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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 1meter-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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تاریخ پذیرش1400/04/1 :

چکیده
فرهنگ یا «سنت سفالی دالما» ،همچون بسیاری از سنتها و فرهنگهای پیشازتاریخِ دیگر در فالت ایران ،بیش از هر چیز ،با
مجموعۀ سفالی آن شناخته میشود .برای اولینبار سنت سفالی دالما پس از شناسایی و معرفی آن از خود تپهدالما ،در تپۀ  Bسه
گابی تعیین هویت و شاخصههای آن معرفی شد .اصلیترین ویژگی این سنت سفالی ،یکدستی چشمگیر آن در منطقۀ زاگررس
مرکزی و شمالی است .شواهد باستانشناختی گویای آن است که این یکدستی ،نشانگر ارتباط فرهنگیِ محسوسی بین ساکنان
دشتهای میان کوهی زاگرس مرکزی و زاگرس شمالی طی هزارۀ پنجم قم است .طی دو دهۀ اخیر با پژوهشهای میدانی در
زاگرس مرکزی و جنوب دریاچۀ ارومیه با وجود اینکه شواهد بیشتری مبنی بر یکدستی فرهنگیِ این دو منطقه برهدسرت آمرده،
ولی تفاوتهایی درون-منطقهای نیز آشکار شده که تعیین آنها میتواند در تعریف زیرحوزههرای فرهنگری ایرن سرنت سرفالی
کارساز باشد .در کاوش محوطۀ نادعلیبیگِ سنقر و کلیایی شواهد سفالی بیشتری از تفاوتهرا و شرباهتهرای درون منطقرهای
سنت سفالی دالما آشکار شد .اهمیت مجموعۀ سفالیِ نادعلیبیگ در مطالعات سنت سفالی دالما از این نظر است که برای اولین
بار جایگاه گاهشناختیِ مطلقِ گونههای مختلف سفال دالما بر اساس هفت نمونه تاریخ رادیوکربن از این محوطره ،قابر تعریرف
خواهد بود .بر اساس این تاریخها ،میتوان زمان پیدایی و ناپدید شدن گونههای مختلف سفال دالمایی را مشخص کرد و مبنایی
برای تعیین بازۀ زمانی دیگر مجموعههای سفال دالمایی به دست داد .نتیجۀ کلی این پرژوهش ،کره برر اسراس تحلیر گونره
شناختی سفال تکرنگ منقوش دالما بهدست آمده ،نشان میدهد که حوزۀ جغرافیایی بزرگی که سنت سفالی دالما در آن رایر
بوده را میتوان به دستکم چهار زیرحوزۀ زاگرس شمالی /جنوب دریاچۀ ارومیه ،کردسرتان ،بیجرار و ناحیرۀ کنگراور یرا شررق
زاگرس مرکزی تقسیم کرد .همچنین ،بر اساس توالی گاهشناختیِ مطلق مجموعۀ سفالی نادعلیبیگ ،محدودهای زمرانی بررای
سفال تکرنگ منقوش دالما در این زیرحوزهها پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :زاگرس مرکزی ،سنت سفالی دالما ،منقوشِ تکرنگ ،نادعلیبیگ ،سنقر ،تاریخ مطلق
* نویسندۀ مسئول مکاتبات :تهران ،خیابان امام خمینی ،خ سی تیر ،موزه ملی ایران ،ساختمان شماره  ، 2پژوهشکده باستانشناسی.
پست الکترونیکیBahranipoorh@gmail.com :
ﺣﻖ ﻧﺸﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز  Creative Commons Attribution Licenseﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه
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گاهنگاری مطلق و گوناگونی درونمنطقهای سنت سفالی دالما بر اساس تحلیل سفال منقوش تکرنگ

 .۱مقدمه
در بررسی فرهنگهای پریش از تراریخ فرالت ایرران
علیرغم پیچیدگی جغرافیایی و زمینریختشناسی آن
ناگزیر از اسرتفاده از منطقرهبنردی فرهنگری هسرتیم.
برای این مناطق فرهنگی نمیتوان مرز خطی دقیقری
پیشنهاد کرد ،بلکه اساساً در حاشیۀ فرضی این مناطق
با محدودههرایی بینرابینی مواجره هسرتیم کره مرواد
فرهنگی آنها معموالً ترکیبی از مرواد فرهنرگهرای
همجوار است .این وضعیت در مورد سفال سنت دالما،
که در نیمۀ نخست هزارۀ پرنجم قم .در بخرشهرای
زاگرس مرکزی و شمالی فرهنگ غالر بروده اسرت،
نیز دیده میشود .برای اولرینبرار فرهنرگ یرا سرنت
سفالی دالما با شناسایی و کاوشِ تپرهدالمرا در جنروب
دریاچۀ ارومیه معرفی ] [1,2و سپس با کاوش در تپه-
های گودین و سهگابی شاخصههای آن تعیین هویرت
شد ] .[3,4قرارگیری تپهدالما در منتهیالیره شرمالی و
گودین/سهگابی در منتهیالیه جنوبیِ زاگرس مرکزی،
قلمرو نسبتاً گستردهای برای این فرهنگ تعریف کرده
که برارزترین ویژگری آن یکدسرتی چشرمگیر سرنت
سفالی آن است .بسیاری از پژوهشگران چرون لروین،
یانگ و بهویژه هنریکسون با مقایسۀ شرواهد سرفالی
این محوطرههرا یکدسرتیِ سرفالی و همگرایری مرواد
فرهنگی بین این دو ناحیه را طرح و بحر کرردهانرد
] .[3,4برخی از این پژوهشگران پیشتر به تفاوتهرای
بررارزِ سررفالیِ درونمنطقررهای در گسررترۀ جغرافیرراییِ
فرهنگ دالما اشاره کردهاند ،به عنوان مثال به حضرور
سررفال منقرروش دورنررگ و سررفال نخررودی منقرروش
( BOBو  )DUPدر تررروالی کنگررراور و نبرررود آن در
محوطههای حوضۀ دریاچرهی ارومیره ] [5مریتروان
اشاره کرد .با پژوهشهرای میردانیِ دو دهرۀ اخیرر در
نرواحی زاگررس مرکرزی و زاگررس شرمالی /جنرروب
دریاچۀ ارومیه ،هرچند شواهد سفالی مبنی بر یکدستی
فرهنگی بین این دو ناحیه بهدست آمرد ،امرا برهنظرر
میرسد که با تحلیر هرای دقیرق سرفالی مریتروان
گوناگونیهای درونمنطقهای و گاه قویاً محلی را نیرز
در این گستره تعریف کرد .با چنین رویکردی میتوان
 │ 104سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

به شناسایی مؤلفههرای برومی و تفراوتهرای جزیریِ
مجموعههای سفال دالمایی پرداخت و سمتوسوهای
فرهنگی و ناحیهبنردی درونمنطقرهایِ ایرن سرنت را
مشخص کرد.
هرچنررد همررانگونرره کرره گفترره شررد مجموعررههررای
دالمررایی در زاگرررس مرکررزی و زاگرررس شررمالی/
جنررروب دریاچرررۀ ارومیررره از نظرررر بسررریاری از
پژوهشررگران دارای یکدسررتی چشررمگیررری هسررتند،
ولرری بایررد توجرره داشررت کرره گونررههررای مختلررف
سررفالی در هم رۀ بخررشهررای گسررترۀ ایررن فرهنررگ
یکسان نیست کره بره نمونرهای از آن در براال اشراره
شررد .شرراید بترروان اصررلیترررین گونررههررای سررفالی
مجموعههای دالمرایی را سرفال منقروش ترکرنرگ
( )Monochromeو سرررفال برررا نقرررش فشررراری
( )Impressed/Manipulatedدانسرررت ،چررررا کررره
مجموعههای دالمایی اساسراً برا حضرور ایرن گونره-
های سفالی بهعنوان «دالمرا» شرناخته مریشروند ترا
گونررههررای کررمشررمارتری ماننررد سررفال دورنررگ یررا
سررفال رگررهدار ( .)Streakyبنررابراین ،آنچرره در ایررن
نوشررته ارا رره و بحرر مرریشررود ،بررا توجرره برره
گسررتردگی بحرر  ،فقررگ گونرراگونیِ سررنت سررفالِ
منقروش ترکرنرگ و ارا رۀ چهرارچوب گراهشررناختی
نسبی و مطلق بررای ایرن سرفال در سراسرر گسرترۀ
سنت سفالی دالمرا برر اسراس کراوش و تراریخهرای
مطلررق محوطررۀ نررادعلیبیررگ سررنقر و کلیررایی در
اسررتان کرمانشرراه اسررت .همچنررین تررالش خواهررد
شد که با بررسی دقیقتررِ شرباهتهرا و تفراوتهرای
درون ریِ مجموعررههررای سررفالی سررنت یررا فرهنررگ
دالمررا ،ضررمن مشررخصکررردن زیرحرروزههررای ایررن
سررنت سررفالی در حرروزۀ کلرریِ آن ،سررمتوسرروهای
فرهنگرری درونمنطقررهای ایررن فرهنررگ نیررز مررورد
بح قرار گیرد.
 .۱-۱پرسش پژوهش و فرضیه
پژوهشررگران اولیرره چررون یانررگ ،لرروین ،هملررین و
هنریکسون که سنت سفالی یا فرهنگ دالما را معرفی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کردند ،برارزترین ویژگری ایرن فرهنرگ را یکدسرتی
چشمگیر مجموعۀ سفالی آن در گسرترۀ دالمرا یعنری
زاگرس مرکزی و شرمالی مریدانسرتند ] .[3,2,4,6برا
کاوش محوطۀ نادعلیبیگ شواهدی آشرکار شرد کره
علیرغم یکدستی آن ،گویای تفاوتهای جزیی درون
منطقهای بین مجموعهسفالهای دالمایی بود .در ایرن
راستا این فرضیه مطرح شد که با مقایسرۀ مجموعره-
های سفال منقوش ترکرنرگ دالمرایی کره یکری از
مؤلفههای اصلی ایرن فرهنرگ اسرت ،مریتروان بره
تفاوتهای درونمنطقهایی این گونۀ سفالی پریبررد و
براساس آن به منطقهبندی فرهنگی سنت سفالی دالما
پرداخت.۱
 .۱-2روش پژوهش
روش این پژوهش اساساً کتابخانهای است و در کنرار
آن نیز از طبقهبنردی و تحلیر مرواد باسرتانشناسری
حاص از کاوش نادعلیبیگ استفاده شده است .برای
انجررام ایررن پررژوهش ،محوطررههررای شرراخص سررنت
دالمایی یعنی تپهدالما ،گودین و سهگابیِ  Bبرهعنروان
مبنایِ مقایسههرا و تحلیر هرا مردنظر قررار گرفرت.
براسرراس مجموعررههررای سررفالِ منقرروش تررکرنررگ
منتشرشده از محوطههای دالمایی که در دو دهۀ اخیر
کاوش شدهاند ،و با مقایسۀ این مجموعهها با یکدیگر
و سپس با محوطههای معیار سنت دالمایی ،به تحلی
و مقایسههای این گونۀ سفالی و تعریف زیرحوزههای
فرهنگی آن پرداخته شده است.
 .2کلیاتی دربارۀ پیشینۀ پژوهشهای سنت
سفال دالما
در اواخر دهۀ  ۱950میالدی با کراوشهرای «پررو ۀ
پیش از تاریخ حسنلو»یِ هیئت دانشگاه پنسریلوانیا در
محوطههای جنوب دریاچۀ ارومیه ،مجموعهای سفالی
از تپه دالما بهدسرت آمرد کره از آن پرس در ادبیرات
باستانشناسی به نام فرهنگ یرا سرنت سرفالی دالمرا
شناخته شد ] .[1آنچه از این فرهنگ بیشرتر شرناخته
شده ،مجموعۀ غنیِ سفالی آن اسرت و همرین باعر

