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 چکیده

رضایی کلج  1390در بهار را . این محوطه داردو در جنوب شهرستان تاکستان قرار دشت قزوین غربی ۀکو در حاشیخلهۀ محوط

های هدور آثاری ازوجود های سفالی، نشانگر یافتهنگاری نسبی کاوشگر بر مبنای گاه ده است.کرتعیین  آن را حریمزنی و گمانه

دورۀ به  کوخله پیش از تاریخی های سفالتخمین زده شد که اولیه  های بررسیدر  است. این محوطهدر  اسالمی و پیش از تاریخ

ابتدا  ،؛ به همین منظورشده است همطالعاین محوطه  سنگیمسهای سفال ختیشنادر این نوشته گونه .تعلق دارندسنگی مس

سفالی منقوش زاغه،  ۀچهار گونند. شناسی شدبندی و گونههایشان طبقهس ویژگیکو بر اساخله سنگیمسهای سفالی یافته

های سفالی با نگاری نسبی محوطه، گونهپس از آن برای دست یافتن به گاه. علی شناسایی شدزاغه و چشمهۀ استاندارد زاغه، ساد

کو آثار پیش از تاریخی خلهدهد ای انجام شده نشان میاری مقایسهنگگاهمقایسه شدند.  (فالت مرکزی) شمال مرکزی هایمحوطه

 گیرد. پ.م جای می 4600تا  5200زمانی  ۀدر محدود است که سنگی انتقالی قدیممس ۀدور مربوط به

 

 دشت قزوین ی انتقالی،سنگنگاری نسبی، مسشناسی، گاهکو، گونهخله ۀتپ: کلیدی هایهواژ
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  مقدمه .1
 )فالت مرکزی(  ایرانشمال مرکزی سنگی نوسنگی و مس هایهشناختی دورهای اخیر مطالعات باستاندر سال
افزایش مطالعاتِ هدفمند  .(1390پور، ولی ؛Fazeli et al. , 2009 ؛1385)فاضلی،  است وارد شده ینوین ۀبه مرحل

ای، زمینه را برای درک بهتر و به تبع آن رشتهها و نیز مطالعات تکمیلی میانمیدانی، انتشار نتایج حاصل از آن
ی یخورشیدی رضا 1390در بهار  .مهم فراهم آورده است اما ،پر ابهام هایدورهاین  بارۀهای بیشتر درپژوهش

کو تاکستان را با خله ۀکارشناس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین، تپ ،کلج
کاوش  1358در سال  را این محوطهیحیی کوثری  ،آنپیش از  .زنی کردگمانههدف تعیین عرصه و حریم 

های مختلف در اطراف تپه ایجاد شد. با گمانه در موقعیت هفت 1390در سال (.7: 1390 کلج، )رضایی ده بودکر
های آثار و شواهدی از دوره ،است گرفتهتاکستان قراربافت مسکونی شهر پایان کاوش در این محوطه که در 

       ۀدوررضایی کلج آثار پیش از تاریخی این محوطه را متعلق به  .دست آمده پیش از تاریخ و اسالمی ب
گمانه یافت شده  پنجدر این محوطه  سنگیمس قطعه سفال 735 .(176: همان) داند یمسنگی انتقالی مس
های پیش از سفال ۀتحلیل و مطالعشناختی در دشت قزوین، تجزیه و های باستاندر راستای پژوهش. است

ایران، توالی  شمال مرکزیغرب  ۀسفالگری محدود کو در شناخت سنتزنی خلهگمانهدست آمده از به  تاریخیِ
دست آمده از  ههای بها با سفالاین سفالۀ . مقایساست سودمند نگاری نسبی آنفرهنگی منطقه و گاه

های ویژگی ۀپدیدار کنند ،های فرهنگی و از سوی دیگرکنشبرهم ۀآشکارکنند از سویی ،جوار همهای محوطه
به دست  های سفالحاضر مجموعه  پژوهش در ،اینبنابر ؛است این محوطه و بومی فرد منحصربه شناختیفن

 ه است. شد همطالع شناختیگونهاز نظر سنگی این محوطه مس ۀآمده از دور
 را بعدی های یلتحلامکان که  استشناختی در مطالعات باستانبزارهای مرسوم شناسی سفال یکی از اگونه
ای و حتی ای و فرامنطقهمنطقه یها کنششناختی، تغییرات فرهنگی، برهممطالعات سبک ۀدر حوز

نگاری یکی است و در هرچند اصول اساسی گاه ،اینبربنا ؛آورداجتماعی و فرهنگی فراهم می های یلتحل
      یها روشابزارها و  ینتر مهمیکی از  به عنوان همچناناما ، شود یممواردی به صورت تکراری انجام 

      شناسی است که در مطالعه و باستان در رایجروشی  ،شناسیگونه. گردد یمشناختی محسوب باستان
 ,O'Brien and Lyman؛ Shepard, 1985)رجوع کنید به  های سفالی کاربرد فراوان یافته استبندی یافتهطبقه

ها کمک های سفالی و تغییر یا ثبات آنبه شناسایی سبک ،. نتایج حاصل از این گونه مطالعات(2002
های اجتماعی و در نهایت تطورهای توان دگرگونیچشمگیری کرده است. با در نظر گرفتن چنین تغییراتی می

 فناورانهی اهو ویژگی های ظاهریها بر اساس شباهتسفال این ابتدا به همین منظور،؛ کرد یرا بررسفرهنگی 
های سفالی پس از آن ویژگی و ندشد بندیدسته (9 :1374)ملک شهمیرزادی، سفال زاغه  بندیو بر مبنای طبقه

نتایج و مواد مشابه با تطبیقی  ۀهای مقایسبا استفاده از روش های گردآوری شدهداده. شدهر دسته یادداشت 
 . شدزمان دیگر سنجیده های هماز محوطه

 پژوهشی ۀپیشین .2
فالت » یها نامشناسی به باستان هایپژوهشکه در  است گرفتهای از فالت ایران قراردر منطقه کوخله

 ینتر مصطلحاز جمله  ،ایران فالت مرکزی .خوانده شده است «مرکز فالت ایران»و  «شمال مرکزی»، «مرکزی
فاضلی ، (1382) ملک شهمیرزادی، (1366)مجیدزاده  .اندبرای آن استفاده کردهاست که پژوهشگران  ییها نام

این  به پیروی از دایسون الف و ب(1390)طالیی  و اند بردهنام فالت مرکزی را به کار  (1390)پور ولی و (1385)
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این منطقه را هفتمین ایالت ایران خوانده و با نام  نیز برگ ندنو .ه استدمیشمال مرکزی ایران نا منطقه را
  (.120: 1390) عراق عجم معرفی کرده است

 ۀکویرِ مرکزیِ فالتِ ایران است که به دامن ۀهای حاشیمتشکل از دشت این منطقهاز لحاظ جغرافیایی، 
از تاریخی مبتنی بر این اقلیم امکان ایجاد استقرارهای پیش  شود.های البرز و زاگرس ختم میکوهرشته

ای دیگر متفاوت بوده است ای به دورهها از دورهکشاورزی و دامداری را فراهم کرده که تعداد و تمرکز آن
دشت گرگان  ،هابندیبرخی طبقه بنا برهای تهران، قزوین، کاشان، ساوه و دشت (.136-133: ب 1390طالیی، )

 .(359: 1382)ملک شهمیرزادی،  گیرندمیجغرافیایی قرار ۀدر این منطق
 ۀجدولی از پیشین ،شناسی ایرانمروری بر پنجاه سال باستاندر انتهای کتابِ  (482 :1385)نگهبان 

بررسی  که در آنمیالدی فراهم آورده  1978تا  1818های سال ۀشناسی ایران در فاصلهای باستانپژوهش
 اوزالیو حفاری  (جنوب تهراندر ) شهر ری در خورشیدی 1197در سال را  (J. Morier) ج. موریهشناسی باستان

(Sir W. Ouseley)  شناسی در فالت ایران ین فعالیت باستاننخستبه عنوان  در این شهر، 1208در سال را
شناسی های علمی امروزین باستانها در قالب پژوهشگونه فعالیتمعرفی کرده است. اگرچه ممکن است این

فرانسوی از جنوب غرب  (Jane Dieulafoyِ) دیوالفوایژن از بازدیدهای مشهور مادام  تر یشپبسیار  ،نگنجد
در  .صورت گرفته است 1225بیستون در سال  ۀاز کتیب (H. C. Rawlinson) و راولینسون 1263ایران در سال 
 دمرگانشناسی وقت فرانسه در ایران، باستان تهیئرئیس  1304و  1291های در سال دشت تهران،

 (J. De Morgan)، کاردار  ،دایتنیز  1303 در سال. (356 :1382)ملک شهمیرزادی، علی را کاوش کرد چشمه
پور، )ولیکنون منتشر نشده است ها تا. نتایج حاصل از این کاوشدوباره این کار را انجام دادفرانسه در تهران، 

 هایمشترک دانشگاه هیئتسرپرست حصار، به عنوان تمام کاوش در تپهاشمیت نیز پس از ا (.33: 1390
   کند یمعلی را کاوش سه فصل چشمه خورشیدی در 1315 -1312های سال ۀشیکاگو و پنسیلوانیا، در فاصل

