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چکیده
در طی بررسی که در سال  1386انجام گرفت ،چندین محوطه شاخص اوروکی در حوضه زاب کوچک در شهرستان سردشت در
شمال غرب ایران شناسایی و معرفی گردید .ازجمله این محوطهها ،محوطه شاخص تپه بادامیار ربط با سفالهای شاخص لبه
واریخته اوروکی است که جزء اولین محوطههای شناساییشده اوروکی در شمال غرب ایران به شمار میآید .عالوه بر تپه ربط
محوطههای تپه باغی ،تپه ولیو ،تپه مالیوسف ،تپه الوین و گومان نیز دارای آثار شاخص اوروکی در حوضه زاب کوچک بودند که
زمینه را جهت مطالعه وقفه فرهنگی هزارساله موجود مابین حسنلو دوره ( VIIIAپیزدلی) و ( VIICکورا – ارس) در جنوب
دریاچه ارومیه را فراهم نمودند که جز یکی از مبهمترین دورههای شمال غرب ایران به شمار میآید .این آثار عمدتاً متعلق به دوره
اوروک میانی و جدید هستند که بازه زمانی نیمه هزاره چهارم ق.م 3500/3600( .ق.م ).تا اواخر هزاره چهارم ق.م 3100( .ق.م) را
در برمیگیرند .این آثار عالوه بر روشن ساختن بخشی از جدول گاهنگاری جنوب دریاچه ارومیه زمینه را جهت مطالعه روابط
فرامنطقهای موجود مابین جنوب و شمال بینالنهرین با منطقه حوضه دریاچه ارومیه فراهم ساخت .در این نوشتار سعی بر این
خواهد بود تا با معرفی محوطههای شاخص اوروکی شمال غرب ایران به یافتههای شاخص اوروکی محوطه تپه بادامیار ربط
پرداخته شود .همچنین این مقاله سعی در روشن ساختن جایگاه فرهنگ اوروک در جدول گاهنگاری جنوب دریاچه ارومیه و
ارتباطات فرامنطقهای با مناطق همجوار را دارد.
واژههای کلیدی :اوروک ،حوضه زاب کوچک ،حسنلو ( VIIIAپیزدلی) ( VIIC /کورا – ارس) ،شمال غرب ایران
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 .1مقدمه
فرایند گذار از دوره مس و سنگ جدید به عصر مفرغ قدیم در شمالغرب ایران یکی از فرایندهای پیچیده و
مبهم در باستانشناسی شمال غرب ایران به شمار میآید .همانگونه که کاوشها و مطالعات پیشین بازگو
میکنند حسنلو دوره ( VIIIAکه تحت عنوان دوره پیزدلی شناخته میشود) تا حسنلو دوره ( VIICکه بهعنوان دوره
همزمان کورا – ارس شناخته میشود) یک بازه زمانی هزارساله را در برمیگیرد ،اما نکته اساسی در این رابطه ،وجود
تنها دو دوره یعنی دوره پیزدلی و یانیق (کورا – ارس  )IIخود حاوی یکسری ابهامات فراوانی است ،چراکه بر
اساس مطالعات و کاوشهای جدید مشخص گردیده است که دورههای مس و سنگ جدید  3-1و فازهای
شکلگیری و  Iکورا  -ارس در حدفاصل حسنلو  VIIIAو  VIICقابل تاریخگذاری است ( ;Maziar 2010
Abedi et al. 2014; Abedi and Omrani 2015; Alizadeh et al. 2015; Abedi et al. 2015; Abedi
 .)2017همین موضوع یکی از ایرادات اساسی در ارتباط با جدول گاهنگاری است که برای باستانشناسی
پیشازتاریخ این منطقه ارائه گردیده است (.)Voigt and Dyson 1992; Danti et al. 2004; Helwing 2004

