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زمانی که تمدن شگرف سومر کشف شد، با بررسی اجمالی تصور گردید چندان 
لغات  از منظر  باستانی شناخته شده وجود ندارد بی آن که  با تمدن های  ارتباطی 
باستانی در آذربایجان مورد مداقه قرار گیرد یا کاوش های دامنه دار دهه شصت 
ده  در  گزارش هایشان  یا  یابد  ادامه  ایران  شمالغرب  ـ  آذربایجان  ـ  در  میالدی 
تمجید و تحسین  به  فراوانی  دلبازی  و  با دست  منتشر شود، غربیون  اخیر  سال 
این تمدن پرداختند.کتب متعددی در باب اخترعات و ابتکارات سومریان نوشتند. 
قوانین پیشرفته و مترقی این تمدن بزرگ را ستودند غربیون سومریان را به عنوان 
اولین صاحبان تمدن بزرگی که هم مکتوبات داشتند هم در نجوم و پزشکی و 
شهرنشینی و هنر سر آمد دیگران بودند، معرفی کردند.شاید چنین رویکردی به 
این دلیل منصفانه بود که نه نیاکانی برای سومریان متصور بود و نه وراث قابل 

احترامی... 
     در فالت ایران ایالمیان خود تمدنی جدا بودند و در شمال نزدیک آشور و 
شمال دورتر اورارتوها هم خود هویتی نزدیک لیکن مشخص به خود داشتند. زبان 
تمدن های آذربایجان از قوتی، حوری، لولوبی، ماننا و ماد هم بنا به دالیلی نامعلوم 
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شناخته شده نبود. این که تصور شود هویت ترکان ایرانی هم قدمت پیش از میالد 
دارد به واسطه سیاست های پلوی ها و اربابانشان در سایه قرار گرفته بود بنابراین 

راحت آن بود که این تمدن را ایزوله و زبانشان را مرده خطاب کنند.
     اما از همان روزهای نخست که کتیبه ها رمز گشایی شدند، برخی سومرلوگ ها 
در  باستانی  آذربایجان  بین ترک های ساکن  فرهنگی  و  زبانی  متوجه شباهت های 
شد.  آغاز  سو  هر  از  خصوص  این  در  رازداری  نوع  یک  شدند  سومریان  و  ایران 
گرچه در شیوه کلی منشا سومریان از سوی محافل آکادمیک غرب هرگز قطعا رد 
یا تایید نشده و حتی زبان شناسی غرب نیز بر خالف محققین کشورهای ترک زبان 
این زبان را از دست رفته یا نامعلوم قلمداد می کرد و با دادن آدرس های اشتباهی 
جامعه جهانی در یک سردرگمی نگه داشته بود، اما امروزه در عصر انفجار اطالعات 
و بر اساس داده های باستان شناسی موضوع عیان می شود. پرده ها فرو می ریزد و ما 
مالحظه می کنیم در این رابطه علیرغم وجود مستندات کافی این امر به خود ما وا 
گذاشته شده تا با چسیاندن قطعات پازل این تصویر زیبای باستان را نمایان کنیم. 

     آذربایجان در مفهوم باستانی از تمدن آنو در جنوب ترکمنستان تا شمال خراسان 
و شمال ایران با مرکزیت سولدوز تا آناتولی به مرکزیت وان و همچنین قفقاز در 
شمال تا دشت قزوین و شوش را شامل می شد یک همگونی فرهنگی مادی معینی 
در این جغرافیا حاکم بود. یک همگونی کامل در این جغرافیا از نظر صنعت، سبک 
هنری، آداب و رسوم و اساطیر حاکم بود که با دیگر تمدن ها تفاوت آشکاری داشت.

بود که  در حالی  این  این هم گونی شدند  متوجه  نیز کم کم  باستان شناسان        
با دادن پول این  اروپایی و آمریکایی بود و پهلوی ها  منطقه در اختیار کاوشگران 
تحقیقات را تحت تاثیر سیاست های کشورداری خود قرار می دادند و تصور می کردند 
برای برجسته سازی آریاها که از سوی غرب توصیه شده بود، باید سایر تمدن های 
کشورمان از جمله ایالم و ماننا را در سایه نگه دارند و نمی دانستند چه گنج بی انتهایی 

را در مقابل تمدنی نوساخته  مدفون می کنند.
     در غیاب داده ها و گزارش از الیه ها، نوع شناسی و آزمایشات در دسترس، کالم 
تنها داده ماضی برای اعالم چنین ارتباطی بود و شاید »هومل« آلمانی شاخته ترین 
این  متوجه  مشترک  متعدد  کلمات  یافتن  با  که  بود  عرصه  این  در  پیشرو  و  فرد 
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از  با گسترش اطالعات ما  اما در عین حال  اشتراکات زبانی ترکی و سومری شد 
لغات سومری متوجه شباهت های بیشتری شدیم. در این زمان بود که محققینی از 
کتب  و  مقاالت  ایران،  تا  ترکیه  و  آذربایجان  ترکمنستان،  از  ترک زبان  کشورهای 
متعددی در این رابطه نوشتند و با وجود تالش دیگر کشورها حتی کامرونی یا آلمانی 
در یافتن کلمات مشترک این ترک زبان ها بودند که با صدها کلمه مشترک و هم 

ریشه این همزبانی تاریخی را اثبات کردند. 
      این فراوانی به قدری فزونی گرفت که برای محققین جدا از دستگاه تاریخ ساز 
جهانی، ارتباط مسلم شد. »خانم پروفسور علمیه« یک سومرلوگ با بیشترین سابقه 
کتیبه خوانی، به صراحت سومریان را شاخه ای از ترکان اعالم کرد، »ب. گری« نیز 
آنها را نیاکان ترکان نامید و حتی بر اساس تالش های فراوان »دکتر محمت کورت 
کایا« »ترکان سومری« منتشر شد. به تازگی محقق روسی نیز با بررسی گرامری 
کشورهای  از  مقاله  ده ها  و  است  گردیده  معترف  اشتراکی  چنین  به  زبان  دو  این 
خارجی و غیر ترک زبان نیز منتشر گردیده است. بعدها عثمان ندیم این کارها را به 
زبان سومرلوگ ها نزدیک تر نموده و در مراجع حهانی ارائه کردند. اما این که این 
مسیر حرکت از کجا بوده و به کجا ختم شده سوال دوم ماست که در این کتاب به 

این سوال از طریق داده های باستان شناسی پاسخ می دهیم.
     در کتاب اساسی من به نام فرهنگ سومر به بررسی شش هزار و پانصد لغت 
سومری پرداختم و همان گونه که »خانم پرفسور علیمه« در مقدمه کتابم نوشتند این 
رابطه دیگر اثبات گردید و اکنون الزم است از زوایای دیگری به علم نور بتابانیم تا 
ببینیم سومریان چگونه و از کدام مسیر به این سرزمین وارد شدند و سر انجام آنها 
چه شد. دو کتاب در این خصوص نوشته ام که این کتاب مقدمه جلد دوم ـ روابط 

سومر و آذربایجان ـ محسوب می شود.
     در این میان با وجود این که دنیای غرب هرگز منکر این اشتراکات نشد و از نظر 
علمی قادر به رد این وجود مشترکات نیز نشده است. امری که با حجم سهمگین 
داده های زبانی، باستان شناسی و تعابیر متریال های هنری روز به روز شفاف تر خواهد 
شد. کتاب به رویکردی باستان شناسانه در این خصوص دست زده و از روایات و نقل 

قول های بی ثمر پرهیز کرده است.
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     از بین سومرلوگ ها شناخته ترین فرد خانم »معزز علمیه چیخ« در ترکیه پس 
از هشتاد سال بررسی زبان سومری اکنون در سن 10۶ سالگی در ترکیه زندگی 
می کند. این خانم محقق که بیش از بیست هزار لوح سومری را ترجمه کرده اند و 
همکار »ساموئل نوح کرامر« بودند برای بنده نیز ویدئویی تشویق آمیز ارسال نمودند 
که در اینستاگرامم منتشر کرده ام. نهایتا کتابی منتشر کردند که عنوان آن چنین بود: 

»سومریان یک شاخه از ترکان بودند«. 
مشابهت  بحث  این  واقعی  بنیان گذار  اما  کردند  منتشر  زیادی  کتب  ایشان  البته 
کالمی را ایشان می دانم.»اولجاس سولیمینوف« و »هومل« نیز بیش از پنجاه سال 
دامنه آن  اکنون  اما  این موضوع تحقیق کرده و چنین نظری داشتند.  پیش روی 
بسیار وسیع شده است. در سال 13۸4 آقای دکتر »روشن خیاوی« با شروع انتشار 

فرهنگ های سومری به این یکسانی زبانی پرداخت.
از وجود اشتراک زبانی صحبت کنیم. در کنار  با اطمینان      ما اکنون می توانیم 
ادامه  نیز همزمان  آئین ها  و  باور  و  فرهنگ  و  اسطوره ها  تطابق  زبانی  تطابق  این 
دارد. جام بومی »حسنلو« به عنوان یک نمونه وزین تمامی این باورهای سومری 
را در خود حفظ کرده و اکنون با بررسی دقیق این جام متوجه می شویم نه از جهت 
اشتراک خدایگان سومری و اساطیر که حتی در مظاهر تمدن نیز یک شکل عینی 
هویدا است این جام بومی یک سند قابل استناد برای کشف همریشگی سومریان 
و مانناهاست. به عنوان مثال پایه میزها از سم گاو در هر دو فرهنگ یکسان است 
و تنها هزار سال بعد در مصر نمونه هایی مشابه را می یابیم که البته آنها پنچه شیر 
هستند. نوع لباس های پوستی، تدهین، خوم بابا و همه جزء جزء جام با اسطوره ها و 

نقوش سومری یکسانی کامل دارد.  
     اگر چنین فرضیه ای چنین پر رنگ بال و پر گرفته و حاال برای خود ترک زبانان 
مسجل شده اما برای هند و اروپایی ها تقبلش بعید یا دور از انتظار است، بگذارید 
از سایر جنبه های عینی که مبتنی بر کالم و تفاسیر شخصی نیستند، در این مورد 
کنکاش کنیم. باستان شناسی قابل تفسیر و مصادره به نفس نیست و از این مسیر 
نیز می توان حرکت سومریان را ردیابی و اثبات کرد. نماخت وقایع آب و هوایی و 
زمین شناسی نیز در این میان اهمیت و حکم اولین گام برای چرایی این مهاجرت 
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را دارد. چهارده هزار سال قبل در آذربایجان عصر یخبندان چهارم رو به پایان بود. 

از حدود 1۸ هزار سال پیش پس از آخرین دوره آب و هوای سرد، هوا 
و هوا، طیف وسیعی  آب  نسبی  بهبود  اثر  در  به گرم شدن کرد.  شروع 
افزایش  نیز  حیوانات  تعداد  آن  تبع  به  و  یافتند  رشد  امکان  گیاهان  از 
پیدا کردند. وضعیت بهبود یافته آب و هوایی امکانات بیشتری را برای 
مردمان شکارگر و گردآورنده غذا در منطقه زاگرس و دامنه های شرقی 
و غربی آن، به ویژه در دوره پارینه سنگی فوقانی، فراهم آورد. به همین 
دلیل بهره برداری از منابع طبیعی در مکان های باستانی زاگرس مرکزی 
و دامنه های آن از حدود 9000 ق.م به بعد افزایش قابل مالحظه ای را 
نشان می دهد. از پایان دوره پالیستوسینی به بعد، دوره زمین شناختی به 
نام دوره هولوسین شناخته می شود. ابتدای هولوسین را اغلب دوره بعد 
ساکن  انسانی  گروه های  هولوسین  دوره  اوایل  در  می نامند.  یخبندان  از 
جانوران  و  گیاهان  کردن  اهلی  به  بین النهرین  شرق  شمال  منطقه  در 
بومی پرداختند و همراه با این تحول دوره های نوسنگی در باستان شناسی  
پیش از تاریخ شمال شرق بین النهرین و زاگرس مرکزی ایران آغاز شد 

)طالیی، 1390: 95(.

      نخستین استقرارگاه های مشخص شده در دشت تبریز تا جنوب دریاچه اورمیه 
در یک امتداد کشیده شده اند که کف آبی اجازه گذر از یازده هزار سال پیش را نداده 
و تاریخ اولین استقرار دقیقا مشخص نیست. این درست با دوره هولوسین مصادف 

است.
     یخبندان کوچک در شمال آذربایجان در هشت هزار سال پیش نیز می تواند دالیل 
حرکت را معلوم کند. در این مبحث چند بحث پراکنده از کتب باستان شناسی را در 
هزاره ششم قبل از میالد گرد آورده ام که به درشت سولدوز و عمدتا تپه حاجی فیروز 
که در جنوب دریاچه اورمیه و کنار تپه حسنلو است پرداخته واولین استقرارگاه های 
مهاجرین سومری در شمال عراق یعنی درست اندکی غرب تر از حاجی فیروز را که 

به حسونا مشهور است را نشان می دهد. 
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     منطقه حسونا به عنوان اولین مکان مهاجرت آذربایجانیان و اولین استقرارگاه ها 
و شهرهای سومری با رنگ زرد کم رنگ معین شده و به ترتیب بنفش و سبز و 
زرد امتداد را نشان می دهد. سومریان همان گونه که همه دانشمندان معترف هستند 
از سمت شمال شرق وارد عراق شده اند یعنی درست از جنوب دریاچه اورمیه وارد 
شده و به جنوب بین النهرین خزیده اند. این منافی با فرضیه های هند و بحرین برای 

منشایابی سومریان است.

سوی  به  ترکمنستان  با  آذربایجان  در  منطقه ای  از  سومریان  که  این 
ساموئل  حتی  که  است  مشخص  چنان  کرده اند  مهاجرت  بین النهرین 
و  پنسیلوانیا  آلمن  دانشگاه  لوحه های  بررسی  سال  پنجاه  از  بعد  کریمر 
موزه شرق باستانی استامبول که غنی ترین لوحه های سومری را دارند و 
هزاران لوحه در آنها استنتاخ شده به آن معترف است چنان که می گوید: 
»سومریان بدوی یا شاید چادرنشین، از آن سوی قفقاز و دریای خزر به 
دادند  قرار  فشار  را تحت  آن  و  ایران سرازیر شدند  نواحی غربی  سمت 

)نوآکرامر، 13۸3: 1۸۸(. 

     نشانه های این کوچ اجباری را در اشعار حسرت را در »بیلگه میش« باستانی 
می توان جستجو کرد آنجا که به قهر و غضب عامل این سرگردانی قوم سومر را کوه 
خوم بابا در کنار ماشو )میشو( و در لیوان )لیقوان امروزی( می داند و رهایی از بدبختی 

را کشتن خوم بابا می داند. 
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سرزمین دیلمون و ارتته نیز در زبان سومریان جاری بود. در کتاب گزارش سمینار 
لوکونین می خوانیم: 

دکتر راجر کوری درباره این موضوع جالب بحث کرد و نشان داد که این 
به  بوده است، همان طور که  برای سومریان سرزمین اساطیری  نواحی 
نظر اسپانیایی ها الدورادو سرزمینی افسانه ای سرشار از طال و سنگ های 
قیمتی به شمار می رفت. این مطلب در اشعاری هر چند متاخر ـ چون ان 

مرکز و فرمانروای آراتا منعکس شده است )کرتیس، 13۸9: 20(. 

به  را  ما  منشا خود  از  کنکاش  در  متعددی  فرهنگی  دیگر مظاهر  در سوی        
آذربایجان سوق می دهند.زیگورات یکی از جلوه های این تمدن بدون شک به همین 
حسرت زنجیر شده و در سرزمین صاف سومر کوهستان های آذربایجان را تداعی 
می کرد. این دست با عبید همراه است که سومریان به قسمت آبرفتی رسیده و در 

یک دشت مسطح ساکن بودند. 

قطعا مشهورترین بناهای مذهبی سومر زیگورات های بزرگ یا برج های 
که  می آید  نظر  به  داشتند.  اشراف  مهم  شهرهای  بر  که  هستند  پله دار 
زیگورات در پی توسعه منطقی سنت دیرپای ساخت معابد روی سکوها یا 
تراس هایی بلندتر از بناهای اطراف برپا شد سابقه این سنت به دوره عبید 
با  زیگورات های جدید ظاهرا  و  وها  )Busink, 1970( سّکّ باز می گردد 
اهدف یکسانی، به مظور نزدیک تر کردن خانه خدا به آسمان بنا می شدند. 
کردند.  بحث  بناها  این  ساخت  هدف  سر  بر  سال  سالیان  پژوهشگران 
پیشنهادات آنها احتماالت بسیاری را دربر می گیرد، از جمله این پیشنهاد 
کوهستانی  سرزمینی  از  مردم  از  جمعی  حافظه  بازتاب  زیگورات  که  را 
است که ممکن است زاد بوم سومریان بوده یا نبوده باشد. نظریه دیگر 
این است که زیگورات محراب عظیمی برای مراسم قربانی بود. نام های 
زیگورات بی تردید در موارد بسیاری واژه کوهستان را به همراه دارند، اما 
)کرافورد،  ندارد  اشاره  آنها  اندازه و شکل  از  بیش  به چیزی  واژه ها  این 

.)103 :13۸7

     در این رابطه باید توجه کرد که در باالی کوه های آذربایجان پرستشگاه هایی 
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متعدد وجود دارند و نمونه خطی آن زیارتگاه )لیل آن داغیـ  ولیان داغیـ  بیالن کوه( 
عینالی را می توان مثال زد در سومر نیز چنین عادتی را گرامی می دانستند. 

معموال گمان می رود که روی زیگورات ها نیایشگاهی وجود داشت، گرچه 
تنها گواه این مطلب در نوشته های هرودوت است و هیچ مدرکی واقعی 
نیایشگاه  این  از پژوهشگران گفته اند که  ندارد. همچنین شماری  وجود 
صحنه ازدواج مقدس و آیین اصلی جشن بزرگ سال نو بود. هرودوت 
اسباب و اثاثیه نمایشگاه فراز زیگورات بابل را شرح می دهد و می گوید که 
در آن تخت طالیی بزرگی وجود داشت. همچنین گفته می شود رب النوع 
چنین  یافتن  احتمال  می آرمید.  خویش  نیایشگاه  در  و  می آمد  مردوک 
باعث شده است که معموال  بعید است. فرسایش  نمایشگاهی متاسفانه 
فقط بخشی از ارتفاع اصلی زیگورات های موجود باقی بماند، اما مدارک 
بافتی هنوز واقعیت های بیشتری را درباره هدف ساخت این نیایشگاه ها 

فراهم می سازد )کرافورد، 13۸7: 103(. 

آقاسی اوغلو جلیلوف  فریدون  طرف  از  گروه  این  از  نظریه  جنجالی ترین 
مطرح شده است. وی در مجموعه کتاب هایی را که در نه جلد »تحت 
عنوان تاریخ ترک های آذربایجان تا صدر اسالم« منتشر نمود، به تبیین 
اصلی ترین  است.  پرداخته  آذربایجان  قوم زایی  مورد  در  خود  نظریات 
)نظریه  پروترک  زبان  تکوین  اولیه  »سرزمین  نظریه  در  وی  مدعای 
اورمیه(« آمده است. وی در این نظریه هم چون غضنفر کاظموف نظریه 
خانواده زبان آلتایی که منشاء زبان ترکی را در منطقه ای بین کوه های 
زبان  خاستگاه  که،  است  باور  این  بر  و  کرده  رد  آلتای می داند  و  اورال 
ترکی منطقه آسیای مقدم و از جمله آذربایجان می باشد. به نظر او در 
نتیجه مهاجرت های گسترده ناشی از تغیرات اقلیمی در هزاره چهارم قبل 
از میالد خانواده زبان ها به گویش ها و لهجه ها توسعه یافته اند به نظر او 
این قاعده برای زبان ترکی نیز صادق بوده است. در هزاره چهارم قبل از 
میالد در نتیجه خشکسالی گسترده در آسیای مقدم و قفقاز مهاجرت هایی 
به نواحی شرقی و شمالی روی داد و در نتیجه این رویداد زبان ترکی به 

دو شاخه شرقی و غربی منشعب گردید )آقاسی اوغلی جلیلوف، 1394(. 
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      حسونا و حاجی فیروز معینا در این تحقیق در کانون بررسی قرار دارند.

