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 مقایسه سفال منقوش مثلثی محوطه های هخامنشی در شمال غرب ایران با ترکیه

 
 زهرا میر مرسلی 

 د باستان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهرکارشناسی ارش

 

 چكیده 

ران ،سفالهاي منقوش است که به سفالهاي منقوش مثلثی مهمترين سفالهاي رايج دردوره هخامنشی درمحدوده شمال غرب اي

معروف هستند. اين سفالها  براي اولين بارتوسط دايسون ازحسنلوبدست آمده وتاريخ آنها تاحدودي مشخص بوده واکثرمحققان 

ير خصوصيات متمايز تاريخ آنهارابه دوره هخامنشی منسوب می دانند. تعريفی که براي اين گونه سفالی ارائه شده تلفيق تكرارپذ

يكهاي شكل دهی وپرداخت نهايی فرم هاي سفالی شاخص وتكنيكهاي تزئينی است. اين نازقبيل رنگ ،شاموت ،تك

سفالهاچرخساز ،سخت باپخت خوب وحاوي شاموت شن ريزيا ماسه ميباشد .رنگ اصلی هسته سفالها نخودي وقهوه اي است 

نقوش هندسی به گ کرم می باشد . ازاساسی ترين شاخصه هاي آنها بكارگيري وسطح خارجی آنها اغلب داراي پوشش گلی به رن

شكل مثلث ،مثلث هاي توپر وتوخالی هاشورخورده و متقاطع ،نقوش الماسی ،دالبري و هاللی ،اشكال پرندگان ، دايره اي ونقوش 

ارغوانی ، قهوه اي مايل به قرمز ،  ه ،منحصربفرد به شكل درخت کاج است . رنگ نقوش شامل طيف رنگی قهوه اي ، قهوه اي تير

قهوه اي روشن و قرمز می باشد . تزئين بكار رفته در اين سفالها نقاشی است ، که نقوش برروي لبه ظروف ، داخل لبه  ، بدنه 

گل  ظروف وبه مقدار کم برروي شانه ظرف می باشد . فرم رايج ظروف منقوش کاسه ياکوزه است که بيشتر درغالب کاسه بافرم

الله اي است . ازلحاظ فرم و شكل بانمونه هايی ازکاسه هاي دوره اورارتويی ، ماننا وماد داراي تشابهاتی هستند که با نمونه هاي 

مشابه در سفالهاي يافت شده از ترکيه مورد مقايسه قرار گرفتند که نشانگر اين مسئله بود که سفال هاي اين دوره در دو منطقه 

ه شكلی و تزئينی بوده وتفكيك آنها ازيكديگر بخصوص در محوطه بهمن دژ مشكل است.داده هاي سفالی اين مذکور داراي تشاب

 شكل سفالها و تزئينات بكارگرفته شده ديده می شود .دردو منطقه همگون است که اين همانندي 

 ترکيه  کليد واژگان : سفال ، منقوش مثلثی ، شمال غرب ايران ،
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 مقدمه  

ی از مهمترين ادوار تاريخی ايران می باشد. در رابطه بامعماري ومجسمه سازي در محوطه هاي هخامنشی اطالعات دوره هخامنش

بسيارزيادي وجوددارد ، امادررابطه با سفال اين دوره شناختی به عمل نيامده است .بخصوص درشمال غرب ايران اين مسئله  

وطه هاي بسيارکمی موردکاووش وحفاري واقع شده است وديگر دليل آن بسيارواضح است که ازعمده داليل آن ازاين دوره مح

دوران   تغييرات سياسی درمنطقه می باشد .ازنمونه سفالهايی که می تواند درتاريخ گذاري محوطه هاي متعلق به مربوط به

منقوش مثلثی که اين ظروف دراليه هاي  ظروف  بنام نمونه سفالهايی است  درشمال غرب ايران  گره گشاباشد ،  هخامنشی

IIIA ،III B  و اليهII  حسنلو بدست آمده که اين اصطالح رابراي اولين باردايسون براي ناميدن اين ظروف بكاربرده

است که اليه نگاري درآن انجام شده  (.اين سايت ازمهمترين سايتهاي مربوط به اين گونه سفالی Dayson,1:85:1است)

تعيين شده است .ازديگر محوطه هاي باستانی که آثارسطحی مربوط به  11وقدمت سفالهاي آن ازطريق گاهنگاري مطلق وکربن 

اين دوره بدست آمده عبارتنداز: خزرلو، محوطه قااليچی بوکان ، يانيك تپه ،قلعه گاوورارس ،زيويه و محوطه مهم ديگر واقع 

اصطالح   ردشت اردبيل که ازبزرگترين استقرارگاههاي مربوط به اين دوره است بنام قلعه بهمن دژ)قوناق قران ( می باشد .د

ظروف مثلثی به ويژگيهاي تكراري مشخصی ازقبيل رنگ ،ماده چسباننده ، فرم وشاخصهاي آن ، جالبخشی وانواع تزئينات اشاره 

ان نيز براي توصيف  فرمهاي گوناگون ظروف مثلثی محوطه هاي ديگر که نقوش ( ديگر محقق(Hernckson,1::1:118دارد

مثلثی دارداز اين اصطالح استفاده کرده اند که بيشتر اين اصطالح نشانگر يك سبك سفالی است تانوعی ظروف 

(Dyson,1:::b:101 ظروف مثلثی درگستره وسيع جغرافيايی در غرب وشمالغرب ايران ودر شرق ترکيه ،ق.) فقاز وپاکستان نيز

.البته قبل ازدايسون ، فن دراستن نيز اولين کسی  منبع(بدست امده است که ظروف مثلثی غربی به آنها اطالق می شود )همان 

(را مربوط به دوره :-Vonderosten,1:15:115والتين تپه )( Vonderosten,1::8:901)بود که ظروف منقوش وان

اکنون درشرق ترکيه اين تاريخ گذاري تغييريافته وظروف منقوش التين تپه  ( .Summers,1::9:58يدانست)م اورارتويی

(Summers,1::9(وان کاال ) Tarhan &sevin ,1::0-1::1و کوش کر باباهويوك در منطقه ک )ب ( انBilgi,1::1 به )

ال هخامنشی اشاره کرده است .البته دوره هخامنشی منسوب کرده اند . يانگ نيز به وجودشباهتهايی بين سفالهاي التين تپه وسف

تكرار وظهور سفالهاي هخامنشی درآلتين تپه را  1:88الزم به ذکراست که برونی نيز طی نقشه برداري ازآناتولياي شرقی درسال 

هيوك وتپه تارال نيزاليه هاي مربوط به دوره هخامنشی سوس ( دربيوك تپه از منطقه Sumers,1::9:58بيان کرده است ) 

