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 جوامع در وقتتمام پروریدام ی و توسعۀریگشکل

 بانِش دورۀ در کُر رودخانۀ حوضۀ 
  

 2آقایی بهروز ،1*حصاری مرتضی

 
(9/2/1395: پذيرش 9/12/1394: دريافت)  

 چکیده
 ـ اجتماعي هایپیچیدگي افزايش در کلیدی مرحلۀ يک ايران، جنوب در بانِش فرهنگي دورة

 محصوالتِ  تخصصيِ توزيع و تولید. آيدمي شماربه. م.پ چهارم ةهزار دوم نیمۀ در اقتصادی
 تطور يک دهندةنشان زيستي هایراهبرد و استقراری الگوهای تغییر کنار در غذايي و صنعتي
. سازدمي راربرق کر رودخانۀ حوضۀ بانشي جامعۀ در را متفاوتي نظام که است ایمنطقه فراگیر

 و تولید نۀزمی در متخصص ایجامعه مختصات شناختي،نباستا شواهد برخي میان اين در
  سیمتر حوضه اين صنعتگر /کشاورز تولیدکنندة جوامع کنار در را دامي محصوالت توزيع

 و زماني بازة در یاقتصاد پیچیدگي از متأثر نوين، ایپديده منزلۀبه آن موجوديت که کندمي
 ربندیپیک در را وقتتمام پروریدام ۀتوسع و گیریشکل حاضر پژوهش. است مذکور مکاني

 قیاسي اب و وسط حد رويکرد از گیریبهره با و ترسیم دوره اين اجتماعي ـ اقتصادی نظام
  گیریشکل و تولیدی هایراهبرد تطور چگونگي برای توضیحي شناختيمردم ـ تاريخي

 . کندمي ارائه دامي محصوالت مبادلۀ هایبستر
 

 ـ قتصادیا پیچیدگي بانش، کر، رودخانۀ حوضۀ وقت،تمام پروریدام :کلیدی هایواژه
 .وسط حد راهبرد اجتماعي،

                                                                                                                                        
 اصفهان )نويسندة مسئول( هنر دانشگاه شناسيباستان گروه دانشیار .1

 mhessari@aui.ac.ir 

 شناسي پیش از تاريخ ايران، دانشگاه هنر اصفهان.دانشجوی دکتری باستان .2
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 مقدمه
 آغاز از تحرک میزان و شیوه هر به پروریدام تاکنون، پیش سال هزار 12 حدود از

 بخش به جهان، از مختلفي هایقسمت در داران،سم رستۀ حیواناتِ سازیاهلي
 است شده تبديل نزديک، شرق جوامعِ اقتصادِ و نسانيا جامعۀ از ناپذيریجدايي

(Abdi, 2015: 1) .همانند پروریدام توسعۀ آيا که پرسش اين برای قطعي پاسخي يافتن 
 همانند هاآن توسعۀ اينکه يا 1پذيرفته صورت کشاورزی آغاز از پس لوانتي نواحي
 يکديگر با زاگرس، هایکوه ایاندازه تا و آناتولي شرقي جنوب لوانت، شمالي نواحي
 حال، اين با .( ,2003Abdi :296- 397) 2است بوده همراه ترديد با همواره بوده، مقارن
 در پروریدام که است مناطقي از يکي زاگرس هایکوه اينکه درمورد شناسانباستان
 و اندرسیده اجماع به يافته، توسعه و موجوديت آن در متفاوت هایراهبرد قالبِ

 ,Hole, 1978; Zagarell , 1989; Mortensen)نوسنگي  دورة از متفاوتي زماني هایهباز

 ,Abdi) مفرغ عصر اوايل و (Henrickson, 1985) سنگي و مس دورة اواخر ( 1972

 در پروریدام راهبردهای تطوری مراحل. اندکرده پیشنهاد موضوع اين برای را (2003
 پروریدام و 4چراگردی پروریدام هایشیوه به و آغاز 3بنیاد پروری روستادام هایقالب
 تحرک نوع بر مبتني که هاييالگو کنار در اما (.ibid :398) است ارزيابي قابل 5رویکوچ

قابل تبیین  اقتصادی ـ اجتماعي هایبر اساس ساختار ديگری الگوی هستند، اسکان و
نظر از میزان و نوع لگو با صرفاين ا .شودمي گفته وقتتمام پروریدام بدان که است

پرور با ديگر جوامع دامهای اقتصادی و اجتماعِي جامعۀ کنشتحرک، بر اساسِ برهم
هايي سويه در قالبِ شیوهشود. اين رابطۀ دويکجانشیِن شهری و روستايي تعريف مي

امعۀ يابد و سبب تطور جمتضاد در تولید و مکمل در راستای مبادلۀ کاالها سازمان مي
شود. در اين جامعه تولیدات دامي مي محصوالت توزيع و پرور در تولیدمتخصِص دام

و غالبًا برای  اولويت بعدی تولید در دستيصنايع و دامي هایفرآورده کشاورزی،
  پذيرند.مصرف داخلي خانوار يا مبادالت خرد صورت مي

 یستموقت در سامتم پروردام جامعۀ يافتگيسازمان چگونگي در اين پژوهش
در جوامع  یدتول یتطور راهبردها یبرا یحيو توض یینتب یچیدهپ ياجتماعی ـ اقتصاد

 در دامي محصوالت مبادلۀ بستر گیریشکل يچگونگ ینوقت و همچنپرور تمامدام
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 ارائه بعد هایبخش در که شناختيباستان شواهد .خواهد شد ارائه کر رودخانۀ حوضۀ
 را کر رودخانۀ حوضۀ جوامع اجتماعي و اقتصادی ساختار از ایدهگستر ابعاد شود،مي
  جوامع اجتماعي و اقتصادی هایجنبه از بسیاری استنباط اما کشاند؛مي تصوير به

 فقط ما که طوریبه. است متکي غیرمستقیم شواهد بر حوضه اين وقتتمام پروردام
  جوامع شناختيباستان شواهد رد را مذکور جامعۀ زيستي هایفعالیت اثر توانیممي
 نیازمند جامعه اين يافتگيسازمان چگونگي مطالعۀ بنابراين. کنیم مشاهده جانشینيک

 با پژوهش اين در اساس همین بر. است موجود هایداده ويژگي با متناسب روشي
 برای تا پردازيممي شناختيمردم تاريخي ـ قیاسي به وسط حد رويکرد از گیریبهره
 در اقتصادی ـ اجتماعي دوسويۀ ارتباطي برقراری در الزم ساختاری هایمؤلفه يبرخ
 بانش، دورة در کر رودخانۀ حوضۀ در متحرک پروردام و جانشینيک جوامع از يک هر

 .دهیم ارائه پیشنهادی

 رک رودخانۀ حوضۀ وقتتمام پروردام جوامع شناختیباستان شواهد
 حوضۀ در وقتتمام پروردام دربارة جوامع مدوني شناسيباستان مطالعات تاکنون

 و تحلیل تجزيه با ضمني طوربه اما باستان شناسان است؛ نپذيرفته صورت کر رودخانۀ
 از استنباطي شواهدی يکجانشین، جوامع هایگاهسکونت گیاهيِ و جانوری مواد

 به مربوط شواهد ترينمهم از يکي. اندعنوان نموده متخصص پرورِدام جوامع موجوديت
 جانور هایداده به کر مربوط رودخانۀ حوضۀ در وقتتمام پروردام جوامع
 کشتار سن و نحوه به توجه با) گوشت توزيع آن در که است ملیان تل شناسيِباستان

 ملیان ساکنان عبارتي، به. رسدمي ثابتي استاندارد به تطوری پیوستۀ يک روندِ در( دام
 تهیه غیرساکن پروراندام راه از را خود موردنیاز گوشت زيادی حد ات ولي کامالً اگرنه

  که است مدارکي ازجمله نیز شناسيباستان گیاه هایداده اين، بر افزون. کردندمي
. باشد داشته اشاره کر رودخانۀ حوضۀ در وقتتمام پروردام جوامع حضور به تواندمي

 معلول احتماالً حوضه اين در سوم هزارة وايلا و چهارم هزارة دوم نیمۀ در زداييجنگل
 و صنعتي مصارف برای سوخت زراعي و تأمین هایزمین گسترانیدن جمعیت، افزايش

