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چکیده

فرهنــگ حســونا یکــی از فرهنگهــای اولیـهی دوران روستانشــینی زا گــرس اســت کــه بعــد
از کشــف محوطـهی حســونا بهعنــوان یــک شــاخص بــرای ایــن دوران مطــرح گردیــد .ایــن
فرهنــگ ابتــدا در نواحــی شــمالی بینالنهریــن و ســپس در مناطــق دیگــری نظیــر ترکیــه و
شــمالغرب ایــران یافــت گردیــد .از شــروع الی ـهی  IIحســونا ســفال جدیــد آشــپزخانهای
بهنــام ســینیهای پوســتکنی یافــت شــد کــه بهدلیــل کاربــردی بــودن بهگونــهای
گســترده در مناطقــی بیــرون از مرزهــای فرهنــگ حســونا نیــز دیــده شــد .ایــن ســفال بــزرگ
و مســطح دارای کــف مقعــر و لبههایــی بــا شــیب مالیــم بــه خــارج و ســطح داخلــی پوشــیده
از برجســتگی یــا شــیارهای عمیــق و یــا ســوراخدار اســت .پــس از اینکــه در دشــتهای
همــدان نیــز بــا چنیــن نمونههایــی برخــورد شــد کــه شــباهتهای زیــادی بــا اینگونــه
ســفالها داشــت ،بــا روش پژوهــش کتابخان ـهای و میدانــی بــا رویکــرد توصیفی-تحلیــل
و بــا طــرح پرســشهایی دربــارهی شــیوه ارتبــاط شــرق زا گرسمرکــزی بــا بینالنهریــن و
ً
اینکــه اساســا از لحــاظ زیس ـتمحیطی ایــن دش ـتها میتوانــد منجــر بــه ایجــاد الگــوی
خــاص فرهنگــی متأثــر از فرهنــگ حســونا شــود؟ ایــن پژوهــش شــکلگرفت و بــا رویكــردی
بومشــناختی ،بــا فــرض اینکــه تشــابهات فرهنگــی ایــران و بینالنهریــن ،حداقــل در
نشــانههای عمومــی ،از مشــابهتهای زیس ـتمحیطی تأثیــر پذیرفتــه و اینکــه تغییــرات
فرهنگــی در وا كنــش بــه تغییــرات روابــط بومشــناختی خــود را نشــان میدهــد ،ادامــه
یافــت .وجــود ایــن نمونههــای مشــابه در دشــتهای همــدان ،میتوانــد شــواهدی از
نفــوذ فرهنگــی آن در حــدود هشــت ســدهی بعــد در منطقـهی شــرق زا گرسمرکــزی باشــد و
ایــن درحالیســت کــه شــواهد ایــن نفــوذ در مناطــق مرکــزی و غربیتــر زا گرسمرکــزی کمتــر
دیــده شــده و بــا یافتشــدن نمونههــای دیگــری در مناطــق شــرقیتر و شــمالیتر اســتان
همــدان ایــن بحــث شــکلگرفت کــه میتــوان یــک مســیر منحنــی بــزرگ از شــمال غــرب
ایــران بهســمت نواحــی مرکزیتــر و ســپس غــرب ایــران بــرای جابهجایــی ایــن تکنیــک
ســاخت ســفال پیشــنهاد داد.
کلیــدواژگان :حســونا ،ســفال سینیپوسـتکنی ،دشــت همــدان ،دورهی مسوســنگ،
شــرق زا گرسمرکــزی.

 .Iاســتادیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد همــدان

balmaki@iauh.ac.ir
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مقدمه

دشـتهای شــمالی الونــد در محــدودهی سیاســی شهرســتان همــدان ،مركز اســتان همدان،
در موقعیــت جغرافیایــی ΄ 48˚. 31طــول شــرقی و ΄ 34˚. 48عــرض شــمالی و ارتفــاع 1813
متــر از ســطح دریــا واقــع اســت (شــکل  .)1ایــن نواحــی در منطقـهی کوهســتانی غــرب کشــور
ایــران مرکــزی واقعشــده ،بهطوریکــه کوههــای غربــی
و در میــان ارتفاعــات زا گــرس و
ِ
و جنوبغربــی اســتان جــزو پیشکوههــای داخلــی زا گــرس بــوده و جهــت امتــداد آن از
شــمالغرب بــه جنوبشــرق اســت (مطیعــی .)1372 ،ایــن نواحــی کوهســتانی همــواره
محــل ارتبــاط شــرق و غــرب زا گــرس بــوده و تــا بــه امــروز یکــی از راههــای ارتباطــی اصلــی
کــه مرکــز فــات ایــران را بــه بینالنهریــن در گذشــته و عــراق کنونــی متصــل میکــرده
از ایــن مناطــق نیــز عبــور میکــرده اســت .دشــتهای ایــن مناطــق در گذشــته دارای
پوشــش گیاهــی مناســبتری بــوده ،ولــی امــروزه تحتتأثیــر بحرانهــای آبوهوایــی
و خشکســالی تدریجــی در حــال تغییــر چهــره بــه منطق ـهای خشــک بــا زمینهــای بایــر
اســت.

