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یکــی از مناطــق مهــم جنــوب دریاچــۀ ارومیــه ،حوضــۀ رودخانــۀ زاب اســت کــه بــا توجــه بــه آبگیــری
ســدهای سردشــت و کانیســیب کاوشهــای باستانشناســی در آن انجــام گرفــت .ایــن منطقــه بهدلیــل
همجــواری بــا مناطــق قفقــاز جنوبــی و شــرق آناتولــی از اهمیــت بســیاری درخصــوص تعامــات فرهنگــی
برخــوردار اســت .تپهآخــوران یکــی از محوطههــای عصرمفــر غ جدیــد در حوضــۀ رودخانــۀ زاب اســت کــه
عالوهبــر اهــداف نجاتبخشــی بــا هــدف بررســی نــوع اســتقرار ،کاوش باستانشناســی در آن صــورت
گرفــت .عصــر مفــر غ را ســرآغاز تحــوالت عمــدۀ اجتماعــی در اوایــل هــزارۀ ســوم پیشازمیــاد ،میداننــد.
در توالــی باستانشــناختی حســنلو بهدلیــل نقــاط ضعفــی کــه در مســائل روششــناختی و نظــری وجــود
داشــت ،در ســالهای اخیــر بازنگریهــای کلــی صــورت گرفــت و تقســیمبندی جدیــدی توســط «دانتــی»
ارائــه گردیــد کــه در گاهنــگاری جدیــد ،حســنلوی  Vکــه پیشتــر آن را با عنــوان «عصرآهن  »Iمیشــناختیم،
امــا ا کنــون از آن بهعنــوان «عصرمفــر غ جدیــد» یــاد میشــود .از ویژگیهــای عصرمفــر غ جدیــد ،گوناگونــی
فرهنگــی و َنــه همگونــی فرهنگــی در منطقــۀ شــمالغرب اســت .ایــن مقالــه تــاش دارد تــا بــا مطالعــۀ مــواد
فرهنگــی متعلـق بــه ســنت فرهنگــی مفــر غ جدیــد در تپهآخــوران بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه چگونــه
ارتباطــات و مناســبات فرهنگــی بیــن ایــن نقطــه بــا دیگــر مناطــق حضــور فرهنــگ مفــر غ جدیــد برقــرار بــوده
اســت؟ همچنیــن گاهنــگاری آخــوران بــه چــه ترتیــب بــوده اســت؟ نتایــج کاوشهــای باستانشناســی
منجــر بــه شناســایی اردوگاهــی از عصرمفــر غ جدیــد گردیــد .همچنیــن مطالعــۀ مــواد فرهنگــی آخــوران
نشــانگر حضــور ســنت ســفالین مفــر غ جدیــد اســت .مطالعــات و گاهنــگاری نســبی ســفالها نشــان داد کــه
بیشــترین تعامــات و تأثیــرات فرهنگــی بــا مناطــق حســنلو و خــارج از مرزهــای ایــران بــا مناطــق آناتولــی
و کردســتان عــراق بــوده اســت .پژوهــش حاضــر برمبنــای کاوشهــای باستانشناســی و ســپس مطالعــات
کتابخانــهای صــورت گرفتــه اســت و بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی تــاش دارد بــه معرفــی ســفالهای
نویافتــۀ عصرمفــر غ جدیــد (حســنلوی  1250-1450 :Vپ.م ).بپــردازد.
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یکــی از مهمتریــن تحــوالت عصرمفــر غ قدیــم در منطقــۀ شــمالغرب ایــران ،پهنــۀ فرهنگــی کــوراارس
اســت ( .)Palumbi, 2017: 113پــس از پایــان دورۀ مسوســنگ جدیــد ،در اواخــر هــزارۀ چهــارم پ.م،.
مهاجرتهــا و جابهجاییهــای عظیــم جمعیتــی اتفــاق افتــاد کــه مناطــق وســیعی از قفقــاز (Kushnareva,
 ،)1997گرجســتان ( ،)Rova, 2014آناتولــی ( )Isikil, 2015و ایــران را تحــت نفــوذ خــود درآورد
( .)Kiguradze & Sagona, 2003; Kroll, 2004درواقــع حــدود ســالهای  3000-3200پ.م ،.اقوامــی
جدیــد در بخشهایــی از شــمالغرب و غــرب ،ایــران را اشــغال نمودنــد کــه ســنتهای فرهنگــی آنــان بــا
فرهنگهــای پیشــین متفــاوت بــود ( .)Burney, 1961: 38ایــن فرهنــگ بهنــام «کــوراارس» شــناخته شــده
اســت ( )Sagona, 2004کــه در آناتولــی بــه اســم فرهنــگ «کاراز» و در قفقــاز به اســم «ماوراءقفقــاز» (Burney
 ،)& Lang, 1958: 57در شــمالغرب ایــران بهنــام فرهنــگ «یانیــق» و در غــرب ایــران بــا نــام فرهنــگ
یشــود؛ از اهــم
«گودیــن  »IVشــناخته شــده اســت .ایــن دوره ،ســرآغاز تحــوالت پیچیــدهای محســوب م 
ایــن تغییــرات براســاس مــدارک و شــواهد باستانشناســی میتــوان بــه تغییــرات فنــاوری و بافــت جمعیتــی،
ارتباطــات تجــاری فرامنطقـهای و شــکلگیری نخســتین جوامــع مبتنیبــر حکومــت اشــاره نمــود (مترجــم و
نیکنامــی .)34 :1390 ،بیشــترین محوطههــای مرتبــط بــا فرهنــگ یانیــق در شــمالغرب قــرار دارد (Kroll,
 .)2005; Piller, 2012: 441پــس از ایــن دوره ،در عصرمفــر غ میانــی ،ســفال گونــۀ ارومیــه (Edwards,
 )1983و ســفال خابــور ( )Mallowan, 1936رواج مییابــد« .هملیــن» اظهــار مـیدارد ســفالهای دینخــواه
 IVو حســنلوی  VIشــباهت نزدیکــی بــا ســفال خابــور دارنــد کــه بهنظــر حاکــی از روابــط تجــاری آنهــا اســت
( .)Voigt & Dyson, 1992; Hamlin, 1974: 125; Danti et al., 2004: 586ســفالینههای خابــور
چر خســاز بــا نقــوش تکرنــگ هندســی قرمز/قهــوهای هســتند .مــدارک باستانشناســی نشــان میدهنــد
ق بــه فرهنــگ مشــترکی اســت کــه حــدود
کــه ایــن ســفالها محــدود بــه حوضــۀ خابــور نبــوده ،بلکــه متعل ـ 
 1800تــا  1500پ.م ،.را دربــرمیگیــرد و در شــمال عــراق ،ســوریه ،ایــران و ترکیــه گســترش داشــته کــه دارای
ســنتهای فرهنگــی مشــترک هســتند ( .)Palmisano, 2012: 2درواقــع ،ســفال خابــور گســترۀ وســیعی
را درب ـ ر میگیــرد و بــا آغــاز عصرمفــر غ جدیــد ناپدیــد میگــردد؛ امــا گونــۀ ارومیــه تــا عصرمفــر غ جدیــد تــداوم
مییابــد .در گــذر از مفــر غ میانــی بــه جدیــد ،تغییــرات بنیــادی چشــمگیری بهغیــر از اســتفاده از نقــوش
چندرنــگ بــرروی ســفال بهچشــم نمیخــورد .همچنیــن در گــذر از دورۀ مفــر غ میانــی بــه جدیــد ،تفــاوت و
تمایــز چندانــی بهویــژه در معیشــت و ماهیــت محوطههــا بهچشــم نمیخــورد .تنهــا تفــاوت قابلمشــاهده
کــه اســاس تمییــز دو عصرمفــر غ میانــی و مفــر غ جدیــد نیــز بــر آن اســتوار گشــته ،غالبیــت شــیوۀ اجــرای نقــوش
چندرنــگ (پلیکــروم) و ظهــور نقشمایههــای جدیــد حیوانــی و انســانی بــه ســبک واقعگــرا و طبیعتگرایانــه
اســت (والیتــی و همــکاران.)26 :1396 ،
محدودیــت تعــداد ســفالهای شــاخص مختــص ایــن دوره مانــع بزرگــی برســر
در عصرمفــر غ جدیــد،
ِ
راه تعییــن الگوهــای اســتقراری نواحــی پیرامونــی حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه در ایــن دوره ب هشــمار میآیــد
(دانتــی )23 :1396 ،و دلیــل آن ،عواملــی چــون خألهــای موجــود در توالــی الیهنگاشــتی ثبــت شــده اســت.
