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چکیده

ا گــر ایــران را بــه چهــار بخــش تقســیم کنیــم ،بــا نگاهــی اجمالــی بــه فعالیتهــا و کاوشهای
انجــام شــده در محوطههــای عصــر آهــن ایــران درمییابیــم کــه تمرکــز آنهــا در ربــع
شــمالغربی ایــران اســت .جایــی کــه غــرب ،شــمالغرب ،شــمال مرکــز و نیمۀ غربــی باریکۀ
ســاحلی دریــای کاســپی را شــامل میشــود .نکتــۀ مهــم آنجــا اســت کــه مبنــای گاهنــگاری
ش چنــد محوطــه در بخــش کوچکــی از شــمالغرب
عصــر آهــن در ایــران نیــز براســاس کاو 
و تعمیــم آن بــه تمــام ایــران اســت .بــه اینترتیــب ،بــا نگاهــی دیگــر بــه فعالیتهــای
باستانشناســی عصــر آهــن مشــاهده میکنیــم نیمــۀ شــرقی ایــران و بهویــژه شمالشــرق
ً
بســیار ناشــناخته اســت؛ بهجــز چنــد انتشــار انگشتشــمار ،عمــا دانســتهها از عصــر آهــن
شمالشــرقی ایــران کــه امــروزه تمــام اســتان خراســان شــمالی و بخشهــای شــمالی
اســتان خراســان رضــوی را شــامل میشــود ،ناچیــز اســت.در ایــن مقالــه تــاش میشــود
براســاس جدیدتریــن پژوهشهــا تصویــری از عصــر آهــن بخــش بــزرگ از شمالشــرقی
ایــران ،بــا تأ کیــد بــر حوضــۀ اتــرک میانــی ،ارائــه شــود .ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی-
تحلیلــی ،بــرای نخســتینبار ســفال و ویژگیهــای ســنت ســفالی ایــن حــوزه توصیــف شــده
و همچنیــن ســفالهای آن گونهشناســی شــده و ایــن ســفالها در قالــب  7ریخـ ِـت ســفالی
معرفــی میشــود .پرس ـشهای پژوهــش عبارتنــداز :اتــرک میانــی در حــوزه کــدام فرهنــگ
یــا ســنت ســفالی قــرار میگیــرد؟ عالوهبرایــن ویژگــی ســفالهای عصــر آهــن ایــن حوضــه
چیســت؟ براســاس مطالعــات ســفالی ،اتــرک میانــی در عصــر آهــن جــزو فرهنــگ ســفالی
داهســتان کهــن اســت .داهســتان ،بخــش بیابانــی شــمال دشــت گــرگان اســت کــه امــروزه
در جنوبغــرب ترکمنســتان قــرار دارد .ویژگــی ایــن ســنت ســفالی ،ســفالهای خاکســتری
اســت کــه از ســفال خاکستری-ســیاه البــرز شــرقی عصــر مفــر غ البــرز شــرقی منشــأ گرفتــه
اســت .در کنــار ســنت ســفالی غالــب در حوضــۀ اتــرک میانــی ،ســفالهای نخــودی منقــوش
معــروف بــه یــاز  Iنیــز بــه تعــداد انــدک وجــود دارد کــه نشــان از تبــادالت و برهمکنشهــای
فرهنگــی بــا مردمــان یــاز  Iدارد .در ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود کــه کــه ایــن منطقــه
بهدلیــل همجــواری بــا فرهنــگ یــاز  Iممکــن اســت نقــش مهمــی در شــکلگیری ســنتی
داشــته باشــد کــه بعدهــا بــه فرهنــگ ســیلک  VIمشــهور شــد.
کلیــدواژگان :شمالشــرق ایــران ،عصــر آهــن ،حوضــۀ اتــرک میانــی ،داهســتان کهــن،
یــاز .I

 .Iدکتــرای باستانشناســی ،وزارت
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
کشــور ،تهــران ،ایــران (نویســندۀ مســئول).

mohsendana@gmail.com

 .IIاســتاد گــروه باستانشناســی ،دانشــکدۀ
ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه تربیتمــدرس،
تهــران ،ایــران.
* .ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری «محســن
دانــا» بــا عنــوان «شناســایی و تبییــن محوطههــای
عصــر آهــن در حوضــۀ اتــرک میانــی» ،در
دانشــگاه تربیتمــدرس بــه راهنمایــی «علیرضــا
هژبرینوبــری» اســت.
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مقدمه

ً
مطالعــات عصــر آهــن در ایــران نســبت بــه ســایر دوران تاریخــی نســبتا دیرتــر آغــاز شــد.
درواقــع آغازگــر تمرکــز بــر پژوهــش عصــر آهــن ،کاوشهــای پــروژۀ حســنلو در دهــۀ 1950
م .بــود ( .)Dyson, 1965aحاصــل ایــن پــروژه کــه بــر بخــش کوچکــی از حوضــۀ دریاچــۀ
ارومیــه در شــمالغرب ایــران متمرکــز شــده بــود ،ارائــه گاهنــگاری عصــر آهــن شــمالغرب و
بهدنبــال آن تعمیــم گاهنــگاری آن بــه تمــام ایــران بــود (Young, 1965; 1967; Dyson,
 .)1965bبراســاس فعالیتهــای انجــام شــده در شــمالغرب ایــران ،عصــر آهــن بــه ســه
زیــر دورۀ عصــر آهــن ( Iافــق ســفال خاکســتری غربــی قدیــم) ،عصــر آهــن ( IIافــق ســفال
خاکســتری غربــی جدیــد) و عصــر آهــن ( IIIافــق ســفال نخــودی غربــی جدیــد) تقســیم
شــد .بدیهیســت تعمیــم گاهنــگاری بخــش کوچکــی از ســرزمین پهنــاور ایــران بــه کل آن
درســت نبــود و چالشهــای فراوانــی برانگیخــت (Muscarella, 1974: 79; 1994: 143,
 .)Medvedeskaya, 1980; Kroll, 1994: 163; Haerinck, 1988: 64ایــن درحالــی
ً
بــود کــه عمــا هیــچ اطالعاتــی دربــارۀ عصــر آهــن جنــوب و شــرق ایــران وجــود نداشــت.
بــا حرکــت از شــمالغرب ایــران بهســوی شــرق ،در امتــداد جنــوب البــرز جاییکــه «شــمال
مرکــز ایــران» خوانــده میشــود ،گورســتانهای فراوانــی از عصــر آهــن کاوش شــده اســت
(کامبخشفــرد1386 ،؛ مجیــدزاده1389 ،؛ شــریفی1386 ،؛ ;Vanden Bergh, 1964
 )Ghirshman, 1939کــه شــباهتهای زیــادی بــا آنچــه در شــمالغرب بهدســت آمــده
دارد؛ امــا بــا حرکــت دوبــاره بهســوی شــرق ،آنجــا کــه «البــرز شــرقی» خوانــده میشــود ،شــرایط
متفــاوت اســت .فرهنگهــای عصــر مفــر غ در ایــن منطقــه حــدود  1700پ.م .متــروک شــده
و شــواهد بســیار اندکــی از عصــر آهــن از آن بهدســت آمــده اســت ( .)Cleuziou, 1985آنچــه
کــه در ایــن منطقــه بــه عصــر آهــن منتســب اســت تاریخهایــی بســیار جدیدتر داشــته و نشــانگر
گسســت چندصــد ســاله هســتند .نکتــۀ جالــب توجــهآنجــا اســت کــه بســیاری از پژوهشــگران
بــر ایــن نکتــه همنظرنــد کــه ســفال خاکســتری عصــر آهــن شــمال مرکــز و شــمالغرب ایــران
ریشــه در ســفال خاکستری-ســیاه البــرز شــرقی دارد (& Young, 1967: 22-24; Masson
1
 .)Sarianidi, 1972: 157ســفال عصــر آهــن در البــرز شــرقی در حــوزۀ فرهنگــی «داهســتان
کهــن» قــرار دارد کــه ویژگــی آن ســفالهایی بــا اکثریــت ســفال خاکســتری و درصــد اندکــی
ســفال قرمــز اســت ( .)Kuz'mina, 2007: 379ســفالهای داهســتان کهــن بهجــز ظــروف
آشــپزخانهای ،چر خســاز هســتند .متداولتریــن ریخــت ســفالی ،ظــروف دارای سـهپایه اســت
کــه در کنــار آن فنجانهــا و ســاغرهای لولــهدار نیــز مشــاهده میشــود (Askarov, 1992:
 .)446تمــام محوطههــای فرهنــگ داهســتان کهــن بــرروی خــاک بکــر شــکلگرفتهاند
و همگــی بــدون انتقــال بــه دورۀ بعــدی بهطــور ناگهانــی متــروک شــدهاند (Kohl, 1984:
ُُ
 .)206فرهنــگ داهســتان کهــن فرهنگــی پیوســته و طوالنــی اســت کــه بــه اعتقــاد «لکنــت»
در دورۀ هخامنشــی نیــز ادامــه یافتــه ،ولــی تحتتأثیــر فرهنــگ مــادی جهان هخامنشــی قرار
ً
نگرفتــه اســت ( .)Lecomte, 2005: 465ایــن فرهنــگ تقریبــا در طــی  800ســال ،کمتریــن
تغییــر مــادی را داشــته و بههمیــن دلیــل بــه زیــردوره تقســیم نشــده اســت.
بهســوی شــرق ،در شمالشــرقی ایــران بــا کاوش و بررســی دقیــق محوطههایــی
بهتازگــی گامهایــی بــرای شــناخت عصــر آهــن برداشــته شــده اســت (دانــا1393 ،؛ دانــا و
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هژبــری1393 ،؛ باصفــا1396 ،؛  .)Vahdati, 2016; Rezaei et al., 2018بــر ایناســاس
بهنظــر میرســد بخشهایــی از شمالشــرق ایــران در حــوزۀ فرهنگــی داهســتان کهــن و
بخــش دیگــر در حــوزۀ فرهنگــی یــاز  Iقــرار دارد .فرهنــگ یــاز  ،Iفرهنــگ عصــر آهــن قدیــم
در بخشهــای وســیعی از خراســان بــزرگ ،در کشــورهای ایــران ،ترکمنســتان و افغانســتان
اســت .نــام ایــن فرهنــگ برگرفتــه از کاوش یــاز تپــه ( ،)Yaz Depeمحوطــه دارای ایــن
فرهنــگ در دلتــای رود مرغــاب اســت کــه بهوســیلۀ ُ
«ماســن» انجــام شــد .او ایــن محوطــۀ
تــکدورهای را بــه ســه زیــردورۀ یــاز  ،Iیــاز  IIو یــاز  IIIتقســیم کــرد کــه تمــام دورۀ عصــر
آهــن را شــامل میشــود .پــس از پایــان دورۀ یــاز  ،IIIیازتپــه متــروک شــد .مشــخصۀ دورۀ
یــاز Iســفالهای دستســاز منقــوش بــا طر حهــای هندســی و محوطههــای بــارودار
ســاخته شــده بــر یــک ســکوی بلنــد خشــتی اســت ( .)Masson, 1959بیشــتر محوطههــای
ایــن دوره بــرروی خــاک بکــر شــکلگرفت ه و گسســت آشــکاری بیــن آن و دورۀ پیــش از
آن در تمــام محوطههــای کاوششــده مشــاهده گردیــده اســت (.)Genito, 1998: 90
بــه اینترتیــب ،ســفالهای دستســاز نخــودی منقــوش یــاز  Iبهراحتــی از ســفالهای
خاکســتری داهســتان کهــن متمایــز اســت.
پیــش از ایــن «بیشــونه» و «وحدتــی» براســاس بازدیدهــای گــذرا تــاش کردنــد تــا
مرزهــای فرهنگــی را در بخشــی از شمالشــرق ایران ترســیم کننــد (Biscione & Vahdati,
 .)2012; Vahdati, 2018در اینجــا قصــد داریــم بــا اتــکا بــر مطالعــۀ دقیــق محوطههــای
حوضــۀ اتــرک میانــی کــه امــروزه در اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد ،بــه تحلیــل دقیقتــر
فرهنگهــای منطقــه پرداختــه شــود (تصویــر .)1
پرسـشها و فرضیــات پژوهــش :پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه ایــن پرسـشها
پاســخ دهــد؛ اتــرک میانــی در حــوزۀ کــدام فرهنــگ یــا ســنت ســفالی قــرار میگیــرد؟

