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پیشگفتار
دورهٔ پــسینٔه پــیش از تــاریــخ در افــغانســتان، مــانــند دورهٔ کــهن ســنگی، تــا آن گــاهــی کــه هــیت 
بـاسـتانـشناسـی فـرانـسه دسـت بـه کـاوش در مـونـدیـگک، در پـایـان ۱۹۵۰، نـزده بـودنـد، نـاشـناس 
بـــاقـــی مـــانـــده بـــود. جـــایـــگاه پُـــراهـــمیت افـــغانســـتان در دورهٔ پـــسینٔه پـــیش از تـــاریـــخ، بـــه صـــورت 
روشـــن در کـــاوش هـــای پـــیش از تـــاریـــخی کـــه بـــاســـتانـــشناســـان شـــوروی در آســـیای مـــرکـــزی 
شــوروی انــجام داده بــودنــد و هــم چــنان کــاوش هــای بــاســتانــشناســی در بــلوچســتان و وادی 
ســند، بــه مــشاهــده رســیده بــود. امــا، هــمین دهــٔه ۱۹۵۰، بــود کــه آگــاهــی در مــورد ایــن دوره هــا 
در افـغانسـتان از دایـرهٔ فـرض هـا بـیرون شـدنـد و صـورت واقـعی را بـه خـود گـرفـتند. بـا آن هـم 
آگـــاهـــی مـــا تـــا اکـــنون بـــه انـــدازهٔ ســـر نـــاخـــن، از آن چـــی در بـــرخـــی از جـــایـــگاه هـــای کـــاوشـــی، 
صــورت گــرفــته اســت، مــی بــاشــد). شــکل ســوم.۱). بــا هــمه کــمبود هــایــی کــه در ایــن چــارچــوب 
وجــود دارنــد، آگــاهــی هــای بــه دســت آمــده بــه صــورت روشــن نــشان مــی دهــند کــه فــرهــنگ هــای 
پــیش از تــاریــخ کــه بــاشــنده گــان افــغانســتان از خــود بــه یــادگــار مــانــده انــد، دچــار دگــرگــونــی 
هـــای اجـــتماعـــی ـ فـــرهـــنگی در خـــط هـــمآهـــنگی و تـــطابـــق بـــا مـــحیط زیســـت، شـــده انـــد کـــه مـــا 
شـاهـد دو تـغییر و دگـرگـونـی در دورهٔ پـسینه پـیش از تـاریـخ، هسـتیم : رشـد اقـتصادی کـه بـر 
پـایـٔه اهـلی سـازی گـیاه هـا و جـانـداران یـا حـیوانـان، اسـتوار بـوده اسـت و تـقسیم بـندی جـامـعه 
بـــه  هـــمبود هـــا و قشـــر هـــای گـــونـــه گـــون. در ایـــن بـــررســـی، مـــا بـــه هـــمین دو دگـــرگـــونـــی ژرف، 

خواهیم پرداخت.
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 شـکل سـوم.۱. کـاوشـگاه هـا و سـاحـه هـای نـوسـنگی و عـصر بـرونـز. ۱. غـار مـا و غـار اسـپ.
۲. درهٔ کــور.۳. تــاشــقرغــان.۴. گــنجینٔه فــولــول Fullol. ۵.مــونــدیــگک. ۶. قــلعٔه ســید.۷. تــپٔه ده 
مــورزی.۸. نــادعــلی.۹. شهــر ســوخــته.۱۰. کــاوشــگاه هــای دریــای هــلمند. ۱۱. کــاوشــگاه هــای 

داشلی.

ایـــن امـــر نـــیاز شـــدیـــد هســـت کـــه در هـــمین پـــیشگفتار در مـــورد دورهٔ پـــسینه، نـــگاهـــی بـــه یـــافـــته 
هـــای داویـــس ) پـــارهٔ دوم ) در مـــورد دورهٔ کـــهن ســـنگی بـــیندازیـــم. اول از هـــمه بـــایـــد گـــفت کـــه 
اســـکان انـــسان، در ســـاحـــٔه افـــغانســـتان مـــدرن یـــا نـــو، پـــیشینٔه زیـــاد دارد. دوم ایـــن کـــه هـــمین 
شـــــکارگـــــران و مـــــیوه ـ دانـــــه چـــــینان بـــــومـــــی، بـــــه صـــــورت هـــــمیشه و دایـــــم بـــــه دگـــــرگـــــونـــــی هـــــای 
اجـــتماعـــی ـ فـــرهـــنگی بـــرابـــر بـــا تـــغییر هـــای بـــومـــی دســـت مـــی زدنـــد. از جـــانـــب دیـــگر یـــکی از 
اسـاسـی تـریـن عـنصر در دگـرگـونـی هـای بـومـی بهـره بـرداری از جـانـداران اهـلی و هـم چـنان 
مــمکن، گــیاه هــا و نــبات هــای اهــلی بــوده اســت. در ایــن زمــینه بــایــد بــه ســبب هــا و عــلت هــای  
مـتعدد و گـونـه گـون ایـن پـیش زمـینه هـا، در خـط رونـد پُـر کـژ و مـژ بـومـی نـگاه نـمود تـا آن را بـه 
بـــه حـــرکـــت مـــردمـــانـــی مـــربـــوط بـــه غـــرب افـــغانســـتان، نســـبت داد. در جـــریـــان درک جـــدی رشـــد 
فــرهــنگ پــیش از تــاریــخ در افــغانســتان کــه در دل خــود ایــن خــاک از درون رونــد بــومــی، شــکل 
گــرفــته هســت، مــا مــی تــوانــیم بــه چــی گــونــگی رفــتار انــسانــی بــه صــورت عــموم و در ایــن جــا بــه 

شکل ویژه و خاصش پی ببریم.
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رشد اهلی سازی
رونــد پُــراز فــراز و نــشیب اهــلیسازی گــیاه هــا و نــبات هــا و هــم چــنان جــانــداران یــا حــیوانــان، 
یـکی از مـهم تـریـن دگـرگـونـی هـایـی هسـت کـه بشـر در خـط دسـتآورد هـای فـنی و فـرهـنگی بـه 
آن دســت یــافــته اســت. در ایــن صــورت، مــی تــوان بــا ســه دگــرگــونــی دیــگر: اســتفاده از ابــزار 
اولــی کــه هــومُـــنیدان Homoninds، بــسیار پــیش هــا بــه کــار بــردنــد، رشــد زنــده گــی شهــری و 
رشــد اقــتصاد صــنعتی رو بــه رو شــد. هــر کــدام از ایــن دگــرگــونــی هــا و تــحول هــا تــغییر هــای 
جـدی و ژرفـی را در پـیونـد و رابـطه مـیان انـسان و مـحیط زیسـتش و هـم چـنان پـیونـد و رابـطه 
بـــا هـــمنونـــدانـــش، انـــسانـــان، مـــی نـــمایـــانـــند. گـــفت و گـــوی هـــمه جـــانـــبه ایـــن بـــخش چـــی از نـــگاه 
تـیوری و شـیوه یـا مـتود، پـیونـد نـزدیـک بـا ایـن نـگاه فشـرده بـه افـغانسـتان پـیش از تـاریـخ دارد. 
( بـــه رایـــت Wright، ۱۹۷۱ و هـــریـــس Harriss ۱۹۷۱، بـــرای نـــگاه فشـــرده بـــنگریـــد.) بـــه هـــر 
روی، بـرخـی اثـر هـای بـه دسـت آمـده از خـود افـغانسـتان، از اهـمیت مـهم نـظریـه یـی، انـدیـشه 

یی و تیوری برخوردار اند که در این بخش ها به بررسی گرفته می شوند.
بـــرای ایـــن کـــه بـــه فشـــرده یـــی پـــیش از تـــاریـــخ افـــغانســـتان و هـــمسایـــگانـــش نـــگاهـــی بـــیندازنـــد،
 ،۱۹۶۵ ،Dales ۱۹۶۹، دالــــــــــس ،Casal ۱۹۶۸، کــــــــــاســــــــــال  ،Allchin Allchin  الــــــــــچین)
دایـسن Dyson،۱۹۶۵، ویـلر Wheeler، ۱۹۶۸) هـمه بـه ایـن نـتیجه دسـت یـافـته انـد کـه رام 
کــــردن جــــانــــداران و گــــیاه هــــا نــــتیجه شــــیوه هــــا و چــــی گــــونــــگی جــــذب، پــــخش و گســــترش بــــوده 

است. تازه ترین و محتاط ترین بیان در این مورد، به فیرسروس Fairservis تعلق دارد.

٫٫در بـیان دیـگری، گـندم وحـشی مـمکن گـیاه بـومـی در افـغانسـتان بـاشـد، بـه صـورت نـمونـه، 
در هــمین دوران مــیانــسنگی، مــی تــوانســته آن را مســتقل از غــرب، اهــلی بــسازد، امــا، کشــت 
گـندم کـه در کـاوشـگاه هـای پـیشین در افـغانسـتان یـافـت شـده انـد، بـا اهـلی سـاخـنت جـو و بـز 
) هـر دو بـه صـورت بـومـی در افـغانسـتان نـبوده انـد ) مـحتمل اسـت، امـا، هـنوز مـی تـوان واژهٔ 
یــقین را بــه کــار بــرد. ایــن گــپ را نــبایــد فــرامــوش نــمود کــه تــمام رونــد پُــرخــم و پــیچ اهــلی ســازی 
از غــرب آســیا، جــایــی کــه هــمه بــه شــکل اهــلی شــده در زمــان هــای پــیش دیــده شــده اســت، بــه 
ایــــن جــــا راه یــــافــــته بــــاشــــند.،، ۱۰۵ :۱۹۷۱ )). بــــه صــــورت ظــــاهــــر، ایــــن را مــــی تــــوان٫٫ هــــالل 
بــاروری Fertile Crescent ،، ( ایــن مــفهوم را بــه گــونــٔه ٫٫ گــهوارهٔ تــمدن ،، نــیز مــی خــوانــند. 
ایــن مــنطقه، شــکل هــالل یــا مــاه نــو را دارد. در ایــن جــا بــا مــقایــسٔه جــای هــای خــشک دیــگر، 
مــــرطــــوب و زمــــین بــــاروری دارد. ایــــن هــــا شــــامــــل آســــیای غــــربــــی، وادی نــــیل و دلــــتای نــــیل مــــی 
بــاشــد. ایــن جــا بــه وســیلٔه دریــا هــای نــیل، دجــله و فــرات شــکل داده شــده اســت. ایــن مــنطقه، 
امـــروز شـــامـــل عـــراق، ســـوریـــه، لـــبنان، قـــبرس، اردن، اســـرایـــیل، فلســـطین و مـــصر مـــی بـــاشـــد. 
الـبته جـنوب تـرکـیه و غـرب ایـران را نـیز در بـر مـی گـیرد. در ایـن جـا خـط، شـیشه، چـرخ، کشـت 
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و آبــیاری، بــه مــیان آورده شــد. ص. طــرزی.) خــوانــد و عــلت اصــلی حــضور چــیز هــای اهــلی 
شــده را در افــغانســتان مــی تــوان در رونــد گســترش و جــذب خــوانــد، امــا، هــنوز زود هســت کــه 
داوری نـهایـی را ارایـه داشـت. رقـم هـا و داده هـا شـناخـته شـده در سـه کـاوشـگاه افـغانسـتان، 
هــنوز از کــمبودی جــدی رنــج مــی بــرنــد و از ایــن رو نــمی تــوان بــه نــتیجٔه نــهایــی دســت یــافــت. 
هــمچنان، آگــاهــی مــا در پــیونــد بــه تــوزیــع مــنطقه هــای طــبیعی چــیز هــای اهــلی شــده بــه شــدت 
محــــدود هســــت و از ایــــن رو، خــــط کــــشی مــــرز هــــا در چــــارچــــوب بــــه اصــــطالح ٫٫ مــــنطقه هــــا 
 ،Jarman و جـــارمـــن Higgs هســـته یـــی ،، زیـــر نـــشانـــٔه پـــرســـشی، قـــرار مـــی گـــیرد. ( هـــیگز
۱۹۷۲). بـــــه ایـــــن گـــــونـــــه بـــــه صـــــورت دقـــــیق بـــــه ســـــاحـــــه هـــــایـــــی در آســـــیای مـــــرکـــــزی شـــــوروی و 
افـغانسـتان بـه حـیث جـای هـای خـالـی مـهم در دانـش مـا در مـورد تـوزیـع چـیز هـا و نـوع هـای 
اهـلی شـده اشـاره مـی گـردد کـه نـیاز بـه بـررسـی هـای گسـتره و ژرف دارنـد.( جـارمـن، ۱۹۷۲، 
۶ ـ ۲۱) رقــم هــا و داده هــای کــم، بــه ایــن امــر اشــاره دارنــد کــه امــکان اهــلیسازی در ســاحــهٔ 
بــیرون از شــرق نــزدیــک وجــود دارد. در حــقیقت امــر، آگــاهــی هــای تــازه در مــورد اهــلیسازی، 
پـرده از یـک رونـد دراز در خـط دگـرگـونـی پـیونـد هـا و رابـطه هـا مـیان انـسان ـ حـیوان/ گـیاه، را 
نــشان مــی دهــد، تــا رخــداد ویــژه یــی در زمــان و جــای مــشخص، را در بــر بــگیرد. ایــن امــر بــه 
ایـــن مـــعنا هســـت کـــه امـــکان دگـــرگـــونـــی در بـــیش تـــر از یـــک جـــای صـــورت گـــرفـــته بـــاشـــد. ایـــن 
تـوضـیح رونـد دگـرگـونـی از سـوی بـنفورد Binford (۱۹۶۸) و فـالنـری  Flannry (۱۹۶۹) بـه 
حــیث یــک فــرضــیه ارایــه شــد و مــی تــوان آن را بــه جــای هــای بــیش تــر تــا یــک مــنطقه گســترش 
داد. (نـگاه نـمایـید بـه دوپـری Dupree، ۱۹۶۴) یـا مـمکن بـرخـی از رونـد هـای اثـر گـذار روی 
هـم، هـنوز ردیـابـی نشـده انـد کـه در ایـن دگـرگـونـی هـا نـقش داشـته انـد. بـا در نـظر داشـت ایـن 
امـکان هـا و شـرط هـا، بـه حـیث یـک چـارچـوب، بـر پـایـٔه رقـم هـا محـدود ولـی بـه شـدت مـهم، ایـن 

دگرگونی در این پاره ارزیابی شده است.
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شکل سوم.۲: الیه نگاری مقایسه یی گاوشگاه های انتخابی.

مــسالــٔه ایــن امــکان کــه افــغانســتان بــه حــیث جــایــی کــه شــاهــد اهــلیسازی گــیاه هــا و حــیوانــان 
بـوده اسـت، بـرای بـار اول بـه وسـیلٔه واویـلو Vavilov و بـوکـینین Bukinin، ( ۱۹۲۹) نـبات و 
گــیاه شــناســان شــوروی، کــه تــوانســتند تــا چــند گــونــه گــندم وحــشی را در افــغانســتان، ردیــابــی 
نـمایـند، بـه مـیان کـشیده شـد. آنـان بـه ایـن احـساس دسـت یـافـتند کـه مـمکن افـغانسـتان یـکی 
از گـهواره هـای اهـلی سـازی گـندم بـوده بـاشـد. هـنوز هـم، در مـدت ۴۵ سـال اخـیر کـه در آن 
هـا بـررسـی هـا و کـاوش هـای پـیش از تـاریـخ جـریـان یـافـته اسـت، بـررسـی مـنظم در ایـن سـاحـهٔ 
٫٫ جــهان کــهنه،، در مــورد اهــلیسازی گــیاه هــا، جــانــداران و حــیوانــان صــورت نــگرفــته اســت. 
در حـقیقت امـر تـالش هـای گسـترده یـی کـه در ایـن زمـینه در سـاحـه هـای دیـگر صـورت گـرفـته 
انـد، بـه صـورت مـقایـسه یـی، ایـن کـمبود در مـورد افـغانسـتان بـیش تـر بـه چـشم مـی خـورد. تـا 
اکـنون آگـاهـی مـا در ایـن زمـینه بـسیار محـدود انـد زیـرا کـاوش تـنها در سـه کـاوشـگاه: غـارِمـار، 
غـــارِاســـپ و درهٔ کـــور ( شـــکل ســـوم.۲)، صـــورت گـــرفـــته انـــد. ایـــن جـــا هـــا بـــه وســـیله دوپـــری کـــه 
دسـت بـه  بـررسـی هـای عـمومـی در مـورد دورهٔ کـهنسگی در افـغانسـتان زد، کـاوش شـده انـد. 
( بــــرای دیــــد فشــــرده نــــگاه کــــنید: دوپــــری، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، داویــــس Davis ۱۹۷۲ و پــــارهٔ دوم 
ایــــن اثــــر) و هــــم چــــنان بــــه هــــمه رقــــم هــــا و داده هــــایــــی کــــه در مــــورد دگــــرگــــونــــی هــــای فــــنی و 
اجـتماعـی محـلی، در ایـن سـاحـه تـا حـال بـه دسـت آمـده انـد، نـگاه نـمایـید. بـا آن کـه بـایـد صـبر 
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نــمود تــا گــزارش هــمه جــانــبه از ایــن کــاوش هــا بــه دســت بــیایــد، امــا، هــمین اکــنون داده هــای 
اولی که به دست آمده اند، مشوق بررسی های بیش تر، می باشند.

هــــمه ایــــن ســــه کــــاوشــــگاه در شــــمال افــــغانســــتان قــــرار گــــرفــــته انــــد. لــــویــــی دوپــــری، ۱۹۷۲، بــــر 
اســاس الیــه و چــینه بــندی قشــر هــای زمــین، چــنین دوره هــایــی را رده بــندی نــموده اســت : نــا 
سـفالـگری نـوسـنگی الـف و ب، سـفالـگری نـوسـنگی، و ٫٫ بـزپـرسـتی،، نـوسـنگی. مـرحـله هـای 
نــاســفالــگری نــوســنگی و ســفالــگری نــوســنگی، تــنها در غــارِمــار و غــارِاســپ دیــده شــده انــد، در 
حـــالـــی کـــه ٫٫بـــزپـــرســـتی ،، نـــوســـنگی تـــنها در درهٔ کـــور، بـــه مـــشاهـــده رســـیده اســـت. بـــه ســـبب 
تـاریـخ پـسین و خـصوصـیت ویـژه یـی کـه در ٫٫ بـزپـرسـتی،، دیـده شـده اسـت، آن را جـداگـانـه 
بـه بـررسـی مـی گـیریـم. بـا نـاسـفالـگری و سـفالـگری نـوسـنگی مـربـوط بـه غـار مـار، و غـار اسـپ، 

به صورت جدا به حیث نمایندهٔ مشترک مرحلٔه فرهنگی بومی باید برخورد نمود.
از آن جـــــایـــــی کـــــه بـــــخش مـــــهم فـــــرهـــــنگی نـــــوآوری هـــــای فـــــنی در خـــــط اهـــــلیسازی گـــــیاه هـــــا و 
جـــانـــداران اســـت، درســـت ایـــن هســـت کـــه بـــه شـــاهـــد هـــای عـــینی گـــیاه هـــای گُـــلدار و جـــانـــوران 
دســترســی داشــته بــاشــیم. نــیاز هســت تــا شــاهــد عــینی گــیاه هــای گــلدار، بــه شــمول غــله هــای 
کـــاربـــن شـــده، بـــایســـت ارزیـــابـــی گـــردد کـــه بـــا انـــدوه تـــا حـــال میســـر نشـــده اســـت. بـــا آن هـــم، 
زمــــانــــبندی گــــیاه هــــای گــــلدار کــــه بــــه وســــیلٔه پــــرکــــینز Perkins ( ۱۹۷۲) تــــرتــــیب شــــده اســــت، 
نـشان مـی دهـد کـه بـرخـی دوبـاره نـگری هـای مـهم در مـورد عـلت درونـی ایـن دگـرگـونـی هـا در 
خـط نـوع هـای قـابـل اهـلیسازی، صـورت بـگیرد. بـرای بـه دسـت آوردن تـصویـر هـمه جـانـبه، بـه 
ایـن امـر نـیاز اسـت تـا بـررسـی دوبـارهٔ دوره هـای کـهنسنگی صـورت بـگیرد. در درهٔ کـور، مـا بـه 
گـروه نـا هـمگون فـرهـنگ کـهنسنگی مـیانـه ( مـوسـتری ) از دوره هـای کـهنسنگی، دسـت یـافـته 
ایـــــم کـــــه بـــــه ۲۹۰۵۰ پـــــیش از عـــــیسا ( دوپـــــری ۱۹۷۲:۷۹) مـــــی رســـــد. در ایـــــن جـــــا بـــــه نـــــمونـــــه 
جـانـورانـی مـانـند گـوسـپند/ بـز نـاشـناخـته و مـمکن گـلٔه گـاوی بـزرگـتنی کـه اکـنون دیـگر از مـیان 
رفـــــته اســـــت، ردیـــــابـــــی شـــــده اســـــت. دریـــــافـــــت چـــــنین جـــــانـــــوران اهـــــلی در چـــــنین زمـــــان دور در 
افــــغانســــتان، نــــشانــــٔه ایــــن امــــر هســــت کــــه بهــــره بــــرداری بــــه وســــیله انــــسان در ایــــن ســــاحــــه در 
چــارچــوب گســتره جــغرافــیایــی ایــن گــونــه جــانــوران پــیش از اهــلیسازی بــوده اســت. مــهم تــر از 
هــمه، بــازمــانــدهٔ گــیاه هــای گــلدار انــد کــه در غــار مــار، و اســپ، مــربــوط بــه کــهنسنگی زبــر یــا 
بـــاالیـــی ( کـــوپـــروکـــی الـــف و ب) فـــرهـــنگی بـــه دســـت آمـــده انـــد.( پـــرکـــینز، ۱۹۷۲: ۷۳، دوپـــری 
۱۹۷۲: ۷۶-۷). بـــــرای دور تـــــریـــــن زمـــــان، یـــــک نـــــمونـــــه کـــــاربـــــنی ۱۴۶۶۵، پـــــیش از عـــــیسا، در 
کـوپـروکـی ب، بـه دسـت آمـده اسـت. در مـورد جـانـوران کـه در چـارچـوب هـمین دور فـرهـنگی بـه 
دســت آمــده انــد بــه گــوســپند، بــز، گــوســپند/ بــز، اســپ، ســگ، روبــاه، گــوزن ســرخ، گــاو/ گــوزن، 
مـی تـوان اشـاره نـمود. از هـمین اثـر هـای بـه دسـت آمـده، بـا وجـود کـمی، بـه ایـن نـتیجه دسـت 
مـی یـابـیم کـه گـذشـتگان وحـشی وجـودداشـته انـد و رونـد اهـلیسازی جـانـداران در ایـن سـاحـه 
اجـــرا شـــده و از آن  بـــه وســـیلٔه انـــسان بهـــره بـــرداری صـــورت گـــرفـــته اســـت. بـــیش تـــر ایـــن کـــه 
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تـعداد نـوع هـا بـرای اهـلیسازی کـه ( بـه هشـتاد تـا ۸۹ فـیصد مـی رسـند، هـم اکـنون شـناخـته 
شـــده انـــد. پـــرکـــینز، ۱۹۷۲: ۷۳) از ســـوی دیـــگر شـــاهـــد هـــای در دســـت انـــد کـــه از مـــیان ایـــن 
جــانــوران تــا حــدود مــعینی رونــد بهــره بــرداری انــتخابــی، صــورت گــرفــته اســت. هــمین نــمونــه هــا 
در بـسیاری از جـمهوری هـای آسـیای مـرکـزی شـوروی نـیز بـه مـشاهـده رسـیده انـد.( مـاسـون 
و ســـــریـــــانـــــیدی Sariandi،۱۹۷۲: ۱۴ـ ۳۲) ایـــــن امـــــر نـــــشان مـــــی دهـــــد کـــــه ایـــــن یـــــک پـــــدیـــــده 
انـــزوایـــی نـــبوده اســـت. بـــا آن کـــه رقـــم هـــا و داده هـــای کـــنونـــی بـــه آن مـــقدار نیســـت کـــه داوری 
مـــثبت نـــمایـــیم و بـــگویـــیم کـــه اهـــلیسازی بـــومـــی در افـــغانســـتان و ســـاحـــه هـــای نـــزدیـــک صـــورت 
گـرفـته اسـت، مـگر روشـن هسـت کـه فـرض هـای سـابـق مـبنی بـر ایـن کـه ایـن گـونـه جـانـوران در 
مـــحیط بـــومـــی یـــافـــت نشـــده و بـــایـــد کـــه در نـــتیجه گســـترش از جـــای هـــای دیـــگر صـــورت گـــرفـــته 
اســت، دیــگر دقــیق نیســتند. تــا آن گــاهــی کــه رقــم هــا و داده هــای دقــیق در مــورد حــضور و یــا 
عـــدم حـــضور گـــیاه هـــای اهـــلی بـــومـــی، بـــه دســـت نـــیایـــد، فـــرض هـــای یـــاد شـــده بـــی پـــایـــه مـــی 
نــــمایــــند. رقــــم هــــای کــــنونــــی بــــه صــــورت روشــــن مــــی نــــمایــــانــــند کــــه کــــه دگــــرگــــونــــی هــــای فــــنی و 

اجتماعی ممکن هست در داخل افغانستان، صورت گرفته باشد.
هــر دو پــرکــنز ۷۳ :۱۹۷۳ )) و دوپــری ۷۵ :۱۹۷۲ )ـ ۷۷) از مــوجــودیــت جــانــوران اهــلی شــده 
در الیـــه هـــای نـــوســـنگی نـــا ســـفالـــگری اشـــاره نـــموده انـــد. بـــا انـــدوه، نـــا هـــمآهـــنگی روشـــنی کـــه 
مــیان ســیاهــٔه جــانــورانــی کــه در دوران نــاســفالــگری نــوســنگی ب، بــه وســیله دوپــری :۱۹۷۲ ) 
۷۶) و پــرکــینز ۷۳ :۱۹۷۲ )) شــکل داده شــده اســت، وجــود دارد. چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه 
جـــــانـــــورانـــــی کـــــه بـــــا ســـــفالـــــگری نـــــوســـــنگی بـــــه وســـــیلٔه پـــــرکـــــینز تـــــرتـــــیب شـــــده اســـــت، مـــــربـــــوط بـــــه 
نــاســفالــگری نــوســنگیی ب، کــه تــوســط دوپــری شــکل داده شــده اســت، هــمخوانــی دارد. بــا آن 
هـم، یـگانـه جـانـور اهـلی کـه ایـن نـاهـمآهـنگی را بـرجسـته مـی سـازد بـه گـاو تـعلق دارد. بـه ایـن 
گـونـه گـوسـپند، بـز، و گـوسـپند/ بـز نـاشـناخـته مـربـوط بـه هـمه الیـه هـا پـیونـد داده شـده و زیـر نـام 
نـوسـنگی دسـته بـندی شـده انـد. بـه اسـتخوان هـای گـاوانـی اشـاره شـده اسـت کـه مـمکن اهـلی 
سـاخـته شـده بـاشـد. یـک سـیاهـٔه کـامـل جـانـوران وحـشی و نـا اهـل شـامـل : گـوزن سـرخ، آهـو، 
و اســپ نــیز وجــود دارد. در شــناخــت گــذشــتگان وحــشی جــانــورانــی کــه در دوران کــهنسنگی 
زبـــر اهـــلی شـــده انـــد و اهـــلیسازی کـــامـــل در دوران بـــعد ) نـــوســـنگی ) صـــورت گـــرفـــته اســـت، 

مساله سیر زمانی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
از اثـر هـای نـاسـفالـی نـوسـنگی دو آزمـایـش کـاربُـنی ) شـکل.سـوم ۳) صـورت گـرفـته اسـت کـه  
تـــاریـــخ اولـــی بـــه ۸۵۶۶ پـــیش از عـــیسا و دومـــی بـــه ۶۹۶۰ پـــیش از عـــیسا مـــی رســـند. نـــمونـــه 
بـــزرگ تـــاریـــخگذاری در دوران ســـفالـــگری نـــوســـنگی ۲۶۸۵، ۵۰۱۸، ۴۵۴۹ و ۵۲۱۴ پـــیش از 
عـیسا مـی رسـد.(اشـتباه احـصایـه یـی در شـکل سـوم ۳، نـمایـش داده شـده انـد) بـه ایـن گـونـه 
ایـــن مجـــموعـــه هـــای فـــرهـــنگی اشـــاره شـــده زمـــان نـــوســـنگی شـــش هـــزاره ! را نـــشان مـــی دهـــد. 
ســردرگــمی ایــن زمــان دراز زمــانــی آشــکار مــی گــردد کــه زمــان فــرهــنگ اســتفاده از فــلز را در 
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غــــار مــــار، کــــه از دیــــد زمــــانــــبندی پــــس تــــر هســــت، امــــا، از دیــــد الیــــه و چــــینه بــــندی، پــــیش تــــر 
۵۴۸۷ ) و ۵۰۹۱ پـــیش از عـــیسا) یـــا هـــمعصری بـــا مجـــموعـــه هـــای نـــوســـنگی، بـــشماریـــم. بـــه 
صـورت سـنتی زمـانـه هـای نـا بـه هـنجار و غـیر عـادی در هـر دو سـوی زمـانـبندی، مـمکن نـاشـی 
از آلــوده گــی نــمونــه هــا بــاشــند. بــا آن هــم، مــی تــوان تــفسیر پُــرمــعنای را در بــررســی ایــن رقــم 
هـای پـیچیده  ارایـه نـمود، اگـر بـه دو مـسالـٔه اسـاسـی و مـشکل مـربـوط، تـوجـه نـمایـیم. ایـن رقـم 
هـا در رابـطه بـه : (۱) یـک رونـد قـدیـمی و پـیش تـری بـومـیسازی در ایـن سـاحـه و (۲) تـطابـق و 
هـمسویـی هـمه جـانـبٔه انـسان در رابـطه بـه دگـرگـونـی هـای بـومـشناسـی کـه ایـن رونـد اهـلیسازی 

جانوران و گیاه ها، انجام داده اند.

�
شکل سوم.۳: زمانبندی بر اساس تاریخگذاری کاربنی برای افغانستان و َدوراَدورش.

تـنها بـه هـزارهٔ نـهم پـیش از عـیسا بـرای آغـاز رونـد اهـلیسازی بـومـی اتـکا نـمودن کـافـی نیسـت. 
ایــــن امــــر روشــــن هســــت کــــه اهــــلیسازی جــــانــــوران را مــــی تــــوان پــــیش تــــر از ( ۹۰۰۰ پــــیش از 
عـیسا) پـیونـد داد. ایـن امـر در سـاحـه  هـا و کـاوشـگاه هـایـی در غـرب نـشانـی شـده اسـت. بـا 
آن هـــم فـــرض ایـــن زمـــان یـــگانـــه اهـــمیت مـــهمی را در بـــر دارد اگـــر آن را بـــا پـــیشینان وحـــشی 
جـــانـــوران اهـــلی در کـــهنسنگی زبـــری در هـــمین جـــا هـــا، در نـــظر بـــگیریـــم. اهـــمیت یـــافـــته هـــای 
کـــهنسنگی زبـــری، اکـــنون روشـــن اســـت. ایـــن دیـــگر آشـــکار هســـت کـــه از بـــرخـــی جـــانـــداران در 
ایــن ســاحــه بــه وســیله انــسان در زمــانــه هــای اولــی بهــره بــرداری صــورت گــرفــته اســت. بــه ایــن 
گــونــه  واقــعیت روشــن کــه اهــلیسازی کــامــل در ۸۵۶۶، پــیش از عــیسا رخ داده اســت، بــیانــگر 
ایــن امــر هســت کــه آغــاز رونــد بــه زمــانــه هــای دور تــر مــی رســد. از آن جــایــی کــه خــصوصــیت 
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هـای بـیولـوجـیکی کـه اشـاره بـه اهـلیسازی ایـن جـانـداران مـی نـمایـند، روشـن شـده اسـت، ایـن 
امـر را مـی تـوان گـفت کـه ایـن رونـد اهـلیسازی پـیش از ایـن تـاریـخ، جـریـان داشـته اسـت. مـی 
تـوان بـه ایـن تـاریـخ بـه حـیث یـک ایسـتگاه مـیانـه در خـط رونـد اهـلیسازی نـگاه نـمود و بـس. بـه 
ایـن گـونـه مـی تـوان انـتظار داشـت کـه بـررسـی هـای بـیش تـر زمـان آغـاز اهـلیسازی و انـتقالـش 
را ( اگـر چـنین کـاری صـورت بـگیرد) مـمکن پـیش تـر ( مـیان ۱۴۶۶۵ و ۸۵۶۶ پـیش از عـیسا) 
را بــنمایــانــد. دریــافــت نــوع جــانــداران قــابــل اهــلیسازی و تــعین تــاریــخ اهــلیسازی کــامــل آنــان، 
پـایـه یـی انـد کـه بـر آن مـی تـوان اهـلیسازی بـومـی را فـرض نـمود. امـا، بـا افـسوس کـه تـا کـنون 
هـمین پـایـٔه اسـاسـی، بـرای دریـافـت رونـد اهـلیسازی رونـد پـیش از تـاریـخ در افـغانسـتان اسـت. 
پـــیش از آن کـــه بـــه مـــسالـــه دیـــگر، یـــعنی رابـــطه مـــیان رونـــد بـــوشـــناســـی و زمـــان دیـــرپـــای ادامـــهٔ 

فرهنگی نوسنگی، بپردازیم، باید به اثر هایی که به این امر پیوند دارد، بپردازیم.
از آگـاهـی هـای کـه تـا کـنون بـه دسـت آمـده انـد، چـیزی بـه نـام بـاقـیمانـده هـای مـعماری، بـنایـی 
و سـاخـتمانـی کـه پـیونـدی بـا نـاسـفالـگری و یـا سـفالـگری نـوسـنگی داشـته بـاشـند، دیـده نشـده 
انـــد. امـــا، از نـــمونـــه بـــرداری هـــا بـــه مـــشکل مـــی تـــوان بـــیان نـــمود کـــه در آن جـــا حـــضور مـــثبت 
غـیبت بـنایـی دیـده شـده اسـت. بـر اهـمیت مـهم ایـن عـدم حـضور بـاقـیمانـده هـای ایـن اثـر هـای 
مــعماری، مــورد بــحث قــرار خــواهــد گــرفــت. مــهم تــریــن شــاخــصی ایــن بــخش فــرهــنگی پــیچیده 
حــضور و یــا عــدم حــضور ســفالــیگری اســت. ( شــکل ســوم.۴) از دیــد الیــه و چــینه بــندی و هــم 
چـنان زمـانـبندی نـا سـفالـگری نـوسـنگی را مـی تـوان در ردهٔ پـیش قـرار داد. ایـن خـود کـار بـرد 
سـنگ اسـت کـه تـداوم مـیان نـاسـفالـگری و سـفالـگری نـوسـنگی را نـشان داده و هـم چـنان آن 
را از کــهنسنگی زبــری، جــدا مــی ســازد. در کــنار ســنگ، آن چــیز هــایــی انــد کــه از اســتخوان 
سـاخـته شـده انـد. ایـن چـیز هـای سـاخـته شـده از اسـتخوان، شـامـل ابـزار بـه شـدت سـاده یـی 
چــــون نــــاوک هــــای صــــیقل شــــده، ســــوزن هــــای ســــاده و آراســــته شــــده، درفــــش بــــرای ســــوراخ 
سـازی، کـاردک هـای کـند، مـی بـاشـند. امـا، بـه هـر روی ایـن تـنها کـاربـرد سـنگ هسـت کـه در 
ایــن گــاه، بــر فــرهــنگ ســازنــده گــی مســلط هســت و از ایــن رو بــایــد بــه صــورت مــفصل در مــورد 

سخن زده شود.
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شـکل سـوم.۴: اثـر هـای نـوسـنگی از کـاوشـگاه هـای مـغاره یـی در شـمال افـغانسـتان:(الـف)- 
(ب) تـــوتـــه هـــای از ســـفال هـــای نـــوســـنگی،(پ) تـــوتـــه هـــایـــی از٫٫ نـــوســـنگی پـــرســـتش بـــز،،(ت) 
سـوزن هـای اسـتخوانـی، سـفال هـای نـوسـنگی ؟(ث)اسـتخوان دراز سـوراخـدار،٫٫ نـوسـنگی 

پرستش بز،،(ج)سنگ نوکدار دو پایه یی، ٫٫ نوسنگی پرستش بز،،.

مـیان نـاسـفالـگری و سـفالـگری نـوسـنگی، در مـورد ابـزار سـنگی تـفاوت کـمی وجـود دارد، امـا، 
هــر دو بــاهــم بــه شــدت از هــم فــرق دارنــد بــه ویــژه هــنگامــی کــه بــا کــار هــایــی کــه در کــهنسنگی 
کـــــوپـــــروکـــــی، بـــــه مـــــشاهـــــده رســـــیده اســـــت.( دوپـــــری و داویـــــس، ۱۹۷۲: ۲۸-۳۰). ایـــــن تـــــفاوت 
هـنگامـی کـه ٫٫تـیغ هـای داسـی،، بـه ویـژه بـا نـگاهـی بـه بـل و جـالیـی کـه در آن هـا بـه اثـر درو 
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و بــریــدن گــیاه، بــه مــیان آمــده اســت، بــسیار روشــن مــی گــردنــد. دگــرگــونــی دیــگری کــه در ایــن 
اثـر هـا دیـده مـی شـونـد: سـنگ نـوکـتیز فـشار داده شـده  بـه مـانـند بـرگ نـوکـدار یـک طـرفـه، چـیز 
دیــگر هــمین ســنگ نــوکــتیز دو نــوکــه، بــسیار از تــوتــه هــای ســنگ درشــت، ســنگ نــوکــتیزی بــرای 
خـیشاوه، سـنگی کـه بـر آن چـیز دیـگری سـایـده مـی شـود، سـنگی دارای کـناره هـای تـیز بـرای 
بــــریــــدن، تــــوتــــه هــــایــــی از کــــاســــه یــــی کــــه از ســــنگ تــــلق ســــاخــــته شــــده اســــت.( دوپــــری، ۱۹۷۲: 
۷۶-۷۷) تـــوتـــه هـــای درشـــت ســـنگ کـــه در کـــهنسنگی زبـــری کـــوپـــروکـــی دیـــده شـــده، بـــا آن کـــه 
تـــعداد آن هـــا بـــسیار کـــم انـــد، امـــا وجـــود دارنـــد. دیـــگر چـــیز هـــای ســـاخـــتگی کـــه بـــا کـــوپـــروکـــی 
پـیونـد دارنـد و تـداوم در ایـن خـط را نـشان مـی دهـد: تـیغ هـای بـزرگ، سـنگ هـای نـاوکـدار، و 
سـنگ هـای صـاف کـه بـر آن هـا خـط هـایـی حـک شـده انـد. در ایـن جـا حـضور تـیغ هـای داس 
بــــه شــــدت مــــهم انــــد زیــــرا نــــشان مــــی دهــــد کــــه کــــسانــــی کــــه از اهــــلیسازی جــــانــــوران بهــــره مــــی 
گـرفـتند، از بـرخـی گـیاه هـا نـیز اسـتفاده مـی نـمودنـد. الـبته نـوع هـای گـونـه گـون تـیغ هـا و دیـگر 
و دیـگر… در چـارچـوب کـهنسنگی زبـری در جـای هـای دیـگر ( ایـران غـربـی ) هـم شـناسـایـی 
شـــده انـــد. تـــا آن گـــاهـــی کـــه مـــا بـــاقـــی مـــانـــده هـــای گـــیاهـــی را بـــررســـی نـــنمایـــم، مـــشکل هســـت 
بـگویـم کـه آیـا گـیاه هـایـی کـه مـورد بهـره بـرداری، قـرار مـی گـرفـتند، اهـلی بـودنـد یـا نـی. امـا، از 

حال و وضع عمومی می توان این فرض را نمود که این ها نیز اهلی بوده اند.
نــاســفالــگری نــوســنگی غــار مــار الــف و ب، از پــایــه و اســاس هــمانــند انــد، امــا، بــرخــی تــفاوت 
هــــــای جــــــدی هــــــم دیــــــده مــــــی شــــــونــــــد. دوپــــــری (۱۹۷۲:۷۶) تــــــوضــــــیح مــــــی دهــــــد کــــــه نــــــوســــــنگی 
نــــاســــفالــــگری الــــف، تــــعداد کــــم تــــر تــــیغ هــــای داســــی و بــــیش تــــر بــــه کــــوپــــریــــکی مــــی مــــانــــند تــــا 
نــوســنگی نــا ســفالــگری ب. از ســوی دیــگر نــوســنگی نــاســفالــگری الــف دارای ســنگ هــای دو 
تـیغه، سـنگی دارای کـناره هـای تـیز و تـوتـه هـایـی از کـاسـه یـی کـه از سـنگ تـلق سـاخـته شـده 
اســت، نیســت. در حــالــی کــه ایــن هــا در نــوســنگی نــاســفالــگری ب، دیــده شــده انــد. ایــن هــا در 
مجـموعـٔه نـوسـنگی نـاسـفالـگری غـار اسـپ دیـده نشـده انـد. سـنگ هـای نـوسـنگی نـاسـفالـگری ب 

به وسیلٔه دوپری چنین توضیح شده است:
٫٫ بـرخـی مـانـند نـوسـنگی سـفالـگری، امـا بـیش تـر تـیغ هـای داسـگونـه، سـنگ هـای هسـته یـی، 
تــــیغ هــــای ذره یــــی، ســــنگ هــــایــــی کــــه پــــایــــان و یــــا کــــناره اش خــــط خــــورده اســــت، ســــنگ هــــای 
نـوکـدار، گـاه گـهی تـیغ هـای عـقب دار. یـک تـوتـه سـنگی کـه بـر آن فـشار وارد شـده اسـت و هـم 

چنان نوک یک رویه.( ۱۹۷۲: ۷۶)،،.
هـــمینگونـــه شـــرح را مـــی تـــوان در نـــوســـنگی ســـفالـــگری در غـــار مـــار و غـــار اســـپ، دیـــد. جـــالـــب 
هســت مــتوجــه شــویــم کــه نــوســنگی ســفالــگری در غــار مــار ســنگ هــای پــارچــه، ســنگ نــوک تــیز 
بـرای خـیشاوه، سـنگ هـا زده شـده و کـاسـٔه سـنگی، دیـده نشـده انـد. احـساس عـمومـی کـه ایـن 
اثـر هـای نـوسـنگی مـی دهـند هـمانـا ادامـٔه گـذشـته انـد. از سـوی دیـگر آگـاهـی هـایـی کـه از ایـن 
سـنگ هـا بـه دسـت مـی آیـند، بـه هـیچ صـورت نـشان نـمی دهـند کـه ایـن ابـزار سـازان نـو هـمراه 
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بــا اهــلیسازی پــا بــه مــیدان گــذاشــته بــاشــند. هــم چــنان روشــن مــی گــردد کــه ایــن ســنگ هــای 
دوران نوسنگی به ادامه کار های کوپریکی صورت نگرفته است.

مـمکن ایـن را مـهم تـریـن دگـرگـونـی خـوانـد یـا ایـن کـه فـرهـنگ مـادی را بـایـد در وجـود کـاللـیگری 
(دوپـــری و کُـــلب Kolb، ۱۹۷۲) دیـــد. در گـــزارش اولـــی تـــوضـــیح کـــوتـــاهـــی در مـــورد ســـفالـــگری 
داده شـده اسـت و از ایـن رو مـشکل هسـت تـا ایـن اثـر هـای فـرهـنگی را در جـایـگاه درسـتش 

قرار داد. دوپری و کلب، توضیح کوتاه زیر را در مورد سفالگری نوسنگی می دهند:
٫٫ مــهم تــریــن نــمونــه ســنگ آهــک خــشن، نــرم، آتــش دیــده، ســایــیده شــده بــا زیــر هــموار و لــبه 
هــای ســادهٔ گــرد، مــانــند کــوزه گــکی مــی بــاشــد… دیــگری شــی پــخته شــده در آتــش بــا نــشانــهٔ 
خــط کــژ و مــژ…مــمکن بــه ایــن دوره پــیونــد داشــته بــاشــد ولــی بــاز هــم مــمکن بــیش تــر بــه پــایــان 

نوسنگی و یا پس تر یعنی آق کوپروک کالکلوتیکی رابطه بگیرد.( ۱۹۷۲:۳۳).،،
دوپـری (۱۹۷۲:۷۵) بـه ایـن سـفالـگری، کـوزه گـری و کـاللـیگری واژهٔ سـیاه را بـه کـار مـی بـرد، 
در حــالــی کــه تــصویــر هــا بــیش تــر رنــگ روشــن نــخودی را نــشان مــی دهــد ( شــکل ســوم. چــار 
الـف و ب). بـدون شـک رنـگ هـای مـختلف بـه خـاطـر آتـش هـای گـونـاگـون، بـه مـیان آمـده انـد. از 
یـک تـصویـر ( دوپـری و کُـلب ، ۱۹۷۲: ۳۴، شـکل. ۱۱۸) و مـسالـه دشـواری هـای چـینه و الیـه 
بـندی ( ۱۹۷۲:۳۳) چـنین بـر مـی آیـد کـه سـفال هـای سـخت تـر بـه دوره هـای بـعد تـعلق دارنـد. 
بـــه ایـــن گـــونـــه، در هـــنگام نـــوســـنگی ســـفالـــگری، ســـفال هـــای نـــرم، بـــیش تـــر آتـــش خـــورده و ٫٫ 
خـشن ،، انـد کـه بـه وسـیلٔه دسـت سـاخـته شـده اسـت. ( نـظر شـخصی نـویـسنده). بـه هـر حـال، 
بــایــد دقــت نــمود کــه چــیز هــای کــهن  بــر اســاس فــن تــولــیدی درشــت، نــی صــاف، قــرار دارنــد. 
بــــررســــی هــــای تــــازه ( شــــفر Shaffer، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴ الــــف) نــــشان مــــی دهــــد کــــه ایــــن ســــفال 
هـای ٫٫ درشـت و خـشن،، کـه شـکل سـبدگـونـه یـی دارنـد سـابـقه زیـادی  حـتا هـنگام دورهٔ پـیش 
از تـــاریـــخ دارنـــد. حـــضور چـــنین خـــصوصـــیت در گـــروه ســـفال هـــا بـــه دو مـــسالـــه پـــیونـــد دارنـــد: 
وظـیفٔه شـکل کـوزه و اقـتصاد بـرای تـولـید. ایـن گـونـه سـفال هـا، اگـر بـا سـفال هـای کـه از هـمان 
جـا، امـا، بـعدتـر بـه دسـت آمـده انـد، مـقایـسه نـمایـیم، بـه شـکل کـوزه محـدود مـانـده انـد.( شـفر 
۱۹۷۲: ۱۰۹، ۱۹۷  الــــف). شــــکل ایــــن گــــونــــه ســــفال هــــا بــــه کــــاســــه هــــای چُــــقر بــــا دیــــوار هــــای 
راسـت، مـرتـبان هـای سـاده یـا کـاسـه هـای چـقر ( بـشقاب ) مـی مـانـند. بـخش زیـاد ایـن ظـرف 
هـا پـوش درشـت  کـاربـنی دارنـد و  چـنین بـه نـظر مـی آیـند کـه در مـعرض آتـش بـاز قـرار داشـته 
انـــد. ایـــن شـــکل محـــدود کـــاســـه هـــا، کـــه زیـــاد دیـــده مـــی شـــونـــد و دچـــار دگـــرگـــونـــی هـــا در خـــط 
اسـتفاده و بـودن شـان بـه نـزدیـک آتـش بـاز ( الـبته در مـورد بـسیاری، امـا، نـی هـمه )، مـا را بـه 
ایـن نـتیجه مـی رسـانـد کـه ایـن گـونـه اش زیـاد مـورد اسـتفاده بـوده اسـت. شـیوهٔ سـادهٔ تـولـید و 
اقــتصادی بــودن، آن هــا را بــرای کــاربــرد روز بــه روز، مــناســب مــی ســازد. بــخش زیــاد آن هــا 
خـانـه سـاخـت بـوده انـد. حـضور زیـاد ایـن گـونـه سـفال هـا در مـدت دراز در آن زمـانـٔه بـاسـتانـی 
نــبایــد شــگفت انــگیز بــاشــد. ایــن را داده هــای کــنونــی تــایــید مــی نــمایــند. بــا شــرح ایــن فــرهــنگ 
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مـادی کـه بـا سـازه هـای پـیچیده نـوسـنگی پـیونـد دارد، بـحث مـسالـٔه تـطابـق و هـمسویـی انـسان 
را بـرابـر بـا دگـرگـونـی هـای بـومـی و در نـتیجه اهـلیسازی گـیاه هـا و جـانـداران را، بـه مـیان مـی 

آورد.
دوپـــری (۱۹۷۳:۲۶۳) در تـــالش ارایـــه تـــفسیر نـــاســـفالـــگری نـــوســـنگی و ســـفالـــگری نـــوســـنگی، 
ایـــن امـــکان را بـــه مـــیان مـــی کشـــد کـــه ایـــن گـــردآمـــده هـــای بـــاســـتانـــی از زنـــده گـــی کـــوچـــیگری 
چـراگـاهـی پـرده بـر مـی دارد. بـه هـر حـال، امـکان نـدارد کـه ایـن هـا هـویـت کـوچـیگری چـراگـاهـی 
را نــشان بــدهــد. ایــن امــر امــکان نــدارد تــا مــا بــه نــمونــه هــایــی از زنــده گــی بــا نــوع غــژدی هــای 
مــوقــتی دســت بــیابــیم. ایــن اثــر هــا هــر گــز خــصوصــیت ٫٫ کــوچــیگری ،، را کــه از خــود شــکل 
مــعینی دارد، نــشان داده نــمی تــوانــد. مــمکن ایــن اســتدالل کــاراهــایــی تــر بــاشــد کــه نــبود اثــر 
هـایـی در خـط سـاخـتمانـی و مـعماری، بـیان زنـده گـی کـوچـیگری را بـه هـمراه دارد. از سـوی 
دیـگر، بـا در نـظر داشـت عـدم کـاوش هـای هـمه جـانـبه، بـه مـا ایـن تـصویـر نـادرسـت را بـدهـد کـه 
بــگویــم پــدیــده یــی بــه شــکل مــعماری وجــود نــداشــته اســت. در نــتیجه مــا بــر حــضور گــروه هــای 
کــوچــیگر چــراگــاهــی تــاکــید نــمایــیم. از ســوی دیــگر کــس نــمی تــوانــد بــا دیــد چــند ابــزار کــار کــه 
پـیونـد بـا کشـت دارنـد ( تـیغ هـای داسـی، سـنگ آسـیاب و دیـگر و دیـگر… )، حـضور زنـده گـی 
کـوچـیگری چـراگـاهـی را رد نـمایـد. بـرخـی از ایـن ابـزار هـا مـورد نـیاز زنـده گـی در چـراگـاه هـا 
نــیز هســتند تــا گــروه هــای چــراگــاه زیســت، از آن هــا بــرای آردســازی غــله هــا کــه در تــماس بــا 
کشـــتگران بـــه دســـت مـــی آوردنـــد، اســـتفاده کـــنند و یـــا مـــمکن از ایـــن ابـــزار هـــا در خـــط آمـــاده 
ســازی نــیروی کــار بــرای کشــتگران، بهــره مــی گــرفــتند و هــم چــنان مــمکن از ایــن ابــزار بــرای 
بهـــره گـــیری از غـــله هـــای وحـــشی در زمـــین هـــا لـــلمی، اســـتفاده مـــی نـــمودنـــد. از ســـوی دیـــگر 
تـــرکـــیب ایـــن دو شـــیوه را هـــم نـــمی تـــوان رد نـــمود. مـــمکن یـــک واقـــعیت قـــابـــل ملـــس، کـــه در خـــط    
زنـده گـی کـوچـی و چـراگـاهـی قـرار مـی گـیرد ایـن هسـت کـه آنـان حـضور جـسمی در مـغاره هـا 
داشـــتند. بـــه صـــورت ســـنتی، مـــغاره، جـــای مـــناســـب بـــرای تـــوقـــف کـــوچـــیگران چـــراگـــاهـــی مـــی 
بـاشـد. هـر گـاه بـه رقـم هـای نـاچـیز کـه تـا حـال بـه دسـت آمـده انـد، تـوجـه نـمایـیم، تـوجـیه دوپـری 
از ایــن اثــر هــا کــه مــربــوط بــه وجــود گــروه هــای کــوچــی چــراگــاهــی مــی بــاشــد، بــسیار نــیرومــند 
نیسـت.  از آن جـایـی کـه حـضور گـروه هـای کـوچـی چـراگـاهـی هـمزمـان هسـت بـا شـکل گـیری 
اولـین دهـکده هـای سـاکـن کـه بـه کشـت دسـت زده انـد، بـه شـدت مـدل هـای کـنونـی اجـتماعـی ـ 
فـرهـنگی و بـومـی را در مـورد رشـد اهـلیسازی در مـنطقه هـای شهـری یـا تـمدن، دگـرگـون مـی 

سازد.( شفر، ۱۹۷۴ب، ن. د).
در روشـنی پـیشنهاد مـبنی بـر ایـن کـه اثـر هـای اولـی بـا دور کـوچـیگری پـیونـد دارنـد، تـوتـه هـای 
کـاسـٔه سـنگیی کـه از سـنگ تـلق سـاخـته شـده اسـت، بـه شـدت جـالـب مـی بـاشـد.  کـاسـه هـای 
 Lamberg - ســــاخــــته شــــده از ســــنگ تــــلق، بــــه تــــازه گــــی از ســــوی ( ملــــبرگ - کــــارلــــوفــــسکی
Karlovesky،  ۱۹۷۲الـــف، و تـــوســـی Tosi، ۱۹۷۳) بـــه حـــیث مـــهم تـــریـــن مـــال تـــجارتـــی در 
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ســراســر فــالت ایــران در پــایــان دور پــیش از تــاریــخ، شــناخــته شــده اســت. مــحتوی زمــانــبندی 
اثـر هـایـی کـه از افـغانسـتان بـه دسـت آمـده انـد، نـشان مـی دهـد کـه بـه تـاریـخ قـدیـم تـر، از آن 
چــــی مــــا پــــیش تــــر گــــمان بــــرده بــــودیــــم، مــــی رســــند. از ســــوی دیــــگر، پــــیونــــد آن هــــا بــــا مــــحتوی 
کـــوچـــیگری، چـــنین مـــعنا را در بـــر دارد کـــه چـــیز هـــای دیـــگر در خـــط مـــقایـــسه مـــانـــند( الجـــورد، 
صـــدف، شـــیشٔه ســـیاهـــی کـــه از ذوب مـــاده هـــای مـــعدنـــی در جـــریـــان آتـــشفشان یـــا الوا، شـــکل 
می گیرد) محل مهمی برای رد و بدل مال ها میان گروه های کوچی و کشتکار بوده است.
یـکی از آخـریـن واقـعیتی کـه بـایـد در نـظر گـرفـت، تـداوم زمـانـی ایـن مجـموعـٔه اثـر هـا مـی بـاشـد. 
الـبته ایـن را نـبایـد از یـاد بـرد کـه ایـن نـمونـه هـا بـه شـدت کـم انـد، امـا، خـط تـداوم را مـی تـوان 
در آن هـا بـررسـی نـمود. اگـر ایـن هـا جـریـان خـاص سـازی مـوفـقانـه در اقـتصاد چـراگـاهـی و 
چـوپـانـی را نـشان بـدهـد، پـس مـی تـوان بـه آن هـا بـه حـیث فـرهـنگ مـادی نـگاه نـمود. ایـن امـر 
بـه ویـژه در مـورد کـوچـیگران چـراگـاهـی نـشانـگر ایـن واقـعیت هسـت کـه آنـان پـیش از کـار بـرد 
ابــزار فــلزی، از آن هــا بهــره مــی گــرفــتند. تــوضــیح کــوچــیگری چــراگــاهــی را مــی تــوان در مــورد 

چیز های مربوط به ٫٫ پرستش بز در دوره نوسنگی،، به کار بست.

٫٫ پرستش بز در دورهٔ نوسنگی،،
گــــردآورده هــــا و اثــــر هــــای بــــاســــتانــــشناســــیی کــــه از درهٔ کــــور بــــه دســــت آمــــده انــــد و بــــه وســــیلهٔ 
دوپـری ( ۱۹۸۷۲، ۱۲ـ۳، ۷۹،  ۸۱ ـ ۲، ۱۹۷۳: ۲۶۴ـ۶) بـه حـیث نـوسـنگی ٫٫ پـرسـتش بـز،، 
شـناسـایـی شـده انـد، یـکی از نـمونـه هـا و مـثال هـای مـهم در خـط نـام گـذاری غـلط  بـه حـساب 
مـی رود. نـوسـنگی آن گـونـه کـه مـی دانـیم در چـارچـوب زمـان کـهن، قـرار مـی گـیرد و  هـمعصر 
بـودن فـرهـنگی بـرای ایـن اثـر هـای بـاسـتانـشناسـی، نـی هـرگـز بـا مـواد بـه دسـت آمـده و هـم از 
ســوی کــدام کــاوشــگر، تــایــید شــده اســت. دو تــاریــخگذاری کــاربــن - ۱۴ کــه در مــورد ایــن چــیز 
هـا صـورت گـرفـته اسـت و از آزمـایـش درسـتیابـی نـیز گـذشـته انـد ( دالـس Dales ) بـه ۲۱۹۰ 
و ۱۸۸۰ پـیش از عـیسا مـی رسـند. بـه ایـن گـونـه بـا ارتـباط بـه حـضور چـیزهـای فـلزی، چـنین بـر 
مــــی آیــــد کــــه هــــمعصر بــــا نــــوســــنگی نــــا ســــفالــــگری و ســــفالــــگری نیســــتند. الــــبته خــــصوصــــیت 
بــرجســته اش یــعنی مــراســم بــه گــورســپاری بــز، پــیونــد نــزدیــک بــا اثــر هــایــی کــه  پــایــان عــصر 
بــــــرونــــــز در داشــــــلی، واقــــــع شــــــمال افــــــغانســــــتان، بــــــه دســــــت آمــــــده انــــــد، دارنــــــد.(سَـــــــــــریــــــانــــــیدی 
Sarianidi، ۱۹۷۱الــف). در مــورد ایــن گــردآورده هــا در ایــن جــا گــپ زده خــواهــد شــد، زیــرا 
چـنین حـس مـی گـردد کـه  ایـن هـا نـمایـانـگر نـمونـٔه دیـگری از تـطابـق خـاص و ویـژهٔ کـوچـیگری 

چرآگاهی می باشد و حضور این همسویی و تطبق را در خط زمان نشان می دهد.
بــا انــدوه گــل هــای گــیاه داری کــه از درهٔ کــور، بــاقــی مــانــده انــد تــا کــنون بــه صــورت گســترده 
ارزیـابـی نشـده انـد و بـه بـررسـی هـمه جـانـبه یـی نـیاز دارنـد. در ایـن جـا جـانـورانـی چـون : بـز، 
گـاو، خـر وحـشی و اسـپ، از سـوی (دوپـری، ۱۹۷۲:۷۹) ثـبت شـده انـد در ایـن جـا جـانـدارن 
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وحــشی مــانــند : روبــاه، غــزال، پــرنــده گــان، مــاهــی، ســنجاب، مــوش و ســنگ پُشــت دیــده شــده 
انـــد. تـــا دریـــافـــت آگـــاهـــی هـــای بـــیش تـــر، مـــشکل هســـت تـــا در زمـــینٔه حـــضور جـــانـــوران داوری 

نمود.
بـخش زیـاد چـیز هـای سـنگی، بـه دو دسـته اسـاسـی مـی تـوانـند رده بـندی شـونـد: ( دوپـری و 

داویس Davis، ۱۹۷۲:۳۲، دوپری، ۱۹۷۲:۷۹):
٫٫…(۱) تـیغ هـای عـالـی سـنگ چـماق ( بـرخـی کـه کـار دقـیق دوبـاره بـر آن هـا صـورت گـرفـته 
اســـت)، مـــمکن تـــیغ هـــای داســـی، (۲) یـــک ســـلسله ســـنگ هـــای بـــزرگ بـــا نـــوک هـــای از ریـــزه 
ســـــنگ هـــــای تـــــیز. چـــــنین بـــــر مـــــی آیـــــد کـــــه از هـــــر دو کـــــناره اش هـــــمراه بـــــا کـــــنارهٔ افـــــقی اش، 

استفادهٔ گسترده صورت می گرفته است…،،
ابـزار سـنگی دیـگر شـامـل : تـبر هـای سـنگی یـا فـلزی بـدون دسـته، کـاردی کـه از سـنگ ورقـی 
سِــــــلِت بــه دســت آمــده و  هــم چــنان گــردنــبند، نــاوک شکســته از ســنگ یــشمی، تــریــشه گــری از 
ســنگ ســلت، تــیغ هــای ســنگ آهــک و مهــره (اســتوانــه یــی)، چــرخــه هــایــی از ســنگ تــلق، تــوتــه 
هـای گـردنـبند از شـیشه الوا ؟، چـکشی از سـنگ سـیاه الوا و بـرخـی ابـزار هـای سـاخـته شـده 
از ســـــنگ هـــــا کـــــوارتـــــزی. ابـــــزار هـــــای اســـــتخوانـــــی : دروش یـــــا درفـــــش، ســـــوزن هـــــا، اســـــکنه، 
صـیقلگر، اسـتخوان زانـوی گـوسـپند و یـک اسـتخوان دراز کـار شـده کـه مـمکن بـرای آلـٔه زیـنتی 
بــــوده بــــاشــــد یــــا تــــعویــــذ. هــــم چــــنان در ایــــن جــــا صــــدفــــی یــــا ٫٫ســــنگ آهــــک ،، بــــه مــــانــــند مهــــره 
ســوراخــدار مــمکن بــرای زیــنت. چــنین بــه نــظر مــی رســد کــه ایــن آلــه هــای دســتساز، جــز ابــزار 
هـــای عـــمومـــی انـــد کـــه تـــفاوت زیـــادی بـــا آن هـــایـــی کـــه پـــیش تـــر بـــه نـــوســـنگی ســـفالـــگری و یـــا 
نـاسـفالـگری نسـبت داده شـده بـودنـد، نـدارد. الـبته سـه دسـتٔه ابـزار نـود انـد کـه بـا نـوسـنگی ٫٫ 

بز پرستی،، در پیوند اند و تفاوت جدی با ابزار اولی دارند.
دســــته و گــــروه اول، ابــــزار فــــلزی انــــد. ســــه تــــوتــــه بــــرونــــز دارای قــــلعی کــــم کــــه مــــربــــوط بــــه ابــــزار 
گـــــردآوری شـــــده ( کـــــالـــــی Caley، ۱۹۷۲: ۴۵-۶) مـــــی بـــــاشـــــند. ایـــــن دو تـــــوتـــــه گـــــک بـــــخشی 
ازسـنجاق انـد در حـالـی کـه سـوم،٫٫ … سـه گـوشـه یـی کـارشـده یـی اسـت از یـک مـیله کـه در 
یــک ســو شکســته اســت و در بــخش دیــگر شــکل مخــروطــی را دارا مــی بــاشــد.( کــالــی، ۱۹۷۲: 
۴۵). کـالـی، پـس از بـررسـی بـه ایـن نـتیجه دسـت یـافـت کـه ایـن ابـزار هـا مـمکن بـه وسـیله مـردم 
محـــــــل ( افـــــــغانســـــــتان ) ســـــــاخـــــــته شـــــــده بـــــــاشـــــــد. شـــــــاخـــــــص مـــــــهم گـــــــروه دوم ایـــــــن ابـــــــزار هـــــــای 
دســتساخــت، حــضور بــاقــیمانــدهٔ مــعماری بــه شــکل جــای ســوراخ یــک دیــرک یــا تــیر کــه چــنین 

نمایی دارد :
٫٫ یـک سـلسله سـوراخ هـای دیـرک بـه تـعداد ۸۰ تـا، کـه بـا قـطر هـای ۲ تـا ۴ سـانـتی مـتر در 
مـدخـل مـغاره دیـده شـده انـد کـه مـمکن بـرای آویـزان نـمودن چـیزی در آشـپزخـانـه، بـادگـیر و یـا 
هـم پـناهـگاه دیـگری، جـدا کـردن پـوسـت و دیـگر دیـگر… مـورد اسـتفاده قـرار مـی گـرفـته اسـت. 