این تپه از لحاظ جغرافیایی در شمال کشور عراق و در کناره غربی رود 
تپه  این  اثار مکشوفه در  دجله و در جنوب شهر قدیمی موصل واقع و 

متعلق به 5 تا ۶ هزار سال قبل از میالد است )انصاری، 1393: 95(.

     اکنون به بررسی الگوهای تمدنی و سازمان اجتماعی و اقتصادی در سومر و 
شباهت آن با تمدن دشت سولدوز و حسونا و سامرا می پردازیم. هر چند باید به این 

همگونی در نخجوان تا یانیق تپه خسوررو شهر نیز اشاره کنیم. 

نظام دقیقا منطبق بر منابع موجود در سولدوز بود و احتماال در مقایسه 
با هزاره ی هفتم ق.م.اتکای بیشتری بر گله داری داشت. حتی، موضوع 
محوطه های  ساکنان  از  دسته  آن  می شود  گفته  که  است  آن  مهم تر 
)و  گدار  دره ی  به  ق.م.  ششم  هزاره ی  اول  نیمه ی  در  که  حاجی فیروز 
کرده اند  مهاجرت  ارومیه(  دریاچه ی  حوضه ی  نواحی  دیگر  به  احتماال 
سفالی  تشابهات  داشته اند.  حسونا  قدیمی  اقوام  با  نزدیکی  روابط 
هستند.  مشخص  و  پرشمار  حسونا  قدیمی  محوطه های  و  حاجی فیروز 
آنها  از  استفاده  با  تشابهات  این  این حال، سفال های حاجی فیروز که  با 
قدیمی تر  سفال های  از  بعد  هزاره ی  نیم  از  بیش  است  شده  مشخص 
حسونا ساخته شده اند. در مجموعه ی یافته های حاجی فیروز و حسونا، با 
قدمت اواخر هزاره ی ششم ق.م، به یقین برخی گونه های مشترک اشیا، 
به طور مثال پیکرک های انسانی و سردوک را می توان مشاهده کرد و 
شواهدی از روابط این مناطق در قالب سفال های وارداتی دیده می شود. 
منطقی ترین تفسیر داده های موجود آن است که مردمانی که در سولدوز 
و اشنویه ساکن شده اند ارتباط نزدیکی با اقوام قدیمی حسونا، شاید اقوام 
واقع  کوهستانی  مناطق  در  اقوام ساکن  یا  بین النهرین  در دشت  ساکن 

درحد فاصل شمال بین النهرین و حوضه ی ارومیه، داشتند. 
اگر این تفسیر صحیح باشد، ساکنان حاجی فیروز مردمانی سنت گرا بودند 
و منطقه ای را برای مهاجرت انتخاب کرده اند که تنها مستلزم تغییرات 
بسیار اندک در نظام معیشتی نهادینه ی آنان بود، نه تغییرات اساسی که 
معیشتی  نظام  به  آوردن  روی  زده اند.  دست  آن  به  سامرا  قدیمی  اقوام 
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فشرده تر و شکل پیچیده تر سازمان دهی اقتصادی )و نتیجتا اجتماعی و 
سیاسی( در دشت بین النهرین معموال، به سبب اهمیت آن در شکل گیری 
تاکید  اقتصادی وسیاسی متفاوت در منطقه، مورد  نظام های  با  جوامعی 
اشکال  حاجی فیروز  چون  محوطه هایی  در  حال،  این  با  می گیرد.  قرار 
در  دیده می شود که شاخصه ی هزاره ی ششم ق.م.  انطباق  از  جدیدی 
بین النهرین است و این محوطه ها مثالی از شیوه های زندگی متنوعی را 
که با اسکان اقوام مهاجر در مناطق جدید و بهره برداری از منابع جدید به 

منصه ی ظهور رسیده اند ارایه می دهند )ام. ویت، 13۸7: 4۸۸(. 

از  برده که منشا مهاجرت  آثار و دالیل پی  از طریق  این که  با وجود      کریمر 
تمدن  آن  نمی تواند  ترکمنستان  در  انو  تمدن  دلیل  به  لیکن  می باشد  آذربایجان 
حل  معما  بپذیریم  را  )اورمی(  تئوری  اگر  لیکن  بگیرد  نادیده  را  باستانی  درخشان 
می شود و می توان دانست یک مسیر مهاجرتی از آذربایجان به ترکمنستان و آسیای 
میانه تا چین حرکت کرده و از این رو تمدن ترکمنستان و آذربایجان و سومر و چنین 

مشابهت هایی دارند.
     ساموئل کریمر: Samuel Kramer هم به این بازه زمانی اشاره می کند و 

می گوید:

سومری ها، از آسیای میانه و از طرف قفقاز، به آذربایجان آمده اند و بعد از 
سکوتی دراز مدت در آنجا، به بین النهرین مهاجرت کرده و ساکن شدند، 
آنها در تشکیل آراتتا در آذربایجان، نقش داشتند، آراتتا 5000 سال قبل از 
میالد در آذربایجان بوده اند و بعد به جنوب رفته اند )کریمر، 13۸3: 25۸(. 

     بر اساس تعدادی از اسناد تاریخی، هوریان از طریق قفقاز، از آسیای میانه به 
آذربایجان و شرق آن و کناره های دریای خزر کوچیده اند و بر اساس تحقیقات و 
مطالعات سومرشناسان، همین منطقه و مسیر برای مهاجرت سومریان نیز، از آسیای 
میانه به این سرزمین، ترسیم شده و هر دو، تقریبا در یک بازه زمانی )۶000 سال 
قبل از میالد( رخ نموده است. حتی اگر استدالل های عده ای دیگر که آذربایجان 
را  میانه  آسیای  از  آنان  مهاجرت  و  بپذیریم  را  می داند  هوریان  اولیه  خاستگاه  را 
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با  باز دلیلی مغایر  بدانیم،  را مدت ها پیشتر  تاریخ مهاجرت سومریان  یا  نماییم،  رد 
ارتباطات نزدیک شان با سومریان نخواهیم یافت )زرگری، 1393: 150(.

      اگر شروع دوره نوسنگی بین النهرین را در دو مرحله به هم تنیده اولیه )قبل از 
حسونا( و ثانویه )دوره حسونا( بررسی کنیم، در این صورت استقرارهای مرحله اولیه 
در کوهپایه های غربی زاگرس و جنوب شرق تورئوس شکل گرفته است )طالیی، 

.)1۶۶ :1390
     جنوب شرق توروس و کوهپایه های غربی زاگرس درست در مرز آذربایجان 
باستان قرار دارند بنابراین طبیعی است که در سومریان از آذربایجان به سومر رفته و 

اولین استقرارگاه ها هم در آن مسیر شکل می گرفتند )طالیی، 13۸۶: 19(. 
    رشته کوه های زاگرس، به مثابه دیوار طبیعی عظیمی که شرق مدیترانه را از فالت 
ایران جدا می سازد، نقش بسیار مهم و روشنی در تکوین و پراکنش فرهنگ های 
پیش از تاریخ، به ویژه در دوران های پیش از نوسنگی و نوسنگی شدن فالت ایران 

داشته است )آجورلو، 13۸۶(. 
در  سنگی  مس  به  نوسنگی  از  گذار  فرایند  بررسی  و  مطالعه  نظر،  این  از        
گستره جغرافیایی آن مهم است. اما در حال حاضر به دلیل نبود و کمبود داده های 
بین  زیاد  بسیار  فاصله  نیز  و  دسترس  در  داده های  بین  توازن  عدم  و  اعتماد  قابل 
محوطه های شاخص، این امر دشوار می نماید. رشته کوه های زاگرس از شمال غرب 
ایران )آذربایجان( شروع شده، به طرف جنوب و جنوب غرب امتداد می یابد. زاگرس 
از دشت های متوسط، دره های میان کوهی و مناطق کوهپایه ای تشکیل شده است 
و به مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می شود. بر اساس یافته ها، شواهد و 
مدارک باستان شناسی، زاگرس مرکزی از کانون های اصلی فرایند نوسنگی شدن در 
فالت ایران است، به طوری که مهم ترین محوطه های نوسنگی از جمله تپه آسیاب، 
تپه عبدالحسین، تپه گوران و گنج دره در این منطقه شناسایی شده اند. محوطه های 
یاد شده دوره آغازین نوسنگی را آشکار کرده اند، به طوری که دوره های نوسنگی 
بی سفال و نوسنگی با سفال در همه این محوطه ها شناسایی شده اند، اما در هیچ 
کدام از محوطه ها به طور مشخص آثار دوره مس سنگی یافت نشده است. از این 
نظر، در مقیاس محوطه نمی توان فرآیند گذار از نوسنگی به مس سنگی را در این 
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زاگرس مرکزی محوطه های  در  منطقه ای،  مقیاس  در  اما  مطالعه کرد،  محوطه ها 
دارای بقایای مس سنگی شناسایی شده است که می توان به محوطه هایی مثل سه 
گابی و تپه گودین اشاره نمود. از این نظر، فرآیند گذار از نوسنگی به مس سنگی 
عنوان  به  سه گابی،  تپه  کرد.  مطالعه  منطقه  و  ناحیه  مقیاس  در  می توان  فقط  را 
سنگی  مس  سه گانه  فازهای  مرکزی،  زاگرس  سنگی  مس  محوطه  شاخص ترین 
)قدیم، میانی و جدید( را ارائه کرده است. در فاز قدیم مس سنگی منطقه، بیش از 
70 محوطه استقراری شناسایی شده است. در عین حال، مجموعه سفال های یافت 
شده از این فاز تنوع چندانی ندارند. فاز میانی با افزایش استقرار روستایی و به تبع 
آن افزایش جمعیت همراه بوده است. برخالف فاز قدیم، فاز میانی از تنوع گونه های 
سفال برخوردار بوده است. یکی از گونه های خاص سفال فاز میانی، سفال نوع دالما 
)dalma( نامیده می شود. این گونه سفال برای اولین بار در تپه دالما در آذربایجان 
نوع  پیدایش سفال  که  نمود  استنباط  است.بنابراین، می توان چنین  شناسایی شده 
دالما در زاگرس مرکزی ناشی از مهاجرت اقوام از زاگرس شمالی به زاگرس مرکزی 

بوده است. 

همان گونه که مشاهده می شود اولین و آغازین دوره شهرها در شمال 
و در کناره رود دجله هستند نه در جنوب یا کناره فرات و این نشان از 
مسیر آبی مهاجرت سومریان از تپه حلف بین 5300 تا 4500 سال قبل از 
میالد یا سامره 5000 تا 5500 سال قبل از میالد و بقیه کمتر از 4000 
سال هستند و این دقیقًا مهاجرت سومریان از آذربایجان را اثبات می کند. 
از  قبل  دوم  هزاره  تا  هزاره سوم  به  در سومر  یابی سومریان  قدرت  اما 
میالد مرتبط است هر چند در این دوره نیز 2500 تا 2300 قبل از میالد 
سامی ها و آکادی ها با آنها درگیر بوده و بعضًا قدرت را در دست می گرفتند 

)انصاری، 1393: 9۸(.

و  خزر  جنوب  تا  ترکمنستان  از  را  آذربایجان  باستان  جغرافیای  اگر  روی  هر  به 
آذربایجان کنونی تا غرب دریاچه وان بدانیم در هر دو سوی مسیر کوه هایی وجود 
دارند که اشاره سومریان به عبور از 7 کوه یا حرکت بیلگه میش به سرزمین اصلی را 

با عبور از 7 کوه معنی می کند. 
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رشته کوه های زاگرس، به ویژه بخش های مرکزی آن، به مثابه یک دیوار 
عظیم سرزمین اصلی بین النهرین را از فالت ایران متمایز می کند. این 
وضعیت در بخش های شمالی بین النهرین نیز حاکم است، به طوری که 
رشته کوه های جنوب شرق ترکیه عمال بین النهرین را از سوی شمال از 

فالت آناتولی جدا می سازد )طالیی، 1390: 29(. 

داده ها و یافته های باستان شناسی نیز این موضوع را اشکار ساخته است 
که در دوران های اولیه پیش از تاریخ، بویژه در دوره های پارینه سنگی 
و نوسنگی، استقرارها و فعالیت های جوامع انسانی در مناطق کوهستانی 
بین النهرین  مناطق جلگه ای  در  پیشرفت  مراحل  و طی  گرفته اند  شکل 
هزار   ۶ در حدود  نوسنگی  اولیه  روستاهای  و  استقرارهای یک جانشینی 

قبل از میالد شروع به رشد کرده اند.
بنابراین مراحل اولیه دوران پیش از تاریخ فی نفسه ربطی به بین النهرین 
جلگه ای ندارد. مجموعه واقعیت های ملموس جغرافیایی و باستان شناسی 
این نکته را آشکار می سازد که در مطالعه و بررسی حوزه های فرهنگ های 
مرزهای  امروزی،  سیاسی  نگرش های  اساس  بر  نباید  تاریخ  از  پیش 
سیاسی کنونی مورد توجه و تاکید قرار گیرد و برای آنها نام گذاری های 
غیرقابل تعریف در نظر گرفته شود. این گونه از نام گذاری های غیر واقعی، 
واقعیت های باستان شناسی را در هاله ای از ابهام های علمی قرار می دهد 

)طالیی، 1390: 29(.  
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     هیکسوس ها نام دیگری است برای مردمان ساکن آذربایجان، برخی پژوهشگران 
عقیده دارند این اقوام که جزیی از هوری های آذربایجان بوده اند از هزاره چهارم قبل 
از میالد وارد شمال سرزمین سومر شده اند. کشیده شدن مردمان به سمت جنوب 

ناشی از خشکسالی را در مدرک دیگری از چشمه علی مالحظه می کنیم.

قزوین  و  زاغه  سیلک،  تا  علی  چشمه  از  شمالغرب  تپه های  تمامی  در 
نشانه هایی از شروع مهاجرت به سوی سومر دیده می شود. این اقامتگاه ها 
به تدریج در هزاره چهارم قبل از میالد یعنی زمان تشکیل سومر مشاهده 
می شود بعد از زاغه و سیلک، چشمه علی در منطقه »ری« سومین کانون 
پیش  ششم  درهزاره ی  که  است  فالت  در  متمدن  جامعه ای  سابقه  با 
در مجتمعی کشاورز  روستا  ایجاد  و  مرحله ی یک جانشینی  در  میالد  از 
از  مهاجرانی  پذیرش  با  میالد  از  پیش  پنجم  هزاره  در  بودند.  دامدار  و 
سرزمین هایی دیگر و ورود مدیترانه ای که منجر به ازدیاد جمعیت شده، 
به سوی آغاز شهرنشینی گام برداشتند و در ارتباط بازرگانی و فرهنگی با 
سایر تمدن های دور و نزدیک از شرق تا آنو و از غرب تا اسیای کوچک و 
میان رودان بودند. مردم چشمه علی در ساخت ادوات زندگی از نظر فنی و 
هنری بر اقوام سیلک برتری داشتند. در هزاره چهارم در ادامه روند ازدیاد 
اقوام جدید )مدیترانه ای ها( و پیشرفت کشاورزی، رواج  جمعیت و ورود 

صنایع فلزی و اختراع مهر وارد دوران شهرنشینی شدند.
جنوب  بومی  اقوام  از  گروه هایی  هزاره ششم  در  گرانتوفسکی  نظر  به   
دریای کاسپین به پهنه جیحون مهاجرت کردند )عبدلی فرد، 139۶: 325(.

    این اتفاق با تئوری اورمی نیز که آذربایجان را منشا مهاجرت به جنوب و شرق 
و غرب می داند همگونی دارد.

     بنابراین انطباق و هم سانی می توان در هزاره ششم یک شیوه مشابه را نشانه ای 
آشکار از شروع حرکت سومریان در نظر گرفت که هنوز این الگوها منقطع نشده و 

تحول زیادی نیافته اند. 

است.  شده  یافت  قرمز  سفال  سومر  شمال  محوطه های  از  بسیاری  در 
حاوی  حاجی فیروز،»سفال های  قرمز  دوغاب  حاوی  ظروف  بر  »عالوه 
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ب:  )مورتنسن، 19۶4  زاگرس  گروه  محوطه های  از  قرمز«  گلی  پوشش 
117-11۸؛ 1974 ب: 23؛ بریدوود وهاو، 19۶0: 43(؛ سفال هایی »با نقش 
آلویی رنگ در سراسر ظرف وصیقل جزئی« از ام دباغیه )ک. براید، 1972: 
10(؛ سفال هایی با نقش یا پوشش گلی »به رنگ قهوه ای تیره ی مایل به 
قرمز« از الیه های پانزدهم و شانزدهم تل تالتات )فوکایی ودیگران، 1970: 
45(؛ و»ظروف صیقلی پوشیده از گل اخرا« از تل سوتو )مرپرت و دیگران، 
197۶: 57( یافت شده اند. به نظر می رسد دوغاب گل اخرای موجود روی 
سفال های حاجی فیروز شبیه نوعی تمام کاری سطح سفال ها باشد که در 

محوطه های اولیه حسونا استفاده شده است )ام. ویت، 13۸7: 259(.

     هر چند این حد اشتراک نیز می تواند به بهانه بررسی بیشتر در پس حجاب حفظ 
عنوان  به  در حسونا  باستان  آذربایجانیان  موید حضور  معنی دار  رابطه  این  اما  شود 

پایگاهی که طی چند صد سال مبادالت عینی با هم داشته اند اشاره شود. 

ـ  و  قدمت  نظر  از  بین النهرین،  با  آذربایجان  منطقه ی  روابط  از  در بحث 
تاحدودی ـ از نظر گونه شناسی عموما سفال های منقوش پیسدیهلی رابا 
سفال های جدیدتر عبید و سفال های حاجی فیروزرا با سفال های حسونا برابر 
با  ـ  فرض  پیش  به طور  ـ حداقل  دالما  دوره ی  اساس،  براین  می گیرند. 
دامنه ی زمانی دوره ی حلف متناظر خواهد بود. اما، از محوطه های ایرانی که 
حاوی سفال های دالما هستند هیچ تکه سفالی از گونه ی حلف گزارش نشده 
است. جالب است که از محوطه ی تل آپارچیه در عراق چند تکه ی سفالی 
یافت شده است که در یک طرف مّزّین به موتیف های منقوش حلف هستند 
دارند.  دالما  تزیینات سفال های  نوع  از  تزیینات حجمی  و در طرف دیگر 
مطالعه ی سفال های مشابه سفال های دالما، مهرها و دیگر اشیای مکشوفه 
از سه گابی در نزدیکی کنگاور شاید مشترکات گونه شناختی مشخص تری 
را که احتماال میان سفال های مکشوفه از دالما تپه، مناطق شمالی و جنوبی 
بین النهرین و فالت ایران وجود دارد و در منتشرات بعدی گزارش خواهند 

شد روشن سازد )هاملین، 13۸۸: ۸۸(. 