شد بسیاری از پژوهشگران این فرهنگ را یک «سنت
سررفالی» ( )ceramic traditionبداننررد ] .[6جایگرراه
گاهشناختی این سنت در توالی پیش از تراریخ جنروب
دریاچۀ ارومیه بعد از دورۀ نوسنگیِ حاجی فیروز و قب
از دورۀ مسوسنگ جدید ،یعنری پیزدلری ،اسرت و در
توالی تعریفشرده برر اسراس پررو ۀ پریش از تراریخ
حسنلو به نام مرحلۀ «حسنلو  »IXنیز شرناخته مری-
شود ].[7
سپس در دهرههرای  ۱960و  ۱970مریالدی هیئرت
موزۀ اُنتاریو در دو برنامۀ مستق پژوهشی در زاگررس
مرکررزی تحررت عنرروان«گررودین ر سررهگررابی» و
«ماهیدشت» ،مجموعۀ سفالی دیگری برهدسرت آورد
که علیرغم تفاوتهای جزیی ،شباهتهای زیادی برا
مجموعررهی سررفال دالمرراییِ حوضرۀ دریاچرۀ ارومیرره
داشت .بهدلی این نزدیکی و شباهت چشمگیر سفالی،
این مجموعۀ سفالی نیز به نام فرهنگ دالما یا سرنت
سفال دالمایی معرفی شد ] .[3جایگاه گاهشناختی ایرن
فرهنگ در تروالی پریش از تراریخ کنگراور ،بررخال
جنوب دریاچۀ ارومیه ،پس از دورۀ مسوسرنگ قردیم
یعنی شهنآباد و پیش از دورۀ مسوسرنگ میرانیِ، II
یعنی سهگابی است و در توالی زاگرس مرکزی به نرام
مرحلۀ «گودین  »Xنیز شناخته میشود ].[8
مهمترین پژوهشها دربارۀ فرهنگ یرا سرنت سرفال
دالما توسگ الیزابت هنریکسون انجام شده است ]برای
نمونرره .[4،وی بررا تحلیر دادههررای سررفالی از چهررار
محوطۀ دالماییِ گودین (گمانهی  )XYZو سرهگرابی
(تپررهی  )Bدر کنگرراور و سرریاهبیررد و چغامرراران در
ماهیدشت و با مقایسۀ انواع متغیرهای سفالی آنها برا
مناطق همجوار ،کوشید تا چارچوبی گاهشناختی بررای
فرهنگ یا سنت سفالی دالمایی ارا ه کنرد ] .[4وی در
جدیدترین نوشتههای خود مرحلۀ میانی مسوسنگ را
بر اساس تغییرات درونیِ آن به سه زیر مرحله تقسریم
کرد :مسوسنگ میانیِ  5000 -4800( Iقم) ،مس-
وسنگ میانیِ  4800 -4200( IIقم) و مرسوسرنگ
میانیِ  3800( IIIر  4200قم) .هنریکسون زیرمرحلۀ
مسوسنگ میانیِ  Iرا با عنوان «دورۀ دالما» در توالی
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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کنگاور یا «گودین  »Xمعرفی کرد ] .[8نکترۀ مهمری
که باید به آن توجه کرد این است که برا نگراهی بره
انتشارات مربوط به فرهنگ دالمرا ،از زمران شناسرایی
آن بهعنوان یک فرهنرگ فراگیررِ پریشازتراریخی در
غرب ایران از دهۀ  ۱960میالدی تاکنون ،بهسرادگی
میتوان پیبرد که بنیان دانستههای کنونی ما از ایرن
فرهنگ که مبتنی بر بح و مطالعات دقیرقِ سرفالی
است ،همانهایی است که پیش از انقرالب و در کنرار
پرو ههای گودین/سهگابی و ماهیدشت انجرام گرفتره
است .در این میان ،نقش مطالعات الیزابت هنریکسون
در روشنتر کردن جنبههرای گونراگون ایرن فرهنرگ
بیش از همه بوده است ].[4,9,6
پس از وقفهای طوالنی در پژوهشهای پیشاز تراریخ
زاگرس مرکزی و شمالی ،از کمترر از دو دهرۀ پریش،
محوطههایی از این محدودۀ جغرافیایی در چهرارچوب
برنامههای گوناگون باستانشناختی مانند الیهنگراری
یا برنامههای نجاتبخشی ،گمانهزنی شد .مجموعره-
های سفال دالمایی در زاگرس شمالی /جنوب دریاچرۀ
ارومیه و زاگرس مرکزی از محوطههرایی چرون غرار
کانیمیکا ی ] ،[10, 11الوین ] ،[12تپه براغی ]،[13
نَمشیر ] ،[14قشالق ] [15و اخیراً نرادعلیبیرگ ][16
بهدست آمده است.
 .2-۱چالشهای گاهنگاری دورۀ دالما
گاهنگاری مواد فرهنگری دالمرا یکری از مربهمتررین
موضوعات دربرارۀ ایرن فرهنرگ اسرت .تنهرا تراریخ
مطلقی که برای این فرهنگ پیشنهاد شده بود ] ،[2بر
اساس یک نمونه از تودۀ خاکستر ،بهدلی دامنۀ زیاد و
نرروع روش انرردازهگیررری آن قاب ر اطمینرران نیسررت
]بنگرید به  .[17هنریکسون طی مطالعات خود تالش
کرد محدودۀ زمانی دورۀ دالما را بر اسراس مطالعرات
مقایسهای مشخص کند .وی در آخررین نوشرتههرای
خود محدودۀ زمانی این فرهنگ را بین  4800ر5000
قم در نظر گرفت در حالی که وُیت و دایسون تروالی
آن را حوالی نیمۀ نخست هزارۀ پنجم قم دانسرتهانرد
] .[8,7اخیراً نیز از نهشتههای دالماییِ تپه قشرالق در
 │ 106سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

نزدیکررری بیجرررار تررراریخهرررای مطلرررق برررهروش
ترمولومینسانس ارا ه شده که تاریخ پیشرنهادی بررای
مرحلۀ دالما به دلی طوالنی بودن محدودۀ زمرانی آن
(بررین  500تررا  600سررال) قاب ر اعتنررا نیسررت ].[18
همچنین برای الیۀ  VIIIکولتپه منسوب بره سرنت
سفالی دالما نیز تاریخهای مطلقی ارا ه شده ولی بره-
دلی همخوانی نداشتن مجموعرهسرفال آن برا سرنت
دالمایی قاب پذیرش نیست .به این ترتی  ،تاریخهایی
که برای مرحلۀ دالما تاکنون پیشنهاد شده هری کردام
قاب اطمینان نیستند .نخسرتین تراریخهرای معتبرر از
بخشی از توالی فرهنگ یا مرحلرۀ دالمرا در زاگررس،
تاریخهای مطلق نادعلیبیگ است که در ادامه بحر
میشوند.
 .2-2سفال منقوشِتکرنگ دالمایی
مجموعۀ سفالیای که امروزه در ادبیات باستانشناسی
ایران به نام «سفال دالما» شناخته میشود ،نخسرتین
بررار طرری کرراوشهررای «پرررو ۀ حسرنلو»یِ دانشررگاه
پنسیلوانیا در تپه دالما در جنوب دریاچۀ ارومیه بهدست
آمد (شک  .)۱ایرن محوطره طری دو فصر  ۱958و
 ۱959توسگ چارلز برنی و یرک فصر  ۱96۱توسرگ
کایلر یانگ کاوش شد .از این کاوشها فقگ یانرگ در
مقالۀ کوتاهی به معرفی سفال منقوش دالما پرداخرت
] [1و کارُل هملین نیز بر اساس یادداشتهای میدانی
برنی و یانگ و نیز مجموعهسفالهای کراوش کره در
موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری میشد مقالهای کلی
منتشر کرد ].[2
یانگ در توصیف خود از سفال منقوش تکرنگ دالما،
رنگ خمیره و سطح آن را نخودی مای به صورتی با
پوشش کرمرنگ و رنگ سطح درونی را قرمز مای به
خرمایی روشن بیان میکنرد .رنرگ نقروش در طیرف
خرمایی روشن یا تیره اجرا شدهاند] .[1بهدلیر اینکره
این سفال ،خوب حرارت ندیرده و برهراحتری شکسرته
میشود .آنچه در سفال منقوش دالمرایی مهرم اسرت
شیوۀ نقشاندازی آن است .یانگ یکی از دستاوردهای
هنری سفالگران سنت سفالی دالما را تأکید بر ارتباط

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

دادن طرحها با زمینۀ روشن سفال ،یعنری القرای ا رر
نقش منفیِ نقوش برر روی زمینرۀ روشرن ،مریدانرد.
رابطۀ نقوش و زمینرۀ سرفال دو نروع الگروی نقشری

متفاوت را به بیننده القا میکنند .این نوآوری نره تنهرا
در استفادۀ نقش ،بلکه در روشهرای اجررای آن هرم
دیده میشود ].[1

شک  :۱موقعیت محوطههای کاوششدۀ فرهنگ دالما؛  .۱دالماتپه .2 ،الوین .3 ،باغی .4 ،نمشیر .5 ،غار کانیمیکا ی  .6 ،قشالق .7 ،سه-
گابی  .8 ،Bگودین .9 ،نادعلیبیگ (نقشهی مبنا.)Freeworldmap.net :

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.

