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چکیده

ســفال موســوم بــه «ســفال خاکســتری نــوع اوروک» ازجملــه گونههــای شــاخص ســفالین
محوطههــای هــزارهی  4ق.م .شــمال بینالنهریــن اســت .باوجــود همجــواری مناطــق
غربــی ایــران بــا شــمال بینالنهریــن ،اطالعــات موثقــی دربــارهی ایــن گونــهی ســفالین
در محوطههــای دورهی مسوســنگ جدیــد مناطــق غربــی ایــران در دســترس نبــود.
در بررســیهای جدیــد صــورت گرفتــه در بعضــی مناطــق غربــی نظیــر تپــهی قلعه َن ِنــه
در مریــوان گون ـهی جدیــدی از ســفال خاکســتری بهدســت آمــده کــه بــا توجــه بــه فــرم و
خمیــره و نــوع شــاموت ،ایــن گونــه مربــوط بــه دوران مفــر غ و آهــن نبــوده و در زمــرهی
ســفال موســوم بــه ســفال خاکســتری نــوع اوروک قــرار میگیــرد .نوشــتار حاضــر در پــی آن
اســت کــه ضمــن معرفــی ویژگیهــای کلــی ســفال خاکســتری نــوع اوروک و نیــز نگاهــی بــه
پرا کنــش محوطههــای دارای ایــن ســفال در منطق ـهی شــمال بینالنهریــن ،بــه بررســی
و مطالع ـهی دادههــای نویافتــه در غــرب ایــران بپــردازد .بــا توجــه بــه ناشــناخته مانــدن
ایــن گونــه در مطالعــات پیشازتاریــخ مناطــق غربــی ایــران ،هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر
ل خاکســتری نــوع اوروک در مطالعات هــزارهی  4ق.م .این
بررســی جایــگاه و اهیمــت ســفا 
منطقــه اســت .چگونگــی ورود و گســترش ایــن گونــه در غــرب ایــران بنیادیتریــن پرســش
پژوهــش حاضــر اســت .روش پژوهــش ترکیبــی از فعالیتهــای میدانــی و نیــز مطالعــات
کتابخانــهای اســت؛ بدینگونــه کــه ســفالهای خاکســتری بهدســت آمــده از کاوش و
شــناختی برخــی محوطههــای غــرب ایــران بــا نمونههــای مناطــق
بررســیهای باستان
ِ
همجــوار مقایســه و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .نتیج ـهی حاصلشــده نشــان میدهــد کــه
ســفال خاکســتری نــوع اوروک در نیمــهی اول هــزارهی  4ق.م .جغرافیــای وســیعی از
مناطــق شــمال ســوریه و عــراق و جنوبشــرق ترکیــه را دربــر گرفتــه کــه بــا ارائ ـهی شــواهد
جدیــد بعضــی از مناطــق غــرب ایــران نیــز بــه ایــن پهنههــا اضافــه میگــردد .بــا توجــه بــه
ســرعت گرفتــن رونــد برهمکنشهــای فرهنگــی پهنههــای فرهنگــی مناطــق غربــی ایــران
بــا منطقـهی بینالنهریــن در هــزارهی  4ق.م ،.پاســخ پرســش ایــن پژوهــش در ارتبــاط بــا
چگونگــی وجــود ایــن گونــه در غــرب ایــران در ورای ایــن برهمکنشهــا جــای دارد.
کلیدواژگان :سفال خاکستری ،مریوان ،اوروک جدید ،شمال بینالنهرین.

 .Iدانشــجوی دکتــری باستانشناســی ،گــروه
باستانشناســی دانشــکدهی ادبیــات و علومانســانی
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مقدمه

اهمیــت هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد در مطالعــات مربــوط بــه پیچیدگیهــای اجتماعــی و
رونــد شــکلگیری نخســتین شــهرهای جامعـهی باســتان برکســی پوشــیده نیســت؛ هرچنــد
کــه جنــوب بینالنهریــن و جنوبغــرب ایــران در کانــون اصلــی مطالعــات آغازشهرنشــینی
قــرار داشــته ،ولــی مطالعــات و کاوشهــای باستانشــناختی صورتگرفتــه در یکــی-دو
دهــهی اخیــر در شــمال بینالنهریــن نشــان از اهیمــت همپایــهی ایــن قســمتها در
مطالعــات یــاد شــده اســت .بحــث ارتباطــات و برهمکنشهــای فرهنگــی مابیــن مناطــق
غربــی ایــران و مناطــق همجــوار و بهویــژه حــوزهی بینالنهریــن ازجملــه بنیادیتریــن
مباحــث باستانشناســی دوران پیشازتاریــخ غــرب ایــران بهحســاب میآیــد؛ ا گرچــه
شــواهد و مــدارک باستانشــناختی گویــای وجــود ارتباطــات و برهمکنشهــای فرهنگــی
قبــل از هــزارهی  4ق.م .بیــن مناطــق نامبــرده میباشــند ،امــا بــا شــروع ایــن هــزاره و
بهویــژه در اواســط و اواخــر ایــن دوره شــاهد گســترش محســوس برهمکنشهــای فرهنگــی
غــرب ایــران بــا بینالنهریــن هســتیم .ازجملــه شــواهد ایــن برهمکنشهــا ،گونهایــی
ســفال خاکســتری بهنــام «ســفال خاکســتری نــوع اوروک» اســت کــه باوجــود اهمیــت آن در
باستانشناســی هــزارهی  4ق.م .بینالنهریــن تاکنــون ســفالی ناشــناخته در غــرب ایــران
بهحســاب میآیــد .آنچــه کــه در باستانشناســی غــرب ایــران بهعنــوان ســفال خاکســتری
شــناخته میشــده اســت ،ســفالهای خاکســتری دوران مفر غ و آهن هســتند .در بررسـیها
و مطالعــات اخیــر صورتگرفتــه در تعــدادی از محوطههــای مناطــق غربــی کشــور،
ســفالهای خاکســتری بــا آمیــزهی گیاهــی شناســایی گردیدنــد کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای
ایــن گونــه و نیــز مشــابهت آن بــا نمونههــای بینالنهرینــی در زمــرهی ســفالهای
خاکســتری نــوع اوروک قــرار میگیرنــد .ســفال خاکســتری نــوع اوروک از شــاخصههای
اصلــی محوطههــای هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد شــمال بینالنهریــن اســت .تاریــخ دقیــق
ارائــه شــده بــرای ایــن گونــه در شــمال بینالنهریــن ،طبــق جــدول پیشــنهادی «رثمــن»
بــرای دورهی مسوســنگ جدیــد شــمال بینالنهریــن ،فــاز ســوم و تــا حــدودی فــاز چهــارم
این دوره ( )LC3/4یعنی از حدود  3800تا  3500/3400ق.م .اســت (Rothman, 2002:
 .)51-53ایــن گونــه ســفالی بــه تازگــی از بررس ـیهای ســطحی تپ ـهی قلعه َن ِنــه در مریــوان
بهدســت آمــده اســت .ایــن تپــه بــرای اولینبــار در بررس ـیهای ســال  1381مــورد بررســی
ً
و شناســایی قــرار گرفــت (محمدیفــر و مترجــم .)1381 ،تپــه دارای توالــی نســبتا کاملــی
از هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد تــا دوران اشکانی-ساســانی اســت (همــان) .بررســیهای
مجــدد تپــه در ســال ( 1393ساعدموچشــی و همــکاران )1396 ،منجــر بــه شناســایی چنــد
قطعــه ســفال خاکســتری نــوع اوروک در میــان ســفالهای نــوع گودیــن  VIاز ســطح تپــه
گردیــد .بــا توجــه بــه ناشــناخته مانــدن ایــن گون ـهی ســفالی در مطالعــات باستانشناســی
غــرب کشــور و نیــز اهیمــت و نقــش ایــن گون ـهی ســفالی در مطالعــات هــزارهی  4ق.م.
منطقــه ،ســعی در معرفــی آن بهعنــوان یــک گونــهی جدیــد ســفالی در باستانشناســی
پیشازتاریــخ مناطــق غربــی ایــران گردیــد .براســاس تحلیلهــای مقایس ـهای ســفالهای
خاکســتری نــوع اوروک تپـهی قلعه َن ِنــه بــا گونههــای مشــابه حــوزهی شــمال بینالنهریــن
َ
و نیــز تعــداد محــدودی از محوطههــای داخــل کشــور نظیــر تپــه کلنــان بیجــار ،جایــگاه

سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

ایــن گون ـهی جدیــد در توالــی گاهنــگاری پیشازتاریــخ غــرب کشــور مشــخص گردیــد .بــا
توجــه بــه قــرار داشــتن ریشـهی اصلــی اینگونــه کــه در مناطــق شــمالی بینالنهریــن اســت،
چگونگــی نفــوذ آن در غــرب ایــران مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :بینادیتریــن پرســش ممکــن در ارتبــاط بــا ســفال
خاکســتری نــوع اوروک در غــرب ایــران چگونگــی ورود آن بــه ایــن منطقــه اســت؟ مناطــق
غربــی ایــران کــه در برگیرنــدهی پهنههــای فرهنگــی مهمــی اســت یــک منطق ـهی بســته
در دوران پیشازتاریــخ نبــوده و همــواره بــا مناطــق همجــوار خــود و بهویــژه منطقــهی
بینالنهریــن دارای ارتباطــات و برهمکنشهــای فرهنگــی بــوده اســت .باوجــود داشــتن
ارتباطــات فرهنگــی قبــل از هــزارهی  4ق.م ،.رونــد ارتباطــات و برهمکنشهــای فرهنگــی
غــرب ایــران بــا بینالنهریــن در هــزارهی 4ق.م .شــتاب زیادتــری بــه خــود گرفتــه و بــه
بیشــرین حــد ممکنــه میرســد؛ از جملــه شــواهد برهمکنشهــای فرهنگــی ایــن هــزاره،
اوروک بینالنهریــن در بعضــی مناطــق غربــی کشــور و بهویــژه
ورود ســفال خاکســتری نــوع
ِ
َ
مناطــق مــرزی نظیــر تپ ـهی قلعــه ن ِنــه در منطق ـهی مریــوان اســت.
روش پژوهــش :اســاس و پایــهی روش تحقیــق ایــن مقالــه ،تحلیــل مقایســهایی
ســفالهای خاکســتری نویافت ـهی منطق ـهی مریــوان بــا نمونههــای مشــابه در مناطقــی
از شــمال بینالنهریــن و شــمال ســوریه اســت .بعــد از نگاهــی کلــی و مقدماتــی بــه جــدول
گاهنــگاری دورهی مسوســنگ جدیــد منطق ـهی شــمال بینالنهریــن و مشــخص کــردن
جایــگاه ایــن ســفال موســوم بــه ســفال خاکســتری نــوع اوروک در ایــن جــدول ،بــه معرفــی
ســفالهای خاکســتری نویافت ـهی منطقــه مریــوان و دیگــر پرداختــه و در انتهــا ســعی بــر
مشــخص کــردن اهمیــت ایــن نویافتههــا و جایــگاه آن در برهمکنشهــای منطقهایــی
محوطههــای هــزارهی  4ق.م .خواهــد بــود.

گاهنــگاری دورهی مسوســنگ جدیــد شــمال بینالنهریــن و جایــگاه ســفال
خاکســتری نــوع اوروک در ایــن جــدول

