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دیدر  آباد  غ  ه په س نای یا ی   فا   ی 
ی ا ی  ن  ی ،مد  نا ی ن  د ل ا ر  ادی ، د   رن 

  
  .فرهنگي –هاي تاريخي  حوزه محوطهكارشناس معاونت ميراث فرهنگي كشور،  *

  شناسي دانشگاه تهران.استاد گروه باستان **
  .دانشگاه تهران ،شناسي باستانارشد  يكارشناسدانش آموخته  ***

  
  

  چكيده
 منطقه هاي قبلي پيش از تاريخي به ناگاه و بدون داشتن ارتباط با فرهنگدر تپه سگزآباد در اواخر هزاره دوم قبل از ميالد مفرغ جديدعصر 

هاي  كاوش. هستندهاي فرهنگي اين دوره  شاخصه ،ساز دست )، نوع اروميهكرم و چند رنگ (پلي رنگ تكهاي  يابد. سفال بروز مي
بخش جنوبي اين  هاي استقراري در تپه سگزآباد با هدف مطالعه اليه1388دانشگاه تهران در پاييز شناسي  باستانپژوهشي گروه  -آموزشي

، دوره Iآثار فرهنگي ادوار مختلفي از جمله عصرآهن  6. در ترانشه ندمورد كاوش قرار گرفت 8و  7، 6سه ترانشه  محوطه به انجام رسيد و
قابل توجه بود. مفرغ جديددو و چند رنگ دوره هاي  سفالو دوره مس سنگي جديد يافت شد. در بين اين آثار حجم و تراكم مفرغ جديد
  تمركز خواهد داشت. ها سفالبندي و معرفي انواع مختلف نقوش اين  شناسي، طبقه بر گونه اين نوشتار

  
   ، سفال نوع ارميه، ماكت سفاليچند رنگ تك رنگ، سفال  سفال، جديدمفرغ سگزآباد، دوره  :كليدي واژگان

  
  

  درآمد
 تپه سگزآباد در پاييز  6صورت گرفته در ترانشه هاي  كاوشبا

شناسي  باستانگروه  1385كه توسط دانشجويان ورودي  1388
هاي  دورهآثار مختلفي از  دانشگاه تهران صورت گرفت؛

در بخش جنوبي تپه  6بدست آمد. ترانشه  فرهنگي متفاوت
سگزآباد و در كنار خاك برداري عظيمي كه توسط كشاورزان 

). در تمام 1 نقشه(در اين بخش صورت گرفته، قرار دارد 
، بخش جنوبي آن تا كاوش شده هايي كه در تپه سگزآباد سال

                                                            
 hossinazizi@yahoomail.com  

هاي  كاوشمورد مطالعه جدي قرار نگرفته بود و بيشتر  87سال 
مركزي يا شمالي اين هاي  بخشدر شناسي  باستانآموزشي گروه 

هايي جهت  ترانشه 87محوطه متمركز بوده است. در سال 
 ندمورد كاوش قرار گرفت از محوطه اين بخش نگاري اليه

سال گذشته، در اين هاي  كاوشو در ادامه  )1387نيكنامي، (
بدين  بد وتا مطالعه در اين بخش ادامه يافصل تصميم گرفته شد 

 8و  7هاي  ترانشهمنظور سه ترانشه مورد كاوش قرار گرفت. 
هاي كشاورزي با هدف  ه و در كنار زميندر حاشيه تپ كامالً
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 6متر مورد كاوش قرار گرفتند. ترانشه  2×2به ابعاد نگاري  اليه
 4تپه سگزآباد و در كنار ترانشه  بخش اصلياندكي متمايل به 

  ايجاد گرديد. 1387فصل 
هاي  اليه توالي دقيق شناسايي 6هدف اصلي كاوش در ترانشه 

نيكنامي و ديگران، ( ادوار مختلف در اين بخش بود فرهنگي
مورد  همين محلدر نگاري  اليهاي  فصل گذشته ترانشه. )1388

سنگي  هايي از حضور فرهنگ مس نشانه كاوش قرار گرفته و
 بهتر، نياز به كاوشنظور شناسايي به م جديد شناسايي شده بود و

