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Abstract  
Like most of the prehistoric cultures of the Iranian Plateau, the Dalma Culture has been 
understood mostly by its ceramic assemblages. After being introduced for the first time in Dalma 
Tepe, the Dalma Ceramic tradition was characterized by ceramic collections from Mound B at Seh 
Gabi and Godin (Trench XYZ) in Central Western Zagros. The most striking aspect of Dalma 
pottery is its homogeneity throughout the Central and Northern Zagros, which indicates cultural 
ties between the communities of these parts during the 5th Millennium BC. During the last two 
decades several fieldworks have been conducted on Dalma period sites in the Zagros which, on one 
hand, emphasizes the general ceramic homogeneity among these sites, and, one other hand can be 
handled with scrutiny to define several cultural sub-regions in the Dalma sphere. Excavations at 
Nadali Beig provided more evidence on intra-regional differences and similarities amongst the 
Dalma collections in the Zagros. The importance of Nadali Beig is in the fact that based on seven 
14C dates available for the excavated sequence, we may provide for the first time an absolute 
chronology for different types of the Dalma ceramics. Based on these dates we may suggest the 
time of appearance and disappearance of certain types of Dalma pottery which can be anchored to 
define the approximate date of similar collections in the Zagros. Based on our analysis of Dalma 
Painted Monochrome, we could identify and define four sub-regions in the Central and Northern 
Zagros: South of Lake Urmia, Kurdestan, Bijar and Kangavar. Moreover, based on the absolute 
chronological column of Nadali Beig we have proposed the time-range of Dalma Painted 
Monochrome in these sub-regions.  
Keywords: Central Zagros, Dalma, Painted Monochrome, Nadali Beig, Songhor, Absolute Date.      

Introduction 
Dalma Culture or Dalma Ceramic Tradition was first identified and introduced in excavations at 
Dalma Tepe in south of Lake Urmia [1,2] and then, with excavations at Godin and Seh Gabi in 
Central Zagros, its different aspects were characterized [3,4]. Close similarities between the pottery 
assemblages recovered from these three sites caused researchers to understand Dalma as a ceramic 
tradition whose most striking aspect is the homogeneity apparent amongst the collections. The 
relative position of Dalma culture or Dalma period in the cultural sequence of southern Lake Urmia 
is defined as Hasanlu IX and in Kangavar sequence of Central Zagros as Godin X.  
During last two decades several occasional fieldworks have been conducted at Dalma period sites in 
Central and Northern Zagros. Although a cursory look at recovered ceramic collections from the 
sites may reach to the point that all are similar in many aspects, but with scrutiny and analyses of  
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painted motifs of Dalma Painted Monochrome ceramic we could define some intra-regional 
varieties among them which both indicate the directions of cultural trajectories and also can be used 
to define sub-regions in the vast domain of Dalma Culture.  

Materials and Methods  
We based our analysis on the published information on the Dalma Painted Monochrome ceramic 
collections from excavations at Dalma Tepe, Godin Tepe (Trench XYZ) and Tepe Seh Gabi 
(Mound B) as the Type-Sites of the Dalma Culture. Then we analyzed the available information on 
the ceramic collections from the six sites of Kani Mikaiil cave, Lavin, Baghi, Namshir, Gheshlagh 
and Nasali Beig that have been excavated during last two decades in the Central and Northern 
Zagros. In this process, the materials from Nadali Beig excavations stand as a chronological 
baseline because of the seven 14C dates available from its sequence. Excavations at Nadali Beig 
performed over two seasons in 2016 and 2017. Three trenches and two soundings were 
opened. As Trench III provided the best information about the sequence, the 
architecture, and the ceramic collections of the site and also provided seven absolute 
dates, the materials and information from this trench have been discussed in some 
length to show a clear picture of ceramic changes through time. Trench III in its 
original size, 10x8 m, was excavated to the depth of 175 cm below the surface, 
where the rest of the sequence, about 1 m, was excavated in a small 1.5x1.5 m 
sounding. Therefore, the virgin soil was attained at a depth of 275 cm below the 
surface. The overall sequence of the Trench III can be summarized, from top to bottom, as 
architectural phase II, the eroded debris of architectural phase I, the architectural phase I, and 1-
meter-thick deposit of the small sounding. The important point of the Trench III is the consonance 
between the two architectural phases and sequential changes in the ceramics. 

Discussion 
The Dalma Painted Monochrome pottery constitutes 10 percent of the whole ceramic assemblages 
recovered through Nadali Beig excavations, i.e. about 1932 pieces. According to the painted motifs, 
this ceramic type can be divided into two groups: A. ceramic with linear motifs, and B. ceramic with 
geometric, complex motifs such as zigzag, lozenge and triangle. Based on appearance of these two 
types we divided the sequence of Trench III into two cultural phases: early and late. The Early 
Phase consists of contexts 3122 (on the virgin soil) to 3063 and the Late Phase consists of contexts 
3062 to 3000. The ceramic with linear motif exists from the earliest layer and is the most frequent 
ceramic type of the architectural phase I or the Early Phase. From the eroded debris of architectural 
phase I the ceramic with geometric, complex motif appear alongside the type with linear motif, but 
the latter diminished upward at the expense of higher frequency of the former. It is important to 
note that our Early and Late Phases corresponds to the early and middle phases in Trench XYZ at 
Godin as E. Henrickson discussed [4]. 

Conclusion 
The fundamental aspect that makes Dalma Ceramic to be seen as a homogenous ceramic tradition 
in the Central and Northern Zagros is its painted designs grammar. The basic patterns of this 
grammar are zigzag, lozenge and triangle rendered with positive and negative techniques and 
hanging triangles below the vessel rim. Nevertheless, there are differences in executing the details of 
motifs which allow defining some sub-regions in the Dalma sphere. Based on analyses of the motifs 
and designs we can suggest four sub-regions of south of Lake Urmia (the sites Dalma, Baghi and 
Lavin), Kangavar (Godin, Seh Gabi B and Nadali Beig), Bijar (Gheshlagh) and Kurdestan 
(Namshir).  
Based on seven 14C dates of the Trench III at Nadali Beig we now can propose the first absolute 
chronology for Dalma period. According to our findings, the earlier version of Dalma Painted 
Monochrome (with linear motifs) appear at least in the last century of the Sixth Millennium BC (c. 
5100-5000 BC) if not earlier and continues, although with diminishing number from the debris 
layer of Phase I, to 4700 BC, if not later. The later version of Dalma Painted Monochrome (with 
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complex, geometric motifs) appears after 4900 BC, with most frequency in our Phase II at Trench 
III. On the basis of our stylistic-chronological analyses of the Nadali Beig materials we may put
Gheshlagh, Lavin, Namshir and probably Dalma itself in the time range of 4900-4700/4600 BC. 
These sites lack the early Linear Motifs ceramic, while show large amount of the later Geometric, 
Complex Motifs. It should be remembered that Nadali Beig excavations and information provided 
the first absolute chronology for the Dalma period but it does not cover the whole life-time of this 
period. There are many unanswered questions about this enigmatic period in the Zagros which 
demands much more goal-oriented research in the future.      
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دالما سفالی سنت ایمنطقهدرون گوناگونی و مطلق گاهنگاری
رنگتک منقوش سفال تحلیل اساس بر 
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1/04/1400تاریخ پذیرش: 19/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 با چیز، هر از بیش ایران، فالت در دیگر ازتاریخِپیش هایفرهنگ و هاسنت از بسیاری همچون ،«دالما سفالی سنت» یا فرهنگ
سه B تپۀ در دالما،تپه خود از آن معرفی و شناسایی از پس دالما سفالی سنت باراولین برای. شودمی شناخته آن سفالی مجموعۀ
 زاگررس منطقۀ در آن چشمگیر دستییک سفالی، سنت این ویژگی تریناصلی. شد معرفی آن هایشاخصه و هویت تعیین گابی

 ساکنان بین محسوسی فرهنگیِ ارتباط نشانگر دستی،یک این که است آن گویای شناختیباستان شواهد. است شمالی و مرکزی
 در میدانی هایپژوهش با اخیر دهۀ دو طی. است مق پنجم هزارۀ طی شمالی زاگرس و مرکزی زاگرس کوهی میان هایدشت
 آمرده، دسرتبره منطقه دو این فرهنگیِ یکدستی بر مبنی بیشتری شواهد اینکه وجود با ارومیه دریاچۀ جنوب و مرکزی زاگرس
 یسرفال سرنت ایرن فرهنگری هرایزیرحوزه تعریف در تواندمی هاآن تعیین که شده آشکار نیز ایمنطقه-درون هاییتفاوت ولی

 ایمنطقره درون هرایشرباهت و هراتفاوت از بیشتری سفالی شواهد کلیایی و سنقر بیگِنادعلی محوطۀ کاوش در. باشد کارساز
اولین برای که است نظر این از دالما سفالی سنت مطالعات در بیگنادعلی سفالیِ مجموعۀ اهمیت. شد آشکار دالما سفالی سنت
 تعریرف قابر  محوطره، این از رادیوکربن تاریخ نمونه هفت اساس بر دالما سفال مختلف هایگونه مطلقِ شناختیِگاه جایگاه بار

 مبنایی و کرد مشخص را دالمایی سفال مختلف هایگونه شدن ناپدید و پیدایی زمان توانمی ها،تاریخ این اساس بر. بود خواهد
گونره تحلیر  اسراس برر کره پرژوهش، این کلی نتیجۀ. داد دست به دالمایی سفال هایمجموعه دیگر زمانی بازۀ تعیین برای

 رایر  آن در دالما سفالی سنت که بزرگی جغرافیایی حوزۀ که دهدمی نشان آمده، دستبه دالما منقوش رنگتک سفال شناختی
 شررق یرا کنگراور ناحیرۀ و بیجرار کردسرتان، ارومیه، دریاچۀ جنوب /شمالی زاگرس زیرحوزۀ چهار کمدست به توانمی را بوده

 بررای زمرانی ایمحدوده بیگ،نادعلی سفالی مجموعۀ مطلق شناختیِگاه توالی اساس بر همچنین،. کرد تقسیم مرکزی زاگرس
.است شده پیشنهاد هازیرحوزه این در دالما منقوش رنگتک سفال

مطلق تاریخ سنقر، بیگ،نادعلی رنگ،تک منقوشِ دالما، سفالی سنت مرکزی، زاگرس :یدیکل واژگان
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 . مقدمه۱
های پریش از تراریخ فرالت ایرران فرهنگدر بررسی 

شناسی آن ریخترغم پیچیدگی جغرافیایی و زمینعلی
بنردی فرهنگری هسرتیم. ناگزیر از اسرتفاده از منطقره

توان مرز خطی دقیقری برای این مناطق فرهنگی نمی
فرضی این مناطق  ۀپیشنهاد کرد، بلکه اساساً در حاشی

کره مرواد  یمهسرت هرایی بینرابینی مواجرهبا محدوده
هرای ها معموالً ترکیبی از مرواد فرهنرگفرهنگی آن

همجوار است. این وضعیت در مورد سفال سنت دالما، 
هرای در بخرش .مپرنجم قۀ نخست هزار ۀکه در نیم

زاگرس مرکزی و شمالی فرهنگ غالر  بروده اسرت، 
برار فرهنرگ یرا سرنت شود. برای اولریننیز دیده می

دالمرا در جنروب اوشِ تپرهسفالی دالما با شناسایی و ک
-و سپس با کاوش در تپه [1,2]ی ارومیه معرف ۀدریاچ

های آن تعیین هویرت گابی شاخصههای گودین و سه
الیره شرمالی و دالما در منتهی. قرارگیری تپه[3,4]شد 

مرکزی،  الیه جنوبیِ زاگرسگابی در منتهیگودین/سه
کرده  ای برای این فرهنگ تعریفقلمرو نسبتاً گسترده

سرتی چشرمگیر سرنت یکدکه برارزترین ویژگری آن 
سفالی آن است. بسیاری از پژوهشگران چرون لروین، 

شرواهد سرفالی  ۀویژه هنریکسون با مقایسیانگ و به
هرا یکدسرتیِ سرفالی و همگرایری مرواد این محوطره

