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چکیده
شهرستان هرسین در جنوب شرقی استان کرمانشاه قرار دارد .به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط مناسب
زیستمحیطی ،همواره از مکانهای مستعد استقرار جوامع انسانی بوده است .طی بررسیهای باستانشناسی که در سالهای
 1381و  1388از سوی مترجم ،محمدیفر و چهری انجام گرفت 221 ،محوطه باستانی در این منطقه شناسایی شده است .بر
اساس یافتههای سطحی در مجموع  43محوطه استقراری متعلق به عصر مسسنگ میباشد .مطالعات باستانشناسی انجام-
گرفته وفور و تنوع سفالهای شاخص در محوطههای مسسنگ شهرستان هرسین را نشان میدهد؛ بنابراین در این مقاله سعی
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سفالهای شاخص دوره مسسنگ منطقه مورد مطالعه بپردازد .براساس مطالعات انجامگرفته سفالهای این منطقه شامل
سفالهای نوع  ،jدالما ،سهگابی BOB ،و  red slipاست .سفال منطقه مورد مطالعه به دو نوع سفال ساده و منقوش تقسیم
میشود .بر اساس مقایسه سفالها (بر مبنای مشخصات فنی و تزئینات سفال) و مطالعات انجامگرفته ،سفال منطقه هرسین
عالوه بر ویژگیهای بومی و محلی دارای شباهتهایی با سفال کنگاور ،ماهیدشت ،آذربایجان و بینالنهرین است.
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مقدمه
شهرستان هرسین در زمره کوههای زاگرس مرکزی و حوزه
رودخانههه گاماس هیاب ،یکههی از منههاطق تههاریخی -فرهنگههی
استان کرمانشاه است .این منطقه با داشتن شرایط مناسب
اقلیمی و زیستمحیطی نظیر کوهها ،دشهتهها و درهههای
میانکوهی با منابع آبی فراوان چون رودخانهها و چشمهها
و پوشش گیاهی غنی با خاك حاصلخیز ،یکهی از منهاطق
شاخص برای دوران پیش از تاریخ ایران محسوب میشهود
( .)Young and Smith, 1966: 306وفور و تنوع سفالهای
شاخص در محوطههای مسسنگ شهرستان هرسین نشان
میدهد کهه دشهتهها و درهههای میهانکهوهی شهرسهتان
هرسین را میتهوان یکهی از مسهیرهای گسهتردگی سهنت
سفالی مسسنگ از شهمال بهه سهمت منهاطق جنهوبیتهر
لرستان دانست و بنابراین همواره به عنوان پلهی ارتبهاطی،
فرهنگهای پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرستان متصهل
کرده است.
در مطالعات پیشین باستانشناسی ،جزئیهات تهوالی مهس-
سنگ از حفاری و الیهنگهاری سهفال برخهی محوطههههای
کنگهاور ،مهاهیدشهت و سهایر درهههای ارتفاعهات زاگهرس
مرکزی و غربی شناسایی شده است که شامل تپه سهگهابی
 ،Bگودین تپه  ،XYZتپه سیاه بید و چغامهاران در مهاهی-
دشههت ،پیزدلههی ،حههاجیفیههروز و دالمهها در دره سههلدوز
آذربایجان در شمال غربی است (.)Henrickson, 1985: 63
عالوه بر آن ،گاف در بررسی لرسهتان سهفالههای شهاخص
مسسنگی را در مناطقی متصل به منطقهه هرسهین نظیهر
کاکاوند ،چاواری ،دلفهان ،الیشهتر و خهاوه شناسهایی کهرده
است .طی بررسیهایی که مترجم ،محمدیفر و چههری در
سالهای  1381و  1388انجام دادند ،بر اساس یافتههههای
سطحی در مجموع  43محوطه اسهتقراری از دوران مهس-
سنگ ،شناسایی شد که حاکی از اهمیت بهاالی منطقهه در
دوره مذکور است.
دادههای باستانشناسی حاصل از بررسی یافتههای سطحی
نشههان داده اسههت کههه دشههتههها و درههههای میههانکههوهی
شهرستان هرسین یکهی از منهاطق مههم بهوده و در دوران
مسسنگ ،ارتباطات فرهنگی منطقههای و فرامنطقههای بها
سایر نواحی دور و نزدیک داشته اسهت .تهاکنون بهه دلیهل
کمبود پژوهشهای باستانشناسی ،نحهوه و چگهونگی ایهن
ارتباطات فرهنگی بررسی و مطالعه نشده است؛ بنابراین در
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این مقاله سعی بر آن است تا بر اساس یافتهههای سهفالی،
پرسشها و فرضیات زیر بررسی شود:
 -1دادههای حاصل از بررسی میهدانی منطقهه معهرف چهه
نوع الگوی ارتباطی در دوران مسسنگ هستند؟
-2کدام یک از فرهنگهای رایهج زاگهرس در دوران مهس-
سنگ (قدیم ،میانهه ،جدیهد) در منطقههی مهورد مطالعهه،
گسترش داشتهاند؟
در این راستا فرضیات زیر در نظر گرفته شد:
 -1دادههای فرهنگی حاصل از بررسیهای میدانی منطقه،
نشان دهنده ارتباط فرهنگی منطقههای بها نهواحی کنگهاور
(گودین و سهگابی) و ماهیدشت (جی) و فهرامنطقههای بها
آذربایجان (دالما) و سرزمین میانرودان (عبید) است.
 -2مانند دیگر نهواحی زاگهرس مرکهزی در منطقهه مهورد
مطالعه در دوره مسسنگ قهدیم ،فرهنهگ گهودین  ،XIدر
دوره مسسنگ میهانی ،فرهنهگههای گهودین  IX ،Xو در
دوره مسسنگ متأخر ،فرهنگهای گودین  VII ،VIIIو VI
رواج داشتهاند .هرچند که حضور سفالهای شاخص مهس-
سنگ ماهیدشت در این منطقه بیانگر حضور فرهنگهای
سفالی مناطق غربیتر نیز هست.
موقعيت منطقه مورد مطالعه
شهرستان هرسین با ارتفاع  1582متر باالتر از سطح دریها
در جنوب شهرقی اسهتان کرمانشهاه واقهع شهده اسهت و از
شمال بهه صهحنه و دینهور ،از شهر و جنهوب بهه اسهتان
لرستان و از مغرب بهه دورود فرامهان شهرسهتان کرمانشهاه
محدود است (شکل  .)1شهرستان هرسین در  34درجهه و
 4دقیقههه عههر شههمالی و  47درجههه و  11دقیقههه طههول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .حداقل ارتفاع
منطقه  1320متر (بسهتر رودخانهه گاماسهیاب) و حهداکرر
ارتفاع آن حهدود  3358متهر (کهوه پهرآو بیسهتون) اسهت
(رحیمی .)1 :1379 ،این شهرستان با دو بخش هرسهین و
بیستون ،حدود  1010کیلومتر مربع مساحت دارد و فاصله
آن با مرکز استان  45کیلومتر است .در منطقهه عهالوه بهر
درههههای میههانکههوهی ،دشههت چم مههال و دشههت مرتفههع
هرسین در بین کوه هایی نسبتاًٌ بلند با خاکی حاصهلخیهز،
آب و هوایی مناسب و وفور منابع آبی قرار گرفته است کهه
برای فعالیت های کشاورزی کامال مساعد است و به همهین
دلیل از دیرباز تاکنون مورد توجه جوامع انسانی بوده است.
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از مهم ترین رودخانههای شهرستان هرسهین مهیتهوان بهه