 برآوردِ در کنار کر رودخانۀ حوضۀ جمعیت تخمین به توجه با که است خانگي بوده
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در  که کرد ترسیم را جانشینيک غیر جمعیتي وجود توانسوخت، مي مصرف میزان
 و پسته مانند داردانه درختان گزينشي ابقای همچنین. اند بوده اثرگذار زداييجنگل روند
 باشد مرتبط وقتتمام پروردام جوامع با تواندمي زداييجنگل اين در وحشي بادام

(Miller, 1985, 1990a, 1990b, 2011, 2013). به که یرمستقیميغ یشواهد يگراز د 
کنند بدين يکر کمک م ۀرودخان ۀوقت در حوضتمام رورپدام يک جامعۀ حضور درک
 بانش فاز در استقراری هایدسته پیدايش همانند نوين استقراری هایسیستم اند:شرح

 پديدار میان ظرفیت جمعیتيِ تل قريب با میزان تولید سفال در آن، تعادل عدم آغازين،
در  ایمیانه بانش شهر ظهور میاني، بانش ملیانِ تل در غیرعادی سريع و رشد شدن يک

 و شهر بقای تداوم و پشتیباني برای شهر دورتادور محیطي جمعیت نبود حال،عین 
 حضور (.Alden, 2013: 237)ملیان  شهر پیرامون در جديد بانش ضخیم و بزرگ ديوار
. نیست محدود بانش دوره به آن هایکرانهپس و کر رودخانۀ حوضۀ در پروراندام فعال

 20) مهارلو درياچۀ شناسيگرده نمودار در 7النسوالتا و 6پالنتاگو هایگرده وجود
 هزارة آغاز از حداقل دام، چرای و پرورش دهندةنشان تواندمي( شیراز شرق کیلومتری

 که زماني بازة همان يعني ؛(Djamali et al., 2009: 132) باشد منطقه در م..پ پنجم
 روکوچ اقوام ساالنۀ مهاجرت مناطق با را باکوني هایمحوطه جغرافیايي توزيع علیزاده
محرِک  روکوچ نخبگان م..پ پنجم هزارة در وی عقیدة به. داندمي مرتبط قشقايي

 از پیش جوامع گسترش در کلیدی نقشي و اندالف بوده باکون تل پیچیدگي توسعه و
 ,Alizadeh, 2003, 2006) اندداشته منطقه حکومتي اين هایسازمان و فارس شهرنشینيِ

 کر رودخانۀ حوضۀ در تخصصي یپروردام یدايشپ يشۀر سامنر ين،بر ا افزون .(2009
به عقیده وی  داند.های دوره لپويي ميگاهسکونت استقراری در سیستم تغییر را

است. در  پروریدام یعنصر قويک  ةدهندنشان مراتع يکيدر نزد هايني محوطهگزمکان
 به عنوان يک تحرک ،دام در مراتع ازپیشیشب یچرا يشافزا يند و باتعاقب اين فرا

که  يافته يتموجود يدمراتع جد يافتن یبرا يننو یراهکار در جايگاهِ اساسي ۀمؤلف
شود مي های مختلف(منجر به شکل گیری دام پروری متحرک )در شیوه يتدرنها

(Sumner, 1988: 39،43: 1377 ؛ سامنر.) 
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 پۀت حوضه اين شمالي کوهي میان یهاکر در دشت ۀرودخان ۀضدر خارج از حو 
  ۀوقت است. احتمااًل تپپرور تماماستنباط جوامع دام یجامع برا اینمونه يمهر عل

 مناطق با مبادالتي و بوده اداری هایفعالیت دارای ایمنطقه مرکز يک منزلۀبه عليمهر
  نفراوا حجم به توجه با .(1391 همکاران، و نوبری)  است داشته خود جوارهم

 پروریدام هب بیشتری اتکای مهرعلي جامعۀ که شودمي پیشنهاد ،8استخواني هایيافته
 ايزوتوپ آزمايش و شناسيگیاه ـ باستان مطالعات به توجه با ديگر سوی از. باشد داشته

 با انچند مهرعلي جامعۀ که گرفت نتیجه توانمي محوطه اين خاک و غالت نمونۀ از
: 3901 سرداری،) 9است داشته ضعیفي ساختار کشاورزی و نبوده آشنا آبي کشت فنون
 حوطهم داخل در( ماه 2 تا 0) الف سني رده در بز و گوسفند محوطه اين در(. 398

 عدم اينکه اول. کرد متفاوتي هایگیرینتیجه توانمي مسئله اين از. است نشده کشتار
 ورةد در ماده بز /گوسفند شايد که کرد توجیه گونهاين انتومي را الف سني ردة حضور
 تانيکوهس غارهای داخل در( فروردين تا اسفند) منطقه سرد هوای در خود، زايمان
 هابزغاله و هاهبر همراه به هوا نسبي شدن گرم با تا اندشدهمي نگهداری محوطه اطراف

 زايمان، ةدور در که کرد مطرح انبتو شايد يا و ،(چراگردی) شوند آورده گله داخل به
 حوطۀم به رسیدن زمان تا که اندداشته قرار ديگری منطقه در گله سنکم هایدام

 گفتني است(. 56: 1390شیخي، ( )رویکوچ) اندشدهمي «ب» سني ردة وارد مهرعلي
 بستری معرفي رایب بلکه نیست، وقتتمام پروریدام اثبات در راستای شواهد اين که
 .است کردهمي فااي معیشت برای کلیدی نقشي آن در زيادی اندازة تا پروریدام که تاس

 ملیان تل و بانش فرهنگی دورۀ
 حوضۀ از ايران فالت مرکز جنوب در بانش فرهنگ به مربوط شناسيباستان هایيافته

 ،(McCall, 2009: 137) ممسني دشت(،  Alden, 2013; Sumner, 2003)کر  رودخانۀ
 Hellwing) بالغي درة ،(147-143: 1383 زيدی،) فارس استان شمال در آسپاس دشت

et al., 2010: 3)، بوشهر (Carter et al., 2006: 88-89) زماني بازة يک و آمده دستبه 
 3250 تا 3400 هایسال حدود) 10آغازين فاز سه به را که م..پ 2700 تا 3400از
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 هایسال حدود) 12متأخر و( م..پ 2950 ات 3250 هایسال حدود) 11میاني ،(م..پ
 .گیردمي شود، دربرمي تقسیم( م..پ 2700 تا 2950

 ملیان تل
 ساختار به مربوط اطالعات بیشترين که است ایمحوطه تنها ملیان کهاز آنجايي

 مواد و تحلیل تجزيه و توصیف داراست، را بانش دورة اقتصادی ـ اجتماعي
 اهمیت مقاله شدةعنوان شناسيباستان اطالعات تکمیل برای محوطه اين از آمدهدستبه

 غرب شمال) بیضا دشت در ملیان تل. پرداخت خواهیم بدان ادامه در که دارد بسیاری
 محوطه کل. است شدهواقع  شیراز شهر غربي شمال کیلومتری 80 حدود( کُر رود درة

 200 حدود مساحتي و محصور شهر باروی درون که است ارتفاعيکم هایتپه شامل
 ارتفاعات مابین که است مرتفعي هایدره جزو منطقه اين. گیردبرمي در را هکتار
. دارد ارتفاع متر 16000 حدود در و قرار گرفته فارس استان غرب در زاگرس کوهرشته

. نیست بخشنتیجه ديم کشاورزی اما کافي، میزان به حاصلخیز ناحیه اين در بارندگي
 هایتپه رديف اول قسمت. شودمي تقسیماصلي  قسمت سه به ملیان عمومي وضعیت
 سه از را تپه دورتادور که متر 18تا  16 ارتفاع به و متر 25تا  20 عرض به باريکي
 در باز مسطح محوطۀ يک دوم قسمت. است شهر حصار بقايای که کرده محصور طرف
 وجود محدودی ايایبق آن در و مساحت هکتار 50 حدود در که است حصار داخل
 را هکتار 100 حدود در ایناحیه که همبهمتصل هایتپه گروه سوم قسمت. دارد

 مجموعۀ اين هایتپه ترينمرتفع. کندمي معرفي را شهر اصلي بقايای و دربرگرفته است
 دشت سطح از متر 28 تا 27 به آن ارتفاع و شدهواقع  غربي شمال لبۀ در باستاني

 از آمدهدستبه شناختيباستان مواد تفسیر اساس بر .(Carter, 1996: 135-136) رسدمي
 فاز اواخر در منطقه اقتصاد کنترل جهت اداری مرکز يک را ملیان توانمي محوطه اين

 کانال يک منزلۀبه که (Alden, 1979: 141) گرفت درنظر بانش پاياني فاز و میاني
 جوامع در تولیدشده صنعتي محصوالت اب کشاورزی محصوالت مبادلۀ برای ارتباطي،

