
به استناد دست افزارھاي سنگي ساده اي كه از انسان در مناطق شرقي و جنوب شرقي قاره آفريقا به 
اين دوره را . دست آمده است، از پیدايش انسان بر روي اين كره خاكي حدود چھار میلیون سال مي گذرد

نامیده اند و بر حسب تغییراتي كه به مرور زمان در كاراكتر شدن " پارينه سنگي " انسان شناسان دوران 
 . اين دست افزارھا پديد آمده، دوران پارينه سنگي به سه دوره قديم، میاني و جديد تقسیم شده است

  ) Lower Palaeolithic( ایران در دوره پارینھ سنگي 

ھم  –بررسیھاي باستان شناسي  انسان شناسي در ايران امروزي براي شناسايي دوره پارينه سنگي، 
مده نـیز بسـیار نـاچیز و در محـدوده . جديد و ھم محدود است به دلیل ھمین دو امر، اطالعات به دسـت آ

ولي به نظر مي رسد كه با توجه به جغرافیاي طبیعي و وضعیت اقلیمي ايران، در ايـن . ظن و گمان است
سرزمین دستھاي كوچكي از انسان به صورت پراكنده قادر به زيست و تامین نیازھـاي غــذايي خـود بـوده 

خود رو قابـل گـرد آوري و اسـتفاده . اند اين گروھھا با جمع آوري فرآورده ھاي نباتي كه در ايران به صورت 
یاز خـود را تـامین مـي  غذاي مـورد ن بوده اند و ھمچنین با شكار حیوانات و صید آبزيـان و شـايد پرنـدگان، 
ستخوان  كردند و در امر تامین غذا از ابزارھاي بسیار ساده و متناسب با تھیه نوع غذا از سـنگ، چـوب و ا

ستخوان . حیوانات سود مي جستند به دلیل قدمت اين دوره، وسايل و ابزارھاي ساخته شده از چـوب و ا
سي از  سان بـا بررسـیھاي باسـتان شنا به كلي از بین رفته است و فقط ابزارھاي سنگي را انسان شنا

 . قسمتھاي مختلف ايران جمع آوري كرده اند
ساس يـك فصـل  چون آثار دوره پارينه سنگي قديم را كـه در چنــد منطقـه از ايـران گـزارش كـرده انـد، بـر ا

ولي، از آنجا كـه ايـن گزارشـھا . بررسي ارائه شده است، در صحت آنھا ھنوز نكات ابھام آمیزي وجود دارد
قتر،  در حال حاضر در نوشته ھاي مربوط به اين دوره از حیات انسان در ايران، تا به دست آمدن مدارك دقی

صا دوره " راه يافته است، ناچار به ارائه آنھا به عنوان اسناد و مـدارك دوره پارينـه سـنگي در ايـران، مخصو
 : اين مدارك از سه منطقه ايران شناسايي شده اند كه عبارتند از. قديم آن، ھستیم

ستر " بقبقـو " منطقه اي در نزديكي 1. متري مشـھد در اطـراف ب حدود يكصـدو چھـل كیلو در 
 . خراسان" كشف رود" خشك 

آثاري شامل چند افزار سنگي از منطقه اي واقع در آذربايجان، در مثلث بیـن مراغـه، تبريـز و 2.
 . میانه، نیز به دست آمده است كه بنا به گزارش متعلق به دوره پارينه سنگي قديم است

ھزار سـال " لديز " ابزار سنگي به دست آمده از منطقه 3. سیستان كه قدمتي برابر با يكصد 
ين  ) Acheulean( قبل دارند و از نظر فن ابزار سازي، آنھا را جزو نوع آشـولین  يعـني جديدتر

 . ابزارھاي سنگي دوره پارينه سنگي قديم طبقه بندي كرده اند
با توجه به چگونگي پراكندگي و توزيع مناطق معرف دوره پارينه سنگي قديم در ايران، جـاي 
ھیچ گونه ترديدي نیست كه بررسي و تحقیق درباره پارينه سنگي قديم در ايران به تنھايي 

از طرفي، مطالعات مربـوط . و بدون در نظر گرفتن و ضعیت مناطق ھمجوار امكان پذير نیست
به دوره پارينه سنگي قديم در مناطق ھمجوار، يا انجام نشده است و يـا چنــان مغشـوش و 

ستان مطالعـاتي كـه در ايـن "مثـال. غیر قابل قبول است كه قابل استناد نیسـتند ، در تركمن
زيرا تمامي آثار سنگي قبل . دوره انجام شده به ھیچ صورت با واقعیت علمي مطابقت ندارد

 . از استقرار در آن نواحي، به دوره میان سنگي و نوسنگي منسوب شده اند
ین قـدمت آثـار از طريـق اسـتفاده از روشـھاي علمــي  عالوه بر موارد فوق، بايد افزود كه تعی

و تعییــن جھــت قطــب  ) Potassium Argon(ماننــد آزمايشــات موســوم بــه پتاســیم آرگــون 
 مغناطیسي