شــکل  .1موقعیــت دشــت همــدان و محوطههــای
مــورد اشــاره در مقالــه کــه دارای ســفالهایی
مشــابه تکنیــک ســفالهای حســونایی هســتند
(.)Google Map, 2018

از ســوی دیگــر ،پژوهشهــای مربــوط بــه دورهی مسوســنگ در دش ـتهای همــدان
نشــان از ایــن دارد کــه همزمــان بــا مرحلـهی گودیــن ( ،Xدورهی دالمــا) بــا افزایــش ترا كــم
یافتههــای ســفالی نســبت بــه دورههــای پیشــین هســتیم (بلمکــی .)1396 ،فرهنــگ
دالمــا همچنیــن بهعنــوان فرهنــگ غالــب دورهی مسوســنگ قدیــم و میانــه بهخوبــی
شــناخته شــده اســت و گســترش آن در مناطــق وســیعی از شــمالغرب و غــرب ایــران روشــن
اســت (مترجــم و شــریفی .)83 :1397 ،ایــن مهــم در مقایســه بــا اســتقرارهای ایــن مناطــق
و بینالنهریــن قابلتوجــه اســت؛ چرا کــه در میــان ایــن نمونههــای ســفالی ،نمونههــای
شــاخصی از ســفالهایی خشــن مشــابه ســفالهای مشــهور بــه سینیپوســتکنی کــه
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متعلــق بــه دوران انتقالــی نوســنگی بــه مسوســنگ در بینالنهریــن اســت ،مشــاهده
میشــود کــه ایــن مســأله میتوانــد شــواهدی از نفــوذ فرهنگــی حســونا در حــدود  8ســده
بعــد در منطق ـهی شــرق زا گرسمرکــزی باشــد.
فرهنــگ حســونا ،یکــی از فرهنگهــای اولیــهی روستانشــینی در زا گــرس بهشــمار
میآیــد .بعــد از کشــف و کاوش محوطــهی باســتانی حســونا در ســال (Lloyd; 1945
 )& Safar, 1945و معرفــی ســفالها و ســایر یافتههــای آن بــرای باستانشناســانی کــه
ً
عمدتــا بــه دوران روستانشــینی و موضوعاتــی ماننــد اســتقرار دائــم و تولیــد خــورا ک توجــه
داشــتند ،بهعنــوان یــک شــاخص مطــرح گردیــد ،بهطوریکــه کاوشهــای بعــدی نشــان
از گســترش گونههایــی از ســفال ایــن دوران بهنــام «ســینی پوس ـتکنی» (Husking tray
 )wareداشــت؛ ســفالی کــه ابتــدا در طبقــهی  IIحســونا و ســپس نمونههــای دیگــری
در محــدودهی شــمال عــراق ،ترکیــه ( )Yildrim & Gates, 2007: 283و ایــران یافــت
گردیــد .از جملـهی محوطههایــی کــه از ایــن نــوع ســفال در ایــران بهدســت آمــده میتــوان
بــه تپ ـهی حاجیفیــروز در نزدیکــی دریاچ ـهی ارومیــه اشــاره نمــود (Voigt, 1983: 101-
ً
 .)2کاوشهــا و بررســیهای بعــدی در غــرب ایــران کــه عمدتــا توســط باستانشناســان
غربــی انجــام شــده در گزارشهــای خــود بــه انــواع ســفالهای خشــن و ُپــرزدار اشــاره
نمودنــد ( )Young, 1969; Young & Levine, 1974و همینطــور گزارشهــای
شناســایی و بررســی نیــز زیرنظــر ســازمان میراثفرهنگــی اســتانهای همــدان و کرمانشــاه
انجــام گرفتــه کــه حجــم بیشــتر آنهــا مربــوط بــه دو ده ـهی اخیــر اســت .از برخــی از ایــن
گزارشهــا میتــوان بــه هرســین (مترجــم ،)1381 ،کنــگاور (محمدیفــر 1381 ،الــف)،
صحنــه (محمدیفــر 1381 ،ب) ،اشــاره کــرد؛ درحالیکــه نشــانههایی از همخوانــی
بــا ســفال سینیپوســتکنی در مــورد آنهــا اشــاره نشــده بــود ،امــا در یافتههایــی کــه در
نواحــی شــرقیتر منطقـهی زا گرسمرکــزی بهدســت آمــده شــباهت بســیار زیــادی بیــن ایــن
ســفالها مشــاهده شــد کــه در ناحیـهی وســیعی از دشـتهای همــدان ،بهــار و کبودراهنــگ
پرا کنــده اســت (بلمکــی و همــکاران1385 ،؛  ،)Balmaki & Niknami, 2012: 23-6کــه
در ایــن مقالــه بــه بررســی جزئیتــر آنهــا پرداختــه شــده اســت (شــکل  .)1ایــن ســفالها در
ً
قســمت داخلــی ُپرزهــای افــزودهای دارنــد کــه بســیار درشــت اســت و قطعــا بــرای کاربــرد
خاصــی بــر داخــل ایــن ظــروف اضافــه شــدهاند و شــاید کاربــردی هماننــد آنچــه کــه در مــورد
ســینیهای حســونایی مطــرح شــده ،وجــود داشــته اســت.
