی شGGده اسGGت .ایGGن ذخGGیره هGGا ،بGGعد بGGا ریGGزش بGGخش مGGهم یGGک دیGGوار بسGGته
شGGده اسGGت کGGه مGGرز چGGینه بGGندی مGGیان مGGرحGGله هGGای دوم و سGGوم را نGGشان مGGی دهGGد .سGGاخGGتمان
هGGای اضGGافGGی دیGGگری مGGربGGوط بGGه ایGGن مGGرحGGله در سGGاحGGه هGGای دیGGگر کGGاوش واقGGع شGGده انGGد .دو
عGمارت بGزرگ ذوزنGقه یGی بGا مGدخGل بGعدی بGه وسGیله یGک فGضای بGاز و دراز از یGک تGعداد اتGاق
ه GGای ک GGوچ GGک م GGثلثی ج GGدا ش GGده ان GGد).ش GGکل س GGوم .(۴۲ ،ای GGن ات GGاق GGک ه GGا چ GGند دی GGوار مش GGترک
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داشGته و بGا بGی نGظمی درسGت شGده انGد .مGهم تGریGن تGمیزی کGه مGی تGوان در ایGن اتGاق هGای دیGد
وجGود یGک تGنور دراز مGثلثی اسGت کGه از خشGت خGام سGاخGته شGده و در جGوار دیGوار قGرار دارد.
خGGصوصGGیت دیGGگر ایGGن کGGه هGGم چGGنان یGGک اجGGاق آتGGش داخGGلی از گGGل داشGGته اسGGت و از سGGوی
جGGر دراز و بGGاریGGکی مGGی بGGاشGGد کGGه دسGGترسGGی بGGه اجGGاق داخGGلی را از بGGیرون از
دیGGگر ،دارای َG
جGGر بGGرای ایGGن کGGه آکGGسیژن را از زیGGر بGGه آتGGش راه
تGGنور میسGGر مGGی سGGاخGGته اسGGت .مGGمکن ایGGن َG
بGدهGد ،کGنده شGده بGاشGد .بGا داوری از روی مGوقGعیت چGینه بGندی ایGن سGاخGتمان هGا ،مGی تGوان
گفت که آخرین دورهٔ اسکان در مرحله دوم ،را نشان می دهد.

شکل سوم :۴۱ .دیوار های ذخیره مواد قلع ٔه سید.
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ش GG Gکل س GG Gوم :۴۳ .ق GG Gلع ٔه س GG Gید) ،ال GG Gف( ن GG Gمون GG Gه م GG Gعماری ،م GG Gرح GG Gل ٔه س GG Gوم) ،ب( ت GG Gنور از ب GG Gاالی
ساختار ) شیوه خطی( کویته ،توته های گل زرد مایل به سرخی.
آخGریGن اسGکان پGیش از تGاریGخ در ایGن سGاحGه ،مGرحGل ٔه سGوم ،در هGر دو کGاوشGگاه قGرار داشGته
انGGد .در دیGGوار سGGنگی یGGک تGGعداد مGGواد گGGونGGه گGGون از مGGیان دیGGوار فGGرو افGGتاده و الیGGه هGGا فGGشار
داده شGده اسGت کGه سGفال دوران کGوشGان ـ سGاسGانGیان را در بGر دارنGد و پGیونGدی بGا گGورسGتان
آن َدور ک GGه در س GGاح GGه ه GGای دی GGگر ک GGاوش GGگری ق GGرار دارد ،دارن GGد) ش GGفر و ه GGوف GGمان.(۱۹۷۱ ،
کGاوش هGای بGیرون از دیGوار هGای نGشان مGی دهGد کGه کGم از کGم چGار َدور اسGکان را مGی تGوان
در ایGG Gن مGG GرحGG Gل ٔه ) سGG Gوم الGG Gف ـ ت( رد یGG GابGG Gی نGG Gمود .سGG Gه دور اولGG Gی بGG GیانGG Gگر ادام ٔ G Gه سGG GاخGG Gت و
بGGازسGGاخGGت عGGمارت هGGای کGGوچGGک خشGGت خGGام کGGه هGGمانGGندی نGGزدیGGکی بGGا آن چGGی در مGGونGGدیGGگک
سGوم )شGکل سGوم  (۴۳بGه دسGت آمGده انGد ،دارنGد .دیGوار هGا بGه وسGیله خشGت خGام تGنها و یGا دو
چGG Gند سGG GاخGG Gته شGG Gده و بGG Gه صGG Gورت نGG Gادر مGG GدخGG Gلی قGG GابGG Gل ردیGG GابGG Gی در آن اسGG Gت .بGG Gسیاری از
س GGاخ GGتمان ه GGا و ع GGمارت ه GGا ت GGنور داخ GGلی ،م GGان GGند آن ه GGای GGی ک GGه در م GGون GGدی GGگک ی GGاف GGت ش GGده ان GGد
دارنGد ،دیGگران یGک اجGاق سGاده بGا سGاخGتار گGلی .در سGاخGتار سGوم الGف ،تGوتGه هGای دو سGنگ
آسGیاب بGه روی زمGین در حGالGی کGه شGیاری در بGخش بGاالیGی دیGده مGی شGود ،افGتاده انGد .مGیان
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ای GGن دو س GGنگ ،ذخ GGیره ه GGای زی GGاد خ GGاکس GGتر و اس GGتخوان دی GGده ش GGده ان GGد ک GGه چ GGنین ب GGه ن GGظر
مGی آیGد کGه جGایGی بGرای کGباب بGوده اسGت .در سGوم ث ،بGرخGی از ایGن سGاخGتار هGا دیGوار هGای
جGGری بGGنا نGGهاده شGGده انGGد دارد .مGGسیر بGGرخGGی از دیGGوار هGGا بGGا بGGقیه دیGGوار،
خGGودشGGان را کGGه در َG
جGر سGمت داده شGده انGد .آخGریGن اسGکان ،سGوم ت ،بGه وسGیل ٔه یGک تGعداد دیGوار هGای
در هGمان َ G
کGGوچGGک خشGGت خGGام و پGGخسه ارایGGه مGGی گGGردد کGGه وظGGیف ٔه آن هGGا ذخGGیره غGGله و یGGا کGGارگGGاه بGGوده
اسGGت ،امGGا ،در آن مGGقدار زیGGاد چGGتلی هGGا یGGافGGت شGGده اسGGت .سGGاح ٔ Gه ایGGن جGGا کGGه بGGررسGGی شGGد،
ب GGعد از ای GGن دور م GGورد اس GGتفاده ق GGرار ن GGگرف GGته ت GGا ای GGن ک GGه ب GGعد ه GGا ب GGه وس GGیله گ GGروه ک GGوش GGان GGیان ـ
س GGاس GGان GGیان ب GGه ح GGیث گ GGورس GGتان به GGره گ GGرف GGته ش GGده اس GGت .ب GGا آن ه GGم ،دی GGگر س GGاح GGه ه GGا و ی GGا
َدورا َدورش ،هGم چGنان ،در حGالGی کGه گGورسGتان ،الیٔ Gه ذخGیره هGایGی را کGه دارای مGقدار زیGاد اثGر
ه GGای س GGفال پ GGیش از ت GGاری GGخ ان GGد ،ق GGطع ک GGرده اس GGت ،م GGورد اس GGکان ق GGرار م GGی گ GGرف GGته ب GGاش GGد ک GGه
نGGمایGGانGGگر اسGGکان مGGی بGGاشGGد .سGGفال هGGای بGGه دسGGت آمGGده از ایGGن سGGطح ،زیGGر نGGام مGGرحGGل ٔه چGGارم
بGه بGررسGی گGرفGته شGده اسGت و ایGن امGر ،در حGالGی مGی بGاشGد کGه گGورسGتان مGربGوط بGه مGرحGلهٔ
پنجم بوده و پیوندی با سطح جدید تپ ٔه مرحل ٔه ششم ،دارد.
زمانبندی
از ایGGن سGGاحGGه سGGه تGGاریGGخ در خGGط کGGاربGGن  ،۱۴یGGا  ،C -14دریGGافGGت شGGده انGGد کGGه هGGر کGGدام بGGه
مGرحGل ٔه مGختلف تGعلق دارنGد .ایGن هسGت نGتیجه هGا :مGرحGل ٔه اول بGرابGر بGا  ۲۱۱۰پGیش از عGیسا،
م GGرح GGل ٔه دوم ب GGراب GGر ب GGا  ۲۱۶۰پ GGیش از ع GGیسا و م GGرح GGل ٔه س GGوم ب GGراب GGر ب GGا  ۲۲۳۰پ GGیش از ع GGیسا.
ام GGکان ب GGررس GGی آب ه GGای زی GGر زم GGینی آل GGوده ش GGده در ج GGری GGان آزم GGای GGش ن GGشان داد ک GGه رق GGم ه GGا
م GGطلق ن GGمی ت GGوان GGد روش GGن گ GGردد .ب GGا آن ه GGم ،ای GGن م GGهم هس GGت ک GGه ب GGای GGد م GGتوج GGه ب GGود ک GGه ه GGر س GGه
تGGاریGGخ مGGعاصGGر بGGا هGGزارهٔ سGGوم پGGیش از عGGیسا مGGی بGGاشGGد .ایGGن هGGمعصری نGGمایGGشگر آن هسGGت
ک GGه ت GGمام اس GGکان در ق GGلع ٔه س GGید ،م GGی ت GGوان GGد ب GGا م GGرح GGله ه GGای س GGوم  ۶-۵ت GGا چ GGار  ،۱م GGون GGدی GGگک
همزبان باشند.
سفال ها
ظGرف هGای سGفالGی مGرحGل ٔه اول تGنها از الی مGواد دیGوار هGا شGناخGته شGده انGد .ایGن جGا ،هGمانGند
م GGون GGدی GGگک ،ت GGقسیم دو گ GGان GGگی س GGفال ه GGا در خ GGط دس GGتساز و چ GGرخ GGساز ب GGرای ش GGرح و ه GGم
بGGررسGGی در نGGظر گGGرفGGته شGGده انGGد .گِGGل بGGرای تGGمام سGGفال هGGای در قGGلع ٔه سGGید هGGمان گGGونGGه اسGGت
کGه در مGونGدیGگک دیGدیGم یGعنی از نGگاه رنGگ هGمان گGل زرد سGرخGیدار و خGود حGرارت دیGده و یGا
بGGا ریGGگ حGGرارت داده شGGده اسGGت ،هGGمراه بGGا اسGGتثنا هGGای کGGمی .دو گGGونGGه ظGGرف هGGای سGGفالGGی
دسGتساز را مGی تGوان بGر اسGاس تGوجGه بGه سGطح بGیرونGی از هGم تGمیز داد در حGالGی کGه هGر دو
هGمان حGرارت کGاهGی دیGده و کGاسGه هGا هGمان شGکلی دارنGد کGه در ظGرف هGای سGفالGی دسGتساز
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در مGونGدیGگک شGرح یGافGتند .بGیش تGر شGیوه ،هGمانGی اسGت کGه فGشار سGبد را دیGده انGد در حGالGی
ک GGه س GGطح ب GGیرون GGی دی GGگری ب GGه س GGاده گ GGی ل GGشم ش GGده اس GGت .ه GGر دو ب GGا ه GGم ،ای GGن ظ GGرف ه GGای
دسGتساز کGم تGر از  ٪۲مGرحGل ٔه اول را مGی سGازنGد .هGم چGنان ظGرف هGای سGفالGی چGرخGساز از
دیGGد تGGنوع و شGGکل کGGاسGGه هGGا نGGیز شGGناخGGته شGGده انGGد ،ایGGن هGGا هGGمان گGGونGGه انGGد کGGه در مGGونGGدیGGگک
س GGوم ،ش GGرح داده ش GGد .س GGفال ه GGای ن GGقش داده ش GGده ،ه GGمان  ٪۳هس GGت ،ام GGا ،ب GGا ن GGقش ه GGای
رنGگارنGگ بGسیار کGم تGر .تGنها چGند تGوتGه از  ٫٫ظGرف کGویGته  ،،یGافGت شGده انGد و بGس .یGک چGند
ت GGوت GGه رن GGگ س GGیاه ک GGه ب GGر س GGرخ ل GGشم ک GGار ش GGده ان GGد و ب GGه ن GGام ک GGلی گ GGل مح GGمد ـ ده گ GGل مح GGمد ـ
خ GGوان GGده م GGی ش GGود ،و م GGرب GGوط وادی ک GGوی GGته م GGی ب GGاش GGند ،ن GGیز دی GGده ش GGده ان GGد ) .ف GGیرس GGروی GGس،
 (۱۹۵۶و ظ GGرف ه GGای ف GGیض مح GGمد ) ش GGکل س GGوم  ،۴۶ش GGمارهٔ  (۱ن GGیز از ه GGمان س GGاح GGه ب GGه
دست آمده اند.

شGGکل سGGوم :۴۴ .قGGلع ٔه سGGید ،تGGوتGGه هGGایGGی از سGGفال کGGه بGGرای کGGارکGGرد ویGGژه سGGاخGGته شGGده انGGد.
) (۲-۱شGیوه نGال ،رنGگ سGیاه بGر روی گGلی بGا رنGگ زرد سGرخGیدار (۳) ،تGوتGه هGایGی چGند رنGگ بGا
شیوهٔ نال .Nal
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مGGرحGGل ٔه دوم بGGرای ایGGن کGGه هGGم سGGاحGGه کGGاوش اسGGت و نGGیز ادام ٔ Gه مGGرحGGله هGGای پGGیشین ،مGGعروف
اس GGت .ب GGخش زی GGاد دگ GGرگ GGون GGی ه GGا ت GGنها در م GGورد ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی دس GGتساز ،درب GGند اس GGت.
افGGزایGGش زیGGاد ایGGن گGGونGGه تGGا مGGقدار  ٪۴۰در دیGGوار هGGا و  ٪۱۰در سGGاحGGه مGGسکونGGی ) ایGGن بGGخش
بGیش تGر پُGربGیان اسGت( مGی رسGند .بGا آن هGم گGونGه یGی بGا بGیرون لGشم بGیش تGر از هGمه بGوده و
بGه صGورت نGادر تGوتGه هGایGی یGافGت شGده کGه از سGبد فGشار دیGده انGد .هGم چGنان تGوتGه هGای ظGرف
سGفالGی نGادری دیGده شGده کGه دسGتساز بGوده و از گGرمGسازی صخGره هGا بGه دسGت آمGده بGاشGند.
) ف GGیرس GGروی GGس ،۲۵۰ :۱۹۵۶ ،س GGنگ س GGلت ک GGوی GGته ی GGی ک GGه ح GGرارت داده ش GGده ان GGد( در ش GGکل
کGاسGه هGا دگGرگGونGیی در تGمام دوره در مGورد ظGرف هGای سGفالGی دسGتساز رخ نGداده اسGت .هGم
چ GGنان در م GGیان ظ GGرف ه GGای چ GGرخ GGساز ت GGغییر ق GGاب GGل ت GGوج GGه دی GGده ن GGمی ش GGود .ظ GGرف ه GGا س GGفال GGی
ت GGزی GGین ش GGده در ح GGدود  ٪۱۰ت GGمام ظ GGرف ه GGا را در ب GGر دارد .م GGسال GGه ی GGی ک GGه ت GGا پ GGای GGان َدور ه GGم
چ GGنان ث GGاب GGت م GGی م GGان GGد .ن GGمون GGه زی GGاد و م GGهم اس GGکان ن GGشان م GGی ده GGد ک GGه ب GGیش ت GGر ن GGقش ه GGای
مGونGدیGگک سGوم ،در قGلع ٔه سGید ،حGضور مGی یGابGند .هGم چGنان ٫٫ظGرف هGای کGویGته  ،،تGا حGدود
 ٪۱را در ح GGال GGی ک GGه دگ GGرگ GGون GGیی در آن رخ ن GGمی ده GGد ،در ب GGر م GGی گ GGیرن GGد .در ای GGن دو ب GGخش
م GGی ت GGوان ش GGیوه ه GGای ج GGدی GGد ظ GGرف ه GGا را ک GGه ب GGرای ک GGارب GGرد وی GGژه ی GGی م GGورد اس GGتفاده ق GGرار
م GGی گ GGرف GGته ان GGد و ی GGا ت GGداخ GGلی ان GGجام داده ان GGد ،در م GGرح GGل ٔه اول ،اف GGزود .ای GGن ن GGوع ه GGای ج GGدی GGد
)شGکل سGوم -۴۴.سGوم  (۴۶بGیش از سGاحGه اسGکان بGه دسGت آمGده انGد ٫٫ :نGمونGه ظGرف هGای
تGGر کGGویGGته ،،رنGGگ سGGپید بGGر مGGنت سGGیاه لGGشم ،کGGیچی بGGگ) ،Kechi Beg ،فGGیرسGGرویGGس:۱۹۵۶،
 ،(۹-۲۵۷ک GGیچی ب GGگ دارای دو رن GGگ /چ GGند رن GGگ  ،ام GGری چ GGند رن GGگ ) ک GGاس GGال،(۸۵ :۱۹۶۴ ،
نGال بGه گGونGه سGیاه بGر گGل زرد سGرخGیدار) هGارگGرفGس  .(Hargreaves، ۱۹۲۹:۳۵چGند تGوتGه
کGه هGمانGندیGی بGا چGند رنGگ از گGومGال سGوم )دانGی .(Dani، ۱۹۷۰-۷۱ ،هGر گGونGه تGنها بGه وسGیله
چند توته ،یافت شده اند.
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شGGکل سGGوم :۴۵ .قGGلع ٔه سGGید ،تGGوتGGه هGGایGGی از ظGGرف هGGایGGی کGGه بGGرای کGGاربGGرد ویGGژه سGGاخGGته شGGده
اسGGت و یGGا بGGا تGGداخGGل انGGجام گGGرفGGته اسGGت (۱) ،شGGیوه امGGری بGGا چGGند رنGGگ (۲) ،شGGیوه چGGند رنGGگ
گومال (۳) ،پوش ظرف چند رنگ امری )؟(.
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شGکل سGوم :۴۶.قGلع ٔه سGید ،ظGرف بGا کGارکGرد هGای ویGژه و یGا تGداخGلی (۱) :ظGرف رنGگ سGرخ یGا
س GGیاه ب GGر س GGفال خ GGاکس GGتری م GGرب GGوط ف GGیض مح GGمد (۲) ،ظ GGرف ه GGای چ GGند رن GGگ ک GGیچی ب GGگ ی GGا
گومال )؟(
آخGریGن َدور اسGکان ،مGرحGل ٔه سGوم ـ چGارم ،را یGکجا مGورد بGحث قGرار مGی دهGیم زیGرا دگGرگGونGی
هGای بGه دسGت آمGده تGداوم را مGیان ایGن دو نGشان مGی دهGند .تGعداد ظGرف هGای دسGتساز ی کGه
بGGه وسGGیله ُ
خGGردکGGردن صخGGره بGGا حGGرارت بGGه دسGGت مGGی آمGGدنGGد ،کGGاهGGش مGGی یGGابGGند .ایGGن را بGGایGGد
یGادآور شGد کGه گGونٔ Gه آخGر در هGیچیک از دیGوار هGا دیGده نشGده انGد .دگGرگGونGی هGای شGکلی در
م GGیان ک GGاس GGه ه GGای چ GGرخ GGساز ش GGباه GGت ب GGا م GGون GGدی GGگک س GGوم  -۵چ GGار  ،۱دارد .ک GGاس GGه ه GGا از ی GGک
دیGGوار عGGادی تGGا دیGGوار خGGمیده  ،SتGGغییر مGGی یGGابGGند .مGGرتGGبان هGGا بGGیش تGGر کُGGره یGGی لGGبه دار انGGد.
کGاسGه هGای بGیکر آبGنوشGی از دیGوار مGتساوی تGا شGکل  ،SفGرق مGی نGمایGند .چGند تGا کGاسGه پGایGه
دار ثGبت شGده انGد امGا ،از بGیکر هGای کGوچGک پGایGه دار بGا دیGوار هGا بGاالرونGده یGا زورقGی کGه در
مGونGدیGکگ چGارم  ،۱دیGده شGده بGود ،خGبری نیسGت .نGقش هGای هGندسGی هGمانGندی در قGلع ٔه سGید
سGوم ـ چGارم ،و مGونGدیGگک سGوم  ۵ـ چGارم  ،۱دیGده شGده انGد .بGا آن کGه نGقش هGای گGیاه هGا در
ق GGلع ٔه س GGید ی GGاف GGت ش GGده ان GGد ،ام GGا ،از ن GGقش ج GGان GGداران خ GGبری نیس GGت .ه GGم چ GGنان ن GGقش ه GGای
 ٫٫ظGGرف هGGا کGGویGGته  ،،در مGGونGGدیGGگک سGGوم  ،۶-۵بGGیش تGGر دیGGده شGGده تGGا در چGGارم  .۱ایGGن رقGGم
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هGGای آخGGر از یGGک پGGیونGGد مGGتقابGGل مGGیان ظGGرف هGGای سGGفالGGی قGGلع ٔه سGGید سGGوم ـ چGGارم و مGGونGGدیGGگک
سGGوم  ،۶-۵سGGخن مGGی زنGGند ،امGGا ،ایGGن مGGرز هGGا بGGه شGGدت از یGGکدیGGگر گGGریGGزان انGGد .تGGنها ایGGن را
در مGورد ظGرف هGای بGا کGارکGردویGژه و یGا تGداخGلی مGی تGوان بGیان نGمود کGه یGگانGه تGوتGه از ظGرف
هGای چGند رنGگی نGال )شGکل سGوم ،۴۴ .شGمارهٔ  (۳حGضور یGافGته اسGت .بGه صGورت عGموم ظGرف
هGای سGفالGی در قGلع ٔه سGید ایGن را بGیان مGی دارد کGه تGمام اسGکانGی کGه پGیش از تGاریGخ در ایGن
ساحه صورت گرفته است ،همعصر با موندیگک سوم  - ۶-۵چار  ،۱می باشد.
ابزار سنگی دستساز
ایGن ابGزار در قGلع ٔه سGید بGا آن چGی در مGونGدیGکگ شGناسGایGی شGدنGد ،تGفاوت نGدارنGد بGه جGز ایGن
کGه شGیوه و مGقداری کGه بGه دسGت آمGده انGد ،کGم مGی بGاشGند .مGیده گGر هGا و سGنگ هGای دسGتی
از هGGمه جهGGت هGGا بGGا مGGونGGدیGGکگ یGGکی انGGد .هGGم چGGنان تGGوتGGه سGGنگ هGGایGGی کGGه در کGGناره هGGای شGGان
کGGار شGGده و نGGمایGGشکر اسGGتفاده زیGGاد بGGه حGGیث کGGارد یGGا تGGریGGشه گGGر انGGد در هGGمه دوره هGGا یGGافGGت
شGGده انGGد .ایGGن را بGGایGGد یGGادآور شGGد کGGه ایGGن ابGGزار سGGنگی دسGGتساز کGGه دوبGGاره کGGار بGGر آن هGGا
صGورت گGرفGته اسGت و تGوتGه هGای ظGرف هGای مGورد کGارآمGد در دورهٔ آخGر اسGکان )مGرحGل ٔه سGوم
ت ـ چGGارم( هGGمیار بGGوده انGGد .جGGالGGب اسGGت کGGه از ابGGزار دسGGتساز سGGنگ چGGقماق خGGبری نیسGGت.
تGGنها چGGند تGGا تGGوتGGه هGGای بGGه درد نGGخور در سGGطح پGGایGGین دیGGوار و هGGفت تGGا تGGوتGGه هGGای تGGیغه یGGی در
سGاحGه مGسکونGی )مGرحGله هGای دوم ـ چGارم( دیGده شGده انGد .بGه جGز یGک تGا ذوزنGفه یGی دیGگر هGا
هGGمه مGGثلثی مGGتداخGGل مGGی بGGاشGGند .هGGمه نGGمونGGه هGGا از تGGوتGGه هGGای تGGیغه هGGای کGGامGGل بGGوده انGGد و از
ایGن رو دشGوار هسGت تGا از تGیغه گGک هGا گGپ زد .نGبود کGامGل نGاوک هGای سGنگ چGقماق بGا تGوجGه
به موندیگک ،به شدت در تضاد قرار دارد.
