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چکیده 
یکــی از مســائل مهــم مطــرح در باستان  شناســی، تشــخیص و تبییــن مرزبندی  هــای فرهنگــی 
بــر اســاس توزیـــ مــواد فرهنگــی اســت. در ایــن پژوهــش بــا بهره  گیــری از نتایــج مطالعــات 
میدانــی محوطــۀ موره کــن در دّرۀ ُهلیــان، مطالعــات کتابخانــه  ای و شــیوۀ توصیفی-تحلیلــی 
ــرغ  ــزی در دورۀ مف ــه ای حــوزۀ زاگــرس مرک ــای فرهنگــی درون منطق ــن مرزبندی  ه ــه تبیی ب
میانــه پرداختــه شــد. نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه محوطــۀ موره کــن اســتقرارگاه 
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــتانی ش ــای زمس ــوزۀ چراگاه ه ــه در ح ــت ک ــاخصی اس ــینی ش کوچ نش
و حــاوی نهشــت  های فرهنگــی مهمــی از دورۀ مفــرغ می باشــد. در دورۀ مفــرغ میانــه 
ــه ســبک  تفاوت هــای مهمــی در ســبک ســفال رایــج در زیســتگاه های دّرۀ ُهلیــان نســبت ب
ُهلیــان دیــده می  شــود.  ســفال در محوطه  هــای کوچ نشــینی دامنه هــای جنوبــی دّرۀ 
ـــ ســنّت ســفال  ــای بخــش شــمالی حــوزۀ توزی ــروه دّره  ه ــا گ ــان ب زیســتگاه های دّرۀ ُهلی
منقــوش یکرنــگ گودیــن III کشــش و همگرایــی داشــته و بــه نظــر می رســد حاشــیۀ جنوبــی 
ــای  ــوده اســت. دّره  ه ــه داران متحــرک مناطــق پیشــکوه ب ــان، چــراگاه زمســتانی گل دّرۀ ُهلی
ــرد:  ــدی ک ــروه منطقه  بن ــه دو گ ــوان ب ــه را می ت ــرغ میان ــزی در دورۀ مف ــرس مرک حــوزۀ زاگ
گــروه اول، دّره  هــای در امتــداد محــور شــرقی - غربــی و در راســتای مســیر ارتباطــی جــادۀ 
خراســان بــزرگ را در بــر می  گیــرد. بــه نظــر می رســد جــادۀ خراســان بــزرگ و تماس  هایــی 
کــه بــه واســطۀ آن شــکل گرفتــه، نقــش اصلــی را در پیوندهــای درون منطقــه ای ایــن حــوزه 
ــکوه  ــی پیش ــی نواح ــمالی - جنوب ــور ش ــداد مح ــای در امت ــروه دوم، دّره  ه ــت. گ ــته اس داش
ــن را شــامل می  شــود.  ــد در شــرق کــوه گری ــه عــاوۀ دّره نهاون ــی ب شــرقی و پیشــکوه غرب
احتمــاًل زندگــی کوچ نشــینی نقــش مهمــی در برقــراری پیوندهــای درون منطقــه ای در ایــن 

قســمت از زاگــرس مرکــزی داشــته اســت. 
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مقدمه
زاگــرس مرکــزی یکــی از حوزه  هــای فرهنگــی مهــم ســرزمین ایــران اســت کــه 
ــک  ــکل ی ــه ش ــدود 1400 – 3200 ق.م.(، ب ــرغ )ح ــر دورۀ مف ــاً در سراس تقریب
حــوزۀ فرهنگــی مســتقل خودنمایــی می  کنــد. دورۀ مفــرغ حــوزۀ زاگــرس مرکــزی 
یکــی از مهمتریــن ادوار باستان شناســی غــرب ایــران اســت. در ایــن میــان، مرحلــۀ 
ــۀ گودیــن کنــگاور شــناخته  گودیــن III )حــدود 1400 - 2600 ق.م.( کــه در تپ
شــده اســت، هــم از نظــر وســعت حــوزۀ توزیـــ و هــم از نظــر گســترۀ زمانــی، 
مهمتریــن مرحلــۀ دورۀ مفــرغ زاگــرس مرکــزی اســت. بــا شــروع مرحلــۀ گودیــن  
ــی  ــی همگون ــاهد نوع ــران ش ــی ای ــوب غرب ــرب و جن ــق غ ــر مناط IIIدر سراس
ــن  ــگ گودی ــوش یکرن ــفال منق ــنت س ــق رواج س ــه از طری ــتیم ک ــی هس فرهنگ
III نمایــش داده شــده اســت. در واقـــ، ایــن ســنّت، مهمتریــن ســنّت ســفالگری 
زاگــرس مرکــزی در دورۀ مفــرغ اســت کــه بیــش از یــک هــزاره دوام آورده اســت. 
یکــی از مســائل مهــم در مطالعــات باستان  شناســی توضیــح و تفســیر ارتبــاط میــان 
ــات  ــان، از موضوع ــن می ـــ بشــری اســت. در ای دســت  ابزارهای انســانی و جوام
مهمــی کــه در باستان  شناســی جــای بحــث دارد تشــخیص و تبییــن مرزبندی  هــای 
فرهنگــی بــر اســاس توزیـــ مــواد فرهنگــی اســت. باستان  شناســان بــا اســتفاده از 
ــا کمــک داده  هــای  ــا گرفتــه شــده و ب رهیافت  هــای مکانــی کــه از رشــته جغرافی
در  را  باســتانی  محوطه  هــای  پراکندگــی  ماهیــت  می تواننــد  باستان  شناســی، 
عرصــۀ چشــم  انداز طبیعــی تفســیر و تبییــن کننــد. در دورۀ مفــرغ میانــه )حــدود 
1600–2000 ق.م.( همگونــی نســبی در ســبک ســفال رایــج در سراســر زاگــرس 
ــی،  ــاد فرهنگ ــری از اتح ــطح بی  نظی ــان  دهندۀ س ــت و نش ــان اس ــزی نمای مرک
ــای  ــال، پژوهش  ه ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــه می باش ــی در کل منطق ــا سیاس ــادی ی اقتص
ــه تشــخیص برخــی  ــن دوره، ب ــج در ای ــۀ ســبک ســفال رای انجــام شــده در زمین
تفاوت هــای سبک  شناســی نیــز منجــر شــده اســت کــه بــه احتمــال زیــاد از برخــی 
ــا  ــان ب ــن زم ــت دارد. در ای ــن دوره حکای ــه ای در ای ــای درون منطق گروه  بندی  ه
وجــود همگونــی نســبی ای کــه در نتیجــه توســعۀ ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ 
گودیــن III در زاگــرس مرکــزی شــکل گرفتــه؛ بــا توجــه بــه جنبه  هــاي شــاخص 
و متنــوع ســبک ســفال  ها، می تــوان برخــی گروه  بندی  هــای درون منطقــه ای 
ــۀ  ــتقل و منســجمی در زمین ــش مس ــون پژوه ــود. تاکن ــز نم ــر متمای را از همدیگ
گروه  بندی  هــای درون منطقــه ای دورۀ مفــرغ میانــه زاگــرس مرکــزی انجــام نشــده 
اســت. هــدف ایــن مقالــه تبییــن گروه  بندی  هــای درون منطقــه ای حــوزۀ زاگــرس 
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ــای  ــز یافته ه ــین و نی ــات پیش ــاس تحقیق ــر اس ــه ب ــرغ میان ــزی در دورۀ مف مرک
محوطــۀ موره کــن در جنــوب دّره ّهلیــان اســت. ایــن مقالــه در نظــر دارد بــه ایــن 
ســؤاالت پاســخ دهــد کــه 1. مرزبنــدی گروه  بندی  هــای درون منطقــه ای زاگــرس 
مرکــزی در دورۀ مفــرغ میانــه بــه چــه شــکلی بــوده اســت؟ 2. محوطــۀ موره کــن 
ــرس  ــه زاگ ــرغ میان ــه ای دورۀ مف ــای درون منطق ــک از گروه  بندی  ه ــدام ی در ک
ــای درون  ــر در گروه  بندی  ه ــی مؤث ــل احتمال ــرد؟ 3. عوام ــای می  گی ــزی ج مرک

منطقــه ای زاگــرس مرکــزی در ایــن دوره کدامنــد؟ 
در ایــن نوشــتار ضمــن بازخوانــی و بررســی مطالعــات پیشــین، تــاش می  شــود تا 
ــان بررســی  های باستان  شناســی محوطــۀ  ــر اســاس یافته هــای مکشــوفه در جری ب
موره کــن، بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی، تصویــر روشــنی در مــورد گروه  بندی  هــای 

درون منطقــه ای زاگــرس مرکــزی در دورۀ مفــرغ میانــه ترســیم شــود. 

