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چکیده
در ادبیااا

باستانشناساای حااو ه رارافیااایی ز قااا رنااوبی داده گااای فرگنگاای بدساات مااده مااابی

 1500 / 1400ق.م تااا  900 / 800ق.م ا لحااا گاگنگاااری در حااو ه رارافیااایی ز قااا رنااوبی ب ا عصاار
م اار متااا ر و گاا زاادی منتساا

ماای شااود .ایاا فرگناا

در رارافیااای پاناااور یربایجااان بااا نااام

ورااالی–گَ ادَگ،ی ،ازافیااای مرکاا،ی ،گنج ا –زااره بااا و در ارمنسااتان ب ا نااام فرگن ا
شاانا ت ماای شااود .بیشااتری داده گااای باستانشناساای ای ا فرگن ا

لچاش ا –متسااامور

ا گورسااتاناای باادون اسااتقرار بدساات

مده و مطالع شده است .درایا نگاارش ساعی مای شاود عصار م ار متاا ر و گا زادی باا اساتناد با
داده گااای باستانشاانا تی ب ا بحا

و بررساای گذاشاات شااود .اینک ا مامتااری شا صا گااای باستانشناساای

ای دوره مانی در رارافیای ماورد مطالعا چیسات باا مطالعا داده گاای باساتان شناسای و فرگنا
مورود در ن می توان افق روشنی نس،ت ب باستان شناسی ز قا رنوبی بدست ورد.
واژگان کلیدی :ز قا رنوبی ،عصر م ر متا ر ،گ زدی  ،س ال ،گاگنگاری.

گاای
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تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم....
مقدمه

تاریخ بیش ا صد سال دارد .فرگن

درگ،اره دوم ز،ل ا میالد در ز قا رنوبی ،طوای ی

دوره بیشتر در گورستان گا مورد بررسی زرار گرفت

ک در حِرف دامداری ،کشاور ی و صنایع فل،گری

ب دلیل ای ک برای اولی بار ا

پیشرفت گایی را داشتند ب منص ظاور رسیدند.
تمامی داده گای باستانشناسی ای
ادبیا

باستانشناسی

یربایجان ب

طوایف در
فرگن

ورالی–گَدَگ،ی ((Xocali – Gǝdǝbǝy
مشاور است .عصر م ر میانی ک اغل
گای چند رن

با س ال

( )Polychrmeیا منقوش شنا ت

می شود ،در حو ه رارافیای گسترده ای ا رمل
در مناطق نخجوان (ز قا رنوبی) ،ارومی (شمال
غرب ایران) و شرق ناتولی دیده می شود .س ال
گایی ک با لعاب زرم ،رن

با نقش اندا ی ب رن

است .ای فرگن
منطق

مربوط ب ای

ورالی – گده بی (غرب رماوری

یربایجان) شناسایی شده ،ب ای نام معروف گشت
است ( Museyibli & Axundaova, 2013:
 .)11حسی

اف ،باستان شناس یربایجانی ا

محققان اصلی ای فرگن  ،با در نظر گرفت غرب
یربایجان ک ای فرگن

برای اولی

بار ا ن

زسمت رارافیایی پیدا شده بود ،نام فرگن
ورالی – گده بی را ب ای فرگن

نس،ت ب دیگر

نام گای فرگنگی برتری داد .در ادبیا

باستان

شناسی روسی (شوروی سابق) ای فرگن

بدون

سیاه دارای موتیف گای گندسی و حیوانی انتشار

گیچ پای علمی «فرگن

یافت  ،با دوره گای فرگنگی ز،لی (عصر م ر زدی )

نامگذاری شده بود (گمان) .محوط گای مربوط ب

متمای ،می گردد (.)Guliyeva, 2014: 45-46

محدوده مانی عصر م ر متا ر و گ

زدی

در ای دوره ،گمگونی فرگنگی ن تناا در ز قا

ارمنستان عموما در دامن کوه گا در زلع گا ایجاد

رنوبی بلک در شمال غرب ایران ورود داشت و

اگاف زا یای مرک،ی»

شده و داده گای فرگنگی مربوط ب ای

دوره

نشان گمگونی فرگنگی ،س ال گای

فرگنگی و مانی ا گورستاناا ب دست مده و

گستند ک ا تمام محوط گای

مورد مطالع زرار گرفت است.ا باستان شناسانی

شمال غرب ایران و رنوب ز قا بدست مده است

را مورد تحقیق زرار داده اند می

مامتری

منقوش رنگارن

(طالیی :1385 ،ص .)96اما در دوره م ر متا ر

ک ای فرگن

توان ب و .بلکی ( ،)V. Belkinک در سال 1888

و گ زدی در حو ه ز قا رنوبی و در عصر گ

–  1891منطق گده بی و گ چای( )Gençayو

 lو  llدر شمال غرب ایران ،تولید س ال گای

اطراف ن را مورد ح اری زرار داد؛ کراف فون

منقوش ب شد

کاگش یافت و س ال گای

اکستری و سیاه (در حد اکثر) و س ال منقوش

(tsin

şveini

،)Corafvon

زایوف

( ،)Agayevاصالن اف ( ،)Aslanovبخشعلی
اهلل اف (Habib

(در حدازل) تولید می شده است.

اف ( ،)Baxşaliyevح،ی

بررسی گای باستان شنا تی عصر م ر متا ر و

 ،)ollayevکووشناروا ()arova -Kuşn

گ زدی ز قا رنوبی نس،ت ب سایر دوره گا،

( ،)Atǝşi, 2015: 9مشان اف (،)Meşşanov
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پاسک ( ،)Passekالتینی (Atǝşi, ( ،)Latinin

(،)Əliyev, 1978: 40 – 47( )Kultǝpǝ II

Baxşaliyev and ( ،)2014: 150 – 151
 )Marro, 2009و زاضی اف ( Gaziyev,

شاه تختی (Baxşǝliyev, ( )şah tǝxti

 ،)1956بدلیان و

وتسیان) (Badalyan,

 ،)2004: 129زی،یل بورون ()Qizil Burun
( ،)Baxşǝliyev, 2002: 11محوط ساری دره

) Avetisyan, 2007اشاره کرد.