از جملــه مهمتریــن دوران پیشازتاریــخ منطقــهی جنوبغــرب آســیا ،دورهی
مسوســنگ جدیــد اســت .در اواســط و اواخــر ایــن دوره بــود کــه یکــی از مهمتریــن تحــوالت
تاریــخ بشــریت ،یعنــی شهرنشــینی در مناطقــی از جنــوب بینالنهریــن و جنوبغــرب
ایــران صــورت پذیرفــت؛ هــر چنــد کــه مناطــق جنوبــی بینالنهریــن و جنوبغــرب ایــران
نقــش اصلــی را در مطالعــات ایــن دوره بــازی میکننــد ،ولــی مطالعــات صــورت گرفت ـهی
یکــی-دو ده ـهی اخیــر در محوطههــای کلیــدی شــمال بینالنهریــن ،جنوبشــرق ترکیــه
َ
و شــمال ســوریه ،نظیــر :تپــه گاورا ،تــل بــرا کَ ،حموکــر ،حاجینبــی و ارســانتپه نشــان
از شــکلگیری جوامــع پیچیــدهی جــدای از مناطــق جنــوب بینالنهریــن در هــزارهی 4
ق.م .اســت ( .)Stein, 2012: 130-135بهطــور کل نمیتــوان نقــش مناطــق شــمال
بینالنهریــن را در مطالعــات آغــاز شهرنشــینی نادیــده گرفــت .باستانشناســانی کــه در
ایــن حــوزه بــه مطالعــه و تحقیــق میپرداختنــد ،بــا وجــود داشــتن تشــابهات ســفالین بیــن
مناطــق گوناگــون ایــن حــوزه ،بهمــدت طوالنــی از جدولهــای گاهنــگاری منطقــهای
اســتفاده میکردنــد کــه بیشــتر براســاس الیهنــگاری محوطههــای شــاخص ماننــد تپــه
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گاورا و یــا حوضههــای رودخانــهای نظیــر دجلــهَ ،بلیــخ و یــا خابــور بــود؛ نظیــر جــدول
گاورای آ ،ب ( )Gawra A, Bو یــا آمــوق ای-اف ( ،)Amuq E-Fتــا اینکــه در نشســتی کــه
در ســال  2000م .در ســانتافه آمریــکا برگــزار گردیــد ،بــه پیشــنهاد «میشــل رســمن» تمامــی
جدولهــای یــاد شــده باهــم تلفیــق گردیــد و یــک جــدول کامــل بــرای ایــن دوره بــرای
ایــن مناطــق پیشــنهاد شــد ( .)Rothman, 2001: 370-72ایــن جــدول ،بــازهی زمانــی
 1500ســاله دورهی مسوســنگ جدیــد ( 3100-4500ق.م ).را بــه پنــج فــاز تقســیم کــرد:
مسوســنگ جدیــد  4200-4500( ،)LC1-5: LC1( 5-1ق.م ).مصــادف بــا دورهی
پســاعبید و یــک دورهی انتقالــی محســوب میشــود 3850-4200( LC2 .ق.م ).بخــش
بیشــتر ایــن دوره بــا دورهی اوروک اولیــه در جنــوب بینالنهریــن همپوشــانی داردLC3 .
( 3600-3700-3850ق.م ).مصــادف بــا اوروک میانــی در جنــوب بینالنهریــن و LC4-
 3600-3700( 5تــا  3100ق.م ).کــه مصــادف بــا اواخــر اوروک میانــی و دورهی اوروک
جدیــد در جنــوب بینالنهریــن اســت ()Ibid: 370؛ هرچنــد کــه بهتازگــی بیــان شــده اســت
کــه دورهی مسوســنگ جدیــد در بعضــی مناطــق شــمال بینالنهریــن نظیــر دشــت اربیــل
در کردســتان عــراق  300ســال زودتــر از ســایر مناطــق شــمال بینالنهریــن آغــاز شــده و
تاریــخ شــروع ایــن دوره را  4800ق.م .قــرار میدهنــد (;Stein & Alizadeh, 2014: 114
ً
 ،)Stein, 2018ولــی تقریبــا تمامــی محققــان تاریــخ شــروع ایــن دوره را در  4500ق.م.
قــرار میدهنــد .مــاک اصلــی ایــن تقســیمبندی تغییــر و تحــوالت ســفالین اســت .هــر
فــاز دارای ویژگیهــا و گونههــای ســفالین مختــص بــه خــود اســت کــه آنرا از فــاز بعــدی
متمایــز میکنــد .بعــد از ســال  2000م ،.بهغیــر از افــراد محــدودی ،ایــن جــدول مــورد قبــول
باستانشناســان حــوزهی شــمال بینالنهریــن قــرار گرفتــه و در بیشــتر مقــاالت و نوشــتهها
از ایــن جــدول اســتفاده میشــود.

مسوسنگ جدید  4200-4500 )LC1( 1ق.م.

ایــن فــاز در شــمال بینالنهریــن یــک دورهی انتقالــی یــا پســاعبیدی بهشــمار میآیــد .در
ایــن فــاز چنــد گون ـهی ســفالی شــاخص تــا بهحــال معرفــی شــدهاند کــه مهمتریــن آنهــا
ســفالهای نخــودی منقــوش ( )BOBهســتند .ایــن گونــه همــان ســفالهای نخــودی
منقــوش گونـهی عبیــد  4اســت کــه در ایــن فــاز نیــز ادامــه مییابنــد ،امــا وجــه اصلــی تمایــز
آن بــا دورهی عبیــد  4محدودیــت اســتفاده از ایــن نقــوش اســت کــه در مقیــاس بســیار
کمتــری از آنهــا اســتفاده میشــود؛ بهعبــارت دیگــر مهمتریــن ویژگــی ایــن فــاز کاهــش
تدریجــی ظــروف منقــوش و افزایــش ســفالهای ســاده و بــدون تزئیــن اســت (Stein
 .)2012: 132ایــن فــاز از محوطههــای زیــادی در حــوزهی شــمال بینالنهریــن نظیــر
دشــت رانیــه ( ،)Skuldbøl & Colantoni, 2016دشــت شــهر زوور (Nieuwenhuyse et
 ،)al., 2016; Wengrow et al., 2016دشــت اربیــل ( ،)Peyronel & Vacca, 2015تپــه
گاورا ( ،)Rothman, 2002گــریرهش ( ،)Kepinski, 2011تــل زیــدان (،)Stein, 2011
َ
تــل بــرا ک ،ناحیــهی TW22ا ( )Oates et al., 2007و َحموکــرSouthern Extension ،
ا ( )Abu Jayyab, 2012گــزارش شــده اســت .عالوهبــر ســفالهای نخــودی منقــوش
چندیــن گونـهی دیگــر در ایــن فــاز نظیــر ســفال کنــدهی نــوع گاورا Gawra XI incised( 11

سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

 )wareو ســفال کنــدهی داغــدار ( )Flint Scraped Wareرواج دارنــد (Stein, 2012:

.)132

مسوسنگ جدید  3850-4100-4200 )LC2( 2ق.م.

