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چکیده

رود ارس و انشــعابات آن بــا گذشــتن از سرتاســر دشــت مغــان ،شــرایط زیســتمحیطی
مناســبی بــرای تشــکیل اســتقرارگاههای انســانی فراهــم نمــوده اســت .شــرایط مختلــف
طبیعــی ،خا کمناســب و مراتــع غنــی ،اســتقرارگاههای انســانی در دورههــای مختلــف
فرهنگی-تاریخــی را پذیــرا بــوده اســت .در ایــن محــدوده بهدلیــل ساختوســاز و تســطیح
بســیار گســتردهی اراضــی دشــت ُمغــان توســط ادارات مختلــف ،ســازمانها ،نهادهــا و
کشــاورزان ،ایــن محوطههــا بخشــی از بینرفتــه و بخشــی کــه باقیمانــده ،در معــرض
نابــودی قراردارنــد؛ ازجملــه محوطههــای در معــرض نابــودی ،تپــ ه ایدیــر اســت کــه در
ســال  1383ش .در فصــل دوم بررســی باستانشناســی دشــت مغــانشناســایی شــد .از
اهــداف مهــم ایــن پژوهــش ،معرفــی و تحلیــل یافتههــای ایــن محوطــه اســت .تپـه ایدیــر
از لحــاظ قدمــت بهعنــوان اولیــن محوطــهی دورهی مسوســنگ در ایــن ناحیــه بــود،
چنانکــه پیــش از شناســایی ایــن تپــه ،تنهــا چنــد محوطـهی عصرآهــن و دورهی تاریخــی
در ایــن ناحیــه معرفــی شــده بــود؛ بــا ایــن وصــف ،مطالعــهی محوطــهی مذکــور امــری
ضــروری بهنظــر میرســد؛ چرا کــه از یکســوی اطالعــات پیشازتاریخــی از ایــن محوطــه
کســب میگــردد و ســوی دیگــر وضعیــت گاهنــگاری حــوزهی مــورد مطالعــه بازنگــری
میشــود .روش پژوهــش جســتار پی ـشرو برمبنــای یافتههــای بررســی نظاممنــد و کاوش
الیهنــگاری اســتوار بــوده و ســعی شــده اســت کــه بــه برخــی از پرس ـشهای مطــرح شــده
در کنــار گونهشناســی ســفالها ،پاســخ مناســب داده شــود .پرســشهای ایــن پژوهــش
شــامل :چگونگــی تغییــرات فنــاوری و تزئینــی ســفالهای مسوســنگ ایدیــر و همچنیــن
چگونگــی وضعیــت نفــوذ فرهنــگ عبیــد در ایــن محوطــه اســت؟ بــا وجــود ســفالهای
فرهنــگ دالمــا در مجموعــه یافتههــای ایدیــر ،جایــگاه ایــن فرهنــگ در ایــن محوطــه
چگونــه اســت؟ فرهنــگ بومــی چــه تأثیراتــی بــر تولیــدات ســفالی دارد؟ و در انتهــا ،پژوهــش
حاضــر بــا فــرض ایــن موضــوع کــه ســفالهای مسوســنگ ایدیــر الگــوی بومــی دارنــد و
همــراه بــا تعامالتــی کــه داشــته ،در یــک برهمکنــش فرهنگــی ،دارای ســنت ســفالگری
یکســان بــا مناطــق نواحــی همجــوار خــود اســت؛ موضوعــی کــه نتایــج بررســی ســفال
مسوســنگ ایدیــر آنرا تأییــد مینمایــد.
کلیدواژگان :مسوسنگ ،دالما ،دشت مغان ،تپه ایدیر.

 .Iدانشــیار گــروه باستانشناســی دانشــگاه هنــر
اصفهــان.
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مقدمه

امــروزی اردبیــل،
در حــوزهی فرهنگــی شــمالغرب ایــران ،یعنــی اســتانهای سیاســی
ِ
آذربایجانشــرقی و غربــی ،مطالعــات باستانشناســی متعــددی انجــام شــده اســت.
مطالعــات باستانشناســی در اســتان اردبیــل بهصــورت هدفمنــد و درازمــدت پیگیــری
نشــده و ایــن امــر پرســشهای بســیاری را بیپاســخ گذاشــته اســت .ایــن امــر ،زمانــی
مشــخص شــد كــه کاوشهــای الیهنــگاری در تپــهایدیــر بهعنــوان اولیــن پژوهــش میدانــی
پیشازتاریخــی در دشــت مغــان ایــران کــه در بررســی باستانشناســی ســال  1383ش.
شناســایی شــده بــود ،آغــاز گردیــد .در همــان ســال اقــدام بــه شــبكهبندی و نمونهبــرداری
بــه روش نظاممنــد جهــت بررســی محوطــه انجــام گرفــت؛ نمونههــا بســیار جالبتوجــه
بودنــد و تــا آنزمــان ،ماننــد آن در ایــن ناحیــه گــزارش نشــده بــود .چرا كــه آثــار آن تمامــی
دورهی مسوســنگ را بــدون وقفــه شــامل میشــد .همچنیــن آثــاری از پارینهســنگی
میانــه نیــز در میــان نمونههــا وجــود داشــت كــه پرسـشهایی بــرای نگارنــدگان مطــرح شــد
كــه بــدون عملیــات الیهنــگاری پاســخ بــه آنهــا میســر نبــود.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :از اهــداف دنبالشــده در ایــن پژوهــش ،معرفــی و
تحلیــل یافتههــای ایــن محوطــه ،تعامــات فرهنگــی و پویایــی فرهنگــی آن اســت؛ بــا
ایــن هــدف ،مستندســازی و بررســی ســفالهای مسوســنگ تپـه ایدیــر بهعنــوان بخشــی
از مطالعــات پیشازتاریخــی ایــن حــوزهی فرهنگــی ،مبنــای نــگارش ایــن پژوهــش قــرار
گرفــت .از آنجــا کــه در ایــن منطق ـهی جغرافیایــی هیــچ اطالعــی از پیشازتاریــخ حــوزهی
فرهنگــی در اختیــار نبــود و هــم از تخریــب بیشــتر در محوطــه و آشــنایی بومیــان بــه میــراث
گذشــتگان ضــرورت کاوش توســط پژوهشــکدهی باستانشناســی تأییــد گردیــد.
پرســش ،فرضیــات پژوهــش :پرســشهای ایــن پژوهــش عبارتنــداز :چگونگــی
تغییــرات شــکلی و نقشــی ســفالهای مسوســنگ ایدیــر در ایــن محوطــه اســت؟ بــا وجــود
ســفالهای فرهنــگ دالمــا در مجموعــه یافتههــای ایدیــر ،جایــگاه ایــن فرهنــگ در ایــن
محوطــه چگونــه اســت؟ فرهنــگ بومــی چــه تأثیراتــی بــر تولیــدات ســفالی دارد؟ و در انتهــا
پژوهــش حاضــر بــا فــرض ایــن موضــوع کــه ســفالهای مسوســنگ ایدیــر الگــوی بومــی
دارنــد و همــراه بــا تعامالتــی کــه داشــته ،یــک برهمکنــش فرهنگــی بــا مناطــق همجــوار خــود
قابــل بازشناســی اســت.
مطالعــات هدفهــای
روش پژوهــش :روش پژوهــش گفتــار حاضــر ،براســاس
ِ
ـات میدانــی و کتابخان ـهای
بنیــادی و مبتنیبــر روش تاریخی-تحلیلــی بــا رویکــرد مطالعـ ِ
از نتایـ ِـج حاصل ـهی کاوش در تپ ـ ه ایدیــر دشــت مغــان اســتان اردبیــل و بــا بهرهمنــدی از
نظریــات راجعبــه جوامــع روستانشــینی آغازیــن در قیــاس بــا ســایر محوطههــای همعصــر
خــود در حــوزهی جغرافیایــی نواحــی مختلــف زا گرسمرکــزی خواهــد بــود .بهگون ـهای کــه
ابتــدا بــه تبییــن اوضــاع جغرافیایــی حــوزهی مــورد مطالعــه پرداختــه؛ ســپس بــه بررســی
یافتههــای کاوش بــا شــرح ویژگیهــای شــناخت زیســتبوم و مطالعــهی وضــع موجــود
اقلیمــی و زیســتی مؤثــر بــر وضعیــت محوطــه ،و ارتبــاط آنهــا بــا نواحــی همجوار و دوردســت
بــه بحــث گــذارده خواهــد شــد .درمجمــوع ،روش یافتهانــدوزی دادههــا بــه شــیوهی
میدانــی و از یافتههــای فرهنگــی تپـ ه ایدیــر صــورت گرفتــه اســت .درشــیوهی میدانــی ،بــه
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بررســی و مطالع ـهی نمونههــای موردنظــر از مراحــل مختلــف دورهی مسوســنگ انجــام
گرفتــه اســت .در ادامــه ،نمونههــای مــورد پژوهــش براســاس منابــع منتشــر شــده معــرض
مطالع ـهی تطبیقــی و بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

