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چکیده

دورۀ نوســنگی را میتــوان رویــداد مهــم و نقطــۀ عطــف در تاریــخ و زندگــی بشــر دانســت .مطالعــات
باستانشــناختی نشــان میدهــد کــه چندینناحیــه در خاورنزدیــک ،نوسنگیشــدن را تجربــه کردهانــد
و آذربایجــان جــزء نواحــی حاشــیهای بــوده و نوســنگی اینناحیــه بازتــاب کانونهــای نوســنگی بــوده
اســت ،بدینگونهکــه در مرحلــۀ واپســین نوســنگی ،گروههــای غیربومــی نخســتینبار دشــتهای
پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه را بهعنــوان مرکــز ناحیــه مــورد اســتقرار قــرار دادنــد و ســپس همیــن مرکــز درگــذر
زمــان ،کانــون اشــاعه بــه حومــه گردیــد .باوجــود پژوهشهــای گســتردهای کــه در بخشهــای مختلــف
شــمالغرب ایــران انجــام گرفتــه ،شــواهدی انــدک و پرا کنــد ه از دورۀ نوســنگی در نیمــۀ شــرقی آذربایجــان
بهدســت آمــده و ســکونتگاههای دورۀ نوســنگی جدیــد در بخــش شــرقی آذربایجــان بهمراتــب ناشــناخته
باقــی مانــده اســت .پرســشهای اساســی در ارتبــاط بــا وضعیــت باستانشناســی ،گاهنــگاری ،ماهیــت
فرهنــگ و تعامــات منطق ـهای و فرامنطق ـهای در بخشهــای شــرقی دریاچــۀ ارومیــه در اینبــازۀ زمانــی
وجــود دارد .از آنجاییکــه ایــن ناحیــه بهعنــوان پــل ارتباطــی منتهیالیــه شــرقی و منتهیالیــه غربــی در
شــمالغرب ایــران محســوب میشــود ،میتوانــد نقــش مهمــی را در تعریــف فرهنگهــای هــزارۀ ششــم
ق.م .ایفــا کنــد .امــروزه شــواهد باستانشــناختی جدیــدی دال بــر وجــود ســکونتگاههای دورۀ نوســنگی
جدیــد در آذربایجــان مشــاهده میشــود کــه همافــق بــا حاجیفیــروز هســتند .در مقالــۀ حاضــر تــاش بــر ایــن
اســت کــه بــا روش توصیفــی -تحلیلــی برمبنــای یافتههــای باستانشــناختی بهدس ـتآمده از شهرســتان
هورانــد درمقایســه بــا آثــار حاجیفیــروز و همچنیــن بــا بازنگــری مطالعــات پیشــین ،تفســیری جدیــد از دورۀ
نوســنگی جدیــد در ناحیــۀ آذربایجــان ارائــه شــود..
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روشنشــدن وضعیــت باستانشناســی و توالــی اســتقراری مناطــق مختلــف فرهنگــی -جغرافیایــی و معرفــی
آن بــه جامعــۀ باستانشناســی ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .شــمالغرب ایــران بهســبب شــرایط مناســب
و موقعیــت ویــژۀ آن دارای توالــی اســتقرار از دورههــای مختلــف پیشازتاریــخ تــا اســامی اســت .ایــن
ناحیــه از دورۀ پارینهســنگی بهبعــد ،حتــی در دورههــای تاریخــی و اســامی ،جــز وقفههایــی کوتا همــدت
نشــناختی آن
مســکون بــوده اســت .بررســی دورههــای فرهنگــی یــک ناحیــه و مقایســۀ دادههــای باستا 
بــا نواحــی همجــوار بــا هــدف مطالعــۀ الگوهــای اســتقرار و بررســی تعامــات دو و چندجانبــۀ منطق ـهای و
فرامنطق ـهای در هــر دوره ،از جملــه ابتداییتریــن مراحــل تبییــن و تشــریح ســیر تحــوالت جوامــع گذشــته
در باستانشناســی پیشازتاریــخ اســت .بررســی نقــش و جایــگاه شــمالغرب ایــران در دورۀ نوســنگی و
چرایــی و چگونگــی آن ،مقایســۀ دادههــای فرهنگــی شــمالغرب ایــران بــا نواحــی فرهنگــی همجــوار و
بررســی تعامــات منطق ـهای و فرامنطق ـهای و نقــش ایــن تعامــات در شــکلگیری اســتقرارهای هــر دوره و
ارائــۀ چارچوبــی کلــی از گاهنــگاری ناحیــه از اهــداف و ضرورتهــای ایــن پژوهــش اســت کــه پرس ـشهای
پژوهــش حاضــر نیــز در همیــن چارچوبهــا مطــرح شــدهاند .بهنظــر میرســد کــه شــمالغرب ایــران درطــول
ایــن دوره توانســته اســت جایــگاه و نقــش ارتباطــی قــوی خــود را کــه برگرفتــه از موقعیــت جغرافیایــی و
طبیعــی ویــژه اســت ،ایفــا نمایــد.
فرآینــد نوســنگی شــدن و گســترش ســبک زندگــی نوســنگی یکــی از مباحــث مطــرح در چنددهــۀ اخیــر در
باستانشناســی اســت و باستانشناســان بــا رویکردهــای مختلــف بــه توضیــح چرایــی و چگونگــی رخــداد
ایــن مرحلــۀ مهــم در زندگــی انســان پرداختهانــد .دورۀ نوســنگی را میتــوان رویــداد مهــم و نقطــۀ عطــف در
تاریــخ و زندگــی بشــر دانســت ،چرا کــه ایــن دوره تحولــی اســت بســیار پیچیــده و دربرگیرنــدۀ عوامــل مهــم
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی اســت .آغــاز و پایــان نوســنگی در مناطــق مختلــف ایــران
و بــا درنظرگرفتــن وضعیــت اقلیمــی و توپوگرافــی ناهمگــون ،از هــزارۀ هفتــم تــا هــزارۀ پنجــم ق.م .متفــاوت
اســت .خاســتگاهها و فراینــد شــکلگیری و پیدایــش دورۀ نوســنگی قدیــم در ناحیــۀ دریاچــۀ ارومیــه در
آذربایجــان هنــوز نیازمنــد کنکاشهــا و مطالعــات بیشــتری اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،ارائــه
دادههــای نــو از محوطههــای جدیــد و پیشــنهاد تفســیری جدیــد از دورۀ نوســنگی در شــمالغرب ایــران
برمبنــای دیــدگاه انتشــارگرایی اســت ،چرا کــه امــروزه در نحــوۀ انتشــار ســبک زندگــی نوســنگی از نظریــات
نوانتشــارگرایی اســتفاده میشــود .در نوانتشــارگرایی میتــوان چنــد منشــأ همزمــان و حتــی غیرهمزمــان
دور از هــم و حتــی در یــک منطقــۀ بــزرگ بــرای اختراعــات و ا کتشــافات فرهنــگ بشــری قائــل شــد .در
نتیجــه نوانتشــارگرایی یعنــی پذیرفتــن چنــد منشــأ در چنــد منطقــه بــرای یــک تحــول ،و تطــور اساســی مثــل
نوســنگی و روستانشــینی در محافــل باستانشناســی مطــرح شــد بــه اینصــورت کــه نوســنگی منشــأهایی
دارد و از منش ـأها بــه مناطقــی در اطــراف همیــن منشــأها گســترش یافتــه اســت .بنابرایــن ا گــر چنــد منشــأ
بــرای نوســنگی قائــل میشــدیم ،بایــد پیوســتگی مکانــی بــا نواحــی منشــأ میداشــتند.
