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چکیده
نخستین مطالعۀ بزرگ مقیاس پس از انقالب در باستان شناسِی مرکز فالت ایران با بررسی و شناسایی دشت تهران 
و سپس با سه فصل کاوش در تپه پردیس، یکی از مهم ترین محوطه های پیش از تاریخی آن، از حدود دو دهه 
مانند  میان رشته ای  مطالعات  از  انواعی  و الیه نگاری،  افقی  کاوش های  بر  یافت. عالوه  تداوم  و  آغاز شده  پیش 
برای  نیز  غیره  و  پتروگرافی  مطلق،  تاریخ گذاری  باستان گیاه شناسی،  باستان استخوان شناسی،  دیرین گرده شناسی، 
 به طور همزمان با این مطالعات 

ً
تقویت نتایج مطالعات باستان شناسی تپه پردیس در دستور کار قرار گرفت. تقریبا

کاوش های دیگری در زاغۀ قزوین و همچنین تپه شمالی سیلک انجام شد و مجموعه داده های گسترده ای برای 
تجزیه و تحلیل و انتشار در اختیار کاوشگران قرار گرفت. با برخورداری از امکانات گسترده، به روز بودن شیوه های 
مطالعاتی و به ویژه طرح نظریه های تحولی جدید برای هزاره های دور باستان شناسی ایران، انتظار می رفت انتشار 
نتایج این مطالعات بازخوردهای گسترده ای در سطح جهانی داشته باشد. بااین حال همان گونه که خواهیم دید 
بنا به دالیلی که از همه مهم تر ضعف در تحلیل و تفسیر یافته ها بود جامعۀ جهانی باستان شناسی توجهی به این 
تفاسیر نکرد و فرصت مناسبی برای بازآزمون فرضیه های منطقی تر بر یافته های این کاوش ها از دست رفت. از 
یافته های جالب توجه کاوش تپه پردیس مجموعه ای از ساختارهای معماری و همچنین یک دیسک سفالی است 
که همگی در زمینۀ تولید انبوه و تخصصی سفال در هزاره های ششم و پنجم پ م تفسیر شده اند. بر مبنای این 
تحلیل کارکردی، فرضیاتی مانند پیچیدگی اجتماعی، سازمانی و تخصص گرایی صنعتی برای دورۀ مس وسنگ 
قدیم ایران مطرح شد که به نظر می رسد نیاز به بازنگری دارد. در این مقاله سازه های تپه پردیس که به عنوان کوره 
معرفی شده اند و همچنین دیسک سفالی پردیس را به شکلی جزئی تر و در بافت تاریخی عصر مس وسنگ قدیم 
بررسی می کنیم تا ببینیم کارکردهای انتسابی به آنها تا چه میزان می تواند با واقعیت های دورۀ خود مطابقت داشته 
و سازه های  برای دیسک سفالی  منطقی تری  براساس شواهد موجود تالش می کنیم کارکردهای  درنهایت  باشد. 

حرارتی تپه پردیس پیشنهاد دهیم.

واژههایکلیدی: مرکز فالت ایران، دورۀ سیلک II، تپه پردیس، کوره سفال پزی، چرخ سفالگری.
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مقدمه
طی دو دهه اخیر و با شروع دور جدید مطالعات 
قزوین  و  کاشان  تهران،  دشت  در  باستان شناسی 
مجموعه ای از تعاریف، اصطالحات و نظریه های 
تحول گرایانه وارد ادبیات باستان شناسی دورۀ پیش 
از تاریخ این بخش از ایران شده است. این روند 
از سال 13۸0 و با نگارش پایان نامۀ مقطع دکتری 
اجتماعی  پیچیدگی  عنوان  با  فاضلی نشلی  حسن 
و  نوسنگی  اواخر  در  صنعتی  تخصص گرایی  و 
ایران1  مرکزی  فالت  در  قدیم  مس وسنگ  دورۀ 
)Fazeli, 2001( آغاز شد. در این مدت کاوش ها 
و  نشلی  فاضلی  توسط  جدیدی  بررسی های  و 
همکارانش در مرکز فالت ایران انجام شد و به دنبال 
آن انبوهی از مقاالت، کتب، گزارش های کاوش و 
بررسی و پایان نامه ها برای تأیید نظریه های تکراری 
و تفسیر یافته های اثبات نشده به زبان های فارسی 
و انگلیسی به نگارش درآمد. در غیاب مطالعات و 
بحث های انتقادی، این فرضیه پردازی ها به صدای 
تبدیل  ایران  فالت  مرکز  باستان شناسی  در  غالب 
شده که باعث پایه ریزی بدعتی اشتباه در این زمینه 
دوردست،  تجارت  مانند  فرضیاتی  طرح  شد. 
متخصصان  طبقاتی،  جامعۀ  و  خان ساالرها 
صنعتی تمام وقت، استفاده از کانال های آبیاری و 
ند، مراسم پیچیدۀ آئینی و ابداع 

ُ
چرخ سفالگری ت

اصطالح دورۀ انتقالی مس وسنگ )برای مثال در: 
این  از  نمونه هایی   )Fazeli et al., 2009; 2010
و  مطمئن  مدارک  ارائۀ  بدون  که  هستند  مباحث 

1. این یک اشتباه اصطالح شناختی رایج در میان برخی محققان است. قبول این واژه به معنی وجود یک فالت ایرانِی دیگر 
در شرق، غرب، شمال و جنوب است درحالی که می دانیم فالت ایران حوزۀ جغرافیایی واحد و منحصربه فردی با حدود 
3/7 میلیون کیلومتر مربع مساحت و شامل سرزمین کنونی ایران و بخش هایی از افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان، 
 این واژه معادلی برای The Central Plateau of Iran  فرض شده اما 

ً
ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه و عراق است. ظاهرا

 Sialk North باید دانست که ترجمۀ تحت اللفظی از انگلیسی به فارسی می تواند نارسا و گمراه کننده باشد. برای مثال، از
)Fazeli et al., 2013( که به جای Northern Sialk برای اشاره به تپۀ سیلک شمالی استفاده شده است. موارد این چنینی 

Lady in red.  یا Man in the fifth :در ادبیات انگلیسی فراوان است مانند

مقبولیت میان دیگر پژوهشگران، توسط کاوشگر 
و همکارانش به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته 
ورزیده اند.  اصرار  آنها  کاربرد  بر  نیز  تاکنون  و 
قابل توجه است که باوجود انتشار تفاسیر به زبان 
در  تاکنون  محققان  این  نظریه های  انگلیسی، 
مجامع بین المللی باستان شناسی مورد توجه قرار 
نگرفته و ارجاعی به آنها نشده است. ازآنجاکه طی 
سازمان  مورد  در  گسترده ای  مباحث  دهه  دو  این 
تولید سفال در دورۀ سیلک II در مرکز فالت ایران 
از آن برای ساخت مدل تحولی بزرگ تر  مطرح و 
در  شده،  استفاده  تخصص گرا  پیچیدۀ  جامعۀ 
داشته  آنها  به  دقیق تری  نگاه  مقاله می کوشیم  این 

باشیم.

تپهپردیس
بررسی های  در  بار  نخستین  برای  محوطه  این 
طی  نیز   13۸۲ سال  در  و  شد  شناسایی  پازوکی 
بررسی و شناسایی دشت تهران مورد ثبت مجدد 
قرار گرفت )Coningham et al., 2004(. به دلیل 
از  آن  کاوش  مس وسنگ  دورۀ  الیه های  بودن  دارا 
و  ایرانی  کاوشگران  هدایت  تحت   13۸3 سال 
محوطه  این  کنونی  وسعت  شد.  آغاز  بریتانیایی 
حدود 4300 متر و ارتفاع آن از سطح زمین های 
 60 کاوشگران  گفتۀ  طبق  است.  متر   7 اطراف 
فضایی  درون  شده  کاوش  محیط  از  مربع  متر 
»انتقالی  دورۀ  به  متعلق  صنعتی  متمرکز   

ً
کامال

محوطه  این  از  است.  گرفته  قرار  کالکولیتیک« 
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به زعم  آنها  کاربرد  که  یافت شده  سازه هایی 
 Fazeli( اتاقه«1  تک  صعودی  »کورۀ  کاوشگران 
اطراف  در  گفته شده  است.   )et al., 2007: 285
این کوره ها، ابزارها و ضایعات سفالگری و از همه 
مهم تر »چرخ سفالگری« یافت شده که قدمت آن 
آنها  گفتۀ  به  و  اواخر هزارۀ ششم پ م می رسد  به 
 Manuel et( قدیم ترین نمونه در نوع خود است

 .)al., 2014: 49
تمرکز نوشتۀ حاضر استناد به مطالعات علمی 
در زمینۀ راستی آزمایی تحوالت بنیادینی است که 
کاوشگر آنها را به جامعۀ دورۀ سیلک II در مرکز 
فالت ایران نسبت داده و در مقاالت متعدد به تکرار 
آن پرداخته است. درونمایۀ تمامی این نوشته ها از 
در  صنعتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  انقالبی  وقوع 
هزارۀ ششم و پنجم پ م مرکز فالت ایران حکایت 

1. single�chambered updraught kiln

دارد که نه سابقۀ قبلی داشت و نه دستاوردهای آن 
به دورۀ بعدی منتقل شد. در پایان مقاله خواننده 
و  انتسابی  تحوالت  این  که  کرد  خواهد  قضاوت 
تفسیرهای دلبخواه از یافته های باستانی تا چه حد 
پایه و اساس علمی و منطقی دارند؛ اما در ابتدا بد 
نیست نمونه ای از نوع نگرش کاوشگر به یک یافتۀ 
منطق  جایگاه  بر  پیش درآمدی  به عنوان  باستانی 
میزان  را مرور کنیم.  در دستگاه فرضیه سازی وی 
در  را  کاوشگر  منطقی  و  علمی  تفسیر  استحکام 
مورد دو ظرف کامل از تپه پردیس با دیوارۀ مستقیم 
و سوراخی در کف )تصویر 1( می توان سنجید که 
آنها را ظروفی برای ترکیب کردن پوشش گلی و اجرا 
 Fazeli et al., 2007:( روی سفال ها دانسته  است
Fazeli and Matthews, 2021: 196 ;270(. قطر 
این ظروف ۲4 و ارتفاع آنها 14 سانتی متر است. 