هملین با مطالعرۀ  550تکرهسرفال از مجموعرۀ تپره-
دالما ،این سرفال را بیشرتر معرفری کررد ] .[2وی برر
این باور بود که سرفال منقروش ترکرنرگ گونرهای
از سفال سرادۀ ظریرف برا مقطرغ اغلر اکسریدشرده
اسررت کرره در برخرری مرروارد رنررگ سررفال برره خرراطر
حرارت زیاد ترا انردازهای شیشرهای شرده اسرت ].[2
وی بررا تقسرریمبنرردی نقررشمایررههررای هندسرری برره
چهررار گررروه اصررلیِ زیگرررای ،لرروزی ،مثلرر و
نوارهررای په رنِ مررورب ،طرررحهررای پیچیرردۀ سررفال

دالمررا را حاص ر ترکی ر و تکرررار ایررن شررک هررای
محرردودِ هندسرری مرریدانررد .نقرروش ،همررواره تررک
رنگاند و بیشرتر اوقرات بره سرطح بیرونری ظرر و
در مواردی ،سطح درونری ظررو ِ دهانرهبراز محردود
میشوند .ولی در بیشرتر مروارد سرطح درونری آنهرا
یا ساده یرا برا یرک «پوشرش گِلری» قرمرزِ ضرخیم
پوشررانده شررده اسررت .هملررین طیررف رنگرری نقررش-
مایههای تزیینی را متنوعترر مریدانرد و آنهرا را بره
رنگهای قرمرز مرات ترا ارغروانی و یرا قهروهای برر
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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روی زمینۀ روشنی ماننرد کررم مرات یرا سرفیدرنرگ
معرفی میکند ].[2
بررر اسرراس آنچرره کرره از بررسرری نقرروش مجموع رۀ
سررفالی تپررهدالمررا اسررتنباط مرریشررود شرراکلۀ اصررلی
نقشمایرههرای سرفال منقروش ترکیر و تکررار دو
نقررش زیگررزای و لرروزی اسررت و گرراه کنررار ایررن دو
نقش ،نقش مثلر نیرز برهکرار رفتره اسرت .الگروی
نقشی این نقوش ،ایجراد مثلر هرای وارونرۀ آویرزانِ
زیررر لبرره بررا جنراغهررای تودرتررو و ترکیر بررا دیگرر
نقشهرا ماننرد مثلر هرای وارونرۀ تروپُر و توخرالی،
ردیفهای افقری از لروزیهرای تودرترو یرا برههرم-
پیوسررته ،زیگررزایهررای چنررد دسررتهای ترروپر بررا
خطرروط مرروازی و یررا هاشرروری اسررت ] .[2نقرروش
دیگر شام ردیف لروزیهرا ،مثلر هرای وارونره یرا
نوارهررای پهرنِ ترروپرِ مایر یررا خطرروط چنددسررتهای
مای است (شرک  .)5-۱ :2بایرد توجره داشرت کره
نقررش لرروزی در سررفال تپررهدالمررا بررا کشرریدگی
عمودی اجرا شرده ،و ایرن برر خرال الگرویی اسرت
کرره در زاگرررس مرکررزی مرریبینرریم ]برررای نمونرره
ن.ک . [2 :از ویژگرریهررای نقشرری بررارز سررنت
سفالی تپرهدالمرا اجررای نقروش نرواری بسریار پهرن
است بهطوریکره گراه بیشرتر یرا حتری تمرام سرطح
سرررفال را در برررر مررریگیررررد ،ویژگررریای کررره در
مجموعههای دالمراییِ زاگررس مرکرزی کمترر دیرده
میشود (شک .)5-۱ :2
سررنت سررفال منقرروش تررکرنررگ دالمررا در زاگرررس
مرکررزی بررهدلی ر فراوانرری ،تنرروع نقرروش و انتشررار
دقیق مطالعات آنها بیشرتر بررای مرا شرناخته شرده
اسررت تررا مجموعررههررای سررفالی زاگرررس شررمالی/
جنرروب دریاچررۀ ارومیرره .مجموعررهسررفال دالمررا در
زاگرررس مرکررزی برررای نخسررتین بررار در شرررق آن،
یعنرری ترروالی کنگرراور ،از کرراوشهررای هیئررت مرروزۀ
اُنترراریو در تپررههررای گررودین (گمانررهی  )XYZو
سهگابی (تپرهی  )Bبرهدسرت آمرد .هرچنرد یانرگ و
لوین به عنروان کاوشرگرانِ ایرن محوطرههرا ،سرفال
دالمررایی را در زاگرررس مرکررزی برررای نخسررتین بررار
 │ 108سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

معرفرری و توصررریف کردنررد ،ولررری ایررن الیزابرررت
هنریکسررون بررود کرره بررا پررژوهشهررای متمرکررز و
نگاه یکپارچۀ خود ،دورۀ موسروم بره مرسوسرنگ را
در زاگرررس مرکررزی تعریررف و تعیررین هویررت کرررد
]برررای نمونرره .[9,4-6:همررانگونرره کرره اشرراره شررد
سررفال دالمررا در زاگرررس مرکررزی ،بررر خررال تپرره-
دالمررا (محوطررۀ نمونررۀ ایررن فرهنررگ یررا سررنت
سررفالی) ،دارای هفررت گونررۀ سررفالی اسررت :سررفال
سرراده یررا سررفال بررا پوشررش قرمررز ()Red Slip؛ .2
سررفال منقرروش تررکرنررگ؛  .3سررفال بررا تررزیین
فشرراری؛  .4منقرروش دورنررگ؛  .5سررفال رگررهدار
()Streaky؛  .6سررفال منقرروش نخررودی (2)BOB؛
 .7سررفال دالمررا ر عبیررد ( .3)DUPغیررر از توصرریف
دقیق ایرن گونرههرای سرفالی ،هنریکسرون کوشرید
پیرردایی و ناپدیدشرردن آنهررا را در ترروالیهررای مررورد
بررسرریاش ،یعنرری گمانررۀ  XYZگررودین و تپررۀ B
سررهگررابی ،تحلی ر کنررد .یانررگ  63الیرره در ترروالی
گمانررۀ  XYZگررودین شناسررایی و آنهررا را از برراال
به پایین شمارهگذاری کررد .نهشرتههرای مربروط بره
فرهنرگ دالمرا در ایرن گمانره شرام الیرههرای 63
(روی خاک بکرر) ترا  50اسرت .تروالی تپرۀ  Bسره-
گابی به  7الیه از باال بره پرایین شرمارهگرذاری شرد.
نهشتههرای دالمرایی در ایرن تپره ،محردود بره سره
الیۀ زیرین یعنری الیرههرای  7ترا  5برود ] .[4البتره
شایان اشاره است که کراوش در ایرن تپره بره خراک
بکر نرسید (شک .)۱
هنریکسررون بررا بررسرری دقیررق مجموعررۀ سررفالی
الیررههررای دالمرراییِ ترانشرۀ  XYZگررودین توانسررت
به تغییرات درونی این سرفال پری ببررد کره اهمیتری
گررراهشرررناختی داشرررت ] .[4وی سررره مرحلررره در
تحرروالت سررفالی نهشررتههررای دالمررایی ایررن گمانرره
تعریف و آنهرا را قردیم ،میانره و جدیرد نرامگرذاری
کرد که برهترتیر الیرههرای  63ترا  57 ،59ترا ،55
و  54تررا  50را شررام مرریشررد .وی اولررین نشررانه-
هررای پیرردایی سررفال منقرروش تررکرنررگ را در
«مرحلۀ قدیم» میدانرد کره در کنرار سرفال رگرهدار
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( ۱3تررا  28درصررد) ولرری بررا فراوانرری کمتررر از آن (3
تررا  ۱8درصررد) پدیرردار مرریشررود .نقرروش اولی رۀ آن
معموالً نقشهای خطری اسرت کره از نظرر ظراهری
بسرریار شرربیه برره سررفال رگررهدارِ دالمررایی اسررت .در
«مرحل رۀ میانرره» سررفال منقرروش تقریب راً بررا همرران
فراوانرری ( 6تررا  2۱درصررد) ادامرره مررییابررد و نقرروش
خطی به نقشمایههرای کالسریکتررِ هندسریِ تروپُر
تغییر یافته اسرت .در اواخرر ایرن مرحلره نشرانههرای
پیدایی سرفال برا نقرشِ فشراریِ دالمرایی برا  4ترا 9
درصد پدیردار مریشرود .شاخصرۀ «مرحلرۀ جدیرد»،
افررزایش مشررخص سررفال نقررش فشرراریِ دالمررایی و
کم شردن تردریجی درصرد فراوانریِ سرفال منقروش
کالسرریک دالمررایی و ناپدیررد شرردن ترردریجی آن در
پایرران ایررن مرحلرره اسررت ] .[4هنریکسررون دربررارۀ
تحوالت سرفالی نهشرتههرای دالمرایی تپرۀ  Bسره-
گابی نکتۀ خاصی نردارد و فقرگ اشراره مریکنرد کره
شررواهد روشررنی از آن مرحلررههررای سررهگانررهای کرره
در گمان رۀ  XYZگررودین مشرراهده شرردند ،در اینجررا
دیده نمیشود .وی میگوید برهنظرر مریرسرد سرفال
منقوش و سفال برا نقرش فشراری در سراسرر تروالی
کاوششدۀ تپرۀ  Bحضرور دارنرد و ایرن شراید بردین
معنی باشد که الیههرای دالمرا در سرهگرابی مربروط
بره مراحر میرانی و مترأخر اسرتقرار دالمرایی باشرند
].[4
یانگ و لروین سرفال منقروش ترکرنرگ دالمرایی را
اساسراً گونررهای از سررفال سرراده مرریداننررد ] ،[3ولرری
هنریکسرررون آن را از لحرررای ویژگررری ظررراهری و
تکنیکرری شرربیه سررفال دورنررگ معرفرری مرریکنررد و
بهدلی فراوانری مرواد گیراهی ،در دسرتۀ سرفالهرای
پرروک دالمررایی قرررار داده اسررت ] .[4,6در بیشررتر
مرروارد ،نقررش فقررگ بررر سررطح بیرونرری و بررهصررورت
پُرکار اجررا شرده و نقرشکرردن هرر دو سرطح ،بره-
ندرت دیده مریشرود .رنرگ نقرش اغلر ضرخیم و
بهواقغ ،برجستهترر از سرطح سرفال اسرت کره یکری
از ویژگرریهررای شناسررایی سررفال منقرروش دالمررا در
زاگرس مرکزی است .نقوش برهرنرگ قهروهای پرر-