انرد فرهنگی بین این دو ناحیه را طرح و بحر  کررده
هرای ر به تفاوت. برخی از این پژوهشگران پیشت[3,4]

جغرافیرراییِ  ۀای در گسررترمنطقررهبررارزِ سررفالیِ درون
حضرور به عنوان مثال به اند، فرهنگ دالما اشاره کرده

سررفال منقرروش دورنررگ و سررفال نخررودی منقرروش 
(BOB  وDUP در تررروالی کنگررراور و نبرررود آن در )

تروان مری [5]ی ارومیره دریاچره ۀهای حوضمحوطه
اخیرر در  ۀمیردانیِ دو دهرهرای . با پژوهشاشاره کرد

نرواحی زاگررس مرکرزی و زاگررس شرمالی/ جنرروب 
ارومیه، هرچند شواهد سفالی مبنی بر یکدستی  ۀدریاچ

نظرر دست آمرد، امرا برهفرهنگی بین این دو ناحیه به
تروان هرای دقیرق سرفالی مریرسد که با تحلیر می

ای و گاه قویاً محلی را نیرز منطقههای درونگوناگونی
توان گستره تعریف کرد. با چنین رویکردی میدر این 

هرای جزیریِ هرای برومی و تفراوتبه شناسایی مؤلفه
وسوهای های سفال دالمایی پرداخت و سمتمجموعه

ایِ ایرن سرنت را منطقرهبنردی درونفرهنگی و ناحیه
 مشخص کرد. 
هررای گونرره کرره گفترره شررد مجموعررههرچنررد همرران

مالی/ دالمررایی در زاگرررس مرکررزی و زاگرررس شرر
ارومیررره از نظرررر بسررریاری از  ۀجنررروب دریاچررر

گیررری هسررتند، پژوهشررگران دارای یکدسررتی چشررم
هررای مختلررف ولرری بایررد توجرره داشررت کرره گونرره

ایررن فرهنررگ  ۀهررای گسررتربخررش ۀسررفالی در همرر
شراره ای از آن در براال ایکسان نیست کره بره نمونره
هررای سررفالی ترررین گونررهشررد. شرراید بترروان اصررلی

رنرگ ایی را سرفال منقروش ترکهای دالمرمجموعه
(Monochrome و سرررفال برررا نقرررش فشررراری )
(Impressed/Manipulated دانسرررت، چررررا کررره )

-ههای دالمایی اساسراً برا حضرور ایرن گونرمجموعه
ا ترشروند شرناخته مری« دالمرا»عنوان های سفالی به

شررمارتری ماننررد سررفال دورنررگ یررا هررای کررمگونرره
یررن اچرره در ، آن(. بنررابراینStreakyدار )سررفال رگرره

شررود، بررا توجرره برره نوشررته ارا رره و بحرر  مرری
گسررتردگی بحرر ، فقررگ گونرراگونیِ سررنت سررفالِ 

شررناختی چهرارچوب گراه ۀرنرگ و ارا رمنقروش ترک
 ۀنسبی و مطلق بررای ایرن سرفال در سراسرر گسرتر

هرای سنت سفالی دالمرا برر اسراس کراوش و تراریخ
بیررگ سررنقر و کلیررایی در نررادعلی ۀمطلررق محوطرر

کرمانشرراه اسررت. همچنررین تررالش خواهررد اسررتان 
ای هرهرا و تفراوتتررِ شرباهتشد که با بررسی دقیق

هررای سررفالی سررنت یررا فرهنررگ درونرریِ مجموعرره
هررای ایررن کررردن زیرحرروزهدالمررا، ضررمن مشررخص
وسرروهای کلرریِ آن، سررمت ۀسررنت سررفالی در حرروز

مررورد ای ایررن فرهنررگ نیررز منطقررهفرهنگرری درون
  قرار گیرد.بح  

 

 و فرضیه پژوهش. پرسش ۱-۱
چررون یانررگ، لرروین، هملررین و  پژوهشررگران اولیرره

هنریکسون که سنت سفالی یا فرهنگ دالما را معرفی 
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کردند، برارزترین ویژگری ایرن فرهنرگ را یکدسرتی 
دالمرا یعنری  ۀسفالی آن در گسرتر ۀچشمگیر مجموع

. برا [3,2,4,6]دانسرتند زاگرس مرکزی و شرمالی مری
هدی آشرکار شرد کره بیگ شوانادعلی ۀکاوش محوط

های جزیی درون رغم یکدستی آن، گویای تفاوتعلی
های دالمایی بود. در ایرن سفالای بین مجموعهمنطقه

-مجموعره ۀراستا این فرضیه مطرح شد که با مقایسر

یکری از کره  رنرگ دالمراییهای سفال منقوش ترک
تروان بره ، مریاسرت های اصلی ایرن فرهنرگمؤلفه
بررد و سفالی پری ۀایی این گونمنطقههای درونتفاوت

بندی فرهنگی سنت سفالی دالما براساس آن به منطقه
 .۱پرداخت

 

 پژوهش. روش ۱-2
ار و در کنر استای روش این پژوهش اساساً کتابخانه 

 شناسریبنردی و تحلیر  مرواد باسرتانآن نیز از طبقه
ی بیگ استفاده شده است. براحاص  از کاوش نادعلی
هررای شرراخص سررنت محوطرره انجررام ایررن پررژوهش،

نروان عبره Bگابیِ دالما، گودین و سهدالمایی یعنی تپه
 مردنظر قررار گرفرت. هراو تحلیر  هراهمبنایِ مقایس

رنررگ هررای سررفالِ منقرروش تررکبراسرراس مجموعرره
یر اخۀ های دالمایی که در دو دهمنتشرشده از محوطه

دیگر ها با یکاین مجموعه ۀاند، و با مقایسکاوش شده
ی  های معیار سنت دالمایی، به تحلس با محوطهو سپ

ای هسفالی و تعریف زیرحوزه نۀاین گو هایهو مقایس
 فرهنگی آن پرداخته شده است.

 

های سنت پژوهش ۀپیشین ۀ. کلیاتی دربار2

 سفال دالما
 ۀپررو »هرای میالدی با کراوش ۱950 ۀدر اواخر ده

ا در یِ هیئت دانشگاه پنسریلوانی«پیش از تاریخ حسنلو
ای سفالی ارومیه، مجموعه ۀهای جنوب دریاچمحوطه

دسرت آمرد کره از آن پرس در ادبیرات از تپه دالما به
شناسی به نام فرهنگ یرا سرنت سرفالی دالمرا باستان

. آنچه از این فرهنگ بیشرتر شرناخته [1]شناخته شد 
 باعر غنیِ سفالی آن اسرت و همرین  ۀشده، مجموع

سنت »فرهنگ را یک  شد بسیاری از پژوهشگران این
. جایگرراه [6]( بداننررد ceramic tradition« )سررفالی

شناختی این سنت در توالی پیش از تراریخ جنروب گاه
نوسنگیِ حاجی فیروز و قب   ۀارومیه بعد از دور ۀدریاچ
وسنگ جدید، یعنری پیزدلری، اسرت و در مس ۀاز دور

پریش از تراریخ  ۀشرده برر اسراس پررو توالی تعریف
-نیز شرناخته مری« IXحسنلو » ۀه نام مرحلب حسنلو 

 .[7]شود 
مریالدی هیئرت  ۱970و  ۱960هرای سپس در دهره

اگررس مستق  پژوهشی در ز ۀاُنتاریو در دو برنام ۀموز
و « گررابیگررودین ر سرره»مرکررزی تحررت عنرروان

دسرت آورد سفالی دیگری بره ۀ، مجموع«ماهیدشت»
 های زیادی براهای جزیی، شباهترغم تفاوتکه علی
ارومیرره  ۀدریاچرر ۀی سررفال دالمرراییِ حوضررمجموعرره
ی، دلی  این نزدیکی و شباهت چشمگیر سفالداشت. به

نت سفالی نیز به نام فرهنگ دالما یا سر ۀاین مجموع
یرن شناختی ا. جایگاه گاه[3]سفال دالمایی معرفی شد 

فرهنگ در تروالی پریش از تراریخ کنگراور، بررخال  
وسرنگ قردیم مس ۀورارومیه، پس از د ۀجنوب دریاچ
، II وسرنگ میرانیِمس ۀآباد و پیش از دوریعنی شهن
ام گابی است و در توالی زاگرس مرکزی به نریعنی سه
 .[8]شود نیز شناخته می« Xگودین » ۀمرحل
فرهنگ یرا سرنت سرفال  ۀها دربارترین پژوهشمهم

برای [دالما توسگ الیزابت هنریکسون انجام شده است 
هررای سررفالی از چهررار تحلیرر  داده . وی بررا4]نمونرره،
گرابی ( و سرهXYZی دالماییِ گودین )گمانه ۀمحوط
بیررد و چغامرراران در ( در کنگرراور و سرریاهBی )تپرره

ها برا انواع متغیرهای سفالی آن ۀماهیدشت و با مقایس
شناختی بررای چارچوبی گاهتا  کوشید ،مناطق همجوار

. وی در [4]فرهنگ یا سنت سفالی دالمایی ارا ه کنرد 
وسنگ را میانی مس ۀهای خود مرحلجدیدترین نوشته

به سه زیر مرحله تقسریم  بر اساس تغییرات درونیِ آن
-م(، مسق 4800- 5000) Iوسنگ میانیِ کرد: مس

وسرنگ م( و مرسق 4200- 4800) II وسنگ میانیِ
 ۀم(. هنریکسون زیرمرحلق 4200ر  3800) IIIمیانیِ 
در توالی « دالما ۀدور»با عنوان را  Iوسنگ میانیِ مس
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مهمری  ۀ. نکتر[8]معرفی کرد « Xگودین »کنگاور یا 
که باید به آن توجه کرد این است که برا نگراهی بره 
انتشارات مربوط به فرهنگ دالمرا، از زمران شناسرایی 

ازتراریخی در عنوان یک فرهنرگ فراگیررِ پریشآن به
دگی سراتاکنون، بهمیالدی  ۱960 ۀغرب ایران از ده

های کنونی ما از ایرن برد که بنیان دانستهتوان پیمی
فرهنگ که مبتنی بر بح  و مطالعات دقیرقِ سرفالی 

هایی است که پیش از انقرالب و در کنرار است، همان
گابی و ماهیدشت انجرام گرفتره های گودین/سهپرو ه

نقش مطالعات الیزابت هنریکسون  ،است. در این میان
هرای گونراگون ایرن فرهنرگ بهتر کردن جندر روشن

 .  [4,9,6] ه استبیش از همه بود
خ از تراریهای پیشای طوالنی در پژوهشپس از وقفه

پریش،  ۀزاگرس مرکزی و شمالی، از کمترر از دو دهر
ب جغرافیایی در چهرارچو ۀهایی از این محدودمحوطه
گراری نشناختی مانند الیههای گوناگون باستانبرنامه

-هزنی شد. مجموعربخشی، گمانهنجات هاییا برنامه
ۀ های سفال دالمایی در زاگرس شمالی/ جنوب دریاچر

هرایی چرون غرار ارومیه و زاگرس مرکزی از محوطه
، [13]، تپه براغی [12]، الوین [11 ,10]میکا ی  کانی

 [16]بیرگ و اخیراً نرادعلی [15]، قشالق [14]نَمشیر 
 دست آمده است.به

 

 دالما ۀگاری دورهای گاهن. چالش2-۱
تررین گاری مواد فرهنگری دالمرا یکری از مربهمنگاه

ایرن فرهنرگ اسرت. تنهرا تراریخ  ۀموضوعات دربرار
بر ، [2] برای این فرهنگ پیشنهاد شده بود مطلقی که

و  زیاد ۀدامن دلی بهاساس یک نمونه از تودۀ خاکستر، 
آن قابرر  اطمینرران نیسررت  گیرررینرروع روش انرردازه

هنریکسون طی مطالعات خود تالش  .17]بنگرید به [
دالما را بر اسراس مطالعرات  ۀزمانی دور ۀکرد محدود