 )Magnetic Polarity Chronology   ( و يا مقدار اورانیوم توريوم )Uranium Thorium (  كه در
ديگر نقاط جھان با موفقیت براي تعیین تاريخ دوره ھاي پارينــه ســنگي بـه كـار رفتـه اسـت، 

به عالوه، وضعیت مربـوط بـه دورانھــاي . ھنوز بر روي آثار به دست آمده از ايران انجام نشده
يعني دوره كه در آن انسان بر  ) Pleistocene( زمین شناسي از جمله دوره پله ايستوسین 

 . كره زمین پديدار شده است، در ايران تاريك و مبھم مي باشد
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مـیـانھ پـارینھ سنگي  

قاط مختلـف . شواھد مربوط به دوره پارينه سنگي میانه در ايران بھتر از دوره قبلي است آثار ايـن دوره از ن
ست كـه آنجـا   .ايران به دست آمده است شده ا حدوده اي از تـاريخ واقـع  ين دوره در م از نظـر قـدمت، ا

از اين رو، مي توان اطالعــات دقیقـتري از وضـعیت . براي تعیین قدمت آثار ممكن است 14آزمايشات كربن 
سال تـا . فرھنگي اين دوره فراھم كرد به نظر مي رسد كه اين دوره فرھنگي در ايران از حدود يكصد ھزار 

 .ھشتادھزار سال پیش آغاز شده است
سترين  كرد ) moustrian( بیشتر ابزارھا و تولیدات سنگي اين دوره را مــي تـوان از نـوع مو قه بنـدي  . طب

ند . وده استتولید اين نوع ابزارھا از غرب اروپا تا شمال آفريقا، و خاور نزديك تا آسیاي مركزي رايج ب ھر چ
روشن نیست، ولي بـه نظـر اكثـر " تاريخ دقیق افول فرھنگ داراي دست افزار نوع موسترين در ايران كامال

ته اسـت ھزار سـال پیـش پايـان ياف بنـابر ايـن . قريب به اتفاق انسان شناسان، اين فرھنگ در حدو چھل 
صور  منطقي به نظر مي رسد كه طول اين دوره فرھنگي را در ايران بین شصت تا پنجاه ھزار سال پیش ت

 . كنیم 
محلھاي باستاني معرف اين دوره فرھنگي در ايران، بیشتر مناطق رشته جبال زاگرس، نواحي آذربايجان، 

ست . كردستان و لرستان شناسايي شده اند در مازندران، خراسان و خوزستان نیز آثاري از اين دوره به د
مان معرفـي شـده . آمده است گر در كر در داخل فالت مركزي ايران در حوالي تھران يك محـل، و محـل دي

ثاري از دوره موسـترين " الديز " در ناحیه . است در بلوچستان كه مركز فرھنگ الديزيان مي باشد، ھنــوز آ
باد در . گزارش نشده است بھترين نمونه ھاي اين دوره فرھنگي، از نقاط مختلـف باسـتاني نزديـك خـرم آ

ھاي . لرستان شناسايي شده اند سنگي " كنجـي " آثـار بـه دسـت آمـده از غار ارجنـه " غاريـا پناھگــاه 
ته انـد، " ھومیان " قمري پناھگاه سنگي " غار ) ارژنه " (  كـه ( كه در ناحیه كوھدشت خرم آباد قــرار گرف

متري از سطح دريا قرار گرفته است و در زمره مرتفع ترين محلھايي مي  2000محل اخیر، در ارتفاع حدود 
، معرف دوره پارينه سـنگي میانـه در ) باشد كه آثار دوران سنگ در خاور نزديك از آن به دست آمده است 

مـتري از سـطح دريـا  900در دره رودخانه سیمره كه در ارتفاع حدود "  ھلیالن " در ناحیه . لرستان ھستند
ست كـه از آن جملـه  قرار گرفته است نیز، در ھفت نقطه آثار دوره پارينه سنگي میانه شناسايي شـده ا

 " . غارھوشي" و " غارويال" ، " پل پاريك :" اند
 . در نزديكي شھر كرمانشاه نیز آثار اين دوره شناسايي شده است" كاگیكا" در 

غار " ورواسي " و پناھگاه سنگي " غار بیستون " در ھمین منطقه، در  ھا در  يك آن آثـاري از " خـار " و نزد
 . دوره پارينه سنگي میانه با ابزارھاي سنگي مشخصه نوع موسترين مورد شناسايي قرار گرفته اند

عالوه بر اين مناصق كه بايد آنھا را مراكز تجمع گروھاي متعلق به دوره پارينه سنگي میانـه تصـور كـرد، از 
شیراز و : نقاط باستاني پراكنده در ايـران از قبیـل  كي  قع در دره رود كـر در نزدي لي وا جھـرم فـارس و مح

ثار دوره موسـترين " غاز تمتمه " در كرمان و يا "تل ابلیس " ھمچنین، نزديك  در نزديك درياچه ارومیه نیز، آ
ست " كه آرام " در غار . شناسايي شده است در گرگان نیز آثاري مشابه آثار موسترين جبال زاگرس به د

نیز، نگارنده موفق به يـافتن آثـار دوره پارينـه سـنگي میانـه در حوضـه مسـیله واقـع در " اخیرا. آمده است
 . نزديكي ورامین در جنوب تھران گرديده است

