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شکلگیری و توسعۀ دامپروری تماموقت در جوامع
حوضۀ رودخانۀ کُر در دورۀ بانِش
مرتضی حصاری* 1،بهروز

آقایی2

(دريافت 1394/12/9 :پذيرش)1395/2/9 :
چکیده
دورة فرهنگي بانِش در جنوب ايران ،يک مرحلۀ کلیدی در افزايش پیچیدگيهای اجتماعي ـ
اقتصادی در نیمۀ دوم هزارة چهارم پ.م .بهشمار ميآيد .تولید و توزيع تخصصيِ محصوالتِ
صنعتي و غذايي در کنار تغییر الگوهای استقراری و راهبردهای زيستي نشاندهندة يک تطور
فراگیر منطقهای است که نظام متفاوتي را در جامعۀ بانشي حوضۀ رودخانۀ کر برقرار ميسازد.
در اين میان برخي شواهد باستانشناختي ،مختصات جامعهای متخصص در زمینۀ تولید و
توزيع محصوالت دامي را در کنار جوامع تولیدکنندة کشاورز /صنعتگر اين حوضه ترسیم
ميکند که موجوديت آن بهمنزلۀ پديدهای نوين ،متأثر از پیچیدگي اقتصادی در بازة زماني و
مکاني مذکور است .پژوهش حاضر شکلگیری و توسعۀ دامپروری تماموقت را در پیکربندی
نظام اقتصادی ـ اجتماعي اين دوره ترسیم و با بهرهگیری از رويکرد حد وسط و با قیاسي
تاريخي ـ مردمشناختي توضیحي برای چگونگي تطور راهبردهای تولیدی و شکلگیری
بسترهای مبادلۀ محصوالت دامي ارائه ميکند.
واژههای کلیدی :دامپروری تماموقت ،حوضۀ رودخانۀ کر ،بانش ،پیچیدگي اقتصادی ـ

 .1دانشیار گروه باستانشناسي دانشگاه هنر اصفهان (نويسندة مسئول)
mhessari@aui.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری باستان شناسي پیش از تاريخ ايران ،دانشگاه هنر اصفهان.
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اجتماعي ،راهبرد حد وسط.
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مقدمه
از حدود  12هزار سال پیش تاکنون ،دامپروری به هر شیوه و میزان تحرک از آغاز
اهليسازی حیواناتِ رستۀ سمداران ،در قسمتهای مختلفي از جهان ،به بخش
جداييناپذيری از جامعۀ انساني و اقتصادِ جوامعِ شرق نزديک ،تبديل شده است
( .)Abdi, 2015: 1يافتن پاسخي قطعي برای اين پرسش که آيا توسعۀ دامپروری همانند
نواحي لوانتي پس از آغاز کشاورزی صورت پذيرفته 1يا اينکه توسعۀ آنها همانند
نواحي شمالي لوانت ،جنوب شرقي آناتولي و تا اندازهای کوههای زاگرس ،با يکديگر
مقارن بوده ،همواره با ترديد همراه بوده است .)Abdi, 2003: 296- 397( 2با اين حال،
باستانشناسان درمورد اينکه کوههای زاگرس يکي از مناطقي است که دامپروری در
قالبِ راهبردهای متفاوت در آن موجوديت و توسعه يافته ،به اجماع رسیدهاند و
بازههای زماني متفاوتي از دورة نوسنگي ( Hole, 1978; Zagarell , 1989; Mortensen,
 )1972اواخر دورة مس و سنگي ( )Henrickson, 1985و اوايل عصر مفرغ ( Abdi,

 )2003را برای اين موضوع پیشنهاد کردهاند .مراحل تطوری راهبردهای دامپروری در
قالبهای دامپروری روستا بنیاد 3آغاز و به شیوههای دامپروری چراگردی 4و دامپروری
کوچروی 5قابل ارزيابي است ( .)ibid: 398اما در کنار الگوهايي که مبتني بر نوع تحرک
و اسکان هستند ،الگوی ديگری بر اساس ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعي قابل تبیین
است که بدان دامپروری تماموقت گفته ميشود .اين الگو با صرفنظر از میزان و نوع
ي جامعۀ دامپرور با ديگر جوامع
تحرک ،بر اساسِ برهمکنشهای اقتصادی و اجتماع ِ
ن شهری و روستايي تعريف ميشود .اين رابطۀ دوسويه در قالبِ شیوههايي
يکجانشی ِ
متضاد در تولید و مکمل در راستای مبادلۀ کاالها سازمان مييابد و سبب تطور جامعۀ
ص دامپرور در تولید و توزيع محصوالت دامي ميشود .در اين جامعه تولیدات
متخص ِ
کشاورزی ،فرآوردههای دامي و صنايعدستي در اولويت بعدی تولید و غالب ًا برای
در اين پژوهش چگونگي سازمانيافتگي جامعۀ دامپرور تماموقت در سیستم
اقتصادی ـ اجتماعي پیچیده تبیین و توضیحي برای تطور راهبردهای تولید در جوامع
دامپرور تماموقت و همچنین چگونگي شکلگیری بستر مبادلۀ محصوالت دامي در
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مصرف داخلي خانوار يا مبادالت خرد صورت ميپذيرند.
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حوضۀ رودخانۀ کر ارائه خواهد شد .شواهد باستانشناختي که در بخشهای بعد ارائه
ميشود ،ابعاد گستردهای از ساختار اقتصادی و اجتماعي جوامع حوضۀ رودخانۀ کر را
به تصوير ميکشاند؛ اما استنباط بسیاری از جنبههای اقتصادی و اجتماعي جوامع
دامپرور تماموقت اين حوضه بر شواهد غیرمستقیم متکي است .بهطوری که ما فقط
ميتوانیم اثر فعالیتهای زيستي جامعۀ مذکور را در شواهد باستانشناختي جوامع
يکجانشین مشاهده کنیم .بنابراين مطالعۀ چگونگي سازمانيافتگي اين جامعه نیازمند
روشي متناسب با ويژگي دادههای موجود است .بر همین اساس در اين پژوهش با
بهرهگیری از رويکرد حد وسط به قیاسي تاريخي ـ مردمشناختي ميپردازيم تا برای
برخي مؤلفههای ساختاری الزم در برقراری ارتباطي دوسويۀ اقتصادی ـ اجتماعي در
هر يک از جوامع يکجانشین و دامپرور متحرک در حوضۀ رودخانۀ کر در دورة بانش،
پیشنهادی ارائه دهیم.
شواهد باستانشناختی جوامع دامپرور تماموقت حوضۀ رودخانۀ کر
تاکنون مطالعات باستانشناسي مدوني دربارة جوامع دامپرور تماموقت در حوضۀ
رودخانۀ کر صورت نپذيرفته است؛ اما باستان شناسان بهطور ضمني با تجزيه و تحلیل
مواد جانوری و گیاهيِ سکونتگاههای جوامع يکجانشین ،شواهدی استنباطي از
موجوديت جوامع دامپرورِ متخصص عنوان نمودهاند .يکي از مهمترين شواهد مربوط به
جوامع دامپرور تماموقت در حوضۀ رودخانۀ کر مربوط به دادههای جانور
باستانشناسيِ تل ملیان است که در آن توزيع گوشت (با توجه به نحوه و سن کشتار
دام) در يک روندِ پیوستۀ تطوری به استاندارد ثابتي ميرسد .به عبارتي ،ساکنان ملیان
اگرنه کامالً ولي تا حد زيادی گوشت موردنیاز خود را از راه دامپروران غیرساکن تهیه
ميکردند .افزون بر اين ،دادههای گیاه باستانشناسي نیز ازجمله مدارکي است که
جنگلزدايي در نیمۀ دوم هزارة چهارم و اوايل هزارة سوم در اين حوضه احتماالً معلول
افزايش جمعیت ،گسترانیدن زمینهای زراعي و تأمین سوخت برای مصارف صنعتي و
خانگي بوده است که با توجه به تخمین جمعیت حوضۀ رودخانۀ کر در کنار برآوردِ
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ميتواند به حضور جوامع دامپرور تماموقت در حوضۀ رودخانۀ کر اشاره داشته باشد.

