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چکیده

سکونتگاههای دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه آذربایجان مسئلهای است که تاکنون منابع منتشرشده درباره محوطههای
باستانی این منطقه به آن اشارهای نداشتهاند .البته در پیرامون دریاچه ارومیه شماری از محوطههای باستانی عصر نوسنگی وجود دارند که
از بررسی و کاوش آنها اطالعات ارزشمندی منتشر شده است؛ مثل حاجیفیرو ز تپه ،یانیقتپه و اهرنجانتپه .با این حال ،برعکس آنچه
تاکنون منتشر شده ،دادهها و مواد باستانشناختی مکشوفه از این تپهها معرف تسلسل آثاری از دورههای قدیم تا جدید نوسنگی با سفال
یعنی حدود  6500تا  5000ق .م .است .همچنین امروزه شواهد باستانشناختی جدیدی دال بر وجود سکونتگاههای دوره قدیم نوسنگی
با سفال در منطقه مشاهده میشود که هم افق جارمو ،2گوران  ،2عبدالحسین 2و تپه سراب در زاگرس شمالی و مرکزی مینماید که
حدود  7000تا  6000ق .م .برای آنها قدمت تعیین شده است .این مقاله اما بر مبنای یافتههای باستانشناختی از اهرنجانتپه و قرهتپه در
مقایسه با آثار حاجیفیروز با بازنگری مطالعات پیشین ،تفسیری جدید از دوره قدیم نوسنگی در منطقه عرضه میکند .سرانجام نویسنده
بر مبنای یک رهیافت انتشارگرا چنین نتیجه میگیرد که محوطههای دوران نوسنگی قدیم و جدید منطقه دریاچه ارومیه برآیند و تحت
تأثیر توسعه روستانشینی اولیه در زاگرس مرکزی و شمالی بوده است.
واژگان کلیدی

نوسنگی شدن ،دوره نوسنگی قدیم ،دوره نوسنگی جدید ،منطقه دریاچه ارومیه ،زاگرس.
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مقدمه

خاستگاهها و فرایند شکلگیری و پیدایش دوره نوسنگی قدیم
در منطقه دریاچه ارومیه در آذربایجان هنوز نيازمند کنکاشها و
مطالعات بيشتري است .حوزه دریاچه ارومیه سرزمینی پست و
کمارتفاع در قلب آذربایجان است که بیشترین محوطههای باستانی
آذربایجان نیز از آنجا گزارش شده است.
همچنین شایان توجه است که در این منطقه برخالف بینالنهرین،
محوطههای عصر نوسنگی به یکدیگر نزدیکتر است .شناسایی و
گزارش شواهد باستانشناختي استقرارهای عصر نوسنگی قدیمیتر
از روستای حاجیفیروز در حوزه دریاچه ارومیه یکی از مسایل اساسی
در پیش از تاریخ فالت ایران بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد
ضمن تحقیق و جستجوی شواهد استقرارهای قدیمیتر ،پرسیده
شود كدام فرایندها سبب پیدایش و شکلگیری زندگی روستانشینی
اولیه در این منطقه بوده است؟ و سنتهای نوسنگی این منطقه از
کدام مناطق تأثیر پذیرفتهاند؟
این مقاله همچنين به بررسی و بازنگری مطالعات قبلی بر مبنای
شواهدی میپردازد که در سالهای اخیر از دو محوطه باستانی
اهرنجانتپه و قرهتپه دشت سلماس جمعآوری و مطالعه شده و
تاکنون منتشر نشده است .البته هدف اصلی نگارنده در اینجا نه
ارایه دادههای نو از محوطههای جدید که عرضه و پیشنهاد تفسیری
جدید از دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه بر مبنای
دیدگاه انتشارگرایی عصر نوسنگی مدنظر است؛ بنابراين ،از همين
منظر ،قدمت نوسنگی قدیم منطقه از افق حسونای آغازین (Proto-
 )Hassunaیعنی مراحل پایانی دوره نوسنگی قدیم با سفال فراتر
نمیرود .بايد گفته شود در پیرامون دریاچه ارومیه چندين محوطه
عصرنوسنگی کاوش و گزارش شده است؛ همچون حاجیفیروز تپه،
یانیقتپه ،اهرنجانتپه و قرهتپه (طاليي و آجورلو1387 ،؛Talai,
 .)1983;Voigt, 1983; Ajorloo, 2008به عنوان مقدمهای بر
عصر نوسنگی قدیم ،به نظر ضروری میرسد در ابتدا مسئله دوران
نوسنگی بیسفال در منطقه به اجمال بررسی شود.
فرضیه

بر مبنای شواهد باستانشناختی ،محوطههای دوره نوسنگی قدیم با
سفال حوزه دریاچه ارومیه در نتیجه مهاجرتهای برآمده از نواحی
زاگرس شمالی و مرکزی شکل گرفتهاند .زاگرس نقشی کلیدی در
فرایند نوسنگی شدن خاورنزدیک داشته؛ در حالیکه آذربایجان یک
منطقه حاشیه ای در مجاورت هالل خضیب بوده است.

مسئله محوطههای دوران نوسنگی بیسفال در منطقه

علیرغم مطالعات و فعالیتهای صحرایی هیئتهای باستانشناسی
آمریکایی و بریتانیایی در منطقه در دهههای  1340و  1350شمسی هیچ
محوطه باستانی از دوران هولوسین قدیم در حوزه دریاچه ارومیه یافت نشد
(آجورلو1386 ،؛ طاليي و آجورلو1387 ،؛Mellaart, 1975; Voigt,

;1983; Talai, 1983; Hole, 1987 & 1999; Solecki,1999
 .)Ajorloo, 2008, a&bشواهد اولیه برای استقرارهای انسانی در

