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 چکیده
 تپه درشناسی  باستان های پژوهش. دارد قرار تهران کیلومتری 25فاصله  در و آباد میمنت روستای در مجاورت آباد میمنت تپه

 صورت گرفت.این محوطه  دو برجستگی اصلی شمالی و جنوبی در هر نگاری الیه هدف اهلل یوسفی با روح سرپرستی به آباد میمنت

 در نگاری کاوش الیه. است شده جدید شناسایی سنگی مسفرهنگی  نگاری، یک دوره الیه براساس آباد میمنت تپه در مجموع در

سنگی  مس عصر مورد در ویژه به و فرهنگی های دوره جدید از اطالعات تا شد منجر آن گاهنگاری جدول ارائه و آباد میمنت تپه

سنگی جدید دارای دو فرهنگ با  مس عصر دانیم می که طور همان. گردد آشکار تپه این در (IV1و سیلک  III6,7سیلک ) جدید

این گزارش با درنظرگرفتن دو برجستگی تداوم داشته است.  ایران فالتشمال مرکز در سرتاسر  های سفالی متفاوت است که سبک

اند، به ارائۀ گزارش کارگاه  اوتی مسکون بودههای زمانی متف شناختی در امتداد هم و در طی دوره مجزا از هم که از نظر توالی گاه

 مطالعه در محوطه را ارائه نماید. تری از فرایند تحوالت قابل های سفالی پرداخته تا بتواند تصویر مناسب و تکیه بر داده شمالی

این محوطه با های نزدیکی میان مراحل استقراری  گر شباهت شناسی محوطه نشان های باستان شناختی یافته مطالعۀ گونه

 های پست و بلند ایران های مشابه در سرزمین و سایر محوطه از دشت قزوین تا کاشان ایران شدۀ مرکز فالت های شناختۀ فرهنگ

در این  اواخر هزاره چهارم ق.م.های  بندی سفال در این مقاله به توصیف و طبقهدر نیمۀ هزارۀ چهارم ق.م. و اواخر آن است. 

های مختلف مقایسه  های مشابه دیگر مناطق از جنبه دست آمده و با سایر سفال اهد شد که در خالل کاوش بهمحوطه پرداخته خو

 خواهند شد.

 

 .IV1سنگی جدید، سیلک  مس آباد، میمنت ،مرکز فالت ایرانشمال : یکلیدهای واژه
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 مقدمه. 1

های ساکن منطقه در  هستند که بر فرهنگ ییها مشخصهمرکز فالت ایران در  محیطی یستزهای  دشواری

ریخی را در درون تا از های پیش قالبی، خمیرۀ فرهنگ مثابه بهو  نمودهایجاد  یراتیتأثهای متمادی  طول هزاره

 خاور در خصوص به تغییرات شگرفی. ق.م سوم هزاره تا چهارم بازه زمانی هزاره . درخود شکل داده است

مرکز اریخیِ ت از ی فرهنگی جوامع پیش ی توسعه آخرین مرحلهزمانی،  به لحاظِ .رسید ظهور منصه به نزدیک

های تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین و  ی سفالینه با مشخصه آغاز نگارشی  از دوره تا پیش فالت ایران

به  شناسی ایران شود که در ادبیاتِ سنتی باستان ی شمالیِ کویرِ مرکزی شناخته می سیلک در حاشیه

(. پایان این دوره در مرکز فالت و ورود Ghirshman, 1933: 235)معروف هستند « III6,7سیلک »های  سفال

 (.20: 1389)یوسفی زشک، شوند  و آغازِ ایالمی شناخته می اُروکبا عناوینِ  آغاز نگارشی  به دوره

های منتشرشده  براساس نتایج رادیوکربن ایرانفالت  مرکز سنگی جدید در شمال مس زمانی، عصر به لحاظ

گذاری  ق.م. تاریخ 3400تا  3700بین  در تاریخی از تپه قبرستان، قلی درویش، سیلک جنوبی، اریسمان

شده اخیر در تپه سیلک جنوبی حاکی از تاریخ  . تحقیقات انجام(Fazeli Nashli et al. 2013: 107)شود  می

سنگی جدید است که نشان از پایان دوره  ق.م. برای دوره مس 3510تا  3760ق.م. و  3490تا  3710

سنگی جدید در تپه قبرستان در تاریخ  (. دوره مسNokandeh 2010) داردق.م.  3500سنگی جدید در  مس

( در III6-7سیلک سنگی جدید ) های رادیوکربن از دوره مس ت. جدیدترین تاریخق.م. متروک شده اس 3550

 (.153: 1390نشلی و دیگران  )فاضلیگردد  می ق.م. بر 3550تپه سگزآباد به قبل از 

های تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین، سیلک در حاشیه  سنگی جدید، سفالینه شاخصه دوره مس

های شاخص این دوره از نوع  معروف هستند. سفال III6,7 های سیلک به سفال شمالی کویر مرکزی است که

های عمیق  ها، کاسه ها، شامل: فنجان های این سفال نخودی و کِرِم بسیار ظریف و منقوش و ساده هستند. فرم

این دوره های  برگشته به بیرون است. سفال دار با دیواره محدب و ظروف با لبه های تخت و انواع پایه با کف

رنگ قرار دارند. ماده  تا کِرِم کم به زردها در طیف نخودی متمایل  دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و رنگ آن

خوبی ورز داده شده است. طی این  ها ترکیبی از مواد غیرآلی، مانند شن نرم است و گِل آن به افزوده این سفال

رسد. تنوع نقوش شامل  ها به اوج خود می ن سفالای در قالب سنت و سبک ساخت ای گونی منطقه مرحله هم

سنگی جدید در  . پایان دوره مس(Fazeli et al. 2013: 116)ترکیبی از نقوش گیاهی، حیوانی و هندسی است 

ساز  های خشن چرخ و فراوانی سفال III6,7 های کالسیک دوره سیلک مرکز فالت، ناپدیدشدن سفال

واریخته،  های لبه های جدید در قالب سفال سیاه است. ظهور این سفال-خاکستریهای  رنگ و سفال نخودی

-16های  های شوش آکروپل الیه با مجموعه سفال یسهمقا قابلهای نخودی با تزئینات کَنده  ها و سفال سینی

14bیحیی الیه  ، تپهIVc سیلک ،IV2  در ایران هستند(La Brun 1971; Ghirshman 1939; Lamberg-

Karlovsky 1970)ای از ادامه  اند و ضرورتاً نشانه های آغازایالمی بر روی خاک بکر شکل گرفته . اکثر محوطه

های دوره  که سفال های دشت قزوین درحالیسنگی جدید را در خود ندارند. در محوطه های دوره مس سنت