هرای ای مشخص کند. وی در آخررین نوشرتهمقایسه
 5000ر 4800زمانی این فرهنگ را بین  ۀخود محدود

م در نظر گرفت در حالی که وُیت و دایسون تروالی ق
نرد ام دانسرتهپنجم ق ۀنخست هزار ۀآن را حوالی نیم

های دالماییِ تپه قشرالق در . اخیراً نیز از نهشته[8,7]

روش هرررای مطلرررق برررهنزدیکررری بیجرررار تررراریخ
ترمولومینسانس ارا ه شده که تاریخ پیشرنهادی بررای 

زمرانی آن  ۀدالما به دلی  طوالنی بودن محدود ۀمرحل
. [18]سررال( قابرر  اعتنررا نیسررت  600تررا  500)بررین 

په منسوب بره سرنت تکول VIII ۀهمچنین برای الی
-های مطلقی ارا ه شده ولی برهسفالی دالما نیز تاریخ

سرفال آن برا سرنت خوانی نداشتن مجموعرهدلی  هم
هایی دالمایی قاب  پذیرش نیست. به این ترتی ، تاریخ

کردام دالما تاکنون پیشنهاد شده هری  ۀکه برای مرحل
هرای معتبرر از قاب  اطمینان نیستند. نخسرتین تراریخ

دالمرا در زاگررس،  ۀبخشی از توالی فرهنگ یا مرحلر
است که در ادامه بحر  بیگ های مطلق نادعلیتاریخ
 شوند.می

 

 رنگ دالماییتکوشِ. سفال منق2-2
اسی شنای که امروزه در ادبیات باستانسفالی ۀمجموع

ین شود، نخسرتشناخته می« سفال دالما»ایران به نام 
یِ دانشررگاه «نلوحسرر ۀپرررو »هررای بررار طرری کرراوش

ست دبه ارومیه ۀپنسیلوانیا در تپه دالما در جنوب دریاچ
و  ۱958(. ایرن محوطره طری دو فصر  ۱آمد )شک  

توسرگ  ۱96۱توسگ چارلز برنی و یرک فصر   ۱959
ر دها فقگ یانرگ کایلر یانگ کاوش شد. از این کاوش

ت کوتاهی به معرفی سفال منقوش دالما پرداخر ۀمقال
نی های میداین نیز بر اساس یادداشتو کارُل همل [1]

 های کراوش کره درسفالبرنی و یانگ و نیز مجموعه
ی کلی اشد مقالهدانشگاه پنسیلوانیا نگهداری میۀ موز

 . [2]منتشر کرد 
رنگ دالما، یانگ در توصیف خود از سفال منقوش تک

رنگ خمیره و سطح آن را نخودی مای  به صورتی با 
سطح درونی را قرمز مای  به رنگ و رنگ پوشش کرم

کنرد. رنرگ نقروش در طیرف خرمایی روشن بیان می
دلیر  اینکره به .[1]اندخرمایی روشن یا تیره اجرا شده

راحتری شکسرته خوب حرارت ندیرده و بره ،این سفال
شود. آنچه در سفال منقوش دالمرایی مهرم اسرت می
وردهای ااندازی آن است. یانگ یکی از دستنقش ۀشیو

گران سنت سفالی دالما را تأکید بر ارتباط سفالهنری 
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یعنری القرای ا رر  ،روشن سفال ۀها با زمیندادن طرح
دانرد. مری ،روشرن ۀنقش منفیِ نقوش برر روی زمینر

سرفال دو نروع الگروی نقشری  ۀنقوش و زمینر ۀرابط

کنند. این نوآوری نره تنهرا متفاوت را به بیننده القا می
هرای اجررای آن هرم شنقش، بلکه در رو ۀدر استفاد
 .[1]شود دیده می

-. سه7. قشالق، 6میکا ی ، . غار کانی5. نمشیر، 4. باغی، 3. الوین، 2. دالماتپه، ۱فرهنگ دالما؛  ۀشدهای کاوشموقعیت محوطه :۱شک 

 .(Freeworldmap.netی مبنا: )نقشه  بیگ. نادعلی9. گودین، B ،8گابی 

Fig. 1: Location of the excavated sites of Dalma period: 1. Dalma Tappeh; 2. Lavin; 3. Baaghi; 4. Namshir; 5. Kani Mikaeil 
Cave; 6. Gheshlagh; 7. Seh Gabi B; 8. Godin; 9. Nad Ali Beig. 

 

-تپره ۀسرفال از مجموعرتکره 550 ۀهملین با مطالعر

. وی برر [2]دالما، این سرفال را بیشرتر معرفری کررد 
ای رنرگ گونرهاین باور بود که سرفال منقروش ترک

شرده ظریرف برا مقطرغ اغلر  اکسریدۀ از سفال سراد
اسررت کرره در برخرری مرروارد رنررگ سررفال برره خرراطر 

. [2]ای شرده اسرت ای شیشرهحرارت زیاد ترا انردازه
هررای هندسرری برره مایررهبنرردی نقررشوی بررا تقسرریم

گررروه اصررلیِ زیگرررای، لرروزی، مثلرر  و چهررار 
سررفال  ۀهررای پیچیرردنوارهررای پهررنِ مررورب، طرررح

هررای دالمررا را حاصرر  ترکیرر  و تکرررار ایررن شررک 
همررواره تررک  ،دانررد. نقرروشمحرردودِ هندسرری مرری

اند و بیشرتر اوقرات بره سرطح بیرونری ظرر  و رنگ
براز محردود در مواردی، سطح درونری ظررو ِ دهانره

هرا مروارد سرطح درونری آنشوند. ولی در بیشرتر می
قرمرزِ ضرخیم « پوشرش گِلری»یا ساده یرا برا یرک 

-پوشررانده شررده اسررت. هملررین طیررف رنگرری نقررش

هرا را بره دانرد و آنترر مریهای تزیینی را متنوعمایه
ای برر های قرمرز مرات ترا ارغروانی و یرا قهروهرنگ
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رنرگ روشنی ماننرد کررم مرات یرا سرفید ۀروی زمین
 . [2]کند معرفی می

 ۀاسرراس آنچرره کرره از بررسرری نقرروش مجموعرربررر 
اصررلی  ۀشررود شرراکلدالمررا اسررتنباط مرریسررفالی تپرره

هرای سرفال منقروش ترکیر  و تکررار دو مایرهنقش
نقررش زیگررزای و لرروزی اسررت و گرراه کنررار ایررن دو 

کرار رفتره اسرت. الگروی نقش، نقش مثلر  نیرز بره
نِ آویرزا ۀهرای وارونرنقشی این نقوش، ایجراد مثلر 

ر هررای تودرتررو و ترکیرر  بررا دیگرراغزیررر لبرره بررا جنرر
لی، تروپُر و توخرا ۀهرای وارونرهرا ماننرد مثلر نقش
-هرمهرای تودرترو یرا برههای افقری از لروزیردیف

ای ترروپر بررا هررای چنررد دسررتهپیوسررته، زیگررزای
. نقرروش [2]خطرروط مرروازی و یررا هاشرروری اسررت 

ا هرای وارونره یرهرا، مثلر دیگر شام  ردیف لروزی
 ایایرر  یررا خطرروط چنددسررتهنوارهررای پهررنِ ترروپرِ م
ه داشرت کره (. بایرد توجر5-۱: 2مای  است )شرک  

دالمررا بررا کشرریدگی نقررش لرروزی در سررفال تپرره
عمودی اجرا شرده، و ایرن برر خرال  الگرویی اسرت 

برررای نمونرره [بینرریم کرره در زاگرررس مرکررزی مرری
هررای نقشرری بررارز سررنت . از ویژگرری 2] ن.ک:

 پهرن دالمرا اجررای نقروش نرواری بسریارسفالی تپره
کره گراه بیشرتر یرا حتری تمرام سرطح طوریاست به

ای کررره در گیررررد، ویژگررریسرررفال را در برررر مررری
 های دالمراییِ زاگررس مرکرزی کمترر دیردهمجموعه

  (.5-۱: 2شود )شک  می
رنررگ دالمررا در زاگرررس سررنت سررفال منقرروش تررک

دلیرر  فراوانرری، تنرروع نقرروش و انتشررار مرکررزی برره
مرا شرناخته شرده  ها بیشرتر بررایدقیق مطالعات آن

هررای سررفالی زاگرررس شررمالی/ اسررت تررا مجموعرره
سررفال دالمررا در ارومیرره. مجموعرره ۀجنرروب دریاچرر

زاگرررس مرکررزی برررای نخسررتین بررار در شرررق آن، 
 ۀهررای هیئررت مرروزیعنرری ترروالی کنگرراور، از کرراوش

( و XYZی هررای گررودین )گمانررهاُنترراریو در تپرره
و دسرت آمرد. هرچنرد یانرگ ( برهBی گابی )تپرهسه

هرا، سرفال لوین به عنروان کاوشرگرانِ ایرن محوطره
دالمررایی را در زاگرررس مرکررزی برررای نخسررتین بررار 

معرفرری و توصررریف کردنررد، ولررری ایررن الیزابرررت 
هررای متمرکررز و هنریکسررون بررود کرره بررا پررژوهش

وسرنگ را موسروم بره مرس ۀخود، دور ۀنگاه یکپارچ
در زاگرررس مرکررزی تعریررف و تعیررین هویررت کرررد 

گونرره کرره اشرراره شررد . همرران:6-9,4]برررای نمونرره[
-سررفال دالمررا در زاگرررس مرکررزی، بررر خررال  تپرره

ایررن فرهنررگ یررا سررنت  ۀنمونرر ۀدالمررا )محوطرر
سررفالی اسررت: سررفال  ۀسررفالی(، دارای هفررت گونرر

. 2(؛ Red Slipسرراده یررا سررفال بررا پوشررش قرمررز )
. سررفال بررا تررزیین 3رنررگ؛ سررفال منقرروش تررک

دار . سررفال رگرره5. منقرروش دورنررگ؛ 4فشرراری؛ 
(treakyS ؛)6( سررفال منقرروش نخررودی .BOB)2؛ 
غیررر از توصرریف  .3(DUP. سررفال دالمررا ر عبیررد )7

هرای سرفالی، هنریکسرون کوشرید دقیق ایرن گونره
هررای مررورد هررا را در ترروالیپیرردایی و ناپدیدشرردن آن

 B ۀگررودین و تپرر XYZ ۀاش، یعنرری گمانرربررسرری
الیرره در ترروالی  63گررابی، تحلیرر  کنررد. یانررگ سرره
هررا را از برراال گررودین شناسررایی و آن XYZ ۀگمانرر

هرای مربروط بره گذاری کررد. نهشرتهبه پایین شماره
 63هرای فرهنرگ دالمرا در ایرن گمانره شرام  الیره

-سره B ۀاسرت. تروالی تپر 50)روی خاک بکرر( ترا 

گرذاری شرد. الیه از باال بره پرایین شرماره 7گابی به 
محردود بره سره  ،هرای دالمرایی در ایرن تپرهنهشته
. البتره [4]برود  5ترا  7هرای زیرین یعنری الیره ۀالی

شایان اشاره است که کراوش در ایرن تپره بره خراک 
 (. ۱بکر نرسید )شک  

سررفالی  ۀهنریکسررون بررا بررسرری دقیررق مجموعرر
گررودین توانسررت  XYZ ۀهررای دالمرراییِ ترانشررالیرره

به تغییرات درونی این سرفال پری ببررد کره اهمیتری 
ه مرحلررره در . وی سررر[4]شرررناختی داشرررت گررراه

هررای دالمررایی ایررن گمانرره تحرروالت سررفالی نهشررته
گرذاری هرا را قردیم، میانره و جدیرد نرامتعریف و آن
، 55ترا  57، 59ترا  63هرای ترتیر  الیرهکرد که بره

-شررد. وی اولررین نشررانهرا شررام  مرری 50تررا  54و 

رنررگ را در هررای پیرردایی سررفال منقرروش تررک
دار رگرهدانرد کره در کنرار سرفال می« قدیم ۀمرحل»
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 3درصررد( ولرری بررا فراوانرری کمتررر از آن ) 28تررا  ۱3)
آن  ۀشررود. نقرروش اولیرردرصررد( پدیرردار مرری ۱8تررا 

