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چکیده

پــس از فروپاشــی فرهنــگ کــورا-ارس در دورهی مفــرغ قدیــم ،در دورههــای پســین (دوران
مفــرغ میانــی و جدیــد ،هــزارهی دوم ق.م ).فرهنــگ کوچنشــینی مشــترک و فراگیــری در مناطــق
شــمالغرب ایــران ،مــاورای قفقــاز و شــرق آناتولــی رایــج میگــردد .در شــمالغرب ایــران بــا
توجــه بــه گاهنــگاری ارائــه شــده در دورهی مفــرغ ميانــی ،دو نــوع ســنت ســفالگری مشــخص
وجــود دارد؛ يکــی از آنهــا بــه نــام «ظــروف ســبک اروميــه» ،کــه از هفتوانتپــه الي ـهی VIB
بهدســت آمــده اســت .براســاس یافتههــای باستانشناســی ،آغــاز ایــن ســنت از حــدود  2200ق.م .و
خاتمـهی آن در شــمالغرب ایــران و شــرق آناتولــی حــدود  1300ق.م .بــوده و دامنـهی انتشــار آن از
شــمالغرب ایــران و بــه اعتقــاد برخــی پژوهشــگران از دشــت قزویــن (تپـهی ســگزآباد) تــا مــاورای
قفقــاز جنوبــی و حوالــی ارضــروم در ترکیــه میباشــد .نــوع دیگــر ســفال ایــن دوره ،شــامل «ظــروف
خابــور» میباشــد .ظــروف خابــور در گســترهی بســیار وســیعی از غــرب و شــمالغرب ایــران ،شــمال
بینالنهریــن ،ســوریه تــا جنــوب آناتولــی منتشــر شــده و منطقـهی ماردیــن بهعنــوان دروازهی ورود
ســفال خابــور بــه آناتولــی مطــرح میباشــد .ايــن نــوع ســفال در شــمال بينالنهريــن در ميــان
ســالهاي ( 1900تــا 1600ق.م ).و در شــمال-غرب ایــران در دينخواهتپــه بــا روش ترمولومنيســانس
مابيــن  2106 ± 68تــا  1684 ± 58ق.م .تاريخگــذاري شــده اســت .ســنت ســفالگری نــوع خابــور
بــا شــروع عصــر مفــرغ جديــد از ميــان رفتــه و «ســنت ســفال نــوزی» جایگزیــن آن گشــته ،امــا
ســنت ســفالی ارومیــه در نواحــی شــمالغرب ایــران ،قفقــاز و شــرق آناتولــی تــا شــروع عصــر آهــن
ادامــه میيابــد .مقالـهی حاضــر در نظــر دارد حــوزهی انتشــار ســنتهای ســفالی ارومیــه و خابــور،
ویژگیهــای درونمنطقــهای ،اشــتراکات و روابــط بیــن منطقــهای در هــزارهی دوم ق.م .را مــورد
مطالعــه قــرار دهــد .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد فرهنگ-هــای دورهی مفــرغ ،بهویــژه
ســنت ســفال خابــور بهواســطهی گســترش تجــارت در ایــن دوره حایــز کمــال اهمیــت اســت .از
همی ـنرو شــاهد گســترش فرهنگهــای ســفالی ارومیــه و خابــور در گســترهای از قفقــاز ،شــرق
ترکیــه ،شــمال عــراق ،غــرب و شــمالغرب ایــران در ایــن دوره هســتیم.
کلیدواژگان :ایران ،آناتولی ،روابط فرهنگی ،هزارهی دوم ق.م ،.سفال ارومیه ،سفال خابور.
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مقدمه

هزارههــای دوم و اول ق.م .بهواســطهی بهوجــود آمــدن روابــط تجــاری گســترده ،ظهــور
شــاخصههای شهرنشــینی ،ایجــاد مقدمــات بهوجــود آمــدن دولتشــهرها و ســپس
حکومتهــا و در پــی آن ،بهوجــود آمــدن امپراتوریهــا ،از جذابیــت خاصــی بــرای
محققــان باستانشناســی برخــوردار اســت.
در ادبیــات باستانشناســی ایــران ،هــزارهی دوم ق.م .تحتعنــوان دوران مفــرغ شــناخته
میشــود .دورهی مفــرغ از لحــاظ زمانــی ،شــامل  3000ق.م .تــا  1500ق.م .اســت کــه بــه
ســه دورهی کوتاهتــر قدیــم ،میانــی و جدیــد تقســیم میشــود (طالیــی.)39 :1391 ،
دورهی مفــرغ قدیــم در شــمالغرب ایــران بــا عنــوان فرهنــگ «یانیــک»« ،کــورا-ارس»
یــا «مــاورای قفقــاز قدیــم» شــناخته میشــود (علیــزاده و آذرنــوش)11 :1382 ،؛ اقتصــاد
معيشــتی جوامــع فرهنــگ کــورا-ارس ،عمدتــ ًا متکیبــر کشــاورزی و دامــداری بــوده و
حــوزهی گســترش ایــن فرهنــگ بهطــور عمومــی ،شــامل مناطــق قفقــاز ،شــرق ترکیــه،
شــمال عــراق ،غــرب و شــمالغرب ایــران اســت و حتــی تــا مناطــق لوانــت و فلســطین
شــاهد گســترش ایــن فرهنــگ میباشــیم .شــروع دورهی مفــرغ میانــی در نتيجـهی ظهــور
عناصــر قومــي جديــد و گروههايــي كــه اقتصــاد معيشــتي آنهــا مبتنیبــر فعاليتهــاي
دامــداري و شــیوهی زندگــي کوچروانــه بــوده اســت ،شــناخته میشــود (Badalyan,
 .)Smith & Avetsiyan, 2003:10فرهنگهــای ســفالی ایــن دوره در شــمالغرب
ایــران و شــرق ترکیــه و قفقــاز ،شــامل فرهنگهــای ســفالی خابــور و ارومیــه میباشــد.
مشــخصهی ســفال خابــور ،ظــروف نخــودی رنــگ بــا نقــوش هندســی و گاه حیوانــی بــه
رنگهــای ســیاه و یــا قهــواهای تیــره اســت ( .)Speiser, 1933: 256گســترهی ســفال
خابــور نیــز شــامل شــمال بینالنهریــن ،شــمالغرب و غــرب ایــران ،جنــوب آناتولــی و
شمالشــرق ســوریه اســت ( Ball, 1990: 2و  .)Hamlin, 1971: 197مشــخصهی ســفال
ارومیــه ،ظــروف منقــوش رنگــی بــر روی زمینـهی غالبـ ًا قرمز-آجــری بهشــکل تکرنــگ
و چندرنــگ اســت .نقــوش غالــب ایــن فرهنــگ ســفالی نقــوش هندســی بــوده و در حالــت
کلــی ،میتــوان انــواع آنرا در زیــر مجموعــهی فرهنگهــای وان-ارومیــه ،تازهکنــد
(کارمیربــرد) ،ســوان-اوزرلیک تپــه ،تریالتــی و ســگزآباد تقســیمبندی کــرد (Mirzaei,
.)2014: 25-26
در گــذر از دورهی مفــرغ میانــی بــه مفــرغ جدیــد تفــاوت و تمایــز چندانــی بهویــژه در
معیشــت و ماهیــت محوطههــای بهچشــم نمیخــورد .تنهــا تفــاوت قابــل مشــاهده کــه
اســاس تمییــز دو عصــر مفــرغ میانــی و مفــرغ جدیــد نیــز بــر آن اســتوار گشــته ،غالبیــت
تکنیــک اجــرای نقــوش چندرنــگ (پلیکــرم) و ظهــور نقشمایههــای جدیــدی حیوانــی
و انســانی بــه ســبک واقعگــرا و طبیعتگرایانــه میباشــد؛ همچنیــن در دورهی مفــرغ
جدیــد برخــی فرمهــای ســفالی جدیــد کــه در دورهی پیشــین ناشــناخته بودنــد ،همچــون
کاســههای بــا جــدارهی نــازک و بدنــهی صــاف ،کاســههای بــا دو زاویــه در بدنــه و
ریتونهــای چکمهایشــکل ظاهــر میگــردد (همــان23-16 :؛ طــرح ÇA. I:1 :و:12
 ÇA. XIIو )ÖT. IV :45
در ارتبــاط بــا پژوهشهــای اخیــر در رابطــه بــا فرهنــگ ســفال ارومیــه در ایــران،
میتــوان بــه کاوشهــای محوط ـهی کولتپ ـهی جلفــا (Abedi, Omrani & Eskandari,
 )2012و محوط ـهی قایالیــق طولــش خلخــال (خانعلــی )1393 ،اشــاره نمــود.
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پیشینهی پژوهش