برداري  به دليل خاكولي  تر احساس گرديد؛ بزرگهاي  ترانشه
صورت گرفته و همچنين  عظيمي كه در اين قسمت از محوطه

باز  براي ، حداكثر ابعادي كهغيرمجازهاي  كاوشبه دليل تراكم 
در اين ابعاد  6 متر بود. ترانشه 6×  5نمودن ترانشه وجود داشت 

فرهنگي مختلفي مربوط به هاي  اليهگرفته و  مورد كاوش قرار
 و دوره مس سنگي جديد درمفرغ جديد، دوره Iعصر آهن
  . )1(تصوير  آن شناسايي شد نگاري توالي اليه

خر أكاوش با روش كانتكست و براي نشان دادن تقدم و ت
. استفاده شدهاي مختلف از نمودار هريس ماتريكس  كانتكست

 6029تا  6000كانتكست مختلف (  29در مجموع در اين ترانشه 
در هاي غيرمجاز،  به دليل حجم عظيم كاوش ) شناسايي گرديد.

مفرغ هاي نوع  هاي مختلفي از سطح تا عمق سفال كانتكست
، 6002، 6000كانتكست  8از اين ميان  شناسايي شده كهجديد
گونه  اينداراي  6024و  6023، 6022 ،6016 ،6010، 6006
 آن بدست آمد كهقطعه از  308و در كل تعداد  هستند سفالي

قطعه  276(  رنگ تكدو دسته كلي  دررا مي توان  ها سفالاين 
  تقسيم نمود.  قطعه ) 32(  و چند رنگ )

  
  پيشينه پژوهش در تپه سگزآباد

غربي فالت مركزي ايران قرار  شمال  در گوشه كه دشت قزوين
هاي البرز، از غرب به  هاي جنوبي كوه هناز شمال به دام ؛دارد

ود ارتفاعات موازي چرگر و از جنوب به ارتفاعات رامند محد
باز و به دشت ساوجبالغ در مي گردد. اين دشت از سمت شرق 

. وسعت )3: 1349 (ورجاورند،شود  ميمحدوده تهران محدود 
و رودخانه شور كه از به هم  استهكتار  443000دشت قزوين 

ر رود، حاجي عرب، كردان و خَ هاي كوچك پيوستن رودخانه

ترين رودخانه دشت  بزرگ آيد؛ هاي مختلف بوجود مي مسيل
ريزد (آصف زاده،  كه به درياچه حوض سلطان مي استقزوين 

1374 :5.(  
تپه سگزآباد يكي از سه تپه پيش از تاريخي است كه توسط 

آموزشي دانشجويان هاي  كاوشنگهبان جهت  اهللا عزت دكتر
 1349ه تهران انتخاب و از سال دانشگاشناسي  باستانگروه 

 كاوش قرار گرفته است. اين تپهگروه مورد  اين كنون توسطتا
 7در فاصل شود  ميتپه شناخته  كه در محل با عنوان قره

و در بخش جنوبي دشت  شمالي روستاي سگزآباد كيلومتري
 12قزوين واقع شده است. مساحت شناخته شده اين محوطه 

جنوب غربي  –هكتار، بيضي شكل و در راستاي شمال شرقي 
متر و در  5هاي اطراف حدود  ارتفاع تپه از سطح زمين دارد. قرار

فرهنگي اين محوطه در زير هاي  اليهمتر از ضخامت  5حدود 
). تپه سگزآباد 1356 ت (نگهبان،اس مدفون شدهرسوبات دشت 

درجه و  47ثانيه طول شمالي و  00.15دقيقه و  49درجه و  35در 
  .يه عرض جغرافيايي قرار گرفته استثان 06.39دقيقه و  57
سفانه تپه سگزآباد يكي از محوطه هايي است كه به بشدت در أمت

غير مجاز تخريب شده و شايد به درستي بتوان هاي  كاوشاثر 
كه امروزه حتي يك متر مربع در اين محوطه يافت گفت 

طور  كه همان بصورتي ؛كه دست نخورده و سالم باشدشود  مين
متري  5در عمق  ؛فصل جاري نيز مشاهده شدهاي  كاوشكه در 