حوزه دریاچه ارومیه قدیمیتر از عصر نوسنگی و دوران هولوسین
قدیم به فرهنگهای آشولین (Sadek-Kooros, 1975; Jaubert
 )et al. 2006موسترین و برادوستیان ( )Coon, 1957منحصر
میشود .کارلتون استانلیکان ( )Coon, 1957غار «اسماعيل آقا»
را قدیمیترین سکونت انسانی این منطقه بر مبنای مجموعه ابزارهای
سنگی سنت لوالوایی جدید یافته از آنجا معرفي میکند .بنابراین به
نظر میرسد در فاصله حدود  60هزار ق .م .تا حدود  6500سال ق.
م .در این منطقه فطرت فرهنگي وجود داشته است.
فرانک هول ( )Hole, 1999چنين میاندیشد که منطقه به دلیل
ی برای توسعه جوامع نوسنگی بايد مناسب بوده
پتانسیلهای زراع 
باشد؛ اما با اين حال ،شواهد مفقود استقرارهای نوسنگی آغازین
و نوسنگی بی سفال در پیرامون دریاچه ارومیه هنوز یک مسئله
جدی باقی ماندهاست .با توجه به اینکه هیئتهای اکتشافی قبلی در
منطقه موفق به کشف چنین شواهدی نشدهاند؛ به نظر نگارنده نیز
با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی هولوسین قدیم یافتن
چنان شواهدی به نظر می رسد که بعید و محال باشد.
دریاچه ارومیه در قلب آذربایجان که در شمال غربی فالت ایران
قرارگرفته است ،با حدود  5200کیلومتر مربع مساحت 1300 ،متر
باالتر از سطح آبهای آزاد قرار دارد .دریاچه نمکی ارومیه بسیار
شورتر از آن است که برای زیست ماهیان مناسب باشد و با نرخ
تبخیر ساالنه  600تا  975م م سطح آب آن برای مدت زمانی بس
طوالنی پایین بوده است .یک گزارش اولیه درباره نتایج سالیابی
رادیو کربن  14و گرده شناسی رسوبات كف درياچه پیشنهاد میکند
دریاچه ارومیه تا حدود  7000سال ق .م .در رژیم پالیا به سر
میبرده و شورهزاری با آب و هوایي سرد و خشک بوده است .از
حدود  7000تا حدود  5500ق .م .به تدریج این شوره زار وسیع
به یک دریاچه شور غلیظ و کمآب تبدیلشده و از حدود 5500
ق .م .دریاچه پر آب شده که همین پدیده بر احیا و جاریشدن
آب رودخانههای متعدد به طرف دریاچه داللت میکند (Kelts
 .)& Shahrabi, 1986در حال حاضر منطقه ،اقلیمی نیمهخشک
با بارش ساالنه کمتر از  500م م دارد كه حداکثر حرارت آن هم
به  30°Cدر تابستان و حداقل آن به  -20°Cدر زمستان میرسد؛
بنابراین توسعه زراعت دیم در منطقه ناشی از همين وضعیت آب و
هوایی است؛ و البته نسیم خزری نیز بر اقلیم نواحی پست اطراف
دریاچه تأثیر میگذارد .همچنين مجاورت دریاچه ارومیه با دریاچه
وان سبب شده است شرایط اقلیمی و جغرافیایی شرق آناتولی با
استان آذربايجان غربي یکسان بنماید (آجورلو.)1386 ،
بر مبنای تجزیه و تحلیل گردهشناختی دریاچه وان ،بنابراین ،پایان
دوران دریاس جدید در اين منطقه حدود  11هزار سال پیش بوده
است ( .)Landmann et al., 1996اقلیم سرد ،خشک و یا توأم
با یکدیگر با افزایش قابل توجه گردههای درختی بعد از شروع
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باشد (آجورلو.)1386 ،
این بدان معنی است که شرایط اقلیمی و بومشناختی حوزه دریاچه
ارومیه برخالف فلسطين و آناتولی مركزي -جنوب شرقي و زاگرس
شمالی -مرکزی مساعد نبوده و نمیتوانسته به فرایند نوسنگیشدن
بیانجامد و توضیحی است بر این موضوع که چرا باستانشناسان
تاکنون نتوانستهاند شواهد استقرارهای نوسنگی آغازین و یا
نوسنگی بیسفال را در اين منطقه پیدا کنند.
براساس مواد مکشوف از اهرنجانتپه و قرهتپه که در این مقاله مورد
بحث است ،هر دو این محوطهها در افق نوسنگی قدیم با سفال قرار
میگیرد که با سنتهای زاگرس شمالی ـ مرکزی قابل قیاس است؛
در نتیجه ،دوره نوسنگی قدیم با سفال حوزه درياچه اروميه نيازمند
تجدید نظر است؛ بنابراین ضرورت دارد که بحث را در دو مقوله
مجموعه نوسنگی جدید و نوسنگی قدیم با سفال که از سنتهای
اهرنجان -قره تپه برمیآید ،سازماندهی کنیم .البته الزم است ابتدا
به مرور سنتهای حاجیفیروز تپه و یانیق تپه بپردازیم که تا پیش
از سنت اهرنجان -قره تپه از آنها به عنوان شاخصهای دوره
نوسنگی قدیم آذربایجان و شمال غرب فالت ايران یاد میشد.