شکلگیری و توسعۀ دامپروری تماموقت در جوامع ...ـــــــــــــــــــــ مرتضي حصاری و همکار

میزان مصرف سوخت ،ميتوان وجود جمعیتي غیر يکجانشین را ترسیم کرد که در
روند جنگلزدايي اثرگذار بوده اند .همچنین ابقای گزينشي درختان دانهدار مانند پسته و
بادام وحشي در اين جنگلزدايي ميتواند با جوامع دامپرور تماموقت مرتبط باشد
( .)Miller, 1985, 1990a, 1990b, 2011, 2013از ديگر شواهدی غیرمستقیمي که به
درک حضور يک جامعۀ دامپرور تماموقت در حوضۀ رودخانۀ کر کمک ميکنند بدين
شرحاند :سیستمهای استقراری نوين همانند پیدايش دستههای استقراری در فاز بانش
آغازين ،عدم تعادل میان ظرفیت جمعیتيِ تل قريب با میزان تولید سفال در آن ،پديدار
شدن يک رشد سريع و غیرعادی در تل ملیانِ بانش میاني ،ظهور شهر بانش میانهای در
عین حال ،نبود جمعیت محیطي دورتادور شهر برای پشتیباني و تداوم بقای شهر و
ديوار بزرگ و ضخیم بانش جديد در پیرامون شهر ملیان ( .)Alden, 2013: 237حضور
فعال دامپروران در حوضۀ رودخانۀ کر و پسکرانههای آن به دوره بانش محدود نیست.
وجود گردههای پالنتاگو 6و النسوالتا 7در نمودار گردهشناسي درياچۀ مهارلو (20
کیلومتری شرق شیراز) ميتواند نشاندهندة پرورش و چرای دام ،حداقل از آغاز هزارة
پنجم پ.م .در منطقه باشد ()Djamali et al., 2009: 132؛ يعني همان بازة زماني که
علیزاده توزيع جغرافیايي محوطههای باکوني را با مناطق مهاجرت ساالنۀ اقوام کوچرو
ک
قشقايي مرتبط ميداند .به عقیدة وی در هزارة پنجم پ.م .نخبگان کوچرو محر ِ
توسعه و پیچیدگي تل باکون الف بودهاند و نقشي کلیدی در گسترش جوامع پیش از
شهرنشینيِ فارس و سازمانهای حکومتي اين منطقه داشتهاند ( Alizadeh, 2003, 2006,

 .)2009افزون بر اين ،سامنر ريشۀ پیدايش دامپروری تخصصي در حوضۀ رودخانۀ کر
را تغییر در سیستم استقراری سکونتگاههای دوره لپويي ميداند .به عقیده وی
مکانگزيني محوطهها در نزديکي مراتع نشاندهندة يک عنصر قوی دامپروری است .در
تعاقب اين فرايند و با افزايش چرای بیشازپیش دام در مراتع ،تحرک به عنوان يک
درنهايت منجر به شکل گیری دام پروری متحرک (در شیوههای مختلف) ميشود
(Sumner, 1988: 39؛ سامنر.)43 :1377 ،
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مؤلفۀ اساسي در جايگاهِ راهکاری نوين برای يافتن مراتع جديد موجوديت يافته که
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در خارج از حوضۀ رودخانۀ کر در دشتهای میان کوهي شمالي اين حوضه تپۀ
مهر علي نمونهای جامع برای استنباط جوامع دامپرور تماموقت است .احتما ًال تپۀ
مهرعلي بهمنزلۀ يک مرکز منطقهای دارای فعالیتهای اداری بوده و مبادالتي با مناطق
همجوار خود داشته است ( نوبری و همکاران .)1391 ،با توجه به حجم فراوان
يافتههای استخواني ،8پیشنهاد ميشود که جامعۀ مهرعلي اتکای بیشتری به دامپروری
داشته باشد .از سوی ديگر با توجه به مطالعات گیاه ـ باستانشناسي و آزمايش ايزوتوپ
از نمونۀ غالت و خاک اين محوطه ميتوان نتیجه گرفت که جامعۀ مهرعلي چندان با
فنون کشت آبي آشنا نبوده و کشاورزی ساختار ضعیفي داشته است( 9سرداری:1390 ،
 .)398در اين محوطه گوسفند و بز در رده سني الف ( 0تا  2ماه) در داخل محوطه
کشتار نشده است .از اين مسئله ميتوان نتیجهگیریهای متفاوتي کرد .اول اينکه عدم
حضور ردة سني الف را ميتوان اينگونه توجیه کرد که شايد گوسفند /بز ماده در دورة
زايمان خود ،در هوای سرد منطقه (اسفند تا فروردين) در داخل غارهای کوهستاني
اطراف محوطه نگهداری ميشدهاند تا با گرم شدن نسبي هوا به همراه برهها و بزغالهها
به داخل گله آورده شوند (چراگردی) ،و يا شايد بتوان مطرح کرد که در دورة زايمان،
دامهای کمسن گله در منطقه ديگری قرار داشتهاند که تا زمان رسیدن به محوطۀ
مهرعلي وارد ردة سني «ب» ميشدهاند (کوچروی) (شیخي .)56 :1390 ،گفتني است
که اين شواهد در راستای اثبات دامپروری تماموقت نیست ،بلکه برای معرفي بستری
است که دامپروری تا اندازة زيادی در آن نقشي کلیدی برای معیشت ايفا ميکرده است.
دورۀ فرهنگی بانش و تل ملیان
يافتههای باستانشناسي مربوط به فرهنگ بانش در جنوب مرکز فالت ايران از حوضۀ
رودخانۀ کر (  ،)Alden, 2013; Sumner, 2003دشت ممسني (،)McCall, 2009: 137
 ،)et al., 2010: 3بوشهر ( )Carter et al., 2006: 88-89بهدست آمده و يک بازة زماني
از 3400تا  2700پ.م .را که به سه فاز آغازين( 10حدود سالهای  3400تا 3250
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دشت آسپاس در شمال استان فارس (زيدی ،)147-143 :1383 ،درة بالغي ( Hellwing
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پ.م ،).میاني( 11حدود سالهای  3250تا  2950پ.م ).و متأخر( 12حدود سالهای
 2950تا  2700پ.م ).تقسیم ميشود ،دربر ميگیرد.
تل ملیان
از آنجاييکه ملیان تنها محوطهای است که بیشترين اطالعات مربوط به ساختار
اقتصادی ـ اجتماعي دورة بانش را داراست ،توصیف و تجزيه و تحلیل مواد
بهدستآمده از اين محوطه برای تکمیل اطالعات باستانشناسي عنوانشدة مقاله اهمیت
بسیاری دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت .تل ملیان در دشت بیضا (شمال غرب
درة رود کُر) حدود  80کیلومتری شمال غربي شهر شیراز واقع شده است .کل محوطه
شامل تپههای کمارتفاعي است که درون باروی شهر محصور و مساحتي حدود 200
هکتار را در برميگیرد .اين منطقه جزو درههای مرتفعي است که مابین ارتفاعات
رشتهکوه زاگرس در غرب استان فارس قرار گرفته و در حدود  16000متر ارتفاع دارد.
بارندگي در اين ناحیه حاصلخیز به میزان کافي ،اما کشاورزی ديم نتیجهبخش نیست.
وضعیت عمومي ملیان به سه قسمت اصلي تقسیم ميشود .قسمت اول رديف تپههای
باريکي به عرض  20تا  25متر و به ارتفاع  16تا  18متر که دورتادور تپه را از سه
طرف محصور کرده که بقايای حصار شهر است .قسمت دوم يک محوطۀ مسطح باز در
داخل حصار است که در حدود  50هکتار مساحت و در آن بقايای محدودی وجود
دارد .قسمت سوم گروه تپههای متصلبههم که ناحیهای در حدود  100هکتار را
دربرگرفته است و بقايای اصلي شهر را معرفي ميکند .مرتفعترين تپههای اين مجموعۀ
باستاني در لبۀ شمال غربي واقع شده و ارتفاع آن به  27تا  28متر از سطح دشت
ميرسد ( .)Carter, 1996: 135-136بر اساس تفسیر مواد باستانشناختي بهدستآمده از
اين محوطه ميتوان ملیان را يک مرکز اداری جهت کنترل اقتصاد منطقه در اواخر فاز
ارتباطي ،برای مبادلۀ محصوالت کشاورزی با محصوالت صنعتي تولیدشده در جوامع
ساکنِ دشت عمل ميکرده است .با توجه به اينکه ملیان بهمنزلۀ نقطۀ کانونيِ اداری برای
ترکیب تخصصهای اقتصادی در منطقه کارکرد داشته است ،ميتوان نقش مهمي در
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میاني و فاز پاياني بانش درنظر گرفت ( )Alden, 1979: 141که بهمنزلۀ يک کانال
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يکپارچهسازی و ارتباط دو سیستم سیاسي و اقتصادی در حوضۀ رودخانۀ کر برای آن
متصور شد .با تکیه بر مؤلفههايي که نام برده شد ،انتظار ميرود ملیان در فازهای بانش
میانه و متأخر به میزاني از توسعهيافتگي سیاسي ـ اقتصادی رسیده باشد که بتوان از آن
بهعنوان کانون شهری و نهادی پیشحکومتي ياد کرد .طبق مدارکي که از ترانشههای
 ABC13و TUV 14بهدستآمده ،مي توان گفت که ملیان يک محوطه سکونتگاهي بوده
که در آن مديريت توزيع کاال و همچنین تولید کاالهای خرد در میزان اندک صورت
ميپذيرفته است .اما بهرهوری از کاالهايي که در ديگر مناطق دشت تولید ميشده است
نشان ميدهد که حتي ملیان بهمنزلۀ يک مرکز جمعیتي ويژه ،به شبکۀ کلي
تولیدی ـ توزيعي متخصصان تماموقت اقتصادی وابسته بوده که اين امر را ميتوان يکي
از وجوه پیچیدگي اقتصادی در اين بازة مکاني و زماني بهشمار آورد.
ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جوامع حوضۀ رودخانۀ کر در دورۀ بانِش
آگاهي ما از چارچوب اقتصادی جوامعِ بانشي در حوضۀ رود کر ،به شواهد
باستانشناختيِ تولید و توزيع تخصصيِ کاالهای صنعتي ،کشاورزی و دامي متکي است.
اين مجموعهاطالعات بهوسیلۀ تجزيه و تحلیل الگوهای استقراری ،تولید و توزيع سفال
و ديگر صنايع ،در کنار يافتههای استخواني و گیاهي ،فراهم شده است .جنبههای
متفاوتِ اقتصادِ تولیدی در فرهنگ بانش ،از مبادالت برونمنطقهای تا اقتصاد زيستي را
ميتوان به دو دستۀ بزرگ تولیدات صنعتي و تولیدات غذايي (و تمام فعالیتهای
تدارکاتي و نظارتي برای فرايند تولید و توزيع صنايع مذکور) تقسیم کرد .عالوه بر اين،
شواهد جمعداری پیشرفتۀ کاال و مديريت فعالیتهای اقتصادی در کنار توزيع تخصصي
کاالهای صنعتي و غذايي ،سبب ميشود تا از واژة «پیچید» برای ترسیم مختصات
ساختار اقتصادی اين دوره استفاده کنیم .منظور از پیچیدگي ،سلسلهمراتب سازمانيافته،
از طريق اقتدار خود و تعدادی از زيرمجموعههايش ،مديريت کند .شکلگیری
سلسلهمراتب در نظام اقتصا ِد تخصصي ،بر فعالیتهای تولیدی و هدايت کردن مبادالت
بهسمت مکانهای تمرکزيافته جهت توزيع کاال متکي است ( .)Alden, 1979: 1-4در
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و منظور از سلسلهمراتب سازمانيافته اين است که شخص يا نهاد مديريتي ،فعالیتها را
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کل ميتوان از سه شاخصۀ تولید تخصصي ،توزيع غیرمستقیم و مديريتِ روابط
اقتصادی از طريق سلسلهمراتبي سازمانيافته بهمنزلۀ عناصر اصلي موجوديت يافتن
اقتصاد پیچیده نام برد ( .)ibid: 9آلدن با مطالعۀ تولید و توزيع تخصصي سفال در میان
جوامعِ بانشي حوضۀ رودخانۀ کر ،مفهوم پیچیدگي اقتصادی را با تکیه بر تجزيه و
تحلیل مواد فرهنگي تبیین و عنوان ميکند که تولید تخصصي سفال با آمیزة شني 15و
کاهي 16در کنار توزيع غیرمستقیم سفال 17مؤلفههای بنیادين پیچیدگي اقتصادی هستند.
اين ويژگيها بهصورت يکجا در ديگر صنايع (ابزار سنگي

