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 هکیدچ
 ستحاکی از این شناسیهای باستانبررسیسیمره است.  ۀشیماشکی در در ۀهدف این مقاله مطالعه، بررسی و معرفی سفال دور

ت این نوع سن  ۀوسعدر روند ت ،باررواج داشته و تنها یک سیمره ۀدردر  IIIت سفال منقوش گودین مفرغ، سن  دورانکه در 

 دشت شوشانسفال دوره شیماشکی  نفوذ با در این زمان است که III4گودین  ۀزمان با مرحلهم ،و آن شدهسفالگری خلل ایجاد 

 به احتمال بسیار. شده است گردآوریمالگه تزینل و غار قلعه هایدر بررسی آن های شاخصسفالو  ایممواجهسیمره  ۀدر در

 دوباره ،بعد از این مرحله .رخ داده است IIIاور  ۀسلسل  هایلشگرکشیثیر أتتحت ،سیمره ۀشیماشکی تا در ۀدور سفال گسترش

، سیمره ۀدر در IIIسفال منقوش گودین  ۀروند توسع. هستیم سیمره ۀدر در IIIت سفال منقوش گودین سن  شاهد تداوم رواج

هرچند که  قرار دارد، ارتفاعات شمال دشت شوشانشیماشکی در  سرزمینکه معتقدند  شودمینظر دانشمندانی  موجب تقویت

 اثبات نمود. های غیر مکتوب تنها با استفاده از دادهاین موضوع را  تواننمی

 

 III، گودین III، سفال، شیماشکی، اور سیمره ۀدر: های کلیدیواژه
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 مقدمه

است که  در دوران مفرغ زاگرس مرکزی ت سفالگریترین سن مهم ،III گودین رنگکیت سفال منقوش سن 

به سرعت در سراسر  ه،که مواد فرهنگی مربوطتوجه اینه است. از نکات قابلانجامیدطول به بیش از یک هزاره 

گودین کنگاور به هفت  ۀدر تپ دورهاین  (. Henrickson1986, 1987 a & b ) حوزه گسترش یافته استاین 

در  III6 (Ibid 1991: 291.)و   III1،III2  ،P-III2 ،III3 ،III4،III5 :از است تر تقسیم شده که عبارتکوچک ۀمرحل

مستقل معرفی  ۀمرحلتنها با توجه به سفال متمایز آن، به شکل یک  (III2پس از ) P-III2 مرحله این میان،

هر  و با توجه به بقایای معماری، شناسایی و معرفی شده IIIدیگر گودین  مراحلست که شده، این در حالی

 Ibid) است تشکیل شده( 1)جدول معماری  ۀ، از یک یا چند الیP-III2 ۀمرحل، بر خالف مراحلکدام از این 

1987a: 214.)  گودین  ۀگانهفت مراحلاز میانIII ۀمرحل، دو III1  وIII3  فقط در گودین شناخته شده و در

مواد کم شناسایی نیست، که علت آن حجم ، قابلزمانهای دیگر دارای مواد فرهنگی مرتبط با این محل

 مراحلبرخالف سایر ) مرحلهکه موجب شده تا این دو  استدر گودین  مرحلهفرهنگی مکشوفه از این دو 

و  III (III2 ،P- III2 ،III4 ،III5 گودین مراحلسایر . ( Ibid: 211 & 214 ) به طور کامل شناخته نشود (IIIن گودی

III6) ،و هم در سایر مناطق مختلف زاگرس مرکزی به خوبی شناسایی  گودین ۀتپاصلی بوده و هم در  مراحل

 Ibid) ستا ناحیه جغرافیایی توضیح داده 6را در  IIIشکل توزیع سفال گودین  و (Ibid 1986) و مطالعه شده

1987a: 206) . 
 هایبررسی ،های اخیردر جنوب شرق استان ایالم یکی از مناطق مهمی است که در سال ،سیمره ۀدر

 (.1831 ،و شهبازی 1833و  1831 ،)مظاهری آن انجام گرفته است ۀدقیق و جامعی در محدود نسبتا  شناسی باستان

 دره ایندر  III4ۀمواد فرهنگی مرحل ،IIIگودین مراحلبرخالف سایر  که شدمشخص  سیمره، ۀدر یها بررسی در

سیمره  ۀدر تامیانرودان های شوشان و سن ت سفال رایج در دشت توسعۀشاهد  ،و به جای آنشود  دیده نمی

 ۀکیلومتری شمال در 02حدودا   ۀرومشگان در فاصل ۀست که در همین زمان در دراین در حالی هستیم.

 III4 ۀمرحل (.(Henrickson1986: 14-15دست آمده استچغاسبز به در III4گودین ۀمرحلسفال ، سیمره

چند  ای ازاتحادیه است. شیماشکی به شکل میانرودانالرسا در  -ایسین ۀاوایل دور و IIIاور  ۀزمان با دور هم

در  مرحلهاین  .(Ibid 23 & 24) شودبار در این دوره در حکومت ایالم مطرح میقلمرو کوهستانی، برای اولین

نزدیکی  و ارتباطات ها شیماشکی شباهت ۀدورهای  شود. سفال شیماشکی خوانده می ۀدوربه نام  شوشاندشت 

 ۀدر در در شرایطی شیماشکی ۀدور سفال .(Carter 1991: 294) دارد IIIاور  ۀی دورمیانرودانبا مواد فرهنگی 

به  خواهیممیدر این مقاله  .را داریم IIIسفال منقوش گودین ،آنکه قبل و بعد از شود سیمره پدیدار می

 بپردازیم.  آنو تحلیل مواد فرهنگی  همطالع ،معرفی و عبررسی این موضو

 

 شیماشکی ۀدور سفال

ایالم کهن  ،ق. م( 8022  0622حدود )به دوران آغاز ایالمی  ،به طور کلی ،تاریخ فرهنگی و سیاسی ایالم باستان
  1122/ حدود سوکالماخ ق. م؛ و  0122 - 1022د / حدوشیماشکی  ق. م، 0622  0122/ حدود اوان  هایسلسله )شامل:

 بندی شده استتقسیم ق. م( 012  122حدود )و ایالم جدید  ق. م( 1512  1122حدود )، ایالم میانه ق. م( 1022
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 ۀبخشی از دور عالوه بر نام« شیماشکی» ۀواژ در این میان، (.Carter 1980: 21 & tab.1 و 03 :1801)علیزاده، 

  (.022 :1833 ،)نیکنامی و رفیعی علوی شودنیز محسوب می خاص جغرافیایی ۀیک منطق تاریخی ایالم کهن، نام

به  Iشهر شاهی  6 8های است و سفال الیه Vشوش همانشیماشکی  ۀدورشناسی شوشان در باستان 

های نخودی سفال (.Carter 1980: 28) ستا شناسی شدهاین مرحله تعلق دارد که به چند گروه گونه

شهر  8 -6های مکشوفه از طبقات های سفالمنقوش با شاموت ماسه، مواد گیاهی و شن نرم از مشخصهغیر

ترین شکل عمومی ،مزین به نقوش فشار انگشتی ۀ. استفاده از نوارهای برجسته یا نوارهای برجستاست Iشاهی

تایی ا به تنهایی یا به شکل ترکیب چندیافت شده است. نوارهای برجسته را ی مرحلهکه در این  استتزئینی 

. (Ibid 1979: 453)فراوان استفاده شده است  نسبتا  سبوها،  ۀاند. همچنین نوارهای کنده روی شانبه کار برده

ترین روش تزئینی مورد استفاده ساده، رایج ۀبا نقوش فشار انگشتی و نوارهای برجستنوارهای برجسته 

 (VA)مرحله  1 -6های به ویژه در الیه ،این تکنیک .است مق.دوم  ۀسوم و اوایل هزار ۀسفالگران اواخر هزار

سبوها به عنوان یک  ۀنوارهای کنده روی شان (VB ۀ)مرحل 8-5های استفاده شده است. در الیه Iشهر شاهی

های این سه شکل شاخصی که در بین سفال .(Ibid 1980: 30)گیرد شکل تزئینی مورد استفاده قرار می

-Upright)رفته زیر لبه  نوار فروو های با لبه عمودی شود عبارتند از: کاسهدیده می Iشهر شاهی ۀمرحل

Indented- Band-rim)مضاعف  ۀ، سبوهای با زاوی(Double Angled) های سنگین شیاردار و سبوهای با لبه

(Thickened grooved rim( )Ibid, figs. 41: 1-4, 46: 1-12 & 50: 2, 5 & 9) .از این دوره فقط قطعه سفال-