شــکل  .1نقشــه تقســیمات کشــوری (نگارندگان،
.)1398
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عالوهبرایــن ،ویژگــی ســفالهای عصــر آهــن ایــن حوضــه چیســت؟ اتــرک میانــی بخشــی
ً
از حوضــۀ اتــرک اســت کــه عمدتــا کوهســتانی اســت و دش ـتهای میانکوهــی کوچکــی را
دربــر میگیــرد .از مهمتریــن ایــن دش ـتها میتــوان بــه دشــت بجنــورد و دشــت ســملقان
اشــاره کــرد .ایــن منطقــۀ کوهســتانی حدفاصــل البــرز شــرقی بــا مناطــق داخلیتــر خراســان
اســت .بههمیــن دلیــل آبوهــوای آن چیــزی میــان آبوهــوای خشــک و ســرد خراســان و
مرطــوب و معتــدل دشــت گــرگان اســت (تصویــر .)2

شــکل  .2محــدودۀ حوضــۀ اتــرک میانــی
(نگارنــدگان.)1398 ،

روش پژوهــش :ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی ،از مطالعــه و پژوهــش
بــرروی ســفالهای عصــر آهــن اتــرک میانــی از اطالعــات حاصــل از بررســیهای
باستانشــناختی حوضــۀ اتــرک میانــی اســتفاده شــده اســت (گاراژیــان1386 ،؛ میرزایــی،
1387؛ عطایــی1388 ،؛ زار ع1390 ،؛ رجبــی .)1392 ،بــا تحلیــل دوبــارۀ مــواد فرهنگــی
بهدســت آمــده از بررســیهای مذکــور 61 ،محوطــۀ عصــر آهــن در حوضــۀ اتــرک میانــی
شناســایی گردیــد( 2تصویــر  .)3بدینترتیــب ،ایــن مقالــه میکوشــد بــا بررســی دقیــق
محوطههــای مذکــور تصویــری از عصــر آهــن شمالشــرق ایــران در قالــب حوضــۀ اتــرک
میانــی ارائــه دهــد.