اصطــاح «ظــروف ارومیــه» نخســتینبار توســط «ادواردز» در توصیــف ظــروف بهدســت
آمــده از کاوشهــای هفتوانتپــه الیــهی  VI bبــهکار رفــت و او نیــز ایــن اصطــاح را
پیشــنهادی «اســتروناخ» میدانــد (.)Edwards, 1983: 121 & 1981: 115
نخســتینبار اصطــاح «ظــروف خابــور» نیــز از ســوی «ملــوان» ،بــرای معرفــی ظــروف
ذخیرهســازی بــزرگ بــا تزیینــات رنگــی هندســی و نــواری مــات کــه در دشــت خابــور
بســیار بهدســت آمــده بودنــد ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت (; Mallowan, 1936;1937
.)1947
مطالعــات در بــاب دورهی مفــرغ میانــی و جدیــد در حــوزهی مــورد مطالعــه و بررســی،
میتــوان در ســه گــروه دســتهبندی نمــوده و بــه منابــع مهــم مطالعاتــی زیــر اشــاره کــرد:
گــروه نخســت ،شــامل محققانــی اســت کــه بهصــورت عمومــی بــه ایــن دوره و
فرهنگهــای ســفالی آن پرداختهانــد .تحقیقــات صورتگرفتــه از ایــن دســته ،از ســوی
برنــی و مارشــالالنگ (برنــی و مارشــالالنگ ،)1386 ،کوشــنروا ()Kushnareva, 1997
و اوزفیــرات ( )Özfırat, 2001و طالیــی (طالیــی )1391 ،بــوده اســت.
گــروه دوم ،شــامل مطالعــات منطق ـهای اســت کــه صرف ـ ًا بــه موضــوع ســفال خابــور
و ارومیــه در ســه منطقــهی شــمالغرب ایــران ()Burney, 1975) ،(Dyson, 1965
( ،)،(EdWards, 1981) ،(Hamlin, 1974مقــدم ،)1375 ،شــرق ترکیــه (Çilingiroğlu,
 )19833و ( )Özfırat, 2011و قفقاز (�Badaljan & Kohl & Stronach, 1994 & Badal
jan & Smit & Avetisyan, 2003,) ،(Bahşaliyev, 1997) ،(Belli & Bahşaliyev,
 )2001پرداختهانــد.
گــروه ســوم مطالعــات ،شــامل جدیدتریــن پژوهشهــا ( )Mirzaei, 2014و کاوشهــا
(نوبــری( ،)1388 ،رضالــو( ،)1385 ،عابــدی )1392 ،و (خانعلــی )1393 ،میباشــد.

اهداف و پرسشها

فرهنگهــای دورهی مفــرغ ،بهویــژه ســنت ســفال خابــور بهواســطهی گســترش تجــارت
در ایــن دوره ،حایــز کمــال اهمیــت اســت؛ از همیــنرو شــاهد گســترش فرهنگهــای
ســفالی ارومیــه و خابــور در گســترهای از قفقــاز ،شــرق ترکیــه ،شــمال عــراق ،غــرب و
شــمالغرب ایــران در ایــن دوره میباشــیم .ایــن موضــوع در مطالعــات فرهنگهــای
ســفالی در ایــن دوره بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت .تحقیــق حاضــر ،ضمــن معرفــی
فرهنگهــای دورهی مفــرغ میانــی و جدیــد بــه حوزههــای گســترش آن در ایــن دو
منطقــه خواهــد پرداخــت.

هزارهی دوم ق.م .در شمال خاور نزدیک

فرهنــگ کــورا-ارس در هــزارهی ســوم ق.م .گســترهی وســیعی از قفقــاز ،نواحــی
شــمالغرب و زاگــرس و شــمال مرکــز فــات ایــران ،شــرق و جنــوب آناتولــی ،شــمال
بینالنهریــن و مناطــق لوانــت در شــرق مدیترانــه را شــامل میشــده اســت .در مناطــق
یــاد شــده در اواخــر هــزارهی  3ق.م .و هــزارهی  2ق.م .شــاهد شــکوفایی فرهنگهایــی
بــا ســنت ســفال منقــوش رنگــی میباشــیم (نقشــه  .)1الزم بــه توضیــح اســت ،بهنظــر
میرســد ایــن فرهنگهــا در حقیقــت دارای منشــأ منطقــهای بودهانــد .ایــن فرهنگهــا
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نقشــه  .1حــوزهی انتشــار ســفال منقــوش
رنگــی دورهی مفــرغ میانــی در خــاور نزدیــک
(خانعلــی و دیگــران.)91 :1394 ،

از شــرق بــه غــرب در شــمالمرکزی ایــران ،فرهنــگ ســفال ســگزآباد؛ در شــمال
بینالنهریــن ،شــمالغرب و غــرب ایــران ،جنــوب آناتولــی و شمالشــرق ســوریه ،ســفال
خابــور؛ در شــمالغرب ایــران ،جنــوب قفقــاز و شــرق آناتولــی ،ســفال ارومیــه؛ در غــرب
ایــران ،فرهنــگ گودیــن  IIIو  IVو گیــان  IIو IV؛ در آناتولــی میانــی ،فرهنــگ علیشــار
III؛ در حــوزهی ســد کبــان و منطق ـهی مالطیــه ،ســفال مالطیه-االزیــغ؛ در چوکــوراُوا و
وادیآمیــک تــا ســواحل اوگاریــت ،فرهنــگ ســفال کیلیکیه-ســوریه میباشــد (خانعلــی و
دیگــران .)21 :1394 ،پــس از آن ،در نیمــهی دوم هــزارهی دوم شــاهد گســترش ســنت
ســفال خاکســتری داغدار عصــر آهــن میباشــیم.
در شــمالغرب ایــران بــا توجــه بــه گاهنــگاری ارائــه شــده در دورهی مفــرغ میانــی دو
نــوع ســنت ســفالگری مشــخص وجــود دارد :یکــی ،ظــروف ســبک ارومیــه کــه از هفتــوان
 VIیافــت شــده کــه از محوطههایــی چــون :گویتپــه  Cو  ،Dو دینخــواه یافــت شــده و
دیگــری ســنت ســفال خابــور کــه از حســنلو  VIو دینخــواه یافــت شــده اســت.
گســترش برخــی از ایــن ظــروف منقــوش بهخصــوص ظــروف خابــور ،در محــدودهی
زمانــی و مکانــی محــدودی از شــمالغرب ایــران اتفــاق میافتــد ،امــا ظــروف منقــوش
حســنلو  VIو هفتــوان  VIو گویتپــه  C-Dتقریبــ ًا در حــوزهی گســترش فرهنــگ
کــورا-ارس دیــده میشــود؛ از ســویی ،بــا وجــود برخــی فرمهــا و نقــوش و رنــگ ســفال
خاکســتری و بــا توجــه بــه الیهنــگاری ایــن محوطههــا ،بهنظــر میرســد کــه فرهنــگ
کــورا-ارس بــدون اینکــه توســط گروههــای دیگــری منحــل و جایگزیــن آن شــده
باشــد ،در یــک ســیر تکاملــی تدریجــی پیشــرفت و تکامــل یافتــه اســت و در ایــن تکامــل،
فرهنگهــای بینالنهریــن تأثیــر زیــادی داشــتهاند (پورفــرج)215-214 :1380 ،؛ امــا
در مقابــل« ،برنــی» معتقــد اســت (« :)Burney, 1994: 47-62احتمــال پیونــد ایــن نــوع
ســفالی بــا مناطــق شــمالی در قیــاس بــا ســفال حســنلو  VIIکــه دایســون «ســفال نارنجــی
منقــوش» خوانــده ،قویتــر بهنظــر میرســد».
میتــوان گفــت تَــرک محوطههــای اســتقراری در آغــاز دورهی مفــرغ میانــی و گرایــش
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بــه معیشــت شــبانی و افزایــش چشــمگیر قــاع کوهســتانی و گورســتانهای باســتانی
نشــان از ایــن جریــان دارد ( .)Özfırat, 2001:1بدیهــی اســت کــه ســفال نارنجــی منقــوش
حســنلو در هــر حــال بــا دورهی  VIIهفتــوان همزمــان میباشــد؛ همچنیــن مطالعــهی
«اوزفیــرات» بــر روی ســفالهای منقــوش هــزارهی دوم ق.م .بهروشــنی گسســت میــان
فرهنــگ کــورا-ارس و فرهنــگ متعاقــب آن ،یعنــی ســبک «ســفال منقــوش» را نشــان
میدهــد .تفاوتهــای ایــن دو فرهنــگ در ســبک ســفال خالصــه نشــده و در الگــوی
اســتقراری نیــز بهطــرز چشــمگیری نمــود یافتــه اســت ()Mirzaei, 2014: 14؛ و ســفال
منقــوش ســیاه روی قرمــز و قهــوهای روی نخــودی هفتــوان  ،VI Cبهنظــر میرســد
بیشــتر بــا مرحل ـهی بعــدی ،یعنــی هفتــوان  VI Bمرتبــط باشــد تــا محوطههــای جنوبــی
(ویــت و دایســون.)175 :1383 ،