یابد، اما تداوم می 1 -6های های مخروطی در الیهای یافت شده است. ساخت کاسههای منقوش پراکنده

 ،عمودی دارای نوار فرو رفته زیر لبه ۀهای با لبکاسهو ای دایرههای نیمتدریج کاسه شود و بهمی تعدادشان کم

و تولید این نوع  شودظاهر می 6 ۀدر الی مضاعف ۀگردد. سبوهای با زاویهای مخروطی میجایگزین کاسه

 0 -3 هایبرآمده که در الیههای دارای نوارهای یابد. تولید سبوهای با شانهرواج می 8 -5های سبوها در الیه

 ۀیافت نشده است. قسمت عمد 8-5های یابد، لیکن از الیهنیز تداوم می 1 -6های رواج داشت، در الیه

های شهر ی و نیز با یافتهمیانرودانهای با نمونه ،Iشهر شاهی ۀهای این دورای روی سفال الیهمطالعات مقایسه

. مهرها و است 8-6های برای الیه مق. 0022 -1022 نیمابتاریخی  ۀیک گستر ۀدهندنشان، BVII- VIشاهی

های با . کاسه(Ibid 1979: 453-454)نماید گذاری را تأیید مینیز این تاریخ 8-5های مکشوفه از طبقات کتیبه

سوم و  ۀهزار های ظروف سفالی اواخرترین گونهعمودی دارای نوار فرو رفته در زیر لبه، یکی از شاخص ۀلب

عمودی دارای  ۀهای با لبکاسه ،سوکالماخ ۀدر مرحل .(Ibid 1980: 30) است میانروداندر  مق.دوم  ۀاوایل هزار

با سفال شناخته  Iشهر شاهی مرحلهسفال این  (.Ibid 1991: 294)گردد فته در زیر لبه ناپدید میر نوار فرو

 میانرودانایسین الرسا در  و IIIهای اور هایی که به دورهدر شوش و سفال الیه BVII-VIشده در شهر شاهی 

 ۀآباد دهلران نیز مجموعفرخ ۀتپ هایکاوش در(. 00: 1806 ،)کارترگذاری شده است، شباهت نزدیکی دارد تاریخ

 یهای. امروزه با کاوش(Wright 1981: 201 & fig. 84)دست آمده است شیماشکی به ۀدورهای مهمی از سفال

 ۀدورسفال  خصوصمناسبی در  نسبتا  ، شناخت پذیرفتهزمان صورت آباد و سایر نقاط همو فرخکه در شوش 

  شیماشکی داریم.
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 شیماشکی  ۀدور سفال نفوذسیمره و  ۀدر

جغرافیایی مابین کبیرکوه در غرب و سفیدکوه در  ۀکوه )محدودپیش ۀمنطق ۀترین درجنوبی ،سیمره ۀدر

در جنوب شهر )سیمره، در بخش مرکزی شهرستان دره ۀجغرافیایی در ۀاعظم محدود. قسمت استشرق( 

 50:  22/10عرض جغرافیایی و  88:  10/ 82تا  88:  22/21در موقعیت  ،استان ایالم( واقع است. این دره شرق

جنوبی( آن مابین  -کیلومتر و عرض )شمالی 82در حدود  ،طول جغرافیایی قرار دارد. طول دره 50:  82/00تا 

-کیلومتر متغیر است. این دره در دامنه 1-12سیمره در شمال، مابین ۀجبال کبیرکوه در جنوب و رودخانرشته

سیمره  ۀترین معابر کبیرکوه در امتداد درست که مهما ار دارد. از نکات قابل توجه اینهای شمالی کبیرکوه قر

سیمره انجام  ۀدر ۀشناسی در حوز. سه فصل بررسی باستانش.ـه1835 -1831های ال. در طی سستا واقع

ۀ شرقی حوز ۀنیم ،. فصل دوم(1831)شهبازی،  سیمره متمرکز گردید ۀغربی در ۀنیم بر ،شده است. فصل اول

سیمره که  ۀمفرغ در دورانهای با هدف بازنگری محل ،فصل سوم (.1831)مظاهری، سیمره را پوشش داد  ۀدر

های مذکور در  در جریان بررسی(. 1833، همان) در جریان دو فصل قبلی شناسایی شده بود، انجام گرفت

گروه  را به دو گروه تقسیم نمود: هاآنتوان میشیماشکی یافت شد که  ۀدورمحل آثار فرهنگی  5مجموع در 

ۀ حوز ۀدر محدود وکه هر دو استقرارهای دائمی هستند  شودمی زینلقلعه و مالگهتغار های تپه اول شامل

 الجیشیی سوقو در موقعیت دشتدشت زریندر مرکز  ،هم مجاورسیمره، در میان اراضی زراعی امروزی،  ۀدر

 .ستا شکل گرفتهسیمره،  ۀخان مشرف به محل تالقی رود سیکان و رود

ه و در سیمر ۀدر ۀخارج از حوز هاآنست که هر دوی ا هنوارپ رگ م  و 1 ریباجگه ل ردب رب م غارهای  ،گروه دوم

ساله که هر یکی از معابر مهم کبیرکوه است ،زرانگوش ۀ. تنگ(038 :همان) ستزرانگوش واقع ا ۀامتداد تنگ

کوه و شمال عبور از کبیرکوه و حرکت به سمت مراتع قشالقی پشت براینشین از این معبر عشایر کوچ

این های گروه دوم به از یافتهدر این تحقیق  .(13 -11: 1811، )سازمان برنامه و بودجهکنند خوزستان استفاده می

نشینی استقرارهای فصلی مرتبط با زندگی کوچ ،و در واقع ستا سیمره واقع ۀدر ۀعلت که خارج از محدود

را مورد مطالعه قرار زینل مالگه و قلعهتهای غار  تپههای بررسی شده و به صورت موردی یافتهنظر صرفست، ا

به معرفی دو محل  ،سیمره ۀشیماشکی در در ۀدور سفال ۀدر ادامه در راستای بررسی و مطالع دهیم.می

 (.1 ۀنقش و 1)تصویر  پردازیممذکور می

 

 زینلقلعه -9

از توابع کالن( آباد )چممتری جنوب روستای الیاس 122 در حدودای زینل در فاصلهقلعه ۀ: تپمشخصات کلی

متری جنوب  122سیمره و  ۀدر بخش پست قسمت مرکزی در ،تپهاین دشت واقع است. دهستان زرین

-سوقموقعیت  در ،تپه جاری است. این تپه یغرب ۀدر دامنسیکان نیز  ۀسیمره قرار دارد. رودخان ۀرودخان

زینل نام خود را از یکی از است. قلعه واقع سیکان و سیمره ۀو مشرف به محل تالقی دو رودخان الجیشی

پهلوی اول اقدام به ساخت یک قلعه خشتی بر روی تپه  ۀدر دور که« زینل خان کالنتر»خوانین محلی به نام 

. درون دیوارهای قلعه که از خشت خام ساخته شده، به وفور قطعات سفالینه در مالط است گرفته ،نموده

جنوبی تپه  -عرض شمالی از خاک تپه برای احداث آن قلعه است. استفاده بیانگر  کهشود ها دیده میخشت

های اطراف ارتفاع متر نسبت به زمین 11متر است و نزدیک به  022غربی آن  -متر و طول شرقی 822حدودا  
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هموار بوده و  نسبتا سیمره است. سطح تپه  ۀباستانی در ۀترین تپهکتار بوده و بزرگ 6دارد. مساحت تپه 

زیاد تپه نسبت به اراضی  نسبتا رود. به خاطر ارتفاع زیر کشت می ،امروزه رأس تپه و پیرامون آن به طور کامل

 . داردهای اطراف تندی به سمت زمین نسبتا های آن شیب پیرامون، دامنه

 اورل اشتاین از این تپه بازدید نموده و گزارش وی چنین است: 

سیمره در این منطقه، یک تراس بند مرتفع وجود دارد. در حال حاضر  ۀز خمیدگی رودخاننه چندان دور ا»

های ساختمان یک قلعه با دیوارهای خشتی به نام زینل یا قلعه صادق خان بر روی آن ساخته شده است. در دامنه

د. پوشش گیاهی آوری شای از ابزارهای سنگ چخماقی جمعجنوبی قلعه برخی قطعات ظروف منقوش و مجموعه

وت بلندی دارد، مسلما  دارای ف 12ها و رأس تپه گردید. این تراس که حدود انبوه مانع بررسی بیشتر دامنه

نظیر آن، شرایط دفاعی بسیار مساعدی را فراهم کرده است. اما در ساختی طبیعی است. بلندی و موقعیت بیزیر

