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چکیده

شهرســتان کازرون در غــرب اســتان فــارس و در ارتفــاع  732متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت .از
ً
محوطههــای شناساییشــده در بررســی دشــت کازرون کــه عمدتــا تپههــای دوران نوســنگی تــا اواخــر
ً
عصرمفــر غ هســتند ،مجموعــا  141قطعــه ابــزار ســنگی از  13محوطــه گــردآوری شــد .طبــق پژوهــش
صورتگرفتــه بــرروی ابزارهــای ســنگی ،محوطههایــی ماننــد ( )SK023همزمــان هــم اســتخراج و هــم
مصــرف /نگهــداری /تعمیــر را نشــان میدهنــد؛ زیــرا حضــور ســنگ مادرهــا نشــان میدهــد کــه تولیــد
مصنوعــات در آنهــا صــورت گرفتــه اســت و درصــد بــاالی ابزارهــا نشــاندهندۀ طوالنیتــر شــدن مــدت
ً
اســتقرار در ایــن محوطههاســت .ســنگ مادرهــا در تمــام مجموعههــا منحصــرا ســنگ مــادر تراشــه و اغلــب
ً
نامنظــم و ا کثــرا از جنــس چــرت خاکستریســبز هســتند .بهنظــر میرســد تولیــد مصنوعــات از ســایر انــواع
چــرت کــه در برداشــتهها و ابزارهــا دیــده میشــوند ،همچــون چــرت جگــری ،چــرت راهراه قهــوهای و کــرم
شــفاف ،چــرت عســلی و ...همگــی در جــای دیگــری صورتگرفتــه و ابزارهــا بهصــورت محصــول نهایــی
(برداشــتهها و ابزارهــا) بــه محوطههــا منتقــل شــدهاند .وجــود تیغههــا و قطعــات آنهــا بــا جــای داس
در برخــی محوطههــا بهویــژه( SK022و  )SK023بهوضــوح نشــانگر دروی گیاهــان بــا اســتفاده از ایــن
ابزارهاســت .مــادۀ خــام مــورد اســتفاده بــرای ســاخت مصنوعــات ســنگی کــه اغلــب از منابــع چــرت محلــی
ســاخته شــدهاند ،امــروزه بهراحتــی در کوههــای کازرون در دســترس اســت .ایــن قطعــات بهصــورت
ترکیبــی و بــا اســتفاده از رزینهــای طبیعــی همچــون قیــر در داخــل دســتههایی از جنــس اســتخوان یــا در
ً
دورههــای جدیدتــر احتمــاال فلــز قــرار میگرفتهانــد و همچــون داس در بــرش گیاهــان اســتفاده میشــدهاند.
کلیدواژگان :ابزار سنگی ،گونهشناسی ،پیشازتاریخ ،کازرون.
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مقدمه

پیشینۀ پژوهشی

عمــدۀ مطالعــات بهعمــل آمــده در ایــن منطقــه توســط باستانشناســان غربــی و بــر روی آثــار شــاخص دوران
تاریخــی بهویــژه ساســانی صــورت گرفتــه اســت .از جملــه میتــوان بــه کاوشهــای شــهر بیشــاپور و نقــوش
برجســته تنگچــوگان ،سرمشــهد و تنگقندیــل اشــاره کــرد .در ایــن حــوزه بــه مطالعــات پیشازتاریــخ
بهــای چندانــی داده نشــده اســت .از جملــه پژوهشهایــی کــه در چندســال اخیــر در ایــن منطقــه صــورت
گرفتــه میتــوان بــه بررســی پارینهســنگی دشــت میانکوهــی کازرون توســط عبدالرضــا دشــتیزاده در
ســال  1384ش( .دشــتیزاده ،)1384 ،بررســی روشمنــد ســفالینههای ســطحی شــهر بیشــاپور توســط
مهــدی رجایــی در ســال  1385ش( .رجایــی ،)1385 ،بررســی ردیابــی راهباستانشناســی بیشــاپور بــه
برازجــان توســط علــی قاســمی در ســال  1387ش( .قاســمی ،)1387 ،بررســی ،مستندســازی و شناســایی
آثــار باســتانی دشــت مرکــزی کازرون توســط نگارنــده در ســال  1386ش( .رضایــی ،)1386 ،بررســی
محوطههــای پارینهســنگی حــوزۀ دریاچــۀ پریشــان توســط حامــد وحدتینســب و همــکاران در ســال1386
ش ،)Vahdati Nasab et al., 2008( .بررســی الگوهــای اســتقراری محوطههــای پیشازتاریــخ دشــت
کازرون توســط نگارنــده در ســال  1390ش( .رضایــی )1390 ،و کاوش تلقلعــه نصیرآبــاد کــه توســط رضــا
نــوروزی در ســال  1393ش .اشــاره کــرد.

روش پژوهش

در بررســی دشــت کازرون ابتــدا نقشــۀ ماهــوارهای و نقشــۀ توپوگرافــی بــا مقیــاس  1/50000کازرون تهیــه و
ســطح دشــت بــه چهــار قســمت شــمالی ،جنوبــی ،شــرقی و غربــی تقســیم شــد .پیمایــش منطقــه بهشــکل
منظــم در بخــش جنوبــی شــروع شــد و درنهایــت در بخــش شــمالی بــه پایــان رســید و نمونهبــرداری
بهصــورت تصادفــی انجــام گرفــت .بــرای هریــک از محوطههــا بــا عنــوان بررســی کازرون ،یــک کــد بــا
عنــوان ،SKا( )Survey of Kazerunاختصــاص یافــت و داده هــای مختلــف شــامل موقعیــت ،GPS
ابعــاد محوطــه ،اطالعــات جغرافیایــی محلــی و هــر داده اضافــی فرهنگــی در دســترس از اطالعــات محلــی
چــون نامهــای اماکــن یــا ســابقۀ تاریخــی ،عوامــل مؤثــر و کارامــد از مجموعــه ،شــامل پوشــش گیاهــی،
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شهرســتان کازرون در مغــرب اســتان فــارس و در ارتفــاع  732متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت.
ایــن شهرســتان ازطــرف شــمال بــه ممســنی و بهبهــان ،ازطــرف مشــرق و شمالشــرقی بــه شــیراز ،ازطــرف
جنوبغربــی و مغــرب بــه قســمتی از شهرســتان برازجــان و بوشــهر و از جنوبشــرقی بــه فیروزآبــاد محــدود
اســت (تصویــر  .)1ایــن شهرســتان از لحــاظ ریختشناســی در ناحیــۀ کوهســتانی و بــا کوههــای مرتفــع
محصــور شــده اســت و امتــداد کوههــای آن ماننــد ســایر نقــاط فــارس از شــمالغربی بــه جنوبشــرقی اســت
(مظفریــان .)25 :1373 ،کوههــای آن از دو رشــته تشــکیل شــده و دشــت کازرون و دریاچــۀ پریشــان ،حــد
فاصــل ایــن دو رشــته اســت .شهرســتان کازرون از نظــر اقلیــم دارای آبوهــوای گــرم اســت .دمــای ایــن
شهرســتان حدا کثــر بــه  49درجــه بــاالی صفــر و حداقــل بــه  6درجــه زیــر صفــر میرســد .میانگیــن بــارش
ً
بــاران در ســالهای کمبــاران کمتــر از  500و ســالهای پربــاران تقریبــا  700میلیمتــر اســت (بهــروزی،
 .)8 :1346شهرســتان کازرون دارای منابــع آبــی فراوانــی اســت؛ وجــود چشــمههای فــراوان و آب زیــاد،
رودخانههــای متعــددی ایجــاد کــرده کــه پــس از گذشــتن از تنگههــای پــر پیــچ و خــم و مشــروب ســاختن
دشـتها بــا اتصــال بههــم رودخانههایــی را تشــکیل میدهنــد .از جملــه میتــوان بــه رودخانههــای پــر آب
جــره و شــاپور و دریاچــۀ آب شــیرین پریشــان اشــاره کــرد (حاتمــی .)12 :1385 ،لــذا ایــن دشــت بــا دارا بــودن
منابــع آبــی غنــی و بســتر زیس ـتمحیطی بســیار مناســب ،فضــای کافــی را بــرای توســعۀ جوامــع انســانی در
فرایندهــای فرهنگــی بلندمــدت دارا بــوده اســت.
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تصویر  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان کازرون (.)Rezaei, 2012
جــدول  .1محوط ههــای مــورد بررســی دش ـتکازرون و ســاختار فناورانــۀ ابزارهــای ســنگی یافتشــده (رضایــی،
.)293 :1390
شماره