بنابرایــن بهمنظــور مطالعــهی بیشــتر یافتههــای شــبیه بــه سینیپوســتکنی ،در
دش ـتهای اســتان همــدان ،بــه ســراغ پژوهشهــای میدانــی و مشــاهدات صورتگرفتــه
در ایــن منطقــه رفتــه و ایــن تکنمونههــا مطالعــه شــد ،تــا از ایــن راه شــاید بتــوان
اهدافــی نظیــر شناســایی بخشــی از راههــای موجــود باستانشــناختی از غــرب ایــران بــه
بینالنهریــن ،میــزان تشــابهات تكنولوژیــك و بهرهبــرداری از محیــط طبیعــی در تولیــد
ابزارهــا و میــزان تأثیــر فرهنگهــای منطق ـهای و فرامنطق ـهای را در شــکلگیری فرهنــگ
روستانشــینی در دشــت همــدان دنبــال کــرد.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :بــا توجــه بــه پژوهــش مــورد اشــاره ،پرس ـشهایی در
اینجــا مطــرح میشــود؛ پرس ـشهایی از قبیــل اینکــه :چــه راههــای ارتباطــی (محیطــی
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و فرهنگــی) میــان شــرق زا گرسمرکــزی و دشــتهای میانكوهــی آن بــا بینالنهریــن
وجــود دارد؟ آیــا از لحــاظ زیس ـتمحیطی دش ـتهای همــدان ،میتوانــد منجــر بــه ایجــاد
الگــوی خــاص فرهنگــی تأثیرپذیرفتــه از فرهنــگ حســونا شــود؟ و اینکــه میــزان تشــابهات
زیســتمحیطی در منطقــه ،چــه تأثیــری بــر وجــود تشــابهات فرهنگــی بــا ســایر مناطــق
همجــوار و غیرهمجــوار ،بهویــژه بینالنهریــن دارد؟
بــر ایناســاس بــا رویكــرد بومشــناختی فرضیاتــی مطــرح اســت ،نظیــر اینکــه تشــابهات
فرهنگــی ایــران و بینالنهریــن -حداقــل در نشــانههای عمومــی -از مشــابهتهای
زیســتمحیطی تأثیرپذیرفتــه اســت ،فرهنــگ حســونا دارای زیرســاختهای فرهنگــی
الزم در منطقــه ،بهمنظــور گســترش اســت ،تغییــرات فرهنگــی در وا كنــش بــه تغییــرات
روابــط بومشــناختی خــود را نشــان میدهــد ،فرهنــگ حســونا ،دوران انتقالــی نوســنگی
بــه مسوســنگ در بینالنهریــن اســت و در منطقــهی شــرقی زا گرسمرکــزی حداقــل در
الیهنــگاری تپ ـهی تازهکنــد مربــوط بــه دوران میانــی مسوســنگ اســت و در آخــر اینکــه
در حــوزهی شــرقی زا گرسمرکــزی فرهنگهــای اثرگــذار و محــوری همزمــان بــا مناطــق
همجــوار و غیرهمجــوار وجــود دارد و ایــن امــر بــه جهــت محوریــت منطقــه و موقعیــت
طبیعــی و مكانــی بهوجــود آمــده اســت.
روش تحقیــق :همچنانکــه پیداســت نخســتی ن مرحلــه از هــر پژوهــش بــه مطالعات
کتابخان ـهای اختصــاص دارد .در ای ن مرحلــه کلی ـهی منابــع موجــود و اطالعــات الزم در
مــورد ویژگیهــای زیســتمحیطی و طبیعــی منطقــه و همچنیــن نقشــههای الزم بــرای
تهیــهی پایــگاه دادههــا ،گزارشهــا و مقــاالت و کتابهــای باستانشــناختی در مــورد
محوطههــای موجــود مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد .مرحل ـهی دوم ،پژوهشهــای میدانــی
اســت .در ایــن مرحلــه بــا روشــی ســی ســتماتی ک بــه بازدیــد و بازنگــری در محوطههــای
مسوســنگ کــه اطالعــات الزم در مــورد آنهــا موجــود نیســت ،پرداختــه شــده و پــس از
جایابــی بــر روی نقشـههای توپوگرافــی ،اطالعــات خــاص هــر محــدوده را گــردآوری کــرده با
ای ن هــدف کــه بتــوان بــه تشــکی ل ی ک اطالعــات پــای ه بــرای هــر کار تحلــی لی دســت
ی افــت .محــدودهی کار بررســی ایــن پژوهــش تمامــی دشــتهای شــمالی کوهســتان
الونــد همــدان ،شــامل :دشــت بهــار ،همــدان ،کبودراهنــگ ،رزن و فامنیــن بــود .مرحلـهی
ســوم ،مربــوط بــه ورود اطالعــات میدانــی در پایــگاه دادههــا و تحلــی لهــای کلــی آنهــا بــا
رویکردهــای بومشــناختی بــود و در مرحل ـهی آخــر بــا بهدســت آمــدن تحلیلهــای مــورد
نیــاز ،بــه جمعبنــدی و اســتفاده از آنهــا در قالــب مســائل نظــری و تبییــن برهمکنشهــای
فرهنگــی منطقــه و ترســیم مدلهــا و الگــوی حرکتــی پرداختــه شــد.

