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چکیده

ناحیــهی هورانــد کــه در بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران واقعشــده ،هرچنــد
ـگاه توالــی فرهنگــی
فرهنگهــای مختلــف پیشازتاریخــی را درخــود جــایداده ،امــا جایـ ِ
آن در گاهنــگاری حــوزهی شــمالغرب ایــران چنــدان شــناخته شــده نیســت .از آنجاییکــه
ایــن ناحیــه بهعنــوان پــل ارتباطــی بیــن منتهیالیــه شــرقی و غربــی در شــمالغرب ایــران
محســوب میشــود ،میتوانــد نقــش مهمــی را در تبییــن فرهنگهــای هــزارهی ششــم تــا
ً
چهــارم قبلازمیــاد ایفــا کنــد و گاهنــگاری نســبتا جدیــدی را ارائــه دهــد .بــرای دســتیابی
بــه گاهنــگاری نســبی ناحیــهی مــورد مطالعــه و پیبــردن بــه رونــد جریانــات فرهنگــی
ناحیـهی قــرهداغ در دورهی مسوســنگ ،پرسـشهای ذیــل مطــرح گردیــد؛  -1وضعیــت
توالــی گاهنــگاری ایــن حــوزه در دورهی نوســنگی تــا پایــان مسوســنگ چگونــه بــوده
اســت؟ فرضی ـهی اصلــی در ارتبــاط بــا ایــن پرســش ،وجــود دورههــای نوســنگی ،دالمــا،
پیزدلــی و مسوســنگ جدیــد  2و  3در حــوزهی هورانــد اســت -2 .تعامــات فرهنگــی درون
و برونمنطق ـهای در دورههــای مــورد نظــر از چــه ویژگیهایــی برخــوردار بــوده اســت؟ در
مقالــهی حاضــر ،تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا مطالعــهی توصیفی-تحلیلــی یافتههــای
ً
ســفالی بــه وضعیــت نســبتا روشــنی از افقهــای فرهنگــی و جــدول گاهنــگاری منطقــه در
دورهی نوســنگی و مسوســنگ دسـتیافت .بهعنــوان نتیجــه نهایــی میتــوان وضعیــت
توالــی فرهنگــی و گاهنــگاری در بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران را بدینصــورت ترســیم
نمــود :دورهی انتقالــی نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم ( 5000-5400ق.م،).
مسوســنگ قدیم/دالمــا ( 4500-5000ق.م ،).مسوســنگ جدیــد /1پیزدلــی (-4500
 4200ق.م ).و مسوســنگ جدیــد  3700/3600-4200( 3-2ق.م .).بــر ایــن اســاس در
مییابیــم کــه در ایــن حــوزه ،توالــی گاهنــگاری بــدون وقفـهای از اواخــر دورهی نوســنگی تــا
پایــان دورهی مسوســنگ جدیــد  2و  3جریــان داشــته اســت .بهتدریــج در طــول هــزارهی
چهــارم در شــمال و جنــوب ،فرهنــگ مسوســنگ جدیــد  2و  3بهدلیــل گســترش فرهنــگ
کــورا-ارس تحتتأثیــر قرارگرفتــه و ســرانجام پــس از یــک دورهی همزیســتی ،فرهنــگ
کــورا-ارس جایگزیــن ایــن فرهنــگ شــده اســت.
کلیــدواژگان :منطقـهی قــرهداغ ،حوزهی هوراند ،گاهنگاری ،نوســنگی ،مسوســنگ،
سفال.
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مقدمه

شــمالغرب ایــران بهدلیــل نزدیکــی بــه حوزههــای فرهنگــی مهمــی چــون :قفقــاز ،آســیای
صغیــر ،زاگــرس ،میانــرودان و فالتمرکــزی ایــران از دیربــاز جایــگاه ویــژهای در مطالعــات
پیشازتاریــخ ایــران داشــته اســت .فقــدان بررس ـیها و کاوشهــای منظــم و نیــز عــدم انتشــار
همـهی یافتههــا ،ســبب مشــکالت و پیچیدگیهــای زیــادی در گاهنــگاری و تبییــن فرهنگــی
ایــن منطقــه شــده اســت .از یکطــرف ،باستانشناســی شــمالغرب ایــران ،متکــی بــه
گاهنــگاری حوضـهی دریاچـهی ارومیــه بــوده کــه بهخاطــر ماهیــت جغرافیایــی نمیتــوان آن
کل شــمالغرب تعمیــم داد .از ســویی دیگــر ،ایــن منطقــه بــا وجــود اینکــه دارای شــرایط
را بــه ِ
زیس ـتمحیطی مناســب و محوطههــای باســتانی بســیار زیــاد اســت ،بــا اینحــال دانســتهها
و اطالعــات مــا درخصــوص ادوار مختلــف پیشازتاریخــی آن و تطابــق گاهنــگاری بــا مناطــق
همجــوار بســیار انــدک اســت .متأســفانه بــا وجود فعالیتهــای باستانشــناختی پراکنده کــه در
مناطــق همجــوار انجامگرفتــه ،حــوزهی فرهنگــی هورانــد از نظــر مطالعــات باستانشــناختی تــا
حــدودی ناشــناخته باقیمانــده اســت.
در دورهی زمانــی بیــن پایــان حاجیفیــروز تــا آغــاز فرهنگ کــورا-ارس در جــدول گاهنگاری
شــمالغرب ایــران ،دورهی ݣݣمسوســنگ نســبت بــه دورههــای دیگــر منطقــه ،کمتــر مــورد
توجــه قرارگرفتــه اســت ( .)Henrikson, 1983; Voigt, 1983فعالیتهایــی کــه پیشتــر
در شــمالغرب ایــران صــورت گرفتــه و متمرکــز بــر کاوش در محوطههــای حســنلو ،دالمــا و
پیزدلــی بــوده ،ســعی بــر ارائـهی گاهنــگاری دورهی مسوســنگ ایــن منطقــه و تکمیــل جدول
گاهنــگاری حســنلو داشــتهاند .در نهایــت نتایــج ایــن پژوهشهــا ،منجــر بــه معرفــی دورههــای
حســنلو ( VIIIدورهی پیزدلــی  -مسوســنگ میانــی و جدیــد) ،حســنلو ( IXدورهی دالمــا
 مسوسـ�نگ قدیـ�م) و حسـ�نل و ( Xنوســنگی) در جــدول گاهنــگاری حســنلو گردیــد (�Ham .)lin, 1975; Voigt & Dyson, 1992ایــن جــدول گاهنــگاری بخشــی از منابــع اصلــی
تاریخگــذاری بهشــمار میآمــد کــه بعدهــا مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گرفــت (Danti et al.,
 .)2004همچنیــن کاوشهــای اخیــر در کولتپــهی جلفــا ( )Abedi et al., 2014و َد َوگــوز
خــوی ( )Abedi, 2017نیــز گاهنــگاری جدیــدی را بــرای منطقــه ارائــه کــرده اســت .امــا ایــن
مطالعــات ،نیم ـهی شــرقی شــمالغرب ایــران را دربــر نمیگیــرد و در حالحاضــر ،بــر اســاس
گاهنــگاری و دادههــای موجــود از کاوشهــا و بررس ـیهای قبلــی تصویــر جامعــی از وضعیــت
باستانشناســی ایــن دوران در نیم ـهی شــرقی شــمالغرب در دســترس نیســت.
قبــل از بررس ـیها و کاوشهــای اخیــر ،هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد بهعنــوان بزرگتریــن
شــکاف گاهنــگاری شــمالغرب ایــران درنظــر گرفتــه میشــد .مطالعــات قبلــی ،دورهی
دالمــا را در نیم ـهی دوم هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد قــرار م ـیداد (Hamlin, 1975; Hole,
 .)1987همیــن محدودیتهــا بــرای دورهی پیزدلــی کــه فاصلــهی زمانــی اواخــر هــزارهی
پنجــم تــا اوایــل هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد را بــرای آن درنظــر گرفتــه بودنــد ،نیــز وجــود
داشــت .کاوشهــای جدیــد بــا تاریخگذاریهــای رادیــو کربــن وضعیــت دورهی مسوســنگ
در منطقـهی شــمالغرب را روشـنتر کردهانــد .بــا توجــه بهوجــود برخــی پرسـشها و ابهامــات
موجــود در باستانشناســی ایــن منطقــه ،حــوزهی فرهنگــی هورانــد بهدلیــل اینکــه میــان
محوطههــای بخــش شــرقی و غربــی شــمالغرب ایــران واقعشــده ،بهعنــوان یكــی از مناطــق
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كلیــدی پیشازتاریــخ بــرای مطالعــه انتخــاب گردیــد .در رابطــه بــا گاهنــگاری نســبی منطقــه و
رونــد جریانهــای فرهنگــی آن در دورههــای نوســنگی و مسوســنگ ایــن پرس ـشها مطــرح
شــد؛ -1وضعیــت توالــی گاهنــگاری ایــن حــوزه در دورهی نوســنگی تــا پایــان مسوســنگ
چگونــه بــوده اســت؟ فرضیـهی اصلــی در ارتبــاط بــا ایــن پرســش وجــود دورههــای نوســنگی،
دالمــا ،پیزدلــی و مسوســنگ جدیــد  2و  3در حــوزهی هورانــد اســت-2 .تعامــات فرهنگــی
درون و برونمنطق ـهای در دورههــای مــورد نظــر از چــه ویژگیهایــی برخــوردار بــوده اســت؟
فرضیـهای کــه میتــوان در برابــر آن قــرار داد ایــن اســت کــه روابــط و برهمکنشهــای فرهنگــی
درونمنطق ـهای و برونمنطق ـهای از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن دوره در منطق ـهی هورانــد
اســت.

