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 چکیده

زاگرس مرکزی است.  جغرافیایی -فرهنگی  ۀشده واقع در حوزهای کاوشترین محوطه مهمنخستین و تپه گیان نهاوند یکی از 

جویی و کشف اشیاء نفیس انجام های عتیقهعلمی و با دیدگاه های غیر با روشم. 1931-32های سالکاوش در این محوطه در 

قدری مهم و  های مختلفِ پیش از تاریخ در گیان بهآمده از دورهدستهای فرهنگی بهیافته گرفت. با وجود چنین کاوشی، آثار و

شناسی مورد توجه پژوهشگران و همچنان نیز در مطالعات باستان نداند که مبنای گاهنگاری منطقه قرار گرفتحائز اهمیت بوده

ظرف سفالین سالمِ موجود بیست شوند. شگاه تهران نگهداری میتوجهی از آثار تپه گیان در موزه مقدم دانمجموعه قابل .هستند

این  ۀمطالع ،همچنین اند. این نوشتار انتخاب شدهبرای  ایمقایسه گاهنگاری ۀشناسی و ارائمعرفی، گونه هدفدر این مجموعه به 

ار به این صورت بوده است که کند. روش ک های فرهنگی تپه گیان فراهم میگاهنگاری دورهبرای وارسی  مجموعه فرصت مناسبی

با های مختلف نظیر شکل ظرف و ساختار نقوش  شناسی شده و سپس با توجه به ویژگیمستندنگاری و گونه ،تمامی ظروف

ظروف  ۀهم ،در نتیجهمقایسه قرار گرفته و در نهایت گاهنگاری نسبی آنها ارائه شده است.  موردهای همزمان در منطقه محوطه

 .تعلق دارند به آهن مفرغعصر گذار از  ۀعصر مفرغ )میانی و متأخر( و دور بهمقدم مجموعۀ موزه 
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 مقدمه .1

ای برخوردار بوده و پژوهشگران مختلف در شناسی از اهمیت ویژهغرب ایران همواره در مطالعات باستانمنطقۀ 

گیری در مسیر به دلیل قرارمرتفع ۀ این منطقاند. ی پرداختهسشناهای باستانو بررسی ه کاوشب این منطقه

بودن النهرین و داراست خوزستان و بینهای پسرزمینفالت مرکزی و ارتباط با  ،بزرگ شرق به غرب ۀجاد

مربوط به عصر  هایمکانوجود توجه است.  حائز ،شدههای فرهنگی و سیاسی با مناطق یاد برهمکنش

 همچنینو دهند دست می را بهشدن فرایند نوسنگیی که امکان بررسی چگونگی هایمحوطهسنگی و  پارینه

اهمیت این منطقه را دو چندان ، مفرغ، آهن و دوران تاریخی نیز یسنگمسهای مربوط به عصر وجود محوطه

که دارای توالی فرهنگی از است  کزیزاگرس مر ۀهای شاخص منطقاز محوطه یکی ،تپه گیان کرده است.

قرار  مبنای گاهنگاری منطقه شده در آنهای فرهنگی شناختهویژگی باشد ومیسنگی تا عصر آهن دورۀ مس

شناسان فرانسوی اعزام رشمن، باستانیو گ نوکنت، م.1931-32های در سالرا ه . این محوطهست ه وگرفته بود

نیز گزارش کاوش آن به زبان  .م1935و در سال  دادندرد کاوش قرار مو ،لوور فرانسه ۀشده از سوی موز

 تیر روشمند یکی از مشکالکاوش متری و غ(. Contenau and Ghirshman 1935)فرانسوی منتشر شد 

های همجوار نظیر تپه گودین،  های علمی در محوطه که با انجام کاوشطوریتپه گیان است؛ به اساسی

 های آنها تعریف و تأسیس گردید.بر مبنای یافته گاهنگاری منطقه بیشتر

فرهنگی مشترک در  هایشاخصهنگاری دقیق است، این محوطه فاقد انسجام و اطالعات الیه اگرچه کاوش

ویژه در ارتباط با سبک، نقش، شکل و فناوری تولید ظروف سفالی، امکان بازشناسی دقیق زمان و منطقه به

ارتباط  خصوص دربه -های ارزشمند تپه گیان وجود یافتهبا ،دیگرسویسازد. ازهم میها را فراگاهنگاری یافته

  مواد فرهنگی کشف از بخشی .عموماً اطالعات موجود دربارۀ آن اندک و پراکنده است - با عصر مفرغ و آهن

ری و در معرض نمایش نگهداهای داخل ایران لوور و بخشی از آنها در موزه ۀاکنون در موزشده از تپه گیان هم

ه گیان در شده از تپیافت سالمِ نفرهنگی و ظروف سفالی متنوعاز اشیاء  توجهقابلای مجموعه .اندگرفتهقرار 

را به منظور مطالعه و معرفی این مجموعه به  پژوهشی طرحی ،نگارنده .استمقدم دانشگاه تهران موجود  ۀموز

تا  20امکان انجام این مطالعه در تاریخ طرح، و موافقت با بررسی  مسئولین موزۀ مذکور تقدیم نمود که پس از

های مختلفِ سالم که به دوره نسفالیظرف  20تعداد  مطالعۀ از این رو، .فراهم شد .ش1392ماه سال اسفند 26

در که  تپه گیان نمعرفی مجموعه ظروف سفالی (1منسوب هستند با دو هدف اصلی به انجام رسید: تپه گیان 

برای گاهنگاری نسبی برای آنها.  ۀارائ ی ظروف وسشنابررسی و مطالعه گونه (2؛ هستندموجود  مقدم ۀزمو

ها به محل مطالعه در موزه منتقل مجموعه ظروف سفالی از داخل گنجینه و ویترین ،نخست ،انجام پژوهش

به  فنی آنها ای ظاهری وه مستندنگاری شامل تهیه تصویر و طرح و ثبت تمامی ویژگی مراحلشدند و تمامی 

ظروف سفالی بر اساس اطالعات موجود در گزارش کاوش  بندی، گاهنگاری و دورهبعد ۀدر مرحل انجام رسید.

. بازشناسی شدپوشانی فرهنگی بودند،  های منطقه که دارای همتپه گیان و همچنین مقایسه با دیگر محوطه

به صورت  نظروف سفالی تمامی تولید ۀختی و فناورانشناهای گونهفرهنگی، ویژگی ۀسپس به تفکیک دور

زمانی و هممحوطه(  خود های)در توالی دورهها با رویکرد درزمانی و این ویژگی مورد بررسی قرار گرفتجداگانه 

 مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفتند. های همزمان در منطقه(دوره به دوره با محوطه ۀ)مقایس
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 تپه گیان. 2
 محیطی -انداز زیست چشمیت جغرافیایی و موقع. 2-1

در درۀ نهاوند و در مرکز روستایی با همین نام قرار  ،شهرستان نهاوندشمال کیلومتری  15تپه گیان در حدود 
واقع است،  مرکزی زاگرسهای بلند کوهکوه گرین که از رشتهرشته شمال شهرستان نهاوند در. (1)تصویر  دارد

های سرد و زمستان خشک بانیمههوای آن وآب ؛تر از سطح دریا ارتفاع داردم 1740حدود در شده و 

این منطقه از . (1376)جاللوند  ای است، و رژیم بارندگی آن از نوع اقلیم مدیترانههای معتدل تابستان
 نسبت وسیعی نظیرکوهی بههای میانوجود آمده و دشتهای زاگرس به کوههای بزرگ سلسلهخوردگی چین

 طریق از و داشته قرار ایران و النهرین بین ارتباطی مسیر در قدیم از نهاوند شهر دارد. دشت نهاوند در آنجا وجود

-های حاصلخیز با رودهای دائمی و فصلی، چشمهوجود دره (.12: 1386)طالیی شود  لرستان به شوش متصل می

گرفتن این منطقه در مسیر راه و قرار (82-81: 1379)کیانی  های محیطی، ظرفیت(1376)شایان  های دائمی

 ،در مجموع - واسط منطقه فالت مرکزی، غرب و جنوب غرب استّکه حد -مواصالتی بزرگ شرق به غرب 
 و بارز هاینمونه که شده مداوم و متوالی صورتبه انسانی ها و استقرارهایگاهگیری سکونتباعث شکل

 تند.و گودین هس گیان تپه آنها، ۀشد شناخته

 
  (Henrickson 2011: Fig. 6-43)های اشاره شده در متن و دیگر محوطهتپه گیان  و موقعیتزاگرس مرکزی  ۀ. نقش1تصویر 

 یساشنباستانهای پژوهش ۀپیشین. 2-2

دست آمده بودند و محل کشف آنها های قاچاق بهکه از حفاریو اشیاء مفرغی تپه گیان  نظروف سفالی
شناسی در شرق طی بررسی باستان م.1928 در سال وی و کرد توجه هرتسفلد را به خود جلبناشناخته بود، 

، رومن گیرشمن نو وکنتجورج  را این محوطه (.Herzfeld 1929)شد موفق به شناسایی تپه گیان لرستان 
اوایل سال تا  1931 سالپاییز از  ،لوور پاریس اعزام شده بودند ۀشناسان فرانسوی که از سوی موزباستان
 Contenau and) به طبع رسید م.1935و نتایج آن در سال قرار دادند کاوش مورد دو فصل در  م.1932
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Ghirshman 1935.)  19های اطراف متر عرض دارد و ارتفاع آن از سطح زمین 150متر طول و  350تپه گیان 

چهار فرهنگی،  ۀپنج طبقگور،  122 که در نتیجه تعداداین محوطه به روش متری انجام شده کاوش . متر است
آالت مختلف و جز اینها انواع ادوات و اشیاء فلزی، زیور سالم و شکسته، نساختمانی، انواع ظروف سفالی ۀمرحل

اند؛ در  گذاری شدهبا حروف الفبای التین نام هاترانشه کهانجام گرفت پنج ترانشه در کاوش کشف گردید. 
سطح تپه مشخص شد  ازمتری  19ادامه پیدا کرد و خاک بکر نیز در عمق  متری 5/21مجموع کاوش تا عمق 

(Contenau and Ghirshman 1935: 4-7)  (2)تصویر. 

 
 (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 2های کاوش شده )منحنی میزان تپه گیان و محل ترانشه ۀنقش. 2تصویر 

 سازمان میراث فرهنگیاز سوی  کاوش ی دو فصلطمهرداد ملکزاده ش. 1382 تابستان و پاییز سالدر 
به تعیین عرصه و ها . در این کاوشبه انجام رساندرا ی تپه گیان سشنا های بازنگری باستان، پژوهشکشور
پرداخته و بازشناسی گاهنگاری محوطه گردی و کاوش پیدر مرکز تپه  نگاری الیهزنی،  گمانه، محوطه حریم

کشف گردید  (پ.م 600تا  900مربوط به تاریخ  مادی - آشوری به سبک کوشکی) 3ر آهن منتسب به عصای و سازه شد

به را تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گیان  ۀپروژ ،علی خاکسار ،.ش1390در سال  همچنین (.1383ملکزاده )
)گیان  یمیان و یک تدفین از عصر مفرغ (1391)خاکسار  آزمایشی ایجاد شد ۀگمان 27د که طی آن انانجام رس

IV  وIII)  دست آمد  به هازنیگمانهدر این(Hemati and Khaksar 2013.) 