Novruzlu
( and
)Sari
(dǝrǝ
 ،)Baxşǝliyev, 1993: 5 – 9ز،رستان پالئدلی

پژوهشهای انجام گرفته در قفقاز جنوبی:

(Cǝfǝrov va Cǝfǝrova, ( )Palidli
 ،)2015: 127 – 132گورستان گوی گول

ب طور کلی ا نظر رارافیایی ،کاوش گا ،بررسی
گا و مطالعاتی ک در مین ای فرگن

صور

گرفت  ،شامل موارد یر است:

گَدَه بی (،)Huseynov, 1950( )Gǝdǝbǝy

 -1پژوگشاای انجام گرفت در ارمنستان.
 -2پژوگش گای انجام گرفت در یربایجان.
نام لچاش –متسامور ( – Lechashen

) Metsamorدر مناطق کوگپای ای ارمنستان ک
ب فرگن

تدفیناای نوع کورگانی نی ،مشاور است

و بیشتر در کنار رود ان گا زرار گرفت است و
بعضی ا ای محوط گا و ز،رستاناا دارای توالی
پیش ا عصر م ر متا ر بوده و حتی تا دوره گای
تاریخی نی ،ادام دارد .پژوگش صور
ع،ارتند ا  :محوط

گرفت

زاراک ( (Avetsiyan,

 ،2000پاران II (Badalyan, Avetisyan,
)،2007

ز،رستان

رتیک

( (Badalyan,

) ،Avetisyan, 2007گگارو
) ،et al, 2008ز،رستان لچاش

گورستان َیَ چای (Aşurov, ( )Zǝyǝmçay
 )2007: 2-3و ( Museyibli, axundova,
11-26

گروه اول شامل پژو گشاای مرت،ط با ای فرگن
ب

(Cǝlilov, Axundov, ( )Göy göl
 ،)Mirzayeva, 2015: 133 – 137گورستان

(Badalyan
یا اوردَکلی

() ،(Lindsay, Greene, 2013ماستارا

،)2013:

بورسونلو

کورگان

(،)Maynard, 2004: 1-7( ،)Borsunlu
کورگان سینیق کورپو ()Siniq korpu
) ،)Huseynov, 2007: 3-4ز،رستان زاضی
زولو (،)Nǝcǝfov, 2008: 4( ،)Qazi Qulu
(80
(2011
(2012

2010:

Əsǝdov,

Huseynov,
،)Nǝcǝfov,

()Bozalqan

(2007

،)Nǝcǝfov,
،)Nǝcǝfov,

محوط

،)Husenov,

( )Nǝcǝfov, Huseynov, 2012و ز،رستان
سیریق چایی (Museyibli at ( )Asiriq çayi
( )all, 2004: 3نقش شماره  )1می باشد.
عصر مفرغ متاخر وآهن قدیم در قفقاز جنوبی،

 ..(Badalyan, Avertisyan, 2007گروه دوم

حوزه جغرافیایی آذربایجان:

شامل ح اری گای کول تپ )Kultǝpǝ I( I

در  1450پ.م یکی ا شا صتری فرگن

( ،)Seyidov, 2003: 18کول تپ

II

بو لقان

گای

باستان شناسی در رنوب ز قا و مناطق گمجوار
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ظاور می یابد ک در ادبیا باستان شناسی با عنوان
فرگن

ورالی – گده بی شنا ت می شود.

بررسی گای باستان شنا تی عصر م ر متا ر و
گ زدی رماوری یربایجان نس،ت ب سایر دروه

کوالنی ( / )Kolaniزارنی یاریق ( Qarni-
 )yariqک

کنده گستند

دارای ت،ئینا

( ،)Baxşǝliyev, 1998: 5یوردچو ( Yurd-
 ،)çuیوه ( ،)Zeyvǝزوملوق ( )Qumluqو

مربوط

دمی لر ( )Dǝmyǝlǝrدیده می شود(بخشعلی اف

ب ای دوره بیشتر در گورستان گا مورد بررسی

را ا دوره

گا ،تاریخ بیش ا صد سال دارد و فرگن

و مارو .)39 :1395 ،نچ ای فرگن

زرار گرفت است.ا مامتری محوط گای متعلق ب

مر

ای فرگن  ،محوط کول تپ ،)Kul tǝpǝ I( I

«زارچیشکل» و دست «نیشگونی  /دگم ای شکل»

می باشد ک ا دوره مس – سنگی تا دوره گ

در ظروف س الی می باشد .عالوه بر ن «دیسک

زدی مسکونی بوده و دارای  IVط،ق فرگنگی و

گای م رغی منقوش» (شکل شماره  :1الف)،

ط،ق  IVن متعلق ب عصر گ زدی می باشد

گوشواره گای برن،ی «حل،ونی شکل» (شکل

( .)Baxşǝliyev, 2002: 7عالوه بر ن محوط

شماره  :1ب)« ،فیگورگای برن،ی ب شکل پرنده»

