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Abstract 

The first archaeological work in east of Fars, conducted by Sir A. Stein in 1934. However, an 

intensive survey, directed by De Miroschedji, was carried out in this region in 1971-72. 

Unfortunately, the materials of this survey were not studied in detail. So, the prehistoric cultures 

of the Fasa and Darab valleys remained unclear. To comprehend the prehistoric cultural 

developments of the east of Fars, the Miroscedji’s survey collections were studied first and 

completed with a stratigraphical excavation at Tappeh Vakilabad. The combination of the results 

of the survey and excavation provided an appropriate framework for the prehistoric cultures. 

These results affirmed that the prehistoric cultures of the east of Fars were entirely indigenous 

after the Bakun period to the beginning of the Kaftari era. The pottery styles of this era (Bakun-

Kaftari), are introduced as Vakilabad, Zahak, Jouzjan, Roudbal, and Galyan. Furthermore, the 

settlement pattern analysis shows a reduction in the number of settlements in the Vakilabad period 

and more intensely in the second half of the fourth and first half of the third millennium BC. This 

pattern may indicate a shift in the subsistence economy of the large part of the society from 

agriculture to animal husbandry. The fourth and third millennium BC settlement patterns of the 

east of Fars are almost similar to KRB. However, in the second half of the fourth and first half of 

the third millennium BC, the KRB reached a complicated political and social developments, but 

the east of Fars became a peripheral region with the limited settled population.  
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 چکیده

ابتدا با  این حوزه ی درسشنامطالعات باستان .گیردرا در بر میهای فسا و داراب دره ،شرق فارسشناسی ایران، باستان جغرافیایدر 

در  شرق فارسبررسی متمرکز در  نخستینآغاز شد. چند دهه بعد،  1934های شتابان استین در سال های گذرا و کاوشبررسی

. به همین دلیل، نشدگاه بصورت جزئی مطالعه مواد فرهنگی آن هیچ امامیروشیجی انجام شد، دست هم. ب 1971-72های سال

ه، ابتدا مواد بررسی زمنظور درک تحوالت فرهنگی این حوبه ، بنابراینهای پیش از تاریخ شرق فارس، مبهم و ناشناخته بود. فرهنگ

آباد در منطقه، تپه وکیلاین چهارم و سوم پ. م  هایههای هزارگو سپس برای شناخت فرهن شد میروشیجی بازبینی و مطالعه

. ترکیب نتایج بررسی میروشیجی و کاوش مذکور، چارچوب مناسبی از پیش از تاریخ این منطقه ارائه داد. گردیددشت فسا کاوش 

های محلی این بازۀ کند. سفالمحلی را تجربه می کمابیشتا دورۀ کفتری، یک روند فرهنگی  بَکونشرق فارس، پس از دورۀ  زۀحو

گر کاهش شمار استقرارها بیان این حوزهآباد، ضحاک، جوزجان، رودبال و گلیان است. تحلیل الگوهای استقراری زمانی شامل وکیل

این کاهش استقرارها شاید  آباد/ لپویی و با شدت بیشتر در نیمۀ دوم هزارۀ چهارم و نیمۀ اول هزارۀ سوم پ. م است.در دروۀ وکیل

رسد الگوهای روی باشد. به نظر میپروری بر پایۀ کوچدهندۀ تحول شیوۀ معیشتِ بخش بزرگی از جامعه، از کشاورزی به دامنشان 

ان در دورۀ بانش، حوضۀ رود کر در ارتباط با سرزمین پست شوش امااستقراری پیش از تاریخ شرق فارس همانند حوضۀ رود کر بوده، 

ای با جمعیت یکجانشین محدود، تبدیل ای حاشیهای دست یافت و شرق فارس به منطقهبه تحوالت سیاسی و اجتماعی پیچیده

 شد. 

 چهارم و سوم پ. م، تحوالت فرهنگی هایههزار شرق فارس، فسا و داراب، پیش از تاریخ فارس،: های کلیدیواژه
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 مقدمه. 1

، از جمله ایران بود. غرب آسیاهزارۀ چهارم پ. م یک دورۀ اساسی در تحول اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی در 

 مراتبی و نظام نگارش بودسلسه این دوره شاهد حضور اولین مراکز شهرنشینی دنیا، ساختارهای مدیریتیِ

(Petrie, 2013: 1)  هزارۀ در  عیالممانند  های شکوفاتمدنو بزرگ های ظهور حکومتمنجر به که در نهایت

کنش زیادی در طول این دوران با همکه بر شوشان بودشد. بستر اولیه این تحوالت در ایران، دشت سوم پ. م 

های هزارهتحوالت عرصۀ فارس که  منطقۀترین مهمداشت.  ،مانند فارس ،های بلندو سرزمینرودان جنوب میان

گر آن است بیان این حوضهآمده از دست شناختی بهمدارک باستان، حوضۀ رود کر است. چهارم و سوم پ. م بود

چنین تحوالتی  زمان با آنهم کمابیش و که سرزمین بلند جنوب مرکزی نیز در ارتباط با سرزمین پست شوشان

استقراری حوضۀ رود الگوهای  شود.تبدیل می ی و عیالمعیالمآغاز و به یک کانون مهم در دورۀ کرده  را تجربه

که سامنر  یافتهکاهش  تا حدود زیادی بَکوننسبت به دورۀ شمار استقرارها دهد که در دورۀ لپویی کر نشان می

نظر او در این دوره یک  از. (Sumner, 1988: 23-41) داندها میدلیل آن را بحران کشاورزی با شور شدن زمین

، هم سامنر و دلیلبه همین آغاز دورۀ کفتری ادامه داشته است. یابد که تا روی در منطقه رواج میزندگی کوچ

با دامنۀ  دامنۀ جغرافیایی آنو معتقدند آغاز عیالمی قائل هستند  ۀنشینی برای دوریک خاستگاه کوچهم آلدن 

ی هاهر چند الگو (.Alden, 2013: 207-30) بوده استهای سپسین، یکی جغرافیایی تمدن عیالم در دوره

کند، تغییر میتا حدود زیادی پ. م فارس های چهارم و سوم هزارهتقراری و به دنبال آن شیوۀ معیشتِ جوامع اس

های پست در جریان بود را تجربه کردند. شاید یکی از دالیل اصلی با این حال، تمام تحوالتی که در سرزمین اما

پروی و به دنبال آن به دامبخشی از جامعه شیوۀ معیشت غییر تحوالت، تورود سرزمین بلند فارس به عرصۀ این 

  آورد. میهای پست را فراهم با سرزمینبیشتر  تعاملکوچ روی بوده که امکان 

-مطالعۀ یکپارچه ،تا پیش از پژوهش حاضر ه،داری در آن انجام شدبرخالف حوضۀ رود کر که مطالعات دامنه

بنابرابن، اطالعات ما بیشتر محدود به حوضۀ  شرق فارس انجام نشده بود.های پیش از تاریخ ای روی فرهنگ

های پیش از که فرهنگ نشان داددر شرق فارس  کنونیبود. با این حال، پژوهش  ممسنی به تازگیو  رود کر

در یک فارس داشته است. های ای با دیگر درهه از غنای زیادی برخوردار بوده و تعامالت گستردهزتاریخ این حو

همانند  مابیشکشرق فارس  های چهارم و سوم پ. مهزاره الگوی استقراریرسد به نظر می ،کلیانداز چشم

تالش نوشتار حاضر ، در دلیلاست. به همین  محلیو  تا حدودی متفاوتآن های فرهنگ اما ،حوضۀ رود کر بوده

های چهارم و سوم پ. م بررسی و در هزارههای دیگر هوزح اآن ب تو تعامال هزاین حوفرهنگی تا تحوالت شده 

  تحلیل شود.

