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Das DFGSchwerpunktprogramm 2176 „Das iranische Hochland: Resilienzen und In
tegration in vormodernen Gesellschaften“ besteht aus 11 individuellen Projekten und 
einem Koordinationsprojekt. Das gemeinsame Ziel ist, die frühen Gesellschaften des 
iranischen Hochlands und ihre Resilienzstrategien zu erforschen. Dies ist möglich durch 
die internationale Zusammenarbeit einer Vielzahl von Institutionen in Europa und Iran. 
Zudem besteht ein intensiver Austausch mit dem „Patrimonies Projekt“ und dem Projekt 
„Dokumentation und historische Dialektologie des Lori“. Diese beschäftigen sich mit den 
modernen Lebensbedingungen, dem Erhalt kulturellen Erbes und der Dialektforschung 
im iranischen Hochland. 

The DFG Priority Programme 2176 “The Iranian Highlands: Resilience and Integration 
in Premodern Societies” consists of 11 individual projects and a coordination program
me. Our common goal is to explore early societies of the Iranian highlands and their 
resilience strategies. International cooperation of a large number of diff erent institutions 
in Europe and Iran is the basis for the research endeavour. In addition, there is intensive 
exchange with the “Patrimonies Project” and the project “Documentation and Historical 
Dialectology of Lori”, two associated projects that focus on current living conditions, the 
protection of cultural heritage and the study of dialects in the Iranian highlands.

پروژه با محوریت ویژه 2176 بنیاد پژوهش آلمان با عنوان «ارتفاعات ایران: تاب آوری و ادغام در جوامع 
پیشامدرن» از یازده پروژة مجزا و یک «مرکز هماهنگی» تشکیل شده است. هدف مشترك ما عبارت 
است از بررسی فرهنگ های باستانی در مناطق کوهستانی ایران و راهبردهای تاب آوری آن ها. مهم تر 
از همه، آنچه این امر را ممکن کرده است همکاری بین المللی تعداد زیادی از مؤسسات گوناگون است 
که از اروپا تا ایران را شامل می شود. در این میان، دو پروژة مستقل اما مرتبط با برنامه نیز وجود دارند: 
«پروژة میراث» به شرایط کنونی زندگی و حفاظت از میراث فرهنگی در این مناطق می پردازد. پروژة 
«گردآوری اسناد و گویش شناسی تاریخی لُری» تاریخچه و تکوین گویش هایی را مورد بررسی قرار می 

دهد که امروزه در این مناطق تکلم می شوند.

 ARCHÆOLOGISCHES
MUSEUM FRANKFURT
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28. Prince Claus Fonds
29. Naturhistorisches Museum Wien
30. Universität Zürich, Institut für Evolutionäre Medizin
31. Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 

(MCTH)
32. Research Institute of Cultural Heritage and Tourism 

(RICHT)
33. Iranian Centre for Archaeological Research (ICAR)
34. Iranian National Institute for Oceanography and Atmo

spheric Science (INIOAS)
35. Research Centre for Conservation of Cultural Relics (RC

CCR)
36. National Museum Iran
37. Shahid Beheshti University
38. University of Teheran
39. Tarbiat Modares University
40. Zanjan Saltmen and Archaeological Museum (ZSAM)
41. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Zanjan Province
42. Zanjan Province Water Institute
43. Mohaghegh Ardabili University
44. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Eastern Azerbaijan Province 
45. Rabe Rashidi National Cultural Heritage Centre
46. Tabriz Islamic Art University (TABRIZIAU)
47. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Western Azerbaijan Province
48. Sanandaj Museum
49. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Kermanshah
50. Razi University
51. BuAli Sina University
52. Art University of Isfahan
53. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Kohgiluye va BoyerAhmad Province
54. Yasuj Museum
55. Shiraz University
56. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Busheir Province
57. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organisation of 

Fars Province

1. Deutsches Bergbau Museum, Forschungsstelle Archäolo
gie und Materialwissenschaft

2. RuhrUniversität Bochum, Institut für Archäologisches Wis
senschaften, Ur und Frühgeschichte

3. Freie Universität Berlin, Institut für Vorderasiatische Ar
chäologie

4. Freie Universität Berlin, Institut für Altorientalistik
5. École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences 

Historiques et Philologiques
6. Deutsches Archäologisches Institut (DAI), Außenstelle Te

heran
7. ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel, Institut für Ur und 

Frühgeschichte
8. ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel, Institut für Klassi

sche Altertumskunde
9. Universität Hamburg
10. Gerda Henkel Stiftung
11. Stiftung Neanderthal Museum
12. Universität zu Köln, Geographisches Institut
13. GoetheUniversität Frankfurt am Main, Institut für Archäo

logische Wissenschaften
14. Archäologisches Museum Frankfurt
15. Römisch Germanisches Zentral Museum, LeibnizFor

schungsinstitute für Archäologie
16. Technische Universität Darmstadt Institut IWAR
17. OttoFriedrichUniversität Bamberg, Lehrstuhl für Iranistik
18. OttoFriedrichUniversität Bamberg, Lehrstuhl für Islami

sche Kunstgeschichte und Archäologie
19. RuprechtKarlsUniversität Heidelberg, Institut für Ur und 

Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie
20. LudwigMaximiliansUniversität München, Institut für Assy

riologie und Hethitologie
21. LudwigMaximiliansUniversität München, Institut für Vor

derasiatische Archäologie
22. Kurecon
23. IKONYK GmbH
24. Universität Konstanz, Archäologie der Altmediterranen und 

Vorderasiatischen Kulturen
25. Auswärtiges Amt
26. BTU Cottbus – Senftenberg, Lehrstuhl Rohstoff - und Res-

sourcenwirtschaft
27. French National Centre for Research (CNRS)
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Das DFGSchwerpunktprogramm 2176 befasst sich 
mit dem iranischen Hochland. Diese Region nimmt in 
verschiedenen Zeiten der Kulturentwicklung eine be
deutende Rolle ein, denn ihre Gesellschaften stehen in 
engem Austausch mit den umliegenden Kulturräumen. 
Sie entwickeln immer wieder politische und wirtschaftli
che Beziehungen mit Nachbarkulturen, zum Beispiel in 
Mesopotamien, Kaukasien oder Mittelasien. 

Eine wichtige Rolle in diesen Beziehungen spielen 
Handel, Mobilität und politische Inklusion. Die frühen 
Gesellschaften des iranischen Hochlandes verstehen 
es, weiträumige Netzwerke auszubilden, sie umzufor
men und Krisen erfolgreich zu bewältigen. 

Unser Schwerpunktprogramm 2176 besteht aus ins
gesamt 11 Projekten. Diese Projekte reichen zeitlich 
von der frühen Menschheitsentwicklung im Paläoli
thikum über die Kulturen der frühen Kupferzeit (ca. 5. 
und 4. Jt. v. u. Z.), der Bronzezeit (ca. 3. und 2. Jt. v. 
u. Z.) und der Eisenzeit (ca. 1. Jt. v. u. Z.), der frühen 
persischen Reiche (1. Jt. v. u. Z. und 1. Jt. u. Z.) bis 
weit in die islamische Zeit des 13. und 14. Jahrhun
derts (6.–  8. Jh. Hidschri). 

Unser zentrales Forschungsthema ist Resilienz: Wie 
etablierten Gesellschaften widerstandsfähige und Kri
senbewältigende Lebensweisen? Um diese Frage zu 
beantworten untersuchen wir in unseren Projekten: 
• wie Rohstoff e genutzt und verwaltet werden, 
•  welche institutionellen Verhältnisse in den jeweiligen 

Gesellschaften herrschen und 
• welche Rolle Mobilität spielt. 

Auch arbeiten wir zusammen mit zwei weiteren 
Projek ten außerhalb des Schwerpunktprogramms. 
Sie be schäftigen sich mit den modernen Lebensbe
dingungen, dem Erhalt des kulturellen Erbes und der 
Dia lektforschung im iranischen Hochland. 

Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
den Projekten und ihren wissenschaftlichen Ergeb
nissen werden unter Einbeziehung iranischer und 
auswärtiger Forscher:innen von einem „Koordina
tionsprogramm“ organisiert. Dieses setzt sich aus den 
Hauptantragsteller:innen und ihren Mitarbeiter:innen 
in Bochum, Berlin und dem Deutschen Archäologi
schen Institut (DAI) in Teheran zusammen.

Das DFG-Schwerpunktprogramm 2176 
und sein Koordinationsprogramm

؛
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پروژه با محوریت ویژه 2176 بر ارتفاعات ایران تمرکز دارد. ارتفاعات 
فرهنگ  تکوین  در  را  بسزایی  نقش  مختلف  های  دوره  طی  ایران 
ایفا کرده اند. فرهنگ های نشأت گرفته از مناطق کوهستانی ایران 
نیز بخشی از تبادالت تنگاتنگ میان این مناطق و نواحی همسایه 
به شمار می روند. این فرهنگ ها به دفعات با فرهنگ هایی چون 
میان رودان، قفقاز یا آسیای میانه روابط اقتصادی و سیاسی برقرار 
نموده و تجارت، مهاجرت و مشارکت سیاسی از جمله جوانب مهِم 
این روابط به شمار می آمدند. فرهنگ های مناطق کوهستانی ایران 
از این امکان برخوردار بوده اند که یا این نوع از روابط را در شبکه 

های خود ادغام نموده و یا در برابر آن ها ایستادگی کنند. 
پروژه با محوریت ویژه بنیاد پژوهش آلمان از یازده پروژة مجزا تشکیل 

شده است. پروژه های ما در بازة زمانی ذیل قرار گرفته است:
از نخستین پیشرفت های بشری در دوران پارینه سنگی تا فرهنگ 
اوایل عصر مس-سنگی )هزاره های پنجم و چهارم  های موجود در 
پیش از میالد(، عصر مفرغ )هزاره های سوم و دوم پیش از میالد(، 
عصر آهن )هزارة اول پیش از میالد(، نخستین شاهنشاهی های ایران 
)هزاره های اول پیش از میالد و اول میالدی( و دوران اسالمِی قرن 

سیزدهم و چهاردهم میالدی )قرون ششم تا هشتم خورشیدی(. 
تمرکز اصلی پژوهش ما بر پدیدة تاب آوری و انعطاف پذیری است. 
به عبارت دیگر پاسخ به این پرسش که جوامع و یا فرهنگ ها از 
بهره  برمی آیند؟  ها  بحران  عهدة  از  و  می شوند  تاب آور  طُرقی  چه 
وجوه  از  نیز  جابجایی  َمبحث  و  سازمانی  منابع، شرایط  از  برداری 

اصلِی این پژوهش هستند. 
این  بر  مضاف  نیز  ما  پژوهش  اصلی  کانون  از  مستقل  پروژة  دو 
پروژه  اصلی  مباحث  با  موضوعی  لحاظ  از  البته  که  دارند  وجود 
ارتباط تنگاتنگی دارند. تمرکز این دو پروژه بر شرایط فعلی زندگی 
بررسی  و  فرهنگی  از میراث  ایران، حفاظت  در مناطق کوهستانی 

گویش های این مناطق می باشد.
 

به  خارجی  و  ایرانی  پژوهشگران  مشارکت  با  هماهنگی»  «مرکز 
سازماندهی روابط و همکاری های الزم بین این پروژه های مجزا و 
تبادِل یافته هاِی علمِی به دست آمده از آنها می پردازد. این برنامه 
شامل هیأت مسئول، کارمندان و محققان همکار در بوخوم، برلین 

و مؤسسة باستان شناسی آلمان در تهران می شود.

مرکز هماهنگی پروژه با محوریت ویژه 2176؛ بنیاد 
پژوهش آلمان

The focus area of the DFG Priority Programme 2176 
is the Iranian highlands. This region had an impor
tant role during various periods of cultural develop
ment, as its societies were engaged in close inter
changes with the neighbouring regions. People in 
the Iranian highlands repeatedly developed political 
and economic relationships with cultures in, for ex
ample, Mesopotamia, the Caucasus or Central Asia. 

Important aspects of these relations were trade, 
mobility and political integration. Iranian highland 
societies have succeeded in forming wideranging 
networks, transforming them and overcoming crises. 
The DFG Priority Programme consists of 11 individ
ual projects, ranging chronologically from the early 
development of humankind in the Palaeolithic to the 
cultures of the Chalcolithic (c. 5th and 4th mill. BCE), 
the Bronze Age (c. 3rd and 2nd mill. BCE), the Iron 
Age (c. 1st mill. BCE), the early Persian empires (c. 
1st mill BCE and 1st mill. CE) and the Islamic period 
of the 13th and 14th cent. (6. –  8. cent. hijri). 

Our main research focus is resilience: In what ways 
did societies become resilient and cope with crises? 
To answer this question, our projects investigate: 

• how raw materials were used and managed, 
•  which institutional conditions prevailed within the 

respective societies and 
• what role mobility played.

We also work together with two associated projects 
that are closely related to the overall Priority Pro
gramme. They focus on current living conditions, the 
protection of cultural heritage and the study of dia
lects in the Iranian highlands. 

Communication and cooperation between these in
dividual projects and their scientifi c outcomes are 
organised by the ‘Coordination Programme’ with the 
involvement of Iranian and foreign researchers. This 
consortium consists of the programme committee 
and their employees in Bochum, Berlin and the Ger
man Archaeological Institute in Tehran. 

The DFG Priority Programme 2176 and its 
Coordination Programme 
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Das iranische Hochland besteht aus verschiedenen 
Trockenräumen, wie Wüsten und Steppen. Dort fi n-
den sich auch off ene Wälder und Grasländer der Ge-
birgsräume. In dieser Umgebung entwickeln sich die 
Landwirtschaft und die nomadische Viehzucht von 
(prä)historischen Gesellschaften. Doch die Untersu
chung von Umweltarchiven – wie Seesedimente und 
Speläotheme – zeigt, dass sich diese Ökosysteme in 
der Vergangenheit verschoben haben. Dafür können 
Klimaänderungen verantwortlich gemacht werden.

Die Art und Zeitstellung von Paläoumweltverände
rungen werden kontrovers diskutiert. Das gilt auch 
für die Frage, inwiefern Hochlandgesellschaften auf 
mögliche Veränderungen der Paläoumwelt reagieren. 
Ziehen sich die Gesellschaften beispielsweise in kli
matisch günstigere Räume zurück und verlassen ihre 
Siedlungen? Oder adaptieren sie neue Techniken, 
um klimabedingte Verknappung von Ressourcen zu 
bewältigen? Schließlich ist auch unklar, wie die Hoch
landgesellschaften selbst zur Änderung der Paläoum
welt und Ressourcenverknappung beitragen.

In unserem Projekt rekonstruieren wir Klimaverän
derungen und ihren Einfl uss auf die Trockenräume 
des iranischen Hochlands. Wir wollen eine klare 
Vorstellung von der dortigen MenschUmweltInter
aktion gewinnen. Dafür setzen wir multidisziplinäre 
Forschungsmethoden ein. Als Paläoumweltarchi
ve nutzen wir Sedimentkerne aus zwei periodisch 
wasserführenden Seen im Gebiet Gandoman und 
Gavkhouni. Daran identifi zieren und datieren wir Kli-
maveränderungen mittels sedimentologischer Ver
fahren und der Bestimmung von Klimaproxies, wie 
Pollen, botanische Makroreste und Gastropoden. 
Die Ergebnisse diskutieren wir hinsichtlich der Ein
fl ussfaktoren und des Ausmaßes von Paläoumwelt-
veränderungen sowie ihrer möglichen Auswirkung 
auf Hochlandgesellschaften.

Zur Rekonstruktion von Paläoumwelten 
der Hochlandgesellschaften in Iran aus 
Sedimentarchiven des holozänen Klima 
und Landschaftswandels

Der GandomanSee im Zagrosgebirge bei Isfahan •
Lake Gandoman located in the Zagros Mountains near Isfahan. 