کول تپ  )Kul tǝpǝ II( IIک در نخجوان زرار

(شکل شماره  :1پ) ،نجرگایی برن،ی با « دگان

دارد و توسط بخشعلی اف مورد ح اری زرار گرفت

س گوش با سربند ش،ک بندی شده مخروطی

است .داده گای ما ب دست مده س ال گای ساده

شکل»و ( ...کریمی کیا ،)60-92 :1395 ،ا دیگر

و منقوش ( )Baxşǝliyev, 2004: 126و

مشخص گای ای فرگن

ورالی-گَدَه

بقایای معماری و سا تاری ن فقط مربوط ب

بَی) است ک توسط باستان شناسان مورد تور زرار

گای رود ان ای و گمچنی

گرفت است ()Baxşǝliyev, 2004: 174-5

شت و سن
ان،اشت

میانی متمای ،می سا د ورود ت،ئینا

(فرگن

اکستر دراطراف اراق گا و دپوگای

نجرگای متعلق ب عصر م ر میانی عموما ساده

استخوان بوده ،بدست مده است ( Seyidov,

و بدون نقش بوده و ا برن ،سا ت شده است .در

 .)2003: 180ظروف س الی اکستری رن

حالیک ادوا

رنگی فرگن

بطور کلی شامل کاس گا ،کو ه گا ،مره گا،

رمل

بشقاب گا و لیوان گاست .ائده «زارچی شکل» ک

گمچنی

ا ویژگی گای فرگنگی ورالی – گده بی می

ادوا

باشد در انواع گون گای کاس گا و مره گا

متعلق ب فرگن

( ،)Ibid: 181و کاس گایی ک دارای ل ،صاف و

شا ص گای ای فرگن

مسطح و کروی شکل گستند در ن،دیکی ل،
گوشواره

مانند

ا

محوط

ورالی-گده بی ا

نجر گا ا فل،اتی مانند برن ،،گ

و

ا استخوان سا ت شده؛ اما اکثریت
رنگی ا رنس م ر گستند .نجرگای
ورالی-گده بی ک یکی ا
ب شمار می رود ،دارای

ائده

سربند رداگان و یا متصل ب بدن اصلی نجر

زاراباغالر

) می باشد ( Nadiroğlu,

(،)Baxşǝliyev, 2002: 16( )Garabağlar

(شکل شماره:1

 .)2008: 65-75باستان شناسان یربایجانی نقط
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شکل گیری و منشاء انتشار ای فرگن

را ب دلیل
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ظروف دست نیشگون  /دکم مانندی دیده می شود
ورالی – گده بی رایج بوده است

بدست مدن داده گای باستان شنا تی ای فرگن

ک در فرگن

و تمرک ،داده گای شا ص مذکور ،یربایجان و ب

(شکل شماره  .)2رال

صوص غرب ای

5

است تمامی نقوش در

کشور می دانند ک در

زسمت باالی بدن در ن،دیکی شان کشیده شده

1450 – 900/800ق.م ا مناطق ز قا رنوبی تا

ورالی – گده

شمال غرب ایران ،بی

طوای ی ک بصور

مسالمت می ،باگ در ارت،اط بودند ،انتشار یافت
است .ای فرگن

بخاطر ح اری گای ردید در

است ( .)IBIdس ال گای فرگن

بی ا طرف باستان شناسان ب دو گروه ،س ال گای
اکستری رن

چر سا و ظروف منقوش دست
وش پخت تقسی

سا صورتی و یا زرم ،رن

سواحل رنوبی ارس نس،ت ب سایر نقاط شمال

بندی می شود ،بنابرای تولید س ال منقوش متداول

غرب ایران بیشتر تج،ی تحلیل شده است (کریمی

در عصر م ر میانی در عصر م ر متا ر نی ،ادام

کیا .)134-142 :1395 ،ا محوط گای ما ای

داشت است (بخشعلی اف و مارو :1395 ،ص.)40

فرگن

ک ا یرا ب دزت مورد مطالع زرار گرفت

محوط

سیریق چای ( ،)Asiriq çayمحوط

در طول عصر م ر متا ر و گ زدی  ،ت،ادال
فرگنگی شدید مابی

فرگن

س ال منقوش و

سیدلر ( )Seyidlǝr yerlǝşimiمی باشد.

فرگن

محوط سیریق چای در کنار روستای بو لقانلی

ز،ایل و روامع ا لحا فرگنگی و سیاسی اتحادی

( )Bozalqanliزرار دارد و حدودا  1.5کیلومتر

ای را تشکیل داده بوده اند ( Bakhshaliyev,

را دربرمی گیرد (.)Museyibli et al, 2007: 4

 .)1997: 37س ال گای ب دست مده ا گورستان

داده گای ب دست مده ا ای محوط فرم گای

گای متعلق ب ای فرگن

گندسی،

گوناگون س الی را شامل می شود ک دارای

رانورسان ،اررام سماوی ،ن،اتی و بی گستند .ای

کاربردگای مصارف رو ان  /انگی بوده است .فرم،

بیشتر ا س الاایی ک ا گورستان َیَ

ابعاد و ت،ئی

س ال گا ،کارکرد ناا را برای ما

مشخص می سا د .س ال گای ب دست مده ا ای
محوط شامل کو ه ،ظروف ی یره ،دی

گای

ت،ئینا

ورالی – گده بی نشان می دگد ک ای

دارای ت،ئینا

چای ( )Zǝyǝmçayب دست مده باتر مطالع
شده است .ای ت،ئینا

شامل نقوش گو ن گای

الدار (شکل شماره  ،)3ت،ئینا

سر زوچ –

پخت و پ ،و فنجان گا بوده است .ت،ئیناتی ک در

گوس ند ک با روش اف،وده ایجاد شده (شکل

روی ظروف ب کار برده شده ،کال موتیف گندسی

ورشید (شعاع

ورشید)

(شکل شماره  ،)5نقوش سن،ل ب صور

افقی و

را شامل می شود ک بیشتر ب
ب صور

طوط کشیده شده

شماره  ،)4تصاویر

بر مده یا عمیق ،لو ی گای کوچک،

نقوش رریان ب رود ان یا بارش باران می شود

طوط مواج ،طوط افقی ،نقش نقط مانند گمراه

(شکل شماره Museyibli, Axundova, ()6

با طوط راست  ،کشیده شده است .در بعضی ا

.)2013: 11 – 26محوط سیدلر ک در دشت
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ساموخ ( )Samuxزرار دارد در سال  2003مورد

