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  مقدمه
  ∗دينخواه تپه پس از چهل سال

  نويتسورگابريل پ
  

. گذرد  در دينخواه تپه مي    ي حسنلو   پروژهآخرين فصل حفاري    اجراي  اندكي بيش از چهل سال از       
شناسـي در شـمال غـرب ايـران در مراحـل              هاي باستان    ميالدي، پژوهش  1968در آن زمان، سال     

وجـود  هاي سولدوز و اشنويه       هاي دره   زي از فرهنگ  هاي بسياري ناچي     و دانسته  بودآغازين خود   
بـه   ي حـسنلو    پـروژه هاي    ي اوايل تاريخي كه كانون پژوهش       اين امر به ويژه در مورد دوره      . داشت

شناسـي ايـن    از آن زمان به بعد، اطالعات موجـود پيرامـون باسـتان        . كرد  صدق مي  رفت  شمار مي 
هــاي حاصــل از دينخـواه تپــه شــناخت   هبــه ويـژه، داد . منطقـه گــسترش چــشمگيري يافتـه اســت  

هاي سولدوز و اشـنويه در اواخـر عـصر مفـرغ و عـصر                 شناسان را از جوامع ساكن در دره        باستان
اي در برخـي مباحـث مطـرح       به عالوه، ايـن محوطـه نقـش بـسيار برجـسته           . اند  آهن افزايش داده  

ي گـذر     اشته است كه برهه   در خاور نزديك د   . م.هاي اول و دوم ق      شناسي هزاره   ي باستان   درباره
 و ماهيـت    محـدوده ين افـق ظـروف خـابور و         فرغ به عـصر آهـن در غـرب ايـران، تعيـ            از عصر م  

  .روند هاي تجاري و مبادالتي از بارزترين مصاديق اين مباحث به شمار مي شبكه
ي موجود پيرامـون فرهنـگ مـادي دينخـواه تپـه كـار                ي مقاالت عمده    بر اين اساس، ترجمه   

. تـر خواهـد سـاخت       رسي همكاران ايراني ما را به آنها آسـان           است كه دست   يخطيرارزشمند و   
 باشـند   ميترين منتشرات موجود      شوند مهم   ي آنها در كتاب حاضر ارايه مي        هايي كه ترجمه    مقاله

شناسـي محوطـه و       در اين مقاالت غناي باسـتان     . اند  پرداختههاي دينخواه تپه      كه به نتايج پژوهش   
 ي شمول    دايره با اين حال، بايد اشاره كرد     . شناسي ايران انعكاس يافته است      استاناهميت آن در ب   

 از اطالعـات    اعظمـي ، بخـش    ي دينخـواه     اهميت محوطه  به رغم .  است محدودذكرشده  مقاالت  
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همدن  ه  و پد و (ا ٢ )ا
مقــدماتي دو گــزارش . هــاي آن هنــوز تحليــل و منتــشر نــشده اســت اخذشــده در زمــان حفــاري

پردازنـد و مقـاالت        محوطه مـي    به قبرستان عصر آهني    ي اول  در درجه ) 1974،  1968(ماسكارال  
: هاي محوطـه اختـصاص دارنـد        هاي كوچكي از داده     ي مبسوط زيرمجموعه    ديگر غالباً به مطالعه   

، )2004، روبينـسون    1974هـاملين   (هاي محوطه     هايي از سفال    ، بخش )1991روبينسون  (يك قبر   
هـاي شيـشه      هاي مشخصي از اشيا نظيـر مهـره          گونه يا) 1977گيلبرت و استينفلد     (جانوريبقاياي  

 از  هـا و آثـار مكـشوفه        هرگز گزارش مفصل و جامعي از حفاري      ). 1991گاورن و ديگران      مك(
هـاي اساسـي    پرسش.  روي محوطه صورت نگرفته استفراگيريي  محوطه چاپ نشده و مطالعه 

نگاري محوطه هنـوز      يه و وجوه اصلي ال     هستند پاسخ   موضوعات يادشده بي   خصوصبسياري در   
  . درك نشده است

هـا،   با اين حال، مجال مغتنمي براي بهبود اين وضـعيت وجـود دارد، زيـرا تمـامي يادداشـت           
در محوطـه بـه همـراه مقـادير      ي حـسنلو   پـروژه هـاي     هاي مربوط به حفـاري      ها و طرح     پالن ،ها  نقشه

بر ايـن اسـاس، در سـه سـال      .  دارند ي پنسيلوانيا قرار    زيادي از اشياي مكشوفه هم اكنون در موزه       
سـازي گـزارش نهـايي ايـن          ي دكتـراي خـود و آمـاده         گذشته نگارنده در راستاي نگارش رساله     

  .ي اين مدارك و آثار اشتغال داشته است محوطه به مطالعه
ات بعدي اين مقدمه كوشيده است بر مبنـاي تحقيقـات يادشـده توصـيف               در صفح نگارنده  

هاي آن در مقايـسه بـا منتـشرات       ، محيط پيراموني و حفاري    دينخواه تپه از  تري را     تر و دقيق    ژرف
 وجـوه  اه تپـه، بـه سـبب تمركـز بـر     به ويژه، مقاالت موجـود پيرامـون دينخـو   . موجود ارايه نمايد  

نگارنـده، بـه    . انـد   هاي آن عرضـه نداشـته         هاي محوطه، توصيف كاملي از حفاري       خاصي از داده  
هـا و نـشان دادن اهميـت مطـالبي كـه هنـوز منتـشر                  اين حفاري  منظور روشن كردن حجم واقعي    

هـاي حفـاري    هاي محوطه بـه تفكيـك بخـش        ي از حفاري  ا  هي خالص   اند، مبحثي را به ارايه      نشده
ي حاضر صرفاً آشـنايي خواننـدگان بـا محوطـه و              اما، هدف وي در مقدمه    . اختصاص داده است  

شناسي محوطـه و       غناي باستان  شود   تالش مي  تر از آن،    مهم. گرفته در آن نيست     كارهاي صورت 
شناسـي شـمال       باسـتان  اساسـي مطـرح پيرامـون      هاي   حل برخي از پرسش    ي آن در    ظرفيت بالقوه 