 (. Stein 1940: 210)« های کهن یافت نشدها اثری از استقرارهای دائمی دورهمیان الیه

شناسی منطقه نشان داده باستان ۀروی نقش بر« خان کالنترزینل ۀتپ»زینل را با عنوان لمز نیز قلعههیئت ه 

ای ترین تپهده و آن را بزرگکر. هیئت مذکور از این تپه بازدید (Schmidt et al.1989, vol. 2, pl. 5)است 

های سفال منقوش، ای جدید روی آن واقع است، همچنین به تکهشود و قلعهدور دیده میکه از معرفی نموده 

 13. اشمیت در (Ibid, vol.1:11)اند ساسانی در سطح تپه اشاره نموده ۀهای دورسفال ساده قدیمی و سفال

ارائه نموده و  آناز ، تصویری «پرواز بر فراز شهرهای ایران»بر فراز تپه پرواز داشته و در کتاب  1081اکتبر 

 نویسد: چنین می
ای است ترین تپهاست. این تپه بزرگ 15ای در بخش تحتانی مرکز تصویر کدخدا قلندر )=کالنتر( نام محوطه ۀپت»

کرد. که در طول پروازهای خود در لرستان دیدیم که در رأس هموار خود، حصار یک روستای امروزی را حمل می

ایالم  ۀمیانی سیمره است. شهر باستانی عیالمی ماداکتو در نقش ۀباستانی در در ۀترین محوطاین تپه مسلما  مهم

قلندر واقع شده است. به  ۀاست، در مجاورت تپ« تاریخ ایران باستان» ۀدومورگان و جورج. جی. کامرون که ضمیم

 ،مرزبندی شده است. عکس هوایی ای در دو جانب شهررودخانه ۀکامرون طبق منابع مستند، ماداکتو، به وسیل ۀگفت

وی به آن مربوط است و فقط در مسیر یک حتپه و نهری )رود سیکان( که به ن ای ازخمی از سیمره را به فاصله

تپه جریان دارد، ثبت کرده است. به هر صورت، خواه این تپه، ماداکتو را در میان داشته باشد یا نه، موضوع  ۀحاشی

 (.15و تصویر  113 :1806 ،)اشمیت« کاوش است ۀای برای یک برنامارزنده

و در پی ( 01  00: 1831 ،)شهبازی مورد بررسی قرار گرفت« زینلقلعه ۀتپ»فصل اول با عنوان ر این تپه د 

مفرغ که در فصل اول شناسایی شده بود، مجددا   دورانبا هدف بازنگری مواد فرهنگی  1831آن در سال 

متأسفانه هم در جریان مطالعات فصل اول و هم مطالعات فصل  (.023 100: 1833 ،)مظاهری بررسی شد

پرجمعیت خود، با ایجاد درگیری و نزاع و  ۀهای کشاورزی سطح تپه، به همراه خانوادبازنگری، مالک زمین

 ،مظاهری و 08: 1831)شهبازی،  برداری مناسب از سطح تپه شدنددقیق و نمونه بررسیهایی، مانع از مزاحمت

زینل مواد فرهنگی گوناگون و متنوعی شامل قطعات سفال، ابزارهای قلعهدر سطح و پیرامون . (022: 1833

های پراکنده صدف های شیشه و تکهابزارهای سنگی، قطعات ریز فلز، قطعات خشت و آجر، تکهسنگی، دست

پس از  ،III سنگی، مفرغ، آهن -های مسشود. این مواد فرهنگی بیانگر وجود استقرارهایی از دورهدیده می

 (. 05: 1831 ،)شهبازیهخامنشی، اشکانی و اسالمی در این محل است 
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 هایبررسی طیمفرغ بوده و در  دورانهایی که متعلق به قطعه از نمونه سفال 00: هاشناسی سفالگونه

های مختلف تپه گردآوری شده است. ها از قسمتاین نمونه .زینل گردآوری شده، مورد مطالعه قرار گرفتقلعه

 و ب و کافی از سطح تپه گردآوری نشدهای مناسها به وجود آمد؛ نمونهبه علت مشکالتی که در جریان بررسی

 (.0و جدول  1)طرح  است نشدهبایستی اقرار نمود که هنوز این محل به طور کامل و دقیق بررسی 

به رنگ  ۀهای با خمیر. در میان مجموعه، نمونهاستدر طیفی از رنگ نخودی  هااکثر نمونه ۀرنگ خمیر

 ۀ. خمیرشودنیز دیده میخاکستری  ۀبا خمیر یهانمونه ،به ندرتای روشن نیز وجود دارد. ای تا قهوهقهوه

رنگ یدها، مواد آهکی به صورت ذرات سفها نیز دود زده است. در ترکیب برخی از نمونهچند مورد از نمونه

ست. اشود که دارای جالی فلزی رنگ دیده میها، ذرات طالییشود. همچنین بعضا  در ترکیب نمونهدیده می

 ۀ. جدارشده استها استفاده از ترکیب مواد معدنی و گیاهی و یا مواد معدنی به تنهایی به عنوان شاموت سفال

 است.های گلی به کار رفته ها پوششاکثر نمونه. بر روی یک طرف یا هر دو سطح استها صاف و هموار سفال

های گلی در طیفی پوشش باهای سفال ،اول ؛ها را به سه گروه تقسیم نمودتوان سفالاز نظر رنگ پوشش می

)طرح شود های دارای پوشش گلی غلیظ قرمز را شامل می. گروه دوم سفالاست که در اکثریتاز رنگ نخودی 

 (.1: 1)طرح  شودکه به ندرت دیده می است پوشش گلی خاکستری روشن های باگروه سوم سفال و (13و  16: 1

شود. درجه حرارت مورد نیاز ساز دیده میهای دستساز و هم سفالهای چرخدر میان مجموعه، هم نمونه

 . است دستها یکاکثر نمونه رنگ بافت ها معموال  مناسب بوده است وبرای پخت سفال

 ۀو نوارهای برجست به تنهایی و یا به شکل ترکیبی استفاده شده است. باندها ،های مختلف تزئینیروش از

 ۀکار رفته است. از نوارهای کندروی بدنه، شانه و مابین گردن و بدنه به (08و  01 ،16 ،18 ،3: 1)طرح  ساده

 (.00و  18، 0 :1طرح )دار افقی در زیر لبه، روی بدنه و یا زیر گردن ظروف استفاده شده است مستقیم و یا موج

شود، تزئینات منقوش است. اکثر تزئینات منقوش را نقوش ها دیده میبیشترین تزئیناتی که در میان نمونه

ها نقش بسته است بدنه نمونهدهد که بر روی لبه، زیر لبه و یا روی دار افقی تشکیل مینواری مستقیم یا موج

. همچنین نقوش استای تزئینات منقوش در طیفی از رنگ قهوه بیشتر نقش (.00 – 10و  10، 16، 0، 6 :1)طرح 

شود. تمام تزئینات منقوش، یک رنگ هستند. رنگ ای و قرمز نیز دیده میهای سبز زیتونی، قرمز قهوهبه رنگ

 برخی از نقوش تا حدودی محو شده است. 

 است زینل، سه گونه ظرف قابل تشخیص است که عبارتقلعه در بررسیگردآوری شده  ۀدر میان مجموع

کاسه با لبه  د:توان براساس فرم لبه به سه گروه تقسیم نموها را میها، سبوها و یک مورد لیوان. کاسهاز: کاسه

طرح )بیضوی  ۀمستقیم یا تا حدودی مستقیم و دارای بدن ۀکاسه با لب، (1: 1)طرح پیچیده  ۀضخیم و دارای بدن

 . (5و  8: 1)طرح عمودی و دارای نوار فرو رفته در زیر لبه  ۀکاسه با لبو  (1و  0: 1

دار و نوار برجسته زاویه ۀسبوی با شانتوان براساس شکل بدنه به سه گروه تقسیم نمود: سبوها را نیز می

و  (16و  3: 1طرح )شکل و دارای باند یا نوار برجسته روی شانه ایکیسه ۀسبوی با بدن، (11: 1)طرح روی زاویه 

عالوه بر این (. 18: 1)طرح سبوی دارای یک باند برجسته مابین بدنه و گردن و نیز تزئینات کنده در زیر گردن 

)طرح شود نیز در میان مجموعه دیده می ( Multiple Grooved)سبوی با لبه دارای شیارهای چندتایی  ،هافرم

 (.Carter 1991: 294) استشیماشکی در خوزستان  ۀهای شاخص ظروف دور؛ این نوع سبو یکی از گونه(10 :1