(Schmidt, 1935 &1936 a,b  ) .ِۀسه دور ،علیچشمه ۀمحوط از متر مربع 600بیش از  وی پس از کاوش 
های پیش از نیز برای الیه را سه دوره او. دهد یماسالمی را تشخیص تاریخی و  ،پیش از تاریخیفرهنگی 

پیش از  ، اماتهران را بررسی هوایی کرد 1319اشمیت در سال  (.16: 1388پور، )ولی کند یمتعیین  آن یتاریخ
 سی ۀدههای هوایی درگذشت. از کاوش ۀدر اثر سانح ،هایش را منتشر کندفرصت کند نتایج حفاری کهآن

های که حفاری از آنجا. (همان)علی تنها چند خبرنامه و گزارش محدود منتشر شده است میالدی در چشمه
های حاصل از داده اند،دهکرپنسیلوانیا و شیکاگو پشتیبانی می هایدانشگاه ۀموز راعلی در چشمه اشمیت

شناسی دانشگاه شیکاگو شرق ۀمؤسسدر حال حاضر در دانشگاه پنسیلوانیا و  اوهای نوشتهکاوش و دست
از سوی بنیاد رابرت دایسون  (Matney) متنی 1993در سال (. 355:  1382شهمیرزادی، )ملک شود یمنگهداری 

 کردمطالعه و بررسی  راعلی های چشمههای اشمیت، دادهدانشگاه پنسیلوانیا با هدف انتشار دقیق نتایج کاوش
توسط مجدداً چشمه علی  1377در سال  1اما نتایج این مطالعات تاکنون منتشر نشده است.(، 1377)متنی، 

های فرهنگی و ی آن با پیچیدگیپذیری فن و رابطهاهداف کاوش تخصص از جمله فاضلی کاوش شد.
  (.22: 1385)فاضلی، اجتماعی دشت تهران بیان شده است 

 1349در سال د. وی کرآغاز اهلل نگهبان عزتین بار نخسترا در دشت قزوین  یناختشباستان یها پژوهش
(. 318: 1382 )ملک شهمیرزادی، کرد زهرا را شناسایی و بررسیبویین ۀخورشیدی جنوب دشت قزوین و منطق

ان و سگزآباد را کاوش قبرستاز تاریخی، زاغه، پیش  ۀسه تپ (1349)پس از آن بررسی، نگهبان در همان سال 
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و معتقد است تاریخ استقرار  دهدمیاجتماعات قبل از سیلک نسبت  استقراری زاغه را به ۀدور وی .)همان(کرد 
پنجاه خورشیدی و پس از چندین سال  ۀدر ده (.45: 1356، نگهبان) رسد یمهشتم قبل از میالد  ۀزاغه به هزار

پس از وی،  .(Malek Shahmirzadi, 1977) دکرنگاری را الیهزاغه  هتپشهمیرزادی  ملک 1378در سال ، وقفه
سنگی و مس ،نوسنگی مراحلزاغه در  ۀگسترش ابعاد محوط ۀتپه زاغه را با هدف مطالع 1380فاضلی در 

به  و پس از آن (1384)فاضلی و دیگران،  1377 سال دربار یننخست او .دادمورد کاوش قرارپذیری فن تخصص
ها با همکاری مشترک این بررسی (.42: 1390پور، )ولی کرددشت تهران را بررسی  (1382)از سال  فصل سهمدت 

تا  سنگیارینهها در دشت تهران از پبردفورد انگلستان و دانشگاه تهران، با هدف تعیین توزیع محوطه دانشگاه
در این  .(Coningham et al., 2004: 1)نگاری مطلق دشت تهران صورت گرفت سنگی جدید و تعیین گاهمس

به جوامع  (Egalitarian Society) رتبهو بی (Simple Society) سادهشواهد تبدیل جوامع نوسنگی  هابررسی
گرایی و استانداردسازی یند تخصصآسنگی و آگاهی از فرمس (Hierarchical Society) مراتبیسلسله

نیز که در  را پردیس ۀتپفاضلی  .(Ibid)سنگی، مورد توجه قرارگرفت محصوالت در جوامع نوسنگی تا مس
؛ 1388پور، )ولید کرکاوش  1384و  1383های شناسایی شده بود، در طی دو فصل در سال 1382بررسی سال 

Wong, 2008) . در  (.1385 )فاضلی،د داانجام  1382در سال نیز را دشت قزوین  مندنظامبررسی وی همچنین
 ظهیرآباد )هزارجلفا(، تپۀ آبادابراهیم دشت قزوین؛ تپۀ 1382های سال های یافت شده در بررسیمیان محوطه

 1385در سال  فاضلی (.همان) هستندانتقالی  یسنگهای مسقباد دارای الیهآباد و قره)ظهیرتپه(، کمال
 د.کرنگاری الیه را ب( 1386فاضلی و دیگران، و  1386فاضلی،)آباد و ابراهیمالف(  1386)فاضلی و دیگران،  چهاربنه

 .Ghirshman,1938))کاوش کرد سیلک را جنوبی  ۀتپ 1934 و 1933 هایسال در گیرشمن کاشان، دشت در
را  Bو A هایشمالی و گورستان ۀجنوبی، تپ ۀزمان با تپهم 1936در سال  ،ساله سه ۀپس از یک وقف یو

با سرپرستی صادق ملک شهمیرزادی  المللی ینب یتیم 1380در سال  (.340: 1382شهمیرزادی، )ملک  دکرکاوش 
 در سیلک ادامه یافت ها کاوش 1382و  1381 یها سال. در دادانجام  رابازنگری سیلک  طرحین فصل نخست

(Malek Shahmirzadi, 2004).  1385فاضلی، ) کردکاوش  مجدداًپس از ملک شهمیرزادی، فاضلی سیلک را :

تپه را آق ۀس، محوطوو در شمال شرق گنبد کاو ، در دشت گرگان1379ملک شهمیرزادی در سال  (.22
این سه دوره را فالت عتیق،  ؛ اوفرهنگی است ۀسه دورۀ برگیرند تپه درآقوی معتقد است که  .کاوش کرد

تپه را با آق وی همچنین (.382: 1382ملک شهمیرزادی، )آهن و هخامنشی دانسته است  و عصرفالت قدیم 
علی مقایسه های آن را با سفال نوع زاغه و چشمهداند و سفالمیمرتبط سنگی فالت مرکزی های مسفرهنگ

به   آباد نیزهای اقماری آن در دشت نظرازبکی و تپه ۀمحوطکاوش در  (.1382ملک شهمیرزادی، )کرده است 
 ۀبارای درو اطالعات تازه انجام رسیده بفصل شش به مدت شروع و  1377از سال زاده مجیدسرپرستی یوسف 

 (.1389زاده، )مجید های مختلف پیش از تاریخ در اختیار محققان قرار داددورهفرهنگی تحوالت 

 مرکزی شمالنگاری گاه .3
در جنوب غرب ایران های سطحی نگاری در ایران بررسیهای گیرشمن در سیلک، اساس گاهتا پیش از کاوش

 )ملک شهمیرزادی،  ه استآباد، جوی، بوهالن، بندبال و موسیان بودشوش، جعفرانجام گرفته در  یها کاوشو 

و  ((Schmidt,1937 های اشمیت در حصارمند گیرشمن در سیلک و نیز کاوشهای نظامکاوش (.2: 1374
  یها کاوشهای فالت مرکزی بر اساس نگاریین گاهنخستزمینه را برای  ((Schmidt,1935 علیچشمه
پیش از تاریخ، تاریخی و  یفرهنگ ۀدورسه در حصار و  IIIو  I ،IIۀ سه دور اشمیت. شناختی فراهم کردباستان
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فرهنگی را بر اساس  ۀگیرشمن پس از کاوش در سیلک، چهار دورو  )همان( شناساییعلی در چشمه رااسالمی 
  IIIشمالی و سیلک ۀدر تپ II یلکو س I د: سیلککرهای شمالی و جنوبی از یکدیگر متمایز در تپه هایش یافته

: 1374)ملک شهمیرزادی، ها تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه داشت این پژوهش. )همان( جنوبی ۀدر تپ IVو سیلک 

با عنوان  ایمقالهرا در  (Mc Cown, 1954)های پیش از تاریخ ایران دو قطبی بودن فرهنگ ۀکان نظریمک (.2
)ملک شناسی دانشگاه شیکاگو ارائه کرد شرق ۀدر سمینار موسس «ای ایراننگاری مقایسهنگاری و الیهگاه»

دو منطقه تقسیم کرد؛ فرهنگ  را بهپیش از تاریخ ایران  جغرافیایوی مقاله در این  (.2: 1374شهمیرزادی، 
رنگ در شمال و ۀ فرهنگی تحت نفوذ سفال قرمزایران و منطقرنگ در جنوب و جنوب غرب سفال نخودی

میالدی از مقبولیت  70 ۀدوم ده ۀکان تا حدود نیممک ۀنظری(. 340:1385)نگهبان، شمال شرق فالت ایران 
رنگ را به ترتیب زمانی به ۀ تحت نفوذ سفال قرمزوی منطق(. 29:1387)ملک شهمیرزادی، تامی برخوردار بود 