کورگانی شکل (،)Baxşǝliyev, 2000: 17

ح اری زرار گرفت و داده گای بدست مده مربوط

ساری دره  ،)Sari Dǝrǝ I( Iکورگانی شکل

کنده

( ،)Seyidov, 2003: 206گورستان بای احمد

چخماق و

( Novruzlu,

ب س ال گای با شامو
و اب،ار ال

ش دارای ت،ئینا

کشاور ی ک ا سن

ا

نوع

سنگی

رع،

بقایای

 ،)Baxşǝliyev, 1993: 16 – 33گورستان

فرگنگی ب دست مده ا ای محوط  ،مره گای

مونجوق لو تپ

سنگی شکل

ی یره ک دارای دان گای گندم ،رو دوسر،

( ،)Baxşǝliyev, 2002: 49گورستان پالئدلی

ابسیدی

ح،وبا

سا ت شده بودند .ا مامتری

و  ...و بقایای یک کوره درعمق  50سانتی

متر ب دست مد ( Huseynov et al, 2004:
 .)3 – 4بیشتری گدایای تدفینی ای فرگن

شامل

ا نوع رع،

( )Palidliب صور

گورگای اکی یا ساده

(کنده شده در اک) ( Cǝfǝrov, Cǝfǝrova,
 ،)2015: 127 – 132گورستان َیَ

چای

مصنوعا برن،ی ،ا رمل ادوا حربی و ت،ئینا

( )Zǝyǝmçayکاتاکوم،ی شکل ( Museyibli,

شخصی گستند ک صنعت فل،گری پیشرفت ای

 )Axundova, 2013: 11- 23می باشد .یکی
ا مسائل رال

تور در ای گورستان گا ،تدفی

فرگن

را منعکس می سا د .بعضی ا اشیای

برن،ی ترکی،ی ا صدف گای دریایی و دان گای

ثانوی و داشت

زربانگاه یا مع،د است ،یرا با

عقیق گستند ک تجار با مناطق دوردست را نشان

بررسی تدفی گای دست رمعی (،)Collective

می دگد (بخشعلی اف و مارو :1395 ،ص .)41ب

تدفی گای ثانوی متصور می گردد ،چرا ک فقدان

نظر می رسد ک در الل تدفی مجموع ای ا

گای ران،ی دیواره ز،ور ای مسئل را

و ن،ود سن

مذگ،ی اررا می شده و گمراه

تصدیق می کند (شکل شماره Baxşǝliyev, ( )7

با وردن و شامیدن و س ال شکنی گمراه بوده

 .)2008: 263است اده ا رایگاه مقدس و فعالیت

است .ا دا ل بعضی ا ز،ور استخوان سنجاب،

گای مذگ،ی در محل مسکونی بدست مده ا الی

مراس و تشری ا

س

و اس

گمراه با مرده بدست مده ک ا طرف

 VIIIکول تپ  Iمربوط ب دوره مس-سنگی

محققان با تاب کننده اندیش مذگ،ی و اعتقادی در

( )Abibullayev, 1982: 28و گمچنی یافت

نظر گرفت شده است (گمان :صص43و .)42بخش

شدن مع،د ،مربوط ب عصر م ر زدی ا کول تپ

بیشتری ا داده گای فرگنگی ،ا گورستاناا بدست

 Iو  IIک اراق گایی ب شکل شاخ گاو و نعل

مده است ک دارای اشکال مت اوتی گستند .داده

اس

گای ب دست مده ا گورستاناا ظروف س الی و

گای مسکونی و یا تدفینی در منطق  ،ز،ل ا دوره

فل،ی را شامل می شود .گورستان شاه تختی ،ب

م ر متا ر و گ زدی را در حو ه ز قا رنوبی

صور
(33

چاارگوش
1997:

و

صندوق

،)Baxşǝliyev,

شکل
زاراباغالر

بوده ،بکار گیری رایگاه مقدس در محوط

برای ما مشخص می سا د (بخشعلی اف و مارو،
20 :1395و .)10بعضی ا ای گورستان گا ا رمل

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
مونجوق لو تپ ( )Muncuqlu tǝpǝک گرکدام
ا گورگا ب صور

رداگان زربانگاه داشت،

–

واحد شوشتر
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نقش ماه و در زسمت عق  ،تصویر یک مار دیده
می شود .دومی تصویر مربوط ب انسانی است ک

زربانگاه گا درست در زسمت ورودی و رلوی

ب دو زسمت تقسی شده و دارای ائده شاخ مانند

گورگا ایجاد شده بود .عمق زربانگاه گا  50سانتی

و دایره چال مانندی می باشد (شکل شماره .)9

متر و عمق گورگا  70 – 100سانتی متر مشخص

بناب دیدگاه محققی  ،دایره گایی ک در دا ل ن

شده است ( – Baxşǝliyev, 2002: 110

چال نقط مانندی دارد ،نقش ورشید را تمثیل می

 .)111یکی ا محل گای مذگ،ی مربوط ب ای
فرگن

ا محوط ی گگارو

()Gegarut

کند .تصاویر گمانند ای

در یربایجان بر روی

سطوح ظروف گلی متعلق ب فرگن

ورالی –

ارمنستان بدست مده ک ا طرف ح ار مع،د

گده بی دیده می شود ( Baxşǝliyev, 1998:

نامگذاری شده است (تصویر شماره .) 1ا دا ل

.)2 – 4

مع،د اشیای سنگی مربع شکل ،مجسم گای س الی
انسانی شکل شا دار گمراه با پوشش رز مانند،