 

 فارس های چهارم و سوم پ. مهزارههای فرهنگ. 2

های پیش از تاریخ فارس پرداخت. او با بررسی بندی دقیق فرهنگشناسی بود که به طبقهباستان نخستینسامنر 

ارائه داد  فارسبرای  نگاری کلیهای پیشین، یک گاهها و بررسیخود در حوضۀ رود کر و بازبینی نتایج کاوش

-فرهنگر، بندی سامنطبقه(. در Sumner, 1972a: 28-161است ) زهاین حو شناسانچنان مرجع باستانکه هم

های محلی لپویی، بانش و کفتری شناخته م در فارس به ترتیب با عنوان چهارم و سوم پ. هایههای هزار

های و بعدها از دره های حوضۀ رود کرها و کاوشبررسیاز ها ابتدا های شاخص این فرهنگسفال شود.می
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 3400م شروع شده و تا  .در آغاز هزارۀ چهارم پ بَکونلپویی پس از دورۀ  ۀدورشناسایی شد.  مختلف فارس

 2600تا  3400تاریخی بین دست آمده، های تل ملیان بهیابد. فرهنگ بانش که بیشتر از کاوشم ادامه می پ.

 دهد.را نشان میم  پ. 2200-1600 بازۀ زمانیهای ارائه شده برای دورۀ کفتری و تاریخ گیرددر بر میپ. م را 

های فارس در این بازۀ چهارم و سوم پ. م شرق فارس، ابتدا فرهنگ هایههای هزارپیش از پرداختن به فرهنگ

 شود. تحلیل می زمانی بطور مختصر بحث و

 

 (پ. م 3950/4050-3400دورۀ لپویی ).  2-1

الف شناسایی شد. این دوره  بَکونهم ریختۀ باالیی تل های بهلپویی ابتدا در الیهبراق های شاخص قرمز سفال

 ,Langsdorff and McCown) معرفی شد AV بَکونابتدا با توجه به محل و الیۀ شناسایی شده از آن به عنوان 

در نزدیکی  AV بَکونهای قرمز هایی با سفالای از محوطه. با این حال، سامنر با شناسایی مجموعه(5 :1942

. (Sumner, 1988: 23-41)را برای این دوره انتخاب کرد « لپویی»زرقان، نام  /روستای لپویی در بخش زرگان

های ظریف، سفال( 1 معمولی تقسیم کرد: های این دوره آن را به دو گروه ظریف وسامنر پس از مطالعۀ سفال

دست قرمز یا نخودی با ذرات آهک است. پخت ظروف معموالً تا جایی بوده که مغز آن دارای خمیرۀ یک

معمولی، دارای  هایسفال( 2 دار استدست قرمز یا نخودی شود. سطح ظروف بطور کلی صیقلی یا داغیک

خاکستری بوده و  هموارههای ظریف است. مغز این نوع سفال سفالتر از خمیرۀ قرمز، آمیزۀ شن سیاه و خشن

کمتر معمول  تنگ /ایهای دهانه حفرهفقط با این تفاوت که خمره ،های ظریف استشکل ظروف شبیه سفال

لپویی، سفال آسپاس است  ۀدورسفال های یکی از زیر مجموعهشود. های با پایۀ کوتاه بسیار رایج میکفبوده و 

سفال . (Alden, 2003:187-98) لپویی متأخر قرار داد ۀآن را بخشی از دور« ورهکتل »زنی در لدن با گمانهکه آ

سفال ظریف لپویی است. و پخت مناسب بوده و شکل ظروف شبیه  شن ۀنخودی با آمیز ۀآسپاس، دارای خمیر

 ,Alden). ظرف است بخش باالییای و سیاه بر روی تزیینات منقوش به رنگ قرمز، قهوهاین نوع سفال دارای 

2003: 187-98; Sumner n.d.) . 

تُل ل اسپید و ، شناسایی شده است. ت20ُتا  31ل اسپید، فاز توالی طوالنی دوره لپویی در فارس از کاوش تُ

ل تاریخ رادیوکربن دورۀ لپویی در تُ 13گذاری مطلق خوب در فارس است. های با تاریخنورآباد تنها محوطه

ل اسپید دارای تاریخ دهد. آغاز لپویی در تُم را نشان می اسپید، اواخر هزارۀ پنجم تا اواسط هزارۀ چهارم پ.

آغاز شده  ،رسد دورۀ لپویی در اواخر هزارۀ پنجم، حداقل در ممسنینظر می م است. به پ. 3810تا  4050

این فرهنگ تا  اماپ. م وجود داشته مشخص نیست،  4000از  پیشکه دورۀ لپویی چقدر است. با این حال، این

. تاریخ ارائه شده برای آغاز دورۀ لپویی (Petrie et al. 2013: 171-94)م ادامه داشته است  پ. 3400یا  3500

 . (Sardari 2013: 200)م است  پ. 3500پ. م و پایان آن حدود  3950در مهرعلی حدود 

های استقراری دورۀ لپویی حوضۀ رود کر را مورد مطالعه قرار داده و معتقد است ای الگوسامنر در یک مقاله

با مقایسۀ شمار استقرارهای دورۀ  اولپویی از روستاهای با متوسط یک هکتار تشکیل شده است.  ینظام استقرار

این دوره  رسد که یک کاهش جمعیتی در، به این نتیجه میپیشینبا استقرارهای دورۀ  (محوطه 108) لپویی

بحران  آغازهمچنین معتقد است که با  وها باشد. اکشاورزی با شور شدن زمین تواند نتیجۀ بحرانرخ داده که می

 50، ه هر روی. ب(Sumner, 1988: 23-41)پروری روی آوردند روی و دامکشاورزی، احتماالً مردم به زندگی کوچ



 229/ 1399 تابستان ،2 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

گر اقتصاد معیشتی مبتنی بر کشاورزی چنان بیانشاید همگیرد که استقرار جدید در حوضۀ رود کر شکل می

هیچ محوطۀ لپویی کاوش نشده بود تا در مورد معیشت اقتصادی و  مقالۀ سامنرباشد. البته در زمان نگارش 

های دورۀ لپویی بسیار محدود است؛ بنابراین، کاوش تری صورت گیرد.دیگر تحوالت فرهنگی این دوره بحث دقیق

مهر و اثر مهر در رسد. وجود های موجود مشکل به نظر میآوری این دوره بر اساس یافتهیریت فنبازسازی مد

ای در دورۀ لپویی باشد که نیازمند مدیریت گر یک نوع معامالت محلی و یا تجارت منطقهتپه مهرعلی شاید بیان

 . (Sardari, 2013: 204)اداری بوده است 

 

 ( پ. م 3400-2600/2700دورۀ بانش ) .2-2

بانش، برگرفته از نام روستایی در دشت بیضا، فرهنگ غالب پیش از تاریخ فارس پس از دورۀ لپویی است که از 

یابد. سفال بانش ابتدا توسط سامنر در بررسی حوضۀ پ. م. ادامه می 2600/2700شروع شده و تا  3400حدود 

« ملیان»، نزدیک روستای بانش، و تل «ورهکتل »و سپس با کاوش در  (Sumner, 1972a: 142-44)رود کر 

محوطه و در بررسی  62سامنر  در بررسی. (b1972 ,; Sumner98-187: 2003 ,Alden :176-77) مشخص شد

های سفال. بطور کلی، (Sumner, 1972a: 42; Alden, 1979: 34-46)محوطه از این دوره شناسایی شد  14آلدن 

 یهایسفال( 2است همگون  شکلکه کامالً از نظر  کاه ۀظروف خشن با آمیز( 1 است:بانش شامل سه گروه عمده 

