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چکیده
ــرس  ــرقی زاگ ــه ش ــف نیم ــای مختل ــترده ای که در بخش ه ــای گس ــم پژوهش ه علی رغ
مرکــزی انجــام گرفتــه، شــواهدی انــدک و پراکنــده ای از دوره نوســنگی و پیــش از آن در ایــن 
بخــش به دســت آمــده اســت. این درحالی اســت کــه اســتقرارهای ایــن دوره هــا - نوســنگی، 
ــب  ــه مرات ــرس ب ــی زاگ ــای جنوب ــی و بخش ه ــه غرب ــش از آن- در نیم ــنگی و پی آغازنوس
ــگاری  ــه، چارچــوب منظــم گاهن ــای صــورت گرفت ــا بررســی ها و کاوش ه ــوده و ب بیشــتر ب
ــپ  ــه قالگ ــی تپ ــای باستان شناس ــت. کاوش ه ــاخته اس ــم س ــری را فراه ــه ای کامل ت منطق
ــایی  ــی و شناس ــل بررس ــار فص ــال چه ــال 1388، به دنب ــتان در س ــا لرس ــتان ازن در شهرس
شهرســتان ازنــا، به عنــوان یکــی از دشــت های مهــم شــرقی منطقــه زاگــری مرکــزی صــورت 
گرفــت. ایــن کاوش هــا، شــواهدی از دوره نوســنگی جدیــد و مرحلــه انتقالــی بــه مس ســنگی 
قدیــم را در گمانه هــای الیه نــگاری آشــکار می ســازد. مــدارک ســفالی موجــود، ســه مرحلــه 
ــام C نشــان می دهــد  ــه ن ــا ب ــن گمانه ه ــی مس-ســنگی را در یکــی از ای نوســنگی و انتقال
ــپ 1  ــوان قالگ ــا عن ــنگی ب ــه اول نوس ــوند. مرحل ــکونتی می ش ــاز س ــش ف ــامل ش ــه ش ک
ــا  ــا عنــوان قالگــپ 2 هم زمــان ب ــا افــق ســراب جدیــد، مرحلــه دوم نوســنگی ب هم زمــان ب
افــق ســراب - باغ نــو و مرحلــه ســوم کــه انتقالــی مس ســنگی اســت، بــا عنــوان قالگــپ 3 
مطــرح شــده کــه بعــد از آن وارد مرحلــه مس ســنگی قدیــم بــا عنــوان قالگــپ 4 می شــود. 
ــه  ــده ک ــت آم ــه به دس ــن محوط ــنگی از ای ــری از دوره نوس ــدارک دیگ ــفال، م ــر س عالوه ب
شــامل ســازه هایی بــا عنــوان کــف ســخت ســوخته بــا پــالن دایــره ای هســتند و منتســب بــه 
ــردوک ها،  ــا، س ــد: ژتون ه ــر مانن ــواد دیگ ــوند. م ــذا می ش ــد غ ــی و تولی ــای خانگ فعالیت ه
مهره هــا و قطعــات پیکــرک نیــز یافــت شــده اند. مطالعــه مــواد تپــه قالگــپ نشــان  می دهــد 
ــفالی  ــبک های س ــه ای، س ــازی منطق ــتقل و اِنزواس ــرفت های مس ــا پیش ــع ب ــن جوام ــه ای ک
منقــوش منطقــه ای گوناگــون در دوره نوســنگی شــرق زاگرس مرکــزی به طــور بومــی در برابــر 
ــل  ــت در مراح ــد و درنهای ــعه یافته ان ــه  ای توس ــرده میان منطق ــزون و فش ــای روزاف تماس ه
دوره مس-ســنگی کــه بــا ظهــور فرهنــگ دالمایــی هــم راه اســت، یــک هم گونــی فرهنگــی 

ــر شــدن ایــن جوامــع روی می دهــد. ــا پیچیده ت در سراســر زاگــرس و مناطــق همجــوار ب
 کلیدواژگان: شرق زاگرس مرکزی، تپه قالگپ، نوسنگی، مس سنگی، دشت ازنا، الیه نگاری.

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
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مقدمه 
ــه  ــزی ک ــه زاگرس مرک ــتم در منطق ــرن بیس ــل ق ــی از اوای ــات باستان شناس ــاز مطالع ــا آغ ب
ــیاری از  ــه بس ــخ ب ــرای پاس ــه ب ــن منطق ــت ای ــد، اهمی ــف می ش ــای مختل ــامل هیأت ه ش
ــف  ــی مختل ــه 60 و 1950، هیأت های ــن در ده ــت. بنابرای ــش یاف ــادی افزای پرســش های بنی
 Braidwood et al.,( کــه مهم تریــن آن هــا تیــم رابــرت بریــدوود از دانشــگاه شــیکاگو بــود
ــگاری  ــوب گاهن ــا، چارچ ــی پژوهش ه ــال برخ ــت. به دنب ــه گســیل یاف ــن منطق 1961(، بدی
ــن  ــت و ای ــکل گرف ــز ش ــزی نی ــه زاگرس مرک ــای اولی ــی فرهنگ ه ــدی توال و صورت بن
ــای  ــا بررســی ها و کاوش ه ــق ب ــی، مطاب ــای بوم ــی از فرهنگ ه ــا تنوع ــترده ب ــه گس منطق
 Voigt and( باستان شناســی، بــه چنــد بخــش مجــزا بــا توالــی فرهنگــی خــاص تقســیم شــد
Dyson, 1992; Henrickson, 1985; Levin and Young 1986(؛ ایــن مطالعــات نشــان 
مــی داد کــه گرچــه توالــی فرهنگ هــای اولیــه از دوره پارینه ســنگی جدیــد و فراپارینه ســنگی 
بــه دوره آغازنوســنگی و نوســنگی قدیــم در بخش هایــی از غــرب زاگرس مرکــزی تــا حــدودی  
ــنگی  ــای مس س ــا از دوره ه ــرس، تنه ــرقی زاگ ــای ش ــال بخش ه ــا این ح ــت، ب ــهود اس مش
 Levin and( ــت ــده اس ــکونی ش ــد مس ــنگی جدی ــل  از آن در نوس ــی قب ــز اندک ــم و نی قدی
ــات باستان شناســی غــرب زاگــرس، دشــت  ــل مطالع ــز ثق Young,1986(. درحالی کــه مرک
ماهیدشــت بــود کــه بریــدوود و شــاگردانش، فرآیندهــای نوســنگی شــدن زاگــرس را در آن 
جســتجو می نمودنــد، مرکــز عمــده ایــن مطالعــات در شــرق بــر عهــده پژوهش هــای دشــت 
کنــگاور گذاشــته شــده بــود )محمدی فــر، 1384(. درکنــار ایــن واحدهــا، دره هــا و دشــت های 
دیگــری در بخش هــای لرســتان ماننــد خرم آبــاد )Hole and Flannery, 1967( و هلیــالن 
ــر فرهنگ هــای نوســنگی زاگــرس  ــز اطالعــات می پردازیمــی را ب )Mortensen, 1964( نی

می افــزود.
بااین حــال پژوهش هــای باستان شناســی نشــان از کمبــود اطالعــات در رابطــه بــا 
ــع  ــگ و اســمیت، 1382(. درواق ــش از آن مــی داد )یان ــای نوســنگی و پی ســکونت در دوره ه
ــت  ــنگی به دس ــتقرارهای نوس ــواهدی از اس ــگاور ش ــرده دره کن ــي هاي فش ــی در بررس حت
نیامــده )محمدی فــر، 1384 و Young, 1975(; و ایــن وضعیــت در بررســي هاي گســترده تر 
ــن  ــگ و اســمیت، 1382: 46(. در ای ــراً وجــود دارد )یان ــز ظاه ــه نی ــد و صحن اســدآباد، نهاون
ــه،  ــرس صــورت گرفت ــرق زاگ ــا در ش ــه در دشــت ازن ــدی ک ــی بررســی های جدی ــن حت بی
تنهــا اســتقرارهای پراکنــده ای از دوره نوســنگی جدیــد به دســت آمــده )عبدالهــی و ســرداری 
1391( کــه از ایــن محوطه هــا، تپــه قالگــپ در ازنــا بــا اتــکا بــه کاوش هایــش، الیه هایــی از 
دوره نوســنگی جدیــد و گــذر بــه مس ســنگی را به خوبــی آشــکار ســاخته اســت )عبدالهــی و 
دیگــران، زیرچــاپ(. امــا تاکنــون در ایــن دشــت نیــز هیــچ مدرکــی دال بــر اســتقرار پیــش از 

نوســنگی جدیــد بافــت نشــده اســت.
ــد،  ــه باش ــش از آن- هرچ ــنگی و پی ــتقرارهای دوره نوس ــود اس ــر - کمب ــن ام ــل ای دالی
ــن  ــی را در چنی ــش اساس ــع، نق ــای مرتف ــن دره ه ــت محیطی  ای ــی و زیس ــرایط جغرافیای ش
وضعیتــی ایفــا  نمــوده اســت. چنان کــه برخــی دلیــل عمــده آن را ســردی و بــرودت شــدید 
هــوا )Young and Levin,1986( دانســته و معتقدنــد کــه ارتفاعــات باالتــر از 1550 متــر از 
ــن  ــد و دیگــران )Mcdonald, 1979(، عالوه برای ــر بوده ان ــرودت مؤث ــن ب ــا در ای ســطح دری
ــه  ــد. البت ــه نموده ان ــز اضاف ــاورزی را نی ــرای کش ــز ب ــاک حاصلخی ــاعد خ ــرایط نامس ــه ش ب
درکنــار چنیــن عواملــی بایــد درنظــر داشــت کــه نیمــه شــرقی زاگرس مرکــزی دارای ذخایــر 
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ــان حاضــر  ــا زم ــر دام داری را ت ــوده کــه شــکل زندگــی مبتنی ب ــی ب ــع مرتع ــی از مناب فراوان
تــداوم بخشــیده اســت )مترجــم و نیکنامــی، 1390: 39(. ازجانــب دیگــر، نقــش ارتباطــی ایــن 
ــد فرامــوش کــرد کــه  ــز نبای ــران را نی منطقــه در میــان زیســت بوم های فرهنگــی فــالت ای

در ادامــه بــدان خواهیــم پرداخــت. 