دورۀ مفرغ میانه و گروه  بندی  های درون منطقه ای
بــر اســاس مطالعــات جامـــ و دقیــق رابــرت هنریکســون1 دورۀ III تپــۀ گودیــن 
 ،III1 :ــه هفــت مرحلــۀ کوچکتــر تقســیم شــده اســت کــه عبارتنــد از کنــگاور ب
III5 ،III4 ،III3 ،P III2 ،III2 و III6 )هنریکســون، 1991: 291(. از میــان ایــن 
مراحــل هفت گانــه، دو مرحلــۀ III1 و III3 فقــط در گودیــن شــناخته شــده اســت 
و در محل  هــاي دیگــر داراي مــواد فرهنگــي مرتبــط بــا ایــن دوره، قابــل شناســایي 
نیســت. علــت آن نیــز حجــم کــم مــواد فرهنگــي مکشــوفه از ایــن دو مرحلــه در 
ــا ایــن دو مرحلــه )برخــاف ســایر مراحــل  گودیــن اســت کــه موجــب شــده ت
ــه طــور کامــل شــناخته نشــود )همــو، 1987: 211 و 214(. ســایر  گودیــن III( ب
مراحــل گودیــن III5 ،III4 ،P III2 ،III2( III و III6(، مراحــل اصلــي هســتند کــه 
هــم در تپــۀ گودیــن   و هــم در ســایر مناطــق مختلــف زاگــرس مرکــزي بــه خوبــي 
ــی  ــت باستان  شناس ــدول 4(. هیئ ــو، 1986: ج ــده  اند )هم ــه ش ــایي و مطالع شناس
ُهلمــز2 بــه سرپرســتي اریــخ اشــمیت3، بــر اســاس کاوش  هــای باستان  شناســی در 
نواحــی پیشــکوه، دورۀ مفــرغ را بــه ســه دورۀ کوتاه  تــر مفــرغ قدیــم )2900-2000 
ق.م.(، مفــرغ میانــه )1600- 2000 ق.م.( و مفــرغ جدیــد )1200-1600 ق.م.( 

1. Robert  Henrickson
2. Holmes Expedition
3. Erich Schmidt

خداکرممظاهری-حمزهقبادیزاده



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان  1400

76

فصلنامۀ  علمي

مورهکن:شواهدیازگروهبندیهایدرونمنطقهای..

ــتا،  ــن راس ــکاران، 1989، ج 1: 131(. در ای ــمیت و هم ــت )اش ــرده اس ــیم ک تقس
ــی و  ــرغ میان ــا مف ــن III2 ب ــم، گودی ــرغ قدی ــا دورۀ مف ــن III6-4 ب مراحــل گودی
گودیــن P-III2 بــا مفــرغ جدیــد همپوشــانی دارد )همــان: 136 و 486(. در ایــن 
ــن  ــۀ گودی ــه در زاگــرس مرکــزی همــان مرحل ــرغ میان ــراد از دورۀ مف نوشــتار م

III2 اســت.
ــر  ــن III در سراس ــوش گودی ــگ منق ــفال نخودي رن ــنت س ــرغ س     در دورۀ مف
حــوزۀ زاگــرس مرکــزی رواج داشــت. بــا اینکــه اشــکال ظــروف ســفالی مرحلــه 
ــای  ــه  دار در اندازه  ه ــا و ســبوهاي زاوی ــد؛ لیکــن دیگ  ه ــر مي  کن ــه تغیی ــه مرحل ب
ــروف  ــکال ظ ــر اش ــتند. دیگ ــفالي هس ــروف س ــکال ظ ــن اش ــف، مهمتری مختل
ــادار، ســاغرها و  ـــ انحن ــا مقاط ــه  دار ب ــد از: کاســه  هاي زاوی ــگ، عبارتن نخودي رن
ســبوهاي تخــم مرغــی شــکل بــزرگ ویــژۀ ذخیــره بــا تزیینــات برجســتۀ نــواري 
شــکل )هنریکســون، 1991: 291(. هنریکســون )1987: 206( شــکل توزیـــ 
جغرافیایــی محل  هــاي باســتاني دارای ســفال  های منقــوش گودیــن III را در 

ــي توضیــح داده اســت:  شــش منطقــۀ جغرافیای
ــه،  ــنُقر، اســدآباد، صحن 1.  منطقــۀ شــرق کــوه گریــن )دّره  هــای کنــگاور، ُس

ــا و الیگــودرز(؛ ــر، تویســرکان، همــدان، بروجــرد، ازن ــد، مای نهاون

ــای  ــفید )دّره  ه ــوه س ــن و ک ــوه گری ــن ک ــرقی مابی ــکوه ش ــۀ پیش 2. منطق
هرســین/ کاکاونــد، دلفــان/ بــادآور، خــاوه/ چــاواری، میربــگ، الشــتر، چگینــی 

خرم  آبــاد(؛  و 

3. منطقــۀ پیشــکوه غربــی مابیــن کــوه ســفید و کبیرکــوه )دّره  هــای ُهلیــان، 
کوهدشــت، کِشــماهور، رومشــگان، طرهــان، جایــدر، ســیمره(؛ 

4. منطقۀ ماهیدشت )ماهیدشت، کرمانشاه، کوَزران(؛ 

5. منطقــۀ پشــتکوه )دهلــران، مهــران، آبدانــان، بــدره، ایــام، چــوار، شــیروان، 
چــرداول(؛ 

6. منطقه خوزستان )شکل 1(. 

ــرس  ــرغ زاگ ــات دورۀ مف ــود را در مطالع ــی خ ــوز تازگ ــور هن ــدی مذک منطقه  بن
ــژه در  ــبی، به وی ــی مناس ــیم  بندی جغرافیای ــت و تقس ــرده اس ــظ ک ــزی حف مرک
راســتای تبییــن شــکل توزیـــ ســنت ســفال منقــوش دورۀ مفــرغ زاگــرس مرکــزی 
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ــه در  ــت ک ــی اس ــای متوال ــاس چین خوردگی  ه ــر اس ــدی ب ــن منطقه  بن ــت. ای اس
ارتفاعــات زاگــرس، دّره  هــای میان  کوهــی را از هــم جــدا می  کنــد. در ایــن حــوزه 
ســه چین  خوردگــی عمــده وجــود دارد کــه هــر ســه بــه شــکل تقریبــاً مــوازی و 
در جهــت شــمال غربــی- جنــوب شــرقی کشــیده شــده  اند. ایــن رشــته ارتفاعــات 
ــه را  ــم منطق ــای ارتباطــی مه ــا و گذرگاه  ه ــان رودخانه  ه ــاً مســیر جری ــه عمدت ک
شــکل می دهنــد، از غــرب بــه ســمت شــرق، عبارتنــد از: کبیرکــوه، ســفیدکوه و 

کــوه گریــن.
ــفال  ــه س ــم ک ــن III درمي  یابی ــفال گودی ـــ ســنت س ــت توزی ــۀ وضعی ــا مطالع ب
 III ــن ــایر مراحــل گودی ــر از ســفال س ــر و فراگیرت ــن III2، رایج  ت ــۀ گودی مرحل
ــن دوره  ــر، در ای ــوی دیگ ــو، 1986: 24(؛ از س ــت )هم ــزی اس ــرس مرک در زاگ
ــان  ــزی نمای ــرس مرک ــر زاگ ــج در سراس ــفال رای ــبک س ــبی در س ــی نس همگون
اســت و نشــان  دهندۀ ســطح بی  نظیــری از اتحــاد فرهنگــی، اقتصــادی یــا سیاســی 
ــی  ــي و همگون ــه هنریکســون )1987: 212( اوج یکپارچگ ــوری ک ــه ط اســت؛ ب
منطقــه  اي در توزیـــ ســفال  های مرحلــۀ گودیــن III2 را بــا اتحــاد سیاســي 
ســرزمین  هاي شیماشــکي باســتان مقایســه کــرده و بیــان داشــته اســت کــه احتمــال 
دارد ایــن وضعیــت نمایانگــر شیماشــکي باشــد. بــا وجــود همگونــی موجــود در 
ــز در  ــان، برخــی تفاوت هــای درون منطقــه ای نی ــن زم ــج در ای ســبک ســفال رای
میــان مجموعــه ســفال  های مکشــوفه از ایــن دوره نیــز شناســایی شــده و برخــی 
گونه  هــای ســفالی از میــان مجموعــه ســفال  های دوره، صرفــاً در مناطــق خاصــی 
رواج داشــته اســت )همــو، 1986: 24-25(. بــر اســاس تفاوت هــای شناسایی شــده 
ــه ای دورۀ  ــای درون منطق ــی گروه  بندی  ه ــوان برخ ــج، می ت ــفال رای ــبک س در س
مفــرغ میانــۀ زاگــرس مرکــزی را تشــخیص داد. بــا توجــه بــه جنبه  هــاي شــاخص 
و متنــوع ســبک ســفال  های ایــن دوره، حداقــل دو گــروه از دّره  هــا را می تــوان از 

همدیگــر متمایــز کــرد: 
1. کنگاور، صحنه و ماهیدشت؛ 

2. نهاوند، میربگ و رومشگان. 