در شــمال بینالنهریــن ،از ایــن فــاز نســبت بــه فــاز ابتدایــی اطالعــات بیشــتری در دســترس
اســت .آثــار ایــن فــاز نیــز از محوطههــای زیــادی در حــوزهی شــمال بینالنهریــن گــزارش
شــده اســت نظیــر :حاجــی نبــی ،فــاز آ ( ،)Stien, 2001تــل بــرا ک ،ناحیــهی TW 22-
20ا ( ،)Oates et al., 2007تپــه گاورا ،طبقــه  11آ/ب ( ،)Rothman, 2002تــل زیــدان
َ
(َ ،)Stein 2009; 2010; 2011حموکــر ،گســتردگی جنوبــی ( )Reichel, 2006; 2007و
گــرهیرهش طبقــات 4و  3و 2ب (.)Kepinski et al., 2011
تعــدادی از گونههــای فــاز اولیــه نظیــر کاســههای دهانهبــاز در ایــن فــاز نیــز تــداوم
دارنــد ،ولــی مهمتریــن ویژگــی در ایــن فــاز ناپدیــدی ســفالهای نخــودی منقــوش بهطــور
کلــی و جایگزینــی آن بــا ســفالهای ســاده بــا آمیــزهی کاه اســت (.)Stein, 2012: 135
ً
ایــن فــاز در شــمال بینالنهریــن تقریبــا بــا دورهی اوروک قدیــم در جنــوب بینالنهریــن
همپوشــانی دارد ،ولــی تأثیــر و تأثــرات ســفالی جنــوب در شــمال دیــده نمیشــود.

مسوسنگ جدید  3600/3700 -3850 )LC3( 3ق.م.

مهمتریــن گونــهی ســفالی بــرای تشــخیص محوطههــای ایــن دوره در شــمال
بینالنهریــن ،گونــهی خاصــی تحتعنــوان «ســفال کاهــرو» ( )Chaff-Faceاســت.
دلیــل ایــن نامگــذاری ،باقیمانــدهی اثــر کاه در حیــن پخــت ســفال بهصــورت کنــده بــر
بدن ـهی خارجــی ظــرف اســت ( )Hellwing, 2012: 204کــه بهصــورت دانههــای بســیار
ریــز کنــده در ســطح قابــل مشــاهده اســت؛ هرچنــد کــه شــروع ایــن گونــه بــه اواخــر فــاز دوم
( )LC2بــر میگــردد و تعــدای از محققــان تاریــخ ایــن گونـهی ظــروف را بــه فــاز دوم نســبت
میدهنــد ،ولــی در فــاز ســوم ( )LC3اســت کــه رایــج شــده و ایــن گونــه بــا ایــن فــاز شــناخته
میشــود .ایــن گونــهی ســفالی مختــص بــه حــوزهی شــمال بینالنهریــن نیســت و در
مناطــق خــارج از آن نیــز نظیــر آذربایجــان ،قفقــاز و گرجســتان و شــرق ترکیــه نیــز ایــن گونــه
گــزارش شــده اســت ( .)Sagona, 2017: 136بخشهــای زیــادی از حوض ـهی دریاچ ـهی
ارومیــه نیــز تحتتأثیــر ایــن گونــه اســت ( .)Abedi, 2017: 81در نقشـهایی کــه «ســاگونا»
( )Sagonaدر آن بــه ،مرزبنــدی فرهنگهــای رایــج هــزارهی  4ق.م .منطقــه میپــردازد،
جنوبیتریــن حوض ـهی گســترش ایــن ســفال در جنــوب دریاچ ـهی ارومیــه در ایــران قــرار
داده شــده اســت ( .)Sagona, 2017: fig 4.Iبرجــای مانــدن کاه بهصــورت نقــش کنــده بــر
ســطح ظــرف یــا بــه اصــاح «کاهــرو» بــودن یــک تکنیــک کلــی توصیــف شــده بــرای شــناخت
ایــن گونــه اســت ،ولــی پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــه گونههــای ســفالی دارای ایــن
تکنیــک هســتند؟ در مناطــق شــمال بینالنهریــن چهــار گونـهی شــاخص گــزارش شــده کــه
دارای ایــن تکنیــک و یــا بــه اصطــاح کاهــرو هســتند :گونـهی اول ،در اصطــاح «دیگچــه»
( )Casseroleنــام دارنــد ( )Stein, 2012: 140کــه نوعــی ظــروف کوچــک بــرای پختوپــز
هســتند .گونــهی دوم ،ســفالهایی هســتند کــه بــر بدنــهی خارجــی ظــرف عالمــت و
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نشــانهایی بهصــورت کنــده بهعنــوان نشــان ســفالگر دیــده میشــود .گــروه ســوم،
ظروفــی هســتند کــه بــه اصطــاح «لبــه چکشــی» ( )Hammerheadنــام دارنــد و آخریــن
گــروه کــه بحــث اصلــی ایــن مقالــه در مــورد آن اســت ،ســفالهای خاکســتری و ســیاه براقــی
هســتند کــه آنهــا نیــز کاهــرو هســتند (.)Brustolon & Rova, 2007: 15-16

مسوسنگ جدید  4و  3100 -3500 ،3600 )LC4-5( 5ق.م.

بعــد از یــک دورهی طوالنــی عــدم حضــور شــاخصههای جنــوب بینالنهریــن در فازهــای  1و
 ،2از اواخــر فــاز  3و بهویــژه 4و  5بازهــم شــاهد تأثیــرات فرهنگهــای جنــوب بینالنهریــن
در مناطــق شــمالی هســتیم .باستانشناســانی کــه در ایــن حــوزه بــه مطالعــه میپردازنــد
بــرای جداســازی محوطههــای فاقــد آثــار اوروک و دارای آثــار اوروک از اصطــاح «برخــورد»
( )Contactاســتفاده میکننــد و بــرای فرهنگهــای قبــل از فازهــای  4و  5از اصطــاح
«پیــش از برخــورد» ( (Pre-Contactاســتفاده میکننــد (.)Rothman, 2001:383-5
دلیــل اصلــی اســتفاده از ایــن واژه ،رواج گونههــای شــاخص دورهی اوروک جدیــد جنــوب
بینالنهریــن در مناطــق شــمالی اســت؛ از جملــه گونههــای شــاخص نــوع اوروک جدیــد
کــه خــارج از منطق ـهی جنــوب بینالنهریــن در مناطــق همجــوار و از جملــه غــرب ایــران
نیــز گــزارش شــدهاند عبارتنــداز خمرههــای ســاده و چهــار دســتهایی (دســته دماغــی) و
ســفال لبهواریختــه .همانگونــه کــه ذکــر گردیــد ،ســفال مــورد نظــر در ایــن مقالــه ،ســفال
خاکســتری نــوع اوروک ،یکــی از گونههــای شــاخص فــاز ســوم ( )LC3اســت کــه در ادامــه
بیشــتر در مــورد آن بحــث خواهــد شــد.

