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چکیده
ناحیۀ  و  مطالعه  شرقی  آذربایجان  مرکزی  قره داغ  ناحیۀ  در  عصرآهن  مرگ  زمین سیمای  مقاله،  این  در 
کوهستانی قره داغ مرکزی در گروه اقلیم های صعب نیمه خشک طبقه بندی می شود. این ناحیه در دوران 
براساس  است.  بوده  قفقاز جنوبی  به  ارومیه  دریاچۀ  اصلی دسترسی شرق  معابر  از  یکی  تاریخ،  از  پیش  
نظام های  با  از همه  بیش  ناحیه در طی عصرآهن  این  باستان شناختی، در  بررسی های  از  شواهد حاصل 
معیشتی غیروابسته به سکونتگا ه های پایدار مواجه هستیم که به استثنای قبور و برخی شواهد سکونت 
موقت، به  ندرت شواهد مادی چندانی از خود برجای گذاشته اند. ویژگی های بوم شناختی و فقر، از خاک های 
مناسب برای کشاورزی، شکل گیری و توسعۀ نظام های سکونتگاهی در این ناحیه جلوگیری کرده است. 
مجموعه آثار باستان شناختی این ناحیه، براساس گونه شناسی قطعات سفالی و شکل قبور، در افق دورۀ 
زمین سیمای  و  تدفینی  بین شواهد  نسبت  زمینۀ  در  پژوهش  به  زمین سیمای مرگ  قرار می گیرد.  آهن 
جغرافیایی در زمینه های  اجتماعی و ایدئولوژیک می پردازد. نکته ای که در نسبت میان قبور باستانی و 
محیط بیش از همه اهمیت دارد، تصادفی نبودن مکان گزینی آنهاست. در این زمینه، با بهره گیری از نظام 
اطالعات جغرافیایی می توان منطق حاکم بر پراکنش قبور این ناحیه را روشن ساخت و از منظر اجتماعی 
و ایدئولوژیک به تفسیر آنها اقدام کرد. در راستای نیل به این مقصود، اطالعات محیطی و فرهنگی قبور و 
محوطه های محصور این ناحیه، مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. مهمترین شاخصۀ پراکنش قبور 
در زمین سیمای مرگ این ناحیه، آن است که هریک از گونه های مختلف این قبور را، گروه های قومی-

اجتماعی متفاوتی عالمت گذاری کرده است. 

واژگان کلیدی
 زمین سیمای مرگ، عصرآهن، قره داغ مرکزی، پراکنش باستان شناختی، تحلیل ژئوماتیک.

مقدمه
قره داغ یکی از مناطق کوهستانی و صعب العبور شمال  غرب 
ایران، واقع بر سر گذرگاهی طبیعی است که دشت های مغان 
ساحل  و  تبریز  دشت  به  را  ارس  رود  درۀ  و  مشکین شهر  و 
آن،  مرکزی  ناحیۀ  می کند.  متصل  ارومیه  دریاچۀ  شرقی 

موضوع مقالۀ کنونی است که از یک اکوسیستم استپی خشک 
برخوردار و بخش غالب آن بیش از دو هزار متر از سطح دریا 
جمله  از  دائمی  آبی  منابع  فقر  و  باریک  دره های  دارد.  بلندی 
این،  باوجود  می شود.  محسوب  ناحیه  این  اصلی  مشخصه های 
که  است  بلند  مراتع  از  غنی  بالقوه  محیطی  مرکزی  قره داغ 
می توانند به طور کامل طی ماه های گرم سال مورد بهره برداری 
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منطقه  این  در  شرایط  به طورکل  گیرند.  قرار  دامدار  عشایر 
و  نیست  فراهم  دائمی  سکونتگاه های  پیشرفت  و  رشد  برای 
برخوردار  و  تند  نسبتاً  شیب های  در  واقع  روستاهای  معدود 
محصول  عمدتاً  نیز  کشت  قابل  زمین های  پایین  میزان  از 
برخی  حتی  که  هستند  تخته قاپو  اصطالح  به  سیاست های 
و  آب وهوایی  وخیم  شرایط  تأثیر  تحت  مدت  این  در  آنها  از 
را  ناحیه  این  نمی توان  بنابراین  شده اند.  متروک  محیطی 
اجتماعی-سیاسی  نظام های  پیچیده تر  اشکال  خیزش  برای 
 عشیره ای مشهود برای مثال زاگرس مرکزی مناسب دانست