کنــگاور  دّره  در  فقــط  تاکنــون   III2 ظــروف خاکســتري مرحلــۀ گودیــن 
ــگ  ــا رن ــوش ب ــز و منق ــي قرم ــروف داراي پوشــش گل ــده اســت. ظ شناسایی ش
ــه  ــگ( و تپ ــرالن II )رومشــگان(، باباجــان )میرب ــور چغاســبز و کمت ســیاه، در قب
گیــان )نهاونــد( عمومیــت دارد؛ ولــي در گودیــن III2  نــادر اســت و در ماهیدشــت 

خداکرممظاهری-حمزهقبادیزاده
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واقعــاً دیــده نشــده اســت. چندیــن گونــه از تزیینــات منقــوش دورنــگ، عمدتــًا 
در بخــش شــمالي حــوزۀ توزیـــ بــه دســت آمــده؛ بــه طــور مثــال تزییــن خطــي 
دورنــگ تنــک و ســاده  اي در ماهیدشــت، کنــگاور و ُهلیــان یافــت شــده اســت 
)همــان: 25؛ همــو، 1987: 211-212(. در مطالعــات باستان  شناســی محوطــۀ 
ــه دســت آمــده کــه می توانــد در تبییــن روشــن  تر  موره کــن داده هــای جدیــدی ب
ــا  ــه م ــه ب ــرغ میان ــزی در دورۀ مف ــرس مرک ــه ای زاگ ــای درون منطق گروه  بندی  ه

کمــک کنــد.  

دّرۀ ُهلیالن و محوطة موره کن 
محوطــۀ موره کــن در بخــش درب  گنبــد از توابـــ شهرســتان کوهدشــت در اســتان 
ــر  ــه از نظ ــت. اگرچ ــه اس ــکل گرفت ــیمره ش ــۀ س ــوب رودخان ــتان و در جن لرس
تقســیمات سیاســی، باریکــۀ جنــوب و شــرق رودخانۀ ســیمره در بخــش درب  گنبد 
ــی و  ــیمات باستان  شناس ــر تقس ــی از نظ ــت؛ ول ــت اس ــتان کوهدش ــزو شهرس ج
جغرافیــای فرهنگــی، ادامــۀ بخــش جنوبــی و شــرقی دّرۀ ُهلیــان به شــمار می رود. 
امــروزه در تقســیمات سیاســی، رودخانــۀ ســمیره در محــدودۀ دّرۀ ُهلیــان؛ مــرز 
دو اســتان لرســتان و ایــام اســت؛ بــه صورتــی کــه شــمال و غــرب رودخانــه کــه 
قســمت اصلــی دّرۀ ُهلیــان را تشــکیل می  دهــد، در حــوزۀ اســتان ایــام و جنــوب 
و شــرق آن در حــوزۀ اســتان لرســتان اســت. قســمت اعظــم دّرۀ ُهلیــان در شــمال 
و غــرب رودخانــه و فقــط قســت محــدودی از آن در جنــوب و شــرق آن   اســت و 
موره کــن در حاشــیۀ جنوبــی دّرۀ ُهلیــان قــرار دارد کــه در حــوزۀ اســتان لرســتان 

اســت )قبــادی  زاده، 1399: 55(. 
ــای  ــان کوه  ه ــی و در می ــکوه غرب ــۀ پیش ــی ناحی ــمال غرب ــان در ش     دّرۀ ُهلی
متعــددی قــرار گرفتــه اســت )شــکل 1 و 2(. ایــن دّره تقریبــاً 25 کیلومتــر طــول 
)غربــی – شــرقی( و 14 کیلومتــر عــرض دارد و در ارتفــاع حــدوداً 950 متــری 
از ســطح دریــا واقـــ اســت و رودخانــۀ ســیمره از شــرق و جنــوب آن می  گــذرد 
)مورتن  ســن1، 1377: 41؛ همــو، 1974: 34(. ایــن دّره فقــط حــدود 70 کیلومتــر 
ــا مرکــز ماهیدشــت در شــمال آن فاصلــه دارد. ُهلیــان دّره ای نســبتاً کوچــک  ب
ـــ اســت و پســت  ترین قســمت آن  ــر مرب و مســاحت آن در حــدود 167 کیلومت
حــدود 930 متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد. ایــن ارتفــاع بــرای چراگاه زمســتانی 

1. Mortensen
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مناســب اســت )رایــت1، 1381: 289(. تــا چنــد دهــه پیــش قســمت  هایی از ایــن 
ــکوه  ــۀ پیش ــان )در ناحی ــین دلف ــف کوچ  نش ــتانی طوای ــراگاه زمس ــوز چ دّره هن
ــی  ــان حــوزۀ اصل ــروزه دّرۀ ُهلی ــود )اشــتاین2، 1940: 240-241(. ام شــرقی( ب
ــدود دو  ــن در ح ــد؛ لیک ــکیل می  ده ــام را تش ــتان ای ــان در اس ــتان ُهلی شهرس
قــرن پیــش، ایــن دّره صرفــاً چــراگاه زمســتانی احشــام گلــه داران متحرک بــود. دو 
گونــه از مســیر کــوچ در دّرۀ ُهلیــان در دســت اســت کــه در اوایــل ســدۀ نوزدهم 
میــادی ثبــت شــده اســت. در آن زمــان ُهلیانی  هــا خــود بــه طوایــف عثمانونــد، 
ــه زمســتان را  ــرخامیری تقســیم می  شــدند ک ــد و ُس ــد، باالون ــد، واجیون جالون
ــد؛ در  ــر می  بردن ــه س ــاور دّره ب ــات مج ــتان را در ارتفاع ــان و تابس در دّرۀ ُهلی
حالــی کــه ســه طایفــۀ بــزرگ منطقــۀ دلفــان، شــامل کاکاونــد، ایتیَونــد و مومیَونــد 
ــۀ  ــان در ناحی ــان و تابســتان را در دلف ـــ چراگاهــی دّرۀ ُهلی زمســتان را در مرات
ــون3، 1362:  ــن، 1377: 110؛ راولینس ــد )مورتن  س ــرقی می  گذراندن ــکوه ش پیش
152(. مهمتریــن طوایــف منطقــۀ دلفــان، عبارتنــد از: میربــگ، کاکاونــد، ایتیَونــد، 
ــکاران،  ــدزاده و هم ــاواری )مجی ــنجابی و چ ــاد، س ــی، اوالد قب ــد، نورعل مومیَون
1343: 3(. امــروزه طوایــف نورعلــی و میربــگ هنــوز بیــن چراگاه هــای تابســتانی 
در ارتفاعــات پیشــکوه شــرقی و چراگاه هــای زمســتانی در مناطــق کوهدشــت، 

رومشــگان و ســیمره در حرکــت هســتند )گاف4، 1971: 133(.
ــای زمســتانی  ــه داران متحــرک در چراگاه ه ــتقرارگاه گل ــی اس ــش محل     در گوی
اول  پهلــوی  زمــان  در  می  خواننــد.  زمســتان  گاه(  )زمســتان  جا/  »زِمِگــه«  را 
ــن  ــطح، جایگزی ــام مس ــا ب ــی ب ــای گل ــران، خانه  ه ــق ای ــیاری از مناط ــد بس مانن
ــتاهای  ــه روس ــان ب ــای آن ــج زِمِگه  ه ــه تدری ــد و ب ــا ش ــیاه  چادرهای ُهلیانی  ه س
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــن، 1377: 36(. ای ــد )مورتن  س ــل گردی ــی تبدی کوچک
ــن  ــوز بی ــد و هن ــا نکردن ــرک را ره ــه داری متح ــی گل ــان زندگ ــف دلف طوای
ــت و  ــان در رف ــون دّرۀ ُهلی ــای پیرام ــرقی و چراگاه ه ــکوه ش ــای پیش چراگاه ه
آمــد هســتند؛ هرچنــد کــه در دورۀ پهلــوی اول وقفه  ایــی در رونــد کــوچ آنــان رخ 
داد. ادمونــدز5 )1922: 336-337( کــه بــه تفصیــل بــه معرفــی مســیرهای ارتباطــی 

1 Wrighte
2. Stein
3. Ravlinsone
4. Goff
5. Edmonds
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مورهکن:شواهدیازگروهبندیهایدرونمنطقهای..