 برای اداری کانونيِ منزلۀ نقطۀبه ملیان اينکه به توجه با. است کردهمي عمل دشت ساکنِ
 در مهمي نقش توانمي داشته است، کارکرد منطقه در اقتصادی هایتخصص ترکیب
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 آن یبرا کر رودخانۀ حوضۀ در اقتصادی و سیاسي سیستم دو ارتباط و سازیيکپارچه
 بانش فازهای در ملیان رودمي انتظار شد، برده نام که هاييمؤلفه بر تکیه با. شد متصور

 آن از بتوان که باشد رسیده اقتصادی سیاسي ـ يافتگيتوسعه از میزاني به متأخر و میانه
 هایترانشه از که مدارکي طبق. کرد ياد حکومتيپیش نهادی و شهری کانون عنوانبه
13ABC 14و TUV بوده گاهيسکونت محوطه يک ملیان که مي توان گفت آمده،دستبه 
 صورت اندک میزان در خرد کاالهای تولید همچنین و کاال توزيع مديريت آن در که
 است شدهمي تولید دشت مناطق ديگر در که کاالهايي از وریبهره اما. است پذيرفتهمي

  کلي شبکۀ به ويژه، جمعیتي زمرک يک منزلۀبه ملیان حتي که دهدمي نشان
 يکي توانمي را امر اين که بوده وابسته اقتصادی وقتتمام متخصصان تولیدی ـ توزيعي

 .آورد شماربه زماني و مکاني بازة اين در اقتصادی پیچیدگي وجوه از

 باِنش دورۀ در کر رودخانۀ حوضۀ جوامع اجتماعی اقتصادی ـ ساختار
 شواهد به کر، رود حوضۀ در بانشي جوامعِ دیاقتصا چارچوب از ما آگاهي
. است متکي دامي و کشاورزی صنعتي، کاالهای تخصصيِ توزيع و تولید شناختيِباستان

 سفال توزيع و تولید استقراری، هایالگو و تحلیلتجزيه  وسیلۀبه اطالعاتمجموعه اين
 هایجنبه. است دهش فراهم گیاهي، و استخواني هایيافته کنار در صنايع، ديگر و

 را زيستي اقتصاد تا ایمنطقهبرون مبادالت از بانش، فرهنگ در تولیدی اقتصادِ متفاوتِ
 هایفعالیت تمام و) غذايي تولیدات و صنعتي تولیدات بزرگ دو دستۀ به توانمي

 اين، بر عالوه. کرد تقسیم( مذکور صنايع توزيع و تولید فرايند برای نظارتي و تدارکاتي
 تخصصي توزيع کنار در اقتصادی هایفعالیت مديريت و کاال پیشرفتۀ داریجمع اهدشو

 مختصات ترسیم برای «پیچید» واژة از تا شودمي سبب غذايي، و صنعتي کاالهای
 يافته،سازمان مراتبسلسله پیچیدگي، از منظور. کنیم استفاده دوره اين اقتصادی ساختار

 را هافعالیت مديريتي، نهاد يا شخص که است اين يافتهنسازما مراتبسلسله از منظور و
 گیریشکل. کند مديريت هايش،زيرمجموعه از تعدادی و خود اقتدار طريق از

 مبادالت کردن هدايت و تولیدی هایفعالیت بر تخصصي، اقتصادِ  نظام در مراتبسلسله
 در. (Alden, 1979: 1-4) است متکي کاال توزيع جهت تمرکزيافته هایمکان سمتبه
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 روابط مديريتِ و غیرمستقیم توزيع تخصصي، تولید شاخصۀ سه از توانمي کل
 يافتن موجوديت اصلي عناصر منزلۀبه يافتهسازمان مراتبيسلسله طريق از اقتصادی

 میان در سفال تخصصي توزيع و تولید مطالعۀ با آلدن .(ibid: 9) برد نام پیچیده اقتصاد
و تجزيه  برتکیه  با را اقتصادی پیچیدگي مفهوم کر، رودخانۀ حوضۀ بانشي جوامعِ
 و 15شني آمیزة با سفال تخصصي تولید کند کهمي عنوان و تبیین فرهنگي مواد تحلیل
. هستند اقتصادی پیچیدگي بنیادين هایمؤلفه 17سفال غیرمستقیم توزيع کنار در 16کاهي

 و نساجي صدف، 18سنگي ابزار) عصناي ديگر در يکجا صورتبه هاويژگي اين
 که است آن از حاکي سنگ صنايع به مربوط شواهد مثال برای. نیستند مشهود( فلزگری
 از ایگسترده گروه در( وقتپاره شايد) متخصصان توسط تولیدشده سنگي ابزارهای
 در صدف کارگیریبه و کاربرد داشته خانگي هایفعالیت و کشاورزی هایفعالیت
 از فراتر اما. است بوده رايج ABCو TUV میاني بانش هایاليه در دستييعصنا ساخت

 اين، بر عالوه. نیست دسترس در هاآن توزيع و تولید نحوة از اطالعي هیچ مقدار اين
 سنگ، استخوان، قیر، مرواريد، صدف، طال، جنس از هاييمهره همانند ديگر هایيافته

 الجورد هایمهره ،19کلینوپتیلولیت هایمهره شده،کارنیمه سرخ عقیق و کارنشده حلزون
 اگرچه 20فلزگری و نساجي ،(هاآن نوع دو هر از کارنشده هاینمونه کنار در) فیروزه و

 (.Sumner, 2003: 114-115) کنندنمي هم رد را آن اما رسانند؛نمي اثبات به را تولید
 به هم و اقتصادی پیچیدگي به هم که) دارد اهمیت بسیار ملیان هایداده میان از آنچه

 مطالعۀ در. است دام گوشت از برداریبهره راهبرد( است مرتبط وقتتمام پروریدام
 اين در گوشت تهیۀ نحوة با رابطه در ارزشمندی اطالعات TUV و ABC هایاستخوان

 بانش دورة از دام از وریبهره راهبرد تحول همچنین و قصابي سن و روش منطقه، دو
 طريق از را گوشت ABC ساکنان که دهندمي نشان اطالعات اين. است آمده دستهب

 کل درصد 99 بز و گوسفند گوشت ABC در. کردندمي دريافت غیرمستقیم هایکانال
 تا دو بین شدهيافت بزهای بقايای سني پراکندگي و دهدمي تشکیل را مصرفي گوشت

 که دهدمي نشان ABC در دام اجزای از برخي استخواني پراکندگي. است سالهسه
 اينجا به خود پای با يا يعني اند؛شده قصابي محل همین در حیوانات از برخي حداقل
 نسبي حضور هر حال در. اندشده منتقل کامل، الشۀ شکلبه اينکه يا و شده آورده
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 ندارداستا کمیت با مقايسه در حیوان سر اجزای اندک تعداد و دارگوشت هایاستخوان
 هایبخش به ترجیحي دسترسي نوعي که دهدمي نشان کامل الشۀ يک هایاستخوان
 روی بر قصابي هایضربه قرارگیری محل. است داشته وجود حیوان دارترگوشت

 در استانداردسازی نوعي بیانگر خود که است دقیق و متمرکز بسیار بزها استخوان
 هاینمونه ،ABCاز آمده دستبه هاینمونه برعکس. است قصابي هایفعالیت

 گله صاحب خودشان اگر حتي TUV منطقۀ ساکنان که دهدمي نشان TUV استخواني
 هایگونه توزيع. کردندمي دريافت تریمستقیم طوربه را خود موردنیاز گوشت اندنبوده

 خوک غزال، هایاستخوان از شواهدی و دارد تمرکز بُز گونۀ بر TUV در جانوری
 بدن اجزای پراکندگي. است شده مشاهده مکان اين در نیز کبک و اردک وحشي،
 قرار استفاده مورد حیوانات الشۀ تمام که است اين کنندةبیان TUV در حیوانات

 ABC در کشتار از متفاوتي الگوی استخوان هایشکستگي قرارگیری محل و گرفتهمي

 اين در قصابي هایفعالیت از وسیعي طیف کنندةترسیم کل در که دهدمي نشان را
 را TUV در دام گوشت از وریبهره و فضاها کارکردی تحول شواهد وقتي. است منطقه
 و حیواني منابع به يابيدست در روزافزون ایپیچیدگي متوجه گذاريم،مي هم کنار

 از استفاده که طوریشويم، بهمي آن در استفاده مورد حیوانات تنوع در مداوم کاهش
 I معماری اليۀ در پرندگان و غزال خوک، از استفاده و کم بسیار مروربه گاو گوشت