پیشینهی مطالعاتی باستانشناسی مسوسنگ شمالغرب ایران

نخســتین کاوشهــای علمــی پیشازتاریخــی شــمالغرب ایــران ،کاوشهــای هیــأت
دانشــگاه پنســیلوانیا کــه موســوم بــه «طــرح حســنلو» انجــام پذیرفتــه اســت؛ ایــن طــرح از
ســال  1336تــا ســال  1356ش .بهطــور مســتمر ادامــه داشــت .در ایــن طــرح تپههــای
پیشازتاریخــی ،حاجیفیــروز ( ،)Voight, 1983دالمــا ( )Hamlin, 1975و پیســدیلی
( )Dyson & Young, 1960مــورد کاوش باستانشناســی قــرار گرفتنــد .گــزارش
ً
کاوشهــای حاجیفیــروز بهصــورت کامــل منتشــر شــد و دالمــا نیــز گــزارش نســبتا مبســوطی
دارد؛ ولــی گــزارش پیســدیلی خالصــه و مختصــر اســت .ســوینی در محــدودهی بیــن
همــدان ،زنجــان ،بیجــار و میانــدواب در ســال  1350ش .اقــدام بــه شناســایی کــرد ،کــه
منجــر بــه کشــف تعــدادی محوطــهی پیشازتاریخــی در ایــن محــدودهی بــزرگ شــد؛
در حقیقــت هــدف ســوینی یافتــن محوطههــای متعلــق بــه ماناهــا بــود و کمتــر عالقــه بــه
دورههــای دیگــر داشــت و حتــی در بعضــی مــوارد اشــتباهاتی در شناســایی دورههــا دچــار
اشــتباه بــوده اســت ( .)Swiny, 1975: 77-79در شــرق دریاچ ـهی ارومیــه در محــدودهی
ی مــورد کاوش قــرار گرفــت
زیوی ـهی اســتان کردســتان ،محوط ـهی ســیوان توســط ســولک 
و گــزارش مختصــری از آن منتشــر شــد ( .)Solecki, 1973در بررســی باستانشناســی
جدیــد در دشــت ارومیــه و حوض ـهی زاب محوطههــای پیشازتاریخــی ،بهویــژه دورهی
نوســنگی و مسوســنگ مســتند شــده اســت (خانمحمــدی1393 ،؛ بیننــده-24 :1395 ،
)27؛ همچنیــن یانیختپــه نیــز در نزدیکــی خسروشــهر مــورد پژوهــش باستانشناســی قــرار
گرفــت ( .)Burney, 1961در ادامــه از ناحیـهی ســلماس ،محوطـهی اهرنجــان نیــز مــورد
بررســی و کاوش قــرار گرفتــه اســت (کارگــر .)1372 ،در دهـهی گذشــته نیــز کاوشهایــی در
مشکینشــهر انجــام گرفــت کــه منجــر بــه آشکارشــدن بقایــای پیشازتاریخــی قوش ـاتپه
گردیــد (هژبرینوبــری و پورفــرج1385 ،؛ درخشــی .)1390 ،در کاوشهــای اخیــر در جلفــا،
ُ
آثــاری از دورهی مسوســنگ در محوط ـهی کولتپــه ،و در خــوی از محوط ـهی َد َوهگــوز
شناســایی شــده اســت (عابــدی1395 ،؛  .)Abedi et al., 2015اشــتفان کــرول نیــز از
ســه محوطــهی مسوســنگ در اطــراف ماکــو گــزارش داده اســت (.)Kroll, 2004: 46
در اطــراف بــوکان نیــز محوطــهای معرفــی و ســفالهای آن تشــریح شــده اســت (کرمــی،
 .)1385از آذربایجــان غربــی ،اســتقرارگاههای همافــق بــا دالمــا بهماننــد تپــه الویــن در
نزدیکــی پیرانشــهر ،مســتند شــدهاند (Hejebri et al., 2012: 101; Binandeh, 2012:
)32؛ از درهی تالــوار در بیجــار نیــز گزارشــی از ســفالهای مسوســنگ منتشــر شــده اســت
(ذیفــر و همــکاران1392 ،؛ موچشــی .)1394 ،پژوهشــی نیــز در مــورد ســفالهای دالمایــی
و ســبکهای اصلــی و فرعــی در دشــت زنجــان ارائــه شــده اســت (ســرختی و همــکاران،
1395؛ مترجــم و حیــدری1395 ،؛ مترجــم و شــریفی .)1397 ،مطالعــات تطبیقــی و
میانرشــتهای بــرروی ســفالهای مسوســنگ ایــن ناحیــه نیــز انجــام پذیرفتــه اســت.
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در ســال  1983مِ .الیزابــت هنریکســون رســالهی خــود را در مــورد ســبکهای ســفالی در
دورهی مسوســنگ قدیــم و میانــی نگاشــت ( .)Henrickson, 1983پژوهشهــای
میانرشــتهای دربــارهی ســفالهای دورهی مسوســنگ بــه ماننــد مطالعــات دشــت
ُ
ســلدوز ( ،)Tonoike, 2009تپــه دوهگــوز (عابــدی ،)1395 ،کولتپــهی هادیشــهر
(تق ـیزاده و همــکاران )1395 ،نتایــج مناســبی در اختیــار پژوهشــگران قــرار داده اســت.

موقعیت جغرافیایی         

دشــت مغــان كــه بــه -دشــت همیشــهبهــار ایــران -نیــز معــروف اســت ،در شــمالیترین
بخــش ایــران ،در غــرب دریــای مازنــدران و جنــوب جمهــوری آذربایجــان واقــع شــده اســت.
رود ارس ،دشــت پهنــاوری را بــه دو قســمت شــمالی در داخــل جمهــوری آذربایجــان کــه
بهنــام «دشــت میــل» معــروف بــوده و جنوبــی در قلمــرو ایــران ،کــه آنرا دشــت مغــان
مینامنــد ،تقســیم میكنــد .حــدود یك-ســوم ایــن دشــت در خــاك ایــران و در اســتان
اردبیــل قــرار دارد .ارتفــاع دشــت ،اغلــب كمتــر از  200متــر از ســطح آبهــای آزاد اســت.
آبوهــوای دشــت مغــان در تابســتانها گــرم وخشــك اســت (ناصــری.)146 :1386 ،
روســتای ایدیــر در  16كیلومتــری جنــوب شــهر اصالنــدوز واقــع شــده و تپــ ه ایدیــر در
شمالشــرق ایــن روســتا ،بــرروی پادگانــهای مشــرفبر درهچــای در ارتفــاع  210متــری از
ســطح دریــا در موقعیــت جغرافیایــیً 39˚ 20َ 420عــرض شــمالی و ً 047˚ 28َ 321طــول
شــرقی واقــع اســت .پرا کندگــی ســفالهای ایــن محوطــه در حــدود شــش هکتــار اســت ،ولــی
ً
اصــل محوطــه حــدود سـه هكتــار وســعت دارد و كامــا بــه تپههــای مجــاور ّمتصــل اســت و
شــكل یــك تپــه مســتقل را نــدارد (تصویــر  1و نقش ـههای  1و .)2

نقشــه  .1موقعیــت تپ ـه ایدیــر بــر روی نقشــه
(نگارنــده.)1395 ،

کارگاه الیهنگاری

پــس از ارزیابیهــای اولیـهی محــل گمانـهی الیهنــگاری بهعنــوان تنهــا کارگاه کاوش ،در
جنوبشــرقی تپــه ایدیــر در محلــی كــه تپــه آســیب دیــده بــود ،کارگاه الیهنــگاری بــه ابعــاد

ت سفال مسوسنگ...
تحلیل و بررسی تغییرات در سن 

27

تصویــر  .1نمــای غربــی تپ ـه ایدیــر (نگارنــده،
.)1384

 1×3متــر انتخــاب گردیــد؛ در ادام ـهی کاوش و بــا توجــه بــه شــیب تپــه ،ابعــاد بزرگتــر و
تــا عــرض  3متــر افزایــش یافــت .ضخامــت الیههــای فرهنگــی تــا خــاک بکــر  4متــر کــه
در ایــن ضخامــت  14الیــه و  5دورهی فرهنگــی شناســایی گردیــد .دورههــای فرهنگــی
اســامی ،مفــر غ قدیــم ،مسوســنگ (جدیــد ،میانــی و قدیــم) و نوســنگی جدیــد اســت.
پنجمیــن دورهی فرهنگــی تعــدادی از یافتههــای ســطحی ســنگی از دورهی پارینهســنگی
اســت .مراحــل فرهنگــی مــورد پژوهــش در ایــن مقالــه شــامل الیههــای  9تــا  12مرحل ـهی
مسوســنگ قدیــم ،الیههــای  10تــا  7مرحلــهی مسوســنگ میانــی و الیههــای  6تــا 4
مرحل ـهی مسوســنگ جدیــد اســت (نمــودار .)1