 )Fazeli et al., 2007: Fig. 13( تصویر 1. ظرف معرفی شده با عنوان کاسۀ تهیۀ پوشش گلی سفال
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همان گونه که می دانیم برای پوشش دادن یک ظرف 
را درون  آن  باید   II به قدمت دورۀ سیلک  سفالی 
دوغاب گل غوطه ور ساخت.1 کاوشگر به این که 
چگونه می توان سفال های تپه پردیس که ابعادی به 
مراتب بزرگ تر از قطر و ارتفاع این دو ظرف دارند 
را درون آنها غوطه ور ساخت، نیندیشیده است. از 
آن گذشته توضیح نداده است که چرا کف ظرفی 
باید سوراخ  که برای تهیه دوغاب استفاده می شد 

باشد؟
پردیس  یافته های  مجموع  از  روال،  همین  به 
انتقالی  دورۀ  در  پردیس  تپه  که:  شده  استنباط 
سفال  تولید  تخصصی  روستای  یک  مس و سنگ 
یا  تمام وقت  به صورت  آن  صنعتگران  که  بوده 
فصل های  از  به غیر  سال  طول  کل  در  پاره وقت 
 Fazeli et( بارانی به تولید سفال اشتغال داشته اند
 تنها مدرک ارائه 

ً
al., 2010: 110(. بااین حال، تقریبا

چرخ  کوره،  )به جز  سفال  تولید  ابزارهای  از  شده 
و کاسۀ مربوط به ترکیب پوشش گلی( محدود به 

1. بعدها روش های دیگری برای پوشش دهی سطح سفال ها به کار گرفته شده که خارج از حیطۀ این مقاله است. 
۲. از همین بستر و بافت بود که توکن های گلی زاغه به دست آمد. بنابراین ارتباط این قطعات سفالی با سیستم شمارشی زاغه 

محتمل تر است تا ابزاری برای تولید سفال. 

چند قطعه سفال استفاده مجدد آن هم در تپه زاغه 
)تصویر ۲( می شود که روشن نیست چه ارتباطی 
در  دارد.۲  وجود  سفال  تولید  چرخۀ  و  آنها  بین 
موارد  پردیس،  از کاوش  پرشمار حاصل  مقاالت 
مهمی مانند وزن دیسک سفالی و بازسازی نحوۀ 
کارکرد آن ارائه نشده است. به این ترتیب، انتساب 
کارکردهای فوق به یافته های تپه پردیس که سنگ 
پس  سال های  در  نگاشته ها  از  باالیی  شمار  بنای 
نظر  اظهار  حد  در   

ً
صرفا گرفته  قرار  کاوش  از 

کاوشگر و همکارانش باقی مانده است. در ادامه 
پردیس  در  تولید سفال  به  فرضیات طرح شده  به 

می پردازیم.

الف(کورۀپختسفال
شماری  پردیس  تپه  در  کاوش  فصل  سه  طی 
ابعاد مختلف خاکبرداری شد که  با  سازۀ خشتی 
سفال  پخت  کورۀ  به  را  آنها  بالفاصله  کاوشگران 
در بافت استقراری دورۀ سیلک II نسبت داده اند. 

)Fazeli and Matthews, 2021: Fig. 7(تصویر2.اشیاءمعرفیشدهبهعنوانابزارتولیدسفالاززاغه
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انواع  از  هیچ کدام  با  شباهتی  سازه ها  اگرچه 
کوره های تعریف شده ندارند اما حتی تمامی این 
فضاها نیز شبیه به هم نیستند؛ به عنوان مثال آنچه 
شده  نامیده  پردیس  سفالگری  کورۀ  بزرگ ترین 
شماره  سازۀ  با  بارزی   

ً
کامال تفاوت   )3 )تصویر 

سازه  جنس  و  پالن  لحاظ  از   400۸ و   40۲4
دارد )تصویر 5(. تردیدها دربارۀ کارکرد کوره های 
علی بیگی  سجاد  توسط  پیشتر  پردیس  سفالگری 
)علی بیگی، 1399( طرح شده است. او به درستی 
اشاره می کند که قرار گرفتن تأسیسات کوره درون 
بیان  کاوشگر  آنچه  طبق  محصور  ساختمان  یک 
مهمی  دلیل   )Fazeli et al., 2007: 269( کرده 
برای رد فرضیۀ کوره بودن آنهاست. به دلیل صرف 
اکسیژن فراوان در جریان تحریق و نیز دود حاصل 
محوطه ای  هیچ  در  و  هرگز  آلی  مواد  سوختن  از 

کوره درون فضای بسته ساخته نمی شد. 
تصویر 4 طرح بازسازی شده ای از کورۀ سفال 
که  می دهد  نشان  را  چغامیش  ادبیات  آغاز  دورۀ 
سقف،  حرارت،  انتقال  شبکۀ  آتش،  چالۀ  شامل 

 Alizadeh,( می شود  سفال  اتاقک  و  دودکش ها 
شده  معرفی  فضاهای  از  هیچ کدام   .)1985: 40
به عنوان کوره در تپه پردیس شباهتی با این نمونه  
برای  توضیحی  کاوشگر  مهم تر  آن  از  و  ندارند 
در  شده  یافت  بزرگ  خمره های  پخت  چگونگی 
 Fazeli and Mattheus, 2021: fig.( پردیس 
نیز نمی دهد.  این کوره های سرپوشیده  13( درون 
از تصویرها پیداست این سازه ها هیچ  آن گونه که 
اثری از دودزدگی بر سطح خود ندارند و مدرکی 
اشاره  آن  وجود  به  که  گنبدی  وجود سقف  از  نیز 
دیده  نیز   ):Fazeli et al., 2007  285( شده 
نمی شود. درعوض اندود حرارت دیدۀ یکدست و 
ریزبافتی در تمامی بخش های شماری از آنها اجرا 
شده )تصویر 5( که از هیچ کورۀ پخت سفال پیش 
تاریخ دیگری گزارش نشده است. در سیلک،  از 
چشمه علی و زاغه که از لحاظ ابعاد و اهمیت و 
از  بسیار چشمگیرتر  کاوش شده  همچنین سطح 
 I�II تپه پردیس هستند هیچ کوره ای از دوره سیلک

گزارش نشده است.

)Coningham et al., 2006: Fig. 5(ینکورۀسفالگریپردیس تصویر3.فضایمعرفیشدهباعنوانبزرگتر
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و  )شیرانی  قوم نگاری  مدارک  دیگر  طرف  از 
ایزدی، 139۸: 19۸( و همچنین مطالعات تجربی 
 می توان بی نیاز 

ً
ثابت کرده که سفال معمولی را اصوال

به  بسته   .)Streily, 2000: 79�80( پخت  کوره  از 
ماهیت کانی های درون گل،1 درجه حرارت مورد 
 )Streily, 2000: 69( 500 نیاز برای پخت سفال از
میزان  این  است.  متغیر  سانتی گراد  درجه   ۸50 تا 
ظروف  درجه،   1100-1۲00 چینی  ظروف  در 
سنگینه۲ به 1350-1۲00 درجه و برای پرسالن به 
1450-1300 درجه می رسد )Rice, 1987: 5(. در 
شیوۀ سنتی پخت سفال با مواد آلی در فضای باز 
که در بسیاری از نقاط آسیا و افریقا همچنان انجام 
 سفال ساختۀ متخصص سفالگری در 

ً
می شود )مثال

رسیدن   ،)]Roux, 2003: 769[ هند:  اوتارپرادش 
به حرارت 1000 درجه سانتی گراد نیز امکان پذیر 
است )Livingstone Smith, 2001: 994(. نتایج 
این مطالعۀ اخیر که با ثبت مشخصات، حداقل و 

 Botticelli et al., :1. برای مشاهدۀ حرارت مورد نیاز برای تکمیل تغییر شیمیایی کانی های مختلف موجود در گل نک
 2020: 16412�3

2. stoneware

حداکثر حرارت و میزان پخت سفال ها در بیش از 
یکصد مورد برپایی کوره و پخت سفال در جوامع 
افریقایی به دست آمده بود حاصل شده، نشان داد 
ارتباط  دربارۀ  باستان شناسان  پیشین  تصورات  که 
کورۀ روباز با پخت ناقص سفال باید مورد بازبینی 
Livingstone Smith, 2001: 999�( گیرد  قرار 

 .)1001
در میان سفال های پردیس نمونه های فراوانی 
 Fazeli et( شده اند  مشاهده  نیز  ناقص  پخت  با 
 در کورۀ بستۀ صعودی 

ً
al., 2007: 271( که قاعدتا

نباید چنین اتفاقی رخ دهد. در این زمینه نتایج یک 
روستایی  محلی  سفالگران  بر  قوم نگاری  مطالعۀ 
 سنتی سفال 

ً
در شمال سوریه که به شیوه ای کامال

سفال  پخت  است.  توجه  قابل  می کردند،  تولید 
و  می گرفت  صورت  باز  فضای  در  روستا  این  در 
سوخت مورد استفاده نیز فضوالت حیوانی بود. در 
اینجا سفال های کوچک تر را در مرکز و سفال های 

)Alizadeh, 1985: Fig. 1(تصویر4.نمونهبازسازیشدۀکورۀصعودیتکاتاقهازچغامیش
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بزرگ تر را گرداگرد آنها قرار داده و کف کوره، روی 
سفال ها و حتی درون آنها را نیز با قالب های ِپِهن 
می پوشاندند. پس از یک شب حرارت دیدن درون 
این کوره و بدون افزودن سوخت اضافی، ظروف 
کامل  به طور  بودند  حرارت  مرکز  در  که  کوچکی 
 
ً
پخته شده بودند و باقی سفال ها نیز حرارت تقریبا
Jamieson, 1993�4: 77�( بودند  دیده  کاملی 
که   II سیلک  دورۀ  ظریف  سفال های  شرایط   .)8
 پخته شده اند و سایر سفال  ها به خوبی با این 

ً
کامال

الگوی قوم شناختی تطابق دارد. 
در   40۲4 )سازۀ  فضاها  این  از  مورد  یک 
به  و  دارد  ترانشه 4( پالن و ظاهر جالب توجهی 
تنهایی نشان می دهد که این مورد و شاید مجموعۀ 
که  هرچند  داشته اند.  کوره  از  غیر  کاربردی  آنها 
بخش بزرگی از این فضا از بین رفته اما در مجموع 
سازۀ مدوری به قطر 70 سانتی متر است که یک 
فرورفتگی مدور به قطر ۲0 سانتی متر در مرکز آن 

وجود دارد. هیچ کارکردی برای این چالۀ مرکزی 
در یک کورۀ سفال نمی توان یافت. براساس آنچه 
از عکس پیداست این سازه حدود 30 سانتی متر 
پایین تر از کفۀ دیگری قرار گرفته که ضلع غربی اش 
به این سازه مدور متصل شده است. لبۀ فوقانی این 
سازه ها هیچ اثری از اتصال به پوششی سقف مانند 
ندارند که نشان می دهد سازه هایی روباز بوده اند. 
با  فضاها  سایر  که  ضخیمی  اندود  همان  هرچند 
رفته  به کار  نیز  فضا  این  در کف  پوشانده شده  آن 
آسیب  و  فرسایش  دچار  کف  اندود  اینجا  در  اما 
)تصویر  است  مشاهده  قابل  تصویر  در  که  شده 
5(. کشف دیسک سفالی پردیس در نزدیکی این 
سازه می تواند اهمیت فراوانی برای درک کارکرد آن 

داشته باشد.