دیGGگر ابGGزار سGGنگی دسGGتساز کGGه در قGGلع ٔه سGGید یGGافGGت شGGده انGGد چGGنین مGGی بGGاشGGند :بGGیل بGGزرگ
ذوزنGGقه یGGی مGGثلث شGGکل )شGGکل سGGوم (۴۷ .کGGه از تGGوتGGه هGGای نGGازک سGGنگ آتGGشفشان یGGا الوای
سGGیاه سGGاخGGته شGGده انGGد .ابGGزاری کGGه بGGر آن هGGا زیGGاد دوبGGاره کGGار صGGورت گGGرفGGته اسGGت در هGGمه
ساحه وابسته به پایگاه و بخش های باالیی که کاویدن را ساده می سازد ،یافت شده اند.
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شکل سوم :۴۷ .قلعه سید :نمونه هایی از کژبیل سنگی.
بGسیاری از کGنار هGای اسGاسGی در جGریGان اسGتفادهٔ زیGاد ،تGیز شGده و صGیقل خGورده انGد .بGا
وجGود فGراز و نGشیب هGایGی ،ابGزار یGاد شGدهٔ سGنگی در هGمه دوره هGای پGیش از تGاریGخ در ایGن
سGاحGه ثGبت شGده انGد .از دیGگر ابGزار هGای دسGتساز کGه گGویGا  ٫٫هGوشGمند ،،و بGزرگ انGد ،تGنها
در بGخش اسGکان بGه دسGت آمGده از سGنگ آتGشفشان یGا الوای سGیاه مGی بGاشGند .بGر ایGن ابGزار
سGنگی از هGردو روی کGار دوبGاره صGورت گGرفGته اسGت تGا تGیز گGردنGد ،امGا ،دسGته نGداشGته انGد.
در آخ GGر در س GGاح ٔ Gه ق GGلع ٔه س GGید در ب GGخش زیس GGت م GGردم ،ت GGعداد زی GGاد )  ۲۹ت GGا( چ GGکش س GGنگی
کGGوچGGک ) بGGزرگ تGGر از ده سGGانGGتی مGGتر نGGبوده انGGد( کGGه از تGGکه هGGای طGGبیعی سGGنگ آهGGن سGGاخGGته
شده  ،به دست آمده اند.
ابزار دستساز استخوانی
ابGGزار دسGGتساز اسGGتخوانGGی از دیGGد تGGنوع ،محGGدود انGGد و در تGGمام دورهٔ هGGای اول ـ چGGارم یGGافGGت
شGده انGد .مGانGند مGونGدیGگ ،بGیش تGریGن نGوع آن نGاوک هGای سGاده و تGوتGه هGای درفGش انGد کGه بGه
ص GGورت م GGکمل ،ک GGم ت GGر دی GGده ش GGده ان GGد .ی GGک ت GGعداد ک GGم گ GGون GGه ه GGای دی GGگر ک GGه زی GGر ع GGنوان اب GGزار
دستساز کوچک ،دسته بندی می شوند ،نیز دیده شده اند.
ابزار دستساز فلزی
اب GGزار دس GGتساز ف GGلزی ب GGه دور ٔه اس GGکان آخ GGر پ GGیش از ت GGاری GGخ مح GGدود ان GGد( پ GGای GGان دور ٔه دوم ـ
چGGارم) بGGیش تGGریGGن آن هGGا ،در سGGاحٔ Gه مGGسکونGGی دیGGده شGGده انGGد .ابGGزار هGGای دسGGتساز کGGارآمGGد
شGامGل ایGنان انGد :داس هGا ( شGکل سGوم ،۴۸ .شGمارهٔ  ،(۲-۱تGوتGه هGای تGیغه هGا)؟( نGاوک هGای
نیشGتری و لGوزی و نGاوک هGا بGا دایGره و بGریGده شGده .در ایGن جGا ابGزار ظGریGف و َ ٫٫لGکس ،،بGه
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شGکل سGنجاق هGا در مGرحGله هGای دوم ـ چGارم یGافGت شGده انGد .بGا آن کGه بGخش زیGاد آن هGا تGوتGه
شGGده هسGGتند ،امGGا ،مGGا شGGاهGGد دریGGافGGت شGGیوه هGGای دیGGگری هGGم بGGوده ایGGم :پGGیچک و حGGلقه دوسGGر
)؟( )شGGکل سGGوم ،۴۸.شGGماره  ،(۵هGGموار شGGده بGGا پGGایGGان پGGنجه مGGانGGند( شGGکل سGGوم ،۴۸.شGGماره
 (۶و پGG Gنجه یGG Gی بGG GاپGG GایGG Gان سGG Gاده دسGG Gت ٔه پGG Gیچیده( شGG Gکل سGG Gوم ،۴۸.شGG Gمارهٔ  .(۴یGG Gک نGG GمونGG Gه از
ت GGوت GGه ی GGک دس GGته ب GGا پ GGای GGان گ GGرد و س GGوراخ دار )ش GGکل س GGوم ،۴۸.ش GGمار ٔه  .(۳ب GGه ص GGورت ع GGموم
اب GGزار دس GGتساز ه GGمان GGندی ن GGزدی GGکی ب GGا آن ه GGای GGی ک GGه در م GGون GGدی GGکگ س GGوم ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد،
دارند.
ابزار کوچک و گونه گون
دوک چرخان
ی GGک دوک گ GGردان ق GGیف م GGان GGند ب GGا س GGوراخ GGی در م GGیان در ج GGری GGان دوره ه GGای پ GGیش از ت GGاری GGخ ب GGه
دسGت آمGده اسGت .بGه نGدرت بGر ایGن هGا شGکلی ،کGنده یGا نGقاشGی شGده اسGت .بGخش زیGاد آن هGا
مانند لوحه های ساده بود که از سفال و یا سنگ ساخته شده اند.
کاسه های سنگی
تGGعداد زیGGاد تGGوتGGه هGGایGGی کGGه از کGGاسGGه هGGای دیGGوار دار سGGنگی بGGه جGGای مGGانGGده انGGد ،در آخGGریGGن
َدور اسGکان در مGرحGل ٔه دوم تGا مGرحGل ٔه پنجGم یGافGت شGده انGد .تGنها دو گGونGه یGافGت شGده انGد :یGکی
یGک کGاسGه کGوچGک بGیضه یGی شGکل کGه از سGنگ گGچ سGپید سGاخGته شGده و دیGگر پGایGه یGک کGاسGه
مثلث گونه )؟( با شکل مربعی که آن هم از سنگ گچ سپید ،ساخته شده است.
مهره ها و آویزه ها
تGنها یGک تGعداد کGم مهGره هGا یGافGت شGده انGد و آن هGا تGنها در سGاحٔ Gه مGسکونGی ) دوم ـ پنجGم(
بGوده انGد .تGنها شGکل هGای کGه یGافGت شGده انGد :لGوحGه هGای سGاده ،گGرد ،دو سGویGی و دایGره یGی.
م GGواد س GGاخ GGتمان GGی از س GGنگ ت GGلق ،س GGنگ رخ GGام س GGپید ،س GGنگ م GGرم GGر ،س GGنگ ش GGاه م GGقصود )؟(،
عGتیق ،بGلور هGای سGنگی ،الجGورد ) دو نGمونGه( و سGفال .آویGزه هGا بGه نGدرت یGافGت شGده انGد .دو
آویGGزه گGGر مGGثلثی یGGافGGت شGGده انGGد ).از سGGنگ رخGGام و اسGGتخوان( و یGGکی بGGا شGGکل بGGیضه یGGی بGGا
کنار های دندانه دار که از فیروزه ساخته شده است.
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شGکل سGوم :۴۸ .قGلع ٔه سGید ،ابGزار فGلزی (۲-۱) :تGیغه هGای داس بGرونGزی (۳) ،دسGته بGرونGزی،
) (۷-۴سنجاق های برونزی.
ُمهر ها
تGعدادی از ُمهGر هGای هGندسGی یGافGت شGده انGد کGه هGمه در سGاحٔ Gه اسGکان بGوده انGد .تGنها سGه تGا
از س GG Gنگ ت GG Gلق س GG Gاخ GG Gته نش GG Gده ان GG Gد و ای GG Gن ه GG Gا از اس GG Gتخوان و س GG Gنگ س GG Gلیکان ن GG Gصواری ـ
خGGاکسGGتری انGGد .هGGمه دو سGGوراخ مGGرکGGزی مGGثلثی و یGGا مGGربGGعی دارنGGد .شGGکل هGGای دیGGگر چGGنین
انGد :دایGره یGی ،مGثلثی ،لGوزی و بGیضه یGی .یGکی هGم دارای کGنار هGای دنGدانGه دار مGی بGاشGد.
چGند تGا ابGزاری کGه از سGنگ تGلق سGاخGته و بGر آن هGا کGار صGورت گGرفGته اسGت ،یGافGت شGده انGد
که خالی تولید بیش تر ُمهر ها را نشان می دهد.
پیکره های سفالی
پGیکره هGایGی از گGاو نGر و مGاده در جGریGان مGرحGله هGای اول تGا چGارم یGافGت شGده انGد کGه بGخش
زیGGاد آن هGGا از سGGاحGGه مGGسکونGGی دریGGافGGت گGGردیGGده انGGد).شGGکل سGGوم ،۴۹ .شGGماره  .(۴ایGGن هGGا
هGGمانGGندی بGGا آن چGGی در مGGونGGدیGGگک دیGGده شGGده انGGد ،دارنGGد .یGGک تGGوتGGه در ایGGن مGGیان ایGGن هGGا بGGه
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خGGاطGGر انGGدازه اش ،جGGالGGب مGGی بGGاشGGد .تGGنها نGGیم تGGنه پیشGGروی یGGافGGت شGGده اسGGت کGGه  ۱۳سGGانGGتی
درازی و  ۱۳سGانGتی بGلندی دارد و بGر آن شGکل هGایGی بGا رنGگ سGرخ کGم رنGگ ،نGقش زده شGده
اسGGت .هGGم چGGنان تGGنها یGGک نGGمونGGه مGGجسمه کGGه امGGکان دارد پGGرنGGده یGGی بGGاشGGد یGGافGGت شGGده اسGGت.
)شکل سوم ،۴۹ .شمارهٔ .(۳
بGGه جGGز ایGGن کGGه یGGکی کGGه در دیGGوار مGGواد ذخGGیره در مGGرحGGل ٔه دوم ،یGGافGGت شGGده اسGGت ،دیGGگر پGGیکر
هGای جGانGداران از مGنطق ٔه مGسکونGی بGه دسGت آمGده انGد .بGا آن هGم ،از مGیان دوازده نGمونGه ،تGنها
سGGه تGGای آن هGGا( دو تGGا :مGGرحGGل ٔه چGGارم و یGGکی مGGرحGGل ٔه سGGوم( ،دیGGگران بGGا مGGرحGGل ٔه آخGGر اسGGکان در
مGرحGله دوم پGیونGد دارنGد .هGمه نGمونGه هGا تGوتGه هGایGی بGوده انGد و بGه نGیمتن ٔه پGایGینی تGعلق دارنGد .بGا
وجGود نGمونGه هGای کGم ،چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن پGیکره هGای یGافGت شGده در قGلع ٔه سGید ،بGا
آن چGی از مGونGدیGگک بGه دسGت آمGده انGد هGمانGند نیسGتند .مGهم تGریGن شGیوهٔ اشGتراک در نGیمتنه
پGایGینی اسGت کGه بGه شGکل قGیف ذوزنGقه یGی مGی بGاشGد کGه نGقش پGایGه را هGم بGازی مGی کGرده انGد.
بGGه نGGدرت مGGی تGGوان نGGمونGGه هGGای نشسGGته بGGا پGGای هGGای دراز کGGشیده در پیشGGروی یGGافGGت ( شGGکل
سGGوم ،۴۹.شGGماره  .(۱یGGک نGGمونGGه تGGنها پGGیکرهٔ ایسGGتاده بGGا بGGازو هGGای دراز شGGده نGGیز یGGافGGت شGGده
اسGG Gت) .شGG Gکل سGG Gوم ،۴۹ ،شGG Gمارهٔ  .(۲مGG Gمکن بGG Gه اسGG Gتثنای نGG GمونGG Gه ایسGG Gتاده هGG Gمه پGG Gیکره هGG Gا
ن GGمای GGان GGگر زن GGان ان GGد .ای GGن ه GGا ش GGباه GGت زی GGادی ب GGه پ GGیکره ه GGای GGی دارن GGد ک GGه در گ GGوم GGالی دوم ،در
شمال بلوچستان و در نمازگاه سوم در آسیای مرکزی شوروی یافت شده اند.
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ش GGکل س GGوم :۴۹ .ق GGلعه س GGید ،پ GGیکره ه GGای س GGفال GGی (۱) :پ GGیکره زن GGان ) (۲پ GGیکره ایس GGتاده(۳) ،
پیکره پرنده (۴) ،گاوان.
مانده هایی از جانداران و گیاه ها
نGGمونGGه هGGای بGGاقGGیمانGGد ایGGن هGGا بGGایGGد مGGورد بGGررسGGی قGGرار بGGگیرنGGد .امGGا ،بGGا ِ
خGَ Gرد جGGور نGGمی آیGGد کGGه
بGGاشGGنده گGGان قGGلع ٔه سGGید از گGGوسGGپند اهGGلی ،بGGز و گGGاو و هGGم چGGنان گGGندم و جGGو اهGGلی اسGGتفاده
نکرده باشند.
ده مورزی غوندی ) تپ ٔه ده مورزی(
ده م GGورزی )دوپ GGری (۱۹۶۳ ،در ده م GGای GGلی ج GGنوب GGغرب ق GGلع ٔه س GGید واق GGع اس GGت .ای GGن ج GGا از دی GGد
م GGساح GGه ب GGه ان GGدازه ن GGیم ق GGلع ٔه س GGید اس GGت .ک GGاوش در آن ج GGا ب GGسیار مح GGدود ب GGود .در ک GGنار ی GGک
دی GGوار پٰ GGرذخ GGیره )ش GGش در دو م GGتر( ،س GGه ح GGفر ٔه ک GGوچ GGک دی GGگر ه GGمم ب GGاز گ GGردان GGده ش GGدن GGد ،ام GGا،
کGاوش در آن هGا بGدون تGکمیل مGانGد .دوپGری مGوفGق شGد تGا چGار مGرحGل ٔه اسGکان کGه مGرحGله هGای
دوم تGGا چGGارم مGGهم تGGریGGن شGGان مGGی بGGاشGGد ،تGGشخیص دهGGد .ایGGن جGGا بGGه مGGانGGند قGGلع ٔه سGGید تGGمام
دوره هGGای پGGیش از تGGاریGGخ اسGGکان بGGه یGGک مGGرحGGل ٔه اسGGاسGGی تGGعلق دارنGGد .بGGا آن هGGم ده مGGورزی،
بعدتر از قلع ٔه سید است و نمایانگر اسکان در موندیگک چارم  ،۱می باشد.
ساختمان طبقه های زمین یا چینه و معماری
بGنابGر گGونGه محGدودی کGه در آن کGاوش صGورت گGرفGته اسGت ،سGدی در بGرابGر شGناخGت مGرزبGندی
هGGرگGGونGGه چGGینه سGGازی زمGGین را بGGه مGGیان آورده اسGGت ،و بGGخش زیGGاد بGGررسGGی هGGای چGGینه نGGگاری
بGGر ذخGGیره هGGا و سGGطح آن هGGا ،وابسGGته انGGد .مGGرحGGل ٔه اول بGGه وسGGیله یGGافGGت الیGGه ورقGGه هGGای سGGنگ
سGلت و خGاکGی کGه تGعداد کGمی ابGزار دسGتساز داشGته انGد ،کGه فGاقGد دقGت مGی بGاشGند ،اسGتوار
اس GGت .م GGهم ت GGری GGن اس GGکان در ده م GGورزی در م GGرح GGل ٔه دوم ک GGه آن را ب GGه س GGه َدور دوم ال GGف ـ پ،
ت GGقسیم ن GGموده ان GGد ،ص GGورت گ GGرف GGته اس GGت .دوپ GGری ) .(۱۹۶۳:۱۱۹او خ GGود از  ٫٫خ GGال ،،ی در
اسGکان مGیان مGرحGل ٔه اول و دوم ،بGر پGایٔ Gه بGررسGی سGفال هGا سGخن زده اسGت .بGا آن هGم ،کGاوش
هGا در قGلع ٔه سGید نGشان دادنGد کGه نGمی تGوان از چGنین خGالیGی بGر پGایٔ Gه سGفال هGا گGپ زد و از
دیGد بGررسGی الیGه یGی و چGینه یGی ،دو مGرحGله یGکی بGر دیGگری بGه شGدت تحGمیل شGده انGد .یGگانGه
اثGر مGعماری مGهمی کGه کGشف شGده اسGت در مGرحGل ٔه دوم الGف ،دیGده مGی شGود .ایGن یGافGته یGک
ع GGمارت ک GGوچ GGک خش GGت خ GGام ک GGه دارای  ۴۵در  ۲۸س GGان GGتی م GGی ب GGاش GGد ،اس GGت) ش GGکل س GGوم.
۵۰ال GGف( .ای GGن س GGاخ GGتار ش GGکل ذوزن GGقه را دارد و چ GGنین اب GGزاری در آن دی GGده ش GGده ان GGد :پ GGیکره
هGای سGفالGی زن ،لGولGه مGس و ُمهGر ،اسGتخوان و شGاخ بGز و هGم چGنان دانGه کGوچGک مGگناتGیسی
)ش GGکل س GGوم ۵۰ .ب( ،و س GGفال ه GGا .دوپ GGری ای GGن ع GGمارت را  ٫٫گ GGور خ GGان GGگی ،،ت GGعبیر ن GGموده
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اسGGت کGGه مGGمکن درسGGت بGGاشGGد .تGGمام ایGGن جGGا بGGه وسGGیله زمGGین گGGلی آمGGاده شGGده ،بGGه مGGحاصGGره
گ GGرف GGته ش GGده اس GGت .م GGورزی دوم ب ،ب GGه وس GGیل ٔه ت GGنور ن GGیم دای GGره ی GGی از خش GGت خ GGام ک GGه ب GGا ی GGک
س GGطح ت GGیار ش GGده زم GGین در پ GGیون GGد ب GGوده اس GGت و ت GGنها ی GGک ب GGخش دی GGوار خش GGت خ GGام در آن ج GGا
دی GGده م GGی ش GGود ،ت GGمیز گ GGردی GGده اس GGت .م GGرح GGله دوم پ ،ت GGنها ب GGه وس GGیله ی GGک ت GGعداد س GGطح ب GGرای
زنGGده گGGی و کGGار هGGای فGGرهGGنگی ،شGGناخGGته شGGده اسGGت .مGGرحGGل ٔه سGGوم را واحGGد یGGک تGGپ ٔه بGGدون الیGGه
دانسGته انGد کGه نGشانGه هGای مGهم آن سGه گGور مGی بGاشGند .بGا آن هGم ،چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه
ایGGن سGGه گGGور ،از زمGGان بGGعد تGGر در ایGGن جGGا تGGداخGGل نGGموده انGGد .در حGGقیقت امGGر ایGGن سGGه گGGور،
هGGمانGGندی زیGGادی بGGا گGGورسGGتان دوران کGGوشGGان ـ سGGاسGGانGGی کGGه در قGGلع ٔه سGGید یGGافGGت شGGده انGGد،
دارن GGد .ای GGن درس GGت ه GGمزم GGان ب GGا ح GGضور س GGفال ه GGا س GGرخ ل GGشم ش GGده م GGی ب GGاش GGند ک GGه در ای GGن
مGرحGله یGافGت شGده انGد .مGرحGله نGهایGی دارای یGک سGلسله ذخGیره هGای بGی نGظمی انGد کGه شGامGل
ظGرف هGای لGعاب دار بGه گGونGه کGاشGی دوران آغGاز اسGالمGی و بGرخGی چGیز هGای پGیش از تGاریGخ
هم می گردد.

شGGکل سGGوم :۵۰ .ده مGGورزی غGGونGGدی ) :الGGف( نGGمایGGی از گGGورسGGتان ،مGGرحGGله دوم الGGف)،ب( دانGGه
ها مغناطیسی ،مرحله دوم الف) ،پ( پیکره زنان ،مرحل ٔه دوم الف.
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زمانبندی
یGگانGه تGاریGخ نGگاری کGه بGا شGیوهٔ کGاربGن  ،۱۴انGجام شGده اسGت  ۳۲۰۰پGیش از عGیسا را بGرای
مGGرحGGل ٔه دوم ب ،نGGشان مGGی دهGGد ) .دالGGس .(۱۹۷۳:۱۵۹ ،ایGGن تGGاریGGخ را بGGدون بGGه دسGGت آوردن
رقم های دیگری نمی توان با ارزش دانست.
ظرف های سفالی
در مGGرحGGل ٔه اول ،تGGنها ظGGرف هGGای دسGGتساز کGGه بGGه وسGGیه کGGاه حGGرارت دیGGده انGGد کGGه نGGمونGGه اش را
در وجGود ظGرف هGای خGشن قGلع ٔه سGید دیGدیGم ،بGه دسGت آمGده انGد .ایGن گGونGه ظGرف هGا در تGمام
َدور اس GGکان ه GGم در م GGون GGدی GGگک و ه GGم ق GGلع ٔه س GGید ی GGاف GGت ش GGده ان GGد .دوپ GGری ای GGن ظ GGرف ه GGا را ب GGه
ح GGیث ن GGمای GGندهٔ زم GGان GGبندی م GGرح GGل ٔه اول ه GGنر س GGفال GGسازی ک GGه ف GGاق GGد ف GGن پیش GGرف GGته در ای GGن زم GGینه
مGی بGاشGد ،دانسGتد .امGا ،چGینه بGندی کGه بGا ایGن شGیوه در سGاحGه هGای دیGگر هGمسو انGد ،نGشان
مGGی دهGGد کGGه ایGGن امGGر زیGGاد دقGGیق نیسGGت .ایGGن درسGGت نیسGGت کGGه فGGرض نGGمایGGم کGGه مGGرحGGل ٔه اول
همعصر با دیگر مرحله های اسکان در ده مورزی نمی باشد.
سGفال هGای پGیش از تGاریGخ کGه در تGمام مGرحGله هGای اسGکان در مGونGدیGگک چGارم  ،۱یGافGت شGده
انGGد بGGا هGGم قGGابGGل مGGقایGGسه انGGد و الGGبته در ایGGن امGGر سGGفال هGGای خGGشن قGGلع ٔه سGGید ،اسGGتثنا انGGد و
دیGگر هGا هGمه چGرخGساز بGا گGل زرد سGرخGیدار کGه بGه وسGیله ریGگ و خGود ـ حGرارت سGاخGته شGده
انGGد .نGGقش هGGای تGGزیGGینی هGGمه بGGه شGGکل هGGای هGGندسGGی دربGGند انGGد کGGه هGGمه بGGا شGGیوهٔ مGGونGGدیGGگک
س GGوم  ،۶-۵ه GGمان GGندی دارن GGد .ش GGکل ه GGا س GGیاه ان GGد .ای GGن ه GGا ی GGا ای GGن ک GGه ب GGه ص GGورت مس GGتقیم ب GGر
سGطح سGرخ کGار شGده و یGا ایGن کGه بGر گGل زرد سGرخGدار مGالGیده شGده انGد .مGهم تGر از هGمه از
ایGن رو بGا مGرحGل ٔه اول مGونGدیGگک هGمانGند انGد کGه بGخش زیGاد کGاسGه هGا یGا آبGنوشGی هGا بGر هGمان
شGکل تGیار شGده انGد .هGر دو شGکل کGاسGه هGا و آبGنوشGی هGا ،دارای دیGوار هGا شGکمدار  SانGد
و ب GGرخ GGی از آب GGنوش GGی ه GGا دارای پ GGای GGه ان GGد .ای GGن ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا و س GGفال ه GGا در ت GGمام م GGرح GGلهٔ
م GGون GGدگ GGک چ GGارم  ،۱نگه GGداش GGته ان GGد .از ای GGن رو م GGی ت GGوان آن را ب GGا م GGون GGدی GGگ چ GGار  ،۱ه GGمان GGند
دانسGGت .در ایGGن جGGا تGGعداد کGGمی  ٫٫ظGGرف هGGای کGGویGGته ،،دیGGده شGGده انGGد .الGGبته آن هGGایGGی کGGه
یGافGت شGده انGد بGه هGمان گGونGه تGزیGین  ٫٫خGطدار  ،،دربGند انGد و یGا کGمی هGم خGط هGای مGنحنی
دارنGGد و گGGل هGGا هGGم ٫٫ .ظGGرف هGGا کGGویGGته ،،کGGه بGGتوانGGد قGGابGGل مGGقایGGسه بGGاشGGند تGGا پGGیش از مGGرحGGلهٔ
چGارم  ،۱در مGونGدیGگک دیGده نشGده انGد .بGایGد افGزود کGه نGقش هGای جGانGداران بGر  ٫٫ظGرف هGای
کGGویGGته  ،،در مGGورزی دوم ب ،یGGافGGت شGGده انGGد .ایGGن گGGونGGه نGGقش هGGا پGGیش از مGGونGGدیGGگک چGGارم ،۱
پGGدیGGدار نشGGده و در قGGلع ٔه سGGید بGGه کGGلی یGGافGGت نشGGده انGGد .بGGا انGGدوه کGGه هGGیچ گGGونGGه ظGGرف هGGای
سفالی به گون ٔه کارکرد ویژه و یا تداخلی در ده مورزی دیده نشده اند.