 . نقوش قرمز و سیاه همراه بهگلی سفید  با پوششظروف ( 3ناهمگون های گونه باشن  ۀبا آمیز

 به سهسامنر و  جدیدآغازین، قدیم، میانی قدیم، میانی جدید و  ترِتاهکو ۀبانش را به پنج دور ابتدا دورۀآلدن 

های میانی قدیم و میانی جدید آلدن بعدها زیردوره. (.Sumner, n.d) قدیم، میانی و جدید تقسیم کرد زیردورۀ

کاهش سامنر معتقد است .  (Alden, 2013: 207-30) کرددورۀ اصلی سامنر استفاده زیر را حذف و از همان سه

ها . بسیاری از استقراره استادامه یافت نیزجمعیت یکجانشین که در دورۀ لپویی آغاز شده بود در دورۀ بانش قدیم 

ها های کوچک که در وسط دشت قرار دارند، شکل گرفته که دسترسی به آب چشمهدر حاشیۀ دره یا در کنار کوه

-معتقد است که در دورۀ بانش قدیم استقرارهای دستهآلدن  .(Sumner, 1986: 199-202)ساخت را ممکن می

ها گیرند. این نوع استقرارها شامل پنج یا شش تپه با ارتفاع کم و جدا از هم است که وسعت آنشکل می 1ای

در زمان بانش  .(Alden, 2013: 207-30)اند کیلومتر پراکنده 2×1هکتار است و در یک منطقۀ  4بین نیم تا 

میانی ملیان به یک شهر کوچک تبدیل شد که مرکز اصلی حوضۀ رود کر بود. نظام استقراری دورۀ بانش میانی 

 ,Sumner)نفر بود  2000روستای دیگر با  17و  800نفر، قریب با  4000شامل شهر ملیان با جمعیتی حدود 

و در  50هکتار، متوسط  25ا در کوچکترین مقدار آلدن اندازه ملیان در دوره بانش میانی ر .(202-06 :1986

آغاز  (پدیده/ تمدن) اولین حضور فرهنگ .(Alden, 2013: 207-30) زندهکتار تخمین می 75باالترین مقدار، 

 TUVمرحله ساختمان در  7( در ملیان با 16-14برابر با آکروپل عیالمی در حوضۀ رود کر، در دورۀ بانش میانی )

قدرت اقتصادی  بادهد که یک مرکز حاکم اندازۀ ملیان آشکارا نشان می متر مربع است. 2000با مساحت  ABCو 

وقت بودند که ساکنان آن مقامات اداری و متخصصین نیمه و و سیاسی در دوره بانش میانی )آغاز عیالمی( است

. در دورۀ بانش (Alden, 2013: 207-30; Sumner, 1986: 202-06)بودند نیز پرور بسیاری از آنها کشاورز یا دام

 میانی وسعت کل استقرارها در حوضه رود کر سه برابر شد.

                                                           
1. Site Clusters 
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ا یک شهر و چندین روستا، مانند بانش میانی است. اندازۀ ملیان در دورۀ بانش جدید بانش جدید ب نظام

 5به طول تقریباً  هکتار تخمین زده شده است. تغییر اساسی در ملیان، ساخت یک دیوار بزرگ 28حدود 

کرده  زیادیدهد که شرایط سیاسی تغییر کیلومتر در اطراف شهر ملیان است. ساخت دیوار ملیان نشان می

نیروی کار بود  رویگذاری بزرگ لزم سرمایهس بزرگ دیوار ملیان مستندک کاوش، مقیااست. علی رغم شواهد ا

دهد ملیان یک شهر پرجمعیت در بانش جدید بود و همچنان مرکز مدیریتی و تولید در دره بود که نشان می

(Sumner, 1985: 153-9, 1986: 206). جامعۀ دورۀ (2013)و هم آلدن  (1986)هم سامنر  ،طور خالصهبه ،

برای مدتی در اینجا آمدند و دانند که در فصول بهار به سمت حوضۀ رود کر میرو میبانش را یک جامعۀ کوچ

 استسبی ای ـ نَها معتقدند که نظام اجتماعی جامعۀ این دوره بر اساس نظام قبیلهشدند. هر دوی آنساکن می

و کشاورزی بوده است. بنابراین، هم سامنر و هم آلدن یک خاستگاه  پرویدامها بر پایۀ و اقتصاد معیشتی آن

ها با دامنۀ جغرافیایی تمدن عیالم در هستند که دامنۀ جغرافیایی آننشینی برای دوره آغاز عیالمی قائل کوچ

 . (Alden, 2013: 230)های سپسین، یکی است دوره

 (پ. م، دورۀ عیالم قدیم 2200-1600دورۀ کفتری ). 3-2

ای به همین نام در دشت برگ، با بررسی و کاوش در محوطهتوسط لویی وندن بار نخستینسفال دورۀ کفتری 

 های این دوره بعدها از کاوش تل نخودی،. سفال(Vanden Berghe, 1954: 402 – 03)معرفی شد  ،مرودشت

 ;Goff, 1963: 43-70, 1964: 41-52)دست آمد های تل ملیان، بهبررسی سامنر در حوضۀ رود کر و کاوش

Sumner, 1989: 135-50; Nicherson, 1983: 23-65) سامنر، پنج نوع سفال کفتری را بندی دسته. با توجه به

دارای سطح نخودی: این نوع سفال  هایسفال( 1 ها نوع اول و دوم است:ترین آنتوان تشخیص داد که رایجمی

های نخودی کفتری هم به صورت است. سفال و خوب کاه و پخت یکنواخت ۀخشن، آمیز کمابیشصیقلی، بافت 

 های نوع قرمز: سفالهای قرمزسفال( 2 ،منقوش آن بیشتر استنوع ، اما بودهساده و هم به صورت منقوش 

این نوع سفال شن است.  ۀای و آمیزنخودی یا قهوه ۀبر روی بدنقرمز غلیظ گلی  پوششدارای سطح صیقلی، 

سفال دو رنگ: این نوع سفال قرمز با آمیزۀ شن و  (3 ،(.Sumner, n.d)است منقوش و ساده  دو صورتبه نیز 

بزرگ کشیده  رنگاغلب با مغز خاکستری است. نقوش مشکی بر روی یک سطح صیقلی و روی یک باند کِرِم 

های چاق، باندها و گل سرخ است. این نوع سفال بسیار کمیاب بوده و در ها شامل پرندهمایهشده است. نقش

های خاکستری سفال( 4 ،(Sumner, 1972a: 46-7)ه محوطه شناسایی شده است حوضۀ رود کر فقط از سطح س

بانش، کفتری و  ۀهای مربوط به دوردر الیه ، امایاب استهای سطحی بسیار کمدر مجموعهای: خشن آشپزخانه

خاکستری  ۀدارای خمیر کم،سفال نسبتاً شکننده با پخت نوع دست آمده است. این هب شمار اندکی ،قلعه در ملیان

ظروف  ۀسطح سفال مقداری داغدار شده و شان برخی مواقعخشن کوارتز است. در ۀ ای با آمیزهتیره، سیاه یا قهو

این نوع سفال در از  دار: شمار اندکیهای خاکستری داغسفال( 5 کج است ۀدارای یک ردیف باندهای برجست

-در بررسی دارسفال خاکستری داغاز  قطعهچند  تنها .دست آمده استهکفتری ملیان ب ۀهای مربوط به دورالیه

های کوچک با لبه مستقیم یا بیرون برگشته کاسه ،شناخته شده شکلاست. تنها  شناسایی شدههای سطحی 

 .(.Sumner, n.d)ت اس

ها در دروۀ بانش نیز دارای تا از آن 11محوطۀ دورۀ کفتری شناسایی شده که فقط  75 ،در حوضۀ رود کر