) دوپری، و کُلب، ۱۹۷۲: ۵-۳۴).،،
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حـضور چـنین دیـرک هـا نـمایـانـگر امـکان وجـود خـیمه، بـه ویـژه بـا نـگاهـی بـه  تـعبیر کـوچـیگری 
چــراگــاه هــا، در ایــن مــرحــله، مــی بــاشــد. آخــریــن تــفاوتــی کــه ایــن ابــزار دســتساخــت، در ایــن 
گـــروه دارد، ٫٫ گـــور هـــای بـــز ،، مـــی بـــاشـــد. از آن هـــا ایـــن ابـــزار بـــه دســـت آمـــده و نـــمایـــانـــگر    
٫٫ پـرسـتش بـز،، در دوران نـوسـنگی مـی بـاشـد. بـا انـدوه کـه بـه خـاطـر نـوع اولـی ایـن گـزارش، 

شرح این گور ها به صورت فشرده چنین اند:
٫٫ ســه گــوری کــه بــا نــیت و قــصد بــرای بــزان اهــلی درســت شــده انــد، بــه دســت آمــده انــد. دو 
اســکلیت بــی ســر و در یــکی جــمجمه بــا مــفصل وجــود دارد… دقــیق در زیــر گــور ســوم، تــوتــه 
هـــــای جـــــمجٔه و چـــــند تـــــا اســـــتخوان دراز یـــــک یـــــا دو کـــــودک کـــــشف گـــــردیـــــد). دوپـــــری، و کـــــلب، 

،،.(۳۴- ۵ :۱۹۷۲
ایـن کـه حـضور ایـن گـور هـا را مـی تـوان ُمهـر ٫٫ پـرسـتش،، زد، هـنوز بـایـد بـحث گسـترده یـی 
صـورت بـگیرد. بـه هـر روی، حـضور گـورهـای بـزان اهـلی کـه بـا نـیت و قـصد سـاخـته شـده انـد، 

نقش پُراهمیت این جانور را در درون گروه اجتماعی، نشان می دهد.
هــنوز وقــت هســت کــه بــررســی کــُلب را در مــورد ســفال هــا را کــه نــی تــوضــیح هــمه جــانــبه داده 
اســت و نــی هــم بــا تــصویــر هــا  آن را هــمراه ســاخــته اســت، تــایــید نــمود. شــرح زیــر از ســفال 

های نوسنگی ٫٫پرستش بز،، داده شده است:
٫٫ ســفال هــای نــوســنگی درهٔ کــور، بــه شــدت بــا آن چــی در آق کــوپــروک، بــه دســت آمــده انــد، 
تــفاوت دارد بــارز تــریــن را کــُلب بــه نــام بــابــا درویــش ســیاه نــام نــهاده اســت. ایــن ظــرف بــسیار 
خـــشن، از نـــوع ســـنگ کـــلسیمدار کـــه بـــا آتـــش پـــخته شـــده بـــاشـــد، ســـاخـــته شـــده اســـت.  شـــکل 
کـوزه کـلولـه یـی را بـا گـردن مـیانـه کـه لـبه هـایـش کـمی بـاال رفـته دارد. بـسیاری از تـوتـه هـا رنـگ 
سـرخ خـاکسـتری دارد کـه مـمکن بـه خـاطـر گـونـه گـونـی آتـشی بـاشـد کـه آن را پـخته انـد. بـر آن 
خـط هـای زیـنتی، نـشانـه هـا وعـالمـه هـایـی هـندسـی بـه شـکل فـیته، خـط هـای مـوازی، کـژ و مـژ، 
زاویــه هــا نــیز بــر آن نــقش یــافــته، شــکل زیــنه یــی بــر آن دیــده مــی شــود و جــای جــای اش نــیز 
چــقوریــی دارد… در بــرخــی تــوتــه هــا از انگشــت دســت بــرای زیــنت بــخشی بهــره گــرفــته شــده 
اســــت و در بــــخش درونــــی فــــشار تــــکه و ســــبد نــــیز دیــــده مــــی شــــود). دوپــــری، و کــــلب، ۱۹۷۲: 

.(۳۴
در کــــنار شــــرح بــــاال، دوپــــری ۱۹۷۲:۷۹ )) از حــــضور تــــوتــــه هــــای ســــوراخشــــدهٔ ســــفال هــــا و 
تـــعداد زیـــادی ظـــرف هـــای مـــتروک نـــیز یـــادآوری مـــی نـــمایـــد. آن گـــونـــه کـــه شـــرح داده شـــد، بـــه 
اســتثنای بــرخــی آرایــش هــندســی، مــیان ســفال هــای نــوســنگی٫٫ پــرســتش بــز،، و ســفالــگری 
نــوســنگی وجــود نــدارد: هــر دو بــه ظــاهــر امــر ظــرف هــای دســتساز انــد کــه بــه صــورت درشــت 
پـخته شـده انـد و بـراسـاس هـمان شـیوهٔ مـرتـبان هـای کـلولـه سـاخـته شـده انـد.  ادامـٔه اسـاسـی 
ایــن کــار، مــمکن مــرهــون ایــن امــر انــد کــه ایــن هــا بــه نــیاز هــای اولــی ابــزار کــار در زنــده گــی 
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کــوچــیگری، پــاســخ مــی داده انــد، زیــرا بــه آســانــی ســاخــته مــی شــدنــد و ظــرفــی بــرای هــر گــونــه 
کار شمرده می شدند). شفر، ۱۹۷۴ الف: ۶-۱۵۳).

 شــرح کــوتــاه بــاال در مــورد ٫٫ بــز پــرســتی،، در دوران نــوســنگی درهٔ کــور، در بــر گــیرنــدهٔ تــمام 
رقـــم هـــا کـــنونـــی انـــد. حـــضور ایـــن ابـــزار در زمـــان آخـــر پـــیش از تـــاریـــخ، نـــمایـــشگر ادامـــٔه دراز 
مـدت تـطابـق و هـمسویـی ویـژه بـا بـومـگرایـی َدوراَدور مـی بـاشـد. از سـوی دیـگر، هـمانـندی در 
فـرهـنگ مـادی (گـور هـای بـز) و هـمزمـانـی زمـانـبندی بـا گـردآورده هـای فـرهـنگی دیـگر و بـخش 
هــای ســاکــن در داشــلی، چــنین مــعنا دارد کــه پــیونــد درونــی و اثــر گــذارنــدهٔ هــمه جــانــبه یــی بــه 

شدت جدی میان کردار کوچیان چراگاهی و کشت گران ساکن، جریان یافته است.

کشتگران ساکن
    تـا ایـن جـا بـحث، بـر بـررسـی هـای یـافـته هـا و گـردآوری هـای بـاسـتانـشناسـی در چـارچـوب 
گـروه هـای ویـژهٔ کـوچـی چـراگـاه هـا، مـتمرکـز بـوده اسـت. از دیـد قـومـشناسـی ایـن امـر روشـن 
اسـت کـه کـوچـیان چـراگـاه بـه صـورت ویـژه، تـوانسـتند تـا جـریـان اثـر پـذیـری گـروه هـای مـختلف 
از یـــکدیـــگر را مـــیان شـــان شـــکل دهـــند. ( بـــارت، Barth، ۱۹۶۱). بـــه ایـــن گـــونـــه، چـــنین فـــرض 
مــی شــود کــه اهــلیسازی گــیاه هــا و جــانــداران در هــمان مــرحــلٔه اول کشــت یــکجایــی بــه دلــیل 
رخـــداد هـــای بـــومـــی و مـــحیطی،  صـــورت گـــرفـــت کـــه در نـــتیجه رشـــد الزم و ویـــژه یـــی را بـــرای  
تـــهیه مـــاده هـــای نـــو  بـــرای زنـــده گـــی بـــه وجـــود آورد. ایـــن امـــر بـــر پـــایـــٔه کشـــت در ســـکونـــتگاه و 
کـوچـیگری چـراگـاهـی جـریـان یـافـت.( شَــــــِفر، ۱۹۷۴ب، ن.د.). در ایـن نـقطه بـه صـورت مـنطقی 
مــی تــوان شــاهــدی بــرای وجــود چــنین کشــتگران، را بــه مــیان کــشید. از دیــد بــاســتانــشناســی 
ایـــن چـــنین دهـــگانـــان ســـاکـــن، بـــه صـــورت روشـــن بـــا کـــوچـــیگران چـــراگـــاهـــی بـــا حـــضور کـــنونـــی 
دهـکده هـای سـاکـن ازنـگاه مـاده هـای کشـت و ابـزار هـای دسـتساز، تـفاوت نـمودنـد. تـا کـنون 
در افـغانسـتان، حـتا یـک دهـکده، نـشانـی نشـده اسـت کـه بـا ابـزاری کـه پـیش تـر در مـورد گـپ 
زده شـد، مـعاصـر بـوده بـاشـد. الـبته ایـن کـمبود نـاشـی از نـمونـه هـای کـمی انـد کـه تـا کـنون بـه 
دســـــت آمـــــده انـــــد. وضـــــع و حـــــال کـــــنونـــــی بـــــررســـــی هـــــای پـــــیش از تـــــاریـــــخ در افـــــغانســـــتان، در 
بــرگــیرنــدهٔ ایــن واقــعیت هســت کــه بــایــد دیــده بــه راه کــشف چــنین امــری بــود. در ایــن مــورد یــک 
ســلسله تــپه هــایــی کــه در شــمال کــوه هــندوکــش در تــاشــقرغــان کــه بــا ابــزار ســنگی ریــزه یــی و 
دیـگر چـیز هـای دسـتساز، پـوشـیده انـد، بـیانـگر حـضور کشـتگران اولـی مـی بـاشـند.( دوپـری،
۱۹۶۷:۱۲ و نـامـه هـای شـخصی). بـدون شـک کـاوش هـای بـعدی چـنین تـپه هـایـی را در جـای 
هـای دیـگر نـیز مـی نـمایـانـد. هـم چـنان امـید زیـاد بـه بـررسـی سـطح زیـری هـزارهـا تـپه یـی انـد 
کــه در شــمال و جــنوب هــندوکــش، قــرار دارنــد کــه نــمایــانــگر حــضور کشــتگری مــی بــاشــند. هــم 
چـنان نـیاز هسـت تـا بـه آن سـوی مـرز هـای افـغانسـتان نـگاه نـمود کـه مـمکن تـصویـر دیـگری از 

این گروه ها ارایه نمایند.



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

مــمکن بــزرگ تــریــن نــماد فــرهــنگی در ایــن زمــینه از آســیای مــرکــزی شــوروی مــربــوط بــه یــافــته 
هــای فــرهــگنیی بــاشــد کــه بــه نــام جــیتون Djeitun ( مــاســون و سَـــــــریــانــیدی، ۱۹۷۲: ۳۴ـ۴۶) 
یــاد مــی گــردد. فــرهــنگ جــیتون بــر پــایــٔه نــزدیــکی، و هــم چــنان بــه خــاطــر مــاده هــای فــرهــنگی و 
رشــــــــــد هــــــــــمانــــــــــند کــــــــــه در آخــــــــــر دوره هــــــــــای پــــــــــیش از تــــــــــاریــــــــــخ دارد، انــــــــــتخاب شــــــــــده اســــــــــت.
 ،Tosi ۱۹۷۳،و تــوســی Lamberg-Karlovsky ملــبرگ ـ کــارلــوســکی Biscion،بــیسیون )
مــیودو،Meadow ۱۹۷۳، پــیگوت Wheeler ۱۹۷۴،۱۹۵۰،Piggott،۱۹۶۸، تــوســی ۹۶۹، 
۱۹۷۳). چــنین فــرض صــورت مــی گــیرد کــه مــمکن هــمانــندی ایــن فــرهــنگ نــتیجه رونــد فــرهــنگی 
بـومـی، بـه شـمول ایـن بـخش افـغانسـتان، بـاشـد، هـم چـنان مـی تـوان ایـن فـرض را ارایـه نـمود 
کـه ایـن گـونـه هـمانـندی در دوره هـای پـیش تـر هـم بـوده بـاشـد. شـرح کـوتـاه فـرهـنگ جـیتون در 
ایـن جـا گـنجانـیده مـی شـود تـا خـال آگـاهـی را کـه کـمبود بـررسـی و کـاوش در مـورد ایـن فـرهـنگ 

در افغانستان، به میان آورده است، تا اندازه یی پُر نماید.
فـــرهـــنگ جـــیتون آن گـــونـــه کـــه مـــاســـون و سَـــــــریـــانـــیدی  (۱۹۷۲) گـــفته انـــد، در بـــخش هـــای گـــونـــه 
گــون کــاوشــگاه هــا و ســاحــه هــای تــرکمنســتان، شــناخــته شــده انــد. ایــن فــرهــنگ، چــند مــرحــله 
رشـد را پشـت سـر گـذاشـته اسـت کـه آخـریـن آن ۵۰۵۰ پـیش از عـیسا را نـشان مـی دهـد. ایـن 
امــر بــا نــوســنگی ســفالــگری و نــا ســفالــگری افــغانســتان، هــمعصر اســت. بــقیه هــای دانــه هــای 
جــو اهــلی و گــندم و هــم چــنان گــوســپند اهــلی و بــز در کــاوشــگاه هــای جــیتون، شــناخــته شــده 
انــد. بــه هــر صــورت در آغــاز ایــن رشــد، شــکار هــمچنان بــه اهــمیت خــویــش ادامــه داده اســت. 
ایـن امـر بـا دریـافـت گـونـه هـای جـانـوران وحـشی ) غـزال، خـوک، خـر، گـوسـپند، روبـاه و گـرگ) 

به شدت روشن گردیده است.
خــانــه هــا در فــرهــنگ جــیتون دارای مــعیار یــگانــه یــی از دیــد انــدازه هــا، بــعد هــا و ســاخــتمان  
هـمراه بـا نـمای بـیرونـی و نـقشه بـوده و بـخش زیـاد دارا نـمای هـمسان انـد. خـانـه هـا از خشـت 
خـام و شـکل شـان مـثلث و یـا مـربـع بـوده انـد. سـاخـتمان اجـاق هـای داخـلی نـزدیـک دروازه و 
بـه سـوی راسـتش قـرا داشـته انـد. بـخش زیـاد خـانـه هـا بـه بـخش هـای داخـلی تـقسیم شـده انـد 
و دارای گــدام و چــاه هــای ذخــیره بــوده انــد. در مــرحــله هــای اولــی، زمــین خــانــه هــا و دیــوارهــا 
گـاه گـهی بـا مخـلوطـی از آهـک یـا گـل نـازک پـوشـیده و بـرخـی هـم رنـگ آمـیزی شـده انـد. انـدازه 
مـیانـه ایـن خـانـه هـا ۲۰ تـا ۳۰ مـتر مـربـع بـوده انـد. هـر خـانـه حـولـیی خـارج از آن داشـته اسـت. 
ایــن حــویــلی هــا از دیــد انــدازه گــونــاگــون بــوده انــد و بــسیار مــوقــع هــا دو گــروه ســاکــن بــا هــم 
شـریـک بـوده انـد. مـاسـون و سَــــــریـانـیدی، در کـنار شـرح سـاخـتار حـویـلی بـه  بـخش هـای دیـگر 

هم پرداخته اند:
٫٫در بـــخش هـــای مـــختلف ایـــن دهـــکده، ســـاخـــت و ســـاز هـــای کـــشف شـــده انـــد کـــه نـــمایـــانـــگر 
ســنگپیایــه یــی ســکویــی انــد کــه بــرای گــدام غــله هــای بــه کــار مــی رفــته انــد. آن هــا از دو دیــوار 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

مــوازی بــا هــم چــنان بــلند ســاخــته شــده انــد کــه امــکان رســیدن هــوا بــه غــله هــا داده مــی شــده 
است.،، ۱۹۷۲:۳۸ )).

در کـنار حـاشـیه هـای نـشیمنگاه هـا، دیـوار هـای لـک تـری بـا مـقایـسٔه آنـانـی کـه بـرای سـاکـنان، 
یـا حـویـلی بـیرونـی سـاخـته شـده انـد، بـرپـا شـده انـد. ایـن هـا بـه ایـن گـونـه حـویـلیی را بـه مـیان 

می آورند. اما، هنوز دیواری که نشیمنگاه را محاصره نموده باشد، کشف نشده اند.
در ایـن جـا اسـاسـی تـریـن ابـزار کـار سـنگ تـوتـه هـای کـوچـک، بـه شـکل تـیغه هـا و نـماد هـای 
هــندســی ( ذوزنــقه یــی، هــالل گــونــه و مــثلث)  مــی بــاشــند. مــهم تــریــن ابــزاری کــه از ایــن ریــزه 
ســنگ هــا ســاخــته شــده انــد ســنگ هــایــی بــرای تــراش، ســوراخــکن، حــکگر و تــیغه هــای داســی 
انــد. در زمــان پــس تــر، مــسالــه قــابــل تــوجــه، کــمبود ابــزار ســنگی و ازدیــاد ابــزار بــزرگ کــار بــه 
ویـژه  تـیغه هـای دنـدانـه و کـنگره دار داس هـا مـی بـاشـند. بـررسـی هـای بـخش هـای پـاره گـی 
نــشان مــی دهــند کــه از بــخش زیــاد تــراشــه گــرهــا بــرای پــوســتکشی جــانــوران و یــا دبــاغــی کــار 
مـی گـرفـته انـد. بـسیار کـم ابـزاری دیـده شـده انـد کـه از سـنگ تـراش یـا صـیقل شـده کـار گـرفـته 
بـاشـند. در ایـن جـا کـم تـر سـنگ هـا دایـره یـی و نـازک، سـنگ سـنگین بـرای مـیده نـمودن و یـا 
هـــاون، آســـیاب دســـتی ســـاده، تـــبر و تـــیشه ســـنگی دیـــده شـــده انـــد. ابـــزار اســـتخوانـــی مـــانـــند 
دروش، ســـوزن هـــا، اســـتخوان هـــا نـــوکـــدار، گـــلمالـــه ســـاده و گـــاه گـــهی اســـتخوان شـــانـــه بـــرای 
تـراش، وجـود داشـته انـد. چـیز هـای دگـیر نـاسـفالـی، مـانـند دانـه هـا ( از اسـتخوان، صـدف و 
سـنگ هـای نـیمه قـیمتی) دیـده شـده انـد. بـرخـی از ایـن سـنگ هـا پـیکره هـای جـانـوران را دارا 

می باشند.
ســفالــی هــای جــیتون بــسیار مــهم بــوده نــمایــشگر، رشــد فــن ایــن صــنعت مــی بــاشــد. هــمه ایــن 
ســـفال هـــا یـــا ســـاخـــت دســـت انـــد و یـــا بـــه وســـیله چـــرخ بـــسیار آهســـته کـــه از خـــمیره گـــل و زیـــر  
حــرارت ســخت شــده انــد، مــی بــاشــند. شــکل  ظــرف هــا بــه شــمول مــرتــبان هــای کــلکولــه، کــاســه 
هـا و حـتا جـام هـای آبـنوشـنی هـمرنـگ انـد. نـقش هـا در خـط هـمان شـکل هـای هـندسـی سـرخ 
رنــگ بــا زمــینه هــای زرد، ســیر مــی نــمایــد. در بــرخــی مــورد هــا آراســتگی هــای ســطح بــیرونــی 
صــیقل داده شــده انــد. در اول، بــخش زیــاد نــقش هــا بــا خــط هــای مــوجــی مــوازی کــژ و مــژ بــا 
شــکل هــای قــوســی صــورت گــرفــته اســت و مــثلث هــا در آن هــا بــه نــدرت دیــده مــی شــونــد. در 
مـرحـلٔه بـعد تـر، ایـن شـکل هـای جـای شـان را بـه شـکل هـای مـثلثی، نـقطه گـذاری و مسـتطیلی 

می دهند. در آخر:
٫٫ …آرایـش و نـقاشـی  سـفال هـا و ظـرف هـای چـینی در مـرحـلٔه سـوم، تـوتـه تـوتـه و یـا بـسیار 
کـوچـک مـی گـردنـد و  در بـسیار مـورد هـا بـه داخـل ظـرف هـا نـیز راه مـی یـابـند. آراسـتگی هـا 
شــــکل مــــوج هــــای کــــوتــــاه، خــــط هــــای کــــژ و مــــژ و درخــــت مــــانــــند را مــــی گــــیرد.،، ( مــــاســــون و 

سریانیدی. ۱۹۷۲:۴۰).
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بـرخـی دیـگر از کـار هـای دسـتی کـه از گـل سـاخـته مـی شـدنـد شـامـل : لـوحـه هـای دایـره یـی، 
مهـــره هـــای گـــرد و مـــربـــع بـــرای بـــازی، گـــردنـــبند و هـــم چـــنان، پـــیکره هـــا. ایـــن مـــجسمه هـــا مـــی 
تـــوانســـته بـــه گـــونـــٔه شـــکل جـــانـــوری و یـــا انـــسانـــی بـــاشـــند. از مـــیان جـــانـــوران مـــی تـــوان بـــه بـــز ـ 
گـوسـپند و گـاو وحـشی اشـاره نـمود. شـکل هـای انـسانـی بـه گـونـٔه چهـره انـسان کـه بـه صـورت 
هــموار و نشســته ( قــیافــه زن؟) ، ســاخــته مــی شــده اســت. در مــورد ایــن پــیکره هــا و مــجسمه  

ها، به حیث نکته های مهم در دوره های پسین پیش از تاریخ گپ زده می شود.
بــرداشــت عــمومــیی کــه مــی تــوان از فــرهــنگ جــیتون گــرفــت ایــن هســت کــه در آن پیشــرفــت قــابــل 
مـــالحـــظه یـــی در بـــخش زراعـــت و کشـــت دیـــده مـــی شـــود. ایـــن امـــر در خـــط تـــطابـــق بـــا حـــال و 
وضـــع زیســـتبومـــی ادامـــه داشـــته اســـت. حـــضور ســـنگ هـــای نـــیم قـــیمتی از آن مـــیان فـــیروزه، 
نـــــشانـــــگر تـــــماس چـــــند جـــــانـــــبه بـــــا بـــــیرون ایـــــن ســـــاحـــــه مـــــی بـــــاشـــــد. بـــــا آن کـــــه فـــــرهـــــنگ ویـــــژه 
بـــاســـتانـــشناســـی را نـــمی تـــوان در افـــغانســـتان نـــشانـــی نـــمود، امـــا، ایـــن نـــظر وجـــود دارد کـــه 

فرهنگ همانندی در این جا بوده است.
مـا بـه فـرهـنگ هـای دیـگری بـه جـز جـیتون کـه بـتوان آن را بـه مـقایـسه گـرفـت، دسـترسـی نـداریـم. 
دورهٔ شـشم در تـپٔه یـحیا ( ملـبرگ ـ کـارلـوسـکی، ۱۹۷۰، ملـبرگ ـ کـارلـوسـکی و تـوسـی، ۱۹۷۳) 
نـــمونـــه دیـــگری از نـــگاه نـــزدیـــکی جـــغرافـــیایـــی، فـــرهـــنگ اولـــی کشـــت را (۳۸۰۰ ـ۴۵۰۰ پـــیش از 
عـــیسا) نـــشان مـــی دهـــد. امـــا، ایـــن فـــرهـــنگ، نـــی  پـــیش تـــر از جـــیتون هســـت و هـــم چـــنان ایـــن 
ســاحــٔه جــنوب شــرق ایــران نــمی تــوانــد نــزدیــکی فــرهــنگی را بــا رشــد دوره هــای پــسین پــیش از 
تـاریـخ در افـغانسـتان و آسـیای مـرکـزی شـوروی را در بـر داشـته بـاشـد. هـمانـندی مـیان دوره 
شـشم تـپٔه یـحیا و امـکان رشـد در افـغانسـتان گـمراه کـننده اسـت.. الـبته در ایـن جـا مجـموعـهٔ 
فــرهــنگی دیــگری کــه مــی تــوانــد هــمانــند رشــد فــرهــنگی در افــغانســتان بــاشــد، دوره یــک و دوم، 

کِلی (ده) گلمحمد می باشد.( فیرسرویس، ۱۹۵۶).
ده گلمحـــمد اول و دوم، در شهـــرک کـــویـــتٔه بـــلوچســـتان پـــاکســـتان کـــه در نـــزدیـــکی هـــای مـــرز و 
شهـــر کـــندهـــار کـــه از دیـــد دورهٔ پـــیش از تـــاریـــخ، بـــسیار مـــهم هســـت، قـــرار دارد. وادی کـــویـــته، 
مـانـند آسـیای مـرکـزی شـوروی، پـیونـد نـزدیـک رشـد فـرهـنگی را بـا افـغانسـتان در دورهٔ پـسین 
پـیش از تـاریـخ نـشان مـی دهـد. بـه ایـن گـونـه مـی تـوان هـمانـندهـایـی را مـیان اثـر هـایـی کـه از 
وادی کـویـته بـه دسـت آمـده انـد، بـا آسـیای مـرکـزی دیـد. بـا انـدوه کـه بـرخـی از نـاسـازگـاری هـا 
در تـفسیر ایـن مـاده هـا، از دیـد شـیوهٔ کـاوشـی و کـمبود زیـاد چـیز هـای بـه دسـت آمـده، وجـود 
دارنـد. تـنها ایـن فـیرسـرویـس ( ۱۹۵۶، ۱۹۵۹) بـود کـه مـیان  دورهٔ اول و دوم ده گلمحـمد، در 
وجـــود ســـفال هـــا، تـــفاوت را شـــناســـایـــی نـــمود. در دورهٔ اول ده گلمحـــمد، از وجـــود ظـــرف هـــای 
سـفالـی هـر گـز خـبری نـبود. در دورهٔ دوم ده گلمحـمد، خـالف ایـن امـر مـا بـه مـقدار زیـاد ظـرف 
هــای گــونــه گــون ســفالــی بــر مــی خــوریــم. بــه صــورت روشــن تــقسیم بــندی مجــموعــٔه فــرهــنگی ده 
گلمحـــمد دوم، ســـوم و چـــارم بـــر اســـاس تـــفاوت هـــایـــی از نـــگاه ظـــرف هـــا ســـفالـــی بـــوده و بـــس. 
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دالــــس،( ۱۹۶۵: ۲۶۰-۱) و مُـــــغل Mughal (۱۹۷۰:۲۶۱- ۸) در حــــالــــی کــــه ارزش دورهٔ اول 
ده گلمحـمد را بـه حـیث یـک مـرحـله رشـد فـرهـنگی مـشخص، تـایـید نـمود، از سـوی دیـگر، دوره 
ســازی پــیهم ده گلمحــمد دوم وچــارم را رد نــمود. هــر دو، دالــس و مُـــغل، نــی تــنها اســاس کــار 
فـیرسـرویـس را در ایـن جـا کـه بـر خـط جـدایـی گـونـه یـی ظـرف هـای سـفالـی، سـیر مـی نـمود، رد 
نــمودنــد، بــل، ایــن مــسالــه را کــه آیــا ایــن تــقسیمبندی بــر کــیفیت تــاریــخی و زمــانــبندی گــونــه هــا 
صـورت گـرفـته اسـت، زیـر پـرسـش بـردنـد : هـر دو اسـتدالل نـمودنـد کـه مـی تـوان ده گلمحـمد را 
بـه حـیث یـک وجـود فـرهـنگی بـه رسـمیت شـناخـت، امـا، بـایـد گـفت کـه ده گلمحـمد دوم تـا چـارم، 
نـــمایـــنگر یـــک مـــرحـــله واحـــد رشـــد مـــی بـــاشـــد. بـــه تـــازه گـــی فـــیرســـرویـــس ( ۱۹۷۱:۱۳۷، شـــماره 
۲۹) کـمی بـر دیـدگـاه اولـیش تجـدیـد نـظر نـمود، و بـه دلـیل نـمونـه هـای کـم بـه ایـن نـتیجه رسـید 
کــه ده گلمحــمد اول و دوم، بــه یــک مــرحــله واحــدی تــعلق دارنــد کــه  هــمان مجــموعــٔه فــرهــنگی را 
بـیان مـی دارنـد، در حـالـی کـه مـی تـوان مـیان دوره سـوم و پنجـم ده گلمحـمد، تـفاوت گـذاشـت. 
یـگانـه راه حـل بـرای ایـن گـونـه تـفسیر هـا و بـرداشـت هـا، کـاوش هـای بـیش تـر مـی بـاشـد. تـا آن 
گـاهـی کـه کـاوش هـای بـیش تـر صـورت بـگیرد، ایـن نـقطه مـی تـوانـد تـفسیر هـای تـازه یـی بـیابـد 
و نـــگاه هـــای نـــویـــی را بـــه مـــیان بـــیاورد. بـــه یـــاد بـــیاوریـــم کـــه تـــفسیری پـــذیـــرفـــته شـــد و بـــعد دیـــد 
دیـگری نـیز : ایـن کـه فـیرسـرویـس بـه تـازه گـی هـا تـرکـیب ده گلمحـمد یـک و دو را بـه یـک مـرحـله 
واحــــد فــــرهــــنگی، در حــــالــــی کــــه بــــا دالــــس و مــــغول، بــــه ایــــن امــــر مــــوافــــقت نــــمود کــــه مــــمکن ده 
گلمحــمد ســوم و چــارم را بــتوان مــرحــله واحــد دیــگر فــرهــنگی پــذیــرف، قــد بــر افــراشــت. بــا تــوجــه 
بـه مـواد کـم، ایـن تـوافـق بـا فـیرسـرویـس، صـورت گـرفـت کـه حـضور و یـا عـدم حـضور ظـرف هـای 
سـفالـی از دیـد هـمسانـی بـا دسـته  هـای دیـگر سـاخـته هـای دسـتی نـمی تـوانـد نـمایـانـگر وجـود 
یـک فـرهـنگ جـداگـانـه یـی بـاشـد. اهـمیت ده گلمحـمد اول و دوم ایـن هسـت کـه نـشان مـی دهـد 
کــــه یــــک گــــروه مــــردم کشــــتگر ســــاکــــن کــــه بــــا شــــدت بــــه اهــــلیسازی وابســــته بــــودنــــد، در ایــــن جــــا 
حــضور داشــته انــد. تــرکــیب ده گلمحــمد اول و دوم، اهــمیت ابــزار ســاخــت دســت را در بــرابــر 
ظــرف هــایــی کــه بــه وســیله چــرخ  ســاخــته مــی شــده انــد، نــشان مــی دهــد. ایــن فــرضــیٔه جــدی 
هســت کــه ظــرف هــای دســتساز از دیــد زمــانــبندی، اول تــر هســتند  و فــن ٫٫ ســاده ،، یــا بــه 
زبــان دیــگر، فــرهــنگ بــی پــیرایــه و ابــتدایــی را نــشان مــی دهــند. بــررســی هــای تــازه ( دکــاردی 
DiCardi،۱۹۷۰، شــفر، ۱۹۷۲،الــف۱۹۷۴، مشــتی از خــروار) بــه صــورت روشــن نــشان مــی 
دهــند کــه ظــرف هــا دســتساز، حــتا ظــرف هــایــی کــه بــا ســبد بــر آن هــا شــکل ایــجاد کــرده انــد، 
نـمایـانـگر زمـانـبندی دراز را در بـرگـرفـته و بـا ظـرف هـای سـاخـت چـرخ پـیونـد خـورده انـد. چـنین 
بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه ظـــرف هـــای دســـتساخـــت، بـــر خـــط واقـــعیت هـــای اقـــتصادی - کـــنشی، بـــا 
مـــقایـــسه ظـــرف هـــایـــی از دیـــد فـــنی ـ زمـــانـــبدی بـــه تـــر، جـــریـــان مـــی یـــافـــته انـــد. در آخـــر، مـــا،        
ده گلمحـــمد دو را از ســـوم، را از دیـــد پـــدیـــداری ابـــزار فـــلزی کـــه بـــعد تـــر صـــورت گـــرفـــت، جـــدا 
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نـموده ایـم. بـر اهـمیت ایـن مـسالـه بـعد تـر سـخن زده مـی شـود. حـال فشـردهٔ ده گلمحـد اول و 
دوم را ارایه می داریم.

کــــاوش هــــای در ده گــــل محــــمد، بــــسیار محــــدود بــــوده اســــت.( یــــک اشــــاریــــه هــــفتاد و پــــنج مــــتر 
مــکعب و ژرفــای ۷ مــتر). از ایــن رو دشــوار هســت تــا دســت بــه کــار بــیش تــری بــزنــیم، جــز ایــن 
کــه بــگویــم کــه در آن، حــضور اثــرهــای گــونــه گــون فــرهــنگی دیــده مــی شــونــد. ســاخــتمان هــای 
اولـی اسـکان در ایـن جـا از پَـسخه، و بـوریـا و کـاه  سـاخـته شـده و در حـالـی کـه در گـل محـمد 
دوم، خشــت گــلی و کــاه گــل بــه کــار رفــته انــد. مــا بــه ســاخــتمان هــای مــتعدد بــرخــوردیــم، امــا، 
کـاوش هـای محـدود مـانـع آن شـد تـا بـه شـرح بـیش تـر دسـت بـیابـیم. ابـزار سـنگی شـامـل سـنگ 
مـیده کـن ( مـانـند سـنگ آسـیاب و دسـتٔه هـاون) و هـم چـنان تـیغه هـای سـنگی تـیز تـوتـه شـده، 
تـیغه هـای داس، سـنگتراش، تـوتـه یـی از سـنگ چـقماق، تـریـشه گـری از سـنگ چـقماق، سـنگ 
قــیمتی یــشم و عــقیق. کــاربــرد اســتخوان محــدود بــوده  تــنها بــه شــکل دروش یــا درفــش، نــقطه 
گـذاری و سـوراخـگر یـافـت شـده انـد. بـررسـی آخـر نـی تـنها حـضور جـانـداری مـانـند گـوسـپند/ 

بز را نشان می دهد، بل گاو هم دیده می شود.
امـا، از هـمه مـهم تـر چـیز دسـتساز  هـمانـا ظـرف سـفالـی مـی بـاشـد. کـوزه گـری در سـطح ده 
گــل محــمد دوم، آن هــم بــسیار کــم و محــدود اســت. ( ایــن امــر در یــک و هــفتاد و پــنج ســانــتی 
مـتر مـکعبی و ژرفـای دو مـتر، دیـده شـده اسـت. ) از آن جـایـی کـه شـرح و بـحث فـیرسـرویـس 
در مــورد بــررســی هــای ظــرف هــا، در ایــن جــا مــوردی نــدارد، بــه آن نــمی پــردازیــم. هــمین بــس 
هسـت کـه بـایـد یـادآور شـویـم کـه بـه تـعداد بیسـت شـکل مـختلف در سـیاهـٔه ده گـل محـمد دوم، 
وجـــود دارنـــد کـــه بـــرتـــریـــن بـــخش آن دســـتساز مـــی بـــاشـــند. یـــکی از ایـــن هـــا هـــمانـــی اســـت کـــه 
فــشار ســبد در آن دیــده مــی شــود و دیــگری دارای ســطح لــشم و صــیقل شــده کــه بــر آن رنــگ 
سـرخ بـه کـار رفـته و شـکل مسـلط در ایـن جـا هـمان کـاسـه بـاز مـی بـاشـد. هـمه ایـن شـکل هـا، 
بـــعد در ده گـــل محـــمد ســـوم و چـــارم، مـــرحـــله یـــی کـــه نـــمایـــشگر درجـــٔه عـــالـــی فـــرهـــنگ تـــداوم را 

نشان می دهد، تکرار شده اند.
از دیـد زمـانـبندی، کـلی گـل محـمد اول و دوم، بـسیار بـعد تـر از جـیتون، شـکل گـرفـته انـد، امـا، 
تـمام شـاهـد هـایـی کـه در دسـترس مـا قـرار دارنـد از یـک سـاحـه واحـد و یـگانـه یـی مـی بـاشـد. 
کـــــلی (ده) گـــــل محـــــمد اول ( فـــــیرســـــرویـــــس، ۱۹۷۱: ۳۹۶) از دیـــــد زمـــــانـــــبندی کـــــاربـــــن چـــــارده 
بــــررســــی شــــده و ۳۴۶۸، ۳۶۸۸ و ۳۷۱۲، پــــیش از عــــیسا را در بــــر مــــی گــــیرد. اگــــر درســــتی 
ســـازی هـــای زمـــانـــی نـــو را در نـــظر بـــگیریـــم مـــی تـــوان گـــفت کـــه کـــلی گـــل محـــمد اول، بـــه نـــیمهٔ 
هــزارهٔ پنجــم پــیش از عــیسا ( بــر اســاس دالــس، ۱۹۷۳: ۱۵۹، بــه ۴۵۰۰ پــیش از عــیسا مــی 

رسد.)
بــا آن کــه  رقــم و داده در بــلوچســتان پــاکســتان محــدود و تــیت و پــراگــنده انــد، هــرگــاه مــا داده 
هـای آسـیای مـرکـزی شـوروی را در نـظر بـگیریـم بـه ایـن نـتیجه مـی رسـیم کـه گـروه هـای سـاکـن 
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در زراعـت در مـرز هـای افـغانسـتان حـضور داشـته انـد. هـیچ دلـیلی وجـود نـدارد، تـا آن گـاهـی 
کــه بــررســی هــای آیــنده در هــمین شــکل جــریــان بــیابــد و بــه کــشف نــوی در داخــل افــغانســتان 
مــدرن، دســت نــیابــد، بــه ایــن نــتیجه گــیری شــک نــمود. پــس مــی تــوان گــفت کــه رابــطه و پــیونــد 
فــرهــنگی مــتقابــل و اثــر گــذار در هــر دو بــخش جــیتون ( مــاســون و سَـــــــریــانــیدی، ۱۹۷۲: ۴۵ ـ 
۶) و کـــلی گـــل محـــمد اول و دوم ( دالـــس، ۱۹۶۵ و مُــــغل، ۱۹۷۰، ۲۶۱ ـ ۹۲) جـــریـــان داشـــته 
اسـت. بـا آن هـم، در کـنار ایـن بـخش، یـک جـای دیـگری هـم در پـاکسـتان هسـت کـه مـمکن آرام 
آرام ثـابـت گـردد کـه بـه رشـد و انـکشاف هـای در افـغانسـتان پـیونـد داشـته اسـت و آن : گـومـله 
Gumla، ( دانـــی، ۱۹۷۰ـ Gomal ۷۱) مـــی بـــاشـــد کـــه در وادی گـــومـــل، یـــکی از اســـاســـی 
تـریـن راه هـا مـیان وادی سـند و ـ شـرق  طـرزی ـ افـغانسـتان در بـخش نـهایـی پـیش از تـاریـخ 

و تاریخ، قرار داشته است.
از ایـن سـبب در ایـن جـا گـومـله را در نـظر مـی گـیریـم کـه بـخش زیـاد پـیکره هـای زن و بـرخـی 
از ظــــرف هــــای مــــربــــوط بــــه بــــخش هــــای بــــعدی کــــلی گــــل محــــمد اول و دوم، هــــمانــــندی شــــگفت 
انــگیزی ـ اگــر وارد نشــده بــاشــند ـ بــا افــغانســتان دارد. بــا آن هــم  در ایــن نــکته در بــحثی کــه 
تــنها بــر مــرحــلٔه اول بــه وســیله دانــی ( ۱۹۷۰ـ ۷۱: ۱۶۸) در مــقایــسه بــا کــلی گــل محــمد اول، 
صــورت گــرفــته اســت، مــی تــوان ابــزاز نــگرانــی نــمود. هــیچ ســاخــتاری در ایــن مــرحــله، بــه جــز 
تـنور هـای بـزرگ دایـره یـی، یـا اجـاق هـایـی بـرای کـباب، دیـده نـمی شـود. بـازمـانـدهٔ جـانـدارانـی 
کـه دیـده شـده انـد، گـوسـپند/ بـز و گـاو اهـلی انـد.( ۱۹۷۰- ۷۱: ۴۱). از ایـن دوره هـیچ ظـرفـی 
بـــه دســـت نـــیامـــده اســـت. بـــخش زیـــاد افـــزار دســـتساز هـــمانـــا ســـنگی انـــد. از آن مـــیان ســـنگ 
چــقماق، تــیغه هــای دو ســو، دروش هــا و بــریــده گــرهــا. بــخش زیــاد از ایــن ابــزار کــه بــه وســیلهٔ 
دانـی شـناخـته شـده انـد، هـمانـا ابـزار سـنگی ریـزه انـد. ابـزار هـای مـیده گـر : آسـیاب دسـتی 
بـــه شـــدت کـــوچـــک، ســـنگ هـــایـــی کـــه مـــالـــش شـــده انـــد، ســـنگ هـــای تـــوپ گـــونـــه و  هـــاون. دانـــی 
( ۱۹۷۰ـ ۷۱: ۴۱-۲) چـــنین مـــی گـــویـــد کـــه ایـــن مـــرحـــله نـــفوس و مـــردمـــان بـــه شـــدت حـــرکـــی را 
نــشان مــی دهــد، اشــاره یــی کــه در بــخش اولــی ایــن بــاب، از آن ســخن زده ایــم. بــا انــدوه کــه 

این بخش به وسیله تاریخیاب کاربن چارده، بررسی نشده است.
نـــگاه فشـــرده بـــه فـــرهـــنگ جـــیتون، کـــلی گـــل محـــمد اول و دوم و گـــومـــله اول، مـــمکن هســـت کـــه 
تــصویــر زراعــتگران ســاکــن اولــی را در افــغانســتان بــرای مــا نــشان بــدهــد. آن گــاه کــه مــجتمع 
هـای فـرهـنگی هـمزمـان روشـن گـردیـد، ایـن هـا هـم چـنان از هـمانـندی و گـونـه گـونـی ایـن گـروه 
هــا پــرده بــر مــی دارد. انــتقال بــه وضــع اســتفاده از مــواد حــیاتــی وابســته بــه بهــره بــرداری از 
نـبات هـا، گـیاه هـا و جـانـداران اهـلی مـی بـاشـد کـه در نـتیجٔه شـکل گـیری گـروه هـای کـوچـی و 
کشـــــتکاری، پـــــا در مـــــیان مـــــی گـــــذارد. بـــــا آن هـــــم ایـــــن انـــــتقال و دگـــــرگـــــونـــــی رونـــــد دیـــــگری از 
دگــرگــونــی هــای فــرهــنگی، اقــتصادی و بــومــزیــی را بــه مــیان مــی آورد. ایــن امــر تــطابــق هــا و 
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هـمخوانـی هـای پـیچیده یـی را کـه خـود راه را بـرای دگـرگـونـی مـهم دیـگری کـه مـی تـوان آن را  
زنده گی در چارچوب الیه بندی اجتماعی خواند، فراهم می سازد.

رشد جامعه، با الیه های اجتماعی  
پــدیــدهٔ فــرهــنگیی کــه زیــر نــام و عــنوان ٫٫ جــامــعٔه قشــردار،، در ایــن جــا مــورد بــحث قــرار مــی 
گــــیرد، بــــه صــــورت ســــنتی زیــــر نــــام تــــمدن، هــــمبود هــــای شهــــری، دولــــت هــــای دســــت نــــخورده و 
ابــتدایــی، یــا هــمبود پــیچیده، خــوانــده مــی شــود. بــا یــاری ایــن مــقولــه هــا و مــفهوم هــای ســنتی 
تــالش صــورت گــرفــته اســت تــا مــیان اثــرهــای دســتنخورده و مجــموعــه هــای پــیچیده یــی کــه بــه 
وسـیلٔه انـسان سـاخـته شـده انـد، خـط روشـن و مـرز دقـیق بـکشند. ایـن امـر نـشان مـی دهـد کـه 
چــی دگــرگــونــی مــهمی در ایــن زمــینه رخ داده اســت! ایــن را کــه مــی تــوان در خــط٫٫بــرخــورد 
سـاخـته گـی،، دسـته بـندی نـمود، رضـایـت بـسیاری را بـه ویـژه بشـرشـناسـان را فـراهـم نـنموده 
اســـت، زیـــرا آنـــان در جـــریـــان بـــررســـی هـــای مـــقایـــسه یـــی مـــتوجـــه شـــده انـــد کـــه ایـــن اثـــر هـــای 
سـاخـتگی و / یـا نـهاد هـای اجـتماعـی ـ فـرهـنگی مـربـوط شـان، ٫٫… بـه شـکل هـای گـونـه گـون 
 ،Wheatly در فـــرهـــنگ هـــای مـــختلف و زمـــان هـــای مـــتفاوت، تـــرکـــیب یـــافـــته اســـت.،، ( وتـــلی
۱۹۷۲:۶۲۳) تـا بـتوانـند هـمبود هـا و جـامـعه هـای الیـه دار را بـه وجـود بـیاورنـد. افـزون بـر آن، 
تـاکـید زیـاد بـر هـویـتیابـی از ایـن واقـعیت کـه چـنین مـرکـز هـای انـتقال در جـریـان دگـرگـونـی در 
مـــناســـبت هـــای و رابـــطه هـــای اجـــتماعـــی ـ فـــرهـــنگی در یـــک مـــحتوی ویـــژه، فـــاصـــله مـــی گـــیرد.
( بــرای بــحث بــیش تــر نــگاه نــمایــید بــه ســرویــس xi :۱۹۷۵ ،Elmar Service ـ ۲۰). بــحث 
دراز دامــن در مــورد بــخش هــای انــدیــشه یــی و تــیوری در مــورد تــعریــف ایــن امــر، رونــدی کــه 
مـسوول الیـه و قشـربـندی جـامـعه اسـت، فـرا از چـارچـوب ایـن فـصل مـی بـاشـد.( بـا آن هـم بـه 
ســرویــس، ۱۹۷۵، نــگاه نــمایــید). در ایــن جــا الزم هســت تــا کــه بــگویــیم کــه جــامــعه الیــه بــندی 

چی معنا دارد و در باستانشناسی چی کاربردی دارد؟
بـا دیـد فـریـد Fried (۱۹۶۷:۱۸۶)، یـک هـمبود الیـه بـندی شـده چـنین اسـت،٫٫ …آن هـمبود 
و جــامــعه یــی کــه عــضوان هــمسن و هــمجنس بــه ســرچــشمه هــای اســاســی بــرای تــامــین زنــده 
گــی، مــوقــعیت بــرابــر نــداشــته بــاشــند.،، بــا دیــد فــریــد، ســرچــشمه هــا و مــنبع هــای اســاســی در 
ایــن جــا، بــه مــعنای خــود ســرمــایــه یــا مــنبع اســت نــی مــاده هــای مــصرفــی. بــه ایــن گــونــه مــا بــا 
مــقدار زیــاد غــذا و یــا ابــزار ســر و کــار نــداریــم، بــل بــا مــنبع اســاســی ( زمــین زراعــتی و / بــا 
جــانــداران و ســرچــشمٔه مــاده هــای خــام بــرای تــولــید ابــزار کــار) درگــیر هســتیم. بــا آن هــم در 

نگاه باستانشناسی بیانگر درجه یی از دسترسی به این منبع های اساسی، می باشد.
بـا تـوجـه بـه داده هـای کـمی در مـورد افـغانسـتان، حـضور افـزار فـلزی بـه ایـن مـعنا هسـت کـه 
انـتقال بـه جـامـعه و هـمبود قشـربـندی شـده صـورت گـرفـته اسـت و یـا مـی گـیرد. ایـن مـسالـه کـه 
ابـــزار فـــلزی را نـــمایـــانـــگر جـــامـــعٔه قشـــربـــندی شـــده بـــپنداریـــم، مـــمکن ایـــن پـــرســـش را بـــه مـــیان 
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بـیاورد کـه مـا بـه ٫٫ تـعیین فـنی ،، بـاور داریـم و ایـن را از یـاد نـبریـم کـه ابـزار فـلزی بـا هـمبود 
هـای تـساویـانـٔه نـوسـنگی در سـاحـه هـایـی مـانـند ايـژه و اروپـای شـرقـی وجـود داشـته انـد. هـیچ 
کـس نـمی تـوانـد مـنکر ایـن امـر بـاشـد کـه فـلز هـا نـقش مـهمی را در دسـتآورد هـای فـنی داشـته 
انــــد و ایــــن کــــه خــــود ایــــن فــــن پــــیونــــد نــــزدیــــک بــــا رشــــد فــــنی و نــــافــــنی داشــــته و بــــر رفــــتار هــــای 
اجـتماعـی و اقـتصادی اثـر نـیرومـندی از خـود بـه جـای گـذارده اسـت. از سـوی دیـگر، ایـن خـود 
یـــک شـــکل جـــدیـــد ثـــروت را بـــه مـــیان آورده اســـت. پـــیدا نـــمودن، ذوب نـــمودن و قـــالـــبگیری ســـنگ 
فـلزی بـیانـگر تـالش هـمه جـانـبه و سـازمـان یـافـته یـی هسـت کـه مـا آن را هـرگـز در تـولـید هـیچ 
ابـزار سـنگی دیـگر دیـده نـمی تـوانـیم. تـولـید ابـزار بـه شـدت کـارآمـد، از دیـد تـوان و مـوثـریـت کـه 
از فـلز بـه دسـت آمـد، زمـینه را بـرای تـولـید ابـزار بـه تـر و بـا کـیفیت بـاالتـری، فـراهـم سـاخـت.ایـن 
امـر را مـی تـوان  حـتا در تـولـید ابـزار سـنگی در گـذشـته، هـنگام فـعالـیت هـای اقـتصاد گـذران 
سـاده، بـخور و نـمیر، نـیز دیـد کـه ابـزار کـارایـی تـر و  بـه تـری فـراهـم نـمود. تـولـید ابـزار فـلزی 
ســطح جــدیــدی از دارایــی و ثــروت را بــه مــیان آورد. ایــن امــر در وجــود چــیز هــایــی بــه جــز از 
غـذا نـیز بـازتـاب مـی یـابـد و از ایـن رو بـر هـمه بـخش هـای زنـده گـی اجـتماعـی، اثـر وارد نـمود.
( رنـوفـرو Colin Renfrew، ۱۹۷۲: ۴۸۳). آخـر ایـن کـه رشـد رونـد تـرکـیب فـلز هـایـی چـون 
مـــس و قـــلع ( یـــا فـــلز هـــای دیـــگر )، بـــرای بـــار اول بـــه انـــسان ایـــن قـــدرت را داد کـــه بـــه کـــیفیت 
بــاالی ابــزار دســتساز فــلزی دســت بــیابــد و تــوان تــولــید جــنگ افــزار و چــیز هــا تــزیــنی را بــدهــد 
کــه در نــتیجه مــلکیت آن هــا بــه دارنــده، یــک مــوقــعیت بــاال، پُــر از حــیثیت بــدهــد. افــزون بــر آن، 
ابـزار فـلزی را مـی تـوان در فـرهـنگ هـای گـونـه گـون یـافـت و در داده هـای بـاسـتانـشانـسی بـه 
ســاده گــی قــابــل شــناخــت انــد از آن هــا در بــررســی هــای کــیفی و تــوزیــعی هــم بهــره بــرداری 

نمود.
کــاوش هــای بــاســتانــشناســی در افــغانســتان در پــیونــد بــا جــامــعه هــای الیــه بــندی شــده در دو 
مـنطقه مـورد تـوجـه بـوده اسـت: شـمال و جـنوب هـندوکـش. در شـمال افـغانسـتان چـار سـاحـه یـا 
مـــــیدان انـــــد کـــــه بـــــه ایـــــن بـــــحث پـــــیونـــــد نـــــزدیـــــک دارنـــــد: ۱ـ دوران یـــــا عـــــصر بـــــرونـــــز، در غـــــارمـــــار 
( دوپــــری، ۱۹۷۲)، ۲ـ ٫٫ پــــرســــتش بــــز،، در دوران نــــوســــنگی درهٔ کــــور ( دوپــــری، ۱۹۷۲، ۳ـ 
مــــمکن بــــرخــــی چــــیز هــــا از ســــاحــــٔه تــــاشــــقرغــــان ( گــــویــــن Gouin، ۱۹۷۲) و ۴ـ  ســــاحــــه هــــای 
دشـلی ( سَـــــریـانـیدی، ۱۹۷۱الـف). در جـنوب افـغانسـتان کـاوش هـا در سـاحـٔه کـندهـار مـتمرکـز 
 Deh Morsi ـ ده مـــــورزی غـــــندیCasal، ۱۹۶۱). ۲ بـــــوده اســـــت: ۱ـ مـــــونـــــدیـــــگک ( کـــــاســـــال
Ghundai ـ تـــــــــپٔه ده مـــــــــورزی ـ ( دوپـــــــــری، ۱۹۶۳). ۳ـ  تـــــــــپٔه قـــــــــلعٔه ســـــــــید ـ ســـــــــید قـــــــــلعه تـــــــــپه       

Said Qala Tepe  ( شفر، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲).
اثـر هـایـی کـه از غـارمـار، بـه دسـت آمـده انـد از دیـد زمـانـبندی، بـه دیـرتـریـن زمـان تـعلق دارنـد و 
از ایــن رو اول از هــمه مــورد بــحث قــرار داده مــی شــود. بــعد چــیز هــای زیــادی از مــونــدیــگک و 
چـــیز هـــای هـــمزمـــان در ده مـــورزی و ســـید قـــلعه. ایـــن هـــا هـــمه، انـــبوه مـــواد بـــحث را در مـــورد 
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دوران آخــــری یــــا پــــسینٔه پــــیش از تــــاریــــخ در افــــغانســــتان مــــی ســــازنــــد. در آخــــر، ســــاحــــه هــــای 
بــاقــیمانــدهٔ شــمال مــورد تــوجــه قــرار مــی گــیرد تــا تــصویــر بــاســتانــشانــسی در ایــن زمــینه تــکمیل 

شود.

غاِر مار
بــا آن کــه دوپــری ( ۱۹۷۲:۲۵، ۱۹۶۷:۲۵) بــه گــردآمــده هــای بــاســتانــی محــدود در غــارمــار بــه 
حــیث دوران کــالــکلوتــیک، مــرحــله یــی کــه بــه حــضور مــس، نــی بــرونــز گــفته مــی شــود، نــگاه مــی 
نــمایــد، امــا، بــررســی ابــزار فــلزیــی کــه تــوســط کــالــی Caley ( ۴۵-۱۹۷۲:۴۴) صــورت گــرفــت، 
نـشان مـی دهـد کـه ایـن تـرکـیب از بـرونـز بـا مـقدار نـازل قـلعی، صـورت گـرفـته اسـت. مـهم تـریـن 
بـخش ایـن اثـر هـا، بـیانـگر حـضور بـرونـز مـی بـاشـد.  ایـن امـر کـه از نـگاه بـررسـی کـاربـن ـ۱۴ 
گـــذر نـــموده اســـت، زمـــان ۵۴۸۷ و ۵۲۹۱ پـــیش از عـــیسا را نـــشان مـــی دهـــند. ایـــن دیـــرتـــریـــن 
تـاریـخ در مـورد اثـر هـای بـرونـزی اسـت کـه تـا حـال ثـبت شـده انـد. ایـن هـا کـمی قـدیـم تـر از آن 
هــایــی انــد کــه از دیــد قشــربــندی، بــا دوران اولــی ســفالــگری نــوســنگی، پــیونــد دارنــد. داده هــا 
نــمایــشگر ایــن امــر انــد کــه هــر دو گــروه اثــر هــا از دیــد زمــانــبندی بــا پــایــان نــیمٔه هــزارهٔ شــشم 
پـیش از عـیسا، پـیونـد دارنـد. دوپـری ایـن اثـر هـا را از دیـد قشـربـندی بـه سـفالـگری و حـضور 
فــلز، تــقسیم بــندی نــموده اســت، امــا، فــرهــنگ مــادی ایــن دو اثــر، از هــم تــفاوت زیــادی نــدارنــد. 
ایـــــــن امـــــــر بـــــــه دو دلـــــــیل مـــــــی بـــــــاشـــــــد: اول، آن گـــــــونـــــــه کـــــــه در بـــــــخش هـــــــای دیـــــــگر، مـــــــانـــــــند اژه 
( رنـــفرو،Renfrew، ۱۹۷۲) دیـــده شـــده انـــد، پـــیدایـــش و مـــعرفـــی فـــلزکـــاری، زمـــان بـــه شـــدت 
دیـری را در بـر مـی گـیرد تـا اثـر هـای فـرهـنگی ـ اجـتماعـی ـ اقـتصادی آن پـدیـدار گـردد و در 
رقـم هـای بـاسـتانـشناسـی انـعکاس بـیابـند. دوم، اگـر ایـن اثـر هـا بـا ابـزار فـلزی پـیونـد داشـته و 
تـطابـق ویـژه یـی را در خـط کـوچـیگری چـراگـاهـی نـشان بـدهـد، چـنان چـی در ایـن جـا بـه مـیان 
کـــشیده شـــده اســـت( مـــانـــند پـــیونـــد بـــه نـــوســـنگی ســـفالـــگری) پـــس مـــی تـــوان گـــفت کـــه ایـــن نـــوع 

همانندی ربط دقیقی با فرهنگ مادی مورد نیاز دارد.
دســتساز هــای فــلزی ( کــالــی، ۱۹۷۲: ۴۳ـ۵) کــه در غــار مــار بــه دســت آمــده انــد از ســه تــوتــه 
ورق فـلز بـا نـشانـٔه حـک شـده، دو تـوتـه مـیلٔه سـه گـوشـه و یـک تـوتـه دیـگر ورقـه، تـشکل یـافـته انـد. 
کـــالـــی ( ۱۹۷۲:۴۵) بـــه ایـــن نـــتیجه دســـت یـــافـــت کـــه تـــرکـــیب ایـــن فـــلز هـــا چـــنان نـــرم انـــد کـــه بـــه 
ســاده گــی مــی تــوان بــر آن هــا قــلم زد و حــکاکــی نــمود. ایــن هــا چــنان نــرم انــد کــه گــویــی بــر 
چـــوبـــی، چـــکشکاری نـــمود. ایـــن امـــر زمـــانـــی ســـاده تـــر مـــی گـــردد کـــه فـــلز داغ گـــردد. تـــرکـــیب 
اصـــلی ایـــن ابـــزار فـــلزی نـــشان مـــی دهـــد کـــه در آن درصـــد زیـــاد مـــس هـــمراه بـــا هـــفت فـــیصد 
قـلعی و مـقدار کـمی آهـن و نـکل، بـه کـار رفـته انـد. ایـن تـرکـیب بـه بـاور کـالـی، نـمایـانـگر مـرحـلهٔ 

اول دوران فلزکاری برونز را بیان می دارد.
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هــم چــنان ابــزار ســنگی دســتساخــت بــه صــورت فشــرده بــه وســیلٔه دوپــری ( ۱۹۷۲:۷۵) بــیان 
شـده اسـت. در ایـن جـا از سـنگ چـقماق، تـیغ هـای داس، تـیغ هـای دیـگر، مـمکن حـکگر، تـیغ 
هـای بـرنـده بـرای تـراشـه سـازی، تـیغه گـک هـای دیـگر، امـا، نـی هـندسـی، یـافـت شـده انـد. ایـن 
شــرحــی کــه دوپــری داده اســت بــه دوران ســفالــگری نــوســنگی هــمسو مــی بــاشــد. ابــزار هــای 
اســتخوانــی شــامــل ســوراخ گــر، دســته هــاون و ســوزن هــا مــی بــاشــند. جــانــداران ایــن ســاحــه، 
گـــوســـپند، بـــز و گـــاو اهـــلی و  مـــمکن اســـپ مـــی بـــاشـــند،( دوپـــری، ۱۹۶۷: ۲۶، ۱۹۷۲: ۷۵). 
امـــا، مـــا هـــنوز بـــایســـت مـــنتظر گـــزارش هـــمه جـــانـــبه بـــاشـــیم. دوپـــری( ۱۹۶۷:۲۶) وجـــود مـــمکن 

تفالٔه لبلبو به حیث یک خوراک مهم را نیز به میان کشیده است.
شــــــــرح ســــــــفالــــــــگری بــــــــه صــــــــورت کــــــــامــــــــل از ســــــــوی ( دوپــــــــری و کُــــــــلب، ۴-۱۹۷۲:۳۳، دوپــــــــری 
۱۹۶۷:۲۵،۱۹۷۲:۷۵) بـــه دســـت نیســـت. یـــک نـــوع ســـفال را بـــه حـــیث ســـفال نـــرم شـــرح شـــده 
اســـت کـــه هـــمانـــندی بـــا ســـفالـــگری نـــوســـنگی دارد و دیـــگری ســـفال خـــاکســـتری ســـخت کـــه بـــه 
صــورت بــه تــر، نســبت بــه ســفالــگری نــوســنگی، آتــشکاری شــده اســت بــا نــقش هــای خــط کــژ و 
مـــــژ در زیـــــر گـــــردن ( دوپـــــری، ۱۹۶۷: ۲۶، ۱۹۷۲: ۷۵). هـــــر دو نـــــوع، بـــــه دســـــته مـــــاده هـــــای 
درشـت کـه حـرارت داده شـد انـد مـانـند سـنگ گـچ، صخـره هـای شکسـته و یـا سنگچـل یـا تـوتـه 
هــای بــیکار. کــوزه هــا بــه وســیله دور دادن گــل، بــاال نــمودن کــناره هــا بــه وســیلٔه دســت و شــکل 
دهــی کــه مــمکن از چــرخ آهســته و یــا َدور دادن ســاده کــناره هــا کــار گــرفــته بــاشــند، ســاخــته 
شـده انـد. گـردن کـوزه هـای جـدا سـاخـته شـده و بـعد بـه خـود کـوزه پـیونـد داده مـی شـده اسـت. 
کـــوزه هـــا ســـطح هـــموار داشـــته انـــد امـــا، نـــشانـــه هـــایـــی از لـــشمساز یـــا خـــود لـــشمی، شســـنت، 
نـقش یـا صـیقل در آن هـا دیـده نـمی شـونـد. در کـنار خـط هـای کـژ و مـژ کـه ذکـر شـدنـد، تـنها 
در یـــــک مـــــورد مـــــی تـــــوان از ٫٫ چـــــیز دکـــــمه مـــــانـــــند آرایـــــشی،، نـــــام گـــــرفـــــت.( دوپـــــری و کُـــــلب، 
۱۹۷۲:۳۴)، دوپـری( ۱۹۷۲:۷۵) یـادداشـت نـموده انـد کـه چـند تـا سـفالـی کـه نـشانـه هـایـی از 
فــشار ســبد دارنــد، دیــده شــده انــد، امــا، مــمکن بــه فــن تــولــید پــیونــد داشــته بــاشــد تــا آرایــشی. 
بــخش زیــاد کــوزه هــا کُــره یــی بــوده بــا زیــر هــموار و یــا مــمکن گــرداگــرد. الــبته شــکل هــای زیــر 

کوزه های نیز ثبت شده اند.
بـخش زیـاد ایـن سـاحـه بـه پـایـان هـزارهٔ شـشم پـیش از عـیسا کـه مـی تـوان آن را دوران بـرونـز 
خـوانـد، تـعلق دارد. بـه ایـن گـونـه یـکی از اولـین تـاریـخ هـایـی در مـورد ایـن دوران هسـت کـه ثـبت 
شـده و بـایـد بـه دور اهـلی سـازی گـاو و خـر هـمراه بـاشـد. هـرگـاه سـاحـه دیـگری کـشف گـردد، 
کـــــار مـــــهمی هســـــت. تـــــا آن گـــــاهـــــی کـــــه بـــــه آگـــــاهـــــی هـــــای بـــــیش تـــــری چـــــی از شـــــمال و جـــــنوب 
افـغانسـتان بـه دسـت بـیاوریـم، ایـن رقـم در صـدر قـرار دارد. تـا حـال مـا چـی در شـمال و چـی 
هـم در جـنوب بـه حـضور فـلزهـای بـیش از یـک و نـیم هـزاره  دسـت نـیافـته ایـم. از آن جـایـی کـه 
یـافـته هـای سـفالـی بـه صـورت دقـیق دسـته بـندی نشـده انـد، نـمی تـوان از یـک فـرهـنگ مـعین بـا 

استفاده از اثر های غاِر مار، سخن زد.
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افغانستاِن جنوبی
تـــا حـــال آگـــاهـــی مـــا در ایـــن مـــورد از ســـه ســـاحـــه بـــه دســـت آمـــده انـــد: مـــونـــدیـــگک،( کـــاســـال، 
۱۹۶۱)، ده مـــورزی غـــونـــدی ـ تـــپٔه ده مـــورزی ـ ( دوپـــری، ۱۹۶۳) و ســـید قـــلعه تـــپه ـ تـــپٔه قـــلعهٔ 
سـید ـ فـیرسـرویـس، ۱۹۵۶)، ( شـفر، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲) و سـه سـاحـٔه مـورد کـاوش در سیسـتان( 
فــیرســرویــس، ۱۹۵۶، هــامــونــد Hammond، ۱۹۷۰، دالــس، ۱۹۷۲). بــا هــمه محــدودیــت هــا، 
انـدازه نـمونـه هـای کـافـی هسـت کـه بـگویـیم، جـنوب افـغانسـتان سـاحـٔه بـسیار مـهم بـرای درک 
انـــتقال بـــه دوران الیـــه بـــندی هـــمبودهـــای اجـــتماعـــی و هـــم چـــنان وارد نـــمودن اثـــر هـــمه جـــانـــبهٔ 
فـرهـنگی بـر هـمسایـگان مـی بـاشـد. مـونـدیـگک، بـرای زمـان هـای دراز از اهـمیت بـاالیـی در ایـن 
ســاحــه مــیان فــالت غــربــی ایــران و وادی ســند، بــرخــوردار بــوده اســت. کــاوش هــای جــدیــدی در 
تـپٔه یـحیا( ملـبرگ ـ کـارلـوسـکی، ۱۹۷۰) و شهـر سـوخـته ( تـوسـی، ۱۹۶۹) نـقش بـسیار مـهمی 
در آگـاهـی مـا در ایـن سـاحـٔه بـزرگ داشـته اسـت. هـم چـنان سـاحـه هـای یـاد شـده در جـریـان 
پـیونـد و رابـطه بـا مـونـدیـگک، اهـمیت زیـادی را نـصیب شـده انـد. آگـاهـی از مـونـدیـکگ و سـاحـه 
هـای نـزدیـک چـون ده مـورزی غـونـدی ـ تـپٔه ده مـوزی ( بـعد ده مـورزی) و سـید قـلعه تـپه ( بـعد 
سـید قـلعه) اطـالع هـای زیـادی را در مـورد رونـد فـرهـنگی کـه سـاحـٔه بـلوچسـتان و وادی سـند و 
بــاالتــر آســیای مــرکــزی شــوروی و شــرق ایــران را بــا هــم پــیونــد مــی دهــد، بــرای مــا فــراهــم مــی 

نمایند.