 ABC رتبۀعالي ساکنان که دهدمي نشان جانوری شواهد درنتیجه،. شودنمي ديده

 TUV اولیۀ ساکنان و کردندمي دريافت شدهکنترل بسیار هایکانال طريق از را گوشت
 را مصرفشان مورد دامي منابع يا ،(دندبو ABC شاخص افراد با دورههم که) نیز

 نیازمند که خريدندمي دارهاگله از مستقیم طوربه را هاآن يا و کردندمي تولید خودشان
 طي تدريجبه. است بوده ایفرامنطقه اقتصاد با يکپارچگي و باالتر سطوح در هماهنگي

 TUV در بانش اقامت يۀال آخرين در تا شد دشوارتر رفتهرفته هاگله به دسترسي زمان،
 هایکانال طريق از منطقه اين افراد برای گوشت تأمین( م..پ 2800 تا 3000)

 داشت، وجود ABC نشیناعیان عمومي ساختار در که هاييکانال با مشابه غیرمستقیمي
 پیچیدگي و گراييتخصص تصوير جانوری، هایداده طريق بدين. گرفتمي انجام
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 گاهيسکونت منطقۀ و ABC نشیناعیان هایساختمان در هگرفتصورت هایفعالیت
TUV کنند مي تکمیل را(Zeder & Blackman, 2003: 126-129). 

 
 متن در شده بردهنام هایمحوطه و مناطق نام و کر رود حوضۀ: 1 نقشۀ

 

  معاصر وقتِتمام پروردام جامعۀ :21قشقایی ایقبیله اتحادیۀ
سیاسي  مراتبيسلسله از که است بوده وقتيتمام پرورِدام جامعۀ قشقايي ایقبیله اتحاديۀ

 يک با گروه هر و دهي،سازمان متفاوت گروه چندين وسیلۀبه غالباً  و تشکیل اجتماعي ـ
 از توانمي را ایقبیله اتحاديه اين تولیدی هایِ راهبرد گسترة. است شدهمي اداره رهبر

 دانست ساکن کامالً وقتِتمام کشاورزی تا رویکوچ شیوة به وقتتمام پروریدام
 و بوده متکي پروریدام بر تولید غالبِ راهبردِ اتحاديه اين در(. 265: 1343 فیلد،)

 اما. اندداشته اهمیت بعدی درجات در هابافتهدست و دامي ثانويۀ تولیداتِ کشاورزی،
 اصلي که) تولید ابزار ترينمهم منزلۀبه اول درجۀ در زمین اجتماعي، باالی ردة برای

 ,Salzer) است داشته اهمیت دوم، درجۀ در داریگله و( شدهمي محسوب اعتبارزا

 يک از متشکل قشقايي ایقبیله اتحاديۀ اجتماعي سیاسي ـ بندیسازمان .(193 :1974
 شود:مي تقسیم دو دسته به خود مالک، طبقۀ. است کارگر طبقۀ يک و مالک طبقۀ
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 گیریتصمیم توانايي که ييهادسته و دارند، سیاسي گیریتصمیم توانايي که ييهادسته
 مراتبيسلسله در دارند سیاسي گیریتصمیم توانايي که هاييدسته آن. ندارند سیاسي

 ؛1384ايوانف، )يابند تشکیل و نظام مي سفیدريش و کدخدا کالنتر، ايلخان، عمودی از
 که کرد بیان گونهاين توانمي اينبربنا(. Salzer, 1991؛ 1396 بِک، ؛1383 ابرلینگ،

 و بزرگ بخش يک و ثروتمند حاکم کوچکِ طبقۀ يک از متشکل قشقايي جامعۀ
 دسترسي( احشام و آب زمین،) تولید ابزار به که است مردمي تودة از متشکل پرجمعیتِ

 وابسته ديگران به بقا برای که( ورانپیشه و هاچوپان) ديگر کوچک گروه دو و دارند
 شد اشاره که همانطور(. Holt, 1976 ؛271: 1396 بِک،) است شدهتشکیل  هستند
 ديم کشاورزی از درجاتي اگرچه. است پروریدام بر مبتني اتحاديه اين اقتصاد اساسِ

 اما پذيرفته؛مي صورت گرمسیری مناطق برخي در نیز است خانوار مصرف میزان به که
 خود دام هزاران با مندقاعده و سالیانه چرخۀ يک در قشقايي وقتتمام پروراندام اصوالً

 پرواندام اين توسط را که مبادالتي. اندبوده مشغول دامي محصوالت توزيع و تولید به
 بندیتقسیم کالن و خرد مبادالت دو دسته به توانمي است شدهمي انجام وقتتمام
 آن در و پذيرفتهمي صورت کوچ مسیر طول در روستاها با بیشتر خرد مبادالت. کرد

 صنعتي يا کشاورزی محصوالت با( دام خود محدودی میزان در) دامي هایفرآورده
 مسیر در بهار در کااليي مثالً . است داشته اعتباری چارچوبي اغلب که شدهمي مبادله
 ازای هب برگشت مسیر و پايیز در و شدمي داده تحويل روستا يک در خانواری به رفت

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

 قالب در خود دام تعداد دادن افزايش درپي که باشند وقتيتمام پروراندام توانند
 آنچه اما. باشند شهری جوامع در کنندگانمصرف توانندمي هم و مجزا هستند، هایگله
 هایمؤلفه که است اعتباری دوجانبۀ پیوند يک آمدن وجودبه دارد اهمیت میان اين در

. بخشندمي موجوديت اجتماعي مناسبات و اقتصادی مراودات را پیوند اين ساختاری
 قشقايي وقتتمام پروراندام اقتصاد پیکربندی از توانمي که اینکته اين بر عالوه

 میان در بارث مطالعۀ طبق. است ثروت میزان توسعۀ در محدوديت کرد، استنباط
 افزايش کهطوری به است، برقرار هاآن دام تعداد و خانوار يک میان تناسبي ها،باصری

 میزانيک  از شدن کم و ناممکن خانوار يک برای دام تعداد در میزانيک  از بیش تعداد
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: 1343 بارث،) شودمي منجر گله بازيابي جهت هاآن يکجانشیني به( رأس 60حدود )
 چرخۀ از خارج که آرودمي روی بنیادی روستا پروریدام به خانوار عبارتيبه(. 31-42

 خانوار داخلي مصرف میزان به ساالنه، مبادالتي سیستم و تولید مازاد طوالني، تحرک
 شودمي مجبور خانوار شد بیشتر میزانيک  از گله تعداد اگر اما. داشت خواهد تولید

 در تعداد دام، افزايش عبارتي،به. نمايد اتخاذ مرتع يافتن رایب را بلندمدتي هایتحرک
 استاندارد میزان به گله تا اينکه کندمي مبادالتي تولیدی ـ سیستم چرخۀ وارد را هاآن

است. با توجه به اينکه  تولید مازاد مثابۀبه وقتتمام پروراندام میان برسد که در خود
 جامعۀ است، نخبگان پذيرآسیب شديداً و ندارد ازیسذخیره تولید دامي قابلیت مازاد

 اندآوردهمي روی مراتع و کشاورزی هایزمین خريد به ثروت تثبیت برای پروردام
 محدوديت درپي اين(. 13: 1383 ابرلینگ، ؛190: 1396 بِک، ؛31-30: 1387 علیزاده،)

 اجتماعي و سیاسي ساختارهای در متناظری محدودِ نمودهای ثروت، انباشت میزان در
 عدم و يافتهتوسعه ترکم سیاسي و اجتماعي ساختارهای ايجاد سبب که يافته موجوديت

 شده وقتتمام پروراندام میان در مذهبي نهادهای همانند هانهاد برخي گیریشکل
 وقتتمام پروردام جامعۀ که کرد بیان توانمي کلي بندیجمع يک در پايان، در. است

 یستمس يکدر  که (Beck, 1990: 13) است اقتصادی طبقاتيِ ایعهجام قشقايي
 یبه مبادالت اقتصاد يکجانشینبا جوامع  یاسيس ي ـو اجتماع یاقتصاد یوستۀپهمبه

 یاسيس يريتمد یستمس يکجامعه از درون با  يناست. ا پرداختهيخرد و کالن م
  اقتصادی مراودات ياجتماع عمیق مناسبات ايجاد با و شدهی بندرده ياجتماع

 است.  کردهمي کنترل را گروهيبرون

 گیرینتیجه و بحث
که اقتصاد  کرديممقاله استنباط  ينشده در اارائه يشناختتوجه به مدارک باستان با