زاگــرس مرکــزی پرداختــه، از مســیری بــه نــام »مســیر دلفــان« نــام بــرده اســت کــه 
از خرم  آبــاد شــروع شــده و در جهــت غــرب از طریــق پــل کشــکان، کوهدشــت به 
ســمت ُهلیــان ادامــه یافتــه اســت. دّرۀ ُهلیــان در مســیر ارتباطــی ای واقـــ اســت 
ــه ماهیدشــت و  ــق پیشــکوه ب کــه از گذشــته  های دور، دشــت شوشــان را از طری
مســیر ارتباطــی مشــهور جــادۀ خراســان بــزرگ وصــل می  کــرده اســت )اشــتاین، 
1940: 240(. ادمونــدز )2010: 226( در ســال 1297هــ .ش. و در یک زمســتان ســرد 
کــه کوه  هــای منطقــه پوشــیده از بــرف بــوده، از دّرۀ ُهلیــان بــه ســمت ماهیدشــت 

عبــور کــرده اســت. 
     محوطــۀ باســتانی موره کــن در حاشــیۀ جنوبــی دّرۀ ُهلیــان و در فاصلــۀ 1500 
متــری شــمال شــرق روســتای کلیــن شــیراوند قــرار دارد. جــادۀ آســفالتۀ روســتای 
ــۀ  ــه روســتای سرســنگر از شــمال محوطــه می  گــذرد. رودخان ــن شــیراوند ب کلی
ــان دارد. ایــن محوطــه روی  ــۀ 300 متــری شــمال محوطــه جری ســیمره در فاصل
یکــی از دامنه هــای کوهپایه  هــای مشــرف بــه رودخانــه شــکل گرفتــه اســت. ایــن 
قســمت از دّرۀ ُهلیــان از نظــر کشــاورزی وضعیــت مطلوبــی نــدارد و بــه نظــر 
می رســد کــه در گذشــته بیشــتر بــه عنــوان چــراگاه   زمســتانی اســتفاده شــده اســت 
)شــکل 3(. قســمت اصلــی اراضــی قابــل کشــت و زرع دّرۀ ُهلیــان در غــرب و 
شــمال رودخانــۀ ســیمره قــرار دارد )اشــتاین، 1940: 241(. محوطــۀ موره کــن دور 
ــۀ  ــرون از منطق ــرقی دّره و بی ــیۀ ش ــان و در حاش ــف دّرۀ ُهلی ــای ک از محوطه  ه
ــه اســت. در  ــتانی شــکل گرفت ــای زمس زیســتگاهی اســت و در حــوزۀ چراگاه ه
بســتر دّرۀ ُهلیــان از دورۀ مفــرغ تپه  هایــی ماننــد کزآبــاد، چشــمه  ماهی و گــوران 
وجــود دارد )شــکل 2 و 4( و در دامنــۀ شــرقی و شــمال شــرقی دّره و در امتــداد 
ــان  ــگ حمام ــن و تن ــای موره ک ــکل  گیری محوطه  ه ــیی، ش ــیرهای کوچ  نش مس

ــر 8(.  ــه چشــم می خــورد )گاف، 1971: 149 و تصوی ب

موره کن : سابقة پژوهش  ها و یافته ها
ــادی از  ــای محلــی اســت کــه مهره  هــای زی ــه معن موره کــن در گویــش محلــی ب
آنجــا درآورده می  شــود و در میــان اهالــی منطقــه بــه محــِل دارای مهره  هــای زیــاد 
ــده  ــی دی ــه گودال  های ــر محوط ــه در سراس ــت ک ــبب نیس ــت. بی س ــهور اس مش
می  شــود کــه درنتیجــۀ حفریــات غیرمجــاز شــکل گرفتــه اســت. در ســال 1315 
هــ .ش. اشــتاین )1940: 242( در ضمــن مســافرت تاریخــی خــود، دّرۀ ُهلیــان را 
نیــز در نوردیــد. وی از چنــد محوطــۀ باســتانی در ایــن دّره و از جملــه موره کــن 
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بازدیــد کــرد. بــه نظــر می رســد کــه قبــل از بازدیــد اشــتاین، شــّدت و گســتردگی 
حفریــات غیرمجــاز در موره کــن موجــب شــهرت ایــن محوطــه شــده بــود. گاف 
ــز ضمــن بررســی باستان  شناســی دّرۀ ُهلیــان در  ــر 103: 1 و 3( نی )1966، تصوی
ــ .ش. موره کــن را نیــز بررســی نمــود. هنریکســون )1986: 13( بــر  ســال 1343 ه
 III5 پایــۀ نتایــج مطالعــات گاف، مشــخص کــرده کــه در موره کــن ســفال مراحــل
ــ .ش. موره کــن توســط  و P III2 گودیــن شناســایی شــده اســت. در ســال 1398ه
ــادی  زاده،  ــت )قب ــرار گرف ــی ق ــی باستان  شناس ــورد بررس ــی م ــت ایران ــک هیئ ی
1399: 8(. در پژوهــش حاضــر 13 قطعــه از نمونــه ســفال  های دورۀ مفــرغ کــه در 
بررســی   ســال 1398 هــ .ش. از قســمت  های مختلــف ســطح و دامنه هــای محوطــه 
گــردآوری شــده  اند، طراحــی شــده و مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت )شــکل 

4 و جــدول شــمارۀ 2(. 
     اشــتاین )1940: 242-243( گــزارش می  دهــد کــه در همــۀ دامنه هــای 
ــده  ــب شــده  ای دی ــور تخری ــژه در دامنه هــای شــرقی محوطــه، قب موره کــن، به وی
ــه  ــه در منطق ــه ک ــه کار رفت ــی ب ــا ســنگ  های بزرگ ــه در ســاخت آنه می  شــود ک
وجــود دارد. اطاعــات محلــی حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن حفریــات غیرمجــاز 
ــوزۀ  ــه در ح ــن محوط ــه ای ــت؛ چراک ــده اس ــام ش ــد انج ــۀ کاکاون ــط طایف توس
ــوده و ســاختمان  های سست الشــه و قلوه ســنگی خــود  ــان ب چــراگاه زمســتانی آن
ــوده  ــکل ب ــن ش ــان بدی ــیوۀ کار آن ــد. ش ــا نموده ان ــر پ ــرقی آن ب ــۀ ش را در دامن
ــرده و  ــایی ک ــور را شناس ــی، قب ــای آهن ــا میله  ه ــن ب ــردن زمی ــوراخ ک ــا س ــه ب ک
ــرقی  ــۀ ش ــی، جبه ــاظ توپوگراف ــان: 244-243(. از لح ــد )هم ــب نموده ان تخری
محوطــه نســبتاً مســطح اســت و حــدود 140 متــر عــرض دارد. طــول آن )شــرقی 
ــن را  ــر اســت. اشــتاین مســاحت محوطــۀ موره ک ــز حــدود 550 مت ــی( نی – غرب
ــۀ شــرقی محوطــه شــیب نســبتًا  ــرده اســت. جبه ــرآورد ک ــار ب حــدود 7/5 هکت
تنــدی بــه ســمت رودخانــۀ ســیمره در غــرب دارد. حــدود 18 متــر ارتفــاع دامنــۀ 
شــرقی محوطــه نســبت بــه دامنــۀ غربــی آن اســت. در زمــان اشــتاین بیشــتر ســطح 
ــوده کــه  ــد ب ــۀ شــرقی محوطــه پوشــیده از ویرانه  هــای زِمِگــه طایفــۀ کاکاون دامن
دیوارهــای سســت آنهــا بــا ســنگ  های خشــن و گل ســاخته شــده بــود )همــان: 
ــن محوطــۀ  ــم مهمتری ــه بدانی ــی بیشــتر می  شــود ک ــن زمان ــت موره ک 242(. اهمی
دّرۀ ُهلیــان در شــمال رودخانــۀ ســیمره و در میــان دّره، محوطــۀ کزآبــاد A اســت 
کــه حــدود 4/5 هکتــار مســاحت دارد )همــان: 246(. سراســر محوطــۀ موره کــن 
پوشــیده از قطعــات فــراوان قلوه ســنگ اســت کــه در بســیاری از نقــاط روی هــم 
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تلنبــار شــده اســت. ضلـــ جنوبــی محوطــه بــه بــاغ انــار اختصــاص داده شــده؛ 
ــه علــت حجــم  ــر رهــا شــده اســت و ب ــه صــورت بای ــی ســایر قســمت  ها ب ول
ــل کشــاورزی نیســت. در همــه جــای محوطــه  ــاالی ســنگ  های تلنبارشــده قاب ب
ــر قســمتی از آن ســالم  ــده می  شــود و کمت ــاری غیرمجــاز دی ــار چاله  هــای حف آث