محوطههای عصر آهن حوضۀ اترک میانی

در بررســی محوطههــای عصــر آهــن حوضــۀ اتــرک میانــی تنهــا داده در دســترس ســفال بــود.
ســفالهای بهدســت آمــده از پیمایــش ســطحی محوطههــا در  3طیــف عمــدۀ نخــودی،
قرمــز و خاکســتری طبقهبنــدی میشــوند .ســاخت ســفال خاکســتری در منطقــه از عصــر
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مفــر غ ســابقه دارد (عســکرپور .)1388 ،ســنت ســاخت ســفال خاکســتری عصــر آهــن در
اصــل ادامــۀ ســنت ســفالگری عصــر مفــر غ اســت .محوطههــای اندکــی در منطقــه براســاس
شــواهد ســطحی توالــی عصــر مفــر غ بــه آهــن را دارنــد .محوطــۀ تختــه ســیر ()IAMA49
بهنظــر بررسـیکننده (رجبــی )1392 ،و نگارنــدگان یکــی از کلیدیتریــن محوطههــا بــرای
شــناخت عصــر مفــر غ و آهــن منطقــه اســت .بهنظــر میرســد در ایــن محوطــه بتــوان توالــی
مفــر غ بــه آهــن را بهدســت آورد .چندیــن محوطــه نیــز وجــود دارنــد کــه بــا وجــود ســفالهای
خاکســتری ســطحی نمیتــوان آنهــا را بــه عصــر مفــر غ یــا آهــن نســبت داد؛ چرا کــه ایــن
قطعههــا یــا بدنــه بــوده یــا هیــچ شــاخصهای ندارنــد تــا بتــوان آنهــا را بــه یکــی از دو دوره
نســبت داد .یکــی از ویژگیهــای مهــم ســفالهای عصــر آهــن حوضــۀ اتــرک میانــی کــم
بــودن تنــوع ریخــت و گونههــای ســفالی و همچنیــن ســاده بــودن لبــۀ ظــروف اســت .ایــن
مهــم در کاوشهــای منطقــه ،در کاوش گســتردۀ تپــه بیمارســتان (( )IAMA37دانــا و
هژبرینوبــری )1396 ،و الیهنــگاری تپــه ریــوی (،)IAMA34ا ()Jafari et al., 2016
نیــز آشــکار اســت؛ در صورتیکــه در کاوش محوطههــای مناطقــی چــون شــمال مرکــز ایــران
در گورســتان قیطریــه (کامبخشفــرد ،)1386 ،گورســتان ســیلک ()Ghirshman, 1939
و محوطــۀ اســتقراری قلیدرویــش (ســرلک )1390 ،تنــوع ریخــت ظــروف بهقــدری زیــاد
اســت کــه بههیــچ عنــوان بــا محوطههــای عصــر آهــن اتــرک میانــی قابلمقایســه نیســت.
ســفالهای شــاخص عصــر آهــن منطقــه انــدک هســتند .ایــن ســفالها را بهطورکلــی
میتــوان براســاس ریخــت بــه  7نــوع تقســیم کــرد.
نــوع نخســت (الــف) ،کاســههای دارای ســهپایه هســتند .ایــن کاســهها در ســه
نــوع (رنــگ) خاکســتری ،نخــودی و قرمــز بــوده و از  27محوطــۀ اتــرک میانــی بهدســت
آمدهانــد .ایــن ریخــت ســفالی بهصــورت کاســۀ دهانهبــازی اســت کــه ســه عــدد پایــۀ
مخروطــی شــکل ُ
توپــر از قســمت لبــۀ ظــرف بــه آن چســبانده شــده اســت .بــرای اتصــال
بهتــر ،محــدودۀ مــورد نظــر روی ســطح بیرونــی ســفال را خراشــیدهاند تــا قطعــۀ مخروطــی
کــه بهعنــوان پایــه بــه ظــرف متصــل میشــود بــا آن چفتوگیــر پیــدا کنــد .شــکل پایــه
ً
تقریبــا در تمــام محوطههایــی کــه ایــن ریخــت بهدســت آمــده یکســان اســت ،فقــط تفــاوت
اندکــی در طــول آنهــا وجــود دارد (شــکل  .)4مشــابه ایــن ریخــت در شــمالغرب و شــمال
مرکــز ایــران از محوطههــای مســکونی و گورســتان بهدســت آمــده اســت ،ولــی برخــاف
ریختهــای شمالشــرق ایــران ،پایههــا در پاییــن و یــا نیمــۀ ظــرف بــه آن متصــل شــدهاند.
ً
برخــی از ایــن پایههــا توخالــی بــوده و یــا انتهــای آن بهصــورت پــای حیــوان (احتمــاال گاو)
ســاخته شــده اســت .چنیــن ترکیبــی از محوطههــای دینخــا (Muscurella, 1974: Fig.
 ،)44: 894خورویــن ( ،)Vanden Bergh, 1964: pl. XXII-XXIVجیرانتپــۀ ازبکــی
(مجیــدزاده :1389 ،لــوح  :31شــمارۀ  5-1و  ،)7میالجــرد (فهیمــی :1387 ،تصویــر ،)10
ســیلک الــف ( ،)Ghirshman, 1939: Pl. XXXVII-s. 430,قلیدرویــش (ســرلک،
 ،)491 :1390قیطریــه (کامبخشفــرد 153 :1386 ،و  ،)156گنــداب (شــریفی:1386 ،
 )234و تپــه حصــار (روســتایی و کوهیگیلــوان :1386 ،شــکل  )6 :9بهدســت آمــده
اســت« .دانتــی» کاســههای ســهپایهدار را تطــور کاســه بــا زائــدۀ کرمیشــکل (Worm
 )Bowlمیدانــد .بــه اینصــورت کــه نخســت در زیــر ایــن کاس ـهها ســه زائــدۀ دکمهشــکل
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شــکل  .3گزیــدهای از ســفالهای ریخــت نــوع
الــف در حوضــۀ ا تــرک میانــی (A: IAMA20,
،)B: IAMA38, C: IAMA37, D: IAMA26
(نگارنــدگان.)1398 ،

اضافــه میشــود و ســپس بــه تقلیــد از سـهپایههای مس/مفــر غ بــه سـهپایه ســفالی تبدیــل
میشــود ()Danti, 2013a: 302؛ ولــی ترکیــب کاســههای پایــهدار در شمالشــرق ایــران
متفــاوت اســت .بهنظــر میرســد نوعــی اســتاندارد در ســاخت ایــن ریخــت در شمالشــرق
ایــران وجــود دارد .در ایــن ترکیــب پایههــا از نزدیــک لبــه آغــاز شــده و برخــاف نمونههــای
ً
شــمال مرکــز و غــرب ایــران هســتند کــه کامــا از زیــر کــف یــا نزدیــک بــه کــف ظــرف آغــاز
میشــوند .ایــن ریخــت هــم از بافتارهــای مســکونی و هــم گورســتان بهدســت آمــده اســت.
دو نمونــه از آن بــا انــدازۀ متفــاوت در گــور شــمارۀ  13تپــه بیمارســتان و نمونههــای دیگــری
در الیهنــگاری محوطــۀ ریــوی الــف کشــف شــد .ایــن ریخــت یکــی از شــاخصههای مــادی
فرهنــگ داهســتان کهــن اســت ( .)Askarov, 1992: 446در اینجــا الزم اســت تأ کیــد شــود
فرهنــگ داهســتان کهــن ،فرهنــگ مــادی همگنــی دارد کــه در طــی دوران طوالنــی حــدود
 800ســال خــود ،تغییــر چندانــی در ریخــت ســفال نداشــته اســت ()Lecomte, 2005: 465
و عالوهبــر آن تمــام پژوهشــگران بــر منشــأ البــرز شــرقی داشــتن ایــن فرهنــگ همداســتانند
( .)Massom & Sarianidi, 1972ایــن چنــد نکتــه نشــان میدهنــد پــس از شــکلگیری
ً
فرهنــگ داهســتان کهــن ،تغییــرات هرچنــد انــدک آن کامــا درونــزا بــوده و درنتیجــه منشــأ
کاســههای ســهپایهدار را نمیتــوان بــه شــمالغرب یــا شــمال مرکــز ایــران نســبت داد.
نزدیکتریــن محوطــۀ کاوش شــدۀ عصــر آهــن بــه خــط مســتقیم حــدود  280کیلومتــر بــا
محوطههــای کاوش شــدۀ عصــر آهــن اتــرک میانــی ،تپــه ریــوی و تپــه بیمارســتان ،فاصلــه
دارد .ایــن محوطــه «تپــه حصــار دامغــان» اســت کــه بــه تازگــی شــواهدی از عصــر آهــن در
آن بهدســت آمــده کــه بــه اوایــل هــزارۀ نخســت پیشازمیــاد تاریخگــذاری شــده اســت
(روســتایی و کوهیگیلــوان .)71 :1386 ،تنهــا ســفال ســهپایهدار کشــف شــده از ایــن
محوطــه شــباهت زیــادی بــه نمونههــای قیطریــه داشــته (کامبخشفــرد،156 :1386 ،
شــمارۀ  ،)183ولــی هیــچ شــباهتی بــه نمونههــای حوضــۀ اتــرک میانــی نــدارد؛ بنابرایــن
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بــا دادههــای موجــود نمیتــوان منشــأ کاس ـههای س ـهپایهدار شــمال مرکــز و شــمالغرب
ایــران را فرهنــگ داهســتان کهــن دانســت .درنتیجــه ،محتاطانهتــر آن اســت کــه تــا کاوش
محوط ـهای بیــن شــمال مرکــز ایــران و حوضــۀ اتــرک میانــی وجــود ســفالهای س ـهپایهدار
متفــاوت در ایــن دو منطقــه را بــه عوامــل درونــزا نســبت دهیــم.
ســفال نــوع دوم (ریخــت ب) ،کاســههای بــا لبــۀ ســادۀ متمایــل بــه درون اســت
کــه از شــاخصههای فرهنــگ داهســتان کهــن بهشــمار مــیرود .تنــوع ایــن کاســهها در
ً
انــدازه و شــکل لبــه نســبتا زیــاد اســت و نمونههــای آن از  18محوطــۀ حوضــۀ اتــرک میانــی
بهدســت آمــده اســت (شــکل  .)5مشــابه ایــن ریخــت از محوطههــای شــمالغرب کمیــاب
اســت؛ فقــط یــک نمونــه مشــابه از اتــاق جنوبــی در ســاختمان ســوختۀ  Vحســنلو متعلــق
بــه دورۀ ب - 4پ )Danti, 2013a: Fig. 4.58: B( 4و یــک نمونــه از زنــدان ســلیمان
( )Thomalsky, 2005: Abb. 4:3بهدســت آمــده اســت؛ امــا در شــمال مرکــزی ایــران
نمونههــا بیشــترند ،از جیرانتپــۀ ازبکــی (مجیــدزاده :1389 ،لــوح  ،9-8 ،5-3 :31لــوح
 )13 ،8 ،6 :32و از قیطریــه (کامبخشفــرد ،153 :1386 ،شــمارۀ  )1648 ،308کشــف
شــدهاند .بــا توجــه بــه تاریخگــذاری فرهنــگ داهســتان کهــن و همچنیــن تنــوع فــراوان
ایــن ریخــت بهنظــر میرســد منشــأ چنیــن ریختــی را فرهنــگ داهســتان کهــن بدانیــم؛
هرچنــد تعییــن دقیــق جزئیــات ایــن ریخــت بــه دورههــا یــا زیردورههــای زمانــی از روی یــک
بررســی ،غیرممکــن اســت .شــواهد بهدســت آمــده از شــمال مرکــزی ایــران و شــمالغرب
ایــران ،نشــانگر اشــاعه و یــا برهمکنشهــای فرهنگــی بــا منشــأ فرهنــگ داهســتان کهــن
اســت .کمشــدن تعــداد ایــن ریخــت بهســوی غــرب تأییــدی بــر ایــن مدعــا اســت.