دلیل ها و واقعیت های جغرافیایی
در ســاحــٔه مــونــدیــگک، یــک ســلسله پُشــته هــایــی کــه در بــخش کــوهســتانــی در ۵۵ ک.م. شــمال 
غــرب کــندهــار مــدرن قــرار دارنــد، یــافــت شــده انــد. ایــن هــا در بــاالی ســرازیــری دریــای کــشک 
نـخود کـه تـا حـدودی بـا رود ارغـنداب کـه از غـرب کـندهـار مـی گـذرد، مـتساوی سـیر مـی نـمایـد، 
قـــــرار دارنـــــد. دریـــــای کـــــشک نـــــخود، بـــــه ســـــوی جـــــنوبـــــغرب جـــــریـــــان مـــــی یـــــابـــــد و در ۱۱۰ ک.م 
جـنوبـغرب کـندهـار بـه آن مـی پـیونـدد. ایـن سـاحـه مـانـند بـخش زیـاد افـغانسـتان خـشک اسـت. 
ارغـــنداب، از شـــمال بـــه جـــنوب جـــریـــان مـــی یـــابـــد تـــا ایـــن کـــه از کـــندهـــار مـــی گـــذرد و بـــه ســـوی 
غـرب روان شـده در ۱۳۰ ک.م. جـنوبـغرب کـندهـار در حـصه بسـت بـه هـلمند مـی پـیونـدد. هـلمند 
بـــعد بـــه ســـوی جـــنوب و غـــرب و بـــعد شـــمال ســـیر نـــموده تـــا بـــه دلـــدلـــزاری کـــه اکـــنون بـــه شـــدت 
خــــشک اســــت، و در سیســــتان، در مــــرز بــــا ایــــران قــــرار دارد، خــــتم مــــی شــــود. در ایــــن بــــخش 
افــغانســتان، از دیــد پــیش از تــاریــخ، کــاوش کــمی صــورت گــرفــته اســت. پــیش از آن کــه دریــای 
ارغــنداب ـ هــلمند بــه جــنوبــغرب دور بــخورد، آن هــا ســاحــٔه کشــت و زراعــت بــخش شــمال را از 
دشــت ریگســتان، جــدا مــی ســازنــد. آن گــاهــی کــه هــلمند بــه مــسیر جــنوبــغرب ســیر نــمایــد، از 
یـــک بـــخش خـــشک تـــریـــن ســـاحـــٔه دنـــیا مـــی گـــذرد. بـــه درســـتی مـــی تـــوان گـــفت کـــه هـــلمند یـــگانـــه 
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دریـای تـمام سـال و هـمیشگی اسـت کـه مـیان دریـا هـای دجـله ـ فـرات و وادی سـند قـرار دارد. 
از ایـــن رو اهـــمیت و نـــقش آن را در رشـــد فـــرهـــنگ زمـــان پـــیش از تـــاریـــخ، نـــبایـــد از نـــظر دور 
داشـــت.( بـــرای بـــررســـی درســـت مـــحیط ایـــن ســـاحـــه نـــگاهـــی بـــه فـــیرســـرویـــس، ۱۹۶۱، دوپـــری،
۱۹۷۳ : ۱- ۵۴،) نـمود. حـضور مـونـدیـگک، در مـیان ایـن دریـا هـا، نـقش مـهم را در آگـاهـی از 

روند فرهنگیی که در این ساحه پژواک یافته است، می سازد.
هـــمین گـــونـــه وضـــع را مـــی تـــوان در مـــورد ســـاحـــه هـــای ده مـــورزی و ســـید قـــلعه کـــه هـــر دو در 
ســـــاحـــــٔه ۳۰ ک.م. کـــــندهـــــار قـــــرار دارنـــــد و در ۱۰۰ ک.م. جـــــنوب غـــــرب مـــــونـــــدیـــــگک، در ســـــاحـــــه 
خـیزآبـیی کـه دریـای ارغـنداب را از رود تـرنـک جـدا نـموده اسـت، نـیز دیـد. دریـای تـرنـک در خـط 
تـساوی بـا ارغـنداب سـیر نـموده و بـه دوری Dori، جـنوب ایـن بـخش جـریـان مـی یـابـد. دوری، 
بــــه نــــوبــــت بــــه ســــوی غــــرب روان مــــی گــــردد تــــا در ۷۰ ک.م. جــــنوب غــــرب بــــه کــــندهــــار بــــپیونــــدد. 
هـــمسویـــی و نـــزدیـــکی در شـــبکٔه ایـــن دریـــا هـــا، بـــه شـــدت در بـــخش درک جـــنوب افـــغانســـتان و 

ساحه های زمان پیش از تاریخ، از اهمیت برخوردار است. 

موندیگک 
کـــاوش هـــای کـــاســـال در مـــونـــدیـــگک، ( شـــکل هـــای ۳٫۵ـ۳٫۴) هـــنوز هـــم بـــه حـــیث مـــهم تـــریـــن 
تـــالش هـــای بـــررســـیگرانـــه در مـــورد دوران هـــای پـــسینٔه پـــیش از تـــاریـــخ شـــمرده مـــی شـــود. در 
مــونــدیــگک، در مــیان ســال هــای ۱۹۵۰، هــیت بــاســتانــشناســی فــرانــسه یــی در افــغانســتان، بــه 
یــک ســلسله کــاوش هــای گســترده یــی در ایــن ســاحــه دســت زدنــد. ایــن کــاوش هــا هــفت بــخش 
مـشخص دوره هـای زیسـت را در ایـن جـا شـناسـایـی نـمودنـد کـه پـنج تـای اول مـورد تـوجـه مـا 
در ایـن جـا هسـتند. از دیـد زمـانـبندی ایـن امـر سـه هـزار سـال را در بـر مـی گـیرد کـه از آغـاز 
هــــــزارهٔ چــــــارم تــــــا هــــــزارهٔ دوم پــــــیش از عــــــیسا ادامــــــه داشــــــته اســــــت. در جــــــریــــــان ایــــــن زمــــــان، 
مـونـدیـگک، از یـک دهـکدهٔ کـوچـک زراعـتی ( دور اول تـا سـوم) بـه مـرکـز شهـر مـهم ( دور چـارم 
و پنجــم) بــدل شــده و بــعد در عــصر و دوران آهــن مــتروک گــردیــد. َدور ســکونــت کــامــل تــنها در 
تــل و بــلندی الــف ( شــکل ســوم، ۵) وجــود داشــته، امــا در دوران شهــری شــدن، چــندیــن بــخش 
دیـگر پُشـته هـای نـزدیـک بـه وسـیله بـاشـنده گـان تـصرف شـده و یـا بـه سـاخـتار ٫٫ عـمومـی ،، 
بـدل شـده انـد. ایـن را بـایـد یـادآور شـد کـه هـرگـاه از ایـن کـاوش هـا آگـاهـی بـیش تـری بـه دسـت 
مـــی آمـــد، در آن صـــورت رقـــم هـــا بـــه مـــقدار بـــیش تـــری در دســـترس مـــا قـــرار مـــی گـــرفـــتند. رقـــم 
هـای بـه دسـت نـیامـده در گـزارش هـای سـاحـه هـا در ایـن بـخش، حـلقٔه گمشـده یـی را در مـورد 
جـــهان گـــذشـــته و اکـــنون مـــی ســـازنـــد. از گـــزارش هـــای بـــه دســـت آمـــده در مـــونـــدیـــگک، هـــمین 
اکــنون ۱۵ ســال و از کــاوش هــا بــیش از ۲۰ ســال مــی گــذرد و از کــاوش هــای کــاســال، مــدت 
بـیش تـری. ـ الـبته بـه بـاورم اگـر آغـاز کـاوش هـا بـاسـتانـشناسـی را در دهـٔه پـنجاه سـدهٔ بیسـتم 
در نـظر بـگیریـم، تـا حـال نـزدیـک بـه هـفتاد سـال مـی گـذرد. ایـن را هـم نـبایـد فـرامـوش نـمود کـه 
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پـس از ۱۹۷۰، کـار کـاوش جـدی بـنابـر دگـرگـونـی هـای سـیاسـی، سـیر نـزولـی یـافـت. ایـن حـال 
و وضـع تـا ۲۰۰۱، ادامـه یـافـت. طـرزی ـ بـا در نـظر داشـت ایـن محـدودیـت هـا، بـحث روی اثـر 

های موندیگک، در این جا صورت گرفته است.

�

شـکل سـوم ۵: مـونـدیـگک: طـرح عـمومـی بـرج و بـاروهـا و سـاخـتمان د ر مـرحـلٔه چـارم.( کـاسـال، 
 .(۱۹۶۱

چینه، الیه بندی و بنایی یا معماری
تـصرف و اسـکان اولـی در مـونـدیـگک، مـرحـلٔه اول، بـه پـنج زیـردوره ) اول ۱ تـا اول ۵)، تـقسیم 
مــی گــردد. ایــن رده بــندی بــر اســاس پــیونــد مــیان ســنجه هــای ســاخــتاری و فــرهــنگی صــورت 
گـــرفـــته انـــد. از آن جـــایـــی کـــه تـــمام نـــمونـــه هـــا از یـــک ذخـــیره گـــاه کـــوچـــک ده مـــتر در ۶ مـــتر بـــه 
دســت آمــده انــد، مــرحــلٔه ۱ تــا ۳، بــه شــدت بــا کــمبود داده هــا، رو بــه روســت. از ســوی دیــگر، 
کـاوش در هـر سـه دوره در ایـن جـا، از ژرفـای یـک و نـیم مـتر ذخـیره گـاه بـیش تـر نیسـت. دورهٔ 
چـــارم و پنجـــم، از گســـترده گـــی بـــیش تـــری، ۲۹ مـــتر در ۱۸ مـــتر و ذخـــیره گـــاهـــی بـــیش تـــر از 
۲٬۵ مــتر  بــرخــوردار هســت و از ایــن رو مــی تــوان گــفت کــه بــیش تــر مــکمل انــد. دورهٔ اول و 
بـــخش زیـــاد دوم، بـــه صـــورت مســـتقیم بـــر زمـــین بـــکر و دســـت نـــخورده یـــی بـــنا یـــافـــته انـــد، در 

حالی که دورهٔ سوم تا پنجم، بر باالی یک دیگر با فشار ساخته و یا تحمیل شده اند.
 دورهٔ اول و دوم فـــاقـــد کـــدام بـــازمـــانـــده هـــای مـــعماری انـــد. الیـــه بـــندی آن هـــا تـــنها بـــر اســـاس 
دگـــرگـــونـــی خـــاک و ابـــزار هـــای دســـتساز در آن هـــا دســـته بـــندی شـــده انـــد. کـــاســـال بـــه امـــکان 
وجــود ســاخــتار خــیمه مــانــندی بــه ایــن مــرحــله اشــاره مــی نــمایــد ولــی شــاهــد هــایــی را کــه ارایــه 
مــی نــمایــد، چــندان قــابــل قــبول نیســتند. اولــین ســاخــتار مــوقــتی یــا دایــمی در دورهٔ ســوم دیــده 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

مـی شـود کـه از دو دیـوار پـخسه یـی سـاخـته شـده انـد. سـاخـتار پـخسه یـی یـک شـیوهٔ مـعماری 
هسـت کـه ٫٫ خـمیر ،، سـاخـتمان از تـرکـیب گـل و بـه صـورت مـعمول کـاه، کـه در هـوای آزاد، 
حـرارت داده مـی شـود، جـور مـی گـردد. ایـن مخـلوط بـعد در بـلندی کـم تـر از یـک مـتر سـاخـته 
مــی شــود و بــعد مــی گــذارنــد تــا خــشک گــردد. آن گــاه کــه خــشک شــد، گــل دیــگر را بــر بــاالیــش 

قرار می دهند و این کار را تا زمانی که به بلندای مورد نیاز برسد، ادامه می دهند.
اولــین ســاکــنان در ســاخــتمان خشــت گــلی در دورهٔ ۴ و ۵ مــی زیســته انــد. ســاخــتار دورهٔ ۴، 
دارای اتـاق هـای یـگانـه بـه شـکل مسـتطیل بـا انـدازه هـای گـونـه گـون مـی بـاشـد. دو بـخشی کـه 
بـه صـورت کـامـل کـاوش در آن هـا صـورت گـرفـته انـد، بـا مـقایـسه بـا بـخش هـایـی کـه در آن هـا 
کــــاوش کــــامــــل اجــــرا نشــــده اســــت، بــــه انــــدازهٔ ۳ در ۲ مــــتر بــــوده و کــــوچــــک انــــد. دیــــوار هــــا بــــه 
صـــــورت یـــــک خشـــــتی و یـــــا دو خشـــــتی کـــــه بـــــسیار درشـــــت و کـــــلفت انـــــد، ســـــاخـــــته شـــــده و دو 
ســـاخـــتار کـــامـــل دارای راه خـــروج مـــی بـــاشـــند. در بـــسیاری از ســـاخـــتمان هـــا دیـــوار هـــا، از 
داخــل و خــارج بــه وســیله مــواد تــقویــتگر، مــحکم شــده انــد. شــکل مســتطیل، تــنور هــای داخــلی 
یـــا اجـــاق هـــای در هـــر ســـه بـــخش وجـــود دارنـــد. ایـــن خـــصوصـــیت و شـــاخـــصه بـــا اســـتفاده از 
پـخسه و چـند سـانـتی مـتر بـلند تـر از سـطح زمـین سـاخـته شـده انـد. آگـاهـی مـا از دورهٔ چـارم 

به سبب این که با ساختمان مرحلٔه پنجم، جریانش به هم خورده است، نا مکمل است.
بـا دورهٔ پنجـم دگـرگـونـی جـالـبی در فـن سـاخـتمان ) شـکل. سـوم ۶ الـف) رخ مـی دهـد. در ایـن 
بـــخش بـــا حـــضور تهـــدابـــی از پـــسخه، در بـــرخـــی مـــورد هـــا هـــمراه بـــا ســـنگ هـــا، پـــایـــین محـــل 
زیسـت ) زیـر دیـوار )، ویـژه گـی مـی یـابـد کـه در مـحکمسازی دیـوار هـا نـقش مـهمی بـازی مـی 
نــمایــند. ســاخــت خــانــه هــا هــمچنان بــه شــکل مســتطیل ادامــه دارد و ســه تــایــش دارای دیــوار 
جــــدا ســــازی داخــــلی انــــد کــــه بــــرای رفــــت و آمــــد از یــــک خــــانــــه بــــه دیــــگری، دربــــی  هــــم دارنــــد. 
دسـترسـی بـه داخـل سـاخـتمان از راه دروازه جـانـبی صـورت مـی گـرفـته اسـت. امـا، بـرخـی از 
ســـاخـــتمان هـــا و تـــعمیر هـــا دارای چـــنین دروازه یـــی نـــبوده و نـــمایـــانـــگر ایـــن واقـــعیت اســـت کـــه 
داخـــل شـــدن از راه بـــاالیـــی و یـــا بـــام اجـــرا مـــی شـــده اســـت. در ایـــن جـــا دو نـــمونـــه تـــنورهـــای 

مستطیل ثبت شده اند.
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�
شکل سوم: ۶ (الف): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، یک ۵.

�
شکل سوم: ۶ (ب): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، دو ۲.
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�

شکل سوم: ۶ (پ): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، دو ۳ ب.
جــالــب تــر از هــمه حــضور دو تــنور بــزرگ از خشــت خــام و پــخسه مــی بــاشــد کــه شــکل U را 
دارا مــی بــاشــند کــه در ســاحــٔه روبــاز بــیرونــی ســاخــته شــده انــد. آزمــایــش ایــن تــنور هــا نــشان 
مـــی دهـــد کـــه در آن درجـــٔه حـــرارت مـــیان ۶۰۰ تـــا ۱۰۰۰، درجـــه ســـانـــتیگراد مـــی رســـیده اســـت. 
جــای ایــن تــنور هــا در یــک فــضای بــاز در بــیرون قــرار دارد، امــا، نــزدیــک ســاکــنان اســت و از 
ایـن رو مـمکن کـه آغـاز سـاخـت یـک جـای ویـژه یـی را بـرای کـار خـاص، نـشان بـدهـد. از نـمونـه 
هـای محـدود و کـم، چـنین بـه نـظر مـی رسـد کـه آغـاز افـزایـش سـاخـتار هـای بـزرگ تـری را کـه 
بـا دورهٔ پنجـم پـیونـد دارنـد، نـیز نـشانـی مـی نـمایـد. ایـن افـزایـش تـا سـه چـند را نـشان مـی دهـد 
( ۹ مـــتر در ۶ مـــتر). دوره پنجـــم و مـــرحـــلٔه یـــک، از دیـــد قشـــر بـــندی یـــا چـــینه بـــا ذخـــیره یـــی از 
نـوع هـای گـونـه گـون تـکه پـاره هـا و بـازمـانـده هـا هـمراه هسـت و چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن 
بـــخش بـــرای مـــدتـــی زیســـتگاه نـــبوده اســـت. گـــونـــٔه ســـاخـــتار زیســـت کـــه در مـــرحـــلٔه اول ۴ تـــا ۵، 
شـرح شـد، نـمونـه یـی را در بـر مـی گـیرد کـه تـا مـرحـلٔه پنجـم ادامـه یـافـته اسـت. ایـن را بـایـد یـاد 
نــمود کــه کــاســال بــه خــاطــری کــه نــتوانســته مــیان ایــن هــا تــفاوت دقــیقی را نــشان بــدهــد، زیــرا 
مـــرحـــله بـــندی زمـــانـــی مـــیان مـــرحـــلٔه اول ۱ تـــا ۳، و اول ۴ تـــا ۵، را نـــنموده اســـت، مـــورد انـــتقاد 
قــرار گــرفــته اســت.( بــه صــورت نــمونــه فــیرســرویــس، ۱۹۷۱: ۱۲۷)، ایــن امــر بــیش تــر بــه ســببی 
صـورت گـرفـته اسـت کـه شـاهـد هـای مـتفاوتـی از دیـد مـعماری و سـفالـگری وجـود داشـته انـد. 
مـسالـه سـفال هـا، بـعد تـر مـورد بـحث قـرار مـی گـیرد، امـا در مـورد شـاهـد هـای مـعماری، گـپ 
کـاسـال در مـورد دورهٔ واحـدی درسـت اسـت. از آن جـایـی کـه نـمونـه هـا بـه شـدت کـم از مـرحـله 
اول ۱ تــــا ۳، بــــا مــــقایــــسٔه مــــرحــــلٔه اول ۴ تــــا ۵، یــــا مــــرحــــله هــــای دیــــگر وجــــود دارنــــد، نــــادرســــت 
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خــــواهــــد بــــود تــــا دســــت بــــه تــــقسیمبندی الیــــه هــــا و چــــینه هــــا، بــــر اســــاس حــــضور و یــــا غــــیاب 
معماری ها، جدی زد.

مــرحــلٔه دوم، نــیز بــر ســه دورهٔ دوم ۱ تــا ۳، تــقسیم شــده اســت کــه خــود بــار دیــگر بــه الــف و ب،  
( شـکل سـوم۶ ب ـ ت)، دسـته بـندی شـده انـد. دیـوار هـا از خشـت خـام، بـا تهـداب زیـریـن کـه 
از پــسخه پُــر شــده اســت و یــا از بــقایــای دیــوار دیــگری از ( مــرحــلٔه اول ۵) بــرای مــحکمکاری 
بهـره گـرفـته شـده اسـت، سـاخـته شـده انـد. تـنها سـاخـتار مسـتطیل شـکل شـناخـته شـده اسـت، 
امـا نـی مـانـند مـرحـلٔه اول، بـه دو اتـاق کـه یـکی کـوچـک تـر از دیـگری اسـت، ( دو مـتر در ۴٫۴ 
مـتر در بـرابـر ۴٫۵ مـتر در ۶ مـتر) تـقسیم شـده انـد و هـر دو بـا دربـی بـه هـم پـیونـد دارنـد. در 
دوره هـــای ۱و ۲   بـــخش زیـــاد اتـــاق هـــا مخـــرج بـــیرونـــی دارنـــد در حـــالـــی کـــه در دورهٔ ۳، تـــنها 
یـک چـنین مـدخـلی یـافـت شـده اسـت. در دیـوار هـای داخـلی و خـارجـی، چـند تـا کـلکینچه و تـاق 
دیـده مـی شـونـد. یـکی از شـاخـصه هـای ایـن مـرحـله، مـتکاثـف بـودن بـیش تـر سـاخـتار هـا مـی 

باشند.
پـنج تـعمیر در مـرحـلٔه دوم ۱، هـم چـنان دارای یـک اجـاق مسـتطیل داخـلی مـرکـزی کـه بـر زمـین 
قـرار دارد و از پـسخه سـاخـته شـده اسـت، مـی بـاشـد. بـا آن هـم ایـن اجـاق هـا در درون شـان 
در بــخش مــرکــزی چــقوریــی بــرای آتــش دارنــد. ایــن امــر تــا پــایــان اســکان ایــن ســاحــه، ادامــه 
داشـته اسـت. یـک سـاخـتار واحـدی یـافـت شـده اسـت  کـه هـمان چـقوری مسـتطیل را دارد، بـا 
پـسخه سـاخـته شـده اسـت و بـا خـاکسـتر و تـوتـه ریـزه هـای بـاقـیمانـده پُـر گـردیـده و بـخش زیـاد 
زمــین را در بــر گــرفــته اســت. حــضور ایــن چــقوری بــیانــگر وظــیفه ویــژه یــی ( مــمکن آشــپزی ؟) 
بــه دوش داشــته اســت. یــک بــخش بــاز و بــزرگ را چــنین پــنداشــته انــد کــه مــمکن آغــیل رمــه یــی 
بـوده بـاشـد. آخـر ایـن کـه اتـاق دیـگری یـک سـاخـتار پـسخه یـی نـیم دایـره یـی دارد کـه بـه یـکی 

از دیوار های چسپیده است که ممکن گدام غله (؟) بوده باشد.    
در مــرحــلٔه دوم، بــه تــعداد مجــموع ســاخــتمان هــا، بــا آن کــه فــضای بــاز هــم چــنان بــاقــیمانــده، 
افــزوده گــردیــده اســت. بــا آن هــم، بــدون شــک کــه ایــن ســاحــٔه بــاز بــه حــیث آغــیل جــانــداران بــه 
کـار مـی رفـته اسـت، زیـرا اکـنون در آن دیـوار جـداگـری سـاخـته شـده اسـت و دو تـنور بـا اتـاق 
هـای مسـتطیل شـکل دارد. مجـموع سـاخـتمان هـای شـمال از روی ایـن کـه در آن چـاهـی ( بـا 
قـطر یـک مـتر و ژرفـای ۸ مـتر)، در خـاک بـکر شـکل سـوم ب و سـوم، ۸ الـف، کـنده شـده اسـت. 
بـخش بـاالیـی چـاه بـا پـوش هشـت ضـلعی از خشـت خـام بـا بـلندی یـک مـتر پـوشـانـیده مـی شـده 
اســت، در حــالــی کــه دیــوار داخــلی چــاه بــا پــسخه پــوش شــده اســت. ســاحــه یــی کــه چــاه را از 
عــمارت هــای نــزدیــک جــدا مــی ســاخــت، در یــک خــط بــه وســیلٔه جــغلٔه ســنگ هــا پــوشــانــیده شــده 
اســـت. در بـــخش جـــنوبـــی چـــاه، یـــک فـــضای بـــاز کـــوچـــک اســـت کـــه در آن یـــک تـــنور مســـتطیلی 
قـرار دارد و چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه مـیان ایـن دو سـاخـتار پـیونـد کـاریـی وجـود داشـته اسـت. 
پــیونــد جــالــب دیــگری در خــط ایــن امــر هســت کــه هــر عــمارت دور ایــن بــخش یــک اجــاق داخــلی 
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داشــته اســت. ایــن هــا نــشان مــی دهــد کــه ایــن بــخش از دیــد کــار و بــار از دیــگران جــدا بــوده 
است.

مـرحـلٔه دوم، ۳ الـف، دچـار چـنین دگـرگـونـی مـی شـود کـه در آن تـعداد عـمارت هـا کـاهـش مـی 
یـابـد و سـاحـه بـاز افـزایـش. تـنها و بـه صـورت روشـن امـکان یـک دروازه بـیرونـی در دورهٔ سـوم 
الـف دیـده شـده اسـت و در ۳ ب، یـافـت نشـده اسـت. عـدم وجـود چـنین راه خـروجـی، کـاسـال را 
بـر آن واداشـت کـه بـگویـد تـا دیـوار هـای عـمارت نـقش مـحکمگری را بـرای یـک سـاخـتار چـوبـی 
بـاالیـی یـا طـبقٔه بـاالیـی و دوم داشـته انـد، امـا، اجـاق هـای داخـلی و زمـین گـلی مـمکن ایـن را 
نـشان بـدهـد کـه راه دخـول از بـام بـوده بـاشـد. یـک واقـعیت دیـگر در نـظر گـرفـته نشـده اسـت و 
آن، جــــا بــــه جــــایــــی اجــــاق هــــای داخــــلی انــــد: در دورهٔ ۳ الــــف، یــــگانــــه اتــــاق بــــا اجــــاق داخــــلی 
هــمانــی هســت کــه راه خــروجــی نــیز دارد. از مــیان ســه اتــاق دیــگر بــا اجــاق هــا در ۳ ب، تــنها 
یــــکی بــــدون شــــک دارای راه خــــروجــــی نیســــت ( و ایــــن اجــــاق کــــمبود چــــقوری آتــــش دارد). از 
سـوی دیـگر، دیـگر عـمارت هـا دارای اجـاق هـا بـه صـورت دقـیق و کـامـل کـاوش نشـده انـد و از 
ایـن رو یـک راه بـیرونـی را نـمی تـوان نـادیـده گـرفـت. نـکتٔه مـهم دیـگر ایـن کـه بـه نـدرت در مـرحـله 
هـای دیـگر اتـاق هـای بـدون دروازهٔ خـروجـی کـه اجـاق داشـته بـاشـند، دیـده شـده اسـت. بـه ایـن 
گـونـه مـی تـوان نـتیجه گـرفـت کـه اتـاق هـای بـدون راه خـروجـی غـیر مـسکون بـوده و بـرای اجـرای 
کــار هــای ویــژه یــی، مــانــند گــدام کــه دیــگر نــیازی بــه راه خــروجــی نــدارنــد یــا مــورد پــسند دیــده 
نـمی شـدنـد، بـه کـار مـی رفـته انـد. یـک تـنور بـزرگ خشـت خـام مسـتطیل، بـا دو اتـاقـک هـایـی بـه 
شــکل یــو u، در فــضای بــاز در دورهٔ ۳ الــف، ســاخــته شــده اســت. از ایــن تــنور در دورهٔ ۳ ب، 
بـا افـزودی دو اتـاق یـو u شـکل دیـگر، کـه در سـاحـٔه بـاز در دورهٔ سـوم الـف، سـاخـته شـده بـود، 
بهــره گــرفــته مــی شــده اســت. هــمانــند ایــن ســاخــتار، یــعنی تــنوری بــا خشــت خــام و دارای ســه 
اتــاقــک یــو u شــکل، در فــضای بــاز دیــگری در ۳ب، نــیز ســاخــته شــده اســت. آخــر ایــن کــه یــک 
حــوض و کــاســه دایــره یــی ویــژه یــی از پــسخه در داخــل یــکی از عــمارت هــای ۳ب، بــنا یــافــته 

است.
دلـــیلی وجـــود نـــدارد کـــه طـــرح کـــاســـال را در مـــورد الیـــه بـــندی یـــا چـــینه بـــندی مـــرحـــلٔه دوم، زیـــر 
پــــرســــش بــــرد. یــــکی از نــــشان هــــای روشــــن، ادامــــٔه ایــــن امــــر در چــــارچــــوب رشــــد عــــمارت هــــا و 
ســـاخـــتار هـــا در مـــرحـــله یـــک و دو مـــانـــند هـــمه دســـته بـــندی هـــای فـــرهـــنگ مـــادی، وجـــود دارد. 
تـصویـر عـمومـی تـداوم سـاخـتاری نـمایـانـگر ایـن واقـعیت هسـت کـه رشـد نـفوس و دگـرگـونـی در 
نـــوع و گـــونـــٔه ســـاکـــنان یـــک دهـــکده، رخـــداد داده اســـت. بـــا آن هـــم، یـــک رشـــد مـــهم مـــرحـــلٔه دوم، 
مــمکن ایــن بــاشــد کــه تــفاوت هــایــی مــیان کــارکــردهــای یــک ســاحــه و داخــل یــک نــشیمنگاه، بــه 

میان آمده باشد.
بـاقـیمانـده هـا در مـرحـلٔه سـوم بـا مـرحـلٔه دوم بـه شـدت در تـضاد انـد. ایـن امـر نـشان مـی دهـد 
کـــه یـــک دورهٔ ٫٫ شـــور، هـــیجان و گســـترش،، کـــه در بـــرابـــر کُـــندی و ٫٫ خـــفقان ،، مـــرحـــلٔه دوم 
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قـرار دارد، در ایـن جـا رخـداده اسـت. بـا آن کـه مـرحـلٔه سـوم شـاهـد بـرخـی دگـرگـونـی هـای مـهم 
و جـدی در فـرهـنگ مـادی بـوده اسـت، امـا، نـشان مـی دهـد کـه از دیـد الیـه بـندی و سـاخـتمانـی 
ادامــٔه هــمان مــرحــلٔه دوم اســت. کــاســال مــرحــلٔه ســوم را بــه زیــر بــخش هــای یــک تــا شــش دســته 

بندی نموده و هم چنان دور سوم ۶ را به الف، ب و ت، جدا ساخته است.
عـمارت هـای مـرحـلٔه سـوم از دیـد بـه کـارگـیری خشـت خـام هـمانـند مـرحـلٔه یـک و دو، اسـت. بـا 
آن هـم، آن گـونـه کـه در سـاخـتار شـکل پـیشین دیـده شـد کـه عـمارت هـا دارای یـک اتـاق بـزرگ 
و یـک کـوچـک بـودنـد، بـه نـدرت تـکرار مـی شـونـد). تـنها یـک نـمونـه در سـوم ۱ و سـوم ۶ ت) دیـده 
مـی شـونـد. در جـریـان کـاوش هـای مـرحـلٔه سـوم، مـا شـاهـد ایـن هسـتیم کـه بـر تـعداد عـمارت هـا 
افـزایـش چـشمگیری رخ مـی دهـد. ایـن امـر بـیانـگر افـزایـش نـفوس را مـی دهـد، امـا، بـایـد ایـن 
امــر را در نــظر گــرفــت کــه آیــا هــمٔه ایــن ســاخــتمان هــا ســاکــنانــی داشــته انــد؟ ســاخــتمان هــای 
مـــرحـــلٔه ســـوم، ۱ تـــا ۵، گـــونـــه هـــای زیـــاد دوبـــاره ســـازی را مـــانـــند افـــزودن دیـــوار هـــای دیـــگری، 
دگـرگـونـی هـای داخـلی و تـرمـیم را نـشان مـی دهـد) . شـکل ۳ شـماره ۷). دیـوار هـا در مـرحـلهٔ 
سـوم ۲ تـا ۵، مـانـند سـاخـتمان هـای پـیشین، زیـرسـاخـت مـحکم نـدارنـد. در جـریـان مـرحـلٔه سـوم 
مـا بـه چـنان سـاخـتمان هـایـی دسـت یـافـته ایـم کـه دارای دیـوار هـای مشـترک، یـا بـسیار نـزدیـک 
بـه هـم بـوده انـد. ایـن امـر مـمکن یـک واحـد اجـتماعـی ـ اقـتصادی  را نـشان بـدهـد. فـضای بـاز 
مـــیان ایـــن ســـاخـــتمان هـــای درهـــم پـــیچیده و انـــبوه، بـــسیار نـــادقـــیق انـــد کـــه مـــمکن ایـــن واحـــد 
اجـــتماعـــی ـ اقـــتصای بـــه صـــورت نـــا مـــنظم صـــورت گـــرفـــته اســـت و یـــا بـــر اســـاس کـــدام رونـــد 
فـرهـنگی بـه شـدت بـغرنـج و پـیچیده یـی، شـکل گـرفـته بـاشـد. راه داخـلی بـه ایـن سـاخـتمان هـا 
یـا از دروازهٔ عـقبی بـوده و یـا از پشـت بـام. جـالـب ایـن هسـت کـه هـر عـمارتـی کـه دارای اجـاق 
داخـلی انـد، هـم چـنان دروازه هـای عـقبی دارنـد. عـمارت هـایـی بـدون ایـن چـنین اجـاق هـا در 

این دید بسیار متغییر بوده اند.
تــنور هــای بــزرگ مســتطیل خشــت خــام، دارای چــند تــا اتــاقــک،  بــرای آخــریــن بــار در مــرحــلهٔ 
سـوم، ۴، دیـده شـده انـد. آن گـونـه کـه کـاسـال نـظر دارد اگـر ایـن تـنور هـای بـزرگ گـنبد دار کـه 
آخــر از هــمه در ایــن مــرحــله پــدیــدار شــده انــد، پــیونــدی بــا کــوره هــای خشــت پــخته پــزی دارنــد، 
مـمکن ربـطی بـا ایـن دو واقـعیت داشـته بـاشـد: رشـد گـونـه هـایـی از هـنر سـفالـگری در مـرحـلهٔ 
چـارم هـمراه بـا نـاپـدیـدی ٫٫ تـنور هـای خشـتپزی،، آن هـم در محـل مـسکونـی، سـخن از تـراکـم 
صــنعتی ســازی ایــن پــدیــده مــی زنــد. دوم، نــاپــدیــدی آن هــا در مــرحــله چــارم، مــمکن پــیونــدی بــه 

عملکرد خاصی باشد که به این مرحله به ثبت رسیده است.
یــک عــمارت  مــربــعی در مــرحــلٔه ســوم ۱ و ۲، نــشان مــی دهــند کــه چــی گــونــه بــام هــای مــحکم 
ســـاخـــته شـــده انـــد. در درازی یـــک دیـــوار در بـــخش بـــاالیـــی، یـــک تـــعداد اتـــاق هـــای دیـــواری بـــه 
شـکل مـثلث دیـده شـده انـد کـه دارای بـرخـی تـوتـه هـایـی از مـیله هـای چـوبـی انـد. مـمکن اسـت 
کـه سـتون هـای اسـاسـی چـوبـی در بـخش پـایـانـی قـرار داده شـده و آن را بـا سـتون کـوچـک بـر 
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بـاالیـش در آخـریـن بـخش چـوب، تـا بـه آخـر، مـحکم کـرده بـاشـند. چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن 
تـــاق هـــا ســـتون چـــوبـــی را مـــحکم نـــگه داشـــته بـــاشـــند. بـــلندای ایـــن اتـــاق از یـــک مـــتر و هـــفتاد 
سـانـتی کـه بـه مـشکل مـی تـوان در آن تـمام قـد ایسـتاد، نیسـت. در مـرحـلٔه سـوم، کـلکینچه هـا 

مشاهده شده اند و در یک جای ٫٫ بادرو ،، ی از خشت خام یافت شده است.  

�

شکل سوم: ۷ (الف): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، سوم ۲.
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�

شکل سوم: ۷ (ب): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، سوم ۵.

�

شکل سوم: ۷ (پ): موندیگک الف، نقشٔه ساختمان ها، سوم ۶ الف.
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سـه چـاه، یـا سـه بـخش سـاخـتمانـی یـک چـاه، در مـرحـله دوم ۲، یـافـت شـده اسـت). شـکل ۳ و 
۷ الــف). بــا تــفاوت از چــاه مــرحــلٔه دوم، ایــن چــاه هــا یــک چــقوری دایــره یــی ســاده انــد کــه بــر 
زمـین بـکر کـنده شـده انـد. بـا آن هـم، خـالف چـاه پـیشین، ایـن چـاه هـا در حـویـلیی قـرار دارد 
کـه بـه وسـیله عـمارت هـا احـاطـه شـده انـد. یـک تـنور خشـت خـام دارای اتـاقـک هـای زیـاد، نـیز 
در هـمین احـاطـه وجـود داشـته اسـت. خـصوصـیت هـای سـاخـتاری جـالـب دیـگری کـه در مـرحـله 
سـوم، دیـده شـده انـد: یـک پـایـٔه مـرکـزی از خشـت آتـش دیـده در داخـل اتـاق سـوم ۳، و چـوکـیی 

که در تمام سه دیوار در اتاق سوم ۴، کشیده شده است.
یـکی از مـهم تـریـن خـصوصـیت هـای مـرحـلٔه سـوم ۴، سـاخـنت بـرنـدهٔ حـفاظـتی دیـوار در جـنوب 
غـرب اسـت. دیـوار از تـوتـه هـای بـزرگ گـل آتـش دیـده سـاخـته شـده اسـت و سـاحـٔه پشـت دیـوار 
پُـرکـاری شـده اسـت. کـاسـال بـه ایـن بـاور هسـت کـه ایـن کـار بـرای دسـترسـی بـه فـضای بـیش 
تــری بــرای ســاخــت بــنا هــای دیــگر هســت. امــا، هــنوز کــارکــرد اصــلی ایــن دیــوار بــایــد روشــن 
گردد، با آن که حضورش ممکن نقش مهمی بر رشد و انکشاف مرحلٔه چارم، داشته باشد.
مـــرحـــلٔه ســـوم۶. از نـــگاه الیـــه و چـــینه بـــندی، بـــه وســـیله هـــموار ســـازی قـــصدی ســـطحی کـــه از 
عـمارت هـای سـوم ۵، بـاقـی مـانـده بـود، تـمیز گـردیـد. هـم چـنان پـایـان مـرحـلٔه سـوم ۶، بـاز هـم بـه 
صـورت قـصدی بـرای زمـینه سـازی سـاخـتار مـرحـلٔه چـارم، هـموار سـاخـته شـده اسـت. تـصرف 
اولــی مــرحــله ســوم ۶ الــف، کــمی بــا مــرحــلٔه هــای اولــی ســوم ) شــکل ســوم ۷ پ) تــفاوت دارد. 
بـسیاری از عـمارت هـا زمـین داخـلی بـه انـدازهٔ ۲۵ سـانـتی، از بـخش هـای دیـگر، پـایـین تـر از 
سـطح جـای هـای بـود و بـاش بـوده انـد. نـمونـه هـای ٫٫مـدخـل ،، کـامـل کـه بـسیار کـوچـک بـوده 
انـد: کـم تـر از یـک مـتر بـلندا داشـته انـد. بـنای دیـگری در سـوم ۶ الـف، چـقوری درازی کـه در 
بـخش داخـلی حـفر شـده اسـت، دارد. در بـخش غـربـی ایـن بـنا، گـورسـتان کـوچـکی قـرار دارد 
کـه از خشـت هـای آتـش دیـده سـاخـته شـده و تـنها یـک فـرد را در بـر دارد. دو دیـوار ایـن قـبر، 
خــالف ایــن شــیوه بــوده و در آن یــک مــدخــل پُــر شــده اســت. مــدخــل گــور نــیز بــا دیــوار دیــگر کــه 
رو بـه روی مـدخـل بـنا شـده اسـت، نـیز بسـته گـردیـده اسـت. در آن تـنها یـک کـوزه سـفالـی کـه بـا 
قـبر پـیونـد داشـته اسـت، یـافـت گـردیـد، امـا، در بـیرون قـبر یـگانـه نـمونـه تـبر و تـیشٔه بـرونـزی  در 
مــونــدیــگگ بــه دســت آمــدنــد. ایــن یــگانــه قــبری در مــونــدیــگک هســت کــه در جــای مــسکونــی دیــده 
شـــده اســـت و مـــی تـــوانـــد پـــیونـــد الیـــه یـــی را بـــا قـــبر هـــای دیـــگر در پُشـــته هـــای َدوراَدور نـــشان 

بدهد.
در پشـتٔه پ، دو گـروه قـبر هـای کـنار هـم در زیـر سـاخـتمان هـای مـرحـلٔه چـارم، رد یـابـی شـده 
انـد. قـدیـم تـریـن ) مـمکن پـیش تـر از مـرحـلٔه سـوم ۶) دارای یـگانـه گـورسـتانـی هسـت کـه در آن 
پــای جســد هــا بــه زنــخ آنــان چســپانــده شــده اســت و چــقوری هــا بــه صــورت بــی نــظم بــر زمــین 
بـکر کـنده شـده انـد. در ایـن گـورسـتان هـا، در مـرحـله هـای اولـی، مـواد مـشخصی یـافـت نشـده 
انــد، امــا، چــیز هــایــی کــه در ایــن گــورســتان هــا بــاقــی مــانــده انــد، تــعداد کــم ابــزاری انــد کــه از 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

سـنگ چـقماق سـاخـته شـده انـد. الـبته یـک گـردنـبدی از دنـدان گـاو، و هـم چـنان یـک گـردبـند بـا 
تـنها یـک مهـره نـیز بـه دسـت آمـده انـد. گـروه بـعدی (؟) گـورسـتان هـا بـه شـکل گـنبد مـانـند، آن 
گـــــونـــــه کـــــه در ســـــوم ۶، ) شـــــکل ســـــوم ۸ ب) دیـــــده شـــــده بـــــودنـــــد، ادامـــــه دارد. ایـــــن اتـــــاقـــــک هـــــا 
مسـتطیل بـوده و  از خشـت پـخته سـاخـته شـده انـد. اول گـِل زمـین، خـوب بـا لـگد سـخت شـده و 
بــعد دیــوار هــای خشــتی بــرپــا مــی گــردیــده انــد. شــکل مســلط ایــن بــخش دارای قــبر هــای چــند 
گــانــه  کــه در آن هــا چــند جســد مــانــند ســرداب گــذاشــته مــی شــدنــد، بــوده اســت و الــبته تــعداد 
کـمی قـبر هـای دارای یـک جسـد نـیز یـافـت شـده انـد. کـاسـه هـای سـر بـا دقـت در یـک رسـته در 
یــکی از دیــوار هــا جــا بــه جــای مــی شــدنــد، در حــالــی کــه بــخش هــای دیــگر ســکلت در داخــل 
ســردابــه بــه صــورت تــیت و پــراگــنده انــداخــته مــی گــردیــدنــد. تــنها بــه صــورت شــاز دســت و پــای 
مـفصلدار، یـافـت شـده انـد. چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه جـمجمه هـا از تـن کـنده مـی شـدنـد، در 
حــالــی کــه گــوشــت  بــقیه جســد یــا تــوتــه تــوتــه مــی شــد و یــا ایــن کــه بــه شــیوه یــی گــوشــت از آن 
بــریــده شــده، و در روز هــای بــعد بــه گــور اصــلی گــذاشــته مــی شــدنــد. تــنها در یــک مــورد بــقیهٔ 
یــک بــره یــافــت شــده کــه بــه هــمان شــیوه در در قــبر نگهــداری شــده اســت. در کــنار چــند ظــرف 
تـزیـین یـافـته، بـه جـز گـردبـند هـا، چـند تـا مهـره هـای آبـی و سـپید، از دیـگر سـامـان گـور خـبری 
نیسـت. در ایـن جـا نـمی تـوان نـشانـه یـی از تـفاوت مـوقـعیت اجـتماعـی، بـه جـز خـود گـورسـتان، 
دیــد. بــا انــدوه کــه انــدازهٔ کــاوش در پشــتٔه پ، بــسیار محــدود بــوده اســت. امــا، ایــن امــر قــابــل 
تــوجــه اســت کــه پشــتٔه پ، یــگانــه تــپه یــی در مــونــدیــگک کــه در کــنار پشــتٔه الــف اســت کــه مــاده 
هــــایــــی دارد کــــه مــــی تــــوان بــــه رقــــم هــــایــــی در پــــیش از مــــرحــــلٔه چــــارم، دســــت یــــافــــت. ایــــن جــــای 
مـــتمرکـــز و دور از تـــپٔه الـــف، مـــمکن نـــمایـــشگر ایـــن واقـــعیت بـــاشـــد کـــه ایـــن ســـاحـــه بـــه صـــورت   
ویــژه یــی بــرای بــه خــاکســپاری مــرده گــان جــدا ســاخــته شــده اســت. در ایــن صــورت نــماد مــهم 

پیشرفت در این زمان، شمرده می شود.
مـــرحـــلٔه ســـوم ۶ ب، تـــعداد کـــمی تـــعمیر دارد و چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه مـــرکـــزی بـــرای اتـــاق 
هـایـی در یـک رده بـوده انـد. بـا آن هـم، چـند دیـوار جـدا و ایسـتاده کـه بـه سـمت شـرق راه بـاز 
مـــی کـــرده انـــد، یـــافـــت شـــدنـــد. بـــرخـــی از ایـــن ســـاخـــتمان هـــا بـــا خشـــت آتـــش دیـــده در جـــریـــان 
فــعالــیت هــای ســاخــتمانــی در مــرحــلٔه چــارم، پُــر شــده انــد. بــسیاری از ســاخــتمان هــا نــشانــگر 
آخـریـن سـکونـت در مـرحـلٔه سـوم ۶ پ، مـی بـاشـد کـه یـک نـمونـه حـضور سـاخـتار مسـتطیل کـه 
بــه یــک اتــاق بــزرگ و کــوچــک تــقسیم شــده اســت، مــی بــاشــد. ایــن آخــریــن جــای ســکونــت، چــند 
بـار دچـار دگـرگـونـی هـا و دوبـاره سـازی شـده اسـت کـه ویـژه گـی اش، راه یـافـنت فـضای بـاز 
در چـــار ســـوی بـــخش هـــای ســـاخـــتمان هـــا، مـــی بـــاشـــد. بـــعد از مـــرحـــلٔه ســـوم ۶ پ، مـــا شـــاهـــد 
دگـرگـونـی هـای آشـکار در کـاربـرد سـاخـتار هـایـی هسـتیم کـه در پُشـتٔه الـف، رخـداده اسـت. از 
مـــرحـــلٔه یـــک تـــا مـــرحـــلٔه ســـوم ۶ پ، بـــرداشـــت عـــمومـــی ایـــن هســـت یـــکی از ایـــن ســـاخـــتار هـــا و 
کـثافـت هـای بـازمـانـده نـشان مـی دهـد کـه فـعالـیت هـای هـمه جـانـبه یـی کـه مـورد نـیاز زنـده گـی 
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کشــتگری ســاکــن بــوده انــد، صــورت گــرفــته اســت. بــا آن هــم، بــعد از مــرحــلٔه ســوم یــک تــصویــر 
دیگری قد بلند نمود.

بـــر تـــپٔه الـــف، مـــرحـــلٔه ســـوم ۶، ســـاخـــتمان هـــا بـــرای  اســـتفاده از زمـــینش بـــه خـــاطـــر بـــرپـــایـــی 
عـــمارتـــی کـــه دگـــرگـــونـــی مـــهمی را از ســـنت مـــعماری قـــبلی دارد، هـــموار ســـاخـــته شـــده اســـت. 
شــیوهٔ ســاخــت ایــن عــمارت نــشان مــی دهــد کــه بــا بــخش ویــژه اجــتماعــی یــا کــارکــرد مــشخص 
پــیونــد داشــته اســت. هــم چــنان، ایــن امــر مــهم هســت کــه در هــنگام مــرحــلٔه چــارم، زمــین هــای 
جـدیـدی در ایـن سـاحـه افـزوده شـده اسـت. ایـن بـخش هـای شـامـل تـپه هـای ب، ت، ث، ج، چ، 
ح و خ مـی بـاشـند). شـکل ۳ بـخش ۵). بـا انـدوه کـه هـمین سـاخـتار مـرحـله چـارم بـه شـدت بـه 
وســــیله دگــــرگــــونــــی هــــای آب و هــــوا و بــــه ویــــژه بــــاد، در ایــــن ســــاحــــه، خــــراب شــــده اســــت، امــــا، 
خــوشــبختانــه ایــن کــه بــخش زیــاد آن بــه وســیله خشــت پــخته، نــی خــام ســاخــته شــده بــودنــد، در 
غــیر آن بــه صــورت کــامــل از مــیان مــی رفــتند. مــشکل دیــگر، نــبود جــدا ســازی الیــه هــای مــیان 
ســـاخـــتمان هـــای مـــهم مـــی بـــاشـــد. کـــاســـال، مـــیان ســـاخـــتمان هـــا بـــر اســـاس پـــیونـــد آن هـــا بـــا 
سـفالـگری هـمزمـانـی قـایـل هسـت. در ایـن خـط مـرحـلٔه چـارم بـه سـه زیـر بـخش مـهم ) چـار ۱ تـا 
۳) دســـــته بـــــندی شـــــده اســـــت. اولـــــی یـــــکی از مـــــهم تـــــریـــــن و حـــــتا بـــــی جـــــوره تـــــریـــــن بـــــخش در 

افغانستان پیش از تاریخ است.

�

شــکل ســوم ۸ (الــف): مــونــدیــگک تــپٔه الــف، دوم، بــخش شــمالــی کــاوش شــده ســطح دوم ۲ کــه 
چاه را در مرکز نشان می دهد.
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�
شکل سوم ۸ (ب): موندیگک، تپٔه پ، گورستان، جایگاه استخوان های پ ۲۷.

مــرحــلٔه چــار کــه کــاســال آن را ٫٫ دوران کــاخ ،، نــامــیده اســت بــه وســیله ســاخــتمان بــزرگ کــه 
مــــی تــــوان آن را یــــک اثــــر یــــادگــــار بــــزرگ خــــوانــــد و شــــامــــل دیــــوار هــــای بســــته مــــی بــــاشــــد، از 
بــرجســتگی ویــژه یــی بــرخــوردار مــی بــاشــد). شــکل ســوم ۹ تــا ســوم ۱۳). ایــن ٫٫ قــصر،، یــک 
سـاخـتمان بـه گـونـه یـادبـودی هسـت کـه کـه نـیم سـتون هـا بـر تـپٔه الـف، قـرار دارد و مـرحـله هـای 
گـونـه گـون دوبـاره سـازی را دیـده اسـت. امـا، شـاهـد کـم تـری وجـود دارد کـه نـشان بـدهـد ایـن 
سـاخـتمان یـک ٫٫ قـصر،، بـوده اسـت. امـا، ایـن را نـمی تـوان رد نـمود کـه ایـن یـک سـاخـتمان 
٫٫یــادگــاری،، بــوده اســت کــه بــا مــقایــسه ســاخــتمان هــای هــمعصر بــه شــدت فــرق دارد. ایــن 
امـــر را در هـــیچ ســـاخـــتار هـــای پـــیش تـــر و هـــمعصرش دیـــده نـــمی تـــوانـــیم. از ایـــن رو، از دیـــد 
فـرهـنگی در جـایـگاه مـهمی قـرار دارد. آن گـاه مـی شـود کـه واژهٔ ٫٫ قـصر ،، در ایـن مـورد بـه 
کـار بـرد کـه بـتوان بـه درجـٔه مـعینی نـشانـه هـایـی از یـک سـازمـان سـیاسـی را دریـافـت نـمود کـه 

تا کنون چنین چیزی را نمی توان رد یابی نمود.
ایــن ســاخــتار مــهم در بــلند تــریــن نــقطٔه تــپٔه الــف، قــرار دارد.  در آن گــاهــی کــه ایــن عــمارت بــنا 
یـــافـــته هســـت، چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه تـــپٔه الـــف، بـــا ۱۱ مـــتر بـــلندی کـــه در نـــتیجه ســـکونـــت 
پــیشین در ایــن جــا و َدوراَدور دیــوار بــرنــده اش (!) کــه در مــرحــلٔه ســوم، شــکل گــرفــته بــود، در 
وضـع مسـلط بـر دیـگر بـخش هـا قـرار داشـته اسـت. از بـاالی تـپه مـی شـد کـه نـی تـنها سـاحـهٔ 
سـاخـتمان هـای دیـگر را دیـد، بـل مـی تـوانسـتند تـا حـویـلی هـا و احـاطـه هـای را هـم چـشم زد. 
بــرنــامــٔه اول ســاخــتمان کــم از کــم ســه بــار دوبــاره ســازی شــده کــه آخــریــن، مــهم تــریــنش مــی 
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بــاشــد. تــا هــنگام آخــریــن ســاخــتمان، عــمارت شــمال دیــوار ســتونــدار دور از دیــگر بــنا هــا بــوده  
کــه بــه هــمین دلــیل از آن مــی تــوانســتند ســاحــٔه دور را چــشم زد. بــا آن کــه تــنها دیــوار شــمالــی 
بـا دیـوار سـتونـدار شـرقـی ـ غـربـی بـاقـیمانـده اسـت ) شـکل سـوم ۶ شـکل سـوم ۱۳ ب) امـکان 
دارد کــه چــنین دیــوار ســتونــدار بــه بــخش هــای دیــگری هــم وجــود داشــته اســت. بــا آن کــه تــنها 
مـدخـل بـاقـیمانـده در دیـوار شـمال قـرار دارد، نـمی تـوان از وجـود مـدخـل هـای دیـگر مـنکر شـد. 
چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه سـاخـتار  دیـوار هـای بـیرونـی  بـه وسـیلٔه چـار جهـت اصـلی، قـطبنما، 
راســـت ســـاخـــته شـــده بـــاشـــد، امـــا، ایـــن امـــر، در مـــورد دیـــوار هـــای داخـــلی نـــمی تـــوانـــد صـــدق 
نـمایـد. مـا کـاربـرد راسـت سـازی بـه وسـیلٔه نـوک جهـت یـابـی را در بـنا هـای مـرحـلٔه پنجـم، بـه جـز 
یـک بـخش دیـوار دراز کـه کـمی بـه سـوی زاویـهٔ شـمال شـرق منحـرف شـده اسـت، نـیز دیـده مـی 
تـوانـیم. سـمت و سـویـی کـه در سـاخـتمان هـای ٫٫ کـاخ،، و ٫٫ مـعبد ،، کـاسـال، وجـود دارنـد، 
در هــمان خــط شــرق ـ غــرب، مــتوازی بــا دیــوار هــای بســته، رد یــابــی شــده اســت. بــدون شــک 

این گونه همردیفی تصادفی بوده است.
 اسـاسـی تـریـن تـوجـه در ایـن سـاخـتمان بـر دیـوار هـای داخـلی کـه بـخشی از دیـوار سـتونـدار 
مـی بـاشـد و تـنها بـخش شـمالـی اش بـاقـی مـانـده، صـورت گـرفـته اسـت. سـتون هـا مـانـند خـود 
دیـــوار از خشـــت پـــخته ســـاخـــته شـــده، امـــا بـــخش داخـــلی ســـتون هـــا پـــالســـتر شـــده و بـــا رنـــگ 
ســپید، رنــگمالــی گــردیــده اســت و بــاالیــش خشــتی کــه نــوک مــثلثش بــیرون مــانــده، پــوش شــده 
اســــت). شــــکل ســــوم ۹الــــف). دیــــواری کــــه بــــاقــــیمانــــده اســــت ســــه مــــتر بــــلندی دارد و در اصــــل 
بـلندتـر بـوده اسـت. در بـخش شـمالـی دیـوار پـیاده رو پـُرپـهن خشـتی کـشیده شـده اسـت. جـنوب 
دیـــوار کـــه گـــاهـــی بـــه دیـــوار چســـپیده اســـت، تـــعداد کـــم بـــنا هـــای مـــسکونـــی مســـتطیل (؟)، بـــه 
شــکلی کــه در مــرحــله هــای پــیشین تــوضــیح داده شــد، وجــود داشــته انــد. دخــول بــه ایــن بــنا هــا 
از راه زیـنه داری کـه بـه صـورت مسـتقیم بـه ٫٫ حـویـلی ،، یـا از راه مـدخـل دیـگری کـه بـاز هـم 
بـه صـورت راسـت بـه یـکی از هـمان اتـاق هـای کـوچـک داخـلی، بـاز مـی شـده اسـت، اجـرا مـی 
شـده اسـت. سـکونـت هـای داخـلی، تـفاوت چـندانـی بـا آن چـی در مـرحـلٔه سـوم ۶، وجـود داشـته 
اسـت، نـدارنـد. در ایـن خـط اسـتثنا هـمانـا کـار سـر و سـامـانـدهـی اسـت کـه دیـوار سـتونـدار و 
٫٫ حــویــلی ،، کــه بــه شــکل نــامــنظمی، آراســته شــده انــد، بــر آنــان تحــمیل نــموده اســت. اولــین 
دو عـمارت،) چـار ۱ الـف - ب) بـه صـورت کـامـل در خـدمـت سـاخـتمان هـای داخـلی انـد. دوبـاره 
سـازی هـای پـیهم، بـه تـحکیم اتـاق هـای و لُــک شـدن دیـوار هـای منجـر شـده انـد.(شـکل سـوم، 
۱۰ الـف) بـخش شـمالـی سـاخـتمان حـویـلی بـزرگ بـه اتـاق هـای مـتعدد تـقسیم شـده اسـت کـه 
بــا حــضور دو دیــوار اضــافــی، کــه بــا دیــوار ســتونــدار عــمودی انــد، تــشخیص مــی گــردنــد. ایــن 
بــنا هــای جــدیــد و هــم چــنان فــعالــیت هــای ســاکــنان بــا وجــود تــنورهــا، آبــروهــا، تــاق هــای دارای 
چــراغ تــیلی و کــم از کــم یــک آشــپزخــانــه در ایــن ســاحــه روشــن مــی گــردد. خــالف عــمارت ســوم 
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دوبـــاره ســـازی شـــده،، چـــارم ۱پ، حـــکایـــت از دگـــرگـــونـــی مـــهمی فـــعالـــیت را در ایـــن مجـــموعـــهٔ 
عمارت ها، می نماید.

هـنگام مـرحـله پنجـم ۱پ، در شـمال دیـوار سـتونـدار، بـنا هـای نـو و مـهم سـاخـته شـده انـد. ایـن 
شـــکل دارازســـازی عـــمارت هـــای مســـتطیل بـــه شـــدت ســـدی در بـــرابـــر دیـــد آن زمـــان ســـاکـــنان 
دیــــوار ســــتونــــدار، مــــی ســــازد. از ســــوی دیــــگر عــــمارت هــــای دو ســــوی دیــــوار ســــتونــــدار، هــــیچ 
پـیونـدی بـا فـعالـیت هـای سـاکـنان نـدارنـد. ایـن عـمارت هـای نـو، هـیچ خـصوصـیت داخـلی را آن 
گــــونــــه کــــه گــــذشــــتگان نــــشان مــــی دادنــــد، نــــدارنــــد و بــــه صــــورت نــــمونــــه در یــــک اتــــاق مــــقدار نــــا 
مـتناسـب کـاسـه هـایـی از سـنگ رخـام و نـاوک هـای بـرونـزی کـوت شـده انـد. زیـنه هـایـی کـه در 
بـرخـی عـمارت هـا وجـود دارنـد نـشان مـی دهـند کـه ایـن جـا مـنزل دومـی داشـته انـد و یـا ایـن کـه 
دســـترســـی بـــه و از بـــام، اهـــمیت زیـــادی داشـــته اســـت. دیـــوار ســـتونـــدار قـــبلی هـــنوز هـــم مـــورد 
اســتفاده قــرار داشــت اســت، امــا، بــسیاری از بــنا هــای واقــع در جــنوبــش بــا خشــت پــخته در 
جــریــان ســاخــتمان صــفه یــی کــه در گــذشــته بــه مــدخــلی مــنتهی مــی شــده،  پُــر گــردیــده اســت. 
پـنج مـتر در عـقب و مـوازی بـا دیـوار کـهنه، یـک دیـوار سـتونـدار نـو سـاخـته شـده اسـت. سـاخـت 
دیـوار سـتونـدار نـو و بـلندتـر، مـمکن اسـت بـه اهـمیت بـرنـده تـپٔه الـف، افـزوده بـاشـد. بـر صـفه و 
سـکو چـند قـلم رنـگ سـپید و هـم چـنان سـرخ بـر پـالسـتر زده شـده انـد. یـک تهـداب چـقور بـرای 
بـنای ایـن دیـوار نـو کـنده شـده اسـت ) ایـن امـر مـیان چـارم ۲الـف ـ ب،  صـورت گـرفـته اسـت) 
و بـعد بـا سـنگ هـای بـزرگ، پـس از سـاخـت دیـوار، پـر شـده انـد. بـنا هـایـی کـه در جـنوب ایـن 
دیــوار نــو قــرار دارنــد دیــگر بــه صــورت نــامــنظم نــبوده ولــی تــابــع انــدازه  اتــاق هــا بــوده اســت.
) شـــکل ســـوم ۱۰الـــف). ایـــن اتـــاق هـــا بـــه شـــدت کـــوچـــک و عـــاری از هـــر گـــونـــه دگـــرگـــونـــی هـــای 
داخــلی انــد. از بــخش هــای بــاقــیمانــدهٔ دیــوار چــنین بــر مــی آیــد کــه بــسیار بــلند نــبوده و مــورد 
اسـتفاده سـاکـنان، کـم تـر قـرار مـی گـرفـته اسـت. زمـین ایـن واحـد هـای سـاخـتمانـی بـا دقـت پُـر 
و هــموار شــده انــد. بــا انــدوه کــه ایــن بــنا هــای اخــیر بــه شــدت از مــیان رفــته و از ایــن رو نــمی 

توان برنامه کلی را به دست آورد.
غــرب تــپه هــای الــف، ب و پ، نــشان مــی دهــد کــه دیــوار احــاطــه گــر بــا ٫٫دژ هــایــی ،، تــکمیل 
شــده انــد) . شــکل ســوم ۱۰ ب، ســوم ۱۱، الــف ب) ایــن بــنا هــا بــه صــورت مســتقیم، بــر زمــین 
بــکر ســاخــته شــده و دارای دو دیــوار لــک و مــتوازیــی از خشــت پــخته در حــالــی کــه بــر تهــداب 
ســنگی و گــلی قــرار دارنــد، مــی بــاشــند. بــخش بــیرونــی دیــوار هــا بــا تــودهٔ فــضادار، مــشخص 
شـده انـد در حـالـی کـه دو دیـوار بـخش داخـلی بـه اتـاقـک هـا تـقسیم شـده کـه مـمکن سـاکـنانـی 
داشـته انـد. زمـین ایـن اتـاق هـا بـه قـدر کـافـی بـاال تـر از بـخش بـیرونـی بـوده انـد. حـضور زیـنه 
هــایــی کــه بــا اتــاق هــای پــیونــد دارنــد، نــمایــشگر ایــن واقــعیت انــد کــه دســترســی بــه اتــاق دیــگر، 
طـبقٔه دوم و یـا بـام، از اهـمیت زیـادی بـرخـوردار بـودن انـد. در غـرب تـپٔه الـف، دو نـمونـٔه مـکمل 
از دیــوار هــای احــاطــه گــر را مــی تــوان دیــد. نــزدیــک تــریــن و آنــی کــه در آن کــاوش هــمه جــانــبه 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

صــورت گــرفــته اســت، ۱۰۰ مــتر دور قــرار دارد، در حــالــی کــه نــمونــٔه دوم ۱۵۰ مــتر دور تــر امــا 
مـوازی بـا دیـوار اول. هـر دو از شـمال بـه جـنوب و بـه هـمان سـمتی کـه دیـوار هـای ٫٫ قـصر،، 
و دیـــوار بـــرنـــدهٔ تـــپٔه الـــف، قـــرار دارنـــد، کـــشیده شـــده انـــد. نـــزدیـــک تـــریـــن دیـــوار بـــه تـــپٔه الـــف، بـــه 
بــــــلندای بــــــیش تــــــری از دومــــــی قــــــرار دارد کــــــه مــــــمکن نــــــقش مــــــهمی بــــــر نــــــمای بــــــرنــــــده یــــــا زیــــــنهٔ 

ساختمانی که اکنون ما آن را فرض می نماییم، داده باشد.