    در دیگر سو اضافه کردن شاموت کاه به سفال در شمال عراق وهزاره ی پنجم ق.م 
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در سومر و آذربایجان رایج بود. این علقه در هزاره های متمادی جاری بود و مربوط 
به یک مقطع و هزاره ششم نبود. 

محوطه باستانی دین خواه به عنوان یکی از چندین محوطه باستانی در 
متروپولیتن  موزه  مشارکت  با  پروژه حسنلو  تحت  ارومیه  دریاچه  جنوب 
امریکا، طی دو فصل در سال های 19۶۸-19۶9 کاوش شده است. این 
محوطه در 24 کیلومتری غرب تپه حسنلو واقع گردیده است. محیط و 
ارتفاع اولیه آن به ترتیب 200 و 20 متر است. قدمت استقرار در دین خواه 

به مفرغ متأخر می رسد.
ترتیب و تسلسل طبقات استقراری از باالبه پایین بدین شرح است: طبقه 
I )دوران اسالمی(، طبقه II )دوره آهن II، حدود ۸00-1200ق.م(، طبقه 
متأخر،  )مفرغ   IV وطبقه  1450-1200ق.م(  حدود   ،I )عصرآهن   III

اوایل هزاره دوم ق.م.( 
 VI ازنظر گاه نگاری والیه نگاری تطبیقی قدیم ترین استقرار دین خواه با دوره
حسنلو هم افق است. مهم ترین یافته های مفرغ متأخر )طبقه IV( به صورت 
مجموعه سفالی است. سفال ها قرمز و نخودی اند که با رنگ های سیاه و قرمز 

برروی زمینه نخودی و کرم نقاشی شده اند )طالیی، 13۸5: 74(.

افق  هم  سفال های  با  گونه شناسی  ارتباط  دین خواه  منقوش  سفال های 
منطقه خابور بین النهرین نشان می دهد )همان، 74(. 

     همچنین گزارش ها حاکی از کشیده شدن فاز پیسدیهلی و عبید تا دوره هزاره 
دوم را دارند. 

ویانگ  شده  منتشر  قبال  پیسدیهلی  فاز  سفال های  مقدماتی  گزارش 
ترانشه ی آزمایشی دیگری را در نهشته های مرتبط حفاری کرده است. 
این فاز گونه ی محلی فرهنگ شمال عبید می باشد که آثار آن از تپه گورا 
وتل تالتات در عراق یافت شده است. اشکال سفالی آن کاسه ی کم عمق 
عراق  در  اکدیان  دوره ی  سفال های  به  که  را  کروی  سبوی  و  زاویه دار 

شباهت دارد شامل می شود )هنری دایسون، 13۸۸: ۶ ـ 7(. 

     ارتباط این فاز در جلوهای اجرایی چنان صمیمی و قابل تامل است که راه را بر 
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هر گونه تفاسیر شانسی یا تصادفی بودن بسته است. 

دیگر مولفه ی موجود در تکه های لبه را که می توان آب ریز خواند شیارهای 
سطحی است که روی تکه ای از یک کاسه ی بسته ی بزرگ )شکل ۸4 د( 
و یک کاسه ی باز بزرگ )شکل 7۶ ص( ثبت شده اند. ظرف اخیر سالم 
است و سه شیار دارد. محل این شیارها ثبت نشده است، اما به موجب 
طرح های میدانی می بایست بین هر یک از آنها حداقل 4 سانتی متر فاصله 
وجود داشته باشد. شیار بعینه مشابهی روی کاسه بزرگ بسته ای از نوع 
دیده  حسونا،  تل  الف  اول  دوره ی  از  مکشوفه  آرکائیک،  خشن  ظروف 

می شود )وصفر، 1945: 277(، )ام. ویت، 13۸7: 219(.  

ممکن است تشابهات موجود در سبک نقش زنی جزئا یا کال نتیجه ی 
محوطه های  با  زاگرس  گروه  محوطه های  مستقیم  روابط  یا  تماس ها 
مربوط به فرهنگ های هم جوار حسونا یا سامرا در بین النهرین باشد )ادامه 
)ام.  دونالد، 1977: 44(،  لوین و مک  و هاو، 19۶0: 44؛  بریدوود  نک: 

ویت، 13۸7: 254 ـ 252(. 

تا دین خواه و خابور بوده  با حسونا       گروهی که حلقه واسطه بین حاجی فیروز 
به  زاگرس  از  ترکان  عبور  می کند.  معین  را  جنوب  به  مسیر کشیده شدن  و  باشد 
سوی بین النهرین درست از جنوب دریاچه اورمیه و عبور از این کوه ها و دیده شدن 
استقرارگاه های متعدد بعدی در شروع رود فرات نیز یک نکته دیگر در این ارتباط 

است. 
بیشترین تشابهات تکنولوژیکی را می توان میان سفال های حاجی فیروز 
جمله  از  حسونا،  فرهنگ  اولیه ی  محوطه های  از  مکشوفه  سفال های  و 
ام دباغیه، تل سوتو و الیه های شانزدهم و پانزدهم تل تالتات، مشاهده 
کرد. صناعت سفالی محوطه ی ام دباغیه را این گونه تشریح کرده اند: در 
آنها  ابتدایی هستند. غالب  از هر حیث  این محوطه  مجموع، سفال های 
ضخیم و نیمه خشن می باشند، اما سفال های ظریف تری نیز دیده می شود. 
شاموت  مقام  در  پوشال  و  کاه  زیادی  بسیار  مقادیر  حاوی  سفال ها  گل 
معموال  سفال ها  است.  شده  استفاده  نیز  ماسه  موارد  برخی  در  و  است 



روابط سومر و آذربایجان در هزاره ششم قبل از میالد 1۸

حرارت نسبتا اندکی دیده اند و مغز خاکستری یا سیاه رنگ دارند و تمامی 
آنها دست ساز هستند. در اکثر آنها می توان فتیله های گلی به کار رفته 
در ساخت آنها را به وضوح دید. سطح بیرونی سفال ها نسبتا یک دست و 
صاف است، اما در شمار زیادی از آنها چاله هایی که براثر سوختن کاه در 
حین حرارت دهی ایجاد شده اند قابل مشاهده است و سطح برخی از آنها 
را با کشیدن علف روی آنها صاف کرده اند. از پوشش گلی، اغلب به رنگ 
یا مایل به سفید، در سفال های متوسط یا کوچک تر استفاده شده  کرم 

است )ک. براید، 1972: ۸(. 

دارند.  مختصری  صیقل  آنها  از  برخی  اما  است،  مات  سفال ها  اکثر  سطح        
با  نقوش  ایجاد  رنگ«،  »آلویی  دوغاب  از  استفاده  ظروف  این  تزیینی  شیوه های 
رنگ، نقوش کنده و کاربرد نوارها و قرصک های تزیینی حجمی را شامل می شود. 

     دست کاری حجمی سطح ظروف در کف سینی های پوست کنی دیده می شود. 
از طریق  و  افزوده اند  رنگ  کرمی  گلی  پوشش  روی  معموال  را  رنگ ها(  )یا  رنگ 
حرارت دهی به طیف متنوعی از رنگ ها از قرمز تا سیاه درآورده اند. رنگی که در خلق 
ناپایدار است )ک. براید، 1972: 9-10(. حداقل یکی از  نقوش به کار رفته بسیار 
تکه های یافت شده با رنگ سفید )گلی؟( تزیین شده است )ک. براید، 1973: الف/ 
1۶(. گفته می شود سفال های مکشوفه از الیه های شانزدهم و پانزدهم تل تالتات 

بسیار شبیه سفال های ام دباغیه هستند )ک. براید، 1973: الف/ 5(. 
     با این حال، تفاوت های مختصری از حیث شیوه ی ساخت میان آنها به چشم 
می خورد و صناعت سفال گری تل تالتات از برخی جهات شبیه صناعت سفال گری 
حاجی فیروز است. در هیچ یک از سفال های تل تالتات از شاموت شن استفاده نشده 
به ضخامت حداکثر 7 سانتی متر شکل  فتیله های گلی  از  دیواره ی سفال ها  است. 
گرفته است. برخالف »فتیله های گلی« که در ساخت سفال های ام دباغیه استفاده 
شده اند، این فتیله ها کامال به هم چسبیده اند و وجود آنها تنها از اختالف در ضخامت 
دیواره ها استنتاج شده است. اکثر سفال ها را ظاهرا از طریق قراردادن دیواره روی 
کف ساخته اند. با این حال ماتسوتانی، به استناد وجود خطوط گسستگی در سطح 
سبوهای زاویه دار، اشاره کرده است که این سفال ها را از طریق افزودن فتیله های 
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گلی به بخش پایه ای »با ته صاف و کاسه مانند« حالت داده اند )فوکایی و دیگران، 
 .)45 :1970

      سفال ها را اغلب با تکنیک دست مرطوب با استفاده از دست و نه ابزار نرم، 
صاف کرده اند. استفاده از پوشش گلی کرمی رنگ ظاهرا نامعمول بود. از رنگ های 
قرمز و سیاه استفاده شده است که البته معموال به صورت دوغاب به سطح سفال ها 
)فوکایی  است  گرفته  صورت  بندرت  هندسی  طرح های  ایجاد  و  شده اند  کشیده 

ودیگران،1970: 45-47؛ فوکایی و ماتسو تانی، 1977: 51(. 
 

سفال های نقش خیاری و زیگزاگی تپه حاجی فیروز 

     در محوطه های جدیدتر فرهنگ های حسونا وسامرا، استفاده از خمیره ی حاوی 
شاموت گیاهی، که عمدتا در ساخت سفال های بزرگ به کار رفته، بسیار نادر است و 
خمیره ی اکثر سفال ها در حرارت بسیار باال پخته شده و حاوی شاموت ماسه یا ماسه 
و تکه های گیاهی ریز می باشد )لیتونی، 1970-1971:جدول 3؛ لوید وصفر، 1945: 
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اسمیت،  110،107؛  شکل های   ،111 1970:ب/  مورتنسن،  27۶-277/شکل5؛ 
میان سفال های حاجی فیروز و سفال های حاوی شاموت گیاهی  1952: جدول1(. 
مکشوفه از محوطه های معاصر مربوط به فرهنگ های حسونا و سامرا برخی تشابهات 
تکنولوژیکی قابل تشخیص است. خمیره ی سفال های خشن تل حسونا، سفال های 
زیادی  مقادیر  حاوی  سوان  تل  الف  خشن  سفال های  و  متارا  تل  خشن  و  ساده 
حاجی فیروز  سفال های  خمیره ی خشن تر  مشابه  آن  بافت  و  است  گیاهی  شاموت 
است. در تمام کاری اکثر سفال های حاوی شاموت گیاهی در محوطه های مربوط 
به فرهنگ های حسونا و سامرا از تکنیک دست مرطوب استفاده شده، اما استفاده 
از صیقل کاری نیز در آنها ثبت شده است و برخی از سفال های تل سوان حاوی 
 :1945 وصفر،  لوید  111-113؛   :1971-1970 لیتونی،  )ایپو  هستند  قرمز  دوغاب 
سفال های  با  ظروف  این  عمده ی  تفاوت   .)11-10  :1952 اسمیت،  و   277-27۶
حاجی فیروز در میزان اکسیداسیون آنهاست. سفال های خشن حسونا را »نخودی...
با مغز سیاه شده« توصیف کرده اند )لوید وصفر، 1945: 277(، اما تکه هایی که بنده 
آنها  نارنجی درآمده بودند و مغز  اثر حرارت دهی به رنگ  مطالعه کرده ام اغلب بر 
نخودی رنگ بود. سراسر پهنای دیواره های اکثر تکه های سفالی مکشوفه از متارا بر 
اثر حرارت دهی به رنگ نارنجی یا نخودی درآمده اند. مغز حدود ده درصد این تکه ها 
سیاه رنگ است، اما این قسمت سیاه رنگ نسبتا نازک )به طور میانگین برابر با 50 
درصد ضخامت دیواره ی ظرف( است و حد و مرز چندان مشخصی ندارد )اسمیت، 
10:1952(. سفال های خشن تل سوان را »نخودی رنگ، گاهی با مغز تیره رنگ 
و گاهی در تمامی ضخامت دیواره ی ظرف به رنگ مایل به خاکستری« توصیف 

کرده اند )لیتونی، 1971-1970: 112(.
     روشن تر بودن مغز و کامل تر بودن اکسیداسیون در سفال های خشن حسونا و 
سامرا داللت برآن دارد که این سفال ها مدت زمان بیشتری یا در دمای باالتری 
در قیاس با سفال های حاجی فیروز پخته شده اند، اما به منظور حصول اطمینان از 
اختالف در فرایند حرارت دهی سفال های این محوطه ها باید آزمایشی جهت تعیین 
نوع خاک به کار رفته در ساخت این سفال ها صورت بگیرد )نک: ماتسون، 1970: 

 .)59۶ - 595
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به  مربوط  از محوطه های  از شمشارا،  تزیین مکشوفه  فاقد       سفال های خشن 
فرهنگ سامرا در منطقه زاگرس، از حیث ترکیب و بافت خمیره شبیه سفال های 
حاوی شاموت گیاهی هستند که از محوطه های واقع در پهنه ی دشت فرهنگ سامرا 
یافت شده اند، اما رنگ و شاید شیوه ی پخت آنها به سفال های حاجی فیروز نزدیک تر 
در  شده ای  اکسیده  نازک  الیه ی  شمشارا  از  مکشوفه  سفالی  تکه های  اکثر  است. 
سطوح خود دارند و مغزآنها ضخیم، به رنگ خاکستری تیره و با حد و مرز مشخص 
است. تنها تعداد اندکی از آنها براثر حرارت دهی در تمامی ضخامت دیواره ی خود به 
رنگ روشن درآمده اند. تفاوت های عمده ی این گونه ی سفالی شمشارا با سفال های 

حاجی فیروز عبارت اند از: 
1( سفال های خشن فاقد تزیین شمشارا با تکنیک دست مرطوب تمام کاری شده اند 
و روی آنها اثری از صیقل کاری یا نقش زنی دیده نمی شود )مورتنسن، 1970: ب/ 

.)104
2( این سفال ها ظاهرا تا حدودی از آن دسته از سفال های حاجی فیروز که با تکنیک 

مشابهی تمام کاری شده اند سخت تر هستند.
3( سفال های خشن فاقد تزیین شمشارا به شیوه ی بسیار ناشیانه تر و خشن تری از 

اکثر سفال های حاجی فیروز ساخته و تمام کاری شده اند. 
تکنولوژیکی سفال های  مقایسه ی ویژگی های  روابطی که در  الگوی        همان 
دیدیم  آنها  میان  بین النهرین  ق.م  ششم  هزاره ی  محوطه های  و  حاجی فیروز 
مشابه  نمونه های  بهترین  است.  صادق  نیز  آنها  سبکی  ویژگی های  خصوص  در 
سفال های حاجی فیروز از حیث شکل ظاهری و تزیین ظروف را دوباره می توان در 
براید، 1972:  یافت )ک.  ام دباغیه،  به ویژه  محوطه های قدیمی تر فرهنگ حسونا، 
تصویرهای 10-12؛ 1973/ الف تصویرهای 2: 12-1۸ ،3(. اکثر اشکال کاسه های 
موجود در حاجی فیروز در ام دباغیه یافت می شود. هم چنین، ظروف زاویه دار، که از 
مشخصه های اصلی سفال های حاجی فیروز است، در هر دو محوطه ام دباغیه و تل 
 50 ارتفاع  )حداکثر  کوچک اند  نسبتا  ام دباغیه  سبوهای  است.  شده  یافت  تالتات 
سانتی متر(، اما طیف ابعاد نمونه های تل تالتات مشابه سبوهای فرم 20 حاجی فیروز 
است )فوکایی و دیگران، 1970: تصویر ۸0: 1، 3 ـ 5؛ کیر ک براید 1972:تصویر 
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دیده  سفال ها  ظاهری  در شکل  که  دیگری  عمده ی  تفاوت  تنها  ـ ب(.  الف   :14
می شود وجود سفال های بیضوی در محوطه های قدیمی تر است )فوکایی و دیگران، 
.)10  :17،3  :2 الف/تصویرهای   :1973 براید،  ک  کیر  11؛   /79 1970:تصویر 
به  ام دباغیه  منقوش  در سفال های  آنها  آرایش  نحوه ی  و  رفته  کار  به  موتیف های 
سفال های حاجی فیروز شباهت دارند )کیر ک براید 1972:تصویر 10؛ 1973الف : 
تصویر 3: 9-13(.موتیف هایی که در هر دو محوطه یافت می شوند نوارهای حلقوی 
)معموال در قسمت لبه(، خطوط عمودی، طرح های جناغی در هم تنیده، موتیف های 
نقطه ای و مثلث های توپر را شامل می شوند. موتیف های نقطه ای )که در حاجی فیروز 
کم یاب هستند( و سایر موتیف های خمیده خط که در حاجی فیروز یافت نمی شوند 

تنها در الیه های قدیمی تر ام دباغیه ثبت شده اند )ک. براید، 1972: 9 ـ 10(.
      تنها شکل از دست کاری حجمی سطح ظروف که هم در حاجی فیروز و هم در 
محوطه های قدیمی تر حسونا استفاده شده است فرو رفتگی هایی هستند که منحصرا 
با انگشت روی  ایجاد شده اند. فرو رفتگی هایی که  در کف سینی های پوست کنی 
سفال های ام دباغیه ایجاد شده اند، در مقایسه با نمونه های حاجی فیروز، ظاهرا عمق 
کمتر و فاصله ی بیشتری از همدیگر دارند )ک. براید، 1973: الف:تصویرهای 2: 14، 

10:پ(، )ام. ویت،  13۸7: 254 ـ 252(. 
     اکنون می توانیم این یکسانی در تکنیک و شاموت را مطابق با نظر کاوشگرانی 

چون ماری. ام ویت قطعی کنیم. 
    تشابهاتی را می توان بین سفال های منقوش حاجی فیروز و سفال های منقوش 
آرکائیک حسونا یافت.موتیف های نقطه ای و موتیف های خطی، از قبیل طرح های 
جناغی درهم تنیده، مثلث های توپر، نوارهای حلقوی، خطوط عمودی، مثلث هایی که 
داخل آنها با هاشورهای متقاطع پر شده است، خطوط اریب هم پوشان و طرح های 
نردبانی درهم تنیده، در هردو محوطه یافت می شود )جدول 25؛ لوید وصفر، 1945: 

شکل های: ۸: 1-12؛ 9: 1-9؛ 11: 2-1(. 
به  فرهنگ سامرا  تمدنی  مراکز  و  میان حاجی فیروز  تشابهات سفالی موجود       
لیتونی، 1971-1970:  )ایپو  تل سوان  از  شکل ظاهری سفال ها محدود می شود. 
شکل پ/7۸( و متارا )اسمیت، 1952: شکل های ۸: 13-15، 9: 1-7، تصویر 4 : 
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5( سینی های پوست کنی یافت شده است که شکل ظاهری آنها تا حدودی شبیه 
نمونه های حاجی فیروز است. تعدادی تکه ی سفالی از تل سوان به دست آمده است 
و  به سبوهای گردن دار  آنها  بودند که شکل ظاهری  به ظروفی  متعلق  که ظاهرا 
خمره های حاجی فیروز شباهت دارد )ایپولیتونی، 1970-1971: 113/ شکل پ: 32-
34، 40-43، 45-47(. در تمامی این سفال های سامرایی از شاموت گیاهی استفاده 
شده است. در حاجی فیروز و تل شمشارا اشکال سفالی مشترک بیشتری وجود دارد 
که برخی از آنها در این برهه ی زمانی کم یاب بودند. از آن جمله می توان به این 
موارد اشاره کرد: سبوهای شکم فراخ )شکل ۸5 الف؛ مورتنسن 1970 ب: شکل ۸۸ 
ق،ک(، سینی ها )مورتنسن 1970 ب: شکل ۸0؛ شکل 9۸(، کاسه های نیم کروی 
با کف سه پایه )شکل7۶: مورتنسن، 1970 ب: شکل ۸۸ الف الف(، کاسه های باز 
کم عمق با بخش ضخیم در زیر لبه )شکل 7۶ ث؛ مورتنسن1970 ب: شکل 104 
الف-پ(، کاسه های بسته ی عمیق )شکل ۸4 ت ـ ث؛ مورتنسن 1970 ب: شکل 
104 س ـ ض( و انواع کف های پر تفصیل، تمامی این ظروف مکشوفه از شمشارا 

فاقد تزیین هستند. 
      اکثر آنها از خمیره ی خشن با شاموت گیاهی )= سفال های خشن( ساخته شده اند، 
اما برخی خمیره ی ظریف با شاموت ماسه ای و گیاهی )= سفال های استاندارد( دارند. 
نمونه مشابه خوبی برای سفال های حاجی فیروز در میان سومین مقوله ی عمده ی 

سفال های شمشارا از حیث خمیره، یعنی سفال های ظریف، وجود نداشت. 
      به طور خالصه، مقایسه ی صناعت سفال گری حاجی فیروز با مراکز تمدنی اولیه 
در مناطق شمالی و مرکزی بین النهرین نمودار سلسله ای از روابطی است که تابع 

الگوی گاه نگاشتی و جغرافیایی منسجمی هستند. 
به  را  شباهت  بیشترین  تکنولوژیکی  و  سبکی  حیث  دو  هر  از  که  سفال هایی      
مجموعه ی سفالی حاجی فیروز، از جمله سفال های به دست آمده از جدیدترین فازهای 
فرهنگ های  به  مربوط  معاصر  محوطه های  در  نه  دارند.  محوطه  شده ی  حفاری 
حسونا و سامرا بلکه در محوطه های منتسب به اوایل دوره ی فرهنگی حسونا یافت 
می شوند. میزان این تشابهات به حدی است که سفال های حاجی فیروز و اوایل دوره 
حسونا را می توان محصوالتی از سنت سفال گری و تزیینی فراگیر واحدی دانست. 