جـدیـد پـارینھ سنگي  

اكثر آثار به دست آمده از دوره پارينه سنگي جديد در ايران از منطقه زاگرس جمع آوري شده اند و با وجود 
فن ابزارسـازي از . اينكه در ادوات سنگي تنوع زيادي ديده مي شود به نظر مي رسد كـه نحـوه زنـدگي و 

 . دوره پارينه سنگي میانه به جديد، در منطقه زاگرس تدريجي بوده است
لي در  يكي ديگر از ويژگیھاي فرھنگي دوره پارينه سنگي جديد، تاثیر ويژگیھاي فرھنگي منطقـه اي و مح

خرم آبـاد " يافتـه " آثار اين دوره كه از غار . نحوه ساخت ادوات و ابزارھاي سنگي است واقـع در نزديكـي 
ھاي صـنعتي دوره . لرستان به دست آمده اند، قدمتي در حدود سي پنج ھـزار سـال دارنـد يكـي از ويژگی

نامیده مـي " ريزتیغه"پارينه سنگي جديد در ايران، ساختن ادوات سنگي بسیار كوچك است كه اصطالحا 
نیز آثار اين دوره بـه دسـت آمـده " پاسنگر" و " ارجنه" از غارھاي " يافته"در خرم آباد، عالوه بر غار . شوند
غار . است يران در  نه " ورواسـي " و پناھگـاه سـنگي " خـر"در غرب ا شاه نـیز آثـار دوره پاري يك كرمان نزد
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 . سنگي جديد شناسايي شده است
آثـاري متعلـق بـه " گوگـل " و غـار " دارمـار" ،" مارگورگالن سـراب " ، " مارزور " در دره ھلیالن در غارھاي 

ھر چند به طور دقیق آغاز و پايان اين دوره در . اواخر دوره پارينه سنگي جديد ايران شناسايي شده است
يران  ايران به روشني معلوم نسیت، ولي به نظر مي رسد در حدود يازده ھزار سال پیش اين فرھنگ در ا

 .ادامه داشته تا اينكه سرانجام با شروع دوره فراپارينه سنگي اين دوره خاتمه پذيرفته است

  )میانھ سنگي(فـرا پـارینھ سنگي 

ند،  یش تصـور كـرده ا اگر چه اكثر محققین آغاز اين دوره را در منطقه زاگرس از حدود سیزده ھـزار سـال پ
شتق  ولي عده اي معتقدند از حدود بیست ھزار سال پیش اين فرھنگ از فرھنگ دوران پارينه سـنگي م

عده اي از باستان شناسـان . گرديد و تا آغاز دوران تولید غذا از طريق كشاورزي و دامداري، ادامه پیدا كرد
ند" نیز قبال ين . اين دوران را به نام میان سنگي مورد مطالعه قرار داده بود لي، ادوات سـنگي ا بـه طـور ك

در اين دوره انواع تیغه ھـاي سـنگي . دوره كوچكتر و ظريفتر از ادوات سنگي دوران قبلي ساخته شده اند
   .ساخته شده و انواع مختلف مته ھاي سنگي تولید مي شده است

مي شـد . از ريز تیغه ھاي كوچك و ظريف مثلثي شكل براي تولید داس براي دروغـالت خـود رو اسـتفاده 
يا شـاخي قـرار مـي داننـد و آنھـا را بـه  اين ريز تیغه ھا را در كنار ھم در دسته ھاي چوبي، استخواني و 

  .كمك قیر طبیعي، در محل شكافھاي ايجاد شده در دسته ھاي محكم مي كردند

ند غـار در نزديكـي  در حال حاضر،بقاياي نخستین اجتماعات دوره فراپاينه سـنگي در حـوزه بحـر خـزر در چ
بھشھر به دست آمده است كه زمان استقرار آنان در آن غارھااز حدود دوازده ھزار سال پیش آغاز گرديده 

در " علي تپه " البته به نظر مي رسد غار". علي تپه " و " ھاتو " ،" كمربند :" اين غارھا عبارتند از . است
حدود اواسـط " كمر بند " و " ھاتو" حدود يازده ھزار سال قبل متروك گرديد و غارھاي  پس از آن در  كمي 

    .حدود نه ھزار يا ھشت ھزار سال پیش به كلي متروك شدند  ھزاره ھفتم يا ششم قبل از میالد

به ھر حال به نظر مي رسد در حدود ھفت ھزار سال پیش دوره فراپارينه سنگي در ايران به كلي خاتمـه 
 .پیدا كرد و زندگي كشاورزي و تولید غذا، جايگزين زندگي از طريق جمع آوري و شكار و صید گرديد

  

 ایران در دوره نوسنگي

 آثـار دوران نوسنگي

  

دوران میان سنگي خوانده میشد و امروزه در نامیدن آن به "در پايان آخرين مرحله پارينه سنگي كه قبال
فراپارينه سنگي توافق ھمگاني وجود دارد، دوران جديد آغاز شد كه با تحوالتي كه در صنايع و روش 