( .دريكی ازتپه هاي Parker,1::::195ري شده اند که باظروف منقوش مثلثی مربوط به منطقه وان همزمان هستند )حفا

کاسه هايی پيداشدندکه ازلحاظ فرم باظروف بسطام درشمالغرب ايران و تكه سفالهايی ازنورشون تپه وگيرمان تپه  j11هيوك 

فالهايی که ازپاسارگاد بدست آمده است قابل مقايسه می باشند . اناپارکر در ازلحاظ تزيينی نيزباس  Elzigدرماالتيا در منطقه 

که ازلحاظ ( Tilky,edgرابا نمونه هايی تيلكی )  مرتب صيقلی باخطوط موازي دور ازهم وقرمزمقاله خود کاسه هايی به رنگ 

د به دوره هخامنشی تاريخ گذاري می کنند ) ظاهري وشاموت با نمونه هايی ازسايت اناتولی و ايران وارمنستان شباهت دارن شكل

کرو ل ودايسون ،  بين( . بنابراين زمان پيدايش ظروف مثلثی رابايد درچارچوب دوره هخامنشی دانست و 198همان منبع :

يين نيز براي تع 11سامرز توافق کلی وجود دارد و به ارائه نظر پرداخته اند ، هرچند آزمايشات کربن  وباستان شناسان ترك 

( . البته در اين رابطه نظريات متفاوت و Dyson,1:::b:119ظروف مثلثی رابه دوره هخامنشی تاييد می کند ) ،قدمت 
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می طلبد که شايد بتوان درآينده با مطالعات بيشتر  وسيع راتحقيقات می توان در چند سطر بيان کرد که مختلفی وجوددارد که ن

 يه درياچه اروميه و مرزهاي ايران اين مسئله را روشن ساخت .درناحيه شمال غرب ايران بخصوص درحاش

 روش تحقیق 

اطالعات از طريق مطالعات كتابخانه اي با جمع آوري منابع اعم از مقاالت خارجي ، ايراني ، كتب و گزارشات كاوشهاي باستان 

ها با نمونه هاي مشابه با در نظر گرفتن  و مقايسه اشكال و نقوش سفالينه شناختي اقدام گرديد.سپس براساس مطالعات تطبيقي

 بعمل امد. پرداخت،پخت،نحوه ساخت، سطح ونحوه رنگ ، خميره ، رنگ نقوش ، پوشش

 پیشینه تحقیق 

 ,Vonder Osten( و آلتين تپه )Vonder Osten, 1:88:901ََسفال منقوش مثلثی را براي اولين بار فن دراوستن در وان )

 III(. سوينی نيز ظروف منقوش مثلثی را به عصر آهن Summers, 1::9: 58اوراتويی دانست)( مربوط به دورة 1:15:115

منسوب ساخته و منشا آن را بوکان می داند. در منطقه بوکان توليد ظروف منقوش مثلثی با فرم گل الله اي بسيار رايج بوده 

(. وي Muscarella, 1:15:111پ.م می داند) 1-8(. ماسكارال تاريخ ظروف منقوش مثلثی را قرن  Swiny,1:19: :1) است

(. استروناخ تاريخ رواج ظروف منقوش Muscarella, 1:19:88همچنين اين ظروف را نوعی کاالي تجملی عنوان می دارد )

(. مدودسكايا پيدايش کاسه هاي گل الله اي در منطقة Stronach, 1:11: 111پ.م می داند) 80تا  100مثلثی را مابين 

و عقرب تپه حاصل نفوذ مانايی ها می  IIIBدر قرن هفتم پ.م و وجود اين نوع سفال را در حسنلوي اورميه 

(. اشتفان کرول معتقد است با توجه به اينكه اين ظروف در کاوشهاي قلعه بسطام بدست Medvedskaya, 1:5:: 111داند)

می باشد. بطور کلی ظروف منقوش مثلثی منحصر به قلمر  نيامده است تاريخ رواج اين نوع ظروف به بعد از دوره اورارتو مربوط

(. بعدها کرول در بسطام نمونه ظروفی را بدست آورد که آنها را مربوط به مادها دانست و  1981:105اوراتويی نبوده است) کرول، 

ق.م يعنی همزمان با چون در ميان آنها ظروف منقوش مثلثی يافت نگرديد، تاريخ رواج ظروف منقوش مثلثی را به سدة ششم 

(. وي بعدها اين نتيجه گيري را به کل شمال غرب ايران تعميم داده و ظروف Kroll, 1:18:11گسترش هخامنشی ها دانست)

(.اين سفال ها در  زيويه نيز بدست آمده و با  توجه به فرم :Kroll, 1:18:1منقوش مثلثی را به دورة هخامنشی منسوب نمود)

(. ارنی هرينك در تاريخ گذاري اين نوع ظروف با کرول Dyson, 1:88: 108ق.م قرار داد. ) 800تا  180ظروف می توان مابين 

(. بعدها دايسون در تصحيح 11: 1950هم عقيده بوده و تاريخ ساخت اين ظروف را به عصر هخامنشی مربوط می داند ) هرينك 

حسنلو قرار داد و آنها را در دو گونة منقوش مثلثی کالسيك و  IIIAاليه نگاري تپه حسنلو همة ظروف منقوش مثلثی رادر الية 

منقوش غير کالسيك طبقه بندي نمود. با توجه آزمايشات شيميايی مشخص گرديد که گونة منقوش کالسيك در جايی خارج از 

ر شرق ترکيه نيز (. دDyson, 1::::108عنوان کرد)(.م ق)حسنلو توليد شده است. وي تاريخ ساخت اين ظروف را قرن چهارم

 (.Summer, 1::9تاريخ ساخت اين ظروف تغيير يافته و تاريخ ساخت آنها به دورة هخامنشی منسوب شده است)
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 پراکنش محوطه های هخامنشی شمال غرب ایرا ن

 حسنلو 

غربی ) طالئی ،  تري جنوب غربی درياچه اروميه دراستان آذربايجانمکيلو80يكی از بزرگترين تپه هاي دشت سولدوز ،در  حسنلو

ثانيه  18/80دقيقه و 0درجه و 91کيلومتري شمال شرق شهرستان نقده واقع شده است . اين تپه درمختصات  :( ودر 80: 1958

:   1951ثانيه طول جغرافيائی و درغرب دهستان حسنلو قرار دارد .)صدرائی،  9/91دقيقه و 11درجه و 18عرض جغرافيايی و 

متر وقسمت بيرونی قلعه که ان رااحاطه کرده با 100متر وقطر18ت قلعه درقسمت مرکزي تپه با ارتفاع ( .تپه حسنلو ازدوقسم18

مربوط به  IIو  IIIAدوره فرهنگی شناسائی شده دراين محوطه دوره  ده( . از80: 1958متر تشكيل شده است )طالئی ،800قطر 