تزئین نواری منقوش  باشکل منحنی ۀشود، لیوان با بدنکه در این مجموعه دیده می یدیگر از ظروف ۀنمونیکی 
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-Henrickson1987b: 56) است P-III2 گودین ۀمرحلهای شاخص ؛ این نوع ظرف یکی از گونه(6: 1)طرح است

 (. Ibid 1987a: 213)ست اخابور  ۀساغرهای مزین به نقوش نواری از همان ظروف گون (.57

های مفرغ قدیم، میانه و جدید دوره متعلق بهزینل مفرغ قلعه دورانهای : سفالایگاهنگاری مقایسه

لمز به سرپرستی اریک اشمیت و کاوشگران هیئت ه بر اساس جداول گاهنگاری مورد استفاده  .هستند

دوره گرس مرکزی را به سه زیرتوان دوران مفرغ زامی ،کاوشگران هیئت بلژیکی به سرپرستی لویی واندنبرگ

مفرغ  ۀدورم؛ و ق. 0222 -1622 انهیممفرغ  ۀدور، مق. 0022/8022 -0222 میقدمفرغ  ۀدورتقسیم نمود: 

 Haerinck & Overlaet 2006: fig. 34, Overlaet 2005, fig. 3 Schmidt) مق.1622 -1822/  1022د جدی

et al.1989,Vol.1: tab. 32,). درک به خوبی لمز نیز موضوع را که کاوشگران هیئت ه  گونهدر این میان، همان

سفال مراحل دیم، میانی و جدید(، )قهای دوران مفرغ با زیردوره IIIگودین  داخلی در تطبیق مراحل ،اندنموده

 گودین  ۀمفرغ میانه و سفال مرحل ۀمتعلق به دور III2مفرغ قدیم، سفال گودین  ۀمتعلق به دور III6-4گودین 

P- III2 پس از(III2) مفرغ جدید است ۀمتعلق به دور (Schmidt et al. 1989, Vol.1: 131-136 & 486-487).  

تزئین و شکل  ۀمفرغ منطقه، شیو دورانهای داخلی انجام گاهنگاری برایترین معیار مورد استناد مهم

لمز در لرستان، با وجود این که به رنگ سطح، ها است. به طور مثال، در ارتباط با مطالعات هیئت ه سفالینه

ها نیز توجه شده، با این حال فقط شکل ظروف و الگوهای تزئین ظروف است که به سفالخمیره و نقوش 

مفرغ منطقه،  دورانهای مراحل مختلف )قدیم، میانی و جدید( شناسایی سفال برایعنوان معیارهای اصلی 

تشخیص ترین معیار . در دشت شوشان نیز مهم(Ibid, vol.1:133 & 134)مورد استناد قرار گرفته است 

ست. در کنار این هاشکل سفالینه II-III ۀو عیالم میان I ۀمراحل مختلف شیماشکی، سوکالماخ، عیالم میان

 :Carter 1991)های دیگری مانند تزئینات برجسته یا کنده روی سفال نیز توجه شده است معیار، به مشخصه

ها به های روی سفالشکل ظروف و نقشمایه ،نیز IIIگودین  سفال منقوش در ارتباط با سنت (.294-295

 (. Henrickson1987b: 40)کار رفته است گذاری بهعنوان معیار اصلی تاریخ

مستقیم یا تا حدودی مستقیم و دارای  ۀو کاسه با لب( 1: 1)طرح پیچیده  ۀضخیم و دارای بدن ۀکاسه با لب

. از این نوع ظروف به فراوانی در میان است III6 گودین ۀمرحل، از ظروف شاخص (1و  0: 1)طرح  ای بیضویبدنه

این  ۀدهندچند تعدادشان محدود است، نشانها هرشود. این یافتهن، دیده میگودی تپه ۀمرحلهای این یافته

های این در جریان بررسی .است III6 ۀمرحلزمان با مفرغ قدیم هم ۀدورآثار  ۀزینل دربرگیرنداست که قلعه

رسد علت اصلی آن، کیفیت یافت نشده است، که به نظر میIII5  گودین ۀمرحل ۀهای گونتاکنون سفالمحل، 

 . استهای این محل ها و مشکالت به وجود آمده در جریان بررسیبررسی

دارای شیارهای چندتایی  ۀ، سبوی با لب(5 -8: 1طرح )عمودی و دارای نوار فرو رفته در زیر لبه  ۀکاسه با لب 

، (18: 1)طرح و سبوی دارای یک باند برجسته مابین گردن و بدنه و نیز تزئینات کنده در زیر گردن  (10: 1)طرح 

طبقات  ،I شهر شاهی 8-5های های مکشوفه از الیهدر میان یافته به فراوانی که ستاهای شاخصی از شکل

BVII- BVI کارگاهB اور ۀسلسل ۀزمان با دورهای همشهر شاهی و الیه III شوددیده می در آکروپل شوش .

 (.Carter 1991: 294) ستا (13 ۀو گون 11 ۀ، گون6 ۀ)گونشیماشکی  ۀدورهای شاخص این سه گونه ظرف از گونه

های را با سفال های این گروه بیشترین شباهتست که سفالای حاکی از اینمقایسه شناسی ومطالعات گونه

 Bکارگاه   BVI-BVII هایهای مکشوفه از الیهسفال ،ش(شو V ۀ)دور Iشهر شاهی   8 6های مکشوفه از الیه



 9010، بهار و تابستان 9شمارۀ  ،6دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان /  906

 
های مکشوفه از در آکروپل شوش، سفال IIIاور  ۀهای باستانی دورهای مکشوفه از نهشتشهر شاهی، سفال

دیاله  ۀالرسا در منطقتا ایسین  IIIهای اور های دورهتا ایسین الرسا در نیپور و سفال  IIIهای اورهای دورهالیه

 عراق دارد.

. سبوهای با ستا III2 گودین ۀمرحلزمان با مفرغ میانی تعلق داشته و هم ۀدوربه  هاتعدادی از نمونه سفال

   پدیدار  III2 ۀمرحلزمان با ، هم(16و  3: 1)طرح شکل و دارای باند یا نوار برجسته روی شانه ایکیسه ۀبدن

توان شاخص این دوره، ظروف دارای پوشش گلی قرمز و منقوش با رنگ سیاه را میهای شود. از دیگر سفالمی

 ۀدر در IIهای مکشوفه از قبور چغاسبز و کمترالن ها در میان یافتهگونه سفال؛ این(16: 1)طرح نام برد 

ولی در گودین نادر است و  ،شوددست آمده از باباجان و تپه گیان به فراوانی دیده میهای بهرومشگان و یافته

زمان با هم III2 گودین ۀمرحل (.Henrickson1986: 25 & 1987a: 211-212)در ماهیدشت دیده نشده است 

 (. Ibid1987a: 211) سوکالماخ در شوش است ۀدور

در زاگرس  III6 گودین ۀمرحلهای مرتبط با هم نمونه سفال ،زینلقلعه بررسیاز های حاصل یافتهدر میان 

 وجود دارد. دشت شوشان در ق. م( 0122-1022)شیماشکی  ۀدورهای متعلق به مرکزی و هم نمونه سفال

بر ن الرسا در میانرودا -ایسین ۀو اوایل دور IIIاور  ۀدوربه  III4قدمت مجموعه آثار فرهنگی گودین  که گفتیم

های تحت نفوذ فرهنگ سرزمیناین دره ، IIIاور  ۀدور ظهور با که ستاین گویای سیمره ۀدر هایبررسی .گرددمی

مواد فرهنگی  و به جای آنشود، در این دره دیده نمی III4 ۀمرحلآید؛ لذا مواد فرهنگی مرتبط با پست درمی

های دره سنت سفالگری مق.دوم  ۀسوم و آغاز هزار ۀبا پایان هزار ،. به تدریجیابدرواج میشیماشکی  ۀدور

گردد، لذا بعد از شیماشکی می ۀدورهای سیمره نفوذ نموده و جایگزین سفال ۀبه در دوباره زاگرس مرکزی

سنت  سیمره به ۀمجددا  در و بینیمسیمره نمی ۀسوکالماخ را در در ۀدورهای شیماشکی، دیگر سفال ۀدور

 در قلعه و بدین شکل پیونددمی، زاگرس مرکزی حاکمیت داشتهکه در ارتفاعات  IIIسفال منقوش گودین 

  را داریم. III2 گودین گونههای شیماشکی، سفال ۀدورهای زینل بعد از سفال

. ستا P-III2 گودین هایسفال ۀاز گونمفرغ جدید تعلق دارد و  ۀدورزینل، به های قلعهاز سفال تعدادی

