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دکتر احسان یغمایی، باستان شناس و سرپرست تیم کاوش در تل بندو -ھا گروه استان
ُل بن دو در استان فارس نشان داد سابقھ زندگی بھ ھزاره چھارم پیش از دو فصل کاوش در ت  

ھای ھفتم، ھشتم ھجری بھ گونھ متواتر و میالد تا اوایل دوره ھخامنشی و پس از آن تا سده  
ھایی چند ادامھ داشتھ است با وقفھ . 

ُل بن متر در دامنھ کوه دول بر 8ترین بلندا نزدیک  ھکتار و بیش 5/1ای نزدیک  دو با رویھ ت  
ھای واژه دول در گویش لری بھ معنای شکاف. سر جاده فھلیان بھ گچ ساران جای دارد  

این. شوند ھای گرد آمده از آنھا سرازیر می بزرگ و شیب دار کوه است کھ در زمستان آب  
.را نیز چنین ویژگی است) متر بلندا از رویھ دریای آزاد 1400بلندترین قلھ با (رشتھ کوه   

ھای بلند فارس آرام آرام بھ دشت پھن و ھای ژرف و کوھستان از کناره آنھا است کھ دره  
.دو است پیوندد و تنھا راه مناسب و کم خطر گذر از پوزه کوه بن یک دست خوزستان می  

ھای بسیار دور ناگزیر بھ گذر از ھمین راه است و این نیست جاده امروزین نیز چون ھزاره  
 .مگر جبر و پیروی از طبیعت

ُل بن دو از یک سو متاثر از این ویژگی ارزشمند سبب شده کھ فرھنگ مردمان پیشین ت  
 دشت خوزستان کھن و از دیگر سو تحت تاثیر جلگھ مرودشت باستان قرار گیرد کھ

توان این مھم را بھ روشنی دید و دریافت می . 

ھای سطحی ھمھ نمایانگر آن است کھ زندگی انسانی در نتایج دو فصل کاوش این تپھ و یافتھ  
ُل بن دو حداقل متوالیا از ھزاره چھارم پیش از میالد تا اوایل دوره ھخامنشی و پس از آن تا ت
ھایی چند ادامھ داشتھ است ھای ھفتم، ھشتم ھجری بھ گونھ متواتر و با وقفھ سده . 

ھای جانوران اھلی چون در نخستین فصل کاوش این تپھ جز بقایای بسیاری از استخوان  
روباه، گرگ، سمور، شغال و) ؟(و وحشی چون گراز، شیر ... گاو، گوسپند، بز، االغ و   

ھایی کوچک و بزرگ ھای سفالین، سنگ ھای بسیاری از سردوک پشت، بھ نمونھ حتی الک  
ھایی از دوره ھای سفالین داد و ستد و خاک سپاری ھای توزین، تعرفھ برای دباغی، سنگ  

ھایی از بافت گوشھ) پیش از میالد 600پیش از میالد تا  1400از (ایالم نو و ایالم میانی   
ھای ساختار معماری مردمان این تپھ بھ گونھ بلوک. معماری ویژه این تپھ نیز بھ دست آمد  

در این شیوه معماری کھ. خشتی بزرگ است کھ بدون مالت کنار یا روی ھم چیده شده است  
ھا ھندسی است و در گوشھ ھر اتاق شود، زوایای اتاق اصطالحا مشتھ یا مشتی نامیده می  

شود دست کم یک اجاق برای گرما و ھم چنین کز دادن پوست دیده می . 

یا 6(سقف آنھا از نی و یا حصیر است کھ این سادگی را شاید بتوان برای ماندگاری موقت   
بھ شمار آورد) ماه در سال 7 . 

 دکتر احسان یغمایی سرپرست کاوش در سخنرانی سال گذشتھ خود در شیراز اشاره کرد کھ
ھای زیر و ایم، اما در خاک ای دست نیافتھ یا سفال نبشتھ Tablet ھر چند بھ ھیچ گل نبشتھ  

ھای رو شده و طبقات مضطرب و در ھم ریختھ تپھ برای نخستین بار در کاوش  
یا» قلم کتابت«شناسی ایران بھ یک شی ارزنده دست یافتیم کھ بھ احتمال بسیار زیاد  باستان  

« سانتی متر و از سنگ آھکی خاکستری 9این یافتھ یگانھ بھ درازای . است» قلم نگارش  
اي ساختھ شده کھ با فشار کمی روی گل نم دار خط میخی دو سوی آن بھ گونھ. رنگ است  

 .را بھ آسانی حک و نقر کند

و در این اواخر» پروفسور دمرگان«، »دکتر زنفوند«پیش از بھ دست آمدن این قلم کتابت   
« تواند از اند کھ بسیار ساده بوده و می سھ گونھ قلم کتابت پیشنھاد کرده» پروفسور کلی  

ُل بن. چوب نی یا فلز باشد، اما تاکنون ساختار قلم از سنگ گفتھ نشده است دو نیز قلم کتابت ت
یک نوک آن کمی پھن و مثلثی شکل و نوک دیگر کمی برجستھ. ساختاری بسیار ساده دارد  

ای طراحی شده کھ گیرد، بدنھ آن بھ گونھ و تیز است، بھ راحتی در بین انگشتان جا می  
توان گل نبشتھ را سطر بندی و یا حتی نوشتھ را پاک کرد می . 