 (. Mc Cown, 1954: 56-7)د کرعلی و حصار تقسیم چشمههای سیلک، فرهنگ

کان حذف شد و به مک ۀمقال ،شناسی جهان باستاننگاری باستاندر ویرایش جدید گاه 1965در سال 
د. شجایگزین آن  «قبل از میالد 2000تا  6000نگاری نسبی ایران از گاه»دایسون با عنوان  ۀجای آن مقال

داد و با النهرین قرارنگاری بینخود را گاه ۀمطالع ۀپای« های فرهنگیافق»با به کار بردن اصطالح  دایسون
 ۀدر این شیو(. 3: 1374)ملک شهمیرزادی،  تدوین کرد را نگاری ایرانگاه ،النهرین ینبهای ایران با محوطه ۀمقایس

این  (.20: 1385)فاضلی، گرفت قرارق.م(  3900-4500) سه عبیدِ -افق با فرهنگ حلفهم II توالی فرهنگی، سیلک
 (. Dyson, 1991؛4: 1374ملک شهمیرزادی، ) میالدی ویرایش شد 1992و  1991های مقاله بعدها دوبار در سال

 ،شمال مرکزی ایران ِبار فالت مرکزی ایران به سه قسمت فرهنگیمیالدی برای نخستین1991سال  ۀمقالدر 
در  (.4: 1374)ملک شهمیرزادی، بررسی شد  نگاری مجزاکدام در جدول گاه فالت شمالی و گرگان تقسیم و هر

بندی دیگری برای پیش از تاریخ فالت مرکزی منطبق بر شرایط جغرافیایی ویت و دایسون تقسیم 1992 ۀمقال
نگاری قزوین و کاشان را در دو بخش جداگانه به عنوان قسمتی از فالت مرکزی مطالعه دند. آنها گاهانجام دا

ترین استقرار در دشت قزوین و کاشان معرفی شده است و پس از آن به در این جدول، زاغه قدیمی؛ دندکر
  (.36: 1390پور، )ولیاند گرفتهقرار IV تا Iعلی و قبرستان ، چشمهI3-4ترتیب سیلک 

نگاری فالت در دشت قزوین، جدول گاه خورشیدی پنجاه ۀهای مستمرش در دهپس از کاوش نگهبان
 )همان(. بودثیر پذیرفته أکان تمک ۀنگاری از نظری. وی در تدوین این جدول گاهکردتدوین  را مرکزی ایران

باستانی ایران را  یها فرهنگو  دکرزاغه، قبرستان و سگزآباد تداوم استقرار پیشنهاد  ۀبرای سه محوط نگهبان
نگاری پیش از تاریخ در ایران، مجیدزاده اصطالح فالت را در گاه(. 16: 1388، پور)ولیدوره تقسیم کرد  هشتبه 

شامل فالت عتیق، فالت قدیم، مجیدزاده بندی تقسیم .(Majidzadeh, 1981:142) فالت مرکزی به کار برد
برای تدوین جدول « فالت»مجیدزاده، ملک شهمیرزادی نیز از اصطالح  فالت میانه و فالت جدید است. پس از

گیری فالت، فالت عتیق و فالت قدیم شکل ۀدور .(539: 1382)ملک شهمیرزادی،  نگاری خویش استفاده کردگاه
آخرین ( 56: 1390)پور و ولی (10 :2009)لی فاض. نوسنگی با سفال معرفی شده است ۀدور ۀزیرمجموع
-اصطالحات باستاناز  خود نگاریِدر جدول گاه . فاضلیانددادهانجام  رانگاری فالت مرکزی در گاه تجدیدنظر

 دورۀبا افزودن وی همچنین  .(22: 1385)فاضلی، است کرده استفاده  مفرغو سنگی مس ،نوسنگی شناختی
در  (.همان)تقسیم کرده است  ترکوچک چهار مرحلۀسنگی را به مس ۀ، دورجدول این بهسنگی انتقالی مس

قدیم و  نوسنگی :اندتقسیم شدهدوره سنگی هر کدام به دو انتقالی مس ۀنوسنگی و دور ۀدور ،تجدیدنظر جدید
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ها و نیاز به تبیین طوالنی بودن این دوره ،بندیدلیل این تقسیم .سنگی انتقالی قدیم و جدیدجدید، مس
 .Fazeli et al. 2005, 2009))رجوع کنید به:  استعنوان شده  ترجزئی های یبندتقسیم کمک با اجتماعی تغییرات

 شناسی گونه .4
متر در اطراف محوطه ایجاد  2×2هفت گمانه با ابعاد  1390سال در  که گفته شد در تعیین حریم گونه همان

در راستای اهداف این  بدین سبب؛ اسالمی یافت شد ۀتنها آثار متعلق به دور 7و  6های در گمانه .(1)شکل  شد
های شناسی سفالبندی و گونهتوصیف، طبقهاست.  شدههای اول تا پنجم بررسی های گمانهمطالعه تنها سفال

وشش بیرونی و درونی قطعات از جمله آمیزه، پرداخت و پ ،های سفالیویژگیکو بر اساس در خله سنگیمس
منقوش  سفالیِ ۀگون چهار، در این مطالعه گرفته است.صورت و فرم سفال نوع نقش کیفیت پخت، سفالی، 

قطعه  286قطعه سفال منقوش زاغه،  311در مجموع  .دش شناسایی علیچشمه و زاغه استاندارد زاغه، ۀساد زاغه،
 و بندی شدطبقه و مشاهده علیچشمه قطعه سفال 15زاغه و تنها  ۀقطعه سفال ساد 123سفال استاندارد زاغه، 

-ملکبار برای نخستینالزم به یادآوری است که این چهار گونه به دست نیامد.  از سالمی ظرف نمونه هیچ

اصطالحات ابداعی  استفاده ازبا های نوع زاغه را معرفی و سفالهای تپه زاغه، انواع شهمیرزادی در پی کاوش
 ,Malek Shahmirzadi)زاغه مطالعه کرده است  ۀاستاندارد زاغه، منقوش زاغه و ساد ۀدست سه در را آنها خویش

 کو به تفصیل آورده شده است.سفالی در خله ۀاین چهار گون ۀمطالع شرح زیر در (.1374و ملک شهمیرزادی،  1977

 منقوش زاغه ۀگون. 1-4

از  ،کوخلهتپۀ  های فرهنگی پیش از تاریخیدر نهشتهنمونه  311به تعداد بیشترین قطعات سفالی یافت شده 
ۀ گماندر  204و  203 هایکانتکستاین قطعات بیشتر از  .(2و  1 هاینمودارو 1)جدول  است بودهسفالی  ۀاین گون

درصد  63درصد کف و  6/2درصد لبه،  4/34 از این میان اند.یافت شدهاول  ۀگمان در 113دوم و کانتکست 
 1/97)ب به اتفاق قطعات سفالی این گونه قری. اکثر ندسازمی قطعات سفالی این گروه دستتما .هستندبدنه 

 4/17 ۀدر آمیزقطعات تشکیل شده از مواد آلی است و از این  درصد 82 ۀآمیز. دارند متوسط یظرافت (صددر
ا دو قطعه سفال مواد تنه ۀآمیز ن نرم و شن ریز استفاده شده است.از ترکیب مواد آلی به همراه شنیز درصد 

سطح اند. گرفتهقرار در حین پخت در معرض حرارت کافی درصد( 2/49)نیمی از قطعات  کانی بوده است. تقریباً
 اند. درصد اندکی نیز تنها با دستِو اغلب صیقل شدهرقیق پوشانده شده  بیرونی اکثر قطعات با پوشش گلیِ

 رقیق گلی پوششِبا بیشتر  ،بیرونی سطحنیز همانند  این قطعات درونیاند. سطح مرطوب پرداخت شده
پرداخت به کار رفته در های از دیگر شیوهدست مرطوب نیز و پرداختی صیقلی دارد. است وشیده شده پ

 شده است. استفادهها درصد سفال هشتدرونی  ۀسطوح است که در بدن
( Munsell Soil Color Chart)این قطعات با جدول مانسل ۀهم ۀرنگ سطح بیرونی، سطح درونی و خمیر

توان ها، نمیاین نکته الزامی است که به دلیل یکدست نبودن رنگ سفال یادآوریِالبته  ؛شده استتطبیق داده 
در حقیقت آنچه مدنظر  ؛سفالی را با تنها یک رنگ انطباق داد ۀهای یک گونرنگ سطح بیرونی و درونی سفال

با عوامل متعددی  یک رنگ مشخص در جدول مانسل. این خصیصه مرتبط نه دقیقاً ،است رنگ یک طیف ،است
 .استآوری و پخت سفال های شیمیایی در حین عملواکنشیا ، نوع خاک، مواد افزودنی و پخت سفالچون 
رنگ د. شومشاهده مییِ نخودی و قرمز روشن دو طیف رنگدر  منقوش زاغه ۀگونهای سطح بیرونی سفالرنگ 