مرحلهی اول :سفالهای مسوسنگ قدیم (تصویر 2؛ طرح.)1

ســفالهای مرحل ـهی اول مسوســنگ در بیــن الیههــای  12تــا  9یافــت شــدهاند ،جنــس
خمیــرهی ســفالها خشــن ( )%45و یــا متوســط ( )%55هســتند ،شــاموت 1آنهــا گیاهــی
درشــت اســت کــه گاهــی طــول آنهــا تــا  10میلیمتــر نیــز میرســد؛ هرچنــد کــه ریزتریــن
آنهــا زیــر  3میلیمتــر نیســت و البتــه نــوع ریــز فقــط در الی ـهی نهــم یافــت شــد .خمیــرهی
ســفال بــه رنــگ قرمــز روشــن و یــا صورتــی هســتند کــه حــدود  %40از آنهــا دودزده 2بــوده
ً
کــه نشــاندهندهی پخــت ناکافــی ســفالهای ایــن دوره و احتمــاال عــدم کنتــرل کــورهی
ســفالگری اســت .بــا بررســی تطبیقــی خمیــرهی ســفالهای ایــن مرحلــه ،بهنظــر میرســد
ِگل خمیــره بســیار ُسســت و بهخوبــی ورز داده نشــدهاند .همگــی قطعــات دستســاز و
یکــی از قطعــات بهصــورت قطعــات پیشســاخته بــوده کــه رویهــم نصــب شــدهاند

نقشــه  .2و توپوگرافــی تپ ـه ایدیــر (نگارنــده،
.)1384

نمــودار  .1دور ههــای فرهنگــی و الی هنــگاری تپ ـه
ایدیــر (نگارنــده   .)1384 ،
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(تصویــر  ،1الــف) .تمــام لبـهی ظــروف ناهمــوار ســاخته شــدهاند و تعــداد زیــادی از قطعــات
ســفالی ســطح ناهمــوار نیــز دارنــد؛ قطعاتــی نیــز یافــت شــد کــه ســطح آنهــا صیقلــی شــده
بــود کــه متعلــقبــه الیههــای  9و  10بودنــد .ا کثــر قطعــات دارای پوشــش گلــی بودنــد کــه
حــدود  %60آنهــا از نــوع غلیــظ بودنــد؛ بهحــدی کــه ماننــد یــک الی ـهی بــراق ســطح را
پوشــش میدادنــد .رنــگ ایــن پوشــش ِگلــی در طیــف نخــودی قــرار داشــت و هــر دو ســطح
ظــروف را پوشــش م ـیداد (تصویــر  .)2بیــش از  %60قطعــه ســفالهای ایــن دوره ،دارای
نقــوش برجســته و افــزوده هســتند و نقــوش در بــاالی ظــروف ،کار شــده بودنــد؛ ایــن نــوع
ت آمــده اســت (Lordkipanidse, 1991:
نقــش در گرجســتان از شــوالوریگورا نیــز بهدس ـ 
 .)41 Abb18 13-14فقــط یــک نمونــه َرد رنــگ قرمــز بــر روی ســفال مشــاهده شــد کــه
وضعیــت نقــش نامشــخص بــود .شــکل ســفالها ســاده بــوده و بیشــتر آنهــا کاســه و
تغارهــای کوچــک هســتند؛ ضخامــت دیــوارهی ظــروف نیــز در الیههــای فوقانــی كمتــر
اســت و حدا كثــر ضخامــت دیــوارهی ظــروف حــدود ســه ســانتیمتر اســت و حداقــل آن نیــز
كمــی از یــك ســانتیمتر كمتــر اســت .كــف ظــروف بــه دو صــورت ســاخته شــده اســت؛ یــك
نــوع ،ماننــد ســفالهای دورهی نوســنگی بــوده (طــرح  ،1ب) و در محــل اتصــال بدنــه بــه
كــف ظــرف برآمدگــی 3دارنــد ،ولــی ایــن زاویــه كمتــر شــده اســت؛ هماننــد ایــن نمونههــا در
میــان ســفالهای نوســنگی خــارج از حــوزهی فرهنگــی مــورد مطالعــه ،گــوران ایــام (et et
 ،)al.,1963: 115, Fig 16 a, e, f, h Meldgardعلیکش (Hole et al., 1969: 116, Fig
 )43 s, t, uو حــوزهی فرهنگــی آذربایجــان ،مناطــق همجــوار ماننــد حاجیفیــروز (Voigt,
 ،)1983: 122, Fig 80 b, c, fسامرتســخاله 4گرجســتان (Kushnareva, 1997: 20,
 ،)Fig 5,27قارا کپکتپــه ( )Chataigner, 1995: 107, pl 24و آرخلــو Iا(Kushnareva,
 )1997: 28نیــز مشــاهده شــدهاند .نــوع دوم (طــرح  ،1پ) حــدود  %40از كــف ظــروف
را تشــكیل میدهــد كــه در محوطههــای باســتانی ماوراءقفقــاز نیــز اینگونــه كــفدســت
آمــده اســت ( .)Kushnareva, 1997: 20, Fig 5بــا اینوصــف کــه در سیســتم روسهــا
در ایــن بخــش از مسوســنگ قدیــم از نوســنگی الــف ،نــام میبرنــد ،نبایســتی بــا آنچــه
بهعنــوان نوســنگی در ایــران نامبــرده میشــود ،یکســان دانســت .در همیــن خصــوص
نیــز میتــوان گونــهی ســفال سینیپوســتکنی را کــه در فرهنــگ حاجیفیــروز و حســونا
و بــه تازگــی شــبیه ســفال سینیپوس ـتکنی در تپــه نمشــیر (موچشــی )55 :1394 ،یافــت
شــده اســت ،بهصــورت قطعــی براســاس تشــابهات فرهنگــی مــورد اســتفاده قــرار میگــردد
(همــان).

مرحلهی دوم :سفالهای مسوسنگ میانی (تصویر 3؛ طرح )2

تصویــر  .2نمونــه ســفال مسوســنگ قدیــم تپـه
ایدیــر (نگارنــدگان.)1384 ،

از الیـهی دهــم ایــن محوطــه ،تغییراتــی در فنــاوری سفالســازی قابــل مشــاهده بــود ،ولــی
ً
در بیــن الیههــای ششــم تــا هشــتم تغییــرات کامــا مشــهود گردیــد .جنــس خمیــرهی ســفال
ً
ظریفتــر شــده و کمتــر ســفال نــوع خشــن در بیــن نمونههــا مشــاهده میشــود و تقریبــا %80
قطعــه ســفالها از نــوع متوســط %10 ،از نــوع خشــن و  %10از نــوع آشــپزخانهای ســاخته
شــدهاند .شــاموت درشــت گیاهــی در بیــن نمونههــا وجــود نــدارد و بزرگتریــن شــاموت
حدا کثــر  5میلیمتــر طــول دارد ،شــاموت  %60از ســفالها فقــط از مواد گیاهی تشــكیلیافته
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طــرح  .1طــرح ســفالهای مرحل ـهی اول،
مسوســنگ قدیــم تپ ـه ایدیــر (نگارنــده.)1396 ،

جــدول  .1مشــخصات ســفالهای مرحل ـهی اول
ســفالگری مسوســنگ قدیــم تپـ ه ایدیــر (نگارنــده،
.)1384
نقش

نوع
ردیف

جنس

شاموت

ساخت

رنگ مغز

پوشش بیرونی

پوشش درونی

سفال
10YR 8/2 very pale

10YR 8/2 very pale

brown ,Slip

brown, Slip
2.5YR7/6 light red, Slip

ساده

منقوش
نوع تزئین

الف

خشن

گیاهی درشت

دستساز

دودزده

ب

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

10R6/8 light red

2.5YR7/6 light red, Slip

پ

متوسط

گیاهی درشت

دستساز

2.5YR6/6 light red

سطح صیقلی

**

ت

خشن

کانی و گیاهی

دستساز

10R6/6 light red

7.5YR6/4 light brown,

7.5YR6/4 light brown,

Wash

Wash

ث

متوسط

گیاهی درشت

دستساز

دودزده

2.5YR6/4 light reddish

2.5YR6/4 light reddish

brown, Slip

brown, Slip

ج

خشن

گیاهی درشت

دستساز

2.5YR6/8 light red

10YR 8/3 very pale

10YR 8/3 very pale

brown ,Wash

brown, Wash

چ

متوسط

گیاهی درشت

دستساز

10YR7/8light red

5YR6/4 light reddish

5YR6/4 light reddish

brown, Slip

brown, Slip

ح

متوسط

گیاهی درشت

دستساز

2.5YR6/6 light red

سطح صیقلی

سطح صیقلی

افزوده

خ

متوسط

گیاهی درشت

دستساز

7.5YR8/4 pink, Slip

7.5YR8/4 pink, Slip

برجسته

7.5YR6/8 reddish
yellow

اســت؛ همچنیــن شــاموت کانــی نیــز رایــج شــده کــه بــا شــاموت گیاهــی مخلــوط هســتند و
بهنــدرت ســفال فقــط بــا شــاموت کانــی مشــاهده میگــردد .قطــر بزرگتریــن شــاموت کانــی
نیــز از  0/3میلیمتــر بزرگتــر نیســت ،پخــت ســفال کاملتــر انجــام پذیرفتــه و ســفال بــا مغــز
دودزده بهنــدرت مشــاهده میگــردد .تمامــی قطعــات دستســاز هســتند و ســطح ســفالها
ً
بهطــور معمــول صــاف و همــوار شــده و در بیشــتر قطعــات کامــا صیقلــی شــدهاند؛ در بعضــی