شــکل  .4گزیــدهای از ســفالهای ریخــت
نــوع ب در حوضــه ا تــرک میانــی (A: IAMA37,

B: IAMA17, C:IAMA22, D: IAMA03, E:
( ،)IAMA12, F: IAMA27نگارنــدگان.)1398 ،

ســفال نــوع ســوم (ریخــت پ) ،ســبوهای دســتهدار هســتند کــه در ادبیــات
باستانشناســی بــا نــام «پــارچ» نیــز شــناخته میشــوند .ایــن نــوع ریخــت از  3محوطــۀ
عصــر آهنــی حوضــۀ اتــرک میانــی بهدســت آمــده اســت (شــکل  .)6ایــن ریخــت در بیشــتر
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شــکل  .5گزیــدهای از ســفالهای ریخــت نــوع پ
در حوضــۀ ا تــرک میانــی (A & C: IAMA37, B:
( ،)IAMA38, D: IAMA20نگارندگان.)1398 ،

محوطههــای عصــر آهــن شناســایی شــده و از نظــر شــکل ،شــامل طیــف گوناگونــی اســت
کــه در جزئیــات بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ ایــن تفــاوت در زاویــۀ لبــه ،ارتفــاع لبــه ،زاویــۀ شــکم
ظــرف و نــوع کــف آن اســت .ایــن ریخــت بهطورکلــی از عصــر مفــر غ میانــی تــا اوایــل عصــر
آهــن  IIدر شــمالغرب ایــران تاریخگــذاری شــده اســت (.)Danti, 2013a: Fig. 4.62
ســفال نــوع چهــارم (ریخــت ت) ،ســبوهای گــردندار اســت کــه در بررســیهای
باستانشــناختی انجــام شــده از ســطح محوطههــا نمونهبــرداری شــده و شــواهدی از
وجــود دســته بــر بدنــه ندارنــد (شــکل  .)7ایــن نــوع ریخــت از  7محوطــۀ حوضــۀ اتــرک
میانــی بهدســت آمــده اســت .ایــن نــوع ریخــت ،شــباهتهای فراوانــی بــا نــوع ریخــت
پیشــین دارد؛ البتــه آنچــه باعــث شــده ایــن ریخــت را نوعــی مجــزا از ریخــت پیشــین
بهحســاب آورد ایــن اســت کــه بهدرســتی مشــخص نیســت ایــن ظــروف دســتهدار بودنــد
یــا خیــر! دس ـتکم بــرروی قطعــه ســفالهایی کــه از بررســی ســطحی محوطههــا بهدســت
آمدهانــد شــواهدی از دســته وجــود نداشــت؛ بــه اینترتیــب نمیتــوان دربــارۀ تاریخگــذاری
دقیــق ایــن نــوع ریخــت اظهــار نظــر کــرد ،ولــی بــا توجــه بــه شــباهت کلــی بــا ریخت پیشــین،
همــان تاریخگــذاری بــرای آن پیشــنهاد میکنــد.
ســفال نــوع پنجــم (ریخــت ث) ،کاســههایی بــا دســته حلقــهای افقــی چســبیده
بــه لبــه هســتند کــه بــه رنگهــای خاکســتری ،نخــودی و قرمــز از  12محوطــۀ حوضــۀ
اتــرک میانــی بهدســت آمدهانــد (شــکل  .)8چنیــن ترکیــب دســته و ظــرف از هیچکــدام از
ً
محوطههــای عصــر آهــن  Iگــزارش نشــده اســت و ظاهــرا ســاخت آنهــا در شــمال مرکــزی
ایــران ،غــرب و شــمالغرب ایــران از اواخــر عصــر آهــن  IIآغــاز و در عصــر آهــن  IIIبهعنــوان
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شــکل  .6گزیــدهای از ســفالهای ریخــت
نــوع ت در حوضــۀ ا تــرک میانــی (A: IAMA37,

B: IAMA02, C:IAMA06, D: IAMA16, E:
( ،)IAMA07, F: IAMA49نگارنــدگان.)1398 ،

یکــی از شــاخصههای ایــن دوره مطــرح میشــود .ایــن ترکیــب دســتهها از تمــام  14گــوری
کــه «واندنبــرگ» در خورویــن کاوش کــرده ( ،)Vanden Bergh, 1964از جیرانتپــۀ ازبکــی
(مجیــدزاده :1389 ،لــوح  )12 ،9-8 :31و تپــه ســگزآباد (عزیزیخرانقــی و ناصــری،
 :1391طــرح  )8075 :2بهدســت آمــده اســت .در فرهنــگ یــاز  Iایــن ترکیــب دســته کمیــاب
اســت ولــی بــا اینوجــود ،ایــن ترکیــب دســته از کاوشهــای جیرانتپــۀ اســفراین (Vahdati,
 ،)2016: Fig. 4: Hدر محوطۀ شمارۀ  999دلتای مرغاب (Bonora & Vidale, 2008:
ُُ
 )Fig. 11.11: 1و الــغ تپــه ( )Bendezu-Sarmiento & Lhuillier, 2011: 242هــر دو
در ترکمنســتان گــزارش شــده کــه بــه یــاز  Iمتعلــق هســتند .نمونــۀ جیرانتپــه منقــوش و
ُ
نمونــۀ محوطــۀ شــمارۀ  999دلتــای مرغــاب و الغتپــه ســاده هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه
تاریخگــذاری یــاز  Iقدیمیتــر از عصــر آهــن  IIو  IIIایــران اســت ،بدیهــی ســت چنیــن
بیانگاریــم کــه وجــود چنیــن ترکیــب دســته و لبــه در فرهنــگ ســفال خاکســتری شــمال
مرکــزی ایــران و شــمالغرب ایــران از فرهنــگ یــاز  Iسرچشــمه گرفتــه اســت .ایــن نکتــه کــه
ً
چنیــن دســتههایی در عصــر آهــن  IIIدر ایــران کامــا فرا گیــر میشــوند (بهعنــوان مثــال،
در گیــان ،Negahban, 1996: Fig. 27: 603 :در شــمال مرکــزی ایــرانMalekzadeh :
 ،et al., 2014: Pl. 12: 9-11,12در غــرب ایــرانGoff, 1968: Fig. 10:12-14, 1970, :
 )Fig. 10: 4-5بــر جدیدتــر بــودن ایــن ترکیــب دســته و لبــه در بخشهــای غربــی فــات
ایــران ّ
صحــه میگــذارد.
ســفال نــوع ششــم (ریخــت ج) ،ظــروف لولــهدار هســتند کــه بــه رنگهــای
خاکســتری ،نخــودی و قرمــز از  6محوطــۀ حوضــۀ اتــرک میانــی بهدســت آمدهانــد .ایــن
ً
لولههــا ،یــا بهصــورت منقــاری و نســبتا بلنــد و یــا ناودانــی و کوتــاه هســتند (شــکل .)9
ی ســیاه عصــر مفــر غ البــرز شــرقی ظــروف لولـهدار یــا بهصــورت
در فرهنــگ ســفال خاکســتر 
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ناودانــی بــوده و بــه لبــۀ ظــرف متصــل میشــوند و یــا بهصــورت اســتوانهای در قســمت
شــکم یــا شــانۀ ظــرف قــرار دارد .برخــی از ایــن لولههــای اســتوانهای در قســمت باالیــی
بریــده شــدهاند؛ بهطوریکــه در قســمت انتهــای آنهــا حالــت ناودانــی روبــاز دارد (شــکل
 .)8لولههایــی اینچنیــن کــه از حصــار ب 3آغــاز شــده و در حصــار پ 3نیــز همچنــان
تولیــد میشــوند ،بهطورکلــی شــبیه پرنــد ه هســتند .همانگونــه کــه «کلوزیــو» (Cleuziou,
 )1985: 240و «دانتــی» ( )Danti, 2013a: 197تأ کیــد کردهانــد ،منشــأ ســفالهای
لولــهدار منقاریشــکل بــدون پــل ممکــن اســت منطقــۀ داهســتان باشــد« .نقشــینه» در
پژوهشــی بــرروی ظــروف لول ـهدار عصــر آهــن نشــان میدهــد کــه در عصــر آهــن ســبکها
و تنــوع در ریخــت ظــروف لول ـهدار در شــمال مرکــزی ایــران و شــمال ایــران بســیار بیشــتر