18

صدف ،نساجي و

فلزگری) مشهود نیستند .برای مثال شواهد مربوط به صنايع سنگ حاکي از آن است که
ابزارهای سنگي تولیدشده توسط متخصصان (شايد پارهوقت) در گروه گستردهای از
فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهای خانگي کاربرد داشته و بهکارگیری صدف در
ساخت صنايعدستي در اليههای بانش میاني  TUVو ABCرايج بوده است .اما فراتر از
اين مقدار هیچ اطالعي از نحوة تولید و توزيع آنها در دسترس نیست .عالوه بر اين،
يافتههای ديگر همانند مهرههايي از جنس طال ،صدف ،مرواريد ،قیر ،استخوان ،سنگ،
حلزون کارنشده و عقیق سرخ نیمهکارشده ،مهرههای کلینوپتیلولیت ،19مهرههای الجورد
و فیروزه (در کنار نمونههای کارنشده از هر دو نوع آنها) ،نساجي و فلزگری 20اگرچه
تولید را به اثبات نميرسانند؛ اما آن را رد هم نميکنند (.)Sumner, 2003: 114-115

آنچه از میان دادههای ملیان بسیار اهمیت دارد (که هم به پیچیدگي اقتصادی و هم به
دامپروری تماموقت مرتبط است) راهبرد بهرهبرداری از گوشت دام است .در مطالعۀ
استخوانهای  ABCو  TUVاطالعات ارزشمندی در رابطه با نحوة تهیۀ گوشت در اين
دو منطقه ،روش و سن قصابي و همچنین تحول راهبرد بهرهوری از دام از دورة بانش
بهدست آمده است .اين اطالعات نشان ميدهند که ساکنان  ABCگوشت را از طريق
کانالهای غیرمستقیم دريافت ميکردند .در  ABCگوشت گوسفند و بز  99درصد کل
سهساله است .پراکندگي استخواني برخي از اجزای دام در  ABCنشان ميدهد که
حداقل برخي از حیوانات در همین محل قصابي شدهاند؛ يعني يا با پای خود به اينجا
آورده شده و يا اينکه بهشکل الشۀ کامل ،منتقل شدهاند .در هر حال حضور نسبي
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گوشت مصرفي را تشکیل ميدهد و پراکندگي سني بقايای بزهای يافتشده بین دو تا
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استخوانهای گوشتدار و تعداد اندک اجزای سر حیوان در مقايسه با کمیت استاندارد
استخوانهای يک الشۀ کامل نشان ميدهد که نوعي دسترسي ترجیحي به بخشهای
گوشتدارتر حیوان وجود داشته است .محل قرارگیری ضربههای قصابي بر روی
استخوان بزها بسیار متمرکز و دقیق است که خود بیانگر نوعي استانداردسازی در
فعالیتهای قصابي است .برعکس نمونههای بهدست آمده از ،ABCنمونههای
استخواني  TUVنشان ميدهد که ساکنان منطقۀ  TUVحتي اگر خودشان صاحب گله
نبودهاند گوشت موردنیاز خود را بهطور مستقیمتری دريافت ميکردند .توزيع گونههای
جانوری در  TUVبر گونۀ بُز تمرکز دارد و شواهدی از استخوانهای غزال ،خوک
وحشي ،اردک و کبک نیز در اين مکان مشاهده شده است .پراکندگي اجزای بدن
حیوانات در  TUVبیانکنندة اين است که تمام الشۀ حیوانات مورد استفاده قرار
ميگرفته و محل قرارگیری شکستگيهای استخوان الگوی متفاوتي از کشتار در ABC

را نشان ميدهد که در کل ترسیمکنندة طیف وسیعي از فعالیتهای قصابي در اين
منطقه است .وقتي شواهد تحول کارکردی فضاها و بهرهوری از گوشت دام در  TUVرا
کنار هم ميگذاريم ،متوجه پیچیدگيای روزافزون در دستيابي به منابع حیواني و
کاهش مداوم در تنوع حیوانات مورد استفاده در آن ميشويم ،بهطوری که استفاده از
گوشت گاو بهمرور بسیار کم و استفاده از خوک ،غزال و پرندگان در اليۀ معماری I
ديده نميشود .درنتیجه ،شواهد جانوری نشان ميدهد که ساکنان عاليرتبۀ ABC
گوشت را از طريق کانالهای بسیار کنترلشده دريافت ميکردند و ساکنان اولیۀ TUV

