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بررسی سنت سفال منقوش گودین III در دّرۀ ُهلیالن
A بر اساس یافته های مکشوفه از کزآباد

خداکرم مظاهری 1

چکیده
ــر اســاس  ــالن ب ــن III در دّرۀ ُهلی ــی ســنت ســفال منقــوش گودی ــا هــدف مطالعــه، بررســی و معرف ــه ب ــن مقال ای
یافته هــای ســفالی مکشــوفه در جریــان مطالعــات باستان شناســی محوطــۀ کزآبــاد A بــه نــگارش درآمــده اســت. 
ایــن محوطــه، بزرگتریــن محوطــۀ تاریخــی دّرۀ ُهلیــالن از توابــع شهرســتان چــرداول اســت کــه در شــمال اســتان 

ــرار دارد.  ــالم ق ای
در ایــن تحقیــق، نگارنــده عــالوه بــر مطالعــه و بررســی نتایــج پژوهش هــای پیشــین، بــه بررســی باستان شناســی 
ــدۀ  ــاد A در برگیرن ــۀ کزآب ــد کــه تپ ــق نشــان می ده ــن تحقی ــج ای ــه اســت. نتای ــز پرداخت ــاد A نی محوطــۀ کزآب
نهشــت های باســتانی همــۀ مراحــل پیاپــی و متوالــی دورۀ گودیــن III اســت. یافته هــای مکشــوفه نیــز حاکــی از آن 
اســت کــه در دورۀ مفــرغ، ســنّت ســفال منقــوش گودیــن III در دّرۀ ُهلیــالن رواج داشــته اســت. انــدازۀ محوطــۀ 
کزآبــاد A، موقعیــت مکان گزینــی آن و توالــی نهشــت های باســتانی آن نشــان می دهــد کــه ایــن محوطــه احتمــاالً 
مرکــز محلــی مهمــی در طــول دورۀ مفــرغ در زاگــرس مرکــزی بــوده اســت. یافته هــای باستان شناســی، دّره هلیــالن 
را بــه گــروه دّره هــای بخــش شــمالی حــوزۀ توزیــع ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III مانند ماهیدشــت و 

کنــگاور پیونــد می دهــد.  

kh.mazaheri@yahoo.com 1. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم                                                                                                            
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مقدمه
زاگــرس مرکــزی، یکــی از حوزه هــای فرهنگــی مهــم ســرزمین ایران اســت کــه تقریبــاً در سراســر دورۀ مفرغ، 
بــه شــکل یــک حــوزۀ فرهنگــی مســتقل، خودنمایــی می کنــد. یکــی از ویژگی هــای ایــن حــوزه، مجــاورت 
بــا دشــت-های میانــرودان و شوشــان اســت. ایــن دشــت ها همزمــان بــا آغــاز دورۀ مفــرغ، وارد دوران تاریخــی 

ــوند. می ش
دورۀ مفــرغ )حــدود 1400 – 3200 ق.م.( حــوزۀ زاگــرس مرکــزی، یکــی از مهمتریــن ادوار باستان شناســی 
غــرب ایــران اســت. در ایــن میان، مرحلــۀ گودیــن III )حــدود 1400 - 2600 ق. م.(، هم از نظر میزان گســترش 
حــوزۀ توزیــع و هــم از نظــر گســترۀ زمانــی، مهمتریــن مرحلــۀ دورۀ مذکــور بــه شــمار مــی رود. بــا شــروع ایــن 
مرحلــه، نوعــی همگونــی فرهنگــی در سراســر مناطــق غــرب و جنــوب غربــی ایــران مشــاهده می شــود کــه 
از طریــق رواج ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III نمایــش داده شــده اســت؛ در واقــع ایــن ســنّت، 
مهمتریــن ســنّت ســفالگری زاگــرس مرکــزی در دورۀ مفرغ اســت که بیــش از یک هــزاره، دوام آورده اســت. 
نکتــۀ قابل-توجــه ایــن اســت کــه مــواد فرهنگــی مربــوط، بــه ســرعت در سراســر ایــن حــوزه، گســترش یافتــه 

اســت )هنریکســون، 1986 و 1987 الــف و ب: .........(. 
ایــن مقالــه در نظــر دارد بــر اســاس یافته هــای ســفالی مکشــوفه در جریــان مطالعــات باستان شناســی محوطۀ 
ــا مراحــل توســعۀ ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ  کزآبــاد A، بــه بررســی وضعیــت دّرۀ ُهلیــالن، همزمــان ب
گودیــن III بپــردازد. ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر، ایــن اســت کــه آیــا مراحــل توســعۀ ســنت ســفال منقوش 
یکرنــگ گودیــن III در دّرۀ ُهلیــالن، متوالــی بــوده یــا در ایــن توالــی، وقفــه یــا وقفه هایــی رخ داده اســت؟ 
در ایــن راســتا، نگارنــده، عــالوه بــر مطالعــۀ نتایــج پژوهش هــای پیشــین، بــه بررســی باستان شناســی محوطــۀ 
کزآبــاد A نیــز پرداختــه و معتقــد اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت جغرافیایــی، موقعیــت قرارگیــری و شــرایط 
 III زیســت محیطی، دّرۀ ُهلیــالن، یکــی از نواحــی مهــم شــکل گیری ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن
بــوده اســت و بــه نظــر نمی رســد کــه در رونــد شــکل گیری مراحــل توســعۀ ایــن ســنت در دّرۀ مذکــور، وقفه ای 
رخ داده باشــد. در بررســی های پیشــین در دّرۀ ُهلیــالن، فقــط نمونــه ســفال های مربــوط بــه ســه مرحلــۀ گودیــن 
III شناســایی شــده کــه احتمــاالً ایــن وضعیــت بــه علــت کمبــود مطالعات باستان شناســی شــکل گرفته اســت.   