روش پژوهش

در ایــن پژوهــش ســعیبر آن اســت تــا بــا مطالع ـهی توصیفی-تحلیلــی دادههــای ســفالی بــه
ارائـهی گاهنــگاری نســبی منطقـهی هورانــد ،تکمیــل جــدول گاهنــگاری و بررســی تعامــات
فرهنگــی در خــال هــزارهی ششــم تــا چهــارم قبلازمیــاد پرداختــه شــود و ابهامــات اساســی
چــون ،وضعیــت فرهنگــی منطقــه در دوران نوســنگی جدیــد و مسوســنگ تــا حــد امــکان
مرتفــع گــردد .بــر اســاس مطالعــهی ســفالهای شــاخص هورانــد از نظــر :فــرم ،تکنیــک و
ً
تزییــن فــرض بــر ایــن اســت كــه ایــن فرهنــگ ســفالی احتمــاال در بــازهی زمانــی گفتهشــده بــا
فرهنگهــای محوطههایــی چــون :حســنلو ،کولتپـهی جلفــاَ ،د َوگــوز خــوی ،بســتانآباد ،تپه
الویــن ،تپــه جلفــا ،محوطـهی کهنــه پاســگاهتپهســی ،ایدیــر تپه و قوشــا تپــه از نظــر گاهنگاری
همپوشــانی دارد .برخــی از ایــن محوطههــا در ســالهای اخیــر کاوش شــد ه و اکنــون اطالعــات
جدیــد الیهنــگاری و تاریخگــذاری کربــن  14از آنهــا در دســت اســت کــه پایــهی مطالعــات
باستانشــناختی شــمالغرب ایــران در بــازهی زمانــی مذکــور هســتند.

موقعیتجغرافیایی

حــوزهی هورانــد بــا مســاحت  1670کیلومترمربــع در بخــش شمالشــرق اســتان آذربایجــان
شــرقی قرارگرفتــه و از شــمال و غــرب بــه کلیبــر ،از جنــوب بــه اهــر و از خــاور بــه مشکینشــهر
محــدود میشــود (شــکل  .)1مرکــز ایــن حــوزه ،شــهر هورانــد اســت کــه ارتفــاع آن از ســطح دریــا
بیــن  ۱۰۲۴متــر در مرتفعتریــن نقــاط تــا  860متــر در نقــاط پســتتر متغیــر اســت (دوســتی،
 .)32 :1373در فــات آذربایجــان دو منطقـهی بــارز و قابلنفوذ وجود دارد که نخســتین آنها
دشــت چالــدران در شــمالغرب آذربایجــان اســت و دیگــری دشــت مغــان کــه در شمالشــرق
آذربایجــان قرارگرفتــه اســت (خاماچــی .)38-39 :1370 ،نكتـهی قابلتوجــه در این منطقه،
كریــدور طبیعــی قزویــن ،زنجــان و تبریــز اســت كــه بهوســیلهی آن ،شــمال فالتمركــزی ایــران
بــه شــمالغرب متصــل میشــود .هورانــد در مرکــز ارتفاعــات و در تقاطــع مســیرهای اصلــی
ارتباطــی فــات ایــران بــه قفقــاز ،آناتولــی و شــمال بینالنهریــن واقعشــده اســت .دادههــای
باستانشناســی نیــز نشــان از ارتباطــات فرهنگــی ایــن منطقه بــا مناطــق مــاورای ارس و آناتولی
شــرقی در دوران گذشــته دارد.
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شــکل  .1موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان هورانــد
(.)Google

مواد و روشها

در نتیجـهی بررسـیهای میدانــی صورتگرفتــه در ســال  1392هـ.ش( .ســلمانپور و ابطحــی،
 )1392و همچنیــن بازنگــری انجامشــده توســط یکــی از نگارنــدگان در ســال  1396ه ـ.ش.
تعداد  20محوطه از دورهی نوســنگی و مسوســنگ در ناحیهی هوراند شناســایی شــد (شــکل
 .)2مطالعـهی ســفالهای شــاخص هــزارهی ششــم تــا چهــارم قبلازمیــاد در ناحیـهی هورانــد
از نظــر فــرم ،تکنیــک و تزییــن ،بیانگــر مشــابهتهایی بــا مجموعههــای ســفالی محوطههــای
اطــراف دریاچـهی ارومیــه ،نظیـ ِـر کولتپـهی جلفا و َد َوگوز اســت .محوطههــای هورانــد در ادوار
مــورد نظــر کــه از حــدود  3600 /3700-5000ق.م .تاریخگــذاری شــدهاند ،متعلــق بــه دورههــای
گــذار از نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ (حســنلو  ،Xکولتپــه َ ،IXد َوگــوز  ،)IVمسوســنگ
قدیــم  /دورهی دالمــا (حســنلو  ،IXکولتپــه َ ،VIIIد َوگــوز  ،)IIIمسوســنگ میانــی و جدید /1
دورهی پیزدلــی (حســنلو  ،VIIIکولتپــه َ ،VIIد َوگــوز  )IIو مسوســنگ جدیــد  2و  /3فرهنــگ
ســفالهای کاهرو (کولتپــه َ ،VIد َوگــوز  )Iهســتند.

پیشینهی فعالیتهای باستانشناسی دورهی مسوسنگ در شمالغرب ایران

بیشــتر بررس ـیها و کاوشهــای باستانشناســی کــه در شــمالغرب ایــران صورتگرفتــه ،در
غــرب و جنوبغربــی دریاچـهی ارومیــه بــوده و اغلــب متمرکــز بــر دورههــای مفــرغ و بعــد از آن
بــوده و کمتــر بــه دورهی مسوســنگ پرداختــه شــده اســت .نخســتین کاوش در شــمالغربی
ایــران توســط فرانــک ارپ و برتــون بــراون در ســال  1948م .انجــام شــد کــه منجــر به شناســایی
آثاری از دورهی مسوســنگ تا آهن شــد ( .)Brown, 1951چارلز برنی از ســال  1961-64م.
در محوطهی یانیقتپه کاوش کرد که طی آن شــواهدی از دورهی نوســنگی جدید تا نیمهی
دوم هــزارهی اول قبلازمیــاد شناســایی کــرد ( .)Burney, 1961; 1962; 1964در حــوزهی
شــمالغرب تحقیقــات باستانشناســی بــه مدتــی طوالنــی در محوطههایــی ماننــد تپه حســنلو
( ،)Dyson, 1965حاجیفیــروز ( ،)Voigt, 1983دالمــا ( )Hamlin, 1975و پیزدلــی ادامــه
داشــت ( .)Dyson & Young, 1960مطالعات بعدی به شناســایی دورهی نوســنگی متأخر
در حاجیفیــروز (هــزارهی ششــم قبلازمیــاد) منجــر شــد کــه قبــل از آن افــق فرهنگــی حســونا
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شــکل  .2نقش ـهی پرا کندگــی محوطههــای
مسوســنگ شهرســتان هورانــد (نگارنــدگان،
.)1396

در بینالنهریــن بــرای آن در نظــر گرفتــه میشــد ( .)Voigt, 1983مــواد فرهنگــی مسوســنگ
کــه در کاوش دالمــا ( 4500-5000ق.م ).شناســایی شــد ،قابلمقایســه بــا فرهنگهــای حلــف
و عبیــد در جنــوب بینالنهریــن بــود ( .)Oates, 1983پــس از دورهی دالمــا فرهنــگ پیزدلــی
( 3800 / 3900-4500ق.م ).ادامــه یافــت کــه همزمــان بــا اواخــر افــق عبیــد /پــس از عبید بود.
فرهنــگ گویتپــه  Mو گیجلــر  3500-4500( Cق.م ).در فــاز نهایــی دورهی مسوســنگ در
شــمالغربی ایران شناســایی شــده و از یانیقتپه نیز گزارش شــده اســت (.)Helwing, 2004
عالوهبــر پروژههــای فوقالذکــر در شــمالغربی ایــران ،در طــول دهههــای اخیــر در حوض ـهی
آبریــز دریاچ ـهی ارومیــه کاوشهــا و بررس ـیهایی در گویتپــه ( ،)Brown, 1951کردلرتپــه
( ،)Kromer & Lippert, 1976; Lippert, 1976تپه دینخواه ( ،)Dyson, 1967هفتوان
( ،)Burney, 1970; 1972; 1973; 1975; 1976تپــه اهرنجــان ( ،)Tala’I, 1983تپــه
گیجلــر ( ،)Pecorella & Salvini, 1984کولتپــه مرنــد ( )Kroll, 1990و گلتپــه (Tala’I,
 )1984انجــام شــده اســت .بــه ایــن مطالعــات میتــوان بررس ـیهایی را کــه در شــمالغربی
ایران (کامبخشفرد1346 ،؛ ،)Soleki, 1969; Soleki & Soleki, 1973; Swiny, 1975
در درهی ســلماس ( ، )Kearton, 1970در دشــت ســلدوز ( ،)Dyson & Young, 1960در
اطــراف دریاچ ـهی ارومیــه توســط تیــم آلمانــی ( )Kleiss & Kroll; 1992; Kroll, 1984و
در منطقـهی مشــکین شــهر انجــام شــده ( )Ingraham & Summers, 1979را اضافــه کــرد.
پــس از انقــاب ،پژوهشهــای باستانشناســی بســیاری در شــمالغربی ایــران انجــام شــده کــه
برخی از آنها عبارتنداز :بررسـ�ی در اسـ�تان آذربایجان شـ�رقی( (�Biscione & Khatib Shahi
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 ،)di, 2006بررســی روشــمند در تپــه بــاروج (علیــزاده و آذرنــوش ،)1381 ،کاوش در تپــه الویــن
( ،)Hejebri Nobari et al., 2012کهنــه پاســگاه تپــه ســی ( ،)Maziar, 2010قوشــاتپه در
منطقـهی مشکینشــهر (هژبرینوبــری و پورفــرج ،)1385 ،کولتپـهی جلفــا (Abedi et al.,
َ ،)2014د َوگــوز در خــوی ( ،)Abedi, 2017تپــه ایدیــر اصالنــدوز (حصــاری و اکبــری )1384 ،و
بســتانآباد (والیتــی.)1385 ،