یزدانی ابراهیم  عکس:  اصفهان.  نزدیکی  در  زاگرس  های  کوه  در  واقع  گندمان  دریاچة 

Rekonstruktion von 
Paläoumwelten Reconstructing 

 Paleo-Environments

بازسازی دیرین زیست محیط ها

Gandomanگندمان

Gavkhouniگاوخونی

© Ebrahim Yazdani
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حفاری در دریاچه طشک، کوههای زاگرس در نزدیکی شیراز. استان فارس، جنوب ایران

1. VanSee/ Lake Van (Wick et al., 2003; Stockhecke et al., 2016) 
2. UrmiaSee/ Lake Urmia (Kelts and Sharabi 1986, Djamali et al., 2008; 

Stevens et al., 2012) 
3. AlmalouSee/ Lake Almalou (Djamali et al., 2009b, 2011) 
4. Neor-See/ Lake Neor (Ponel et al. 2013, Sharifi  et al., 2015; Kacanzi et 

al., 2016, Aubert et al., 2017, Sharifi  et al., 2018) 
5. Sedimentkern GS05/ Core GS05 (Leroy et al., 2013a) 
6. Sedimentkern TM2/ Core TM2 (Leroy et al., 2013b, Kakroodi 
      et al., 2015) 
7. Lössprofi l Toshan/ Loess section at Toshan (Vlaminck et al., 2016, 2018; 

Lauer et al., 2017) 
8. KongorSee/ Lake Kongor (Shumilovskikh et al. (2016) 
9. ZeribarSee/ Lake Zeribar (Van Zeist and Wright, 1963; Wasylikova, 

1967, Van Zeist and Bottema, 1991; Snyder et al., 2001; Stevens et al., 
2001; Wasylikova, 2005; Wasylikova et al., 2006) 

10. Speleothem der Qal’e KordHöhle/ Speleothem of Qal’e Kord cave 
(Mehterian et al., 2017) 

11. Schwemmfächer von Hajiarabad/ Hajiarabad alluvial fan (Schmidt et al., 
2011; Maghsoudi et al., 2014) 

12. Kevir von Damghan/ Kevire Damghan (Büdel et al., 2017) 
13. Mirabad-See/ Lake Mirabad (Griffi  ths et al., 2001; Stevens 
      et al., 2006) 
14. GandomanSee und benachbarte Becken/ Lake Gandoman ( – )

15. GavkhouniPlaya/ Gavkhouni Playa ( – )
16. HamounSee/ Lake Hamoun (Hamzeh et al., 2016) 
17. ParishanSee/ Lake Parishan (Jones et al., 2015; Djamali 
      et al., 2016) 
18. MaharlouSee/ Lake Maharlou (Djamali et al., 2009a; Brisset et al., 

2018) 
19. Torfmoor Daryache/ Peatbog Daryache (Gurjazkaite et al., 2018) 

20. JazmurianPlaya/ Jazmurian Playa (Vaezi et al., 2018)

دریاچه وان

دریاچه ارومیه
تاالب آلمالو

 GS05 مغزه های رسوبی

 TM2 مغزه های رسوبی

برشی از خاك لُِس توشن
تاالب ُکنُگر

دریاچه زریبار

رسوباِت غار قلعه کرد

مخروط افکنه حاج یار آباد
کویر دامغان

تاالب میرآباد

دریاچة گندمان
باتالق گاوخونی

دریاچه هامون

 دریاچه پریشان

دریاچه مهارلو

رسوِب دریاچه باتالقی
تاالب جازموریان

دریاچه نئور

Bohrungen im TashkSee, Zagrosgebirge bei Shiraz, Provinz Fars, 
Süd iran • Coring in Lake Tashk, Zagros Mountains near Shiraz, Fars 

Province, southern Iran.

© M. Kehl

مجاور  مناطق  و  ایران  در  شده  برداشته  های  نمونه  موقعیت  آن  در  که  ارث  گوگل  تصویر 
مشخص شده است. این نمونه ها حاوی اطالعاتی دقیق از تغییرات آب و هوایی از آخرین دورة 
یخبندان تا دورة هولوسن هستند. مناطقی که قرار است در این مطالعه بر روی آنها پژوهش 
صورت گیرد با نقطة قرمز رنگ بر روی نقشه مشخص شده اند. این دریاچه ها در منطقه ای 
قرار گرفته اند که از لحاظ زیست محیطی میان دو قسمت خشک داخل فالت ایران و دامنه 
های غربی پر آب کوه های زاگرس واقع شده است. رسوبات این دریاچه ها حاوی اطالعات 

ارزشمندی از تغییرات زیست محیطی صورت گرفته در دورة هولوسن هستند.

Satellitenbild mit Lage wichtiger geologischer Archive des Paläoum
weltwandels in Iran und angrenzender Räume. Die rot hinterlegten 
Kreise zeigen die für dieses Projekt ausgewählten topographischen 
Becken, in denen sich Seen gebildet haben. Diese Seen liegen in ei
nem ökologischen Übergangsbereich zwischen dem trockenen Inneren 
des Iranischen Hochlands und den feuchten Gebieten des westlichen 
Zagrosgebirges. Die Sedimente dieser Seen sind wichtige Archive des 
holozänen Umweltwandels und wurden bisher nicht untersucht. 

Google Earth satellite image with locations of geological archives pro-
viding detailed information on Last Glacial to Holocene climate change 
in Iran and adjacent areas. Locations selected for study are shown in 
red. They display topographic basins in which lakes have formed. The-
se lakes are located in an ecological transition zone between the dry-
lands of the Interior Plateau and the moist areas of the western Zagros 
Mountains. The sediments of these lakes provide important geological 
archives of environmental change during the Holocene.  

(© Martin Kehl, eigene Zusammenstellung auf Basis von Google EarthSatellitenbildern • 
© Martin Kehl, personal compilation based on Google Earth satellite images)
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و  صحاری  مانند  خشکی  مختلف  نواحی  از  ایران  ارتفاعات  غالبا 
جنگل های  کوهستانی،  مناطق  در  اند.  شده  پوشیده  استپ ها 
و  کشاورزی  محیطی،  چنین  در  دارند.  وجود  نیز  مراتع  و  تنک 
است.  یافته  توسعه  تاریخ  از  پیش  جوامع  عشایری  دامپروری 
پژوهش بر بایگانی های دیرین زیست محیطی مانند رسوبات دریاچه 
و غارنهشته ها شواهدی به دست می دهد. این شواهد از دگرگونی 
در  آب وهوا  تغییر  اساس  بر  مذکور  بومی  نظام های  زمان  و  مکان 

گذشته حکایت می کنند. 
محل  همچنان  دیرین زیست محیطی  تغییرات  زمان بندی  و  نوع 
بحث است. در مورد اینکه جوامع ساکن در مناطق ُمرتفع تا کجا 
به این تغییرات واکنش نشان داده اند، پرسش هایی مطرح می شود. 
نشینی  عقب  آب وهوایی  مناسب تر  مناطق  به  جوامع  این  آیا  مثاًل 
نموده و سکونت گاه هایشان را رها می کنند؟ یا اینکه روش هایی تازه 
به کار می گیرند؟  با آب وهوا  منابع مرتبط  بر کمبود  غلبه  را جهت 
دست آخر ما می توانیم این پرسش را مطرح نماییم که تا چه اندازه 
جوامع ساکن مناطق ُمرتفع بر دیرین زیست محیط ها تأثیر گذاشته 

و موجب کمبود منابع شده اند.
ما در این پروژه، پژوهش دیرین زیست محیطی جامعی را در جهت 
بازسازی تغییرات آب وهوایی و تأثیر آن بر بوم سازگان )اکوسیستم(  
سرزمین های خشک در ارتفاعات ایران پیش می بریم. بدین ترتیب 
قصد داریم که تصویر روشنی از تعامالت انسان و محیط زیست در 
مناطق کوهستانی ایران بدست بیاوریم. در این راستا ما ازتحقیقات 
علمی زمین شناسی در سطح گسترده بهره می بریم. بایگانی های 
برداشته  رسوبی  مغزه  های  از  عبارت اند  ما  دیرین زیست محیطی 
شده از دو دریاچة موقتی در دو حوضة آبریز )دو دریاچة خشک(. 
از  استفاده  با  آب وهوایی  تغییرات  مراحل  که  است  این  ما  هدف 
اقلیمی  لیتولوژی رسوب و رویدادهای  از  باال  با وضوح  تحلیل های 
شوند.  شناسایی  گیاهی  بقایای  و  گیاهان  َگرده  شکم پایان،  مانند 
سرانجام ما در مورد دامنه و محّرکان تغییرات دیرین زیست محیطی 
کوهستانی  مناطق  ساکن  جوامع  بر  احتمالی  تأثیرات  با  رابطه  در 

بحث می کنیم.

بازسازی دیرین زیست محیط هاِی جوامِع مناطق 
بر  اطالعات  از  استفاده  با  ایران  در  کوهستانی 
آمده از رسوبات تغییر اقلیم و تحول چشم انداز 

هولوسن

The Iranian highlands are dominated by diff erent 
kinds of drylands, such as deserts and steppes. 
There are also open forests and grasslands in the 
mountain areas. In this environment, agriculture and 
nomadic livestock breeding of (pre)historic societies 
evolved. Research on paleoenvironmental archives 
such as lake sediments and speleothems gave evi
dence that these ecological systems have shifted in 
space and time due to past climate change.

The kind and timing of paleoenvironmental change 
is still a matter of dispute. In addition, questions 
arise with regard to how far highland societies react 
to such changes. Do societies retreat to climatical
ly more favourable areas and abandon their settle
ments? Or do they adapt new techniques to over
come climate related shortage of resources? Finally, 
we can pose the question: to what degree highland 
societies aff ected paleoenvironments and caused 
shortage of resources themselves?

In our project, we will carry out detailed paleoenvi
ronmental research to reconstruct climate change 
and its eff ect on dryland ecosystems in the Iranian 
highlands. We want to get a clear picture of manen
vironment interactions in the Iranian highlands. 
Therefore, we employ multidisciplinary research 
methods. Sediment cores drilled in two periodically 
waterbearing lakes in the area of Gandoman and 
Gavkhouni will be our paleoenvironmental archives. 
By means of these drills, we aim to identify phas
es of climate change. Here we use highresolution 
analysis of sediment lithology and climate proxies 
such as pollen, botanical macro remains and gastro
pods. Finally, we will discuss the extent and drivers 
of paleoenvironmental change concerning possible 
eff ects on highland societies.

Reconstructing Paleoenvironments of 
Highland Societies in Iran from Sedimen-
tary Records of Holocene Climate Change 
and Landscape Evolution
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Ausgrabungen im Bawa Yawan Abri in der Provinz Kermanshah, West iran • 
Excavations in the Bawa Yawan Rockshelter, Kermanshah  Province, 

western Iran.

Wie haben die Neandertaler trotz schneller klimati
scher Veränderungen und einer möglichen Verdrän
gung oder Ausgrenzung durch Konkurrenz mit dem 
Homo Sapiens mehrere Jahrtausende überlebt, be
vor sie ausstarben? Diese Frage steht im Mittelpunkt 
unseres Projekts. Erste Studien im Bawa Yawan 
Abri zeigen, dass die Population der Neandertaler 
aufgrund der rauen und schwierigen klimatischen 
Bedingungen im späten Pleistozän dramatisch zu
rückgeht. Die Neandertaler überleben jedoch bis zur 
Ankunft des Homo Sapiens in der Region. Bawa Ya
wan liegt im NawdarwanTal in der Provinz Kerman
shah im westlichzentralen ZagrosGebirge. 

Vor ungefähr 45.000 – 35.000 Jahren fallen extreme 
Klimaschwankungen mit wichtigen evolutionären 
Ereignissen des Menschen zusammen: Das Aus
sterben des Neandertalers und die zunehmende 
Dominanz des Homo Sapiens in Eurasien. Es gibt 
Hinweise, dass der Neandertaler über einen Zeit
raum von 2.500 bis 5.000 Jahren ausstarb. Während 
dieser wichtigen Übergangszeit fi ndet ein biokultu-
reller Austausch zwischen Neandertaler und Homo 
Sapiens statt. Die genaue Ursache seines Ausster
bens ist trotz dieser Erkenntnis noch nicht geklärt. 

Bei unseren jüngsten Ausgrabungen im Abri von 
Bawa Yawan fanden wir einen HominusZahn zu
sammen mit Lithikartefakten aus dem Moustérien. 
Der gefundene Zahn ist ein Milcheckzahn. Die Mor
phologie und Schmelzdickenverteilung unterstützen 
seine Zuordnung zum Neandertaler. Die Fundschicht 
datieren wir anhand von Radiokarbonanalysen (14C) 
in das späte Moustérien zwischen ca. 45.000 und 
40.000 cal. BP. 

Bawa Yawan ist damit der letzte Fundort, an dem 
der Neandertaler in Südwestasien nachgewiesen 
werden kann. Darüber hinaus weisen die Befunde 
dort darauf hin, dass der Abri von Neandertaler und 
Homo Sapiens gemeinsam genutzt wurde.

Letzte Neandertaler und frühe 
Homo sapiens Besiedlung im 
Bawa Yawan Abri, Kermanshah, 
West-Zentrales Zagros-Gebirge, Iran

کاوش در پناه گاه صخره ای باوه یوان  در استان کرمانشاه ، غرب ایران

Letzte Neandertaler und frühe 
Homo Sapiens Last Neanderthal 

and Early Homo Sapiens

آخرین نئاندرتال ها و 
هوموساپینس ها نخستین 

Bawa Yawanباوه یوان

سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی 

استان کرمانشاه

© Saman HeydariGuran
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Das Bild zeigt zwei Beispiele mousterianischer Steinartefakte aus mittelpaläolithi
schen Ablagerungen im Bawa Yawan Abri • The picture shows two examples of Mous-
terian lithic artifacts from Middle Palaeolithic deposits in the Bawa Yawan Rockshelter. 

Die Karte zeigt die Region Kermanshah. Rote Quadrate zeigen Fundstellen menschli
cher Überreste von Neandertalern, schwarze Sterne markieren Fundstellen des Paläoli
thikums • The map shows the Kermanshah region. Red squares indicate sites associa-
ted with physical remains of Neanderthal and black stars demonstrate Paleolithic sites. 

Das obere Bild zeigt das NawadarwanTal und das untere Bild zeigt den Bawa Yawan Abri • 
The upper picture shows the Nawadarwan Valley and lower picture demonstrate the Bawa 

Yawan Rockshelter. 
تصویر باال دره ناودرون را نشان می دهد و در تصویر پایین پناهگاه صخره ای باوه یوان دیده می شود

نقشه ی منطقه کرمانشاه. مربع های قرمز رنگ مکان هایی را در منطقه نشان می دهد که بقایای فیزیکی 
نئاندرتال داشته اند. ستاره ها سیاه رنگ نیز مکان های پارینه سنگی در منطقه را نشان می دهد

© Saman HeydariGuran

تصویر دو دست افزار سنگی موستری مربوط به نهشته های پارینه سنگی میانی از پناهگاه صخره ای 
باوه یوان را نشان می دهد 

© Saman HeydariGuran

© Saman HeydariGuran
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برای چند هزار سال تحت شرایط بسیار  نئاندرتالها حداقل  چگونه 
اقلیمی و همچنین فرآیند های رقابتی منجر به حذف و یا  سخت 
جایگزینی با تازه وارد ها یعنی انسان هومو ساپینس توانستند دوام 

بیاورند؟ این پرسش موضوع اصلی پروژه ما می باشد. 
تحقیقات اولیه در پناهگاه صخره ای باوه یوان معلوم ساخته است 
دوره  اواخر  در  اقلیمی  سخت  شرایط  به  بنا  نئاندرتال  جوامع  که 
که  چند  هر  اند،  یافته  کاهش  چشمگیری  شکل  به  پلیستوسن  
آنها موفق شده اند تا زمانیکه انسان هومو ساپینس به منطقه وارد 
شوند دوام بیاورند. پناهگاه صخره ای باوه یوان در دره ناودرون در 

کرمانشاه و منطقه غرب زاگرس مرکزی واقع است. 
محدوده زمانی 45 تا 35 هزار سال پیش مصادف است با حوادث 
بسیار مهم از لحاظ فرگشت انسانی، شامل نوسانات اقلیمی، انقراض 
نئاندرتالها و افزایش سریع حضور جوامع انسانی هومو ساپینس در 
اوراسیا. شواهد بدست آمده باستان شناسی همچنین حاکی از این 
تا   2500 تقریبی  زمانی  بازه  یک  در  نئاندرتالها  انقراض  که  است 
نیز مسئله تماس دو  5000 ساله روی داده است. در همین زمان 
گروه نئاندرتال با هومو ساپینس روی داده است که منجر به تبادالت 
فرهنگی و بیولوژیکی بین این دو شده است.  با توجه به این اطالعات 

نیز، دلیل و یا دالیل انقراض نئاندرتالها هنوز مشخص نشده است. 
در جریان کاوش در پناه گاه صخره ای باوه یوان، یک دندان انسان 
سنگی  های  ابزار  دست  همراه  به  شناسی  باستان  الیه  در  ریخت 
دندان کشف شده یک  گردید.  موستری کشف  فرهنگ  به  موسوم 
دندان شیری و نیش مربوط به فک پایین و طرف چپ می باشد. 
دندان  این  ی  مینا  ضخامت  توضیح  و  شناسی  ریخت  مطالعات 
باشد.   می  نئاندرتال  انسان  به  متعلق  آن  که  است  کرده  مشخص 
سن سنجی رادیو کربن الیه ای که دندان از آن کشف شده است 
زمانی بالغ بر 40 تا 45 هزار سال پیش از حال را ارایه می دهد. 
این کشفیات بر این موضوع مهم صحه می گذارد که پناهگاه صخره 
آخرین  به  مربوط  شده  شناخته  های  مکان  از  یکی  یوان  باوه  ای 
باشد.  آسیا می  منطقه جنوب غرب  در کل  نئاندرتال  استقرارهای 
همچنین شواهد بدست آمده در باوه یوان نشان می دهد که احتماال 
انسانی هوموساپینس و  در یک محدوده زمانی کوتاه دو زیر گونه 

نئاندرتال همزمان از این مکان استفاده می کرده اند.    

سکونت گاه  آخرین نئاندرتال ها و نخستین 
هوموساپینس ها در پناهگاه صخره ای باوه یوان، 

کرمانشاه، منطقه غرب زاگرس مرکزی، ایران

How did Neanderthals survive for at least a few thou
sand years under rapid climatic changes, alongside 
competitive replacement or competitive exclusion 
with the newcomer Homo sapiens ? This question 
is central to our project. The preliminary studies at 
the Bawa Yawan rockshelter reveal that the Ne
anderthal population decreased dramatically due 
to harsh and severe climate conditions during the 
late Pleistocene, but survived until the arrival of the 
Homo sapiens in the region. Bawa Yawan is located 
in the Nawdarwan valley, Kermanshah Province in 
the westcentral Zagros mountains. 