شهرســتان هورانــد شــامل ســه دهســتان چهاردانگــه ،دودانگــه و دیکلــه اســت کــه در شــرق شــمالغرب
ایــران واقــع گردیــده و بهســبب شــرایط جغرافیایــی و ظرفیتهــای زیســتمحیطی مناســب و مطلــوب،
زمینهســاز ایجــاد اســتقرارهای انســانی در ادوار مختلــف بــوده اســت .طــی بررســی شهرســتان هورانــد شــمار
زیــادی محوطــه مربــوط بــه دوران پیشازتاریــخ شناســایی و ثبــت شــد کــه از ایــن میــان ،ســه محوطــه در
دهســتان دیکلــه مربــوط بــه دورۀ نوســنگی اســت .دالیــل ایــن امــر (کمبــود اســتقرارهای دورۀ نوســنگی و
پیــش از آن) هرچــه باشــد ،شــرایط جغرافیایــی و زیسـتمحیطی ایــن درههــای مرتفــع ،نقــش اساســی را در
چنیــن وضعیتــی ایفــا نمــوده اســت .چنانکــه برخــی دلیــل عمــده آن را ســردی و بــرودت شــدید هــوا دانســته
و معتقدنــد کــه ارتفاعــات باالتــر از 1500متــر از ســطح دریــا در ایــن بــرودت مؤثــر بودهانــد و دیگــران بــه شــرایط
نامســاعد خــاک حاصلخیــز بــرای کشــاورزی نیــز اشــاره نمودهانــد .البتــه درکنــار چنیــن عواملــی بایــد درنظــر
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در ایــن پژوهــش بــا بهکارگیــری روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا تکیــه بــر پژوهــش میدانــی برمبنــای
یافتههــای حاصــل از بررســی باستانشــناختی بهدســتآمده از شهرســتان هورانــد درمقایســه بــا آثــار
حاجیفیــروز و همچنیــن بــا بازنگــری مطالعــات پیشــین ،ســعی شــده تــا تفســیری جدیــد از دورۀ نوســنگی
جدیــد در ناحیــه ارائــه گــردد.

پیشینۀ فعالیتهای باستانشناسی دورۀ نوسنگی در شمالغرب ایران

مطالعــات باستانشناســی عصــر نوســنگی در آذربایجــان هنــوز مســائل حلنشــدهای دارد و باوجــود
تحقیقــات میدانــی در آذربایجــان هنــوز مــدارك باستانشناســی كافــی بــرای گــذر از عصــر فراپارینهســنگی
بــه دورۀ نوســنگی قدیــم در منطقــه گــزارش نشــده اســت .از ســویی ایــن احتمــال وجــود دارد كــه
هیئتهــای باستانشناســی آمریکایی-بریتانیایــی در بررســیهای میدانــی دهههــای 1340-50
ش .در شناســایی چنیــن محوطههایــی موفــق نبودهانــد .از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــته باشــیم كــه
کرانههــا و پسکرانههــای دیگــر دریاچــۀ ارومیــه ،چــون دشــتهای تبریــز ،مرنــد ،شبســتر و ســلماس
در تجزیهوتحلیلهــای دورۀ نوســنگی نادیــده گرفتــهشــدهاند و بیشــتر مطالعــات معطــوف بــه غــرب و
جنوبغربــی دریاچــۀ ارومیــه بــوده اســت .دادههــا و یافتههــای باستانشناســی موجــود نشــان میدهــد
كــه دورۀ حاجیفیــروز معــرف نوســنگی قدیــم آذربایجــان نیســت و فرضیــۀ مهاجــرت مردمــان آشــنا بــا
فرهنــگ حســونا از شــمال بینالنهریــن بــه غــرب دریاچــۀ ارومیــه نمیتوانــد فراینــد نوســنگی شــدن
آذربایجــان را تفســیر كنــد (طالیــی و آجرلــو .)1387 ،در شــمالغرب ایــران آثــار دورۀ نوســنگی بــدون
ســفال بــه دســت نیامــده اســت .حاجیفیــروز در غــرب دریاچــۀ ارومیــه و یانیقتپــه در شــرق دریاچــۀ
ارومیــه بهعنــوان محوطههــای باســتانی شــاخص و اصلــی ایــن دوره در طرفیــن دریاچــه قــرار دارنــد .هــم
برمبنــای ســالیابی رادیوکربــن  14و هــم برمبنــای مجموعــۀ فرهنگــی حاجیفیــروز ( 5000-5500ق.م).
و یانیقتپــه ( 5200ق.م ).در افــق نوســنگی جدیــد قــرار میگیرنــد ( .)Voigt, 1983: 348مهمتریــن
محوطــۀ شــناخته شــده نوســنگی بــا ســفال تپــه حاجیفیــروز در جنــوب دریاچــۀ ارومیــه اســت (& Voigt
 .)Dyson, 1992ســفالهای مشــابه بــا حاجیفیــروز در حســنلو  Xو یانیقتپــه در شــرق دریاچــۀ ارومیــه
( )Ibidبارانلــو ،تابیــه شــرقی و ســلمان در ســلدوز و تپــه گــرداهلل در اشــنویه ( ،)Dyson, 1965بیگاوباســی،
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داشــت کــه نیمــۀ شــرقی دریاچــۀ ارومیــه دارای ذخایــر فراوانــی از منابــع مرتعــی بــوده کــه شــکل زندگــی
مبتنیبــر دامــداری را تــا زمــان حاضــر تــداوم بخشــیده اســت .ازجانــب دیگــر ،نقــش ارتباطــی ایــن ناحیــه
در میــان زیس ـتبومهای فرهنگــی فــات ایــران را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ادامــه بــدان خواهیــم
پرداخــت.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :مهمتریــن پرس ـشها و فرضیههایــی کــه در ارتبــاط بــا محوطههــای
نوســنگی دهســتان دیکلــه مطــرح اســت عبارتنــد از:
 -1آیــا فرهنــگ مــادی ایــن ناحیــه در دورۀ نوســنگی بهویــژه بــا تأ کیــد بــر گونهشــناختی ســفال ایــن
دوره ،ویژگیهــای بومی-محلــی دارد؟ بهنظــر میرســد ســنت ســاخت ســفال ایــن ناحیــه تحتتأثیــر
ســفال حوضــۀ دریاچــه ارومیــه بــوده اســت.
 -2ســاختار ،پرا کندگــی و وســعت اســتقرارهای دورۀ نوســنگی بــه چهشــکل اســت و چــه اطالعاتــی را
دربــارۀ کارکردهــای اقتصــادی و اجتماعــی محوطههــای موجــود ارائــه میدهــد؟ محوطههــای نوســنگی
ً
هورانــد ازنظــر ریختشناســی یــا بــرروی تپههــای طبیعــی یــا در شــیب دامنــۀ کوههــا قــرار دارنــد (معمــوال
ـروزی کوچنشــینی) کــه باتوجــه بــه ویژگیهــای جغرافیایــی
در نزدیکــی یــا در همــان محــل وارگههــای امـ ِ
محــل بهنظــر میرســد محوطههــای نوســنگی منطقــه از نــوع کوچنشــینی هســتند.
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بــا توجــه بــه زیســتبوم خــاص و بافــت جغرافیایــی متنــوع شــمالغرب ایــران ،پژوهشهــای
باستانشناســی در ایــن منطقــه را بایــد در چشــماندازی بــا برآمدگیهــا و ارتفاعــات زیــاد ،درههــای بــاز،
نیمهبــاز و عمیــق ،چشــمهها و رودخانههــای فصلــی و دائــم ،و همچنیــن راههــای طبیعــی درنظــر گرفــت.