م طی حفاريهاي طوالنی مدت توسط 1:88د باالخره درسال دوره هخامنشی می باشند . اين محوطه بعد از بررسی هاي متعد

به سرپرستی دايسون و با  1:11هيات مشترك آمريكائی و مرکزباستان شناسی و نيز موزه هنرهاي مترو پولتين تا مه سال 

 (1شكل)( Dyson,1:81:1:81( انجام گرفته است ) 1:11-:1:8( و ماسكارال )1:88-:1:8همكاري گرافورد ) 

 زرلوقلعه خ

( اين قلعه مربوط به دوره 191: 1955کيلومتري جنوب شرقی ماکو قراردارد) معصومی ،1100اين قلعه درآذربايجان غربی و

ق .م  5. دراواخرقرن  (:Kroll,1:18:1م کشف شده است ) 1:18اورارتوئی است که درمنطقه ماکو ازطريق تونلی درسال 

( .ازلحاظ معماري درساخت قلعه ازسنگ صخره به Kroll,1:18:188ه است ) تاسيس شده ودردوره هخامنشی نيز مسكونی بود

 ( .:Kroll,1:18:1عنوان پايه و اساس استحكامات قلعه استفاده شده است ) 

 تپه قااليچی )بوکان ( 

-81هاي کيلومتري شمال شرق شهرستان بوکان واقع شده است .تپه درسال 5اين تپه درمجاورت روستايی به همين نام در حدود

در حدود طه حومتوسط حفاران غيرمجاز به شدت تخريب شده و آثار مهم آن به تاراج رفته ونابود گرديده است . اين  1989

به  1985( . اولين فصل کاووش تپه قااليچی درسال 155: 1959ق .م تاريخگذاري شده اسيت ) موالزاده ، 800-500سالهاي 

ري کوتاه مدت انجام گرفته است . درجريان کاووش بخشی ازمعماري محوطه سرپرستی اسماعيل يغمائی حفاري اضطرا

 1959سطر و تعدادي آجرلعابدار کشف گرديده است )کارگر ،19خاکبرداري شده و بخشی ازيك کتيبه سنگی به خط آرامی در 

شناسايی شده که ازباال به پايين  تاريخگذاري می کنند و سه اليه ساختمانی III.کاووشگران محوطه ، تپه رابه دوره آهن   (:11:

 (190امگذاري شده است)همان منبع:ن Ic,Ib.Iaبه ترتيب 

 يانيك تپه 

کيلومتري جنوب غربی تبريز ) 91( که در حدودBurney,1:81:195تپه باستانی در اطراف درياچه اروميه است ) 8يكی از 

Burney,1:81:191کيلومتري غرب شهرکوچك خسروشهر واقع ش9( و حدو( ده استBurney,1:81:81 يانيك تپه شامل. )

مترمربع است و برجستگی کوچكتر که 1800متر ومساحت آن حدود1868دوبرجستگی است که برجستگی بزرگ به ارتفاع 

( . :-Burney,1:81:195متراز سطح زمينهاي اطراف اندازه گيري شده است )180درفاصله چندصدمتري آن واقع شده است 

توسط هيئت انگليسی به سرپرستی چارلز برنی درسه فصل انجام گرفته است . ازنظر  1:80-1:81ه درسالهاي حفاريهاي اين تپ
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( که تادوره ساسانی نيزمسكونی بوده است ) Burney,1:81:191ق .م را دربرمی گيرد .) 800تا 8000گاهنگاري اين تپه از

 ( .191همان منبع :

 قلعه گاوور ارس 

توسط کاليس موردبررسی قرا گرفته است  1:18اووش در قلعه اورارتويی بسطام در سال اين قلعه در چهارچوب ک

(Kliss,1:18:11 اين قلعه در سمت راست ارس واقع شده که در سال. )مورد بررسی قرار گرفته  1:18کشف ودر سال  1:11

طرف غرب از دره ارس در سطح آرارات رق تبريز به تاسيس شده ودرشمال ش (ق . م) 5لعه در قرن (. قKrool,1:18:11است ) 

سد اين قلعه جنبه غيرنظامی داشته و ساخت قلعه ر ( .بنظر میKrool&Kliss, 1:18:115-110بطرف ايروان قرار دارد )

که تازمان  اورارتويی در مسيرهاي اساسی انجام گرفته است )همان منبع ( نمستحكم براي جلب توجه از شرق ، غرب در دورا

نيز مورد استفاده قرارگرفته است  واحتماالتادوران ساسانی مسكونی بوده وسپس متروك شده است ودردوره اسالمی  هخامنشيان

 .( پالن قلعه به سبك اورارتوئی است که طی عمليات راهسازي به دوبخش تقسيم شده است 111) همان منبع :

 قلعه بهمن دژ 

ق ) ومتري شمال شرقی روستاي رويندز580کيلومتري شمال غربی اردبيل و  15اين قلعه در باالي يك کوه کم ارتفاع به فاصله 

ثانيه قرار  1169دقيقه و  18درجه و 95ثانيه و عرض جغرافيايی  9161دقيقه و  8درجه و 15قوناق قران ( در مختصات جغرافيايی 

است . موقعيت خاص قرارگيري قلعه به  گرفته است  . رود قره سو از سه جهت يعنی شمال و غرب و شرق اين کوه را دربرگرفته

موقعيت خاص  گونه اي است که از جانب شمال به پرتگاه عميقی که به دره قره سو منتهی می شود مشرف می باشد و احتماال

( همچنين موقعيت خاص سوق 55: 1951طبيعی محل در انتخاب اين محل براي ساخت اين قلعه بی تاثير نبوده است ) رضالو، 

محل از نظر ارتباطی که راه قديم اردبيل به مشكين شهر و جلگه مغان که از کنار آن می گذرد در انتخاب اين محل  الجيشی

( 1008)  1/1/1951مطالعات ميدانی در محوطه قلعه بهمن دژ در مرخ  . (1شكل)نمی توانسته بی تاثيرباشد  استقراربراي ايجاد 

مون قلعه خسرو انجام داده بودند که در طی بررسی محوطه قلعه خسرو ، محوطه در راستاي بررسی محوطه هاي باستانی پيرا

بهمن دژ شناسايی شده و اليه نگاري آن توسط هبات واحددانشگاه محقق اردبيلی به سرپرستی دکتر رضالو انجام گرفته است . 

در  آن تقريبا مستطيلی شكل است . هكتار و شكل قلعه با توجه به موقعيت قلعه و شيب دامنه هاي 1وسعت قلعه در حدود 

مخصوصا درجداره خارجی بكاررفته است براي برپاکردن ساخت قلعه از سنگهاي يك رو تراش در جداره هاي داخلی و خارجی 

از سنگهاي متوسط استفاده شده ، قلعه در دوره سلجوقی مورد بازسازي قرار گرفته که از نوعی مالط ساروج ميان جداره ها 

شده است .در قلعه متعلق به دوره هخامنشی هيچ شواهدي مبنی بر استفاده از مالط در ساخت ديواره دفاعی نيست . استفاده 

 براي ايستائی و استواري ديوارها روش خشكه چين را بكار گرفته اند . مصالح موردنيازشان سنگهاي محلی است .