هولوسین همراه بوده؛ اما روند این افزایش تا حدی آهسته بوده
است كه مقدار گردههای درختی در میانه دوران هولوسین به حداكثر
میرسد؛ این در حالي است كه اين فرايند نامبرده در جنوب شرق
آناتولي و غرب زاگرس تا حدود  4000ق .م .كامل نشد و در مقابل
توسعه درختزارها در خاور نزديك در اين مدت شتابان بود .استپ
ارتمیسیا و چینوپود عصر یخبندان این منطقه در عصر نوسنگی
جای خود را به پوشش ساوان علفزار داد؛ به طوري كه تا به امروز،
گسترش آهسته پوشش تنک جنگلی منطقه را به آهستگی نرخ
افزایش بارندگی منطقه در عصر هولوسین قدیم نسبت میدهند که
گویا شرایط اقلیمیش حتی خشکتر از اقلیم کنونی در شرق آناتولی
و غرب ایران در عصر نوسنگی بوده است (.)Roberts, 2002
بنابراین به نظر میرسد اکوسیستم کنونی منطقه بعد از حدود
 5500ق .م .تثبیت شده باشد يعني زمانی که سطح آب دریاچه
ارومیه باالتر آمد و رژیم پالیای دریاچه به پایان رسید ،رودهای
دایمی پیرامون دریاچه احیا شدند و چهره خشک و بیابانی منطقه
جای خود را به چشماندازی مرکب از درختزارها و مراتع و علفزارها
داد (.)Kelts & Shahrabi, 1986
رالف سولکی ( )Solecki, 1999بر مبنای دادههای مکشوفه از
بررسیهای میدانی در دهه  1340شمسی در حوزه دریاچه ارومیه
تأکید میکند شواهد گذار از فرهنگ موسترین که از غار تمتمای
ارومیه گزارش شده است به دوران نوسنگی با سفال هنوز مبهم و
نامعلوم است .به نظر میرسد این تحول مهم فرهنگی در منطقه با
دوره با سفال نوسنگی در حدود  6500سال ق .م .حادث شده باشد.
در اینجا الزم به اشاره است «سولکی» سواحل شرقی و شمالی
دریاچه را جستجو و بررسی نکرد و پروژه بررسی او بسی کوتاهمدت
بود .در حقیقت بررسیها و تحقیقات بسیاری الزم است تا ابعاد
گوناگون این مسئله در پيرامون درياچه اروميه بررسی و تحقیق
شود .با توجه به پژوهشهای اخیر ،فرایند نوسنگیشدن در
آناتولی مركزي و جنوب شرقي و فلسطين حداقل حدود دو هزار
سال زودتر از بینالنهرین و درون فالت ایران حادث شده بود

دوره نوسنگی جدید

دوره نوسنگي جديد آذربايجان به لطف کاوشهای هیئتهای
باستانشناسي بريتانيايي و آمريكايي در منطقه به خوبي معرفي
شده است .حاجیفیروز و يانيق تپه به عنوان محوطههای باستاني
شاخص و اصلي ( )Type sitesاين دوره هر دو در طرفين درياچه
قرار دارند (تصوير.)1

(McCorriston & Hole, 1991; Hole, 1999; Özdoğan
 .)& Başgelen, 1999; Matthews, 2000, 2007مطالعات

نوسنگیشدن خاورمیانه پیشنهاد میکند که هالل خضیب به
ویژه فلسطين و زاگرس شمالی -مرکزی زیستگاه طبیعی
گونههای گیاهی و حیوانی مستعد اهلیشدن به دست انسان
بوده و در این رابطه از محوطههای فرهنگ ناتوفی در فلسطين
و کوهپایههای زاگرس شمالی در عراق شواهد كافي کشف شده
است (.)Matthews, 2000 & 2007:67-89
بنابراین مشاهده میشود با توجه به اینکه دریاچه ارومیه و پیرامون
آن خارج از محدوده هالل خضیب قرار دارد ،از منظر بومشناختی،
زیستگاه طبیعی گونههای گیاهی و حیوانی مستعد اهلیشدن نبوده
است ،بر این اساس دوره نوسنگی قدیم باید طبیعت ًا در این منطقه
دیرتر از روستاهای اولیه درون محدوده هالل خضیب آغاز شده

تصویر  .1نقشه پراکندگی محوطههای باستانی شاخص عصر نوسنگی
در منطقۀ دریاچۀ ارومیه و زاگرس (تصویر از نگارنده؛ بر مبنای نقشهای
برگرفته از ویکیمدیا) .راهنمای نقشه 1 :و  : 2اهرنجان تپه و قره تپه در
دشت سلماس  : 3حاجی فیروز تپه در دشت سلدوز  : 4یانیق تپه در استپ
تبریز : 5 ،غار تمتمه 6 ،و  7و  : 8زاویشمی و شانیدر و قالت جارمو  : 9تپه
آسیاب  : 10تپه سراب  : 11تپه گنج دره  : 12تپه عبدالحسین  : 13تپه گوران.
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روستاي دوره نوسنگي جديد حاجیفیروز در دره سولدوز در
جنوب غربي درياچه اروميه قرار دارد .طي دو دهه  1350تا 1370
شمسي حاجیفیروز به عنوان محوطه باستاني شاخص و اصلي
دوره نوسنگي قديم منطقه محسوب میشد (;Mellaart, 1975
 .)Voigt, 1983; Hole, 1987براساس نوشتههای «مري
وويت» ،فرايند نوسنگيشدن منطقه ،برآيند مهاجرت مردمان پهنه
فرهنگي حسونا در شمال بینالنهرین به پيرامون درياچه اروميه
بوده است كه در ساحل غربي درياچه اروميه ساكن شدند (Voigt,
 .)1983ساليابي راديوكربن  14قدیمیترین مرحله استقراري ()L
در تپه حاجیفیروز را حدود  5500ق .م .تعيين كرده است كه اين
رقم در تپه سيد همداني به  5850ق .م .میرسد (.)Ibid:350
نهایت ًا «وويت» دوره فرهنگي حاجیفیروز را حدود -6000
 5000سال ق .م .تعيين میکند ( .)Voigt, 1983صرف نظر
از ديگر سواحل درياچه اروميه ،ديدگاه وويت بر مبناي مقايسه
قطعات سفالي حاجیفیروز و حسونايي بوده است؛ براي مثال،
سفالینههای موسوم به سيني پوستكني و نمونههایی با تزيينات
منقش به نوارهاي قرمز (گاه نارنجي) بر زمينه قرمز (گاه نارنجي)
به عنوان شاخص فرهنگ حسونا از حاجيفيروز نيز گزارش شده
است (Voigt, 1983:123, 68-139; 8-92, Fig. 81; Pl.
 .)20اين سفالينهها همگي دستساز بوده و آميزه كاه و گياهان
خرد شده و يا شن ريز آميخته با مواد معدني دارند (Voigt,
 .)1983: 68-102عليرغم اين حقيقت كه دوره فرهنگي حسونا
 /سامرا به لحاظ تحوالت معماري و سفالگري منقوش جايگاهي
مهم در پيش از تاريخ خاور نزدیک دارد اما اينك به عنوان
فرهنگ نوسنگي جديد شناخته و معرفي میشود (;Clark,1977
 .)Tekin, 2005 & 2007کاوشها و اكتشافات باستانشناختي
جديد (آغاز قرن )21باالخص در فلسطين ،تركيه و سوریه درك و
فهم ما را از تحوالت عصر نوسنگي و به ویژه گذار نوسنگي قديم
به جديد دگرگون كرده است؛ براي مثال ،بر مبناي کاوشهای
محوطه باستاني بزرگ دوموز تپه در جنوب مرکزي تركيه سنت
حلف قدیم اينك يك فرهنگ نوسنگي جديد آناتوليايي با قدمت
حدود  6000تا  5000سال ق .م .معرفي میشود (Campbell,
 )2007; Nieuwenhuyse & Cruells, 2004و يا تل صبی
أبیض نیز با قدمت حدود  6000تا  5000سال ق .م .دیگر نه
یک فرهنگ نوسنگی قدیم بلکه هم افق با سنتهای حسونايي
و سامرایی و حلفی است (;Akkermans & Le Mière, 1992
 .)Akkermans & Verhoeven, 1995اما دوره فرهنگي يا
افق حسوناي آغازين ( )Proto-Hassunaمعرف مراحل پاياني
دوره نوسنگي قديم با سفال در بینالنهرین عليا ،زاگرس شمالي
و جنوب شرقي آناتولي است كه در اواخر هزاره هفتم ق .م.
1
جاي خود را به سنتهای نوسنگي جديد چون حلف قدیم
حسونا ،سامره و حاجیفیروز میدهد كه ويژگي آنها ساخت انواع
سفالينههاي منقوش دستساز است.

