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Abstract
Regarding the evolution of the production technique over a long period of prehistory, chipped
stone assemblages provide many features that are recognizable and suitable for relative
chronology, among which production techniques including hard/soft direct percussion, indirect
percussion and pressure, especially in blade and bladelet production, are more reliable. This
paper presents a research on blade and bladelet production techniques identified in the chipped
stone assemblage of Komishan Cave in Mazandaran, a multi-period site presenting cultural
material from Mesolithic, Neolithic and later periods including Chalcolithic, Bronze and Iron
Ages. The lithic industry indicates the application of soft direct percussion and punch technique
in blade and bladelet production in Mesolithic period, while in the Neolithic, pressure technique
is presented in conical, bullet shaped and boat shaped cores and their products. Another
evolution in the production technique of blades and bladelets occurred in later periods, detected
through observation of traces of applying metal tips in punches and pressure tools, which
obviously was impossible during Neolithic.

Keywords: Chipped stones, Lithic industry, Caspian Mesolithic, Relative chronology,
Komishan.
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چکیده
صنایع سنگی به دلیل سیر تطوری که در تکنیک تولید در طول پیشازتاریخ طی کردهاند ،ویژگیهایی قابلتشخیص و مناسب
برای تاریخگذاری دارند .یکی از این ویژگیها تشخیص فنآوری تولید بهویژه در تیغهها و ریزتیغههاست که با انواع تکنیکها شامل
ضربه مستقیم با چکش سخت و ارگانیک ،ضربه غیرمستقیم و تکنیک فشاری تولید میشوند و هر یک از این تکنیکها عالئم
متمایزی را ایجاد میکنند .پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه تکنیکهای تولید تیغهها و ریزتیغهها در مجموعه دستساختههای
سنگی غار کمیشان مازندران است که چندین دوره از میانسنگی تا عصر آهن را دربرمیگیرد .بر اساس این پژوهش در مجموعه
مربوط به دوران میانسنگی در کمیشان ،تکنیک ضربه غیرمستقیم همراه با تکنیک ضربه مستقیم با چکش ارگانیک در برداشت
تیغهها و ریزتیغهها مورد استفاده قرار می گرفت .پس از آن در دوران نوسنگی تکنیک جدیدی در منطقه مورد استفاده قرار گرفت
که در مراحل اولیه بهصورت برداشت فشاری ریزتیغهها از سنگ مادرهای مخروطی و قایقی بوده و در دورههای بعد ،احتماالً در
مسسنگی و عصر مفرغ تغییر دیگری در تکنیک های برداشت حاصل شد که استفاده از نوک فلزی در ابزار فشار و در پانچ برای
ضربه غیرمستقیم بود که قبل از کشف فلز استفاده از آن ممکن نبود.
واژههای کلیدی :دستساخته سنگی ،صنایع سنگی ،میانسنگی کاسپی ،کمیشان ،تاریخگذاری نسبی
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 .1مقدمه
دستساختههای سنگی یکی از فراوانترین بقایای مادی بهجایمانده از ادوار فرهنگی پیشازتاریخ هستند،
بااینوجود در پیشازتاریخ ایران تاکنون کمتر به آنها همچون شاخصی جهت گاهنگاری در پیشازتاریخ
متأخر(منظور از پیشازتاریخ متأخر در این نوشتار انتهای پلیئستوسن و ابتدای هولوسن است) نگریسته شده است .حال
ی پیشازتاریخ طی کردهاند،
آنکه صنایع سنگی به دلیل سیر تطوری که در تکنیک تولید در طول زمانِ طوالن ِ
در موارد بسیاری ویژگیهایی قابلتشخیص و مناسب برای تاریخگذاری دارند .این سیر تطوری در تکنیک،
بهویژه در دورههای جدیدتر پیشازتاریخ ،نرخ تغییر سریعتری دارد و هر چه به دورههای جدیدتر پیشازتاریخ
نزدیک شویم ،ویژگیهای منطقهای بیشتری مییابد (بنگرید به .)Kozlowski, 1999; Rosen, 1997
برای تشخیص تکنیک تولید صنایع سنگی ،آشنایی با گونهشناسی و فنآوری تولید دستساختههای
سنگی الزامی است .پیش از هر چیز بایستی میان دو مفهوم اساسی در مطالعه فنآوری دستساختههای
سنگی تفاوت قائل شد« :تکنیک» ) (techniqueو «روش» ) .(methodاولین بار تیکسیه ،متخصص فرانسوی
بود که در سمپوزیومی در اتریش چنین تمایزی را در مطالعه صنایع سنگی مطرح نمود ).(Tixier, 1967: 801
«روش» به معنای چگونگی سازماندهی برداشت از سنگ مادر است ،یعنی مراحل کموبیش روشمند و منطقی
که طی آن یک سنگ طبیعی را آمادهی برداشت تراشههای موردنظر کنند .ترتیب و چگونگی این مراحل
«روش» را شکل میدهد .از سوی دیگر «تکنیک» نشانگر چگونگی برداشت تراشههاست ،به زبان سادهتر،
«تکنیک» یعنی نیرویی که برای برداشت تراشهها باید به سنگ مادر وارد نمود را چگونه تولید میکنیم.
تکنیک شامل سه عامل اصلی است:
 .1چگونگی واردکردن نیروی الزم برای برداشت تراشه (ضربه مستقیم ،غیرمستقیم ،فشار و ( )...تصویر .)1
 .2ماهیت و نوع ابزارهای برداشت (چکش سنگی یا ارگانیک ،پانچ ) (punchچوبی یا استخوانی  ،عصای
) (crutchبلند یا کوتاه با نوک استخوانی ،فلزی ،چوبی و .)...
 .3وضعیت و حالت بدن هنگام برداشت ،شیوه در دست گرفتن قطعهسنگ و (Inizan et al. 1995: 30-32; ...
).Pelegrin, 1994; 2000: 74
برای اجرای یک «روش» میتوان در مراحل مختلف از چند «تکنیک» متفاوت استفاده کرد ،برای مثال:
مرحله اول :پوستکنی سنگ مادر با ضربه مستقیم و چکش سنگی؛
مرحله دوم :شکلدهی به یک سکو با ضربه غیرمستقیم؛
مرحله سوم :برداشت ریزتیغهها با تکنیک فشاری.
اینها سه مرحله از یک «روش» هستند که در هر یک «تکنیک» متفاوتی استفاده شده است .نوشتار حاضر
متمرکز بر تشخیص انواع تکنیکهای برداشت تیغهها و ریزتیغهها و عالئم آنهاست .شناسایی عالئمی که به
تشخیص تکنیک برداشت کمک میکنند در نتیجه بازسازیهای تجربی تکنیکهای برداشت امکانپذیر شده
است (برای اطالعات بیشتر درزمینه تاریخچه و کاربردهای بازسازی تجربی دستساختههای سنگی بنگرید به Lamdin-
.)Whymark, 2009; Olausson, 2010
دو گروه از ویژگیها را باید برای تشخیص تکنیک در نظر گرفت (برای تشخیص بخشهای مختلف یک برداشته و
اصطالحات فنی که در نوشتار حاضر استفاده شده است بنگرید به تصویر :)2
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 .1ویژگیهای ریختی تراشهها (ضخامت/نازکی ،صافی/انحنای طولی ،نظم ،فرم انتهای تراشهها ))(termination؛
 .2ویژگی سکوی ضربه و عالئم برداشت (ترک گرد روی سکو ) ،(ring crackخردشدگی سکو ،نظمِ خطِ داخلی سکو،
چروکهای ) (ripplesروی حباب ضربه و .(Pelegrin and Inizan, 2013: 82) )...
منطق تشخیص تکنیک برداشت مبتنی بر این اصل است که سنگهای مورد استفاده در تولید
دستساختههای سنگی تداومی را در شکلگیری عالئم مختلف در اثر استفاده از تکنیکهای مشخص نشان
میدهند .شباهت بین نمونههای دستساختههای سنگی بهدستآمده از بسترهای باستانشناختی با
محصوالت تولیدشده بهصورت تجربی به شناسایی تکنیکهای مورد استفاده در تولید آنها کمک میکند
).(Pelegrin, 1988: 50

