مطالعۀ گونهشناختی و گاهنگاری مقایسهای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند:
مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران
نیلوفر مقیمی

*

دانشجوی دکتری گرایش پیش از تاریخ باستانشناسی ،دانشگاه تهران
(از ص  167تا )188
تاریخ دریافت مقاله 93/06/31 :؛ تاریخ پذیرش قطعی95/10/19 :

چکیده
تپه گیان نهاوند یکی از نخستین و مهمترین محوطههای کاوششده واقع در حوزۀ فرهنگی  -جغرافیایی زاگرس مرکزی است.
کاوش در این محوطه در سالهای 1931-32م .با روشهای غیر علمی و با دیدگاههای عتیقهجویی و کشف اشیاء نفیس انجام
گرفت .با وجود چنین کاوشی ،آثار و یافتههای فرهنگی بهدستآمده از دورههای مختلفِ پیش از تاریخ در گیان به قدری مهم و
حائز اهمیت بودهاند که مبنای گاهنگاری منطقه قرار گرفتند و همچنان نیز در مطالعات باستانشناسی مورد توجه پژوهشگران
هستند .مجموعه قابلتوجهی از آثار تپه گیان در موزه مقدم دانشگاه تهران نگهداری میشوند .بیست ظرف سفالین سالمِ موجود
در این مجموعه به هدف معرفی ،گونهشناسی و ارائۀ گاهنگاری مقایسهای برای این نوشتار انتخاب شدهاند .همچنین ،مطالعۀ این
مجموعه فرصت مناسبی برای وارسی گاهنگاری دورههای فرهنگی تپه گیان فراهم میکند .روش کار به این صورت بوده است که
تمامی ظروف ،مستندنگاری و گونهشناسی شده و سپس با توجه به ویژگیهای مختلف نظیر شکل ظرف و ساختار نقوش با
محوطههای همزمان در منطقه مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت گاهنگاری نسبی آنها ارائه شده است .در نتیجه ،همۀ ظروف
مجموعۀ موزه مقدم به عصر مفرغ (میانی و متأخر) و دورۀ گذار از عصر مفرغ به آهن تعلق دارند.
واژههای کلیدی :موزۀ مقدم ،تپه گیان ،گاهنگاری ،عصر مفرغ
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 .1مقدمه
منطقۀ غرب ایران همواره در مطالعات باستانشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و پژوهشگران مختلف در
این منطقه به کاوش و بررسیهای باستانشناسی پرداختهاند .این منطقۀ مرتفع به دلیل قرارگیری در مسیر
جادۀ بزرگ شرق به غرب ،ارتباط با فالت مرکزی و سرزمینهای پست خوزستان و بینالنهرین و دارابودن
برهمکنشهای فرهنگی و سیاسی با مناطق یادشده ،حائز توجه است .وجود مکانهای مربوط به عصر
پارینهسنگی و محوطههایی که امکان بررسی چگونگی فرایند نوسنگیشدن را بهدست میدهند و همچنین
وجود محوطههای مربوط به عصر مسسنگی ،مفرغ ،آهن و دوران تاریخی نیز اهمیت این منطقه را دو چندان
کرده است .تپه گیان ،یکی از محوطههای شاخص منطقۀ زاگرس مرکزی است که دارای توالی فرهنگی از
دورۀ مسسنگی تا عصر آهن میباشد و ویژگیهای فرهنگی شناختهشده در آن مبنای گاهنگاری منطقه قرار
گرفته بوده و هست .این محوطه را در سالهای 1931-32م ،.کنتنو و گیرشمن ،باستانشناسان فرانسوی اعزام
شده از سوی موزۀ لوور فرانسه ،مورد کاوش قرار دادند و در سال 1935م .نیز گزارش کاوش آن به زبان
فرانسوی منتشر شد ( .)Contenau and Ghirshman 1935کاوش متری و غیر روشمند یکی از مشکالت
اساسی تپه گیان است؛ بهطوریکه با انجام کاوشهای علمی در محوطههای همجوار نظیر تپه گودین،
گاهنگاری منطقه بیشتر بر مبنای یافتههای آنها تعریف و تأسیس گردید.
اگرچه کاوش این محوطه فاقد انسجام و اطالعات الیهنگاری دقیق است ،شاخصههای فرهنگی مشترک در
منطقه به ویژه در ارتباط با سبک ،نقش ،شکل و فناوری تولید ظروف سفالی ،امکان بازشناسی دقیق زمان و
گاهنگاری یافتهها را فراهم میسازد .ازسویدیگر ،باوجود یافتههای ارزشمند تپه گیان  -بهخصوص در ارتباط
با عصر مفرغ و آهن  -عموماً اطالعات موجود دربارۀ آن اندک و پراکنده است .بخشی از مواد فرهنگی کشف
شده از تپه گیان هماکنون در موزۀ لوور و بخشی از آنها در موزههای داخل ایران نگهداری و در معرض نمایش
قرار گرفتهاند .مجموعهای قابلتوجه از اشیاء متنوع فرهنگی و ظروف سفالین سالمِ یافتشده از تپه گیان در
موزۀ مقدم دانشگاه تهران موجود است .نگارنده ،طرحی پژوهشی را به منظور مطالعه و معرفی این مجموعه به
مسئولین موزۀ مذکور تقدیم نمود که پس از بررسی و موافقت با طرح ،امکان انجام این مطالعه در تاریخ  20تا
 26اسفندماه سال 1392ش .فراهم شد .از این رو ،مطالعۀ تعداد  20ظرف سفالین سالم که به دورههای مختلفِ
تپه گیان منسوب هستند با دو هدف اصلی به انجام رسید )1 :معرفی مجموعه ظروف سفالین تپه گیان که در
موزۀ مقدم موجود هستند؛  )2بررسی و مطالعه گونهشناسی ظروف و ارائۀ گاهنگاری نسبی برای آنها .برای
انجام پژوهش ،نخست ،مجموعه ظروف سفالی از داخل گنجینه و ویترینها به محل مطالعه در موزه منتقل
شدند و تمامی مراحل مستندنگاری شامل تهیه تصویر و طرح و ثبت تمامی ویژگیهای ظاهری و فنی آنها به
انجام رسید .در مرحلۀ بعد ،گاهنگاری و دورهبندی ظروف سفالی بر اساس اطالعات موجود در گزارش کاوش
تپه گیان و همچنین مقایسه با دیگر محوطههای منطقه که دارای همپوشانی فرهنگی بودند ،بازشناسی شد.
سپس به تفکیک دورۀ فرهنگی ،ویژگیهای گونهشناختی و فناورانۀ تولید تمامی ظروف سفالین به صورت
جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و این ویژگیها با رویکرد درزمانی (در توالی دورههای خود محوطه) و همزمانی
(مقایسۀ دوره به دوره با محوطههای همزمان در منطقه) مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفتند.
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 .2تپه گیان
 .1-2موقعیت جغرافیایی و چشمانداز زیست  -محیطی

تپه گیان در حدود  15کیلومتری شمال شهرستان نهاوند ،در درۀ نهاوند و در مرکز روستایی با همین نام قرار
دارد (تصویر  .)1شهرستان نهاوند در شمال رشتهکوه گرین که از رشتهکوههای بلند زاگرس مرکزی است ،واقع
شده و در حدود  1740متر از سطح دریا ارتفاع دارد؛ آبوهوای آن نیمهخشک با زمستانهای سرد و
تابستانهای معتدل  ،و رژیم بارندگی آن از نوع اقلیم مدیترانهای است (جاللوند  .)1376این منطقه از
چینخوردگیهای بزرگ سلسلهکوههای زاگرس بهوجود آمده و دشتهای میانکوهی بهنسبت وسیعی نظیر
دشت نهاوند در آنجا وجود دارد .شهر نهاوند از قدیم در مسیر ارتباطی بینالنهرین و ایران قرار داشته و از طریق
لرستان به شوش متصل میشود (طالیی  .)12 :1386وجود درههای حاصلخیز با رودهای دائمی و فصلی ،چشمه-
های دائمی (شایان  ،)1376ظرفیتهای محیطی (کیانی  )82-81 :1379و قرارگرفتن این منطقه در مسیر راه
مواصالتی بزرگ شرق به غرب  -که حدّواسط منطقه فالت مرکزی ،غرب و جنوب غرب است  -در مجموع،
باعث شکلگیری سکونتگاهها و استقرارهای انسانی بهصورت متوالی و مداوم شده که نمونههای بارز و
شناختهشدۀ آنها ،تپه گیان و گودین هستند.

تصویر  .1نقشۀ زاگرس مرکزی و موقعیت تپه گیان و دیگر محوطههای اشاره شده در متن ()Henrickson 2011: Fig. 6-43

 .2-2پیشینۀ پژوهشهای باستانشناسی

ظروف سفالین و اشیاء مفرغی تپه گیان که از حفاریهای قاچاق بهدست آمده بودند و محل کشف آنها
ناشناخته بود ،توجه هرتسفلد را به خود جلب کرد و وی در سال 1928م .طی بررسی باستانشناسی در شرق
لرستان موفق به شناسایی تپه گیان شد ( .)Herzfeld 1929این محوطه را جورج کنتنو و رومن گیرشمن،
باستانشناسان فرانسوی که از سوی موزۀ لوور پاریس اعزام شده بودند ،از پاییز سال  1931تا اوایل سال
1932م .در دو فصل مورد کاوش قرار دادند و نتایج آن در سال 1935م .به طبع رسید ( Contenau and
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 .)Ghirshman 1935تپه گیان  350متر طول و  150متر عرض دارد و ارتفاع آن از سطح زمینهای اطراف 19

متر است .کاوش این محوطه به روش متری انجام شده که در نتیجه تعداد  122گور ،پنج طبقۀ فرهنگی ،چهار
مرحلۀ ساختمانی ،انواع ظروف سفالین سالم و شکسته ،انواع ادوات و اشیاء فلزی ،زیورآالت مختلف و جز اینها
کشف گردید .کاوش در پنج ترانشه انجام گرفت که ترانشهها با حروف الفبای التین نامگذاری شدهاند؛ در
مجموع کاوش تا عمق  21/5متری ادامه پیدا کرد و خاک بکر نیز در عمق  19متری از سطح تپه مشخص شد
(( )Contenau and Ghirshman 1935: 4-7تصویر .)2

تصویر  .2نقشۀ منحنی میزان تپه گیان و محل ترانشههای کاوش شده ()Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 2