پیشینهی پژوهش

بدینمنظور و برای شــناخت این یافتههای خاص (ســفالهای شــبه سینیپوسـتکنی)،
گزارشهــای موجــود در ایــن زمینــه مــورد مشــاهده قــرار گرفــت .ایــن مشــاهدات شــامل
چندیــن پــروژهی شناســایی و بررســی باستانشــناختی و کاوش الیهشــناختی در
محــدودهی شهرســتان کبودراهنــگ و بخــش مرکــزی همــدان در فاصلــهی ســالهای
 1381تــا  ،1390در محــدودهی شهرســتان همــدان و کبودراهنــگ (ر.ک .بــه :بلمکــی و
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همــکاران1385 ،؛بلمکــی ،الــف 1388؛ ب 1388؛ 1390؛ نظریارشــد )1386 ،اســت
کــه محــدودهی اصلــی مدنظــر ایــن مقالــه اســت و درمجمــوع در ایــن محــدودهی پیوســته
واقــع در پسکرانههــای شــمالی دامنههــای الونــد 5 ،محوطــه کــه دارای ســفالهایی
بــا مشــخصات سینیپوســتکنی بودنــد ،مشــاهده شــد .ســایر نمونههــا در کرانههــای
شــرقی زا گرسمرکــزی مــواردی اســت کــه در مناطــق باستانشــناختی حوضــهی ابهــر
رود (علیبیگــی )1392 ،و همچنیــن کاوشهــای منطق ـهی بیجــار حوض ـهی رود تالــوار
(مترجــم و شــریفی )1393 ،گــزارش شــده اســت .الزم بــه ذكــر اســت کــه مبنــا و شــاخص
شــناخت دورههــای فرهنگــی باستانشــناختی  ،گاهنگاریهــای موجــود بــرای غــرب
ایــران و بهویــژه زا گرسمركــزی درنظــر گرفتــه شــده و نمونههــا نیــز بــا نمونههــای موجــود
ســفالی از دورهی حســونا در محوطههــای نظیــر حســونا (،)Lioyd & Safar, 1945
یاریمتپــه ،ســوتو ،و تلالخــان ( ،)Matthews, 2000حاجینبــی (،)Stein, 1998
حاکمییــوز ( )Tekin, 2005و امدباغیــه ( )kirkbride, 1972مقایســه شــده اســت.

نگاهــی بــه محوط ههــای دارای ســفالهایی بــا تکنیــک ســاخت حســونایی در
دشــت همــدان

در ایــن بخــش 5 ،محوط ـهی شناســایی شــده در دش ـتهای شــمالی همــدان کــه همگــی
دارای ســفالهای شــبیه بــه آنچــه کــه در محوطههــای حســونایی گــزارش شــده ،هســتند؛
بــا ایــن تفــاوت کــه همانطــور کــه در مقدمــه ذکــر شــد ،ایــن ســفالها در محوطههایــی
متعلــق بــه دورهی مسوســنگ (بیشــتر فــاز دالمــا) یافــت شــده اســت .در اینمیــان
محوطــهی تازهکنــد الیهنــگاری و محوطههــای دیگــر تنهــا بررســی میدانــی شــدهاند.

تپهی تازهکند

تپــهی تازهکنــد واقــع در  15کیلومتــری شــمالغرب شــهر همــدان کــه در ســال 1390
هـــ.ش .مــورد کاوش الیهشــناختی قــرار گرفتــه اســت (شــکل ( ،)1بلمکــی1396 ،؛ .)1397
بیشــتر یافتههــا در الیههــای ایــن تپــه مربــوط بــه ســفالهای ســاده بــا پوشــش قرمــز
رنــگ دستســاز و حجــم زیــادی نیــز بهصــورت نیشــگونی اســت کــه قابلمقایســه بــا
ســفالهای دالمایــی ،دورهی گودیــن  Xاســت؛ عالوهبــر ســفالینههای ســاده در فــاز  Iایــن
محوطــه ،گون ـهی خاصــی از ســفالهای خشــن بــا شــیارهای مــوازی و یــا برجســتگیهای
روی بدنــهی ســفال بــا تکنیــک ســاختی مشــابه ســفالهای سینیپوســتکنی بهچشــم
میخــورد (شــکل .)2
تپهی چالنقی ()Cholânqi

ایــن تپــه در میــان اراضــی روســتای آقــداش در شهرســتان همــدان و در ارتفــاع  1872متــر
از ســطح دریــا قــرار گرفتــه اســت .طــول ایــن محوطــه در امتــداد شــمالی-جنوبی  63متــر،
عــرض آن در امتــداد محــور شــرقی-غربی  42متــر و ارتفــاع آن در باالتریــن نقطــه از ســطح
زمینهــای اطــراف  8/20متــر اســت (شــکل  .)1یافتههــای ایــن محوطــه بیشــتر شــامل
نوعــی از ســفالهای پــوك دوران مسوســنگ اســت کــه اغلــب خشــن ،دارای مغــز تیــره،
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شــکل  .2تصاویــر برخــی از گون ـهی ســفالهای
شــبه سینیپوس ـتکنی در محوط ـهی تازهکنــد،
یافتــه شــده در فــاز دالمایــی (بلمکــی.)1397 ،