با رنگ بیرونی  جدول مانسلدر  10YR6/4 light yellowish brownرنگ  .دارد فروانی رابیشترین نخودی 
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هایی بیشترین سفال گیرند، هماهنگی دارد.میسفالی که در طیف رنگی نخودی قرارقطعات  توجهیتعداد قابل
 5YR6/6 reddish yellowمنطبق با رنگ نیز گیرد میبیرونیشان در طیف قرمز روشن قرارکه رنگ سطح 

در دو نیز رنگ خمیره  کند.از همین روال تبعیت میمنقوش زاغه نیز  ۀرنگ سطح درونی سفال گون است.
 10YR6/4 lightمانسل  با رنگرنگ نخودی بیشتر مطابق شود. طیف رنگی نخودی و قرمز روشن مشاهده می

yellowish brown 5با دو رنگ منطبق قرمز روشن  وYR6/6 reddish yellow 7/5وYR7/4 pink البته  ؛است
 است.کمرنگ  سبز ۀخمیر و درونی بیرونی، سطح رنگ 113 کانتکست در و اول ۀگمان در فردبهمنحصر ۀنمون سه در

 18/22 و  ایدرصد از این نقوش به رنگ قهوه 2/75سفالی هندسی است.  ۀهای این گونمایهتمامی نقش
بیشترین فراوانی را خطوط افقی موازی نقش . استبه رنگ سیاه  نیز نقوشدرصد  8/2رنگ است. درصد قرمز

 تعداد ینو کمتردوم  ۀگماندر  205درصد این نوع نقش در کانتکست  81 .(10، 8، 6-3و شکل  1-6شکل )دارد 
و ند دار قرمز و ایش رنگ قهوهواین نق مشاهده شده است. 113 اول و تنها یک قطعه در کانتکست ۀدر گمان

کیفیت اما  ،. سفالگر کوشیده است خطوط توپر موازی رسم کنداندهبیرونی ظروف ترسیم شد ۀدر بدنتنها 
در این خطوط  .ها اجرا نشده استصورت یکدست و یکسان بر روی سفالنقوش به  نقوش بسیار متفاوت است.

ترسیم خطوط از یکدیگر یکسان و مشابه  ۀاند و در نهایت فاصلبه هم نزدیک و از یکدیگر دور شده برخی موارد
 یباًتقرو ترسیم شده است بقیه  ازنظم بهتری  بادر برخی از قطعات سفالی نقش این قطعات  نشده است.

سفال قطر خطوط با یکدیگر  ۀاند. قطر خطوط نیز بسیار متفاوت است و حتی در یک قطعشده نقش موازی
اما در مواردی هم خطوط  ،موارد تا نزدیک کف پایین آمده است این خطوط موازی در برخی اندازه نیست.هم

 اند. خطوط موازی افقی کهنقشی پدید آوردهاند و فضای خالی بیبیشتری از کف کشیده شده ۀموازی با فاصل
-6شکل ) کو استهای اجرای خطوط موازی در خلهاز جمله دیگر شیوه ،اند نیزبه صورت دو به دو ترسیم شده

 ۀهای گمانکانتکستدیگر  ازکه در ارتفاع باالتری یافت شده است  203ش تنها در کانتکست این نوع نق از(. 2
که به صورت  ی استخطوط موازی افقیکی دیگر از این نقوش، نقش  .اندای رنگهدارد. این نقوش قهوقراردوم 

اجرا  ۀاین نقش از نظر قطر و شیو .(5-6)شکل  داردبین خطوط نقش مثلث وجود  و در اند شدهدو به دو اجرا 
میان خطوط توپر نیست و نقش مثلث در میان دو  ۀبا این تفاوت که فاصل ،مشابه خطوط افقی موازی است

   که تنها در خطوط موازی گسسته نقش  .استای قهوه ،نزدیک به هم اجرا شده است. رنگ نقش ،خط
 این نقش .(4-6)شکل  کو استر نقوش یافت شده در خلهدیگ ۀاز جمل ،های دوم و چهارم یافت شده استگمانه

 مایه با خطوط افقی موازی این است کهاین  نقش ۀ. تفاوت عمداستشابه با خطوط افقی موازی بسیار م
 یهانهشته در یفرد منحصربهنقش توپر نبوده و نقش به صورت ناپیوسته اجرا شده است.  کامالًًخطوط موازی 

ین سطح ئکه در آن سفالگر از ترکیب خطوط موازی و خطوط مورب برای تز سوم یافت شده است ۀگمان
ها گمانه در دیگر رنگایقهوه است. این نقشِای ش قهوهنقاین رنگ  .(4-2)شکل  بیرونی ظرف سود جسته است

 های دایره یمنخط پایینیِ آن متصل به  کهاند منقوش شدهبا دو خط موازی  قطعه سفال سه تکرار نشده است.
-7)شکل  است تزیین شدهخطوط عمودی موازی با  دو قطعه سفال ۀلب .(9-6)شکل آویزان است  ۀدرهم فرورفت

تنها در یک قطعه سفال  ،خطوط مواج عمودی آویزان از لبه ۀمایی است. نقشاقهوهاین نوع نقش نیز  رنگ. (2
 ای است.رنگ این نقش همانند اکثر نقوش قهوه .(4-7)شکل  یافت شده است 205دوم و در کانتکست  ۀدر گمان

از جمله  ،ها خطوط زیگزاگی نقش شده استخورده که در کنار آنپیوسته و هاشورهمبه های یلوزنقش  
است. ده های دیگر یافت نشاز این نوع نقش در گمانه .(22و  21-6)شکل  استدوم  ۀپرکاربرد در گمان هایشنق
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های گوناگون بر نقش دیگر رایج است که با شیوه های عمودیزیگزاگ ای است. نقشقهوه ،رنگ این نقش
نقوش زیگزاگی به صورت قطور و توپر و یا نازک و سطح بیرونی و درونی قطعات سفالی ترسیم شده است. 

-6)شکل  نیز اجرا شده است تر منسجمای نازک و به گونه ،نقش زیگراگ افقی .(15-6)شکل  موازی اجراشده اند

از جمله  ،های توخالیهای توپر و لوزیبه همراه مثلثهای افقی . زیگزاگاندرنگسیاه ها یگزاگزاین  .(14
ها و لوزی. (25-6)شکل  اول است و تنها در یک قطعه سفال یافت شده است ۀمنحصر به گمان نقوشی است که

ده است. به صورت افقی اجرا شافقی زیگزاگ نقش اند و در پایین، بیرونی ظرف را تزیین کرده ۀها لبمثلث
های اول و سوم به در گمانههای توخالی های توپر و لوزیاز نقش مثلث ییها تکهالبته  است. ایرنگ نقش قهوه

 رسد با این نوع نقوش ارتباط دارند. دست آمده است که به نظر می
های ردیف مثلث .(3-4)شکل  یافت شده است هاهای توپر و لوزیاز مثلث فرد منحصربهسوم نقشی  ۀدر گمان

متصل است. رنگ  هاییهاشور سازد که بهها خطی را میی مثلث. قاعدهاند شده منقوشتوپر و توخالی در لبه 
نقشی  .سوم و پنجم یافت شده است ۀدر گمانپیوسته به همو توخالی های توپر مثلث نقش .استای نقش قهوه

 .نخودی نقاشی شده است ۀبر زمین که استرنگ قرمز عمودی ۀهای هاشورخوردردیف مثلثدیگر، 
اگرچه به صورت  .(18-6)شکل  ده استشتنها در دو قطعه مشاهده  ، نقش دیگری است کهاینقش شانه

از ها شانه ۀ. فاصلاندمتفاوت یکدیگربا در جزئیات  ،شبیه به یکدیگر استای در این دو قطعه نقش شانهکلی 
نقش . هستندای ین نقوش به رنگ قهوهی با یکدیگر دارند. ائها اختالف جزیکدیگر، قطر هر شانه و نظم آن

ین نقوش به رنگ ا (.5-7)شکل  مشاهده شده است 205تنها در دو قطعه سفال در کانتکست نیز  بافگیس
-6)شکل  دوم یافت شده است ۀدر گمانقطعه یک  تنها در دیگر نقشی است که نقش شطرنجی .هستندای قهوه

صورت خطوط متقاطع به  ی است کههاشورهای متقاطعنقش دیگر، . است ایاین نقش به رنگ قهوه (.19
اند. در برخی قطعات ای اجرا شدهها با رنگ قهوهاین نقش .(8-6)شکل  مانند ترسیم شده استنامنظم و تور 

داخلی برخی  ۀدر لب .شود یمدیگر دیده  هایشریز به تنهایی یا به همراه نق ای شکلِدایره های منفردِنقطه
 و شکل دقیقاًها اندازه شود. این نقشدیده می های مثلثی یا مستطیلی آویزان و یا خط سادهظروف نیز نقش

در برخی موارد یک و  هستندنوک تیز  نوک پهن و در برخی دیگر، هایکسانی ندارند. در برخی قطعات مثلث
نقش مثلث آویزان در هیچ قطعه  ،هاضلع مثلث به صورت منحنی شکل ترسیم شده است. برخالف دیگر گمانه

 .پنج مشاهده نشده است ۀای از گمانلبه
ظروف  و (3)شکل  بسته، ظروف دهانه(2)شکل  بازمنقوش زاغه شامل ظروف دهانه ۀهای سفالی گونشکل