روابط سومر و آذربایجان در هزاره ششم قبل از میالد 24

     با این حال، درک ماهیت پیوندهای اجتماعی و یا اقتصادی که این تشابهات 
تلویحا بر آنها اشاره دارند تا زمانی که اطالعات بیشتری از خاستگاه و سیر تحوالت 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  است  نیامده  دست  به  حاجی فیروز  و  حسونا  سفال های 
تحلیل و انتشار نتایج حفاری های اخیر در محوطه هایی چون ام دباغیه، تل تالتات 
تمدنی  مراکز  از  را  مبسوطی  اطالعات   1 تپه ی  یاریم  و  تپه  کول  سوتو،  تل   ،2
حفاری ها  این  مقدماتی  گزارش های  آورد.  خواهد  فراهم  حسونا  فرهنگ  اولیه ی 
حکایت از وجود تفاوت های چشم گیر در سفال های مکشوفه از الیه های سکونتی 
متوالی تک تک این محوطه ها و نیز میان هر یک این محوطه ها دارد. به موجب 
تاریخ گذاری های رادیو کربنی معدود و برخی گمانه پردازی ها، قدمت قدیمی ترین فاز 
سکونت های عصر نوسنگی در دره ی رود گدار به اوایل هزاره ی ششم ق.م، تقریبا 
معاصر با سکونت های اولیه ی حسونا، برمی گردد )ضمیمه ی پ؛ ک. براید، 1972: 
الیه های  فرهنگی  محتویات  از  متاسفانه،   .)101 ب/   :197۶ واوتس،  اوتس  15؛ 

اولیه ی حاجی فیروز تقریبا ناآگاهیم.
تا زمانی که حفاری های بیشتری در دره ی سولدوز صورت نگرفته  این،  بنابر      
است، مقایسه ی مجموعه های سفالی الیه های قدیمی حسونا با الیه های معاصر آن 
در حاجی فیروز امکان پذیر نخواهد بود. اگر چه بخش اعظم محوطه های قدیمی تر 
دوره ی حاجی فیروز اکنون پایین تر از سطح سفره ی آب های زیر زمینی منطقه قرار 
دارد، یکی از آنها در تپه ی بارانلو قابل دست رسی است. روستای دوره ی حاجی فیروز 
در این محوطه بر فراز برآمدگی ماسه ای بنا نهاده شده بود و هنوز چندین متر باالتر 

از سطح کنونی دشت قرار دارد. 

است:  ارایه کرد چنین  در وضعیت حاضر می توان  تفسیری که  بهترین 
گله داران  و  کشاورزان  از  گروه هایی  ۶000ق.م،  سال  از  پس  اندکی 
یک جانشین به دره های سولدوز و اشنویه وارد می شوند. پیش از آن هیچ 
برآن  داللت  سفالی  شواهد  بود.  نگرفته  شکل  منطقه  این  در  سکونتی 
دارد که این مردمان از منطقه ای مهاجرت کرده اند که در آن جا با اقوام 
اولیه ی حسونا یا احیانا نیاکان آنان روابط نسبتا نزدیکی داشتند )ام. ویت، 

13۸7: 255 ـ 254(. 
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      این کشیده شدن به جنوب و غرب آذربایجانیان باستان که حوزه فرهنگی آن از 
آنو در ترکمنستان تا قفقاز را در بر می گرفت در هزاره هفتم تا ششم نمود روشن تری 
در حوزه قزوین دارد دشت قزوین سرشار از منابع روشن فلزکاری منحصر به فردی 

است که بعد از گذر از زاگرس در بین النهرین مشاهده می شود. 

در  آهنی  تزیینات  و  اشیا  از  استفاده  و  آهنگری  از  زیادی  بسیار  مدارک 
روستاهای اولیه ی بین النهرین بزرگ موجود است. محوطه های هزاره ی 
از: چاتال  است عبارت اند  یافت شده  آنها مس  از  هفتم وششم ق.م.که 
د  تا  217-21۸؛  ص  الف،   :19۶7 مالرت،  مهره؛  )سرباره،  هویوک 
197۶، ص ۸9-91(؛ چایونو )برقوزن، سنجاق، تکه های سنجاق؛ چامبل 
دیگران،  و  هول  )مهره؛  علی کش  تپه ی  5۶(؛   ،51  :1970 بریدوود،  و 
19۶9: 244(؛ یاریم تپه ی1 )حلقه، مهره، سنگ معدنی؛ مرپرت و دیگران، 
1977: ۸2؛ 197۸: 3۶؛ مونچاو و مرپرت، 1971: 2۸(؛ تل سوان )مهره، 
کارد، سنگ معدنی؛ اآلدمی، 19۶۸: 59(؛ و سیلک 1و2 )سوزن، کارد، 
درفش، اشیای تزیینی؛ گیرشمن، 193۸: تصویر52: 4۶-57(. از این جمع 
تنها دو محوطه در مجاورت معادن مس قرار دارند. چایونو در حدود 20 
کیلومتری معدن اِرگانی، که گفته می شود از معادن عمده ی دوران باستان 
و زمان حاضر است، قرار دارد و سیلک حدود 225 کیلومتر از شهر انارک 
فاصله دارد. انارک هنوز هم حاوی مس طبیعی و نیز سنگ مس می باشد 
)تیلکوت، 1970: 2۸9-290، شکل 1(.صادرات مس، اعم از ماده ی خام و 
اشیای مسی، شاید از هزاره ی هفتم ق.م در شرق آناتولی آغاز شده باشد. 
این کاالها احتماال از طریق همان راه هایی که ابسیدین تجارت می شد 
تجارت شده اند )نک: رنفرو و دیکسون، 197۶؛ رایت 19۶9(. تاریخ دقیق 
مرکزی  دشت های  پیرامونی  نواحی  در  اولیه  سکونت های  شکل گیری 
ایران معلوم نیست، اما در نیمه ی دوم هزاره ی ششم ق.م مناسباتی بین 

این نواحی و بین النهرین برقرار بود )ام. ویت، 13۸7: 4۸2(. 

دارد وجود  قبلی سازگاری  ثبت شده ی  الگوهای  با  موضوع دیگری که 
گندم نان است. هلبک اشاره می کند گندم نان از هیچ یک از محوطه های 
به  مربوط  یافته های  تمامی  »در  اما  است،  نشده  یافت  اولیه  کشاورزی 
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مورد  مناسب  طور  به  تاکنون  که  ق.م  ششم  هزاره ی  اواسط  تا  اوایل 
هم  اما  211؛   ،1970( است«  داده  نشان  را  خود  گرفته اند  قرار  بررسی 
زایست، 1977: 33-37(.این  فان  چنیننک: هارالن، 1977: 3۶7،3۶4؛ 
اواخر  الیه های   ،)354-353  :19۶۶ )هلبک،  هویوک  چاتال  در  گونه 
نوسنگی و اوایل عصر مس سنگی حاجیالر )هلبک، 200:1970(، یاریم 
تپه 1 )باختیف و یانو شویچ، 19۸0: 170(، تل سوان )هلبک، 19۶4: 44(، 
الیه های دوره ی سامرا در چغا مامی )هلبک، 1972: ب 4۶( والیه های 

دوره ی سبز در تپه ی سبز )هلبک، 19۶9: 40۸( شناسایی شده است. 
برخی از گیاهان وحشی مکشوفه از حاجی فیروز، به ویژه دو بنشن وحشی، 
احتماال به عنوان غذا استفاده شده، اما بقیه احتماال به طور تصادفی یا 
جهت مصارف صنعتی جمع آوری شده بودند. دانه های چاودار و هفت بند 
به همراه غالت پرورشی یافت شده است )هلبک، 19۶9: 397؛ 1970، 
خاور  محوطه های  در  گسترده ای  توزیع  صحرایی  دانه ی  سنگ   .)234
نزدیک به ویژه در مزارع آبی یا زمین های مرطوب دارد. این گیاه ارزش 
غذایی چندانی ندارد، اما در بسیاری از محوطه های کشاورزی اولیه یافت 
در  که  آن،  ریشه های  به جهت  را  گیاه  این  است  معتقد  می شود.هلبک 
بته   .)237  ،1970( می کردند  جمع آوری  است،  استفاده  قابل  رنگ رزی 
لویی صحرایی در زمین های آب گرفته می روید و در برابر شوری مقاوم 
است )هلبک، 1970: 237(. این گیاهان را احتماال از نواحی تاالبی، به 
عنوان ماده ی اولیه حصیربافی در روستا، جمع آوری می کردند. هم چنین، 
احتمال دارد دانه های سنگ دانه ی صحرایی و بته لویی دریایی را به طور 
تصادفی از مزارع نواحی مرطوب به داخل روستا راه یافته باشند. هلبک 
این پیشنهاد را در توجیه وجود بته لویی صحرایی در فاز بزمرده در تپه ی 

علی کش مطرح کرده بود )19۶9، 390( )ام. ویت، 13۸7: 4۸2(.

     این دقیقا چیزی است که در منابع سومری در مراودات با ارتته اعالم می شود 
یعنی دادن غالت و گرفتن صنایع و سنگ های گران.

دو  معمول  شکل  »به  گلی  دوک های  حسونا  تل  الیه های  تمامی  از 
مخروطی« یافت شده است )لوید وصفر، 1945: 29۶، تصویرهای 10، 
تصویر  یا  عکس  که  نمونه هایی  از  برخی   .)15-13  :1 ؛11،   12-1  :1
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آنها در مقاالت چاپ شده است با خطوط منقوشی که از سوراخ مرکزی 
دوک منشعب می شوند تزیین یافته اند و برخی دیگر حاوی نقوش کنده ی 
نقطه ای هستند. تمامی این دوک ها احتماال از نوع دو مخروطی متقارن 
هستند، اما در این خصوص نمی توان اطمینان داشت؛ زیرا تصاویر آنها 
از  مخروطی  دو  دوک های  نمونه های  شده اند.  ارایه  باال  نمای  از  فقط 
در  آنها  تصاویر  که  شده اند.نمونه هایی  1یافت  تپه ی  یاریم  و  سوتو  تل 
گزارش های مقدماتی چاپ شده حکایت از آن دارند که طیف تفاوت های 
نمونه های  همانند  آنها  ابعاد(  وتناسب  تراز  )=خطوط  اشکال  در  موجود 
حاجی فیروزاست، اما دوک های »تخت« در بین النهرین فراوانی بیشتری 
دارند )مرپرت و مونچاو، 1971: الف 229؛ 1971 ب: تصویر۶، شکل ت؛ 
مرپرت و دیگران، 197۶: تصویر39: 1-4؛ 1977: ۸4، تصویر 10: 13-۸(. 
دوک های تخت به یقین در دو محوطه ی دیگر فرهنگ حسونا، یعنی تل 
از  شده  منتشر  گلی  دوک  هردو  بودند.  غالب  گونه  ام دباغیه،  و  تالتات 
الیه پانزدهم تل تالتات را می توان دوک های کامال تخت دو مخروطی 
دانست. دوک های صفحه مانندی که از تکه های سفالی شکسته، سنگ و 
سنگ گچ ساخته شده اند از حیث ابعاد و تناسب به همدیگر شباهت دارند 
ماتسوتانی،  و  فوکایی  17-19؛   :۸1 تصویر   :1970 دیگران،  و  )فوکایی 

1977: شکل 2: 14-11(.

دوک های تخت بیضوی با صفحه ای از جنس تکه سفال یا سنگ گچ در 
ام دباغیه نیز ثبت شده است )کیرک براید، 1972: ۸، تصویر 7:7(. بنابراین، 
از  فرهنگ حسونا  قدیمی تر  از محوطه های  اگر چه دوک های مکشوفه 
حیث جنس و فرم از نمونه های حاجی فیروز متفاوت اند، تشابهات بسیار 
از الیه های  و دوک های مکشوفه  میان دوک های حاجی فیروز  نزدیکی 

جدیدتر حسونا، که معاصر حاجی فیروز هستند، وجود دارد. 
از تل سوان )الیه سوم( تنها تصویر یک دوک گلی منتشر شده که از نوع 
پایین،  )السوف، 1971: تصویر 20، 2:ردیف  است  متقارن  دو مخروطی 
محوطه ی  در  سامرا  دوره ی  به  منتسب  الیه های  از  حال،  این  با  الف(. 
متارا دوک هایی در فرم های متنوع به دست آمده است. از جمله ی این 
فرم ها عبارتند از: گونه های دو مخروطی متقارن و نامتقارن، یک دوک 
این  از  مورد  سه  مقعر.  قاعده های  با  مخروطی  دوک  دو  و  مخروطی 
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دوک ها دارای تزیین هستند: »روی یکی از سطوح دو مورد از آنها فرو 
رفتگی های کوچک گردی وجود داشت و روی دوک دیگر دسته ای از 
از سوراخ مرکزی منشعب  بود که  ایجاد شده  راست  ]کنده ی؟[  خطوط 
می شدند« )اسمیت، 1952: 1۸،تصویر 10: 3، شکل 17: 4-۸(. استفاده 
از انواع مختلف دوک ها، از جمله دوک های دو مخروطی، در محوطه های 
مربوط به دوره های حلف و عبید، از قبیل یاریم تپه ی 2، آرپاچیه، تپه ی 
گورا و تل تالتات، تداوم یافته است )مرپرت و دیگران، 1977: تصویر 
23: 1-2 ،5؛ مالووان و رز، 1925: شکل 49: 15-1۶؛ توبلر، 1950: 1۶۸، 
تصویر 155: 24-4۶؛ فوکایی و دیگران، 1970: تصویر ۸1: 15-10(. 
پیسدیهلی  و  دالما  دوره های  در  دوک ها  غالب  فرم  سولدوز،  دشت  در 
مخروطی تا نیم کروی، معموال با قاعده های مقعر است. از قدیمی ترین 
است  شده  یافت  بیضوی  دوک  تپه یک  دالما  در  دالما  دوره ی  الیه ی 
)ویت، در دست تالیف(. اگر چه تناسب ابعاد این دوک شبیه دوک های 
حاجی فیروزاست، به دلیل برخورداری از تزییناتی که با نوک انگشت در 
تفاوت  نمونه های حاجی فیروز  با  ایجاد شده اند  قطورترین قسمت دوک 

دارد)ام. ویت، 13۸7: 4۸5(.

از محوطه های روستایی با اقامت گاه های فصلی بسیار زیادی در خاور 
نزدیک نمونه هایی از اشیای سنگی که فرمی شبیه این ابزارها دارند یافت 
شده است. از آن جا که سطوح کار کردی )= فوقانی( و شیارهای تمام 
یا اکثر قالب های چوبه ی تیر مکشوفه از حسنلو صاف است، سنگ های 
شیارداری که از سنگ های زبر و مقاوم در برابر حرارت، از قبیل سنگ 
صابون یا کلریت، ساخته شده اند احتماال، از حیث خصوصیات فیزیکی و 
شاید کارکرد، نزدیک ترین نمونه ها به این ابزارهای شیاردار گلی بوده اند. 
شیاردار  سنگ های  گونه های  انواع  توزیع   )1970( سولکی  رز  و  رالف 
بین حدود 9000 و ۶000 ق.م  با قدمت  نزدیک  در محوطه های خاور 
این  در  صاف  سطح  با  شیاردار  سنگ های  کرده اند.  مستندسازی  را 
زاوی  زارزی ب،  یافت شده اند: سوبرده،  آناتولی و زاگرس  محوطه های 
شمی شنیدار، کریم شهیر، آسیاب و گنج دره )سولکی و سولکی، 1970: 
۸31-۸32 ، ۸3۶ با منابع(. داده های مربوط به الیه های جدیدتر، یعنی 

الیه های مربوط به حدود ۶000 تا 4000 ق.م ارایه می شود. 
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جنس  از  شیاردار  سنگ های  از  قطعاتی  زاگرس،  گروه  محوطه های  در 
این  از  مورد  دو  قطعات  است.  شده  یافت  ریزدانه  و  سیاه  سنگ)های( 
ابزارها که از تپه سراب یافت شده اند در موزه ی سلطنتی اونتاریو نگه داری 
می شوند. سراسر سطح یکی از این قطعات، از جمله شیار V شکل آن، 
صیقل کاری شده است.خط بسیار صیقلی تری در امتداد هر دو دیواره ی 
شیار آن کشیده شده است و نشان می دهد شیء گردی )در مقابل شیء 
تیزدار یا نوک تیز( از داخل این شیار عبور می کرد. قطعه ی دوم نیز سطح 
صیقلی و شیاری U شکل با صیقل بسیار زیاد دارد و سطح فوقانی آن را با 
خطوط کنده ی سطحی، که در زاویه قایم نسبت به شیار کشیده شده اند، 
تزیین کرده اند. تناسب ابعاد هر دو نمونه ی مکشوفه از تپه سراب تقریبا 
با نمونه ی HF 4۸ - 9۸ برابر است، اما اندکی بزرگ تر به نظر می رسد. 
از سنگ های شیاردار صاف یافت شده  از تپه ی گوران دو فرم متفاوت 
است. یکی از این اشیا به صورت مستطیلی و دارای شیار V شکل است. 
تمامی قسمت های این نمونه صیقلی است و تناسب ابعاد آن با نمونه های 
سنگ های  قلوه  محوطه  این  در  اما  است،  برابر  سراب  تپه  از  مکشوفه 
گرد حاوی شیار نیز کاربرد داشت )موزه ملی دانمارک(. وجود سنگ های 
یا صیقل دهنده ی مهره  تیر  قالب چوبه ی  گاها  گونه ای که  شیاردار»از 
خوانده می شوند« از جارمو نیز گزارش شده اما توصیفی از آنها ارایه نشده 

است )بریدوود و هاو، 19۶0: 45( )ام. ویت، 13۸7: 4۸۸(.