باقــی مانــده اســت. 
    بــر اســاس یافته هــای ســطحی، به ویــژه ســفال  های پراکنــده در ســطح محوطــه، 
ــه نظــر می رســد کــه مهمتریــن دورۀ باستان  شناســی ایــن محوطــه، دورۀ مفــرغ  ب
اســت و بــه نظــر می رســد کــه عمــدۀ بقایــای فرهنگــی آن از نهشــت  های تدفینــی 
تشــکیل شــده اســت. در دامنــۀ شــرقی محوطــه بقایــای معمــاری مشــهود اســت 
کــه بــر اســاس گــزارش اشــتاین، بــه نظــر می رســد کــه بقایــای زِمِگــه گلــه داران 

متحــرک معاصــر اســت )همــان: 242(.
   پیشــتر اشــاره گردیــد کــه هنریکســون )1986: 13( بــر اســاس بررســی  های گاف 
موفــق بــه شناســایی ســفال مراحــل III5 و P III2 در موره کــن شــد. بــا بررســی 
ــکل 4 و  ــر )ش ــی اخی ــده در بررس ــفال  های گردآوری ش ــه س ــۀ مجموع و مطالع
جــدول شــمارۀ 2( و نیــز در نظــر گرفتــن مطالعــات پیشــین، مشــخص گردیــد کــه 
 ،III2 ،P III2 ــل ــه مراح ــق ب ــی متعل ــت  های فرهنگ ــدۀ نهش ــن دربرگیرن موره ک
ــه  ــطح محوط ــوط در س ــفال  های مرب ــه س ــت و نمون ــن III اس III5 و III6 گودی
ــز  ــن III نی ــر آه ــی عص ــت  های فرهنگ ــاوی نهش ــن ح ــت. موره ک ــده اس پراکن
هســت )گاف، 1968: تصویــر 2(. در جریــان مطالعــات اخیــر، نمونــه ســفال  های 

شــاخص دورۀ اشــکانی نیــز در ســطح محوطــه دیــده شــده اســت.
   بیشــتر ســفال  هایی کــه در ایــن پژوهــش مــورد مطالعه قــرار گرفته اســت، مربوط 
بــه مرحلــۀ گودیــن III2 )دورۀ مفــرغ میانــه( هســتند )شــکل 4 و جــدول شــمارۀ 
2(. بررســی پیشــینۀ مطالعــات باستان  شناســی منطقــه نشــان می دهــد کــه پیشــتر 
در میــان مجموعــه ســفال  های گردآوری شــده در بررســی  های باستان  شناســی 
محوطــۀ کزآبــاد A در شــمال رودخانــۀ ســیمره، نمونــه ســفال  هایی بــا تزیینــات 
خطــي دورنــگ باریــک و ســادۀ   دورۀ مفــرغ میانه شناســایی شــده اســت )مظاهری، 
1395، شــکل 1: 10 و 13 - 14(. بــر اســاس مطالعــات سبک  شناســی، ایــن گونــه 
ســفال  ها، ایــن بخــش از دّرۀ ُهلیــان را بــا گــروه دّره  هــای بخــش شــمالی حــوزۀ 
توزیـــ ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III ماننــد ماهیدشــت و کنــگاور 
ــن،  ــۀ موره ک ــی محوط ــی  های باستان  شناس ــن رو در بررس ــد؛ از ای ــد می  ده پیون
ــا  ــفال  هایی ب ــن س ــار یافت ــن III2، انتظ ــفال  های گودی ــۀ س ــدن نمون ــا پیداش ب
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تزیینــات خطــي دورنــگ باریــک و ســادۀ ایــن دوره می  رفــت؛ لیکــن برخــاف 
انتظــار، هیــچ نمونــه ای از ایــن گونــه ســفال  ها یافــت نشــد. بــه نظــر می رســد کــه 
ــه ســفال هاي داراي پوشــش  ــی دّرۀ ُهلیــان نمون در ایــن زمــان در حاشــیۀ جنوب
قرمــز و مزیـّـن بــه تزیینــات منقــوش بــه رنــگ ســیاه )شــکل 4: 13( رواج داشــته 
اســت کــه در سراســر نواحــی پیشــکوه شــرقی و پیشــکوه غربــی تــا دّره نهاوند در 
شــرق کــوه گریــن پراکنــده اســت. همان طــوری کــه اشــاره شــد، حاشــیۀ جنوبــی 
دّرۀ ُهلیــان هنــوز هــم چــراگاه زمســتانی گلــه داران متحــرک طوایــف کاکاونــد، 
ــه  ــطح محوط ــان در س ــه آن ــاری زِمِگ ــای معم ــت و بقای ــد اس ــد و مومیَون ایتیَون
ــترس،  ــی در دس ــای باستان  شناس ــاس یافته ه ــر اس ــن، ب ــت؛ بنابرای ــهود اس مش
ــی دّرۀ  ــمت اصل ــه قس ــیمره ک ــۀ س ــمال رودخان ــۀ ش ــه منطق ــت ک ــوان گف می ت
ـــ ســنت ســفال  ــه دّره  هــای حــوزۀ شــمالی توزی ــان را تشــکیل می  دهــد، ب ُهلی
ــه  ــگاور و صحن ــوَزران، کن ــت، ک ــد ماهیدش ــن III مانن ــگ گودی ــوش یکرن منق
ــروه  ــه، در گ ــوی رودخان ــن س ــان در ای ــی دّرۀ ُهلی ــیۀ جنوب ــدد و حاش می  پیون
ــگ و  ــد، میرب ــد نهاون ــی مانن ــکوه غرب ــرقی و پیش ــکوه ش ــی پیش ــای نواح دّره  ه

ــرد.  ــرار می  گی ــگان ق رومش

بحث
ــق دو  ــه در مناط ــی ک ــات باستان  شناس ــل از مطالع ــای حاص ــاس یافته ه ــر اس ب
ســوی رودخانــۀ ســیمره در حــوزۀ دّرۀ ُهلیــان انجــام شــده اســت، محوطه  هــای 
ــه دو گــروه تقســیم کــرد: یکــی،  ــوان ب ــه را می ت دّرۀ ُهلیــان در دورۀ مفــرغ میان
ــوران و دیگــری،  ــه گ ــاد A و تپ ــد کزآب ــان مانن زیســتگاه های در بســتر دّرۀ ُهلی
ــتگاهی  ــۀ زیس ــرون از محوط ــه بی ــن ک ــد موره ک ــینی مانن ــای کوچ نش محوطه  ه
و در حاشــیۀ جنوبــی ایــن دّره و جنــوب رودخانــۀ ســیمره شــکل گرفتــه   اســت. 
تفاوت هــای مهمــی در ســبک ســفال رایــج در زیســتگاه های دّرۀ ُهلیــان نســبت 
بــه ســبک ســفال محوطه  هــای کوچ نشــینی دامنه هــای جنوبــی دّرۀ مذکــور دیــده 
ــه زیســتگاه های دّرۀ  ــن اســت ک ــی از ای ــای باستان  شناســی حاک می  شــود. یافته ه
ُهلیــان بــه ســمت گــروه دّره  هــای بخــش شــمالی حــوزۀ توزیـــ ســنّت ســفال 
منقــوش یکرنــگ گودیــن III ماننــد ماهیدشــت، کــوَزران، کنگاور و صحنه کشــش 
و همگرایــی داشــته و در ارتبــاط بوده  انــد و حاشــیۀ جنوبــی دّرۀ ُهلیــان در ایــن 
ســوی رودخانــۀ ســیمره، چــراگاه زمســتانی گلــه داران متحــرک مناطــق پیشــکوه 
ــه امــروزه دوام آورده اســت.  ــا ب ــه نظــر می رســد ت ــوده اســت؛ وضعیتــی کــه ب ب