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ابزار دستساز سنگی
ایGن ابGزار بGه تGعداد کGمی بGود و تGنها در مGرحGله هGای اول و دوم دیGده شGده انGد .سGنگ آسGیاب
و دسGته هGاون و بGه حGیث نGمونGه هGای کGمی و هGم چGنان کGژبGیل دیGده شGده انGد .از سGوی دیGگر
تGوتGه هGای سGنگ کGه بGر آن هGا کGار دوبGاره صGورت گGرفGته اسGت و یGا سGنگ سGلت یGاف شGده انGد.
هGGم چGGنان تGGنها دان ٔ Gه کGGار آمGGد مGGغناطGGیسی در  ٫٫زیGGارتGGگاه ،،کGGه مGGی تGGوان آن را سGGنگ آهGGن
خواند و در قلع ٔه سید دیده شده بود ،ثبت شده است.
ابزار دستساز استخوانی
تGGنها چGGند تGGا ابGGزار اسGGتخوانGGی دسGGتساز در مGGرحGGله هGGای دوم ب ـ پ ،دیGGده شGGده انGGد .ایGGن هGGا
هGGاون هGGای سGGاده یGGی بGGوده انGGد کGGه در دوره هGGای دیGGگر نGGیز دیGGده شGGده اسGGت .دوپGGری نGGیز بGGه
یک تراشه گر اشاره کرده است.
ابزار دستساز فلزی
ب GGر اس GGاس ی GGاف GGته ه GGای دوپ GGری ه GGمه اب GGزار ه GGای دس GGتساز ف GGلزی از م GGس ب GGوده ان GGد)دوپ GGری،
 (۱۹۶۱:۹۸و ب GG Gه م GG Gرح GG Gل ٔه دوم ال GG Gف  -پ و پنچ GG Gم پ GG Gیون GG Gد داش GG Gته ان GG Gد .ای GG Gن ه GG Gا م GG Gرب GG Gوط ب GG Gه
 ٫٫گGGورسGGتان  ،،بGGوده و در مGGرحGGل ٔه دوم الGGف دو تGGوتGGه از یGGک نGGل خGGالGGی بGGا تGGوتGGه گGGکی از دسGGته
دیGده شGده اسGت .تGوتGه هGای مGتعددی از سGنجاق هGای سGاده در مGرحGل ٔه دوم ب ـ پ ،و یGک تGوتGه
از مهر هم در مرحل ٔه چارم دریافت شده است.
چیز های ُ
خرد و ریزه دستساز
دوک دایره یی
تGGنها دوک هGGای چGGرخGGان دایGGره یGGی شGGکل لGGوحGGه مGGانGGند یGGافGGت گGGردیGGد کGGه از سGGفال و سGGنگ تGGلق
ساخته شده اند.
کاس ٔه سنگی
دو ت GGوت GGه از ک GGاس ٔ Gه س GGنگی ک GGه از س GGنگ رخ GGام س GGپید س GGاخ GGته ش GGده ان GGد در م GGرح GGل ٔه دوم ی GGاف GGت
گردیدند.
ُمهره ها و آویزه ها
یک آویز ٔه استخوانی و یک مهر ٔه استخوانی در مرحل ٔه دوم یافت شده اند.
مهر ها
سGه تGوتGه مهGر محGلی بGا نGقش هGای هGندسGی یGافGت شGده انGد .دو تGا از سGنگ تGلق سGاخGته شGده
و به مرحل ٔه دوم و یکی از مس که به مرحل ٔه چارم تعلق دارند دریافت شده اند.
پیکره های سفالی
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از پGیکره هGای جGانGدار تGنها یGک تGوتGه پGای کGه بGه مGرحGله دوم ب ،و یGک تGا پGرنGده کGه بGه مGرحGل ٔه دوم
پ ،تGعلق دارنGد دریGافGت شGده انGد .پGیکرهٔ زن بGا پGیونGد بGه  ٫٫گGورسGتان  ،،مGرحGل ٔه دوم الGف ،یGک
نGمونGه قGدیGمی از شGیوهٔ  ٫٫ژوب  ،،اسGت کGه در مGنت مGرحGل ٔه چGارم مGونGدیGگک ،یGافGت شGده اسGت.
یGGک تGGا پGGیکرهٔ مGGمکن دیGGگر  ٫٫ژوب ،،در مGGرحGGل ٔه چGGارم و یGGک تGGوتGGه پGGیکرهٔ نشسGGته در مGGرحGGل ٔه دوم
پ ،رد یابی شده اند.
بقیه های جانداران ،گل ها و گیاه ها
مGGانGGده هGGای ده مGGورزی تGGا کGGنون ،بGGا آن کGGه دوپGGری از گGGوسGGپند /بGGز و اسGGتخوان هGGای بGGزرگ
گGGاو وحGGشی از مGGرحGGل ٔه دوم الGGف ،گGGپ زده اسGGت ،بGGه درسGGتی ارزیGGابGGی نشGGده انGGد ،امGGا ،بGGه ایGGن
مGعنا نیسGت کGه جGانGداران رام نشGده بGوده انGد .مGهم تGر از هGمه مGانGده هGای گGیاه هGا انGد کGه بGه
وسGیل ٔه چGودهGری ) ،ChowdhuryدوپGری ،(۳۱-۱۲۶ :۱۹۶۳ ،مGورد ارزیGابGی قGرار گGرفGته انGد.
یGGک خشGGتی از  ٫٫گGGورسGGتان  ،،مGGرحGGل ٔه دوم الGGف ،یGGافGGت شGGده اسGGت کGGه در آن تخGGم عGGلف کGGه
جGو شGش سGره اهGلی دیGده شGده اسGت.
بGرای تGغذیGه مGی بGاشGد و بGه گGندم پGیونGد دارد و یGک تGا َ G
ایGGن امGGر نGGشان مGGی دهGGد کGGه بGGاشGGنده گGGان ده مGGورزی هGGم از گGGیاه هGGا و جGGانGGداران اهGGلی ،در
تمام دوران اسکان بهره می گرفتند.
کاوشگاه هایی در هلمند ـ سیستان
خGG Gالف مGG Gنطق ٔه کGG GندهGG Gار ،بGG Gقیه هGG Gای پGG Gیش از تGG GاریGG Gخ کGG Gه در حGG Gوز ٔه سیسGG Gتان در جGG GنوبGG Gغرب
اف GGغانس GGتان ،ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد از گ GGردآوری روی و س GGطح زم GGین م GGی ب GGاش GGند .ب GGه ای GGن دل GGیل
بGایسGت بGررسGی در ایGن زمGینه بGه رقGم هGای ظGرف هGای سGفالGی اتGکا نGمایGد .بGه ایGن گGونGه نGگاه
پGG Gیشین بGG Gرای ارایGG Gه رقGG Gم هGG Gا بGG Gه نGG Gفع بGG GررسGG Gی عGG GمومGG Gی دگGG GرگGG Gون یGG GابGG Gد .سGG Gر آورل شGG GتایGG Gن
 (Sir Aurel stein، (۱۹۲۹اول GGین ک GGسی ب GGود ک GGه ب GGه ب GGقیه ه GGای اث GGر ه GGای پ GGیش از ت GGاری GGخ در
مGGنطقه دسGGت یGGافGGت .کGGار هGGای او را فGGیرسGGرویGGس ) ،(۱۹۶۱هGGامGGونGGد  (Hammond (۱۹۷۱و
دالس )  (۱۹۷۲دنبال نمودند.
فGG GیرسGG GرویGG Gس مGG GوفGG Gق شGG Gد تGG Gا چGG Gند سGG Gاح ٔ G Gه پGG Gیش از تGG GاریGG Gخ را کGG Gه اول از هGG Gمه در  ٫٫دلGG Gتای
ج GGنوب GGی ،،ک GGه ب GGا رود ب GGیاب GGان ،پ GGیون GGد دارد ،واق GGع اس GGت ،ن GGشان GGی ن GGمای GGد .ب GGرخ GGی از س GGاح GGه ه GGا
ده GGکده ه GGای ک GGوچ GGکی ان GGد و ی GGک ت GGعداد م GGان GGند شه GGر س GGوخ GGته ) ت GGوچ GGی (۱۹۶۹ ،در سیس GGتان
ای GGران ت GGا ح GGدودی ب GGزرگ .ف GGیرس GGروی GGس ،ب GGر پ GGایٔ G Gه ی GGاف GGته ه GGای GGی در روی و س GGطح زم GGین ی GGک
هGمآهGنگی و هGمسانGی بGزرگGی را مGیان ایGن سGاحGه هGا یGافGت .ایGن هGمسانGی فGیرسGرویGس را بGر
آن داشGت تGا فGرض نGمایGد کGه اسGکان پGیش از تGاریGخ در سیسGتان کGوتGاه مGدت بGوده اسGت .از
م GGیان ه GGمه ظ GGرف ه GGای م GGتنوع س GGفال GGی ک GGه ف GGیرس GGروی GGس در ای GGن ج GGا ی GGاف GGت ،ب GGه وی GGژه دو گ GGون GGه
پُ GG Gراه GG Gمیت ان GG Gد .اول ،و م GG Gهم از ه GG Gمه س GG Gفال ه GG Gای وی GG Gژه زی GG Gر ن GG Gام  ٫٫ت GG Gزی GG Gین گـــَ GG Gردهٔ ب GG Gاغ
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 (Garden Reg Decorated،، (۸-۱۹۶۱:۸۷، ۱۰۴-۱۲مGG G Gی بGG G GاشGG G Gند .در اسGG G Gاس ایGG G Gن
ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی از گ GGونٔ G Gه گ GGل زرد س GGرخ GGیدار ب GGا ش GGیوهٔ ن GGقش ه GGای س GGیاه ت GGا ن GGصواری ـ
سGرخGیدار کGه بGه صGورت مسGتقیم بGر سGطح ظGرف هGا ،یGا بGه صGورت نGادر بGر گGل زرد سGرخGیدار
مGی بGاشGند .ایGن ظGرف هGا از دیGد شGکل کGاسGه و شGیوهٔ نGقش هGا هGمانGندی زیGادی بGا مGونGدیGگک
س GGوم  - ۶چ GGارم  ،۱ق GGلع ٔه س GGید دوم  -چ GGارم و ده م GGورزی دارن GGد .ب GGخش دوم ب GGه دس GGت ٔه ِ ٫٫ام GGیر
گ GGری Emir Gray ،، ( ۱۹۶۱: ۸۶-۷و ،(۴-۱۱ت GGعلق دارن GGد .ای GGن ه GGا ب GGا ن GGقش ه GGای ه GGندس GGی
سGGیاه در سGGاحGGه هGGای شGGرق یGGافGGت نشGGدنGGد .نGGقش هGGای هGGندسGGی تGGفاوت زیGGادی از ظGGرف هGGای
 ٫٫تGزیGین گGرد ٔه بGاغ ،،نGدارنGد و چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه سGاخGت آن هGا ریGشه در محGل دارنGد
و پ GGیون GGدی ب GGه ظ GGرف ه GGای گ GGل زرد  -س GGرخ GGیدار .ه GGم چ GGنان در ای GGن س GGاح GGه ه GGا ن GGمون GGه ه GGای GGی از
 ٫٫ظGرف هGای تGزیGین یGافGته فGیض محGمد ،،و  ٫٫ظGرف هGای تGر کGویGته ،،نGیز کGه هGمانGندیGی بGا
م GGون GGدی GGگک و ش GGمال ب GGلوچس GGتان دارن GGد ،ی GGاف GGت ش GGده ان GGد .ش GGمال سیس GGتان ،ن GGزدی GGک شه GGر ف GGراه
یGGگانGGه سGGاحGGه یGGی یGGافGGت شGGده اسGGت کGGه دارای ظGGرف هGGای رنGGگ سGGیاه بGGر گِGGل زرد  -سGGرخGGیدار
ب GGوده ه GGمان GGندی GGی ب GGا ت GGپ ٔه ب GGاران GGتود )Tape Barantudدی ک GGاردی ،De Cardi، ۱۹۵۰: ۵۶
فGیرسGرویGس (۱۹۶۱:۹۸ ،۳۱ :۱۹۵۲ ،دارد .در کGنار ظGرف هGای سGفال مGقدار زیGاد تGفالٔ Gه مGس
) (۷۴ :۱۹۶۱در روی کGاوشGگاه هGای پGیش از تGاریGخ یGافGت شGده انGد کGه مGمکن نGمایGشگر ایGن
واق GGعیت ب GGاش GGد ک GGه م GGس ن GGیز ب GGه ص GGورت مح GGلی در دس GGترس ب GGوده و م GGورد به GGره ب GGرداری ق GGرار
گGGرفGGته بGGاشGGد .هGGم چGGنان فGGیرسGGرویGGس یGGک تGGعداد گGGور هGGایGGی را در کGGاوشGGگاه  ٫٫تGGزیGGین گGGردهٔ
بGاغ ،،نGشانGی نGموده اسGت کGه از روی سGفال هGا و ابGزار هGای دسGتساز فGلزی آن هGا چGنین بGه
نظر می آید که به پیش از تاریخ تعلق دارند.
داالس ) ،(۱۹۷۲بGGه تGGازه گGGی دسGGت بGGه بGGررسGGی هGGایGGی در سیسGGتان زده اسGGت .کGGاوش هGGا در
ن GGادع GGلی) Nadi Ali ،س GGرخ داغ  (Sorkh Dagچ GGیزی ب GGه ن GGام اس GGکان پ GGیش از ت GGاری GGخ را
نGشان نGداد .ایGن جGا کGه فGکر مGی شGد دارای زیسGتگاه هGای پGیش از تGاریGخ مGی بGاشGد ،روشGن
شGد کGه بGه ظGاهGر امGر در دوران هGخامGنشیان ) شGشم تGا چGارم سGدهٔ پGیش از عGیسا( مGی رسGد.
دو َدور ک GGار دال GGس در سیس GGتان ب GGه ب GGررس GGی س GGاح GGه ه GGای ج GGنوب سیس GGتان اف GGغانس GGتان وق GGف
گ GGردی GGدن GGد .از ک GGنج ج GGنوب GGغرب GGی اف GGغانس GGتان ،در ک GGنار دری GGای ش GGال  ،Shelaدال GGس ب GGه ب GGرخ GGی
س GGفال ه GGای نقش GGدار و ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی ب GGا ن GGقش س GGبد ،دس GGت ی GGاف GGت ک GGه ب GGه ص GGورت ی GGقین
نGمایGانGگر حGضور بGاقGیمانGده هGای پGیش از تGاریGخ در ایGن سGاحٔ Gه دور افGتاده اسGت .بGررسGیی کGه
هGامGونGد ) (۱۹۷۰در جGنوب سیسGتان در درازای دریGای هGلمند انGجام داد یGگانGه سGاحGه یGی را
کGه امGکان اسGکان در پGیش از تGاریGخ در آن گGمان مGی رود و بGه نGام درویGشان یGاد مGی گGردد،
نGGشانGGی نGGمود .تGGا آن گGGاهGGی کGGه بGGررسGGی هGGای دیGGگری صGGورت بGGگیرد مGGسالGGه اسGGکان پGGیش از
تاریخ در سیستان افغانستان نا روشن می ماند.
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ای GGن ام GGر روش GGن هس GGت ک GGه از دی GGد ف GGنی ،ب GGررس GGی س GGاح ٔ Gه سیس GGتان ب GGدون گ GGذر از م GGرز ه GGای
کGنونGی و مGدرن افGغانسGتان مGانGند نGگاهGی بGه شهGر سGوخGته ) تGوچGی  ،۱۹۶۹ ،TosiالمGبرگ -
کGG GارلGG GوسGG Gکی و تGG GوچGG Gی  ،۱۹۷۳بGG Gیسیون ،۱۹۷۳ ،Biscion ،پGG GیپرنGG Gو Piperno ،و تGG GوچGG Gی،
 ،۱۹۷۵ب GGیسیون (۱۹۷۴ ،ن GGام GGمکن اس GGت .ای GGن س GGاح ٔ Gه ب GGزرگ شه GGری ت GGول GGیدگ GGر م GGواد ف GGره GGنگی
) مGرحGله هGای اول  -سGوم( کGه هGمانGندی ویGژه یGی بGا آن چGی در مGونGدیGگک سGوم  ۶-۵ـ چGارم
 ،۱قGGلع ٔه سGGید اول ـ چGGارم ،ده مGGورزی اول ـ چGGارم ،و وادی کGGویGGته بGGه دسGGت آمGGده انGGد و بGGه ایGGن
ج GGا ه GGوی GGت  ٫٫ت GGمدن ه GGلمند ،،را م GGی بخش GGد ،م GGی ب GGاش GGد) .مل GGبرگ  -ک GGارل GGوف GGسکی و ت GGوچ GGی،
 .(۱۹۷۳:۲۶از دی GGد س GGفال GGی ،ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا ،ن GGقش ه GGا و ک GGارک GGرد ،ن GGزدی GGکی وی GGژه ی GGی ب GGه
ک GGاوش GGگاه ه GGای GGی دارد ک GGه از آن ه GGا ن GGام ب GGرده ش GGدن GGد .ای GGن ه GGمان GGندی را م GGی ت GGوان در اب GGزار
دسGGتساز فGGلزی ،سGGنگی ،پGGیکره هGGای سGGفالGGی ،مهGGرهGGا و خGGصوصGGیت هGGای مGGعماری دیGGد .ایGGن
ه GGمان GGندی م GGا را اج GGازه م GGی ده GGد ک GGه ب GGگوی GGیم م GGیان ای GGن ب GGخش ه GGا پ GGیون GGد م GGتقاب GGل ژرف GGی وج GGود
داشته است.
مGGهم تGGریGGن و گسGGترده تGGریGGن بGGقیه هGGا و مGGانGGده هGGا در مGGرحGGله هGGای دوم ـ سGGوم ،یGGافGGت شGGده انGGد.
در کGنار نGمونGه هGای هGمانGند ظGرف هGای کGویGته و جGالGب تGر از آن ظGرف هGای سGفالGی بGا نGقش
هGG Gای سGG Gیاه بGG Gر روی گGG Gل زرد سGG GرخGG Gیدار ،هGG Gم چGG Gنان مGG Gقدار کGG Gم ظGG Gرف هGG Gای رنGG Gگ سGG Gیاه بGG Gر
خ GGاکس GGتری ک GGه ه GGمان GGندی GGی ب GGا ِام GGیرگ GGری در سیس GGتان اف GGغانس GGتان دارد ،ب GGه روش GGنی رد ی GGاب GGی
شGGده انGGد .هGGنگام مGGرحGGل ٔه سGGوم ،نGGقش هGGای سGGیاه بGGر گGGل زرد سGGرخGGیدار ظGGرف بGGه آن مGGعیاری
دسGت یGافGتند کGه بGه صGورت یGک نGواخGت ،تGکرار شGده انGد .هGم چGنان در مGرحGل ٔه سGوم ،در ظGرف
هGGای دارای نGGقش سGGیاه بGGر خGGاکسGGتری از دیGGد کGGیفی افGGزایGGش زیGGاد صGGورت گGGرفGGته اسGGت .از
شهGر سGوخGته دوم ـ سGوم در کGنار ظGرف هGا ،تGعداد زیGاد اثGر هGای از مGیان رفGتنی و نGا رفGتنی
مGانGند :چGیز هGای چGوبGی ،سGبد ،تGکه و مGقدار زیGاد اثGر هGای بGا سGنگ رخGام سGپید ،عGقیق سGرخ،
الجGورد ،و فGیروزه بGه دسGت آمGده انGد .نGی تGنها ابGزار دسGتساز زیGبای سGنگ هGای نGیمه قGیمتی
در وجGG Gود مهGG Gره هGG Gا و دیGG Gگر و دیGG Gگر …بGG Gل تGG GریGG Gشه هGG Gای سGG Gنگی و ابGG Gزار سGG GاخGG Gتگی نGG Gشان
مGی دهGد کGه ایGن سGاحGه ،مGرکGز تGولGید بGرای سGاخGت ایGن اثGر هGا بGود کGه بGه بGازار هGای دیGگر نGیز
فGرسGتاده مGی شGده انGد .در ایGن جGا سGنگ رخGام سGپید بGه صGورت محGلی یGافGت مGی شGده انGد و
مGGمکن هGGم سGGنگ سGGیاه آتGGشفشانGGی یGGا الوا و هGGم چGGنان سGGنگ یGGمنی یGGا یGGمانGGی ،عGGتیق سGGرخ،
ب GGرم GGه ی GGی از س GGنگ ی GGشم ک GGه م GGی ت GGوان آن ه GGا را م GGواد ک GGار خ GGوان GGد .ای GGن ه GGا س GGرچ GGشمه ه GGای
محGG Gلی زیGG Gادی داشGG Gته انGG Gد).پGG GیپرنGG Gو .(۱۹۷۳ ،فGG Gیروزه در جGG Gای هGG Gای زیGG Gاد محGG Gلی در ایGG Gران
شGGناخGGته شGGده اسGGت .سGGنگ الجGGورد از بGGدخGGشان ،والیGGتی در شGGمال افGGغانسGGتان بGGه دسGGت مGGی
آمGG Gده اسGG Gت .مGG Gهم تGG GریGG Gن ،اگGG Gر نGG Gی یGG GگانGG Gه سGG GرچGG Gشم ٔه الجGG Gورد در دوران پGG Gیش از تGG GاریGG Gخ در
ش GGرق GGمیان GGه ،اف GGغانس GGتان ب GGوده اس GGت ).ه GGرم GGن ،۱۹۶۸،س GGری GGان GGیدی۱۹۷۱ ،ب( .ی GGک م GGقدار زی GGاد
الجGGورد از ایGGن جGGا بGGه مGGیان دو آب ) بGGین النهGGر( انGGتقال مGGی یGGافGGته اسGGت ).ایGGن کGGار در دوران
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ف GGرم GGان GGروای GGی ج GGمده ن GGصر  Jemdet Nasr، ۳۱۰۰-۲۹۰۰پ GGیش از ع GGیسا ،در ب GGاب GGل ص GGورت
م GGی گ GGرف GGته اس GGت .ای GGن مح GGل از دی GGد ب GGاس GGتان GGشناس GGی ب GGه ک GGاوش GGگاه GGی ب GGدل ش GGده اس GGت .ص.