ویژگیها ،حوزهی گسترش و گاهنگاری سفال ارومیه

همانطورکــه پیشتــر نیــز اشــاره گردیــد ،ظــروف ارومیــه نخســتینبار توســط ادواردز در
توصیــف ظــروف بهدســت آمــده از کاوشهــای هفتوانتپــه الیـهی  VI bبـهکار رفــت و او
نیــز ایــن اصطــاح را پیشــنهادی اســتروناخ میدانــد (Edwards, 1983: 121 & 1981:
.)115
ظــروف ارومیــه در نــوع و تزییــن بــا وجــود اشــتراکات دارای تفاوتهایــی منطقـهای نیــز
میباشــند و بــه مناطقــی چــون :حــوزهی دریاچ ـهی ارومیــه ،دامن ـهی جنوبــی کوههــای
قفقــاز ،شمالشــرق آناتولــی و جلگههــای آبرفتــی مغــان محــدود شــدهاند (بللــی و
بخشــعلیاف .)36 :1391 ،پژوهشــگران چنــدی بهجهــت برخــی تزیینــات غالــب محلــی-
منطق ـهای ،اقــدام بــه تقســیمبندی منطق ـهای اینگون ـهی ســفالی نمودهانــد .از اینجملــه
«کوشــنروا» پنــج فرهنــگ بومــی را پیشــنهاد میکنــد کــه عبارتنــد از زیرگونههــای:
.1مــاورای قفقــاز غربــی.2 ،تریالتــی.3 ،کارمیر-بــرد (تازه-کنــد).4 ،اوزرلیکتپــه،
.5قزلوانــک (« .)Kushnareva, 1997: 84بللــی» و «بخشــعلیاف» نیــز تقســیمبندی
زیرگونههــای.1 :تریالتــی.2 ،کارمیر-بــرد.3 ،ســوان-اوزرلیکتپه.4 ،قزلوانــک.5 ،نخجــوان
را ارائــه نمودهانــد (« .)Belli & Bahşaliyev, 2001: 51اوزفیــرات» نیــز تقســیمبندی
خویــش را بهشــکل ذیــل ارائــه کــرده اســت.1 :تریالتی-کیــروواکان.2 ،تازهکنــد (کارمیــر-
بــرد).3 ،ســوان -اوزرلیکتپــه.4 ،قزلوانــک/وان -ارومیــه ( .)Özfırat, 2001: 17بــا توجــه
بــه پژوهشهــای اوزفیــرات کــه از جدیدتریــن و علمیتریــن فعالیتهــای انجــام گرفتــه
در زمین ـهی ســفال ارومیــه میباشــد ،اســاس تقســیمبندی وی ،مــورد ترجیــح بــوده و در
ایــن مقالــه نیــز اعمــال شــده اســت؛ امــا الزم بــه ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه کمبــود و گاه
عــدم انتشــار نتایــج پژوهشــگران و کاوشــگران ایرانــی بــه زبانهــای غربــی ،دسترســی
ایشــان بــه مطالــب ایــران بهواســطهی انتشــارات قدیمــی کــه پژوهشــگران غربــی ارائــه
کردهانــد ،بــوده اســت .در ایــن راســتا ،براســاس اطالعــات جدیــد ارائــه شــده از ســوی
پژوهشــگرانی چــون :طالیــی (طالیــی )1376 ،و عزیــزی و مــرادی (عزیزیخراخقــی و
مــرادی )1389 ،ظــروف منقــوش رنگــی منطق ـهی شــمال مرکــزی ایــران نیــز میتوانــد
بهعنــوان زیرگون ـهای بــرای فرهنــگ ســفال ارومیــه مطــرح گــردد .نگارنــده (Mirzaei,
 )2014نیــز در پایاننام ـهی کارشناسیارشــد خویــش ،زیرگون ـهی فوقالذکــر را بــا عنــوان
زیرگون ـهی ســگزآباد مطــرح کــرده اســت (نقشــه .)2

29

30

شماره  ،13دوره هفتم ،تابستان 1396

نقشــه  .2حــوزهی انتشــار زیرگونههــای
ســفال ســبک ارومیــه (Mirzaei, 2014:
.)299, Har. 1

زیرگونهی ارومیه (قزلوانک  /وان-ارومیه)

ظــروف ســفالی زیرگونــهی قزلوانــک و وان-ارومیــه (نقشــه  ،2شــکل  ،)1بــرای
نخســتینبار در ســال  1936م .ضمــن كاوشهــای «فیــادوروف»« ،مشــانینوف» و «میللــر»
در گورســتان قزلوانــک ثبــت گردیــد .ایــن ســفالینههای منقــوش كــه بــرای مــدت
مدیــدی تحتعنــوان «یافتههــای قزلوانــك» شــناخته میشــدند ،بعدهــا بهنــام
«فرهنــگ قزلوانــك» خوانــده شــدند ( .)Mirzaei, 2014: 26برخــی پژوهشــگران بــا
تكیهبــر گســتردگی دامنــهی كشــف ظــروف ســفالی منقــوش در بســیاری از مناطــق
فرهنگــی نخجــوان ،ایــن فرهنــگ را بــا نــام «فرهنــگ نخجــوان» نیــز معرفــی نمودنــد
( .)Seyidov, Bahşaliyev, Novruzlu & Babayev, 1995: 29در ایــران نیــز ایــن
زیرگونــهی ســفالی ،نخســتینبار در مناطــق غربــی دریاچــهی ارومیــه ،در محوطههایــی
چــون :هفتوانتپــه ( ،)Edwards, 1981 & 1983گویتپــه ( )Burton Brown, 1951و
دینخــواه تپــه ( )Hamlin, 1974شناســایی گردیــد .در شــرق آناتولــی در رابطه بــا زیرگونهی
ســفال وان-ارومیــه ،کاوش چندانــی تــا پیــش از ایــن صــورت نگرفتــه و ایــن ظــروف بــرای
نخســتینبار در پژوهشهــای محققانــی چــون« :چیلینگیراوغــو» (Çilingiroğlu, 1983,
 )1988, 1990 & 1994کــه در رابطــه بــا ظــروف منقــوش رنگــی موجــود در موزههــای
آناتولــی کــه بهواســطهی کاوشهــای غیرمجــاز گــرد آمــده بودنــد ،شناســایی گردیــد.
آثــار ایــن فرهنــگ ،هــم از محوطههــای اســتقراری ،و هــم در گورســتانها بهدســت
آمــده اســت (.)Kushnareva, 1997: 145
وســعت معرفــی شــده بــرای ایــن زیرگونــهی ســفالی ،شــامل حــوزهی ارومیــه ،در
امتــداد شــمال تــا رود ارس و در جنــوب تــا گویتپــه و در شــرق از مرنــد تــا جلفــا و در
غــرب از ماکــو تــا ســلماس در داخــل مرزهــای ایــران و در آناتولــی تــا شــمال دریاچ ـهی
وان ( )Edwards, 1986: 72و در قفقــاز نخجــوان و جنــوب ارمنســتان را شــامل میشــود
( .)Belli & Bahşaliyev, 2001: 51-52در ایــران ،بهنظــر میرســد ایــن فرهنــگ تــا
مناطــق جنــوب اســتان اردبیــل نیــز کشــیده شــده باشــد (خانعلــی.)1393 ،
از آنجاییکــه محوطــهی هفتوانتپــه بهعنــوان یــک شــاخص در گاهنــگاری،
تیپولــوژی و مطالع ـهی ســیر رونــد ایــن گونــه و زیرگون ـهی ســفالی مطــرح اســت ،ایــن
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شــکل  .1نمونــهای از ســفالهای فرهنــگ
ارومیــه ،زیرگونــهی ارومیــه (قزلوانــک ،وان-
ارومیــه).