 تپه زيويه 

واقع در کردستان در شمال دهكده اي به همين نام قرار دارد . قلعه بر روي کيلومتري جنوب شرقی شهرستان سقز  18زيويه در 

متر از زمين هاي  110الی  100متر عرض و800متر طول و  500تپه هاي طبيعی که قسمتی از راس آن سنگی است بنا شده و

مين نفوذ از ضلع جنوبی تپه را ( .شيب ز1911متر ميباشد ) معتمدي ، 18در  115اطراف خود ارتفاع دارد . طول و عرض قلعه 

مشكل و غير ممكن ساخته است . جبهه شمالی آن نيز داراي شيبی بسيار تند بوده و باز هم بصورت کامال طبيعی نفوذناپذير 
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اولين حفاري  تنها در جبهه هاي شرقی و غربی تپه که داراي شيبی ماليم بوده و دسترسی به قلعه راممكن می سازد . است .

روژه حسنلو تحت سرپرستی دايسون به مدت سه هفته انجام گرفته شده وکاووش پاز نيمی توسط  1:81ده در سال کنترل ش

ششمين فصل حفاري در اين محوطه انجام گرفته است ) معتمدي  1919و خصوصا در سال  1988-81هاي علمی در سال هاي 

ق .م  5-8ره ماد يا ماننايی مورد سكونت و استفاده بوده ) قرون . معماري بی نظير اين محوطه نشانگر اين است که در دو (1911،

با ديگر محوطه هاي مادي در غرب ايران است که کال اين قلعه مكانی اشرافی بوده و سكونت در آن  IIIو همزمان با عصر آهن  (

سه مرحله ساخت وساز شامل استفاده . در استقرارگاههاي حصار زيويه حداقل  تا دوره هخامنشی ادامه داشته است ) همان منبع (

قدمتی در محدوده دوران هخامنشی   (P-511مجدد و بازسازي اين بنا قابل تشخيص است و آزمايشات راديو کربن اين محوطه  ) 

 ( .Dyson,1:::b:118براي اين محوطه بدست آمده است ) 

 مشخصه های سفالهای شمال غرب ایران 

شمال غرب ايران سفال منقوش می باشد و همانطوريكه ذکر شده به آنها ظروف مثلثی اطالق مهمترين سفال دوره هخامنشی در 

می شود که ازاليه هاي باستانی حسنلو براي اولين بار بدست آمده و تاريخ آنها تاحدودي مشخص بوده و اکثر محققان تاريخ آنها 

باشند بيشتر درفرمهاي کاسه ،کوزه و خمره هستند . اين ظروف عمدتا منقوش می  را به دوره هخامنشی منسوب می دانند .

کاسه بافرمهاي لبه چتري )گل الله اي( ،کاسه بافرم زورقی شكل ،کاسه هاي گود زاويه دار وکناره برگشته وکاسه هاي بدون زاويه 

مره ها نيز در غالب بالبه فتيله اي برگشته ،کاسه هاي زاويه داربالبه هاي چهارگوش برگشته و کاسه هاي لبه گرزي است .خ

اکثر سفالينه ها چرخساز ، سخت ودر  ظروف ذخيره سازي غذا با لبه هاي چهارگوش ، لبه هاي برگشته و فتيله اي می باشند .

درجه حرارت خوبی پخت شده و پختشان کافی بوده است . ازلحاظ کيفيت ساخت نيز ظريف و نيمه ظريف و شاموت بكاررفته در 

وشن ريز می باشد .سطح سفالها اکثرا پرداخت شده ، صيقلی ونيمه صيقلی و با انواع پوششها اغلب بارنگهاي خميره سفالها ماسه 

کرم ،سفيد ونخودي پوشانده شده اند بيشتر پوششها در جداره بيرونی سفالها انجام گرفته است . از پوشش گلی غليظ )به مقدار 

رنگ خميره سفالها در پنج گروه کلی ، نخودي ، قهوه اي ، نارنجی ، وقرمز به  استفاده شده است . به مقدارزياد( و رقيق ) کم (

ضخامت کاسه ها وخمره ها در محوطه  ندرت خاکستري بوده که خميره بيشتر سفالينه ها بين طيف نخودي و قهوه اي است .

که بنظر ميرسد در اندازه استاندارد  توليد متر بوده است  10تا  11و ميانگين قطر  رسانتيمت 5/0تا 1/0هاي ذکر شده با ميانگين 

شيوه تزئين نقاشی است .نقوش عبارت است ازخطوط ساده ، مثلث هاي توپر و خالی ،  شده اند و بيانگر مهارت سفالگر می باشد .

،  هاشورزده ، نقوش الماسی ، مثلث هاي آويزان که راس مثلث بانقوش خارجی مزين شده است . نقوش هاشورهاي متقاطع

که در نوع خود بی نظير می باشد . رنگ بكار رفته در نقوش  کاجدالبري و هاللی ، نقوش نقطه مانند و نقوش منحصر بفرد درخت 

نيز شامل طيف رنگی قهوه اي ، قهوه اي تيره ، ارغوانی ، قهوه اي مايل به قرمز ، قهوه اي روشن و قرمز می باشد . تزئين بكاررفته 

ي لبه ، داخل لبه ، بدنه ظروف و به مقدار کمی بر روي شانه ظروف نيز می باشد .البته سفالهاي ساده نيز در اين سفالها بررو

 داراي همين ويژگيها هستند.  

 مقایسه سفالهای شمال غرب ایران با سفالهای ترکیه

منطقه ازلحاظ شكل ،جنس ، براساس بررسی ها وکاووش هايی که در منطقه شمال غرب ايران انجام گرفته است ،سفالهاي اين 

تزئينات ومشخصات فنی تقريبا يكسان می باشند وتفاوتهاي کمی دارند .که شامل لبه ها،بدنه وکف می باشد .سفالهاي يافت شده 
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از اين منطقه مربوط به دوره هخامنشی بيشترازنوع سفال منقوش است وسفال ساده نيز يافت شده است . سفال منقوش در 

نوان مشخصه اصلی دوره هخامنشی معرفی شده است ،که از مهمترين پژوهشهاي باستان شناختی در حوزه شما سراسر منطقه بع

ل غرب تپه حسنلو می باشد .همانطوريكه دايسون بيان کرده تعيين قدمت اين سفالها از طريق آزمايشات راديوکربن بدست آمده 

استقراري مربوطه منتسب شده واشياي ديگري که در اليه مزبور به همراه و در اولين و شاخصترين اين شواهد ،سفالهابه اليه هاي 

سفالها يافت شده اند وقدمت آنها را ازطريق نمونه هاي مشابه در محوطه هاي ديگر تعيين کرده ،که بعنوان مدرکی براي تعيين 

عيار کتيبه ها،معماري وسفال تعيين ( .در آناتوليا نيز براساس سه مDyson,1:::b:118 قدمت ظروف مثلثی گرفته می شوند )

می باشد )  وان در قدمت می گرددکه تنها  نوشته خطی مربوط به دوره هخامنشی در ترکيه شرقی مربوط به کتيبه خشايارشا

Summer,1::9:58)  کاخ آلتين تپه در ترکيه مرکزي با يك آپاداناي عظيم ،پاشاتپه در نزديكی پتانس درقسمت شمالی درياچه.