از سطح دشت، ناگهان تونل حفاري قاچاق در كف ترانشه پيدا 
و ها  اليهغيرمجاز را كه هاي  حفاريد. ملك شهميرزادي اين وش 

متري از سطح دشت  6آثار فرهنگي تپه سگزآباد را حتي تا عمق 
اكثر اين «كند:  ميمضطرب و نابود كرده است را چنين توصيف 

بودند. در برخي  متر از سطح تپه حفر شده 6ها تا حدود  گودال
هايي به هم ارتباط  وسيله تونل ههاي نامنظم ب موارد اين گودال

هايي كه از آن ها اشياء  ها معموال در اليه ونلاند. اين ت داده شده
شوند. ريزش سقف  ديده مي ؛آيد برنزي بيشتري بدست مي

». اي به محل داده بود ها وضعيت گمراه كننده برخي از اين تونل
 1341گسترده غير مجاز پس از زلزله سال هاي  كاوشظاهرا اين 

ده هاي كشاورزي و فقر گستر بوئين زهرا و ركود فعاليت
روستاييان پس از زلزله شدت گرفته و حضور كارشناسان 
خارجي پس از زلزله در منطقه كه خريداران اشياء عتيقه 
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ملك دامن زده است ( ها كاوشبه اين  ؛اند گرديده محسوب مي
گرديد با  اشارهطور كه در باال  ). همان21: 1356 شهميرزادي،

بافت  ،گزآبادغيرمجاز در تپه سهاي  كاوشتوجه به حجم عظيم 
 ن محوطه به شدت مضطرب شده وفرهنگي ايهاي  اليه
گوناگون اين محوطه از اليه سطحي تا هاي  دوره هاي سفال
گاهنگاري  امر ارائهين و اد نشو ميتحتاني ديده هاي  اليه

  نمايد. اي و نسبي براي اين محوطه را بسيار دشوار مي مقايسه
توسط  1347در سال  تپه سگزآباد شناسي باستان ولين حفاريا

آقاي امير ماهاني رئيس وقت اداره فرهنگ و هنر قزوين صورت 
آثاري از  ها آن در دو ترانشه كاوش نموده و درگرفت. ايشان 

، ولي ايي از جنس سنگ آهك بدست آوردهه جنس طال و مهره
هيچ گزارشي ارائه نشده است. پس از  ها كاوشسفانه از اين أمت

 1349دانشگاه تهران در مرداد ماه سال شناسي  باستان آن گروه
نمايد  خود را در تپه سگزآباد آغاز ميشناسي  باستانهاي  كاوش
سرپرستي  ابد كهي ادامه مي 1356هر ساله تا سال  ها كاوشو اين 

: 1375به عهده دكتر نگهبان بوده است (نقشينه،  ها كاوشاين 
در تپه سگزآباد تا شناسي  باستانهاي  كاوش). پس از انقالب 21

و  1376هاي  سال متوقف شد. در سال 20بمدت  1376سال 
اي را در  گستردههاي  حفاريفصل  2مدت حسن طاليي ب 1377

اين محوطه تا سال هاي  كاوشتپه سگزآباد انجام دادند. دوباره 
هاي  كاوشسال متوقف شد. در اين سال  10بمدت  1387

انجام شد. در اين  گاهنگاري مطلقجديدي با هدف ارائه 
×  2ترانشه به ابعاد  5 مختلف تپه سگزآبادهاي  بخشدر  ها كاوش

  الدين نيكنامي صورت گرفت.  متر به سرپرستي كمال 2
  

  دو و چند رنگهاي  سفال پيشينه مطالعاتي
 15تا  18قرون  مربوط بهشناسي  باستانهاي با ارزش يكي از يافته

گونه  . ايناستو چند رنگ  رنگ تكمنقوش هاي  سفالق.م، 
هاي  هاي مختلفي از محوطه ها و كميت سفالي در كيفيت

شاخصي چون هفتوان تپه، گوي تپه، دينخواه تپه در حوزه 
درياچه اروميه، گودين تپه و تپه جمشيديه در زاگرس مركزي و 
تپه سگزآباد در فالت مركزي ايران يافت شده است (مقدم، 