 Nعزض جغرافیایی

 Eطول جغرافیایی

ساختار فناوری ()%
1

برداشته1

ابزار

818

-

100

متر)

1

تپه قالت  2باالدهSK002 -

32 40 49

59 28 81

ارتفاع از سطح دریا(به

نام محوطه

سنگ مادر2

تعداد
دور ریز

23

3

و قطعات
-

-

2

2

تلبادیSK005-

29 30 39

51 50 18

844

40

60

-

-

5

3

تپه قلعهنارنجیSK006 -

32 4 18

58 20 71

808

-

100

-

-

6

4

محوطه کلگهSK008 -

32 58 82

58 70 98

823

-

100

-

-

2

5

تلسه (سیاه) SK013 - 1

32 68 81

57 75 01

841

33/3

33/3

33/3

-

3

6

تلسه (2سیاه)SK014 -2

32 68 84

57 47 79

840

-

85/7

14/3

-

7

7

قبرستان کرایی SK015-

32 67 92

57 18 98

793

9/09

54/54

36/36

-

11

8

محوطه درهتمپوییSK016 -

57 25 97

32 67 68

809

41/66

/33

-

9

تل زیرکانSK018 -

29 34 38

51 42 08

859

43/75

10
11

تلمر (گرد)SK019-
تلرشتونSK020 -

29 36 04
29 38 48

51 37 01
51 36 30

823
797

23/52
37/5

/58
75
/43
82
62
58/5

-

12/5

12
16

11/76
-

5/88
-

17
8

12

تل پنجمحلSk022-

29 45 58

51 33 19

805

24

56

8

12

25

13

تل دهدارانSK023-

29 44 20

51 32 36

776

15/38

/38

11/53

7/69

26

65

5
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شــرایط آبوهوایــی و چش ـمانداز یادداشــت شــدند و مــورد توجــه قــرار گرفتنــد (Hejebri Nobari et al.,

 .)2012مقالــۀ حاضــر بــه طبقهبنــدی و گونهشناســی ابزارهــای ســنگی گردآوریشــده از بررســی ســطحی
محوطههــای پیشازتاریــخ دشــت کازرون میپــردازد کــه تاریخــی از دورۀ نوســنگی تــا اواخــر هــزارۀ اول
ق.م .را دربــر میگیــرد .از جملــه اهــداف مهــم پژوهــش حاضــر ،بررســی تنــوع فنــاوری مصنوعــات ســنگی
محوطههــای پیشازتاریــخ دشــت کازرون درراســتای مطالعــات منطق ـهای و مقایس ـهای ،بــرای بهدســت
آوردن دیــدی کلــی از دورۀ پیشازتاریــخ دشــت کازرون و درک مــواد فرهنگــی هــر محوطــه بــا مقایســه بــا
دیگــر محوطههــا ،بهویــژه بررســی شــباهتها و تفاوتهــای مصنوعــات ســنگی اســت و روش کلــی آن
توصیفــی ـ تحلیلــی بــا رویکــرد کیفــی میباشــد و از نظــر هــدف نیــز در زمــرۀ پژوهشهــای بنیــادی قــرار
میگیــرد .اســاس تحلیلهــا بیشــتر متکــی بــر اطالعــات ،یافتههــا و دادههــای بررســی میدانــی اســت.