افزوده
**
افزوده
برجسته
افزوده
**
**

رنگ نقش
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ً
مــوارد ایــن صیقــل بهقــدری زیــاد اســت كــه كامــا ظــروف پرداخــت شــدهاند ،مــوردی کــه
در الیههــای پیشــین کمتــر بــه آن برخــورد میشــد .خمیــرهی ســفالها بــه رنگهــای
قرمــز کمرنــگ و صورتــی هســتند؛ هرچنــد در تعــداد محــدود ســفال بــا خمیــرهی نخــودی
نیــز یافــت شــد .گل ســفالها محكمتــر و فشــردهتر شــده و منســجمتر بهنظــر میرســند.
پوشــش گلــی ســفالها بــه رنگهــای نخــودی و قهــوهای کمرنــگ هســتند و بهنــدرت
ســفال بــدون پوشــش در بیــن نمونههــا وجــود دارد ،غلظــت پوشـشهای گلــی کمتــر شــده،
5
ولــی رنــگ آنهــا نســبت بــه دورهی قبــل تیرهتــر گردیــده اســت .نقــوش دگمـهای برآمــده
روی ظــروف از تزئینــات رایــج ســفالهای ایــن دوره اســت کــه در دورهی پیشــین نیــز مــورد
اســتفاده بــوده ،همچنیــن نقــوش برجســته و افــزوده کمــاکان بــا تغییراتــی بــر روی ســفالها
اســتفاده شــده اســت .در میــان نقوشافــزوده ،نقــش شاخیشــکل دارای فراوانــی بیشــتر
اســت ،ایــن نقــوش در ابتــدای الیـهی هشــتم مشــاهده شــد (طــرح  ،2الــف) کــه نمونـهای
از آن در شــوالوریگورا ( )Lordkipanidse, 1991: 41 Abb 181نیــز یافــت شــده اســت.
نقــوش برجســته و افــزودهی ایــن دوره از دورهی پیشــین خــود محکمتــر و بــا تنــوع
بیشــتری ســاخته شــدهاند؛ همچنیــن دســتههای شاخیشــكل ایــن دوره بهطــرف
بــاال خــم شــدهاند (طــرح  ،2ب) .نمونــهی دســتههای شــاخی 6را در بیــن نمونههــای
دورهی مسوســنگ در حلــف ( ،)Oppenheim, 1943: Taf I 12-13فیكیرتپــه تركیــه
( ،)Özdogan, 1999:188, Fig .32گویتپــه Mا (Burton Brown, 1951:24, Fig
 ،)6325تپــه ســیوان ( )Solecki, 1973: 113, fig 4hتپــه نمشــیر (موچشــی:1394 ،
 ،53تصویــر  ،11شــمارهی  ،)3از ســهگابی ،گودیــن ،ماهیدشــت ،کنــگاور ،تپــه گیــان
نهاونــد ،کنــگاور ،ســیوان (محــدودهی زیویــه))Henrickson & Vitali, 1987:38( ،
و نینــوا ( )Gut, 1995: Taf 120 s470میتــوان مشــاهده نمــود .در بیــن نمونههــا،
ً
ســفالهایی فشــاری نیــز از ایــن دوره بهدســت آمــده اســت (تصویــر  ،4پ) .تقریبــا بیشــتر
از  %30از نمونههــا دارای نقــش بــا رنــگ ســیاه و قرمــز و هندســی ســاده هســتند .برخــی
از نقــوش مثلثــی بودنــد کــه شــبیه نقــوش نــوع دالمــا ()Hamlin, 1975: 121, Fig 4
بودنــد ،ایــن نقــوش هــم داخــل و هــم خــارج ظــروف (طــرح  ،2ت و ث) را میپوشــاند؛
اینگونــه نقــوش را میتــوان در علیکمــک تپهســی (Chataigner, 1995: 123, pl:
 ،)40ســهگابی ( )Hamlin, 1973: 226و یانیختپــه ( )Burney, 1964: pl xv2نیــز
مشــاهده کــرد .در كنــار نقــوش مثلثــی ،نقــوش خطــی و چهارگــوش نیــز وجــود دارد (طــرح
 ،2ج و چ) .یــك قطعــه ســفال بــا نقــش ُ
توپــر یــادآور نقــوش منفــی اســت (طــرح  ،2ح).
انــدازهی ظــروف ســفالی در ابعــاد مختلــف كوچــك ،متوســط و بــزرگ ســاخته شــدهاند.
فــرم رایــج نیــز گون ـهای كاس ـهی نخــودی اســت كــه در كل اســتقرار پیشازتاریخــی ایــن
محوطــه بــا كیفیتهــای متفــاوت ســاخته شــده اســت (طــرح  ،2چ)؛ همچنیــن بعضــی
از قطعــات كــروی كامــل هســتند كــه نمونـهی آن در قبــور مربــوط بــه ایــن دوره كــه بــر ســر
مــردگان نهــاده بودنــد ،بهدس ـتآمده اســت (حصــاری و ا کبــری ،20 :1384 ،شــکل ،)2
ً
گل فشــرده ســاخته شــده و روی آن کامــا پرداخــت
ایــن نمونــه بســیار خوشســاخت و بــا ِ
ً
شــده اســت .یکــی از نمونههــای ایــن مرحلــه ،قطع ـهای اســت کــه احتمــاال شــکل اصلــی
آن تغییــر یافتــه اســت؛ بدینگونــه کــه در ابتــدای ســاخت ماننــد ظــروف معــروف بــه
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پوسـتکنی 7بــوده ،ولــی بــه هــر علتــی تغییــر شــکل داده و آنرا مــدور نمودهانــد (طــرح ،2
پ) .شــبیه ایــن نــوع ســفال در حاجیفیــروز ( )Voight, 1983: 123, Fig 81و تپــه جلبــر
(رزاقــی و فهیمــی ،58 :1383 ،شــکل  )7نیــز یافــت شــده اســت.

تصویــر  .3نمونــه ســفال مسوســنگ میانــی تپـه
ایدیــر (نگارنــده.)1384 ،

طــرح  .2ســفالهای مرحل ـهی دوم،
مسوســنگ میانــی تپ ـه ایدیــر (نگارنــده.)1396 ،

نوع
ردیف

جنس

شاموت

ساخت

رنگ مغز

پوشش بیرونی

پوشش درونی

سفال
5YR6/8reddish

7.5YR7/4 pink, Slip

7.5YR7/4 pink ,

دستهی

yellow

,صیقلی

, Slipصیقلی

صیقلی 2.5YR7/6light red

2.5YR7/6light red

,Slip

,Slip

 ,Slipصیقلی 7.5YR7/3 pink,

7.5YR7/3 pink ,Slip

ب

متوسط

گیاهی ریز

ج

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

10R6/8 light red

خ

خشن

دستساز

2.5YR7/6 light red

پ

متوسط

دستساز

ت

متوسط

ح

متوسط

کانی ریز
کانی ریز
گیاهی و
کانی ریز
گیاهی و

دستساز

5YR7/3 pink

**

**

5YR6/8 reddish

2.5YR7/3 light reddish

2.5YR7/3 light

yellow

brown Slip

reddish brown Slip

2.5YR7/6 light red, Slip,

2.5YR7/6 light red,

صیقلی

صیقلیSlip,

10YR8/6 yellow, Slip,

10YR8/6 yellow

صیقلی

,Slip

10YR8/2 very pale brown

10YR8/2 very pale

,Slip

صیقلیbrown, Slip,

دستساز

10R6/8 light red

د

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

2.5YR6/8light red

الف

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

10YR6/6 light red

ذ

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

10R6/8 light red

صیقلی5YR7/3 pink, Slip,

چ

متوسط

گیاهی ریز

دستساز

5YR7/4 pink

صیقلی7.5YR7/3 pink, Slip,

ث

متوسط

ر

متوسط

کانی ریز

گیاهی و
کانی ریز
گیاهی ریز

دستساز
دستساز

نوع تزئین
شاخی شکل

دستساز

گیاهی و

ساده

نقش
منقوش

2.5YR7/6 light red
5YR6/4 light reddish
brown

صیقلی5YR7/3 pink,Slip,
5YR7/3 pink slip

5YR7/3 pink ,Slip,
صیقلی
7.5YR7/3 pink, Slip
5YR7/3 pink,Slip,
صیقلی
5YR7/3 pink slip