باز ها دارند. ظروف دهانهشکلبیشترین فراوانی را در میان دیگر  باز. ظروف دهانهاست (4)شکل  عمودیدهانه
ای باز با بدنهصاف و ظروف دهانه ۀباز با بدنظروف دهانه عبارت ازکه  شوندد به دو زیرمجموعه تقسیم میخو

 ،شکلای منحنیباز دارای بدنهاست. ظروف دهانهساده  کامالًهر دو گروه  ۀلب شکل. است شکلمنحنی
ای باز با بدنه. ظروف دهانههستند این ظروف شامل ظروف کوچک، متوسط و بزرگ فراوانی را دارند.بیشترین 

هیچ انحنایی ندارد و در یک خط مستقیم  هاآن ۀهای این گونه دارند. بدنشکلدیگر  ازصاف رواج بسیار کمتری 
فراوانی  بستهظروف دهانه. شیب بسیار زیادی داردسوم، بدنه  ۀدر گمان خاص ۀننمو یک در شود.می متصل لبه به

بسته دهانه ظروف و صاف ۀبدن با بستهدهانه ظروف گروه دو در بسته نیزدارند. ظروف دهانهسایر ظروف  ازکمتری 
 شکل بیشترین فراوانی را دارند.منحنیۀ بدن بسته با. ظروف دهانهشوند یمبندی دستهشکل منحنی ۀبا بدن
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توسط هستند. لبه و صاف نیز از نظر اندازه م ۀبسته با بدناین گروه متوسط است. ظروف دهانه ظروف ۀانداز
 است.متوسط  ظروف این ۀانداز پیوندند.می یکدیگر به ،قائم تقریباً و مستقیم خط یک در عمودیظروف دهانه ۀبدن

بندی دسته کف مقعر و کف تخت یافت شده که در دو گروهِ منقوش زاغه ۀگوناز نوع  کفتعداد اندکی 
در ظروف این دار است. محل اتصال بدنه به کف زاویه ،دارندکف تخت  هایی کهدر سفال .(5)شکل  شده است

در  .(1-5)شکل  کفی مقعر داردیک قطعه سفال کوچک و ظریف گیرند. میمتوسط قرار ۀانداز با ظروف ۀزمر
 .این نمونه محل اتصال بدنه و کف و نیز خود بدنه انحنا دارد

 استاندارد زاغه ۀگون. 2-4

سفال ده است. کرمعرفی  را سفالی ۀاین گونبار ملک شهمیرزادی برای نخستین ،که ذکر شد گونه همان
قطعه از این  286کو خلهدر  شناسی معرفی شده است.نیز در ادبیات باستان «تگرگی»استاندارد زاغه با نام 

دوم  ۀدر گمان ،قطعه 286تعداد یعنی ، ااز آنه درصد 3/84 .(2و  1)نمودار  (1)جدول  سفالی یافت شده است ۀگون
-تمامی این قطعات دست هستند.بدنه  درصد 51درصد کف و  3لبه، این قطعات درصد  36یافت شده است. 

سفال ظریف  ،در این گروه .نددارخشن حالتی ها آنمابقی  دارند وظرافتی متوسط ها درصد سفال 6/56. ندساز
تنها از مواد آلی استفاده شده و  کو فقطاستاندارد زاغه در خله ۀهای گوناکثر سفال ۀدر آمیز یافت نشده است.

اکثر شده است.  به کار برده ترکیب مواد آلی به همراه شن نرم و شن ریزها درصد از سفال 9/11 ۀدر آمیز
های این گروه در حین درصد سفال 7/15 تنها و و تیره دارند زده دودپختی ناکافی، مغزی  های این گروهسفال

و پوشیده از شن  دار آجها زبر و سطح بیرونی تمامی این سفال اند.ت کافی و مناسب دریافت کردهپخت حرار
 موارد معدودی که سطح درونی با پوشش گلیِجز در  ها صیقل شده است.سفال ۀگاهی لبالبته  است؛نرم 
 صیقل است.  با شده پرداخت گلی ضخیم ۀالی از پوشیده قطعات این درونی سطح است، شده صیقل و پوشانده رقیق

نخودی و قرمز  یرنگطیف در دو  منقوش زاغه، ۀاستاندارد زاغه مشابه با گون ۀو درونی گونسطح بیرونی 
منطبق با رنگ در جدول مانسل  10YR6/4 light yellowish brownرنگ شده است. روشن مشاهده 

مطابق با رنگ  استاندارد زاغه بیشترۀ در گون قرمز روشن است. رنگبیشترین تعداد قطعات سفالی نخودی 
5YR6/6reddish yellow  در جدول مانسل است. رنگ خمیره نیز مشابه رنگ سطح بیرون و سطح درونی در

ها د قطعات سفالی که خمیرۀ آنشود. رنگ بیشترین تعداو قرمز روشن مشاهده می دو طیف رنگی نخودی
قرمز روشن با رنگ  ۀ. خمیرمانسل منطبق است 10YR6/4 light yellowish brownبا رنگ  ،نخودی است

7/5YR7/4pink .منطبق است 
سفالی مشاهده شده  اجسام عمودیظروف دهانه و بسته، ظروف دهانهباز، سبوها، ظروف دهانههاکماجدان

اند که امکان بازسازی کو بودهدر خله سنگیمستنها ظروف  هاکماجدان. هستند سفالی استاندارد زاغه ۀگون در
تخت  ۀلب نخست، ۀدست :انددر سه دسته شناسایی شده این ظروف .(8)شکل  ها فراهم آمده استکلی آن صورت

ست. این انحنا در دنه به کف از بیرون دارای انحنااما محل اتصال ب ،دنعمودی و کف تختی دار ۀساده، بدن
ساده  ۀصاف و لب ۀظروفی هستند که کف تخت، بدن ،دوم ۀدست ؛(1-8 )شکل شوددرون ظرف نیز دیده می

که تعداد بیشتری سوم  ۀدست ؛(3و  2-8 )شکلاست دار زاویه کامالًدر این ظروف، نوع اتصال بدنه به کف دارند. 
عمودی و کف تخت دارند. محل اتصال بدنه به کف در بیرون عمودی و  ۀتخت ساده، بدن ۀشود، لبشامل می را

 .(9)شکل  دارندبیرون برگشته  به ایلبهباز ظروف دهانه (.4-8 )شکل در درون دارای انحنای خفیفی است
یافت های متوسط و بزرگ اندازهد. این ظروف در نگیرمیاستاندارد زاغه در این گروه قراربیشترین ظروف 
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 16تا  8ی بین او ظروف متوسط قطر دهانه است مترسانتی 25تر از بزرگ ،بزرگ ظروفِ ۀقطر دهان. اندشده
دگیِ کوچکی در برآم یدیگر و ساده کامالًً که یکی است باز دو نوعظروف دهانهۀ لب فرم .دارند مترسانتی

این  .(10)شکل  دارندبه سمت داخل برگشته ی ادهانه ،بستهظروف دهانه. دارد (13و  12-9)شکل انتهای لبه 
ی این ظروف ها. لبهاستمتر سانتی 45تا  30این ظروف  یاند. قطر دهانهبزرگ یافت شدهۀ ظروف در انداز

ظروف در . است (5-10)شکل  با برآمدگی کوچکهایی ساده و لبه کامالًً شکلدر دو باز، مشابه با ظروف دهانه
 هایاندازه در زاغه استاندارد عمودیِدهانه ظروف این ظروف عمودی است. ۀمنتهی به لب ۀلبه و بدن عمودیدهانه

ه دارای هایی کساده و لبه کامالًً ۀلب شوند؛دیده می به دو صورتاین ظروف نیز  ۀلب دارند. وجود بزرگ و متوسط
 دارند. بیرونبه برگشته دن کوتاه پهن و گر ۀلب ،که فراوانی اندکی دارند سبوهابرآمدگی کوچکی هستند. 