هکتار وسعت در  130استقرار بوده است. از نظر سامنر نظام استقراری کفتری چهار رتبه داشته که ملیان با 
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روستای  60رأس آن قرار داشت. این نظام شامل یک شهر )ملیان(، سه شهرک، هفت روستای بزرگ و بیش از 

های استقرارهای دورۀ کفتری در فارس از دره .(Sumner, 1989: 135-61, 1990: 87-115)کوچک و پراکنده بود 

 :Stein, 1936)فسا  ،(Petrie, et al. 2005: 49-83, 2006: 89-134; Weeks, et al. 2006: 31-78)ممسنی 

های شناسایی شده است. سفال (Pézard, 1914, After Petrie, 2005: 67)تُل یا لیان و در بوشهر از تُل پی (154

و در  2منسوب به کفتری از سواحل شمالی خلیج فارس از جزیرۀ فیلکا در کویت، در سواحل مرکزی در بحرین

 .(Carter, 2002: 5-14, 2003: 31-42)دست آمده است به نیز سواحل جنوبی از امارت متحدۀ عربی

 

 انداز طبیعی شرق فارس . چشم3

. البته (1تصویر ) گیرددر بر میهای امروزی فسا و داراب را شهرستانشرق فارس،  تر بیان شد،همانطور که پیش

از اصطالح  پیشهای با توجه به اینکه از دهه امادر جنوب شرقی فارس واقع شده،  کمابیششهرستان داراب 

ده است. کار برده شبرای این حوزه استفاده شده، در پژوهش حاضر نیز همان اصطالح به« شرق فارس»کلی 

کوهی زاگرس جنوبی تشکیل شده که های میانکیلومتر مربع وسعت، از دره 803/11حدود  شرق فارس با

خشک محسوب جز مناطق نیمه هزطور کلی، این حورسد. بمتر نمی 3500بلندترین ارتفاعات آن به بیش از 

های دایمی متر است. با این حال، چشمهمیلی 250طور میانگین حدود بهای جوی سالیانۀ آن شود که ریزشمی

و فصلی فراوان و همچنین وجود یک رودخانۀ دایمی در شهرستان داراب، باعث شده تا استقرارهای پیش از 

داری و تاریخی زیادی در این منطقه شکل بگیرد. اقتصاد معیشتی ساکنان امروزی این منطقه کشاورزی، باغ

ها خشک شده های اخیر بسیاری از زمینسالیدلیل خشک ویژه بز و گوسفند( است که البته بهپرورش دام )به

اند. از نظر توپوگرافی، این دو شهرستان بسیار کوهستانی است و فقط و قابلیت کشاورزی خود را از دست داده

 خیز است. چندین درۀ میان کوهی آن از لحاظ کشاورزی حاصل
 

 شرق فارس سیشناهای باستان. پیشینۀ پژوهش4

های خود در ادامۀ بررسیدر  . اواستین بود ، سر اورلپرداختفارس  شرقدر  گذرا بررسیکه به  رینف نخستین

 در چندین های شتابانیهای کلی، کاوشپس از بررسیو  وارد منطقۀ مذکور شده 1934در سال  جنوب ایران،

 1960تا سال  ،استینهای بررسی و کاوشاز  پس .(Stein, 1936: 111-225محوطۀ پیش از تاریخی انجام داد )

خورشیدی، فریدون  1330نیمۀ دوم دهۀ در  انجام نشد تا اینکه شرق فارسگونه کار پژوهشی دیگری در هیچ

-62: 1338 ،کاوش کرد )توللیتوللّی که مدیر وقت موزۀ پارس بود، در چندین محوطۀ پیش از تاریخی فسا 

تپه جلیان، بعدها توسط میروشیجی معرفی و تحلیل ی در کاوش توللّ ازشناسایی شده های شاخص سفال. (48

در های فسا و داراب اولین بررسی فشرده در شرق فارس، در شهرستان (.Miroschedji, 1974: 19-64شد )

اولین مجمع در یک مقالۀ کوتاه در و گزارش مقدماتی آن  شد انجام توسط میروشیجی 1971-72 هایسال

، مواد حاصل از آن مذکور (. پس از بررسیMiroschedji, 1972: 1-13) گردیدئه ایران ارا شناسیباستان ۀساالن

ها صورت نگرفت. این مواد پس از بر روی آن گاهمطالعات تکمیلی هیچ ، امابه موزۀ نارنجستان انتقال داده شد

نگاری توالی گاه شناختمنظور  به 1395در سال  تا اینکه مجید منصورینخورده باقی مانده بود، انقالب نیز دست

آخرین بررسی فشرده در شرق . (64-66: 1397)منصوری،  را بازبینی و مطالعه کردها منطقۀ شرق فارس آن
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های پیش از که محوطه (1389 ،)اسدی توسط علی اسدی در شهرستان فسا انجام شد 1389 فارس، در سال

 (.1390شد )منصوری  مطالعه 1390در سال  مجید منصوریتاریخ آن در پایان نامۀ 

 
 های فسا و داراب بر روی نقشۀ ایران )محدوده سفید رنگ(موقعیت شهرستان. 1تصویر 

 

 های چهارم و سوم پ. مشرق فارس در هزاره هایفرهنگ. 5

فشرده در منطقۀ شرق فارس توسط میروشیجی انجام شد.  بررسی نخستینتر بیان شد، طور که پیشهمان

 امابندی کرد، ها را بصورت کلی طبقهمواد بررسی خود را به موزۀ نارنجستان شیراز انتقال داد و آنمیروشیجی 

ی سشناای که در مطالعات باستانها انجام نشد. پس از وقفهگاه بر روی آنای هیچمطالعات تکمیلی و مقایسه

آگاهی از محل نگهداری مواد این بررسی پس از انقالب رخ داد، این مواد نیز به فراموشی سپرده شدند و هیچ 

در موزۀ نارنجستان شناسایی محل نگهداری مواد بررسی  1395در سال  ،هاپس از سالتا اینکه  در دست نبود

محوطۀ  89، در بررسی میروشیجی. ر گرفتمورد مطالعه قراتوسط مجید منصوری  همان سالدر تابستان  و

 89. از ردمحوطه در داراب قرار دا 35محوطه در فسا و  54این تعداد  که از ه بودپیش از تاریخ شناسایی شد

های فسا قطعه مربوط به محوطه 2499آوری شده بود که قطعه سفال جمع 3344تعداد  ،محوطۀ پیش از تاریخ

منظور آگاهی از  های داراب بود. پس از پایان مطالعۀ مواد بررسی مذکور، بهقطعه مربوط به محوطه 845و 

آباد در شهرستان فسا برای کاوش وکیل تپهچهارم و سوم پ. م شرق فارس،  هایههای هزاروضعیت فرهنگ

فرهنگی هزارۀ  هایالیهانجام شد، منجر به شناسایی  1395که در اسفند ماه سال  تپهانتخاب شد. کاوش در این 

انداز آباد، چشمو کاوش تپه وکیلم.  1971-72های مطالعۀ مواد بررسی سال. شد و اواخر هزارۀ سوم پ. مچهارم 

ارائه داد. با توجه به نتایج مطالعات مواد  چهارم و سوم پ. م منطقۀ شرق فارسهای هزارۀ مناسبی از فرهنگ

های آغاز هزارۀ چهارم تا اوایل سفال بندی شد:های مذکور به چند گروه طبقههای دورهبررسی و کاوش، سفال

نیمۀ هزارۀ سوم پ. م میالد های نیمۀ دوم هزارۀ چهارم تا ، سفال«آباد وکیل»رم به عنوان نیمۀ دوم هزارۀ چها
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های اواخر هزارۀ و سفال« لیانگ»های اواسط هزارۀ سوم به عنوان ، سفال«ضحاک، جوزجان و رودبال» به عنوان