ط GGرزی( .ای GGن ج GGا ب GGه س GGببی م GGهم هس GGت ک GGه ُمه GGر ه GGای خش GGت خ GGام ای GGن دوران در م GGرح GGل ٔه اول
شه GGر س GGوخ GGته ب GGه دس GGت آم GGده اس GGت .چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه شه GGر س GGوخ GGته ب GGه ح GGیث ج GGای
تGولGیدگGر الجGورد نGقش بGازی مGی نGموده اسGت و زمGین ٔه ارسGال الجGورد را بGه بGازار غGرب مGنطقه
فGGراهGGم مGGی نGGموده اسGGت) .تGGوچGGی ،۱۹۶۹ ،ملGGبرگ  -کGGارلGGوسGGکی و تGGوچGGی  .(۱۹۷۳کGGشف تGGازه
در فGولGو یGا گGنج خGوش تGپه ) شGکل سGوم (۵۱.در شGمال افGغانسGتان )دوپGری ،۱۹۷۱ ،تGوچGی ،و
وردک .(۱۹۷۲ ،ب GGا آن ک GGه م GGحتوای ف GGره GGنگی اش در لح GGظه ک GGنون GGی ن GGاروش GGن اس GGت و ج GGای
واقGGعی بGGا شGGک هGGمراه ،امGGا ،هGGمین کGGه روشGGن شGGده کGGه از سGGاح ٔ Gه مGGرز جGGنوبGGغربGGی بGGدخGGشان
بGوده اسGت ،بGسیار مGهم مGی بGاشGد .ایGن گGنجینه دارای کGاسGه هGای زیGاد نGقره یGی و طGالیGی ،بGه
صGGورت سGGاده و نGGقاشGGی شGGده و بGGا نGGقش هGGایGGی کGGه نGGمایGGانGGگر تGGماس گسGGترده یGGی خGGارجGGی ،بGGه
شGمول نGقش هGای هGندسGی کGه هGمانGندی زیGادی بGا  ٫٫ظGرف هGای کGویGته ،،یGک گGاو نGر ریشGدار
کGه نGمایGانGگر  ٫٫دوران ٫٫آغGاز دودمGان شGاهGی در بGین النهGریGن ) .،،ایGن دوران از  ۲۹۰۰تGا
 ،۲۳۵۰پGیش از عGیسا دوام نGمود .در هGمین جGا اولGین رسGم خGط و تGشکل اولGین شهGر و دولGت
را شGاهGد بGود .ص .طGرزی( و یGک تGا کGرکGس الشGخور کGه شGباهGت زیGادی بGا تGپ ٔه سGیلک سGوم
 )،SialkیGکی از کGاوشGگاه هGای در شهGر کGاشGان ایGران اسGت کGه بGرای بGار اول مGیان ۵۵۰۰
تGا  ۶۰۰۰پGیش از عGیسا وجGود داشGته اسGت.ص .طGرزی( دارد یGافGت شGده اسGت .ایGن کGه ایGن
گGنجینه چGی مGحتوای دارد ،بGحث دیGگری هسGت ،امGا ،نGمایGانGگر نGفوذ گسGترد ٔه تGجارت الجGورد
در رخداد های و انکشاف های پیش از تاریخ افغانستان می باشد.
در شهGGر سGGوخGGت ٔه دوم و سGGوم مGGی تGGوان رد و بGGدل محGGلی سGGاخGGته هGGای بGGیش تGGر را دیGGد .کGGاوش
هGای در رود بGیابGان کGه در دو تGا سGی ک.م جGنوب ایGن شهGر قGرار دارد ،نGشان داد کGه ایGن جGا
یGک دهGکدهٔ سGاخGت ظGرف هGا بGا تGعداد زیGاد آن هGا در مGرحGل ٔه دوم ـ سGوم بGوده و دارای پGنجاه
تGGا داش خشGGتپزی مGGی بGGاشGGد .چGGنین محGGل ویGGژه بGGه وسGGیل ٔه ) لGGومGGبرگ  -کGGاربGGوسGGکی و تGGوچGGی،
 (۱۹۸ :۱۹۷۳بGG Gرای مGG GرکGG Gز بGG GاقGG GیمانGG Gده زبGG GالGG Gه هGG Gای مGG Gس در بGG Gخش سیسGG Gتان افGG GغانسGG Gتان،
پ GGیشنهاد ش GGده اس GGت .از رود ب GGیای GGان دو ت GGاری GGخ ک GGارب GGن ـ  ،۱۴زم GGان را م GGیان  ۳۰۰۰ت GGا ۲۴۰۰
پGGیش از عGGیسا نGGشان داده اسGGت) مGGیدو  ،Meadow، ۱۹۷۳: ۲۰۱پGGیپرنGGو و تGGوچGGی:۱۹۷۵ ،
.(۱۸۷
شهGGر سGGوخGGت ٔه چGGارم ،کGGه مGGی تGGوان آن را آخGGریGGن مGGسکن خGGوانGGد ،دارای یGGک عGGمارت بGGزرگ در
سGاحٔ Gه  ۶۵۰م .مGربGع بGوده اسGت .ایGن سGاخGتمان کGه خGوب نگهGداشGت شGده اسGت ،سGه عGمارت
بGGه هGGم پGGیوسGGته را در چGGارسGGوی یGGک حGGویGGلی در بGGر دارد .بGGخش غGGربGGی عGGمارت بGGا یGGک بGGرج و
بGاره یGی مGحکم سGاخGته شGده اسGت .چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ایGن سGاخGتمان بGزرگ بGه وسGیله
آت GGشسوزی از م GGیان رف GGته اس GGت .در آن اس GGکلت ی GGک ب GGچ ٔه ج GGوان ک GGه ت GGوت GGه س GGنگی را ب GGه دس GGت
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گGرفGته اسGت ،در یGکی از اتGاق هGای یGافGت شGده اسGت .در ایGن مGرحGله ظGرف هGای سGفالGی نGقش
و ن GGگار ب GGه ک GGلی از م GGیان رف GGته اس GGت .ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا دارای ب GGلندی ه GGاس GGت و م GGمکن ب GGرای
سGGاخGGت آن هGGا از چGGرخ اسGGتفاده شGGده بGGاشGGد .ایGGن هGGا از گGGل زرد سGGرخGGیدار سGGاخGGته شGGده و
سGGطح لGGشمی کGGه در مGGرحGGله هGGای پGGیشین دیGGده نشGGده اسGGت ،دارنGGد .در ایGGن مGGیان تGGعداد کGGم
ظGGرف هGGای نقشGGدار وجGGود دارنGGد کGGه مGGی تGGوان یGGک نGGوع خGGط مGGوازی بGGا ظGGرف هGGای زمGGان آخGGر
موندیگک چارم  ۳-۲دید.

شکل .سوم) ۵۱ .الف( :گنجین ٔه فولول  ،Fullolکاسه های طالیی.

شکل .سوم) ۵۱ .ب( :گنجین ٔه فولول  ،Fullolکاسه های کوچک نقره یی.
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شکل .سوم) ۵۱ .پ( :گنجین ٔه فولول  ،Fullolکاسه های نقره یی.
پیوند بیرونی یا خارجی
بGا نGگاهGی بGه انGکشاف هGای پGیش از تGاریGخ در جGنوب افGغانسGتان ،زمGان آن فGرا رسGیده اسGت
کGه بGدانGیم چGی فGرهGنگ هGای دیGگر و سGاحGه هGای دیGگر ،بGر ایGن بGخش اثGر وارد نGموده انGد و یGا
زی GG Gر ت GG Gاث GG Gیر ای GG Gن رخ GG Gداد ه GG Gا در اف GG Gغانس GG Gتان ب GG Gوده ان GG Gد .ب GG Gه خ GG Gاط GG Gر وج GG Gود چ GG Gنین رق GG Gم ه GG Gای
بGGاسGGتانGGشناسGGی ،بGGسیار دشGGوار هسGGت کGGه ایGGن مGGناسGGبت هGGا را بGGه صGGورت دقGGیق روشGGن نGGمود.
ال GGبته ب GGه ص GGورت ع GGموم چ GGنین م GGناس GGبت ه GGا و پ GGیون GGده GGای خ GGارج GGی را از ه GGمان GGندی ظ GGرف ه GGای
سGفالGی مGیان سGاحGه هGای جGغرافGیایGی و یGا تGوتGه هGای از سGفال هGایGی کGه رخGداد هGای تGداخGل،
را ب GGه ن GGمای GGش م GGی گ GGذارن GGد ،دی GGد .در ن GGتیجه م GGی ت GGوان گ GGفت ک GGه چ GGنین پ GGیون GGد ه GGای دو س GGوی GGی
وجGود داشGته انGد .هGم چGنان از روی اثGر هGای کGه بGا اسGتفاده از مGواد ایGن محGل هGا تGولGید شGده
انGGد ،بGGا وجGGود مGGقدار کGGم ،مGGی تGGوان رد مGGاده هGGای اصGGلی را مGGانGGند سGGنگ الجGGورد و یGGا صGGدف
هGGای بحGGری دنGGبال نGGمود .هGGویGGت ایGGن مGGاده هGGای تGGولGGیدی کGGه از دیGGد جGGغرافGGیایGGی از جGGای هGGای
دور وارد ش GGده ان GGد ،ب GGه روش GGنی ن GGشان م GGی ده GGند ک GGه ب GGه گ GGون GGه پ GGیون GGد مس GGتقیم و ی GGا ن GGامس GGتقیم
مGیان دو جGای صGورت گGرفGته انGد .هGر دو نGوع پGیونGد هGا در ایGن جGا مGورد بGحث قGرار مGی گGیرنGد.
مGGرز هGGای فGGرهGGنگی و زمGGانGGبندی بGGرای ایGGن پGGیونGGد هGGای بGGیرونGGی ،بGGر پGGای ٔ Gه مGGرحGGله هGGای مGGختلف
موندیگک ،به ترین سنجه می باشد.
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موندیگک :مرحله های اول و دوم
ایGن دو مGرحGله را بGه ایGن خGاطGری یGک جGا نGموده ایGم (۱) :رقGم هGای محGدود هGمانGند ،بGرای هGر
دو م GGرح GGله وج GGود دارن GGد (۲) .در م GGیان ای GGن دو م GGرح GGله از دی GGد زم GGان GGی و ف GGره GGنگی ت GGداوم وج GGود
دارن GGد (۳) .ال GGبته ای GGن ام GGر روش GGن اس GGت ک GGه ت GGفاوت گ GGذاری م GGیان م GGرح GGله اول و دوم در درک
درسGت انGکشاف هGای در مGونGدیGکگ ضGرور بGود .الGبته بGدون شGک چGنین جGدایGی بGرای شGناخGت
مGGناسGGبت هGGای بGGیرونGGی نGGیز ضGGرور اسGGت (۴) .تGGشخیص مGGناسGGبت هGGای بGGیرونGGی بGGرای مGGرحGGله
هGای اول و دوم ،بGا دیGگر مGرحGله هGای تGفاوت آشGکاری دارد .بGا آن هGم ،بGا وجGود یGکجا سGازی
داده هGا و شGاهGد هGا از ایGن دو مGرحGله ،یGگانGه نGمایٔ Gه ایGن پGیونGد بGیرونGی ،بGا فGرهGنگ بGلوچسGتان
شمالی در وادی کویته نشانی شده است.
از دیGGد سGGنتی ،بGGررسGGی هGGای مGGقایGGسه یGGی پGGیونGGد نGGزدیGGک بGGا اثGGر هGGای کGGلی گGGل محGGمد ) ده گGGل
محGمد .طGرزی( دوم  -چGارم ) شGکل سGوم  ۵۲الGف( را بGا مGونGدیGگ اول و دوم نGشان مGی دهGد.
)کGاسGال ،۱۹۶۱ ،دالGس ،۱۹۶۵ ،مGغول .(۱۹۷۰ ،در ایGن جGا پGیونGد دو سGو را مGیان مGونGدیGگک
اول و دوم و تGGنها ده گGGل محGGمد سGGوم  -پنجGGم را مGGی نGGمایGGد .نGGادیGGده گGGرفGGنت ده گGGل محGGمد دوم،
بGGر پGGای ٔ Gه شGGناخGGت تGGیغ فGGلزی خنجGGری اسGGت کGGه در ده گGGل محGGمد سGGوم ،بGGه دسGGت آمGGده اسGGت.
الGGبته در ایGGن زمGGینه تGGوتGGه هGGایGGی از کGGاسٔ Gه سGGنگ رخGGام سGGپید و خGGصوصGGیت هGGای ظGGرف هGGا نGGیر
مGهم اسGت .ده گGل محGمد سGوم و چGارم ،بGر اسGاس ظGرف هGایGی سGیاه بGر سGطح سGرخ لGشم بGا
هGمان نGقش هGای مGثلث کGه در مGونGدیGگک اول  ۵-۳دیGده شGد ،مGشخص مGی گGردیGد .ایGن ظGرف
هGا بGار اول در ده گGل محGمد دوم دیGده شGده و بGه ده گGل محGمد سGوم ،بGه اوجGش دسGت یGافGت و
تGا ده گGل محGمد چGارم ادامGه یGافGت .ده گGل محGمد سGوم و چGارم ،بGا حGضور مGقدار زیGاد ظGرف
هGای دسGتساز کGه شGباهGت زیGادی بGا مGونGدیGگک اول و دوم دارنGد ،نGیز شGناخGته شGده انGد .امGا،
ایGن مGناسGبت هGای دوجGانGبه بGا نGظر فGیرسGرویGس )  (۱۹۵۶کGه بGه ایGن بGاور اسGت کGه ظGرف هGای
ده گ GGل مح GGمد چ GGارم ب GGا ظ GGرف ه GGای دم GGب س GGعادت  ،Damb Sadaatاول ،ه GGمان GGندی دارد
)شGکل سGوم ۵۲الGف( بGا جGنجال رو بGه رو شGده اسGت .فGیرسGرویGس ،اسGتدالل اش را مGبنی بGر
هGمانGند سGازی بGا ده گGل محGمد چGارم بGا دمGب سGعادت اول ،بGر پGایٔ Gه تGداوم گGونGه هGای هGمانGند
در هGر دو جGای ،بGنا نGهاده اسGت .امGا کGاوشGگران دیGگر )مGغول (۶-۲۶۴ :۱۹۷۰ ،بGه ایGن بGاور
ان GGد ک GGه ح GGضور ای GGن ش GGیوه در دم GGب س GGعادت اول چ GGنان ن GGاچ GGیز اس GGت ک GGه ب GGتوان گ GGفت ک GGه ای GGن
مجGGموعGGه نGGمایGGانGGگر یGGک مGGرحGGل ٔه مGGهم رشGGد فGGرهGGنگی بGGعدی اسGGت .از سGGوی دیGGگر هGGنگام مGGرحGGلهٔ
دمGب سGعادت اول ،شGیوه هGای جGدیGد و مGتعددی بGه مGیان آمGده انGد کGه آن را بGه صGورت روشGن
از ده گGGل محGGمد چGGارم ،تGGمیز مGGی دهGGد .چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه بGGر اسGGاس شGGاهGGد هGGای بGGه
دسGت آمGده روشGن گGردیGده اسGت کGه دمGب سGعادت اول ،بGه روشGنی بGا ده گGل محGمد چGارم ،بGه
ویGژه از دیGد مGحتوا ،فGرق دارد .از سGوی دیGگر ده گGل محGمد چGارم ،بGا حGضور ظGرف هGایGی بGا
نGGقش هGGای دو رنGGگ و یGGا چGGند رنGGگ ،بGGه صGGورت مGGشخص شGGناخGGته مGGی شGGود .ایGGن ظGGرف هGGای
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ظGGریGGف چGGرخGGساز از گGGل زرد سGGرخGGیدار بGGا نGGقش هGGای هGGندسGGی روشGGن بGGا رنGGگ هGGای سGGیاه و
سGرخ ،سGاخGته شGده و بGه نGام ظGرف هGای چGند رنGگه کِGچی ِGبGگ  Kechi BegیGاد مGی گGردنGد
)فGیرسGرویGس (۲۵۹ :۱۹۵۶ ،بGه شGدت تGمام شGیوهٔ جGالGب بGه شGمار مGی رونGد .بGسیاری از نGقش
و نGگار هGای ظGرف هGای کGچی بGگ ،هGمانGندی نGزدیGکی بGا تGوتGه هGای دو رنGگی کGه در مGونGدیGگک
اول  ،۵ی GGاف GGت ش GGده ان GGد دارن GGد .ه GGم چ GGنان ش GGباه GGت اس GGاس GGی م GGیان ای GGن اث GGر ه GGا و ظ GGرف ه GGای
دورنGG Gگی کGG Gه در امGG Gری اول الGG Gف  -پ ،در وادی سGG Gند ،بGG Gه دسGG Gت آمGG Gده انGG Gد دیGG Gده مGG Gی شGG Gود.
)کGاسGال .(۱۹۶۴ ،شGیوه نGقاشGی در کGچی بGگ ،هGمانGندی بGا امGری دارنGد ،امGا ،در هGمین حGال
خGصوصGیت هGای خGویGش را هGم دارنGد .ایGن امGکان را نGمی تGوان از نGظر دور داشGت کGه ظGرف
ه GGای GGی ب GGا ن GGقش ه GGای دو رن GGگه ک GGه در م GGون GGدی GGگک اول  ،۵ی GGاف GGت ش GGده ان GGد ب GGه ص GGورت واق GGعی از
کGچی بGگ بGوده بGاشGند تGا امGری ،یGا ایGن کGه کGچی بGگ خGود پGیونGد و عGملکرد مGتقابGل را بGا ظGرف
هGGای دو رنGGگی کGGه در وادی سGGند بGGه دسGGت آمGGده انGGد) ،امGGری و سGGوتGGی  ،(SothiداشGGته انGGد.
پ GGیون GGد دی GGگر ظ GGرف ه GGا را ب GGا وادی س GGند ،اگ GGر چ GGی ب GGه ص GGورت ک GGمی ،م GGی ت GGوان ب GGه وس GGیل ٔه دو
تGوتGه یGی کGه از مGونGدیGگک اول  ،۵-۴بGه دسGت آمGده انGد ،بGرقGرار سGاخGت .هGر دو تGوتGه مGربGوط بGه
کGGوزهٔ دهGGان گGGشاد کGGلولGGه انGGد کGGه فGGیته هGGای افGGقی در سGGاح ٔ Gه گGGردن آن هGGا نGGقش یGGافGGته انGGد و
ی GGکی از ف GGیته ه GGا دارای خ GGوش ٔ Gه چس GGپیده ی GGی م GGی ب GGاش GGد .ه GGر دو ت GGوت GGه ت GGا ان GGدازه ی GGی ب GGا ظ GGرف
هGGای کGGوت دیGGجیان ) خGGان ،۱۹۶۵ ،مGGغول (۱۹۷۰:۳۰۰ ،از وادی سGGند ،هGGمانGGند انGGد .در کGGنار
ایGن مGواز هGای محGدود ،بGه صGورت عGموم نGا هGمانGندی هGای روشGنی در مGورد بGخش زیGاد ظGرف
ه GGای GGی ک GGه ب GGه م GGون GGدی GGگک اول و دوم و ده گ GGل مح GGمد س GGوم و چ GGارم نس GGبت داده ش GGده ان GGد ،ب GGا
سGGاحGGه هGGایGGی کGGه در وادی سGGند ثGGبت شGGده انGGد ،وجGGود دارد .بGGا وجGGود آن کGGه اهGGمیت دقGGیق ایGGن
م GGوازی ه GGا ب GGای GGد روش GGن گ GGردن GGد ،چ GGنین ب GGه ن GGظر م GGی آی GGد ک GGه ی GGک ان GGدازه پ GGیون GGد دو ج GGان GGبه م GGیان
اف GGغانس GGتان ج GGنوب GGی و وادی س GGند در ه GGنگام م GGیان ٔ Gه ه GGزار ٔه چ GGارم پ GGیش از ع GGیسا وج GGود داش GGته
اسGت ).نGگاه کGنید دالGس ۱۹۷۳:۱۵۹ ،بGرای دریGافGت درسGت تGاریGخ ظGرف هGای کGوت دیGجی و
امGری( .ظGرف هGا نGشان مGی دهGد کGه پGیونGد مGتقابGل فGرهGنگی تGا فGاصGل ٔه دور بGیش از  ۸۰۰ک.م.
ی GGا ه GGمان دوری GGی ک GGه م GGیان س GGرچ GGشم ٔه س GGنگ الج GGورد ،در ش GGمال اف GGغانس GGتان و آن GGی ک GGه در
مGونGدیGگک اول بGه دسGت آمGده ،بGوده اسGت ) .هGم چGنان یGک مهGر ٔه الجGوردی در امGری اول ثGبت
شGGده اسGGت( .وجGGود چGGنین پGGیونGGد مGGتقابGGل ،بGGا سGGاحGGه هGGای بGGاسGGتانGGشناسGGی در بGGلوچسGGتان کGGه
هGGنوز آگGGاهGGی زیGGادی در مGGورد شGGان وجGGود نGGدارد ،تGGقویGGت خGGواهGGد شGGد ) .نGGگاه نGGمایGGید ،دالGGس،
 ،۱۹۶۵فیرسرویس ۱۹۷۱ ،و مغول ،۱۹۷۰ ،برای بحث بیش تر(
تGGپ ٔه یGGحیا ) ملGGبرگ  -کGGارلGGوسGGکی (۱۹۷۰ ،در غGGرب افGGغانسGGتان و در شGGرق ایGGران نGGزدیGGک تGGریGGن
کGاوشGگاه مGی بGاشGد کGه از دیGد زمGانGبندی بGا مGونGدیGگک ،قGابGل مGقایGسه اسGت .بGا آن هGم چGنین بGه
نGظر مGی رسGد کGه اسGکان در هGزار ٔه چGارم پGیش از عGیسا در ایGن جGا ) مGرحGل ٔه چGارم و پنجGم (
ه GGیچ ش GGباه GGتی ب GGا اث GGر ه GGای GGی ک GGه در اف GGغانس GGتان ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد ،ن GGدارن GGد .ب GGه راس GGتی،
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مGی تGوان بGرخGی هGمانGندی هGای اسGاسGی را در مGیان نGقاشGی هGا ،در بGخش ظGرف هGای یGافGت،
امGا ،ایGن هGا داده هGای قGناعGت بGخش بGرای پGیونGد دو جGانGبه نGمی بGاشGد و مGمکن نGتیجه کGمبود
شGیوه هGای اسGاسGی بGوده بGاشGد کGه بGه وسGیل ٔه مخGزن شGکل هGای هGندسGی بGه نGمایGش گGذاشGته
شGGده انGGد ).بGGا چGGی راه هGGایGGی یGGک مGGثلث کGGشیده مGGی شGGده اسGGت( .یGGگانGGه پGGیونGGد بGGا افGGغانسGGتان
ح GGضور و وج GGود س GGنگ الج GGورد م GGی ب GGاش GGد ).ای GGن را م GGیدو در س GGال  ،۱۹۴ :۱۹۷۳ی GGادداش GGت
ن GGموده اس GGت ،ام GGا ،مل GGبرگ  -ک GGارل GGوس GGکی گ GGپی در م GGورد ن GGزده اس GGت( .ت GGا آن گ GGاه GGی ک GGه م GGا ب GGه
شاهد های تازه یی دست نیابیم ،سخن زدن از این گونه رابط ٔه فرهنگی زود از وقت است.

شGGکل سGGوم): ۵۲.الGGف( خGGصوصGGیت هGGای شGGیوه هGGای ابGGزار هGGای دسGGتساز در وادی کGGویGGته:
) (۱ده گل محمد اول و دوم (۲) ،ده گل محمد سوم (۳) ،دمب سعادت اول.
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ش GGکل س GGوم) :۵۲.ب( :خ GGصوص GGیت ه GGای ش GGیوه ه GGای اب GGزار دس GGتساز در وادی دم GGب س GGعادت
دوم (۵-۱) :ظ GGرف ه GGا (۹-۶،۸) ،پ GGیکره ه GGای زن GGان (۱۰) ،مه GGر ه GGای گ GGلی (۱۱) ،خ GGانٔ G Gه گ GGلی
) (۱۲کGGارد بGGرونGGزی ) ) (۱۳قGGاشGGقک اسGGتخوانGGی( ) (۱۴چGGمچه گGGلی ) (۱۵کGGاسGGه هGGای سGGنگی
از رخام سپید.
