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 :چكيده
سياه رنگ در  -هن فالت ايران، پيدايش و گسترش سنت سفالگري خاكستريبر مبناي نظريۀ پويايي فرهنگي عصر آ

وارد است كه از فراسوي كوهستان قفقاز بزرگ آمدده و بدا گدار از رود      م نشانۀ مهاجرت مردماني تازه. اواخر هزارۀ دوم ق

يد صحت و سقم نظريۀ پويدايي  اند؛ بنابراين، در تأي ارس در پيرامون درياچۀ اروميه و ديگر صفحات فالت ايران ساكن شده

هداي فرهنگدي و نيدز     شدناختي قرابدت   نمايد كه شواهد و قدرانن باسدتان   فرهنگي در عصر آهن فالت ايران بسيار الزم مي

در قفقداز و آسدياي    خصوص و بهمهاجران در فراسوي فالت ايران  هاي بازتاب يافته در فرهنگ مادي اين پيوستگي سنت

هداي شداخي يافتده از     اي از سدفالينه  تطبيقي گزيده -موضوع نوشتار حاضر، بررسي توصيفي .ميانه بررسي و تحليل شود

گورپشتۀ عصر آهن روستاي حميدان در ناحيۀ خداآفرين است؛ كه مطالعدۀ آنهدا در ارتبداا بدا سدنن سدفالگري مندا          

گورخفتگان عصدر آهدن ناحيدۀ     كوشد تا بدين سئوال جواب دهد كه آيا نخجوان و حوزۀ درياچۀ اروميه و جنوب قفقاز مي

 اند؛ و يا مهاجراني شمالي از فراسوي قفقاز؟  خداآفرين مردماني بومي بوده

رغدم شدماري از تشدابهات بدا       سنت سفالگري يافته از گورپشتۀ عصر آهن روستاي حميدان در ناحيۀ خدداآفرين بده   

هاي بومي و محلدي بدوده و    ان، داراي ويژگيفالت ايران و پهنۀ فرهنگي نخجو يشمال غربهاي سفالگري عصر آهن  سنت

بندي كرد؛ بلكه بايد با سنت سفالگري عصر آهدن   فالت ايران  بقه يشمال غربشود آن را در اف  فرهنگي عصر آهن  نمي

 م براي آثار فرهنگي عصر آهن. سال ق 099باغ در قفقاز جنوبي مقايسه شود؛ كه بر مبناي همين قياس، قدمت حدود  قره

هاي عصر آهن پيرامدون   است كه سنت  شناختي تا به امروز نشان داده شواهد باستان. خداآفرين قابل پيشنهاد استناحيۀ 

باغ نيدز   سنت قره كه ينادرياچۀ اروميه نه تنها درونزا بوده، بلكه به سوي شمال، از منطقۀ نخجوان فراتر نرفته است؛ كما 

هداي    باغ همانند سدنت  رسد كه سنت قره تا كنون گزارش نشده و به نظر ميبزرگ و قفقاز شمالي  قفقازتا كنون از نواحي 

 .زا داشته استدرون مبدأو  أپيرامون درياچۀ اروميه منش
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 مهمقدّ

 -سي عصر آهن ايران از نظرياتي بوده اسدت كده در چهدارچوب مكتده فرهندگ     شنا پويايي فرهنگي در باستان

بر مبناي نظريۀ پويايي  (.731  اليدي،  . در اين باره رك) شناسي پيش از تاريخ ايران مطرح شده است تاريخ باستان

م . سياه رنگ در اواخدر هدزارۀ دوم ق   -فرهنگي عصر آهن ايران، پيدايش و گسترش سنت سفالگري خاكستري

وارد است كه از فراسوي كوهسدتان قفقداز بدزرگ آمدده و بدا گدار از رود ارس در         نشانۀ مهاجرت مردماني تازه

 ;Dyson Jr., 1965؛ 731 ، 737  اليدي،  )اندد   پيرامون درياچۀ اروميه و ديگر صفحات فالت ايران سداكن شدده  

Young Jr, 1967.) نگي در عصر آهن فالت ايران بسيار الزم بنابراين، در تأييد صحت و سقم نظريۀ پويايي فره

هداي بازتداب يافتده در     هاي فرهنگي و نيز پيوسدتگي سدنت   شناختي قرابت نمايد كه شواهد و قرانن باستان مي

فرهنگ مادي اين مهاجران در فراسوي فالت ايران و باالخي در قفقاز و آسياي ميانه بررسدي و تحليدل شدود؛    

شدناختي از ناحيدۀ خدداآفرين درۀ رود ارس، مسدئله را      هاي باستان مبناي يافته كه در اين نوشتار نگارندگان بر

 .اند در ارتباا با قفقاز بررسي كرده و بحث آسياي ميانه را به ديگر پژوهشگران وانهاده صرفاً

هاي شاخي يافتده از گورپشدتۀ عصدر     اي از سفالينه تطبيقي گزيده -موضوع نوشتار حاضر، بررسي توصيفي

تاي حميدان در ناحيۀ خداآفرين است؛ كه مطالعۀ آنها در ارتباا با سنن سفالگري منا   نخجدوان و  آهن روس

كوشد تا بدين سئوال جواب دهد كه آيا گورخفتگان عصدر آهدن ناحيدۀ     حوزۀ درياچۀ اروميه و جنوب قفقاز مي

ۀ نويسدندگان ايدن اسدت كده     اند؛ و يا مهاجراني شمالي از فراسوي قفقاز؟ فرضدي  خداآفرين مردماني بومي بوده