 شناختیهای گاهدیدگاه و گیان مراحل تپه. 3
با  تپه گیان باستانی همتر نهشت 19نگاری دقیق، آثار و مواد فرهنگی شناسایی شده در به سبب فقدان الیه

ترین و یقدیم Vطبقه که  اندتقسیم شدهبه پنج طبقه اصلی در قبور  و اشیاء موجودهای سفالی  گونهتوجه به 

 19های تپه گیان از سطح خاک بکر در عمق متر از ضخامت نهشت 10نزدیک به  جدیدترین است. Iطبقه 
 .(1)جدول  (Contenau and Ghirshman 1935: 62) شودمی «Vطبقه »متری مربوط به  9متری تا عمق 

 گیردمی بررا در پ.م( 3000تا  4500)حدود سال  1500در حدود  V ۀزمانی طبق ۀکه باز معتقد است ،طالیی
سنگی منطقه مورد توجه قرار داد مس ۀتوان در چارچوب دورهای فرهنگی این طبقه را میو یافته (97: 1385)
تقسیم شده که  کوچکتر ۀاین طبقه خود به چهار طبق (.Goff 1971؛ همچنین بنگرید به 71: 1390طالیی )

را همزمان  VBی طبقه هااهلل نگهبان سفالعزت شادرواناست.  VDو باالترین آنها  VAترین آنها طبقه  پایین
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تپه سیلک کاشان  III3 ۀبا دور VCهای طبقه سفال (.383-384: 1376)نگهبان داند علی میچشمه ۀبا اواخر دور
 (.17-18: 1374)ملک شهمیرزادی ست همزمان دانسته شده ا Cو  A ،Bهای شوش  و دوره
آثار شود. متری از سطح تپه را شامل می 5/7تا  9عمق دارد که متر  5/1ضخامتی نزدیک به  «IVطبقه »
نخودی با نقوش  سفال قبر آن مورد کاوش قرار گرفته است. 17دست آمده که چهارم از یک گورستان به ۀطبق
های این طبقه سفالبه نظر کاوشگران،  (.97: 1385؛ طالیی 89: 1345 )واندنبرگ استشاخص این طبقه  ،رنگسیاه

 شوندشناخته می IVو  Vاروک  ۀالنهرین با عنوان دورهستند که در بین (Susa II)های شوش ب از نوع سفال
(Contenau and Ghirshman 1935: 68)  ۀفرهنگ طبق ،دایسون .(1)جدول IV  وIII  را متأثر از فرهنگ شوش

D داند می پ.م سوم ۀهزار دوم با شاخصۀ سفال منقوش ایالمی در نیمۀ(Dyson 1973: 692) ای هقبور و یافته و
 با توجه به سبک اما هنریکسون ؛(Dyson 1965: 232) است کرده تقسیم IVC و IVA، IVB گروه سه در را IVۀطبق

این طبقه با  .(Henrickson 1984: 27) هستند III ۀهمزمان با طبق IVCمعتقد است که قبور  تولید و نقوش

گیرد میبررا درپ.م  1900تا  2400 زمانی ۀ، باز(III:4و  III:5گودین ) تپهنگاری گودینبه گاهنگاری و الیه توجه
  .(2 )جدول (Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3) است قابل بررسی یمیان مفرغ ۀدورو در قالب 

شود را شامل می 101تا  83و قبور است آمده دست بهمتری  6تا  5/7عمق  از ،«III ۀطبق»نگی آثار فره
(Contenau and Ghirshman 1935: 70 & 139)  گیان  قبور ،سوندای .(1)جدولIII  را به دو گروهIIIA  قبور(

سفال شاخص  .(Dyson 1973: 696) بندی کرده استتقسیم( 83و  87-89)قبور  IIIBو  (84تا  86و  90تا  99

 .(14: 1386طالیی ؛ Dyson 1973: 696) رنگ قرمز آجری با نقوش سیاه است ساز و بهروش چرخ به IIIA ۀطبق
 :Dyson 1973) استرنگ چند منقوش ی آن ظروفسفالاشیاء فلزی وجود ندارد و شاخص  IIIBدر قبور 

به اعتقاد و  (Dyson 1973: 702)داند مربوط می پ.م 1600تا  2000 زمانی ۀبه بازرا  IIIگیان  ،دایسون .(696
روابط  النهرین خارج گشت وپدیدار شدند که ایالم از استیالی بین زمانی این طبقه های سفالیگاف، گونه

 :Goff 1971)وجود آمدند  های محلی سفالگری بهغرب ایران بیشتر شد و سبک   تجاری با مناطق غرب و شمال

در  پ.م( 1600-1900)گوی تپه و هفتوان تپه زاگرس مرکزی از  ۀخارج از حوزگونۀ سفالی مشابه این  .(150
 .کشف شده استنیز ( 14: 1386)طالیی سگزآباد در دشت قزوین  ۀو تپ (Edwards 1981)دریاچه ارومیه  ۀحوض

مفرغ فرهنگی  ۀورو د پ.م 1600تا  1900زمانی  ۀ، باز(III:2)گودین گاهنگاری گودین تپه ر اساس این طبقه ب
 (. 2( )جدول Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3)گیرد میبررا در یمیان

 ،دایسون. اندو فضاهای معماری کشف شده 82تا  64قبور از متری تپه و  4تا  5/5از عمق  «IIطبقه »آثار 

و  65، 71، 75، 77، 79)قبور  IIB ،(72تا  74، 76، 81، 82)قبور  IIA شامل این طبقه را به سه گروه هایو یافته قبور

که  III ۀهای طبقها و ویژگی گونهاز و بر اساس برخی تقسیم کرده ( 40و  43، 60تا  63، 66، 69 )قبور IICو ( 64
 سفال گروه اول .باشدنیز ادامه یافته  II ۀدر دور IIIدهد که طبقه احتمال می ،دننیز وجود دار IIدر طبقه 

(IIA)، و گروه دوم  اندمقایسهقابلتپه خواهکه نقوش آنها با دیندارد مسطح و منقوش  ۀلب(IIB)  که بیشتر
 خورشید ۀگردونمشخص  هایمایهنقشدارای سفال نخودی منقوش با  آمده،دست  از آنها به IIهای گیان  یافته

 IIC ۀ. همچنین شاخص دورشوداد میپیشنهبرای آن  )مفرغ متأخر( پ.م1400-1500و پرندگان است که تاریخ 
 :Dyson 1973) منسوب هستندپ.م 1200-1400 تاریخ که به استگشاد های دهانه و کوزه ی منقوشساغرها

 .(Young 1965: 66)گذر از عصر مفرغ به آهن است  ۀمرحل ،؛ این دوره از نظر یانگ(27: 1381طالیی ؛ 708-710
 فرا همزمان با گودینِ IIA & Bبیقی تپه گیان و تپه گودین، مراحل گیان نگاری تطبا توجه به گاهنگاری و الیه
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III:2 (post III:2) گیرد میبررا در مفرغ متأخرفرهنگی  ۀدورو پ.م  1400تا  1600زمانی  ۀکه باز است
(Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3)  ۀدر پایان دور .(2)جدول II  سنت سفال است که

 .یابندمیهای خاکستری شاخص عصر آهن رواج  و سفال رسدمنقوش به پایان می
)جدول  شوند مربوط به این طبقه می 63تا  1گیرد و قبور میمتری را دربر 4از سطح تپه تا عمق  «Iطبقه »

یانگ . (90: 1345)واندنبرگ  بودتقسیم شده  Cو  A ،B ۀدورسه به که  این طبقه مربوط به عصر آهن است. (1

و  (6تا  19)قبور  I2، (20تا  28)قبور  I3 (،29تا  59)قبور  I4دوره تقسیم کرد که عبارتند از این طبقه را به چهار زیر
I1  از گیان گذر  ۀرا مربوط به دور 60تا  63وی قبور . (1تا  5)قبورII )به گیان  )مفرغ متأخرI  داند و می (1)آهن

منقوش دار بلند اصلی این دوره ساغرهای پایه ۀ؛ شاخصکرده استگذاری نام «II-Iگیان »این دوره را با عنوان 
اند دست آمده نیز به II ۀاز طبق 66و  69هستند که در قبور به نوارهای افقی و عمودی، پرندگان و گیاهان 

(Young 1965: 66, 68). ۀعنوان دوربه هابعداین دوره را  ،دایسون IIC قبور مذکور،  معرفی کرد و عالوه بر

در  خاکستری براق و یا قرمز بدون نقش دارساغرهای پایه. را نیز منتسب به این مرحله دانست 40و  43قبور 
است متعلق دانسته پ.م  1000-1200یخ و تار 1و دایسون آنها را به عصر آهن  نیز رواج دارند I4-3 ۀدور

(Dyson 1973: Tab. 4)  و مشابه آنها در حسنلوV سیلک الف تان و گورس( سیلکV) وجود دارد (Young 

مشابه سفال . هستندمقایسه قابل (VI)سیلک  یلکبا گورستان ب س I2-1های گیان سفال. (70-74 :1965
 شهرت دارد (Genre Luristan)« نوع لرستان» سفالبه که  I1طبقه منقوش از صیقلی شاخص نخودی 

(Contanau and Ghirshman 1935: 75) دست بهباباجان  مرکزی ۀتپ 3تا  1مراحل  سیلک وب تان از گورس 
 (.Goff 1968: 124-125)کند  گذاری می تاریخ (2آهن  ۀ)دورپ.م  8و  9ن وآمده و گاف آنها را به قر

 (Contenau and Ghirshman 1935: 17, 79-81) کنتنو و گیرشمن حل تپه گیان و گاهنگاری پیشنهادیِ. مرا1جدول 

 تاریخ )پ.م( گورشماره  ()متر عمق مرحله

I 0  1400تا  1100 63تا  1 4تا 

II 4  1800تا  1400 82تا  64 5/5تا 

III 6  2500تا  1800 101تا  83 5/7تا 

IV 5/7  3000تا  2500 119تا  102 9تا 

V 9  شوش  122تا  120 19تاI 

 ،شهرت دارد «IIIگودین »یا  «II-IVگیان »که با عنوان میانی و متأخر زاگرس مرکزی فرهنگ عصر مفرغ 
گرفته در شناسی انجام های باستاناین فرهنگ در بررسی تپه گیان شناسایی شده است.در بار برای نخستین

 اندهای چندی از این دوره مورد کاوش قرار گرفتهشناسایی شده و محوطهنیز زاگرس مرکزی مناطق مختلف 
توان به می وهای دو جنگ جهانی انجام گرفت سال بین هاالیتفعاولین  .گسترش آن است ۀکه بیانگر حوز

 (II-IV)گیان کاوش تپه جمشیدی ، (Herzfeld 1929)آباد توسط هرتسفلد خرم ۀگیلویران در در ۀکاوش مقبر
 Contenau and) 1933اسدآباد توسط گیرشمن در سال  ۀدر در (II-IV)گیان  دهوراخاوه و گورستان بَ ۀدر در

Ghirshman 1935)  .اصول  بابه سرپرستی اریخ اشمیت  «شناسی هُلمز در لرستان هیئت باستان»اشاره کرد
و  ان، سیمرهگهای رومشاز دره 1934سال بررسی اشمیت در در منطقه فعالیت کردند که شامل  تریعلمی

و بررسی سال  (II-IV)گیان ، میروَلی (I-IV)گیان ، چغاسبز (II-IV)گیان  2و  1موترالن کَ های کاوش محوطه