خير در هاي ا يي كه در سالها كاوشمچنين در . ه)1: 1376
  گونه  واهدي از اينـورت گرفته نيز شـقم ص محوطه قلي درويش

  .)71: 1383 ،و عقيلي نياكي سرلكسفالي شناسايي شده است (
هاي موجود در  چند رنگ هفتوان تپه، بهترين نمونه هاي سفال
بين  كه پس از پايان فرهنگ يانيق استدرياچه اروميه   حوزه
 & Edwards, 1981:40ق.م قرار دارند ( 1500تا  1800

 در زاگرس مركزي كامالً گري سفال اين سنت حضور). 101
مشخص نيست چرا كه به جز تپه گودين، حفريات انجام شده در 
تپه گيان و جمشيديه و محوطه هاي اطراف آن قابل اطمينان 

هايي  گونه ق.م 1600تا  1850همزمان با  III2نيست. در گودين 
   ).Henrickson, 1986شناسايي شده است ( رنگ تكاز سفال 

چند رنگ و دورنگ در هاي  سفالسنت توليد و استفاده از 
ق.م به فالت مركزي و منطقه دشت قزوين نفوذ  1600حدود 

كرد. اين در حالي است كه تاكنون در قسمت هاي شرقي فالت 
 ،نشده است (طالييسفالي ارائه ايران گزارشي از اين گونه 

، اما در مطالعات جديد صورت گرفته كه در زير )141: 1387
شواهد و مدارك فراواني از سنت  ؛ها خواهيم پرداخت بدان
. اين هاي دو و چندرنگ به تازگي شناسايي شده است سفال

اي در اغلب  دوره حساس سرانجام با بروز تحوالت عمده
ا متروك شدن گردد كه ب هاي مذكور مواجه مي محوطه
و  1600شرقي ايران همچون تپه حصار در  هاي شمال محوطه

 III). در گودين Dyson, 1973(د شو ميق.م شروع  1700
گردد و اين  ) سنت ساخت سفال منقوش منسوخ ميق.م 1500(

خاكستري شمال شرقي هاي  سفالدر حالي است كه قطعاتي از 
مويد وجود  ،گوديندر مفرغ جديدمربوط به عصر هاي  اليهدر 
گودين  III2هاي ارتباطي بين شرق و غرب ايران در اليه  حلقه

  . )Henrickson, 1986است (
) منسوخ شد و Iعصر آهن ( Vمنقوش در حسنلوي هاي  سفال

نخودي ساده جايگزين هاي  سفالو  Iسفال خاكستري براق آهن 
. اين وضعيت در هفتوان تپه به  )Young, 1969: 179(آن شد 
 VIمنقوش دوره هاي  سفال% 80اي ديگر است چرا كه  گونه

و ) ادامه مي يابد I(عصر آهن  V) در دوره متأخرمفرغ (عصر 
بدون فاصله زماني قابل مشاهده در ادامه  Iاستقرار عصر آهن 

) و 1384:24) قرار دارد (طاليي، VI(هفتوان مفرغ جديدعصر 
شود  ميچنداني ديده ندر معماري اين دو دوره هفتوان تغييرات 

اين در حالي است كه در تپه سگزآباد نيز پس  .)2: 1376(مقدم، 
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درصد استفاده از و آغاز عصر آهن، مفرغ جديداز اتمام دوره 
تفاده ـيابد ولي اس به شدت كاهش مي دو و چند رنگ هاي سفال
 (طاليي، يابد د ادامه ميـچنان در دوره بعـفالي همـونه سـگ از اين
1387 :143(.  
 هاي محوطه در نزديكي قم نيز يكي از قلي درويش محوطه

و عصر آهن در فالت مركزي ايران مفرغ جديددوره  ليديك
شناختي محوطه قلي درويش  هاي باستان سرپرست كاوش .است

هاي  درويش يكي از معدود محوطه محوطه قلي«معتقد است كه: 
در آن توالي  هآيد ك ايران بشمار مي Iعصر برنز و آهن 
يد به و گسست فرهنگي از عصر برنز جد استقراري، بدون خالء