 مشاهده است.ها قابل های کوراارس در تمامی الیه شوند جایگزینی سفال قبل ناپدید می

 نگاری در محوطه براساس کاوش الیه سنگی جدید دوره مس بررسی و مطالعه سفال ،هدف این مقاله

آمده از کاوش این محوطه اشاره  دست های سفالی به ای نمونه های منطقه است که در آن به ویژگی آباد میمنت
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های نزدیکی  گر شباهت آباد، نشان ی میمنت شناسی محوطه های باستان شناختی یافته سبک  مطالعه شود. می

از دشت قزوین تا  مرکز فالت ایرانی  شده های شناخته است که بین مراحل استقراری مختلف آن با فرهنگ

توجهی در  والی منظم و قابلکه ت جایی و اواخر آن وجود دارد. از آن .ی چهارم ق.م ی دوم هزاره کاشان در نیمه

ی زمانی را  بر این دوره تری از فرایند تحوالت حاکم یقی دق های فرهنگی آن وجود دارد، مطالعه تداوم الیه

 با آباد میمنت ی محوطه از آمده دست به های داده مقایسه بر مبتنی مقاله این در پژوهش سازد. پذیر می امکان

 ) جنوبی سیلک ،(1389 مجیدزاده) ازبکی ،(Fazeli et al. 2013; Majidzadeh 1976) قبرستان های تپه

Ghirshman 1939; Nokandeh 2010 ) گودین تپه  و(Gopnik & Rothman 2011) باشد می. 
 

 یمکر رباطآباد  . محوطه میمنت2
 

 موقعیت جغرافیایی. 1-2

35و در موقعیت  یمکر رباطآباد در شهرستان  محوطه میمنت
0
عرض  805'51010"طول شمالی و "484'29

متری جنوب روستای  500ی حدود  غربی شهر تهران و در فاصله کیلومتری جنوب 25شرقی، در فاصله حدود 

متری  100آباد، در  متری شمال محوطه، دبستان روستای میمنت 500در (. 1)نقشه آباد واقع شده است  میمنت

ی شرقی و غربی آن نیز زمین کشاورزی واقع  قرار دارند و در جبهه های صنعتی و گاوداری جنوبی آن کارگاه

ی  متری شرق محوطه، رودخانه 300رَوی کرده است. در فاصله  ی عرصه محوطه پیش شده که تا دامنه

غربی آن  کیلومتری شمال 5/1یکی از انشعابات اصلی رود کرج جریان دارد. در فاصله حدود  چای(،  )شاهشادچای 

یک معدن قدیمی مس متروکه است. این  واقع شده که دارای معدن منگنز در حال استخراج و  کوهسیاه

پس از آن حسن باقری در سال (. 210: 1380)فاضلی نشلی شناسایی شد  بار توسط حسن فاضلی محوطه نخستین

ین محوطه گذاری ا بیگی به تعیین حریم و نشانه سجاد علی 1385محوطه را بررسی نمود و در سال  1380

سنگی جدید و قرون میانی  آباد را از دوران مس های محوطه، میمنت پرداخت و بر اساس مطالعه مجموعه سفال

. محمدرضا نعمتی و فرشید مصدقی هم در همایش (1385 بیگی )علیاست ی اسالمی معرفی کرده  دوره

ان آغاز عصر مفرغ معرفی کردند. این ای از دور شناسی عصر مفرغ ایران این محوطه را به عنوان محوطه باستان

در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. بررسی روشمند محوطه  3107به شماره  25/12/1379محوطه در تاریخ 

ماه عملیات میدانی و مطالعاتی توسط قاسم رحیمی  در دو مرحله زمانی، طی حدود شش 1389در تیرماه 

نگاری این محوطه به سرپرستی نگارنده در مردادماه  ش الیهچنین کاو ؛ هم(10؛ 1389زشک  )یوسفیانجام شد 

 صورت پذیرفت. 1389
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 (203: 1389زشک  : نقشه ارتفاع رقومی محوطه میمنت آباد )یوسفی1نقشه 

 

 کاوش. روش 2-2

آباد که از دو برجستگی نسبتاً کم ارتفاع و البته کم  ی باستانی میمنت های میدانی در محوطه فصل اول فعالیت

، با ایجاد دو کارگاه 1391تر جنوبی و جدیدتر شمالی تشکیل شده، در شهریور و مهرماه  وسعت قدیمی

. نتایج حاصل از این (1)تصویر نگاری به انجام رسید  منظور الیه هها و تنها ب یک از برجستگی وی هرجداگانه بر ر

که شامل دو مرحله معماری و  ی استقراری مختلف شد منجر به شناسائی شواهدی از چهار مرحلهکاوش 

و  IIIو  II، قبرستان III6ای مانند سیلک  های فرهنگی شناسایی شده با دوره یسهمقا قابلهای  گذاری نهشته

بود. در طرف  III7ی سیلک  های استقراری دوره و دورریزها و نهشته V-VIIو ازبکی  IVبخشی از قبرستان 

های کارگاه شمالی نیز حاکی از تداوم استقرار بین دو برجستگی شمالی و جنوبی بود که شامل  یافته  مقابل،

هستند.  VIIIو  VIIو ازبکی  IV6-1و قبرستان  III7های سیلک  با دوره یسهمقا قابلی استقراری  سه مرحله

اهد معماری قابل توجهی نیز همراه است. این ی متأخرتر در برجستگی شمالی، با شو ضمن اینکه مرحله

شناختی در امتداد هم و در طی  گزارش با در نظر گرفتن دو برجستگی مجزا از هم که از نظر توالی گاه

در  1ی  شماره ی گزارش کارگاه اند، از قدیم به جدید و با اولویت ارائه های زمانی متفاوتی مسکون بوده دوره

تری از فرایند تحوالت  های سفالی نگاشته شده است تا بتواند تصویر مناسب ر دادهو تکیه ب شمالی برجستگی

 مطالعه در محوطه را ارائه نماید. قابل
 

 شمالی، برجستگی 1کارگاه شمارۀ . 3-2

های فرهنگی مختلف، به منظور اطمینان از تداوم  متر الیه 3متر با دارابودن  3×3به ابعاد  2کارگاه شمارۀ 

مرحلۀ استقراری و سه نیم متری مورد کاوش قرار گرفته و مجموعاً شواهدی از  و های خاک بکر تا عمق سه الیه

 .(1و جدول  3و  2)تصویر لوکوس از آن به دست آمده است  27
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در  1ها )کارگاه  ها و کارگاه : موقعیت برجستگی1تصویر  بر روی برجستگی شمالی 1: کارگاه شماره 2تصویر 