جغرافیا و چشم انداز زیست محیطی منطقه
ــزی،  ــوع زاگرس مرک ــی متن ــت جغرافیای ــاص و باف ــت بوم خ ــه زیس ــه ب ــا توج ــی ب به طورکل
ــا و  ــا برآمدگی ه ــم اندازی ب ــد در چش ــه را بای ــن منطق ــی در ای ــای باستان شناس پژوهش ه
ــی و  ــای فصل ــمه ها و رودخانه ه ــق، چش ــاز و عمی ــه ب ــاز، نیم ــای ب ــاد، دره ه ــات زی ارتفاع
دایــم، و هم چنیــن راه هــای طبیعــی در نظــر گرفــت. پســتی و بلندی هایــی کــه اکثــراًً دارای 
ــد. ایــن پدیــده  ــوده و گذرگاه هایــی را به وجــود آورده ان جهتــی شــمال غربی ـ جنوب شــرقی ب
ــا  ــی مکان ه ــه در برخ ــده ک ــم ش ــزا از ه ــی مج ــت های میان کوه ــکل گیری دش ــث ش باع
به هــم متصــل شــده اند. ســه مــورد از ایــن پســتی و بلندی هــا از همــه مهم تــر هســتند کــه 
یکــی از آن هــا کبیرکــوه در غربی تریــن بخــش، ســرزمین پَســت خوزســتان را از زاگــرس جــدا 
می کنــد. منطقــه مهــم  دیگــر شــرق پیشــکوه اســت و بــه زاگــرس مرتفــع معــروف بــوده و 
بیــن کــوه ســفید  در غــرب و الونــد در شــرق قــرار دارد و در ایــن ناحیــه کــوه گریــن  دره هــای 
ــد  ــد و بروجــرد در شــرق جــدا می کن ــگاور، نهاون ــاد را در غــرب از کن خــاوه، الشــتر و خرم آب

.)Henrickson  b 1985: 5(
دشــت ازنــا، به عنــوان یکــی از دشــت های شــرق زاگرس مرکــزی، ادامــه طبیعــی دشــت 
ســیالخور بــوده کــه از شــهر بروجــرد آغــاز شــده و در امتــداد ارتفاعــات زاگــرس گســترش 
یافتــه اســت. میانگیــن دمــای ســالیانه ایــن منطقــه، حداقــل 6 و حداکثــر 21 درجه ســانتی گراد 
ــی 1372: 49(. دشــت  ــر می رســد )بدیع ــه 518 میلی مت ــالیانه ب ــارش س ــن ب اســت و میانگی
ســیالخور، دومیــن مرکــز جمعیتــی زاگرس مرکــزی اســت کــه جهتــی شــمالی- جنوبــی دارد 
)Young 1966: 230(. اکثریــت بخش هــای شهرســتان ازنــا، از نــگاه زمین شــناختی، دشــتی 
بلنــد اســت کــه در ارتفــاع باالتــر از 1800 متــر نســبت بــه آب هــای آزاد قــرار گرفتــه اســت. 
چندیــن رودخانــه و چشــمه دایمــی در ایــن دشــت جریــان دارد کــه مهم تریــن آن هــا، رودهای 
روداب، چالســبار، گرجــی، ســبر، چغــازال و کمنــدون اســت. ایــن رودهــا بــا به هــم پیوســتن، 
تبدیــل بــه رودخانــه ســزار در لرســتان می شــوند کــه بــا ســرازیر شــدن آن بــه ســمت جنــوب 
ــام رودخانــه دز معــروف می شــود. ارتفاعــات اشــترانکوه کــه در برخــی از  ــه ن و خوزســتان، ب
بخش هــا، بــه بیــش از 4000 متــر می رســد در جنــوب ازنــا واقــع شــده و هم چــون دیــواری 

عظیــم، ازنــا ، الیگــودرز و دورود را از ســرزمین بختیــاری جــدا می کننــد.

تپه قالگپ 
ــا  ــن اســتقرارهای شناســایی شــده در طــی بررســی های ازن ــپ، یکــی از مهم تری ــه قالگ تپ
اســت کــه در ســال 1384 مــورد شناســایی و ثبــت قــرار گرفــت )شــکل 3(. به دنبــال پایــان 
بررســی های فشــرده شهرســتان ازنــا کــه از ســال 1384 آغــاز شــده بــود )عبدالهی و ســرداری 
1391؛ عبدالهــی 1391(، ایــن محوطــه بــرای کاوش الیه نــگاری انتخــاب شــد )عبدالهــی و 
ســرداری، 1390؛ عبدالهــی و دیگــران: زیرچــاپ(. گرچــه تپه هــای دیگــری ماننــد چغاقونــی، 
برزین آبــاد و امــام زاده نیــز بــرای کاوش مناســت بودنــد؛ بااین حــال، ایــن تپــه قالگــپ بــود 

و  ازنــا  شهرســتان  شــکل1: 
مــورد  محوطه هــای  پراکندگــی 
ــپ. ــه قالگ ــت تپ ــی و موقعی بررس
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کــه بــا توجــه بــه یافته هــای ســطحی حاصــل از بررســی ، دارای بیشــترین دوره هــای فرهنگی 
مختلــف از نوســنگی تــا معاصــر بــوده اســت. دوره هایــی کــه بعــد از کاوش الیه نــگاری ایــن 
محوطــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت و توالــی منظمــی از نوســنگی جدیــد، مس ســنگی قدیــم، 
میانــی، جدیــد، مفــرغ )گودیــن III(، آهــن1،2،3، پــارت و اســالمی را آشــکار ســاخت. از جانب 

دیگــر ارتفــاع بلنــد تپــه نیز نشــان از چنیــن تــداوم اســتقراری را مــی داد.
ــع  ــتان واق ــتان لرس ــرق اس ــا در ش ــت ازن ــای دش ــن بخش ه ــپ در غربی تری ــه قالگ تپ
شــده کــه فاصلــه چندانــی تــا مســیر جــاده دورود بــه اصفهــان نــدارد. ایــن محوطــه باســتانی 
ــال حاضــر بخــش  ــه در ح ــوده ک ــار ب ــدود دو هکت ــر، دارای وســعتی درح ــاع 25 مت ــا ارتف ب
زیــادی از آن نابــود شــده اســت. لــذا بــا توجــه بــه خاک بــرداری عظیمــی کــه در اطــراف آن 
ــده و بســیاری از الیه هــای باســتانی آن مشــهود  شــده، تنهــا هســته مرکــزی آن به جــا مان

ــاد بــر روی ایــن تپــه قــرار گرفتــه اســت.  اســت. بخش هایــی از روســتای مســعود آب

از  هوایــی  تصویــر   :2 شــکل 
دره هــای شهرســتان ازنــا و موقعیــت 

ــپ. ــه قالگ تپ

کاوش الیه های نوسنگی 
کاوش باستان شــناختی تپــه قالگــپ در مــرداد و شــهریور 1388 بــا هــدف بازنگــری و آگاهــی 
ــگاری  ــن گاهن ــی و هم چنی ــگاه کل ــزی در ن ــه ای زاگرس مرک ــگاری منطق ــت گاهن از وضعی
ــواهد  ــدان ش ــه فق ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ــود. عالوه ب ــی ب ــر بوم ــا از منظ ــت ازن ــی دش محل
ــه کاوش  ــد ک ــر می رس ــزی، به نظ ــرق زاگرس مرک ــل از کاوش در ش ــناختی حاص باستان ش
ایــن محوطــه می توانــد چشــم انداز جامع تــری از چگونگــی تغییــرات اجتماعــی- اقتصــادی و 
نیــز تبــادالت فرهنگــی میان منطقــه ای در دوره هــای مختلــف را روشــن ســازد. زیراکــه دشــت 

ازنــا در مســیر ارتباطــی زاگرس مرکــزی و مرکــز فــالت ایــران واقــع شــده اســت.
از ســوی دیگــر گاهنــگاري دوره روستانشــیني قدیــم یــا نوســنگی تــا مس ســنگی میانــه 
ــق اســت.  ــدان تاریخ هــای مطل ــن آن فق ــوده کــه مهم تری زاگرس مرکــزی دارای نواقصــي ب
ــد  ــه امی ــن ک ــای رادیوکرب ــدان تاریخ ه ــم فق ــپ، علی رغ ــه قالگ ــه تپ ــذا کاوش الیه نگاران ل
اســت در آینــده انجــام گیــرد، کمــک فراوانــی بــه گاهنــگاری نوســنگی و مس ســنگی قدیــم 

شــرق زاگــرس داشــته اســت.
ــه  ــر روی دامن ــر ب ــا عــرض 2 مت ــه ای ب ــدا در گمان ــن اهــداف کاوش در ابت براســاس ای
غربــی تپــه کــه دارای شــیب بســیار تنــد تقریبــاًً عمــودی بــود صــورت گرفــت کــه بــه گمانــه

ــری،  ــق 18/5 مت ــا عم ــه ت ــن گمان ــای ای ــن الیه ه ــکل3(. از باالتری ــد )ش ــروف ش A مع
ــا  ــته های ت ــن؛  نهش ــه پایی ــق ب ــن عم ــد؛ از ای ــی کاوش ش ــای تاریخ ــته های دوره ه نهش
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ــری  ــه دیگ ــه A، گمان ــن کاوش گمان ــد. درحی ــدار ش ــم پدی ــی و قدی ــنگی میان دوره مس س
ــی  ــور دسترس ــه ی A، به منظ ــری گمان ــج مت ــه پن ــه فاصل ــت و ب ــای پایین دس در زمین ه
ســریع تر بــه خــاک بکــر ایجــاد شــد کــه گمانــه C نــام داشــت )شــکل 3(. ایــن گمانــه کــه 
ــا  ــی مس ســنگی اســت )شــکل4(، هــم راه ب ــد و انتقال تمــام دارای الیه هــای نوســنگی جدی
ــه A ، موضــوع تحلیــل  ــه گمان ــا میان پایین تریــن الیه هــای فرهنگــی مس ســنگی قدیــم ت
و بررســی ایــن مقالــه قــرار دارد. عالوه بــر ایــن دو گمانــه، ترانشــه ای دیگــر بــه نــام B بــه 
ابعــاد 8×6 متــر در بخــش جنوبــی تپــه کاوش شــد کــه مربــوط بــه دوره هــای مفــرغ میانــه تــا 

جدیــد می شــود.
گمانــه C کــه دارای ابعــاد 2×2 متــر اســت، در مکانــی قــرار دارد کــه زمانــی بخشــی از 
ــن نهشــت های  ــا پایین تری ــه، تنه ــای تپ ــب الیه ه ــل تخری ــه دلی ــون ب ــوده و هم اکن ــه ب تپ
ــه در عمــق  ــن گمان ــن محوطــه را آشــکار ســاخته اســت )شــکل 3(. کاوش ای فرهنگــی ای
ــی یک نواخــت  ــا بافت ــگ قهــوه ای روشــن ب ــه رن ــه خــاک بکــر رســید کــه ب ــری ب 3/5 مت
ــه شــامل خاک هــای انباشــتی و رســوبی،  ــف ک ــداد 46 لوکــوس مختل ــود. در مجمــوع تع ب
الیــه  گل اخــری، الیه خاکســتر و لنزهــای خاکســتر، ســازه های کــف ســفت )اجــاق(، گــودال 
آشــغال و مــواردی دیگــر می شــود، در شــش فــاز اســتقراری شناســایی شــد کــه البتــه، هیــچ 

شــواهدی از معمــاری قابــل مالحظــه در بیــن آن هــا نبــود.

شــکل 3: نمایــی از تپــه قالگــپ و 
ــوردکاوش. ــه های م ــت ترانش موقعی

باالتریــن الیــه  )فــاز اول( گمانــه C، بــه دلیــل درهم آمیختگــی الیه هــای تخریــب شــده 
باالتــر کــه مربــوط بــه دوره مس ســنگی، مفــرغ و آهــن می شــوند بســیار مضطــرب شــده، 
امــا در زیــر آن الیــه و تــوده ای انبــوه بــه ضخامــت 30 تــا 40 ســانتی متر از خــاک ســبز رنــگ 
مشــاهده شــد کــه مربــوط بــه بقایــای فضــوالت جانــوری اســت. در البــالی خاک هــای فــاز 
دوم و ســوم، آثــاری از کــف قرمــز، رنــگ شــده بــا گل اخــری، الیه هــای نــازک خاکســتر و 

ــز به چشــم می خــورد. خاک هــای ســوخته نی
ــی  ــازک خاک های ــه ن ــز الی ــگ و نی ــز مخلوطــی از انباشــت  قهــوه ای رن ــاز چهــارم نی ف
اســت کــه مراحــل ســکونتی تحتانــی بــا ســازه های منحصــر بفــرد فازهــای پنجــم و ششــم 
را از مراحــل فوقانــی تفکیــک می کنــد. مراحــل پنجــم و ششــم شــامل چندیــن کــف ســخت 
سوخته هســتند کــه درســت بــر روی خــاک بکــر آغــاز شــده و تــا چندیــن مرحلــه بازســازی در 
چندیــن قســمت گمانــه یافــت شــده اند. برخــی از آن هــا به صــورت کامــل در مرکــز و برخــی 

ــده اند. ــکار ش ــه آش ــه ها و اضــالع گمان ــص در گوش به صــورت ناق
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 گونه شناسی سفال های نوسنگی و مس سنگی انتقالی
به طورکلــی درحــدود 37 کیلوگــرم خرده ســفال بــه تعــداد 1710 قطعــه در ایــن شــش مرحلــه 
 C ــه ــم از ترانش ــنگی قدی ــی مس س ــا دوره انتقال ــنگی ت ــه دوره نوس ــوط ب ــتقراری مرب اس
به دســت آمــد. ایــن ســفال ها بــه دو گــروه عمــده ســاده و منقــوش تقســیم می شــوند، کــه از 

نظــر گاهنــگاری می تــوان آن هــا را بــه ســه مرحلــه اصلــی1، 2 و 3 تقســیم نمــود.