  .نشان داده شودغرب ايران 
  

  موقعيت دينخواه تپه
 ي  ه كيلومتري جنوب شرقي شهر اشنويه و در گوشـ         6دينخواه تپه در استان آذربايجان غربي، در        

هـايي     رودخانه باي آبريز اروميه      هضحو .ي اروميه قرار دارد     ي آبريز درياچه    حوضهجنوب غربي   
و نواحي اطراف اين درياچه يكـي        شود آبياري مي گيرند    كه از ارتفاعات پيراموني سرچشمه مي     



٣ قد
ي خـاوري     واه تپـه در كرانـه     خـ دين. رود  به شمار مي  هاي كشاورزي ايران      از حاصلخيزترين زمين  

ترين بخش سلسله جبال زاگرس       مرتفعها، رود گدار، واقع شده است كه از           خانهيكي از اين رود   
گيرد و بـا حركـت در مـسير غـرب بـه شـرق بـه سـواحل مردابـي جنـوب درياچـه                      سرچشمه مي 

ماهورهـاي پـست و سـپس در     هـا در تپـه   هاي كـوه  اين رودخانه پس از گذشتن از دامنه      . ريزد  مي
. أمان بنا به جغرافيا و سنّت ـــ بـه دو بخـش منقـسم اسـت                شود كه ــ تو     ي عريضي جاري مي     دره

هاي زاگرس و بخش شرقي آن سولدوز است كـه در سـاحل        بخش غربي آن اشنويه در كوهپايه     
محـسوب  ي بخـش غربـي        تـرين محوطـه     دينخواه تپه بـزرگ   . ي اروميه قرار دارد       جنوبي درياچه 

 كيلـومتري شـرق دينخـواه       25كه در   باشد    ي حسنلو مي     و همتاي آن در بخش شرقي تپه       شود  مي
از )  كيلومتري شـرق دينخـواه     5/8در  (محل تالقي كوه دره سور با رود گدار         . جاي گرفته است  

ي باريك دره، بـا آن كـه          اين نقطه . شود  مي خط مرزي بين اشنويه و سولدوز قلمداد         قديم االيام 
هـاي     بعـد و، بـه موجـب داده        مانع صعبي نيست، به موجب اسناد تاريخي، از قرن دهم ميالدي به           

  .هاي بسيار دورتر مرز سياسي اين دو دره تلقي شده است از زمان شناختي منطقه، باستان
 و خاك آبرفتي حاصلخيز و اقلـيم نـسبتاً          هستند اشنويه و سولدوز پهناور و پرآب        هاي  دشت

هـريس  (مانـد     ي عـاري از بـرف مـ       آنهـا غالبـاً   ي    د به طوري كه حتي در تابستان پهنه       نمعتدلي دار 
ورد و همـان    آ  اي را در منطقه فراهم مي       بل مالحظه اين شرايط امكان سكونت جمعيت قا     ). 1989

 در  بـسيار زيـادي   آيد از عصر نوسنگي به بعد جمعيـت           شناختي بر مي    گونه كه از مدارك باستان    
 ، عامل مـؤثر ديگـري     ها  افزون بر خاك حاصلخيز اين دشت     ). 1983ويت  (آن ساكن بوده است     

ايـن دره   : ته اسـت  ي رود گدار را براي سكونت بشر مناسب ساخ          كه دوباره جغرافيايي است دره    
هاي كـامالً مـستندي از طريـق آن آسـياي             هاي مواصالتي قرار دارد و جاده       در محل تالقي جاده   

تـابعي  محوريت اين منطقه    . كردند  النهرين و قفقاز را به شرق آناتولي متصل مي          مركزي را به بين   
هـاي بلنـدي احاطـه        ، زيرا فالت ايران با كوير پوشيده شده و بـا كوهـستان            باشد  مي جفرافيا نيز    از

هـاي    جـاده . شده است كه مسافرت به خـارج از آن تنهـا از نقـاط بـسيار محـدودي ميـسر اسـت                     
. انـد  هاي بسيار دور در مسافرت و جابجايي كاالها استفاده شده ي معدودي از گذشته   شده  شناخته
  .ي آشور نو به بعد در دست است ها حداقل از دوره مكتوبي از اين جادهاسناد 

ي بـزرگ خراسـان در جنـوب و         جـاده : ي اصـلي دايـر بـود        در مسير شرق به غرب دو جاده      
ي بـزرگ   ي غربـي جـاده   شـاخه . گذشـت  هاي سولدوز و اشنويه مي   اي در شمال كه از دره       جاده

ي اسـدآباد بـه    عبـور از كـوه الونـد از طريـق گردنـه     شد و با  خراسان از قزوين در شرق آغاز مي     
متـصل بـه سـمت غـرب          هـم   ي بـه     گذشتن از چنـد دره     ااين جاده سپس ب   . رسيد  دشت همدان مي  

رسيد و سپس به سمت مركـز          پل ذهاب مي    سر هاي زاگرس در باالي     شد و به دروازه     كشيده مي 



همدن  ه  و پد و (ا ٤ )ا
با عبور ي زنجان به تبريز و سپس  نهودخاي شمالي در امتداد كريدور ر  جاده .رفت  النهرين مي   بين

يافـت و بـه انتهـاي شـرقي كريـدور             ي اروميـه امتـداد مـي        هاي سهند به سمت درياچه      از كوهپايه 
ي  ي همـواري بـه نـواحي اطـراف درياچـه         از انتهاي غربي اشنويه جاده    . رسيد  اشنويه سولدوز مي  

 20در (ي كلـه شـين    دنـه ر از گروي ديگـري بـا عبـ    جـاده . شـد  وان و شـرق آنـاتولي منتهـي مـي    
رفت و با گذشـتن از تنـگ روانـدوز بـه        يا پيرانشهر به سمت غرب مي     ) كيلومتري غرب دينخواه  

  ).1966ادموندز (شد  النهرين وارد مي شمال بين
هاي سـولدوز و      ي بزرگ خراسان را به دره       ي مجزا جاده    در مسير شمال به جنوب، دو جاده      