در شهروان يافت شده بودتوسط  9::1( .سفالهايی که توسط لك در سال111:  1001دليلی ديگر براين مدعااست ) کرول ،وان 

( .محققين متعددي که Vonderosten ,1::::10به دوره اورارتويی نسبت دادند) 1:81- 9وان دراستن به اشتباه در سال

ري را به دوره هخامنشی نسبت داده و خاطر نشان می کند که اين سفالهاي منقوش بدست آمده از وان ظروف مثلثی و دالب

سفالها قبل از دوره هخامنشی وجود نداشته است و شباهتهايی را بين سفالهاي آلتين تپه و سفالهاي ايرانی تصديق می کنند ) 

Summer, 1::9:58, young,1:88, young,1:55:19, Burney,1:, Stronach,1:11, Kroll,1:18:89 ) عالوه .

براين کاووشها وبررسی هايی نيز درجنوب ايران در ارتباط ياسفالهاي هخامنشی منطقه فارس که به عنوان خاستگاه هخامنشی 

شناخته شده است انجام گرفته ،که داراي داراي همين ويژگی هاي سفالی است .مجموعه سفالهاي تل تخت پاسارگاد )استروناخ 

. همچنين در همسايگی شرق ايران پاکستان ، افغانستان محوطه هاي  (1959شيد ) عطايی ، (، سفالهاي باروي تخت جم:191،

( در جمهوري آذربايجان محوطه هاي مينگه چئوير ،جونو، ساري تپه ) Dittman,1:51چارسدا و شيخان دهري ) 

Furtwangler ikanu,1::8  وMongait,1:8: , Terver,1:8:اوير و آريان برد ( . در ارمنستان محوطه هاي آرم

( Stronach,1:15, Valat,1::1, Smith,1000 , Kroll,1:::) ( در گرجستان محوطه هاي گومباتی Furtwangler 

( از عمده محوطه هايی می باشند که سفال هاي منقوش مثلثی و دالبري يافت شده است  و قابل مقايسه با هم می باشند 8::1,

ی و دالبري و تعدادسفالهاي ساده بدست آمده از شمال غرب ايران با سفالهاي ترکيه نشان . مقايسه بين سفالهاي منقوش مثلث

می دهد که سفال هاي اين دوره داراي تشابه شكلی و تزئينی می باشد ،که از ميان نمونه هاي موجود در محوطه هاي هخامنشی 

  (1)جدول کاسه ها بيشترين تعداد رابه خود اختصاص داده اند .

 محوطه های هخامنشی درآناتولیا پراکنش

 آلتين تپه 

سيواس و دريك دشت حاصلخيز واقع شده است .ساختارطبيعی  -کيلومتري شرق شهرستان ارزنجان ودرکنارجاده ارزروم10در 

متررانشان می دهد وشهرهمانندساير شهرهاي اورارتو در روي تپه بناگرديده و بدين ترتيب يك دژ دفاعی 80تپه ارتفاع 

توسط  1:95وسيع درسال  ( اين سايت بطور :11: 1958رمحكم دربرابرحمالت دشمنان بوجود آمده است .)فيروزمندي بسيا

توسط چارلزبرونی  1:88توسط گوك و بارنت شناخته شد، سپس درسال  1:89توسط بوسرت و  1:11وان دراستن ، 

انام آلتين تپه شناخته شده ،اما با نام سعی سازلی تپه و موردبررسی وبازديد قرارگرفت . امروزه اين سايت در سرتاسر جهان ب
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 1:88و  :1:8معروف می باشد .کاووشها در آلتين تپه به سرپرستی پروفسور تحسين اوزجوك مابين سالهاي  Iسيمين تپه 

دوره  –.ازآثاربقاياي بدست آمده معروف ادوارزيراست . دوره برنز دوره آهن ميانی  (:Summers, 1::9:5 انجام گرفته است . )

 .   )58همان منبع :  ، دوره بيزانس )II  ، دوره هخامنشی سطح  Iاورارتورسطح  

 IIسيمين تپه 

 1:88برونی درسال کيلومتري ازشمال ارزنجان واقع شده است . برخالف بررسی هايی که  10سيمين تپه درغرب آلتين تپه در

(  Long & Burney,1:11 برونی و النگ  بررسی هايی را دراين محوطه انجام  داده اند ) 1:11انجام داده است ، درسال 

بسيار نزديك  IIآلتين تپه جمع آوري کرده ازلحاظ ساختار شيميايی به سفالهاي سيمين تپه  IIسفالهايی که برونی ازسطح 

 ( .  Summers,1::9::8وره می باشند )هستند و متعلق به همان د

 مشخصه های سفالهای آناتولیای شرقی 

سفالهاي هخامنشی آناتولياي شرقی نيز در دونوع منقوش و معمولی می باشد .اين سفالينه ها نيز اکثرا چرخساز ، سخت 

نيمه ظريف و سطح سفالها صيقلی بااستحكام باال ، باحرارت خوب پخت شده اند با شاموت شن ريز . ازلحاظ کيفيت ساخت نيز 

وجال داده شده، گاهی صيقلی در حد حاشيه و لبه و منحصر به قسمت هاي منقوش می باشد .سطوح برخی از سفالها حفره دار، 

متخلخل و اثر حرکت دست سفالگردر سطح سفالها نمايان است . پوشش درجداره بيرونی سفالها که به رنگ نخودي رقيق و 

كنواخت وبسيار زياد بكاررفته است .رنگ خميره سفالها قرمز تاقرمزکم رنگ ، نخودي وبندرت خاکستري رنگ و در معموال بطور ي

نوع منقوش ، رنگ نقوش از قرمز تيره تا قهوه اي مايل به خرمايی متغيی می باشد . تزئينات نيز بصورت نقاشی است که نقوش 

مثلث هاي توپر وتوخالی ، خطوط موازي ، دايره اي و تزئينات برروي لبه بشكل هندسی با مثلث هاي هاشور خورده متقاطع ، 