 .معرفی شده است« کفتری»سوم پ. م در شهرستان فسا به عنوان 
 

 آبادوکیل /پ. م هزارۀ چهارمنیمۀ اول  فرهنگ. 1-5

با  3بَکان /ونکمربوط به دورۀ بَ ،های پیش از تاریخ شناسایی شده از منطقۀ شرق فارسبیشترین شمار استقرار

بوده و در تمام  ربرخوردا ایویژهرسد در این دوره فارس از یکپارچکی فرهنگی است. به نظر می محوطه 71

ون و آغاز هزارۀ ک. با این حال، با پایان دورۀ بَرواج داشته است نخودی با نقوش سیاههای شاخص سفالمناطق 

شده که هر چند از ساده و منقوش تولید میو خاکستری قرمز  نخودی،سفال ینوع ،در شرق فارسپ. م چهارم 

دارای بافت و نقوش کامالً متفاوت است. این نوع سفال  اما ،های لپویی استلحاظ شکل قابل مقایسه با سفال

 های مختلفی در شرق و جنوب فارس شناسایی شده است.  معرفی شده از محوطه« آبادوکیل»که به عنوان 

زمان با دورۀ لپویی در هم گیرد،در بر میهزارۀ چهارم پ. م شرق فارس را نیمۀ اول آباد که فرهنگ دورۀ وکیل

. زاهدشهر فسا واقع شده است ای است که در شمال شهرِاست. نام این فرهنگ برگرفته از نام تپه حوضۀ رود کر

مطالعۀ های گسترده در این محوطه است، اما با توجه به های این دوره نیازمند کاوششناخت دقیق سفال

موزۀ بریتیش و های استین در سفالمجموعه ، ررسی میروشیجی در موزۀ نارنجستانهای مجموعۀ بسفال

قدیم  دو گروه کلی بهتوان های این دوره را میدر محوطۀ مذکور، سفال 1395ال سنگاری همچنین کاوش الیه

های زیرین قدیم از تنوع زیادی برخوردار است که بیشتر از الیهآباد های وکیلسفال بندی کرد:و جدید تقسیم

در این محوطه بسیار محدود بوده و تمامی  1395سال قابل ذکر است، کاوش  .ه استآباد شناسایی شدتپه وکیل

های فرهنگی شناسایی نشد. بنابراین، احتمال در بستر الیه د،شمیتنوع سفالی که بر روی سطح محوطه مشاهده 

آباد قدیم را های وکیلسفال ،بندی را تکمیل کند. بطور کلیرود کاوش گسترده در آینده بتواند این طبقهمی

گونه منقوش در میان . و منقوشهای قرمز ساده سفال( 1: (2)تصویر  بندی کردچندین گروه طبقهتوان در می

های قرمز خشن با آمیزۀ شن زیاد سفال( 2شد  هد و فقط در بررسی سطحی مشاهدهای کاوش یافت نشسفال

ای و های قرمز با پوشش گلی رقیق قهوهسفال( 4با پوشش گلی رقیق نخودی و منقوش  های قرمزسفال( 3

های . سفالدارداغو تیرۀ خاکستری روشن  های( سفال6 منقوش ساده و های خاکستری روشنسفال( 5منقوش 

های این دوره بصورت هندسی بسیار نقوش ایجاد شده بر روی سفالدارای نقش است.  گاهیخاکستری تیره 

افقی و گاهی همراه با  ،است. نقوش بیشتر شامل خطوط جفت عمودیای تیره ساده و به رنگ مشکی و قهوه

خطوط بر روی شانۀ ظرف نیز کشیده شده است  گاهیخطوط مواج است. نقوش بیشتر در زیر لبه ایجاد شده و 

دهد. در برخی از موارد دو خط موازی افقی در که یک فضای چهارگوش )مربع( با خطوط جفت را تشکیل می

ها چندین خط موازی شده و با فاصلۀ چند سانتیمتری دو خط موازی دیگر نقش شده و میان آن زیر لبه کشیده

شکل در این مرحله نقوش به ندرت در درون ظرف ایجاد شده است. راست و مواج عمودی کشیده شده است. 

 های گود است.های دهانه بسته و کاسههای زنگ شکل، خمرهکاسهشامل بیشتر ظروف 
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 آباد قدیمهای وکیل. انواع سفال2تصویر 

 

ای تیره است آباد جدید بصورت دو رنگ و از نوع قرمز روشن و تیره با نقوش مشکی و قهوههای وکیلسفال

های دست آمد. قابل ذکر است گونهآباد بههای میانی کاوش تپه وکیل. این نوع سفال بیشتر از الیه(3)تصویر 

ترین این اند. مهمشدهتولید می یآباد جدید با درصد فراوانی کمترهای وکیلسفالآباد قدیم در کنار وکیل

شود. به نظر آباد جدید هم دیده میهای وکیلدار است که در میان سفالهای خاکستری داغها، سفالگونه

ای که است. تنها گونهشده آباد قدیم تا جدید به وفور تولید میدار از دورۀ وکیلرسد، سفال خاکستری داغمی

های قرمز های قرمز خشن با آمیزۀ شن زیاد است. سفالشود، سفالآباد جدید متوقف میتولید آن در دورۀ وکیل

زمان با تحول رسد همبه نظر میشده است. های جدید تولید میآباد تا الیههای وکیلترین الیهنیز از قدیم ساده

ها در این دوره بیشتر شده است. فرمهای جدیدی از ظروف هم تولید میفرمآباد جدید، نقوش سفال در وکیل

های بدون گردن با لبۀ به بیرون برگشته، ظروف تقریباً مسطیلی شکل شامل ظروف دهانه باز با عمق کم، خمره

« آبادیوکیل هایظروف بزرگ با عمق کم/ سینی»های رایج در این دوره گود است. از گونه های دهانه بازِو کاسه

که امکان  این نوع ظروفمتر است. با توجه به باز بودن دهانۀ سانتی 60تا  20ها بین است که قطر دهانۀ آن

 پرکارِ منقوش است. بیشتر نقوشِ ند بیرونمان هاآن، درون بیشتر کردهها را فراهم میایجاد نقش در درون آن

ها، در زیر لبه و بر روی ه است. نقوش ایجاد شده بر روی خمرهها ایجاد شدها و کاسهآباد بر روی سینیوکیل

آباد قدیم پرکارتر آباد جدید نسبت به وکیلشانه و بصورت خطور موازی ساده و مواج است. نقوش در دورۀ وکیل

کند و از نوع هندسی و بیشتر شامل باندهای در کل، نقوش از نظم خاصی پیروی نمیاست. تر و بسیار شلوغ

ای بر روی لبه شکل آویزان از لبه، نقوش لکهتوان به نقوش دندانیهای دیگر میمایهمشکی است. از نقش پهن

 اشاره کرد. ویژه در درون ظرف()به ـ مانند و نقوش اره
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 آباد جدیدهای وکیل. انواع سفال3تصویر 

 

 ضحاک، جوزجان و رودبال /های نیمۀ دوم هزارۀ چهارم و نیمۀ اول هزارۀ سومفرهنگ . 2-5

کون، ارتباط منطقۀ شرق فارس با حوضۀ رود کر محدود شده و در نهایت به ظهور رسد پس از دورۀ بَبه نظر می

های لپویی در حوضۀ آباد از لحاظ فرم شبیه سفالهای وکیلشود. هر چند سفالمنجر می محلیهای فرهنگ

های منطقۀ شرق آباد، فرهنگاست. تا دورۀ وکیل محلینوع تزیین به کار گرفته شده کامالً  امارود کر است، 