)شکل  به بدنه است شاندر محل اتصالها آنو تنها تفاوت  هستندتخت  ۀگوناین های یافت شده از کف ۀهم

 ،با بدنهها تر کفدار و اتصال عمودی. اتصال بیش؛ اتصالِ زاویهصورت است به دواتصال کف به بدنه  ۀنحو .(11
 دار است.زاویه

 زاغه ةساد ۀگون. 3-4

حجم  .(2و  1)نمودار  (1)جدول کو یافت شد صل از کاوش خلههای این فسفال از این گونه در گمانه 123تعداد 
 1/17 از میان این قطعات،به دست آمد.  204و  205های تدوم و از کانتکس ۀزاغه از گمان ۀسفال ساد بیشتر
اکثر قطعات ند. ۀ قطعات سفالی این گروه دست ساز. هماستدرصد بدنه  6/62 درصد کف و 3/20، لبه درصد

های سفالۀ ر زمر. تنها یک قطعه سفال این گروه ددارندمتوسط  یدر این گونه ظرافت درصد( 1/91)سفالی 
ها از سفالدرصد  9/8 ۀآلی است. آمیز ۀهای این گونه دارای آمیزدرصد از سفال 2/90 گیرد.میقرار ظریف

ها درصد از سفال 1/69. است یک قطعه سفال مواد کانی ۀآمیزترکیبی از مواد آلی و شن نرم و ریز است و تنها 
سطح بیرونی  اند.ها در حین پخت حرارت کافی دریافت کردهمابقی آن .اندداشتهو پختی ناکافی  زده دودمغزی 

سطح بیرونی اکثر  پوشش گلی رقیق پوشانده شده است.نیمی از قطعات با پوشش گلی غلیظ و نیمی دیگر با 
بیشترین پوشش به کار  ،گلی غلیظ پوشش اند.ها صیقلی و تعداد کمی با کمک دست مرطوب پرداخت شدهآن

نیمی از موارد از برده شده در سطح درونی این قطعات است. همانند سطح بیرونی، سطح درونی نیز در بیش 
 صیقل شده است.
. بیشترین شود یمزاغه نیز در دو طیف رنگی نخودی و قرمز روشن مشاهده  ۀسفال ساد سطح بیرونی

بیشترین تعداد . جدول مانسل نزدیک است 5/2Y8/4pale yellowطیف رنگ نخودی به رنگ فراوانی در 
 5/2YR6/6light redرنگ  ۀزیرمجموع نیز گیردمیبیرونیشان در طیف قرمزِ روشن قرارسفالی که رنگ سطح 

شود. سطح نخودی و قرمز روشن مشاهده می در جدول مانسل هستند. سطح درونی نیز در دو طیف رنگیِ
 5نزدیک است. رنگ 10YR6/4 light yellowish brownهای نخودی به رنگ داخلی بیشتر سفال

YR6/6reddish yellow  سفال  ۀرنگ خمیر شود.شامل می طیف قرمز روشن رااز نظر آماری بیشترین تعداد
بیشترین  2/5Y8/4pale yellowشود. رنگ زاغه نیز در دو طیف رنگی نخودی و قرمز روشن مشاهده می ۀساد

زاغه رنگ قرمز  ۀسادۀ های سفالی گونشود. تعداد اندکی از خمیرهتعداد در طیف رنگی نخودی را شامل می
 نزدیک است.  YR8/3pinkکه به رنگ  دارندروشن 
ظروف  .ستهاسبو و عمودیظروف دهانه ،بستهظروف دهانه ،بازظروف دهانه زاغه شامل ۀسفالی ساد ۀگون
 ،زاغه ۀساد ۀ. در گوندندار ظروف از دیگرفراوانی بیشتری  ،(12)شکل  دارندبیرون به برگشته  ایلبه که بازدهانه
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این  ۀ. بدنای متوسط دارنداندازهظروف و  و برآمدگی ندارد استساده  کامالً ه،لب ،ۀ استاندارد زاغهبرخالف گون
باز، ظرف در میان ظروف دهانهصاف ساخته شده است.  کامالًندارد و گونه برآمدگی یا فرورفتگی ظروف هیچ

شکلی دارد. این ظرف که در منحنی ۀدیگر بدن بازِفت شده است که برخالف ظروف دهانهی یافرد منحصربه
ساده  کامالًً بستهدهانه ظروف ۀلب .(1-12)شکل  دوم یافت شده است ۀدر گمان ،گیردمیظروف ظریف قرار ۀدست

. ظروف بزرگ و استصاف  کامالًً ،ظرف و محل اتصال آن به لبه ۀبدن .(13)شکل  به داخل برگشته استو 
هیچ در راستای لبه بیعمودی ظروف دهانه ۀبدنارند. ددر این گروه را فراوانی  متوسط به ترتیب بیشترین

بسته شامل وع نیز مشابه با دیگر ظروف دهانهبرآمدگی یا فرورفتگی به صورت عمودی ساخته شده است. این ن
پهن و  ایهلبسبوها رین فراوانی را در این گروه دارد. ظروف بزرگ و متوسط است که ظروف بزرگ بیشت

 .دارندبرگشته  بیرونبه و کوتاه  یگردن
کف تخت بیشترین  ؛و کف مقعر کف تخت :(14)شکل  شناسایی شده است زاغه ۀساد ۀگون دو نوع کف در

اما  ،شودمتوسط و بزرگ دیده می ۀبا اندازظروف  کف در این نوع .الف( 14)شکل  دهدنوع کف را تشکیل می
 نخست،در حالت ؛ اتصال یافته است حالت دودر . بدنه به کف دارندمتوسط  ۀظروف انداز راکف تخت  بیشترین

زاویه در حالت دوم بسیار  ۀالبته انداز دارند؛ ای منفرجهزاویه ،و در حالت دوم سازندمی قائمه ایزاویه کف و بدنه
کمتری است. کف  ۀزیاد و در مواردی دارای زاوی ۀمتفاوت است. در مواردی محل اتصال بدنه به کف دارای زاوی

 است.دار ها به بدنه زاویهشود. محل اتصال این نوع کفمتوسط دیده می ۀتنها در ظروف انداز ب( 14)شکل  مقعر

 علیچشمه ۀگون. 4-4

قطعه سفال از  پانزدهتنها . است کمتربسیار  های سفالیگونهدیگر  ازعلی سفالی چشمه ۀهای گونتعداد سفال
سه که از این میان  (2و  1)نمودار  (1)جدول  کو یافت شدصل از کاوش خلههای این فعلی در گمانهچشمه ۀگون

تمامی این . یافت نشده است کوعلی در خلهسفال چشمهاز هیچ قطعه کفی هستند.قطعه لبه و مابقی بدنه 
علی از مواد آلی و معدنی های چشمهاکثر سفال ۀقطعات سفالی ظریف هستند. آمیز اکثر. ندسازقطعات دست

حرارت کافی قطعات سفالی این گروه  ۀهمشن نرم است.  ۀقطعه آمیز سهلی و در آ ۀقطعه آمیز دواست. در 
تمامی قطعات سفالی این گونه دارای پوشش گلی رقیق در سطح بیرونی و درونی هستند. سطح اند. دیده

 است.بیرونی و درونی تمامی قطعات صیقلی 
 5/2YR5/6red هایعلی قرمز رنگ است که منطبق با رنگسفالی چشمه ۀگون ۀرنگ بیرون، درون و خمیر

 رنگ و هندسی استکو سیاهعلی در خلههای چشمهنقش سفال .است در جدول رنگ مانسل 5/2YR5/8redو 
شکل کلی این نقوش قابل بازسازی نیست.  شده است. حکر سطح بیرونی سفال تمامی این نقوش ب .(15)شکل 

 .است خوردههای هاشورها و مثلثشامل خطوط مواج، خطوط افقی موازی، منحنی ها شدر حالت کلی این نق
در این  یکف قطعه هیچ مشاهده شده در این گونه هستند. هایسفالعمودی باز و ظروف دهانهظروف دهانه

 پذیر نبوده است. کف در این گونه امکان شکلسبب بازسازی بدین وگمانه یافت نشده 

 نگاری نسبیگاه .5

های مشابه در دشت قزوین و سایر های شناسایی شده با گونهگونه ۀامکان مقایس حاضرشناسی از آنجا که گونه
سفال ۀ مقایسبعدی مطالعات را تشکیل داد.  ۀنگاری نسبی مرحلفالت مرکزی را فراهم آورد، گاههای محوطه

    ی ساخت فناورنشان داد که تپه و خالصه( نوسنگی دشت قزوین )چهاربنه، مای هایکو با محوطهخله
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کو بهتر پخته شده و کمتر متخلخل دارد. سفال خلهها قراراز این محوطهسطح باالتری  در کوخله هایسفال
های نوسنگی جدید های محوطهیکی دیگر از تفاوت ،بر سطح سفال نیز آنهااست. نوع نقوش و کیفیت اجرای 

 نوع فرم ،از سوی دیگر .ندو تنوع بیشتری دار کیفیت بهتر کوش سفال در خلهوکو است. نقدشت قزوین با خله
تپه زاغه در دشت قزوین های مس سنگی انتقالی سفالبا را ها کو بیشترین شباهتخله ۀتپ و نقوش (16)شکل 

)ملک شهمیرزادی سفالی هستند  هاینمونهترین از جمله رایج ،هاکو نیز همانند تپه زاغه کاسهدارد. در خله

: شکل همان)های رایج در تپه زاغه هستند سفالها از دیگر کماجدان (.14و  10،13، 9، 8های ، شماره2: شکل 1374

فال استاندارد زاغه یافت کو تنها در گروه سهای خلهکماجدان (.571تصویر  :1390فاضلی، ؛ 16و  15های ماره، ش2
این سبوها ست. هاهتباشدیگر ۀ سبوها از جمل شکل. دارندعمودی  ۀکف مقعر و بدن ،این ظروفشده است. 