ديگ پخت وپز می باشد که  شانه و بندرت براي بدن هظروف نقش بسته است . فرم سفالينه ها اعم از کاسه ، خمره ، کوزه ،

 خمره می باشد .  بيشتر درقالب کاسه بافرم گل الله اي ،

 آناتولياي شمالی 

آناتولياي شمالی ازلحاظ باستان شناسی ناديده گرفته شده است .بااين وجود منابع تاريخی تصديق کننده اهميت آن در عصر آهن 

   . ( Parker,1::::199 تيميرها ، لكايی ها و پارسها به اين منطقه شده اند ) در تازه ترين يافته هاي مربوط به اورارتوها ، مادها ،

ان می کند به دليل کمبود اطالعات و کاووش هاي باستان شناسی در قسمت هاي شرقی همانطوري که سامرز نيز خاطرنش

. همچنانكه درنوشته هاي  (Summers,1::9:191 ومرکزي ، مشكل تشخيص اشيائ مربوط به دوره هخامنشی وجود دارد )

رفی نيزآناتولياي شمالی بيستون اشاره شده است منطقه شمال آناتوليا در داخل سرزمين ارمنستان جاي می گيرد .ازط

درمرکزحكومت هاي اورارتويی وهخامنشی بود. درك رابطه اي که در اين لبه  اجتماعی اتفاق می افتد از لحاظ باستان شناسی 

کاووش و حفاري هايی که در ارزروم در منطقه سوس هيوك و طی بررسی هاي  . (Parker,1::::191 بسياردشوار است )

( مورد کاووش وحفاري قرارگرفته بطور تجربی  L19-L18-T11 در منطقه هيوك برروي سه تپه )سطحی در دشت بيوك تپه 

.  منتشر شده است )ءهمان منبع ( 1::1-9:ق .م تاريخگذاري شده است . که اين موترد توسط ساگونا در سالهاي 1000حدود 

رخ داده  1:55-9::1بورت ، کليكت طی سالهاي طبق کاووشهاي دانشگاه ملبورن طی مطالعات ميدانی درطول دره و تپه باي 

بوده اند. اين پايگاه ها در منطقه  متاخر ، هلنی ( –ميانی  پايگاه حفاري شده که مربوط به دو دوره عص آهن  ) 91است . بيش از
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په تارال چنگيلر و ت Iکيلومتر در شرق وغرب گسترده شده است . در منطقه باي بورت درسايتهاي چورك  8:اي به وسعت  

 .  (195همان منبع :  ظروف داراي خصوصيات سفالی هخامنشی و اورارتويی است )

 ویژگی سفالهای منطقه سوس هیوك و منطقه بای بورت 

سفالهاي دوره هخامنشی اين منطقه به دوگونه منقوش و ساده است که اغلب سفالها محلی هستند و بيشتر آنها دست ساز ، رنگ 

قرمز ، مايل به صورتی ، قهوه اي مايل به قرمز ، نارنجی رنگ ،  از خاکستري تيره به روشن متغيير است ( ) سفالها خاکستري رنگ

فرم سفالينه ها کاسه و چندين تكه سفال ، کاسه ها با لبه چهارگوش   قهوه اي آجري باروکش قرمز و کرم  ، برخی صيقلی .

کاسه با دهانه گشاد، کاسه زورقی شكل با لبه نيشگونی می باشد برگشته به بيرون ، کاسه زاويه دار با لبه چتري ، 

( Parker,1:::: B1-10)  .  مقايسه عناصر تزئينی سفالينه هاي هخامنشی شمال غرب ايران با سفالهاي ترکيه مشخصه

تزئينات سفالهاي هخامنشی در شمال غرب ايران سفالهاي منقوش مثلثی است که طی حفاري ها و بررسی هاي انجام شده 

تمام عناصر تزئين در اين  نقاشی بيشترين کاربرد را براي ايجاد نقش دارد ، البته بعضا ازنقوش کنده نيز استفاده شده است .

لبه و بعضا بدنه به صورت  –سفالينه ها در سطح بيرونی ظروف ايجاد شده است .که تزئين در ظروفی همچون کاسه در زيرلبه 

ثلث هاي هاشورخورده و متقاطع و نقوش مثلث هاي توپر وتوخالی و خطوط متقاطع نوارهاي اريب خطوط هندسی ، مثلثی با م

مانند ،نقوش شبيه به  درخت کاج ، نوارهاي باندي شكل مانند خطوط افقی و طنابی شكل ، دالبري که بعضا در ظروف کالسيك 

ناحيه لبه ، زيرلبه ، شانه ، بدنه به شكل نقش هاي به صورت دورنگ و تك رنگ می باشد . درظروفی مانندکوزه وتنگ نيز در

زيگزاگی ، هاشورخورده ، نقوش مانند برگ گلبرگ نقطه مانند می باشد . در ظروفی هم مثل بشقاب نقوش دراطراف لبه ظرف 

يج وهمچنين در وسط ظرف بانقوش به شكل مثلث هاي متقاطع ونقش بز در وسط ظرف نقش بسته است . اين نقوش که از را

ترين عناصر تزئين سفالهاي هخامنشی منطقه شمال غرب وديگر نقاط تحت نفوذ حكومت هخامنشی در ساير مناطق ايران وخارج 

تكه سفالهايی ازآلتين تپه که تزئيناتش به شكل مثلث هايی است که داخل آنها خطوط متقاطع دارد و  (.1جدول )از ايران است

شانه ظرف نقاشی  ار گرفته ، گاهی راس آنها روبه پايين وگاهی روبه باال است.دربدنه، لبه ،اين خطوط بصورت موازي در کنارهم قر

اين نقوش در ميان سفالهاي  (Summers,1::9,fig8:8-8-1-5-19-11) ( ، )Summers,1::9,fig1:9-19-11 است  شده

ده می شود .نمونه مشابه تزئينات در حفاري خزرلو نيز مشاه بهمن دژ ، يانيق تپه ، بوکان ، معرفی شده محوطه هاي حسنلو ،

شكلهاي  ،   1951و بررسی هاي بهمن دژ ) رضالو ، ( Dyson,1:::,fig1:b/ fig1:c ( )Dyson,1:::b,fig9:c حسنلو )

، يانيق تپه  (Swiny,1:18,fig1::-19-18، بوکان  )  (Kroll, 1:18,fig1:1-9( ، خزرلو) 89-11-18-::-105-108-101

( Burney,1:81 ,figxiv:90-91( قابل مقايسه است ) 1طرح)   . 