25

رودخانه گاماسیاب ،دینورآب و کمیش اشاره کرد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايي شهرستان هرسين

پيشينه مطالعات باستانشناسي
در زمینه پیشینه مطالعات باستانشناسی پیش از تهاریخی
در منطقه مهورد مطالعهه ،مهی تهوان بهه بررسهی محهدوده
هرسین از سوی گدار در سال  1931مهیالدی اشهاره کهرد
که بهرای نخسهتین بهار انجهام شهد (ههول،)110 :1381 ،
عکههسبههرداری هههوایی ایههران در سههالهههای 1935-1936
(اشمیت1376 ،؛  ،)Schmidt, 1940حفاری غار شکارچیان
بیستون توسهط کهوون در سهال  1951مهیالدی ( Coon,
 ،)1951نخسههتین بررسههیهههای روشههمند پههرو ه پههیش از
تاریخی ایران به سرپرستی رابرت بریدوود طهی سهالههای
 1959و  1960مهههیالدی (،)Braidwood, 1961: 3-6
شناسایی و گمانه زنی غار خر در بیسهتون مربهوط بهه دوره
برادوسههتین در سههال  1965م .توسههط اسههمیت و یانههگ
( ،)Young and Smith, 1966حفاریهای اسهمیت در تپهه
گههنجدره از دوره نوسههنگی در سههالهههای ،1969 ،1967
 1971و  1974میالدی (اسمیت ،)1376 ،بررسی منطقهه
هرسین در سال  1977میالدی توسط اسمیت و مورتنسن
( ،)Smith and Mortensen, 1980معرفههی سههه غههار
مرتاریک ،مهردودر و مرآفتهاب ( ،)Biglari, 2000بررسهی،
شناسایی و مستندسهازی آثهار باسهتانی هرسهین در سهال
 1381توسههط متههرجم و محمههدیفههر ( )1381و طههر
بازنگری منطقه در سهال  1388توسهط چههری ( )1388و
بررسی و تحلیل دادههای باستانشناختی حوضه رودخانهه

گاماسیاب در دوران مسسنگ (سعیدی هرسهینی)1385 ،
از عمده کارهای انجام شده در این محدوده است.
روششناسي و جامعه آماري پژوهش
روش پههژوهش توصههیفی-تحلیلههی و ترکیبههی از دادههههای
میهههدانی و کتابخانههههای اسهههت و جامعهههه آمهههاری آن را
محوطههای مسسنگ هرسین تشکیل میدههد .محوطهه-
های دارای مدرك باستانشناسهی از دوره مهسسهنگ بهه
صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت .طی بررسیههایی
که مترجم ،محمهدیفهر و چههری در سهالههای  1381و
 1388انجام دادند 221 ،محوطه باستانی شناسایی شد که
بههر اسههاس یافتههههههای سههطحی در مجمههوع  43محوطههه
استقراری مربوط به دوران مسسهنگ هسهتند (شهکل .)2
پژوهش حاضر به مطالعه مواد فرهنگی این محوطهها مهی-
پردازد .در پژوهشی جداگانه و به منظور گاهنگاری محوطه-
ها ،مجموعه سفالهای جمعآوری شده از هر محوطه مورد
بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی محوطههههای مهس-
سنگ و بهرای تربیهت گهاهنگهاری محوطهههها ،تعهدادی از
سفالها با دیگر محوطههای شاخص دوره مسسنگ ههم-
چون دالما ،گودین ،سه گهابی ،سهیاه بیهد و چغامهاران کهه
دارای گاهنگاری قطعی هسهتند ،مقایسهه شهدند (ناصهری،
.)1393
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شکل  -2نقشه پراکنش محوطههاي مسسنگي شهرستان هرسين