محوطــه بهعنــوان شــاخص در نظــر گرفتــه میشــود .دورهی  VIهفتــوان از  1950تــا
 1300ق.م .شــامل شــده و بــه ســه مرحلــ ه تقســیم میشــود؛ مرحلــهی  Cبهواســطهی
تعــدادی گــودال ذخیــره و ســنگهای پراکنــده شــناخته میشــود کــه همــراه اینهــا
قطعــات کمیــاب از ظــروف بــا نقــش کنــده و قطعــات ظــروف منقــوش ســیاه  /قهــوهای
روی نخــودی و ســیاه روی قرمــز بهدســت آمــده اســت (Edwards, 1981: 102؛ ویــت و
دایســون .)175 :1383 ،اوزفیــرات برخــاف ادواردز ،ســفالهای الیههــای  Bو  Cرا معــرف
یــک فرهنــگ میدانــد ( .)Özfırat, 2001: 59-60مرحلـهی  VI Bبــه دو مرحلـهی قدیــم
و جدیــد تقســیم میشــود (.)Edwards, 1981: 102الیــهی  VI Bقدیــم کــه از -1450
 1900ق.م .بــوده و الیــهی  VI Bجدیــد نیــز  100تــا  150ســال تــداوم داشــته اســت.
ادواردز در رابطــه بــا گاهنــگاری هفتــوان الیـهی  VIاشــاره بــه « یــک نمونــهی کربــن14
دارد کــه بــرای هفتــوان  VI Bجدیــد محاســبه و آن  1772ق.م .را نشــان میدهــد» داشــته
و معتقــد اســت اگــر ایــن تاریــخ کالیبــره بــود ،احتمــا ًال  300ســال بــدان افــزوده میشــد
(.)Edwards, 1986: 70
در آزمایشــگاه تحقیقاتــی باستانشناســی و تاریــخ هنــر دانشــگاه آکســفورد ،براســاس
آزمایــش  Archeomagnetic Intensityتاریخهــای زیــر بــرای هفتــوان  VIپیشــنهاد شــده
اســت VI B ،2200-2000 :VI C :قدیــم 1900-1550 :و  VI Bجدیــد 1600-1450 :و
براســاس آزمایشهــای کربــن 14در گودیــن ،دینخــواه و کردلــر تپــه بیــن اواخــر هــزارهی
ســوم و اوایــل هــزارهی اول پیشــنهاد شــده اســت ( .)Edwards, 1986: 70چیلینگیراوغلــو
نیــز در پژوهشهــای تطبیقــی خــود ،ســفالهای تکرنــگ را بــه 1650/1700-1900
ق.م .و ســفالهای منقــوش چندرنــگ را  1400/1450-1650ق.م .گاهنــگاری نمــوده
اســت ()Özfırat, 2001: 25-26؛ البتــه در منطقـهی شــرق آناتولــی ،براســاس جدیدتریــن
مطالعــات تمــام دادههــا تاکنــون از گورســتانها و بررس ـیهای ســطحی بــوده و نمیتــوان
در مــورد تاریــخ آنهــا اظهــار نظــر قطعــی نمــود .در ایــن منطقــه گــذر از دورهی مفــرغ
میانــی بــه آهــن آغازیــن بــوده و دوران مفــرغ متأخــر شناســایی نشــده اســت و آهــن
آغازیــن در حــدود  1350ق.م .شــروع میشــود (.)Özfırat, 2011: 313
ظــروف ایــن زیرگونــهی ســفالی ،دارای نقــوش ســیاه بــر روی آجــری  /قهــوهای و
گاه نخــودی بــوده و همچنیــن در دورهی مفــرغ جدیــد ،قســمت فوقانــی برخــی ظــروف
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شــکل  .2نمونــهای از ســفالهای فرهنــگ
ارومیــه ،زیرگونــهی کارمیربــرد (تازهکنــد).

پوششــی کــرم  /نخــودی داشــته و نقــوش بــه رنــگ آجــری  /قهــوهای و یــا ســیاه بــر روی
ایــن پوشــش اجــرا میشــدند (.)Özfırat, 2001: 24-25
نقــوش ،شــامل نقشمایههــای هندســی از قبیــل نوارهــای موجــی ،ردیــف
نقشمایههــای پروانــه ،لــوزی ،مربــع و مثلــث بــوده و داخــل ایــن نقــوش بــا انــواع
نقــوش ،شــامل نوارهــای مــوازی صــاف و موجــی ،نقطهچیــن ُپــر شــدهاند .در دورهی
مفــرغ جدیــد نقــوش بــا ســبک واقعگراینــه و طبیعــی انســانی و حیوانــی نیــز بدیــن نقــوش
اضافــه گردیــد (.)Mirzaei, 2014: 16
بهنظــر میرســد ،حــوزهی گســترش ایــن ســنت از مناطــق جنــوب اســتان اردبیــل
بهســمت مناطــق فالتمرکــزی بــوده اســت ،در کاوش محوطــهی قایالیــق شهرســتان
خلخــال در جنــوب اســتان اردبیــل ،نمونههــای متعــدد از ســفالهای فرهنــگ ارومیــه
شناســایی شــد؛ هرچنــد نمونههــای منقــوش ایــن ســفالها نیــز در ایــن محوطــه بهدســت
آمــده اســت ،امــا بیشــتر نمونههــا از لحــاظ فــرم شــباهت چشــمگیری بــا نمونههــای
ارومیــه -گونــهی نخســت -دیــده میشــود.

زیرگونهی کارمیر-برد (تازهکند)

ایــن زیرگونــهی ســفالی نخســتینبار در گورســتان تازهکنــد ،در ســر راه جــادهای کــه از
شــمال ایــروان بهســوی دریاچــهی ســوان میانجامــد ،یافــت گردیــد (ویــت و دایســون،
 .)144 :1386آثــار ایــن زیرگونــه عمدتــ ًا در مناطــق شــمالی و جنوبــی کوههــای قفقــاز
مرکــزی ،ماننــد محوطــهی ورین-نــاور بهدســت آمدهانــد (( ،)Smit, 2005: 262نقشــه
 ،2شــکل )2؛ همچنیــن در منطق ـهی آغری-ایغدیــر در شــرق ترکیــه کــه دارای فرهنــگ
مشــترک بــا قفقــاز جنوبــی اســت ،ســفالهای زیرگون ـهی کارمیر-بــرد دیــده شــده اســت
(.)Özfırat & Marro, 2007: 8
بهلحــاظ زمانــی ،نمیتــوان دقیقـ ًا محــدودهی فرهنگــی آن را تعییــن کــرد ،امــا براســاس
ی دوم ق.م .یــا دورهی
ظــروف بــا رنگآمیــزی و نقــوش جناغــی و پرنــدگان اوایــل هــزاره 
مفــرغ میانــی را میتــوان بــرای ایــن زیرگونــه متصــور شــد (برنــی و مارشــالالنگ،

تبیین جایگاه فرهنگهای دورهی مفرغ میانی و جدید در...
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شــکل  .3نمونــهای از ســفالهای فرهنــگ
ارومیــه ،زیرگونــهی ســوان-اوزرلیکتپه.