است. به  این دوره های شاخصفرم، یکی از (6: 1)طرح شکل و دارای تزئین نواری منقوش منحنی ۀبا بدن ،لیوان

. داشته باشدتعلق  مرحلهنیز به این  (12و  0: 1)طرح شکل های دارای کف دیسکیرسد که سفالنظر می

مفرغ جدید  ۀدورهای مکشوفه از ، روی گردن پارچ«هاچشم» ۀمای، مشابه نقش02: 1تزئینات منقوش طرح 

    که توان گفتمی ،در نتیجه. (Schmidt et al.1989, vol.1: 132)رسد چغاسبز در رومشگان به نظر می

 مراحلو  ،شیماشکی ۀ، مرحلIII6 گودین ۀمرحل مفرغ شامل: دوران مواد فرهنگی ۀگیرند برزینل درقلعه

 .است  P-III2و III2 گودین

 

 مالگه تغار  -2

مالگه از توابع دهستان تمتری شمال غرب روستای غار  022حدودا   ۀمالگه در فاصلتغار  ۀتپ: مشخصات کلی

واقع است. این محل بر روی یک برجستگی طبیعی زینل متری جنوب شرق قلعه012 ۀو فاصل دشتزرین

این های اخیر در رأس متر از سطح اراضی پیرامون ارتفاع دارد. در سال 12شکل گرفته است که نزدیک به 

متری  522سیکان از فاصله حدودا   ۀاست. رودخان، یک گاوداری ساخته شده که در حال حاضر متروکه تپه
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 102 تپهغربی  -طول شرقی متری شمال آن در جریان است. 322 تقریبی ۀسیمره از فاصل ۀرودخان و آنغرب 

 نسبتا  از جهات شمال، جنوب و غرب شیب  تپهمتر است. سطح  62جنوبی آن نزدیک به  -متر و عرض شمالی

پابرجاست، مابقی ای بقایای گاوداری متروکهتپه هایی از . در قسمتداردتندی به سمت اراضی زراعی پیرامون 

 زینلقلعه شرقو  غرب این محلز سرورآباد ا -آبادآسفالته دشت ۀرود. جادزیر کشت غالت می آن بهسطح 

مورد شناسایی و  «0ت مالگه غار »سیمره، با عنوان  ۀفصل دوم بررسی و شناسایی در طیدر تپه  این گذرد.می

 (.100 - 105: 1833 و 160: 1831 ،)مظاهری پراکنده استفقط قطعات سفال  در سطح آن. مطالعه قرار گرفت

 شیماشکی است. ۀهای دورسفال ۀاز گون آنپراکنده در سطح  هایسفالتمامی 

گردآوری شده از سطح این محل، مورد مطالعه قرار  هایاز نمونهقطعه سفال  02: هاشناسی سفالگونه

 یک ۀخمیر .استهای مورد مطالعه در طیفی از رنگ نخودی سفال اکثر ۀرنگ خمیر .(8و جدول  0)طرح  گرفت

های این در ترکیب برخی از نمونه دارد.زده  ای دودنیز خمیره نیز به رنگ قرمز است. چند نمونه نمونه

ها نیز ذرات شود. در بافت برخی از نمونههای ریز شن دیده میآهکی و هم دانه مجموعه، هم ذرات مواد

ها را به دو توان سفال، میشده . از نظر نوع شاموت استفادهدارندگردد که جالی فلزی رنگی مشاهده میطالیی

ب مواد معدنی و هایی که از ترکیهایی که دارای شاموت مواد معدنی هستند و سفالگروه تقسیم نمود: سفال

دو  ۀبعضا  بر روی جدار .ها صاف و هموار استسفال ۀاستفاده شده است. معموال  جدار هاآنگیاهی برای شاموت 

هایی وجود دارد که در اثر فشار انگشتان دست سفالگر به ها یا برآمدگیها نیز فرورفتگیطرف برخی از نمونه

ده است. در زیر کرمواد معدنی رسوب  ،ها نیزتعدادی از نمونه ۀ. بر روی جدارستا شکل منظم ایجاد شده

ای هم های برجستهزائدهف برخی از ظرو .شودشکلی مالحظه میخطوط حلزونی ،های دارای کف تختسفال

 . دارددر داخل و هم در زیر کف یا فقط در زیر کف 

که معموال  در  به کار رفته است شنهای گلی روپوشش ،هابر روی یک طرف یا هر دو سطح برخی از نمونه

ها به طور کامل ریخته شده است. بر رسد که پوشش برخی از نمونهبه نظر می .ستاهای نخودی طیفی از رنگ

   شود. اکثر قطعات مورد مطالعه را ها نیز آثار صیقل با دست مرطوب دیده میبرخی از نمونه ۀروی بدن

پخت برای ز نیادرجه حرارت موردست. اساز ها چرختعداد کمی از نمونهدهد و ساز تشکیل میهای دستسفال

 . ها یکدست استسفالبیشتر  ۀرنگ خمیرمناسب بوده و  هاسفال

  ترین ولی عمومی ،شدههای مختلف تزئینی به تنهایی یا به شکل ترکیبی استفاده با این که از روش

 ۀ. در میان مجموعاستها، باندها و نوارهای برجسته و نوارهای کنده های مورد استفاده برای تزئین سفالروش

مزین به  ۀ، باند برجست(02و  0 ،3، 6 ،5: 0طرح )ساده  ۀبرجست باندهایو  های دارای نوارهانمونه ،مورد مطالعه

وجود دارد.  (1: 0طرح )و تزئینات منقوش  (0- 0و  1: 0طرح )، نوارهای کنده (10: 0طرح )نقوش فشار انگشتی 

دار و تزئینات کنده به صورت نوارهای افقی مستقیم و موج ،تزئینات برجسته به صورت نوارهای افقی مستقیم

ترین روش ساده، عمومی ۀمزین به نقوش فشار انگشتی و باندها و نوارهای برجست ۀد. باندهای برجستهستن

 دشتهای پست، به ویژه سرزمین در مق.دوم  ۀسوم و اوایل هزار ۀتزئینی مورد استفاده سفالگران اواخر هزار

منقوش با شاموت ماسه، مواد گیاهی و شن، از های نخودی غیر. سفال(Carter 1980: 30) است شوشان

. استفاده از نوارهای است Iشهر شاهی  شوش( B- VA مراحل) 8-6 های مکشوفه از طبقاتهای سفالمشخصه

 استتزئینی  روشترین مزین به نقوش فشار انگشتی، عمومی ۀبرجسته یا باندهای برجستبرجسته، باندهای 
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های یافت شده است. این نقوش یا به تنهایی یا به شکل ردیف Iشهر شاهی  ۀهای متعلق به این دورکه در الیه

فراوان است. در این طبقات  نسبتا   ،سبوها ۀکنده روی شان . همچنین نوارهای ستا کار رفتهافقی چندتایی به

 (. Ibid 1979: 453)های منقوش یافت شده است سفالبه ندرت 

ها و سبوها. براساس از کاسه است شود که عبارتمالگه، دو گونه ظرف دیده میتغار  هایسفالدر میان 

که دارای نوار فرو رفته در زیر لبه عمودی و  ۀگروه تقسیم نمود: کاسه با لب دوتوان به ها را میفرم لبه، کاسه

به بیرون  ۀبیضوی با لب ۀکاس و (13 - 10و  11 – 12: 0)طرح دهد بیشترین تعداد را در میان مجموعه تشکیل می

هایی تقسیم نمود، به طور مثال: سبوی با توان براساس فرم لبه به گروه. سبوها را نیز می(16: 0)طرح برگشته 

ا یا مقطع ت (1: 0طرح ) ، سبوی دارای نوار برجسته در زیر لبه با مقطع مثلثی(0: 0)طرح  پخ بیرونبه  ۀلب

های شاخص در میان از جمله فرم .(5: 0طرح )دارای سطح تخت  ۀسبوی با لب و (8: 0)طرح  ایحدودی ذوزنقه

طوری که همان(؛ 02 و 0، 1: 0)طرح توان به سبوهای دارای نوارهای کنده روی شانه اشاره نمود سبوها، می

ترین . شاخصاردعمومیت د Iشهر شاهی  8-6سبوها، در طبقات  ۀ، نوارهای کنده روی شاناشاره شد تر شیپ

ها گونه کاسه. ایناستعمودی و دارای نوار فرو رفته در زیر لبه،  ۀهای با لبفرم در میان این مجموعه، کاسه

و  میانرودانهای دشتدر  مق.دوم  ۀسوم و اوایل هزار ۀهزار های ظروف سفالی اواخرترین گونهیکی از شاخص

 Ibid)گردد ، ناپدید میق. م( 1022 - 1622/1122سوکالماخ ) ۀبا آغاز مرحل ، که(Ibid 1980: 30) است شوشان

1991: 249). 