امــا درمجمــوع ســفالهای ایــن دوره دارای پخــت کافــی ،شــاموت شــن و ماســه و ســطح صیقلــی هســتند.
ً
بهنظــر میرســد فرهنگهــای باستانشــناختی عصرمفــر غ جدیــد و عصرآهــن  Iحوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه نوعــا
ً
فرهنگهــای مطلقــا گسســته و متفــاوت از دیگــر فرهنگهــای نیمــۀ هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،.قلمــداد
میشــوند .پژوهشهــای تپهآخــوران منجــربــه شناســایی محوطـهای از دورۀ مفــر غ جدیــد در منطقــۀ مرتفــع
حوضــۀ زاب در شــهر پیرانشــهر شــد .عمــدۀ مــدارک باستانشناســی نشــان از نفــوذ فرهنــگ حســنلوی  Vدر
منطقــه دارد .مهمتریــن مــواد فرهنگــی آخــوران ســفال اســت .در آخــوران ســفالهای منقــوش محــدود و
بیشــتر ســفالها ســاده هســتند.
پرس ـشها و فرضیــات پژوهــش :پژوهشهــای تپهآخــوران منجــر بــه شناســایی محوط ـهای از
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ً
حــوزۀ شــمالغرب ایــران در ادبیــات باستانشناســی عمدتــا بــا جلگههــای پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه
شــناخته میشــود ،درحالیكــه حــوزۀ نفــوذ فرهنگــی آن بســیار وســیعتر بــوده اســت .ازنظــر ســابقۀ مطالعــات،
یكــی از مناطــق موردتوجــه باستانشناســان خارجــی و ایرانــی همزمــان بــا شــكلگیری فعالیتهــای
باستانشناســی در ایــران بــوده اســت .مهمتریــن فعالیتهــای باستانشناســی در ایــن حــوزه را میتــوان
بــه پــروژۀ طوالنیمــدت «دایســون» از دانشــگاه پنســیلوانیا در تپهحســنلو از ســال  1957م ،.بهبعــد اشــاره
كــرد ( .)Dyson, 1969ازطــرف دیگــر ،فعالیتهــای باستانشناســی در شمالشــرق دریاچــۀ ارومیــه از ســال
 1960م ،.توســط «چارلــز برنــی» در تپهیانیــق آغــاز شــده و بــه نتایــج درخــور توجهــی ازجملــه شناســایی دامنــۀ
نفــوذ فرهنــگ ماوراءفققــاز در حــوزۀ شــمالغرب ایــران رســیده بــود (.)Burney, 1961; 1962 & 1964
حفریــات در ایــن تپــه منجــربــه شناســایی توالــی فرهنگــی و اســتقراری از دورۀ نوســنگی جدیــد همزمــان بــا
حســنلوی ( Xدورۀ حاجیفیــروز) یعنــی هــزارۀ ششــم پیشازمیــاد ،تــا نیمــۀ دوم هــزارۀ اول پیشازمیــاد،
گردیــد ( .)Burny, 1994دورۀ مسوســنگ یانیــق در کارگاه  Mمشــخص شــد کــه دارای ظــروف منقــوش
و ظــروف فشــاری از نــوع دالمــا ،معاصــر بــا حســنلوی  IXاســت ( .)Burney, 1964: 58الزم بــه ذكــر اســت
كــه پیشتــر در ایــن حــوزه كاوشهایــی در گویتپــه توســط «برتونبــراون» انجــام شــد كــه در آن بــه نفــوذ
فرهنــگ ماوراءقفقــاز در الیــۀ  Kاشــاره شــده اســت ( .)Burton Brown, 1951ادامــۀ كاوشهــای چارلــز برنی
در تپههفتــوان منج ـ ر بــه شــناخت بیشــتر فرهنگهــای اعصــار مفــر غ و آهــن گردیــد .مفــر غ قدیــم حســنلو
در کارگاه  U22آشــکار شــد .چهبســا گمانــۀ U22ا ( )Danti, Voight & Dyson, 2004مهمتریــن کاوشــی
باشــد کــه تاکنــون در درههــای اشــنویه و ســولدوز در زمینــۀ شــناخت هزارههــای ســوم و دوم پیشازمیــاد،
اجــرا شــده اســت .نتایــج کاوشهــای تپهدینخــواه ( )Stein, 1940منجــربــه شناســایی آثــار عصرمفــر غ میانی
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عصرمفــر غ جدیــد در شهرســتان پیرانشــهر گردیــد .از مهمتریــن پرس ـشهای ایــن پژوهــش ارزیابــی مفــر غ
جدیــد منطقــه و بررســی توالــی اســتقراری محوطــۀ آخــوران اســت؛ آیــا مناســبات فرهنگــی بیــن ایــن نقطــه
بــا دیگــر مناطــق حضــور فرهنــگ مفــر غ جدیــد برقــرار بــوده اســت؟ ســفال آخــوران در حوضــۀ رودخانــۀ زاب،
بــا کــدام فرهنــگ حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه مشــابهت دارد؟ همچنیــن ســبک تزئینــی و گاهنــگاری ســفالها
چگونــه اســت؟ پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ بــه پرس ـشهای فــوق اســت ،و بهنظــر میرســد بیشــترین
تأثیــرات در محوطــۀ آخــوران ،متأثــر از فرهنگهــای دیگــر مناطــق حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه ازجملــه حســنلو و
خــارج از مرزهــای ایــران محوطــۀ «ســوسهویوک» باشــد.