در ادامه مرور مختصری بر عالئم مشهود در برداشتهها جهت تشخیص تکنیک بهکاررفته در تولید آنها
ارائه میشود .الزم به ذکر است که اوالً عالئمی که در ادامه مرور شدهاند نسبی بوده و بسته به نوع ماده خام و
متغیرهای دیگری همچون زاویهی بیرونی ،حرارتدهی و  ...میتوانند استثنائاتی داشته باشند ،ثانیاً اکثر این
عالئم بر اساس بازسازی تجربی تکنیک تولید برداشتهها شناسایی شدهاند ،اما از زمان اولین آزمایشهای
روشمند صورت گرفته در این زمینه در دهه  1960میالدی توسط پیشگامانی همچون فرانسوا بورد (Bordes
) and Crabtree, 1969و دون کرابتری ) (Crabtree, 1966; 1972aو عالئمی که آنها معرفی کردند،
پیشرفتها ی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و خطاهایی که در مطالعات اولیه وجود داشت تا حد
زیادی اصالح شده است (بنگرید به .)Pelegrin, 2000
 .1-1عالئم ضربه مستقیم با چکش سخت )(hard hammer direct percussion

 .1تأثیر ضربهی چکش (در گرهکهای سیلیسی ،و در قلوهسنگهای دگرگونی مثل کوارتزیت و بازالت) باید در روی
سکوی ضربهی برداشته مشخص باشد .برداشتههایی که با چنین تکنیکی جدا میشوند ،سکوهای ضربه نسبت ًا
ضخیمی دارند ،به ضخامت حداقل چندین میلیمتر ،زیرا بهجز در موارد استثنائی ،اگر ضربه نزدیک به لبه
سکوی ضربه وارد شود ،نمیتواند تماس سختی را ایجاد کند و فقط سکو خورد میشود بدون آنکه برداشته
مناسبی جدا شود.
 .2با توجه به اینکه جنس چکش سخت است ،کمتر پخششدگی در نقطه تماس چکش با سکوی ضربه وجود
دارد ،یعنی نقطهی تماس روی سطح کوچکی به نسبت مساحت کل سکو متمرکز است .مثالً برای برداشتهای
که چند سانتیمتر طول دارد ،حدود چند میلیمتر مساحت نقطه تماس است که این نقطه معموالً در فاصله از
لبه داخلی سکو قرار دارد.
 .3در جدا شدنِ برداشتهها از سنگ مادر ،هنگامیکه نیرو به سکوی ضربه وارد میشود ،مخروطی شکل
میگیرد که «مخروط هرتزی» ) (Hertzian coneنامیده میشود و رأس آن نقطه وارد آمدن ضربه به سکو
است (تصویر Crabtree, 1972b; Cotterell and Kamminga, 1987; Andrefsky, 1998: 25; Inizan et al. ،3
 .)1995: 141تمرکز ضربه در ضربه مستقیم با چکش سخت ،منجر به ایجاد ترکخوردگی کاملی در سر
مخروط اولیهای میشود که از تماس چکش ایجاد میشود و به شکل دایره نامنظم است (” ،“ring crackبه
ادامه بنگرید) .همچنین خط لبه داخلی سکوی ضربه برداشتهای که با این تکنیک جدا شده به علت ضربه
ناگهانی در نقطه تماس فاقد شکل منظم است.
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 .4زاویه بیرونی برداشته (بین سکو و سطح پشتی) در این تکنیک میتواند بین  60تا  90درجه باشد ،اما معمو ًال
زاویه کمتر از  90درجه است.
 .5گاهی چروکهای ریزی در چند میلیمتری اول حباب ضربه هم دیده میشوند .هرچقدر سنگ سیلیسی
دانهریزتر باشد این چروکها واضحترند و تقریب ًا در نیمی از برداشتههایی که با چکش سخت و ضربه مستقیم
برداشت میشوند قابل مشاهده هستند.
برجستگی حباب ضربه که همیشه بهعنوان عالمتی از ضربه مستقیم در نظر گرفته شده ،نسبی است و به
پارامترهای متنوعی بستگی دارد ).(Pelegrin, 2000: 75-76; Whittaker, 1994
 .2-1عالئم ضربه مستقیم با چکش نرم /ارگانیک )(soft/organic hammer direct percussion

چکشهای ارگانیک یا «نرم» از جنس چوب سخت مثل شمشاد یا از استخوانهای محکم و شاخ حیوانات یا
سنگهایی هستند که به لحاظ ساختاری سختی کمتری دارند (منظور قلوهسنگهای گرد ،از نوع ماسهسنگ
ریزدانه با سطح شنی است .گرهکهای سیلیسی که پوستة ضخیمی دارند هم جزء همین دسته هستند ،که
درواقع پوستة آنها نرم محسوب میشود .چنین تفکیکی بین چکش سنگ سخت و نرم در دو دههی اخیر
صورت گرفته است که هر یک ،عالئم متفاوتی در برداشته ایجاد میکنند (بنگرید به  .))Pelegrin, 2000: 77در
ضربه مستقیم با چکش ارگانیک ،برعکس ضربه مستقیم با چکش سخت ،ضربه نزدیک لبه سکو وارد میشود.
ازآنجاکه چکشهایی ازایندست شکننده هستند و در ضربه زدن به سطوح ناهموار خورد میشوند ،معموالً با
استفاده از سایش ) (abrasionسطح سکو را قبل از ضربه صاف میکنند تا به چکش آسیب کمتری برسد.
مهمترین عالئم این تکنیک عبارتاند از:
 .1برخالف ضربه مستقیم با چکش سخت ،حلقه ترک روی سکوی ضربه برداشته دیده نمیشود ،فقط گاهی
ترک جانبی در یکی از طرفین سکو به چشم میخورد .معمو ًال روی سکوی ضربه عالمتی نیست که نقطه وارد
آمدن ضربه را نشان دهد ).(Pelegrin, 2000: 76-77
 .2برجستگی حباب ضربه ،بسته به ضخامت سکو ،زاویه لبه بیرونی ،سختی جنس سنگ مادر ،نسبت به ضربه
مستقیم با چکش سخت ،بسیار کاهشیافته و در برخی موارد پخش است ).(Whittaker, 1994: 185-187
 .3ضخامت سکوی ضربه کم ،اما قابل مشاهده است (چند میلیمتر).
 .4زاویه بیرونی سکو معموالً کمتر از  80درجه است .هرچقدر زاویه داخلی تیزتر باشد ،ضخامت و احتمال
وجود لبه ) (lipمنظم بیشتر است ).(Pelegrin, 2000: 76-77
 .5برداشتههای حاصل این تکنیک تا حدی به لحاظ نیمرخ طولی منحنی هستند ;(Pelegrin, 2000: 76-77
).Whittaker, 1994: 185-187
 .3-1عالئم ضربه غیرمستقیم با پانچ )(indirect percussion / punch technique