نیز (که همدوره با افراد شاخص  ABCبودند) ،يا منابع دامي مورد مصرفشان را
خودشان تولید ميکردند و يا آنها را بهطور مستقیم از گلهدارها ميخريدند که نیازمند
هماهنگي در سطوح باالتر و يکپارچگي با اقتصاد فرامنطقهای بوده است .بهتدريج طي
زمان ،دسترسي به گلهها رفتهرفته دشوارتر شد تا در آخرين اليۀ اقامت بانش در TUV

غیرمستقیمي مشابه با کانالهايي که در ساختار عمومي اعیاننشین  ABCوجود داشت،
انجام ميگرفت .بدين طريق دادههای جانوری ،تصوير تخصصگرايي و پیچیدگي
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( 3000تا  2800پ.م ).تأمین گوشت برای افراد اين منطقه از طريق کانالهای
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فعالیتهای صورتگرفته در ساختمانهای اعیاننشین  ABCو منطقۀ سکونتگاهي
 TUVرا تکمیل ميکنند (.)Zeder & Blackman, 2003: 126-129

نقشۀ  :1حوضۀ رود کر و نام مناطق و محوطههای نامبرده شده در متن

اتحادیۀ قبیلهای قشقایی :21جامعۀ دامپرور تماموقتِ معاصر
اتحاديۀ قبیلهای قشقايي جامعۀ دامپرورِ تماموقتي بوده است که از سلسلهمراتبي سیاسي
ـ اجتماعي تشکیل و غالب ًا بهوسیلۀ چندين گروه متفاوت سازماندهي ،و هر گروه با يک
ی تولیدی اين اتحاديه قبیلهای را ميتوان از
رهبر اداره ميشده است .گسترة راهبردها ِ
دامپروری تماموقت به شیوة کوچروی تا کشاورزی تماموقتِ کامالً ساکن دانست
(فیلد .)265 :1343 ،در اين اتحاديه راهبردِ غالبِ تولید بر دامپروری متکي بوده و
کشاورزی ،تولیداتِ ثانويۀ دامي و دستبافتهها در درجات بعدی اهمیت داشتهاند .اما
اعتبارزا محسوب ميشده) و گلهداری در درجۀ دوم ،اهمیت داشته است ( Salzer,

 .)1974: 193سازمانبندی سیاسي ـ اجتماعي اتحاديۀ قبیلهای قشقايي متشکل از يک
طبقۀ مالک و يک طبقۀ کارگر است .طبقۀ مالک ،خود به دو دسته تقسیم ميشود:
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برای ردة باالی اجتماعي ،زمین در درجۀ اول بهمنزلۀ مهمترين ابزار تولید (که اصلي
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دستههايي که توانايي تصمیمگیری سیاسي دارند ،و دستههايي که توانايي تصمیمگیری
سیاسي ندارند .آن دستههايي که توانايي تصمیمگیری سیاسي دارند در سلسلهمراتبي
عمودی از ايلخان ،کالنتر ،کدخدا و ريشسفید تشکیل و نظام مييابند (ايوانف1384 ،؛
ابرلینگ1383 ،؛ بِک1396 ،؛  .)Salzer, 1991بنابراين ميتوان اينگونه بیان کرد که
جامعۀ قشقايي متشکل از يک طبقۀ کوچکِ حاکم ثروتمند و يک بخش بزرگ و
پرجمعیتِ متشکل از تودة مردمي است که به ابزار تولید (زمین ،آب و احشام) دسترسي
دارند و دو گروه کوچک ديگر (چوپانها و پیشهوران) که برای بقا به ديگران وابسته
هستند تشکیل شده است (بِک271 :1396 ،؛  .)Holt, 1976همانطور که اشاره شد
اساسِ اقتصاد اين اتحاديه مبتني بر دامپروری است .اگرچه درجاتي از کشاورزی ديم
که به میزان مصرف خانوار است نیز در برخي مناطق گرمسیری صورت ميپذيرفته؛ اما
اصوالً دامپروران تماموقت قشقايي در يک چرخۀ سالیانه و قاعدهمند با هزاران دام خود
به تولید و توزيع محصوالت دامي مشغول بودهاند .مبادالتي را که توسط اين دامپروان
تماموقت انجام ميشده است ميتوان به دو دسته مبادالت خرد و کالن تقسیمبندی
کرد .مبادالت خرد بیشتر با روستاها در طول مسیر کوچ صورت ميپذيرفته و در آن
فرآوردههای دامي (در میزان محدودی خود دام) با محصوالت کشاورزی يا صنعتي
ال کااليي در بهار در مسیر
مبادله ميشده که اغلب چارچوبي اعتباری داشته است .مث ً
رفت به خانواری در يک روستا تحويل داده ميشد و در پايیز و مسیر برگشت به ازای

آن کاالهای ديگری تحويل گرفته ميشد .در نوع دوم ،طرف مبادالت کالن ،هم مي-

توانند دامپروران تماموقتي باشند که درپي افزايش دادن تعداد دام خود در قالب
گلههای مجزا هستند ،و هم ميتوانند مصرفکنندگان در جوامع شهری باشند .اما آنچه
در اين میان اهمیت دارد بهوجود آمدن يک پیوند دوجانبۀ اعتباری است که مؤلفههای
ساختاری اين پیوند را مراودات اقتصادی و مناسبات اجتماعي موجوديت ميبخشند.
استنباط کرد ،محدوديت در توسعۀ میزان ثروت است .طبق مطالعۀ بارث در میان
باصریها ،تناسبي میان يک خانوار و تعداد دام آنها برقرار است ،بهطوری که افزايش
تعداد بیش از يک میزان در تعداد دام برای يک خانوار ناممکن و کم شدن از يک میزان
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عالوه بر اين نکتهای که ميتوان از پیکربندی اقتصاد دامپروران تماموقت قشقايي
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(حدود  60رأس) به يکجانشیني آنها جهت بازيابي گله منجر ميشود (بارث:1343 ،
 .)42-31بهعبارتي خانوار به دامپروری روستا بنیادی روی ميآرود که خارج از چرخۀ
تحرک طوالني ،مازاد تولید و سیستم مبادالتي ساالنه ،به میزان مصرف داخلي خانوار
تولید خواهد داشت .اما اگر تعداد گله از يک میزان بیشتر شد خانوار مجبور ميشود
تحرکهای بلندمدتي را برای يافتن مرتع اتخاذ نمايد .بهعبارتي ،افزايش در تعداد دام،
آنها را وارد چرخۀ سیستم تولیدی ـ مبادالتي ميکند تا اينکه گله به میزان استاندارد
خود برسد که در میان دامپروران تماموقت بهمثابۀ مازاد تولید است .با توجه به اينکه
مازاد تولید دامي قابلیت ذخیرهسازی ندارد و شديداً آسیبپذير است ،نخبگان جامعۀ
دامپرور برای تثبیت ثروت به خريد زمینهای کشاورزی و مراتع روی ميآوردهاند
(علیزاده31-30 :1387 ،؛ بِک190 :1396 ،؛ ابرلینگ .)13 :1383 ،درپي اين محدوديت
در میزان انباشت ثروت ،نمودهای محدودِ متناظری در ساختارهای سیاسي و اجتماعي
موجوديت يافته که سبب ايجاد ساختارهای اجتماعي و سیاسي کمتر توسعهيافته و عدم
شکلگیری برخي نهادها همانند نهادهای مذهبي در میان دامپروران تماموقت شده
است .در پايان ،در يک جمعبندی کلي ميتوان بیان کرد که جامعۀ دامپرور تماموقت
قشقايي جامعهای طبقاتيِ اقتصادی است ( )Beck, 1990: 13که در يک سیستم
بههمپیوستۀ اقتصادی و اجتماعي ـ سیاسي با جوامع يکجانشین به مبادالت اقتصادی
خرد و کالن ميپرداخته است .اين جامعه از درون با يک سیستم مديريت سیاسي
اجتماعي ردهبندی شده و با ايجاد مناسبات عمیق اجتماعي مراودات اقتصادی
برونگروهي را کنترل ميکرده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به مدارک باستانشناختي ارائهشده در اين مقاله استنباط کرديم که اقتصاد
توزيع غیرمستقیم و مديريت روابط اقتصادی از طريق سلسلهمراتبي سازمانيافته،
ساختاری «پیچیده» دارد که با تغییر الگوهای استقراری ،فناوری تولید سفال و اتخاذ
روشهای نوين جمعداری کاال در رابطهای علّي است .افزون بر اين برخي مؤلفهها
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همانند ساختمانهايي با ابعاد بزرگ و پراکنش متفاوت مواد فرهنگي درون آنها به
همراه نقاشيهای ديواری در کنار الگوهايي چون دستههای استقراری ،ابعاد استقرارهايي
در قالب شهر و روستا و الگوی ارتباطي شکلگرفته در مناطق ABCو  TUVدر مقطعي
از بانش میانه ،ميتواند نشاندهندة نظام ردهبندیشدة اجتماعي باشد .در اين راستا از
کنار هم قرار دادن شواهد باستانشناختي متوجه خواهیم شد که در جامعۀ بانشي حوضۀ
رودخانۀ کر ،کنترل تولید و توزيعکنندگان تخصصي کاالها از طريق نهادی مديريتي
بوده که ميتوانسته است مبادالت اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای (جهت تجارتهای
راه دور) را بهوسیلۀ يک سیستم يکپارچۀ سیاسي نظام ببخشد .بر مبنای اين روند
تحولي دامپروری تماموقت در راستای ديگر تخصصگراييها و در درون يک سیستم
بههمپیوسته از عوامل عنوانشده موجوديت يافته است .همانطور که در بخش مقدمه
مطرح شد مسئلههای اصلي پژوهش حاضر اين است که بدانیم چگونه جامعۀ دامپرور
تماموقت در سیستم اقتصادی ـ اجتماعي پیچیده سازمان يافته ،چگونه راهبردهای تولید
در جوامع دامپرور تماموقت تطور يافته و بستر مبادالت محصوالت دامي در حوضۀ
رودخانۀ کر چگونه شکل گرفته است .ارائۀ چنین توضیحي با اتکا بر شواهد
باستانشناختي بهدلیل محدود بودن دادههای مربوط به جوامع دامپرور تماموقت اگر
غیرممکن نباشد بسیار مشکل است .به همین دلیل برای ارائۀ تبییني جامعتر با تکیه بر
رويکرد حد وسط و يک قیاس تاريخي ـ مردمشناختي بهمثابۀ پلي میان يک سیستم پويا
و موارد ثبتشدة باستانشناسي ،استنباط نهايي صورت خواهد پذيرفت.
بینفورد «تئوری حد وسط» را ابزار دقیق شناسايي و اندازهگیری خصوصیات
مشخص سیستمهای فرهنگي گذشته ميداند .وی بیان ميکند که ما در اينگونه از
22