از سویی . دنداراندکی  فراوانیکو . این نوع ظروف در خلهدارند بیرونبه برگشته و کوتاه  یپهن و گردن ایهلب
های ، شامل انواع کاسهها در فرمآباد شباهت دارد. شباهتدر ابراهیم یک مرحلۀکو با سفال سفال خله ،دیگر

اما در  ،است (4: تصویر همان)های تخت های مقعر و کفو نیز کف (3: تصویر 1386)فاضلی، بسته باز و دهانهدهانه
سیلک نیز از  ۀدر تپ II. سفال سیلک داردکو خله ازسفالی محدودتری  ظروفآباد ابراهیم یک مرحلۀ ،مجموع

-صورتجمله  از ،های مقعر و تختباز و کفهای دهانهکو دارد. کاسههای خلههایی با سفالمشابهت شکلنظر 

کو منقوش که برخالف خله Iهای سیلک کماجدان وجود این،. با است  II های سفالی مشابه در سیلک
  .(S.1512و   S.1274،39: لوح 1379)گیرشمن،  دارندهایی شباهتکو های خلهبا کماجدان شکلهستند، از نظر 

ها هم در بسیاری وجود دارد. این شباهتهای کو و تپه زاغه مشابهتنیز میان سفال خله هاشنق از نظر نوعِ
و  550، 546تصویر  :1390)فاضلی، شود. نقوش زیگزاگی علی زاغه دیده میچشمه ۀمنقوش زاغه و هم در گون ۀگون

علی  )فاضلی وهای شطرنجی ، طرح(547تصویر  همان:) ، مثلثی، خطوط افقی، نوارهای پهن، خطوط متقاطع(550

  ، از جمله نقوش مشابهی هستند که در (567تصویر  :1390)فاضلی، ها لوزی و (120: 2-1: کاتالوگ 1385یاری، 
اند. سفال نوع زاغه در بسیار مشابه با یکدیگر تصویر شده هاشد. این نوع نقنکو و تپه زاغه وجود دارخله

ما شباهت در نوع ا ،(30و 18یر : تصو1386)فاضلی،  کو داردهایی با سفال نوع زاغه در خلهآباد نیز شباهتابراهیم
-های خلهکو اندک و کیفیت اجرای نقوش در سفالها نسبت به شباهت نقوش تپه زاغه و خلهنقوش و تعداد آن

)ملک شهمیرزادی ، آق تپه (2-5و  1-5شکل  1378 )رضوانی،سنگ چخماق  ۀنقوش سفالی سه محوط .بهتر استکو 

های نوسنگی وطهحکه جزو م (11ب: شکل 1390)طالیی، و قلعه خان( 13-4( )تصویر8و لوح  4لوح  :1379و نوکنده، 
 هایی دارند. این کو شباهتخله ۀشوند نیز با برخی نقوش سفال نوع زاغمحسوب میشمال شرق ایران 

بیشترین شباهت تپه عمودی بسیار چشمگیر است. نقوش سفال آق وها در تکرار موتیف نوارهای افقی شباهت
. یک نمونه ظرف در قلعه خان از نظر فرم و شود یمکو دارد. این شباهت حتی در فرم نیز دیده را با سفال خله

یافت شده از این  ۀکه تنها نمونکو دارد. این قطعه یافت شده در خله ۀنقش شباهت بسیاری با یک قطعه لب
 هاکه خطوط عمودی آن تزیین شده استپهن موازی  هاینواربازی است که با هدهان ۀکو است، کاسنوع در خله

)گیرشمن، شود که گیرشمن معرفی کرده است نیز دیده می Iهای سیلک اند. از این نقش در سفالرا قطع کرده

. نقوش نوارهای است ها اندکی متفاوتاجرای موتیف ۀکو شیودر خله ،اینوجود با  (.S.1647، 39: لوح 1379
رایج  مذکور ۀچنان که در سه محوط کو فراوانی کمتری دارد و همچنین نوارهای افقی، آنخلهعمودی در 

های تهای فنی در ساخت مشابهنظر ویژگیکو از ، با خطوط عمودی قطع نشده است. اگرچه سفال خلهبوده
 یفرد منحصربههای ویژگی داده شد،که شرح  گونه هماناما  ،های دشت قزوین داردبا محوطه ویژهبسیاری به
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   های از محوطه یکقیاس با هیچ قابل که افقی نوارهای موتیف با زاغه نوع سفال زیاد رواج همانند ؛دارد نیز
 . نیست الذکرفوق

 اما همین تعداد، ،کو یافت شده استعلی در خلهچشمه ۀبا وجود اینکه تعداد محدودی سفال گون
 هاشکو از نظر فرم، نوع نقعلی در خلهنوع چشمه غه دارد. سفالدر زا علیهای بسیاری با سفال چشمهمشابهت

های در زاغه پیوستگی (563، تصویر 1390)فاضلی، علی رنگ، با سفال نوع چشمه ویژهها و بهو نوع اجرای آن

)طالیی، علی چشمه ۀتپو  (2: طرح 1388پور، )ولیپردیس  ۀعلی در تپبا سفال چشمه هااین سفالبسیاری دارد. 

، 48و لوح  9، ج 42: لوح 1379)گیرشمن، سیلک  ۀدر تپ IIو نیز با سفال سیلک  شکلدر نقش و ( 67ب: شکل  1390

 هایی دارد. از نظر نوع نقش شباهت( 2د  و 2، ج47و لوح  11الف 
 های پیرامونش در دشت قزوین و وجودکو و محوطهخله ۀهای همسان میان تپبه سبب وجود شباهت

های مقایسه اساس بر .است شده پذیرامکان کوخله ۀمحوط نسبی نگاریگاه آباد و زاغه،نگاری مطلق در ابراهیمگاه

 قزوین دشت نگاریگاه جدول به توجه با و آبادابراهیم و زاغه کو،خله سفالی هایگونه شباهت و گرفتهصورت سفالی

کو مرتبط با خله در تاریخی از پیش فرهنگی هایالیه ،اندکرده ارائهtable7 :2009) ) فاضلی و (1390) پورولی که
 گیرد.پیش از میالد جای می 4600تا  5200 زمانی ۀفاصل در و است قزوین دشت قدیم انتقالی سنگیمس فرهنگ

 نتیجه .6
 و های سبکیشباهت ۀاش، آشکارکنندو جغرافیای طبیعی بومکو در زیستتغییرات سفالیِ خله ۀمطالع

نگاری نتایج گاه مرکزی است. شمال هایدیگر محوطه بااین محوطه انتقالی سنگی تکنیکی سفال مس
سنگی انتقالی دشت کو با دوران مسهای فرهنگی در خلهترین نهشتهای حاکی از این است که قدیمیمقایسه

بیانگر  ،کو و زاغهسفال خله فناورانۀهای ویژگی و نقش و همسانیِ شکلقزوین مرتبط است. شباهت در 
های آباد اندکی متفاوت بوده است. سفالها در ابراهیممقایسه ۀارتباطات فرهنگی این دو محوطه است. نتیج

اما در مجموع  ،اندگرفتهکو قرارسفال خله ازتری آباد از نظر تکنیکی در سطح پایینابراهیم مرحلۀ یک

علی ها وجود دارد. بین سفال منقوش زاغه و چشمهنقش بین آنو نوع  شکلاری از نظر های بسیشباهت
های نوع کو  با سفالعلی در خلههایی وجود دارد. سفال نوع چشمهکو مشابهت( در سیلک و خلهII)سیلک 

ۀ های زاغه در تپسفال هایشدارد. برخی از نقهایی شباهتعلی چشمه ۀمحوط پردیس و ۀعلی در تپچشمه
هایی دارد. این های شمال شرق ایران شباهتهمانند نوارهای افقی، با نقوش تعدادی از محوطهکو، خله

تواند به دلیل وجود هایی میشود. چنین شباهتدشت گرگان بیشتر دیده می ۀتپهای آقها در سفالشباهت

مرکزی  شمالهای زمان در دشت قزوین و سایر دشتهای همکو و محوطهخله بینفرهنگی  یها کنشبرهم
 ۀهم با .است دیگر فرهنگی هایداده از گیریبهره نیازمند یندآفر این چگونگی و عوامل پدید آمده باشد. درک

-می نظر اگرچه به. پوشید چشم کوخله ۀمحوط هایسفال محلی و بومی هایویژگی از تواننمی ،اوصاف این

 ،سنگی انتقالیِ دشت قزوین پدیدار نشده استدوران مسهایی مستقل از فرهنگ رایج کو نوآوریدر خله رسد
سنگی های مسسایر محوطه باکو های اجرای نقوش در خلهاین نکته را نباید از نظر دور داشت که شیوه

عوامل  ۀکنش چندسویی دارد. توضیح آشکار این است که برآیند برهمئهایی جزانتقالی دشت قزوین تفاوت
مرکزی در  شمالهای کو و دیگر محوطهن خلهبیسیستمی کو و عوامل برونخله ۀسیستمی در جامعدرون

 ،به بیان دیگر به وجود آید؛کو چنینی در خلههایی اینویژگی شده استسنگی انتقالی، موجب دوران مس
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 از بسیاری همانند ،بوده کنشبرهم دارای زمانهای همفرهنگ دیگر با اگرچه کوخله در ساکن مردمان فرهنگ
 نمود که آورده پدید زادرون و فرهنگیدرون تغییراتی پویایی این. است بوده پویا فرهنگی ،ی دیگرهافرهنگ

  .است هشد آشکار پیش از بیش هاسفالی و تغییرات سبکیِ آن هاییافته در آن
ثر در ایجاد ؤفرهنگی مفرهنگی و برونجانبه در جهت تعیین عوامل درونتکمیلی و چند هایهشپژو جرایا