محوطه های مربوط به عصر مفرغ متاخر و آهن

اب،ار گای سنگی دایره ای شکل ،ظروف س الی،

قدیم در ارمنستان:

ظروف یینی یا تشری ا
استخوانی و ت،ئینا

مذگ،ی ،اب،ارگای

شخصی یافت شده است

در باستانشناسی ارمنستان ،فرگنگاای مربوط ب
دوره م ر متا ر و گ زدی بیشتر ا سایر دوره

( .)Badalyan et all ,2008:61- 65اشیای ب

گای فرگنگی مورد تور زرار گرفت و در بیشتر

دست مده ا زربانگاه گا و گورگا ع،ارتند ا :

نقاط کشور ا رمل در منطق شیراک ()Shirak

ظروف گلی ،اشیا ت،ئینی شامل دی  ،زوری ،لیوان،

اچاتریان (،)Khachatryan, 1975

مره گای دست
گوشواره ،ادوا

دار ،کاس  ،النگو ،انگشتر،
سوراخ کننده ،سرنی،ه و نجر

توسط

شمال شرق ارمنستان توسط ایسیان ( Esayan,
 ،)1976منطق

سونیکا

توسط

انکیکیان

بود ( .)Seyidov, 2003: 213ا دیواره یکی ا

( )Khankikyan, 2002مورد مطالع

ز،ور گورستان کوالنی ( )Kolaniدو تصویر بر

گرفت است .تا مدتاا گیچ نقش تو یع مناطق و

روی دو سن

کشیده شده بود ک روبروی گ زرار

داشتند (شکل شماره  .)8اولی

تصویر بر روی

لوح سنگی یو نق ای شکل ب صور

زرار

محوط گای باستانی و در حقیقت گیچ نوع نقش
نگاری ب صور

سیستماتیک در ارمنستان کار

استلی،ه

نشده است ( Badalyan, Avetisyan, 2007:

ایجاد شده و تصویر انسان سواره را نشان می دگد.

،)7تا اینک در سالاای ا یر کارگای نقش نگاری

در زسمت سر انسان یک چال دایره ای شکل

گای پیشرفت ای در دشت تساکاگوی تو سواحل

ورود دارد ک زسمت باالیی ن یک ائده برگ

رنوبی دریاچ گوگچ (سوان) صور

مانندی دارد .در زسمت رلوی تصویر سواری،

است (.)Avetisyan, et al, 2000: 24

گرفت
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تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم....
عصر م ر متا ر و گ

اند ( – Badalyan, Avetisyan, 2007: 51

گرفت

.)55گورستان گای مورد مطالع زرار گرفت در

است .ا ن رمل میتوان ب گورستاناا و محوط

ارمنستان ،پالن گای مختلف الشکل را نشان می

(،)Agarakتالی

دگد .فرم گورستان پاران )Aparan II( II

تحقیقاتی در مورد فرگن

زدی در دگ ا یر در ارمنستان صور
گایی

مانند

زاراک

( ،)Talinپارانی ( ،)Aparaniرتیک (،)Artik
گگارو

(،)Gegarotکانتاگ،ور

( Kanta-

بصور

مستطیل شکل بوده (رع ،سنگی) (پالن

شماره  )1و بخاطر تش شانی بودن سن

گای

،)ghbyurکتی ( ،)Ketiورابازر ( Khoja-

منطق  ،سن

،)bagherکوچاک (،)Kuchakمانتاش ( Man-

با الت می باشد .بعضی گورگا فازد بقایای اسکلت

،)tashماستارا (،)Mastaraشیراکاوان ( Shira-

انسانی بود .شیوه تدفی بدست مده ا ز،رستان

 ،)kavanنوشاوان (،)Anushavanتساکاگویت

رتیک ب صور کاتاکوم،ی شکل ()Catacomb

( )Teshghkahovitاشارگکرد ( Badalyan,

بوده و ای گورگا شامل اتاق گای ح اری شده در

 .)Avetisyan, 2007:8محوط گای مربوط ب
محدوده مانی عصر م ر متا ر و گ

زدی

ارمنستان عموما در دامن کوه گا در زلع گا ایجاد
شده و داده گای فرگنگی مربوط ب ای

دوره

گای ب کار برده شده بیشتر ا سن

دا ل الی گای سن

توف ( )Tuffبا شافت گای

( )Shaftدسترسی عمومی می باشد (پالن شماره
.)2شیوه دیگر تدفی ب کار برده شده ،کورگانی
شکل می باشد ک

ا

گگارو

و لچاش

فرگنگی و مانی ا گورستاناا ب دست مده و

( )Lechashenیا اوردَکلی ( )Ӧrdǝkliب دست

مورد مطالع زرار گرفت است .بیشتری اطالعا

مده است .کورگان گای ب دست مده ا گگارو

ما با مطالع س ال گا ب دست می ید .س ال گا

در محورگای شمال شرق – رنوب غرب بوده،

شامل :دی  ،کو ه ،کاس  ،پیتوس ( ،)Pithosپیال ،

چال تدفی ب وسیل سن

گای نعلی شکل ا

گای اکستری ،سیاه ،رد –

رنس توف ( )Tuffپوشش یافت است (پالن

زاوه ای و زرم ،می باشد ( Badalyan,

شماره  .)3در کف اتاق گای تدفی  ،اسکلت گای

م ورا در طیف رن

 .)Avestisyan, 2007: 25 – 55ت،ئینا

ب

حیوانی اع ا گوس ند ،ب ،،دنده و ماره حیوانا

کار رفت در ظروف ب طور عمده زسمت فوزانی

پستاندار ،رمجم اس  ،اشیای س الی ،فل،ی و

ظروف را دربرگرفت و نقوش ایجاد شده کال

سنگی ب دست مده است (تصاویر شماره  .)2داده

بصور

گندسی ا رمل  :ت،ئینا

نقط ای ا

ز،رستان پاران  ، IIس ال گای ب دست مده ا
ز،رستان رتیک ( )Artikدارای ت،ئینا

یگ،اگی،

طوط و باندگای مورب (شکل شماره  )10ک ب
روش گای کنده کاری و داغدار کردن ت،ئی یافت

گای فرگنگی ب دست مده ا ز،رستان گگارو
مربوط ب

فرگن

لچاش

– متسامور I

( )mor I Lechshen – Metsa-می باشد.
ز،رستان لچاش ک یکی ا گورستان گای ما
متعلق ب فرگن