شـد و      از كرمانشاه به سمت مياندوآب يا مهاباد كـشيده مـي           ي غربي   جاده. كرد  اشنويه متصل مي  
مسير ديگري از همدان آغاز و با گذشتن از بيجـار           . رسيد  هاي اشنويه و سولدوز مي      سپس به دره  

با رسيدن به كريدور اشنويه   . شد  ي اروميه ختم مي     واحل درياچه سو تكاب به مياندوآب و سپس       
ي اروميـه وجـود داشـت و در سـاحل             سـواحل درياچـه   هاي همواري به مـوازات        سولدوز، جاده 

ي قفقـاز را      رسي به منطقه    يافت و دست    وي شمال امتداد مي   سي متهي به تبريز به        شرقي آن جاده  
  ).1974، 1973لوين : نك(آورد  فراهم مي

  
  محوطه

هـاي    ي اشـنويه منـشعب شـده و بـه شـاخه              كيلـومترِ پايـاني مـسير خـود در دره          20رود گدار در    
ي    دينخـواه تپـه در كرانـه       .يابنـد   شود كه در بـستر شـني عريـضي جريـان مـي              دي تقسيم مي  متعد

شـناختي    از وضـعيت زمـين    . ترين بستر رود گدار در اين منطقه واقـع شـده اسـت              خاوري جنوبي 
ي تغييـر مـسير ايـن رودخانـه           روشن است كه بخش اعظمي از اين محوطه در نتيجـه            منطقه كامالً 

اي بـه قطـر تقريبـي         به شكل دايـره   دينخواه تپه در وضعيت حاضر      . فته است شسته شده و از بين ر     
ي تـأثيرات     هـاي شـمالي و شـمال شـرقي در نتيجـه             اين شكل نـسبتاً مـنظم در لبـه        .  متر است  400

.  اسـت  شدههاي ديگر بر اثر حفر نهر آبياري در پيرامون تپه ايجاد              رسايشي رودخانه و در بخش    ف
 طرف تپه را مزارع كشاورزي احاطه كرده است و لـذا تعيـين حـريم                پس از نهر مزبور، هر چهار     

تـوان    جامانده مـي    هاي به   با اين حال، از روي توپوگرافي بخش      . اصلي محوطه بسيار دشوار است    
به استناد ژئومورفولـوژي منطقـه و مـسير رودخانـه،       . فرضياتي در خصوص حريم آن مطرح كرد      

از  عين تپه شكل گرفته است و اين موضـو      سوبي پيرامون ا  هاي ر   ي ضخيمي از انباشت     ظاهراً اليه 
  . ارتفاع بيشتر آن در زمان مسكوني بودن آن حكايت دارد

 متـر از سـطح      18ايـن بخـش     . گرفته اسـت  ي تپه در ربع شمال غربي آن قرار           بلندترين نقطه 
 150ب،   است كه ضلع كوتاه آن، با جهت شرق بـه غـر            Lو تقريباً به شكل      رودخانه ارتفاع دارد  



٥ قد
ي  در پـايين ايـن بخـش، زينـه        .  متر درازا دارد   200متر و ضلع بلند آن، با جهت شمال به جنوب،           

 متر وجود دارد كه به تدريج در سمت جنوب و جنوب شرق به              دداري به طول چن     كوتاه و شيب  
هـاي     اثـر فعاليـت    رشود امـا در سـمت شـمال و شـمال شـرق، بـ                اي با شيب ماليم تبديل مي       دامنه
  .دهد پرتگاهي را شكل ميايشي رودخانه، فرس

ي باستاني از آن گرفته شده است، در انتهاي غربي تپه جاي              آبادي كوچكي، كه نام محوطه    
 مـيالدي   1936بادي مزبور در زمان بازديـد سـر اورل اشـتاين از محوطـه در سـال                  آ. گرفته است 

  .تتقريباً متروك بود و اكنون تنها آثار چند خانه از آن باقي اس
ساكنان اين آبادي، هماننـد اكثريـت جمعيـت سـاكن در بخـش اشـنويه، عمـدتاً از اعقـاب                     

تـرين    زمان ورود اين مردمان به منطقـه معلـوم نيـست، امـا قـديمي              .  زرزا بودند  ي  طايفهكردهاي  
 2 بـا ايـن حـال، نـام ايـن محوطـه            1. ميالدي اشاره دارند   1335اسناد مربوط به حضورآنان به سال       

حضور جمعيت قابل توجهي از مسيحيان در بين جمعيت منطقه اشاره دارد كه اسـناد               چنين به     هم
به موجب اسناد مكتوب، يكي از مسيحيان . قاطعي از آن پس از قرن دهم ميالدي در دست است      

 و در سـال  كنـد  مـي  مـيالدي در ملطيـه بنـا    958اشنويه كليساي سرجيوس و باكيوس را در سـال        
كـاتوليكوس نوسـطريان بـه اشـنويه انتقـال      ظم آشـوريان بـه دسـتور     ميالدي مقر اسقف اع  1271
نشينان نسطوري آمده است      هاي اشنويه و سولدوز در ميان اسقف        نام). 1954مينورسكي  (يابد    مي

كـه  هاي محلي، هماننـد دينخـواه،      بسياري از اسامي مكان   ). 1954؛ مينورسكي   1840ن  وسراولين(
  .سازند وز هم آثار حضور اين مردمان را منعكس مي، هن دارندسريانيآرامي يا ي  ريشه

  
  هاي آزمايشي اشتاين فاريح

ي   گـر كاركـشته     شناختي دينخواه تپه را سر اورل اشتاين، سياح و كاوش           هاي باستان   اولين كاوش 
ي آزمايـشي را در محوطـه         وي چنـد ترانـشه    .  ميالدي اجرا كرده اسـت     1936 در سال    ،بريتانيايي

 مـــيالدي در گزارشـــي در 1938ي نتـــايج آنهـــا در ســـال  الصـــهكنـــد كـــه خ حفـــاري مـــي

                                                 
ر مـصر نوشـته شـده        مـيالدي د   1335اثر فضل اهللا عمري كه در سـال         بصار  مسالك األ به اين موضوع در كتاب      . 1