 .)144 :1386در «متســامور» در نزدیکــی ایــروان ،ســفال تازهکنــد در دورهی مفــرغ میانــی،
یعنــی حــدود  2000تــا  1900ق.م .و  1700تــا  1500ق.م .ســالیابی شــدهاند.
بیشــتر محوطههــای ایــن فرهنــگ بهشــکل تپــه قبرســتانها و یــا قبــور پراکنــده
در یــک گســتره وســیع دیــده میشــوند و محوطههــای اســتقراری بهشــکل محــدود
در قفقــاز جنوبــی گــزارش شــده اســت .درصــد محوطههــای اســتقراری نســبت بــه
گورســتانهای کاوش شــده ¼ میباشــد (.)Kushnareva, 1997: 116
از مشــخصات ایــن فرهنــگ ،میتــوان بهوجــود ســفالهای منقــوش ســیاه روی
قرمــز بــا نقــوش هندســی و حیوانــی اشــاره کــرد .نقــوش هندســی بــا موتیفهــای
پروان ـهای ،مثلثهــای تودرتــو ،خطــوط متقاطــع ،مثلثهــای پرشــده بــا خطــوط متقاطــع؛
همچنیــن موتیفهــای شــبهجانوری و انســانی و تزیینــات پرندههــا در داخــل قــاب نیــز
دیــده میشــود (.)Mirzaei, 2014: 30-31

زیرگونهی سوان -اوزرلیک تپه

ایــن زیرگونــهی ســفالی در جریــان کاوشهــای سیســتماتیک ســالهای 60-1950
محوط ـهی اوزرلیــک تپــه و گورســتان «آریــچ» کــه امــروزه نیــز تــداوم دارنــد ،شناســایی
شــده اســت ( .)Özfırat, 2001: 22 & Smit, 2005: 262زیرگون ـهی ســوان-اوزرلیکتپه
بهلحــاظ جغرافیایــی ،مناطــق شــرقی ،یعنــی جمهــوری آذربایجــان و ناحیــهی «میــل
اســتپ» ( )Bahşaliyev, 1997: 106و ارتفاعــات قرهبــاغ و مناطــق ســوان و منطقــهی
ســیونیک در ارمنســتان ( )Smit, 2005: 262را تحتپوشــش قــرار میدهــد (نقشــه ،2
شــکل  .)3کوشــنروا ،منطقـهای را کــه شــامل دریاچـهی ســوان ،جلگههــای آبرفتــی مغــان
و منطقــهی نخجــوان میباشــد را بــرای ایــن زیرگونــه پیشــنهاد میکنــد؛ وی نقطــهی
شــکلگیری ایــن زیرگونــه را «وادی» آرارت میدانــد ،امــا ایــن مســأله بهدلیــل بُعــد
مســافت قانعکننــده نمینمایــد و بخشــعلیاف نیــز آن را مــردود میدانــد (Belli and
 .)Bahşaliyev, 2001: 51 & Baxşəliyev, 2006: 171ظــروف منقــوش تکرنــگ
پــس از طبقــهی ظــروف ســیاه صیقلــی بــا تزییــن اســتامپی ظاهــر میشــوند و پیــش
از آن نبــوده و ایــن نشــان میدهــد ،ایــن ظــروف در مرحل ـهی خاصــی از مفــرغ میانــی،
یعنــی مراحــل جدیدتــر ظاهــر شــدهاند (بللــی و بخشــعلیاف .)37-36 :1391 ،مســألهی
گاهنــگاری و سرمنشــأ زیرگون ـهی ســوان-اوزرلیک تپــه هنــوز در هال ـهای از ابهــام اســت.
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شــکل  .4نمونــهای از ســفالهای فرهنــگ
ارومیــه ،زیرگونــهی تریالتی-کیــروواکان.

نخســتینبار «مارتیروســیان» ( )Martirosyanوجــود ایــن زیرگونــهی ســفالی را مطــرح
نمــود و تاریــخ آنرا متعلــق بــه اواخــر زیرگونــهی تازهکنــد (ســدهی  18ق.م ).و معاصــر
ظهـ�ور کورگانهـ�ای کیـ�روواکان (سـ�دهها ی  15-16ق.م ).خوانــد« .خانزادیــان» (�Khan
 )zadyanو کوشــنروا نیــز وجــود رابط ـهی نزدیــک ایــن زیرگونــه بــا زیرگون ـهی تازهکنــد
را مطــرح میکننــد ( .)Özfırat, 2001: 22زیرگونـهی ســوان-اوزرلیک تپــه ،شــامل ســفال
قرمــز منقــوش بــا نقــوش رنگــی ســیاه بــا موتیفهــای شــطرنجی ،مثلثهــای هاشــور
خــورده و ...اســت (.)Mirzaei, 2014: 32-33

زیرگونهی تریالتی-کیروواکان

در منطقـهی غربــی قفقــاز بهویــژه در گرجســتان ،فرهنــگ عصــر مفــرغ میانــی تحتعنــوان
«فرهنــگ تریالتــی» شــناخته میشــود (( ،)Kushnareva, 1997: 90نقشــه  ،2شــکل .)4
در گروههــای میانــی کورگانهــای تریالتــی ،ظاهــراً دو ســبک ســفال مجــزا رایــج اســت
کــه عبارتنــد از :جــادار ســیاه بــا تزییــن هندســی اســتامپی ،و ســفال منقــوش قهــوهای
روی نخــودی .ایــن گــروه از کورگانهــا مشــابه کورگانهــای کیــروواکان در ارمنســتان،
غنــی از آثــار فلــزی هســتند« .گوگاجــه» ( )Gogadzeایــن کورگانهــا را بــه 1600-1800
ق.م .گاهنــگاری نمــوده اســت (.)Edens, 1995: 58
بهدلیــل عــدم وجــود الیهنــگاری ،گاهنــگاری دقیــق کورگانهــای تریالتــی و بهطبــع
آن ،زیرگون ـهی تریالتــی مشــکل مینمایــد .نظریــات بســیاری در ایــن رابطــه مطــرح شــده
اســت ،امــا نقط ـهی مشــترک همگــی اینهــا نیم ـهی نخســت هــزارهی دوم ق.م .میباشــد
( .)Özfırat, 2001: 19-20ســفال منقــوش قهــوهای تیــره روی لعــاب غلیــظ گِلــی کــرم بــا
خمیــره قرمــز کــه بــا نقشمایههــای مارپیــچ ُپررنــگ نقاشــی شــدهاند کــه در ایــن فرهنــگ
بســیار شــناخته شــده اســت؛ همچنیــن ســفالهای بــا نقــوش هندســی و مثلثهــای
آویــزان بههــم پیوســته در شــانهی ظــروف کــه در مابیــن آنهــا پرنــدگان قــرار گرفتهانــد و
نقشمای ـهی صلیــب شکســته همــراه بــا ســفال بــا نقشکنــده در ایــن زیرگون ـهی ســفالی
دیــده میشــوند (.)Özfırat, 2001: 19 & Kushnareva, 1997: 90-91, fig: 34
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ارومیــه ،زیرگون ـهی ســگزآباد.