پخــت ناكافــی و پوشــش گلــی غلیــظ قرمــز ،قهــوهای ،نخــودی و نارنجــی اســت .بــا توجــه
بهوجــود انباشــت غنــی از ســفالهای متنــوع ایــن محوطــه میتــوان آنهــا را در طیفــی از
دوران مسوســنگی میانــی (گودیــن  ،)Xمسوســنگی جدیــد (گودیــن  )VI, VIIو دورهی
مفــر غ قدیــم (گودیــن  )IVطبقهبنــدی کــرد (بلمکــی .)23 :1392 ،در میــان ســفالهای
ایــن محوطــه قطعــهی ســفالهایی بــا تکنیــک ســاختی مشــابه ســفالهای مخطــط
حســونایی دیــده میشــود (شــکل .)3

شــکل  .3یکــی از قطع ـهی ســفالهای خــاص ایــن
محوطــه کــه شــامل قطع ـهای اســت کــه بــا تکنیکــی
شــبیه بــه ســفالهای مخطــط سینیپوس ـتکنی
ســاخته شــده اســت ( Balmaki & Niknami,
2012: Fig 9؛ قابــل مقایســه بــاLioyd & Safar, :
.)1945: Plate XVIII
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تپههای روستای متروک  1و 2

تپههــای مشــهور بــه متــروك بــه فاصلــهی  100متــری از جــادهی كبودرآهنگ-همــدان
در ارتفــاع  1706متــری از ســطح دریــا ،در کنــار یــک روســتای مخروبــه قرارگرفتهانــد.
یافتههــای ســطحی ایــن دو تپــه ،گــواه آنســت کــه دارای آثــاری از دوران مسســنگ
قدیــم ،میانــی و جدیــد و همینطــور آثــاری از دوران مفــر غ ،تاریخــی و اســامی اســت
(بلمکــی و همــکاران .)170 :1385 ،مقایس ـهی تکنیــک برخــی آثــار ایــن دو محوطــه بــا
آثــار یافتشــده مربــوط بــه فرهنــگ حســونا نشــان از شــباهت موجــود بیــن تکنیــک ســاخت
برخــی آثــار و یافتههــای آن دارد (شــکل .)4

شــکل  .4تصاویــر مربــوط بــه یافت ههــای ســفالی
محوطههــای متــروک  1و  2کــه در بیــن آنهــا
ســفالهایی شــبیه بــه حســونایی مشــاهده
یشــود (نگارنــده.)1397 ،
م 

ساریتپه

در ارتفــاع  1678متــری از ســطح دریــا بــه فاصلهی  500متری غرب روســتای نوآباد ،تپهای
بــزرگ قــرار دارد کــه اهالــی محــل بــه آن ســاریتپه یــا تپ ـهزرد ،میگوینــد (بهدلیــل رنــگ
خــاک تپــه کــه مایــل بــه زرد اســت) .در میــان یافتههــای ایــن محوطــه نیــز ســفالهایی
از دوران مسوســنگ دیــده میشــود (بلمکــی و همــکاران1385 ،؛ بلمکــی .)1392 ،دو
قطعــه از یافتههــای ایــن محوطــه بــا تکنیکــی مشــابه ســفالهای حســونایی ســاخته شــده
اســت (شــکل .)5

نگاهی به گسترهی شناختهشدهی فرهنگ حسونا

نــام «فرهنــگ حســونا» از تپ ـهای بههمیــن نــام کــه در  35كیلومتــری جنــوب موصــل قــرار
دارد ،گرفتــه شــده کــه در طــی ســالهای  1941-43م .بــه سرپرســتی «ســتون لویــد» و
«فــواد صفــر» کاوش شــد ( .)Lloyd & Safar, 1945شــواهد و مــدارك نشــان میدهــد كــه
فرهنــگ حســونا مرحلـهی پیشــرفتهای از یــك دهكــدهی كشــاورزی بــود و بــه احتمــال بــه
اوایــل هــزارهی ششــم ق.م .تعلــق داشــت؛ آنطورکــه از مطالعــات قبلــی پیداســت ،انتشــار
فرهنــگ حســونا بــه بلندیهــای َنهچنــدان کمارتفــاع جلگــه و اســتپ آشــور محــدود بــوده
اســت .ســفال حســونا در درهی علیای دجله و در جلگههای شــمال و جنوب جبل ســنجار
در غــرب موصــل در عینصیفنــی گــزارش شــده اســت (شــکل  .)6گذشــته از آن ،تعــدادی
ســفال نــوع حســونا در شــرق جبــل حمریــن کــه نســبت بــه تــل حســونا آبوݢهوایــی انــدک
متفــاوت دارد ،بهدســت آمــده اســت و ســرانجام اینکــه «بریــدوود» و «هــاو» در تلالخــان