    در سراسر دوره های سولدوز سنگ صابون را هم چون بین النهرین در ابزار مختلف 
چون مالقه تدهین ها مشاهده می کنیم.

    نمـونه های همگون بعد از قطع ارتباط سومر و آذربایجان توسط آشور در هر دو 
فرهنگ حفظ می شوند.در ثانی وقتی این همگونی در محوطه های نخست حضور 
سومریان اولیه در جنوب دریاچه اورمیه که بعدا به سمت جنوب و بین دجله و فرات 
حضور  می گیریم  نظر  در  آناتولی  و  زاگرس  در  محوطه هایی  با  را  می شود  کشیده 
سومریان در شمال و ورود از جنوب دریاچه اورمیه و گذر از زاگرس درطول هزاره 

هفتم تا هزاره ششم قبل از میالد اثبات می شود. 

یافت  بزرگ  بین النهرین  برخی محوطه های  از  شیارداری  استخوان های 
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شده اند که قدمت آنها از حدود 7000ق.م.تا اواسط هزاره ی پنجم ق.م 
را در برمی گیرد. استخوان های کتف حاوی خطوط کنده از هردو محوطه 
ی چایونو و گریکی حاجیان در شرق ترکیه به دست آمده است )ردمن، 
1973: الف/ 25۸، شکل ۶: 4-5؛ واتسون و لوبالنک، 1973: 4-5(. در 
اکثر این استخوان ها )متعلق به حیواناتی که از پستانداران کوچک تا گاو 
با  ایجاد خطوط موازی  از طریق  تنها  وحشی را شامل می شوند( ظاهرا 
فواصل منظم در عرض تیغه تغییراتی ایجاد شده است. در برخی موارد، 
رفته  ازمیان  خطوط  این  ایجاد  اثر  بر  ظاهرا  استخوان  سطح  از  بخشی 
یکی  حال، سطح  این  با  است.  مانده  جا  به  نازکی  بسیار  و شکاف های 
بسیار صیقلی و شبیه  و  از چایونو مضرس  آمده  به دست  نمونه های  از 
استخوان شیاردار مکشوفه از حاجی فیروز است.در شرح نمونه ی مکشوفه 
از چایونو نیز لبه های آن کار شده توصیف شده اند )ردمن، 1973: الف/ 
25۸، شکل ۶: 5(. در بین النهرین، استخوان های شیارداری از الیه های 
مربوط به دوره های حسونا وحلف یافت شده اند. از یاریم تپه 1 )الیه های 
ششم و پنجم( استخوان های کتف با شیارهایی در فواصل نزدیک و از 
یاریم تپه ی 2 استخوان دنده یا کتف با لبه های بریده شده به دست آمده 
ومرپرت  مونچاو  پ؛  تصویر۶،شکل  1971ب:  مونچاو،  و  )مرپرت  است 
1973: تصویر7؛ مرپرت و دیگران 197۶: تصویر 29(. از یکی از الیه های 
که  شده  یافت  شیارداری  استخوان  آرپاچیه  محوطه ی  در  حلف  دوره ی 
تصویر   :1935 رز،  و  )مالووان  است  شده  کار  بیشتری  ظرافت  با  حتی 

12،الف: 71۶ ب( )ام. ویت، 13۸7: 490(.

     در تپه حاجی فیروز مجموعه دیگر اشیا در امتداد همین رویه اعالم می شود. 

از ترانشه ی 3/2 ابزاری یافت شده است که در مجموعه ی اشیای سنگی 
که  گونه هایی  از  یک  هیچ  در  و  ندارد  همتایی  حاجی فیروز  تراشیده ی 
هول برای اشیای مکشوفه از جارمو و تپه سراب تعریف کرده است جای 
از گونه ی اشیایی است که نمونه های  ابزار  این  از آن جا که  نمی گیرد. 
آنها در محوطه های روستایی اولیه ی بین النهرین موجود است )ام. ویت، 

 .)490 :13۸7
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چکش  با  حالت دهی  طریق  از  حاجی فیروز  از  مکشوفه  سنگی  ابزار  دو 
سنگی وساییدن ساخته شده اند و شکلی تقریبا کروی دارند. با این حال، 
ابعاد و ضریب سختی این دو ابزار متفاوت است و احتمال دارد از آنها در 

کارکردهای نسبتا متفاوتی استفاده شده باشد. 
 3/5 حدود  35ت(  تصویر  )HF ۶۸-137؛  گوی ها  ازاین  یکی  قطر 
از دو  ناشی  آثار  نمونه  این  سانتی متر و جنس آن کالیست است.برروی 
کاربرد متفاوت مشاهده می شود. اکثر بخش های سطح آن کوبیده شده 
از  اما، بخشی  دارد.  از کاربرد آن در نقش چکش سنگی  است و نشان 
آن تخت و صیقلی است و نشان می دهد از آن در کار ساییدن استفاده 
کرده اند. در سطح این ابزار آثار اخرای قرمز وجود داشت، اما وجود این 
آثار ضرورتا نمی تواند شاهدی بر کارکرد آن باشد؛ زیرا این گوی از قبری 
)=ترانشه ی F11 تدفین 3(یافت شده که داخل آن را با گل اخرا پوشانده 
روستایی  از محوطه های  بسیاری  از  نمونه های گوی های سنگی  بودند. 

اولیه ی بین النهرین بزرگ یافت شده اند )ام. ویت، 13۸7: 4۸2(.

     نگرش به نوع استفاده از ابزار نیز باید در تعاریف بومی و اولیه جستجو شود. اخری 
به رنگ قرمز و نمادی از آیین اتصال به ـ اوت ـ رب النوع خورشید در محوطه های 
یعنی  نگاره های  پاشیده می شد.  اجساد  روی  بر  که  است  یکسان  دیگر یک شیوه 
حکایت  تدفین  دیگر  شیوه های  جاها  سایر  در  دارند  حکایت  همگون  باورهای  از 
و  اجتماعی  از سبک مشترک  باورها  از  غیر  باورهاست. شیوه های عینی  تفاوت  از 
اقتصادی اطالعات ارزشمندی می دهد. این در شیارگرهای مکشوفه از حاجی فیروز 

نیز مشاهده می شود. 

اکثر بخش های سطح شیارگرهای مکشوفه از حاجی فیروز با استفاده از 
چکش سنگی حالت یافته اند،اما سر آنها )= بخشی که بالفاصله باالی 
دم ابزار قرار دارد( در سطوح فوقانی و تحتانی )= هر دو طرف پهن خود( 
صیقلی است. شیارگرها اضالع طولی متقارنی دارند. بدنه ی آنها ضخیم 
است وخداکثر ضخامتشان به 3/5 تا 3/9 سانتی متر می رسد. سطح فوقانی 
و تحتانی آنها با شیب مالیمی به سمت دم نسبتا تیز وبا شیب بسیار جزئی 
به سمت قسمت تحتانی تخت انحنا می یابند )شکل 117چ(. کناره های 
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آنها نیز به سیاق مشابه محدب اند و پهن ترین قسمت آنها )4/2 تا 5/7 
انحنا  تا حدودی  دم  دارد.  قرار  بخش صیقلی  باالی  درست  سانتی متر( 
بخش  گرد،  تقریبا  تحتانی  قسمت  ابزارها،  این  عرضی  مقطع  در  دارد. 
مرکزی بیضوی و سر به صورت عدسی شکل است. درازای دو شیارگر 
سالم به ترتیب ۸/7 و 11/3سانتی متر است.شیارگرسوم شکسته است، اما 
ظاهرا درازای بیشتری از دو شیارگر دیگر داشت )HF ۶۸-142؛ شکل 

117 ج(.
شده اند.  ساخته  ریزدانه  و  رنگ  تیره  سنگ  نوعی  از  شیارگرها  تمامی 
در  زمین شناسی  متخصص  سوی  از  آزمایش  جهت  آنها  از  یکی  تنها 
دست رس بود که به سرپنتین شناسایی شد. از این اشیا که شکلی شبیه 
شیارگرهای حاجی فیروز دارد از الیه ی الف تل حسونا یافت شده است. 
از محوطه هایی در شمال بین النهرین، زاگرس، آناتولی و نیز آذربایجان، 
شیارگرهایی یافت شده که از طریق حالت دهی با چکش سنگی و صیقل 
به  احیانا  و  هزاره ی ششم  نمونه هابه  این  قدمت  شده اند.  ساخته  کاری 
اواخر هزاره ی هفتم ق.م برمی گردد. به طور مشخص، شیارگرهایی که 
به شیوه ی حالت دهی با چکش سنگی ساخته شده اند از جارمو )بریدوود، 
19۶7: 119(، تپه سراب )موزه ی سلطنتی اونتاریو(، تپه ی گوران )موزه ی 
13-11؛   ،9  :7 تصویر   :1972 براید،  )کیرک  ام دباغیه  دانمارک(،  ملی 
1973الف: تصویر9: پ(، تل سوتو )مرپرت و دیگران، 197۶: تصویر 3۸: 
1، 4-۶(، یاریم تپه ی1 )مرپرت و دیگران، 1977: ۸2، جدول 10، تصویر 
 :1945 وصفر،  )لوید  حسونا  تل   ،)5  :۶ تصویر   ،35  ،197۸ 9-12؛   :9
شکل 21: ۸-9(، شمشارا )موتنسن،1970ب: شکل 45الف ـ ث( و تپه ی 

حاجیالر )مالرت، 1970: تصویرهای 115: ت، 11۶: ب(یافت شده اند. 
شیارگرهایی بسیار شبیه نمونه های حاجی فیروز، اما نسبتا بزرگ تر، که به 
شیوه ی حالت دهی با چکش سنگی ساخته شده از الیه ی اول پ حسونا 
)لوید وصفر، 1945: شکل 21: 9( و الیه ی سیزدهم شمشارا )مورتنسن، 
مشابه  نمونه های  آمده اند.  دست  به  الف(   44  ،45 1970ب: شکل های 
خوبی از حیث اندازه و نیز شکل و شیوه ی ساخت از الیه ی دوم تپه ی 
پایین،  ردیف  ب:   ،11۶ تصویر   :1970 )مالرت،  شده اند  یافت  حاجیالر 
1-2، شکل 1۶9: 13، 11(. از الیه ی سوم تل سوان نیز شیارگری یافت 
شده که ظاهرا در این گونه جای می گیرد )السوف، 1971: تصویر 20، 1: 
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ردیف پایین، ث()ام. ویت، 13۸7: ....(. 

با  سطحشان  که  شده  یافت  مستطیلی  سنگ  قطعه  دو  حاجی فیروز  از 
طرح های خطی حکاکی شده است.قطعه یا مهر استامپی کوچک تر = ) 

HF ۶۸-134؛ تصویر 3۶ب، شکل 11۸ب( شکل نامنظمی دارد. 
مهراستامپی دوم )HF ۶۸-10۸؛ تصویر 3۶ الف،شکل 11۸الف( ساخت 
آن منحنی  است و سه ضلع مجاور  آن صیقلی  دارد. سطح  ظریف تری 
هستند. در این نمونه نیز موتیف ها در قالب نوارهای طولی مرتب شده اند. 
طرح تزیینی این مهر در حالت کلی شبیه برخی طرح های موجود روی 
کاسه ها و سبوهای سفالی منقوش است )به طور مثال، شکل های 92چ، 
97د، ر، ژ، ش(. در سطح فوقانی آن، سه خط موازی در امتداد یکی از 
لبه ها کشیده شده اند. بقیه ی قسمت های این سطح پوشیده از ردیف هایی 
خط  سمت  به  که  است  تنیده ای  درهم  و  متقابل  جناغی  طرح های  از 
واقع  در  جناغی کوچک  می شوند.طرح های  باز  روبرو  لبه ی  به سمت  و 
تشکیل مثلث هایی را می دهند که داخلی ترین خط و لبه ی مهر در حکم 
در  نقطه هایی  ایجاد  طریق  از  آنها،  هندسی  شکل  آن هاست.  قاعده ی 
مرکز مثلث هایی که از خط آویزان اند و برجسته نما کردن قسمت داخلی 
روی  می گیرد.  قرار  تاکید  مورد  گرفته اند،  قرار  لبه  روی  که  مثلث هایی 
شبیه  موتیف هایی  از  مجموعه ای  شیء  این  باریک  کناره های  از  یکی 
نمونه های موجود روی سطح فوقانی دیده می شود، اما جلوه ی کلی آنها 
تعبیر  به دو شیوه  را می توان  تزیینی حاصله  است. طرح  متفاوت  کامال 
با خط زیگزاگ  از مثلث های توپر و منقوط که  کرد: ردیف های متقابل 
افقی از هم جدا می شوند؛ یا خط زیگزاگ دوقلویی که ردیفی از نقطه ها 
و ردیف دیگری از مثلث های توپر کوچک را از هم مجزا می کند. کناره ی 
باریک دیگر این شیء حاوی طرح ساده ای متشکل از پنج خط موازی 

طولی است. 
روی سطح مهر استامپی بزرگ تر آثار گل اخرای قرمز وجود دارد که در 
قسمت های حکاکی شده متمرکز شده اند. اما، وجود اخرای قرمز نمی تواند 
مدرکی از کارکرد این شیء باشد، زیرا این مهر از قبری پوشیده از اخرای 

قرمز )= ترانشه ی F11 تدفین 3( یافت شده است. 
این قطعات بزرگ و مستطیلی منقوش به طرح های هندسی کنده منحصرا 
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از حاجی فیروز یافت شده اند. با این حال، شاید بتوان آنها را به گروهی از 
»مهرهای استامپی« تشبیه کرد که از محوطه های معاصر بین النهرین و 

آناتولی به دست آمده اند. 
از الیه های نهم تا پنجم یاریم تپه ی 1، مهرهای سنگی میله دار کشف 
شده است. بر سطح هر یک از این اشیا طرح خطی ساده ای نقر است. 
اکثر مهرهای سنگی مکشوفه از یاریم تپه شکل مستطیلی دارند که با 
این  است.  شده  پوشیده  متقاطع(  )=هاشورهای  متقاطع  موازی  خطوط 
خطوط هم موازی با لبه ها و هم در زاویه ی اریب نسبت به آنها کشیده 
می شوند )مرپرت و دیگران، 197۶: 40، تصویر 15: 1-3؛ 197۸، 3۶، 
تصویر ۸: 5(. مهری سنگی با میله ی سوراخ شده یافت شده است که 
دیگران،  و  )مرپرت  دارد  مفصل تری  بسیار  منقور  طرح  و  گرد  سطحی 
را  دیگر  موازی  خط  دو  موازی  خط  چهار   :)20 تصویر11:   ،۸4  :1977
قطع و موتیفی چلیپایی خلق می کنند. بخش های بین بازوهای این چلیپا 
با دسته هایی از سه تا شش خط موازی کوتاه، که از لبه به سمت مرکز 
کشیده می شوند، پر شده است. یکی از مهرهای مکشوفه از یاریم تپه از 
جنس گل است. سطح گرد و منقوش این مهر شکسته، اما صراحتا حاوی 
تصویر برجسته ی چهره ی فردی با بینی بزرگ است )مرپرت و دیگران، 
تپه  یاریم  از  مکشوفه  مهرهای  از  بعضی  اندازه ی   .)4 تصویر۸:   :197۸
تقریبا با مهر کوچک تر حاجی فیروز برابری می کند، اما اکثر آنها کوچک تر 

هستند. 
سوم  الیه ی  از  سوراخ دار  میله های  با  کوچک  و  گلی  استامپی  مهر  دو 
پوشیده  و  این مهرها مستطیلی  از  یافت شده اند. سطح یکی  تل سوان 
از هاشورهای متقاطعی است که موازی با لبه ها کشیده می شوند. سطح 
طرح  که  است  شده  پر  مشبکی  راست  خطوط  با  و  گرد  دیگر  نمونه ی 
نامنتظمی را شکل داده اند )السوف، 19۶۸: تصویر 14: 3(. با این وصف، 
استامپ های مشابهی در نیمه ی دوم هزاره ی ششم ق.م در محوطه های 
نیمه ی  در  اشیایی  چنین  دارد  امکان  می شد.  استفاده  سامرا  و  حسونا 
پانزدهم  الیه های  باشند.از  بوده  استفاده  مورد  نیز  حسونا  دوره ی  اول 
از  است.  شده  یافت  )سنگی؟(  »مهراستامپی«  یک   ،2 تالتات  تل  ب 
به  »غیرمنتظره«بود،  قدیمی  الیه ی  دراین  مهر  این  وجود  که  جا  آن 
اعتقاد حفاران محوطه »غیرمعقول نخواهد بود اگر این مهر را عنصری 
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نفوذی از الیه های باالیی بدانیم« )فوکایی وماتسوتانی، 1977: 154(. اگر 
تصویر و اطالعات مربوط به این مهر منتشر شود، می توان از تشابهات 
اول  نیمه ی  به  آن  انتساب  سقم  و  تعیین صحت  جهت  ریخت شناختی 

هزاره ی ششم ق.م استفاده کرد. 
استامپ های گلی میله دار در سراسر هزاره ی ششم ق.م در آناتولی کاربرد 
داشتند. نمونه های مکشوفه از چاتال هویوک )الیه های ششم ب تا دوم(، 
هم از حیث شکل سطح مهر و هم از حیث طرح هایی که روی سطوح 
آنها کنده کاری یا منقور شده اند،کامال باهم دیگر تفاوت دارند )مالرت، 
موتیف های  از جمله  پرشماری،  موتیف های  از  الف: تصویر، شکل 5۶(. 
مارپیچ و دندانه دندانه به شکل کلید، در خلق طرح های پیچیده استفاده 
در  رفته  کار  به  طرح های  از  متفاوت  کامال  آنها  همگی  که  است  شده 
گلی  استامپ های  هستند.  بین النهرین  ومحوطه های  حاجی فیروز  تپه ی 
از الیه ی جدیدتری  دار  میله های سوراخ  و  گرد  یا  مستطیلی  با سطوح 
این  با آن که شکل  یافت شده اند.  تپه ی حاجیالر )الیه ی سوم ب(  در 
مهرها وطرح موجود روی یکی از مهرهای گرد به احتمال وجود رابطه 
با مناطق بین النهرین اشاره دارند، به نظر می رسد اکثر طرح های کنده ی 
این مهرها شکل تحول یافته ای از نمونه های ثبت شده در چاتال هویوک 
باشند )نک: مالرت، 1970: تصویر119: الف-ث، شکل 1۸7: 1-7( )ام. 

ویت، 13۸7:      (.

     شیارهای موازی تا هزاره دوم قبل از میالد در تمدن سولدوز به همین صورت 
ادامه یافت و به صورت منقطع چند سطری به مانناها رسید. 

     جز مهرها ابزار دیگری چون مهره ها که به فراوانی در محوطه های دشت سولدوز 
یافت شده اند در محوطه های اولیه سومریان یافت شده اند. در حاجی فیروز نیز این 

نوع مهره ها با نمونه های بین النهرینی مطابقت دارند. 