ی GGک م GGیل ع GGموم GGی را م GGی ت GGوان ب GGا مج GGموع ه GGای ف GGره GGنگی ن GGمازگ GGاه دوم ت GGرکمنس GGتان ش GGوروی
بGامGونGدیGگک اول ـ دوم ) مGغول (۳۵۸ :۱۹۷۰ ،دیGد .امGا ،مGسالGه ایGن هسGت کGه مGوقGعیت هGزارهٔ
چGارم  /آغGاز چGارم پGیش از عGیسا کGه فGرهGنگ فGلزی در تGرکمنسGتان رواج داشGت بGا مGونGدیGگک،
ب GGیش ت GGر ن GGاس GGازگ GGاری را ن GGشان م GGی ده GGد ت GGا ه GGمان GGندی .ی GGک ه GGمان GGندی اس GGاس GGی را م GGی ت GGوان
مGیان گGروه هGای گGونGه گGون دسGتساز هGای دیGد ) ابGزار سGنگی ،مGعماری ،مهGره هGای و دیGگر و
دی GGگر…( .م GGمکن ب GGخش زی GGاد ای GGن ه GGمان GGندی م GGحصول م GGحیط ه GGمسان و واک GGنش ب GGوم GGی -
اجGتماعGی  -اقGتصادی در حGال و وضGعی بGاشGد کGه بGه وسGیل ٔه شGیو ٔه زنGده گGی اسGکان زراعGتی
بGG Gا در نGG Gظر داشGG Gت هGG GمانGG Gندی مGG Gحیطی ،بGG Gر مGG Gردم تحGG Gمیل شGG Gده انGG Gد .از سGG Gوی دیGG Gگر سGG Gنت
ظGرفGسازی اگGر بGه صGورت کGامGل ایGن امGر را در نGظر بGگیریGم ،بGه شGدت از هGم فGرق دارنGد .ایGن
ام GGر روش GGن هس GGت ک GGه ظ GGرف GGسازی ن GGمی ت GGوان GGد ه GGمان ان GGدازه ه GGمان GGندی را ک GGه در ب GGلوچس GGتان
دیGدیGم ،بGازتGاب دهGد .بGه اهGمیت ایGن تGفاوت هGا نGمی تGوان تGوجGه نGمود ،بGدون نGگاه بGه هGمانGندی
ظ GGرف ه GGای GGی ک GGه آن ه GGا را م GGرب GGوط ب GGه م GGون GGدی GGگک س GGوم و ن GGمازگ GGاه س GGوم ،دانس GGتیم .ب GGا آن ه GGم
ش GGاه GGد ه GGای ب GGه دس GGت آم GGده ن GGشان م GGی ده GGند ک GGه ش GGیو ٔه ف GGره GGنگ ن GGمازگ GGاه دوم ،پ GGیون GGد /راب GGطه
مGGتقابGGل بGGیش تGGری بGGه شGGمالشGGرق ایGGران ) حGGصار  ،(HisarنسGGبت بGGه آن چGGی در افGGغانسGGتان
دی GGده ش GGده ان GGد ،دارد و از ای GGن رو در ای GGن ج GGا ن GGمی ت GGوان آن را ب GGه ب GGحث گ GGرف GGت ) ن GGگاه ک GGنید
موسون و سریانیدی ،۱۹۷۲ ،برای بحث همه جانب ٔه این فرهنگ مهم(.
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موندیگک :مرحل ٔه سوم
رابGطه /پGیونGد خGارجGی مGونGدیGگک سGوم و هGمانGندی آن بGا قGلع ٔه سGید اول تGا چGارم ،را مGی تGوان
در چGGارچGGوب ایGGن امGGر بGGا بGGلوچسGGتان و وادی سGGند دیGGد .خGGالف مGGرحGGله هGGای پGGیشین ،مGGناسGGبت
هGای خGارجGی مGرحGله هGای بGعدی را مGی تGوان بGا بGرخGی از انGکشاف هGای فGرهGنگی تGرکمنسGتان
مGشاهGده نGمود .بGخش زیGاد ایGن پGیونGد هGای خGارجGی بGر پGایٔ Gه هGنر ظGرفGسازی و بGه ویGژه حGضور
ظ GGرف ه GGای GGی از ب GGلوچس GGتان و وادی س GGند در م GGون GGدی GGگک و ق GGلع ٔه س GGید ،ن GGی ب GGرع GGکس آن دی GGده
مGی تGوانGیم .خGالف ایGن امGر ،پGیونGد بGا تGرکمنسGتان بGر پGایGه هGمانGندی در شGیوه نGقاشGی بGر ظGرف
های بومی استوار است.
در مGGونGGدیGGگک و قGGلع ٔه سGGید ایGGن نGGوع ظGGرف هGGای بGGلوچسGGتان را مGGی تGGوان تGGشخیص داد :ظGGرف
ه GGای ده گ GGل مح GGمد ک GGه ن GGقش ه GGای س GGیاه ب GGر گ GGل س GGرخ ل GGشم دارن GGد ،ظ GGرف ه GGای رن GGگ ش GGده
فGGیض محGGمد ،ظGGرف هGGای دو رنGGگ یGGا چGGند رنGGگ کGGچی بGGگ ،ظGGرف هGGای تGGر کGGویGGته ،ظGGرف هGGای
سGGیاه بGGر گGGل زرد سGGرخGGیدار نGGال .بGGه جGGز از ظGGرف هGGای نGGال ،هGGمه ظGGرف هGGای دیGGگر بGGه وادی
کGویGته در شGمال بGلوچسGتان تGعلق دارنGد .در کGنار ایGن امGر ،هGمانGندی آشGکاری شGکل و تGزیGین
هGمه کGاسGه بGا ظGرف هGای وادی کGویGته کGه فGیرسGرویGس آن هGا را DS1نGام گGذاره نGموده اسGت،
دیGده مGی تGوانGیم .در مGونGدیGگک در زمGان  DS1بGود کGه ٫٫ظGرف هGای کGویGته ،،دیGده شGدنGد .در
ح GGقیقت ام GGر م GGون GGدی GGگک س GGوم ،ق GGلع ٔه س GGید اول ت GGا پنج GGم و  DS1چ GGنان ب GGا ه GGم ه GGمان GGند ان GGد ک GGه
مGی تGوان آن هGا را حGاصGل یGک مGجتمع فGرهGنگی دانسGت .مGوازی هGا و پGیونGد هGایGی را بGا دیGگر
ب GGخش ه GGای ب GGلوچس GGتان م GGی ت GGوان دی GGد).ن GGگاه ک GGنید م GGغول۱۹۷۵ ،۱۹۷۰ ،ال GGف ،ف GGیرس GGروی GGس،
 .(۱۹۷۱ام GGا ه GGیچکدام ،ت GGا ج GGای GGی ک GGه آگ GGاه GGی وج GGود دارن GGد ،ب GGه ان GGدازهٔ اث GGر ه GGای م GGادی وادی
کGGویGGته هGGمانGGند نیسGGتند .دو تGGاریGGخگذاری درسGGت کGGاربGGن ـ  ،۱۴نGGمایGGشگر  ۳۱۵۰و  ۳۱۰۰پGGیش
از عیسا برای  DS1در دست اند ).فیرسرویس.(۱۹۷۱:۳۹۵ ،
اب GGزار دس GGتساز ن GGشان م GGی ده GGند ک GGه راب GGطه م GGتقاب GGل ب GGا وادی س GGند ب GGا م GGقای GGس ٔه ب GGلوچس GGتان،
بGسیار کGم و نGادر بGوده اسGت .در مGونGدیGگک و  ،DS1نGمونGه هGایGی از کGوزه هGای کGلولGه بGا گGردن
ک GGوت GGاه و ل GGبه ه GGای ق GGات خ GGورده ک GGه ف GGیته ه GGای س GGاده اف GGقی ب GGر آن ن GGقش ی GGاف GGته ان GGد ،ه GGمان GGندی
زیGادی بGا ظGرف هGای کGوت دیGجیان کGه در مGرحGله هGای ابGتدایGی اسGکان یGافGت شGده انGد دارد:
ک GGوت دی GGجیان )خ GGان ،(۱۹۶۵ ،ه GGراپ GGه )م GGغول ،(۱۹۷۰ ،ام GGری )م GGغول ،(۱۹۷۰ ،گ GGوم GGله دوم و
س GG G Gوم ) دان GG G Gی ،۷۱-۱۹۷۰ ،م GG G Gغول ۱۹۷۴ ،۱۹۷۳ ،ال GG G Gف( ج GG G Gلیلپور دوم ) م GG G Gغول ۱۹۷۲،ب،
۱۹۷۴ب( و سGرای خGالGه  Sarai Kholaدوم ) مGغول ۱۹۷۲ ،الGف( .هGم چGنان ٫٫ظGرف هGای
تGGر  ،،بGGه صGGورت روشGGن در وادی سGGند در مGGرحGGله هGGای ابGGتدایGGی و مGGونGGجودارو )مGGغول،۱۹۷۰ ،
گ GGوم GGله دوم )دان GGی (۷۱-۱۰۷۰ ،و ج GGلیلپور دوم )م GGغول۱۹۷۲ ،ب۱۹۷۴ ،ب( .در ک GGنار ای GGن ه GGا
تGGعداد زیGGاد ظGGرف هGGای دورنGGگ و یGGا چGGند رنGGگ کGGه در مGGونGGدیGGگک و قGGلع ٔه سGGید دیGGده شGGده انGGد،
ه GGمان GGندی زی GGادی ب GGا ام GGری دارن GGد .ای GGن م GGهم هس GGت ک GGه ت GGوج GGه ک GGنیم ک GGه ب GGسیاری ن GGقش ه GGای
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نGGصواری بGGر سGGپید کGGه در گGGومGGله دوم ثGGبت شGGده انGGد بGGا ظGGرف هGGای کGGویGGته هGGمانGGند انGGد .پGGیکره
هGGای زن کGGه در قGGلع ٔه سGGید دیGGده شGGده انGGد شGGباهGGت شGGگفت انGGگیزی بGGا آن هGGایGGی کGGه در گGGومGGله
دوم یGGافGGت شGGده انGGد دارنGGد تGGا مGGونGGدیGGگک سGGوم .ایGGن گGGونGGه پGGیکره هGGا در جGGلیلپور دوم نGGیز یGGافGGت
شGده انGد .در جGلیپور تGعداد زیGاد مهGره هGای سGنگ الجGورد یGافGت شGده انGد کGه یGک نGمونGه هGم در
سGرای خGالٔ Gه دوم )حGلیم (۱۹۷۲ ،دیGده شGده اسGت .بGا آن کGه شGاهGد هGای کGمرنGگی وجGود دارنGد،
ام GGا ،ای GGن خ GGردم GGندان GGه اس GGت ک GGه ب GGه ای GGن ن GGتیجه ب GGرس GGیم :راب GGطه و پ GGیون GGد دو ج GGان GGبه م GGیان ج GGنوب
افغانستان و وادی سند ،وجود داشته است.
شهGر سGوخGت ٔه اول ،در سیسGتان ایGران ،یGگانGه جGای نGزدیGک و مسGتقیمی اسGت کGه اثGر هGایGی را
در م GGورد غ GGرب اف GGغانس GGتان م GGی ت GGوان در آن ی GGاف GGت).ت GGوچ GGی ،۱۹۶۹ ،مل GGبرگ  -ک GGارول GGوس GGکی و
تGGوچGGی .(۱۹۷۳ ،بGGا انGGدوه کGGه ایGGن مGGرحGGله تGGنها بGGه صGGورت محGGدود بGGررسGGی شGGده اسGGت .بGGا آن
هGم ،ظGرف هGایGش بGه  ٫٫ظGرف هGای کGویGته ،،کGه در مGونGدیGگک سGوم  ،۶-۵قGلع ٔه سGید مGرحGل ٔه اول
تGGا پنجGGم و دمGGب سGGعادت اول ،بGGه ثGGبت رسGGیده انGGد ،شGGباهGGت و هGGمانGGندی دارنGGد .هGGم چGGنان ایGGن
ظGGرف هGGا هGGمانGGندی آشGGکاری بGGا اثGGر هGGای نGGمازگGGاه سGGوم در تGGرکمنسGGتان کGGه در مGGونGGدیGGگک هGGم
دیGده شGده اسGت دارد).شGکل سGوم ،۵۴ .سGوم .(۵۵ .کGهنسالGی شهGر سGوخGته بGه پGایGان هGزارهٔ
چGGارم پGGیش از عGGیسا مGGی رسGGد).مGGیدو ،۱۹۷۳:۱۹۷ ،پGGیپرنGGو ،و تGGوچGGی (۱۹۷۵:۱۸۷ ،و بGGه ایGGن
گGGونGGه بGGا  DS1هGGمعصر مGGی بGGاشGGد .در شهGGر سGGوخGGت ٔه اول ،یGGک تGGعداد کGGمی ظGGرف هGGای رنGGگ
شGGدهٔ خGGاکسGGتری کGGه بGGا ظGGرف هGGای نقشGGدار فGGیض محGGمد در وادی کGGویGGته قGGابGGل مGGقایGGسه انGGد،
دیGG Gده شGG Gده اسGG Gت).ملGG Gبرگ  -کGG GارلGG GوسGG Gکی و تGG GوچGG Gی .(۴۰ :۱۹۷۳ ،جGG Gنوب شهGG Gر سGG GوخGG Gته در
بGلوچسGتان ایGران بGرابGر بGا َدور بGامGپور  ،BampurمGی بGاشGد).دی کGاردی .(۱۹۷۰ ،تGعداد کGم
اثGGر هGGایGGی کGGه از دوران اولGGین اسGGکان ) اول ـ دوم( بGGه دسGGت آمGGده انGGد ،حGGضور مGGوازی را بGGا
اثGGر هGGایGGی در مGGونGGدیGGگک سGGوم ،مGGی نGGمایGGانGGند .امGGا ،ایGGن نGGمونGGه هGGا چGGنین کGGوچGGک و کGGم انGGد کGGه
سخن زدن از هرگونه خط موازی پیش از وقت است.
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شکل سوم ) ۵۳الف(  :پالن اسکان در دمب سعادت دوم.

شکل سوم ) ۵۳ب ) :ظرف ها در دمب سعادت دوم.

شGGکل سGGوم) ۵۳ .پ(  ٫٫ :پGGیکره هGGای ٫٫خGGدامGGادر ژوب (۱) :،،دمGGب سGGعادت سGGوم (۲)،تGGپهٔ
ده مGورزی دوم الGف ( ۳)،سGر جGنگل سGوم)؟( (۴)،مGونGدیGگک چGارم  ۱پGریGانGو غGونGدی ـ تGپ ٔه پGریGان
ـ (۶)،دبر کوت ـ قلعه یا دژ سنگی ـ.

شکل سوم  : ۵۴نمازگاه ظرف های از گیوکسیر .Geoksyur
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ش GGکل س GGوم) ۵۵ :ال GGف ) :م GGقای GGس ٔه ظ GGرف ه GGای نقش GGدار از ن GGمازگ GGاه س GGوم ) (۶-۱و م GGون GGدی GGگک
سوم (( ۷-۱۲

شGکل سGوم) ۵۵ :ب ) :مGقایGسه ظGرف هGای نقشGدار ،مهGر هGا و پGیکره هGایGی از دمGب سGعادت
دوم ) (۷-۱و  (۲۱-( ۱۵و نمازگاه سوم  ۱۴-( ۸و .(۲۸-۲۲
دور تGG Gر از غGG Gرب در تGG Gپ ٔه یGG Gحیا ،وجGG Gود ظGG Gرف هGG Gا نGG GمایGG Gشگر ایGG Gن واقGG Gعیت انGG Gد کGG Gه یGG Gک سGG Gنت
فGرهGنگی بGیگانGه و بGدون پGیونGد ،حGضور مGی یGابGد .چGند تGا از نGمونGه هGای مGوازی کGه آشGکار انGد
در مGرحGله هGای پنجGم الGف و چGارم پ ،دیGده مGی شGونGد .مGرحGل ٔه پGنج الGف بGیانGگر پGدیGدار شGدن
یGGک شGGیوهٔ نGGو ظGGرف هGGا کGGه در وجGGود رنGGگ سGGرخ  /سGGیاه بGGر ظGGرف هGGای خGGاکسGGتری و سGGیاه بGGر
ظGرف هGای لGشم قGیماقGی /سGرخ کGه هGمانGندی نGزدیGکی بGا بGامGپور اول ـ دوم دارنGد ،مGی بGاشGد.
) مGیدو (۱۹۵ :۱۹۷۳ ،و هGم چGنان شGباهGتی بGا مGونGدیGگک سGوم دارنGد .مGرحGل ٔه چGارم پ ،بGا آن
کGه تGفاوت بGرابGر دارد ،در آن هGا مGی تGوان تGوازی قGابGل پGذیGرش یGافGت .تGعداد کGمی ظGرف هGایGی
از ایGن مGرحGله ،نGقش هGای هGندسGی بGا رنGگ سGیاه بGر سGرخ ،گGل زرد سGرخGیدار ،یGا خGاکسGتری
هGمانGند بGمپور دوم ـ سGوم داشGته انGد .بGرخGی از آن هGایGی کGه رنGگ سGرخ بGر گGل زرد سGرخGیدار
داشGته انGد ،هGمانGندی نGزدیGکی بGا شهGر سGوخGت ٔه اول و هGم چGنان مGونGدیGگک سGوم ،دارنGد .مGوازی
دق GGیق ت GGر را م GGی ت GGوان در م GGیان ظ GGرف ه GGای خ GGاکس GGتری نقش GGدار ک GGه ش GGباه GGت ب GGا ظ GGرف ه GGای
نقشGGدار فGGیض محGGمد در بGGلوچسGGتان دارنGGد ،دیGGد .ظGGرف هGGای خGGاکسGGتری حGGضور بGGیش تGGر در
مGرحGل ٔه چGارم ب ،مGی یGابGند .اثGر قGابGل تGوجGه دیGگری کGه در چGارم پ ،یGافGت شGده اسGت کGاسGه یGی
سهGGر دمGGب
دارای دیGGوار هGGای مسGGتقیم دو رنGGگه مGGی بGGاشGGد .ایGGن اثGGر بGGه آن ظGGرف هGGایGGی کGGه در ُ
 ،Sohr - Dambدر بGGلوچسGGتان مGGرکGGزی یGGافGGت شGGده و بGGه سGGنت ظGGرفGGسازی شGGیوه نGGال پGGیونGGد
دارد ،شGGباهGGت دارد).دی کGGاردی .(۱۹۶۵ ،ایGGن را بGGایGGد یGGادآور شGGد کGGه یGGک تGGوتGGه ظGGرف کGGه بGGه
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شGGیوهٔ امGGری تGGعلق دارد در سGGطح یGGا روی زمGGین تGGپ ٔه یGGحیا یGGافGGت شGGده اسGGت .مGGرحGGل ٔه چGGارم تGGپهٔ
یGحیا ،بGر اسGاس ابGزار دسGتسازی ) لGوحGه هGای پGیش از ایGالمGی  Proto-Elamiteدوره یGی
ک GGه م GGیان  ۳۴۰۰ت GGا  ،۲۵۰۰پ GGیش از ع GGیسا در زم GGین ب GGاروری ب GGه وی GGژه ب GGین النه GGری GGن ی GGا ع GGراق
کGG GنونGG Gی بGG Gوده اسGG Gتُ .مهGG Gر هGG Gای اسGG GتوانGG Gه شGG Gکل گGG Gلی ،ظGG Gرف هGG Gای چGG Gند رنGG Gگ ،جGG Gمده نGG Gصر
 Jemdat Narوالی GGتی در ب GGاب GGل ـ ع GGراق ک GGنون GGی ط GGرزی ـ و ک GGاس GGه ه GGای دارای ل GGب ٔه ق GGات GGی( ب GGه
پGایGان هGزارهٔ چGارم پGیش از عGیسا ،تGعلق دارد .بGا آن کGه ایGن هGا نGمایGانGگر پGیونGد هGای کGمی بGا
جGنوب افGغانسGتان را در بGر دارد ،امGا ،نGمی تGوان از رابGط ٔه گسGترده یGی سGخن زد .تGپ ٔه یGحیا بGا
آن جای پر اهمتی است ،اما ،به بخش غربی فرهنگ وابسته به موندیگک تعلق دارد.
خGالف مGرحGله هGای پGیشین ،بGرخGی از انGکشاف هGای مGهم را مGی تGوان مGیان فGرهGنگ هGایGی کGه
زی GGر ن GGام ن GGمازگ GGاه س GGوم ت GGرکمنس GGتان و م GGون GGدی GGگک س GGوم ،ث GGبت ش GGده ان GGد ،دی GGد .ب GGه راس GGتی خ GGط
دیGد بGر ایGن هGمانGندی هGا بGه نGمونGه هGای شGرحGگرانGه یGی مGتمرکGز اسGت کGه ایGن سGاحٔ Gه بGزرگ و
گسGترده را در بGر مGی گGیرد ) .تGوچGی ،۱۹۷۳،ملGبرگ  -کGارلGوسGکی و تGوچGی .(۱۹۷۳ ،پGیش تGر
چ GGنین ف GGکر م GGی ش GGد ک GGه ن GGمازگ GGاه س GGوم ن GGمای GGان GGگر ی GGک ج GGدای GGی و دوری روش GGن ب GGا س GGنت ه GGای
فGGرهGGنگیی دارد کGGه در نGGمازگGGاه اول ـ دوم ،بGGه دسGGت آمGGده بGGودنGGد .بGGا آن هGGم ،تGGازه تGGریGGن شGGاهGGد
نGشان مGی دهGد کGه بGر عGکس ،ایGن مGر تGدوام را بGا انGکشاف هGا در مGرحGله هGای پGیشین نGشان
مGGی دهGGد).مGGاسGGون و سGGریGGانGGیدی .(۹۶ -۷۵ :۱۹۷۲ ،بGGر اسGGاس ظGGرف هGGا بGGه صGGورت مGGعمول
کGارا  -دپ
یGک تGقسیمبندی بGه شGکل گGروه غGربGی صGورت گGرفGت کGه بGه اثGر هGای
 ،Kara - depeپ GGیون GGد دارد و ه GGم چ GGنان گ GGروه ش GGرق GGی ک GGه ب GGه ک GGاوش GGگاه ه GGای گ GGیوک GGسیری
مربوط است.
ک GGاوش GGگاه ه GGای ت GGرکمنس GGتان غ GGرب GGی در وج GGود ظ GGرف ه GGای GGی ک GGه رن GGگ ن GGصواری ب GGر گ GGل زرد
سGGرخGGیدار ،یGGا ظGGرف هGGای سGGرخ و بGGه صGGورت نGGادر ظGGرف هGGای سGGرخ لGGشم کGGه چGGند رنGGگ بGGر آن
هGا کGار شGده انGد ،تGشخیص داده مGی شGونGد .بGخش زیGاد ایGن ظGرف هGا بهGره بGرداری از نGقش
هGGای بGGا چهGGره هGGای جGGانGGداران مGGی بGGاشGGد ،الGGبته ،بGGه صGGورت نGGادر مGGی تGGوان نGGمونGGه هGGایGGی را بGGه
تGنهایGی و یGا تGرکGیبی از نGقش هGای هGندسGی دیGد .بGا آن هGم شGیوهٔ هGندسGی تGزیGین بGا  ٫٫ظGرف
هGGای کGGویGGته ،،هGGمانGGندی نGGدارنGGد ،امGGا ،حGGضور نGGقش هGGای جGGانGGداران آن را در خGGط مGGقایGGسه بGGا
دوره ه GGای ح GGصار  Hissarو س GGیال GGک ،در ش GGرق و غ GGرب ای GGران ق GGرار م GGی ده GGد .ظ GGرف ه GGای
سGرخ لGشم و چGند رنGگه تGنها در وجGود تGزیGین هGندسGی دربGند هسGتند .بGرای بGار اول مهGر هGا در
دور ٔه تGGرکمنسGGتان دیGGده شGGده و در خGGط اسGGتفاده سGGنگ رخGGام سGGپید بGGرای سGGاخGGت کGGاسGGه هGGا،
مهGره هGا ،پGیکره هGا و دیGگر ابGزار هGای دسGتساز افGزایGش قGابGل تGوجGه صGورت مGی گGیرد .پGیکره
هGGای زنGGان بGGسیار کGGمیاب انGGد ولGGی مGGی تGGوانGGند مGGقایGGس ٔه قGGابGGل تGGوجGGه را بGGا پGGیکره هGGای زنGGان در
افGغانسGتان ،بGه مGیان بGیاورنGد .ایGن هGا نشسGته انGد و چهGره هGای شGان نGمادی کGه گGویGی بGه اثGر
 ٫٫چGندک و نGیشگون ،،بGه مGیان آمGده بGاشGند ،در دارنGد .در ایGن روی هGا مGی تGوان چGشم هGا
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و بGینی هGای بGزرگ دیGد .بGرخGی از ایGن پGیکره هGا بGدون سGر ،بGازو و یGا پسGتان یGافGت شGده انGد:
آنGانGی کGه سGر دارنGد ،دارای آرایGش مGوی مGورد تGوجGه مGی بGاشGند .در ایGن جGا پGیکره هGای مGرد
به صورت نادر یافت شدند.