يافتههاي سفالي مسسنگ منطقه
در منطقه هرسین استقرارهای پیش از تهاریخی بیشهترین
تعداد را به خهود اختصهاص دادهانهد .در ایهن میهان دوران
مسسنگ جایگاه ویژهای دارد .به نظر مهیرسهد از ابتهدای
عصر مسسنگ قدیم و میانی ارتباط ایهن ناحیهه بها حهوزه
دریاچه ارومیه و بهخصوص فرهنگ دالمها گسهترش یافتهه
است .هرسین در همین زمهان بها منهاطق دیگهری نیهز در
ارتباط بوده و مطالعه آثار سفالی و یافتههای سهطحی ایهن
دوره ،ارتباط نزدیک محوطههای این ناحیه با محوطهههای
گودین همزمان با عبید  IIو سهگابی کنگاور و ماهیدشهت
را نشان میدهد .ارتبهاط منطقهه هرسهین بها مهاهیدشهت
کرمانشههاه در دورههههای مههس-سههنگ قههدیم و میانههه را بهها
شباهت سفالهای آن به سفالهای سیاه بیهد و چغامهاران
میتوان مشاهده کرد .با مطالعه نقوش روی سفالها ،تشابه
برخی از نقوش مشخص در همهه محهلههای معهرف دوره
مسسنگ با مناطق هم جوار کامال واضح است؛ به گونهه ای
که نقش مرلثهای معکوس و ایستاده هاشوردار که تمامی
سطح سفال نوع دالما را پر میکردهاند با سفالههای دالمها
( ،)Young and Levine, 1974: 212سههههگهههابی
( ،)Henrickson, 1983: 77-78سههیاه بیههد و چغامههاران
( )McDonald, 1968: 43-46قابل مقایسه اسهت .محوطهه
نازلیان از محوطههای شهاخص ایهن دوره اسهت کهه دارای
سفالهایی از تمامی دوران مسسهنگ از قهدیم بهه جدیهد
است .یافتههای سفالی محوطههای مسسنگ منطقه نشان
داد که نمونههای شاخص زیادی برای مقایسه با سفالهای

نواحی همجوار و حتی نواحی فرامنطقهای دورتر در شهمال
غربی و جنوب غربهی ایهران و میهانرودان وجهود دارد .بهر
اساس دورههای زمانی ذکر شده برای مسسنگ که شهامل
دورههای مسسنگی قدیم تا جدید است ،میتهوان سهفال-
های منطقه را به شر زیر تقسیم کرد:
سفال مسسنگ قديم (شکل )3
سه سفال مشخص این دوره تاکنون از محوطههای اطهراف
منطقه هرسین بهدست آمدهاست کهه جملگهی بهه عنهوان
سفال ههای شهاخص بهرای شناسهایی ایهن دوره محسهوب
میگردند .شکل این سفالها شباهت زیادی با سهفالههای
منطقه ماهیدشت و موسوم بهه سهفال نهوع  ،Jدارنهد .ایهن
سفال دارای ویژگیهای سفالی ترد و ظریف با پخت کهافی
است .این ظروف نخهودی هسهتند و اغلهب دارای تزئینهات
متفاوتی از ترکیب رنگههای سهیاه و قرمهز اسهت کهه بهه
صورت ساده و با نقوش ساده تزئین شدهانهد ( Henrikson,
 .)1985: 69بریدوود این مجموعه سفال را بها سهفال گونهه
فرهنگ حلف مقایسه کرده است؛ سهطح ایهن نهوع ظهروف
معموال به صورت کامال منقوش بهوده اسهت ( McDonald,
 .)1968: 40سفال منقوش نوع شهنآباد که در کنار سهفال
نوع  Jاز محوطه  H7به دست آمده دارای خمیهره نخهودی
است و در قسمت بیرون آن با رنگ قرمز اخرایی نقوشی به
صورت هاللهایی متصل به همدیگر ایجاد شده است .ایهن
سفال به مراتب متراکم تر و بها پرداخهت فنهی بهتهر دارای
پوشش رقیق گلی به رنگهای سیاه ،قههوهای ،نهارنجی و...
بههوده اسههت و بنههابراین معیههار مطلههوبی بههرای شههناخت
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فرهنگهای ایهن دوره محسهوب مهیگهردد (
.)McDonald, 1977: 39-43

Levine and

شکل  .3سفال مس و سنگ قديم محوطه سنقرآباد

سفال مسسنگ ميانه
سفال مسسنگ میانه که بر اساس گاهنگاری گهودین تپهه
نامگذاری شده است ،خود به سه دوره مسسهنگ میانهه ،I
 IIو  IIIتقسیم شده است .مطالعات انجامگرفته در منطقهه
زاگرس و خصوصا دشت کنگاور و مهاهیدشهت در جنهوب
حاکی از گسترش اسهتقرارهای ایهن دوره نسهبت بهه دوره
قبل؛ یعنی دوره مسسنگ قدیم است (مترجم و محمدی-
فر .)12 :1381 ،از جمله سفالهای شاخص به دست آمده
در این دوره میتوان به سفالهای گونه دالمها ،سههگهابی و
برخی نمونه سفالهای عبید یا دالما -عبید اشاره کرد.