 . زندگي صورت گرفت، آن را دوران نوسنگي مي نامند
تمامي حوادث و اتفاقاتي كه به وقوع پیوست تا انسان براي ادامه حیات دست از جمع آوري غذا و 

شكارورزي و صید بردارد و با تولید غذا وارد مرحله نويني از زندگي فرھنگي گردد، كه ما امروز ادامه آن را 
اين دوران . نوسنگي نامیده شده، آغاز گرديد است" مي گذرانیم ، از ھمین دوران فرھنگي كه اصطالحا

سال قبل شروع نشده است، در حالي در ساير قسمتھاي جھان  9000 زودتر از ايراندر خاورمیانه و 
 . گاھي چند ھزار سال بعد از آن آغاز گرديد

سال قبل، گروھھايي از جوامع انساني با استقرار در يك منطقه و در نھايت يك محل  9000در ايران حدود 
، دوره كوچ دائم از منطقه اي به منطقه اي ديگر و از محلي به محلي ديگر را پشت سر گذاشتند و دوره 
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 . تولید غذا و سكونت در يك محل را آغاز كردند
اين دوران نسبت به ساير ادوار فرھنگي داراي چندين ويژگي است كه از جمله آنھا تغییراتي است كه در 
شكل ظاھري برخي از ابزارھاي سنگي به وجود آمد تا عملكرد آنھا را تغییر دھد و در جھت نیازھاي فني 

 . خود، آنھا را به ابزارھاي كارآمدتري تبديل كند

انواع تیغه ھا، خراشنده ھا و رنده ھا، اسكنه ھا و مته ھا . ابزارھاي سنگي به سرعت تخصصي شدند
براي كاربردھاي خاص ساخته شدند و ابزارھاي خاص متناسب با تولیدات كشاورزي نیز، به آنھا اضافه 

اين گروه را بیشتر ھاونھاي سنگي، دسته ھاونھا، ساينده ھا و ساطورھاي سنگي براي خرد . گرديد
 . كردن ساقه حبوبات و غالت و نظاير آنھا، تشكیل مي دادند

دوران نو سنگي در ايران را مي توان به چند دوره كوتاھتر بر اساس تحوالت صنعتي ابزار سازي و يا نحوه 
دوره نوسنگي قبل از تولید و " آنچه رايج بوده است، تقسیم اين دوران به دو . زندگي، تقسیم كرد
اين تقسیم . بوده است" ، و دوره نو سنگي توام با تولید غذا و استفاده از سفال " استفاده از سفال 

بندي را اگر براي منطقه محدود خاور نزديك و خاورمیانه بتوان پذيرفت، با توجه به فرھنگ انسان در سطح 
به عنوان مثال در ژاپن دوره نو سنگي از حدود ده ھزار سال قبل شروع شده . جھان غیر قابل قبول است

. مشھور است، ھمراه بوده است ) jamon" ( جامون" و از ھمان آغاز با تولید سفال كه به سفال نوع 
مردم دوره جامون عالوه بر سفال، از ظروف سنگي و ھمچنین تیر و كمان نیز استفاده مي كردند و در 

اين مردم غذاي مورد نیاز خود را از طريق جمع آوري و شكار صید . محوطه ھاي كوچك به سر مي بردند
نخستین تولید كنندگان غذا در حدود قرن سوم پیش میالد در ژاپن از طريق كشت برنج . تامین مي كردند

براي ايران در دوران نوسنگي، .آغاز شد ) Yayoi" ( يايوي " به تامین نیازھاي غذايي پرداختند كه با دوره 
يعني در دوراني كه پايان آن استقرار كامل در روستاھا و آغاز شھر نشیني است، نگارنده با توجه به 

 : مطالعات انجام شده انسان شناسي و باستان شناسي تقسیم بندي زير را پیشنھاد كرده است

 . دوره جمع آوري غذا) الف 

 . دوره گرد آوري و ذخیر غذا)   ب

 . دوره تولید و استقرار در روستاھا) ج 

به موجب اين تقسیم بندي، دوران نوسنگي ايران با جمع آوري غذا و شكار صید، كه ادامه روش زندگي 
در دوره فراپاينه سنگي است، ادامه پیدا كرد، ولي با اين تفاوت كه تحوالت و تغییرات چشمگیري در فن 

از ريز تیغه ھا به مراتب بیشتر از دوران قبلي استفاده مي شد و ادوات سنگي . ابزار سازي به وجود آمد
 . تخصصي ديگري كه در دوران قبلي سابقه نداشت، ساخته و به كار گرفته شد

آثار اين دوره در غارھا و پناھگاھھاي سنگي در قسمتھاي مختلف ايران شناسايي شده اند كه آثار 
مشخص ترين آنھا ھستند كه تا كنون گزارش " و كمربند " " ھاتو " ، " علي تپه " موجود در غارھاي 

 . گرديده اند
در دوره بعد، يعني دوره گرد آوري و ذخیر غذا كه گاھي نیز با تولید نوعي سفال ساده ھمراه بوده است، 

انسان عالوه بر جمع آوري و شكار و صید براي تامین غذاي مورد نیاز فوري، قسمتي از برداشت خود را 
در نزديكي " گنج دره " نیز به صورت ساده و ابتدايي براي مدت كوتاھي ذخیره مي كرده است تپه 