ً
پســتی و بلندیهایــی کــه اکثــرا دارای جهتــی شمالغربی-جنوبشــرقی بــوده و گذرگاههایــی را بهوجــود
آوردهانــد .ایــن پدیــده باعــث شــکلگیری دشـتهای میانکوهــی مجــزا ازهــم شــده کــه در برخــی مکانهــا
لشــرقی
بههــم متصــل شــدهاند .شهرســتان هورانــد در جهــت شمالشــرقی-جنوبغربی در قســمت شما 
اســتان آذربایجانشــرقی قــرار گرفتــه اســت و شــامل دشــت هورانــد ،دشــت مجیدآبــاد ،کوهســتان
یلییــورت ،هشتســر و قیزقلعهســی داغ و کوههــای زنجیــرهای انگــرد هســتند .هورانــد بــا مســاحت هــزار و
 670كیلومترمربــع در منطقـهای كوهســتانی قــرار گرفتــه اســت و ازلحــاظ موقعیــت سیاســی از شــمال و غــرب
بــه کلیبــر ،از جنــوب بــه اهــر ،و از خــاور بــه مشکینشــهر اردبیــل محــدود میشــود (تصویــر  .)1مرکــز ایــن
شهرســتان ،شــهر هورانــد اســت کــه در طولشــرقی  47'37°و عرضشــمالی  38'08°قــرار گرفتــه و ارتفــاع
آن از  ۱۰۲۴متــر در مرتفعتریــن نقطــۀ شــهر تــا  ۸۶۰متــر در پس ـتترین نقطــۀ شــهر متغیــر اســت (دوســتی،
 .)32 :1373در آذربایجــان دو منطقــۀ بــاز و قابلنفــوذ وجــود دارد کــه نخســتین آنهــا دشــت چالــدران
در شــمالغرب آذربایجــان و دیگــری دشــت مغــان اســت کــه در شمالشــرق آذربایجــان قــرار گرفتــه اســت
(خاماچــی .)38-39 :1370 ،نكتــۀ قابلتوجــه در ایــن ناحیــه گــذرگاه طبیعــی قزویــن ،زنجــان و تبریــز
اســت كــه بهوســیلۀ ایــن گــذرگاه ،شــمال فــات مركــزی ایــران را بــه شــمالغرب متصــل میکنــد .شهرســتان
هورانــد در مرکــز ارتفاعــات و در تقاطــع مســیرهای اصلــی ارتباطــی فــات ایــران بــه قفقــاز ،آناتولــی و شــمال
بینالنهریــن واقــع شــده اســت .دادههــای باستانشناســی نیــز نشــان از ارتباطــات فرهنگــی ایــن ناحیــه بــا
ن
ن هورانــد در منطقــۀ كوهســتانى ارســبارا 
مــاوراءارس و آناتولــی شــرقی در دوران گذشــته دارد .شهرســتا 
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ســامتآباد ،تپهدوینــه (پورفــرج ،)22 :1381 ،قوشــاتپه شــهریری (هژبرینوبــری و پورفــرج،)1384 ،
تپهایدیــر اصالنــدوز (حصــاری و ا کبــری  ،)1384 ،دوگــز خــوی ( ،)Abedi, 2017تپهالویــن (Binandeh
 ،)et al., 2012تپهبــاروج (علیــزاده و آذرنــوش ،)3 :1382 ،دالمــا ،حســنلو ،ســیوان (هــول)98 :1381 ،
بــه دســت آمــده اســت .همچنیــن از دیگــر محوطههــای مربــوط بــه ایــن دوره در آذربایجــان ،اهرنجانتپــه
و قرهتپــه واقــع در شــمالغرب دریاچــۀ ارومیــه و متعلقبــه اوایــل هــزارۀ ششــم ق.م .هســتند کــه الیــۀ
تحتانــی اهرنجانتپــه از مرحلــۀ اول حاجیفیــروز قدیمیتــر اســت ( .)Talai, 1983محوطههــای دورۀ
متأخرتــر اغلــب در مناطــق دورتــر از ســواحل دریاچــۀ ارومیــه و در کوهپایههــا و دامنــۀ ارتفاعــات پراکنــده
شــدهاند .بهنظــر میرســد در دورههــای متأخرتــر افزایــش مدیریــت کنتــرل آب و بهینــه شــدن روشهــای
تولیــد غــذا امــكان بهــ رهوری از منابــع دور از دریاچــه را امكانپذیــر ســاخته اســت.
مطالعــات دیریــن اقلیمشناســی صورتگرفتــه در دریاچــۀ ارومیــه (Djamali et al., 2008a, Djamali
 ،)et al., 2008bدریاچــۀ نئــور (عزیــزی و همــکاران ،)1392 ،دریاچــۀ آلمالــو ()Djamali et al., 2009
و دریاچــه زریبــار (Van Zeist & Wright, 1963; Van Zeist & Bottema, 1977 & 1991, El-
 )Moslimany, 1987نشــان داد کــه از  5500ق.م .براســاس مطالعــات گردهشناســی اقلیــم منطقــه وارد
مرحلــۀ ثبــات نســبی شــد و تغییــرات آنچنــان شــدیدی در زا گــرس رخ نــداد و پوشــش گیاهــی امــروزی
در اطــراف دریاچــۀ ارومیــه پدیــدار و تثبیــت میشــود کــه ایــن دوران مصــادف بــا شــکلگیری نخســتین
ســکونتگاههای انســانی و شــکوفایی فرهنــگ روستانشــینی در شــمالغرب ایــران اســت .بدینترتیــب
ً
آذربایجــان در عصــر مابعــد پلیستوســن ،ناحیــۀ حاشــیهای باقــی مانــد و الزامــا امکانــات زیسـتمحیطی الزم
جهــت ســکونت جوامــع انســانی را نداشــت .ایــن مســأله عمدهتریــن عامــل بازدارنــدهای اســت کــه زمــان
شــکلگیری جوامــع روســتایی را در آذربایجــان تــا دوران نوســنگی بــا ســفال بــه تأخیــر انداخــت.