تحقیقات درپي ابزارهای قابلاعتماد شناختي و به عبارتي بهدنبال «سنگهای روزتايي»

هستیم که به ما اجازة تبديل دقیق مشاهدات ايستا به اظهارات پويا را بدهند ( Binford,

پديدههایِ ايستای موجود در ثبتیاتِ باستانشناسي و پويايي رفتاری که در گذشته سبب
شکلگیری اين پديدههای ايستا ميشده درنظر گرفته است .از آنجايي که قیاس نوعي
روش استدالل بر پايۀ شباهت است (عبدی ،)3-1 :1392 ،با توجه به شباهتهايي که
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 .)1981: 25بینفورد نظريۀ حد وسط را بهعنوان پ ِ
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در راهبردهای تولیدی و اقتصاد مبادالتي جامعۀ دامپرور تماموقت معاصر در حوزهای
متناظر با يافتههای باستانشناختي وجود دارد ،در ادامه به تبیین و تفسیر برخي
مؤلفههای قابل قیاس خواهیم پرداخت و چند مدرک باستانشناختي در اين زمینه ارائه
خواهیم داد.
با رجوع به منابع تاريخي و مردمشناسي اتحاديۀ قبیلهای قشقايي ميتوان به دو
عامل بنیادين بسیار مهم دست يافت که قابل کاربست در قیاس موردنظر پژوهش است.
نخست :همانطور که پیش از اين عنوان شد ،گله در میزان استاندارد خود در میان
دامپروران تماموقت بهمثابۀ مازاد تولید است .بنابراين ،بدون ايجاد کشش از سوی يک
بازار هدف ،دامپروری تخصصي بر مبنای تولید مازاد و تحرک نظاممند بدون توجیه
خواهد بود .در اين راستا شواهد جانور ـ باستانشناسي عالوه بر آشکار کردن تغییر
الگوی مصرف و توزيع گوشت در بانش میاني ،نشان ميدهد که در فازهای بانش میاني
و جديد در هر دو منطقۀ  ABCو  TUVشواهد مبني بر کاهش چشمگیر بهرهوری بُز
نسبت به گوسفند وجود دارد ( )Zeder, 1991: 140, Table 26با توجه به اينکه بزهای
ماده نسبتبه گوسفندان ماده شیر بیشتری تولید ميکنند ( ،)Dahl, 2005: 94-97ميتوان
اينگونه استنباط کرد که مديريت دام در فنِ فرآوری محصوالت دامي از تولید شیر
بهسمت تولید پشم و گوشت تطور يافته است .اين امر نشاندهندة تغییر محور راهبرد
مصرف خانگي دام به محور تولید و مبادلۀ آن است .چنین الگوی مشابهي در ماهیت
تولید و فرآوری محصوالت دامي که در راستای نیاز بازار باشد تا مصارف خانگي ،در
میان دامپروران معاصر موردمطالعه وجود دارد .بهطوری که ترکیب گلۀ قشقاييها
همانند بختیاریها (ديگار )64 :1369 ،بیشتر متشکل از گوسفند است و بهندرت دامي
زير بازة سني  4تا  5ماه ذبح ميشود .از آنجاييکه اگر هدف تولید دامي ،لبنیات باشد
نوزادهای نر در اولین ماههای حیات ذبح ميشوند (مشکور )46 :1374 ،ميتوان
دامپرور تماموقت بانشي دارند که متکي بر تولید گوشت و پشم بهجای شیر ،يا به
عبارتي تولید بهقصد مبادله است تا مصارف خانگي .درنهايت ،با روی هم گذاشتن
شواهد جانور ـ باستانشناسي ملیان ميتوان اينگونه تصور کرد که تغییر در الگوی
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مصرف از سوی جوامع يکجانشین بانش میاني در راستای تغییرِ دسترسي به دام متأثر از
وجود دامپروران متخصص تماموقت ،تغییر در فن فرآوری دام و محصوالت وابسته به
آن و متأثر از نیاز جوامع يکجانشین (بازار هدف) به گوشت و پشم بوده است.
دوم :حضور فصلي دامپروران تماموقت در يک سیستم استقراری نیازمند دو عامل
کنترلکنندة دروني و بیروني است تا عالوه بر سازماندهي مناسبات اجتماعي و
فعالیتهای اقتصادی درونگروهي بتواند به برقراری ارتباط با ديگر گروههای متحرک و
يکجانشین و همچنین کنترل روابط دوجانبۀ اقتصادی و اجتماعي با آنها مبادرت
ورزد .اهمیت اين موضوع ازآنجا بیشتر ميشود که با توجه به موضوع سفالگران سیار
( )Alden & Minc, 2016احتماالً دامپروران تماموقت تنها گروهي نبودهاند که بهطور
فصلي در حوضۀ رودخانۀ کر حضور داشتهاند .افزون بر اين ،وجود متناظر چنین
سازماني در میان جوامع يکجانشین که بتواند مؤلفههای مذکور را کنترل کند ضروری
است .بنابراين موجوديت سیستمهای يکپارچهکنندة منطقهای برای تعامالت درون و
برونگروهي از الزامات ابتدايي مراودات اقتصادی و اجتماعي دو جامعه با ساختارهای
معیشتي متضاد و مکمل است .همانطور که از مدارک تاريخي و مردمشناختي استنباط
کرديم نهادهای نظارتي در قالب سلسلهمراتب اجتماعي در هر دو جامعه (دامپرور و
کشاورز /صنعتگر) وجود داشته و عواملي از سوی آنها به يکپارچه کردن منطقه جهت
ايجاد بستری مساعد برای تولید و مبادلۀ کاالها در فعالیت بودهاند .در اين راستا و با
رجوع به مدارک باستانشناسي موجود مشاهده ميکنیم که عنصر يکپارچهکنندة
منطقهای که احتماالً توسط يک نیروی تصمیمگیرندة مرکزی در منطقه اعمال ميشده
است در يک روند تحولي از بانش آغازين در حال شکلگیری بوده است .الگوهای
استقراری و الگوی توزيع صنايع در حوضۀ رودخانۀ کر نشان ميدهد که در دورة
انتقالي لپويي متأخر به بانش آغازين ،میزاني از همبستگي ساده در سازماندهي اجتماعي
تفکیک و تمايز سیاسي در حوضۀ رودخانۀ کر وجود ندارد .اما در دورة بانش آغازين با
پديدار شدن سلسلهمراتب دورتبهای در اندازة سکونتگاهها و با توجه به الگوهای
تولید و توزيع سفال ميتوان يک اقتصاد بسیار قوی و يکپارچگي سیاسي درون منطقه
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ـ اقتصادی مشاهده ميشود؛ ولي هیچ اثر و نشانهای از ائتالف اقتصادی منطقهای يا
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را استنباط کرد ( .)Alden, 2013: 222-223در ادامۀ اين روند تحولي ،ملیان در فاز
