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 مقدمه

حوزه و ی زاگرس مرکزی ها کوه زمرهشهرستان هرسین در 

فرهنگههی  -یکههی از منههاطق تههاریخییاب، رودخانههه گاماسهه

داشتن شرایط مناسب  بااستان کرمانشاه است. این منطقه 

ههای  درههها و  ها، دشهت محیطی نظیر کوهاقلیمی و زیست

ها چشمهها و نابع آبی فراوان چون رودخانهکوهی با ممیان

، یکهی از منهاطق   خیزو پوشش گیاهی غنی با خاك حاصل

 شهود میتاریخ ایران محسوب  از  برای دوران پیششاخص 

(Young and Smith, 1966: 306.) های سفال تنوع و وفور

نشان  نیهرس شهرستان سنگمس یهامحوطه درشاخص 

کهوهی شهرسهتان   ههای میهان  هها و دره دشهت دهد کهه  می

 سهنت  یگسهتردگ  یرهایمسه  از یکه ی تهوان یمهرسین را 

 تهر یجنهوب  منهاطق  سهمت  بهه  شهمال  از سنگمس یسفال

 ،یارتبهاط  یپله  عنوان به همواره اینبنابر و دانست لرستان

 متصهل  لرستان با را کرمانشاه یخیتار از شیپ یهافرهنگ

 . است کرده

-مهس  یتهوال  اتیه ئجز، شناسیپیشین باستاندر مطالعات 

ههای  برخهی محوطهه   سهفال  نگهاری هیالحفاری و  از سنگ

 زاگهرس  ارتفاعهات  ههای دره سهایر  و دشهت یمهاه  کنگهاور، 

 یگهاب  سه تپه است که شامل شدهشناسایی  یغرب و یمرکز

B، تپه نیگود XYZ ،یمهاه  در چغامهاران  و دیب اهیس تپه-

 سههلدوزدره  در دالمهها و روزیههف یحههاج ،یزدلههیپ ،دشههت

 (.Henrickson, 1985: 63) است یغرب شمال در جانیآذربا

شهاخص   ههای سهفال  لرسهتان  یبررس در گاف آن، بر عالوه

 ریه نظ نیهرسه  منطقهه  به متصل یمناطق در را سنگیمس

 دهکهر  ییشناسها  خهاوه  و شهتر یال دلفهان،  ،یچاوار کاکاوند،

در و چههری   فر، محمدیمترجمهایی که  طی بررسی .است

ههای   بر اساس یافتهه ، دادندانجام  1388و  1381های سال

-مهس دوران از محوطه اسهتقراری   43در مجموع سطحی 

منطقهه در  میت بهاالی  از اه حاکیکه  شناسایی شد ،سنگ

 . است دوره مذکور

های سطحی یافته شناسی حاصل از بررسیهای باستانداده

کههوهی هههای میههانههها و درهنشههان داده اسههت کههه دشههت

در دوران  ووده به  مههم شهرستان هرسین یکهی از منهاطق   

بها  ای ای و فرامنطقهه گ، ارتباطات فرهنگی منطقهه سنمس

تهاکنون بهه دلیهل    . اسهت  هداشتسایر نواحی دور و نزدیک 

نحهوه و چگهونگی ایهن    شناسی، های باستانپژوهش کمبود

در  اینبنابر ؛است نشدهارتباطات فرهنگی بررسی و مطالعه 

ههای سهفالی،   این مقاله سعی بر آن است تا بر اساس یافته

  :شودها و فرضیات زیر بررسی پرسش

های حاصل از بررسی میهدانی منطقهه معهرف چهه     داده -1

 هستند؟سنگ مسوع الگوی ارتباطی در دوران ن

-مهس های رایهج زاگهرس در دوران   یک از فرهنگ کدام-2

 ،مطالعهه  مهورد  ی)قدیم، میانهه، جدیهد( در منطقهه    سنگ

 اند؟گسترش داشته

 در این راستا فرضیات زیر در نظر گرفته شد:

های میدانی منطقه، های فرهنگی حاصل از بررسیداده -1

کنگهاور  ای بها نهواحی   تباط فرهنگی منطقهه دهنده ار نشان

ای بها   منطقهه فهرا و دشت )جی( ماهیو  گابی( )گودین و سه

 )عبید( است. رودانمیانآذربایجان )دالما( و سرزمین 

 در منطقهه مهورد   مانند دیگر نهواحی زاگهرس مرکهزی    -2

، در XIقهدیم، فرهنهگ گهودین    سنگ مسمطالعه در دوره 

و در  X ،IXههای گهودین   فرهنهگ  ،سنگ میهانی دوره مس

 VIو VIII ،VIIگودین های ، فرهنگمتأخر سنگمسدوره 

-های شاخص مهس هرچند که حضور سفال اند. تهرواج داش

های حضور فرهنگگر دشت در این منطقه بیانسنگ ماهی

 تر نیز هست.  سفالی مناطق غربی

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه

باالتر از سطح دریها   متر 1582با ارتفاع  هرسین شهرستان

 از و اسهت  واقهع شهده   کرمانشهاه  اسهتان  شهرقی  در جنوب

 اسهتان  بهه  جنهوب  و شهر   از دینهور،  و صهحنه  بهه  شمال

 کرمانشهاه شهرسهتان  دورود فرامهان   بهه  مغرب از و لرستان

 و درجهه  34 در هرسین شهرستان .(1 شکل) است محدود

 طههول دقیقههه 11 و درجههه 47 و شههمالی عههر  دقیقههه 4

 ارتفاع حداقل. است شده واقع گرینویچ النهار نصف زا شرقی

 حهداکرر  و( گاماسهیاب  رودخانهه  بسهتر ) متر 1320 منطقه

 اسهت ( بیسهتون  پهرآو  کهوه ) متهر  3358 آن حهدود  ارتفاع

با دو بخش هرسهین و   شهرستان این. (1: 1379 رحیمی،)