رنگ نقش

سیاه
برجسته
فشاری
سیاه
سیاه
**
افزوده
**

برجسته
سیاه
سیاه
سیاه

جــدول  .2مشــخصات ســفالهای مرحل ـهی
دوم ،مسوســنگ میانــی تپ ـه ایدیــر (نگارنــده،
.)1384
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مرحلهی سوم :سفالهای مسوسنگ جدید (تصاویر  4و 5؛ طر ح )3

تصویــر  .4نمونــه ســفال مسوســنگ جدیــد تپـه
ایدیــر (نگارنــده                         .)1384 ،

تصویــر  .6ســفال بــا طــرح ســبدی ،مسوســنگ
جدیــد تپـ ه ایدیــر (نگارنــده.)1384 ،

از الیــهی ششــم تــا چهــارم ،تغییــرات كیفــی محسوســی در ســفالها مشــاهده میشــود،
خمیــر ســفالها خــوب ورز داده شــده و ِگل آنهــا فشــرده و اســتوار اســت .جنــس خمیــرهی
ســفالها نیــز ظریــف شــده و دیگــر در بیــن نمونههــا نــوع خشــن بهنــدرت مشــاهده
میشــود .شــاموت ســفالها از شــنریز و در بعضــی مــوارد همــراه بــا مــواد گیاهــی ریــز
هســتند كــه ضخامــت آنهــا از نیــم میلیمتــر بیشــتر نمیشــود؛ هرچنــد كــه در ظــروف
بــزرگ بــا دیــوارهی ضخیــم كمــی ایــن مــواد بزرگتــر هســتند .بیــش از  %60از نمونههــا
دارای شــاموت کانــی هســتند ،حــرارت بــرای پخــت ظــروف نیــز كافــی بــوده و دودزدگــی
در مغــز ســفال دیــده نمیشــود؛ رنــگ خمیــرهی ا كثــر ســفالها صورتــی و قرمــز کمرنــگ
اســت و حــدود  %40ســفالها خمیــرهی نخــودی دارنــد .قطعــات ســفال ،بهجــز ســه قطعــه
یافــت شــده از الی ـهی چهــارم کــه بهطــور حتــم نمیتــوان دربــارهی نــوع ســاخت آنهــا بــا
قاطعیــت نظــر داد .بیشــتر دستســاز هســتند؛ دیــوارهی ظــروف ضخامتــی از پنــج میلیمتــر
تــا ســی میلیمتــر متغیــر هســتند .در میــان نمونههــا یــك نمون ـهی كوچــك نیــز وجــود دارد
كــه یــك آبخــوری اســت؛ هرچنــد آنقــدر كوچــك نیســت تــا آنرا یــك ظــرف مینیاتــوری نامیــد
(تصویــر  ،5الــف).
بالغبــر  %90از ســفاله ا دارای پوشــش ِگلــی هســتند کــه بیــش از  %80آن از نــوع غلیــظ
اســت؛ رنــگ ایــن پوشـشها ،شــامل نخــودی کمرنــگ ،قهــوهای کمرنــگ و قرمــز مایــل به
نارنجــی هســتند ،ا كثــر قطعــات صیقلــی بــوده کــه در برخــی حالــت جــا و پرداخــت دادهانــد.
بخــش کمــی نیــز فاقــد لعــاب یــا پوشــش تشــخیص داده شــد .فــرم ظــروف ســاده و بــا گــردن
بلنــد از ایــن مرحلــه مشــاهده میشــوند ،ولــی تعــداد آنهــا انــدك اســت (طــرح  ،3ب) .ایــن
شــكل ســفال را در تریلیگوربــی 8گرجســتان (Lordkipanidse, 1991: 41, Abb 1822-
 )26و گویتپــه ( )Burton-Brown, 1951: Fig 8 146-7نیــز میتــوان مشــاهده نمــود.
ســفالهای منقــوش نیــز در میــان نمونههــای ایــن دوره وجــود دارد ،نقــوش ایــن ســفالها
فقــط در قســمت لبــه و بــاالی آنهــا دیــده میشــود كــه هــم در داخــل (طــرح  ،3پ) و هــم
خــارج ظــرف (طــرح  ،3ت؛ تصویــر  )4را پوشــش داده اســت .از ایــن الیــه ،قطعـهی ســفالی
ق بــه کــف ظرفــی اســت و نشــانههایی از حصیرگــره زده (بافتــن) روی
یافــت شــد کــه متعلـ 
آن مشــاهده میشــود .جنــس آن ظریــف بــوده و بهجــز اثــر حصیــر ،تزئیــن دیگــری نــدارد،
ً
دقیقــا مشــخص نیســت کــه کــف ظــرف بــر روی حصیــر بــوده یــا کل ظــرف در داخــل حصیــر
شــکل گرفتــه اســت (تصویــر  .)5بــا توجــه بــه منحصــر بــودن ایــن قطعــه (هرچنــد وســعت
کاوش محــدود اســت) ،بهنظــر میرســد تولیــد ایــن نــوع ســفالها ،نوعــی تزئیــن تــا فــن
تولیــد ظــرف اســت کــه چنیــن نمونههایــی بــا ســفالهای طــرح ســبدی دورهی نوســنگی
حاجیفیــروز ( )Voight, 1983: pl 25و تپــه قشــاق (مترجــم و شــریفی)91-90 :1397 ،
تفــاوت دارنــد؛ همچنیــن برآمدگــی دگمــهای نیــز در میــان ایــن نمونههــا دیــده میشــود
(طــرح  ،3ث) .نمون ـهای ســفال دیگــر از ایــن دوره یافــت شــد (طــرح  ،3ج) کــه بهنظــر
نوعــی تابــه بــوده و شــبیه نمونههــای تپهســبز دهلــران اســت (Hole et al., 1969: 143,
ـوش برجســته نیــز بــر روی نمونههــای ایــن دوره وجــود دارد ،ولــی منظمتــر
)fig 53a-f؛ نقـ ِ
از دورهــای پیشــین ســاخته شــده اســت (طــرح  ،3چ).
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طــرح  .3ســفالهای مرحل ـهی ســوم،
مسوســنگ جدیــد تپ ـه ایدیــر (نگارنــده.)1396 ،

ردیف

نقش

نوع

/

جنس

شماره

سفال

الف

ظریف

ب

ظریف

پ

متوسط

شاموت

ساخت

رنگ مغز

پوشش بیرونی

پوشش درونی
ساده

گیاهی و

دستساز

7.5YR6/3 light brown

دستساز

5YR7/4 pink

دستساز

5YR7/4 pink

ت

متوسط

کانی ریز

دستساز

5YR6/8 reddish yellow

ث

متوسط

کانی ریز

دستساز

5YR7/4 pink

ج

ظریف

دستساز

10R7/8 light red

چ

متوسط

ح

متوسط

خ

ظریف

کانی ریز
گیاهی
ریز
گیاهی
ریز

گیاهی و
کانی ریز
کانی ریز
کانی ریز
ومیکا
کانی ریز

بحث و تحلیل

دستساز

2.5YR7/3 light reddish
brown

؟

7.5YR8/2 pinkish white

دستساز

10R3/6 dark red

7.5YR5/6 strong

7.5YR5/6 strong

 ,صیقلیbrown, Slip,

صیقلیbrown, Slip,

7.5YR7/3 pink ,Slip,
صیقلی
7.5YR7/3 pink, Slip

منقوش
نوع تزئین

رنگ نقش

**
برجسته

7.5YR7/3 pink ,Slip
7.5YR7/3 pink, Slip

سیاه

2.5YR7/3 light

2.5YR7/3 light

reddish brown Slip,

reddish brown Slip,

سیاه

صیقلی

صیقلی

10YR7/2 light gray,

10YR7/2 light gray

صیقلیSlip,

,Slip

10YR 7/3 very pale

10YR 7/3 very pale

brown, Slip

صیقلیbrown, Slip,

5YR7/4 pink, Slip

افزوده
افزوده

5YR7/4 pink, Slip,

برجسته

صیقلی

2.5YR7/3 light

2.5YR7/3 light

reddish brown Slip

reddish brown Slip

2.5YR6/4 light olive

2.5YR6/4 light

صیقلیbrown, Slip ,

olive brown,Slip

**
**

پیــش از ورود بــه بخــش تحلیــل یافتههــای ســفالی ایدیــر ،بایــد بــه مهمتریــن تناقضــات
در پیشازتاریــخ شــمالغرب ایــران اشــاره نمــود؛ زیــرا همیــن مســئله باعــث پیچیدگــی و
شــاید هــم بیمنطقــی در ارائ ـهی دادههــای در دســترس شــده اســت .مســئلهی مهــم در
آذربایجــان وجــود «دورهی نوســنگی» در شــمال زاگــرس اســت .تاکنــون در چنــد نقط ـهی
محــدود ،گزارشــی از محوطههــای نوســنگی ارائــه شــده اســت؛ چایچیامیرخیــز معتقد اســت
کــه در مرنــد محوطـهای بهنــام «مرکیــد» ،متعلــق بــه نوســنگی قدیــم شناســایی کــرده اســت