در شش كیلومتري شرق كرمانشاه، نمونه ھاي از اين دوره فرھنگي " تپه سراب " ھرسین كرمانشاه و 
 . را ارائه مي كنند

در دوره بعدي كه تولید غذا آغاز شد، انسان عالوه بر تولید بخش مھمي از نیازھاي غذايي خود، موفق 
گشت تا با ايجاد سرپناھھاي ساده در معماري نیز قابلیتھاي فرھنگي خود را ظاھر سازد و با ايجاد 

روستاھاي كوچك موقت، در نھايت روستاھاي دائمي را پديد آمورد كه خود را مقدمه اي بر شھر نشیني 
 . محسوب مي گردد

در ايران تمامي مراحلي را كه انسان پیموده است تا از زندگي كوچ روي و خانه به دوش دائمي به مرحله 
آغاز نشیني وارد گردد، مي توان با استنادات و شواھد عیني حاصل از بررسیھا و حفريات انسان 

با . چنین مطالعه اي در ساير مناطق خاورمیانه به آساني ايران امكان ندارد. شناسي مورد مطالعه قرارداد
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توجه به اين مھم است كه بايد خاورمیانه و خاور نزديك، منطقه اي كلیدي براي بررسي تحوالت فرھنگي 
 . انسان تصور كرد و آن را گاھواره و مھد فرھنگ و تمدن نامید

با وجود تغییراتي كه در ھر دوره نسبت به دوره پیش پديد مي آمد، تمام يا جنبه ھاي از نحوه فرھنگھاي 
پیشین باقي ماندند كه امروز با مطالعه آنھا مي توان با سابقه فرھنگي برخي از گونه ھاي فرھنگي 

 60در دره ھلیالن كه در حدود " گوران " به عنوان مثال، در تپه . انسان در خاور نزديك نیز آشنا شد
كیلومتري جنوب كرمانشاه واقع شده است، باستان شناسان موفق به شناسايي چگونگي بقاياي 

نخستین مرحله استقرار موقت در آن محل شده اند كه مي توان آن را پیشینه اي بر زندگي كوچ روي 
 . تصور كرد

در ايران كه تاثیر ويژگیھاي فرھنگي منطقه اي و محلي در نحوه ساخت ادوات و ابزارھاي سنگي به دلیل 
چند گونگي وضعیت طبیعي و اقلیمي از دوره پارينه سنگي جدي آغاز شده بود، در دوران نوسنگي با 

به ھمین دلیل، در بررسي ادوار مختلف دوران سنگي در ايران،   .وضوح بیشتري قابل بررسي است
در مطالعه حاضر، فقط به صورت . تحوالت فرھنگي ھر منطقه بايد به طور مستقل مورد بررسي قرار گیرد

بسیار فشرده به تغییراتي كه در دوران نوسنگي در مناطقي كه پژوھشھاي باستان شناسي آن مناطق 
جنوب غربي : اھم اين مناطق عبارتند از . بیش از ساير قسمتھا صورت گرفته است، پرداخته خواھد شد

متاسفانه، ھنوز گزارش كامل حفريات و . ايران،غرب ايران، منطقه فالت مركزي و شمال شرقي ايران
بررسیھاي باستان شناسي انجام شده در ساير مناطق ايران منتشر نگرديده و اطالعات موجود از حدود 

به ھمین سبب، ارائه نمونه ھاي مشخص از تحوالت و تغییرات . خبر نامه ھاي كوتاه تجاوز نمي كند
فرھنگي ايران در دوران نوسنگي به مناطقي در جنوب غربي و غرب، فالت مركزي و شمال شرقي ايران 

بنابراين ، به اجمال ويژگیھاي فرھنگي اين دوران را در چندين محل . در اين مختصر محدود مي باشد
در نقشه ھا نیز، محلھاي تقريبي باستاني را كه گزارش بررسي و . باستاني فھرست وار نام مي بريم

 .تعیین مي نمايیم) ھر چند به صورت خبرنامه ھاي كوتاه ( حفريات آنھا چاپ و منتشر شده است

  

 فرھـنگھاي فـالت مرکزي 

  فرھـنگھاي شمال غربي ایران

 تپھ سیلك

با مساحتي بیش از دو ھكتار در سه كیلومتري جنوب شرقي شـھر كاشـان معـرف " سیلك " تپه جنوبي 
په . دوره ھاي سوم و چھارم سیلك است اگر چه از لحاظ فرھنگي دوره سوم سـیلك ادامـه دوره دوم در ت

شمالي است، اما پیشرفتھاي چشمگیري كه در امور فني نصیبصعنعتگران ساكن آن شد، ايـن دوره را از 
 . دوره ھاي پیشین و بعدي، يعني دوره ھاي دوم و چھارم به گونه اي بر جسته جدا و متمايز مي سازد

با دوران شـكوفايي   .دوره سوم از ھشت اليه استقرار تشكیل شده است اواسط اين دوره كـه ھمزمـان 
صنايعي ھمچـون سـفالگري و  صنعت و فن در سراسـر فـالت مركـزي اسـت، پیشـرفتھاي شـگرفي را در 