در تابستان و پاییز سال 1382ش .مهرداد ملکزاده طی دو فصل کاوش از سوی سازمان میراث فرهنگی
کشور ،پژوهشهای بازنگری باستانشناسی تپه گیان را به انجام رساند .در این کاوشها به تعیین عرصه و
حریم محوطه ،گمانهزنی ،الیهنگاری در مرکز تپه و کاوش پیگردی و بازشناسی گاهنگاری محوطه پرداخته
شد و سازهای منتسب به عصر آهن ( 3کوشکی به سبک آشوری  -مادی مربوط به تاریخ  900تا  600پ.م) کشف گردید
(ملکزاده  .)1383همچنین در سال 1390ش ،.علی خاکسار ،پروژۀ تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گیان را به
انجام رساند که طی آن  27گمانۀ آزمایشی ایجاد شد (خاکسار  )1391و یک تدفین از عصر مفرغ میانی (گیان
 IVو  )IIIدر این گمانهزنیها بهدست آمد (.)Hemati and Khaksar 2013
 .3مراحل تپه گیان و دیدگاههای گاهشناختی
به سبب فقدان الیهنگاری دقیق ،آثار و مواد فرهنگی شناسایی شده در  19متر نهشته باستانی تپه گیان با
توجه به گونههای سفالی و اشیاء موجود در قبور به پنج طبقه اصلی تقسیم شدهاند که طبقه  Vقدیمیترین و
طبقه  Iجدیدترین است .نزدیک به  10متر از ضخامت نهشتهای تپه گیان از سطح خاک بکر در عمق 19
متری تا عمق  9متری مربوط به «طبقه  »Vمیشود (( )Contenau and Ghirshman 1935: 62جدول .)1
طالیی ،معتقد است که بازۀ زمانی طبقۀ  Vدر حدود  1500سال (حدود  4500تا  3000پ.م) را دربر میگیرد
( )97 :1385و یافتههای فرهنگی این طبقه را میتوان در چارچوب دورۀ مسسنگی منطقه مورد توجه قرار داد
(طالیی 71 :1390؛ همچنین بنگرید به  .)Goff 1971این طبقه خود به چهار طبقۀ کوچکتر تقسیم شده که
پایینترین آنها طبقه  VAو باالترین آنها  VDاست .شادروان عزتاهلل نگهبان سفالهای طبقه  VBرا همزمان
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با اواخر دورۀ چشمهعلی میداند (نگهبان  .)383-384 :1376سفالهای طبقه  VCبا دورۀ  III3تپه سیلک کاشان
و دورههای شوش  B ،Aو  Cهمزمان دانسته شده است (ملک شهمیرزادی .)17-18 :1374
«طبقه  »IVضخامتی نزدیک به  1/5متر دارد که عمق  9تا  7/5متری از سطح تپه را شامل میشود .آثار
طبقۀ چهارم از یک گورستان بهدست آمده که  17قبر آن مورد کاوش قرار گرفته است .سفال نخودی با نقوش
سیاهرنگ ،شاخص این طبقه است (واندنبرگ 89 :1345؛ طالیی  .)97 :1385به نظر کاوشگران ،سفالهای این طبقه
از نوع سفالهای شوش ب ( )Susa IIهستند که در بینالنهرین با عنوان دورۀ اروک  Vو  IVشناخته میشوند
(( )Contenau and Ghirshman 1935: 68جدول  .)1دایسون ،فرهنگ طبقۀ  IVو  IIIرا متأثر از فرهنگ شوش
 Dبا شاخصۀ سفال منقوش ایالمی در نیمۀ دوم هزارۀ سوم پ.م میداند ( )Dyson 1973: 692و قبور و یافتههای
طبقۀ IVرا در سه گروه  IVB ،IVAو  IVCتقسیم کرده است ()Dyson 1965: 232؛ هنریکسون اما با توجه به سبک
تولید و نقوش معتقد است که قبور  IVCهمزمان با طبقۀ  IIIهستند ( .)Henrickson 1984: 27این طبقه با
توجه به گاهنگاری و الیهنگاری گودینتپه (گودین  III:5و  ،)III:4بازۀ زمانی  2400تا  1900پ.م را دربرمیگیرد
و در قالب دورۀ مفرغ میانی قابل بررسی است (( )Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3جدول .)2
آثار فرهنگی «طبقۀ  ،»IIIاز عمق  7/5تا  6متری بهدست آمده است و قبور  83تا  101را شامل میشود
(( )Contenau and Ghirshman 1935: 70 & 139جدول  .)1دایسون ،قبور گیان  IIIرا به دو گروه ( IIIAقبور
 99تا  90و  86تا  )84و ( IIIBقبور  87-89و  )83تقسیمبندی کرده است ( .)Dyson 1973: 696سفال شاخص
طبقۀ  IIIAبه روش چرخساز و به رنگ قرمز آجری با نقوش سیاه است (Dyson 1973: 696؛ طالیی .)14 :1386
در قبور  IIIBاشیاء فلزی وجود ندارد و شاخص سفالی آن ظروف منقوش چندرنگ است ( Dyson 1973:
 .)696دایسون ،گیان  IIIرا به بازۀ زمانی  2000تا  1600پ.م مربوط میداند ( )Dyson 1973: 702و به اعتقاد
گاف ،گونههای سفالی این طبقه زمانی پدیدار شدند که ایالم از استیالی بینالنهرین خارج گشت و روابط
تجاری با مناطق غرب و شمالغرب ایران بیشتر شد و سبکهای محلی سفالگری بهوجود آمدند ( Goff 1971:
 .)150مشابه این گونۀ سفالی خارج از حوزۀ زاگرس مرکزی از گوی تپه و هفتوان تپه ( 1600-1900پ.م) در
حوضۀ دریاچه ارومیه ( )Edwards 1981و تپۀ سگزآباد در دشت قزوین (طالیی  )14 :1386نیز کشف شده است.
این طبقه بر اساس گاهنگاری گودین تپه (گودین  ،)III:2بازۀ زمانی  1900تا  1600پ.م و دورۀ فرهنگی مفرغ
میانی را دربرمیگیرد (( )Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3جدول .)2
آثار «طبقه  »IIاز عمق  5/5تا  4متری تپه و از قبور  64تا  82و فضاهای معماری کشف شدهاند .دایسون،
قبور و یافتههای این طبقه را به سه گروه شامل ( IIAقبور  74 ،76 ،81 ،82تا ( IIB ،)72قبور  65 ،71 ،75 ،77 ،79و
 )64و ( IICقبور  63 ،66 ،69تا  43 ،60و  )40تقسیم کرده و بر اساس برخی از گونهها و ویژگیهای طبقۀ  IIIکه
در طبقه  IIنیز وجود دارند ،احتمال میدهد که طبقه  IIIدر دورۀ  IIنیز ادامه یافته باشد .سفال گروه اول
( ،)IIAلبۀ مسطح و منقوش دارد که نقوش آنها با دینخواهتپه قابلمقایسهاند و گروه دوم ( )IIBکه بیشتر
یافتههای گیان  IIاز آنها بهدست آمده ،دارای سفال نخودی منقوش با نقشمایههای مشخص گردونۀ خورشید
و پرندگان است که تاریخ 1400-1500پ.م (مفرغ متأخر) برای آن پیشنهاد میشود .همچنین شاخص دورۀ IIC
ساغرهای منقوش و کوزههای دهانهگشاد است که به تاریخ 1200-1400پ.م منسوب هستند ( Dyson 1973:
708-710؛ طالیی )27 :1381؛ این دوره از نظر یانگ ،مرحلۀ گذر از عصر مفرغ به آهن است (.)Young 1965: 66
با توجه به گاهنگاری و الیهنگاری تطبیقی تپه گیان و تپه گودین ،مراحل گیان  IIA & Bهمزمان با گودینِ فرا
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 )post III:2( III:2است که بازۀ زمانی  1600تا  1400پ.م و دورۀ فرهنگی مفرغ متأخر را دربرمیگیرد
(( )Henrickson 1985: Tab. 1; Henrickson 1986: Fig. 3جدول  .)2در پایان دورۀ  IIاست که سنت سفال
منقوش به پایان میرسد و سفالهای خاکستری شاخص عصر آهن رواج مییابند.
«طبقه  »Iاز سطح تپه تا عمق  4متری را دربرمیگیرد و قبور  1تا  63مربوط به این طبقه میشوند (جدول
 .)1این طبقه مربوط به عصر آهن است که به سه دورۀ  B ،Aو  Cتقسیم شده بود (واندنبرگ  .)90 :1345یانگ
این طبقه را به چهار زیردوره تقسیم کرد که عبارتند از ( I4قبور  59تا ( I3 ،)29قبور  28تا ( I2 ،)20قبور  19تا  )6و
( I1قبور  5تا  .)1وی قبور  63تا  60را مربوط به دورۀ گذر از گیان ( IIمفرغ متأخر) به گیان ( Iآهن  )1میداند و
این دوره را با عنوان «گیان  »II-Iنامگذاری کرده است؛ شاخصۀ اصلی این دوره ساغرهای پایهدار بلند منقوش
به نوارهای افقی و عمودی ،پرندگان و گیاهان هستند که در قبور  69و  66از طبقۀ  IIنیز بهدست آمدهاند
( .)Young 1965: 66, 68دایسون ،این دوره را بعدها بهعنوان دورۀ  IICمعرفی کرد و عالوه بر قبور مذکور،
قبور  43و  40را نیز منتسب به این مرحله دانست .ساغرهای پایهدار خاکستری براق و یا قرمز بدون نقش در
دورۀ  I4-3نیز رواج دارند و دایسون آنها را به عصر آهن  1و تاریخ  1000-1200پ.م متعلق دانسته است
( )Dyson 1973: Tab. 4و مشابه آنها در حسنلو  Vو گورستان الف سیلک (سیلک  )Vوجود دارد ( Young
 .)1965: 70-74سفالهای گیان  I2-1با گورستان ب سیلک (سیلک  )VIقابلمقایسه هستند .مشابه سفال
شاخص نخودی صیقلی منقوش از طبقه  I1که به سفال «نوع لرستان» ( )Genre Luristanشهرت دارد
( )Contanau and Ghirshman 1935: 75از گورستان ب سیلک و مراحل  1تا  3تپۀ مرکزی باباجان بهدست
آمده و گاف آنها را به قرون  9و  8پ.م (دورۀ آهن  )2تاریخگذاری میکند (.)Goff 1968: 124-125
جدول  .1مراحل تپه گیان و گاهنگاری پیشنهادیِ کنتنو و گیرشمن ()Contenau and Ghirshman 1935: 17, 79-81
مرحله