یافتههای پژوهش

ً
از محوطههــای شناساییشــده در بررســی دشــت کازرون کــه عمدتــا تپههــای دوران نوســنگی تــا اواخــر
ً
عصرمفــر غ هســتند ،مجموعــا  141قطعــه ابــزار ســنگی از  13محوطــه گــردآوری شــد (تصویــر  2و جــدول .)1
ایــن ابزارهــا بــه لحــاظ گونهشناســی برداشــتهها و ســنگ مادرهــا ،نــوع ابزارهــا و جنــس آنهــا مــورد مطالعــه
قــرار گرفتهانــد .در ایــن بخــش از مقالــه بــه توصیــف مجموعــه ابزارهــای ســنگی بهدسـتآمده بــه تفکیــک
محوطههــا میپردازیــم.
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محوطــه تپــه قــات  )SK002( 2در فاصلــۀ  1کیلومتــری شمالشــرقی شــهر بــاالده قــرار گرفتــه اســت .از
ایــن محوطــه تنهــا  2عــدد تراشــه بهدســت آمــد .یــک قطعــه رتــوشدار و دیگــری ســوراخکننده 4اســت کــه
هــر دو قطعــه از جنــس چــرت بــا بافــت  5patchyهســتند (تصویــر  .)1 .3نمونههــای ســفالی یافتشــده از
ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا مفــر غ قدیــم اســت
(رضایــی .)83 :1390 ،محوطــۀ دیگــر تلبــادی ( )SK005اســت کــه در فاصلــۀ  500متــری شــرق دریاچــۀ
پریشــان واقــع شــده اســت .در بررســی ســطحی از ایــن محوطــه  5قطعــه مصنوعــات ســنگی گــردآوری شــد
کــه شــامل دو تراشــۀ ســاده اســت کــه یکــی از آنهــا چیــپ 6محســوب میشــود .هــر دو تراشــه از جنــس ســنگ
چــرت هســتند؛ یکــی از آنهــا چــرت کرمرنــگ و دیگــری کــه چیــپ محســوب میشــود ،از جنــس چــرت
ســبزرنگ اســت .ابزارهــا شــامل انتهــای  proximalتیغــۀ استفادهشــده از چــرت خاکســتری تیــره بــا آســیب
حرارتــی ،انتهــای  distalتراشــۀ رتــوشدار از چــرت خردلــی رنــگ و انتهــای  proximalتیغــۀ اســتفاده شــده
از چــرت کرمرنــگ میشــوند (تصویــر  .)2-3 .3نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان
میدهــد کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت (رضایــی،
.)87 :1390
محوطــۀ قلعهنارنجــی ( )SK006در حاشــیۀ روســتایی بــه همیــن نــام در فاصلــۀ  1/5کیلومتــری شــرق
دریاچــۀ پریشــان واقــع شــده اســت .از ایــن محوطــه شــش قطعــه ابــزار ســنگی گــردآوری شــده کــه هــر شــش
قطعــه ابــزار محســوب میشــوند و عبارتنــد از :خراشــنده انتهــای روی تراشــۀ استفادهشــده از چــرت عســلی،
خراشــنده انتهایــی و کنگــرهدار روی تراشــه از چــرت عســلی ،اســکنه روی تراشــه از چــرت خاکســتری
(حرارتدیــده؟) و ســه تراشــۀ استفادهشــده از چــرت خاکســتری ،چــرت قرمــز مایــل بــه بنفــش و چــرت
کرمرنــگ (تصویــر  .)4-6 .3تنــوع بــاالی ابزارهــا در همیــن مجموعــه کوچــک نشــانگر تنــوع فعالیتهــای
صورتگرفتــه در ایــن محوطــه اســت .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه
ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ نوســنگی تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت (رضایــی .)88 :1390 ،محوطــۀ
دیگــری کــه در فاصلــۀ  500متــری جنــوب دریاچــۀ پریشــان و در فاصلــۀ حــدود  900متــری شــمالغربی
روســتای نرگــسزار واقــع شــده ،تلکلگــه نرگــسزار ( )Sk008اســت .از ایــن محوطــه تنهــا  2قطعــه
مصنوعــات ســنگی گــردآوری شــده کــه شــامل انتهــای  distalتراشــۀ ســاده از چــرت عســلی و ســبز بــا بافــت
 patchyو بخــش میانــی تیغــه بــا دو لبــۀ استفادهشــده از چــرت عســلی مایــل بــه قهــوهای اســت (تصویــر .3
ق بــه دورۀ
 .)7نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعل ـ 
نوســنگی تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت (رضایــی.)91 :1390 ،
یکــی دیگــر از محوطههایــی کــه در حاشــیه دریاچــۀ پریشــان واقــع شــده ،تلســیاه  )SK013( 1اســت که
در  250متــری شــمالغربی دریاچــه و در فاصلــۀ  500متــری جنوبغربــی روســتای زوالــی واقــع شــده اســت.
از ایــن محوطــه  3قطعــه ابــزار ســنگی گــردآوری شــده کــه شــامل ســنگ مــادر تراشــه چندســویه مصرفشــده
از جنــس چــرت ســبز و خاکســتری بــا بافــت  ،patchyبخــش میانــی تیغــه بــا دو لبــه اســتفاده شــده از چــرت
عســلی و تراشــۀ ســاده از جنــس چــرت راهراه قهــوهای و شــفاف اســت (تصویــر  .)8 .3نمونههــای ســفالی
یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا دورۀ
مفــر غ جدیــد اســت (رضایــی .)97 :1390 ،یکــی دیگــر از محوطههــا تلســیاه  )Sk014( 2اســت کــه در
فاصلــۀ  100متــری جنــوب تلســیاه  1واقــع شــده اســت .از بررســی ســطح ایــن محوطــه  7قطعــه ابــزار ســنگی
گــردآوری شــده کــه شــامل یــک ســنگ مــادر تراشــۀ نامنظــم از چــرت ســبز کمرنــگ و ســبز پررنــگ بــا بافــت
ً
 patchyاســت .ایــن جنــس ســنگ چــرت کــه کال در مجموعــۀ مصنوعــات گردآوریشــده از محوطههــای
دشـتکازرون فــراوان اســت ،در قســمت وســط ســنگ اصلــی بــه رنگهــای ســبز ،ســبز مایــل بــه خاکســتری،
خاکســتری کمرنــگ ،خاکســتری پررنــگ و کــرم بــا بافــت  patchyاســت ،امــا نزدیــک کورتکــس ،7ســنگ
بــه رنــگ کــرم درمیآیــد و درصــد آهــک باالیــی را نشــان میدهــد .ایــن نــوع چــرت از ایــن پــس در مقالــه
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«چــرت خاکستریســبز» نامیــده میشــود .شــش قطعــه مصنوعــات ســنگی دیگــر ایــن مجموعــه همگــی
یســبز و چــرت
ابــزار هســتند و شــامل  3تراشــۀ استفادهشــده از چــرت کــرم قهــوهای ،چــرت خاکستر 
خاکســتری؛ خراشــندۀ جانبــی روی تراشــه از چــرت خاکســتری و یشــمی بــا بافــت ( patchyطــرح)،
انتهــای  distalریزتیغــه استفادهشــده از چــرت خاکســتری و انتهــای  distalتراشــۀ استفادهشــده از چــرت
خاکستریســبز اســت (تصویــر  .)9-10 .3نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد
کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا دورۀ مفــر غ جدیــد اســت (رضایــی.)98 :1390 ،
قبرســتان کرایــی ( )SK015در فاصلــۀ  500متــری جنوبشــرقی روســتای کرایــی و در  1/5کیلومتــری
غــرب دریاچــۀ پریشــان واقــع شــده اســت .از ایــن محوطــه  11قطعــه ابــزار ســنگی گــردآوری شــده کــه شــامل
 4ســنگ مــادر تراشــۀ نامنظــم از جنــس چــرت خاکستریســبز اســت .یکــی از ایــن ســنگ مادرهــا از طریــق
پرداخــت مبــدل بــه خراشــندۀ جانبــی شــده اســت .ابزارهــا شــامل یــک تراشــه دندانـهدار اســت کــه روی لبــۀ
دندانههــای آن جــای داس دیــده میشــود کــه نشــان میدهــد بــرای دروی گیاهــان اســتفاده میشــده
اســت (تصویــر  .)11 .3قطعــۀ دیگــری کــه جــای داس بــر لبــه دارد ،انتهــای  distalتیغــۀ کــولداری بــا لبــۀ
دندانـهدار از چــرت خاکســتری بــا رگههــای قهــوهای اســت .ســایر ابزارهــا شــامل ســوراخکننده روی انتهــای
 distalتراشــه از چــرت خاکســتری ،ســوراخکننده روی ریزتیغــه از چــرت خاکســتری ،تراشــۀ استفاد هشــده