ضا بـراي سـفال و . فلزكاري به نمايش مي گذارد از زمان اليه چھـارم از دوره سـوم، بـه علــت افـزايش تقا
سفالگران سـیلك بـراي  مي كـرد،  گسترش مبادالت تجاري كه نیاز به وسايل حمل و نقل كـاال را بیشـتر 

امـا، بزرگتريـن . بـود. م.ق 4500اين زمان در حدود . تولید سفال انبوه دست به اختراع چرخ سفالگري زدند
رويداد در ايجاد تحوالت صنعتي، تجاري، سیاسي و اجتماعي در عصـر باســتان را كـه راھگشـاي پیدايـش 

صنعتي نخسـتین بـار و . تمدنھاي بزرگ و ظھور امپراتوريھا شد، كشف فلز و ذوب آن بود اين تحول عظیــم 
په " به طور تقريبا ناتولي درت يران در تپـه " چـايونو " ھمزمان در دو منطقـه مركـزي آ " و در فـالت مركـزي ا

در اسـتان " تل ابلیس " و يكي دو قرن بعد در . م.قزوين در حدود اواخر نیمه اول ھزاره پنجم ق" قبرستان 
ھا و ادوات " سیلك " در . كرمان به وقوع پیوست ھاي بـاز، ابزار مس و ريختـن آن در قالب صنعتگران با ذوب 

متعدد و گوناگون مانندتبر، چكش، كلنگ يك سر، كلنگ دو سر، تیغ خنجر، سوزن، سنجاق، اسكنه و قلـم 
 .جايگزين نوع مشابه سنگي يا استخواني آن نمودندتولید كردند و آنھا را 
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 تپھ قبرستان  

در ھشت كیلومتري شمال روستاي سگزآباد در دشت قزوين، دو كارگـاه ذوب " قبرستان " در حفريات تپه 
 . مس ھمراه با چندين نوع قالب باز، چند نمونه كوره مس و مقدار زيادي سنگ اكسید مس به دست آمد

ھمزمـان بـا اليـه ھـاي چھـارم و پنجـم از دوران سـوم ( سـاكنان تپـه قبرسـتان در تمــامي طــول دوره دوم 
مي زيسـتند) سیلك  سفالگري و . در خانه ھاي يك، دو و يـا سـه اتـاقي  در میـان خانـه ھـا چنـد كارگـاه 

يك .فلزكاري نیز شناسايي شد ضحیم و اما بزرگترين اثر معماري ساختماني وسیعي است بـا ديوارھـاي 
مت و يـا نظـام اداري در اواسـط ھـزاره  9حیاط مركزي و  اتاق كه به احتمال زياد نشان دھنـده نوعـي حكو

 . در فالت مركزي ايران است. م.پنجم ق
بارت انـد از  صار : محوطه ھاي شناخته شده ديگر اين فرھنگ ع متري شـرق شـھر " تپـه ح در سـه كیلو

لي در شـھر ري  لي و در " ، مرتضـي گـرد" دامغان، چشمه ع نوب چشـمه ع در حـدود پنـج كیلومــتري ج
حدود " قره تپه " كیلومتري از تھران،  9سمت راست جاده ري به عباس آباد در فاصله  شھريار بـه فاصـله 

 . كیلومتري جنوب غربي تھران  20

  

 آغـاز نگـارش

 . م.ایران در اواخره ھزاره سوم ق

فالت ايران به چند منطقه فرھنگي متمايز از يكديگر تقسیم . م.طي ھزاره سوم و اوايل ھزاره دوم ق
 -فرھنگ گیان چھارم. فرھنگ گرگان سراسر منطقه شرق درياي مازندران را در بر مي گرفت. شده بود

فرھنگ يانیك ، از شرق آذربايجان آغاز . سوم و گودين چھارم، منطقه شرق لرستان را شامل مي گرديد
در جنوب ، جنوب شرقي و شرق ايران،سه فرھنگ . شده و تا قسمتھاي مركزي ايران گسترش يافته بود

 . مختلف با سفالھاي منقوش ، فارس، كرمان و سیستان را زير پوشش خود در آورده بود

 شرق دریاي مازندران

 فرھنگ گرگان

در شمال شرقي فالت ايران سفال خاكستري فرھنگ گرگان تركیبي بود از فرھنگ بومي منطقه و 
شاه " آثار اين فرھنگ را مي توان در نقاطي مانند. عناصري كه به احتمال از غرب وارد منطقه شده بودند

 .و چند محل ديگر مشاھده كرد" دره گز" " ياريم تپه " " تورنگ تپه " " تپه 
در نزديكي دامغان در حاشیه فالت مركزي نیز " حصار " سفال خاكستري منطقه گرگان ، حتي تا تپه  

گسترش پیدا كرده بود طبقات و اليه ھاي اصلي استقرار در اين دوره از فرھنگھاي پیش از تاريخ ايران، به 
 IIIbبه نظر مي رسد كه استقرار عصر مفرغ دريايم تپه و در دوره . تعلق دارند. م.نیمه دوم ھزاره سوم ق