  .)Quatremère 1838: 300-329: قس(شود  است اشاره مي
يـا  » ظـاهر شـدن   «،  »تابيدن«،  )مثالً خورشيد (» برآمدن« به معني     »دنخا« سرياني   ي  واژهنام دينخواه تپه از     . 2
عيـد  «مثـال در    ، به طور    »تجلي و ظهور  «اين واژه در متون مذهبي مجازاً به معناي         . گرفته شده است  » آشكار بودن «

  ). Payne Smith 1903(شود  ، استفاده مي»تجلي مسيح
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Geographical Journal     هـاي باسـتاني غـرب ايـران     راه و گـزارش مـشروح آنهـا در كتـاب 

  .شود ي بخش مرتبط كتاب مذكور در مجلد حاضر ارايه مي ترجمه. منتشر شده است) 1940(
اوري اطالعـات     ي بـه جمـع     مـيالد  1936سر اورل اشتاين پس از رسيدن به اشـنويه در اوت            

ي  وي پــس از اجــراي دو برنامــه. پــردازد هــاي باســتاني منطقــه مــي محلــي در خــصوص محوطــه
وي قبالً بـا محوطـه      . گيرد دينخواه تپه را حفاري كند       شناسايي و بررسي چند محوطه تصميم مي      

ي شـمالي     آشنايي داشت، زيرا در زمان اقامت خود در پسوه شنيده بود كه بر اثر فرسايش جبهـه                
حفـاري هـاي آزمايـشي وي شـش روز بـه طـول              . تپه اشيايي از زير خـاك بيـرون آمـده بودنـد           

هـاي وي بـه    ترانشه. شود  متر حفاري مي 3 در   3 مربع به ابعاد تقريبي      ي  گمانهانجامد و دوازده      مي
ي شمالي تپـه انتخـاب شـده          شد كه هر يك از آنها در سطح مختلفي از جبهه            سه دسته تقسيم مي   

هاي نخودي بـا      شده از نوع سفال     ها و چهار قبر حفاري      هاي مكشوفه از اين ترانشه      اكثر سفال . بود
. دارنـد اي يـا قرمـز    ، قهـوه  نقوش سياهتزييناتي در قالبمواردي   كه درهستندهاي متنوع     رنگ  ته

به وفور  ها كف حلقوي متعلق به سفالينه. شود اشكال سفالي عمدتاً انواع كاسه و سبو را شامل مي         
اي بـه   ي ويـژه   وي اشاره . پايه نيز به دست آمده است       يافت شده و حداقل يك سفالينه با كف سه        

 خاكستري يا سياه با نوارهاي محدب       -تيره« هر نوع ظرف     )ي واحد   به استثناي يك نمونه   ( غيبت
.  اسـت داشـته ) 1940اشـتاين  (» شـوند  لدوز به وفور يافـت مـي  وهاي س كه در تپه  «داغدار  » تزييني

هـاي    رسـد كـه سـكونت       اشتاين بر مبناي اين امر، به همراه وجود اشياي مفرغي، به اين نتيجه مي             
ايـن ديـدگاه اشـتاين سـي سـال بعـد سـبب              . اصلي دينخواه تپه در عصر مفرغ شكل گرفته است        

  .ي حسنلو تصميم به حفاري در اين محوطه بگيرد ود پروژه مي
  

  ي حسنلو هاي پروژه حفاري
شناسـي و     ي باسـتان    هـاي مـوزه     حسنلو به سرپرستي رابرت هنري دايـسون و بـا حمايـت           ي    پروژه
شناسي ايران  ي هنر متروپوليتن نيويورك و اداره كل باستان       شناسي دانشگاه پنسيلوانيا، موزه     انسان

هدف اصـلي ايـن پـروژه بازسـازي تـاريخ فرهنگـي             . كند   ميالدي آغاز به كار مي     1957در سال   
ي باستاني منطقه بـا      مند در چند محوطه     هاي نظام   ز و اشنويه از راه اجراي حفاري      هاي سولدو   دره
  ).1983، 1972، 1967دايسون (ي پيش از تاريخ بود  هاي سكونتي از دوره اليه

ي شـرقي     نيمـه ي باسـتاني      ترين تپـه    ي حسنلو، كه نام پروژه از آن گرفته ده است، بزرگ            تپه
ــه1934در ايــن تپــه در ســال . اســت )اشــنويه (= گــداررود ي  دره ــا پروان ي تجــاري   مــيالدي ب

 ميالدي اشتاين از اين محوطه ديدن كـرده بـود و         1936در سال   . هايي صورت گرفته بود     حفاري
هـايي را در آن   شناسي ايـران حفـاري    ميالدي اداره كل باستان  1949 و   1947هاي    دوباره در سال  
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. هاي غني حـسنلو شـناخته شـده بـود           شده، توالي اليه  هاي ياد   ي حفاري   به واسطه . اجرا كرده بود  

. يابــد ي جــانبي اختــصاص مــي نــد گمانــه در تپــهچفــصل اول در حــسنلو بــه شناســايي و حفــر  
گـذرد بـا كـشف     شـود و ديـري نمـي        ميالدي آغاز مـي    1958ي مركزي در سال       هاي تپه   حفاري

ي    ايـن اليـه    .نـشيند   ه بـار مـي    اي سرشار از آثار باستاني در نزديكي سطح محوطه ب           ي سوخته   اليه
اي از حيات     سابقه  ي تخريب محوطه در عصر آهن شكل گرفته بود تصوير بي            عظيم كه در نتيجه   

هـاي    شـده محـور پـژوهش     ي ياد   ي سـوخته    اليه. آورد  اهم مي استقراري بزرگ از اين دوره را فر      
 زمـان اعـضاي     گيرد، زيرا حفاظت و صيانت عـالي آن بخـش اعظمـي از توجـه و                 پروژه قرار مي  

). 1989؛ دايـسون و ماسـكارال       1969؛ دايسون   1967دايسون  (دارد    هيئت را به خود مصروف مي     
هـاي پـاييني      رسي بـه اليـه      ي اين بقاياي ارزشمند، دست      نظر به ضرورت كاوش دقيق و محتاطانه      

 يكي از داليل انتخاب دينخواه تپه جهت حفاري تالش براي رفع ايـن            . گردد  محوطه محدود مي  
  .معضل بوده است