ھای در فصل دوم کاوش با بھ دست آمدن یک کارگاه گسترده ساخت سفال از گونھ سفال  
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« ُل بن» لپویی دو بھ عنوان یک مرکز ساخت و صدور سفال نیز شناختھ شد ت . 

ُل بن احسان یغمایی سرپرست گروه کاوش در مورد این کارگاه می دو گوید، پیش از کاوش ت  
از تپھ لپویی در) کھ سفالی است سرخ رنگ و ظریف ساخت(شد سفال لپویی  گمان می  

شده است جلگھ مرودشت بھ سراسر فارس و خوزستان صادر می . 

ُل باکون اند، اما نیز بر این عقیده بوده D. E. McCown و A-Langsdorff کاوشگران ت  
ُل بن کان. دو یک کارگاه بسیار پیش رفتھ برای ساخت این گونھ سفال بھ دست آمد در ت  

) ockre سارھای بسیار گسترده خاک اخرا یا گل اخرا در سراسر) بھ گویش محلی شاکوت  
ھای مشرف بھ این تپھ کھ در ژرفایی چندان زیاد ھم نیستند بھ آسانی از دامنھ و دشت کوه  

در این کارگاه پس از استخراج گل اخرا آن را. شده است دیرباز تا چندگاه پیش استخراج می  
چند سنگ کھ ھنوز از کوبیدن گل سرخ رنگ(اند  کرده ھای درشت، خرد و نرم می با سنگ  

ھای ھایی بزرگ کھ سوخت آن از بلوط ، سپس در کارگاه یا کارگاه)ھستند بھ دست آمده  
ھای جوشان ھای دور و بر و یا چشمھ ، بنھ، جگن، نی زارھای بادام کوھی وحشی، درختچھ  

رنگ، ظریف، ھایی بسیار خوش ھای نفتی جاری بر سطح زمین تامین و سفالینھ و حوضچھ  
سرپرست کاوش بر این تاکید دارد کھ. شده است گون ساختھ و پرداختھ می کاربردھای گونھ  

ھا تا جلگھ مرودشت و دشت دو این سفالینھ حتی با نگرش بھ موقعیت جغرافیایی بن  
تل(آباد  تاکنون در کاوش و گمانھ زنی چند تپھ در دشت نور. شده است خوزستان صادر می  

شناسان استرالیایی بھ سرپرستی توسط گروه باستان...) ھا و  آباد یا اعدامی اسپید، تپھ نور  
« ھای ھای ساخت سفال از گونھ لپویی بھ دست نیامده، بلكھ بیشتر سفالینھ نھ تنھا کوره» پاتس  

ُل بن ھا از دست ساخت لپویی این تپھ دو است ھای مردمان ت . 

_شاید ارگ (در این فصل ھم چنین بخش بسیار کمی از یک معماری خشتی بسیار منظم   
ُل باکون ) معبد نزدیک(کھ بھ مردمان پیش از سفال اخرایی و بھ احتمال زیاد ھم زمان با ت  

است، بھ دست آمد کھ کاوش آن بھ سومین فصل سپرده شد) سال پیش از میالد 4000 . 

شناس دانشگاه آزاد کازرون دکتر احسان یغمایی کھ با یک صد و بیست دانشجوی باستان  
ُل بن دو را سرپرستی، ھدایت و بھ پایان رسانیده، نتایج کلی تاکنون دو فصل کاوش در ت  

شمارد کاوش را بھ گونھ چکیده چنین می : 

ُل بن_ ساختار اقتصادی  توان بھ گونھ یک ھرم دانست کھ یک دو را می اجتماعی مردمان ت  
 مثلث آن ساخت سفال از گل اخرا، با تولید انبوه و متنوع و صدور آن، دیگر مثلث آن با

داری، تولید پروری، دام ھای بسیار بھ دست آمده جانوران اھلی دام نگرش بھ استخوان  
سازی و کاربرد بھینھ از پوست ھای دامی و مثلث سوم دباغی، چرم گوشت و فرآورده  

ھای گراز بھ دست آمده و جگن زارھایی کھ تا با توجھ بھ استخوان(جانوران حتی گراز   
، است)پنجاه سال پیش ھم وجود داشتند . 