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شهرســتان هورانــد بهدلیــل قرارگیــری در خــط سراســری زا گــرس مرتفــع ازنظــر ســاختار زمیــن بســیار
متفاوتتــر از ســایر نقــاط اســتان اســت .ایــن منطقــه بیشــتر بهشــکل کوههــای بســیار مرتفعــی اســت
کــه بهوجودآورنــدۀ درههــای مــوازی و عمیــق و دشــتهای کوچــک میــان آنهاســت .در اینجــا کمتــر
زمینــی را میتــوان پیــدا کــرد کــه کمتــر از 1000متــر از ســطح دریــا ارتفــاع داشــته باشــد .بیشــتر محوطههــا
در ارتفــاع  1400تــا  1800متــر دیــده شــده کــه باتوجــه بــه توپوگرافــی منطقــه ،متعادلتریــن ارتفــاع جهــت
ایجــاد ســکونتگاههای باســتانی و حتــی امــروزی بهشــمار مـیرود .در ایــن منطقــه اســتقرارها هــم بهشــکل
کوچنشــین و هــم یکجانشــین دیــده میشــوند .محوطههــای نوســنگی در ایــن بخــش در نزدیکتریــن
فاصلــه از رودخانــه و در درۀ اصلــی آن قــرار گرفتهانــد .ویژگــی عمــدۀ ایــن محوطههــا ،مســاحت انــدک
(بیــن 0-0.5هکتــار) و عــدم تــداوم اســتقرار از دورۀ نوســنگی بــه مسســنگی اســت .گرچــه بهنظــر میرســید
کــه محوطههــای ایــن منطقــه بهواســطۀ شــیب کمتــر از  10درصــد ،اقلیــم مرطــوب و مدیترانـهای ،نزدیکــی
بــه منابــع آب ،دسترســی آســان بــه مســیرهای ارتباطــی و یــا میانگیــن بــارش  600-400میلیمتــر ،ظرفیــت
الزم جهــت برپایــی ســکونتگاهی دائمــی را داراســت ،ولیکــن بهدلیــل شــکلگیری در ارتفاعــات بهمراتــب
بــاال ( 2000-1400متــر) و عــدم وجــود اراضــی بــا قابلیــت کشــاورزی ایــن مهــم در دوران نوســنگی رخ نــداده
اســت .بــا توجــه بــه رابطــۀ مســتقیمی کــه افزایــش ارتفــاع در کاهــش دمــا و بــروز یخبنــدان دارد ،ترا کــم
محوطههــای باســتانی نیــز در مناطــق خیلــی بلنــد ،کــم خواهــد بــود .درحقیقــت عامــل ارتفــاع ،رابطــۀ
مســتقیمی بــا کاهــش دمــای هــوا و افزایــش میــزان بــارش دارد .ایــن عامــل موجــب انباشــت بــرف و بهدنبال
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تصویر  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان هوراند (نگارندگان.)1398 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.7.7

ی جهتــى شــرقی-غربی هســتند .ایــن شهرســتان در بخــش مرتفــع قــرهداغ
قــرار گرفتـه كـه ارتفاعــات آن دارا 
قــرار گرفتــه و معروفتریــن کوهســتان آن هشتادســر یــا هشتهســر اســت کــه در شــمال واقــع شــده و 2908
متــر ارتفــاع دارد .درههــای عمیــق و کوهســتانهای بلنــد و مرتفــع و صخــرهای ،بخــش قابلتوجهــی از
چشـمانداز طبیعــی ایــن منطقــه را تشــکیل داده اســت (خاماچــى .)219 :1370 ،ازنظر زمین ریختشناســی
ایــن منطقــه ترکیبــی اســت از کوههــای بلنــد و درههــای عمیــق کــه امــکان کاربریهــای متنوعــی از زمیــن را
ً
فراهــم کــرده اســت .منطقــۀ بررسیشــده شــامل دو چشـمانداز کامــا متفــاوت دشــت و کوهســتان اســت کــه
توســط رودخانههــای علیآبــاد ،ویرقلعهســیچای ،ســلینچای و شــاخابههای پرآبــی کــه در کوهســتان
بــه آن مــی پیوندنــد ،مشــروب میشــود.
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آن ایجــاد آشــیانههای تغذیهکننــدۀ آبراهههــا در موقــع گــرم شــدن هــوا و ذوب ایــن ذخیــرۀ برفــی خواهــد
بــود و در نتیجــه دسترســی بــه منابــع آبــی ،مراتــع و پوشــش گیاهــی مناســب را بــرای اســتقرارهای فصلــی
عشــایر اواخــر نوســنگی در مناطــق شــرقی آذربایجــان فراهــم میکنــد (تصویــر .)2
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تصویر  .2پراکندگی استقرارهای دورۀ نوسنگی هوراند نسبت به عوارض جغرافیایی (نگارندگان.)1398 ،

استقرارهای دورۀ نوسنگی شهرستان هوراند

براســاس مطالعــۀ ســفالهای بهدســتآمده از محوطههــای شناساییشــده شهرســتان هورانــد ،ســه
محوطــه منســوب بــه دورۀ نوســنگی اســت .تمرکــز محوطههــای نوســنگی بیشــتر در بخشهــای جنوبــی
شهرســتان هورانــد و در دهســتان دیکلــه اســت .محوطههــای شناساییشــده بهشــکل کو چنشــین
ً
هســتند کــه پرا کندگــی ســفال و ابــزار ســنگی بــر ســطح آنهــا نســبتا کــم اســت .ایــن محوطههــا نهشــتۀ
ً
ضخیــم اســتقراری ندارنــد و بیشــتر در دامنــۀ کمشــیب کوههــا و تپههــا دیــده میشــوند .معمــوال درکنــار
ایــن محوطههــا چشــمۀ آب دائمــی نیــز دیــده میشــود .بزرگتریــن محوطــۀ نوســنگی شناساییشــده،
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محوطــۀ کنــده :محوطــۀ کنــده در 16کیلومتــری جنوبغــرب هورانــد و درفاصلــۀ  4کیلومتــری شــمال
روســتای کنــده واقــع شــده و در مختصــات جغرافیایــی  Y: 4292619 ،X: 695066و ارتفــاع  1880متــر از
ســطح آبهــای آزاد قــرار گرفتــه اســت .ایــن محوطــه درحالحاضــر در میــان زمینهــای کشــاورزی روســتای
ً
کنــده درکنــار راه خاکــی روســتا قــرار گرفتــه و ســطح آن کامــا شــخم خــورده اســت .عرصــۀ محوطــه بــا  58متــر
طــول شــرقی-غربی و  54متــر عــرض شــمالی-جنوبی مســاحت  3132مترمربــع را دربرگرفتــه اســت .شــخم
خــوردن ســطح محوطــه و در مجــاورت راه قــرار گرفتــن آن از جملــه آســیبهای واردآمــده بــر ایــن محوطــه
محســوب میشــود (ســلمانپور و ابطحــی( ،)1392 ،تصویــر .)4
ینــو :محوطــۀ پیشازتاریخــی گنجینــو در 16کیلومتــری جنوبغــرب هورانــد
محوطــۀ گنج 
و در فاصلــۀ  3/5کیلومتــری غــرب روســتای لــروم واقــع شــده و در مختصــات جغرافیایــی ، :702301X
ً
 :Y 4290704و ارتفــاع 1349متــر از ســطح آبهــای آزاد قرارگرفتــه اســت .ایــن محوطــه بــا شــیب نســبتا
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َ
تصویر  .3نمایی از محوطۀ یارقی حوری َبرش (سلمانپور و ابطحی.)1392 ،
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َ
محوطــۀ یارقــی حوری َبــرش بــا  6270مترمربــع در نزدیکــی روســتای حوریبــر (حوریــدرق) اســت .تمــام
محوطههــای دورۀ نوســنگی هورانــد کمتــر از یــک هکتــار وســعت دارنــد.
َ
َ
محوطــۀ یارقــی حوری َبــرش :محوطــۀ یارق َــی حوریــدرق در 11کیلومتــری جنوبغــرب هورانــد و در
فاصلــۀ  2/5کیلومتــری شــمالغربی روســتای حوریــدرق واقــع شــده و در مختصــات جغرافیایــی 699187
َ
 Y: 4294440 ،X:و ارتفــاع  1832متــر از ســطح آبهــای آزاد قــرار گرفتــه اســت .محوطــۀ یارقـ َـی در جانــب
غربــی دره بــا شــیبی مالیــم از ســمت غــرب بهســمت شــرق قــرار گرفتــه و رودخانـهای فصلــی در جانــب شــرقی
آن وجــود دارد .بیشــترین ارتفــاع 30متــر از ســطح دره بــا فاصل ـهای حــدود 110متــر اســت .عرصــۀ محوطــه
دارای 95متــر طــول شــرقی-غربی و 66متــر عــرض شــمالی-جنوبی و مســاحت  6270مترمربــع اســت.