 (III-IV)گیان م آویزه دُ، (III)گیان ری دُم لُسرخ ۀو محوط شودمیکوهدشت، دلفان و طرهان  ۀدر منطق 1938
 .(Schmidt et al. 1989)گیرند بان مورد کاوش قرار میو خاتون
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 1974و  1961ای ه را در سال آبادخرم و های اسدآباد، کنگاور، صحنه، نهاوند، بروجرد درهیانگ  کایلر

کاوش را گودین تپه  ،II-IV (Young 1966 & 1975)محوطه از فرهنگ گیان  57و ضمن کشف بررسی نمود 
های شاهبداغ، هلیالن، بلوران، طرهان و دره 1962در سال  هیئت دانمارکی .(Young and Levin 1974) کرد

و تپه  (Thrane 1965)شد کشف  II-IVگیان  فرهنگ محوطۀ 17 در طی آن، وهدشت را بررسی کردند کهک
و اول پ.م را  (II-III)گیان دوم  ۀآثاری از استقرار و گورستان هزارنوسنگی،  ۀهای دور عالوه بر نهشتگوران که 

غرب  1963در سال  ،گاف (.Meldgard et al. 1964; Thrane 2001) کاوش نمودند ،دبودادهدر خود جاینیز 
 I-Vگیان  ۀهای زیادی از دور محوطهدر نتیجه رستان را بررسی نمود که شرق ل 1964لرستان و در سال 

مراحل  1966 سال در کرد، باباجان را هدایت می ۀکه کاوش محوط گاف .(Goff 1966 & 1971) شدشناسایی 
4A-C  وV  گیان(II-IV)  قرار داد نگاری الیه مورد کاوش و مرکزی باباجان را ۀتپدر(Goff 1976). ه پشتکوه ک

غرب قرار گرفته نیز از دیگر مناطقی است که جنوب و پستِغرب مرکزی های مرتفع حدفاصل سرزمیندر 

تا  1965های فصل بین سال 13های واندنبرگ طی ها و کاوشدر آنجا بر اساس بررسی II-IVفرهنگ گیان 
 عصر مفرغ ۀشداوشکمهم های  از جمله گورستان ؛(Vanden Berghe 1979a)م. شناسایی شده است 1977
، (Haerinck and Overlaet 2008) سارنِلهکَ ،(Haerinck and Overlaet 2006) رمهسُ نیتوان به بَ میآنجا 
اشاره  (Vanden Berghe 1979a: 39-46) سراب باغ و قبرناهی، رتنها، دَ(Vanden Berghe 1979b) یرمیرخِ
شکل  از تاریخ منطقه پیششناسی و گاهنگاری رچوب باستانچابود که  هادر این مرحله از فعالیتاساساً  کرد.

شناسی های موجود و تکمیل مدارک و شواهد باستانگویی پرسشو راهبرد مطالعات بیشتر به پاسخگرفت 
 ها با وقوع انقالب اسالمی ایران متوقف شد.توجه داشت. این فعالیت

شود که تا کنون میپس از انقالب اسالمی  به مربوطشناسی زاگرس مرکزی مطالعات باستان بعدی ۀمرحل
 1360سال  . دراستاین حوزه عطفی در  ۀشناسان و متخصصان ایرانی، نقطبا توجه به حضور پررنگ باستان

گرفت و آثاری مشابه با مورد کاوش قرار توسط سیدسجادی  باستانی نورآباد در شهرستان نورآباد لرستان ۀتپ

شناسی نیز جایگاه  های باستانبررسی .(1378)سیدسجادی و سامانی شناسایی شد  در آنجا II-IVگیان  ۀدور
)موسوی  انداند که عموماً به صورت روشمند انجام شدهای در پیشبرد مطالعات عصر مفرغ منطقه داشته ویژه

بررسی  1384سال . در (1392مترجم و الماسی ؛ 1392حیدریان ؛ 139؛ مترجم و نیکنامی 1387کوهپر و حیدریان 
انجام  این منطقهمنظور شناسایی الگوهای استقراری و زیستگاهی به )سرچشمه گاماسیاب(پیمایشی دشت نهاوند 

ارتباط و اند بوده یقدیم و میان مربوط به عصر مفرغاثر  16محوطه شناسایی شده،  36از در مجموع گرفت که 

هیئت  اخیربررسی . (1385)طالیی و دیگران  دهندمی های زاگرس مرکزی نشان دیگر دشترا با  نزدیک فرهنگی
رفیروزآباد واقع در جنوب استان کرمانشاه نیز به شناسایی الدین نیکنامی در دشت سستی کمالایرانی به سرپر

 .(1392؛ میرقادری و دیگران 1388 )نیکنامی انجامید (II-IV)گیان  IIIگودین  ۀمحوطه از دور 24
های فرهنگی تپه ها و دورهبرای یافته نسبی گاهنگاری ۀارائید اذعان داشت که بندی این بخش باجمعدر 

عالوه  - روایناز .های همزمان انجام شود دیگر محوطه با ایمقایسه و تطبیقی گاهنگاری به اتکا با بایست می گیان

که در  تپه گودین گاهنگاری -هایی که در منطقه دارای فرهنگ یکسان با گیان هستند  بر توجه به محوطه
است. این  در نظر گرفته شدهاساس و مبنا ، باشدمیو دارای توالی فرهنگی مشابه با گیان  فرهنگی ۀیک حوز

 ۀموزاز سوی و لوین  به سرپرستی کایلر یانگم. 1970و  1960و در دهۀ  دارد قرارکنگاور  ۀمحوطه در در
این محوطه ت. کاوش شده اس 1973و  1971، 1969، 1967، 1965های در پنج فصل در سال سلطنتی اونتاریو
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جای داده و پس از یک  را در خود پ.م( 1300/  1400)روستانشینی آغازین تا پایان عصر مفرغ  ۀآثاری از دور
 ;Young 1969) گیردمجدداً مورد سکونت قرار می پ.م( II  =850گودین  ۀ)مرحل 3، در عصر آهن زمانی ۀوقف

Young and Levin 1974)پنجم تا پایان عصر  ۀ؛ الزم به ذکر است که تپه گیان عالوه بر تداوم استقرار از هزار
ۀ در قالب رسالرابرت هنریکسون  .گذار از عصر مفرغ به عصر آهن را نیز در خود جای داده است ۀمفرغ، مرحل

انجام ر گودین تپه د )عصر مفرغ( III ۀمرحلنسبی و مطلق  مطالعات کاملی در مورد گاهنگاریدکتری خویش 

بوده است که این موضوع و تطبیق های وی برای مقایسه یکی از مالک کار همواره تپه گیان داده و برای این
گاهنگاری بازشناسی شده  ؛های فرهنگی تپه گیان شده استدر نهایت منجر به بازشناسی نسبی تاریخ دوره

مقدم دانشگاه  ۀموجود در موز نموعه ظروف سفالیمنظور معرفی مجآمده و به 2برای تپه گیان در جدول 
 .تهران نیز از این گاهنگاری استفاده شده است

ارائه شده توسط  گاهنگاری تطبیقی ترکیب بر اساسگاهنگاری تپه گیان جدول [ Iتا  IVگیان . توالی فرهنگی 2جدول 

دایسون (، 1968(، گاف )Fig. 14 :1965نگ )ارائه شده توسط یاو گاهنگاری عصر مفرغ برای  (Tab. 1 :1985) هنریکسون

(1973: Tab. 4( و هنریکسون )برای 1983 ) تنظیم شده است.عصر آهن[ 
 قبور گیان گیان ۀمرحل گودین ۀمرحل تاریخ پ.م *فرهنگی ۀدور

 --- مادی -آشوریکوشک  II 550-800 ** 3آهن 

 1تا  I2-1 19 --- 800-1000 2آهن 

 20تا  I4-3 59 --- 1000- 1200 1آهن 

 60تا  II-I / IIC 69 ،66 ،63 --- 1200-1400 گذر از مفرغ به آهن
 82تا  79، 77تا  Post-III:2 IIA-B 64 ،65 ،71 ،72 1400-1600 مفرغ متأخر

 یمفرغ میان

1900-1600 III:2 IIIA-B, IVC 
، 110، 108تا  105، 103، 101تا  83

112 ،115 
 119تا  III:4 IVA 109 ،111 ،113 ،114 ،116 1900تا  2100

 III:5 (IVB) 102 2200تا  2400

 --- --- III:6 2400تا  2600
 های آن در مجموعۀ مورد مطالعه در این جدول لحاظ نشده است.سفال دسترسی بهگاهنگاری طبقه پنجم به دلیل عدم * 

 .ملکزاده شناسایی و معرفی شده استمهرداد ی به سرپرست 1382در سال های بازنگری هیئت ایرانی این دوره در کاوش **

 مورد پژوهش ۀمجموع. 4
که  شوندو حفاظت میآمده از تپه گیان نگهداری دستهب نعدد ظرف سفالی 20مقدم دانشگاه تهران  ۀدر موز

ترتیب اند. در ادامه به شناسی مورد مطالعه قرار گرفتهمنظور معرفی و گونهتمامی این ظروف در این نوشتار به
 1نهای پرداخت، ساختار نقوش و شکل ظروف سفالیاز قدیم به جدید، فناوری تولید، شیوه های فرهنگیطبقه

 20تا  1قراردادی نیز به ترتیب از  ۀثبتی موزه، یک شمار ۀعالوه بر شمار نظروف سفالی به بررسی شده است.

شده مشخص شد که این ظروف مربوط به شایان ذکر است که طی مطالعات انجام اختصاص داده شده است. 

و انتساب ظروف به طبقات  نیست. Vای از آنها مربوط به طبقه تپه گیان هستند و هیچ نمونه Iتا  IVطبقات 
آن نمونه با ظروف مشابه در گورهای مختلف که  ۀشناسی و همچنین مقایسمبنای گونهمختلف بر های دوره

در بخش  ؛به چاپ رسیده، انجام شده است (1935)کنتنو و گیرشمن در کتاب گزارش کاوش تپه گیان توسط 
 .(2)بنگرید به جدول ه است بحث شد گورها گاهنگاری مورد کامالً در شناختیگاههای دیدگاه
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همگی از نوع نخودی شوند که مربوط به این طبقه می (8تا  1)ظروف  نظرف سفالی هشت :IVطبقه 

 ۀ( دور1دوره دارد: که دو زیراست تعلق م یبه عصر مفرغ میان گاهنگاری از لحاظاین طبقه  منقوش هستند.
IVA (2100  1900تا )ۀ( دور2؛ 5تا  1شامل ظروف  پ.م IVC (1900  1600تا )8تا  6شامل ظروف  پ.م . 