شکل .5طرح سفالهای مشابه سینیپوستکنی
محوطـهی ســاریتپه کــه قابلمقایســه با ســفال الیهی
 IIحسونا است (بلمکی.)25:1392،
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شــکل  .6پرا کندگــی بخشــی از محوطههــای
حســونایی در بینالنهریــن (.)Roaf, 1990

در شــرق نینــوا ،در ســاحل یکــی از شــاخههای زاب علیــا ،مرحلــهی جدیــدی از دورهی
حســونا را گــزارش کردهانــد (مجیــدزاده .)40 :1376 ،نمونههــای دیگــری نیــز در مناطقــی
دیگــر ،از جملــه محــدودهی شــمال عــراق و همینطــور در ترکیــه (Yildrim & Gates,
 )2007: 283و شــمالغرب ایــران ازجمل ـهی محوطههایــی نظیـ ِـر تپ ـهی حاجیفیــروز در
نزدیکــی دریاچ ـهی ارومیــه یافــت گردیــده اســت (.)Voigt, 1983: 101-2

سفالهای موسوم به سینیپوستکنی

از شــروع الیــهی  IIحســونا ســفال جدیــد و جالبــی پدیــدار میشــود .ایــن ســفال ،یکــی از
انــواع ظــروف آشــپزخانهای اســت کــه بهگون ـهای گســترده در مناطــق بیــرون از مرزهــای
فرهنــگ حســونا انتشــار یافتــه اســت (مجیــدزاده)39 :1376 ،؛ امــا شــواهد بیشــتر از یاریــم
 Iو محوطههــای قبلتــر از آن نشــان میدهــد کــه ایــن ســفال بخشــی از ســفال عتیــق
حســونا و پیشحســونایی هماننــد ســفالهای اســتاندارد حســونا هســتند (Matthews,
ً
 .)2000: 67ایــن ســفال ،یــک ســفال بــزرگ و مســطح بــا کــف مقعــر اســت کــه معمــوال در
حــدود  40تــا  60ســانتیمتر طــول دارد .لبههــای آن بــا شــیب مالیــم بــه خــارج در حــدود
 15ســانتیمتر اســت و تمامــی ســطح داخلــی آن دارای زائدههــای برجســته و شــیارهای
عمیــق یــا ســوراخدار یــا دارای قطعــات افــزودهای اســت کــه بهشــکل گلبرجســته و
نوکتیــز ســاخته شــده اســت (( ،)Lloyd & Safar, 1945: 277شــکل  7و  .)8الزم بــه
یادآوریســت کــه در محــدودهی مــورد بررســی عالوهبــر نــوع مخطــط و شــیاردار از ایــن نــوع
آخــر نیــز یافــت گردیــد.
در یــک نمونــهی یافتشــده در حســونا ،ســطح خارجــی ایــن نــوع ظــرف بــا الیــهی
نازکــی از قیــر پوشــانده شــده اســت .بهنظــر باستانشناســان ایــن ســینیها بــرای
جداســازی دانههــا از پوســت غــات بـهکار میرفتــه اســت .در الیـهی بعــد همیــن ســفالها
بــا ســطح خشــن و زبــر بهشــکل خمرههــای بلنــد گالبیشــکل دســتهدار ،بــا عنــوان «پــارچ

شواهدی از نفوذ فرهنگی حسونا به شرق زاگرسمرکزی
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حهــای مربــوط بــه ســفالهای
شــکل  .7طر 
الی ـهی II-IVحســونا و ســفالهای موســوم بــه
سینیپوسـتکنی (.)Lloyd & Safar, 1945: Fig 3