و پيوسدتگي آن بدا    قدرا داغ گسستگي درۀ رود ارس از حوزۀ درياچۀ اروميه به واسطۀ سدد  بيعدي كوهسدتان    

هاي باستاني عصر آهن ناحيۀ خداآفرين در ارتباا بدا   شود كه سنت سرزمين كوهستاني قفقاز جنوبي سبه مي

باغ در قفقاز جنوبي تا كنون از قفقاز شدمالي و فراتدر از    سنت عصر آهن قره. باغ تحليل و تفسير شوند سنت قره

 .نمايد كه خاستگاه بومي و محلي داشته است آن گزارش نشده است و تا به امروز چنين مي

فالت ايران بسي متفداوت   يشمال غربهاي عصر آهن  باغ از شيوۀ تدفين در سنت شيوۀ تدفين در سنت قره

 يشدمال غربد  ساده باشد و يا كالن سنگي، سنت رايج تدفين در عصر آهن نوع مزار  كه يناصرف نظر از . است

شود به هفتوان تپدۀ   فالت ايران به صورت مزارهاي مجتمع در يك گورستان واحد بوده است؛ كه براي مثال مي

IV،  ياني  تپه، گؤي تپه، دينخواه تپۀIII         و يا گورستان عصر آهدن پيرامدون مسدجد كبدود تبريدز اشداره كدرد

امدا شديوۀ تددفيني كده نگارنددگان در       (.Muscarella, 1974; Talai & Aliyari, 2009؛ 79 -1: 733 يدي،   ال)

هداي پراكندده    باغ از نوع گور پشته اند همانند سنت قره محو ۀ باستاني تپه بوينو يافته و مطالعه و معرفي كرده

گدور پشدتۀ كداوش گشدته در      .نمايدد  مدي فالت ايدران متفداوت    يشمال غرباز همديگر بوده و بنابراين از سنن 

شناختي متفداوت دارد كده در آن حدداقل دو نفدر را      اي از تدفين است كه چندين بافت باستان خداآفرين شيوه

چدين نشدانۀ مدزار و گدور      اند؛ كه اين هرم سدنگ  چين واحد دفن كرده نزديك يكديگر و در زير يك هرم سنگ

اي از قطعات سنگ با ابعاد و اوزان گونداگون اسدت    ز در واقع تودهچين روي گور پشته ني هرم سنگ. پشته است

اي  اند؛ كه بدين تعريف، اين گونه از تدفين گدور پشدته   كه در يك محيط مدور و يا بيضي روي همديگر انباشته

 . شود نام نهاد تدفين توده سنگي نيز ميا ر

 099با وسعت بديش از   ضي روستاي حميدان،، واقع در اراسي محو ۀ باستاني تپه بوينو موسوم به قيز قلعه

جانانلو و در حاشيۀ ساحل جنوبي رود ارس و در غرب پاسدگاه مدرزي شدتربان     -هكتار در  رفين جادۀ خمارلو



 9/سنت سفالگري ناحيۀ خداآفرين و نظريۀ پويايي فرهنگي عصر آهن

ش . ه 733 در فصل كاوش سال . ( نقشدۀ  )در ناحيۀ مرزي خداآفرين استان آذربايجان شرقي قرار گرفته است 

هداي   هاي سدفالي بافدت   كاوش گرديد كه داده كامالً (T. T. 5) 5يشي شمارۀ يك گورپشته با شناسۀ گمانۀ آزما

هداي سدفالي عصدر آهدن حدوزۀ       آن در مقالۀ حاضر موضوع مقايسۀ تحليلي بدا داده  3و  0و  5شناختي  باستان

 .اند  درياچۀ اروميه و قفقاز جنوبي

غربدي بدا    -اده در راسدتاي شدرقي  يدك مدزار سد    5در گمانۀ شدمارۀ   5شمارۀ  (Context)شناختي  بافت باستان

سدانتيمتر نسدبت بده     -5  سانتيمتر از تراز گمانده و   -19سانتيمتر است كه از عم   0 0× 39حداكثر ابعاد 

گور ساده و فاقد سازه بوده و عبارت است از يك گودال سادۀ . شناسايي و كاوش گرديد ( بافت )رأس هرم مزار 

سدانتيمتر   09×15×39قطعه سنگ ساده و مسطح با حدداكثر ابعداد    0خاكي كه روي آن با يك رديف افقي از 

غربي و خوابيدده بدر    -درون گور اسكلت سالم انساني بالغ به دست آمد كه در راستاي شرقي. پوشانده شده بود

درجه روي شكم و دست چپ با  09دست راست اسكلت با زاويۀ . پشت همراه با دو ظرف سفالي دفن شده بود

دو ظرف سفالي سياه رنگ كوچك كنار كف پداي چدپ قدرار    . اش قرار داده شده بود جه روي سينهدر 15 يۀزاو

در اصدل يدك حلقده     3شناختي شمارۀ  اما بافت باستان. ( شكل )سانتيمتر بود  13  ول قامت اسكلت . داشت

ورات و هددايا تفسدير   گران كاركرد اين چاه را به گودال نا كاوش. بود 0و بافت  5هاي شمارۀ  چاه در كنار بافت

سدانتيمتر از رأس هدرم و    -93 و از عمد    0دهد كه دهانۀ اين چاه از بافت شدمارۀ   شواهد نشان مي. كنند مي