خداکرممظاهری-حمزهقبادیزاده
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دّرۀ ُهلیــان بــا اینکــه در تقســیمات جغرافیایــی در زمــرۀ دّره  هــای ناحیــۀ پیشــکوه 
ــات  ــا و ارتباط ــۀ ماهیدشــت و تماس  ه ــا ناحی ــی اســت؛ لیکــن مجــاورت ب غرب
نزدیــک بــا ایــن ناحیــه در دورۀ مفــرغ میانــه، موجــب پیوندهــای فرهنگــی شــده 
ــق  ــن مناط ــج در ای ــفال  های رای ــبک س ــی س ــر آن را در همگون ــه اث ــت ک اس
ــد  ــر می  آی ــی ب ــای میدان ــای پژوهش  ه ــه از یافته ه ــه ک ــد. آن گون ــوان دی می ت
ــگاور،  ــۀ ســیمره و مناطــق کن ســبک ســفال  های رایــج در منطقــۀ شــمال رودخان
صحنــه و ماهیدشــت بــه ســمت حاشــیۀ جنوبــی دّرۀ ُهلیــان و جنــوب رودخانــۀ 
ســیمره توســعه نیافتــه اســت. یافته هــای باستان  شناســی گویــای ایــن اســت کــه 
ایــن وضعیــت در برخــی از دوره  هــای باستان  شناســی دیگــر نیــز رخ داده اســت. 
نخســتین ســاکنان دورۀ نوســنگی دّرۀ ُهلیــان در تپــه گــوران، گله دارانــی بودنــد 
کــه زمســتان  ها در کلبه  هــای چوبــی زندگــی می  کردنــد )هــول1، 1381: 105(. بــه 
نظــر می رســد تپــه گــوران کــه در دشــتی حــدود 350 متــر پســت  تر از ماهیدشــت 
واقـــ شــده، بــه عنــوان یــک روســتای دائــم ییاقــی بــرای جامعــۀ نیمه کوچ  نشــین 
دوره ســراب بــوده اســت. مورتن ســن بــر اســاس شــباهت  های نزدیــک مجموعــه 
ســفال  های دورۀ نوســنگی تپــه ســراب )در ماهیدشــت( و تپــه گــوران، نظــر داده 
اســت کــه تپــه ســراب، قشــاق ســاکنان تپــه گــوران بــوده اســت )1974: 50(. در 
دورۀ آهــن قدیــم نیــز شــاهد حضــور و گســترش ســاغرهای کاســی – عیامــی 
از طریــق ماهیدشــت و جــادۀ خراســان بــزرگ بــه دّرۀ ُهلیــان هســتیم؛ بــا ایــن 
حــال، ایــن گونــه ســفال  ها بــه جنــوب رودخانــۀ ســیمره در محــدودۀ دّرۀ ُهلیــان 

ــت )مظاهــری و علی  بیگــی، 1393: 11(.  توســعه نیاف
ــای دّرۀ  ــز یافته ه ــین و نی ــات پیش ــل از مطالع ــای حاص ــاس یافته ه ــر اس     ب
ُهلیــان، دّره  هــای حــوزۀ توزیـــ ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III در 

ــرد:  ــدی ک ــروه منطقه  بن ــه دو گ ــوان ب ــه را می ت ــرغ میان دورۀ مف
    گــروه اول، دّره  هــای در امتــداد تقریبــی محــور شــرقی - غربــی و در راســتای 
ــروف  ــرد. ظ ــر می  گی ــزرگ را در ب ــان ب ــادۀ خراس ــهور ج ــی مش ــیر ارتباط مس
ــای  ــوزه و در دّره  ه ــن ح ــاده  اي در ای ــک و س ــگ تن ــي دورن ــن خط داراي تزیی
کنــگاور، صحنــه، ماهیدشــت، کرمانشــاه، کــوزران و ُهلیــان رواج داشــته اســت. 
ــا  ــروه از دّره  ه ــن گ ــرۀ ای ــز در زم ــرقی نی ــکوه ش ــین در پیش ــاالً دّره هرس احتم
ــی و گروهبندی  هــای  ــوان گفــت کــه عوامــل مختلفــی در بخش  گرای اســت. می ت

1. Hole
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درون منطقــه ای ایــن دوره مؤثــر بــوده و تعامــات پیچیــدۀ اجتماعــی، اقتصــادی 
ــه در  ــرغ میان ــفال دورۀ مف ــاص س ــای خ ـــ گونه  ه ــی در توزی ــاالً سیاس و احتم
ــه نظــر می رســد جــادۀ  ــن حــال ب ــا ای ــزی نقــش داشــته اســت؛ ب زاگــرس مرک
ــه واســطۀ آن شــکل گرفتــه، نقــش اصلــی  خراســان بــزرگ و تماس  هایــی کــه ب
را در پیوندهــای درون منطقــه ای ایــن حــوزه داشــته اســت. در اینجــا ماهیدشــت 
ــزی  ــرس مرک ــن دشــت زاگ ــن و حاصلخیزتری ــن، خــوش آب و هواتری بزرگتری
اســت. شــرایط آب و هوایــی معتــدل آن و از همــه مهمتــر، قرارگیــری در امتــداد 
جــادۀ خراســان بــزرگ، از قدیم االیــام موجــب جلــب توجــه گروه  هــای مختلــف 
ــده  ــددی ش ــتانی متع ــای باس ــکل  گیری محوطه  ه ــه و ش ــن منطق ــه ای ــانی ب انس
ــای  ــری دره  ه ــت از یک  س ــکاران، 2021: 40(. ماهیدش ــی و هم ــت )علی بیگ اس
عریــض و حاصلخیــز تشــکیل شــده کــه جــادۀ خراســان بــزرگ از میــان آن عبــور 
می کنــد و میانــرودان را بــه مرکــز ایــران وصــل می  نمایــد. ایــن مســیر بــا جهــت 
جنــوب غربــی- شــمال شــرقی، راه ارتباطــی میــان میانــرودان و افغانســتان بــوده 
ــدان، ســاوه  ــگاور، هم ــوب آشــور، قصرشــیرین، کرمانشــاه، کن ــه از جن اســت ک
ــا  ــه ت ــی، ک ــه جــادۀ شــرقی- غرب ــن نقطــه ب ــرد؛ ســپس در ای ــور می  ک و ری عب
افغانســتان ادامــه می  یافــت، متصــل می  شــد )مجیــدزاده، 1366: 3(. جــادۀ خراســان 
بــزرگ در اعصــار گذشــته، طــی چنــد هــزار ســال، نقــش مهمــی در نقــل و انتقــال 
مــواد، فرهنــگ، آییــن، تکنولــوژی، ایجــاد و توســعۀ روابــط فرهنگــی و اقتصــادی 
ــر  ــیار قدیمی  ت ــر بس ــن ام ــابقۀ ای ــته و س ــده داش ــه عه ــا ب ــی ملت  ه و نزدیک
ــت  ــده اس ــل می  ش ــز حم ــمی نی ــوجات ابریش ــه در آن منس ــت ک ــی اس از زمان
)ریاضــی، 1374: 48(. ایــن مســیر در هــزارۀ ســوم ق.م. مهمتریــن مســیر ارتباطــی 
زمینــی مابیــن میانــرودان و ایــران بــوده اســت )پاتــس1، 1994: 38(. ثــروت آشــکار 
ســرزمین  هاي مرتفـــ غــرب ایــران در ایــن دوره، احتمــاالً تــا حــدودي درنتیجــۀ 
ــرزمین  هاي  ــا س ــا ب ــاي میانرودانی  ه ــت. تماس  ه ــده اس ــت آم ــه دس ــارت ب تج
مرتفـــ زاگــرس مرکــزي یــا جــادۀ بــزرگ خراســان بــه ســمت اشــنونا، از نظــر 

ــون، 1986: 25 - 26(.  ــت )هنریکس ــکار اس ــًا آش ــي کام باستان شناس
گــروه دوم، دّره  هــای در امتــداد محــور شــمالی - جنوبــی نواحــی پیشــکوه شــرقی 
و پیشــکوه غربــی بــه عــاوه دّره نهاونــد در شــرق کــوه گریــن را شــامل می  شــود. 
ــۀ  ــه رودخان ــی ب ــه در شــمال غــرب پیشــکوه غرب ــن منطق ــرزی ای ســرحدات م