جــدول  .3مشــخصات ســفالهای مرحل ـهی
ســوم ســفالگری مسوســنگ جدیــد تپ ـه ایدیــر
تپ ـه ایدیــر (نگارنــده                         .)1384 ،

34

شماره  ،21دوره نهم ،تابستان 1398

(چایچیامیرخیــز .)322 :1387 ،مریویــت نیــز در کتــاب خــود آورده اســت کــه تپــه بارانــو
از محوط ـهی حاجفیــروز قدیمیتــر بــوده و ســفالهای آن متعلــق بــه فرهنــگ حاجفیــروز
و تکنمونــهی گاهنــگاری مطلــق آن  5850ق.م .را نشــان میدهــد (Voight, 1983:
 .)350تعــداد انــدک اســتقرارگاههای دورهی نوســنگی و نبــود محوطههــای نوســنگی قدیــم
در آذربایجــان ،باعــث پیدایــش نظریاتــی در مــورد حرکتهــای انســانی در شــمالغرب
ایــران شــده اســت .ویــت ســاکنان اولیـهی دورهی نوســنگی آذربایجــان را مردمــان آشــنا بــا
فرهنــگ حســونا دانســته کــه از غــرب بهســوی دشــت ســلدوز و آذربایجــان راهــی شــدهاند
()Voight, 1983: 166؛ ولــی آجرلــو معتقــد اســت کــه روستانشــینان زاگرسمرکــزی،
اولیــن ســاکنان جنــوب دریاچــهی ارومیــه هســتند کــه بــا کــوچ عمــودی بــه ایــن ناحیــه
وارد شــدهاند (آجرلــو .)66 :1386 ،بــا پذیرفتــن هرکــدام از ایــن نظریههــا و باتوجــه بــه
دادههــای گاهنــگاری مطلــق تعــدادی از محوطههــای دورهی مسوســنگ و نوســنگی بــه
یــک پیچیدگــی خواهیــم رســید کــه الــزام در کاوش باستانشناســی ایــن دوره در ناحی ـهی
آذربایجــان بیشــتر احســاس میشــود؛ بافــرض ورود تــازهواردان از جنــوب یــا غــرب و اینکــه
ایــن مهاجــران بــا فرهنــگ نوســنگی وارد آذربایجــان شــدهاند (بیننــده )62 :1397 ،و نتایــج
گاهنــگاری مطلــق محوطــهی قوشــاتپه کــه نوســنگی را در تاریــخ  4450تــا  4200ق.م.
نشــان میدهــد (درخشــی و همــکاران ،32 :1387 ،جــدول  ،)2گاهنــگاری تپهدالمــا کــه
مسوســنگ را براســاس  4930 ،MASCAق.م .تعییــن کــرده اســت (امیرلــو)59 :1366 ،
و گاهنــگاری یانیختپــه در مسوســنگ نیــز براســاس  ،MASCAدر بیــن  4090تــا 4160
ق.م .مشــخص شــده اســت (همــان )59 :و بــا توجــه بــه ایــن کــه نقــوش دادههــای ســفالی
ایــن محوطههــای باســتانی در همیــن تاریخهــای ذکــر شــده در گاهنــگاری بســیار شــبیه بــه
هــم هســتند ،در نتیجــه یــا دادههــای گاهنــگاری مشــکل داشــته ،یــا تحلیــل دادههــا اشــتباه
هســتند و حتــی ایــن احتمــال هــم بایــد درنظــر گرفــت کــه نظریــات درحالحاضــر خــام بــوده
و بــه کاوشهــا و بررســیهای باستانشناســی دقیــق و کاملتــری احتیــاج دارد.
در میــان یافتههــای ســفالی ایــن محوطــه ،بهخصــوص قطعــات مرحلــهی دوم،
بــه قطعاتــی برمیخوریــم کــه در اصطــاح بــه آنهــا «ســفال دالمایــی» گفتــه میشــود؛
ابتــدا بایســتی تعریــف کاملــی از ســفال دالمــا داشــت کــه اینگونــه چیســت و کــدام اســت؟
ً
در کاوش ســال  1961م .در تپــ ه دالمــا 31 ،ظــرف ســالم یــا نســبتا ســالم یافــت شــد کــه
نیمــی از آنهــا در امریــکا قــرار دارنــد ( ،)Hamlin, 1975: 117ایــن ظــروف نقطــهی
عطفــی در ســفالهای مسوســنگ غــرب ایــران ایجــاد کــرد؛ در حقیقــت ســفالی کــه در
ً
دورهی مسوســنگ تقریبــا در تمامــی زا گرسمرکــزی پرا کنــده اســت (مترجــم و شــریفی،
1397؛ حیدریدســتنایی1395 ،؛ 33؛  ،)Sharifi & Motarjem, 2018: 87; 91بــرای
نخســتینبار در حوضــهی دریاچــهی ارومیــه معرفــی شــد (بیننــده.)59-58 :1397 ،
یکــی از ویژگیهــای مناطقــی کــه ایــن ســفال در آنهــا یافــت شــده اســتُ ،پــرآب بــودن
نســبی آن و همچنیــن کوهســتانی و کوهپای ـهای بــودن آن اســت و در حقیقــت مناطقــی
مابیــن دشــتهای کمارتفــاع بینالنهریــن و دشــتهای مرکــز فــات ایــران اســت.
هاملیــن در تعریــف ســفالهای دالمــا مینویســد« :همگــی دستســاز و شــاموت آنهــا
کاه درشــت بههمــراه کانــی ریــز اســت ،بهخاطــر حــرارت هنــگام پخــت ،مغــز ســفال رنگــی
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در طیــف صورتــی تــا نارنجــی مایــل بــه نخــودی یافتــه اســت» .اغلــب مغــز ســفالها دودزده
و بــه چهــار گــروه ســاده ،منقــوش ،پوشــشقرمز و فشــاری تقســیم میشــوند (Hamlin,
 .)1975: 118هاملیــن نــوع فشــاری را «ســفال آشــپزخانه» مینامــد و در تعریــف نــوع
پوش ـشقرمز مینویســد :در هــردو ســوی ظــرف پوشــش گلــی قرمزرنگــی را پوشــانده اســت
کــه در حوضـهی دریاچـهی ارومیــه ایــن رنــگ بــه آلویــی گرایــش دارد ،این پوشـشها نازک
و تــرک دارنــد ،اندکــی از قطعــات جــادار بــوده و بعضــی نیــز بهنظــر میرســد دوبــار پوشــش
شــدهاند؛ همچنیــن بهنظــر میآیــد در تعــداد انگشتشــماری اثراتــی از دانههــای رنگــی
بهصــورت محــو در داخــل پوشــش وجــود داشــته اســت ،خمیــر اینگونــه شــکنندهتر از نــوع
فشــاری هســتند ( .)Hamlin, 1975: 119در مطالعات هنریکســون در تحلیل ســفالهای
دالمایــی گودینتپــه ،ایــن موضــوع مشــخص شــد کــه حــدود  %63قطعــات ســفال تفــاوت
آشــکاری بــا نمونههــای دالمایــی کــه پیــش از ایــن هاملیــن آنهــا را معرفــی کــرده بــود دارنــد
( .)Henrickson, 1983: 173گون ـهی منقــوش دالمــا نیــز در ّدرهی کنــگاور بــه ســه زیــر
گون ـهی تکرنــگ ،دورنــگ و رگهرگــه تقســیم شــده کــه هنریکســون زیرگون ـهی ســوم را
بومــی و محلــی میپذیــرد ( )Henrickson,1983: 600و عنــوان میکنــد کــه ایــن زیرگونــه
تحتتأثیرگون ـهی جــی قــرار داشــته اســت.
در درهی کنــگاور ســنت ســفالگری بعــد از دورهی دالمــا بــه طاهرآبــاد و عبیــد محلــی
انتقــال مییابــد؛ درحالیکــه در درهی ســلدوز بــه فرهنــگ پیســدیلی مرتبــط میشــود.
ً
ســفال نــوع پیســدیلی ،نســبتا خشــن و خمیــرهی آن پــودری اســت و شــکننده ،ســطح آن
بههیچوجــه صیقــل یــا همــوار نشــده و شــاموت آن شــامل گیــاه ،قطعــات ریــز ســفالهای
دورهی گذشــته و شــن ریــز و ریــگ بــوده و رنــگ ســطح آن طیفــی از قرمــز تــا نخــودی اســت
کــه در بعضــی مــوارد بهخاطــر حــرارت کــورهی رنــگ ســطح بــه ســبزی گراییــده اســت .رنــگ
نقــوش بهرنــگ ســیاه-قهوهای مــات بــوده و نقــوش بســیار شــبیه نقــوش دورهی عبیــد و
اوروک قدیــم اســت (.)Dyson & Young, 1960: 21
ســفالهای مسوســنگ ایدیــر ،بیانگــر حضــور جوامــع مسوســنگ در دشــت
مغــان ،در کنــار مــدارک مشکینشــهر (حیدریــان )13-12 :1396 ،و قوشــاتپه شــهریری
(هژبرینوبــری و پورفــرج )1385 ،در اســتان اردبیــل اســت و دیگــر نمیتــوان ایــن
محدودههــای جغرافیایــی را فاقــد مــدارک باستانشناســی ایــن دوره دانســت؛
شــاخصههای مختلــف ســفالی ارائــه شــده در بــاال ،یــک تــدوام ســفال دورهی مسوســنگ
در ایدیــر را داللــت میکنــد .ســفال مسوســنگ قدیــم ایدیــر کــه همگــی دستســاز و
دارای آمیــزهی گیاهــی هســتند ،هرچنــد برخــی از شــواهد ،ادامـهی ســنت ســفال نوســنگی
پیشــرفته در ایــن مرحلــه شناســایی شــده اســت (طــرح  ،1ب)؛ ایــن ویژگیهــا در ســنت
ســفال دالمــا مســتند اســت (حیــدری .)39 :1392 ،نمونههــای ســفالی مسوســنگ
میانــی ایدیــر ،بــا نمونههــای مسوســنگ میانــی و جدیــد در افــق پیســدلی مقایســه نمــود
(مترجــم و شــریفی .)89-86 :1397 ،نمونـهی نتایــج جدیــد در اینخصــوص میتــوان از
کولتپ ـهی هادیشــهر نامبــرد (عابــدی .)49 :1395 ،در اینخصــوص بایــد بیــان کــرد،
دادههــای ســفالی ایــن محوطــه تفــاوت کلــی بــا غــرب آذربایجــان داشــته و شــباهتهای
بیشــتری بــا مناطــق شــمالی دارد؛ در اینبــاره تغییــرات ســفالی در مناطــق غربــی در دورهی
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نوســنگی و مسوســنگ بهخوبــی مشــهود اســت؛ موضوعــی کــه در ایــن محوطــه بســیار
نامحســوس اســت .همچنانکــه در قوشــاتپه نیــز تغییــر اساســی در فرهنــگ اولیــهی آن
مشــاهده نشــده اســت و فرهنــگ دالمــا چنــان بــا دورهی نوســنگی آمیختــه کــه تفکیــک
آنهــا امکانپذیــر نیســت (درخشــی .)4 :1390 ،بهنظــر میرســد ایــن تفاوتهــای
ســاختاری در ســفالهای شــرق و غــرب آذربایجــان و بههمــراه دادههــای گاهنــگاری
مطلــق هــر دو ناحیــه ،نشــاندهندهی تفــاوت در حــوزهی فرهنگــی اســت کــه البتــه ایــن
یــک احتمــال بــوده و بــا نتایــج کاوشهــای باستانشناســی آینــده مشــخص خواهــد شــد.
بیــن ســفالهای مسوســنگ ایدیــر و ســفالهای همزمــان خــود در اواخــر حلــف و
دورهی عبیــد در عیــن شــباهتهای عمومــی ســفال دورهی مسوســنگ ،تفاوتهــای
آشــکاری مشــاهده میشــود .ایــن قطعــات َنهتنهــا از نــوع نقــش و رنــگ متفــاوت هســتند،
بلکــه از جنــس خمیــره و شــاموت نیــز تفــاوت آشــکاری دارنــد؛ ایــن تفــاوت َنــه در بیــن
دادههــای ســفالی ایدیــر و نــی بــا بررســی در ســفالهای ماوراءقفقــاز (Burney & Lang,
 )1971: 37و در میــان ســفالهای دو محوطــهی کولتپــه و َدوا گــوز نیــز صــدق میکنــد
(.)Abedi et al., 2015: 332
پژوهــش پتروگرافــی ( )XRFبــر روی ســفالهای دالمــا صــورت گرفتــه اســت (ســرخنی
و همــکاران1395 ،؛ تقــیزاده و همــکاران1395 ،؛  .)Tonoike, 2009در یــک مــورد کــه
در ده ـهی گذشــته انجــام گرفتــه ،از آزمایشهــای پتروگرافــی از میــان  150قطعــه ســفال
دو ناحیــهی حوضــهی دریاچــهی ارومیــه و درهی کنــگاور مشــخص شــد کــه ســفالها
ً
از ســه منبــع کامــا مجــزا و دور از هــم نشــأت گرفتــه ( )Tonoike, 2009: 137و توســط
عشــایر محلــی بــه نقــاط دیگــر منتقــل شــده اســت ()Tonoike, 2009: 419؛ ولــی از اصــل
و منشــأ آنهــا اظهــار بیاطالعــی کــرده اســت .در مــورد دیگــر نیــز کــه از یــک محوطــه در
زنجــان انجــام گرفتــه ،بــه نتیجـهی تفــاوت منابــع خاکــی رســیده و حتــی احتمــال وارداتــی
بــودن برخــی قطعــات ســفالی را میدهــد (ســرخنی و همــکاران .)62 :1395 ،از ســوی
دیگــر ،مطالعــات جدیــد کــه در تپــه الویــن انجــام گرفتــه اســت ،داللتبــر تولیــدات بومــی
ســفالهای دورهی مسوســنگ دارد ()Hejebri, et al., 2012a: 102؛ هرچنــد نتایــج
مطالعــات میانرشــتهای بــر روی ســفال مسوســنگ کولتپــهی هادیشــهر نتوانســته
اســت ،پاســخ دقیقــی درخصــوص بومــی یــا غیربومــی بــودن ســفالهای ایــن دوره بدهــد
(تق ـیزاده و همــکاران .)40 :1395 ،نتایــج ایــن مطالعــات حداقــل نشــان بــر تولیــد بومــی
زیرحوزههــای فرهنگــی شــمالغرب ایــران را در دورهی مسوســنگ اســت .موضوعــی کــه
َ
ســفالهای محوط ـهی کولتپــه و دوا گــوز نیــز آن را تأییــد میکنــد (Abedi et al., 2015:
.)332