 تخصصي، تولیدچون  هاييبانش با توجه به عامل ةکر در دور ۀرودخان ۀجوامع حوض
 يافته،سازمان مراتبيسلسله طريق از ادیاقتص روابط مديريت و غیرمستقیم توزيع

 اتخاذ و سفال تولید اوریفن ی،استقرار یالگوها ییردارد که با تغ «یچیدهپ» یساختار
ها مؤلفه يبرخ يناست. افزون بر ا يعلّ ایهکاال در رابط یدارجمع يننو هایروش
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 به هاآن روند فرهنگي مواد متفاوت پراکنش و بزرگ ابعاد با هاييهمانند ساختمان
 هايياستقرار ابعاد استقراری، یهاچون دسته ييدر کنار الگوها يوارید هاینقاشي همراه

 مقطعي در TUV و ABCمناطق در گرفتهشکل ارتباطي الگوی و روستا و شهر قالب در
راستا از  ينباشد. در ا ياجتماع شدةیبندنظام رده ةدهندنشان تواندمي میانه، بانش از

 ۀحوض يبانش ۀشد که در جامع یممتوجه خواه يشناختهم قرار دادن شواهد باستانکنار 
 يريتيمد نهادی يقکاالها از طر يتخصص کنندگانيعو توز یدتول کنترلکر،  ۀرودخان

 یها)جهت تجارت یاو فرامنطقه ایمنطقه یمبادالت اقتصاد است توانستهيکه م بوده
روند  ينا ینظام ببخشد. بر مبنا یاسيس يکپارچۀ یستمس يک یلۀوسراه دور( را به

 یستمس يکو در درون  هاگراييتخصص ديگر راستای در وقتتمام پروریدام يتحول
طور که در بخش مقدمه است. همان يافته يتشده موجوداز عوامل عنوان یوستهپهمبه

 پروردام جامعۀ چگونه که بدانیم است اين حاضر پژوهش اصلي یهامطرح شد مسئله
 یدتول یچگونه راهبردها يافته، سازمان یچیدهپ ياجتماعی ـ اقتصاد یستموقت در ستمام

 ۀدر حوض يو بستر مبادالت محصوالت دام يافتهوقت تطور پرور تمامدر جوامع دام
با اتکا بر شواهد  یحيتوض ینچن ۀگرفته است. ارائ کر چگونه شکل ۀرودخان
وقت اگر پرور تماممربوط به جوامع دام یهادود بودن دادهمح یلدلبه يشناختباستان

 بر یهتر با تکجامع یینيتب ۀارائ یبرا یلدل ینمشکل است. به هم یارنباشد بس یرممکنغ
 ياپو یستمس يک یانم يپل ۀمثاببه يشناختمردم يخي ـتار یاسق يکحد وسط و  يکردرو
 .پذيرفت خواهد صورت نهايي استنباط ي،شناسباستان شدةموارد ثبتو 

 خصوصیات گیریو اندازه ييشناسا یقرا ابزار دق «حد وسط یتئور» ینفوردب 
از  گونهينکه ما در ا کندمي بیان وی. داندمي گذشته فرهنگي هایسیستم مشخص

 22«روزتايي هایسنگ»دنبال به يو به عبارت ياعتماد شناختقابل هایابزار درپي یقاتتحق
 ,Binford) بدهند را پويا اظهارات به ايستا مشاهدات دقیق تبديل اجازة ما به که هستیم

 یانِ م يتجرب ي ـمنطق ةکنندعنوان پِل فراهمحد وسط را به يۀنظر ینفوردب (.25 :1981
گذشته سبب  که در یرفتار ياييو پو شناسيباستان در ثبتیاتِ موجود ايستای هایِيدهپد

 ينوع یاسق کهيي آنجا است. از گرفتهدرنظر  شدهمي اايست هایپديده اين گیریشکل
که  ييهابا توجه به شباهت ،(3-1: 1392 ی،شباهت است )عبد يۀروش استدالل بر پا
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 یاوقت معاصر در حوزهتمام پروردام جامعۀ مبادالتي اقتصاد و تولیدی یدر راهبردها
 يبرخ یرو تفس یینه به تبدر ادام ،وجود دارد يشناختباستان هایيافته با متناظر
 ارائه زمینه اين در يشناختو چند مدرک باستان خواهیم پرداخت یاسقابل ق یهامؤلفه

 .خواهیم داد
به دو  توانمي قشقايي اییلهقب يۀاتحاد يشناسو مردم يخيرجوع به منابع تار با 

 .وهش استموردنظر پژ یاسکه قابل کاربست در ق يافت مهم دست یاربس یادينعامل بن
  میان در خود استاندارد میزان در گلهعنوان شد،  از اين یشطور که پ: هماننخست

 يک یکشش از سو يجادبدون ا ين،. بنابرااست تولید مازاد مثابۀبه وقتتمام پروراندام
 یهمند بدون توجمازاد و تحرک نظام یدتول یبر مبنا يتخصص یپروربازار هدف، دام

 تغییر کردن آشکار بر عالوه شناسيباستان جانور ـ شواهدراستا  ينخواهد بود. در ا
 میاني بانش فازهای در که دهدمي نشان میاني، بانش در گوشت توزيع و مصرف الگوی

 بُز وریبهره چشمگیر کاهش بر مبني شواهد TUV و ABC منطقۀ دو هر در جديد و
 هایبز اينکه به توجه با (Zeder, 1991: 140, Table 26) دارد وجود گوسفند بهنسبت 

 توانمي (،Dahl, 2005: 94-97) کنندمي تولید بیشتری شیر ماده گوسفندان بهنسبت ماده
  شیر تولید از دامي محصوالت فرآوری فنِ در دام مديريت که کرد استنباط گونهاين
 راهبرد رمحو تغییر دهندةنشان امر اين. است يافته تطور گوشت و پشم تولید سمتبه

 ماهیت در مشابهي الگوی چنین. است آن مبادلۀ و تولید محور به دام خانگي مصرف
 در خانگي، مصارف تا باشد بازار نیاز راستای در که دامي محصوالت فرآوری و تولید
 هاقشقايي گلۀ ترکیب کهطوری به. دارد وجود موردمطالعه معاصر پروراندام میان

 دامي ندرتبه و است گوسفند از متشکل بیشتر( 64: 1369 ار،ديگ) هابختیاری همانند
 باشد لبنیات دامي، تولید هدف اگر کهاز آنجايي. شودمي ذبح ماه 5 تا 4 سني بازة زير

 توانمي( 46: 1374 مشکور،) شوندمي ذبح حیات هایماه اولین در نر نوزادهای
 جوامع با مشابه راهبردی نیز عاصرم وقتتمام پروردام جوامع که گرفت نتیجه گونهاين
 به يا شیر، جایبه پشم و گوشت تولید بر متکي که دارند بانشي وقتتمام پروردام

 گذاشتن هم روی با درنهايت،. خانگي مصارف تا است مبادله قصدبه تولید عبارتي
 ویالگ در تغییر که کرد تصور گونهاين توانمي ملیان شناسيباستان جانور ـ شواهد
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 از متأثر دام به دسترسي تغییرِ راستای در میاني بانش يکجانشین جوامع سوی از مصرف
 به وابسته محصوالت و دام فرآوری فن در تغییر وقت،تمام متخصص پروراندام وجود
 .است بوده پشم و گوشت به( هدف بازار) جانشینيک جوامع نیاز از متأثر آن و
 عامل دو نیازمند یاستقرار یستمس يکوقت در امتم پروراندام يدوم: حضور فصل 

 و اجتماعي مناسبات دهيسازمان بر عالوه تا است بیروني و دروني کنندةکنترل
 و متحرک هایگروه ديگر با ارتباط برقراری به بتواند گروهيدرون اقتصادی هایفعالیت

 مبادرت هاآن با اجتماعي و اقتصادی دوجانبۀ روابط کنترل همچنین و جانشینيک
 سیار سفالگران موضوع به توجه با که شودمي بیشتر ازآنجا موضوع اين اهمیت. ورزد

(Alden & Minc, 2016) ًطوربه که اندنبوده گروهي تنها وقتتمام پروراندام احتماال 
 چنین متناظر وجود اين، بر افزون. اندحضور داشته کر رودخانۀ حوضۀ در فصلي