نی منحۀ لب ،باز ۀبزرگ با دهان ایخمرهشکل  این ظرف به :(3813 مقدم: ۀثبت در موز ۀشمار) 1 ۀظرف شمار ●    
تخت است که مستقیم که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف  ۀای در شانه، بدنزاویه به بیرون برگشته،

پرداخت  منسجم و ۀ، خمیرظریفنیمه کیفیت ساخت رقیق، حرارت پخت مناسب،گلی رنگ نخودی، پوشش 
به سبک استیلیزه . نقوش سانتیمتر( 31ارتفاع  و 11، قطر کف 20)قطر دهانه  ساز استدارد و چرخ صاف و مات سطحِ

 ،جانوری های مایه نقشترکیبی از  با ساختار قسمت فوقانی ظرف بر سطح بیرونی و درای تیره به رنگ قهوه
 شانهظرف با یک نوار پهن منقوش شده است. در قسمت  ۀداخل و بیرون دهاناند. ایجاد شده و گیاهی هندسی

موازی  موربِ اند که داخل آنها با خطوطقی به موازات یکدیگر قرار گرفتهظرف، ردیف نوارهای پهن و نازک اف

و  شده(متصل ظرف  ۀو در محلی که شانه توسط یک زاویۀ ملموس به بدن شانهزیر در )در بخش اصلی بدنه  پر شده است.
سوار یکدیگر  که بر پشت اندنقش شدهاند، ردیف پرندگانی  ی که نوارهای افقی پهن ایجاد کردهدرون چارچوب

؛ قسمت مرکزی اندام این پرندگان به یکدیگر پایین استبهو سر آنها رو و بدن آنها کشیده شدههستند 
نقش دوبار اند. این نمایش دادهو چپ یک سر دارد راست در سمت که را دو قلو  ۀپرند یکچسبیده و گویی 

مابین پرندگان ؛ کرده استاز یکدیگر جدا آنها را ترکیبی به شکل یک گیاه تکرار شده که سه ردیف خطوط 

های تعلق دارد و نمونه IVA ۀبه دور 1 ۀظرف شمار .(3)تصویر  نقش شده استعمودی موازی نیز خطوط 
 Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr. 111: 1) 117و  114، 111گورهای  مشابه آن در تپه گیان از

& Gr. 114: 1 & Gr. 117: 2) ستا آمده دستبه. 

بزرگ با  ایشکل خمره به 1 ۀاین ظرف نظیر ظرف شمار :(2296مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 2ظرف شماره  ●    
مستقیم  ۀمنحنی به بیرون برگشته، انحنای شبیه به برجستگی در محل اتصال شانه به بدنه، بدن ۀلب، باز ۀدهان

و دارای رنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت پخت که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف تخت است 
)قطر دهانه  مات و هموار است منسجم و پرداخت سطح ۀظریف، خمیرساز، کیفیت ساختِ نیمهخمناسب، چر

نقوش به سبک استیلیزه به رنگ سیاه بر سطح بیرونی و در قسمت فوقانی  .سانتیمتر( 24.7ارتفاع  و 9، قطر کف 18
ظرف  ۀاند. داخل و بیرون دهانهای جانوری، هندسی و گیاهی ایجاد شده مایه بی از نقشترکی رف با ساختارظ

شانه ظرف، ردیف نوارهای پهن و نازک افقی به موازات گردن و  با یک نوار پهن منقوش شده است. در قسمت

و درون در بخش اصلی بدنه  موازی پر شده است. اند که داخل آنها با خطوط موربهیکدیگر قرار گرفت
اند که بر پشت یکدیگر سوار هستند و بدن آنها ی از نوارهای افقی پهن، ردیف پرندگانی نقش شدهچارچوب

پایین است؛ قسمت مرکزی اندام این پرندگان به یکدیگر چسبیده و یک پرندۀ دو بهکشیده شده و سر آنها رو
د. در مقابل سر پرندۀ زیرین در هر دو اننمایش داده ،که هم در سمت راست و هم چپ یک سر داردرا قلو 

اند نیز از که دو بار تکرار شدهرا قرار دارد که نقوش پرندگان  )شبیه به نقش شمسه(سمت، یک گردونه خورشید 

ظرف  .(4تصویر ) اند زیرین، خطوط عمودی نقش شده ۀترین نوار افقی و پرند یکدیگر جدا کرده است. بین پایین
 Contenau and) 116و  113های مشابه آن در تپه گیان از گورهای تعلق دارد و نمونه IVA ۀبه دور 2شماره 

Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr. 113: 2; Pl. 33, Gr. 116: 3 & Gr. 117: 1 )و  نوع .ستا دست آمدهبه



 1395 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان / مطالعات176

تا  در گودین تپه III:4 ۀهای مرحل سفالاز با برخی  2و  1نقوش هندسی و همچنین شکل ظروف  ساختار
 (.Henrickson 1984: Fig. 121, Nos. 3-6 & Fig. 132, Nos. 7, 9)مقایسه هستند  حدودی قابل

، دار زاویه ۀبدنباز با عمیق دهانه ۀبه شکل کاس : این ظرف(3214مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 3ظرف شماره  ●    
پخت مناسب، رقیق، حرارت  است که دارای رنگ نخودی، پوشش گلی ساده مقعرو کف منحنی ساده  ۀلب

ارتفاع  و 3.6، قطر کف 7.4)قطر دهانه  مات است و پرداخت سطح منسجم ۀ، خمیرظریف ساز، کیفیت ساختچرخ

با ساختارِ ترکیبی از بر سطح بیرونی ای  متمایل به قهوه قرمزبه رنگ استیلیزه سبک به  . نقوشسانتیمتر( 8
ظرف با یک نوار پهن منقوش شده است.  ۀاند. داخل و بیرون دهانهای جانوری و هندسی ایجاد شده مایه نقش

ایجاد شده که در بین دو مورد از آنها یک خط مواج افقی رسم شده در قسمت گردن ظرف سه نوار پهن افقی 
و سه مثلثِ تودرتدو نوار پهن افقی دیگر قرار دارند که حدفاصل آنها نیز  )بخش پایینی بدنه( زاویه بدنهزیر است؛ 

در بخش  هامثلث بینآنها به نوار پایینی و رأس آنها به نوار باالیی متصل است.  ۀقاعداند که سه با تکرار شده

تقریباً مسبک رسم شده است. سر این صورت در حالت شنا به  )اردک(آبی  ۀیک پرند، )بخش میانه(اصلی بدنه 
به  3. ظرف شماره (5)تصویر  ده شده استپرنده که منقاری دراز دارد به سمت پایین و در جهت چپ کشی

نقوش نمونه دقیقاً مشابه با آن در تپه گیان شناسایی  و موضوع تعلق دارد؛ هرچند که از نظر سبک IVA ۀدور
 :Contenau and Ghirshman 1935) 119و 118آمده از گورهای دستهای بهنشد، اما از منظر شکل با نمونه

Pl. 33, Gr. 118: 1-2; Pl. 34, Gr. 119: 2) های مشابه با شکل و ساختار نقوش این نمونه مقایسه است. قابل

در تپه باباجان  5 ۀ، مرحل(Henrickson 1984: Fig. 100, Nos. 2, 4-5)در گودین تپه  III:5 ۀظرف از مرحل
(Goff 1976: Fig. 9, Nos. 5-7 & Fig. 11, No. 10) ، کموترالنI (Schmidt et al. 1989: Pl. 79: k) و 
 .است شناسایی شده (Schmidt et al. 1989: Pl. 87: a)آویزه  مدُ

 ۀلب، نسبتاً بستهبه شکل تُنگی با دهانه کوچک : این ظرف (4563مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 4ظرف شماره  ●    
ه، بدنه مستقیم که ای در محل اتصال گردن به بدنزاویهشکل مقعر، ایمنحنی به بیرون برگشته، گردن استوانه

است که رنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت )فاقد ایستایی(  و کف ناصافقاعده متصل شده به  با یک انحنا
 5.4)قطر دهانه  دارد و پرداخت سطحِ ماتمنسجم  ۀ، خمیرظریف ساز، کیفیت ساختخپخت مناسب، چر

با ظرف سطح بیرونی  فوقانی ۀنیمدر ای تیره نگ قهوهبه ر به سبک استیلیره نقوش .سانتیمتر( 8سانتیمتر، ارتفاع 
. داخل و بیرون دهانه ظرف با یک نوار پهن اندهای هندسی ساده ایجاد شده مایه ترکیبی از نقش ساختار

به بدنه  گردنظرف سه نوار پهن افقی و زیر برجستگی حاصل از اتصال  گردنمنقوش شده است. در قسمت 

)تصویر  با خطوط مورب پر شده استدر بخش اصلی بدنه فاصل آنها رار دارند که حدّدو نوار پهن افقی دیگر ق

 Contenau) 117 ۀهای مشابه آن در تپه گیان از گور شمارتعلق دارد و نمونه IVA ۀبه دور 4 ۀظرف شمار .(6

and Ghirshman 1935: Pl. 33, Gr. 117: 5, 7 )ۀمرحلین ظرف از قابل مقایسه با ا ۀنمون .است دست آمدهبه 
III:4  در گودین تپه(Henrickson 1984: Fig. 110, No. 8)  چغاسبز و(Schmidt et al. 1989: Pl. 94: i) 

 شناسایی شده است.

منحنی به بیرون  ۀباز، لب ۀاین ظرف کوچک تُنگی با دهان: (3949مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 5 ۀظرف شمار ●    
مستقیم که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف تخت  ۀتصال گردن به بدنه، بدنای در محل ابرگشته، زاویه

ظریف، خمیره  ساز، کیفیت ساختخپخت مناسب، چراست که رنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت 
فوقانیِ سطح  ۀای تیره در نیمنقوش به سبک استیلیره به رنگ قهوه منسجم و پرداخت سطحِ مات دارد.



 177تهران /  دانشگاه مقدم موزۀ مجموعه: نهاوند گیان تپه سفالین ظروف ایمقایسه گاهنگاری و شناختیگونه مطالعۀ

 5سانتیمتر، قطر کف  6.8)قطر دهانه  اندهای هندسی ساده ایجاد شده مایه ف با ساختار ترکیبی از نقشبیرونی ظر

 گردنظرف با یک نوار پهن منقوش شده است. در قسمت  ۀداخل و بیرون دهان. سانتیمتر( 7.9سانتیمتر، ارتفاع 
بدنه دو نوار پهن افقی دیگر قرار دارند به گردن ظرف دو نوار پهن افقی و باال و زیر برجستگی حاصل از اتصال 

های تعلق دارد و نمونه IVA ۀبه دور 5 ۀظرف شمار .(7)تصویر که حدفاصل آنها با خطوط مورب پر شده است 
 .Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr) 116و  114، 113 ۀمشابه آن در تپه گیان از گورهای شمار

113: 4 & Gr. 114: 2; Pl. 33, Gr. 116: 2) از طبقه ،IV 18و  17 ۀتپه جمشیدی در گورهای شمار 
(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 80, Gr. 17: 3 & Gr. 18: 2) ۀمرحل و III:4 در گودین تپه 

(Henrickson 1984: Fig. 110, Nos. 12-13 & Fig. 132: 1-2 )اند.دست آمده به 

 ۀ، لببستهتُنگی با دهانه  شکلبه ظرف کوچک این  :(2199مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 6 ۀظرف شمار ●    
محدب و کف مقعر ساده است که رنگ نخودی،  ۀای در محل اتصال گردن به بدنه، بدنمنحنی ساده، زاویه

 سجم و پرداخت سطحمن ۀظریف، خمیر ساز، کیفیت ساختخپخت مناسب، چرپوشش گلی رقیق، حرارت 
 ۀای تیره در نیمرنگ قهوهنقوش به  .سانتیمتر( 5.5سانتیمتر، ارتفاع  2.6سانتیمتر، قطر کف  3.5)قطر دهانه  مات دارد

داخل و بیرون دهانه ظرف اند. های هندسی ساده ایجاد شده مایه ترکیبی از نقشسطح بیرونی ظرف با  فوقانی
شانه دو نوار افقی پهن که با یک نوار پهن منقوش شده و در قسمت گردن ظرف دو نوار پهن افقی و بر روی 