نتیجهگیری

بــا اینكــه گمانهزنــی در محوطــهی باســتانی ایدیــر در یــک کارگاه و مســاحتی كوچــك
انجــام گرفــت ،ولــی نتایــج رضایتبخشــی دربرداشــت كــه بــرای روشــن شــدن وضعیــت
مراحــل مختلــف مسوســنگ نتایــج جالبتوجهــی ارائــهكــرد؛ پژوهشــی کــه بهعلــت کمبــود
اطالعــات دربــارهی ایــن محــدودهی جغرافیایــی ،مجموعــه ســفالهای مســتند شــده از

ت سفال مسوسنگ...
تحلیل و بررسی تغییرات در سن 

کاوش تپ ـ ه ایدیــر ضــرورت داشــت .ایــن پژوهــش نشــان داد كــه هیچگونــه تغییــر ناگهانــی
اعــم از :شــكل ظــروف ،خمیــره ،نحــوهی ســاخت ،پخــت و خمیرمایــه در تــداوم ســنت
ســفالهای دوره مــورد مطالعــه ایجــاد نشــده اســت؛ بهنظــر میآیــد باتوجــه بهنحــوهی
ســاخت فــرم لبههــا و کــف ظــروف ،خمیــره و تزئیــن بــا نقــوش ســاده ،تاریــخ نســبی ظــروف
ســفالی از مسوســنگ قدیــم تــا جدیــد را شــامل میشــود .شــباهتهای ســفال ایــن محوطــه
بــا ســفالهای دورهی عبیــد بهقــدری متفــاوت اســت کــه فقــط شــباهتهای عمومــی آنهــا
ً
کــه در تمامــی ســفالهای مسوســنگ آشــکار اســت ،مشــاهده میشــود .احتمــاال آمیختگــی
ســفالهای نوســنگی (ســینی پوســتکنی) بــا نــوع موســوم بــه دالمــا ،ادامــهی کاربــری
ســفالهای نوســنگی در دورهی مسوســنگ بــوده اســت .تفاوتهــای ســفال دورهی
مسوســنگ ایدیــر از شــباهتهای آن بــا ســفالهای همزمــان خــود در زاگرسمرکــزی
بیشــتر اســت .تفاوتهــا در رنــگ خمیــره ،شــاموت و پوشــش ســفال بــوده و شــباهتها در
عناصــر هنــری و نقــوش هســتند .در حقیقــت در ایــن محوطــه تأثیــر و تأثــر اندکــی را بیــن
ســفالهای ایــن محوطــه و ســفالهای دورهی دالمــای زاگرسمرکــزی میتــوان مشــاهده
کــرد ،و میتــوان بیــان کــرد کــه ســفالگری منطقــه در دورهی مسوســنگ بیشــتر بومــی
منطقـهی حــوزهی فرهنگــی مــورد مطالعــه اســت؛ بنابرایــن در عیــن شــباهتهای فرهنــگ
ســفال دورهی مــورد مطالعــه بــا مناطــق غــرب آذربایجــان و دورتــر ،مسوســنگ ایــن منطقه
کانــون مســتقلی در کنــار ســایر کانونهــای جوامــع مسوســنگ اســت.