ي دوم    ي بقاياي مربوط به اوايل هزاره       بنابراين، هدف اصلي حفاري هاي دينخواه تپه مطالعه       
 تـصور   هـاي قبلـي اشـتاين       ي سوخته حسنلو قرار داشتند و بر مبناي حفـاري           بود كه زير اليه   . م.ق
؛ ماسـكارال   1940اشـتاين   ( شـود   هاي دينخواه از اين بقايا تشكيل مـي         رفت بخش اصلي نهشته     مي

  ).1972؛ دايسون 1969؛ دايسون، ماسكارال و ديگران 1968
. آيـد   ميالدي دو فصل حفاري در دينخواه تپه به اجـرا در مـي     1968 و   1966هاي    در تابستان 

ماسـكارال در فـصل اول نقـش        . ها رابرت هنـري دايـسون بـود         در هر دو فصل سرپرست حفاري     
در هـر  . رپرستي مشترك حفاري ها را بر عهده داشت       دستيار ميداني سرپرست و در فصل دوم س       

  .شناسي ايران بود ي اداره كل باستان دو فصل نيز آقاي رحمتيان نماينده
لـوئيس  : ي هيئت عبـارت بـود از      ، هشت هفته به طول انجاميد و اعضا       1966فصل اول، سال    

 آرتـور سـاكلر بـه    اني به نام  ويت و دانشجوي جو    كريستوفر هاملين، رگنار كيرتون، ماري       لوين،
  .بردار و مائد دو شائنسي به عنوان مسئول ثبت عنوان ناظران محوطه؛ ادوارد كيل به عنوان نقشه

هـدف تعيـين تـاريخ عمـومي        . هاي آزمايشي بود    راهبرد هيئت در فصل اول عمدتاً پژوهش      
صلي بخش ا رفت    كه گمان مي  . م.ي دوم ق    رشد تپه با محوريت اجراي حفاري در بقاياي هزاره        

در راستاي تحقـق ايـن هـدف چهـار ترانـشه در             . تعيين شده بود   دهد  هاي تپه را تشكيل مي      نهشته
ي  بـه عـالوه، يـازده ترانـشه    . شـود  هاي اشتاين، تعريـف مـي     ي شمالي تپه، در مجاورت ترانشه       لبه

ها  هاي ديگر محوطه به منظور تعيين عمق نهشته      آزمايشي و هشت چاه در نقاط مختلفي در بخش        
  .گردد منبع اطالعاتي ديگر حفاري مياي سفالي در مقام ه ي از تكهگير  نمونهو
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قبرستان بزرگـي   : شود  نمايان مي اي    ي غير منتظره    كشد منظره   با آغاز كار حفاري طولي نمي     

ي تپـه     تـر دامنـه    هاي خود را از سـطوح پـايين         اشتاين حفاري .  در نزديكي سطح تپه    از عصر آهن  
كـرد و      الجرم بايد تغيير مـي     راهبرد هيئت . نشده بود هاي عصر آهن       اليه ه متوج ذاآغاز كرده و ل   

ي اول ــ كـه قبرسـتان عـصر           ي كار در چهار ترانشه      زمان با ادامه    هم. شد  راهبرد مناسبي اتخاد مي   
هـاي مختلـف محوطـه بـا هـدف            هـاي جديـدي در بخـش        آهن از آنها كشف شده بود ــ ترانشه       

 الحاقي كـه پـنج مربـع را در بـر            كارگاه. شود  فرغ قديم گشوده مي   هاي عصر م    يابي به اليه    دست
بـه رأس تپـه     را   مزبـور    هـاي    كارگـاه  وشـوند     مي اول حفاري    كارگاهگرفت چسبيده به چهار       مي

اي كـه بخـشي        صخره روي گرفت  در بر مي  ش مربع را    ش بزرگي نيز كه     كارگاه. كنند متصل مي 
  .شود  تعريف ميداد را شكل ميه ترين بخش تپ ي جنوب شرقي مرتفع از دامنه

شـود و تنهـا چهـار هفتـه بـه طـول           مـيالدي آغـاز مـي      1968ها در تابستان      فصل دوم حفاري  
اعضاي هيئت در اين فصل از ويليام سامنر، ماري ويت، بنت برونسون، كارول كرامر              . انجامد  مي

هـريس و مـاري شـرمن    هريس به عنوان نـاظر و مـاري ويرجينيـا            هاملين، ماتيو استوپلر و هاروي    
  .شد پارسونس به عنوان مسئول ثبت تشكيل مي

هـاي ناتمـام فـصل         اولي اتمام ترانشه   :شد  هاي فصل دوم دو هدف عمده دنبال مي        درحفاري
، هدفي كه علـت اصـلي اجـراي     .م.ي دوم ق    يشتر از بقاياي هزاره    اطالعات ب  كسبقبلي و دومي    

  .رفت حفاري در محوطه به شمار مي
ي   واقـع در لبـه  هـاي  كارگـاه بخش فرعي كـوچكي از   كار در   نيل به اهداف فوق،     به منظور   

 كـه   هايي  كارگاه. يابد  ادامه مي تا رسيدن به خاك بكر      حفاري   و   شود  از سر گرفته مي   شمالي تپه   
ي ديگر با هدف رديـابي پـالن    شوند و چند ترانشه  دوباره باز مي  ند آغاز شده بود   1966  فصل در

. گـردد   فصل قبل اضافه مـي كارگاهخشت خام كه در آن جا كشف شده بود به شش         از  ي  ا  سازه
 قبلـي بـا هـدف متـصل كـردن آنهـا بـه يكـديگر              بخشدر نهايت، كارگاه جديدي در وسط دو        

  . شود تعريف مي
  

  توصيف واحدهاي حفاري
يم  متـر تقـس    100 × 100هـايي در ابعـاد        بندي و به خانـه       سطح محوطه شبكه   1966در آغاز فصل    

گـذاري   نـام ) O و   Iبه استثناي    (V تا   A  بزرگ  با حروف  ي اصلي ها  هر يك از اين خانه    . شود  مي
 محور تقريبـي شـرق بـه        ي اصلي   هر خانه در  . شوند  بندي مي    تقسيم ي متر 10 × 10 هاي  مربعو به   