های خطری اسرت کره از نظرر ظراهری معموالً نقش
دارِ دالمررایی اسررت. در بسرریار شرربیه برره سررفال رگرره

سررفال منقرروش تقریبرراً بررا همرران « میانرره ۀمرحلرر»
و نقرروش یابررد درصررد( ادامرره مرری 2۱تررا  6فراوانرری )

تررِ هندسریِ تروپُر هرای کالسریکمایهخطی به نقش
هرای تغییر یافته اسرت. در اواخرر ایرن مرحلره نشرانه
 9ترا  4پیدایی سرفال برا نقرشِ فشراریِ دالمرایی برا 

 ،«جدیرد ۀمرحلر» ۀشرود. شاخصردرصد پدیردار مری
افررزایش مشررخص سررفال نقررش فشرراریِ دالمررایی و 

وش کم شردن تردریجی درصرد فراوانریِ سرفال منقر
کالسرریک دالمررایی و ناپدیررد شرردن ترردریجی آن در 

 ۀ. هنریکسررون دربررار[4]پایرران ایررن مرحلرره اسررت 
-سره B ۀهرای دالمرایی تپرتحوالت سرفالی نهشرته

کنرد کره خاصی نردارد و فقرگ اشراره مری ۀگابی نکت
ای کرره گانررههررای سررهشررواهد روشررنی از آن مرحلرره

در اینجررا  مشرراهده شرردند، گررودین XYZ ۀدر گمانرر
رسرد سرفال نظرر مریگوید برهشود. وی میدیده نمی

منقوش و سفال برا نقرش فشراری در سراسرر تروالی 
حضرور دارنرد و ایرن شراید بردین  B ۀتپر ۀشدکاوش

گرابی مربروط هرای دالمرا در سرهمعنی باشد که الیه
بره مراحر  میرانی و مترأخر اسرتقرار دالمرایی باشرند 

[4]. 
رنرگ دالمرایی را کیانگ و لروین سرفال منقروش تر

، ولرری [3]داننررد ای از سررفال سرراده مرریاساسرراً گونرره
هنریکسرررون آن را از لحرررای ویژگررری ظررراهری و 

کنررد و تکنیکرری شرربیه سررفال دورنررگ معرفرری مرری
هرای سرفال ۀدلی  فراوانری مرواد گیراهی، در دسرتبه

. در بیشررتر [4,6]پرروک دالمررایی قرررار داده اسررت 
صررورت بررهمرروارد، نقررش فقررگ بررر سررطح بیرونرری و 

-بره ،کرردن هرر دو سرطحپُرکار اجررا شرده و نقرش

شرود. رنرگ نقرش اغلر  ضرخیم و ندرت دیده مری
کره یکری  ترر از سرطح سرفال اسرتبرجسته ،واقغبه

هررای شناسررایی سررفال منقرروش دالمررا در از ویژگرری
-ای پرررنرگ قهروهزاگرس مرکزی است. نقوش بره

ظرر   ۀنشردرنگ، قرمز و بنفش برر سرطحِ پرداخرت
رنرگ، قرمرز تیرره و گراهی روی پوشرش کررم یا بر

 . [3,21,8]بنفش اعمال شده است 

 

رنگ دالماا تک سفال منقوش ۀ. مقایس3- 2

ارومیااه و تااوالی کنگاااور  ۀدریاچاا ۀدر حااو 

 )شرق  اگرس مرکزی(
و  های دالماییِ گودینسفالاز بررسی نقوش مجموعه

شری ترین عناصر نقتوان پی برد که اصلیگابی میسه
 ایرن ترینِاز لوزی، زیگزای و مثل . متداول اندرتعبا
ها، ترکیر  نقرش لروزی و زیگرزای اسرت کره نقش

 هرا را ازدرصد نقوش این مجموعه 60هنریکسون نیز 
ی . الگوی تزیینی کلر[4]داند ترکی  این دو نقش می

-تپه ۀدر توالی کنگاور شبیه سبک متداول در مجموع

به برا لآویزان در زیر های دالما است یعنی ایجاد مثل 
هرا استفاده از نقش زیگزای و ترکی  آن با سایر نقش

مرا ای و مثلر . اهای چند دسرتهمانند لوزی، زیگزای
ایز دالما متمرآنچه این مجموعه را از سنت منقوش تپه

نند کند تنوع در جزییات نقش و اجرای آن است، مامی
 بنردیهایی با کشریدگی افقری، تأکیرد برر قرابلوزی

 هرای تودرترو و یرا چهارگانره،نقوش با ترسیم لروزی
بندی داخلی نقروش برا تکنیرک نقرش منفری، تقسیم

ایجاد نقشِ لوزی با خطوط متقراطغ در محر  تالقری 
ثلر  مترسیم و ایجاد انواع  ای،دستههای چندزیگزای

با نقش مثبت و منفی، اسرتفاده از نقرش هاشرورهای 
ش عنوان نقوبه هم و نقش مثل  و لوزیِ منفیموازی
 فضای درونی نقروش اصرلی، کره ۀای یا پرکنندزمینه
هرای سرنت سرفالی دالمرای هرا همره از نروآوریاین

زاگرس مرکزی اسرت کره در سرنت دالمرای جنروب 
؛ شرک  9-۱۱: 2شود )شک  ارومیه دیده نمی ۀدریاچ
(. از 36-3۱، 22-۱5: 6؛ شرررررک  ۱9-24، 7-۱2: 4

در زاگررس  های کمیراب سرفال منقروش دالمرانقش
 توان به نقش نردبانی افقی، نقش جنراغیمرکزی می

 .[4]افقی و نقش شطرنجی اشاره کرد 
هرچند عناصر اصرلی نقشری، ماننرد لروزی، مثلر  و 

 ۀهای سفالی دالمرایی در حوضرزیگزای، در مجموعه
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ارومیه و تروالی کنگراور یکسران اسرت، ولری  ۀدریاچ
یر  دلهای زاگررس مرکرزی برهنقوش سفالمجموعه

ترکی  عناصر نقشیِ مختلف و تکرارِ جزییرات نقرش، 
-سفالدارای گوناگونی بسیار چشمگیرتری از مجموعه

ی ارومیره اسرت. اجررای ظریرف دریاچه ۀهای حوض
نقوش و پرداختن به جزییات نقروش اصرلی و نقروش 

های دیگر سرنت سرفالی دالمرای ای از شاخصهزمینه
تروان می زاگرس مرکزی است. آنچه در این مجموعه

-زمینرهدید تقارن و تناس  بین نقوش و حتی در پس

های نقوش است که سفال منقوش زاگرس مرکزی را 
 ۀدهرد. در مجموعردالما نشان میپرکارتر از سفال تپه

زاگرس مرکزی تأکید هم بر نقروش اصرلی و هرم در 
 ۀزمینرهمرین دلیر  پرسست و بها های آنزمینهپس

اصرلی اسرت و کمترر روشن سفال هماهنگ با نقش 
هرا و . یکی از این نروآوریدیده شده استبدون نقش 

معیارهای تشخیص سفال منقروش زاگررس مرکرزی 
هاشرورهای مروازیِ کوتراه و نقرش منفری  استفاده از

 ۀزمینرهای بسیار ریز به عنروان پرسها و مثل لوزی
دریاچه ارومیه دیرده  ۀحوز ۀنقشی است که در مجموع

و  ۱۱-۱2: 4؛ شرک  ۱5-۱9: 2)شرک   نشرده اسرت

هرای مهرم (. همچنین، یکی دیگر از شاخصه2۱-24
سفال منقوش دالمرای زاگررس مرکرزی، برجسرته و 

ای کره در ضخیم بودن رنرگ نقروش اسرت، ویژگری
ارومیره دیرده  ۀجنروب دریاچر ۀسفالی حوض ۀمجموع
 شود. نمی

تفراوت مشخصری  ،از نظر رنگ پوشش سطح سرفال
 ۀدریاچر ۀمرا در حروزرنرگ دالبین سفال منقوش تک

ارومیه و توالی کنگاور، یعنی شررق زاگررس مرکرزی، 
ارومیره پوشرش گِلری  ۀدریاچر ۀشود. در حوزدیده می

-بیرونی به رنگ کِرِم مات یا سفید و سطح درونی بره

کره در زاگررس مرکرزی، رنگ قرمرز اسرت؛ درحرالی
هرایی از قرمرز ترا نخرودی و پوشش بیرونی در طیف

درونری ربرگ مسرتقیمی بره بنفش است ولی پوشرش 
پوشش بیرونی ظر  دارد، بردین معنری کره اگرر برر 

ظر  اعمال  ۀنقش مستقیماً روی خمیر ،سطح بیرونی
شده باشد آنگاه سطح درونی تنها دارای یک پوشرش 
است، اما اگر سطح بیرونی ظر  دارای پوشرش کِررِم 
باشد، سطح درونی دارای دو پوشش است که پوشرش 

شرود ای دیرده مریرمرز ترا قهروهرویی در طیفی از ق
[3,8,20] . 

 

 
 .[3,4]ر گودین  Bگابی ، سه[12] ، الوین[2] رنگ دالماتپهسفال منقوش تک :2 شک 

Fig. 2: Dalma Monochrome ceramic from Dalma Tappeh, Lavin, Seh Gabi B-Godin. 
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های فرهنگ دالما در  اگرس محوطه. 2-4

 ۀمرکزی و  اگرس شمالی/جنوب دریاچ

 ارومیه
 آن مطالعات مربوط به فرهنگ دالما پس از شناسایی

های خارجی در زاگرس مرکزی و شمالی توسگ هیئت
و د دپیش متوقف بود. از حوالی حدو ۀتا حدود دو ده

تی مدهای میدانی پراکنده و کوتاهپیش پژوهش ۀده
طق های مربوط به این فرهنگ در این منامحوطهدر 

 شدهنها یا منتشر انجام شده است. بیشتر این پژوهش
 هانآصورت مقدماتی منتشر شده، اطالعات یا اگر به

دارای وضوح و کیفیتِ الزم برای درک تحوالت 
 این ط بهبا احتیا بایدها نیست. بنابراین درونی محوطه

ل در بخش ذی  به ها نگریست. به هرحامجموعه
های سفالی حاص  از کاوش بررسی کلی مجموعه
 پردازیم. طی این دو دهه می

 

ای نددورهای چالوین، تپه ۀتپ الوین:. تپه2-4-۱

کیلومتری شرق پیرانشهر است که در سال  4در 
 دو ،(. در این محوطه۱زنی شد )شک  گمانه ۱388
 7ه بها ( تا خاک بکر کاوش و توالی آنBو  Aگمانه )

 IIIتا  VIIهای الیه از باال به پایین تقسیم شد؛ الیه
 . سفال منقوش[12]ست ا فرهنگ دالما ۀدربرگیرند

ا رنگ صورتی تای بهرنگ الوین، دارای خمیرهتک
 نخودی مای  به نارنجی است. نقوش هندسی محدود
-وهبه سطح بیرونی ظر  و به رنگ سیاه، قرمز و قه

ک  شمز یا کرم اجرا شده است. قر ۀای بر روی زمین
-هدیگچ وها دار، انواع کاسههای پایهرای  ظرو ، جام

 .[22]ست ا ها
دهد که نشان می ،الوین ۀبررسی نقوش مجموع

زیگزای و  ۀمایبنیان اصلی نقوش الوین دو نقش
لوزی است که یا به تنهایی یا در ترکی  با هم تکرار 

شی سفال الوین، (. الگوی نق ۱0-6: 2اند )شک  شده
کند، از همان الگوی آشنای سنت دالمایی پیروی می

های زیگزای های منفردِ پهن یا دستهیعنی زیگزای
های وارونه ایجاد نقش شاخص مثل  سب زیر لبه که 

شود تأکید بر شود. آنچه در این مجموعه دیده میمی

دو نقش لوزی و زیگزای با استفاده از نوارهای پهن 
-طوریاند بهنسبتاً پهن اجرا شده ،؛ نقوشرنگی است