فاصله  و داردمساحت  مربع کیلومتر 1010 حدودبیستون، 

در منطقهه عهالوه بهر    است.  کیلومتر 45 استان مرکز با آن

مرتفههع  دشههتکههوهی، دشههت چم مههال و هههای میههاندره

 خیهز، حاصهل  یخاک با بلند ی نسبتا ًٌهای کوه بین هرسین در

ی قرار گرفته است کهه  آب منابعوفور  مناسب و هوایی و آب

 همهین  به و است کامال  مساعد کشاورزی های فعالیت برای

. است بوده جوامع انسانی توجه مورد تاکنون دیرباز از دلیل
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 شناسيپيشينه مطالعات باستان

پیش از تهاریخی  شناسی نه مطالعات باستانیپیشدر زمینه 

 محهدوده  بررسهی  بهه  تهوان  مهی ، منطقه مهورد مطالعهه  در 

 اشهاره کهرد   مهیالدی  1931 سال در گدار از سوی هرسین

، (110: 1381 ههول، ) شهد  انجهام  بهار  نخسهتین  بهرای  که

 1935-1936 هههای سههال در ایههران هههوایی بههرداری عکههس

 شکارچیان غار حفاری ،(Schmidt, 1940 ؛1376اشمیت، )

 ,Coon) مهیالدی  1951 سهال  در کهوون توسهط   ونبیست

 ازهههای روشههمند پههرو ه پههیش  خسههتین بررسههین ،(1951

ههای   تاریخی ایران به سرپرستی رابرت بریدوود طهی سهال  

 (،Braidwood, 1961: 3-6مهههیالدی ) 1960و  1959

 دوره بهه  مربهوط  بیسهتون  در خر غار زنی و گمانه شناسایی

 یانههگ و اسههمیت توسههط م. 1965 سههال در برادوسههتین

(Young and Smith, 1966)، تپهه  در اسهمیت  های حفاری 

 ،1969 ،1967 هههای سههال در نوسههنگی دوره از درهگههنج

 منطقهه  بررسی ،(1376اسمیت، ) میالدی 1974 و 1971

 اسمیت و مورتنسنتوسط  میالدی 1977 سال در هرسین

(Smith and Mortensen, 1980)،    معرفههی سههه غههار

 بررسهی،  ،(Biglari,  2000)مرآفتهاب   ر ومهردود مرتاریک، 

 سهال  در هرسهین  باسهتانی  آثهار  مستندسهازی  و شناسایی

 ( و طههر 1381) فههرمحمههدی و متههرجمتوسههط  1381

 و (1388) چههری توسهط   1388 سهال  در منطقه بازنگری

شناختی حوضه رودخانهه  باستانهای بررسی و تحلیل داده

 (1385، )سعیدی هرسهینی  سنگدر دوران مس گاماسیاب

 از عمده کارهای انجام شده در این محدوده است.

 

 شناسي و جامعه آماري پژوهشروش

هههای تحلیلههی و ترکیبههی از داده-روش پههژوهش توصههیفی

ای اسهههت و جامعهههه آمهههاری آن را میهههدانی و کتابخانهههه

-دههد. محوطهه  سنگ هرسین تشکیل میهای مس محوطه

نگ بهه  سه شناسهی از دوره مهس  های دارای مدرك باستان

ههایی   طی بررسیصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. 

و  1381ههای  و چههری در سهال   فهر ، محمهدی که مترجم

محوطه باستانی شناسایی شد که  221انجام دادند،  1388

محوطههه  43هههای سههطحی در مجمههوع  بههر اسههاس یافتههه

(. 2سهنگ هسهتند )شهکل    استقراری مربوط به دوران مس

-ها مهی ه مواد فرهنگی این محوطهپژوهش حاضر به مطالع

-نگاری محوطهدر پژوهشی جداگانه و به منظور گاه پردازد.

آوری شده از هر محوطه مورد های جمعها، مجموعه سفال

-ههای مهس  بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی محوطهه 

هها، تعهدادی از   نگهاری محوطهه  سنگ و بهرای تربیهت گهاه   

-سنگ ههم دوره مسهای شاخص ها با دیگر محوطهسفال

گهابی، سهیاه بیهد و چغامهاران کهه       چون دالما، گودین، سه

نگاری قطعی هسهتند، مقایسهه شهدند )ناصهری،     دارای گاه

1393 .) 
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 نيهرس شهرستان يسنگمس هايمحوطه پراکنش نقشه -2 شکل

 