سفال خاکستری نوع اوروک

نــات گــوت» ( )Renate Gutبــرای ســفالهای
ایــن نــام بــرای اولینبــار توســط ِ«ر ِ
خاکســتری و ســیاه براقــی کــه در الیهنــگاری تپــه نینــوا ( )Ninevehو از دورهی  3ایــن
تپــه بهطــور محــدود بهدســت آمــد ،بــاب شــد ( .)Gut, 2002 :20او ایــن ســفالها را
بهعنــوان فــاز آ اوروک ( )Uruk Aکــه یــک فــاز انتقالــی بیــن فــاز دو ( )LC2و فــاز بعــدی
کــه مشــخصهی اصلــی آن ســفال کاهــرو بــود ،قــرار داد .همانگونــه کــه ذکــر گردیــد قبــل
از ســال  2000م ،.در مطالعــات دورهی مسوســنگ جدیــد شــمال بینالنهریــن چندیــن
جــدول منطقــهای توســط باستانشناســان مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت کــه یکــی از
آنهــا جــدول اوروک آ ،ب )Uruk A, B...( ... ،و دیگــری جــدول نینــوا بــود .تــا مدتهــا
ایــن ســفالهای خاکســتری بهعنــوان اوروک آ ( )Uruk Aو یــا نینــوای )Ninvehe 3( 3
شــناخته میشــدند ،تــا اینکــه بعــد از ســال  2000م ،.جــدول جدیــدی پیشــنهاد گردیــد کــه
در ایــن جــدول ایــن گونـهی ســفال در فــاز ســوم ( )LC3و بهعنــوان یکــی از زیرشــاخههای
اصلــی ســفال کاهــرو قــرار داده شــد .خالصــه اینکــه در مطالعــات دورهی مسوســنگ
جدیــد منطقــهی شــمال بینالنهریــن ،ایــن گونــهی ســفال خاکســتری و ســیاه بــراق
بــا نــام «ســفال خاکســتری اوروک» ( )Uruk Grey Wareشــناخته میشــود .عالوهبــر
خــود تپــه نینــوا ،یکــی دیگــر از محوطههــای کلیــدی کــه ایــن گونــه از آن گــزارش شــده
تپــه گاورا و طبقــهی هشــتم آن اســت ( .)Rothman, 2002:52از دیگــر محوطههــای
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شــاخص منطقــه کــه ایــن ســفال از آن گــزارش شــده محوطههایــی نظیــرَ :حمــام الترکمــن
5ب ( ،)Akkermans, 1988; Wilkinson & Tucker, 1995تــل بــرا ک ناحیــهی اچ
 ،)Mattwes, 2003( 6حاجینبــی فــاز آ ( ،)Pearse, 2000گــرهی َرهش(Kepinski et
 )al., 2011و دشــت اربیــل ( )Peyronel and Vacca, 2015هســتند .ایــن گونــه ،ســفالی
ً
اســت نســبتا ظریــف بــا آمیــزهی کاه کــه در بعضــی مــوارد نیــز دارای ســطی بــراق اســت.
بهطــور کلــی از نظــر فــرم بــه دو دســته تقیســم میشــوند -1 :خمرههایــی بــا ســوراخی در
دهانــه ()Hole Mouth Jar؛ و  -2کاســههای لبــه مهرهایــی (Beaded Rim Bowl)،
 .)(Brustolon & Rova, 2007البتــه نمونههایــی نیــز بهصــورت کاســههایی بــا بدنــه
و لبــهی ســاده نیــز دیــده میشــوند .در کل فــرم رایــج ایــن گونــه ،کاســههای ســاده بــا
بدنــهی مدحــب اســت ( .)Ibidهمانطــور کــه اشــاره گردیــد قطعاتــی از ایــن گونــهی
ســفالی از بررســیهای ســطحی تپــهی قلعه َن ِنــه مریــوان بــه همــراه یکــی-دو نقطــهی
دیگــر در غــرب کشــور بهدســت آمدهانــد کــه در ادامــه بــه معرفــی آنهــا خواهیــم پرداخــت.