        �
شکل سوم ۹ (الف): موندیکگ الف، نقشه و سطح  ستوندار در غرب کاخ، چارم ۱.
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�
شکل سوم ۹ ) ب) : موندیکگ الف، نقشٔه قصر، اولین ساختار، چارم ۱.
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�
شکل سوم، ۱۰ ) الف: (موندیکگ الف،نقشٔه کاخ، آخرین ساختمان، پنچم ۱ پ.
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�
شکل سوم، (۱۰ب ):موندیکگ ب، زوایه یی از بارو یا خاکریز ساختار موقتی، جار ۱.

گـوشـه هـای پـایـان دیـوار هـای جـنوب و نـزدیـک تـریـن بـه غـرب، در زاویـٔه راسـت بـا دیـوار سـاخـته 
شـده یـی کـه شـناخـته شـده انـد، دارای سـمتگیری غـرب ـ شـرق انـد. وضـع هـمانـندی در پـایـان 
شـمالـی هـمان دیـوار غـربـی بـه جـز ایـن کـه دیـوار غـرب ـ شـرق بـا زاویـه بـیش تـر از نـود و کـم تـر 
از ۱۸۰ درجـه بـه سـوی شـمال ـ غـرب، دیـده مـی شـود. شـرقـی تـریـن گسـترس ایـن دیـوار هـا نـا 
شـناخـته بـاقـی مـانـده انـد، امـا، درسـت ایـن هسـت کـه بـگویـم کـه آن هـا مـیان تـپٔه الـف و تـپٔه چ، 
بـا سـاخـتار ٫٫ مـعبد،، پـیونـدی را، در حـدود امـکان در هـمین سـاحـه، بـرقـرار کـرده انـد). شـکل 
سـوم ۱۱ الـف و سـوم ۱۳ب). در هـر دو گـوشـه، سـاخـتار دژ گـونـه یـی بـر هـمان شـیوهٔ مـعماری 
دیـوار هـا یـافـته شـده انـد. در بـخش جـنوبـی یـک اتـاق سـادهٔ مسـتطیل شـکل کـه بـیرونـش تـحکیم 
بــیش تــری یــافــته اســت، وجــود داشــته اســت، د رحــالــی کــه بــخش شــمالــی بــه چــار اتــاق درونــی 
تـقسیم شـده و مـمکن دو گـدام در بـاال بـوده بـاشـند. هـم چـنان اتـاق بـرج گـونـه یـی در دو مـتری 
شـرق در امـتداد بـخش بـیرونـی هـر دو دیـوار شـرق ـ غـرب، وجـود داشـته اسـت. هـم چـنان یـک 
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سـاخـتار دژ گـونـه دیـگری، هـم، بـه شـدت جـدا در بـخش شـمالـی و گـوشـٔه شـمال شـرق تهـداب 
یــافــته شــده اســت. در بــرابــر ایــن دژ، یــک دیــوار بســته کــه مــمکن بــه ســوی شــرق تــا جــایــی کــه 
دیوار به  سوی غرب گسترده شده تا به  دیواری در انتهای غربی و شمال جنوبی بپیوندد.

�  
شکل سوم ۱۱(الف): موندیگک ت بارو و ساختار پیوسته چارم ۱.

�
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شکل سوم ۱۱(ب): موندیگک  چ پالن و بخشی از معبد چارم ۱.

کـاوش و حـفر در بـخش هـای نـزدیـک ایـن دیـوار هـا، بـرج و بـارو هـا، تـعداد بـیش تـر سـاخـتار 
هـای خـانـه مـانـند را نـشان دادنـد. چـنین بـه نـظر مـی رشـد کـه در سـاز ایـن سـاخـتار هـا کـدام 
سـازمـانـدهـی ویـژه یـی بـه جـز ایـن کـه خـط نـزدیـکی دیـوارهـای بـزرگ را دنـبال نـموده انـد، دیـده 
نــمی شــود. ایــن ســاخــتار هــا بــا بــرخــی از خــصوصــیت هــای تــعداد زیــاد بــاشــنده گــان مــانــند 
اجـاق هـای داخـلی، شـناخـته مـی شـونـد. در سـاحـه گـوشـٔه شـمال غـربـی بـرج هـا، تـعداد زیـاد 
اجـاق هـا( بـیضه یـی، دایـره یـی، مسـتطیل، یـک و چـند اتـاقـی) یـافـت شـده انـد. ایـن امـر نـشان 
مـی دهـد کـه مـمکن ایـن جـا سـاحـٔه صـنعتی بـوده بـاشـد. در هـمان سـاحـه، چـند تـا آبَـرو هـایـی 
هــم دیــده شــده انــد. کــاوش هــای محــدودی در تــپٔه پ، مــیان تــپٔه الــف و ب نــشان مــی دهــند کــه 

این ساحه به وسیلٔه همین دیوار های بزرگ احاطه شده و به شدت پُر نفوس بوده است.
در شـرق تـپٔه الـف، تـپٔه چ قـرار دارد و کـاوش هـای تـعداد زیـاد اثـر هـای بـزرگ سـاخـتار هـای 
یــادگــاری را کــه کــاســل آن هــا را ٫٫ مــعبد ،، نــامــیده اســت ( شــکل ســوم ۱۱ ب، ســوم ۱۳ب). 
ایـن سـاخـتار سـمتگیری مـوازی بـا ٫٫ قـصر ،، داشـته اسـت و در خـط مسـتقیم شـرق ـ غـرب، 
بـــا آن بـــوده اســـت. ســـاخـــتار هـــای یـــاد شـــده بـــه صـــورت مســـتقیم بـــر روی خـــاک بِــــکر و دســـت 
نـخورده بـنا نـهاده شـده انـد و دارای فـن هـمانـند دیـواری هـای مـحاطـه مـی بـاشـند. بـا انـدوه کـه 
بـخش جـنوبـی ایـن جـا بـه شـدت از مـیان رفـته اسـت، امـا، دلـیلی وجـود نـدارد کـه بـگویـم آن هـا 
تــفاوت جــدی بــا آن چــی کــاوش صــورت گــرفــته انــد، دارنــد. دو دیــوار مــوازی و بــه شــدت  کــلفت 
خـارجـی، اسـاس ایـن سـاخـتار را مـی سـاخـته انـد. سـاحـٔه بـخش داخـلی مـیان ایـن دیـوار هـا بـه 
اتـــاقـــک هـــایـــی تـــقسیم شـــده انـــد کـــه مـــورد اســـتفادهٔ ســـاکـــنان ایـــن جـــا قـــرار نـــمی گـــرفـــته انـــد. 
مجـــموعـــه هـــای کـــلفت دیـــوار هـــای جـــداکـــننده مـــثلثی، از خشـــت پـــخته و در بـــرابـــر دیـــوار هـــای 
اولـــی ســـاخـــته شـــده انـــد. تـــنها یـــک مـــرحـــله ســـاخـــتمانـــی را مـــی تـــوان تـــشخیص داد کـــه مـــانـــند    
٫٫ قـــصر،، دارای حـــدودی از ســـازمـــانـــدهـــی بـــر خـــوردار بـــوده اســـت. هـــیچ مـــدخـــلی ردیـــابـــی 
نشــده اســت، امــا، مــمکن مــانــند دیــوار جــنوبــی از مــیان رفــته و پــاک شــده بــاشــد. یــک ســاخــتار 
بـزرگ مسـتطیلی کـه دو سـوم بـخش شـرقـی اش بـه اتـاقـک هـایـی تـقسیم شـده انـد، تـا حـدودی 
مــرکــز ٫٫ مــعبد ،، را اشــغال نــموده اســت. بــخش غــربــی ایــن ســاخــتمان دارای یــک ســاحــه یــا 
حــویــلی روبــاز اســت. در بــخش پــایــانــی شــمال ایــن حــویــلی کــه نــقش مــرکــزی را دارد، بــرج و 
بــاروی بــزرگــی قــرار دارد کــه بــر بــاالی ســاحــه بــود و بــاش مــردم ســاخــته شــده اســت. نــزدیــکی 
هـــا بـــه صـــورت کـــامـــل بـــا خـــاکســـتر پـــوشـــیده شـــده و بـــه صـــورت مســـتقیم در عـــقب دژ یـــک آبَـــرو 
ســـفالـــی  کـــه شـــرق ـ غـــرب مـــیان دیـــوار اصـــلی و دیـــوار کـــوچـــک بـــه شـــکل L کـــشیده شـــده و بـــا 
عـــــمارت داخـــــلی پـــــیونـــــد دارد. دیـــــوار کـــــوچـــــک تـــــر مـــــرز غـــــربـــــی یـــــک اتـــــاقـــــک کـــــه آن را مجـــــموعـــــه 
گــورســتان تــلقی نــموده انــد، مــی ســازد. در گــوشــٔه جــنوبشــرق یــک عــمارت مــربــع مســتطیلی کــه 
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دراز چـــوکـــی هـــایـــی کـــه بـــا پلســـتر ســـپید پـــو شـــیده شـــده انـــد، قـــرار داشـــته اســـت. در درازای 
دیــوار شــرقــی نــیز چــنین دراز چــوکــی هــایــی کــشف شــده انــد. در مــرکــز اتــاق یــک اجــاق دراز 
مسـتطیلی قـرار دارد کـه بـا زیـنه کـوچـکی بـه سـوی شـرق، رنـگ سـرخ شـده اسـت. اتـاق هـایـی 
بـــه ســـوی شـــرق بـــه انـــدازه هـــای مـــختلف وجـــود دارنـــد کـــه چـــند تـــای آن هـــا دارای اجـــاق هـــای 
داخـلی و دیـگر خـصوصـیت هـا انـد. اگـر چـی هـیچ نـشانـه هـایـی وجـود نـدارد کـه ایـن سـاخـتار 
جــایــگاه دیــنی بــوده بــاشــد، امــا، محــلی بــرای ســکونــت نــبوده اســت. هــر گــونــه کــاری کــه از ایــن 

جا گرفته می شده است، به نظر متفاوت از دیگر بخش ها و ساحه هاست.
مـرحـلٔه چـارم، نـمایـانـگر ایـن واقـعیت هسـت کـه دگـرگـونـی هـا و ادامـه کـاری در ایـن جـا مـانـند 
دیـــگر مـــرحـــله هـــای مـــونـــدیـــگک، جـــریـــان داشـــته اســـت. مـــمکن مـــهم تـــریـــن دگـــرگـــونـــی مـــربـــوط بـــه 
وظـیفه هـای ویـژهٔ بـنایـی یـا سـاخـتمانـی بـوده بـاشـد.( شـکل سـوم ۱۲، سـوم ۱۳). ایـن کـه چـنین 
دگـرگـونـیی در بـخش رشـد عـمومـی فـرهـنگ چـی مـعنایـی دارد بـایـد روشـن گـردد؟ کـاسـال بـه ایـن 
بـــاور دســـت یـــافـــت کـــه در مـــرحـــلٔه چـــارم، مـــردم بـــا یـــک هـــجوم ســـنگین و خـــشنی رو بـــه رو شـــده 
انـــد، چـــنان چـــی بـــرخـــی ایـــن ســـاحـــه را تـــرک نـــمودنـــد. نـــمونـــه هـــای جـــداگـــانـــه مـــربـــوط بـــه ایـــن 
خـــــشونـــــت، از آن مـــــیان آتـــــشسوزی عـــــمارت هـــــا و دیـــــگر را کـــــه کـــــاســـــال ارایـــــه داشـــــته اســـــت، 
نــمایــانــگر یــک آتــشسوزی عــمومــی اســت، بــا آن کــه چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه ٫٫ قــصر ،، و   
٫٫ مـــعبد ،، فـــرو افـــتاده انـــد و نـــا اســـتفاده بـــاقـــی مـــانـــد و هـــرگـــز در مـــرحـــلٔه چـــارم بـــاز ســـازی 

نشده اند، اما، متقاعد کننده نیستند.

�
شکل سوم. ۱۲: موندیگک الف، منظر عمومی قصر، دورهٔ چارم ۱.

 خــالف آن، بــسیاری از ســاخــتمان هــا کــه در داخــل دیــوار هــای مــحاط قــرار داشــته انــد، در 
تـمام ایـن مـرحـله بـاشـنده گـان نـو را پـذیـرفـته انـد. در حـقیقت امـر، بـا در نـظر داشـت ویـرانـیی 
کـه در اثـر آب و هـوا صـورت مـی گـیرد و کـمبود رقـم هـای الیـه یـی، تـقسیمبندی سـه دوره ایـن 
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مــــرحــــله پــــرســــش بــــرانــــگیز اســــت. تــــا آن گــــاهــــی کــــه کــــاوش هــــای بــــیش تــــر صــــورت نــــگیرد، ایــــن 
تقسیمبندی پُر دردسر می باشد.

در هـر جـایـی کـه مـرحـلٔه چـارم ۲، یـافـت شـد) در اسـاس تـپٔه ب) یـک چـقوری ژرف و بـازی بـود 
کــه نــمایــانــگر ادامــه اســکان از چــار ۱، را مــی داد. چــند تــا ســاخــتمان نــو کــه رد یــابــی شــدنــد، 
ادامــٔه اســکان را در خــط اســتفاده از دیــوار هــای قــدیــمی بــه شــمول دیــوار هــای احــاطــه گــر، 
بــیان مــی دارد. تهــداب هــا هــم روش ســاده را در چــارچــوب هــموار ســازی زمــین را بــه نــمایــش 
مـی گـذارنـد. بـرخـی دیـوار هـای سـاده کـه بـه دور از دیـوار هـای اسـاسـی انـد، چـنین نـشان مـی 
دهـــند کـــه در بـــخش ســـاحـــه هـــایـــی کـــه مـــورد اســـتفاده قـــرار نـــمی گـــرفـــته انـــد، بـــرخـــی گســـترش 
هـــایـــی صـــورت گـــرفـــته انـــد. ســـفال هـــا ادامـــٔه هـــمان شـــکل هـــای گـــذشـــته را در بـــر دارنـــد و در 
بـخش کـوزه هـا کـمی دگـرگـونـی را بـیان مـی نـمایـد و حـضور دسـتساز هـای فـلزی یـک رشـد را 
بــه هــمراه دارنــد. ایــن مــرحــله بــیش تــر از هــمه از نــگاه ســفالــگری مــشخص مــی گــردد تــا رقــم 
هـای الیـه نـگاری. پـیشنهاد کـاسـال مـبنی بـر ایـن کـه پـایـان بـخش چـارم ۲، مـکن بـه وسـیله یـک 
لـزلـه ویـران شـده بـاشـد کـه در اثـر آن ایـن سـاحـه بـرای مـدتـی مـتروک مـانـد. ایـن امـر، در پـایـان 

مرحلٔه چارم ۱، دیده شد.
مـرحـله چـارم ۳، نـیز بـه تـپٔه ب، مـربـوط اسـت. سـاخـتمان هـای شـناخـته شـده بـه دور دیـوار هـای 
قـــدیـــمی مـــتمرکـــز انـــد، امـــا، یـــک دیـــوار احـــاطـــه یـــی مـــوازی بـــه دیـــوار کـــوچـــک شـــمالـــی قـــدیـــمی 
ســـــاخـــــته شـــــده اســـــت.  ایـــــن دیـــــوار نـــــو، ســـــه دیـــــوار مـــــوازی مـــــهم دارد. دو دیـــــوار خـــــارجـــــی از 
سنگچــل هــای انــباشــته شــده و بــه ایــن گــونــه یــک دیــوار کــلفت را ســاخــته اســت. هــمانــند مــرحــله 
هــای ســابــق، ســاحــٔه بــاقــیمانــده فــضای داخــلی بــه اتــاقــک هــا بــرای اســکان جــدا شــده اســت. 
زیــنه هــای داخــلی یــکبار دیــگر نــشان مــی دهــد کــه مــنزل هــای بــاالیــی خــصوصــیت بــارز ایــن 
اقــــامــــتگاه را مــــی ســــاخــــته اســــت. در بــــخش شــــمال دیــــوار یــــک فــــضای بــــازی وجــــود دارد کــــه 
کـــاربـــردش روشـــن نیســـت. چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه بـــخش زیـــاد ســـاخـــتمان هـــا، هـــرگـــاه بـــا 
عـــمارت هـــای پـــیش تـــر مـــقایـــسه گـــردد، بـــا بـــی دقـــتی بـــنا شـــده انـــد، امـــا، از دیـــد دیـــگر، بـــا هـــم 

همانند اند.
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�
شکل سوم ۱۳ (الف): موندیگک، الف، قصر، پایه های غربی، چارم ۱.

�
شکل سوم. ۱۳ (ب): موندیگک، چ، منظر عمومی معبد، چارم ۱.

بــار دیــگر بــحث مــهم را بــرای ایــن مــرحــله بــایــد در هــنر ســفالــگری و نــاپــدیــد شــدن شــکل هــای 
پـــیشین و نـــماد هـــای نـــو ( بـــیش تـــر از هـــمه جـــانـــداران) دیـــد. ســـاخـــتار هـــایـــی مـــربـــوط در ایـــن 
دوره، در تـپه هـا و بـلندی هـای دیـگری نـیز وجـود دارنـد، بـخشی زیـاد آن بـه ویـرانـه یـی بـه اثـر 
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شـاریـده گـی زمـین بـدل شـده انـد. یـگانـه تـوتـه یـی از پـیکر سـنگی در ۱۵ سـانـتی مـتری بـخش 
بــاالیــی یــافــت شــده کــه مــی تــوانــد بــه مــرحــلٔه ســوم،۳ ، پــیونــد داشــته بــاشــد. ایــن بــخش پــایــانــی 
مـــرحـــلٔه چـــارم، زیـــر کـــدام تـــهاجـــمی قـــرار نـــگرفـــته و تـــفاوت مـــیان ایـــن بـــخش بـــا مـــرحـــلٔه پنجـــم را 
بـایسـت در تـفاوت مـیان گـونـه گـونـی سـفال هـا و اشـغال دوبـارهٔ تـپٔه الـف، و دیـگر سـاخـتار هـای 

مهم و یادگاری دید.
تــا ایــن نــقطه مــونــدیــگک در حــقیقت امــر، نــمایــشگر تــداوم رشــد فــرهــنگی اســت، امــا، ایــن امــر 
نــیز بــا کــمبود نــمونــه هــا و الیــه و چــینه نــگاری هــای زمــین کــه دگــرگــونــی هــای زمــانــی را نــشان 
مـی دهـد، هـمراه مـی بـاشـد. بـا آن هـم، مـرحـلٔه پنجـم، نـمایـانـگر مـشکل هـای مـهم در مـورد بـیان 
زمــان پــسین پــیش از تــاریــخ در افــغانســتان مــی بــاشــد و هــم چــنان در هــمین زمــینه کــدام راه 
حــلی را بــرای شــان نــشان نــمی دهــد. بــه ایــن گــونــه تــمام بــحث هــا و گــفت و گــو هــا هــمراه بــا 
جـــدول هـــا در مـــورد رشـــد فـــرهـــنگی پـــیش از تـــاریـــخ در افـــغانســـتان بـــا پـــایـــان مـــرحـــله چـــارم ۳، 
پــایــان مــی یــابــند.( بــه صــورت نــمونــه، دالــس، ۱۹۶۵، ۱۹۷۳: ۱۶۰). در حــالــی کــه ایــن َدور در 
چـــارچـــوب ســـه دوره دیـــگر، ادامـــه یـــافـــته اســـت. ایـــن تـــفسیر کـــه تـــرک مـــهم ایـــن مـــنطقه پـــس از 
مــرحــلٔه چــارم ۳، اتــفاق افــتاده اســت بــا کــاوش هــا در قــلعٔه ســید، ده مــورزی، شهــر ســوخــته و 
وادی کــویــته کــه پــیونــدی را بــا یــافــته هــا در مــونــدیــکگ پنجــم، نــشان نــدادنــد، مهــر تــایــید خــورده 
اســـت. بـــا آن هـــم، ایـــن تـــوقـــف در رشـــد فـــرهـــنگی بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه بـــا رشـــد دور شـــگوفـــایـــی 
فــرهــنگ هــاراپــه در وادی ســند، هــمزمــان بــوده اســت. نــبود ظــاهــری عــدم پــیونــد و رابــطه مــیان 
هـــاراپـــه و فـــرهـــنگ َدور پـــسین پـــیش از تـــاریـــخ در افـــغانســـتان بـــه شـــدت شـــگفت انـــگیز هســـت  
چــنین امــری در شــرق ایــران دیــده شــده اســت.( ملــبرگ ـ کــارلــوفــسکی و تــوســی، ۱۹۷۳). ایــن 
امــــر در مــــورد آســــیای مــــرکــــزی شــــوروی هــــم مــــشاهــــده شــــده اســــت.( مــــاســــون و ســــریــــانــــیدی 
۱۹۷۲: ۱۲۴ـ ۸). در مــونــدیــگک ســوم و چــارم، مــا شــاهــد هــایــی بــه دســت داریــم کــه ایــن گــونــه 
پـیونـد مـتقابـل فـرهـنگی بـا وادی سـند، تـا حـدودی، وجـود داشـته اسـت. بـا آن هـم مـشکل بـزرگ 
ایـــن هســـت کـــه بـــرخـــی بـــه ایـــن بـــاور انـــد کـــه مـــیان فـــرهـــنگ مـــادی مـــونـــدیـــگک چـــارم و پنجـــم، نـــا 
هـــمانـــندی هـــایـــی وجـــود دارد. از ایـــن رو بـــایـــد مـــیان مـــرحـــلٔه پنجـــم مـــونـــدیـــگک  و هـــر کـــدام از 
فــرهــنگ پــیش از تــاریــخ در ایــن ســاحــه روشــن گــردد. بــه ایــن گــونــه َدور فــرهــنگی در مــونــدیــگک، 

پس از مرحلٔه چارم به شدت پیچیده است.
 الـبته بـسیاری از ایـن نـاسـازگـاری هـا تـفسیر، بسـته بـه ویـرانـی شـدیـدی اسـت کـه بـا گـذشـت 
زمــان و دگــرگــونــی هــای اقــلیمی کــه مــا شــاهــد رخــدادش در ســطح هــای بــاالیــی هســتیم مــی 
بـــاشـــد. از ایـــن رو بـــه الیـــه نـــگاریـــی کـــه صـــورت داده شـــده، اثـــر وارد کـــرده اســـت). کـــاســـال بـــه 
امــکان زلــزلــه هــایــی اشــاره مــی نــمایــد کــه در ایــن ســاحــه یــک پــدیــدهٔ نــادری نیســت). تــپٔه الــف، 
بـــار دیـــگر اشـــغال شـــده و از آن بـــرای ســـاخـــت عـــمارت یـــادگـــاری بـــزرگـــی کـــه در بـــاالی مـــرحـــلهٔ 
پنجــم پ ۱، قــرار دارد، بهــره گــرفــته شــده اســت. در ایــن ســاخــتمان، خشــت هــای پــخته را در 
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بـاالی یـک تهـداب سـنگی، قـرار داده انـد. سـاخـتار هـای پـیشین را بـا تـوتـه و پـرچـه بـازمـانـده هـا 
پُـــر نـــموده انـــد و یـــا بـــا خشـــت پـــوشـــانـــیده انـــد تـــا یـــک ســـطح هـــموار را تـــیار نـــمایـــد. ســـاخـــتمان 
قـدیـمی سـتونـدار بـا خشـت بـرای سـاخـت یـک صـفٔه بـزرگ در بـخش شـمالـی ایـن محـل پـوشـیده 
شـده اسـت. بـر بـاالی ایـن صـفه، دو اتـاق در بـلند تـریـن بـخش ایـن سـاحـه سـاخـته شـده اسـت. 
در جــنوب ایــن اتــاق هــا بــه صــورت مســتقیم، در یــک ســطح پــایــین تــر، دو اتــاق مســتقیم دراز و 
بــاریــک کــه تــمام فــاصــلٔه شــرق ـ غــرب را در بــلندی تــپه در بــر گــرفــته انــد، دیــده مــی شــونــد. در 
جـنوب ایـن اتـاق هـا، مـا بـه یـک سـلسله اتـاقـک هـای دیـگری بـر مـی خـوریـم کـه مـی تـوان بـه دو 
گــروه دســته بــندی نــمود: گــروه اتــاقــک هــا در غــرب و کــمی اتــاقــک هــای بــزرگ تــر در شــرق. در 
حـــقیقت امـــر، پـــالن بـــرای ســـاخـــت بـــخش جـــنوبـــی بـــه شـــدت هـــمانـــند عـــمارت هـــایـــی انـــد کـــه در 
بـخش نـهایـی مـرحـلٔه پ ۱، سـاخـته شـده بـودنـد. در بـخش بـاالیـی ایـن تـپه، یـک بـرنـده یـی قـرار 
دارد. چــنین مــعلوم مــی شــود کــه ایــن بــرنــده یــی کــه بــا دیــوار هــا احــاطــه شــده اســت، نــماد ایــن 
مـــجتمع مـــی بـــاشـــد. بـــا انـــدوه کـــه ایـــن ســـطح هـــای بـــاالیـــی بـــه شـــدت خـــراب شـــده اســـت و بـــه 
مـــشکل مـــی تـــوان پـــالن ســـاخـــتمان را بـــه صـــورت کـــامـــل رد یـــابـــی نـــمود. بـــدون شـــک مـــوقـــعیت 
بــاالیــی تــمام ســاخــتار، بــرنــده، صــفٔه بــزرگ بــا اتــاق هــایــی در بــاالیــش و ایــن کــه آن را بــا رنــگ 
سرخ و یا سپید، رنگمالی نموده بودند، آن را به یک عمارت جالب و پُرجذبه بدل می نماید.

�
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شکل سوم. ۱۴: موندیگک الف، پالن ٫٫ ساختمان بزرگ ،، مرحلٔه پنجم ۱.

کــاربــرد ایــن ســاخــتمان مــهم روشــن نشــده اســت، امــا، بــدون شــک جــایــی بــرای اســکان نــبوده 
اســت. در آن هــیچ گــونــه نــشانــه یــی بــرای زیســت مــانــند اجــاق هــای داخــلی، دیــده نــمی شــود. 
دیــگر روشــن نشــد کــه ایــن اتــاق هــا دارای کــدام چَــت و یــا بــام بــوده اســت. تــنها نــشانــه یــی کــه 
پــرده از روی هــدف ایــن ســاخــتار بــر مــی دارد، حــضور ٫٫ قــربــانــی انــسان،، تــنها در بــیرون 
تهـــدابـــی کـــه بـــرنـــده را احـــاطـــه نـــموده اســـت، مـــی بـــاشـــد. در کـــنار تهـــداب بـــرنـــده، تـــعداد زیـــاد 
اســـــــتخوان هـــــــای انـــــــسان بـــــــه شـــــــمول یـــــــک اســـــــتخوان االشـــــــٔه کـــــــودکـــــــی یـــــــافـــــــت شـــــــده اســـــــت.
٫٫قـربـانـگاه ،، انـسان بـه شـکل مخـروط ـ زیـنه دار دیـوار بـرنـده و بـزرگـی سـاخـتمان، نـمایـان و 
پُـرکـشش  اسـت. کـاسـال، ایـن را زیـگورات Ziggurats ( سـاخـتمان بـلند و زیـنه داری بـرای 
اجـــرای رســـم دیـــنی. طـــرزی ) بـــین النهـــریـــن، نـــامـــیده اســـت. امـــا، کـــاربـــرد اصـــلی هـــنوز روشـــن 

نشده است.
بـا آن کـه تـنها هـمین سـاخـتمان بـزرگ، مـورد کـاوش قـرار گـرفـته اسـت، امـا، یـگانـه سـاخـتمانـی 
کـه بـا مـرحـلٔه پـنج پـیونـد دارد، نـبوده اسـت. کـاسـال بـه ایـن بـاور هسـت کـه مـی تـوان یـک تـعداد 
زیــاد مــسکون هــا را در بــخش شــرقــی تــپٔه الــف، و بــه ســوی شــرق دریــا یــافــت و چــنین بــه نــظر 
مــی آیــد کــه نــشیمنگاه هــای زیــادی بــیرون از بــرنــدهٔ دیــوار هــا بــوده انــد. ایــن را بــایــد فــرامــوش 

ننمود که خود عمارت کم از کم یک بار بازسازی شده است.
از دیـد مـعماری و الیـه نـگاری، تـفاوت زیـادی مـیان مـرحـلٔه پـنج و چـار، بـا مـقایـسه مـیان چـار و 
سـه، دیـده نـمی شـود. تـنها دگـرگـونـیی کـه مـیان چـار و پـنج در نـظر مـی رسـد در بـخش سـفال 
مـی بـاشـد. یـگانـه صـنعت سـفالـگری کـه قـابـل مـقایـسه اسـت، از دیـد جـغرافـیایـی دور و از دیـد 
زمــــانــــی پــــس تــــر اســــت. چــــنین بــــه نــــظر مــــی رســــد کــــه کــــاســــال بــــر ایــــن اســــاس هــــمین تــــفاوت 
سـفالـگری بـوده اسـت کـه از یـک دوران تـوقـف و تـرک کـه مـرحـله هـای چـار و پـنج را از هـم جـدا 
مــی ســازد، گــپ زده اســت. اگــر مــرحــلٔه پنجــم، بــه دنــبال مــرحــلٔه چــارم در یــک مــدت زمــان مــورد 
پــــــذیــــــرش رخ داده اســــــت، آن را مــــــی تــــــوان هــــــمعصر فــــــرهــــــنگ هــــــاراپــــــه دانســــــت. بــــــا آن هــــــم،      
نــشانــه یــی وجــود نــدارد کــه پــیونــد فــرهــنگی یــا هــمزمــانــی را بــیان بــدارد. بــه هــر روی، از دیــد 
زمـانـبندی، عـالمـه یـی وجـود نـدارد کـه هـمزمـان بـودن مـرحـلٔه پنجـم، را نـفی نـمود. هـنوز هـم الیـه 

نگاری و پیوند برهنگی مرحلٔه پنجم، روشن نگردیده است.
بـــا آن کـــه نـــشانـــه هـــای تـــداوم مـــیان مـــرحـــلٔه پنجـــم و شـــشم وجـــود دارد، امـــا، مـــرحـــلٔه شـــشم در 
چــــارچــــوب بــــحث پــــیش از تــــاریــــخ افــــغانســــتان، نــــمی گنجــــد. حــــضور فــــن فــــلزی و پــــیونــــدش بــــا 
فــرهــنگ ـ ســفالــگری، بــه زمــان بــعدی و پــسین تــعلق مــی گــیرد: مــونــدیــگک شــشم در چــارچــوب 
دوران زمـانـبندی سـند هـای نـوشـته شـده، پـیونـد دارد و از دیـد فـنی نـمی تـوان آن را بـه دوران 

پیش از تاریخ افغانستان، مربوط دانست.
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زمانبندی
آگـــاهـــی در مـــورد زمـــانـــبندی مـــطلق در مـــورد تـــمام دور مـــونـــدیـــگک، رضـــایـــت کـــننده نیســـت. در 
زمـانـی کـه کـاسـال بـه کـاوش پـرداخـته بـود (۱۹۶۱:۲۵۸) مـوفـق شـد تـا یـک سـلسله زمـانـبندی را 
در مـــرحـــله هـــای اول و دوم، بـــا کـــاربـــن ـ ۱۴، انـــجام دهـــد. بـــا آن هـــم، بـــخش زیـــاد ایـــن هـــا بـــه 
ســبب شــیوهٔ گــردآوری، رد گــردیــد و در نــتیجه از دیــد مــقایــسه یــی دیــگر بــه درد نــخورد. دالــس 
(۱۹۷۳: ۱۶۸) بـه تـازه گـی تـوانسـت از ذغـال چـوب کـه از الیـٔه مـرحـله اول مـونـدیـگک، بـه دسـت 
آمــــده بــــود، دســــت بــــه چــــنین کــــاری بــــزنــــد. او از ایــــن رو مــــوفــــق شــــد اولــــین رقــــم هــــای درســــت 
زمــانــبدی در مــورد ســاکــنان اولــی بــه دســت آورد. رقــم هــای کــنونــی از نــگاه بــررســی دیــگر هــم 
مــورد تــایــید قــرار گــرفــتند). شــکل ســوم ۳) مــرحــلٔه اول، ۲ـ۳ ) بــرابــر بــا ۳۷۴۵ پــیش از عــیسا، 
مـرحـلٔه اول ۵ بـرابـر بـا ۳۳۷۵ پـیش از عـیسا و مـرحـلٔه دوم یـا اول ۵، بـرابـر بـا ۳۶۳۵ پـیش از 
عـیسا تـثبیت گـردیـد. ایـن داده هـا نـشان مـی دهـند کـه مـرحـلٔه اول اسـکان در مـونـدیـگک مـیان 
آغــــاز و مــــیانــــٔه هــــزارهٔ چــــارم پــــیش از عــــیسا، صــــورت گــــرفــــته اســــت۴۰۰۰ ) . ـ ۳۵۰۰ پــــیش از 

عیسا). 
 آگـــاهـــی تـــازه یـــی در مـــورد زمـــانـــبندی در مـــورد مـــرحـــلٔه دوم، بـــه اســـتثنای رقـــم هـــایـــی کـــه ذکـــر 
شــدنــد، بــه دســت نــیامــده انــد. بــا آن هــم مــمکن اســت بــرخــی رقــم هــایــی کــه در مــورد زمــانــبندی 
مـــــرحـــــلٔه دوم بـــــه دســـــت آمـــــده انـــــد، بـــــا آزمـــــون مـــــرحـــــلٔه ســـــوم پـــــنج، مـــــکمل تـــــر گـــــردنـــــد. (دالـــــس، 
۱۹۷۳:۱۵۹). یـک سـلسه رقـم هـایـی اولـی کـه کـاسـال بـرای مـرحـلٔه سـوم بـه دسـت آورده اسـت، 
از دیـد الیـه بـندی زمـین بـا هـم در تـضاد و نـا هـم آهـنگی قـرار دارنـد. بـه ایـن گـونـه تـاریـخی کـه 
بـــرای مـــرحـــلٔه ســـوم بـــه دســـت آورده شـــده اســـت، یـــک هـــزاره دیـــرتـــر از رقـــمی هســـت کـــه بـــرای 
مـرحـلٔه سـوم ۵، کـه ذکـر شـد. دالـس ۱۹۷۳:۱۵۹ )) در جـریـان تـطابـق تـاریـخ مـرحـلٔه سـوم، رقـم 
هـای کـاسـال  را بـا در نـظر داشـت داده هـای دیـگر، درسـت نـموده اسـت. دالـس بـه ایـن گـونـه 
بـه رقـم مـیان ۳۱۰۰ و ۲۷۰۰، پـیش از عـیسا بـرای مـونـدیـگگ سـوم ۵، دسـت یـافـته اسـت. امـا، 
دالـس فـکر مـی کـند کـه ایـن رقـم بـسیار دیـر مـی بـاشـد). دالـس، ۱۹۷۳:۱۶۵). مـسالـه بـا نشـر 
یــگانــه تــاریــخ بــا اســتفاده از مــواد ده مــورزی ) دالــس، ۱۹۷۳:۱۵۹) بــرای مــرحــلٔه چــارم ، حــل 
نـگردیـد. سـه تـاریـخنگاری کـه از قـلعٔه سـید بـه دسـت آمـدنـد، هـنوز هـم مـسالـه را گـیچ کـننده تـر 
ســاخــتند. بــر پــایــٔه مــقایــسٔه ســفالــگری، قــلعٔه ســید شــباهــت زیــادی بــا مــونــدیــگک ســوم و مــمکن 
آغــاز چــارم ۱، داشــته بــاشــد. بــا آن هــم ســه گــونــه بــررســی کــاربــن ۱۴، کــه از الیــه هــای گــونــه 
گـون صـورت گـرفـته انـد زمـانـبندی را چـنین درسـت کـرده انـد: ۲۱۱۰، ۲۱۶۰، و ۲۲۳۰ پـیش از 
عـیسا. ایـن امـر نـشان مـی دهـد کـه ایـن بـررسـی بـا رقـم مـطلق در مـورد مـرحـله هـای مـونـدیـگک، 
چـــی قـــدر بـــار مـــقدمـــاتـــی دارد. بـــا آن هـــم زمـــانـــبندی کـــه بـــعد ذکـــر مـــی شـــود بـــر پـــایـــٔه بـــررســـی 
کاربن ـ ۱۴، همراه با مقایسٔه آن ها با داده هایی خارج افغانستان، صورت گرفته است.
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مـرحـلٔه دوم مـمکن بـیانـگر اسـکان و اشـغال کـوتـاه مـدت در ایـن سـاحـه کـه در مـیان هـزارهٔ چـارم 
پـــیش از عـــیسا ۳۵۰۰ )) رخ داده اســـت، بـــاشـــد. ایـــن مـــرحـــله بـــرای یـــک یـــا دو صـــد ســـال، نـــی 
بـیش تـر از آن، دوام یـافـته اسـت. مـمکن زمـان مـونـدیـگک سـوم، قـبل از نـیمٔه هـزارهٔ چـارم پـیش 
از عـیسا نـبوده بـاشـد و تـا چـند قـرن اولـی هـزارهٔ سـوم پـیش از عـیسا ۳۵۰۰ )ـ ۲۸۰۰) تـداوم 
داشـــته اســـت. مـــونـــدیـــگک مـــرحـــلٔه ســـوم ۶، و چـــارم مـــمکن در وجـــود تـــمام هـــزارهٔ ســـوم پـــیش از 
عـــیسا تـــداوم یـــافـــته اســـت.(۳۰۰۰ـ ۲۰۰۰) . مـــونـــدیـــگک پنجـــم، کـــه بـــه شـــدت بـــا دشـــواری رو بـــه 
روســـت، مـــمکن در نـــیمه اول هـــزارهٔ دوم پـــیش از عـــیسا ۲۰۰ )ـ ۱۵۰۰) حـــضور داشـــته اســـت. 

در باب بعدی، مشکل هایی این زمانبدی، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ظرف های سفالی
چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه هــیچ گــونــه مــواد و اثــر هــایــی کــه در مــونــدیــگک یــافــت شــده انــد، بــه 
انـدازهٔ سـفال هـا مـورد تـوجـه قـرار نـگرفـته انـد. از لحـظه یـی کـه گـزارش اولـی (دالـس، ۱۹۶۵، 
مـغول ۱۹۷۰، فـیرسـرویـس، ۱۹۷۱) در ایـن زمـینه صـورت گـرفـت تـا حـال چـند تـا بـحث کـوتـاهـی 
بـر آن افـزوده شـده انـد. ایـن امـر نـشان مـی دهـد کـه سـفال هـایـی کـه در سـاحـٔه مـونـدیـگک بـه 
دســت آمــده انــد بــه شــدت گــیچکننده مــی بــاشــند. بــخشی از ایــن شــگفتی بــه ایــن امــر مــربــوط 
هســـت کـــه ایـــن گـــونـــه ســـفال هـــا ) و دیـــگر دســـتساز هـــا) چـــی گـــونـــه گـــردآوری شـــده، بـــررســـی 
گــــردیــــده و گــــزارش داده شــــده انــــد؟ بــــسیاری از درد ســــر هــــا، هــــمانــــا تــــفسیر ایــــن چــــیز هــــای 
دسـتساز اسـت کـه آن هـم نـاشـی از مـقدار کـم ایـن هـا مـی بـاشـند و تـاکـید هـم بـر ایـن امـر کـه  
نــشانــه هــای بــه دســت آمــده یــک بــیان انــد و یــا بــه صــورت کــامــل یــک اثــر دســتساز. بــا آن هــم 
ایـن اثـر هـا از مـونـدیـگک، اسـاسـی تـریـن نـقطٔه اتـکا بـرای درک افـغانسـتان پـیش از تـاریـخ انـد. 

در این بخش، سفال های نقش ویژه یی دارند.
یــکی از اســاســی تــریــن دردســر هــا بــر پــیونــد مــیان مــرحــلٔه اول ۱ـ۳، و اول ۴ـ ۵، مــی بــاشــد. 
پــــرســــش اســــاســــی ایــــن هســــت کــــه آیــــا آخــــری را مــــی تــــوان یــــک واحــــد الیــــه نــــگاری ـ فــــرهــــنگی 
خـــوانـــد؟ ســـفال ) شـــکل ســـوم ۱۵) یـــک ظـــرف ســـرخ ـ زرد، بـــه صـــورت کـــامـــل ٪۹۰ )) بـــا چـــرخ 
ســاخــته شــده اســت یــا تــنها ٪۱۰ ))؟ تــا جــایــی کــه دیــده مــی شــود در مــونــدیــگک اول ۵، تــعداد 
ظــرف هــای چــرخــساز، تــا ٪۸۰ ) و ســوم ۴ تــا ۷۰٪) کــاهــش را نــشان مــی دهــد. شــکل کــاســه 
هـا  بـا دیـوار هـای مسـتقیم و یـا مـنحنی در مـرحـلٔه اول ۲ و۳، محـدود انـد و تـنها کـاسـه هـایـی 
بــا جــدار هــای مســتقیم در مــرحــلٔه اول ۴ تــا ۵، دیــده شــده انــد. در مــرحــلٔه اول ۴ و ۵، کــاســه 

های لبه گرد، برای بار اول پدیدار می گردند.
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�
شـکل سـوم ۱۵: مـونـدیـگک، سـفال هـایـی از مـرحـله اول : (۱ـ ۲)، دسـتساز، (۳ تـا ۹)، سـفال 
هـــای چـــرخـــساز بـــا نـــقاشـــی، (۱۰ تـــا ۱۱)، تـــوتـــه هـــای دو رنـــگه، (۱۲، ۱۷، ۱۸) تـــوتـــه هـــایـــی بـــه 
شـــیوهٔ کـــوت دیـــجان، (۱۳ و ۱۴) تـــوتـــه هـــایـــی از شـــیوهٔ تـــگوی، (۱۵ و ۱۶) مـــمکن نـــمونـــه تـــوتـــه 

هایی که مورد عالقه قرار نگرفته اند و با به شکل مداخله صورت گرفته باشند.
 

بـــا انـــدوه کـــه کـــاســـال، تـــوجـــه کـــمی بـــه ســـفال هـــای بـــدون نـــقش و آرایـــش نـــمود و دیـــدش را بـــه 
کــاللــی هــای تــزیــیندار کــه در پــیش از تــاریــخ بــه مــقدار کــمی یــافــت مــی شــونــد، مــتمرکــز نــمود. 
اســاســی تــریــن نــمونــه آرایــش بــرای مــرحــلٔه اول، پــدیــدار شــدن نــشانــه هــای هــندســی بــر زمــینهٔ 
ســرخ مــی بــاشــد. الــبته بــرخــی اســتثنا هــایــی نــیز وجــود دارنــد. مــهم تــریــن شــکل هــای هــندســی 
کـشیدن بـدون تـوجـه خـط هـای مسـتقیم تـا لـبه مـی بـاشـد. (۱) مـثلث هـایـی بـا خـط هـای عـبوری 
داخــلی و یــا نــقطه هــای دایــره یــی،( ۲) خــط هــای افــقی،(۳) آرایــش بــا بــرگــٔه دراز (۴) نــمونــه 
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کـژ و مـژ بـا مـنحنی. از ایـن نـمونـه هـا تـنها مـثلت (۱) و بـرگ هـای گـونـه گـون (۲) بـه َدور اول، 
۴ و ۵، تکرار شده اند و این امر تا تمام دورهٔ اول، ۲ تا ۵، ادامه یافته است.  

از مــیان ایــن هــا، دو تــوتــه یــی کــه شــناخــت آن هــا پُــردردســر هســت، ) شــکل ســوم. ۱۵ شــماره 
۱۳ـ ۱۴) مـــی بـــاشـــند. کـــاســـال ایـــن هـــا را بـــه مـــرحـــلٔه اول مـــربـــوط مـــی دانـــد.(کـــاســـال، ۱۹۶۱: 
۱۷۰و شــکل ۴۹، بــخش هــای ۱۱ و ۱۲). ایــن هــا تــوتــه هــایــی بــه رنــگ نــخودی انــد کــه بــا نــقش 
گــاو آراســته شــده انــد. یــکی دارای شــکل کــامــل گــاو اســت کــه بــه ســوی چــپ نــگاه مــی نــمایــد. 
ایــن را بــه دســته یــی کــه مــربــوط بــه ٫٫ تــگو الــف،، اســت و آن را در ســیاه و انجــرا در مــرکــز 
بـلوچسـتان نـیز دیـده انـد (کـاردی، ۱۹۶۵) یـافـته انـد. دریـافـت سـفال بـا شـکل هـای جـانـداران 
در مـــرحـــله هـــای اولـــی مـــشکل هـــایـــی را در جـــریـــان ارزیـــابـــی نســـبی (مـــغول، ۱۹۷۰: ۳۰۱) در 
مـورد اثـر هـای مـندیـگک، بـه مـیان آورده انـد و هـم چـنان پـیونـد مـیان مـونـدیـگک و سـیاه ـ انجـرا 
اول و دوم ) دالــــــــس، ۱۹۶۵: ۲۶۲). بــــــــه هــــــــر صــــــــورت، مــــــــغول ۸۲۶ ،۱۹۷۰ ) ـ۲۷) و مــــــــدیــــــــو 
(۱۹۷۳:۱۹۱) بـــا جـــدیـــت درســـتی حـــضور دورهٔ تـــگو را در ایـــن ســـاحـــه زیـــر پـــرســـش بـــرده انـــد. 
ایـن را بـایـد یـادآور شـد کـه ایـن تـوتـه هـا از اهـمیت بـیش تـر از هـمه اثـر هـا در مـورد مـونـدیـگک، 
بـرخـوردار انـد. ایـن تـوتـه هـا بـه سـببی از اهـمیت آشـکاری بـرخـوردارنـد: (۱) ایـن هـا نـمونـه ویـژه 
ـ تـنها دو تـوتـه ـ . (۲ ) آن هـا از گـل نـخودی رنـگ انـد در غـیر آن مـربـوط سـفال هـای گـل سـرخ 
مـی بـودنـد. (۳) آن هـا از چـنان الیـه یـی بـه دسـت آمـده انـد کـه مـورد بـررسـی کـمی قـرار گـرفـته 

اند در غیر آن ممکن با گروه های دیگری مختلط می شدند.
 چـنین اسـتدالل شـده اسـت (بـه صـورت مـثال فـیرسـرویـس، ۱۹۷۱:۱۲۷) کـه مـرحـلٔه اول ۴ و ۵ 
از دیــد ســفال هــا و الیــه نــگاری بــا مــرحــلٔه اول ۲و ۳ تــفاوت دارنــد. تــفاوت قــابــل تــوجــه هــمانــا 
ظـهور شـکل مـرتـبان یـا پـیالـه (؟) در ایـن بـخش مـی بـاشـد. بـر اسـاس داده هـایـی گـونـه گـونـی 
کـه نشـر شـده انـد، چـین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن نـگاه قـناعـت بـخش نیسـت. نـمونـه هـای مسـلط 
در مــرحــلٔه اول ۴ و ۵، در مــرحــله هــای اولــی نــیز یــافــت شــده انــد. جــالــب هســت کــه ایــن شــکل 
هــا، بــه شــمول دورنــگی، هــمه و هــمه ـ یــعنی یــازده تــا ـ  را در ســیاهــٔه نــمونــه هــای ویــژه قــرار 
داده انــد. گــر چــی انــدازهٔ هــمه نــمونــه ســفال هــا روشــن نیســتند، امــا، اگــر ســاحــه یــی کــه بــرای 
مـرحـلٔه اول ۴ و ۵، کـاوش شـده اسـت و تـوتـه هـای نـمونـه را بـا دیـگر اثـر هـای مـقایـسه نـمایـیم 
(شــفر، ۱۹۷۲: ۱۹۷۴ الــف) انــدازه نــمونــه هــا بــه هــزار هــا مــی رســند. بــه ایــن ســبب چــی گــونــه 
مـــی تـــوان وزنـــه اهـــمیت ایـــن  دوازده نـــمونـــه را چـــنان بـــاال بـــرد؟ ایـــن امـــر بـــه ویـــژه کـــه آن نـــمونـــه 
هــای شــکل هــای تــصویــر و شــکل هــای ســفال را نــمایــانــگر تــداوم بــدانــیم؟  ایــن گــونــه تــوتــه هــا 
زمــانــی مــهم انــد کــه نــمایــانــگر پــیونــد و رابــطه مــیان ایــنان و گــروه هــایــی کــه پــیرو شــیوهٔ ســنتی 
ســفالــگری بــوده انــد، نــشان بــدهــد و یــا ایــن کــه ســفال هــای تــولــید محــلی بــا کــارکــرد ویــژه و یــا 
محــدودیــت بــازار بــوده بــاشــد، امــا، بــه تــنهایــی هــیچ نــوع اهــمیتی از دیــد دگــرگــونــی فــرهــنگی 
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نـــدارنـــد. چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه ســـفال هـــای مـــونـــدیـــگک مـــرحـــلٔه اول ۲ تـــا ۵، بـــیانـــگر رشـــد 
فرهنگی واحدی بوده و با تمام نمونه هایش دگرگونی کم درونی را نشان می دهد.

تـمام بـحث هـای در مـورد سـفال هـای مـرحـلٔه دوم ) شـکل سـوم ۱۶) نـمایـانـگر تـمرکـز روی ایـن 
امــر هســت کــه ســفال هــای دســتساز، بــا مــقایــسٔه چــرخــساز، دچــار دگــرگــونــی فــیصدی زیــادی 
شـده انـد. سـفال هـای دسـتساز در مـرحـلٔه دوم ۱، افـزایـش ۹۷ ٪ را بـا مـقایـسه چـرخـساز کـه 
۳٪ بـوده انـد، در بـر دارد. ایـن فـیصدی بـا آن هـایـی کـه در مـرحـله یـک ۵، بـوده انـد سـخت در 
تــضاد انــد. کــاســال ایــن دگــرگــونــی را نــمایــندهٔ یــک مــرحــلٔه تــنگنای فــرهــنگی مــی دانــد و تــمام 
بـحث هـای بـعدی، هـمین خـط را دنـبال نـموده انـد. امـا، تـفسیر ایـن رقـم هـا مـشکل هـای زیـادی 
را بــه هــمراه دارنــد. اول،  انــدازه نــمونــه هــا چــی انــد؟ ۹۷ ٪ از چــی؟ ایــن پــاســخ داده نشــده 
اسـت. آیـا انـدازهٔ نـمونـه هـای مـرحـله اول ۲ـ ۳، بـا کـاهـش سـاحـٔه کـاوش، کـه خـود نـمونـه هـا را 
بـا مـقایـسه نـمونـه هـای زیـاد مـرحـلٔه دوم پـایـین مـی آورد ؟ داده هـا از مـرحـله اول ۴-۵، نـشان 
مـــی دهـــد ک فـــیصدی ســـفال دســـتساز بـــا چـــرخـــساز قـــابـــل بـــررســـی انـــد. دوم، کـــاســـال بـــه ایـــن 
بـــاور اســـت کـــه ســـفال هـــای دســـتساز تـــزیـــنی بـــه صـــورت کـــامـــل بـــا ســـفال هـــای دســـتساز بـــی 
آرایــش و نــقش کــه بــه دســت آمــده انــد، تــبدیــل شــده انــد. آیــا ایــن دوره هــای مــتنوع نــمایــانــگر 
تــغییر در فــن ســفالــگری اســت و یــا دگــرگــونــی نســبی ســفال هــای تــزیــینی بــا نــاتــزیــینی؟ اگــر 
بـعدی درسـت اسـت، پـس مـمکن تـنوع بـه کـاربـرد هـای سـاحـه یـی کـه مـعماری هـم آن را نـشان 
مــی دهــد، بســتگی داشــته بــاشــد. ایــن ســفال هــای دســتساز هــمانــندی بــا تــوضــیح کــاســال و 
بــررســی خــودم بــا ســفال هــای خــشن در قــلعٔه ســید ) فــیرســرویــس، ۱۹۶۵، دوپــری، ۱۹۶۳) و 
سـلت تـمپر کـویـته ) فـیرسـرویـس، ۱۰۵۶) کـه بـدون شـک در مـونـدیـگک چـارم، ادامـه داشـته انـد، 
دارد. در قــلعٔه ســید (شــفر،۱۹۷۲) ایــن امــر بــه خــوبــی هــویــدا گــردیــد کــه ایــن شــیوه در شــکل 
سـفال هـا) هـمانـند مـونـدیـگک) ادامـه داشـته اسـت، امـا، نسـبیت آن بـه شـدت بـا در نـظر داشـت 
اســـکان مـــعین و افـــق الیـــه هـــا، بـــا فـــراز و نـــشیب هـــمراه بـــوده اســـت) شـــفر، (۱۹۷۲:۲۵۱ -۲  
ایـن گـونـه دگـرگـونـی در مـرحـلٔه دوم، یـافـت مـی شـود، حـال آن کـه در مـرحـلٔه دوم۳، سـفال هـای 
دســــتساز تــــنها ۶۰٪ بــــوده انــــد. هــــم چــــنان بــــا حــــضور تــــداوم در مــــعماری و دیــــگر چــــیز هــــای 
ســاخــتگی بــه شــمول یــک دوره ازدیــاد در ابــزار فــلزی چــیز هــای زیــبا، بــه مــشکل مــی تــوان از 
٫٫ تـــنگنای ،، فـــرهـــنگی گـــپی زد. بـــه ایـــن گـــونـــه دگـــرگـــونـــی دوره یـــی ســـفال هـــای دســـتساز در 
بـــــرابـــــر چـــــرخـــــساز مـــــمکن بـــــیانـــــگر عـــــنصر هـــــای مـــــهم فـــــرهـــــنگی را بـــــاشـــــند، امـــــا، نـــــمی تـــــوانـــــند 
نـــــشانـــــدهـــــنده تـــــغییر فـــــرهـــــنگی از مـــــرحـــــلٔه اول بـــــاشـــــد، چـــــی رســـــد بـــــه ٫٫ فـــــشار و تـــــنگنا،، یـــــا         

٫٫ کاهش ،، ارزش فرهنگی باشد.  
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�
شــکل ســوم ۱۶: مــونــدیــگک، ســفال هــایــی از مــرحــلٔه دوم : (۱ـ ۴) ســفال هــای دســتساز، ۵ ) ـ 
۷) کــاســه هــای تــزیــنی چــرخــساز، (۸) تــوتــه یــی کــه شــیوهٔ  ٫٫ رنــا غــونــدی،، ) تــپٔه روشــنی) را 

نشان می دهد. 

تـمام سـفال هـای مـرحـلٔه دوم، از خـمیرهٔ گـل زردسـرخ رنـگ سـاخـته شـده انـد، امـا، سـفال هـای 
دســتساز از مــاده هــای خــشن کــه از تــوتــه هــای ریــزه شــدهٔ ســنگ، بــا آن افــزوده شــده اســت، 
تــیار شــده انــد. در مــیان شــکل هــای ســفال دســتساز، بــیش تــریــنش کــاســه هــای ســاده دیــوار 
دار و هــم چــنان مــرتــبان هــای دهــن گــشاد بــا دیــوار هــای مســتقیم کــه لــبه یــی نــیز دارنــد، مــی 
بـاشـند) . شـکل سـوم، ۱۶، شـماره ۲ -۱). ایـن هـا، بـرای بـار اول در مـرحـلٔه دوم یـافـت شـده و 
تـا مـرحـلٔه چـارم ادامـه داشـته انـد. یـک کـاسـه دارای زیـر هـموار بـا دیـوار هـای عـمودی ) شـکل 
ســـوم۱۶ شـــمارهٔ ۳) در مـــرحـــلٔه دوم ۲، یـــافـــت شـــده اســـت. هـــم چـــنان  کـــاســـه دیـــگری بـــا دیـــوار 
هــای مــنحنی تــیز ) شــکل ســوم۱۶، شــمارهٔ ۴) در مــرحــلٔه دوم ۳، دیــده شــده اســت. شــکل هــر 
دو ظـرف هـای دسـتساز تـا تـمام مـرحـلٔه چـارم، ادامـه مـی یـابـند. یـک نـمونـه کـوزهٔ  پـایـه دار نـیز 
در ایــن مــرحــله بــه دســت آمــده اســت. کــاســال نــشان داده  کــه بــرخــی از نــمونــه هــای دســتساز 

تزیین یافته بودند، اما، بخش زیاد بدون آرایش وجود داشته اند.
هـر دو ظـرف هـای تـزیـینی و یـا غـیرتـزیـینی چـرخـساز، نـیز بـه دسـت آمـده انـد و در مـرحـلٔه دوم 
۳، تـعداد ظـرف هـای چـرخـساز بـه ۴۰ ٪ مـی رسـند. بـیش تـریـن شـکل، در مـرحـلٔه اول، هـمانـا 
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کـاسـه هـای دیـوار دار بـا زاویـه و یـا کـلولـه و کـره یـی بـا لـبه بـوده انـد. هـم چـنان در ایـن مـرحـله 
ظـرف هـا دارای حـلقه هـای زیـر، بـیش تـر بـوده و تـنها یـک تـا پـایـه دار، نـیز کـشف شـده اسـت. 
آن ظــرف هــایــی کــه نــمای بــیرونــی شــان بــا گــل زرد و یــا ســپید لــشم شــده انــد، دارای آرایــش 
مـــی بـــاشـــند. شـــکل هـــا در حـــدود نـــماد هـــای هـــندســـی ســـیاه دربـــند بـــوده انـــد: ایـــن هـــا شـــامـــل 
خـوشـه هـایـی در زیـر لـبه ( در مـرحـلٔه اول ۴-۵ دیـده شـده اسـت)، خـط هـای افـقی  مـوجـدار کـه 
بـــه وســـیلٔه خـــط افـــقی راســـتی فـــاصـــله گـــذاری شـــده انـــد، دیـــده مـــی شـــونـــد.( شـــکل ســـوم.۱۶، 
شــمارهٔ ۶) ـ بــیش تــر در مــرحــله ســوم ۱-۳- و یــک خــط مــوجــدار کــه بــا خــط افــقی دیــگری مــرز 
بــندی شــده و بــا دریــچه هــایــی پُــر شــده اســت. ( شــکل ســوم ۱۶، شــماره ۵) ـ در مــرحــله هــای 
بـعدی  نـیز تـکرار شـده انـد. ـ یـک تـوتـه کـه مـی تـوان آن را نـمونـٔه شـاز خـوانـد، دارای خـط هـای 
مســتقیم بــه دو ســوی یــک خــط مســتقیم ـ مــانــند دســته شــانــه یــی کــه بــه دو ســو دنــدانــه داشــته 
بـاشـد، هـم یـافـت شـده اسـت. ( شـکل سـوم. ۱۶، شـمارهٔ ۷) ایـن نـمونـه در مـرحـلٔه سـوم ۳، نـیز 
دیـــده شـــده اســـت. ایـــن نـــشانـــه ویـــژه در مـــرحـــله هـــای بـــعدی بـــسیار تـــکرار و مـــورد پـــسند بـــوده 

است.
یـک تـوتـه دیـگر از گـل زرد مـایـل بـه سـرخـی٫٫ لـشم پـوالدی رنـگ،، در بـیرون ( مـمکن بـا آتـش؟) 
و درون بــا رنــگ ســرخ روشــن در مــرحــلٔه دوم ۱، یــافــت شــده اســت. ایــن را بــا خــط هــای مــوازی 
افــقی نــصواری رنــگ کــه بــا بــخش دیــگر کــه خــط هــای مــوجــدار هــمراه هســت، پــیونــد داده و بــه 
هـر دو سـو نـقش گـردیـده اسـت. (شـکل سـوم ۱۶ شـمارهٔ ۸) ایـن تـوتـه، مـانـند یـازده تـای دیـگر 
کـه بـه شـدت ویـژه انـد از مـرحـلٔه اول، یـافـته شـده انـد و بـسیار بـا دیـگر ظـرف هـا تـفاوت دارنـد. 
کـــاســـال بـــه ایـــن بـــاور هســـت کـــه ایـــن هـــا شـــباهـــت زیـــادی بـــه ســـفال هـــای مـــرحـــلٔه دوم در رڼـــا 
غــونــدی ( روس، Ross، ۱۹۴۶، فــیرســرویــس ۱۹۵۹) در شــمال بــلوچســتان دارنــد. بــا آن هــم 
ایــن تــوتــه هــا بــیش تــر بــا شــکل تــزیــین ٫٫ حــلقه و چــنگک،، تَــگو، کــه در ســیاه دوم، یــافــت شــده 
اســت، نــزدیــک انــد. (مــغول، ۱۹۷۰: ۳۰۲)، دی کــاردی De Cardi (۱۹۶۵:۱۳۳). اثــر هــای 
تـــگو در ایـــن دور در ســـیاه هـــم چـــنان بـــا کـــوت دیـــجیان Kot Dijian و اَمـــری، پـــیونـــد دارنـــد و 
نــزدیــکی بــا تــوتــه هــای ســفالــی ویــژه یــی  کــه در مــونــدیــگک اول ۴ـ۵، بــه دســت آمــده انــد. ( بــه 
بـحث پـیونـد مـقایـسه یـی نـگاه نـمایـید). مـغول، بـرای ایـن کـه مـشکل ایـن هـمانـندی را در دو الیـه 
نـگاری در مـونـدیـگک حـل نـمایـد (۱۹۷۰:۳۰۲) چـنین بـاور دارد، ٫٫ …یـک نـمونـه از اثـر هـای 
الیـــٔه مـــونـــدیـــگک دوم ۱، را مـــی تـــوان بـــا اثـــر هـــای مـــرحـــلٔه اول، قـــرار داد.،،. امـــا، کـــاســـال دیـــد 
دقــیق دیــگری را در مــورد ایــن تــوتــه هــا دارد و آن ایــن کــه ایــن هــا بــه صــورت روشــن بــا مــرحــلهٔ 
دوم ۱، در پــیونــد انــد. پــرســش اســاســی در مــورد ایــن تــوتــه هــا و تــمام اثــر هــای ســفال، چــنین 
اســت : ٫٫ مــیان مــونــدیــگک اول و دوم چــی تــفاوت فــرهــنگیی وجــود دارد؟،، آیــا ایــن هــا دوره 
هـای جـدای فـرهـنگی انـد و یـا تـدوام کـه بـا یـک دورهٔ مـیانـه از هـم جـدا شـده انـد؟ ایـن جـا چـنین 
اســـتدالل شـــده اســـت کـــه مـــونـــدیـــکگ اول ۱-۳، از روی نـــمونـــه هـــایـــی بـــه شـــدت کـــم و نـــاچـــیز بـــه 
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بــررســی گــرفــته شــده اســت و اول ۴-۵، تــفاوت کــم تــری بــا مــرحــله دوم ۱-۳، اگــر مــسالــه ظــرف 
هــای دســتساز و چــرخــساز در جــایــگاه درســتش قــرار بــدهــیم، دارد. مــن چــنین پــیشنهاد مــی 
نـمایـم کـه مـونـدیـگک اول ( بـه ویـژه اول ۴-۵) و دوم، نـمایـانـگر دورهٔ هـمانـندی از دیـد فـرهـنگی 
و در آن تـداوم دگـرگـونـی را مـی تـوان دیـد. چـنین تـداوم را مـی تـوان در ظـرف هـای مـونـدیـگک 

دوم و سوم نیز دید.
بــا آن کــه مــرحــله ســوم نــمایــانــگر تــدوام از مــرحــله هــای پــیشین اســت، مــگر دارای شــیوه هــای 
جــدیــد ســفالــگری نــیز مــی بــاشــد). شــکل ســوم ۱۸ـ ســوم ۲۱). ظــرف هــای دســتساز آرام آرام 
بـر وضـع مسـلط مـی گـردد و از ۴۵٪ در مـرحـلٔه سـوم ۱، بـه ۸۵٪ در مـرحـلٔه سـوم ۶، بـاال مـی 
رود. جــالــب هســت کــه ایــن را بــایــد یــادآور شــد کــه ظــرف هــای دســتساز هــرگــز از مــونــدیــگک، 
نــاپــدیــد نــمی گــردد و یــک وضــع نســبی بــا ثــباتــی را بــه خــود مــی گــیرد و ایــن هــمانــندی را مــی 
تـــوان در مـــرحـــلٔه ســـوم۶، ٪۱۵ )) دیـــد. مـــهم تـــر ایـــن کـــه در هـــنگام ایـــن مـــرحـــله ظـــرف هـــایـــی بـــه 
شــیوهٔ کــویــته یــافــت شــده انــد کــه خــود نــمایــشگر پــیونــد بــا جــنوب تــرکمنســتان، شــرق ایــران و 
شـــمال بـــلوچســـتان مـــی بـــاشـــد. بـــا آن هـــم تـــنوعـــی کـــه در ظـــرف هـــا در ایـــن مـــرحـــله دیـــده شـــده 
اســت، هــمراه بــا نــاکــامــی کــاســال در مــورد الیــه نــگاری، بــررســی مــرحــلٔه ســوم را از دیــد ظــرف 
هـا بـا دشـواری زیـادی رو بـه رو مـی سـازد. بـرای ایـن کـه مـسالـه تـوضـیح و مـقایـسه را سـاده 
بــسازنــد، فــشاری بــر رقــم هــا وارد نــموده انــد : دســتساز، چــرخــساز، تــزیــینی و غــیر تــزیــینی و 

در آخر از همه کارکرد ویژه.