III  سنت سفال منقوش گودین
»حــدود پنجــاه ســال گاه نــگاری مبتنــی بــر گونه شناســی مجموعه هــای ســفالی اواســط هــزارۀ ســوم تــا اواســط 
هــزارۀ دوم ق.م. در زاگــرس مرکــزی، بــه نتایــج کاوش هــای تپــۀ گیــان نهاوند متکی بــود« )هنریکســون، 1987 
الــف: 205(. طبقــات گیــان II- IV بــا ســنت متمایــز ســفال نخــودی منقــوش یکرنــگ مشــخص شــده اســت 
)کنتنــو و گیرشــمن، 1935(. جایــگاه و ارتبــاط الیه نــگاری یافته هــای قبــور گیــان، روشــن نیســت و از توالــی 
ــه عمــل آمــده )نــگل: 1964 و 1969؛ دایســون، 1965 و  ــی ب ــه، تفاســیر گوناگون دوره هــای فرهنگــی ایــن تپ
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1973(؛ امــا همــۀ ایــن ارزیابی هــا در اصــل بــر پایــۀ گونه شناســی ســفال ها اســتوار اســت و طرح هــای منتشــر 
ــری کــه  ــا مطالعــات گســترده و دقیق ت ــرار می دهــد. ب ــا ق ــار م شــده از ســفال ها، اطالعــات کمــی را در اختی
در دهه هــای 70 و 80 قــرن بیســت میــالدی در دورۀ III تپــه گودیــن کنــگاور انجــام شــد، ایــن نــوع ســنت 
ــا همیــن عنــوان  ــا عنــوان »ســفال گودیــن III«، بیشــتر و جامع تــر معرفــی گردیــد کــه امــروزه ب ســفالگری ب
خوانــده می شــود. گیــان II- IV فقــط نیمــۀ دوم دورۀ مــورد نظــر در گودیــن III را در بــر می گیــرد. 
کاوش هــای الیه نگاری شــده در دورۀ III تپــه گودیــن، بــه شــکل دقیقــی مراحــل پیشــرفت ایــن نــوع ســنت 

ســفال منقــوش یکرنــگ و ســفال های ســادۀ مرتبــط بــا آن را مشــخص کــرده اســت. 
 ،III1 :تپــه گودیــن کنــگاور بــه هفــت مرحلــۀ کوچک تــر تقســیم شــده کــه عبــارت اســت از III دورۀ
III5 ،III4 ،III3 ،P III2 ،III2 و III6« )هنریکســون، 1991: 291(. در ایــن میــان، مرحلــه P III2  )پس از 
III2( تنهــا بــا توجــه بــه ســفال متمایــز آن، بــه شــکل یــک مرحلــۀ مســتقل معرفــي شــده اســت و ایــن در حالي 
اســت کــه مراحــل دیگــر گودیــن III بــا توجــه بــه بقایــاي معمــاري، شناســایي و معرفــي شــده اند  و هــر کــدام 
از ایــن مراحــل، برخــالف مرحلــۀ P III2، از یــک یــا چنــد الیــه معمــاري )جــدول شــمارۀ 1( تشــکیل شــده 
 اســت )همــان، 1987 الــف: 214(. از میــان مراحــل هفت گانــۀ گودیــن III، دو مرحلــۀ III1 و III3 فقــط در 
گودیــن، شــناخته شــده اســت و در محل هــاي دیگــر داراي مــواد فرهنگــي مرتبــط بــا این زمــان، قابل شناســایي 
نیســت. علــت آن نیــز حجــم کــم مــواد فرهنگــي کشف شــده از ایــن دو مرحلــه در گودیــن اســت کــه موجب 
شــده تــا ایــن دو مرحلــه )برخــالف ســایر مراحــل گودیــن III( بــه طــور کامــل شــناخته نشــود )همــان: 211 و 
214(. ســایر مراحــل گودیــن ) III5 ،III4 ،P III2 ،III III2  و III6(، مراحــل اصلــي بــوده کــه هــم در 
تپــه گودیــن  و هــم در ســایر مناطــق مختلــف زاگــرس مرکــزي بــه خوبــي شناســایي و مطالعــه شــده اند )همان، 
1986(. هنریکســون )1987 الــف: 206(، وضعیــت مکانــی توزیــع ســفال گودیــن III را در 6 ناحیــۀ جغرافیایــی 

توضیــح داده  اســت کــه عبارتنــد از: 
»1. شــرق کــوه گریــن )دّره هــای کنــگاور، اســدآباد، صحنــه، نهاونــد، مالیــر، بروجــرد و ...(؛ 2. پیشــکوه 
ــاد و ...(؛ 3.  ــتر، خرم آب ــاوه، الش ــاوری، خ ــد، چ ــای کاکاون ــفید )دّره ه ــوه س ــن و ک ــوه گری ــن ک ــرقی مابی ش
پیشــکوه غربــی مابیــن کــوه ســفید و کبیرکــوه )دّره هــای هلیــالن، کوهدشــت، رومشــگان، ســیمره و ...(؛ 4. 
ماهیدشــت؛ 5. پشــتکوه؛ 6. خوزســتان. ایــن منطقه بنــدی، بــر اســاس چین خوردگی هــای متوالــی ای اســت کــه 

ــد«. ــدا می کن ــم ج ــی را از ه ــای میان کوه ــرس، دّره ه ــات زاگ در ارتفاع
ســفال نخــودي منقــوش، مشــخصۀ تمام مراحل ســنت ســفال منقــوش یکرنگ گودیــن III اســت. با اینکه 
شــکل ظــروف ســفالی، مرحلــه بــه مرحلــه تغییــر مي کنــد؛ لیکــن دیگ هــا و ســبوهاي زاویــه دار در اندازه هــای 
ــد از:  ــودي؛ عبارتن ــروف نخ ــر ظ ــکل های دیگ ــتند. ش ــفالي هس ــروف س ــکل های ظ ــن ش ــف، مهمتری مختل
ــا  ــره ب ــژۀ ذخی ــزرگ وی ــادار، ســاغرها و ســبوهاي تخم مرغــی شــکل ب ــا مقاطــع انحن ــه دار ب کاســه هاي زاوی
تزیینــات برجســتۀ نواري شــکل )همــان، 1991: 291(. تزییــن، بــه تنهایــي یــا بــه شــکل ترکیبــي بــه کار رفتــه 