 /Summers,1::9,fig8:11 تكه سفالی از آلتين تپه که تزئينات آن به شكل نقوش الماسی ، مثلث هاي توپر وتوخالی است ) -

fig1:1 ن تزئينات در ( . اين نقوش در ميان  سفالهاي معرفی شده حسنلو ،  بهمن دژ قابل مشاهده  است که نمونه مشابه اي

 9-1-1شماره   ،1طرح قابل مقايسه است )  (11شكل  ،1951( ، بهمن دژ ) رضالو ، Dyson,1:::, fig8:b-cحفاري حسنلو  ) 

 .) 

که اين نقوش  (Parker,1:::,fig1: 8 ). تكه سفال شكسته از منطقه سوس هيوك  که تزئين بكار رفته بصورت کنده است -

ده از همدان که متعلق به خشايارشا است . به کتيبه اي به زبان فارسی باستان عيالمی و بابلی است برروي پياله زرين بدست آم
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 و کاسه تعدادي کوزه-( . 8-1ماره ، ش1طرح که هم اکنون در موزه متروپوليتن  نيويورك نگهداري می شود قابل مقايسه است )

فته در انهانقاشی است ونقوش بشكل مثلث هاي آويزان ( که تزئينات بكار رdyson,1:::,fig.8و يافت شده)لدر حسن

.از اين نمونه در برسيهاي هاشورخورده ،نقوش دالبري ومثلث هايی باخطوط موازي ومتقاطع برروي لبه ، شانه و بدنه ظرف دارد

زآلتين تپه يافت شده که اين نقوش بانقوش تكه سفالهايی که ازيويه،خزرلو،بوکان،يانيك تپه،گاور ارس نيز يافت شده ؛بهمن دژ،

درمنطقه سوس هيوك تكه سفالی يافت شده است -. )9طرح ) (Summers,1::9,fig8::-10-11-11قابل مقايسه می باشد )

( که قابل مقايسه بانقوش کوزه Parker,1:::,fig1:11که نقوش آن کنده ونقش بشكل مثلث آويزان باخطوط موازي است ) 

دربين سفالهاي يافت شده از  التين تپه -. (1-1شماره  ،1طرح )( استDyson,1:::b,fig1:dيافت شده ازتپه حسنلو ) 

(که با نمونه هايی که از  sumerss,1::9,fig.1;1-1-8نقوشی به شكل نوارهاي باريك و پهن بر روي لبه و بدنه وجود دارد)

تعدادي سفالينه در التين تپه يافت شده) (.8-8-1-9،شماره1طرح،خزرلو بدست امده قابل مقايسه ميباشد) گاوور ارسبهمن دژ ،

sumerss,1::9,fig.8:1-1ر (که تزئينات  به شكل دايره و مثلث مانند بر روي لبه ظروف نقش شده که از اين نمونه د

 .)10-:-5-1، شماره 1طرححسنلو،بهمن دژ نيز يافت شده است)

 ترکیه  مقایسه فرمهای سفالینه های هخامنشی شمال غرب ایران باسفالهای

       کاسه ها 

کاسه ها در اشكال مختلف ديده می شود که ازشاخص ترين اشكال کاسه هايی بافرم گل الله اي است .مشخصات فنی کاسه ها 

تقريبا در تمامی محوطه هاي شمال غرب يكسان می باشد .ويژگی فنی اين گونه سفالی ،چرخساز ،رنگ هسته نخودي ، قهوه اي 

و به ندرت خاکستري می باشند سفالها ظريف صيقلی و پرداخت شده ورنگ نقش نيز قرمز  رنجی ) قهوه اي (، قرمز مايل به نا

قهوه اي تيره با پخت کافی و داراي شاموت شن ريز و ماسه با پوشش گلی غليظ و رقيق برنگ کرم ، سفيد ونخودي است و  ،

 10تا  11خطی و مثلثهاي توپر می باشد . ميانگين قطر بين تزيين در سطح خارجی به صورت نقاشی و طرح نقش نيز به صورت 

 هستند .  5/0تا  1/0سانتی متر با ضخامت 

 فر م کاسه ها  

خزرلو )  ( ، Dyson,1:::,fig1کاسه ها با بدنه زاويه دار و لبه چتري ) گل الله اي (: اين کاسه ها در محوطه حسنلو ) 

Kroll,1:18,fig1: 1-1( بوکان ) Swiny,1:18,fig1: 5-18) ( قلعه گاوور ارس ، Kroll,1:   ,fig  ) ( يانيك تپه ،Burney 

,1:   ,fig xlv:98، سفالهاي معرفی شده را می توان .( بدست آمده است 1-19كل هاي ، ش 1951( ، بهمن دژ اردبيل ) رضالو

( از لحاظ شكلی Parker,1:::,fig 1 :8-1( ،سوس هيوك ) Summers,1::9, fig 8:1 با نمونه هاي مشابه ازآلتين تپه )

 (.        8طرح )مقايسه نمود

از اين نمونه کاسه ها از لحاظ فرم در حسنلو به شكل لبه قرقره اي برگشته می باشد  کاسه هايی با لبه قرقره اي برگشته به داخل :

 ,Dyson ,1:::b ( زيويه ) Dyson, 1:::b, fig.8:c ( حسنلو ) 18-:1، شكلهاي  1951 که در محوطه اردبيل ) رضالو ،

fig.::f )  ( بدست آمده است و در محوطه آلتين تپهSummers,1::9,fig1:1,fig8:1) (و سوس هيوكParker,1::: , fig 

 .( 8طرح )نيز يافت شده است   ( 1: 9

  قوس داربدنه لبه چتري و کاسه هايی با
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 (( Dyson,1:::b,fig1:c,fig9:bهستند يافت شده است طرح ) ازاين فرم در محوطه حسنلو که از ظروف وارداتی کالسيك 

Dyson ,1:::,fig1:f ( که قابل مقايسه با نمونه هايی از سوس هيوك می باشد )Parkre,1:::, fig1:9,fig9:9)  که نمونه ،

 ( .9-1-1شماره  ،1طرح )هاي سوس هيوك معمولی هستندولی نمونه هاي يافت شده در حسنلو تزئين نقاشی دارند 

 کوزه ها 

دومين گروه از ظروف پس ازکاسه هابعنوان پرکاربردترين در محوطه هاي حسنلو وبهمن دژ بشمار ميروند .که برخی از آنها به 

 .شكل دهان گشاد، برخی گردن دار ، و بعضی کوزه هاي ذخيره سازي غذا می باشد

 مشخصات فنی کوزه ها 

تمامی کوزه هاچرخساز هستند   بررسی قرار گرفته است ويژگی کوزه هاي حسنلو؛کوزه در محوطه هاي حسنلو وبهمن دژ مورد 

 18تا   :،رنگ هسته نخودي ، خاکستري و سفالها صيقلی اند رنگ نقوش نيز قهوه اي تيره باپخت کافی وميانگين قطر دهانه

