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چکیده
شش دهه کاوش و بررسي باستانشن اسي در ايران بیانگر اين نکته است که گستره
جغرافیاييامروزیايرانبهطورحتمحداقلازدورانپلیئستوسنجديدمکانزيست
جوامعانسانيبودهاست.اگرچهدانشمادرخصوصجوامعانسانيپیشازنوسنگيدر
ايرانبسیارمحدوداست،وليتعدادقابلتوجهيازمحوطههایباستانيمنتسببهادوار

پسازنوسنگيدرايراندارایبقايایاسکلتانسانيهستند.عمدهمحوطههایکلیدی

باستانيدرايرانمانندتپهحصار،گوهرتپه،تپهسیلک،تپهزاغه،شهرسوخته،حسنلو،
گنج دره و غیرهواجدبقايای انساني بوده اندو بیشتراين بقايایانساني هرگز به طور
کامل و صحیح مورد مطالعه قرار نگرفتهاند .هدف ازاين تحقیق ريشهيابي اين کمبود
علمي در بدنه انسانشناسي و باستانشناسي ايران است .دادههای اين پژوهش نشان
ميدهند که از عمده داليل اين وضعیت ميتوان به عدم وجود کافي متخصصین

شناسيوباستانشناسيدرمراکز
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انسانشناسيزيستيدرايران،جداييتاري

آموزشي و نبود درک کافي از اهمیت مطالعات انسانشناختي در تکمیل پژوهشهای
باستانشناسياشارهنمود.

شناسي،پارينهسنگي،نوسنگي.
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مقدمه
هایانسانشناسيبهطورعامواطالعاتحاصلازمطالعهبررویبقايایاسکلتانسانيبه


داده
توانندباستان شناسانرادربازسازیزندگيمردمانپیشینيارینمايند.درکنار


طورخاصمي
مطالعات معمول باستانشناسي که به طور سنتي بر دادههای فرهنگي همچون سفالینهها،
شناسيزيستي

پژوهشهای انسان

ساختههای سنگي ،معماری و غیره متمرکز هستند ،


دست
کنندهپازلبازسازیزندگيانسانباشند.بهعبارتيديگراگرهمانگونهکهدر


توانندکامل

مي
مرسوماست،بپذيريمکهباستانشناسيزيرشاخهعلم

بسیارازمراکزپژوهشيدراروپاوامريکا
هایباستانيتنهاجمعآوریوتوصیف

شناسياست،آنگاهغايتهدفازکاوشهاوبررس 
ي


انسان
بقايای فرهنگي به جای مانده از اجتماعات انساني نخواهد بود ،بلکه پرداختن به نحوه زيست،
معیشت ،ساختارهای اجتماعي ،بیماریها ،مهاجرتها ،روابط درونگروهي و غیره (که همگي
اييازمطالعاتباستانشناسي

شناسيهستند)ميبايستهدفنه


موضوعاتمطرحدرعلمانسان
باشند .علم انسانشناسي دارای چهار زيرشاخه انسانشناسي زيستي ،باستانشناسي،
شناسيفرهنگيوانسانشناسيزباناست(میلرووود.)19:1112،


انسان
رابطه میان انسانشناسي جسماني و انسانشناسي زيستي از زمره مسائلي است که که
ایاست.انسانشناسيجسماني 1بهلحاظتاريخيسابقهبیشترینسبتبه


سيويژه
نیازمندبرر
1
داردکهبهشروععلمانسانشناسيجسمانيدرقرن18ومطالعاتيوهان

انسانشناسيزيستي 

9
آوریشدهازنقاطمختلف
هایجمع 


بررویيکمجموعهخصوصيازجمجمه
فردريکبلومنباخ 
نسانشناسانديگرنیزپسازوی درپژوهشهایخودبیشتربرخصوصیات
دنیابازميگردد.ا 
جمجمهوبدنانسانمتمرکزبودندوتاقرنبیستمنشانيازبکارگیریديگرشاخههایعلوم

شناسيجسمانيديدهنميشد.ازنیمهقرنبیستمبهبعددانشمندانسعيبر


زيستيدرانسان
اين داشتند تا از شاخههای ديگر علوم مانند ژنتیک ،رفتارشناسي ،نخستيشناسي ،و غیره در
انسانشناسيجسمانياستفادهکنند وبههمیندلیلوباتوجهبهازديادروزافزونرويکردهای

زيستيمترادفوهمتراز

شناسي

زيستيدرمطالعاتانسانشناسيجسمانيبهتدريجواژه 
انسان

باانسانشناسيجسمانيگرديد(میلرووود .)19:1112،

5
4
انسانشناسي زيستي خود به سه زير شاخه نخستيشناسي  ،ديرين انسانشناسي و

2
گوناگونيهای زيستي انسانهای معاصر تقسیم ميگردد .عمده تفاوت ديرين انسانشناسي و

1

physical anthropology
biological anthropology
3
Johann Friedrich Blumenbach
4
primatology
5
paleoanthropology
6
contemporary human biological variation
2
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سانشناسي
گوناگونيهای زيستي انسانهای معاصر در تقدم و تاخر زماني است ،علم ديرين ان 