کGاوشGگاه هGای شGرقGی یGا گGیوکGسیر ،بGه صGورت مGعمول بGیانGگر مGتفاوت بGا کGاوشGگاه هGای غGرب
بGGوده و بGGه شGGکل مسGGتقیم بGGا اثGGر هGGای مGGادی فGGرهGGنگی افGGغانسGGتان ،قGGابGGل مGGقایGGسه انGGد .بGGخش
زیGGاد ظGGرف هGGا در ایGGن جGGا لGGشم و از گGGل زردگGGالبGGی رنGGگ در حGGالGGی کGGه بGGا نGGقش هGGای هGGندسGGی
رنGگ سGیاه و سGرخ ،تGزیGین یGافGته انGد مGی بGاشGند)شGکل سGوم .(۳.۵۵ ،۵۴نGقش هGای جGانGداران
در ایGن جGا نGاشGناخGته نیسGتند امGا ،بGه شGدت نGاچGیز انGد و بGا اسGلوب بGسیار ظGریGف .مGهم تGریGن
ن GGقش مش GGترک در ای GGن ج GGا ،ی GGک ص GGلیب س GGرخ روش GGن ب GGا اس GGلوب ه GGای م GGختلف ک GGه ب GGه وس GGیله
ع GGنصر ه GGای ه GGندس GGی درش GGت س GGیاه رن GGگ م GGحاص GGره ش GGده ان GGد ،م GGی ب GGاش GGد .ن GGقش ه GGا ب GGسیار
بGزرگ انGد و بGه صGورت مGعمول تGمام سGطح آرایGش شGده را در بGر مGی گGیرنGد .ایGن نGقش هGا بGا
ان کGGه بGGه وسGGیله چGGند رنGGگی شGGناخGGته مGGی شGGند ،بGGه شGGدت بGGا آن هGGایGGی کGGه در  ٫٫ظGGرف هGGای
کGGویGGته ،،یGGافGGت شGGده انGGد ،شGGباهGGت دارنGGد .ظGGرف هGGای لGGشم سGGرخ کGGه تGGزیGGین نGGیافGGته انGGد و هGGم
چGنان ظGرف هGای خGاکسGتری صGیقل شGده بGه مGقدار کGمی یGافGت شGده انGد .یGکی از ایGن کGاسGه
ه GGای خ GGاکس GGتری ی GGک پ GGیال ٔ Gه پ GGای GGه دار ب GGود ک GGه در م GGون GGدی GGگک و دم GGب س GGعادت ه GGم ،ی GGاف GGت ش GGده
اسGت .در هGر دو کGاوشGگاه هGای شGرق و غGرب ،بGخش زیGاد کGاسGه هGای تGزیGنی بGه شGکل کGاسGه
نGیمکره یGی بGوده در بGرخGی مGورد هGا زورق مGانGند مGی بGاشGند .چGند تGا کGاسGه آبGنوشGی نGیز یGافGت
شGGده انGGد .در هGGر دو سGGاحGGه ،ظGGرف هGGا دسGGتساز درسGGت ،ادامGGه داشGGته انGGد .تGGفاوت جGGالGGب بGGا
ظGرف هGای مGونGدیGگک ایGن هسGت کGه تGنها در دوران نGمازگGاه سGوم ،اولGین ظGرف هGای چGرخGساز
نشانی شده است ،ناسازگاری و تضاد آشکار با ظرف های چرخساز افغانستان.
در مGGیان کGGاوشGGگاه هGGای شGGرقGGی تGGعداد زیGGادی از گGGور هGGا ردیGGابGGی شGGده انGGد کGGه در گGGنبد هGGای
دایGره یGی کGه از خشGت خGام سGاخGته شGده بGودنGد ،قGرار داشGته انGد .هGم چGنان گGور هGای سGاده
یGGی بGGه شGGکل چGGقوری در سGGاحGGه هGGای داخGGل نGGشیمنگاه مGGردم دیGGده شGGده انGGد کGGه بGGا گGGور هGGای
بGGیرون از تGGپ ٔه اصGGلی در تGGضاد قGGرار دارنGGد).مGGونGGدیGGگک تGGپ ٔه پ ؟( .گGGنبد هGGا در محGGل نGGیمه زیGGر
زمGGینی یGGا تGGاکGGوی ،بGGا اتGGاق هGGای دارای چGGند گGGور یGGا سGGردابGGه قGGرار داشGGته انGGد .ایGGن هGGا دنGGبال Gهٔ
هGGمان گGGورهGGای زیGGاد کGGه از گGGذشGGته مGGانGGده و بGGه یGGک گGGوشGGه رانGGده شGGده بGGودنGGد ،مGGی بGGاشGGند .آن
گ GGاه GGی ک GGه ات GGاق GGکی پُ GGر م GGی ش GGد ،دی GGگری ب GGر ه GGمان گ GGور گ GGذش GGته س GGاخ GGته م GGی ش GGد .چ GGیز ه GGای
ب GGاق GGیمان GGده در گ GGور ه GGا دی GGده ش GGده ان GGد ،ام GGا ،ن GGاچ GGیز و در ب GGرگ GGیرن GGد ٔه چ GGند ت GGا ک GGاس GGه و س GGام GGان
آرایش شخصی.
پGیکره هGای زنGان بGه تGعداد زیGاد یGافGت شGده انGد)  ۳۰۰تGا در گGیورگسGر اول( و بGا اسGلوب عGالGی
) ه GGمان GGند پ GGیکره ه GGای GGی در ن GGمازگ GGاه دوم( س GGاخ GGته ش GGده ان GGد .آن GGان ب GGا س GGر ه GGای GGی دارای م GGوی
هGGای آراسGGته ،بGGینی هGGای بGGزرگ و گGGردن هGGای دراز مGGی بGGاشGGند .بGGازو هGGای کGGوتGGاه در دو سGGو
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آویGGزان انGGد و کGGمر هGGای بGGاریGGک آرام آرام بGGه سGGریGGن هGGای پُGGرگGGوشGGت کGGه نGGماد جGGالGGب انGGد ،خGGتم
مGGی شGGونGGد .بGGسیاری چهGGره هGGای نGGقاشGGی شGGده دارنGGد و بGGا گGGردنGGبند هGGا آرایGGش شGGده انGGد و بGGر
ش GGکم ی GGکی از آن ه GGا ک GGودک GGی ن GGقش ی GGاف GGته اس GGت ،در ح GGال GGی ک GGه دس GGت ه GGای GGش پس GGتان ه GGا را
مGحکم گGرفGته اسGت .گGروه دیGگر ،پGیکره هGا نشسGته انGد کGه سGر هGای  ٫٫پGرنGده مGانGند ،،دارنGد و
گGردن هGای دراز شGان از گGل عGالGی سGاخGته شGده انGد .ایGنان نGی بGازو دارنGد و نGی هGم پسGتان
و کGمر هGای بGاریGک شGان و سGریGن هGای چGاق بGه پGای هGای دراز مGی پGیونGدنGد .در بGرخGی ،مGوی
هGGای آرایGGش شGGدهٔ زیGGبا دیGGده مGGی شGGود .بGGرخGGی از شGGکل پGGیکره هGGای دیGGگر دارای …٫٫شGGانGGه
ه GGای م GGرب GGع ب GGوده ک GGه ب GGا رش GGته ه GGای GGی از گ GGل ب GGه ش GGکل ب GGرآم GGده گ GGی آراس GGته ش GGده ان GGد .ب GGازو
ه GGای GGشان در دو ک GGنار ق GGرار داده ش GGده ان GGد و ی GGا روی ش GGکم وج GGود دارن GGد .ن GGیمتن ٔه ی GGکی از ای GGن
پGیکره هGا بGه وسGیله بGرآمGده گGی هGای زیGادی آراسGته شGده در حGالGی کGه پسGتان هGایGش بGه شGکل
سGر جGانGداران نGقش یGافGته اسGت) ،،.مGوسGون و سGریGانGیدی .(۸۷ :۱۹۷۲ ،پGیکره هGای کGاوشGگاه
های شرقی و غربی همانندی زیادی با قلع ٔه سید و گومله دوم  -سوم دارند.
اسGGلوب ظGGرف هGGای کGGویGGته ،مهGGر هGGای هGGندسGGی ،پGGیکره هGGای زنGGان ،گGGورسGGتان هGGا و دیGGگر ابGGزار
دسGGتساز از یGGک نGGوع پGGیونGGد /رابGGط ٔه مGGنظم مGGیان تGGرکمنسGGتان و جGGنوب افGGغانسGGتان سGGخن مGGی
زنGند .بGا آن هGم سGه تGاریGخ بGه دسGت آمGده کGه بGر پGایٔ Gه کGاربGن  ،۱۴ -صGورت گGرفGته اسGت ) ،نGگاه
ک GGنید دال GGس (۱۵۹ :۱۹۷۳ ،ب GGیان GGگر زم GGان پ GGیش ت GGر را ن GGشان م GGی ده GGد .ای GGن ت GGاری GGخگذاری،
نGمازگGاه سGوم را مGیان  ۳۵۰۰و  ۳۲۰۰پGیش از مGیالد قGرار مGی دهGند .بGا انGدوه کGه بGرخGی ایGن
تGGوتGGه هGGای تGGاریGGخبندی آگGGاهGGی را در خGGط دقGGیق ،و اصGGلی بGGرای ٫٫ظGGرف هGGای کGGویGGته ،،قGGرار
داده و از مGGواد نGGمازگGGاه سGGوم بهGGره بGGرداری کGGرده انGGد ).تGGوچGGی ،۱۹۷۳،بGGیسیون .(۱۹۷۳ ،بGGه
هGGر روی تGGا آن گGGاهGGی کGGه تGGاریGGخ کGGاربGGن ـ ،۱۴بGGیش تGGر بGGه دسGGت بGGیایGGد و آگGGاهGGی بGGیش تGGری در
مورد شمال افغانستان به دسترس ما برسند ،چنین فرض ها پیش از وقت اند.
موندیگک :مرحل ٔه چارم
ادامGه و انGتقال ،نGماد اسGاسGی مGیان مGرحGل ٔه آخGر سGوم  ،۶-۵و چGارم در کGاوشGگاه مGونGدیGکگ و
قGلع ٔه سGید ،را مGی سGازد و از ایGن رو مGشکل اسGت کGه ایGن دو را در رابGطه بGا ایGجاد مGناسGبت
هGGا و رابGGط هGGای بGGا بGGیرون از هGGم جGGدا نGGمود .بGGه هGGمین دلGGیل بGGخش زیGGاد داده هGGا کGGه در مGGورد
م GGرح GGل ٔه س GGوم ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد م GGی ت GGوان GGد در م GGورد م GGرح GGل ٔه چ GGارم ص GGدق ن GGمای GGند و ای GGن ام GGر
شGباهGت زیGاد بGا ده مGورزی یGک ـ چGار نGیز دارد .ایGن جGا مGانGند مGرحGله هGای پGیشین ،انGکشاف
هGGای بGGسیار مGGوازی بGGا وادی کGGویGGته صGGورت گGGرفGGته انGGد .مGGونGGدیGGگک چGGارم بGGه تGGریGGن نGGمونGGه بGGرای
مGقایGسه بGا دمGب سGعادت دوم  -سGوم در کGویGته مGی بGاشGد) .شGکل سGوم۵۲ .ب ،سGوم (۵۳ .بGا
آن کGGه دمGGب سGGعادت اول نGGیز بGGرخGGی از ایGGن خGGصوصGGیت هGGای ایGGن مGGرحGGله را دارا مGGی بGGاشGGد.
مGمکن مGهم تGریGن نGمونGه رابGطه هGا در وجGود کGاربGرد نGقش هGای جGانGداران در دمGب سGعادت دوم
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ـ سGGوم ،کGGه هGGمانGGندی زیGGادی بGGا مGGونGGدیGGگک دارنGGد ،مGGشاهGGده نGGمود .دمGGب سGGعادت سGGوم ،هGGمانGGند
مGونGدیGگک ٫٫ ،ظGرف هGای کGویGته یGک کGاهGش جGالGب را در کGاربGرد عGنصر هGای خGشن هGندسGی
و اف GGزای GGش خ GGط ه GGای اف GGقی س GGاده در ای GGن ن GGگاره ه GGا ن GGشان م GGی ده GGد).ال GGکاک Alcock،در
فGیرسGرویGس .(۱۹۵۶ ،از اثGرهGایGی کGه بGه دسGت آمGده انGد ،چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه بGه صGورت
عGموم ،ظGرف هGای دمGب سGعادت دوم ـ سGوم هGمانGندی زیGادی بGا مGونGدیGگک چGارم بGه ویGژه چGارم
 ،۱در ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا ،اس GGلوب ت GGنوع ت GGزی GGنی دارن GGد .ای GGن را ب GGای GGد ی GGادآور ش GGد ک GGه ن GGقش ه GGای
جGانGداران در هGر دو سGاحٔ Gه مGونGدیGگک و دمGب سGعادت دوم  -سGوم بGا ظGرف هGای بGه اصGطالح
٫٫کGولGی  KuliکGه در جGنوب بGلوچسGتان یGافGت شGدنGد ،بGه ویGژه سGاحٔ Gه نGیندواری ،Nindowari
)کGاسGال (۱۹۶۶ ،شGباهGت دارنGد .امGا ،بGا انGدوه کGه پGیونGد فGرهGنگی اسGلوب کGار ظGرف هGای ٫٫
کولی ،،تا کنون پُرجنجال اند.
مGG G Gوازی مGG G Gهم دیGG G Gگر بGG G Gا مGG G GونGG G GدیGG G Gگک چGG G Gارم  ،۱حGG G Gضور مGG G Gعماری  ٫٫یGG G GادگGG G Gاری  ،،انGG G Gد .در
دمGب سGعادت هGم چGنان در مGونGدیGگک ،سGاحGه هGای اسGکان تخGریGب شGده انGد تGا بGر آن جGا یGک
سGکوی بGزرگ خشGتی بGسازنGد .در ایGن سGکو ،از کُGنده هGای خGشن سGنگ گGچ ،در کGنار دیGوار
جGGنوبGGی ،دراز چGGوکGGیی سGGاخGGته شGGده اسGGت .ایGGن جGGا شGGاهGGد هGGا نGGشان مGGی دهGGد کGGه دیGGوار هGGا
) بGGا ُلGGکی سGGه مGGتر( سGGکو را بGGا بGGخش هGGای پGGایGGینی تGGپه ،پGGیونGGد داده انGGد .دیGGوار اسGGاسGGی ایGGن
سGGکو بGGر خGGالGGیگاه کGGوچGGکی کGGه از سGGنگ سGGاخGGته شGGده اسGGت و دارای جGGمجه یGGی بGGدون االش Gهٔ
زی GGری GGن م GGی ب GGاش GGد ،ب GGنا ش GGده اس GGت .در ن GGزدی GGکی ای GGن س GGاخ GGتار هش GGت پ GGیکرهٔ زن ک GGه در م GGیان
ش GGان ب GGرخ GGی ب GGه ش GGیو ٔه  ٫٫ژوب ،،س GGاخ GGته ش GGده ان GGد ،ی GGاف GGت گ GGردی GGدن GGد .ب GGرای اول GGین ب GGار در
دمGGب سGGعادت سGGوم ،پGGیکره هGGای گGGاو یGGافGGت شGGده اسGGت کGGه بGGر پGGیشانGGی یGGکی از آن هGGا نGGقش
ی GGون GGی  Yoniـ ن GGماد آل GGه ج GGنسی و ت GGناس GGلی زن ط GGرزی ـ دی GGده م GGی ش GGود .اث GGر ه GGای دس GGتساز
دیGگر چGنین انGد :نGمونGه خGانGه هGا ) در مGونGدیGگک چGارم  ۱و قGلع ٔه سGید سGوم ،نGیز دیGده شGدنGد(،
جGغج ٔه گGلی ،ابGزار کGوچGک فGلزی ،کGاسGه هGایGی از سGنگ رخGام سGپیدُ ،مهGر هGا و ُمهGره ) سGنگ
الجGورد ،عGقیق و فGیروزه( .چGنین بGه بGنظر مGی آیGد کGه دمGب سGعادت سGوم ،آخGریGن مGرحGل ٔه مGهم
اسGکان پGیش از تGاریGخ در وادی کGویGته بGاشGد .تGاریGخبندی درسGتی کGه بGر اسGاس کGاربGن ،۱۴-
از دمب سعادت سوم صورت گرفته است ۲۶۵۲ ،پیش از عیسا را نشان می دهد.
در گGومGله ،بGسیاری از هGمانGندی هGایGی کGه مGیان گGومGله دوم و مGونGدیGگک سGوم ،دیGده شGده انGد
م GGی ت GGوان GGد در م GGورد م GGون GGدی GGگک چ GGارم  ،۱ن GGیز ص GGدق ن GGمای GGد .ب GGه ای GGن گ GGون GGه روش GGن م GGی گ GGردد ک GGه
بGGرخGGی از پGGیونGGد هGGا  /رابGGطه هGGای مGGیان ایGGن دو فGGرهGGنگ وجGGود داشGGته انGGد .بGGا آن کGGه یGGک نGGوع
هGمانGندی مGیان پGیکره هGای زنGان در بGخش آخGر گGومGله سGوم ،دیGده شGده انGد ،امGا ،خGط مGوازی
پGیشین مGیان ظGرف هGا دیGگر دیGده نGمی شGود .در گGومGله سGوم ،هGمانGندیGی کGه بGه وسGیل ٔه اسGلوب
ن GGقش ه GGا  ٫٫ظ GGرف ه GGای ک GGوی GGته ،،دی GGده م GGی ش GGد ،گ GGم ش GGده اس GGت .در ع GGوض ن GGقش ه GGای
س GGیاه/ن GGصواری و س GGرخ ب GGر س GGپید ک GGه ب GGر ظ GGرف ه GGای ل GGشم س GGرخ ت GGرس GGیم ش GGده ان GGد ،ن GGقش
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اسGGاسGGی را بGGه دوش مGGی کGGشند .مGGهم تGGریGGن شGGاخGGص ایGGن ظGGرف هGGای تGGزیGGینی هGGمانGGا کGGاربGGرد
دایGGره هGGای مGGتداخGGل و دریGGچه یGGی مGGی بGGاشGGد .ایGGن گGGونGGه نGGقش هGGای در جGGنوب افGGغانسGGتان بGGه
شGGدت شGGاز و نGGادر انGGد و اگGGر جGGایGGی هGGم دیGGده شGGده انGGد ،بGGه شGGکل تGGداخGGلی بGGوده اسGGت .بGGخش
زیGاد شGکل کGاسGه هGا و کGوزه هGایGی کGه در گGومGله ثGبت شGده انGد ،هGم چGنان در افGغانسGتان یGافGت
نش GGده ان GGد و ب GGیش ت GGر ب GGا آن ه GGای GGی ه GGمسوی دارن GGد ک GGه در ظ GGرف ه GGای ک GGوت دی GGجیان و ام GGری
مGGربGGوط بGGه وادی سGGند ،دیGGده شGGده انGGد .در ایGGن مGGورد حGGضور لGGبه هGGای دوچGGند در بGGسیاری از
کGوزه هGای تGزیGین شGدهٔ گGومGله ،جGالGب مGی بGاشGند .ایGن شGکل در افGغانسGتان بGسیار نGادر انGد و
اگر دیده هم شده به صورت تداخلی بوده اند.
وج GGود پ GGیون GGد /راب GGطه م GGیان ج GGنوب اف GGغانس GGتان و وادی س GGند ب GGه ص GGورت ک GGام GGل ،مح GGدود اس GGت.
ب GGسیاری ش GGاه GGد ه GGا از خ GGود م GGون GGدی GGگک و ی GGا ن GGمون GGه ه GGای GGی از ظ GGرف ه GGا در ک GGوت دی GGجیان و ی GGا
ام GGری ب GGه دس GGت آم GGده ان GGد .در خ GGود وادی س GGند ن GGمون GGه ه GGای ت GGماس ب GGه وج GGود الج GGورد مح GGدود
اسGت .دسGتساز هGای ایGن کGاوشGگاه هGا دارای خGصوصGیت هGایGی انGد کGه بGه صGورت عGموم بGه
نGGام فGGرهGGنگ  ٫٫هGGاراپGGیی ،،یGGاد مGGی گGGردد).نGGگاه کGGنید بGGه مGGغول .(۱۹۷۳ ،۱۹۷۰ ،راسGGتی کGGه
ظ GGرف ه GGای س GGیاه ب GGر س GGرخ ل GGشم در م GGون GGدی GGگک چ GGارم  ،۳-۲ت GGا ح GGدودی م GGعرف ظ GGرف ه GGای
هGاراپGی  Harappeanدر وجGود شGکل کGاسGه هGای مGی بGاشGند ،نGی شGیوه هGای تGزیGینی .در
روشGGنی کGGمبود تGGاریGGخبندی در سGGاحGGه هGGای و کGGاوشGGگاه هGGای افGGغانسGGتان ،نGGا مGGمکن اسGGت کGGه
بگوییم و یا رد نماییم که تا چی اندازه یی این دو ساحه با هم در پیوند و رابطه بوده اند.
در غGرب مGونGدیGگک مGهم تGریGن کGاوشGگاه هGمان شهGر سGوخGته مGی بGاشGد .مGرحGل ٔه اول  -سGوم در
ایGن جGا از دیGد فGرهGنگ مGادی بGا مGونGدیGگک چGارم هGمپیونGد انGد .ایGن کGاوشGگاه ،کGه پGیش تGر در
م GGوردش گ GGپ زده ش GGد ،ی GGک م GGرک GGز م GGهم شه GGری را ب GGرای ش GGیوهٔ ف GGره GGنگ م GGون GGدی GGگک چ GGارم م GGی
س GGازد .ب GGا آن ه GGم ،م GGرح GGل ٔه چ GGارم در شه GGر س GGوخ GGته ب GGه ص GGورت م GGنطقی ب GGا ان GGکشاف ه GGا در
م GGون GGدی GGگک اگ GGر چ GGی ت GGعداد ک GGم ن GGقش ظ GGرف ه GGا در آخ GGر ه GGای م GGون GGدی GGگک چ GGارم  ،۳-۲ب GGه ث GGبت
رسGیده انGد ،پGیونGد نGدارنGد .هGم چGنانَ ،دور بGامGپور در جGنوبشGرق ایGران هGمانGندی هGای زیGاد بGا
مGونGدیGگک چGارم  ،۲-۱شهGر سGوخGت ٔه اول ـ دوم و دوره هGای سGوم ـ پنجGم  ،۱دارد .ایGن مGتوازی
ه GGا ب GGه وس GGیله دی ک GGاردی )  :۱۹۷۰ج GGدول  (۵ب GGه ص GGورت فش GGرده ب GGیان ش GGده ان GGد .ب GGسیاری از
ن GGماد ه GGای شه GGر س GGوخ GGت ٔه چ GGارم م GGوازی ب GGا ب GGام GGپور پنج GGم  -ش GGشم ،دارن GGد .در ای GGن م GGیان ک GGوزه
هGGای ُقGGتی مGGانGGند سGGیاه بGGر خGGاکسGGتری کGGه دارای نGGقش هGGای جGGانGGداران و هGGندسGGی انGGد کGGه بGGه
ص GGورت اف GGقی رس GGم ش GGده ان GGد و در شه GGر س GGوخ GGته ی GGاف GGت ش GGدن GGد ،ش GGباه GGت آش GGکاری ب GGا ک GGاس GGه
هGGایGGی دارنGGد کGGه در بGGامGGپور شGGشم و کGGاوشGGگاه هGGایGGی در جGGزیGGره نGGمای عGGمان در خGGلیج پGGارس
یافت شده اند.