مرحلٔه سوم، ظرف های دست ساز
 (شـــکل ســـوم ۱۷، شـــمارهٔ ۱-۲). گـــل و شـــکل کـــاســـه هـــا، از مـــرحـــله هـــای پـــیشین بـــدون کـــدام 
تـغییر بـاقـی مـی مـانـد. شـکل عـموم کـاسـه هـا چـنین انـد: دهـان بـزرگ، مـرتـبان هـایـی بـا دیـوار 
هــای راســت و کــاســه هــایــی بــا دیــوار زوایــه دار راســت. شــکل کــاســه هــای چــقور بــیش تــر مــی 
گـردنـد. جـدار بـیرونـی، هـمیشه بـا دود سـیاه مـی گـردیـده و نـشان مـی دهـد کـه در نـزدیـک آتـش 
بـاز از آن هـا کـار گـرفـته مـی شـدنـد. کـاسـه هـایـی کـه از گـل صخـره یـی سـاخـته شـده انـد، بـه 

بخش بیرون زیاد آن ها قشر نازک گل رنگی به کار رفته است.

مرحله سوم، ظرف های چرخساز، بدون تزیین
 ظـرف هـای بـدون تـزیـین از یـک گـل زرد رنـگ مـایـل بـه سـرخـی بـه دو صـورت حـرارت خـودی یـا 
ریــــگی ســــاخــــته شــــده انــــد). نــــگاه نــــمایــــید فــــیرســــرویــــس، ۱۹۵۶: ۲۴۲، ۲۴۴، دوپــــری،۱۹۶۳: 
۷۳-۷۶). دو نـــمونـــه یـــافـــت شـــده انـــد یـــکی کـــه رنـــگ ســـطحش بـــا خـــمیره گـــل هـــمانـــندی دارد و 
دیـــگری کـــه  ســـطحش بـــا گـــل زرد نـــازک شســـته شـــده اســـت. در َدور هـــای اولـــی مـــرتـــبان هـــای 
کـره یـی بـا لـبه هـای سـاده یـافـت شـده انـد و مـرتـبان لـبه دار در مـرحـله سـوم ۵-.۶  کـاسـه هـایـی 
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بـا دیـوار هـای زاویـه دار در مـرحـله سـوم ۱-۴، مسـلط بـوده انـد، امـا، بـعد کـاسـه هـایـی بـا دیـوار 
هــایــی بــه گــونــٔه بــرآمــده و شــکمدار در مــرحــلٔه ســوم ۵-۶، پــدیــدار شــده انــد. چــنین بــه نــظر مــی 

آید که در برخی مورد ها دیوار هایی دارای شکستگی نیز ساخته می شدند.

مرحلٔه سوم، ظرف های چرخساز نقشدار 
( شکل سوم، ۱۷، شماره ۳-۱۲ و ۱۸-۳) 

بـرای سـاخـت بـخش زیـاد ظـرف هـای چـرخـساز بـدون تـزیـین، از شـیوهٔ واحـدی بـا دو گـونـه کـار 
گــرفــته مــی شــده اســت. هــر دو گــونــه از خــمیره گــل زرد ســرخــرنــگ کــه خــود و یــا بــه وســیله ریــگ 
حــرارت داده شــده انــد، ســاخــته مــی شــده انــد. تــفاوت اســاســی در ایــن هســت کــه بــیرون یــکی 
بـــــــا گـــــــل زرد قـــــــیماقـــــــی رنـــــــگ نـــــــاشـــــــفاف مـــــــالـــــــیده شـــــــده اســـــــت.( نـــــــگاه کـــــــنید: فـــــــیرســـــــرویـــــــس،
۱۹۵۶:۲۵۹و۲۶۱، دوپــری،۱۹۶۳:۷۸.۷۹). هــم اکــنون دشــوار هســت کــه آیــا ایــن گــونــه تــولــید 
آگـــاهـــانـــه بـــوده یـــا بـــه صـــورت ســـاده از آتـــش، خـــمیره گـــل و یـــا بـــررســـی هـــای دیـــگر کـــه از دیـــد 
فـرهـنگی مـهم نـبوده انـد؟ شـکل هـای شـناخـته شـده ویـژه کـوزه هـا و دگـرگـونـی شـکل کـوزه هـا 
کـــه در مـــیان ظـــرف هـــای نـــاآرایـــشی یـــافـــت شـــده انـــد، بـــه دســـتٔه کـــوزه هـــای تـــزیـــینی رده بـــندی 
شـده انـد. بـه هـر روی، مـا شـاهـد کـاسـه هـای حـلقه دار و زیـر دار در مـیان ظـرف هـای تـزیـینی 
هســتیم. نــقش هــای ســیاه و یــا ســرخ هــمیشه بــه شــکل هــندســی انــد تــا مــرحــلٔه ســوم ۶ کــه پــس 
از آن شــکل هــای گــیاه هــا ظــاهــر مــی شــونــد ( بــرگ هــای خــرمــا، بــرگ درخــت چــنار و دیــگر و 
دیـگر…). در ایـن مـیان خـوشـه هـا، بـا خـط هـای افـقی، عـمودی و کـژ و مـژ، دریـک بـلندی بـاز 
بـا خـط هـای مـتعدد و بـه صـورت نـادر مـثلث هـا، سـتاره هـا یـا خـط هـای مـوجـدار. فـضای بـاز 
ایــن شــکل هــا بــا خــط هــای مــوازی، مــوجــدار و بــه صــورت نــادر خــط هــای مــوازی مــتقاطــع، پُــر 
مـی شـده انـد. نـقش هـا بـه صـورت عـموم کـوزه هـا را بـه سـوم و یـا چـار حـصه تـقسیم نـموده و 
در مـورد کـاسـه هـا، سـاحـه بـازی را در بـر مـی گـرفـته انـد. در ایـن مـورد بـخش زیـاد تـزیـین بـه 

چند تا فیته ها بر گردن کاسه ها محدود می شده اند.
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�
شـــــکل ســـــوم ۱۷: مـــــونـــــدیـــــگک، ظـــــرف هـــــایـــــی از مـــــرحـــــلٔه ســـــوم۲-۱ ) :) ظـــــرف هـــــای دســـــتساز، 

(۳-۱۲) ظرف های چرخساز تزیینی.
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�  
شکل سوم ۱۸: موندیگک، ظرف های تزیینی مربوط مرحلٔه سوم.
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�
تصویر:

شـکل سـوم ۱۹: مـونـدیـگک، ظـرف هـای نقشـدار از مـرحـلٔه سـوم کـه شـیوهٔ ٫٫ خـشن،، کـویـته را 
نشان می دهند.

یـک شـیوهٔ مـهم امـا، بـا تـکرار ( کـم تـر از ۱۰٪) ظـرف هـای تـزیـینی کـه بـار اول در مـرحـلٔه سـوم 
۱، و در جـــریـــان ایـــن َدور بـــر آن افـــزوده مـــی گـــردد، ظـــرف هـــا کـــویـــته ( شـــکل ســـوم ۱۹، ســـوم 
۲۰) ( پـیگو Piggot، ۱۹۷۴) مـی بـاشـد. رنـگ گـل بـه صـورت عـموم هـمان زرد ـ بـا آن کـه رنـگ 
سـرخ کـم رنـگ نـیز دیـده شـده اسـت ـ بـاقـی مـی مـانـد. ایـن هـا یـا خـود حـرارت دیـده انـد و یـا بـا 
ریـــــگ چـــــنین کـــــار صـــــورت گـــــرفـــــته اســـــت. بـــــیرون آن هـــــا بـــــا قشـــــری از گـــــل زرد نـــــازک یـــــا لُــــــک 
پــوشــانــیده شــده اســت.( نــگاه کــنید: فــیرســرویــس، ۱۹۵۶: ۲۶۳) کــه رنــگ آن هــا از ســپید بــه 
قــیماقــی و گــاهــی هــم دارای رنــگ خــاکســتری و یــا ســبزگــونــه دگــرگــون شــده، مــی بــاشــد، ایــن 
تــغییر رنــگ هــا، نــاشــی از آتــش اول و یــا دوم مــی بــاشــند. شــکل اســاســی کــاســه هــا از نــوع 
بــیکر Beaker، مــی بــاشــد.( بــیکر بــه کــاســه هــای شــکمدار آبــنوشــی کــه در گــورســتان مــردم 
بـــیکر، یـــافـــته شـــده اســـت، مـــی گـــویـــند. ایـــن فـــرهـــنگ در آغـــاز َدور نـــوســـنگی در اروپـــا، بـــه ویـــژه 
کـنار دریـای رایـن، مـروج بـوده اسـت. ص. ر. طـرزی). الـبته بـخش کـمی هـم کـاسـه هـا و کـوزه 
هـای زیـر پـهن مـی بـاشـند. امـا، مـهم تـریـن تـفاوت ایـن ظـرف هـا نـقش هـای شـان مـی بـاشـند. 
شـکل هـای سـیاه و بـه صـورت نـادر، سـرخ، هـمه هـندسـی انـد، امـا، کـاسـال و دیـگران دو نـوع 
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دیـگر را هـم نـشانـی نـموده انـد کـه بـر شـکل هـای خـطی و یـا خـشن اسـتوار انـد. بـخش خـشن 
( شـکل سـوم ۱۹) گـاهـی چـنان گسـترس یـافـته انـد کـه اثـر مـنفی از خـود بـه جـای مـی گـذارد. 
بــیش تــریــن شــکل هــا در ایــن بــخش چــنین انــد: مــثلث هــای بــرآمــده، مــثلث هــای عــادی، مــثلث 
هـــای مـــتقابـــل، املـــاســـی بـــا مـــربـــع داخـــلی و نـــقطه هـــای ســـیاه، املـــاس شـــطرنـــجی و بـــیضه یـــی 
هـایـی بـا رنـگ روشـن، صـلیب هـای کـناری و یـا صـلیب هـا مـحاصـره شـده. نـمونـه هـای خـطی   
( شـکل سـوم ۲۰) بـا خـط لـک نـزدیـک بـا هـم کـه مـثلث هـای مـتقابـل را شـکل داده انـد، خـط هـای 
کـژ و مـژ مـتوازی و خـط هـای مـتوازی کـژ و مـژ کـه بـا صـلیب هـای خـانـه دار پُـر شـده انـد. در 
هـر دو نـمونـه، شـکل هـا بـر فـیتٔه افـقی نـزدیـک گـردن، سـیر مـی نـمایـند. امـا، گـاهـی بـه دو بـخش 
تـقسیم شـده انـد. ظـرف هـای کـویـته یـی هـمانـندی جـالـبی را بـا دیـگر ظـرف هـا مـونـدیـگک، و هـم 
چـنان نـمازگـاه، جـیوکـسیور Geoksyur، و شهـر سـوخـته نـشان مـی دهـند.( تـوسـی، ۱۹۷۳، 

.(Bisciome، ۱۹۷۳ بیسیون

�
شــکل ســوم، ۲۰: مــونــدیــگگ، ظــرف هــای تــزیــینی مــربــوط مــرحــلٔه ســوم، نــمایــانــگر شــیوهٔ کــویــتهٔ  

٫٫ خطدار،،

مرحلٔه سوم ظرف های چرخساز، با کارکرد ویژه و یا ناپسند
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در ایـن دسـته آن ظـرف هـای شـامـل مـی شـونـد کـه بـه خـاطـر نـادر بـودن و یـا شـکل هـای بـیرون 
از قــاعــده / یــا شــکل کــاســه هــایــی کــه نــشان مــی دهــد بــرای یــک کــارکــرد ویــژه و خــاص یــا ایــن 
کــــه از خــــارج وارد شــــده انــــد، از دیــــگران تــــمیز مــــی گــــردنــــد.( شــــکل، ســــوم ۲۱) شــــیوه اَمــــری 
Amri، ( در سـند ) کـه دو رنـگه مـی بـاشـد، بـرای اولـین بـار در مـرحـلٔه اول، یـافـت شـده و ایـن 
کـار، بـه مـقدار کـمی تـا مـرحـلٔه سـوم ( شـکل سـوم ۲۱، شـمارهٔ ۱-۵) ادامـه یـافـته اسـت. از هـمه 
مــهم تــر، جــای کــاســٔه امــری کــه دارای لــبه دو چــند بــوده و بــا رنــگ ســپید لــشم هــمراه شــده در 
مــرحــلٔه ســوم ۴، ( شــکل ســوم ۲۱ شــماره ۱۲) دیــده شــده اســت. در مــرحــلٔه ســوم ۴، هــم چــنان 
تـوتـه هـای تـزیـین شـده بـا شـیوهٔ امـری یـا نـال Nal، ( بـلوچسـتان مـرکـزی ) بـه گـونـه دو رنـگ و 
یــا چــند رنــگ یــافــته شــده انــد.(شــکل ســوم ۲۱، شــماره ۶-۸). ایــن تــوتــه هــا نــقش هــای بــزرگ 
سـیاه دارنـد کـه بـا رنـگ هـای مـختلف ( زرد، سـرخ ـ نـارنـجی و سـپید) پُـر شـده انـد.  تـوتـه هـای 
مــهم دیــگر از مــرحــله ســوم ۴، انــد کــه  از یــک خــمیرهٔ گِــل زرد بــه شــدت فشــرده بــا نــقش بــرگ 
چـنار کـه بـه صـورت عـالـی نـقاشـی شـده اسـت، مـی بـاشـد. (شـکل سـوم، ۲۱، شـمارهٔ ۱۰). ایـن 
امــر بــه شــیوهٔ ظــرف هــای فــیض محــمد از وادی کــویــته تــعلق دارد.( فــیرســرویــس، ۱۹۵۶). در 
آخــر ایــن کــه از مــرحــلٔه ســوم ۵، تــعداد زیــاد تــوتــه هــای کــاســه بــا یــکی کــه دارای دســتٔه بــزرگ 
افـقی در نـزدیـک لـبه اش مـی بـاشـد و بـه ظـرف هـای کـوت دیـجان از وادی سـند مـربـوط اسـت 

می باشد.(شکل سوم ۲۱ شمارهٔ ۹).
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�
شــــکل ســــوم ۲۱: مــــونــــدیــــگک، ظــــرف هــــا از مــــرحــــلٔه ســــوم: ( ۱-۵) شــــیوهٔ امــــری ظــــرف هــــای دو 
رنـگه، (۶-۸)، تـوتـه هـای امـری یـا نـال، دو رنـگ و یـا چـند رنـگ تـزیـینی، ( ۹) کـاسـه شـیوهٔ کـوت 
دیـجان، (۱۰) تـوتـه هـایـی از شـیوه فـیض محـمد، (۱۱) کـاسـه یـا جـک آبـخوری بـا شـیوه بـیکر، 

(۱۲) کاسه دو لبه مربوط شیوهٔ امری.

ظـرف هـای مـرحـلٔه چـارم ( شـکل سـوم، ۲۲ و شـکل سـوم، ۳۲) بـا چـندیـن گـونـه تـغییر در شـکل 
کـاسـه هـا، نـقش هـا، خـمیرهٔ گـل سـرخ جـدیـد و نـاپـدیـد شـدن ظـرف هـای سـفالـی کـویـته، هـمراه 
انـــد. در مـــیان ظـــرف هـــای ســـفالـــی چـــرخـــساز، اســـتفاده از خـــمیره گـــل ســـرخ واقـــعی فـــزونـــی    
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مـی یـابـد، در حـالـی کـه گـل سـرخ زردی دار، کـاهـش مـی یـایـد. انـتقال در رنـگ هـای گـل سـفال 
هــا مــمکن بــا نــوع جــدیــد (٫٫داش،، ) هــای بــزرگ پــیونــد داشــته بــاشــد کــه ایــن هــا مــربــوط بــه 
مـرحـلٔه پنجـم مـی گـردد. یـکی دیـگر از خـصوصـیت سـفال هـای گـل سـرخ،  افـزایـش لـشمسازی 
ســرخ کــه بــا شــکل هــای ســیاه هــمراه مــی بــاشــد، نــیز دیــده مــی شــود. هــم چــنان مــی تــوان در 
ایـــن دور از افـــزایـــش ســـفال هـــایـــی کـــه محـــدود بـــوده و یـــا دارای کـــاربـــرد ویـــژه یـــی بـــوده انـــد، 

سخن زد.

�
شکل سوم ۲۲: موندیگک، ظرف های نقش دار چرخساز از دورهٔ چارم ۱ 

مرحلٔه چارم، ظرف های سفالی دستساز.
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کـاسـال یـادآوری مـی شـود کـه ایـن امـر، در مـرحـلٔه پنجـم بـسیار نـادر مـی گـردد. امـا، بـررسـی 
مــن از ظــرف هــای ســفالــی مــونــدیــگک در مــوزیــم کــابــل نــشان داد کــه ایــن امــر هــنوز هــم وجــود 
داشـته اسـت. هـم چـنان، جـدول  کـاسـال ( ۱۹۶۱: شـکل ۴۸)  نـشان مـی دهـد کـه بـخش زیـاد 
کـــاســـه هـــای مـــرتـــبانـــی کـــه بـــیانـــگر ایـــن گـــونـــه ظـــرف هـــا انـــد، در دوره هـــای اول هـــمان ســـطح 
حـضور را، مـانـند پـایـان مـرحـلٔه سـوم، داشـته انـد. ایـن رقـم هـای در عـدم وجـود، رقـم هـا بـه تـر، 
نـشان مـی دهـد کـه تـولـید ظـرف هـای سـفالـی دسـتساز  ادامـه داشـته اسـت، امـا، بـه مـقدار کـم 

تر از ۱۰٪ و به حیث کاسه های مهم از آن ها بهره برداری می شده است.

مرحلٔه چارم، سفال ها چرخساز بدون تزیین
در کـنار کـار گـیری گـل سـرخ، هـنر سـفالـسازی از دیـد شـکل کـاسـه هـا دچـار دگـرگـونـی مـهمی 
شــده اســت. ایــن را بــایــد از یــاد نــبرد کــه چــنین دگــرگــونــی در شــکل کــاســه هــا در مــورد ظــرف 
هـای سـفالـی چـرخـساز تـزیـین نـیز، صـورت گـرفـته اسـت. کـاسـه هـای دارای دیـوار هـای زاویـه 
دار پـــــیشین، بـــــه شـــــکل کـــــاســـــه هـــــای بـــــا دیـــــوار مـــــنحنی S ( شـــــکمدار. ص.ر. طـــــرزی) گـــــونـــــه، 
دگــرگــون شــد کــه بــا ایــن امــر، بــار اول در مــرحــلٔه ســوم، ۵ و ۶، بــر مــی خــوریــم. بــرای بــار اول 
در مـرحـلٔه چـارم مـا بـا شـکل سـاده نـیمکره یـی کـه رو بـه افـزایـش بـوده انـد، بـر مـی خـوریـم. هـم 
چـنان شـکل سـینه چـقور. بـخش زیـاد شـکل بـه گـونـه کـره یـی لـبه دار و سـینه چـقور مـی بـاشـد. 
الـبته در کـنار آن تـعداد  کـاسـه  هـم بـا دیـوار هـای مسـتقیم و بـا لـبه هـای چـپه بـوده انـد. اکـنون 
کــاســه هــای آبــخوری از جــنس بــیکر هــمراه بــا دیــوار هــای مــنحنی بــر هــمه شــکل هــا، مســلط 
انـد. بـرخـی از گـیالس هـای آبـنوشـی، بـا پـایـه هـای کـوتـاه و یـا دیـوار هـا فـراز آمـده، تـیار مـی 

شده اند.
مرحلٔه چارم، ظرف های سفالی تزیینی

 نـماد چـشمگیر ایـن ظـرف هـای سـفالـی، هـمانـا شـکل جـام هـای آبـنوشـی پـایـه دار مـی بـاشـد.  
( شــــکل ســــوم ۲۴) بــــا کــــنار هــــای مــــنحنی ( بــــار اول در مــــرحــــلٔه ســــوم ۵)، در چــــارم ۱، دیــــده 
شـــدنـــد. چـــیز مـــهم دیـــگر، افـــزایـــش ایـــن هـــا در مـــرحـــلٔه چـــارم ۲و۳ مـــی بـــاشـــد. بـــخش زیـــاد ایـــن 
کـاسـه بـا شـکل جـانـداران و یـا خـدایـان جـانـداران تـزیـین شـده انـد کـه جـایـگاه ویـژه مـونـدیـگک را 
بـیان مـی دارنـد. چهـرهٔ گـاوان شـاخـدار، قـوچ کـوهـی، پـرنـده گـان، مـاهـی و پـشک بـه روی زمـینه 
سـخت و یـا سـایـه یـی بـر فـیتٔه پُـربَـر افـقی نـقش داده مـی شـدنـد. هـم چـنان از شـکل گُـل و گـیاه 
بــه ویــژه بــرگ چــنار کــار گــرفــته مــی شــده انــد. از شــکل هــای هــندســی بــا تــرکــیبی خــط هــای 
مـــوازی، کـــژ و مـــژ، مـــوجـــدار و بـــی مـــوج کـــه گـــاهـــی نـــقش مـــثلث را بـــازی مـــی کـــردنـــد، نـــیز کـــار 
گـرفـته مـی شـده انـد. شـکل دیـگر کـاسـه، هـمانـا جـام هـای پـایـه کـوتـاه بـا دیـوار هـای شـکمدار و 
مـــنحنی کـــه گـــاهـــی بـــا لـــبه پـــس قـــات، هـــمراه مـــی بـــوده انـــد. ایـــن شـــکل هـــمیشه بـــا شـــکل هـــای 

هندسی به ویژه فیته یی دارای خط های کژ و مژ، همراه بوده است.
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دگــرگــونــی مــهم دیــگر کــاهــش ٫٫ظــرف هــای کــویــته ،، در مــرحــلٔه چــارم ۱، ( شــکل ســوم ۲۶) و 
نـاپـدیـد شـدن کـامـلش در مـرحـلٔه چـارم ۲و۳ مـی بـاشـد. آن نـمونـه هـایـی کـه بـه دسـت آمـده انـد، 
فـاقـد خـصوصـیت شـکل هـای هـندسـی دقـیق کـه در گـذشـته فـراوان بـوده انـد، مـی بـاشـند. حـتا 
شـیوه خـط دار ٫٫ ظـرف هـای کـویـته ،، فـاقـد عـنصر هـای هـندسـی مـانـند مـثلث هـا، صـلیب هـا 
و دیـــگر و دیـــگر مـــی بـــاشـــند. نـــقش هـــایـــی کـــه هـــم بـــر تـــعداد کـــمی یـــافـــت شـــده انـــد، بـــیش تـــر 
مــــنحنی یــــا گُــــل مــــانــــند ( بــــرخــــی آن را شــــاخ گــــاو نــــامــــیده انــــد) مــــی بــــاشــــند. مــــهم هســــت کــــه       
مـی تـوان از یـک شـیوه یـی سـخن زد کـه شـکل ظـریـف مـیان کـویـته پـیشین و شـکل هـای دقـیق 

بعدی را در ظرف های سفالی مرحلٔه پنجم دید.
 ظــرف هــای تــزیــیی بــاقــمانــده از مــرحــلٔه چــارم، بــه ویــژه چــارم ۱، نــمایــانــگر ادامــه مــرحــله هــای 
پــــیشین ( شــــکل ســــوم ۲۲، شــــکل ســــوم ۲۳، شــــکل ســــوم ۲۵) مــــی بــــاشــــد. ایــــن را بــــه صــــورت 
روشــن مــی تــوان گــفت کــه رنــگی کــه بــر بــیرون ظــرف هــای ســفالــی کــار گــرفــته مــی شــد، ســپید 
شــیری و یــا قــیماقــی اســت و رنــگ شــکل هــا ســیاه. در ایــن بــخش تــمایــل زیــاد وجــود دارد کــه 
خـالـیگاه را پُـر و فـضای ٫٫ بـاز ،، ی کـه در دوران پـیشین وجـود داشـت، بسـته گـردد. از خـط 
هـای کـژ و مـژ مـتوازی هـم بـه شـکل عـمودی و افـقی بهـره گـرفـته مـی شـدنـد. از خـط مـوج هـای 
کـوتـاه بـه حـیث یـک شـکل آزاد بـه جـای خـط هـای سـاده تـند کـه خـود یـک نـوع گسیسـتگی را بـار 
مــی آورد، کــار گــرفــته مــی شــد. شــکل هــای هــندســی نــو، بــه شــمول دایــره در داخــل دایــره و بــه 

ویژه دایره بریده گی، بسیار نایاب دیده می شود.
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�
شکل سوم ۲۳: موندیگک، ظرف ها چرخساز و تزیینی از مرحلٔه چارم ۱.
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�
شکل سوم ۲۴: موندیگک، ظرف ها چرخساز و تزیینی از مرحلٔه چارم .۱  

   
شـکل هـای جـانـداران و گـل و گـیاه هـا کـه پـیش تـر اشـاره نـمودیـم، اکـنون بـا روشـنی زیـاد شـده 
انـــد، امـــا، شـــکل جـــانـــداران در مـــرحـــلٔه پنجـــم ۲، نـــا مـــنظم هســـت و در چـــارم ۳، نـــاپـــدیـــد مـــی 
گـردنـد. شـکل گـل و گـیاه، بـه ویـژه بـرگ چـنار، در ایـن دور ادامـه مـی یـابـد، امـا، رو بـه کـاهـش 
مــی گــذارد. شــکل هــای هــندســی دقــیق در ایــن دوره بــه صــورت نــادر پــدیــدار مــی گــردد و تــنها 

بر روی کاسه های آبنوشی بیکر نقش می یابند.
دوره هـا پـس تـر، مـرحـلٔه پنجـم ۲ و ۳، از دیـد افـزایـش مـقدار ظـرف هـای گـل سـرخ لـشم کـه بـا 
شــکل هــای ســیاه تــزیــین یــافــته انــد، مــشخص مــی گــردنــد. ایــن شــکل هــا بــا نــوع پــیش تــر زیــاد 
تـــــفاوت  نـــــدارنـــــد و مـــــی تـــــوان گـــــفت کـــــه بـــــه ادامـــــه اش جـــــریـــــان یـــــافـــــته اســـــت. مـــــمکن یـــــکی از 
خـصوصـیت قـابـل تـوجـه  سـفال هـای تـزیـینی، هـمان شـکل کـاسـه هـای نـیمکره یـی فـراخ بـا لـبه 
هــای قــات و هــم چــنان کــاســٔه دیــوار دار بــاشــد.(شــکل ســوم ۳۰، شــماره ۲، ۳). تــشابــه مــیان 
ایــن ظــرف هــای گِــل ســرخ کــه بــا رنــگ ســیاه ـ ســرخ لــشم شــده انــد بــا ٫٫ظــرف هــای کــویــته ،، 
تـــوجـــه جـــدی را بـــه خـــود جـــلب نـــنموده اســـت، امـــا، ایـــن را بـــایـــد یـــادآور شـــد کـــه در هـــمان دوره 
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هـای ایـن مـرحـله، مـمکن چـندیـن تـداخـل ظـرف هـا از ایـن مـنطقه بـه جـنوب شـرق صـورت گـرفـته 
باشد.

�
شکل سوم ۲۵: موندیگک، سفال های چرخساز و تزیینی، از دور پنجم ۱.
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�
شــکل ســوم، ۲۶: مــونــدیــگک، ظــرف هــای تــزیــینی از شــیوهٔ کــویــته، دور پنجــم ۷-۱ ):۱) شــیوهٔ 

٫٫ خطی ،، ۱۰ -۸ )) شیوه ٫٫ فشرده،، ۱۲-۱۱ )) شیوهٔ گلدار.

مرحلٔه پنجم، ظرف های چرخساز، تداخلی یا با کارکرد ویژه
 ایـن گـروه ظـرف هـای نـمایـانـگر پـیونـد دو جـانـبه مـیان مـونـدیـگک و مـنطقٔه جـنوب شـرق، شـمال 
بـلوچسـتان و وادی سـند مـی بـاشـد. تـوتـه هـای بـه دسـت آمـده از جـریـان مـرحـلٔه پنجـم، هـرگـاه 
شـباهـتی بـا ظـرف هـایـی کـه در مـنطقه تـولـید شـده انـد، داشـته بـاشـند، مـی تـوانـند جـدا سـاخـته 

شوند.
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�
 شـکل سـوم ۲۷: مـونـدیـگک، ظـرف هـای دارای کـارکـرد ویـژه و یـا مـداخـله یـی، مـرحـلٔه چـارم ۲: 

(۱-۵) شیوهٔ فیض محمد، (۶-۹) شیوهٔ امری و کوت دیجی، (۱۰-۱۳) شیوهٔ دورنگه.

مـــرحـــلٔه پنجـــم ۱، دارای چـــند نـــمونـــه مـــرتـــبان هـــای بـــدون یـــخن بـــا لـــبه هـــای قـــاتـــی مـــی بـــاشـــد.
( کــاســال، ۱۹۶۲: شــکل ۷۵، شــمارهٔ ۲۴۹). ایــن هــا هــمانــندی زیــادی بــا ظــرف هــایــی دارنــد 
کـه از کـوت دیـجیل یـافـت شـدنـد. دو تـوتـه از لـبٔه کـه فـکر مـی شـود از ظـرف هـای آبـنوشـی بـیکر 
بـــا شـــکل شـــکمدار یـــا S، بـــا دولـــبه انـــد و دارای شـــکل تـــرازوی مـــاهـــی مـــی بـــاشـــند  ( ۱۹۶۱: 
شـکل ۸۳، شـماره ۳۰۶، ۳۰۶ الـف ) از دیـگر چـیز هـایـی کـه از مـونـدیـگک بـه دسـت آمـده انـد، 
تـفاوت جـدی دارنـد، امـا، بـا شـیوه امـری و کـوت دیـجی هـمانـند انـد. نـمونـه هـای زیـادی مـربـوط 
بـه ظـرف هـا تـزیـینی فـیض محـمد هـم چـنان در چـارم ۱-۲. یـافـت شـده انـد هـم چـنان در چـارم 
۱-۲، ظــرف دو رنــگه ســرخ و ســیاه کــه از دیــد شــیوه و تــولــید بــه ظــرف هــای بــه صــورت کــامــل 

بومی موندیگک، شباهت دارند یافت شدند.
ظـرف هـای تـزیـینی فـیض محـمد هـم چـنان در مـرحـلٔه چـارم بـه دسـت آمـده و یـک کـاسـٔه کـامـل 
مـربـوط بـه نـوع ٫٫کـویـته تـر،، ( شـکل سـوم، ۳۲، شـماره ۳) در ( بـلوچسـتان و در وادی سـند، 
پـیش از مـرحـلٔه هـارپـه یـافـت شـده اسـت). در چـارم ۳ (۱۹۶۱ شـکل ۱۲۰، شـمارهٔ ۴۸۵،) یـک 
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نـــمونـــه از نـــقش بـــا رنـــگ ســـیاه کـــه درونـــش بـــا رنـــگ ســـرخ پـــر شـــده اســـت دیـــده شـــده اســـت کـــه 
 Kalibangan وادی سـند مـرکـزی در کـالـیبنگان ،Sothi هـمانـندی بـا ٫٫ ظـرف هـای سـوتـی
( نــگاه نــمایــید مــغول، ۱۹۷۰، ۳۱۳-۸ بــرای ایــن مــطلب و هــم چــنان مــقایــسه) هــم چــنان نــمونــه 
یــی از شــکل دایــره تــداخــلی کــه بــا خــط هــای ســایــه یــی پُــر شــده اســت وجــود دارد ( کــاســال، 
۱۹۶۱: شـکل ۱۰۳، شـمارهٔ ۴۹۶) کـه هـمانـندی نـزدیـکی بـه ظـرف هـای اَمـری و کـوت دیـجیان 
پـسین دارد. از ایـن نـمونـه هـا و دیـگر هـا، روشـن مـی گـردد کـه در دورا مـرحـلٔه چـارم ۱-۳، در 

موندیگک رابطه با بلوچستان و وادی سند، برقرار گردیده است.

�
شکل سوم. ۲۸: موندیگک: ظرف های چرخساز و تزینی مربوط مرحلٔه چارم ۲.

ظـرف هـای مـرحـلٔه پنجـم، بـه شـدت پُـر جـنجال انـد. دلـیل ایـن امـر، تـا انـدازه یـی بسـته بـه وضـع 
بــرهــم خــوردن ذخــیره و کــمبود نــمونــه هــا و انــدازهٔ آن هــا مــی بــاشــد. امــا، مــشکل اســاســی و 
پـایـه یـی ایـن هسـت کـه بـیش تـریـن ظـرف هـای مـرحـلٔه پنجـم، تـفاوت جـدی از آن چـی از مـرحـله 
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هـای ۱ تـا ۴، ) شـکل سـوم. ۳۳) بـه دسـت آمـده انـد، دارنـد. الـبته تـا حـدودی تـدوام نـیز وجـود 
دارد و آن ایــن کــه بــیش تــر ظــرف هــا ســرخ انــد و بــا رنــگ ســیاه بــنفش بــر روی بــخش ســرخــی 
کـــه لـــشم شـــده اســـت، نـــقاشـــی گـــردیـــده انـــد و شـــکل بـــرخـــی کـــاســـه هـــا ) بـــه ویـــژه کـــاســـه هـــای 
نــیمکره یــی بــا لــبه هــای قــات و بــرخــی شــکل هــای مــرتــبانــی) ادامــه یــافــته انــد. از ســوی دیــگر، 
ظـهور دوبـارهٔ ظـرف هـای دسـتساز کـه دارای شـیوهٔ تـزیـنی نـو و مـتفاوت بـا سـنتی مـی بـاشـند 

و هم چنان شکل نو کاسه ها نیز پدیدار می گردند.
خـالف فـراز و نـشیب هـایـی کـه در ظـرف هـای دسـتساز در (مـرحـلٔه اول و سـوم) کـه محـدود بـه 
ظــرف هــای خــشن حــرارت داده شــده بــودنــد، ظــرف هــای دســتساز در مــرحــلٔه پنجــم، بــه شــکل 
هــای نــو، پــا بــه مــیدان مــی گــذارنــد کــه دارای تــزیــین هــای ســیاه و ســرخ لــشم مــی بــاشــند و از 
گِـل ظـریـف تـر سـاخـته مـی شـده انـد. نـمی تـوان کـه اهـمیت ایـن دگـرگـونـی را چـی گـونـه ارزیـابـی 
نـمود زیـرا رقـم هـای نسـبتی ایـن هـا در دسـت نیسـتند؟ بـسیار از ایـن ظـرف هـای دسـتساز بـه 
شـکل کـاسـه هـا انـد، امـا، هـمه کـاسـه هـا دسـتساز نـبوده انـد. بـه صـورت عـموم، بـدون تـوجـه بـه 
شـیوهٔ تـولـید، ایـن شـکل هـای نـو، بـسیار ژرف تـر و دارای خـط هـای مـنحنی بـوده انـد. در مـیان 
گـونـه گـونـی زیـاد، از سـه شـکل کـاسـه مـی تـوان نـام بـرد: (۱)، نـیمکره هـای عـادی، (۲) شـکلی 
کـه پـایـین تـر کـه سـه ربـع آن بـا دیـوار مسـتقیم زاویـه دار بـا کـمی انـحنا کـه بـه شـکل شـکمدار 
خـتم مـی شـده اسـت و یـا لـبٔه مسـتقیم و مـنحنی داشـت انـد، (۳)، کـاسـه هـای کـره یـی بـا شـکل 
شـــکمدار. دســـته هـــای ســـاده و دایـــره یـــی، نـــماد عـــمومـــی بـــسیاری از کـــاســـه هـــا بـــه ویـــژه در 

دسته تبلور می یابد.

�
شکل سوم ۲۹: موندیگک، کاسه چند رنگه از مرحلٔه چارم ۲.
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�
شــکل ســوم ۳۰: مــونــدیــگک، ظــرف هــای چــرخــساز نقشــدار از مــرحــلٔه چــارم ۳، شــمارهٔ ۶ و ۹ 

مربوط به ظرف های خاکستری اند.
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�

شکل سوم ۳۱: موندیگک، ظرف های چرخساز تزیین از مرحلٔه چارم ۳.
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�
شـکل سـوم ۳۲: مـونـدیـگک، ظـرف هـای بـا کـارکـرد هـا ویـژه و یـا تـداخـلی، از مـرحـلٔه چـارم ۳:
( ۱-۲) شـــیوهٔ کـــویـــته یـــی، (۳) شـــیوهٔ کـــویـــتٔه ٫٫ تـــر ،، (۴) شـــیوهٔ فـــیض محـــمد، (۵-۶) شـــیوهٔ 

امری پسین، (۷) شیوهٔ دو رنگ.

خـالف ایـن امـر شـکل کـاسـه هـای مـرتـبانـی تـزیـینی یـا نـا تـزیـینی، بـیش تـر چـرخـساز انـد. هـر 
دو مـرتـبان هـای کـره یـی لـبه دار و یـا بـی لـبه بـه صـورت سـاده و یـا قـاتـی یـافـت شـده انـد. هـر 
گـاه داوری از روی مـرتـبان هـا تـصویـر دار، انـجام دهـیم چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن هـا بـه 
انـــدازه هـــای بـــزرگ و کـــالن بســـتگی دارنـــد و گـــاهـــی بـــا خـــمیده گـــیی بـــر لـــب کـــه آب از آن بـــه 

ساده گی بریزد، تولید می شده اند.
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�
شکل سوم. ۳۳: موندیگک: ظرف های نقشدار از مرحلٔه پنجم.

تــا حــدود زیــاد از نــقش هــای هــندســی کــامــل بــه رنــگ ســیاه یــا بــنفش بــر بــخش لــشم ســرخــرنــگ 
کـه بـرخـی بـه شـدت ظـریـف انـد، کـار گـرفـته شـده اسـت. بـرای نـمای بـه تـر کـار، شسـت دیـگری 
هــــم بــــر روی آنــــان صــــورت گــــرفــــته اســــت. گــــاهــــی مــــا شــــاهــــد چهــــره هــــای جــــانــــداران بــــا شــــیوهٔ        
٫٫ چســپ،، نــیز مــی گــردیــم و بــه صــورت نــادر نــماد شــاخ هــایــی کــه در مــیان فــیتٔه افــقی قــرار 
دارنـد، نـیز یـافـت شـده انـد. شـیوهٔ اسـاسـی آرایـش بـا شـدت مـرسـوم بـوده و از یـک فـیتٔه افـقی 
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جـدا شـده در نـزدیـک لـبه مـتشکل اسـت. در بـرخـی مـورد هـا چـند فـیته یـی نـیز یـافـت شـده کـه بـه 
وســیله فــضای بــاز از هــم جــدا ســاخــته شــده انــد. ایــن خــال مــی تــوانســته اســت بــا شــکل هــای 
اضـافـی سـاده هـندسـی پُـر سـاخـته شـود، پـایـین تـر از ایـن فـیته هـا، روی بـیرونـی ظـرف را بـه 
بـــخش هـــا تـــقسیم نـــموده اســـت، یـــک تـــعداد مـــثلث هـــای دارای ضـــلع هـــای مـــساوی، یـــا گـــاهـــی 
شـکل املـاس، نـقش داده شـده انـد. گـاهـی ایـن عـنصر هـا در بـاال بـه یـک فـیتٔه خـوشـه یـی بـه هـم 
پــیوســته انــد. تــرکــیب ایــن شــکل هــا بــر کــاســه هــا و مــرتــبان هــا یــافــت شــده انــد. بــا آن هــم، بــر 
مـرتـبان هـا شـکل سـاده مـثلث هـای مـتداخـل و یـا حـصاری کـه بـر شـکل هـا تـاکـید دارنـد، نـقش 

می یافته اند.
ظـرف هـا مـرحـلٔه پنجـم نـی تـنها از ظـرف مـرحـله هـای پـیشین در مـونـدیـگک تـفاوت دارنـد، بـل از 
آن هـایـی کـه در مـنطقه نـزدیـک نـیز بـه دسـت آمـده انـد، دگـرگـون انـد. خـالف گـذشـته هـا، مـرحـله 
پنجـــم، دارای ظـــرف هـــایـــی بـــا کـــارکـــرد ویـــژه و یـــا کـــار تـــداخـــلی نـــمی بـــاشـــد. داد و گـــرفـــت بـــا 
بـلوچسـتان و وادی سـند، کـه در مـرحـله هـای اولـی ثـبت شـده بـود، در مـرحـلٔه پنجـم، نـاپـدیـد مـی 
شـود. بـا آن هـم، هـرگـاه شـیوه هـای کـار بـا دیـگر مـنطقه هـا بـه صـورت مـقایـسه یـی دیـده شـود، 

فکر می کنیم که روشنی کافی در مورد این مرحله پُرجنجال و مهم می اندازد.

افزار دستساز سنگی
افــزارهــای دســتسازی کــه وظــیفٔه بهــره گــیری را داشــته انــد، در ایــن جــا مــورد بــحث قــرار مــی 
گـــیرنـــد. آن افـــزار هـــای دســـتسازی کـــه فـــاقـــد ایـــن امـــر بـــاشـــند ( مهـــره هـــا، دانـــه هـــا، تـــوق هـــا، 
کـاسـه هـای کـوچـک، و دیـگر و دیـگر …) یـا تـولـید بـرخـی سـنگ هـای ( قـیمتی و نـیمه قـیمتی) و 
تـعداد کـمی کـه نـقش و وظـیفٔه بهـره بـرداری را نـداشـته  بـاشـند، زیـر نـام ٫٫افـزارهـای کـوچـک 

دستساز گوناگون ،، به بررسی گرفته خواهد شد.
در تـــمام دوره هـــای اســـکان در مـــونـــدیـــگک، افـــزار دســـتسازی کـــه ثـــبت شـــده انـــد، چـــنین مـــی 
بـــاشـــند : ســـنگ هـــای مـــثلث بـــیضه یـــی شـــکل دســـتی، ســـنگ بـــرای آســـیاب یـــا مـــیده کـــاری از 
سـنگ ریـگی بـه رنـگ هـای گـونـه گـون.(شـکل سـوم. ۳۷ ب). سـنگ هـای آسـیاب گـونـه را از تـوتـه  
صخـــره هـــای ســـیاه آتـــشفشانـــی خـــشن و دانـــه دار، مـــی ســـاخـــتند. آن هـــا دارای یـــک ســـطح 
کـاری بـوده ( الـبته بسـتگی بـه بهـره گـیری داشـته انـد) کـه در بـرخـی مـورد هـا یـک سـویـش بـلند 
تـر مـی بـاشـد. سـطح نـا اسـتفاده بـسیاری از ایـن سـنگ هـا، بـه وسـیله آب، لـشم سـاخـته شـده 
بـودنـد. ایـن سـنگ هـای دسـتی از سـنگ هـای سـیاه آتـشفشانـی مـتوسـط و ظـریـف سـاخـته مـی 
شـده انـد و بـه یـک روی و یـا هـر دو روی بـرخـی از ایـن سـنگ هـا نـشانـه هـای مـالـش بـه صـورت 
خـــط خـــطی بـــه جـــای مـــانـــده انـــد. در کـــنار ایـــن ســـنگ هـــای دســـتی، بـــرخـــی از هـــاونـــگونـــه هـــای 
خــشن  کــاســه گــونــه هــایــی بــرای مــیده کــردن در مــرحــلٔه اول (شــکل ســوم ۳۷، پ) یــافــت شــده 
انـد. یـک نـوع دیـگر سـنگ دسـتی دسـتساز کـه در مـرحـله هـای اول ۳  تـا سـوم ۶، یـافـت شـده 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

اســت، ســنگ درازی مــی بــاشــد کــه از ســنگ ســپید آهــک ٫٫ پُــر وزن،، ســاخــته شــده و دارای 
سـوراخـی مـی بـاشـد. سـنگ هـای دارای مـحور دراز بـا شـیار، در مـرحـلٔه سـوم ۴، یـافـت شـده  
و در دوران اســکان، بــیش تــر شــده انــد. ( شــکل ســوم ۳۴، شــمارهٔ ۵). تــوتــه هــای دیــگری بــه 
شـکل چـار ضـلعی نـامـنظم یـا ذوزنـقه، کـه چـند بـار بـر آن هـا کـار صـورت گـرفـته و در نـتیجه بـه 

شدت صیقل شده اند، از پایان مرحلٔه اول، تا ختم اسکان در موندیگک، دیده شده اند.
یـــک نـــوع کـــارد تـــیزکـــن کـــه از الیـــه بـــاالیـــی تـــریـــشه هـــای ســـنگ ( شـــکل ســـوم ۳۴، شـــماره ۲-۱) 
ســـاخـــته شـــده اســـت، از آغـــاز مـــرحـــله اول ۴، تـــا آخـــریـــن اســـکان در مـــونـــدیـــگک، بـــه مـــشاهـــده 
رســیده انــد. یــک طــرف ایــن تــریــشه هــا، بــه اثــر بــار بــار اســتفاده، بــه شــدت صــیقل شــده انــد. 
افــزار دســتساز از ســنگ چــقماق بــرای بــار اول در مــرحــلٔه دوم، بــه شــکل تــیغه هــا و نــاوک هــا 
دیـده شـده انـد. ایـن تـیغه هـا بـسیار انـد و دارای شـکل مـثلث مـی بـاشـند. ( مـرحـلٔه دوم، شـکل 
ســـوم ۳۴، شـــماره ۳) و چـــار ضـــلعی نـــا مـــنظم یـــا ذو ذنـــقه، ( مـــرحـــلٔه ســـوم، شـــکل ســـوم، ۳۴، 
شـمارهٔ ۴)، یـکی پـی دیـگر ظـاهـر مـی شـونـد امـا، بـسیار نـادر انـد. بـا آن هـم در مـرحـله سـوم، 
۵-۶، سـنگ ابـزار دسـتساز بـه صـورت تـیغه هـای ۲ تـا ۵ س.م. بـا مـقدار زیـاد پـدیـدار گـردیـده 
و در تـمام مـرحـله هـای اسـکان ادامـه مـی یـابـند. نـاوک هـایـی کـه از سـنگ چـقماق بـا دو روی 
سـاخـته انـد در مـرحـلٔه دوم ۲، یـافـت شـده و تـا پـایـان اسـکان ادامـه داشـته اسـت.(شـکل سـوم، 
۳۴، شـــماره ۸-۱۰). از ایـــن مـــیان، دو گـــونـــه بـــر اســـاس انـــدازهٔ شـــان یـــعنی بـــزرگ و کـــوچـــک، 
قــابــل تــمیز انــد. در مــرحــلٔه ســوم ۶،، نــمونــه هــای زیــاد نــاوک هــای بــه شــدت بــزرگ دیــده شــده 
انــد. در مــرحــلٔه چــارم، یــک نــوع نــاوک هــا جــدیــد عــرض وجــود مــی کــنند کــه مــثلث گــونــه بــا یــک 
اســاس گــرد مــی بــاشــند. ایــن امــر تــا مــرحــلٔه شــشم ( شــکل ســوم ۳۴، شــماره ۱۱-۱۳) ادامــه 
مــی یــابــند. ایــن را بــایــد یــادآور شــد کــه نــاوک هــایــی از هــر گــونــه، بــا مــقدار قــابــل تــوجــه دیــده 
شــده انــد. مــرحــلٔه پنجــم، بــا نــمونــه هــای زیــاد ســنگی کــه یــک ســویــش دارای بــرآمــده گــی و یــا 
درآمــــده گــــی ـ مــــعقر و محــــدب ـ کــــه ســــوراخــــی در مــــرکــــز دارد، نــــیز از دیــــگر بــــخش هــــا تــــمیز     
مــی گــردد. ایــن مــرحــله، هــم چــنان مــانــند ٫٫ظــرف هــای کــویــته،، بــا نــقش هــای هــندســی کــه در 
دو ســوی ســنگ هــا حــک شــده انــد، مــتمایــز مــی بــاشــد.(شــکل ســوم، شــماره ۶-۷). ایــن ابــزار 
هــا از ســنگ گــچ کــه بــه شــدت ســپید اســت و دیــگر ســنگ هــای ســخت، ســاخــته شــده انــد. یــک 
تـعداد کـم سـنگ قـلعی کـار نشـده در مـرحـلٔه پنجـم، یـافـت شـده انـد، امـا هـدف آن هـا نـاشـناخـته 

باقی مانده است.
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�
شـکل سـوم ۳۴ : مـونـدیـگک، ابـزار گـونـاگـون : (۱-۲) تـریـشه هـایـی کـه بـار دیـگر بـر آن هـا کـار 
شـده انـد. (۳-۴) تـیغه هـای سـنگ سـیاه، (۵) سـنگ خـط شـده، (۶-۷) سـنگ هـای حـک شـده، 
( ۸-۱۰) نـــاوک هـــای ســـنگی، مـــرحـــلٔه اول تـــا شـــشم، (۱۱-۱۳) نـــاوک هـــا ســـنگ ســـیاه، مـــرحـــلهٔ 
سـوم ۶ و شـشم، (۱۵-۱۷) مـاکـوی نـوکـدار سـفالـی، (۱۸-۱۹) سـفال هـای بـشقابـی و مـاکـوی 

سنگی.

ابزار استخوانی 
ابــزار اســتخوانــی از دیــد تــنوع محــدود انــد و گــاهــی تــنها در مــرحــلٔه اول و ســوم، پــدیــدار مــی 
گـــردنـــد. کـــاســـال (۱۹۶۱:۲۳۰) بـــه ایـــن بـــاور هســـت کـــه تـــوزیـــع ابـــزار اســـتخوانـــی، بـــه ویـــژه بـــه 
شـــکل نـــاوک، بـــا دوران نـــاوک هـــای بـــرونـــزی تـــنوع مـــی یـــابـــند. مـــهم تـــریـــن و بـــیش تـــریـــن ابـــزار 
اسـتخوانـی، صـدهـا تـا درفـش و یـاسـوزنـک هـا مـی بـاشـند (شـکل سـوم، ۳۴، شـمارهٔ ۱۴). ایـن 
درفـش هـا یـا سـوزنـک هـا از اسـتخوان دراز جـانـداران مـختلف ( گـوسـپند/ بـز؟) سـاخـته شـده 
انــد و بــه خــاطــر کــاربــرد زیــاد، بــه شــدت صــیقل شــده انــد. اولــین نــمونــه را مــی تــوان در مــرحــلهٔ 
اول ۳، دیــد کــه در مــرحــله دوم ۳، (۸۸ تــا) بــه اوجــش مــی رســد و بــعد در جــریــان مــرحــلٔه ســوم 
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کـاهـش مـی یـابـند و در مـرحـله چـارم، بـه صـورت نـادر دیـده مـی شـونـد. ابـزار اسـتخوانـی دیـگر 
کـه تـنها در مـرحـلٔه اول (سـه نـمونـه) یـافـت شـد، یـک تـوتـه اسـتخوان مـثلث صـیقل شـده بـا چـند 
تـــا ســـوراخ بـــوده اســـت کـــه کـــار کـــردش روشـــن نشـــده اســـت. تـــیغٔه لـــشم و دراز اســـتخوانـــی در 
مــرحــلٔه ســوم یــافــت شــده و نــی مــانــند درفــش و ســوراخــگر، در تــمام مــرحــلٔه چــارم ادامــه یــافــته 

است. نمونه نادر نل استخوانی در مرحله های سوم تا چارم یافت شده اند.

ابزار های فلزی دستساز
افـزار هـای فـلزی دسـتساز بـرای بـار نخسـت در مـرحـلٔه اول ۲، یـافـت شـد و تـا پـایـان اسـکان 
بـا گـونـه گـونـی زیـاد ادامـه یـافـت. اولـین نـمونـه، یـک تـیغٔه هـموار مـانـند کـه زبـانـچه کـژی داشـت، 
بــه دســت آمــد.( شــکل ســوم ۳۵، شــماره ۱۰). بــا آن هــم بــخش زیــاد ابــزار دســتساز در تــمام 
مــرحــله هــای مــونــدیــگک، یــک نــاوک ســاده بــرونــز بــوده کــه بــا فــشار بــه صــورت دایــره یــی درآمــده 
اسـت.( شـکل سـوم ۳۵، شـماره ۱۱) .ایـن ابـزار بـرای بـار اول در مـرحـلٔه اول۴، یـافـت شـده و 
بـــه زودی جـــای درفـــش/ کـــژ اســـتخوانـــی را در مـــرحـــلٔه پنجـــم، پُـــر نـــمود. یـــک نـــمونـــه تـــنها از ایـــن 
گـــونـــه درفـــش/ کـــژ در مـــرحـــلٔه چـــارم ۳، یـــافـــت شـــد کـــه هـــنوز بـــه داخـــل دســـته اســـتخوانـــی قـــرار 
داشــته، نــمایــشگر ایــن واقــعیت اســت کــه آن را بــرای ســوراخ کــردن ســاخــته بــودنــد. بــرای بــار 
اول مـــا بـــه نـــاوک بـــرای انـــداز بـــه فـــاصـــله یـــی در مـــرحـــلٔه دوم ۳، کـــه بـــه شـــکل نـــوک نـــیزه و بـــه 
صـورت بـیضه یـی مـی بـاشـد، بـر خـوردیـم و ایـن شـکل در مـرحـله هـای بـعدی تـکرار مـی گـردد.
(شـکل سـوم ۳۵، شـمارهٔ ۱۲-۱۳). در مـرحـلٔه سـوم، از یـک نـوع نـاوک زبـانـچه مـانـند کـار گـرفـته 
شــده و در مــرحــلٔه چــارم نــاوک زبــانــچه دار بــیضه یــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گــرفــت. مــمکن 
جــنگ ابــزارهــای دیــگر در مــرحــلٔه چــارم بــه شــکل نــیزه ( شــکل ســوم ۳۵، شــماره ۱۶) و چــاقــو 

(شمشیر) (شکل سوم ۳۶، شماره ۱۴) بوده باشد، اما این ابزار بسیار نادر بوده اند.
اولــین بــاری کــه مــا بــه ابــزار دســتساز فــلزی ٫٫ بــسیار ظــریــف و لــکس ،، بــر مــی خــوریــم در 
مـرحـلٔه دوم ۳، مـی بـاشـد. ایـن دو ابـزار دسـت سـاز سـنجاق هـا مـی بـاشـند کـه یـکی دارای دو 
چــرخ مــی بــاشــد و دیــگری کــه آخــرش بــا کــار هــموار شــده اســت. (شــکل ســوم شــمارهٔ ۷-۶). 
سـنجاق هـای هـمانـند بـا نـوک هـموار َدور داده شـده در مـرحـلٔه سـوم ( شـکل سـوم ۳۶، شـمارهٔ 
۸) یـافـت شـدنـد. امـا، بـزرگ تـریـن رقـم و گـونـاگـونـی ابـزار ٫٫ عـالـی و ظـریـف،، در مـرحـلٔه چـارم 
۱، یــافــت شــده انــد. در مــیان ایــن ابــزار یــافــت شــده ایــن هــا بــوده انــد: ورقــه یــا صــفحه یــی بــا 
انــــــحنای درونــــــی ( آیــــــنه هــــــا) ( شــــــکل ســــــوم ۳۶، شــــــماره ۱۳)، ســــــنجاق هــــــایــــــی بــــــا دو چــــــرخ 
مــارپــیچی، املــاس گــونــه، و نــوک هــای هــموار.(شــکل ســوم ۳۶، شــماره ۱۸- ۲۰) دســته هــایــی 
بـرای صـفحه یـی (آیـنه هـا)، چـنگک و سـگک. ایـن امـر قـابـل یـادآوری هسـت کـه کـم کـم در دو 
مــورد دکــمه آهــنی ذوب شــده (؟) در مــیان ایــن ابــزار هــا، در مــرحــلٔه چــارم یــافــت شــده انــد. در 
مـــرحـــله هـــای ســـوم و چـــارم چـــاقـــو گـــک هـــای مـــنحنی یـــا داســـک هـــا ( شـــکل ســـوم ۳۶، شـــماره 
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۱-۲)، بُـــرنـــده یـــافـــت شـــده و تـــنها در مـــرحـــلٔه پنجـــم، تـــعداد کـــم چـــنگک هـــا دیـــده شـــده انـــد. ســـه 
ابــزار فــلزی دســتساز مــهم در مــرحــلٔه ســوم ۶، تــبرهــای ســوراخــدار (دو تــا) و تــبر ( یــک دانــه) 
دیـــده شـــده انـــد.(شـــکل ســـوم ۳۶، شـــماره ۳-۵ و ۳۸الـــف). در مـــرحـــلٔه پنجـــم، دیـــگر ابـــزارهـــای 

فلزی کاربردی دستساز٫٫ ظریف،، یافت شده اند.
بــررســی ژرف و تحــلیلی ایــن ابــزار، نــمایــشگر واقــعیت بــرخــی خــصوصــیت هــای دقــیق ســازی 
ایـن ابـزار را در بـر دارد. بـررسـی یـکی از ایـن ابـزار هـا مـربـوط مـرحـلٔه پنجـم ۱، نـشان داد کـه 
ایـن وسـیله از بـرونـز داری قـلعی کـم، سـاخـته شـده بـوده اسـت. در آن تـنها ۱٪ قـلعی و ٪۰،۱۵ 
آهــن و بــاقــی مــانــده مــس بــوده اســت. ایــن گــونــه تــرکــیب بــا مــقایــسه ابــزاری کــه از دیــد زمــانــی 
پــیش کــه در غــار مــار بــه دســت آمــده انــد و دارای مــقدار زیــاد قــلعی بــودنــد در نــاســازگــاری و 
تــضاد قــابــل تــوجــه قــرار دارد. از بــررســی ابــزار فــلزی دســتساز کــه در مــرحــلٔه ســوم بــه دســت 
آمـــده انـــد، تـــنها تـــبرچـــه و تـــبر، تـــرکـــیبی نـــزدیـــک بـــه بـــرونـــز دارنـــد. ایـــن ابـــزار دارای ۵ ٪ قـــلعی 
اسـت کـه مـی تـوان آن را بـاالتـریـن مـقدار، در مـونـدیـگک دانسـت. ایـن  امـر تـضاد آشـکاری را 
از دیـد تـرکـیبی بـا دیـگر ابـزاری کـه از ایـن مـرحـله بـه دسـت آمـده انـد، هـمسانـی بـا مـرحـلٔه اول 
دارد. چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه بــرای ســاخــت تــبر و تــبرچــه و در خــط ایــن دیــد کــه مــوثــریــت و 
کـــار کـــرد بـــه تـــری داشـــته بـــاشـــند، وزن و فـــشار بـــیش تـــری وارد شـــده تـــا مـــقاومـــت و مـــحکمی 
بــیش تــری بــه حــیث ابــزار کــار بــه دســت بــیاورنــد. ایــن کــار را بــا کــاربُــرد بــیش تــر قــلعی انــجام 
داده انـد. دیـگر ابـزار مـانـند نـاوک هـا، سـنجاق هـا و یـا چـاقـو کـارکـرد مـختلف داشـته و از ایـن 
رو تـرکـیب فـلزی یـا الـیاژ شـان فـرق مـی نـموده اسـت. ایـن امـر بـا افـزایـش و کـاهـش قـلعی بـه 
دســـت مـــی آمـــده اســـت. بـــه ایـــن گـــونـــه، در مـــرحـــلٔه ســـوم هـــنر تـــرکـــیب بـــرای ســـاخـــنت الـــیاژ در 
صـنعت فـلزکـاری شـناخـته شـده اسـت و یـا وارد یـک مـرحـلٔه نـو بـا کـیفیت عـالـی گـردیـده اسـت. 
هــنگام مــرحــلٔه چــار مــقدار حــضور قــلعی بــرای ابــزاری مــانــند ســنجاق هــا کــمی افــزایــش مــی 
یـابـد.(۱،۵ ٪)، هـم چـنان مـقداری از سـرب (۱،۶٪) و دیـگر فـلز هـا نـیز راه شـان را بـاز نـموده 

اند.
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�

شـکل سـوم. ۳۵: مـونـدیـگک: (۱-۲) کـاسـه هـای سـنگی بـه شـکل عـمومـی از مـرحـله هـای یـک تـا 
شـشم،۳ )-۹) کـاسـه هـای سـنگی بـا شـکل هـا دیـگری، مـرحـلٔه چـار ۱،(۱۰-۱۱) ابـزار مـسی یـا 
بـرونـزی، مـرحـلٔه اول،(۱۲)، نـاوک هـای بـرنـجی مـرحـلٔه سـوم، (۱۳) نـاوک هـای بـرونـزی، مـرحـلهٔ 

چارم ۱، (۱۶) نیزهٔ برونزی، مرحلٔه چارم.
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�
شـکل سـوم. ۳۶: مـونـدیـگک، ابـزار فـلزی (۱-۲) تـیغ هـای داسـگونـه،۳ )-(۵  تـبر و تـبرچـه هـای 
بـــرونـــزی، مـــرحـــلٔه ســـوم،(۶-۷) ســـنجاق هـــای بـــرونـــزی، مـــرحـــلٔه دوم،(۸)، نـــاوک بـــرنـــجی مـــرحـــلهٔ 
ســـوم،(۹-۱۲) ســـنجاق هـــای بـــرونـــزی، مـــرحـــلٔه چـــارم، (۱۳) آیـــنٔه بـــرونـــزی، مـــرحـــلٔه چـــارم، (۱۴) 

شمشیر کوتاه ـ؟ـ، مرحلٔه چارم.

ابزار گوناگون فلزی دستساز
لوحه های دایره یی 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

هـنگام مـرحـلٔه اول ۴ ـ دوم، دو گـونـه چـرخ سـفالـی دایـره یـی یـافـت شـدنـد. بـخش زیـاد آن هـا بـه 
شــکل قــیف ) شــکل ســوم ۳۴ شــماره ۱۵) و دیــگری بــه شــکل قــیف بــریــده شــده (شــکل ســوم، 
۳۴، شــماره ۱۷-۱۶). هــر دو گــونــه دارای ســوراخ مــرکــزی انــد. در مــرحــلٔه ســوم، ایــن دو گــونــه 
از مـرحـله سـوم ۵ تـا پنجـم کـاهـش مـی یـابـند و بـه وسـیله لـوحـٔه سـفالـی یـا سـنگی (گـچی) بـدل 

می گردند. (شکل سوم ۳۴، شمارهٔ ۱۹-۱۸).

کاسه های سنگی
 بــیش تــریــن گــونــه، کــاســٔه ســنگی ســاده مــی بــاشــد کــه دارای دیــوار مــثلث مســتقیم بــوده و از 
ســـنگ گـــچ ســـاخـــته مـــی شـــده انـــد. (شـــکل ســـوم ۳۵، شـــماره ۱-۲، ســـوم ۳۶ الـــف). ایـــن گـــونـــه 
کــاســه هــا بــرای بــار اول در مــرحــله اول ۲، ثــبت شــده و در مــرحــلٔه ســوم ۶، بــه آن افــزایــش بــه 
عـمل مـی آیـد و در مـرحـلٔه پنجـم، بـه مـقدار زیـاد مـی رسـند. هـم چـنان در مـرحـلٔه چـارم بـه تـنوع 
و گــــونــــگی شــــکل کــــاســــه هــــای افــــزوده مــــی شــــونــــد.(شــــکل ســــوم، ۳۵، شــــمارهٔ ۳-۹) ایــــن امــــر 
آبــنوشــی هــای بــیکر کــوچــک را کــه دارای پهــلوی هــای مســتقیم بــوده انــد، کــاســه هــا بــا انــحنا، 
جــام هــای پــایــه دار، کــاســه هــای بــا کــنار هــای افــقی کــوتــاه، کــاســه هــای پــنج رُخ در بــر مــی 
گــیرنــد. بــسیاری از ایــن هــا، دارای نــقش هــای هــندســی هــمانــند ســفال هــایــی کــه کــنار هــای 
شــان حــکاکــی شــده بــود، انــد. در ایــن جــا از ســنگ مــرمــر ســپید، بــرای ســاخــت ایــن وســیله هــا 

نیز کار گرفته می شده اند.