شــکل  .7گزیــدهای از ســفالهای ریخــت نوع ث در
حوضــۀ ا تــرک میانــی (A: IAMA15, B: IAMA31,
( ،)C: IAMA37, D: IAMA38نگارنــدگان،
.)1398

شــکل  .8گزیــدهای از ســفالهای ریخــت نــوع

ج در حوضــۀ ا تــرک میانــی (A-B: IAMA37,
C: IAMA29, D: IAMA38, E: IAMA09, F:
( ،)IAMA20نگارنــدگان.)1398 ،
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شــکل  .9گزیــدهای از ســفالهای ریخــت چ در
حوضــۀ ا تــرک میانــی (A: IAMA24, B: IAMA37,
( ،)C: IAMA38, D: IAMA07نگارنــدگان،
. )1398

از شــمالغرب ایــران اســت (نقشــینه .)40 :1383 ،بــر ایناســاس میتــوان انتشــار ایــن
ریخــت ســفالی از شــرق بــه غــرب را تأییــد کــرد؛ هرچنــد نمیتــوان از تأثیــر منطقــۀ قفقــاز بــر
ســفالهای لولـهدار منطقــۀ شــمالغرب ( )Danti, 2013a: 197نیــز چشمپوشــی نمــود .از
ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه ســفالهای لول ـهدار منقــاری شــکل فقــط از گورســتانها
بهدســت آمــده (نقشــینه ،)41 :1383 ،میتــوان محوطههایــی کــه در حوضــۀ اتــرک
دارای ایــن ســفال هســتند را گورســتان دانســت .تپــه بیمارســتان آشــخانه ( )IAMA37از
محوطههایــی اســت کــه در کاوش آن ظــروف لولـهدار بهدســت آمــده و همانگونــه کــه آمــد
یــک گورســتان اســت .محوطههــای  IAMA07 ،IAMA09 ،IAMA20 ،IAMA29و
 IAMA38محوطههایــی هســتند کــه از آنهــا ســفال لولـهدار شناســایی شــده اســت .تمــام
ایــن محوطههــا بــرروی تپهماهورهــا قــرار دارنــد و پیشــنهاد میشــود کــه ایــن محوطههــا
نیــز گورســتان باشــند .در همینراســتا ،خاطرنشــان میگــردد کــه از کاوشهــای تپــه ریــوی
کــه یــک محوطــۀ اســتقراری اســت تاکنــون هیــچ ســفال لولـهداری بهدســت نیامــده اســت.
ســفال نــوع هفتــم (ریخــت چ) ،برخــاف ســایر نــوع ســفالها ،نــه براســاس نــوع
ریخــت ســفالی ،بلکــه براســاس گونــۀ ســفالی طبقهبنــدی شــده اســت .ایــن گونــۀ ســفالی،
ســفالهای طیــف نخــودی یــاز  Iاســت کــه ممکــن اســت منقــوش و یــا ســاده باشــند (شــکل
 .)10یکــی از ویژگیهــای ایــن ســفالها خمیرمایــۀ آنهــا اســت کــه از خــرده ســفال تشــکیل
شــده اســت؛ البتــه ایــن نــوع خمیرمایــه در تمــام ســفالهای ایــن گونــه وجــود نــدارد .ایــن
گونــۀ ســفالی از  14محوطــۀ حوضــۀ اتــرک میانــی بهدســت آمــده اســت .محوطههایــی
کــه ایــن گونــۀ ســفالی از آنهــا بهدســت آمــده از نظــر مکانــی الگــوی معنــاداری را نشــان
نمیدهنــد .ایــن ســفالها بهطورکلــی در محــدودۀ اتــرک میانــی انــدک هســتند و در تمــام
محوطههــا انگشتشــمار بهدســت آمدهانــد .ایــن درحالیســت کــه ایــن محوطههــا دارای
ســفالهای شــاخص فرهنــگ داهســتان کهــن هســتند؛ بهعنــوان مثــال ،از کاوشهــای
تپــه ریــوی ،تپــه بیمارســتان و تپــه کالتــه مســتوفی ،فقــط یــک قطعــه ســفال منقــوش
ً
بهدســت آمــد .از ســوی دیگــر ،ســفالهای یــاز  Iعمدتــا ســاخت خشــن و خمیرمایــۀ خــرده
ســفال داشــته و رنــگ ســطح بیرونــی آنهــا در طیــف نخــودی تــا قرمــز بســیار روشــن
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کد محوطۀ

نام محوطه

X

Y

گونۀ سفالی

IAMA01

تپه سفالگر

558756

4145849

ب

IAMA02

محوطۀ سربند قوردانلو

529443

4164850

ت

IAMA03

تپه خزینه

524140

4231987

ب

IAMA04

دوژ تپه

509602

4191089

الف

IAMA05

محوطۀ گورکن

528167

4191933

الف

IAMA06

غریب تپه

513853

4176394

الف -ت

IAMA07

تپه آغمزار

496604

4191669

ت -چ

IAMA08

تپه منبع آب

493299

4172801

الف

IAMA09

تپه زمین تیموری

484099

4173660

ج

IAMA10

تپه مینجاقلی

481861

4173153

ب

IAMA11

تپه راجی

562926

4172576

ب

IAMA12

محوطۀ میدان

550727

4193806

ب

IAMA13

تپه میانزو

528457

4194575

چ

IAMA14

محوطۀ بیدهخانه

563047

4187576

ث

IAMA15

تپه بین کمر 1

527173

4182437

ث

IAMA16

تپه بین کمر 2

509661

4182275

الف -ب -ت  -ث

IAMA17

تپه بین کمر 3

514236

4181511

الف -ب

IAMA18

محوطۀ قرهلوکه

511979

4186253

الف  -ب

IAMA19

تپه دوقری

507254

4170381

الف

IAMA20

تپه قنبرعلی

502752

4138684

الف -پ -ج  -چ

IAMA21

محوطۀ گبران

504071

4167650

سایر

IAMA22

تپه رشانلو

501850

4139167

ب

IAMA23

تپه گومان

490958

4189978

ب

IAMA24

محوطۀ خُم

478079

4143097

الف -ث -چ

IAMA25

تپه دیدهبانی

477834

4143758

چ

IAMA26

تپه قبرستان ترکمنها

475175

4145198

الف  -ث

IAMA27

تپه مُلکان 1

489718

4175033

ب

IAMA28

تپه مُلکان 2

479967

4171815

ت

IAMA29

تپه قراولخانه

513467

4158303

الف  -ج

IAMA30

تپه رستم 1

488369

4156470

ب
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IAMA31

تپه رستم 2

488369

4156470

ث

IAMA32

تپه رستم 3

487976

4156760

الف

IAMA33

تپه الفی

506637

4170745

الف

IAMA34

تپه ریوی

489551

4158699

الف – ب – ت – ث  -چ

IAMA35

تپه کهنه معصومزاده

491906

4159005

الف

IAMA36

تپه مامه

492568

4159220

الف  -ت

IAMA37

تپه بیمارستان

493646

4157462

الف -ب -پ -ت -ث -ج -چ

IAMA38

تپه بروسکی

493645

4156045

الف -پ -ث -ج -چ

IAMA39

تپه گلور

503452

4173055

الف  -ث

IAMA40

تپه غالمعلی

499681

4160604

الف

IAMA41

تپه نوروز

505930

4166461

الف

IAMA42

تپه قرهکمان

500907

4165473

ب

IAMA43

محوطۀ بیبی صنم

526792

4127289

سایر

IAMA44

محوطۀ قلعه برفان

549960

4127451

الف

IAMA45

محوطۀ ارکان

515350

4141272

سایر

IAMA46

تپه کالته مستوفی

523413

4148625

الف – ب – ت – ث  -چ

IAMA47

تپه ینگهقلعه غربی

531854

4145771

ب–ت

IAMA48

تپه ینگهقلعه شرقی

532092

4145947

ب

IAMA49

محوطۀ تخته سیر

518571

4152958

ت-چ

IAMA50

گورستان دهانه قشالق

509097

4150838

الف  -چ

IAMA51

غالمرضا تپه

508011

4154462

ت

IAMA52

محوطۀ قبرستان کهنهقلعه

508831

4180425

الف

IAMA53

محوطۀ گلور

525262

4183571

الف

IAMA54

تپه کیکانلو

507802

4182273

ث

IAMA55

ترکی تپه

523211

4182332

الف – ب  -ت

IAMA56

تپه داشلی

538842

4169862

سایر

IAMA57

تپه گوگدره

468506

4190774

الف

IAMA58

محوطۀ اسفروج

499309

4201169

چ

IAMA59

محوطۀ فرهدین

487168

4198750

پ

IAMA60

تپه داشاد

513127

4163231

چ

IAMA61

تپه سنگر

443423

4184003

ب
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اســت .ســفالهای یــاز  Iدر مناطــق همجــوار اتــرک میانــی در شــمال کپ ـهداغ (Bendezu-