About 45,00035,000 years ago, extreme climate 
fl uctuations coincided with important human evolu-
tionary events: the extinction of the Neanderthals 
and the increasing dominance of Homo sapiens in 
Eurasia. Similar evidence suggests that the extinc
tion of Neanderthals occurred over a period of 2500 
to 5000 years. During this key transitional period, 
biocultural interchange between the Neanderthals 
and the Homo sapiens existed. Despite this informa
tion, the exact cause of the Neanderthals’ extinction 
has not yet been determined. 

During our excavations in the Bawa Yawan rockshel
ter, we found a Hominin tooth in association with cul
tural materials including Mousterian lithic artefacts. 
The tooth is an exfoliated lowerleft deciduous ca
nine. Its morphology and enamel thickness distribu
tion support attribution to the Neanderthal. The layer 
from which the tooth derives is radiocarbon dated 
(14C) to the late Moustérien between c. 45,000 and 
40,000 cal. BP. 

These fi nds introduce Bawa Yawan as one of the last 
known Neanderthal occupations from SouthWest 
Asia. Furthermore, the evidence in Bawa Yawan in
dicates a simultaneous occupation of Neanderthals 
and Homo sapiens at this site.

Last Neanderthal and Early Homo 
Sapiens Occupations in the Bawa Yawan 
Rockshelter, Kermanshah, West-Central 
Zagros Mountains, Iran



23
23

22
22

Die neolithische Fundstätte von Bibi Zoleikhaee, einer der Orte, an de
nen das HighStepLands Projekt archäologische Untersuchungen durch
führen wird • The Neolithic site of Bibi Zoleikhaee is one of the sites the 
HighStepLands Projects will conduct archaeological investigations. 

Holozäne soziokulturell-umweltbedingte 
Interaktionen und prähistorische Hoch-
landsiedlungen im Zagros-Gebirge 
(Kohgiluyeh va Boyer Ahmad- Provinz, 
Südwest-Iran)

Das Projekt HighStepLands strebt es an, die lang
fristige soziokulturelle und umweltbedingte Dynamik 
in der Provinz Kohgiluyeh va Boyer Ahmad im Süd
westen des Iran zu rekonstruieren. Diese hochge
birgige Region im ZagrosGebirge bietet eine ideale 
Bühne für die Untersuchung vergangener mensch
licher Siedlungen und Vernetzungen zwischen öko
logisch getrennten Subregionen, die sich auf unter
schiedlichen Höhenlagen befi nden. 

Wir wählen einen stark interdisziplinären Ansatz, um 
Strategien vergangener Gesellschaften zur Bewäl
tigung der sich verändernden Umweltbedingungen 
und politische Voraussetzungen zu identifi zieren. 
Dieser Ansatz kombiniert paläoökologische Unter
suchungen von Sedimentkernen aus zwei Seen mit 
den Ergebnissen archäologischer und ethnohistori
scher Untersuchungen.

Unsere Studie konzentriert sich insbesondere auf 
die folgenden Forschungsfragen: Welche Verände
rungen sind in der holozänen Besiedlung der Region 
archäologisch sichtbar? Stehen diese in Verbindung 
mit größeren Umwelt oder Klimaveränderungen? 
Wie und in welchem Ausmaß haben Veränderun
gen von sozio-politischen Systemen Einfl uss auf die 
Siedlungen der Region? Welche Hauptstrategien 
nutzten die Menschen in den Bergen von Kohgi
luyeh va Boyer Ahmad, um sich zu versorgen? 

Zusammengefasst: Unsere Studie zielt auf ein bes
seres Verständnis für die großen Veränderungen der 
Besiedlung des ZagrosGebirges in einer Langzeit
perspektive ab.

محوطه نوسنگی بی بی زلیخایی از جمله محوطه هایی است که پروژه های«سرزمین های 
مرتفع» به بررسی های باستان شناسی بر روی آن خواهند پرداخت.

Highsteplands
Highsteplands

سرزمین های مرتفع

تپه بی بی زلیخایی
کهگیلویه و بویراحمد

Bibi Zoleikhaee Tappeh

Kohgiluyeh va Boyer Ahmad

© Ahmad Azadi, RICHT
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Der See Barme Avlam, an welchem das HighStepLands Projekt Un
tersuchungen zur Paläoumwelt  durchführen wird • Lake Barm-e Avlam, 
where the HighStepLands Project will conduct paleoenvironmental 

 investigations. 

© Majid NaderiBeni, INIO

دره ای وسیع از کوه های زاگرس در جنوب غرب ایران

دریاچه برم الوان، محل اجراِی تحقیقات دیرین بوم شناختِی پروژه 
«سرزمین های مرتفع»

Ein vom Gebirge umschlossenes Tal im Zagros SüdwestIrans • 
An intermontane valley of the Zagros mountains of southwest Iran. 

Blick auf das ZagrosGebirge in SüdwestIran • 
View of the Zagros mountains of southwest Iran. 

نمایی از کوه های زاگرس در جنوب غرب ایران 

© Elodie Brisset, CNRS

© Elodie Brisset, CNRS
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بلند  نشیب  و  فراز  بازسازی  مرتفع»  «سرزمین های  پروژة  هدِف 
کهگیلویه  استان  در  اجتماعی-فرهنگی  و  محیطی  عوامل  مدت 
مرتفع  منطقة  این  می باشد.  ایران  غربی  جنوب  در  وبویراحمد 
در  حساس  موقعیتی  در  زاگرس  های  کوه  رشته  از  کوهستانی 
شرایط  است.  شده  واقع  اهمیتی  حائز  فرهنگی  مناطق  میان 
چندان  نه  و  مشخص  ای  درمحدوده  گوناگون  زیست محیطی 
موردی  بررسی  برای  را  مطلوبی  موقعیت  منطقه،  این  در  گسترده 
محیط  و  بشر  بین  انفعاالت  و  فعل  درك  آورد.  می  فراهم  حاضر 
بنابراین  است.  امروزی  جامعة  در  مهم  بسیار  موضوعی  پیرامون، 
تا به شناخت تدابیر  ایم  اتخاذ نموده  ما رویکردی میان رشته ای 
و  متغیر  و محیطی  با شرایط سیاسی  رویارویی  پیشین در  جوامع 

واکنش این مردمان نسبت به تغییرات پی ببریم.

از  حاصل  نتایج  مرتفع»،  «سرزمین های  عنوان  تحت  ما  پروژة  در 
بررسی دیرین بوم شناختی دو مغزة رسوبی با نتایج به دست آمده 
تاریخ مردم شناختی  مطالعات  و  شناختی  باستان  بررسی های  از 

تلفیق شده اند. 

مطالعه ما بر پرسش های پژوهشی زیر متمرکز است:
در اسناد باستان شناختی چه نوع از تغییرات را می توان در ماهیِت 

سکونتگاِه انسان هولوسن دراین منطقه تشخیص داد؟
آیا این تحوالت با تغییرات شدید اقلیمی یا محیطی در ارتباط است؟
چگونه و تا چه حد تغییر در نهادهای اجتماعی-سیاسی بر وضعیت 

استقرارگاه های منطقه تأثیر داشته است؟
مناطق  در  خود  معاش  امرار  برای  ها  انسان  اصلی  راهکارهای 

کوهستانی کهگیلویه وبویراحمد در گذشته چه بوده است؟

مطالعه ما، بطور خالصه، با هدف درك بهتر و گسترده تر از  ماهیت 
زاگرس  مناطق کوهستانی  انسان ها در  تغییرات عمده در سکونت 

در یک چشم انداز بلند مدت انجام می گیرد.

اجتماعی- تعامالت  مرتفع.  سرزمین های 
و  هولوسن  فرهنگی-زیست محیطی 

تاریخ  از  پیش  کوهستانی  سکونتگاههای 
در ارتفاعات زاگرس )استان کهگیلویه و 

ایران( بویراحمد، جنوب غرب 

The HighStepLands project aims to reconstruct the 
longterm sociocultural and environmental dynam
ics in the Kohgiluyeh va Boyer Ahmad Province in 
southwestern Iran. This high mountainous region of 
the Zagros mountains provides an ideal setting to 
investigate past human settlement and connectivity 
over environmentally distinct subregions located at 
diff erent elevations. 

We apply a highly interdisciplinary approach to iden
tify strategies of past societies to cope with changing 
environmental and political conditions and their re
action to them. This approach combines the pala
eoecological investigation of sediment cores of two 
lakes with the results of archaeological investiga
tions and ethnohistorical studies. 

Specifi cally, our study focuses on the following re-
search questions: What kind of changes in the na
ture of the regional Holocene human occupation can 
be identifi ed in the archaeological record ? Do these 
transformations correlate with major environmental 
or climate changes? How and to what extent does 
change in socio-political organisations infl uence the 
settlements of the region? What were the main strat
egies of human livelihood in the mountains of Kohgi
luyeh va Boyer Ahmad ? 

In a nutshell, our study aims to advance our under
standing of the nature of major changes in Zagros 
mountains occupation from a longterm perspective.

Holocene Socio-Cultural- Environmental 
Interactions and Prehistoric Highland 
Settlements in the Zagros Mountains 
(Kohgiluyeh va Boyer Ahmad Province, 
Southwest Iran)
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Die Varamin-Ebene befi ndet sich ca. 50 km südöst-
lich von Teheran. Die natürlichen Verhältnisse sind 
geprägt von Risiken, da der dortige Fluss Über
schwemmungen mit sich bringt. Unser Projekt un
tersucht, wie chalkolitische und frühbronzezeitliche 
Gesellschaften (5. bis frühes 3. Jt. v. u. Z.) mit dieser 
herausfordernden Umgebung umgehen. 

Wir gehen davon aus, dass unterschiedliche Zyklen 
und Formen sozialer und wirtschaftlicher Mobilität 
entscheidend zur Entwicklung widerstandsfähiger 
Lebensweisen beitragen und zu einer erfolgreichen 
Bewältigung regelmäßig wiederkehrender Krisen 
befähigen. Wir wollen außerdem die bestehende 
Chronologie des 5. bis 3. Jt. v. u. Z. verfeinern, den 
dynamischen Wandel der antiken Landschaft rekon
struieren, kurz und mittelfristige Mobilitätsformen 
anhand der lokalen Befunde dokumentieren und die 
Beschaff ung und Zirkulation von Ressourcen unter-
suchen. 

Bisher konzentriert sich unsere Feldforschung in der 
Region auf drei kleine Siedlungen aus dem späten 
5. und frühen 4. Jt. v. u. Z.: Ajor Pazi, Chaltasian und 
Ahmadabade Kuzehgaran. Testgrabungen (Sonda
gen) an diesen Orten lieferten Hinweise auf häufi ge 
Siedlungsaufgabe und eine beträchtliche Siedlungs
mobilität über kurze Entfernungen hin, die mögli
cherweise mit Flussbettverschiebungen zusammen
hängen. 

Wir untersuchen zusätzlich den großen protoelami
schen Ort Tappeh Sofalin, der in die zweite Hälfte 
des 4. Jt. v. u. Z. datiert. Hier fanden zwischen 2006 
und 2011 Ausgrabungen unter der Leitung von Prof. 
M. Hessari statt und führten zur Entdeckung zahl
reicher Tontafeln, Versiegelungen und Siegel. Die
se deuten auf ein entwickeltes Verwaltungssystem 
hin. Eine solche administrative Technologie steht in 
starkem Kontrast zu dem fast vollständigen Fehlen 
architektonischer Überreste. Dies wirft bislang un
beantwortete Fragen zur Funktion der Siedlung als 
Verwaltungszentrum der Region auf.

Mobile Dörfer und dynamische Land-
schaften: Die Varamin-Ebene vom 
 späten 5. Jt. bis zum frühen 3. Jt. v. u. Z.

کار در َچلتاسیان
Arbeiten in Chaltasian • Work at Chaltasian. 

Mobile Dörfer und dynamische 
Landschaften Mobile Villages 

and Dynamic Landscapes

روستاهای سّیار و چشم 
اندازهای متغیر

Tappeh Sofalin
Varamin

تپه سفالین
ورامین

© Varamin Plain Project
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ترانشه ف، در استقرارگاه آجرپزی پس از حفاریهای 2018

Schnitt F in Ajor Pazi nach den Ausgrabungen in 2018 • 
Trench F at Ajur Pazi after the excavations in 2018. 

© Varamin Plain Project
© Varamin Plain Project

سفال های اواخر سیلک III٧ از آجرپزی

ترانشه31 ، مکانه 3114 هنگام حفاری در سال 2017 در تپه سفالین

Späte Sialk III-7 Keramik von Ajor Pazi • 
Late Sialk III-7 pottery from Ajor Pazi. 

Schnitt 31, Locus 3114 während der Ausgrabung 2017  in Tap
peh Sofalin • Trench 31, locus 3114 during the excavations at 

Tappeh Sofalin in 2017.

© Varamin Plain Project
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دشت ورامین در 50 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است. 
بودِن رودخانة محلی، شرایط زیست محیطی در  به سیالبی  باتوجه 
دشت ورامین پر خطر است. پروژة ما این مسئله را مورد کنکاش قرار 
می دهد که چگونه جوامع عصر مس سنگی و مفرغ متقدم )از هزارة 
پنجم تا اوایل هزارة سوم ق.م.( می توانستند از عهدة مخاطراِت این 

طبیعت چالش برانگیز برآیند.

فرض ما بر این است که تنوع و تناوِب چرخه ها و اَشکاِل جابجایی 
اجتماعی و اقتصادی، عوامل تعیین کننده ای هستند که شیوه های 
ممکن  را  دوره ای  بحران های  به  نسبت  واکنش  و  تاب آور  زندگِی 
از  موجود  گاه شماری  که  داریم  تصمیم  همچنین  می سازند. 
بر  عالوه  کنیم.  اصالح  را  میالد  از  پیش  سوم  تا  پنجم  هزاره های 
خواهند  بازسازی  منطقه  پیش ازتاریِخ  انداز  در چشم  تغییرات  آن، 
دقیق  بررسی  با  هم  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  جابجایی های  شد. 
الیه نگاری های این محوطه، مستند می شوند. تهیه و چرخش منابع 

نیز بررسی خواهند شد.

شده  متمرکز  کوچک  استقرارگاه  سه  بر  میدانی  کار  تاکنون 
احمدآباد  و  َچلتاسیان  آجرپزی،  یعنی  استقرارگاه  سه  این  است. 
کوزه گران به اواخر هزارة پنجم و اوایل هزارة چهارم پیش از میالد 
تاریخ گذاری می شوند. گمانه زنی در این سه محوطه، باعث آشکار 
ترتیب  بدین  است.  شده  استقرارگاه ها  جابه جایی  شواهد  شدن 
فواصل  در  استقرارگاه ها  توجه  قابل  تحرك  به  جابه جایی ها،  این 
مکانی نزدیک اشاره می کنند. این تحرك می تواند با تغییرات بستر 

رودخانه مرتبط باشد. 

تپه  در  آغازین  عیالمی  دورة  از  گسترده ای  محوطة  همچنین  ما 
سفالین را بررسی می کنیم. تاریخ  این محوطه به نیمة دوم هزارة 
لوح گلی، مهر و  زیادی  تعداد  باز می گردد.  از میالد  چهارم پیش 
این محوطه در خالل سال های  اثر مهر در کاوش های پیشین در 
پروفسور  سرپرستی  تحت   )1390-1385(  2011 تا   2006
از یک نظام  این محوطه  از  حصاری پیدا شدند. مهرهای مکشوفه 
با  اداری  شیوة  این  حضور  اما  می کنند.  حکایت  پیشرفته  اداری 
پیش  باعث  مسئله  این  است.  درتناقض  معماری  محدود  بقایای 
نقطة  مثابه  به  محوطه  این  کارکرد  مورد  در  پرسش هایی  آمدن 

مرکزی دشت ورامین می شود.

روستاهای سّیار و چشم اندازهای متغیر: 
دشت ورامین از اواخر هزارۀ پنجم تا اوایل 

هزارۀ سوم ق.م.

The Varamin Plain is located c. 50 km southeast of 
Tehran. Environmental conditions are risky, since the 
local river causes fl ooding. Our project investigates 
how Chalcolithic and Early Bronze Age societies (5th 
to early 3rd mill. BCE) cope with this challenging en
vironment. 

We posit that varying rhythms and forms of social 
and economic mobility were crucial factors in ena
bling resilient lifeways and responses to periodic cri
ses. We also want to refi ne the existing chronology 
of the 5th to 3rd mill. BCE, reconstruct the dynamic 
prehistoric landscape of the region, document short 
and mediumterm mobilities through careful exami
nation of site stratigraphies, and investigate the pro
curement and circulation of resources. 

Fieldwork to date has focused on three small settle
ments dating to the late 5th and early 4th mill. BCE: 
Ajor Pazi, Chaltasian and Ahmadabade Kuzehga
ran. At these sites, test trenches have revealed evi
dence for frequent settlement movements, implying 
considerable shortdistance settlement mobility that 
may have been related to river bed shifts. 

We also investigate the large ProtoElamite site of 
Tappeh Sofalin that dates to the second half of the 
4th mill. BCE. Previous excavations at the site in the 
years 2006 – 2011 under the direction of Prof. M. 
Hessari yielded numerous clay tablets, sealings, and 
seals. The latter indicate a developed administrative 
system. The presence of this administrative technol
ogy contrasts with the limited architectural remains. 
This raises questions about the site’s function as a 
focal point in the plain.

Mobile Villages and Dynamic Landscapes. 
The Varamin Plain from the late 5th to the 
early 3rd mill. BCE
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Araxes Tal in NordwestIran • Araxes Valley in Northwestern Iran. 