خوشــبختانه بهدلیــل فاصلــۀ زیــاد محوطــه از روســتا ،تاکنــون آســیبی بــه ســطح محوطــه وارد نشــده و مــورد
دســتبرد حفــاران غیرمجــاز قــرار نگرفتــه اســت (ســلمانپور و ابطحــی( ،)1392 ،تصویــر .)3
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مالیمــی در مجــاورت رودخانــه قــرار گرفتــه و درحالحاضــر تمــام ســطح آن شــخم خــورده اســت .عرصــۀ
محوطــه بــا 98متــر طــول شــرقی-غربی و 32متــر عــرض شــمالی-جنوبی مســاحت 3136مترمربــع را
دربرگرفتــه اســت .شــخمزدنهای مکــرر ســطح محوطــه ازجملــه آســیبهای اینمحوطــه ب هشــمار میآیــد
(ســلمانپور و ابطحــی( ،)1392 ،تصویــر .)5

تصویر  .5نمایی از محوطۀ گنجینو (سلمانپور و ابطحی.)1392 ،
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تصویر  .4نمایی از محوطۀ کنده (سلمانپور و ابطحی.)1392 ،
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تصویــر .6ســفالهای دورۀ گــذار از نوســنگی متأخــر بــه مسســنگی قدیــم شهرســتان هورانــد (ســلمانپور و
ابطحــی.)1392 ،

اســتنباط اولیــه براســاس مطالعــۀ مقایس ـهای ســفالهای هورانــد بــا مناطــق پیرامــون ،نشــانگر همزمانــی
افــق فرهنگــی هورانــد بــا اواخــر فرهنــگ حاجیفیــروز اســت (حســنلو  )Xو گســترش و پراكندگــی ایــن
فرهنــگ را در نواحــی شــرقدور آذربایجــان و بهویــژه در هورانــد نشــان میدهــد .موضــوع گســترش ایــن
ً
فرهنــگ تــا حــوزۀ ارس را ســابقا مــارت مطــرح کــرده بــود ( .)Mellaart, 1975بــر اینمبنــا جهــت تعییــن
محــدودۀ گســترش ایــن فرهنــگ در نیمــۀ شــرقی شــمالغرب ایــران ،بــه مقایســۀ فــرم و شــیوههای
ســاخت ســفالهای منطقــۀ هورانــد بــا ســفالهای بهدس ـتآمده از مناطــق شــرقی میپردازیــم .مطالعــۀ

Downloaded from journal.richt.ir at 9:16 IRST on Sunday March 7th 2021

مطالعــۀ اولیــۀ ســفالهای بهدســتآمده از محوطههــای نوســنگی شهرســتان هورانــد نشــان میدهــد
ً
کــه ایــن محوطههــا احتمــاال مربــوط بــه دورۀ نوســنگی جدیــد هســتند .تمــام ســفالهای دورۀ نوســنگی
افــق هورانــد ،دستســازند و بافتــی بســیار پــوک و شــکننده دارنــد .اغلــب ســفالها بهرنــگ قرمــز ،قهــوهای
قرمــز ،آجــری و نخــودی بــا شــاموت گیاهــی و شــن ریــز هســتند کــه در برخــی نمونههــا ،ناخالصیهــای
معدنــی ســفیدرنگی بهچشــم میخــورد .میــزان شــاموت گیاهــی بهکاررفتــه در ســفال بســیار زیــاد اســت،
بهطوریکــه بهخوبــی در مقطــع و ســطح ســفال دیــده میشــوند .مغــز ا کثــر ســفالها دودزده اســت کــه
ً
ایــن امــر احتمــاال ناشــی از پخــت نامناســب در اجاقهــا و یــا کــوره روبــاز اســت .اغلــب ســفالها خشــن ،فاقــد
نقــوش تزئینــی و ازنظــر فــرم ،همگــی ســاده هســتند و تنوعــی چندانــی در بیــن آنهــا دیــده نمیشــود کــه
شــامل کاســه بــا دهانــۀ بــاز ،کاســه بــا انتهــای خمیــده و کــف تخــت ،کاســه بــا لبــۀ عمــودی و گــرد ،خمــره بــا
دهانــۀ بــاز ،خمــره بــا لبــۀ راســت و گردشــده ،ســینی بــا بدنــۀ عمــود ،ظــروف زمخــت بــا بدنــۀ اســتوانهای و
کــف تخــت ،ســینی بــا بدنــۀ کوتــاه و متمایــل بــه بیــرون میشــوند .بررســی و مطالعــۀ مجموعــه ســفالهای
هورانــد نشــان داد کــه تمــام ســفالهای دورۀ نوســنگی ،دستســاز و  %22ســفالها بــا شــاموت کاه و
ً
 %78بــا شــاموت مخلــوط هســتند .ایــن ســفالها غالبــا دارای بافــت پــوک هســتند .درمــورد نحــوۀ پخــت،
بســیاری از ســفالها دارای پخــت کافــی ( )٪56و برخــی دارای پخــت ناقــص ( )٪44هســتند .رنــگ ســطح
خارجــی ســفالها در طیــف قرمــز و قرمــز مایــل بــه قهــوهای اســت ،امــا رایجتریــن رنگهــا آجــری ،قرمــز و
نخــودی هســتند .تمــام ســفالها ســاده و فاقــد نقــوش تزئینــی هســتند 89% .ســفالها دارای پوشــش گلــی
هســتند کــه از ایــن بیــن  67%پوشــش گلــی درونــی و  %89پوشــش گلــی بیرونــی را دارا هســتند .اشــکال
عمــده ســفالهای ایــن دوره عبارتنــد از :کاســه ،کاســه بــا دهانــۀ بــاز ،کاســه بــزرگ کمعمــق بــا لبــۀ ســاده،
کاس ـههایی دارای برآمدگــی نزدیــک بــه کــف ،فنجــان ،کــوزه بــا لبــۀ برگشــته و گــردن کوتــاه (تصویــر .)6
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حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه بــا ویژگیهــای خــاص جغرافیایــی و طبیعــی همــواره موردتوجــه گروههــای مختلــف
جمعیتــی در دوران پیشازتاریــخ تابهحــال بــوده اســت .دادههــا و یافتههــای باستانشناســی موجــود نشــان
میدهــد كــه دورۀ حاجیفیــروز معــرف نوســنگی قدیــم آذربایجــان نیســت و فرضیــۀ مهاجــرت مردمــان
یشــدن
آشــنا بــا فرهنــگ حســونا از شــمال بینالنهریــن بــه غــرب دریاچــۀ ارومیــه نمیتوانــد فراینــد نوسنگ 
آذربایجــان را تفســیر کنــد .بدینگونــه کــه در مرحلــۀ واپســین نوســنگی ،گروههــای غیربومــی نخســتینبار
دشـتهای پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه را بهعنــوان مرکــز ناحیــه مــورد اســتقرار قــرار دادنــد و ســپس همیــن مرکز
درگــذر زمــان کانــون اشــاعه بــه حومــه گردیــد .در زمینــۀ منشــأ مردمــان نوســنگی در آذربایجــان ،مــری ویــت
و فرانــک هــول مردمــان نوســنگی را بــه شــمال بینالنهریــن و دارنــدگان فرهنــگ حســونایی نســبت دادنــد
کــه نخســتینبار در غــرب دریاچــۀ ارومیــه ســکنی گزیدنــد ( ،)Voigt, 1983: 166کاوشهــای اخیــر در غــرب
دریاچــۀ ارومیــه ،دو محوطــۀ دوگــز خــوی ( )Abedi, 2017و تپهالویــن ( )Binandeh et al., 2012را در
دورۀ نوســنگی جدیــد قــرار میدهــد .در مطالعــۀ فراینــد نوسنگیشــدن آذربایجــان ،آجرلــو براســاس فرضیــۀ
انتشــارگرایی فرهنگــی و بهویــژه براســاس افزایــش فشــار جمعیــت در زاگــرس مرکزی-شــمالی نظــر دیگــری
درخصــوص منشــأ مردمــان نوســنگی شــمالغرب ایــران مطــرح کــرد .ایشــان منشــأ و خاســتگاه اســتقرارهای
نوســنگی را در آذربایجــان ،زاگــرس شــمالی دانســته کــه حتــی بــه دشـتهای آناتولــی و شــمال بینالنهریــن
نیــز گســترده شــده اســت .البتــه وی درکنــار ایــن مــوارد ،عوامــل اقلیمــی را نیــز در ایــن امــر دخیــل میدانــد و
بیــان میکنــد کــه مجمــوع ایــن عوامــل ،فرآینــد شــکلگیری جوامــع روســتایی در آذربایجــان و پیرامــون را
تشــکیل داده اســت .قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن زمینــه ،وی نیــز همــگام و هـمرأی بــا پژوهشــگرانی اســت
کــه اصــل بهبــودی شــرایط زیســتی در آذربایجــان را زمینــۀ اســتقرار میداننــد .بــه اینترتیــب ایشــان منشــأ
و خاســتگاه اســتقرارهای نوســنگی را در آذربایجــان ،زا گــرس شــمالی دانســتهاند کــه حتــی بــه دش ـتهای
آناتولــی و شــمال بینالنهریــن نیــز گســترده شــده اســت (آجرلــو .)122 :1386 ،بیننــده نیــز درخصــوص منشــأ
مردمــان نوســنگی در شــمالغرب ایــران بیــان میکنــد کــه هرچنــد ویــت روستانشــینی اولیــه (حاجیفیــروز)
در آذربایجــان را نتیجــۀ مهاجــرت مردمــان شــمال بینالنهریــن میدانــد ،در چندســال اخیــر پژوهشهایــی
یتــر از
براســاس دادههــای ســطحی انجــام شــده کــه ضمــن اشــاره بــه احتمــال وجــود فرهنگهــای قدیم 
حاجیفیــروز ،گســترش فرهنگهــای نوســنگی در اثــر مهاجــرت از شــمال بینالنهریــن بــه شــمالغرب ایــران
را انــکار میکننــد و بــه ســفالهایی ابتداییتــر بــا پخــت ناقــص و اســتفادۀ زیــاد از کاه بهعنــوان آمیــزۀ اصلــی
ً
و فقــدان تزئیــن کــه ظاهــرا مربــوط بــه دورۀ سـ ّـنت ســفالگری ماقبــل حاجیفیــروز اســت اشــاره میکننــد.