در برجستگی جنوبی(،  2برجستگی شمالی و کارگاه 

 (.1389زشک  )یوسفی
 

 
 1شمارۀ  استقراری کارگاه: مجموع مراحل 3تصویر 

 

 آباد های میمنت بندی الیه دوره بندی و : طبقه1جدول 

 دوره نوع نهشته/ساختار نوع لوکوس شماره لوکوس نگاری فاز الیه ردیف

 ............ خاک سطحی هشتهن 101 ... 1

2 IV 102 دیوار خشتی ساختار ........ 

3 IV 103 سنگی جدید مس سکوی خشتی ساختار 

4 IV 104 سنگی جدید مس آتشدان ساختار 

5 IV 105 سنگی جدید مس خاکسترپرشدگی /  نهشته 

6 IV 106 سنگی جدید مس پرشدگی/آوار متراکم نهشته 

7 IV 107 سنگی جدید مس پرشدگی/آوار متراکم نهشته 

8 IV 108 سنگی جدید مس پرشدگی/آوار نهشته 

9 IV 109 سنگی جدید مس کف گِلی ساختار 

10 IV 110 سنگی جدید مس کف آتشدان ساختار 

11 IV 111 سنگی جدید مس کف گِلی ساختار 

12 IV 112 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری نهشته 

13 IV 113 سنگی جدید مس کف نهشته 

14 IV 117 سنگی جدید مس کف سازی ساختار 
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15 IV 118 سنگی جدید مس کف ساز ی ساختار 

16 IV 119 سنگی جدید مس اندود گِلی دیوار ساختار 

17 IV 120 سنگی جدید مس اندود گِلی دیوار ساختار 

18 IIIb 114 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری نهشته 

19 IIIb 115 سنگی جدید مس گودال زباله ساختار 

20 IIIb 116 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری ساختار 

21 IIIb 121 سنگی جدید مس کف استقراری نهشته 

22 IIIa 122 سنگی جدید مس آتشدان ساختار 

23 IIIa 123 سنگی جدید مس گودال زباله نهشته 

24 IIIa 124 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری نهشته 

25 IIIa 125 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری نهشته 

26 IIIa 126 سنگی جدید مس پرشدگی استقراری نهشته 

 .............. خاک بکر نهشته 127 … 27

 نگارندگانمنبع: 

 

 آباد . مراحل استقراری کارگاه شمالی محوطه میمنت3
 

 IIIa (Phase)مرحلة استقراری . 1-3

و  1های موجود اولین مرحلۀ استقراری کارگاه شمارۀ  این مرحله از استقرار در محوطه که با توجه به یافته

های  شده در برجستگی شمالی محوطه در فصل اول کاوش ترین مرحلۀ استقراری شناسایی قدیمی

روی خاک بکر قرار گرفته است و متشکل   بر باشد، مستقیماً کریم می رباط آباد میمنتشناختی محوطۀ  باستان

های معماری و با در نظر گرفتن توالی  باشد. با توجه به عدم وجود آثار سازه از چهار لوکوس مجزا می

رسد که محل کارگاه شمارۀ  نظر می پی در این مرحلۀ استقراری چنین به در های پی الیه گذاری به شکل نهشته

های این فاز شامل سفال، استخوان  یافته .رار، قسمتی از یک فضای باز بوده استدر این مرحله از استق 1

سنگ ساب، مهره و حیوانی، جوش کوره، مهرۀ گِلی، شئ با کاربری نامعلوم، ابزار سنگی، قطعه سنگ گچ، قیر، 

 است. 14نمونه کربن 

سفالی مختلف است که گروه اول مربوط ۀ استقراری متشکل از حداقل سه گونۀ های سفالی این مرحل یافته

است که البته با توجه به کاهش ابعاد  (Simple Red Wares) های قرمز ساده توجهِ گونۀ سفال به تداوم قابل

های  شوند. گروه دیگر سفال ای روبرو می مالحظه نظر آماری با کاهش قابلکاوش در این مرحله از وردفضای م

هستند که  (Carinated Plain Buff Wares) رنگ ساده نخودی دار زاویهرایج در این مرحله ظروف سفالیِ 

های  انواع با کفدار و منحنی و نیز  انواع زاویهها  تقریباً استاندارد بوده و در میان آنهای  هایی با اندازه کاسه

رایج در این مرحله، گونۀ منقوشی است که از های  توان یافت. گروه دیگری از سفال می دار را نیز تخت یا پایه

 شود. یاد می (Standard Black on Buff Wares) آن با عنوان سفال استاندارد منقوش سیاه روی نخودی
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 IIIb (Phase)مرحلة استقراری . 3-2

مشابه مرحلۀ استقراری پیشین داشته و متشکل از  شرایطی کامالً 1استقراری در کارگاه شمارۀ این مرحلۀ 

یک آن از مرحلۀ قبلی کفی نسبتاً های استقراری و فاقد معماری است که تنها دلیل تفک هایی از نوع نهشته الیه

قطعات بزرگتری از سفال که اغلب  است که با توجه به تراکم و تمرکز ردر فضای باز استقرا کوبیده شده، ظاهراً

اند، تقویت شده و از مرحلۀ  ای داشته و بر روی بافت نسبتاً متراکمی نهشته شده های تیز و تازه شکستگی

های سفالی این مرحلۀ استقراری نیز همچون مرحلۀ قبل متشکل از  یافته است. استقراری پیشین جدا شده

 های استانداردِ با نقش سیاه بر روی زمینۀ نخودی سفال ،(Simple Red Wares) های قرمز ساده انواع سفال

(Standard Black on Buff Wares) نخودی رنگ ساده  دار زاویه های و سفال(CPB)  هستند که بدون

 یابند. توجهی تداوم می تغییرات قابل
 

 IV (Phase)مرحلة استقراری . 3-3

روک و آغاز شهرنشینی باشد که مربوط به دوره اُ آباد می میمنتاین فاز آخرین فاز بر روی تپه شمالیِ محوطه 

شود.  تر جدا می لی از فاز استقراری پایینبوده است. این فاز متشکل از یک فضای معماری بوده که با کفی گِ

دهد.  معماری این فاز بسیار مهم است، چرا که تا حدود زیادی از نوع تکنیک ساخت بنا در این دوره خبر می

کند. این  باشد که تا دو دیواره شمالی و جنوبی ترانشه امتداد پیدا می ی از نکات مهم در آن دیواری مییک

غربی قرار دارد و فضای کارگاه کاوش را به دو قسمت  جنوب-شرقی دیوار خشتی عریض در راستای شمال

ه فضای باز بیرون دیوار بوده تر در غرب کارگاه قرار گرفته و متعلق ب کند که قسمت بزرگ نامساوی تقسیم می