Unser Projekt untersucht die KuraAraxesKultur als 
Beispiel für eine Kulturgruppe des 4. bis 3. Jt. v. u. Z. 
im iranischen Hochland. Hierbei arbeiten wir in Ko
operation mit Forscher:innen aus Iran, Deutschland, 
Frankreich und den USA. 

KuraAraxes bezeichnet eine prähistorische Kultur. 
Diese entsteht zwischen den Flüssen Kura und Ara
xes in Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Von 
dort breitet sie sich ab dem späten 4. Jt. v. u. Z. bis 
nach Ostanatolien, Nordwest Iran und in die Levan
te aus. Sie zählt zu den frühen „Einwanderergemein
schaften“ Vorderasiens und spielt in der Archäolo
gie Südwestasiens eine bedeutende Rolle. Die 
KuraAraxes wurde im Kaukasus und im östlichen 
Anatolien bereits ausgiebig erforscht. Unsere Kennt
nisse über kulturelle Eigenschaften der KuraAraxes 
in Iran basieren aktuell nur auf vereinzelten Studien. 
Unsere Untersuchungen befassen sich mit drei 
Kernpunkten der KuraAraxes in Iran:  

1) ihrer „Identität“, 
2)  ihrem Umgang mit den dortigen Umweltbedingun

gen und deren ökologischer Umsetzung, und  
3) ihren sozialen Strukturen. 

Ein wichtiger Aspekt ist, dass Iran nicht der ursprüng
liche Lebensraum der KuraAraxes ist. Ihr Nachweis 
im iranischen Hochland über einen Zeitraum von 
mindestens 500 Jahren lässt jedoch auf ein gewis
ses Maß an Stabilität schließen. Daher bietet diese 
Fallstudie die Möglichkeit, Resilienzstrategien von 
prähistorischen Kulturen zu untersuchen.

Hierzu führen wir Ausgrabungen am Tappeh Balu 
im Nordwesten Irans durch. Die dort aufgefundene 
Keramiksequenz weist auf eine kontinuierliche Be
siedlung vom Neolithikum (ca. 6. Jt. v. u. Z.) bis in 
die späte Bronzezeit (ca. 2. Jt. v. u. Z.) hin. Die lan
ge Laufzeit der Siedlung ermöglicht es, Veränderung 
und auch Kontinuität über die Zeit zu verfolgen.

Die Resilienz in der Diaspora: 
die Kura-Araxes Kulturtradition in Iran

دره رود ارس در شمال غرب ایران

Kura-Araxes in Iran

کورا-ارس در ایران
Kura-Araxes in Iran

Tappeh Balu تپه بالو

© Sepideh Maziar
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Ein DualAntennen RTK GPS wurde verwendet, um ein Raster über 
die Fundstelle für die intensiv systematische Feldbegehung zu legen • 
A Dual-Antenna RTK GPS was used for laying out the grids across the 

site for the intensive systematic survey.

Keramik vom Tappeh Balu (links) und Kohne Pasgah (rechts) • 
Pottery from Tappeh Balu (left) and Kohne Pasgah (right). 

© Sepideh Maziar

جی پی اس دو فرکانسه که جهت ایجاد شبکه بندی برای بررسی روشمند تپه 
بالو مورد استفاده قرارگرفت

سفالهای تپه بالو )چپ( و کهنه پاسگاه )راست(

Tappeh Balu, Blick von Nordwesten • Tappeh Balu, view from northwest. 

Nomadencamp in der Gegend um Arasbaran im Sommer 2006, Nordwest
iran • Nomad camp in Arasbaran area, summer 2006, Northwestern Iran.

© Sepideh Maziar

© Sepideh Maziar

تپه بالو، دید از شمال غرب

© Sepideh Maziar

تابستان سال 2006. شمال  ارسباران در  محل کوِچ عشایر در منطقه اطراف 
غرب ایران
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تمرکز این پروژه بر روی فرهنگ کورا-ارس به عنوان نمونه ای از 
جوامع ساکن در ارتفاعات ایران در طول هزاره چهارم و سوم پیش 
از میالد است. در این پروژه پژوهشگران مختلفی از ایران، آلمان، 

فرانسه، و امریکا همکاری خواهند داشت. 
تاریخی  از  پیش  جامعه  میالد،  از  پیش  چهارم  هزاره  اواخر  در 
سرزمین های  در  ارس،  و  کورا  رودهای  فاصل  حد  در  کورا-ارس 
امروزین گرجستان، ارمنستان، آذربایجان شکل گرفت و سپس تا 
شرق آناتولی، شمال غرب ایران و لوانت گسترش یافت. از آنجایی 
مهاجر»  «جوامع  نمونه های  اولین  از  یکی  کورا-ارس  جامعه  که 
محسوب می شود، مطالعه آن نقش بسیار مهمی در باستان شناسی 
مطالعات  حجم  با  مقایسه  در  کرد.  خواهد  ایفا  آسیا  غربی  جنوب 
صورت گرفته در خصوص سنت فرهنگی کورا-ارس درمناطق قفقاز 
و شرق آناتولی، توجه کمتری به ایران شده و آگاهی های ما از این 

سنت بیشتر مبتنی بر اطالعات منفرد و پراکنده است.

تمرکز این پژوهش بر سه جنبه کلیدی استوار است:

1. «هویت» کورا-ارسی ها در ایران
بوم  زیست  مدیریت  و  ایران  محیطی  شرایط  با  آنها  تعامل   .2

اطرافشان
3. نظام اجتماعی گروه های کورا-ارسی در ایران

فرهنگ  این  اصلی  زادگاه  عنوان  به  ایران  که  است  ذکر  شایان 
محسوب نمی شود. اما حضور طوالنی این فرهنگ در بازه ای 500 
ایران  مرتفع  مناطق  در  این سنت  دوام  و  پایداری  از  نشان  ساله، 
برای  مناسبی  بسیار  نمونه  فرهنگ،  این  مطالعه  نتیجه،  در  دارد. 
تحقیق درباره تدابیر تاب آوری در میان جوامع پیش از تاریخ است.

باستان  کاوش  مورد  ایران  غرب  شمال  در  بالو  تپه  راستا،  این  در 
شناختی قرار خواهد گرفت. مجموعه سفال های یافته شده از سطح 
محوطه نشان از تداوم سکونت از دورة نوسنگی )حدود هزاره ششم 
از  پیش  دوم  هزاره  )حدود  مفرغ  عصر  اواخر  تا  میالد(  از  پیش 
میالد( دارد. استقرار طوالنی مدت در این تپه امکان مطالعه دوام و 
تغییرات صورت گرفته در طول زمان را برای ما فراهم خواهد کرد.

سنت  زادگاه:  از  دور  جوامع  در  آوری  تاب 
فرهنگی کورا-ارس در ایران 

Our project focuses on the KuraAraxes culture as 
an example of a cultural group in the Iranian high
lands of the 4th to 3rd mill. BCE. Here, we are work
ing in cooperation with researchers from Iran, Ger
many, France and the USA. 

The term KuraAraxes refers to a prehistoric cul
ture that has its origins between the rivers Kura and 
Araxes in Georgia, Armenia and Azerbaijan. During 
the late 4th mill. BCE this culture spread into east
ern Anatolia, northwestern Iran and the Levant. Ku
raAraxes is counted among the early “immigrant 
communities” of the Ancient Near East and plays an 
important role in the archaeology of southwestern 
Asia. KuraAraxes has been extensively studied in 
the Caucasus and Eastern Anatolia. However, our 
knowledge about its cultural characteristics in Iran is 
currently only based on individual studies. 

Our research focuses on three key aspects of Ku
raAraxes in Iran: 

1)  its “identity”, 
2)  its handling of environmental conditions and their  
     ecological implementations, and 
3)  its social structures. 

It is noteworthy that Iran is not the original habitat of 
the KuraAraxes culture. Its presence in the Iranian 
highlands over a period of at least 500 years, how
ever, suggests a certain degree of stability. Hence, 
this case study off ers the possibility to investigate 
resilience strategies of prehistoric cultures. 

Therefore, we conduct archaeological excavations 
at Tappeh Balu in northwest Iran. A pottery assem
blage from the site revealed a continuous occupa
tion from the Neolithic (c. 6th mill. BCE) to the Late 
Bronze Age (c. 2nd mill. BCE). The long duration of 
the settlement enables us to study change and con
tinuity over time.  

Becoming Resilient in the Diaspora: 
The Kura-Araxes Cultural Tradition in Iran
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Das iranische Hochland ist von Wasserarmut, Vieh
wirtschaft und oasenartiger Gartenbauwirtschaft ge
prägt. Dennoch fällt die Region durch ihren enormen 
Reichtum an mineralischen, vor allem metallischen 
Rohstoff en auf. 

Ausgelöst durch diesen Rohstoff reichtum entwi-
ckelten sich spezifi sche soziale und wirtschaftliche 
Strukturen. Diese hatten insbesondere in der frühen 
Phase der Metallnutzung im 5. und 4. Jt. v. u. Z. eine 
prägende wirtschaftliche und soziale Bedeutung. 
Diese Strukturen fi nden sich auch zu Beginn der 
Eisenzeit am Ende des 2. Jt. v. u. Z. und während 
der achämenidischen und auch sassanidischen bis 
frühislamischen Perioden. 

Im Umfeld bedeutender Rohstoff quellen etablieren 
sich ländlich organisierte Siedlungs und Subsistenz
systeme. Diese stehen in engem Zusammenhang mit 
der Ausbeutung der wichtigen mineralischen Res
sourcen. Hier beobachten wir unterschiedliche anpas
sungsfähige Systeme von Nordwesten entlang der 
Wüstenzonen bis hin nach Kerman im Südosten Irans. 

Unser Projekt möchte die eigentliche Rohstoff gewin-
nung untersuchen und die spezifi schen sozialen und 
wirtschaftlichen Konzepte von Hochlandgesellschaf
ten im Umfeld von Rohstoffl  agerstätten (Salz, Kup-
fer, Blei, Silber, Zink) zeitübergreifend erforschen. 

Wir erforschen das Salzbergwerk von Chehrabad 
und sein Umland, sowie die Montan und Siedlungs
systeme bei Shakin (nahe Takestan), die im Umfeld 
von Nakhlak und Baqoroq liegenden Kupfer und 
Bleizinklagerstätten und die Lagestätten im Bard
sirTal südlich von Kerman mit der berühmten Fund
stelle von Tali Iblis. 

Hierzu untersuchen und vergleichen wir Beispiele 
aus vier Zeitstufen, dem Chalkolithikum /Frühbron
zezeit, der Zeit der Achämeniden, der Sassaniden 
und der früh bis mittelislamischen Zeit, anhand von 
Surveys, Teilgrabungen in Gruben und Siedlungen.

Das iranische Hochland: 
Bergbaulandschaften des Zentral plateaus 
zwischen resilienten und prekären gesell-
schaftlichen und ökonomischen Strategien

Bergbaulandschaften
Mining Landscapes

چشم اندازهای معدنی
چهرآباد
شاکین
نخلک

Tal-i Iblisتِل ابلیس

Chehrabad

Nakhlak

Blei und Silber Bergwerk von Shakin, Takestan • Lead- and 
silver mine at Shakin, Takestan. 
معدن سرب و نقره شاکین، تاکستان

Shakin

© DBM
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Naklhlak, ein frühislamisches Förderkörbchen an seiner ursrpünglichen 
Position • Nakhlak, an Early Islamic conveyor basket in its original position. 

Der (teil-erhaltene) Stoß einer mehrphasigen Abbauhalle in Chehrabad • 
The partially preserved wall of a multiphase mining hall at Chehrabad.

© Fabian Schapals, DBM

© Thomas Stöllner, DBM

Nakhlak, sassanidisch bis frühislamisches Blei, Silber und Zinkberg
werk. Alter Abbau unter Tage • Nakhlak, Sasanian to Early Islamic lead, 

silver and zinc mine. Old underground mining.

Durch rezente Abbautätigkeiten freigelegte Strecken in Shakin • Galleries 
in Shakin that have been exposed by recent mining activities.

© Gero Steff ens, DBM

سینه کارهایی باستانی از معدن شاکین که در اثر فعالیت های معدنکاری جدید 
نمایان شده اند

© Fabian Schapals, DBM

آن  در  که  معدنی چهرآباد  تاالرهای  از  یکی  از  تاحدودی حفظ شده  دیواری 
چندین مرحله معدنکاری شده است

نخلک ، یک سبد حمل ماده معدنی مربوط به اوایل دوره اسالمی در جایگاه 
اولیه ی یافت شدن آن

نخلک، معدن سرب، نقره و روی از دوره ساسانی تا اوایل اسالمی. معدنکاری 
زیرزمینی باستانی
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منابع محدود آب، دامداری و باغبانی در آبادی ها، مشخصة مناطق 
غنی  منابع  از  مناطق  این  عین حال  در  ایران هستند.  کوهستانی 

معدنی بخصوص فلزات بهره مند می باشند.
 وفور مواد خام باعث شد که ساختارهای خاص قدرت در منطقه 
آغازین  فلزکاری  دوران  در  ویژه  به  ساختارها  این  و  یابند  توسعه 
اقتصادی  اهمیت  از  میالد  از  پیش  چهارم  و  پنجم  هزاره  طی  در 
چنین  حال،  این  با  شدند.  برخوردار  کننده ای  تعیین  اجتماعی  و 
ساختارهایی را در آغاز عصر آهن )اواخر هزارة دوم پیش از میالد( 
و دوران هخامنشی و مخصوصاً ساسانی تا اوایل دورة اسالمی نیز 

می توان یافت.
نظام های معیشتی، در مجاورت  و  روستایی منظم  استقرارگاه های 
با  تنگاتنگی  ارتباط  در  و  شده  تأسیس  خام  مواد  مهم  منابع 
بدین  گرفته اند.  قرار  )خام(  معدنی  منابع  مهم ترین  از  بهره برداری 
ترتیب ساختارهاِی انطباق پذیر و در عین حال متفاوتی از مناطق 
تا کرمان در جنوب شرقی  مناطق کویری  امتداد  شمال غربی در 

ایران گسترش یافتند. 
زمان  گذر  در  خام  مواد  استخراج  بررسی  تنها  نه  ما  پروژة  هدف 
می باشد بلکه این پروژه بر مفاهیم اقتصادی و اجتماعی خاص در 
جوامع کوهپایه ای در مجاورت نهشته های مواد خام )مس، نمک، 

سرب، نقره، روی( نیز تمرکز دارد.
نظام های  آن،  حوالی  و  چهرآباد  نمک  معدن  ما  اساس،  همین  بر 
تاکستان(،  )نزدیک  شاکین  در  سکونت گاهی  و  معدن کاری 
و  باُقُرق  و  نخلک  مجاورت  در  روی  و  سرب  مس،  کانسارهای 
محوطة  و  کرمان  جنوب  در  بردسیر  دّرة  در  موجود  کانسارهای 

معروف آن یعنی تل ابلیس را مورد بررسی قرار می دهیم. 

از  زمانی  بازة  چهار  از  هایی  نمونه  ما  هدف،  این  راستای  در 
مس سنگی/ اوایل عصر برنز گرفته تا دوره های هخامنشی، ساسانی، 
دوران متقدم و میانة اسالمی را بررسی نموده و این نمونه ها را با 
پژوهش ها، حفاری هایی در مقیاس کوچک در سیستمهای معدن و 

حفاری های مرتبط با سکونت گاه ها مقایسه می کنیم.

ارتفاعات ایران: مناطق معدنی فالت مرکزی 
مابیِن سیاست هاِی اجتماعی و اقتصادی 

تاب آور و ناپایدار

The Iranian highlands are characterised by limited 
water resources, animal husbandry and oasislike 
horticulture. However, the region is outstandingly 
rich in mineral resources, especially metals. 

Its wealth in raw materials causes the development 
of specifi c social and economic structures in the re-
gion. These had a formative economic and social sig
nifi cance particularly in the times of early metallurgy 
during the 5th and 4th mill. BCE. However, they still 
can be found at the beginning of the Iron Age (late 
2nd mill. BCE) and during the Achaemenid and espe
cially Sasanid periods and during early Islamic times. 

Organised rural settlements and subsistence sys
tems established in the vicinity of important raw 
material sources. These are closely related to the 
exploitation of important mineral resources. Here, 
diff erent but adaptable systems developed from the 
northwest along the desert zones down to Kerman 
in southeast Iran. 

Our project aims to examine the extraction of raw 
materials over time but also focuses on the specifi c 
social and economic concepts in highland societies 
in the vicinity of raw material deposits (salt, copper, 
lead, silver, zinc). 

Therefore, we study the salt mine of Chehrabad and 
its surroundings, as well as the mining and settle
ment systems at Shakin (near Takestan), the copper 
and leadzinc deposits in the vicinity of Nakhlak and 
Baqoroq and the deposits in the Bardsir valley south 
of Kerman with its famous site Tali Iblis. 
To this end, we examine and compare exam
ples from four time periods, the Chalcolithic / Ear
ly Bronze Age, the Achaemenid, Sasanid, and the 
early to Middle Islamic periods, with surveys, small
scale excavations in mining systems and settlement 
excavations.

The Iranian Highlands: 
Mining Regions of the Central Plateau 
between Resilient and Precarious 
Societal and Economic Strategie
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Landschaft bei Goshtapi • Landscape at Goshtapi 
چشم   انداز گشتاسپی

Ein neues elamisches Archiv
A new Elamite Archive 

یک بایگانی عیالمی
 تازه کشف شده

Goshtaspi ُگشتاسپی

© Mohammadtaqi Atayi

2009 werden im iranischen Dorf Goshtaspi etwa 
vierzig mit Keilschrift beschriebene Tontafeln gefun
den. Die Tafeln datieren in die Zeit um 1100 v. u. Z. 
und sind in Elamisch geschrieben, der Schrift des 
Landes Elam. Dies erstreckt sich vom Tiefl and Khu-
zestan bis zum Hochland von Fars. Im BakhtiariGe
birge – abseits der Zentren – rechnet man nicht mit 
Schriftdokumenten. 