از توده های  از میان یکی  از نوعی سنگ نرم خاکستری رنگ  مهره ای 
این مهره  آمده است. قطر  بیرون ساختمان ها به دست  زباله ی واقع در 
نیز  آن  سطح  است.  0/2سانتی متر  آن  وضخامت  0/5سانتی متر  حدود 

صیقلی است. 
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نمونه های مشابه: 
مهره های  بزرگ  بین النهرین  سراسر  در  اولیه  روستایی  محوطه های  از 
آمده  دست  به  مختلف  سنگ های  از  متنوعی  بسیار  انواع  از  صفحه ای 
است. ازهر سه فاز سکونتی در تپه ی علی کش مقادیر زیادی مهره ی 
صفحه ای یافت شده است )هول و دیگران، 19۶9: 243، جدول 53(. این 
مهره ها، که از نوعی سنگ نرم سیاه یا سفید رنگ ساخته شده اند، 0/3 
تا 0/7 سانتی متر قطر دارند و ضخامت آنها از »ضخامت کاغذ« تا 0/25 
سانتی متر متغیر است. از اکثر مقابر این محوطه رشته هایی از مهره های 
عنوان  به  را  رشته ها  این  می شود.  یافت  رنگ  سفید  و  سیاه  صفحه ای 
یا در نقش کمربند یا  النگو به گردن و دست می انداختند  یا  بند  گردن 
شرابه دور نشیمن گاه می بستند )نک: تدفین های، ۸و9؛ هول و دیگران، 

19۶9: شکل 10۸( )ام. ویت، 13۸7:       (.

     مراودات جز فرات و راه کله شین و رودهای کوچک و عالوه بر سنگ های 
قیمتی در آن سوی زاگرس تا هزاره دوم به منابع دیپر نیز تسری یافت. به عنوان 

مثال قلع یکی از موارد اثبات شده بود. 
ایران به بین النهرین  »پژوهشگران موضوع جاده قلع را از شمال غرب 
مطرح کرده اند. معروف ترین مدرکی که در این خصوص به آن استناد می 
شود نامه ای از قرن هجدهم ق.م است که از تل شمشارا، واقع در شمال 
منظور  به  نامه  این  است.  شده  یافت  زاگرس  مجاورت  در  بین النهرین، 
درخواست قلع از رهبر محلی فرستاده شده بود. کتیبه ای از دوره میانه 
آشور است که از تل ریمه یافت شده و در آن از محوطه نائیری، واقع در 
مناطق شمالی زاگرس، به عنوان منبع قلع یاد شده است. نائیری در قرن 
نهم ق.م نیز، به استناد یکی از متون آشور نصیرپال دوم، هم چنان منبع 

قلع بود )ام. ویت، 13۸7:      (.

      نائیری طبق بررسی ها جایی در آذربایجان و احتماال دشت تبریز بوده است. 

آن  در  و  یافت شده  ریمه  تل  از  است که  آشور  میانه  دوره  از  کتیبه ای 
یاد شده  قلع  عنوان  به  زاگرس  مناطق شمالی  در  واقع  نائیری  محوطه 
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است. نائیری در قرن نهم ق.م نیز، به استناد یکی از متون آشورنصیرپال 
دوم، هم چنان منبع قلع بود )ام. ویت، 13۸7: 4۸2(.

با  از محوطه های همسو لیالن تپه ملکان است که هم زمانی آن       یکی دیگر 
حاجی فیروز و یانیق تپه  در شیوه تدفین با سومریان اولیه مورد تدقیق است. به هر 
حال پیش از تدفین چمباده ای یا جنینی درگذشتگان در کف اتاق در کوزه ای دفن 

می شدند که در محوطه های شمال ایران نمونه هایی را شاهد هستیم.

 رسم دفن مرده در ظرف بزرگ سفالی تنها در »لئیال تپه« مشاهده شده 
و این مراسم موقتی است که در دوره انئولیت توسط قبایل »اوبید« به 

آذربایجان انتقال یافته است )ام. ویت، 13۸7: 4۸2(. 

     معماری دایره ای نیز از دیگر موارد قابل استناد به این مقوله است. در یانیق تپه و 
در آناتولی گوبکلی تپه با معماری دایره ای روستاهای اولیه سومریان مطابقت دارند. 
هنوز این معماری در برخی از روستاهای آذرابایجان رواج دارد و شیوه ای از انبعاث 
خیمه گاه های گرد آذربایجانیان کوچ رو را در تبدیل به یک جانشینی حامل است. این 
معماری بدون در بوده و ورود از سقف بود و در هر سه محوطه مذبور شیوه یکسانی 
داشت. این در دوره عبید که هنوز سایر تمدن ها سر بر نیاورده بودند تشکیل شده بود. 

نواحی همسایه  با  آذربایجان همراه  فرهنگ کشاورزی ـ دامداری قدیم 
فرهنگی،  شباهت های  است.  کرده  پیدا  تکامل  و  ایجاد  پیشین  آسیای 
که  می دهد  نشان  انئولیت  دوره  طول  در  کلی  طور  به  انتقالی  کشفیات 

تجارت پایاپای در راستای بین النهرین بوده است.
مناطق  با  »کور«  رودخانه  میانه های  باستانی  آثار  وی(  )دایره  شباهت 
مسکونی مربوط به فرهنگ »خلف« در بین النهرین شمالی )هزاره پنجم 
قبل از میالد( یعنی انشاءآنها با آجر مشابه )دارای یک سطح برجسته(، 

بسیار قابل توجه و دقت است. 
کشف شدن ظروف خلفی رنگ از طبقه زیرین »کول تپه« نیز تصادفی 
نیست. در نیمه اول هزار چهارم قبل از میالد ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ 
اوبید مربوط به بین النهرین ظاهر می شود. در آثار باستانی جنوب آذربایجان 
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مربوط به انئولیت )پیشته لی تپه، یانیق تپه( و در رابطه با فرهنگ فوق 
اکثریت ظروف تک رنگی از انتشار فرهنگ اوبید در آن ناحیه را ثابت 
الَی کومک نیز چنین ظروفی به حد کافی کشف شده.  می کند. در تپه 
خانه های مسکونی هم از نظر سیمای ظاهری شباهت زیادی دارند. در 
لئیال تپه واقع در نزدیکی آغ دام و تپه های هم جوار روستای خیندیریستان 
آثاری به دست آمده است که برای آشنا شدن با فرهنگ اوبید بسیار مهم 
است. کوره های سفال پزی دایره ای، ظروف سفالی تهیه شده در چرخ 
سفالگری، سطوح رنگی و نقش دار و ساختار منازل، از آثار انئولیت محلی 
نشان  فوق  کشفیات  می شود.  متمایز  قطعی  طور  به  میل قاراباغ  دشت 
می دهد که یکی از قبایل مربوط به اوبید از بین النهرین  شمالی حرکت 
کرده و به دشت میل قاراباغ رسیده و همین قبیله زمانی در اینجا مسکن 

گزیده و ادامه حیات داده است )ام. ویت، 13۸7:     (.

     در کنار جستجو برای در کنار هم قرار دادن این پازل که اکنون به یمن انتشار 
کاوش ها کامل تر می شود باید به چرایی این جابه جایی در مقاله ای مجزا اشاره شود. 
و صدور  آذربایجان  از  فلزات  و  زیورآالت  و  دریافت سنگ  از جمله دالیل        
محصوالت و حتی از جمله دالیل مهاجرت به سومر منابع فراوان غذایی در جنوب 
بود این مقارن با عصر یخبندان کوچکی بود که درکمربند آنو تا قفقاز در جریان بود 
و دامنه تاثیرات آن به سواحل خزر کشیده شده بود. سومر سرزمین پربرکتی بود و زه 
کشی جواب می داد هنوز خاک از شوره خالی بود. جو و گندم مهم ترین محصوالت 

بودند که حتی دوبار در سال برداشت می شدند. 

اردیبهشت  اواسط  تا  بود و معموال  آماده درو  ماه فروردین  محصول در 
کار برداشت پایان می یافت، گرچه زمان دقیق آن در نقاط مختلف و بر 
اساس شرایط آب و هوایی هر فصل خاص کشت، اندکی تفاوت داشت. 

رودخانه منبعی حیاتی که آب مصرفی انسان را تامین می کرد و موجب 
حاصلخیزی مزارع می شد و ماهی های فراوان عنصری حیاتی در رژیم 
غذایی به شمار می رفتند. رودخانه همچنین شاهرگ ارتباطی مهم و مسیر 
تجاری پر رفت و آمدی بود. حمل و نقل انبوه کاالها از جمله غالت از 
طریق آب مطمئنا آسان تر از خشکی بود. االغ معمول ترین جانور بارکش 
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بود و از آنجایی که اسب رام شده هنوز به جنوب بین النهرین راه نیافته 
 13۸7 )کرافورد،  می شد  استفاده  االغ  از  نیز  سواری  برای  احتماال  بود، 

 .)1۶4:
 

     فرات تا نزدیکی مرزهای آذربایجان از هر سو یک راه ارتباطی راحت مخصوصا 
برای انتقال تنه درختان بود که در کاخ های سومری مورد استفاده قرار می گرفت. 
قایقرانی در طول دجله در جریان بود و راه باستانی با رد چرخ های ارابه از کله شین 

نیز گواه این بود بخشی از راه نیز با ارابه ها طی می شد. 
     با این که خود شهر اشنویه فقط 150 سال قدمت دارد اما یکی از مسیرهای 

تجاری باستانی از این راه می گذرد

در جنوب غربی اشنویه جاده ای کهن قر ار دارد که منطقه شمال غرب 
ایران را به اربیل و دشت بین النهرین وصل می کرد. این شاهراه تجاری از 
»اربیل« جدا می شد و از طریق »باتاس« »سپیلیک« کوه های »حریر« 
»گه لی علی بگ« »رواندوز« دشت »دیانا« و گردنه »سه ری بردی« به 
»سیدکان« وارد و از انجا از طریق »توپزاوا« و »بیرکهم« به ارتفاعات 
منتهی  اشویه  در جنوب غربی  و »هییه«  روستاهای »درو«  و  کیله شین 

  .)Edmonds، 1996:161( می شد
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بازرگان  از نقشی که در توسعه تجارت و  این شبکه مواصالتی به غیر 
از  نیز  باستان شناختی  به لحاظ  ایفا می کرد،  میان مراکز تمدن قدیمی 
اهمیت به سزایی برخوردار است. در میانه این مسیر ارتفاعات کیله شین 
قرار دارد که در آن سه کتیبه »مرگه کاروان« »کیله شین« و »توپزاوا« 

کشف گردیده است )کدخدا گندویال، 1394: 11(. 

     وجود راه کوهستانی که »بیلگه میش« سومری به آن اشاره می کند و باید حد 
فاصل دشت آذربایجان تا دشت سومر باشد نیز با مشخصات بیان شده مطابقت دارد. 

در منتهی الیه شمال غربی زاگرس و بر روی مسیر تاریخی حوزه دریاچه 
مسیر  از  گذر  با  عراق،  شمال  دشت های  و  رواندوز  سوی  به  اورمیه 
زنجیره  باز و همواری می رسیم که  به فضای  بسیار سختی  کوهستانی 
قلل بلندی چون سیاه کوه، بیره بایز )در شمال( و مرگه پیواز و سپی ریز 

)در جنوب( چون حلقه ای آن را در میان گرفته اند )کدخدا، ... : 15(. 

     در خاطرات ژاک ژان ماری دمورگان )Jacques Jean de Morgan( نیز 
که در سال 1۸۸9 و قبل از مدرنیته شدن ایران به این منطقه سفر کرده چشم انداز 

این راه را مشاهده می کنیم. )کدخدا گندویال، 1394: 30(.  

پس از ورود به گذ رگاه، کار قالب گیری را آغاز کردم که 2 ساعت به 
طول انجامید. متاسفانه گرمای خورشید در روز ۸ اکتبر در این ارتفاعات 
از  پایینی خشک می شد.  بسیار  با سرعت  و  آرامی  به  قالب  نبود و  زیاد 
موعد ظهر تا ساعت 4 عصر فرصت زیادی داشتم تا از تماشای مناظر به 
یادماندنی لذت ببرم. در سمت شرق به فاصله بسیار دور، قله پوشیده از 
برف سهند در میان دشت های گرم تر در آذربایجان جای گرفته است و 
در دامنه آن پهنه آبی رنگی دیده می شود که همان دریاچه اورمیه است. 
گادر  دره  و سرانجام  اورمیه  موکری، دست های  کوه های  آن،  ورای  در 
قرار دارند که با صخره های عظیم احاطه شده و راس آنها در نزدیکی ما 
قد علم کرده اند. در سمت غرب، کوه های نامنظمی مشاهده می شود که 
جامه ی سبزی به تن دارند و به سمت رودخانه دجله از ارتفاع آنها کاسته 
می شود و سپس در افق نا پدید می گردند. هم چنین در برخی نقاط نواری 



41 با تکیه بر داده های باستان شناسی حسونای سومریان )عراق( و سولدوز آذربایجان )ایران( در هزاره ششم قبل از میالد

نقره ای در داخل دره ای عمیق دیده می شود که زمین را شکافته و در زیر 
تاللو زرین آفتاب می درخشند. این منطقه سرسبز، دشت رواندوز است. 

در این قسمت جاده عریضی با سنگ های تراش خورده وجود دارد که 
از کنار دره کیله شین شروع می شود و تا گذرگاه ادامه دارد.

این سنگ فرش ها گمان می رود بقایای یک راه قدیمی خالدی باشند که 
کیله شین را به بالد موساسیر وصل می کند و در آن کاروان های کردان 
کوچ نشین که در ماه های تابستان به طرف ایران می آیند به وفور دیده 
می شود. این کوچ نشینان در فصول خشک سال از اطراف موصل، اربیل 
و رواندوز به دنبال چراگاه از اینجا می گذرد و به دشت اشنویه و حومه 

دریاچه اورمیه می روند )کدخدا گندویال، 1394: ۶۸(.  

پس از سفر محمود امین، هیاتی از باستان شناسان ایرانی به سرپرستی 
کیله شین  از  )1347هـ.ش(  م  در سال 19۶۸  و سرافراز  راد  بابک  جواد 
راه  درباره وجود  امین  ادعای محمود  در گزارش خود  و  بازدید می کنند 
سنگفرش شده را تایید می نمایند. در گزارش این هیات آمده است )کدخدا 

گندویال، 1394: ۶5( 

      در هر حال آنچه قابل توجه و امعان نظر است و تا کنون هم احتماال مورد 
توجه هیچ هیئت و سیاحی قرار نگرفته کشف راه عرابه رو وسیعی است که بین 
9 تا 20 سوار به طور راحت قادر به حرکت در آن هستند و مهم تر این که این راه 
یک راه طبیعی نبوده و به دست مهندسین ساخته شده و در فواصل نامعینی جدول 
حاشیه این جاده عظیم که با سنگ های بزرگ درست شده، دست نخورده و سالم 
باقی مانده است. این شاهراه کوهستانی تا تپه و قبرستان تاریخی ابوالحسین )تپه 
مشرف به دره درود( کشیده شده و از آن به بعد داخل دره درود و حوزه اشنویه شده 
و متاسفانه ردیف آن از قریه مزبود به بعد از بین رفته است و مشخص می کند این 
راه باستانی در طول هزاره ها مورد استفاد قرار گرفته و در دوره آشور و پس از دوره 

آشور در هزاره اول از بین رفته است. 
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دارد: جاده جنوبی که  اصلی وجود  دو جاده ی  ایران  و  بین النهرین  بین 
خراسان  بزرگ  جاده ی  طریق  از  دیاله  آبریز  و حوضه ی  بابل  شمال  از 
به کرمانشاه و همدان می رسید؛ و جاده ی شمالی که از آشور با عبور از 
گردنه های زاگرس و تنگ رواندوز به دره ی سولدوز منتهی می شد. هر 
چند احتماال هر دو جاده در هزاره دوم ق.م یا عصر آهن اول باز بوده و 
امکان مسافرت به ایران هم از بابل و هم از آشور وجود داشته است، این 
وضعیت در هزاره ی اول ق.م یا عصر آهن دوم ظاهرا دستخوش تغییر 
اساسی شده و در این دوره تجارب ظاهرا تنها در امتداد جاده شمالی رونق 

داشته است )وایت ماسکارال، 1391: ۸۸(. 
 

     ساخت کوره برای پخت ظروف سفالی در سومر اولیه و آذربایجان باستان نیز 
دارای مشابهت در ساخت فرم و کاربرد است. 

گری  سفال  کوره های  می توان  کافی  اطمینان  با  را  سوخته  چاله های 
دانست. هم شکل و هم محتویات این چاله ها قویا حاکی از این کارکرد 
هستند و برخی داده های قوم نگاشتی نیز در تایید این مطلب در دست 
با حاجی فیروز بودند  است. در دو محوطه بین النهرین که تقریبا معاصر 
دوره  چهارم سکونت های  الیه  از  است.  شده  یافت  مشابهی  فیچرهای 
با  که  کوچک(  )اجاق های  بیضوی  گودال های   1 تپه  یاریم  در  حسونا 
زغال و خاکستر پر شده بودند، در بخشی صناعتی، در مجاورت کوره های 
الف/   :1971 مونچاو،  و  )مروت  شده اند  یافت  گنبددار  سفال گری 
21۶،شکل 1:3؛ اجاق کوچک موجود در ترانشه 57 را با چاله های سوخته 
حاجی فیروز در ترانشه G12، فاز ب مقایسه کنید(. برخی از فیچرهای 
موجود در روستای ائلیه متارا )کارگاه 4 کف 5، فیچرها ۸، 12،1۶ و احیانا 
9( شکلی بعینه شبیه چاله های سوخته حاجی فیروز دارند )اسمیت، 1952: 
7، ۸، شکل4( به رغم آن که شرح فیچرهای مکشوفه از یاریم تپه 1 و 
متارا بسیار مختصر است و اطالعاتی در خصوص اشیا و تکه های سفالی 
مربوط با آنها ارایه نشده است به نظر می رسد از این فیچرها در نقش 
نوعی کوره ای اولیه در ساخت ظروف سفالی با پخت نامطلوب )ظروف 

خشن( استفاده کرده اند )ام.ویت، 13۸7: 123(. 
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      رابرت هنری دایسون، اسکار واست ماسکارال، ماری ماتیلدا ویت بر این همگونی 
در حاجی فیروز و کل آذربایجان و حسونا نیز صحه می گذارند. 

با  منقوش  سفال های  و  قرمز  گلی  پوشش  با  ظروف  سفال ها  میان  در 
نقوش قرمز یا قهوه ای در قالب طرح های هندسی )عموما طرح های 
نمونه های مشابه  نزدیک ترین  نیز دیده می شود.  یا مثلثی(  جناغی 
میان سفال های  در  و طرح می توان  نظر شکل  از  را  این سفال ها 
فرهنگ بین النهرینی حسونا یافت، اما هنوز سفال های حاجی فیروز 
را باید متعلق به سبک متمایزی دانست که گستره جغرافیایی آن 
ظاهرا در امتداد سواحل دریاچه اورمیه و شاید تا رود ارس کشیده 

شده است )هنری دایسون، ماسکارال، ماتیلدا ویت، 1390: 152(.

      رابرت هنری دایسون عقیده دارد چنین همگونی تا دوره اکد در بین آذربایجان 
و بین النهرین امتداد داشته است. 