برش هــا  از  طرحــی   :4 شــکل 
.Cگمانــه الیه نــگاری  )مقاطــع( 

مرحله اول نوسنگی جدید قالگپ
ســفال مرحلــه  اول نوســنگی تپــه قالگــپ شــامل دو فــاز تحتانی )فــاز 5 و6( اســت. تمــام این 
ســفال ها ســاده بــوده و هیــچ نمونــه منقوشــی به دســت نیامــده اســت. تمــام ســفال ها دارای 
ــم  ــفیدرنگی به چش ــی س ــای معدن ــا، ناخالصی ه ــی نمونه ه ــوده و در برخ ــی ب ــاموت گیاه ش
می خــورد. مغــز بیشــتر آن هــا دود زده اســت کــه ایــن امــر احتمــااًلً ناشــی از پخــت نامناســت 
ــفال  ــروه س ــتند و در گ ــن هس ــفال ها خش ــب س ــد. اغل ــاز باش ــوره رو ب ــا ک ــا و ی در اجاق ه
پــوک )Soft( و ســبک جــای دارنــد؛ بــا این حــال در برخــی مــوارد، قطعــات متوســط و ظریــف 
نیــز در بیــن آن هــا به چشــم می خــورد. از نظــر فــرم همگــی ساده هســتند و تنوعــی چندانــی 
در بیــن آن هــا دیــده نمی شــود کــه شــامل کاســه بــا دهانــه بــاز، کاســه بــا انتهــای خمیــده 
و کــف تخــت، کاســه بــا لبــه عمــودی و گــرد، خمــره بــا دهانــه بــاز، خمــره بــا لبــه راســت و 
گــرد شــده، ســینی بــا بدنــه عمــود ظــروف زمخــت بــا بدنــه اســتوانه ای و کــف تخــت، ســینی 

بــا بدنــه کوتــاه و متمایــل بــه بیــرون می شــوند.
ــد کــه  ــد گــروه مختلــف تعلــق دارن ــه چن ــه اول ب از نظــر رنــگ، ظــروف ســفالی مرحل
ســفال خشــن بــا خمیــره دود زده بــا پوشــش نخــودی و یــا قرمــز )شــماره 3 و 7 شــکل 6(، 
ــا مغــز دود زده و پوشــش  ــا پوشــش ســفید، ســفال قهــوه ای تیــره ب ســفال قرمــز روشــن ب
ــا پوشــش نخــودی )شــماره 7  ــا ب نخــودی تیــره، ســفال نخــودی تیــره بــدون پوشــش و ی
ــز  ــا پوشــش قرم ــم راه ب ــز تیره ه ــا مغ ــز ب ــفال قرم ــی، س ــفال نخــودی صیقل شــکل 6(، س
صیقلــی )شــماره 16 شــکل 6(، ســفال بــا مغــز دود زده بــا پوشــش قرمــز )شــماره 11 شــکل 
6(، ســفال بــا خمیــره دود زده و پوشــش ســفید )شــماره 5 از طــرح 6(، ســفال نخــودی تیــره 
و پوشــش قهــوه ای روشــن )شــماره 3 از شــکل 6(، قرمــز بــا پوشــش غلیــظ قرمــز )شــماره 
ــروه ســفال های ســاده ای  ــوان در گ ــرد. ســفال های ســاده را می ت ــر می گی 13 شــکل 6( درب
ــرده  ــکوه )Goff,1971:134( نام ب ــه در پیش ــی اولی ــاموت کاه ــوان ش ــا به عن ــه از آن ه ک
شــده محســوب نمــود. مشــابه ایــن ســفال ها توســط گاف و پــوالر )1972: 200( در چندیــن 
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ــزارش شــده اســت و از ســوی دیگــر ســفال های ســاده  ــن هرســین و کرمانشــاه گ ــه بی تپ
 Young,( 1 در بررســی های یانــگ اســتa الیه هــای تحتانــی قالگــپ مشــابه گــروه ســفالی
1966:230(. از نظــر تکنیــک ســاخت، ایــن ظــروف همــه دست  ســاز بــوده و به نظــر می رســد 

ــفال های دوره  ــرح س ــکل 5: ط ش
ــه قالگــپ. نوســنگی تپ

ــواع  ــرای ســاخت ان ــه گل ســفال گری ب ــع تهی ــد شــده اند و احتمــااًلً منب کــه در محــل تولی
ــفال های  ــره س ــه در خمی ــرا ک ــت؛ زی ــوده اس ــان ب ــه یک س ــن مرحل ــفالی ای ــای س گونه ه
ــن ســفال ها در مراحــل  ــز و نخــودی، ناخالصی هــای یک ســانی به چشــم می خــورد و ای قرم

بعــدی نیــز ســاخته شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد.
ــز،  ــای پخت وپ ــه گروه ه ــرد ب ــر کارک ــوان از نظ ــفال ها را می ت ــن س ــر ای ــرف دیگ  از ط
ــی   ــوم باستان شناس ــات ق ــق مطالع ــود. برطب ــیم نم ــره تقس ــداری و ذخی ــذا، نگه ــرف غ ص
ــفال های  ــراب، س ــه گابی و س ــروف س ــا ظ ــاط ب ــد )1983( در ارتب ــون و مک دانل هنریکس
ــوده اســت.   ــات و مشــابه آن هــا ب ــا نوشــیدن مایع صیقــل شــده، مخصــوص نگهــداری و ی
احتمــااًلً ظــروف بــا کــف تخــت ســاده و یــا پوشــش دار و بدنــه  کوتــاه و ضخیــم نیــز، ویــژه 
Henrickson and Mcdon�( تپخ وپــز یــا آماده ســازی غــذا بــه کار می رفتــه اســت

ald,1983:631(. مطالعــات نشــان داده کــه ظــروف ذخیــره طوالنی مــدت معمــواًل نســبت 
ــره  ــروف ذخی ــه ظ ــوده؛ درصورتی ک ــر ب ــدازه نازک  ت ــت ان ــه تناس ــر و ب ــان بلندت ــه قطرش ب
Henrickson and Mc�( هکوتا مــدت، دارای قطــر بیشــتری نســبت بــه ارتفاع شــان بوده انــد

donald,1983: 632(. درواقــع مــا نیــز بــا توجــه بــه چنیــن کاربری هــای مطــرح، می توانیــم 
ــره طوالنی مــدت  ــدان به منظــور ذخی ــه، چن ــن مرحل ــم کــه ظــروف ســفالی ای ــرض نمایی ف

مــواد غذایــی بــه کار نرفتــه اســت. 
ــودی  ــفال نخ ــا س ــه ب ــل مقایس ــنگی قاب ــه ی اول نوس ــفال های مرحل ــی س ــور کل به ط
و قرمــز ســاده دوره شــکل گیری و دوره فــالت عتیــق )ملــک شــهمیرزادی، 1390( در 
ــفال  ــا س ــا را ب ــوان آن ه ــااًلً می ت ــگاری احتم ــر گاهن ــوده و از نظ ــران ب ــزی ای فالت مرک
 Hole( نخــودی و قرمــزدوره نوســنگی غــار کنجــی و قمــری در دره خرم آبــاد مشــابه دانســت

.)and Flannery, 1967:166

مرحله دوم نوسنگی جدید قالگپ
درطــی مرحلــه  دوم نوســنگی تپــه قالگــپ، ســفال های نخــودی و قرمــز پخــت بهتــری یافتــه 
ــرفته تری را  ــای پیش ــه تکنیک ه ــن مرحل ــپ در ای ــاکنان قالگ ــه س ــد ک ــر می رس و به نظ
نســبت بــه مرحلــه قبــل بــه کار گرفته انــد. ایــن تغییــرات را می تــوان عالوه بــر پخــت بهتــر، 
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ــه رنگ هــای  ــر، اســتفاده از پوشــش های گلــی ب ــا ناخالصــی کمت در تهیــه خمیــره ســفال ب
ســفید ، کــرم، نخــودی و قرمــز و نیــز ســاخت ظــروف منقــوش مشــاهده نمــود. اغلــب ظــروف 
ســاده بــه رنــگ قرمــز بــا مغــز دود زده )شــماره 17 شــکل 6(، نخــودی بــا پوشــش نخــودی 
ــماره 12  ــه ش ــره دود زده) گون ــا خمی ــی ب ــز صیقل ــکل 6(، قرم ــماره 8 و3 ش ــای ش )گونه ه
شــکل 6(، ســفال بــا خمیــره صورتــی مایــل بــه قرمــز بــا پوشــش ســفید )گونه هــای شــماره 
1 و 9 از شــکل 6(، ســفال بــا خمیــره قرمــز و بــدون پوشــش صیقلــی )گونه  شــماره 18 شــکل 
6(، ظــروف خشــن بــا شــاموت گیاهــی و پوشــش قهــوه ای مایــل بــه قرمــز صیقلــی )گونــه  