یافتههایپژوهش

در نتیجــهی بررســی باستانشــناختی در حــوزهی هورانــد 3 ،محوطــه از دورهی نوســنگی
جدیــد (یارقیحوریــدرق ،گنجینــو و محوطـهی کندهنــو) در دهســتان دیکلــه و  17محوطــه از
دورهی مسوســنگ از ســه دهســتان دیکله ،دودانگه و چهاردانگه شناســایی شد .گاهنگاری
نســبی ایــن محوطههــا براســاس بررســی و مطالعــهی نمونــه ســفالهای برداشتشــده از
ســطح و مقایس ـهی آنهــا بــا نمونههــای بهدس ـتآمده از الیههــای فرهنگــی در کاوشهــای
علمــی صــورت گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس ،از بیــن  17محوطــه شناساییشــدهی دورهی
مسوســنگ13 ،محوطــه دارای آثــار دورهی دالمــا 6 ،محوطــه دارای آثــار دورهی پیزدلــی و
 6محوطــه دارای آثــار دورهی مسوســنگ جدیــد شناســایی شــد کــه بــه تفکیــک  7محوطــه
دارای آثــار دورهی دالمــا (محوطههــای کمرقیــه لــروم ،کولتپ ـهی مرادلــو ،آال گــم ویــق ،کلــه
کویــر ،آتدرســی  ،1آتدرســی  2و بااللــی قایــا ممیشــلی)4 ،محوطــه بهطــور مشــترک دارای آثــار
دورهی دالمــا و پیزدلــی (محوطههــای نولــی یــر آیدینلــو ،قوبــول درســی پیشــتو ،کاالوار ارنــان
و شــاهلیخ صــدی بیلــی) 2 ،محوطــه بهطــور مشــترک دارای آثــار دورهی دالمــا ،پیزدلــی و
مسوســنگ جدیــد (محوطههــای حاجیقاالســی و قمیشــدی باغماللــی) و  4محوطــه دارای
آثــار دورهی مسوســنگ جدیــد (محوطههــای ابــل قولــی کوفیلــی ،کوهــول چینــاب ،عابدیــن
َ
کنــدی میدانــار ،و ترمــه قیــران قیــه ماللــی) میباشــند .در ادامــه بــه معرفی ســفالهای مطالعه
شــده پرداختــه میشــود.

سفالهای نوسنگی جدید ( 5000- 5400ق.م).

ایــن ســفالها دستســاز بــا شــاموت کاه یــا مخلــوط کاه-شــن و رنــگ ســطح خارجــی در
طیــف قرمــز و قرمــز مایــل بــه قهــوهای اســت .امــا رایجتریــن رنگهــا ،آجــری ،قرمــز و نخــودی
ً
ً
میباشــند .ســفالهای ایــن دوره در هورانــد غالبــا پــوک و تمامــا ســاده هســتند .اكثریــت فــرم
ســفالهای هورانــد در ایــن دوره را بیشــتر کاســههای بــزرگ بــا لبــهی ســاده و کاســههایی
دارای کــف برآمــده تشــكیل میدهنــد .گذشــته از ایــن ،کاســه بــا دهانـهی بــاز و کاسـهی بــزرگ
کمعمــق بــا لب ـهی ســاده نیــز فراوانــی دارنــد؛ دیگــر اشــکال عبارتنــداز :فنجانهــا و کوزههــای
بالبـهی برگشــته و گــردن کوتــاه .گرچه اکثــر این فرمها در دورهی نوســنگی رایج بوده و ممكن
اســت پنداشــته شــود كــه ایــن فرمهــا نمیتواننــد مبنــای مقایســه و اســتنتاج دقیــق باشــند،
ولــی بــودن آنهــا در یــك محوطــه بــا مشــخصات تکنیکــی خــاص خــود ،بــه مســأله گاهنــگاری
نســبی محوطــه كمــك میکنــد .ســاخت کاس ـههای ســاده بــا لب ـهی ســاده و کاس ـههایی بــا
کــف برآمــده ،کاس ـههای بــزرگ بــا بدن ـهی منحنــی در عصــر نوســنگی متأخــر خــاور نزدیــك از
جملــه در حوضـهی دریاچـهی ارومیــه در تپــه الویــن و َد َوگــوز ،تپــه جلبــر و در دشــت اردبیــل در
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محوطههــای ایدیرتپــه و قوشــاتپه و در آنســوی ارس ،از جملــه در محوطههــای گرجســتان
دیــده میشــود كــه تــداوم ایــن نــوع فــرم در دورهی مسوســنگ ،بهویــژه در محوطههــای
قفقــاز جنوبــی بســیار رایــج میگــردد و ایــن امــر نشــانگر آن اســت كــه ســاكنان محوطـهی هوراند
در اصــل بــا فرهنــگ حاجیفیــروز آشــنا بودهانــد و در تــداوم و اســتمرار آن فرهنــگ در بخــش
شــرقی شــمالغرب ایــران نقــش اساســی داشــتهاند .بســیاری از ســفالها دارای پخــت کافــی
( )٪56و برخــی دارای پخــت ناقــص ( )٪44هســتند .بیشــتر ســفالها دارای پوشــش گلــی
( )%89هســتند کــه از ایــنبیــن ( )% 67پوشــش گلــی درونــی و ( )%89پوشــش گلــی بیرونــی را
دارنــد (جــدول .)1
ردیف

سفال

رنگ مغز

شاموت

ساخت

ریز

پخت

کاه و شن

دستساز

ناقص

پوشش گلی

ــ

نخودی
پوشش گلی

پوشش گلی

قرمز

قرمز

سفالهای دورهی مسوسنگ قدیم/دالما ( 4500 -5000ق.م).

تز یئنا ت

کنده

قرمز

کاه

دستساز

کافی

آجری

آجری

زمينه

3

گنجی نو لروم

نخودی

ریز

پوشش گلی

پوشش گلی

رنگ نقش و

2

َ
یارق َی حوریدرق

قرمز

کاه و شن

دستساز

ناقص

بیرونی

درونی

جــدول  .1ســفالهای دورهی نوســنگی جدیــد
هورانــد (نگارنــدگان.)1396 ،

ــ

ــ ـ

ــ

ــ ـ

ــ

ــ ـ

ســفالهای هورانــد در دورهی مسوســنگ قدیــم (دالمــا) همگــی دستســاز و دارای شــاموت
گیاهــی و یــا مخلــوط گیاهــی و شــن هســتند .مغــز ســفالها ،خاكســتری اســت و ســطح آنهــا
ناهمــوار اســت .بســیاری از ســفال دارای پخــت کافــی ( )٪68و تنهــا برخــی دارای پخــت
ناقــص ( )٪32هســتند .پوشــش غلیــظ ایــن ســفالها طیفــی از قرمــز تــا قهــوهای تیــره اســت.
ســفالهای دالمایــی در هورانــد بــه دو دســتهی ســاده ( )% 58و منقــوش ( )% 42تقســیم
میشــوند .نقــوش عمــدهی تزیینــی عبارتنــداز :نقــوش هندســی ،کنــده ،اســتامپی ،افــزوده،
اســلیپ قرمز .تمام ســفالها دارای پوشــش گلی هســتند .رایجترین فرم ســفالهای این دوره
عبارتنــد از :ظــروف دهانهبــاز بــا گــردن کوتــاه و فرورفتگــی در زیــر لبــه ،ظــروف بــا گــردن کوتــاه و
لبــه بیــرون برگشــته ،ظــروف دهانـهی تنــگ بــا بدنـهی زاویـهدار ،ظــروف استوانهایشــکل بــا
بدنـهی عمــودی ،ســبو بــا گــردن کوتــاه بــا شــیاری در زیــر لبه ،ســبو باگــردن بلند ،کــوزه با لبهی
برگشــته و گــردن کوتــاه .ســینی بــا عمــق بســیار کــم ،کاسـههای مخروطـ ِـی کــروی بــا دهانـهی
تنــگ و کــروی بــا دهان ـهی بــاز ،گــود و کــروی ،بــا دهان ـهی بــاز ،بــزرگ کمعمــق ،فنجــان.
ســفالهای منقــوش دالمایــی هورانــد در ایــن دوره ،دارای تکنیــک ،فــرم و تزیینــات شــاخص
دالمایــی بــا نقــوش هندســی (جناغــی ،شــطرنجی و مثلثــی) ،نقــش کنــده ،اســتامپی و افــزوده
میباشــند .ســطح برخــی از ســفالها صیقلــی شــده اســت .گســترش ایــن ســفالها را در اکثــر
محوطههــای حوضـهی دریاچــه ارومیــه (حاجیفیــروز ،پیزدلــی ،حســنلو ،دینخــواه ،یانیــق ،و
ســیوان) ،زاگرسمرکــزی (تپههــای ســیاهبید و س ـهگابی در كرمانشــاه؛ گیــان ،و باباقاســم در
همــدان؛ غــار كنجــی در خرمآبــاد) میتــوان مشــاهده کــرد (.)Hamlin, 1975