بیشتر بر گونههای بعضا منقرضشده انساني متمرکز است .در دهههای اخیر پیشرفتهای
شناسيوبهخصوصعلمژنتیکمنجربهتحوالتاساسيدرانسانشناسي


شدهدرزيست

حاصل
هابهنوبهخودباستانشناسانيراکهدرپژوهشهایخودبه

زيستيگشتهاست.اينپیشرفت
اندراياریميکندتابارويکردیتازهبهدنبالحلمعماهای


یاسکلتيانسانيبرخوردنموده
بقايا
باستانشناسيباشند .

به عنوان مثال بحث در خصوص مهاجرت اقوام آسیای مرکزی به فالت ايران در حدود
بیشتربراساسريختشناسينوعي

آرياييها“ 

هایدوموسومپیشازمیالدتحتعنوان”


هزاره
خاص از سفال به نام سفال خاکستری و زبانشناسي (سزمرني )1311 ،طرح گرديده است
(کاپیری1319 ،و کراسلند .)1311 ،دادههای باستانشناسي حاکي از اين است که آثار اين
تواندرمحوطههاييدرشرقايرانمانندتپهحصاررديابينمود(اشمیت،1399


مهاجرترامي
 .)1391حضور و يا عدم حضور چنین اقوامي در ايران مدتها است که موضوع مجادله
باستان شناسانشدهاست،بهنحویکهبرخيحتيازبکاربردنکلمهآرياييپرهیزودراصل

وجود چنین قومي ترديد ميکنند .نتیجه نهايي در اين خصوص تنها با استفاده از دادههای
شناسيزيستيوبهخصوصمطالعاتDNAباستانيقابلدستیابياست.بامقايسهDNA


انسان
اقوامهزارهدوموسومپیشازمیالددرمحوطههایباستانيآسیایمرکزیبامردمانهزارهدوم

توانهرگونهارتباطژنتیکيودرپيآنمهاجرتهایاحتماليرارديابي


وسومفالتايرانمي
نمود .متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکالت علمي و اجرايي تاکنون هیچ مقايسه جامع
شناسيزيستيمابینبقايایانسانيمردمانهزارههایدوموسومپیشازمیالدايرانو


انسان
همعصرانشاندرآسیایمرکزیانجامنشدهاست .
مثالي ديگر در زمینه کارکرد و اهمیت انسانشناسي زيستي در باستانشناسي ،نقش
تعیینکننده مطالعات ايزوتوپي  1در بازسازی رژيم غذايي مردمان گذشته و حتي منشاءيابي

هایآزمايشگاهيتجزيهعنصریميتوان


هایاحتماليجوامعاست.بااستفادهازروش

مهاجرت
بهمیزاندسترسيبههیدراتکربن،قندوپروتئیندرجوامعانسانيموردمطالعهپيبردوبا
قرار دادن نتايج در کنار پژوهشهای جانور باستانشناسي و گیاه باستانشناسي ،به تصويری
روشن از وضعیت اقلیمي منطقه در زمان مورد نظر و همچنین نوع معیشت و سازماندهي
اجتماعيانسانهادستيافت .


isotope analysis

1

هایانسانشناسيايران 


پژوهش
114

سعي در اين پژوهش بر اين بوده است تا با معرفي محوطههای کلیدی پارينهسنگي و
نوسنگي در ايران که واجد بقايای انساني هستند به نحوه مطالعات انسانشناسي زيستي
انجام شدهبررویاينبقاياپرداختهشودتاتخمینيصحیحازمیزانکاملبودناينپژوهشهاو

همچنینراهکارهاييکهدرآيندهبايستيبهکاربستهشودبهدستآيد .


شهپراکنشمحوطههایموردبررسيدرايران(:1هوتو:1،کمربند:9،تمتمه:4،

نقشهشماره:1نق
بیستون:5،قبه:2،وزمه:1،اشگفتگاوی:8،گنجدره:3،حاجيفیروز:11،زاغه:11،حصار) 

منبع:نگارنده

پرسشهای پژوهش
ایانسانيکشفشدهدر

دراينمقالهتالشخواهدشدتاباجمعآوریاطالعاتحاصلهازبقاي

شناسيبهپرسشهایذيلپاسخدادهشود :


هایباستان

کاوش
1ـ علت عدم توجه جامعه باستانشناسي ايران به اهمیت مطالعات انسانشناسي زيستي
چیست؟ 
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شناسيزيستيوکاربردآندرباستانشناسي