در " حصار " تپه . دامغان بر اثر ورودمھاجمان شرقي در يك زمان به پايان رسیده باشد" حصار " در تپه 
بدون وقوع حادثه اي به زندگي " تورنگ تپه " و " شاه تپه " دوباره آزاد شد و جوامع مستقر در  IIIcدوره 

 . خود ادامه دادند
با خطوط " ظروف سفالین معموال. سفال اين مرحله تداوم سفال خاكستري داغداراليه ھاي قديمتر است

كوزه ھاي بلند ، ظروف با لوله ھاي ناوداني و قمقمه از . متقاطع يا جناقي داغدار تزيین شده بودند
برخي از ظروف ، مانند ظروف میوه خوري پايه بلند و كوزه ھاي . است IIIbشكلھاي متداول دوره حصار 

از فراواني اشیاي مسي گرگان در اين دوره به . استوانه اي لوله دار، از سنگ مرمر ساخته شده بود
تیغه ھاي خنجر سر تكمه اي، مھره اي مسطح مسي، چكش، . آساني به آن فلز دسترسي داشته اند
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تبر، سنجاقھاي سرگرد و علمھايي با سرمنقوش، از جمله اشیاي مسي به دست آمده از قبور را 
آنان طال و نقره و قلع در ساختن ظروف و اشیاي كوچك و از سنگھايي قیمتي به ويژه . تشكیل مي دھند

. م.وفور انواع اشیاء و لوازم در نیمه دوم ھزاره سوم ق. عقیق، براي ساختن مھره استفاده مي كردند
شیوه ھاي گوناگوني به كار رفته در ساختن انواع . اشاره اي است به وجود ثروت زياد در سرزمین گرگان 

و از سوي  –حتي شايد دورتر با سرزمین چین  –تولیدات صنعتي ، از يك سو گوياي ارتباط با دره رود سند 
يكي از داليل اين ارتباط قرار داشتن اين منطقه در سر راه . ديگر ، با آناتولي و بین النھرين در غرب است

يا  1900فرھنگ سفال خاكستري گرگان به احتمال زياد در حدود . تجارتي میان شرق و غرب بوده است
تورنگ " به استثناي " ظاھرا. م.ق 930 # 150از اين تاريخ تا حدود سال . به پايان آمده است. م.ق 1800

 . بقیه محوطه ھاي باستاني متروك بودند و چیزي از سرنوشت ساكنان آنھا بر ما آشكار نسیت" تپه 
دلیل ترك اين محلھاي اسكان، به احتمال فراوان ھجوم طوايف چادر نشین آريايي از سرزمینھاي آسیاي 

طوايفي كه با ورود خود ، شھري را ويران كردند و زندگي در زير چادرھا يا فضاي باز را . مركزي بوده است
با توجه . اين مھاجران جديد، بعدھا حركت خود را به سمت قسمتھاي جنوبي تر ادامه دادند. ترجیح دادند

، شرقي ترين محلھاي اسكان در منطقه فرھنگ گرگان " ياريم تپه " و " حصار " تپه " به اين نكته كه 
بوده و پیش از ساير محوطه ھا اسكان در منطقه فرھنگ گرگان بوده و پیش از ساير محوطه ھا ويران 

شده است، شايد بتوان مسیر ورود آريايیھاي تازه وارد به ايران را از سرزمینھاي شرقي تر آسیاي مركزي 
 . مشخص كرد

در مسیر غرب، مدارك و شواھد چشمگیري ارتباط میان فرھنگھاي سفال خاكستري ايران را با آناتولي ، 
اين مدارك مشابه اغلب با مردمي ارتباط مي يابند كه . مجمع الجزايز اژه و اروپاي مركزي نشان مي دھد

از سوي ديگر ، فرھنگ سفال خاكستري گرگان در شرق به . به زبان ھند و اروپائي سخن مي گفتند
 . مشاھده مي كنیم" نماز گاتپه " سرزمین تركمنستان راه يافت كه ما آن را در دوره پنجم استقرار در 

 شمال غرب ایران 

 فرھنگ یانیك 

مھاجماني از آن سوي كوھھاي قفقاز و شرق آناتولي از راه . م.در اواسط نیمه اول ھزاره سوم ق
آذربايجان شرقي وارد سرزمین ايران شدند و در بخش وسیعي از آن سكني گزيدند قديمترين آثار و 

از طريق سفال خاكستري داغداري شناسايي شده استكه رنگ آن از " يانیك تپه" بقاياي اين مردم در 
چھار گوش در مقطع ته نوك تیز " اين سفالھا دست سازند و لبه تقريبا. خاكستري تا سیاه متفاوت است

و ظاھري شبیه به ظروف فلزي دارند و از ظروف سفالي ظريف با بدنه نازك به رنگ خاكستري گرگان 
سفال يانیك در آغاز دوره اول مفرغ قديم با طرحھاي كنده ھندسي و پرشده با خمیري . متمايزند" كامال