مهره ها و سنگ های قیمتی
در مـرحـله هـای یـکم ۳ و دوم تـعداد کـمی مهـره هـا یـافـت شـده انـد. بـسیاری از آن هـا در ایـن 
مــرحــله هــای ابــتدایــی یــافــت شــده  و ادامــه یــافــته انــد مــانــند: لــوحــه هــای ســاده، نَــلک هــا، لــوحــه 
بـیضه یـی، اسـتوانـه یـی و دو نـوک. مـاده هـای سـاخـته شـده از ایـن گـونـه سـنگ هـا بـوده انـد: 
تــــعداد زیــــادی از ســــلیکان ســــپید، ســــنگ گــــچ، صــــدف هــــا و الجــــورد (۳ تــــا) ســــنگ یــــشم (؟)، 
سـنگ آبـی رنـگ، فـیروزه (؟) سـنگ هـای سـیاه یـا خـاکسـتری، سـفالـی ( از سـنگ تـلق)، عـقیق 
( ۲ تـا) و کـوارتـزی. مـا، مـرحـلٔه سـوم شـاهـد ازدیـاد کـیفی چـنین مهـره هـایـی هسـتیم کـه نـیم آن 
هـــا بـــا گـــور هـــای دورهٔ ســـوم ۶، پـــیونـــد دارنـــد و نـــمونـــه هـــای بـــاقـــیمانـــده ریـــشه در هـــمان اصـــل 
مـرحـلٔه سـوم ۶، دارنـد. بـخش زیـاد مهـره هـای ایـن مـرحـله، از سـنگ تـلق (۱۱ تـا)، کـوارتـز( ۱۳ 
تـا)، سـلیکان، سـنگ آهـک و کـمی هـم از الجـورد (۴ تـا) سـاخـته شـده انـد. در مـرحـله چـارم، بـه 
ویــژه چــارم ۱، مــا شــاهــد حــضور مهــره هــا،  هســتیم. در کــنار شــکل هــایــی کــه وجــود داشــته 
انــد، نــمونــه هــای نــو نــیز رد یــابــی شــده انــد: قــیفی، قــیف چــند ســره، ســتارهٔ هشــت نــوک، قــیف 
بـریـده شـده، مـثلث بـا هـالل بـریـده شـده، بـیضه یـی بـا سـتاره بـریـده شـده و نـا مـنظم. در مـیان 
مـوادی کـه از دیـد کـیفی بـیش تـر از آن هـا بهـره گـرفـته مـی شـده انـد سـنگ الجـورد، صـدف هـا 
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و عــتیق ســرخ مــی بــاشــند. مهــره هــای نــصب شــده بــرای بــار اول پــدیــدار مــی شــونــد. در ایــن 
مـورد یـک مهـره عـتیق مـثلث اسـت کـه بـر آن شـکل دو حـلقٔه بـاال و پـایـین مـانـند 8 بـه رنـگ سـپید، 
نــقش یــافــته، بــه دســت آمــد. بــرای اولــین بــار مــا بــه مهــره هــای بــرونــزی بــر مــی خــوریــم. در ایــن 
مــورد یــک نــمونــه، هــمانــا لــولــه ســاده و یــک زنــگ کــوچــک بــا تــوپ آهــنی در مــرکــزش مــی بــاشــد. 

مهره های همانند ( به جز الجورد) را می توان در مرحلٔه پنجم، با مقدار کمی، دید.

�

شـــکل ســـوم.۳۷: مـــونـــدیـــگک: (الـــف) کـــاســـه هـــایـــی از ســـنگ رخـــام ســـپید، (ب) ســـنگ بـــاالیـــی 
آسیاب دستی ابتدایی.(پ) دسته هاون و کاسٔه هاون سنگی.

�
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شــکل ســوم. ۳۸: مــونــدیــگک: ابــزار هــایــی از مــس و یــا بــرونــز: (الــف) تــبر و تــبرچــه از بــرونــز، 
کارد برونزی یا مسی با دستٔه استخوانی.

مهر ها
) شـکل سـوم، ۴۰ الـف و ب) یـک نـمونـه ُمهـر جـداگـانـه بـا نـقش هـای هـندسـی سـاخـته شـده از  
سـنگ تـلق در مـرحـلٔه دوم ۲، یـافـت شـده اسـت. بـر تـعداد ایـن گـونـه ُمهـر هـا در مـرحـلٔه سـوم ۶،  
(۳۰ تـا) افـزودی بـه عـمل آمـده اسـت. الـبته ایـن هـا گـاه گـهی در دوره هـای اول مـرحـلٔه ) سـوم 
۴، بـرابـر دو تـا و مـرحـلٔه سـوم ۵، بـرابـر سـه تـا) یـافـت شـده بـودنـد. بـخش زیـاد ایـن ُمهـر هـا بـه 
شــــــکل مــــــثلث بــــــوده و در مــــــرکــــــز دو ســــــوراخ دارنــــــد. در ایــــــن جــــــا ُمهــــــر هــــــای مــــــشخص کــــــه از 
اسـتخوان سـاخـته شـده انـد، در مـرحـلٔه سـوم ۵، یـافـت شـده انـد۱ ) تـا) در مـرحـلٔه سـوم ۶، ۳ ) 
تــا). امــا، در مــرحــلٔه چــارم بــر تــعداد ایــن گــونــه ُمهــر هــا افــزایــش مــهم رخ مــی دهــد کــه از دیــد 
کــاربُــرد شــکل هــای هــندســی نــو تــمیز مــی گــردنــد. مــهم تــریــن افــزونــی در ایــن راســتا پــدیــداری 
نـشانـه هـای کـناری اسـت کـه ُمهـر را نـمای گـرد مـی دهـد. مهـر هـای فـلزی در دوره هـای آخـر 
مـرحـلٔه چـارم یـافـت شـده انـد، امـا، بـسیار کـم و نـادر و تـنها یـکی نـقش جـانـداری داشـت. تـنها 

یک مهر جداگانه یافت شده است که به مرحلٔه پنجم تعلق دارد.

چهره و پیکره های سفالی
 (شـکل سـوم. ۳۹)، تـنها چـار چهـره گـک از گـاو  کـوهـانـدار یـا کـوژپُشـت، در مـرحـله اول ۵-۳، 
یـــافـــت شـــده انـــد. کـــاســـال بـــه ایـــن بـــاور هســـت کـــه چـــنین چهـــره هـــای انـــسانـــی در مـــرحـــلٔه دوم، 
اضـافـه مـی گـردنـد، امـا، بـه تـعداد زیـاد نـی. یـک نـمونـه از چهـرهٔ انـسان و انـسانـما در مـرحـلهٔ 
دوم یـــافـــت شـــده اســـت. ایـــن را مـــی تـــوان یـــک نـــماد خـــشن نـــیمتنٔه انـــسان دانســـت کـــه از دیـــد 
جـنسیتی روشـن نیسـت. هـر دو بـخش چهـره هـای انـسان و انـسان نـما در مـرحـله سـوم بـسیار 
فــراوان دیــده انــد. امــا، در در دوره هــای آغــاز ) مــرحــلٔه ســوم ۱، بــه تــعداد ۷۱ تــا) بــه فــراوانــی 
دیــده شــده انــد. امــا در دوره هــای بــعدی کــاهــش مــی یــابــند(مــرحــلٔه ســوم ۶، بــه تــعداد ۳۰ تــا). 
هـم چـنان در مـرحـلٔه سـوم، دو چهـره دیـده شـده انـد کـه مـربـوط بـه بُـز مـی بـاشـد. چـنین افـزایـش 
را مـــی تـــوان در مـــورد چهـــره هـــای  انـــسان نـــما نـــیز دیـــد. بـــا انـــدوه کـــه کـــاســـال تـــعداد دقـــیق را 
ارایــه نــنموده و تــنها ذکــر کــرده اســت کــه بــه مــقدار زیــاد مــی بــاشــند) مــرحــلٔه ســوم ۱، بــه تــعداد 
۱۵ تـا). بـخش زیـاد ایـن پـیکره هـا نـمایـشگر زنـان بـا پسـتان هـای بـرجسـته مـی بـاشـند. هـمه بـا 
یــک شــیوهٔ عــالــی در مــوقــعیت ایســتاده قــرار دارنــد. بــازو هــا تــنها بــا نــشانــه هــای بــال مــانــند، 
دیـــده مـــی شـــود در حـــالـــی کـــه بـــخش پـــایـــین تـــنه هـــا بـــا سُـــــــریـــن هـــای پُـــرگـــوشـــت، چـــاق و هـــموار 
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سـاخـته شـده انـد. بـخش پـایـینی سـریـن هـا بـه هـیچ صـورت مـدل نشـده انـد. بـر یـک پـیکره، تـنها 
نقش هایی در ساحٔه گردن کشیده شده که ممکن نماد گردنبد باشد.

 مــرحــله چــارم، آخــریــن بــخشی اســت کــه در آن پــیکره هــا بــه مــقدار زیــاد یــافــت شــده انــد. دو 
نـکتٔه مـهم را در مـورد پـیکره هـای مـرحـلٔه چـارم یـادآوری نـمود. اول، در سـاحـٔه افـقی کـاوشـگاه، 
خـالف مـرحـله هـای قـبلی، مـقدار پـیکره هـا بـسیار کـم انـد. چـنین بـه نـظر مـی رسـد کـه سـاخـت 
ایــن پــیکره هــا بــا مــقایــسه دوره هــای پــیشین، در ایــن مــرحــله کــاهــش یــافــته انــد. دوم، بــرابــر بــا 
آگـاهـی هـایـی کـه بـه دسـت آمـده انـد، حـضور ایـن پـیکره هـا در سـاخـتمان هـای  ٫٫ قـصر،، و  
٫٫ مـــعبد،، دیـــده نشـــده انـــد. ایـــن پـــیکره هـــا در جـــای اســـکان کـــه تـــوســـط دیـــوار هـــا مـــحاصـــره 
شــده بــودنــد، در مــرحــله هــای پــیشین محــدود مــی بــاشــند. مــهم تــریــن پــیکره هــایــی کــه بــا شــیوه 
عـالـی سـاخـته شـده انـد مـربـوط بـه گـاو کـوهـان دار/ گـاو مـی بـاشـند. بـسیاری از آن هـا بـا رنـگ 
تـزیـین یـافـته انـد. ایـن هـا شـامـل چـند رنـگی یـا رنـگ روغـنی مـی بـاشـند. یـک تـعداد دیـگر چهـره 
هـــای گـــوســـپند/ بـــز یـــا خـــر و تـــنها یـــک تـــا خـــوک، نـــیز یـــافـــت شـــده انـــد. بـــخش زیـــاد پـــیکره هـــای 
انــسانــی و حــتا انــسان نــما بــه زن تــعلق داشــته انــد. یــک اســتثنا در ایــن زمــینه پــیکرهٔ فــرورفــتهٔ 
مـردی اسـت کـه بـا چـند رنـگ نـقاشـی شـده اسـت. بـخش زیـاد پـیکره هـای زنـان بـه شـیوهٔ ظـریـف 
سـاخـته شـده دارای روی هـای الغـر، پسـتان هـای بـرجسـته، چـشم هـایـی بـا رنـگ روغـنی، بـازو 
هـــای  بـــال گـــونـــه، سُـــــــریـــن هـــای بـــزرگ و دیـــگر بـــخش هـــا عـــادی و هـــموار. گـــردنـــبند هـــا بـــا رنـــگ 
عــادی و روغــنی و هــمچنان آرایــش مــوی در بــسیاری پــیکره هــای دیــده مــی شــود. هــمه پــیکره 
هــای ایســتاده انــد و تــنها یــک تــا چــار زانــو نشســته تــا بــتوانــد بــر آن هــا تــکیه نــمایــد. دو پــیکره 
زیــــبای زن بــــر اســــاس مــــودلــــی کــــه بــــه ٫٫ ژوب ،، مــــعروف هســــت ســــاخــــته شــــده و ایــــن دو در 
مـرحـلٔه چـارم یـافـت شـده انـد. تـنها نـیم تـنٔه ایـن پـیکره هـای یـافـت شـده انـد، امـا چـنین بـه نـظر 
مـی آیـد کـه بـیش تـر نشسـته انـد. در بـخش هـای دیـگر نسشـته بـوده انـد. خـالف مـرحـله چـارم 

در مرحلٔه پنجم، تنها یک پیکرهٔ زن یافت شده است.
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�

شـــکل ســـوم. ۳۹ (الـــف: (مـــونـــدیـــگیک، پـــیکره هـــای ســـفالـــی از گـــله هـــا، مـــتعلق بـــه مـــرحـــله هـــای 
گوناگون.

�
شکل سوم. ۳۹ (ب): موندیگک، پیکره های سفالی انسانی، مرحله های مختلف.
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�
شکل سوم. ۴۰ (الف): موندیگک، ُمهر های سنگی دکمه مانند.

�
شکل سوم. ۴۰ (ب): موندیگک، ُمهر های دکمه یی از مس.
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�
شـکل سـوم، ۴۰ (پ): مـونـدیـگک، پـیکره سـر یـک مـرد سـاخـته شـده از سـنگ گـچ سـپید، مـرحـلهٔ 

چارم ۳.

باقیمانده های جاندران و گیاه ها 
رامـــسازی و اهـــلیسازی جـــانـــدارانـــی کـــه در آغـــاز مـــرحـــلٔه اول شـــناســـایـــی شـــدنـــد ایـــن هـــا انـــد: 
گـوسـپند، بـز، گـاو، خـر، اسـپ و سـگ. در بـخش جـانـداران وحـشی ایـنان انـد: آهـو، بـزکـوهـی، 
پـشک وحـشی. در مـرحـلٔه دوم نـیز هـمین گـونـه گـروه جـانـداران اهـلی و وحـشی بـه اضـافـٔه یـک 
پـرنـدهٔ وحـشی شـکاری، وجـود داشـته انـد. مـهم تـر از هـمه، اولـین بـاقـیمانـده یـی کـه از غـله هـا 
در مـــونـــدیـــگک نـــشانـــی شـــده اســـت، مـــربـــوط بـــه هـــمین دوره مـــی بـــاشـــند و شـــامـــل گـــندم اهـــلی    
مـی بـاشـد. در دوره هـای بـعدی نـیز هـمین جـانـداران دیـده شـده انـد، امـا، از گـیاه هـای اهـلی 
چـیزی بـه جـای نـمانـده انـد، مـگر، روشـن هسـت کـه بـاشـنده گـان مـونـدیـگک، از گـیاه هـا، نـبات 

های اهلی و جانداران اهلی از همان آغاز اسکان، بهره می بردند.

تپٔه قلعٔه سید
ایـــن جـــا در ۶۰ ک.م. جـــنوبشـــرق مـــونـــدیـــگک نـــزدیـــک شهـــر کـــندهـــار قـــرار دارد. ایـــن ســـاحـــه را  
نــمی تــوان بــا مــونــدیــگک در چــارچــوب انــدازه ( هشــت مــتر بــلندی و ۲۰۰ مــتر) ســاحــٔه هــوایــی 
کـاوشـگاه ( ۲ در ۱۰ مـربـع و ۶ در ۲ مـتر بـلندی)  قـابـل مـقایـسه دانسـت و بـا در نـظر داشـت 
تــمام گســترش فــرهــنگی (تــنها بــا مــونــدیــگک ســوم ۵ ـ چــار ۱) بــرابــر اســت، امــا آن چــی مــهم  
مـی بـاشـد ایـن هسـت کـه در قـلعٔه سـید، از شـیوه هـای بـسیار دقـیق بـرای بـررسـی و کـاوشـکری 
کــار گــرفــته شــده اســت. از ســوی دیــگر، بــر کــیفت بــررســی ابــزار دســتساز تــاکــید بــیش تــر از 
مـــونـــدیـــگک صـــورت گـــرفـــته اســـت. ایـــن ســـاحـــه بـــرای بـــار اول از ســـوی فـــیرســـرویـــس ( ۱۹۵۲) 
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بـــررســـی شـــد. بـــا آن هـــم کـــاوش اســـاســـی و مـــهم تـــوســـط ایـــن نـــویـــسنده ۲۰ ســـال بـــعد صـــورت 
گـــرفـــت.( شـــفر، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲). ایـــن بـــررســـی تـــفاوت زیـــاد بـــا گـــزارش هـــای پـــیشین دارد. در 
اصـل، در گـزارش هـای قـدیـم آرایـش سـاحـه در مـورد اسـکان هـای کـه از بـاال بـه پـایـین شـماره 
گــذاری شــده بــود، اکــنون از پــایــین صــورت مــی گــیرد کــه مــرحــله هــای ســاحــه را بــا دقــت نــشان 
بـدهـد. سـه بـاری کـه تـاریـخ گـذاری بـر شـیوه کـاربـن C14 ،۱۴، و چـار سـال بـررسـی دقـیق، آن 

چی که رخ داده بودند، تفسیر های اولی را به شدت دگرگون نمودند.

بررسی الیه یی یا چینه یی وضع طبقه های زمین همراه با معماری
 اولـین اسـکان در ایـن جـا، در مـرحـلٔه اول، صـورت گـرفـته اسـت. ایـن امـر از ژرفـای سـه مـتری 
مــوادی کــه در الیــه هــا بــوده انــد، روشــن شــده اســت. ( شــکل ســوم. ۴۱).  مــواد و ذخــیره هــای 
یــافــت شــده از الیــه هــای مــتعددی و خــاک هــای گــونــه گــونــه بــر پــایــٔه تــفاوت هــای رنــگ، مــنت و 
مـحتوی فـرهـنگی، بـه دسـت آمـده انـد. بـا وجـود دگـرگـونـی ایـن مـواد و ذخـیره هـا، تـداوم اسـکان 
را در ایــن مــرحــله نــشان مــی دهــد و بــررســی جــدیــی کــه از ابــزار دســتساز صــورت گــرفــته بــه 
اهــمیت گــروهــبندی ایــن ذخــیره هــا و مــواد در دوران اســکان واحــد نــشان مــی دهــد. بــا آن هــم  

روشن شده است که ساختمان های مثلث گونه با خشت خام، ساخته شده اند.
مـرحـلٔه دوم، هـمانـگونـه، اول از هـمه تـنها از روی جَــــر، شـناخـته شـده و دورهٔ اسـکان آخـری در 
کــاوشــگاه هــای دیــگر نــشانــی شــده اســت. مــهم تــریــن شــاخــص ایــن مــرحــله، ســاخــت یــک دیــوار 
دراز کــه کــارکــردش روشــن نیســت، مــی بــاشــد. مــواد و ذخــیره هــای قــبلی مــرحــلٔه اول را بــرای 
سـاخـت ایـن دیـوار هـموار نـموده انـد. دیـوار بـه صـورت کـامـل از خشـت خـام کـه خـال هـایـش بـا 
گـــل پُـــر شـــده، آبـــاد گـــردیـــده اســـت. پـــس از هـــموار ســـازی، یـــک دیـــوار فـــراخ ( بـــیش تـــر از ۳،۳ 
مــتر بــا بــلندی ۶ مــتر) کــه بــه صــورت کــامــل از خشــت خــام ســخت بــا ارتــفاع هشــتاد ســانــتی 
مــــتر، ســــاخــــته شــــده اســــت. در هــــمین بــــلندی دو دیــــوار جــــداگــــانــــه و رو بــــه رو از خشــــت خــــام     
(بــا ُلـــــکیی یــک و نــیم مــتر) بــرپــا شــده انــد. ایــن امــر بــلندی دیــوار را تــا بــیش تــر از ســه مــتر، 
افـزوده اسـت. سـاحـٔه مـیان ایـن دو دیـوار، بـا گـل هـمسان کـه هـیچ بـقایـای فـرهـنگی نـدارد، پُـر 
شــده اســت. تــنها روی جــنوبــی ایــن دیــوار در جــریــان کــاوش هــا یــافــت شــده و هــیچ نــشانــه یــی 
از کـاربـردش و شـکل عـمومـی اش بـه دسـت نـیامـده اسـت. چـند الیـه از گـل هـایـی بـا خـاک هـای 
گـــونـــه گـــون، در جـــوار روی دیـــوار جـــنوبـــی دیـــده شـــده و تـــنها بـــقیٔه کـــم از کـــم یـــک عـــمارتـــی بـــا 
خشــت خــام ردیــابــی شــده اســت. ایــن ذخــیره هــا، بــعد بــا ریــزش بــخش مــهم یــک دیــوار بســته 
شــده اســت کــه مــرز چــینه بــندی مــیان مــرحــله هــای دوم و ســوم را نــشان مــی دهــد. ســاخــتمان 
هــای اضــافــی دیــگری مــربــوط بــه ایــن مــرحــله در ســاحــه هــای دیــگر کــاوش واقــع شــده انــد. دو 
عـمارت بـزرگ ذوزنـقه یـی بـا مـدخـل بـعدی بـه وسـیله یـک فـضای بـاز و دراز از یـک تـعداد اتـاق 
هـــای کـــوچـــک مـــثلثی جـــدا شـــده انـــد.(شـــکل ســـوم، ۴۲). ایـــن اتـــاقـــک هـــا چـــند دیـــوار مشـــترک 
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داشـته و بـا بـی نـظمی درسـت شـده انـد. مـهم تـریـن تـمیزی کـه مـی تـوان در ایـن اتـاق هـای دیـد 
وجـود یـک تـنور دراز مـثلثی اسـت کـه از خشـت خـام سـاخـته شـده و در جـوار دیـوار قـرار دارد.  
خــصوصــیت دیــگر ایــن کــه هــم چــنان یــک اجــاق آتــش داخــلی از گــل داشــته اســت و از ســوی 
دیــگر، دارای جَـــــر دراز و بــاریــکی مــی بــاشــد کــه  دســترســی بــه اجــاق داخــلی را از بــیرون از 
تــنور میســر مــی ســاخــته اســت. مــمکن ایــن جَـــــر بــرای ایــن کــه آکــسیژن را از زیــر بــه آتــش راه 
بـدهـد، کـنده شـده بـاشـد. بـا داوری از روی مـوقـعیت چـینه بـندی ایـن سـاخـتمان هـا، مـی تـوان 

گفت که آخرین دورهٔ اسکان در مرحله دوم، را نشان می دهد.

�

شکل سوم. ۴۱: دیوار های ذخیره مواد قلعٔه سید.
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�
شکل سوم. ۴۲: قلعه سید، نمونه معماری، مرحلٔه دوم.
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�
شــــــکل ســــــوم. ۴۳: قــــــلعٔه ســــــید، (الــــــف) نــــــمونــــــه مــــــعماری، مــــــرحــــــلٔه ســــــوم، (ب) تــــــنور از بــــــاالی 

ساختار ( شیوه خطی) کویته، توته های گل زرد مایل به سرخی.

آخـریـن اسـکان پـیش از تـاریـخ در ایـن سـاحـه، مـرحـلٔه سـوم، در هـر دو کـاوشـگاه قـرار داشـته 
انــد. در دیــوار ســنگی یــک تــعداد مــواد گــونــه گــون از مــیان دیــوار فــرو افــتاده و الیــه هــا فــشار 
داده شـده اسـت کـه سـفال دوران کـوشـان ـ سـاسـانـیان را در بـر دارنـد و پـیونـدی بـا گـورسـتان 
آن َدور کــــه در ســــاحــــه هــــای دیــــگر کــــاوشــــگری قــــرار دارد، دارنــــد( شــــفر و هــــوفــــمان، ۱۹۷۱). 
کـاوش هـای بـیرون از دیـوار هـای نـشان مـی دهـد کـه کـم از کـم چـار َدور اسـکان را مـی تـوان 
در ایـــــن مـــــرحـــــلٔه ( ســـــوم الـــــف ـ ت) رد یـــــابـــــی نـــــمود. ســـــه دور اولـــــی بـــــیانـــــگر ادامـــــٔه ســـــاخـــــت و 
بــازســاخــت عــمارت هــای کــوچــک خشــت خــام کــه هــمانــندی نــزدیــکی بــا آن چــی در مــونــدیــگک 
سـوم (شـکل سـوم ۴۳) بـه دسـت آمـده انـد، دارنـد. دیـوار هـا بـه وسـیله خشـت خـام تـنها و یـا دو 
چـــــند ســـــاخـــــته شـــــده و بـــــه صـــــورت نـــــادر مـــــدخـــــلی قـــــابـــــل ردیـــــابـــــی در آن اســـــت.  بـــــسیاری از 
ســـاخـــتمان هـــا و عـــمارت هـــا تـــنور داخـــلی، مـــانـــند آن هـــایـــی کـــه در مـــونـــدیـــگک یـــافـــت شـــده انـــد 
دارنـد، دیـگران یـک اجـاق سـاده بـا سـاخـتار گـلی. در سـاخـتار سـوم الـف، تـوتـه هـای دو سـنگ 
آسـیاب بـه روی زمـین در حـالـی کـه شـیاری در بـخش بـاالیـی دیـده مـی شـود، افـتاده انـد. مـیان 
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ایــــن دو ســــنگ، ذخــــیره هــــای زیــــاد خــــاکســــتر و اســــتخوان دیــــده شــــده انــــد کــــه چــــنین بــــه نــــظر     
مـی آیـد کـه جـایـی بـرای کـباب بـوده اسـت. در سـوم ث، بـرخـی از ایـن سـاخـتار هـا دیـوار هـای 
خــودشــان را کــه در جَـــــری بــنا نــهاده شــده انــد دارد. مــسیر بــرخــی از دیــوار هــا بــا بــقیه دیــوار، 
در هـمان جَــــر سـمت داده شـده انـد. آخـریـن اسـکان، سـوم ت، بـه وسـیلٔه یـک تـعداد دیـوار هـای 
کــوچــک خشــت خــام و پــخسه ارایــه مــی گــردد کــه وظــیفٔه آن هــا ذخــیره غــله و یــا کــارگــاه بــوده 
اســت، امــا، در آن مــقدار زیــاد چــتلی هــا یــافــت شــده اســت. ســاحــٔه ایــن جــا کــه بــررســی شــد، 
بـــعد از ایـــن دور مـــورد اســـتفاده قـــرار نـــگرفـــته تـــا ایـــن کـــه بـــعد هـــا بـــه وســـیله گـــروه کـــوشـــانـــیان ـ 
ســــاســــانــــیان بــــه حــــیث گــــورســــتان بهــــره گــــرفــــته شــــده اســــت. بــــا آن هــــم، دیــــگر ســــاحــــه هــــا و یــــا 
َدوراَدورش، هـم چـنان، در حـالـی کـه گـورسـتان، الیـٔه ذخـیره هـایـی را کـه دارای مـقدار زیـاد اثـر 
هـــای ســـفال پـــیش از تـــاریـــخ انـــد، قـــطع کـــرده اســـت، مـــورد اســـکان قـــرار مـــی گـــرفـــته بـــاشـــد کـــه 
نــمایــانــگر اســکان مــی بــاشــد. ســفال هــای بــه دســت آمــده از ایــن ســطح، زیــر نــام مــرحــلٔه چــارم 
بـه بـررسـی گـرفـته شـده اسـت و ایـن امـر، در حـالـی مـی بـاشـد کـه گـورسـتان مـربـوط بـه مـرحـلهٔ 

پنجم بوده و پیوندی با سطح جدید تپٔه مرحلٔه ششم، دارد.

زمانبندی
از ایــن ســاحــه ســه تــاریــخ در خــط کــاربــن ۱۴، یــا C -14، دریــافــت شــده انــد کــه هــر کــدام بــه 
مـرحـلٔه مـختلف تـعلق دارنـد. ایـن هسـت نـتیجه هـا: مـرحـلٔه اول بـرابـر بـا ۲۱۱۰ پـیش از عـیسا، 
مــــرحــــلٔه دوم بــــرابــــر بــــا ۲۱۶۰ پــــیش از عــــیسا و مــــرحــــلٔه ســــوم بــــرابــــر بــــا ۲۲۳۰ پــــیش از عــــیسا. 
امـــکان بـــررســـی آب هـــای زیـــر زمـــینی آلـــوده شـــده در جـــریـــان آزمـــایـــش نـــشان داد کـــه رقـــم هـــا 
مـــطلق نـــمی تـــوانـــد روشـــن گـــردد. بـــا آن هـــم، ایـــن مـــهم هســـت کـــه بـــایـــد مـــتوجـــه بـــود کـــه هـــر ســـه 
تــاریــخ مــعاصــر بــا هــزارهٔ ســوم پــیش از عــیسا مــی بــاشــد. ایــن هــمعصری نــمایــشگر آن هســت 
کـــه تـــمام اســـکان در قـــلعٔه ســـید، مـــی تـــوانـــد بـــا مـــرحـــله هـــای ســـوم ۵-۶  تـــا چـــار ۱، مـــونـــدیـــگک 

همزبان باشند.

سفال ها
ظـرف هـای سـفالـی مـرحـلٔه اول تـنها از الی مـواد دیـوار هـا شـناخـته شـده انـد. ایـن جـا، هـمانـند 
مــــونــــدیــــگک، تــــقسیم دو گــــانــــگی ســــفال هــــا در خــــط دســــتساز و چــــرخــــساز بــــرای شــــرح و هــــم 
بــررســی در نــظر گــرفــته شــده انــد. گِــل بــرای تــمام ســفال هــای در قــلعٔه ســید هــمان گــونــه اســت 
کـه در مـونـدیـگک دیـدیـم یـعنی از نـگاه رنـگ هـمان گـل زرد سـرخـیدار و خـود حـرارت دیـده و یـا 
بــا ریــگ حــرارت داده شــده اســت، هــمراه بــا اســتثنا هــای کــمی. دو گــونــه ظــرف هــای ســفالــی 
دسـتساز را مـی تـوان بـر اسـاس تـوجـه بـه سـطح بـیرونـی از هـم تـمیز داد در حـالـی کـه هـر دو 
هـمان حـرارت کـاهـی دیـده و کـاسـه هـا هـمان شـکلی دارنـد کـه در ظـرف هـای سـفالـی دسـتساز 
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در مـونـدیـگک شـرح یـافـتند. بـیش تـر شـیوه، هـمانـی اسـت کـه فـشار سـبد را دیـده انـد در حـالـی 
کــــه ســــطح بــــیرونــــی دیــــگری بــــه ســــاده گــــی لــــشم شــــده اســــت. هــــر دو بــــا هــــم، ایــــن ظــــرف هــــای 
دسـتساز کـم تـر از ۲٪ مـرحـلٔه اول را مـی سـازنـد. هـم چـنان ظـرف هـای سـفالـی چـرخـساز از 
دیــد تــنوع و شــکل کــاســه هــا نــیز شــناخــته شــده انــد، ایــن هــا هــمان گــونــه انــد کــه در مــونــدیــگک 
ســـوم، شـــرح داده شـــد. ســـفال هـــای نـــقش داده شـــده، هـــمان ۳٪ هســـت، امـــا، بـــا نـــقش هـــای 
رنـگارنـگ بـسیار کـم تـر. تـنها چـند تـوتـه از ٫٫ ظـرف کـویـته ،، یـافـت شـده انـد و بـس. یـک چـند 
تـــوتـــه رنـــگ ســـیاه کـــه بـــر ســـرخ لـــشم کـــار شـــده انـــد و بـــه نـــام کـــلی گـــل محـــمد ـ ده گـــل محـــمد ـ 
خـــوانـــده مـــی شـــود، و مـــربـــوط وادی کـــویـــته مـــی بـــاشـــند، نـــیز دیـــده شـــده انـــد. ( فـــیرســـرویـــس، 
۱۹۵۶) و ظــــرف هــــای فــــیض محــــمد ( شــــکل ســــوم ۴۶، شــــمارهٔ ۱)  نــــیز از هــــمان ســــاحــــه بــــه 

دست آمده اند.

�

شــکل ســوم. ۴۴: قــلعٔه ســید، تــوتــه هــایــی از ســفال کــه بــرای کــارکــرد ویــژه ســاخــته شــده انــد.
(۱-۲) شـیوه نـال، رنـگ سـیاه بـر روی گـلی بـا رنـگ زرد سـرخـیدار، (۳) تـوتـه هـایـی چـند رنـگ بـا 

    .Nal شیوهٔ نال
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  مــرحــلٔه دوم بــرای ایــن کــه هــم ســاحــه کــاوش اســت و نــیز ادامــٔه مــرحــله هــای پــیشین، مــعروف 
اســـت. بـــخش زیـــاد دگـــرگـــونـــی هـــا تـــنها در مـــورد ظـــرف هـــای ســـفالـــی دســـتساز، دربـــند اســـت. 
افــزایــش زیــاد ایــن گــونــه تــا مــقدار ۴۰٪ در دیــوار هــا و ۱۰٪ در ســاحــه مــسکونــی ( ایــن بــخش 
بـیش تـر پُـربـیان اسـت) مـی رسـند. بـا آن هـم گـونـه یـی بـا بـیرون لـشم بـیش تـر از هـمه بـوده و 
بـه صـورت نـادر تـوتـه هـایـی یـافـت شـده کـه از سـبد فـشار دیـده انـد. هـم چـنان تـوتـه هـای ظـرف 
سـفالـی نـادری دیـده شـده کـه دسـتساز بـوده و از گـرمـسازی صخـره هـا بـه دسـت آمـده بـاشـند. 
( فــــیرســــرویــــس، ۱۹۵۶: ۲۵۰، ســــنگ ســــلت کــــویــــته یــــی کــــه حــــرارت داده شــــده انــــد) در شــــکل 
کـاسـه هـا دگـرگـونـیی در تـمام دوره در مـورد ظـرف هـای سـفالـی دسـتساز رخ نـداده اسـت. هـم 
چـــنان در مـــیان ظـــرف هـــای چـــرخـــساز تـــغییر قـــابـــل تـــوجـــه دیـــده نـــمی شـــود. ظـــرف هـــا ســـفالـــی 
تـــزیـــین شـــده در حـــدود ۱۰٪ تـــمام ظـــرف هـــا را در بـــر دارد. مـــسالـــه یـــی کـــه تـــا پـــایـــان َدور هـــم 
چـــنان ثـــابـــت مـــی مـــانـــد. نـــمونـــه زیـــاد و مـــهم اســـکان نـــشان مـــی دهـــد کـــه بـــیش تـــر نـــقش هـــای 
مـونـدیـگک سـوم، در قـلعٔه سـید، حـضور مـی یـابـند. هـم چـنان ٫٫ظـرف هـای کـویـته ،، تـا حـدود 
۱٪ را در حــــالــــی کــــه دگــــرگــــونــــیی در آن رخ نــــمی دهــــد، در بــــر مــــی گــــیرنــــد. در ایــــن دو بــــخش    
مــــی تــــوان شــــیوه هــــای جــــدیــــد ظــــرف هــــا را کــــه بــــرای کــــاربــــرد ویــــژه یــــی مــــورد اســــتفاده قــــرار       
مـــی گـــرفـــته انـــد و یـــا تـــداخـــلی انـــجام داده انـــد، در مـــرحـــلٔه اول، افـــزود. ایـــن نـــوع هـــای جـــدیـــد 
(شـکل سـوم.۴۴- سـوم ۴۶) بـیش از سـاحـه اسـکان بـه دسـت آمـده انـد: ٫٫ نـمونـه ظـرف هـای 
تــر کــویــته،،  رنــگ ســپید بــر مــنت ســیاه لــشم، کــیچی بــگ، Kechi Beg، (فــیرســرویــس،۱۹۵۶: 
۲۵۷-۹)، کـــیچی بـــگ دارای دو رنـــگ/ چـــند رنـــگ ، امـــری چـــند رنـــگ ( کـــاســـال، ۱۹۶۴: ۸۵)، 
نـال بـه گـونـه سـیاه بـر گـل زرد سـرخـیدار( هـارگـرفـس Hargreaves، ۱۹۲۹:۳۵). چـند تـوتـه 
کـه هـمانـندیـی بـا چـند رنـگ از گـومـال سـوم (دانـی، Dani، ۱۹۷۰-۷۱). هـر گـونـه تـنها بـه وسـیله 

چند توته، یافت شده اند.
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�

شــکل ســوم. ۴۵: قــلعٔه ســید، تــوتــه هــایــی از ظــرف هــایــی کــه بــرای کــاربــرد ویــژه ســاخــته شــده 
اســت و یــا بــا تــداخــل انــجام گــرفــته اســت، (۱) شــیوه امــری بــا چــند رنــگ، (۲) شــیوه چــند رنــگ 

گومال، (۳) پوش ظرف چند رنگ امری (؟).
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�
شـکل سـوم.۴۶: قـلعٔه سـید، ظـرف بـا کـارکـرد هـای ویـژه و یـا تـداخـلی: (۱) ظـرف رنـگ سـرخ یـا 
ســـیاه بـــر ســـفال خـــاکســـتری مـــربـــوط فـــیض محـــمد، (۲) ظـــرف هـــای چـــند رنـــگ کـــیچی بـــگ یـــا 

گومال (؟)

آخـریـن َدور اسـکان، مـرحـلٔه سـوم ـ چـارم، را یـکجا مـورد بـحث قـرار مـی دهـیم زیـرا دگـرگـونـی 
هـای بـه دسـت آمـده تـداوم را مـیان ایـن دو نـشان مـی دهـند. تـعداد ظـرف هـای دسـتساز ی کـه 
بــه وســیله خُـــردکــردن صخــره بــا حــرارت بــه دســت مــی آمــدنــد، کــاهــش مــی یــابــند. ایــن را بــایــد 
یـادآور شـد کـه گـونـٔه آخـر در هـیچیک از دیـوار هـا دیـده نشـده انـد. دگـرگـونـی هـای شـکلی در 
مـــیان کـــاســـه هـــای چـــرخـــساز شـــباهـــت بـــا مـــونـــدیـــگک ســـوم ۵- چـــار ۱، دارد. کـــاســـه هـــا از یـــک 
دیــوار عــادی تــا دیــوار خــمیده S، تــغییر مــی یــابــند. مــرتــبان هــا بــیش تــر کُــره یــی لــبه دار انــد. 
کـاسـه هـای بـیکر آبـنوشـی از دیـوار مـتساوی تـا شـکل S، فـرق مـی نـمایـند. چـند تـا کـاسـه پـایـه 
دار ثـبت شـده انـد امـا، از بـیکر هـای کـوچـک پـایـه دار بـا دیـوار هـا بـاالرونـده یـا زورقـی کـه در 
مـونـدیـکگ چـارم ۱، دیـده شـده بـود، خـبری نیسـت. نـقش هـای هـندسـی هـمانـندی در قـلعٔه سـید 
سـوم ـ چـارم، و  مـونـدیـگک سـوم ۵ ـ چـارم ۱، دیـده شـده انـد. بـا آن کـه نـقش هـای گـیاه هـا در 
قــــلعٔه ســــید یــــافــــت شــــده انــــد، امــــا، از نــــقش جــــانــــداران خــــبری نیســــت. هــــم چــــنان نــــقش هــــای      
٫٫ ظــرف هــا کــویــته ،، در مــونــدیــگک ســوم ۵-۶، بــیش تــر دیــده شــده تــا در چــارم ۱. ایــن رقــم 
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هــای آخــر از یــک پــیونــد مــتقابــل مــیان ظــرف هــای ســفالــی قــلعٔه ســید ســوم ـ چــارم و مــونــدیــگک 
ســوم ۵-۶، ســخن مــی زنــند، امــا، ایــن مــرز هــا بــه شــدت از یــکدیــگر گــریــزان انــد. تــنها ایــن را 
در مـورد ظـرف هـای بـا کـارکـردویـژه و یـا تـداخـلی مـی تـوان بـیان نـمود کـه یـگانـه تـوتـه از ظـرف 
هـای چـند رنـگی نـال (شـکل سـوم. ۴۴، شـمارهٔ ۳) حـضور یـافـته اسـت. بـه صـورت عـموم ظـرف 
هـای سـفالـی در قـلعٔه سـید ایـن را بـیان مـی دارد کـه تـمام اسـکانـی کـه پـیش از تـاریـخ در ایـن 

ساحه صورت گرفته است، همعصر با موندیگک سوم ۵-۶ - چار ۱، می باشد.

ابزار سنگی دستساز
ایـن ابـزار در قـلعٔه سـید بـا آن چـی در مـونـدیـکگ شـناسـایـی شـدنـد، تـفاوت نـدارنـد بـه جـز ایـن 
کـه شـیوه و مـقداری کـه بـه دسـت آمـده انـد، کـم مـی بـاشـند. مـیده گـر هـا و سـنگ هـای دسـتی 
از هــمه جهــت هــا بــا مــونــدیــکگ یــکی انــد. هــم چــنان تــوتــه ســنگ هــایــی کــه در کــناره هــای شــان 
کــار شــده و نــمایــشکر اســتفاده زیــاد بــه حــیث کــارد یــا تــریــشه گــر انــد در هــمه دوره هــا یــافــت 
شــده انــد. ایــن را بــایــد یــادآور شــد کــه ایــن ابــزار ســنگی دســتساز کــه دوبــاره کــار بــر آن هــا 
صـورت گـرفـته اسـت و تـوتـه هـای ظـرف هـای مـورد کـارآمـد در دورهٔ آخـر اسـکان (مـرحـلٔه سـوم 
ت ـ چــارم) هــمیار بــوده انــد. جــالــب اســت کــه از ابــزار دســتساز ســنگ چــقماق خــبری نیســت. 
تــنها چــند تــا تــوتــه هــای بــه درد نــخور در ســطح پــایــین دیــوار و هــفت تــا تــوتــه هــای تــیغه یــی در 
سـاحـه مـسکونـی (مـرحـله هـای دوم ـ چـارم) دیـده شـده انـد. بـه جـز یـک تـا ذوزنـفه یـی دیـگر هـا 
هــمه مــثلثی مــتداخــل مــی بــاشــند. هــمه نــمونــه هــا از تــوتــه هــای تــیغه هــای کــامــل بــوده انــد و از 
ایـن رو دشـوار هسـت تـا از تـیغه گـک هـا گـپ زد. نـبود کـامـل نـاوک هـای سـنگ چـقماق بـا تـوجـه 

به موندیگک، به شدت در تضاد قرار دارد.
دیــگر ابــزار ســنگی دســتساز کــه در قــلعٔه ســید یــافــت شــده انــد چــنین مــی بــاشــند: بــیل بــزرگ 
ذوزنــقه یــی مــثلث شــکل (شــکل ســوم. ۴۷) کــه از تــوتــه هــای نــازک ســنگ آتــشفشان یــا الوای 
ســیاه ســاخــته شــده انــد. ابــزاری کــه بــر آن هــا زیــاد دوبــاره کــار صــورت گــرفــته اســت در هــمه 
ساحه وابسته به پایگاه و بخش های باالیی که کاویدن را ساده می سازد، یافت شده اند.
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شکل سوم. ۴۷: قلعه سید: نمونه هایی از کژبیل سنگی.

 بـسیاری از کـنار هـای اسـاسـی در جـریـان اسـتفادهٔ زیـاد، تـیز شـده و صـیقل خـورده انـد. بـا 
وجـود فـراز و نـشیب هـایـی، ابـزار یـاد شـدهٔ سـنگی در هـمه دوره هـای پـیش از تـاریـخ در ایـن 
سـاحـه ثـبت شـده انـد. از دیـگر ابـزار هـای دسـتساز کـه گـویـا ٫٫ هـوشـمند،، و بـزرگ انـد، تـنها 
در بـخش اسـکان بـه دسـت آمـده از سـنگ آتـشفشان یـا الوای سـیاه مـی بـاشـند. بـر ایـن ابـزار 
سـنگی از هـردو روی کـار دوبـاره صـورت گـرفـته اسـت تـا تـیز گـردنـد، امـا، دسـته نـداشـته انـد. 
در آخـــر در ســـاحـــٔه قـــلعٔه ســـید در بـــخش زیســـت مـــردم، تـــعداد زیـــاد ( ۲۹ تـــا) چـــکش ســـنگی 
کــوچــک ( بــزرگ تــر از ده ســانــتی مــتر نــبوده انــد) کــه از تــکه هــای طــبیعی ســنگ آهــن ســاخــته 

شده ، به دست آمده اند.

ابزار دستساز استخوانی
ابــزار دســتساز اســتخوانــی از دیــد تــنوع، محــدود انــد و در تــمام دورهٔ هــای اول ـ چــارم یــافــت 
شـده انـد. مـانـند مـونـدیـگ، بـیش تـریـن نـوع آن نـاوک هـای سـاده و تـوتـه هـای درفـش انـد کـه بـه 
صـــورت مـــکمل، کـــم تـــر دیـــده شـــده انـــد. یـــک تـــعداد کـــم گـــونـــه هـــای دیـــگر کـــه زیـــر عـــنوان ابـــزار 

دستساز کوچک، دسته بندی می شوند، نیز دیده شده اند.

ابزار دستساز فلزی
ابــــزار دســــتساز فــــلزی بــــه دورهٔ اســــکان آخــــر پــــیش از تــــاریــــخ محــــدود انــــد) پــــایــــان دورهٔ دوم ـ 
چــارم(  بــیش تــریــن آن هــا، در ســاحــٔه مــسکونــی دیــده شــده انــد. ابــزار هــای دســتساز کــارآمــد 
شـامـل ایـنان انـد: داس هـا ) شـکل سـوم. ۴۸، شـمارهٔ ۱-۲)، تـوتـه هـای تـیغه هـا(؟) نـاوک هـای 
نیشـتری و لـوزی و نـاوک هـا بـا دایـره و بـریـده شـده. در ایـن جـا ابـزار ظـریـف و ٫٫ لَـکس،، بـه 
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شـکل سـنجاق هـا در مـرحـله هـای دوم ـ چـارم یـافـت شـده انـد. بـا آن کـه بـخش زیـاد آن هـا تـوتـه 
شــده هســتند، امــا، مــا شــاهــد دریــافــت شــیوه هــای دیــگری هــم بــوده ایــم: پــیچک و حــلقه دوســر 
(؟) (شــکل ســوم.۴۸، شــماره ۵)، هــموار شــده بــا پــایــان پــنجه مــانــند) شــکل ســوم.۴۸، شــماره 
۶) و پـــــنجه یـــــی بـــــاپـــــایـــــان ســـــاده دســـــتٔه پـــــیچیده) شـــــکل ســـــوم.۴۸، شـــــمارهٔ ۴). یـــــک نـــــمونـــــه از      
تـــوتـــه یـــک دســـته بـــا پـــایـــان گـــرد و ســـوراخ دار (شـــکل ســـوم.۴۸، شـــمارهٔ ۳). بـــه صـــورت عـــموم 
ابـــزار دســـتساز هـــمانـــندی نـــزدیـــکی بـــا آن هـــایـــی کـــه در مـــونـــدیـــکگ ســـوم بـــه دســـت آمـــده انـــد، 

دارند.

ابزار کوچک و گونه گون
دوک چرخان 

یـــک دوک گـــردان قـــیف مـــانـــند بـــا ســـوراخـــی در مـــیان در جـــریـــان دوره هـــای پـــیش از تـــاریـــخ بـــه 
دسـت آمـده اسـت. بـه نـدرت بـر ایـن هـا شـکلی، کـنده یـا نـقاشـی شـده اسـت. بـخش زیـاد آن هـا 

مانند لوحه های ساده بود که از سفال و یا سنگ ساخته شده اند.
کاسه های سنگی

 تــعداد زیــاد تــوتــه هــایــی کــه از کــاســه هــای دیــوار دار ســنگی بــه جــای مــانــده انــد، در آخــریــن 
َدور اسـکان در مـرحـلٔه دوم تـا مـرحـلٔه پنجـم یـافـت شـده انـد. تـنها دو گـونـه یـافـت شـده انـد: یـکی 
یـک کـاسـه کـوچـک بـیضه یـی شـکل کـه از سـنگ گـچ سـپید سـاخـته شـده و دیـگر پـایـه یـک کـاسـه 

مثلث گونه (؟) با شکل مربعی که آن هم از سنگ گچ سپید، ساخته شده است.
مهره ها و آویزه ها

تـنها یـک تـعداد کـم مهـره هـا یـافـت شـده انـد و آن هـا تـنها در سـاحـٔه مـسکونـی ( دوم ـ پنجـم) 
بـوده انـد. تـنها شـکل هـای کـه یـافـت شـده انـد: لـوحـه هـای سـاده، گـرد، دو سـویـی و دایـره یـی. 
مـــواد ســـاخـــتمانـــی از ســـنگ تـــلق، ســـنگ رخـــام ســـپید، ســـنگ مـــرمـــر، ســـنگ شـــاه مـــقصود (؟)، 
عـتیق، بـلور هـای سـنگی، الجـورد ( دو نـمونـه) و سـفال. آویـزه هـا بـه نـدرت یـافـت شـده انـد. دو 
آویــزه گــر مــثلثی یــافــت شــده انــد.( از ســنگ رخــام و اســتخوان) و یــکی بــا شــکل بــیضه یــی بــا 

کنار های دندانه دار که از فیروزه ساخته شده است.
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شـکل سـوم. ۴۸: قـلعٔه سـید، ابـزار فـلزی: (۱-۲) تـیغه هـای داس بـرونـزی، (۳) دسـته بـرونـزی،
(۴-۷) سنجاق های برونزی.

ُمهر ها
تـعدادی از ُمهـر هـای هـندسـی یـافـت شـده انـد کـه هـمه در سـاحـٔه اسـکان بـوده انـد. تـنها سـه تـا 
از ســـــــنگ تـــــــلق ســـــــاخـــــــته نشـــــــده انـــــــد و ایـــــــن هـــــــا از اســـــــتخوان و ســـــــنگ ســـــــلیکان نـــــــصواری ـ 
خــاکســتری انــد. هــمه دو ســوراخ مــرکــزی مــثلثی و یــا مــربــعی دارنــد. شــکل هــای دیــگر چــنین 
انـد: دایـره یـی،  مـثلثی، لـوزی و بـیضه یـی. یـکی هـم دارای کـنار هـای دنـدانـه دار مـی بـاشـد. 
چـند تـا ابـزاری کـه از سـنگ تـلق سـاخـته و بـر آن هـا کـار صـورت گـرفـته اسـت، یـافـت شـده انـد 

که خالی تولید بیش تر ُمهر ها را نشان می دهد.
پیکره  های سفالی

 پـیکره هـایـی از گـاو نـر و مـاده در جـریـان مـرحـله هـای اول تـا چـارم یـافـت شـده انـد کـه بـخش 
زیــاد آن هــا از ســاحــه مــسکونــی دریــافــت گــردیــده انــد.(شــکل ســوم. ۴۹، شــماره ۴). ایــن هــا 
هــمانــندی بــا آن چــی در مــونــدیــگک دیــده شــده انــد، دارنــد. یــک تــوتــه در ایــن مــیان ایــن هــا بــه 
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خــاطــر انــدازه اش، جــالــب مــی بــاشــد. تــنها نــیم تــنه پیشــروی یــافــت شــده اســت کــه ۱۳ ســانــتی 
درازی و ۱۳ سـانـتی بـلندی دارد و بـر آن شـکل هـایـی بـا رنـگ سـرخ کـم رنـگ، نـقش زده شـده 
اســت. هــم چــنان تــنها یــک نــمونــه مــجسمه کــه امــکان دارد پــرنــده یــی بــاشــد یــافــت شــده اســت.

(شکل سوم. ۴۹، شمارهٔ ۳).
بــه جــز ایــن کــه یــکی کــه در دیــوار مــواد ذخــیره در مــرحــلٔه دوم، یــافــت شــده اســت، دیــگر پــیکر 
هـای جـانـداران از مـنطقٔه مـسکونـی بـه دسـت آمـده انـد. بـا آن هـم، از مـیان دوازده نـمونـه، تـنها 
ســه تــای آن هــا) دو تــا: مــرحــلٔه چــارم و یــکی مــرحــلٔه ســوم)، دیــگران بــا مــرحــلٔه آخــر اســکان در 
مـرحـله دوم پـیونـد دارنـد. هـمه نـمونـه هـا تـوتـه هـایـی بـوده انـد و بـه نـیمتنٔه پـایـینی تـعلق دارنـد. بـا 
وجـود نـمونـه هـای کـم، چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن پـیکره هـای یـافـت شـده در قـلعٔه سـید، بـا 
آن چـی از مـونـدیـگک بـه دسـت آمـده انـد هـمانـند نیسـتند. مـهم تـریـن شـیوهٔ اشـتراک در نـیمتنه 
پـایـینی اسـت کـه بـه شـکل قـیف ذوزنـقه یـی مـی بـاشـد کـه نـقش پـایـه را هـم بـازی مـی کـرده انـد. 
بــه نــدرت مــی تــوان نــمونــه هــای نشســته بــا پــای هــای دراز کــشیده در پیشــروی یــافــت ) شــکل 
ســوم.۴۹، شــماره ۱). یــک نــمونــه تــنها پــیکرهٔ ایســتاده بــا بــازو هــای دراز شــده نــیز یــافــت شــده 
اســـــت. (شـــــکل ســـــوم، ۴۹، شـــــمارهٔ ۲). مـــــمکن بـــــه اســـــتثنای نـــــمونـــــه ایســـــتاده هـــــمه پـــــیکره هـــــا 
نـــمایـــانـــگر زنـــان انـــد. ایـــن هـــا شـــباهـــت زیـــادی بـــه پـــیکره هـــایـــی دارنـــد کـــه در گـــومـــالی دوم، در 

شمال بلوچستان و در نمازگاه سوم در آسیای مرکزی شوروی یافت شده اند.

�
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شـــکل ســـوم. ۴۹: قـــلعه ســـید، پـــیکره هـــای ســـفالـــی: (۱) پـــیکره زنـــان (۲) پـــیکره ایســـتاده، (۳) 
پیکره پرنده، (۴) گاوان.

مانده هایی از جانداران و گیاه ها
نــمونــه هــای بــاقــیمانــد ایــن هــا بــایــد مــورد بــررســی قــرار بــگیرنــد. امــا، بــا خِــــرَد جــور نــمی آیــد کــه 
بــاشــنده گــان قــلعٔه ســید از گــوســپند اهــلی، بــز و گــاو و هــم چــنان گــندم و جــو اهــلی اســتفاده 

نکرده باشند.

ده مورزی غوندی ( تپٔه ده مورزی)
ده مـــورزی (دوپـــری، ۱۹۶۳) در ده مـــایـــلی جـــنوبـــغرب قـــلعٔه ســـید واقـــع اســـت. ایـــن جـــا از دیـــد 
مـــساحـــه بـــه انـــدازه نـــیم قـــلعٔه ســـید اســـت. کـــاوش در آن جـــا بـــسیار محـــدود بـــود. در کـــنار یـــک 
دیـــوار پٰـــرذخـــیره (شـــش در دو مـــتر)، ســـه حـــفرهٔ کـــوچـــک دیـــگر هـــمم بـــاز گـــردانـــده شـــدنـــد، امـــا، 
کـاوش در آن هـا بـدون تـکمیل مـانـد. دوپـری مـوفـق شـد تـا چـار مـرحـلٔه اسـکان کـه مـرحـله هـای 
دوم تــا چــارم مــهم تــریــن شــان مــی بــاشــد، تــشخیص دهــد. ایــن جــا بــه مــانــند قــلعٔه ســید تــمام 
دوره هــای پــیش از تــاریــخ اســکان بــه یــک مــرحــلٔه اســاســی تــعلق دارنــد. بــا آن هــم ده مــورزی، 

بعدتر از قلعٔه سید است و نمایانگر اسکان در موندیگک چارم ۱، می باشد. 

ساختمان طبقه های زمین یا چینه و معماری
بـنابـر گـونـه محـدودی کـه در آن کـاوش صـورت گـرفـته اسـت، سـدی در بـرابـر شـناخـت مـرزبـندی 
هــرگــونــه چــینه ســازی زمــین را بــه مــیان آورده اســت، و بــخش زیــاد بــررســی هــای چــینه نــگاری 
بــر ذخــیره هــا و ســطح آن هــا، وابســته انــد. مــرحــلٔه اول بــه وســیله یــافــت الیــه ورقــه هــای ســنگ 
سـلت و خـاکـی کـه تـعداد کـمی ابـزار دسـتساز داشـته انـد، کـه فـاقـد دقـت مـی بـاشـند، اسـتوار 
اســـت. مـــهم تـــریـــن اســـکان در ده مـــورزی در مـــرحـــلٔه دوم کـــه آن را بـــه ســـه َدور دوم الـــف ـ پ، 
تـــقسیم نـــموده انـــد، صـــورت گـــرفـــته اســـت. دوپـــری (۱۹۶۳:۱۱۹). او خـــود از ٫٫ خـــال،، ی در 
اسـکان مـیان مـرحـلٔه اول و دوم، بـر پـایـٔه بـررسـی سـفال هـا سـخن زده اسـت. بـا آن هـم، کـاوش 
هـا در قـلعٔه سـید نـشان دادنـد کـه  نـمی تـوان از چـنین خـالیـی بـر پـایـٔه سـفال هـا گـپ زد و از 
دیـد بـررسـی الیـه یـی و چـینه یـی، دو مـرحـله یـکی بـر دیـگری بـه شـدت تحـمیل شـده انـد. یـگانـه 
اثـر مـعماری مـهمی کـه کـشف شـده اسـت در مـرحـلٔه دوم الـف، دیـده مـی شـود. ایـن یـافـته یـک 
عــــمارت کــــوچــــک خشــــت خــــام کــــه دارای ۴۵ در ۲۸ ســــانــــتی مــــی بــــاشــــد، اســــت( شــــکل ســــوم.
۵۰الـــف). ایـــن ســـاخـــتار شـــکل ذوزنـــقه را دارد و چـــنین ابـــزاری در آن دیـــده شـــده انـــد: پـــیکره 
هـای سـفالـی زن، لـولـه مـس و ُمهـر، اسـتخوان و شـاخ بـز و هـم چـنان دانـه کـوچـک مـگناتـیسی 
(شــــکل ســــوم. ۵۰ ب)، و ســــفال هــــا. دوپــــری ایــــن عــــمارت را ٫٫ گــــور خــــانــــگی،، تــــعبیر نــــموده 
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اســت کــه مــمکن درســت بــاشــد. تــمام ایــن جــا بــه وســیله زمــین گــلی آمــاده شــده، بــه مــحاصــره 
گـــرفـــته شـــده اســـت. مـــورزی دوم ب، بـــه وســـیلٔه تـــنور نـــیم دایـــره یـــی از خشـــت خـــام کـــه بـــا یـــک 
ســـطح تـــیار شـــده زمـــین در پـــیونـــد بـــوده اســـت و تـــنها یـــک بـــخش دیـــوار خشـــت خـــام در آن جـــا 
دیـــده مـــی شـــود، تـــمیز گـــردیـــده اســـت. مـــرحـــله دوم پ، تـــنها بـــه وســـیله یـــک تـــعداد ســـطح بـــرای  
زنــده گــی و کــار هــای فــرهــنگی، شــناخــته شــده اســت. مــرحــلٔه ســوم را واحــد یــک تــپٔه بــدون الیــه 
دانسـته انـد کـه نـشانـه هـای مـهم آن سـه گـور مـی بـاشـند. بـا آن هـم، چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه 
ایــن ســه گــور، از زمــان بــعد تــر در ایــن جــا تــداخــل نــموده انــد. در حــقیقت امــر ایــن ســه گــور، 
هــمانــندی زیــادی بــا گــورســتان دوران کــوشــان ـ ســاســانــی کــه در قــلعٔه ســید یــافــت شــده انــد، 
دارنـــد. ایـــن درســـت هـــمزمـــان بـــا حـــضور ســـفال هـــا ســـرخ لـــشم شـــده مـــی بـــاشـــند کـــه در ایـــن 
مـرحـله یـافـت شـده انـد. مـرحـله نـهایـی دارای یـک سـلسله ذخـیره هـای بـی نـظمی انـد کـه شـامـل 
ظـرف هـای لـعاب دار بـه گـونـه کـاشـی دوران آغـاز اسـالمـی و بـرخـی چـیز هـای پـیش از تـاریـخ 

هم می گردد.

�

شــکل ســوم. ۵۰: ده مــورزی غــونــدی: ( الــف) نــمایــی از گــورســتان، مــرحــله دوم الــف،(ب) دانــه 
ها مغناطیسی، مرحله دوم الف، (پ) پیکره زنان، مرحلٔه دوم الف.
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زمانبندی
یـگانـه تـاریـخ نـگاری کـه بـا شـیوهٔ کـاربـن ۱۴، انـجام شـده اسـت ۳۲۰۰ پـیش از عـیسا را بـرای 
مــرحــلٔه دوم ب، نــشان مــی دهــد. ( دالــس، ۱۹۷۳:۱۵۹). ایــن تــاریــخ را بــدون بــه دســت آوردن 

رقم های دیگری نمی توان با ارزش دانست.

ظرف های سفالی
در مــرحــلٔه اول، تــنها ظــرف هــای دســتساز کــه بــه وســیه کــاه حــرارت دیــده انــد کــه نــمونــه اش را 
در وجـود ظـرف هـای خـشن قـلعٔه سـید دیـدیـم، بـه دسـت آمـده انـد. ایـن گـونـه ظـرف هـا در تـمام 
َدور اســـکان هـــم در مـــونـــدیـــگک و هـــم قـــلعٔه ســـید یـــافـــت شـــده انـــد. دوپـــری ایـــن ظـــرف هـــا را بـــه 
حـــیث نـــمایـــندهٔ زمـــانـــبندی مـــرحـــلٔه اول هـــنر ســـفالـــسازی کـــه فـــاقـــد فـــن پیشـــرفـــته در ایـــن زمـــینه     
مـی بـاشـد، دانسـتد. امـا، چـینه بـندی کـه بـا ایـن شـیوه در سـاحـه هـای دیـگر هـمسو انـد، نـشان 
مــی دهــد کــه ایــن امــر زیــاد دقــیق نیســت. ایــن درســت نیســت کــه فــرض نــمایــم کــه مــرحــلٔه اول 

همعصر با دیگر مرحله های اسکان در ده مورزی نمی باشد.
سـفال هـای پـیش از تـاریـخ کـه در تـمام مـرحـله هـای اسـکان در مـونـدیـگک چـارم ۱،  یـافـت شـده 
انــد بــا هــم قــابــل مــقایــسه انــد و الــبته در ایــن امــر ســفال هــای خــشن قــلعٔه ســید، اســتثنا انــد و 
دیـگر هـا هـمه چـرخـساز بـا گـل زرد سـرخـیدار کـه بـه وسـیله ریـگ و خـود ـ حـرارت سـاخـته شـده 
انــد. نــقش هــای تــزیــینی هــمه بــه شــکل هــای هــندســی دربــند انــد کــه  هــمه بــا شــیوهٔ مــونــدیــگک 
ســـوم ۵-۶، هـــمانـــندی دارنـــد. شـــکل هـــا ســـیاه انـــد. ایـــن هـــا یـــا ایـــن کـــه بـــه صـــورت مســـتقیم بـــر 
سـطح سـرخ کـار شـده  و یـا ایـن کـه بـر گـل زرد سـرخـدار مـالـیده شـده انـد. مـهم تـر از هـمه از 
ایـن رو بـا مـرحـلٔه اول مـونـدیـگک هـمانـند انـد کـه بـخش زیـاد کـاسـه هـا یـا آبـنوشـی هـا بـر هـمان 
شـکل تـیار شـده انـد. هـر دو شـکل کـاسـه هـا و آبـنوشـی هـا، دارای دیـوار هـا شـکمدار S انـد 
و بـــرخـــی از آبـــنوشـــی هـــا دارای پـــایـــه انـــد. ایـــن شـــکل کـــاســـه هـــا و ســـفال هـــا در تـــمام مـــرحـــلهٔ 
مـــونـــدگـــک چـــارم ۱، نگهـــداشـــته انـــد. از ایـــن رو مـــی تـــوان آن را بـــا مـــونـــدیـــگ چـــار ۱، هـــمانـــند 
دانســت. در ایــن جــا تــعداد کــمی ٫٫ ظــرف هــای کــویــته،، دیــده شــده انــد. الــبته آن هــایــی کــه 
یـافـت شـده انـد بـه هـمان گـونـه تـزیـین ٫٫ خـطدار ،، دربـند انـد و یـا کـمی هـم خـط هـای مـنحنی 
دارنــد و گــل هــا هــم. ٫٫ ظــرف هــا کــویــته،، کــه بــتوانــد قــابــل مــقایــسه بــاشــند تــا پــیش از مــرحــلهٔ 
چـارم ۱، در مـونـدیـگک دیـده نشـده انـد. بـایـد افـزود کـه نـقش هـای جـانـداران بـر ٫٫ ظـرف هـای 
کــویــته ،، در مــورزی دوم ب، یــافــت شــده انــد. ایــن گــونــه نــقش هــا پــیش از مــونــدیــگک چــارم ۱، 
پــدیــدار نشــده و  در قــلعٔه ســید بــه کــلی یــافــت نشــده انــد. بــا انــدوه کــه هــیچ گــونــه ظــرف هــای 

سفالی به گونٔه کارکرد ویژه و یا تداخلی در ده مورزی دیده نشده اند.
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ابزار دستساز سنگی
ایـن ابـزار بـه تـعداد کـمی بـود و تـنها در مـرحـله هـای اول و دوم دیـده شـده انـد. سـنگ آسـیاب 
و دسـته هـاون و بـه حـیث نـمونـه هـای کـمی و هـم چـنان کـژبـیل دیـده شـده انـد. از سـوی دیـگر 
تـوتـه هـای سـنگ کـه بـر آن هـا کـار دوبـاره صـورت گـرفـته اسـت و یـا سـنگ سـلت یـاف شـده انـد. 
هــم چــنان تــنها دانــٔه کــار آمــد مــغناطــیسی در ٫٫ زیــارتــگاه،، کــه مــی تــوان آن را ســنگ آهــن 

خواند و در قلعٔه سید دیده شده بود، ثبت شده است.