شهGGر سGGوخGGته و بGGامGGپور بGGرخGGی تGGوازی هGGا را بGGا مGGرحGGل ٔه آخGGر چGGارم ب ،در تGGپ ٔه یGGحیا نGGشان مGGی
ده GGد .ب GGسیاری از ظ GGرف ه GGای س GGیاه ب GGر خ GGاکس GGتری ک GGه در ی GGحیای چ GGارم ب و شه GGر س GGوخ GGته
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یGافGت شGده انGد ،نGمایGشگر پGیونGد مGهم مGیان دو کGاوشGگاه را نGشان مGی دهGند .ایGن ظGرف هGای
سGیاه بGر خGاکسGتری بGه صGورت عGموم در غGرب یGحیا یGافGت نشGده انGد ،امGا ،از سGوی دیGگر ،بGه
ص GGورت گس GGترده در ش GGرق ،ب GGه ش GGمول ب GGلوچس GGتان و ج GGنوب خ GGلیج پ GGارس ،راه ی GGاف GGته ان GGد .ای GGن
ظGرف هGا پGیونGد دوسGوی اسGاسGی ،اگGر نGی کGامGل ،را مGیان یGحیای چGارم ب ،شهGر سGوخGته سGوم
 چ GGارم و ک GGاوش GGگاه ه GGای ج GGنوب اف GGغانس GGتان ن GGشان م GGی ده GGد .ه GGم چ GGنان در ی GGحیای چ GGارم بحGضور بGسیار زیGاد کGاسGه هGای سGنگی کGه در مGرحGله هGای گGونGه گGون تGولGید گGردیGده ،دیGده شGده
اسGت .ایGن گGونGه کGاسGه هGای سGنگی در بGین النهGریGن هGنگام فGرمGانGروایGی خGانGدان آغGازی ،دوم -
سGوم الGف ،یGافGت شGده انGد ).از دیGد بGاسGتانGشناسGی ،بGه دور فGرمGانGروایGی خGانGدان آغGازی یGا
اول GGی در ب GGین النه GGری GGن ب GGه ک GGار م GGی رود .زم GGان ف GGرم GGان GGروای GGی دوم م GGیان  ۲۵۰۰ -۲۶۰۰و س GGوم
الGGف مGGیان  ۲۳۷۵ -۲۵۰۰پGGیش از عGGیسا ،بGGوده اسGGت .طGGرزی( .ملGGبرگ ـ کGGارلGGوسGGکی ) ،۱۹۷۰
 ۱۰۷۲الGف ،ب( .نGظر داده انGد کGه تGپه یGحیا مGرکGز تGولGید ایGن کGاسGه هGای سGنگی بGوده اسGت کGه
بGه صGورت مسGتقیم بGه بGین النهGریGن ارسGال مGی شGده انGد .یGحیای چGارم ب ،مGمکن مGرکGز تGولGید
چ GGنین دس GGتساز ه GGای س GGنگی ب GGه ه GGمان گ GGون GGه ک GGه د رم GGورد شه GGر س GGوخ GGته و الج GGور گ GGفتیم ب GGوده
ب GGاش GGد .اس GGتدالل ه GGمان GGندی در م GGورد ک GGاوش GGگاه ت GGل اب GGلیس  Tal - i Iblisک GGه در غ GGرب GGی ت GGری GGن
بGخش جGای دارد و دارای مGقدار زیGاد مGس و گGویGا دارای کGوره هGای ذوب بGوده ،صGورت گGرفGته
است ) کالدول.(۱۹۶۷ ،Caldwell ،
در تGرکمنسGتان پGیونGد /رابGطه قGابGل تGوجGه مGیان آخGریGن مGرحGل ٔه نGمازگGاه سGوم ،مGرحGل ٔه گGیوکGسیر
در ب GGخش رش GGد ف GGره GGنگی آن گ GGون GGه ک GGه در م GGون GGدی GGگک ب GGود ،ج GGری GGان داش GGته اس GGت .ب GGا آن ه GGم در
پ GGای GGان دور ن GGمازگ GGاه س GGوم ،گ GGاوش GGگاه ه GGا در دل GGتا ه GGای ت GGدزن  ،Tedzen Deltaدر ش GGرق
تGرکمنسGتان مGتروک مGانGد ،و بGا ایGن کGار هGمانGندی نGزدیGک فGرهGنگی مGیان ایGن سGاحGه هGا پGایGان
یGGافGGت .بGGه هGGر روی ،اثGGر هGGای قGGابGGل مGGقایGGسه را مGGی تGGوان در کGGاوشGGگاه هGGای نGGمازگGGا چGGارم در
مGرکGز تGرکمنسGتان دیGد ).مGاسGون و سGریGانGیدی .(۱۱۱ -۹۷ :۱۹۷۲ ،در ایGن مGرحGله هGا ،جGای
هGای بGزرگ و کGوچGک بGه دسGت آمGد کGه بGیش تGر آن هGا بGر روی زمGین بGکر سGاخGته شGده و چGنین
آوازه هGایGی را بGه مGیان آورد کGه در آن هGا مGردمGان تGدزن سGاکGن بGوده انGد .بGه صGورت یGقین ایGن
مGG GرحGG Gله را مGG Gی تGG Gوان دوران ظGG Gرف هGG Gای لGG Gشم سGG Gیاه بGG Gر سGG Gرخ را کGG Gه بGG Gر آن هGG Gا نGG Gقش هGG Gای
ه GGندس GGی ک GGار ش GGده اس GGت ،دانس GGت .ن GGقش ه GGا و ب GGرخ GGی ش GGکل ک GGاس GGه ه GGا ب GGا آن چ GGی ک GGه در
مGGونGGدیGGگک چGGارم  ،۳-۲یGGافGGت شGGدنGGد ،هGGمانGGندی دارنGGد ،امGGا ،انGGدازه هGGمانGGندی نGGی بGGه آن مGGقدار
اسGGت کGGه در نGGمازگGGاه سGGوم دیGGده شGGده اسGGت .یGGک نGGوع ظGGرف لGGشم کGGمرنGGگ در بGGرخGGی سGGاحGGه
هGGای یGGافGGت شGGده کGGه نGGمایGGانGGگر تGGداوم ظGGرف هGGای پGGیشین مGGی بGGاشGGند .یGGک بGGخش ظGGرف هGGای
خGGاکسGGتری لGGشم بGGا تGGزیGGین هGGای مGGورد تGGوجGGه بGGه شGGکل کGGاسGGه هGGای دیGGوار دار بGGه مGGقدار کGGم ،بGGه
ویGژه در سGاحGه هGای غGربGی دیGده شGده انGد .امGا ،ظGرف هGای خGاکسGتری نقشGدار یGافGت نشGده
اند.
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پGیکره هGای کGوچGک زنGان بGا نGمونGه هGای نGشانGه گGذاری و یGا بGرش در نGمازگGاه چGارم یGافGت شGده
انGد .پGیکره هGایGی بGا مGوی هGای آراسGته و چGوتGی کGه بGر پسGتان هGا یGا عGقب سGر فGرو افGتاده انGد،
عGGمومGGیت داشGGته انGGد .در دوره آخGGر نGGمازگGGاه چGGارم ،یGGک پGGیکره نGGیم بGGرجسGGت ٔه زن یGGافGGت شGGده کGGه
در م GGرح GGل ٔه پنج GGم اه GGمیت زی GGاد ی GGاف GGت اس GGت .مه GGر ه GGای ج GGداگ GGان GGه ه GGندس GGی ک GGه از س GGنگ و گ GGل
سGاخGته اشGده انGد بGا مGرحGل ٔه چGارم پGیونGد دارنGد .آخGر ،قGابGل تGوجGه اسGت کGه یGادآوری نGمایGیم کGه
نGGشانGGه هGGای کGGوچGGک از آهGGن در مGGیان تGGفالGGه هGGای مGGس در کGGوره هGGایGGی کGGه بGGا کGGاوشGGگاه هGGای
مGGرحGGل ٔه چGGارم پGGیونGGد دارنGGد ،دیGGده شGGده انGGد .پGGدیGGداری آهGGن در ایGGن مGGرحGGل ٔه پGGیش ،بGGسیار جGGالGGب
اسGت در حGالGی کGه حGضور تGوتGه هGایGی آهGن و یGا ابGزار هGای بGرونGزی در مGونGدیGگک چGارم را در
ذهن تداعی می نمایند.
سGGه تGGاریGGخیابGGی درسGGت کGGاربGGن  ،- ۱۴نGGمازگGGاه چGGارم را مGGیان حGGدود  ،۲۹۰۰- ۲۶۰۰پGGیش از
عGیسا ،قGرار مGی دهGد) .دالGس .(۱۹۷۳:۱۵۹ ،در حGالGی کGه هGمانGندی نGزدیGک در فGرهGنگ مGادی
کGGه نGGمازگGGاه سGGوم و مGGونGGدیGGگک سGGوم ـ چGGارم را نGGشانGGی نGGموده بGGود ،در ایGGن مGGرحGGله نGGاپGGدیGGد مGGی
گGGردد ،امGGا ،نGGشانGGه هGGای پGGیونGGد دورنGGی و دو جGGانGGبه در ایGGن بGGخش دیGGده مGGی شGGونGGد .ظGGرف هGGای
سGGیاه ـ بGGر ـ سGGرخ لGGشم هGGمانGGندی زیGGادی بGGا مGGونGGدیGGگک چGGارم  ،۳-۲دارد و پGGیکره هGGا هGGمراه بGGا
مهGGر نGGیز .بGGا آن هGGم مGGشکل هسGGت کGGه ایGGن هGGمانGGندی را بGGه خGGاطGGر مGGشکل زمGGانGGبندی و کGGمبود
داده ها از شمال افغانستان ،ارزیابی درست نمود.
موندیگک  :مرحل ٔه پنجم
در دن GGیای ب GGاس GGتان GGشناس GGی ه GGیچ ج GGای دی GGگر در اف GGغانس GGتان و ی GGا س GGاح GGه ه GGای ن GGزدی GGک ب GGا
مGونGدیGگک پنجGم ،قGابGل مGقایGسه نیسGتند .در کGنار مGونGدیGگک ،در هGیچ جGای دیGگر پGیش از تGاریGخ
کGه در افGغانسGتان کGاوش صGورت گGرفGته انGد ،نGشانٔ Gه اسGکان دیGده مGی شGونGد .کGاسGال در ایGن
زمGینه اشGاره یGی بGه گGونGه یGی از تGوازی بGا فGرهGنگ چُسGت ) کGهن تGریGن شهGر در ازبکسGتان کGه
تGاریGخش مGیان دورهٔ مGفرغ ـ ایGن دوره پGس از پGایGان دوران نGوسGنگی شGروع مGی شGود و مGیان
 ۳۳۰۰و  ۱۲۰۰پGGیش از عGGیسا دوام مGGی نGGمایGGد .دورهٔ آهGGن مGGیان  ۱۲۰۰و  ۵۰۰پGGیش از عGGیسا
داوم مGGی آورد و بGGا کGGاربGGرد خGGط ،پGGایGGان مGGی یGGابGGد .طGGرزی ـ و آهGGن مGGی رسGGد ) .واژ ٔه چُسGGت،
پ GGارس GGی اس GGت و م GGعنای ت GGیز و چ GGاالک را دارد .ط GGرزی( در وادی ف GGرغ GGان GGه در ازبکس GGتان ک GGه
تGاریGخ آغGاز هGزارهٔ اول پGیش از عGیسا را نGشان مGی دهGد ،نGموده اسGت ).مGاسGون و سGریGنیدی،
 .(۵-۱۶۴ :۱۹۷۲ظGGرف هGGای آغGGاز دوره آهGGن کGGدام خGGط مGGوازی بGGا مGGرحGGل ٔه پنجGGم در مGGونGGدیGGگک
ن GGدارد .ال GGبته ب GGا ظ GGرف ه GGای ی GGاز اول  ،Yazک GGه در ج GGنوبش GGرق ت GGرکمنس GGتان ق GGرار دارد ،چ GGنین
ت GGوازی را م GGی ت GGوان دی GGد).م GGاس GGون و س GGری GGان GGیدی .(۶۳-۱۵۸ :۱۹۷۲ ،ای GGن ظ GGرف ه GGای ی GGاز ب GGه
نGوبGت خGویGش هGمانGندیGی را بGا ظGرف هGای پGایGان دور ٔه بGرونGز ،مGربGوط نGمازگGاه شGشم کGه شGامGل
ظGرف هGای خGاکسGتری نGیز مGی شGونGد ،دارد .در حGقیقت امGر ،هGمانGندی آشGکاری مGیان ظGرف
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ه GGای ی GGاز اول و م GGون GGدی GGگک ش GGشم دی GGده ش GGده اس GGت) م GGاس GGوم و س GGری GGنان GGیدی.(۱۶۱ :۱۹۷۲ ،
پGیونGد دو جGانGبه بGعدی بGسیار جGالGب اسGت زیGرا چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ظGرف هGای مGونGدیGکگ
پنجGم بGا مGونGدیGگک شGشم کGه پGیونGد نGزدیGک بGا فGن دوران آهGن دارد ،رابGط ٔه بGیش تGری دارد .بGه
ای GGن گ GGون GGه ب GGسیار م GGمکن هس GGت ک GGه م GGمکن م GGرح GGل ٔه پنج GGم ب GGه آغ GGاز دوران آه GGن پ GGیون GGد ب GGیش ت GGری
داشGGته بGGاشGGد تGGا پGGایGGان دور ٔه بGGرونGGز .الGGبته در لحGGظه هGGای کGGنونGGی ایGGن هGGا هGGمه بGGا مGGشکل هGGایGGی
ه GGمراه ان GGد ت GGا آن گ GGاه GGی ک GGه ک GGاوش ه GGای ب GGیش ت GGری در م GGون GGدی GGگک ی GGا دی GGگر ک GGاوش GGگاه ه GGای
افغانستان به ویژه در شمال ،صورت بگیرند.
شمال افغانستان
کاوشگاه های آقچه یی
هGیت بGاسGتانGشناسGی روسGی زیGر نGظر مGاسGون ،یGک سGلسله کGاوشGگاه هGا و سGاحGه هGایGی را در
شهGر آقGچه در شGمال افGغانسGتان نGشانGی نGمود .بGا انGدوه کGه تGاکGنون تGنها یGک گGزارش ابGتدایGی
در ایGGن مGGورد بGGه دسGGت نشGGر سGGپرده شGGده اسGGت).سGGریGGانGGیدی ۱۹۷۱ ،الGGف( .ایGGن کGGاوشGGگاه هGGا
دش GGلی  ،Dashliن GGام گ GGذاری ش GGدن GGد ک GGه دارای ش GGماره ی GGک ت GGا ده م GGی ش GGده ان GGد .ت GGمام س GGطح
زمGین ایGن سGاحGه هGا داری بGقایGایGی بGوده انGد .امGا ،دو تGا تGنها کGاوش شGدنGد .ایGن هسGت نGگاه
فشرده در مورد داده های به دست آمده ) .شکل سوم.(۵۶ .
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شGGکل سGGوم :۵۶.کGGاوشGGگاه دشGGلی نGGزدیGGک شهGGر آقGGچه ،فشGGردهٔ رقGGم هGGای بGGه دسGGت آمGGده(  .بGGه
وسیل ٔه سریانیدی۱۹۷۱ ،الف(.
معماری
دشلی اول
در بGخش مGهم ایGن کGاوشGگاه یGک دژ مGثلث شGکل سGاخGته وجGود داشGته کGه از خشGت خGام بGوده
اسGGت.( ۱۰۰مGGتر در یGGک سGGو و دیGGوار هGGای بGGا ُلGGکی  ۳- ۴مGGتر( و نGGشیمنگاه هGGای مGGربGGوط .در
گGوشGه یGی و در درازی دیGوار هGای مGیانGی ایGن قGلعه ،بGرج هGای مGدور و نGیمه مGدور قGرار داشGته
انGG Gد .ایGG Gن را مGG Gی تGG Gوان یGG Gک نGG GمونGG Gه از مGG Gعماری دژهGG Gای اولGG Gی ویGG Gژه یGG Gی در ایGG Gن بGG Gخش دنGG Gیا
دانسGت .داخGل قGلعه بGا یGک تGعداد اتGاقGک هGای کGژ و پGیچ کGه بGدون کGدام نGقشه و پGالن سGاخGته
شGGده انGGد ،پُGGر مGGی بGGاشGGد .یGGک تGGعداد اتGGاقGGک هGGای دیGGگر در کGGنار دیGGوار هGGای دژ سGGاخGGته شGGده
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بGGوده اسGGت کGGه مGGی تGGوان بGGه خGGاطGGر حGGضور تGGعدا زیGGاد فGGالخGGن در آن جGGا گGGمان بGGرد کGGه مGGمکن
کGGار دفGGاعGGی را بGGه دوش داشGGته انGGد .بGGخش هGGای سGGاکGGنان بGGا گGGل زرد پGGوش شGGده بGGودنGGد ،و بGGا
رواق ه GGای GGی در دی GGوار و اج GGاق ه GGا ،م GGشخص م GGی گ GGردن GGد .ت GGنها دو س GGطح م GGهم س GGاخ GGتمان
ردی GGاب GGی ش GGدن GGد و از ه GGر دو آش GGکار ش GGد ک GGه ب GGه ت GGازگ GGی س GGاخ GGته ش GGده ان GGد .ای GGن گ GGون GGه ق GGلعه و
نشیمنگاه های در کاوشگاه دیگر دشلی تکرار شده اند.
دشلی دوم
در دشGGلی دوم دو گGGورسGGتان مGGراسGGم گGGونGGه یGGی از قGGوچ ،کGGشف شGGدنGGد .ایGGن هGGا اسGGکلیت کGGامGGل
قوچ بزرگ بوده که در چاه یی نهاده شده و با چند تا کاسه سفالی همراه بوده اند.
دشلی سوم
ک GGاوش ه GGا در ای GGن ک GGاوش GGگاه ب GGار دی GGگر ی GGک پ GGالن اس GGاس GGی را ب GGه ش GGمول ی GGک ق GGلعه و س GGاح GGه
نGشیمن را نGشان داد .امGا ،در سGاحGه مGرکGزی نGشیمنگاه یGک عGمارت بGزرگ دایGره یGی ( بGا قGطر
 ۳۶مGGتر( وجGGود داشGGته اسGGت .در ایGGن جGGا نGGه بGGرج مGGثلثی کGGه بGGه دیGGوار دایGGره یGGی بGGیرونGGی پGGیونGGد
داشGته ولGی گسGترش یGافGته بGودنGد ،دیGده شGده انGد .دو مGتر دور تGر از دیGوار دایGره یGی خGارجGی
یGک دیGوار دایGره یGی داخGلی سGاخGته شGده اسGت .فGضای مGیان دو دیGوار بGه بGخش هGایGی تGقسیم
شGGده کGGه بGGرخGGی از آن هGGا بGGا سGGاحGGه درونGGی دسGGترسGGی و هGGمه بGGه بGGرج هGGا نGGیز راه داشGGته انGGد.
تنها یک مدخل خارجی برای تمام این ساختمان ردیابی شده است.
چ GGند ت GGا ات GGاق GGک ه GGا ب GGرای ت GGحکیم دی GGوار داخ GGلی س GGاخ GGته ش GGده ان GGد .در م GGرک GGز ،ی GGک س GGاخ GGتمان
بGGزرگ مGGثلثی وجGGود دارد .عGGمارت بGGه اتGGاق هGGایGGی تGGقسیم شGGده کGGه یGGکی از آن هGGا دارای رواق
دیGوار نGقاشGی شGده یGی دارد ،در حGالGی کGه دیGوار هGای دیGگر دارای رواق هGای بGزرگ بGوده در
آن ها نشانه های سوختگی ،ممکن با کارکرد دینی ،دیده شده اند.
گGGورسGGتان هGGایGGی در دو سGGوی کGGاوشGGگاه و در داخGGل سGGاخGGتمان هGGای خGGودی دیGGده شGGده انGGد.
گGورسGتان هGای کGنار کGاوشGگاه تGنها چGقوری هGای سGاده کGه بGا خشGت خGام پGوشGیده شGده انGد،
م GGی ب GGاش GGند .جس GGد ه GGا ق GGات ش GGده و ب GGه س GGوی ش GGمال ق GGرار داده ش GGده ان GGد و ت GGنها ب GGا چ GGند ت GGا
ک GGاس GGه س GGفال ه GGمراه ب GGوده ان GGد .گ GGور ه GGای داخ GGل ع GGمارت دای GGره ی GGی ت GGفاوت زی GGادی داش GGتند.
اسGGلوب بGGه خGGاکسGGپاری هGGمسان بGGوده ،امGGا ،بGGا ایGGن جسGGد هGGای فGGردی نGGی تGGنها بGGا کGGاسGGه هGGای
سGGفالGGی ،بGGل سGGنجاق هGGای فGGلزی ،آیGGنه هGGا ،گGGردنGGبند ،انگشGGتری و کGGاسGGه هGGای سGGنگی ،هGGمراه
بGGوده انGGد .هGGم چGGنان در داخGGل عGGمارت دایGGره یGGی قGGبر گGGنبد داری بGGه دسGGت آمGGد کGGه فGGاقGGد جسGGد
ها بود ،اما یک تعداد زیاد کاسه های سفالی در آن یافت شده است.
ظرف های سفالی
کGاوشGگران سGه تGقسیبندی مGهم در مGیان ظGرف هGای بGه وجGود آورده انGد :چGرخGساز ،دسGتساز
و خGاکسGتری .ظGرف هGای چGرخGساز از یGک گGل بGا رنGگ روشGن ( زرد سGرخGیدار ( سGاخGته شGده
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و شGکل کGاسGه هGای بGه گGونGه کشGتی بGوده انGد .چGنین بGه نGظر مGی آیGد کGه ظGرف هGای دسGتساز
از گGونGه هGای عGادی بGرای اسGتفادهٔ عGموم بGوده و شGباهGت زیGاد بGه ظGرف هGایGی دارد کGه در َدور
پGیش از تGاریGخ در افGغانسGتان بGه فGراونGی دیGده شGده انGد .یGک تGعداد کGم ،امGا مGهم ،کGاسGه هGا از
گل خاکستری ساخته شده و دارای شکل پیاله های کره یی با نقش و نگار ها می باشند.
دیگر دستساز های سنگی
ابGGزار هGGای سGGنگی بGGه انGGدازه هGGای گGGونGGه گGGونGGه و دارای تGGیغه هGGا و نGGاوک هGGا وجGGود داشGGته انGGد.
ه GGم چ GGنان اب GGزار ه GGای ف GGلزی م GGختلف ب GGه ش GGمول  :ت GGیغ ری GGش ت GGراش GGی ،گ GGردن GGبند ه GGا ،آی GGنه ه GGا،
سGGنجاق هGGا ،کGGارد هGGا ،خنجGGر هGGا ،تGGیغ هGGای دنGGدانGGه دار ،تGGبر هGGا و انگشGGتری نGGقره یGGی دیGGده
شGGده انGGدُ .مهGGر هGGای دارای نGGقش هGGای هGGندسGGی کGGه از سGGنگ سGGاخGGته شGGده انGGد ،سGGفال هGGا و
ابGزار فGلزی نGیز کGشف شGده انGد .بGر دو ُمهGر سGنگی نGقش یGک جGانGدار )یGک گGژدم و یGک شGیر
ب GGال GGدار( ح GGک ش GGده اس GGت .در ای GGن ج GGا م GGیله ه GGای چ GGرخ GGی س GGفال GGی و س GGنگی و درف GGش ه GGای
اسGGتخوانGGی نGGیز یGGافGGت شGGده انGGد .مهGGره هGGایGGی از سGGنگ هGGای نGGیمقیمتی در روی زمGGین دشGGلی
اول با توته هایی از پیکره های جانداران دیده شده اند.