ـچهعوامليدرمهجورماندنمطالعاتانسان
1
ايراننقشداشتهاند؟ 


بقایای انسانی منتسب به پلیئستوسن 1در ایران
هایزمانيپارينهسنگيدر ايرانوخاورمیانهپرداخته


بهاختصاربهمعرفيدوره
جدولشماره 1
پارينهسنگي جهان در
مهمترين و ارزندهترين محوطههای  
است .پیرامون ايران را برخي از  
9
1
برگرفتهاست.درمرزهایغربي،شانیدر ومجموعهبزرگنئاندرتالها قراردارد(سولکي،1354،
پارينهسنگيدرترکیه(کوهن)1111،و
ترينکاوس.)1389،درشمالغربي،چندمحوطۀعمدۀ 
نیزمحوطۀ پرآوازۀ دمانیسي4درگرجستان (آبسلوموهمکاران )1111،جایگرفتهاست ودر
شماریغاروپناهگاهصخرهای در ازبکستانوترکمنستانجایدارندکهيکياز

شمالشرقي،
5
ازمحوطههایيادشده

ترينآنها تِشیک -تاش درازبکستاناست(وايدنرايخ.)1345،


برجسته
تنها بقايای انسانهايي مربوط به پلیئستوسن به دست آمده است ،نیازی به گفتن نیست که
ساختهها) در درون مرزهای

گونهشناسي  
دست
پارينهسنگي (بر پايۀ  
محوطههای  

بسیاری از 
پارينهسنگيايرانبهدستنیامدن بقايای
سیاسي ايرانجایدارد.نکتهقابلتوجهدرخصوص  
گرچهميتوان

انسانيبهجزچنداستثناءاست(براینمونهبیستون،قبه،وزمهواشگفتگاوی).
داليل گوناگوني را از جمله مسايل اقلیمي برای چنین وضعیتي بیان کرد ،با اين همه ،انجام
ترينآنهااست .

يکياز 
مهم

پارينهسنگي
نگرفتنکاوشهای 

هایزمانيپارينهسنگيدرايرانوخاورمیانه 

جدولشماره 1
:دوره
نام دوره

بازه تقریبی زمانی

پارينهسنگي
قديم 
پارينهسنگي
میاني 
پارينهسنگي
جديد 
رينهسنگي 
فراپا 

1،2میلیونالي151هزار
سالقبل 
151هزارسالالي41هزار
سالقبل 
41هزارسالالي18هزار
سالقبل 
18هزارالي11هزارسال
قبل 
11هزارسالالي2هزار
سالقبل 

نوسنگي 

محوطههای شاخص در
ایران
گنجپر،غاردربند،
امرمردگ 
کنجي،بیستون،قمری،تم
تمه 
ورواسي،يافته،بوف،گرم
رود 1
کمیشان،هوتو،کمربند،
عليتپه 
سراب،آسیاب،عليکش،
تواليي 

محوطههای عمده واجد
بقایای انسانی
بیستون 
قبه،اشگفتگاوی،وزمه 
هوتو،کمربند 
گنجدره،زاغه،حاجيفیروز 

(يکيازدورانهایزمینشناسيکهتقريبامعادلبا1،8تا1میلیونسالپیشآغازودر19هزار pliestocene


1

سالپیشوباشروعدورانحاضرياهولوسنخاتمهيافتهاست)
2

shanidar
neanderthals
4
Dmanisi
5
Teshik Tash
3
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توانپیشتازمطالعاتپارينهسنگيدرايراندانست.درخالل

کارلتوناستنليکوون  1
رامي
هایباستانشناسيرادرپيکشفبقايای


شناسبود،کاوش

کوونکهخودانسان
تابستان1343
فسیلانسانيدرکردستانعراقآغازنمودوسپسواردايرانشد.ویپنجمحوطهپارينهسنگي

را به نامهای بیستون (پارينهسنگي میاني 1و جديد /9کرمانشاه) ،تم تمه (پارينهسنگي میاني/
آذربايجان غربي) ،غارهای هوتو و کمربند (فراپارينهسنگي 4و نوسنگي /5مازندران) و پناهگاه
سنگيمیاني/خراسان)کاوشنمود.درخاللاينکاوشهاویموفقبه


ایخونیک(پارينه

صخره
کشف بقايای اسکلتي انساني از محوطههای بیستون ،تمتمه و هوتو گرديد (کوون،1351 ،
)،هرچندکهمطالعاتبعدیثابتکردندکهاستخوانبهدستآمدهازتمتمهرا

1351،1351
بايستي از لیست بقايای انساني خارج نمود .در طي کاوش در محوطه بیستون ،کوون مقادير
زيادیبقايایاستخوانيجانوریبهدستآوردکهدرمیانآنهايکدندانپیشوقطعهمیاني