گیرند. که این دو نقش تمام سطح سفال را در بر می
رود نقوش سفال الوین همانگونه که انتظار می

ارومیه دارد تا  ۀدریاچ ۀبیشترین اشتراکات با سنت حوز
(. عالوه بر اشتراکات ۱0-۱: 2توالی کنگاور )شک  

اجرای نقوش  ۀ، شیودالمانقشی بین تپه الوین و تپه
ها نیز کامالً با یکدیگر اصلی و پرداختن به جزییات آن

تطابق دارند. بارزترین این اشترکات استفاده از نقوش 
اندازیِ منفی و تأکید بر نقوش پهن و تکنیک نقش

شود توپر است. تنوع نقشی در این مجموعه دیده نمی
ز و نقوش محدود به دو نقش زیگزای یا لوزی است. ا

بندی نقوش دالما قابنوآوری تکنیکی الوین مانند تپه
(. گفتنی است ۱0-3: 2با نقش منفی است )شک  

وجود سفال قرمز منقوش و رنگ سیاهِ نقوش از دیگر 
ای این محوطه است که در های درون ناحیهتفاوت
 دالما دیده نشده است.تپه

 

کیلومتری  5این محوطه در باغی: پهت. 2-4-2

در  ۱394رق سردشت است که در سال شجنوب
)شک   دشبخشی کاوش های نجاتچارچوب برنامه

 ،ت آندلی  عدم انتشار اطالعا. متأسفانه به[13] (۱
فالی سکوتاه، آگاهی چندانی از سنت ۀ جز یک مقالبه

ک ز یشده ااین محوطه نداریم. بر اساس تصویر ارا ه
  سفال منقوش، نقش آن از ترکی  دو نقش مثلتکه

ر مورد توان چندان درو، نمی. از این[13]و لوزی است 
 نظر کرد ولی بر اساسسفالی اظهار ۀاین مجموع

قش شواهدی مانند نقوش پهن و استفاده از تکنیک ن
ِگ رنمنقوش تکسفال منفی، با احتیاط شاید بتوان 

یک  در دالماو تپه دالمایی الوین ۀباغی را با مجموع
 (.۱0، 5: 2قرار داد )شک  ردیف 

 

 ۀنمشیر، محوط ۀتپ نمشیر: ۀ. تپ2-4-3

های کیلومتری غرب بانه از محوطه 33ای در چنددوره
بین دو در دلی  موقعیت خاص آن بینابینی است که به

فرهنگیِ زاگرس شمالی و مرکزی شاید بتوان  ۀمنطق
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ر سنت سفالی آن هایی از هر دو منطقه را دمؤلفه
 ۀ(. در این تپه از شش گمان۱جستجو کرد )شک  
نگاری منظور الیهبه Bو  A ۀایجادشده، دو گمان

متری سانتی 445در عمق  B ۀکاوش شد و تنها گمان
های فرهنگی ترین نهشتهیقدیم .به خاک بکر رسید
( به فرهنگ یا سنت سفالی دالما V ۀهر دو گمانه )الی

 گابی نسبت داده شدهت سفالی سهبه سن IV ۀو الی
سفال منقوش دالمای نمشیر،  ۀ. خمیر[14] است

( و سیاه %83ای با نقوش قرمز )نخودی و قهوه
( بر روی پوشش رقیق گلی کرم ر نخودی است ۱7%)

های نمشیر دو نقش مایهترین نقش. اصلی[14]
کالسیک دالمایی یعنی زیگزای و لوزی است. نقش 

صورت نوارهای پهنِ توپر در وعه بهزیگزایِ این مجم

های شاخص دالمایی یعنی زیر لبه است و مثل 
)شک  کرده است ایجاد  را های آویزان یا وارونهمثل 
های های چندتایی، لوزی(. نقوش پهن، زیگزای۱: 4

عمودی نشانگر اشترکات نقشیِ نمشیر با سنت 
ز (. ا6-۱: 4ارومیه است )شک   ۀدالماییِ جنوب دریاچ
بندی داخلی نقش اصلی با عناصر سوی دیگر تقسیم
های های نقش مثلثی از شاخصهنقشی منفی و ردیف

سنت کالسیک دالمای زاگرس مرکزی است که در 
و  ۱2، ۱0-7: 4)شک   ندهست نمشیر قاب  شناسایی

(. نوارهای سرتاسریِ پهن از دیگر اشترکات نقشیِ ۱9
 ۀجنوب دریاچنمشیر با دو مرکز سنت دالمایی یعنی 
 (. 6-3: 4ارومیه و زاگرس مرکزی است )شک  

 

 .بیگ، نادعلی[4]ر گودین  Bگابی، سه[5-6 :2]، دالماتپه [12:4]، الوین [14]سفال منقوش نمشیر  :3شک 
Fig. 3: Painted ceramics of Namshir, Lavin (Fig. 4), Dalma Tappeh (Fig. 5-6), Seh Gabi B-Godin (Fig. 9-10), Nadali Beig 

(Fig. 18-24). 

 

گرابی نسربت سه ۀرا به دور IV ۀهرچند کاوشگر، الی
 ،سرفالی ایرن الیره ۀرسد مجموعرنظر میداده، اما به

گرابی. بیشتر به سنت سفالی دالما نزدیک باشد تا سره
-از نظرر نقرش های منقوشِ این الیرهبرخی از سفال

ها، نقوش آن یاجرا ۀهای لوزی و زیگزای و نحومایه
 ۀنواری پهن و همچنین شک  ظرو  )کاسه برا دیروار

عمرق( بیشرتر باز کماندکی محدب و نیز ظرو  دهانه
-های دالمایی زاگرس مرکزی است تا سهشبیه سفال

هرای شاخصره ،عالوه بر این، در این الیه .[14]گابی 
های ساده یا با دالمایی مانند دیگچهدیگر سنت سفال 

د خرورهای دالمایی به چشم مرینقش فشاری و کاسه
بره سرنت  IV ۀلی  دیگر بررای انتسراب الیر. د[14]
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( BOBهای نخودی منقوش )سفالی دالما وجود سفال
های زاگررس است که شباهت بسیار نزدیکی به نمونه

، ۱7 -۱4: 4بیگ دارند )شک  ویژه نادعلیه مرکزی ب
2۱-24 .) 

 

 2کانی میکا ی  در میکائیل: . غار کانی2-4-4

کیلومتری شمال غار کرفتو در استان کردستان قرار 
های دالمایی است . این غار از معدود محوطه[11]دارد 

متری و در انتهای یک  2۱00که در ارتفاع باالتر از 
ی واقغ شده انداز ِتپه ماهوردشت کوچک با چشم

شده، دارای های کاوشترین نهشتهمیقدی .[10]ت اس
 ،(. در این مجموعه۱سفال فرهنگ دالما است )شک  

رنگ دالمایی با تنها یک نمونه سفال منقوش تک
رنگ قرمز تیره با نوارهای ضخیم مای  موازی به

دلی  کم بودن . بهاست دست آمدهنارنجی به ۀزمین
 .[11]نظر کرد توان چندان اظهارسفالی نمی ۀاین گون

ای قشرالق در جنروب بیجرار چنددوره ۀتپ. 2-4-5

بخشری شرد واقغ شده و طی سه فص  کاوش نجرات
کالسیک سفال دالمرایی قشرالق  ۀمجموع (.۱)شک  

دسررت آمررد. ه برر T.T.A.VIو  T.D.VIۀ از دو گمانرر
از باال به پایین « طبقه»به پن   T.D.VI ۀتوالی گمان

« طبقره»تررین پرایین« Vی طبقره»گذاری شده؛ نام
، از براال بره Dترا  A ۀاست که خود به چهار زیرمرحل

پایین، تقسیم شده اسرت. سرفال منقروشِ دالمرایی از 
ایرن  ۀ. خمیرر[23]گرزارش شرده اسرت  C ۀزیرمرحل
ای تیره یا نخودی و در دو پوشش قرمز تا قهوه ،سفال

نخودی است. سطح بیرونی و گاه درونی آن با نقروش 
-دو رنگ کرم یا قرمز تزیین شدهمنحصراً هندسی در 

 .[24-23]اند 

 [4] گودین -Bگابی، سه[23]رنگ قشالق سفال منقوش تک :4شک 
Fig. 4: Painted Monochrome ceramic of Ghshlagh and Nad Ali Beig 

 

سفال منقوش دالمرایی ۀ که از مجموع بر اساس آنچه
هرای مایرهمحور اصلی نقش ،شودقشالق استنباط می

این محوطه سه نقش اصلی لوزی، زیگرزای و مثلر  
رسد که پرکاربردترین نقوش قشرالق نظر میاست. به

به مانندِ زاگررس مرکرزی ترکیر  دو نقرش لروزی و 

الگرروی نقررش در ایررن  .(6زیگررزای اسررت )شررک  
کند، از سنت کالسیک دالمایی تبعیت میمجموعه نیز 

هررای یعنرری ترسرریم نقررش زیگررزای و ایجرراد مثلرر 
-معکوسِ آویزان. ولی در اجرای جزییات نقش، تفاوت

توان دید. نقش لروزی برا های درونی میها و شباهت
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هرای هایِ افقیِ تودرتو یا لروزیکشیدگی افقی، لوزی
ی مثلر  شده، استفاده از نقش منفبندیقاب ۀچهارگان

های متنروع از ای، شک عنوان نقش زمینهیا لوزی به 
بندی داخلری نقروش اصرلی برا نقوش مثلثی و تقسیم

های سرنت دالمرای زاگررس تکنیک منفی از شاخصه
تروان مشراهده کررد مرکزی است که در قشالق مری

 (. 24-4: 6)شک  
 رفت که با توجه به واقغ شردن قشرالقاین گمان می
ارومیرره و زاگرررس  ۀرهنگرری دریاچررف ۀبررین دو ناحیرر

هررایی از هررر دو ناحیرره در مررواد مرکررزی، خصیصرره
ولرری بررا تحلیرر  و بررسرری  دیررده شررود فرهنگرری آن

شرود این نکته آشکار می ،سفالی منقوش آن ۀمجموع
که این محوطه بیشتر با زاگرس مرکرزی بررهمکنش 

کات ارومیره. برا وجرود اشرترا ۀتا با دریاچاست داشته 
 ایرن ،ارومیه ۀقشالق با جنوب دریاچ های سفالنقش

مجموعه در چگونگی ترکی ، تکررار نقروش اصرلی و 
 قاب  قیاس با زاگرس مرکزی اسرت.بیشتر اجرای آن 

اجرای ظریف نقوش، پرداختن بره جزییرات بیشرتر در 
 وهرا ای، پرکرار برودن آننقوش اصلی و نقوشِ زمینه

هررای تکنیکرری رنررگ نقرروش از شررباهت برجسررتگی
ا معیارهای سرنت دالمرای زاگررس مرکرزی قشالق ب

است. همچنین پوشش سفال منقوش قشرالق ماننرد 
زاگرس مرکزی به دو رنگ قرمز و نخرودی ۀ مجموع

رنرگ  ،قشرالق ۀاست با این تفراوت کره در مجموعر
وجره تای است. با ای یا قهوهغال  قرمز مای  به قهوه

منقروش دالمرایی قشرالق برا ۀ خوانی مجموعربه هم
ا برشرناختی آن را توان جایگاه گاهرکزی میزاگرس م

 نبود . با توجه بهردتر کتوالی کنگاور تا حدودی روشن
-یهمامنقوش خطیِ دالمایی، فراوانی نقش ۀسفال اولی

، های هندسیِ توپُر و کم بودن سفال با نقش فشراری
-هرم بایدشناختی سفال منقوش قشالق را جایگاه گاه

ای هرو الیه هنریکسون« ۀمیان ۀمرحل»زمان با اواخر 
 دانست. Bگابی سه 7-5

 
 
 

 بیگنادعلی.  3
غربری شرهر کیلومتری جنروب ۱8بیگ در نادعلی ۀتپ

 شرقی کرمانشاه در دشتکیلومتری شمال 94سنقر و 
 ۀ(. انرداز۱کوهی سنقر واقغ شرده اسرت )شرک  میان