عمق (متر)

شماره گور

تاریخ (پ.م)

I
II
III
IV
V

 0تا 4
 4تا 5/5
 6تا 7/5
 7/5تا 9
 9تا 19

 1تا 63
 64تا 82
 83تا 101
 102تا 119
 120تا 122

 1100تا 1400
 1400تا 1800
 1800تا 2500
 2500تا 3000
شوش I

فرهنگ عصر مفرغ میانی و متأخر زاگرس مرکزی که با عنوان «گیان  »II-IVیا «گودین  »IIIشهرت دارد،
برای نخستینبار در تپه گیان شناسایی شده است .این فرهنگ در بررسیهای باستانشناسی انجامگرفته در
مناطق مختلف زاگرس مرکزی نیز شناسایی شده و محوطههای چندی از این دوره مورد کاوش قرار گرفتهاند
که بیانگر حوزۀ گسترش آن است .اولین فعالیتها بین سالهای دو جنگ جهانی انجام گرفت و میتوان به
کاوش مقبرۀ گیلویران در درۀ خرمآباد توسط هرتسفلد ( ،)Herzfeld 1929کاوش تپه جمشیدی (گیان )II-IV
در درۀ خاوه و گورستان بَدهورا (گیان  )II-IVدر درۀ اسدآباد توسط گیرشمن در سال Contenau and ( 1933
 )Ghirshman 1935اشاره کرد« .هیئت باستانشناسی هُلمز در لرستان» به سرپرستی اریخ اشمیت با اصول
علمیتری در منطقه فعالیت کردند که شامل بررسی اشمیت در سال  1934از درههای رومشگان ،سیمره و
کاوش محوطههای کَموترالن  1و ( 2گیان  ،)II-IVچغاسبز (گیان  ،)I-IVمیروَلی (گیان  )II-IVو بررسی سال
 1938در منطقۀ کوهدشت ،دلفان و طرهان میشود و محوطۀ سرخدُم لُری (گیان  ،)IIIدُم آویزه (گیان )III-IV
و خاتونبان مورد کاوش قرار میگیرند (.)Schmidt et al. 1989

مطالعۀ گونهشناختی و گاهنگاری مقایسهای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند :مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران 173 /

کایلر یانگ درههای اسدآباد ،کنگاور ،صحنه ،نهاوند ،بروجرد و خرمآباد را در سالهای  1961و 1974

بررسی نمود و ضمن کشف  57محوطه از فرهنگ گیان  ،)Young 1966 & 1975( II-IVگودین تپه را کاوش
کرد ( .)Young and Levin 1974هیئت دانمارکی در سال  1962درههای شاهبداغ ،هلیالن ،بلوران ،طرهان و
کوهدشت را بررسی کردند که در طی آن 17 ،محوطۀ فرهنگ گیان  II-IVکشف شد ( )Thrane 1965و تپه
گوران که عالوه بر نهشتهای دورۀ نوسنگی ،آثاری از استقرار و گورستان هزارۀ دوم (گیان  )II-IIIو اول پ.م را
نیز در خود جایدادهبود ،کاوش نمودند ( .)Meldgard et al. 1964; Thrane 2001گاف ،در سال  1963غرب
لرستان و در سال  1964شرق لرستان را بررسی نمود که در نتیجه محوطههای زیادی از دورۀ گیان I-V
شناسایی شد ( .)Goff 1966 & 1971گاف که کاوش محوطۀ باباجان را هدایت میکرد ،در سال  1966مراحل
 4A-Cو ( Vگیان  )II-IVدر تپۀ مرکزی باباجان را مورد کاوش و الیهنگاری قرار داد ( .)Goff 1976پشتکوه که
در حدفاصل سرزمینهای مرتفع غرب مرکزی و پستِ جنوبغرب قرار گرفته نیز از دیگر مناطقی است که
فرهنگ گیان  II-IVدر آنجا بر اساس بررسیها و کاوشهای واندنبرگ طی  13فصل بین سالهای  1965تا
1977م .شناسایی شده است ()Vanden Berghe 1979a؛ از جمله گورستانهای مهم کاوششدۀ عصر مفرغ
آنجا میتوان به بَنیسُرمه ( ،)Haerinck and Overlaet 2006کَلهنِسار (،)Haerinck and Overlaet 2008
میرخِیر ( ،)Vanden Berghe 1979bدَرتنها ،قبرناهی و سراب باغ ( )Vanden Berghe 1979a: 39-46اشاره
کرد .اساساً در این مرحله از فعالیتها بود که چارچوب باستانشناسی و گاهنگاری پیش از تاریخ منطقه شکل
گرفت و راهبرد مطالعات بیشتر به پاسخگویی پرسشهای موجود و تکمیل مدارک و شواهد باستانشناسی
توجه داشت .این فعالیتها با وقوع انقالب اسالمی ایران متوقف شد.
مرحلۀ بعدی مطالعات باستانشناسی زاگرس مرکزی مربوط به پس از انقالب اسالمی تا کنون میشود که
با توجه به حضور پررنگ باستانشناسان و متخصصان ایرانی ،نقطۀ عطفی در این حوزه است .در سال 1360
تپۀ باستانی نورآباد در شهرستان نورآباد لرستان توسط سیدسجادی مورد کاوش قرار گرفت و آثاری مشابه با
دورۀ گیان  II-IVدر آنجا شناسایی شد (سیدسجادی و سامانی  .)1378بررسیهای باستانشناسی نیز جایگاه
ویژه ای در پیشبرد مطالعات عصر مفرغ منطقه داشتهاند که عموماً به صورت روشمند انجام شدهاند (موسوی
کوهپر و حیدریان 1387؛ مترجم و نیکنامی 139؛ حیدریان 1392؛ مترجم و الماسی  .)1392در سال  1384بررسی
پیمایشی دشت نهاوند (سرچشمه گاماسیاب) بهمنظور شناسایی الگوهای استقراری و زیستگاهی این منطقه انجام
گرفت که در مجموع از  36محوطه شناسایی شده 16 ،اثر مربوط به عصر مفرغ قدیم و میانی بودهاند و ارتباط
نزدیک فرهنگی را با دیگر دشتهای زاگرس مرکزی نشان میدهند (طالیی و دیگران  .)1385بررسی اخیر هیئت
ایرانی به سرپرستی کمالالدین نیکنامی در دشت سرفیروزآباد واقع در جنوب استان کرمانشاه نیز به شناسایی
 24محوطه از دورۀ گودین ( IIIگیان  )II-IVانجامید (نیکنامی 1388؛ میرقادری و دیگران .)1392
در جمعبندی این بخش باید اذعان داشت که ارائۀ گاهنگاری نسبی برای یافتهها و دورههای فرهنگی تپه
گیان میبایست با اتکا به گاهنگاری تطبیقی و مقایسهای با دیگر محوطههای همزمان انجام شود .ازاینرو  -عالوه
بر توجه به محوطههایی که در منطقه دارای فرهنگ یکسان با گیان هستند  -گاهنگاری تپه گودین که در
یک حوزۀ فرهنگی و دارای توالی فرهنگی مشابه با گیان میباشد ،اساس و مبنا در نظر گرفته شده است .این
محوطه در درۀ کنگاور قرار دارد و در دهۀ  1960و 1970م .به سرپرستی کایلر یانگ و لوین از سوی موزۀ
سلطنتی اونتاریو در پنج فصل در سالهای  1971 ،1969 ،1967 ،1965و  1973کاوش شده است .این محوطه
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آثاری از دورۀ روستانشینی آغازین تا پایان عصر مفرغ ( 1300 / 1400پ.م) را در خود جای داده و پس از یک
وقفۀ زمانی ،در عصر آهن ( 3مرحلۀ گودین  850 = IIپ.م) مجدداً مورد سکونت قرار میگیرد ( ;Young 1969
 )Young and Levin 1974؛ الزم به ذکر است که تپه گیان عالوه بر تداوم استقرار از هزارۀ پنجم تا پایان عصر
مفرغ ،مرحلۀ گذار از عصر مفرغ به عصر آهن را نیز در خود جای داده است .رابرت هنریکسون در قالب رسالۀ
دکتری خویش مطالعات کاملی در مورد گاهنگاری نسبی و مطلق مرحلۀ ( IIIعصر مفرغ) در گودین تپه انجام
داده و برای این کار همواره تپه گیان یکی از مالکهای وی برای مقایسه و تطبیق بوده است که این موضوع
در نهایت منجر به بازشناسی نسبی تاریخ دورههای فرهنگی تپه گیان شده است؛ گاهنگاری بازشناسی شده
برای تپه گیان در جدول  2آمده و بهمنظور معرفی مجموعه ظروف سفالین موجود در موزۀ مقدم دانشگاه
تهران نیز از این گاهنگاری استفاده شده است.
جدول  .2توالی فرهنگی گیان  IVتا ] Iجدول گاهنگاری تپه گیان بر اساس ترکیب گاهنگاری تطبیقی ارائه شده توسط
هنریکسون ( )1985: Tab. 1برای عصر مفرغ و گاهنگاری ارائه شده توسط یانگ ( ،)1965: Fig. 14گاف ( ،)1968دایسون
( )1973: Tab. 4و هنریکسون ( )1983برای عصر آهن تنظیم شده است[.
دورۀ فرهنگی
**

*

آهن 3
آهن 2
آهن 1
گذر از مفرغ به آهن
مفرغ متأخر

تاریخ پ.م

مرحلۀ گودین

مرحلۀ گیان

قبور گیان

II
-------

کوشک آشوری -مادی

-- 19تا 1
 59تا 20
 63 ،66 ،69تا 60
 72 ،71 ،65 ،64تا  79 ،77تا 82
 83تا  105 ،103 ،101تا ،110 ،108
115 ،112
 116 ،114 ،113 ،111 ،109تا 119
102
---

550-800
800-1000
1000- 1200
1200-1400
1400-1600

Post-III:2

I2-1
I4-3
IIC / II-I
IIA-B

1600-1900

III:2

IIIA-B, IVC

 2100تا 1900
مفرغ میانی
III:4
 2400تا 2200
III:5
 2600تا 2400
III:6
* گاهنگاری طبقه پنجم به دلیل عدم دسترسی به سفالهای آن در مجموعۀ مورد مطالعه در این جدول لحاظ نشده است.
IVA
()IVB
---