شــیر» دیــده میشــود ( .)Ibid: 278نمونههــای مشــاهده شــده در تپــه حاجیفیــروز
بهشــکل دیسهــای بیضیشــکل بــا کــف تخــت اســت کــه ســطح خارجــی آنهــا صــاف
و ســطح داخلــی آنهــا دارای برجســتگیهای ُپرزماننــد کوچــک و نزدیــک بههــم اســت.
قســمتهایی از ســطح خارجــی ایــن ظــروف دودزده اســت کــه حاکــی از آنســت کــه از ایــن
نــوع ظــروف بــرای پخــت و پــز اســتفاده میشــده اســت (ملکشــهمیرزادی.)290 :1382 ،
ســفالهای مشــاهده شــده در دشـتهای همــدان نیــز دارای پوشــش غلیــظ قرمــز و اغلــب
خشــن ،دارای مغــز تیــره و پخــت ناكافــی هســتند .آمیــزهی بـهكار رفتــه در ایــن ســفالها از
نــوع تركیبــی گیاهــی و مــواد معدنــی اســت .در بیــن مــواد گیاهــی كاهدرشــت ،خــرد شــده،
و ســایر ســبزیجات دیــده میشــود .آمیزهیهــای معدنــی بــهكار رفتــه نیــز شــامل شــن و
ماســه ،و قطعــات ریزســنگهای مختلــف اســت .ایــن ســفالها بهغیــر از مخطــط بــودن،
یــا نقشهــای افــزوده و کنــده فاقــد تزیینــات خاصــی اســت .در کاوشهــای «گیــل اســتاین»
( )Stein, 1998در محوط ـهی حاجینبــی در جنــوب آناتولــی و همچنیــن «هلیــل تکیــن»
( )Tekin, 2005در محوطـهی حاکمییــوز در  70کیلومتــری شــرق دیاربکــر و جنوب شــرقی
محوطـهی چایاونــو ،در کنــار ســفالهای نــوع ســینی خشــن نمونـهی ســفالهای پــرز دار
و زمخــت مشــابه بــا گونههــای یــاد شــده ،یافــت شــد (شــکل  )8و مــا هما کنــون میتوانیــم
بــا قاطعیــت بیشــتر میــزان تشــابهات کاربــردی و گاهنــگاری ایــن ســفالها را درک کنیــم.
صرفنظــر از نامگــذاری اینگونــه ســفالها ،آنچــه کــه قطعــی بهنظــر میرســد انجــام
کاری واحــد و هدفــی واحــد از ایــن گون ـهی ســاخت ســفال اســت و بایســتی منشــأ هم ـهی
اینهــا را بهنوعــی ،بههمــان ســفال سینیپوســتکنی مربــوط دانســت .تکنیکــی کــه
در باستانشناســی زا گرسمرکــزی همینطــور کــه اشــاره شــد ،بیســابقه نیســت؛ چرا کــه
ً
فراوانــی ســفالهای نــوع دالمــای فشــاری ( )Dalma Impressedقبــا در بســیاری از
مکانهــای باســتانی زا گــرس گــزارش شــده اســت .عالوهبــر آن ،وجــود گونههــای مشــابه
ایــن ســفال در الیــهی فوقانــی در تپــه  Bســهگابی (;Levine & Young, 1986: 21
 )Henrickson, 1985: 69-70میتوانــد دلیلــی بــر ســاخت و تولیــد ایــن ســفال بهطــور
همزمــان بــا ســفال نیشــگونی نــوع دالمــا در فــاز میانــی مسوســنگ باشــد ،کــه ایــن مســأله

شــکل  .8نمون ههــای مکشــوف از طبق ـهی دوم
حاکمییــوز (.)Tekin, 2005: Fig 6 b

16

شماره  ،20دوره نهم ،بهار 1398

ً
در مــورد دشــت همــدان نیــز صــدق میکنــد .در مــورد ایــن دشــت میتــوان گفــت تقریبــا
توالــی مرتبــی از اســتقرارها در بــازهی زمانــی  5000تــا  2600ق.م ،.در آن وجــود دارد
(بلمکــی1392 ،؛ بلمکــی و همــکاران)1385 ،؛ امــا آنچــه کــه مشــخص اســت ،اینســت
کــه بــا توجــه بــه نواقــص موجــود در ایــن زمینــه و عــدم ارائ ـهی تاریخهــای دقیــق در ایــن
بــازهی زمانــی ضــرورت انجــام مطالعــات بیشــتر در ایــن گاهنــگاری را بهعنــوان مقدمــه،
بیشــتر میکنــد و بدیهیســت کــه ایــن امــر احتیــاج بــه دادههــای بیشــتر و منســجمتری
دارد .همچنــان بهنظــر میرســد قدیمیتریــن اســتقرارهای ایــن دشــت مربــوط بــه دوران
مسوســنگ قدیــم اســت و تــا قبــل از ایــن دوره و ســرریز شــدن جمعیتهــای مسوســنگ
مناطــق غربیتــر (درههــای میانــی زا گرسمرکــزی) بــه ســمت دشــت همــدان ،همچنــان
بکــر و دسـتنخورده باقیمانــده اســت (بلمکــی .)1392 ،بــا نگاهــی بــه جــدول دادههــای
مسوســنگ دشــت همــدان متوجــه گستردهشــدن اســتقرارهای مسوســنگ دشــت
همــدان از دوران قدیــم بــه جدیــد میشــویم (.)Balmaki & Niknami, 2012

نتیجهگیری

شــکل  .9نمون ههــای مکشــوف از محوط ـهی
حســونا (ســیاه و ســفید)Tekin, 2005: Plate( ،
.)XVIII