در قسمتهای شمالی حوضه دریاچه ارومیه این فرایند و پیچیدگی با کاوشهای انجامگرفته در محوطه کول
تپه گرگر روشن و مشخصشده است چراکه تاریخگذاریهای مطلق و حضور فازهای اولیه فرهنگ کورا – ارس
تا حدود زیادی ابهامات گاهنگاری شمال غرب ایران را در این بازه زمانی مرتفع ساخته است ( Abedi et al.
2014؛ عابدی  .)1395همچنین بر اساس مطالعات جدید در غرب و شرق دریاچه ارومیه نیز این وضعیت تا
حدودی روشن گردیده است .یکی از مبهمترین بخشهای شمال غرب ایران در حدفاصل زمانی حسنلو VIIIA
(پیزدلی) و ( VIICکورا – ارس) بخشهای جنوبی حوضه دریاچه ارومیه است .چراکه حدفاصل این دو دوره در
جدول گاهنگاری در این بخش از شمال غرب ایران یک وقفه زمانی نزدیک به هزار سال (3000-3900/4000
ق.م ).گزارش میشود ( .)Voigt and Dyson 1992چندین سؤال در رابطه با این موضوع قابلطرح است .اول
اینکه آیا در این بازه زمانی دشتهای جنوبی دریاچه ارومیه بهکلی متروکشده و خالی از سکنه میگردند؟ در
صورت پاسخ منفی چه فرهنگهایی در این بخش از شمال غرب ایران وجود داشتهاند؟ ماهیت این فرهنگها
به چه صورت بوده و ارتباط آنها با اقوام کورا – ارس و اوروکی به چه صورت بوده است؟
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سؤاالت مطرحشده در باالست و بر آن است تا به حضور فرهنگ اوروکی
موجود در شمال غرب ایران بپردازد موضوعی که تاکنون در هیچیک از پژوهشهای باستانشناختی شمال
غرب ایران بدان پرداخته نشده است .در این پژوهش به معرفی محوطه معروف ربط یا بادامیار با سفالهای
شاخص لبه واریخته پرداخته خواهد شد و همچنین سعی بر این خواهد بود تا با معرفی تمامی محوطههای
شناساییشده اوروکی در شمال غرب ایران به جایگاه این فرهنگ و پراکندگی آن در شمال غرب ایران اشاره
گردد.
 .2پیشینه پژوهش
مطالعات شمال غرب ایران بر اساس گزارشات کرپ ورتر ،فالندون و کست ( 54-1843م) آغاز شد .شولتز در
بازدید از اشنویه ،استل کیله شین ،یادمانی دوزبانه اورارتویی را کنار میله مرزی ایران و عراق یافت .راولینسون
در مراجعه به اشنویه در سال  1838گزارشی از کتیبه موصوف تهیه دید ( )Benedict 1961و سپس از مقبره
صخرهای فخریکا در نزدیکی مهاباد بازدید نمود .فخریکا در سال  188۲توسط هوتوم شیندلر نیز بررسی شد.
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ژاک دمرگان در مسافرت سال  1888میالدی به اشنویه از کتیبه کله شین رونوشتی تهیه کرده و به مهاباد
روانه شد و یک محوطه فرهنگی متعلق به دوران پیشازتاریخ را در روستای خلیل دهیل از ایل منگور بررسی
نمود و سپس عکسبرداریهای هوائی توسط اشمیت صورت گرفت که ،اهمیت منطقه را از حیث مطالعات
باستانشناسی بیشازپیش آشکار ساخت (واندنبرگ  .)1348در سال  1936میالدی سر اورل استین
باستانشناس آمریکائی محوطه دینخواه را کنار رودخانه گدار بررسی نمود و به مدت  6روز به کاوش پرداخت
و از این محل سفالهای نوع خابور شرقی که قابلمقایسه با حسنلو  VIاست به دست آورد و از بررسی گرد
حسن علی واقع در راه اشنویه  -نقده سفالهای منقوش متعلق به عصر مفرغ را جمعآوری نمود ( Stein
 .)1940فعالیتهای اشتاین با گمانهزنی در محوطه گوی تپه ارومیه ادامه یافت .در سال  1949میالدی
پروفسور کون غارهای حوزه ارومیه را بررسی کرد و در غار تمتمان واقع در کنار رودخانه نازلو مجاور روستای
اسماعیل آقا به کاوش پرداخت ( .)Coon 1949در سال  1956میالدی اولین فصل مطالعات پروژه حسنلو به
سرپرستی دایسون در آذربایجان غربی آغاز شد .حسنلو مرکز اصلی این مطالعات شد و کلیه پژوهشهای
باستانشناسی اعم از بررسی و یا کاوش در محوطههای اطراف دریاچه ارومیه تحت این پروژه مطالعه شدند.
محوطه حسنلو مجاور روستایی به همین نام در وسط دشت حاصل خیز جنوب غربی دریاچه ارومیه که سلدوز
نامیده میشود قرار دارد و حدود  ۲5متر از سطح زمینهای هموار دشت بلندتر است .طی سالهای ،1956
 197۲ ،1971 ،1970 ،1964 ،1960 ،1957و در طی هشت فصل و تا سال  1974و تا اوایل انقالب اسالمی
توسط هیات آمریکایی ( )Dyson 1958, 1965,1968,1972,1976,1989و بعد از انقالب نیز بهوسیله حمید
خطیب شهیدی کاوشهایی در آن صورت گرفت .سولکی در آذربایجان غربی بررسیهایی را انجام میدهد
( )Solecki 1969و پس از ایشان نیز رنه کییرتون در دره اشنویه و سلدوز موفق به شناسایی  300محوطه و
اثر باستانی میگردد ( .)Kearton 1969در سال  1971میالدی استوارت سوینی منطقه وسیعی از شمال غرب
کشور را از ضلع شرقی کردستان و جنوب شرق آذربایجان تا همدان مورد بررسی قراردادند .میاندوآب ،بوکان،
زنجان و بیجار در منطقه بررسی ایشان قرار داشت .با اینکه بررسیهای سوینی عمومی بوده اما هدف اصلی از
انجام شناسایی در این مناطق را ،ثبت محوطههای متعلق به نیمه اول هزاره اول پ.م با تأکید خاص بر روی
آهن  IIIذکر کرده است .ایشان امید داشتند تا با این کار ،اطالعاتی در مورد پادشاهی دوره مانایی که نام
آنها مکرراً در متون آشور جدید آمده بود را جمعآوری نمایند .سوینی توانست  93محوطه را بررسی و معرفی
نماید ( .)Swiny 1975فعالیت تیم آلمانی به سرپرستی ولفرام کالیس و اشتفان کرول که با کار در محوطه
معروف بسطام آغاز گشت یکی دیگر از فعالیتهای علمی و هدفمند در راستای شناسایی دوره شاخص
اورارتویی در شمال غرب ایران بود .بررسیهایی که این تیم در بیشتر بخشهای ایران و مخصوصاً در پیرانشهر
و اشنویه انجام دادند جزء اولین بررسیهای انجامشده در این بخش از شمال غرب ایران به شمار میآید
( Kleiss, 1967; 1970; 1971 Kleiss and Kroll, 1979; Kroll, 1984;, Kroll and Kleiss, 1992, Kroll,
 .)2005کارهای انجامشده مانند بررسی هیئت ایتالیایی از دیگر فعالیتهای باستانشناختی شمال غرب ایران