تا پيش از انتشار نتايج کاوشهای تل شكراالحيمر در علياي دره رود
خابور در شمال شرقي سوريه ،افق حسوناي آغازين (سوتو -امالدباغيه)
را معرف قدیمیترین شواهد سفالگري منطقه میدانستند؛ اما ،در
نتيجه کاوشهای تل شكراالحيمر اينك آشكار شده است كه دوره
نوسنگي با سفال اين منطقه بسيار قدیمیتر از افق حسوناي آغازين
يعني هزاره هفتم ق .م .است.
توالي فرهنگي بلندمدت در تل شكراالحيمر از دوره نوسنگي بيسفال
 PPNBآغاز شده و با حسوناي آغازين پايان میگیرد .به آثار فرهنگي
ميانه اين دو دوره ،اصطالح ًا دوره شكريان ( )Sekerianو يا پيش از
حسوناي آغازين ( )Pre- Proto- Hassunaگفته میشود كه ساليابي
راديوكربن  14قدمت اوايل هزاره هفتم ق .م .را براي اين دوره تعيين
كرده است (.)Nishiaki & Le Mière, 2004 & 2005
با قرارگرفتن دوره حاجيفيروز در افق نوسنگي جديد ،در معرفي
آن به عنوان يك سنت نوسنگي قديم بايد تجديد نظر بنيادين
شود .2بنابراين ،مسئله توالي فرهنگي نوسنگي قديم در منطقه
نيازمند يك راهحل باستانشناختي جديد است .مجموعه فرهنگي
حاجيفيروز در مقايسه با مجموعههای فرهنگي نوسنگي قديم
با سفال يافته از روستاهاي اولیهای چون تپه عبدالحسين ،II
جارمو  ،IIسراب ،گوران  IIو گنج دره  D-Bپيشرفته و پيچيده
به نظر میرسد (;Mellaart, 1975; Smith, 1978 & 1990
 .)Pullar,1990در اينجا مصالح اصلي معماري ،خشت با مالط
گل است و پالن خانهها نيز راست گوشه و پيچيده با حداقل سه
اتاق و ديوارها نيز اندود شده است (Voigt, 1983: 23-31, 40-
 .)55; 20-45, Fig.6-15گندم امر ،گندم تکدانه ،جو ،چاودار،
عدس و انگور حاجیفیروز کام ً
ال اهلي و كشت شده و انواع اهلي
خوك و بز و گوسفند نيز در حاجيفيروز پرورش و ذبح میشده
است .همچنين شواهدي از استحصال شراب نيز گزارش شده
است .)Voigt,1983: 275-9(3مجموعه سفال حاجي فیروز در
مقايسه با روستاهاي اوليهای که ذکر شد كيفيت ساخت بهتري
دارد و تنوع فرمي و شكلي آن كه شامل انواع منقوش و ساده
میشود نيز قابل توجه است .به عبارت ديگر ،روستاي حاجیفیروز
هم بر مبناي ساليابي راديوكربن (14حدود  5500-5000ق .م).
و هم بر مبناي مجموعه فرهنگیاش کام ً
ال در افق نوسنگي
جديد قرار میگیرد .در اينجا بايد اشاره و تأكيد شود كه تاكنون
روستاهاي اوليه دوره نوسنگي قديم در غرب فالت ايران ،صرف ًا
از نواحي مرتفع و کوهپایههای زاگرس شمالي -مركزي گزارش
شده که خود يكي از بسترها و کانونهای فرايند نوسنگيشدن
خاور نزديك بوده است .همان طور كه پيشتر اشاره شد ،ناحيه
درياچه اروميه تا حدود  7000ق .م .داراي رژيم پاليا ،اقليم سرد
و خشك و پوشش استپي آرتميسيا و چينوپود بوده و اکوسیستم
آن پس از تغييرات اقليمي هزاره هفتم ق .م .دگرگون شده
است .البته توجه بدين نكته و حقيقت نيز بسي جالب است كه
سکونتگاههای نوسنگي منطقه بعد از حدود  6000ق .م .در
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منطقه توسعه یافتهاند؛ يعني وقتي كه شرايط زيستمحيطي
منطقه معتدل و مناسب زيست شد .از نظر نگارنده ،مواد فرهنگي
كه در کاوشهای اخير از حاكمي اوسه در دره دجله عليا در جنوب
شرقي تركيه كشف و گزارش شده است ()Tekin, 2005, 2007
میتواند مؤيد و مصدق اين ايده باشد كه سنتهای حاجيفيروز
و حسونا ريشه مشترك داشته و هر دو آنها از يك منشاء مشترك
در زاگرس شمالي مشتق شدهاند.
اما يانيق تپه ،در حدود  20كيلومتري جنوب تبريز امروزي ،هنوز
هم تنها تپه باستاني شاخص و اصلي شرق درياچه اروميه است
كه در سالهای  1339تا  1342توسط «چارلز آلنبرنی» كاوش
شد (تصوير « .)1برنی» شواهدي از سكونت عصر نوسنگي را در
دو بخش از يانيقتپه كاوش و گزارش كرده است  :اولي تپهای
كوچك و كمارتفاع در حدود  400متري تپه اصلي يانيق و دومي
فیالواقع ،تحتانیترین طبقه استقراري در خود يانيق تپه است
( .)Burney, 1964در آن پشته كوچك ،برنی يك طبقه معماري
را در عمق چهار متري زير دشت ،كاوش و خاکبرداری كرد .هيئت
بريتانيايي باستانشناسي دشت تبريز  9مرحله معماري را در اين
پشته كمارتفاع خاکبرداری ،شناسايي و گزارش كرده است .اين
بقاياي معماري ،يك روستاي داراي خانههای خشتي و چهارگوشه
را مینمایاند؛ در حالي كه اتاقهایش كف آهك اندود دارد .قطعات
سفالي يانيقتپه همگي آميزه كاه داشته ،پوك و نرم بوده ،در حرارت
كم پخته شده است و رنگ بدنه مايل به نخودي يا نخودي كدر
دارند .بيشتر سفالينههاي يانيقتپه عصر نوسنگي ساده بوده و شكل
آنها شامل کاسههای گود ،سبوهاي دهان گشاد ،سینیهای كف
تخت و بعض ًا کاسههایی با زاويه شكسته در بدنه است .سفالینههای
منقوش بيشتر در الیههای طبقه عصر نوسنگي مشاهده میشوند
كه نقش جناغي رايج در آنها عموم ًا با انواع حاجیفیروزي قابل
مقايسه و تشبيه است ( .)Burney,1964: 19-Fig.1همچنين
يك گونه سفالينه قرمز داغدار با تزيينات سفيد ( )chalkyكه
نمونه مشابهاش از تپه سراب در زاگرس مركزي گزارش شده،
از يانيقتپه يافت شده است؛ كما اينكه سه نوع از سفالینههای
يانيقتپه نيز از سنتهای نوسنگي مشابه ديگر گزارش شد ه است
 :خشن غيرداغدار ،تكرنگ داغدار و منقوش كامل؛ مث ً
ال انواع
منقوش جناغي با انواع منقوش عتيق حسونايي ،و انواع داراي
نقش سفيد بر زمينه قرمز ،با تپه سراب در زاگرس مركزي قابل
قیاس است .مجموعه ابزار و اداوت سنگي يانيقتپه نيز الگوهاي
زاگرسي دارد  :شيارگرهاي سنگی و تیغههای سنگي سادهای كه
بيشتر با سنگ شاخ محلي ( )Chertو گاه از ابسيدين وارداتي
تايپ  3تراشیده شده است ( .)Mellaart,1975: 206-7با توجه
به نتايج ساليابي راديوكربن  14مجموعه نوسنگي يانيقتپه حدود
 5200سال ق .م .قدمت دارد ( )Voigt,1983: 348و الیههای
نوسنگي در همان تپه اصلي يانيقتپه تا دوره مس -سنگي قديم
استمرار یافته است .بر اين مبنا ،آثار عصر نوسنگي يانيقتپه نبايد