 ۀظرف شمار .(8)تصویر اند، ایجاد شده است متصل شده )شبیه به نقوش نردبانی(وسیلۀ خطوط مورب به یکدیگر به

 Contenau and Ghirshman) 109 ۀمشابه آن در تپه گیان از گور شمار ۀتعلق دارد و نمون IVC ۀبه دور 6

1935: Pl. 31, Gr. 109: 4) است.نیز قابل قیاس در همین مجموعه  8 ۀو با ظرف شماره دست آمدبه 

 ۀ، لبنسبتاً بازاین ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه  :(4565مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 7 ۀظرف شمار ●    
است  )فاقد ایستایی(منحنی و کف ناصاف  ۀ، بدنشکل( s)منحنی ساده، دارای زاویه در محل اتصال گردن به بدنه 

منسجم و  ۀظریف، خمیر ساز، کیفیت ساختخپخت مناسب، چررنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت  که

ای تیره هندسی به رنگ قهوههای مایه نقش .سانتیمتر( 8سانتیمتر، ارتفاع  5.4)قطر دهانه  مات دارد پرداخت سطح
ظرف با یک نوار پهن منقوش شده  ۀاند. داخل و بیرون دهانفوقانی ظرف ایجاد شده ۀبر سطح بیرونی و در نیم

اند که داخل آنها با نیز نوارهای پهن افقی ایجاد شده )قسمت باالیی بدنه(ظرف  گردن و شانهاست. در قسمت 
های مشابه آن در تعلق دارد و نمونه IVC ۀبه دور 7 ۀظرف شمار .(9)تصویر هاشورهای متقاطع پر شده است 

 ,Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 30, Gr. 105: 1; Pl. 32) 115و  105تپه گیان از گورهای شماره 

Gr. 115: 3) 11های دیگر عبارتند از گورهای های قابل مقایسه با این ظرف در محوطهنمونه اند.دست آمده به 

 ،(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 79, Gr. 11: 2 & Gr. 15: 1)تپه جمشیدی  IVاز طبقه  15و 
 II، کموترالن (Henrickson 1984: Fig. 137, No. 13 & Fig. 138, No. 12)در گودین تپه  III:2حله مر

(Schmidt et al. 1989: Pl. 94, e, g) از مرحله  9در گور شماره های موجود شکل با نمونهاز لحاظ  وG I  در
 مشابه است. (Thrane 2001: Pl. 8, Nos. 2, 4 & 8)تپه گوران 

 ۀاین ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه بسته، لب :(4564مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 8 ۀف شمارظر ●    
است که  )محدب(محدب و کف ناصاف  ۀای در محل اتصال گردن به بدنه، بدنمنحنی به بیرون برگشته، زاویه

منسجم و  ۀظریف، خمیر ساز، کیفیت ساختخمناسب، چررنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت پخت 
با ساختار نقوش . سانتیمتر( 5.1ارتفاع ر، سانتیمت 2.2، قطر کف سانتیمتر 3.4)قطر دهانه  مات دارد پرداخت سطح



 1395 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان / مطالعات178

اند. داخل  ظرف ایجاد شدهسطح بیرونی  فوقانی ۀای تیره در نیمهندسی به رنگ قهوههای مایهترکیبی از نقش
در بخش در قسمت گردن ظرف سه نوار پهن افقی و ظرف با یک نوار پهن منقوش شده و  ۀو بیرون دهان

که نوک آنها وسیلۀ خطوط عمودی مستقیم  که به اندنیز سه نوار افقی پهن ایجاد شده )بخش میانه(اصلی بدنه 
مشابه آن در  ۀتعلق دارد و نمون IVC ۀبه دور 8 ۀظرف شمار .(10)تصویر  شوندمیبه یکدیگر متصل تیز است 

و دست آمده به (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 31, Gr. 108: 2) 108 ۀتپه گیان از گور شمار

در تپه باباجان  4A-Cقابل مقایسه با این ظرف از مرحله  ۀنمون است.نیز شبیه  6 ۀهمچنین به ظرف شمار
(Goff 1976: Fig. 8, Nos. 6-7) دست آمده است.به 

 
 (مقدم دانشگاه تهران ۀ)موز 1 ۀظرف شمار .3تصویر  

 
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 2 ۀ. ظرف شمار4تصویر 

      
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 4 ۀ. ظرف شمار6تصویر                 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 3 ۀ. ظرف شمار5 تصویر                  

      
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 6 ۀ. ظرف شمار8تصویر مقدم دانشگاه تهران(                ۀ)موز 5 ۀ. ظرف شمار7تصویر                   

        
 مقدم دانشگاه تهران(ۀ )موز 8 ۀ. ظرف شمار10تصویر      مقدم دانشگاه تهران(    ۀ)موز 7 ۀظرف شمار. 9تصویر              
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قرمز شوند که همگی از نوع مربوط به این طبقه می (13تا  9 ۀشمار )ظروف نسفالی ظرف پنج: III ۀطبق

 پ.م 1600تا  1900 زمانی ۀمحدود و یمیانبه عصر مفرغ از منظر گاهنگاری  IIIمنقوش هستند. طبقه آجری 
 ۀبه دو دور III ۀبا این طبقه همپوشانی زمانی و فرهنگی دارد. طبق IVC ۀهایی از دورقسمت و تعلق دارد

IIIA  وIIIB ۀتقسیم شده که ظروف مورد مطالعه همگی مربوط به دور IIIA هستند: 
 ۀباز، بدن ۀپایه با دهانسهساغر این ظرف به شکل  :(3812مقدم:  ۀثبت در موز ۀشمار) 9 ۀظرف شمار ●    

گلی است که رنگ قرمز آجری، پوشش  کره()نیمکف محدب و  منحنی به بیرون برگشته ۀلب مقعر، ای استوانه
)قطر  داردمات  و پرداخت سطح منسجم ۀ، خمیرظریف ، کیفیت ساختسازخرقیق، حرارت پخت مناسب، چر

بر های هندسی  مایه با ساختار ترکیبی از نقشای رنگ قهوهبه . نقوش سانتیمتر( 13.8سانتیمتر، ارتفاع  14دهانه 
ظرف نیز با دو نوار  باالیو یک نوار پهن اند. داخل و بیرون دهانه با بیرونی ظرف ایجاد شدهتمامی قسمت 

ای شکل، سه نوار موازی در سه ردیف و درون یک قاب تقریباً دایره است. در سطح بیرونی منقوش شدهپهن 

اند که حدفاصل آنها با خطوط عمودی موزای پر شده است؛ این نقش سه بار تکرار به صورت افقی ایجاد شده
ها نوکِ تقریباً تیز . پایهانداز یکدیگر جدا شده شکل()زنجیر های آویزانیرهدار قاب توسط نیمشده است و ه

تعلق دارد و  IIIA ۀبه دور 9 ۀظرف شمار. (11)تصویر  دارند و به محل تالقی بدنه به کف متصل هستند
ت آمده است دس به مراتب به 99تا  94و  92تا  90 ،86 ۀآن در تپه گیان از گورهای شماربا مشابه  های نمونه

-Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 86: 3; Pl. 27, Gr. 90: 2 & Gr. 91: 4)برای نمونه بنگرید به 

5; Pl. 28, Gr. 99: 2) . شامل نوارهای افقی موازی که بیشتر های مقایسه شدهنمونهسبک و ترکیب نقوش 

 8و  4، 3 ۀاز گورهای شمار این ظرفقابل مقایسه با  ۀنمون .است با ظرف مورد مطالعه اندکی متفاوت شوندمی
 ,Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 8-9 & Gr. 4: 3; Pl. Pl. 76) تپه جمشیدی III ۀاز طبق

Gr. 8: 7)، ۀمرحل III:2  تپه گودین(Henrickson 1984: Fig. 150, Nos. 10-12) ،تپه  در 7 ۀگور شمار
در تپه  4A-C ۀمرحل، (5-4های : شماره33؛ شکل 8و  6های ، شماره20: شکل 1378سامانی  )سیدسجادی ونورآباد 
 اند.کشف شده (Schmidt et al. 1989: Pl. 100: c, d)غاسبز چ و (Goff 1976: Fig. 8, Nos. 14-15)باباجان 

 ۀباز، بدن ۀیه با دهانپااین ظرف به شکل ساغر سه: (4567مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 10 ۀظرف شمار ●    
است که رنگ قرمز آجری، پوشش گلی رقیق، حرارت  کره()نیممنحنی ساده، کف محدب  ۀای مقعر، لباستوانه

ظریف، نیمه ، کیفیت ساختساز و الحاقی هستند(ها دستساز و کف و پایه)دهانه و بدنه چرخساز خپخت مناسب، چر
هندسی به های مایهنقش .سانتیمتر( 8.1سانتیمتر، ارتفاع  7.4طر دهانه )ق مات دارد منسجم و پرداخت سطح ۀخمیر

اند که به مرور زمان رنگ آنها تا حدودی زایل شده ای بر تمامی قسمت بیرونی ظرف ایجاد شدهرنگ قهوه

د. ان ها کشیده شدهنقوش به شکل نوارهای افقیِ موازی با یکدیگر هستند که از گردن تا روی پایه ۀاست. هم
ظرف . (12)تصویر و نوک آنها به بیرون برگشته شده است ها به محل تالقی بدنه به کف متصل هستند پایه

 Contenau and) 98و  85آن در تپه گیان از گورهای با مشابه  هایتعلق دارد و نمونه IIIA ۀبه دور 10 ۀشمار

Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 85: 3; Pl. 29, Gr. 98: 5 )های قابل مقایسه با این نمونه اند.ست آمدهدبه
، (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 75, Gr. 6: 1)تپه جمشیدی  IIIاز طبقه  6 ۀگورهای شمار درظرف 

 و (3و  1های : شماره33؛ شکل 9و  7های ، شماره20: شکل 1378)سیدسجادی و سامانی نورآباد  ۀدر تپ 7 ۀگور شمار
 وجود دارد. (Henrickson 1984: Fig. 148, Nos. 2, 3)په گودین تدر  III:2 ۀمرحل
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باز،  ۀبا دهان )فنجان( مینیاتوری ساغراین ظرف به شکل  :(3528مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 11 ۀظرف شمار ●    
گلی  است که رنگ قرمز آجری، پوشش (فاقد ایستایی)دار و کف ناصاف زاویه ۀبدنمنحنی به بیرون برگشته،  ۀلب

 داردمات  و پرداخت سطح منسجم ۀ، خمیرظریف ، کیفیت ساخت)؟(سازرقیق، حرارت پخت مناسب، دست
 ۀای تیره بر دهانه و نیمبه رنگ قهوهساده هندسی  هایمایهنقش .سانتیمتر( 5.3سانتیمتر، ارتفاع  4)قطر دهانه 

بدنه نیز با نوارهای باریک  قسمت باال و اصلیِ اند. داخل لبه با یک نوار وفوقانی سطح بیرونی ظرف ایجاد شده

 11 ۀظرف شمار. (13)تصویر و پهن افقی تزئین شده که مابین دو نوار به وسیلۀ خطوط عمودی پر شده است 
 Contenau) 101و  100 ۀکامالً مشابه آن در تپه گیان از گورهای شمار هایتعلق دارد و نمونه IIIA ۀبه دور

and Ghirshman 1935: Pl. 29, Gr. 100: 5 & Gr. 101: 3)  از طبقه  7 ۀگور شمارو ازIII  تپه جمشیدی
(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 75, Gr. 7: 1, 3) .کشف شده است 