ب(دیسکسفالیپردیس
طی فصل سوم و نهایی کاوش در تپه پردیس یک 

)Fazeli et al., 2007: Fig. 10(4تصویر5.سازۀمدور4024درترانشه
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سازه های  نزدیک  و   4 ترانشۀ  در  سفالی  دیسک 
تولید سفال  نیز در زمینۀ  آن  یافت شد که  خشتی 
تفسیر و معرفی شد. این یافته به نوبۀ خود جالب 
از  پیش  دورۀ  در  که  ازآن رو  به ویژه  است  توجه 
است.  نشده  گزارش  آن  مشابه  نمونۀ  ایران  تاریخ 
گزارش های  در  یافته  این  فیزیکی  ویژگی های 
حتی  و  شده  بیان  مختصر  بسیار  به طور  کاوش 
بر  نارسا است.  و  اندک  نیز  آن  به  تصاویر مربوط 
ل 

ُ
این اساس در سال 1390 طی موافقت رئیس ک

نزدیک  از  تا  یافتم  فرصت  ایران  ملی  موزه  وقت 
این شیئ را بررسی و عکاسی کنم. دیسک پردیس 
قطر  به  سفالی  سنگین  و  توپر  ساختۀ  دست  یک 
34 و ضخامت 13 سانتی متر است که در مرکز آن 
سوراخی وجود دارد. درون این سوراخ بقایای یک 
نوعی شاید  به  استخوان حیوانی دیده می شود که 
ایفا می کرده است )تصویر  نقش میلۀ محوری را 
استخوان،  این  لبۀ  در  تازه  شکستگی های   .)6

از گذشت چند  را پس  آن  و سالم  منسجم  بافت 
این  به احتمال   .)7 )تصویر  می دهد  نشان  هزاره 
استخوان پیش از پخت این شیئ سفالی در مرکز 
از  جلوگیری  به منظور  سپس  و  گرفته  قرار  دیسک 
کشیده  گل  از  موقت  پوششی  آن  روی  سوختن، 
شده است. سطوح رویی و زیرین دیسک ناهموار 
 تالشی برای تسطیح آن انجام نشده 

ً
است و ظاهرا

است. نشانه ای از فرسایش در این دو سطح دیده 
و خوردگی  فرسایش  از  فقط عالیمی  و  نمی شود 
می رسد  به نظر  آن  لبۀ  در  مستمر  دوار  حرکت  یا 
از  این دیسک که در هیچ کدام  )تصویر ۸(. وزن 
نوشته های کاوشگران به آن اشاره ای نشده برابر با 

13/400 کیلوگرم است.
کاوشگر و همکارانش در نگاشته ای برای اثبات 
به سیلک  II نسبت  فنی سفال دورۀ سیلک  برتری 
معرفی  ند 

ُ
ک سفالگری  چرخ  را  پردیس  دیسک   ،I

می کنند )Fazeli et al., 2010: 89(. شگفت انگیز 

تصویر6.سطحروییدیسکسفالیتپهپردیس
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مقاله  همین  نتیجه گیری  بخش  در  آنها  که  است 
ند را به کلی 

ُ
ماهیت وجودی ابزاری به نام چرخ ک

انتقالی  مس وسنگ  دورۀ  سفال های  و  کرده  انکار 
چرخ  توسط  شده  تولید  قاطعیت  با  را  پردیس 
 Fazeli et al., 2010:( دانسته اند  تند  سفالگری 
108(. این مطلب و مواردی مانند جهت قرارگیری 
بدنۀ داخلی یک قطعه سفال  ریب حباب هوا در 

ُ
ا

از پردیس به عنوان عالمت قطعی از کاربرد چرخ 
مورد  ادامه  در   ،)Fazeli et al., 2010: 103( تند 
ارزیابی قرار می گیرد اما در کل می توان آن و دیگر 
 نوعی لفاظی علمی برای 

ً
نوشته های مرتبط را صرفا

بیرون کشیدن نتیجۀ دلخواه از یک یافتۀ باستانی یا 
ضعف مفرط علمی-تحلیلی دانست. 

 Laneri,( در این مقاله همچنین نتایج تحقیقی
1997( در مورد جام های معروف دورۀ شوش الف 
تحریف شده و اظهار می کنند که »این جام ها به 
آن  پرداخت  سپس  و  شده  ساخته  فتیله ای  شیوۀ 
است.«  شده  انجام  تند  سفالگری  چرخ  توسط 
)Fazeli et al., 2010: 100( باز هم تعجب برانگیز 
اشاره ای  عنوان  هیچ  به  مرجع  مقالۀ  در  که  است 
پرداخت  النری  و  نشده  تند  سفالگری  چرخ  به 
نهایی جام های شوش را به کمک صفحۀ گردان1 
دانسته است )Laneri; 2011: 66(. در ادامه آمده 
است: ]با توجه به چرخ ساز بودن جام های شوش[ 
شگفت نخواهد بود که تکنیک )چرخ سفالگری 
ساکنان  صنعتی  دانش  در  عمیقی  بنیان  تند( 
فالت ایران حداقل قدمتی برابر با نوسنگی جدید 
داشته است )Fazeli et al., 2010: 100(؛ به این 
ترتیب سابقه ای برای نوآوری بسیار متأخرتر چرخ 

سفالگری در تپه پردیس فراهم می آورند.
پردیس  کاوشگران  شد  اشاره  که  همان گونه 
چرخ  را  آن  یافته  این  کشف  از  پس  بالفاصله 
 )Fazeli et al., 2007: 270( نامیدند  سفالگری 

1. turntable
2. tournette
3. Levant

چرخ  ند بودن این 
ُ
ند یا ک

ُ
ت  بارها در مورد 

ً
اما بعدا

Man�( در 
ً
یسفالگر دچار فراموشی شدند. مثال

نامیدند  کند  چرخ  را  آن   )uel et al., 2014: 48
چرخ   )Marghussian et al., 2021: 17( در  اما 
یک  را  آن  نیز  نوشتۀ مشخص  در چند  تند. حتی 
 :

ً
بار چرخ کند و بار دیگر چرخ تند نامیده اند )مثال

 Fazeli et al., 2010; Fazeli and Matthews,
2021(. در ادامه خواهیم دید که هر دو نوع چرخ 
مورد استفاده از زمان ابداع این ابزار، توان رسیدن 
را  سفال  به  شکل دهی  برای  مناسب  به سرعت 
داشته اند و صفت های تند و کند را اینک می توان 
مورد  در  هرچند  کاوشگر  دانست.  شده  منسوخ 
کارکرد این یافته مطمئن است و همه جا آن را چرخ 
نوشته ای  هیچ  در  اما  می کند  معرفی  سفالگری 
توضیح نمی دهد که این دیسک کدام بخش از یک 
چرخ سفالگری بوده و چگونه کار می کرده است. 
به هر حال، با توجه به این که قصد داریم یافته های 
و  مشابه  نمونۀ  خود  باید  کنیم  بازبینی  را  پردیس 

نحوۀ کارکرد آن را بیابیم. 
مرتبط  ابزارهای  از  موجود  مدارک  قدیم ترین 
گردانی۲  صفحات  چرخ ساز  سفال  شکل دهی  با 
در  یارموت  تپه  به  متعلق  بازالت  سنگ  جنس  از 
قدیم  مفرغ  عصر  به  که  هستند  شامات3  جنوب 
چرخ ها  این  از  گروهی  شده اند.  تاریخ گذاری   ۲
گردان  صفحۀ  و  پایینی  ثابت  صفحۀ  یک  شامل 
دیگر، تک صفحه ای  گروه  و   )9 )تصویر  فوقانی 
درون  که  چوب  قطعه  یک  محور  حول  و  هستند 
تجربی  تالشی  در  می چرخند.  شده  ثابت  زمین 
می چرخاند،  را  صفحه  که  دستیار  یک  کمک  به 
سفالگر خبره موفق شد چند ظرف سفالی متقارن 
را بر صفحۀ چرخان نمونۀ یارموت بسازد )تصویر 
 .)Roux and Miroshedji, 2009: 158�65 ،10
پردیس  دیسک  می دهد  نشان  که  مهمی  نکتۀ 
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کارکرد دیگری غیر از چرخ سفالگری داشته وجود 
است  استخوانی  محور  بقایای  و  مرکزی  سوراخ 
این  اگر  است.  زده  بیرون  دیسک  دو طرف  از  که 
باید  علی القاعده  باشد  سفالگری  چرخ  دیسک، 
با  تا  می گرفت  قرار  آن  مرکز  در  درست  گل  چانۀ 
حرکت َدَورانی دیسک شرایط الزم برای شکل دهی 
به سفال فراهم آید.1 قرارگیری چانۀ گل در هر نقطۀ 
دیگری غیر از مرکز صفحۀ گردان موجب نامتقارن 
ضخامت  شدن  نابرابر  و  سفال  مقطع  شدن 
 Rice, 1987:( می شود  آن  مختلف  بخش های 
و  استخوانی  شیئ  وجود  به دلیل  بنابراین،   .)129
قرارگیری چانۀ گل در مرکز  سوراخ مرکزی فرض 

1. درواقع قرار دادن چانۀ گل درست در مرکز صفحۀ چرخ )Centering( و تبدیل آن به یک قطعۀ آمادۀ شکل گیری اولین 
مهارتی است که کارآموز سفالگری یاد می گیرد. این آموزش دشوار و زمان بر شامل اعمال فشار افقی درونی و متقارن به طور 
 Roux( متوازن بر مرکز چرخ مستقر شود 

ً
همزمان با کف دست بر گل چرخان است تا وزن و پیکرۀ چانۀ گل به شکلی کامال

.)and Corbetta, 1989: 12

دیسک منتفی است. 
ابزار  قدیم ترین  دستی،  سفالگری  چرخ 
بسیار  زمانی  انسان،  دست  ساختۀ  مکانیکی 
از  استفاده  با  پردیس  سفالی  دیسک  از  جدیدتر 
نمونه های سبک تر و کاهش اصطحکاک توانست 
را  سفال  به  شکل دهی  برای  دوار  جنبشی  انرژی 
فراهم کند )تصویر 11(. در حالت دوم، اگر فرض 
روی  یارموت  نمونۀ  مانند  دیگری  قطعۀ  که  کنیم 
دورانی  حرکت  با  سفال  و  گرفته  قرار  دیسک  این 
سرعت  به  استخوانی  محور  می گرفته  شکل  آن 
نبود عالیم  استفاده می شد.  بال  ابزار  و  خرد شده 
دیسک  زیرین  و  رویی  سطح  بر  دوار  فرسایش 

تصویر7.باقیماندۀمحوراستخوانیدرمرکزسطحدیگردیسکپردیس
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است  فرضیه  این  رد  برای  دیگری  شاهد  نیز 
روی  تجربی  آزمایش  در   .)۸ و   7 )تصویرهای 
نمونۀ مشابه تپه یارموت محوری از جنس چوب 
استفاده شد و مادۀ لغزاننده نیز مخلوطی از آب و 

گل بود.