رنگ ،قرمز و بنفش برر سرطحِ پرداخرتنشردۀ ظرر
یا بر روی پوشرش کررمرنرگ ،قرمرز تیرره و گراهی
بنفش اعمال شده است ].[3,21,8
 .3- 2مقایسۀ سفال منقوش تکرنگ دالماا
در حااو ۀ دریاچاۀ ارومیااه و تااوالی کنگاااور
(شرق اگرس مرکزی)
از بررسی نقوش مجموعهسفالهای دالماییِ گودین و
سهگابی میتوان پی برد که اصلیترین عناصر نقشری
عبارتاند از لوزی ،زیگزای و مثل  .متداولترینِ ایرن
نقشها ،ترکیر نقرش لروزی و زیگرزای اسرت کره
هنریکسون نیز  60درصد نقوش این مجموعههرا را از
ترکی این دو نقش میداند ] .[4الگوی تزیینی کلری
در توالی کنگاور شبیه سبک متداول در مجموعۀ تپه-
دالما است یعنی ایجاد مثل های آویزان در زیر لبه برا
استفاده از نقش زیگزای و ترکی آن با سایر نقشهرا
مانند لوزی ،زیگزایهای چند دسرتهای و مثلر  .امرا
آنچه این مجموعه را از سنت منقوش تپهدالما متمرایز
میکند تنوع در جزییات نقش و اجرای آن است ،مانند
لوزیهایی با کشریدگی افقری ،تأکیرد برر قراببنردی
نقوش با ترسیم لروزیهرای تودرترو و یرا چهارگانره،
تقسیمبندی داخلی نقروش برا تکنیرک نقرش منفری،
ایجاد نقشِ لوزی با خطوط متقراطغ در محر تالقری
زیگزایهای چنددستهای ،ترسیم و ایجاد انواع مثلر
با نقش مثبت و منفی ،اسرتفاده از نقرش هاشرورهای
موازیهم و نقش مثل و لوزیِ منفی بهعنوان نقوش
زمینهای یا پرکنندۀ فضای درونی نقروش اصرلی ،کره
اینهرا همره از نروآوریهرای سرنت سرفالی دالمرای
زاگرس مرکزی اسرت کره در سرنت دالمرای جنروب
دریاچۀ ارومیه دیده نمیشود (شک 9-۱۱ :2؛ شرک
۱9-24 ،7-۱2 :4؛ شرررررک  .)3۱-36 ،22-۱5 :6از
نقشهای کمیراب سرفال منقروش دالمرا در زاگررس
مرکزی میتوان به نقش نردبانی افقی ،نقش جنراغی
افقی و نقش شطرنجی اشاره کرد ].[4
هرچند عناصر اصرلی نقشری ،ماننرد لروزی ،مثلر و
زیگزای ،در مجموعههای سفالی دالمرایی در حوضرۀ
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دریاچۀ ارومیه و تروالی کنگراور یکسران اسرت ،ولری
مجموعهنقوش سفالهای زاگررس مرکرزی برهدلیر
ترکی عناصر نقشیِ مختلف و تکرارِ جزییرات نقرش،
دارای گوناگونی بسیار چشمگیرتری از مجموعهسفال-
های حوضۀ دریاچهی ارومیره اسرت .اجررای ظریرف
نقوش و پرداختن به جزییات نقروش اصرلی و نقروش
زمینهای از شاخصههای دیگر سرنت سرفالی دالمرای
زاگرس مرکزی است .آنچه در این مجموعه میتروان
دید تقارن و تناس بین نقوش و حتی در پسزمینره-
های نقوش است که سفال منقوش زاگرس مرکزی را
پرکارتر از سفال تپهدالما نشان میدهرد .در مجموعرۀ
زاگرس مرکزی تأکید هم بر نقروش اصرلی و هرم در
پسزمینهی آنها است و بههمرین دلیر پرسزمینرۀ
روشن سفال هماهنگ با نقش اصرلی اسرت و کمترر
بدون نقش دیده شده است .یکی از این نروآوریهرا و
معیارهای تشخیص سفال منقروش زاگررس مرکرزی
استفاده از هاشرورهای مروازیِ کوتراه و نقرش منفری
لوزیها و مثل های بسیار ریز به عنروان پرسزمینرۀ
نقشی است که در مجموعۀ حوزۀ دریاچه ارومیه دیرده
نشرده اسرت (شرک ۱5-۱9 :2؛ شرک  ۱۱-۱2 :4و

 .)2۱-24همچنین ،یکی دیگر از شاخصههرای مهرم
سفال منقوش دالمرای زاگررس مرکرزی ،برجسرته و
ضخیم بودن رنرگ نقروش اسرت ،ویژگریای کره در
مجموعۀ سفالی حوضۀ جنروب دریاچرۀ ارومیره دیرده
نمیشود.
از نظر رنگ پوشش سطح سرفال ،تفراوت مشخصری
بین سفال منقوش تکرنرگ دالمرا در حروزۀ دریاچرۀ
ارومیه و توالی کنگاور ،یعنی شررق زاگررس مرکرزی،
دیده میشود .در حوزۀ دریاچرۀ ارومیره پوشرش گِلری
بیرونی به رنگ کِرِم مات یا سفید و سطح درونی بره-
رنگ قرمرز اسرت؛ درحرالیکره در زاگررس مرکرزی،
پوشش بیرونی در طیفهرایی از قرمرز ترا نخرودی و
بنفش است ولی پوشرش درونری ربرگ مسرتقیمی بره
پوشش بیرونی ظر دارد ،بردین معنری کره اگرر برر
سطح بیرونی ،نقش مستقیماً روی خمیرۀ ظر اعمال
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
رویی در طیفی از قرمرز ترا قهروهای دیرده مریشرود
].[3,8,20

شک  :2سفال منقوش تکرنگ دالماتپه] ، [2الوین ] ،[12سهگابی  Bر گودین ].[3,4
Fig. 2: Dalma Monochrome ceramic from Dalma Tappeh, Lavin, Seh Gabi B-Godin.
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 .2-4محوطههای فرهنگ دالما در اگرس
مرکزی و

اگرس شمالی/جنوب دریاچۀ

ارومیه
مطالعات مربوط به فرهنگ دالما پس از شناسایی آن
در زاگرس مرکزی و شمالی توسگ هیئتهای خارجی
تا حدود دو دهۀ پیش متوقف بود .از حوالی حدود دو
دهۀ پیش پژوهشهای میدانی پراکنده و کوتاهمدتی
در محوطههای مربوط به این فرهنگ در این مناطق
انجام شده است .بیشتر این پژوهشها یا منتشر نشده
یا اگر بهصورت مقدماتی منتشر شده ،اطالعات آنها
دارای وضوح و کیفیتِ الزم برای درک تحوالت
درونی محوطهها نیست .بنابراین باید با احتیاط به این
مجموعهها نگریست .به هرحال در بخش ذی به
بررسی کلی مجموعههای سفالی حاص از کاوش
طی این دو دهه میپردازیم.
 .2-4-۱تپهالوین :تپۀ الوین ،تپهای چنددورهای
در  4کیلومتری شرق پیرانشهر است که در سال
 ۱388گمانهزنی شد (شک  .)۱در این محوطه ،دو
گمانه ( Aو  )Bتا خاک بکر کاوش و توالی آنها به 7
الیه از باال به پایین تقسیم شد؛ الیههای  VIIتا III
دربرگیرندۀ فرهنگ دالما است ] .[12سفال منقوش
تکرنگ الوین ،دارای خمیرهای بهرنگ صورتی تا
نخودی مای به نارنجی است .نقوش هندسی محدود
به سطح بیرونی ظر و به رنگ سیاه ،قرمز و قهوه-
ای بر روی زمینۀ قرمز یا کرم اجرا شده است .شک
رای ظرو  ،جامهای پایهدار ،انواع کاسهها و دیگچه-
ها است ].[22
بررسی نقوش مجموعۀ الوین ،نشان میدهد که
بنیان اصلی نقوش الوین دو نقشمایۀ زیگزای و
لوزی است که یا به تنهایی یا در ترکی با هم تکرار
شدهاند (شک  .) ۱0-6 :2الگوی نقشی سفال الوین،
از همان الگوی آشنای سنت دالمایی پیروی میکند،
یعنی زیگزایهای منفردِ پهن یا دستههای زیگزای
زیر لبه که سب ایجاد نقش شاخص مثل های وارونه
میشود .آنچه در این مجموعه دیده میشود تأکید بر

دو نقش لوزی و زیگزای با استفاده از نوارهای پهن
رنگی است؛ نقوش ،نسبتاً پهن اجرا شدهاند بهطوری-
که این دو نقش تمام سطح سفال را در بر میگیرند.
نقوش سفال الوین همانگونه که انتظار میرود
بیشترین اشتراکات با سنت حوزۀ دریاچۀ ارومیه دارد تا
توالی کنگاور (شک  .)۱0-۱ :2عالوه بر اشتراکات
نقشی بین تپه الوین و تپهدالما ،شیوۀ اجرای نقوش
اصلی و پرداختن به جزییات آنها نیز کامالً با یکدیگر
تطابق دارند .بارزترین این اشترکات استفاده از نقوش
پهن و تکنیک نقشاندازیِ منفی و تأکید بر نقوش
توپر است .تنوع نقشی در این مجموعه دیده نمیشود
و نقوش محدود به دو نقش زیگزای یا لوزی است .از
نوآوری تکنیکی الوین مانند تپهدالما قاببندی نقوش
با نقش منفی است (شک  .)۱0-3 :2گفتنی است
وجود سفال قرمز منقوش و رنگ سیاهِ نقوش از دیگر
تفاوتهای درون ناحیهای این محوطه است که در
تپهدالما دیده نشده است.
 .2-4-2تپهباغی :این محوطه در  5کیلومتری
جنوبشرق سردشت است که در سال  ۱394در
چارچوب برنامههای نجاتبخشی کاوش شد (شک
 .[13] )۱متأسفانه بهدلی عدم انتشار اطالعات آن،
بهجز یک مقالۀ کوتاه ،آگاهی چندانی از سنت سفالی
این محوطه نداریم .بر اساس تصویر ارا هشده از یک
تکهسفال منقوش ،نقش آن از ترکی دو نقش مثل
و لوزی است ] .[13از اینرو ،نمیتوان چندان در مورد
این مجموعۀ سفالی اظهارنظر کرد ولی بر اساس
شواهدی مانند نقوش پهن و استفاده از تکنیک نقش
گ
منفی ،با احتیاط شاید بتوان سفال منقوش تکرن ِ
باغی را با مجموعۀ دالمایی الوین و تپهدالما در یک
ردیف قرار داد (شک .)۱0 ،5 :2
 .2-4-3تپۀ نمشیر :تپۀ نمشیر ،محوطۀ
چنددورهای در  33کیلومتری غرب بانه از محوطههای
بینابینی است که بهدلی موقعیت خاص آن در بین دو
منطقۀ فرهنگیِ زاگرس شمالی و مرکزی شاید بتوان
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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مؤلفههایی از هر دو منطقه را در سنت سفالی آن
جستجو کرد (شک  .)۱در این تپه از شش گمانۀ
ایجادشده ،دو گمانۀ  Aو  Bبهمنظور الیهنگاری
کاوش شد و تنها گمانۀ  Bدر عمق  445سانتیمتری
به خاک بکر رسید .قدیمیترین نهشتههای فرهنگی
هر دو گمانه (الیۀ  )Vبه فرهنگ یا سنت سفالی دالما
و الیۀ  IVبه سنت سفالی سهگابی نسبت داده شده
است ] .[14خمیرۀ سفال منقوش دالمای نمشیر،
نخودی و قهوهای با نقوش قرمز ( )%83و سیاه
( )۱7%بر روی پوشش رقیق گلی کرم ر نخودی است
] .[14اصلیترین نقشمایههای نمشیر دو نقش
کالسیک دالمایی یعنی زیگزای و لوزی است .نقش
زیگزایِ این مجموعه بهصورت نوارهای پهنِ توپر در

زیر لبه است و مثل های شاخص دالمایی یعنی
مثل های آویزان یا وارونه را ایجاد کرده است (شک
 .)۱ :4نقوش پهن ،زیگزایهای چندتایی ،لوزیهای
عمودی نشانگر اشترکات نقشیِ نمشیر با سنت
دالماییِ جنوب دریاچۀ ارومیه است (شک  .)6-۱ :4از
سوی دیگر تقسیمبندی داخلی نقش اصلی با عناصر
نقشی منفی و ردیفهای نقش مثلثی از شاخصههای
سنت کالسیک دالمای زاگرس مرکزی است که در
نمشیر قاب شناسایی هستند (شک  ۱2 ،۱0-7 :4و
 .)۱9نوارهای سرتاسریِ پهن از دیگر اشترکات نقشیِ
نمشیر با دو مرکز سنت دالمایی یعنی جنوب دریاچۀ
ارومیه و زاگرس مرکزی است (شک .)6-3 :4

شک  :3سفال منقوش نمشیر ] ،[14الوین ] ،[12:4دالماتپه ] ،[2: 6-5سهگابی Bر گودین ] ،[4نادعلیبیگ.
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).