منحنی  ۀلب نسبتاً باز، ۀدهانعمیق با  ایکاسه: این ظرف (4166مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 12 ۀظرف شمار ●    

که رنگ قرمز آجری، پوشش گلی رقیق،  استساده و کف مقعر  شکل( S)دار زاویه ۀه، بدنبه بیرون برگشت
 5)قطر دهانه  داردمات  و پرداخت سطح منسجم ۀ، خمیرظریف کیفیت ساخت ساز،چرخحرارت پخت مناسب، 

 ۀدهانه و نیمبر ای قهوهقرمز متمایل به . نقوش هندسی به رنگ سانتیمتر( 6.3سانتیمتر، ارتفاع  3سانتیمتر، قطر کف 
بدنه ظرف نیز با نوارهای بخش اصلی و پایینی اند. داخل لبه با یک نوار و فوقانی سطح بیرونی ظرف ایجاد شده
 ۀبه دور 12ۀ ظرف شمار .(14)تصویر پر شده است مواجِ افقی خطوط  ها باباریک افقی تزئین شده که مابین نوار

IIIA 94و  91، 90 هایگور از مشابه آن هایتعلق دارد و نمونه (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 27, 

Gr. 90: 5 & Gr. 91: 2; Pl. 28. Gr. 94: 8) از طبقه  3 ۀگور شمارنمونه ظروف  دست آمده است.بهIII  تپه
 Henrickson)در گودین تپه  III:2 ۀمرحل ،(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 3)جمشیدی 

1984: Fig. 147, Nos. 15-16) (7 ۀ، شمار13: شکل 1378)سیدسجادی و سامانی  نورآباد ۀدر تپ 3 ۀاز گمان 2، الیه 

  با این ظرف قابل مقایسه هستند. (Goff 1976: Fig. 11, No. 1)مرکزی باباجان  ۀتپ و

منحنی ساده،  ۀلبباز،  ۀدهاندار با فنجان دسته: این ظرف (4566مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 13 ۀظرف شمار ●    
ای در محل اتصال گردن به بدنه، یک دسته که به لبه و میانه ظرف نصب شده، ای مقعر، زاویهگردن استوانه

است که رنگ نخودی، پوشش گلی  )فاقد ایستایی(و کف ناصاف رسد مستقیم که با یک انحنا به قاعده می ۀبدن
)قطر  دارد و پرداخت سطحِ مات منسجم ۀ، خمیرظریف یت ساختساز، کیفخپخت مناسب، چررقیق، حرارت 

 فوقانی ۀنیمای بر به رنگ قهوهبا ساختار ترکیبی هندسی های مایهنقش .سانتیمتر( 9سانتیمتر، ارتفاع  6.1دهانه 

ظرف با یک نوار پهن منقوش شده و قسمت  ۀاند. داخل و بیرون دهانسطح بیرونی و دستۀ ظرف ایجاد شده
ظرف با نوارهای افقی پهن تزئین شده که حدفاصل آنها با خطوط عمودی موازی پر شده  و میانه بدنه گردن
 100و  97، 92، 85های مشابه آن از گورهای  تعلق دارد و نمونه IIIA ۀبه دور 13 ۀظرف شمار. (15)تصویر است 

(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 85: 8; Pl. 27, Gr. 92: 8; Pl. 29, Gr. 97: 2 & Gr. 100: 

 Contenau)تپه جمشیدی  IIIاز طبقه  3 ۀبا این ظرف از گور شمار مقایسهقابل هایهنمون .انددست آمده به( 3

and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 3)، ۀمرحل III:2  در گودین تپه(Henrickson 1984: Fig. 154, No. 

9 & Fig. 157, No. 2)33؛ شکل 4 ۀ، شمار19: شکل 1378)سیدسجادی و سامانی نورآباد  ۀدر تپ 3 ۀمار، گور ش :

 اند. شناسایی شده (Goff 1976: Fig. 10, No. 11)باباجان  ۀدر تپ 5 ۀمرحل و (6 ۀشمار
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 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 9 ۀ. ظرف شمار11تصویر 

                      
 تهران( ۀمقدم دانشگا ۀ)موز 11 ۀ. ظرف شمار13تصویر            مقدم دانشگاه تهران(   ۀ)موز 10 ۀظرف شمار .12تصویر             

       
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 13 ۀ. ظرف شمار15تصویر       مقدم دانشگاه تهران(    ۀ)موز 12 ۀ. ظرف شمار14تصویر                  

 ۀ. طبقهستنداین طبقه  برای از نوع نخودی منقوش (18تا  14 ۀار)ظروف شم نظرف سفالی پنج :IIطبقه 

IIA  وIIB  ۀ. ظروف شمارتعلق داردپ.م  1400تا  1600 زمانی ۀبازو  متأخراز منظر گاهنگاری به عصر مفرغ 
 :مربوط هستند IIA-B ۀبه دور 18تا  16 ۀو ظروف شمار IIBبه طبقه  15و  14
منحنی  ۀلب باز، ۀدار با دهانساغر پایه: این ظرف به شکل (2298مقدم:  ۀر موزثبت د ۀ)شمار 14 ۀظرف شمار ●    
، پوشش گلی رقیق، حرارت نخودیاست که رنگ مقعر در پایه  ۀقاعدو  شکل( S)محدب  ۀبدن برگشته،بیرونبه

 پرداخت سطحو  منسجم ۀ، خمیرظریف کیفیت ساخت ،پُر(صورت توالحاقی به سازِدست ۀ)پای سازچرخ پخت مناسب،

 ی ظرف به سبک استیلیزه با ساختارسطح بیرون .سانتیمتر( 13.1ارتفاع و  4.5، قطر کف 8.5)قطر دهانه  مات است
-همهایی که از بهتزئین شده است. درون قاب ای تیرهبا رنگ قهوه جانوری و هندسیهای  مایهنقشترکیبی از 

در حال ظرف ایجاد شده، پرندگانی  ۀو بدندبانی در شانه پیوستن نوارهای افقی و نقوش حصیریِ عمودی و نر
خورشید قرار دارد. در  ۀو پشت هر پرنده یک گردون جلواند که در قاب باالیی در پرواز به تصویر کشیده شده

پَر این پرندگان دارای نوک بلند، دُم سه پُر نقش شده است.تو ۀقاب پایینی نیز در مقابل و پشت پرنده، سه دایر

 IIB ۀبه دور 14 ۀظرف شمار (.16)تصویر  دهندنشان میبه جهت چپ اندام چاق هستند که حالت پرواز را  و
 .Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 21, Gr) 65و  64 گورهای درهای کامالً مشابه آن  تعلق دارد و نمونه

64: 1-2 & Gr. 65: 8, 10) ۀاز طبق 2 ۀشمار در گور د.نوجود دار II این ظرف  های مشابه باجمشیدی نمونه ۀپت



 1395 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان / مطالعات182

فرا  ۀو از مرحل (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 2: 2, 4)مایه وجود دارد  از نظر موضوع و نقش
III:2 اند های مشابه با این ظرف کشف شدهدر تپه گودین نمونه(Henrickson 1984: Fig. 158, Nos. 1, 5.) 

   
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 15 ۀ. ظرف شمار17تصویر مقدم دانشگاه تهران(               ۀ)موز 14 ۀ. ظرف شمار16صویر ت               

 ۀو دو دست باز ۀدار با دهانپایه کاسه: این ظرف به شکل (2328مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 15 ۀظرف شمار ●    
در پایه است که رنگ  تختۀ قاعدو  شکل( S)محدب  ۀبدن ،برگشته بیرون منحنی به ۀلب ،پُر در طرفینوت

 ، کیفیت ساخت(الحاقی سازدستو دسته با تکنیک )پایه ساز نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت پخت مناسب، چرخ
داخل لبه و . سانتیمتر( 9.2ارتفاع  و 3.8، قطر کف 10)قطر دهانه  دارد مات و پرداخت سطح منسجم ۀ، خمیرظریف

تزئین شده ای تیره به رنگ قهوههندسی  های مایه نقشترکیبی از  ساختارسطح بیرونی ظرف با وقانی ف ۀنیم
، دوایر چسبیده به هایی با هاشور متقاطع، نقوش حصیرینقوش شامل نوارهای افقی و عمودی، لوزی است.

اند. ئینی ترکیب شدههای تزشوند که با یکدیگر درون قابمی )؟(نقوش احتماالً مسبک گیاهیو  یکدیگر
به  15 ۀظرف شمار .(17)تصویر ای نقش شده است های تیرههای کوچک ظرف نیز لکههمچنین روی دسته

 Contenau and Ghirshman) 79و  65 ۀکامالً مشابه آن از گورهای شمار های تعلق دارد و نمونه IIB ۀدور

1935: Pl. 21, Gr. 65: 6-7; Pl. 24, Gr. 79: 3) در گور  همچنین با ظروف کشف شده اند.ت آمدهدسبه
 III:2فرا  ۀو مرحل (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 1: 2)جمشیدی  ۀتپ IIاز طبقه  1 ۀشمار
 .(Henrickson 1984: Fig. 159, Nos. 1, 4) مشابهت داردگودین  ۀدر تپ

 ۀدهان با )استکان( آبخوری کوچکن ظرف به شکل یک : ای(4569مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 16 ۀظرف شمار ●    
است که رنگ نخودی،  )فاقد ایستایی(منحنی به بیرون برگشته و کف ناصاف  ۀمقعر، لب شکلایباز، بدنۀ استوانه

و پرداخت سطحِ  منسجم ۀ، خمیرساز، کیفیت ساخت ظریفپوشش گلی رقیق، حرارت پخت مناسب، چرخ
های  مایه نقشبا ظرف و تمامی سطح بیرونی . داخل لبه سانتیمتر( 5.1انتیمتر، ارتفاع س 5.7)قطر دهانه  داردمات 

شکل که مستطیل نوارهای افقی و عمودی و قاب شامل نقوشتزئین شده است. تیره ای هندسی به رنگ قهوه
که داخل  دنسبتاً عمیق وجود دار یدر محل اتصال بدنه به کف، شیار با هاشورهای متقاطع پر شده هستند.

از لحاظ شکل در تپه گیان تعلق دارد و  IIA-Bبه طبقه  این ظرف. (18)تصویر افقی ایجاد شده است  یآن باند

است و  (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 3, Gr. 75: 3) 75 ۀآمده از گور شماردستهب ۀمشابه با نمون
در  IIدر طبقه  2 ۀگور شمار ،III:2 (Henrickson 1984: Fig. 162, No. 1)گودین فرا  ۀای در مرحلبا نمونه

 Goff)باباجان  ۀمرکزی تپ ۀ، تپ(Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 2: 5-6)جمشیدی  ۀتپ

1976: Fig. 11, Nos. 7)  کموترالن وII (Schmidt et al. 1989: Pl. 94: m) .قابل مقایسه است 

باز، بدنۀ  ۀدهان با )استکان( یک آبخوری کوچک : این ظرف(4568مقدم:  ۀر موزثبت د ۀ)شمار 17 ۀظرف شمار ●    

است که رنگ نخودی، پوشش گلی )محدب( منحنی به بیرون برگشته و کف ناصاف  ۀمقعر، لب شکلایاستوانه
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)قطر دهانه  داردمات و پرداخت  منسجم ۀ، خمیرظریف ساز، کیفیت ساختچرخرقیق، حرارت پخت مناسب، 

هندسی به رنگ های  مایه با ترکیبی از نقش. داخل لبه و تمامی سطح بیرونی سانتیمتر( 5.6سانتیمتر، ارتفاع  5.9
که با  هستند شکلمستطیل ای تیره تزئین شده است. نقوش شامل نوارهای افقی و عمودی و قابقهوه

ۀ . این ظرف به طبق(19)تصویر ارد . در محل اتصال بدنه به کف، یک شیار وجود داندهاشورهای متقاطع پر شده
IIA-B  در مجموعۀ مورد مطالعه است 16 ۀبا ظرف شمار همقایس و قابلتعلق دارد (Contenau and 

Ghirshman 1935: Pl. 3, Gr. 75: 3 & Pl. 73, Gr. 2: 5-6; Henrickson 1984: Fig. 162, No. 1). 