بیشــتر ایــن قطعــات ســفالی ،از بررســی ســطحی محوطههــای ایــن منطقــه جم ـعآوری شــده اســت .امــا
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ســفالهای قوشــاتپه شــهریری (درخشــی و همــکاران )1387 ،و تپهایدیــر (حصــاری و ا کبــری )1384 ،در
دش ـتمغان و همچنیــن محوطــۀ تپهخالصــه در ابه ـررود زنجــان (علیبیگــی و خســروی )34 :1386 ،از
دو منظــر فــرم و شــیوۀ ســاخت نشــان داد کــه ازنظــر فنــاوری ســاخت ،ســفالهای دستســاز ،خشــن ،دارای
پخــت ناکافــی ،دارای بافــت پــوک و در اشــکال ســاده (کاســههای ســاده ،کاســههای گــود و قدحهــای
بــزرگ) هســتند کــه باتوجــه بــه فنــاوری ابتدایــی ســاخت ســفالهای ایــن محوطههــا میتــوان گفــت کــه
ایــن محوطههــا مربــوط بــه دورۀ نوســنگی هســتند .باتوجــه بــه مطالعــه ،تحلیــل و مقایســۀ گونههــای
ســفالی موجــود ،میتــوان ســفالهای ایــن تپــه را قابلمقایســه و همافــق بــا ســفالهای بهدس ـتآمده
از حاجیفیــروز در شــمالغرب ایــران دانســت .درمجمــوع میتــوان گفــت کــه شــواهد ســفالی هورانــد،
نمایانگــر ارتباطــات گســتردۀ فرهنگــی -اجتماعــی آن بــا محوطههــای پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه اســت و
بــه احتمــال زیــاد در گــذار و پیونــد فرهنــگ حوضــۀ دریاچــه در دورههــای نوســنگی و مــاوراء آن نقــش حــد
واســط را بــازی میكــرده اســت.
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واقعیــت ایــن اســت کــه آثــار بهدسـتآمده بــه فرهنگهــای همزمــان در شــمال بینالنهریــن قرابــت بســیار
نزدیکــی دارد و ارتبــاط حــوزۀ دریاچــۀ ارومیــه ازطریــق گذرگاههایــی چــون کیلشــین و حاجعمــران بــا شــمال
ً
بینالنهریــن بســیار ســهلتر از برقــراری ارتبــاط بــا ســایر مناطــق ،خصوصــا زا گــرس مرکــزی اســت (بیننــده،
.)1397
ً
موضــع انتشــار فرهنــگ حاجیفیــروز تــا ارس ســابقا توســط جیمــز مالرت مطــرح گردیده بــود (Mellaart,
 )1975و اینــک شــواهد باستانشــناختی شهرســتان هورانــد آن را تأییــد میکنــد .برمبنــای ایــن مــدل،
نواحــی شــرقدور آذربایجــان در شهرســتان هورانــد و همچنیــن اســتان اردبیــل نیــز بــه همینصــورت و
بهاحتمــال زیــاد بــا افزایــش جمعیــت در پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه و انتشــار آن از این حوزه بهســوی شــرقدور
آذربایجــان شــده اســت .در اینزمینــه ،شــواهد باستانشــناختی ازجملــه ســفالهای نــوع حاجیفیــروز
متأخــر در محوطههــای شهرســتان هورانــد ،نشــانگر ایــن اســت کــه محوطههــای افــق فرهنگــی هورانــد
واقــع در منتهیالیــه شــرق دریاچــۀ ارومیــه ،نخســتینبار در اواخــر هــزارۀ ششــم قبلازمیــاد مــورد اســکان
واقــع شــده اســت؛ بدینترتیــب کــه اینبــار چرا گاهگردهــای کــوچرو اطــراف دریاچــۀ ارومیــه و دارنــدگان
فرهنــگ حاجیفیــروز در جســتوجوی مناطــق مســتعد بــه نواحــی شــرقیتر آذربایجــان راه یافتهانــد.