وجود یا تعیین کو، سنگی انتقالی خلههایی بر محوریت آگاهی از سازمان اجتماعی دوران مسچنین تفاوت

 ۀتواند بر گسترهای فردی میو احتمال وجود خالقیتپذیری فنِ بومی، جایگاه سفالگر در جامعه تخصص نبود
های فردی خالقیت ۀفزاید. اگرچه ناگفته پیداست مطالعرات بیچون این تغییوچندتواناییِ ما در هویدا ساختن 
 بس دشوار است که شاید هرگز پاسخی مناسب و درخور نیابد. کاریفرهنگی  نظامو نقش آن در تغییرات این 

 تشکر و قدردانی
 حاضر سپاسگزاریم. ۀخاطر کمک در مطالع هب پور و حسین داوودیایمان مصطفیرضایی کلج، آقایان  از

 نوشتپی
های که در موزهد شتشکیل های اشمیت المللی برای مطالعه بر روی مواد حاصل از کاوشبین گروهی 2009در سال . 1

دند. در نظر است نتایج حاصل از این کرمشارکت  طرحپور در این از ایران فاضلی و ولی وشوند میدانشگاهی آمریکا نگهداری 
 (.Matney et al. in press) دشومطالعات در کتابی منتشر 

 

 ضمائم

 
 (12: 1390ها )رضايی، کو و موقعیت گمانهخلهۀ ، نقش1شکل 
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های پیش از تاريخی دشت قزوينۀ محوطهنقش  

 منقوش زاغه ۀگون ۀبسته ظروف دهانهنمون ،3شکل      منقوش زاغه ۀباز گونه ظروف دهانهنمون ،2شکل                
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 منقوش زاغه ۀهای گونانواع کف، 5شکل           منقوش زاغه ۀعمودی گوننمونه ظروف دهانه ،4شکل 

 
 

 

 
 

 منقوش زاغه یها سفال، نمونه 7شکل                           کوخله نقوش رايج سفال منقوش زاغه در، 6شکل 
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 استاندارد زاغه ۀباز گوننمونه ظروف دهانه، 9شکل          استاندارد زاغهۀهای گونکماجدانۀ نمون، 8شکل 

 
 استاندارد زاغه ۀانواع کف در گون، 11شکل    استاندارد زاغه ۀگون ۀبستنمونه ظروف دهانه، 10شکل 
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 زاغه ةساد ۀگون ۀبستنمونه ظروف دهانه، 13شکل   زاغه ةساد ۀگونباز نمونه ظروف دهانه، 12شکل 

    
 کوعلی در خلههای چشمهنمونه سفال، 15شکل    (زاغه )الف: کف تخت، ب: کف مقعر ةسادۀ کف در گون ، انواع14شکل 
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  کوهای سفال نوع زاغه در خله(، )چپ( نمونه63ب:شکل  1390يی، های رايج سفال نوع زاغه در تپه زاغه )طالشکل)راست( ، 16شکل  

 هاگمانه همۀ در سفالی هایگونه کلی فراوانی میزان و درصد ،1 جدول

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 های سفالی به تفکیک هر گمانهفراوانی انواع گونه :2نمودار          هاهای سفالی در تمامی گمانهفراوانی انواع گونه :1نمودار 

 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی گونه

 37.7 37.7 37.7 286 استاندارد زاغه 

 39.7 2.0 2.0 15 علیچشمه

 55.9 16.2 16.2 123 زاغه ۀساد

 96.8 41.0 41.0 311 منقوش زاغه

 100.0 3.2 3.2 24 نامشخص

  100.0 100.0 759 جمع
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 منابع
میراث ، آرشیو سازمان تاکستان -کوهخله ۀمحوط ۀتدقیق عرص زنی وگزارش مقدماتی گمانه ،(1390) رضارضایی کلج، محمد
 و گردشگری استان قزوین )منتشر نشده(.فرهنگی، صنایع دستی 

 32شناسی و هنر ایران، باستان، «های پیش از تاریخ در استان سمنانالگوهای استقرار و فرهنگی»، (1378 ) رضوانی، حسن
مرکز نشر  ،به کوشش عباس علیزاده، یوسف مجیدزاده، صادق ملک شهمیرزادی، تهران اهلل نگهبان،مقاله در بزرگداشت عزت

 دانشگاهی.
 سمت.، ، چاپ اول، تهرانسنگیایران پیش از تاریخ: عصر مس، (الف 1390) طالیی، حسن
 سمت. ،، چاپ اول، تهرانهشت هزار سال سفال ایران، (ب 1390) ـــــــــــــ

 انسانی علوم و ادبیّات ۀدانشکد ۀمجل، «نگاری تپه زاغهزنی و الیهگزارش مقدماتی گمانه»، (1380) فاضلی نشلی، حسن
 .تهران دانشگاه

 ۀشناسی دشت قزوین از هزارباستان در: ،«شمال فالت مرکزی امروز و شناسی دیروزباستان»، (1385 ) ــــــــــــــــــــ
 .28-18انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، به ویراستاری حسن فاضلی نشلی، ، اول قبل از میالد ۀششم تا هزار

آرشیو  ،آبادابراهیم ۀشناسی تپهای باستانتغییرات سیاسی اجتماعی دشت قزوین، کاوش، (1386) ــــــــــــــــــــ
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین )منتشر نشده(.

دانشگاه تهران، تپه زاغه دشت شناسی شناسی گروه باستان، گزارش مقدماتی کاوش باستان(1390)، ــــــــــــــــــــ
 قزوین، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین )منتشر نشده(.

گزارش » ،(1384) رابین کانینگهام، روث یانگ، گوین گیلمور، راندی دانیاهو، مهران مقصودی و کتی بت، ـــــــــــــــــــ
    شناسی و مطالعات های باستانتخصصی پژوهش ۀفصلنامدو، «1383دیس در سال باستانی تپه پر ۀمقدماتی کاوش محوط

-31، 1384، پاییز و زمستان 2 ۀملی ایران، سال اول، شمار ۀمشترک جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موز ۀ، نشریایرشتهمیان
44. 

ششم تا  ۀشناسی دشت قزوین از هزارباستان ، در«نگاری تپه زاغهگاه»، (1385) و احمد علی یاریــــــــــــــــــــ، 
 .77-29، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول به ویراستاری حسن فاضلی نشلی، ،اول قبل از میالد ۀهزار

 زنی و گزارش مقدماتی گمانه»، (الف 1386) هنگامه ایلخانی، آرمینه مارقوسیان و امیر بشکنی، ـــــــــــــــــــ

شناسی باستان نۀ(، مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی ساال7شناسی)های باستانگزارش، «نگاری تپه چهاربنه دشت قزوینالیه
 .375-355شناسی، باستان ۀجلد اول، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکد ایران،

-زنی و الیهگزارش مقدماتی گمانه»، (ب 1386) مارقوسیان و امیر بشکنیهنگامه ایلخانی، آرمینه ، ــــــــــــــــــــ

شناسی باستان نۀ(، مجموعه مقاالت نهمین گردهمایی ساال7شناسی)های باستانگزارش، «آباد دشت قزوینابراهیم ۀنگاری تپ
 .406-376شناسی، باستان ۀجلد اول، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکد ایران،

 سازمان میراث فرهنگی کشور.پژوهشگاه  ،اصغر کریمی، جلد اول، تهران ۀ، سیلک کاشان، ترجم(1379) گیرشمن، رومن

 .40-33سوم،  ۀ، سال اول، شمارپژوهیباستانکورش روستایی،  ۀ، ترجم«علیکاوش دوباره چشمه» ،(1377) متنی، تیموتی
دوم، بهار و  ۀ، سال اول، شمارشناسی و تاریخباستان ،«بزرگ خراسان ۀسنگ الجورد و جاد»، (1366) مجیدزاده، یوسف

 .12- ،1366تابستان 
 جلد، چاپ اول، تهران، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران. 2، باستانی ازبکی ۀهای محوطکاوش، (1389 ) مجیدزاده، یوسف

-باستان، «نگاری پیش از تاریخ فالت مرکزی ایران دوران نوسنگی تا آغاز شهرنشینیگاه»، (1374) ملک شهمیرزادی، صادق

 .18-2، 1374، بهار و تابستان 18پیاپی  ۀ، شمار2 ۀ، سال نهم، شمارشناسی و تاریخ
معاونت  ،تهران، دم شهرنشینیشناسی ایران از آغاز تا سپیدهایران در پیش از تاریخ، باستان، (1382) ـــــــــــــــــــــــ

 شناسی.باستان ۀپژوهشی پژوهشکد
، یکجانشینی و استقرار در روستاها ۀشناسی ایران، از آغاز تا پایان دور، اطلس باستان(1387) ،ـــــــــــــــــــــــــ

 سمت.، تهران
 معاونت پژوهشی میراث فرهنگی. ،، تهرانتپهآق، (1379 ) و جبرئیل نوکنده ــــ،ـــــــــــــــــــــ
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 .46-45، 2 ۀشمار مارلیک،، «(1351و  1350های حفاری دشت قزوین )فصل»، (1356) اهللنگهبان، عزت
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