روش پژوهــش :پــس از بررســیهای باستانشناســی در حوضــۀ زاب کوچــک برخــی محوطههــای
درمعــرض خطــر ناشــی از آبگیــری ســد کانیســیب مــورد پژوهــش و کاوش قــرار گرفتنــد کــه تپهآخــوران یکــی
از ایــن محوطههــا اســت .در وهلــۀ اول فعالیــت میدانــی و گمانهزنــی محوطــه انجــام یافــت .ســپس بـهروش
کتابخانـهای كلیــۀ منابــع هــزارۀ ســوم و دوم پیشازمیــاد ،از شــمالغرب ،آناتولــی و بینالنهریــن گــردآوری
و ســپس گاهنــگاری نســبی گردیدنــد .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن منطقــه جــزو پهنــۀ فرهنگــی عصرمفــر غ قــرار
میگیــرد ،لــذا پرداختــن بــه آن اهمیــت بســیاری دارد .رویکــرد مقالــه براســاس مطالعــۀ مــواد فرهنگــی حاصــل
از گمانهزنــی بــوده و امــکان ثبــت دادههــای ســفالی در یــک توالــی زمانــی بــرای اطــاع از میــزان تغییــر و
تحــوالت در آن انجــام شــده اســت ،تــا بتــوان مطالعــات تطبیقــی ،گاهنــگاری نســبی و مناســبات ایــن حــوزه بــا
محوطههــای همزمــان را تبییــن و مــورد ســنجش قــرار داد .مبنــای ایــن پژوهــش براســاس روش توصیفــی-
تحلیلی اســت.
درراســتای اهــداف کاوش آثــار فرهنگــی حوضــۀ ســد کانیســیب ،در ســطح تپهآخــوران ،تعــداد دو گمانــه
ایجــاد شــد .کاوش بهمنظــور شناســایی و مطالعــۀ الیههــای فرهنگــی انجــام شــد .اســاس کاوش کارگاههــای
ایجادشــده برمبنــای ثبــت الیههــا و آثــار بـهروش لوکــوس و فیچــر صــورت گرفــت.
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گردیــد ( .)Hamlin, 1971کاوشهایــی کــه در کولتپــه انجــام شــد چنــد دورۀ اســتقراری در آن شناســایی
گردیــد کــه در ایــن میــان کولتپــۀ  IIIمتعلــق بــه عصرمفــر غ میانــی اســت ( .)Abedi et al., 2014در
ســالهای اخیــر در حوضــۀ رودخانــۀ زاب ،بهویــژه در حوضــۀ ســدهای کانیســیب و سردشــت پژوهشهــای
باستانشناســی انجــام شــده اســت .ازجملــه میتــوان بــه بررســیهای حوضــۀ زاب و کاوش تپهالویــن
قبــه عصرمفــر غ
( ،)Hejabri-Nobari & Binandeh, 2012تپهبــروه در حوضــۀ ســد سردشــت متعل 
قدیــم ،حســنلو  VIIا( )Sharifi, 2020و محوطــۀ بــاالن در حوضــۀ ســد کانیســیب ،مربــوط بــه هــزارۀ اول
پیشازمیــاد (ســلیمی و همــکاران )1399 ،اشــاره نمــود.

موقعیت جغرافیایی تپهآخوران

تصویر  .1موقعیت آخوران در نقشۀ ایران (نگارنده.)1398 ،
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تپهآخ ــوران در شهرس ــتان پیرانش ــهر اس ــتان آذربایجانغرب ــی (تصوی ــر  )1و در آخری ــن مح ــدودۀ جنوب ــی
َ
َ
َ
اراض ــی کش ــاورزی روس ــتای گن ـهدار مام ــش و حدفاص ــل م ــرز بی ــن اراض ــی روس ــتای َبرکم ــران و گن ـهدار ،در
َ
منطق ــۀ مع ــروف ب ــه «آخ ــوران» واق ــع ش ــده اس ــت (تصوی ــر  .)2روس ــتای َبرکم ــران در فاصل ــۀ ح ــدود 550
َ
مت ــری جنوبش ــرق ،و روس ــتای گنهدارمام ــش در فاصل ــۀ تقریب ــی  1400مت ــری شمالش ــرق اث ــر (ب ــه خ ــط
مس ــتقیم) واق ــع ش ــده اس ــت .فاصل ــۀ تپهآخ ــوران از باف ــت ش ــهری پیرانش ــهر ب ــه خ ــط مس ــتقیم ح ــدود 5.5
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تصویر  .3دورنمای موقعیت مکانی تپهآخوران در میان اراضی کشاورزی ،دید از شرق (نگارنده.)1398 ،
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کیلومتــر اســت .ایــن اثــر ازنظــر موقعیــت جغرافیایــی ،در حاشــیۀ شــرقی دشــت پیرانشــهر و در دامنــۀ غربــی
ارتفاعــات شــرقی و تپهماهورهــای طبیعــی قــرار دارد .رودخانــۀ الویــن از دامنــۀ شــرقی اثــر عبــور میکنــد کــه
ام ــروزه بخش ــی از بس ــتر رودخان ــه و س ــاحل رس ــوبی آن بهعن ــوان اراض ــی کش ــاورزی م ــورد اس ــتفادۀ اهال ــی
منطق ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت .تپهآخ ــوران مع ــرف پش ــتهای مرتف ــع و حجی ــم ،ب ــا س ــطح قاع ــده بیضیش ــکل
اس ــت (تصاویـــر  3و  .)4طـــول تقریبـــی اثـــر درراســـتای شمالشـــرقی-جنوبغربی حـــدود 140و عـــرض
آن ح ــدود  100مت ــر اس ــت ک ــه مس ــاحتی ح ــدود  1.5هکت ــار را درب ــر گرفت ــه اس ــت .ارتف ــاع تپ ــه در بلندتری ــن
نقطــه نســبت بــه ســطح اراضــی حاشــیهای حــدود  30متــر اســت .ســطح ایــن تپــه در ضلــع شــمالی بــا شــیب
مالیمــی بــه ســطح پشــتههای مجــاور و اراضــی کشــاورزی میپیونــدد .ســطح یــال شــرقی ،غربــی و جنوبــی
دارای ش ــیب بس ــیار تن ــدی اس ــت ک ــه در دامن ــه ب ــه زمینه ــای زراع ــی و باغ ــات می ــوه منته ــی میش ــود .در
آخری ــن ش ــیب دامن ــۀ ش ــرقی ،غرب ــی و جنوب ــی اث ــر ،کان ــال آب جه ــت آبی ــاری زمینه ــای کش ــاورزی ایج ــاد
ش ــده اس ــت .در زم ــان کاوش س ــطح تپ ــه را پوش ــش گیاه ــی ب ــا حج ــم انب ــوه درب ــر گرفت ــه اس ــت ،بهگون ـهای
ک ــه بررس ــی س ــطح بس ــیار دش ــوار اس ــت .ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه ش ــواهد س ــطحی و بافت ــار زمینریخت ــی اث ــر بهنظ ــر
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تصویر  .2نمای گسترده از منظر شمالی ،شرقی و جنوبی تپهآخوران ،دید از غرب (نگارنده.)1398 ،
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تصویر  .5موقعیت گمانههای ایجادشده در نقشۀ توپوگرافی (نگارنده.)1398 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 9:21 IRDT on Wednesday June 23rd 2021

تصویــر  .4موقعیــت تپهآخــوران در بخــش شــرقی دشــت پیرانشــهر ،حاشــیۀ رودخانــه الویــن و اراضــی روســتای
کشــاورزی (نگارنــده.)1398 ،

|| شریفی :شواهد عصرمفرغ جدید ( 1250-1450پ.م|| 101 || ...).