زیرگونهی سگزآباد

زیرگونــهی ســگزآباد شــباهتهای نزدیکــی بــا فرهنــگ ظــروف ارومیــه و خابــور در
شــمالغرب ایــران دارد (پورفــرج ( ،)64 :1386نقشــه  ،2شــکل  .)5از آنجاییکــه تپ ـهی
ســگزآباد در شــمال مرکــزی ایــران بهماننــد هفتوانتپــه در شــمالغرب ایــران بهعنــوان
یــک شــاخص مطــرح میباشــد ،یافتههــای ایــن محوطــه در توضیــح زیرگونـهی ســگزآباد
مدنظــر قــرار دارد« .پیلــر» معتقــد اســت :ســفال ســگزآباد نشــان از تجــارت هنــر میباشــد؛
وی از عــدم تطابــق در شــواهد باستانشناســی بحــث میکنــد (.)Piller, 2004: 312
مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهــد کــه ســنت ســفالهای منقــوش دورهی مفــرغ در
کنــار ســفال خاکســتری بــراق ،حتــی تــا حــدود  1100ق.م .در تپـهی ســگزآباد ادامــه پیــدا
کــرده اســت؛ از ایــن نظــر ،بــا معیــار قــراردادن ترکیــب ســفالهای تپــهی ســگزآباد در
دوران مــورد نظــر ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه در ایــن تپــه یــک نــوع
اســتمرار فرهنگــی بیــن حداقــل  1800تــا  1100ق.م .وجــود داشــته اســت .درحالیکــه
بــا معیــار قــرار دادن یافتههــای معمــاری از ایــن تپــه در دوران یــاد شــده ،میتــوان بــه
وضــوح تغییــر در الگوهــای معمــاری و بهطــور کلــی نــوآوری فرهنگــی را در حــدود 1400
ق.م .روشــن کــرد (طالیــی.)263-262 :1376 ،
ظــروف منقــوش ســگزآباد معمــو ًال بــا دو رنــگ قرمــز و ســیاه روی قرمــز و نارنجــی
دیــده میشــود .اســتفاده از دو نــوع پوشــش متفــاوت در ظــروف چندرنــگ دیــده میشــود
کــه پوشــش نخــودی در قســمت فوقانــی و پوشــش قرمــز در قســمت تحتانــی؛ چنیــن
تضــاد رنــگ در ســفالهای ارومیــه در هفتوانتپــه و گویتپــه نیــز دیــده میشــود.
نقــوش معمــو ًال هندســی و بهنــدرت حیوانــی و پرنــدگان گــزارش شــده و اکثــر ســفالها
دستســاز هســتند .وجــود نقــوش حیوانــی بهویــژه پرنــده از مشــخصات هفتوانتپــهی
 VI Bجدیــد اســت کــه در ســگزآباد نیــز ظاهــر میگــردد و یــک عنصــر مهــم و مشــترک
در هــر دو منطقــه میباشــد .در دورهی دوم ســگزآباد تمــام گونههــای ســفالی دورهی قبــل
وجــود دارد و یــک گون ـهی ســفال جدیــد بــه رنــگ قهــوهای اضافــه میشــود و ک ّمیــت
ســفالهای قرمــز ،نخــودی و نارنجــی کمتــر شــده و نقــوش آنهــا هندســی و ســیاه رنــگ
بــوده (پورفــرج .)64-65 :1386 ،فرمهــای رایــج ایــن دوره ،بیشــتر ظــروف کوچــک بــا
لبههــای ســاده و برگشــته بــه بیــرون اســت کــه شــامل انــواع کاســه و کوزههــای کوچــک
میشــود .کاســههایی بــا لبــهی ســاده نیــز بهچشــم میخورنــد .عمومــ ًَا ظــروف دارای
کــف ســادهای هســتند؛ ولــی نمونههایــی از کفهــای دکم ـهای نیــز کــه تقریب ـ ًا همگــی
در مجموعــه ظــروف تکرنــگ قــرار دارنــد .اســتفاده از ظــروف سـهپایه نیــز در ایــن دوره
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خابــور.

رواج نداشــته و دو نمون ـهی آن در مجموعــهی ســفال چندرنــگ قــرار دارد .پایههــا اندکــی
از کــف بلندتــر هســتند .فنجانهــای کوچــک دســتهدار و ظــروف مینیاتــوری کوچــک نیــز
در مجموعــهی ســفال بهچشــم میخورنــد .اســتفاده از دســته ،عالوهبــر فنجانهــای
کوچــک در ظــروف کوزهماننــد بــا دهانــهی گشــاد نیــز دیــده میشــود (عزیزیخرانقــی
و مــرادی .)25 :1389 ،بهنظــر میرســد ،فرضی ـهی ارتبــاط بیــن دو زیرگونــه وان-ارومیــه
و ســگزآباد از طریــق مناطــق جنوبــی اســتان اردبیــل بــا توجــه بــه کشــف نمونههــای
متعــدد از ســفالهای ایــن فرهنــگ در کاوش محوطـهی قایالیــق شهرســتان خلخــال قابــل
تأملــی میباشــد (خانعلــی.)1393 ،
ویژگیهــا ،حــوزهی گســترش و گاهنــگاری ســفال خابــور :نخســتینبار
ـازی بــزرگ
اصطــاح «ظــروف خابــور» از ســوی ملــوان ،بــرای معرفــی ظــروف ذخیرهسـ ِ
بــا تزیینــات رنگــی هندســی و نــواری مــات کــه در دشــت خابــور بســیار بهدســت آمــده
بودنــد ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت (.)Mallowan, 1936; 1937; 1947گســترهی ظــروف
خابــور بســیار وســیع میباشــد .بیشــترین یافتههــای ایــن ظــروف مربــوط بــه منطق ـهی
جزیــره میباشــد؛ ایــن منطقــه کــه شــمال بینالنهریــن را تشــکیل میدهــد ،حدفاصــل
شــهرهای دیاربکــر و بغــداد را شــامل میشــود .نــام «جزیــره» بهدلیــل محــدود شــدن
ایــن منطقــه بیــن آبهــای دجلــه و فــرات و شــاخابهای آنهــا ،بدانجــا اطــاق شــده
اســت؛ همچنیــن ،میتــوان گفــت رودهــای دجلــه و فــرات حــدود شــرقی و غربــی ایــن
منطقــه را نیــز تشــکیل میدهنــد؛ حــد شــمالی آن در حوالــی شــهر ماردیــن در ترکیــه
بــوده کــه از آن بهعنــوان دروازهی آناتولــی نیــز یــاد میشــود و حــد جنوبــی آن نیــز
محــدود بــه اســتپهای بیابانــی ســوریه میباشــد (( ،)Ball, 1990: 2نقشــه  ،1شــکل
 .)6در راســتای حــدود یــاد شــده ،حــوزهی انتشــار ســفال خابــور بهشــکل کمانــی در
غــرب رو ِد فــرات ،در شــرق رو ِد دجلــه ،در شــمال حــکاری و نورآبدیــن و مالطیــه و در
جنــوب کوههــای ســنجار و عبدالعزیــز میباشــد (.)Hamlin, 1971: 197در خــارج از
ایــن مرزهــای یــاد شــده ،میتــوان از محوطههایــی همچــون :تــل الحریــری (مــاری)،
یورگانتپــه (نــوزی) ،تــل آچانــا (آالالخ) ،دینخــواه تپــه و کولتپــه (کانیــش-کاروم)
یــاد کــرد کــه ســفال خابــور از آنهــا نیــز بهدســت آمــده اســت .در برخــی محوطههــا،
برخــی ویژگیهــای محلــی نیــز قابــل شناســایی میباشــند .ســفال خابــور کــه بیشــتر
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بهواســطهی تزیینــات آن تــا فــرم از دیگــر ســفالها متمایــز میشــود (Stein, 1984:
 .)22بــرای نخســتینبار از ســوی ملــوان در چغاربــازار بــه «ظــروف بــزرگ ذخیرهســازی
مایعــات» اطــاق شــده بــود ( .)Mallowan, 1937: 102-104بــر ایــن اســاس ،میتــوان