 سنگ منطقهمس يسفالهاي يافته

تهاریخی بیشهترین    از  ای پیشدر منطقه هرسین استقراره

انهد. در ایهن میهان دوران    تعداد را به خهود اختصهاص داده  

رسهد از ابتهدای   ای دارد. به نظر مهی جایگاه ویژه سنگمس

قدیم و میانی ارتباط ایهن ناحیهه بها حهوزه      سنگمسعصر 

 افتهه ی ش گسهتر فرهنگ دالمها   خصوص بهدریاچه ارومیه و 

اطق دیگهری نیهز در   است. هرسین در همین زمهان بها منه   

های سهطحی ایهن   ارتباط بوده و مطالعه آثار سفالی و یافته

ههای  های این ناحیه با محوطه دوره، ارتباط نزدیک محوطه

دشهت  گابی کنگاور و ماهی و سه II دیعبزمان با گودین هم

دشهت  منطقهه هرسهین بها مهاهی     . ارتبهاط دهدمی را نشان

و میانههه را بهها قههدیم  سههنگ-مههسهههای کرمانشههاه در دوره

های سیاه بیهد و چغامهاران   های آن به سفالشباهت سفال

ها، تشابه توان مشاهده کرد. با مطالعه نقوش روی سفالمی

ههای معهرف دوره   برخی از نقوش مشخص در همهه محهل  

 یا به گونهه  ؛استجوار کامال  واضح  با مناطق هم سنگمس

تمامی  که هاشوردارهای معکوس و ایستاده نقش مرلث که

 ههای دالمها   اند با سفال کردهسطح سفال نوع دالما را پر می

(Young and Levine, 1974: 212 ،)گهههابی  سهههه

(Henrickson, 1983: 77-78  سههیاه بیههد و چغامههاران ،)

(McDonald, 1968: 43-46 قابل ) محوطهه   .مقایسه اسهت

های شهاخص ایهن دوره اسهت کهه دارای     نازلیان از محوطه

از قهدیم بهه جدیهد     سهنگ مستمامی دوران  هایی ازسفال

سنگ منطقه نشان های مسالی محوطههای سفیافته است.

 ی  ها سفالمقایسه با  های شاخص زیادی برای داد که نمونه

ای دورتر در شهمال  حتی نواحی فرامنطقهجوار و  نواحی هم

وجهود دارد. بهر    رودانمیهان غربهی ایهران و   غربی و جنوب 

شهامل  سنگ که ذکر شده برای مسمانی های زدورهاساس 

-تهوان سهفال  میسنگی قدیم تا جدید است، های مسدوره

   د:کرشر  زیر تقسیم  های منطقه را به

 

 (3)شکل قديم سنگ مس سفال

ی اطهراف  ها محوطهسه سفال مشخص این دوره تاکنون از 

عنهوان  کهه جملگهی بهه     استآمده  دست بهمنطقه هرسین 

شناسهایی ایهن دوره محسهوب     یبهرا ی شهاخص  هها  سفال

 یهها  سهفال ها شباهت زیادی با شکل این سفال .دنگرد یم

، دارنهد. ایهن    Jنهوع سهفال  موسوم بهه  و  دشتمنطقه ماهی

پخت کهافی   باترد و ظریف های سفالی  یژگیودارای سفال 

ینهات  و اغلهب دارای تزئ  هسهتند است. این ظروف نخهودی  

بهه   ز اسهت کهه  قرمه  وی سهیاه  هها  رنگمتفاوتی از ترکیب 

 ,Henriksonانهد )  شدهین صورت ساده و با نقوش ساده تزئ

 گونهه این مجموعه سفال را بها سهفال    بریدوود(. 69 :1985

سهطح ایهن نهوع ظهروف      است؛فرهنگ حلف مقایسه کرده 

 ,McDonald)کامال  منقوش بهوده اسهت   معموال  به صورت 

ال آباد که در کنار سهف (. سفال منقوش نوع شهن40 :1968

دست آمده دارای خمیهره نخهودی   به   H7 محوطهاز  Jنوع 

ن آن با رنگ قرمز اخرایی نقوشی به و در قسمت بیرو است

دیگر ایجاد شده است. ایهن  یی متصل به همها هاللصورت 

فنهی بهتهر دارای   پرداخهت  بها  و  تر متراکم مراتب بهسفال 

ی، نهارنجی و...  ا قههوه ی سیاه، ها رنگیق گلی به رق پوشش

شههناخت  بههرایمعیههار مطلههوبی   اینبنههابرو اسههت  بههوده
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 Levine and)گهردد   یمه ی ایهن دوره محسهوب   ها فرهنگ

McDonald, 1977: 39-43). 

 

 
 . سفال مس و سنگ قديم محوطه سنقرآباد3شکل 

 

 سنگ ميانهسفال مس

نگاری گهودین تپهه   سنگ میانه که بر اساس گاهسفال مس

، Iسهنگ میانهه   وره مسخود به سه د ،گذاری شده است نام

II و III گرفته در منطقهه   تقسیم شده است. مطالعات انجام

دشهت در جنهوب   زاگرس و خصوصا  دشت کنگاور و مهاهی 

حاکی از گسترش اسهتقرارهای ایهن دوره نسهبت بهه دوره     

-و محمدی سنگ قدیم است )مترجمیعنی دوره مس ؛قبل

مده شاخص به دست آهای (. از جمله سفال12: 1381، فر

و گهابی  سهه های گونه دالمها،  سفالتوان به این دوره میدر 

 د.  کراشاره  عبید -یا دالما های عبیدلبرخی نمونه سفا

 دالمهای سهاده،  های گونهه  این گروه به سفال: سفال دالما

  ده و دالمهای ایمپهرس یها فشهر     (4)شهکل   دالمای منقوش

ین به در  هها شوند که تمامی این گونهه تقسیم می( 5)شکل 

شهرسهتان   سهنگ مهس ههای  سهطحی محوطهه   ههای یافته

در ههای گونهه دالمها    سهفال هرسین به دست آمهده اسهت.   