تصویر .a.b .7ترسیم برش دیوارۀ شمالی و برش دیوارۀ غربی گمانۀ ( T.T.I.aنگارنده.)1398 ،
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تصویــر  .a.b .6بــرش دیــوارۀ شــمالی گمانــه ،دیــد از جنــوب و بــرش دیــوارۀ غربــی گمانــۀ  ،T.T.I.aدیــد از شــرق
(نگارنــده.)1398 ،
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میرس ــد ک ــه الیهه ــای فرهنگ ــی احتمال ــی بخ ــش مح ــدودی از س ــطح و رأس تپ ــه را درب ــر گرفت ــه و حج ــم
ُ
گس ــتردۀ تپ ــه ،یاله ــا و دامن ــۀ آن بس ــتری طبیع ــی ب ــا باف ــت ش ــن و ماس ــه و کنگلوم ــرا اس ــت (ش ــریفی،
.)1398
گمانــۀ شــمارۀ یــک ( )T.T.Iaدر مختصــات جغرافیایــی  UTM: Y.4061384 - X.51977و در ســطح
شــیب یــال جنوبــی تپهآخــوران  ،بــا ابعــاد  1.50×1.50متــر بهمنظــور مطالعــه و بررســی الیههــای ایــن بخــش
از محوطــه ایجــاد شــد .در ایــن گمانــه  3الیــه محــرز گردیــد .اولیــن الیــه ،لوکــوس  101معــرف انباشــت ســطحی
اســت .ســطح ایــن انباشــت در نیمــۀ شــمالی گمانــه از تــراز  ± 00.00و در نیمــۀ جنوبــی از عمــق  -00.10متــر
نســبت بــه نقطــۀ ثابــت آغــاز شــده و بــا ضخامتــی حــدود  00.20تــا عمــق  -00.20متــر ادامــه یافتــه اســت .ایــن
انباشــت ،فاقــد رطوبــت اســت و بهرنــگ قهــوهای تیــرۀ مایــل بــه خاکســتری قابــل مشــاهده اســت .قطعــات
ســفال پراکنــده در حجــم بســیار کــم ،مــواد فرهنگــی موجــود در انباشــت ســطحی اســت کــه فاقــد ترکیــب و
انســجام خاصــی اســت .لوکــوس  ،102بــا ماهیــت فرهنگــی معــرف نهشــتهای اســت کــه دارای ســفالهای
مفــر غ جدیــد بهطــور پراکنــده اســت .ســطح ایــن لوکــوس در عمــق  -00.20متــر مشــخص و بــا ضخامتــی
حــدود  00.30تــا عمــق  -00.50متــر ادامــه یافتــه اســت .لوکــوس  102متراکــم ،منســجم و بههــم فشــرده اســت
کــه بهرنــگ قهــوهای قابــل مشــاهده و بــا دانهبنــدی سیلتی-ماسـهای ،بهصــورت کلوخـهای از بســتر کاوش
جــدا میشــود .قطعــات ســفال پراکنــده بــا بافتــار ظریــف از عصــر مفــر غ جدیــد ،مــواد فرهنگــی موجــود در
نهشــته اســت .لوکــوس  103دارای ماهیــت فرهنگــی اســت .ســطح ایــن لوکــوس در عمــق  -00.50مشــخص
و عملیــات کاوش در آن تــا عمــق  -00.70ادامــه یافــت .نهشــتۀ طبیعــی بــا بافــت متراکــم ،منســجم و بههــم
فشــرده ،بهرنــگ قهــوهای روشــن قابــل مشــاهده اســت (تصاویــر  6و .)7
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مهمتریــن مــواد فرهنگــی آخــوران قطعــات ســفالی اســت .ســفالهای آخــوران بهصــورت ســاده و منقــوش
اســت .بیشــتر ســفالها چر خســاز و دارای پوشــش بیرونــی قهــوهای روشــن ،نارنجــی و نخــودی هســتند.
پخــت بیشــتر ظــروف کافــی بــوده و در آمیــزۀ آنهــا از شــن ریــز و ماســه اســتفاده شــده اســت .نقــوش آخــوران
بهصــورت هندســی بــوده و از نقشمایههــای دیگــر در آن اســتفاده نشــده اســت .تزئیــن ســفالها بــا نقــوش
هندســی بهصــورت مربعهــای پرشــده و قاببندیشــده و نوارهــای عمــودی و شــانهای اجــرا شــده اســت.
گاهــی تزئیــن بهصــورت نوارهــای افقــی در زیــر لبــه اســتفاده شــده اســت .تزئینــات در طیفــی از رنگهــای
قهــوهای ،نخــودی ،قرمــز و همچنیــن نقــوش ســیاه در زمینــۀ نخــودی و قهــوهای اجــرا شــده اســت .در یــک
مــورد تزئیــن بهصــورت نقشکنــده موجــی زیــر لبــه ســفال مشــاهده میشــود.