هرچند کاوشگر ،الیۀ  IVرا به دورۀ سهگرابی نسربت
داده ،اما بهنظر میرسد مجموعرۀ سرفالی ایرن الیره،
بیشتر به سنت سفالی دالما نزدیک باشد تا سرهگرابی.
برخی از سفالهای منقوشِ این الیره از نظرر نقرش-
مایههای لوزی و زیگزای و نحوۀ اجرای آنها ،نقوش
نواری پهن و همچنین شک ظرو (کاسه برا دیروارۀ
 │ 112سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

اندکی محدب و نیز ظرو دهانهباز کمعمرق) بیشرتر
شبیه سفالهای دالمایی زاگرس مرکزی است تا سه-
گابی ] .[14عالوه بر این ،در این الیه ،شاخصرههرای
دیگر سنت سفال دالمایی مانند دیگچههای ساده یا با
نقش فشاری و کاسههای دالمایی به چشم مریخرورد
] .[14دلی دیگر بررای انتسراب الیرۀ  IVبره سرنت
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سفالی دالما وجود سفالهای نخودی منقوش ()BOB
است که شباهت بسیار نزدیکی به نمونههای زاگررس
مرکزی به ویژه نادعلیبیگ دارند (شک ،۱7 -۱4 :4
.)2۱-24
 .2-4-4غار کانیمیکائیل :کانی میکا ی در 2
کیلومتری شمال غار کرفتو در استان کردستان قرار
دارد ] .[11این غار از معدود محوطههای دالمایی است
که در ارتفاع باالتر از  2۱00متری و در انتهای یک
دشت کوچک با چشمانداز ِتپه ماهوری واقغ شده
است ] .[10قدیمیترین نهشتههای کاوششده ،دارای
سفال فرهنگ دالما است (شک  .)۱در این مجموعه،
تنها یک نمونه سفال منقوش تکرنگ دالمایی با
نوارهای ضخیم مای موازی بهرنگ قرمز تیره با

زمینۀ نارنجی بهدست آمده است .بهدلی کم بودن
این گونۀ سفالی نمیتوان چندان اظهارنظر کرد ].[11
 .2-4-5تپۀ چنددورهای قشرالق در جنروب بیجرار
واقغ شده و طی سه فص کاوش نجراتبخشری شرد
(شک  .)۱مجموعۀ کالسیک سفال دالمرایی قشرالق
از دو گمان رۀ  T.D.VIو  T.T.A.VIب ره دسررت آمررد.
توالی گمانۀ  T.D.VIبه پن «طبقه» از باال به پایین
نامگذاری شده؛ «طبقرهی  »Vپرایینتررین «طبقره»
است که خود به چهار زیرمرحلۀ  Aترا  ،Dاز براال بره
پایین ،تقسیم شده اسرت .سرفال منقروشِ دالمرایی از
زیرمرحلۀ  Cگرزارش شرده اسرت ] .[23خمیررۀ ایرن
سفال ،نخودی و در دو پوشش قرمز تا قهوهای تیره یا
نخودی است .سطح بیرونی و گاه درونی آن با نقروش
منحصراً هندسی در دو رنگ کرم یا قرمز تزیین شده-
اند ].[23-24

شک  :4سفال منقوش تکرنگ قشالق ] ،[23سهگابی -Bگودین ][4

Fig. 4: Painted Monochrome ceramic of Ghshlagh and Nad Ali Beig

بر اساس آنچه که از مجموعۀ سفال منقوش دالمرایی
قشالق استنباط میشود ،محور اصلی نقشمایرههرای
این محوطه سه نقش اصلی لوزی ،زیگرزای و مثلر
است .بهنظر میرسد که پرکاربردترین نقوش قشرالق
به مانندِ زاگررس مرکرزی ترکیر دو نقرش لروزی و

زیگررزای اسررت (شررک  .)6الگرروی نقررش در ایررن
مجموعه نیز از سنت کالسیک دالمایی تبعیت میکند،
یعنرری ترسرریم نقررش زیگررزای و ایجرراد مثل ر هررای
معکوسِ آویزان .ولی در اجرای جزییات نقش ،تفاوت-
ها و شباهتهای درونی میتوان دید .نقش لروزی برا
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کشیدگی افقی ،لوزیهایِ افقیِ تودرتو یا لروزیهرای
چهارگانۀ قاببندیشده ،استفاده از نقش منفی مثلر
یا لوزی به عنوان نقش زمینهای ،شک های متنروع از
نقوش مثلثی و تقسیمبندی داخلری نقروش اصرلی برا
تکنیک منفی از شاخصههای سرنت دالمرای زاگررس
مرکزی است که در قشالق مریتروان مشراهده کررد
(شک .)24-4 :6
این گمان میرفت که با توجه به واقغ شردن قشرالق
بررین دو ناحی رۀ فرهنگرری دریاچ رۀ ارومیرره و زاگرررس
مرکررزی ،خصیصررههررایی از هررر دو ناحیرره در مررواد
فرهنگرری آن دیررده شررود ولرری بررا تحلی ر و بررسرری
مجموعۀ سفالی منقوش آن ،این نکته آشکار میشرود
که این محوطه بیشتر با زاگرس مرکرزی بررهمکنش
داشته است تا با دریاچۀ ارومیره .برا وجرود اشرتراکات
نقشهای سفال قشالق با جنوب دریاچۀ ارومیه ،ایرن
مجموعه در چگونگی ترکی  ،تکررار نقروش اصرلی و
اجرای آن بیشتر قاب قیاس با زاگرس مرکزی اسرت.
اجرای ظریف نقوش ،پرداختن بره جزییرات بیشرتر در
نقوش اصلی و نقوشِ زمینهای ،پرکرار برودن آنهرا و
برجسررتگی رنررگ نقرروش از شررباهتهررای تکنیکرری
قشالق با معیارهای سرنت دالمرای زاگررس مرکرزی
است .همچنین پوشش سفال منقوش قشرالق ماننرد
مجموعۀ زاگرس مرکزی به دو رنگ قرمز و نخرودی
است با این تفراوت کره در مجموعرۀ قشرالق ،رنرگ
غال قرمز مای به قهوهای یا قهوهای است .با توجره
به همخوانی مجموعرۀ منقروش دالمرایی قشرالق برا
زاگرس مرکزی میتوان جایگاه گاهشرناختی آن را برا
توالی کنگاور تا حدودی روشنتر کرد .با توجه به نبود
سفال اولیۀ منقوش خطیِ دالمایی ،فراوانی نقشمایه-
های هندسیِ توپُر و کم بودن سفال با نقش فشراری،
جایگاه گاهشناختی سفال منقوش قشالق را باید هرم-
زمان با اواخر «مرحلۀ میانۀ» هنریکسون و الیههرای
 7-5سهگابی  Bدانست.
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 .3نادعلیبیگ
تپۀ نادعلیبیگ در  ۱8کیلومتری جنروبغربری شرهر
سنقر و  94کیلومتری شمالشرقی کرمانشاه در دشت
میانکوهی سنقر واقغ شرده اسرت (شرک  .)۱انردازۀ
واقعرری نررادعلیبیررگ بررهدلیر قرارگیررری در زمررین-
کشاورزی و خاکبردارهای متوالی از آن چندان روشن
نیست .برجستگی اصلی کوتاه محوطه دارای مساحتی
حدود فقگ  ۱00مترمربغ است ،ولی پراکنردگی سرفال
در محدودهای به مساحت حدود  ۱20×۱80متر دیرده
میشود ،یعنی کمی بیشتر از دو هکتار .هد اصلی از
کراوش محوطرۀ ترکدورهایِ نررادعلیبیرگ در قالر
برنامههایِ نجاتبخشری ،عرالوه برر برهدسرتآوردن
حررداکثر اطالعررات ،ترراریخگررذاری نسرربی و مطلررق
مجموعۀ مواد فرهنگی و تعیرین جایگراه گراهشناسری
مطلقِ آن در بستر منطقهای بود .بههمین منظور طری
دو فص در سالهای  ۱395و  ۱396سه ترانشه و دو
گمانه در بخشهای مختلف محوطره ایجراد شرد .در
فص  ۱395ترانشههای  Iو  IIو گمانرههرای  Aو B
ایجاد شد و در فص  ۱396فقگ ترانشۀ  .IIIترانشره-
های  Iو  IIبه ابعاد  5×5متر در بخشهای شررقی و
شمالی ،و ترانشرۀ  IIIبرهابعراد  ۱0×8مترر در بخرش
جنوبی تپه با هد دستیابی به فضاهای معماری و دو
گمانۀ پلکانی  Aو  Bبه ابعاد  3×2و  3×5متر با هد
الیهنگاری و شناخت توالی فرهنگری محوطره ایجراد
شد (شک  .)5از آنجا که بیشترین اطالعات بهدست-
آمده از ترانشۀ  IIIاست ،در اینجا فقرگ بره آن مری-
پردازیم ]برای اطالعات بیشتر بنگرید به.[20:
کاوش ترانشۀ  IIIاز سطحِ تپه ترا عمرق برین  ۱60و
 ۱75سانتیمتری به ابعاد اولیۀ ترانشه ادامه یافت و دو
مرحلۀ اصلی معماری در آن پدیدار شد (مرحلرۀ  IIدر
باال و مرحلۀ  Iدر پایین) .پس از آن به دلیر کمبرود
وقت و حفظ بقایای معمراریِ آشکارشرده ،کراوش در
گمانهای کوچک بره انردازۀ  ۱/5×۱/5مترر در گوشرۀ
جنوبشرقی ترانشه از کف مرحلۀ  Iتا خاک بکرر کره
در عمق  2/75متری آشکار شد ،ادامره یافرت .تروالی
این ترانشه به  ۱23کانتکست از باال به پایین تقسریم
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شد .بدین ترتی  ،توالی کلی ترانشۀ  IIIعبارت اسرت
از دو مرحله معماری که از سطح تا عمق  ۱/75متری
را شام میشود بهاضافۀ نهشتههای کراوششرده در
گمانۀ پیشرو به عمرق  ۱مترر .گفتنری اسرت برین دو
مرحلۀ معماری نادعلیبیگ یک انباشت آواری حردود
 50سانتیمتر مشاهده شد که به احتمال زیراد بقایرای