سدانتيمتر و قطدر    39×03ابعاد دهانۀ بيضوي شكل اين چاه . شود شروع مي 5سانتيمتر از خط تراز گمانۀ  -50

درون چداه بدا قطعدات بدزرگ سدنگ،      . قرار داشدت  0رۀ اين چاه جنه بافت شما. متر استيسانت 079كف آن 

خاك و خاكستر انباشته شده بود كه ال به الي آنها قطعات شكستۀ ظروف سفالي و اشياء كوچك مفرغي مثدل  

سدانتيمتر ادامده داشدت تدا خداك بكدر        -090اين وضعيت به استمرار تا عمد   . شد يمالنگو و دگمه مشاهده 

سدانتيمتر ادامده يافدت تدا يقدين حاصدل شدد كده          -079كاوش تدا عمد     تشخيي داده شد و براي ا مينان

  ( :0شكل )دهانۀ چاه داراي سه نشانۀ فرهنگي بود . اند گران به خاك بكر رسيده كاوش

به شدكل مكعده كده در گوشدۀ جندوب شدرقي دهاندۀ چداه قدرار داشدت و            يآخريك تودۀ متراكم از گل 

گران اين بافدت   تراكم خاكستر در دهانۀ چاه كه سبه شد كاوشو ؛ گران را به شناسايي چاه هدايت كرد كاوش

دو سنگ نشانۀ ساده كه بده صدورت افقدي و قدانم در گوشدۀ جندوب       ؛ و نيز تشخيي دهند 0را از بافت شمارۀ 

گران در نظر اول چنين پنداشتند كده   قرار داده بودند؛ به  وري كه كاوش يآخرشرقي دهانه و جنه تودۀ گل 

ديد مواجه هستند؛ اما بعد از برداشتن اين دو سنگ افقي و عمودي دريافتند كه اينجا يك حلقده  با يك مزار ج

 . سانتيمتر   ×51×33و  9 ×13×09ابعاد اين دو سنگ عبارت است از . چاه است

نيز يك تودۀ خاكستر در ضلع شمالي مزار و چسبيده بدان بدود؛ كده محتويدات     0شناختي شمارۀ  بافت باستان

اين بافت يك محدودۀ بيضي شكل به ابعداد  . دهد تا كاربري جايگاه ناورات براي آن پيشنهاد شود زه ميآن اجا

سانتيمتر از خط تراز گماندۀ   -35سانتيمتر از رأس هرم گورپشته و  -19 سانتيمتر بود كه در عم   35×99 

هداي مينيداتوري و اشدياء     درون اين تودۀ خاكستر از قطعات شكستۀ ظروف سدفالي، دوسدتگاني  . قرار داشت 5

دام و احشام قصابي شده مثل گاو و گوسفند پر شده بود كده   يها استخوانكوچك مفرغي مثل دگمه و النگو و 

البته آثار سوختگي و پختگي بر روي مواد فرهنگي مكشوف مشاهده نشد؛ و بايد كه هدايا را پس از سرد شددن  
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ن اين جايگاه ناورات، دو قطعه سنگ نشدانۀ سداده بده صدورت     در كف خاكستردا. خاكستر در آنجا نهاده باشند

  (. شكل . نك)سانتيمتر بود  5 ×03×17و  5×03×19افقي و عمودي قرار داده بودند كه ابعاد آنها 

 

 هاي سفالي شاخص معرفي و توصيف گونه

محتويدات هدر    گورپشتۀ حميدان دو عدد سبوي سفالي به دست آمده است؛ كه (5بافت شمارۀ )از درون مزار 

دو سبو فقط خاك بود و هيچ گونه اثري از بقاياي اسكلت جانوران كوچك و يا هر نوع مادۀ غاايي ديگدر درون  

 :آنها مشاهده نشد
سبويي است كوچك و ظريف و سداده بده رندگ خاكسدتري      ( ؛ جددول   شكل  - لوحۀ )  ظرف شمارۀ ( الف

لي ولي مات دارد؛ دست ساز بدوده و در كدوره اي بدا    سياه كه بدنه اي كروي شكل، كفي مسطح و سطحي صيق

گردن ظدرف  . آميزۀ گل ظرف نيز شن ريز است. حرارت كافي پخته شده، و مغزش سياه و تيره و دود زده است

يدك  . ظرف ساده و فاقد هر گونه نقش و نگار يا خطوا داغددار اسدت  . شكل دارد S بسيار كوتاه بوده و مقطعي

شود؛ كه بايد قريندۀ آن   زير لبه و در خط تماس گردن با بدنۀ سبو مشاهده مي يقاًدق  mm 7سوراخ ريز به قطر 

قسدمتي از ظدرف را   . بايد بستن ريسمان و آويز بدوده باشدد  ( ها)  در قسمت شكستۀ ظرف موجود، و كاربري آن

عدات قسدمت   قط چون كده به هنگام اجراي مراسم تدفين، با قصد و نيت قبلي شكسته باشند؛  عمداً وشايد كه 

دليل ديگر بر اثبات اين مدعا، وجود يدك سدوراخ بده    ! گران پيدا نشد شكسته مفقود بوده و عليرغم دقت كاوش

 رسدد  يمد به نظدر  . در وسط كف ظرف است كه با دقت به وسيلۀ ابزاري متّه مانند ايجاد شده است mm 1قطر 

 . ري و مصرف نداشته باشدكه هدف از شكستن و سوراخ كردن سبو اين بوده است كه ديگر كارب