استخوانساعددستراستبهانساننئاندرتالمنتسبگرديدند(کوون .)1351،

:سمتراستاستخوانساعدبهدستآمدهازمحوطهبیستون،سمتچپدندانپیشین

تصوير1
گاوسان 


منبع:ترينکاوسوبیگلری 1112،



1

Carlton S. Coon
Middle Paleolithic
3
Upper Paleolithic
4
Epipaleolithic
5
Neolithic
2
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حدودپنجاهسالپسازاينکاوش،ايندوقطعهمودبازنگریمجددقرارگرفتندومعلوم
گرديد  کهدندانپیشمذبورمتعلقبهيکگونهگاوسان(احتماالگوزن)بودهاستوليانتساب
استخوانساعد بهانسان نئاندرتالموردتايیدقرارگرفت(ترينکاوسوبیگلری )1112،کهبا
شدهراتنهامدرکانسانشناسيدرخصوص


تواناينقطعهاستخوانيفسیل

قبولاينادعامي
حضورانساننئاندرتالدرايراندانست .
ثباتيهایسیاسي درعراق ،موسسهشرقشناسي
باآغازدهه 1321میالدیوبه دلیلبي 
1
دانشگاهشیکاگوتحقیقاتباستانشناسيخودرابهسرپرستيرابرتبريدوود درزاگرسايران

متمرکزنمود.غارقبهدرکرمانشاهازجملهمحوطههاييبودکهتوسطبريدوودوهمکارانشمورد

هایپارينهسنگيمیانيوجديدآنتعدادیقطعاتاستخوانيانساني

کاوشقرارگرفتواز 
اليه

بهدستآمد(بريدوودوهمکاران.)1321،ازجملهنکاتبااهمیتدرخصوصمجموعۀکوچک
افزارهایسنگيبررویبرخي
استخوانانسانيغارقبه،حضورآثاربرشناشيازاستفادهازدست 

قطعات است .اينکه آيا ميتوان تنها با استناد به اين آثار برش مسئله همنوعخواری را برای
ساکنیناينمحوطهدرنظرگرفت؟ايننکتهایاستکهنیازمندمطالعاتتکمیلياست.اينبقايا

هماکنونتحتمطالعهدردانشگاهايالتيآريزوناهستند(مرين،مذاکرهحضوری) .

شناسيدشتاسالمآبادموفقشدندتا


درجنبپروژهباستان
باستانشناساندرسال 1333

باشناساييغاروزمهوايجاديکترانشهآزمايشيدرآن،يکدندانآسیایکوچکآروارهباال
هایانجامشدهبررویايندندان


نگاری
انسانيرابهدستآورند(عبدیوهمکاران 1111،
).گاه
حاکيازسنيپیرامونبیستتابیستوپنجهزارسالقبلبرایآناست،کهبااحتسابسنو
ريخت شناسي آن ،اين دندان به احتمال زياد متعلق به يک نمونه انسان هوشمند 1در

پارينهسنگيجديدبودهاست(ترينکاوسوهمکاران .)1111،


Robert Briadwood
homo sapiens sapiens

1
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تصوير:1دندانآسیایکوچکآروارهباال(غاروزمه) 



.
منبع:ترينکاوسوهمکاران 1111،


بازنگری قطعات استخواني انساني که در کاوش سال  1318در اشگفت گاوی واقع در
مرودشتفارستوسطمايکلروزنبرگگزارششدهبودند(روزنبرگ،)1385،بهتازگيتوسط
تیمي از متخصصین دانشگاه ايالتي آريزونا انجام پذيرفته است .قطعات به دستآمده به تعداد
اندک و اغلب شکسته شامل بخشهايي از جمجمه ،استخوان ترقوه ،استخوان کشکک زانو و
هایمنتسببهپارينهسنگيجديدقرار


هاييازصورتهستند.اينبقايایانسانيدراليه

بخش
داشته اند و از همین روی منسوب به انسان امروزين يا انسان هوشمند هستند .حضور آثار

سوختگيوعاليمبرشتوسطدستافزارهایسنگيبررویبرخيازاينقطعاتممکناستبه
عنوان شاهدی برای همنوع خواری بکار برده شوند ،هرچند که به دلیل کم بودن تعداد
استخوانها چنین نتیجهگیری ميبايست منوط به مطالعات تکمیلي باشد (اسکات و مرين،

 .)1113

شناسيزيستيدرباستانشناسيايران 113...


مروریبرمطالعاتانسان

تصوير:9استخوانترقوهباآثاربرش(اشگفتگاوی) 

منبع:اسکاتومرين 1113،




مثال هایفوقتنهاشواهدومدارکمستقیمدرخصوصحضورانساندرعصرپلیئستوسن

درمحدودهجغرافیاييايرانهستند.همانگونهکهدرابتدایسخنذکرگرديد،داليلمتعدد

اقلیميوزيستمحیطي ميتوانندبرتعداداندک بقايایانساني درايرانتاثیرگذارباشند.هر
چند تا زماني که تعداد کاوشهای انجامشده به حد کمي قابل توجهي نرسند هرگونه اظهار
نظریشتابزدهخواهدبود .