 ضروری کند کنترل را مذکور هایمؤلفه بتواند که يکجانشین جوامع میان در سازماني
 و درون تعامالت برای ایمنطقه کنندةيکپارچه هایسیستم موجوديت بنابراين. است
 ساختارهای با جامعه دو اجتماعي و اقتصادی مراودات ابتدايي الزامات از گروهيبرون

 استنباط شناختيمردم و تاريخي ارکمد ازطور که همان .است مکمل و متضاد معیشتي
پرور و در هر دو جامعه )دام يمراتب اجتماعدر قالب سلسله ينظارت هاینهاد کرديم

 جهت منطقه کردنه چپاريکها به آن یاز سو عوامليصنعتگر( وجود داشته و  کشاورز/
راستا و با  نياند. در ابوده یتفعال درکاالها  ۀو مبادل یدتول برایمساعد  یبستر يجادا

 ةکننديکپارچهعنصر  که کنیمميموجود مشاهده  يشناسرجوع به مدارک باستان
 شدهيدر منطقه اعمال م یمرکز گیرندةیمتصم یروین يککه احتماالً توسط  یامنطقه

 یبوده است. الگوها گیریدر حال شکل يناز بانش آغاز يتحول رونديک است در 
 دورة در که دهديکر نشان م ۀرودخان ۀدر حوض يعصنا يعتوز یو الگو یاستقرار
اجتماعي  دهيسازمان در ساده بستگيهم از میزاني آغازين، بانش به متأخر لپويي انتقالي

 يا ایمنطقه اقتصادی ائتالف از اینشانه و اثر هیچ ولي شود؛مي مشاهده ـ اقتصادی
 با آغازين بانش دورة در اما. ندارد وجود کر رودخانۀ حوضۀ در سیاسي تمايز و تفکیک
 الگوهای به توجه با و هاگاهسکونت اندازة در ایدورتبه مراتبسلسله شدن پديدار
 منطقه درون سیاسي يکپارچگي و قوی بسیار اقتصاد يک توانمي سفال توزيع و تولید
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 فاز در ملیان تحولي، روند اين ادامۀ در (.Alden, 2013: 222-223) کرد استنباط را
 اقتصادی هایتخصص ترکیب راستای در اداری کانونيِ نقطۀ يک منزلۀبه میاني بانش
 دو میان ارتباط و سازیيکپارچه در مهمي تأثیر و کردهمي نقش ايفای منطقه در مجزا

 تخصصي، تولیدات. است داشته کر رودخانۀ حوضۀ در اقتصادی و سیاسي سیستم
 دهندةنشان که ظروف مهروموم مهر و يالمي،ا آغاز هاینوشتهگل يادماني، بناهای
 از درجاتي به که) ایمیانه بانش ملیان از تصور امکان است، اداری پیچیدة سیستم
  نهاد و شهری کانون يک منزلۀبه( است رسیده اقتصادی سیاسي ـ يافتگيتوسعه

 با الفع طوربه ملیان مردمان که زماني همان يعني سازد؛مي فراهم را حکومتيپیش
 تغییر و خود مصرف الگوی تغییر شاهد و بوده ارتباط در وقتتمام پروردام جوامع
 .اندبوده وقتتمام پروراندام در تولیدی هایراهبرد
 شواهد با شناختيمردم و تاريخي شواهد مقايسۀ و تطبیق با مقاله اين در
 پروردام جوامع میان در ثرمؤ بنیادين عوامل در اتکايي قابل تشابهات به شناختيباستان
 در. يافتیمدست  هاگروه ديگر با اقتصادی ارتباط برقراری و موجوديت جهت معاصر

 رابطۀ تداوم و برقراری راستای در بسیاری فرهنگي عوامل معاصر پروردام جوامع میان
 هایکنش اين از بزرگي قسمت که هستند اثرگذار جانشینيک جوامع با اقتصادی
 قسمت آن اما. نیستند شناسيباستان حوزة در مطالعهقابل و نداشته مادی نمود فرهنگي

 که است مدارکي تفسیرِ تفسیرِ موارد، قالب در شد ارائه مقاله اين در که شواهدی از
 کر رودخانۀ حوضۀ در پروردام جوامع موجوديت راستای در پژوهشگران ديگر توسط

 جوامع اجتماعي و اقتصادی ساختار به قیاسي و استنباطي يابيدست. است شده ارائه
 ابهام از پر و دور بسیار راهي گرچه کُر رودخانۀ حوضۀ بانش دورة وقتتمام پروردام

 از شناختيباستان مستقیم شواهد آمدن دستبه زمان تا که است روشي تنها اما دارد؛
 شايد فرهنگي مواد از اترفر درنهايت،. برد بهره آن از توانمي وقتتمام پروردام جوامع
 پیچیدگي از درجاتي به بانش دورة وقتتمام پروردام جوامع که کرد تصور بتوان

 مبادلۀ به مندقاعده چرخۀ يک در هرساله بتوانند تا اندبوده رسیده اجتماعي ـ اقتصادی
 از را اهمبادله تداوم امنیتِ هاآن شودمي تصور. بپردازند خود موردنیاز کاالهای با دام

اجتماعي  انسجام به مهم اين از گیریبهره با و تأمین، اعتبارزا فرهنگيِ  هایراهکار طريق
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 افزايش با رفتهرفته جوامع اين تحرک گسترة. اندبوده يافتهدست  بیناگروهي اقتصادی ـ
 هایسیستم گسترش، اين راستای در و يافته افزايش کر رودخانۀ حوضۀ در جمعیت

 تحوالت در که حدی تا گیردمي شکل هاآن میان در تریپیچیده یاسيس اجتماعي ـ
 ايفا اثرگذاری هاینقش معاصر دوران تا تاريخي دوران اقتصادی و اجتماعي سیاسي،

 . کردند

 ها نوشتیپ
های آبیاری وقت در تعاقب توسعۀ کشاورزی با کانالپروری تمامالنهرين نیز هم گسترش دام. در بین1

 .(Lees & Bates, 1974)شده است  معرفي

 ویت جمعممکن است بازدهي بیشتر محصوالت کشاورزی مبتني بر شیوة آبیاری دائم، رشد  .2
ی عمیق و سبب کشاورزبه  شدهدادههای اختصاص ینزمیجه افزايش درنتجانشیني و گسترش يک

داده  گسترش را یان مناطقم دادوستدپروری شده باشد. اين امر همچنین توسعۀ راهبرد تولیدی دام
و  رهنگي انجامیدهيزهای مکاني و فتما، به پروردامی کشاورز و هاگروهو تفاوت تمهیدی میان 

 (.257: 1390و کشاورز پديد آمده است )بیتس،  پروردامیجه، دو گروه متفاوت درنت

3. mobile pastoralism :ةراسوی محدودر فها دجايي دامهاست که شامل جابی پرورشکلي از دام 
روی صورت روز پیاده جايي معموالً با چندهشود. اين جابهای کشاورزی روستايیان ميزمین

 .شوندگیرد که از روستا دور ميمي

4.  transhumans pastoralism :ی از همان نوع قبلي، اشده، شکل تخصصيیپروردام گونه ازينا
 گله( مراه)و انتقال جوامع انساني به ه محل سکونت يعني دامداری متحرک است که مبتني بر يک

جايي هصورت اردوگاه، با توجه به جابشود؛ اما تفاوتي که دارد اين است که محل سکونت بهمي
 .شوديمبرپا در بین مراتع  دامفصلي 

5.  nomadic pastoralism:  ن است. آ ةدر حد نهايي و گسترد ی تحرکپرورداماز اين شیوه
مند در نت قاعدهکامل و تغییر محل سکوی پرورمعیشتي است که اساس آن بر دام یاوهیدرواقع ش

ام ی انججايي مرتب در امتداد مسیرهای افقي يا عمودهطول سال متکي است. اين تغییر و جاب
 .است شدهيم موقت اردوگاهي در آنجا ساخته یهاگیرد که منزلگاهمي

6. Plantago 
7. Lanceolata 

باکون، تل جری و تل موشکي تر از مهرعلي مانند تلهای قديمدر محوطه توانيمچنین الگويي را   .8
(Mashkour et al., 2006) اسپید )زمان با تپۀ مهرعلي مانند تلهای هممحوطهMashkour, 
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توان مشاهده مي( نیز Zeder, 1985های جديدتر از تپۀ مهرعلي مانند تل ملیان )محوطه (2006
 کرد.