قبل از انقالب به شمار میآید ( .)Belgiorno et al. 1984کاوشهای انجامگرفته در پروژههای سدهای در حال
انجام ازجمله سد سیلوه (عابدی ،)1396 ،کانی سیو و غیره ازجمله اولین فعالیتهای باستانشناختی بعد از
انقالب در این منطقه بشمار میآید .همچنین بررسی که توسط بیننده در سال  1387در حوضه رود زاب
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کوچک و سیمینهرود انجام گرفت یکی از فعالیتهای هدفمند جهت شناسایی آثار مختلفی از دوران نوسنگی
تا اسالمی در این منطقه بود (بیننده  .)1387اما در منطقه سردشت نیز اولین فعالیتها با کاوشهای تپه معروف
ربط آغاز گشت محوطهای که بیشترین اطالعات مانایی را در اختیار باستان شناسان قرار داد (کارگر 1383؛
حیدری  .)1387پروژه کاوشهای نجات بخشی سد سردشت که در پاییز سال  1394به سرپرستی فالحیان
انجام شد ،اطالعات مهمی را از دورههای نوسنگی ،مس و سنگ ،مفرغ و اشکانی آشکار کرده است .این
محوطهها در حاشیه رودخانه زاب کوچک قرار دارند .از میان  5محوطه کاوش شده ،تپه باغی با گاهنگاری
مس و سنگ (فالحیان و نزهتی )49۲ :1395 ،محوطه باالن با گاهنگاری دوره اشکانی (حیدری و دیگران:1395 ،
 ،)145محوطه نیسکآباد مربوط به دوره اشکانی (شیرزاده وکاکا ،)358 :1395 ،محوطه بریسو مربوط به دوره
تاریخی (بیننده )56 :1395 ،و تپه بروه دارای دو دوره مفرغ جدید و اشکانی (شریفی )350 :1395 ،معرفیشدهاند.
 .3محوطه اوروکی ربط سردشت ،شمال غرب ایران
در ربط پنج تپه باستانی وجود دارند که با شمارههای  5 ،4 ،3 ،۲ ،1نامگذاری شدهاند (حیدری .)1387 ،تپه
شماره  4ربط یا همان محوطه بادامیار در شهرستان سردشت ،در موقعیت جغرافیایی (m1141 - E:45 32 13
 ),N:36 12 32و در فاصله  800متری شمال شرق شهر ربط قرارگرفته است (حیدری( )1386 ،تصویر  .)3-1این
محوطه توسط رضا حیدری در بررسیهای حوضه زاب کوچک در سال  1386شناسایی و با تاریخگذاری دوره
اوروک به ثبت رسید (همان) .بعدها در بررسی حوضه زاب کوچک توسط بیننده نیز از این محوطه تحت عنوان
محوطه شاخص اوروکی گزارششده است (بیننده  .)1387با بررسی مجدد توسط نگارندگان شواهد بیشتری از
سفالهای لبه واریخته و دوره اوروک به دست آمد که توضیحات بیشتر آن در پایین آمده است .محوطه ربط
یک محوطه تک دورهای متعلق به دوره اوروک است و ازاینرو تمامی آثار بهدستآمده مربوط به یک دوره
بوده و تاریخگذاری محوطه را سهلتر نموده است (تصویر ۲و .)3

تصویر شماره  :1موقعیت محوطه ربط در سردشت آذربایجان غربی و نقشه پراکندگی
محوطههای اوروکی و آغاز ایالمی شناساییشده در ایران و خاورمیانه ( van de Mieroop
)2004: 36, map 2.2
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 .4شواهد دوره اوروک در حوضه زاب کوچک
رودخانه زاب کوچک به همراه زاب بزرگ دوشاخه مهم رود دجله را تشکیل میدهند .زاب کوچک در شمال
غرب ایران از ارتفاعات شمال غربی پیرانشهر سرچشمه گرفته که از شمال غرب بهطرف جنوب شرق و سپس
به سمت غرب جاریشده و در امتداد کوههای مرزی جریان مییابد .در مسیر خود آب شعب زیادی را دریافت
میکند و درنهایت از معبر آالن وارد خاک عراق میشود و به زاب بزرگ میپیوندد .این رودخانه دائمی بوده و
آب آن شیرین و قابل شرب است .مسیر رودخانه زاب حالت کوهستانی دارد (خضری .)130:1379 ،باتوجه به
اهمیت این رودخانه در شکلگیری استقرارهای مختلف و اشاره متون بینالنهرینی ،در این منطقه تنها یک
بررسی هدفمند جهت شناسایی آثار باستانی صورت گرفته است (بیننده 1387؛ بیننده  .)1395شواهد مربوط به
دوره اوروک در سردشت از محوطههایی به نامهای تپه باغی ،تپه ولیو ،تپه مالیوسف و تپه بادامیار ربط
گزارششده است (حیدری .)1386 ،بیننده در الیهنگاری تپه الوین شواهد دوره اوروک را گزارش میکند .وی
همچنین از محوطهای بنام گومان که دارای آثار شاخص اوروکی است ،یاد میکند (Binandeh et al., 2012؛
بیننده ( )1395تصویر شماره .)۲