بررسی سنت سفال منقوش گودین III در دّرۀ 
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اســت. تزییــن منقــوش، یکرنــگ اســت و تزییــن دو رنــگ )ســیاه و قهــوه اي قرمــز( بــه نــدرت دیــده مي شــود. 
از عناصــر تزیینــي برجســته )نوارهــا و باندهــاي برجســته( و نقــوش کنده شــده نیــز اســتفاده شــده اســت. تزییــن 
منقــوش، معمــوالً قهــوه اي تیــره اســت؛ لیکــن از ســیاه واقعــي تــا قهــوه اي متغیــر اســت. در مراحــل قدیمي تــر، 
نقش هایــی بــه رنــگ قهــوه اي- قرمــز نیــز دیــده شــده اســت کــه در مراحــل متأخــر، بجــز در مــورد تزیینــات 
منقــوش دو رنــگ؛ ناپدیــد مي شــود )همــان، 1987ب: 39(. ظــروف متمایــز و فــراوان زاویــه دار )دیگ هــا و 
ســبوها(، معــّرف و تشــکیل دهندۀ ســبک منقــوش گودیــن III هســتند. یــک ســاختار کادرِي تشکیل شــده 
از فواصــل افقــي کــه روي هــم واقــع شــده اند، طــرح اصلــي ســبک منقــوش گودیــن III را نشــان مي دهــد. 
ایــن کادرهــا و نقش مایه هــا و ترکیبــات نقش مایــه ای بــه کار رفتــه در آنهــا، ســبک گودیــن III را تشــکیل 
مي دهــد. بــا گذشــت زمــان، شــکل اســتفاده و اهمیــت نســبي هــر کــدام از کادرهــا تغییــر مي یابــد و ســاختار 
ســبکي بــه شــکل متمایــزي تفســیر مي شــود. در هــر دوره اي، شــمار محــدودي از نقش مایه هــا یــا ترکیبــات 
نقش مایــه ای در هــر کــدام از کادرهــا اســتفاده شــده اســت )همــان: 39 و 40(. بارزتریــن معیارهــاي گاه نــگاری 
ایــن دوره، ظــروف ســفالي منقــوش هســتند کــه معمــوالً همیــن نــوع ســفال ها بیشــتر جمع آوري و منتشــر شــده  
اســت. تغییــر در ســبک نقش هــای بــه کار رفتــه روي ظــروف زاویــه دار بــه مــا اجــازۀ تعییــن گاه نگاری هــای 
دقیــق را مي دهــد )همــان، 1986: 17(. در سراســر مراحــل گودیــن III، ظــروف نخــودي منقــوش بــه تدریــج 
کاهــش مي یابــد؛ بــه طــوري  کــه برتــري محســوس ظــروف خشــن نخــودي و کاهش تدریجــي تعــداد ظروف 
منقــوش )نخــودي و داراي پوشــش گلــي قرمــز(، موضــوع قابل توجهــی اســت کــه در مراحــل متأخــر گودیــن 

ــان، 1987 ب: 43(. ــد )هم III رخ مي ده

 A موقعیت و پیشینۀ مطالعات باستان شناسی محوطۀ کزآباد
دّرۀ ُهلیــالن در شــمال شــرق اســتان ایــالم و شــمال غربــی حوزۀ پیشــکوه غربــی قــرار دارد و در محــدودۀ بخش 
ُهلیــالن در شهرســتان  چــرداول واقــع اســت. از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی نیــز از شــمال بــه اســتان کرمانشــاه، 
از جنــوب و شــرق بــه اســتان لرســتان و از غــرب بــه بخــش مرکــزی شهرســتان چــرداول محــدود اســت و در 
مجمــوع، میــان کوه هــای متعــددی قرار گرفته اســت )تصاویــر شــمارۀ 1 و 2(. ایــن دّره، در حــدود 25 کیلومتر، 
طــول )غربــی - شــرقی( و 14 کیلومتــر، عــرض دارد و تقریبــاً در ارتفــاع 950 متــری از ســطح دریــا واقــع اســت. 
ــۀ ســیمره نیــز از شــرق و جنــوب آن می گــذرد )مورتن ســن، 1377: 41(. وجــود مکان هــای باســتانی  رودخان
متعــدد و غارهــای بــا نهشــت های باســتانی؛ به ویــژه متعلــق بــه دوره هــای پارینــه  ســنگی، حاکــی از ایــن اســت 

کــه دّرۀ ُهلیــالن از قدیم االیــام وضعیــت زیســت محیطی مطلوبــی داشــته اســت. 
کزآبــاد، نــام ســه تپــۀ باســتانی اســت کــه در مجــاورت هــم و در شــرق شــهرک توحیــد )مرکــز بخــش 
هلیــالن( قــرار دارنــد. اشــمیت )1376: 224( آنهــا را تپه هــای کزآبــاد I و II و اشــتاین )1940: نقشــۀ 16( آنهــا را 
تپه هــای کزآبــاد A، B و C نامیــده اســت. کزآبــاد A مشــخص ترین و بزرگتریــن تپــۀ دّرۀ ُهلیــالن اســت و در 
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50 متــری شــرق شــهرک توحیــد قــرار دارد. کزآبــاد A در جنــوب، کزآبــاد B در شــمال غــرب آن و کزآبــاد 
C در شــمال آن واقــع اســت )تصویــر شــمارۀ 2(. طــول شــمال غربــی – جنــوب شــرقی کزآبــاد A، 238 متــر 
و عــرض شــمال شــرقی – جنــوب غربــی آن، 183 متــر اســت. بلندتریــن نقطــۀ ســطح تپــه نیــز در حــدود 10/5 
متــر از ســطح اراضــی کشــاورزی پیرامــون ارتفــاع دارد و مســاحت آن 4/5 هکتار اســت )همــان: 246(. از لحاظ 
توپوگرافــی، قســمت های جنــوب شــرقی تپــه از ســایر قســمت ها بلندتــر اســت. شــیب تپــه نیــز در ایــن قســمت، 
بیشــتر از ســایر قسمت هاســت. جــادۀ خاکــی ای کــه از شــهرک توحیــد، در جهــت غــرب بــه شــرق، بــه طــرف 

مــزارع کشــاورزی امتــداد دارد، از دامنــۀ شــمالی تپــه می گــذرد.
از ســال 1313 هــ .ش. تــا کنــون، درّۀ ُهلیــالن توســط اریــک اشــمیت )1376: 224؛ تصاویــر 109 و 110(، اورل 
اشــتاین )1940: 244 و 245(، کلــر گاف )1971: 134 و 1966، تصویــر 103: 1، 4، 5، 13 و 15(، هیــأت دانمارکــی 
)مورتن ســن، 1974و 1975؛ تــران، 1970، 1999 و 2001؛ ملــدگارد و همــکاران، 1964( و ابراهیــم مــرادی )1387( 
مــورد بررســی و مطالعــۀ باستان شناســی قــرار گرفتــه اســت. در ســال 1313 هــ .ش. بــرای اولیــن بــار در درّۀ مذکور، 
مطالعــات باستان شناســی آغــاز شــد. در ایــن ســال، اشــمیت )1376، تصاویــر 109 و110: 224( ضمــن پروازهــای 
هوایــی خــود و تهیــۀ عکس هــای هوایــی از مناطــق مختلــف ایــران، از درّۀ ُهلیــالن نیــز عکــس گرفــت. او در ایــن 
ــی ســفالی جمــع آوری کــرد. دو ســال )ســال 1315  ــاد I و II  قطعات ــرود آمــد و از ســطح تپه هــای کزآب درّه، ف
هــ .ش.( اورل اشــتاین )1940: 244 - 247( ضمــن مســافرت تاریخــی خــود، درّۀ ُهلیــالن را نیــز درنوردید. ایشــان از 
چنــد محوطــۀ باســتانی در درّۀ ُهلیــالن بازدیــد کــرد و مــدت چنــد روز در تپه هــای کزآباد بــه کاوش پرداخــت. او 
 C و A، B عــالوه بــر ایــن کاوش هــا، نقشــۀ توپوگرافــی تپه هــای مذکــور را تهیــه کــرد و آنهــا را تپه هــای کزآبــاد
نامیــد )همــان: نقشــۀ 16(. در ســال 1343 هــ .ش. کلــر گاف ضمــن بررســی باستان شناســی درّۀ ُهلیالن، تپــۀ کزآباد 
A را نیــز بررســی کــرد )گاف، 1971: 134 و 1966، تصویــر 103: 1، 4، 5، 13 و 15(. رابــرت هنریکســون )1986: 
13( نیــز بــر پایــۀ نتایــج مطالعات اشــتاین و گاف، بیان کــرد که مجموعــاً در 7 محــِل درّۀ ُهلیالن، ســفال های گونۀ 
ســنت ســفال منقــوش گودیــن III شناســایی شــده اســت. وی موفق بــه شناســایی ســفال مراحــلIII2  و III5 در 
 III4 در درّه هلیــالن شــد؛ اما ســفال مراحل III5 و P III2 ،III2  و در مجمــوع، ســفال مراحــل A تپــۀ کزآبــاد