شــماره 19 شــکل 6( هســتند. 
ظــروف منقــوش بــه رنــگ ســیاه تا قهــوه ای و قرمــز بــوده و رنگ نقــوش در بیشــتر موارد 
زایــل شــونده و یــا مــات هســتند کــه  خــود بــه چنــد گــروه قابــل تقســیم هســتند: گــروه اول 
کــه نقــوش ساده هندســی خطــی اریــب و یــا افقــی قرمــز، زیگزاگــی ســیاه و یــا مثلث هــای 
ــای 13،11،6 و  ــد گونه ه ــد؛ مانن ــکیل داده ان ــرف را تش ــه ظ ــارج لب ــا خ ــل و ی ــزان داخ آوی
ــک  ــق )مل ــالت عتی ــا ف ــراب و ی ــی س ــوش خط ــا نق ــی ب ــباهت نزدیک ــه ش ــکل 7 ک 9 ش
شــهمیرزادی 1390( دارنــد. پــس ازآن ســفال های منقــوش بــا نقــوش مســتطیل هاشــوردار در 
ــگاری به دســت  ــی الیه ن ــدری در توال ــا خطــوط ضرب ــا مســتطیل هایی ب ــا و ی ــار مثلث ه کن
ــه  شــماره 3 و 1 شــکل  ــه اســت )گون ــاز بعــدی ســاخت آن هــا ادامــه یافت ــا ف آمــده، کــه ت
7(. طــرح مســتطیل هاشــوردار بــر روی ســفال بــا پوشــش قرمــز صیقلــی )گونــه  شــماره 7 
شــکل 7( نیــز از دیگــر نقوشــی اســت که هم زمــان بــا آن هــا رخ داده وعالوه بــر ایــن خطــوط 
ــا هاشــور روی لبــه داخلــی )گونه هــای شــماره 5، 12 و 14  ــزان ب زیگزاگــی، مثلث هــای آوی
شــکل 7( و خطــوط اریــب مــوازی روی لبــه داخلــی و یــا نزدیــک کــف )گونه هــای شــماره 
ــف  ــوند. ردی ــرار می ش ــز تک ــدی نی ــل بع ــه در مراح 16 و 4 شــکل 7( عناصــری هســتند ک
ــکل 7( از  ــماره 2، 10 و 15 ش ــای ش ــم )گونه ه ــل به ه ــورده متص ــور خ ــای هاش ذوزنقه ه
دیگــر نقــوش ســفالی هســتند کــه تــا پایــان دوره نوســنگی، هم چنــان تــداوم یافتــه اســت. 
ــل  ــی در داخ ــکل 7 تزیینات ــماره 10 ش ــه ش ــد گون ــوش، مانن ــفال های منق ــی از س برخ
ظــرف و درســت بــر روی لبــه متشــکل از نوارهــای افقــی مــوج دار و زیگزاگــی دارنــد. برخــی 
ــد. به جــز نقــوش ذوزنقــه  ظــروف نیزهســتند که هــم در داخــل و هــم در خــارج نقــش دارن
ــر  ــد، بقیــه نقــوش ب ــا چهار خانه هــای هاشــوردار کــه تمــام ســطح ظــرف را دربرگرفته ان و ی
ــن چهارخانه هــای هاشــوردار  ــه کــف ترســیم شــده اند. ای ــک ب ــا نزدی ــه و ی ــه و بدن روی لب
ــا نقــوش  ــوح، A ،44، 15( و ی و ممتــد شــبیه ســفال دوره اول ســیلک )گیرشــمن، 1379، ل
موســوم بــه باغ نــو )Mcdonald, 1979( هســتند. کاســه هایی بــا بدنــه قایقی شــکلی یافــت 
شــده کــه اغلــب هــم راه بــا نقــوش هندســی خطــی و یــا زیگزاگــی، در چنــد ردیف در قســمت 
پاییــن بدنــه نزدیــک کــف و یــا روی لبــه منقــوش شــده اند. تنهــا یــک نمونــه ســفال منقوش 
شــبیه ســر بــز بــه رنــگ قرمــز بــر روی زمینــه نخــودی به دســت آمــده اســت )گونــه  شــماره 

17 شــکل 7(.  

مرحله  سوم انتقالی  مس سنگی قالگپ
ایــن مرحلــه، دو فــاز فوقانــی اســتقرار در تپه قالگپ را شــامل می شــود کــه از نظــر گاهنگاری، 
در واقــع بــه دوره انتقالــی مس ســنگی تعلــق دارنــد. طــی ایــن مرحلــه، تنــوع در ســاخت و 
ــار شــاهد حضــور ظــروف ســفالی  ــرای اولین ب ــاز افزایــش یافتــه و ب فــرم ظــروف ســفالی ب
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ــناخته  ــفال های ش ــور س ــی حض ــتیم. از طرف ــپ هس ــتای قالگ ــه روس ــاور ب ــق مج از مناط
شــده وارداتــی، مســاعدت فراوانــی در شــناخت توالــی فرهنگــی قالگــپ نمــوده اســت. نمونــه 
ســفال های خوش ســاخت دوره انتقالــی مس ســنگی فالت مرکــزی و یــا ســیلک II بــا 
شــاموت شــن ریز و خمیــره نخــودی مایــل بــه قرمــز روشــن بــا پوشــش گلــی قرمــز هــم راه 
بــا نقــوش ســیاه رنگ )گونــه شــماره 1 شــکل 8(، )مقایســه شــود بــا گیرشــمن، 1379، لــوح 
49( و نیــز یــک نمونــه ســفال منقــوش دو رنــگ کــه احتمــااًلً از نــوع ســفال جــی بــوده، بــا 
ــا  ــا نقــوش خطــی ســیاه کم رنــگ و قرمــز کم رنــگ ب ــا کــرم هــم راه ب پوشــش نخــودی ت
خمیــره  صورتــی تــا نخــودی و شــاموت شــن ریز )گونــه شــماره 2 شــکل 8(، کــه شــاخصه 
 Henrickson,( و )Levine and Mcdonald, 1977: 45( ــد ــا جدی ــی ت ــف میان دوره حل
1985a: 101( اســت، می توانــد وضعیــت مبهــم گاهنــگاری بیــن دوره نوســنگی متأخــر تــا 

ســه گابی C را در شــرق زاگــرس روشــن ســازد. 
در ایــن مرحلــه تــداوم در بــه کار گیــری و ســاخت ســفال های مرحلــه  دوره قبــل دیــده 
ــوش  ــودی و نق ــت نخ ــف تخ ــا ک ــی ب ــه، ظروف ــداوم یافت ــفال های ت ــن س ــود. در بی می ش
ــی  ــا نقوش ــکل 8( ب ــماره 3 ش ــه ش ــورخورده )گون ــای هاش ــف چهارخانه ه ــکل از ردی متش
ــنگی،   ــفالی دوره نوس ــای س ــر گونه ه ــود. دیگ ــده می ش ــز دی ــا قرم ــیاه و ی ــگ س ــه رن ب
ســفال هایی بــا خمیــره  قهــوه ای تــا قرمــز روشــن و در بعضــی مــوارد نخــودی تیــره بــا نقوش 
ساده هندســی و زایل شــونده اســت و پوشــش آن هــا اغلــب نخــودی و یــا قهــوه ای بــوده کــه 
ــی  ــه انتقال ــفال های مرحل ــتر س ــت. بیش ــی اس ــا ترکیب ــن ریز و ی ــتر از ش ــان بیش شاموت ش
ایــن فــاز، شــاموت گیاهــی داشــته و پوشــش گلــی بــه رنــگ قرمــز دارنــد )گونــه شــماره 9 
شــکل 8(. برخــی دیگــر از ظــروف انتقالــی، شــامل ســینی های ضخیــم بــا دیــواره کوتــاه و 
لبــه ی گــرد شده هســتند کــه پوششــی نخــودی تــا نارنجــی داشــته و یــا در برخــی مــوارد بــا 

پرداختــی انــدک در ســطح آن هــا هــم راه اســت )گونــه شــماره 7 شــکل 8(.
دیگــر ظــروف مهمــی کــه بــه گاهنــگاری دوره نوســنگی و مس ســنگی شــرق زاگــرس 
ــا پوشــش ســیاه رنــگ اســت )گونــه ی شــماره 8 شــکل 8(.  کمــک می کنــد، ســفال هایی ب

منقــوش  ســفال های   :7 شــکل 
مرحلــه ی دوم نوســنگی قالگــپ.

ــودی  ــاده نخ ــفال های س ــکل 6: س ش
و قرمــز مرحلــه ی اول نوســنگی قالگــپ.
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 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1261392

مدارک باستان شناختی دیگر
ــور  ــه به منظ ــفالی ک ــای س ــر یافته ه ــپ، عالوه ب ــه قالگ ــناختی تپ ــای باستان ش درکاوش ه
ــا  ــط ب ــدارک باستان شــناختی مرتب ــوارد دیگــری از م ــه اســتفاده شــده، م ــل الیه نگاران تحلی
دوره نوســنگی نیــز شناســایی شــد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری آن هــا، می تــوان شــواهدی 
از فعالیت هــای آیینــی، خانگــی، معیشــتی، بافندگــی، حســابداری و دیگــر امــور روزمــره را در 
ایــن روســتا جســتجو نمــود. عالوه بــر ایــن در طــی کاوش الیه هــا، تــالش گردیــد بقایــای 
ــی1  ــی و باستان گیاه شناس ــات باستان جانورشناس ــور مطالع ــی به منظ ــواد گیاه ــتخوانی و م اس
جمــع آوری شــود و مقادیــری نمونه هــای مختلــف خــاک و مــواد دیگــر نیــز بــا هــدف درک 
بهتــر از بافــت الیه هــا، مطالعــات  ریزریخت شناســی و رژیم غذایــی ســاکنان محــل گــردآوری 
و آنالیــز شــود. گرچــه در ایــن نوشــتار فرصــت ارایــه آن هــا فراهــم نگردیــد، امــا نتایــج حاصل 

از ایــن مطالعــات در آینــده منتشــر خواهــد شــد. 
یکــی از شــاخص ترین مــدارک مطــرح، چنان کــه در ســطور پیشــین ذکــر شــد، گونــه ای 
ــوخته  ــخت س ــفت س ــف س ــوان ک ــا را به عن ــابقاً آن ه ــه س ــت ک ــی اس ــات حرارت از تأسیس
معرفــی شــده بودنــد )ملک شــهمیرزادی، 1378: 326(. ایــن کف هــا کــه معمــواًل ســازه هایی 
شــاخص در دوره نوســنگی خاورنزدیــک باســتان محســوب می شــوند، در قدیم تریــن مراحــل 
ــکل های 10، 11 و 12(.  ــد )ش ــت آمده ان ــر به دس ــاک بک ــر روی خ ــاز 6 و 5( ب ــکونتی )ف س
ــره ای  ــی دای ــواًل دارای فرم ــه معم ــده  ک ــت ش ــگ درس ــه و ری ــاً از ماس ــا، غالب ــن یافته ه ای
شــکل هســتند و چینــه گلــی کوتاهــی بــه دور آن هــا احاطــه گردیــده اســت. ارتفــاع چینه هــا، 
بیــن 8 تــا 20 ســانتی متر اســت. کاربردهــای مختلفــی بــرای چنیــن ســازه های دوره پیــش از 
تاریخــی مطــرح شــده کــه شــامل ســاج، تنــور و اجــاق می شــود. ســطح چنیــن کف هایــی، 
1.  - مطالعــات باستان جانورشناســی تپــه قالگــپ توســط دکتــر مرجــان مشــکور، ســریه امیــری و دکتــر آزاده محاســت و مطالعــات 

باستان گیاه شناســی توســط دکتــر مارگارتــا تنبــرگ صــورت گرفتــه کــه بــزودی بــه چــاپ خواهــد رســید.

شــکل 8: نمونــه ســفال های انتقالی 
ــپ.   مس ســنگی و مس ســنگی قالگ

ــس از آن در  ــده و پ ــوم ش ــپ مرس ــنگی قالگ ــه  دوم نوس ــدا از مرحل ــفال در ابت ــه س این گون
ــه ی شــماره 6 شــکل 8( و دوره دالمــای قالگــپ،  توالــی الیه هــای مس ســنگی قدیــم )گون
هــم راه بــا ســفال دالمــای فشــاری )گونــه ی شــماره 4 شــکل 8( تــداوم یافتــه اســت. ســفال با 
ــا برخــی  ــگاری قالگــپ، در الیه هــای مس ســنگی هــم راه ب ــی الیه ن پوشــش ســیاه در توال
ــره مشــابه  ــوه ای تی ــره قه ــا پوشــش نخــودی و خمی ــاموت شــنی  ب ــوش ش ــای منق گونه ه
گیــان Va )گونــه ی شــماره 5 شــکل 8( ظاهــر می شــود کــه مشــابه آن از الیه هــای نوســنگی 

.)Hastings,1990:fig 62,n:21( باســفال تپــه عبدالحســین نیــز گــزارش شــده اســت
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ــای  ــام نمونه ه ــد. تم ــیاه در آمده ان ــگ س ــه رن ــه ب ــت ک ــه اس ــل یافت ــوار و صیق ــاً هم غالب
مــوردکاوش از ایــن گمانــه، دارای دو یــا چنــد الیــه نــازک مجــزا ماســه ای هســتند کــه بــدون 

ــکل 11(. ــد )ش ــم قرارگرفته ان ــه برروی ه فاصل
ملک شــهمیرزادی )1378: 326( کــه مــواردی از ایــن ســازه ها را در محوطــه نوســنگی تپــه 
زاغــه دشــت قزویــن به دســت آورده، به عنــوان ســاج تعریــف می کنــد کــه بــرای پخــت نــان 
اســتفاده می شــده و معمــواًل در آشــپزخانه ها یافــت شــده اند و معتقــد اســت حتــی دربرخــی 
مــوارد تــا ده مرتبــه نیــز بازســازی شــده بودنــد. محوطــه دیگــری کــه دارای چنیــن آثــاری 
ــوان  ــه به عن ــگاور اســت )Levine, 1975: fig, 3( ک ــه ســه گابی C در دشــت کن ــوده، تپ ب
ــت  ــر باف ــن از نظ ــد. بنابرای ــا به دســت آمده ان ــوار اتاق ه ــار دی ــده، درکن ــدود ش ــای ان اجاق ه
فضایــی ایــن نشــان می دهــد کــه فعالیت هــاي پخت و پــز و آماده ســازي غــذا غالبــاً در درون 
ــا  ــه اجاق ه ــپ، این گون ــه در قالگ ــه اســت؛ درحالي ک ــاي مســکوني صــورت می گرفت فضاه
بــا توجــه بــه عــدم شــواهدي از معمــاري، احتمــااًلً در فضاهــاي بــاز انجــام می شــده اســت1. 