-دلیرر  قرارگیررری در زمررینبیررگ بررهواقعرری نررادعلی

وشن های متوالی از آن چندان ربردارکشاورزی و خاک
نیست. برجستگی اصلی کوتاه محوطه دارای مساحتی 

مترمربغ است، ولی پراکنردگی سرفال  ۱00حدود فقگ 
متر دیرده  ۱20×۱80ای به مساحت حدود در محدوده

از  شود، یعنی کمی بیشتر از دو هکتار. هد  اصلیمی
بیرگ در قالرر  ایِ نررادعلیدورهترکۀ کراوش محوطرر

آوردن دسرتبخشری، عرالوه برر برههایِ نجاتهبرنام
گررذاری نسرربی و مطلررق حررداکثر اطالعررات، ترراریخ

شناسری مواد فرهنگی و تعیرین جایگراه گراه ۀمجموع
ی طرهمین منظور ای بود. بهمطلقِ آن در بستر منطقه

 سه ترانشه و دو ۱396و  ۱395های دو فص  در سال
در های مختلف محوطره ایجراد شرد. گمانه در بخش

 Bو  Aهرای و گمانره IIو  Iهای ترانشه ۱395فص  
-. ترانشرهIII ۀفقگ ترانش ۱396ایجاد شد و در فص  

 های شررقی ومتر در بخش 5×5ابعاد  به IIو  Iهای 
مترر در بخرش  ۱0×8ابعراد بره III ۀشمالی، و ترانشر

و دجنوبی تپه با هد  دستیابی به فضاهای معماری و 
د  همتر با  3×5و  3×2بعاد به ا Bو  Aپلکانی  ۀگمان
نگاری و شناخت توالی فرهنگری محوطره ایجراد الیه
-دست. از آنجا که بیشترین اطالعات به(5)شک   دش

-است، در اینجا فقرگ بره آن مری III ۀآمده از ترانش

 . 20]برای اطالعات بیشتر بنگرید به:[پردازیم 
و  ۱60از سطحِ تپه ترا عمرق برین  III ۀکاوش ترانش

ترانشه ادامه یافت و دو  ۀمتری به ابعاد اولیسانتی ۱75
در  II ۀاصلی معماری در آن پدیدار شد )مرحلر ۀمرحل

در پایین(. پس از آن به دلیر  کمبرود  I ۀباال و مرحل
وقت و حفظ بقایای معمراریِ آشکارشرده، کراوش در 

 ۀر در گوشرمتر 5/۱×5/۱ ۀای کوچک بره انردازگمانه
تا خاک بکرر کره  I ۀشرقی ترانشه از کف مرحلجنوب

متری آشکار شد، ادامره یافرت. تروالی  75/2در عمق 
کانتکست از باال به پایین تقسریم  ۱23این ترانشه به 
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عبارت اسرت  IIIۀ شد. بدین ترتی ، توالی کلی ترانش
متری  75/۱از دو مرحله معماری که از سطح تا عمق 

شرده در های کراوشنهشته ۀاضافبه شودرا شام  می
مترر. گفتنری اسرت برین دو  ۱پیشرو به عمرق  ۀگمان
بیگ یک انباشت آواری حردود معماری نادعلی ۀمرحل
متر مشاهده شد که به احتمال زیراد بقایرای سانتی 50

( است. آنچره در I ۀزیرین )مرحلۀ آوار مربوط به مرحل
انی خروهرم ،قابر  مشراهده اسرت III ۀتوالی ترانشر

معماری است. بدین معنی  ۀسفال با دو مرحل ۀمجموع
کرره تغییرررات جز رری البترره مهررم در نرروع، پیرردایی و 

هرای سرفالی در تروالی ایرن ناپدیدشدن برخری گونره
 . [20]شود ترانشه مشاهده می

انداز بیگ و چشمهای همزمان )باال، چپ(؛ تصویر هوایی نادعلیدر زاگرس مرکزی و نسبت به محوطه بیگت محوطۀ ناعلیعیموق :5شک  

 )پایین، سمت راست(. IIIی )پایین، چپ(، تصویر هوایی ترانشهB ی و گمانه I ،IIهای اطرا  آن )باال، سمت راست(؛ تصویر هوایی ترانشه
Fig. 5. Map of the Central Zagros showing the location of Nad Ali Beig and contemporaneous sites (top, left); Aerial 
photo of Nad Ali Beig and its immediate landscape (top, right); Aerial photo of Tr. I, Tr. II and T.T.B (bottom, left); 

Aerial photo of Tr. III (bottom, right). 

 
به روش  ۱4.گاهنگاری مطلق کربن 3-۱

( AMSدهنده )سنج جرمی شتابطیف

 بیگمحوطۀ نادعلی
 ۀمعماریِ ترانشر ۀهفت نمونه تاریخ مطلق از دو مرحل

III  50ها از عمرق (. این نمونه۱موجود است )جدول 
متری برداشت شده است. از حدود سانتی ۱72تا عمق 
 ۀشرده در گمانرمتر پرایینیِ تروالی کراوشسانتی ۱00

-روش نمونرهپیشرو تاریخ مطلقی در دسرت نیسرت. 

برداری بدین ترتی  بود که در هنگام کراوش پرس از 

های زغال چوب برای جلروگیری از آشکار شدن نمونه
هرا، پرس از  برت موقعیرت ها،  نمونهآلوده نشدن آن

مکانی دقیق، به وسریلۀ کمچره بردون تمراس دسرت 
هرا ذاشته شرد. نمونرهگ های آلومینیومیدرون پوشش

به آزمایشرگاه سرالیابی  ۱4برای انجام آزمایش کربن 
های سالیابی مطلرق دانشگاه توکیو فرستاده شد. نمونه

دهنرده سن  جرمی شتابمورد پژوهش، با روش طیف
-انجام گرفته است. غلظت کربن در طیرف  AMSیا 

، ۱2دهنده با مقایسه غلظت کرربن سن  جرمی شتاب



 رنگتک منقوش سفال تحلیل اساس بر ادالم سفالی سنت ایمنطقهدرون گوناگونی و مطلق گاهنگاری                 

 1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال  │  116
 
 
 

هرای مرورد هایی که از نمونره۱4اد کربنو نیز تعد ۱3
آید، مشخص شرد. سرپس تراریخ دست میآزمایش به

اصرالح و براسراس  ۱3رادیوکربن بره وسریلۀ کرربن 
گیرری و دهنده انردازهبا شتاب ۱2نسبت آن به کربن 

افرزار هرا از نررممحاسبه شد. برای کالیبراسیون نمونه
OxCal4.2   .یخدر مجمروع، تراراستفاده شده است-

خروانی بنردی محوطره هرمآمده با الیرهدستهای به
ها از پایین به باال، از قدیم بره خوبی دارد، یعنی تاریخ

هرا برداشرت جدید هستند. از نظر بسترهایی که نمونه
ترایی شرام  سره نمونره هفرت ۀاند، این مجموعشده

، دو نمونه مربوط به انباشرت آواریِ I ۀمربوط به مرحل
در هسرتند.  II ۀونه مربوط بره مرحلرو دو نم I ۀمرحل

زمانی یرا گسسرت  ۀتوالی این هفت نمونه، هی  فاصل
شود، یعنی اینکه حد هر یرک برا داری دیده نمیمعنی
پوشانی زمانیِ روشنی دارد قب  و بعد از خود هم ۀنمون

طرور دهرد اسرتقرار در ایرن محوطره برهکه نشان می
این است که ایرن  ،قاب  توجه ۀنکتپیوسته بوده است. 

 ۀتاییِ مبتنی بر بسرتر کراوش برا برازبندی سهتقسیم
ای قابر  خروانی دارد و ترا انردازهها نیز هرمزمانیِ آن
 ۀبدین ترتی  که تاریخ مرحل. (۱)جدول  است تفکیک

I 48۱0ترا  4960طرورکلی از توان برهمعماری را می 
م و ق 4750تررا  4900انباشررت آواری را از  ۀم، الیررق

در نظررر گرفررت  .مق 4730تررا  4800را از  II ۀحلررمر
هرای موجرود از طر  دیگر، چرون تراریخ(. ۱)جدول 
 III ۀمتری ترانشر 75/2متر از توالی سانتی ۱20فقگ 

 ۀگمان ۀتوان برای یک متر نهشتدهد میرا پوشش می
، تراریخی وجرود نرداردپیشرو که تاریخ مطلقری از آن 

تی ، چون هفت تاریخ به این تر .ردتقریبی پیشنهاد ک
 ۀمتری یرک محردودسانتی ۱20مطلق در یک توالی 

توان با همین تناس  دهد، میساله را پوشش می 250
پیشررو براسراس  ۀهرای گمانربرای یک مترر نهشرته

سرال بره  ۱00کرم هرای مطلرق موجرود دسرتتاریخ
بیرگ اضرافه کررد، ترین تاریخ مطلرق نرادعلیقدیمی

 ۀپایانی هرزار ۀبیگ را سدعلییعنی آغاز استقرار در ناد
م در نظر گرفت. به این ترتیر ، تراریخ آغراز ششم ق

ترا  5050توان از حردود بیگ را میاستقرار در نادعلی
م در نظررر .ق 4700و پایرران آن را حرردود  ق.م 5۱00
بیرگ هرای مطلرق نرادعلیوجود تراریخ. [20]گرفت 

 خوانی نزدیکریمعماری آن که هم ۀهمراه با دو مرحل
شرود کره مری سرب سرفالی آن دارد،  ۀنیز با مجموع

تر کردن تحوالت بیگ اهمیت زیادی در روشننادعلی
سفالی آن، داشته  ۀویژه مجموعدالما، به ۀفرهنگی دور

 باشد.

 
 بیگتپه نادعلی IIIی ( توالی ترانشهAMSهای رادیوکربن ). تاریخ۱جدول 

Table 1. Absolutes dates of the Trench III sequence of Nadali Beig 
 

Lab No. Provenance Phase Depth 
Conventional 

Date 
BP 

Calibrated Date 
BC, 

1 Sigma, (68.2%) 

Calibrated 
Date BC, 2 

Sigma, 
(95.4%) 

TKA-
19192 

Context 
3016 

Phase II 45 
5898 ± 26 BP 4791 – 4726 

4832 – 4714 

TKA-
19193 

Context 
3043 

Phase II 88 
5909 ± 26 BP 4799 – 4728 4837 – 4721 

TKA-
19194 

Context 
3052 

Debris 
phase I 

98 
5935 ± 25 BP 4843 – 4780 4895 – 4726 

TKA-
19195 

Context 
3081 

Debris 
phase I 

142 
5932 ± 26 BP 4842 – 4771 4893 – 4725 

TKA-
19196 

Context 
3091 

Phase I 160 
5996 ± 25 BP 4932 – 4844 4951 – 4799 

TKA-
19197 

Context 
3093 

Phase I 157 
6009 ± 26 BP 4939 – 4848 4986 – 4834 

TKA-
19198 

Context 
3108 

Phase I 172 
5993 ± 25 BP 4932 – 4842 4946 – 4799 
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 بیگ. مجموعۀ سفالی نادعلی3-2
-سفال برهتکه 20۱07بیگ از دو فص  کاوش نادعلی

 ۀحلسفالی تماماً مربوط به مر ۀدست آمد؛ این مجموع
بیرگ از سرفالی نرادعلی ۀست. مجموعا فرهنگی دالما

 های کالسیک سرنتهای سفالی، تمام گونهنظر گونه
 ا دارارگابی )کنگراور( سفالی دالما در توالی گودین/سه

. 3رنرگ؛ . سفال منقوش ترک2. سفال ساده؛ ۱ست: ا
 .5رنرگ؛  . سفال منقوش دو4سفال با تزیین فشاری؛ 

. سرفال 7. سرفال منقروش نخرودی؛ 6دار؛ سفال رگه
 دالما ر عبید. 