طرحھاي كنده جاي خود را به طرحھاي ) دوره دوم مفرغ قديم ( در نیمه دوم . سفید رنگ تزيین شده 
 . مردم فرھنگ يانیك ، سرتاسر شمال آذربايجان تانیمه شمال درياچه ارومیه را اشغال كردند. داغدار داد

راه ورود به . اليه ساختماني با بناھاي مدور متعلق به نیمه اول اين فرھنگ مشخص شد 9در يانیك تپه 
وجود نوع خانه ھاي مدور دريانیك تپه ھمراه با سفال ويژه اين دوره . داخل منازل، از طريق بام بوده است

در فلسطین، پراكنده  ) Beth Yerah( در قفقاز و در بت يراح ) Shengavit( در دو منطقه ديگر در شنگاويت 
 . مردم فرھنگ عصر مفرغ را در منطقه وسیعي از آسیاي غربي آشكار مي سازد

در . در نیمه دوم فرھنگ يانیك ، خانه ھاي مدور جاي خود را به بناھاي راست گوشه با يك در ورودي داد
در طول نیمه دوم عصر مفرغ  –فرھنگ يانیك . اين خانه ھا، دسترسي به پشت بام با نردبان میسر بود

از راه سرزمینھاي كوھستاني رشته كوھھاي الوند به سمت جنوب ايران به حركت در آمد و به  –قديم 
آثار اين فرھنگ، در شماري از تپه ھاي باستاني در بررسیھاي منطقه ھمدان . دشت ھمدان راه يافت
دوره پنجم در گودين را ھمین اقوام نابود كردند و با استقرار خود در آنجا دوره . شناسايي شده است

" گیان " حتي تعدادي از سفال نوع نیمه دوم فرھنگ يانیك ، در تپه . چھارم گودين را به وجود آوردند
ھمچنین در مالير آثار فرھنگ يانیك در میان بقاياي اليه ھاي متعلق به . نھاوند نیز گزارش شده است

 . ھزاره سوم مشاھده شده است
در جنوب گودين . به پايان رسید. م.ق 2050در آذربايجان غربي ، در حدود " گوي تپه " فرھنگ يانیك ، در 

 . با ورود فرھنگ دوره ھاي چھارم و سوم گیان از میان رفت  –در ھمان زمان " تقريبا –تپه 
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بخشي از حركت گسترده قبايل و طوايف . م.ورود فرھنگ يانیك به سرزمین ايران در طول ھزاره سوم ق
ساكن در شرق آناتولي و جنوب قفقاز بود كه به طور ھمزمان ، شاخه ھاي ديگري در جھت غرب وارد 

 . را بنیان نھاد ) Khirbet Kerak( شمال سوريه و فلسطین شد و فرھنگ خربت كراك 
به رنگھاي قرمز و كرم و ) چند رنگي ( با از میان رفتن فرھنگ يانیك ، سفال تازه اي به رنگ پلي كرم 

دارندگان سفال . سیاه ظاھر شدكه با سفال كاپاد وكیه و الیشار ھويوك در آناتولي مركزي ارتباط داشت
منطقه غرب درياچه ارومیه، از گوي تپه در جنوب تا خوي در شمال . م.چند رنگي ، در اوايل ھزاره دوم ق

 . را به اشغال خود در آوردند
با  D,Cعناصر تزيیني سفال چند رنگي گوي تپه . ظاھر شد  D, Cاين سفال در گوي تپه در دوره ھاي 

 ) Trialeti" ( و تريیالتي " سفال كاپادو كیه " از سنت سفالگري " وجود تفاوتھاي در شكل ظروف ، ظاھرا
در آناتولي مركزي ناپديدشد، اما در تريیالتي در . م.ق 1900سفال كاپادوكیه درحدود . گرفته شده است

انتساب میانگین دو تاريخ فوق ، . تاريخ گذاري شده است. م.ق 1450تا  1550گرجستان به سالھاي 
وجود . شايد به دور از واقعیت نباشد D, Cدر گرجستان براي آغاز گوي تپه  1450در آناتولي و  1900يعني 

در جنوب غربي درياچه ارومیه ارتباط میان دو منطقه را " دينخواه تپه " در " نوع خابور" يك تك از سفال 
 . بیشتر تايید مي كند

كه از اواسط ھزاره دوم تاعصر آھن ادامه يافته در دينخواه تپه نیز  D.Cسفال مشخصه نیمه دوم گوي تپه 
شكلھاي متداول اين نوع سفال يعني كوزه ھاي گردن بلند، كاسه ھاي شكمدار با لبه . ظاھر شده است

به خارج بر گشته و يا كوزه كروي با لبه ضخیم ، به رنگ خاكستري و قرمز داغدار در عصر آھن در 
 . حسنلوي پنجم و دينخواه تپه نیز متداول بود

در نزديكي شھر " ھفتوان تپه " از ديگر محوطه ھاي شناخته شده در محدوده فرھنگ يانیك، مي توان از 
قديمترين آنھا، دوره ھفتم متعلق به دوره سوم . سلماس ياد كرد كه از ھفت دوره تشكیل شده است 

 . و جديدترين آنھا ، دوره اول متعلق به دوره ساساني است. ) م.ق 2300 -1900( عصر مفرغ قديم 
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