گفــت نخســتین فــرم شناســایی شــده از ایــن ســفال کوزههــای بــزرگ بــا کــف صــاف،
بدنـهی کــروی ،گــردن کشــیده و دهانـهی بــاز میباشــند .در تحقیقــات بعــدی کوزههــای
بــا کــف صــاف ،بدن ـهی بیضــوی یــا کــروی ،گــردن کشــیده کوتــاه و لب ـهی متمایــل بــه
بیــرون بهعنــوان رایجتریــن فــرم ســفال خابــور شناســایی گردیــد .همچنیــن کاس ـههای
پهــن شــانهدار ،انــواع مشــربه و قــدح نیــز از دیگــر انــواع رایــج ســفال خابــور میباشــند.
از ای ـنرو ســفال خابــور بهلحــاظ گونهشناســی چنــدان گســترده نبــوده و دارای همســانی
بیشــتری اســت .فرمهــای فوقالذکــر پــس از رواج در شــمال بینالنهریــن ،ســدههای
بــدون تغییــر باقیمانــده و پــس از ظهــور خمرههــای تهتیــز کــه بــرای ذخیرهســازی
بســیار مطلــوب بودنــد نیــز ادامــه یافتهانــد ( .)Kantor, 1958: 22تزیینــات ســفال خابــور
نیــز بهماننــد گونهشناســی آن چنــدان فراوانــی ندارنــد ( .)Stein, 1984: 31تزیینــات در
ســفال خابــور ،معمــو ًال متشــکل از عناصــر هندســی ســاده هســتند کــه در قســمت فوقانــی
ظــرف اجــرا شــدهاند .اینهــا ،شــامل نوارهــای افقــی ،مثلثهــای (گاهــی الماســی)،
نقطههــا ،هاشــورهای متقاطــع ،زیگزاگهــا ،صفحــهی شــطرنجی و گاهــی موتیفهــای
طبیعــی همچــون درخــت و حیــوان میباشــند (Gerstenblith, 1983: 59 & Hamlin,
.)1974: 125-153تزییــن «نــوا ِر افقــی» کــه در قســمت فوقانــی ظــرف اجــرا شــده تنــوع
چندانــی نــدارد .نقشمایههــای هندســی اجــرا شــده در  Triglif-metopکــه بــه همــراه
باندهــا اجــرا شــدهاند؛ در اینهــا باندهــا ،تنهــا حــد باالیــی و پایینــی نقشمایههــا را
تشــکیل میدهنــد .در نقــوش رنگــی ،رنگهــای قرمــز ،قهــوهای و ســیاه و طیفهــای
ایــن رنگهــا مــورد ترجیــح بــوده اســت و اغلــب قســمتهای پایینــی ظــرف بــدون نقــش
میباشــد .در ترکیــب و نظــم نقــوش رنگــی ،تفاوتهــای منطق ـهای قابــل ذکــر میباشــد.
بهماننــد اینکــه از منطقــهای بــه منطقــهی دیگــر پســندهای شــخصی و ُمــد رایــج در
ایجــاد تزیینــات نقــش داشــته اســت؛ چنانکــه نوارهــای افقــی در چغاربــازار تزییــن غالــب
هســتند (Mallowan, 1936: Fig. 16, No. 4-5; 1937: Fig. 17, No. 1-3, Fig. 22-
 ،)24امــا در تــل بیــا شــاهد تزییــن بســیار ظریــف حیوانــی بــر روی کــوزهای میباشــیم
( )Speiser, 1933: 256, Pl. LIX:5و در آشــور نیــز ســفال خابــور بیشــتر بــا تزیینــات
هندســی و حیوانــی بهصــورت  Triglif-metopاجــرا شــده اســت (Hrouda, 1957: 22-
 .)27تزییــن دیگــری کــه در ســنت خابــور دیــده میشــود ،تزییــن شــانهای میباشــد .ایــن
تزییــن کــه بهصــورت کــم و محــدود بــر روی ســطح بانــدی اجــرا شــده اســت در شــمال
بینالنهریــن از اواخــر هــزارهی ســوم ق.م .بهچشــم میخــورد .در هــزارهی دوم ق.م .و
بــا رواج تزییــن رنگــی ،ایــن تزییــن از رواج میافتــد ()Oates, 1970: 17؛ از ایــنرو در
محوطههایــی همچــون :طبقــهی  Iچغاربــازار (;Mallowan, 1937: Fig. 22, No. 14
 )Fig. 24, No. 6طبقـهی  IVتــل تایــا (Reade, 1968: 257, Plate. LXXXVII, No.
 ،)30مرحلــهی  IIIتــل الریمــاه ( )Oates, 1970: Plate IX, 2در ســفال خابــور قدیــم
بــه همــراه نقــوش رنگــی دیــده میشــود .برخــی پژوهشــگران بــا تکیــه بــر دادههــای
الیهنــگاری و بررس ـیهای فرمشــناختی ،ســفال خابــور را بــه دو مرحل ـهی جدیــد و قدیــم
تقســیم میکننــد ( .)Hrouda, 1957: 22 & Kantor, 1958: 22-23انــواع قدیــم ،معمــو ًال
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دارای جــدارهی ضخیــم و ســاختی خشــن بــوده و انــواع جدیــد ظریــف بــوده و جــدارهی
نازکتــری دارنــد و ارتفــاع ظــروف نیــز کمتــر نســبت بــه دورهی پیشــین اســت .در انــواع
قدیــم ،تزییــن باندهــای افقــی دیــده میشــود .ایــن ظــروف دهانهبــاز بــوده ،دارای گــردن
کوتــاه و پهــن بــا بدنــه کــروی یــا بیضــوی میباشــند .انــواع جدیــد ،معمــو ًال ماننــد انــواع
قدیــم ،دارای تزییــن نوارهــای افقــی بــوده و نقــوش حیوانــی بهعنــوان مرحلـهی گــذر بــه
ســفال نــوزی مطــرح اســت ( .)Stein, 1984: 4ظــروف پایهدکمــهای ،ظــروف شــانهدار
و قدحهــای پایــهدار ،رایجتریــن فــرم ســفال خابــور جدیــد میباشــند (Hrouda, 1957:
 .)Taf. 7, 4-9; 8, 1-20& Mallowan, 1947: Pl. LXVII: 15عالوهبــر انــواع قدیــم و
جدیــد ذکــر شــده ،کنتــور بــا اســتناد بــر یافتههــای تــل الفخاریــه ،گروهــی از ظــروف را
بــا عنــوان «خابــور انتقالــی ( -)Transitional Haburمیتانــی» بهعنــوان ظــروف دورهی
گــذر معرفــی میکنــد ()Kantor, 1958: 23-24؛ امــا ایــن پیشــنهاد بهدلیــل عــدم اتــکا
بــه دادههــای الیهنــگاری از اعتبــار چندانــی برخــوردار نمیباشــد.

سرمنشأ و تاریخگذاری ظروف خابور

ســفال خابــور بــه یکبــاره در شــمال بینالنهریــن ظاهــر شــده ،دارای ســطح صیقلــی و
نقــوش رنگــی بــوده و جــای ســنت ســفال قبلــی را کــه منقــوش رنگــی نبــوده ُپــر کــرده
اســت و از ایـنرو سرمنشــاء ایــن ســفال را خارجــی میداننــد .ســنت ســفال منقــوش رنگــی
کــه در شــرق ،در ایــران و در غــرب ،در ســوریه دیــده میشــود ،بهعنــوان ریش ـهی ســفال
خابــور مطــرح اســت ( .)Stein, 1984: 25پژوهشــگرانی همچــون ملــوان (Mallowan,
 )1937: 103-104; 1947: 23-24; 1956: 19, 22-23و اســپیزر (Speiser, 1933: 272-
 )273ریش ـهی ســفال خابــور را در شــمالغرب ایــران ،در آذربایجــان و منطق ـهی نهاونــد
میدانــد کــه دارای ســنت ســفال منقــوش رنگــی بــدون هیــچ گپــی بــوده اســت .ایــن
پژوهشــگر ،مقایسـهای بیــن ســفالهای گیــان - IIکــه نزدیکتریــن پارالــل ســفال خابــور
اســت -بــا ســفال خابــور دارد .در محوطـهی گیــان از طبقـهی  IIتــا  IVیــک ســنت ســفال
منقــوش رنگــی پیشــینهدار را میتــوان شناســایی نمــود ،امــا برخــاف گیــان کــه دارای تنوع
بســیار در فرمهــا میباشــد ،در شــمال بینالنهریــن در ســفال خابــور قدیــم کوزههــای
ذخیرهســازی بــزرگ و کاســههای شــانهدار دیــده نمیشــوند؛ همچنیــن تنــوع تزییــن در
گیـ�ان بسـ�یار زیـ�اد بـ�وده و نقـ�وش پیچیدهتـ�ر و کاملتـ�ر هسـ�تند( (�Contenau-Ghirsh
 .)mann, 1935: PL. 21, 23, 26, 30-31شــمال و غــرب ایــران بــا پیشــنهادی کــه
ریشــهی ظــروف خابــور را در ایــن مناطــق میدانــد ،بهلحــاظ گاهنــگاری در هــزارهی
ســوم و دوم ق.م .در یــک راســتا نیســتند .بــر ایــن اســاس ســفال خابــور در شــمال
بینالنهریــن کمــی پیشــتر از گیــان  1400-1800( IIق.م ).میباشــد و بدینســبب گیــان
نمیتوانــد ریش ـهی ســفال خابــور باشــد (Young 1969: 288-290؛ Dyson, 1969: 39-
 .)47از ســوی دیگــر ،چنانکــه ملــوان نیــز اشــاره کــرده اســت ،ظــروف گیــان  IIو بــر
ایــن اســاس ظــروف خابــور تــا گیــان  2500-1800( IIIق.م ).پیــش میرونــد ،نمیتوانــد
صحیــح باشــد؛ زیــرا براســاس بررسـیهای کــه در منطقــه انجــام شــده ،ظــروف گیــان II
از ظــروف گیــان  IIIو  IVمتفــاوت نبــوده ،امــا در عینحــال از ســنت ســفال محوطههــای
معاصــر خــود در مناطــق همجــوار متفــاوت هســتند .احتمــا ًال ایــن ســنت ســفالی یــک
تأثیرگــذاری خارجــی را در ایــران بــه نمایــش میگــذارد ( .)Young, 1969: 290براســاس

تبیین جایگاه فرهنگهای دورهی مفرغ میانی و جدید در...