بنابر نتايج  .)6: 1389 سرلك،»( شود عصر آهن در آن ديده مي
هاي محوطه قلي درويش نظريه گسست  منتشر شده از كاوش
هاي اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن در  فرهنگي بين فرهنگ

و حتي دوره  ايران به چالش جدي كشيده شده فالت مركزي
كه  نيز تشخيص داده شده Iبه آهن مفرغ جديدگذر از عصر 

متر  سانتي 120هاي فرهنگي اين دوره گذار  ضخامت اين اليه
  .)89: 1389سرلك، ذكر شده است (

  
  1388سال  كاوشاز  حاصل دو و چند رنگهاي  سفال
يي كه در ها كاوشمقدمه نيز ذكر گرديد از  گونه كه در همان

كانتكست مختلف اين  8تپه سگزآباد صورت گرفت از  6ترانشه 
هاي  سفال% مجموع 6دركل  ها سفالسفالي بدست آمد. اين  گونه

قطعه  308گيرند و تعداد كلي آن ها  اين ترانشه را در بر مي
قرمز هاي  سفاليي از ها بخشاست. البته الزم به ذكر است كه 

هستند ولي در اين مقاله مفرغ جديدساده نيز مربوط به دوره 
و  2تصوير ( منقوش تكيه شده استهاي  سفالبر روي  صرفاً

  .)3تصوير رنگي 
 7قطعه است كه از  276در كل  رنگ تكهاي  سفالتعداد 

 6024و  6023، 6022، 6010، 6006، 6002، 6000كانتكست 
را به خود  6نشه تراهاي  سفال% كل 5اند و در كل  بدست آمده

چند رنگ هاي  سفالاما تعداد  ؛)1(نمودار  اختصاص داده اند
از  ها سفالقطعه از اين  32بسيار اندك است و در كل تعداد 

ده ـايي شـناسـش 6023و  6016، 6010، 6000ت ـكسـهار كانتـچ
  .)1نمودار ( است

 سـالهاي   بدست آمده از كاوش مفرغ جديدهاي منقوش   سفال
 توان در دو گروه كلي طبقه بندي كرد. تپه سگزآباد را مي 1388

هاي سفالي دوگونه مختلف  تفاوتي در فرم، نقش و يا ويژگي
 1رنگ هاي تك وجود ندارد. اين دو گروه سفال شامل سفال

 .هستند) 1و شكل رنگي  2 شكل( 2و چندرنگ )1 شكل(
هاي چند رنگ بدست آمده از سگزآباد را با نام سفال نوع  سفال

هاي  . بهترين نمونه)140: 1387 (طاليي،شناسند  اروميه نيز مي
 :Burney, 1970هاي هفتوان تپه( ع اروميه از كاوشنو  سفال

209 & 215; 1972: 197; 1973: 202; 1975: 193-194( 
هايي است كه  محوطهكي از ياند. دينخواه تپه نيز  بدست آمده

 :1388 روبينسون،اين گونه سفالي از آن بدست آمده است (
قلي درويش نيز انواع مفرغ جديدهاي  از اليه). 204-203

 هاي چند رنگ شناسايي شده است (سرلك، گوناگون سفال
گونه  اينحضور گسترده  ).288-281-280- 316-315: 1389

مركزي ايران در غرب، غرب و فالت  هاي شمال سفالي در بخش
دهنده ارتباطات فرهنگي گسترده در حوزه  اواخر هزاره دوم نشان

  .استنفوذ اين فرهنگ 
معدني (شن  ساز، داراي آميزه عموماً ها دست تمامي اين سفال

 ،) 4و تصوير رنگي  3تصوير حرارت ناكافي ( )،درشت نسبتاً
ضخامت  ش حيواني،داراي نقوش هندسي و تنها يك مورد نق

هاي تك رنگ نقوش سياه يا  در سفال هستند. 4و خشن 3متوسط
اند و  اي رنگ بر روي زمينه قرمز اخرايي يا كرِم ايجاد شده قهوه