بــا توجــه بــه محــدودهی ذکــر شــده در مــورد گســترهی پرا کنــش تکنیــک ســاخت ســفال
حســونایی و جمعبنــدی محوطههــای مربــوط بــه دوران مسوســنگ دشــت همــدان
و فاصل ـهی نســبی ایــن دشــت بــا حــدود مکانــی تعریــف شــده بــرای اســتفاده از ایــن نــوع
تکنیــک ســفالگری (بیشــتر در محــدودهی شــمال بینالنهریــن) بایــد بهدنبــال مســیری
بــرای حرکــت ایــن نــوع شــیوهی خــاص ســفالگری در یافتههــای باستانشــناختی
حدفاصــل ایــن مناطــق گشــت .در مرحلـهی نخســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا توجــه
ً
بــه گون ـهی خــاص ایــن ســفال و ویژگیهــای غیرتزئینــی ،حتمــا جنب ـهی کاربــردی بــرای
آن مدنظــر بــوده اســت ،امــا در نحــوهی ســاخت آنهــا تفاوتهایــی وجــود دارد؛ بنابرایــن،
تمــام ایــن گــروه از ســفالهای ُپــرزدار در بخــش داخلــی مربــوط بــه خانــوادهی بزرگتــری
ً
از ســفال موســوم بــه «ســینیهای خشــن» اســت کــه پرا کندگــی آنهــا خصوصــا در بخــش
شــرقی در زا گرسمرکــزی بــا توجــه بــه مشــاهدات باستانشــناختی قطعــی اســت .در کنــار
ایــن موضــوع ،بایــد بــه فاصل ـهی زمانــی بیــن ایــن دو فرهنــگ ،یعنــی فرهنــگ دالمایــی
در دشــت همــدان و فرهنــگ حســونایی در شــمال بینالنهریــن و شــمالغرب ایــران هــم
توجــه خاصــی داشــت و ایــن دو مســأله را بــا هــم و در کنــار هــم مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
داد.
بــا ایــن دادههــا ،آنچــه کــه در مــورد ایــن منطقــه حائــز اهمیــت اســت ،اینســت کــه
دادههــای باستانشــناختی آن دارای شــرایط ویــژهای اســت؛ ویــژه از اینجهــت کــه از
یکطــرف ،از نظــر شــرایط زیسـتمحیطی ایــن منطقــه در عیــن شــباهت نســبی بــا مناطــق
غربیتــر ،مناطــق هســتهایتر زا گرسمرکــزی ،اســتانهای کرمانشــاه ،ایــام و کردســتان،
تفاوتهایــی نیــز در نــوع پوشــش گیاهــی و شــرایط اقلیــم دارد .از طــرف دیگــر ،دارای
یافتههــای باستانشــناختی خاصــی اســت (ســفالهایی شــبیه بــه تکنیــک حســونایی)
کــه بیشــتر در دشــت همــدان مشــاهده شــده و در مناطــق غربیتــر کمتــر گــزارش شــده اســت.
صرفنظــر از ایــن یافتههــای خــاص ،بخــش زیــادی از یافتههــای باستانشــناختی
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همــدان در دوران مسوســنگ ،قابــل مقایســه بــا دش ـتهای میانکوهــی زا گرسمرکــزی
یــا بهعبارتــی دیگــر مرکــز غــرب ایــران اســت .امــا در اینمیــان ،از مرکــز غــرب ایــران
گزارشهایــی کمــی از یافتههــای شبهحســونایی دریافتشــده اســت؛ پــس بنابرایــن،
انتظــار م ـیرود بــا توجــه بــه شــباهتهای بیشــتر ذکــر شــده بــا مناطــق همجــوار شــرقی و
شــمالی خــود ،ایــن بخــش از تأثیــرات خــاص از ســمت دشـتهای کبودراهنــگ و فامنیــن
وارد همــدان شــده باشــد.
بــا توجــه بــه آنچــه رفــت ،بهنظــر میرســد ،دامن ـهی پرا کندگــی ســفالهای مشــابه
سینیپوس ـتکنی در دشــت همــدان گســتردگی زیــادی دارد و بایــد مســیر خاصــی را بــرای
حرکــت آن از ســمت مناطــق شــرقی و شــمالی دشــت همــدان ترســیم نمــود .از ســوی دیگــر،
بــا توجــه بهوجــود یافتههــای مشــابه در مناطقــی از اســتان زنجــان و آذربایجــان (مطالــب
پیشــین) و درنهایــت ورود آنهــا بــه دش ـتهای شــمالی اســتان همــدان ،بهنظــر میرســد
میتــوان مســیری منحنــی را بــرای ایــن فرهنــگ درنظــر گرفــت کــه از شــمال بینالنهریــن
بهســمت دریاچـهی ارومیــه و از آنجــا از راههــای طبیعــی اســتان زنجــان بهویــژه حوضـهی
ابهــررود وارد دشــت همــدان شــده باشــد (شــکل  .)10فاصلـهی زمانــی موجــود نیــز ،میتواند
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گویــای ســاخت ســفالهایی مشــابه بــا کاربــری زیــاد ایــن ســفال باشــد کــه همچنــان
در مناطــق دوردســت بــه تولیــد آن میپرداختهانــد .نمونههایــی کــه در حاجیفیــروز
یافــت شــده از نظــر زمانــی فاصل ـهای بــا حســونا نــدارد ،امــا نمونههــای دشــت همــدان بــه
دورهی دالمــا نزدیــک اســت؛ بهویــژه آنکــه در ا کثــر محوطههــا ایــن ســفالها بــه همــراه
ســفالهای دالمایــی پیــدا شــده اســت .از ای ـنرو تأثیــر فرهنــگ حســونا بــر دشــت همــدان
را در حالحاضــر ،تنهــا بایــد در ابــداع تکنیــک خــاص و شــاید نــوع بهکارگیــری ســفالها
جســتجو کــرد و البتــه شــاید بــا کاوشهــای بیشــتر در ایــن محوطههــا ،شــباهتهای
دیگــری نیــز پیــدا شــود.
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