لچاش – متسامور گست در سال

–

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

واحد شوشتر
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 2005مورد بررسی و ح اری زرار گرفت .کورگان

 1/5 – 2متر بوده است .سا ت و است اده ا تاالر

گای لچاش دارای زطر  15.70متر و ا سطح می

ستوندار است ک در حو ه ز قا تاالر ستوندار در

 1.20متر ارت اع داشت (پالن شماره  )4سطح الی

مانی بدست نیامده و بافت معماری

گای اولی گورگا ب وسیل

ای

برگ

اک نرم مخلوط با ش ،

حو ه ز قا در ابعاد کوچک و بدون چشمگیر بوده

گایی در اندا ه گای مت او و روی

است .یکی ا مامتری نکت در ایجاد تاالرگای

ناا با بلوک گای سنگی ب،رگ پوشش یافت بود

ستوندار و مع،د اشاره ب ورود سیست مدیریتی

(پالن شماره  .)5ا دا ل گورگای ح اری شده

دارد و ای سیست مدیریتی بیشتر در شمال غرب

اسکلت گای انسانی ،حیوانی ،ظروف س الی ب

ایران محسوس تر است.

صدف و سن

دست مد ( .)Notiziario, 2005: 344ا لحا
تقسی بندی فرگن

عصر م ر متا ر و گ زدی

بحث و نتیجه گیری:

–

در اوا ر گ،اره دوم ق.م در زسمت غربی

متسامور ( )Lechashen – Metsamorاست اده

رماوری یربایجان طوایف و روامعی ک در

شده است .ای تقسی بندی ا لچاش  -متسامور

حرف کشاور ی و دامداری مشاول بودند ب منص

 Iتا لچاش – متسامور  Vرا شامل می شود و ا

ظاور رسیدند .تمامی دادهگای باستانشنا تی و

در ارمنستان ا اصطالح فرگنگی لچاش

لحا

مانی ا  1500ق.م تا  800ق.م ادام می

یابد (.)Lindsay & Greene, 2013: 695

ای

فرگنگی مربوط ب

روامع در ادبیا

باستانشناسی یربایجان ب نام «فرگن

ورالی–

گدگ،ی» مشاور شده است .باستان شناسان
فضای معماری:

یربایجانی نقط شکل گیری و منشاء انتشار ای

در حو ه رارافیایی ز قا رنوبی بقایای معماری

فرگن

یا کمتر ب دست مده یا کمتر مورد مطالع زرار

باستانشنا تی ای

گرفت است .بقایای معماری در محوط گای

شا ص ،یربایجان و ب

مربوط ب یربایجان و ارمنستان ک

یلی ضعیف

و فقیر ب نظر می رسد ،در سا ت بناگا بیشتر پی
بنا ا سن  ،علی الخصوص ا سن
ای و در روی پی بنا ا

گای رود ان

شت ام است اده شده

را ب

دلیل بدست مدن داده گای
فرگن

و تمرک ،دادگاای
صوص غرب ای کشور

می دانند ک در  1450 – 900/800ق.م ا مناطق
ز قا رنوبی تا شمالارب ایران ،طوای ی ک
بصور

مسالمت می ،با گ در ارت،اط بودند،

انتشار یافت است .ا نظر گاگنگاری عصر م ر

است و پالن ناا تماما بدون استثناء چاارگوش می

متا ر در شمالارب ایران ب سال  2000-1500ق.م

باشد .بعضی ا محوط گا در حو ه ز قا دارای

و در حو ه رارافیایی ز قا – 1250/1150

دیوار دفاعی بوده و بعضی ا

ناا بدون دیوار

دفاعی گ،ارش شده و ضخامت دیوارگای دفاعی

 1500/1450ق.م تاریخگداری شده است.ا
ویژگیاای اصلی فرگنگاای ورالی–گَدَگ،ی و
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تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم....
لچاش متسامور ،س الاای اکستری رن

با ت،ئی

ازتصادی و معنوی ب حساب می ید .بر اساس پیدا

ب روش کنده کاری و اشیای برن،ی می باشد.