تصویر  :2پراکندگی محوطههای اوروکی در حوضه زاب کوچک در شمال غرب ایران (حیدری  ،1386بیننده
)1395
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 .5آثار و شواهد اوروکی بهدستآمده از بررسی سطحی محوطه بادام یار ربط سردشت
در طی بررسیهای روشمندی که از سطح این محوطه به عمل آمد آثار شاخص فراوانی حاصل گردید که در
میان مجموعه یافتهها میبایست به سفالهایی از نوع کاسههای لبه واریخته اشاره کرد که جزء یکی از
مهمترین و شاخصترین المانهای اوروکی در ایران شناخته و گزارششدهاند .در زیر به مجموعه یافتههای
حاصل از بررسی این محوطه اشاره خواهد گردید که عمدتاً دربرگیرنده سفال ،ابزارهای سنگی و برخی
یافتههای ویژه مانند مهرههای سنگی است.
 .1-5سفال

طی یک بررسی سطحی در تپه بادامیار ربط تعداد  350قطعه سفال نمونهبرداری و جمعآوری شد .در آمیزه
آنها مواد گیاهی (آلی) ،شن درشت و شن ریز (غیرآلی) بهکاررفته است .ذرات میکا و آهکبر روی جداره بیرونی
و داخلی اغلب سفالها قابلمشاهده است .عمده سفالها ساده و بدون پرداخت هستند و تنها در  ۲نمونه از
سفالها نقوش طنابی افزوده در زیر لبه بهکاررفته است .از بین سفالهای مطالعه شده  %97با تکنیک
دستساز ساختهشدهاند و تنها در  %3از نمونهها از چرخ سفالگری استفادهشده است .بررسی تکنیک پخت
سفالها نشان داد که  %84پخت آنها ناکافی بود و این ارقام نشاندهنده عدم کنترل حرارت کوره پخت سفال
بوده است .عمده رنگ سفالها در طیف نارنجی قرار داشت ( 1)5YR-7/8و تنها  %1۲آنها دارای رنگ قهوهای
و نخودی بودند .فرم لبهها ساده بوده و عمدتاً از لبههای برگشته به بیرون ،برگشته به داخل و عمودی
استفادهشده بود .کفها در  ۲دسته پایهای و تخت جای گرفتند .کفهایی که به شکل پایه هستند رواج
بیشتری داشتند .مجموعه سفالها در یک دستهبندی کلی ،شامل کاسههای کوچک ،کاسههای بزرگ و
خمرهها میشوند .لولههای سفالی یافت شده نشاندهنده وجود ظروف لوله دار در این محوطه بوده است که
طیف نسبتاً وسیعی از مجموعه را نیز شامل میگردد (تصویر  .)4سفالهای این تپه شباهت زیادی با
محوطههای همزمان با دوره اوروک در گودین  ،)Young, 1969: 71( V-VIگاورا  IX-XIدر شمال شرقی
بینالنهرین ( )Tobler 1950: plate: 8-20و محوطه چغامیش در جنوب غرب ایران ( Delougaz and
 )Kantor, 1969:Plate:83دارند.
آنچه در بین مجموعه سفالی قابلتوجه است ،وجود  ۲0قطعه سفال لبه واریخته است (تصویر  .)5سفالها
دارای ویژگیهایی همچون دستساز ،خشن ،پخت ناکافی و آمیزه کاه و شن هستند .این نوع از کاسهها
شباهت زیادی با کاسههای لبه واریخته گودین دوره  V-VIدارند ( Young, 1969: 71; Gopnik and
 .)Rothman 2011سفالهای لبه واریخته برای اولین بار در شمال غرب ایران ،در پروژه بررسی حوضه زاب
کوچک به سرپرستی رضا حیدری گزارششدهاند (حیدری  .)1387پس از وی سفالهای لبه واریخته از کاوش
تپه الوین در پیرانشهر شناسایی و معرفی میگردند ( .)Nobari et al. 2012

.Reddish Yellow
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تصویر  :3موقعیت تپه بادامیار ربط ،دید از ضلع شمال غربی

تصویر  :4سفالهای شاخص اوروکی تپه بادامیار ربط
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تصویر  :5سفالهای لبه واریخته تپه بادامیار ربط

 .2-5ابزارهای سنگی

عالوه بر سفال تعداد  3۲قطعه ابزار سنگی یافت شد (تصویر  .)6ابزارها شامل تیغهها ،ریز تیغهها ،تراشهها و
سنگهای مادر میشوند .جنس آنها عمدتاً از سنگهای چرت هستند .در میان ابزارها چهار قطعهسنگ
ابسیدین وجود داشت .در حوضه زاب سنگ ابسیدین از محوطههای پیشازتاریخ این منطقه مانند تپه الوین
نیز گزارششده است (.)Nobari et al., 2012

تصویر  :6ابزارهای سنگی مکشوفه از تپه بادامیار ربط
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 .3-5مهرهها

بر اساس شواهد موجود بخش کوچکی از تپه به نظر میرسد که گورستان مربوط به محوطه بوده است .این
بخش که بر روی شیب قرارگرفته بهمرور سطح آن براثر باران و سیالبهای هرساله شسته شده و امروزه شخم
زدن زمین باعث پراکنده شدن استخوانها ،مهرهها و ظروف سفالی میشود .بر روی سطح محوطه تعداد
زیادی استخوانهای حیوانی و انسانی مشاهده شد .با بررسی دقیقتر این قسمت تعداد  6مهره سنگی یافت
شد (تصویر .)7