در آخــوران درصــد زیــادی از ظــروف دهانهبســته وجــود دارد .فــرم ســفالهای آخــوران بهصــورت
کاســههای دهانــه گشــاد ،کاســههای دهانــه بســته ،خمرههــا بــا دهانــۀ تنــگ و بهنــدرت دهانــۀ گشــاد
تقســیم میشــوند؛ امــا ازنظــر فــرم ،بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه کاسـهها هســتند .نکتــۀ قابــل ذکــر در اینجــا
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گمانــۀ شــمارۀ دو ( )T.T.II.aدر مختصــات جغرافیایــی UTM: Y.4061422 - X.519799 :در رأس
تپهآخــوران ،در ابعــاد  2.00×1.00متــر ،درجهــت طولــی شــرقی-غربی و بهمنظــور مطالعــه و بررســی الیههــای
ایــن بخــش از محوطــه ایجــاد شــد .در ابتــدا گمانــه در ابعــاد  1.00 ×1.00متــر ایجــاد و ســپس در جهــت شــرقی
گســترش یافــت .تعــداد ســه الیــه در ایــن کارگاه شناســایی شــد .لوکــوس  ،201بــا ماهیــت فرهنگــی معــرف
انباشــت ســطحی اســت .ســطح ایــن انباشــت در نیمــۀ شــرقی از عمــق  -00.005متــر ،شــروع و بــا ضخامتــی
حــدود  00.75متــر ادامــه یافتــه اســت .لوکــوس  201بــا دانهبنــدی سیلتی-ماس ـهای ،مترا کــم ،منســجم و
بههــم فشــرده اســت .شــیب ایــن انباشــت از شــمال بــه جنــوب اســت .قطعــات ســفال پراکنــده در حجــم
بســیار کــم ،مــواد فرهنگــی موجــود در انباشــت ســطحی اســت .بیشــتر قطعــات ســفالی بهدس ـتآمده از
انباشــت ســطحی قابــل مقایســه بــا نمونههــای مشــابه از عصرمفــر غ جدیــد منطقــه اســت .لوکــوس 202
بــا ماهیــت فرهنگــی در عمــق  00.75متــر مشــخص و بــا ضخامتــی حــدود  00.65تــا عمــق  1.40متــر ادامــه
یافتــه اســت .لوکــوس  202بــا بافــت مترا کــم ،منســجم و بههــم فشــرده اســت کــه بهرنــگ قهــوهای روشــن
قابــل مشــاهده اســت .ذرات شــن و ماســه ریزدانــه و درش ـتدانه در حجــم متوســط ،قطعــات قلو هســنگ
در ابعــاد متوســط و کوچــک و ذرات طبیعــی آهــک ،ترکیبــات طبیعــی موجــود در نهشــته اســت .قطعــات
ســفال پرا کنــده بــا بافتــار ظریــف از عصرمفــر غ جدیــد ،مــواد فرهنگــی موجــود در نهشــته اســت کــه ب هصــورت
پراکنــده قابــل مشــاهده اســت .لوکــوس  203بــا ماهیــت طبیعــی معــرف نهشــته طبیعــی یــا بســتر تپــه اســت.
ســطح ایــن لوکــوس در عمــق  -1.18متــر در گوشــۀ شــمالغربی گمانــه ،مشــخص و عملیــات کاوش در آن
تــا عمــق  -1.80متــر ادامــه یافــت .نهشــتۀ طبیعــی بــا بافــت مترا کــم ،منســجم و بههــم فشــرده ،بهرنــگ
قهــوهای اســت .در گوشــۀ جنوبغربــی گمانــه در عمــق پایانــی کاوش چنــد قطعــه سنگالشــه ب هصــورت
پرا کنــده مشــخص شــد .نفــوذ آب و نــزوالت جــوی در طــی زمــان طوالنــی موجــب انســجام نهشــته و ســخت
شــدن آن شــده اســت .لوکــوس  203بــا ماهیــت طبیعــی بهعنــوان بســتر طبیعــی تپــه شــناخته شــده اســت.
در نتیجــۀ کاوش گمانــۀ شــمارۀ دو ( ،)T.T.IIaدر رأس تپهآخــوران ،بهجــز انباشــت ســطحی ،بهطــور
کلــی دو الیــه طــی کاوش شناســایی شــد .الیــۀ زیرســطحی یــا لوکــوس  202معــرف نهشــته سیلتی-ماسـهای
اســت کــه بهمــرور فرســایش یافتــه و در اثــر نفــوذ آبهــای ســطحی بهشــدت منســجم و مترا کــم شــده و
قطعــات ســفال پرا کنــده از عصرمفــر غ جدیــد را داراســت (تصاویــر  8و  .)9میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت
کــه تپهآخــوران ،بــا ارتفاعــی حــدود  30متــر ،پشــتهای طبیعــی و ازجملــه تپهماهورهــای حاشــیۀ شــرقی
دشــت اســت کــه در عصرمفــر غ جدیــد ســطح آن مــورد اســتقرار موقــت جوامــع منطقــه قــرار گرفتــه اســت.
حضــور قطعــات ســفالی از عصرمفــر غ جدیــد در ســطح تپــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت (شــریفی.)1398 ،
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ایــن اســت کــه ظــروف ارومیــه بهصــورت نقوش ســیاه روی زمینۀ نخــودی تولید شــدهاند ()Ozfirat, 2011
کــه در آخــوران نیــز دیــده شــده اســت .ســفالهای مفــر غ جدیــد آخــوران نشــاندهندۀ وجــود ســنتهای
فرهنگــی مشــترک بــا محوطههــای شــمالغرب ایــران ازجملــه حســنلو ،آناتولــی و منطقــۀ کردســتان عــراق
اســت (ر .ک .بــه :جــدول  .)1یکــی از فرمهــای متــداول ایــن محوطــه ،کاســهها و ظــروف دهانهبســته
بــوده کــه از گمانــۀ  U22حســنلو نیــز گــزارش شــده اســت .مشــابه نقــوش هندســی آخــوران (شــمارۀ  ،5تصویر
 ،)2توســط «کوشــناروا» هــم گــزارش شــده اســت ( .)Kushnarova, 1997: 123, fig. 55, no. 42الزم بــه
ذکــر اســت ظــروف معرفیشــده توســط کوشــناروا مربــوط بــه عصرمفــر غ میانــی اســت .بهنظــر میرســد کــه
ادامــۀ ســنتهای فرهنگــی در مناطــق دیگــر هــم دیــده شــده اســت .نوارهــای کنــده مــواج مشــابه آخــوران
(شــمارۀ  ،1تصویــر  )14در منطقــۀ کردســتان عــراق ( )Girdi Qala And Logardanرایــج بــوده اســت
( .)Zingarello, 2018: No. 7, fig. 3, P: 139کاســههای دهانهبســتۀ آخــوران (شــمارههای  8و ،9
تصویــر  )13مشــابهت نزدیکــی بــا محوطــۀ ســوسهویویک آناتولــی دارنــد (Guneri, 2002: 30, pl. 4 no.
 .)1-2ظــروف دهانهبســتۀ صیقلیافتــه ( )Guneri, 2002: 34, pl. 8, no. 3و خمرههــای دهانهبســته
در آناتولــی ( )Guneri, 2002: 38, pl. 11 no. 5نیــز گــزارش شــده اســت.