و III6 در ایــن درّه، شناســایی نشــده اســت )همــان(. 
در ســال 1387 هــ .ش. دّرۀ ُهلیــالن، توســط یــک هیــأت ایرانــی به سرپرســتی ابراهیم مــرادی، مورد بررســی 
باستان شناســی قــرار گرفــت. در ایــن بررســی، عــالوه بــر تپــۀ گــوران و کزآبــاد A، در 6 نقطــۀ دیگــر نیــز مــواد 
فرهنگــی دورۀ مفــرغ شناســایی شــد. متأســفانه ایــن مــواد فرهنگــی گردآوری شــده از ســطح اکثــر نقــاط مذبور 
ــفال  ــنت س ــل س ــا، مراح ــوردی از آنه ــچ م ــه در هی ــد ک ــکیل می ده ــاخص تش ــفال های غیرش ــات س را قطع

منقــوش گودیــن III تشــخیص داده نشــده اســت )مــرادی، 1387(. 
بــا وجــود مطالعــات باستان شناســی کمابیــش گســترده ای کــه تاکنــون در دّرۀ ُهلیــالن انجــام شــده اســت، 
 ،III هنــوز وضعیــت ایــن حــوزه، همزمــان بــا مراحــل شــکل گیری ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن

بررسی سنت سفال منقوش گودین III در دّرۀ 
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کامــالً مشــخص نیســت؛ از ایــن رو، پژوهــش حاضــر بــا هــدف پرداختــن بــه ایــن موضــوع، انجــام شــده و تپــۀ 
کزآبــاد A بــه دلیــل وســعت و اهمیــت نهشــت های باســتانی آن، مــورد بررســی پژوهشــی  قــرار گرفتــه اســت.  

  A در محوطۀ کزآبادIII  سنت سفال منقوش گودین
ــرار  ــورد بررســی باستان شناســی ق ــه مــدت دو روز، م ــاد A را ب ــۀ کزآب ــ .ش. تپ ــاه 1388 ه ــده، در مهرم نگارن
داد . بــا توجــه بــه اینکــه داده هــای پایــه ای پژوهــش حاضــر، حاصــل بررســی  باستان شناســی مذکــور اســت، 
ســفال های گردآوری شــده، اســاس مطالعــات ایــن محوطــه قــرار گرفــت. در گــردآوري ســفال ها برحســب 
دانــش و شــناخت موجــود، بــه نمونه بــرداري اقــدام شــد. هدف نهایي، کســب بیشــترین اطالعات و گــردآوري 
ــه ســفال های گردآوری شــده،  ــود. در راســتای انجــام ایــن پژوهــش، 23 قطعــه از نمون مناســب ترین داده هــا ب
طراحــی شــد و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت )تصویــر 3 و شــکل 1(. این ســفال ها از قســمت های مختلف ســطح 

ــاد A گــردآوری شــده اند. و دامنه هــای محوطــۀ کزآب
پیشــتر اشــاره شــد کــه هنریکســون موفــق بــه شناســایی ســفال مراحــلIII2  و III5 در کزآبــاد A شــد. 
بــا مطالعــۀ مجموعــه ســفال های گردآوری شــده در بررســی محوطــۀ کزآبــاد A و در نظــر گرفتــن مطالعــات 
پیشــین، مشــخص شــد کــه ایــن محوطــه، در بــر گیرنــدۀ نهشــت های باســتانی متعلــق بــه همــۀ مراحــل اصلــي 
ســنت ســفال منقــوش گودیــن III اســت کــه شــامل مراحــل III5 ،III4 ،P III2 ،III2  و III6 می باشــد و 
نمونــه ســفال های مربــوط در ســطح محوطــه پراکنــده اســت )جــدول شــمارۀ 2(. مهمتریــن معیــار مــورد اســتناد 
جهــت انجــام گاه-نگاري هــاي داخلــي دورۀ مفــرغ منطقــه، شــیوۀ تزیین و شــکل ســفالینه هاي این دوره اســت؛ 
بــه طــور مثــال، در مطالعــات هیــأت ُهلمــز در لرســتان، بــا وجــود اینکــه بــه رنــگ ســطح، خمیــره و نقــوش 
ســفال ها توجــه شــده؛ امــا فقــط شــکل و الگوهــاي تزییــن ظــروف بــه عنــوان معیــار اصلــي جهــت شناســایي 
ســفال هاي مراحــل مختلــف )قدیــم، میانــي و جدیــد( دورۀ مفــرغ منطقــه، مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت 
ــار تشــخیص مراحــل  )اشــمیت و همــکاران، 1989، ج 1: 133 و 134(. در دشــت شوشــان نیــز مهمتریــن معی
ــار  ــت. در کن ــفالینه ها اس ــکل س ــه II-III، ش ــالم میان ــه I و ای ــالم میان ــوکالماخ، ای ــکي، س ــف شیماش مختل
ایــن معیــار، بــه مشــخصه هاي دیگــري چــون: تزیینــات برجســته یــا کنــده  روي ســفال نیــز توجــه شــده اســت 
)کارتــر، 1991: 284 و 295(. در ارتبــاط بــا ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III نیــز شــکل ظــروف و 

ــون، 1987 ب: 40(.  ــت )هنریکس ــوده اس ــذاري ب ــی تاریخ گ ــار اصل ــفال ها، معی ــای روی س نقش مایه ه
ــۀ III6 در سراســر  ــن III، شــاهد حضــور مــواد فرهنگــی مرحل ــا ظهــور ســنّت ســفال منقــوش گودی ب
مناطــق زاگــرس مرکزی تا دشــت شوشــان هســتیم. ســفال منقــوش یکرنــگ شــوش IVA/D c-d در دشــت 
شوشــان، همــان ســفال گودیــن III6 اســت. وضعیــت توزیــع ســفال ایــن مرحلــه، یک حلقــۀ ارتباطــی را مابین 
جــادۀ خراســان بــزرگ در ســرزمین های مرتفــع و دشــت شوشــان نشــان می دهــد )همــان، 1986: 21(. دیگ هــا 
و ســبوهای زاویــه دار بــا باندهــای منقــوش مســتقیم و مــواج افقــی )شــکل 1: 1-3( از شــاخص ترین ســفال های 