ویژگیهای محصوالت این تکنیک تا حد زیادی شبیه محصوالت حاصل از ضربه مستقیم با چکش نرم است.
 .1تکنیک پانچ منجر به تولید تیغههای سبک و منظم میشود ،اما درهرحال محصوالت این تکنیک میزانی از
انحنا را در پروفایل نشان میدهند ).(Bordes and Crabtree, 1969; Pelegrin, 2006: 42
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 .2تصور بر آن است که عموماً سکوهای ضربه نقطهای ) (punctiformدر برداشتهها محصول این تکنیک
هستند ).(Debénath and Dibble, 1994: 23
 .3زاویه بیرونی برداشتههای حاصل از این تکنیک بین  80تا  95درجه است ;(Inizian et al. 1995: 76
).Pelegrin, 2006
 .4حتی منظمترین تیغههای محصول این تکنیک هم باز خطالرأسها و لبههای مواجی دارند و سطح شکمی
ال صاف نیست ،بلکه تا حدی برجستگی و فرورفتگی دارد .در برخی مواقع در برداشت با این تکنیک
آنها کام ً
لبهای در نقطه تقاطع سکوی ضربه با سطح شکمی شکل میگیرد ،مگر اینکه نوک پانچ فلزی باشد (بنگرید به
.)Pelegrin, 2006: 42-45
 .4-1عالئم تکنیک فشاری )(pressure

مجموع ویژگیهای زیر مشخص ًا نتیجه استفاده از تکنیک فشاری هستند:
 .1خط الرأسها ) (arrisesو لبههای موازی و منظم در برداشتهها و سنگ مادرها؛
 .2عرض سکوی ضربه برداشتهها کمتر از حدود  22میلیمتر؛
 .3زاویه بیرونی در برداشتهها حدود  90درجه؛
 .4نیمرخ طولی نسبتاً صاف ،اگر انحنایی در پروفایل باشد محدود به بخش انتهایی است؛
« .5سبکی» تیغهها و ریزتیغهها که ناشی از نازکی آنهاست ;(Desrosiers, 2012; Pelegrin, 1988; 2006
).2012
اگرچه تصور مرسوم این است که محصوالت این تکنیک ابعاد کوچکی دارند ،اما ابعاد تیغههای حاصل از
این تکنیک بسته به نوع ابزارآالت مورد استفاده و حالت بدن در برداشت (بنگرید به  )Inizan 2012تا حدود 18
سانتیمتر طول و  20میلیمتر عرض هم ثبت شده است (Anderson-Gerfaud et al. 1989: 444; Méry et
).al. 2007; Pelegrin, 2012: 467
تشخیص محصوالت ضربه مستقیم از محصوالت تکنیک فشاری چندان دشوار نیست ،زیرا بهندرت به لحاظ
نظم و سبُک بودن قابل مقایسه هستند .در مورد محصوالت تکنیک ضربهی غیرمستقیم هم ،اگرچه میتوان با
این تکنیک محصوالتی تولید کرد که به لحاظ نظم و سبُکی مشابه محصوالت تکنیک فشاری باشند ،اما فاقد
صافی در نیمرخ طولی در تیغهها و ریزتیغههای بلند و کشیده هستند .همانطور که قبالً ذکر شد منحصراً در
تکنیک فشاری تیغههای نازک نیمرخ لبه صافی دارند و مختصر انحنای مشهود در آنها محدود به بخش
انتهایی آنها میشود (تصویر -2ج) .نظم ،صاف بودن و ظرافت (باریکی و نازکی) ویژگیهای اختصاصی محصوالت
تکنیک فشاری هستند (David and Sørensen, 2016: 123-125; Pelegrin, 1988: 48-49; Pelegrin,
).2006
آخرین نکته در بررسی تکنیک این است که استفاده از نوک فلزی ) (metal indentorدر برداشت با
تکنیک فشاری و تکنیک پانچ (تصویر  )4آثاری را در سکوهای ضربه ) (buttتیغههایی که جدا شدهاند برجای
میگذارد .در سکوهای ساده تَرَکِ دایرهشکل کوچک اما واضحی با قطر چند میلیمتر ایجاد میشود
).(Pelegrin, 2000; 2012
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الزم به ذکر است که بهجز تکنیکهای فوق ،انواع دیگری از تکنیکها نیز در برداشت مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،همچون تکنیک ضربه برگشتی ) ،(counter blowسندان ) (anvilو ...که چون بهطورکلی کاربرد
بسیار کمتری داشتند در این پژوهش به آنها پرداخته نشده است.
در این نوشتار تالش شده است تا با بررسی تکنیکهای تولید دستساختههای سنگی بهویژه تیغهها و
ریزتیغهها ،نقش صنایع سنگی در تعیین تاریخ نسبی مجموعههای چنددورهای پیشازتاریخ آشکار شود .یکی
از محوطههای مهمی که نهشتههای فرهنگی مربوط به چند دوره پیشازتاریخ بهصورت مضطرب و غیرقابل
تفکیک از آن به دست آمده است ،غار کمیشان مازندران است که در این مقاله تالش شده تا دستساختههای
سنگی آن بر اساس تکنیک تولید به لحاظ گاهنگاری تفکیک شوند .این مطالعه درواقع تالشی است در جهت
اینکه نشان داده شود مواد فرهنگی شاخصی که از سطح و یا از بافتارهای مضطرب و چنددورهای محوطههای
پیشازتاریخ متأخر به دست میآیند و قابلیت تفکیک گاهنگارانه را دارند محدود به قطعات سفال نبوده و
دستساختههای سنگی نیز این قابلیت را دارند که بامطالعه دقیق تکنیک تولید شاخصهای جهت گاهنگاری
در مجموعههای بهدستآمده از بافتارهای فاقد الیهنگاری باشند.
 .2غار کمیشان
غار کمیشان در  12کیلومتری غرب شهر بهشهر در استان مازندران ،اولین بار در جریان اجرای پروژههای
عمرانی سال  1367مورد شناسایی قرار گرفت (صراف  .)1367پس از الیهنگاری گودال حفاری غیرمجاز در
محوطه (ماهفروزی 1382 ،و پیوستهای آن؛  ،)Mashkour et al. 2010در سال  1388کاوش در این غار به
سرپرستی حامد وحدتینسب صورت گرفت .در نتیجه کاوش در گمانهی  2×2متر در دهانه غار ،نهشتههای
فرهنگی این غار در قالب  164سانتیمتر باالیی ،که نهشتههای مضطربی بودند که در اثر فعالیتهای صنعتی
کامالً زیرورو شده بودند ،و  114سانتیمتر الیههای زیرین که نهشتههای برجای دوران میانسنگی و مربوط به
حدود  11771تا  10628سال کالیبره شده ق.م .بودند ،آشکار شد (برای جزئیات بیشتر دربارهی محوطه ،کاوش و
یافتهها بنگرید به وحدتینسب1388 ،؛ وحدتینسب و جایز1390 ،؛ Vahdati Nasab et al. 2011; Jayez and Vahdati
.)Nasab, 2016