 دارنهد  بهژ شهرستان هرسین خمیره نخودی، خاکسهتری و  

ی بهین  یهها  رنهگ دارای  ،از لحاظ رنگ درونی و بیرونهی  که

 ههای دالمهای  سهفال ماده چسهباننده  نخودی و قرمز است. 

شهاموت ترکیبهی   در مهواردی  با شهاموت گیهاهی و   منطقه 

 هها آنپرداخت نههایی  و  ندهای دالما دست سازسفالاست. 

پخت کافی هستند. با توجهه بهه   با صورت گلی غلیظ  نیز به

غرب ایران  های نوع دالما که از شمالحوزه گسترش سفال

در جنههوب دریاچههه ارومیههه، اسههتان کردسههتان، همههدان،   

ست آمهده اسهت،   کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به د

گسهتردگی سهنت سهفالی    اصلی توان یکی از مسیرهای می

تر لرستان را منطقهه  دالما از شمال به سمت مناطق جنوبی

-فرهنگ ،هرسین دانست که همواره به عنوان پلی ارتباطی

ده کهر های پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرسهتان متصهل   

-ی مسهاهای دالمایی در محوطهاست. وفور و تنوع سفال

و عالوه بر شهرستان هرسین دلیلی بر این مدعاست سنگ 

ههای  لرسهتان سهفال   شناسهی باسهتان  در بررسهی  گافآن، 

دالمایی را در منهاطقی متصهل بهه منطقهه هرسهین نظیهر       

ده کهر کاکاوند، چاواری، دلفهان، الیشهتر و خهاوه شناسهایی     

 (.Henrickson 1983: 79است )

 

 
 انه، محوطه سنقرآبادسنگ مي. سفال منقوش مس4شکل 

 

، H-35ههای  سفال دالما در شهرستان هرسین در محوطهه 

36-H ،28-H ،21-H ،9H 3 و-H    .شناسهایی شهده اسههت

هرسین نهوع دالمهای فشهاری     28محوطه  4و  3، 1سفال 

هرسین دارای سفال نوع دالمها   7حوطه ماست که با سفال 

 ,Henricksonباشهد ) مهی  Bگهابی  قابل مقایسه با تپه سهه 

1985, Fig.3, 77 .) هرسین قابل  9ه محوط 5سفال شماره

 ,Levine and Youngباشهد ) می Bگابی مقایسه با تپه سه

1986, fig.8, 24 .) هرسین قابهل   9محوطه  2سفال شماره

 ,Levine and Youngباشهد ) می Bگابی مقایسه با تپه سه

1986, fig.10, 24 .)   هرسهین   9ه محوطه  4سهفال شهماره

 Levine andباشهد ) مهی  Bگهابی مقایسه بها تپهه سهه   قابل 

Young, 1986, fig.1, 24 .)   21محوطهه   1سهفال شهماره 

 ,Hamlin, 1975)باشهد  قابل مقایسه با نوع سقال دالما می

fig. c, 125) . قابهل مقایسهه بها     36محوطه  1سفال شماره
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 .Levine and Young, 1986, figباشد )می Bگابی تپه سه

قابل مقایسهه بها    7محوطه  7 و 6های شماره السف(. 24 ,2

 Levine andباشهد ) گابی مهی رنگ و دورنگ سهسفال تک

Young, 1986, fig. 52. 3, 22; Henrickson, 1983, fig. 

 3محوطهه   2طر  سفال لبه و بدنهه شهماره   (. 234 ,6 .53

-گابی میبا نوع سفال دالمای منقوش تپه سهقابل مقایسه 

طهر   (. Levine and Young, 1986, fig. 18. 1. 21باشد )

قابل مقایسه با سهفال فشهرده    28محوطه سفال بدنه و لبه 

(.Henrickson, 1983, fig. 2. 417باشههد )دالمهها مههی 

  

 
 سنگ ميانه. سفال فشرده يا فشاري دالما از مس5شکل 

 

ایهن نهوع سهفال ویژگهی     : (6)شکل  گابي نوع سه سفال

این مجموعه از سهفال شهامل    .ندارد سفال دالما را در خود

از آن وجهود نداشهته    هایی است که قبهل بسیاری از ویژگی

های شناسایی این نوع گابی یکی از شاخصهاست. سفال سه

(. همهه  Young and Levine, 1974: 4باشهد ) سهفال مهی  

مهاده   .سهاز هسهتند  گهابی دسهت  های موجود در سهه سفال

ین با نقوش مختلف تهزئ  دارند و تنوع رنگ و چسباننده کاه

ی موارد دور تا دور لبه آن به شهکل مرلهث   خدر بر .اندشده

دسهت  ه این نوع سفال احهتمال  بعهد از دوره دالمها به     .است

ههای  (. سفالYoung and Levine, 1974: 212)آمده است 

سهنگ  ههای دوره مهس  شهرستان هرسین نیز تمام ویژگهی 

-گهابی در محوطهه  سفال نوع سه د.نباشگابی را دارا میسه

شههده شناسههایی H-30و H ،7H- ،21-H ،36-H-9هههای 

یی نقوش سهیاه بهر روی   هاکه به سفال BOBظروف  است.