هاي چند رنگ نيز بيشتر رنگ زمينه متفاوت و شامل دو  در نمونه
اي كم رنگي  يا چند رنگ قرمز اخرايي پررنگ، كرِم و يا قهوه

ها نقش شده است. در بيشتر  روي آن است كه نقوش سياه بر
هايي نيز  اني نشده ولي در نمونهدموارد در ترسيم نقوش دقت چن

  . نقوش بسيار پيچيده و پركار هستند
باندهاي موازي باريك يا كلفتي است نقوش هندسي بيشتر شامل 

كه بر روي لبه، بخش مياني و گاهي موارد بخش تحتاني سفال 
ها نشان داده شده  كه خطوط زيگزاگي در ميان آن اند ايجاد شده

                                                            
1  - monochrome 

2  - polychrome 

 ميليمتر 12تا  7ضخامت بين  -3

 ميليمتر 12ضخامت بيشتر از  -4
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است. در بسياري از موارد بخصوص بر روي بخش داخلي لبه 
ظرف، خطوطي عمودي و مايل بصورت موازي به سمت بخش 

ها يكي نيست و از  هاي آن تحتاني ترسيم شده ولي اندازه
از نقوش مثلثي و لوزي اند.  كوچك به بزرگ نشان داده شده

بصورت  ها كامالً هاي دروني آن ا خطوطي بخششكل كه ب
خطوطي متقاطع پر شده است نيز براي تزيين بخش خارجي 

ها بهره گرفته شده و در مواردي نيز خطوط مواج موازي  سفال
شود. بطور كلي نقش  هاي موازي افقي لبه، ديده مي در زير بانده

سگزآباد انواع خطوط مفرغ جديدهاي  غالب بر روي سفال
زي و متقاطعي هستند كه در بسياري از موارد تركيبي از دو موا

اي را تشكيل  نقش با هم استفاده شده و نقوش هندسي پيچيده
يكي ديگر از نقوش جالب توجه استفاده از خطوط اند.  داده

مارپيچ است كه بر روي بخش خارجي برخي از قطعات سفالي 
هايي با  بعديده مي شود. نقش ستاره نيز در كادرهايي از مر

نقش حيواني  اضالع خشن در داخل ظرف طراحي شده است.
هاي خاصي در  بطور كلي بصورت بسيار محدودي و تنها در فرم

شود و در مجموعه  گستره فرهنگي اين نوع سفال ديده مي
تنها نمونه نقش حيواني سگزآباد نيز مفرغ جديدهاي  سفال

ز چپ به راست هستند كه ا يكه رديفي از پرندگانبدست آمده 
زير باندهاي ضخيم  ،تك رنگ يسفال  بر بخش خارجي لبه قطعه

مربع شكل ترسيم  لبه ظرف در داخل كادرهايي افقي موازي
  ).3 شكل( است  شده

هاي  هاي تزييني شناخته شده در پوشش سفال يكي از ويژگي
گونه كه طاليي نيز اشاره كرده  در تپه سگزآباد همانچندرنگ 

استفاده از دو پوشش متفاوت در تزيين سفال است.  است؛
هايي از لبه و بدنه ظروف را با يك  گونه كه اول بخش بدين

اي تزيين و سپس بر روي اين پوشش  قهوه پوشش معموالً
و  4(تصوير  كردند هاي مورد نظر را با رنگ سياه نقاشي مي نقش

» و پوششهد«. از اين روش با عنوان شيوه تزييني )5تصوير رنگي 
  .)141: 1387 (طاليي،شود  ياد مي

هايي ساده و  هاي رايج اين دوره بيشتر ظروفي كوچك با لبه فرم
هاي  و كوزه ها بيرون است كه شامل انواع كاسهبرگشته به 
خورند.  هايي با لبه ساده نيز بچشم مي شود. كاسه كوچك مي

ز هايي ا اي هستند ولي نمونه ظروف داراي كف ساده عموماً

ها در  همگي آن كه تقريباًاي نيز بدست آمده  هاي دكمه كف
مجموعه ظروف تك رنگ جاي دارند. استفاده از ظروف سه 
پايه نيز در اين دوره رواج داشته و دو نمونه آن در مجموعه 

ها اندكي از كف بلندتر  هاي چند رنگ قرار دارند. پايه سفال
هستند و بدين صورت كف ساده ظرف بر روي زمين قرار 

شود.  كف ظرف ديده مي گيرد و فاصله اندكي بين زمين و نمي
دار و ظروف مينياتوري كوچك نيز در  هاي كوچك دسته فنجان

استفاده از دسته نيز عالوه بر خورند.  مجموعه سفالي بچشم مي
هاي كوچك در ظروف كوزه مانند با دهانه گشاد نيز  فنجان

  ديده شده است. 
  