) iبـه اسـتثناي      (k تا   aكوچك    و محور تقريبي شمال به جنوب با حروف        10 تا   1غرب با اعداد    
ابتدا نام به اين ترتيب كه . شوند گذاري مي نامها  مربعنام  بر اساس ها كارگاه. گردد گذاري مي منا
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 كارگـاه بر اين اسـاس، بـه طـور مثـال           . آيد   مي مربع، سپس شماره و پس از آن نام         اصليي    خانه
B9a 9 مربع در اي ترانشه ناظر بر-aي بزرگ  و خانه  B1شكل : نك(باشد   مي.(  

لذا، به منظور پرهيز .  و دنبال كردن آنها دشوار است    سختز اين عناوين تاحدودي     استفاده ا 
 4 تـا  1بنـدي كـرده اسـت كـه از        را در قالب چهار بخش مجزا دسـته        ها  كارگاهاز ابهام، نگارنده    

 منفـرد هـستند، فحـواي       هـاي   كارگـاه تـر از      ها، با آن كه بزرگ      اين بخش . اند  گذاري شده   شماره
شـود از عنـوان    زماني كه از يك كارگاه عمومي بحث مـي       . كنند  آنها را حفظ مي   شناختي    باستان
 ها زماني كه براي روشن شدن توصـيف ضـرورت دارنـد      شود، اما عناوين مربع      استفاده مي  بخش

 الحـاقي كـه از مجـاورت      كارگـاه   2ي شمالي تپه، بخش       هاي لبه    كارگاه 1بخش  . دنشو  داده مي 
 4 و   1هـاي      در وسط بخش    واقع هاي   كارگاه 3رود، بخش     ي تپه مي   آغاز و به طرف باال     1بخش  

 شود  شامل مي تر محوطه را      ي جنوب شرقي بخش مرتفع       دامنه هاي واقع در    كارگاه نيز   4و بخش   
ها و اسامي نـاظران مربـوط در هـر            شده در هر يك از بخش        حفاري هاي  كارگاه). 1شكل  : نك(

  .شده است ارايه 1فصل حفاري در جدول 
  

  1بخش 
 متـري آغـاز     10 × 10 كارگـاه هـاي ايـن بخـش در قالـب چهـار              ، حفاري 1966در جريان فصل    

هـا را     كارگـاه يـك از ايـن       هـر پيرامـون   ). B10b و   B9a  ،B10a  ،B9bهـاي     كارگـاه (شود    مي
 متر  9 × 9شده در واقع       حفاري ابعاد كارگاه  و لذا    گرفت  فرا مي  متري   5/0ي    نشده  بازوي حفاري 

هـاي فرهنگـي      در دل زباله   ي وجود مقابر عصر آهن    ها  كارگاههاي فوقاني اين      ي اليه   شاخصه. بود
هـاي عـصر     تا زيـر اليـه  B10a و B9a ترِ  شماليكارگاه تنها دو  ،مياناز اين   . هاي قبلي بود    دوره

 با رسيدن بـه سـطح سـختي كـه بخـش       B10a و   B9a هاي  در كارگاه  كار. اند  آهن حفاري شده  
در سراسـر طـول   در جهت شمال به جنـوب   كه داد  را تشكيل مي  ي  ي زرد رنگ  فوقاني ديوار خشت  

 و B9a هـاي  كارگـاه هـن در  هـاي عـصر آ   زير اليـه . شده است متوقف   شد  اين بخش كشيده مي   
B10b هـاي معمـاري ديگـر، از جملـه تنـور و              ها و مؤلفـه      ديوارها، اتاق  ازاي    ي پيچيده    مجموعه
هـايي در   هاي زبالـه و تـدفين   نگاري چاله اسر ستون اليهدر سر. وجود داشتگري،  ي سفال   كوره

  قابـل اي، هـاي خمـره    و تـدفين ي سـنگ ي،اي ساده، خشت انواع و از ادوار مختلف، نظير مقابر چاله      
  .بودمشاهده 

ي كـوچكي   شود ترانشه ي باالي رودخانه موجب مي زدن چند سنگ بزرگ از صخره      بيرون
در ايـن ترانـشه قـسمتي از يـك ديـوار، كـه              .  حفاري شـود   B8a كارگاه متر در    2 در   2در ابعاد   
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 كـه طبـق معمـول       آيـد   مـي  به دسـت     قبر سنگي يك  ه مربوط به آن بودند، و       زد هاي بيرون   سنگ
  . شود هاي آن ثبت مي   و دادهكاوش

 با برداشتن بـازوي بـين آنهـا و حفـاري            B10b و   B9a هاي  كارگاه، حفاري   1968در فصل   
گـذاري    نـام B9/B10aاين بخـش بـه صـورت     . يابد   متر ادامه مي   11 × 5بخشي در ابعاد تقريبي     

در اين بخش چند ديوار و اتاق به همراه اجاق          . شده است و تا رسيدن به خاك بكر حفاري        شده  
  .شوند و نيز چند قبر شناسايي و حفاري مي

  
  2بخش 

ي تپـه     ا دامنـه  ي به سمت جنـوب تـ       ديگر بخش حفاري ي شمالي تپه       واقع در لبه   كارگاهبه چهار   
 متري در جهت تقريبي شـمال بـه جنـوب، در            5/1 × 9ي     از سه ترانشه   بخشاين  . شود  الحاق مي 
 9ي     ترانشه ،B8e كارگاهبا كشف ديواري در     . شد  ، تشكيل مي  B8e و   B8c  ،B8d هاي  كارگاه

ايـن   يهـا  ي حفـاري    دامنـه . شود   گشوده مي   متري ديگري اين بار در جهت شرق به غرب         5/1 ×
هـايي از    دنبال كردن خطـوط ديوارهـا در بخـش   به منظوري ديگر   با باز كردن چند ترانشه  شبخ

  .يابد  گسترش ميB7f و B7eهاي   كارگاه
  

  3بخش 
شـود كـه از        مـي  تعريـف هاي باالتر تپه به موازات ستيغ مرتفـع            در بخش  1968فصل    در 3بخش  