ابزار دستساز استخوانی
تــنها چــند تــا ابــزار اســتخوانــی دســتساز در مــرحــله هــای دوم ب ـ پ، دیــده شــده انــد. ایــن هــا 
هــاون هــای ســاده یــی بــوده انــد کــه در دوره هــای دیــگر نــیز دیــده شــده اســت. دوپــری نــیز بــه  

یک تراشه گر اشاره کرده است.

ابزار دستساز فلزی  
بــــر اســــاس یــــافــــته هــــای دوپــــری هــــمه ابــــزار هــــای دســــتساز فــــلزی از مــــس بــــوده انــــد(دوپــــری، 
۱۹۶۱:۹۸) و بـــــــه مـــــــرحـــــــلٔه دوم الـــــــف - پ و پنچـــــــم پـــــــیونـــــــد داشـــــــته انـــــــد. ایـــــــن هـــــــا مـــــــربـــــــوط بـــــــه            
٫٫ گــورســتان ،،  بــوده و در مــرحــلٔه دوم الــف دو تــوتــه از یــک نــل خــالــی بــا تــوتــه گــکی از دســته 
دیـده شـده اسـت. تـوتـه هـای مـتعددی از سـنجاق هـای سـاده در مـرحـلٔه دوم ب ـ پ، و یـک تـوتـه 

از مهر هم در مرحلٔه چارم دریافت شده است.

چیز های ُخرد و ریزه دستساز
دوک دایره یی

 تــنها دوک هــای چــرخــان دایــره یــی شــکل لــوحــه مــانــند یــافــت گــردیــد کــه از ســفال و ســنگ تــلق 
ساخته شده اند.

کاسٔه سنگی
دو تـــوتـــه از کـــاســـٔه ســـنگی کـــه از ســـنگ رخـــام ســـپید ســـاخـــته شـــده انـــد در مـــرحـــلٔه دوم یـــافـــت 

گردیدند.
ُمهره ها و آویزه ها

یک آویزهٔ استخوانی و یک مهرهٔ استخوانی در مرحلٔه دوم یافت شده اند.
مهر ها

سـه تـوتـه مهـر محـلی بـا نـقش هـای هـندسـی یـافـت شـده انـد. دو تـا از سـنگ تـلق سـاخـته شـده 
و به مرحلٔه دوم و یکی از مس که به مرحلٔه چارم تعلق دارند دریافت شده اند.

پیکره های سفالی
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از پـیکره هـای جـانـدار تـنها یـک تـوتـه پـای کـه بـه مـرحـله دوم ب، و یـک تـا پـرنـده کـه بـه مـرحـلٔه دوم 
پ، تـعلق دارنـد دریـافـت شـده انـد. پـیکرهٔ زن بـا پـیونـد بـه ٫٫ گـورسـتان ،، مـرحـلٔه دوم الـف، یـک 
نـمونـه قـدیـمی از شـیوهٔ ٫٫ ژوب ،، اسـت کـه در مـنت مـرحـلٔه چـارم مـونـدیـگک، یـافـت شـده اسـت. 
یــک تــا پــیکرهٔ مــمکن دیــگر ٫٫ ژوب،، در مــرحــلٔه چــارم و یــک تــوتــه پــیکرهٔ نشســته در مــرحــلٔه دوم 

پ، رد یابی شده اند.

بقیه های جانداران، گل ها و گیاه ها
 مــانــده هــای ده مــورزی تــا کــنون، بــا آن کــه دوپــری از گــوســپند/ بــز و اســتخوان هــای بــزرگ 
گــاو وحــشی از مــرحــلٔه دوم الــف، گــپ زده اســت، بــه درســتی ارزیــابــی نشــده انــد، امــا، بــه ایــن 
مـعنا نیسـت کـه جـانـداران رام نشـده بـوده انـد. مـهم تـر از هـمه مـانـده هـای گـیاه هـا انـد کـه بـه 
وسـیلٔه چـودهـری Chowdhury، (دوپـری، ۱۹۶۳: ۱۲۶-۳۱)، مـورد ارزیـابـی قـرار گـرفـته انـد. 
یــک خشــتی از ٫٫ گــورســتان ،، مــرحــلٔه دوم الــف، یــافــت شــده اســت کــه در آن تخــم عــلف کــه 
بـرای تـغذیـه مـی بـاشـد و بـه گـندم پـیونـد دارد و یـک تـا جَــــو شـش سـره اهـلی دیـده شـده اسـت. 
ایــن امــر نــشان مــی دهــد کــه بــاشــنده گــان ده مــورزی هــم از گــیاه هــا و جــانــداران اهــلی، در 

تمام دوران اسکان بهره می گرفتند.

کاوشگاه هایی در هلمند ـ سیستان
خـــــالف مـــــنطقٔه کـــــندهـــــار، بـــــقیه هـــــای پـــــیش از تـــــاریـــــخ کـــــه در حـــــوزهٔ سیســـــتان در جـــــنوبـــــغرب 
افـــغانســـتان، بـــه دســـت آمـــده انـــد از گـــردآوری روی و ســـطح زمـــین مـــی بـــاشـــند. بـــه ایـــن دلـــیل 
بـایسـت بـررسـی در ایـن زمـینه بـه رقـم هـای ظـرف هـای سـفالـی اتـکا نـمایـد. بـه ایـن گـونـه نـگاه 
پـــــیشین بـــــرای ارایـــــه رقـــــم هـــــا بـــــه نـــــفع بـــــررســـــی عـــــمومـــــی دگـــــرگـــــون یـــــابـــــد. ســـــر آورل شـــــتایـــــن           
Sir Aurel stein، (۱۹۲۹) اولـــین کـــسی بـــود کـــه بـــه بـــقیه هـــای اثـــر هـــای پـــیش از تـــاریـــخ در 
مــنطقه دســت یــافــت. کــار هــای او را فــیرســرویــس (۱۹۶۱)، هــامــونــد Hammond (۱۹۷۱) و 

دالس ( ۱۹۷۲) دنبال نمودند.
فـــــیرســـــرویـــــس مـــــوفـــــق شـــــد تـــــا چـــــند ســـــاحـــــٔه پـــــیش از تـــــاریـــــخ را کـــــه اول از هـــــمه در ٫٫ دلـــــتای 
جـــنوبـــی،، کـــه بـــا رود بـــیابـــان، پـــیونـــد دارد، واقـــع اســـت، نـــشانـــی نـــمایـــد. بـــرخـــی از ســـاحـــه هـــا 
دهـــکده هـــای کـــوچـــکی انـــد و یـــک تـــعداد مـــانـــند شهـــر ســـوخـــته ( تـــوچـــی، ۱۹۶۹) در سیســـتان 
ایــــران تــــا حــــدودی بــــزرگ. فــــیرســــرویــــس، بــــر پــــایــــٔه یــــافــــته هــــایــــی در روی و ســــطح زمــــین یــــک 
هـمآهـنگی و هـمسانـی بـزرگـی را مـیان ایـن سـاحـه هـا یـافـت. ایـن هـمسانـی فـیرسـرویـس را بـر 
آن داشـت تـا فـرض نـمایـد کـه اسـکان پـیش از تـاریـخ در سیسـتان کـوتـاه مـدت بـوده اسـت.  از 
مـــیان هـــمه ظـــرف هـــای مـــتنوع ســـفالـــی کـــه فـــیرســـرویـــس در ایـــن جـــا یـــافـــت، بـــه ویـــژه دو گـــونـــه 
پُــــــراهــــــمیت انــــــد. اول، و مــــــهم از هــــــمه ســــــفال هــــــای ویــــــژه زیــــــر نــــــام  ٫٫ تــــــزیــــــین گـــَــــــردهٔ بــــــاغ 
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Garden Reg Decorated،، (۸-۱۹۶۱:۸۷، ۱۰۴-۱۲) مــــــــی بــــــــاشــــــــند. در اســــــــاس ایــــــــن 
ظــــرف هــــای ســــفالــــی از گــــونــــٔه گــــل زرد ســــرخــــیدار بــــا شــــیوهٔ نــــقش هــــای ســــیاه  تــــا نــــصواری ـ 
سـرخـیدار کـه بـه صـورت مسـتقیم بـر سـطح ظـرف هـا، یـا بـه صـورت نـادر بـر گـل زرد سـرخـیدار 
مـی بـاشـند. ایـن ظـرف هـا از دیـد شـکل کـاسـه و شـیوهٔ نـقش هـا هـمانـندی زیـادی بـا مـونـدیـگک 
ســـوم ۶ - چـــارم ۱، قـــلعٔه ســـید دوم - چـــارم و ده مـــورزی دارنـــد. بـــخش دوم بـــه دســـتٔه ٫٫ ِامـــیر 
گـــری Emir Gray ،، ( ۱۹۶۱: ۸۶-۷و۱۱-۴)، تـــعلق دارنـــد. ایـــن هـــا بـــا نـــقش هـــای هـــندســـی 
ســیاه در ســاحــه هــای شــرق یــافــت نشــدنــد. نــقش هــای هــندســی تــفاوت زیــادی از ظــرف هــای 
٫٫ تـزیـین گـردهٔ بـاغ،، نـدارنـد و چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه سـاخـت آن هـا ریـشه در محـل دارنـد 
و پـــیونـــدی بـــه ظـــرف هـــای گـــل زرد - ســـرخـــیدار. هـــم چـــنان در ایـــن ســـاحـــه هـــا نـــمونـــه هـــایـــی از    
٫٫ ظـرف هـای تـزیـین یـافـته فـیض محـمد،، و ٫٫ ظـرف هـای تـر کـویـته،، نـیز کـه هـمانـندیـی بـا 
مـــونـــدیـــگک و شـــمال بـــلوچســـتان دارنـــد، یـــافـــت شـــده انـــد. شـــمال سیســـتان، نـــزدیـــک شهـــر فـــراه 
یــگانــه ســاحــه یــی یــافــت شــده اســت کــه دارای ظــرف هــای رنــگ ســیاه بــر گِــل زرد - ســرخــیدار 
 ،De Cardi، ۱۹۵۰: ۵۶ دی کـــاردی)Tape Barantud بـــوده هـــمانـــندیـــی بـــا تـــپٔه بـــارانـــتود
فـیرسـرویـس، ۱۹۵۲: ۳۱، ۱۹۶۱:۹۸) دارد. در کـنار ظـرف هـای سـفال مـقدار زیـاد تـفالـٔه مـس 
(۱۹۶۱: ۷۴) در روی کـاوشـگاه هـای پـیش از تـاریـخ یـافـت شـده انـد کـه مـمکن نـمایـشگر ایـن 
واقـــعیت بـــاشـــد کـــه مـــس نـــیز بـــه صـــورت محـــلی در دســـترس بـــوده و مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار 
گــرفــته بــاشــد. هــم چــنان فــیرســرویــس یــک تــعداد گــور هــایــی را در کــاوشــگاه ٫٫ تــزیــین گــردهٔ 
بـاغ،، نـشانـی نـموده اسـت کـه از روی سـفال هـا و ابـزار هـای دسـتساز فـلزی آن هـا چـنین بـه 

نظر می آید که به پیش از تاریخ تعلق دارند.
داالس (۱۹۷۲)، بــه تــازه گــی دســت بــه بــررســی هــایــی در سیســتان زده اســت. کــاوش هــا در 
نــــادعــــلی،  Nadi Ali (ســــرخ داغ Sorkh Dag) چــــیزی بــــه نــــام اســــکان پــــیش از تــــاریــــخ را 
نـشان نـداد. ایـن جـا کـه فـکر مـی شـد دارای زیسـتگاه هـای پـیش از تـاریـخ مـی بـاشـد، روشـن 
شـد کـه بـه ظـاهـر امـر در دوران هـخامـنشیان ( شـشم تـا چـارم سـدهٔ پـیش از عـیسا) مـی رسـد. 
دو َدور کـــار دالـــس در سیســـتان بـــه بـــررســـی ســـاحـــه هـــای جـــنوب سیســـتان افـــغانســـتان وقـــف 
گـــردیـــدنـــد. از کـــنج جـــنوبـــغربـــی افـــغانســـتان، در کـــنار دریـــای شـــال Shela، دالـــس بـــه بـــرخـــی 
ســـفال هـــای نقشـــدار و ظـــرف هـــای ســـفالـــی بـــا نـــقش ســـبد، دســـت یـــافـــت کـــه بـــه صـــورت یـــقین 
نـمایـانـگر حـضور بـاقـیمانـده هـای پـیش از تـاریـخ در ایـن سـاحـٔه دور افـتاده اسـت. بـررسـیی کـه 
هـامـونـد (۱۹۷۰) در جـنوب سیسـتان در درازای دریـای هـلمند انـجام داد یـگانـه سـاحـه یـی را 
کـه امـکان اسـکان در پـیش از تـاریـخ در آن گـمان مـی رود و بـه نـام درویـشان یـاد مـی گـردد، 
نــشانــی نــمود. تــا آن گــاهــی کــه بــررســی هــای دیــگری صــورت بــگیرد مــسالــه اســکان پــیش از 

تاریخ در سیستان افغانستان نا روشن می ماند.
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ایـــن امـــر روشـــن هســـت کـــه از دیـــد فـــنی، بـــررســـی ســـاحـــٔه سیســـتان بـــدون گـــذر از مـــرز هـــای 
کـنونـی و مـدرن افـغانسـتان مـانـند نـگاهـی بـه شهـر سـوخـته ( تـوچـی Tosi، ۱۹۶۹، المـبرگ - 
کـــــارلـــــوســـــکی و تـــــوچـــــی ۱۹۷۳، بـــــیسیون، Biscion، ۱۹۷۳، پـــــیپرنـــــو، Piperno و تـــــوچـــــی، 
۱۹۷۵، بـــیسیون، ۱۹۷۴) نـــامـــمکن اســـت. ایـــن ســـاحـــٔه بـــزرگ شهـــری تـــولـــیدگـــر مـــواد فـــرهـــنگی 
( مـرحـله هـای اول - سـوم)  کـه هـمانـندی ویـژه یـی بـا آن چـی در مـونـدیـگک سـوم ۵-۶ ـ چـارم 
۱، قــلعٔه ســید اول ـ چــارم، ده مــورزی اول ـ چــارم، و وادی کــویــته بــه دســت آمــده انــد و بــه ایــن 
جـــا هـــویـــت ٫٫ تـــمدن هـــلمند،، را مـــی بخشـــد، مـــی بـــاشـــد. (ملـــبرگ - کـــارلـــوفـــسکی و تـــوچـــی، 
۱۹۷۳:۲۶). از دیــــد ســــفالــــی، شــــکل کــــاســــه هــــا، نــــقش هــــا و کــــارکــــرد، نــــزدیــــکی ویــــژه یــــی بــــه 
کــــاوشــــگاه هــــایــــی دارد کــــه از آن هــــا نــــام بــــرده شــــدنــــد. ایــــن هــــمانــــندی را مــــی تــــوان در ابــــزار 
دســتساز فــلزی، ســنگی، پــیکره هــای ســفالــی، مهــرهــا و خــصوصــیت هــای مــعماری دیــد. ایــن 
هـــمانـــندی مـــا را اجـــازه مـــی دهـــد کـــه بـــگویـــیم مـــیان ایـــن بـــخش هـــا پـــیونـــد مـــتقابـــل ژرفـــی وجـــود 

داشته است.
مــهم تــریــن و گســترده تــریــن بــقیه هــا و مــانــده هــا در مــرحــله هــای دوم ـ ســوم، یــافــت شــده انــد. 
در کـنار نـمونـه هـای هـمانـند ظـرف هـای کـویـته و جـالـب تـر از آن ظـرف هـای سـفالـی بـا نـقش 
هـــــای ســـــیاه بـــــر روی گـــــل زرد ســـــرخـــــیدار، هـــــم چـــــنان مـــــقدار کـــــم ظـــــرف هـــــای رنـــــگ ســـــیاه بـــــر 
خـــاکســـتری کـــه هـــمانـــندیـــی بـــا ِامـــیرگـــری در سیســـتان افـــغانســـتان دارد، بـــه روشـــنی رد یـــابـــی 
شــده انــد. هــنگام مــرحــلٔه ســوم، نــقش هــای ســیاه بــر گــل زرد ســرخــیدار ظــرف بــه آن مــعیاری 
دسـت یـافـتند کـه بـه صـورت یـک نـواخـت، تـکرار شـده انـد. هـم چـنان در مـرحـلٔه سـوم، در ظـرف 
هــای دارای نــقش ســیاه بــر خــاکســتری از دیــد کــیفی افــزایــش زیــاد صــورت گــرفــته اســت. از 
شهـر سـوخـته دوم ـ سـوم در کـنار ظـرف هـا، تـعداد زیـاد اثـر هـای از مـیان رفـتنی و نـا رفـتنی 
مـانـند: چـیز هـای چـوبـی، سـبد، تـکه و مـقدار زیـاد اثـر هـای بـا سـنگ رخـام سـپید، عـقیق سـرخ، 
الجـورد، و فـیروزه بـه دسـت آمـده انـد. نـی تـنها ابـزار دسـتساز زیـبای سـنگ هـای نـیمه قـیمتی 
در وجـــــود مهـــــره هـــــا و دیـــــگر و دیـــــگر …بـــــل تـــــریـــــشه هـــــای ســـــنگی و ابـــــزار ســـــاخـــــتگی نـــــشان        
مـی دهـد کـه ایـن سـاحـه، مـرکـز تـولـید بـرای سـاخـت ایـن اثـر هـا بـود کـه بـه بـازار هـای دیـگر نـیز 
فـرسـتاده مـی شـده انـد. در ایـن جـا سـنگ رخـام سـپید بـه صـورت محـلی یـافـت مـی شـده انـد و 
مــمکن هــم ســنگ ســیاه آتــشفشانــی یــا الوا و هــم چــنان ســنگ یــمنی یــا یــمانــی، عــتیق ســرخ، 
بـــرمـــه یـــی از ســـنگ یـــشم کـــه مـــی تـــوان آن هـــا را مـــواد کـــار خـــوانـــد. ایـــن هـــا ســـرچـــشمه هـــای 
محـــــلی زیـــــادی داشـــــته انـــــد.(پـــــیپرنـــــو، ۱۹۷۳). فـــــیروزه در جـــــای هـــــای زیـــــاد محـــــلی در ایـــــران 
شــناخــته شــده اســت. ســنگ الجــورد از بــدخــشان، والیــتی در شــمال افــغانســتان بــه دســت مــی 
آمـــــده اســـــت. مـــــهم تـــــریـــــن، اگـــــر نـــــی یـــــگانـــــه ســـــرچـــــشمٔه الجـــــورد در دوران پـــــیش از تـــــاریـــــخ در 
شـــرقـــمیانـــه، افـــغانســـتان بـــوده اســـت.( هـــرمـــن،۱۹۶۸، ســـریـــانـــیدی، ۱۹۷۱ب). یـــک مـــقدار زیـــاد 
الجــورد از ایــن جــا بــه مــیان دو آب ( بــین النهــر) انــتقال مــی یــافــته اســت.( ایــن کــار در دوران 
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فـــرمـــانـــروایـــی جـــمده نـــصر Jemdet Nasr، ۳۱۰۰-۲۹۰۰ پـــیش از عـــیسا، در بـــابـــل صـــورت 
مـــی گـــرفـــته اســـت. ایـــن محـــل از دیـــد بـــاســـتانـــشناســـی بـــه کـــاوشـــگاهـــی بـــدل شـــده اســـت. ص. 
طـــرزی). ایـــن جـــا بـــه ســـببی مـــهم هســـت کـــه ُمهـــر هـــای خشـــت خـــام ایـــن دوران در مـــرحـــلٔه اول 
شهـــر ســـوخـــته بـــه دســـت آمـــده اســـت. چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه شهـــر ســـوخـــته بـــه حـــیث جـــای  
تـولـیدگـر الجـورد نـقش بـازی مـی نـموده اسـت و زمـینٔه ارسـال الجـورد را بـه بـازار غـرب مـنطقه 
فــراهــم مــی نــموده اســت. (تــوچــی، ۱۹۶۹، ملــبرگ - کــارلــوســکی و تــوچــی ۱۹۷۳). کــشف تــازه 
در فـولـو یـا گـنج خـوش تـپه ( شـکل سـوم.۵۱) در شـمال افـغانسـتان (دوپـری، ۱۹۷۱، تـوچـی، و 
وردک، ۱۹۷۲). بــــا آن کــــه مــــحتوای فــــرهــــنگی اش در لحــــظه کــــنونــــی نــــاروشــــن اســــت و جــــای 
واقــعی بــا شــک هــمراه، امــا، هــمین کــه روشــن شــده  کــه از ســاحــٔه مــرز جــنوبــغربــی بــدخــشان 
بـوده اسـت، بـسیار مـهم مـی بـاشـد. ایـن گـنجینه دارای کـاسـه هـای زیـاد نـقره یـی و طـالیـی، بـه 
صــورت ســاده و نــقاشــی شــده و بــا نــقش هــایــی کــه نــمایــانــگر تــماس گســترده یــی خــارجــی، بــه 
شـمول نـقش هـای هـندسـی کـه هـمانـندی زیـادی بـا ٫٫ ظـرف هـای کـویـته،، یـک گـاو نـر ریشـدار 
کـه نـمایـانـگر ٫٫ دوران ٫٫آغـاز دودمـان شـاهـی در بـین النهـریـن،،. ( ایـن دوران از ۲۹۰۰ تـا 
۲۳۵۰، پـیش از عـیسا دوام نـمود. در هـمین جـا اولـین رسـم خـط و تـشکل اولـین شهـر و دولـت 
را شـاهـد بـود. ص. طـرزی) و یـک تـا کـرکـس الشـخور کـه شـباهـت زیـادی بـا  تـپٔه سـیلک سـوم 
Sialk،( یـکی از کـاوشـگاه هـای در شهـر کـاشـان ایـران اسـت کـه بـرای بـار اول مـیان ۵۵۰۰ 
تـا ۶۰۰۰ پـیش از عـیسا وجـود داشـته اسـت.ص. طـرزی) دارد یـافـت شـده اسـت. ایـن کـه ایـن 
گـنجینه چـی مـحتوای دارد، بـحث دیـگری هسـت، امـا، نـمایـانـگر نـفوذ گسـتردهٔ تـجارت الجـورد 

در رخداد های و انکشاف های پیش از تاریخ افغانستان می باشد.
در شهــر ســوخــتٔه دوم و ســوم مــی تــوان رد و بــدل محــلی ســاخــته هــای بــیش تــر را دیــد. کــاوش 
هـای در رود بـیابـان کـه در دو تـا سـی ک.م جـنوب ایـن شهـر قـرار دارد، نـشان داد کـه ایـن جـا 
یـک دهـکدهٔ سـاخـت ظـرف هـا بـا تـعداد زیـاد آن هـا در مـرحـلٔه دوم ـ سـوم بـوده و دارای پـنجاه 
تــا داش خشــتپزی مــی بــاشــد. چــنین محــل ویــژه بــه وســیلٔه ( لــومــبرگ - کــاربــوســکی و تــوچــی، 
۱۹۷۳: ۱۹۸) بـــــرای مـــــرکـــــز بـــــاقـــــیمانـــــده زبـــــالـــــه هـــــای مـــــس در بـــــخش سیســـــتان افـــــغانســـــتان، 
پـــیشنهاد شـــده اســـت. از رود بـــیایـــان دو تـــاریـــخ کـــاربـــن ـ ۱۴، زمـــان را مـــیان ۳۰۰۰ تـــا ۲۴۰۰ 
پــیش از عــیسا نــشان داده اســت( مــیدو Meadow، ۱۹۷۳: ۲۰۱، پــیپرنــو و تــوچــی، ۱۹۷۵: 

.(۱۸۷
شهــر ســوخــتٔه چــارم، کــه مــی تــوان آن را آخــریــن مــسکن خــوانــد، دارای یــک عــمارت بــزرگ در 
سـاحـٔه ۶۵۰ م. مـربـع بـوده اسـت. ایـن سـاخـتمان کـه خـوب نگهـداشـت شـده اسـت، سـه عـمارت 
بــه هــم پــیوســته را در چــارســوی یــک حــویــلی در بــر دارد. بــخش غــربــی عــمارت بــا یــک  بــرج و 
بـاره یـی مـحکم سـاخـته شـده اسـت. چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ایـن سـاخـتمان بـزرگ بـه وسـیله 
آتـــشسوزی از مـــیان رفـــته اســـت. در آن اســـکلت یـــک بـــچٔه جـــوان کـــه تـــوتـــه ســـنگی را بـــه دســـت 
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گـرفـته اسـت، در یـکی از اتـاق هـای یـافـت شـده اسـت. در ایـن مـرحـله ظـرف هـای سـفالـی نـقش 
و نــــگار بــــه کــــلی از مــــیان رفــــته اســــت. شــــکل کــــاســــه هــــا دارای بــــلندی هــــاســــت و مــــمکن بــــرای 
ســاخــت آن هــا از چــرخ اســتفاده شــده بــاشــد. ایــن هــا از گــل زرد ســرخــیدار ســاخــته شــده و 
ســطح لــشمی کــه در مــرحــله هــای پــیشین دیــده نشــده اســت، دارنــد. در  ایــن مــیان تــعداد کــم 
ظــرف هــای نقشــدار وجــود دارنــد کــه  مــی تــوان یــک نــوع خــط مــوازی بــا ظــرف هــای زمــان آخــر 

موندیگک چارم ۲-۳ دید.

�

شکل. سوم. ۵۱ (الف): گنجینٔه فولول Fullol، کاسه های طالیی.

�
شکل. سوم. ۵۱ (ب): گنجینٔه فولول Fullol، کاسه های کوچک نقره یی.
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�
شکل. سوم. ۵۱ (پ): گنجینٔه فولول Fullol، کاسه های نقره یی.

پیوند بیرونی یا خارجی
بـا نـگاهـی بـه انـکشاف هـای پـیش از تـاریـخ در جـنوب افـغانسـتان، زمـان آن فـرا رسـیده اسـت 
کـه بـدانـیم چـی فـرهـنگ هـای دیـگر و سـاحـه هـای دیـگر، بـر ایـن بـخش اثـر وارد نـموده انـد و یـا 
زیــــــر تــــــاثــــــیر ایــــــن رخــــــداد هــــــا در افــــــغانســــــتان بــــــوده انــــــد. بــــــه خــــــاطــــــر وجــــــود چــــــنین رقــــــم هــــــای 
بــاســتانــشناســی، بــسیار دشــوار هســت کــه ایــن مــناســبت هــا را بــه صــورت دقــیق روشــن نــمود. 
الـــبته بـــه صـــورت عـــموم چـــنین مـــناســـبت هـــا و پـــیونـــدهـــای خـــارجـــی را از هـــمانـــندی ظـــرف هـــای 
سـفالـی مـیان سـاحـه هـای جـغرافـیایـی و یـا تـوتـه هـای از سـفال هـایـی کـه رخـداد هـای تـداخـل، 
را بـــه نـــمایـــش مـــی گـــذارنـــد، دیـــد. در نـــتیجه مـــی تـــوان  گـــفت کـــه چـــنین پـــیونـــد هـــای دو ســـویـــی 
وجـود داشـته انـد. هـم چـنان از روی اثـر هـای کـه بـا اسـتفاده از مـواد ایـن محـل هـا تـولـید شـده 
انــد، بــا وجــود مــقدار کــم، مــی تــوان رد مــاده هــای اصــلی را مــانــند ســنگ الجــورد و یــا صــدف 
هــای بحــری دنــبال نــمود. هــویــت ایــن مــاده هــای تــولــیدی کــه از دیــد جــغرافــیایــی از جــای هــای 
دور وارد شـــده انـــد، بـــه روشـــنی نـــشان مـــی دهـــند کـــه بـــه گـــونـــه پـــیونـــد مســـتقیم و یـــا نـــامســـتقیم 
مـیان دو جـای صـورت گـرفـته انـد. هـر دو نـوع پـیونـد هـا در ایـن جـا مـورد بـحث قـرار مـی گـیرنـد. 
مــرز هــای فــرهــنگی و زمــانــبندی بــرای ایــن پــیونــد هــای بــیرونــی، بــر پــایــٔه مــرحــله هــای مــختلف 

موندیگک، به ترین سنجه می باشد.
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موندیگک: مرحله های اول و دوم
 ایـن دو مـرحـله را بـه ایـن خـاطـری یـک جـا نـموده ایـم: (۱) رقـم هـای محـدود هـمانـند، بـرای هـر 
دو مـــرحـــله وجـــود دارنـــد. (۲) در مـــیان ایـــن دو مـــرحـــله از دیـــد زمـــانـــی و فـــرهـــنگی تـــداوم وجـــود 
دارنــــد. (۳) الــــبته ایــــن امــــر روشــــن اســــت کــــه تــــفاوت گــــذاری مــــیان مــــرحــــله اول و دوم در درک 
درسـت انـکشاف هـای در مـونـدیـکگ ضـرور بـود. الـبته بـدون شـک چـنین جـدایـی بـرای شـناخـت 
مــناســبت هــای بــیرونــی نــیز ضــرور اســت. (۴) تــشخیص مــناســبت هــای بــیرونــی بــرای مــرحــله 
هـای اول و دوم، بـا دیـگر مـرحـله هـای تـفاوت آشـکاری دارد. بـا آن هـم، بـا وجـود یـکجا سـازی 
داده هـا و شـاهـد هـا از ایـن دو مـرحـله، یـگانـه نـمایـٔه ایـن پـیونـد بـیرونـی، بـا فـرهـنگ بـلوچسـتان 

شمالی در وادی کویته نشانی شده است.
از دیــد ســنتی، بــررســی هــای مــقایــسه یــی پــیونــد نــزدیــک بــا اثــر هــای کــلی گــل محــمد ( ده گــل 
محـمد. طـرزی) دوم - چـارم ( شـکل سـوم ۵۲ الـف) را بـا مـونـدیـگ اول و دوم نـشان مـی دهـد.
(کـاسـال، ۱۹۶۱، دالـس، ۱۹۶۵، مـغول، ۱۹۷۰). در ایـن جـا پـیونـد دو سـو را مـیان مـونـدیـگک 
اول و دوم و تــنها ده گــل محــمد ســوم - پنجــم را مــی نــمایــد. نــادیــده گــرفــنت ده گــل محــمد دوم، 
بــر پــایــٔه شــناخــت تــیغ فــلزی خنجــری اســت کــه در ده گــل محــمد ســوم، بــه دســت آمــده اســت. 
الــبته در ایــن زمــینه تــوتــه هــایــی از کــاســٔه ســنگ رخــام ســپید و خــصوصــیت هــای ظــرف هــا نــیر 
مـهم اسـت. ده گـل محـمد سـوم و چـارم، بـر اسـاس ظـرف هـایـی سـیاه بـر سـطح سـرخ لـشم بـا 
هـمان نـقش هـای مـثلث کـه در مـونـدیـگک اول ۳-۵ دیـده شـد، مـشخص مـی گـردیـد. ایـن ظـرف 
هـا بـار اول در ده گـل محـمد دوم دیـده شـده و بـه ده گـل محـمد سـوم، بـه اوجـش دسـت یـافـت و 
تـا ده گـل محـمد چـارم ادامـه یـافـت. ده گـل محـمد سـوم و چـارم، بـا حـضور مـقدار زیـاد ظـرف 
هـای دسـتساز کـه شـباهـت زیـادی بـا مـونـدیـگک اول و دوم دارنـد، نـیز شـناخـته شـده انـد. امـا، 
ایـن مـناسـبت هـای دوجـانـبه بـا نـظر فـیرسـرویـس ( ۱۹۵۶) کـه بـه ایـن بـاور اسـت کـه ظـرف هـای 
ده گــــل محــــمد چــــارم بــــا  ظــــرف هــــای دمــــب ســــعادت Damb Sadaat، اول، هــــمانــــندی دارد 
(شـکل سـوم ۵۲الـف) بـا جـنجال رو بـه رو شـده اسـت. فـیرسـرویـس، اسـتدالل اش را مـبنی بـر 
هـمانـند سـازی بـا ده گـل محـمد چـارم بـا دمـب سـعادت اول، بـر پـایـٔه تـداوم گـونـه هـای هـمانـند 
در هـر دو جـای، بـنا نـهاده اسـت. امـا کـاوشـگران دیـگر (مـغول، ۱۹۷۰: ۲۶۴-۶) بـه ایـن بـاور 
انـــد کـــه حـــضور ایـــن شـــیوه در دمـــب ســـعادت اول چـــنان نـــاچـــیز اســـت کـــه بـــتوان گـــفت کـــه ایـــن 
مجــموعــه نــمایــانــگر یــک مــرحــلٔه مــهم رشــد فــرهــنگی بــعدی اســت. از ســوی دیــگر هــنگام مــرحــلهٔ 
دمـب سـعادت اول، شـیوه هـای جـدیـد و مـتعددی بـه مـیان آمـده انـد کـه آن را بـه صـورت روشـن 
از ده گــل محــمد چــارم، تــمیز مــی دهــد. چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه بــر اســاس شــاهــد هــای بــه 
دسـت آمـده روشـن گـردیـده اسـت کـه دمـب سـعادت اول، بـه روشـنی بـا ده گـل محـمد چـارم، بـه 
ویـژه از دیـد مـحتوا، فـرق دارد. از سـوی دیـگر ده گـل محـمد چـارم، بـا حـضور ظـرف هـایـی بـا 
نــقش هــای دو رنــگ و یــا چــند رنــگ، بــه صــورت مــشخص شــناخــته مــی شــود. ایــن ظــرف هــای 
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ظــریــف چــرخــساز از گــل زرد ســرخــیدار بــا نــقش هــای هــندســی روشــن بــا رنــگ هــای ســیاه و 
سـرخ، سـاخـته شـده و بـه نـام ظـرف هـای  چـند رنـگه کِـچی بِــگ Kechi Beg  یـاد مـی گـردنـد 
(فـیرسـرویـس، ۱۹۵۶: ۲۵۹) بـه شـدت تـمام شـیوهٔ جـالـب بـه شـمار مـی رونـد. بـسیاری از نـقش 
و نـگار هـای ظـرف هـای کـچی بـگ، هـمانـندی نـزدیـکی بـا تـوتـه هـای دو رنـگی کـه در مـونـدیـگک 
اول ۵، یـــافـــت شـــده انـــد دارنـــد. هـــم چـــنان شـــباهـــت اســـاســـی مـــیان ایـــن اثـــر هـــا و ظـــرف هـــای 
دورنـــــگی کـــــه در امـــــری اول الـــــف - پ، در وادی ســـــند، بـــــه دســـــت آمـــــده انـــــد دیـــــده مـــــی شـــــود. 
(کـاسـال، ۱۹۶۴). شـیوه نـقاشـی در کـچی بـگ، هـمانـندی بـا امـری دارنـد، امـا، در هـمین حـال 
خـصوصـیت هـای خـویـش را هـم دارنـد. ایـن امـکان را نـمی تـوان از نـظر دور داشـت کـه ظـرف 
هـــایـــی بـــا نـــقش هـــای دو رنـــگه کـــه در مـــونـــدیـــگک اول ۵، یـــافـــت شـــده انـــد بـــه صـــورت واقـــعی از 
کـچی بـگ بـوده بـاشـند تـا امـری، یـا ایـن کـه کـچی بـگ خـود پـیونـد و عـملکرد مـتقابـل را بـا ظـرف 
هــای دو رنــگی کــه در وادی ســند بــه دســت آمــده انــد، (امــری و ســوتــی Sothi)، داشــته انــد. 
پـــیونـــد دیـــگر ظـــرف هـــا را بـــا وادی ســـند، اگـــر چـــی بـــه صـــورت کـــمی، مـــی تـــوان بـــه وســـیلٔه دو    
تـوتـه یـی کـه از مـونـدیـگک اول ۴-۵، بـه دسـت آمـده انـد، بـرقـرار سـاخـت. هـر دو تـوتـه مـربـوط بـه 
کــوزهٔ دهــان گــشاد کــلولــه انــد کــه  فــیته هــای افــقی در ســاحــٔه گــردن آن هــا نــقش یــافــته انــد و 
یـــکی از فـــیته هـــا دارای خـــوشـــٔه چســـپیده یـــی مـــی بـــاشـــد. هـــر دو تـــوتـــه تـــا انـــدازه یـــی بـــا ظـــرف 
هــای کــوت دیــجیان ( خــان، ۱۹۶۵، مــغول، ۱۹۷۰:۳۰۰) از وادی ســند، هــمانــند انــد. در کــنار 
ایـن مـواز هـای محـدود، بـه صـورت عـموم نـا هـمانـندی هـای روشـنی در مـورد بـخش زیـاد ظـرف 
هــــایــــی کــــه بــــه مــــونــــدیــــگک اول و دوم و ده گــــل محــــمد ســــوم و چــــارم نســــبت داده شــــده انــــد، بــــا 
ســاحــه هــایــی کــه در وادی ســند ثــبت شــده انــد، وجــود دارد. بــا وجــود آن کــه اهــمیت دقــیق ایــن 
مـــوازی هـــا بـــایـــد روشـــن گـــردنـــد، چـــنین بـــه نـــظر مـــی آیـــد کـــه یـــک انـــدازه پـــیونـــد دو جـــانـــبه مـــیان 
افـــغانســـتان جـــنوبـــی و وادی ســـند در هـــنگام مـــیانـــٔه هـــزارهٔ چـــارم پـــیش از عـــیسا وجـــود داشـــته 
اسـت.( نـگاه کـنید دالـس، ۱۹۷۳:۱۵۹ بـرای دریـافـت درسـت تـاریـخ ظـرف هـای کـوت دیـجی و 
امـری). ظـرف هـا نـشان مـی دهـد کـه پـیونـد مـتقابـل فـرهـنگی تـا فـاصـلٔه دور بـیش از ۸۰۰ ک.م. 
یــــا هــــمان دوریــــی کــــه مــــیان ســــرچــــشمٔه ســــنگ الجــــورد، در شــــمال افــــغانســــتان و آنــــی کــــه در 
مـونـدیـگک اول بـه دسـت آمـده، بـوده اسـت. ( هـم چـنان یـک مهـرهٔ الجـوردی در امـری اول ثـبت 
شــده اســت). وجــود چــنین پــیونــد مــتقابــل، بــا ســاحــه هــای بــاســتانــشناســی در بــلوچســتان کــه 
هــنوز آگــاهــی زیــادی در مــورد شــان وجــود نــدارد، تــقویــت خــواهــد شــد. ( نــگاه نــمایــید، دالــس، 

۱۹۶۵، فیرسرویس، ۱۹۷۱ و مغول، ۱۹۷۰، برای بحث بیش تر)
 تــپٔه یــحیا ( ملــبرگ - کــارلــوســکی، ۱۹۷۰) در غــرب افــغانســتان و در شــرق ایــران نــزدیــک تــریــن 
کـاوشـگاه مـی بـاشـد کـه از دیـد زمـانـبندی بـا مـونـدیـگک، قـابـل مـقایـسه اسـت. بـا آن هـم چـنین بـه 
نـظر مـی رسـد کـه اسـکان در هـزارهٔ چـارم پـیش از عـیسا در ایـن جـا ( مـرحـلٔه چـارم و پنجـم ) 
هــــیچ شــــباهــــتی بــــا اثــــر هــــایــــی کــــه در افــــغانســــتان بــــه دســــت آمــــده انــــد، نــــدارنــــد. بــــه راســــتی،        
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مـی تـوان بـرخـی هـمانـندی هـای اسـاسـی را در مـیان نـقاشـی هـا، در بـخش ظـرف هـای یـافـت، 
امـا، ایـن هـا داده هـای قـناعـت بـخش بـرای پـیونـد دو جـانـبه نـمی بـاشـد و مـمکن نـتیجه کـمبود 
شـیوه هـای اسـاسـی بـوده بـاشـد کـه بـه وسـیلٔه مخـزن شـکل هـای هـندسـی بـه نـمایـش گـذاشـته 
شــده انــد.( بــا چــی راه هــایــی یــک مــثلث کــشیده مــی شــده اســت). یــگانــه پــیونــد بــا افــغانســتان 
حـــضور و وجـــود ســـنگ الجـــورد مـــی بـــاشـــد.( ایـــن را مـــیدو در ســـال ۱۹۷۳: ۱۹۴، یـــادداشـــت 
نـــموده اســـت، امـــا، ملـــبرگ - کـــارلـــوســـکی گـــپی در مـــورد نـــزده اســـت). تـــا آن گـــاهـــی کـــه مـــا بـــه 
شاهد های تازه یی دست نیابیم، سخن زدن از این گونه رابطٔه فرهنگی زود از وقت است.

�

شــکل ســوم.۵۲ :(الــف) خــصوصــیت هــای شــیوه هــای ابــزار هــای دســتساز در وادی کــویــته: 
(۱) ده گل محمد اول و دوم، (۲) ده گل محمد سوم، (۳) دمب سعادت اول.   
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�
شـــکل ســـوم.۵۲: (ب) :خـــصوصـــیت هـــای شـــیوه هـــای ابـــزار دســـتساز در وادی دمـــب ســـعادت 
دوم: (۱-۵) ظــــرف هــــا، (۶،۸-۹) پــــیکره هــــای زنــــان، (۱۰) مهــــر هــــای گــــلی، (۱۱) خــــانــــٔه گــــلی 
(۱۲) کــارد بــرونــزی (۱۳) ( قــاشــقک اســتخوانــی) (۱۴) چــمچه گــلی (۱۵) کــاســه هــای ســنگی 

از رخام سپید.
 

یـــک مـــیل عـــمومـــی را مـــی تـــوان بـــا مجـــموع هـــای فـــرهـــنگی نـــمازگـــاه دوم تـــرکمنســـتان شـــوروی 
بـامـونـدیـگک اول ـ دوم ( مـغول، ۱۹۷۰: ۳۵۸) دیـد. امـا، مـسالـه ایـن هسـت کـه مـوقـعیت هـزارهٔ 
چـارم / آغـاز چـارم پـیش از عـیسا کـه فـرهـنگ فـلزی در تـرکمنسـتان رواج داشـت بـا مـونـدیـگک، 
بـــیش تـــر نـــاســـازگـــاری را نـــشان مـــی دهـــد تـــا هـــمانـــندی. یـــک هـــمانـــندی اســـاســـی را مـــی تـــوان 
مـیان گـروه هـای گـونـه گـون دسـتساز هـای دیـد ( ابـزار سـنگی، مـعماری، مهـره هـای و دیـگر و 
دیــــگر…). مــــمکن بــــخش زیــــاد ایــــن هــــمانــــندی مــــحصول مــــحیط هــــمسان  و واکــــنش بــــومــــی - 
اجـتماعـی - اقـتصادی در حـال و وضـعی بـاشـد کـه بـه وسـیلٔه شـیوهٔ زنـده گـی اسـکان زراعـتی 
بـــــا در نـــــظر داشـــــت هـــــمانـــــندی مـــــحیطی، بـــــر مـــــردم تحـــــمیل شـــــده انـــــد. از ســـــوی دیـــــگر ســـــنت 
ظـرفـسازی اگـر بـه صـورت کـامـل ایـن امـر را در نـظر بـگیریـم، بـه شـدت از هـم فـرق دارنـد. ایـن 
امـــر روشـــن هســـت کـــه ظـــرفـــسازی نـــمی تـــوانـــد هـــمان انـــدازه هـــمانـــندی را کـــه در بـــلوچســـتان 
دیـدیـم، بـازتـاب دهـد. بـه اهـمیت ایـن تـفاوت هـا نـمی تـوان تـوجـه نـمود، بـدون نـگاه بـه هـمانـندی 
ظـــرف هـــایـــی کـــه آن هـــا را مـــربـــوط بـــه مـــونـــدیـــگک ســـوم و نـــمازگـــاه ســـوم، دانســـتیم. بـــا آن هـــم 
شـــاهـــد هـــای بـــه دســـت آمـــده نـــشان مـــی دهـــند کـــه شـــیوهٔ فـــرهـــنگ نـــمازگـــاه دوم، پـــیونـــد/ رابـــطه 
مــتقابــل بــیش تــری بــه شــمالشــرق ایــران ( حــصار Hisar)، نســبت بــه آن چــی در افــغانســتان 
دیـــده شـــده انـــد، دارد و از ایـــن رو در ایـــن جـــا نـــمی تـــوان آن را بـــه بـــحث گـــرفـــت ( نـــگاه کـــنید 

موسون و سریانیدی، ۱۹۷۲، برای بحث همه جانبٔه این فرهنگ مهم.)
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موندیگک: مرحلٔه سوم
رابـطه/ پـیونـد خـارجـی مـونـدیـگک سـوم و هـمانـندی آن بـا قـلعٔه سـید اول تـا چـارم، را مـی تـوان 
در چــارچــوب ایــن امــر بــا بــلوچســتان و وادی ســند دیــد. خــالف مــرحــله هــای پــیشین، مــناســبت 
هـای خـارجـی مـرحـله هـای بـعدی را مـی تـوان بـا بـرخـی از انـکشاف هـای فـرهـنگی تـرکمنسـتان 
مـشاهـده نـمود. بـخش زیـاد ایـن پـیونـد هـای خـارجـی بـر پـایـٔه هـنر ظـرفـسازی و بـه ویـژه حـضور 
ظـــرف هـــایـــی از بـــلوچســـتان و وادی ســـند در مـــونـــدیـــگک و قـــلعٔه ســـید، نـــی بـــرعـــکس آن دیـــده    
مـی تـوانـیم. خـالف ایـن امـر، پـیونـد بـا تـرکمنسـتان بـر پـایـه هـمانـندی در شـیوه نـقاشـی بـر ظـرف 

های بومی استوار است.
در مــونــدیــگک و قــلعٔه ســید ایــن نــوع ظــرف هــای بــلوچســتان را مــی تــوان تــشخیص داد: ظــرف 
هــــای ده گــــل محــــمد کــــه نــــقش هــــای ســــیاه بــــر گــــل ســــرخ لــــشم دارنــــد، ظــــرف هــــای رنــــگ شــــده   
فــیض محــمد، ظــرف هــای دو رنــگ یــا چــند رنــگ کــچی بــگ، ظــرف هــای تــر کــویــته، ظــرف هــای 
ســیاه بــر گــل زرد ســرخــیدار نــال. بــه جــز از ظــرف هــای نــال، هــمه ظــرف هــای دیــگر بــه وادی 
کـویـته در شـمال بـلوچسـتان تـعلق دارنـد. در کـنار ایـن امـر، هـمانـندی آشـکاری شـکل و تـزیـین 
هـمه کـاسـه بـا ظـرف هـای وادی کـویـته کـه فـیرسـرویـس آن هـا راDS1 نـام گـذاره نـموده اسـت، 
دیـده مـی تـوانـیم. در مـونـدیـگک در زمـان DS1 بـود کـه ٫٫ظـرف هـای کـویـته،، دیـده شـدنـد. در 
حـــقیقت امـــر مـــونـــدیـــگک ســـوم، قـــلعٔه ســـید اول تـــا پنجـــم و DS1 چـــنان بـــا هـــم هـــمانـــند انـــد کـــه   
مـی تـوان آن هـا را حـاصـل یـک مـجتمع فـرهـنگی دانسـت. مـوازی هـا و پـیونـد هـایـی را بـا دیـگر 
بـــخش هـــای بـــلوچســـتان مـــی تـــوان دیـــد.(نـــگاه کـــنید مـــغول، ۱۹۷۰، ۱۹۷۵الـــف، فـــیرســـرویـــس، 
۱۹۷۱). امـــا هـــیچکدام، تـــا جـــایـــی کـــه آگـــاهـــی وجـــود دارنـــد، بـــه انـــدازهٔ اثـــر هـــای مـــادی وادی 
کــویــته هــمانــند نیســتند. دو تــاریــخگذاری درســت کــاربــن ـ ۱۴، نــمایــشگر ۳۱۵۰ و ۳۱۰۰ پــیش 

از عیسا برای DS1 در دست اند.( فیرسرویس، ۱۹۷۱:۳۹۵).
ابــــزار دســــتساز نــــشان مــــی دهــــند کــــه رابــــطه مــــتقابــــل بــــا وادی ســــند بــــا مــــقایــــسٔه بــــلوچســــتان، 
بـسیار کـم و نـادر بـوده اسـت. در مـونـدیـگک و DS1، نـمونـه هـایـی از کـوزه هـای کـلولـه بـا گـردن 
کـــوتـــاه و لـــبه هـــای قـــات خـــورده کـــه فـــیته هـــای ســـاده افـــقی بـــر آن نـــقش یـــافـــته انـــد، هـــمانـــندی 
زیـادی بـا ظـرف هـای کـوت دیـجیان کـه در مـرحـله هـای ابـتدایـی اسـکان یـافـت شـده انـد دارد: 
کــــوت دیــــجیان (خــــان، ۱۹۶۵)، هــــراپــــه (مــــغول، ۱۹۷۰)، امــــری (مــــغول، ۱۹۷۰)، گــــومــــله دوم و 
ســـــــــوم ( دانـــــــــی، ۱۹۷۰-۷۱، مـــــــــغول، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴ الـــــــــف) جـــــــــلیلپور دوم ( مـــــــــغول،۱۹۷۲ ب، 
۱۹۷۴ب) و سـرای خـالـه Sarai Khola دوم ( مـغول، ۱۹۷۲ الـف). هـم چـنان ٫٫ظـرف هـای 
تــر ،، بــه صــورت روشــن در وادی ســند در مــرحــله هــای ابــتدایــی و مــونــجودارو (مــغول، ۱۹۷۰، 
گـــومـــله دوم (دانـــی، ۱۰۷۰-۷۱) و جـــلیلپور دوم (مـــغول، ۱۹۷۲ب، ۱۹۷۴ب). در کـــنار ایـــن هـــا 
تــعداد زیــاد ظــرف هــای دورنــگ و یــا چــند رنــگ کــه در مــونــدیــگک و قــلعٔه ســید دیــده شــده انــد، 
هــــمانــــندی زیــــادی بــــا امــــری دارنــــد. ایــــن مــــهم هســــت کــــه تــــوجــــه کــــنیم کــــه بــــسیاری نــــقش هــــای 
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نــصواری بــر ســپید کــه در گــومــله دوم ثــبت شــده انــد بــا ظــرف هــای کــویــته هــمانــند انــد. پــیکره 
هــای زن کــه در قــلعٔه ســید دیــده شــده انــد شــباهــت شــگفت انــگیزی بــا آن هــایــی کــه در گــومــله 
دوم یــافــت شــده انــد دارنــد تــا مــونــدیــگک ســوم. ایــن گــونــه پــیکره هــا در جــلیلپور دوم نــیز یــافــت 
شـده انـد. در جـلیپور تـعداد زیـاد مهـره هـای سـنگ الجـورد یـافـت شـده انـد کـه یـک نـمونـه هـم در 
سـرای خـالـٔه دوم (حـلیم، ۱۹۷۲) دیـده شـده اسـت. بـا آن کـه شـاهـد هـای کـمرنـگی وجـود دارنـد، 
امـــا، ایـــن خـــردمـــندانـــه اســـت کـــه بـــه ایـــن نـــتیجه بـــرســـیم: رابـــطه و پـــیونـــد دو جـــانـــبه مـــیان جـــنوب 

افغانستان و وادی سند، وجود داشته است.
شهـر سـوخـتٔه اول، در سیسـتان ایـران، یـگانـه جـای نـزدیـک و مسـتقیمی اسـت کـه اثـر هـایـی را 
در مـــورد غـــرب افـــغانســـتان مـــی تـــوان در آن یـــافـــت.(تـــوچـــی، ۱۹۶۹، ملـــبرگ - کـــارولـــوســـکی و 
تــوچــی، ۱۹۷۳). بــا انــدوه کــه ایــن مــرحــله تــنها بــه صــورت محــدود بــررســی شــده اســت. بــا آن 
هـم، ظـرف هـایـش بـه ٫٫ ظـرف هـای کـویـته،، کـه در مـونـدیـگک سـوم ۵-۶، قـلعٔه سـید مـرحـلٔه اول 
تــا پنجــم و دمــب ســعادت اول، بــه ثــبت رســیده انــد، شــباهــت و هــمانــندی دارنــد. هــم چــنان ایــن 
ظــرف هــا هــمانــندی آشــکاری بــا اثــر هــای نــمازگــاه ســوم در تــرکمنســتان کــه در مــونــدیــگک هــم 
دیـده شـده اسـت دارد.(شـکل سـوم. ۵۴، سـوم. ۵۵). کـهنسالـی شهـر سـوخـته بـه پـایـان هـزارهٔ 
چــارم پــیش از عــیسا مــی رســد.(مــیدو، ۱۹۷۳:۱۹۷، پــیپرنــو، و تــوچــی، ۱۹۷۵:۱۸۷) و بــه ایــن 
گــونــه بــا DS1  هــمعصر مــی بــاشــد. در شهــر ســوخــتٔه اول، یــک تــعداد کــمی ظــرف هــای رنــگ 
شــدهٔ خــاکســتری کــه بــا ظــرف هــای نقشــدار فــیض محــمد در وادی کــویــته قــابــل مــقایــسه انــد، 
دیـــــده شـــــده اســـــت.(ملـــــبرگ - کـــــارلـــــوســـــکی و تـــــوچـــــی، ۱۹۷۳: ۴۰). جـــــنوب شهـــــر ســـــوخـــــته در 
بـلوچسـتان ایـران بـرابـر بـا َدور بـامـپور Bampur، مـی بـاشـد.(دی کـاردی، ۱۹۷۰). تـعداد کـم 
اثــر هــایــی کــه از دوران اولــین اســکان ( اول ـ دوم) بــه دســت آمــده انــد، حــضور مــوازی را بــا 
اثــر هــایــی در مــونــدیــگک ســوم، مــی نــمایــانــند. امــا، ایــن نــمونــه هــا چــنین کــوچــک و کــم انــد کــه 

سخن زدن از هرگونه خط موازی پیش از وقت است.

�
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شکل سوم ۵۳ (الف) : پالن اسکان در دمب سعادت دوم.

�
شکل سوم ۵۳ (ب: ( ظرف ها در دمب سعادت دوم.

�
شــکل ســوم. ۵۳ (پ) : ٫٫ پــیکره هــای ٫٫خــدامــادر ژوب،،: (۱) دمــب ســعادت ســوم،(۲) تــپهٔ 
ده مـورزی دوم الـف،(۳ ) سـر جـنگل سـوم(؟)،(۴) مـونـدیـگک چـارم ۱ پـریـانـو غـونـدی ـ تـپٔه پـریـان 

ـ،(۶) دبر کوت ـ قلعه یا دژ سنگی ـ.

�
.Geoksyur شکل سوم ۵۴ : نمازگاه ظرف های از گیوکسیر
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�
شـــکل ســـوم: ۵۵ (الـــف: ( مـــقایـــسٔه ظـــرف هـــای نقشـــدار از نـــمازگـــاه ســـوم (۱-۶) و مـــونـــدیـــگک 

سوم ۷-۱۲ ))

�
شـکل سـوم: ۵۵ (ب: ( مـقایـسه ظـرف هـای نقشـدار، مهـر هـا و پـیکره هـایـی از دمـب سـعادت 

دوم (۱-۷) و ۱۵ )-۲۱) و نمازگاه سوم ۸ )-۱۴ و ۲۸-۲۲).

 دور تـــــر از غـــــرب در تـــــپٔه یـــــحیا، وجـــــود ظـــــرف هـــــا نـــــمایـــــشگر ایـــــن واقـــــعیت انـــــد کـــــه یـــــک ســـــنت 
فـرهـنگی بـیگانـه و بـدون پـیونـد، حـضور مـی یـابـد. چـند تـا از نـمونـه هـای مـوازی کـه آشـکار انـد 
در مـرحـله هـای پنجـم الـف و چـارم پ، دیـده مـی شـونـد. مـرحـلٔه پـنج الـف بـیانـگر پـدیـدار شـدن 
یــک شــیوهٔ نــو ظــرف هــا کــه در وجــود رنــگ ســرخ / ســیاه بــر ظــرف هــای خــاکســتری و ســیاه بــر 
ظـرف هـای لـشم قـیماقـی/ سـرخ کـه هـمانـندی نـزدیـکی بـا بـامـپور اول ـ دوم دارنـد، مـی بـاشـد.
( مـیدو، ۱۹۷۳: ۱۹۵) و هـم چـنان شـباهـتی بـا مـونـدیـگک سـوم دارنـد. مـرحـلٔه چـارم پ، بـا آن 
کـه تـفاوت بـرابـر دارد، در آن هـا مـی تـوان تـوازی قـابـل پـذیـرش یـافـت. تـعداد کـمی ظـرف هـایـی 
از ایـن مـرحـله، نـقش هـای هـندسـی بـا رنـگ سـیاه بـر سـرخ، گـل زرد سـرخـیدار، یـا خـاکسـتری 
هـمانـند بـمپور دوم ـ سـوم داشـته انـد. بـرخـی از آن هـایـی کـه رنـگ سـرخ بـر گـل زرد سـرخـیدار 
داشـته انـد، هـمانـندی نـزدیـکی بـا شهـر سـوخـتٔه اول و هـم چـنان مـونـدیـگک سـوم، دارنـد. مـوازی 
دقـــیق تـــر را مـــی تـــوان در مـــیان ظـــرف هـــای خـــاکســـتری نقشـــدار کـــه شـــباهـــت بـــا ظـــرف هـــای 
نقشــدار فــیض محــمد در بــلوچســتان دارنــد، دیــد. ظــرف هــای خــاکســتری حــضور بــیش تــر در 
مـرحـلٔه چـارم ب، مـی یـابـند. اثـر قـابـل تـوجـه دیـگری کـه در چـارم پ، یـافـت شـده اسـت کـاسـه یـی 
دارای دیــوار هــای مســتقیم دو رنــگه مــی بــاشــد. ایــن اثــر بــه آن ظــرف هــایــی کــه در ُسهــر دمــب 
Sohr - Damb، در بــلوچســتان مــرکــزی یــافــت شــده و بــه ســنت ظــرفــسازی شــیوه نــال پــیونــد 
دارد، شــباهــت دارد.(دی کــاردی، ۱۹۶۵). ایــن را بــایــد یــادآور شــد کــه یــک تــوتــه ظــرف کــه بــه 
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شــیوهٔ امــری تــعلق دارد در ســطح یــا روی زمــین تــپٔه یــحیا یــافــت شــده اســت. مــرحــلٔه چــارم تــپهٔ 
یـحیا، بـر اسـاس ابـزار دسـتسازی ( لـوحـه هـای پـیش از ایـالمـی Proto-Elamite دوره یـی 
کـــه مـــیان ۳۴۰۰ تـــا ۲۵۰۰، پـــیش از عـــیسا در زمـــین بـــاروری بـــه ویـــژه بـــین النهـــریـــن یـــا عـــراق 
کـــــنونـــــی بـــــوده اســـــت. ُمهـــــر هـــــای اســـــتوانـــــه شـــــکل گـــــلی، ظـــــرف هـــــای چـــــند رنـــــگ، جـــــمده نـــــصر         
Jemdat Nar والیـــتی در بـــابـــل ـ عـــراق کـــنونـــی طـــرزی ـ و کـــاســـه هـــای دارای لـــبٔه قـــاتـــی) بـــه 
پـایـان هـزارهٔ چـارم پـیش از عـیسا، تـعلق دارد. بـا آن کـه ایـن هـا نـمایـانـگر پـیونـد هـای کـمی بـا 
جـنوب افـغانسـتان را در بـر دارد، امـا، نـمی تـوان از رابـطٔه گسـترده یـی سـخن زد. تـپٔه یـحیا بـا 

آن جای پر اهمتی است، اما، به بخش غربی فرهنگ وابسته به موندیگک تعلق دارد.
خـالف مـرحـله هـای پـیشین، بـرخـی از انـکشاف هـای مـهم را مـی تـوان مـیان فـرهـنگ هـایـی کـه 
زیـــر نـــام نـــمازگـــاه ســـوم تـــرکمنســـتان و مـــونـــدیـــگک ســـوم، ثـــبت شـــده انـــد، دیـــد. بـــه راســـتی خـــط   
دیـد بـر ایـن هـمانـندی هـا بـه نـمونـه هـای شـرحـگرانـه یـی مـتمرکـز اسـت کـه ایـن سـاحـٔه بـزرگ و 
گسـترده را در بـر مـی گـیرد. ( تـوچـی،۱۹۷۳، ملـبرگ - کـارلـوسـکی و تـوچـی، ۱۹۷۳). پـیش تـر 
چـــنین فـــکر مـــی شـــد کـــه نـــمازگـــاه ســـوم نـــمایـــانـــگر یـــک جـــدایـــی و دوری روشـــن بـــا ســـنت هـــای 
فــرهــنگیی دارد کــه در نــمازگــاه اول ـ دوم، بــه دســت آمــده بــودنــد. بــا آن هــم، تــازه تــریــن شــاهــد 
نـشان مـی دهـد کـه بـر عـکس، ایـن مـر تـدوام را بـا انـکشاف هـا در مـرحـله هـای پـیشین نـشان 
مــی دهــد.(مــاســون و ســریــانــیدی، ۱۹۷۲: ۷۵- ۹۶). بــر اســاس ظــرف هــا بــه صــورت مــعمول 
یـک تـقسیمبندی بـه شـکل گـروه غـربـی صـورت گـرفـت کـه بـه اثـر هـای                  کـارا - دپ 
Kara - depe، پــــیونــــد دارد و هــــم چــــنان گــــروه شــــرقــــی کــــه بــــه کــــاوشــــگاه هــــای گــــیوکــــسیری 

مربوط است.
کــــاوشــــگاه هــــای تــــرکمنســــتان غــــربــــی در وجــــود ظــــرف هــــایــــی کــــه رنــــگ نــــصواری بــــر گــــل زرد 
ســرخــیدار، یــا ظــرف هــای ســرخ و بــه صــورت نــادر ظــرف هــای ســرخ لــشم کــه چــند رنــگ بــر آن 
هـا کـار شـده انـد، تـشخیص داده مـی شـونـد. بـخش زیـاد ایـن ظـرف هـا بهـره بـرداری از نـقش 
هــای بــا چهــره هــای جــانــداران مــی بــاشــد، الــبته، بــه صــورت نــادر مــی تــوان نــمونــه هــایــی را بــه 
تـنهایـی و یـا تـرکـیبی از نـقش هـای هـندسـی دیـد. بـا آن هـم شـیوهٔ هـندسـی تـزیـین بـا ٫٫ ظـرف 
هــای کــویــته،، هــمانــندی نــدارنــد، امــا، حــضور نــقش هــای جــانــداران آن را در خــط مــقایــسه بــا 
دوره هــــای حــــصار Hissar و ســــیالــــک، در شــــرق و غــــرب ایــــران قــــرار مــــی دهــــد. ظــــرف هــــای 
سـرخ لـشم و چـند رنـگه تـنها در وجـود تـزیـین هـندسـی دربـند هسـتند. بـرای بـار اول مهـر هـا در 
دورهٔ تــرکمنســتان دیــده شــده و در خــط اســتفاده ســنگ رخــام ســپید بــرای ســاخــت کــاســه هــا، 
مهـره هـا، پـیکره هـا و دیـگر ابـزار هـای دسـتساز افـزایـش قـابـل تـوجـه صـورت مـی گـیرد. پـیکره 
هــای زنــان بــسیار کــمیاب انــد ولــی مــی تــوانــند مــقایــسٔه قــابــل تــوجــه را بــا پــیکره هــای زنــان در 
افـغانسـتان، بـه مـیان بـیاورنـد. ایـن هـا نشسـته انـد و چهـره هـای شـان نـمادی کـه گـویـی بـه اثـر 
٫٫ چـندک و نـیشگون،، بـه مـیان آمـده بـاشـند، در دارنـد. در ایـن روی هـا مـی تـوان چـشم هـا 
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و بـینی هـای بـزرگ دیـد. بـرخـی از ایـن پـیکره هـا بـدون سـر، بـازو و یـا پسـتان یـافـت شـده انـد: 
آنـانـی کـه سـر دارنـد، دارای آرایـش مـوی مـورد تـوجـه مـی بـاشـند. در ایـن جـا پـیکره هـای مـرد 

به صورت نادر یافت شدند.
کـاوشـگاه هـای شـرقـی یـا گـیوکـسیر، بـه صـورت مـعمول بـیانـگر مـتفاوت بـا کـاوشـگاه هـای غـرب 
بــوده و بــه شــکل مســتقیم بــا اثــر هــای مــادی فــرهــنگی افــغانســتان، قــابــل مــقایــسه انــد. بــخش 
زیــاد ظــرف هــا در ایــن جــا لــشم و از گــل زردگــالبــی رنــگ در حــالــی کــه بــا نــقش هــای هــندســی 
رنـگ سـیاه و سـرخ، تـزیـین یـافـته انـد مـی بـاشـند(شـکل سـوم۵۴، ۳.۵۵). نـقش هـای جـانـداران 
در ایـن جـا نـاشـناخـته نیسـتند امـا، بـه شـدت نـاچـیز انـد و بـا اسـلوب بـسیار ظـریـف. مـهم تـریـن 
نـــقش مشـــترک در ایـــن جـــا، یـــک صـــلیب ســـرخ روشـــن بـــا اســـلوب هـــای مـــختلف کـــه بـــه وســـیله 
عـــنصر هـــای هـــندســـی درشـــت ســـیاه رنـــگ مـــحاصـــره شـــده انـــد، مـــی بـــاشـــد. نـــقش هـــا بـــسیار 
بـزرگ انـد و بـه صـورت مـعمول تـمام سـطح آرایـش شـده را در بـر مـی گـیرنـد. ایـن نـقش هـا بـا 
ان کــه بــه وســیله چــند رنــگی شــناخــته مــی شــند، بــه شــدت بــا آن هــایــی کــه در ٫٫ ظــرف هــای 
کــویــته،، یــافــت شــده انــد، شــباهــت دارنــد. ظــرف هــای لــشم ســرخ کــه تــزیــین نــیافــته انــد و هــم 
چـنان ظـرف هـای خـاکسـتری صـیقل شـده بـه مـقدار کـمی یـافـت شـده انـد. یـکی از ایـن کـاسـه 
هـــای خـــاکســـتری یـــک پـــیالـــٔه پـــایـــه دار بـــود کـــه در مـــونـــدیـــگک و دمـــب ســـعادت هـــم، یـــافـــت شـــده 
اسـت. در هـر دو کـاوشـگاه هـای شـرق و غـرب، بـخش زیـاد کـاسـه هـای تـزیـنی بـه شـکل کـاسـه 
نـیمکره یـی بـوده در بـرخـی مـورد هـا زورق مـانـند مـی بـاشـند. چـند تـا کـاسـه آبـنوشـی نـیز یـافـت 
شــده انــد. در هــر دو ســاحــه، ظــرف هــا دســتساز درســت، ادامــه داشــته انــد. تــفاوت جــالــب بــا 
ظـرف هـای مـونـدیـگک ایـن هسـت کـه تـنها در دوران نـمازگـاه سـوم، اولـین ظـرف هـای چـرخـساز 

نشانی شده است، ناسازگاری و تضاد آشکار با ظرف های چرخساز افغانستان.
در مــیان کــاوشــگاه هــای شــرقــی تــعداد زیــادی از گــور هــا ردیــابــی شــده انــد کــه در گــنبد هــای 
دایـره یـی کـه از خشـت خـام سـاخـته شـده بـودنـد، قـرار داشـته انـد. هـم چـنان گـور هـای سـاده 
یــی بــه شــکل چــقوری در ســاحــه هــای داخــل نــشیمنگاه مــردم دیــده شــده انــد کــه بــا گــور هــای 
بــیرون از تــپٔه اصــلی در تــضاد قــرار دارنــد.(مــونــدیــگک تــپٔه پ ؟). گــنبد هــا در محــل نــیمه زیــر 
زمــینی یــا تــاکــوی، بــا اتــاق هــای دارای چــند گــور یــا ســردابــه قــرار داشــته انــد. ایــن هــا دنــبالــهٔ 
هــمان گــورهــای زیــاد کــه از گــذشــته مــانــده و بــه یــک گــوشــه رانــده شــده بــودنــد، مــی بــاشــند. آن 
گـــاهـــی کـــه اتـــاقـــکی پُـــر مـــی شـــد، دیـــگری بـــر هـــمان گـــور گـــذشـــته ســـاخـــته مـــی شـــد. چـــیز هـــای 
بـــاقـــیمانـــده در گـــور هـــا دیـــده شـــده انـــد، امـــا، نـــاچـــیز و در بـــرگـــیرنـــدهٔ چـــند تـــا کـــاســـه و ســـامـــان 

آرایش شخصی.
پـیکره هـای زنـان بـه تـعداد زیـاد یـافـت شـده انـد( ۳۰۰ تـا در گـیورگسـر اول) و بـا اسـلوب عـالـی 
( هـــمانـــند پـــیکره هـــایـــی در نـــمازگـــاه دوم) ســـاخـــته شـــده انـــد. آنـــان بـــا ســـر هـــایـــی دارای مـــوی 
هــای آراســته، بــینی هــای بــزرگ و گــردن هــای دراز مــی بــاشــند. بــازو هــای کــوتــاه در دو ســو 
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آویــزان انــد و کــمر هــای بــاریــک آرام آرام بــه ســریــن هــای پُــرگــوشــت کــه نــماد جــالــب انــد، خــتم 
مــی شــونــد. بــسیاری چهــره هــای نــقاشــی شــده دارنــد و بــا گــردنــبند هــا آرایــش شــده انــد و بــر 
شـــکم  یـــکی از آن هـــا کـــودکـــی نـــقش یـــافـــته اســـت، در حـــالـــی کـــه دســـت هـــایـــش پســـتان هـــا را 
مـحکم گـرفـته اسـت. گـروه دیـگر، پـیکره هـا نشسـته انـد کـه سـر هـای ٫٫ پـرنـده مـانـند،، دارنـد و 
گـردن هـای دراز شـان  از گـل عـالـی سـاخـته شـده انـد. ایـنان نـی بـازو دارنـد و نـی هـم پسـتان 
و کـمر هـای بـاریـک شـان و سـریـن هـای چـاق بـه پـای هـای دراز مـی پـیونـدنـد. در بـرخـی، مـوی 
هــای آرایــش شــدهٔ زیــبا دیــده مــی شــود. بــرخــی از شــکل پــیکره هــای دیــگر دارای ٫٫…شــانــه 
هــــای مــــربــــع بــــوده کــــه بــــا رشــــته هــــایــــی از گــــل بــــه شــــکل بــــرآمــــده گــــی آراســــته شــــده انــــد. بــــازو 
هـــایـــشان در دو کـــنار قـــرار داده شـــده انـــد و یـــا روی شـــکم وجـــود دارنـــد. نـــیمتنٔه یـــکی از ایـــن 
پـیکره هـا بـه وسـیله بـرآمـده گـی هـای زیـادی آراسـته شـده در حـالـی کـه پسـتان هـایـش بـه شـکل 
سـر جـانـداران نـقش یـافـته اسـت.،، (مـوسـون و سـریـانـیدی، ۱۹۷۲: ۸۷). پـیکره هـای کـاوشـگاه 

های شرقی و غربی همانندی زیادی با قلعٔه سید و گومله دوم - سوم دارند.
اســلوب ظــرف هــای کــویــته، مهــر هــای هــندســی، پــیکره هــای زنــان، گــورســتان هــا و دیــگر ابــزار 
دســتساز از یــک نــوع پــیونــد/ رابــطٔه مــنظم مــیان تــرکمنســتان و جــنوب افــغانســتان ســخن مــی 
زنـند. بـا آن هـم سـه تـاریـخ بـه دسـت آمـده کـه بـر پـایـٔه کـاربـن - ۱۴، صـورت گـرفـته اسـت، ( نـگاه 
کــــنید دالــــس، ۱۹۷۳: ۱۵۹) بــــیانــــگر زمــــان پــــیش تــــر را نــــشان مــــی دهــــد. ایــــن تــــاریــــخگذاری، 
نـمازگـاه سـوم را مـیان ۳۵۰۰ و ۳۲۰۰ پـیش از مـیالد قـرار مـی دهـند. بـا انـدوه کـه بـرخـی ایـن 
تــوتــه هــای تــاریــخبندی آگــاهــی را در خــط دقــیق، و اصــلی بــرای ٫٫ظــرف هــای کــویــته،، قــرار 
داده و از مــواد نــمازگــاه ســوم بهــره بــرداری کــرده انــد.( تــوچــی،۱۹۷۳، بــیسیون، ۱۹۷۳). بــه 
هــر روی تــا آن گــاهــی کــه تــاریــخ کــاربــن ـ۱۴، بــیش تــر بــه دســت بــیایــد و آگــاهــی بــیش تــری در 

مورد شمال افغانستان به دسترس ما برسند، چنین فرض ها پیش از وقت اند.