بقایای انسانی منتسب به نوسنگی در ایران 
همبهلحاظتعددمحوطههایشناساييو

دورهنوسنگيدرايرانبرخالفدورانپلیئستوسن،
آمدهازوضعیتبهمراتبمطلوبتریبرخوردار


شدهوهمازمنظربقايایانسانيبهدست

کاوش
شدهدرايرانکهمعرفيوارائهتماميآنها


هاینوسنگيکاوش

است.بهجهتکثرتمحوطه
معرفيمحوطههایکلیدینوسنگي

ایراميطلبد،دراينگفتارتنهابه


خودپژوهشجداگانه
واجدبقايایانسانيپرداختهخواهدشد .
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:نمودارتعدادیمحوطههاینوسنگيدارایبقايایانسانيدرايران 

نمودار1



منبع:نگارنده

قديميترينبقايایانسانيمنتسببهدورانهولوسن 1ونوسنگيقديمدرايرانازغارهای

هوتو و کمربند در نزديکي بهشهر مازندران ،در خالل کاوشهای سالهای  1343و 1351
هایخودبهيافتناسکلتهای 4فرددراين


اند.کووندرگزارش

کارلتونکوونگزارشگرديده
نمايدوگاه نگاریپیرامونهزارههشتمپیشازمیالدرابرایاينبقاياارائه


دومحوطهاشارهمي
ميکند (کوون .)143-191 :1351 ،111-133 ،31-81 :1351 ،بايستي اين نکته را در نظر

نگاریهای ارائهشده توسط کوون دارای برخي اشکالت فني است ،زيرا اين

داشت که گاه
نگاریهاکالیبرهنشدهبودندوديگراينکهمتدگاهنگاریباکربنچهاردهدرزماننوشتناين


گاه
ازسوييديگرهنوزروشننیستکهاستخوانهایانسانيبه

گزارشهابهتازگيمطرحشدهبود.

آمدهازاينمحوطه هاناشيازتدفینبودهياخیر،چراکهبیشترقطعاتبهصورتمجزااز


دست
همقرارگرفتهبودهاند .


holocene

1
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تپهگنجدرهدرارتفاع1411متریازسطحدريایآزادودراستانلرستاندربخشزاگرس

مرکزی واق ع شده است .اين محوطه نوسنگي اولین بار توسط باستانشناس کانادايي فیلیپ
اسمیت1وهمکارانشموردکاوشقرارگرفتودرجريانايناکتشاف43اسکلتانسانياز41
تدفینبهدستآمد(اسمیت.1312،اسمیتومورتنسن.)1381،چندينسالپسازکاوش
اولیهدرگنجدره،جمجمههای مکشوفهازاينمحوطهباهدفرديابيآثارتغییراتعمدیبر

رویجمجمهموردمطالعاتانسانشناسيجسمانيقرارگرفتند(لمبرت.)1313،اين مطالعات

کاریجمجمهدرنئاندرتالهایشماره1و


نشاندادندکهدرکنارشواهدبهدستآمدهازدست
ترينشواهددرخصوصدستکاریعامدانه

 5شنیدار(ترينکاوس)1381،يکيديگرازقديمي
جمجمه در خاورمیانه در محوطه باستاني گنج دره وجود دارد (سولکي و همکاران.)1331 ،
کاریعامدانهجمجمهمطرحشدهاستکهازآنجملهميتوانبه


داليلمتعددیبرایدست
مسايلزيباييشناختي،تبیینجايگاهاجتماعيوانتساببه يکقبیلهوگروهخاصاشارهنمود

(لورنتز .)1111،
تصوير:4جمجمهباآثارتغییرعامدانه(گنجدره) 

منبع:لمبرت 1313،



تپهحاجيفیروزواقعدردشتسولدوزدرقسمتجنوبياستانآذربايجانغربيودرشمال
غربايراندارایاستقرارهاینوسنگيمربوطبههزارههشتمپیشازمیالداست(ويتومیدو،

Philip Smith

1
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).کاوشهایباستان شناسيدراينمحوطهبیانگراينمسئلهبودکهاحتماالحاجي

914:1389
فیروزدرزمانمسکونيبودندهکده ایکوچکوتنهابايکيادوخانوارسکنهبودهکهمردگان

ينمحوطهبهدستآمدهکه

کردهاند.بقايایاسکلتي91نفرازا
خويشرادرکفخانههادفنمي 

عمدتابهشکلتدفینبودهاند(تورنکوئیست .)1389،

ترينمحوطههاینوسنگيايراناستکه


تپهزاغهواقعدردشتقزوينيکيازشناختهشده
عمدهشهرتآنبهسببآثارمرتبطباجوامعکشاورزيکجانشینوتاحدودیصنعتگراست.اين