َ
تپهی قلعهن ِنه

تپــهی قله َن ِنــه در موقعیــت عــرض جغرافیایــی “ N35°25´10.0و طــول جغرافیایــی
“ E46°18´08.0و ارتفــاع 1445متــری از ســطح دریــا در نزدیکــی شــهر مریــوان در غــرب
کشــور قــرار دارد .از نظــر وضعیــت تــو پوگرافــی ،تپــه از اطــراف دارای شــیب تنــد بهســمت
ً
غــرب ،شــمال ،جنــوب و شــیب مایــل بــه ســمت شــرق اســت و ســطح قاعــدهی آن تقریبــا
بهصــورت بیضیشــكل بهطــول  300و عــرض  200و ارتفــاع آن از ســطح زمینهــای اطــراف
 30متــر اســت (محمدیفــر و مترجــم .)45 :1381 ،در قســمت غربــی تپــه ،روســتای
امــروزی َن ِنــه قــرار دارد کــه قســمتهایی از بافــت مســکونی شــرق روســتا تــا روی تپــه پیــش
آمــده اســت .ایــن تپــه بــرای اولینبــار در ســال  1381هـــ.ش .مــورد بررســی و شناســایی
قــرار گرفــت (محمدیفــر و مترجــم .)1381 ،تپــه بــرای بــار دوم در تابســتان ســال 1393
َ
َ َ
هـــ.ش .و در حیــن انجــام برنامـهی گمانهزنــی تپههــای َســرقلعه و کلینکبــود مــورد بررســی
مجــدد قــرار گرفــت (ساعدموچشــی و همــکاران .)1396 ،ایــن تپــه بــه تازگــی توســط هیأتــی
بینالمللــی متشــکل از باستانشناســان ایتالیایــی و دانشــگاه بوعلیســینای همــدان مــورد
ً
گمانهزنــی و الیهنــگاری قــرار گرفتــه اســت .تپــه دارای توالــی نســبتا کاملــی از هــزارهی
پنجــم قبلازمیــاد تــا دوران اشکانی-ساســانی اســت (محمدیفــر و مترجــم.)1381 ،
ازجملــه آثــار شــاخص تپــهی قلعه َن ِنــه ،آثــار دورهی گودیــن ( VIهمــان) و ســفالهای
شــاخص اوروکــی ایــن دوره (ساعدموچشــی و همــکاران )1396 ،اســت کــه بهوفــور بــر
ســطح تپــه قابــل رؤیــت اســت .همــراه ســفالهای نــوع گودیــن  VIتپــه ،چنــد قطعــه ســفال
خاکســتری بــا آمیــزهی کاه نیــز از ســطح تپــه جمــع آوری گردیــد کــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای
آنهــا کــه در ادامــه بحــث خواهــد شــد در زمــرهی ســفال خاکســتری نــوع اوروک حــوزهی
شــمال بینالنهریــن قــرار میگیرنــد (تصاویــر .)3-1

َ
سفالهای خاکستری نوع اوروک تپهی قلهن ِنه و دیگر محوطههای غرب ایران

ســفالهای خاکســتری نــوع اوروک تپــهی قلعه َن ِنــه ســفالهایی هســتند دستســاز ،بــا
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َ
تصویــر  .1موقعیــت تپ ـهی قلعهن ِنــه در غــرب ایــران
و ســایر محوط ههــای شــاخص هــزارهی  4ق.م.
اشــاره شــده در متــن (نگارنــده.)1398 ،

تصویــر  .2ســفالهای کاهــروی خاکســتری تپ ـهی
َ
قلعهن ِنــه (نگارنــده.)1398 ،
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آمیــزهی کاه ،در طیــف رنگــی خاکســتری تــا ســیاه کــه در بیشــتر مــوارد ســطح بیرونــی ســفال
بهصــورت بــراق اســت .فــرم رایــج آنهــا ،کاســههای ســاده بــا بدنــهی محــدب اســت.
مهمتریــن ویژگــی ایــن گونــه در کاهــرو بــودن آن اســت؛ بصورتــی کــه ســطح بیرونــی ســفال
پوشــیده از اثــرات ذرات کاه اســت کــه در اثــر حــرارت زیــاد در هنــگام پختــن بهصــورت منفــی
دیــده میشــوند .چنــد قطعــه ســفال بهدســت آمــده در طیــف رنگــی خاکســتری تــا ســیاه
قابــل دســتهبندی هســتند .فــرم ســفالها کــه بهصــورت کاســههای ســادهی زاویــهدار
بــوده قابلمقایســه بــا فــرم رایــج ایــن گونــهی ســفالی در حــوزهی شــمال بینالنهریــن
میباشــد؛ امــا مهمتریــن ویژگــی ایــن گونــه ،عالوهبــر خاکســتری بــودن آنهــا ،مشــخص
بــودن اثــر کاه بــر ســطح ســفال و بــه اصطــاح کاهــرو بــودن آن اســت کــه میتوانــد ایــن
گونــه را در زمــرهی ســفال خاکســتری نــوع اوروک جــای دهــد.
بهغیــر از تپــهی قلعه َن ِنــه ،در بررســیهای اخیــر دشــت مریــوان نیــز چنــد قطعــه
ســفال خا کســتری بــا شــاموت گیاهــی گــزارش شــده اســت کــه میتواننــد در زمــرهی ســفال
خا کســتری نــوع اوروک جــای گیرنــد (زمانــی .)1389 ،شــواهد بررســی دشــت مریــوان
نشــان میدهــد کــه ایــن نــوع ســفال در منطقـهی مریــوان گونـهی رایجــی اســت .بهغیــر
از منطق ـهی مریــوان ،اطالعــات موجــود دربــارهی ایــن گون ـهی ســفالی در غــرب ایــران
َ
بســیار ناچیــز اســت .در میــان ســفالهای بهدســت آمــده از الیهنــگاری تپــه کلنــان بیجــار
چنــد قطعــه ســفال خا کســتری گــزارش شــده کــه میتواننــد در زمــرهی ســفال خا کســتری
نــوع اوروک جــای گیرنــد؛ هرچنــد کــه نهشــتههای اصلــی کاوش شــدهی ایــن تپــه،
ســفالهای قرمــز رنــگ دورهی گودیــن  VIIاســت ،ولــی در بعضــی الیههــای فوقانــی
بــه تعــداد بســیار کمــی ســفال ســیاه رنــگ متوســط و ظریــف اشــاره شــده (ساعدموچشــی
و همــکاران )38 :1390 ،کــه قابــل مقایســه بــا نمونههــای مشــابه طبق ـهی هشــتم تپــه
گاورا اســت (.)Rothman, 2002: 52طبقـهی هشــتم گاورا بــا فــاز ســوم ( )LC3دورهی
مسوســنگ جدیــد مصــادف بــوده و تاریــخ پیشــنهادی بــرای ایــن فــاز همانطورکــه
ذکــر گردیــد  3600/3700-3850ق.م .اســت ( ،)Ibidتاریخــی کــه بــا تاریــخ الیههــای
فوقانــی تپــه کلنــان بیجــار نیــز مطابقــت دارد؛ البتــه گفتنیســت کــه همافــق بــا ســفال
خا کســتری نــوع اوروک ،گونهایــی از ســفالهای ســیاه و خا کســتری بــا آمیــزهی کاه در
محوطههــای مناطــق فالتمرکــزی نظیــر تپــه قبرســتان ( )Ghabristan III-IVگــزارش
شــدهاند؛ «یوســف مجیــدزاده» معتقــد اســت کــه ایــن گونــهی ســفالین بومــی منطقــه
نبــوده و از بیــرون بــه اینجــا راه یافتــه اســت ( .)Majidzadeh, 1978: 94البتــه وی
ســخنی از ارتبــاط ایــن گونــه بــا ســفال خا کســتری موســوم بــه ســفال نــوع اوروک بهمیــان
نمــی آورد .برخــاف مجیــدزاده« ،حســن فاضلینشــلی» از ســفالهای خا کســتری
مناطــق فالتمرکــزی بهعنــوان یــک نــوآوری محلــی یــاد میکنــد و نیــز معتقــد اســت کــه
ایــن گونــه ارتباطــی بــا ســفالهای خا کســتری نــوع اوروک بینالنهریــن و یــا ســفالهای
کــورا-ارس اولیــهی منطقــهی قفقــاز ندارنــد (.)Fazeli Nashli et al., 2013: 118
اینکــه ســفالهای خا کســتری مناطــق فالتمرکــزی ارتباطــی بــا ســفال خا کســتری نــوع
اوروک دارنــد یــا نــه؟ ،خــود بحــث مفصلــی اســت کــه میتــوان بهصــورت جدا گانــه در
گفتــار دیگــری بــدان پرداخــت.
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تصویــر  )B .4ســفال خاکســتری شــیاردار تپــه
گاورا (طبق ـهی )Rothman, 2002: PL. 2811( ،)8
َ
ل خاکســتری شــیاردار تپــه کلنــان بیجــار
و  Aســفا 
(ساعدموچشــی و همــکاران :1390 ،شــکل .)20