ُل بن دو استوار سھ مثلث این ھرم بر پایھ موقعیت ویژه جغرافیایی و حتی منحصر بھ فرد ت  
جنوبی) پا تاق(ھای زاگرس  توان کم و بیش آن را نقطھ پایانی رشتھ کوه بوده است، چھ می  

 .دانست

ھای پرپیچ و ھای ژرف، راه ھای سر بر آسمان سپرده، دره از پوزه این کوه آرام آرام کوه  
ھای ھموار ھای یک دست سبز و راه نشین دشت انداز دل گیرند و چشم خم خطرناک پایان می  

شود و آدمی با پشت سر گذاشتن پارس باستان، دشت دیرپای خوزستان را پیش آغاز می  
بیند روی گسترده می . 

از) بھ ویژه دشت سوزیانا(و دشت خوزستان ) بھ ویژه جلگھ مرودشت(پارس باستان   
داشتھ... ھای بسیار دور پیوندھای مشترک فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی، ھنری، و  ھزاره  

آباد است و راه آن بھ ناگریز از نقطھ این پیوند دشت نور. اند و روی یکدیگر تاثیرگذار بوده  
دو یعنی نقطھ مشترک، حساس و مرز بین این دو استان دیرپا کناره کوه بن . 

Page 3 of 4New Page 1

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\arya\articles-1\31.htm



source: 

http://www.chn.ir/ 

  

ُل بن اینک این پرسش پیش می ھای متوسط و و توانایی) پتانسیل(دو با قابلیت  آید کھ چگونھ ت  
توانستھ است پیوند بازرگانی با کالن شھرھایی چون شوش، شاید کم تر از متوسط خود می  

داشتھ باشد؟) در جلگھ مرودشت(و یا تل باکون و تل ملیان ) در دشت خوزستان(ھفت تپھ   
گردد و اقتصادی ایران از دیرباز تا امروز بر می_ پاسخ این پرسش بھ ساختار اجتماعی   

اند و ھستند کھ ھا کوچک بوده ھای دور این روستاھا و آبادی آن این کھ ھمواره و از ھزاره  
ترین ھایی کھ در دورافتاده امروز جاجیم. کنند ھا را تغذیھ می بزرگ شھرھا و کالن شھر  

رم،(شود، نھ تنھا در شیراز و تھران، بلكھ در شھرھای اروپایی  آباد بافتھ می روستاھای نور  
از این روی در ارتباط بازرگانی بین دو. خواستاران بسیار دارد...) فلورانس، لندن، و   

 .قطب تجاری دنیای باستان تردیدی نیست

ُل بن دو امروزین و تمامی روستاھا و از آن جا کھ ھنوز در جلگھ نورآباد، روستای ت  
ھای دور و نزدیک آن تیمار و مراقبت از حیوانات اھلی، گردآوری علوفھ، دوشیدن آبادی  

ھای کھ این ریشھ در ھزاره_ شیر و ھم چنین گلیم بافی و نساجی را زنان بھ عھده دارند   
ای کھ زنان چرخ ھا جامعھ دو را در این ھزاره توان ساختار اجتماعی بن می_ دور دارد   

اند، بھ شمار آورد آورده اقتصاد آن را بھ گردش در می . 

دو برابر بدانیم، باید پذیرفت کھ در کاوش چنانچھ این معیار ریشھ دار را با جامعھ دیروز بن  
رو ھستیم روبھ» زن ساالر«آن با یک جامعھ  . 

ترین سھم ثروت را آنان در بیش. ای قدرت اقتصادی در دست زنان است در چنین جامعھ  
، فرزندان)یک نیم پیکره گلی زن نیز بھ دست آمده است(اختیار دارند، خدایان زن ھستند   

ای در چنین جامعھ. توانند چندین ھمسر اختیار کنند دختر ارزش بیشتری دارند و زنان می  
 .اقتصاد و ثروت دست زنان است و پویایی جامعھ نیز

ساالن روستا بھ روشنی از جگن زارھایی کھ تا نیم سده پیش ھنوز خشک نشده بودند و کھن  
ھای استخوانی ، یافتھ)سپاری سقف و خاک(ھای سوختھ  ھای نی کنند، نشانھ آن یاد می  

، الک)با تردید(ای از گوراسب  سانان، چھارپایان، گراز و حتی گونھ سانان و گربھ سگ  
ھایی کھ نیاز بھ پژوھش بیش دارند، ھر چند خطوطی ناقص اما پررنگ از پشت و استخوان  

دھد اکوسیستم و زیست بوم منطقھ ترسیم و بھ دست می . 

 در پایان دومین فصل کاوش بی ھیچ گمان و تردید بر این باور درست ھستیم کھ یکی از
ُل بن ً دشت نور نقاط شھرنشینی ت آباد است اینک در کاوش سومین فصل کھ پیش دو و احتماال  

ای کھن تر دارد یا روی داریم، در پی آن ھستیم کھ بدانیم آغاز شھرنشینی در این جا پیشینھ  
جلگھ مرودشت و یا ھم زمان و توأمان ھستند؟
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