تاریخچۀفرم دهیبهسفال
به عنوان پرکاربردترین مادۀ دوران کهن و اولین مادۀ 
ترکیبی ساخت بشر، سفال پس زمینه ای طوالنی از 
انواع روش های ساده و ترکیبی فرم دهی دارد. این 
ندارند  برهم  تاریخی  تأخر  و  تقدم   

ً
لزوما روش ها 

برخی  الکتریکی  چرخ  عصر  در  که  شده  دیده  و 
جوامع بنا به دالیل متفاوت همچنان از روش های 
ابتدایی فرم دهی سفال استفاده کرده اند. دست ساز 
 ،)Moulding( قالبی   ،)Hand�building(
Coil�( فتیله ای ،)Slab construction( هتخت ای
ing( و چرخ ساز )Throwing( روش های اصلی 
از  ترکیبی  بااین حال  هستند.  سفال  به  شکل دهی 
به یک سفال  برای شکل دهی  نیز  فوق  روش های 
از   .)Rice, 1987: 142�3( است  می شده  استفاده 
میان این روش ها آنچه به بحث ما مرتبط می شود 
تقسیم  زیر  دستۀ  دو  به  که  است  چرخ ساز  شیوۀ 

می شود: 

1. flywheel
2. momentum

3. روند شکل دهی به یک سفال چرخ ساز نیاز به سرعت های مختلفی در محدودۀ 50-150 دور در دقیقه دارد.

Tourette/turn�( نچرخدستی/صفحۀگردا
table(: چرخ دستی از یک صفحۀ منفرد و سنگین 
که  شده  تشکیل  چوب  یا  سنگ  سفال،  جنس  از 
سطحی  هم  و  لنگر1  چرخ  شکل  به  هم  آن  از 
است.  می شده  استفاده  سفال  به  شکل دهی  برای 
توسط  یا  و  سفالگر  خود  توسط  هم  دستی  چرخ 
پدید  دوار۲  تکانۀ  درمی آمد.  به حرکت  دستیارش 
کار کردن  با  و  آرامی  به  این چرخش  اثر  در  آمده 
چرخ  به  و  می رسید  اتمام  به  گل  روی  سفالگر 
دوباره نیرو وارد می آمد تا یک ظرف سفالی شکل 
بگیرد. بااین حال، برخی چرخ های سنگین با یک 
بار به شتاِب کافی رسیدن به مدت 10-15 دقیقه 
می چرخند و امکان ساخت چندین ظرف در یک 
مرحله را فراهم می آورند )ولی زاده، 13۸۸: ۸5(. 
مطالعۀ جدید تجربی نشان داد برخالف آنچه که 
 تصور می شد چرخ دستی نیز امکان رسیدن 

ً
قبال

 Neth( دقیقه  در  دور   60 باالی  سرعت های  به 
and Hasaki, 2021: 122(، و حتی ۲۲0 دور در 
اینک  ازاین رو،  دارد.  را   )Berg, 2022: 1( دقیقه 
ند بر آن مورد بازبینی قرار گرفته 

ُ
اطالق نام چرخ ک

ابزارها همچنان توسط برخی جوامع  این  است.3 
امریکای  و  افریقا  هند،  محلی  سفالگران  مانند 
ابزار  این  از کارایی  التین مورد استفاده اند. مثالی 

تصویر.8اثرفرسودگیدواربرلبۀدیسک
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در دهه 30 میالدی  در تالش حکومت مکزیک 
برای جایگزینی چرخ دستی با چرخ پایی به منظور 
مشاهده شده  سفالی  کیفیت محصوالت  افزایش 
است. در آن زمان باوجود عزم حکومت سفالگران 
همچنان به دالیلی مانند هزینۀ باالی خرید چرخ 
پایی، ماهیت زبر گل سفالگری محلی و دشواری 
با مهارت های حرکتی جدید  سفالگران در تطابق 

برای به حرکت درآوردن چرخ پایی، به استفاده از 
Arnold, 2008: 238�( دادند  ادامه  دستی  چرخ 

 .)42
از  استفاده  اولیۀ  مراحل  موجود  بر شواهد  بنا 
 با روش فتیله-چرخ ساخته 

ً
چرخ، سفال ها عموما

شده اند به این معنا که فرم اولیۀ ظرف توسط روش 
فتیله ایجاد شده و سپس با چرخ پرداخت شده اند. 

)Roux and Miroshedji, 2009: Fig. 3(تصویر9.صفحۀگردانیافتشدهازیارموت
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به این ترتیب، جوامع کهن از راهکار ساخت گام 
غلبه  برای  روشی  عنوان  به  سفالی  ظروف  گام  به 
بر محدودیت های فنی چرخ دستی استفاده کردند 
پیشنهاد  مطالعات  برخی   .)Berg, 2011: 12(
کارآمدی  وسیله   

ً
اصوال گردان  صفحۀ  که  داده اند 

برای تولید سفال از یک چانۀ گل نبوده و در عوض 
مناسب  فتیله ساز  ظروف  نهایی  پرداخت  برای 
 Roux and Miroshedji, 2009:( است  بوده 
فتیله- تشخیص  معتقدند  محققان  برخی   .)170
از   چرخ ساز 

ً
چرخ ساز بودن ظرف از نمونۀ کامال

طریق مشاهدۀ بصری یا تحلیل اشعۀ X دشوار یا 
بررسی  با  اما مطالعات تجربی  غیرممکن است. 
نمونه سفال های فتیله ساز که در سرعت های ۸0-

150 دور در دقیقه روی چرخ سفالگری پرداخت 
و  ذرات  از  متفاوتی  پراکنش  الگوهای  شدند، 

1. Rotational Kinetic Energy=RKE 

حباب های هوا روی سطح سفال را نشان دادند به 
این معنا که هر فتیله الگوی پراکنش متعلق به خود 
 Laneri and Dipilato, 1999;( است  داشته  را 

 .)2000
یک  پایی  چرخ  در   :)kick wheel( پایی  چرخ
صفحۀ چرخان در باال با یک میلۀ محور عمودی 
به چرخ لنگر سنگین تر در پایین متصل می شود. 
سفالگر  خود  که  است  این  چرخ  نوع  این  مزیت 
مناسب  سرعت  لنگر  چرخ  به  زدن  پا  با  می تواند 
فوقانی  سطح  روی  که  سفال  به  شکل دهی  برای 
در گردش است را ایجاد کند. قابلیت مهم چرخ 
پایی توانایی آن برای ایجاد انرژی جنبشی دوار1 در 
زمانی  ساده،  مفهومی  در  است.  چرخان  صفحۀ 
که چانۀ گل روی صفحۀ چرخان از حالت سکون 
تمامی بخش های  وزن  رسید  نیاز  مورد  به شتاب 

)Roux and Miroshedji, 2009: Fig. 7(تصویر10.بازسازیتجربیعملکردچرخسفالگرییارموت
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چرخان و همچنین چانۀ گل انرژی وارد شده را در 
خود ذخیره کرده و تا زمانی که تغییری در سرعت 
ادامه  خود  روان  چرخش  به  نشود  ایجاد  چرخ 
اجزاء  در  سرعت  افزودن  یا  کاستن  داد.  خواهند 
دوار چرخ پایی ساده تر از چرخ دستی است و با 
بیشتری  عمل  آزادی  سفالگر  دست ها،  بودن  آزاد 
برای شکل دهی به سفال دارد. تفاوت دیگر چرخ 
ایجاد  برای  دومی  توان  در  پایی  چرخ  و  دستی 
که  است  ممتد  به صورت  دوار  جنبشی  انرژی 
بر  پیوسته ای  فشاری  نیروی  می توان  آن  طریق  از 
چانۀ گل وارد کرده و فرم مطلوب ظرف را ساده تر 
به دست آورد. این نیروی فشاری در چرخ دستی 
.)Courty and Roux, 1995: 22�3( منقطع است
مورد جالب توجه در چرخ پایی همبستگی آنها 
با سفالگران مرد است. طبق مطالعات قوم نگاری 
زنان  را  سنتی  سفالگران  از  درصد   ۸0 حدود 
پایی  چرخ  کاربران  درحالی که  می دهند  تشکیل 

موارد  گونه  این  در  بوده اند.  مردان  همواره   
ً
تقریبا

زنان اغلب به همان شیوۀ سنتی درون خانه هایشان 
این  دلیل  داده اند.  ادامه  سفال  دستی  تولید  به 
از  موضوع را تخصص پذیری کامل و رویگردانی 
دالیلی  به  دامداری  و  کشاورزی  معیشتی  اقتصاد 
Ar�( همانند نوسانات اقلیمی و درآمدی دانست اند

 .)nold, 1985: 99–108
زمان دقیق ابداع و استفاده از چرخ سفالگری 
در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  همچنان 
سنتی  دیدگاه  براساس  است.  دنیا  باستان شناسی 
در دورۀ شهرنشینی با افزایش جمعیت در جنوب 
محیطی  محدودیت های  بروز  و  بین النهرین 
دیگری  شمار  همراه  به  سفالگری  چرخ  فنی  و 
جمعیت  خیل  نیازهای  رفع  برای  نوآوری ها  از 
طبق  یافت.  انتشار  نقاط  سایر  به  و  شده  ابداع 
سفالگری  چرخ  اختراع  دنبال  به  دیدگاه،  این 
صنعتی،  تخصص پذیری  مانند  دیگری  تحوالت 

تصویر11.یکسرچرخسفالیمتعلقبهدورۀمینوسیمتأخرI)حدود1500پم(ازجزیرۀکرتیونان
)Minos, 2021: Fig. 5(
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در  نیز  سفال  تولید  استانداردسازی  و  انبوه  تولید 
 :

ً
شهرهایی مانند اوروک، اور و اریدو رخ داد )مثال

مطالعات   .)Mallowan, 1933; Lloyd, 1948
زمینۀ  و  هدف  بافت،  که  داده اند  نشان  اما  جدید 
بود  آن  از  متفاوت  کلی  به  سفالگری  چرخ  ابداع 
پیشنهاد  مثال،  عنوان  به  می شد.  تصور  پیشتر  که 
در  نخبگان  از  جدیدی  طبقۀ  ظهور  با  که  شده 
دورۀ مس وسنگ جدید ۲ )3900-3۸00 پ م( 
منطقۀ شامات و گرایش آنها به نوعی کاسۀ کوچک 
وبه،1 نک. ادامه(، 

ُ
با مقطعی متقارن )کاسه های ک

با چرخش  ابزار  نوعی  از  استفاده  طی یک تحول 
َدَورانی برای پرداخت نهایی این ظروف فتیله ساز 
این  که  می دهند  نشان  موجود  مدارک  شد.  آغاز 
نخبگان  گروهِی  مراسم  در  استفاده  برای  ظروف 
دورۀ  در  نخبه  طبقۀ  این  فروپاشی  با  و  شد  تولید 
پ م(   3600-3۸00(  3 جدید  مس وسنگ 