27

سفال دالما :این گروه به سفالهای گونهه دالمهای سهاده،
دالمای منقوش (شهکل  )4و دالمهای ایمپهرس یها فشهرده
(شکل  )5تقسیم میشوند که تمامی این گونهههها در بهین
یافتهههای سهطحی محوطههههای مهسسهنگ شهرسهتان
هرسین به دست آمهده اسهت .سهفالههای گونهه دالمها در
شهرستان هرسین خمیره نخودی ،خاکسهتری و بهژ دارنهد
که از لحاظ رنگ درونی و بیرونهی ،دارای رنهگههایی بهین
نخودی و قرمز است .ماده چسهباننده سهفالههای دالمهای
منطقه با شهاموت گیهاهی و در مهواردی شهاموت ترکیبهی
است .سفالهای دالما دست سازند و پرداخت نههایی آنهها
نیز بهصورت گلی غلیظ با پخت کافی هستند .با توجهه بهه
حوزه گسترش سفالهای نوع دالما که از شمال غرب ایران
در جنههوب دریاچههه ارومیههه ،اسههتان کردسههتان ،همههدان،
کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به دست آمهده اسهت،
میتوان یکی از مسیرهای اصلی گسهتردگی سهنت سهفالی
دالما از شمال به سمت مناطق جنوبیتر لرستان را منطقهه
هرسین دانست که همواره به عنوان پلی ارتباطی ،فرهنگ-
های پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرسهتان متصهل کهرده
است .وفور و تنوع سفالهای دالمایی در محوطههای مس-
سنگ شهرستان هرسین دلیلی بر این مدعاست و عالوه بر
آن ،گاف در بررسهی باسهتانشناسهی لرسهتان سهفالههای
دالمایی را در منهاطقی متصهل بهه منطقهه هرسهین نظیهر
کاکاوند ،چاواری ،دلفهان ،الیشهتر و خهاوه شناسهایی کهرده
است (.)Henrickson 1983: 79

شکل  .4سفال منقوش مسسنگ ميانه ،محوطه سنقرآباد

سفال دالما در شهرستان هرسین در محوطههههای ،H-35
 H9 ،H-21 ،H-28 ،H-36و  H-3شناسهایی شهده اسههت.
سفال  3 ،1و  4محوطه  28هرسین نهوع دالمهای فشهاری
است که با سفال محوطه  7هرسین دارای سفال نوع دالمها
قابل مقایسه با تپه سههگهابی  Bمهیباشهد ( Henrickson,
 .)1985, Fig.3, 77سفال شماره  5محوطه  9هرسین قابل
مقایسه با تپه سهگابی  Bمیباشهد ( Levine and Young,

 .)1986, fig.8, 24سفال شماره  2محوطه  9هرسین قابهل
مقایسه با تپه سهگابی  Bمیباشهد ( Levine and Young,
 .)1986, fig.10, 24سهفال شهماره  4محوطهه  9هرسهین
قابل مقایسه بها تپهه سههگهابی Bمهیباشهد ( Levine and
 .)Young, 1986, fig.1, 24سهفال شهماره  1محوطهه 21
قابل مقایسه با نوع سقال دالما میباشهد ( Hamlin, 1975,
 .)fig. c, 125سفال شماره  1محوطه  36قابهل مقایسهه بها
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تپه سهگابی  Bمیباشد ( Levine and Young, 1986, fig.

 .)2, 24سفالهای شماره  6و  7محوطه  7قابل مقایسهه بها
سفال تکرنگ و دورنگ سهگابی مهیباشهد ( Levine and
Young, 1986, fig. 52. 3, 22; Henrickson, 1983, fig.
 .)53. 6, 234طر سفال لبه و بدنهه شهماره  2محوطهه 3

قابل مقایسه با نوع سفال دالمای منقوش تپه سهگابی می-
باشد ( .)Levine and Young, 1986, fig. 18. 1. 21طهر
سفال بدنه و لبه محوطه  28قابل مقایسه با سهفال فشهرده
دالمهها مههیباشههد (.)Henrickson, 1983, fig. 2. 417