** این دوره در کاوشهای بازنگری هیئت ایرانی در سال  1382به سرپرستی مهرداد ملکزاده شناسایی و معرفی شده است.

 .4مجموعۀ مورد پژوهش
در موزۀ مقدم دانشگاه تهران  20عدد ظرف سفالین بهدستآمده از تپه گیان نگهداری و حفاظت میشوند که
تمامی این ظروف در این نوشتار بهمنظور معرفی و گونهشناسی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در ادامه به ترتیب
1
طبقههای فرهنگی از قدیم به جدید ،فناوری تولید ،شیوههای پرداخت ،ساختار نقوش و شکل ظروف سفالین
بررسی شده است .به ظروف سفالین عالوه بر شمارۀ ثبتی موزه ،یک شمارۀ قراردادی نیز به ترتیب از  1تا 20
اختصاص داده شده است .شایان ذکر است که طی مطالعات انجام شده مشخص شد که این ظروف مربوط به
طبقات  IVتا  Iتپه گیان هستند و هیچ نمونهای از آنها مربوط به طبقه  Vنیست .انتساب ظروف به طبقات و
دورههای مختلف بر مبنای گونهشناسی و همچنین مقایسۀ آن نمونه با ظروف مشابه در گورهای مختلف که
در کتاب گزارش کاوش تپه گیان توسط کنتنو و گیرشمن ( )1935به چاپ رسیده ،انجام شده است؛ در بخش
دیدگاههای گاهشناختی کامالً در مورد گاهنگاری گورها بحث شده است (بنگرید به جدول .)2
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طبقه  :IVهشت ظرف سفالین (ظروف  1تا  )8مربوط به این طبقه میشوند که همگی از نوع نخودی
منقوش هستند .این طبقه از لحاظ گاهنگاری به عصر مفرغ میانی متعلق است که دو زیردوره دارد )1 :دورۀ
 2100( IVAتا  1900پ.م) شامل ظروف  1تا 5؛  )2دورۀ  1900( IVCتا  1600پ.م) شامل ظروف  6تا .8
● ظرف شمارۀ ( 1شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)3813 :این ظرف به شکل خمرهای بزرگ با دهانۀ باز ،لبۀ منحنی
به بیرون برگشته ،زاویهای در شانه ،بدنۀ مستقیم که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف تخت است که
رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،کیفیت ساخت نیمهظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت
سطحِ مات و صاف دارد و چرخساز است (قطر دهانه  ،20قطر کف  11و ارتفاع  31سانتیمتر) .نقوش به سبک استیلیزه
به رنگ قهوهای تیره بر سطح بیرونی و در قسمت فوقانی ظرف با ساختار ترکیبی از نقشمایههای جانوری،
هندسی و گیاهی ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده است .در قسمت شانه
ظرف ،ردیف نوارهای پهن و نازک افقی به موازات یکدیگر قرار گرفتهاند که داخل آنها با خطوط موربِ موازی
پر شده است .در بخش اصلی بدنه (در زیر شانه و در محلی که شانه توسط یک زاویۀ ملموس به بدنۀ ظرف متصل شده) و
درون چارچوبی که نوارهای افقی پهن ایجاد کردهاند ،ردیف پرندگانی نقش شدهاند که بر پشت یکدیگر سوار
هستند و بدن آنها کشیده شده و سر آنها روبهپایین است ؛ قسمت مرکزی اندام این پرندگان به یکدیگر
چسبیده و گویی یک پرندۀ دو قلو را که در سمت راست و چپ یک سر دارد نمایش دادهاند .این نقش دوبار
تکرار شده که سه ردیف خطوط ترکیبی به شکل یک گیاه آنها را از یکدیگر جدا کرده است؛ مابین پرندگان
نیز خطوط موازی عمودی نقش شده است (تصویر  .)3ظرف شمارۀ  1به دورۀ  IVAتعلق دارد و نمونههای
مشابه آن در تپه گیان از گورهای  114 ،111و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr. 111: 1 ( 117
 )& Gr. 114: 1 & Gr. 117: 2بهدست آمده است.
● ظرف شماره ( 2شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)2296 :این ظرف نظیر ظرف شمارۀ  1به شکل خمرهای بزرگ با
دهانۀ باز ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته ،انحنای شبیه به برجستگی در محل اتصال شانه به بدنه ،بدنۀ مستقیم
که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف تخت است و دارای رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت
مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساختِ نیمهظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات و هموار است (قطر دهانه
 ،18قطر کف  9و ارتفاع  24.7سانتیمتر) .نقوش به سبک استیلیزه به رنگ سیاه بر سطح بیرونی و در قسمت فوقانی
ظرف با ساختار ترکیبی از نقشمایههای جانوری ،هندسی و گیاهی ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانۀ ظرف
با یک نوار پهن منقوش شده است .در قسمت گردن و شانه ظرف ،ردیف نوارهای پهن و نازک افقی به موازات
یکدیگر قرار گرفتهاند که داخل آنها با خطوط مورب موازی پر شده است .در بخش اصلی بدنه و درون
چارچوبی از نوارهای افقی پهن ،ردیف پرندگانی نقش شدهاند که بر پشت یکدیگر سوار هستند و بدن آنها
کشیده شده و سر آنها روبهپایین است؛ قسمت مرکزی اندام این پرندگان به یکدیگر چسبیده و یک پرندۀ دو
قلو را که هم در سمت راست و هم چپ یک سر دارد ،نمایش دادهاند .در مقابل سر پرندۀ زیرین در هر دو
سمت ،یک گردونه خورشید (شبیه به نقش شمسه) قرار دارد که نقوش پرندگان را که دو بار تکرار شدهاند نیز از
یکدیگر جدا کرده است .بین پایینترین نوار افقی و پرندۀ زیرین ،خطوط عمودی نقش شدهاند (تصویر  .)4ظرف
شماره  2به دورۀ  IVAتعلق دارد و نمونههای مشابه آن در تپه گیان از گورهای  113و Contenau and ( 116
 )Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr. 113: 2; Pl. 33, Gr. 116: 3 & Gr. 117: 1بهدست آمده است .نوع و
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ساختار نقوش هندسی و همچنین شکل ظروف  1و  2با برخی از سفالهای مرحلۀ  III:4در گودین تپه تا
حدودی قابل مقایسه هستند (.)Henrickson 1984: Fig. 121, Nos. 3-6 & Fig. 132, Nos. 7, 9
● ظرف شماره ( 3شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)3214 :این ظرف به شکل کاسۀ عمیق دهانهباز با بدنۀ زاویهدار،
لبۀ منحنی ساده و کف ساده مقعر است که دارای رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب،
چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات است (قطر دهانه  ،7.4قطر کف  3.6و ارتفاع
 8سانتیمتر) .نقوش به سبک استیلیزه به رنگ قرمز متمایل به قهوهای بر سطح بیرونی با ساختارِ ترکیبی از
نقشمایههای جانوری و هندسی ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده است.
در قسمت گردن ظرف سه نوار پهن افقی ایجاد شده که در بین دو مورد از آنها یک خط مواج افقی رسم شده
است؛ زیر زاویه بدنه (بخش پایینی بدنه) نیز دو نوار پهن افقی دیگر قرار دارند که حدفاصل آنها سه مثلثِ تودرتو
سه با تکرار شدهاند که قاعدۀ آنها به نوار پایینی و رأس آنها به نوار باالیی متصل است .بین مثلثها در بخش
اصلی بدنه (بخش میانه) ،یک پرندۀ آبی (اردک) در حالت شنا به صورت تقریباً مسبک رسم شده است .سر این
پرنده که منقاری دراز دارد به سمت پایین و در جهت چپ کشیده شده است (تصویر  .)5ظرف شماره  3به
دورۀ  IVAتعلق دارد؛ هرچند که از نظر سبک و موضوع نقوش نمونه دقیقاً مشابه با آن در تپه گیان شناسایی
نشد ،اما از منظر شکل با نمونههای بهدستآمده از گورهای 118و Contenau and Ghirshman 1935: ( 119
 )Pl. 33, Gr. 118: 1-2; Pl. 34, Gr. 119: 2قابل مقایسه است .نمونههای مشابه با شکل و ساختار نقوش این
ظرف از مرحلۀ  III:5در گودین تپه ( ،)Henrickson 1984: Fig. 100, Nos. 2, 4-5مرحلۀ  5در تپه باباجان
( ،)Goff 1976: Fig. 9, Nos. 5-7 & Fig. 11, No. 10کموترالن  )Schmidt et al. 1989: Pl. 79: k( Iو
دُمآویزه ( )Schmidt et al. 1989: Pl. 87: aشناسایی شده است.
● ظرف شماره ( 4شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4563 :این ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه نسبتاً بسته ،لبۀ
منحنی به بیرون برگشته ،گردن استوانهایشکل مقعر ،زاویهای در محل اتصال گردن به بدنه ،بدنه مستقیم که
با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف ناصاف (فاقد ایستایی) است که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت
پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطحِ مات دارد (قطر دهانه 5.4
سانتیمتر ،ارتفاع  8سانتیمتر) .نقوش به سبک استیلیره به رنگ قهوهای تیره در نیمۀ فوقانی سطح بیرونی ظرف با
ساختار ترکیبی از نقشمایههای هندسی ساده ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانه ظرف با یک نوار پهن
منقوش شده است .در قسمت گردن ظرف سه نوار پهن افقی و زیر برجستگی حاصل از اتصال گردن به بدنه
دو نوار پهن افقی دیگر قرار دارند که حدّفاصل آنها در بخش اصلی بدنه با خطوط مورب پر شده است (تصویر
 .)6ظرف شمارۀ  4به دورۀ  IVAتعلق دارد و نمونههای مشابه آن در تپه گیان از گور شمارۀ Contenau ( 117
 )and Ghirshman 1935: Pl. 33, Gr. 117: 5, 7بهدست آمده است .نمونۀ قابل مقایسه با این ظرف از مرحلۀ
 III:4در گودین تپه ( )Henrickson 1984: Fig. 110, No. 8و چغاسبز ()Schmidt et al. 1989: Pl. 94: i
شناسایی شده است.
● ظرف شمارۀ ( 5شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)3949 :این ظرف کوچک تُنگی با دهانۀ باز ،لبۀ منحنی به بیرون
برگشته ،زاویهای در محل اتصال گردن به بدنه ،بدنۀ مستقیم که با یک انحنا به قاعده متصل شده و کف تخت
است که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیره
منسجم و پرداخت سطحِ مات دارد .نقوش به سبک استیلیره به رنگ قهوهای تیره در نیمۀ فوقانیِ سطح
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بیرونی ظرف با ساختار ترکیبی از نقشمایههای هندسی ساده ایجاد شدهاند (قطر دهانه  6.8سانتیمتر ،قطر کف 5