آوار مربوط به مرحلۀ زیرین (مرحلۀ  )Iاست .آنچره در
توالی ترانشرۀ  IIIقابر مشراهده اسرت ،هرمخروانی
مجموعۀ سفال با دو مرحلۀ معماری است .بدین معنی
کرره تغییرررات جز رری البترره مهررم در نرروع ،پیرردایی و
ناپدیدشدن برخری گونرههرای سرفالی در تروالی ایرن
ترانشه مشاهده میشود ].[20

شک  :5موقعیت محوطۀ ناعلیبیگ در زاگرس مرکزی و نسبت به محوطههای همزمان (باال ،چپ)؛ تصویر هوایی نادعلیبیگ و چشمانداز
اطرا آن (باال ،سمت راست)؛ تصویر هوایی ترانشههای  II ،Iو گمانهی ( Bپایین ،چپ) ،تصویر هوایی ترانشهی ( IIIپایین ،سمت راست).
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).

.3-۱گاهنگاری مطلق کربن  ۱4به روش
طیفسنج

جرمی

شتابدهنده

()AMS

محوطۀ نادعلیبیگ
هفت نمونه تاریخ مطلق از دو مرحلۀ معماریِ ترانشرۀ
 IIIموجود است (جدول  .)۱این نمونهها از عمرق 50
تا عمق  ۱72سانتیمتری برداشت شده است .از حدود
 ۱00سانتیمتر پرایینیِ تروالی کراوششرده در گمانرۀ
پیشرو تاریخ مطلقی در دسرت نیسرت .روش نمونره-
برداری بدین ترتی بود که در هنگام کراوش پرس از

آشکار شدن نمونههای زغال چوب برای جلروگیری از
آلوده نشدن آنها ،نمونههرا ،پرس از برت موقعیرت
مکانی دقیق ،به وسریلۀ کمچره بردون تمراس دسرت
درون پوششهای آلومینیومی گذاشته شرد .نمونرههرا
برای انجام آزمایش کربن  ۱4به آزمایشرگاه سرالیابی
دانشگاه توکیو فرستاده شد .نمونههای سالیابی مطلرق
مورد پژوهش ،با روش طیفسن جرمی شتابدهنرده
یا  AMSانجام گرفته است .غلظت کربن در طیرف-
سن جرمی شتابدهنده با مقایسه غلظت کرربن ،۱2
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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 ۱3و نیز تعداد کربن۱4هایی که از نمونرههرای مرورد
آزمایش بهدست میآید ،مشخص شرد .سرپس تراریخ
رادیوکربن بره وسریلۀ کرربن  ۱3اصرالح و براسراس
نسبت آن به کربن  ۱2با شتابدهنده انردازهگیرری و
محاسبه شد .برای کالیبراسیون نمونههرا از نررمافرزار
 OxCal4.2استفاده شده است .در مجمروع ،تراریخ-
های بهدستآمده با الیرهبنردی محوطره هرمخروانی
خوبی دارد ،یعنی تاریخها از پایین به باال ،از قدیم بره
جدید هستند .از نظر بسترهایی که نمونههرا برداشرت
شدهاند ،این مجموعۀ هفرتترایی شرام سره نمونره
مربوط به مرحلۀ  ،Iدو نمونه مربوط به انباشرت آواریِ
مرحلۀ  Iو دو نمونه مربوط بره مرحلرۀ  IIهسرتند .در
توالی این هفت نمونه ،هی فاصلۀ زمانی یرا گسسرت
معنیداری دیده نمیشود ،یعنی اینکه حد هر یرک برا
نمونۀ قب و بعد از خود همپوشانی زمانیِ روشنی دارد
که نشان میدهرد اسرتقرار در ایرن محوطره برهطرور
پیوسته بوده است .نکتۀ قاب توجه ،این است که ایرن
تقسیمبندی سهتاییِ مبتنی بر بسرتر کراوش برا برازۀ
زمانیِ آنها نیز هرمخروانی دارد و ترا انردازهای قابر
تفکیک است (جدول  .)۱بدین ترتی که تاریخ مرحلۀ
 Iمعماری را میتوان برهطرورکلی از  4960ترا 48۱0
قم ،الی رۀ انباشررت آواری را از  4900تررا  4750قم و

مرحل رۀ  IIرا از  4800تررا  4730قم .در نظررر گرفررت
(جدول  .)۱از طر دیگر ،چرون تراریخهرای موجرود
فقگ  ۱20سانتیمتر از توالی  2/75متری ترانشرۀ III
را پوشش میدهد میتوان برای یک متر نهشتۀ گمانۀ
پیشرو که تاریخ مطلقری از آن وجرود نردارد ،تراریخی
تقریبی پیشنهاد کرد .به این ترتی  ،چون هفت تاریخ
مطلق در یک توالی  ۱20سانتیمتری یرک محردودۀ
 250ساله را پوشش میدهد ،میتوان با همین تناس
برای یک مترر نهشرتههرای گمانرۀ پیشررو براسراس
تاریخهرای مطلرق موجرود دسرتکرم  ۱00سرال بره
قدیمیترین تاریخ مطلرق نرادعلیبیرگ اضرافه کررد،
یعنی آغاز استقرار در نادعلیبیگ را سدۀ پایانی هرزارۀ
ششم قم در نظر گرفت .به این ترتیر  ،تراریخ آغراز
استقرار در نادعلیبیگ را میتوان از حردود  5050ترا
 5۱00ق.م و پایرران آن را حرردود  4700ق.م در نظررر
گرفت ] .[20وجود تراریخهرای مطلرق نرادعلیبیرگ
همراه با دو مرحلۀ معماری آن که همخوانی نزدیکری
نیز با مجموعۀ سرفالی آن دارد ،سرب مریشرود کره
نادعلیبیگ اهمیت زیادی در روشنتر کردن تحوالت
فرهنگی دورۀ دالما ،بهویژه مجموعۀ سفالی آن ،داشته
باشد.

جدول  .۱تاریخهای رادیوکربن ( )AMSتوالی ترانشهی  IIIتپه نادعلیبیگ
Table 1. Absolutes dates of the Trench III sequence of Nadali Beig
Calibrated
Date BC, 2
Sigma,
)(95.4%
4832 – 4714

Calibrated Date
BC,
)1 Sigma, (68.2%

Conventional
Date
BP

4791 – 4726

5898 ± 26 BP

4837 – 4721

4799 – 4728

5909 ± 26 BP

4895 – 4726

4843 – 4780

5935 ± 25 BP

4893 – 4725

4842 – 4771

5932 ± 26 BP

4951 – 4799

4932 – 4844

5996 ± 25 BP

4986 – 4834

4939 – 4848

6009 ± 26 BP

4946 – 4799

4932 – 4842

5993 ± 25 BP
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Depth

Phase

Provenance

Lab No.

45

Phase II

88

Phase II

98
142

Debris
phase I
Debris
phase I
Phase I

157

Phase I

172

Phase I

Context
3016
Context
3043
Context
3052
Context
3081
Context
3091
Context
3093
Context
3108

TKA19192
TKA19193
TKA19194
TKA19195
TKA19196
TKA19197
TKA19198
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 .3-2مجموعۀ سفالی نادعلیبیگ
از دو فص کاوش نادعلیبیگ  20۱07تکهسفال بره-
دست آمد؛ این مجموعۀ سفالی تماماً مربوط به مرحلۀ
فرهنگی دالما است .مجموعۀ سرفالی نرادعلیبیرگ از
نظر گونههای سفالی ،تمام گونههای کالسیک سرنت
سفالی دالما در توالی گودین/سهگابی (کنگراور) را دارا
است .۱ :سفال ساده؛  .2سفال منقوش ترکرنرگ؛ .3
سفال با تزیین فشاری؛  .4سفال منقوش دو رنرگ؛ .5
سفال رگهدار؛  .6سرفال منقروش نخرودی؛  .7سرفال
دالما ر عبید.
یکرری از گونررههررای شرراخص مجموعررۀ سررفالی
نررادعلیبیررگ ،سررفال منقرروش تررکرنررگ دالمررا
( )Dalma Monochromeاسرررت .ایرررن گونرررۀ
سفالی ،که موضوع اصرلی بحر ایرن نوشرته اسرت،
حرردود  9.6درصررد ک ر مجموع رۀ سررفالی نررادعلی-
بیگ را تشرکی مریدهرد ،یعنری حردود  ۱932عردد
از ک مجموعره را .خمیررۀ ایرن سرفال در دو طیرف
نخودیِ روشن ر قهوهای یرا قرمرز روشرن ر آجرری
دیده میشود .نقش برر سرطحِ پرداخرتنشردۀ ظرر
یا برر روی پوششری در طیفری از نخرودی مایر بره
کرم تا قهوهای روشرن و گراه قرمرزِ تیررۀ مایر بره
بنفش اجررا مریشرد .سرطح درونری سرفال ،همیشره
دارای پوشررش گلرری نخررودی روشررن یررا کِ ررِم و در
مواردی دارای دو پوشرش گلری کررم و قرمرز اسرت؛
این سربک اخیررِ پوشرشدهری یکری از سربکهرای
رایرر در سررنت سررفال دالمررایی زاگرررس مرکررزی
است] . [3رنرگ نقروش ،ضرخیم و برجسرته و اغلر
از قهرروهای پررررنررگ تررا قرمررز و گرراهی نیررز سرریاه
اسررت .در بیشررتر مرروارد ،نقرروش بررر سررطح بیرونرری
اجرا شده ولی گاهی نیرز برر هرر دو سرطح یرا فقرگ
بر سطح درونی دیرده مریشرود .رایر تررین شرک -
هرررای سرررفال منقررروش دالمرررایی نرررادعلیبیرررگ،
دیگچههرای کرروی ،کاسرههرای دهانرهبراز ،کاسره-
های عمیق ،پیالرههرای کرروی و ظررو کرمعمرق
مانند بشقابها هستند ].[20