خداکرم مظاهری
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مرحلــه III6 گودیــن هســتند. کاســه هایی کــه لبــۀ ضخیم و بدنــۀ پیچیده دارنــد )شــکل 1: 4 و 5( نیز از شــکل-
هــاي شــاخص ایــن مرحلــه هســتند. نقش مایــۀ چشــمان گاو )شــکل 1: 6( نیــز از زیرشــاخصه هاي مراحل جدید 
مرحلــۀ III6 اســت کــه تــا مرحلــۀ III5 دوام مــي آورد. ایــن گونــه نقش مایــه در مرحلــۀ  III5نیــز بــه فراوانــی 

دیــده می شــود )همــان، 1987 الــف: 207(. 
یکــی از نقش مایه هــای شــاخص مرحلــۀ III4، باندهــای منقــوش افقــی مکــرر بــا نوارهــای عمــودی در 
میــان آنهاســت کــه در دو یــا چنــد ردیــف تکــرار شــده اســت )شــکل1: 7(. تشــخیص نمونــه ســفال های ایــن 
مرحلــه در بررســی های ســطحی مشــکل اســت. علــت قســمتي از ایــن وضعیــت، بــه مشــکالت مــا در شــناخت 
ــز طرح هــاي تزیینــي  ــاً بســیاري از شــکل هاي ظــروف ســفالي و نی ــر می گــردد. مطمئن ــۀ III4 ب ســفال مرحل
مرحلــۀ III5 گودیــن بــه مرحلــۀ III4  منتقــل شــده اســت کــه در نمونه هــاي به دســت آمده در بررســي هاي 

ســطحي، تشــخیص و تمیــز آنهــا از همدیگــر مشــکل اســت.
در مرحلــۀ III2، دیگ هــا و ســبوهاي زاویــه دار کــه مشــخصۀ مراحــل قدیمي تــر بــود، شــکل کیســه اي تري 
یافته انــد؛ به طــوري کــه حداکثــر قطــر بدنــه بــه قســمت هاي پایین تــر ظــروف، منتقــل شــده )شــکل 1: 15( و جاي 
زاویــۀ پیشــین را، یــک نــوار برجســته روي شــانه گرفته اســت )شــکل 1: 8 ، 9 و 15(. تزیین منقــوش در پیرامون این 
نــوار برجســته، متمرکــز شــده و گرایــش بــه ســمت ســاده تر شــدن یافتــه اســت که بــه طور عمــده، شــامل خطوط 
افقــي مســتقیم و موجي شــکل مي شــود )شــکل 1: 9، 15 و 16(. ســه پایه هاي گــود و کم عمــق بــا تزییــن منقــوش 
ســادۀ هندســي، روي پوشــش گلــي قرمــز یــا بــه شــکل ظــروف نخــودي غیرمنقــوش، از ســفال های شــاخص 
ایــن دوره اســت )شــکل 1: 17(، )همــان، 1987 الــف: 211(. وضعیــت توزیــع ســفال مرحلــۀ گودیــن III2، نشــان 
می دهــد کــه ســفال ایــن مرحلــه، رایج تــر و فراگیرتــر از ســفال مراحــل دیگــر گودیــن III در زاگــرس مرکــزی 
اســت )همــان، 1986: 24(. در ایــن دوره، همگونــی نســبی ای در ســبک ســفال رایــج در سراســر زاگــرس مرکزی، 
نمایــان اســت کــه نشــان  دهندۀ ســطح بی نظیــری از اتحاد فرهنگــی، اقتصادی یا سیاســی اســت و به نوعــی، حاکی 
از یــک ســری همبســتگی ها، مجاورت هــا یــا ارتباطــات درون منطقــه ای اســت؛ بــا ایــن حــال، برخــی تفاوت هــای 
درون منطقــه ای نیــز شناســایی  شــده اســت )همــان: 24 و 25(. بــر اســاس تفاوت هایــی کــه در ســبک ســفال رایــج، 
شناســایی شــده، می تــوان برخــی گروه بندی هــای درون منطقــه ای را تشــخیص داد؛ چنان کــه جنبه-هاي شــاخص 
و متنــوع ســبکی و ســفالی، حداقــل دو گــروه از درّه هــا را از همدیگــر متمایــز نشــان می دهند:  1. کنــگاور، صحنه 
و ماهیدشــت؛ 2. نهاونــد، میربــگ و رومشــگان. ظــروف خاکســتري مرحلــۀ گودیــن III2 تاکنــون فقــط در درّه 
کنــگاور شناســایی  شــده اســت. ظــروف داراي پوشــش گلــي قرمــز و منقــوش بــا رنــگ ســیاه، در قبور چغاســبز و 
کمتــرالن II )رومشــگان(، باباجــان )میربــگ( و تپــۀ گیــان )نهاونــد( عمومیــت دارد؛ ولــي در گودیــن  III2 نــادر 
اســت و در ماهیدشــت نیــز دیــده نشــده اســت. چندیــن گونــه از تزیینــات منقــوش دو رنــگ، در بخــش شــمالي 
حــوزۀ توزیــع یافــت شــده اســت، ماننــد تزییــن خطــي دو رنــگ تنــک و ســاده اي کــه در ماهیدشــت، کنــگاور و 
هلیــالن بــه دســت آمــده اســت )همــان، 1986: 25 و 1987 الــف: 211 – 212(. نمونــه ای از ســفال های خاکســتري 

بررسی سنت سفال منقوش گودین III در دّرۀ 
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مرحلــۀ گودیــن III2 کــه در گــروه کاســه های بــا لبــۀ شــیاردار جــای می گیــرد )شــکل 1: 11(، )همــان، 1987 
 A الــف: 211(؛ همچنیــن ســفال هایی بــا تزیینــات خطــي دو رنــگ تنــک و ســاده  در میــان ســفال های کزآبــاد
وجــود دارد )شــکل 1: 10 ،13 و 14( کــه ایــن گونــه ســفال ها درّۀ ُهلیــالن را بــه گــروه درّه هــای بخــش شــمالی 
حــوزۀ توزیــع ســنّت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III ماننــد ماهیدشــت و کنــگاور پیونــد می دهــد. در درّۀ 
ُهلیــالن، ســفال ایــن مرحلــه، عــالوه بــر کزآبــاد A، در 6 محــل دیگــر نیــز شناســایی شــده اســت )همــان، 1986: 
13( و ایــن در حالــی اســت کــه شناســایِی ســفال مرحلــۀ III6 در دو محــل، ســفال مرحلــۀ III5 در دو محــل، 
ســفال مرحلــۀ III4 در یــک محــل و ســفال مرحلــۀ p III2 در دو محــل بــوده اســت )Ibid(. در درّۀ مذکــور نیز 
ماننــد ســایر مناطــق حــوزۀ توزیع ســنت ســفال منقــوش، ســفال مرحلــۀ گودیــن III2 رایج تــر و فراگیر تر از ســایر 