Bei den Tontafeln handelt es sich um die Reste ei
nes Archivs, das Urkunden über Gerste und Vieh so
wie Briefe umfasst. Die Briefe weisen auf einen Kno
tenpunkt in der innerstaatlichen Kommunikation hin. 
Dass in Elam aber Schaf und Rinderherden ebenso 
wie der Getreideanbau direkt einer staatlichen Or
ganisation unterliegen, erwägt die Forschung bisher 
nicht. Bislang wird vermutet, dass die Viehzucht im 
Bergland des Zagros in den Händen kleinerer noma
discher Gruppen lag. 

Laut einer der neu gefundenen Tontafeln registriert 
die Verwaltung über 700 Rinder, die in verschiede
nen Herden in einem größeren Einzugsgebiet gehal
ten werden. Das in den Keilschrifttexten sichtbare 
Agrarmanagement stellt eine signifi kante Risikobe-
wältigungsstrategie dar: Verluste und Ausfälle von 
einzelnen Viehzüchtern oder Getreidebauern kön
nen so leichter ausgeglichen werden. Wie so oft in 
der Erforschung alter Kulturen führen Zufallsfunde 
zu völlig neuen Einsichten in die Vergangenheit. 

In unserem Projekt wird die Mitarbeiterin Azam  Rayat 
alle Tontafeln entziff ern und so weit wie möglich 
übersetzen, um so zu einer historischen Einordnung 
zu gelangen. In einem ersten Schritt befasste sich 
das Projekt mit den Tontafeln als Kulturerbe. Im Feb
ruar 2020 arbeitete unter der Leitung der deutschen 
Restauratorin Carmen Gütschow ein Team irani
scher Konservator:innen im Museum Yasudsh an 
der Reinigung und Erhaltung der Tontafeln. 

Ein neues elamisches Archiv von 
Gosh taspi: Verwaltung der Sub sistenz-
wirtschaft im späten mittel elamischen 
Reich (um 1100 v. u. Z.)
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Tontafel aus Goshtaspi in elamischer Sprache, um 1100 v. u. Z.: Inspek
tion von Kleinvieh. Museum von Yasudsch, Iran • Cuneiform tablet from 
Goshtaspi written in Elamite language dating to c. 1100 BCE: Inspec-

tion of small cattle. Museum of Yasuj.

Hirte bei Goshtapi • Shepherd at Goshtapi. 

لوح گلی خط میخی  به زبان عیالمی از گشتاسپی، حدود 1100 سال قبل از 
میالد: آمارگیری از حیوانات اهلی. موزه یاسوج، ایران

یک چوپان در گشتاسپی

© Carmen Gütschow

© Mohammadtaqi Atayi

Inspektion von Rinderherden in elamischer Sprache aus Goshtaspi, um 
1100 v. u. Z.; Museum von Yasudsh, Iran • Inspection record of cattle herds 
from Goshtaspi, written in Elamite language, ca. 1100 BCE. Museum of 

Yasuj, Iran. (© Carmen Gütschow, Berlin. © Gosthaspi-Projekt, LMU)

Fundstelle der Tontafeln von Goshtaspi im Bereich der modernen Schnell
straße • Findspot of the cuneiform tablets from Goshtaspi in the area of 

the modern road.

آمارگیری ثبت شده از گله های گاو به زبان عیالمی از گشتاسپی، حدود 1100 
پروژه   ، برلین  گوچو،  کارمن  )عکس:  ایران.  یاسوج،  موزه  میالد.  از  قبل  سال 

گشتاسپی، دانشگاه مونیخ(

محل پیداشدن لوح های خط میخی از گشتاسپی در مسیر جاده جدید

© Azam Rayat



51
51

50
50

در سال 2009 )1388( در حدود چهل لوح گلی حاوی خط میخی 
در روستای گشتاسپی یافت شدند. تاریخ این الواح گلی به حدود 
1100 پیش از میالد باز می گردد و این الواح به خط عیالمی )خط 
عیالم باستان( نوشته شده اند. سرزمین عیالم از مناطق کم ارتفاع 
وجود،  این  با  است.  شده  گسترده  فارس  ارتفاعات  تا  خوزستان 
یافت شدن اسناد نوشتاری کوه های بختیاری جایی دور از مراکز 

شناخته شده قابل انتظار نبود.

بایگانی  این  می باشند.  بایگانی  یک  باقیماندة  مکشوفه،  گلی  الواح 
این  نامه های  است.  مکاتبات  و  دام  جو،  دربارة  مدارکی  شامل 
بایگانی به یک گره یا نوعی مرکز ارتباطِی حکومتی اشاره می کنند. 
گله های  که  نپرداخته اند  مسئله  این  به  پژوهشگران  حال،  این  با 
در  حکومتی  نظام  یک  تابع  نیز  گندم  پرورش  و  گاو  و  گوسفند 
عیالم هستند. موردی که تاکنون عمدتاً پذیرفته شده این است که 
گروه های کوچک تر کوچ نشین در رشته کوه زاگرس پرورش گاو را 

اداره می کرده اند.

 700 از  بیش  اداره  این  نویافته،  گلی  الواح  این  از  یکی  براساس 
رأس گاو را ثبت نموده است. این تعداد گاو در گله های مختلف در 
یک حوزة آبریز بزرگ نگهداری می شدند. شیوة مدیریت کشاورزی 
خسارت  مدیریِت  مهِم  راهبرِد  یک  می توان  را  الواح  در  موجود 
یا  و  گله داران  برای  خسارت  جبران  راهبرد  این  که  چرا  دانست، 
کشاورزان به صورت انفرادی را تسهیل می کند. همان طور که در 
پژوهش های مرتبط با فرهنگ های باستانی معمول است، کشفیات 

تصادفی به نگرشی کاماًل نو به گذشته منجر می شوند.

در پروژة ما اعظم رعیت با هدف دستیابی به یک طبقه بندی تاریخی 
و  رمزگشایی  را  گلی  الواح  تمامی  باشد  داشته  امکان  جایی که  تا 
ترجمه خواهد کرد. در مرحلة نخست، رفتار ما با این الواح گلی به 
)بهمن  فوریه 2020  در  ترتیب  بدین  و  بود  فرهنگی  میراث  مثابه 
مرمت گر  سرپرستی  تحت  ایرانی  مرمت گران  از  گروهی   ،)1398
آلمانی به نام کارمن گوچو وظیفة تمیز کردن و مرمت الواح گلی را 

در موزة یاسوج بعهده گرفتند. 

بایگانی عیالمی تازه ای از ُگشتاسپی:  مدیریت 
کشاورزی در قلمرو پادشاهی عیالمی میانۀ 

متأخر )حدود 1100 ق.م.(

In 2009, about forty clay tablets inscribed with cu
neiform script were found in the village of Goshtaspi. 
The clay tablets date to about 1100 BCE and were 
written in Elamite, the script of ancient Elam. Elam 
extends from the lowlands of Khuzestan to the high
lands of Fars. However, here in the Bakhtiari moun
tains – away from the centres – written documents 
were not expected. 

The clay tablets are the remains of an archive con
taining documents about barley and livestock as well 
as letters. Letters point to a node in the state com
munication. However, researchers have not yet con
sidered that fl ocks of sheep and cattle as well as the 
cultivation of grain were subject to a state organisa
tion in Elam. Until now, it is generally assumed that 
cattle breeding was organised by smaller nomadic 
groups in the Zagros mountains. 

According to one of the newly discovered clay tab
lets, the administration registered over 700 heads of 
cattle, which were kept in diff erent herds in a larger 
catchment area. This kind of management of agricul
ture can be considered a signifi cant risk management 
strategy since it facilitated the compensation of loss 
for individual herders or farmers. As is so often the 
case in the study of ancient cultures, chance discov
eries lead to completely new insights into the past. 

In our project, Azam Rayat will decipher all clay tab
lets and translate them as far as possible in order 
to arrive at a historical classifi cation. In a fi rst step, 
we dealt with the clay tablets as cultural heritage. In 
February 2020, a team of Iranian conservators un
der the direction of the German conservator Carmen 
Gütschow took care of the cleaning and preservation 
of the clay tablets in the Museum Yasuj.

A new Elamite Archive from Goshtaspi: 
Agricultural Administration in the late 
Middle-Elamite Kingdom (around 1100 
BCE)
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Das erste iranische Großreich (550 – 330 v. u. Z.) wird 
von achämenidischen Königen von Persepolis aus 
regiert. Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrolliert 
es seine weitläufi gen Gebiete durch ein Netzwerk 
von Verwaltungszentren. Dieses arbeitet vom Nil bis 
zum Amudarya mit einem einheitlichen Verwaltungs
system. Unser Verständnis dieses Verwaltungssys
tems wuchs in den letzten zwei Jahrzehnten dank 
einer Fülle archäologischer und räumlicher Daten 
aus den Ländern des gesamten Mittleren  Ostens 
kontinuierlich an. 

Unser Projekt widmet sich der südöstlichen Provinz 
Fars. Diese Region besitzt seit der Gründungsphase 
des Reiches eine herausragende politische und öko
nomische Bedeutung. Unsere Untersuchung nimmt 
ihren Ausgang in der Besiedlungsgeschichte der Re
gion, vom Neolithikum bis zum Frühmittelalter. 

Dazu kombinieren wir bereits archivierte Daten, mo
derne feldarchäologische Methoden (z. B. Ferner
kundungsdaten, Feldbegehung in der Region Tali 
Zohak und Darabgerd, Materialanalytik) und eine 
Analyse der verfügbaren Textquellen. Die Textquel
len sind Tontafeln mit elamischer Keilschrift. Diese 
wurden 1933/34 in Persepolis entdeckt und bilden 
das „Persepolis Fortifi cation Archive“. Das Archiv 
bietet Einblicke in die zentral organisierte Landwirt
schaft, die Viehzucht, das Straßennetz und das Ver
waltungsnetz. 

Durch unsere Untersuchung erhalten wir ein kla
reres Bild der wirtschaftlichen und politischen Ein
bindung der östlichen Fars in den Kontext einer der 
ältesten imperialen Ökonomien der Welt. Dabei stel
len wir die weit verbreitete Annahme in Frage, dass 
die achämenidischen und sassanidischen Reiche 
nur einen fl achen Fußabdruck hinterlassen haben: 
Unsere ersten Untersuchungen legen das Gegenteil 
nahe.

Das unerforschte Kernland: 
institutionelle Landschaften und 
Netz werke in der östlichen Fars 1. Phase: 
Aufbau eines archäologisch-philologischen 
Inventars

چشم انداز از سیمکان، جنوب فارس

Landschaft bei Si Makan, südliche Fars • 
Landscape near Si Makan, southern Fars

Institutionelle Landschaften und 
Netzwerke Institutional Landscapes 

and  Networks

چشم اندازها و شبکه های 
سازمانی

Persepolis

Tal-i-Zohak

Darabgerd

تخت جمشید
تل ضحاك
دارابگرد

© M. Mansouri / Projekt Heartland
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Elamische Tontafel PF 1957 • Elamite clay tablet PF 1957. 

© M. Mansouri / Projekt Heartland

چشم انداز از سیمکان، جنوب فارس

© Persepolis Fortifi cation Archive

 PF 1957 لوح عیالمی

Landschaft bei Si Makan, südliche Fars • 
Landscape near Si Makan, southern Fars

Tali Zohak bei Fasa • Tal-iZohak near Fasa. 

© M. Mansouri / Projekt Heartland

تل ضحاك در فسا

چشم انداز از سیمکان، جنوب فارس

© Wouter Henkelman

Landschaft bei Si Makan, südliche Fars • 
Landscape near Si Makan, southern Fars
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ایرانی  شاهنشاهی  نخستین  بر  تخت جمشید  از  هخامنشی  شاهان 
)550-330 پیش از میالد( فرمانروایی می کردند. این شاهنشاهی 
در اوج قدرت خود سرزمین های دورافتاده و وسیع زیر سلطه اش را 
با استفاده از شبکه ای از مراکز اداری مدیریت می کرد. این شبکه 
با استفاده از یک نظام اداری واحد از نیل تا آمودریا اداره می شد. 
به لطف حجم گستردة اطالعات گردآوری  اخیر  در طول دو دهة 
شده از تمامی منطقة خاورمیانه، درك ما از گسترش این شبکه به 

میزان زیادی افزایش یافته است.
پروژة ما بر بخش جنوب شرقی استان فارس تمرکز دارد. این منطقه 
از  هخامنشی  شاهنشاهی  نخستین شکل گیری  دوره های  همان  از 
اهمیت سیاسی و اقتصادی باالیی برخوردار بوده است. پژوهش ما 
با این هدف به نسبت گسترده آغاز می شود که سکونت تاریخی در 

منطقه، از عصر نوسنگی تا اوایل قرون وسطی شناخته شود. 
های  محوطه  در  شده  بایگانی  اطالعات  بازبینی  ما  روی  بهمین 
)مانند  بررسی  نویِن  روش هاِی  با  را  دارابگرد  و  ضحاك  تل 
بررسی  و  زمینی  هدفمند  بررسی های  دور،  از  سنجش  اطالعات 
شواهد  تحلیل  و  متداول(  تحلیلی  روش های  با  دست ساخته ها 
مکتوِب موجود ترکیب می کنیم. شواهد مکتوب شامل الواح گلی 
به خط میخی عیالمی است. این الواح در تخت جمشید در خالل 
باروی تخت جمشید  بایگانی  و  یافت شده  سال های 1934-1933 
دربارة  اطالعاتی  تخت جمشید  باروی  بایگانی  می دهند.  تشکیل  را 
کشاورزی سازمان یافته در مرکز، پرورش دام، نظام راه ها و شبکة 

اداری به دست می دهند.
اقتصادی  تعامالت  از  واضح تری  تصویر  ما  پژوهش،  این  طریق  از 
قدیمی ترین  از  یکی  گسترده تر  بستر  در  را  منطقه  سیاسی  و 
این  ما  راستا،  این  در  می دهیم.  نشان  دنیا  سازمانی  عرصه های 
ساسانی  و  هخامنشی  شاهنشاهی های  که  متداول  پیش فرض 
قرار  را مورد تردید  نهاده اند  بر جای  از خود  رّد پای سطحی  تنها 
می دهیم. تحقیقات مقدماتی ما بیشتر نقطة مقابل این پیش فرض 

را نشان می دهد.

سرزمین مرکزِی کاوش نشده:
 چشم اندازها و شبکه های سازمانی در شرق 

فارس مرحلۀ نخست: ایجاد یک فهرست 
باستان شناختی و زبان شناختی

The Unexplored Heartland: Institutional 
Landscapes and Networks in Eastern 
Fars Phase 1: Building an Archaeological 
and Philological Inventory

The fi rst Iranian empire (550 - 330 BCE) was ruled 
by Achaemenid kings out of Persepolis. At the height 
of its power, it controlled its far-fl ung dominions by a 
network of administrative centres. This network op
erated from the Nile to the Amudarya with a uniform 
administrative system. Our understanding of these 
developments has greatly increased over the past 
two decades, thanks to a growing body of spatial 
data gathered throughout the Middle East. 

Our project zooms in on the southeastern province 
of Fars. This region is of considerable political and 
economic importance since the formative phase of 
the empire. Our investigation starts with the rather 
broad aim of understanding the diachronic occupa
tion of the region from the Neolithic to the early me
dieval period. 

Therefore, we combine the restudy of archival data, 
modern survey methods – such as remote sensing 
data, targeted ground surveys in the regions of Tali 
Zohak and Darabgerd and the study of artefacts with 
current analytic methods – and an analysis of avail
able textual evidence. The textual evidence consists 
of clay tablets in Elamite cuneiform script. These 
were discovered in Persepolis in 1933/34 and form 
the ‘Persepolis Fortifi cation Archive’. The archive 
gives insights into centrally organised agriculture, 
livestock breeding, the road system and the admin
istrative network. 

Through our research, we reveal a clearer picture of 
the economic and political integration of the region 
into the wider context of one of the world’s oldest 
institutional landscapes. In doing so, we will also 
question the widespread assumption that the Achae
menid and Sasanian empires have left only a shal
low footprint: Our initial investigations rather suggest 
the contrary.
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Die ZagrosBerge in der Provinz Kurdistan, Iran • The Zagros Mountains 
in Kurdistan Province, Iran. 

Das Partherreich (ca. 250 v. u. Z. – 226 u. Z.) domi
niert fast ein halbes Jahrtausend lang Persien und 
die benachbarten Regionen OstMesopotamiens 
auf politischer und militärischer Ebene. Es ist damit 
die am längsten bestehende Herrschaft im antiken 
vorderasiatischen Raum. Dennoch wissen wir wenig 
über die parthische Geschichte und deren archäolo
gischen Hinterlassenschaften. Dies wird im zentra
len ZagrosHochland besonders deutlich: Dort wur
den bisher kaum Untersuchungen vorgenommen. 

Unser Projekt erforscht diese bedeutsame Region 
des Partherreichs. Das ZagrosHochland spielt eine 
signifi kante Rolle bei der Koordination der Hoch-Tie-
fl and-Interaktionen und der Ost-West-Verbindungen 
durch die Berge. Befestigte Siedlungen mit großen 
Einfriedungen wie RabanaMerquly (IrakischKurdi
stan) sind charakteristisch für diese Gegend in der 
Partherzeit. Vasallenkönige kontrollieren dort die 
Landstraßen. Sesshafte Gemeinschaften und Hirten
nomaden tauschen sich in diesen Siedlungen aus. 