1. Coba Bowls 
2. Wheel�fashioning technique
3. Wheel�throwing technique

 Baldi and( نیز متوقف شد این ظروف  ساخت 
کاربرد  علت  و  زمینه  بنابراین،   .)Roux, 2016: 1
چرخ سفال نه افزایش سطح تولید بلکه تحوالت 
ابتدای  جوامع  در  آمده  پدید  عقیدتی-اجتماعی 
نخبگان  سلیقۀ  و  ُمد  ترجیح  و  پ م  چهارم  هزارۀ 

آنها بود.
تزئینی  الگوهای  محققان  از  شماری 
تکرارشونده بر روی سفال های دورۀ عبید در هزارۀ 
از  استفاده  نشانه های  اولین  به عنوان  را  پنجم پ م 
صفحۀ گردان/ چرخ دستی در مرحلۀ ثانویۀ تولید 
سفال۲ )برای نازک کردن دیوارۀ ظرف و تزئین. رک: 
دیگر  برخی  گرفته اند.  نظر  در   ،)Nissen, 1989
معتقدند که گرچه نشانه هایی از تکمیل و پرداخت 
وجود  پ م  پنجم  هزارۀ  اواخر  از  چرخ  با  سفال 
ظروف  شدن  چرخ ساز  از  قطعی  مدارک  اما  دارد 
هزارۀ  اوایل  از  فقط  گل3  چانۀ  یک  از  استفاده  با 

)Klotz, 2013: Fig. 1a(تصویر12.نگارۀمصریمربوطبهدورۀسلسلۀ27مصرباتصویرچرخسفالگریپایی
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 .)Roux, 2008: 83( می شوند  پدیدار  پ م  دوم 
از  سفال هایی  بر   X اشعۀ  پرتونگاری  تصویرهای 
شهر سوخته، شوش، تپه رود بیابان ۲ و تل مردیخ/ 
 چرخ ساز 

ً
ابال در سوریه نشان دادند که شیوۀ کامال

روندی بلندمدت و تکاملی بود که از تولید گروه 
کوچکی از سفال با فرم های باز آغاز شده و سپس 
برای ساخت ظروف ماهرانه تر زاویه دار اوایل هزارۀ 

 .)Laneri, 2011: 66( دوم پ م به کار گرفته شد
مشخص  نیز  پایی  چرخ  ابداع  دقیق  زمان 
نیست اما قدیمی ترین مدرک قطعی از کاربرد آن 
بازمی گردد.  مصر  بر  هخامشیان  تسلط  دورۀ  به 
به سلسلۀ  مربوط  معبد هیبیس  دیواری  نقوش  در 
بیست و هفتم نقشی از یک سفالگر در حال تولید 
1۲؛  )تصویر  شده  تصویر  پایی  چرخ  با  سفال 
در  استفاده  مورد  نمونه های  به  که   )Klotz, 2013
دارد  شباهت  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  تا  ِکِرت 

)تصویر 13(.

مراحل اولیۀ استفاده از چرخ سفالگری دستی 
از  محدودی  طیف  نهایی  پرداخت  برای  فقط 
بقیۀ  و  بود  متوسط  مواردی  در  و  کوچک  ظروف 
تولید  پیشین  دست ساز  شیوۀ  همان  به  ظروف 
می شدند. به عنوان مثال، براساس فرم های محدود 
سفال چرخ ساز و همچنین شمار اندکشان )حدود 
بر سطح  از کل مجموعۀ سفالی(  7 دهم درصد 
را  آنها  شامات،  قدیم  مفرغ  عصر  محوطه های 
نهادهای  به  وابسته  تولید شده توسط متخصصان 
که  دانسته اند  آغازین  دولت-شهرهای  حاکمیتی 
در  و  سفر  کرده  مختلف  شهرهای  بین  حتی  گاه 
 Roux( آنجا برای حاکمان سفال تولید می کرده اند
معنی   .)& de Miroshedji, 2009: 166�71
مرزبندی  از  نشانه ای  خود  که  یافته  این  ضمنی 
در  که  است  آن  بود  عوام  و  نخبه  طبقۀ  اجتماعی 
اعیان،  به  وابسته  متخصصانی  اندک  شمار  کنار 
روش های  از  همچنان  جامعه  از  عمده ای  بخش 

)Minos, 2121: Fig. 7(تصویر13.سفالگرسنتیدرحالکارباچرخپاییدرِکِرت
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ساده تر پیشین برای تولید سفال های کاربردی بهره 
تخصص پذیری  برای  ضرورتی  بی آنکه  می بردند 

در زمینۀ چرخ و تولید احساس کنند. 
کاوش های  در  به ندرت  سفالگری  چرخ های 
محققان  ازاین رو  می شوند؛  یافت  باستان شناسی 
برای کشف شیوۀ ساخت قطعات و ظروف سفالی 
آنها  روی  بر  درشت1  و  ریز  مشاهدات  به  باید 
تکیه کنند. از جملۀ این شواهد بررسی ضخامت 
مقطع در نقاط مختلف یک ظرف سفالی است. 
از  ظرف  ضخامت  که  دست ساز  شیوۀ  برخالف 
 یکسان است، ظروف چرخ ساز 

ً
لبه تا کف تقریبا

بخش  به  نسبت  ضخیم تری  تحتانی  بخش  باید 
فوقانی داشته باشند وگرنه به دلیل وزن باالتِر بخش 
فوقانی، ظرف حین تولید به سرعت متالشی شده 
برای  مهم  مدرک  یک  ازاین رو،  می ریزد.  فرو  و 
شیارهای  وجود  چرخ ساز،  ظروف  شناسایی 
 به این دلیل که سفالگران 

ً
مارپیچ در کف )معموال

کف ظرف را در زمان چرخیدن آن از روی سطح 
ظرف  دیوارۀ  ضخامت  کاهش  و  می کردند(  جدا 
 Berg, 2022:  ،14 )تصویر  است  لبه  تا  کف  از 

1. Macro�Microscopic

و  ممتد  شیارهای  وجود  دیگر  نشانۀ  یک   .)4
در  مورب  و  کشیده  هوای  حباب های  و  موازی 
َدَوران  با  که  است  ظرف  پوشش  فاقد  سطوح 
 Laneri, 2011:( می شوند  ایجاد  سفالگری  چرخ 
66(. گل سفال در روش چرخ ساز به نسبت شیوۀ 
برخوردار  بیشتری  رطوبت  از  باید  دست ساز 
حباب های  و  شیارها  هم  دلیل  همین  به  باشد؛ 
باقی می ماند.  نوع سفال ها  این  بر  بیشتری  هوای 
شیارها  اساس  بر  تولید  شیوۀ  استنباط  بااین حال، 
و حباب های هوا موضوع بغرنجی است و موجب 
طرح مباحث پایان ناپذیری در میان محققان شده 
است. برخی معتقدند شیارهای موازی می توانند 
حاصل پرداخت نهایی ظروف دست ساز باشند و 
آلی  مواد  انواع  اثر سوختن  بر  نیز  حباب های هوا 
باشد  ایجاد شده  در جریان پخت سفال  سطحی 

.)Courty and Roux, 1995: 27�33(

بحث
استفاده از چرخ سفالگری مزایایی از جمله تولید 
افزایش سرعت تولید  فرم های متقارن تر ظروف و 

)Berg, 2022: Fig. 4 c-d(تصویر14.کاهشضخامتمقطعسفالچرخ سازوشیارهایکفظرف
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سفال دارد. برای مثال زمان مورد نیاز یک سفالگر 
 4۸×۲0×۲3 ابعاد  به  دیگی  تولید  برای  خبره 
سانتی متر سه دقیقه و نیم و یک کاسه غذاخوری 
یک  ترتیب  این  به  است.  ثانیه   50 حدود  فقط 
سفالگر اسپانیایی با چرخ سفالگری پایی در طول 
 100 حدود  می توانست  ساعت  یک  فقط  مدت 
 .)Berg, 2020: 6( کند  تولید  را  کوچک  ظرف 
که  آنچه  مانند  بافتاری  قوم نگاری،  نمونۀ  این  با 
برای تپه پردیس فرض شده )سفالگران تمام وقت 
مجهز به چرخ سفالگری تند و کوره های پیشرفته( 
حجم عظیمی از تولید قابل تصور است. در غیاب 
تولید )نک.  برای مبادلۀ مازاد  سازوکار و مدارکی 
ادامه( بی شک این میزان بسیار فراتر از نیاز محلی 
محوطه ای به ابعاد تپه پردیس )کمتر از نیم هکتار 
بوده  نفر(   100 حدود  جمعیتی  میزان  متوسط  با 
است. انتساب کارکردهایی مانند یک مرکز دائمی 
ابتدای هزاره  تا  تولید سفال در اواخر هزارۀ ششم 
Mar�( انفرادی  صنعتی  کارگاه های  پ م،  پنجم 
سرمایه گذاری  و   )ghussian et al., 2021: 17
سفال  تولید  ابزارهای  و  زیرساخت ها  در  گسترده 
با  پردیس  تپه  به   )Fazeli et al., 2014: 233(
غیر  یافته هایی که کمتر کسی  و  به سازه ها  استناد 
از خود کاوشگر و همکارانش آنها را کوره و چرخ 
از  نادرست  درک  جز  چیزی  می دانند  سفالگری 
اجتماعی-اقتصادی  جایگاه  و  بافت  یافته ها، 
جوامع  مورد  در  موجود  واقعیت های  و  محوطه 

دوران روستانشینی در مرکز فالت ایران نیست.
شیمیایی،  پتروگرافی،  مختلف  مطالعات 
سفال های  بر   X اشعۀ  تحلیل   و  کانی شناسی، 
داده   نشان  قزوین  و  تهران  دشت  از  محوطه هایی 
است که تمامی این محوطه ها سفال مورد نیازشان 
 Fazeli, et al., 2001:( تولید می کرده اند  را خود 
Fazeli and Matthews, 2021: 180 ;65(. به این 
ترتیب در نبود توجیه مناسب برای مبادلۀ سفال با 
سایر نیازمندی ها، فرض تولید و تقاضا برای چنین 

حجم انبوهی از سفال توسط محوطه های کوچک 
دورۀ سیلک II مردود است. جالب این که کاوشگر 
به منظور مبادله واقف است و  تولید  به علت مازاد 
 Fazeli and Matthews,( می کند  استناد  بدان 
178 :2021( اما توضیحی برای تولید سفال بیشتر 
ندارد.  پردیس  محلی  جامعۀ  نیاز  مورد  سطح  از 
سفالی  تولیدات  برای  تقاضایی  که  شرایطی  در 
تپه پردیس وجود نداشت، چه دلیلی برای صرف 
انرژی فراوان جهت گردآوری مواد خام و فرآوری 
آنها، تولید و انبارداری و سپس فرآیند پیچیدۀ حمل 
پردیس  تپه  سادۀ  جامعۀ  توسط  سفال  بازتوزیع  و 
وجود داشته است؟ یک نمونۀ قوم نگاری شاخص 
سفالگران  شرایط  تولید،  سطح  افزایش  برای 
در سنین  زنان  اینجا  در  کلپورگان است.  روستای 
یا  محلی  بزرگ  به نسبت  کارگاه های  در  مختلف 
سفال هایی  تولید  به  ابتدایی  ابزارهایی  با  خانگی 
 بسیار خوش ساخت مشغول اند که هدف از 

ً
غالبا

تولید آنها فروش به عنوان صنایع دستی است. این 
 به منظور 

ً
 کاربرد محلی ندارند و صرفا

ً
اشیاء تقریبا

درآمدزایی برای کمک به اقتصاد معیشتی خانوار 
ساخته می شوند )شیرانی و ایزدی، 139۸(.