مراحــل گودیــنIII  اســت. 
همانطــور کــه اشــاره شــد، بــا وجــود همگونــي و یک شــکلی کلــی و نســبي کــه در مجموعه هــای ســفالی 
مکشــوفه از ایــن مرحلــه در سراســر حــوزۀ توزیــع ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ نمایــان اســت، مطالعــات 
ــوان  ــا می ت ــۀ آنه ــر پای ــه ب ــد ک ــایی کرده ان ــز شناس ــبکی را نی ــات س ــا و تنوع ــی تفاوت ه ــده، برخ انجام ش
ــاي  ــبکي، گروه بندي ه ــاي س ــن تفاوت ه ــاالً ای ــرد؛ احتم ــه ای ک ــای درون منطق ــه گروه بندی-ه ــادرت ب مب
سیاســي  اجتماعــي کهــن را در سراســر حــوزۀ توزیــع ســفال گودیــن III2 منعکــس مي کنــد و نتیجــۀ برخــی 
منطقه گرایی هاســت. ایــن مرحلــه، همزمــان بــا دورۀ ســوکالماخ در شــوش اســت )همــان، 1987 الــف: 212(. 

هنریکسون )همان( در تفسیر یافته-های مربوط به این مرحله چنین آورده است:  
»اوج یکپارچگــي منطقــه اي کــه در توزیــع ســفال ها دیــده مي شــود، همزمــان بــا اتحــاد سیاســي 
ــوده کــه در متــون اوایــل هــزارۀ دوم ق. م. منعکــس شــده اســت. یکــی شــمردِن  ســرزمین هاي شیماشــکي ب
پدیــده باستان شناســي همگونــي ســفال ها و افزایــش آشــکار وســعت زیســتگاه هاي ایــن مرحله را با شیماشــکي 
تاریخــي؛ نمي تــوان بــا اســتفاده از داده هــاي غیرمکتــوب ثابــت کرد؛ بــا وجود ایــن، در حــدود اوایل هــزارۀ دوم 
ق.م. اکثــر قســمت هاي مرکــز غــرب ایــران بــه یکپارچگــي اجتماعي- اقتصــادي و شــاید سیاســي قابل توجهی 
رســیده  اســت. ایــن موضــوع نشــان مي دهــد پیشــرفت هایي کــه در داده هــاي باستان شناســِي گردآوری شــده از 

مرکــز غــرب ایــران دیــده مي شــود، ممکــن اســت نمایانگــر شیماشــکي باشــد«.  
ــاي:  ــه نام ه ــش ب ــش بخ ــکي« از ش ــرزمین هاي شیماش ــزارۀ دوم ق. م. »س ــل ه ــون اوای ــي از مت ــق یک طب
زبَشــلي، شــو/ ســیگریش، نــي بولمــات/ یابولمــات، اَلومیَدتوم، گرَت/ کرَد و َشــتیلو تشــکیل  شــده بــود )پاتس، 
1385: 222(؛ بنابرایــن احتمــال دارد کــه ایــن تنوعــات ســبکی در ســنت ســفال رایــج در زاگــرس مرکــزی، 
ــا سیاســی باشــد.  گویــای برخــی تقســیمات درون منطقــه ای و برخــی همگرایی هــای اجتماعــی، اقتصــادی ی
ــد ســرزمین هاي  ــي حکومــت عیالمــي، هــم در کل و هــم در اجــزای تشــکیل دهندۀ آن، مانن طبیعــت فدرال
شیماشــکي، از ویژگي هــاي مهــم ایــن حکومــت اســت. پیوســتگي سیاســي سســت ایــن حکومــت کامــالً بــا 
تنــوع منطقــه اي مشاهده  شــده در فرهنگ هــاي مــادي اجــزای تشــکیل دهندۀ حکومــت عیالمــي، مطابقــت دارد 
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)هنریکســون، 1987 الــف: 211(. 
عــالوه بــر ســفال مراحــل III4 ،III5 ،III6 و III2، ســفال مرحلــۀ p III2 نیــز در بررســی های 
باستان شناســی کزآبــاد A شناســایی شــد. ایــن ســفال، تاکنــون فقــط از قبــور بــه دســت آمــده اســت )همــان، 
ــۀ  ــال، نمون ــن ح ــا ای ــف: 213(؛ ب ــان، 1987 ال ــت )هم ــاب اس ــطحي، کمی ــي هاي س 1991: 292( و در بررس
ســفال های ایــن مرحلــه نیــز در بررســی های کزآبــاد A شناســایی شــد )شــکل 1: 18 - 23(؛ در نتیجــه، مطالعات 
گونه شناســی، مقایســه ای و گاه نــگاری ســفال های گردآوری شــده در بررســی کزآبــاد A نشــان می دهــد کــه 

ایــن محوطــه، در برگیرنــدۀ نهشــت های فرهنگــی همــۀ مراحــل اصلــی گودیــن III اســت.

 A سایر نهشت های باستانی محوطۀ کزآباد
بــه علــت عمــق و حجــم گســتردۀ نهشــت های باســتانی دورۀ مفــرغ محوطۀ کزآبــاد A، پژوهشــگرانی کــه این 
ــه نهشــت های باســتانی ایــن دوره پرداخته انــد؛ چنان کــه اشــمیت  تپــه را مــورد مطالعــه قــرار داده انــد، غالبــاً ب
)1376: 224( بــه وجــود تکــه ســفال های منقــوش هــزارۀ ســوم ق.م. در ســطح ایــن تپــه و اورل اشــتاین )1940: 
248 و 249( بــه آثــار مکشــوفۀ متعلــق بــه دورۀ مفــرغ اشــاره کرده انــد. کلــر گاف نیــز تپــۀ کزآبــاد A را بــه 
عنــوان یــک محوطــۀ متعلــق بــه دورۀ مفــرغ معرفــی نمــوده اســت )گاف، 1966: تصویــر 8(؛ بــا ایــن وجــود، 
در بررســی های باستان شناســی کزآبــاد A عــالوه بــر تکه هــای ســفال متعلــق بــه دورۀ مفــرغ، تکــه ســفال های 
متعلــق بــه دورۀ مــس - ســنگی، دورۀ تاریخــی و دورۀ اســالمی نیز مشــاهده شــده اســت )مــرادی، 1387: 364(.