عیف ديدگاه کشاورزی ض دأيیتحلیل مصنوعات سنگي نیز در راستای تهای برآمده از همچنین داده  .9
دار، های خاص مانند دندانهآيد. با توجه به نادر بودن فن روتوشنظر ميو محدود در اين محوطه به

 (. 1391ت )سرداری و ديوارگر، عیف قابل تصديق اسضدار، ساختار کشاورزی اسکنه و يا کنگره

 :Alden, 1979) شونديمی بانشي مشخص هاينیسو  هاجامشروع فاز بانش آغازين با ظهور،   .10

است؛ تل  رفتهيپذيمی آمیزة شني در دو محوطه صورت هاسفال(. در اين فاز تولید تخصصي 50
عنوان تولید ( و تل قريب بهAlden, 1979: 160ی آمیزة شني )هاسفال ۀدکنندیتولعنوان کوره به

 ;Alden, 1979: 50-160) اندشده شناختهی آمیزة شني در بانش آغازين هاسفالة کنندعيتوزو 

Sumner, 1986: 200 به تعداد اندک و غیرمعمول  توانيم(. از ويژگي برجستۀ بانش آغازين
های حاشیۀ دره و در نزديکي کوههای بانش آغازين در ها اشاره کرد. بسیاری از محوطهگاهسکونت

ها آسان بوده يافته از کوهپايههای جريانکوچک نزديک به بستر دره که دسترسي به آب چشمه
طور کلي، سیستم استقراری بانش آغازين به (Sumner, 1986: 202) اندبودهشده است پراکنده 

داری متکي بر ی و احتماالً گلهروستای کوچک بوده که به ترکیبي از کشاورز 29متشکل از حداقل 
ی از اندازة اردهمراتب دو پرورش گوسفند و بز مشغول بوده است. اگرچه فقط يک سلسله

اندازة روستا و شهرک( در طول اين فاز پديدار هايي به)دستۀ استقراری محوطه هاگاهسکونت
ظروف سنگي در تل قريب ها و همچنین انباشتگي خردهشود؛ اما الگوهای تولید و پخش سفالمي

زياد، يکپارچگي سیاسي در منطقه احتمال و حتي به ایبیانگر وجود اقتصادی بسیار قوی منطقه
  (.Alden, 2013: 223است )

های گیرد، در کارگاهيم دربرپ.م. را  2950تا  3250ی هاسالبانش میاني: اين فاز که حدود   .11
TUV:I-III وV - ABC:II  ،است ) شده ناختهشتل ملیانNicholas, 1981; Sumner, 

رود کر در  ۀدر حوضي الميفرهنگ آغاز ا یهانشانه نیظهور اول(. 1990 ,1986 ,1976 ,1974
 (Le Brun, 1971; Sumner, 1986آکروپول،  16-14)معادل شوش  يانیبانش م يزمان ةباز

. در اين محوطه کنديمهکتار رشد  50تا  45. در زير فاز پايانِ بانش میاني ملیان به حدود است
ظروف،  مهرومومی آغاز ايالمي، مهر و هانوشتهشواهدی از تولیدات تخصصي، بناهای يادماني، گل

روستاها  تیاگرچه جمع(. Sumner, 2003: 113-117ة سیستم پیچیدة اداری است )دهندنشان
 تیکاهش جمع نياست، اما ا افتهي کاهش يانیو م نيبانش آغاز يزمان ۀدر فاصل بيازجمله قر

 يطور کامل کافبه ان،یاز روستاها به مل تیدر تعاقب انتقال جمع انیرشد مل حیتوض یروستاها برا
 . (ibid: 113) ستین

، مدتي پس از متروک ردیگيبرمپ.م. را در  2700تا  2950ی هاسالبانش متاخز: اين فاز که حدود  .12
-افتهي در. فاز بانش جديد شوديم، آغاز TUVساختماني 2و  اليۀ  ABCساختماني 2شدن اليۀ 
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TTW1 (Abdi, 2001 )یهاگمانه 8تا  13ی هاهيال،  BY8 (Sumner, 1985)های ترانشۀ 
و  YBR (Alden et al., 2005)در  2004سال  جادشدهيای هاگمانه،  TUVساختماني Iاليۀ 

شهر و  کي، با جديدبانش  یراستقرا است. سیستم شدهيي شناسا،  TUVی سطحي هاافتهي
 حال نيا ست، با يانیدربانش فاز م سیستم استقراریبه  هیشب اریکوچک، بس یروستا یتعداد

 ابدييهکتار کاهش م 36هکتار به حدود  60برآوردشده اساساً از  یاستقرار یۀناح ۀمجموع
(Alden, 2013: 224.)  5 يوار ضخیمی يک دریگشکلی اين فاز هامؤلفه نيترمهميکي از 
 واريد کيشامل  واريد نيا. را احاطه کرده استاز شهر هکتار  200حدود ی است که لومتریک
 يداخل یمواز واريشده و حداقل دو د بزرگ بنا یهااز سنگ یاشالوده یرو رکه باست  يرونیب

 (.Sumner, 1986)شده است  دهیمتر چ 5مستحکم به قطر  یکه توسط آجرهادارد 

 .است شده واقع شهر مرتفع هایقسمت میان در و محوطه غربي شمال جانب در ABC ۀترانش  .13
 به متعلق است که جديدترين 1 اليۀ و ترينقديم 5 اليۀ که است معماری اليۀ 5 دارای ترانشه اين

 است حیاط يا اتاق 13 دارای دارد، باکیفیتي ساختۀ و طراحي که 5 اليۀ معماری. است کفتری دورة
 نظربه اما نیست؛ مشخص دقیقاً اليه اين فضای کاربرد. هستند اجاق دارای هاآن از عدد 6 که
 4 اليۀ ساخت برای پايان در و است بوده خوب بسیار طراحي با خانگي فضای يک رسدمي

 کارکردی که احتماالً ABCدر ترانشۀ  4در اليۀ معماری  (Sumner, 1974) است شدهتخريب 
 نیز اداری هایفعالیت و کوچک مقیاس در صنعتي تولیدات غذا، تولید از هدیداشته، شوا خانگي

 تل همانند استقراری کوچک دستۀ يک به زماني بازة اين در ملیان احتماالً. است شدهمشاهده 
 قبلي اليۀ همانند 4 اليۀ در (. Alden, 1982a; Sumner, 1986است ) شده بوده تبديل قريب
 شده استفاده ديوارها شالودة نقاشي، و از سنگ برای ساختن وسفیدسیاه هایگرن به ديوارها بعضي

 هایگاهسکونت ديوارهايي دهدمي نشان که دارد وجود شواهدی 4 معماری اليۀ غربي لبۀ است. در
 ديواری چنین وجود از شواهدی همچنین. اندبوده محصور شده ديوارهايي با منطقه اين کوچک
 هایگاهسکونت اين (. بعدهاAlden, 1979: 200-201است ) آمدهت دسبه TUV اطراف
 در 3 اليۀ ديوارهای پايۀ .اندمحصور شده جديد بانش دورة در شهر اصلي ديوار توسط کوچک

 استفادهسفید  که از رنگ اتاق دو جزقرمز )به با رنگ های اين اليهاتاق تمام قرار گرفته و 4 اليۀ
 شده آمیزیسفید رنگ رنگ به نیز کف و زرد و سفید رنگ به هادرب نقاشي، و چارچوب (شده

 با ضخیم ديوارهای با شکلمستطیل اتاق 17 از اين اليه معماری. (Sumner, 1974بوده است )
دربارة کارکرد  .است شدهساخته  نیز بودند بزرگ ساختمان يک در ابعاد گل و خشت از مصالحي

 متعلق خانگي مجموعۀ يک از بخشي يا فضاهاپیشنهاد داد که اين  نتوايماليه  اين فضايي معماری
 هایعالوه بر نقاشي .داشته است اداری اينکه کارکردی يا بوده، سازمان يک تابعِ نخبۀ جامعۀ يک به

 شخصي، آالتزينب استثنايي، برجستۀ نقش تزيینات با سفال توجهي چون،قابل یهامؤلفه ديواری
از حد معمول در دو اتاق از اليۀ  ترکوچکوجود قطعات سفالي با ابعادی  ها،نوشتهگل و مهروموم
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 :Alden, 2003باشد ) فضاهادر اين  ازحدشیبی وآمدهارفتناشي از  توانديمکه  IIIمعماری 

است  محوطه در دورة بانش میاني اين در ساکن نخبگان وضعیت دهندةنشان (، همگي109-120
 ,Sumner) روديمشمار به اقتصادی و اجتماعي باالی سطح در ایی جامعههاشاخصهکه 