بانش میاني بهمنزلۀ يک نقطۀ کانونيِ اداری در راستای ترکیب تخصصهای اقتصادی
مجزا در منطقه ايفای نقش ميکرده و تأثیر مهمي در يکپارچهسازی و ارتباط میان دو
سیستم سیاسي و اقتصادی در حوضۀ رودخانۀ کر داشته است .تولیدات تخصصي،
بناهای يادماني ،گلنوشتههای آغاز ايالمي ،مهر و مهروموم ظروف که نشاندهندة
سیستم پیچیدة اداری است ،امکان تصور از ملیان بانش میانهای (که به درجاتي از
توسعهيافتگي سیاسي ـ اقتصادی رسیده است) بهمنزلۀ يک کانون شهری و نهاد
پیشحکومتي را فراهم ميسازد؛ يعني همان زماني که مردمان ملیان بهطور فعال با
جوامع دامپرور تماموقت در ارتباط بوده و شاهد تغییر الگوی مصرف خود و تغییر
راهبردهای تولیدی در دامپروران تماموقت بودهاند.
در اين مقاله با تطبیق و مقايسۀ شواهد تاريخي و مردمشناختي با شواهد
باستانشناختي به تشابهات قابل اتکايي در عوامل بنیادين مؤثر در میان جوامع دامپرور
معاصر جهت موجوديت و برقراری ارتباط اقتصادی با ديگر گروهها دست يافتیم .در
میان جوامع دامپرور معاصر عوامل فرهنگي بسیاری در راستای برقراری و تداوم رابطۀ
اقتصادی با جوامع يکجانشین اثرگذار هستند که قسمت بزرگي از اين کنشهای
فرهنگي نمود مادی نداشته و قابلمطالعه در حوزة باستانشناسي نیستند .اما آن قسمت
از شواهدی که در اين مقاله ارائه شد در قالب موارد ،تفسیرِ تفسیرِ مدارکي است که
توسط ديگر پژوهشگران در راستای موجوديت جوامع دامپرور در حوضۀ رودخانۀ کر
ارائه شده است .دستيابي استنباطي و قیاسي به ساختار اقتصادی و اجتماعي جوامع
دامپرور تماموقت دورة بانش حوضۀ رودخانۀ کُر گرچه راهي بسیار دور و پر از ابهام
دارد؛ اما تنها روشي است که تا زمان بهدست آمدن شواهد مستقیم باستانشناختي از
جوامع دامپرور تماموقت ميتوان از آن بهره برد .درنهايت ،فراتر از مواد فرهنگي شايد
اقتصادی ـ اجتماعي رسیده بودهاند تا بتوانند هرساله در يک چرخۀ قاعدهمند به مبادلۀ
دام با کاالهای موردنیاز خود بپردازند .تصور ميشود آنها امنیتِ تداوم مبادلهها را از
ي اعتبارزا تأمین ،و با بهرهگیری از اين مهم به انسجام اجتماعي
طريق راهکارهای فرهنگ ِ
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ـ اقتصادی بیناگروهي دست يافته بودهاند .گسترة تحرک اين جوامع رفتهرفته با افزايش
جمعیت در حوضۀ رودخانۀ کر افزايش يافته و در راستای اين گسترش ،سیستمهای
اجتماعي ـ سیاسي پیچیدهتری در میان آنها شکل ميگیرد تا حدی که در تحوالت
سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی دوران تاريخي تا دوران معاصر نقشهای اثرگذاری ايفا
کردند.
پینوشتها
 .1در بینالنهرين نیز هم گسترش دامپروری تماموقت در تعاقب توسعۀ کشاورزی با کانالهای آبیاری
معرفي شده است (.)Lees & Bates, 1974
 .2ممکن است بازدهي بیشتر محصوالت کشاورزی مبتني بر شیوة آبیاری دائم ،رشد جمعیت و
گسترش يکجانشیني و درنتیجه افزايش زمینهای اختصاص دادهشده به کشاورزی عمیق و سبب
توسعۀ راهبرد تولیدی دامپروری شده باشد .اين امر همچنین دادوستد میان مناطق را گسترش داده
و تفاوت تمهیدی میان گروههای کشاورز و دامپرور ،به تمايزهای مکاني و فرهنگي انجامیده و
درنتیجه ،دو گروه متفاوت دامپرور و کشاورز پديد آمده است (بیتس.)257 :1390 ،
 :mobile pastoralism .3شکلي از دامپروری است که شامل جابهجايي دامها در فراسوی محدودة
زمینهای کشاورزی روستايیان ميشود .اين جابهجايي معموالً با چند روز پیادهروی صورت
ميگیرد که از روستا دور ميشوند.
 :transhumans pastoralism .4اينگونه از دامپروری ،شکل تخصصيشدهای از همان نوع قبلي،
يعني دامداری متحرک است که مبتني بر يک محل سکونت (و انتقال جوامع انساني به همراه گله)
ميشود؛ اما تفاوتي که دارد اين است که محل سکونت بهصورت اردوگاه ،با توجه به جابهجايي
فصلي دام در بین مراتع برپا ميشود.
 :nomadic pastoralism .5اين شیوه از دامپروری تحرک در حد نهايي و گستردة آن است.
درواقع شیوهای معیشتي است که اساس آن بر دامپروری کامل و تغییر محل سکونت قاعدهمند در
طول سال متکي است .اين تغییر و جابهجايي مرتب در امتداد مسیرهای افقي يا عمودی انجام

( )Mashkour et al., 2006محوطههای همزمان با تپۀ مهرعلي مانند تلاسپید ( Mashkour,
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ميگیرد که منزلگاههای موقت اردوگاهي در آنجا ساخته ميشده است.
6. Plantago
7. Lanceolata
 .8چنین الگويي را ميتوان در محوطههای قديمتر از مهرعلي مانند تلباکون ،تل جری و تل موشکي

شکلگیری و توسعۀ دامپروری تماموقت در جوامع ...ـــــــــــــــــــــ مرتضي حصاری و همکار
 )2006محوطههای جديدتر از تپۀ مهرعلي مانند تل ملیان ( )Zeder, 1985نیز ميتوان مشاهده
کرد.
 .9همچنین دادههای برآمده از تحلیل مصنوعات سنگي نیز در راستای تأيید ديدگاه کشاورزی ضعیف
و محدود در اين محوطه بهنظر ميآيد .با توجه به نادر بودن فن روتوشهای خاص مانند دندانهدار،
اسکنه و يا کنگرهدار ،ساختار کشاورزی ضعیف قابل تصديق است (سرداری و ديوارگر.)1391 ،
 .10شروع فاز بانش آغازين با ظهور ،جامها و سینيهای بانشي مشخص ميشوند ( Alden, 1979:
 .)50در اين فاز تولید تخصصي سفالهای آمیزة شني در دو محوطه صورت ميپذيرفته است؛ تل

کوره بهعنوان تولیدکنندۀ سفالهای آمیزة شني ( )Alden, 1979: 160و تل قريب بهعنوان تولید