   
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 17 ۀ. ظرف شمار19تصویر دانشگاه تهران(                مقدم ۀ)موز 16 ۀ. ظرف شمار18تصویر         

 ، بدنۀبستهبا دهانه خمره کوچک  : این ظرف به شکل یک(4417مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 18 ۀظرف شمار ●    
 گلی رقیق، حرارتاست که رنگ نخودی، پوشش مقعر  منحنی به بیرون برگشته و کف ۀ، لبدار مستقیمِ زاویه

 7.1)قطر دهانه  مات دارد منسجم و پرداخت سطح ۀ، خمیرمتوسط ساز، کیفیت ساختپخت مناسب، چرخ

به باالیی ظرف با نوارهای افقی موازی ساده  ۀنیم. داخل لبه و سانتیمتر( 11سانتیمتر، ارتفاع  6سانتیمتر، قطر کف 
در محل اتصال گردن به اندکی به شکل بیضی است. این ظرف  ۀدهانتزئین شده است.  روشنای رنگ قهوه

 تعلق دارد و IIA-B. این ظرف به طبقه (20)تصویر مرکزی ظرف یک زاویه ایجاد شده است  ۀبدنه و نیم
 Contenau and Ghirshman) 79و  73 ۀبا آن از لحاظ شکل در تپه گیان از گور شمارهای قابل مقایسه  نمونه

1935: Pl. 23, Gr. 73: 6 & Pl. 24, Gr. 79: 4-5 دست آمده است. به (12: لوحه 1345؛ واندنبرگ 

 
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 18 ۀظرف شمار. 20تصویر 

توجه است که شوند. جالبمربوط به این طبقه می (20و  19 ۀ)ظروف شمار ندو ظرف سفالی: Iطبقه 

گذر از عصر مفرغ به  ۀکه به دور انددست آمدهبه Iدر طبقه های مشابه ظروف مورد بررسی، از گورهایی  نمونه
ۀ این گورها توسط یانگ با عنوان دوربرای آنها ارائه شده است. پ.م  1200تا  1400آهن شهرت دارد و تاریخ 

"II-I" های آنها با گورهای طبقه گذاری شده و یافتهنامIIC .با وجود اینکه  همپوشانی فرهنگی و زمانی دارند
 ۀبا عنوان دورمنظور ارائه گاهنگاری صحیح،  بهدر این نوشتار هستند،  Iشخصاً مربوط به طبقه این ظروف م

II-I از عصر آهن در مجموعه وجود نداردطور که مشخص است، هیچ ظرفی همانشوند. معرفی می. 
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 ۀلب باز، ۀتوری با دهانمینیا دار: این ظرف به شکل کاسه پایه(4414مقدم:  ثبت در موز )شمار 19 ظرف شمار ●   
مقعر در پایه است که رنگ نخودی، پوشش گلی رقیق، حرارت پخت  ۀقاعددار و زاویه ۀبدن منحنی ساده،
)قطر دهانه  دارد و پرداخت سطحِ مات منسجم ۀ، خمیرظریف ، کیفیت ساختساز()پایه دستساز  مناسب، چرخ

ساختار  فوقانی سطح بیرونی ظرف با ۀ. داخل لبه و نیمیمتر(سانت 5سانتیمتر، ارتفاع  3.5سانتیمتر، قطر کف  5.3
ی ای تیره تزئین شده است. نقوش شامل نوارهای افقی پهن روهندسی به رنگ قهوههای مایهترکیبی از نقش

های تو  هایی با هاشور متقاطع و دایرهبین آنها با نوارهای عمودی، مثلثشوند که ماگردن و بدنه ظرف می
ویژه از لحاظ شکل و به -های مشابه . نمونه(21)تصویر اند رون آنها یک دایره تو پُر قرار دارد، پر شدهخالی که د

 ,Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 20) 63و  61 ۀهای شمارگورتپه گیان از  Iاز طبقه  - ترکیب نقوش

Gr. 60: 6; Gr. 63: 1) ۀاز طبق و II  66 ۀشمار گوراز (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 21, Gr. 66: 

 نیز اندکی متفاوت است.آن و ساختار نقوش  باشدمیمورد مطالعه فاقد دسته  ۀالبته نمون دست آمده که هب (5

منحنی ساده،  ۀباز، لب ۀدار با دهانپایه یاین ظرف ساغر: (2327مقدم:  ۀثبت در موز ۀ)شمار 20 ۀظرف شمار ●   
پخت مناسب،  مقعر است که رنگ قرمز آجری، پوشش گلی رقیق، حرارت ۀقاعدو  شکل( S)مقعر  ۀبدن

سانتیمتر، ارتفاع  2.8سانتیمتر، قطر کف  6)قطر دهانه  داردظریف و پرداخت سطحِ مات  ساز، کیفیت ساخت چرخ

است.  ای تیره تزئین شدهنقوش هندسی به رنگ قهوهترکیب فوقانی سطح بیرونی ظرف با  ۀ. نیمسانتیمتر( 13.7
بین آنها با نوارهای افقی عمودی موازی که گهگاه اند که ماظرف باندهای افقی قرار گرفتهباالیی  ۀدر لبه و نیم

تپه گیان از گورهای  I ۀاز طبقبه آن مشابه کامالً  های. نمونه(22)تصویر  اند، منقوش شده استپیچ خورده
  .اند دست آمدهبه (Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 20, Gr. 60: 1 & Gr. 62: 5) 62و  60 ۀشمار

           
 مقدم دانشگاه تهران( ۀ)موز 20 ۀظرف شمار. 22تصویر مقدم دانشگاه تهران(         ۀ)موز 19 ۀ. ظرف شمار21تصویر                      

 نتیجه. 5
مطالعات هایی را در  ره دشواریشده در تپه گیان نهاوند همواانجامهای ، کاوشبحث شدطور که همان

دیگر  گیری از گاهنگاری و اطالعات دقیق. در هر صورت، بهرهدهدرو قرار میپیششناسی این محوطه  باستان
اند، این نقصان را تا حدودی جبران های علمی کارآمدتری کاوش شدهروش که باهای باستانی محوطه

ها ها برای انجام و بازشناسی گاهنگاری تپه گیان، سفالرین یافتهتآنچه حائز اهمیت است اینکه مهمنماید.  می
 طبقات فرهنگی معرفی شده ر اساسب نظروف سفالیگاهنگاری دقیقِ در این نوشتار سعی شد که هستند. 
سالم که در  نعدد ظرف سفالی 20های باستانی منطقه ارائه شود. از میان و مقایسه با دیگر محوطه برای آنها



 185تهران /  دانشگاه مقدم موزۀ مجموعه: نهاوند گیان تپه سفالین ظروف ایمقایسه گاهنگاری و شناختیگونه مطالعۀ

 ،III ۀعدد مربوط به طبق پنج، IV ۀشوند، هشت عدد مربوط به طبققدم دانشگاه تهران نگهداری میم ۀموز
از منظر فرهنگی، این چهار طبقه مربوط به شوند.  می I ۀو دو عدد مربوط به طبق II ۀعدد مربوط به طبقچهار 

مجموعه وجود نداشت و آهن در این  ۀآهن هستند که البته آثار دورو متأخر و عصر  یعصر مفرغ میان
 مفرغ به آهن تعلق دارند.عصر گذار از  ۀفقط به دور I ۀهای طبق نمونه

از لحاظ شکل شامل دو فرم غالبِ  نخودی منقوش هستند و ۀهمگی از گون IV ۀطبق نظروف سفالی

قوش پرندگان بزرگ باز هستند و با توجه به ابعاد بزرگ آنها، نها عموماً دهانهشوند. خمرهها میها و تنگمرهخ
کند. سانتیمتر تجاوز نمی 7ها عموماً در ابعاد کوچک هستند که ارتفاع آنها از  روی آنها نقش شده است. تنگ

 ۀوسیلها به. بدنه تنگهستندفوقانی ظرف  ۀنقوش ایجاد شده بر روی آنها معموالً به صورت هندسی و در نیم
نوارهای افقی و عمودی را  شود.به گردن ظرف متصل می کند،را ایجاد می ییک برجستگی که زاویه تند

نقوش  ،و جانوران هاها، لوزیاند معرفی کرد و نقوش مثلثتوان به عنوان نقوش رایج که مکرراً نقش شده می

شناسی د. از لحاظ شکلنشو ظروف قرمز آجری رایج می III ۀدر دوراند. خاصی هستند که کمتر استفاده شده
پایه نیز تولید سه )ساغرهای(یابند و در کنار آنها ظروف قبل تداوم می ۀها مشابه مرحلو کاسهها نیز، تنگ

ها با نقوش د و بیشتر سفالنشودر این دوره دیده نمی )پرندگان(توجه اینکه نقوش حیوانی جالب ۀشود. نکت می
ظروف  IIاند. در دورۀ تزئین شدهها هندسی شامل نوارهای موازیِ افقی و عمودی، خطوط مواج و گاه زیگزاگ

دار  های پایهرایج در این دوره ساغرها و کاسه شکلدهند. می رنگمجدداً از قرمز آجری به نخودی تغییر 

اند. از جمله نقوش رایج در این دوره هستند که با نقوش هندسی متنوع و نقوش پرندگان و گیاهان تزئین شده
های  لت پرواز هستند اشاره کرد. همچنین در کنار نقوش خطی که در دورهتوان به پرندگان چاق که در حا می

های با هاشور متقاطع، نقوش حصیری  نقوش مثلثایر تو پُر، خورشید، دو ۀگردونپیشین رواج بیشتری داشت، 
اطالعات تواند بررسی چرایی و چگونگی تغییراتی که به اجمال به آنها اشاره شد میو نردبانی نیز کاربرد دارند. 