م خيزو برگشته است .تزئين بكاررفته ميلی متر کمتر است ، که فرم کوزه ها با لبه نازك ک 9/0سانتی متر و ضخامتشاان از 

درسفالهاي محوطه حسنلو نقاشی است به شكل هندسی مثلثهاي هاشورخورده و متقاطع و ضربدري و خطوط دايره اي برروي 

لبه ، زير لبه و بدنه ظروف نقش بسته است .در محوطه بهمن دژ کوزه ها هم چرخساز وهم دست ساز هستند .شاموت بكار رفته 

ماسه ريز است .سفالها ظريف و متوسط با پوشش گلی رقيق ودربرخی غليظ، دربرخی از سفالها پوشش وپرداخت درونی به در انها 

شيوه دست مرطوب انجام گرفته است ،برنگ قهوه اي .بندرت خاکستري ،دارچينی و آجري هستند .رنگ نقوش نيز برنگ قهوه 

ی باشد .تزئين بكاررفته در سفالها ي بهمن دژ نقاشی است که نقوش برروي م 8/11وضخامت  8/11اي تيره.  ميانگين قطر دهانه 

کوزه ها به شكل نوارهاي اريب ،خطوط موازي برروي لبه و زير لبه بكاررفته است  .کوزه هايی در تپه حسنلو با لبه نازك کم خيز 

 , Summers,1::9لتين تپه يافت شده )که با لبه ظرفی که ازبررسی هاي آ(dyson,1:::,fig.8و برگشته يافت شده است ) 

fig8:8)   ( 8-1شماره   ،1طرح )قابل مقايسه است  

 کوزه بادهانه گشاد 

کوزه هاي دهان گشادازجهت شكل لبه ، بالبه چهارگوش ، قرقره اي وبرگشته به داخل درمحوطه بهمن دژ يافت شده است که 

 ( 5طرح ) از آلتين تپه يافت شده قابل مقايسه است دردونوع منقوش و معمولی وجود دارد که با لبه ظروفی 

 نتیجه گیری 

پس از بررسی ، رايج ترين نوع سفال دوره هخامنشی در مناطق شمال غرب ايران سفالهاي منقوش است .محوطه هاي واقع 

درگستره وسيع نشانگراين  توزيع جغرافيايی سفالهاي اين دوره درشمال غرب ارتباط نزديكی بامحوطه هاي باستانی ترکيه  دارند. 

است که دراين دوره نوعی همگونی فرهنگی درمناطق ذکرشده وجودداشته است. البته وجود اختالف و نوآوريها و تاثيرعوامل 

بومی برسفالينه ها ازجهت کيفيت ساخت ، نوع پوشش و وجوداشكال ديگر را نبايدازنظر دورداشت . درميان گونه هاي سفالی 

است که دراين دوره نيز ساخت آنها ادامه  IIIله اي ) لبه چتري ( ازشكلهاي رايج دوره هخامنشی و عصرآهن کاسه ها باگل ال

همگونی سفالهاي شمال غرب ايران  داشته که به نظر  ميرسد تغيير وتحول اين گونه سفالی به کندي صورت گرفته است .

بطوريكه تفكيك بين سفالينه ها در برخی موارد به سادگی امكان پذير  باسفالهاي منطقه ترکيه ازجنبه تزئينات بسيار زياد است .

بخصوص بهمن دژ اردبيل ( بانقوش ترکيه وجود دارد .اين سفالينه  نمی باشد .البته در بين اين سفالها،نمونه هايی بانقوش يكسان )
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کستري دارند .رنگ نقوش نيز قرمزتيره ، ها اکثرا چرخ ساز هستند وخميره اي به رنگ نخودي ، قرمز ، قهوه اي و بندرت خا

ارغوانی ، قهوه اي مايل به قرمز می باشد و عناصر تزئينی نيز هندسی به شكل مثلث هاي هاشورخورده ، متقاطع ، خطوط موازي 

تزئين و. است . بنابراين می توان گفت در دوره هخامنشی مناطق شمال غرب با ترکيه ارتباط داشته است . اين ارتباط را تشابه 

تحت تاثير فرهنگ ماننايی  کاسه هاي گل الله اي ( فرم سفالهاي اين مناطق در دوره يادشده نشان می دهد.هرچندفرم سفالی )

و عقرب تپه راه يافته و از آنجا به ديگر محوطه ها شمال بوده واز قلمرو ماننا به واسطه ماد به ايران از طريق محوطه هاي زندان 

کرده است . ولی بين اين سفالينه ها شباهت وارتباط کمی وجود دارد .که اين ويژگی آن نشان ازبومی بودن آنها غرب ايران نفوذ 

و اينكه خاص آن مناطق است نيز ديده می شود .توزيع سفالينه ها در تمامی گستره شمال غرب ايران از طريق ارتباطات فرهنگی 

 رج ازمرزهاي فعلی ايران راه پيداکرده است. به تمامی محوطه هاي شمال غرب و ازآنجا به خا

 تشكر و قدردانی 

دکتر بهروز عمرانی بخاطر خواندن مقاله و ارائه پيشنهادهاي سازنده و از آقاي دکتر رضارضالو به جهت راهنمائی هاي از آقاي 

 ارزنده صميمانه سپاسگزارم .
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Abstract 

The most important pottery available of Achaemenian period in the north west area of Iran ,are painted earthwore which are known as triangle 

painted pottery.These earthwares were first found by dyson in hasanlu area ,their history were almost clear and alot of scholars attributed their 

history to Achaemenian timespan. Thediscription offered to these types of earthware are :the repeafable arrangement recognized features suchas 

color,chammout ceramics,forming techniques and final polishing,special pottery shaoes and decorating techniques,.these earthwares were made 

by cycle machine ,hard well burned contraining tiny smooth sand or earth ceramics.the main color of pottery's core is yellowish cream and brown 

and the oufer coveis mad of muddy cream material. Theirmain basic characteristic is the application of geometrical shapes like triangle whether 

filledor empty ,colourd with crossed or parralled lines,diamond shapes ,festoon and arch,bird images ,circular or unique shapes in forms of pine 

trees.The colour of these shapes contains brow spectrum,dark,brown,purplish,reddish brown ,light brown and red .Decoration of these pottery are 

drawing painted on the edge ,hnsid the edge ,the body of the claypots and  a little bit on the pot's shoulders. These paited pots are mostly 

available in forms of bowls or pitchers and mainly in the form of a tulip like bowel. They are similar to Eurorthorian ,Manna.Made period bowel 

sampies regarding their forms and shapes . which compared with the similar samples in the turkey, it indicated that pottery in both mentioned 

regions have similar shape and their discrimination is difficult in the bahman dez region .poetry data in both areas are homogeneous which this 

homogenfity is observed in the shape of potteris and decors as well . 

. 

Key words: northe west ,Achemenian , pottery , triangle painted ,turkey   
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