موندیگک: مرحلٔه چارم
ادامـه و انـتقال، نـماد اسـاسـی مـیان مـرحـلٔه آخـر سـوم ۵-۶، و چـارم در کـاوشـگاه مـونـدیـکگ و 
قـلعٔه سـید، را مـی سـازد و از ایـن رو مـشکل اسـت کـه ایـن دو را در رابـطه بـا ایـجاد مـناسـبت 
هــا و رابــط هــای بــا بــیرون از هــم جــدا نــمود. بــه هــمین دلــیل بــخش زیــاد داده هــا کــه در مــورد 
مـــرحـــلٔه ســـوم بـــه دســـت آمـــده انـــد مـــی تـــوانـــد در مـــورد مـــرحـــلٔه چـــارم صـــدق نـــمایـــند و ایـــن امـــر 
شـباهـت زیـاد بـا ده مـورزی یـک ـ چـار نـیز دارد. ایـن جـا مـانـند مـرحـله هـای پـیشین، انـکشاف 
هــای بــسیار مــوازی بــا وادی کــویــته صــورت گــرفــته انــد. مــونــدیــگک چــارم  بــه تــریــن نــمونــه بــرای 
مـقایـسه بـا دمـب سـعادت دوم - سـوم در کـویـته مـی بـاشـد. (شـکل سـوم. ۵۲ب، سـوم. ۵۳) بـا 
آن کــه دمــب ســعادت اول نــیز بــرخــی از ایــن خــصوصــیت هــای ایــن مــرحــله را دارا مــی بــاشــد. 
مـمکن مـهم تـریـن نـمونـه رابـطه هـا در وجـود کـاربـرد نـقش هـای جـانـداران در دمـب سـعادت دوم 
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ـ ســوم، کــه هــمانــندی زیــادی بــا مــونــدیــگک دارنــد، مــشاهــده نــمود. دمــب ســعادت ســوم، هــمانــند 
مـونـدیـگک، ٫٫ ظـرف هـای کـویـته یـک کـاهـش جـالـب را در کـاربـرد عـنصر هـای خـشن هـندسـی 
و افــــزایــــش خــــط هــــای افــــقی ســــاده در ایــــن نــــگاره هــــا نــــشان مــــی دهــــد.(الــــکاک،Alcock در 
فـیرسـرویـس، ۱۹۵۶). از اثـرهـایـی کـه بـه دسـت آمـده انـد، چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه  بـه صـورت 
عـموم، ظـرف هـای دمـب سـعادت دوم ـ سـوم هـمانـندی زیـادی بـا مـونـدیـگک چـارم بـه ویـژه چـارم 
۱، در شـــکل کـــاســـه هـــا، اســـلوب تـــنوع تـــزیـــنی دارنـــد. ایـــن را بـــایـــد یـــادآور شـــد کـــه نـــقش هـــای 
جـانـداران در هـر دو سـاحـٔه مـونـدیـگک و دمـب سـعادت دوم - سـوم بـا ظـرف هـای بـه اصـطالح 
 ،Nindowari کـه در جـنوب بـلوچسـتان یـافـت شـدنـد، بـه ویـژه سـاحـٔه نـیندواری Kuli ٫٫کـولـی
(کـاسـال، ۱۹۶۶) شـباهـت دارنـد. امـا، بـا انـدوه کـه پـیونـد فـرهـنگی اسـلوب کـار ظـرف هـای ٫٫ 

کولی،، تا کنون پُرجنجال اند. 
مــــــــوازی مــــــــهم دیــــــــگر بــــــــا مــــــــونــــــــدیــــــــگک چــــــــارم ۱، حــــــــضور مــــــــعماری ٫٫ یــــــــادگــــــــاری ،، انــــــــد. در           
دمـب سـعادت هـم چـنان در مـونـدیـگک، سـاحـه هـای اسـکان تخـریـب شـده انـد تـا بـر آن جـا یـک 
سـکوی بـزرگ خشـتی بـسازنـد. در ایـن سـکو، از کُـنده هـای خـشن سـنگ گـچ، در کـنار دیـوار 
جــنوبــی، دراز چــوکــیی ســاخــته شــده اســت. ایــن جــا شــاهــد هــا نــشان مــی دهــد کــه دیــوار هــا  
( بــا لُــکی ســه مــتر) ســکو را بــا بــخش هــای پــایــینی تــپه، پــیونــد داده انــد. دیــوار اســاســی ایــن 
ســکو بــر خــالــیگاه کــوچــکی کــه از ســنگ ســاخــته شــده اســت و دارای جــمجه یــی بــدون االشــهٔ 
زیـــریـــن مـــی بـــاشـــد، بـــنا شـــده اســـت. در نـــزدیـــکی ایـــن ســـاخـــتار هشـــت پـــیکرهٔ زن کـــه در مـــیان 
شــــان بــــرخــــی بــــه شــــیوهٔ ٫٫ ژوب،، ســــاخــــته شــــده انــــد، یــــافــــت گــــردیــــدنــــد. بــــرای اولــــین بــــار در      
دمــب ســعادت ســوم، پــیکره هــای گــاو یــافــت شــده اســت کــه بــر پــیشانــی یــکی از آن هــا نــقش 
یـــونـــی Yoni ـ نـــماد آلـــه جـــنسی و تـــناســـلی زن طـــرزی ـ دیـــده مـــی شـــود. اثـــر هـــای دســـتساز 
دیـگر چـنین انـد: نـمونـه خـانـه هـا ( در مـونـدیـگک چـارم ۱ و قـلعٔه سـید سـوم، نـیز دیـده شـدنـد)، 
جـغجٔه گـلی، ابـزار کـوچـک فـلزی، کـاسـه هـایـی از سـنگ رخـام سـپید، ُمهـر هـا و ُمهـره ( سـنگ 
الجـورد، عـقیق و فـیروزه). چـنین بـه بـنظر مـی آیـد کـه دمـب سـعادت سـوم، آخـریـن مـرحـلٔه مـهم 
اسـکان پـیش از تـاریـخ در وادی کـویـته بـاشـد. تـاریـخبندی درسـتی کـه بـر اسـاس کـاربـن -۱۴، 

از دمب سعادت سوم صورت گرفته است، ۲۶۵۲ پیش از عیسا را نشان می دهد.
 در گـومـله، بـسیاری از هـمانـندی هـایـی کـه مـیان گـومـله دوم و مـونـدیـگک سـوم، دیـده شـده انـد 
مـــی تـــوانـــد در مـــورد مـــونـــدیـــگک چـــارم ۱، نـــیز صـــدق نـــمایـــد. بـــه ایـــن گـــونـــه روشـــن مـــی گـــردد کـــه 
بــرخــی از پــیونــد هــا / رابــطه هــای مــیان ایــن دو فــرهــنگ وجــود داشــته انــد. بــا آن کــه یــک نــوع 
هـمانـندی مـیان پـیکره هـای زنـان در بـخش آخـر گـومـله سـوم، دیـده شـده انـد، امـا، خـط مـوازی 
پـیشین مـیان ظـرف هـا دیـگر دیـده نـمی شـود. در گـومـله سـوم، هـمانـندیـی کـه بـه وسـیلٔه اسـلوب 
نــــقش هــــا ٫٫  ظــــرف هــــای کــــویــــته،، دیــــده مــــی شــــد، گــــم شــــده اســــت. در عــــوض نــــقش هــــای    
ســــیاه/نــــصواری و ســــرخ بــــر ســــپید کــــه بــــر ظــــرف هــــای لــــشم ســــرخ تــــرســــیم شــــده انــــد، نــــقش 
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اســاســی را بــه دوش مــی کــشند. مــهم تــریــن شــاخــص ایــن ظــرف هــای تــزیــینی هــمانــا کــاربــرد 
دایــره هــای مــتداخــل و دریــچه یــی مــی بــاشــد. ایــن گــونــه نــقش هــای در جــنوب افــغانســتان بــه 
شــدت شــاز و نــادر انــد و اگــر جــایــی هــم دیــده شــده انــد، بــه شــکل تــداخــلی بــوده اســت. بــخش 
زیـاد شـکل کـاسـه هـا و کـوزه هـایـی کـه در گـومـله ثـبت شـده انـد، هـم چـنان در افـغانسـتان یـافـت 
نشـــده انـــد و بـــیش تـــر بـــا آن هـــایـــی هـــمسوی دارنـــد کـــه در ظـــرف هـــای کـــوت دیـــجیان و امـــری 
مــربــوط بــه وادی ســند، دیــده شــده انــد. در ایــن مــورد حــضور لــبه هــای دوچــند در بــسیاری از 
کـوزه هـای تـزیـین شـدهٔ گـومـله، جـالـب مـی بـاشـند. ایـن شـکل در افـغانسـتان بـسیار نـادر انـد و 

اگر دیده هم شده به صورت تداخلی بوده اند.
وجـــود پـــیونـــد/ رابـــطه مـــیان جـــنوب افـــغانســـتان و وادی ســـند بـــه صـــورت کـــامـــل، محـــدود اســـت. 
بـــسیاری شـــاهـــد هـــا از خـــود مـــونـــدیـــگک و یـــا نـــمونـــه هـــایـــی از ظـــرف هـــا در کـــوت دیـــجیان و یـــا    
امـــری بـــه دســـت آمـــده انـــد. در خـــود وادی ســـند نـــمونـــه هـــای تـــماس بـــه وجـــود الجـــورد محـــدود 
اسـت. دسـتساز هـای ایـن کـاوشـگاه هـا دارای خـصوصـیت هـایـی انـد کـه بـه صـورت عـموم بـه 
نــام فــرهــنگ ٫٫ هــاراپــیی،، یــاد مــی گــردد.(نــگاه کــنید بــه مــغول، ۱۹۷۰، ۱۹۷۳). راســتی کــه 
ظــــرف هــــای ســــیاه بــــر ســــرخ لــــشم در مــــونــــدیــــگک چــــارم ۲-۳، تــــا حــــدودی مــــعرف ظــــرف هــــای 
هـاراپـی Harappean  در وجـود شـکل کـاسـه هـای مـی بـاشـند، نـی شـیوه هـای تـزیـینی. در 
روشــنی کــمبود تــاریــخبندی در ســاحــه هــای و کــاوشــگاه هــای افــغانســتان، نــا مــمکن اســت کــه 
بگوییم و یا رد نماییم که تا چی اندازه یی این دو ساحه با هم در پیوند و رابطه بوده اند.

در غـرب مـونـدیـگک مـهم تـریـن کـاوشـگاه هـمان شهـر سـوخـته مـی بـاشـد. مـرحـلٔه اول - سـوم در 
ایـن جـا از دیـد فـرهـنگ مـادی بـا مـونـدیـگک چـارم هـمپیونـد انـد. ایـن کـاوشـگاه، کـه  پـیش تـر در 
مـــوردش گـــپ زده شـــد، یـــک مـــرکـــز مـــهم شهـــری را بـــرای  شـــیوهٔ فـــرهـــنگ مـــونـــدیـــگک چـــارم  مـــی 
ســــازد. بــــا آن هــــم، مــــرحــــلٔه چــــارم در شهــــر ســــوخــــته بــــه صــــورت مــــنطقی بــــا انــــکشاف هــــا در 
مـــونـــدیـــگک اگـــر چـــی تـــعداد کـــم نـــقش ظـــرف هـــا در آخـــر هـــای مـــونـــدیـــگک چـــارم ۲-۳، بـــه ثـــبت 
رسـیده انـد، پـیونـد نـدارنـد. هـم چـنان، َدور بـامـپور در جـنوبشـرق ایـران هـمانـندی هـای زیـاد بـا 
مـونـدیـگک چـارم ۱-۲، شهـر سـوخـتٔه اول ـ دوم و دوره هـای سـوم ـ پنجـم ۱، دارد. ایـن مـتوازی 
هـــا بـــه وســـیله دی کـــاردی ( ۱۹۷۰: جـــدول ۵) بـــه صـــورت فشـــرده بـــیان شـــده انـــد. بـــسیاری از 
نـــماد هـــای شهـــر ســـوخـــتٔه چـــارم مـــوازی بـــا بـــامـــپور پنجـــم - شـــشم، دارنـــد. در ایـــن مـــیان کـــوزه 
هــای قُـــتی مــانــند ســیاه بــر خــاکســتری کــه دارای نــقش هــای جــانــداران و هــندســی انــد کــه بــه 
صـــورت افـــقی رســـم شـــده انـــد و در شهـــر ســـوخـــته یـــافـــت شـــدنـــد، شـــباهـــت آشـــکاری بـــا کـــاســـه 
هــایــی دارنــد کــه در بــامــپور شــشم و کــاوشــگاه هــایــی در جــزیــره نــمای عــمان در خــلیج پــارس 

یافت شده اند.
شهــر ســوخــته و بــامــپور بــرخــی تــوازی هــا را بــا مــرحــلٔه آخــر چــارم ب، در تــپٔه یــحیا نــشان مــی 
دهـــد. بـــسیاری از ظـــرف هـــای ســـیاه بـــر خـــاکســـتری کـــه در یـــحیای چـــارم ب و شهـــر ســـوخـــته 
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یـافـت شـده انـد، نـمایـشگر پـیونـد مـهم مـیان دو کـاوشـگاه را نـشان مـی دهـند. ایـن ظـرف هـای 
سـیاه بـر خـاکسـتری بـه صـورت عـموم در غـرب یـحیا یـافـت نشـده انـد، امـا، از سـوی دیـگر، بـه 
صـــورت گســـترده در شـــرق، بـــه شـــمول بـــلوچســـتان و جـــنوب خـــلیج پـــارس، راه یـــافـــته انـــد. ایـــن 
ظـرف هـا پـیونـد دوسـوی اسـاسـی، اگـر نـی کـامـل، را مـیان یـحیای چـارم ب، شهـر سـوخـته سـوم 
- چـــارم و کـــاوشـــگاه هـــای جـــنوب افـــغانســـتان نـــشان مـــی دهـــد. هـــم چـــنان در یـــحیای چـــارم ب 
حـضور بـسیار زیـاد کـاسـه هـای سـنگی کـه در مـرحـله هـای گـونـه گـون تـولـید گـردیـده، دیـده شـده 
اسـت. ایـن گـونـه کـاسـه هـای سـنگی در بـین النهـریـن هـنگام فـرمـانـروایـی خـانـدان آغـازی، دوم - 
سـوم الـف، یـافـت شـده انـد.( از دیـد بـاسـتانـشناسـی، بـه  دور فـرمـانـروایـی خـانـدان آغـازی یـا 
اولـــی در بـــین النهـــریـــن بـــه کـــار مـــی رود.  زمـــان فـــرمـــانـــروایـــی دوم مـــیان ۲۶۰۰- ۲۵۰۰ و ســـوم 
الــف مــیان ۲۵۰۰- ۲۳۷۵ پــیش از عــیسا، بــوده اســت. طــرزی). ملــبرگ ـ کــارلــوســکی ( ۱۹۷۰، 
۱۰۷۲ الـف، ب). نـظر داده انـد کـه تـپه یـحیا مـرکـز تـولـید ایـن کـاسـه هـای سـنگی بـوده اسـت کـه 
بـه صـورت مسـتقیم بـه بـین النهـریـن ارسـال مـی شـده انـد. یـحیای چـارم ب، مـمکن مـرکـز تـولـید 
چـــنین دســـتساز هـــای ســـنگی بـــه هـــمان گـــونـــه کـــه د رمـــورد شهـــر ســـوخـــته و الجـــور گـــفتیم بـــوده 
بـــاشـــد. اســـتدالل هـــمانـــندی در مـــورد کـــاوشـــگاه تـــل ابـــلیس Tal - i Iblis کـــه در غـــربـــی تـــریـــن 
بـخش جـای دارد و دارای مـقدار زیـاد مـس و گـویـا دارای کـوره هـای ذوب بـوده، صـورت گـرفـته 

.(۱۹۶۷ ،Caldwell ،کالدول ) است
 در تـرکمنسـتان پـیونـد/ رابـطه قـابـل تـوجـه مـیان آخـریـن مـرحـلٔه نـمازگـاه سـوم، مـرحـلٔه گـیوکـسیر 
در بـــخش رشـــد فـــرهـــنگی آن گـــونـــه کـــه در مـــونـــدیـــگک بـــود، جـــریـــان داشـــته اســـت. بـــا آن هـــم در 
پــــایــــان دور نــــمازگــــاه ســــوم، گــــاوشــــگاه هــــا در دلــــتا هــــای تــــدزن Tedzen Delta، در شــــرق 
تـرکمنسـتان مـتروک مـانـد، و بـا ایـن کـار هـمانـندی نـزدیـک فـرهـنگی مـیان ایـن سـاحـه هـا پـایـان 
یــافــت. بــه هــر روی، اثــر هــای قــابــل مــقایــسه را مــی تــوان در کــاوشــگاه هــای نــمازگــا چــارم در 
مـرکـز تـرکمنسـتان دیـد.( مـاسـون و سـریـانـیدی، ۱۹۷۲: ۹۷- ۱۱۱). در ایـن مـرحـله هـا، جـای 
هـای بـزرگ و کـوچـک بـه دسـت آمـد کـه بـیش تـر آن هـا بـر روی زمـین بـکر سـاخـته شـده و چـنین 
آوازه هـایـی را بـه مـیان آورد کـه در آن هـا مـردمـان تـدزن سـاکـن بـوده انـد. بـه صـورت یـقین ایـن 
مـــــرحـــــله را  مـــــی تـــــوان دوران ظـــــرف هـــــای لـــــشم ســـــیاه بـــــر ســـــرخ را کـــــه بـــــر آن هـــــا نـــــقش هـــــای 
هــــندســــی کــــار شــــده اســــت، دانســــت. نــــقش هــــا و بــــرخــــی شــــکل کــــاســــه هــــا بــــا آن چــــی کــــه در 
مــونــدیــگک چــارم ۲-۳، یــافــت شــدنــد، هــمانــندی دارنــد، امــا، انــدازه هــمانــندی نــی بــه آن مــقدار 
اســت کــه در نــمازگــاه ســوم دیــده شــده اســت. یــک نــوع ظــرف لــشم کــمرنــگ در بــرخــی ســاحــه 
هــای یــافــت شــده کــه نــمایــانــگر تــداوم ظــرف هــای پــیشین مــی بــاشــند. یــک بــخش ظــرف هــای 
خــاکســتری لــشم بــا تــزیــین هــای مــورد تــوجــه بــه شــکل کــاســه هــای دیــوار دار بــه مــقدار کــم، بــه 
ویـژه در سـاحـه هـای غـربـی دیـده شـده انـد. امـا، ظـرف هـای خـاکسـتری نقشـدار یـافـت نشـده 

اند.
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پـیکره هـای کـوچـک زنـان بـا نـمونـه هـای نـشانـه گـذاری و یـا بـرش در نـمازگـاه چـارم یـافـت شـده 
انـد. پـیکره هـایـی بـا مـوی هـای آراسـته و چـوتـی کـه بـر پسـتان هـا یـا عـقب سـر فـرو افـتاده انـد، 
عــمومــیت داشــته انــد. در دوره آخــر نــمازگــاه چــارم، یــک پــیکره نــیم بــرجســتٔه زن یــافــت شــده کــه 
در مـــرحـــلٔه پنجـــم اهـــمیت زیـــاد یـــافـــت اســـت. مهـــر هـــای جـــداگـــانـــه هـــندســـی کـــه از ســـنگ و گـــل 
سـاخـته اشـده انـد بـا مـرحـلٔه چـارم پـیونـد دارنـد. آخـر، قـابـل تـوجـه اسـت کـه یـادآوری نـمایـیم کـه 
نــشانــه هــای کــوچــک از آهــن در مــیان تــفالــه هــای مــس در کــوره هــایــی کــه بــا کــاوشــگاه هــای 
مــرحــلٔه چــارم پــیونــد دارنــد، دیــده شــده انــد. پــدیــداری آهــن در ایــن مــرحــلٔه پــیش، بــسیار جــالــب 
اسـت در حـالـی کـه حـضور تـوتـه هـایـی آهـن و یـا ابـزار هـای بـرونـزی در مـونـدیـگک چـارم را در 

ذهن تداعی می نمایند.
ســه تــاریــخیابــی درســت کــاربــن ۱۴ -، نــمازگــاه چــارم را مــیان حــدود ۲۶۰۰ -۲۹۰۰، پــیش از 
عـیسا، قـرار مـی دهـد. (دالـس، ۱۹۷۳:۱۵۹). در حـالـی کـه هـمانـندی نـزدیـک در فـرهـنگ مـادی 
کــه نــمازگــاه ســوم و مــونــدیــگک ســوم ـ چــارم را نــشانــی نــموده بــود، در ایــن مــرحــله نــاپــدیــد مــی 
گــردد، امــا، نــشانــه هــای پــیونــد دورنــی و دو جــانــبه در ایــن بــخش دیــده مــی شــونــد. ظــرف هــای 
ســیاه ـ بــر ـ ســرخ لــشم هــمانــندی زیــادی بــا مــونــدیــگک چــارم ۲-۳، دارد و پــیکره هــا هــمراه بــا 
مهــر نــیز. بــا آن هــم مــشکل هســت کــه ایــن هــمانــندی را بــه خــاطــر مــشکل زمــانــبندی و کــمبود 

داده ها از شمال افغانستان، ارزیابی درست نمود.

موندیگک : مرحلٔه پنجم
در دنــــیای بــــاســــتانــــشناســــی هــــیچ جــــای  دیــــگر در افــــغانســــتان و یــــا ســــاحــــه هــــای نــــزدیــــک بــــا 
مـونـدیـگک پنجـم، قـابـل مـقایـسه نیسـتند. در کـنار مـونـدیـگک، در هـیچ جـای دیـگر پـیش از تـاریـخ 
کـه در افـغانسـتان کـاوش صـورت گـرفـته انـد، نـشانـٔه اسـکان دیـده مـی شـونـد. کـاسـال در ایـن 
زمـینه اشـاره یـی بـه گـونـه یـی از تـوازی بـا فـرهـنگ چُسـت ( کـهن تـریـن شهـر در ازبکسـتان کـه 
تـاریـخش مـیان دورهٔ مـفرغ  ـ ایـن دوره پـس از پـایـان دوران نـوسـنگی شـروع مـی شـود و مـیان 
۳۳۰۰ و ۱۲۰۰ پــیش از عــیسا دوام مــی نــمایــد. دورهٔ آهــن مــیان ۱۲۰۰ و ۵۰۰ پــیش از عــیسا 
داوم مــی آورد و بــا کــاربــرد خــط، پــایــان مــی یــابــد. طــرزی ـ و آهــن مــی رســد. ( واژهٔ چُســت، 
پـــارســـی اســـت و  مـــعنای تـــیز و چـــاالک را دارد. طـــرزی) در وادی فـــرغـــانـــه در ازبکســـتان کـــه 
تـاریـخ آغـاز هـزارهٔ اول پـیش از عـیسا را نـشان مـی دهـد، نـموده اسـت.( مـاسـون و سـریـنیدی، 
۱۹۷۲: ۱۶۴-۵). ظــرف هــای آغــاز دوره آهــن کــدام خــط مــوازی بــا مــرحــلٔه پنجــم در مــونــدیــگک 
نـــدارد. الـــبته بـــا ظـــرف هـــای یـــاز اول Yaz، کـــه در جـــنوبشـــرق تـــرکمنســـتان قـــرار دارد، چـــنین 
تـــوازی را مـــی تـــوان دیـــد.(مـــاســـون و ســـریـــانـــیدی، ۱۹۷۲: ۱۵۸-۶۳). ایـــن ظـــرف هـــای یـــاز بـــه 
نـوبـت خـویـش هـمانـندیـی را بـا ظـرف هـای پـایـان دورهٔ بـرونـز، مـربـوط نـمازگـاه شـشم کـه شـامـل 
ظـرف هـای خـاکسـتری نـیز مـی شـونـد، دارد. در حـقیقت امـر، هـمانـندی آشـکاری مـیان ظـرف 
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هـــای یـــاز اول و مـــونـــدیـــگک شـــشم دیـــده شـــده اســـت( مـــاســـوم و ســـریـــنانـــیدی، ۱۹۷۲: ۱۶۱). 
پـیونـد دو جـانـبه بـعدی بـسیار جـالـب اسـت زیـرا چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ظـرف هـای مـونـدیـکگ 
پنجـم بـا مـونـدیـگک شـشم کـه پـیونـد نـزدیـک بـا فـن دوران آهـن دارد، رابـطٔه بـیش تـری دارد. بـه 
ایـــن گـــونـــه بـــسیار مـــمکن هســـت کـــه مـــمکن مـــرحـــلٔه پنجـــم بـــه آغـــاز دوران آهـــن پـــیونـــد بـــیش تـــری 
داشــته بــاشــد تــا پــایــان دورهٔ بــرونــز. الــبته در لحــظه هــای کــنونــی ایــن هــا هــمه بــا مــشکل هــایــی 
هـــمراه انـــد تـــا آن گـــاهـــی کـــه کـــاوش هـــای بـــیش تـــری در مـــونـــدیـــگک یـــا دیـــگر کـــاوشـــگاه هـــای 

افغانستان به ویژه در شمال، صورت بگیرند.

شمال افغانستان

کاوشگاه های آقچه یی
هـیت بـاسـتانـشناسـی روسـی زیـر نـظر مـاسـون، یـک سـلسله کـاوشـگاه هـا و سـاحـه هـایـی را در 
شهـر آقـچه در شـمال افـغانسـتان نـشانـی نـمود. بـا انـدوه کـه تـاکـنون تـنها یـک گـزارش ابـتدایـی 
در ایــن مــورد بــه دســت نشــر ســپرده شــده اســت.(ســریــانــیدی، ۱۹۷۱ الــف). ایــن کــاوشــگاه هــا 
دشـــلی Dashli، نـــام گـــذاری شـــدنـــد کـــه دارای شـــماره یـــک تـــا ده مـــی شـــده انـــد. تـــمام ســـطح 
زمـین ایـن سـاحـه هـا داری بـقایـایـی بـوده انـد. امـا، دو تـا تـنها کـاوش شـدنـد. ایـن هسـت نـگاه 

فشرده در مورد داده های به دست آمده. ( شکل سوم. ۵۶).
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شــکل ســوم.۵۶: کــاوشــگاه دشــلی نــزدیــک شهــر آقــچه، فشــردهٔ رقــم هــای بــه دســت آمــده) . بــه 
وسیلٔه سریانیدی، ۱۹۷۱الف).

معماری
دشلی اول

در بـخش مـهم ایـن کـاوشـگاه یـک دژ مـثلث شـکل سـاخـته وجـود داشـته کـه از خشـت خـام بـوده 
اســت۱۰۰ ).مــتر در یــک ســو و دیــوار هــای بــا لُـــکی ۴ -۳ مــتر) و نــشیمنگاه هــای مــربــوط. در 
گـوشـه یـی و در درازی دیـوار هـای مـیانـی ایـن قـلعه، بـرج هـای مـدور و نـیمه مـدور قـرار داشـته 
انـــــد. ایـــــن را مـــــی تـــــوان یـــــک نـــــمونـــــه از مـــــعماری دژهـــــای اولـــــی ویـــــژه یـــــی در ایـــــن بـــــخش دنـــــیا 
دانسـت. داخـل قـلعه بـا یـک تـعداد اتـاقـک هـای کـژ و پـیچ کـه بـدون کـدام نـقشه و پـالن سـاخـته 
شــده انــد، پُــر مــی بــاشــد. یــک تــعداد اتــاقــک هــای دیــگر در کــنار دیــوار هــای دژ ســاخــته شــده 
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بــوده اســت کــه مــی تــوان بــه خــاطــر حــضور تــعدا زیــاد فــالخــن در آن جــا گــمان بــرد کــه  مــمکن 
کــار دفــاعــی را بــه دوش داشــته انــد. بــخش هــای ســاکــنان بــا گــل زرد پــوش شــده بــودنــد، و بــا 
رواق هــــایــــی در دیــــوار و اجــــاق هــــا، مــــشخص مــــی گــــردنــــد. تــــنها دو ســــطح مــــهم ســــاخــــتمان 
ردیـــابـــی شـــدنـــد و از هـــر دو آشـــکار شـــد کـــه بـــه تـــازگـــی ســـاخـــته شـــده انـــد. ایـــن گـــونـــه قـــلعه و 

نشیمنگاه های در کاوشگاه دیگر دشلی تکرار شده اند.
دشلی دوم

در دشــلی دوم دو گــورســتان مــراســم گــونــه یــی از قــوچ، کــشف شــدنــد. ایــن هــا اســکلیت کــامــل 
قوچ بزرگ بوده که در چاه یی نهاده شده و با چند تا کاسه سفالی همراه بوده اند.

 دشلی سوم
کــــاوش هــــا در ایــــن کــــاوشــــگاه بــــار دیــــگر یــــک پــــالن اســــاســــی را بــــه شــــمول یــــک قــــلعه و ســــاحــــه 
نـشیمن را نـشان داد. امـا، در سـاحـه مـرکـزی نـشیمنگاه یـک عـمارت بـزرگ دایـره یـی ) بـا قـطر 
۳۶ مــتر) وجــود داشــته اســت. در ایــن جــا نــه بــرج مــثلثی کــه بــه دیــوار دایــره یــی بــیرونــی پــیونــد 
داشـته ولـی گسـترش یـافـته بـودنـد، دیـده شـده انـد. دو مـتر دور تـر از دیـوار دایـره یـی خـارجـی 
یـک دیـوار دایـره یـی داخـلی سـاخـته شـده اسـت. فـضای مـیان دو دیـوار بـه بـخش هـایـی تـقسیم 
شــده کــه بــرخــی از آن هــا بــا ســاحــه درونــی دســترســی و هــمه بــه بــرج هــا نــیز راه داشــته انــد. 

تنها یک مدخل خارجی برای تمام این ساختمان ردیابی شده است.
چـــند تـــا اتـــاقـــک هـــا بـــرای تـــحکیم دیـــوار داخـــلی ســـاخـــته شـــده انـــد. در مـــرکـــز، یـــک ســـاخـــتمان 
بــزرگ مــثلثی وجــود دارد. عــمارت بــه اتــاق هــایــی تــقسیم شــده کــه یــکی از آن هــا دارای رواق 
دیـوار نـقاشـی شـده یـی دارد، در حـالـی کـه دیـوار هـای دیـگر دارای رواق هـای بـزرگ بـوده در 

آن ها نشانه های سوختگی، ممکن با کارکرد دینی، دیده شده اند. 
  گــورســتان هــایــی در دو ســوی کــاوشــگاه و در داخــل ســاخــتمان هــای خــودی دیــده شــده انــد. 
گـورسـتان هـای کـنار کـاوشـگاه تـنها چـقوری هـای سـاده کـه بـا خشـت خـام پـوشـیده شـده انـد، 
مـــی بـــاشـــند. جســـد هـــا قـــات شـــده و بـــه ســـوی شـــمال قـــرار داده شـــده انـــد و تـــنها بـــا چـــند تـــا 
کــــاســــه ســــفال هــــمراه بــــوده انــــد. گــــور هــــای داخــــل عــــمارت دایــــره یــــی تــــفاوت زیــــادی داشــــتند. 
اســلوب بــه خــاکســپاری هــمسان بــوده، امــا، بــا ایــن جســد هــای فــردی نــی تــنها بــا کــاســه هــای 
ســفالــی، بــل ســنجاق هــای فــلزی، آیــنه هــا، گــردنــبند، انگشــتری و کــاســه هــای ســنگی، هــمراه 
بــوده انــد. هــم چــنان در داخــل عــمارت دایــره یــی قــبر گــنبد داری بــه دســت آمــد کــه فــاقــد جســد 

ها بود، اما یک تعداد زیاد کاسه های سفالی در آن یافت شده است.

ظرف های سفالی
کـاوشـگران سـه تـقسیبندی مـهم در مـیان ظـرف هـای بـه وجـود آورده انـد: چـرخـساز، دسـتساز 
و خـاکسـتری. ظـرف هـای چـرخـساز از یـک گـل بـا رنـگ روشـن ) زرد سـرخـیدار ) سـاخـته شـده 
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و شـکل کـاسـه هـای بـه گـونـه کشـتی بـوده انـد. چـنین بـه نـظر مـی آیـد کـه ظـرف هـای دسـتساز 
از گـونـه هـای عـادی بـرای اسـتفادهٔ عـموم بـوده و شـباهـت زیـاد بـه ظـرف هـایـی دارد کـه در َدور 
پـیش از تـاریـخ در افـغانسـتان بـه فـراونـی دیـده شـده انـد. یـک تـعداد کـم، امـا مـهم، کـاسـه هـا از 
گل خاکستری ساخته شده و دارای شکل پیاله های کره یی با نقش و نگار ها می باشند.

دیگر دستساز های سنگی
ابــزار هــای ســنگی بــه انــدازه هــای گــونــه گــونــه و دارای تــیغه هــا و نــاوک هــا وجــود داشــته انــد. 
هـــم چـــنان ابـــزار هـــای فـــلزی مـــختلف بـــه شـــمول : تـــیغ ریـــش تـــراشـــی، گـــردنـــبند هـــا، آیـــنه هـــا، 
ســنجاق هــا، کــارد هــا، خنجــر هــا، تــیغ هــای دنــدانــه دار، تــبر هــا و انگشــتری نــقره یــی دیــده 
شــده انــد. ُمهــر هــای دارای نــقش هــای هــندســی کــه از ســنگ ســاخــته شــده انــد، ســفال هــا و 
ابـزار فـلزی نـیز کـشف شـده انـد. بـر دو ُمهـر سـنگی نـقش یـک جـانـدار (یـک گـژدم و یـک شـیر 
بــــالــــدار) حــــک شــــده اســــت. در ایــــن جــــا مــــیله هــــای چــــرخــــی ســــفالــــی و ســــنگی و درفــــش هــــای 
اســتخوانــی نــیز یــافــت شــده انــد. مهــره هــایــی از ســنگ هــای نــیمقیمتی در روی زمــین دشــلی 

اول با توته هایی از پیکره های جانداران دیده شده اند.

  پیوند های بیرونی و خارجی
بــنابــر بــه مــقدار کــم رقــم هــای کــه بــه دســت داریــم، بــسیار دشــوار هســت کــه آن را بــا کــاوشــگاه 
هــای دیــگر بــه مــقایــسه گــرفــت. ســریــانــیدی (۱۹۷۱الــف:۳۴) بــه ایــن بــاور اســت کــه آن چــی در 
کــاوشــگاه هــا و ســاحــه هــا در آقــچه وجــود دارنــد، مــی تــوان بــه بــخش زیــاد افــغانســتان شــمال 
صــدق نــمایــد. امــا، انــدازه آگــاهــی مــا چــنان نــاچــیز اســت کــه چــنین نــتیجه گــیری پــیش از وقــت 
مــی بــاشــد. یــگانــه مــواد قــابــل مــقایــسه کــه از داخــل افــغانســتان بــه دســت مــی آیــند مــربــوط بــه   
٫٫ پــرســتش بــز در دوران نــوســنگی،، مــی بــاشــد کــه در درهٔ کــور بــه دســت آمــده انــد(دوپــری، 
۱۹۷۲). عـــالوه بـــر آن چـــنین فـــرض شـــده اســـت کـــه ٫٫ پـــرســـتش بـــز در دوران نـــوســـنگی،، بـــه 
صــورت دقــیق مــعاصــر بــا اثــر هــای یــافــت شــده در داشــلی مــی بــاشــند. نــکته اســاســی هــمانــا 
مـــــراســـــم بـــــه گـــــور ســـــپاری گـــــاو اهـــــلی در هـــــر دو کـــــاوشـــــگاه مـــــی بـــــاشـــــد. کـــــمجانـــــی اثـــــر هـــــای 
بــاقــیمانــده در درهٔ کــور، مــانــع هــمانــند ســازی را در مــیان فــرهــنگ مــادی کــه حــال در دســترس 
هســـتند، مـــی گـــردد. دو تـــاریـــخگذاری درســـت کـــاربـــن - ۱۴، بـــرای اثـــر هـــای درهٔ کـــور ۱۸۸۰ و 
۲۱۹۰ پـیش از عـیسا دریـافـت شـده انـد. بـه ایـن گـونـه تـاریـخ اثـر هـای درهٔ کـور را مـی تـوان در 
مـیان آخـر عـصر بـرونـز قـرار داد. مـهم تـر ایـن کـه اگـر اثـر هـای درهٔ کـور را هـمعصر کـاوشـگاه 
هـای داشـلی بـدانـیم، ایـن امـر مـی تـوانـد آن را مـعاصـر بـا فـرهـنگ کـوچـیگری در هـمین دوران 
بـنمایـد. بـه ایـن گـونـه یـک نـوع هـمانـندی نسـبی را مـی تـوانـد مـیان اثـر هـای داشـلی و بـقایـای 
عـصر بـرونـز/ آهـن کـه از نـزدیـک هـای تـاشـقرغـان (گـویـن، Gouin، ۱۹۷۲) بـه دسـت آمـده انـد، 
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نــشان بــدهــد. بــا آن هــم، تــا آن گــاهــی کــه گــزارش هــای بــیش تــری در مــورد بــقیه هــای ظــروف 
سفالی به دست آید، ناممکن است که به نوع پیوند ها و رابطه ها پی برد.

هـــــمانـــــندی هـــــای جـــــدی و پُـــــرمـــــفهوم را مـــــمکن بـــــتوان مـــــیان داشـــــلی و شـــــمالشـــــرق ایـــــران دیـــــد 
(ســــریــــانــــیدی، ۱۹۷۱الــــف: ۳۴) ـ هــــم چــــنان تــــپٔه شــــاه دوم، تــــپٔه تــــورنــــگ Tureng ســــوم و تــــپهٔ 
حـصار. بـر اسـاس دیـد سـریـانـیدی (۱۹۷۱الـف: ۳۵) مـناسـبت هـای بـه هـم پـیوسـتٔه بـیش تـر را 
مـــی تـــوان داشـــلی و نـــمازگـــاه شـــشم بـــر اســـاس ظـــرف هـــای ســـفالـــی دیـــد. ایـــن هـــمانـــندی بـــر 
اســاس شــکل کــاســه هــا، بــه ویــژه گــونــه هــای پــایــه دار و حــضور ظــرف هــای خــاکســتری دیــد. 
وجــود ایــن گــونــه شــکل کــاســه هــا دیــده شــده اســت. (مــاســون و ســریــانــیدی، ۱۹۷۲: ۴۶-۱۳۴، 
هــلوپــونــیا، ۱۹۷۲، ) امــا، در کــاوشــگاه هــای داشــلی از وجــود ظــرف هــای ســرخ لــشم صــیقل 
شـده کـه در تـرکمنسـتان دیـده شـده اسـت، خـبری نیسـت. هـمانـندی را مـی تـوان در گـروه هـای 
دیــگر دســتساز دیــد و بــه ایــن گــونــه بــا نــگاهــی عــمومــی بــه گــزارش هــای نشــر شــده بــه مــشکل  
مــی تــوان پــیونــد هــا را روشــن ســاخــت. هــم چــنان مــقایــسٔه ظــرف هــای را مــی تــوان بــا فــرهــنگ 
آخــــــر عــــــصر بــــــرونــــــز در تــــــیمارگــــــاره Timargarh هــــــای اول و دوم در وادی ســــــوات، شــــــمال 

.(۱۹۶۹ ،Stacul ،دانی، ۱۹۶۷،۱۹۷۴، ستاکول).پاکستان دید
بـــا آن کـــه حـــال و وضـــع پـــیش از تـــاریـــخ در شـــمال افـــغانســـتان بـــه مـــشکل مـــی تـــوانـــد ارزیـــابـــی 
گـــردد، امـــا، مـــی تـــوان بـــر بـــرخـــی نـــکته هـــای مـــهم اشـــاره نـــمود: (۱) مـــناســـبت هـــای دو جـــانـــبه 
نـشان مـی دهـند کـه اثـر هـای داشـلی، مـمکن تـاریـخش بـه مـیان و یـا آخـر هـزارهٔ دوم پـیش از 
عــــیسا مــــی رســــد، (۲) وجــــود هــــمبود هــــای ســــاکــــن زراعــــتی، بــــه ویــــژه جــــای هــــای مــــورد بهــــره 
بـرداری ( مـانـند قـلعه هـا و دژ هـا) نـمایـانـگر حـضور سـاخـتار کـوچـی ـ زراعـتی در ایـن مـرحـله 
بـاشـد.(۳) رابـطه هـا و پـیونـد هـا مـیان ایـران شـمالـی، تـرکمنسـتان جـنوبـی، پـاکسـتان شـمالـی 
و افـــغانســـتان شـــمالـــی در ایـــن دوران در وجـــود ظـــرف هـــای ســـفالـــی بـــازتـــاب مـــی یـــابـــند(۴) بـــا 
وجـــود هـــمانـــندی در ظـــرف هـــای ســـفالـــی و بـــرخـــی دیـــگر ابـــزار دســـتساز،  هـــمگونـــی در پـــیکره 
هــــای زنــــان آن گــــونــــه کــــه پــــیش تــــر دیــــده شــــد، از مــــیان مــــی رود.  بــــه جــــز از ایــــن نــــکته هــــای 
اســاســی، بــسیار دشــوار هســت کــه دورهٔ پــیش از تــاریــخ را در افــغانســتان، بــه خــاطــر خــالی 
زمـــانـــبدی و ســـاحـــه نـــگاری و هـــمچنان داده هـــای پـــایـــه یـــی، را بـــه درســـتی ارزیـــابـــی نـــمود. بـــه 
صـورت یـقین، نشـر کـامـل اثـر هـای داشـلی مـی تـوانـد یـک آغـازی بـرای از مـیان بـردن ایـن خـال 

باشد اما، آن هم یک آغازی خواهد بود.

حال و وضع پَسینٔه پیش از تاریخ افغانستان : نگاه فشرده 
  گـــــاهـــــی کـــــه اثـــــر هـــــای افـــــغانســـــتان بـــــا دیـــــگر آگـــــاهـــــی بـــــه دســـــت آمـــــده از جـــــای هـــــای دیـــــگر          
٫٫ جـــهان بـــاســـتانـــی یـــا کـــهن،، نـــاســـازگـــاری دارنـــد، نـــتیجه وجـــود کـــمی نـــمونـــه هـــای بـــه دســـت 
آمـده مـی بـاشـد. در کـنار کـاوش هـا در مـونـدیـگک، تـمام آگـاهـی مـا در مـورد دوره هـای پـسینهٔ 
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پــیش از تــاریــخ، از چــند تــا کــاوشــگاه آزمــون شــدهٔ محــدود مــی مــانــد. بــخش زیــاد ایــن هــا در 
جـنوب افـغانسـتان قـرار دارنـد. حـتا بـررسـی سـادهٔ نـوشـته هـا و ادبـیات بـاسـتانـشناسـی بـیانـگر 
ایـن واقـعیت انـد کـه سـاحـٔه افـغانسـتان نـاشـناخـته تـریـن مـنطقه مـیان هـند و بـحیرهٔ مـدیـترانـه بـه 

حساب می آيد.
بـه ایـن گـونـه هـر نـوع نـتیجه گـیری و یـا شـرح افـغانسـتان پـیش از تـاریـخ، بـاسـتانـشناسـی را بـا 

مشکل رو به رو می سازد.
در مــــــیان ایــــــن هــــــمه مــــــشکل هــــــا، دو بــــــخش از بــــــاســــــتانــــــشناســــــی افــــــغانســــــتان بــــــرجســــــته تــــــر           
مـــی بـــاشـــند. دســـتٔه اول، وابســـته بـــه شـــیوه و زمـــانـــبندی مـــی بـــاشـــد کـــه  بـــه هـــمه بـــخش هـــای 
بـررسـی هـای پـیش از تـاریـخ اثـر وارد مـی نـمایـند. بـخش دوم، بـه آن دردسـر هـایـی پـیونـد دارد 
کــه رونــد ویــژه فــرهــنگی را در بــر دارنــد. از آن جــایــی کــه بــخش اول پــیونــد تــنگاتــنگ بــا بــخش 

دوم دارد، در این جا مورد گفت و گو قرار می گیرد.
اســــاســــی تــــریــــن مــــشکل در مــــورد َدور پــــیش از تــــاریــــخ در افــــغانســــتان، نــــبود آگــــاهــــی کــــامــــل       
( بــــه جــــز کــــاوش هــــای دوپــــری) در مــــورد افــــغانســــتان مــــرکــــزی  و شــــمالــــی مــــی بــــاشــــد. بــــدون 
دسـترسـی بـه ایـن گـونـه آگـاهـی، نـامـمکن اسـت کـه بـتوان رقـم هـا را در مـورد جـنوب افـغانسـتان 
در یـــک بـــررســـی فـــرهـــنگی قـــرار داد. ایـــن را هـــم بـــایـــد یـــادآور شـــد کـــه رقـــم هـــا در مـــورد جـــنوب 
افـغانسـتان بـه شـدت کـم، تـوتـه تـوتـه و گسسـته از هـم مـی بـاشـند. مـونـدیـگک بـا تـمام محـدویـت 
شــیوهٔ کــار، یــگانــه جــای هــمراه بــا قــلعٔه ســید و ده مــورزی مــی بــاشــند کــه آگــاهــی قــابــل تــوجــه 
ارایـه نـموده انـد. بـه ایـن گـونـه ایـن جـا، یـک اسـاس در زمـینه وجـود دارد امـا، از آن جـایـی کـه 
کـــاوش هـــا در ایـــن جـــا بـــه مـــشکل الیـــه و چـــینه نـــگاری و مـــسالـــه هـــای عـــملی تـــوجـــه داشـــت، از 
کــمبود آگــاهــی هــای زیــادتــر در زمــینٔه گــونــه هــای اســکان رنــج مــی بــرد. در ایــن زمــینه کــوشــش 
چــــندانــــی (بــــه جــــز بــــررســــی دوران پــــسینٔه پــــیش از تــــاریــــخ در سیســــتان) کــــه کــــاوشــــگاه هــــا بــــه 
صــورت مــنظم و سیســتماتــیک بــررســی  و آزمــون گــردیــده بــاشــند، تــا بــه آگــاهــی الزم در مــورد 
دگــرگــونــی هــا رخ داده در هــمه بــعد هــا و مــحتوای زنــده گــی هــمبود هــا بــه دســت آیــد، صــورت 
نــگرفــته اســت. مــشکل مــربــوط دیــگر کــمبود آگــاهــی در مــورد نــمونــه هــای خــوراکــی اســت و ایــن 
کـــه چـــی گـــونـــه انـــسان  خـــود را بـــا حـــال و وضـــع بـــوم و بَـــر و مـــحیط افـــغانســـتان هـــمسویـــی و 
تـطابـق داده اسـت. مـمکن بـزرگ تـر از ایـن و بـرتـر از آن نـیازی در مـورد افـغانسـتان پـیش از 
تــاریــخ نــباشــد کــه مــا بــه آگــاهــی مــنظم و واقــعی هــمه جــانــبه، صــرف نــظر از مــنطقٔه ویــژه یــی، 
دســت بــیابــیم. اگــر مــی خــواهــیم کــه بــه ایــن گــونــه آگــاهــی در آیــنده دســت بــیابــیم، بــایــد بــرخــورد 
گــــذشــــتٔه مــــا را از خــــط  ٫٫ یــــک جــــای را بــــرگــــزیــــن و آن را بــــکاو،، بــــه بــــررســــی هــــای واقــــعی 
مـتمرکـز نـمایـیم کـه هـمه زاویـه هـای یـک زیسـتگاه را و نـمونـه هـایـی از مـاده هـای خـوراکـی یـا 
آن چــی ٫٫ اقــتصاد اولــی و کــهن ،، یــاد مــی گــردد، در بــر بــگیرد. (هــیگ Higgs  و جــرمــان 
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Jarman ، ۱۹۷۵). بــــدون دســــت داشــــنت بــــه آگــــاهــــی در خــــط زمــــابــــندی دقــــیق، ایــــن امــــر بــــه 
شدت دشوار است تا مشکل ها و مسال های مشخص روند های فرهنگ را بررسی نمود.

 اسـاسـی تـریـن کـار بـرای بـررسـی و تـوجـه بـه مـشکل هـای خـاص در رونـد فـرهـنگی ایـن اسـت 
کـــــه بـــــدون شـــــک بـــــه مـــــسالـــــه یـــــی بـــــه نـــــام ٫٫ انـــــتشار و گســـــترش،، بـــــه حـــــیث مـــــفهوم و مـــــعنای 
تشـریـحی ـ تـوضـیحی و فـایـده اش، دقـت نـنمایـیم.( شـفر، ۱۹۷۴ ب). بـرای درک و آگـاهـی بـه 
انـــکشاف هـــایـــی کـــه مـــا شـــاهـــد آن هـــا در افـــغانســـتان بـــوده ایـــم ایـــن هســـت کـــه چـــنین رشـــد و 
انـــــکشاف را بـــــه صـــــورت حـــــتمی نـــــتیجه رونـــــد بـــــومـــــی دانســـــت تـــــا ایـــــن کـــــه نـــــفوذ هـــــای بـــــیرونـــــی       
(بـــین النهـــریـــن، تـــرکمنســـتان و یـــا وادی ســـند). یـــکی از اســـاســـی تـــریـــن نـــمونـــه هـــمانـــا اهـــلی 
سـازی جـانـداران و گـیاه هـا مـی بـاشـد. نـی تـنها ایـن امـر اکـنون مـمکن هسـت کـه از یـک رونـد 
بـومـی اهـلی سـازی سـخن زد، بـل بـایـد مـتوجـه بـود کـه در خـط دقـت بـه ایـن رونـد، نـظریـه هـایـی 
نـوی بـا اسـتفاده از رقـم هـا و داده هـای خـود افـغانسـتان، شـکل مـی یـابـند. بـه صـورت سـنتی 
ایـن بـاور وجـود داشـت کـه رونـد اهـلیسازی شـاهـد یـک انـتقال و دگـرگـونـی آرام آرام و آهسـته 
یــــی از دوران شــــکار و گــــردآوری مــــاده هــــای غــــذایــــی بــــه ســــوی زراعــــت مــــختلط و در آخــــر بــــه 
کشـــت و زراعـــت ویـــژه در چـــارچـــوب کـــوچـــیگری چـــراگـــاهـــی جـــریـــان مـــی یـــابـــد. ( نـــگاه کـــنید بـــه 
ســـــــــــپونـــــــــــرSpooner، ۱۹۷۲، ســـــــــــمیت Smith و یـــــــــــونـــــــــــگ Young، ۱۹۷۲، لـــــــــــییز Lees و 
بـاتـزBates، ۱۹۷۴). خـالف ایـن امـر، داده هـا و رقـم هـا در افـغانسـتان نـشان مـی دهـند کـه 
بــسیار امــکان دارد کــه رشــد زراعــت حــرفــه یــی و خــاص و هــم چــنان کــوچــیگری چــراگــاهــی بــه 
صـورت هـمزمـان در خـط تـطابـق و هـمسویـی اجـازه مـی داده اسـت کـه بهـره بـرداری نـهایـی از 
مـنبع هـا صـورت گـرفـته بـاشـد ( نـگاه کـنید، شـفر بـرای بـحث هـمه جـانـبه). وجـود چـنین تـطابـق 
دو بُـــــعدی و دو جـــــانـــــبه کـــــه هـــــمراه بـــــا رابـــــطه هـــــای هـــــمزیســـــتیگری مـــــی بـــــاشـــــند، بـــــرای درک 
هـمانـندی هـای فـرهـنگی کـه در جـریـان زمـان و مـکان و تـوزیـع چـیز هـایـی کـه در اصـل دارای 
مــــنبع هــــای کــــمی انــــد، بــــه شــــدت حــــیاتــــی انــــد. ایــــن امــــر بــــه صــــورت کــــامــــل درســــت هســــت کــــه 
کــوچــیان چــراگــاهــی یــک مــنبع مــهم و ســرچــشمٔه پــیونــدهــا و رابــطه هــا فــرهــنگی درونــی مــیان 
گــروه هــای بــه شــدت پــراگــندهٔ ســاکــن بــوده انــد. نــگاه دیــگر ایــن کــه وجــود اولــی چــنین کــوچــیان 
چـــراگـــاهـــی مـــمکن بـــه صـــورت جـــدی و بـــسیار ژرف، بـــاور هـــای کـــنونـــی را در رابـــطه بـــا دســـته 
هـــای فـــرهـــنگی و بـــومـــزیســـتی کـــه رشـــد را بـــه ســـوی جـــامـــعه الیـــه دار فـــراهـــم نـــموده انـــد، تـــغییر 
بـدهـد. ایـن را نـبایـد فـرامـوش نـمود کـه وجـود چـنین کـوچـیان چـراگـاهـی بـا خـود دیـد نـو ژرفـی را 
بـرای درک طـبعیت و گسـترهٔ پـیونـدهـا/ رابـطه هـا کـه مـیان رشـد فـرهـنگی در افـغانسـتان، و آن 
هــایــی کــه در بــلوچســتان، وادی ســند و تــرکمنســتان در جــریــان دورهٔ پــیش از تــاریــخ جــریــان 

داشته اند، به همراه بیاورند.
مـشکل مـهم دیـگری کـه تـا کـنون بـه آن تـوجـه الزم صـورت نـگرفـته اسـت ایـن مـی بـاشـد کـه پـس 
از اسـکان مـونـدیـگک چـارم ؟ چـی حـادثـه هـایـی رخ داده اسـت. تـا حـال هـیچ شـرح و تـوضـیح 



1 باستانشناسی افغانستان پارهٔ سوم

قــناعــت بــخشی در مــورد ایــن کــه چــرا ایــن ســاحــه هــا مــیان شهــر ســوخــته و ده مــورزی، تــرک 
گــردیــدنــد، ارایــه نشــده انــد. چــنین بــه نــظر مــی آیــد کــه تــمام ســاحــٔه جــنوب افــغانســتان تــا دور 
پـایـان ٫٫عـصر بـرونـز،، یـا زمـان آغـاز ٫٫ عـصر آهـن،، مـتروک بـاقـیمانـده بـود. اگـر ایـن جـای 
هــا تــرک گــردیــدنــد، بــاشــنده گــان آن هــا بــه کــجا و چــرا رفــتند؟ بــا تــوجــه بــه ایــن کــه ٫٫ تــمدن 
هـلمند،، یـکی از بـزرگ تـریـن سـاحـه هـای جـابـجایـی فـرهـنگی پـیش از تـاریـخ را داشـته اسـت، 
تــا کــنون بــسیار دشــوار هســت بــه رخــداد هــایــی پــرداخــت کــه در نــتیجه آن هــا چــنین نــاپــدیــدی 

کامل رخ نموده است.
 در رقـم هـای ثـبت شـده در مـورد دوران پـیش از تـاریـخ افـغانسـتان مـشکل هـای چـندی وجـود 
دارنـد چـون: آیـا نـقش طـبیعت تـجارت سـنگ الجـورد چـی بـوده اسـت؟ چـرا مـا بـه شـاهـد هـایـی 
کـه پـیونـد بـا فـرهـنگ هـارپـه را، بـا آن کـه مـا مـی دانـیم کـه نـشانـه هـایـی از پـیونـد بـا تـرکمنسـتان 
و شـرق ایـران، دیـده مـی شـونـد، دسـت نـیافـته ایـم؟ آیـا تـمدن هـلمند سـاحـه هـای شـمال و مـرکـز 
افــغانســتان را بــا هــم پــیونــد نــمی داده اســت؟ حــضور گســتردهٔ پــیکره هــای زنــان چــی اهــمیت 

بزرگ دارد؟
بـررسـی هـای آیـنده در بـارهٔ َدور پـسینٔه پـیش از تـاریـخ در افـغانسـتان نـی تـنها درک مـا را از 
رشـد فـرهـنگی ایـن سـاحـه روشـنی خـواهـد انـداخـت، بـل، فـرصـت آن را میسـر خـواهـد سـاخـت تـا 
به نمونه ها و مدل های قابل توضیح در مورد انکشاف های مهم گذشتٔه بشر دست بیابیم.

پایان پارهٔ سوم

شهر گُت تینگن، جرمنی
۱۸ ماه می ۲۰۱۸ع.

Goettingen,Germany
 18.5.2018.
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