مالگه به تغار  هایست که سفالای حاکی از اینشناسی و مقایسهمطالعات گونه: اینگاری مقایسهگاه

تشابهات  تزئینات ۀو از نظر شکل ظروف و شیو تعلق داشتهمفرغ میانه  ۀدورمفرغ قدیم و اوایل  ۀدوراواخر 

 - BVI(، طبقات 8-5های به ویژه الیه) Iشهر شاهی  8-6های از الیه مکشوفههای سفالبا بسیار نزدیکی 

BVII  کارگاهB اور  ۀزمان با دورهای همالیه ،شهر شاهیIII های الیه های مکشوفه ازسفال ،در آکروپل شوش

 میانرودان دارد.در  براکتل  مق.دوم  ۀهای با تاریخ اوایل هزارنیپور و الیه ۀمحوط IIIاور  ۀدور

ترین روش . عمومیستهاسفالتزئین  ۀنگاری این محل، شیوهمعیارهای مورد استناد برای گایکی از 

    ترین ها عمومی. این روشستامالگه، باندها و نوارهای برجسته و نوارهای کنده تهای غار تزئین سفال

های پست به ویژه سرزمین م.قدوم  ۀسوم و اوایل هزار ۀسفالگران اواخر هزار ۀمورد استفاد ینیئتز هایروش

شهر شاهی  B(، کارگاه 8-6 های)الیه Iشهر شاهی  ۀهای متعلق به این دورو در الیه ستا دشت شوشان

در آکروپل، به فراوانی استفاده شده است. معیار مهم  IIIاور  ۀزمان با دورهای همو الیه( BVII و  BVI)طبقات 

ترین ظروف نگاری این محل مورد استفاده قرار گرفته، شکل ظروف است. شاخصگاه به منظوردیگری که 

عمودی و دارای نوار فرو رفته در زیر لبه و سبوهای  ۀهای با لب، کاسهمالگهتغار های شناسایی شده در بررسی

یکی از  عمودی و دارای نوار فرو رفته در زیر لبه ۀبا لب یهاکاسه .ستاروی شانه  بردارای تزئینات کنده 

 که است و شوشان میانروداندر  مق.دوم  ۀسوم و اوایل هزار ۀهای ظروف سفالی اواخر هزارترین گونهشاخص

شوش، به  Vدر دورۀ  ،سبوها نیز ۀشانشود. نوارهای کنده روی ناپدید می شوشانسوکالماخ در  ۀبا شروع دور

با  را مالگه بیشترین تشابهاتتهای غار به فراوانی استفاده شده است. سفال Iشهر شاهی  8-6های ویژه الیه

 این بر دارد. آکروپل III اورهای دورۀ و سفال I( شهر شاهی VB ۀ)دور 8-5های های مکشوفه از الیهنمونه

 گیریم.در نظر می این محلرا برای  مق. 0122 -1022تاریخ نهایی  ،اساس
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  بحث

زاگرس  در سراسر مناطق III6مرحله  ، شاهد حضور مواد فرهنگیIIIت سفال منقوش گودین با ظهور سن 

در سرزمین شوشان، همان سفال  IVA/D c-dسفال منقوش یکرنگ شوش مرکزی تا دشت شوشان هستیم. 

خراسان بزرگ در  ۀمابین جاد را ارتباطی ۀحلق یک ،مرحلهتوزیع سفال این  وضعیت است. III6گودین 

طوری که در همان (.Henrickson1986: 21)دهد می نشانهای پست شوشان های مرتفع و سرزمینسرزمین

 ،)مظاهری ده استششناسایی  سیمره ۀدر در محل 11در  III6 ۀشود، مواد فرهنگی مرحلزینل نیز دیده میقلعه

 Iکمترالن  ،، میرولیدر چغاسبز III6گودین  ۀسیمره، سفال مرحلۀ رومشگان در شمال در ۀدر در .(000: 1833

 (.(Henrickson1986: 14-15دست آمده است به IIو کمترالن 

 میانرودانهای مرتفع و نزدیک شدن به  شدن شوش از سرزمینشاهد جدا  ،گودین III5مرحله همزمان با 

سیمره شناسایی شده  ۀدر دو محل در در گودین ۀمرحلاین فرهنگی  مواد (. Ibid 1987a: 209) هستیم آکدی

، در چغاسبز III5گودین  ۀسیمره، سفال مرحل ۀرومشگان در شمال در ۀدر در .(031 :1833 ،)مظاهریاست 

های  ارتباطات سرزمین ،در این زمان (.(Henrickson1986: 14-15دست آمده است به IIو کمترالن  Iکمترالن 

های بیرونی زاگرس را  ها برخی از دره آکدی قوی، احتمالبه شود.  از هم گسیخته می دشت شوشانمرتفع با 

پیاپی برای سلطه بر جنوب غرب ایران، گذشته از این که  اتاقدام (.Ibid: 23) نیز به تصرف خود درآورده بودند

بعضی از آن نواحی  ،انجامید، در واقع هاآنهایی از نواحی تحت نفوذ در بخش میانرودانبه انتشار فرهنگ مادی 

های ها و شیوهها الحاق کرد. از نظر سفال، شوش به شکلبه ویژه شوش را مستقیما  به دنیای سیاسی آکدی

 ،)پاتسهای بومی شد جانشین گونه ،معمول آکدیسفال انواع  IVB ۀمرحلگرایش یافت و در  میانرودانتزئینی 

مانند کزاب و دروند نیز مواد فرهنگی  کوه()در پشت آبدانان ۀهای منطقدر برخی قبرستان(. 103و  108: 1831

براساس منابع  (.Vanden Berghe 1973: 208)دست آمده است بهم ق. 0822 -0122آکد با تاریخ  ۀاواخر دور

طور متناوب تحت کنترل مراکز سیاسی ساکن در  کتبی، شوش در این دوره یک شهر مرزی بوده که به

آمده است. میدر III اور ۀشامل آکد و سلسل میانرودانهای وریتها شامل اوان و شیماشکی و امپراکوهستان

 (.Carter 1998:317-318)شناختی منعکس شده است باستاناین تغییرات تا حدودی در اسناد تأثیرات 

ارتباطات شوش با نواحی  ،که به تدریج مق.سوم  ۀدر اواسط هزاردهد که شناسی نشان میمدارک باستان

ترین شهرهای یالمیایالمی به اترین شهرهای یمیانرودان در مسیر حیاتش از این شهریابد، مرتفع کاهش می

ماند در این وضعیت باقی می مق.دوم  ۀشود و تا اواخر هزارتبدیل می مق.سوم  ۀاواسط هزاری در میانرودان
(Ibid 1980:31 .) 

یافته نشده و  III4گودین  ۀمواد فرهنگی مرحل ،III سیمره، برخالف سایر مراحل گودین ۀهای در در بررسی

این در  ،سیمره هستیم ۀو میانرودان در در شوشانهای پست  در این زمان شاهد رواج مواد فرهنگی سرزمین

 :Henrickson1986دست آمده است در چغاسبز به III4گودین  ۀرومشگان سفال مرحل ۀحالی است که در در

در به آن   مربوطهای  سفال که شود شیماشکی خوانده می ۀبه نام مرحل شوشاناین دوره در دشت  (.(14-15

ت سفال منقوش سن سیمره با  ۀدر این زمان ارتباطات در، دهلران و میانرودان رواج داشته است. شوشان

توزیع  ۀسیمره به حوز ۀشود و درکه در نواحی مرتفع شمالی رواج داشته از هم گسیخته می IIIرنگ گودین یک

های پست، الحاق شده  نفوذ سرزمینفرهنگی تحت ۀپیوسته و به حوز دشت شوشان شیماشکی ۀدورهای  سفال
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است. از زمان فرمانروایی  میانرودانالرسا در  -ایسینل اوای و IIIهای اور  زمان با دوره هم دورهاین است. 