و توزيعکنندة سفالهای آمیزة شني در بانش آغازين شناخته شدهاند ( ;Alden, 1979: 50-160
 .)Sumner, 1986: 200از ويژگي برجستۀ بانش آغازين ميتوان به تعداد اندک و غیرمعمول
سکونتگاهها اشاره کرد .بسیاری از محوطههای بانش آغازين در حاشیۀ دره و در نزديکي کوههای
کوچک نزديک به بستر دره که دسترسي به آب چشمههای جريانيافته از کوهپايهها آسان بوده
است پراکنده شده بودهاند ( )Sumner, 1986: 202بهطور کلي ،سیستم استقراری بانش آغازين
متشکل از حداقل  29روستای کوچک بوده که به ترکیبي از کشاورزی و احتماالً گلهداری متکي بر
پرورش گوسفند و بز مشغول بوده است .اگرچه فقط يک سلسلهمراتب دو ردهای از اندازة
سکونتگاهها (دستۀ استقراری محوطههايي بهاندازة روستا و شهرک) در طول اين فاز پديدار
ميشود؛ اما الگوهای تولید و پخش سفالها و همچنین انباشتگي خردهظروف سنگي در تل قريب
بیانگر وجود اقتصادی بسیار قوی منطقهای و حتي بهاحتمال زياد ،يکپارچگي سیاسي در منطقه
است (.)Alden, 2013: 223
 .11بانش میاني :اين فاز که حدود سالهای  3250تا  2950پ.م .را دربر ميگیرد ،در کارگاههای
 TUV:I-IIIو  ABC:II -Vتل ملیان ،شناخته شده است ( Nicholas, 1981; Sumner,
 .)1974, 1976, 1986, 1990ظهور اولین نشانههای فرهنگ آغاز ايالمي در حوضۀ رود کر در
بازة زماني بانش میاني (معادل شوش  16-14آکروپول)Le Brun, 1971; Sumner, 1986 ،
است .در زير فاز پايانِ بانش میاني ملیان به حدود  45تا  50هکتار رشد ميکند .در اين محوطه
شواهدی از تولیدات تخصصي ،بناهای يادماني ،گلنوشتههای آغاز ايالمي ،مهر و مهروموم ظروف،

روستاها برای توضیح رشد ملیان در تعاقب انتقال جمعیت از روستاها به ملیان ،بهطور کامل کافي
نیست (.)ibid: 113
 .12بانش متاخز :اين فاز که حدود سالهای  2950تا  2700پ.م .را در برميگیرد ،مدتي پس از متروک
شدن اليۀ  2ساختماني ABCو اليۀ  2ساختماني ،TUVآغاز ميشود .فاز بانش جديد در يافته-
91

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

نشاندهندة سیستم پیچیدة اداری است ( .)Sumner, 2003: 113-117اگرچه جمعیت روستاها
ازجمله قريب در فاصلۀ زماني بانش آغازين و میاني کاهش يافته است ،اما اين کاهش جمعیت

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399
های ترانشۀ  ، )Sumner, 1985( BY8اليههای  13تا  8گمانههای)Abdi, 2001( TTW1
اليۀ  Iساختماني  ،TUVگمانههای ايجادشده سال  2004در  )Alden et al., 2005( YBRو
يافتههای سطحي  ، TUVشناسايي شده است .سیستم استقراری بانش جديد ،با يک شهر و
تعدادی روستای کوچک ،بسیار شبیه به سیستم استقراری دربانش فاز میاني ست ،با اين حال
مجموعۀ ناحیۀ استقراری برآوردشده اساساً از  60هکتار به حدود  36هکتار کاهش مييابد
( .)Alden, 2013: 224يکي از مهمترين مؤلفههای اين فاز شکلگیری يک ديوار ضخیم 5
کیلومتری است که حدود  200هکتار از شهر را احاطه کرده است .اين ديوار شامل يک ديوار
بیروني است که بر روی شالودهای از سنگهای بزرگ بنا شده و حداقل دو ديوار موازی داخلي
دارد که توسط آجرهای مستحکم به قطر  5متر چیده شده است (.)Sumner, 1986
 .13ترانشۀ  ABCدر جانب شمال غربي محوطه و در میان قسمتهای مرتفع شهر واقع شده است.
اين ترانشه دارای  5اليۀ معماری است که اليۀ  5قديمترين و اليۀ  1جديدترين است که متعلق به
دورة کفتری است .معماری اليۀ  5که طراحي و ساختۀ باکیفیتي دارد ،دارای  13اتاق يا حیاط است
که  6عدد از آنها دارای اجاق هستند .کاربرد فضای اين اليه دقیقاً مشخص نیست؛ اما بهنظر
ميرسد يک فضای خانگي با طراحي بسیار خوب بوده است و در پايان برای ساخت اليۀ 4
تخريب شده است ( )Sumner, 1974در اليۀ معماری  4در ترانشۀ  ABCکه احتماالً کارکردی
خانگي داشته ،شواهدی از تولید غذا ،تولیدات صنعتي در مقیاس کوچک و فعالیتهای اداری نیز
مشاهده شده است .احتماالً ملیان در اين بازة زماني به يک دستۀ کوچک استقراری همانند تل
قريب تبديل شده بوده است (  .)Alden, 1982a; Sumner, 1986در اليۀ  4همانند اليۀ قبلي
بعضي ديوارها به رنگهای سیاهوسفید نقاشي ،و از سنگ برای ساختن شالودة ديوارها استفاده شده
است .در لبۀ غربي اليۀ معماری  4شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد ديوارهايي سکونتگاههای
کوچک اين منطقه با ديوارهايي محصور شده بودهاند .همچنین شواهدی از وجود چنین ديواری
اطراف  TUVبهدست آمده است ( .)Alden, 1979: 200-201بعدها اين سکونتگاههای
کوچک توسط ديوار اصلي شهر در دورة بانش جديد محصور شدهاند .پايۀ ديوارهای اليۀ  3در
اليۀ  4قرار گرفته و تمام اتاقهای اين اليه با رنگ قرمز (بهجز دو اتاق که از رنگ سفید استفاده
شده) نقاشي ،و چارچوب دربها به رنگ سفید و زرد و کف نیز به رنگ سفید رنگآمیزی شده

فضايي معماری اين اليه ميتوان پیشنهاد داد که اين فضاها يا بخشي از يک مجموعۀ خانگي متعلق
به يک جامعۀ نخبۀ تابعِ يک سازمان بوده ،يا اينکه کارکردی اداری داشته است .عالوه بر نقاشيهای
ديواری مؤلفههای قابلتوجهي چون ،سفال با تزيینات نقش برجستۀ استثنايي ،زينبآالت شخصي،
مهروموم و گلنوشتهها ،وجود قطعات سفالي با ابعادی کوچکتر از حد معمول در دو اتاق از اليۀ
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بوده است ( .)Sumner, 1974اين اليه معماری از  17اتاق مستطیلشکل با ديوارهای ضخیم با
مصالحي از خشت و گل در ابعاد يک ساختمان بزرگ بودند نیز ساخته شده است .دربارة کارکرد

شکلگیری و توسعۀ دامپروری تماموقت در جوامع ...ـــــــــــــــــــــ مرتضي حصاری و همکار
معماری  IIIکه ميتواند ناشي از رفتوآمدهای بیشازحد در اين فضاها باشد ( Alden, 2003:

 ،)109-120همگي نشاندهندة وضعیت نخبگان ساکن در اين محوطه در دورة بانش میاني است
که شاخصههای جامعهای در سطح باالی اجتماعي و اقتصادی بهشمار ميرود ( Sumner,

 .)1974البته شواهدی هم از سنگ چخماق ،استخوان ،سفال آمیزة کاهي بهدست آمده است که
نشاندهندة فعالیتهای معمولي خانگي است ( .)Sumner, 2003: 41اليۀ معماری  2آخرين
اليۀ بانشي ترانشۀ  ABCاست .اگرچه کاربری اصلي اين اليه نامعلوم است؛ اما ظاهر کارکردی آن
بهمنزلۀ يک انبار (مسدود کردن درها نشاندهندة کنترل فعالیتهای ذخیرهسازی با ايجاد مهروموم
اتاقهاست) با شواهدی از فعالیتهای اداری است .تنوع و ويژگي اشیای يافتشده در اين اليه