تصویر  :7مهرههای سنگی تپه بادامیار ربط

 .6بحث :هزاره چهارم ق.م .اوروک و وقفه زمانی بین حسنلو  VIIIAو VIIC
اواخر هزاره چهارم ق.م و دوره اوروک و همزمان با دوره آغاز ایالمی یکی از مهمترین و درعینحال جذابترین
دورههای خاورمیانه است چراکه از این دوره جوامع بشری شاهد ظهور معابد بزرگ ،اولین آثار خط و نگارش و
ورود جوامع خاورمیانه به دوره شهرنشینی است .این فرهنگ با برخی از شاخصههای مهم اشارهشده در طول
بازه زمانی  3۲00-4100ق.م در بخشهای عمدهای از جنوب بینالنهرین و حوضههای فرات و دجله و تا
سوریه ظاهر میگردد و تا بخشهای شرقی و غرب و جنوب غرب ایران امتداد مییابد .در کنار تمامی مواد و
شاخصههای فرهنگی ،اوروک عمدتاً بر اساس پراکنش سفالهای شاخص ازجمله کاسههای لبه واریخته
شناسایی و معرفی میگردد ( .)Wright and Johnson 1975; Oates 1985; Millard 1988اگرچه کاسههای
لبه واریخته یکی از شاخصههای حضور بینالنهرینی به شمار میآید ولی این کاسهها اولین بار در کاوشهای
محوطه باستانی شوش در طی فصلهای  1897-98و  1898-99توسط دمرگان شناسایی و کشف گردیدند
( .)de Morgan 1900: figs. 91, 118, 121بعدها از این کاسههای لبه واریخته از کاوشهای تپه موسیان
( )Burton-Brown 1946: 36نیز در طی سال  190۲-3نیز معرفی و گزارش میگردد .اولین نمونههای این
کاسهها در بینالنهرین از محوطه معروف ابوشهرین یا اریدو باستانی به تعداد فراوان شناسایی و معرفی گردید
( .)Campbell Thompson 1920: figs. 3.4 and 4.10بعدها نیز در محوطه معروف جمدت نصر آثار فراوانی از

 /176شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی  VIIIو  VIIو عدم حضور فرهنگ کورا – ارس در جنوب دریاچه ارومیه

این سفالها شناسایی و گزارش گردید ( .)Mackay 1931: 250اما حضور این نوع سفالها عمدتاً در ایران در
محوطههای شاخص شوش ،چغامیش ،تپه گودین ،تپه سیلک ،تل ملیان ،تپه یحیی و بسیاری از محوطههای
ایران شناسایی و معرفیشدهاند (Potts 2009؛ عبدی ( )1378تصویر .)1
در اوایل هزاره چهارم ق.م .عمده محوطههای جنوب و غرب دریاچه ارومیه ارتباط نزدیکی با شمال
بینالنهرین داشتند .کمی بعد از  4000ق.م .این الگو از بین میرود و اغلب بخشهای جنوبی دریاچه ارومیه
خالی از سکنه میگردد .در طی نیمه دوم هزاره چهارم ق.م .ارتباط دیگری بین سکونتگاههای غرب دریاچه
ارومیه و شرق مرکزی آناتولی برقرار میگردد ( .)Voigt 1989: 286در انتهای دوره پیزدلی (در حدود 4000
ق.م ،).دره اشنو – سولدوز برای مدتی توسط یکجانشینان کشاورز ترک میشود .در دشت ارومیه نیز وقفهای
در بین محوطهها دیده میشود .برای مثال محوطههایی مانند کوش علی و احتماالً کردلر ترک شدهاند و
محوطههای جدیدی مانند گوی تپه تأسیسشدهاند .گوی تپه  Mو گیجلر  Cبهوسیله سفالهای تکرنگ
منقوشی شناخته میشوند که احتماالً یک نوع توسعه و پیشرفت سبکی از مجموعه اولیه پیزدلی است .ازلحاظ
تکنولوژیکی این نوع سفالها کامالً متفاوتاند .فرمهای مشابه این نوع سفالها و همچنین طرحهای منقوش،
این نوع سفالها را با سفالهای دوره  XI-IXگاورا ،و نیز با محوطههایی مانند نورشون و تپه جیک در منطقه
کبان ۲مرتبط میسازد .مدارک سفالی نشان میدهد که در طی نیمه دوم هزاره چهارم ق.م .بینالنهرین
میتوانسته به سه منطقه تقسیم گردد )1 :یک منطقه متمرکزشده در درههای میان کوهی غرب آذربایجان و
شرق آناتولی .که میتواند بر مبنای سفالهای منقوش تکرنگ و سفالهای قالبی 3که همان کاسههای لبه
واریخته و یا سفالهای با تولید انبوه محلی باشند ،تعریف گردد )۲ .منطقه دوم که عمدتاً در مناطق پست و
کوهپایهای جنوب قرارگرفتهاند و بر مبنای سفالهای نوع اوروک و جمدت نصر شناخته میشوند )3 .منطقه
سوم در کوههای زاگرس مرکزی واقعشده است که عمدتاً بر مبنای سفالهای گودین  VI-VIIشناخته میشود
(در محوطههایی از لرستان تا حوضه دریاچه ارومیه) یافته شدهاند .این سه منطقه اشارهشده میتواند تصویری از روابط
مرتبط بین این نواحی را در نیمه دوم هزاره چهارم ق.م .ترسیم کند.
همانگونه که دانتی و همکاران و همچنین وویت اظهار میدارند ()Danti et al. 2004: 584; Voigt 1989
دشت حاصل خیز اشنو – سولدوز از اوایل هزاره چهارم ق.م .بهاحتمال بسیار زیاد بهعنوان یک منطقه مرزی و
حاشیهای بین نهادهای سیاسی و اقتصادی بینالنهرین از یکسو و جوامع شمال غرب ایران و قفقاز از سوی
دیگر عمل میکرده است و همین مرزی و حائل بودن این منطقه بین فرهنگهای بینالنهرین و شمال غرب
ایران یکی از دالیل مهم و تأثیرگذار در ایجاد وقفه در برخی از فرهنگهای منطقه شمال غرب ایران است و
همانگونه که در باال نیز آمد در حدفاصل حسنلو ( VIIIAپیزدلی) و حسنلو ( VIICکورا – ارس) یک وقفه
بلندمدت نزدیک به یک هزاره گزارش میشود .اغلب این منطقه بهعنوان یک منطقه از ارتباطات جوامع
مختلف و بالعکس در برخی مواقع بهعنوان یک منطقه کشمکش و درگیری عمل میکرده است .در هنگام
کشمکش این دره بهعنوان یک منطقه حائل و تأمین بین جوامع مختلف عمل میکرده است که در این
وضعیت اکثریت استقرارگاه های اصلی ترک میشدند و مناطق حومه و حاشیهای آنها نیز یا خالی از سکنه
. Keban
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میشدند و یا بهوسیله کوچنشینان چراگرد مورداستفاده قرار میگرفته است ( Danti et al. 2004: 584; Voigt