 تپه گیان را حاصل کند. ایتوالی دوره سازمان اجتماعی و فرهنگی در بارۀارزشمندی در 

 دوم پ.م را شامل ۀسوم و کل هزار ۀهای مورد مطالعه در این نوشتار محدودۀ زمانی اواخر هزاردوره
اول پ.م قرار  ۀهزارها در گیری اولین دولتو سپس شکل روستانشینی ۀشوند. عصر مفرغ در حدفاصل دور می

عنوان برآیند تحوالت پیشین و بستر اجتماعی این دوره به -های فرهنگی ها و ویژگیرو، پیشرفتدارد؛ از این
شناسی با عنوان شهرنشینی این دوره در ادبیات باستاند. نبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرتحوالت پسین می

فالت ایران به یک میزان و همسان نیست و به  ۀاین دوره در همشود که البته تحوالت فرهنگی شناخته می

شود. های فرهنگی این دوره استفاده میهمین سبب از اصطالح عصر مفرغ نیز برای توضیح و تفسیر پدیده
ارتباط تنگاتنگ فرهنگی دهد که با وجود طبقات مختلف گیان نشان میهای سفال بررسی و مقایسه ویژگی

پراکنش و  وجود داشته است.دشت نهاوند های بومی در ف زاگرس مرکزی، برخی از شاخصهدر مناطق مختل
های سیاسی در کنشدر منطقه، بیانگر یکپارچگی فرهنگی و افزایش برهم IIتا  IVهای گیان تشابه سفال

در  و متأخر است. چنین یکپارچگی فرهنگی یمفرغ میان ۀزاگرس مرکزی و همچنین مناطق همجوار در دور

بررسی آمدن واحدهای سیاسی مشترک در منطقه باشد که وجودوسیع در عصر مفرغ شاید بیانگر به ۀیک ناحی
البته نباید ارتباط زاگرس مرکزی را با نواحی پست و  .کندرا طلب میاز نوشتار حاضر ی جدای پژوهشآن، 

های حکومتی ایالم حضور و قدرت سلسله ،مورد بحث ۀدورزیرا همزمان با  ؛خاصه دشت شوشان نادیده گرفت
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پذیر بوده است و تشابه بین اند و ارتباط میان این مناطق به راحتی از طریق مسیرهای مواصالتی امکانداشته
 همواره مطرح است. Dو شوش  IVسفال گیان 

ری و دانشگاه تهران نگهدا مقدم ۀتپه گیان که در موز نمعرفی مجموعه ظروف سفالی ،در پایان امید است
 ۀ. مطالعدست دهدبه مهم ۀاین محوطنسبت به  تریشناسی دقیق، شناخت باستانشوند حفاظت می

و دیگر نیازمندِ صرف هزینه و زمان برای کاوش آنها گذشته است  ۀای با توجه به اینکه مرحلهای موزه مجموعه

 .شناسی کمک شایانی نمایدباستانتواند در پیشبرد اهداف همواره میبیرون کشیدن آثار از دل خاک نیستند، 
 چنین مطالعاتی مزایای متقابل و دو سویه هم برای مجموعه آثار فرهنگی و هم برای پژوهشگر دارد ،در واقع

چک و گیان نمونۀ کو ۀمجموع های دسترسی به آنها است.و موزه یکی از راه که برقراری ارتباط میان دانشگاه
ها در موزهکه ایران ها و مناطق مختلف های باستانی از دورههای محوطههآثار و یافتمشتی است از خروار 

 شوند و نیازمند انجام پژوهش علمی هستند. نگهداری می

 نوشتپی
عموماً دارای گردن کوتاه، لبه به بیرون « هاخمره». شکل ظروف با استفاده از تعاریف رایج و احتساب ابعاد آنها تعیین شده است: 1

و یک زاویه یا برجستگی ملموس در شانه هستند و در آنها قطر دهانه دو سوم بیشترین قطر و ارتفاع ظرف از بیشترین قطر برگشته 
دار است که قطر دهانه با بیشترین قطر ظرف مساوی و ارتفاع از بیشترین دار و پایهزاویه ۀکروی، بدندر انواع نیم «کاسه»بزرگتر است. 

شانه است که قطر دهانه از دو سوم  ( با برجستگیbag-shapedعموماً دارای زاویه در بدنه، به شکل کیف ) «تُنگ»قطر کمتر باشد. 
آن کوچکتر از بیشترین قطر بدنه و ارتفاع بزرگتر یا  ۀکه قطر دهان «کوزه»بیشترین قطر بزرگتر و ارتفاع مساوی با بیشترین قطر باشد. 

آن برابر یا بزرگتر از  ۀشود و قطر دهان شامل انواع آبخوری، پیاله، فنجان، جام، لیوان و استکان میکه  «ساغر»برابر با بیشترین قطر است. 
ها دارای یک یا دو دسته است. اشکالی نظیر کاسه، ساغر، جام و بشقاب که سه نمونه از ارتفاع و برابر با بیشترین قطر باشد و در برخی

 گیرند.قرار می «پایهظروف سه»پایه داشته باشند در گروه 

 قدردانیتشکّر و 
های ایشان در مورد گاهنگاری و راهنمایی ،مجموعه ظروف سفالین تپه گیان ۀاز آقای دکتر حسن طالیی برای پیشنهاد مطالع

 تشکرهای سودمند و سازنده بسیار و همچنین مطالعه متن مقاله و پیشنهاد نکتهمعرفی منابع مرتبط با بحث  ،شناسی ظروف گونه
آقای مسلم  دانشگاه تهران مقدم ۀموزسرپرست بخش اداری پهلوان و آقای دکتر مصطفی دههای دانشگاه تهران معاونت موزهاز نمایم.  می

علیرضا آقای مقدم  ۀامین اموال محترم موزاز . گزارمنهایت سپاسمجموعه بی ۀرای مطالعزاده برای ارائه مجوز و همکاری الزم ب جعفری
 دربرداری در محل موزه عکسو  فنی جهت انجام طراحیمجموعه را رویی تمامی گشادهرعایت مسائل حفاظتی با  ضمن احمدنیا که

خانم  آن موزه مسئول بخش مرمتو مقدم خانم مهتا شیخی  ۀموزو روابط عمومی مسئول کتابخانه  اختیار بنده قرار دادند و همچنین
 نمایم.قدردانی میصمیمانه حین مطالعه مجموعه الزم مکانات برای همکاری و قرار دادن امقدم زینب حقی

 منابع
ردآورنده اسماعیل ، گ(2شناسی )جموعه مقاالت اولین همایش نهاوندم ،«نهاوند ۀهوای منطقوبررسی آب» ،(1376جاللوند، گودرز )

 .16-12 ،مؤسسه فرهنگی علیمرادیان، شهبازی، تهران

های پژوهش ،«قش عوامل طبیعی در توزیع فضایی استقرارهای پیش از تاریخی دشت سنقرتحلیل ن»، (1392حیدریان، محمود )
 .152-139 ،سوم ۀ، دور4 ۀ، شمارشناسی ایرانباستان

های یازدهمین گردهمایی ساالنه چکیده مقاله ،«زنی به منظور تعیین عرصه تپه باستانی گیان، نهاوندگمانه»، (1391) خاکسار، علی
 .159 ،هنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورپژوهشگاه سازمان میراث فرتهران، ، ایران شناسی باستان

مجموعه مقاالت اولین همایش  ،«شناسیهای زمینبستر طبیعی نهاوند و تحوالت آن طی دوران»، (1376شایان، سیاوش )
 .23-17، فرهنگی علیمرادیان ۀمؤسس ،، گردآورنده اسماعیل شهبازی، تهران(2شناسی )هاوندن
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شناسی و هنر  باستان ،«آباد، لرستانگزارش یک فصل کاوش در تپه نور»، (1378) سامانی و نوروزعلی منصورسیدسجادی، سید
نشر  ،به کوشش عباس علیزاده، یوسف مجیدزاده و صادق ملک شهمیرزادی، تهران ،اهلل نگهبان(مقاله در بزرگداشت عزت 32) ایران

 .130-85، دانشگاهی

 .103-78، 4 .، شفرهنگان ،«سیمای جنگل طبیعی سراب گیان نهاوند»، (1379شیر )لیکیانی، ع
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،تهران ،باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد ،(1381طالیی، حسن )

 ها )سمت(.دانشگاه

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ،رانته ،عصر مفرغ ایران ،(1385) ــــــــــــــــــــ

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،تهران ،شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالدباستان ،(1386) ــــــــــــــــــــ
 ها )سمت(.دانشگاه

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ،تهران ،عصر آهن ایران ،(1387) ــــــــــــــــــــ

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ،تهران ،سنگیایران پیش از تاریخ: عصر مس ،(1390)ــــــــــــــــــــ 

بررسی الگوهای استقراری عصر  گزارش مقدماتی» ،(1385) هرسینی سعیدی محمدرضا امیرخیز؛ احمد چایچی ؛طالیی، حسن
 .65-47، 5 .، ش57، دوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀمجل ،«مفرغ دشت نهاوند )سرچشمه گاماسیاب(

، دوره شناسی مطالعات باستان ،«ایران –عصر مفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی » ،(1390نیکنامی ) الدینو کمال مترجم، عباس
 .54-35 ،4شماره پیاپی ، 2 .، ش3

سنگ تا پایان عصر مفرغ بر اساس مس ۀبررسی تغییرات فرهنگی دشت کنگاور از دور»، (1392الماسی )و طیبه  مترجم، عباس
 .62-51 ،سوم ۀ، دور5 .، ششناسی ایرانهای باستانپژوهش، «های استقراریمدل

 .180-173، 19 .، سال پنجم، شنفرهنگا ،«تپه گیان و کاوش مجدد»، (1383) ملکزاده، مهرداد
 ،«گاهنگاری پیش از تاریخ فالت مرکزی ایران: از دوران نوسنگی تا آغاز شهرنشینی»، (1374شهمیرزادی، صادق )ملک

 .18-2، 18دوم، شمارۀ پیاپی  .سال نهم، ش ،شناسی و تاریخ نباستا

معاونت  ،چ اول، تهران ،دم شهرنشینیناسی ایران از آغاز تا سپیدهشایران در پیش از تاریخ: باستان ،(1378) ــــــــــــــــــــــ
 پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور.

و علوم  دانشکده ادبیاتمجلۀ  ،«شناسی دشت سنقربررسی فراگیر باستان» ،(1387حیدریان )و محمود  مهدیموسوی کوهپر، سید
 .214-193، 3-185 .ش، 59 ۀ، دوردانشگاه تهران انسانی

تحلیل الگوهای استقراری عصر مفرغ میانی و »، (1392) نیکزاد میثم بیگی؛سجاد علی پرستو حسینی؛ سیده ؛امینیرقادری، محمدم
 .144-127، 1 .، ش5 ۀدور ،شناسیباستان طالعاتم، «مرکزی زاگرس غرب کرمانشاه، جنوب جدید دشت سَرفیروزآباد در

 سازمان میراث فرهنگی کشور. ،تهران ،شناسی ایرانسال باستان مروری بر پنجاه ،(1376اهلل )نگهبان، عزت

آرشیو سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و  ،شناختی دهستان سرفیروزآبادگزارش بررسی باستان، (1388الدین )نیکنامی، کمال
 صنایع دستی استان کرمانشاه )منتشر نشده(.

)تخمین(  بینیسازی پیش های مدلها و تکنیک تئوری»، (1386) هرسینی سعیدی محمدرضا شهیدی؛حمید خطیب ؛ــــــــــــــــــــ
ۀ و رگرسیون لجستیک، مطالع GISشناختی با کاربرد های باستاندشتهای پیش از تاریخی در پهنهای سایت ها و پراکنش مکان

 .211-193 ،5 .ش، 58 ۀدور، دانشگاه تهرانانسانی دانشکده ادبیات و علوم ۀمجل ،«موردی: حوضۀ رودخانه گاماسب زاگرس مرکزی

  دانشگاه تهران. ،تهران ،ترجمه عیسی بهنام ،شناسی ایران باستانباستان ،(1345واندنبرگ، لویی )
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