سانتیمتر ،ارتفاع  7.9سانتیمتر) .داخل و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده است .در قسمت گردن
ظرف دو نوار پهن افقی و باال و زیر برجستگی حاصل از اتصال گردن به بدنه دو نوار پهن افقی دیگر قرار دارند
که حدفاصل آنها با خطوط مورب پر شده است (تصویر  .)7ظرف شمارۀ  5به دورۀ  IVAتعلق دارد و نمونههای
مشابه آن در تپه گیان از گورهای شمارۀ  114 ،113و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 32, Gr. ( 116
 ،)113: 4 & Gr. 114: 2; Pl. 33, Gr. 116: 2از طبقه  IVتپه جمشیدی در گورهای شمارۀ  17و 18
( )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 80, Gr. 17: 3 & Gr. 18: 2و مرحلۀ  III:4در گودین تپه
( )Henrickson 1984: Fig. 110, Nos. 12-13 & Fig. 132: 1-2بهدست آمدهاند.
● ظرف شمارۀ ( 6شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)2199 :این ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه بسته ،لبۀ
منحنی ساده ،زاویهای در محل اتصال گردن به بدنه ،بدنۀ محدب و کف مقعر ساده است که رنگ نخودی،
پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح
مات دارد (قطر دهانه  3.5سانتیمتر ،قطر کف  2.6سانتیمتر ،ارتفاع  5.5سانتیمتر) .نقوش به رنگ قهوهای تیره در نیمۀ
فوقانی سطح بیرونی ظرف با ترکیبی از نقشمایههای هندسی ساده ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانه ظرف
با یک نوار پهن منقوش شده و در قسمت گردن ظرف دو نوار پهن افقی و بر روی شانه دو نوار افقی پهن که
بهوسیلۀ خطوط مورب به یکدیگر (شبیه به نقوش نردبانی) متصل شدهاند ،ایجاد شده است (تصویر  .)8ظرف شمارۀ
 6به دورۀ  IVCتعلق دارد و نمونۀ مشابه آن در تپه گیان از گور شمارۀ Contenau and Ghirshman ( 109
 )1935: Pl. 31, Gr. 109: 4بهدست آمده و با ظرف شمارۀ  8در همین مجموعه نیز قابل قیاس است.
● ظرف شمارۀ ( 7شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4565 :این ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه نسبتاً باز ،لبۀ
منحنی ساده ،دارای زاویه در محل اتصال گردن به بدنه ( sشکل) ،بدنۀ منحنی و کف ناصاف (فاقد ایستایی) است
که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و
پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه  5.4سانتیمتر ،ارتفاع  8سانتیمتر) .نقشمایههای هندسی به رنگ قهوهای تیره
بر سطح بیرونی و در نیمۀ فوقانی ظرف ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده
است .در قسمت گردن و شانه ظرف (قسمت باالیی بدنه) نیز نوارهای پهن افقی ایجاد شدهاند که داخل آنها با
هاشورهای متقاطع پر شده است (تصویر  .)9ظرف شمارۀ  7به دورۀ  IVCتعلق دارد و نمونههای مشابه آن در
تپه گیان از گورهای شماره  105و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 30, Gr. 105: 1; Pl. 32, ( 115
 )Gr. 115: 3بهدست آمدهاند .نمونههای قابل مقایسه با این ظرف در محوطههای دیگر عبارتند از گورهای 11
و  15از طبقه  IVتپه جمشیدی (،)Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 79, Gr. 11: 2 & Gr. 15: 1
مرحله  III:2در گودین تپه ( ،)Henrickson 1984: Fig. 137, No. 13 & Fig. 138, No. 12کموترالن II
( )Schmidt et al. 1989: Pl. 94, e, gو از لحاظ شکل با نمونههای موجود در گور شماره  9از مرحله  G Iدر
تپه گوران ( )Thrane 2001: Pl. 8, Nos. 2, 4 & 8مشابه است.
● ظرف شمارۀ ( 8شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4564 :این ظرف کوچک به شکل تُنگی با دهانه بسته ،لبۀ
منحنی به بیرون برگشته ،زاویهای در محل اتصال گردن به بدنه ،بدنۀ محدب و کف ناصاف (محدب) است که
رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و
پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه  3.4سانتیمتر ،قطر کف  2.2سانتیمتر ،ارتفاع  5.1سانتیمتر) .نقوش با ساختار
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ترکیبی از نقشمایههای هندسی به رنگ قهوهای تیره در نیمۀ فوقانی سطح بیرونی ظرف ایجاد شدهاند .داخل
و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده و در قسمت گردن ظرف سه نوار پهن افقی و در بخش
اصلی بدنه (بخش میانه) نیز سه نوار افقی پهن ایجاد شدهاند که بهوسیلۀ خطوط عمودی مستقیم که نوک آنها
تیز است به یکدیگر متصل میشوند (تصویر  .)10ظرف شمارۀ  8به دورۀ  IVCتعلق دارد و نمونۀ مشابه آن در
تپه گیان از گور شمارۀ  )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 31, Gr. 108: 2( 108بهدست آمده و
همچنین به ظرف شمارۀ  6نیز شبیه است .نمونۀ قابل مقایسه با این ظرف از مرحله  4A-Cدر تپه باباجان
( )Goff 1976: Fig. 8, Nos. 6-7بهدست آمده است.

تصویر  .3ظرف شمارۀ ( 1موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .4ظرف شمارۀ ( 2موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .6ظرف شمارۀ ( 4موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .5ظرف شمارۀ ( 3موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .7ظرف شمارۀ ( 5موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .9ظرف شمارۀ ( 7موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .8ظرف شمارۀ ( 6موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .10ظرف شمارۀ ( 8موزۀ مقدم دانشگاه تهران)
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طبقۀ  :IIIپنج ظرف سفالین (ظروف شمارۀ  9تا  )13مربوط به این طبقه میشوند که همگی از نوع قرمز
آجری منقوش هستند .طبقه  IIIاز منظر گاهنگاری به عصر مفرغ میانی و محدودۀ زمانی  1900تا  1600پ.م
تعلق دارد و قسمتهایی از دورۀ  IVCبا این طبقه همپوشانی زمانی و فرهنگی دارد .طبقۀ  IIIبه دو دورۀ
 IIIAو  IIIBتقسیم شده که ظروف مورد مطالعه همگی مربوط به دورۀ  IIIAهستند:
● ظرف شمارۀ ( 9شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)3812 :این ظرف به شکل ساغر سهپایه با دهانۀ باز ،بدنۀ
استوانهای مقعر ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته و کف محدب (نیمکره) است که رنگ قرمز آجری ،پوشش گلی
رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد (قطر
دهانه  14سانتیمتر ،ارتفاع  13.8سانتیمتر) .نقوش به رنگ قهوهای با ساختار ترکیبی از نقشمایههای هندسی بر
تمامی قسمت بیرونی ظرف ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانه با یک نوار پهن و باالی ظرف نیز با دو نوار
پهن منقوش شده است .در سطح بیرونی و درون یک قاب تقریباً دایرهای شکل ،سه نوار موازی در سه ردیف
به صورت افقی ایجاد شده اند که حدفاصل آنها با خطوط عمودی موزای پر شده است؛ این نقش سه بار تکرار
شده است و هر قاب توسط نیمدایرههای آویزان (زنجیرشکل) از یکدیگر جدا شدهاند .پایهها نوکِ تقریباً تیز
دارند و به محل تالقی بدنه به کف متصل هستند (تصویر  .)11ظرف شمارۀ  9به دورۀ  IIIAتعلق دارد و
نمونههای مشابه با آن در تپه گیان از گورهای شمارۀ  90 ،86تا  92و  94تا  99به مراتب بهدست آمده است
(برای نمونه بنگرید به Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 86: 3; Pl. 27, Gr. 90: 2 & Gr. 91: 4-

 .)5; Pl. 28, Gr. 99: 2سبک و ترکیب نقوش نمونههای مقایسه شده که بیشتر شامل نوارهای افقی موازی
میشوند با ظرف مورد مطالعه اندکی متفاوت است .نمونۀ قابل مقایسه با این ظرف از گورهای شمارۀ  4 ،3و 8
از طبقۀ  IIIتپه جمشیدی ( Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 8-9 & Gr. 4: 3; Pl. Pl. 76,
 ،)Gr. 8: 7مرحلۀ  III:2تپه گودین ( ،)Henrickson 1984: Fig. 150, Nos. 10-12گور شمارۀ  7در تپه
نورآباد (سیدسجادی و سامانی  :1378شکل  ،20شمارههای  6و 8؛ شکل  :33شمارههای  ،)5-4مرحلۀ  4A-Cدر تپه
باباجان ( )Goff 1976: Fig. 8, Nos. 14-15و چغاسبز ( )Schmidt et al. 1989: Pl. 100: c, dکشف شدهاند.
● ظرف شمارۀ ( 10شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4567 :این ظرف به شکل ساغر سهپایه با دهانۀ باز ،بدنۀ
استوانهای مقعر ،لبۀ منحنی ساده ،کف محدب (نیمکره) است که رنگ قرمز آجری ،پوشش گلی رقیق ،حرارت
پخت مناسب ،چرخساز (دهانه و بدنه چرخساز و کف و پایهها دستساز و الحاقی هستند) ،کیفیت ساخت نیمهظریف،
خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه  7.4سانتیمتر ،ارتفاع  8.1سانتیمتر) .نقشمایههای هندسی به
رنگ قهوهای بر تمامی قسمت بیرونی ظرف ایجاد شدهاند که به مرور زمان رنگ آنها تا حدودی زایل شده
است .همۀ نقوش به شکل نوارهای افقیِ موازی با یکدیگر هستند که از گردن تا روی پایهها کشیده شدهاند.
پایهها به محل تالقی بدنه به کف متصل هستند و نوک آنها به بیرون برگشته شده است (تصویر  .)12ظرف
شمارۀ  10به دورۀ  IIIAتعلق دارد و نمونههای مشابه با آن در تپه گیان از گورهای  85و Contenau and ( 98
 )Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 85: 3; Pl. 29, Gr. 98: 5بهدست آمدهاند .نمونههای قابل مقایسه با این
ظرف در گورهای شمارۀ  6از طبقه  IIIتپه جمشیدی (،)Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 75, Gr. 6: 1
گور شمارۀ  7در تپۀ نورآباد (سیدسجادی و سامانی  :1378شکل  ،20شمارههای  7و 9؛ شکل  :33شمارههای  1و  )3و
مرحلۀ  III:2در تپه گودین ( )Henrickson 1984: Fig. 148, Nos. 2, 3وجود دارد.