 :Henriekson, 1985) انهد رنگ معروف شدهزمینه نخودی

، H ،4-H ،7-H ،21-H ،35-H-3هههای در محوطههه، (419

36-H ،30-H،25-H ،24-H ،33-H 23 و-H  شناسهههایی

قابل مقایسه با نوع تپهه   4محوطه  1شماره  سفال .نداشده

 .Levine and McDonald, 1974, figباشهد ) گابی مهی سه

گابی قابل مقایسه با سه 7محوطه  1سفال شماره (. 69 ,10

 Henrickson, 1985, fig.6, 84; Levine andباشهد ) مهی 

Young, 1986, fig. 6, 26 .)   7 محوطهه  5سهفال شهماره 

 :Henrickson, 1983) باشهد بیهد مهی  هسهیا قابل مقایسه با 

fig.6, 410; fig.0310.04, 129.)   محوطهه   4سفال شهماره

 ,Henricksonباشهد ) گابی میسفال سهبا قابل مقایسه  24

1983, fig.20 2 287; Levine and McDonald, 1974, 

fig.15, 69.)  قابل مقایسه با سفال سهه  30محوطه سفال-

(. Henrickson, 1983, fig.0311.01, 129باشهد ) گابی مهی 

 BOBسهفال  بها  قابل مقایسهه   30محوطه  2سفال شماره 

 ,Henrickson, 1985باشد )چغاماران دشت ماهیدشت می

fig.1, 85 .)  قابهل مقایسهه بها     33محوطهه   1سفال شهماره

 ,Henrickson, 1985, fig. 10باشد )بید میوع سیاهنسفال 

86; Hamlin, 1975, fig. a, 127.) چنهین بها   این سفال هم

 ,Henricksonسفال چغامهاران نیهز قابهل مقایسهه اسهت )     

1985, fig. 19,92 .) قابههل  35محوطههه  3سههفال شههماره

 Young andباشهد ) گابی مهی مقایسه با سفال منقوش سه

Levine, 1974, fig.12, .) قابهل   35محوطه  2سفال شماره

 Levine andباشد )گابی گودین تپه میمقایسه با سفال سه
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Young, 1986, fig.3, 29.)      2لبهه و بدنهه سهفال شهماره 

-گابی میسه Bطر  قابل مقایسه با سفال تپه  10محوطه 

طهر   (. Levine and Young, 1986, fig.15, 26باشهد ) 

ماهیدشت تپه  BOBقابل مقایسه سفال  15محوطه سفال 

(. Levine and Young, 1986, fig.9, 30باشد )بید میسیاه

سه با محوطه چغاماران و قابل مقای 25محوطه طر  سفال 

 ;Henrickson, 1983, fig.22, 413باشهد ) بید میتپه سیاه

fig.10, 411.)ROB    7ههای  از سهطح محوطهه-H  9و-H 

-1و H-9 هایاز محوطه DUPسفال نوع و شده  یشناسای

H  .قابهل   1محوطهه   1سهفال شهماره   شناسایی شده است

 Levineباشد )بید منقوش ماهیدشت میمقایسه با سفال ع

and MacDonald, 1977, fig. 46).  

 

 
 سنگ ميانهگابي از مس. سفال منقوش سه6شکل 

 

ظروف منقوش دالما عبیهد بها   : سفال عبيد و دالما عبيد

1عالمت اختصاری
DUP شهود. در مقایسهه بها    مهی  شناخته

گ نه رابی و دالما ایهن ظهروف بهه صهورت تهک     گ ظروف سه

 ههای پسهت  سنت عبیهد را در سهرزمین   و اندقوش شدهمن

از نظهر فنهی و    DUP در حقیقهت  .دنه دهغرب نشهان مهی  

در  .های پسهت و دالمها متفهاوت اسهت    ینات با سرزمینتزئ

سهفال   ناحیه دالما ظروف منقوش بهدون شهاموت هسهتند.   

که های بسیار ظریفی هستند سفال ((DUP نوع دالما عبید

ن بها  نقوش آ ؛است نگ سفال قرمزر باشند ومی بدون لعاب

ین شههده اسههت  رنههگ مههات مایههل بههه خاکسههتری تههزئ   

(Henrickson, 1985: 75). دالما عبیهد منقهوش   سفال نوع 

(DUP) 9 هایاز محوطه-H ،1-H  وH-28   شده شناسایی

 است.

 