در خــارج از ایــران نیــز نمونه هــای مشــابهی از چنیــن ســازه هایی کــه بــا همــان عنــوان 
 Banning 2003:( اجــاق انــدود شــده نــام بــرده شــده، در محوطــه نوســنگی طبقــات البومــا
ــن  ــوان یکــی از مهم تری ــده اســت )شــکل 13( و آن را به عن 6( در شــمال اردن به دســت آم
ــن دوره  ــتی ای ــای خش ــذا در خانه ه ــد غ ــی و تولی ــای خانگ ــا فعالیت ه ــط ب ــواهد مرتب ش

می داننــد.
عالوه بــر تولیــد غــذا در قالگــپ، می تــوان بــه دیگــر فعالیت هــای تولیــدی دوره 
ــت  ــرد. فعالی ــاره ک ــی اش ــفال گری، ریســندگی و بافندگ ــه س ــتا در زمین ــن روس ــنگی ای نوس
ــی  ــه ســردوک مخروطی شــکل گل ــن قطع ــد چندی ــی مانن ــا مدارک ــوان ب ریســندگی را می ت
یافــت شــده در ایــن محوطــه کــه ســاده و بی نقــش هســتند اســتناد نمــود )شــماره 1، 2 و 3 
شــکل 14(. نمونــه ای از یــک درفــش اســتخوانی )شــماره 12 شــکل 14( کــه در تپــه قالگــپ 

ــوده اســت.  ــی ب ــت بافندگ ــده، نشــانگر فعالی به دســت آم
گرچــه می تــوان زاگرس مرکــزی را به عنــوان یکــی از مناطــق فرهنگــی در فــالت ایــران 
دانســت کــه فرآینــد دســتیابی بــه فنــون ســفال گری را به روشــنی و در یــک تسلســل زمانــی 
1. البتــه بایــد درنظــر داشــت کــه گرچــه ابعــاد گمانــه چنــدان بــزرگ نبــوده کــه توقــع شناســایی معمــاری و فضــای مســکونی را 
ــوار  ــه دی ــود، به هیچ وج ــورد ب ــش م ــت کم ش ــان دس ــه تعدادش ــا ک ــن اجاق ه ــدام از ای ــار هیچ-ک ــال درکن ــت؛ بااین ح از آن داش
ــواری در اطــراف آن به دســت  ــوده و دی ــه یافــت شــده، کامــاًلً منفــرد ب وجــود نداشــت و حتــی یکــی از آن هــا کــه در وســط گمان

نیامــد )شــکل 12(.

ــفال های دوره  ــرح س ــکل 9: ط ش
انتقالــی مس ســنگی ومس ســنگی 

ــپ. ــه قالگ ــم تپ قدی

از  نمونــه  دو  پــالن  شــکل10: 
کف های سوخته )اجاق(. 

شــکل 11: تصویــری از الیه هــای 
روی هــم قــرار گرفتــه ماســه و شــن.
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الیه هــای برخــی محوطه هــا ماننــد تپــه گنــج دره آشــکار نمــوده اســت )Smith, 1972(، امــا 
هنــوز اطالعــات دقیقــی از ماهیــت تولیــد اولیــه ســفال های نوســنگی قالگــپ و به طورکلــی 
دشــت ازنــا نداریــم و مکانیســم های بــه کار رفتــه در تکنیــک شــکل دادن ســفال، تزیینــات و 
ــوان  ــا این حــال ســنت ســفال گری در قالگــپ را می ت پخــت ایــن ســفال ها مبهــم اســت. ب
ــاد  ــد مدآب ــتاهایی مانن ــه در روس ــود؛ چنان ک ــی نم ــز بررس ــن نی ــواهد امروزی ــا مقایســه ش ب
)Modabad( در مرکــز دشــت ازنــا فعالیــت ســفال گری بــه دو صــورت تــا چنــد ســال پیــش 
بــاب بــوده اســت. یکــی مربــوط بــه ســاکنان خوش نشــین روســتا کــه بــه دو یــا ســه خانــواده 
ــوده، و دیگــر این کــه  ــاًً ســفال گری شــغل تخصصی شــان ب ســفال گر تعلــق داشــتند و تقریب
ــکاری  ــتند در فصــول بی ــار داش ــی در اختی ــن اندک ــه زمی ــای کشــاورزی ک برخــی خانواده ه
ــه رنــگ قرمــز تولیــد  فصلــی کشــت، در کوره هــای خانگــی کوچــک ســفال هایی خــاص ب
ــن  ــه از ای ــوده ک ــان ب ــا قلی ــو ب ــرف تنباک ــژه مص ــفال ها وی ــن س ــی از ای ــد. برخ می کرده ان

گــروه تنهــا بــه دو خانــواده  می تــوان اشــاره کــرد. 
اشــیای دیگــری کــه در کاوش هــای دوره نوســنگی تپــه قالگــپ قابــل مالحظه هســتند، 
ــماره های 13، 14 و 15 شــکل 14(  ــوده )ش ــان کاالنشــان ها ب ــا هم ــای شمارشــی ی ژتون ه
ــده  ــت آم ــه به دس ــن محوط ــا در ای ــاخص آن ه ــای ش ــورد از نمونه ه ــه م ــت کم س ــه دس ک
ــن  ــدی می شــوند. ای ــروی، مخروطــی و دکمــه ای شــکل طبقه بن ــف ک و در فرم هــای مختل
اشــیا کــه معمــواًل به عنــوان شــواهد مربــوط بــه حســابداری و شــمارش محســوب می شــوند، 
Schmandt�Bes�( هدریــک دامنــه گســترده جغرافیایــی در سراســر خاورنزدیک یافــت شــد اند

 .)serat 1992

شــکل 12: نمونــه ای از یــک کــف 
.Cاجــاق( کامــل در مرکــز گمانــه(

ــده از  ــت ش ــاق یاف ــکل 13: اج ش
ــا در اردن. ــات البوم ــای طبق کاوش ه
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ــا  ــینه ای ت ــخ، پیش ــع پیش ازتاری ــن جوام ــی در بی ــای مفهوم ــوان نماده ــا به عن ژتون ه
ــده  ــا خطــوط کن ــوان چوب خط هــای ســاده اســتخوانی ب ــد کــه به عن دوره پارینه ســنگی دارن
در دوره نوســنگی تبدیــل بــه اشــیایی بــا اشــکال گوناگــون می شــوند کــه کارکــرد رســانه ای 
 Schmandt�Besserat 1992:( کامــاًلً جدیــد بــرای انتقــال اطالعــات اســتفاده می شــده اند
ــیاب در  ــج دره، آس ــد گن ــنگی مانن ــای نوس ــف از محوطه ه ــای مختل ــاس یافته ه 91(. براس
ــن  ــش ای ــوریه )Nilhamn 2002( پیدای ــت و شیخ حســن در س ــود، موری بی ــل اس ــران، ت ای
ــوان  ــردد. می ت ــنگی برمی گ ــین نوس ــع یکجانش ــتقرار جوام ــد از اس ــای بع ــه دوره ه ــواد، ب م
ــا  ــاط ب ــوان یکــی از همیــن روســتاهای نوســنگی دانســت کــه در ارتب ــز به عن قالگــپ را نی
ــردازش  ــابداری و پ ــد حس ــوده و فرآین ــاده ب ــی س ــه، دارای ارتباطات ــای منطق ــر مکان ه دیگ

ــواع کاالهــای مختلــف صــورت می گرفتــه اســت.  ــا ان اطالعــات در آن ب
ســاکنان نوســنگی قالگــپ احتمــااًلً فعالیت هــای آیینــی خــود را بــا ســاخت پیکرک هــای 
ــده  ــه C به دســت آم ــماره 16 و 17 از شــکل 14( در گمان ــا )ش ــه از آن ه ــه دو قطع ــی ک گل
انجــام می دادنــد کــه مربــوط بــه بــدن حیوانــی بــوده اســت. در بیشــتر مناطــق ایــران اشــیای 
نمادیــن و تجریــدي کوچــک گلــي بــا پایــه میلــه اي، اســتوانه اي و دکمــه اي شــکل به دســت 
آمــده کــه احتمــااًلً بــا اهــداف آیینــي و یادمانــي ســاخته شــده و ممکــن اســت هــر شــکلي از 
Bern�( هآن هــا بــراي چیــزی خــاص و یــا وجــود خاصــي ماننــد حیوانــات بــ کار رفتــه باشــد

.)beck,2004
ــا و  ــامل مهره ه ــه ش ــده ک ــت ش ــپ یاف ــز در قالگ ــی نی ــیای تزیین ــن اش عالوه برای
ــکل 14(.  ــا 11 ش ــماره های 4 ت ــت )ش ــده بوده اس ــش کن ــا نق ــی ب ــنگی، برخ ــای س آویزه
ــر، ســنگ آهــک و  ــوده کــه برخــی از ســنگ مرم ــف ب ــن مهره هــا مختل جنــس ســنگ ای
ماســه ای و نیــز ســنگ تالــک بــوده اســت. "تالــک" از منابــع خــاص بومــی ایــن منطقــه بــوده 
کــه در حــال حاضــر معــادن غنــی از آن در نزدیکــی تپــه قالگــپ مــورد بهره بــرداری قــرار 
ــا محســوب  ــن کانی ه ــزو نرم تری ــوده، ج ــه ب ــه به صــورت ورقه ورق ــی ک ــن کان ــرد. ای می گی
ــن  ــیاری از ای ــرد. بس ــاد ک ــراش ایج ــوان روی آن خ ــن می ت ــا ناخ ــی ب ــه حت ــود ک می ش
مهره هــا، آویزهــا و اشــیای مشــابه  آن هــا از محوطه هــای نوســنگی در محــدوده جغرافیایــي 
پهنــاوری از جنــوب ترکمنســتان تــا بین النهریــن از دوره هــای نوســنگی به دســت آمــده کــه 
می توانســته عمل کــردي در ارتبــاط بــا آرایــش و تزییــن بــدن انســان ها هماننــد نمونه هــای 