ای با یک اجاق نسبتاً بزرگ است که به شکل سکوئی مستطیل  تر شرقی فضای سرپوشیده و قسمت کوچک

باشد. طول این  همراه شاموت کاه می است. این دیوار از جنس خشت و به شکل درون دیوار کار گذاشته شده

متر است. تکنیک  سانتی 3ها  بوده و فاصله بین خشت متر سانتی 11متر و عرض آن  سانتی 532دیواره خشتی 

صورت خوابیده و دو ردیف خشت در کنار هم  ساخت این دیوار خشتی از دو ردیف خشت در میانه دیوار به

طیل شکل هستند. هرچند مستها  های خوابیده تشکیل شده است. خشت صورت ایستاده در دو طرف خشت به

بنا مسجّل است ولی از کاربری بنا به دلیل محدود بودن فضای کاوش وجود یک آتشدان در قسمت داخلی 

توان گفت که  شود می توان حرفی زد. با توجه به اندودهایی که به صورت مکرر در روی آتشدان دیده می نمی

های این فاز شامل قطعات فراوان سفال، استخوان  در چند دوره مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. یافته

، شیء برنزی، قیر، و شیء با کاربری 14فک حیوانی، ابزار سنگی، مهره سنگی، جوش کوره، نمونه کربن  و

 های قرمز ساده های سفالی این مرحلۀ استقراری حکایت از آن دارد که تولید سفال یافتهنامعلوم است. 

(Simple Red Wares) نخودی های با نقش سیاه بر روی زمینۀ کامالً متوقف شده و سفال (Standard Black 

on Buff Wares) یابند. تولید  بلند منقوش تداوم می نیز تنها با برخی از اشکال خاص شامل ساغرهای پایه

 (Buff Wares)های نخودی ساده  نیز ظاهراً همراه با تولید سفال (CPB) نخودی رنگ ساده دار زاویههای  سفال

 کند. ادامه پیدا می
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 یشناس . گونه4
 

 (Simple Red Waresهای قرمزِ ساده ) ی سفال گونه. 1-4

واسطۀ رنگ قرمز و گاهاً قرمز دودزدۀ ساده و بدون تزئین، خشونت  این گونۀ سفالی بسیار منسجم که به

ردی ناشی از افزودۀ ترکیبی گیاهی و کانی و گاه فقط گیاهی فراوان، تُ ویژه در سطح خارجی، مادۀ ظاهری به

ساز بودنش  فرد و دست به شناسی منحصر فرج بسیار و البته نحوۀ پخت، شکل و ورزدیدگی ناکافی و خلل

شود. اشکال  درصد کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل می 9حدود  ،(4)تصویر سادگی قابل تشخیص است  به

دار با کف  عمیق ساده و ظروف شکم های نسبتاً ها و الوک آمده از این نوع سفال اغلب شامل کاسه دست به

ها نیز در میان  شکل و برخی اشکال لبه های شاخی هایی، نظیر برخی اشکال منفرد، دسته تخت است. ویژگی

هایی با  با این گونۀ سفالی، دیگچه یسهمقا قابلهای منتشرشدۀ  ترین نمونه شود. قدیمی ها مشاهده می آن

)تصویر های قبرستان و ازبکی هستند  های میدانی مجیدزاده در محوطه شکل، حاصل از فعالیت های شاخی دسته

های  را مابین دوره ، که آن8-7های  الیه IIIها را به دورۀ استقراری قبرستان  که وی در هر دو مورد آن (5

داند نسبت داده است  معرفی کرده و معرف فرهنگ مستقلی در دو محوطۀ یادشده می III6و  III5 سیلک 

(Majidzadeh 1976: 284 اگرچه مطابق هر دو گزارش ایشان این نوع ظروف سفال 45: 1389مجیدزاده ؛ .)

یک سفال  ای دودزده از  ( نمونهVI ازبکیاند، اما تصویر ارائه شده از نمونۀ ازبکی ) خاکستری معرفی شده

استناد گزارش مجیدزاده، سفالی های جدیدترِ این نوع از ظروف به  نمونه(. 335)همان: رنگ بوده است  نخودی

افزودۀ  نخودی، بدون تزئین و با مادۀ - عنوان یک نمونه سفال خشن، با پوشش گِلی غلیظ قرمز است که به

باشد، نسبت داده  می III4-5سیلک زمان با  را به دورۀ دوم قبرستان که هم گر آن گیاهی توصیف شده و کاوش

تا  Iآباد در مرحلۀ استقراری  ی از ابتدای استقرار در محوطۀ باستانی میمنتاست. تولید و کاربرد این گونۀ سفال

الت شدید فرهنگی، اجتماعی، که با تحوّ IIIbیعنی مرحلۀ استقراری   مرحلۀ ماقبل آخر استقرار در محوطه،

 همراه است، تداوم داشته است. مرکز فالت ایرانسیاسی و اقتصادی در کل 
 

 
 .(1389زشک،  ( )یوسفیSimple Red Waresهای قرمزِ ساده ) سفالی  : گونه4تصویر 
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 )نگارندگان( (1389زشک،  )یوسفی ،(Simple Red Waresهای قرمزِ ساده ) ی سفال ای مربوط به گونه : اشکال مقایسه5تصویر 

 

 (Carinated Plain Buff Wares) رنگ ساده نخودی دار اویهزی ظروف سفالیِ  گونه. 2-4

های  آغاز شده و در مراحل بعدی به یکی از انواع سفال III هایی که تولید آن در مرحلۀ استقراری انواع سفالاز 

 Carinated Plain Buffرنگ ساده ) نخودی دار زوایهشود، انواعی از ظروف سفالیِ  غالب هر مرحله تبدیل می

Wares) ساز بوده و جز در موارد اندکی که از پوشش گِلی برای پرداخت  هستند که همگی بدون استثنا چرخ

هستند )تصویر دهی(  )پرداخت پس از اتمام مرحلۀ شکلشده، اغلب ساده و فاقد پرداخت ثانوی  ها استفاده سطح آن

شود که پراکندگی آن تنها  درصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل می 20(. این گونۀ سفالی حدود 6

باشد. اشکال رایج در این گونۀ  می IIIbتا مرحله استقراری  IIbمنحصر به مراحل استقراریِ پس از مرحلۀ 

های تنگ ظروف با فاصلۀ اندکی در باالی این زاویه  دار است که دهانه های زاویه سفالی شامل ظروفی با بدنه

های  اند. با وجود اینکه نمونه دار بوده های پایه های تخت و نمونه از کف رسد شامل دو نوع قرار دارد و به نظر می

منقوش با اشکال مشابه این گونۀ سفالی نیز در این مرحله شناسایی شده، این گونۀ سفالی اساساً ساده و 