 (7)شکل  جديدسنگ مس سفال

نگهاری  بهر اسهاس گهاه   سنگ جدیهد را  دوره مسنوع سفال 

در د. کهر تهوان معرفهی   مهی  VI و VIIی ها دورهگودین تپه 

ههر  ؛ هستندنواخت یک ساده و معموال  ها سفال VIIگودین 

دشت حضور ندارد امها در  سفال این دوره در ماهیکه چند 

آوج بهه  تر زاگرس مانند مالیهر و  شرقیمناطق های محوطه

منطقهه  ههایی در  طرف شر  دشت همدان، گیان و محوطه

                                                           
1-Dalma Ubid Pinted Ware 

(. 121: 1382ست )دایسهون و ویهت،   ا هرسین ظاهر شده

نخهودی  سنگ جدید منطقه زاگرس سهفال  های مسسفال

. هسهتند شده  هدادبا لعاب قرمز و سفال صیقل  همراهساده 

نبهود   توان بههای این دوره در منطقه هرسین می یژگیواز 

شهده   لعاب قرمز و سفال صیقل دادهظروف ظروف منقوش، 

منطقهه بهه صهورت     VIین . سفال نوع گهود دکراشاره برا  

و خهرد نشهده    شاموت گیهاهی بلنهد   قطعات سفالی ساده با

ایهن دوره بها   ظهروف نخهودی منقهوش    امها   ؛شهود دیده می

مقایسه با ظروف منقوش تپه  لقاب تواندتر میپایین تییکیف

های منقوش این دوره مشابه با گیان و سفال باشد. V گیان

مده اسهت و نقهش   آبه دست  H-1 گودین، صرفا  از محوطه

محوطه شناسایی H 34 کنده با نوارهای موازی نیز تنها در 

 شده است.
فراوانی ظروف سهاده در مقایسهه بها ظهروف منقهوش ایهن       

تدریج جهایگزین  ظروف ساده به که  کندموضوع را بیان می

-ی سهاده مهس  ها سفال .اند شدهی نخودی منقوش ها سفال

شهتری در  سهختی بی درجه سنگ جدید در منطقه هرسین 

 تهوان هرچند کهه نمهی  ، دارندهای منقوش مقایسه با سفال

ههای مشهابه بها گونهه     سفالبین را زمانی یا وقفه هیچ خأل 

دید ج سنگی مسها سفال. تشخیص داد  VIو VIIگودین 

و در مهواردی  شهاموت گیهاهی    باساز  هرسین دست منطقه

 باصورت صیقلی  به ها آنپرداخت نهایی  ترکیبی هستند که
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نیهز در   هها  سهفال . رنگ خمیهره  استبودهلعاب گلی غلیظ 

 شهود کهه  دیهده مهی  ی روشن تا خاکسهتری  ا قهوهاز  طیفی

صهورت قرمهز،    بیرونی و درونهی سهفال نیهز بهه    سطح رنگ 

ههای  ای که در سهفال موارد قابل مقایسه نخودی و بژ است.

شاخص این دوره از منطقه هرسین قابل مقایسه بها سهفال   

: هسهتند گونهه  بهدین  اسهت حفاری شده  ایهسایر محوطه

قابل مقایسه با سهفال چغامهاران    6محوطه  1سفال شماره 

طهر  سهفال    (.Henrickson, 1983, fig.427, 85باشد )می

باشهد  مهی  VII قابل مقایسه با گودین 28محوطه  1شماره 

(Levine and McDonald, 1974, Fig 5, 65 .)  لبه و بدنهه

مقایسه بها سهفال گهودین     قابل 42محوطه  1سفال شماره 

VI می( باشدYoung, 1969, fig.7, 65 .)  لبه و بدنه سهفال

-یم VIقابل مقایسه با سفال گودین  42حوطه م 2شماره 

 (. Young, 1969, fig. 9: 65باشد )

این نوع سفال دارای بیشترین مقدار : Red slipسفال نوع 

 ههای شهرسهتان هرسهین   سنگ در محوطهه نوع سفال مس

، H ،4-H ،5-H ،6-H-3ههای  است. این سهفال از محوطهه  

8-H ،10H- ،12-H ،13-H ،14-H ،15-H ،16-H ،18-

H ،24-H ،20-H ،22-H ،24-H ،36-H ،38-H ،35-H ،

34-H ،33-H ،31-H ،30-H ،42-H ،41-H 27 و-H ه ب

ه ب H-1  سفال منقوش گودین از محوطهدست آمده است. 

 دست آمده است.

 

 
 سنگ جديدفال مس. س7شکل 

 

 :سنگ در منطقه مورد مطالعهدوره مس نقوش سفال

های منقوشِ به دست آمهده از  های سفالمایهدر مورد نقش

تهوان گفهت   مهی  هها  سهفال بندی  توجه به طبقه بامنطقه و 

 نقوش مربوط به نقوش هندسی است. تنهامیزان بیشترین 

آمهده کهه    دسهت  از یک محوطه نقوش کنده هندسهی بهه  

محلهی منطقهه هرسهین اسهت. در      -ربوط به نقوش بومیم

آمهده   دست ین نقوش هندسی بهتر شاخصادامه به معرفی 

 خواهیم پرداخت:

 

 قوش عمودي و موازين

 
و مهورب  عمودی افقی، موازی خطوط صورت  این نقوش به

دهنهده   نشهان  احتماال  که است رفتهبه کار روی لبه ظروف 

ی هها  سهفال در  یهاد شهده   نقوش است. یزمین راه ی ازنماد

-هدور  h33و h1 ،h7 ،h16 ،h24 ،h30 ،h35ی ههها محوطههه

ههای  . نمونهه است شده  میانه و جدید هرسین مشاهده های

چهال،  ی چهال هها  محوطهه در کهه  سهفال  گونهه نقهوش   این

 نیز به دست آمده استچغاسبز، شادآباد سفلی و مووه دره 

غابهازار، گههاورا  تهل اوقیهر، اور، اورك، وارکهها، ارپاچیهه، چ    بها 

XVIIIسامرا، یاریم ، I آموگ ،C مرسین ،XIV سیلک وIV 

(Von and Stucki, 168. Tafel, I: 2c )قابل مقایسه است. 