گاهنگاری
شکل

لبه
بدنه

دوره

1

مکان باستانی

نوع و رنگ پوشش

31

نوسنگی
جدید

لبه

نوسنگی

بدنه

جدید

لبه

نوسنگی

بدنه

جدید

مقایسه با محوطههای همجوار
(با ذ کر ماخذ)
Abedi, 2017:74
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سفالهای دورهی مسوسنگ میانی و جدید/ 1پیزدلی ( 4200 -4500ق.م).

در نتیجهی بررســی باستانشناختی شهرســتان هوراند از بین17محوطهی شناساییشدهی
دورهی مسوســنگ 6 ،محوطــه دارای آثــار دورهی مسســنگ میانــه هســتند کــه بــه تفکیک
 4محوطــه بهطــور مشــترک آثــار دالمــا و پیزدلــی (محوطههــای نولــی یرآیدینلــو ،قوبــول درســی
پیشــتو ،کاالوار ارنــان و شــاهلیخ صــدی بیلــی) و  2محوطــه بهطــور مشــترک آثــار دالمــا ،پیزدلــی
و مسوســنگ جدیــد (محوطههــای حاجیقاالســی و قمیشــدی بــاغ ماللــی) را دربــر میگیرنــد.
ســفالهای دورهی مسوســنگ میانــی و جدیــد ( Iپیزدلــی) ناحیهی هوراند نشــانگر آن اســت
کــه تمــام ســفالها دستســاز بــوده اســت .مــادهی چســبانندهی  %30از ســفالها گیاهــی و %70
دیگــر ترکیــب گیاهــی و کانــی هســتند .حــدود  %60از ســفالها پخــت کافــی و  %40دیگــر پخــت
ً
ناقــص دارنــد .خمیــرهی ســفالها عمدتــا در طیــف رنگهــای نخــودی ،قرمــز و آجــری اســت
(جــدول  .)3ســفالهای پیزدلــی هورانــد فاقــد نقــوش تزیینــی و تنهــا ســطح برخــی از آنهــا
صیقــل شــده اســت .تمــام ســفالها دارای پوشــش گلــی در دو ســطح بیرونــی و درونــی هســتند.
فرمهــای غالــب ظــروف ایــن دوره ،شــامل :بشــقابهای تخــت ،فنجانهــا و انــواع كاس ـهها
هستند.

ســفالهای دورهی مسوســنگ جدید  IIو / 2IIIســفال کاهرو/3600-4200( 3
 3700ق.م).

از  6محوطـهی دارای آثــار دورهی مسوســنگ جدیــد 2 ،محوطــه بهطــور مشــترک دارای آثــار
دالمــا ،پیزدلــی و مسوســنگ جدیــد (محوطههــای حاجیقاالســی و قمیشــدی باغ ماللــی) و 4
محوطــه (محوطههــای ابلقولــی کوفیلــی ،کوهــول چینــاب ،عابدیــن ،کندی میدانــار و ترمه
قیــران قیــه ماللــی) آثــار مسوســنگ جدیــد را دربــر میگیرنــد .ســفالهای دورهی مسوســنگ
ً
جدید  IIو ( IIIمرحلهی ســفالهای کاهرو) ،4تماما دستســاز هســتند .شــاموت اکثر ســفالها
کاه و برخــی مخلــوط کاه و شــن میباشــد .بســیاری ازســفالها دارای پخــت کافــی ( )٪58و
برخــی دارای پخــت ناقــص ( )٪42هســتند .طیــف رنگــی از نخــودی و قرمــز تــا آجــری در ایــن
دورهدیــده میشــود %53 .ســفالها دارای تزییــن و  %47ســاده هســتند .رایجتریــن تزیینــات
ســفالهای ایــن دوره نقــوش هندســی و نقــش کنــده میباشــد .همچنیــن بیشــتر ســفالها
دارای پوشــش گلــی هســتند (جــدول  .)4اشــکال عمــدهی ســفالهای ایــن دوره عبارتنــداز:
ف کــروی بــا گــردن کوتــاه ،انــواع کاسـهها و فنجانهــا.
ظــروف بــا دیــوارهی مقعــر و ظــرو 

توالی گاهنگاری هوراند

براســاس مطالعـهی ســفالهای حــوزهی هورانــد ،چهــار دورهی اصلــی ســکونت در فاصلـهی
زمانــی هــزارهی ششــم تــا چهــارم قبلازمیالد قابل تشــخیص اســت کــه عبارتنــد از :دورهی گذار
از نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم ،مسوســنگ قدیــم (دالمــا) ،مسوســنگ میانــی و
جدیــد ( Iپیزدلــی) و مسوســنگ جدیــد  IIو  IIIکــه درادامــه بــه آنهــا پرداختــه میشــود.

دورهی گذار از نوسنگی به مسوسنگ (حسنلو )X

دورهی مسوســنگ در شــمالغرب ،دارای ابهامات و پیچیدگیهای فراوانی اســت .براساس

سیر تطور فرهنگی منطقهی قرهداغ درخالل هزارههای...

مطالعــات قبلــی در شــمالغرب ایــران و بهویــژه درجنــوب دریاچـهی ارومیــه ،بیــن دورههــای
حاجیفیــروز و دالمــا وقفـهای  400ســاله وجــود دارد ( .)Voigt, 1983: 349بهگونـهای کــه در
گاهنــگاری ایــن منطقــه پس از دورهی نوســنگی متأخر ،دورهی مسوســنگ میانه را همزمان
بــا دالمــا ذکــر کردهانــد .امــا مطالعــات اخیــر در شــمالغرب ایــران میتواننــد ایــن فاصلـهی 400
ســاله را در جــدول گاهنــگاری شــمالغرب ایــران ُپــر کننــد .اســتنباط اولیــه براســاس مطالعـهی

ردیف

رنگ مغز سفال

3

4
5

6

7

کمر قیه لروم

نولی ِیر آیدینلو
ََ
کله کویر

کاالوالر ارنان

قمیشدی باغ ماللی

قرمز

قرمز

قرمز

آجری

شاموت

2

شن ریز و
گیاهی
شن ریز و
گیاهی
شن ریز و
مواد آلی
شن ریز و
گیاهی
شن ریز و
گیاهی

ساخت

حاجی قاال سی
آجری

مواد آلی

دستساز

ناقص

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

ناقص

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

کافی

دستساز

ناقص

پوشش

پوشش گلی

گلی آجری

آجری

پوشش

پوشش گلی

گلی آجری

آجری

پوشش

پوشش گلی

گلی قرمز

قرمز

پوشش

پوشش گلی

گلی قرمز

قرمز

آجری

8

9

10

11

12

شاهلیخ صدی بیلی

محوطه  1آت درسی

محوطه  2آت درسی

بااللی قابا ممیشلی

آال گم ویق

قرمز

قرمز

قرمز

قرمز

قرمز

گیاهی
مواد آلی
شن ریز و
گیاهی

مواد آلی

شن ریز و
گیاهی

قوبول درسی پیشتو
13

آجری

شن ریز و کاه

و زمینه

ــ

ــ ـ

ــ

ــ ـ
سیاه بر

نقاشی

نقاشی

زمینه قرمز

گلی قرمز

قرمز

نقاشی

پوشش

پوشش گلی

گلی آجری

آجری

صیقل

ــ

نخودی

کنده

پوشش

پوشش گلی

گلی قرمز

قرمز

پوشش

پوشش گلی

گلی قرمز

قرمز

پوشش

پوشش گلی

نقش

گلی قرمز

قرمز

استامپی

ــ

ــ

ــ

نقاشی

پوشش
گلی قرمز
پوشش
گلی آجری
پوشش

پوشش گلی

گلی آجری

آجری

8

ــ

صیقل

ــ ـ

صیقل

ــ ـ

صیقل

بدنه
لبه

ــ ـ

ــ

نقش قرمز
روی آجری

ــ ـ

مقایسه با محوطههای
همجوار (با ذ کر ماخذ)
Abedi, 2014: 110

دالما
دالما

Henrikson, 1983: 397

بدنه
لبه

دالما

Abedi et al., 2014: 111

بدنه

زمینه آجری

زمینه قرمز

گلی

لبه

بدنه

پوشش

پوشش گلی

شکل

سیاه بر

پوشش گلی

نقش

گاهنگاری

لبه

صیقل و

نخودی
شن ریز و

رنگ نقش

سیاه بر

پوشش
مواد آلی

تز یئنا ت

کول تپه مرادلو

آجری

شن ریز و

دستساز

ناقص

بیرونی

درونی

جــدول  .2ســفالهای دورهی مسوســنگ قدیــم
(دالمــا) هورانــد (نگارنــدگان.)1396 ،