تاریخهـ�ای رادیـ�و کربـ�ن( (�Hamlin, 1974: 129-130, not: 15-16, Table 1; Rubin
 )son, 1991: 388بهدســت آمــده از دینخواهتپــه و حســنلو  ،IVدورهای کــه ســفال
خابــور در دینخواهتپــه دیــده میشــود پیشتــر از بینالنهریــن نمیباشــد (Rubinson,
 .)1991: 388پژوهشــگرانی کــه ریش ـهی ســفال خابــور را در ایــران میدانســتند ،ســفال
منقــوش رنگــی کیلیکیه-ســوریه را از نظــر دور داشــتهاند (.)Mellink, 1965: 118-119

پــرادا بــا اســتناد بــر اینکــه ســفال منقــوش رنگــی کیلیکیه-ســوریه پیــش از خابــور رواج
داشــته ،ایــن ســفال را پیــش درآمــدی بــر ســفال خابــور میدانــد ()Porada, 1965: 172؛
امــا چنانکــه «هــرودا» و «دشــایس» معتقدنــد هــر دو ایــن فرهنگهــای ســفالی بــر
ســفال خابــور تأثیــر گذاشــتهاند و هــر دو ســنت ســفال مشــترکی را بهوجــود آوردهانــد
( .)Stein, 1984: 24ســفال خابــور در بســیاری از محوطههــا بــه همــراه تابلتهــای
نگارشــی بهدســت آمــده اســت ،همچــون :کولتپــه (کانیــش-کاروم)،)Balkan, 1955( ،
تـ�ل الحریـ�ری (مـ�اری) ،)Kupper, 1957( (،تــل شمشــارا ،چغاربــازار و تــل الریمــاه (�Mal
 .)lowan, 1947: 20, 78-79, 86در قدیمیتریــن مرحلــهی ( )1Aطبقــهی  Iچغاربــازار
تابلتهــای میخــی بهدســت آمــده ،تاریــخ شــروع ســفال خابــور را نیــز ارائــه میکننــد.
تابلتهــا مربــوط بــه سلســلهی اول بابــل و ســفالهای خابــور مربــوط بــه دورهی شمشــی
ادد اول کــه معاصــر بــا حمورابــی بــوده ( 1814-1782ق.م ).مربــوط اســت (Hamlin,
 ،)1971: 250امــا بــرای تاریخگــذاری خاتمــهی ســفال خابــور مــدارک متقــن چندانــی
وجــود نــدارد؛ همچنیــن در محوطههایــی همچــون :چغاربــازار ،تــل بیــا ،تپــه گاورا ،تــل
الریمــاه ،تــل بــراک و نــوزی (یــورگان تپــه) ،ســفال نــوزی بالفاصلــه بــر روی ســفال خابــور
بهدســت آمــده اســت و شــاید ایــن مطمئنتریــن روش بــرای تاریخگــذاری خاتمــهی
ســفال خابــور باشــد .در جریــان کاوشهــای تــل بــراک در طبقــات  IIو  IIIســفال خابــور
بههمــراه ســفال نــوزی بهدســت آمــد .ملــوان ،ســفال خابــور را بهعنــوان شــروع طبق ـهی
 IIIپذیرفــت کــه تــا  1550ق.م .تــداوم داشــته و در ادامـهی آن ســفال نــوزی در ســدهی 16
ق.م .تولیــد شــده اســت ( )Mallowan, 1947: 20, 78-79, 86و از ای ـنرو شــروع ســفال
نــوزی بهعنــوان خاتم ـهی ســفال خابــور پذیرفتــه شــده اســت.

نتیجهگیری

بهنظــر میرســد ،پــس از فروپاشــی فرهنــگ کــورا-ارس در دورهی مفــرغ قدیــم ،در
دورههــای پســین (دوران مفــرغ میانــی و جدیــد ،هــزارهی دوم ق.م ).فرهنــگ کوچنشــینی
مشــترک و فراگیــری در مناطــق شــمال-غرب ایــران ،مــاورای قفقــاز و شــرق آناتولــی رایــج
میگــردد .فرهنگهــای ســفالی ایــن دوره در شــمالغرب ایــران و شــرق ترکیــه و قفقــاز،
شــامل فرهنگهــای ســفالی خابــور و ارومیــه میباشــد .مشــخصهی ســفال خابــور ،ظــروف
نخــودی رنــگ بــا نقــوش هندســی و گاه حیوانــی بــه رنگهــای ســیاه و یــا قهــواهای تیــره
اســت .ايــن نــوع ســفال در شــمال بينالنهريــن در ميــان ســالهاي ( 1900تــا 1600ق.م).
و در شــمالغرب ایــران در دينخواهتپــه بــا روش ترمولومنيســانس مابيــن  2106-68تــا
 1684-58ق.م .تاريخگــذاري شــده اســت .ســفال خابــور را بــه دو مرحلـهی جدیــد و قدیــم
تقســیم میکننــد .گســترهی ســفال خابــور نیــز شــامل شــمال بینالنهریــن ،شــمالغرب
و غــرب ایــران ،جنــوب آناتولــی و شمالشــرق ســوریه میباشــد .مشــخصهی ســفال
ارومیــه ،ظــروف منقــوش رنگــی بــر روی زمینـهی غالبـ ًا قرمز-آجــری بهشــکل تکرنــگ
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و چندرنــگ اســت .نقــوش غالــب ایــن فرهنــگ ســفالی نقــوش هندســی بــوده ،ولــی
نقــوش جانــوری هــم بعض ـ ًا قابــل مشــاهده میباشــد .آغــاز ایــن ســنت از حــدود 2200
ق.م .و خاتمــهی آن در شــمالغرب ایــران و شــرق آناتولــی حــدود  1300ق.م .بــوده و
دامنــهی انتشــار آن از شــمالغرب ایــران و بــه اعتقــاد برخــی پژوهشــگران از دشــت
قزویــن (تپـهی ســگزآباد) تــا مــاورای قفقــاز جنوبــی و حوالــی ارضــروم در ترکیــه میباشــد.
در گــذر از دورهی مفــرغ میانــی بــه مفــرغ جدیــد تفــاوت و تمایــز چندانــی بهویــژه در
معیشــت و ماهیــت محوطههــای بهچشــم نمیخــورد .ســنت ســفالگری نــوع خابــور بــا
شــروع عصــر مفــرغ جديــد از ميــان رفتــه و ســنت ســفال نــوزی جایگزیــن آن گشــته،
امــا ســنت ســفالی ارومیــه در نواحــی شــمالغرب ایــران ،قفقــاز و شــرق آناتولــی تــا
شــروع عصــر آهــن ادامــه میيابــد .تنهــا تفــاوت قابــل مشــاهده کــه اســاس تمییــز دو
عصــر مفــرغ میانــی و مفــرغ جدیــد نیــز بــر آن اســتوار گشــته ،غالبیــت تکنیــک اجــرای
نقــوش چندرنــگ و ظهــور نقشمایههــای جدیــد حیوانــی و انســانی بــه ســبک واقعگــرا
و طبیعتگرایانــه میباشــد؛ همچنیــن در دورهی مفــرغ جدیــد برخــی فرمهــای ســفالی
جدیــد کــه در دورهی پیشــین ناشــناخته بودنــد ،همچــون کاسـههای بــا جــدارهی نــازک و
بدنــهی صــاف ،کاســههای بــا دو زاویــه در بدنــه و ریتونهــای چکمــهای شــکل ظاهــر
میگــردد.
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