1. Potts
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ــش  ــروف داراي پوش ــود. ظ ــدود می  ش ــوه مح ــه کبیرک ــوب ب ــیمره و در جن س
ــه  ــن حــوزه رواج داشــته اســت. ب ــگ ســیاه در ای ــا رن ــوش ب ــز و منق ــي قرم گل
احتمــال زیــاد، ســفال هاي داراي پوشــش قرمــز و مزیـّـن بــه تزیینــات منقــوش بــه 
رنــگ ســیاه یــک گونــه ســفال تدفینــی اســت و در کاوش  هــا، درون قبــور مرتبــط 
ــی  ــه زندگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــده می  ش ــینی دی ــتقرارهای کوچ نش ــا اس ب
کوچ نشــینی و ایل  راه  هــای مــورد اســتفادۀ آنهــا مهمتریــن عامــل مؤثــر در همگونــی 
ســبک ســفال  های رایــج در ایــن حــوزه و همگرایی  هــای درون منطقــه ای احتمالــی 
ایــن گــروه از دّره  هــا بــوده اســت. زندگــی کوچ نشــینی یکــی از شــیوه  های مهــم 
معیشــت ســاکنان زاگــرس مرکــزی در سراســر تاریــخ منطقــه اســت. هرچنــد کــه 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــدار م ــزی بیشــتر از مق ــرس مرک ــالیانه در زاگ ــارش س ــزان ب می
کشــت و زرع اســت، بــاال بــودن دامنــۀ تغییــرات آب و هوایــی ســالیانه در منطقــه 
و نیــز کوچــک بــودن نواحــی دارای خــاک قابــل زراعــت، موجــب شــده اســت 
ــاش  ــرار مع ــاورزی ام ــق کش ــه از طری ــاکنان منطق ــدودی از س ــت مح ــا جمعی ت
نماینــد )امبرلینــگ1 و همــکاران، 2002: 48(. در پیشــکوه منطقــۀ مابیــن کبیرکــوه و 
ســفیدکوه کــه شــامل دّره  هــای ُهلیان، کوهدشــت، کِشــماهور، رومشــگان، طرهان، 
جایــدر و ســیمره اســت، در میــان ســاکنان منطقــه بــه نــام ناحیــۀ گرمســیری یــا 
محــل چراگاه هــاي زمســتانی و منطقــۀ مابیــن ســفیدکوه و کــوه گریــن کــه شــامل 
ــگ، الشــتر،  ــادآور، خــاوه/ چــاواری، میرب ــان/ ب ــد، دلف دّره  هــای هرســین/ کاکاون
ــاي  ــل چراگاه ه ــا مح ــیری ی ــه سردس ــام ناحی ــه ن ــت، ب ــاد اس ــی وخرم  آب چگین
تابســتاني معــروف اســت و از گذشــته  های دور تاکنــون ناحیــۀ پیشــکوه شــرقی، 
قشــاق گلــه داران متحــرک منطقــه و ناحیــۀ پیشــکوه غربــی، ییــاق آنــان بــوده 
اســت )هرینــک و اُورلـِـت2، 2002: 165؛ گاف، 1971: 132(. دّره  هــاي سردســیري 
ــۀ شــمال شــرق پیشــکوه، باعــث ایجــاد آب و هــواي ســردتري در  مرتفـــ ناحی
ــر  ــم ارتفاع  ت ــۀ ک ــاي گرمســیري در ناحی ــه دّره  ه ــي ک ــردد؛ در حال تابســتان می گ
بــه ســمت جنــوب غربــي، باعــث ایجــاد شــرایط آب و هوایــي کمتــر نامســاعد 
ــه  ــد ک ــر مي  رس ــه نظ ِــت، 2002: 165(. ب ــک و اُورل ــود )هرین ــتان مي  ش در زمس
الگوهــاي ســکونت دورۀ مفــرغ میانــه در منطقــۀ پیشــکوه شــرقي تقریبــاً مشــابه 
الگوهــاي متــداول امــروزي اســت. ایــن الگــو نشــان دهندۀ اقتصــادي اســت کــه 

1. Emberling
2 . Haerinck and Overlaet
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بــر پایــۀ ترکیبــي از کشــاورزي همــراه بــا کوچ  نشــیني فصلــي قســمتي از جمعیــت 
منطقــه همــراه بــا احشــام خــود شــکل گرفتــه اســت )گاف، 1971: 150(. 

    بــر اســاس یافته هــای باستان  شناســی در دو ســوی رودخانــۀ ســیمره در 
حــوزۀ دّرۀ ُهلیــان، بــه نظــر می رســد کــه حــّد نهایــی مرزهــای غربــی چراگشــت 
گلــه داران متحــرک پیشــکوه در ایــن دوره در شــمال غــرب ناحیــۀ پیشــکوه غربــی، 
ــمال  ــتگاه های ش ــر زیس ــوی دیگ ــود و از س ــی می  ش ــیمره منته ــۀ س ــه رودخان ب
ــا نواحــی ماهیدشــت و شــرق کــوه گریــن  ــه پیوندهــای نزدیکــی ب ایــن رودخان
ــن  ــز و مزیّ ــش قرم ــفال هاي داراي پوش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــته اند. ای داش
ــه رنــگ ســیاه در ســرحدات جنوبــی پیشــکوه غربــی از  ــه تزیینــات منقــوش ب ب
ــوه توســعه  ــۀ شــمالی کبیرک ــا درۀ ســیمره در دامن ــۀ ســیمره گذشــته و ت رودخان
ــا  یافتــه اســت )مظاهــری، 1388: 284(. در دّره ســیمره از میــان 13 محلــي کــه ب
آثــار فرهنگــي ایــن مرحلــه شناســایي شــده اند، فقــط 4 محــل اســتقراري می باشــد 
و تعــداد محل هــاي غیراســتقراري بیــش از دو برابــر محل هــاي اســتقراري اســت 
و در واقـــ گویــاي افزایــش زندگــي کوچ نشــیني در مرحلــۀ III2 گودیــن اســت 
ــدی  ــش کلی ــا نق ــان ایل راه  ه ــن زم ــه در ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــان: 283(. ب )هم
ــه ای  ــای درون منطق ــتگی  ها و پیونده ــا، همبس ــات، تماس  ه ــراری ارتباط در برق
و درنتیجــه برخــی همگرایی  هــا داشــته اســت. احتمــاالً پیشــینۀ اســتفاده از 
ــته  های دور  ــه گذش ــه ب ــرک منطق ــه داران متح ــروزی گل ــای ام ــتر ایل  راه  ه بیش
برمی  گــردد. مهمتریــن عاملــی کــه در شــکل  گیری مســیرهای ارتباطــی منطقــه ای 
و محلــی نقــش داشــته، ارتفاعــات منطقــه و جهــت جغرافیایــی امتــداد آنهــا و نیــز 
معابــر و گذرگاه  هایــی اســت کــه عــرض ایــن ارتفاعــات را شــکافته اســت. ایــن 
مســیرهای ارتباطــی کــه بــر اســاس جغرافیــای طبیعــی منطقــه شــکل گرفته  انــد، 
ــراری  ــرای برق ــیرها ب ــان  ترین مس ــن و آس ــون راحت  تری ــته  های دور تاکن از گذش
ارتباطــات میــان مناطــق مختلــف زاگــرس مرکــزی بوده  انــد )مظاهــری و حقیقــی، 

.)84 :1392

نتیجه  گیری
موقعیــت مکانــی محوطــۀ موره کــن، وســعت آن و مــواد فرهنگــی ســطحی حاکــی 
از ایــن اســت کــه محوطــۀ شــاخصی مربــوط بــه اســتقرارهای کوچ نشــینی اســت 
ــه  ــوده ک ــرغ ب ــژه از دورۀ مف ــدۀ نهشــت  های فرهنگــی مهمــی به وی ــه دربرگیرن ک

در حــوزۀ چراگاه هــای زمســتانی منطقــه شــکل گرفتــه اســت. 
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    محوطه  هــای دّرۀ ُهلیــان در دورۀ مفــرغ میانــه را می تــوان بــه دو گــروه تقســیم 
کــرد: یکــی، زیســتگاه های در بســتر دّرۀ ُهلیــان ماننــد کزآبــاد A و تپــۀ گــوران 
ــۀ  ــرون از محوط ــه بی ــن ک ــد موره ک ــینی مانن ــای کوچ نش ــری، محوطه  ه و دیگ
ــکل  ــیمره ش ــۀ س ــوب رودخان ــن دّره و جن ــی ای ــیۀ جنوب ــتگاهی و در حاش زیس
ــج در زیســتگاه های دّرۀ  ــای مهمــی در ســبک ســفال رای ــه   اســت. تفاوت ه گرفت
ــی  ــای جنوب ــینی دامنه ه ــای کوچ نش ــفال محوطه  ه ــبک س ــه س ــان نســبت ب ُهلی
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــی حاک ــای باستان  شناس ــود. یافته ه ــده می  ش ــن دّره دی ای
ــوزۀ  ــمالی ح ــش ش ــای بخ ــروه دّره  ه ــمت گ ــه س ــان ب ــتگاه های دّرۀ ُهلی زیس
توزیـــ ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III ماننــد ماهیدشــت، کــوَزران، 
ــد و حاشــیۀ  ــاط بوده  ان ــی داشــته و در ارتب ــه، کشــش و همگرای ــگاور و صحن کن
جنوبــی دّرۀ ُهلیــان در ایــن ســوی رودخانــۀ ســیمره، چــراگاه زمســتانی گلــه داران 
متحــرک مناطــق پیشــکوه بــوده؛ وضعیتــی کــه تــا امــروزه تــدوام داشــته اســت. 
ــان  ــم، زیســتگاه های دّرۀ ُهلی ــن قدی ــه و آه ــرغ میان ــنگی، مف ــای نوس در دوره ه
ــا  ــۀ ســیمره، ارتباطــات و همبســتگی  های فرهنگــی نزدیکــی ب در شــمال رودخان
ــهود  ــی مش ــواد فرهنگ ـــ م ــود آن در توزی ــه نم ــته  اند ک ــت داش ــۀ ماهیدش ناحی
اســت. ایــن وضعیــت از نزدیکــی و مجــاورت و ســهولت دسترســی دّرۀ ُهلیــان 
ــز در  ــروزه نی ــا ام ــن پیونده ــداوم ای ــود. ت ــی می ش ــت ناش ــۀ ماهیدش ــه ناحی ب
ــه طــوری کــه  ــردم منطقــه مشــاهده می شــود؛ ب تعامــات اجتماعــی فرهنگــی م
ــا مناطــق  ســاکنان معاصــر شهرســتان ُهلیــان، ارتباطــات و تعامــات نزدیکــی ب