دوره

1

مکان باستانی

پخت

نوع و رنگ پوشش

33

Henrikson, 1983: 279
دالما

بدنه

دالما

لبه

دالما

Abedi et al., 2014: 110

Henrikson, 1983: 228

بدنه
بدنه

لبه
بدنه
لبه

دالما
Tonoike, 2009: 44
دالما
دالما

Hamlin, 1975: 126

بدنه
بدنه

پایه
بدنه

دالما

Abedi, 2014: 110
دالما
Abedi et al., 2014:110

بدنه

لبه
بدنه

دالما
Henrickson, 1983: 226
دالما
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جــدول  .3ســفالهای دورهی مسوســنگ میانــی
(پیزدلــی) هورانــد (نگارنــدگان.)1396 ،

ردیف

رنگ مغز سفال

کاالوالر ارنان

شاموت

4

نولی ِیر آیدینلو

ساخت

3

حاجی قاال سی

پخت

دستساز

کافی

دستساز

ناقص

نخودی

شن ریز و کاه

دستساز

ناقص

آجری

شن ریز و کاه

دستساز
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لبه
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لبه
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1

مکان باستانی

مقایسـهای ســفالهای هورانــد بــا مناطــق همجــوار ،نشــانگر همزمانــی محوطههــای هوراند با
ـرق دور آذربایجان اســت.
اواخر فرهنگ حاجیفیروز (حســنلو  )Xو گســترش و آن در نواحی شـ ِ
موضــوع گســترش ایــن فرهنــگ در جهــت شــمال منطقـهی آذربایجــان تــا حــوزهی ارس
ً
را ســابقا مــارت مطــرح کــرده بــود ( .)Mellaart, 1975بــر ایــن مبنــا ،جهــت تعییــن محــدوده
گســترش ایــن فرهنــگ در شــمالغرب ایــران ،بــه مقایســهی فــرم و تکنیــک ســفالهای
منطقـهی هورانــد بــا ســفالهای بهدسـتآمده از مناطــق شــرقی و غربــی هورانــد میپردازیــم.
در محوطههــای َد َوگوزخــوی ،کولتپ ـهی جلفــا ،تپــه الویــن و تپــه جلبــر ایــن ســفالها دیــده
میشــوند .بــر اســاس گــزارش کاوش و نمونههــای کربــن  14در َد َوگــوز ســفالهایی بــا تکنیک و
فــرم مشــابه هورانــد بهدسـتآمده اســت .ایــن ســفالها کــه در فرمهایــی نظیــر کاسـهی بــزرگ
َ
بــا دهانهبــاز ،فنجــان ،کــوزه بــا لبـهی برگشــته و گــردن کوتــاه هســتند کــه ذیــل دورهی د َوگــوز I
طبقهبندیشــده و بــر اســاس تاریخگــذاری نســبی و مطلــق ،بــازهی زمانــی  5400تــا  5000ق.م.
همزمــان بــا دورهی گــذار از نوســنگی بــه مسوســنگ بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت
( .)Abedi, 2017ایــن تاریــخ بــرای مجموعهســفالهای هورانــد هــم قابــلتعمیــم اســت .در
محوطـهی تپــه الویــن نیــز فرمهــای ســفالی نظیــر کاسـههای بــزرگ ،کاسـههای دارای انحنــا
در نزدیــک کــف و کوزههــا در الیههــای تحتانــی (نوســنگی) بهدســتآمده اســت (Hejebri
 .)Nobari et al., 2012دورهی نوســنگی در تپــه الویــن بــا اســتناد بــه جدول گاهنگاری مری
ویــت و دایســون بــه دورهی نوســنگی متأخــر (هــزارهی ششــم قبلازمیــاد) منتســب شــده و
بهتوالــی زمانــی بیــن دورهی نوســنگی بــه مسوســنگ اشــاره نشــده اســت (Binandeh et al.,
 .)2012بــهایــنترتیــب ،ایــن شــکاف تاریخــی کــه بیــن نوســنگی متأخــر و آغــاز مسوســنگ
در جــدول گاهنــگاری ویــت و دایســون بهچشــم میخــورد ،در ایــن محوطــه همچنــان
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سیر تطور فرهنگی منطقهی قرهداغ درخالل هزارههای...

باقیمانــده اســت .از ســوی دیگــر ،ســفالهای الویــن از نظــر تکنیــک و فــرم مشــابهتهایی
را بــا ســفالهای گــذار از نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم ( 5000-5400ق.مَ ).د َوگــوز
دارنــد کــه در فاصلـهی نزدیکــی از الویــن واقعشــده اســت .در تپــه جلبــر ،ســفالهای خشــن بــا
پوشــش نخــودی ،قرمــز و نارنجــی بــا نقــوش قهــوهای تیــره ،بــا پخــت ناقــص و شــاموت شــن
درشــت آمیختــه بــه کاه بهدسـتآمده کــه آنهــا را بــه دورهی نوســنگی نســبت دادهانــد (رزاقــی
و فهیمــی)1383 ،؛ امــا بررســی تطبیقــی ایــن ســفالها بــا نمونههــای مشــابه بهدسـتآمده از
َد َوگــوز در غــرب دریاچ ـهی ارومیــه نشــان میدهــد کــه ایــن ســفالها بهلحــاظ تکنیــک ،فــرم
(کاسـههای بــزرگ بــا دهانـهی بــاز و کاسـههایی بــا برآمدگــی نزدیــک کــف) و تزییــن (منقــوش
بــا نقــوش هندســی) در محــدودهی زمانــی گــذار از نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم قــرار
میگیرنــد .در بخــش شــرقی هورانــد ،تنهــا دو محوطــه در دشــت اردبیــل (قوشــاتپه شــهریری
و ایدیــر تپــه) ســفالهای نوســنگی متأخــر را دارا هســتند کــه در ادامــه بــه آنهــا میپردازیــم.
مطالعهی ســفالهای شــاخص قوشــاتپه شــهریری در دشــت اردبیل از دو منظر فرم و تکنیک
نشــان داد کــه فرمهــای کاس ـههای بــزرگ ،کاس ـههایی بــا برآمدگــی نزدیــك بــه كــف ،کاســه
بــا کــف مقعــر و کاس ـههای بــا بدن ـهی منحنــی از شــاخصههای فرهنــگ نوســنگی متأخــر در
ایــن محوطــه اســت و بیانگــر آن اســت کــه در ایــن محوطــه بیــن دورههــای حاجیفیــروز و دالمــا
(اواخــر نوســنگی و گــذار آن بــه مسوســنگ قدیــم) پیوســتگی زمانــی وجــود دارد (درخشــی و
همــکاران .)21 :1387 ،آنالیــز حرارتســنجی ســفالها نیــز نشــان میدهــد دورهی نوســنگی در
قوشــاتپه را میتــوان درســدهی انتهایــی هــزارهی ششــم تــا اوایــل هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد
در نظــر گرفــت کــه میتوانــد خــأ زمانــی بیــن فرهنــگ حاجیفیــروز و دالمــا درحوضـهی جنــوب
ردیف
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دریاچـهی را ُپــر کنــد (همــان .)24 :در کاوش تپــه ایدیــر دشــت مغــان نیــز از الیههــای نوســنگی
آن کاســههای بســیار بــزرگ بــا لبــهی ســاده و ظــروف بــزرگ بــا برآمدگــی در نزدیکــی کــف
بهدسـتآمده کــه آنهــا را در ذیــل دورهی نوســنگی طبقهبنــدی کردهانــد (حصــاری و اکبــری،
 .)1384ایــن تاریخگــذاری نشــانگر ایــن امــر اســت کــه همچنــان مبنــا و اســاس تاریخگــذاری
محوطــه ،جــدول گاهنــگاری ویــت و دایســون بــوده و لــذا وجــود شــکاف تاریخــی بین ایــن دوره
ً
و دورهی بعــد (دورهی مسوســنگ) کامــا قابــل پیشبینــی اســت .مطالع ـهی ســفالهای
ایــن محوطــه نشــان داد کــه بایــد در تاریخگــذاری ایــن محوطــه نیــز بازنگــری شــود .ســفالهای
ایدیــر تپــه از نظــر تکنیــک و فــرم بــا ســفالهای اواخــر نوســنگی و شــروع مسوســنگ قدیـ ِـم
محوطههــای هورانــد ،قوشــاتپهَ ،د َوگــوز و الویــن مشــابهتهای زیــادی را نشــان میدهنــد.
در مجمــوع نزدیکتریــن و بیشــترین تشــابهات بــا محوطههــای هورانــد ،هــم از نظــر فــرم و
هــم تکنیــک ســفال را میتــوان در محوطههــای قوشــاتپه ،ایدیرتپــهَ ،د َوگــوز و الویــن مشــاهده
کــرد .بهنظــر میرســد براســاس مطالعــه تطبیقی ســفالها و همچنیــن تاریخگذاریهای مطلق
بهدسـتآمده از شــمالغرب ایــران ،محوطههایــی نظیــر َد َوگــوز Iا( ،)Abedi, 2017کولتپــه
IXا( ،)Abedi, 2017تپــه الویــن ( ،)Hejebri Nobari et al., 2012تپــه جلبــر (رزاقــی و
فهیمــی )1383 ،در غــرب دریاچــهی ارومیــه و قوشــاتپه شــهریری (درخشــی و همــکاران،
 ،)1387ایدیــر تپــه (حصــاری و اکبــری )1384 ،و هورانــد در شــرق دریاچـهی ارومیــه (جــدول
 )2بــا دارا بــودن آثــار متعلــق بــه دورهی گــذار از نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم (-5400
 5000ق.م ).میتواننــد ایــن فاصلـهی  400ســاله بیــن ایــن دو دوره را که در گاهنگاری گذشــته
ویــت و دایســون وجــود داشــته اســت و مــا آن را دورهی گــذار مینامیــمُ ،پر کنند .شــواهد ســفالی
هورانــد ،نیــز نمایانگــر ارتباطــات گســتردهی فرهنگی-اجتماعــی آن بــا محوطههــای پیرامــون
دریاچـهی ارومیــه اســت (جــدول .)5