نامشخص  یتا حدود وزهفارس تا حدود زیادی قابل تمیز است، اما پس از این دوره وضعیت فرهنگی این ح

بنابراین تمیز دادن  در منطقۀ شرق فارس کاوش نشده،ای از این دوران تا کنون هیچ محوطه که است. از آنجایی

گونه سفال بانشی شاخص، های آن، بسیار دشوار است. هیچبودن سفال محلیهای مختلف، با توجه به فرهنگ

های بانشی، از شرق فارس شناسایی نشده است. بنابراین، به نظر مانند ساغرهای بلند با آمیزۀ کاه و سینی

ود کر و شرق فارس در این دوره وجود نداشته است. سه داری میان حوضۀ ررسد ارتباط مستقیم و دامنهمی

رسد مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ چهارم و نیمۀ اول گونه سفال در منطقۀ شرق فارس وجود دارد که به نظر می

 هزارۀ سوم پ. م است:
 شن  ای با آمیزۀهای نخودی و قرمز با پوشش گلی قهوهاست که از نوع سفال« ضحاک»های اول، سفال گونه

تُل »ز نام و کاه است. مغز این گونه سفال در بسیاری از موارد بصورت اکسیده است. نام این گونه برگرفته ا

 (.6)نگ. ک. به تصویر  در دشت فسا است« ضحاک

  های نخودی ـ سفید با آمیزۀ شن زیاد ترین گونۀ آن خمرهاست که مهم« جوزجان»های نوع گونۀ دوم، سفال

های مذکور در نزدیکی ای با سفالگونه برگرفته از نام روستایی در دشت داراب است که محوطهاست. نام این 

   واقع شده است. آن 

 های نخودی و قرمز با آمیزۀ شن زیاد و گاهی با است که شامل سفال« رودبال»های نوع گونۀ سوم، سفال

ۀ شن زیاد و منقوش است که فقط دو سفال نخودی با آمیز ،های این گونهپوشش گلی است. یکی از سفال

دست آمده است. یکی از محوطۀ شاخصی که این نوع سفال از آن شناسایی شده بود در نزدیکی قطعه از آن به

 نام رودبال برای آن انتخاب شد. دلیل همین  رودخانۀ رودبال در دشت داراب قرار داشت که به
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 گلیان /نیمۀ هزارۀ سوم پ. م فرهنگ .3-5

فرهنگی شرق فارس در نیمۀ هزارۀ سوم پ. م تا حدودی متفاوت از حوضۀ رود کر است. در این برهۀ  وضعیت

های دشت فسا یک سنت سفالی خاصی شناسایی شده که از لحاظ شکل، بافت و زمانی، در یکی از گورستان

ی کاوش شد، ا توسط توللّۀ پیشین کامالً متمایز است. گورهای این گورستان که ابتدهای دورتزیینات، با سفال

. این سنت سفالی با توجه به شناسایی (1338 ،یتوللّ) دار منقوش همراه بودهای زیادی از نوع ساده و لولهبا خمره

در بررسی میروشیجی  .(6ک. به تصویر )ن معرفی شد« جلیان»آن در کنار روستای جلیان/ گلیان به عنوان سفال 

یک فرهنگ نوسنگی با سفال هم در شرق فارس، به نام جلیان معرفی شده است. برای اینکه نام این دو فرهنگ 

 شود.معرفی می« گلیان»، در اینجا با عنوان محلیپ. م زارۀ سوم با هم اشتباه گرفته نشود، نام فرهنگ نیمۀ ه

ای روشن و تیره ای روشن و پوشش گلی رقیق نخودی، قهوهقهوه ساز با خمیرۀهای گلیان بطور کلی دستسفال

های قرمز نیز قابل مشاهده است که این ها سفال. البته در میان آن(Miroschedji, 1974: 19-64 ک.)ن است

ای تیره و های گلیان به رنگ قهوهنوع بیشتر دارای نقوش طنابی برجسته است. نقوش ایجاد شده بر روی سفال

از  بیشترشود. نقوش است که در برخی از موارد فقط شانۀ ظرف و گاهی تمامی بخش ظرف را شامل می مشکی

 های شکار است.نوع هندسی و نقوش موضوعی مانند صحنه

 

 کفتری /نیمۀ دوم هزارۀ سوم پ. مفرهنگ  .4-5

پ. م محدود شده بود، در ۀ شرق فارس با حوضۀ رود کر که از هزارۀ چهارم زرسد ارتباط فرهنگی حوبه نظر می

های بیشتر شامل سفال دوره در شرق فارس،های شناسایی شده از این سفالشود. دورۀ کفتری دوباره برقرار می

های نخودی منقوش به ندرت . سفال(4تصویر ) نخودی با آمیزۀ شن زیاد و پوشش گلی غلیظ قرمز صیقلی است

آباد است. با این حال، با دورۀ کفتری در شرق فارس، تپه وکیلتنها محوطه کاوش شده از است.  شناسایی شده

گونه توان از این فرهنگ در این حوضه ارائه داد. هیچتوجه به وسعت اندک کاوش، چشم انداز روشن و کاملی نمی

های شرق فارس، و دیگر محوطهاز این محوطه ویژه با نقوش پرنده، ، بهسفال نخودی ظریف منقوش کفتری

 شناسایی نشد. 
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 صیقلی کفتریقرمز های نخودی با پوشش گلی . طرح سفال4تصویر 

 

 های چهارم و سوم پ. م . تحوالت فرهنگی و الگوهای استقراری شرق فارس در هزاره6

معرفی « بیزدان»و « جلیان»توسط میروشیجی به عنوان  شرق فارسنوسنگی با سفال  هایفرهنگترین قدیم

های نوع جلیان . سفالشناسایی شده استهای فسا و داراب دره ترتیب از به هاهای سفالی آنگونه شده که

دست آمده بهمحوطه  2از ( های نخودی صیقلی منقوشسفال)محوطه و بیزدان  11از ( های قرمز براق منقوشسفال)

و  زمان با دورۀ موشکیهمرسد های محلی هستند، به نظر میهای جلیان و بیزدان که فرهنگفرهنگ. است

ها واقع شده ها و چشمهبیشتر در کنار رودخانهمنطقه استقرارهای نوسنگی در حوضۀ رود کر است.  جریشاید 

بیشترین  اند.ها دسترسی داشتهای است که به راحتی هم به دشت و هم به کوهپایهها به گونهو موقعیت آن

محوطه  43محوطه است. از این تعداد،  71 کون بامربوط به دورۀ بَفارس مار استقرارهای پیش از تاریخ شرق ش

دهد که جمعیت این حوضه محوطه در دراب واقع شده است. این افزایش شمار استقرارها، نشان می 28 و در فسا

بار ارتباط  نخستینون برای کرسد در دورۀ بطور ناگهانی افزایش یافته است. به نظر میبسنگی در دورۀ مس

شود. استقرارهای بکون نیز مانند دورۀ نوسنگی بیشتر شرق فارس و حوضۀ رود کر برقرار می میانای تردهگس

های یاری زمینرودخانه را کنترل کرده و برای آب در حاشیۀ رودخانه قرار دارد که احتماالً با ایجاد بندهایی آب

گیرد جدید است که استقرارهایی در حاشیۀ دشت شکل می بَکون. فقط در دورۀ شده استاستفاده می کشاورزی

به اقتصاد معیشتی مبتنی بر  بخشی از جامعه نوردگر تحولی در شیوۀ معیشت و روی آشاید بیان الگوکه این 

 پروری باشد. دام

های شاخص کند. سفالمی تجربهمتمایزی را کمابیش ، شرق فارس یک روند فرهنگی بَکونپس از دورۀ 