 .)Pollock et al.,2010:319( ــد ــته باش ــارس داش ــی در ف ــوف از تل بش مکش
ــت  ــازه های یاف ــن دست س ــه چنی ــبکی ب ــر س ــوان از منظ ــه می ت ــه ک ــال آن چ به هرح
شــده از تپــه قالگــپ نــگاه کــرد، پی بــردن بــه میــزان توســعه و تفکــر در یــک جامعــه و یــا 
ــر نیســت.  ــه و تحلیــل نظــام تکنیکــی آن امکان پذی ــدون تجزی گــروه انســانی اســت کــه ب
ــه  ــر منطق ــادی ه ــی و م ــات بوم ــا و امکان ــزان توانایی ه ــا، می ــه تنه ــوژی ن ــه تکنول مطالع
جغرافیایــی را نشــان  می دهــد؛ بلکــه نظــام اجتماعــی- فرهنگــی گــروه اجتماعــی مزبــور را 
نیــز تعییــن می کنــد )گزنیــدو، 1373: 314(. ایــن تکنولــوژی مرتــب درحــال تبــادل بــوده و 
گونه هــای خــاص بومــی را بــه مراکــز دوردســت انتقــال مــی داده اســت. مســلماً کاوش هــای 
گســترده در تپــه قالگــپ می توانــد جنبه هــای بیشــتری از ایــن امکانــات بومــی و تبــادالت 

منطقــه ای را روشــن ســازد.
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بحث: شرق زاگرس مرکزی از نگاه جدید
ــوب  ــپ در چارچ ــه قالگ ــا و تپ ــنگی ازن ــت نوس ــث وضعی ــا مبح ــاط ب ــی درارتب به طورکل
ــج  ــل از نتای ــای حاص ــدان داده ه ــن فق ــزی و هم چنی ــرقی زاگرس مرک ــش ش ــات بخ مطالع
آزمایــش رادیوکربــن؛ مقایســه مــواد ایــن کاوش بــا نمونه هــای دیگــر در بخش هــای غربــی 
ــات  ــش ها و ابهام ــی پرس ــه برخ ــخ ب ــرای پاس ــنی را ب ــم انداز روش ــد چش ــرقی می توان و ش
ــه  ــی ب ــک اندک ــا کم ــوش، تنه ــفال هاي منق ــر س ــه عناص ــه و مقایس ــازد. مطالع ــم س فراه
ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــد؛ ام ــه مي کن ــرق منطق ــه شمال ش ــاي گوش ــذاري محوطه ه تاریخ گ
ــا  ــفال ب ــند. س ــر باش ــد قدیمي ت ــد از دوره نوســنگي جدی ــه عناصــر نقشــی نبای ــه این گون ک
پوشــش ســیاه در هــر دو بخــش شــرقي و غربــي زاگــرس، فاقــد مــوارد شــناخته شــده ای در 
ــا پوشــش  ــه به منظــور مقایســه اســت )Mcdonald,1979: 562(. ســفال ب ــارج از منطق خ
ــنگی  ــا دوره مس س ــان ب ــای هم زم ــی الیه ه ــت در توال ــاموت کاه درش ــق و ش ــیاه رقی س
ــه  ــر تپ ــه عالوه ب ــود ک ــر می ش ــپ ظاه ــای قالگ ــفال دالم ــای باس ــر الیه ه ــم و در زی قدی
قالگــپ، در بررســی های باستان شناســی ازنــا نیــز از تپــه رودخانــه غربــی هــم راه بــا ســفال 
ــفال  ــه س ــرداری 1391(. این گون ــی و س ــت )عبداله ــده اس ــت آم ــنگی به دس ــوش نوس منق
دارای اهمیــت زیــادی بــوده، زیــرا در تپــه رودخانــه غربــی، پوشــش ســیاه ضخیمــی هــم راه 
ــن  ــا و هم چنی ــی های ازن ــفال در بررس ــن س ــودن ای ــادر ب ــه ن ــه ب ــا توج ــل دارد. ب ــا صیق ب
الیه هــای مــورد کاوش تپــه قالگــپ، ممکــن اســت از راه روابــط خویشــاوندی و یــا انتقــال 
ــه باشــد.  ــا راه یافت ــل مس ســنگی ازن ــه روســتاهای اواخــر نوســنگی و اوای ــده ب ســبک و ای
بــرای بحــث مشــابه به هنریکســون و ویتالــی )1987( و یــا هنریکســون )1989: 382 ( نــگاه 

کنیــد.
در منطقــه زاگــرس مرکــزي ســفال پوشــش قرمــز در ماهیدشــت، در آغــاز نوســنگي جدید 
ظهــور مي کنــد و تنهــا ســفالي اســت کــه در هــر دو قســمت شــرقي و غربــي منطقــه زاگــرس 
ــد عــدم حضــور ســفال  مرکــزي شــناخته شــده اســت )Mcdonald,1979: 562(. مک دانل
پوشــش قرمــز در مالیــر را احتمــاالًً  ناشــي از عــدم دسترســی بــه مــواد خــام بــراي ســاخت 
ــل  ــن مســئله حداق ــن اســت ای ــر چنی ــد )Mcdonald,1979: 563(، اگ ــن ســفال می دان ای
در ازنــا ناشــی از تنگناهــای تجــاری نیســت و حضــور آن در بیشــتر محوطه هــای نوســنگی 
ازنــا به چشــم می خــورد کــه احتمــااًلً محدودیتــی در ورود آن وجــود نداشــته و ممکــن اســت 
منابــع اولیــه معدنــی ســاخت پوشــش قرمــز آن در منطقــه ازنــا وجــود داشــته باشــد و مــا از 

از  نمونه هایــی   :14 شــکل 
اشــیای  و  کوچــک  یافته هــای 
مختلــف مربــوط بــه دوره نوســنگی 

ArcگمانــهC تپــه قالگــپ.
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ــا  ــز ب ــش قرم ــفال پوش ــر از س ــه به غی ــد ک ــث می کن ــن بح ــم. وی هم چنی آن بی خبری
نقــوش ســفیدی کــه از محوطــه 38 مالیــر شناســایی شــده، نمی تــوان بــه مــوارد دیگــری از 
ســفال هاي نوســنگي جدیــد زاگرس مرکــزی غربــی دربخــش شــرقی اشــاره کــرد و بنابرایــن 
چنیــن وضعیتــی را، نشــانه ای از جدیــد بــودن محوطه هــاي زاگرس مرکــزی شــرقي می دانــد 

.)Mcdonald,1979: 563(
بــا ایــن تفاســیر توالــی نوســنگی ازنــا متفــاوت از محوطه هــای نوســنگی غــرب 
زاگرس مرکــزی اســت؛ زیراکــه در تپــه قالگــپ تنهــا ســفال هایی مشــابه خطــی ســراب در 
ــه  ــو ک ــوع باغ ن ــا از ن ــوش مشــابه، ام ــا نق ــه زودی ب ــن ســفال ب ــده و ای کاوش به دســت آم
محوطــه ای در مرکــز لرســتان اســت جای گزیــن می شــود. در ادامــه آن در الیه هــای فوقانــی 
ــودن  ــی ب ــن واردات ــه ضم ــده ک ــت ش ــفال هایی یاف ــپ، س ــو در قالگ ــفال باغ ن ــنگی س نوس
بســیار مهــم نیــز هســتند و دلیلــش ایــن اســت کــه بــه گاهنــگاری اواخــر نو ســنگی و اوایــل 
مس ســنگی انتقالــی بســیار کمــک می نماینــد. در ایــن الیه هــا یــک نمونــه ســفال جــی بــا 
نقــوش دورنــگ و چنــد نمونــه ســفال بــا پوشــش قرمــز تــا نارنجــی و نقــوش ســیاه هم زمان 
ــد.  ــت آم ــزی )Fazeli.et al.2004( به دس ــم فالت مرک ــنگی قدی ــی مس س ــاز انتقال ــا ف ب
ــا ســفال پوشــش ســیاه مشــخص  ــر، فرهنگــی کــه ب ــگاور و مالی ــد در کن از نظــر مک دانل
ــفال  ــچ س ــد اســت که هی ــذا معتق ــود و ل ــن می ش ــه ســه گابي C جاي گزی ــا مجموع ــده ب ش
ــروه  ــن دو گ ــن ای ــن بی ــد جاي گزی ــه بتوان ــرقی ک ــاي ش ــدام از دره ه ــاخصی از هیچ ک ش

 .)Mcdonald,1979: 563( ــت ــده اس ــت نیام شودبه دس
مک دانلــد )1979: 564( اصــرار دارد حضــور فرهنــگ ســفال پوشــش ســیاه را بــا فرهنــگ 
ــن  ــن جاي گزی ــاي رادیوکرب ــا تاریخ ه ــق ب ــم ق.م، مطاب ــزاره پنج ــر ه ــه گابي C در اواخ س
ــرار  ــو ق ــد از باغ ن ــت بع ــپ درس ــگاری قالگ ــی الیه ن ــیاه در توال ــش س ــفال پوش ــد. س نمای
داشــته و احتمــااًلً هــم راه بــا دیگــر ســفال های نخــودی و قرمــز خشــن جای گزیــن آن شــده 
ــخ  ــم، )تاری ــی کنی ــپ 5000 ق.م. تلق ــو را در قالگ ــگاری باغ ن ــی گاهن ــر حدانتهای ــت. اگ اس
ــرای الیه هــای  ــه تاریخ هــای ســفال جــی و چشــمه علی به دســت آمــده ب ــا توجــه ب فــوق ب
قالگــپ در نظــر گرفتــه شــده اســت( آن گاه مشــکل گاهنــگاری مس ســنگی قدیــم بخــش 
ــش  ــفال پوش ــا س ــاخص ب ــاي ش ــه محوطه ه ــوع ب ــن موض ــود. ای ــن تر می ش ــرقی روش ش
ــل از  ــه دوره قب ــا ب ــن محوطه ه ــاق ای ــه انطب ــردد ک ــز برمی گ ــرقي نی ــش ش ــیاه در بخ س
ــت  ــنگی دش ــان دوره نوس ــه پای ــب چنان چ ــت. بدین ترتی ــر اس ــد امکان ناپذی ــنگي جدی نوس
ــگاری  ماهیدشــت در حــدود 5000 ق.م باشــد )Mcdonald,1979: 564(، آن گاه افــق گاهن

ــوان ترســیم نمــود. ــر می ت ــا را بهت ــژه ازن ــه وی ــم مناطــق شــرقی ب مس ســنگی قدی
ــو و  ــک س ــپ از ی ــه قالگ ــه گابی C از تپ ــوع س ــفالی از ن ــه س ــف هیچ گون ــدم کش ع
هم چنیــن شناســایی ســفال هایی هم زمــان بــا گیــان Va هــم راه بــا مجوعــه دالمــا بالفاصلــه 
بــر روی ســفال پوشــش ســیاه بــه ایــن تاریخ گــذاری کمــک می کنــد. از طرفــی بایــد توجــه 
ــان  ــا در آذربایج ــی دارد. دوره دالم ــای مختلف ــا، تاریخ گذاری ه ــه دالم ــه مجموع ــت ک داش
 )Hamlin,1975:117( ــود ــر می ش ــی ظاه ــل از پیزدل ــروز و قب ــد از حاجی فی ــه بع بالفاصل
و تاریخ گــذاری آن بیــن هــزاره ششــم و پنجــم ق.م تعیــن شــده اســت. از طــرف دیگــر دوره 
دالمــا در تپــه ســه گابی جدیدتــر از مجموعــه دالمــا در آذربایجــان بــوده کــه از 4100 ق.م در 
)70:1985a( و هنریکســون )Levine andMcdonald,1977: 46( کنــگاور شــروع مي شــود