بر  که  نیز   II سیلک  سفال  استانداردسازی 
وجود  از  نشانه ای  را  آن  و  شده  کید  تأ بسیار  آن 
عصر  جامعۀ  در  اقتصادی-اجتماعی  پیچیدگی 
و  رواج  از  بیشتر  چیزی  نیز  دانسته اند   II سیلک 
ترجیح مد و شیوۀ تولید و تزئین نیست. در این مورد 
نیز کاوشگر بی آنکه مطالعه ای بر روی پارامترها و 
متغیرهای اثبات کنندۀ استانداردسازی تولید سفال 
داشته باشد این پیش فرض را به مدرک تبدیل کرده 
و از آن برای تقویت مدل پیچیدگی خود استفاده 
می کند )برای مشاهدۀ یک نمونه پژوهش روشمند 
 .)Roux, 2003 :استانداردسازی تولید سفال نک
پایینی  الیه های  در  بار  نخستین  که  سیلک  سفال 
 Pumpelly,( شد  کاوش  ترکمنستان  در  آنو  تپه 
شمال  در  وسیعی  به نسبت  انتشار  دامنۀ   ،)1905
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غیاب  در  است.  داشته  ایران  فالت  مرکز  و  شرق 
امکانات الزم برای مبادلۀ سفال )عصر پیشاچرخ 
توجیه  دالیل  یا  و  باربر(  حیوانات  شدن  اهلی  و 
نوع  این  تزئینی  و  فنی  ویژگی های  مبادله،  کنندۀ 
تقلید جوامع  دانش،  انتقال  از طریق   

ً
سفال صرفا

محلی و به احتمال کمتر توسط گردش سفالگران 
متحرک در بین محوطه های مختلف تکثیر می شد 
فرهنگی  مواد  انتشار  مورد  در  مشابه  بحثی  )برای 
ایران  قفقاز،  از  وسیعی  در بخش های  کورا-ارس 

نتایج   .)Schwartz, 2009 به.  بنگرید  ترکیه  و 
مطالعه بر سفال های دورۀ سیلک II مجموعه ای از 
محوطه های دشت تهران و قزوین به این استنباط 
در  چشمگیر  مشابهت های  باوجود  که  انجامیده 
تولید  سازمان  آنها،  تزئینی  عناصر  و  ظروف  فرم 
بود  محلی   

ً
کامال سطحی  در  دوره  این  در  سفال 

و هیچ مدرکی در اثبات کنترل متمرکز بر تولید یا 
آنها دیده  کاربرد درون سیستم بازتوزیع منطقه ای 

.)Wong et al., 2010: 19( نمی شود

)Mazzucco et al., 2020: Fig. 4(تصویر15.همسانیابزارهایدرویافتشدهازجزیرۀِکِرتتاپرتغال
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انتشار دانش تولید در دوره های  قدیم تر مانند 
سفال پوک با پوشش گلی غلیظ و نقوش هندسی 
گاه ناپایدار دورۀ نوسنگی متأخر در بسیاری از نقاط 
ابزار های  آن در  از  نزدیک و همچنین پیش  خاور 
دورۀ نوسنگی پیش از سفال به خوبی مشاهده شده 
است. به عنوان مثال، داس های مشابهی که توسط 
گستره ای  در  اروپا  نوسنگی  کشاورزان  نخستین 
وسیع از یونان تا پرتغال به کار گرفته شد )تصویر 
15 و 16(، نه به عنوان استانداردسازی تولید بلکه 
انطباق پذیری های  گروه ها،  مهاجرت  نتیجۀ  در 
محلی و انتشار نوآوری های فنی تفسیر شده است 

 .)Mazzucco et al., 2020: 19(
می کند  تصور  کاوشگر  که  آن گونه  اگر 
استانداردسازی تولید سفال در دورۀ سیلک II رخ 
داده باید عالوه بر مشخصات فنی و تزئینی سفال، 
محوطه های  در  نیز  آن  تولید  تأسیسات  و  ابزارها 
اما  عمل  در  می شد.  استانداردسازی  هم دوره 
از  اثری  چنین نیست و همان گونه که گفتیم هیچ 
کوره، چرخ سفالگری و قالب سفال در هیچ یک 
از محوطه های کاوش شده که ابعاد و سطح کاوش 
نیز  دارند،  پردیس  تپه  به  نسبت  بزرگ تری  شدۀ 
یافت نشده است. 100 متر مربع کاوش افقی در 

بافت صنعتی  محدوده ای که تصور می شد درون 
این  از  هرکدام  به  دستیابی  در  نیز  باشد  زاغه  تپه 
هدف  درحالی که  ماند  ناکام  نوآورهای  و  ابزارها 
اثبات  برای  مدرک  یافتن  بی شک  کاوش  این  از 
 Fazeli and Matthews,( بود  ادعایی  تحوالت 
179 :2021(. در یک کالم، انتشار به نسبت سریع 
فنون  ارتقاء  راستای  در  ابداعات  و  ایده ها  افکار، 
از  پس  انسانی  پویای  جوامع  در  زندگی  سبک  و 
پلیستوسن موضوع غریبی نبود و نمی توان ظهور و 
گسترش آن را به شکلی خشک و قاطع به تحوالت 

بنیادین سیاسی-اقتصادی و اجتماعی پیوند زد. 
 II سیلک  سفال  انبوه  و  صنعتی  تولید  مسئله 
در تپه پردیس که بارها توسط کاوشگر مطرح شده 
Fazeli et al., 2010: 59; Faze�  )به عنوان مثال:

راستی  به  نیز   )li and Matthews, 2021: 180
کاوشگر  یا  مورد  این  در  است؛  شگفت انگیز 
از  درکی  یا  گرفته  سخره  به  را  خواننده  ادراک 
 
ً
صرفا سفال  انبوه  تولید  تصور  ندارد.  انبوه  تولید 

جز  چیزی  سفالگری  چرخ  از  استفاده  مبنای  بر 
سفالگری  چرخ  نیست.  بدیهیات  ساده انگاری 
است  سفال  انبوه  تولید  ضروریات  از  یکی  فقط 
شامل  تولید  مراحل  دیگر  درواقع  آن.  تمامی  نه 
یافتن خاک مناسب، حفاری و حمل آن به کارگاه، 

)Mazzucco et al., 2020: Fig. 1(تصویر16.گسترۀجغرافیاییابزارهایدرونوسنگیدراروپا
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ورز  ناخالصی ها،1  کردن  جدا  و  گل  شستشوی 
دادن، گردآوری و حمل سوخت، تزئین، پختن و 
به  آنها  و سرانجام حمل سالم  انبارداری سفال ها 
و دشواری  زمان بر  بسیار  اقدامات  مقصد همگی 
پنجم پ م  و  در هزارۀ ششم  که هیچ کدام  هستند 
)برای  است  نپیوسته  وقوع  به  ایران  فالت  مرکز 
Berg, 2004(. مطالعات اخیر  بحثی مشابه رک: 
نشان داده اند که حتی در زمانی بسیار جدیدتر از 
سیلک II یعنی در عصر مفرغ قدیم 3 شامات نیز 
استفاده از چرخ سفالگری به تولید انبوه و اقتصاد 
است  حالی  در  این  نشد.  منجر  بزرگ تر  تولیدی 
که تراکم جمعیت این دوره در شامات باال بود و 
ابعاد بسیاری از محوطه ها به 30 هکتار و بیشتر 
این  از   .)Greenberg, 2014: 270( نیز می رسید 
منظر استفاده از چرخ سفالگری در شامات نه به 
عنوان نشانه ای از تحول اقتصادی بلکه عالمتی از 
نبود رقابت میان تولیدکنندگان مختلف و جایگاه 
 Roux( است  شده  تفسیر  آنها  متفاوت  حرفه ای 

 .)and Miroshedji, 2009: 170
پدید  تقاضا  انبوه  افزایش  دنبال  به  انبوه  تولید 
 تقاضای غیرمحلی برای 

ً
می آید، حال آنکه اصوال

 Wong( گزارش و اثبات نشده است II سفال سیلک
et al., 2010(. یکی از مهمترین محرک های اقدام 
به تولید انبوه افزایش جمعیت در محدوده ای است 
که بتوان کاال را در آن عرضه کرد. مطالعۀ دقیقی بر 
ابعاد ۲۸ محوطۀ عصر مس وسنگ قدیم شناسایی 
شده در دشت تهران )ولی پور، 1390: 5۸( انجام 
نشده اما برای مقایسه، در غرب مرکز فالت ایران 
 هم دوره در ماهیدشت 

ً
از میان ۲3 محوطۀ تقریبا

فقط ۲ محوطه بین ۲-3 هکتار وسعت داشتند و 
و در حد یک هکتار  این هم کوچک تر  از  مابقی 
بودند )هول، 13۸1: 109(. با فرض پایۀ جمعیتی 
سطح  متوسط  و  استقرار  هکتار  هر  در  نفر   150

1. گل سفال چرخ ساز باید بسیار خالص تر و پاک تر از گل سفال دست ساز باشد.
۲. البته باید موضوع رسوب گذاری سنگین در مرکز فالت ایران که موجب اشتباه در تعداد و ابعاد محوطه ها می شود را نیز 

در نظر داشت. نک. ادامه.