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حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه امــروزه یکــی از پرجمعیتتریــن و حاصلخیزتریــن مناطــق ایــران اســت کــه درههــای
اطــراف آن در بیشــتر نقــاط بــا کوههــای بلنــد احاطــه شــدهاند؛ محورهــای مواصالتــی مهمــی ازطریــق
گذرگاههــا از ایــن درههــا عبــور میکننــد ،در نتیجــه حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه محــل تالقــی چندیــن راه زمینــی
اســت .گســترۀ فرهنگــی شــمالغرب ایــران ازمنظــر باستانشناســی از مرزهــای شــمالی ایــران فراتــر رفتــه و
نواحــی قفقــاز ،ارمنســتان و آذربایجــان را شــامل میشــود و پیوندهــای تنگاتنگــی بــا آناتولــی شــرقی دارد
(دانتــی .)7 :1396 ،روابــط ،تنشهــا و تبــادالت فرهنگــی بیــن ســاکنان کوههــا و دشـتهای بینالنهریــن
از دوران پیشازتاریــخ مطــرح اســت و ایــن ارتباطــات در طــول هــزارۀ اول و دوم پیشازمیــاد ،افزایــش
بوهوایــی بایــد اذعــان نمــود کــه بدونشــک
یافتــه اســت ( .)Balatti, 2017درخصــوص تغییــرات آ 
جغرافیــا و آبوهــوای مناســب بهعنــوان اصلیتریــن شــرایط و عاملــی مهــم بــرای تمرکــز و رشــد جوامــع
انســانی هســتند .حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه از شــبکههای متعــدد درههــا تشــکیل شــده کــه بــا رودخانههــا
و رودهــای کوچــک اطــراف ،کــه آب خــود را از بــارش بــاران و ذوب برفهــای کوههــا دریافــت میکننــد،
از هــم جــدا شــدهاند .مغزههــای رســوبی کــه از دریاچــۀ ارومیــه نمونهبــرداری شــدهاند ،دادگان نیابتــی
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مهمــی را در زمینــۀ اقلیــم و جوامــع گیاهــی منطقــه فراهــم آوردهانــد کــه قدمــت آنهــا تــا  13200ســال
پیــش میرســد (دانتــی .)9 :1396 ،دادگانهــای دیگــر درمــورد اقلیــم و محیطزیســت شــامل مغزههــای
گردهشــناختی اخذشــده از دریاچــۀ زریبــار و میرآبــاد هســتند (.)Wright, 1983; Van ziest, 1967: 304
ً
همچنیــن پوشــش گیاهــی حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه عمدتــا از علفهــا و بوتههــای کوتــاه تشــکیل شــده
ً
اســت .درختهــای حفاظتشــده دریاچــۀ ارومیــه عمدتــا شــامل درختــان پســتۀ وحشــی ،تنگــرس و ارس
اســت .گونههــای جانــوری و گیاهــی شناساییشــده ازطریــق کاوشهــای باستانشناســی ،ســازگاری
اقلیمــی و فراوانــی آنهــا در منابــع آب و شــرایط مطلــوب محیطــی از جملــه عوامــل تأثیرگــذار در ســاختار
جوامــع پیشازتاریــخ اســت (.)Khalilov et al., 2017: 1
اولیــن زیــردورۀ عصرمفــر غ قدیــم ،حســنلوی ()VIIا (Danti et al., 2004; Kroll, 2004; Kroll,
 )2005اســت و پــس از ایــن الیــه ،دورههــای مفــر غ میانــی و جدیــد را نیــز دربــر میگیــرد .درخصــوص
عصرمفــر غ میانی/جدیــد میتــوان اظهــار نمــود کــه دورۀ  VIحســنلو کــه شــاخص ۀ آن ســفال خابــور اســت،
رابطــۀ نزدیکــی بــا محوطههــای شــمال بینالنهریــن از هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،دارد (;Kroll, 1994
 .)Oguchi, 1998; Oguchi, 2001ســفال حســنلوی  ،VIدر الیۀ فوقانی آثار دورۀ  VIIیافت شــده اســت.
مقادیــر بیشــتری از ایــن ســفالها در تپهدینخــواه در حــدود  27کیلومتــری حســنلو گــزارش گردیــده اســت.
ســفال منقــوش نخــودی حســنلوی  VIشــباهت بســیاری بــا ظــروف خابــور دارد کــه ایــن امــر مناســبات و
روابــط تجــاری را بــا بینالنهریــن نشــان میدهــد ،امــا تفاوتهایــی جزئــی را نیــز دارا هســتند (Hamlin,
 .)1974: 126در حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه ،مهمتریــن محوطههایــی کــه عصرمفــر غ جدیــد در آنهــا
بهخوبــی شناســایی شــده ،حســنلوی  ،Vدینخــواه  ،IIIهفتــوان  Vو کردلرتپــۀ  IVهســتند کــه همگــی
دارای تاریــخ کربــن  14هســتند (دانتــی336 :1396 ،؛  .)Danti, 2017: 336بهاســتناد مجموعــۀ ســفالی
حســنلوی  ،Vدینخــواه و مجموعــۀ ســفالی دورۀ  D/Cگویتپــه تحــوالت دورۀ  VIAحســنلو در حوضــۀ
جنــوب دریاچــۀ ارومیــه بــه شــرح ذیــل اســت.
رواج ســفال منقــوش چندرنــگ در تپهدینخــواه بهصــورت مثلثهــا و لوزیهــای آویــزان اســت.
ســفال نــوع ارومیــه در دینخــواه  IVو گویتپــۀ ( Dهمافــق بــا مرحلــۀ  Dدینخــواه  )IVیافــت میشــود
(دانتــی .)201 :1396 ،از شــباهتهای موجــود میــان ســبکهای ســفالی مفــر غ میانــی  IIIدینخــواه
ً
و ســبکهای ســفالی اواســط هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،منطقــۀ جنــوب قفقــاز ،مســلما بــه فرهنــگ
باستانشــناختی «قیزلوانــک» یــا «کارمیروانــک» میتــوان در مقــام مبنایــی بــرای تاریخگــذاری ب ـهروش
مقایســۀ توالیهــای محوطههــا بهــره گرفــت .در بازنگریهــای جامــع اخیــر ایــن فرهنــگ باستانشــناختی
را بــه بیــن  1700و  1500پ.م ،.تاریخگــذاری کردهانــد .ســالیابی رادیوکربــن موجــود از اواخــر دینخــواه IV
نشــان میدهــد قدمــت مجموعــۀ ســفالی مفــر غ میانــی  IIIتپهدینخــواه بــه نیمــۀ دوم ایــن بــازۀ زمانــی و
اندکــی پــس از آن بــاز میگــردد .ایــن مجموعــۀ ســفالی بــه اوایــل دورۀ  Vحســنلو یــا اوایــل مفــر غ جدیــد
تعلــق دارد (دانتــی .)206 :1396 ،در دینخــواه ســفالهای چندرنــگ کــه «ادواردز» آنرا «ظــروف ارومیــه»
(« ،)Edwards, 1986اوزفــرات» «ظــروف وان-ارومیــه» ( )Ozfirat, 2001و باستانشناســان شــوروی
آنرا فرهنــگ «قیزیلوانــک» نامیدهانــد ،بســیار محــدود اســت .ایــن ســفالها بهصــورت نخــودی یــا قرمــز
ً
عمومــا بــا پوشــش ِگلــی قرمــز تعریــف میشــوند (روبینســون .)195 :1388 ،یکــی از ویژگیهــای ســفالهای
چندرنــگ دینخــواه ایــن اســت کــه از لحــاظ فــرم ا کثــر ظــروف لبــه بــه داخــل برگشــته دارنــد (Rubinson,
.)2004: 664
بررســی رونــد تحــول و تکاملــی مفــر غ جدیــد در نتیجــۀ مطالعــات پــروژۀ حســنلو انجــام شــده اســت.