نازلیهان،   یهها  محوطهه های مشابه با نقهوش عمهودی   نمونه

 قابهل المیهه  تپهه رسس های منقهوش  سفال بانیز  3چغاسبز 

 (.Stronach, 1961) مقایسه است

 

 موجي عمودي و افقينقش خطوط 
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نقش خطوط موجی خود به دو گروه خطوط موجی افقهی   

شود. در برخی از موارد  یمو خطوط موجی عمودی تقسیم 

شهکل   ی بیضیها حلقهدر چند ردیف مابین خطوط موازی، 

خطوط پهن موازی آن، هاشوردار و یا در بین  هم به متصل

. (Henrickson, 1983: 126) اسهت ر رفتهه  به کها  هاشوردار

باشهد  مهی هرسهین     h24محوطه مشابه با گونه نقوش  این

مشابه این  است.میانه و جدید  سنگدره مس به که مربوط

 گهاورا،  ،6 هیه ارپاچ ،XVIII اوروك اور، ر،یاوق نقوش در تل

 تارسهوس،  ،یبغهازکو  ،XIX نیمرس ،E آموگ ،11 شمشارا

 و Ib  حصهار  گه،،  ،Xa ینهوز  محمهد،  یحاج دو،یار ه،یآم

 ,Von and Stucki, 194, Tafel, IX: 170c, 171d) لکیس

171e )است آمده دسته ب. 

 

   شکل پيوسته ي بيضيها حلقهنقش 

   

 

سنگ مربوط به دوران مسهای این گونه نقوش روی سفال

 اسههت شناسههایی شههده h7 وh30 هههایمیانههه در محوطههه

(Henrickson, 1983; Henrickson, 1985: 126-127 .)

ههای ایهن دسهته نقهوش بهه دسهت آمهده در سهفال         نمونه

با سفال منقوش دوره حلهف   نازلیان، مووه دره یها محوطه

 XVIII (Vonهم نین در حلف، نینوا، مرسین در ارپاچیه 

and Stucki, 194, Tafel, IX: 177h,.قابل مقایسه است ) 

 

 (زيگزاگيموجي ) وطخط نقوش

    

    

  

 ظهاهر  مهوازی  خهط  چنهد  یها  دو بهین  در عمومها   نقوش این

 خوابیهده و  یها  و افقهی  ههای  یگهزاك ز گروه دو به و شوند یم

 شهامل  ؛انهد شهده تقسهیم   عمهودی  و ایسهتاده  های زیگزاگ

 ردیهف  ،پههن  خطهوط  بها  اهه  یگهزاگ ز ردیهف  ههای  یرگروهز

 خطوط با های یگزاگز ردیف ،باریک خطوط با های یگزاگز

 جفتی های یگزاگز و مشبک های یگزاگز ردیف، زدههاشور

ایهن   .شوند یم ساده خطوط با های یگزاگزو مشبک  توسمان

یی شناسها  h7, h  33،ی نازلیهان هها  محوطهه سفال نقش در 

 Von andا )و متهار  IV بها حسهونا   مقایسهه  قابهل   وشهده  

Stucki, 182, Tafel, V: 91d, 83b,)  .زیگهزاگ در  اسهت 

، 2aان حسهن  جه ، سهامرا،  12، بغهازکوی، چغابهازار   IIآمیه 

چاتال هویوك غربی، مرسین، گیان، چیها سهیاه و چغاسهبز    

(Von and Stucki, 182, Tafel, V: 100a .دیده می شوند )

 سنگهای مسخطوط موجی به کار رفته روی سفالنقش 

مقایسهه بها   قابل و قبرستان قدیم بلوردی چال چال در تپه 

 Mallowan and) ارپاچیهه در دوره حلف های برخی سفال

Craikhank, 1935)  چغابازار ) دردوره حلف وMallowan, 

ههای تهل اوقیهر،     ینهسفالنقوش  چنین درهم .است (1936

، گاورا، حسونا، جمدت النصر، خفاجهه،  IVتللو، اور، اوروك 

این نوع نقوش بهه  یانیک و  XXIاریم، کارکمیش، مرسین ی

 :Von and Stucki, 188, Tafel, VII)کار برده شده اسهت  

141b, VIII: 141c, 141d). 

 

 نقوش شبيه دال 

    
گونهاگون  ی هها  جههت و در مختلهف  این خطوط به اشکال 

منقهوش  ی روی لبه و در قسمت بدنه خارجی ظروف سهفال 

ین ایهن گهروه،   ئی تهز هها  روشیکهی از   به کار رفتهه اسهت.  

استفاده سفالگران از خطوط مهوازی افقهی در بهین نقهوش     

شههکل در نقههوش دال( و 195: 1385اسههت )حیههدریان،  

ه شناسهایی شهد   ،با شکلی مناسب و شهاخص  h34محوطه 

های منقهوش تپهه   سفالنقوش شبیه دال روی . طر  است

 Mallowanه با ارپاچیه دوره عبیهد ) مقایس  پل بزرگ قابل

and Craikhank 1935: 134 بها  یدالبهر  نقش است.( بوده 

 یانمونهه  مشابه H4محوطه  37 شماره نمونه در حاد هیزاو

 لکیسهه ،(37 شههکل ،123 ص همههان،) یجههو تپههه در

 بهاکون  تهل  ،(2 شهماره  طر : 42 شکل همان،  واندنبرگ،)

-m هیه ال از یا مونهن و( 1 طر  ،30 شکل همان، زاده،یعل)

n 3 است جعفرآباد. 