  ماكت سفالي
شناختي  تانهاي باس هاي ويژه سفالي كه در كاوش يكي از يافته

 ؛بدست آمد 1388در سال  6صورت گرفته در ترانشه 
هاي  هايي از ماكتي سفالي است از جنس و رنگ سفال بخش

 6010اين اثر از كانتكست  است.مفرغ جديدتك رنگ نوع 
ماكت مذكور ثبت شده است.  6081بدست آمده و با شماره 

سياه پهن  داراي تزيينات ساده هندسي بصورت خطوط نسبتاً
و با توجه به آنچه از آن باقي مانده،  استرنگ مورب و متقاطع 

بوده كه بر روي  مستطيلمكعب  فرم كلي آن بصورت احتماال
به اثر  فضاي خالي و بريدن بخش هاييديواره هاي آن با ايجاد 

هاي آن كه  بر روي يكي از گوشه .حالت مشبك داده شده است
شود كه داراي  اني ديده ميباقي مانده، تزييني بصورت سر حيو

 . چشمان اين حيوان كامالًهاي بلند و آويزاني است گوش
و بر روي گردن آن نيز گردنبندي با تزيينات هندسي  مشخص

پوزه و صورت آن نيز بصورت تيزي نشان  .ساده ديده مي شود
. وزن اين اثر ستيداده شده است. تشخيص گونه حيوان مقدور ن

ميليمتر و  9و ضخامت آن  73رض ، ع121گرم، طول آن  221/7
 Y 8/3 pale Yellow 2.5مانسل آن بر اساس جدول رنگ 
  .)6و تصوير رنگي  5(تصوير  است
هاي گذشته در تپه  هاي سال مشابه از كاوش اي تقريباً نمونه

شناسي ست آمده كه در موزه موسسه باستانسگزآباد به د
با عنوان ماكت سفالي  شود. اين يافته دانشگاه تهران نگهداري مي

معرفي شده است. ولي نمونه بدست آمده  I مربوط به عصر آهن
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با توجه به مجموعه سفالي  6از ترانشه  1388سال  در كاوش
هاي  است و نمونهمتأخربدست آمده، مربوط به دوره مفرغ 

سفالي بسيار شاخص اين دوره در كنار اثر مذكور يافت شده 
ها  گونه يافته م معرفي و شناخت اينسفانه به دليل عدمتأ است.

ها نيز بسيار دشوار است. نمونه ديگري از بخش  ارائه كاربري آن
داراي تزييني برجسته به شكل سر كوچكي از شي سفالي كه 

هاي دينخواه تپه بدست آمده كه با عنوان  انساني است از كاوش
 قبل از ميالد 16و  17پالكي از جنس گل پخته مربوط به قرون 

) كه از نظر زماني 20، شكل 46: 1388 ماسكارال،معرفي شده (
  با نمونه سگزآباد قابل مقايسه است.  كامالً

  
  برآيند
هاي باستان شناختي صورت گرفته در دو فصل گذشته  كاوش

در تاييد نظرات گذشته، نشان  1388و  1387هاي  يعني در سال
هاي  تپه سگزآباد با ويژگيمفرغ جديدهاي دوره  داد كه سفال

خاص خويش به ناگاه و بدون داشتن ارتباط گاهنگاري و 
تازه شناخته شده   نگاري با فرهنگ قبل از خود (فرهنگ اليه

) در اواخر هزاره دوم در تپه سگزآباد متأخردوره مس سنگي 
  سفانه به دليل حجم باالي ميالد ظهور و بروز مي يابند. متأ قبل از

  
  منابع

  
  فارسيف) ال

قزوين، ، قزوين در گذرگاه هنر، 1374آصف زاده، محمد باقر، 
  انتشارات بحرالعلوم.