ر ايـن بخـش چنـد قبـر در          در سراسـ  . شـد    آغاز و به سمت شـمال كـشيده مـي          4مجاورت بخش   
  . ي زيادي در عصر آهن كنده شده بود هاي زباله نزديكي سطح و نيز چاله

. اند   به طور كامل حفاري شده     G10c و   G9b  ،G9c هاي  كارگاههاي موجود در      تنها ترانشه 
. گـردد   شود و حفاري در همين مرحله متوقف مي          تنها كلوخ چمني برداشته مي     G8c كارگاهدر  
. شـود   كـاوش مـي    متر   1 × 9اي در ابعاد      ، ترانشه G9b  كارگاه ، در ضلع مجاور   G9a كارگاهدر  

ــشه ــري مــشابهي در 1 × 9ي  تران ، گــشوده G10c كارگــاه، در ضــلع مجــاور H1c كارگــاه مت
، با هـدف رديـابي يـك        G9b  كارگاه ، در مجاورت  G10b  كارگاه بخش كوچكي از  . شود  مي

  .گردد ديوار كاوش مي
ايـن سـازه   . اي خشتي از عـصر آهـن كـشف شـده اسـت             ي سازه    شالوده  سطوح فوقاني،  زير
تـر و اتـاق باريـك و درازي در            هـاي جـانبي كوچـك       تطيلي داشت و از رديفي از اتاق      سپالني م 

در اتاق اخيـر دو سـنگ تخـت وجـود داشـت كـه بـه                 . شد  تر ديگر تشكيل مي     پشت اتاق بزرگ  
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ي  داشتند و اين امر از كاربرد آنهـا در نقـش پايـه   هاي اتاق قرار     ي معيني از ديوارها و كنج       فاصله

  .ستون حكايت دارد
هـاي    از خـشت  وجـود داشـت كـه       ي بزرگـي از عـصر مفـرغ جديـد             زير ايـن سـازه، سـازه      

از ايـن سـازه دو   . ساخته شده بـود  متر  2اي از سنگ به پهناي        چهارگوش بزرگي بر روي شالوده    
اي    مهـر اسـتوانه    ي مزبـور  هـا   يكي از اتاق  از   .ه است فرش كشف شد    اتاق و بخشي با كف خشت     
  .به دست آمده استاي  استوانه ي مهري با نشان يك مهر سفالي بسيار فرسوده و لقمه

  
  4بخش 

 ششم در ايـن  ي گمانه متر حين كاوش در 2 ه قطرها، كشف ديوار بزرگي ب  در فصل اول حفاري   
يابي به آثـار معمـاري        نظور دست  به م  ي ديگر كارگاهبه باز كردن    را  دايسون  ) ادامه: نك(بخش  
شـده    حفـاري  ي  گمانهي جديد در مجاورت       دو ترانشه . سازد مجاب مي . م.ي دوم ق    هزارهاواخر  

خطـوط ايـن ديوارهـا،      به منظور مشخص كـردن      . شوند   مي كاوش H1h و   H1g هاي  كارگاهدر  
ل از قبـ ) H1j و G10g ،G10h ،G10j( ديگـر  كارگـاه هـايي از چهـار        بخـش هـايي در      حفاري
  . گيرد صورت ميي فصل  خاتمه

زيـر  . سطح محوطه كنده شـده بـود        مقابر متأخري در نزديكي    ،در سراسر بخش مورد بحث    
ي    شـالوده  و ديوارهـاي خـشتي      بـا  ييهـا  لي از ديوارها و اتـاق     ي مفص   ي فوقاني مجموعه    اين اليه 
مـستطيلي را در     بخشي از ديوار خشتي بزرگي كه اتـاقي          ، اين سطح  پس از . وجود داشت سنگي  
ابعاد اين ديوار و ماهيت معماري آن حكايت از آن داشت كـه ايـن      . شود  ميگرفت نمايان     بر مي 

  . كه روي حصاري تعبيه شده بودتعلق داشتاي  سازه به دروازه
در . شـود    از سـر گرفتـه مـي       H1j  و   G10h  ،G10j هاي  كارگاه، حفاري در    1968در فصل   

، G8h هـاي  كارگـاه در شـده   ي كشف ر در راستاي ديوارهاي سازهي ديگ     چند ترانشه  آنها،كنار  
G9h  ،G10k   و H1k  ديوار يا سطح خشتي عظيمي كه در فـصل قبـل گمـان             . گردد   حفاري مي
 بـا كـاوش بيـشتر در ايـن بخـش            .از آب در آمـد    چيـز ديگـري     رفت مربوط به حـصار باشـد          مي

دو . تعلـق دارد عـصر مفـرغ جديـد      هـايي از      ي عظيمي از اتاق     مشخص شد اين ديوار به مجموعه     
هاي چهارگوش بزرگ پوشـيده از حـدود    كفي از خشت در آنها    كه   شوند  ميكاوش  اتاق ديگر   

بـه  داد    اي از آجرچيني كه سكويي را شكل مـي          صل به توده   متّ  و هاي سكونتي   متر زباله    سانتي 10
اي بريـده   ي سـازه  دهو سراسر اين نهـشته بـا كانـال شـال    ،بخشاين در انتهاي غربي . آيد دست مي 
 از عصر آهن،  ي سنگي عظيمي، احتماالً تحتاني شالودههاي    رج،  كانال مزبور  در داخل    .شده بود 

  .وجود داشت
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  ها گمانه
يـابي بـه اطالعـاتي        هاي شرق، جنوب و جنوب شرق تپه بـا هـدف دسـت              در قسمت گمانه  يازده  

هـاي مختلـف آن    جـود در بخـش  هـاي سـكونتي مو   ي رشـد تپـه و تعيـين دوره    پيرامون تاريخچه 
هـا هـستند كـه در قالـب      ربـوط بـه فـصل اول حفـاري     تنهـا م ها گمانهتمامي اين . اند  حفاري شده 

در مـورادي از يـك   . انـد  شـده تـر    متري آغاز و در صـورت لـزوم بـزرگ   5/1 × 5/2هاي   ترانشه
  .تفاده شده استتر كه از راه حفاري مستقيم ميسر نبود اس كن براي رسيدن به اعماق پايين چاه