دامنه عمومی سالیابی های رادیو کربن موجود از حسنلو سال های 1200 
 1300-1350 دامنه  روی  آن  تاکید  و  می گیرد  بر  در  را  ق.م   1450 تا 
ق.م می باشد. این امر تجدید نظر در قدمت هایی را که قبال بر  اساس 
Dys� بود  شده  پیشنهاد  تپه  دین خواه  اول  آهن  عصر  )سالیابی های 

 1973 سال  اصالح  فاکتور  اعمال  با  می کند.  تایید   )on، 1973 :705
)MASCA( که تمامی قدمت های فوق الذکر با ضریب نیمه عمر 5730 
عصر  سکونت های  خاتمه  زمان  شده اند.(  محاسبه  آن  مبنای  بر  سال 
مفرغ دین خواه تپه از 1434ق.م به 1۶50 ق.م )نمونه P-1331( تغییر 
می یابد و با تاریخ گذاری نسبی پیشنهاد شده بر مبنای تشابهات سفالی 
با محوطه های )Hamlin، 1974( بین النهرین منطبق می گردد )هنری 

دایسون، 13۸۸: 37(.

     گرچه در دوره عبید ایشان به همگونی نزدیک تری اشاره دارند و حتی از اسم 
بردن آذربایجان پرهیز کرده و جنوب اتحاد جماهیر شوروی را ترجیح می دهند اما 
همان جغرافیای باستانی آنو تا وان و حتی کشیده شدنش به غرب تر را در این ایما 

و اشاره پیدا می کنیم. 
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و  بالکان  منطقه  یونان،  در  عمدتا  مرکزی  منطقه  این  سفال های 
جنوب اتحاد جماهیر شوروی یافت می شوند و در این زمینه موضوع 
بحث  قابل  آن  یا سواحل  سیاه  دریای  از طریق  احتمالی  مناسبات 
بعدی  دوره  به  سفال ها  از  یک  هیچ  حال،  این  با  است.  بررسی  و 
این دوره به نظر می رسد  نیافته اند و در  راه  )4000 ـ 3000 ق.م( 
منبع اصلی تاثیرپذیری دوره رود گدار مناطق غربی، یعنی فرهنگ 
عبید بین النهرین و زاگرس مرکزی، باشد. این دوره فرهنگی، یعنی 
به  اورمیه  دریاچه  جنوب غربی  گوشه  از  ظاهرا  پیسدیهلی،  فرهنگ 
سمت شمال تا اورمیه در سواحل غربی آن محدود بوده است. این 
فرهنگ در مناطق شرقی با یک فرهنگ محلی »مس سنگی« در 
محوطه یانیق تپه، در مجاورت تبریز، همسایه بود )هنری دایسون، 

ماسکارال، ماتیلدا ویت، 1390: 313(.

از مصادیق دیگر این جغرافیای آنو ـ وان را در سینی های پوست کنی می توان 
یافت گزارشاتی که تایید می کند آذربایجان به جنوب کشیده شده بود. 

»به دست آمدن« سینی های پوست کنی در حاجی فیروز روابط بسیار 
نزدیک این محل را با حسنلو وام الدباغیه، که هر دو در قسمت های 
طرفی  از  می گذارند.  نمایش  به  شده اند،  واقع  بین النهرین  شمالی 
نظیر سفال های حاجی فیروز در مناطق دور دست تری واقع در فالت 
تپه  واقع در دشت قزوین،  زاغه  تپه  مانند  )منطقه5(  ایران  مرکزی 
سیلک نزدیک کاشان و تپه سنگ چخماق واقع در نزدیکی شاهرود 
در  که  می رسد  نظر  به  چنین  ترتیب  این  به  آمده اند.  دست  به  نیز 
اواخر هزاره ششم ق.م ارتباطات و روابط فرهنگی ـ تکنولوژیکی در 
گستره ای وسیع بر قرار بوده است. ادامه گسترش این روابط را حتی 
تا مناطقی واقع در جنوب ترکمنستان نیز می توان مورد بررسی قرار 
داد. آثار به دست آمده از جیتون می توانند در این مطالعه مورد توجه 

قرار بگیرند )ملک شهمیرزادی، 1391: 293(.
 

     این پیش درآمدها را در دوره سنگی میانه در بخش شمال بین النهرین دیده 
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می شود. گذار از این دوره تنها با بررسی های بیشتر آزمایشگاهی به خصوص 
شاموت ها امکان پذیر خواهد بود. 

ظروف  تولید  که  می کرد  ایجاب  زندگی  افزایش  حال  در  نیازهای 
سفالی سیر تکامل سیر تکاملی خود را ادامه داده و بیش گسترش 
یابد. در»الَی کومک تپه« »چاالغان تپه« و »لئیال تپه« کوره های 
سفال پزی ساده و مرکب به دست آمده است. قرار گرفتن کوره ها در 
نزدیکی مناطق مسکونی و به طور جمعی )الَی کومک تپه( می تواند 
انئولیت  دوره  اواخر  در  صنعتگری  و  صنعتی  کارگاه های  آغاز  سر 
محسوب شود. ظروف سفالی انئولیت اول دارای شل و شمایل ساده 
بوده و در ترکیب آنها کاه، گل، خرده سنگ و شکسته های سفالی 
بکار رفته است. در اواخر انئولیت ظاهر ظروف تک رنگی در مناطق 
»دریاچه اورمیه« و »مغان« گسترش می یابد که نوع آخر از کیفیت 
باال برخوردار است و دارای نقش و نگار سرخ یا سیاه می باشد. در این 
نقش و نگارها آثار فرهنگ »اوبید« واقع در »بین النهرین« مشاهده 
می شود. بعضی از ظروف نیز از آنجا آورده شده است )گروه مولفان، 

.)19 :1397

از این دوره جهت نه تنها به       عمده تمرکز و بحث ما این است که بعد 
و  شده  داده  سوق  سومر  سرزمین  به  زاگرس  از  گذر  که  جنوبی  قسمت های 
استقرارگاه ها  و  آثار  تمامی  در  را  نشانه هایش  قبل  هزار سال  همچنان هشت 

هم زمان با تحوالت جغرافیایی نمایان می سازد. 
     در اوایل هزاره ی ششم پ.م موقعیت جغرافیایی دهکده هایی مثل ام الدباغیه 
بر افزایش حضور و سکونت انسان در مناطقی داللت  دارد که پیش از آن غیر 

مسکونی بود؛ مثل حواشی بیایان غربی )ماتیوز، 1393: 313(.
نیمه ی دوم هزاره ی ششم پ.م بود که حضور دهکده های سامرایی       در 
گرایش جدید به سکونت در حواشی و یا نواحی نزدیک به تراس هاس رودخانه ای 
در بین النهرین مرکزی را نشان می دهد؛ که از باغوز در ساحل فرات شروع شده؛ 
و تا تل الصوان و سامراء در ساحل دجله؛ و از آن جا تا چغاممی در ساحل رود 
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کنکیر ادامه می یابد. دهکده های سامرایی همچنین به دشت های علیای بین النهرین 
اوایل  و  ششم  هزاره ی  پایان  در  حلفی  دهکده های  شمار  پر  گسترش  می رسند. 
هزاره ی پنجم پ.م، ترجیح مردمان صاحب این فرهنگ را برای سکونت در اراضی 
مرتعی و مستعد زراعت دارای میانگین بارش سالیانه ی 250 م.م نشان می دهد؛ کما 
از  از کمربند 250 م.م  باالتر  ارتفاعات  در  این که حتی حضور دهکده های حلفی 
تمایل ایشان به دسترسی و بهره برداری از اراضی زراعی، بای نحوا، حکایت می کند 

)ماتیوز، 1393: 313(.
الگوهای  لحاظ  به  را  پیشرفت  فرایند  این  پیشرفت  فرایند  این  بخواهیم  اگر      
سکونت و استقرار جمع بندی کنیم، شاهد پایین آمدن اجتماعات انسانی از مناطق 
مرتفع کوهستانی؛ و سکونت آنان در دشت های پایین دست و بهره برداری از این 
حغرافیا هستیم؛ همین حرکت از مبداء کوهستان به مقصد دشت، مهم ترین ویژگی 
و شاخص جغرافیایی مأؤاگزینی انسان در سراسر پیش از تاریخ دیرین بین النهرین 
است. منشاء و اتکاء این فرایند نیز همانند دیگر مناطق، نقش بنیادین دوره ی تحولی 
هولوسین دیرین در پایان واپسین دوران یخبندان است؛ یعنی وقتی که تحوالت 
انسانی  بار زمینه ای فراهم کرد که سکونت های  اولین  برای  اقلیمی منطقه  مثبت 
و  آب  زیرا  بگیرند؛  و شکل  پدیدار شده؛  بین النهرین  در دشت های شمالی  بتوانند 
هوای سرد و خشکی که در واپسین دوران یخبندان بر منطقه حاکم شده بود، از 
شکل گیری و تثبیت سکونت های اولیه و دیرین در این دشت ها ممانعت می کرد. 
تاثیرات پایدار جریانات آب و هوایی محلی بر سکونت های انسانی منطقه، در بعد 
زمان و بستر مکان، هنوز هم بر جای مانده است؛ و مشاهده می شود )ماتیوز، 1393: 

.)313
     به هر اقامت های پراکنده در این اقلیم نیز چنان چشم گیر نبود که این مهاجرین 
جدید به عنوان اقلیت محسوب شوند و نام نهادن خود به صورت: اوق ـ ساق ـ قیقا 

)مردمان سر سیاه( برای تفکیک از این بومیان بود.
     آنچه از بررسی دوران پیش از تاریخ دیرین بین النهرین پیدا است اراضی وسیعی 
در جنوب فرات تا پیش از دوره حلف غیر مسکون بودند و البته این دوره )5 هزار 

سال قبل از میالد( به تدریج از شمال و کوه های ترکیه و ایران.
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     بسیار جالب توحه و قابل تأمٔل است که پنج تپه ی بزرگ حلفی، از دوموز تپه در 
غرب گرفته تا تک یان هؤیؤک در شرق، از هم دیگر بسیار دور هستند؛ و بنابراین، 
چنین می نماید که هر یک از این سکونتگاه ها شاید این قابلیت و ظرفیت و استعداد 
را داشته اند که به عنوان مرکزی منطقه ای، دیگر سکونتگاه های پراکنده در ناحیه ای 

وسیع را مدیریت می کرده اند.
     اما، دیگر جنبه ی بسیار قابل تأمٔل سکونتگاه های حلفی این است که بیش تر 
آن ها را بر روی خاک بکری می یابیم که پیش از رسیدن مردمان حلفی، مسکون 
نبوده است. در سراسر اراضی دنیای حلفی، از دریاچه ی وان در شرق ترکیه گرفته تا 
جبل حمرین، در تمامی مراجل توسعه ی فرهنگ حلفی، گویا ایشان ترجیح می دادند 
ؤا گرینند که پیش از آنان کسی در آنجا ساکن نشده بود. )ماتیوز،  که در زمین هایی مأ

.)297 :1393
     درباره طلوع و پیدایش و گسترش فرهنگ حلفی باید توجه کنیم که در افق 
حلف، در قیاس با افق های فرهنگی پیش از آن، جمعیت انسانی سراسر شرق نزدیک 
افزایش یافته، و اینک مناطقی از شرق نزدیک مسکونی شده است که پیش از آن، 

اگر خالی از سکنه نبود، الاقل بسیار کم جمعیت بود )ماتیوز، 1393: 29۸(.
     ماتیوز نیز چون سایر باستان شناسان به نشانه های این خشک سالی در شمال پی 
برده است. بعضی از مدارک موجود از وجود یک خشک سالی بزرگ بین دوره های 
فرهنگی حسونا و حلف در هزاره ی ششم پ.م حکایت می کند؛ که شاید الاقل تا 
حدی مسئله ی شکاف و گسست و فترت میان الیه های سنت های حسونایی و حلفی 

را در هزاره ی ششم پ.م توضیح داده و توجیه کند )ماتیوز، 1393: 29۸(.
      به درستی نمی توان بین فرهنگ حسونا و سولدوز تفاوت قائل شد و به صورت 
امروزین مرز گذاری کرد اما تاثیر شمال در مناطق جنوبی دستمایه این مساله هست 
که با توجه به دلیل شروع تمدن سومر از حسونا رگه های مهاجرت را نه در جهتهای 
مشاهده  آذربایجان  یعنی  سومر  شمال شرقی  به خصوص  و  شمال  در  که  مختلف 

می کنیم و این به وضوح ثابت کننده خاستگاه سومریان می باشد.
      مرسین در غرب آذربایجان باستانی نیز نمونه دیگری است که دارای اشتراک 

سبک سفال با سایر مناطق پنج هزار سال قبل از میالد سومر دارد.
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     تاثیر بارز سفال گری تپه ی مرسین بسیار بارز است؛ که در استحکامات اولین 
باز یازماندهی شده و تولید آن به اوج می رسد  طبقه ی مابعد حلفی تپه ی مرسین 

)ماتیوز، 1393: 2۸0(.
     با حرکت از مرسین به سوی شرق، به اتالل باستانی ساکچه گؤزؤ می رسیم؛ 
که به تپه ی شماره ی الف آن جوباهؤیؤک می گویند؛ که کاوش نیز شده است. در 
ساکچه گؤزؤ حجم آثار حلفی بسیار جلب توجه می کند. محوطه ی باستانی ساکچه 
گؤزؤ در محل تالقی دو رودخانه در 35 کیلومتری شمال غربی شهر امروزی غازی 

عین الطاب در جنوب ترکیه ی حالی که قرار دارد )ماتیوز، 1393: 2۸1(.
      در جنوب ناحیه ی شهرستان قهرمان ماراش، محوطه ی باستانی بسیار بزرگ 
و بسیار مهم دوموز تپه قرار دارد؛ که با مساحت 1۸ هکتاری اش یکی از مهم ترین 
سکونتگاه های فرهنگ حلفی است که تاکنون بررسی شده؛ و کاوش آن جا در دست 

اقدام است.
      دوموز تپه در دهانه ی یک مخروطه افکنه ی آبرفتی و بر سر راه چندین مسیر 
ارتباطی مهم قرار گرفته؛ و بی گمان یکی از مهم ترین محوطه های باستانی دنیای 
حلفی است؛ که تا کنون شناسایی شده است؛ و بی تردید، دستاوردهای کاوش های 
این جا که یک سکونت گاه بسیار بزرگ حلفی است، بسی بر فهم و درک و دانش 
ما درباره ی فرهنگ و اجتماع حلفی خواهد افزود. از دوموز تپه تاکنون سفالینه های 
از خود تل حلف، و شمار بسیار  کالسیک حلفی کامال مشابه نمونه های مکشوف 
فراوانی از کاسه های سنگی و مهرهای مسطح به دست آمده است؛ که همگی این 

آثار، از غنا و اهمیت دوموز تپه حکایت می کند )ماتیوز، 1393: 2۸2(.
     این سبک در امتداد رود فرات که به آذربایجان باستانی می رسد مشاهده می شود. 
اگر به سوی نواحی باال دست نهر فرات و البته در امتداد آن و به سوی آدی یامن 
حرکت کنیم، چندین مکان حلفی وجود دارند که در بررسی های صحرایی سال های 
گذشته شناسایی و کاوش شده اند؛ یکی از آن ها، تپه ی بسیار مهم و بسیار بزرگ 

سمیساط است که 40 متر بلندی و 15 هکتار مساحت دارد )ماتیوز، 1393: 2۸3(.
      در حدود 10 کیلومتری جنوب سمیساط و در ساحل مقابل، تپه ی بزرگ و مهم 
قربان هؤیؤک قرار دارد؛ که آثار حلفی به دست آمده از کاوش های آن، چشم گیر 
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است. آثار طبقه ی هشتم قرالن هؤیؤک که روی خاک بکر قرار گرفته، کامال حلفی 
است؛ در حالی که طبقه ی هفتم، آثار مرحله ی انتقالی حلف به عبید را عرضه می کند 

)ماتیوز، 1393: 2۸4(.
      چنین روندی در سایر مناطق محوطه هویوک نیز مشاهده می شود تپه ی کوچک 
چاوی تارالسی در ۶0 کیلومتری باال دست قربان هؤیؤک و در 15 کیلومتری شمال 
شهرستان امروزی حلوان و در ساحل چپ فرات قرار دارد؛ که آثار آن حلفی بوده؛ و 

اثری قدیمی تر از آن ندارد )ماتیوز، 1393: 2۸5(.
با سفالینه های محلی در کؤر تپه  از سفالینه های حلفی را همراه       مقدار کمی 
ناحیه ی سد کبان و در محال قویولوق شمال غربی  تپه در  مشاهده می کنیم. کؤر 
مالطیه و در شرق چایؤنؤ قرار دارد. آثار حلفی از تپه چایؤنؤهم گزارش شده است؛ 
کما این که، از دشت موش در شرق ناحیه ی االزیق نیز دو مکان دارای آثار حلفی 

دیگر یافته اند )ماتیوز، 1393: 2۸۶(.
     آثار حلفی همچنین از کاوش های گیریک حاجیان در 4۶ کیلومتری شمال غربی 
دیاربکر حالیه و در نزدیکی معادن مس و ماالشیت دشت ارگانی، بدست آمده است 

)ماتیوز، 1393: 2۸7(.
تیلکی تپه را باید حد شمال شرقی پیش روی جغرافیایی فرهنگ حلف بدانیم؛ حتی 
کیلومتری گوشه ی جنوب   1/5 در  تپه  تیلکی  باشد.  کم  آن،  حلفی  آثار  مقدار  اگر 

شرقی ساحل دریاچه ی وان در شرق آناتولی قرار دارد )ماتیوز، 1393: 2۸۸(.
     تاثیرات حلف صرفا به تیلکی تپه محدود نماند؛ بلکه دامنه ی این تاثیرات بعدها 
تا شمال شرقی دریاچه ی وان و تا محوطه های باستانی تگوت و کؤل تپه در دره رود 
ارس و در جمهوری آذربایجان گسترش یافت؛ این تاثیرات حلفی در شکل و تزیینات 
سفالینه های تگوت و کؤل تپه بازتاب داشته است؛ که در آن ها سبوهای کروی شکل 
با گردن های متباعد و نقاشی بدنه ی براق و نقش مایه های حلفی مانند را می بینیم 

)ماتیوز، 1393: 2۸9(.
      همان طوری که در آرپاچیه تشخیص داده شده است، در مدت مرحله ی حلف 
بدنه ی  رنگی می بینیم که روی  منقوش تک  به طور کلی، ظروف سفالی  دیرین، 
با نقش مایه های ساده ی هندسی، مثل  را  با کرمی رنگ آن ها  خارجی نخودی و 
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لوزی ها، زیگزاگ ها و نقطه ها، به رنگی از طیف قرمز قهوه ای نقاشی کرده اند. نقش 
مایه های طبیعت گرایانه هم گاهی دیده می شوند: مثل پرندگان و چهار  پایان و 

سرهای گاوی شکل )ماتیوز، 1393: 243(.
طرزی  به  بیش تر  که  کرده اند  نقاشی  بشقاب ها  درون  متناوبا  نیز  را  نقوشی      
برگ،  چهار  نقوش  ترسیم  یا  و  می دهد؛  نمایش  را  شطرنجی  الگوهای  روش مند 
مربعات متقاطع، پروانه ای و نقاطی است که دوایری را احاطه کرده اند. شکل رایج 
ظروف نیز کاسه ها، سبوها، مینیاتوری ها و ظرف بسیار شاخص بشقاب با تزیینات 

رنگارنگ است )ماتیوز، 1393: 244(.
      دیگر موردی که شاید بتوان آن را آیینی تلقی کرد، تندیسک های گلی منقوشی 
بارز و مشهود  از سکونتگاه های حلفی دیده می شود. ویژگی  بسیاری  است که در 
تمامی این تندیسک های گلی منقوش، جنسیت منقوش، و اغلب، اغراق در نمایش 
خصوصیات جسمانی زنانه ی آن ها است؛ همچنین به سختی می توان گفت که این 
تندیسک ها در بافت هایی کشف شده اند که بتوان کار کرد واقعی آن ها را بر مبنای 
گفت  می توان  اندازه  همین  صرفا  و  کرد!  تفسیر  کشف،  بافت  همان  ویژگی های 
در  حلفی،  سکونتگاه های  سرار  در  زنانه  تندیسک های  این  توزیع  و  پراکندگی  که 
بافت های کامال خانگی بوده است؛ و همین بافت خانگی است که سبب می شود تا 
بگوییم که کار کرد این تندیسک ها نیز در چهارچوب همین بافت خانگی و در بستر 

فعالیت های خانگی، باید تسفیر شود )ماتیوز، 1393: 305(.
      این مورد را در نظر داشته باشیم که مشابه این تندیسک ها در قره تپه نزدیک 
تبریز نیز وجود داشته و چارلز برنی گزارشاتی از آن منتشر نموده است. نمونه ای از 

حاجی فیروز را هم مشاهده می کنید.
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خصوصیات مادی و همزمانی و همگونی فرهنگی و زیستی سومر و آذربایجان با 
تکیه بر نخستین استقرارگاه های سومریان نیز در این راستا ارزیابی می شوند.  