يادعزتاهللنگهبانموردکاوشقرارگرفت(.)1313پسازنگهبان

محوطهاولینبارتوسطزنده
کاوشدراينمحوطهتوسطديگرباستانشناسانادامهيافت(ملکشهمیرزادی ،1311،فاضلي

هاسناينمحوطهدراليههاینوسنگيمابین


).درنتیجهاينکاوش
نشليوهمکاران1115،
هزارههایششموپنجمپیشازمیالدتخمینزدهشد(فاضلينشليوهمکاران.)1115،تپه

زاغهدربردارندهيکيازقديميترينشواهدتدفینعامدانهانساندرفالتايراناست ،درمناطق

گرفتوبعدازآنتدفینهابهاماکني


هاصورتمي

هایپیشیندرکفخانه

مرکزیايرانتدفین
خارج از خانهها ولي همچنان در روستا منتقل شدند .در حالي که کماکان تدفین نوزادان در
داخلخانههاانجامميپذيرفتهاست(ملکشهمیرزادی .)1311،

مهمتريناستقرارهایعصرنوسنگيدرشرقايرانوحاشیه
ترينو 


تپهحصاريکيازبزرگ
1
شماليفالتايراناست.اينمحوطهدرابتداتوسطاشمیت درسال 1391موردکاوشبزرگ
مقیاس قرار گرفت (اشمیت .)1391 ،1399 ،بر اساس نتايج گاهنگاری مطلق ،تواليهای
استقراریدراينمحوطهراميتوانبهسهدورهاصليتقسیمنمود(روستايي :)1111،

1ـفازيک(هزارهپنجمپیشازمیالدتا9211پیشازمیالد) 
1ـفازدو(9211تا1411سالپیشازمیالد) 
9ـفازسه(1411تا1211پیشازمیالد) 
کاوشهایاشمیتمنجربهشناسايي 121اسکلتانسانيبالغو 95کودکشد.مطالعات

1
انسانشناسيجسمانيبررویبقايایانسانيتوسطکروگمن انجامگرفت(کروگمن.)1341،از

اسکلتبالغکشفشدهازاينمحوطه 4فردمتعلقبهفازيک 12،نفربهفازدو 198،نفر

 121
بهفازسهومابقيمربوطبهادواراسالميبودند.درحصارتقريباالگوييمشابهباآنچهدرزاغه
هاازداخلمحوطههایمسکونيبهمکانيتحت


شوددرخصوصانتقالتدريجيتدفین

ديدهمي
هایاستقرارینوسنگيتدفینهادرکف


دراليه
عنوانقبرستانقابلمشاهدهاست.درجاييکه 

هایبعدیبهمکانهایسربازدرداخلدهکدهوبعضا

هاصورتميگرفتهاست،دردروه


خانه
E. F. Schmidt
W. M. Krogman

1
2
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اند،کهاينتغییرناگهانيميتوانستهناشياز


جاييدورترازمحوطهاصليدهکدهمنتقلشده
ورودقوميجديدباباورهایتازهبهاينمنطقهبودهباشد(هرچندکهاظهارنظرقطعيدراين
خصوص را تنها ميتوان با مقايسه مواد DNAاين اقوام بیان نمود) .غالب تدفینها به پهلوی
هاوپاهابهحالتطبیعيقرارگرفتهاند.درکناراجسادمردانوزنانبه


اندودست

راستبوده
سوزنهایمسي،خنجر(مختصمردان)،مهر،مقادير

طوريکسانهداياييمانندظروفسفالین،
زيادیمهرهووسايلتزئیني،دستبندوغیرهقرارگرفتهاست(کروگمن .)1341،
ترينمباحثبرایرديابيجوامعانسانيدرباستانشناسي


تغییردرنوعتدفینيکيازکلیدی
است.بديهياستکهتدفینمردگاناززمرهمباحثياستکهبا اعتقاداتوباورهایمذهبي
پیوند مي خورد و به نسبت در برابر تغییرات ناشي از تاثیر و تاثرات فرهنگي از خود مقاومت
بیشترینشانمي دهد.بهعنوانمثالمواردزيادیدردستاستکهتغییردرفنسفالگری،

فرهنگيمقابلهشدهبوده

معماریوپوششناشيازبرخوردبافرهنگهایمجاورواقتباسازمواد

است ،حال آنکه چنین درجهای از انعطاف و تطبیقپذيری در مسايلي که به نحوی با امور
ماوراءالطبیعه سرکار داشتهاند به آساني اتفاق نميافتد (به عنوان مثال تمامي تدفینهای
مسلمانان شیعه صرفنظر از قدمت زماني شان دارای الگوی کم و بیش مشابهای هستند).
توانمنتجازتغییردرباوروآئینمردماندانست،نکتهایکه


بنابراينتغییردرنوعتدفینرامي
يابهکندیدرطولزماندرمردمانيکمنطقهرویميدهدويانشانهحضورناگهانيقومينو

باعقايدجديداست .