 5149عدد دستساخته سنگی از الیههای مضطرب باالیی و  10904عدد دستساخته سنگی از الیههای
برجای زیرین به دست آمد که البته دستساختههای الیههای برجا شامل قطعات بسیار ریزی که از
شناورسازی به دست آمدند نیز میشود .بر اساس مطالعهی صنایع سنگی ،این محوطه جزء گروه صنایع
«میانسنگی کاسپی» شناخته میشود ،اما یافتههای فرهنگی بهدستآمده از الیههای مضطرب باالیی
مجموعهای مرکب از آثار مادی چندین دوره پیشازتاریخ است که مهمترین آنها صنایع سنگی دوران
نوسنگی و پس از آن و قطعات سفال مربوط به دورهی گذار از نوسنگی به مسسنگی ،مفرغ و عصر آهن
هستند .اگرچه صنایع سنگی الیههای مضطرب نشانگر تکنیکهای منتسب به دوران نوسنگی (و دورههای
جدیدتر) هستند (به ادامه بنگرید) ،اما سفالهایی که بتوان با اطمینان به دوره نوسنگی نسبت داد از این محوطه
کشف نشده است (بنگرید به وحدتینسب و جایز1390 ،؛ زارع خلیلی.)1389 ،
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 .3مجموعه دستساختههای سنگی غار کمیشان
در کاوش غار کمیشان ،از مجموع الیههای مضطرب و برجا  16053عدد دستساخته سنگی به دست آمد.
ترکیببندی و گونهشناسی این دستساختهها با جزئیات قبالً ارائه شده است (وحدتینسب و جایز1390 ،؛ Jayez
 )and Vahdati Nasab, 2016و از تکرار آن در این نوشتار خودداری میگردد .پژوهش حاضر مبتنی بر
مطالعهی تکنیکهای تولید تیغهها و ریزتیغهها در  1007قطعه از این مجموعه و مبتنی بر مشاهده و ثبت
ویژگیهای تکبهتک سنگ مادرهای تیغه و ریزتیغه و محصوالت آنهاست (جدول  .)1شایان اشاره است که
این تعداد ،نمونههایی بودهاند که ویژگیهای آنها در تشخیص تکنیک تولید تیغهها و ریزتیغهها راهگشا بوده
است؛ سایر قطعات مجموعه از این منظر مطالعاتی فاقد کاربرد بودهاند.
جدول  :1ترکیببندی دستساختههای سنگی مورد مطالعه در بازسازی تکنیکهای تولید تیغه و ریزتیغه در کمیشان
انواع
گونهشناخ
تی
الیه

سنگ مادرِ

تیغه و

ریزتیغه و

تیغه/ریزتیغه

قطعات

قطعات

تراشه احیای سکوی

تیغه/ریزتی

سنگ مادرِ

غه

تیغه/ریزتیغه

ستیغدار

تیغه/ریزتیغه
کشیده

جمع

53

247

445

29

29

7

810

الیه برجا

4

89

92

1

5

6

197

جمع

57

346

539

30

34

13

1007

مضطرب

تعداد باالی تیغهها و ریزتیغههای ستیغدار )( (crestedجدول  1و تصویر  )5و سنگ مادرهای تیغه و ریزتیغه در
الیههای مضطرب بهوضوح نشانگر آمادهسازی سنگ مادرها و انجام عمل برداشت تیغهها و ریزتیغهها در
محوطه است؛ الیههای برجا ترکیببندی کامالً برعکسی را نشان میدهند ،یعنی نهتنها تعداد سنگ مادرهای
تیغه و ریزتیغه بسیار کم است ،حتی تیغهها و ریزتیغههای ستیغدار نیز در مقایسه با الیه مضطرب اندک
هستند که نشان میدهد حداقل این مجموعه نشانگر تولید عمده تیغهها و ریزتیغهها در محوطه نیست (جدول
.) 1

هیچیک از  4سنگ مادری که از الیههای میانسنگی بهدستآمدهاند و آثار برداشت تیغه یا ریزتیغه را
نشان میدهند ،عالئمی از استفاده از تکنیک فشاری ندارند ،جای برداشتههای آنها بسیار نامنظم است و
زوایای بیرونی آنها بسیار کمتر از  90درجه است (بنگرید به Jayez and Vahdati Nasab, 2016, Fig. 6, no.
 .)1-2از سوی دیگر اگرچه در الیههای میانسنگی کمیشان تیغههایی هستند که در ظاهر برداشت منظم و
خطالرأسهای موازی دارند ،اما تکنیک برداشت آنها را نمیتوان با قطعیت از نوع فشاری دانست ،زیرا اوالً
نیمرخ طولی آنها در اکثر موارد تا حدی انحنا دارد و حتی در یک مورد تابدار است (تصویر  ،6شماره  ،)2ثانیاً
عرض آنها حدود  18میلیمتر است که تنها در مراحل پیشرفته تکنیک فشاری و در دورههای پس از
نوسنگی تکنیک فشاری در این حد پیشرفت کرد که بتوان با این تکنیک تیغههایی عریض تولید کرد (بنگرید به
 .)Inizan, 2012ضمن آنکه عالئمی همچون پریدگی حباب ضربه ) (errailureو سکوی ضربه نقطهای ،احتمال
برداشت آنها با ضربهی مستقیم با چکش ارگانیک یا غیرمستقیم را بیشتر میکند .بر این اساس تشخیص
اینکه در دوران میانسنگی در محوطه کمیشان هنوز تکنیک فشاری در تولید تیغهها و ریزتیغهها مورد
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استفاده نبوده است چندان دشوار نیست .تکنیکهای مورد استفاده در این دوره ضربه مستقیم با چکش
ارگانیک و استفاده از تکنیک پانچ بوده است.
ماهیت چنددورهای مجموعه الیههای مضطرب ،مطالعه این مجموعه ،که دارای تعداد زیادی سنگ
مادرهای تیغه و ریزتیغه است ،را با چالشهای فراوانی مواجه میکند .جهت تشخیص تکنیکهای مورد
استفاده در این مجموعه ویژگیهایی همچون ریختشناسی ،ابعاد ،نیمرخ و سکوی ضربه تمام تیغهها و
ریزتیغههای موجود در این مجموعه با دقت بررسی و ثبت شد .همیشه تشخیص تکنیک استفاده شده در
برداشت تیغهها و ریزتیغهها بر اساس قطعات تیغه و ریزتیغه امکانپذیر نیست (بنگرید به David and
 .)Sørensen, 2016در جدولها و نمودارهای پژوهش حاضر ،آن دسته از تیغهها و ریزتیغهها و قطعاتی که
تشخیص تکنیک آنها امکانپذیر نبوده حذف شدهاند .در بسیاری از موارد نیز با توجه به ویژگیهای کلی تنها
میتوان با قطعیت اعالم کرد که تیغه یا ریزتیغه موردنظر با چه تکنیک یا تکنیکهایی تولید نشده است .در
این موارد تشخیص تکنیک مورد استفاده به دو یا در موارد نادری به سه تکنیک محدود شده است (جدول .)2
جدول  :2تکنیکهای تشخیص داده شده در تولید تیغهها و ریزتیغهها در الیه مضطرب کمیشان
تکنیک تشخیص داده شده