 /180مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

● ظرف شمارۀ ( 11شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)3528 :این ظرف به شکل ساغر مینیاتوری (فنجان) با دهانۀ باز،
لبۀ منحنی به بیرون برگشته ،بدنۀ زاویهدار و کف ناصاف (فاقد ایستایی) است که رنگ قرمز آجری ،پوشش گلی
رقیق ،حرارت پخت مناسب ،دستساز(؟) ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد
(قطر دهانه  4سانتیمتر ،ارتفاع  5.3سانتیمتر) .نقشمایههای هندسی ساده به رنگ قهوهای تیره بر دهانه و نیمۀ
فوقانی سطح بیرونی ظرف ایجاد شدهاند .داخل لبه با یک نوار و قسمت باال و اصلیِ بدنه نیز با نوارهای باریک
و پهن افقی تزئین شده که مابین دو نوار به وسیلۀ خطوط عمودی پر شده است (تصویر  .)13ظرف شمارۀ 11
به دورۀ  IIIAتعلق دارد و نمونههای کامالً مشابه آن در تپه گیان از گورهای شمارۀ  100و Contenau ( 101
 )and Ghirshman 1935: Pl. 29, Gr. 100: 5 & Gr. 101: 3و از گور شمارۀ  7از طبقه  IIIتپه جمشیدی
( )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 75, Gr. 7: 1, 3کشف شده است.
● ظرف شمارۀ ( 12شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4166 :این ظرف کاسهای عمیق با دهانۀ نسبتاً باز ،لبۀ منحنی
به بیرون برگشته ،بدنۀ زاویهدار ( Sشکل) و کف مقعر ساده است که رنگ قرمز آجری ،پوشش گلی رقیق،
حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه 5
سانتیمتر ،قطر کف  3سانتیمتر ،ارتفاع  6.3سانتیمتر) .نقوش هندسی به رنگ قرمز متمایل به قهوهای بر دهانه و نیمۀ
فوقانی سطح بیرونی ظرف ایجاد شدهاند .داخل لبه با یک نوار و بخش اصلی و پایینی بدنه ظرف نیز با نوارهای
باریک افقی تزئین شده که مابین نوارها با خطوط مواجِ افقی پر شده است (تصویر  .)14ظرف شمارۀ  12به دورۀ
 IIIAتعلق دارد و نمونههای مشابه آن از گورهای  91 ،90و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 27, ( 94
 )Gr. 90: 5 & Gr. 91: 2; Pl. 28. Gr. 94: 8بهدست آمده است .نمونه ظروف گور شمارۀ  3از طبقه  IIIتپه
جمشیدی ( ،)Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 3مرحلۀ  III:2در گودین تپه ( Henrickson
 ،)1984: Fig. 147, Nos. 15-16الیه  2از گمانۀ  3در تپۀ نورآباد (سیدسجادی و سامانی  :1378شکل  ،13شمارۀ )7
و تپۀ مرکزی باباجان ( )Goff 1976: Fig. 11, No. 1با این ظرف قابل مقایسه هستند.
● ظرف شمارۀ ( 13شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4566 :این ظرف فنجان دستهدار با دهانۀ باز ،لبۀ منحنی ساده،
گردن استوانهای مقعر ،زاویه ای در محل اتصال گردن به بدنه ،یک دسته که به لبه و میانه ظرف نصب شده،
بدنۀ مستقیم که با یک انحنا به قاعده میرسد و کف ناصاف (فاقد ایستایی) است که رنگ نخودی ،پوشش گلی
رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطحِ مات دارد (قطر
دهانه  6.1سانتیمتر ،ارتفاع  9سانتیمتر) .نقشمایههای هندسی با ساختار ترکیبی به رنگ قهوهای بر نیمۀ فوقانی
سطح بیرونی و دستۀ ظرف ایجاد شدهاند .داخل و بیرون دهانۀ ظرف با یک نوار پهن منقوش شده و قسمت
گردن و میانه بدنه ظرف با نوارهای افقی پهن تزئین شده که حدفاصل آنها با خطوط عمودی موازی پر شده
است (تصویر  .)15ظرف شمارۀ  13به دورۀ  IIIAتعلق دارد و نمونههای مشابه آن از گورهای  97 ،92 ،85و 100
( Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 26, Gr. 85: 8; Pl. 27, Gr. 92: 8; Pl. 29, Gr. 97: 2 & Gr. 100:
 )3بهدست آمدهاند .نمونههای قابلمقایسه با این ظرف از گور شمارۀ  3از طبقه  IIIتپه جمشیدی ( Contenau
 ،)and Ghirshman 1935: Pl. 74, Gr. 3: 3مرحلۀ  III:2در گودین تپه ( Henrickson 1984: Fig. 154, No.
 ،)9 & Fig. 157, No. 2گور شمارۀ  3در تپۀ نورآباد (سیدسجادی و سامانی  :1378شکل  ،19شمارۀ 4؛ شکل :33

شمارۀ  )6و مرحلۀ  5در تپۀ باباجان ( )Goff 1976: Fig. 10, No. 11شناسایی شدهاند.
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تصویر  .11ظرف شمارۀ ( 9موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .12ظرف شمارۀ ( 10موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .14ظرف شمارۀ ( 12موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .13ظرف شمارۀ ( 11موزۀ مقدم دانشگاۀ تهران)

تصویر  .15ظرف شمارۀ ( 13موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

طبقه  :IIپنج ظرف سفالین (ظروف شمارۀ  14تا  )18از نوع نخودی منقوش برای این طبقه هستند .طبقۀ
 IIAو  IIBاز منظر گاهنگاری به عصر مفرغ متأخر و بازۀ زمانی  1600تا  1400پ.م تعلق دارد .ظروف شمارۀ
 14و  15به طبقه  IIBو ظروف شمارۀ  16تا  18به دورۀ  IIA-Bمربوط هستند:
● ظرف شمارۀ ( 14شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)2298 :این ظرف به شکل ساغر پایهدار با دهانۀ باز ،لبۀ منحنی
بهبیرونبرگشته ،بدنۀ محدب ( Sشکل) و قاعدۀ مقعر در پایه است که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت
پخت مناسب ،چرخساز (پایۀ دستسازِ الحاقی بهصورت توپُر) ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح
مات است (قطر دهانه  ،8.5قطر کف  4.5و ارتفاع  13.1سانتیمتر) .سطح بیرونی ظرف به سبک استیلیزه با ساختار
ترکیبی از نقشمایههای جانوری و هندسی با رنگ قهوهای تیره تزئین شده است .درون قابهایی که از بههم-
پیوستن نوارهای افقی و نقوش حصیریِ عمودی و نردبانی در شانه و بدنۀ ظرف ایجاد شده ،پرندگانی در حال
پرواز به تصویر کشیده شدهاند که در قاب باالیی در جلو و پشت هر پرنده یک گردونۀ خورشید قرار دارد .در
قاب پایینی نیز در مقابل و پشت پرنده ،سه دایرۀ توپُر نقش شده است .این پرندگان دارای نوک بلند ،دُم سهپَر
و اندام چاق هستند که حالت پرواز را به جهت چپ نشان میدهند (تصویر  .)16ظرف شمارۀ  14به دورۀ IIB
تعلق دارد و نمونههای کامالً مشابه آن در گورهای  64و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 21, Gr. ( 65
 )64: 1-2 & Gr. 65: 8, 10وجود دارند .در گور شمارۀ  2از طبقۀ  IIتپۀ جمشیدی نمونههای مشابه با این ظرف
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از نظر موضوع و نقشمایه وجود دارد ( )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 2: 2, 4و از مرحلۀ فرا
 III:2در تپه گودین نمونههای مشابه با این ظرف کشف شدهاند (.)Henrickson 1984: Fig. 158, Nos. 1, 5

تصویر  .16ظرف شمارۀ ( 14موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .17ظرف شمارۀ ( 15موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

● ظرف شمارۀ ( 15شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)2328 :این ظرف به شکل کاسه پایهدار با دهانۀ باز و دو دستۀ
توپُر در طرفین ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته ،بدنۀ محدب ( Sشکل) و قاعدۀ تخت در پایه است که رنگ
نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز (پایه و دسته با تکنیک دستساز الحاقی) ،کیفیت ساخت
ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه  ،10قطر کف  3.8و ارتفاع  9.2سانتیمتر) .داخل لبه و
نیمۀ فوقانی سطح بیرونی ظرف با ساختار ترکیبی از نقشمایههای هندسی به رنگ قهوهای تیره تزئین شده
است .نقوش شامل نوارهای افقی و عمودی ،لوزیهایی با هاشور متقاطع ،نقوش حصیری ،دوایر چسبیده به
یکدیگر و نقوش احتماالً مسبک گیاهی(؟) میشوند که با یکدیگر درون قابهای تزئینی ترکیب شدهاند.
همچنین روی دستههای کوچک ظرف نیز لکههای تیرهای نقش شده است (تصویر  .)17ظرف شمارۀ  15به
دورۀ  IIBتعلق دارد و نمونههای کامالً مشابه آن از گورهای شمارۀ  65و Contenau and Ghirshman ( 79
 )1935: Pl. 21, Gr. 65: 6-7; Pl. 24, Gr. 79: 3بهدست آمدهاند .همچنین با ظروف کشف شده در گور
شمارۀ  1از طبقه  IIتپۀ جمشیدی ( )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 1: 2و مرحلۀ فرا III:2
در تپۀ گودین مشابهت دارد (.)Henrickson 1984: Fig. 159, Nos. 1, 4
● ظرف شمارۀ ( 16شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4569 :این ظرف به شکل یک آبخوری کوچک (استکان) با دهانۀ
باز ،بدنۀ استوانهایشکل مقعر ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته و کف ناصاف (فاقد ایستایی) است که رنگ نخودی،
پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطحِ
مات دارد (قطر دهانه  5.7سانتیمتر ،ارتفاع  5.1سانتیمتر) .داخل لبه و تمامی سطح بیرونی ظرف با نقشمایههای
هندسی به رنگ قهوهای تیره تزئین شده است .نقوش شامل نوارهای افقی و عمودی و قاب مستطیلشکل که
با هاشورهای متقاطع پر شده هستند .در محل اتصال بدنه به کف ،شیاری نسبتاً عمیق وجود دارد که داخل
آن باندی افقی ایجاد شده است (تصویر  .)18این ظرف به طبقه  IIA-Bتعلق دارد و از لحاظ شکل در تپه گیان
مشابه با نمونۀ بهدستآمده از گور شمارۀ  )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 3, Gr. 75: 3( 75است و
با نمونهای در مرحلۀ گودین فرا  ،)Henrickson 1984: Fig. 162, No. 1( III:2گور شمارۀ  2در طبقه  IIدر
تپۀ جمشیدی ( ،)Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 73, Gr. 2: 5-6تپۀ مرکزی تپۀ باباجان ( Goff
 )1976: Fig. 11, Nos. 7و کموترالن  )Schmidt et al. 1989: Pl. 94: m( IIقابل مقایسه است.
● ظرف شمارۀ ( 17شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4568 :این ظرف یک آبخوری کوچک (استکان) با دهانۀ باز ،بدنۀ
استوانهایشکل مقعر ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته و کف ناصاف (محدب) است که رنگ نخودی ،پوشش گلی
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رقیق ،حرارت پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت مات دارد (قطر دهانه