 .دست نیامده استهای شرق فارس بهشناسایی شده، در دره های دیگرو دره لپویی که در حوضۀ رود کر قرمز
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از  ، اماهای لپویی استکند که هر چند از لحاظ شکل شبیه سفالیک گونۀ سفالی جدید ظهور می مقابلدر 

معرفی شده از « آبادوکیل»نظر تزیینات و شیوۀ پرداخت تا حدودی متفاوت است. این گونه سفال که به عنوان 

محوطه فقط یک یا دو  10البته قابل ذکر است، از (. 5تصویر ) محوطه در شرق فارس شناسایی شده است 20

آباد نسبت داد. با این حال، را به دورۀ وکیلها توان آنآباد شناسایی شده که با اطمینان نمیقطعه سفال وکیل

های ، دره(1396 ،سرخوش) های جنوبی مانند المردو از دره هاز پراکنش زیادی برخوردار بود آبادوکیل سفال

های دشت شناسایی شده است. در یکی از محوطهنیز  )حشمدار، گفتگوی خصوصی( جنوب شرق مانند بردسیر

 کاوش شده، آثار یک کف آهکی پخته شده و در بررسی سطحی (1389) علی اسدی توسطبه مدت کوتاه فسا که 

 ،ها و موقعیت این محوطه در دامنۀ کوهدست آمد. این ویژگیریز و جوش کوره به های دورسفال مقدار زیادی

رسد، در این دوره یک بوده است. به نظر می آباددر دورۀ وکیل تولید سفالفعال یک مرکز که دهد نشان می

کرده است. محل می توزیع ها را در سطح منطقه و فرامنطقهوجود داشته که سفالو یک مرکزی نظام مدیریتی 

محدود  این تپه. کاوش انجام شده در 4استهکتار  3آباد در جنوب دشت فسا با احتمالی این مرکز، تپه وکیل

که این  اشدمعماری خشتی است که شاید متعلق به گروهی ب گر ساختارهایهای استین بیانکاوش اما ،بوده

   است.  کردهنظام توزیع سفال را کنترل می

 

 
 آباد در شرق فارسوکیلنقشۀ پراکنش مکانی استقرارهای . 5 تصویر                               

 

کون کاهش بَدورۀ آباد/ لپویی در دشت فسا نسبت به طور که مشاهده شد، استقرارهای دورۀ وکیلهمان

حوضۀ رود کر، یک ون و آغاز دورۀ لپویی در کپایان دورۀ بَدهد. سامنر معتقد است که در شدیدی را نشان می
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یافته  تغییرروی پروری بر پایۀ کوچبه دام شیوۀ معیشتها اتفاق افتاده و بحران کشاورزی با شور شدن زمین

ۀ شرق فارس نیز اتفاق زهای محدود کشاورزی حو. شاید چنین بحرانی در زمین(Sumner, 1988: 23-41) است

. با این حال، در کنار کشاورزی محدود شکل گرفته استپروری در این منطقه افتاده و یک زندگی مبتنی بر دام

توانستند با کنترل آب میساکنان آن آباد در حاشیۀ رودخانه واقع شده که استقرارهای بزرگی مانند وکیل

 های فرعی به مزارع انتقال دهند. رودخانه، آب را از طریق کانال

های شاخص آباد تا حدود زیادی مبهم است. تا کنون سفالوضعیت فرهنگی شرق فارس پس از دورۀ وکیل

های مشابه اما سفالهای بانشی، از شرق فارس شناسایی نشده، بانشی، مانند ساغرهای بلند با آمیزۀ کاه و سینی

بیشترین  ،هادست آمده است. در میان این گونهجوزجان و رودبال به های ضحاک،آن از سه محوطه به نام

جان زهای نوع جوهای نوع ضحاک داشته که از فسا، داراب و سروستان شناسایی شده و سفالپراکنش را سفال

های ای که فرهنگتا کنون هیچ محوطه (.6تصویر ) ه استدست آمداز دشت داراب به تنهاو رودبال بطور محدود 

نیمۀ دوم هزارۀ چهارم و نمیۀ اول هزارۀ سوم پ. م را در خود داشته باشد، در شرق فارس کاوش نشده است. 

رسد. با این حال، بنابراین، بحث در مورد تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این دوره مشکل به نظر می

اساسی یافته و احتماالً یک زندگی مبتنی بر  حولدهد که شیوۀ معیشت تاستقرارها نشان میکاهش شدید 

رسد تُل ضحاک یک مرکز مهم در طول این دوران بوده که به نظر می در منطقه رواج یافته است. پرویدام

این دوره  قرارهایاستتمامی فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. توانسته نقش کلیدی در می

آسان  دسترسی نیز هاو احتماالً چشمه های اطرافپایهبه کوه ، امارودخانه قرار داشته نزدیکیچنان در هم

 . اندداشته
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هم دارای استقرار ضحاک و هم جوزجان،  D. 62های ضحاک، جوزجان و رودبال )محوطۀ . نقشۀ پراکنش مکانی محوطه6تصویر 

 هم دارای استقرار رودبال و هم ضحاک( D. 29محوطۀ 

 

نیمۀ دوم هزارۀ سوم در حوضۀ رود که به عنوان دورۀ انتقالی به دورۀ کفتری در نظر گرفته شده، از کارگاه 

H5 ( در ملیان شناسایی شده استMiller and Sumner, 2004: 77-89 .) سامنر معتقد است کاهش جمعیت

. از نظر سامنر یک زندگی ه استدید رخ داده بود، تا دورۀ کفتری ادامه یافتیکجانشین که در اواخر دورۀ بانش ج

رسد در (. به نظر میSumner, 2003: 54-55روی در این بازۀ زمانی در فارس وجود داشته است )مبتنی بر کوچ

های سنتاین دوره ملیان و چند محوطۀ دیگر در فارس با جمعیت اندک یکجانشینن اشغال شده بود و دارای 

محوطۀ دیگر  73سفالی خاص بودند که در نهایت منجر به ظهور سبک شاخص سفال کفتری شد که از ملیان و 

در شرق فارس، تنها یک گورستان مربوط به اواسط (. Sumner, 2003: 54-55در حوضۀ رود کر شناسایی شد )

به عنوان گلیان معرفی شده، شباهت های این گورستان که سفال هزارۀ سوم پ. م شناسایی و کاوش شده است.

بوده که با سنت سفالی متعلق به گروهی  یسفال سد این گونۀربه نظر می دارد. IVهای شوش زیادی با سفال

های پست شوشان وارد دشت متعلق به قومی بوده که از دشت یسفال سنتشاید این شوشان آشنا بوده است. 