از چــرت خاکستریســبز و خراشــندۀ جانبــی روی تراشــه از چــرت خاکستریســبز اســت (تصویــر -13 .3
 .)12بیــش از نیمــی از ایــن مجموعــه از جنــس چــرت خاکستریســبز و تعــدادی از ابزارهــا نیــز بــه رنــگ
خاکســتری یــا ســبز هســتند کــه احتمــال اینکــه جــزء همیــن دســته باشــند وجــود دارد .ابزارهــا تنــوع باالیــی
دارنــد و فراوانــی ســنگ مادرهــا نشــان میدهــد کــه حداقــل تولیــد تراش ـهها در محــل صــورت میگرفتــه،
ا گرچــه تولیــد اســتانداردی نبــوده و شــیوۀ چنــدان پیچیــدهای در تولیــد آنهــا مشــاهده نمیشــود و همــۀ
ســنگ مادرهــا از نــوع نامنظــم هســتند .در میــان مصنوعــات تنهــا یــک تراشــۀ ســاده از جنس چــرت قهوهای
روشــن دیــده میشــود .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه
متعل ـق بــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت (رضایــی.)99 :1390 ،
یکــی دیگــر از محوطههــا درۀ تمپویــی ( )SK016اســت کــه در فاصلــۀ  500متــری شــمال قبرســتان
ً
کرایــی و در  1کیلومتــری غــرب دریاچــه واقــع شــده اســت .از ایــن محوطــه جمعــا  12قطعــه مصنوعــات
ســنگی گــردآوری شــد کــه در میــان آنهــا هیــچ ســنگ مــادر یــا دورریــزی دیــده نمیشــود .ابزارهــا شــامل یــک
قطعــه تیغــۀ استفادهشــده از چــرت خاکســتری ،یــک ریزتیغــه کــولدار استفادهشــده از چــرت خاکســتری،
یــک قطعــه بخــش میانــی تراشــۀ پرداختشــده از چــرت خاکستریســبز ،یــک تراشــۀ استفاد هشــده از
چــرت خاکستریســبز ،یــک تراشــۀ پرداختشــده از چــرت کــرم و قهــوهای بــا بافــت  ،patchyیــک تراشــۀ
پرداختشــده از چــرت خاکستریســبز و یــک خراشــندۀ انتهایــی روی انتهــای  distalتراشــه از چــرت
خاکستریســبز اســت (تصویــر  .)14 .3برداشــتههای ســاده شــامل دو تراشــۀ ســاده از چــرت خاکستریســبز
و یــک قطعــۀ انتهــای  distalریزتیغــه ســاده از چــرت جگــری ،دو انتهــای  distalتراشــۀ ســاده از چــرت
جگــری هســتند کــه یکــی از آنهــا آســیب حرارتــی دیــده اســت .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح
محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعل ـق بــه دورۀ نوســنگی اســت (رضایــی.)100 :1390 ،
تــل زیــرکان (زیــرکال) ( )SK018در فاصلــۀ  1کیلومتــری شــمال روســتای نصیرآبــاد واقــع شــده اســت .از
ً
ایــن محوطــه جمعــا  16قطعــه ابــزار ســنگی گــردآوری شــد .هیــچ ســنگ مــادری در مجموعــه دیــده نمیشــود
و ابزارهــا و برداشــتههای ســاده یکســان در مجموعــه حضــور دارنــد .ابزارهــا شــامل دو قطعــه تراشــۀ
تشــده بــا
استفادهشــده از چــرت کــرم جگــری و چــرت خاکســتری ،یــک قطعــه بخــش میانــی ریزتیغــه پرداخ 
جــای داس از چــرت سبزیشــمی ،یــک قطعــه تراشــۀ پرداختشــده از چــرت خاکســتری ،یــک قطعــه بخــش
تشــده از چــرت
میانــی تیغــه استفادهشــده از چــرت راهراه قهــوهای و کــرم شــفاف ،یــک قطعــه تراشــۀ پرداخ 
خاکســتری و یــک قطعــه انتهــای  proximalتراشــۀ اســتفاده شــده از چــرت خاکســتری تیــره اســت (تصویــر
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 .)15-18 .3اغلــب ابزارهــا شــامل تراشــه و از جنــس چــرت در طیــف رنگهــای خاکســتری و ســبز هســتند.
برداشــتههای ســاده بهجــز دو قطعــه تراشــۀ ســاده کــه چیــپ و جــزء دورریزهــا محســوب میشــوند ،شــامل
دو قطعــه ریزتیغــه ســاده از چــرت قهــوهای بــا ســکوی ضربــۀ کورتکــس و از چــرت کــرم ،یــک قطعــه بخــش
میانــی تراشــۀ ســاده از چــرت خاکســتری ،یــک تراشــۀ ســاده از چــرت کرمقهــوهای ،یــک قطعــه انتهــای
 proximalتراشــه از چــرت جگــری و دو قطعــه انتهــای  distalتراشــه یکــی از چــرت عســلی و دیگــری کــه
تراشــۀ اولیــه محســوب میشــود و از چــرت قهــوهای رنــگ اســت .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح
محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ نوســنگی تــا دورۀ هخامنشــی اســت (رضایــی،
.)102 :1390
تلمــر (گــرد) ( )Sk019در فاصلــۀ  1کیلومتــری شــرق روســتای کاســکان در جنــوب شــهر امــروزی کازرون
واقــع شــده اســت .از ایــن محوطــه  17قطعــه مصنوعــات ســنگی گــردآوری شــده کــه در میــان آنهــا دو عــدد
ســنگ مــادر ،یکــی ســنگ مــادر تراشــۀ چندســویه و دیگــری ســنگ مــادر تراشــۀ نامنظــم هــردو از چــرت
خاکستریســبز مشــاهده میشــود .بیشــترین درصــد مجموعــه را ابزارهــا بــه خــود اختصــاص دادهانــد
ً
کــه اکثــرا شــامل ابزارهــای استفادهشــده یــا پرداختشــده میشــوند ،همچــون انتهــای  distalتیغــۀ
استفادهشــده از چــرت عســلی ،تراشــۀ استفادهشــده از چــرت عســلی ،بخــش میانــی ریزتیغــه استفادهشــده
از چــرت عســلی ،انتهــای  proximalتیغــۀ استفادهشــده از چــرت عســلی قهــوهای ،انتهــای  distalتیغــۀ
استفادهشــده از چــرت خاکســتری ،بخــش میانــی ریزتیغــه بــا دولبــه استفادهشــده از چــرت خاکســتری
تیــره ،تراشــۀ پرداختشــده از چــرت خاکســتری تیــره و کــرم بــا بافــت  patchyو انتهــای  proximalتراشــۀ
پرداختشــده از چــرت خاکســتری بــا بافــت  .patchyکنگرهدار/دندانهدارهــا نیــز بخــش دیگــری از
ابزارهــای رســمی ایــن مجموعــه را شــکل میدهنــد ،شــامل یــک تراشــۀ دندان ـهدار از چــرت عســلی و یــک
قطعــه انتهــای  proximalتیغــه کنگــرهدار بــا پرداخــت روی تــاج از چــرت خاکســتری اســت (تصویــر .3
 .)19-23برداشــتههای ســاده مجموعــه ،همگــی تراشــه و قطعــات آن هســتند کــه  3عــدد از آنهــا از چــرت
خاکســتری بــا بافــت  patchyو چهارمــی از چــرت خردلــی رنــگ اســت .در ایــن مجموعــه عالوهبــر چــرت
خاکستریســبز کــه در ســایر مجموعههــا نیــز بهفراوانــی دیــده میشــود ،تعــداد قابــل توجهــی از ابزارهــا
( )%50از چــرت عســلی تولیــد شــدهاند .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهنــد
کــه ایــن محوطــه متعلــقبــه دورۀ نوســنگی تــا دورۀ ساســانی اســت (رضایــی.)104 :1390 ،
ً
یکــی دیگــر از محوطههــا تلرشــتون ( )SK020اســت .از بررســی ســطحی ایــن محوطــه جمعــا  8قطعــه
ابــزار ســنگی نمونهبــرداری شــد کــه شــامل پنــج قطعــه ابــزار و ســه عــدد برداشــتۀ ســاده هســتند .ابزارهــا
عبارتنــد از :یــک قطعــه انتهــای  distalتراشــۀ پرداختشــده از چــرت خاکســتری تیــره و روشــن بــا بافــت
 ،patchyیــک قطعــه خراشــندۀ جانبــی و انتهایــی روی انتهــای  distalتراشــه از چــرت خاکســتری و کــرم بــا
بافــت  1 ،patchyتراشــۀ کنگــرهدار از چــرت عســلی تیــره ،یــک قطعــه انتهــای  distalتراشــه استفادهشــده از
چــرت خاکســتری و یــک قطعــه تراشــه استفادهشــده از چــرت خاکســتری تیــره و روشــن بــا بافــت .patchy