سیلک  دورۀ  محوطه های  برای  هکتار   1/5 باالی 
II حداکثر جمعیت ساکن در کل دشت تهران بر 
نفر  هزار  هفت  به  فعلی  استقراری  الگوی  اساس 
فرض  که  است  صورتی  در  این  نمی رسید.  هم 
تمامی   II سیلک  سالۀ   900 دورۀ  طول  در  کنیم 
محوطه ها همزمان با هم مسکون بوده اند.۲ آیا این 
میزان جمعیت نیازی به تولید و عرضۀ انبوه سفال 
را  شده  داده  نسبت  پردیس  تپه  به  آنچه  با  مطابق 
 ۲50 با  اوروک  شهر  با  مقایسه  در  است؟  داشته  
هکتار وسعت و جمعیتی حدود 40 هزار نفر در 
و  مفهوم   ،)Nissen, 2003: 11�12( پ م   3۲00
ضرورت تولید انبوه برای شهر اوروک و روستاهای 

دشت تهران روشن تر می شود.
ماهیت و کیفیت سفال سیلک II نیز با فرضیۀ 
تولید انبوه ناسازگار است. مطالعات مختلف ثابت 
کهن  دوره های  در  سفال  انبوه  تولید  که  کرده اند 
به کاهش  میانه  آشور  امپراتوری  و حتی در عصر 
منجر  تقارن سفال  و عدم  زیبایی شناختی  کیفیِت 
انبوه   .)Kreppner, 2015: 222( است  می شده 
مس وسنگ  دورۀ  محوطه های  در  وبه 

ُ
ک کاسه های 

آن  مجاور  نواحی  و  بین النهرین  شمال  پایانی 
)Baldi, 2012: 404( و سپس شمارگان حیرت آور 
کاسه های لبه واریخته، قدیم ترین نمونه های تولید 
نداشتن  و  تقارن  عدم  زمختی،  در  که  بودند  انبوه 
 .)17 )تصویر  هستند  زبانزد  تزئین  از  شکلی  هر 
سرعت الزم برای تولید انبوه این ظروف به حدی 
بوده که پیشنهاد شده حتی مراحل تولید یک ظرف 
مسئول  هرکدام  که  سفالگر  چندین  توسط  نیز 
بخشی از روند تولید بودند، انجام می شده است 
قالب های  از  استفاده   .)Silver, 2006: 89�90(
سفالی نیز گامی در راستای تولید انبوه دانسته شده 
)Biers, 1994: 515(، موردی که در تپه پردیس و 
محوطه های هم دوره اثری از آن نیست. 900 سال 
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تولید انبوه در طول دورۀ سیلک II همچنین بایستی 
انبوهی از ضایعات سفالی را در سطح و الیه های 
محوطه برجای بگذارد؛ وضعیتی که در تپه پردیس 

گزارش نشده است.
-موضوعی  سفال  تولید  در  تخصص گرایی 
کرده-  کید  تأ بسیار  آن  بر  پردیس  کاوشگر  که 
تولیدکنندگان  آن شمار  در  که  رخ می دهد  زمانی 
کمتر  آن  از مصرف کنندگان  کاالی مشخص  یک 
ظهور  و  بروز  برای   .)Costin, 1991: 43( باشد 
این پدیده باید بستر و بافت توجیه کنندۀ مناسبی 
پیرامون  جدید  مس وسنگ  دورۀ  شرایط  )مانند 
این  در  باشد.  داشته  وجود  بین النهرین(،  شمال 
فروپاشید  عبید  روستایی  هم شکل  الگوی  زمان 
پدید  استقراری  بزرگ  مرکز  چند  آن  جای  به  و 
از  آثاری  استقرارها  این  درون  کاوش  طی  آمد. 
نخبگان  اقامتگاه های  یا  عمومی  ساختمان های 
طبق   .)Oates et al., 2007( شد  شناسایی 
مطالعات انجام شده تولید کاسه های کوبه که در 
 IVA در مرحلۀ 

ً
ابتدا کاربردی خانگی داشت )مثال

اساس سفارش  بر  بعد  مراحل  در  گوزو(  ساکچه 
افزایش نهاد و  به  نخبگان به سفالگران وابسته رو 
الگوی نهشت آنها نیز از درون بافت های خانگی 
به ساختمان های عمومی و خانه های اعیانی تغییر 
یافت. بدین ترتیب تخصص گرایی از نوعی تعامل 

رد و تقاضا 
ُ

متحول میان یک اختراع در مقیاسی خ
برای ظرفی مورد استفاده در مراسم جمعی شکل 
به  شروع  سفالگر  تعدادی  بستر  این  در  گرفت. 
تولید انبوه ظرفی خاص برای استفاده در مراسمی 
خاص کردند که به دنبال آن سطح رو به تزایدی از 
حرفه ای،  آشکار  تمایزات  درونی،  پیچیدگی های 
با  اجتماعی  فعالیت های  ادغام  و  تخصص گرایی 
تولیدی پدید آمد )Baldi, 2012: 400�3(. به طور 
کاال  یک  از  استفاده  و  انتشار  محققان  خالصه، 
فراتر از مقیاس خانگی را موجب تخصص پذیری 
چنین  آیا   .)Costin, 1991: 5( دانسته اند  صنعتی 
روستاهای  اقتصادی-اجتماعی  نظام  در  شرایطی 
دورۀ سیلک II و به ویژه تپه پردیس وجود داشت؟ 
 
ً
ارائه می دهد قطعا بر اساس مدارکی که کاوشگر 

خیر.
نمی رسد  به نظر  فوق  استنتاج های  به  توجه  با 
نیازی به بحث بیشتر دربارۀ یک فرض اثبات نشدۀ 
دیگر یعنی اشتغال صنعتگران تمام وقت در جامعۀ 
پردیس که آن نیز بارها توسط کاوشگر مطرح شده 
روی  بر  پارامتریک  مطالعات  باشد.  داشته  وجود 
شمار زیادی از کاسه های سالم ماندۀ کوبه نشان 
داد که این ظروف نمونه ای شاخص از محصولی 
چند  توسط  که  هستند  وسیع  انتشار  محدودۀ  با 
صنعتگر انگشت شمار تولید شده اند. دامنۀ نوسان 

)Koizumi et al., 2016: Fig. 3(وبه تصویر17.کاسۀکُ

)Sánchez and Fenollós, 2016: Fig. 1(یخته وکاسۀلبهوار
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و  پخت  میزان  بدنه،  ضخامت  ابعاد،  در  اندک 
سایر مشخصات این ظروف به عنوان نشانه ای از 
تولید ادواری )به احتمال فصلی( آنها توسط شمار 
اندکی سفالگر متخصص که اغلب امضای خود 
را روی ظرف برجای گذاشته اند، تفسیر شده است 
 Baldi, 2012: 404�5; Baldi and Roux, 2016:(
تولید  به  مورد  این  در  حتی  ترتیب،  این  به   .)7
انبوه رسیده نیز شاهد وجود صنعتگران تمام وقت 
نیستیم چه رسد به سفال های ظریف، کم شمار و 

 .II متنوع سیلک

کارکرداحتمالیدیسکتپهپردیس
پردیس  دیسک  استخوانی  محور  شکنندۀ  ماهیت 
از  ِاعمال فشار عمودی حاصل  نشان می دهد که 
یا صفحۀ چرخان دیگری روی  وزن خود دیسک 
آن به سرعت می توانست به خرد شدن محور منجر 
هیچ  نیز  استخوانی  محور  باقیماندۀ  روی  شود. 
َدَوران  از  حاصل  ساییدگی  و  فرسودگی  از  اثری 
 باید 

ً
دیده نمی شود )تصویر 1۸(. بااین حال، حتما

به نحوی از دیسک استفاده می شد وگرنه نه می توان 
برای  نه  و  دانست  تزئینی  دست ساخته ای  را  آن 
ساخت بی دلیل آن توجیهی یافت. هرچند فرضی 
و  است  مقدماتی  می کنیم  مطرح  ادامه  در  که  را 
آزمایشگاهی،  مختلف  مطالعات  به  آن  تقویت 

تجربی و همچنین بررسی دوبارۀ نهشته های بستر 
اما در حال حاضر می توان آن را  نیاز دارد  کشف 
کارکرد  به  نسبت  منطقی تر  و  فرضیه ای جایگزین 

دیسک به شکل چرخ سفالگری دانست.
پردیس  دیسک  کاربری  برای  جدید  پیشنهاد 
برای  ابزاری  به عنوان  آن  سنگین  وزن  از  استفاده 
گیاهان  دانۀ  جمله  از  موادی  کردن  له  و  کوبیدن 
در  دیسک  که  سازه ای  به  بازگشت  در  است. 
 )5 تصویر   ،40۲4 )سازۀ  شد  یافت  آن  نزدیکی 
فضایی  می توانست  مرکزی  چالۀ  با  مدور  سازۀ 
برای چرخش 360 درجه ای دیسک بر سطح لبه 
را فراهم کند. در این حالت نیازی نبود تا افزودۀ 
خود  روی  بر  را  دیسک  وزن  تمامی  استخوانی 
تحمل کرده و فقط به شکل محوری جهت مهار 
این  در  می کرد.  عمل  آن  حرکت  تنظیم  و  دیسک 
در  استخوانی  محور  سر  یک  بود  کافی  حالت 
که  شود  ثابت  نحوی  به  مدور  سازۀ  چالۀ  مرکز 
بدهد  را  دیسک حول محور خود  اجازۀ چرخش 
و  پردیس  دیسک  دیدگاه،  این  در   .)19 )تصویر 
سازۀ 40۲4 به کارگاه های عصاری و روغن کشی 
شباهت می یابد که تا قرن های پیشین در بسیاری 
نشانۀ دیگر  فعالیت می کردند. یک  ایران  نقاط  از 
سازۀ  سطح  بر  سنگین  جسمی  چرخش  برای 
40۲4 وجود ناهمواری ها و فرسایش هایی است 

تصویر18.نماینزدیکازمحوراستخوانیدیسک
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باقی مانده درحالی که  اندود کف این سازه  که بر 
 به طور کامل مسطح 

ً
اندود کف سازۀ مجاور تقریبا

و هموار مانده است.
آنگاه  باشد  داشته  اعتبار  بازسازی  چنین  اگر 
می توان تصور کرد برخی مواد آلی یا کانی تحت 
فشار دیسک و به احتمال حرارت، درون این فضاها 
)تصویر  است  می شده  مصرف  آمادۀ  و  فرآوری 
۲0(.1 به این منظور مطالعۀ ریزنهشت ها، دانه ها 
و گرده های گیاهی و یا مواد کانی در نقاط مختلف 
اثبات  برای  سرنخی  می تواند  پردیس  محوطۀ 
دیرین گرده شناسی  مطالعات  باشد.  فوق  فرضیۀ 
از وجود گرده  نشان  پردیس  در خاک های کاوش 
 Manuel et al.,( دارد  زیتون  و گردۀ  دانۀ کاج  و 
برای  مناسبی  گزینۀ  می توانستند  که   )2014: 50
تپه  کاوش  از  باشند.  روغن گیری  و  کردن  خرد 
پردیس چند ظرف سفالی کامل به دست آمده که 
 Fazeli et al.,( هستند  جالب توجه  خود  نوع  در 
کاسه ای  آنها  از  مورد  یک   .)2007, Figs. 13,14
کوچک با سوراخی در کف که پیشتر به آن اشاره 
آب  مخلوط  روی  می توانست   ،)1 )تصویر  شد 
داغ و دانه های له شده قرار گرفته و به تدریج روغن 
باقیماندۀ  تحلیل  کند.  جمع  خود  درون  را  سطح 
وضوح  به  که  ظروف  این  در  موجود  رزین های 
بتواند  به احتمال  بوده اند  متفاوتی  کارکرد  دارای 
سرنخ مهمی از فعالیت های تولیدی در تپه پردیس 
را ارائه دهد. باز الزم به تکرار است که اثبات این 
از مطالعات  انواعی  به مشارکت  فرضیۀ مقدماتی 
شدن  مردود  و  دارد  نیاز  میان رشته ای  و  میدانی 
تاکنون قدیم ترین ابزار  آن نیز دور از ذهن نیست 
یک  شامل  زیتون  روغن کشی  برای  شده  یافت 
پرس سنگی از دورۀ مس وسنگ در منطقۀ مدیترانه 
ابزارها در عصر مفرغ قدیم  این نوع  است. شمار 
 از 

ً
بسیار باال رفت و در کتیبه های خط میخی )مثال

ابال ۲400 پ م( نیز بارها به تجارت روغن زیتون 

1. مشاهدۀ عالیم حرارت دیدگی بر سطوح این سازه ها می تواند نشان دهندۀ استفادۀ مالیم از انرژی حرارتی برای انجام برخی 
فعالیت های مرتبط با فرآوری مواد باشد. 