ــوب آذربایجــان، شــرق کردســتان و شمال شــرق  ــرای جن ــا را ب توســعه ســنت ســفالی دالم
لرســتان بیــن 4100 - 3700 ق.م مشــخص نمــوده اســت. 
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در هــر دو دوره نوســنگي و مس ســنگي در هــزاره پنجــم ق.م در مناطــق شــرقي، ماننــد 
مالیــر تعــداد محوطه هــاي کمــي مــورد ســکونت واقــع شــده بودنــد. شــواهد دیگــر حکایــت 
از ایــن دارد کــه تپــه C ســه گابي از نظــر زیســتي و معیشــتي و الگوهــاي اســتقراری، جــزو 
ــوده  ــک ب ــرقي کوچ ــق ش ــاي مناط ــود. محوطه ه ــوب می ش ــاخص محس ــاي ش محوطه ه
ــاج زندگــي  ــه مایحت ــی در تهی ــد کــه حت ــرار دارن و در حواشــي مناطــق نزدیــک دامنه هــا ق
Mcdon�( ــد ــت  بوده ان ــردآوري وابس ــکار و گ ــه ش ــي ب ــدات غذای ــل تولی ــوان مکم هو به عن

ــده از  ــات به دســت آم ــدارک و اطالع ــا م ــورد ب ــن م ــد ای ــر مي رس ald,1979: 582(. به نظ
الیه هــاي نوســنگي و مــس ســنگي قالگــپ کامــاًل هم خوانــي نــدارد. در قالگــپ بــا وجــود 
این کــه شــکار حیوانــات وحشــي دیــده مي شــود، امــا جامعــه اساســاً داراي اقتصــاد معیشــتي 

اســت کــه بیشــتر بــه دام داري متکــي اســت.
یکــی از محوطه هــای مهــم نوســنگی زاگــرس، تپــه عبدالحســین در ارتفــاع 1860 متــری 
 .)Pullar,1990:1( ــاد لرســتان اســت ــا در دره حاصلخیــز آب قشــالق در نورآب از ســطح دری
ــرای مــا اهمیــت دارد کــه قدیمی تریــن محوطــه  کاوش شــده  ایــن محوطــه از ایــن نظــر ب
در شــرق زاگرس مرکــزی بــا ارتفــاع بلنــد از ســطح دریــا اســت. فاصلــه گاهنــگاری در توالــی 
ــی در  ــتقرار اصل ــود. اس ــل می ش ــین تکمی ــه عبدالحس ــا کاوش تپ ــران ب ــرب ای ــنگی غ نوس
ــای  ــر از الیه ه ــم مت ــج و نی ــه پن ــردد ک ــر می گ ــم ق.م ب ــل هزاره هفت ــه اوای ــکان ب ــن م ای
ســکونتی آن بــه نوســنگی بــدون ســفال تعلــق داشــته و الیــه فرســایش یافته  نوســنگی بدون 
ــدون ســفال،  ــان دوره نوســنگی ب ســفال را از الیه هــای باســفال جــدا نمــوده اســت. در پای
تپــه عبدالحســین تــا هــزاره پنجــم متــروک شــده و از نظــر پــوالر کاوش ایــن تپــه، فاصلــه 
Pul�( ــد ــوران را برطــرف می کن ــه ســراب و گ ــاز تپ ــ دره و آغ ــان گن ــن پای ــگاری بی جگاهن

lar,1981:179(. از ســوی دیگــر هــول ســفال الیه هــاي نوســنگي باســفال عبدالحســین را 
ــد )Hole, 2006(.در  مشــابه گونه هــاي تاریخ گــذاري شــده اوایــل هــزاره پنجــم ق.م مي دان
ارتبــاط بــا الیه  هــای نوســنگی بــدون ســفال تپــه عبدالحســین، می تــوان اذعــان نمــود کــه 

ــوده  اســت. نســبت بــه الیه هــای بــدون ســفال تپه گــوران و گنــج دره جدیدتــر ب
ــا وجــودی کــه محوطه هــای نوســنگی فالت مرکــزی در چارچــوب نوســنگی باســفال  ب
ــد  ــل از 6200 ق.م. نمی رس ــه قب ــه، ب ــن منطق ــواد ای ــن م ــی قدیمی تری ــد، ول ــرار می گیرن ق
ــا  ــم راه ب ــفال ه ــدون س ــین ب ــاورزی در دوره عبدالحس )FazeliNashli et al.,2009(. کش
کشــت گنــدم، جــو و عــدس بــوده اســت )Pullar,1990:5( و فعالیت هــای خانگــی در زمینــه  
ــر  ــرفته ، از جدیدت ــده  پیش ــدود ش ــای ان ــه اجاق ه ــه ب ــا توج ــازی آن ب ــذا و آماده س ــه غ تهی
ــای نوســنگی  ــود الیه ه ــن وج ــا ای ــت دارد. ب ــج دره دالل ــوران و گن ــه گ ــودن آن نســبت ب ب
ــزی  ــنگی فالت مرک ــتقرارهای نوس ــن اس ــر از اولی ــه عبدالحســین قدیمی ت ــفال تپ ــدون س ب
اســت؛ هرچنــد ایــن فاصلــه  زمانــی انــدک باشــد. جودیــت پــالر )1990: 5( اســتقرار در تپــه 
عبدالحســین را قبــل از شــروع اســتقرار در ســراب و گــوران می دانــد. شــواهدی وجــود دارد کــه 
الیه هــای نوســنگی تپــه قالگــپ می توانــد شــکاف زمانــی بیــن دوره نوســنگی بــدون ســفال 
ــزان نهشــته های باســفال  ــه، می ــد. نخســت این ک ــا باســفال عبدالحســین را برطــرف نمای ت
عبدالحســین حــدود یــک متــر اســت، و البتــه انباشــت هاي گیــان Va  نیــز بیشــتر از یــک متــر 
 .)Mcdonald,1979: 582( نبــوده و معمــاري قابل توجهــي از آن هــا به دســت نیامــده اســت
شــباهت هایی بیــن ســفال های ایــن دوره ی گیــان بــا عبدالحســین وجــود دارد و هیســتینگز 
Vb تاریــخ الیه هــای باســفال عبدالحســین را قدیمی تــر از ســفال جــی و جدیدتــر از گیــان
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ــه ســفالی از عبدالحســین  ــد )Hastings,1990:161(، هم چنیــن نمون ــا دوره دالمــا نمی دان ی
ــرس  ــنگی زاگ ــه نوس ــفال های  اولی ــار س ــتللی )Restelli,2001:fig.23 ( در کن ــه رس را ک
معرفــی می کنــد، در چارچــوب گاهنــگاری دوره مس ســنگی گیــان Va�b قابــل بحــث اســت. 
ــال از  ــن نهشــته ها انتق ــد. ای ــر می رس ــه مت ــش از س ــه بی ــپ ب ــنگی قالگ نهشــته های نوس
ســفال ســاده بــه ســفال منقــوش نوســنگی را در شــرق زاگــرس نشــان می دهــد کــه خــود 

بــه چنــد مرحلــه قابــل تقســیم اســت.
آن چــه کــه بــه ســفال باغ نــو موســوم اســت، در توالــی فازهــای فوقانــی قالگــپ رخ داده و 
بیــن ســفال های منقــوش فازهــای تحتانــی قالگــپ بــا ســراب جدیــد، شــباهت های فراوانــی 
به چشــم می خــورد؛ ایــن درحالــی  اســت کــه ســفال فازهــای فوقانــی قالگــپ، شــباهت های 
ــین را  ــفال عبدالحس ــتینگز س ــد. هیس ــان می ده ــین نش ــه عبدالحس ــفال تپ ــا س ــی ب اندک
هم افــق بــا ســفال باغ نــو و یــک  نمونــه از ســفال های عبدالحســین را از گونــه ســفال جــی 
ــپ  ــی قالگ ــای فوقان ــی در الیه ه ــت )Hastings,1990:161(، از طرف ــخیص داده اس تش
یــک قطعــه ســفال جــی و چنــد قطعــه ســفال انتقالــی مس ســنگی فالت مرکــزی هــم راه بــا 
ســفال باغ نــو به دســت آمــده کــه بــا توجــه بــه تاریخ گــذاری دوره انتقالــی هــم راه بــا ســفال 
چشــمه علی در حــدود 5300 ق.م اســت؛ لــذا وضعیــت مبهــم گاهنــگاری ســفال باغ نــو نیــز 

مشــخص می شــود.
ــا  ــان ب ــن 5420-4890 ق.م هم زم ــو را بی ــن باغ ن ــذاري رادیوکرب ــول تاریخ گ ــک ه فران
ــروز در  ــا دوره حاجي فی ــادف ب ــه مص ــد ک ــد می دان ــنگي جدی ــن نوس ــتاهاي آغازی دوره روس
آذربایجــان، شوشــان عتیــق 2 در خوزســتان، مرحلــه جــري در فــارس و حســونا در بین النهرین 
 .)Hole, 1987,table:2 می شــمارد )بنگریــد بــه جــدول گاهنــگاري مقایســه اي پیشــنهادي
ــن  ــه ای ــد درســت نیســت، بلک ــر کرده ان ــی ذک ــه برخ ــان ک ــو آن چن ــخ باغ ن ــال تاری با این ح
ــر از دوره  ــه قالگــپ می بایســت قدیمی ت ــی فرهنگــی تپ ــا چارچــوب توال ــخ متناســت ب تاری
انتقالــی مس ســنگی فالت مرکــزی و دوره ســفال جی باشــد. پراکنــش ایــن ســفال در 
ــد اســت آغــاز شــده  ــا ســراب جدی ــی کــه دارای ســفالی مشــابه ب ــه قالگــپ در الیه های تپ
ــخ  ــوان تاری ــن تفاســیر می ت ــا ای ــد. ب ــم قالگــپ ادامــه می یاب ــدای مس ســنگی قدی ــا ابت و ت
ــه  ــه قالگــپ را ب ــو و ســراب خطــی تپ ــا ســفال باغ ن ــی نوســنگی هــم راه ب الیه هــای فوقان

ــا 4700 ق.م تخمیــن زد. احتمــال بیــن 5500 ت
یکــی  دیگــر از محوطه هــای مربــوط بــه دوره نوســنگی شــرق زاگــرس، تپــه ده حاجــی در 
دشــت بروجــرد اســت کــه مربــوط بــه دوره نوســنگی جدید می شــود )برنبــک و پــالک،1380: 
ــا نوســنگی قالگــپ و  ــل مقایســه ب 45(. ســفال هایی از ایــن محوطــه یافــت شــده کــه قاب
 Goff 1971, .ــابه رک ــوش مش ــراي نق ــو دارد )ب ــق باغ ن ــا اف ــادی ب ــابه زی ــن تش هم چنی
ــي( و گاوکشــه  ــااًلً ده حاج ــدخانی ) احتم ــه اس ــگ از دو محوط ــر، یان ــب دیگ Fig.2(. از جان
 Young,( ــرد ــام مي ب ــوش ن ــاده و منق ــي س ــاموت کاه ــدم ش ــفال متق ــا س ــرد ب در بروج
8�1966:237( که هــول )1987; 51( پراکندگــي این گونــه ســفال ها را بــا پراکندگــي ســفال 
باغ نــو یکــي دانســته و احتمــال مي دهــد کــه ســفال بــا شــاموت کاه بــه ســفال بــا شــاموت 
ــو تولیــد شــده باشــد.  ــر کــرده و هــم راه نقــوش باغ ن ــا ترکیبــي از شــن و کاه تغیی شــن و ی

تمــام ایــن اســتقرارها در دشــت بروجــرد در ارتفــاع 1500 متــري واقع انــد.
هــاول در بررســي هاي خــود از مالیــر بــا ارتفــاع 1800 متــر باالتــر از ســطح دریــا، کــه 
ــایی  ــه شناس ــود، ب ــوب می ش ــزی محس ــرقی زاگرس مرک ــای ش ــی از بخش ه ــوان یک به عن

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 شماره 4، دوره سوم، بهار و تابستان 1341392