 که است آمدهدست به کاهي آمیزة سفال استخوان، چخماق، سنگ از هم شواهدی البته (.1974
 آخرين 2 معماری اليۀ (.Sumner, 2003: 41است ) خانگي معمولي هایفعالیت دهندةنشان
 آن کارکردی ظاهر اما است؛ نامعلوم اليه اين اصلي کاربری اگرچه. است ABC ترانشۀ بانشي اليۀ

 مهروموم ايجاد با سازیذخیره هایفعالیت کنترل دهندةنشان هادر کردن مسدود) انبار يک منزلۀبه
 اليه اين در شدهيافت اشیای ويژگي و تنوع. است اداری هایفعالیت از شواهدی با( هاستاتاق

  (.ibid: 40-41)است  طوالني تمساف در تجارت وجود دهندةنشان

 در گرفتهانجام هایکاوش. است شده واقع ABCترانشۀ  از متری 900در فاصلۀ  TUVترانشۀ  .14
TUV روند يک در که کنديماز فاز بانش میاني را آشکار  ساختماني اليۀ سه از هاييبخش 
 .سازديمملیان، آشکار  شرقي جانب را در معیشتي در اين فاز ساختار از متفاوتي شواهد تحولي،

معماری  اليۀ سه از آمدهدستبه اشیای مبنای که بر TUVتولیدی در منطقۀ  هایفعالیت بیشتر
 صدف، يي از جنسهاساختهدست سنگي، ابزار به تولید توانيمبانش میاني آن استوار است، 

سبد  نجاری، سفالگری، شخصي، نساجي، تزيیني اشیای ساختن غذايي، محصوالت تولید فلزگری،
 است؛ شدهمنعکس  عمده فعالیت سهTUV معماری اليۀ هر در طور کليبه .اشاره کرد بوريابافي و

 تعداد و جانوری بقايای باالی تراکم متعدد، هایاجاق چون شواهدی بر که غذا سازیآماده اول
 مبادالت اطالعات پردازش و انبار دوم. است متکي غذا سِرو برای کاه آمیزة با هابشقاب از زيادی

 هایگوی ها،خمره و درها مهروموم سازی،ذخیره بزرگ ظروف چون شواهدی از که اقتصادی
 مشاهدة طريق از که زينتي اشیای تخصصي تولید سوم و ايالمي، آغاز هاینوشتهگل شمارشي،

-Nicholas, 1990: 126)هستند  استنباط قابل تولیدی، پسماندهای و کمیاب مواد حضور

صنعتي ـ  /مسکوني کارکردی پوشانيیم همتوانيم مذکور مدارک دادن قرار هم کنار در با .(129
 منطقۀ که رسدمي نظربه ملیان، از بخش اين کارکردهای از کنیم. فراتر ترسیم TUV برای اداری

TUV اصلي منطقۀ با موازی صورتبه حومه يک عنوانبه ABC تاس داشته اقتصادی مراودة 
(Nicholas, 1981 .)در متفاوت ساختاری عناصر با هايينوشتهگل وجود TUV  وABC  در 

استولپر  نظر به) هانوشتهگل اين در شدهيادداشت محتويات اندازة در موجود هایتفاوت و هم، کنار
 از ایخالصه شدهلیست مقدار ABCدر  آمدهدستبه هاینوشتهگل از گروهي در (11 :1985)

 ایحومه اثبات برای مهم مدرک يک و اقتصادی وابستگي بیانگر( است TUV در شدهلیست دارمق
دست به منطقه اين هایکاوش از که شواهدی تمام داشتن درنظر با. رودمي شماربه TUV بودن
 از که است بوده سکوالر حکومتي )پیش( نهاديک TUV که داد پیشنهاد توانمي است، آمده
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 است داشته شرکت کر رودخانۀ حوضۀ ایمنطقه مبادالت در و دريافت مي کرده یاتمال ساکنان

(Nicholas, 1990: 131-132.) 
 آمیزة و شن آمیزة با سفال گبزر دو دستۀ به توانمي را فارس در بانش دورة هایسفال يطورکلبه .15

 عموماً رد،میزة کاهي داکمیت بیشتری نسبت به سفال با آ شن که آمیزة با کرد. سفال تقسیم کاه
قرمز و میزان  تا رنگکم ایقهوه از طیفي در آن خمیرة رنگ و پخت کافي است میزان دارای

ان است فشرده در نوس بسیار تا متخلخل مقاومت آن از سست تا پايدار و همچنین تراکم آن از
(Alden, 1979: 210-211.) مجاورت وطه درمح چند در فقط شن آمیزة با سفال که از آنجايي 

های درة محوطه يگرد ، يقینًا درشدهيمحاشیۀ شمالي دشت )کوه کروني( تولید  شیبهای کمدامنه
 (.ibid: 91-93) اندشدهمي توزيع رود کر

دة نرم و در با آمیزة گیاهي درشت، خمیرة غیرفشر شدههیتصفاين ظروف از خاک رس نسبتاً   .16
ز ايل به قرمز تا قرماز زرد متم عموماًی هاسفال. رنگ سطح اين اندشدهيم ساخته بازی هاکوره

ی بانشي، هاينیسی لبه واريخته، هاکاسهدر چهار نوعِ  هاسفالروشن در نوسان است. اين نوع 
خته و ی لبه واريهاينیسۀ نادر مانند گون چندی با آمیزة کاه متخلخل و هاکاسهدار، ی گردنساغرها

بلند با بدنۀ ی گردنهاجامی بانشي، هاينیسدر اين میان  .اندشدهيمساخته دار ی لولههاکاسه
، 8G35)در سه محوطۀ  اندشدهيمۀ رودخانۀ کر تولید حوضی مشخصي از هامکاندر  دارهيزاو

7G16 8وG37 ، وزيع تکه در اطراف مناطق باتالقي دره هستند(؛ اما هیچ مدرکي از تولید و
، گرفتهيمر قرا مورداستفادهدر همان مکاني که  رسديمنظر د ندارد و بهکاسۀ لبه واريخته وجو

  (.ibid: 102-212)است  شدهيمساخته 

ید آن اسطه از مکان تولوخود را بي ازیموردنکاالهای  گاهسکونتی توزيع مستقیم، هر هاستمیسدر   .17
ه ک ابندييمع کاال موجوديت مراکزی برای توزي میرمستقیغکند. اما در سیستم توزيع تهیه مي

 ۀنيزهکنند که اين عامل سبب کاهش يملیدی و مصرفي نقش ايفا عنوان واسطه میان مراکز توبه
ر حوضۀ رودخانۀ کر به اين شیوه توزيع يکي از کاالهايي که د .(ibid: 10-11) شوديمکاال  نیتأم
 8G35از  هامحوطهو در ديگر تولید  7F1است سفال لبه نیشگوني است که در محوطۀ  شدهيم

 .(Alden, 1982: 89-99) انددهکريماين نوع سفال را تهیه 

 ةاستفاد و يبا توجه به تعداد اندک سنگ مادر و پراکندگ انیشده در ملافتي یابزارها در  .18
-صيی از تخصانشانهه ک ستابزارها یو فرآور دیکنترل باال در تولة دهندنشان هاغهیت ،رمتمرکزیغ

 یسازدهکاهش آما . استمرار(Sumner, 2003: 91)ی سنگي است افزارهادستسازی تولید 
 تا توانيم( را Blackman, 1984و تجارت اپسیدين ) ABC ۀسنگ مادر در ترانش ييابتدا

يگر دي از مواد خام سنگ عيو توز یهتهشدن در  يتخصص یهااز درجه ييهاعنوان نشانهبه یااندازه
 کرد.  ریتفس ،هامکان

19. Clinoptilolite 
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فلزگران دورة  دهديمست که نشان مس، سرب و طال شامل انیمل یحفاردست آمده از فلزات به  .20
و  یفلزگر ۀبوت ياسرباره  چیه؛ اما اندداشتهی آشنايي فلزگری با فنون پیچیدة ااندازه تابانش 
ده دست نیامبه يموردبررس یفلز داتیطق تولدر منا گستردهطور به ،سنگ معدن یهاتکه نیهمچن
 (.Alden, 1979:127-131)است 

ی ، اقتصاداشي سیاسيشود مربوط به پیش از فروپای قشقايي ارائه مياطالعاتي که از اتحاديۀ قبیله  .21
ی هاههدهای صنعتي، تکنولوژيکي، سیاسي و اجتماعي و اجتماعي اين اتحاديه پیش از انقالب

 شمسي است. 1350تا  1340

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. 

 
KeyWords: Full-time Pastoralism, Kor River Basin, Banesh, Socio-

economic Complexity, middle-range approach.  
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