شکل  .5سفال فشرده يا فشاري دالما از مسسنگ ميانه

سفال نوع سهگابي (شکل  :)6ایهن نهوع سهفال ویژگهی
سفال دالما را در خود ندارد .این مجموعه از سهفال شهامل
بسیاری از ویژگیهایی است که قبهل از آن وجهود نداشهته
است .سفال سهگابی یکی از شاخصههای شناسایی این نوع
سهفال مهیباشهد ( .)Young and Levine, 1974: 4همهه
سفالهای موجود در سههگهابی دسهتسهاز هسهتند .مهاده
چسباننده کاه و تنوع رنگ دارند و با نقوش مختلف تهزئین
شدهاند .در برخی موارد دور تا دور لبه آن به شهکل مرلهث
است .این نوع سفال احهتمال بعهد از دوره دالمها بهه دسهت
آمده است ( .)Young and Levine, 1974: 212سفالههای
شهرستان هرسین نیز تمام ویژگهیههای دوره مهسسهنگ
سهگابی را دارا میباشند .سفال نوع سهگهابی در محوطهه-
هههای  H-36 ،H-21 ،H-7 ،H-9و H-30شناسههاییشههده
است .ظروف  BOBکه به سفالهایی نقوش سهیاه بهر روی
زمینه نخودیرنگ معروف شدهانهد ( Henriekson, 1985:
) ،419در محوطههههههای ،H-35 ،H-21 ،H-7 ،H-4 ،H-3
 H-33 ،H-24 ،H-25،H-30 ،H-36و  H-23شناسهههایی
شدهاند .سفال شماره  1محوطه  4قابل مقایسه با نوع تپهه
سهگابی مهیباشهد ( Levine and McDonald, 1974, fig.

 .)10, 69سفال شماره  1محوطه  7قابل مقایسه با سهگابی
مهیباشهد ( Henrickson, 1985, fig.6, 84; Levine and
 .)Young, 1986, fig. 6, 26سهفال شهماره  5محوطهه 7
قابل مقایسه با سهیاهبیهد مهیباشهد ( Henrickson, 1983:
 .)fig.6, 410; fig.0310.04, 129سفال شهماره  4محوطهه
 24قابل مقایسه با سفال سهگابی میباشهد ( Henrickson,
1983, fig.20 2 287; Levine and McDonald, 1974,
 .)fig.15, 69سفال محوطه  30قابل مقایسه با سفال سهه-

گابی مهیباشهد (.)Henrickson, 1983, fig.0311.01, 129
سفال شماره  2محوطه  30قابل مقایسهه بها سهفال BOB
چغاماران دشت ماهیدشت میباشد ( Henrickson, 1985,
 .)fig.1, 85سفال شهماره  1محوطهه  33قابهل مقایسهه بها
سفال نوع سیاهبید میباشد ( Henrickson, 1985, fig. 10,
 .)86; Hamlin, 1975, fig. a, 127این سفال همچنهین بها
سفال چغامهاران نیهز قابهل مقایسهه اسهت ( Henrickson,
 .)1985, fig. 19,92سههفال شههماره  3محوطههه  35قابههل
مقایسه با سفال منقوش سهگابی مهیباشهد ( Young and
 .)Levine, 1974, fig.12,سفال شماره  2محوطه  35قابهل
مقایسه با سفال سهگابی گودین تپه میباشد ( Levine and
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 .)Young, 1986, fig.3, 29لبهه و بدنهه سهفال شهماره 2
محوطه  10طر قابل مقایسه با سفال تپه  Bسهگابی می-
باشهد ( .)Levine and Young, 1986, fig.15, 26طهر
سفال محوطه  15قابل مقایسه سفال  BOBماهیدشت تپه
سیاهبید میباشد (.)Levine and Young, 1986, fig.9, 30
طر سفال محوطه  25قابل مقایسه با محوطه چغاماران و
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تپه سیاهبید میباشهد (
 ROB .)fig.10, 411از سهطح محوطههههای  H-7و H-9
شناسایی شده و سفال نوع  DUPاز محوطههای  H-9و-1
 Hشناسایی شده است .سهفال شهماره  1محوطهه  1قابهل
مقایسه با سفال عبید منقوش ماهیدشت میباشد ( Levine
.)and MacDonald, 1977, fig. 46
;Henrickson, 1983, fig.22, 413

شکل  .6سفال منقوش سهگابي از مسسنگ ميانه

سفال عبيد و دالما عبيد :ظروف منقوش دالما عبیهد بها
عالمت اختصاری 1DUPشناخته مهیشهود .در مقایسهه بها
ظروف سهگابی و دالما ایهن ظهروف بهه صهورت تهکرنهگ
منقوش شدهاند و سنت عبیهد را در سهرزمینههای پسهت
غرب نشهان مهیدهنهد .در حقیقهت  DUPاز نظهر فنهی و
تزئینات با سرزمینهای پسهت و دالمها متفهاوت اسهت .در
ناحیه دالما ظروف منقوش بهدون شهاموت هسهتند .سهفال
نوع دالما عبید ) )DUPسفالهای بسیار ظریفی هستند که
بدون لعاب میباشند و رنگ سفال قرمز است؛ نقوش آن بها
رنههگ مههات مایههل بههه خاکسههتری تههزئین شههده اسههت
( .)Henrickson, 1985: 75سفال نوع دالما عبیهد منقهوش
( )DUPاز محوطههای  H-1 ،H-9و  H-28شناسایی شده
است.
سفال مسسنگ جديد (شکل )7
نوع سفال دوره مسسنگ جدیهد را بهر اسهاس گهاهنگهاری
گودین تپه دورههای  VIIو  VIمهیتهوان معرفهی کهرد .در
گودین  VIIسفالها ساده و معموال یکنواخت هستند؛ ههر
چند که سفال این دوره در ماهیدشت حضور ندارد امها در
محوطههای مناطق شرقیتر زاگرس مانند مالیهر و آوج بهه
طرف شر دشت همدان ،گیان و محوطهههایی در منطقهه
1-Dalma Ubid Pinted Ware