 .)1989ولی آن چیزی که مهم است بحث مربوط به عدم مطالعه دقیق جوامع این منطقه در حدفاصل دو
دوره مورد اشاره است .پس از مطالعات بین دوره  VIIIحسنلو همزمان با پیزدلی (در ارتباط با عبید و اوروک قدیم)
و حسنلو  VIIکه بافرهنگ کورا – ارس  III-IIدر حوزه ارومیه شمالی و سلسلههای قدیم بینالنهرین مرتبط
است به دلیل وجود برخی از فرهنگهای مشترک مانند اوروک یک پیوستگی و امتداد فرهنگی در حدفاصل
این دورهها ( VIIIو  )VIIظاهر میگردد .در مطالعات قبلی ( ;Voigt and Dyson 1992; Danti et al. 2004
 )Helwing 2004در هنگام بررسی پیرامون جدول گاهنگاری منطقه شمال غرب ایران ،مابین دوره  VIIIو
VIIحسنلو در بخش جنوبی دریاچه ارومیه وقفهای نشان دادهشده است .در جدول گاهنگاری که توسط ویت
و دایسون برای منطقه جنوب دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران ارائهشده است یک وقفه و گپ بزرگ که
تقریباً تمام هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م .را دربر میگیرد بهوضوح قابلمشاهده است ( Voigt and
.)Dyson 1992: 175
دایسون با عنایت به نتایج بررسی بر روی مواد فرهنگی ترانشه  U22حسنلو به آثار عصر مفرغ قدیم و
ماوراء قفقاز قدیم راه مییابد ( .)Danti et al. 2004: 588البته آثار این دوره نخست در سال  1957در تپه
بیرونی در ترانشه  Vیافت گردیده بود .وی در این زمان با بررسی ظروف سفالین اصطالح ظروف نارنجی
منقوش را بکار میبرد .این سفالها به فرم کاسههای زاویهدار و کوزههای کروی با گردنههای عمودی و لبههای
برگشته مشخص میگردد .خمیره این نوع سفالها شامل آمیزههای گیاهی و رنگ سطح بیرونی آنها به رنگ
نارنجی روشن صیقلی و براق است که بر بدنهی این نوع سفالها نقشهای هندسی به رنگ صورتی و در
مواردی نقش پرندگان ترسیمشده است .دایسون درنتیجه گمانههای کاوشی که در سالهای  197۲و 1974
ایجاد کرده بود سه فاز  VIIA-Cرا بر مبنای مطالعه سفال تشخیص میدهد .در الیههای  30تا  4۲این ظروف
منقوش نارنجی ناپدید گردیده و کاسههای به فرم کاسههای کوچک منقوش به دست میآید .این ظروف VIIC
از نوع پیزدلی نبوده و احتماالً به اوایل هزاره سوم و یا اواخر هزاره چهارم ق.م .تاریخگذاری میگردند ( Dyson
 .)and Pigott 1975: 182; Danti et al. 2004: 589این نمونه سفالها در دو محوطه حسنلو ،حاجیفیروز و
سه محوطه در دره سلدوز و در دو محوطه که یکی گرد حسن علی است ،شناسایی گردید .در بعضی از
محوطههای ماوراء قفقاز قدیم در شمال دریاچه ارومیه ،نمونههای این ظروف یافت گردید و گونههای سفالی
 VIIA-Bشباهتهایی را با سلسلههای قدیم و پادشاهی اکد در غرب (بینالنهرین) و در دو محوطه در زاگرس
یعنی گودین  III:5و گیان  IVنشان میدهد ()Voigt and Dyson 1992: 175؛ بنابراین فاز  VIICمیبایست
پیش از  ۲800-۲900ق.م .بوده و تا پایان نیمه اول هزاره سوم ق.م .دوره حسنلو  VIIتداوم مییافته است.
همچنین در طی بررسیهای اشنو – سولدوز هیچ آثاری فرهنگی که دربرگیرنده بازه زمانی نیمه اول هزاره
چهارم ق.م .باشد تاکنون گزارش نشده است .این وقفه بین دوره  VIIIAو  VIIC: 5حسنلو بهطور واقعی
بهوسیله یک گسست و تغییر ناگهانی در الگوهای استقراری پیشنهاد میگردد ( .)Danti et al. 2004: 595در
انتهای دوره پیزدلی ،یک ترک و رهاشدگی در اغلب محوطههای کوچک در دره اشنو – سولدوز که تاریخ
آنها به دوره نوسنگی و مسوسنگ میرسید ،بهوضوح مشاهده میگردد .شواهد روشنی وجود دارد که در بازه
زمانی حدود  4000ق.م .اغلب و احتماالً تمام روستاهایی که در امتداد کف درهها پراکندهشده بودند بهیکباره