مسوسنگ قدیم (دورهی دالما-حسنلو )IX

گاهنــگاری و منشــاء ســنت ســفالی دالمــا موضــوع بحــث زیــادی بــوده اســت .مطالعــات قبلــی
ً
عمدتــا ســنت دالمــا را در منطقــهی شــمالغرب ایــران در نیمــهی دوم هــزارهی پنجــم
قبلازمیــاد تاریخگــذاری نمــوده و تنهــا یــک نمونــهی تاریخگــذاری مطلــق ()4215 ± 84
بــرای دورهی دالمــا توســط هملیــن ارائــه شــده اســت .بــرای ایــن دوره کــه در جــدول گاهنــگاری
شــمالغرب ایــران حســنلو  IXشــناختهشــده اســت ( ،)Voigt & Dyson, 1992بــر اســاس
گاهنگاریهــای نســبی و مطلــق ،تاریخهــای گوناگونــی ارائــهشــده اســت .ایــن ســنت در
شــمالغرب بیــن  4000-5000ق.م )Hamlin, 1975( .یــا هــزارهی پنجــم (هــول:1381 ،
100؛  )Solecki & Solecki, 1973تاریخگــذاری شــده اســت .دو جریــان بــرای گســترش
دالمــا امکانپذیــر اســت؛ نخســت ،میتــوان آنرا بهعنــوان یــک فرهنــگ بیگانــه کــه از خــارج
بــه منطقــهی شــمالغرب وارد شــده دانســت؛ و دوم ،میتــوان آنرا ادامــهی فرهنگهــای
بومــی (حاجیفیــروز) تصــور کــرد .در اینخصــوص بهنظــر میرســد کــه دالمــا در حوضــهی
آبریــز دریاچ ـهی ارومیــه در شــمالغربی ایــران بهصــورت محلــی و در نتیج ـهی ســیر تطــوری
فرهنگهــای قبلــی ،بدونوقفــه پــس از نوســنگی متأخــر (حاجیفیــروز) شروعشــده اســت.
براســاس تاریخنــگاری رادیوکربــن ،نیمـهی اول هــزارهی پنجم قبلازمیالد همزمان بــا دورهی
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مسوســنگ میانــه را بــرای فرهنــگ دالمــا پیشــنهاد میدهنــد (.)Voigt & Dyson, 1992
تاریخگذاریهــای جدیــد کربــن  14از َد َوگــوز  IIبــرای ســنت دالمــا نیــز تاریخــی در حــدود -5000
 4500قبلازمیــاد را ارائــه میدهــد ( .)Abedi et al., 204ایــن امــر نشــان میدهــد دورهی
دالمــا بدونوقفــه پــس از حاجیفیــروز شــروعشــده اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه کاوشهــای َد َوگــوز
تاریخهــای پیشــنهاد شــده  3700-4100ق.م .بــرای فرهنــگ دالمــا در منطقـهی شــمالغرب
نادرســت بــوده و بایســتی مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گیرنــد.
در الیههــای تحتانــی «علی كمك تپهســی» در جنــوب قفقــاز (Chataigner et al., 2006:
 ،)381محوطههــای شــوموتپه اســتبكارانباخ ،ایالنلــی تپــه ،گویتپــه ،كولتپـهی نخجــوان
و دیگــر محوطههــای دشــت مغــان و بخشهــای شــرقی جمهــوری آذربایجــان و طبق ـهی I
شوالوریســگودا در گرجســتان (علیــزاده و آذرنــوش )1382 ،نیــز ســفال فشــاری دالمــا یافــت
ً
شــده اســت .اخیــرا در محوطههــای ســیونی در جنوبغربــی تفلیــس و محوط ـهی تســوپی
ل مقایســه بــا
در درهی بنوشــا ،ســفالهای فشــاری و دارای نقــش كنــده یافــت شــده كــه قاب ـ 
ســفال دالمــا هســتند ( .)Kiguradze & Sagona, 2003: 88بــر اســاس نمونههــای کربــن
 14از دو محوطــه َد َوگــوز  IIو کولتپــه  VIIIســفالهای بــا تکنیــک و فــرم و تزییــن دالمایــی،
متعلــق بــه  4500-5000ق.م .هســتند ( .)Abedi et al., 2014; Abedi, 2017بهلحــاظ
تکنیکــی و تزیینــات ،ســطح ســفالهای دالمایــی هورانــد بــه روشهــای منقــوش ،کنــده،
اســتامپی و افــزوده ،تزییــنشــده اســت .براســاس مطالعــات تطبیقــی بــا ســفالهای َد َوگــوز
میتــوان تاریــخ  4500-5000ق.م .را بــرای فرهنــگ دالمــا در ایــن منطقــه پیشــنهاد کــرد .در
مجموع ـ ه ســفالهای دالمایــی بهدس ـتآمده از بســتانآباد ،ســفالهایی بــا تکنیــک ســفال
فشــاری و بــا پوشــش غلیــظ قرمــز دالمایــی بهدس ـتآمده کــه تاریــخ مشــخصی بــرای آن ذکــر
نشــده اســت (والیتــی .)1385 ،همچنیــن در تپــه الویــن نیــز ســفالهای منقــوش دالمایــی بــا
پوشــش غلیــظ قرمــز بهدســتآمــده کــه هملیــن آنهــا را بــا توجــه بــه گاهنگاریهــای گذشــته
در بــازهی زمانــی  4500-5000ق.م .تاریخگــذاری کردهاســت ()Binandeh et al., 2012؛
درحالیکــه بررســی ســفالهای بســتانآباد و محوطـهی الویــن از نظــر تکنیــک و فــرم و تزییــن
ل ایــن محوطههــا شــباهت زیــادی بــا نمونههــای مشــابه هورانــد،
نشــان میدهــد کــه ســفا 
کولتپــه و َد َوگــوز دارنــد .بنابرایــن میتــوان در گاهنــگاری ایــن محوطههــا بازنگــری کــرد و بــا
توجــه بــه تاریخگذاریهــای اخیــر کــه از کولتپــه جلفــا و َد َوگــوز در اختیــار اســت ،تاریــخ -5000
 4500ق.م .را بــرای فرهنــگ دالمــا در ایــن محوطههــا درنظــر گرفــت .در تپه جلبر ،ســفالهای
ظریــف بــا پوشــش قرمز ،شــاموت کاه و ســطح صیقلــی بهدسـتآمده (رزاقی و فهیمــی)1383 ،
کــه مطالع ـهی مقایس ـهای بــا نمونههــای مشــابه از الویــن و َد َوگــوز نشــان از همســانی آنهــا
در تکنیــک و تزییــن (نقــوش دالمایــی و پوشــش غلیــظ قرمــز) بــا ســفالهای دالمــا دارد .در
بخــش شــرقی هورانــد ،در محوطـهی قوشــاتپه شــهریری در دشــت مشکینشــهر ،ســفالهایی
بانقــوش کنــده و نقاشــی بهدس ـتآمده کــه آنهــا را ذیــل دورهی  2Bقــرار دادهانــد و برخــی از
نقــوش را دالمایــی دانســتهاند (هژبرینوبــری و پــور فــرج .)1385 ،امــا دوره و تاریــخ مشــخصی
بــرای آنهــا ذکــر نشــده اســت .از ســویی دیگــر ،در ایدیــر تپــه نیــز ســفالهایی بــا تزییــن افــزوده
و منقــوش دالمایــی بهدسـتآمده کــه تحتعنــوان ســفالهای دورهی تحــول بیــن نوســنگی
بــه نوســنگی  Aنامگــذاری شــده اســت (حصــاری واکبــری .)1384 ،مطالعـهی ایــن ســفالها
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نشــان میدهــد کــه الزم اســت در تاریخگــذاری ایــن ســفالها بازنگــری گــردد .ایــن ســفالها
از نظــر تکنیــک ،فــرم و تزییــن مشــابه ســفالهای دالمایــی بهدســتآمده از منطقــهی
شــمالغرب ایــران و همچنیــن محوط ـهی شوالوریســگودا در گرجســتان میباشــند (علیــزاده
و آذزنــوش .)9 :1382 ،درمجمــوع ،بــر اســاس تاریخگذاریهــای مطلــق اخیــر ،دورهی دالمــا
در کولتپ ـهی جلفــا و َد َوگــوز و همچنیــن گاهنــگاری نســبی محوطههــای هورانــد ،قوشــاتپه
شــهریری ،ایدیــر تپــه ،بســتانآباد ،تپــه الوین و تپه جلبــر ،میتــوان دورهی دالما را بیــن -5000
 4500ق.م .تاریخگــذاری کــرد (جــدول .)5