تعداد

ضربه مستقیم با چکش سخت

5

ضربه مستقیم با چکش ارگانیک

14

ضربه غیرمستقیم

42

ضربه غیرمستقیم با نوک فلزی پانچ

3

تکنیک فشاری

533

تکنیک فشاری با نوک فلزی

1

ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی /فشاری با ابزار فشار با
نوک فلزی

2

تکنیک سندان

1

ضربه مستقیم (چکش سخت/ارگانیک)

3

ضربه مستقیم با چکش سخت  /ضربه غیرمستقیم با نوک فلزی
پانچ

1

ضربه مستقیم با چکش ارگانیک  /ضربه غیرمستقیم

34

تکنیک فشاری /ضربه غیرمستقیم با نوک ارگانیک پانچ

50

ضربه مستقیم با چکش سخت یا ارگانیک  /ضربه غیرمستقیم

3

جمع

692

در الیههای مضطرب بر اساس سنگ مادرهای موجود ،تکنیک فشاری تکنیک غالب در تولید تیغهها و
ریزتیغهها بوده است (بنگرید به  ،)Jayez and Vahdati Nasab, 2016, Fig. 4اگرچه در برخی موارد برداشت
اولین تیغهها که عریضتر بودند با تکنیکهای دیگری همچون ضربه غیرمستقیم یا ضربه مستقیم با چکش
ارگانیک صورت گرفته است که این مسئله در برداشتهها نیز واضح است (نمودار  .)1الزم به ذکر است که سنگ
مادرهای فشاری موجود در مجموعه الیههای مضطرب کمیشان هم از نوع سنگ مادرهای مخروطی )(conical
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و فشنگی ) (bulletهستند و هم از نوع سنگ مادرهای قایقیشکل )( (boat-shapedبرای تعاریف این سنگ مادرها
بنگرید به .)Chen, 2007; Chung and Xiang-Qian, 1989; Seong, 1998; Wilke, 1996

نمودار  :1پراکنش عرض تیغهها و ریزتیغهها (میلیمتر) به نسبت تکنیکهای تولید در مجموعه الیههای مضطرب کمیشان

همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،طیف عرض تیغهها و ریزتیغههایی که در مجموعه الیههای مضطرب
کمیشان هستند بسیار گسترده است و از کمتر از  4میلیمتر تا بیش از  20میلیمتر را دربرمیگیرد .یک اصل
کلی در تولید برداشته با تکنیک فشاری این است که هرچقدر نیروی بیشتری با فشار به سنگمادر وارد شود
ابعاد ریز/تیغههای جداشده بزرگتر خواهد بود ) .(Crabtree, 1968: 468بر اساس مطالعات تجربی صورت
گرفته ،روشها ی مختلفی برای برداشت فشاری وجود دارد که در هر یک ابزارآالت و وضعیت بدن برای وارد
آوردن فشار متفاوت است (بنگرید به  .)Pelegrin, 2012: 468-477استفاده از این روشها و تطور آنها از دوران
نوسنگی تا مسسنگی ،که بهتدریج عرض تیغههای تولیدشده در آنها افزایش مییافت ،باعث میشود که
بدانیم که تیغههای فشاری که عرضی بیش از حدود  12تا  15میلیمتر دارند ،احتما ًال مربوط به دورههای
جدیدتر پیشازتاریخ (مسسنگی و مفرغ) هستند (بنگرید به Inizan and Lechevallier, 1990; Méry et al.
 .)2007; Pelegrin, 1994تیغهها و ریزتیغهها یی که با تکنیک فشاری در این مجموعه دیده میشوند ،اکثر ًا
سکوهای ضربه ساده و نیمرخ صاف دارند (تصویر  ،)6درحالیکه تیغهها و ریزتیغههای تولیدشده با تکنیکهای
ضربه غیرمستقیم و ضربه مستقیم با چکش ارگانیک ،بهطورکلی نهفقط عریضتر هستند (نمودار  ،)1بلکه نیمرخ
آنها در اکثر موارد انحنادار و در برخی موارد حتی تابدار است.
در مجموعهی کمیشان  44نمونه مشاهده شدهاند که روی سکوی ضربه ساده آنها آثار ترک دایرهای دیده
میشود 8 .نمونه از آنها از الیه برجا بهدستآمدهاند و شامل  7تراشه و  1تیغه است که بر اساس حباب ضربه
بسیار برجسته ،چروکها ی روی حباب ضربه و پریدگی حباب ضربه واضح است که با ضربه مستقیم با چکش
سخت جدا شدهاند.
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از الیههای مضطرب  36برداشته مشاهده شد که روی سکوی ضربهی آنها ترک دایره شکل وجود دارد29 .
عدد از آنها تراشههایی هستند که با توجه به ضخامت ،برجستگی حباب ضربه ،چروکها و پریدگیهای روی
حباب ضربه واضح است که با چکش سخت و ضربه مستقیم جدا شدهاند (تصویر  7 .)3نمونه باقیمانده تیغهها و
ریزتیغهها هستند (جدول  3و تصویر .)7
جدول  .3مشخصات تیغهها و ریزتیغههای الیه مضطرب فوقانی کمیشان که آثار ترک گرد در سکوی ضربه آنها مشاهده میشود
(ابعاد به میلیمتر)
کد

طول

عرض

ضخامت

عرض

ضخامت

سکو

سکو

پروفایل

نوع
سکو

تکنیک برداشت

333

شکسته

22.38

4.31

18.49

4.82

صاف

ساده

ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی

334

50.33

16.33

6.48

9.66

5.41

صاف

ساده

ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی

335

46.05

17.15

3.83

13.62

4.19

صاف

ساده

ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی

336

37.66

13

6.35

10.88

3.15

صاف

ساده

476

30.15

10.31

3.09

4.93

2.48

صاف

ساده

616

شکسته

10.91

3.97

7

3.58

صاف

ساده

626

63.9

21.25

12.58

13.57

5.64

تقریباً
صاف

ساده

ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی/
فشاری با ابزار فشار با نوک فلزی
ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی/
فشاری با ابزار فشار با نوک فلزی
فشاری با نوک فلزی
ضربه مستقیم با چکش سخت /ضربه
غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی

 .4بحث
در دوران پارینهسنگی برای تولید تیغهها از شیوههای مختلفی استفاده میشد .رواج برداشت تیغهها با ضربه
مستقیم با چکش سخت بیشتر منتسب به پارینهسنگی میانی و ضربه مستقیم با چکش ارگانیک منتسب به
پارینهسنگی جدید است ) ،(Inizan et al. 1995: 30-32, 77این تکنیکها حتی در دوران نوسنگی و در سنگ
مادرهای قایقی ) (naviformلوانت هم برای برداشت تیغهها مورد استفاده بودند (بنگرید به ;Bar-Yosef, 1996
 .)Quintero and Wilke, 1995تعدادی از متخصصان بر اساس مطالعات اولیه ;(Bordes, 1967; 1969
) Bordes and Crabtree, 1969معتقدند که تکنیک ضربه غیرمستقیم از زمان اوایل پارینهسنگی جدید در
اروپا شناخته شده بود ) ،(Whittaker, 1994: 33اما مطالعات تجربی اخیر و بررسی مجدد مجموعههای
باستانی چنین فرضی را تأیید نمیکنند .مستندات نشان میدهند که ضربه غیرمستقیم و تکنیک فشاری در
تولید تیغهها در اروپای غربی تا زمان میانسنگی و حتی اوایل نوسنگی استفاده نمیشدند؛ شواهد ضربه
غیرمستقیم در تولید تیغهها قبل از میانسنگی نادرند ;(Inizan et al. 1995: 32; 76; Newcomer, 1975
)Pelegrin, 1991: 128; Pelegrin, 2000: 74; 2006: 40؛ در ایران نیز در مجموعههایی که از محوطههای
پارینهسنگی جدید گزارش شدهاند ،برداشت تیغهها و ریزتیغهها با استفاده از تکنیک ضربه مستقیم با هر دو
نوع چکش سخت و ارگانیک صورت گرفته است و به نظر میرسد استفاده از ضربه غیرمستقیم پس از دوران
پارینهسنگی جدید رواج یافته است (بنگرید به ابوالفتحی و دیگران20 :1394 ،؛ ;Bordes and Shidrang, 2012: 31
.)Ghasidian, 2014: 199; Shidrang, 2009: 50; Vahdati Nasab and Clark, 2014: 10
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در مورد تکنیک فشاری هم اگرچه استفاده از این تکنیک در اروپا برای اولین بار در پارینهسنگی جدید ،در
فرهنگ ماگدالنی ) ،(Magdalenianبهصورت برداشت ریزتیغهها از روی برداشتهها ،و نه سنگ مادرها ،صورت
گرفته بود (بنگرید به  ،)Alix et al. 1995اما شواهد آن بهوضوح با تکنیک فشاری در خاورمیانه متفاوت است.
قدیمیترین آثار استفاده از تکنیک فشاری ،آنگونه که در سنگ مادرهای مخروطی و فشنگی دیده میشود،
به پارینهسنگی جدید در سیبری در شمال آسیا ) (Inizan and Pelegrin, 2002و در اروپای غربی به نیمه
دوم هزاره هفتم ق.م ،.یعنی میانسنگی قدیم بازمیگردد (بنگرید به Binder, 1984; Inizan, 2012; Perlés,
;)1984; Tixier, 1976; 1984؛ در آسیای مرکزی ،تولید تیغههای فشاری در دوران میانسنگی ،هزارههای
دهم و یازدهم ق .م .شناسایی شده است ) ،(Brunet, 2002; Brunet, 2012: 311درحالیکه در غرب آسیا از
زاگرس تا آناتولی و دره سند به نظر میرسد شروع استفاده از این روش به نوسنگی میرسد (Binder and
).Balkan-Ali, 2001; Inizan and Lechevallier, 1985; 1990; Inizan, 1991; Inizan et al. 1992
شواهد بهدستآمده از مطالعهی مجموعه کمیشان درزمینهٔ تولید تیغهها و محصوالت جانبی آن تصویر
فوق را تأیید میکند .به نظر میرسد گروههایی که در دوران میانسنگی از غار کمیشان استفاده میکردند ،با
تکنیک پانچ در برداشت تیغهها آشنایی داشتند ،اما همانطور که اشاره شد ،مجموعههای پارینهسنگی جدید
در شمال البرز و شمال کویر مرکزی چنین شواهدی را نشان نمیدهند (بنگرید به ابوالفتحی و دیگران20 :1394 ،؛
 .)Vahdati Nasab and Clark, 2014: 10بنابراین به نظر میرسد تکنیک ضربه غیرمستقیم در تولید تیغهها
در منطقه ،اولین بار در صنایع میانسنگی کاسپی مورد استفاده قرار گرفته است.
از سوی دیگر در الیههای برجا در غار کمیشان که بر اساس تاریخگذاریهای مطلق و ویژگیهای صنایع
سنگی مربوط به دوران میانسنگی هستند (بنگرید به  ،)Vahdati Nasab et al. 2011شواهد مطمئنی مبنی بر
استفاده از تکنیک فشاری در تولید ریزتیغهها به دست نیامده است؛ این در حالی است که برجستهترین
ویژگی مجموعه دستساختههای سنگی الیههای مضطرب باالیی در همین محوطه ،سنگ مادرهای مخروطی
و فشنگی هستند که برداشت فشاری ریزتیغهها را نشان میدهند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تکنیک
فشاری پس از میانسنگی کاسپی در این منطقه مورد استفاده قرار گرفته است؛ شواهد بهدستآمده از سایر
محوطههای اصلی میانسنگی کاسپی ،یعنی غارهای کمربند ،هوتو و اِلتپه در مازندران نیز چنین نتیجهگیری
را تأیید میکنند (بنگرید به جایز1390 ،؛.)Coon, 1951; 1952; Dupree, 1952; McBurney, 1968
مهمترین نکته مشاهدهشده در مجموعه تیغهها و ریزتیغههای الیههای مضطرب که به تاریخگذاری این
مجموعه کمک میکند مسئله وجود ترک دایرهای در سکوی ضربه  7عدد از تیغهها و ریزتیغههای این
مجموعه است .قبالً اشاره شد که در سه حالت روی سکوی برداشتهها حلقه ترک ایجاد میشود :اول ،برداشت
مستقیم با چکش سخت؛ دوم ،برداشت غیرمستقیم با پانچی که نوک آن فلزی باشد؛ سوم ،برداشت فشاری با
ابزاری با نوک فلزی.
در تیغههایی که محصول تکنیک فشاری هستند نوع سکوی ضربه به نحوهی آمادهسازی سنگ مادر و
همچنین جنس نوک مورد استفاده برای آوردن فشار بستگی دارد .زمانی که نوک مورد استفاده ارگانیک است،
معموالً سکوها ساده و باریک هستند (عرض بین  1تا  5میلیمتر) ،و هیچ ترکی روی سکوی ضربه دیده نمیشود،
چون نوک ارگانیک ضعیف تر از آن است که ترکی را ایجاد کند ،و همچنین چون فشار در تمام سطح سکو
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پخش میشود ) .(Pelegrin, 2012: 483بر اساس مطالعات صورت گرفته ،یکی از قدیمیترین استفادهها از
نوک مسی از  PPNBدر چایاونو در آناتولی گزارش شده است (Binder, 2007: 237; Pelegrin, 2012:
) .487همچنین بعدازآن در برخی مناطق آسیا (دره رودخانه سند) ،و احتماالً زودتر از آن در یونان ،روش
جدیدی که در آن سکوها ضخیم و رخدار ) (facettedبودند و فشار روی یک نقطه تقریباً تیز وارد میشد مورد
استفاده قرار گرفت .جنس نوک ابزار وارد آوردنِ فشار در این تکنیک عوض شده بود (فلزی از مس یا آلیاژ آن
بهجای شاخ و استخوان) .آزمایشات تجربی ) (Pelegrin, 1984; 1988نشان میدهد که استفاده از مس کموبیش
خالص در نوک ابزار فشار ،مزیت آشکاری درزمینهٔ تولید فشاری دارد ،زیرا با نوک فلزی در مقایسه با نوک
ارگانیک به نیروی فشار کمتری برای برداشت نیاز است .در این روش شکست اولیه راحتتر شروع میشود و
امکان استفاده از سنگ مادرها بدون سکوی صاف هم ممکن میشود (هنگامیکه نوک ابزار ارگانیک است ،در فشار
آوردن به سطح ناصاف ،نوک ارگانیک خراب میشود) .مطالعات تجربی نشان میدهند که برخالف نوک ارگانیک در
برداشت فشاری ،که جنس ضعیفی دارد و باید سر آن کامالً گرد باشد تا در هنگام وارد آوردن فشار نشکند،
ی جنس ،تحمل فشار باال را دارند ،ضمن اینکه در صورت تغییر شکل با استفاده
نوکهای فلزی به دلیل سخت ِ
از چکشکاری بهراحتی میتوان آنها را مجدداً گرد و قابلاستفاده نمود که از این لحاظ بسیار بهصرفه هستند
) .(Inizan and Pelegrin, 2002; Mery et al. 2007: 1106-1107همچنین در تکنیکهای مشابه با دو نوع
نوک ارگانیک و فلزی ،متوسط عرض تیغههای محصول با نوک فلزی تا  10درصد بیشتر از محصوالت نوک
ارگانیک است ).(Pelegrin, 2012: 485
آزمایش بقایای ریز باقیمانده از یکی از تیغههای فشاری از ناشورو ،محوطهای از عصر مفرغ در دره رودخانه
سند ،بقایای مس و سرب را روی سکوی آن نشان داده است (Anderson-Gerfaud et al. 1989; Méry et al.
) .2007استفاده از نوک فلزی در برداشت فشاری تیغهها در نوسنگی متأخر در یونان و جنوب اسپانیا نیز ثابت
شده است (بنگرید به  )Morgado et al. 2008; Perlès, 2004و در مسسنگی نیز شواهدی ازایندست از
محوطههایی در مناطق گوناگون به دست آمده است (بنگرید به Ambert and Vaquer, 2005; Pelegrin,
.)2006