سبويي است كوچك و ظريف و ساده به رنگ خاكستري سياه كده   ( ؛ جدول 0شكل  - لوحۀ ) 0ظرف شمارۀ ( ب

بدنه اي كروي شكل و سطحي خشن دارد؛ دست ساز بوده و در كوره اي با حرارت كافي پخته شده، و مغدزش  

شدكل   Sگردن ظرف بسيار كوتاه بدوده و مقطعدي   . ستآميزۀ خميره از شن ريز ا. سياه و تيره و دود زده است

اين سدبو پايده دار بدوده و سده پايدۀ      . ظرف ساده بوده و فاقد هر گونه نقش و نگار يا خطوا داغدار است. دارد

به هنگام اجراي مراسدم تددفين    عمداً ويك پايۀ ظرف را شايد كه . اند دست ساز به كف محدب آن الحاق كرده

سدبو دو  ! گدران پيددا نشدد    قطعۀ قسمت شكسته مفقود بوده و عليرغم تالش و دقت كاوششكسته باشند؛ زيرا 

سدوراخي  . ها روي بدنه و نزديك به خط تماس گردن با بدنۀ ظرف است دستۀ افقي دارد كه محل اتصال دسته

شده  مي دهد كه ريسماني براي آويختن ظرف بدان بسته اند نشان مي ها ايجاد كرده در دسته mm 3كه به قطر 

م . ق 0گران قدمت حددود سددۀ    اين سبو در گروه ظروف مينياتوري و كوچك  بقه بندي شده و كاوش. است

: رتفداع گدردن  ، اmm  09: ، ارتفداع پايده  mm  15: قطر دهانۀ خارجي: ابعاد ظرف. كنند را براي آن پيشنهاد مي

 1  mm5: ، ضخامت بدنه mm 5 : ، ضخامت پايه  mm  0 : ، ضدخامت دسدته mm  ،   3: قطدر سدوراخ دسدته 

mm . 

 0شدناختي شدمارۀ    و در بافت باستان 0هاي مزار شمارۀ  همچنين سه ظرف سفالي شكسته از روي سنگ چين

 :به دست آمد

ده به رنگ است دسته دار، متوسط و ظريف و سا (پدار  )إبريقي  ( ل ؛ جدو7شكل  - لوحۀ )  ظرف شمارۀ ( ج

دسدت سداز   . نه اي شكل، كفي مسطح و سطحي غير صديقلي و خشدن دارد  اي استواخاكستري روشن؛ كه بدنه
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آميزۀ گدل ظدرف نيدز    . بوده و در كوره اي با حرارت كافي پخته شده، و مغزش به رنگ خاكستري روشن است

دستۀ پار  از لبه شدروع  . اين پار  ساده بوده و فاقد هر گونه نقش و نگار يا خطوا داغدار است. شن ريز است

 . است mm 07و ارتفاع دسته  mm 0 قطر دسته . چسبد يمقوسي كشيده به بدنه شده و با 

كوچك و مينياتوري دست ساز اسدت   (ظرف لوله دار)ه يك مشرب ( ؛ جدول 1شكل  - لوحۀ ) 0ظرف شمارۀ ( د

شكل است و ريختاري ناهمسان امدا كفدي مسدطح     Sمقطع ظرف . اي برگشته دارد كه آميزۀ شن درشت و لبه

رنگ ظرف آجري بسيار روشن مايل به نخودي است و آن را در حرارت كم . اند شكسته عمداًلولۀ ظرف را . دارد

 .است mm 0شود و قطر لوله نيز  مشاهده مي mm 3يك سوراخ عمدي در كف آبريز به قطر . اند پخته

نخدودي قابدل    نصف يك كاسه به رنگ آجري روشن مايل به 0هاي بافت شمارۀ  اما در مجموعۀ سفالينه( ه

 - لوحدۀ  )توجه است؛ كه آميزۀ شن ريز دارد، خوب پخته شده، ساده و دست ساز بوده و سطح آن خشن اسدت  

 .اند؛ زيرا نصف آن مفقود بود شكسته عمداًرسد كه آن را  به نظر مي (. ؛ جدول 5شكل 

دار شكسدته بده    بخوري دستهاند، يك نمونه آ ، كه كاوشگران آن را گودال ناورات ناميده3از بافت شمارۀ ( و

لوحدۀ  )اي خميده دارد كه از وسط بدنه بدان متصل شدده اسدت    اي صاف و دسته اي باز، لبه كه دهانهد دست آم

رنگ بدنۀ اين سفالينۀ داراي خطوا داغدار، كه با چرخ كند ساخته شده، خاكستري بدوده  . ( ؛ جدول 1شكل  - 

رغدم دقدت و تدالش     شكسته شده و نصف آن مفقود است؛ زيرا علي اين ظرف نيز به عمد. و آميزۀ شن ريز دارد

 . گران، قطعات مفقود آن به دست نيامدند كاوش

 

 مقايسه و بررسي تحليلي

شدود كده البتده همگدي داراي رندگ تيدره و خميدرۀ         هاي مكشوف به شش گروه  بقه بنددي مدي   سفالينه

كوچدك    ۀمشدرب  (0شدكل   - لوحدۀ  . ندك )دار كوچك  سبوي پايه ( شكل  - لوحۀ . نك)سبوي ساده : اند خاكستري

. ندك )دار  آبخدوري دسدته  و  (7شكل  - لوحۀ . نك) پار  (5شكل  - لوحۀ . نك)دار   كاسۀ دسته (1شكل  - لوحۀ . نك)