 ،)Sarmiento & Lhuillier, 2011اتــرک باالیــی ( )Venco Ricciardi, 1980و جنــوب
رشــتهکوه آالداغ شــاهجهان ( )Vahdati, 2016; 2018دستســاز و خشــن هســتند ،ولــی
ســفالهای یــاز  Iاتــرک میانــی چــه ســاده و دارای خمیرمایــۀ خــرده ســفال بــوده و چــه
منقــوش ،ســاخت متوســط و گاه ظریفــی دارنــد؛ بهطوریکــه تشــخیص قطعــه ســفالهای
ســادۀ یــاز  Iاز دیگــر ســفالهای طیــف نخــودی امکانپذیــر نیســت.
از نــکات بســیار قابلتوجــه 2 ،قطعــه ســفال اســت کــه از  IAMA24و IAMA07
بهدســت آمدهانــد .از محوطــۀ نخســت ،یــک کاســۀ دهانهبــاز نخــودی بــا دســتۀ حلقـهای
افقــی چســبیده بــه لبــه بهدســت آمــد کــه بــرروی بدنــه نقوشــی بهشــکل ضربــدر دارد (شــکل
 .)A :9ایــن ســفال از نــوع یــاز  Iاســت .دربــارۀ ترکیــب دســته حلق ـهای افقــی چســبیده بــه
لبــه در مبحــث ریخــت «پ» بهطــور مفصــل پرداختــه شــد؛ بنابرایــن نمونــۀ محوطــۀ
ُ
 IAMA24را نیــز بایــد در کنــار محوطــۀ شــمارۀ  999دلتــای مرغــاب ،الغتپــه و جیرانتپــه
قــرار داد .نمونــۀ دوم از  IAMA07یــک لولــۀ منقاریشــکل نخــودی منقــوش اســت کــه
خطوطــی مــواج بــه رنــگ قهــوهای در زیــر لبــۀ لولــه دارد (شــکل  .)D :9همانگونــه کــه
در بحــث ریخــت «ت» آمــد ،منشــأ لولههــای منقــاری را بایــد شمالشــرق ایــران دانســت؛
ایــن نمونــۀ منحصربهفــرد ،تزئیــن فرهنــگ یــاز  Iرا بــرروی یــک ریخــت مختــص بــه ســفال
خاکســتری نشــان میدهــد .ایــن نمونــه بهجــز ایــن محوطــه و جیرانتپــه در حوضــۀ
کالشــور ( )Vahdati, 2018: Fig. 10هیــچ مــورد مشــابهی در خراســان بــزرگ ،آســیای
مرکــزی و البــرز شــرقی نــدارد؛ ولــی ایــن ترکیــب شــباهت فراوانــی بــا نمونههــای محوطــۀ
گورســتان ب ســیلک (ســیلک  )VIدارد کــه بیــش از  600کیلومتــر از یکدیگــر فاصلــه دارنــد.
بهصــورت ســاده ،وجــود ایــن ســفال را بایــد بــه انتشــار آن از محــدودۀ شــمال مرکــزی ایــران
و بهطــور ویــژه دشــت کاشــان تفســیر کــرد .نکتــۀ قابلتوجهــی کــه دربــارۀ ســفال منقــوش
ســیلک  VIوجــود دارد ایــن اســت کــه بهجــز گورســتان ب ســیلک و غالمتپــۀ جعفرآبــاد
(گلمحمــدی و همــکاران )1393 ،در کاشــان و گورســتان صــرم در نزدیکــی قــم (ســرلک،
 )1382ایــن گونــۀ ســفالی از محوطــۀ دیگــری بهدســت نیامــده اســت؛ هرچنــد «گیرشــمن»
یــک ظــرف مشــابه ســفالهای ســیلک  VIدر شــوش کشــف کــرد (Ghirshman, 1952:
 )17, Fig. 21ولــی از محوطــۀ دیگــری حتــی در گورســتانهای بــزرگ اطــراف تهــران
(چــون :قیطریــه ،پیشــوا و خورویــن) نیــز چنیــن ســفالهایی بهدســت نیامــده اســت.
ســیلک  VIرا گیرشــمن ،نخســت بــه  1100-1200پ.م)Ghirshman, 1939: 245( .
و ســپس بــه  1000پ.م .تاریخگــذاری کــرد (« .)Ghirshman, 1964: 280مدودســکایا»
آنرا بــه ســدۀ  8پ.م )Medvedeskaya, 1983( .و «ملکــزاده» بــه میانــۀ ســدۀ  8پ.م.
( )20 :1381تاریخگــذاری میکننــد« .دایســون» عالوهبــر تاریخگــذاری ســیلک  VIبــه
حــدود  700پ.م .آنرا جزئــی از ســنت ســفال مثلثــی ( )Triangle Wareقلمــداد میکنــد
( .)Dyson, 1965: 200-201, Pl. XLIگیرشــمن مردمــان گورســتان ب ســیلک را اقــوام
ایرانــی میدانــد (گیرشــمن .)106 :1389 ،جالــب اینجاســت کــه ســایر پژوهشــگران بــا
ایرانــی بــودن ایــن تــازهواردان همداســتاناند ( .)Vanden Bergh, 1959: 133ولــی
تاکنــون هیــچ محوط ـهای در منطقــۀ قفقــاز و بهدنبــال آن در شــمالغرب ایــران مشــابه
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ســفالهای ســیلک  VIشناســایی نشــده اســت .پرســش مهمــی کــه در اینجــا شــکلمیگیرد
ایــن اســت کــه منشــأ ایــن فرهنــگ کجاســت؟ چرا کــه ایــن فرهنــگ هیــچ پیشــینهای در
شــمال مرکــزی ایــران نداشــته 3و بنابرایــن فرهنگــی تــازهوارد اســت .از ویژگیهــای مهــم
ایــن فرهنــگ ،نــوع گورهــای آن اســت کــه ســقف چالــۀ گــور بهصــورت شــیروانی بــا تختــه
ســنگهای بــزرگ ســاخته شــده اســت .همچنیــن ســفالهای آنکــه در طیــف نخــودی
بــوده و نقــوش قرمـز قهــوهای بهصــورت هندســی ،انســانی و حیوانــی بــرروی آن اجــرا شــده
ً
اســت .تقریبــا تمــام ریختهــای ســفالی ســیلک  VIهمــان ریختهــای ســفال خاکســتری
عصــر آهــن اســت؛ بهطوریکــه پرنقشتریــن ســفالهای ســیلک  VIکــه جــای خالــی
بــرای نقشانــدازی روی آنهــا وجــود نــدارد ،ظــروف لولــه منقــاری اســت (Ghirshman,
.)1939: Pls. LXXX-LXXXVII
بــا چنیــن شــرایطی ،بهدلیــل همریختــی ســفالهای نخــودی ســیلک  VIبــا ســفالهای
قدیمیتــر خاکســتری ســیلک  ،Vیــا بایــد بــا گیرشــمن ه ـمرأی شــویم کــه مردمــان هــر دو
دورۀ ایرانیــان تــازهوارد بودنــد کــه بــا دو مــوج متفــاوت از نظــر زمانــی بــه منطقــه وارد شــدند
( )Ghirshman, 1977: 25-34و یــا بــا نظــرات جدیدتــر همداســتان شــویم کــه فقــط ســفال
موســوم بــه «افــق ســفالی نخــودی جدیــد» را متعلــق بــه اقــوام موســوم بــه ایرانــی میدانــد
( .)Young, 1985: 375امــروزه انتســاب ســفالهای خاکســتری عصــر آهــن بــه اقــوام
موســوم بــه «ایرانــی» بهطــور کامــل رد شــده (مدوســکایا1383 ،؛ طالیــیDanti, ،1387 ،
 )2013aو در نتیجــه بایــد بــا پژوهشــگرانی هـمرأی بــود کــه اعتقــاد دارنــد ســفال نخــودی
متعلــق بــه اقــوام موســوم بــه ایرانــی اســت .از ســوی دیگــر ،هیــچ مســیری از منقطــۀ قفقــاز
و شــمالغرب بهســوی شــمال مرکــزی ایــران نمیتــوان بــرای ایــن ســفالها ترســیم کــرد
و عالوهبــر آن ،ایــن فرهنــگ ریش ـهای نیــز در شــمال مرکــزی ایــران نــدارد .بــه اینترتیــب
بــا فــرض ایــن کــه بــرای گســترش اقــوام موســوم بــه ایرانــی بــه درون فــات ایــران بهجــز
مســیر قفقــاز در شــمالغرب و فــرارود در شمالشــرق نمیتــوان مســیر دیگــری را تصــور
کــرد ،شمالشــرق ایــران تنهــا گزینــه بــرای مســیر احتمالــی گســترش اقــوام موســوم بــه
ایرانــی بــه فــات ایــران باقــی میمانــد .در اینصــورت ،تصــور اینکــه ظــروف نخــودی
منقــوش دارای لولــۀ منقاریشــکل از محــدودۀ کاشــان (ســیلک و غالمتپــه) و قــم (صــرم)
بــه منطقــۀ حوضــۀ اتــرک میانــی منتشــر شــده باشــد دور از ذهــن اســت .کلیــد حــل ایــن
موضــوع از دیــدگاه نگارنــدگان ،ریخــت ســفال و ســنت تزئیــن آن اســت .ویژگــی مهــم
ســفالهای ســیلک  VIهمانگونــه کــه گفتــه شــد ایــن اســت کــه ریخــت ســفال ،همــان
ریخــت ســفالهای خاکســتری اســت؛ ولــی رنــگ ســفال نخــودی بــوده و منقــوش هســتند.