در همینراســتا قابــل ذکــر اســت کــه محوطــهای کــه همزمــان بــا دورۀ نوســنگی در شهرســتان هورانــد
باشــد ،تاکنــون در دشــتمغان جمهــوری آذربایجــان و درۀ ارس تــا آنســوی نخجــوان و در کل جنــوب
قفقــاز بهدســت نیامــده اســت و نخســتین زیســتگاههای یکجانشــین در خطــۀ مذکــور برمبنــای شــواهد
باستانشــناختی ،مربــوط بــه هــزارۀ پنجــم ق.م .و فرهنــگ مسســنگی بــوده و تنهــا در حــوزۀ کوراســت
کــه نخســتین زیســتگاههای یکجانشــین پیــش از ایــن تاریــخ و مربــوط بــه دورۀ نوســنگی اســت ظاهــر
شــدهاند .فلــذا ایــن حــوزه نمیتوانــد منشــأ و خاســتگاه ســاکنین محوطههــای شــرقدور در آذربایجــان
ایــران و ازجملــه محوطــۀ قوشــاتپه در عصــر نوســنگی باشــد ،چرا کــه منشــأ فرهنــگ نوســنگی جدیــد آن
ً
نــه محلــی و قفقــازی ،بلکــه نورســته و بــرونزا و مربــوط بــه شــمال خاورنزدیــک و احتمــاال از شــرق آناتولــی
ً
و زاگــرس شــمالی اســت؛ مســألهای کــه در بررســی منشــأ نوســنگی در اردبیــل بهویــژه در قوشــاتپه نیــز قبــا
مطالعــه شــده اســت (درخشــی و هژبرینوبــری.)1388 ،
بهطورکلــی در ارتبــاط بــا مبحــث وضعیــت نوســنگی شهرســتان هورانــد در چارچــوب مطالعــات بخــش
شــرقی شــمالغرب ایــران و همچنیــن فقــدان دادههــای حاصــل از نتایــج آزمایــش رادیوکربــن ،مقایســۀ
مــواد ایــن کاوش بــا نمونههــای دیگــر در بخشهــای غربــی و شــرقی میتوانــد چشــمانداز روشــنی را
بــرای پاســخ بــه برخــی پرسـشها و ابهامــات فراهــم ســازد .مطالعــه و رونــد تطبیقــی مجموعــه ســفالهای
شهرســتان هورانــد در خــود محوطــه نشــان میدهــد كــه هیــچ تغییــر ناگهانــی در شــكل و تزئینــات ظــروف
بهویــژه در گــذر نوســنگی بــه مسســنگی ایجــاد نشــده و تغییــرات موجــود بســیار کنــد اســت ،بهگون ـهای
كــه تــداوم و اســتمرار بیشــتر نقــوش و فرمهــا در تمامــی مراحــل اســتقراری دیــده میشــود و بهطــور دقیقتــر
بایــد بگوییــم در دورۀ گــذر نوســنگی بــه مسســنگی افــق فرهنگــی هورانــد ،در ســاخت ســفال تحولــی
صــورت گرفتــه ،ولــی ســبك بهكاررفتــه بــرروی ســفالها همــان ســبک دوران قبلــی اســت .تغییراتــی را در
فــرم ســفالها میتــوان یافــت ،بدینترتیــب كــه آمــار فراوانــی ظــروف دهانهبــاز گــذر نوســنگی در دورههــای
بعــدی كاســته شــده و فرمهــای دیگــر بــه درصدشــان افــزوده میشــود كــه تغییروتحــول اقتصــادی در بطــن
ایــن فرهنــگ را نمایــان میســازد .درمجمــوع مــا شــاهد تــداوم فرهنگــی یكدســت ،هــر چنــد بــا تغییــرات
جزیــی در محوطههــای نوســنگی هورانــد هســتیم .ازطــرف دیگــر مطالعــۀ تطبیقــی ســفالهای افــق هورانــد
از همیــن منظــر فــرم و تزئیــن ،نشــان میدهــد كــه صرفنظــر از خصوصیــات محلــی ،شــباهتهای ســبكی
و ســاختاری قابلمالحظــهای بــا ســفالهای نوســنگی پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه بهویــژه بــا ســفالهای
ً
نــوع حاجیفیــروز دارد .ایــن شــباهت ســبكی و ســاختاری احتمــاال نهتنهــا انعكاســی از یــك منشــأ گســتردۀ
ســنت ســاخت ظــروف ســفالی اســت ،بلكــه تعامــل و همگرایــی محوطههــای هورانــد را بــا دریاچــۀ ارومیــه در
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میدانیــم کــه شــکلگیری نخســتین اســتقرارهای بشــر درطــول تاریــخ تابهامــروز بهشــدت تحتتأثیــر
محیطزیســت پیرامــون بــوده اســت .بهنوعــی ایــن شــرایط زیس ـتمحیطی اســت کــه ســبب شناســایی و
گزینــش منطقــۀ مشــخصی بــرای اســتقرار در میــان مردمــان بــوده و خواهــد بــود .آذربایجــان نیــز بهدلیــل
دارا نبــودن شــرایط اقلیمــی و زیســتمحیطی مناســب تــا هــزارۀ هفتــم قبلازمیــاد ناحیــۀ حاشــیهای و
ناشــناخته محســوب میگردیــد کــه پــس از مساعدشــدن شــرایط اقلیمــی در اینهــزاره ،اینمنطقــه پذیــرای
مــازاد جمعیــت مناطــق پیرامونــی شــد .بــه اینترتیــب نخســتینبار چرا گردانــان فصلــی در جس ـتوجوی
ً
مناطــق مســتعد رمــهداری و احتمــاال زراعــت ،دشــتهای پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه را بهاشــغال خــود
درآوردنــد و فرهنگهــای نخســتین را پایهریــزی کردنــد .شهرســتان هورانــد بهعنــوان یکــی از شــرقیترین
ن را یکــی از مراکــز بینابینــی دانســت کــه در تعامــل فرهنگــی بــا
بخشهــای آذربایجــان اســت کــه میتــوان آ 
حــوزۀ دریاچــۀ ارومیــه در غــرب ،دشــت اردبیــل در شــرق و حــوزۀ ابهـررود در جنــوب ،از همــان دورۀ نوســنگی
جدیــد چارچوبــی را بــرای شــکلگیری فرهنگهــای بومــیاش فراهــم ســاخته اســت .كوههــای قــرهداغ
در هورانــد ســخت و ناهمــوار اســت و اغلــب دارای منابــع آب ســطحی اندکــی اســت و در زمســتان پوشــیده
از بــرف بــوده و عبورومــرور در آنهــا بهســختی انجامپذیــر اســت .ایــن محدودیتهــا همــراه کشــاورزی
محــدود و بهشــیوۀ دیــم باعــث شــده تــا میــزان جمعیــت در ایــن بخــش كــم و پرا کنــده باشــد .بنابرایــن از
دورۀ اســتقرار انســانها در نوســنگی ،ســنتهای گوناگونــی در ایــن منطقــه رشــد و تکویــن یافتــه و شــالودۀ
روســتاهای اولیــۀ ایرانــی بــا خصلــت کوهســتانی را شــکل داده اســت .روســتاهایی کــه ازنظــر بهر هبــرداری
از زمیــن ،چگونگــی ســکونتگزینی ،ابــزار و ادوات کشــاورزی درگــذر زمــان کموبیــش دســت نخــورده و
بدونتغییــر باقــی ماندهانــد .محوطههــای دورۀ نوســنگی در شهرســتان هورانــد در درههــای کوچــک و
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طــی دورۀ نوســنگی نیــز نشــان میدهــد .قدیمیتریــن ســفالهای بهدس ـتآمده از محوطههــای هورانــد
شــباهتهایی بــا ســفالهای محوطههــای نوســنگی ،غــرب دریاچــۀ ارومیــه در حاجیفیــروز ،دوگــز خــوی
و تپهالویــن در دشــت اردبیــل ،قوشــاتپه و ایدیرتپــه و زنجــان در محوطــۀ تپهخالصــه ابهــررود دارد کــه
بهروشــنی حاکــی از ایــن اســت کــه اســتقرار همزمــان بــا دورۀ نوســنگی جدیــد در ایــن محوطههــا وجــود
داشــته اســت .ایــن امــر نشــانگر آن اســت كــه ســاكنان محوطــه هورانــد در اصــل بــا فرهنــگ حاجیفیــروز
آشــنا بودهانــد و در تــداوم و اســتمرار آن فرهنــگ در بخــش شــرقی شــمالغرب ایــران نقــش اساســی
داشــتهاند .همچنیــن باتوجــه بــه وضعیــت قرارگیــری دشــت ابهــر و خــرمدره بیــن دو کــوه شــمالی و جنوبــی،
ایــن محــل از دیربــاز تاکنــون بهصــورت یــک گــذرگاه و مســیر مهــم مبادالتــی مطــرح بــوده اســت .ایــن ناحیــه
مســیر اصلــی و طبیعــی ارتباطــات دو ناحیــۀ فــات مرکــزی و شــمالغرب ایــران از دورۀ نوســنگی تــا بــه امــروز
بــوده اســت .ایــن همــان راه ارتباطــی اســت کــه براســاس دادههــای باستانشــناختی نشــان میدهــد کــه
حداقــل در هــزارۀ ششــم ق.م .بیــن فــات مرکــزی و درۀ ســلدوز ارتبــاط فرهنگــی برقــرار بــوده اســت .یکــی
از بهتریــن دالیــل اســتفاده از ایــن راه ارتباطــی (دشــت خــرمدره) بیــن ســاکنان درۀ ســلدوز و فــات مرکــزی،
شــباهت بســیار نزدیــک ســفالهای حاجیفیــروز بــا ســفالهای نــوع زاغــه اســت (ملکشــهمیرزادی،
 .)1382بنابرایــن تنهــا حــوزۀ تأثیرگــذار در شــرق دور آذربایجــان و اســتان اردبیــل کنونــی و همچنیــن
نواحــی دورتــر در زنجــان ،حــوزۀ فرهنگــی دریاچــۀ ارومیــه اســت کــه بــه احتمــال زیــاد در اواخــر نوســنگی بــا
افزایــش اســتقرارگاهها و بهتناســب آن افزایــش جمعیــت (کــه فراوانــی محوطههــا در پیرامــون آن دلیــل بــر
ً
ایــن مدعاســت) ســبب گردیــد کــه گروهــی از ســاکنان ایــن حــوزه کــه ســابقا در آنجــا بــه زراعــت و رمـهداری
مشــغول بودنــد ،در جسـتوجوی زمیــن و چرا گاههــای جدیــد ،مناطــق شــرقیتر آذربایجــان و حتــی نواحــی
زنجــان در انتهــای هــزارۀ ششــم و آغــاز هــزارۀ پنجــم قبلازمیــاد را اشــغال نماینــد .البتــه در اینزمینــه
بدونشــک شــرایط مســاعد آبوهوایــی و پوشــش گیاهــی نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت.