بود. تماس با نهادهای حکومتی  IIIسین، شوش استانی از حکومت اور شولگی تا زمان حکومت ایبی

رسان و  و چه به صورت نظامی، در متون معروف به متون نامه آمیز های مرتفع، چه به شکل مسالمت سرزمین

های پادشاهان  درگیری فراوان احتمالبه . (Ibid 1987a:211) شده است گزارش III اور ۀهای سلسل سالنامه

شالی، موجب شده  های مرتفع مانند زاب های بیرونی سرزمین با نهادهای سیاسی واقع در قسمت IIIاور  ۀسلسل

مواد این زاگرس مرکزی و یافت نشدن  های جنوبی در دره III4گودین  ۀاندک بودن مواد فرهنگی گونتا شاهد 

سیمره به  ۀشیماشکی دوباره در ۀپس از مرحل .(Ibid 1986:24)باشیم  سیمره ۀدر مناطقی مانند فرهنگی در

در قلعه زینل و  ،III2گودین  ۀمرحل ۀسفال گون و سنت سفالگری رایج در نواحی مرتفع زاگرس مرکزی پیوسته

 (. 035 :1833 ،)مظاهری محل دیگر یافته شده است 10

تر و فراگیرتر رایجIII2 گودین  ۀیابیم که سفال مرحلدرمی IIIسنت سفال گودین با مطالعه وضعیت توزیع 

سوکالماخ در  ۀدورزمان با هم مرحلهاین  (.151: همان)در زاگرس مرکزی است  IIIدیگر گودین  مراحلاز سفال 

 به این مرحله چنین آورده:  مربوطهای هنریکسون در تفسیر یافته (.Henrickson1987a: 212) شوش است

زمان با اتحاد سیاسی شود، همدیده میIII2 گودین  ۀمرحل یهاای که در توزیع سفالاوج یکپارچگی منطقه»

-باستان ۀشمردن پدیدمنعکس شده است، یکی مق.دوم  ۀهای شیماشکی است که در متون اوایل هزارسرزمین

توان با را با شیماشکی تاریخی؛ نمی مرحلههای این ها و افزایش آشکار وسعت زیستگاهشناسی همگونی سفال

های مرکز غرب اکثر قسمت ق. مدوم  ۀهای غیر مکتوب ثابت نمود. با وجود این در حدود اوایل هزاراستفاده از داده

-دهد که پیشرفترسد. این موضوع نشان میتوجهی میاقتصادی و شاید سیاسی قابل -پارچگی اجتماعیایران به یک

شود، در واقع ممکن است نمایانگر شناسی گردآوری شده از مرکز غرب ایران دیده میهای باستانهایی که در داده

  (.Ibid) «شیماشکی باشد

را به دو گروه  هاآنیابی جای نام شیماشکی نظریات مختلفی وجود دارد که نیکنامی و رفیعی مکان ۀدربار

که نام شیماشکی در متون تاریخی  زمانی ۀکه باز هرچند (.020: 1833 ،)نیکنامی و رفیعی علوی اندتقسیم نموده

موارد مورد استفاده آن مربوط  است، تقریبا  سه چهارم م(ق. 0252  1512) کار رفته است، حدود پانصد سالبه

عالوه بر  IIIحکومت اور  (.021)همان: است  ق. مIII (1011  0213 )وری اور تامپرا ۀسال122حدودا   ۀبه دور

سلطه بر شوش، با مناطق ایرانی مانند انشان و همسایگانش در فالت ایران از طریق الگوی ازدواج افراد سلسله 

 IIIکه پادشاهان حکومت اور  شرایط این در (.021: 1831 ،)پاتسبومی، ارتباط برقرار نمود  ۀبا مقامات برجست

های حکومتی به همبستگی با بزرگان مرهشی، انشان، باشیم و کوشیدند تا از طریق ازدواج بین سلسلهمی

در  و (001)همان: شد جو و بسیار قدرتمندتر ضد اور میزبشلی استحکام بخشند، شیماشکی رهبر ائتالف ستیزه

  (.11: 1802 ،)مجیدزاده نمودمنقرض  را IIIنهایت حکومت اور 

 

 نتیجه

ت سفال منقوش گودین مفرغ، سن  دوران بیشترکه در  ستحاکی از اینسیمره  ۀشناسی درهای باستانبررسی

III  سفالگری خلل ایجاد در این حوزه رواج داشته است و تنها در یک مرحله در روند تداوم این نوع سنت  

سیمره  ۀاست که شاهد حضور سنت سفالگری مناطق پست در در III4گودین ۀزمان با مرحلهم ،شود و آنمی
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شناسایی شده است و  III6و  III2 ،P- III2 ،III5 های مراحلسفال ،های این حوزهدر بررسی ،عهستیم. در واق

سیمره هستیم  ۀدر در دشت شوشانشیماشکی  ۀدورهای شاهد حضور سفال III4 ۀهای مرحلبه جای سفال

جا که گردید. از آن معرفیها لهای شاخص این نوع سفامالگه نمونهتزینل و غار های قلعهکه در بررسی

ۀ توسع نهایی حد رسد که رومشگان شناسایی گردیده است، به نظر می ۀدر در III4گودین  ۀهای مرحلسفال

گردد و بیشتر از این به سمت سیمره منتهی می ۀدر ۀسیمره در محدود ۀشیماشکی به رودخان ۀدور سفال

، دهلران و میانرودان شوشاندر نواحی  سفال رایج شیماشکی ۀدورسفال  توسعه نیافته است. ،ترنواحی شمالی

های پادشاهان  درگیری ثیرأتتحت سیمره ۀدر ۀآن تا حوز ۀرسد که توسعنظر می در این زمان است و به

گسترش  و رخ داده است شوشانبا نهادهای سیاسی واقع در نواحی مرتفع در شمال دشت  IIIاور  ۀسلسل

فرهنگی و شاید سیاسی  ۀحاکی از نفوذ و گسترش حوزقوی  احتمالبه سیمره،  ۀدر تاشیماشکی  ۀدورسفال 

های  ت سفال سرزمینشاهد پدیدار شدن سن  زماندر این  ،سیمره است. به هر حال ۀبه درIII  اور ۀسلسل

  رواج  IIIسنت سفال منقوش گودین سیمره  ۀدوباره در در ،دورهسیمره هستیم. بعد از این  ۀپست، در در

تا حدودی موجب تقویت نظر دانشمندانی سیمره  ۀدر در IIIسنت سفال منقوش گودین  ۀروند توسع یابد.می

، نیکنامی و 31: 1801 ،هینتس) قرار داردزاگرس مرکزی  ۀشیماشکی در محدود سرزمینشود که معتقدند می

توان این نمی ،هرچند که در نبود مدارک مکتوب ،و ...( Henrickson1987a:212 و 010: 1833 ،رفیعی علوی

ۀ در در مربوطههای شاهد حضور سفال IIIاور  ۀزمان با اوج قدرت سلسلهمدر اینجا موضوع را اثبات نمود. 

و انقراض این سلسله به دست پادشاهان شیماشکی،  IIIاور  ۀسلسل اقتدار تضعیفسیمره هستیم و به تدریج با 

سیمره دوباره  ۀگردد و درشیماشکی می ۀدورهای سیمره جایگزین سفال ۀدر در III2 مواد فرهنگی نوع گودین

 پیوندد.به سنت سفالگری رایج در ارتفاعات زاگرس مرکزی می
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 مالگهو غارتزینل قلعه از موقعیت هوایی : عکس9 ریتصو

 

 
 مالگهزینل و غارت: موقعیت قلعه9نقشه 
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 زینلهای قلعه: سفال9طرح 
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 سیمره شناسایی شده است ۀو مراحلی که در در IIIنگاری گودین : الیه9جدول 

  ( Henrickson1987a: 205 & 214, 1987 b: 35)منبع: 

قبل  تاریخ تقریبی

 از میالد

دره  مراحل شناسایی شده در

 سیمره

های معماری  تعداد الیه

 هر طبقه 
 مراحل
 

 طبقات
 

1122 /////////////////// 1 1 III1 

1522- 1622 2 III-Post  2 III-Post  

1622- 1022 III2 0 0 III2 

 ///////////////// 1 8 III3 

 III4 5 0 مرحله شیماشکی 0122 -1022

0022- 0522 III5 1 1 III5 

0522- 0622 III6 1 6 III6 

 زینلهای قلعه: مشخصات فنی سفال2جدول 

 شماره

 طرح

 توصیف

)رنگ خمیره، رنگ درونی، رنگ بیرونی، شاموت، ساخت، کیفیت ساخت، پخت، 

 تزیین(

 مقایسهنمونه قابل 

 .Henrickson1987b, fig. 10: 3 ساز، معمولی، مناسب.نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، چرخ 1

ای روشن، پوشش نخودی صورتی، پوشش نخودی صورتی، مواد معدنی و گیاهی، قهوه 0

 ساز، ظریف، مناسب، صیقل شده و نوار کنده.چرخ

Henrickson1987b, fig. 11: 7. 