قدیمیتر از دوره جديد نوسنگي باشد.
محوطههای باستاني دوره فرهنگي حاجيفيروز تاكنون از
دشتهای مرند ،شبستر و خوي در شمال درياچه اروميه و حتي
باالتر از ناحيه ليالن در جنوب شرقي درياچه نيز شناسايي و
گزارش نشده است( 4آجورلو .)1386 ،در عينحال ،يانيقتپه نيز
تنها استقرار نوسنگي شناخته شده دشت تبريز و شرق درياچه
اروميه تا به امروز بوده است .5بنابراين به نظر میرسد شرايط
باير و لمیزرع لبه غربي استپ تبريز ،كه براي كشت و زرع و
دامداري مناسب نيست ،بايد دليل اصلي اين پديده باشد .رود شور
«آجيچاي» تبريز به عنوان تنها رودخانه اصلي استپ تبريز سبب
اصلی كشت و زرع دیم در اين ناحيه بوده است .شرايط لمیزرع
اين ناحيه تا دوران معاصر نیز ادامه دارد که حفر چاههای عميق و
سیستمهای آبياري مدرن به این امر داللت میکند.
نهایت ًا بايد متذكر شد تاكنون نه تنها شواهد باستان شناختي
نوسنگي قديم در شرق درياچه اروميه گزارش نشده است بلكه
دو سنت نوسنگي جديد متفاوت در طرفين درياچه را مشاهده
میکنیم كه البته بحث درباره منشأ و ریشههای روستاي نوسنگي
يانيقتپه و اينكه آيا در ارتباط با حاجیفیروز بوده است و يا
زاگرس ،نيازمند پژوهشهای ميداني بيشتر است.
دوره نوسنگي قديم