مسوسنگ میانی و جدید /1دورهی پیزدلی

در اواســط هــزارهی پنجــم یــا کمــی پــساز آن ،فرهنــگ پیزدلــی بهتدریــج در سراســر مناطــق
جنوبــی ،غــرب و شــمالی حوض ـهی آبریــز دریاچ ـهی ارومیــه جایگزیــن فرهنــگ دالمــا شــد.
بقایــای ایــن دوره از تپههــای پیزدلــی ،حســنلو ،حاجیفیروز ،یانیقتپــه ،تپه گیجلر و گویتپه
 Nو  Mبهدسـتآمده اســت ( .)Voigt & Dyson, 1992دورهی مسوســنگ میانی و جدید
( 1پیزدلــی) در جــدول گاهنــگاری شــمالغرب ایــران بــا عنــوان کلــی حســنلو VIIIمعرفیشــده
اســت ( .)Voigt & Dyson, 1992متأســفانه درخصــوص گاهنــگاری ایــن دوره ابهامــات
زیــادی وجــود دارد ،از ایــن دور ه تعــداد معــدودی تاریــخ مطلــق وجــود دارد کــه اغلــب اواخــر
هــزارهی پنجــم و اوایــل هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد را پیشــنهاد میدهند .براســاس دادههای
تپ ـهی پیزدلــی و توالــی آن ،مــری ویــت و رابــرت دایســون انتقــال از دورهی دالمــا بــه پیزدلــی
را بــدون هیــچ وقف ـهای پیشــنهاد کردهانــد و اذعــان داشــتند کــه فرهنــگ پیزدلــی بهصــورت
محلــی گســترشیافته و بهلحــاظ زمانــی میتــوان آنرا بیــن  3800-4500ق.م .تاریخگــذاری
کــرد ( .)Voigt & Dyson,1992کشــفیات اخیــر در شــمالغرب ایــران ،اطالعــات جدیــدی در
مــورد فرهنــگ پیزدلــی ارائــه داد و مشــخص نمــوده کــه دورهی حســنلو VIIخــود بــه چنــد زیــر
دوره تقســیم میشــود کــه دورهی پیزدلــی بخشــی از آن اســت .تاریخگذاریهــای کربــن 14
اخیــر در کولتپـهی جلفــا VIIا( )Abedi et al., 2014و َد َوگــوز IIIا( )Abedi, 2017بههمــراه
تاریخگــذاری پــروژهی حســنلو VIIIا( ،)Danti et al., 2004گاهنــگاری جامعــی بــرای دورهی
پیزدلــی ارائــه داده اســت.
در کاوشهــا و بررســیهای اخیــر کــه در شــمالغرب ایــران صورتگرفتــه ،گاهنــگاری
جدیــدی از دورهی پیزدلــی ارائهشــده اســت .از ایـنرو ،جهــت تدقیــق گاهنــگاری ارائهشــده الزم
اســت بــه مطالع ـهی تطبیقــی ســفالهای هورانــد بــا ســفالهای بهدس ـتآمده از کاوشهــای
جدیــد در مناطــق شــرقی و غربــی هورانــد بپردازیــم .همانگونــه کــه پیشتــر ذکــر آن رفــت ،در
َ
بخش غربی هوراند ،براســاس گزارش کاوش و نمونههای کربن  14از دو محوطهی د َوگوز III
و کولتپـهی  VIIســفالهای دورهی پیزدلــی ،تاریخــی در حــدود  4200 - 4500ق.م .را شــامل
میشــوند ( .)Abedi et al., 2014; Abedi, 2017بهلحــاظ مشــابهتهای تکنیکــی و فــرم،
میتــوان همیــن تاریــخ را بــرای ســفالهای ایــن دوره در هورانــد نیــز در نظــر گرفــت .ســفالهای
پیزدلــی بهدس ـتآمده از تپــه الویــن براســاس گاهنــگاری یانــگ و دایســون در حــدود -3900
 3200ق.م .تاریخگــذاری شــدهاند ()Binandeh et al., 2012؛ درحالیکــه بررســی ســفالهای
بســتانآباد و الویــن از نظــر تکنیــک و فــرم نشــان میدهــد کــه ســفالهای ایــن دو محوط ـه
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شــباهت زیــادی بــا نمونههــای هورانــد ،کولتپــه و َد َوگــوز دارنــد .از ایـنرو میتوان همــان بازهی
زمانــی  4200-4500ق.م .را بــرای دورهز پیزدلــی در ایــن محوطههــا درنظــر گرفــت .در تپــه
جلبــر ،ســفالهای نخــودی بــا شــاموت شــن و نقــوش ســیاه و قهــوهای تیره بهدســتآمده اســت
(رزاقــی و فهیمــی .)1383 ،مطالعــات تطبیقی این ســفالها بهلحاظ تکنیــک و تزیین (نقوش
هندســی مــورب در زیــر لبــه) نشــانگر شــباهت بســیار بــا ســفالهای پیزدلــی (نقــوش مشــکی بــر
زمین ـهی نخــودی )5بهدس ـتآمده از َد َوگــوز و کولتپ ـهی جلفــا اســت.
در بخــش شــرقی هورانــد ،در محوطـهی قوشــاتپه شــهریری در دشــت اردبیــل ،هیچگونــه
داده فرهنگــی از دورهی پیزدلــی شناســایی نشــده اســت .ســفالهای مکشــوف از ایدیــر تپــه
نیــز کــه ســفالهای دورهی نوســنگی  Aنامگــذاری شــده (حصــاری و اکبــری )1384 ،بــا توجــه
بــه مشــابهتهای تکنیکــی و فــرم میتوانــد از نــوع ســفالهای پیزدلــی (منقــوش ســیاه بــر
نخــودی) تلقــی گــردد و تاریــخ  4200-4500ق.م .را بــرای آنهــا پیشــنهاد نمــود (جــدول .)5

مسوسنگ جدید  2و 3

در حالحاضــر ،دورهی مسوســنگ جدیــد  IIو ( IIIســفالهای کاهرو /شــاموت کاه ) ،در
درک مــا از توالــی زمانــی در شــمالغرب ایــران شــکافی ایجــاد کردهانــد .ایــن دوره در جــدول
گاهنــگاری ایــن منطقــه دارای وقفــه اســت و بههمیــن دلیــل نمیتوانــد دیــدگاه روشــنی
دربــارهی زمــان دقیــق حســنلو ( VIIIپیزدلــی) و ( VIIیانیق) ارائــه کنــد (;Henrikson, 1983
 .)Voigt & Dyson, 1992همانگونــه كــه کاوشهــا و مطالعــات پیشــین بازگــو میکننــد،
حســنلو  VIIIتــا  ،VIIیــك دورهی زمانــی هزارســاله را دربــر میگیرنــد ،امــا نكتـهی اساســی در
ایــن زمینــه ،وجــود دورههــای پیزدلــی و یانیــق (كــورا-ارس  )IIاســت کــه خــود دارای زوایــای
تاریــک بســیاری اســت؛ چراكــه براســاس مطالعــات و کاوشهــای جدیــد مشــخص گردیــده كــه
ً
احتمــاال چندیــن زیــردوره در میــان حســنلو  VIIIو  VIIوجود داشــته اســت .تاریخگــذاری کربن
 14جدیــد از کولتپـهی جلفــا و َد َوگــوز مشــکل مسوســنگ جدیــد در شــمالغرب ایــران را حــل
نمــوده و آنرا بــه دو دورهی اصلــی تقســیم کــرده اســت :پیزدلــی LC1/کولتپــه َ ،VIIد َوگــوز
 4200-4500( IIIق.م ).و ســفالهای کاهرو /شــاموت کاه ،LC 2-3/کولتپــه ،VIB-VIA
َد َوگــوز  3700/3600-4200( IVق.م .).کاوشهــای اخیــر درخصــوص دوران مسوســنگ در
قفقــاز جنوبــی ،آناتولــی شــرقی و شــمال بینالنهریــن نیــز همیــن تاریــخ را (حــدود -4100/4000
 3600ق.م ).بــرای ایــن دوره تأییــد کردهانــد .ایــن مرحلــه در محوطههایــی نظیــر کارا تپــه،
زیرینکلــی تپــه ،شورســو تپــه ،بومــرو ســوروچک ،کامیــل تپــه ،اوچــار تپه ســی ،لیال تپــه و آلچان
تپــه در قفقــاز ( )Baxaliyef, 2010اوچــوالر ،خلــج ،دامالمــا و محوطههــای آرانیســی ،آراپلــوس
گــورا ،بریــکل دیبــی و ســیونی در گرجســتان و همچنیــن در محوطـهی علیکمــک تپهســی در
جمهــوری آذربایجــان نیــز شناساییشــده اســت (.)Kiguradze, 2000: 322
ســفالهای بهدس ـتآمده از دورهی مسســنگ جدیــد در هورانــد از نظــر رنــگ و کیفیــت
ً
غالبــا مشــابه ســفالهای قبــل هســتند؛ امــا از نظــر تکنیکــی ،شــاخصهی ایــن ســفالها وجــود
اثــر کاه بــر روی ســطح ظــروف اســت کــه طــی فرآینــد پخــت ایجــاد شــده اســت .در ایــن فرآینــد
ل بهدلیــل ســوختن کاه هنــگام پخــت عالئــم منفــی ایجــاد میشــود .فــرم
بــر روی ســطح ســفا 
ظــروف ایــن دوره بیشــتر ظــروف بــا دیــوارهی مقعــر و ظروفکــروی بــا گــردن کوتــاه و انــواع
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جــدول  .5جــدول گاهنــگاری شهرســتان هورانــد
(نگارنــدگان.)1396 ،