 5.9سانتیمتر ،ارتفاع  5.6سانتیمتر) .داخل لبه و تمامی سطح بیرونی با ترکیبی از نقشمایههای هندسی به رنگ
قهوه ای تیره تزئین شده است .نقوش شامل نوارهای افقی و عمودی و قاب مستطیلشکل هستند که با
هاشورهای متقاطع پر شدهاند .در محل اتصال بدنه به کف ،یک شیار وجود دارد (تصویر  .)19این ظرف به طبقۀ
 IIA-Bتعلق دارد و قابل مقایسه با ظرف شمارۀ  16در مجموعۀ مورد مطالعه است ( Contenau and
.)Ghirshman 1935: Pl. 3, Gr. 75: 3 & Pl. 73, Gr. 2: 5-6; Henrickson 1984: Fig. 162, No. 1

تصویر  .18ظرف شمارۀ ( 16موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .19ظرف شمارۀ ( 17موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

● ظرف شمارۀ ( 18شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)4417 :این ظرف به شکل یک خمره کوچک با دهانه بسته ،بدنۀ
مستقیمِ زاویهدار ،لبۀ منحنی به بیرون برگشته و کف مقعر است که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت
پخت مناسب ،چرخساز ،کیفیت ساخت متوسط ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطح مات دارد (قطر دهانه 7.1
سانتیمتر ،قطر کف  6سانتیمتر ،ارتفاع  11سانتیمتر) .داخل لبه و نیمۀ باالیی ظرف با نوارهای افقی موازی ساده به
رنگ قهوهای روشن تزئین شده است .دهانۀ این ظرف اندکی به شکل بیضی است .در محل اتصال گردن به
بدنه و نیمۀ مرکزی ظرف یک زاویه ایجاد شده است (تصویر  .)20این ظرف به طبقه  IIA-Bتعلق دارد و
نمونههای قابل مقایسه با آن از لحاظ شکل در تپه گیان از گور شمارۀ  73و Contenau and Ghirshman ( 79
1935: Pl. 23, Gr. 73: 6 & Pl. 24, Gr. 79: 4-5؛ واندنبرگ  :1345لوحه  )12بهدست آمده است.

تصویر  .20ظرف شمارۀ ( 18موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

طبقه  :Iدو ظرف سفالین (ظروف شمارۀ  19و  )20مربوط به این طبقه میشوند .جالبتوجه است که
نمونههای مشابه ظروف مورد بررسی ،از گورهایی در طبقه  Iبهدست آمدهاند که به دورۀ گذر از عصر مفرغ به
آهن شهرت دارد و تاریخ  1400تا  1200پ.م برای آنها ارائه شده است .این گورها توسط یانگ با عنوان دورۀ
" "II-Iنامگذاری شده و یافتههای آنها با گورهای طبقه  IICهمپوشانی فرهنگی و زمانی دارند .با وجود اینکه
این ظروف مشخصاً مربوط به طبقه  Iهستند ،در این نوشتار به منظور ارائه گاهنگاری صحیح ،با عنوان دورۀ
 II-Iمعرفی میشوند .همانطور که مشخص است ،هیچ ظرفی از عصر آهن در مجموعه وجود ندارد.
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● ظرف شمار ( 19شمار ثبت در موز مقدم :)4414 :این ظرف به شکل کاسه پایهدار مینیاتوری با دهانۀ باز ،لبۀ
منحنی ساده ،بدنۀ زاویهدار و قاعدۀ مقعر در پایه است که رنگ نخودی ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت
مناسب ،چرخساز (پایه دستساز) ،کیفیت ساخت ظریف ،خمیرۀ منسجم و پرداخت سطحِ مات دارد (قطر دهانه
 5.3سانتیمتر ،قطر کف  3.5سانتیمتر ،ارتفاع  5سانتیمتر) .داخل لبه و نیمۀ فوقانی سطح بیرونی ظرف با ساختار
ترکیبی از نقشمایههای هندسی به رنگ قهوهای تیره تزئین شده است .نقوش شامل نوارهای افقی پهن روی
گردن و بدنه ظرف میشوند که مابین آنها با نوارهای عمودی ،مثلثهایی با هاشور متقاطع و دایرههای تو
خالی که درون آنها یک دایره تو پُر قرار دارد ،پر شدهاند (تصویر  .)21نمونههای مشابه  -بهویژه از لحاظ شکل و
ترکیب نقوش  -از طبقه  Iتپه گیان از گورهای شمارۀ  61و Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 20, ( 63
 )Gr. 60: 6; Gr. 63: 1و از طبقۀ  IIاز گور شمارۀ Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 21, Gr. 66: ( 66
 )5بهدست آمده که البته نمونۀ مورد مطالعه فاقد دسته میباشد و ساختار نقوش آن نیز اندکی متفاوت است.
● ظرف شمارۀ ( 20شمارۀ ثبت در موزۀ مقدم :)2327 :این ظرف ساغری پایهدار با دهانۀ باز ،لبۀ منحنی ساده،
بدنۀ مقعر ( Sشکل) و قاعدۀ مقعر است که رنگ قرمز آجری ،پوشش گلی رقیق ،حرارت پخت مناسب،
چرخساز ،کیفیت ساخت ظریف و پرداخت سطحِ مات دارد (قطر دهانه  6سانتیمتر ،قطر کف  2.8سانتیمتر ،ارتفاع
 13.7سانتیمتر) .نیمۀ فوقانی سطح بیرونی ظرف با ترکیب نقوش هندسی به رنگ قهوهای تیره تزئین شده است.
در لبه و نیمۀ باالیی ظرف باندهای افقی قرار گرفتهاند که مابین آنها با نوارهای افقی عمودی موازی که گهگاه
پیچ خوردهاند ،منقوش شده است (تصویر  .)22نمونههای کامالً مشابه به آن از طبقۀ  Iتپه گیان از گورهای
شمارۀ  60و  )Contenau and Ghirshman 1935: Pl. 20, Gr. 60: 1 & Gr. 62: 5( 62بهدست آمدهاند.

تصویر  .21ظرف شمارۀ ( 19موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

تصویر  .22ظرف شمارۀ ( 20موزۀ مقدم دانشگاه تهران)