مجموعهسفال منقوش تکرنگ نادعلیبیگ بر اساس
نوع نقش به دو گونه قاب تفکیک هستند :الف .سفال
با نقوش خطی؛ ب .سفال با نقروش پیچیردۀ هندسری
مانند زیگزای ،لوزی و مثل  .این دو گونه برر اسراس
پیدایی آنها در توالی ترانشۀ  IIIسب تقسریمبنردی
این مجموعهسفال به دو مرحله «متقدم» و «مترأخر»
میشوند .شایان اشاره است که این تقسیمبندی برا دو
مرحلۀ معماری نرادعلیبیرگ یعنری مرحلرۀ  Iو  IIو
الیۀ انباشتِ آواری همخوانی دارد.
سفال با نقوش خطی ،گونۀ قدیمی منقوش تکرنگ
دالمایی است که در الیههای اولیۀ نادعلیبیرگ دیرده
شده ،یعنی در گمانۀ پیشرو و نیز در مرحلرۀ  .Iاولرین
نشانههای پیردایی ایرن گونرۀ منقروش از کانتکسرت
 ،3۱22یعنی اولین الیه روی خاک بکر ،در کنار سفال
رگهدار (استریکی) است که بیشرترین فراوانری آن در
کف مرحلۀ  Iمعماری دیده میشود .در الیرۀ انباشرت
آواریِ مرحلررۀ  Iمعمرراری ،گونررۀ دیگررری از سررفال
منقوش یعنی سفال با نقوش پیچیدۀ هندسری پدیردار
میشود که در مرحلۀ  IIفراوانی آن زیاد میشود ولی
در عوض سفال با نقش خطی از فراوانیاش کم می-
شود .بنابراین ،براساس حضور و فراوانی سفال با نقش
خطرری از کانتکسررت  3۱22تررا  3063ایررن بخررش از
مجموعهسفال نادعلیبیگ به «مرحلرۀ متقردم» نرام-
گذاری شده اسرت .گونرۀ دومِ سرفال منقروش یعنری
سفال برا نقروش پیچیردۀ هندسری در واقرغ از لحرای
پیدایی جدیدتر از گونۀ پیشرین اسرت؛ ایرن گونره در
نادعلیبیگ درست از الیۀ انباشت آواری آشرکار و ترا
انتهای توالی در کنار سایر گونهها حضرور دارد .تغییرر
نقوش خطی به نقشمایههای کالسریکتررِ هندسریِ
توپُر ،از ترکی سه نقش زیگزای ،لروزی و مثلر  ،از
الیۀ انباشت آواری آغاز مریشرود .برر اسراس زمران
پیداییِ گونۀ دوم از سرفال منقروش و فراوانری آن در
توالی نادعلیبیگ ،این بخرش از مجموعرهسرفال بره
«مرحلۀ متأخر» تعریف شد کره کانتکسرت  3062ترا
 3000را شام میشود .این گونۀ سفالی در میانۀ این
مرحله یعنی از کانتکست  305۱برا نشرانههرای اولیرۀ
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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پیدایی سفال با نقش فشاری دالمایی همراه میشرود.
شررایان اشرراره اسررت ایررن دو گونرۀ منقرروش قرربالً از
قدیمیترین نهشرتههرای  XYZگرودین برر اسراس
مشرراهدات هنریکسررون شناسررایی و در دو مرحلررۀ
«قدیم» از الیرههرای  59 -63و مرحلرۀ «میانره» از

الیههای  55 -57معرفی شده بود .از اینرو ،بر اساس
این دو گونۀ منقوش و سایر گونههای سفالیِ نادعلی-
بیگ ،این مجموعه را مریتروان برا دو مرحلرۀ اولیرۀ
گودین همزمان دانست ].[4

شک  :6سفال منقوش تکرنگ نادعلیبیگ ،سهگابی Bر گودین ].[4

Fig. 6: Painted Monochrome ceramic of Nadali Beig and Seh Gabi B-Godin.

همانطور که در باال اشاره شرد ،نقروش اولیرۀ سرفال
منقوش در این محوطه (مرحلۀ متقدم) ،نقوش خطری
است که عمدهترین آنها نوارهای پهنِ رنگیِ مرورب
یا افقی و هاشورهای مروازیهرم برا جهرات مختلرف
است .تراکم نقوش هاشوری بهقدری است که گاه برا
سفال رگهدار یا استریکی اشتباه گرفته میشود .رنرگ
نقوش ،قرمز تیره و قهوهای برر روی زمینرۀ نخرودی
روشن است .در چند مورد نقروشِ منحنری بره شرک
دایرههرای تودرترو دیرده شرده کره تراکنون از هری
مجموعۀ دالمایی گزارش نشده و بهاحتمرال زیراد ،برا
شاخصۀ بومی و محلی منطقه مرتبگ است (شرک :6
.)۱-6
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دومرین گونرۀ سررفال منقروش نررادعلیبیررگ ،نقرروش
هندسیِ پیچیدۀ توپر است کره از ترکیر سره نقرش
اصررلی لرروزی ،زیگررزای و مثل ر تشررکی شرردهانررد.
بیشترین ترکی آنها مانند مجموعۀ کنگاور دو نقشِ
لوزی و زیگزای است ] .[3اجرای نقرش زیگرزای در
زیر لبه و ایجاد نقش مثل آویزان وارونه اصلیتررین
آنها است .فضای درونی هر دو نقش برا هاشرورهای
متقاطغ یا موازی ،نقش منفیِ لوزی یرا مثلر و تروپر
تزیین میشدند که با سرنت سرفالی کنگراور یکسران
هستند (شک  .)۱9-۱7 ،9-۱۱ :6دومین نقش اصلیِ
نرادعلیبیررگ ،نقررش خطروط چنرردتایی زیگزاگرری یررا
زیگزایهای متراکم شبیه به مجموعۀ کنگراور اسرت
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که گاهی مح تالقی زیگزایهرا برا یکردیگر نقرش
لوزی متقاطغ ایجاد میکند و تأکید دوبراره برر نقرش
لوزی است (شک .)۱5-۱6 ،8-7 :6
بعد از نقوش باال ،نقشِ لوزی یکی دیگرر از مترداول-
ترین نقوش این مجموعه است .این نقشها بهصورت
نوارهای توپر یا هاشورزده و گاه با نقش لروزیِ منفری
بهصورت عمودی یا افقی اجرا میشدند و کامالً مشابه
نمونههای تروالی کنگراور هسرتند (شرک ،۱۱-۱4 :6
 ۱9-23و  .)3۱تأکید بر قاببندی نقروش لروزی بره-
صورت منفی یا با چند لوزیِ تودرتو ،لوزی با کشیدگی
افقی و تقسیمبندی داخلی نقروش برا تکنیرک منفری
(شک  25-24 :6و  )32از ویژگیهای سنت کنگراور
است که همۀ آنها با تفاوتهای جزیی در مجموعرۀ
نادعلیبیگ نیز دیده میشود .یکی از این تفراوتهرا،
تقسیمبندی داخلی نقش مربغهای متداخ با مثلر -
های منفی و مثبت است که به احتمال زیاد ،مرتبگ با
سبک بومی دشت سنقر است (شک  .)30 :6از دیگرر
نقوش اصلی نادعلیبیگ نقرش مثلر اسرت کره بره
شک های گوناگون با روش مثبت یا منفی اجرا شرده
است .همچنین باید اشاره کرد که نقروش هاشروری و
مثلثیِ بسیار ریز منفی بهعنوان نقرش پرسزمینره یرا
پرکنندۀ فضای درونی نقوش اصلی دیده مریشروند و
این الگو نیز با مجموعۀ کنگراور یکسرانی کامر دارد
(شک  3۱ ،29-28 ،33 ،26 :6و  .)36نقوش جنراغی
افقی ،نقوش چهارخانهای و نقوش شطرنجی همچون
مجموعرۀ کنگرراور از نقررشمایررههررای انگشررتشررمار
مجموعۀ نادعلیبیرگ اسرت (شرک  27 :6و  .)34در
نادعلیبیگ ،نقوش نه تنها بر روی دیگچهها و کاسه-
های عمودی شاخص دالمایی نقش میشود بلکره برر
روی کاسههای دهانهباز با دیوارۀ متمای بره بیررون،
ظرو کمعمقِ بشقابمانند و سبوهای گردندار هرم
دیده میشود ،در حالیکره شرک هرای اصرلی سرفال
منقوش مجموعۀ گرودین ر سرهگرابی دیگچرههرای
کروی ،کاسرههرای کرروی برا دهانرۀ براز و ظررو
استوانهای است.