 (.1شكل  - لوحۀ 
هاي ظروف سفالين حوزۀ درياچۀ اروميه و قفقداز   هاي شاخي گورپشتۀ حميدان با مجموعه مقايسۀ سفالينه

رسد كه ايدن ظدروف سدفالين بيشدتر بدا       كند؛ و به نظر مي باغ تأكيد مي بي بيشتر بر همگرايي با سنت قرهجنو

. هدا ندك   دربدارۀ ايدن گورپشدته   )ند هسدت  يلر، بيگ احمد و كدوالني قابدل قيداس    هاي دم هاي گورپشته سفالينه
Bəxşəliyev, 1997: Pl. 18-23; 2002; 2004: 176-8, 301, Fig. 20; 2008: 119, 148, Fig. 59; 261, 267-

8, Fig. 102; Bəxşəliyev & Marro, 2009: 110-1, 114-5.)  ( 0شكل  - لوحۀ . نك)سبوي پايه دار كوچك

 5از كنار كف پاي اسكلت مدزار گماندۀ شدمارۀ    (  شكل  - لوحۀ . نك)موضوع اين بحث همراه با سبوي ساده 

اين سبو داراي سه پايۀ كوچك است؛ و (.  شكل . نك)ت گورپشتۀ حميدان به دست آمده اس( 5بافت شمارۀ )

اين ظرف سفالي هديچ  . اي محدب با دو دستۀ افقي در باال دارد اي برگشته به بيرون و بدنه اي باز، لبه نيز دهانه

هاي عصر آهن پيرامون درياچۀ اروميه ندارد؛ بدراي مثدال،    گونه شباهتي به ظروف پايه دار مكشوف از گورستان

اندد   اي صاف و كف گود و فاقدد دسدته   حوزۀ درياچۀ اروميه داراي لبه Iهاي پايه دار منسوب به دورۀ آهن  كاسه

هداي   هاي مدودسكايا، كدوزه  نوع ديگر اين ظروف نيز، بر اساس پژوهش (.، ج7، گروه 73، شكل 03 : 731  اليي، )

 IIدينخواه تپده نيدز كده بده دورۀ آهدن      نمونۀ مكشوف از (. Medvedskaya, 1982: Fig.4, 20)دار هستند پايه

( Muscarella, 1974؛  شكل  -0لوحۀ )است ه هاي بلند و به هم پيوست اند به شكل بشقاب داراي پايه نسبت داده
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دار مكشوف از دينخواه تپده  ايد اشاره شود كه سبوهاي سه پايهالبته ب .متمايز است كامالًكه از نمونۀ خداآفرين 

در ايدن بداره   )م تعلد  دارندد   . ق 199 تا  0999در غرب درياچۀ اروميه به دورۀ مفرغ جديد و بازۀ زماني حدود 

دار در قفقداز جندوبي بده دورۀ     سابقۀ ساخت سبوهاي پايده  (.Hamlin, 1974: Pl. 1, 4; Rubinson, 1991. رك

هداي ندواحي شدكي و قبلده بده دسدت        گورپشته  ي متعددي از كاوشها رسد؛ كه در آنجا نمونه مفرغ جديد مي

 ,Akhundov؛  شدكل   -7لوحۀ )اند  ها نيز كمابيش مشابه نمونۀ يافته از دينخواه تپه اند؛ كه البته همين آورده

2001: 327, Pl. LXVII .)   همچنين در مجموعۀ ظروف سدفالي دورۀ آهدنI   نخجدوان هدم    علمددارداغ محدال

 (.Bəxşəliyev, 2002: 85, Pl. 1: 39)پايه دار قابل اشارت است هاي گود  كاسه

، يعندي از درون تدودۀ خاكسدتر انباشدته از هددايا و      0كه از بافدت  ( 5شكل  - لوحۀ . نك)كاسۀ دسته دار 

اي مدور در يك سوي آن  اي صاف كه دسته ناورات به دست آمده است، ظرفي است كم عم  با دهانۀ باز و لبه

هداي باسدتاني گدؤي     هاي دسته دار از محو ه ها و كاسه فنجان. دي به لبه و بدنه اضافه شده استبه شكل عمو

، 03 : 731  اليدي،  ) اندد  هاي باستاني آذربايجان گدزارش شدده   و ديگر محو ه( Dyson Jr., 1965: Pl. 32)تپه 

هاي حدوزۀ   رف آن را از ديگر نمونهاما ارتفاع بدنه و عم  كم اين ظ. (Talai, 2007: Pl. 3، الف؛ 5، گروه 70شكل 

( 5شدكل   - لوحدۀ  . نك)مشابه كاسۀ دسته دار مكشوف از خداآفرين . كند درياچۀ اروميه كمابيش تفكيك مي

 .Seyidov, 2003: 207, Pl؛ 0شدكل   -7لوحدۀ  )شدود   هاي ساري دره و بيگ احمد نيز مشداهده مدي   در مجموعه

63:11; 210, Pl. 66: 7) اي منقدوش از نكروپدل پلدوداغ در نخجدوان      تدوان بدا نمونده    نين مياين نمونه را همچ

 (.Bəxşəliyev, 2008: 115؛ 7شكل  -7لوحۀ )رسد  مقايسه كرد؛ كه قدمت آن به دورۀ آهن قديم مي

بدا   همدراه  0و  3، 5 يهدا  بافدت يعني تودۀ خداك بداالي    0از بافت ( 1شكل  - لوحۀ . نك)كوچك ۀ مشرب