In unserer Untersuchung legen wir einen Schwer
punkt auf die Beziehungen zwischen externen 
Mächten und lokalen Kräften (agency). Uns interes
sieren insbesondere die Resilienz der Hochlandbe
völkerung als Reaktion auf imperiale Verwicklungen: 
Beispielsweise untersuchen wir, wie die Hochland
gesellschaften im ZagrosGebirge durch den Kon
takt sowohl mit Persien als auch mit Mesopotamien 
beeinfl usst werden. 

Um diese befestigten Siedlungszentren mitsamt ih
rer umliegenden Landschaft und den Gegenspielern 
in einen Kontext zu setzen, kombinieren wir Ver
messungsdaten von Tappeh Siedlungen wie Kalin 
Kaboud im Marivan Bezirk (Provinz Kurdistan, Iran) 
und die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen 
in RabanaMerquly. Unser methodischer Ansatz wird 
durch ökologische und historische Quellen ergänzt.

Parthische Oberhoheit und  lokal wirkende 
Agency im zentralen Zagros-Hochland

کوههای زاگرس در استان کردستان، ایران. 

Parthische Oberhoheit und 
lokale Kräfte

نظارت شاهنشاهی اشکانی 
و حکومت های محلی

Parthian Imperial Control 
and Local Agency

کلین کبود

Rabana-Merqulyربنا-مرگولی

Kalin Kaboud

© Michael Brown

پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری

پژوهشکده باستان شناسی
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Zugang in das RabanaTal, Nordostirak • Entrance 
to the Rabana valley. Northeastern Iraq.
ورودی به دره ربنا. شمال شرقی عراق

استحکامات کوهستانی ربنا-مرگولی )کردستان عراق( از روستای قره چاتان

© RabanaMerquly Archaeological Project

Die ZagrosBerge in der Provinz Kurdistan, Iran •  
The Zagros Mountains in Kurdistan Province, Iran.

کوههای زاگرس در استان کردستان، ایران.

Die Bergbefestigung von Rabana-Merquly in Irakisch-Kurdistan aus 
dem Dorf Qarachatani • The mountain fortress of Rabana-Merquly in 

Iraqi Kurdistan from Qarachatan village. 

© Michael Brown

© RabanaMerquly Archaeological Project
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شاهنشاهی اشکانی نزدیک به پنج قرن )250 پ.م تا 226 میالدی( 
قدرت سیاسی و نظامی مسلط در ایران و مناطق همجوار در شرق 
از  یکی  این شاهنشاهی  دوره ی  اینکه  وجود  با  بود.  النهرین  بین 
طوالنی ترین دوره های سلطه در شرق نزدیک باستان است، دانش 
کاستی  این  است.  ناقص  بسیار  آن  تاریخ  و  شناسی  باستان  از  ما 
ها در ارتفاعات زاگرس مرکزی که تحقیقات در آن تاکنون نسبتاً 

محدود بوده، بیشتر است.
را  اشکانی  امپراتوری  قلمرو  در  مهم  ی  منطقه  این  ما  ی  پروژه 
همواره  محدوده ی جغرافیایی  این  داد.  قرار خواهد  مطالعه  مورد 
نقش مهمی در تشکیل تعامل مابیِن نواحی مرتفع و نواحی پست 
کوهستان  طریق  از  غرب  به  شرق  بین  ارتباطات  گیری  شکل  و 
ایفا کرده است. استقرارهای دفاعی با حصارهای بزرگ و محدوده 
از  عراق(  )کردستان  ربنا-مرگولی  ی  محوطه  همچون  وسیع  ی 
چنین  هستند.  منطقه  این  در  اشکانی  ی  دوره  های  مشخصه 
مراکزی عالوه بر تسهیِل کنترل بر راه های اصلی زمینی از طریق 
جوامع  بین  تماس  بر  مناسبی  های  مکان  نشانده،  دست  حاکمان 

کشاورز یکجانشین و گروه های دامدار کوچ رو بوده اند.
و  خارجی  های  قدرت  بین  رابطه  درك  بر  پژوهش  این  محوریت 
انعطاف- بر  ویژه  طور  به  و  بود  خواهد  ها  آن  محلی  نمایندگان 
پذیری جوامع کوهستانی در مواجهه با کشمکش های امپراتوری، 
متمرکز خواهد بود. به عنوان مثال این مسأله که ارتباط و تماِس 
بر جوامع کوهستانی  اثراتی  النهرین چه  بین  و  ایران  با  زمان  هم 

داشته است مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
 

به منظور قراردادِن این مراکز دفاعی و همتایان بیرونی آن ها در 
از بررسی های  بافت محیط کوهستانی زاگرس، داده های حاصل 
کلین  هایی همچون  تپه  و  استان کردستان  در  مریوان  شهرستان 
کبود به همراه نتایج پژوهش هایی که به طور هم زمان در ربنا-
مرگولی در حال انجام است، تلفیق خواهد شد. این رویکرد روش 
پشتیبانی  مربوطه  تاریخِی  و  محیطی  منابع  بازبینی  با  شناختی 

خواهد شد. 

نظارت شاهنشاهی اشکانی و حکومت های 
محلی آن بر ارتفاعات زاگرس مرکزی 

The Parthian Empire (c. 250 BCE – 226 CE) was 
the dominant political and military power in Persia 
and neighbouring regions of eastern Mesopotamia 
for nearly half a millennium. Despite being the long
estlasting dominion in the ancient Near East, we 
know little about Parthian history and its archaeolog
ical remains. These shortcomings are exacerbated 
in the central Zagros highlands where investigations 
have so far been limited. 

Our project explores this important region of the 
Parthian Empire. Its landscape has always played 
a signifi cant role structuring highland-lowland inter-
actions and eastwest communications through the 
mountains. Fortifi ed settlements with large enclo-
sures including RabanaMerquly (Iraqi Kurdistan) 
are characteristic of this area during the Parthian 
period. In addition to facilitating control of major 
overland routes by vassal rulers, such centres would 
have been important venues for contact between 
sedentary agricultural communities and more mobile 
pastoralist groups. 

Our research focuses on the relationship between 
external powers and local agency, in particular the 
resilience of highland populations in response to 
imperial entanglement: For example, we investigate 
how highland societies in the Zagros mountains 
were infl uenced by contact with both Persia and 
Mesopotamia. 

In order to contextualise these fortifi ed centres and 
their extramural counterparts within the surrounding 
highland landscape, we combine data from surveys in 
Marivan County (Kurdistan Province, Iran) at tappeh 
sites including Kalin Kaboud with results from ongo
ing investigations at RabanaMerquly. This method
ological approach will be supported by a review of 
pertinent environmental and historical sources. 

Parthian Imperial Control and  Local 
Agency in the Central  Zagros Highlands
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Kushke Ardashir Nordseite • Kushk-e Ardashir from north. 

Das BozparTal liegt jenseits der Hauptrouten durch 
das ZagrosGebirge an der Grenze der heutigen 
Provinzen Buschehr und Fars. Es wurde über einen 
langen Zeitraum von Nomaden benutzt. Aufgrund 
seiner Abgeschiedenheit ist das kleine Tal bisher 
wenig erforscht worden. Nur der Gure Dokhtar ge
nannte Grabbau ist weithin bekannt. Dieser sieht 
aus wie eine verkleinerte Version des Grabes von 
Kyros II., des Begründers des Perserreiches aus 
dem 6. Jh. v. u. Z. 

Mehrere Siedlungshügel und die palastartigen Ruinen 
Kushke Bala und Kushke Ardashir zeugen ebenfalls 
von der reichen Geschichte des Tales. Auf Satelliten
bildern lassen sich zudem umfangreiche Wassersam
mel und Wasserverteilungsanlagen verfolgen. 

Das Ziel unserer Studie ist es, die Geschichte der 
Landnutzung und damit die Dynamik des ökologi
schen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels des 
Tals zu rekonstruieren. Dazu kombinieren wir (geo) 
archäologische Geländebegehungen, geophysika
lische Untersuchungen, Architekturanalysen und 
Ausgrabungen. 

Von besonderem Interesse sind die Ruinen der spät
sassanidischen und frühislamischen Zeit (ca. 6. – 8. 
Jh. u. Z.; ca. 1.  3. Jh. Hidschri), zu denen vermut
lich auch ein umfangreiches Bewässerungssystem 
gehört. Die Mauern von Kushke Ardashir dominie
ren noch heute das Tal und ragen über 7 m hoch auf. 
Die weiter nördlich gelegene Ruine Kushke Bala ist 
teilweise noch zwei Stockwerke hoch erhalten. 

Unsere Arbeitshypothese ist, dass Kushke Bala eine 
Residenz von Landadeligen (Persisch: dehghan) 
war. Im späten 6. Jh. u. Z. (1. Jh. Hidschri) wurde der 
Landadel zum Rückgrat der Reichsverwaltung. Der 
damit einhergehende soziale und politische Wandel 
lässt sich bislang nur aus schriftlichen Quellen re
konstruieren. Unsere Forschung im BozparTal bie
tet nun die Chance, diese sozialen und politischen 
Veränderungen erstmals archäologisch zu belegen.  

Dynamiken der Entwicklung und 
Resilienz in der westlichen Fars:  
Das Bozpar-Tal (Buschehr, Iran)

کوشک اردشیر از سمت شمال

Siedlungsentwicklung und 
Transformation von Landbesitz

Settlement Developments  and 
Transformation of Land Ownership

توسعه استقرارگاهها و 
تغییر در مالکیت زمین

Bozpar Valleyدره بُزپَر

© Kourosh Mohammedkhani
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Kushke Ardashir von Nordosten • Kushk-e Ardashir from northeast. 

Archaeologische Architekturfundorte im Bospar Tal, Südwestiran • 
Archaeological architectural features within the Bospar Valley, south-

western Iran.

© E. Rashidian

کوشک اردشیر از سمت شمال شرق 

مناطق کاوش معماری باستان شناسی در دره بُزپر، جنوب غربی ایران

© Kourosh Mohammedkhani

Gure Dokhtar von Osten • Gur-e Dokhtar from east 

Kushke Bala, zentrales Gebäude • Kushk-e Bala, central building. 
کوشک باال، ساختمان مرکزی

گوِر دختر از سمت شرق

© Nader Davasaz

© Kourosh Mohammedkhani
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درة نسبتاً دورافتادة بُزپَر در رشته کوه زاگرس در مرز استان های 
مدت  به  کوچ نشین  اقوام  است.  شده  واقع  فارس  و  بوشهر  کنونی 
این  دورافتادگی  و  می کردند  استفاده  کوچک  درة  این  از  زیادی 
آرامگاه گور  ندرت مطالعه شود.  به  بُزپَر  باعث شده که درة  مکان 
دختر تنها بنای مشهور در این دره است. این بنا به نمونة کوچکی 
از آرامگاه کوروش دوم )بنیانگذار شاهنشاهی پارس( شباهت دارد.
 سکونت گاه های باستانی متعدد و ویرانه های به خوبی حفظ شده از 
بناهای شاخصی چون کوشک باال و کوشک اردشیر بر تاریخ غنی 
مدیریت  ویژگی های  ماهواره ای،  تصاویر  می کنند.  تأکید  دره  این 

گستردة شبکه آب در این منطقه را نمایان می سازند.
این پژوهش در نظر دارد که توسعة تاریخِی استفاده از زمین در این 
دره را در یک بازة زمانی طوالنی بررسی نماید و در نتیجة آن، میزان 
تغییرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در درة بُزپَر بازسازی 
زمین  باستان  پژوهش های  ما  هدف،  این  به  دستیابی  برای  نماید. 
کاوش های  و  معماری  بررسی های  ژئوفیزیک،  مطالعات  شناختی، 

هدفمند در مقیاس کوچک را با یکدیگر ترکیب می نماییم.
اسالمی  دورة  اوایل  و  ساسانی  دورة  اواخر  به  مربوط  ویرانه های 
هجری  سوم  تا  اول  قرون  میالدی؛  هشتم  تا  ششم  قرون  )حدود 
شمسی( که احتماالً شامل نظاِم استحصاِل گستردة آب می شوند، 
کوشک  دیوارهای  برخوردارند.  ویژه ای  اهمیت  از  پژوهش  این  در 
اردشیر که تا به امروزهمچنان بر دره مشرف است، بیش از هفت 
از  از دو طبقه  دارد. در بخش شمالی دره، بخش هایی  ارتفاع  متر 

ویرانه های کوشک باال باقی مانده است.
اقامت  محل  باال  کوشک  که  است  این  بر  مبتنی  ما  کاری  فرضیة 
زمین داران )دهقانان( بوده است. قابل ذکر است که در اواخر قرن 
زمین داران  شمسی(  هجری  نخست  قرن  )حدود  میالدی  ششم 
در  می دادند.  تشکیل  را  شاهنشاهی  دیوانی  امور  فقرات  ستون 
توأماِن  تغییرات  می توان  مکتوب  منابع  اساس  بر  تنها  حال حاضر 
اجتماعی و سیاسی را ردیابی نمود. پژوهش کنونی ما دربارة درة 
بُزپَر، برای نخستین بار فرصتی در اختیارمان قرار می دهد تا شواهد 

باستان شناسی از این تحوالت اجتماعی و سیاسی تهیه شوند.

غرب  در  تاب آوری  و  توسعه  میزان  تغییرات 
فارس: درۀ بُزپَر )بوشهر، ایران(

The slightly remote Bozpar valley is located in the 
Zagros mountains at the border of the present prov
inces of Busheir and Fars. Nomads used this small 
valley for a long time. Due to its remoteness, the Bo
zpar valley has barely been studied. Only the tomb 
Gure Dokhtar is well known, which reproduces the 
famous 6th century BCE tomb of king Cyrus II – the 
founder of the Persian Empire. 

Several ancient settlements and wellpreserved ru
ins of the representative buildings Kushke Bala und 
Kushke Ardashir also highlight the rich history of the 
valley. Extensive water management features are 
visible on satellite images. 

Our study intends to analyse the longterm histori
cal development of landuse, thus reconstructing the 
dynamics of ecological, social and economic change 
in the valley. To do so, we combine (geo)archae
ological survey, geophysical research, architectural 
analysis and archaeological excavations. 

Of particular interest are the ruins of the Late Sasa
nian and Early Islamic period (c. 6th – 8th cent. CE; 
c. 1st  3rd cent. Hijri), which probably include an 
extensive water harvesting system. Today, the walls 
of Kushke Ardashir still dominate the valley and 
are more than 7 m high. Further north, the ruins of 
 Kushke Bala are partly preserved up to two stories. 

Our working hypothesis is that Kushke Bala was a 
residence of landed gentry (Farsi: dehghan). In the 
late 6th cent. CE (c. 1st. cent. Hijri), the landed gen
try became the backbone of the imperial administra
tion. The accompanying social and political changes 
are currently only traceable in written sources. Our 
research in the Bozpar valley now off ers the oppor-
tunity to provide archaeological evidence of these 
social and political changes for the fi rst time. 

Dynamics of Development and Resil-
ience in Western Fars: The Bozpar Valley 
(Bushehr Region, Iran)
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Die Ilchane stammten aus der Mongolei und bewahrten 
Elemente ihrer nomadischen Kultur nachdem sie im 
iranischen Hochland ansässig wurden. Ihre Herrschaft 
hatte tiefgreifende und lang andauernde Auswirkun
gen auf die Kultur Irans. 1309 u. Z. (708/709 Hidschri) 
gründet der Wesir Rashid ad Din Fazlallah eine große 
Stiftung (Persisch: Vaqf) namens Rabʿ-i Rashidi (Rab‘ 
= Quartier, Wohnviertel), um Bildung und Wissenschaft 
zu pfl egen und dem Stifter ein Denkmal zu setzen. 

Dieses Bildungszentrum liegt im Osten der Hauptstadt 
Tabriz und besteht aus mehreren Gebäuden. Dort 
wird unterrichtet und gelernt, und hochrangige Gäste 
werden beherbergt. Bewohner der Stiftung studieren 
die Wissenschaften, den Koran, islamisches Recht 
und Medizin. Auch Arme und Kranke werden versorgt. 
Außerhalb der Stiftungsanlage aber in unmittelbarer 
Nachbarschaft befi nden sich Wohnquartiere für die 
Mitarbeiter und ihre Familien. Als deutschiranisches 
Team erforschen wir diesen Stiftungskomplex sowie 
das kulturelle Umfeld seiner Entstehung. 

Im 13. und 14. Jh. u. Z. (6–8. Jh. Hidschri) herrschen 
die Ilchaniden über das iranische Hochland. Der Zu
strom von Mongolen und turkstämmiger nomadischer 
Gruppen auf das von Sesshaftigkeit geprägte iranische 
Hochland ist für Eroberte und Eroberer eine Heraus
forderung. Phänomene von Resilienz und Integration 
lassen sich auf beiden Seiten beobachten. Obwohl die 
Ilchane an ihrem nomadischen Lebensstil festhalten, 
erweisen sie sich als begeisterte Bauherren. Gemein
sam mit ihren iranischen Verwaltungsbeamten fördern 
sie Projekte zur Stadtentwicklung. Dafür bildet der Kom
plex des Rabʿ-i Rashidi ein herausragendes Beispiel. 