ل میباشــند .ایــن
کاســهها هســتند .نقاشــی و نقــش کنــده از رایجتریــن تزیینــات در ســفا 
ســفالها بهلحــاظ فــرم ،تکنیــک و تزییــن شــباهت زیــادی بــا نمونههــای َد َوگــوز  IVو کولتپــه
 ،VIواق ـعدر بخــش غربــی هورانــد دارنــد؛ بنابــر ایــن میتــوان تاریخــی بیــن /3700 -4200
 3600ق.م .را بــرای ایــن دوره در هورانــد درنظــر گرفــت .از دیگــر محوطههــای واق ـعدر غــرب
هورانــد محوط ـهی کهنــه پاســگاه تپهســی اســت کــه ســفالهای کاهرو بهدس ـتآمده از آنرا
براســاس تاریخگــذاری کربــن  14در بــازهی زمانــی  3787-3955ق.م .تاریخگــذاری کردهانــد
( .)Maziar, 2010از محوط ـهی بســتانآباد ســفالهای کاهرو بهدس ـتآمده ،امــا متأســفانه
بافتــار باستانشــناختی آن بــدون تاریخگــذاری باقیمانــده اســت (والیتــی .)1385 ،براســاس
مشــابهتهای گونهشــناختی میتــوان تاریــخ  3600/3700 -4200ق.م .را بــرای آنهــا نیــز
درنظــر گرفــت .در تپــه الویــن ســفالهای دورهی  LC2-3شناســایی نشــده اســت (Binandeh
 .)et al., 2012در بخش شــرقی هوراند ،در محوطهی قوشــاتپه شــهریری ،ســفالهای کاهرو
بهدســتآمده کــه آنهــا را تحتعنــوان «ســفالهای دورهی  2الــف» (گــذار از مسوســنگ
بــه شــکلگیری فرهنــگ مــاورا قفقــاز قدیــم) طبقهبنــدی کردهانــد (هژبرینوبــری و پورفــرج،
)1385؛ امــا تاریــخ مشــخصی بــرای آنهــا ذکــر نشــده اســت .در ایدیــر تپــه نیــز ســفالهای کاهرو
بهدســتآمده کــه مشــابه نمونههــای دیگــر در ســایر مناطــق شــمالغرب ایــران هســتند.
درمجمــوع ،بــا توجــه بــه مقایسـهی تطبیقــی ســفالهای ایــن دو محوطــه بــا هورانــد ،میتــوان
تاریخــی برابــر بــا اواخــر هــزارهی پنجــم تــا اواســط هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد را بــرای آنهــا
پیشــنهاد کــرد (جــدول .)5
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منطق ـهی هورانــد ،در اصــل خاســتگاه یــك ســنت ســفالی جدیــد عصــر نوســنگی در ناحی ـهی
كوهســتانی شــرق دریاچـهی ارومیــه اســت .ایــن منطقــه بیشــترین تأثیــر و تأثــر را از حوضـهی
دریاچـهی ارومیــه پذیرفتــه اســت .براســاس شــواهد باستانشــناختی بهدسـتآمده از هورانــد،
بیــن فرهنگهــای ســفالی نوســنگی و مسوســنگ قدیــم (دالمــا) ایــن دو منطقــه همســانی و
همگرایــی وجــود دارد .ایــن ســخن بــدان معنــی اســت کــه مــی تــوان تــداوم ســنتهای بومــی
فرهنگــی را در حــوزهی هورانــد مشــاهده نمــود و چنیــن اســتنباط نمــود کــه ســنت ســفالی دالمــا
در نتیجـهی طبیعــی تطــور فرهنگــی در درون خــود منطقــه تکامل یافته اســت؛ اما ســنت دالما
تغییــرات اساســی را در فرهنــگ نخســتین هورانــد ایجــاد ننمــوده اســت .پایان نوســنگی هوراند
را میتــوان ربــع اول هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد تخمیــن زد .در ایــن زمینــه ،نتایــج گاهنــگاری
َد َوگــوز (كــه مــرز بیــن نوســنگی و مسوســنگ در آن  5000-5400ق.م .محاســب ه شــده) ،نیــز

سیر تطور فرهنگی منطقهی قرهداغ درخالل هزارههای...

میتوانــد بــرای پایــان نوســنگی بخشهــای شــرقی آذربایجــان (منطق ـهی هــوران) درنظــر
گرفتــه شــود؛ بــهاینترتیــب میتــوان خــأ زمانی بین فرهنــگ حاجیفیــروز و دالمــا در حوضهی
جنــوب دریاچــه را ُپــر نمــود .از ســویی منطقـهی هورانــد بــا دارا بــودن شــواهد فرهنگــی مســتمر
از اواخــر نوســنگی تــا شــروع کــورا-ارس ،میتوانــد توالــی گاهنــگاری جدیــدی بــرای تکمیــل
گاهنگاریهــای بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران ارائــه نمایــد.
براســاس مطالعـهی دادههــای فرهنــگ مــادی کــه از هورانــد و مناطــق همجــوار بهدســت
آمــده ،وضعیــت پیشازتاریــخ منطقــه تــا حــدودی روشــن میگــردد و عالوهبــر تکمیــل و
بازنگــری جــدول گاهنــگاری ،میتــوان گســترش محوطههــای دوران مسوســنگ را در
منتهیالیــه بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران نشــانداد .بهعنــوان نتیجـهی نهایــی وضعیــت
توالــی فرهنگــی و گاهنــگاری در بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران را میتــوان بدینصــورت
ترســیم نمــود :دورهی انتقالــی نوســنگی متأخــر بــه مسوســنگ قدیــم ( 5400-5000ق.م،).
مسوســنگ قدیم/دالمــا ( 4500-5000ق.م ،).مسوســنگ جدیــد /1پیزدلــی (4200-4500
ق.م ).و مسوســنگ جدیــد  3700/3600-4200( 3-2ق.م .).بــر ایــن اســاس درمییابیــم
کــه در ایــن حــوزه ،توالــی گاهنــگاری بدونوقفـهای از اواخــر دورهی نوســنگی تــا پایــان دورهی
مسوســنگ جدیــد  2و  3جریــان داشــته و بهتدریــج در طــول هــزارهی چهــارم در شــمال
و جنــوب ،فرهنــگ مسوســنگ جدیــد  2و  )CFW( 3بهدلیــل گســترش فرهنــگ کــورا-
ارس تحتتأثیــر قرارگرفتــه و ســرانجام پــس از یــک دورهی همزیســتی ،فرهنــگ کــورا-ارس
جایگزیــن ایــن فرهنــگ شدهاســت.

سپاسگزاری

برخــود الزم میدانیــم ازجنــاب آقــای رضــا ســلمانپور و ســرکار خانــم ســیده زهرا ابطحیفروشــانی
بهخاطــر در اختیــار گذاشــتن دادههــای بررســی شهرســتان هورانــد تشــکر و قدردانی نماییم.

پینوشت
1. Late Chalcolithic 1 (LC1).
2. Late Chalcolithic 2-3 = LC 2-3
3. Chaff – Faced Ware = CFW
4. Chaff – Faced Ware
5. Black on Buff Ware
6. Chaff-Faced Ware

کتابنامه

 درخشــی ،حســن؛ هژبرینوبــری ،علیرضــا؛ فیروزمنــدی ،بهمــن؛ « ،1387گاهنگارینســبی ســفالهای قوشــاتپه شــهریری» ،پیــام باستانشــناس ،ســال پنجــم ،شــمارهی ،10
صــص.20 -32 :
 دوســتی ،حســین؛  ،1373نگاهــی بــه تاریــخ و جغرافیــای ارســباران ،تبریــز :انتشــاراتاحرار.
 حصــاری ،مرتضــی؛ ا کبــری ،حســن« ،1384 ،گــزارش گمانهزنــی تپــه ایدیــرشهــای باستانشناســی  ،4انتشــارات پژوهشــکده باستانشناســی
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