اي به خارج برگشدته   دهانۀ اين كاسه باز بوده، و لبه. فرغي شناسايي شده استجمجمۀ بدون بدن و خنجري م

قطر كف ظرف حدود . اند اي محدب و كفي صاف دارد؛ كه يك مجراي آبريز ساده نيز به لبۀ ظرف افزوده و بدنه

اندد   شدته از عقرب تپه و گؤي تپه گزارش گ  هاي كمابيش قابل قياس با اين مشربه نمونه. شش سانتي متر است

ايدن  (. Muscarella, 1973: Pl. 1: 4, 5; Seyidov, 2003: 225, Pl. 71:19; 244, Fig. 7؛ 0شدكل   -0لوحدۀ  )

 ,Bəxşəliyev؛ 5شكل  -7لوحۀ )هايي مشابه از ساري دره و بيگ احمد مقايسه شود  نمونه همچنين بايد با نمونه

2004: 178; 2008: 261, Fig. 99; Bəxşəliyev & Marro, 2009: 105.) باغ تدا كندون    از سنت عصر آهن قره

نوع لوله منقاري، گزارش نشده است؛ و اين گونه از ظدروف سدفالي بيشدتر در سدنت      يژهبه ودار،  سبوهاي لوله

ظدروف ندوع لولده منقداري از     . شود كده بدا پيرامدون درياچدۀ اروميده قرابدت دارد       منطقۀ نخجوان مشاهده مي

و گورسدتان عصدر آهدن پيرامدون      V- IVه هفتوان تپ ،IIIني  تپه، دينخواه تپه هاي حسنلو، گؤي تپه، يا كاوش

 ,Burney, 1970: 170, Fig. 1, 2, 12; Muscarella؛  7 : 733  اليدي،  )اندد   مسجد كبود تبريز به دست آمده

1974: 45, 335, Fig. 11; Medvedskaya, 1982, Fig. 3, 4.)       همچندين بايدد يدادآوري شدود كده در منطقدۀ 

اندواع  : دار شناسايي و معرفي شدده اسدت    هاي دسته و إبري ( منفصل)منقاري   نخجوان دو گونه از سبوهاي لوله

، قيزيدل ويند ،   علمددارداغ شدوند و از مزارهداي    محسدوب مدي   Iهاي دورۀ آهدن   نخودي منقوش كه از شاخي

و نيز ( Bəxşəliyev, 2008: Fig. 19 ؛1شكل  -7لوحۀ )اند  گزارش گشته Iمونجوقلو تپه، قيزيل بورون و كؤل تپۀ 

بدوالغ، قداالجي  و يوردچدوي     تپده، قدره   انواع خاكستري رنگ ساده و يا داغدار كه از كاوش مزارهاي زيوه، شدور 

 & Bəxşəliyev, 1997: Pl. 27; Bəxşəliyev)اندد   منطقۀ نخجوان به دست آمده (ساحل رود ارس)محال شرور 
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Marro 2009: 101) ز لحاظ مشخصات ظاهري با انواع دورۀ آهن كه اين گروه اII   پيرامون درياچۀ اروميه قابدل

هايي شدناخته   در اينجا بايد اشاره و تأكيد شود كه دورۀ آهن قديم در منطقۀ نخجوان با سفالينه. ندهست  ياسق

-Vو هفتوان  Vحسنلو )شود كه فرم و شكل آنها مشابه ظروف سفالي دورۀ آهن قديم پيرامون درياچۀ اروميه  مي

IV) سياه ساده و يا داغدار نبوده، بلكه همانند ظروف رنگارنگ دورۀ مفدرغ جديدد    -است؛ اما از انواع خاكستري

دربدارۀ  )باشند  مي VIو حسنلو  VIBيا به اصطالح هفتوان  (Urmain ware)موسوم به ظروف منقوش نوع اروميه 

 ;Bəxşəliyev, 1997, 2002, 2004, 2007؛ 733 ، 735 اليي،  . سنت سفالگري دورۀ آهن قديم و دورۀ مفرغ جديد رك

Bəxşəliyev & Belli, 2001 .)       البته نكروپل محو ۀ استقراري محصدور شداه تختدي در محدال شدرور منطقدۀ

اي است كه از كاوش مزارهاي آنجا هر سه گدروه ظدروف سدفالي نخدودي رنگارندگ دورۀ       نخجوان تنها محو ه

دورۀ آهن قديم و خاكستري ساده و داغدار دورۀ آهدن ميانده كشدف شدده اسدت      مفرغ جديد، نخودي منقوش 

(Baxşəliyev, 1997: 18-20; 2002) تواند نشانۀ استقرار بلند مدت از دورۀ مفدرغ جديدد تدا دورۀ آهدن      كه مي

ه هاي خانالر در ساحل گنج در ادامۀ بحث الزم به اشارت است كه مجموعۀ ظروف سفالي گورپشته. ميانه باشد

چاي نيز با منطقۀ درياچۀ اروميه قابل مقايسه بوده ولي با مجموعۀ ظروف سدفالي گورپشدتۀ حميددان تفداوت     

هاي خانالر از گونۀ خاكستري رنگ ساده و يا داغدار و يا منقوش به نقوش حيدواني   هاي گورپشته سفالينه. دارد

تري رندگ سداده و يدا داغددار آنهدا بدا       كده اندواع خاكسد    (Bəxşəliyev, 2007: 193-4, Fig. 88)اند  و هندسي