نتیجه گیری 
بــا توجــه بــه نتایــج بررســی های باستان شناســی کزآبــاد A و در نظــر گرفتــن نتایــج مطالعــات پیشــین، بــه نظــر 
می رســد کــه همــۀ مراحــل توســعۀ ســنت ســفال منقــوش یکرنــگ گودیــن III در ایــن محــل، شــکل گرفتــه 
و هیچ گونــه وقفــه ای در رونــد توســعۀ آن، رخ نــداده اســت. دّرۀ ُهلیــالن نیــز هماننــد ســایر نواحــی پیرامــون 
در ایــن زمــان، یــک دورۀ شــکوفایی را ســپری کــرده و بــه نظــر می رســد کــه نقــش یــک منطقــۀ بینابینــی را 
میــان نواحــی شــمالي حــوزۀ توزیــع و بخش هــای جنوبی تــر ایفــا نمــوده اســت. وســعت نســبتاً زیــاد محوطــۀ 
کزآبــاد A کــه در حــدود 4/5 هکتــار بــرآورد شــده و نیــز توالــی نهشــت های باســتانی تمامــی مراحــل گودیــن 
III در ایــن محــل، حاکــی از ایــن اســت کــه بــه احتمــال زیــاد ایــن محوطــه، مرکــز محلــی مهمــی در طــول 
دورۀ مفــرغ زاگــرس مرکــزی بــوده اســت و ســایر محوطه هــای ایــن دورۀ دّره هلیــالن در زمــرۀ اقمــار کزآبــاد 
 ،A بوده انــد. قرارگیــری شــهرک توحیــد )مرکــز بخــش ُهلیــالن( در مجــاورت محوطــۀ باســتانی کزآبــاد A

حاکــی از جایگیــری و مکان گزینــی مناســب ایــن محوطــه در دورۀ مفــرغ اســت. 
یافته هــای باستان شناســی، دّرۀ ُهلیــالن را بــا گــروه دّره هــای بخــش شــمالی حــوزۀ توزیــع ســنّت ســفال 
منقــوش یکرنــگ گودیــن III ماننــد دّره هــای ماهیدشــت، کنــگاور و صحنــه پیونــد می دهــد. در دّرۀ ُهلیــالن 
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و در کنــار رودخانــۀ ســمیره، گذرگاهــی طبیعــی، باریــک و خطرنــاک وجــود دارد کــه امــروزه، معبــر هــزاران 
رأس دام عشــایر کوچــرو کــرد و لــر منطقــه بــه ســمت ییــالق و قشــالق اســت. ادمونــدز )1922: 336 و 337( 
کــه مســیرهای شــمالی – جنوبــی ای را کــه از میــان زاگــرس مرکــزی می گــذرد، بــه خوبــی معرفــی کــرده، از 
مســیری بــه نــام »مســیر دلفــان« نــام بــرده کــه در حــدود 210 کیلومتــر، طــول داشــته، از خرم آبــاد شــروع شــده 
اســت و در جهــت غــرب، از طریــق پــل کشــکان، کوهدشــت و ُهلیــالن بــه ســمت ماهیدشــت و کرمانشــاه 
ــ .ش. و در یــک  ــدز در ســال 1297ه ــرار دارد. ادمون ــالن ق ــد. »دّرۀ ماهیدشــت در شــمال دّرۀ ُهلی ــه می یاب ادام
ــور  ــه ســمت ماهیدشــت عب ــالن ب ــوده، از دّرۀ ُهلی ــرف ب زمســتان ســرد کــه کوه-هــای منطقــه، پوشــیده از ب
کــرده اســت )Ibid, 2010: 226(. »در گذشــته، ایــالت کاکاونــد منطقــۀ هرســین در پیشــکوه شــرقی، از دّرۀ 
ُهلیــالن بــه عنــوان چــراگاه زمســتانی احشــام خــود بهره بــرداری می کرده انــد« )اشــتاین، 1940: 242 و 243( و 
»زندگــی کوچ نشــینی، یکــی از شــیوه های مهــم معیشــت ســاکنان زاگــرس مرکــزی در سراســر تاریــخ منطقــه 
بــوده اســت« )امبرلینــگ، 2002: 48(؛ احتمــاالً ایــن شــیوۀ زندگــی، در شــکل گیری تنوعــات ســبکی در ســنت 
ســفال رایــج، نقــش مهمــی داشــته اســت. در گذشــته، بــه علــت وضعیــت آب و هوایــی دّرۀ ُهلیالن، بســیاری از 
کوچ نشــینان مناطــق شــمالی و شــمال شــرقی در فصــل قشــالق بــه ایــن دّره و نواحی پیرامــون آن کوچ کــرده و 
از مراتــع زمســتاني ایــن منطقــه بهــره مي برده انــد؛ لیکــن امــروزه چــون تمامــی اراضــي دّره بــه زیر کشــت و زرع 
مــی رود، دیگــر کوچ نشــینان در فصــل قشــالق، مجــاز بــه اســکان در منطقــه نیســتند؛ بلکه به ســمت پشــتکوه و 
شــمال خوزســتان کــوچ می کننــد و فصــل قشــالق را در آنجــا ســپري می نماینــد. بــه نظــر می رســد کــه پیشــینۀ 

اســتفاده از بیشــتر ایل راه هــای امــروزی کوچ نشــینان منطقــه بــه گذشــته های دور بــر می گــردد.

13 
 

ٜ ٚ ٘ط٥ٙبٖ ٔٙبعك ضٕب٣ِ ٚ ضٕبَ ضفل٣ ؼـ فصُ لطالق ثٝ ا٤ٗ ؼـّ ، ثس٥بـ٢ اق وٛذؼـ٠ّ ٥ُّٞالٖٚ ٞٛا٣٤ 
 ٣تٕبٔ زٖٛٚقٜ ٥ِىٗ أف ؛ا٘ؽ ثفؼٜ ٚ اق ٔفاتغ قٔستب٣٘ ا٤ٗ ٔٙغمٝ ثٟفٜ ٣ٔ وفؼٜ ٘ٛاض٣ پ٥فأٖٛ آٖ وٛذ

ٔدبق ثٝ اسىبٖ ؼـ ٔٙغمٝ  ،ؼـ فصُ لطالق ٘ط٥ٙبٖ ـٚؼ، ؼ٤ٍف وٛذٜ ثٝ ق٤ف وطت ٚ قـع ٣ٔاـاض٣ ؼـّ
 ٕ٘ب٤ٙؽ. لطالق ـا ؼـ آ٘دب سپف٢ ٣ٔفصُ ٚ  وٙٙؽ ٣ٔثّىٝ ثٝ سٕت پطتىٜٛ ٚ ضٕبَ غٛقستبٖ وٛذ  ؛٥٘ستٙؽ