 

 1دالمايي فشرده يا ايمپرس نقوش

    
    

آمهده روی  ترین و بیشهترین نقهوش بهه دسهت    یکی از رایج

ههای دالمهایی   میانه در منطقه، سفال سنگهای مسسفال

                                                           
1- Dalma imperss 
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ههای  فشرده است که در سطحی وسیع روی سفال محوطه

دالمایی در مناطق مختلف از آذربایجان تا زاگرس مرکهزی  

ظهروف   دلخواهین، نقاط ئدر این نوع تزقابل مشاهده است. 

خشهک بها انگشهت و یها بها ابهزار        یمهه نسفالی را در حالت 

ی نهاخنی  هها  نقهش ، رفتهه فهرو ی ها نقطهصورت یز به ت نوك

ین ئشههکل تههزیا قطههرهرفتههه و کنههده تی فههروکنههده، انگشهه

 h30 ،h35، h28،h8، h4هایاین نقوش در محوطه کنند. می

های نمونه زمینهدر این  اینبنابر .شناسایی شده استh21 و

های باستانی مناطق مختلف موجود مشابه زیادی از محوطه

نقش سهفال محوطهه کهنهه سهنقرآباد     برای مرال است که 

سهفال   46نمونه و  دالما عبید منقوش المقایسه با سف قابل

محوطهه   1نمونه  سفال .دشت استماهیدر عبید منقوش 

 21.3نمونه  4شکل  قبرستان قدیم بلوردی قابل مقایسه با

 ,Young) یگابسه ،(Hamlin, 1975: 125, fig. 8: c) دالما

1969: 67, fig. 10: 2,3,8-10 )لرسهتان  شهکوه یپ (Goff, 

Ibid, p.138, fig. 3: 32 , 33 , 35, 36 , 45 )دیه باهیسه  و 

(Young, 1969: 31, fig.13 )باشندیم. 

 

 گيري يجهنت

محوطهه   43تعهداد   بررسی شهرستان هرسهین  در دو فصلِ

مطالعه با توجه به  .استسنگ شناسایی شدهاستقراری مس

سنگ منطقهه  های مسمحوطههای سطحی و مقایسه یافته

قهدیم   سهنگ مهس اسهتقرار  محوطه دارای  3توان گفت می

مهده اسهت.   دست آه ب هااز آنتنها چند تکه سفال  و ندبود

محوطهه   37سنگ میانهه و  محوطه دارای استقرار مس 24

بر اساس مطالعهات   .هستند سنگ جدیددارای استقرار مس

-از ابتهدای عصهر مهس   اذعان داشت که  توانشده می انجام

زه دریاچهه  سنگ قدیم و میانی ارتباط ایهن ناحیهه بها حهو    

 اسهت.  افتهه ی گسهترش فرهنگ دالمها   خصوص بهارومیه و 

هرسین در همین زمان نیهز بها منهاطق دیگهری در     منطقه 

ی سهطحی ایهن   ها افتهارتباط بوده و مطالعه آثار سفالی و ی

ی هها  محوطههای این ناحیه با  دوره، ارتباط نزدیک محوطه

-مهاهی کنگهاور،  گهابی   ، سه IIIو II دیعبزمان با  گودین هم

بها   .دههد  می را نشان رودانمیانو به میزانی کمتر با دشت 

-های نوع دالما که از شهمال توجه به حوزه گسترش سفال

غرب ایران در جنهوب دریاچهه ارومیهه، اسهتان کردسهتان،      

همدان، کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به دست آمده 

گسهتردگی سهنت   اصهلی  توان یکی از مسیرهای است، می

تر لرسهتان را  دالما از شمال به سمت مناطق جنوبی سفالی

منطقه هرسین دانست که همواره به عنوان پلهی ارتبهاطی   

های پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرستان متصهل  فرهنگ

ههای  های دالمایی در محوطهاست. وفور و تنوع سفالدهکر

بها  . سهت سنگ شهرستان هرسین دلیلی بهر ایهن مدعا  مس

ههای  مایهه ش، تشابه برخی از نقها سفالروی مطالعه نقوش 

جهوار   سنگ با مناطق همدوره مس هایمحوطهمشخص در 

 است؛ کامال  واضح  ،غیر همجوار در این بازه زمانیو نواحی 

 هاشهوردار ی معکوس و ایستاده ها مرلثنقش  ای که گونه به

، بها  انهد  کهرده  یمه ر که تمامی سطح سفال نهوع دالمها را پ ه   

مقایسه بید و چغاماران قابل گابی، سیاه الما، سهی دها سفال

 تهوان بهه  را می )گناوه( قبرستان بلوردیمحوطه تپه  .است

ههای دالمها عبیهد    وجود سفال یعنوان یک تپه شاخص برا

ی شهاخص ایهن   هها  محوطهه محوطه نازلیان از  .کردمعرفی 

سهنگ  یی از تمامی دوران مسها سفالدوره است که دارای 

ی هها  محوطهه و  دید است. محوطهه مهووه دره  از قدیم به ج

ی هها  سهفال وجهود انهواع    دلیهل به  3چغاسبز  و 1چغاسبز 

ی مهههم ایههن دوره محسههوب ههها محوطهههمنقههوش دالمهها از 

، نجوبران، قبرستان قدیم آبادی صحبتها محوطه .شوند یم

شهادآباد سهفلی و    ،محوطه شیران بیشه میرمینک ،بلوردی

 سنگ میانی هستند.  مسچال از محوطه شاخص دوره چال
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