نشاندهندة وجود تجارت در مسافت طوالني است (.)ibid: 40-41

 .14ترانشۀ  TUVدر فاصلۀ  900متری از ترانشۀ  ABCواقع شده است .کاوشهای انجامگرفته در
 TUVبخشهايي از سه اليۀ ساختماني از فاز بانش میاني را آشکار ميکند که در يک روند
تحولي ،شواهد متفاوتي از ساختار معیشتي در اين فاز را در جانب شرقي ملیان ،آشکار ميسازد.
بیشتر فعالیتهای تولیدی در منطقۀ  TUVکه بر مبنای اشیای بهدستآمده از سه اليۀ معماری
بانش میاني آن استوار است ،ميتوان به تولید ابزار سنگي ،دستساختههايي از جنس صدف،
فلزگری ،تولید محصوالت غذايي ،ساختن اشیای تزيیني شخصي ،نساجي ،سفالگری ،نجاری ،سبد
و بوريابافي اشاره کرد .بهطور کلي در هر اليۀ معماری TUVسه فعالیت عمده منعکس شده است؛
اول آمادهسازی غذا که بر شواهدی چون اجاقهای متعدد ،تراکم باالی بقايای جانوری و تعداد
زيادی از بشقابها با آمیزة کاه برای سِرو غذا متکي است .دوم انبار و پردازش اطالعات مبادالت
اقتصادی که از شواهدی چون ظروف بزرگ ذخیرهسازی ،مهروموم درها و خمرهها ،گویهای
شمارشي ،گلنوشتههای آغاز ايالمي ،و سوم تولید تخصصي اشیای زينتي که از طريق مشاهدة
حضور مواد کمیاب و پسماندهای تولیدی ،قابل استنباط هستند (Nicholas, 1990: 126-
 .)129با در کنار هم قرار دادن مدارک مذکور ميتوانیم همپوشاني کارکردی مسکوني /صنعتي ـ
اداری برای  TUVترسیم کنیم .فراتر از کارکردهای اين بخش از ملیان ،بهنظر ميرسد که منطقۀ
 TUVبهعنوان يک حومه بهصورت موازی با منطقۀ اصلي  ABCمراودة اقتصادی داشته است

( .)Nicholas, 1981وجود گلنوشتههايي با عناصر ساختاری متفاوت در  TUVو  ABCدر

مقدار لیستشده در  TUVاست) بیانگر وابستگي اقتصادی و يک مدرک مهم برای اثبات حومهای
بودن  TUVبهشمار ميرود .با درنظر داشتن تمام شواهدی که از کاوشهای اين منطقه بهدست
آمده است ،ميتوان پیشنهاد داد که  TUVيکنهاد (پیش) حکومتي سکوالر بوده است که از
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کنار هم ،و تفاوتهای موجود در اندازة محتويات يادداشتشده در اين گلنوشتهها (به نظر استولپر
( )1985: 11در گروهي از گلنوشتههای بهدستآمده در  ABCمقدار لیستشده خالصهای از

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399
ساکنان مالیات دريافت مي کرده و در مبادالت منطقهای حوضۀ رودخانۀ کر شرکت داشته است
(.)Nicholas, 1990: 131-132
 .15بهطورکلي سفالهای دورة بانش در فارس را ميتوان به دو دستۀ بزرگ سفال با آمیزة شن و آمیزة
کاه تقسیم کرد .سفال با آمیزة شن که کمیت بیشتری نسبت به سفال با آمیزة کاهي دارد ،عموماً
دارای میزان پخت کافي است و رنگ خمیرة آن در طیفي از قهوهای کمرنگ تا قرمز و میزان
مقاومت آن از سست تا پايدار و همچنین تراکم آن از متخلخل تا بسیار فشرده در نوسان است
( .)Alden, 1979: 210-211از آنجايي که سفال با آمیزة شن فقط در چند محوطه در مجاورت
دامنههای کمشیب حاشیۀ شمالي دشت (کوه کروني) تولید ميشده ،يقین ًا در ديگر محوطههای درة

رود کر توزيع ميشدهاند (.)ibid: 91-93
 .16اين ظروف از خاک رس نسبتاً تصفیهشده با آمیزة گیاهي درشت ،خمیرة غیرفشردة نرم و در
کورههای باز ساخته ميشدهاند .رنگ سطح اين سفالهای عموماً از زرد متمايل به قرمز تا قرمز
روشن در نوسان است .اين نوع سفالها در چهار نوعِ کاسههای لبه واريخته ،سینيهای بانشي،
ساغرهای گردندار ،کاسههای با آمیزة کاه متخلخل و چند گونۀ نادر مانند سینيهای لبه واريخته و
کاسههای لولهدار ساخته ميشدهاند .در اين میان سینيهای بانشي ،جامهای گردنبلند با بدنۀ
زاويهدار در مکانهای مشخصي از حوضۀ رودخانۀ کر تولید ميشدهاند (در سه محوطۀ ،8G35

 7G16و ،8G37که در اطراف مناطق باتالقي دره هستند)؛ اما هیچ مدرکي از تولید و توزيع
کاسۀ لبه واريخته وجود ندارد و بهنظر ميرسد در همان مکاني که مورداستفاده قرار ميگرفته،
ساخته ميشده است (.)ibid: 102-212
 .17در سیستمهای توزيع مستقیم ،هر سکونتگاه کاالهای موردنیاز خود را بيواسطه از مکان تولید آن
تهیه ميکند .اما در سیستم توزيع غیرمستقیم مراکزی برای توزيع کاال موجوديت مييابند که
بهعنوان واسطه میان مراکز تولیدی و مصرفي نقش ايفا ميکنند که اين عامل سبب کاهش هزينۀ

تأمین کاال ميشود ( .)ibid: 10-11يکي از کاالهايي که در حوضۀ رودخانۀ کر به اين شیوه توزيع
ميشده است سفال لبه نیشگوني است که در محوطۀ  7F1تولید و در ديگر محوطهها از 8G35
اين نوع سفال را تهیه ميکردهاند (.)Alden, 1982: 89-99
 .18در ابزارهای يافتشده در ملیان با توجه به تعداد اندک سنگ مادر و پراکندگي و استفادة

ابتدايي سنگ مادر در ترانشۀ  ABCو تجارت اپسیدين ( )Blackman, 1984را ميتوان تا
اندازهای بهعنوان نشانههايي از درجههای تخصصي شدن در تهیه و توزيع مواد خام سنگي از ديگر
مکانها ،تفسیر کرد.

19. Clinoptilolite
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غیرمتمرکز ،تیغهها نشاندهندة کنترل باال در تولید و فرآوری ابزارهاست که نشانهای از تخصصي-
سازی تولید دستافزارهای سنگي است ( .)Sumner, 2003: 91استمرار کاهش آمادهسازی
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 .20فلزات بهدست آمده از حفاری ملیان شامل مس ،سرب و طالست که نشان ميدهد فلزگران دورة
بانش تا اندازهای با فنون پیچیدة فلزگری آشنايي داشتهاند؛ اما هیچ سرباره يا بوتۀ فلزگری و
همچنین تکههای سنگ معدن ،بهطور گسترده در مناطق تولیدات فلزی موردبررسي بهدست نیامده
است (.)Alden, 1979:127-131

 .21اطالعاتي که از اتحاديۀ قبیلهای قشقايي ارائه ميشود مربوط به پیش از فروپاشي سیاسي ،اقتصادی
و اجتماعي اين اتحاديه پیش از انقالبهای صنعتي ،تکنولوژيکي ،سیاسي و اجتماعي دهههای
 1340تا  1350شمسي است.

22. Rosetta stone
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Abstract
Banesh cultural period in South of Iran is considered as a vital phase in
increasing socio-economic complexities in second half of fourth millennium
(BC). Manufacture and specialty distribution of industrial& nutritional
products, along with a change in settlement patterns and ecological
strategies, demonstrate a pervasive regional evolution which establishes a
different system in Baneshi community of Kor River Basin. In the meantime,
some archeological Evidences depict features of a specialty community in
the field of manufacturing and distribution of animal products, beside
agricultural and industrial communities of this Basin in a way that its
existence as a modern phenomenon is affected by economical complexity in
mentioned time and place period. This paper depicts the formation and
expansion of full- time pastoralism in articulation of socio-economic system
of this era and represents an explanation for the evolution of productive
strategies and formation of ways to exchange animal products by applying
middle-range approach and historical - ethnological analogy.
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