. انـد  ترين قسمت محوطه، چسبيده به رودخانه، گشوده شـده  هاي اول و دوم در شرقي  گمانه 
هـاي سـفالي بيـشتر از         ي كمتري با تپه داشـت تـراكم تكـه           ي دوم كه فاصله     برابر انتظار در گمانه   

ي  ا در گمانـه ي قابل توجهي به دست نيامده است، امـ  در هيچ يك از آنها يافته. ي اول بود  گمانه
اي ثبـت شـده اسـت كـه از وجـود نـوعي سـازه در آن بخـش          ي وارفتـه  هاي سـوخته    دوم خشت 

ي   ي جنـوبي تپـه داشـت، شـالوده          ي انـدكي از دامنـه       ي سوم، كه فاصـله       گمانه در. حكايت دارد 
ي   متـري گمانـه  30در حـدود  ي چهـارم   گمانـه . ديوار سنگي و تدفين نوزادي كشف شده است  

چنـين   ي خشتي و هـم      در اين گمانه چند سازه    . ي جنوبي تپه، حفاري شده است       نهسوم، روي دام  
هاي قابـل توجـه       از يافته . ه است كنده شده بودند به دست آمد     تر    هاي قديمي   چند قبر كه در اليه    

 و شـود  مـي  متـري كـاوش    5/9اين گمانه تا عمق     . توان به تابوتي از سفال قرمز اشاره كرد         آن مي 
ي آب زيرزميني، كـه در ايـن بخـش در عمـق               كن تا رسيدن به سفره      يك چاه پس از آن توسط     

، 4ي جنـوبي بخـش        ي پنجم، چـسبيده بـه جبهـه         در گمانه . يابد  مي متري قرار داشت، ادامه      5/11
 كه بالفاصله در زيـر كلـوخ چمنـي در جهـت شـرق بـه غـرب                   ه است ديواري سنگي نمايان شد   

 گـسترش  متـر بـه سـمت شـرق          20تر بـه سـمت غـرب و          م 10اين ترانشه   ي    دامنه. شد  كشيده مي 
 آن به منظور رديابي خطوط ديوارهـا        ي  جبهههاي محدود متعددي در هر چهار          و حفاري  يابد  مي

 عمـق    متـر، در   2، ديواري سنگي به قطر      4ي ششم، چسبيده به بخش        در گمانه . گيرد  ميصورت  
 در اين گمانه ديوار بزرگي از        ادامه، در. شود  مي كلوخ چمني، نمايان     ازمتري     سانتي 34كمتر از   

شـود    مقـرر مـي   .  كه ديوار سنگي يادشده روي آن ساخته شـده بـود           آيد  به دست مي  خشت خام   
  .شود كاره رها مي نيمه و لذا اين گمانه شوند كاوشهايي در اين قسمت  ترانشه

هاي   هگمان. شود  مي متري پديدار    4ي هفتم سكوي عظيمي از خشت خام در عمق            در گمانه 
 گـشوده   ، بـا هـدف رديـابي خطـوط ايـن سـكو            ،ي هفـتم    نهم، دهم و يازدهم چسبيده بـه گمانـه        

يك ديوار سنگي و چنـد قبـر نيـز          .  متر دنبال و سپس رها شده است       6رد آن حداقل تا     . شوند  مي
 كـه بـا     اي  متـراكم سـازه   خـاكي   ي هـشتم كـف        در نهايـت، بـا حفـاري گمانـه        . شوند  كشف مي 
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شـود و در ايـن مرحلـه بـا             مي نماياناي    ت شده بود و نيز يك تدفين خمره       هاي تخت تقوي    سنگ

  .گردد اتمام زمان فصل حفاري كارها متوقف مي
  

  تداوم كارها
گرفتـه در دينخـواه تپـه بـسيار           ، حجم كارهاي صورت   آيد  بر مي توصيف فوق   از  همان گونه كه    

. شـود   اسـتنباط مـي   ن محوطـه     غالب منتشرات موجود پيرامـون ايـ       از است كه    چيزيآن  بيشتر از   
گـران محوطـه بـه همـراه         كه كاوش اسناد و آثاري     مبناي   محوطه بر هاي    گزارش مبسوط حفاري  
 تحليـل    مـشتمل بـر    گـزارش مزبـور   . اسـت  تهيـه    دسـت اند هم اكنون در       خود به فيالدلفيا آورده   

يادشـده،  هاي محوطه، بـه اسـتناد مـدارك           مندي از كليت مواد فرهنگي مكشوفه در حفاري         نظام
 ممكـن از رونـدهايي اسـت كـه بـه تـاريخ       گـزارش تـرين   ي مفصل باشد كه هدف آن عرضه   مي

تر آن باشد كـه       مهم ي  نكته چه بسا . اند  شكل داده . م.ول ق هاي دوم و ا     فرهنگي محوطه در هزاره   
تـر در اختيـار        گـسترده  يهاي دينخـواه تپـه در سـطح         ي كامل داده    اين گزارش مجموعه  با انتشار   

نخواه تپه دو هـدف     يبر اين اساس، از نگارش گزارش نهايي د       . گرفتگران قرار خواهد      شپژوه
هـدف اول قـرار دادن دينخـواه تپـه در بـستر تغييـر و       . شـود  مجزا و در عين حال مرتبط دنبال مي       

ي  و هـدف دوم ارايـه  . م.ي اول ق ي دوم و اوايل هـزاره  گرفته در هزاره     بنيادين صورت  تحوالت
ي بـه   رس  دستميسر ساختن امكان    ترين شكل ممكن به منظور        اسي محوطه به مفصل   هاي اس   داده
تـري قـرار    هر دو هدف مـذكور در خـدمت هـدف كلـي    . مطالعات بيشتر است اجراي  براي  آنها  

ي   حـوالت گـسترده   هـاي فرهنگـي اسـت كـه ت          ا محـيط  ي آشنايي ب    دارند كه همان افزايش دامنه    
  . اند از بطن آنها به ظهور رسيده. م.ي اول ق  و اوايل هزارهي دوم اي اواسط هزاره محلي و منطقه
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  ها و ناظران مربوطه   ترانشهفهرست.     1جدول 
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