ً
دانســتههای موجــود از مجموعــۀ ســفال اوایــل مفــر غ جدیــد درههــای اشــنویه و ســلدوز را عمدتــا مرهــون
طبقــات تحتانــی گمانــۀ  U22در حســنلو و گمانــۀ  B9/10aدینخــواه هســتیم .همچنیــن رســالۀ «یانــگ»
دورۀ  ،Vدربــر گیرنــدۀ ســفالهای حســنلو مربــوط بــه اوایــل حســنلوی  Vبــود (دانتــی.)163 :1396 ،
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ً
ً
فرهنگهــای عصرمفــر غ جدیــد (حســنلو  )Vحوضــۀ جنوبــی دریاچــۀ ارومیــه نوعــا فرهنگهایــی مطلقــا
گسســته و متفــاوت از دیگــر فرهنگهــای نیمــۀ اول هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،قلمــداد شــده اســت (دانتــی،
163 :1396؛ )Dyson, 1965: 195؛ هرچنــد اطالعــات مــا درمــورد هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،بهویــژه نیمــۀ
ً
دوم آن محــدود اســت .بایــد اذعــان داشــت کــه دانســتههای موجــود از عصرمفــر غ جدیــد کامــا بــه آثــار
انــدک کاوششــده در حســنلو متکــی هســتند .تعریــف باستانشــناختی دورۀ  Vحســنلو برمبنــای طیــف
محــدودی از اشــکال ســفالی صــورت گرفتــه اســت (دانتــی .)56 :1396 ،چنیــن بهنظــر میرســد کــه در
مفــر غ میانــی  IIIو عصرمفــر غ جدیــد گوناگونــی فرهنگــی فاحــش در منطقــه حاکــم بــوده و َنــه همگونــی
فرهنگــی کــه ایــن تنــوع فرهنگــی در اوایــل عصرآهــن کاهــش مییابــد .در فرهنــگ عصرمفــر غ جدیــد
پیوندهایــی بــا شــمال بینالنهریــن و جنــوب قفقــاز نیــز دیــده میشــود .مســألۀ مهــم ایــن اســتکــه قلــت
ســفالهای شــاخص ایــن دوره مانــع بزرگــی برســر راه تعییــن الگوهــای اســتقراری نواحــی پیرامونــی دریاچــۀ
ارومیــه در ایــن دوره بهشــمار میآیــد (دانتــی .)23 :1396 ،الزم بهذکــر اســت مطالعــۀ مجــدد دورۀ V
حســنلو بــه اصالحــات عمــدهای در توالــی گاهنگاشــتی نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم پیشازمیــاد ،انجامیــده
ً
اســت .بخــش اعظـ ِـم آنچــه ســابقا حســنلوی  Vخوانــده میشــد ،بــه دورۀ بازنگریشــدۀ  IVCمنتســب
شــده اســت ،دورۀ جدیــدی تحتعنــوان دورۀ  VIAتــا  ،VICآثــار کاوششــدۀ جدیــدی شناســایی شــده کــه
در گزارشهــای قبلــی معرفــی و بررســی نشــده بودنــد و تفســیر جدیــدی از ســکونتهای نیمــۀ دوم هــزارۀ
دوم پیشازمیــاد ،در حســنلو ارائــه شــده اســت .اکنــون حســنلوی  Vمعــرف عصرمفــر غ جدیــد (-1250
 1450پ.م ).قلمــداد میشــود؛ همچنیــن عبــارت عصرآهــن  Iا کنــون ناظــر بــر حســنلوی -1050( IVC
 1250پ.م ).اســت (دانتــی.)67 :1396 ،
درمجمــوع کاوشهــای باستانشناســی تپهآخــوران اطالعــات جدیــدی درخصــوص عصرمفــر غ جدیــد
ارائــه داد .ســفالهای آخــوران مشــابهتهای نزدیکــی بــا مناطــق حســنلو ،آناتولــی ( )Guneri ,2002و
کردســتان عــراق ( )Zingarello, 2018دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت در محوطــه هیچگونــه شــواهد معمــاری
بهدســت نیامــد کــه خــود جــای تأمــل دارد .بــا عنایــت بــه مطالعــات صورتگرفتــه ،عــدم اســتقرار دائــم
و قطعــات پرا کنــدۀ ســفال در ســطح گمانههــا بهنظــر میرســد در عصرمفــر غ جدیــد ،محوطــۀ آخــوران
بهصــورت اردوگاه و اســتقرارگاه موقــت مــورد اســتفاده جوامــع قــرار گرفتــه اســت .درخصــوص بحــث
کوچنشــینی ،امــروزه مطالعــات زیــادی انجــام شــده اســت .درواقــع اصطــاح پاستورالیســم طیــف وســیعی
از دامپــروری را دربــر میگیــرد؛ شــیوههایی کــه ممکــن اســت شــامل تحــرک ،بخــش کوچکــی از کشــاورزی
و همچنیــن تغییراتــی در جامعــه و ســازمان اجتماعــی باشــند (.)Arbuckle & Hammer, 2018
كوچنشــینی در اشــکال مختلــف نقــش مهمــی در پراكندگــی و تنــوع اوضــاع اجتماعــی و اقتصــادی در
شــرقنزدیك دارد ( .)Abdi, 2003: 395-408مــدارک باستانشناســی نشــان میدهــد کــه فرآینــد اهلــی
شــدن گیاهــان و حیوانــات کــه تحــول عظیمــی در زندگــی بشــر بــوده ،از ترکیــب کوچنشــینی و اســتقرار
دائــم حاصــل شــده اســت ( .)Less & Bates, 1974: 187نقــش جوامــع كوچنشــین باســتانی مناطــق
كوهســتانی را در شــكلگیری حكومتهــای اولیــه نمیتــوان نادیــده گرفــت .پژوهشهــای اخیــر نشــان
داده كــه كوچنشــینهای باســتان در توســعۀ جوامــع پیچیــده در خاورنزدیــك تأثیرگــذار بودهانــد .بــا وجــود
ایــن ،در بررســی رونــد شــكلگیری ســازمانهای حكومتــی در خاورنزدیــك نقــش جمعیتهــای كو چنشــین
ً
یــا كامــا نادیــده گرفتــه شــده و یــا بیشــتر بــه منزلــۀ عاملــی جنبــی تلقــی میشــود (علیــزاده.)23 :1383 ،