ایــن نقــوش بــا رنــگ طیــف قرم ـ ز قهــوهای بهصــورت هندســی ،حیوانــی و انســانی ایجــاد
شــدهاند .یکــی از نقــوش مهــم بــرروی ایــن ســفالها نقــش اســبان ،ســوارکاران و مردانــی
ری ـشدار بــا ســاح اســت؛ موضوعــی کــه تمــام پژوهشــگران را متقاعــد کــرده اینــان همــان
اقــوام موســوم بــه ایرانــی هســتند .ترکیــب ریخــت ســفالهای خاکســتری بــا نقاشــی روی
آن ترکیبــی تــازه اســت .ایــن نکتــه نشــان میدهــد مردمانــی جدیــد در همجــواری فرهنــگ
ســفال خاکســتری زندگــی میکردنــد کــه ایــن ریختهــا را از آنهــا اقتبــاس کــرده ،ولــی
اندیشــه و فرهنــگ خــود را بــرروی ایــن ریختهــای ســفالی بــا نقاشــی پیــاده کردهانــد.
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ً
طبیعتــا الزمــۀ ایــن کار تغییــر روش پخــت ســفال اســت تــا ســفال خاکســتری بــه ســفال
نخــودی تبدیــل شــود و بهدنبــال آن بتــوان نقشانــدازی مــورد نظــر را اجــرا کــرد.
در جسـتوجو بــرای یافتــن منشــأ ســاخت ســفال نخــودی منقــوش ،مشــاهده میشــود
ً
در عصــر آهــن تمــام نیمــۀ شــمالی ایــران فرهنگــی نســبتا همگــن وجــود دارد کــه مشــخصۀ
آن ســفال خاکســتری اســت .تنهــا ســرزمینی کــه ســفالهای نخــودی منقــوش در آن تولیــد
میشــود بخشهــای شــرقی خراســان بــزرگ و همچنیــن آســیای مرکــزی اســت کــه بــا
ً
فرهنــگ یــاز  Iمتمایــز میشــود .ایــن فرهنــگ کامــا در همســایگی منطقــۀ حوضــۀ اتــرک
میانــی ،در نیمــۀ شــرقی کپـهداغ ،جنــوب رشــتۀ آالداغ و همچنیــن درۀ باالیــی اتــرک حضــور
قــوی دارد .حوضــۀ اتــرک میانــی بــا مــرز باریکــی از درۀ باالیــی اتــرک جــدا میشــود .آخریــن
محوطــۀ یــاز  Iدره باالیــی اتــرک ،در کنــار رود اتــرک و غــرب روســتای رضاآبــاد غربــی« ،تپــه
گبرنشــین» نــام دارد .از ایــن پــس دو رشــتهکوه بــا نزدیــک شــدن بههــم رود اتــرک را در
ً
مســیری کوهســتانی و نســبتا تنــگ قــرار میدهنــد کــه از اینجــا اتــرک میانــی آغــاز میشــود.
نخســتین محوطــۀ عصــر آهنــی حوضــۀ اتــرک میانــی کــه آن هــم در نزدیکــی (حــدود 200
متــری) اتــرک جــای گرفتــه محوطــۀ «ســفالگر» در شــرق روســتای سیســاب اســت کــه بــه
فرهنــگ ســفال خاکســتری داهســتان کهــن تعلــق دارد .ایــن درحالیســت کــه فاصلــۀ ایــن
دو محوطــه حــدود  4کیلومتــر اســت .هیــچ ســفال خاکســتری داهســتان کهــن در محوطــۀ
گبرنشــین شناســایی نشــده ،ولــی در محوطــۀ ســفالگر ،ســفالهای یــاز  Iوجــود دارد .نکتــۀ
قابلتوجــه ایــن کــه تفــاوت بزرگــی بیــن ســفالهای یــاز  Iمحوطــۀ گبرنشــین بــا محوطــۀ
ســفالگر مشــاهده میشــود .ســفالهای یــاز  Iدر گبرنشــین دستســاز بــوده و ســاخت
خشــنی دارنــد ،درحالیکــه ســفالهای یــاز  Iدر محوطــۀ ســفالگر بــا وجــود دستســاز بــودن
ســاخت متوســط و حتــی ظریفــی دارنــد .چنیــن وضعیتــی در ســایر محوطههــای حوضــۀ
اتــرک میانــی نیــز مشــاهده میشــود؛ درحالیکــه تفــاوت بیــن ســفالهای یــاز  Iدر حوضــۀ
اتــرک میانــی وجــود دارد در جنــوب رشــتۀ آالداغ کــه در آن همچــون اتــرک میانــی حضــور
همزمــان ســفالهای یــاز  Iبــا ســفال خاکســتری گــزارش شــده (دانــا و هژبــری)1393 ،؛
ولــی ســفالهای یــاز  Iدر آن منطقــه ،ویژگیهــای اصلــی ســنت ســفالگری یــاز  Iرا دارد و
ســاخت آنهــا خشــن اســت ( .)Vahdati, 2016: Pl. 16حــال پرسشــی مطــرح میشــود کــه
ایــن تفــاوت در ســاخت ســفالهای یــاز  Iحوضــۀ اتــرک میانــی را چگونــه میتــوان تبییــن
کــرد؟
ایــن فــرض میتوانــد راهگشــای ایــن پرســش باشــد کــه مردمانــی تــازهوارد (مردمــان
فرهنــگ یــاز  )Iدر مجــاورت مردمــان فرهنــگ ســفال خاکســتری داهســتان کهــن زندگــی
میکردنــد .ایــن مردمــان بــا مردمــان فرهنــگ داهســتان کهــن برهمکنــش فرهنگــی
داشــتند .ازجملــه بهنظــر میرســد مردمــان تــازهوارد در مواجهــه بــا فرهنــگ پیشــرفتۀ
داهســتان کهــن بیشــتر ریختهــای ســفالی آنــان را اخــذ کــرده باشــند ،ازجملــه ظــروف
لولــهدار بلنــد منقاریشــکل را کــه در فرهنــگ یــاز  Iفقــط بهصــورت آبریزهــای کوتــاه
اســت .از ســوی دیگــر ظــروف دســتهحلقهای چســبیده بــه لبــه کــه بهنظــر میرســد در
فرهنــگ یــاز  Iریشــه دارد را مردمــان فرهنــگ داهســتان کهــن اخذ کرده و مــورد بهرهبرداری
قــرار دادنــد .انبــوه ســفالهای دســته افقــی خاکســتری زاییــدۀ چنیــن وامگیــری فرهنگــی
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هســتند .تاریــخ نخســتین نمونــۀ ظــروف دســته افقــی در شــمال مرکــزی ایران و شــمالغرب
ایــران قدیمیتــر از ســدۀ  9پ.م( .نیمــۀ عصــر آهــن  )IIنیســت؛ درحالیکــه ســفالهای
دســته افقــی فرهنــگ یــاز  Iطبــق جدیدتریــن تاریخگذاریهــا بــه ســدۀ  15-14پ.م.
میرســد .بدیهیســت مردمــان فرهنــگ داهســتان کهــن کــه از نظــر فنــاوری ســفالگری
ً
پیشــرفتهتر بودنــد ،ســنت ســاخت ســفال خشــن را دقیقــا بهصورتــی کــه مردمــان فرهنــگ
یــاز  Iمیســاختند ،تولیــد نمیکردنــد؛ بنابرایــن ســفال تولیدشــده توســط آنــان بــا کیفیــت
متوســط و ظریــف بــود .وجــود ســفالهای انــدک و انگشتشــمار بــا کیفیــت ســاخت
متوســط و ظریــف نــه توســط تــازهواردان بــه منطقــۀ حوضــۀ اتــرک میانــی ،بلکــه توســط
بومیــان ایــن منطقــه ســاخته شــده اســت .در مــورد تاریخگــذاری ایــن نمونههــا نکت ـهای
وجــود دارد؛ یــک نمونــه از ایــن ســفالهای منقــوش یــاز  Iبــا کیفیــت ســاخت متوســط در
الیهنــگاری تپــه ریــوی و از بافتــار  79بهدســت آمــده کــه تاریــخ آن بــا توجــه بــه گاهنــگاری
مطلــق بافتــار باالیــی آن (بافتــار  )76بــه حــدود  900پ.م .تاریخگــذاری میشــود (جعفــری
و تومالســکی :1394 ،تصویــر  .)6ولــی ایــن تاریخگــذاری بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بافتــار
 79یــک زبالهدانــی اســت نمیتوانــد بــرای ایــن قطعــه ســفال چنــدان قابــل اعتمــاد باشــد؛
چرا کــه یافتههــای یــک زبالهدانــی ممکــن اســت از هــر جــای دیگــری از تپــه و متعلــق بــه
زمانهــای قدیمیتــری باشــند .بــا ایــن توضیــح ،تاریخگــذاری نمونــه ســفالهای یــاز  Iدر
حوضــۀ اتــرک میانــی کــه همگــی کیفیــت ســاخت متوســط و ظریــف دارنــد بــه نیمــۀ دوم
هــزارۀ  2پ.م .پیشــنهاد میشــود.
دســتهبندی خاصــی از ســایر ســفالهای شــاخص عصــر آهــن کــه در مقایســههای
ســفالی محوطههــای مــورد بررســی نمیتــوان ارائــه کــرد.4