دو ناحيه دشت سلماس و دشت اروميه در شمال غرب و غرب
درياچه اروميه از قدیماالیام براي كشت و زرع مناسب بودهاند.
اين دو دشت همچنين بر سر راه يك گذرگاه طبيعي و تاريخي
قراردارند كه قفقاز جنوبي را با حوزه درياچه اروميه و بینالنهرین
و زاگرس شمالي مرتبط میکند (نک .تصوير  .)1چنين مینماید
كه در عصر نوسنگي ،شرايط زيستمحيطي اين نواحي براي
سكونت مردمان روستانشين مناسب بوده است .بايد توجه داشت
چند رودخانه و جويبار دايمي ،آب زراعي دشتهای سلماس و
اروميه را كمابيش تأمين میکنند (.)Talai,1983
عليرغم زمستانهای سخت در بسياري از نواحي ،حاصلخيزي
خاك آتشفشاني میتواند يكي از جذابیتهای اوليه براي سكونت
زارعان عصر نوسنگي باشد ( .)Mellaart,1975: 195-207از
حوزه درياچه اروميه در جنوب به سوي دره رود ارس در شمال و
فراسوي آن ،سرزمینهایی گسترده شده است كه منابع طبيعي
آنها چشماندازي طبيعي و حاصلخيز براي توسعه و شكوفايي
اقتصادهاي متكي بر توليد غذا در عصر نوسنگي ترسيم میکند
(.)Talai,1983
در عصر نوسنگي ،جو ،گندم نان و انگور شراب در اين نواحي كشت
و زرع میشد ( .)Voigt, 1983: 275-7همانطور كه در باال
اشاره شد ،اين نواحي داراي شرايط زيستمحيطي مناسبي براي
زراعت ديم بوده و ابزارهاي زراعت و خرمن و آسكردن غالت از
محوطههای عصر نوسنگي اهرنجان تپه و قرهتپه و حاجيفيروز
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اهرنجانتپه يك استقرار عصر نوسنگي در دشت سلماس است
كه حدود  3هكتار وسعت و  3متر ارتفاع دارد (تصوير « .)2حسن
طاليي» براي اولين بار قطعات سفالي عصر نوسنگي این منطقه
را شناسايي و معرفي كرده است ( .)Talai,1983این شواهد
سفالي از نظر نگارنده مدركي است دال بر ارتباط فرهنگي-
اجتماعي ميان زاگرس و آذربايجان.
بايد توجه داشت سفال سنت اهرنجان -قرهتپه هرچند از انواع
گل سوخته و بسيار ك م پخته گنجدره  Dپیشرفتهتر است اما
در مقايسه با سفالینههای سنتهای حاجيفيروز و يانيقتپه
فن ساخت آن ابتدايي و سادهتر مینماید .از نظر گونهشناسي،
مجموعه سفال اهرنجانتپه میتواند در گروه نوسنگي قديم
طبقهبندي شود؛ اين سفالها از نظر فن ساخت همگون بوده اما
از نظر الگوهاي تزيين متفاوت است .همه قطعات دستساز بوده
و ضخامت بدنه قطعات از  5تا  25میلیمتر تغيير میکند و حداكثر
كف سفالينهاي كه گزارش شده است  20م.م است .اين قطعات
کام ً
ال كاهآلود بوده و حتي در شرایطی كه ندرت ًا مشاهده میشود
سطح بيرون ظرف صاف و هموار است ،باز هم كمابيش اثر و رد
كاه روي آن ديده میشود (تصوير .)3كاه اصلیترین آميزه خميره
سفالینههای اهرنجانتپه است .شماري از قطعات سفالي سنت
اهرنجانتپه پوشش گلي غليظ قرمز و يا كرمي دارد (.)Ibid
سفالینههای اهرنجان اغلب ساده بوده و انواع منقوش داغدار و يا
نقاشيشده آن کم است و این عامل يكي از شاخصهای تعلق آنها
به دوره نوسنگي قديم است؛ اين نقوش يا داغدار و يا نقاشي شدهاند.
رنگ تزيينات منقوش روي بدنه ظروف سفالي طيفي از قرمز سير
(شايد اخرا) تا قهوهای است كه روي بدنه داراي پوشش گلي غليظ
كرمي يا قرمز روشن كشيده شده است ( .)Ibidبه طور كلي ،شماري
از الگوهاي منقوش سفالینههای اهرنجان تپه قابل مقايسه با انواعي
از حاجي فیروز است (عليياري و طاليي )1384 ،كه خود اين
نقوش حاجیفیروزی ،همانطور كه پيشتر اشاره شد ،ارتباط با
فرهنگ حسونا را نشان میدهد .شكل و فرم بعضي از ظروف
سفالي ساده حاجیفیروز نیز با انواعي از اهرنجان مشابهت دارد
(آجورلو .)1386 ،ادله و شواهد باستانشناختي متعددي از سفالگري
و سفالینههای اوليه عصر نوسنگي وجود دارد كه میتواند مؤيد و
مصدق این بيانات باشد.
یافتههای باستانشناختي از الیههای تحتاني اهرنجانتپه در افق
سنتهای جارمو  ،IIسراب ،عبدالحسين  IIو گوران  IIقرار میگیرد
(آجورلو1386 ،؛ طاليي و آجورلو1387 ،؛ .)Ajorloo, 2008 a
مجموعه سفال الیههای تحتانی اهرنجان تپه به لحاظ فرم ساده و
فاقد تزيينات است ،قطعات سفالي این تپه همگي دستساز ،پوك،
نرم و كاهآلود و خشن است و در حرارت كم کورههای روباز پخته
شده است .پوشش بسياري از آنها از نوع دست مرطوب است كه

رنگ بدنه آنها را به طيفي از قرمز روشن -نارنجي درآورده است.
همچنين شکلهای اصلي و رايج آنها شامل کاسههای ساده،
سبوهاي دهان گشاد و ظروف لولهدار است كه اين سفالینههای
لولهدار در نوع خود بينظير و يكي از نوآوریهای فني عصر
نوسنگي خاور نزديك محسوب میشود (تصوير .)4در اينجا
بايد توجه شود تعدادي ظروف لولهدار سنگي و نه سفالي ،از
محوطه باستاني بزرگ دوره نوسنگي جديد دوموز تپه ،كه معرف
سنت حلفي است ،از جنوب مرکزي تركيه گزارش شده است
(.)Carter, Campbell & Cauld, 2003; Campbell, 2007

قطعات سفالي گونه اهرنجانتپه البته همراه با قطعات سفالي
نوع حاجيفيروز در الیههای فوقاني و مرحله پاياني سكونت
عصر نوسنگي در اهرنجان تپه نيز گزارش شده است؛ بنابراين در
اهرنجانتپه ،قدمت الیههای فرهنگي كه معرف سنت عصر نوسنگي