اردوگاههــای چادرنشــینی در رابطــه بــا چرا گاههــای فصلــی در مســیر مهاجــرت و منابــع آبــی قــرار گرفتهانــد
بوهوایــی
( .)Abdi, 2002: 74شــاید یکــی از دالیــل کوچنشــینی و جابهجاییهــای جمعیتــی ،شــرایط آ 
و خشکســالیهایی باشــد کــه بهطــور گســتردهای اتفــاق میافتــاد و باعــث رهــا کــردن شــهرکهای دائمــی
در آن زمــان و نشــانگر تغییــر منطق ـهای بــه كوچكنشــینی عشــایری اســت كــه بهطــور گســترده در سراســر
جنوبغربــی آســیا در هــزارۀ دوم پیشازمیــاد شــد ( .)Arbuckle & Hammer, 2018بــا عنایــت بــه
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یکــی از مناطــق مهــم فرهنگــی ایــران در عصرمفــر غ ،منطقــۀ شــمالغرب ایــران اســت .پژوهشهــای
باستانشناســی در شــمالغرب نشــانههایی از تحــوالت فرهنگــی کــه در رونــد جابهجاییهــای جمعیتــی
بهوجودآمــده را مشــخص نمــوده اســت؛ مهاجرانــی کــه بــر اثــر تغییــرات زیسـتمحیطی یــا افزایــش جمعیــت
و کمبــود منابــع زیســتی ،در گســترۀ وســیعی از شرقباســتان از شمالشــرق آناتولــی تــا جنــوب لوانــت اســتقرار
پیــدا کردنــد.
در منطقــۀ پیرانشــهر ،پژوهشهــای تپهآخــوران شــواهدی از ســنت مفــر غ جدیــد در حوضــۀ زاب را
ارائــه داد .مهمتریــن مــواد فرهنگــی آخــوران ســفالهای دورۀ مفــر غ جدیــد اســت کــه بهصــورت ســاده و
منقــوش تولیــد شــدهاند .تزئینــات ســفالها بهصــورت نقــوش هندســی اســت .فــرم ظــروف بیشــتر متمایــل
بــه ظــروف دهانهبســته اســت .در آخــوران یــک قطعــه ســردوک تولیدشــده از ِگل پختــه بهدســت آمــده
اســت .ســردوكها جنبــۀ كاربــردی و مصرفــی بــرای مصــارف ریســندگی داشــته و بــرای تهیــه منســوجات
اســتفاده میشــدند .گاهنــگاری نســبی ســفالها نشــان از تأثیــرات فرهنگــی حســنلو در عصرمفــر غ جدیــد در
منطقــه اســت؛ لــذا مــواد فرهنگــی آخــوران نیــز متعلــق بــه ایــن بــازۀ زمانــی اســت.
محوطــۀ آخــوران در کنــار رودخانــۀ زاب قــرار گرفتــه اســت .باتوجــه بــه اینکــه طبــق گــزارش
ً
هیدرولوژیکــی زاب کوچــک ،ســاالنه دارای بارندگــی بســیاری اســت؛ در نتیجــه دائمــا آبرفــت و رســوبات
زیــادی را بــا خــود حمــل و در ایــن بســتر تهنشــین میکنــد .همیــن قضیــه موجــب شــده رســوبات فــراوان
ً
ً
رودخانــه دائمــا تغییرمســیر دهــد؛ بنابرایــن محــدودۀ رودخانــه نســبتا وســیع اســت .در دو طــرف حاشــیۀ
رودخانــه زمینهــای دو ســوی آن از اراضــی ماس ـهای آبرفتــی و دانهریــز تشــکیل شــده کــه حاصلخیــزی
باالیــی دارنــد و از بهتریــن زمینهــای زراعــی منطقــه محســوب میشــوند .مطابــق گــزارش بررســی ســد
کانیســیب تعــداد زیــادی تپــه و محوطــه شناســایی شــده اســت کــه همــۀ اینهــا و وجــود ترا کــم آثــار،
نشــاندهندۀ چش ـماندازهای طبیعــی و جغرافیایــی مناســب ایــن منطقــه درطــول دوران پیشازتاریــخ و
تاریخــی اســت؛ بهطوریکــه در همیــن محــدوده ،محوطههــای کوچــک از دورۀ مسوســنگ تــا اســامی
دیــده میشــود .نظـر بــه اینکــه ایــن حوضــه ازنظــر پوشــش گیاهــی در فصــول تابســتان کــه آب بــه حداقــل
خــود میرســد ،پوششــی غنــی را ایجــاد نمــوده؛ لــذا حوضـهای اســت کــه ســخت موردتوجــه اقــوام دامــدار و
کشــاورز درطــول تاریــخ بــوده اســت ،بهطوریکــه تــا حــال حاضــر نیــز کشــاورزی و دامــداری از مشــاغل اصلــی
مــردم اســت .بازتــاب ایــن ویژگــی در آثــار فــراوان مربــوط بــه اردوگاههــای مختلــف در دورههــای تاریخــی و
اســامی طــی کاوشهــای نجاتبخشــی نمایــان شــده اســت؛ بهطوریکــه در اغلــب نقــاط شــاهد یکســری
ســازههای معمــاری ســطحی ،بقایــای تنــور و گورســتانهای پرا کنــده هســتیم کــه مــدارک محکمــی از
حضــور کوچنشــینان در ایــن منطقــه اســت.
همچنیــن آنچــه دادههــای کاوش آخــوران نشــان میدهنــد ،حاکــی از مــراودات فرهنگــی ایــن منطقــه
بــا بخشهــای دیگــر حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه ازجملــه حســنلو و در خــارج از مرزهــای ایــران ،محوطههــای
آناتولــی و کردســتان عــراق اســت .ایــن حــوزه شــاید ازنظــر جغرافیایــی بیشــتر متمایــل بــه آناتولــی باشــد .ایــن
ویژگــی جغرافیایــی ممکــن اســت گاهــی نقــش میانجــی را در دوســو ایفــا مینمــوده اســت.
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اینکــه آخــوران در کنــار رودخانــه قــرار گرفتــه ،بهنظــر میرســد محــل مناســبی بــرای اســتقرار جوامــع
کوچنشــین در عصرمفــر غ جدیــد بــوده اســت.
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