ای ه ای برای این گروه از سفال های سفالی سیلک، هیچ نمونه غیرمنقوش بوده است. در بین مجموعۀ یافته

های مطلوبی برای  شده در گزارش قبرستان، نمونه های معرفی شود. اما در میان سفال آباد یافت نمی میمنت

عنوان  ها به واریخته و انواعی که از آن های لبه ها در کنار سفال مقایسه با این مجموعه وجود دارد که همگی آن

 :Majidzadeh 1976)اند  نسبت داده شده IVان شود، بدون استثناء به دورۀ قبرست بُر یاد می نخ ظروف کف

های منسوب به  های مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفال در گزارش کاوش .(288

ها تعلق داشته و به سبب  متر ابتدائیِ الیه سانتی 1.25تپه مشاهده شده که به  عصر آهن و دورۀ مادِ مارال

جائی  های مضطرب و یا جابه توانسته مربوط به الیه ریختۀ اُروکی در سطح محوطه، میوا های لبه وجود کاسه

هایی که شواهدی از حضور این گونۀ  . از دیگر محوطه(182: 1389)مجیدزاده اتفاقی قطعات سفالی بوده باشد 

گذارد  را در اختیار می VI گودین هایی از دورۀ  گذارند، گودین تپۀ نهاوند است که نمونه سفالی را به نمایش می
 (.Rothman and Gopnik 2011: 82) (7)تصویر 
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(، Carinated Plain Buff Wares) رنگ ساده زورقی نخودیی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ  : گونه6شماره  تصویر

 (.1389زشک،  )یوسفی
 

 
 (، )نگارندگان(CPB) رنگ ساده زورقی نخودیی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ  ی اشکال مربوط به گونه : مقایسه7 تصویر

 

 (Buff Waresهای نخودی ساده ) مجموعة سفال. 3-4

یکی از انواع  آغاز شده و در مراحل بعدی به III هایی که تولید آن در مرحلۀ استقراری یکی دیگر از انواع سفال

 Buff)رنگ ساده  شود، انواعی از ظروف سفالیِ غیرمنقوش نخودی های غالب هر مرحله تبدیل می سفال

Wares) ساز و دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و جز در مواردی معدود  هستند که همگی بدون استثنا چرخ

افزودۀ معدنی  ای که از مادۀ ها با خمیره داغدار است. این نوع از سفال ها کامالً پرداخت شده و سطح خارجی آن

این (. 8)تصویر گیرند  بر می درصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را در 20ها استفاده شده حدود  در آن)ماسۀ نرم( 

کنند. با وجود  آباد ادامه پیدا می آغاز شده و تا پایان استقرار در میمنت III0ها از مرحلۀ استقراری  نوع سفال

های  ها انواعی کاربردی و پرمصرف بوده باشند، در بین مجموعۀ یافته رسد این نوع از سفال نظر می اینکه به

نۀ معدود رسد که چند نمو نظر می شود و به ای برای مقایسه مشاهده نمی سفالی سیلک، نمونۀ قابل مالحظه

های  در میان سفال. (Ghirshman 1938: 266-268)های اُروکی مرتبط بوده باشند  شده نیز بیشتر با سفال ارائه



 1397/237، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

ای  شود که ظرفی نسبتاً کوچک با بدنه ای بیش یافت نمی نمونه معرفی شده در گزارش قبرستان نیز تک

در . (Majidzadeh 1976: 288)بل مشاهده است آباد نیز قا های مشابه آن در میمنت دار بوده و نمونه زاویه

شده به  های نسبت داده های مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفال گزارش کاوش

متر ابتدائیِ  1.5های  به الیه CPBهای  شود که در مشابهت با نمونه تپه مشاهده می عصر آهن و دورۀ ماد مارال

توانسته مربوط به  واریختۀ اُروکی در سطح محوطه، می های لبه به سبب وجود کاسهمحوطه تعلق داشته و 

( )مجیدزاده 9)تصویر گر بوده باشد  جائی اتفاقی قطعات و شاید حتی اشتباهات کاوش های مضطرب و یا جابه الیه

1389 :180.) 
 

 
ی  ی مجموعه مجموعهی اشکال مربوط به  : مقایسه9تصویر 

 Plain Slippedسفال نخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ )

Buff Wares1389زشک،  (، )یوسفی .)                           

 Plainنخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ ): سفال 8تصویر 

Slipped Buff Wares)نگارندگان( ،). 

 

 

 (Standard Black on Buff Waresسیاه روی نخودی استاندارد ) گونة سفال. 4-4

های  ها و جام هستند و اغلب شامل انواع کاسه مرکز فالت ایرانای در  شده گونۀ شناخته SBoBهای  سفال

های  باشند. به لحاظ فنی نیز بارزترین صفت مشخصۀ سفال دار می های زاویه پایۀ منقوش با بدنه دار و بدون پایه

های منقوش با نقوش سیاه بر روی زمینۀ نخودی  آباد وجود همین سفال ن مرحلۀ استقراری در میمنتای

SBoB پذیر دارند و همین  بینی شناسی، قالبی مشخص و تا حد زیادی پیش است که از نظر تزئینات و شکل

این گونۀ سفالی کامالً  (.12)تصویر ها به عنوان یک گونۀ سفالی استاندارد شده است  گذاری آن امر نیز سبب نام

های  مایه واسطۀ، نوع و رنگ تزئینات آن که شامل تعداد زیادی از نقش از هرچیز به ساز که بیش منسجم چرخ

اند،  هندسی و جانوری است که با استفاده از رنگ سیاه بر روی زمینۀ نخودی متمایل به سبز ظروف اجرا شده

ر، پوشش گِلی غلیظ متمایل به سبز در سطح خارجی که پیش از تزئین دا های زاویه دار با بدنه اشکال پایه
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شده، ورزدیدگی کافی خمیره و ساخت و پرداخت ظریف قطعات، پخت  ظرف با شیء صافی صیقلی و براق می

درصد از کل  14افزودۀ کانی ریز در بافت خمیره، قابل شناسایی است، حدود  مطلوب و استفادۀ از مادۀ

های  ای از انواع سفال زمینه صورت تدریجی با پیش شود که پراکندگی آن به العه را شامل میمجموعۀ مورد مط

PSBoB  در مرحلۀ استقراریIII0  آغاز شده و از مرحلۀ استقراریIIIa  به بعد با سبکی استانداردشده، به

شامل انواعی از  (10)تصویر آمده از این گونۀ سفالی  دست گردد. اشکال به سفال غالب محوطه تبدیل می

دار با  دار هستند، ظروف شکم های زاویه دار و کف تخت که اغلب دارای بدنه های کوچک و بزرگ پایه کاسه