 .اند هاي پيرامون درياچۀ اروميه قابل قياس هاي محو ه سفالينه

دينخدواه تپده بده     5از تدفين شدمارۀ   ( شكل  - لوحۀ . نك) 5ترين نمونۀ سبوي سادۀ بافت شمارۀ  اما شبيه

مشابه اين كاسه از عقرب . يگر دارندهايي با يكد دست آمده است كه البته نوع لبه و بدنۀ اين دو سفالينه تفاوت

هاي بيگ احمدد و كدوالني در    و نيز گورپشته (Muscarella, 1973؛ 7شكل  -0لوحۀ )تپه در غرب درياچۀ اروميه 

 ;Bəxşəliyev, 2004: 178; 2008: 267, Fig. 101؛ 1شدكل   -7لوحدۀ  )جندوب قفقداز شناسدايي شدده اسدت      

Bəxşəliyev & Marro, 2009: 110-1 )ين تفاوت كه نمونۀ حميدان داراي يك سدوراخ ريدز بدراي ريخدتن     با ا

 .مايعات و يا بستن ريسمان است

هايي چدون دينخدواه تپده در     خداآفرين از محو ه( 7شكل  - لوحۀ . نك) 0نمونۀ مشابه پار  بافت شمارۀ 

شكل  -7لوحۀ )ت اس  و نيز بيگ احمد گزارش شده( Muscarella, 1974؛ 1شكل  -0لوحۀ )غرب درياچۀ اروميه 

نيدز در  ( 1شدكل   - لوحدۀ  . ندك ) 3دار بافدت شدمارۀ    مشدابه آبخدوري دسدته   (. Bəxşəliyev, 2004: 178؛ 3

اندد   هايي داراي دسته شود؛ كه در آنجا بيشتر شبيه گلدان هاي يافته از غرب درياچۀ اروميه مشاهده مي مجموعه

ايدن آبخدوري   (. Muscarella, 1974؛ 5شدكل   -0لوحدۀ  )هاي گلدداني شدكل دارندد     دار و پايه هايي زاويه كه بدنه

 ؛3 شدكل  -7لوحدۀ  )هايي از كوالني و بيگ احمد قفقاز جنوبي مقايسه كدرد   توان با نمونه دار را همچنين مي دسته

Bəxşəliyev & Marro, 2009: 111 .) 

ود كه مجموعدۀ ظدروف   ش شناختي استنباا مي هاي باستان با صرف نظر از تفاوت سنت تدفين و نيز تنوع بافت

رغم شماري از تشابهات با سدنت سدفالگري منطقدۀ درياچدۀ اروميده،       سفالي عصر آهن گورپشتۀ حميدان، علي

همچنين تنوع و گوناگوني اشدكال ظدروف سدفالي در عصدر     باغ جنوب قفقاز همگرايي دارد؛  بيشتر با سنت قره

 (.733 ، 731  اليي، . اين باره ركدر )باغ بيشتر است  فالت ايران از سنت قره يشمال غربآهن 
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  نتيجه

در ناحيدۀ خدداآفرين   ( محو ۀ باستاني تپه بوينو)سنت سفالگري يافته از گورپشتۀ عصر آهن روستاي حميدان 

فالت ايران و پهنۀ فرهنگدي نخجدوان،    يشمال غربهاي سفالگري عصر آهن  رغم شماري از تشابهات با سنت  به 

فدالت ايدران    يشدمال غربد  شود آن را در اف  فرهنگي عصدر آهدن    حلي بوده و نميهاي بومي و م داراي ويژگي

شدود امدا تفداوت     هاي اشتراك در سنت سفالگري آنها مشاهده مدي  بندي كرد؛ و هر چند شماري از جنبه  بقه

در : قابدل توجده و تأكيدد اسدت     كدامالً شيوۀ تدفين عصر آهن در قريۀ حميدان از حدوزۀ درياچدۀ اروميده نيدز     

شدناختي متفداوت از    اند كه چندين مدزار و بافدت باسدتان    اي به دست آمده يدان، ظروف سفالي از گورپشتهحم

اي از مراحدل تددفين    ها بيانگر يك سنت و رفتار فرهنگدي و مرحلده   يكديگر دارد؛ كه هر كدام از مزارها و بافت

ه سادگي از درون يك گودال تدفين است؛ اما در پيرامون درياچۀ اروميه و حتي در سنت نخجوان، اين ظروف ب

تدر از   آيند؛ يعني سنت و رسوم تدفين در گونۀ حميدان پيچيده شناختي به دست مي و فقط از يك بافت باستان

شناسدي، بده    نمايد؛ بنابراين مجموعۀ حميدان، صرف نظر از فرم و گونه آداب تدفين پيرامون درياچۀ اروميه مي

يافته از حوزۀ درياچۀ اروميه قابل قياس نيست؛ بندابراين سدنت سدفالگري     هاي لحاظ سنن فرهنگي با مجموعه

بداغ در قفقداز    بايد با سنت سدفالگري عصدر آهدن قدره     -بر مبناي مجموعۀ روستاي حميدان -ناحيۀ خداآفرين

هدا   در دورۀ آهن ميانه با سدنت  ينخداآفررسد ناحيۀ  جنوبي مقايسه شود؛ كه بر مبناي همين قياس به نظر مي

بيگ و ساري دره ارتبداا داشدته اسدت؛ كده همدين ارتبداا و تشدابه،         گده -هاي كوالني، خواجه علي فرهنگ و