بر اساس آنچه که گفته شد مجموعۀ سرفال منقروش
نادعلیبیگ با مجموعۀ دالمایی کنگراور هرمخروانی و
شباهت کام دارد با تفاوتهای جزیی .از جملرۀ ایرن
تفاوتها ،که بهگمانِ ما مربوط به تفاوتهرای درون-
ناحیهای است ،میتوان به متداول بودن نقرشانردازی
بر هر دو سطح یا فقگ سطح درونی ،گونراگونی رنرگ
در پوششدهی سطح درونی و بیرونری سرفال ،وجرود
نقوش منحنی مانند دایرههای تودرتو ،نقش مربغهای
تودرتو و تنوع شک ظرو در نادعلیبیگ اشاره کرد.
بنابراین ،هرچند مجموعۀ سفال منقوش نرادعلیبیرگ
تفاوتهای درونناحیهای با مجموعۀ کنگاور دارد ولی
بر اساس اشتراکات فراوان با مجموعۀ کنگاور میتوان
مجموعۀ نادعلیبیگ را در زیرحوزۀ کنگاور قرار داد.
 .4نتیجهگیری
بر اساس بح هایی که در باال آمد ،مشاهده شرد کره
هرچه سنت سفال دالمایی در پهنۀ وسیغ خرود ،یعنری
زاگرس شمالی تا مرکزی ،از محوطههای نمونۀ خرود
دورتر میشود ،یکدستی سرفالی آن کمترر و تمرایزات
درونمنطقهای یا محلیِ آن بیشتر میشرود .آنچره در
تمام مجموعههای سرنت سرفال منقروش ترکرنرگ
دالمایی دیده شده ،اشتراک در گرامر نقرشهرا اسرت.
الگوی آشنا در این گرامر ،ترکیر سره نقرشِ اصرلیِ
زیگزای ،لوزی و مثل با تکنیک منفی و مثبت اسرت
که نحوۀ اجرای آنها باع ایجاد نقرش مثلر هرای
آویزان زیر لبه میشود .برا وجرود ایرن ،در چگرونگی
اجرای آنهرا و پررداختن بره جزییرات ،تفراوتهرایی
درونمنطقهای دیده میشود .با توجه به این شباهتها
و تمایزاتِ قویاً بومی که در سفال منقوش ترکرنرگ
دالمایی بهخوبی انعکاس دارد ،میتوان دستکم چهار
زیرحوزۀ فرهنگی -جغرافیایی برای آن تعریف کرد که
هر یرک دارای تفراوتهرای روشرنی از نظرر ویژگری
تکنیکی و تزیینی هستند .این زیرحوزهها عبارتاند از:
زیرحرروزۀ زاگرررس شررمالی /جنرروب دریاچ رۀ ارومیرره،
زیرحوزۀ تروالی کنگراور یرا شررق زاگررس مرکرزی،
زیرحوزۀ بیجار و زیرحوزۀ کردستان (شک .)۱
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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با توجه به شباهتهرای روشرن برین مجموعرههرای
الوین و به احتمال زیاد ،باغی با مجموعرۀ تپرهدالمرا،
این محوطهها در یک زیرحوزه ،یعنی زاگرس شمالی/
جنوب دریاچۀ ارومیه ،با محوریت تپهدالما قررار مری-
گیرند .اشتراکات بین ایرن محوطرههرا عبرارتانرد از:
نقوش بسیار پهن ،ترکی زیگزای با لوزی و در مرواد
کمی مثل  ،نقش لوزیِ عمودی ،استفاده از رنگ قرمز
و کرم برای پوششدهیِ سفال ،گوناگونی رنگ نقوش
و نبود تنوع نقشی به مانند زاگرس مرکزی.
سفال منقوش تکرنگ دالما با محوریرت یافترههرای
نمشیر در محدودۀ کردستان بهدلی قرارگیری بین دو
منطقۀ زاگرس شمالی و مرکزی نیز به شک دیگرری
خود را نشان میدهد که با داشتن مؤلفههایی ترکیبری
از دو منطقه ،بیشتر تحت أ یر سرنت سرفال زاگررس
مرکزی است تا جنوب دریاچه ارومیه .اجررای نقروش
بهصورت پهن ،نقش لروزی عمرودی و شرک مثلر
شباهتهای نمشیر با جنوب دریاچۀ ارومیره را نشران
میدهد (شک  .)6-۱ :3از سوی دیگر ،اجرای نقوش
روی زمینۀ بدون پوشش سفال ،تقسریمبنردی داخلری
نقش با عناصر نقشی منفی و اسرتفاده از ردیرفهرای
نقش مثلثی شبیه به نمونههای توالی کنگاور ،ویژگی-
هایی است که مجموعۀ نمشیر را با زاگررس مرکرزی
پیوند میدهد (شک  .)۱0-7 :3از طر دیگر ،همان-
گونه که در مطال براالتر اشراره شرد اگرر الیرۀ IV
نمشیر نیز مربوط به دورۀ دالمرا دانسرته شرود ،آنگراه
نزدیک بودن شاخصرههرای سرنت سرفال نمشریر برا
زاگرس مرکزی بیشتر تقویت میشود.
حضرور سررفال منقرروش تررکرنررگ دالمررا در کریرردور
بیجار بر اسراس یافترههرای قشرالق ،یرک زیرحروزۀ
فرهنگرری مخررتص بررهخررود را تعریررف مرریکنررد.
مجموعرررۀ سرررفالی قشرررالق برآینرررد بررررهمکنشِ
زاگرس مرکزی و کریردور زنجران ر قرزوین اسرت.
نمررود ایررن برررهمکنش را در مجموع رۀ دالمررایی آن،
بررهویررژه سررفال منقرروش و سررفال بررا نقررش کنرردۀ
قشرالق مریتروان دیرد .مجموعرۀ منقروش دالمرراییِ
قشالق از لحای تکنیکری و پررداختن بره جزییرات و
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اجرای نقوشِ اصرلی کرامالً برا تروالی کنگراور هرم-
خرروانی دارد؛ شاخصررههررایی ماننررد اجرررای نررازک
نقررروش ،فراوانررری ترکیررر دو نقرررش لررروزی و
زیگررزای ،تنرروع نقررش مثلثرری ،نقررش لرروزیِ افقرری،
برجسررته بررودن رنررگ نقرروش و اسررتفاده از نقرروش
مثل یا لوزیِ ریز بره عنروان زمینرۀ نقرش .از سروی
دیگر ،وجود سفالهرایی برا نقرش کَنرده و افرزوده در
نهشررتههررای منسرروب برره سررنت سررفال دالمررایی
قشررالق ،کرره در مجموعررههررای کالسرریک دالمرراییِ
ترروالی کنگرراور و حوضررۀ دریاچررهی ارومیرره دیررده
نمرریشررود ،سررب مرریشررود کرره ناحیررۀ بیجررار،
زیرحوزهای جداگانه در نظرر گرفتره شرود کره ضرمن
تررأ یر قرروی از ترروالی کنگرراور ،خصیصررههررایی از
سنت سفالی همزمران در کریردور زنجران ر قرزوین
را در خود دارد.
در سفال منقوش تکرنگ دالمرای نرادعلیبیرگ نیرز
تمایزات و شباهتهای درونمنطقهای دیده میشرود.
اما مجموعۀ منقوش نادعلیبیگ علیرغم تفاوتهرای
جزیی ،کامالً با مجموعۀ دالمایی درۀ کنگاور مطابقرت
دارد .بارزترین ویژگیهای سنت منقوش توالی کنگاور
که در مجموعۀ نادعلیبیگ دیده میشود عبارتاند از:
اجرای نازک نقوش ،گوناگونی پوششدهی بر هرر دو
سطح سفال ،پرکرار برودن نقروش برا اجررای بیشرتر
جزییات ،تقسیمبندی داخلی نقوش برا تکنیرک نقرش
منفی ،تنوع نقش مثل  ،نقش لوزی افقی و استفاده از
نقوش هاشوری و مثل یا لوزی بسیار ریز برهعنروان
پرکنندۀ نقوش اصلی و یا زمینهای.
همانگونره کره در مطالر براال بیران شرد ،یکری از
مشکالتی که تا پیش از کاوشهرای نرادعلیبیرگ در
مورد دورۀ دالما وجود داشرت ،نبرود چهرارچوب گراه-
شناسی مطلق آن است .ولی این موضروع برا داشرتن
هفت نمونه تاریخ مطلق از توالی نادعلیبیرگ و هرم-
خوانی مجموعۀ سنت سفالی آن تا حدودی روشرنترر
شده است .همانطور کره در براال اشراره شرد ،سرفال
منقوش با نقوش خطی از ابتردای تروالی ترانشرۀ III
یعنی کانتکست  3۱22دیده میشود ولی با توجره بره
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اینکه در زیر نهشتههای دالمایی نادعلیبیگ ،نهشرتۀ
قب از آن را نداریم نمیتوان تاریخ پیدایی این سرفال
را بر اساس تاریخهای مطلق نرادعلیبیرگ مشرخص
کرد .ولی بر اساس تاریخهای مطلق مرحلۀ  Iمعماری
و با احتساب یک متر نهشتۀ گمانۀ پیشررو مریتروان
گفت که ظهور این گونۀ سفال منقروش دالمرایی بره
پرریش از  5000قم .مرریرسررد و یکرری از گونررههررای
قدیمیِ سفال منقوش دالمایی بهشمار میآید .از طر
دیگر ،بر اساس همخوانی «مرحلۀ متقردمِ» نرادعلی-
بیگ با «مرحلۀ قدیم» از توالی گمانۀ  XYZگرودین
شاید بتوان «مرحلۀ قدیمِ» گرودین را در ایرن تراریخ
گنجاند .ولی زمان پیداییِ گونۀ دوم از سفال منقروش
دالمایی یعنی سفال با نقروش هندسری پیچیرده را ترا
حدودی میتوان روشنتر مشخص کرد .از آنجایی که
اولین نشانههای گونۀ منقروش برا نقروش هندسری از
الیۀ انباشت آواری نادعلیبیگ آشکار شده است و برا
توجه به وجود دو تاریخِ مطلق از این الیره مریتروان
محدودۀ زمانی  4800ترا  4900ق.م را بررای پیردایی
این سفال پیشنهاد کرد .ایرن سرفال ترا پایران تروالی
نادعلیبیگ یعنی  4700قم در کنار سایر گونرههرای
شاخص دالمایی حضور دارد .با توجه به اینکه «مرحلۀ
متأخرِ» نادعلیبیگ با «مرحلۀ میانهی» گمانۀ XYZ
گودین همخوانی دارد برا کمرک تراریخهرای مطلرق
نادعلیبیگ این مرحله از گودین را نیرز مریتروان در
این برازۀ زمرانی قررار داد .از ایرنرو مجموعرهسرفال
نادعلیبیگ براساس این مشاهدات سرفالی و تراریخ-
های مطلقِ آن میتواند به عنوان مبنایی برای تاریخ-
گذاری دیگر مجموعهسفال منقوش دالمرایی بره کرار
آید .بنابراین مجموعههای قشالق ،الویرن ،نمشریر و
شاید هم تپهدالما و باغی را برهدلیر نداشرتن سرفال

[3] Young TC Jr, Levine Louis D.
Excavations of the Godin Project:
Second Progress Report. Royal Ontario
Museum, Art and Archaeology
;Occasional Papers No. 26, Ontario

اولیرررۀ خطررری ،وجرررود نقررروش هندسررریِ پیچیررردۀ
توپرکالسیک و کم بودن تعداد سفال با نقش فشراری
دالمایی میتوان از نظر بازۀ زمانی بین  4700ر 4900
ق.م قرار داد.
همانطور که در ایرن نوشرتار بیران شرد ،جنبرههرای
مختلفی از سنت یا فرهنگ دالما بهدلی نبود کاوش-
های هدفمند ،تاریخهای مطلق مطمئن و عدم انتشرار
حتی نتای مقدماتی پژوهشهای پراکندهی انجامشده
هنوز در هالهایری از ابهرام قررار دارد .امیرد اسرت برا
پژوهشهای آینده در محوطههای دالمرایی برا تروالی
چند دورهای نسبت به بسیاری از مسا چون آغراز و
پایان این سنت یا فرهنگ سفالی آگاهی به دست آید.
سپاسگزاری
از آقایان دکتر نیشیاکی جهت انجام آزمایش نمونره-
های کربن  ،۱4دکتر سجاد علیبیگی و دکتر علیرضرا
سرداریزارچی برای خواندن مقاله و ارا ه نقطه نظرات
سودمندشان تشکر میکنم .بدیهی است که کاسرتی-
های احتمالی مقاله تنها بر عهدۀ نگارنده است.
پی نوشت ها
 .۱شایان اشاره است که نگارنده به مجموعههرای سرفال
منقوش تکرنگ دالمایی حاص از پژوهشهای بررسی و
شناسایی برای تحلی و حوزهبندی این گونۀ سفالی توجره
داشته ولی بهدلی محدود بودن فضای مقاله و گسرتردگی
مطال در آینرده و در نوشرتاری دیگرر بره ایرن موضروع
پرداخته میشود.
2. Black On Buff
3. Dalma Ubaid Painted/Dalma
Untempered Painted
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