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 آجرلــو ،بهــرام (« .)1386فرآینــد نوسنگیشــدن آذربایجــان» .رســالۀ دکتــری باستانشناســیپیشازتاریــخ .دانشــگاه تهــران.
 بیننــده ،علــی (« .)1397شــکلگیری ارتباطــات حوضــۀ دریاچــۀ ارومیــه و شــرق آناتولــی» .مجلــۀمطالعــات ایرانــی دانشــکده ادبیــات و علومانســانی دانشــگاه شــهیدباهنر کرمــان .ســال هفدهــم .شــمارۀ
 .33صــص.53-74 :
 پورفــرج ،ا کبــر (« .)1381نگاهــی بــه فرهنــگ هــای پیــش از تاریــخ شــمال غــرب ایــران از آغــاز تــا پایانعصــر آهــن ،»IIمجلــۀ باستانشناســی و هنــر دانشــگاه تربیتمــدرس ،ســال اول ،شــماره پیاپــی چهــارم.
 -حصــاری ،مرتضــی؛ و ا کبــری ،حســن (« .)1384گــزارش گمانهزنــی تپهایدیــر؛ اصالنــدوز».
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ـناختی اســتقرارهای کوچنشــینی
بــزرگ و دامنــۀ ارتفاعــات قــرار گرفتهانــد و تمامــی ویژگیهــای ریختشـ
ِ
امــروزی را دارنــد.
باتوجــه بــه اطالعــات بســیار انــدک درمــورد مرحلــۀ اولیــۀ اســتقرار در دورۀ نوســنگی در شهرســتان
هورانــد ،دورۀ نوســنگی بــا ســفالی پــوک ،ســاده و خشــن و بــا شــاموت گیاهــی شــناخته میشــود؛ اینگونــۀ
ســفال مؤیــد اســتقرار در دورۀ نوســنگی جدیــد اســت .اگرچــه مــواد فرهنگــی موردمطالعــه در ایــن مقالــه از
بررســیهای باستانشناســی بهدســت آمــده ،امــا میتوانــد تاحــدودی در روشــنکردن ابعــاد گوناگــون
باستانشــناختی دورۀ نوســنگی ایــن منطقــۀ نهچنــدان شناختهشــده ،مفیــد باشــد ،هرچندکــه نتایــج
نســبی باشــد .شــناخت الگــوی اســتقراری و تأثیــر عوامــل محیطــی و زیســتی در چگونگــی شــکلگیری و
تراکــم مکانهــای اســتقراری نقشــی اساســی دارد .منطقــۀ هورانــد بهدلیــل دارا بــودن اقتصــاد ترکیبــی
برپایــۀ دامــداری و کشــاورزی و تسلســل ایــن ســبک زندگــی از دوران پیشازتاریــخ تــا عصرحاضــر از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .در دورۀ نوســنگی نقــش کوچنشــینان درتقابــل بــا یکجانشــینان پررنــگ میشــود.
برپایــۀ گونههــای ســفال نوســنگی جمعآوریشــده از محوطههــای ایــن منطقــه و ارتبــاط ایــن گونههــای
ســفالی بــا مناطــق پیرامونــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیــم کــه ســفالهای نوســنگی ایــن منطقــه تحتتأثیر
فرهنــگ حاجیفیــروز اســت .وضعیــت اقلیمــی ،توپوگرافــی و میــزان انتشــار نوســنگی از عوامــل تأخیــر در
شــروع نوســنگی در ایــن منطقــه بــوده اســت.
شــواهد باستانشناســی بهدســتآمده از محوطههــای شــمالغرب ایــران نشــان میدهــد کــه حــوزۀ
دریاچــۀ ارومیــه ،منشــأ اشــاعۀ نوســنگی بــه ســایر مناطــق آذربایجــان اســت .در اینرابطــه میتــوان بــه
محوطههــای هورانــد اشــاره کــرد کــه برمبنــای شــواهد باستانشــناختی و روابــط آن بــا مناطــق همجــوار
برمبنــای فرضیــۀ فشــار جمعیتــی (باتوجــه بــه افزایــش تعــداد اســتقرارهای حــوزۀ دریاچــۀ ارومیــه) و اشــاعۀ
فرهنگــی پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه چنیــن اســتنباط میشــود کــه گروههایــی از چرا گردانــان فصلــی ســاکن
حــوزۀ دریاچــۀ ارومیــه در طــی اواخــر نوســنگی در جس ـتوجوی مناطــق مســتعد بــه منطقــۀ هورانــد وارد
میشــوند و بعــد از شــناخت قابلیتهــای منطقــه ،نخســتینبار در اواخــر دورۀ نوســنگی جدیــد در ایــن
منطقــه مســتقر شــدند .در ادامــه نیــز تعامــل پایــدار و دائمــی میــان محوطههــای هورانــد و فرهنگهــای
دریاچــۀ ارومیــه از اواخــر نوســنگی موجــب گردیــد کــه شهرســتان هورانــد بهعنــوان واســطهای در انتقــال
فرهنــگ حوضــۀ دریاچــه در دورۀ نوســنگی بــه مناطــق شــرقیتر در دشــت اردبیــل و مناطــق جنوبیتــر
در حــوزۀ ابهــررود زنجــان نقــش اساســی ایفــا کنــد .باتوجــه بــه مطالــب فــوق بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه فرهنــگ نوســنگی هورانــد در شــرقدور آذربایجــان تــداوم نوســنگی متأخــر دریاچــه اســت .بهعبارتــی
پایــان نوســنگی پیرامــون دریاچــه ،ســرآغاز نوســنگی شــرقدور و بهصــورت گــذر نوســنگی اســت و همچنیــن
ســاکنان نخســتین هورانــد در اصــل مردمــان آشــنا بــه فرهنگهــای پیرامــون دریاچــۀ ارومیــه و چراگردانــان
فصلــی بودهانــد.
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