تصویــر  .5کاس ـههای خاکســتری فــاز  2و 3
دورهی مسوســنگ جدیــد ( )LC2-3تــل بــرا ک
ناحی ـهی TW 20-21ا (.)Abu Jayyab, 2012: 122

ازجملــه مشــکالت اصلــی ایــن گونــه ســفالها در مطالعــات دورهی مسوســنگ مناطــق
غربــی کشــور ،بحــث گاهنــگاری آن اســت؛ هــر چنــد کــه همــراه بــا ســفالهای نــوع
اوروک جدیــد دورهی گودیــن Vا ( )VI/1ســفالهای خاکســتری نیــز گــزارش شــده اســت
( ،)Rothman & Badler, 2011: 105ولــی ایــن ســفالها ،پیشقــراول ســفالهای
یانیقــی دورهی بعــدی (گودیــن  )IVبــوده و ارتباطــی بــا ســفالهای خاکســتری موردنظــر ما
نــدارد؛ هرچنــد کــه در منطقـهی شــمال بینالنهریــن براســاس فازبندیهــای انجــام گرفتــه
جایــگاه ایــن گونــه مشــخص اســت ،ولــی در منطق ـهی مــورد نظــر مــا کــه ایــن ســفالها از
آنجــا گــزارش شــده ،تاریخگــذاری مطلقــی وجــود نــدارد ،در نتیجــه بــه ناچــار بایــد نگاههــا
معطــوف بــه محوطههــای همجــواری باشــد کــه توالــی گودیــن در آنجــا مــورد کاوش قــرار
َ
گرفتــه باشــد .از جملــه آثــار همجــوار تپـهی قلعه َن ِنــه ،تپــه کاوش شــدهی کلنــان در بیجــار
اســت (ساعدموچشــی و همــکاران .)1390 ،براســاس الیهنــگاری انجــام شــده آثــار عمــدهی
ایــن تپــه مربــوط بــه دورهی گودیــن  VIIبــا تاریــخ مطلــق ( 3600-4100ق.م ).اســت
(ساعدموچشــی و همــکاران)1396 ،؛ هرچنــد کــه نهشــتههای اصلــی کاوش شــدهی ایــن
تپــه ،ســفالهای قرمــز رنــگ دورهی گودیــن  VIIاســت ،ولــی در بعضــی الیههــای فوقانــی
تپــه ،بــه تعــداد بســیار کمــی ســفال ســیاه رنــگ متوســط و ظریــف اشــاره شــده کــه بــه طــرز
بســیار جالبــی یکــی از نمونههــای ارائــه شــده قســمتی از بدنــه اســت کــه درای تزئینــات
کنــدهی بــه اصطــاح «شــیاری» ( )Groovedاســت (همــان :شــکل  .)20الزم بــه ذکــر
اســت کــه یکــی از شــاخصههای اصلــی ســفالهای خاکســتری طبقـهی هشــتم تپــه گاورا،
تزئینــات شــیاری کنــده اســت .طبقـهی هشــتم گاورا بــا فــاز ســوم ( )LC3مصــادف بــوده و
تاریــخ پیشــنهادی بــرای ایــن فــاز  3600/ 3700-3850ق.م .اســت (Rothman, 2002:
َ
 ،)52تاریخــی کــه بــا تاریــخ الیههــای فوقانــی تپــه کلنــان بیجــار نیــز مطابقــت دارد (تصاویــر
 .)5-4الزم بــه ذکــر اســت کــه بــازهی زمانــی پیشــنهاد شــده بــرای ســفال خاکســتری
ً
نــوع اوروک در غــرب ایــران (3600 /3700-3850ق.م ).تقریبــا همپوشــانیهایی بــا
دورههای ســیلک  III/5و ( III/6-7قبرســتان  )III-Vدارد (Fazeli Nashli et al., 2013:
 )118کــه ســفال خاکســتری در ایــن دورههــا رواج داشــته اســت.
ً
الزم بــه ذکــر اســت کــه تقریبــا همزمــان بــا پایــان فــاز ســوم و آغــاز فــاز چهــارم ()LC-4
دورهی مسوســنگ جدیــد شــمال بینالنهریــن کــه ســفال خاکســتری نــوع اوروک در ایــن
فارهــا رواج دارد ،در مناطــق خــارج از حــوزهی شــمال بینالنهریــن و در منطق ـهی قفقــاز
فرهنــگ دیگــری بهنــام کــورا-ارس در حــال شــکلگیری اســت (حــدود  3500ق.م ).کــه
یکــی از مشــخصههای اصلــی ایــن فرهنــگ ســفالهای ســیاه و خاکســتری بــراق اســت
()Kigurzade & Sagona, 2003: 89-93; Sagona, 2017: 253-55؛ هرچنــد کــه از نظــر
فــرم شــباهتهایی بیــن ســفالهای ســیاه و خاکســتری نــوع کــورا-ارس اولیــه بــا فرمهــای
ً
گ
خاکســتری نــوع اوروک شــمال بینالنهریــن وجــود دارد ،ولــی ایــن دو کامــا بــه دو فرهنـ 
جــدای از هــم تعلــق دارنــد و شــباهتهای فرمــی نیــز تنهــا میتوانــد در ارتبــاط بــا همزمانــی
اواخــر ســفال خاکســتری نــوع اوروک بــا شــروع ایــن فرهنــگ در منطقـهی قفقــاز باشــد .بعــد
از شــکلگیری اولیـهی ایــن فرهنــگ در اواســط هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد در منطقـهی