هرسین ظاهر شده است (دایسهون و ویهت.)121 :1382 ،
سفالهای مسسنگ جدید منطقه زاگرس سهفال نخهودی
ساده همراه با لعاب قرمز و سفال صیقل دادهشده هسهتند.
از ویژگی های این دوره در منطقه هرسین میتوان به نبهود
ظروف منقوش ،ظروف لعاب قرمز و سفال صیقل دادهشهده
برا اشاره کرد .سفال نوع گهودین  VIمنطقهه بهه صهورت
قطعات سفالی ساده با شاموت گیهاهی بلنهد و خهرد نشهده
دیده میشهود؛ امها ظهروف نخهودی منقهوش ایهن دوره بها
کیفیتی پایینتر میتواند قابل مقایسه با ظروف منقوش تپه
گیان  Vباشد .سفالهای منقوش این دوره مشابه با گیان و
گودین ،صرفا از محوطه  H-1به دست آمده اسهت و نقهش
کنده با نوارهای موازی نیز تنها در  H 34محوطه شناسایی
شده است.
فراوانی ظروف سهاده در مقایسهه بها ظهروف منقهوش ایهن
موضوع را بیان میکند که ظروف ساده به تدریج جهایگزین
سفالهای نخودی منقوش شدهاند .سفالهای سهاده مهس-
سنگ جدید در منطقه هرسین درجه سهختی بیشهتری در
مقایسه با سفالهای منقوش دارند ،هرچند کهه نمهیتهوان
هیچ خأل یا وقفه زمانی را بین سفالههای مشهابه بها گونهه
گودین  VIIو  VIتشخیص داد .سفالهای مسسنگ جدید
منطقه هرسین دستساز با شهاموت گیهاهی و در مهواردی
ترکیبی هستند که پرداخت نهایی آنها بهصورت صیقلی با
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لعاب گلی غلیظ بودهاست .رنگ خمیهره سهفالهها نیهز در
طیفی از قهوهای روشن تا خاکسهتری دیهده مهیشهود کهه
رنگ سطح بیرونی و درونهی سهفال نیهز بههصهورت قرمهز،
نخودی و بژ است .موارد قابل مقایسهای که در سهفالههای
شاخص این دوره از منطقه هرسین قابل مقایسه بها سهفال
سایر محوطههای حفاری شده اسهت بهدینگونهه هسهتند:
سفال شماره  1محوطه  6قابل مقایسه با سهفال چغامهاران
میباشد ( .)Henrickson, 1983, fig.427, 85طهر سهفال
شماره  1محوطه  28قابل مقایسه با گودین  VIIمهیباشهد
( .)Levine and McDonald, 1974, Fig 5, 65لبه و بدنهه
سفال شماره  1محوطه  42قابل مقایسه بها سهفال گهودین
 VIمیباشد ( .)Young, 1969, fig.7, 65لبه و بدنه سهفال

شماره  2محوطه  42قابل مقایسه با سفال گودین  VIمی-
باشد (.)Young, 1969, fig. 9: 65
سفال نوع  :Red slipاین نوع سفال دارای بیشترین مقدار
نوع سفال مسسنگ در محوطههههای شهرسهتان هرسهین
است .این سهفال از محوطههههای ،H-6 ،H-5 ،H-4 ،H-3
-18 ،H-16 ،H-15 ،H-14 ،H-13 ،H-12 ،H-10 ،H-8
،H-35 ،H-38 ،H-36 ،H-24 ،H-22 ،H-20 ،H-24 ،H
 H-41 ،H-42 ،H-30 ،H-31 ،H-33 ،H-34و  H-27به
دست آمده است .سفال منقوش گودین از محوطه  H-1به
دست آمده است.

شکل  .7سفال مسسنگ جديد
نقوش سفال دوره مسسنگ در منطقه مورد مطالعه:

در مورد نقشمایههای سفالهای منقوشِ به دست آمهده از
منطقه و با توجه به طبقهبندی سهفالهها مهیتهوان گفهت
بیشترین میزان نقوش مربوط به نقوش هندسی است .تنها
از یک محوطه نقوش کنده هندسهی بهه دسهت آمهده کهه
مربوط به نقوش بومی -محلهی منطقهه هرسهین اسهت .در
ادامه به معرفی شاخصترین نقوش هندسی به دست آمهده
خواهیم پرداخت:
نقوش عمودي و موازي

محوطههههههای  h35 ،h30 ،h24 ،h16 ،h7 ،h1و  h33دوره-
های میانه و جدید هرسین مشاهده شده است .نمونههههای
اینگونهه نقهوش سهفال کهه در محوطههههای چهالچهال،
چغاسبز ،شادآباد سفلی و مووه دره نیز به دست آمده است
بها تهل اوقیهر ،اور ،اورك ،وارکهها ،ارپاچیهه ،چغابهازار ،گههاورا
 ،XVIIIسامرا ،یاریم  ،Iآموگ  ،Cمرسین  XIVو سیلکIV
( )Von and Stucki, 168. Tafel, I: 2cقابل مقایسه است.
نمونههای مشابه با نقهوش عمهودی محوطههههای نازلیهان،
چغاسبز  3نیز با سفالهای منقهوش تپهه رسسالمیهه قابهل
مقایسه است (.)Stronach, 1961
نقش خطوط موجي عمودي و افقي