ــد.  ماهیدشــت و کرمانشــاه دارن
ــای  ــان، دّره  ه ــای دّرۀ ُهلی ــین و یافته ه ــات پیش ــای مطالع ــاس یافته ه ــر اس     ب
حــوزۀ توزیـــ ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III در دورۀ مفــرغ میانــه را 
می تــوان بــه دو گــروه منطقه  بنــدی کــرد: گــروه اول، دّره  هــای در امتــداد تقریبــی 
ــی و در راســتای مســیر ارتباطــی مشــهور جــادۀ خراســان  محــور شــرقی - غرب
بــزرگ را در بــر می  گیــرد. در اینجــا بــه نظــر می رســد کــه جــادۀ خراســان بــزرگ 
ــه، نقــش اصلــی را در پیوندهــای  ــه واســطۀ آن شــکل گرفت ــی کــه ب و تماس  های
ــداد  ــای در امت ــروه دوم، دّره  ه ــت. گ ــته اس ــوزه داش ــن ح ــه ای در ای درون منطق
محــور شــمالی - جنوبــی نواحــی پیشــکوه شــرقی و پیشــکوه غربــی به عــاوۀ دّره 
نهاونــد در شــرق کــوه گریــن را شــامل می  شــود. ســرحدات مــرزی ایــن منطقــه 
در شــمال غــرب پیشــکوه غربــی بــه رودخانــۀ ســیمره و در جنــوب بــه کبیرکــوه 
ــی  ــن دوره زندگ ــی در ای ــای باستان  شناس ــاس داده  ه ــر اس ــود. ب ــدود می  ش مح
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کوچ نشــینی رایــج بــوده و بــه نظــر می رســد کــه حرکــت گلــه داران متحــرک بیــن 
ــق داشــته  ــی رون ــی پیشــکوه شــرقی و قشــاقی پیشــکوه غرب چراگاه هــای ییاق
اســت. بــه احتمــال زیــاد زندگــی کوچ نشــینی و ایل  راه  هــای مــورد اســتفادۀ آنهــا 
ــر در همگونــی ســبک ســفال  های رایــج در ایــن حــوزه و  مهمتریــن عوامــل مؤث

همگرایی  هــای درون منطقــه ای احتمالــی ایــن گــروه از دّره  هــا بــوده اســت. 
ــت  ــوان توضیــح دقیقــی در مــورد ماهیّ هرچنــد در نبــود مــدارک مکتــوب نمی ت
ایــن منطقه  بندی  هــا داد؛ بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه توزیـــ ســفال  ها بــه 
ــاي سیاســي- ــی از گروه  بندي  ه ــوط، حاک ــای مرب ــف در حوزه ه دو ســبک مختل
ــا همگرایی  هــا باشــد کــه درنتیجــۀ  ــا برخــی منطقه گرایی  هــا ی اجتماعــي کهــن ی
ــت. در  ــه اس ــکل گرفت ــه ای ش ــات درون منطق ــا ارتباط ــا ی ــا، تماس  ه مجاورت  ه
ایــن دوره بــه نظــر می رســد کــه رودخانــۀ ســیمره در حــوزۀ دّرۀ ُهلیــان نقــش 

یــک مــرز طبیعــی را بیــن مناطــق شــمالی و جنوبــی ایفــا کــرده اســت.
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جدول شمارۀ )1(. الیه  نگاری گودین III )هنریکسون، 1987: 205 و 214( 

تقسیم  بندی دورۀ 
مفرغ بر اساس 

مطالعات هیئت ُهلمز

تاريخ تقريبي 
قبل از میالد

تعداد اليه هاي 
معماري هر 

Layers طبقه

مراحل/ 
Phases

طبقات/ 
Levels

جديد
150011III1

1600-1400P-III2

160022III2-1900میانی

قديم

13III3

2100-190024III4

2400-220015III5

2600-240066III6

شکل )1(. زاگرس مرکزی و مناطق آن
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شکل )2(. موقعیت موره کن و تپه  های مجاور آن در دّرۀ ُهلیالن

شکل )3(. عکس هوایی از موقعیت موره کن 
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شکل )4(. سفال  های مورد مطالعة موره کن 

جدول شمارۀ )2(. کاتالوگ شکل 4 

توصیف )نوع قطعه، رنگ خمیره، رنگ ردیف
درونی، رنگ بیرونی، تزیین(

نمونة قابل مقایسهگاه نگاری

1
لبــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 
ــوه  ای در  ــگ قه ــه رن ــوش ب ــودی، نق نخ

ــه. ــه و روی بدن ــر لب زی
III6

 ،1984 هنریکســون، 
تصاویــر 46: 8؛ 48: 21 

.16  :58 و 

2
ــه، نخــودی، پوشــش نخــودی،  ــه و بدن لب
پوشــش نخــودی، نوارهــای مــوازی افقــی 

زیــر لبــه و روی بدنــه بــه رنــگ ســیاه.
III6

 ،1984 هنریکســون، 
.46 تصویــر 

3

ــه، نخــودی، پوشــش نخــودی،  ــه و بدن لب
ــی  ــای افق ــر نواره ــودی، اث ــش نخ پوش
منقــوش روی لبــه و بدنــه بــه رنــگ 
قهــوه ای ســوخته، نــوار برجســته روی 

ــه. ــه بدن زاوی

III6

اشــمیت و همــکاران، 
تصویــر   ،2 ج   ،1989

.8 1

لبــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 4
نخــودی، دســتگیرۀ افــزوده زیــر لبــه.

III6
 ،1984 هنریکســون، 
.2  –  1  :71 تصاویــر 

لبــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 5
نخــودی، زاویــه  دار.

III2
 ،1984 هنریکســون، 

.32  :145 تصویــر 
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توصیف )نوع قطعه، رنگ خمیره، رنگ ردیف
درونی، رنگ بیرونی، تزیین(

نمونة قابل مقایسهگاه نگاری

6

ــه، نخــودی، پوشــش نخــودی،  ــه و بدن لب
پوشــش نخــودی، نقــوش بــه رنــگ ســیاه 
ــته روی  ــوار برجس ــه، ن ــانه و بدن روی ش

زاویــۀ بدنــه.

III2
 ،1984 هنریکســون، 

.3  :138 تصویــر 

ــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، 7 ــه و بدن لب
پوشــش نخــودی.

III2

اشــمیت و همــکاران، 
تصویــر   ،2 ج   ،1989

.9 8

8
لبــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 
نخــودی، نــوار منقــوش بــه رنــگ قهــوه  ای 

تیــره بــاالی نــوار برجســته.
III2

 ،1984 هنریکســون، 
تصاویــر 136: 1 و 138: 

.7  –  5

9
پایــه و کــف، نخــودی، پوشــش نخــودی، 
رنــگ  بــه  نقــوش  نخــودی،  پوشــش 

ــه. ــه و بدن ــوخته روی پای ــوه  ای س قه
III2

اشــمیت و همــکاران، 
تصویــر   ،2 ج   ،1989

 .100

10
پایــۀ دکمــه  ای، نخــودی، پوشــش نخودی، 
پوشــش نخــودی، یــک ســوراخ کوچــک 

در زیــر پایــه.

 Post
III2

اشــمیت و همــکاران، 
تصویــر   ،2 ج   ،1989

.109

11
بدنــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 
ــوه  ای روی  ــگ قه ــه رن ــش ب نخــودی، نق

بدنــه.
III2

اشــمیت و همــکاران، 
تصاویــر   ،2 ج   ،1989

.104 و   96

12
بدنــه، نخــودی، پوشــش نخــودی، پوشــش 
نخــودی، نقــش بــه رنــگ ســیاه روی 

ــه. بدن
III2

 ،1984 هنریکســون، 
.3  :147 تصویــر 

13
ــش  ــز، پوش ــش قرم ــودی، پوش ــه، نخ بدن
قرمــز، نقــش بــه رنگ ســیاه روی پوشــش 

قرمــز.
III2

اشــمیت و همــکاران، 
تصویــر   ،2 ج   ،1989

.104
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