برداشــتههای ســاده شــامل یــک قطعــه انتهــای  distalتراشــه از چــرت خاکستریســبز ،یــک قطعــه تراشــۀ
ســاده از جنــس خاکســتری و یــک قطعــه ریزتیغــه ســاده از جنــس چــرت خاکســتری تیــره و روشــن بــا بافــت
 patchyاســت (تصویــر  .)24-26 .3نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه
ایــن محوطــه متعلـق بــه دورۀ مسســنگی قدیــم تــا هخامنشــی اســت (رضایــی.)105 :1390 ،
محوطــۀ بعــدی تــل پنجمحــل ( )SK022اســت کــه در فاصلــۀ  700متــری غــرب رودخانــۀ شــاپور و در
ً
حاشــیۀ جنوبــی روســتای اســامآباد واقــع شــده اســت .از ایــن محوطــه جمعــا  25عــدد مصنوعــات ســنگی
یافــت شــد %75 .از برداشــتههای (ابــزار و غیــر ابــزار) مجموعــه را تراش ـهها و قطعــات آن شــکل میدهنــد،
ضمــن اینکــه تنهــا ســنگ مــادر مجموعــه نیــز ســنگ مــادر تراشــه نامنظــم اســت .بدیــن ترتیــب شــواهد
چندانــی از تولیــد واقعــی تیغه/ریزتیغههــا دیــده نمیشــود 5 .برداشــتهای کــه جــزء تیغه/ریزتیغههــا و
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قطعــات آنهــا طبقهبنــدی شــدهاند ،همگــی از جنــس چــرت در طیــف رنگــی عســلی -قهــوهای هســتند
و ایــن در حالــی اســت کــه ا کثــر تراش ـهها بهویــژه ابزارهــای روی تراشــه همچــون ســنگ مــادر موجــود در
مجموعــه از جنــس چــرت خاکستریســبزند .ا گرچــه نمونهبــرداری مصنوعــات بهصــورت غیرنظاممنــد
صــورت گرفتــه ،امــا براســاس دادههــای موجــود بهنظــر میرســد کــه تولیــد تراشــهها از جنــس چــرت
خاکستریســبز در محوطــه و تولیــد تیغه/ریزتیغههــا از جنــس چــرت عســلی/قهوهای خــارج از محوطــه
صــورت میگرفتــه اســت.
ابزارهــای موجــود در مجموعــه شــامل یــک قطعــه خراشــندۀ گــرد روی تراشــه از چــرت عســلی تیــره
بــا بافــت  ،patchyیــک قطعــه انتهــای  proximalتراشــۀ کنگــرهدار از چــرت صورتــی ســرخابی دان ـهدار،
یــک قطعــه تیغــۀ پرداختشــده از چــرت عســلی خاکســتری ،یــک قطعــه تراشــۀ پرداختشــده از چــرت
قهــوهای مایــل بــه قرمــز ،یــک قطعــه انتهــای  distalریزتیغــه استفادهشــده از چــرت کــرم مایــل بــه عســلی،
یــک قطعــه انتهــای  distalتراشــۀ استفادهشــده از چــرت جگــری ،یــک قطعــه بخــش میانــی تیغــه بــا دو
لبــه استفادهشــده بــا جــای داس از چــرت خاکســتری عســلی ،یــک قطعــه تراشــۀ استفاد هشــده از چــرت
عســلی تیــره ،یــک تراشــۀ پرداختشــده از چــرت کرمرنــگ ،یــک قطعــه بخــش میانــی تیغــه بــا دو لبــه
تشــده و جــای
پرداختشــده بــا جــای داس از چــرت قهوهایرنــگ و یــک قطعــه تیغــه بــا دولبــه پرداخ 
داس از چــرت قهــوهای کمرنــگ هســتند .ســه عــدد تراشــه از جنــس چــرت خاکستریســبز نیــز در مجموعــه
دیــده میشــود (تصویــر  .)27-32 .3وجــود تعــدادی از ابزارهــا بــا آثــار جــای داس در لبــه بههمــراه
قطعــات کنگــرهدار تأ کیــدی اســت بــر اســتفادۀ آنهــا در بــرش ســاقۀ گیاهــان در ایــن محوطــه .تمامــی
تیغه/ریزتیغههایــی کــه در مجموعــه وجــود دارنــد بهعنــوان ابــزار مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،امــا وجــود
شــش تراشــه یــا قطعــات آن کــه هیــچ اســتفادهای از آنهــا نشــده نشــانگر ایــن اســت کــه برخــی تراش ـهها
محصــوالت جانبــی تولیــد مصنوعــات ســنگی بودهانــد و در فراینــد جداســازی برداشــتهها از ســنگ مادرهــا
تولیــد میشــدهاند .نمونههــای ســفالی یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه
متعلــقبــه دورۀ نوســنگی تــا دورۀ اســامی اســت (رضایــی.)107 :1390 ،
تــل دهــداران ( )SK023در حاشــیۀ شــمالی دش ـتکازرون واقــع شــده و بــا وســعتی در حــدود  10هکتــار
بزرگتریــن محوطــۀ دشــتکازرون نیــز محســوب میشــود ( .)Rezaei et al., 2009نمونههــای ســفالی
یافتشــده از ســطح محوطــه نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه متعلـق بــه دورۀ نوســنگی تــا دورۀ ساســانی
ً
اســت (رضایــی .)109 :1390 ،از ایــن محوطــه مجموعــا  26قطعه ابزار ســنگی گردآوری شــده اســت .ســنگ
یســبز و یــک
مادرهــای موجــود در مجموعــه شــامل دو عــدد ســنگ مــادر تراشــۀ نامنظــم از چــرت خاکستر 
قطعــه ســنگ مــادر تراشــۀ چندســویه از چــرت کرمرنــگ میشــوند 80/95 .درصــد برداشــتهها در مجموعــه
گردآوریشــده ،ابــزار هســتند کــه بــا توجــه بــه روش نمونهبــرداری ایــن میــزان تــا حــدی طبیعــی اســت .امــا
 70/58از ابزارهــا مربــوط بــه تیغههــا و قطعــات آن ،و قطعــات دیگــر مربــوط بــه تراشــهها هســتند .ایــن
درحالــی اســت کــه هیــچ ســنگ مــادر تیغ ـهای در مجموعــه دیــده نمیشــود .ابزارهــای روی تراشــه شــامل
یــک عــدد خراشــنده انتهایــی و جانبــی روی انتهــای  proximalتراشــه از چــرت قهوهایرنــگ ،یــک تراشــۀ
استفادهشــده بــا پرداخــت روی تــاج از چــرت عســلی مایــل بــه قهــوهای ،ســه قطعــه تراشــۀ استفادهشــده از
چــرت خاکســتری ،چــرت خردلــی و چــرت کــرم مایــل بــه عســلی اســت.
ً
ابزارهــای روی تیغههــا عمدتــا مربــوط بــه قطعــات هســتند ،همچون انتهــای  distalتیغۀ پرداختشــده
و کنگــرهدار از چــرت خاکســتری مایــل بــه یشــمی ،بخــش میانــی تیغــه بــا دو لبــه استفاد هشــده از چــرت
عســلی مایــل بــه قرمــز ،یــک قطعــه  proxتیغــه بــا دو لبــه استفادهشــده و کنگــرهدار از چــرت قهــوهای
دانـهدار ،یــک قطعــه تیغــۀ کــولدار بــا جــای داس از چــرت کــرم عســلی ،یــک قطعــه انتهــای  distalتیغــۀ
استفادهشــده از چــرت کــرم مایــل بــه ســبز تیــره ،یــک قطعــه انتهــای  proximalریزتیغــه استفادهشــده
از چــرت عســلی مایــل بــه قرمــز ،یــک قطعــه بخــش میانــی تیغــه بــا دو لبــه استفادهشــده از چــرت عســلی
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مایــل بــه قرمــز ،یــک قطعــه انتهــای  proximalتیغــۀ کنگــرهدار از چــرت کــرم مایــل بــه عســلی ،یــک قطعــه
انتهــای  proximalتیغــه بــا جــای داس از چــرت قهــوهای مایــل بــه قرمــز ،ســه قطعــه بخــش میانــی تیغــۀ
استفادهشــده از چــرت حرارتدیــده ،چــرت خاکســتری تیــره و چــرت عســلی (تصویــر  .)33-38 .3فراوانــی
قطعــات تیغــه و وجــود آثــار جــای داس در برخــی قطعــات بههمــراه وجــود قطعــات کنگــرهدار نشــاندهندۀ
محوریــت گیاهــان در معیشــت غذایــی مردمــان ایــن محوطــه اســت .امــا همچــون ســایر محوطههــا هیــچ
ســنگ مــادر تیغه/ریزتیغـهای در مجموعــه ایــن محوطــه دیــده نمیشــود .ســنگ مادرهــای ایــن محوطــه
بههمــراه دورریــز و تراشــههای چیــپ از جنــس چــرت خاکستریســبز هســتند ،امــا ابزارهــای مجموعــه
ً
تنــوع مــاده خــام باالیــی را نشــان میدهنــد کــه عمدتــا شــامل چــرت در طیــف رنگــی عســلی و قهــوهای
بههمــراه چــرت عســلی مایــل بــه قرمــز اســت.