Ziel unserer Ausgrabungen ist es, die Elemente des 
ursprünglichen Stiftungskomplexes zu identifi zieren 
und die spätere Entwicklung des Areals zu dokumen
tieren. Die Analyse von Textquellen soll komplementär 
dazu weiter Informationen zur Einbettung des Rabʿ-i 
Rashidi in den urbanen Kontext der Stadt Tabriz er
schließen. Das ca. 60 km entfernte Udschan/ Bustana
bad diente den Ilchaniden als saisonale Residenz und 
soll in vergleichender Perspektive betrachtet werden. 

Auf den Spuren der Mongolen im Iran – 
Repräsentatives Bauen und Stadtentwicklung 
im ilchanidischen Iran: 
Das Rabʿ-i Rashidi in Tabriz und 
die saisonale Residenz in Ujan

Auf den Spuren der Mongolen
Tracking the Mongols

به دنبال رد پای مغول ها

َربِع رشیدی

Stiftungsurkunde des Wesirs Raschid ad-Din Fadlallah für das Rabʿ-i Rashidi, datiert August 
1309 (708/709 Hidschri). Staatsbibliothek Tabriz • Founding document of the  Rabʿ-i Rashidi  
by vizir Raschid ad-Din Fadlallah dated to August 1309 (708/709 Hijri). State library Tabriz. 

© Lorenz Korn, 2019

 709/  708(  1309 آگوست  اهلل،  فضل  الدین  رشید  خواجه  توسط  رشیدی  َربع  تأسیس  وقفنامه 
هجری(. کتابخانه مرکزی تبریز

Rab - i Rashidi
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Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Schnitt 13, Blick nach Süden. Im rechten Teil 
des Schnitts kamen Reste eines Gebäudes mit einer Ofenanlage zum 
Vorschein, die später durch das gut sichtbare Steinpfl aster teilweise 
überdeckt wurde • Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Trench 13, looking south. In 
the right part of the trench, remnants of an indoor furnace were found, 

which were later partly covered by a brick fl oor pavement. 

Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Tachymetrisches Einmessen der Befunde gehört 
zu den Grundlagen der Dokumentation • Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Meas-
uring features with the tacheometer is part of the basic documentation 

techniques.
نقشه  دوربین  بوسیله  مختلف  های  بخش  گیری  اندازه  رشیدی.  َربع  تبریز، 

برداری، بخشی از فنون مستندنگاری اولیه است

تبریز، َربع رشیدی، ترانشه شماره 13، دید به سمت جنوب. در سمِت راسِت 
ترانشه، بقایایی از یک کوره درون اتاقی گردآمده که بخشی از آنها بعداً بوسیله 

کفپوشی از آجر پوشیده شده بوده است

© Lorenz Korn

© A. Heidenreich

Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Schnitt 12, Blick nach Südost. Im tiefsten Teil des 
Schnitts ist ein Fußboden vermutlich des frühen 14. Jahrhunderts erreicht, 

dessen Backsteinbelag in einer späteren Phase ausgeraubt wurde • 
Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Trench 12, looking southeast. In the deeper part 
of the trench, a fl oor was reached that can be dated to the early 14th 

century. Its bricks were robbed during a later period.

حال  در  که   ٨ ش
ره  ترانشه  در  حفاری  مراحل  از  یکی  ی  میانه  در  رشیدی.  َربع  تربیز، 

پاکسازی برای مستندنگاری است

Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. Eine Zwischenphase im Aushub von Schnitt 8 
wird für die Dokumentation gesäubert • Tabriz, Rabʿ-i Rashidi. An in-
termediate phase in the excavation of trench 8 is being cleaned for 

documentation.

تبریز، َربع رشیدی. ترانشه شماره 12، نمای جنوب شرقی.در عمیق ترین قسمِت 
بوده.  اوایل قرن چهاردهم  به  مربوط  برش، کفپوشی حفاری شده که احتماالً 

پوشش آجری آن در مرحله بعدی سرقت شد

© Lorenz Korn

© A. Heidenreich
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منشأ  به  توجه  با  ایلخانی  سلسلة  در  عشایری  فرهنگ  عناصر 
ایلخانان یعنی مغولستان، پس از تصرف ایران و مناطق کوهستانی 
آن به قوت خود باقی ماندند. فرمانروایی ایلخانان تأثیری عمیق و 
درازمدت بر فرهنگ ایرانی گذاشت. رشیدالدین فضل اهلل وزیر اعظم 
ایلخانان در 1309 میالدی )688 هجری شمسی( مجتمِع موقوفه 
ای ُمشتمل بر چهار ساختمان را برای فراگیری علوم و آموزش بنا 

نمود که به احترام بنیانگذاِر آن َربِع رشیدی نامیده می شود. 
این مرکزآموزشی در شرق تبریز پایتخت ایلخانان بنا شده و شامل 
چندین ساختمان بود. این مجتمع، مکانی برای فراگیری و آموزش 
بود و میهمانان عالی رتبه نیز در این مکان سکنی می گزیدند. ساکنین 
آن در حوزه هایی از قبیل علوم، به خصوص علم طب، قرآن و حقوق 
اسالمی به پژوهش می پرداختند. در ربع رشیدی حتی از افراد بیمار 
و فقیر هم نگهداری می شد. کارکناِن این مجتمع وخانواده های آنها 
دربیرون اما در نزدیکی این محل سکونت داشتند. موضوع پژوهش 
ما در قالب یک گروه ایرانی-آلمانی، ربع رشیدی و محیط فرهنگی 

است که مجتمع مذکور در آن ساخته شد. 
)قرون  میالدی  چهاردهم  و  سیزدهم  قرون  خالل  در  ایلخانان 
ایران  بر سرزمین های کوهستانی  تا هشتم هجری شمسی(  ششم 
پیشینة  با  ترك  و  مغول  توده های  هجوم  می کردند.  حکمرانی 
به همراه داشت.  توأمانی  و مغلوبین چالش  فاتحین  برای  عشایری، 
بدین ترتیب تاب آوری و ادغام را می توان در هر دو طرف مشاهده 
نمود. اگرچه فرمانروایان مغول سبک زندگی عشایری خود را حفظ 
همراه  به  شور،  پر  سازندگانی  به  شدن  مبّدل  با  اما  بودند،  نموده 
َربِع  پرداختند. مجتمع  توسعة شهری  به  ایرانِی خود  دیوانساالران 

رشیدی گواه بارزی بر این موضوع می باشد.
با  مرتبط  عناصر  با هدف شناسایی  ربع رشیدی  در  ما  کاوش های 
ساختمان اصلی موقوفة این بنا و گسترش های بعدی مجتمع ربع 
در  را  اطالعاتی  مکتوب،  منابع  تحلیل  و  می پذیرد  انجام  رشیدی 
تبریز  شهری  بافت  در  آن  موقعیت  و  مجتمع  این  عملکرد  مورد 
مجتمع،  این  با  مقایسه  در  می کند.  اضافه  تحقیقاتی  کار  این  به 
یعنی  ایلخانان  فصلی  های  از  اقامتگاه  یکی  با  مرتبط  اطالعات 
محوطة اوجان/بستان آباد درفاصله تقریبی 60 کیلومتری ازمجتمع 

َربِع رشیدی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

به دنبال رد پای مغول ها در ایران:
معماری فاخر و توسعۀ شهری در ایران دورۀ 
ایلخانی: ربع رشیدی تبریز و اقامتگاه فصلی 

اوجان/بستان  آباد

The Ilkhans had their origin in Mongolia and pre
served elements of their nomadic culture after mov
ing to the Iranian highlands. The rule of the Ilkhanid 
dynasty had a deep and longlasting impact on Irani
an culture. In 1309 CE (708/709 Hijri) the great vizier 
Rashid al-Din Fazlallah founded the Rabʿ-i Rashidi 
(rab’= quarter), a complex (Farsi: vaqf) for education 
and science in honour of its founder. 

This educational centre was located east of the 
capital Tabriz and comprised several buildings. The 
complex was a place of learning and teaching and 
highranking guests were accommodated. Residents 
studied sciences, the Koran, Islamic law and medi
cine. Also, the poor and sick were cared for. Resi
dential quarters for the employees and their families 
existed outside the complex, but in the immediate 
vicinity. As a GermanIranian team, we study the 
Rabʿ-i Rashidi and the cultural environment in which 
it was built. 

The Ilkhans ruled the Iranian highlands in the 13th 
and 14th centuries CE (6th to 8th cent. Hijri). The in
fl ux of a great mass of Mongols and Turks of nomad-
ic background meant a challenge for the conquerors 
and the conquered alike. Phenomena of resilience 
and integration can be observed on both sides. Al
though the Mongol rulers maintained their nomadic 
lifestyle, they proved to be passionate builders. To
gether with their Iranian administrators they engaged 
in projects of urban development. Here, the complex 
Rabʿ-i Rashidi is an excellent example. 

Our excavations at Rabʿ-i Rashidi aim at identifying 
elements of its original endowment and its later de
velopments. Analysis of textual sources will add in
formation on its function and its urban setting within 
the urban context of Tabriz. Information from the site 
of Ujan/Bustanabad, which is a seasonal Ilkanidian 
residence located about 60 km from Rabʿ-i Rashidi, 
is considered for comparison.

Tracking the Mongol Presence in Iran: 
Prestigious Building and Urban Develop-
ment in Ilkhanid Iran: The Rab‘-i Rashidi 
in Tabriz and the Seasonal Residence of 
Ujan/Bustanabad



77
77

76
76

Dokumentation und historische 
Dialektologie des Lori

Das Lori wird genetisch als „südwestiranische“ Spra
che klassifi ziert. Es teilt sich in eine nördliche und 
eine südliche Dialektgruppe mit jeweils vielen Ein
zeldialekten auf. Es wird von ca. 3  4 Mio. Personen 
in einem großfl ächigen Gebiet Südwest-Irans ge-
sprochen und erstreckt sich über mehrere iranische 
Provinzen. Trotz vieler Einzelstudien zum Lori feh
len nach wie vor methodisch solide und ausführliche 
Darstellungen fast aller seiner Einzeldialekte. 

Auf Basis der bisher publizierten Studien und unter
stützt durch die Dokumentation von drei „altertümli
chen“ aber bisher wenig bekannten Einzeldialekten 
(Bahma‘ī – Raum Likak, Mamasanī – Raum Nurabad 
und Rūmeškanī – Raum Ceghabal), versuchen wir, 
das Lori in den wichtigsten Zügen seiner Entwick
lung und Ausformung sprachhistorisch einzuordnen. 
Damit wollen wir die Grundlage einer historischen 
Dialektologie des Lori schaff en. 

Dies umfasst die Analyse der Trennung der südwes
tiranischen Sprachen aus dem westiranischen so
wie die spätere Abspaltung des Lori aus dem Süd
westiranischen. Diese Ausgliederungen unterliegen 
einem kontinuierlichen Prozess, der im frühen 1. 
Jahrtausend v. u. Z. beginnt und bis heute andauert. 
Für die Ausgliederung des Südwestiranischen vom 
Westiranischen gibt es bereits wichtige Vorarbeiten. 
Die Entwicklung des Lori aus dem Südwestirani
schen und sein Verhältnis zu anderen Südwestira
nischen Sprachen wie Persisch und Fars  Dialekte, 
sind jedoch noch kaum untersucht. 

Auch die Dialektunterschiede innerhalb des Lori 
sollen untersucht werden, so wie seine engen Be
ziehungen zu den nördlichen Nachbarn, Laki und 
Südkurdisch. Letztere sind vermutlich jünger. Beide 
Beziehungen müssen deshalb getrennt voneinander 
betrachtet werden. Die genannten sprachlichen Be
ziehungen werden im Kontext der kulturellen Bezie
hungen und der historischen Entwicklung gesehen.

Landschaft der Fahliyan Ebene, Region Mamasani, Provinz Fars, 
Südwestiran • Landscape of the Fahliyan plain, Mamasani area, Fars 

Province, southwestern Iran.
چشم انداز دشت فهلیان، منطقه ممسنی، استان فارس، جنوب غربی ایران

Das Lori – Dialektforschung
Lori – Dialectology

گویش شناسی لُری

چغابل 

لیکک
Nurabadنورآباد

Likak

Ceghabal

©Sara Hajinezhad
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شیِر  )تندیس   شیر»  «بَرد  با  بختیاری  ایل  قبرستان  یک  از  ای  نمونه 
بختیاری  منطقه  امثالهم؛  و  شهدا  قهرمانان،  قبور  برای  مرسوم  سنگی(، 
دهدز،  و  ایذه  شهرهای  بین  کارون  رودخانه  حاشیه  خوزستان،  استان 

جنوب غربی ایران  

نقاالن و راویان محلی در روستای نرگسه منطقه چگینی، شهر خرم آباد، 
استان لرستان، جنوب غربی ایران

Typischer Bachtiyari-Friedhof mit Barde-Shir (= Löwensteine), die übli-
cherweise auf den Gräbern von Helden, Märtyrern aufgestellt werden, 
Bakhtiyari-Gebiet der Provinz Khuzestan, am Ufer des Karun-Flusses, 

zwischen den Städten Ize und Dehdez, Südwestiran.
Typical Bakhtiyari graveyard with barde-shir (= lion-stones) which are 
usually installed on the tombs of, for example, heroes or martyrs, Bakh-
tiyari area of Khuzestan Province, on the bank of the Karun river, bet-

ween cities Ize and Dehdez, southwestern Iran.

Cegeni Lor Erzähler im Dorf Nargesa/e, Region Cegeni, Stadt Khor
ramabad, Provinz Lorestan, Südwestiran • Cegeni Lor informants/sto-
rytellers, Nargesa/e village, Cegeni area, city Khorramabad, Lorestan 

Province, southwest of Iran.

©Sara Hajinezhad

©Sara Hajinezhad

Selfi e mit Balageriva Kindern im Dorf Posht-tang, Balageriva Gebiet, 
Provinz Lorestan, Südwestiran • Selfi e with Balageriva children at Posht-

tang village, Balageriva area, Lorestan Province, southwestern Iran. 
باالگریوه،  منطقه  تنگ،  پُشت  روستای  در  باالگریوه  کودکان  با  ِسلفی 
بایگانی شخصی سلمان علی  ایران. )عکس:  لرستان، جنوب غرب  استان 

یاری بابلقانی، اکتبر 2017(

نقش برجسته ها و کتیبه های سنگی عیالمی نو )حدود 600-800 
خوزستان،  استان  ایذه،  شهر  نزدیکی  فرح،  کول  در  میالد(  از  پیش 

جنوب غربی ایران

Neuelamische Felsreliefs und Inschriften (ca. 800600 v. u. Z.) bei 
Kule Farah, nahe der Stadt Ize, Provinz Khuzestan, Südwestiran.
Neo-Elamite rock reliefs and inscription (ca. 800-600 BCE) at Kul-e 
Farah, near the city of Ize, Khuzestan Province, southwestern Iran.

© Salman Aliyari Babolghani

©Sara Hajinezhad
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قرار  غربی  جنوب  ایرانی  زبان  ردة  در  لری  تبارشناختی،  نظر  از 
تقسیم  جنوبی  و   شمالی  گویشی  دستة   دو  به  لری  می گیرد. 
شده است و هر دو گروه شامل تعداد زیادی از گویش های محلی 
می شوند. سه تا چهار میلیون گویشور در ناحیة وسیعی در جنوب 
غربی ایران که شامل چندین استان است به لری صحبت می کنند. 
اگرچه پیش از این نیز مطالعات بسیاری در زمینة لری منتشر شده 
اغلب  از  این حال جای خالی توضیحات معتبر و جامعی  با  است، 

گویش های لری حس می شود.
 ما بر اساس مطالعات منتشرشده و با کمک مستنداِت سه گویش 
انجام  آنها  درباره  کمی  بسیار  تحقیقات  تاکنون  که  اصیل  نسبتاً 
و  نورآباد  درمنطقه  ممسنی  لیکک،  منطقه  در  )بهمئی  گرفته 
لری  و شکل گیری  تکامل  بررسی  به  َچغابَل (  درمنطقه  روِمشکانی 
تالش  راه،  این  از  می پردازیم.  تاریخی  زبانشناسی  چهارچوب  در 
می کنیم که اساسی را برای گویش شناسی تاریخی لری قرار دهیم.

 
ایرانی  زبان های  جدایی  چگونگی  تحلیل  همچنین  بررسی  این 
زبان های  از  لری  سپسین   جدایی  و  غربی  ایرانی  از  جنوب غربی 
ایرانی جنوب غربی را در بر می گیرد. نقطة آغاز این جدایی ها اوایل 
قرن اول پیش از میالد است و پس از آن تا به امروز این افتراق ها 
جدایی  زمینة  در  مهمی  اولیة  مطالعات  دارد.  ادامه  پیوسته  بطور 
مطالعات  حال،  این  با  می باشد.  دسترس  در  غربی  ایرانی  از  لری 
و  جنوب غربی  ایرانی  از  لری  جدایی  زمینة  در  معدودی  بسیار 
ارتباط لری با دیگر زبان ها و گویش های ایرانی جنوب غربی، مانند 

فارسی و گویش های منطقة فارس وجود دارد.
تفاوت های داخلی گویشی در لری و ارتباط نزدیک آن با همسایگان 
بررسی شوند.  و  تحلیل  باید  نیز  کردی  و  لکی  یعنی  شمالی خود 
با لکی و کردی( به  ارتباط لری  به نظر می رسد مورد دوم )یعنی 
درونی  تحّوالت  از  مجزا  طور  به  بایستی  و  بوده  متأخرتر  مراتب 
لری و زبان  های ایرانی جنوب غربی بررسی شود. تمامی ارتباطات 
زبانشناختی فوق الذکر با لری در بستر ارتباطات فرهنگی و تحّوالت 

تاریخی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

گردآوری اسناد و گویش شناسی تاریخی لُری   

Lori is genealogically classifi ed as a southwest Irani-
an language. It is divided into a northern and a south
ern dialect group including many local dialects within 
both groups. Lori is spoken by c. 3 – 4 Mil. people in 
a large area of southwest Iran covering several Ira
nian provinces. Although many studies on Lori have 
already been published, reliable and comprehensive 
descriptions of most Lori dialects are still missing. 