 

ساز، ، دستو گیاهی نخودی سیاه، پوشش نخودی نارنجی، نخودی صورتی، مواد معدنی 8

 ظریف، ناقص. 

Carter 1980, fig. 41: 2-4 & 49: 12. 

 .Gasche1973, pl.7: 8 & 24 ساز، ظریف، مناسب.نخودی، پوشش نخودی سرخ، پوشش نخودی سرخ، مواد معدنی، دست 5

ساز، ظریف، خاکستری روشن، مواد معدنی، دستخاکستری، پوشش خاکستری روشن،  1

 .مناسب

Henrickson1987b, fig. 11: 2-3 & 19.  

ساز، ظریف، مناسب، نقش نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، چرخ 6

 ای تیره.قهوه

Henrickson1987b, fig. 30:1 & 5, 

Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl.111: 

k. 
پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، نامشخص، ظریف، مناسب، نقش نخودی،  0

 سیاه.

Henrickson1987b, fig. 30: 1.  

ساز، معمولی، مناسب، نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، دست 3

 نوار برجسته.

Henrickson1987b, fig. 24:12 & 15, 

Schmidt et al.1987, vol. 2, pl. 95: C.  

 ,Henrickson1987b, fig. 29: 5 & 7-8 ساز، ظریف، مناسب.نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، چرخ 0
Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl.109: e.  

  .Henrickson1987b, fig. 29: 7 ساز، ظریف، مناسب.نخودی صورتی، نخودی صورتی، پوشش نخودی، مواد معدنی، دست 12

 .Goff 1976, fig. 10: 5 ساز، ظریف، ناقص.نخودی سیاه، نخودی تیره، نخودی صورتی، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 11

ساز، نخودی تیره، پوشش کرم روشن، پوشش کرم زرد، مواد معدنی و گیاهی، دست 10

 معمولی، مناسب، نوارهای برجسته.

Carter 1980, fig. 50: 9, 

Gasche1973, pl.16: 9-12. 

ساز، ظریف، مناسب، نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 18

 نوار کنده و نوار برجسته.

Steve & Gasche1971, pl. 3: 13. 

  .Carter 1980, fig. 50:16 ای روشن، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، نامشخص، ظریف، مناسب.قهوه 15

 ـــــــــــــــــــــــــــ ساز، ظریف، مناسب.نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخنخودی، پوشش  11

ساز، ظریف، ناقص، نخودی سیاه، پوشش قرمز، پوشش قرمز، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 16

 نوار برجسته و نقش سیاه.

Henrickson1987b, fig. 23: 2. 

 

ساز، صورتی، پوشش نخودی صورتی، مواد معدنی، دستای روشن، پوشش نخودی قهوه 10

 ای.ظریف، مناسب، نقش قرمز قهوه

Henrickson1987b, fig. 31:1. 

Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl.109: 

l. 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ساز، ظریف، مناسب.ای روشن، پوشش قرمز، پوشش قرمز، مواد معدنی، چرخقهوه 13

 .Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl. 92: sساز، ظریف، مناسب، ی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخنخود 10
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 ای.نقش قهوه

ساز، ظریف، نخودی سبز، پوشش نخودی سبز، پوشش نخودی سبز، مواد معدنی، چرخ 02

 مناسب، نقش سبز زیتونی.

Schmidt et al.1989, vol. 2, pl.115: a.  

ساز، معمولی، باند نخودی صورتی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی، دست 01

 ای.برجسته و نقش قرمز قهوه

Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl.109: 

r. 

ساز، ظریف، مناسب، نقش کنده نخودی، نخودی، پوشش نخودی روشن، مواد معدنی، چرخ 00

 ای زیتونی.و نقش قهوه

Henrickson1987b, fig. 25:7. 

Schmidt et al. 1989, vol. 2, pl. 97: 

b. 
              

 مالگهتهای غار : مشخصات فنی سفال8جدول  

 شماره
 طرح

 توصیف
 )رنگ خمیره، رنگ درونی، رنگ بیرونی، شاموت، ساخت، کیفیت ساخت، پخت، تزیین(

 نمونه قابل مقایسه

ساز، معمولی، تیره، مواد معدنی و گیاهی، چرخنخودی تیره، پوشش کرم، پوشش کرم  1
 ای.مناسب، نقش قهوه

Matthews 1995, fig. 21: 3, Wright 
1981, fig. 84: m 

  .Carter 1980, fig. 42: 4 ساز، ظریف، ناقص.نخودی سیاه، نخودی زرد، نخودی زرد، مواد معدنی و گیاهی، دست 0

 . 12: 50شکل ، 1806ر کارت ساز، ظریف، مناسب.سرخ، مواد معدنی، چرخنخودی تیره، پوشش نخودی سرخ، نخودی  8

 Wright 1981, fig. 84: k ساز، معمولی، مناسب، نوارهای برجسته.نخودی، نخودی، نخودی، مواد معدنی، دست 5

ساز، ظریف، ای، پوشش نخودی سرخ، پوشش نخودی سرخ، مواد معدنی، دستنخودی قهوه 1
 کنده.مناسب، نقش 

Carter 1980, fig. 50: 8, Steve & 
Gasche1971, pl. 3: 12. 

ساز، معمولی، مناسب، نوارهای نخودی، نخودی، نخودی، مواد معدنی و گیاهی، دست 6
 برجسته.

 ـــــــــــــــــــــــ

ساز، ظریف، مناسب، نخودی، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 0
 نقش کنده.

Carter 1980, fig. 49: 14 & 19, 
Gasche1973, pl. 25: 8. 

ساز، معمولی، نخودی تیره، پوشش نخودی، پوشش نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 3
 مناسب، نقش کنده و نوارهای برجسته.

Wright 1981, fig. 84: g 

  .Gasche1973, pl. 36: 4 نقش کنده.ساز، ظریف، مناسب، نخودی، نخودی، نخودی، مواد معدنی و گیاهی، چرخ 0

ساز، معمولی، ای، نخودی روشن، نخودی روشن، مواد معدنی و گیاهی، دستنخودی قهوه 12
 مناسب.

Carter 1980, fig. 49:10-11, Gibson 
& Mcmahon1995, fig.19: 2 & 4. 

ساز، ظریف، ای، نخودی نارنجی، نخودی نارنجی، مواد معدنی و گیاهی، دستنخودی قهوه 11
 مناسب، دست مرطوب.

Carter 1980, fig. 41: 2 & 4, 
Gasche1973, pl.7: 2. 

 & Gasche1973, pl.7: 9, Gibson ساز، ظریف، مناسب.نخودی تیره، نخودی، نخودی، مواد معدنی وگیاهی، دست 10
Mcmahon1995, fig.19: 2.  

 .Gibson & Mcmahon1995, fig.19:2 ساز، ظریف، ناقص.تسیاه شده، نخودی سرخ، نخودی سرخ، مواد معدنی، دس 18

ساز، ظریف، ای، پوشش نخودی تیره، پوشش نخودی تیره، مواد معدنی، دستنخودی قهوه 15
 مناسب.

Steve & Gasche1971, pl. 4: 1. 

-نخودی تیره، پوشش نخودی روشن، پوشش نخودی روشن، مواد معدنی و گیاهی، دست 11

 مناسب.ساز، ظریف، 

Steve & Gasche1971, pl. 2: 31. 

ساز، نخودی سرخ، پوشش نخودی صورتی، پوشش نخودی صورتی، مواد معدنی، چرخ 16
 ظریف، مناسب.

Gasche1973, pl. 4: 4, Steve & 
Gasche1971, pl. 2: 14 & Pl. 3: 9. 

  .Carter 1980, fig. 45: 6 مناسب.ساز، ظریف، ای، نخودی سرخ، نخودی سرخ، مواد معدنی، دستنخودی قهوه 10

 ــــــــــــــــــــــ ساز، ظریف، ناقص.سیاه شده، نخودی سرخ، نخودی سرخ، مواد معدنی، دست 13
ساز، معمولی، مناسب، باندهای برجسته با نخودی سرخ، نخودی، نخودی، مواد معدنی، دست 10

 نقش فشار انگشتی.
 0: 50شکل ، 1806کارتر 

ساز، معمولی، مناسب، نقش کنده و باند تیره، نخودی، نخودی، مواد معدنی، دست نخودی 02
 برجسته.

 ـــــــــــــــــــــــ
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 منابع 

، سازمان میراث فرهنگی کشور [گر آرمان شیشه ۀترجم]پرواز بر فراز شهرهای باستانی ایران،  (،1806) اشمیت، اریک
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