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ترک میشوند و اثری از آنها در سطح دشت مشخص نیست .این بدین معنی نیست که زمین سیمای منطقه
بهطور کامل خالیشده است ،درحالیکه همانگونه که در باال نیز اشاره شد دشت اشنو – سولدوز منابع ایده
آلی را برای رمهداران و به طبع آن کوچنشینان چراگرد فراهم میکرده است .هیچ اطالع دقیقی از اندازه و
شمار استقرارگاههای حسنلوی  VIICوجود ندارد ،اما در طی فازهای  VIIA-Bبه نظر میرسد محوطههای
استقراری اندکی وجود داشتهاند و در حسنلو ما شاهد افزایش چشمگیری در اندازه و ابعاد محوطه استقراری
هستیم چراکه شواهد باستانشناختی نشان میدهد که گمانهای که در تپه پایینی ایجاد گردیده است
مجموعهای از سفالهای نارنجی منقوشی 4را به نمایش میگذارند که مستقیماً بر روی خاک بکر قرارگرفتهاند
( .)Dyson 1967: 2956از آنجائی که تمامی شواهد فرهنگ کورا – ارس که از گمانه  U22حسنلو به دست
آمد عمدتاً به دوره  IIکورا – ارس تعلق دارند این مواد فرهنگی کورا – ارس به حدود  3000ق.م .تاریخگذاری
شدهاند؛ بنابراین ورود فرهنگ کورا – ارس به این منطقه و حوضه دریاچه ارومیه بههیچوجه نمیتواند این
وقفه را در دشت اشنو – سولدوز توجیه کند چراکه یک وقفه نزدیک به هزار سال در جدول گاهنگاری این
منطقه قابلمشاهده است (.)Danti et al. 2004: 596
اما مهمترین توضیح و دلیل قانعکنندهای که مایکل دانتی و همکارانش ( )Danti et al. 2004: 596برای
این وقفه گاهنگارانه در این دشت پیشنهاد میکنند توجه به ماهیت ارتباطات فرامنطقه شرقی و غربی در طی
هزاره چهارم ق.م .است؛ محققانی که در حوزه بینالنهرین و مناطق مرتفع این حوزه فعالیت میکنند به بحث
فرایند گسترش فرهنگ اوروک به سمت شمال ،غرب و شرق در امتداد محورهای تجاری و ارتباطی اشارات
فراوانی داشتهاند .گودین  Vیک نمونه بارز از این نوع ارتباطات در زاگرس مرکزی است که بهعنوان یک پایگاه5
اوروکی در مناطق مرتفع ایران است ( .)Weiss and Young 1975; Young 1986هرچند که در مورد پایگاه
بودن گودین انتقادهای فراوانی شده است .دانتی و همکارانش معتقدند که یک پایگاه و کلونی نوع اروکی در
این منطقه نیز میتوانسته شکل بگیرد هرچند بنا به گفته دانتی و همکاران تاکنون هیچ اثری از آثار اوروک
میانه تا جدید گزارش نشده است .در نظریاتی که در کنفرانس سانتافه در مورد دوره اوروک به بحث پرداخته
است منطقه جنوب دریاچه ارومیه بهعنوان یک گپ مطالعاتی در نقشه پراکندگی محوطههای اوروکی
خودنمایی میکند ( .)Rothman 2001: 7, Fig. 1.1.اما نکته اساسی اینجاست که فقدان محوطههای اوروک
میانی و جدید در جنوب دریاچه ارومیه یک موضوع بسیار مبهم و معمایی است چراکه ما از ارتباط تجاری
قوی این منطقه با منطقه شمال بینالنهرین در طی هزاره چهارم ق.م .کامالً باخبریم ( .)Voigt 1989قطعاً
مزایای کنترل مستقیم یا غیرمستقیم جنوب دریاچه ارومیه که ازلحاظ جغرافیایی بهعنوان یک محل تقاطع و
دروازه ورودی به فالت ایران است آیا نمیتوانسته برای حاکمان و تاجران قدرتمند اوروک و یا برای رقبای
آنها در طی هزاره چهارم ق.م .آشکارشده باشد؟ اما با یافته شدن محوطههایی مانند تپه ربط ،تپه باغی ،تپه
ولیو ،تپه مالیوسف ،تپه الوین و گومان که دارای آثار شاخص اوروکی در شمال غرب ایران هستند این گپ و
وقفه زمانی تا حدود زیادی در قسمتهای جنوبی دریاچه ارومیه پر میشود و پسازاین میتوان در مورد
حضور اقوام اوروکی در این منطقه از شمال غرب ایران سخن گفت.
. Painted Orange Ware