های کوتاه و بلند است. لبۀ ظروفِ این گونۀ سفالی از تنوع  بلند و جام های بسته، ساغرهای پایه دهانه

چنان  گردد. اشکال غالب، هم ت و گاهاً پخ را شامل میشونده، تخ های باریک توجهی برخوردار بوده و لبه قابل

ها و گشودگی یا بسته بودن دهانۀ ظروف، لزوماً از استاندارد  دار است که از اندازه های پایه شامل انواع کاسه

های تخت  های بزرگ با لبه کنند. از بارزترین اشکال رایج در این گونۀ سفالی انواع کاسه واحدی تبعیت نمی

را  های آن ها فرصت خوبی را برای اجرای تزئینات متنوع فراهم ساخته و نمونه که پهنای زیاد لبۀ آن هستند

شناسی این گونۀ سفالی رواج نوعی از  توان یافت. اما نکتۀ مهم در رابطه با شکل نیز می تپه حتی در گودین

آباد تنها پس از ورود به مرحلۀ  شدۀ محوطۀ میمنت بلندی است که حداقل در مجموعۀ مطالعه ساغرهای پایه

 گردند. های موسوم به اُروکی، متداول می و ظهور انواع سفال (Phase IV)استقراری چهارم 
 

 
: مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سیاه روی 11تصویر 

 (، )نگارندگان(.SBoBنخودی استاندارد )
 

سیاه تصویر روی نخودی استاندارد : گونة سفال 10تصویر 

(Standard Black on Buff Wares ،)زشک،  )یوسفی

1389) 
 

گرفته  کار های متنوع برای تزئین این گونۀ سفالی به مایه ترکیب مختلف از نقش  از صد با وجود اینکه بیش

های جانوری که اغلب شامل بزها هستند، اختصاص  مایه ها به نقش درصد آن 10شده است که چیزی کمتر از 

صورتی است که  ، ماهیت نقوش بهباشد های هندسی ساده و مرکب می مایه دارد و مابقی آن شامل انواع نقش

از هر چیز  گر در تزئین این گونۀ سفالی، بیش سازد. سفال پذیر می بینی ها را پیش شدۀ آن سازی ترکیب استاندارد

های متنوع، او را در متنوع ساختن تزئینات محدود  مایه رغم وجود نقش بند استانداردهایی است که علی پای
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د شده با نوارهای افقی پهن که با ترکیبی از خطوط عمودی و افقی موازی یا های ایجا کنند. کادربندی می

زسانان و و جانوارانی از راستۀ بامثال آن( ای و  های پروانه )مانند نقشهای مثلثی  ها یا ترکیب ها، مثلث دالبری

ش باالئی زاویۀ بدنۀ شوند و تنها بخ های سیلک( تزئین می ای از موارد شیر )مانند نمونه گاوسانان و در پاره

های  مایه کنند و نقوش جناغی روی پایۀ ظروف که در این مرحله کامالً جایگزین نقش ظروف را تزئین می

ای هستند که با  شده گردند، همگی بخشی از تزئینات قالبی و تعریف ای و خطوط موازیِ عمودی می نقطه

های پرداخت شدۀ ظروف به اجرا  کامل برروی زمینهاستفاده از الیۀ ضخیمی از رنگ سیاه و با دقت و ظرافت 

تصویر کشیده شده که همگی  سیلک به  های مشابهِ این گونۀ سفالی در گزارش آیند. تعداد زیادی از نمونه درمی

آباد  های میمنت اند و تا حدود زیادی قابل قیاس با نمونه نسبت داده شده III6-7 های سیلک  ها به دوره آن

های  . از نکات جالب توجه در این میان، وجود و حضور ظروف با لبه(Ghirshman 1938: 245-252هستند )

اند. اما نکتۀ عجیب  آباد تا گودین و سیلک با شکل و ترکیب مشابهی رایج بوده تخت است که از میمنت

واریختۀ کوتاه  بههای ل رغم معرفی کاسه های ارائه شده در گزاش قبرستان، علی جاست که در میان سفال آن

ها مشاهده  هم در بین آن SBoB، حتی یک نمونۀ قابل توجه از سفال دار زاویهروکی و انواع ظروف سبک اُ

، تولید مرکز فالت ایرانروکی به عرصۀ فرهنگی های اُ دانیم، با ورود سفال جاست که می شود. شگفت آن نمی

رو است که جای  یابد و از همین داردهای سابق تداوم میهای منقوش لزوماً متوقف نشده و با همان استان سفال

است که وجود قطعاتی در  نماید. این در حالی آور می حد تعجب این ها در گزارش تپه قبرستان، تا به خالی آن

 ازبکی نیز نشان از گسترۀ شرق تا غرب آن از دشت قزوین تا دشت تهران دارد.
 

 (Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares)ید انبوه گونة ظروف سفالی ساده و خشن تول. 5-4

، رواج ناگهانی و IVیعنی مرحله  آباد میمنتهای سفالی رایج در آخرین مرحلۀ استقراری  ویژگی بارز گونه

های  شامل سفال (Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares) تولید انبوهبا مقدمۀ ظروف ساده و خشن  بی

شهرنشینی  آغاز  همشخصۀ دور که صفت (12)تصویر  ری استبُ نخ های کف روکی و کاسهاُهای  ، سینیواریخته لبه

واریخته از انواع کم ارتفاع بوده و متفاوت از انواع  های لبه باشند. کاسه غرب ایران می النهرین و جنوب در بین

تری  های سفالی کوچک در این میان گونه. (Helwing 2013) ایالمی هستند رایج در دورۀ آغاز های واریخته لبه

توان به وجود ظروف  ها نیازمند مطالعۀ بیشتری است، که از آن جمله می نیز وجود دارند که ذکر جایگاه آن

 های بزرگ ساخته شده از خمیرۀ نخودی رنگ با مادۀ افزودۀ گیاهی اشاره نمود. دهانه و خمره دو
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واریخته و  سینی اروکی، لبه ،(Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares) سفالی ساده و خشن: گونة ظروف 12تصویر 

 ربُ نخ کف
 

 (Beveled-Rim Bowls) ها واریخته لبه. 1-5-4

روک ها به فرهنگ هزارۀ چهارمی اُ انبوه کوچکی هستند که منشاء تولید و کاربرد آن های مصرفیِ تولیدِ کاسه

میانه از شرق مدیترانه تا درۀ  گردد که تا اواخر این هزاره در بخش وسیعی از خاور باستان باز میالنهرین  در بین

رخی دیگر از . در واقع این نوع سفال در کنار ب(Potts 2009; Fazeli et al. 2013) شوند سند پراکنده می

های مرتبط  دیریتی و خصیصهگیری ساختارهای م و آغازشهرنشینی در سایۀ شکل آغاز نگارشها مانند  ویژگی