این نقوش به صورت خطوط موازی افقی ،عمودی و مهورب
روی لبه ظروف به کار رفته است که احتماال نشهاندهنهده
نمادی از راه زمینی است .نقوش یهاد شهده در سهفالههای

31

نشريه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسالم /جلد  /4شماره  /2پياپي  /8پاييز و زمستان 1398

نقش خطوط موجی خود به دو گروه خطوط موجی افقهی
و خطوط موجی عمودی تقسیم میشود .در برخی از موارد
در چند ردیف مابین خطوط موازی ،حلقههای بیضیشهکل
متصل به هم هاشوردار و یا در بین آن ،خطوط پهن موازی
هاشوردار به کهار رفتهه اسهت (.)Henrickson, 1983: 126
این گونه نقوش مشابه با محوطه  h24هرسهین مهیباشهد
که مربوط به دره مسسنگ میانه و جدید است .مشابه این
نقوش در تل اوقیر ،اور ،اوروك  ،XVIIIارپاچیهه  ،6گهاورا،
شمشارا  ،11آموگ  ،Eمرسین  ،XIXبغهازکوی ،تارسهوس،
آمیه ،اریدو ،حاجی محمهد ،نهوزی  ،Xaگه ،،حصهار  Ibو
سیلک ( Von and Stucki, 194, Tafel, IX: 170c, 171d,
 )171eبه دست آمده است.

آمیه  ،IIبغهازکوی ،چغابهازار  ،12سهامرا ،جهان حسهن ،2a
چاتال هویوك غربی ،مرسین ،گیان ،چیها سهیاه و چغاسهبز
( )Von and Stucki, 182, Tafel, V: 100aدیده می شوند.
نقش خطوط موجی به کار رفته روی سفالهای مسسنگ
در تپه چال چال و قبرستان قدیم بلوردی قابل مقایسهه بها
برخی سفالهای دوره حلف در ارپاچیهه ( Mallowan and
 )Craikhank, 1935و دوره حلف در چغابازار ( Mallowan,
 )1936است .همچنین در نقوش سفالینه ههای تهل اوقیهر،
تللو ،اور ،اوروك  ،IVگاورا ،حسونا ،جمدت النصر ،خفاجهه،
یاریم ،کارکمیش ،مرسین  XXIو یانیک این نوع نقوش بهه
کار برده شده اسهت ( Von and Stucki, 188, Tafel, VII:
.)141b, VIII: 141c, 141d

نقش حلقههاي بيضيشکل پيوسته

نقوش شبيه دال

این گونه نقوش روی سفالهای مربوط به دوران مسسنگ
میانههه در محوطههههههای h30و  h7شناسههایی شههده اسههت
(.)Henrickson, 1983; Henrickson, 1985: 126-127
نمونه ههای ایهن دسهته نقهوش بهه دسهت آمهده در سهفال
محوطه های نازلیان ،مووه دره با سفال منقوش دوره حلهف
در ارپاچیه هم نین در حلف ،نینوا ،مرسین Von ( XVIII
 )and Stucki, 194, Tafel, IX: 177h,قابل مقایسه است.
نقوش خطوط موجي (زيگزاگي)

این نقوش عمومها در بهین دو یها چنهد خهط مهوازی ظهاهر
میشوند و به دو گروه زیگهزاكههای افقهی و یها خوابیهده و
زیگزاگهای ایسهتاده و عمهودی تقسهیم شهدهانهد؛ شهامل
زیرگروهههای ردیهف زیگهزاگهها بها خطهوط پههن ،ردیهف
زیگزاگهای با خطوط باریک ،ردیف زیگزاگهای با خطوط
هاشورزده ،ردیف زیگزاگهای مشبک و زیگزاگهای جفتی
توسمان مشبک و زیگزاگهای با خطوط ساده میشوند .ایهن
نقش در سفال محوطههههای نازلیهان h7, h 33 ،شناسهایی
شهده و قابهل مقایسهه بها حسهونا  IVو متهارا ( Von and
 )Stucki, 182, Tafel, V: 91d, 83b,اسهت .زیگهزاگ در

این خطوط به اشکال مختلهف و در جههتههای گونهاگون
روی لبه و در قسمت بدنه خارجی ظروف سهفالی منقهوش
به کار رفتهه اسهت .یکهی از روشههای تهزئین ایهن گهروه،
استفاده سفالگران از خطوط مهوازی افقهی در بهین نقهوش
اسههت (حیههدریان )195 :1385 ،و نقههوش دالشههکل در
محوطه  h34با شکلی مناسب و شهاخص ،شناسهایی شهده
است .طر نقوش شبیه دال روی سفالهای منقهوش تپهه
پل بزرگ قابل مقایسه با ارپاچیه دوره عبیهد ( Mallowan
 )and Craikhank 1935: 134بوده است .نقش دالبهری بها
زاویه حاد در نمونه شماره  37محوطه  H4مشابه نمونههای
در تپههه جههوی (همههان ،ص  ،123شههکل  ،)37سههیلک
(واندنبرگ ،همان ،شکل  :42طر شهماره  ،)2تهل بهاکون
(علیزاده ،همان ،شکل  ،30طر  )1و نمونه ای از الیهه m-
 n 3جعفرآباد است.
نقوش دالمايي فشرده يا ايمپرس