On the basis of published studies, and with the help 
of the documentation of three rather ‘conservative’ 
but yet understudied dialects (Bahma‘ī – region 
Likak, Mamasanī - region Nurabad and Rūmeškanī 
– region Ceghabal), we study the evolution and for
mation of Lori in historical linguistic terms. Thereby, 
we attempt to lay the foundation for a historical dia
lectology of Lori. 

This includes the analysis of the separation of south
west Iranian languages from West Iranian and the 
later separation of Lori from Southwest Iranian. 
These separations happened continuously and 
started in the early 1st cent. BCE; they are still ongo
ing. Important preliminary studies exist on the sep
aration of Lori from west Iranian. However, very few 
studies are available on the separation of Lori from 
southwest Iranian and its relation to other southwest 
Iranian languages and dialects, such as Persian and 
Fars dialects. 

Also, internal Lori dialect distinctions have to be an
alysed, and also Lori’s close relation to its northern 
neighbours Laki and Kurdish. The latter seems to 
be more recent, and has to be studied separately 
from the innersouthwestern developments. All men
tioned linguistic relations to Lori will be discussed in 
the context of cultural relations and historical devel
opments.  

Documentation and Historic 
Dialectology of Lori
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Das antike Salzbergwerk von Douzlakh, die Mumi
en und die organischen Funde – die Sie aktuell im 
Untergeschoss sehen können – gehören heute zum 
internationalen Kulturerbe. Im Verlauf unserer For
schung wurde deutlich, dass eine nachhaltige Stra
tegie entwickelt werden muss, um dieses Kulturerbe 
zu erhalten. Inzwischen steht das Salzbergwerk im 
Zentrum mehrerer laufender Projekte zu Archäolo
gie, Forschung, Kulturgüterschutz, Partizipation und 
Strukturentwicklung: 

Erhalt von Kulturerbe: Pionierarbeit 

„Die Salzmänner Irans. Das Kulturerbe des Salzmu
mienmuseums in Zanjan“ 

Eine konstante klimatische Umgebung und neue 
Präsentation im „Zanjan Saltmen and Archaelogical 
Museum“ sind das Ziel des Projektes. Das histori
sche Museumsgebäude und die Ausstellung wer
den adaptiert und mit Technik ausgestattet. Da die 
Salzmumien weltweit einzigartig sind, sind die Maß
nahmen zu deren Erhalt eine Pionierarbeit. Teil des 
Projektes ist es außerdem Sonderausstellungen in 
Deutschland zu zeigen, um die außergewöhnlichen 
Funde in Europa bekannt zu machen. 

Partizipation: Social Media macht‘s möglich 

„Die Salzmänner von Zanjan. Leben und Sterben für 
das weiße Gold von Chehrabad“ 

Der Erhalt des Kulturerbes beinhaltet in einem 
weiteren Projekt die mechanische Reinigung und 
Schädlingsanalyse der Mumien durch iranische Re
stauratorinnen vor Ort. Als ‚Open Lab‘ werden die 
Tätigkeiten einem interessierten Fach und Laienpu
blikum zugänglich gemacht. Über Social Media und 
eine Podiumsdiskussion werden zudem ethische 
Fragen erörtert. 

Patrimonial Projekte: 
Der Zanjan Salzmann – 
Kulturgüterschutz, Partizipation 
und Strukturentwicklung

Das Dorf Hamzehloo • The village Hemzehloo. 
روستای حمزه لو 

Patrimonial – Der Zanjan Salzmann und 
internationales Kulturerbe

میراث فرهنگی: مرد نمکِی زنجان 
و میراث فرهنگی بین المللی

Patrimonial – The Zanjan 
Saltman and International Cultural Heritage

حمزه لو
زنجان

Hamzehloo

Zanjan

© DBM

موزه تاریخ طبیعی وین
دانشگاه فنی دارمشتات

دانشگاه فنی براندنبورگ
کوتبوس و ِزنفتنِبرگ

برنامه ریزی شهری کارتسمارك
شرکت با مسئولیت محدود «ایکونیک»
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The aim of this project is to create a constant cli
matic environment and a new presentation in the 
‘Zanjan Saltmen and Archaeological Museum’. The 
historical building and the exhibition will be adapted 
and moderately equipped with technology. Since the 
salt mummies are unique, the measures to preserve 
them are pioneering work. Another part of the project 
is to organise special exhibitions in Germany in order 
to make these extraordinary fi nds known in Europe. 

Participation: Possible because of Social Media 

‘The Salt Men of Zanjan. Life and Death for the 
White Gold of Chehrabad’ 

The preservation of this cultural heritage includes the 
mechanical cleaning and pest analysis of the mum
mies by Iranian conservators on site. The ‘Open Lab’ 
makes these activities accessible to specialists and 
also the wider public. Ethical issues are discussed 
via social media and a panel discussion. 

Structural Development: Symbiosis of Village 
and Ancient Mine 

‘Water, Education and Tourism in the Rural Mahne
shan Region/Iran’ 

The village Hamzehloo is neighbour and protector of 
the ancient salt mine at once. However, the villagers 
are at risk of migrating. Due to the geology, there 
is no drinking water in the area. This project aims 
to turn salt water into drinking water and the rural 
area  with its breathtaking landscape  will become 
a place for tourism and education. The museum in 
Zanjan and the archaeological site here will be con
nected. Some families have already moved back to 
Hamzehloo.

The ancient Douzlakh salt mine, the mummies and 
the organic objects – which you can see downstairs 
– are part of the international cultural heritage today. 
In the course of our studies, it became apparent 
that a sustainable strategy had to be developed in 
order to preserve this cultural heritage. Today, the 
salt mine is at the heart of several ongoing projects 
on archaeology, research, cultural asset protection, 
participation and structural development: 

Preservation of Cultural Heritage: Pioneering 
Work 

‘The Saltmen of Iran. The Cultural Heritage of the 
Salt Mummy Museum in Zanjan’ 

Patrimonial Projects: 
The Zanjan Saltman – Protection of 
Cultural Heritage, Participation and 
Structural Development

Strukturentwicklung: Symbiose von Dorf und 
antikem Bergwerk 

„Wasser, Bildung und Tourismus in der ländlichen 
MahneshanRegion/Iran“ 

Das Dorf Hamzehloo ist gleichsam Nachbar und 
Beschützer des antiken Salzbergwerkes. Doch die 
Dorfbewohner drohen abzuwandern, denn auf
grund der Geologie gibt es in der Umgebung kein 
Trinkwasser. In diesem Projekt soll aus Salzwasser 
Trinkwasser und aus einem ländlichen Gebiet mit 
atemberaubender Landschaft ein Touristen und Bil
dungsort werden. Das Museum in der Stadt Zanjan 
und die hiesige Ausgrabungsstätte werden mitein
ander verbunden. Schon jetzt sind einige Familien 
deshalb wieder zurück nach Hamzehloo gezogen.
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Pumpversuch, um die Kapazität des Brunnens zu überprüfen • 
Testing the pump to check the capacity of the well. 

Ausstellungsraum der Salzmänner im Archäologischen Museums Zan
jan, Nordwestiran • Exhibition room in the Zanjan Saltmen and Archa-

eological Museum, Northwestern Iran.

© kurecon

اتاق نمایشگاه مردان نمکی در موزه باستان شناسی زنجان، شمال غربی ایران

آزمایش پمپ برای بررسی ظرفیت چاه

  © Natascha Bagherpour Kashani

Hamzehloos Frauen beim Abwasch • 
Women of Hamzehloo doing the dishes. 

Bau eines Brunnens in Hamzehloo, Provinz Zanjan, Nordwestiran • 
Building a well in Hamzehloo, Zanjan Province, northwestern Iran.

زنان حمزه لو در حال شستن ظرف ها

احداث چاه در روستای حمزه لو، استان زنجان، شمال غربی ایران

© DBM

© DBM
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معدن نمک باستانی دوزالخ، مومیایی ها و اشیاء آلی )که در حال 
از  بخشی  امروزه  پایین می توانید مشاهده  کنید(،  در طبقة  حاضر 
کاوش ها  در طول  تشکیل می دهند.  را  بین المللی  فرهنگی  میراث 
این نکته مشخص شد که حفاظت از این میراث فرهنگی  مستلزم 
این  حاضر،  حال  در  است.  مدت  بلند  و  پایدار  راهبرد  یک  اتخاذ 
معدن نمک در مرکز چندین پروژة جاری در زمینة باستان شناسی، 
ساختاری  توسعة  و  مشارکت  فرهنگی،  اموال  از  پژوهش، حفاظت 

واقع شده است:

حفاظت از میراث فرهنگی: کاری ابتکاری  و پیشگام 
«مرد نمکی ایران: میراث فرهنگِی موزة مرد نمکی در شهر زنجان»

شیوة  و  تغییرناپذیر  اقلیمی  محیط  یک  ایجاد  پروژه  این  از  هدف 
زنجان  باستان شناسی  موزة  در  نمکی  مردان  نمایش  از  تازه ای 
می ماند  باقی  جدید  طرح  در  نمایشگاه  و  تاریخی  بنای  می باشد. 
که  آنجایی  از  شد.  خواهد  تجهیز  روز  فناوری  با  اندازه ای  تا  و 
از  محافظت  برنامة  هستند،  بفرد  منحصر  نمکی  مومیایی های 
از پروژه، سازماندهی  نیز کاری مبتکرانه است. بخش دیگری  آنها 
یافته های  این  معرفی  هدف  با  آلمان  در  ویژه  نمایشگاه های 

خارق العاده در اروپا می باشد.

مشارکت: از طریق رسانه های اجتماعی امکان پذیر است
«مردان نمکی زنجان: 

زندگی و مرگ برای طالی سفید چهرآباد»

تحلیل  و  فنی  پاکسازی  شامل  فرهنگی  میراث  این  از  حفاظت 
آفت های مومیایی ها توسط مرمت گران ایرانی در همان مکان است. 
«آزمایشگاه روباز» این فعالیت ها را در دسترس متخصصان و عموم 
رسانه های  طریق  از  اخالقی  مباحث  داد.  خواهد  قرار  نیز  مردم 
اجتماعی ودر قالب یک میزگرد، به بحث و گفتگو گذاشته می شوند. 

پروژه ی میراث فرهنگِی مرداِن نمکِی 
زنجان: حفاظت از اموال فرهنگی، مشارکت 

و توسعۀ ساختاری

توسعۀ ساختاری: هم زیستی روستا و معدن باستانی
«آب، آموزش و گردشگری در منطقة روستایی ماه نشان در ایران»

با  است.  باستانی  نمک  معدن  محافظ  و  همسایه  روستای حمزه لو 
این حال روستاییان در معرض خطر مهاجرت هستند، چرا که به 
این منطقه  قابل شرب در  بافت زمین شناسی، آب  دلیل شرایط و 
شرب  قابل  آب  به  شور  آب  تبدیل  پروژه  این  هدف  ندارد.  وجود 
است و این منطقة روستایی )با مناظر بی نظیری که دارد( تبدیل 
به محلی برای گردشگری و آموزش خواهد شد و موزه در شهر و 
محوطة باستانی به هم متصل خواهند شد. برخی از خانواده ها نیز 

به حمزه لو بازگشته اند. 

Restaurierung am Lederobjekt aus dem Bergwerk in Zanjan im 
RömischGermanischen Zentralmuseum (RGZM) • Restoration of 
the leather object from the mine in Zanjan in the Römisch-Germa-

nisches Zentralmuseum (RGZM). 

© kurecon

مرمت شِی چرمی از معدن نمِک زنجان در موزه مرکزی باستان 
شناسی رومی - آلمانی
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نظارت شاهنشاهی اشکانی و 
حکومت های محلی

چشم اندازها و شبکه های سازمانی

توسعه استقرارگاهها و 
تغییر در مالکیت زمین

به دنبال رد پای مغول ها

گویش شناسی لُری

میراث فرهنگی: مرد نمکِی زنجان و 
میراث فرهنگی بین المللی
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Blick in die Ausstellung • View into the exhibition hall
نگاهی به مکاِن نمایشگاه
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بنیاد پژوهش آلمان 
هانس دیِتر بیِنرت، کریستوف کوِمل، یورگ اشنایدر

مؤسسۀ باستانشناسی آلمان، بخش اوراسیا، شعبۀ تهران
یودیت تومالسکی، ریاست

نازنین مشایخ

سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران
هانس-اودو موتِسل، سفیر

اشتفان رایتسه، وابسته فرهنگی

شرکای پروژه در ایران

موزۀ ملی ایران
جبرئیل نوکنده )مدیر کل، ریاست پروژه در ایران(

فریدون بیگلری، نینا رضایی، معصومه احمدی، فیروزه سپیدنامه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
علی اصغر مونسان )وزیر(

محمدحسن طالبیان )معاون وزیر(
علیرضا ایزدی )مدیرکل حوزه وزارت و امور بین الملل(

اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی 
محمدرضا کارگر )مدیر کل(

محمدرضا زاهدی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
بهروز عمرانی )ریاست سابق پژوهشگاه(

محمدحسین عزیزی خرانقی )معاونت پژوهشی پژوهشگاه(
منیژه هادیان دهکردی

روح اهلل شیرازی )ریاست پژوهشکده باستانشناسی(
سیامک سرلک

غالمرضا رحمانی )ریاست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی( 
شهرزاد امین شیرازی

منیر خلقی )مدیریت امور بین الملل و حقوقی(

وزارت امور خارجۀ جمهوری اسالمی ایران
محمود فرازنده )سفیر جمهوری اسالمی ایران در آلمان(

دیپلماسی  مرکز  دیپلماسی عمومی  مدیرکل  و  ریاست  )معاونت  دلخوش  علیرضا 
عمومی و رسانه ای(

مهدی باباکاظمی )ریاست کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت(
حمید عارفی پور )کنسول جمهوری اسالمی ایران در فرانکفورت(

محمد علی کیانی )مدیرکل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور(

همکاران دیگر
شرکت اسکارلیتو )با مسئولیت محدود(، گومرسباخ

یان اِکاردت

GbR Wer�6، دوسلدورف
هایو راپه

تحقق  به  کمک   بابت  دیگر  همکاران  و  مؤسسات  تمامی  از  همچنین 
بخشیدن به این پروژه سپاسگزاریم. 

از نهادهایی که متعاقباً ذکر خواهند شد بخاطر پشتیبانی های مهربانانه شان سپاسگزاری 
می کنیم. بدون این پشتیبانی ها، امکان محقق شدن این نمایشگاه نبود. همچنین از 

تمامی همکاران این برنامه بخاطر فعالیت های خستگی ناپذیرشان سپاسگزاریم.

نمایشگاه
ریاست پروژه

توماس اشتولنر، ساندرا باِدلت

مدیریت پروژه
مانفرد لینِدن، کریستینا فرانکه

نمایشگاه طراحی 
کارینا شوونک، کاتیا کوشینسکی، ایوون اشمید

تصویرپردازی
کارینا شوونک، یورگ ُکنیشوسکی

انتقال اشیاء امانی
توماس اوبلِندر، مانفرد لیندن

امانت دهندگان
دانشگاه روهر بوخوم، مجموعۀ آثار تاریخی

سامان حیدری گوران

بازاریابی
پیا ِوبِر، نیکالس شیِمرل

چندرسانه ای و نرم افزار
نیکالس شیمرل، ِرنه شاوف، تِِرزا پرزموس

خدمات آموزشی موزه
اشتفانی بیرمان، میریَم هولِر

مرمت
اشِتِفن زایِدل

علمی پشتیبانی 
ا. فرانکه، آنِته هورنشوخ، بِندیکت هورست، گابریِله کورلین،  جنیفر گارنِر، کریستینا 
اشمید،  ایوون  شیمرل،  نیُکالس  شاپالس،  فابیان  ِمنیچ،  اشتفانی  کوشینسکی،  کاتیا 

توماس اشتولنر، پِِتر توماس، پیا ِوبِر

نمایشگاهی سازۀ 
وولفگانگ بیرمان، ِدتلِف دیرکس، کاترین گورن، لئون گروسمان، اشتفان هاوسمان، 
ماتیاس کالوس، لوکاس ِکسِپر، روبین پِخِتل، هاینتس شابِر، کریستوفِر شولته، اینگو 

ِونتِسل، بِرند ویرتلِوسکی، کالوس وینکلِر

شرکای پروژه در آلمان و اروپا

موزۀ معدن آلمان در بوخوم، موزۀ تحقیقات منابع زیرزمینی
اشتفان بروگرهوف )مدیر(

کریستین کالینوفسکی )مدیر بخش اداری(
توماس اشتولنر، ساندرا باِدلت )ریاست پروژه(

دانشگاه روهر بوخوم، مؤسسۀ پژوهش های باستانشناسی
توماس اشتولنر )سخنگوی برنامۀ اولویت  ویژه 2176، بنیاد پژوهش آلمان( 

سوی اِگلیدیس، کریستینا فرانکه، یحیی کوروشی، صفحه آرایی: هانس-یورگ الفِر