 .5نتیجه
همانطور که بحث شد ،کاوشهای انجامشده در تپه گیان نهاوند همواره دشواریهایی را در مطالعات
باستانشناسی این محوطه پیشرو قرار میدهد .در هر صورت ،بهرهگیری از گاهنگاری و اطالعات دقیق دیگر
محوطههای باستانی که با روشهای علمی کارآمدتری کاوش شدهاند ،این نقصان را تا حدودی جبران
مینماید .آنچه حائز اهمیت است اینکه مهمترین یافتهها برای انجام و بازشناسی گاهنگاری تپه گیان ،سفالها
هستند .در این نوشتار سعی شد که گاهنگاری دقیقِ ظروف سفالین بر اساس طبقات فرهنگی معرفی شده
برای آنها و مقایسه با دیگر محوطههای باستانی منطقه ارائه شود .از میان  20عدد ظرف سفالین سالم که در
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موزۀ مقدم دانشگاه تهران نگهداری میشوند ،هشت عدد مربوط به طبقۀ  ،IVپنج عدد مربوط به طبقۀ ،III
چهار عدد مربوط به طبقۀ  IIو دو عدد مربوط به طبقۀ  Iمیشوند .از منظر فرهنگی ،این چهار طبقه مربوط به
عصر مفرغ میانی و متأخر و عصر آهن هستند که البته آثار دورۀ آهن در این مجموعه وجود نداشت و
نمونههای طبقۀ  Iفقط به دورۀ گذار از عصر مفرغ به آهن تعلق دارند.
ظروف سفالین طبقۀ  IVهمگی از گونۀ نخودی منقوش هستند و از لحاظ شکل شامل دو فرم غالبِ
خمرهها و تنگها میشوند .خمرهها عموماً دهانهباز هستند و با توجه به ابعاد بزرگ آنها ،نقوش پرندگان بزرگ
روی آنها نقش شده است .تنگ ها عموماً در ابعاد کوچک هستند که ارتفاع آنها از  7سانتیمتر تجاوز نمیکند.
نقوش ایجاد شده بر روی آنها معموالً به صورت هندسی و در نیمۀ فوقانی ظرف هستند .بدنه تنگها بهوسیلۀ
یک برجستگی که زاویه تندی را ایجاد میکند ،به گردن ظرف متصل میشود .نوارهای افقی و عمودی را
میتوان به عنوان نقوش رایج که مکرراً نقش شدهاند معرفی کرد و نقوش مثلثها ،لوزیها و جانوران ،نقوش
خاصی هستند که کمتر استفاده شدهاند .در دورۀ  IIIظروف قرمز آجری رایج میشوند .از لحاظ شکلشناسی
نیز ،تنگها و کاسهها مشابه مرحلۀ قبل تداوم مییابند و در کنار آنها ظروف (ساغرهای) سهپایه نیز تولید
میشود .نکتۀ جالبتوجه اینکه نقوش حیوانی (پرندگان) در این دوره دیده نمیشوند و بیشتر سفالها با نقوش
هندسی شامل نوارهای موازیِ افقی و عمودی ،خطوط مواج و گاه زیگزاگها تزئین شدهاند .در دورۀ  IIظروف
مجدداً از قرمز آجری به نخودی تغییر رنگ میدهند .شکل رایج در این دوره ساغرها و کاسههای پایهدار
هستند که با نقوش هندسی متنوع و نقوش پرندگان و گیاهان تزئین شدهاند .از جمله نقوش رایج در این دوره
میتوان به پرندگان چاق که در حا لت پرواز هستند اشاره کرد .همچنین در کنار نقوش خطی که در دورههای
پیشین رواج بیشتری داشت ،گردونۀ خورشید ،دوایر تو پُر ،نقوش مثلثهای با هاشور متقاطع ،نقوش حصیری
و نردبانی نیز کاربرد دارند .بررسی چرایی و چگونگی تغییراتی که به اجمال به آنها اشاره شد میتواند اطالعات
ارزشمندی در بارۀ سازمان اجتماعی و فرهنگی در توالی دورهای تپه گیان را حاصل کند.
دوره های مورد مطالعه در این نوشتار محدودۀ زمانی اواخر هزارۀ سوم و کل هزارۀ دوم پ.م را شامل
میشوند .عصر مفرغ در حدفاصل دورۀ روستانشینی و سپس شکلگیری اولین دولتها در هزارۀ اول پ.م قرار
دارد؛ از اینرو ،پیشرفتها و ویژگیهای فرهنگی  -اجتماعی این دوره بهعنوان برآیند تحوالت پیشین و بستر
تحوالت پسین میبایست بیشتر مورد توجه قرار گیرند .این دوره در ادبیات باستانشناسی با عنوان شهرنشینی
شناخته میشود که البته تحوالت فرهنگی این دوره در همۀ فالت ایران به یک میزان و همسان نیست و به
همین سبب از اصطالح عصر مفرغ نیز برای توضیح و تفسیر پدیدههای فرهنگی این دوره استفاده میشود.
بررسی و مقایسه ویژگی سفالهای طبقات مختلف گیان نشان میدهد که با وجود ارتباط تنگاتنگ فرهنگی
در مناطق مختل ف زاگرس مرکزی ،برخی از شاخصههای بومی در دشت نهاوند وجود داشته است .پراکنش و
تشابه سفالهای گیان  IVتا  IIدر منطقه ،بیانگر یکپارچگی فرهنگی و افزایش برهمکنشهای سیاسی در
زاگرس مرکزی و همچنین مناطق همجوار در دورۀ مفرغ میانی و متأخر است .چنین یکپارچگی فرهنگی در
یک ناحیۀ وسیع در عصر مفرغ شاید بیانگر بهوجودآمدن واحدهای سیاسی مشترک در منطقه باشد که بررسی
آن ،پژوهشی جدای از نوشتار حاضر را طلب میکند .البته نباید ارتباط زاگرس مرکزی را با نواحی پست و
خاصه دشت شوشان نادیده گرفت؛ زیرا همزمان با دورۀ مورد بحث ،سلسلههای حکومتی ایالم حضور و قدرت
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داشته اند و ارتباط میان این مناطق به راحتی از طریق مسیرهای مواصالتی امکانپذیر بوده است و تشابه بین
سفال گیان  IVو شوش  Dهمواره مطرح است.
در پایان امید است ،معرفی مجموعه ظروف سفالین تپه گیان که در موزۀ مقدم دانشگاه تهران نگهداری و
حفاظت میشوند ،شناخت باستانشناسی دقیقتری نسبت به این محوطۀ مهم بهدست دهد .مطالعۀ
مجموعههای موزهای با توجه به اینکه مرحلۀ کاوش آنها گذشته است و دیگر نیازمندِ صرف هزینه و زمان برای
بیرون کشیدن آثار از دل خاک نیستند ،همواره میتواند در پیشبرد اهداف باستانشناسی کمک شایانی نماید.
در واقع ،چنین مطالعاتی مزایای متقابل و دو سویه هم برای مجموعه آثار فرهنگی و هم برای پژوهشگر دارد
که برقراری ارتباط میان دانشگاه و موزه یکی از راههای دسترسی به آنها است .مجموعۀ گیان نمونۀ کوچک و
مشتی است از خروار آثار و یافتههای محوطههای باستانی از دورهها و مناطق مختلف ایران که در موزهها
نگهداری میشوند و نیازمند انجام پژوهش علمی هستند.
پینوشت
 .1شکل ظروف با استفاده از تعاریف رایج و احتساب ابعاد آنها تعیین شده است« :خمرهها» عموماً دارای گردن کوتاه ،لبه به بیرون
برگشته و یک زاویه یا برجستگی ملموس در شانه هستند و در آنها قطر دهانه دو سوم بیشترین قطر و ارتفاع ظرف از بیشترین قطر
بزرگتر است« .کاسه» در انواع نیمکروی ،بدنۀ زاویهدار و پایه دار است که قطر دهانه با بیشترین قطر ظرف مساوی و ارتفاع از بیشترین
قطر کمتر باشد« .تُنگ» عموماً دارای زاویه در بدنه ،به شکل کیف ( )bag-shapedبا برجستگی شانه است که قطر دهانه از دو سوم
بیشترین قطر بزرگتر و ارتفاع مساوی با بیشترین قطر باشد« .کوزه» که قطر دهانۀ آن کوچکتر از بیشترین قطر بدنه و ارتفاع بزرگتر یا
برابر با بیشترین قطر است« .ساغر» که شامل انواع آبخوری ،پیاله ،فنجان ،جام ،لیوان و استکان میشود و قطر دهانۀ آن برابر یا بزرگتر از
ارتفاع و برابر با بیشترین قطر باشد و در برخی از نمونه ها دارای یک یا دو دسته است .اشکالی نظیر کاسه ،ساغر ،جام و بشقاب که سه
پایه داشته باشند در گروه «ظروف سهپایه» قرار میگیرند.

تشکّر و قدردانی
از آقای دکتر حسن طالیی برای پیشنهاد مطالعۀ مجموعه ظروف سفالین تپه گیان ،راهنماییهای ایشان در مورد گاهنگاری و
گونهشناسی ظروف ،معرفی منابع مرتبط با بحث و همچنین مطالعه متن مقاله و پیشنهاد نکتههای سودمند و سازنده بسیار تشکر
مینمایم .از معاونت موزههای دانشگاه تهران آقای دکتر مصطفی دهپهلوان و سرپرست بخش اداری موزۀ مقدم دانشگاه تهران آقای مسلم
جعفریزاده برای ارائه مجوز و همکاری الزم برای مطالعۀ مجموعه بینهایت سپاسگزارم .از امین اموال محترم موزۀ مقدم آقای علیرضا
احمدنیا که ضمن رعایت مسائل حفاظتی با گشادهرویی تمامی مجموعه را جهت انجام طراحی فنی و عکسبرداری در محل موزه در
اختیار بنده قرار دادند و همچنین مسئول کتابخانه و روابط عمومی موزۀ مقدم خانم مهتا شیخی و مسئول بخش مرمت آن موزه خانم
زینب حقیمقدم برای همکاری و قرار دادن امکانات الزم حین مطالعه مجموعه صمیمانه قدردانی مینمایم.
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طالیی ،حسن ( ،)1381باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت).
ــــــــــــــــــــ ( ،)1385عصر مفرغ ایران ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ــــــــــــــــــــ ( ،)1386باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت).
ــــــــــــــــــــ ( ،)1387عصر آهن ایران ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ــــــــــــــــــــ ( ،)1390ایران پیش از تاریخ :عصر مسسنگی ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
طالیی ،حسن؛ احمد چایچی امیرخیز؛ محمدرضا سعیدی هرسینی (« ،)1385گزارش مقدماتی بررسی الگوهای استقراری عصر
مفرغ دشت نهاوند (سرچشمه گاماسیاب)» ،مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،دوره  ،57ش.65-47 ،5 .
مترجم ،عباس و کمالالدین نیکنامی (« ،)1390عصر مفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی – ایران» ،مطالعات باستانشناسی ،دوره
 ،3ش ،2 .شماره پیاپی .54-35 ،4
مترجم ،عباس و طیبه الماسی (« ،)1392بررسی تغییرات فرهنگی دشت کنگاور از دورۀ مسسنگ تا پایان عصر مفرغ بر اساس
مدلهای استقراری» ،پژوهشهای باستانشناسی ایران ،ش ،5 .دورۀ سوم.62-51 ،
ملکزاده ،مهرداد (« ،)1383تپه گیان و کاوش مجدد» ،فرهنگان ،سال پنجم ،ش.180-173 ،19 .
ملکشهمیرزادی ،صادق (« ،)1374گاهنگاری پیش از تاریخ فالت مرکزی ایران :از دوران نوسنگی تا آغاز شهرنشینی»،
باستانشناسی و تاریخ ،سال نهم ،ش .دوم ،شمارۀ پیاپی .18-2 ،18
ــــــــــــــــــــــ ( ،)1378ایران در پیش از تاریخ :باستانشناسی ایران از آغاز تا سپیدهدم شهرنشینی ،چ اول ،تهران ،معاونت
پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور.
موسوی کوهپر ،سیدمهدی و محمود حیدریان (« ،)1387بررسی فراگیر باستانشناسی دشت سنقر» ،مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران ،دورۀ  ،59ش.214-193 ،3-185 .
میرقادری ،محمدامین؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علیبیگی؛ میثم نیکزاد (« ،)1392تحلیل الگوهای استقراری عصر مفرغ میانی و
جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه ،غرب زاگرس مرکزی» ،مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،5ش.144-127 ،1 .
نگهبان ،عزتاهلل ( ،)1376مروری بر پنجاه سال باستانشناسی ایران ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور.
نیکنامی ،کمالالدین ( ،)1388گزارش بررسی باستانشناختی دهستان سرفیروزآباد ،آرشیو سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان کرمانشاه (منتشر نشده).
ــــــــــــــــــــ؛ حمید خطیبشهیدی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی (« ،)1386تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیشبینی (تخمین)
مکانها و پراکنشهای سایتهای پیش از تاریخی در پهندشتهای باستانشناختی با کاربرد  GISو رگرسیون لجستیک ،مطالعۀ
موردی :حوضۀ رودخانه گاماسب زاگرس مرکزی» ،مجلۀ دانشکده ادبیات و علومانسانی دانشگاه تهران ،دورۀ  ،58ش.211-193 ،5 .
واندنبرگ ،لویی ( ،)1345باستانشناسی ایران باستان ،ترجمه عیسی بهنام ،تهران ،دانشگاه تهران.
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