  
مجموعه ، دينخواه تپه و ظروف اروميه، در: 1388روبينسون، كارن، 

،  گابريل پيتسورنو، ويراستار: اشنويه)مقاالت تمدن دينخواه تپه (
ترجمه صمد عليون (خواجه ديزج) و علي صدرايي، ناشر گنجينه هنر، 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان 

  .205 – 195غربي، صص: 
  

هاي  فرهنگ هفت هزار ساله شهر قم (كاوش، 1389سرلك، سيامك، 
 ، انتشارات نقش،قم) –شناختي محوطه قلي درويش جمكران  باستان

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قم.

هاي غير مجاز، تيم كاوش موفق به  تخريب حاصل از حفاري
ور ـرديد ولي حضـنگ 6ه ـاري اين دوره در ترانشـايي معمـناسـش

دهنده استقرار  هاي سفالي شاخص اين دوره نشان فراوان گونه
. نتايج استطوالني مدت اين فرهنگ در تپه سگزآباد 

هاي جديدي كه در فالت مركزي ايران بخصوص در  كاوش
شناسي در  هاي باستان محوطه قلي درويش صورت گرفته ديدگاه

هن را بكلي دگرگون نموده مورد گذر از دوره مفرغ به عصر آ
در بخشي  سفانه به دليل تخريب تپه سگزآباد مخصوصاًاست. متأ

خت چگونگي گذر امكان شنا ؛درآن قرار داشت 6كه ترانشه 
هاي قلي درويش  بين اين دو دوره وجود نداشت اما يافته

زا در گذار از  دهنده تداوم فرهنگي و بروز تحوالت درون نشان
  .هستنددوره مفرغ به عصر آهن 

هاي تك  كرم (نوع اروميه) و سفال هاي شاخص پلي وجود سفال
هاي شاخص  قابل مقايسه با محوطه كامالًاز يك سو رنگ كه 

و هستند غرب ايران از قبيل هفتوان تپه، دينخواه تپه و غيره  شمال
هاي بدست آمده از  ها با نمونه شباهت كامل آنديگر ي سواز 

دهنده تبادالت فرهنگي و روابط  نشان ،قلي درويش در قم
 اي در اين دوره در فالت مركزي، قهاقتصادي گسترده فرامنط

  است.غرب ايران  و شمال غرب
  
  
  
  

، گزارش اليه نگاري 1383سرلك، سيامك و عقيلي نياكي، شيرين، 
، 3گـزارش هاي باسـتان شناسـي محـوطه قلـي درويـش جمكـران قم، 

  پژوهشكده باستان شناسي (منتشر نشده).
  

، گزارش مقدماتي فصل اول و دوم 1356، صادقشهميرزداي، ملك 
، شماره مجله مارليك)، 1350و  1349(سال هاي حفاري تپه سگزآباد 

  .81-98صص ، 2
  

 1350 -1100سفالگري در عصر آهن (حدود ، 1384طاليي، حسن، 

مجله  -م) تپه هفتوان، دشت سلماس، حوزه درياچه اروميه  -پ 
  .21-42ص: ، 173، شماره 2، دوره دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
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  .انتشارات سمتتهران، ، عصر مفرغ ايران، 1387طاليي، حسن، 
  

، 1966هاي دينخواه تپه، فصل ، حفاري1388ماسكارال، اسكار وايت، 
گابريل اشنويه)، ويراستار: دينخواه تپه (مجموعه مقاالت تمدن 

، ترجمه صمد عليون ( خواجه ديزج ) و علي صدرايي، ناشر  پيتسورنو
گري استان ـگنجينه هنر، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش

  .49 - 149آذربايجان غربي، صص: 
  

مطالعه و بررسي سفال هاي دو ، 1376 مقدم، عباس، سال تحصيلي
آمده از حفريات باستان شناسي تپه سگزآباد دشت  رنگ بدست
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  تهران.
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