 به این منطقه وارد شده است. ،اندکردهشوشان کوچ میپست  به دشتروهای که یا اینکه توسط کوچ فسا شده

وجود نداشته و شیوۀ  شرق فارسپ. م در  2200تا  2600استقرارهای زیادی از  رسدبه نظر می به هر روی،

 روی بوده است.پروی بر پایۀ کوچچنان داممعیشت هم

آغاز شده بود تا هزارۀ اول پ.  بَکونرسد کاهش شمار استقرارها در شرق فارس که پس از دورۀ نظر می به

شدت کاهش یافته به بَکونبا حوضۀ رود کر که پس از دورۀ  زهم ادامه داشته است. با این حال، ارتباط این حو
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ایی شده است محوطه شناس 8ز های کفتری در شرق فارس تنها اشود. سفالبود، در دورۀ کفتری باز برقرار می

های نخودی با آمیزۀ شن زیاد و ه بیشتر شامل سفالزشناسایی شده از این حو کفتری هایسفال .(7تصویر )

نشان  وضعیت گونه سفال کفتری با نقش پرنده شناسایی نشد. اینپوشش گلی غلیظ قرمز صیقلی است و هیچ

. در حوضۀ کاهش یافته استهای میانی و جدید کفتری ارتباط شرق و مرکز فارس در دوره احتماالً دهد کهمی

ها در دروۀ بانش هم دارای استقرار بوده تا از آن 11 تنهامحوطه از دورۀ کفتری شناسایی شده که  75 ،رود کر

کتار وسعت در رأس آن ه 130است. از نظر سامنر نظام استقراری دورۀ کفتری چهار رتبه داشته که ملیان با 

روستای  60قرار داشته است. این نظام شامل یک شهر )ملیان(، سه شهرک، هفت روستای بزرگ و بیش از 

و  شود(. این الگو در شرق فارس مشاهده نمیSumner 1989, 1990, 2003نک. کوچک و پراکنده بوده است )

. اندبوده های مختلف دشت پراکندهه در بخشاست ک با جمعیت کم استقرارهای کفتری شامل روستاهای کوچک

های فسا و داراب کاهش نیافته است، بنابراین باید وجود یک اگر فرض کنیم که در این دوره جمعیت دره

 شآباد نقرسد تل ضحاک و وکیلرو در منطقه را مسلم بدانیم. با این حال، به نظر میپرو کوچجمعیت دام

 منطقه داشته است. این دوره در فرایندهای مختلف کلیدی در 

 

 
 کفتری در شرق فارس پراکنش مکانی استقرارهای دورۀ. 7 تصویر

 

 گیری. نتیجه7

های شود، با کاوشهای امروزی فسا و داراب را شامل میدر شرق فارس که شهرستان شناختیمطالعات باستان

توسط م.  1971-72های بررسی فشرده در این حوضه در سال نخستینآغاز شد.  1934استین در سال 
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های مواد فرهنگی آن بصورت جزئی مورد مطالعه قرار نگرفت. به همین دلیل، فرهنگ اما ،میروشیجی انجام شد

ه، ابتدا مواد زبرای آگاهی از تحوالت فرهنگی این حوپیش از تاریخ شرق فارس ناشناخته و مبهم باقی مانده بود. 

مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تپه  ،فرهنگی بررسی میروشیجی که در مورۀ نارنجستان شیراز قرار داشت

ج مطالعۀ یاای چهارم و سوم پ. م کاوش شد. نتهآباد در دشت فسا برای شناخت تحوالت فرهنگی هزارهوکیل

الگوهای فرهنگی این ائه داد. یک چارچوب مناسبی از پیش از تاریخ منطقۀ شرق فارس ار ،مواد بررسی و کاوش

بوده و استقراهای نوسنگی آن که به عنوان جلیان و بیزدان معرفی شده در  محلی کمابیش بَکونمنطقه تا دورۀ 

ها نیز دسترسی آسان ای است که به چشمهها به گونههای فصلی و دایمی قرار دارند و موقعیت آنکنار رودخانه

شود. می اشغالهای فسا و داراب های درهاستقرارها چندین برابر شده و بیشتر بخشون کاند. در دورۀ بداشته

ها آن ها و چسبیده بهها در حاشیۀ رودخانهون نیز شبیه دورۀ نوسنگی بوده و محوطهکالگوی استقرای دورۀ ب

 گیرند. اشیۀ دست شکل میحقرار دارند. فقط در دورۀ بکون جدید است که تعدادی از استقرارها در 

های فارس طی رسد پس از دورۀ بکون شرق فارس یک روند فرهنگی متمایزی نسبت به دیگر درهبه نظر می

مز، لپویی شناسایی نشده و در عوض یک گونه سفال قر های قرمز براقسفال ،های فسا و درابکند. در درهمی

بافت و  اما ،شبیه سفال لپویی است فرمد از نظر چندست آمده که هر منقوش بهو خاکستری ساده و  نخودی

محوطه شناسایی شده  20آباد معرفی شده از ها که به عنوان وکیلها کامالً متفاوت است. این سفالنقش سفال

سامنر کاهش استقرارهای دورۀ لپویی را نتیجه یک دهد. ون نشان میککه کاهشی زیادی را نبست به دورۀ ب

شرق فارس نیز های محدود کشاورزی داند. شاید این بحران در زمینها میینبحران کشاورزی با شور شدن زم

های جنوبی فارس آباد از درههای وکیلاند. سفالآوردهروی روی امعه به زندگی کوچده و بخشی از جبه وجود آم

است. به نظر گر پراکنش وسیع این گونه سفال دست آمده که بیانهمانند بردسیر کرمان ب ایران و جنوب شرق

 آباد بوده است. در تپه وکیل کرده که مرکز آنرا کنترل می توزیعرسد یک نظام مدیریتی این نظام می

در نیمۀ دوم هزارۀ چهارم و نیمۀ اول هزارۀ سوم تا حدود زیادی مبهم است.  وضعیت فرهنگی شرق فارس

 ،های بانشیزۀ کاه و سینییمانند ساغرهای بلند با آم ،یبانش های شاخصها سفالدر هیچ یک از محوطه

که از لحاظ  دست آمدهبهی نشده است. با این حال، در چند محوطۀ شرق فارس چندین گونۀ سفال شناسایی

داراب به  فسا به عنوان ضحاک و در درۀ ها در درۀاست. این نوع سفال بانشهای بافت قابل مقایسه با سفال

یابد که شاید مانند رودبال معرفی شده است. در این دوره شمار استقرارها به شدت کاهش می عنوان جوزجان و

تل ضحاک در دشت فسا  رسدروی باشد. با این حال، به نظر میگر یک زندگی مبتنی بر کوچحوضۀ رود کر بیان

ا استقرار شناسایی شده تنه. تنقش کلیدی در این دوران در فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته اس

 ای در شرق فارسهای این گورستان که هیچ پیش زمینهاز نیمۀ هزارۀ سوم پ. م گورستان گلیان است. سفال

مده است. احتماالً دست آههای گلیان فقط از یک محوطه باست. سفال IVهای شوش نداشت، بیشتر شبیه سفال

شاید این قوم از دشت شوشان . های شوشان آشنا بوده استکه با سفال بوده متعلق به قومی هااین نوع سفال

به این  اند،کردهکوچ میدشت شوشان  هروهایی که بت سفالی توسط کوچنسه شده یا اینکه این زوارد این حو

های شود. سفال. در نیمۀ دوم هزارۀ سوم باز ارتباط شرق فارس با حوضۀ رود کر برقرار میته وارد شده اسزحو

ای نخودی با پوشش گلی غلیظ قرمز صیقلی شرق فارس بیشتر شامل سفال ه شناسایی شده از این دوره در
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 یدشا با نقوش پرنده شناسایی نشد. بنابراین،شرق فارس سفال نخودی کفتری های یک از محوطه است. در هیچ

 کفتری کاهش یافته است. یدترهای جداین ارتباط در دوره

بخشی از جامعۀ به زندگی دوره پس از دورۀ بکون و یا شاید اواخر این  در شرق فارس،رسد به نظر می

. تا دورۀ بکون ارتباط قوی داردادامه  دوران کنونی نیزتا این نظام پروی روی آورده که روی مبتنی بر دامکوچ

تر رنگشده و در دورۀ بانش کمهای بعد این ارتباط کم در دوره ، اماحوضه رود کر و شرق فارس برقرار بوده میان

ها زیادی با دشت تعاملو آباد از پویایی زیادی برخوردار بوده شود. با این حال، شرق فارس در دورۀ وکیلمی

  بوده است. محلی هایبا فرهنگای حاشیه طقۀه یک منزاین حو سپسینهای در دوره اما، جوار داشته استهم
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