این  روند. شمار می به مرکز فالت ایراندر  .های پژوهشی اواخر هزارۀ چهارم ق.م ها جزو بارزترین مؤلفه با آن

 (15)تصویر  به قرمز و یا متمایل به کرم رنگ ای متمایل قهوه  ساز خشن با طیف رنگ خمیر های دست کاسه

شده در آنها از نوع گیاهی درشت با ناخالصی باالی شن  افزودۀ استفادهای است که مادۀ  های ساده شامل سفال

سمت  هایی که با استفاده از انگشت به بر حاصل از نحوۀ تولید، لبهبوده و سطح خارجی آنها با نمود خشن و زِ

 های ضخیم و گر در سطح داخلی نسبتاً هموارترِ آن مشهود است و دیواره بیرون پخ شده و رد دست سفال

های بلند مرتبط با تحوالت دورۀ آغاز ایالمی و  های نسبتاً استانداردی به دو شکل جام زمخت، در اندازه

قابل  ،(Helwing 2005) شود از آن یاد می †روکهای کوتاه مرتبط با آنچه که گاهاً با عنوان گسترش اُ کاسه

و  16، 14، 12های  با طیفی از اندازۀ دهانه تنها از نوع کوتاه آن آباد میمنتمشاهده هستند که انواع رایج در 

مانده از دهانۀ  واسطۀ کیفیت پائین قطعات از نظر درصد باقی ها به باشد که البته این اندازه متری می سانتی 20

روند. این نوع سفال که تاکنون  شمار نمی ای به مالحظه ساز بودنِ این ظروف، استناد آماری قابل ظرف و دست

های  انبارشده یافت شده، در کاوش شده و ظروف سالمِ ها غالباً به دو صورتِ ضایعات دورریخته محوطهدر دیگر 

که گفته شد سفال ورط همان آمده است. دست شده به ریخته صورت ضایعات دور ، تنها بهآباد میمنتفصل اول 

در و  IVو  III7b برستان، سیلکجمله تپه ق من ایرانفالت شمال مرکز سیاری در های ب محوطهدر  واریخته لبه

 گردند. پدیدار می ها دیگر محوطه و (VI3-1) های زاگرس در گودین تپه کوه

 

 

 
 

                                                      
† Uruk Expansion 
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: مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال کاسه 14تصویر 

 (، )نگارندگان(.BRBواریخته ) لبه
 

-Bevelledواریخته ) های لبه سفال کاسه : گونه13تصویر 

Rim Bowl ،)(.1389زشک،  )یوسفی 

 (String-Cut Bases) بُرها نخ کف. 2-5-4

های مصرفیِ تولید انبوه کوچکی هستند که از منشاء یکسانی با  ها، کاسه واریخته برها نیز همچون لبه نخ کف

 یابد میانه گسترش می چهارم در بخش وسیعی از خاورها تا اواخر هزارۀ  ها برخوردار بوده و کاربرد آن آن

(Fazeli 2013)م رِبه قرمز و یا متمایل به کِ ای متمایل قهوه  ساز خشن با طیف رنگ خمیر های دست . این کاسه

که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آنها غالباً از نوع  (15)تصویر  ای است شکل ساده های مخروطی رنگ شامل سفال

روی سطح  ای بر دهی هیچ پرداخت ویژه توسط با ناخالصی نسبی شن بوده و پس از اتمام فرایند شکلگیاهی م

 های ترین مشخصه باشد. از مهم سادگی قابل تشخیص می روی ظروف به  خارجی آنها اعمال نشده و رد چرخ بر

نخ از روی چرخ  هایِ تختی است که با استفاده از یک رشته کف شکل شامل ظاهری این ظروف مخروطی

ها مشهود  که رد این برش تقریباً بدون استثناء در کفِ همۀ این کاسه جایی اند و از آن گری جدا شده سفال

های دوران میانی هزاره چهارم  ای در میان گونه این سفال پیشینه اند. ر معروف شدهبُ نخ های کف است، به کاسه

شود  بُر تبدیل می نخ دارد که بعدها در پایان همین هزاره به کف های مخروطی با کف چاقوبُر ق.م. به نام فنجان

(Wright 2013.) ها و  تر از بدنۀ آن های گرد شده و گاهاً ضخیم های بارزِ این نوع ظروف لبه از دیگر مشخصه

  بر صورت نوارهای افقی تکرار شونده روی بدنۀ ظرف است که به گر بر فرورفتگیِ حاصل از فشار انگشتانِ سفال

شده از این نوع ظروف در  دهند. قطعات شناسایی روی ظرف مشهود بوده و حالتی مواج به بدنۀ ظرف می

، 14، 12های  ، از نظر اندازۀ دهانۀ ظروف، بدون احتساب برخی استثناها عموماً در طیفی از گروهآباد میمنت

رسد که البته با  نظر می توجهی به قابلمتری قرار دارند که در نوع خود استاندارد  سانتی 24و  22، 18، 16

ها  آن ها نسبت به یک دهانۀ کامل، استناد آماری به ماندۀ آن توجه به کیفیت پائین قطعات از لحاظ درصد باقی

تپه سنگی جدید  های متعلق به دوره مس در الیه مرکز فالت ایراناین سفال در  باشد. پذیر نمی چندان توجیه

 .(16)تصویر  استدست آمده  نیز بهگودین تپه در زاگرس مرکزی و همچنین در قبرستان 
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: مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال کاسه کف 16تصویر 

 (، )نگارندگان(.SCBبّر ) نخ
 

 String-Cut) بُر های کف نخ گونة سفال کاسه: 15تصویر 

Bases،)(.1389زشک،  )یوسفی 

 (Uruk Trays) روکیاُهای  سینی. 3-5-4

هستند که سطح گِلی  های سادۀ شده از ورقه شکلی ساخته ساز و بادامی ارتفاعِ دست ها، ظروف کم این سینی

این  ها نشان از روش ساخت ساده و انبوه چنین ظروفی بر روی زمین دارد. های تاخوردۀ آن ناهموار کف و لبه

شامل  (17)تصویر  ای متمایل به قرمز و یا متمایل به کرم رنگ ها با طیف رنگ خمیرۀ قهوه دسته از سفال

ها از نوع گیاهی درشت با ناخالصی باالی شن  های ظروفی هستند که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آن سفال

های  نها همراه است. کف این سینیتولید آۀ ها با نمود خشن و زبر حاصل از نحو بوده و سطح خارجی آن

منظور  شواهدی از سطح ناهمواری را که ظرف به، سفالی به واسطۀ تماس با زمین خاکی در خالل تولید

که  آباد میمنتای از این نوع ظروف در  گرفته را همراه دارد. ظهور مجموعه روی آن قرار می  دهی بر شکل