شدن ز،رستاناای بدون استقرار در دامن کوگاا و

تمامی ای گنر اع ا تدفی  ،فل،گری و  ...ا طرف

مناطق کوگستانی توام با محوط استقراری در

باستانشناسان ب ز،ایل بومی منتس
لحا شکل وفرم ،ز،ور بصور

شده است .ا

مختلف الشکل ا

مناطق پست ،باستان شناسان ب چنی نتیج ای
رسیده اند ک معیشت و نوع ندگی در ای برگ

رمل  :گورگای رع ،سنگی وکورگان یشکل در

مانی بصور

نیم کوچرو بوده و ساکنان مناطق

مناطق کوگستانی و در مناطق پای کوگی و دشت

کوگستانی ب

فعالیتاای دامداری وکشاور ی

مانند ،بیشتر گورگای ساده ،ز،ور اکی (ز،ورکنده

میپردا ت اند .یکی دیگر ا عناصر ما در موضوع

شده در اک) ،ز،ور چال ای،ساده و شتی بوده

و گستره معنوی و مذگ،ی سا ت و است اده ا مع،د

وتدفی گا گ بصور

دست رمعی وگ بصور

فردی (تکی) انجام گرفت است .تدفی گا در منطق
مسکونی حو ه ز قا بیشتر بصور

دست رمعی

بوده است .است اده ا مع،د یکی ا ال،اما
فرگن

ای

بشمار می رود .چرا ک ا دا ل بعضی ا

ز،ور تدفی استخوان سنجاب ،س

و اس

گمراه

وثانوی بوده است .اما با اینت او ،تدفی با سا تار

با مرده بدست مده است .غیر ا ناا پید اشدن

شتی ا منطق ز قا بدست نیامده است .تدفی

رایگاه و سکوی زربانگاه ا ز،رستاناا و در گ

گای کورگانی ورع ،سنگی شکل در دو حو ه

میختگی اک پوششی زسمت باالیی ز،ور ،گمراه

رارافیایی در مناطق غیر مسکونی وگورستانی بوده

با تک س الاا ا طرف باستان شناسان نشان ای ا

و ا پای کوگاا واطراف زلع گا گ،ارش شده

اررای یی تدفی گمراه با پذیرایی شنا ت شده

است .ز،رستان گای مربوط ب عصر م ر متا ر و

است .گاگی مع،د در محوط استقراری و بعضا در

گ زدی در حو ه ز قا رنوبی وشمال غرب

کنار ز،رستاناا و محلاای بدون استقراری ایجاد

ایران نس،تا وب شناسایی شده و یکی ا منابع

شده ،ک گ پرستش در محوط استقراری و

ما

برای مطالع

ط،قا

ارتماعی وشرایط

مسکونی و گ کنار ز،رستاناا را نشان می دگد.

واحد شوشتر

11

-

-

-

-

-

-

-

-

–

tsakahovit plain, Armenia,
study micenei ed egoAnatolici, XLII/I, P: 19-59
Badalyan, R.S, Avetsiyan.P.S,
2007, Bronze and Iron Age
Archaeological in Armenia. I.
MT. Aragats and Its Surrounding region, BAR. International series, Oxford.
Badalyan, Ruben, Smith,
Adam.T,
Lindsay,
Lan,
Avetisyan,
Pavel,
2008,
Village, fortress, and town in
Bronze
and
Iron
Age
SouthernCaucasia: A preliminary report on the 2003–
2006 investigations of Project
ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of
Armenia.
Baxşəliyev, Vəli, 2004, Naxҫi
-van Qədim Əkinҫi - Maldar
Tayfalarinin Mənəvi Mədəniyyəti, Baki.
Bahşeliyev,
Veli,
1998,
Nahҫivanda bir erken demir
ҫag nekropolu: Kolani, Turk
tarih kurum basimevi, Ankara.
Bəxşəliyev, Vəli, 2002, Naxҫi
-vanin Eekən Dəmir Dovru
Mədəniyyəti, Baki.
Bəxşəliyev,
Vəli,
2004,
Naxҫivan Qədim Əkinҫi Maldar Tayfalarinin Mənəvi
Mədəniyyəti, Baki.
Baxshəliyev, Vəli, 1997,
Nahçivan arkeolojisi / The
Arcaeology Of Nakhichevan,
Arkeoloji ve sanat yayınları,
Istanbul.
Baxşəliyev, Vəli. 2008. Naxçi
-vanin Arxeoloji Abidələri.
Baki: «ELM».

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
:منابع
،1395 ،  کاتری، مارو، ولی، بخشعلی اف تررم کریمی،باستان شناسی نخجوان
 کمال: تاران، محمد، میر ایی، علی،کیا
. اندیش
 پژوگشی در،1395 ، علی، کریمی کیاگَدَه بَی در شمال غرب-ورالی

فرگن

، پایان نام کارشناسی ارشد،ایران
.دانشگاه تاران
، عصر م ر ایران،1385 ،  حس، طالیی. سمت،تاران
 کریمی، محمد، کاظمی، محمد، میر ایی یست محیط یربایجان،1393 ، علی،کیا
، و ناتولی شرزی در عصر م ر و گ
. پروژه تررم حسنلو:،ری،ت
.
- Abibullayev
O.A.
1982,
энеолит бронза на территории нахичеванской ACCP,
элм, Баку.
- Ashurov, Safar, 2007, Zayamchay report of excavation of a
catacomb Point 355 of BakuTiblisi- Ceyhan and South
Caucasus Pipelines Right of
Way, Azarbaijan National
Acamdemy
of
Sciences,
Institute of Archaeology and
Ethnography, Baku Azerbaijan.
- Avetisyan, P. S., Badalyan, R.
S., Smith, A. T., 2000,
preliminary report on the 1998
archaeological investigation of
project Aragats on the

....تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم

-

-

-

-

-

Tiblisi- Ceyhan and South
Caucasus Pipelines Right of
Way, Azarbaijan National
Acamdemy
of
Sciences,
Institute of Archaeology and
Ethnography, Baku Azerbaijan.
Huseynov,
Fuad,
2007,
excavation of sinig korou
kurgan burial, Point 355 of
Baku- Tiblisi- Ceyhan and
South Caucasus Pipelines
Right of Way.
Lindsay, Ian, Greene, Alan,
2013, Sovereignty, mobility,
and political cartographies in
Late Bronze Age southern
Caucasia, Journal of Anthropo
-logical Archaeology, Vol: 32,
pp: 691-712.
Manyard, David,2004, Borsunlu kurgan excavation, Point
355 of Baku- Tiblisi- Ceyhan
and South Caucasus Pipelines
Right of Way, Azarbaijan
National Acam- demy of
Sciences,
Institute
of
Archaeology and Ethnography, Baku-Azerbaijan.
Museyibli, Najaf, Jalilov,
Bakhtiyar, Agayev, Gahraman
, 2007, excavation of Asrikchai Settlement Site, Point 377
of Baku- Tiblisi- Ceyhan and
South Caucasus Pipelines
Right of Way, Azarbaijan
National Acamdemy of Sciences, Institute of Archaeology
and Ethnography, BakuAzerbaijan.
Museyibli, Nəcəf, Axundova,
Qulnarə, 2013, Xocali - Gədəbəy Mədəniyyəti Kerami-