ــوده  ــاره نم ــه گابي C اش ــا س ــابه ب ــد و مش ــنگي جدی ــفال نوس ــا س ــم راه ب ــار محوطه ه چه
ــال را  ــن احتم ــد )1979: 561( ای ــال مک دانل ــا این ح ــت )Howell,1979:158�157(، ب اس
داده کــه ایــن محوطه هــا ممکــن اســت متعلــق بــه کــوچ نشــینان بــوده باشــد. محوطه هــاي 
نیــز  مالیــر دارای ســفال هایي شــبیه فــاز شــهن آباد هســتند که هــول )1987: 51( 
هماننــد مک دانلــد، واقــع بــودن ایــن اســتقرارها در چنیــن ارتفاعاتــی را، مرتبــط بــا مبحــث 
کوچ نشــیني فصلــي در دره هــاي بلنــد کوهســتاني مي دانــد. دشــت الشــتر نیــز یکــی دیگــر از 
بخش هــای تقریبــاًً شــرقی زاگرس مرکــزی اســت کــه اخیــراًً توســط باستان شناســان ایرانــی 
ــا قــرار دارد )داودي  بررســی شــده و به طــور میانگیــن در ارتفــاع 1700 متــری از ســطح دری
ــا ایــن وجــود هیــچ محوطــه اي از دوره نوســنگی هــم راه ســفال  و دیگــران، 1390: 101(. ب

ــو در الشــترگزارش نشــده اســت. باغ ن
در ارتبــاط بــا مبحــث اســتقرارهای دوره نوســنگی در ارتفاعــات بــاال و دره هــای ســخت، 
ــز اشــاره کــرد )زاگارل 1378( کــه در  ــاری نی ــه بررســی های منطقــه ی بختی ــوان ب شــاید بت
قســمت های جنوبــی و شــرقی ازنــا، فراســوی ارتفاعــات اشــترانکوه آغــاز شــده و تــا دره هــای 
کوهســتانی شــمالی فــارس و کهکیلویــه تــداوم دارنــد. زاگارل کــه بررســی های هدفمنــدی 
در ایــن منطقــه انجــام داده، معتقــد اســت کــه ارتفــاع 2000 متــر باالتــر از ســطح دریــا، هیــچ 
مانعــي بــراي شــکل گیري اســتقرارهاي دوره نوســنگي محســوب نمی شــود و شــرایط خــاص 
ــتقرار  ــي اس ــده ای در برپای ــل تعیین کنن ــاي کوچــک، می توانســته عام محیطــي در مقیاس ه
ــن  ــوده باشــد )زاگارل، 1378 :40(. قلعه رســتم یکــی از همی ــای نوســنگی ب ــی در دوره ه حت
محوطه هــا بــوده کــه او کاوش نمــوده و ســه فــاز II ،I و III را بــرای طبقه بنــدی الیه هــای 
آن از بــاال تــا پاییــن تشــخیص داده اســت. بــا توجــه بــه شناســایی شــواهدی ماننــد معمــاری 
ــل  ــین محتم ــع نیمه یکجانش ــه جوام ــاب آن را ب ــتم I، انتس ــه قلعه رس ــنگی در مرحل قلوه س
ــاز  ــنگي ف ــش نوس ــدون نق ــفال ب ــته اند )زاگارل، Hole, 1987:56( ،)70 :1378(. س دانس
ــت  ــتم III دانس ــنگي قلعه رس ــفال نوس ــه س ــبیه ب ــیار ش ــوان بس ــپ را، می ت ــي قالگ تحتان
ــی  ــد )زاگارل، 1378: 35، 39(. ول ــمار می آی ــاري به ش ــنگی در بختی ــه نوس ــن مرحل ــه اولی ک
ــنگی  ــر از دوره نوس ــتقراری قدیم ت ــدان اس ــاهد هســتیم فق ــز ش ــاری نی ــه از بختی ــه ک آن چ
جدیــد بــوده اســت. بــا ایــن توصیــف می تــوان اذعــان نمــود کــه در تمــام بخش هــای شــرق 
ــر از دوره  ــتقرار قدیم ت ــی از اس ــوان توقع ــز نمی ت ــا، نی ــت ازن ــه دش ــزی من جمل زاگرس مرک

نوســنگی داشــت. 

نتیجه گیری
ــاًً در  ــه تقریب ــزی ک ــای زاگرس مرک ــرقی ترین بخش ه ــی از ش ــوان یک ــا به عن ــه ازن منطق
ــی  ــوان یک ــده، را می ت ــع ش ــزی واق ــه فالت مرک ــای منطق ــا فرهنگ ه ــرحد ب ــدوده س مح
ــق  ــا مناط ــی ب ــل فرهنگ ــه در تعام ــت ک ــوب دانس ــی منس ــز بینابین ــت ها و مراک از دش
ــوب، از  ــاری در جن ــن بختی ــرق و هم چنی ــزی در ش ــرب، فالت مرک ــزی در غ زاگرس مرک
ــی اش  ــای بوم ــکل گیری فرهنگ ه ــرای ش ــی را ب ــد چارچوب ــنگی جدی ــان دوره نوس هم
ــا از دوره  ــه قالگــپ کــه در یکــی از دره هــای میانکوهــی  ازن ــذا تپ فراهــم ســاخته اســت. ل
نوســنگی جدیــد ظهــور یافتــه، نمونــه تمام عیــاری از فرهنــگ خــاص شــرق زاگرس مرکــزی 
ــرغ،  ــدی مس ســنگی، مف ــا در دوره نوســنگی، بلکــه مراحــل فرهنگــی بع ــه نه تنه اســت ک
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آهــن و تاریخــی نیــز نمــود یافتــه اســت. در واقــع کاوش هــای باستان شناســی صــورت گرفتــه 
ــد.  ــق می نمای ــدی را تصدی ــن صورت بن ــا صراحــت چنی ــه ب ــن محوط در ای

ــد، و  ــوار می باش ــخت و ناهم ــاري س ــتان و بختی ــتان، کردس ــرس در لرس ــاي زاگ  کوه ه
اغلــب دارای منابــع آب ســطحي اندکــی اســت و در زمســتان پوشــیده از بــرف بــوده و عبــور 
ــا  ــن محدودیت ه ــت )Hole ,2009:263(، ای ــر اس ــختي انجام پذی ــه س ــا ب ــرور در آن ه و م
ــن  ــت در ای ــزان جمعی ــا می ــده ت ــث ش ــم باع ــیوه دی ــه ش ــدود و ب ــاورزی مح ــم راه کش ه
ــد  ــن باش ــتان و بین النهری ــت خوزس ــرزمین های پَس ــه س ــبت ب ــده نس ــم و پراکن ــش ک بخ
ــا اختــالف فــراوان را شــکل دهــد. بنابرایــن از دوره هــای اســتقرار  و فرهنگ هــای محلــی ب
ــه و  ــن یافت ــد و تکوی ــه رش ــن منطق ــی در ای ــنت های گوناگون ــنگی، س ــان ها در نوس انس
شــالوده روســتاهای اولیــه ایرانــی بــا خصلــت کوهســتانی را شــکل داده اســت. روســتاهایی که 
ــزار و ادوات کشــاورزی در گــذر  ــرداری از زمیــن، چگونگــی ســکونت گزینی، اب از نظــر بهره ب
زمــان کــم و بیــش تــا زمــان اصالحــات ارضــی دســت نخورده و بــدون تغییــر باقی مانده انــد 

ــرز، 1380: 62(.  )اهل
ایــن فرهنگ هــای محلــی و منطقه ای شــدن )Regionalisation( مجموعــه ســفال های 
دوره نوســنگی در زاگــرس، ممکــن اســت به طــور هم گونــی ناشــی از تنوع هــای اقتصــادی، 
تکنولوژیکــی، اجتماعــی و یــا اید ئولوژیکــی بــوده باشــد. بنابرایــن ممکــن اســت بــا 
ــه ای  ــوش منطق ــفالی منق ــبک های س ــه ای، س ــازی منطق ــتقل و انزواس ــرفت های مس پیش
ــای  ــر تماس ه ــی دربراب ــور بوم ــزی به ط ــرق زاگرس مرک ــنگی ش ــون در دوره نوس گوناگ
ــور کدهــای  ــا شــاهد ظه ــه م ــه باشــند ک ــه  ای توســعه یافت ــزون و فشــرده میان منطق روزاف
بومــی بــا نقــوش خــاص براســاس پیام هــای اجتماعــی هویــت گروهــی بــر روی ســطح ایــن 

ــتیم. ــفال ها هس س
الیه هــای نوســنگی تپــه قالگــپ را نیــز بایــد در چنیــن الگویــی جســتجو نمــود. چنان کــه 
بــا تشــابهات ســبکی موجــود بیــن پایین تریــن الیه هــای نوســنگی قالگــپ را هم زمــان بــا 
ــا منطقــه لرســتان و  دوره ســراب جدیــد در غــرب دانســت و بعــد از آن تشــابهات ســبکی ب
ــنگی  ــی مس س ــه انتقال ــوان مرحل ــوان به عن ــه می ت ــدی ک ــه بع ــد. در مرحل ــو دی ــق باغ ن اف
ــود.  ــتجو نم ــزی جس ــمه علی در فالت مرک ــفال چش ــا س ــق ب ــاخت هم اف ــرح س ــم مط قدی
ــی در  ــی فرهنگ ــک هم گون ــنگی، ی ــی در دوره مس س ــگ دالمای ــور فرهن ــا ظه ــت ب درنهای
ــر  ــده می شــود کــه متعاقــب آن شــاهد ظهــور جوامــع پیچیده ت سراســر منطقــه زاگــرس دی
و افزایــش شــبکه های ارتباطــی تنگاتنگــی هســتیم و ســرانجام بیــن جوامــع هــزاره پنجــم 
ــا منابــع طبیعــی و محلــی  ارتفاعــات و ســرزمین های پَســت کنــش سیســتمی در ترکیــب ب
موجبــات بــروز سیســتم های سیاســی دیرپایــی گشــت کــه از درون آن حکومت هــای محلــی 

اولیــه توســعه پیــدا نمــود.

 مراحل فرهنگی تپه قالگپ فرهنگی زاگرس مرکسیافق  دوره کلی دوره زمانی
 A(ه گمان 11-11)فاز  5قالگپ  افق دالما 1 انهسنگی می مس ق.م. 0044 -0044
 (Aه گمان 11)فاز  0قالگپ  افق قالگپ سنگی قدیم مس ق.م. 0144- 0044
 (Cه گمان1-1 )فاز 3قالگپ  افق قالگپ  سنگی انتقالی مس ق.م. 5544- 0144
 (Cه گمان5-0 )فاز  1قالگپ  باغ نو -افق سراب  نوسنگی جدید ق.م. 5044 – 5544
 (Cه گمان 0-5)فاز  1قالگپ  افق سراب جدید نوسنگی جدید ق.م. 0444 – 5044

 

ــه  ــی تپ ــل فرهنگ ــدول1: مراح ج
گاهنــگاری  چاچــوب  در  قالگــپ 

زاگرس مرکــزی.
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سپاسگزاری
ــر  ــی نشــلی، دکت ــر حســن فاضل ــان دکت ــاب آقای ــه توســط جن ــن مقال ــی ای نســخه مقدمات
یعقــوب محمدی فــر و کــوروش روســتای مطالعــه شــد کــه نگارنــدگان ســپاس وافــر خــود را 
بابــت زحمــات و اصالحــات پیشــنهادی آن هــا تقدیــم می دارنــد. بااین حــال، مســئولیت تمــام 

اشــتباهات و نظــرات ارایــه شــده برعهــده نگارنــدگان اســت.    
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