1

یکی از رایجترین و بیشهترین نقهوش بهه دسهتآمهده روی
سفالهای مسسنگ میانه در منطقه ،سفالههای دالمهایی
1- Dalma imperss
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فشرده است که در سطحی وسیع روی سفال محوطهههای
دالمایی در مناطق مختلف از آذربایجان تا زاگرس مرکهزی
قابل مشاهده است .در این نوع تزئین ،نقاط دلخواه ظهروف
سفالی را در حالت نیمهه خشهک بها انگشهت و یها بها ابهزار
نوكتیز به صورت نقطههای فهرورفتهه ،نقهشههای نهاخنی
کنههده ،انگشهتی فههرورفتههه و کنههده قطههرهایشههکل تههزئین
میکنند .این نقوش در محوطههای h4،h8، h28،h35،h30
و h21شناسایی شده است .بنابراین در این زمینه نمونههای
مشابه زیادی از محوطههای باستانی مناطق مختلف موجود
است که برای مرال نقش سهفال محوطهه کهنهه سهنقرآباد
قابلمقایسه با سفال منقوش دالما عبید و نمونه  46سهفال
منقوش عبید در ماهیدشت است .سفال نمونه  1محوطهه
قبرستان قدیم بلوردی قابل مقایسه با شکل  4نمونه 21.3
دالما ( ،)Hamlin, 1975: 125, fig. 8: cسهگابی ( Young,
 )1969: 67, fig. 10: 2,3,8-10پیشهکوه لرسهتان ( Goff,
 )Ibid, p.138, fig. 3: 32 , 33 , 35, 36 , 45و سهیاهبیهد
( )Young, 1969: 31, fig.13میباشند.
نتيجهگيري
در دو فصلِ بررسی شهرستان هرسهین تعهداد  43محوطهه
استقراری مسسنگ شناسایی شدهاست .با توجه به مطالعه
و مقایسه یافتههای سطحی محوطههای مسسنگ منطقهه
میتوان گفت  3محوطه دارای اسهتقرار مهسسهنگ قهدیم
بودند و تنها چند تکه سفال از آنها به دست آمهده اسهت.
 24محوطه دارای استقرار مسسنگ میانهه و  37محوطهه
دارای استقرار مسسنگ جدید هستند .بر اساس مطالعهات
انجامشده میتوان اذعان داشت که از ابتهدای عصهر مهس-
سنگ قدیم و میانی ارتباط ایهن ناحیهه بها حهوزه دریاچهه
ارومیه و به خصوص فرهنگ دالمها گسهترش یافتهه اسهت.
منطقه هرسین در همین زمان نیهز بها منهاطق دیگهری در

مطالعه سفال دوره مسسنگ شهرستان هرسين ،استان کرمانشاه

ارتباط بوده و مطالعه آثار سفالی و یافتههای سهطحی ایهن
دوره ،ارتباط نزدیک محوطههای این ناحیه با محوطهههای
گودین همزمان با عبید  IIو  ،IIIسهگهابی کنگهاور ،مهاهی-
دشت و به میزانی کمتر با میانرودان را نشان میدههد .بها
توجه به حوزه گسترش سفالهای نوع دالما که از شهمال-
غرب ایران در جنهوب دریاچهه ارومیهه ،اسهتان کردسهتان،
همدان ،کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به دست آمده
است ،میتوان یکی از مسیرهای اصهلی گسهتردگی سهنت
سفالی دالما از شمال به سمت مناطق جنوبیتر لرسهتان را
منطقه هرسین دانست که همواره به عنوان پلهی ارتبهاطی
فرهنگهای پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرستان متصهل
کردهاست .وفور و تنوع سفالهای دالمایی در محوطهههای
مسسنگ شهرستان هرسین دلیلی بهر ایهن مدعاسهت .بها
مطالعه نقوش روی سفالها ،تشابه برخی از نقشمایههههای
مشخص در محوطههای دوره مسسنگ با مناطق همجهوار
و نواحی غیر همجوار در این بازه زمانی ،کامال واضح است؛
بهگونهای که نقش مرلثهای معکوس و ایستاده هاشهوردار
که تمامی سطح سفال نهوع دالمها را پهر مهیکهردهانهد ،بها
سفالهای دالما ،سهگابی ،سیاهبید و چغاماران قابل مقایسه
است .محوطه تپه قبرستان بلوردی (گناوه) را میتهوان بهه
عنوان یک تپه شاخص برای وجود سفالههای دالمها عبیهد
معرفی کرد .محوطه نازلیان از محوطههههای شهاخص ایهن
دوره است که دارای سفالهایی از تمامی دوران مسسهنگ
از قدیم به جدید است .محوطهه مهووه دره و محوطههههای
چغاسبز  1و چغاسبز  3به دلیهل وجهود انهواع سهفالههای
منقههوش دالمهها از محوطههههههای مهههم ایههن دوره محسههوب
میشوند .محوطه های صحبتآباد ،نجوبران ،قبرستان قدیم
بلوردی ،محوطه شیران بیشه میرمینک ،شهادآباد سهفلی و
چالچال از محوطه شاخص دوره مسسنگ میانی هستند.
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