پیوند های بیرونی و خارجی
بGGنابGGر بGGه مGGقدار کGGم رقGGم هGGای کGGه بGGه دسGGت داریGGم ،بGGسیار دشGGوار هسGGت کGGه آن را بGGا کGGاوشGGگاه
هGGای دیGGگر بGGه مGGقایGGسه گGGرفGGت .سGGریGGانGGیدی )۱۹۷۱الGGف (۳۴:بGGه ایGGن بGGاور اسGGت کGGه آن چGGی در
کGGاوشGGگاه هGGا و سGGاحGGه هGGا در آقGGچه وجGGود دارنGGد ،مGGی تGGوان بGGه بGGخش زیGGاد افGGغانسGGتان شGGمال
صGGدق نGGمایGGد .امGGا ،انGGدازه آگGGاهGGی مGGا چGGنان نGGاچGGیز اسGGت کGGه چGGنین نGGتیجه گGGیری پGGیش از وقGGت
مGGی بGGاشGGد .یGGگانGGه مGGواد قGGابGGل مGGقایGGسه کGGه از داخGGل افGGغانسGGتان بGGه دسGGت مGGی آیGGند مGGربGGوط بGGه
 ٫٫پGGرسGGتش بGGز در دوران نGGوسGGنگی ،،مGGی بGGاشGGد کGGه در درهٔ کGGور بGGه دسGGت آمGGده انGGد)دوپGGری،
 .(۱۹۷۲ع GGالوه ب GGر آن چ GGنین ف GGرض ش GGده اس GGت ک GGه  ٫٫پ GGرس GGتش ب GGز در دوران ن GGوس GGنگی ،،ب GGه
صGGورت دقGGیق مGGعاصGGر بGGا اثGGر هGGای یGGافGGت شGGده در داشGGلی مGGی بGGاشGGند .نGGکته اسGGاسGGی هGGمانGGا
مGG GراسGG Gم بGG Gه گGG Gور سGG Gپاری گGG Gاو اهGG Gلی در هGG Gر دو کGG GاوشGG Gگاه مGG Gی بGG GاشGG Gد .کGG GمجانGG Gی اثGG Gر هGG Gای
بGGاقGGیمانGGده در در ٔه کGGور ،مGGانGGع هGGمانGGند سGGازی را در مGGیان فGGرهGGنگ مGGادی کGGه حGGال در دسGGترس
هس GGتند ،م GGی گ GGردد .دو ت GGاری GGخگذاری درس GGت ک GGارب GGن  ،۱۴ -ب GGرای اث GGر ه GGای درهٔ ک GGور  ۱۸۸۰و
 ۲۱۹۰پGیش از عGیسا دریGافGت شGده انGد .بGه ایGن گGونGه تGاریGخ اثGر هGای درهٔ کGور را مGی تGوان در
مGیان آخGر عGصر بGرونGز قGرار داد .مGهم تGر ایGن کGه اگGر اثGر هGای در ٔه کGور را هGمعصر کGاوشGگاه
هGای داشGلی بGدانGیم ،ایGن امGر مGی تGوانGد آن را مGعاصGر بGا فGرهGنگ کGوچGیگری در هGمین دوران
بGنمایGد .بGه ایGن گGونGه یGک نGوع هGمانGندی نسGبی را مGی تGوانGد مGیان اثGر هGای داشGلی و بGقایGای
عGصر بGرونGز /آهGن کGه از نGزدیGک هGای تGاشGقرغGان )گGویGن (Gouin، ۱۹۷۲ ،بGه دسGت آمGده انGد،
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نGGشان بGGدهGGد .بGGا آن هGGم ،تGGا آن گGGاهGGی کGGه گGGزارش هGGای بGGیش تGGری در مGGورد بGGقیه هGGای ظGGروف
سفالی به دست آید ،ناممکن است که به نوع پیوند ها و رابطه ها پی برد.
هGG GمانGG Gندی هGG Gای جGG Gدی و پُGG GرمGG Gفهوم را مGG Gمکن بGG Gتوان مGG Gیان داشGG Gلی و شGG GمالشGG Gرق ایGG Gران دیGG Gد
)س GGری GGان GGیدی۱۹۷۱ ،ال GGف (۳۴ :ـ ه GGم چ GGنان ت GGپ ٔه ش GGاه دوم ،ت GGپ ٔه ت GGورن GGگ  Turengس GGوم و ت GGپهٔ
حGصار .بGر اسGاس دیGد سGریGانGیدی )۱۹۷۱الGف (۳۵ :مGناسGبت هGای بGه هGم پGیوسGت ٔه بGیش تGر را
م GGی ت GGوان داش GGلی و ن GGمازگ GGاه ش GGشم ب GGر اس GGاس ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی دی GGد .ای GGن ه GGمان GGندی ب GGر
اسGGاس شGGکل کGGاسGGه هGGا ،بGGه ویGGژه گGGونGGه هGGای پGGایGGه دار و حGGضور ظGGرف هGGای خGGاکسGGتری دیGGد.
وجGGود ایGGن گGGونGGه شGGکل کGGاسGGه هGGا دیGGده شGGده اسGGت) .مGGاسGGون و سGGریGGانGGیدی،۴۶-۱۳۴ :۱۹۷۲ ،
هGGلوپGGونGGیا ( ،۱۹۷۲ ،امGGا ،در کGGاوشGGگاه هGGای داشGGلی از وجGGود ظGGرف هGGای سGGرخ لGGشم صGGیقل
شGده کGه در تGرکمنسGتان دیGده شGده اسGت ،خGبری نیسGت .هGمانGندی را مGی تGوان در گGروه هGای
دیGGگر دسGGتساز دیGGد و بGGه ایGGن گGGونGGه بGGا نGGگاهGGی عGGمومGGی بGGه گGGزارش هGGای نشGGر شGGده بGGه مGGشکل
مGGی تGGوان پGGیونGGد هGGا را روشGGن سGGاخGGت .هGGم چGGنان مGGقایGGس ٔه ظGGرف هGGای را مGGی تGGوان بGGا فGGرهGGنگ
آخ GG Gر ع GG Gصر ب GG Gرون GG Gز در ت GG Gیمارگ GG Gاره  Timargarhه GG Gای اول و دوم در وادی س GG Gوات ،ش GG Gمال
پاکستان دید).دانی ،۱۹۶۷،۱۹۷۴ ،ستاکول.(۱۹۶۹ ،Stacul ،
ب GGا آن ک GGه ح GGال و وض GGع پ GGیش از ت GGاری GGخ در ش GGمال اف GGغانس GGتان ب GGه م GGشکل م GGی ت GGوان GGد ارزی GGاب GGی
گ GGردد ،ام GGا ،م GGی ت GGوان ب GGر ب GGرخ GGی ن GGکته ه GGای م GGهم اش GGاره ن GGمود (۱) :م GGناس GGبت ه GGای دو ج GGان GGبه
نGشان مGی دهGند کGه اثGر هGای داشGلی ،مGمکن تGاریGخش بGه مGیان و یGا آخGر هGزارهٔ دوم پGیش از
ع GGیسا م GGی رس GGد (۲) ،وج GGود ه GGمبود ه GGای س GGاک GGن زراع GGتی ،ب GGه وی GGژه ج GGای ه GGای م GGورد به GGره
بGرداری ) مGانGند قGلعه هGا و دژ هGا( نGمایGانGگر حGضور سGاخGتار کGوچGی ـ زراعGتی در ایGن مGرحGله
بGاشGد (۳).رابGطه هGا و پGیونGد هGا مGیان ایGران شGمالGی ،تGرکمنسGتان جGنوبGی ،پGاکسGتان شGمالGی
و اف GGغانس GGتان ش GGمال GGی در ای GGن دوران در وج GGود ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی ب GGازت GGاب م GGی ی GGاب GGند) (۴ب GGا
وج GGود ه GGمان GGندی در ظ GGرف ه GGای س GGفال GGی و ب GGرخ GGی دی GGگر اب GGزار دس GGتساز ،ه GGمگون GGی در پ GGیکره
ه GGای زن GGان آن گ GGون GGه ک GGه پ GGیش ت GGر دی GGده ش GGد ،از م GGیان م GGی رود .ب GGه ج GGز از ای GGن ن GGکته ه GGای
اسGGاسGGی ،بGGسیار دشGGوار هسGGت کGGه دورهٔ پGGیش از تGGاریGGخ را در افGGغانسGGتان ،بGGه خGGاطGGر خGGالی
زم GGان GGبدی و س GGاح GGه ن GGگاری و ه GGمچنان داده ه GGای پ GGای GGه ی GGی ،را ب GGه درس GGتی ارزی GGاب GGی ن GGمود .ب GGه
صGورت یGقین ،نشGر کGامGل اثGر هGای داشGلی مGی تGوانGد یGک آغGازی بGرای از مGیان بGردن ایGن خGال
باشد اما ،آن هم یک آغازی خواهد بود.
حال و وضع پَسین ٔه پیش از تاریخ افغانستان  :نگاه فشرده
گGG GاهGG Gی کGG Gه اثGG Gر هGG Gای افGG GغانسGG Gتان بGG Gا دیGG Gگر آگGG GاهGG Gی بGG Gه دسGG Gت آمGG Gده از جGG Gای هGG Gای دیGG Gگر
 ٫٫ج GGهان ب GGاس GGتان GGی ی GGا ک GGهن ،،ن GGاس GGازگ GGاری دارن GGد ،ن GGتیجه وج GGود ک GGمی ن GGمون GGه ه GGای ب GGه دس GGت
آمGده مGی بGاشGد .در کGنار کGاوش هGا در مGونGدیGگک ،تGمام آگGاهGی مGا در مGورد دوره هGای پGسینهٔ
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پGGیش از تGGاریGGخ ،از چGGند تGGا کGGاوشGGگاه آزمGGون شGGدهٔ محGGدود مGGی مGGانGGد .بGGخش زیGGاد ایGGن هGGا در
جGنوب افGغانسGتان قGرار دارنGد .حGتا بGررسGی سGادهٔ نGوشGته هGا و ادبGیات بGاسGتانGشناسGی بGیانGگر
ایGن واقGعیت انGد کGه سGاحٔ Gه افGغانسGتان نGاشGناخGته تGریGن مGنطقه مGیان هGند و بGحیرهٔ مGدیGترانGه بGه
حساب می آيد.
بGه ایGن گGونGه هGر نGوع نGتیجه گGیری و یGا شGرح افGغانسGتان پGیش از تGاریGخ ،بGاسGتانGشناسGی را بGا
مشکل رو به رو می سازد.
در م GG Gیان ای GG Gن ه GG Gمه م GG Gشکل ه GG Gا ،دو ب GG Gخش از ب GG Gاس GG Gتان GG Gشناس GG Gی اف GG Gغانس GG Gتان ب GG Gرجس GG Gته ت GG Gر
م GGی ب GGاش GGند .دس GGت ٔه اول ،وابس GGته ب GGه ش GGیوه و زم GGان GGبندی م GGی ب GGاش GGد ک GGه ب GGه ه GGمه ب GGخش ه GGای
بGررسGی هGای پGیش از تGاریGخ اثGر وارد مGی نGمایGند .بGخش دوم ،بGه آن دردسGر هGایGی پGیونGد دارد
کGGه رونGGد ویGGژه فGGرهGGنگی را در بGGر دارنGGد .از آن جGGایGGی کGGه بGGخش اول پGGیونGGد تGGنگاتGGنگ بGGا بGGخش
دوم دارد ،در این جا مورد گفت و گو قرار می گیرد.
اس GGاس GGی ت GGری GGن م GGشکل در م GGورد َدور پ GGیش از ت GGاری GGخ در اف GGغانس GGتان ،ن GGبود آگ GGاه GGی ک GGام GGل
) ب GGه ج GGز ک GGاوش ه GGای دوپ GGری( در م GGورد اف GGغانس GGتان م GGرک GGزی و ش GGمال GGی م GGی ب GGاش GGد .ب GGدون
دسGترسGی بGه ایGن گGونGه آگGاهGی ،نGامGمکن اسGت کGه بGتوان رقGم هGا را در مGورد جGنوب افGغانسGتان
در ی GGک ب GGررس GGی ف GGره GGنگی ق GGرار داد .ای GGن را ه GGم ب GGای GGد ی GGادآور ش GGد ک GGه رق GGم ه GGا در م GGورد ج GGنوب
افGغانسGتان بGه شGدت کGم ،تGوتGه تGوتGه و گسسGته از هGم مGی بGاشGند .مGونGدیGگک بGا تGمام محGدویGت
شGGیوهٔ کGGار ،یGGگانGGه جGGای هGGمراه بGGا قGGلع ٔه سGGید و ده مGGورزی مGGی بGGاشGGند کGGه آگGGاهGGی قGGابGGل تGGوجGGه
ارایGه نGموده انGد .بGه ایGن گGونGه ایGن جGا ،یGک اسGاس در زمGینه وجGود دارد امGا ،از آن جGایGی کGه
ک GGاوش ه GGا در ای GGن ج GGا ب GGه م GGشکل الی GGه و چ GGینه ن GGگاری و م GGسال GGه ه GGای ع GGملی ت GGوج GGه داش GGت ،از
کGGمبود آگGGاهGGی هGGای زیGGادتGGر در زمGGین ٔه گGGونGGه هGGای اسGGکان رنGGج مGGی بGGرد .در ایGGن زمGGینه کGGوشGGش
چ GGندان GGی )ب GGه ج GGز ب GGررس GGی دوران پ GGسین ٔه پ GGیش از ت GGاری GGخ در سیس GGتان( ک GGه ک GGاوش GGگاه ه GGا ب GGه
صGGورت مGGنظم و سیسGGتماتGGیک بGGررسGGی و آزمGGون گGGردیGGده بGGاشGGند ،تGGا بGGه آگGGاهGGی الزم در مGGورد
دگGGرگGGونGGی هGGا رخ داده در هGGمه بGGعد هGGا و مGGحتوای زنGGده گGGی هGGمبود هGGا بGGه دسGGت آیGGد ،صGGورت
نGGگرفGGته اسGGت .مGGشکل مGGربGGوط دیGGگر کGGمبود آگGGاهGGی در مGGورد نGGمونGGه هGGای خGGوراکGGی اسGGت و ایGGن
ک GGه چ GGی گ GGون GGه ان GGسان خ GGود را ب GGا ح GGال و وض GGع ب GGوم و َب GGر و م GGحیط اف GGغانس GGتان ه GGمسوی GGی و
تGطابGق داده اسGت .مGمکن بGزرگ تGر از ایGن و بGرتGر از آن نGیازی در مGورد افGغانسGتان پGیش از
تGGاریGGخ نGGباشGGد کGGه مGGا بGGه آگGGاهGGی مGGنظم و واقGGعی هGGمه جGGانGGبه ،صGGرف نGGظر از مGGنطق ٔه ویGGژه یGGی،
دسGGت بGGیابGGیم .اگGGر مGGی خGGواهGGیم کGGه بGGه ایGGن گGGونGGه آگGGاهGGی در آیGGنده دسGGت بGGیابGGیم ،بGGایGGد بGGرخGGورد
گ GGذش GGت ٔه م GGا را از خ GGط  ٫٫ی GGک ج GGای را ب GGرگ GGزی GGن و آن را ب GGکاو ،،ب GGه ب GGررس GGی ه GGای واق GGعی
مGتمرکGز نGمایGیم کGه هGمه زاویGه هGای یGک زیسGتگاه را و نGمونGه هGایGی از مGاده هGای خGوراکGی یGا
آن چGGی  ٫٫اقGGتصاد اولGGی و کGGهن  ،،یGGاد مGGی گGGردد ،در بGGر بGGگیرد) .هGGیگ  Higgsو جGGرمGGان
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 .(Jarman ، ۱۹۷۵ب GGدون دس GGت داش GGنت ب GGه آگ GGاه GGی در خ GGط زم GGاب GGندی دق GGیق ،ای GGن ام GGر ب GGه
شدت دشوار است تا مشکل ها و مسال های مشخص روند های فرهنگ را بررسی نمود.
اسGاسGی تGریGن کGار بGرای بGررسGی و تGوجGه بGه مGشکل هGای خGاص در رونGد فGرهGنگی ایGن اسGت
کGG Gه بGG Gدون شGG Gک بGG Gه مGG GسالGG Gه یGG Gی بGG Gه نGG Gام  ٫٫انGG Gتشار و گسGG Gترش ،،بGG Gه حGG Gیث مGG Gفهوم و مGG Gعنای
تشGریGحی ـ تGوضGیحی و فGایGده اش ،دقGت نGنمایGیم ).شGفر ۱۹۷۴ ،ب( .بGرای درک و آگGاهGی بGه
ان GGکشاف ه GGای GGی ک GGه م GGا ش GGاه GGد آن ه GGا در اف GGغانس GGتان ب GGوده ای GGم ای GGن هس GGت ک GGه چ GGنین رش GGد و
انGG Gکشاف را بGG Gه صGG Gورت حGG Gتمی نGG Gتیجه رونGG Gد بGG GومGG Gی دانسGG Gت تGG Gا ایGG Gن کGG Gه نGG Gفوذ هGG Gای بGG GیرونGG Gی
)ب GGین النه GGری GGن ،ت GGرکمنس GGتان و ی GGا وادی س GGند( .ی GGکی از اس GGاس GGی ت GGری GGن ن GGمون GGه ه GGمان GGا اه GGلی
سGازی جGانGداران و گGیاه هGا مGی بGاشGد .نGی تGنها ایGن امGر اکGنون مGمکن هسGت کGه از یGک رونGد
بGومGی اهGلی سGازی سGخن زد ،بGل بGایGد مGتوجGه بGود کGه در خGط دقGت بGه ایGن رونGد ،نGظریGه هGایGی
نGوی بGا اسGتفاده از رقGم هGا و داده هGای خGود افGغانسGتان ،شGکل مGی یGابGند .بGه صGورت سGنتی
ایGن بGاور وجGود داشGت کGه رونGد اهGلیسازی شGاهGد یGک انGتقال و دگGرگGونGی آرام آرام و آهسGته
ی GGی از دوران ش GGکار و گ GGردآوری م GGاده ه GGای غ GGذای GGی ب GGه س GGوی زراع GGت م GGختلط و در آخ GGر ب GGه
کش GGت و زراع GGت وی GGژه در چ GGارچ GGوب ک GGوچ GGیگری چ GGراگ GGاه GGی ج GGری GGان م GGی ی GGاب GGد ) .ن GGگاه ک GGنید ب GGه
سGG G G GپونGG G G Gر ،Spooner، ۱۹۷۲سGG G G Gمیت  Smithو یGG G G GونGG G G Gگ  ،Young، ۱۹۷۲لGG G G Gییز  Leesو
بGاتGز .(Bates، ۱۹۷۴خGالف ایGن امGر ،داده هGا و رقGم هGا در افGغانسGتان نGشان مGی دهGند کGه
بGGسیار امGGکان دارد کGGه رشGGد زراعGGت حGGرفGGه یGGی و خGGاص و هGGم چGGنان کGGوچGGیگری چGGراگGGاهGGی بGGه
صGورت هGمزمGان در خGط تGطابGق و هGمسویGی اجGازه مGی داده اسGت کGه بهGره بGرداری نGهایGی از
مGنبع هGا صGورت گGرفGته بGاشGد ) نGگاه کGنید ،شGفر بGرای بGحث هGمه جGانGبه( .وجGود چGنین تGطابGق
دو بُGG Gعدی و دو جGG GانGG Gبه کGG Gه هGG Gمراه بGG Gا رابGG Gطه هGG Gای هGG GمزیسGG Gتیگری مGG Gی بGG GاشGG Gند ،بGG Gرای درک
هGمانGندی هGای فGرهGنگی کGه در جGریGان زمGان و مGکان و تGوزیGع چGیز هGایGی کGه در اصGل دارای
م GGنبع ه GGای ک GGمی ان GGد ،ب GGه ش GGدت ح GGیات GGی ان GGد .ای GGن ام GGر ب GGه ص GGورت ک GGام GGل درس GGت هس GGت ک GGه
کGGوچGGیان چGGراگGGاهGGی یGGک مGGنبع مGGهم و سGGرچGGشم ٔه پGGیونGGدهGGا و رابGGطه هGGا فGGرهGGنگی درونGGی مGGیان
گGGروه هGGای بGGه شGGدت پGGراگGGندهٔ سGGاکGGن بGGوده انGGد .نGGگاه دیGGگر ایGGن کGGه وجGGود اولGGی چGGنین کGGوچGGیان
چ GGراگ GGاه GGی م GGمکن ب GGه ص GGورت ج GGدی و ب GGسیار ژرف ،ب GGاور ه GGای ک GGنون GGی را در راب GGطه ب GGا دس GGته
ه GGای ف GGره GGنگی و ب GGوم GGزیس GGتی ک GGه رش GGد را ب GGه س GGوی ج GGام GGعه الی GGه دار ف GGراه GGم ن GGموده ان GGد ،ت GGغییر
بGدهGد .ایGن را نGبایGد فGرامGوش نGمود کGه وجGود چGنین کGوچGیان چGراگGاهGی بGا خGود دیGد نGو ژرفGی را
بGرای درک طGبعیت و گسGتر ٔه پGیونGدهGا /رابGطه هGا کGه مGیان رشGد فGرهGنگی در افGغانسGتان ،و آن
هGGایGGی کGGه در بGGلوچسGGتان ،وادی سGGند و تGGرکمنسGGتان در جGGریGGان دورهٔ پGGیش از تGGاریGGخ جGGریGGان
داشته اند ،به همراه بیاورند.
مGشکل مGهم دیGگری کGه تGا کGنون بGه آن تGوجGه الزم صGورت نGگرفGته اسGت ایGن مGی بGاشGد کGه پGس
از اسGکان مGونGدیGگک چGارم ؟ چGی حGادثGه هGایGی رخ داده اسGت .تGا حGال هGیچ شGرح و تGوضGیح
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قGGناعGGت بGGخشی در مGGورد ایGGن کGGه چGGرا ایGGن سGGاحGGه هGGا مGGیان شهGGر سGGوخGGته و ده مGGورزی ،تGGرک
گGGردیGGدنGGد ،ارایGGه نشGGده انGGد .چGGنین بGGه نGGظر مGGی آیGGد کGGه تGGمام سGGاح ٔ Gه جGGنوب افGGغانسGGتان تGGا دور
پGایGان ٫٫عGصر بGرونGز ،،یGا زمGان آغGاز  ٫٫عGصر آهGن ،،مGتروک بGاقGیمانGده بGود .اگGر ایGن جGای
هGGا تGGرک گGGردیGGدنGGد ،بGGاشGGنده گGGان آن هGGا بGGه کGGجا و چGGرا رفGGتند؟ بGGا تGGوجGGه بGGه ایGGن کGGه  ٫٫تGGمدن
هGلمند ،،یGکی از بGزرگ تGریGن سGاحGه هGای جGابGجایGی فGرهGنگی پGیش از تGاریGخ را داشGته اسGت،
تGGا کGGنون بGGسیار دشGGوار هسGGت بGGه رخGGداد هGGایGGی پGGرداخGGت کGGه در نGGتیجه آن هGGا چGGنین نGGاپGGدیGGدی
کامل رخ نموده است.
در رقGم هGای ثGبت شGده در مGورد دوران پGیش از تGاریGخ افGغانسGتان مGشکل هGای چGندی وجGود
دارنGد چGون :آیGا نGقش طGبیعت تGجارت سGنگ الجGورد چGی بGوده اسGت؟ چGرا مGا بGه شGاهGد هGایGی
کGه پGیونGد بGا فGرهGنگ هGارپGه را ،بGا آن کGه مGا مGی دانGیم کGه نGشانGه هGایGی از پGیونGد بGا تGرکمنسGتان
و شGرق ایGران ،دیGده مGی شGونGد ،دسGت نGیافGته ایGم؟ آیGا تGمدن هGلمند سGاحGه هGای شGمال و مGرکGز
افGGغانسGGتان را بGGا هGGم پGGیونGGد نGGمی داده اسGGت؟ حGGضور گسGGتردهٔ پGGیکره هGGای زنGGان چGGی اهGGمیت
بزرگ دارد؟
بGررسGی هGای آیGنده در بGارهٔ َدور پGسین ٔه پGیش از تGاریGخ در افGغانسGتان نGی تGنها درک مGا را از
رشGد فGرهGنگی ایGن سGاحGه روشGنی خGواهGد انGداخGت ،بGل ،فGرصGت آن را میسGر خGواهGد سGاخGت تGا
به نمونه ها و مدل های قابل توضیح در مورد انکشاف های مهم گذشت ٔه بشر دست بیابیم.
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