تصویر  .2نمایی از اهرنجان تپه در سلماس ،سال  .1386مأخذ  :آجورلو.1386 ،

تصویر  .3نمونههایی از سفالهای کاهآلود اهرنجان -قره تپه .سال .1386
مأخذ  :آجورلو.1386 ،
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 .4سنت سفالگري اهرنجان -قرهتپه با سنتهای جارمو  ،IIگوران
 IIو باالخص تپه عبدالحسين  IIقابل مقايسه است؛ به همين دليل،
نگارنده قدمت حدود  6500تا  6000سال ق .م .را براي گاهنگاري
نسبي سنت اهرنجان -قرهتپه پيشنهاد میکند .همانطور كه در باال
اشاره شد شرايط اقليمي منطقه درياچه اروميه نيز در اواسط هزاره
هفتم ق .م .معتدل شده بود.
اما قرهتپه كه در دشت سلماس و در حدود  3كيلومتري اهرنجانتپه
قرار دارد ،يك محوطه عصر نوسنگي به ابعاد  250 × 250متر است
كه الیههای فرهنگي آن مشابه الیههای عصر نوسنگي اهرنجان
تپه است (نك .تصوير  .)1براساس نتايج حاصل از گمانههای
باستانشناختي ،در اينجا يك تدفين در كف اتاق آشكار و گزارش
شده است (آجورلو )1386 ،كه اين سنت تدفين نمونههای مشابه
متعددي در عصر نوسنگي خاور نزدیک به ویژه دوره قديم آن دارد

اهرنجان -قرهتپه است بايد الاقل به حدود اوايل هزاره ششم ق.
م .بازگردد .از نظر نگارنده ،اين بدان معني است كه با توسعه سنت
حاجیفیروز از زاگرس شمالي به طرف غرب درياچه اروميه ،سنت
اهرنجان در حدود  6000ق .م .به پايان و سرانجام خود رسيد .سنت
نوسنگي قديم اهرنجان -قره تپه اگرچه نيازمند ساليابي مطلق است؛
اما شواهدي وجود دارد كه شالوده ساليابي نسبي سنت اهرنجان -قره
تپه را نیز تشكيل میدهد :
 .1مواد فرهنگي سنت اهرنجان قدیمیتر از سنت نوسنگي جديد
حاجیفیروز است .سنت حاجیفیروز در مقايسه با مجموعه فرهنگي
حسونا -سامرا و افق حسوناي آغازين نبايد قدیمیتر از حدود 6000
ق .م .باشد؛ بنابراين ،فرهنگ اهرنجان در بازه زماني حدود  6000تا
 6500ق .م .قرار میگیرد.
 .2فن سفالگري در سنت اهرنجان -قرهتپه در حد فاصل
حاجیفیروز -يانيقتپه و گنج دره  Dو تل شكراالحيمر قرار میگیرد؛
و البته مشخصاتي نيز مشابه حسوناي آغازين دارد؛ بنابراين ،میتواند
در بازه زماني حدود  6500تا  6000ق .م .قرار بگيرد.6
 .3سفالینههای معروف به سيني پوستكني يكي از شواهد
باستانشناختي دوره جديد نوسنگي در شمال بینالنهرین و زاگرس
شمالي است ( .)Bernbeck,1994اما در مجموعه سفالي اهرنجان-
قرهتپه هيچ نمونهای از سینیهای پوستكني مشاهده و گزارش نشده
است (آجورلو1386 ،؛ .)Ajorloo, 2008 a&b

در مجموعه ابزارهاي سنگي اهرنجانتپه و قرهتپه شماري از نمونههای
رايج دوره نوسنگي قديم مشاهده میشود؛ مثل :سنگ هسته فشنگي،
سنگ هسته تيغه و مته (تصوير  .)5البته در الیههای عصر نوسنگي
هر دو تپه ،ابسيدين ماده اصلي و رايج براي تراش ابزارهاي سنگي
است .مهمترین نكتهاي كه درباره اين دو تپه بايد بدان اشاره و تأكيد
شود همانا نزديكي آنها به يكديگر است.

تصویر  .4نمونهای از سفالهای لولهدار یافته از قره تپه ،سال .1386
مأخذ  :آجورلو.1386 ،

تصویر  .5نمونههایی از ابزارهای سنگی یافته از اهرنجان تپه ،سال .1386
مأخذ  :آجورلو.1386 ،

(& Campbell & Green,1995; Talai,1999; Özdoğan
.)Başgelen, 2007; Matthews, 2007; Simmons, 2010
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نتيجهگيري