بحث و تحلیل

امــروزه مطالعــۀ مصنوعــات ســنگی جایــگاه ویــژهای در باستانشناســی پیشازتاریــخ و حتــی دورههــای
جدیدتــر بهدســت آورده اســت ،زیــرا ســنگ از بقیــه مــواد باستانشــناختی پایدارتــر بــوده و از نخســتین
مــوادی اســت کــه فنــاوری بهکاررفتــه در ســاخت خــود را حفــظ کــرده اســت .بــرای ســالها تحلیــل و مطالعــۀ
ابــزار ســنگی بهطــور انحصــاری محــدود بــه باستانشناســانی میشــد کــه عالقمنــد بــه جوامــع گردآورنــده-
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Sko15-7

Sko19-6

Sko22-7

Sko23-26

Skoo6-3

Sko15-6

Sko19-3

Sko22-6

Sko23-17

Sko23-13

Sko15-5

Sko19-1

Sko22-1

Sko23-11

Sko14-6

Sko18-11

Sko20-8

Sko23-3

Skoo5-1

Sko14-3

Sko18-5

Sko20-4

Sko23-2

Sko18-2

Sko20-3

Sko22-14

Sko13-2

Sko18-1

Sko19-11

Sko22-9

Skoo8-2

Sko16-12

Sko19-8

Sko22-8

تصویر  .4ابزارهای سنگی یافتشده (ابزارهای منتخب) از محوطههای پیشازتاریخ دشتکازرون
(نگارنده.)1389 ،

ً
شــکارگر بودنــد .ایــن درحالــی اســت کــه اخیــرا باستانشناســان بــه اهمیــت اســتفاده از ابزارهــای ســنگی
در جوامــع پیچیــده تــا دورههــای تاریخــی نیــز پیبــرده و درکنــار دیگــر مــواد مربــوط بــه تخصصپذیــری
صنعتــی ،بــه تحلیــل مجموعــه دادههــای صنایــع ســنگی میپردازنــد (ســرداری و دیوارگــر.)17 :1391 ،
از طــرف دیگــر مصنوعــات ســنگی بهدلیــل مانــدگاری بســیار ،تنهــا بقایایــی هســتند کــه بــا تحلیلهــای
دقیــق مــا را در شــناخت رهیافتهــای اقتصــادی و الگوههــای مصــرف در عصــر ســنگ یــاری میکننــد
(جایــز .)40 :1393 ،بهطــور کلــی در مطالعــۀ مصنوعــات ســنگی میتــوان از دو منظــر نــگاه کــرد .از یــک
نظــر گونهشناســی و طبقهبنــدی ایــن اشــیاء میتوانــد چگونگــی کارکــرد و اســتفاده آنهــا را روشــن ســازد
و از منظــر دیگــر مطالعــۀ فنــاوری و شــیوههای ســاخت ایــن مــواد میتوانــد همــراه بــا گونهشناســی نتایــج
مفیــدی را ارائــه کنــد .مــدارک مربــوط بــه کارکــرد ابزارهــای ســنگی و ســازمان تولیــد صنایــع ســنگی بــه
عوامــل زیــر بســتگی دارد:
 -1تعــداد بقایــای مصنوعــات ســنگی  -2الگوههــای توزیــع درون و میانمکانی مواد مصنوعات ســنگی
 -3میــزان نســبی اشــتباهات در فراینــد توالــی تــراش  -4الگوههــای کنتــرل و اســتخراج منابــع و معــادن
ســنگی مشــخص  -5تحلیــل ریــز تــراش 8بــرای توصیــف کارکردهــای ابــزار ( .)Kardulias, 2003: 85در
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جدول  .2کاتالوگ تصویر( 4نگارنده.)1389 ،
ردیف

کد محوطه و شمارۀ

توصیف ابزارها

قطعه ابزار
1

SK002-2

2

SK005-1

3

SK005-4

4

SK006-2

خراشندۀ جانبی روی تراشۀ استفادهشده ،چرت عسلی

5

SK006-3

خراشندۀ انتهایی و کنگرۀ روی تراشه ،چرت عسلی

6

SK006-4

اسکنه روی تراشه ،چرت خاکستری (حرارتدیده؟)

7

SK008-2

بخش میانی تیغه با دو لبه استفادهشده ،چرت عسلی مایل به قهوهای

8

SK013-2

بخش میانی تیغه با دو لبه استفادهشده ،چرت عسلی

9

SK014-3

تراشۀ استفادهشده ،چرت خاکستری سبز

10

SK014-6

انتهای  distalریزتیغه استفادهشده ،چرت خاکستری

11

SK015-5

تراشۀ دندانهدار با جالی داس ،چرت خاکستری مایل به سبز

12

SK015-6

سوراخ کننده روی انتهای  distalتراشه ،چرت خاکستری

13

SK015-7

انتهای  distalتیغۀ کولدار با لبۀ دندانهدار و جالی داس ،چرت خاکستری با رگههای قهوهای

14

SK016-12

خراشندۀ انتهایی روی انتهای  distalتراشه ،چرت خاکستریسبز

15

SK018-1

ریزتیغه ساده ،چرت قهوهای ،سکوی ضربه کورتکس

16
17

SK018-2
SK018-5

ریزتیغه ساده ،چرت کرم
بخش میانی ریزتیغه پرداختشده با جالی داس ،چرت سبزیشمی

18

SK018-11

تراشۀ پرداختشده ،چرت خاکستری

19

SK019-1

انتهای  distalتیغۀ استفادهشده ،چرت عسلی

20

SK019-3

تراشۀ دندانهدار ،چرت عسلی

21

SK019-6

انتهای  proximalتیغۀ کنگرهدار با پرداخت روی تاج ،چرت خاکستری

22
23

SK019-8
SK019-11

انتهای  proximalتیغۀ استفادهشده ،چرت عسلی قهوهای
بخش میانی ریزتیغه با دو لبۀ استفادهشده ،چرت خاکستری تیره

24

SK020-3

خراشندۀ جانبی و انتهایی روی انتهای  distalتراشه ،چرت خاکستری کرم patch

25

SK020-4

تراشۀ کنگرهدار ،چرت عسلی تیره

26

SK020-8

ریزتیغه ساده ،چرت خاکستری تیره روشن patch

27

SK022-1

28
29

SK022-6
SK022-7

تیغه با دو لبۀ پرداختشده و جالی داس ،چرت قهوهای کمرنگ
خراشندۀ گرد روی تراشه ،چرت عسلی تیره با بافت patchy
بخش میانی تغیه با دو لبۀ استفادهشده و جالی داس ،چرت خاکستری عسلی