سررفالی  ۀهررای شرراخص مجموعرریکرری از گونرره
رنررگ دالمررا بیررگ، سررفال منقرروش تررکنررادعلی

(Dalma Monochromeاسرررت. ایرررن گو )ۀنررر 
سفالی، که موضوع اصرلی بحر  ایرن نوشرته اسرت، 

-سررفالی نررادعلی ۀدرصررد کرر  مجموعرر 9.6 حرردود

عردد  ۱932دهرد، یعنری حردود گ را تشرکی  مریبی
 ایرن سرفال در دو طیرف ۀاز ک  مجموعره را. خمیرر

 ای یرا قرمرز روشرن ر آجررینخودیِ روشن ر قهوه
ظرر   ۀنشردشود. نقش برر سرطحِ پرداخرتدیده می

وششری در طیفری از نخرودی مایر  بره یا برر روی پ
ه برمایر   ۀای روشرن و گراه قرمرزِ تیررکرم تا قهوه

شرد. سرطح درونری سرفال، همیشره بنفش اجررا مری
دارای پوشررش گلرری نخررودی روشررن یررا کِرررِم و در 
مواردی دارای دو پوشرش گلری کررم و قرمرز اسرت؛ 

هرای دهری یکری از سربکاین سربک اخیررِ پوشرش
ی زاگرررس مرکررزی رایرر  در سررنت سررفال دالمررای

. رنرگ نقروش، ضرخیم و برجسرته و اغلر  [3] است
 رنررگ تررا قرمررز و گرراهی نیررز سرریاهای پررراز قهرروه

اسررت. در بیشررتر مرروارد، نقرروش بررر سررطح بیرونرری 
 اجرا شده ولی گاهی نیرز برر هرر دو سرطح یرا فقرگ

-تررین شرک شرود. رایر بر سطح درونی دیرده مری

بیرررگ، هرررای سرررفال منقررروش دالمرررایی نرررادعلی
-براز، کاسرههرای دهانرههرای کرروی، کاسرهچهدیگ

عمرق هرای کرروی و ظررو  کرمهای عمیق، پیالره
 .  [20]ها هستند مانند بشقاب

بیگ بر اساس رنگ نادعلیسفال منقوش تکمجموعه
ال نوع نقش به دو گونه قاب  تفکیک هستند: الف. سف

هندسری  ۀبا نقوش خطی؛ ب. سفال با نقروش پیچیرد
اس ی و مثل . این دو گونه برر اسرمانند زیگزای، لوز

ی بنردتقسریم سب  III ۀها در توالی ترانشپیدایی آن
« مترأخر»و « متقدم»سفال به دو مرحله این مجموعه

دو  بندی براشوند. شایان اشاره است که این تقسیممی
و   IIو  I ۀبیرگ یعنری مرحلرمعماری نرادعلی ۀمرحل
 خوانی دارد. انباشتِ آواری هم ۀالی
رنگ قدیمی منقوش تک ۀال با نقوش خطی، گونسف 

بیرگ دیرده نادعلی ۀهای اولیدالمایی است که در الیه
. اولرین I ۀپیشرو و نیز در مرحلر ۀشده، یعنی در گمان

منقروش از کانتکسرت  ۀهای پیردایی ایرن گونرنشانه
، یعنی اولین الیه روی خاک بکر، در کنار سفال 3۱22
شرترین فراوانری آن در دار )استریکی( است که بیرگه

انباشرت  ۀ. در الیرشوددیده میمعماری  Iۀ کف مرحل
دیگررری از سررفال  ۀمعمرراری، گونرر I ۀآواریِ مرحلرر

هندسری پدیردار  ۀمنقوش یعنی سفال با نقوش پیچید
شود ولی فراوانی آن زیاد می II ۀشود که در مرحلمی

-اش کم میدر عوض سفال با نقش خطی از فراوانی

بنابراین، براساس حضور و فراوانی سفال با نقش شود. 
ایررن بخررش از  3063تررا  3۱22خطرری از کانتکسررت 

-نرام« متقردم ۀمرحلر»بیگ به سفال نادعلیمجموعه

دومِ سرفال منقروش یعنری  ۀگذاری شده اسرت. گونر
هندسری در واقرغ از لحرای  ۀسفال برا نقروش پیچیرد
پیشرین اسرت؛ ایرن گونره در  ۀپیدایی جدیدتر از گون

انباشت آواری آشرکار و ترا  ۀبیگ درست از الیادعلین
ها حضرور دارد. تغییرر انتهای توالی در کنار سایر گونه

تررِ هندسریِ های کالسریکمایهنقوش خطی به نقش
توپُر، از ترکی  سه نقش زیگزای، لروزی و مثلر ، از 

شرود. برر اسراس زمران انباشت آواری آغاز مریۀ الی
منقروش و فراوانری آن در  دوم از سرفال ۀپیداییِ گون

سرفال بره این بخرش از مجموعره ،بیگتوالی نادعلی
ترا  3062تعریف شد کره کانتکسرت « متأخر ۀمرحل»

این  ۀسفالی در میان ۀشود. این گونرا شام  می 3000
 ۀهرای اولیربرا نشرانه 305۱مرحله یعنی از کانتکست 
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شرود. پیدایی سفال با نقش فشاری دالمایی همراه می
منقرروش قرربالً از  ۀاشرراره اسررت ایررن دو گونرر شررایان
گرودین برر اسراس  XYZهرای ترین نهشرتهقدیمی

 ۀمشرراهدات هنریکسررون شناسررایی و در دو مرحلرر
از « میانره» ۀو مرحلر 59 -63هرای از الیره« قدیم»

رو، بر اساس معرفی شده بود. از این 55 -57های الیه
-لیهای سفالیِ نادعمنقوش و سایر گونه ۀاین دو گون

 ۀاولیر ۀتروان برا دو مرحلربیگ، این مجموعه را مری
 .[4]زمان دانست گودین هم

 .[4]ر گودین  Bگابیبیگ، سهرنگ نادعلیسفال منقوش تک :6شک 
Fig. 6: Painted Monochrome ceramic of Nadali Beig and Seh Gabi B-Godin. 

 

 سرفال ۀطور که در باال اشاره شرد، نقروش اولیرهمان
متقدم(، نقوش خطری  ۀمنقوش در این محوطه )مرحل

رب ها نوارهای پهنِ رنگیِ مروترین آناست که عمده
برا جهرات مختلرف هرم یا افقی و هاشورهای مروازی

 قدری است که گاه برااست. تراکم نقوش هاشوری به
نرگ رشود. دار یا استریکی اشتباه گرفته میسفال رگه

نخرودی  ۀای برر روی زمینرنقوش، قرمز تیره و قهوه
روشن است. در چند مورد نقروشِ منحنری بره شرک  

هرای تودرترو دیرده شرده کره تراکنون از هری  دایره
ا بر زیراد، احتمرالبهش نشده و دالمایی گزار ۀمجموع
: 6)شرک   بومی و محلی منطقه مرتبگ است ۀشاخص
۱-6.) 

بیررگ، نقرروش سررفال منقروش نررادعلی ۀدومرین گونرر
توپر است کره از ترکیر  سره نقرش  ۀهندسیِ پیچید

انررد. اصررلی لرروزی، زیگررزای و مثلرر  تشررکی  شررده
کنگاور دو نقشِ  ۀها مانند مجموعبیشترین ترکی  آن

. اجرای نقرش زیگرزای در [3]ای است لوزی و زیگز
تررین زیر لبه و ایجاد نقش مثل  آویزان وارونه اصلی

ست. فضای درونی هر دو نقش برا هاشرورهای ا هاآن
 متقاطغ یا موازی، نقش منفیِ لوزی یرا مثلر  و تروپر

 شدند که با سرنت سرفالی کنگراور یکسرانتزیین می
اصلیِ دومین نقش  (.۱7-۱9، ۱۱-9 :6د )شک  هستن

بیررگ، نقررش خطروط چنرردتایی زیگزاگرری یررا نرادعلی
کنگراور اسرت  ۀهای متراکم شبیه به مجموعزیگزای



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                     
 

 

 119     │    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هشتمسال 

 
 
 

هرا برا یکردیگر نقرش که گاهی مح  تالقی زیگزای
کند و تأکید دوبراره برر نقرش لوزی متقاطغ ایجاد می

 (.۱5-۱6، 8-7: 6لوزی است )شک  
-ولبعد از نقوش باال، نقشِ لوزی یکی دیگرر از متردا

صورت به هاترین نقوش این مجموعه است. این نقش
منفری  زده و گاه با نقش لروزیِنوارهای توپر یا هاشور

شابه و کامالً م ندشدصورت عمودی یا افقی اجرا میبه
، ۱۱-۱4: 6های تروالی کنگراور هسرتند )شرک نمونه

-بندی نقروش لروزی بره(. تأکید بر قاب3۱و  ۱9-23

یدگی  تودرتو، لوزی با کشصورت منفی یا با چند لوزیِ
بندی داخلی نقروش برا تکنیرک منفری افقی و تقسیم

های سنت کنگراور ( از ویژگی32و  25-24: 6)شک  
 ۀهای جزیی در مجموعرها با تفاوتآن ۀاست که هم

هرا، شود. یکی از این تفراوتبیگ نیز دیده مینادعلی
-های متداخ  با مثلر بندی داخلی نقش مربغتقسیم

ا بمرتبگ زیاد،  احتمالبه نفی و مثبت است که های م
(. از دیگرر 30: 6سبک بومی دشت سنقر است )شک  

بیگ نقرش مثلر  اسرت کره بره نقوش اصلی نادعلی
 های گوناگون با روش مثبت یا منفی اجرا شردهشک 
که نقروش هاشروری و  رد. همچنین باید اشاره کاست

ا نره یرزمیعنوان نقرش پرسمثلثیِ بسیار ریز منفی به
شروند و فضای درونی نقوش اصلی دیده مری ۀپرکنند

رد کنگراور یکسرانی کامر  دا ۀاین الگو نیز با مجموع
. نقوش جنراغی (36و  3۱، 29-28، 33، 26: 6)شک  

ای و نقوش شطرنجی همچون افقی، نقوش چهارخانه
شررمار هررای انگشررتمایررهکنگرراور از نقررش ۀمجموعرر
(. در 34و  27: 6بیرگ اسرت )شرک  نادعلی ۀمجموع
-سهها و کابیگ، نقوش نه تنها بر روی دیگچهنادعلی

شود بلکره برر های عمودی شاخص دالمایی نقش می
یررون، متمای  بره ب ۀباز با دیوارهای دهانهروی کاسه
 دار هرممانند و سبوهای گردنعمقِ بشقابظرو  کم
هرای اصرلی سرفال کره شرک شود، در حالیدیده می

هرای گرابی دیگچرهین ر سرهگرود ۀمنقوش مجموع
براز و ظررو   ۀهرای کرروی برا دهانرکروی، کاسره

 ای است.استوانه

سرفال منقروش  ۀبر اساس آنچه که گفته شد مجموع
 وخروانی دالمایی کنگراور هرم ۀبیگ با مجموعنادعلی

ن ایر ۀهای جزیی. از جملربا تفاوت شباهت کام  دارد
-رونای دهرگمانِ ما مربوط به تفاوتها، که بهتفاوت

زی انرداتوان به متداول بودن نقرشای است، میناحیه
گونراگونی رنرگ  بر هر دو سطح یا فقگ سطح درونی،

دهی سطح درونی و بیرونری سرفال، وجرود در پوشش
ای ههای تودرتو، نقش مربغنقوش منحنی مانند دایره

د. بیگ اشاره کرتودرتو و تنوع شک  ظرو  در نادعلی
بیرگ سفال منقوش نرادعلی ۀموعبنابراین، هرچند مج

ولی  کنگاور دارد ۀای با مجموعناحیههای درونتفاوت
وان تکنگاور می ۀبر اساس اشتراکات فراوان با مجموع

 اد.دکنگاور قرار  ۀبیگ را در زیرحوزنادعلی ۀمجموع
 

 گیرینتیجه. 4
 کره مشاهده شردهایی که در باال آمد، بر اساس بح 

 وسیغ خرود، یعنری ۀهرچه سنت سفال دالمایی در پهن
خرود  ۀهای نمونزاگرس شمالی تا مرکزی، از محوطه