 .)Riehl, 2014: 9( اشاره شد
سفالی  دیسک  و  مدور  سازۀ  که  می دانیم 
پیش  باستان شناسی  در  مشابهی  نمونۀ  پردیس 
کاوش های  اینکه  مگر  ندارند  ایران  تاریخ  از 
مشابهی  مورد  بتوانند  دیگر  محوطه های  در  آینده 
اگرچه  بیابند.  راز  و  رمز  پر  ساخته های  این  برای 
برای  دیگری  پیشنهاد  شواهد  برخی  اساس  بر 
اعتقاد  اما  شد  مطرح  پردیس  دیسک  کاربری 
و  ابزارها  از  مشابهی  نمونه های  که  زمانی  تا  دارم 
سازه های تپه پردیس در نقاط دیگر یافت نشوند، 
در  خطا  و  آزمون  نوعی  می توان  را  آنها  مجموعۀ 
مسیر تحول فنی-اقتصادی جوامع پیش از تاریخ 
با  جاافتاده   

ً
کامال سازوکاری  تا  دانست  ایران 

آن رو که عالیم  از  ویژه  به  تمام و کمال؛  کارآیی 
فرسودگی چندانی بر روی سطوح مختلف دیسک 
مطالعات  نمی شود.  دیده  آن  استخوانی  محور  و 
جدید هدف محور به احتمال بتوانند پاسخی برای 
کارکرد فضاهای معماری و دیسک سفالی پردیس 
را فراهم آورند اما آنچه روشن است این است که 
طبق  سفال  تولید  زمینۀ  در  آنها  تفسیر  و  توصیف 
ساده انگاری  جز  چیزی  داده  ارائه  کاوشگر  آنچه 
و کج فهمی از یافته های باستانی نیست. در اینجا 
نقل قولی از پیکاک بسیار به جاست که می گوید: 
حفره های  و  دوک ها  لنگرها،  چرخ  از  انواعی   ...
با  ارتباط  در  کوره دار  محوطه های  در  شده  یافت 
چرخ سفالگری معرفی شده اند درحالی که تفسیر 
اینها دشوار است و می توانند با اشیاء دیگری مانند 
اشتباه  چرخان  وسایل  دیگر  یا  آسیاب  ابزار های 

.)Peacock, 1982: 55( گرفته شوند

برآیند
تمام وقت،  صنعتگران  مانند  تحوالتی  انتساب 
صنعتی،  تخصص گرایی  تولید،  استانداردسازی 
تولید انبوه و غیره به دورۀ سیلک II بسیار بیش از 
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آنکه با واقعیات جامعۀ روستانشین آن دوره تطابق 
در  شبه علم1  نفوذ  از  واضح  نمودی  باشد،  داشته 
باستان شناسی ایران است. به بیان ساده، شبه علم، 
کردن  سرهم  برای  علمی  گزاره های  از  استفاده 
است.  آزمون  غیرقابل  گاه  و  غیرعلمی  مطلبی 
استقبال جهانی از تعریف و مضامین شبه علم در 
فراگیر  از  نشانه ای  باب حرف مفت«۲  کتاب »در 
مطالب  حیطۀ  در  اساس  و  بی پایه  مباحث  شدن 
و نوشته های اخباری در دنیای امروزین است. با 
مطالعۀ مطالب باال خواننده قضاوت خواهد کرد 
انقالب صنعتی که به جامعۀ سیلک II منتسب شده 
تا چه حد واقعی و تا چه حد بیانگر خودنمایی به 
قصد مطرح شدن بدون نگرانی از قضاوت جامعۀ 
باستان شناسی  اتفاق،  برحسب  است.  علمی 
داده هایش  گسستۀ  و  خاموش  ماهیت  به دلیل 
جوالنگاهی  به  شدن  تبدیل  برای  مناسبی  عرصۀ 
برای یاوه سرایی بوده است. در دهه های گذشته و 
پیش از تحول باستان شناسی و علوم میان رشته ای 
اریک فون دنیکن یکی از برجسته ترین فعاالن این 
حوزه در جهان بود که سرنوشت او و نگاشته هایش 

باید مورد توجه قرار می گرفت.
و  فنی  کیفیت  بهبود  می رسد  به نظر  درواقع 
تزئینی سفال سیلک II در مقایسه با دورۀ پیش از 
آن و پس زمینۀ تفکر سنتی کاوشگر موجب خلق 
وقوع  به  اعتقاد  و  یافته ها  از  نادرست  تصوراتی 
)به  است  در هزارۀ ششم پ م شده  فنی  تحوالت 
 .)139۸ دیگران،  و  اجایی  اسدی  مثال:  عنوان 
بحث   )6  :13۸3( علیزاده  که  همان گونه  اما 
می کند، مطالعات قوم نگاری جدید نشان داده اند 
که تغییر در رنگ یا تزئین سفال دیگر نشانه ای از 
فنی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عمیق  دگرگونی های 
تحولی  مدل  دیگر  مشکل  نمی شود.  محسوب 

1. Pseudoscience
۲. هری فرانکفورت )1400( »در باب حرف مفت«، ترجمۀ محسن کرمی.

3. کشف اتفاقی گورستان عصر آهن در نزدیکی تپه پردیس که بی هیچ نشانۀ پیشین و بر اثر فعالیت های معدن کاری ظاهر 
شده بود به خوبی نمایانگر ابعاد نقص اطالعات ما از الگوی واقعی محوطه های منطقه است.

الگویی  خلق  به  کاوشگر  اصرار   ،II سیلک  دورۀ 
جهانشمول بر مبنای کاوش بخش کوچکی از یک 
مدارک  با  باال  در  هرچند  است.  کوچک  محوطۀ 
متعدد کوشیدیم تحوالت انتسابی به جامعۀ دورۀ 
سیلک II را ارزیابی کرده و به بوتۀ نقد بگذاریم، 
اما همین که این الگو در چند محوطۀ دیگر کاوش 
بنیان   بر  تردید  برای  دلیل خوبی  نشده  و مشاهده 
است.  پردیس  تپه  کاوشگر  پیشنهادی  تحوالت 
باوجود نزدیکی به مرکز سیاسی و جمعیتی کشور، 
مطالعات باستان شناسی مرکز فالت ایران چندان 
آن  روی  بر  کار  امکان  یا  نگرفته  قرار  توجه  مورد 
فراهم نشده است. مهیا کردن امکانات برابر برای 
و  تجزیه  و  کاوش  هدف  با  باستان شناسان  دیگر 
تحلیل داده ها در محوطه های دارای استقرار دورۀ 
شدۀ  مطرح  مطالب  درستی  می تواند   II سیلک 
گزارش  در  که  همان گونه  بزند.  محک  را  پیشین 
)خدیش،  ساوه  شهرستان  شناسایی  و  بررسی 
کردم، شدت رسوب گذاری  اشاره   )197  :139۲
است  گونه ای  به  ایران  فالت  مرکز  محدودۀ  در 
اگر  آن  در  تاریخ  از  پیش  محوطه های  نمود  که 
مطالعات  است.  دشوار  بسیار  نباشد  غیرممکن 
اخیر نشان داده که اطراف تپه پردیس فقط در هزار 
سال گذشته بیش از ۲ متر رسوبات آبرفتی انباشته 
به   .)Gillmore et al., 2009: 289( است  شده 
فرهنگی،  مختلف  جنبه های  فقط  نه  ترتیب  این 
اجتماعی و اقتصادی دوره های پیش از تاریخ بلکه 
استقرارهای  پراکنش  الگوی  و  ابعاد  تعداد،  حتی 
امید  است.3  کم شناخته  ما  برای  نیز  منطقه  این 
بستر  و  سازه ها  اشیاء،  بر  آتی  مطالعات  است 
باستانی تپه پردیس و همچنین باستان شناسی مرکز 
ادوار  شدۀ  شناخته  کمتر  جنبه های  ایران  فالت 

باستانی این منطقه را روشن سازد.
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Abstract
The first large-scale archaeological study at the Central Plateau of Iran after The Revolution 
commenced with a reconnaissance survey at the Tehran Plain and excavations at Tepe Pardis, 
at beginning of the new century. Various types of interdisciplinary approaches were employed 
to reinforce the archaeological hypothesis augmented by the data gathered at the stratigraph�
ic and horizontal excavations at Tepe Pardis. Almost contemporaneous with these studies, 
further investigations were carried out in the two major sites of Zagheh and Sialk which pro�
vided the excavators with valuable sets of data for a comprehensive study. These well�sup�
ported fieldwork studies combined with several up-to-date interdisciplinary techniques and 
suggestions of new evolutionary practices for a 7000�year�old society should be noticed by 
international specialists. But as it will discuss in this paper indeed no attention was paid to 
the hypotheses raised by the excavators mostly because of their non�rational interpretations 
attributed to the objects and architectural remains found at Tepe Pardis. Of the interesting 
objects found at the Tepe were sets of adobe structures and a terracotta disk which were all 
interpreted in the context of the specialized pottery production industry in the 6th to 5th mil�
lennia B.C. Based on these miss� interpretations several antedate phenomena imputed to the 
simple Chalcolithic communities inhabited there which seems they need to be reviewed. In 
the present account, we will take a closer look at the features introduced as kilns and the disk 
as a potter's wheel and examine a wide range of developments ascribed to these communities. 
Finally, upon the available evidence, we suggest new functions for the pre�mentioned items 
which may fit better with their application.

Keywords: The Central Plateau of Iran, Sialk II period, Tepe Pardis, kiln, Potter's wheel.
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