وقتی از نوک مسی استفاده شود ،در سکوهای ساده ،دایره ترک ناشی از استفاده از ابزار مسی به قطر 3-2
میلیمتر ایجاد میشود .در یک سکوی ضربهی رخدار یا دووجهی ) (dihedralیک خط نامنظم در بخش عقب
سکو ایجاد میشود ) .(Méry et al. 2007: 1107نکته مهم آن است که سکوی ساده هم در تکنیک فشاری
دیده میشود و هم در سایر تکنیکها مثل ضربهی مستقیم و غیرمستقیم ،اما تفاوت در این است که در سایر
تکنیکها ابعاد سکو بسیار بزرگتر است ،زیرا درصورتیکه چکش بسیار نزدیک به لبه سکو با آن برخورد کند
آن را له میکند بدون اینکه برداشتهای جدا شود ،اما در تکنیک فشاری میتوان ابزار فشار را بسیار نزدیک به
لبه سکو قرار داد ) .(Pelegrin, 2000ضربه غیرمستقیم با استفاده از پانچ با نوک فلزی هم میتواند حلقه ترک
ایجاد کند ،اما حلقه ایجاد شده هم بزرگتر و هم نامنظمتر از حلقه ناشی از برداشت فشاری با نوک فلزی
است ).(Pelegrin, 2012: 486
بیشترین مطالعات تجربی درزمینه عالئم استفاده از نوک فلزی در برداشت تیغهها و ریزتیغهها در
محوطهها ی دره رودخانه سند صورت گرفته است .بر اساس این مطالعات در شروع دوره  IIIمهرگره (مس-
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سنگی) و همچنین در محوطه شریخانتاراکای ،پیشرفت فنآوری درزمینهٔ تولید دستساختههای سنگی
مشاهده میشود .در مجموعه دستساختههای سنگی این محوطهها تیغهها و ریزتیغههایی مشاهده شدهاند که
سکوی ) (buttضخیم رخدار یا ساده دارند که روی آن یک دایره ترک کوچک دیده میشود (به قطر  1یا 2
میلیمتر) که همانطور که اشاره شد ،نشانهی استفاده از نوک فلزی بهجای نوک ساخته شده از شاخ برای
برداشت فشاری است (Briois et al. 2005; Inizan et al. 1994; Inizan and Pelegrin, 2002; Khan et al.
) .1990البته تشخیص این عالمت و انتساب آن به استفاده از نوک فلزی مورد مناقشات فراوانی بوده است.
اولین بار اینیزان بر اساس مطالعات تجربی و مطالعه گونهشناسی و فنآوری صنایع سنگی دورههای نوسنگی تا
عصر مفرغ در بلوچستان پاکستان این مسئله را مطرح نمود ) ،(Inizan et al. 1994اما مشخصاً در مطالعه
مجموعهی محوطه شریخانت اراکای در پاکستان ،نظراتی مخالف این مسئله مطرح شد ،با این مضمون که
تحت شرایط کنترلشده ،نوک ارگانیک هم میتواند منجر به شکلگیری دایره ترک در سکوی ضربه شود
) .(Morris and Ashton, 2001هر دو طرف معتقدند که به دو طریق میتوان آثار استفاده از فلز را در نوک
مورد استفاده ثابت نمود :اول :بازسازی تجربی ،دوم :آزمایش سکوهای ضربه و ترکیببندی شیمیایی آثار ریزی
که از فلز روی آنها باقی مانده است ) .(Inizan and Pelegrin, 2002: 106اینیزان و پلگرن در توضیحاتی که
ارائه دادهاند ،تأکید کردهاند که پیش از آنکه به استفاده از نوک فلزی در برداشت دقت شود ،بایستی عالئم
استفاده از تکنیک فشاری را بررسی نمود ،و معتقدند انتخاب نمونههای صحیحی که با تکنیک فشاری تولید
شدهاند و درعینحال آثار حلقه دایره شکل را در سکوی ضربه نشان میدهند در این زمینه راهگشاست ،وگرنه
بر اساس مطالعات تجربی پلسین ) ،(Pelcin, 1997ترکهای دایره شکل در اثر ضربه مستقیم با چکش سخت
و سنگین هم به وجود میآیند ،اما ابعاد آنها بزرگتر و فرم آنها نیز نامنظمتر و بیشتر بیضیشکل است
).(Inizan and Pelegrin, 2002