نتیجهگیری

حوضــۀ اتــرک میانــی ا گــر نــه بهعنــوان تنهــا منطقــه ،بلکــه دســتکم بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن مناطــق پیرامــون فرهنــگ داهســتان کهــن محــل برقــراری ارتباطــات و
برهمکنشهــای فرهنگــی بــا مردمــان فرهنــگ یــاز  Iبــود .از ایــن طریــق بــده بســتانهای
فرهنگــی بیــن ایــن دو انجــام میشــد .کاســه بــا دســتهحلقهای چســبیده بــه لبــه از فرهنــگ
یــاز  Iوارد فرهنــگ داهســتان کهــن شــد و بهطــور گســترده مــورد اســتفاده آنــان قــرار گرفــت.
از ســوی دیگــر ،بیشــتر ریختهــای ســفالی داهســتان کهــن بهویــژه ظــروف لولــهدار
منقاریشــکل موردتوجــه مردمــان فرهنــگ یــاز  Iقــرار گرفــت؛ همچنیــن همانگونــه کــه
ـفال بــا کیفیــت متوســط
در بحــث ریخــت ســفالی نــوع «چ» ارائــه شــد ،تولیدکننــدگان سـ ِ
و ظریــف یــاز  Iدرون حوضــۀ اتــرک میانــی مردمــان فرهنــگ داهســتان کهــن بودنــد .ایــن
تبــادالت فرهنگــی بهخصــوص آنچــه مردمــان فرهنــگ یــاز  Iاز فرهنــگ داهســتان در مــواد
فرهنگــی اخــذ کردنــد ،ممکــن اســت نشــانههایی از شــکلگیری فرهنگــی باشــد کــه نمونــه
شــکوفای آن در گورســتان ب ســیلک تجلــی مییابــد؛ هرچنــد نقشمایههــای گورســتان
ی شــباهتی بــه فرهنــگ یــاز I
ب ســیلک بهجــز در مــوارد اندکــی در نقشمایههــای هندس ـ 
نــدارد ،ولــی رنــگ ســفال ،رنــگ نقــش و ویژگیهــای کلــی ســفالها همانگونــه کــه برخــی از
پژوهشــگران تأ کیــد کردهانــد ،نشــان از ایــن قرابــت دارد؛ هرچنــد در اینجــا میتــوان اضافــه
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کــرد مراحــل آغازیــن یــک فرهنــگ مشــابه مراحــل شــکوفایی و قوامیافتــۀ آن نیســت .از
ایــن فــرض تاریخگذاریهــا نیــز حمایــت میکننــد .در اینراســتا در صــورت پذیــرش تاریــخ
ســدۀ  8پ.م .بــرای ســیلک  ،VIا گــر مــوج گســترش بهســوی غــرب توســط مردمانــی
ً
تــازهوارد بــه ایــران امــروزی (کــه احتمــاال جــزو فرهنــگ یــاز  Iبودنــد) رقــم خــورده باشــد،
تاریخــی قدیمیتــر از ســیلک  ،VIیعنــی نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم پیشازمیــاد بــرای مراحــل
آغازیــن شــکلگیری فرهنگــی کــه در چنــد ســدۀ دیگــر گورســتان ب ســیلک یــا ســیلک VI
نــام میگیــرد ،توســط نگارنــدگان پیشــنهاد میشــود .بــا شــواهد و اطالعــات موجــود ،هنــوز
رونــد مراحــل تکویــن ایــن فرهنــگ و همچنیــن مــکان آنرا ناشــناخته اســت؛ ولــی بهطــور
قطــع آنــان همجــوار مردمــان فرهنــگ داهســتان کهــن بودنــد.5

سپاسگزاری

از نــوروز رجبــی ،محمدجــواد جعفــری ،تقــی عطایــی ،شــهرام زارع ،آزیتــا میرزایــی و عمــران
گاراژیــان ،بــرای دراختیــار گذاشــتن دادههــای منتشرنشدهشــان از بررسـیهای حوضــۀ اتــرک
سپاســگزاری میکنیــم .بدیهیســت در آنجــا کــه نتیجهگیریهــا و تاریخگذاریهــای ارائــه
شــده بــا نظــرات آنهــا متفــاوت اســت؛ هرگونــه خطا و اشــتباه متوجــه نگارندگان خواهــد بود.

پینوشت
 .1داهســتان در جنــوب غربــی ترکمنســتان اســت کــه در محــدودۀ هیرکانــی قــرار میگیــرد .بــه اینترتیــب کــه بخــش جنوبــی
هیرکانــی ،بخــش مرطــوب و حاصلخیــز آن امــروزه «دشــت گــرگان» نــام دارد و بخــش شــمالی آن کــه منطق ـهای بیابانــی اســت،
داهســتان.
 .2بــرای هماهنگــی و ارجــاع راحتتــر بــه ایــن محوطههــا کــدی بهصــورت  IAMAتعریــف شــد کــه مختصرشــدۀ The Iron
 Age Sites of Middle Atrakاســت.
 .3هرچنــد گلمحمــدی و همــکاران ،معتقدنــد ایــن فرهنــگ ریشــه در منطقــۀ کاشــان و قــم در شــمال مرکــزی ایــران دارد
( ،)344 :1393ولــی شــواهدی در اینراســتا ارائــه نمیکننــد .تعــداد بیشــتر محوطههــا دلیلیبــر بومــی بــودن ایــن فرهنــگ نیســت؛
بلکــه بایــد بتــوان شــکلگیری ایــن فرهنــگ را بــا دادههایــی هرچنــد انــدک نشــان داد.
 .4در جدول ،اینگونه محوطهها که سفالهایشان در طبقهبندی هفتگانه نمیگنجد با عنوان سایر آمده است.
 .5شاید باید این منطقه را در دره باالیی اترک یا جنوب رشتۀ آالداغ جستوجو کرد.
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