شوند، کامالً دفعتی و  ست آمده از فصل اول کاوش را شامل مید های به درصد از کل سفال 9مجموعاً حدود 

ها در  های مشابهِ این مجموعه از سفال نمونه دور از هر فرایند تدریجی و آرامی است. بدون سابقۀ قبلی و به

اند و تا  نسبت داده شده IVو  III7b های سیلک ها به دوره تصویر کشیده شده که همگی آن سیلک به  گزارش

های  همچنین نمونه .(Ghirshman 1938: 245-252)هستند  آباد میمنتهای  حدود زیادی قابل قیاس با نمونه

 بدست آمده استهای دوره تپه قبرستان و گودین تپه زاگرس مرکزی نیز  مشابه دیگری از مجموعه سفال
 .(18)تصویر 
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های  : مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سینی18تصویر 

 (، )نگارندگان(.Uruk Traysاُروکی )
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 برآیند. 5

های حاکم بر فضای منطقه  های اجتماعی و شناسایی و مطالعۀ مؤلفه طبیعی است که موضوع توسعۀ پیچیدگی

مرکز فالت روک در جدید در شرایطی که مبحث فرایند گسترش اُ سنگی مسو محوطه در مقطع زمانی عصر 

تواند بدون  زا بودن این تحوالت در اوج توجهات داخلی و خارجی قرار دارد، نمی زا یا برون و موضوع درون ایران

های دارای شواهد مدیریتی وابسته  از گسترش و توسعۀ محوطه در نظر گرفتن بسترهای مراحل فرهنگی پیش

گرفته بر  که مطالعات صورت . چناندمطالعه قرار گیرغرب ایران مورد النهرین و جنوب نروک در بیبه فرهنگ اُ

کریم نیز حکایت از وجود شواهدی  رباط آباد میمنتشناسی محوطۀ  های باستان های فصل اول کاوش روی یافته

های اجتماعی در کنار ظهور ناگهانی  از فرایندی درونی، آرام و در عین حال مداوم در زمینۀ افزایش پیچیدگی

های  شناختی یافته مطالعۀ گونه رد را دارد.ریت اداری و تجارت دوربُابزارها و مدارک مرتبط با مدی

های  های نزدیکی است که بین مراحل استقراری مختلف آن با فرهنگ شناسی محوطه نشانگر شباهت باستان

 و اواخر آن وجود دارد. .از دشت قزوین تا کاشان در نیمۀ هزارۀ چهارم ق.م مرکز فالت ایرانشدۀ  شناخته

بر اساس ( ، برجستگی شمالی، کارگاه شمارۀ یکآباد میمنت)آمده از این محوطه  دست شناختی به باستان شواهد

 III7توجه در بین دو دورۀ سیلک  یک تداوم فرهنگی قابل دهنده شناسی سنت سفالی نشان نگاری و سبک الیه

 افتد، ناگهان پدیدار می اتفاق IV1 باشد. اگر چه بسیاری از تغییرات سفالی که در سیلک می IV1 و سیلک

داشته است،  III7 عمیقی در دورۀ قبل یعنی سیلکهای  این تغییرات در واقع ریشه رسد نظر می شود، به می

که شاهدی بر یک  سفالی پیشین شاهد نوعی استانداردسازی اشکال،های  چراکه در کنار تداوم نسبی سنت

از  هستیم. است، زا جتماعی در میان متغیرهای دروننترل افرایند درونی در حال رشد از سطح مدیریت و ک

ها  در اشکال و نقشها  سفال شویم که نزدیک می III7 به سمت سیلک III6 منقوش دوره سیلکهای  سفال
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باشد.  III7 دهنده تحول در سیلک تواند نشان که این خود می رسند، سازی شده و به تولید انبوه میاستاندارد

آن  روزافزون شاهد III7به  III6سیلک معیاری دیگر در این زمینه است که از  تولید سفال نیزسازی در  انبوه

 شود. میتر  سازی گسترده انبوه کم وها  نقش IV1 به III7سیلک  هستیم و سپس از

گیری جوامع پیچیده، رشد  شناسی جدید درک چرایی و چگونگی شکل یکی از موضوعات مهم در باستان

سیاسی و  گسترده گیری نهادهای حکومتی است. برای اولین بار توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و شکلتمایزات 

 3200-3500)روک جدید رخ داد مربوط به اواخر دوره اُ مرکز فالت ایراناقتصادی که در جوامع پیش از تاریخ 

طریق آن  تأسیس کرد که ازای اقتصادی و سیاسی بود که شبکه.م( ق 2900-3200)ایالمی و دوره آغاز.م( ق

النهرین و شمال شرق ایران متصل کرد. مواد فرهنگی را به جنوب غرب ایران، جنوب بین مرکز فالت ایران

باشد غرب که همان جاده بزرگ خراسان می-ایالمی که در امتداد شاهراه اصلی تجاری شرقروک جدید و آغازاُ

از مدارک و اشاعه فرهنگی در اواخر هزاره چهارم ق.م است.  یافت شده است، که خود شاهدی بر این ارتباطات

بوده،  مرکز فالت ایراندر گستره  .ق.م ممدیریت اداری و مواد فرهنگی که شاخصه تحوالت اواخر هزاره چهار

چوب -کاالنشان-اثر مهرها-توان به انواع مهرها روکی میهای اُ ر و سینیبُ نخ کف ،واریخته لبههای  در کنار سفال

های سفالی  کریم فقط گونه آباد رباط ها اشاره کرد. باید اذعان داشت در محوطه میمنت گِلنوشته-خط

در ارتباط با فن مدیریت اداری مشاهده شده است، ولی در دیگر  روکی(اُهای  رها، سینیبُ نخ ، کفواریخته لبه)

های  که شاهد شباهتاز جمله سیلک، قبرستان، حصار، ازبکی، ایران  مرکز فالتشده  های شناخته محوطه

ها و مدارک تجارت دوربُرد برخورد کردیم. اطالعات این  آباد هستیم، به دیگر ابزار نزدیکی میان آنها و میمنت

های اطراف تاثیر  دهنده فرآیند تحول هستند که در یک چرخه بر نظام مدیریتی محوطه ها نشان محوطه

های سفالی مرتبط با تحوالت این دوره  آباد که فقط شاخصه توان عنوان کرد، محوطه میمنت می داشتند. پس

های اجتماعی بوده و  در جهت توسعه پیچیدگی ایران مرکز فالتهای بزرگتر  را دارا است، هم تابع محوطه

ر عوامل درونی بوده های سفالی آن، تحت تاثی عوامل بیرونی بر آن اثر داشته است و هم به علت تداوم سنت

 است.
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