4

. outpost
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اما بررسی ارتباطات بین حوضه دریاچه ارومیه و مناطقی در غرب در طی دوره اوروک میانی قدیم یا
مسوسنگ جدید  ۲و  3که دقیقاً منطبق با گپ گاهنگاری منطقه اشنو – سولدوز است این امکان را برای
پاسخگویی به این سؤال باال فراهم میکند .سفالهایی که از گوی تپه  Mو الیههای  X-XVتپه گیجلر
بهدستآمدهاند که بهاحتمالزیاد از همان سنت پیزدلی مشتق شدهاند هرچند که ازلحاظ تکنولوژیکی کامالً با
پیزدلی متفاوتاند ازلحاظ مقایسه نسبی کامالً در یک ارتباط قوی با محوطههای دوره مسوسنگ جدید
منطقه کبان در شرق آناتولی (تپه جیک و نورشون تپه) و نیز در ارتباط با الیههای  Xتپه گاورا هستند ( Rothman
 .)2001: 374: Fig. 10.2, Table 1.1; Voigt and Dyson 1992: 177-178شواهد موجود نشان میدهد که
یک ارتباط مبادالتی قوی بین محوطههای حوضه دریاچه ارومیه و غرب که همان شمال بینالنهرین باشد در
طی دوره اوروک میانی /مسوسنگ جدید برقرار شده بوده است ( .)Voigt 1989استقرارگاه گاورا در دوره
اوروک میانی بهعنوان یک پایگاه 6رقیب در شمال بینالنهرین برای دولت اوروک بوده است نه بهعنوان یک
شریک در توسعه فرهنگ اوروک .اگر این تفسیر تاکنون دارای اعتبار باشد ،در این صورت دره اشنو – سولدوز
را در این دوره میبایست بهعنوان یک سرحد مرزی در نظر گرفت که دولتشهرهای جنوب بینالنهرین را از
گروههای قدرتمند شمال و شمال شرق جدا میکرده است .پس این منطقه و سرحد مرزی بهاحتمالزیاد
میبایستی خالی از سکونت بوده باشد و یا نه ،میتوانسته بهوسیله گروههای چراگرد کوچنشین در طی هزاره
چهارم ق.م .مورداستفاده قرارگرفته باشد (.)Danti et al. 2004: 597
 .7نتیجه
دوره اوروک تابهحال در بینالنهرین ،جنوب غرب ایران و زاگرس مرکزی مطالعه شده است .این دوره در شمال
غرب ایران یکی از مبهمترین و ناشناختهترین دورههای فرهنگی پیشازتاریخ این منطقه به شمار میآید .تپه
بادامیار ربط به دلیل اینکه احتماالً یک محوطه تک دورهای بوده ،و ازآنجهت که تنها شواهد مربوط به دوره
اوروک از آن یافت شده است ،حائز اهمیت فراوان است .سفالهای این تپه شباهت زیادی با دوره گودین  Vو
 VIدارند که ازلحاظ زمانی اواسط تا اواخر هزاره چهارم ق.م .را دربرمیگیرد .کاسههای لبه واریخته ازجمله
شواهد اصلی این دوره به شمار میآید که در این تپه شناسایی و معرفی گردید .گسترش دوره اوروک در
حوضه زاب کوچک شمال غرب ایران افقهای جدیدی را بر روی محققین بازکرده است .شواهد بهدستآمده از
محوطه ربط و چندین محوطه که در طی بررسیهای باستانشناختی در جنوب دریاچه ارومیه و مخصوصاً
حوضه آبریز رود زاب کوچک معرفی و شناسایی گردید مسلماً دیدگاه و نگرش را نسبت به وقفه زمانی مابین
حسنلو  VIIIAو  VIICرا تا حدود زیادی مرتفع ساخت و نوید این را داد که با پژوهشهای بیشتر مسلماً این
وقفه هزارساله در جنوب دریاچه ارومیه با پدیدهای همانند اوروک مرتفع خواهد گردید .دورهای که اغلب جزء
یکی از اساسیترین ابهامات باستانشناسی جنوب دریاچه ارومیه بوده و در تمامی مطالعات شمال بینالنهرین
نیز بهعنوان یک گپ و وقفه مطالعاتی در نظر گرفته میشد .پژوهش حاضر توانست به بخشی از ارتباطات
تجاری – اقتصادی احتمالی در هزاره چهارم ق.م .مابین جوامع شمال غرب ایران و شمال بینالنهرین و شرق
آناتولی را روشن سازد و امید است که با کاوشهای آتی این محوطه فرهنگهای این منطقه نیز بهتر و
6. outpost
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جزئیتر شناسایی و معرفی گردند .بر اساس مطالب اشارهشده در باال ،طبیعتاً فراوانی مناطق کشاورزی غنی در
دره اوشنو – سولدوز در طی هزاره چهارم ق.م .و نیز موقعیت سوقالجیشی آن ،بهاحتمال فراوان یکی از عوامل
اصلی در جهت قراردادن این منطقه بهعنوان یک ناحیه مرزی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی دو منطقه
بینالنهرین و شمال غرب ایران بوده است .تپه گاورا محتویات بیشماری از مواد فرهنگی را با مناطق مرتفع
آناتولی و آذربایجان ردوبدل کردند .در زمان مشابهی مجموعه سفالهای گاورا بهطور شگفتانگیزی از
سفالهای اروک و جمدت نصر مجزا شدند .یک تفسیر محتمل آن است که تپه گاورا یک مرکز تجاری بوده
است که ارتباط نواحی آناتولی و آذربایجان را با بینالنهرین در طی هزاره چهارم ق.م .برقرار میساخته است.
درنهایت نیز ظهور فرهنگ کورا – ارس در شمال غرب ایران و قفقاز از یکسو و شرق آناتولی از سوی دیگر
یک منطقه مرزی دیگری را نیز مابین جنوب دریاچه ارومیه و مخصوصاً دشت اشنو – سولدوز و قسمتهای
شمالی دریاچه ارومیه ایجاد کرد که ما شاهد حضور اقوام کورا – ارسی در قسمتهای شمالی دریاچه ارومیه و
اقوام اوروکی در قسمتهای جنوبی هستیم.
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