سپاسگزاری

نگارنــده مراتــب قدردانــی خــود را از همــکاران و آقــای حســن اکبــری کــه در کاوش میدانــی
تپــه ایدیــر و همچنیــن بــه ثمــر نشســتن پژوهــش حاضــر همــکاری داشــتهاند ،ابــراز مـیدارد.

پینوشت
1. Temper
2. Unoxidized
3. Carinated
4. Samertskhale-klde
5. Lug
6. Horn Shaped
7. Husking Tray
8. Treligorebi

کتابنامه

 آجرلــو ،بهــرام« ،1386 ،فرآینــد نوسنگیشــدن آذربایجــان» .رســالهی دکتــریباستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشــر نشــده).
 امیرلــو ،عنایــتاهلل« ،1366 ،ســالیابی محوطههــای باســتانی ایــران بــهروشکربــن .»14مجل ـهی باستانشناســی و تاریــخ ،شــمارهی پیاپــی  :3صــص.51-73 :
 بیننــده ،علــی« ،1395 ،نشــانههایی از ارتبــاط تجــاری و فرهنگــی جوامــعشــمالغرب ایــران و بینالنهریــن در اواخــر دوران مسســنگ» .جامعهشناســی تاریخــی،
دورهی  ،8شــمارهی  ،2صــص.37-21 :
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 بیننــده ،علــی« ،1397 ،شــکلگیری حوضـهی ارتباطــات دریاچـهی ارومیــه و شــرقآناتولــی» .مجلـهی مطالعــات ایرانــی ،ســال  ،17شــمارهی  ،33صــص.74-53 :
 تقــیزاده ،حامــد؛ حیدریــان ،محمــود؛ و عابــدی ،ا کبــر« ،1395 ،مطالعــهیکانیشناســی ســفالهای دورهــای مسوســنگ و مفــر غ کولتپــه هادیشــهر ،شــمالغرب
ایــران» .مجلـهی جســتارهای باستانشناســی ایــران پیــش از اســام ،جلــد  ،1شــمارهی ،2
صــص.41-31 :
 چایچیامیرخیــز ،احمــد« ،1387 ،منشــأیابی و تحلیــل الگــوی پرا کنــشدستســاختههای پیشازتاریخــی ابســیدینی درشــرق دریاچــه ارومیــه» .رســالهی دکتــری
باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشــر نشــده).
 حصــاری ،مرتضــی؛ و ا کبــری ،حســن« ،1384 ،گــزارش گمانهزنــی تپــ ه ایدیــر،اصالنــدوز» .گزارشهــای باستانشناســی ،4تهــران :پژوهشــکدهی باستانشناســی.
صــص.13- 30 :
 حیــدری دســتنایی ،محســن« ،1395،دشــت ســرفیروزآباد در دورهی مسوســنگ:مــروری بــر اســتقرارهای دالمایــی حاشــیهی شــرقی دشــت ماهیدشــت در زا گــرس مرکــزی».
مجلـهی پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،11دورهی  ،6صــص.38-25 :
 حیــدری ،محســن« ،1392 ،مــروری بــر دورهی مسوســنگ شــمالغرب ایــرانو پیشــنهاداتی بــرای حــوزهی گســترش ســنت دالمــا» .مجل ـهی پیامباستانشــناس.
شــمارهی پیاپــی  .19صــص.37-50 :
 حیدریــان ،محمــود« ،1396 ،شــواهد باستانشــناختی حوضـهی آبگیــر ســد احمــدشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی ،13
بیگلــو ،مشگینشــهر» .مجل ـهی پژوه 
دورهی  ،7صــص.24-7 :
 درخشــی ،حســن؛ هژبرینوبــری ،علیرضــا؛ و فیروزمنــدی ،بهمــن،1387 ،«گاهنــگاری نســبی ســفالهای قوشــاتپه شــهریری» .مجل ـهی پیــام باستانشــناس،
شــمارهی پیاپــی  ،10صــص.20-32 :
 ذیفــر ،حامــد؛ ولیپــور ،حمیدرضــا؛ و مترجــم ،عبــاس« ،1383 ،تــل  ،11اســتقراری ازدورهی مسوســنگ در حوض ـهی آبگیــر ســد تالــوار بیجــار ،اســتان کردســتان» .مجل ـهی
نشــناس .شــمارهی پیاپــی  ،19صــص.15-36 :
پیــام باستا 
 رحیمیســرختی ،رقیــه؛ نیکنامــی ،کمالالدیــن؛ و اســامی ،معیــن،1395 ،«ســفالهای غیــر دالمایــی در بســتر دالمایــی :تشــخیص باستانشــناختی و توضیــح
آزمایشــگاهی نمونــهی مــوردی :ســهاچایتپه زنجــان» .مطالعــات باستانشناســی،
دورهی  8شــمارهی  ،2پائیــز و زمســتان ،صــص.53-70 :
 رزاقــی ،حســین؛ و فهیمــی ،حمیــد« ،1383 ،گــزارش مقدماتــی گمانهزنــی در تپــهُج َلبــر (خانبابــا) ،آذربایجانغربــی ،مــرداد  .»1375مجل ـهی باستانشناســی و تاریــخ،
شــمارهی پیاپــی  ،36صــص.52-59 :
 ساعدموچشــی ،امیــر؛ زمانیدادانــه ،مرتضــی؛ قاســمی ،محســن؛ و کریمــی ،زاهــد،« ،1394الیهنــگاری تپــه نمشــیر در بانــه :محوطهایــی در غــرب ایــران» .مجل ـهی
پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،12دورهی هفتــم ،صــص.62-43 :

ت سفال مسوسنگ...
تحلیل و بررسی تغییرات در سن 

 شاهســوندبغدادی ،پریچهــر ،1372 ،بررســی مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی وسیاســی ایــل شاهســوند .تهــران :نهــاد ریاســت جمهــوری ،ســازمان امــور عشــایری ایــران.
 عابــدی ،ا کبــر« ،1395 ،گاهنــگاری مطلــق( )C14و نســبی محوطـهی دوهگــز خــویبــا اســتفادی از روش طیفســنجی جرمــی شــتابدهنده ()AMS؛ شــواهدی از دورهی
مسوســنگ انتقالــی ،دالمــا و پیزدلــی» ،پژوهــه باستانســنجی ،ســال دوم ،شــمارهی
اول ،صــص.54-39 :
 قدیریمعصــوم ،مجتبــی« ،1378 ،عشــایر دشــت مغــان از کــو چروی تــا اســکان».مجل ـهی دانشــكده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،شــمارهی پیاپــی .151
صــص.127-141 :
 کارگــر ،بهمــن« ،1372 ،بررســی و گمانهزنــی در اهرنجانتپــه و قرهتپــهدشتســلماس» .پایاننامــهی کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران.
 کرمــی ،محمــد« ،1385 ،ســفال محوطههــای قــره گویز-آذربایجــان غربــی».نشــناس ،شــمارهی پیاپــی  .6صــص.5-16 :
مجل ـهی پیــام باستا 
 مترجــم ،عبــاس؛ و شــریفی ،مهنــاز« ،1397،فرآینــد گــذار از ســنتهای فرهنگــینوســنگی جدیــد بــه مسوســنگ قدیــم در پسکرانههــای شــرق زا گرسمرکــزی» .مجلـهی
شهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،16دورهی هشــتم ،صــص.102-83 :
پژوه 
 مترجــم ،عبــاس؛ و حیــدری ،احمــد« ،1395 ،بررســی میــزان تخلخــل ســفالهایدورهی مسوســنگ بهمنظــور ســنجش میــزان پیچیدگیهــای اجتماعــی بــر مبنــای
تولیــد ســفال در تپــه قشــاق بیجــار» .نشــریهی جســتارهای باستانشناســی ایــران پیــش از
اســام ،ســال اول ،شــمارهی  ،1صــص.60-51 :
 محمدخانــی ،بهــروز« ،1393 ،اســتقرارهای پیــش ازتاریــخ دشــت ارومیــه از دورهینوســنگی تــا پایــان مسســنگی» .دوفصلنامــه پژوهشهــای باستانشناســی مــدرس،
شــمارهی دهــم و یازدهــم ،صــص.161-143 :
 ناصــری ،ابوالفضــل« ،1386 ،بررســی رونــد تغییــرات بارندگــی و دمــا در دشــتمغــان» .کارگاه فنــی اثــرات تغییــر اقلیــم در مدیریــت منابــع آب ،تهــران :کمیتــه ملــی آبیاری
و زهکشــی ایــران.
 هژبرینوبــری ،علیرضــا؛ و پورفــرج ،ا كبــر« ،1385 ،تبییــن دوران نوســنگی وكالكولتیــك منطقــه اردبیــل براســاس دادههــای قوشــاتپه شــهریری» .مجلـهی دانشــكده
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،شــمارهی پیاپــی  .180صــص.1-26 :
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