30

SK022-8

بخش میانی تیغه با دو لبۀ پرداختشده با جالی داس ،چرت قهوهای

31

SK022-9

انتهای  proximalتراشۀ کنگرهدار ،چرت صورتی سرخابی

32

SK022-14

تیغۀ پرداختشده ،چرت عسلی خاکستری

33

SK023-2

خراشندۀ انتهایی و جانبی روی انتهای  proximalتراشه ،چرت قهوهای

34

SK023-3

انتهای  distalتیغۀ پرداختشده و کنگرهدار ،چرت خاکستری مایل به یشمی

35

SK023-11

36
37

SK023-13
SK023-17

38

SK023-26

انتهای  proximalتیغۀ استفادهشده ،چرت خاکستری تیره با آسیب حرارتی
انتهای  proximalتیغۀ استفادهشده ،چرت کرم رنگ

انتهای  proximalتیغه با دو لبۀ استفادهشده و کنگرهدار ،چرت قهوهای دانهدار
تیغۀ کولدار با جالی داس ،چرت کرم عسلی
انتهای  proximalریزتیغۀ استفادهشده ،چرت عسلی قرمز
انتهای  proximalتیغۀ کنگرهدار ،چرت کرم مایل به عسلی
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.)et al., 2013: 5

جــدول  ،4ســاختار فناورانــۀ مصنوعــات ســنگی بهدســتآمده از محوطههــای دشــتکازرون را بــه
تفکیــک نشــان میدهــد .اغلــب قطعــات ابزارهــای جمعآوریشــده از بررســی ســطحی محوطههــای
پیشازتاریــخ (دورۀ نوســنگی تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م ).دشـتکازرون فاقــد کورتکــس هســتند .از ســویی
ً
دیگــر درصــد نســبتا بــاالی پرداخــت روی تراش ـهها ،تیغههــا و ســنگ مادرهــا نکت ـهای قابلتوجــه اســت.
بــا توجــه بــه ایــن دو نکتــه و در نظــر گرفتــن اینکــه برخــی از قطعــات ابــزاری از نــوع چنــد منظــوره هســتند،
شــامل ســنگ مادرهــای ابــزار کــه همگــی دارای پرداخــت هســتند و در محوطههایــی مثــل (Sk013, 19,
 )22دیــده میشــوند ،میتــوان گفــت کــه ســاکنین دسترســی زیــادی بــه مــادۀ خــام ابزارســازی نداشــتهاند و
بنابرایــن مجبــور بودهانــد نهایــت اســتفاده را از ســنگ مادرهــای در دســترس ببرنــد.
ا کثــر ابزارهــای ســنگی ماننــد تیغــه و ریزتیغــه و خراشــنده دارای لبپریدگــی و پرداختهــای پراکنــده
ً
هســتند کــه احتمــاال ایــن پرداختهــا بــر اثــر اســتفاده از ایــن مصنوعــات ایجــاد شــده اســت .بهدلیــل
اینکــه اکثــر ابزارهــای ســنگی ســاده و یــا دارای پرداختهــای پراکنــده هســتند و عالوهبــر ایــن از روش
پرداختهــای خــاص مثــل دندانــهدار و اســکنه بهنــدرت اســتفاده شــده اســت ،ایــن احتمــال مطــرح
میشــود کــه تولیدکننــدگان تنهــا فرصــت تولیــد و مصــرف بالفاصلــه ابزارهــای ســنگی را داشــتهاند .بیشــتر
تولیدکننــدگان ابــزار تمایــل بــه ســاخت تیغــه و ریزتیغــه داشــتهاند و تولیــد دیگــر مصنوعــات ســنگی در درجــۀ
دوم اهمیــت قــرار داشــته اســت .بســیاری از مجموعــه ابزارهــای ســنگی بــر اثــر عواملــی شکســته اســت کــه
بــه احتمــال ،بعــد از مدتــی اســتفاده ،ایــن مصنوعــات ســنگی شکســته و تولیدکننــدگان مجبــور بــه ســاخت
ابــزار دیگــری شــدهاند .شــیوۀ ســاخت مصنوعــات ســنگی در ایــن دوره از نــوع ضربـهای بــوده اســت .حضــور
ســنگ مادرهــا در میــان ابزارهــای برخــی از محوطههــا ماننــد ( )Sk023نشــان میدهــد ســاخت ابزارهــا در
آنهــا صــورت گرفتــه اســت و همزمــان درصــد بــاالی ابزارهــا نشــاندهندۀ طوالنیتــر شــدن مــدت اســتقرار
در ایــن محوطههاســت .امــا یــک مســأله کــه میبایســت در اینجــا بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ســنگ
مادرهــای محوطههــای مــورد بررســی اغلــب از نــوع ســنگ مــادر تراشــۀ نامنظــم اســت کــه نشــاندهندۀ
تولیــد در پاســخ بــه نیــاز لحظ ـهای اســت و تولیــد واقعــی را نشــان نمیدهنــد.
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طبقهبنــدی کلــی ،صنایــع ســنگی را میتــوان بــه دو گــروه تقســیم کــرد .دســتۀ اول شــامل محصــوالت و
بقایــای تــراش اســت کــه در ســنگهای مــادر ،ضایعــات تــراش ،تیغههــای پوســتهدار (کورتکــس) دیــده
میشــوند و گــروه دوم شــامل ابزارهایــی اســت کــه در آنهــا آثــار پرداخــت و یــا اســتفاده و مصرفشــدگی بــه
چشــم میخــورد و در گروههــای تیغــه و ریزتیغــه ،ســرمته ،ســرپیکان ،درفــش و چاقوهــای قــوسدار و غیــره
قــرار میگیــرد (رفیعفــر.)115 :1387 ،
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر جنبههــای فناورانــه و رونــد تولیــد و کاربــری ابــزار ســنگی ،دسترســی بــه مــواد
خــام و نیــز میــزان و کیفیــت آنهاســت .شــناخت نــوع و پراکنــش مــواد خــام اطالعــات مهمــی دربــارۀ چرخــۀ
سـ�نگ و در نتیجـ�ه نحـ�وۀ اسـ�تفاده از زمینسـ�یمای پیرامـ�ون ،توسـ�ط مـ�ردم در اختیـ�ار میگـ�ذار د (�Andref
 .)sky, 2008: 9مهمتریــن هــدف بــرای شناســایی و هویــت جنــس ســنگها مشــخص کــردن منبــع و
مــکان اولیــۀ شــکلگیری آنهاســت کــه در تشــخیص میــزان تحــرک و جابهجایــی گــروه و نحــوۀ اســتفاده
از آن (جمـعآوری ســطحی ،حملکــردن از جــای دیگــر و اســتفاده از خــود منبــع( ،همچنیــن رابطــۀ انســان
بــا محیــط خــود نقــش دارد .از طرفــی اســتفاده از مــواد خــام بــا منابــع متفــاوت بــر فنــاوری بهکاررفتــه و
شــکل نهایــی ابزارهــا نیــز مؤثــر اســت (Andrefsky, 1998:147; Inizan et al., 1995: 25; Adams and
 .)Blades, 2009: 26; Blades, 2002:2مصنوعــات ســنگی یافتشــده از محوطههــای دش ـتکازرون،
همگــی از منابــع چــرت محلــی ســاخته شــدهاند و امــروزه بهراحتــی در کوههــای کازرون در دســترس اســت.
ایــن امــر را همچنیــن در تپــۀ رحمتآبــاد ،یکــی از مهمتریــن محوطههــای نوســنگی در اســتان فــارس
میتــوان مشــاهده کــرد کــه در ایــن محوطــه اغلــب ابزارهــای ساختهشــده از ســنگ چرتانــد (Nishikai
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ً
معمــوال تخمیــن نســبت برداشــتههای ســاده  9بــه ســنگ مادرهــا میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا حــدس
بزنیــم کــه تولیــد دستســاختهها در محوطــه یــا در جــای دیگــری صــورت میگرفتــه اســت و اینکــه
برداشــتههایی کــه از ســنگ مادرهــا تولیــد شــدهاند ،در محوطــه اســتفاده شــدهاند یــا بــه جــای دیگــری
انتقــال یافتهانــد .ا گــر نســبت ســنگ مادرهــا بســیار زیــاد باشــد ،بخــش مــورد کاوش بــه احتمــال قــوی
کارگاه تولیــد دستســاختهها بــوده اســت .برعکــس اگــر تعــداد ســنگ مادرهــا بســیار کمتــر از تراشــهها
باشــد ،ایــن احتمــال مطــرح اســت کــه دستســاختهها در جــای دیگــری تولیــد شــدهاند .ســنگ مادرهــا
ً
ً
در تمــام مجموعههــا منحصــرا ســنگ مــادر تراشــه و اغلــب نامنظــم و اکثــرا از جنــس چــرت خاکستریســبز
هســتند .بهنظــر میرســد ســاخت ابزارهــا از جنــس انــواع چــرت کــه در برداشــتهها و ابزارهــا دیــده میشــوند،
همچــون چــرت جگــری ،چــرت راهراه قهــوهای و کــرم شــفاف ،چــرت عســلی و ...همگــی در جــای دیگــری
صــورت میگرفتــه و مصنوعــات بهصــورت محصــول نهایــی (برداشــتهها و ابزارهــا) بــه محوطههــا منتقــل
میشــد هاند.
وجــود تیغههــا و قطعــات آنهــا بــا جــای داس در برخــی مجموعههــا بهویــژه ( SK022و)SK023
بهوضــوح نشــاندهندۀ دروی گیاهــان بــا اســتفاده از ایــن ابزارهاســت .ایــن قطعــات بهصــورت ترکیبــی و
بــا اســتفاده از رزینهــای طبیعــی همچــون قیــر در داخــل دســتههایی از جنــس اســتخوان یــا در دورههــای
ً
جدیدتــر احتمــاال فلــز قــرار میگرفتهانــد و همچــون داس در بــرش گیاهان اســتفاده میشــدهاند .جالی داس
از دوران نوســنگی و همزمــان بــا بهرهبــرداری گســتردۀ انســان از گیاهــان در مصنوعــات ســنگی مشــاهده
شــده اســت و در دورههــای بعــدی بــه مــوازات رشــد نقــش گیاهــان در معیشــت بشــر آثــار آن در مصنوعــات
ً
ســنگی بــه مراتــب بیشــتر دیــده میشــود .نکتــۀ قابلتوجــه ایــن اســت کــه ایــن نــوع جــا معمــوال روی لبــۀ
تیغههــا و ریزتیغههــا بهویــژه تیغههــا و ریزتیغههــای کــولدار دیــده میشــود؛ امــا در همــان مجموعــه
( )SK015جــای داس روی لبــۀ دندانـهدار تراشـهای نیــز دیــده میشــود (طــرح) کــه نمونـهای قابلتوجــه
محســوب میشــود .در مجموعــه مصنوعــات ســنگی یافتشــده از محوطههــای کازرون ،بهطــور کلــی
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|| || 32

ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

سپاسگزاری

در پایــان ،ضــروری اســت از ســرکار خانــم مــژگان جایــز کــه طراحــی ابزارهــای ســنگی را متقبــل شــدند و
در گونهشناســی ابزارهــا کمــک فراوانــی نمودنــد ،کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم .همچنیــن
از خانمهــا افســانه صبــوری خــواه و فاطمــه موســیوند کــه ابزارهــای ســنگی را عکاســی کردنــد،
ســپا سگزارم.

پینوشت
1.Debitage
2. Core
3. Debri
4. Burin

 .5بافــت  ،patchyبافتــی متشــکل از تکهتکههایــی بــا رنگهــای مختلــف و بــدون نظــم اســت کــه ترجمــۀ تحتاللفظــی آن «بوتــه
بوتــه» اســت.
ً
6منظــور از  ،chipتراشـههایی هســتند کــه ابعــاد آنهــا بســیار کوچــک و معمــوال کمتــر از  1ســانتیمتر اســت .اینگونــه تراشـهها کــه در
فراینــد تولیــد مصنوعــات ســنگی و پرداخــت ابزارهــا ایجــاد میشــوند ،علیرغــم آنکــه تمــام ویژگیهــای تراشــه را دارنــد ،بهدلیــل انــدازۀ
کوچــک جــزو دورریزهــا محســوب میشــوند.
یا پوسته 7. Cortex
8.Microwear
9. Blank Flake

کتابنامه

 بهروزی ،محمدجواد ( .)1346شهر سبز ( شهرستان كازرون) ،شیراز :انشارات كانون تربیت. ســرداری ،علیرضــا و دیوارگــر ،مهدیــه (« .)1391فراینــد تولیــد صنایعســنگی تپــۀ مهرعلــی فــارسنشــناس .ســال نهــم ،شــمارۀ هجدهــم.
در بســتر فرهنگهــای اواخــر پیشازتاریــخ» .مجلــۀ پیــام باستا 
صــص.17-36 :
 حاتمی ،حسن ( .)1385جغرافیای طبیعی کازرون ،قم :نشر تأمین. جایــز ،مــژگان (« .)1392تغییــر خــط ســیر تولیــد ریزتیغههــا از فراپارینهســنگی بــه نوســنگی در دشــتایــذه ،شمالشــرق خوزســتان» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ پنجــم ،شــماره  .2صــص-57 :
.39
 -دشــتیزاده ،عبدالرضــا« .)1384( ،بررســی پارینهســنگی دشــت میانکوهــی کازرون» .مجموعــه
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هــم در مجموعههــای نوســنگی ( )SK023و هــم در مجموعههــای دورههــای جدیدتــر ( )SK015چنیــن
آثــاری روی لبــۀ مصنوعــات مشــاهده میشــود.
بهطــور کلــی علیرغــم وجــود تنــوع بــاال در مجموعــه ابزارهــای ســنگی محوطههــای دش ـتکازرون
کــه نشــاندهندۀ صنایعــی متنــوع و پیشــرفته اســت ،در ســنگ مادرهــا هیچگونــه پیچیدگــی و فنــاوری
پیشــرفتهای مشــاهده نمیشــود؛ تمــام ســنگ مادرهــای موجــود در مجموعــه از نــوع ســنگ مادرهــای
تراشــۀ نامنظــم و خشــن و بهنــدرت از نــوع ســنگ مادرهــای تراشــۀ چندســویه هســتند .عــدم وجــود ســنگ
مــادر تیغــه در مقابــل وجــود ابزارهــای تیغه/ریزتیغــه در مجموعههــا ،درحالیکــه جنــس آنهــا متفــاوت
از جنــس چــرت سبزخاکســتری اســت ،ایــن احتمــال را نیــز مطــرح میســازد کــه ایــن تیغههــا بهعنــوان
محصــوالت صنعتــی وارد میشــدهاند و تولیــد آنهــا در مــکان دیگــری صــورت میگرفتــه اســت؛ البتــه
نــوع نمونهبــرداری مصنوعــات کــه بــه روشــی غیرنظاممنــد صــورت گرفتــه ،هــر نــوع بررســی دقیقتــر در
ایــن زمینــه را منتفــی میســازد .درنهایــت میبایســت اشــاره کــرد کــه براســاس نتایــج بررســی و نمونههــای
ســفالی ،ایــن ابزارهــا متعلقبــه هــزارۀ هفتــم ق.م .تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت.
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