بر همین اساس تیغهها و ریزتیغههای مجموعه کمیشان که دارای آثار ترک گرد هستند ،این احتمال را
مطرح میسازند که بخشی از مجموعه کمیشان مربوط به دورههای جدیدتر از نوسنگی باشد .از  7تیغه و
ریزتیغهای که در این زمینه توصیف شدند (تصویر  ،)7در  1عدد از آنها (شماره  ،)616تشخیص تکنیک فشاری
مقدم بر تشخیص استفاده از نوک فلزی است .بنابراین با اطمینان بیشتری میتوان تولید آن را به دورههای
جدیدتر همچون اواخر نوسنگی/مس سنگی و پس از آن نسبت داد که هم تکنیک فشاری مورد استفاده بوده
است و هم فلز .در  1مورد (شماره  ،)626چون احتمال استفاده از تکنیک ضربه مستقیم با چکش سخت نیز
مطرح است ،نمیتوان تاریخگذاری دقیقی ارائه داد ،ضمن اینکه عرض بسیار زیاد این تیغه که باال  20میلیمتر
است احتمال استفاده از ضربه مستقیم را افزایش میدهد .در  2نمونه (شماره  336و  )476ویژگیهای فیزیکی
تیغهها تکنیک تولید آنها را محدود به ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی یا تکنیک فشاری با استفاده از
ابزار فشاری با نوک فلزی می کند که در هر دو صورت احتمال بسیار زیادی وجود دارد که مربوط به دوران
پس از نوسنگی باشند .باقیمانده تیغهها (شماره  )335 ،334 ،333عالئمی را نشان میدهند که بیشتر حاصل
تکنیک ضربه غیرمستقیم با پانچی با نوک فلزی است .عرض نسبت ًا باالی این تیغهها (جدول  )3نشان میدهد
که احتمال برداشت آنها با تکنیک فشاری ضعیف است ،و حتی اگر با این تکنیک تولید شده باشند ،درزمانی
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جدیدتر از دوران نوسنگی تولید شدهاند که تکنیکهای برداشت فشاری در حدی پیشرفت نموده بود که بتوان
تیغههای عریض را با این تکنیک برداشت ).(Pelegrin, 2012
اگرچه استفاده از تکنیک فشاری در سایر محوطههای میانسنگی و نوسنگی مازندران شناسایی شده است
(بنگرید به جایز1390 ،؛  ،)Coon, 1951; 1952; Dupree, 1952; McBurney, 1968اما در هیچیک از مطالعاتی
که تاکنون در این محوطهها صورت گرفته است ،جزئیات تکنیکهای مورد استفاده و بهویژه استفاده از فلز در
دورهها ی بعدی مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است و بنابراین تا زمانی که این مجموعهها دقیقتر مورد
مطالعه قرار گیرند ،کمیشان تنها محوطهای است که آثار استفاده از فلز در برداشت فشاری ریزتیغهها در
دورههای جدیدتر پیشازتاریخ در منطقه را نشان میدهد.
 .5نتیجه
اگرچه معموالً در دورههای جدیدتر پیشازتاریخ ،ماده فرهنگی اصلی در تاریخگذاری نسبی قطعات سفال
هستند ،نوشتار حاضر نشان میدهد که در صورت مشاهده و مطالعه دقیق دستساختههای سنگی میتوان از
آنها نیز برای تاریخگذاری نسبی استفاده نمود .مطالعهی مجموعه تیغهها و ریزتیغهها ،سنگ مادرها،
محصوالت جانبی تولید تیغه و ریزتیغه در مجموعه دستساختههای سنگی کمیشان در این پژوهش آشکار
میسازد که در تأیید پژوهشهای قبلی صورتگرفته در این زمینه ،بهاحتمال فراوان تکنیک ضربه غیرمستقیم
در تولید تیغهها تا قبل از دوران میان سنگی در منطقه مورد استفاده نبوده است .در مجموعه مربوط به دوران
میان سنگی در کمیشان ،این تکنیک همراه تکنیک ضربه مستقیم با چکش ارگانیک در برداشت تیغهها و
ریزتیغه ها مورد استفاده قرار گرفت .پس از آن در دوران نوسنگی تکنیک جدیدی در منطقه مورد استفاده قرار
گرفت که در مراحل اولیه بهصورت برداشت فشاری ریزتیغهها از سنگ مادرهای مخروطی و قایقی بوده و در
دورههای بعد ،احتما ًال در مسسنگی و عصر مفرغ تغییر دیگری در تکنیکهای برداشت حاصل شد که استفاده
از نوک فلزی در ابزار فشار و در پانچ برای ضربه غیرمستقیم بود ،اگرچه که مدارک مستقیم این ابزارآالت
فلزی در میان یافتههای کمیشان مشاهده نشده است .امید میرود پژوهش حاضر اهمیت دستساختههای
سنگی و تحلیل دقیق آنها را در تاریخگذاری نسبی آشکار ساخته و چنین مطالعاتی در سایر مجموعههای
دستساختههای سنگی محوطههای جدیدتر پیشازتاریخ رواج یابد.
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تصویر  :1انواع اصلی تکنیکهای برداشت )1 :ضربه مستقیم

تصویر  :2اصطالحات فنی در گونهشناسی تراشهها .تصویر باال:

با چکش سنگی )2 ،ضربه مستقیم با چکش ارگانیک)3 ،

ساختمان تراشه و بخشهای مختلف آن ،تصویر پایین :انواع

ضربه غیرمستقیم )4 ،برداشت فشاری (برگرفته از Inizan

نیمرخ طولی (الف .انحنادار ( ،)curvedب .تابدار ( ،)twistedج.

 ،et al. 1995: 31با ایجاد تغییراتی در تصویر).

صاف ( ))straightو فرم انتهای تراشه (د .انتهای زاویهدار
( ،)steppedهـ .انتهای پَر مانند ( ،)featheredو .انتهای لبه
برگشته ( ،)hingedز .انتهای کشیده ( .))plungedتصویر
برگرفته از Andrefsky, 1998: 87; Inizan et al. 1995:
;33; Méry et al. 2007: 1106; Shidrang, 2009: 54
 ،Zilhão et al. 2010: 13با ایجاد تغییراتی در تصاویر).

تصویر  :3مخروط هرتزی در برداشتهها .تصویر چپ باال

تصویر  :4نوک مورد استفاده برای انتقال نیرو به سنگ مادر.

برگرفته از  ،Bordes, 1961: 17با ایجاد تغییراتی در تصویر،

الف) ابزار فشار با نوک مسی ،ب) ابزار فشار ارگانیک (تصویر

تراشهها در تصویر مربوط به الیههای مضطرب غار کمیشان با

برگرفته از Inizan et al. 1995: 77; Whittaker, 1994:

عالئم ضربه مستقیم با چکش سخت هستند).

.)227
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تصویر ( :5سمت راست) محصوالت جانبی تولید روشمند تیغهها و ریزتیغهها در مجموعه کمیشان .3-1 :تراشه احیای سکوی
ضربه سنگ مادر تیغه و ریزتیغه از الیه مضطرب فوقانی؛  .4برداشته کشیده ( )plungedجداشده از سنگ مادر تیغه و ریزتیغه
یکسویه از الیه برجا؛  .5برداشته کشیده جداشده از سنگ مادر فشاری تیغه و ریزتیغه از الیه مضطرب؛  .6تیغه ستیغدار
شکسته از الیه مضطرب؛  .7تیغه ستیغدار از الیه برجا (طراحی مژگان جایز).
تصویر ( :6سمت چپ) نمونه تیغهها و ریزتیغهها در مجموعه کمیشان .3-1 :الیههای برجا؛  .14-4الیههای مضطرب (طراحی
مژگان جایز).
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تصویر  :7تیغهها و ریزتیغههای مجموعه کمیشان که دارای آثار ترک گرد هستند (مقیاس اندازه طرحها را نشان میدهد و
عکسها جهت وضوح ترک گرد بزرگنمایی شدهاند .طراحی مژگان جایز)
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