سفال خاکستری نوع اوروک در غرب ایران

قفقــاز ،ایــن فرهنــگ در دورههــای بعــدی شــروع بــه گســترش کــرده و در پایــان هــزارهی
چهــارم و شــروع هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و همزمــان بــا پایــان یافتــن فرهنــگ اوروک،
مناطــق بســیاری از غــرب ایــران را تحثتأثیــر قــرار داده اســت.

نتیجهگیری

آنگونــه کــه از مباحــث مطــرح شــده مشــخص اســت ســفال خاکســتری رنــگ اوروک ،یکــی
از گونههــای شــاخص فازهــای میانــی دورهی مسوســنگ جدیــد ()LC3-4منطقــهی
شــمال بینالنهریــن اســت کــه در حــوزهی وســیعی از شــمال ســوریه تــا جنوبشــرق ترکیــه
ً
پرا کنــده شــده اســت .تقریبــا همزمــان بــا گســترش ایــن ســفال ،در منطقــهی قفقــاز
فرهنــگ کــورا-ارس بــا ســفالهای ســیاه و خاکســتری شــکلگرفته اســت .البتــه ایــن
دو گون ـهی فرهنــگ ســفالی بــه فرهنگهــای جدا گانهایــی وصــل بــوده و فقــط بهدلیــل
همپوشــانیهایی از نظــر بــازهی زمانــی دارای یکســری فرمهــای مشــترک ســفالی
هســتند .بــه تازگــی در بررس ـیهای صورتگرفتــه در منطق ـهی مریــوان گونهایــی ســفال
خاکســتری کاهــرو بــا مشــخصات ســفال خاکســتری نــوع اوروک شــمال بینالنهریــن
ً
شناســایی شــد کــه نشــان میدهــد در منطقـهی غــرب ایــران نیــز تقریبــا همافــق بــا مناطــق
قفقــاز ،شــمال بینالنهریــن و همچنیــن نواحــی شــمالی فالتمرکــزی ایــران در نیمــهی
اول هــزارهی  4ق.م .نوعــی ســفال خاکســتری وجــود دارد .بهنظــر میرســد کــه ایــن گونــه
بعــد از دورهی گودیــن  VIIو ســفالهای قرمــز رنــگ آن آشــکار و تــا اوایــل شــروع دورهی
اوروک جدیــد بهمــدت کوتاهــی رواج داشــته باشــد .نکت ـهی بــارز در مــورد ایــن گونــه در
شــمال بینالنهریــن مقــدار کــم آن بــه نســبت ســایر گونههــای کاهــروی فازســوم ()LC3
دورهی مسوســنگ جدیــد در ایــن منطقــه اســت .بهنظــر میرســد کــه در غــرب ایــران
َ
ایــن گونــه دارای همیــن حجــم باشــد .در کاوشهــای تپــه کلنــان فقــط چنــد قطعــه ســفال
خاکســتری و ســیاه بهدســت آمــد .در تپــهی قلعه َن ِنهنیــز میــزان ســفالهای کاهــروی
خاکســتری بــه  3-2قطعــه محــدود میشــود .آنچــه کــه مشــخص اســت کانــون ایــن
گون ـهی ســفالی خــارج از مناطــق غربــی ایــران و در حــوزهی شــمالی بینالنهریــن جــای
دارد .باوجــود دارا بــودن برهمکنشهــای فرهنگــی مناطــق غــرب ایــران بــا بینالنهریــن
قبــل از هــزارهی 4ق.م ،.امــا در ایــن هــزاره و بهویــژه در اواســط و اواخــر ایــن هــزاره،
ایــن برهمکنشهــای شــدت بیشــتری بــه خــود گرفتــه و شــاهد گســترش شــواهد فرهنگــی
در غــرب ایــران هســتیم کــه ریش ـهی آنهــا در مناطــق همســایهی ایــران بــوده اســت .از
جملــه شــواهد فرهنگــی برهمکنشهــای فرهگــی مابیــن بعضــی مناطــق غربــی ایــران و
بینالنهریــن در هــزارهی  4ق.م ،.وجــود ســفالهای خاکســتری کاهــرو در تعــدادی از
محوطههــای غــرب ایــران اســت .آنچــه کــه تــا بهحــال بهعنــوان ســفال خاکســتری در
منابــع مــورد اشــاره قــرار گرفتــه ،مربــوط بــه دوران مفــر غ و آهــن اســت؛ امــا براســاس شــواهد
ارائــه شــده ،ســفال جدیــدی کــه موســوم بــه «ســفال خاکســتری نــوع اوروک» اســت در
برخــی مناطــق غــرب ایــران وجــود دارد کــه میتوانــد از ایــن بهبعــد بیشــتر مــورد توجــه
محققــان قــرار گیــرد.
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کتابنامه

 «گــزارش برنامــهی بررســی و شناســایی،1397 ، مرتضــی، زمانیدادنــه صنایعدســتی و گردشــگری، اداره کل میراثفرهنگــی.»باستانشناســی دشــت مریــوان
.)اســتان کردســتان (منتشــر نشــده
، زاهــد، محســن؛ و کریمــی، مرتضــی؛ قاســمی، امیــر؛ زمانیدادنــه، ســاعد موچشــی پژوهشهــای.» محوطهایــی در غــرب ایــران: «الیهنــگاری تپــه نمهشــیر بانــه،1396
.62-43 : صــص،12  شــمارهی،7  دورهی،باستانشناســی ایــران
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