ٞب٢ ؼٚـ ثف ٘ط٥ٙبٖ ٔٙغمٝ ثٝ ٌؿضتٝوٛذ ٞب٢ أفٚق٢ـاٜث٥طتف ا٤ُ استفبؼٜ اق پ٥ط١ٙ٥ ـسؽ وٝ ثٝ ٘ظف ٣ٔ
 ٌفؼؼ. ٣ٔ
 

 
 َاْ کشآبادمًقعٕت تپٍ (.1) شمارِ تصًٔز
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 َاْ کشآبادعکس ًَأٓ اس مًقعٕت تپٍ (.2شمارِ ) تصًٔز

 
 

 
 Aکشآباد  ّمًرد مطالع َاْ سفال .(3) شمارِ تصًٔز
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 Aکشآباد  َاْ سفال: (1) شمارِ شکل
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 (.م. ق) تارٔخ تقزٔبٓ
َاْ معمارْ َز  تعداد الٍٔ

 طبقٍ
 طبقات مزاحل

1500 1 1 III1 
1400- 1600  P III 2  
1600- 1900 2 2 III2 

 1 3 III3 
1900- 2100 2 4 III4 
2200- 2400 1 5 III5 
2400- 2600 5 6 III6 

 (35ب:  1891ي  2144؛ 205الف:  1891)َىزٔکسًن،  IIIوگارْ گًدٔه الٍٔ (.1) شمارِ جديل

 
 

 ردٔف (تشٕٔهتًصٕف )روگ خمٕزٌ، روگ دريوٓ، روگ بٕزيوٓ،  ْروگا گاٌ قابل مقأسٍ ّومًو

 III 6 .6: 4ف ة، تص٤ٛ 1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 

٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ ـً٘ 
 س٥بٜ.

1 

 III 6 .6ٚ  1: 4ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
ـً٘ ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، ٘مص ثٝ 

 س٥بٜ.
2 

 - 7ٚ  3: 5ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
11. 

III 6 
٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ ـً٘ 

 ا٢ ت٥فٜ.لٟٜٛ
3 

 III 6 .17: 10ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
پٛضص ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، پٛضص ٘ػٛؼ٢  ا٢ ـٚضٗ،لٟٜٛ
 ت٥فٜ.

4 

 5 ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢.٘ػٛؼ٢، پٛضص  III 6 .17: 10ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 

ٚ  23: 4ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ،  III 6 - 5  ٘بـ٘د٣، پٛضص ٘ػٛؼ٢ ٘بـ٘د٣، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص 6 
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 ثٝ ـً٘ لفٔك. .17 -15: 14؛ تص٤ٛف 25

-7ٚ  6: 17ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
8 . 

III 4 
سجك ق٤ت٣٘ٛ، پٛضص سجك ق٤ت٣٘ٛ، پٛضص سجك ق٤ت٣٘ٛ، 

 ٘مص ثٝ ـً٘ س٥بٜ.

7 

 4T9. III 2: 8، عفش 2001تِفاٖ، 
٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـ 

 ثفخستٝ.

8 

 10T9.11. III 2: 8، عفش 2001تِفاٖ، 
٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـ افكٚؼٜ ٚ 

 ا٢ ت٥فٜ.٘مص ثٝ ـً٘ لٟٜٛ

9 

 III 2 .2: 23ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ  ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص

 ا٢.ؼٚ ـً٘ س٥بٜ ٚ لٟٜٛ

10 

 – 14: 26ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
15. 

III 2 
غبوستف٢، پٛضص غبوستف٢ ـٚضٗ، غبوستف٢، 

 .٘ٛاـٞب٢ وٙؽٜ
11 

 10T11. 4  III 2 :10، عفش 2001تِفاٖ، 
٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ ـً٘ 

 ـً٘.س٥بٜ وٓ

12 

 ، عفش2، ج 1989اض٥ٕت ٚ ٕٞىبـاٖ، 
a96  ٚa98 . 

III 2 
٘ػٛؼ٢، ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ ؼٚ ـً٘ س٥بٜ 

 ا٢.ٚ لٟٜٛ

13 

 ، عفش2، ج 1989اض٥ٕت ٚ ٕٞىبـاٖ، 

a 100 . 
III 2 

٘بـ٘د٣، ٘بـ٘د٣، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص ثٝ ؼٚ ـً٘ س٥بٜ 
 ا٢.ٚ لٟٜٛ

14 

 ، عفش2، ج 1989اض٥ٕت ٚ ٕٞىبـاٖ، 
 h 94 . 

III 2 
 15 پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـ ثفخستٝ.٘ػٛؼ٢، 

 III 2 .12: 23ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
٘بـ٘د٣، پٛضص ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـ وٙؽٜ 

 ا٢.ٚ ٘مص ثٝ ـً٘ لٟٜٛ

16 

ٚ  27: 26ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
30. 

III 2 
ت٥فٜ، ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، پٛضص ٘ػٛؼ٢ ت٥فٜ، ٘مص ثٝ ـً٘ 

 س٥بٜ.

17 

ٚ  4: 30ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
12. 

P III 2 
 18 ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـ ثفخستٝ.

 19 ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢. P III 2 .2 1ٚ: 30ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 
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18 
 

 20 ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢. P III 2 .6ٚ  5: 27ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 

 21 ا٢.٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘مص لٟٜٛ P III 2 .6: 29ة، تص٤ٛف  1987 ٞٙف٤ىسٖٛ،

، عفش 2، ج 1989اض٥ٕت ٚ ٕٞىبـاٖ، 
e110  

P III 2 
٘ػٛؼ٢، ٘ػٛؼ٢، پٛضص ٘ػٛؼ٢، ٘ٛاـٞب٢ ثفخستٝ 

 ٔتٛا٣ِ.

22 

 23 ٘ػٛؼ٢ سجك، پٛضص ٘ػٛؼ٢، پٛضص سجك ق٤ت٣٘ٛ. P III 2 .5: 27ة، تص٤ٛف  1987ٞٙف٤ىسٖٛ، 

 1کاتالًگ شکل  (.2) شمارِ جديل

 
 مىابع ي مآخذ

 الف( مىابع فارسٓ

 :ٌف، تٟفاٖ آـٔبٖ ض٥طٝ ١تفخٕ، پفٚاق ثف ففاق ضٟفٞب٢ ثبستب٣٘ ا٤فاٖ، (1376) ؛اض٥ٕت، اـ٤ه -
 سبقٔبٖ ٥ٔفاث فف٣ٍٙٞ وطٛـ )پژٚٞطٍبٜ(.

 سٕت. :قٞفا ثبست٣، تٟفاٖ ١تفخٕ، ضٙبس٣ ا٤الْثبستبٖ، (1385) ؛پبتس، ؼ٥ُ٘ -
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