 .كند م را براي آثار فرهنگي عصر آهن ناحيۀ خداآفرين پيشنهاد مي. سال ق 099قدمت حدود حداقل 
اچدۀ اروميده نده تنهدا     هاي عصر آهن پيرامدون دري  است كه سنت  شناختي تا به امروز نشان داده شواهد باستان

درونزا بوده، بلكه به سوي شمال، از منطقۀ نخجوان فراتر نرفته است؛ و همگرايي فرهنگدي عصدر آهدن منطقدۀ     

شدناختي ايدن    البتده بايدد اشداره شدود كده ادلدۀ باسدتان       . نخجوان بايد در ارتباا با درياچۀ اروميه تفسير شود

شود؛  يعني به سوي رود ارس، مشاهده مي ،نواحي جنوبي همگرايي نه در سراسر منطقۀ نخجوان، كه بيشتر در

بداغ نيدز تدا كندون از ندواحي       باغ است؛ كه البته سنت قدره  تحت تأثير سنت قره يشمال غربو نواحي شمالي و 

باغ همانندد   رسد كه سنت قره بزرگ و قفقاز شمالي تا كنون گزارش نشده و به نظر مي قفقازشمالي قفقاز يعني 

هداي   دروندزا داشدته اسدت؛ بدراي مثدال، شدواهد و يافتده        مبددأ امدون درياچدۀ اروميده منشداء و     هاي پير  سنت

اي و نيدز شدماري از اشدكال ظدروف      دهد كه سابقۀ سنت تدفين گور پشته شناختي تا به امروز نشان مي باستان

ن تدازه وارد  گدردد و رهداورد مهداجران و مردمدا     باغ به دورۀ مفرغ جديد همين مندا   بدازمي   سفالي سنت قره

هداي   نيست؛ همچنين در نقد نظريۀ پويايي فرهنگي عصر آهن فالت ايران تأكيد شده است كه بدر مبنداي داده  

مهداجرت  ( VI-V-IV)و هفتدوان تپده   ( VI-V)سفالي سه محو ۀ باستاني تپۀ سگزآباد دشت قدزوين، حسدنلو   

ايددۀ   كده  يدن اكما . (731  اليي، )ست سياه قابل تأييد ني -مردمان تازه وارد صاحه سنت سفالگري خاكستري

ويژه در آذربايجان مسبوق بده سدابقه بدوده    هعصر آهن تعل  نداشته و ب صرفاً بهساخت ظروف سفالين لوله دار 

ها در منطقۀ نخجوان هم قابل تأييد اسدت؛ كده صدرف نظدر از      اين وضعيت درونزايي سنت (.737  اليي، )است 

چۀ اروميه، سنت سفالگري منقوش دورۀ آهن قديم آنجا قابل قياس با سدنت  همگرايي فرهنگي با پيرامون دريا

 .سفالگري منقوش دورۀ مفرغ جديد است
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 يۀ خداآفرينناح( گور پشتۀ روستاي حميدان) 5گمانۀ شمارۀ  نمشخصات ظروف سفالي:  جدول شمارۀ 

شمارة 

 ظرف

شكل 

 ظرف

رنگ  رنگ بدنه

 خميره

فن 

 ساخت

ارتفاع  آميزه پخت

 كامل

mm 

قطر 

 بدنه

mm 

قطر 

 دهانه

mm 

قطر 

 كف

mm 

 تزيينات

خاكستري  سبوي ساده 1

 سياه

تيره و دود 

 زده

 ندارد 35 99  5 95  شن ريز كافي دست

سبوي  2

دار و  پايه

 دار دسته

خاكستري 

 سياه

تيره و دود 

 زده

 ندارد 19 19 5 9   شن ريز كافي دست

خاكستري  پار  9

 روشن

خاكستري 

 روشن

 ندارد 35 39 3 095 شن ريز كافي دست

شن  كم دست نخودي آجري  مشربه 4

 درشت

 ندارد 11 19 5 35

كاسۀ  5

 دار دسته

 ندارد 39 09  9  15 شن ريز كافي دست نخودي آجري

آبخوري  6

 دار دسته

خاكستري 

 روشن

خطوا  ؟ 7  3 ؟ شن ريز كافي چرخ كند نخودي

داغدار 

 خارجي

 

 

 

 

 

 .(با تشكر از سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران)نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه و كاوش در آذربايجان شرقي  -  شمارۀ نقشۀ
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 (.تصوير از نگارندگان)يا چاه ناورات  3بافت شمارۀ  -0 شمارۀ شكل

      

 

 

 

 

 

 (با تشكر از محمد عليزاده سوال)در خداآفرين  5مجموعۀ ظروف سفالين يافته از مزار گمانۀ شمارۀ  -  شمارۀ لوحۀ

با ) 0اشيا و بافت شمارۀ ت به همراه موقعي 5يت اسكلت در بافت شمارۀ موقع -  شمارۀ شكل

 (.تشكر از محمد عليزاده سوال
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ز محمد عليزاده با تشكر ا)در خداآفرين  5هاي مزار گمانۀ شمارۀ هاي قابل مقايسۀ حوزۀ درياچۀ اروميه با سفالينهسفالينه -0 شمارۀ وحۀل

 (.سوال

 

 

 

 

 

 

 (.با تشكر از محمد عليزاده سوال)در خداآفرين  5هاي مزار گمانۀ شمارۀ هاي قابل مقايسۀ قفقاز جنوبي با سفالينهسفالينه -7 شمارۀ لوحۀ