نتیجهگیری 
اوشهای باستانشناسي انجامشده پیش از دهه 81
مطالعه گزارشها و مقاالت مربوط به ک 
هایباستانشناسيکهمنجربه


میالدیدرايرانحاکيازايناستکهتقريبادرتماميکاوش
هایانسانشناسيزيستينسبتاکامليدرجنب


کشفبقايایاسکلتانسانيشدهبودند،پژوهش
مطالعات باستانشناسي انجام شده و شايد تنها استثنا در اين زمینه کمبود پژوهشهای
انسانشناسي دندان 1بوده است (کروگمن .1341،لمبرت .1313 ،ماسکارال .1325 ،رتبون،

 .b ،1384a ،1389 ،1322تورنکوئیست .)1389 ،در نقطه مقابل در بیشتر فعالیتهای
باستانشناسي انجامشده پس از  1381در ايران مطالعات انسانشناسي زيستي يا اساسا انجام

اندويادرصورتانجامبسیارناقصوتنهادرحدتعیینجنسوسنبودهاند .


نشده

dental anthropology

1
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شناسيزيستيدرباستانشناسي


جهتدستيافتنبهبرآوردیصحیحازوضعیتحالانسان
هایقبرستانهایباستاني(ازنوسنگيتادوران

گزارشباستانشناسيمربوطبهکاوش

ايران91،
اسالمي) انجام شده مابین سالهای  1981تا  1988که منجر به پیدا شدن بقايای اسکلتي
داریميشوند)موردبررسي


شناسينگه

اند(ايناسناددرکتابخانهپژوهشکدهباستان

انسانيشده
قرار گرفتند .نتايج اين بررسي حاکي از اين است که در تمامي اين  91مورد هیچ گزارش
سازیتقريبيسنوجنستهیهنشدهاست.دندانهابهجز


اسيکامليبهجزمشخص
انسانشن

گاهموردمطالعهقرارنگرفتهاندوبرایمابقيبقايای


)هیچ
درموردشهرسوخته(لورنز1118،
گیریاستخوانهاويادرجحضورياغیبتقطعاتوجود


اسکلتينیزهیچگزارشيمبنيبراندازه
ندارد .
هایفوقرابههیچروینميتوانبه


هایبهدستآمدهازگزارش

زمبهذکراستکهداده
ال
عنوان معیار مطلق برای سنجش تمامي پژوهشهای انسانشناسي زيستي در باستانشناسي
ايراندرنظرگرفت.بااينوجودنظربهتاخرزمانيگزارشاتبررسيشدهوبادرنظرگرفتناين

امر که روند استفاده از علوم میان رشتهای در باستانشناسي ايران (از جمله انسانشناسي
تواناينپیشفرضرا


زيستي)تنهادرچندسالهاخیرروندصعودیداشتهاست،بنابراينمي
توانستهاندازوضعیتبهتری


نیزنمي
مطرحکردکهگزارشهای باستانشناسيپیشاز 1981

شند(مذاکراتحضورینگارندهبابیشترباستانشناسانوکاوشگرانبهنامايراني

برخورداربودهبا
نیزدرتايیداينمدعااست) .
شناسيزيستيدرايران،ميتوانبهمواردزيراشارهنمود :


ازجملهداليلوضعیتفعليانسان
بيتوجهي به
مهمترين داليل  
1ـ غیبت انسانشناسان زيستي متخصص ،به عنوان يکي از  
بقايایاسکلتيانسانيدرباستانشناسيايرانمطرحاست.درمراکزآموزشيودانشگاهيايران

ایتحتعنوانانسان شناسيزيستيوجودنداردوتنهادردانشکدهعلوماجتماعيدانشگاه


رشته
تهران  1واحد درسي تحت اين نام تدريس ميشود .اگرچه مرکز پژوهشهای انسانشناسي
زيستيدردانشگاهتهرانتشکیلشدهاست،وليهنوزمتخصصیناينواحدموفقبهتصويب
.ازهمینرویباستانشناسانبرایانجام

نشدهاند
ایمجزاتحتنامانسانشناسيزيستي 


رشته
اينگونهپژوهش هاکامالوابستهبهپژوهشگرانغیرايرانيهستندودرمواردیکهاينمطالعات

توسطگروهکاوشگرايرانيانجامشدهاست،شخصيااشخاصمسئولفاقدتواناييعلميالزم
برایتهیهگزارشبودهاند.