همان گونه که در نقشه دیده می شود مناطق پارینه سنگی سومر عمداً در شمال و 
چسبیده به آذربایجان قرار گرفته اند.  

 



روابط سومر و آذربایجان در هزاره ششم قبل از میالد 52

    در یک چشم انداز وسیع تر، مطالعه و بررسی دوره طوالنی پارینه سنگی نه تنها در 
بین النهرین بلکه در منطقه فراخ تر آسیای غربی با مشکالت و پیچیدگی های زیادی 
همراه است. پیشینه این گونه پژوهش های تخصصی در منطقه به بیشتر ازپنج دهه 
به  مشکالت  از  دیگر  یکی  دسترس  در  داده های  کمبود  این،  بر  افزون  نمی رسد. 
شمار می آید. هنوز توافق جمعی حتی در به کارگیری اصطالحات تخصصی پارینه 
از  از کارشناسان هنوز  سنگی قدیم، میانی و جدید وجود ندارد. برای مثال بعضی 
موضوع  این  می رسد  نظر  به  می کنند.  استفاده  سنگی(  )میان  مزولتیک  اصطالح 
ناشی از عدم تعریف  دقیق دوره ها و فازهای مختلف دوره طوالنی پارینه سنگی 
است. در شناخت و شناسایی ابزارهای سنگی که مهم ترین داده های این دوران به 
کار رفته در ابزارسازی نمی توان فازهای مختلف دوره پارینه سنگی را تبیین کرد 

)طالیی،1390: ۸۶(.
     دوران های پارینه سنگی و نوسنگی در کوهپایه های غربی زاگرس مرکزی که 
یافته  بین النهرین را تشکیل می دهد شکل گرفته و گسترش  بخش شمال شرقی 
و در نهایت ارتباطی با بین النهرین جلگه ای نداشته است. از این رو ابعاد مختلف 
این دورانها به طورمنطقی باید در ارتباط تنگاتنگ با کوهپایه های شرقی زاگرس 

مرکزی ایران و بدون توجه به مرزهای سیاسی کنونی مورد تحلیل قرار گیرد .
با پایان دوره نوسنگی و تشکبل تدریجی جوامع مس سنگی، الگوهای  هم زمان 
استقراری در بین النهرین به شدت تغییر می کند و تمایل به مکان یابی استقراری در 
دشت های فراخ افزایش می یابد. در مراحل نهایی این فرآیند چنوب بین النهرین نیز 
که تاکنون غیر مسکون مانده بود، استقرارهای نسبتًا بزرگ را در خود جای می دهد. 
بدین ترتیب جمعیت های انسانی در مناطق جلگه ای بین النهرین افزایش می یابد و 
فرهنگ همگونی در این مناطق به وجود می آید که در نهایت به پیدایش شهرها و 

خط و کتابت منجر می شود .)طالیی،1390: 2(.
      دوره مفرغ قدیم ) اوایل تا اواسط هزاره سوم ق.م( ارتباط سومر و آذربایجان 
در اعصار مفرغ نیز غیر قابل کتمان است. ارتباط تنگاتنگی که در این مقاله به اسناد 

عینی آن اشاره می کنم.
با زمانی بود که سومر در اوج شکوفایی تمدنی خود قرار داشت.      این مقارن 
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اطالعات مربوط به مرحله انتقال از دوره هشتم به هفتم حسنلو، یعنی عصر مفرغ 
قدیم، در دادگان محدود فعلی موجود نیست.

       دایسون دوره هفتم حسنلو را به سه زیر دوره، که درتحریرات قبلی به اشتباه 
Dyson and Pigort 1975.Dys� )»فاز« خوانده شده اند،  تقسیم کرده است. 
اواخر  حتی  شاید  و  سوم  هزاره  اوایل  زمانی  دامنه  در  هفتم  دوره   .)on 1973b

هزاره چهارم ق.م جای می گیرد و آثار مربوط به آن در گمانه هایی که در تپه های 
 Danti Voigt and.( مرکزی و پیرامونی حسنلو کاوش شده اند نمایان شده است
Dyson 2004,(. نخستین سکونت انسان در تپه پیرامونی حسنلو در همین دوره 

بوده است و این سکونتگاه عصر مفرغ قدیم شباهت های بسیار زیادی به تپه های 
تاجی شکل )Kranzhugel( دارد که مشخصه شمال بین النهرین دراواسط هزاره 
تاثیرات  می دهد  نشان  دوره  این  از  آمده  دست  به  سفال های  هستند.  ق.م  سوم 
فرهنگ ماورای قفقاز، برخالف ادعاهای قبلی، قابل توجه بوده است. دو زیر دوره 
بعدی، یعنی دوره های هفتم b و دوره هفتم a حسنلو، از نظر سفال ها کاماًل با دوره 
هفتم c تفاوت دارند، تا جایی که بخشی از مجموعه های سفالی به دست آمده از 
نهشته های استقراری و گورهای حسنلو از نوع سفال نارنجی منقوش بسیار شاخص 
تشکیل می شود و در آنها تعداد اندکی تکه سفال از نوع ماورای قفقاز قدیم به چشم 
حوضه  جنوبی  بخش  در  واقع  محوطه های  سایر  از  مشابهی  سفال های  می خورد. 
دریاچه ارومیه به دست آمده اند و در مناطق ارومیه و سلماس نیز تعدادی سفال از 
نوع نارنجی منقوش یافت شده است. از قرار داشتن محوطه های محل کشف این 
سفال ها در نواحی جنوبی، در کرانه های زرینه رود و سیمینه رود، می توان به سرنخی 
از هسته مرکزی این سبک سفالی دست یافت و ویت و دایسون وجوه اشتراکی میان 
سفال نارنجی منقوش و سفال های اواسط هزاره سوم ق.م بین النهرین برشمرده اند 

 )175 :1992(
       در بخش جنوبی، مرز یا »منطقه گسستی« را در حوضه دریاچه ارومیه شاهد 
هستیم که در طول خطی از دره ارومیه تا حوالی تبریز امتداد می یابد و مشابه آن در 

دوره های بعدی نیز قابل مشاهده است )دانتی، 139۶: 19(. 
      مفرغ جدید )1450-1250 ق.م( هم چنین شواهدی دربر دارد. در عصر مفرغ 
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جدید )حسنلوی دوره پنجم( سفال تک رنگ داغدار به نوع غالب در میان سفال های 
حوضه جنوبی دریاچه ارومیه  و نواحی پیرامونی آن تبدیل می شود. بهترین مدارک 
 .)LXI�LXII( این دوره در حسنلو از گورها و نهشته های سکونتی و در تپه دین خواه از
گورهایی از این دوره در تپه حاجی فیروز )Muscarella، 1974 زباله دانی ها« و 
 Young( هفتوان )Burney 1970:165,fig. 8nos( گورها به دست آمده است
 Voigt 1976: 810�814,fig.116,pls( تپه دالما ،)708�70 ,1962.fig .8

Burton – Brown 1951 : 142�145 ( کاوش شده اند، قبری از اوایل عصر 

مفرغ جدید نیز در گوی تپه کاوش شده است ).1,7( )دانتی، 139۶: 22(.
     در فرهنگ مادی عصر مفرغ جدید پیوندهایی با شمال بین النهرین، جنوب قفقاز 
و منطقه ای که ویژگی بارز آن سفال های گروه قیطریه افق سفال خاکستری غربی 

قدیم به تعبیر پیلر )2004-2003( است دیده می شود )دانتی، 139۶: 22(. 
     مفرغ میانی اول )2100-1900 ق.م( نیز چنین حکایتی دارد در کتاب دانتی 
شاخصه های این همونی در سفالیه های با شیارهای دنده ای و کاسه های زاویه دار 

اشاره شده است.

در خصوص الگوهای استقراری منطقه در اواخر هزاره سوم ـ اوایل هزاره 
دوم ق.م، یعنی زیر دوره اول که در کتاب حاضر نام آن را دوره ششم 
حسنلو تغییر داده ایم، با کمبود اطالعات مواجهیم، در تحریرات قبلی این 
بازه زمانی با دوره ششم یک کاسه شده بود، یکی از دالیل وجود شناخت 
اندک از مفرغ میانی اول فقدان انواع سفالی شاخص مشخص ـ در این 
حا منظور سفال منقوش ـ پس از افول افق سفال نارنجی منقوش هزاره 
سوم ق.م است. کاوش های صورت گرفته درتپه دین خواه و حسنلو برخی 
از زوایای تاریک این زیر دوره را آشکار ساخته است، سفالینه های از نوع 
»سفال عادی« دوره ششم از هر دو محوطه کشف شده اند. سفال منقوش 
باال پخته شده اند  اغلب سفالینه ها در دمای  ندارد و  این دوره وجود  در 
که در نتیجه آن سطح آنها به رنگ نخودی مایل به سبز در آمده است 
و این موضوع از تکامل دانش کاربرد آتش و کنترل آن حکایت دارد. از 
به وفور استفاده شده است که شامل طرح های طنابی و  افزوده  نقوش 
شیارهای دنده ای است. تزیینات نقطه نقطه و نقوش شانه زده به صورت 
متداول  اشکال های  می شوند.  دیده  نیز  مجعد  خطوط  و  افقی  نوارهای 
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چلیکی  بزرگ  سفالینه های  زاویه دار،  کاسه های  از:  عبارت اند  سفال ها 
لبه های  یا  لژدار  لبه های  افقی و  با شیارهای دنده ای  تغارهایی  شکل و 
مجموعه های  با  سفالی  مجموعه  این  مجموع،  در  آویزان  نشسته  پیش 
سفالی دوره انتقال از مفرغ قدیم به مفرغ میانی و دوره مفرغ میانی شمال 
بین النهرین مربوط به اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره دوم. ق.م اشتراکات 
سفال  افق  اولیه  مظاهر  را  شده  یاد  سفالی  مجموعه های  دارد.  زیادی 
خابور که مشخصه قرون نوزدهم تا هفدهم ق.م است تلقی می کنند و 
تولید اکثر اشکال سفالی آنها در مفرغ میانی نیز استمرار داشته است. این 
موضوع از شکل گیری مجموعه سفالی دوره متعاقب یعنی دوره ششم در 
خود دره های اشنویه و سولدوز و نیز از قدمت اواخر هزاره سوم تا اوایل 
هزاره دوم ق.م محرک های فرهنگی منتج به این تحول، که به احتمال 
قریب به یقین از شمال بین النهرین نشات یا تاثیر گرفته است، حکایت 

دارد )دانتی، 139۶: 19(. 
 

      مفرغ میانی دوم )1۶00-1900 ق.م( نیز به این همگونی تدام داده و هنوز 
ارتباط فرهنگی وجود دارد. از این روست که سومر بزرگ بخشی از آذربایجان را 

دربردارد.

 نقشه بین النهرین بزرگ از خانم ماری ویت که آذربایجان در مرزهای سومر قرار دارد.
 

      تاثیرات شمال بین النهرین در مفرغ میانی دوم، یعنی دوره ششم حسنلو / دوره 
چهارم تپه دین خواه، بارزتر می شوند. مشخصه این دوره ظهور سفال خابور است. 
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سفال خابر نوعی سفال نخودی با لعاب گلی کرمی است که در اقسام منقوش، نقش 
 Oguchi,Hamlin 1971,1974,France.( یافت می شود  نیز ساده  و  کنده 
1996(. قسم منقوش در میان یافته های »لت« های برداشت بررسی های سطحی 

مختلف به راحتی قابل تشخیص است و از این رو، از الگوهای استقراری این دوره تا 
حدودی اطالعات بیشتری در دست داریم. آثار این دوره در کاوش های تپه دین خواه 
و حسنلو نیز کشف شده است. فرهنگ مادی این دوره پیوندهای نزدیکی با شمال 

بین النهرین دارد )دانتی، 139۶: 19(.
 

مفرغ میانی سوم )1600-1450 ق.م(  
برخی نهشته های فرهنگی مهم نمایان شده در قسمت های کوچکی در 
از تپه مرکزی و گورهای  تپه دین خواه و تک یافته های به دست آمده 
واقع در تپه پیرامونی حسنلو را به زیر دوره جدید حسنلوی دوره ششم 
نسبت داده است. تقریبًا تمامی پژوهشگران سابق این بازه زمانی را در 
توالی سکونتگاه های منطقه  ارومیه به خالئی در  حوضه جنوبی دریاچه 
یا برهه ای از دگرگونی متناوب و احتمااًل کامل فرهنگی، احتمااًل پس از 
مدتی که منطقه متروک بود، تعبیر کرده اند. در مناطق ارومیه و سلماس 
که در شمال حسنلو قرار دارند، اطالعات بسیار بیشتری از مفرغ میانی 
سوم به دست آمده است و مشخصه بارز این دوره در مناطق یاد شده، 
بستگی های فرهنگی با منطقه جنوب قفقاز است. در بحث از فرهنگ های 
و  رایج  سفالی  سبک های  سطح  از  را  پا  نمی توان  دوره  این  در  منطقه 
پراکنش سفال ها ـ به ویژه سفال منقوش ـ فراتر گذاشت. این موضوع 
به غایت ناخوشایند و تاسف انگیز است، زیرا این دوره معرف برهه بسیار 
مهم انتقال به افق سفال تک رنگ داغدار قدیم بوده است. سفال تک 
رنگ داغدار قدیم و سفال های منقوش، اصلی ترین مظاهر این زیر دوره 
در بخش شمالی آذربایجان ایران به شمار می روند و بارزترین آنها سفال 

منقوش چند رنگ ارومیه است. 
از  بسیاری   )Rubinson 2004 ، Edwards 1981,1986(
سفال  افق  قباًل  یانگ  و  دایسون  که  افقی  شاخص  سفالی  شکل های 
اند در میان سفال های تک رنگ داغدار  خاکستری غربی قدیم خوانده 
مفرغ  سفال های  یافته  تکامل  شکل  آنها  اکثر  و  می شوند  یافت  قدیم 
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میانی دوم هستند. سفال ارومیه حتمااًل از بطن سبک های سفالی منقوش 
مفرغ میانی دوم نیمه شمالی این منطقه، که بهترین شواهد آنها از اوایل  
 Edwards ( گوی تپه یافت شده اند D دوره ششم هفتوان و اوایل فاز

Burton� Beown 1951 ,1983( )دانتی، 139۶: 20(.

    در کاوش های برتون براون در محوطه هم افق گوی تپه در دره ارومیه، بخش 
نمایان شده که عمومًا  آثار معماری و گورهای مفرغ میانی دوره سوم  از  کوچکی 
زیر  به   D تپه  گوی  تقسیم بندی  علت  می شوند.  خوانده   c  – متاخر   D تپه  گوی 
دوره های متقدم و متاخر، مطالعه ای بود که دایسون روی داده های آن انجام داده 
 ،)Edwards 1986: 58�60:( همچنین )ر.کDyson, 1968:16�17( است

)مایکل دانتی، 139۶: 21(.
      الیه هشتم تا دهم حسنلو و حاجی فیروز نمایانگر اشتراکات سالیابی هستند. 
البته این قدمت بیشتری نسبت به عصر میانی مفرغ را دارد لیکن از باب سالیابی با 

دوره های مختلف سومر حائز اهمیت است.این دوره مس سنگی را در بر می گیرد.

منطقه اشنویه ـ سولدوز در اواخر عصر نوسنگی یا دوره دهم حسنلو )= 
دوره حاجی فیروز( به طور متراکم مسکونی بود. .مبداء این دوره را می 
توان اواخر هزاره هفتم ق.م دانست  و در هزاره ششم ق.م جوامع فالحت 
شرق  در  واقع  ناحیه  در  سولدوز  ـ  اشنویه  منطقه  در  یکجانشین  پیشه 
 Voigt and ,Voiget 1983. ( .دریاچه ارومیه کاماًل تثبیت شده بودند
Burney 1964. Dyson 174 .1992( . پژوهشگران بسیاری این دوره 

Proto-Had� )را اساسًا شکل منطقه ای دوران های حسونای آغازین 
دانسته  و وجوه  بین النهرین  احتمااًل سامرای شمال  duna( حسونا و 
برشمرده اند  آنها  میان  و سالیابی های کربن 14  در سفال ها  را  اشتراکی 

)Voigt and Dyson 1992:174(، )دانتی، 139۶: 1۸(.
 

     از عصر مس سنگی منطقه اشنویه ـ سولدوز نیز شناخت خوبی وجود دارد و این 
عصر در منطقه به دوره های نهم حسنلو )فاز دالما( و هشتم حسنلو )فاز پیزدلی یا 
پیسدیهلی( تقسیم شده است. سکونت های دوره دالما در محوطه شاخص این دوره، 
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یعنی تپه دالما، که در سال 19۶1 میالدی کاوش شده و نیز در حاجی فیروز و پیزدلی 
 Voigt,( و در حسنلو، در گمانه پیشرو کاوش شده در تپه مرکزی، ثبت شده است
باستان  افق  معرف  دالما  فاز   )1983 : 7�8 . 17�18, figs . Hamlin 197

 Henrickson,.( شناختی با گستره جغرافیایی نسبتًا وسیع در غرب ایران است
Solecki and Solecki 1973, Kearton n.d : 1986.1985( و پیوندهای 

محکم و شباهت های زیادی با افق باستان شناختی عبید در شمال بین النهرین دارد. 
     گذر از دوره نهم به دوره هشتم با روندی کند و بدون تغییرات گسترده همراه 
بوده است. دوره پیزدلی شکل منطقه ای اواخر عبید و اوایل اوروک بین النهرین است. 
در سال  پروژه حسنلو  پیزدلی، که  تپه  یعنی  دوره،  این  بر محوطه شاخص  عالوه 
 Young ;Dyson and( 19۶1 میالدی در آن کاوش زمایشی اجرا کرده است
 , Voigt  figs.4,8( سکونت های پزدلی در تپه حاجی فیروز ) Young 1960

17�16 8,1983( و گمانه پیشرو حسنلو نیز ثبت شده اند. همان طور که ویت و 

دایسون )175:1992( بیان می کند، عمق نهشته های کاوش شده در حسنلو و پیزدلی 
از عمر بسیار طوالنی این دوره حکایت دارد )دانتی، 139۶: 1۸(.
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