- Bahşeliyev,
Veli,
1998,
Nahҫivanda bir erken demir
ҫag nekropolu: Kolani, Turk
tarih kurum basimevi, Ankara.
- Cəfərov,H.F., Cəfərova, D. H.,
2015, Palidli Nekro- polunda
və Ətraf Ərazidə 2013-2014cü illərdə Aparil- miş
Tədgigatlar
Hagginda,
AZƏRBAYCANDA ARXEOLOJİ
TƏDQİQATLAR,
2013-2014, Baki.
- Cəlilov, B.M., Axundova,
N.Ə., Mirzoyeva, T.Ə.,2015,
GÖYGÖL-GORANBOY
Arxeoloji
Ekspediyasinin
2013-2014-CÜ Illərdə Apardiği Arxeoloji Tədgigatlara
Dair,
AZƏRBAYCANDA
ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR2013-2014,
Baki.
Novruzlu, Ə. I., Baxşəliyev,
V., 1993, Culfa bolgəsinin
arxeoloji abidələri, Baki, Elm.
- Guliyeva, Zeynǝb, 2014,
Arpaçay vadisinin tunc dovru
Arxeoloji Abidǝlǝri, Elm vǝ
tǝhsil, Baki.
- Huseynov,
Fuad,
2007,
excavation of sinig korou
kurgan burial, Point 355 of
Baku- Tiblisi- Ceyhan and
South Caucasus Pipelines
Right of Way, Azarbaijan
National
Acamdemy
of
Sciences, Institute of Archaeo
-logy and Ethnography, BakuAzerbaijan.
- Huseynova, Mmuzaffar, Agay
-ev, Gahraman, Ashurov,
Safar, 2004, Long report
excavation of seyidlar Settlement Point 355 of Baku-

12

واحد شوشتر

13

-

-

-

-

–

toplusu), iyul-avgust 2011,
4(24), s: 139-148, Baki.
Nəcəfov, Ṣamil, Huseynov,
Muzəffər, 2012, Bozalganli
yaşayiş yerinde Arxeoloji
tədgigatin
ilk
yekunlari,
Azerbaycan
Arxeologyasi,
Vol: 15, No: 1.
Nutiziario, 2005, Armenian –
Italian Archaeological expedition. Field season, SMEA:
47, pp: 333-344.
Novruzlu, Ə. I., Baxşəliyev,
V., 1993, Culfa bolgəsinin
arxeoloji abidələri, Baki, Elm.
Seyidov, A. (2003), Naxçivan
e.ə. VII-II Minilliklǝrdǝ, Baki,
Elm.
Əliyev, V.H., Seyidov, M. M.,
1978, II Kultəpədə 1978-ci
ildə
aparilmiş
arxeoloji
qazintilarin hesabati, Azərbaycan.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

-

-

-

-

kasinin Ornamentlərinin EtnoArxeoloji Tədqiqati, Azərbaycan
Arxeologyasi
və
Etnoqrafyasi,No 2, Baki.
Nəcəfov Nadir oğlu, Ṣamil,
2008, Zǝyǝmçay hozǝsinin son
tunc—ilk dǝmir dovru gǝbir
abidǝlǝri.
Nəcəfov Nadir oğlu, Ṣamil,
2012, Qaziqulu nekropolunun
qəbir abidələri və dəfn adətləri,
Azərbaycan Arxeo- logyasi və
Etnoqrafyasi,No 1, Baki.
Nəcəfov Nadir oğlu, Ṣamil,
Əsədov, V.A., 2010, Qaziqulu
nekropolunun qəbir abidələri
və arxeoloji materyallari,
Azərbaycan Arxeologyasi və
Etnoqrafyasi,No 1, Baki.
Nəcəfov, Ṣ. N., Hϋseynov, M.
M., Həsənsu nekropolunun
qəbir abidələri və dəfn adətləri.
Dӧvlət və Din (ictimai fikir

14

تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم....

نقش شماره .)https://fa.wikipedia.org/wiki/( :1

شکل شماره  :1من،ع شکل الف ،ب ،پ ) (Avşarova: 2007: 110 & 147و شکل

شکل شماره .)Museyibli at all,2007: 18( :2

)(Baxşǝliyev, 2004: 174-5

15

واحد شوشتر

–

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

)Museyibli &axundova,2013: 21( :4 شکل شماره

)Museyibli

& Axundova,2013: 20( :3 شکل شماره

)Museyibli & Axundova,2013: 25,26(:6 ) شکل شمارهMuseyibli & Axundova,2013: 24( :5 شکل شماره
)Baxşəliyev,2004:171(:10 ) شکل شمارهBaxşəliyev,2002:104( :9 ) شکل شمارهBaxşəliyev,2002: 89( :8 شکل شماره

)Badalyan, Avetisyan,2007: 51( :1 ) پالن شمارهBadalyan, Avetisyan,2007: 55( :16 شکل شماره

Badalyan et all,2015: 60( :3 ) پالن شمارهBadalyan, Avetisyan,2007: 66( :2 پالن شماره

16

تبیین عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم....

تصویر شماره 2

تصویر شماره 1

تصاویر شماره  1و )Badalyan et all,2008:61 65( :2

پالن شماره 4

پالن شماره 5

پالن شماره  4و Notiziaro,2005: 341-342( : 5