شناسيايرانيکگسلتاريخيبزرگمشاهدهميشود.بدين


شناسيوانسان

ـمیانباستان
1
هایعلومانساني،ادبیاتوانسانشناسي(تنهادرگرايش


شناسيدردانشکده

ترتیبکهباستان
فرهنگيآن)دردانشکدهعلوماجتماعيتدريسميشود.چنینالگویآموزشيکهخودبرگرفته
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هایقديميومنسوخ  دربرخيکشورهایاروپايياست،منجربهاينمسئلهشدهاست


ازروش
شناسيوانسانشناسيرادورشتهکامالمجزاومنفکازيکديگرتلقي


کهاساسادرايرانباستان
ميکنند .در حاليکه باستانشناسي امروزه در کشورهای غربي و به خصوص امريکای شمالي

ایازانسانشناسياست.آنچهمنجربهجداييباستانشناسيازعلومکامالتجربي


زيرمجموعه
گرددحضورانساندرساختاردانشباستانشناسياست.


شناسيمي

شناسيوديرين

مانندزمین
شناسي،پژوهشگرانميتوانندصرفاتوصیفسطحياز


شناسيازباستان

باحذفانسانوانسان
موادفرهنگيبهجاماندهراارائهکنند،بدوناينکهامکانبررسيوشناختساختاروويژگيهای

گروه يا جامعه سازنده آن را داشته باشند .بايد در نظر داشت ،از چهار زير مجموعه علم
انسانشناسي در جهان ،تنها انسانشناسي فرهنگي و زير شاخههای آن (مردم شناسي،

شناسيشهرنشینيوغیره)دردانشکدههایعلوماجتماعيايران


شناسيجنسیت،انسان

انسان
تدريسميشود.

ـفقدانهرگونهمرکزمطالعاتانسانشناسيزيستيدرسازمانمیراثفرهنگيايرانبه
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عنوان متولي کاوشهای باستانشناسي سبب شده است تا بقايای اسکلتهای انساني به
دستآمده از کاوشهای باستانشناسي در وضعیتي نگرانکننده از نظر شرايط نگهداری قرار

بگیرند .مراجعه به گزارشهای باستانشناسي و در مواردی مذاکره حضوری با سرپرستان
مويدايناستکهبقايایاسکلتيانسانيبهدستآمدهازکاوشهای

هایباستانشناسي 


هیئت
شناسييادراماکنينامعلوموبدونرعايتشرايطنگهداریقراردارندويادوبارهدفن


باستان
شدهاند.

رفتازوضعیتفعلي،راهکارهاييبهشرحذيلارائهميگردند :


جهتبرون
نمیراثفرهنگيويازيرمجموعههایوابستهتحت

1ـتاسیسمرکزیمستقلدرسازما
داریوطبقهبندیتماميبقايایاسکلتي


شناسيزيستيبراینگه

هایانسان

عنوانمرکزپژوهش
شناسيبهدستميآيند.تاسیساينمرکزکمکقابلتوجهيبه


هایباستان

انسانيکهازکاوش
نگهداری صحیح اين بقايا ميکند و فرصت مناسبي را برای پژوهشگران و عالقهمندان جهت

مطالعهومقايسهمواداسکلتيانساني مربوطبه محوطههاودورههایزماني مختلفدرايران
فراهمميآورد .

1ـ دروس انسانشناسي زيستي شامل اسکلتشناسي انساني ،مرمت و نگهداری بقايای
نسانهای عصر حاضر ميبايست در واحدهای
اسکلتي انساني ،تطور انسان ،جمعیتشناسي ا 
دانشجويانباستانشناسيچهدرمقطعکارشناسيوچهکارشناسيارشدگنجاندهشوند.اينامر

کمک شاياني به ايجاد درک صحیح از اهمیت مطالعات انسانشناسي زيستي در پژوهشهای

هایانسانشناسيايران 


پژوهش
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باستانشناسي در نزد دانشجوياني خواهد داشت که خود در آينده سرپرست کاوشهای

باستانشناسيخواهندشد .

اندازیرشتهانسان شناسيزيستيدرمراکزآموزشيکشوردرهردومقطعکارشناسي

 9
ـراه
و کارشناسي ارشد برای ايجاد سرمايه علمي در اين خصوص ضروری است .بديهي است تنها
شناسيازاهمیتمطالعاتانسانشناسيزيستيدرقالبدروسمطروح


سازیجامعهباستان

آگاه
در بند ب نميتواند جوابگوی کاوشهای باستانشناسي ايران به متخصصین انسانشناسي
زيستيباشد 1.

1
آوریاطالعاتکتابخانهایدرتکمیلاينپژوهش


رسانيدرجمع

باتشکرازسرکارخانمفاطمهنوریکهباياری
شکدهباستانشناسيجنابآقایدکترمحمد

همراهيداشتهاند.باتشکروسپاسويژهازرياستمحترموقتپژوه
مرتضايي و مسئولین محترم کتابخانه پژوهشکده باستانشناسي به جهت در اختیار قرار دادن گزارشهای
شناسيمابینسالهای1981و.1988


باستان
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