تا به امروز هيچگونه شواهد باستان شناختي دال بر توالي فرهنگي -اجتماعي دوران نوسنگي بيسفال در حوزه درياچه اروميه شناسايي و گزارش
نشده است .به نظر میرسد به سبب شرايط اقليمي سرد و خشك منطقه تا ميانه هزاره هفتم ق .م .كه در همين دوران البته درياچه اروميه در
رژيم پاليا به سر میبرد ،میتوان نتيجه گرفت كه سکونتگاههای دوران نوسنگي بيسفال در اين منطقه حتي در بررسیهای صحرايي آتي
نيز پيدا نشود .اين يكي از داليل اصلي است كه چرا تاكنون صرف ًا درباره نوسنگي با سفال منطقه میتوان بحث كرد .اما چرا نبايد انتظار كشف
استقرارهاي قدیمیتر را داشته باشيم؟
آذربايجان در حاشيه هالل خضيب قرار دارد؛ و در نتيجه ،زیستگاههای طبيعي انواع گياهان و حيوانات مستعد اهلي شدن را نداشته است؛ بنابراين،
به نظر میرسد فرايند نوسنگيشدن هم در اين منطقه به همين سبب حادث نشده است؛ حال فرضيه اصلي اين است كه سکونتگاههای نوسنگي
قديم با سفال حوزه درياچه اروميه ،براي مثال اهرنجانتپه و قرهتپه ،برآيند تأثيرات روستاهاي اوليه در حال توسعه در زاگرس شمالي -مركزي بوده
است؛ يعني مهاجراني در اواخر دوره قديم نوسنگي با سفال آمده و در اراضي غرب درياچه مسكون شدهاند؛ با اين حال همين فرضيه مهاجرت،
باستانشناسان را با يك سؤال جديد و مهم مواجه میکند  :عامل و دليل اصلي جذب و جلب مهاجران زاگرس شمالي -مركزي به سكونت در
حوزه درياچه اروميه چه بوده است؟
جواب محتمل اين است كه با تغيير تدريجي اقليم منطقه از شرايط سرد و خشك به باراني و معتدل در حدود  7000تا  6500ق .م .شماري از
مردمان دوره نوسنگي قديم با سفال از زاگرس به اينجا در جستجوي اراضي حاصلخيز و مرتعی مهاجرت کردهاند .همچنین منابع سنگ ابسيدين
منطقه كه در اراضي آتشفشاني غير فعال غرب درياچه اروميه تا حدود درياچه وان وجود دارد ،از دیگر عوامل جلب و جذب ايشان بوده است .البته،
هر دو اين فرضيات هم قابليت بررسي و سنجش دارد .از نظر نگارنده ،سنجش اين ایدهها نيازمند کاوشها و پژوهشهای صحرايي جديد است.
وانگهي اهرنجانتپه و قرهتپه براي مطالعه دوره نوسنگي قديم با سفال حوزه درياچه اروميه براساس مدل انتشارگرایی از يك منشأ زاگرسي
بسيار اهميت دارد؛ كما اينكه هر دو محوطه آثار و شواهدي از دوره نوسنگي قديم با سفال منطقه در ميانه هزاره هفتم ق .م .عرضه میکند.
همچنين حاجي فیروز نمونه ديگري است براي تأكيد بر يك راهبرد انتشارگرا براي تفسير فرايند نوسنگيشدن منطقه درياچه اروميه؛ و اينكه
چگونه میتوان فرايند توسعه روستانشینی عصر نوسنگي در شمال غربي فالت ايران را توضيح داد .منشأ دقيق سنت اهرنجان -قرهتپه در زاگرس
شمالي -مركزي هنوز نامعلوم است و سؤال اصلي درباره آن نه خاستگاه محلي و درونزا بلكه منشأ مهاجرت است .همانطور كه پيشتر استدالل
شد ،مدارك باستانشناختي كافي وجود دارد تا از اين ايده حمايت كند كه غرب درياچه اروميه تحتتأثير تحوالت دوره نوسنگي قديم و جديد
زاگرس شمالي -مركزي بوده است .مواد فرهنگي يافته از حاجیفیروز در مقايسه با حسوناي  IAو حاكمي اوسه بهترين مثال براي منشأ زاگرس
شمالي آن است .سنت اهرنجان -قرهتپه بدين وسيله شواهد باستانشناختي بيشتري براي تعيين و تأييد دقيق منشأ آن میطلبد.
پژوهشهای آتي و انتشار نتايج اين تحقيقات باعث میشود كه تعامالت فرهنگي -اجتماعي ميان دشتهای پيرامون درياچه اروميه و بلندیهای
كوهستاني زاگرس شمالي -مركزي در دوره نوسنگي قديم بهتر درك شود.
پینوشت

 .1هرچند هنوز در ايران ،حلف را يك فرهنگ عصر مس -سنگي بینالنهرینی معرفي میکنند (طاليي )1390 ،اما نتايج کاوشهای اخير به تحقيق ،آن را يك سنت نوسنگي جديد جنوب
مرکزي آناتولي معرفي میکند كه به ویژه سنتهای تدفين آن با چاتال هؤيؤك بسيار قابل مقايسه و تأمل است (در اين باره ركCampbell & Green, 1995; Carter, Campbell & .
.)Gauld, 2003; Campbell, 2007

 .2امروزه دوران نوسنگي قديم بر مبناي تحوالت فرهنگي و اقتصادي مانند فرايند اهليكردن گياهان و حيوانات ،فالحت و دامداري ،معماري و سفالگري و البته بر مبناي یافتههای باستانشناختي
اخير در فلسطين ،فرات عليا و آناتولي مركزي به چهار دوره نوسنگي آغازين ،نوسنگي بيسفال الف و ب و نوسنگي با سفال قديم تقسيم و طبقهبندي میشود كه اين تحوالت بازه زماني حدود
 10500ق .م .تا  6500ق.م .را دربرميگيرد (در اين باره رك.)Simmons, 2010 .
« .3بهمن كارگر» بر خالف راينهارد برنبك ( )Bernbeck, 1994و ملك شهميرزادي ( )1378كاربرد سفالینههای موسوم به سيني پوستكني را نه پوستكندن غالت ،بلكه نوعي ظرف تصفيه
شراب (دوردو) معرفی میکند.
 .4پژوهشهای صحرايي اخير در دشت زنجان ،تپه خالصه را به عنوان يكي از استقرارهاي حاجیفیروزي در نزديكي شهر ابهر معرفي كرده است (با تشكر از آقاي طالیی) .بنابراين به نظر میرسد
كه شرق درياچه اروميه نيازمند بررسیهای ميداني بيشتري است و احتمال دارد فرهنگ حاجیفیروز به طرف دشت زنجان ،نه از طريق آذربايجان بلكه كردستان توسعه يافته است.
 .5هيئت مؤسسه باستانشناسي آلمان در استان آذربايجان شرقي در سال  1370ه .ش .هيچ محوطه و اثر باستاني قدیمیتر از دوره مس -سنگي قديم را در دشتهای جنوب تبريز ،مرند و گردنه
شبلي به طرف جاده اصلي تهران شناسايي و گزارش نكرده است ( .)Kroll & Kleiss, 1992كما اينكه در گزارشهای باستان شناختي هیئتهای اكتشافي ايراني در اين نواحي نيز درباره عصر
نوسنگي اطالعاتي مشاهده نمیشود.
 .6سفال دست ساز حسوناي آغازين همانند سفالینههای سنت اهرنجان -قرهتپه آميزه كاه داشته و در حرارت كم پخته شده است؛ اما همانطور كه «فيليپ اسميت» گزارش كرده ،سفالینههای
اوليه و ابتدايي گنج دره  Dنوعي گل سوزانده شده است که شاید در آفتاب خشك شده باشد و تقارن و نظم شكلي قابل توجهي ندارد (  .)Smith, 1978 & 1990اما سفال دوره فرهنگي شكريان
در تل شكراالحيمر نه تنها آميزه معدني بازالت و كربنيت دارد بلكه شکلها نيز ساده و فاقد تزيينات است )(Nishiaki & Le Mière, 2004 & 2005
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