 یکدستی سرفالی آن کمترر و تمرایزات ،شوددورتر می
ر دشرود. آنچره ای یا محلیِ آن بیشتر میمنطقهدرون

رنرگ های سرنت سرفال منقروش ترکتمام مجموعه
 سرت.ا هرامر نقرشاشتراک در گرا ،دالمایی دیده شده

 الگوی آشنا در این گرامر، ترکیر  سره نقرشِ اصرلیِ
 زیگزای، لوزی و مثل  با تکنیک منفی و مثبت اسرت

هرای ایجاد نقرش مثلر  باع ها اجرای آن ۀکه نحو
ی شود. برا وجرود ایرن، در چگرونگآویزان زیر لبه می

هرایی هرا و پررداختن بره جزییرات، تفراوتاجرای آن
ها اهتشود. با توجه به این شبه میای دیدمنطقهدرون

 رنرگو تمایزاتِ قویاً بومی که در سفال منقوش ترک
هار کم چتوان دستخوبی انعکاس دارد، میدالمایی به
رای آن تعریف کرد که جغرافیایی ب -فرهنگی ۀزیرحوز

هرای روشرنی از نظرر ویژگری هر یرک دارای تفراوت
 از:ند ابارتها عتکنیکی و تزیینی هستند. این زیرحوزه

ارومیرره،  ۀزاگرررس شررمالی/ جنرروب دریاچرر ۀزیرحرروز
تروالی کنگراور یرا شررق زاگررس مرکرزی،  ۀزیرحوز
 (.۱کردستان )شک   ۀبیجار و زیرحوز ۀزیرحوز
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هرای هرای روشرن برین مجموعرهبا توجه به شباهت
لمرا، داتپره ۀباغی با مجموعر زیاد، احتمالبه الوین و 

 /عنی زاگرس شمالیها در یک زیرحوزه، یاین محوطه
-یمردالما قررار ارومیه، با محوریت تپه ۀجنوب دریاچ

: از انردعبرارتهرا گیرند. اشتراکات بین ایرن محوطره
اد نقوش بسیار پهن، ترکی  زیگزای با لوزی و در مرو
مز کمی مثل ، نقش لوزیِ عمودی، استفاده از رنگ قر

 دهیِ سفال، گوناگونی رنگ نقوشو کرم برای پوشش
 د تنوع نقشی به مانند زاگرس مرکزی.و نبو

هرای رنگ دالما با محوریرت یافترهسفال منقوش تک
دو  دلی  قرارگیری بینکردستان به ۀنمشیر در محدود

زاگرس شمالی و مرکزی نیز به شک  دیگرری ۀ منطق
یبری هایی ترکدهد که با داشتن مؤلفهخود را نشان می

زاگررس بیشتر تحت  أ یر سرنت سرفال  ،از دو منطقه
مرکزی است تا جنوب دریاچه ارومیه. اجررای نقروش 

 صورت پهن، نقش لروزی عمرودی و شرک  مثلر به
ن ارومیره را نشرا ۀهای نمشیر با جنوب دریاچشباهت
یگر، اجرای نقوش (. از سوی د6-۱: 3دهد )شک  می

بنردی داخلری بدون پوشش سفال، تقسریم ۀروی زمین
هرای از ردیرف نقش با عناصر نقشی منفی و اسرتفاده

-ژگیهای توالی کنگاور، وینقش مثلثی شبیه به نمونه

نمشیر را با زاگررس مرکرزی  ۀهایی است که مجموع
-یگر، هماند(. از طر  ۱0-7: 3دهد )شک پیوند می

 IV ۀاگرر الیر در مطال  براالتر اشراره شردگونه که 
اه ، آنگردانسرته شروددالمرا  ۀنمشیر نیز مربوط به دور

هرای سرنت سرفال نمشریر برا شاخصرهنزدیک بودن 
 شود.زاگرس مرکزی بیشتر تقویت می

رنررگ دالمررا در کریرردور حضرور سررفال منقرروش تررک
 ۀهرای قشرالق، یرک زیرحروزبیجار بر اسراس یافتره

کنررد. خررود را تعریررف مرریفرهنگرری مخررتص برره
ینرررد بررررهمکنشِ آسرررفالی قشرررالق بر ۀمجموعررر

زاگرس مرکزی و کریردور زنجران ر قرزوین اسرت. 
 ،دالمررایی آن ۀایررن برررهمکنش را در مجموعرر نمررود
 ۀویررژه سررفال منقرروش و سررفال بررا نقررش کنرردبرره

منقروش دالمرراییِ  ۀتروان دیرد. مجموعرقشرالق مری
قشالق از لحای تکنیکری و پررداختن بره جزییرات و 

-اجرای نقوشِ اصرلی کرامالً برا تروالی کنگراور هرم

هررایی ماننررد اجرررای نررازک خرروانی دارد؛ شاخصرره
ترکیررر  دو نقرررش لررروزی و  نقررروش، فراوانررری

زیگررزای، تنرروع نقررش مثلثرری، نقررش لرروزیِ افقرری، 
برجسررته بررودن رنررگ نقرروش و اسررتفاده از نقرروش 

نقرش. از سروی  ۀمثل  یا لوزیِ ریز بره عنروان زمینر
هرایی برا نقرش کَنرده و افرزوده در دیگر، وجود سفال

هررای منسرروب برره سررنت سررفال دالمررایی نهشررته
ک دالمرراییِ هررای کالسرریقشررالق، کرره در مجموعرره
ی ارومیرره دیررده دریاچرره ۀترروالی کنگرراور و حوضرر

 ،بیجررار ۀشررود کرره ناحیررمرری سررب  شررود،نمرری
کره ضرمن  گرفتره شرودای جداگانه در نظرر زیرحوزه

هررایی از تررأ یر قرروی از ترروالی کنگرراور، خصیصرره
ر قرزوین  زمران در کریردور زنجرانت سفالی همسن

 را در خود دارد.
بیرگ نیرز ی نرادعلیرنگ دالمرادر سفال منقوش تک
. شرودای دیده میمنطقههای درونتمایزات و شباهت

 هرایرغم تفاوتبیگ علیمنقوش نادعلی ۀاما مجموع
بقرت کنگاور مطا ۀدالمایی در ۀجزیی، کامالً با مجموع
اور های سنت منقوش توالی کنگدارد. بارزترین ویژگی

 از: اندعبارتشود بیگ دیده مینادعلی ۀکه در مجموع
دهی بر هرر دو اجرای نازک نقوش، گوناگونی پوشش

سطح سفال، پرکرار برودن نقروش برا اجررای بیشرتر 
بندی داخلی نقوش برا تکنیرک نقرش جزییات، تقسیم

از  منفی، تنوع نقش مثل ، نقش لوزی افقی و استفاده
 عنرواننقوش هاشوری و مثل  یا لوزی بسیار ریز بره

 ای. نقوش اصلی و یا زمینه ۀپرکنند
، یکری از بیران شردبراال مطالر  گونره کره در همان

بیرگ در هرای نرادعلیمشکالتی که تا پیش از کاوش
-دالما وجود داشرت، نبرود چهرارچوب گراه ۀمورد دور

شناسی مطلق آن است. ولی این موضروع برا داشرتن 
-بیرگ و هرمهفت نمونه تاریخ مطلق از توالی نادعلی

ترر وشرنسنت سفالی آن تا حدودی ر ۀخوانی مجموع
طور کره در براال اشراره شرد، سرفال شده است. همان

 III ۀمنقوش با نقوش خطی از ابتردای تروالی ترانشر
شود ولی با توجره بره دیده می 3۱22یعنی کانتکست 
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 ۀبیگ، نهشرتهای دالمایی نادعلیزیر نهشتهدر اینکه 
توان تاریخ پیدایی این سرفال نداریم نمی را قب  از آن

بیرگ مشرخص های مطلق نرادعلیتاریخرا بر اساس 
معماری  I ۀهای مطلق مرحلکرد. ولی بر اساس تاریخ

تروان پیشررو مری ۀگمان ۀو با احتساب یک متر نهشت
سفال منقروش دالمرایی بره  ۀگفت که ظهور این گون

هررای رسررد و یکرری از گونررهمرری .مق 5000پرریش از 
 آید. از طر شمار میقدیمیِ سفال منقوش دالمایی به

-نرادعلی« متقردمِ ۀمرحل»خوانی دیگر، بر اساس هم

گرودین  XYZ ۀاز توالی گمان« قدیم ۀمرحل»بیگ با 
گرودین را در ایرن تراریخ « قدیمِ ۀمرحل»شاید بتوان 

دوم از سفال منقروش  ۀگنجاند. ولی زمان پیداییِ گون
دالمایی یعنی سفال با نقروش هندسری پیچیرده را ترا 

ص کرد. از آنجایی که تر مشختوان روشنحدودی می
منقروش برا نقروش هندسری از ۀ های گوناولین نشانه

و برا است بیگ آشکار شده انباشت آواری نادعلی ۀالی
تروان توجه به وجود دو تاریخِ مطلق از این الیره مری

م را بررای پیردایی .ق 4900ترا  4800زمانی  ۀمحدود
این سفال پیشنهاد کرد. ایرن سرفال ترا پایران تروالی 

هرای م در کنار سایر گونرهق 4700بیگ یعنی لینادع
 ۀمرحل»شاخص دالمایی حضور دارد. با توجه به اینکه 

 XYZ ۀگمان «یمیانه ۀمرحل»بیگ با نادعلی« متأخرِ
هرای مطلرق خوانی دارد برا کمرک تراریخگودین هم
تروان در بیگ این مرحله از گودین را نیرز مرینادعلی
سرفال رو مجموعرهایرن . اززمرانی قررار داد ۀاین براز
-بیگ براساس این مشاهدات سرفالی و تراریخنادعلی

-مبنایی برای تاریخبه عنوان تواند های مطلقِ آن می

کرار ه سفال منقوش دالمرایی برگذاری دیگر مجموعه
های قشالق، الویرن، نمشریر و مجموعهآید. بنابراین 
نداشرتن سرفال دلیر  برهدالما و باغی را شاید هم تپه

 ۀخطررری، وجرررود نقررروش هندسررریِ پیچیرررد ۀاولیررر
توپرکالسیک و کم بودن تعداد سفال با نقش فشراری 

 4900ر  4700زمانی بین  ۀتوان از نظر بازدالمایی می
 م قرار داد. .ق

هرای ، جنبرهبیران شردطور که در ایرن نوشرتار همان
-وشدلی  نبود کامختلفی از سنت یا فرهنگ دالما به

ر طلق مطمئن و عدم انتشراهای مهای هدفمند، تاریخ
ده شی انجامهای پراکندهحتی نتای  مقدماتی پژوهش

ت برا ایری از ابهرام قررار دارد. امیرد اسرهنوز در هاله
ی های دالمرایی برا تروالهای آینده در محوطهپژوهش
و  به بسیاری از مسا   چون آغرازنسبت ای چند دوره

    . یدبه دست آپایان این سنت یا فرهنگ سفالی آگاهی 

 

 سپاسگزاری
-نرهدکتر نیشیاکی جهت انجام آزمایش نمواز  آقایان 

ا بیگی و دکتر علیرضردکتر سجاد علی، ۱4های کربن 
ظرات نزارچی برای خواندن مقاله و ارا ه نقطه سرداری

-کنم. بدیهی است که کاسرتیسودمندشان تشکر می

 های احتمالی مقاله تنها بر عهدۀ نگارنده است.

 

 ها پی نوشت
 سرفال هرایمجموعه به نگارنده که است اشاره شایان. ۱

 و بررسی هایپژوهش از حاص  دالمایی رنگتک منقوش
 جرهتو سفالی گونۀ این بندیحوزه و تحلی  برای شناسایی
 یگسرتردگ و مقاله فضای بودن محدود دلی به ولی داشته
 موضروع ایرن بره دیگرر نوشرتاری در و آینرده در مطال 
 .شودمی پرداخته

 
2. Black On Buff 
3. Dalma Ubaid Painted/Dalma 
Untempered Painted 
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