 .)Honeychurch,  2014(
در  واقع  اهر  شهرستان  را  پژوهش  این  جغرافیایی  محدودۀ 
نیز  زمانی  لحاظ  به  و  می دهد  آذربایجان شرقی شکل  استان 
می توان شواهد مورد بحث را در بازۀ زمانی عصر آهن تا آغاز 
)بیشیونه، 1384(  میالد  از  پیش   اورارتو 800  تاریخی  دورۀ 
جای داد. شواهد مورد مطالعه در این پژوهش به دامنه های 
اطراف کوهستان شئی َور )شیویار( با حداکثر ارتفاع 2700 متر 
از سطح آب های آزاد، واقع در شمال غرب شهرستان اهر)بخش 
دامنه هاي  دارد.  تعلق  هاچا(  اوچ  و  آزقان  ناحیه  مرکزی، 
با  همسان  نسبتاً  اقلیمی  مرکزی،  قره داغ  شئی َور  پیراموني 
شمالی  اراضی  تا  اهر  شهرستان  درۀ  )ناحیۀ  جنوبی  قره داغ 
دشت تبریز( اما کاماًل متفاوت از قره داغ شمالی دارد. قره داغ 
شمالی )ناحیه جلگۀ کلیبر و خداآفرین( به دلیل مجاورت با 
قاراباغ  و  )جنوبی(  کوچک  قفقاز  کوهستان  و  ارس  رود  درۀ 
آذربایجان و همچنین جریان رود کلیبرچای و حداکثر بارش 
آن،  شاخص  که  است  مرطوب  اقلیم  دارای  سالیانه 400م .م 
هرچند  نیز  کلیبرچای  است.  ارسباران  یا  قره داغ  جنگل های 
که از ارتفاعات شئی َور سرچشمه می گیرد، اما به علت شیب 
می شود سرازیر  ارس  نهر  و  شمال  سوی  به  ناحیه،   شمالی 

)بختیاری، 1385، 21 و 62(. دره های قره داغ مرکزی تنگ 
و کم عرض بوده و شیب های تندی دارند که امکان استقرار 
دایم، یکجانشینی و زراعت را نمی دهد. اندک نمونه های معدود 
دالیل  به  نیز  تنگ  دره های  این  در  کم وسعت  روستانشینی 
فصلی  ناگهانی  سیالب های  جاری شدن  موجب  که  ذکرشده 
می شوند متروک شده اند و امروزه خالی از سکنه اند. روستای 
است ممکن  مثال های  بهترین  از  یکی  »المان«   کوچک 

یا  و  موجود  پراکندۀ  روستاهای  الله زاری،1390(.  )تیرانداز 
نمونه های بزرگ تر و آباد مثل روستای »انگیت« در ارتفاعات 
متمرکز  اهر  دشت  سمت  در  و  شئی َور  به  نسبت  پایین تر 

شده اند.
و  مرکزی  قره داغ  محیط  کوچ روانة  شخصیت  بر  مقاله،  این  در 
زمین سیمای آن طی عصر آهن تمرکز می شود. مشخصة اصلی این 
آن  زمین سیمای  بارز  ویژگی  که  است  متفاوتی  قبور  انواع  منطقه، 

محسوب می شوند. در فقدان سکونتگاه های دائمی و پیچیدگی های 
حال،  و  گذشته  در  منطقه  این  کوچ روی  ساکنان  نزد  اجتماعی 
)یا  مفهومی  فضایی،  قبور  متفاوت  انواع  این  که  می شود  پیشنهاد 
به تعبیری، کنامی شناختی۱( را برای حفاظت از خاطرات بلندمدت 
عبارت  با  آن  از  می توان  که  ساخته اند  فراهم  زمین سیمایی  درون 
احتمالی  نقش های  مقاله  این  در  کرد.  یاد  مرگ«  »زمین سیمای 
مردگان را در نشانه پردازی پیوندهای بلندمدت میان ساکنان و محیط 
قره داغ مرکزی، به خصوص در زمینة هویت درون گروهی، نسبت های 
میان گروهی و اندرکنش های بوم شناختی انسان و محیط به آزمون و 

بحث گذاشته می شود. 
تابستان  در  مرکزی  قره داغ  باستان شناختی  مطالعات 
شد آغاز  الله زاری«  تیرانداز  »آرش  سرپرستی  به   1388 

)تیرانداز الله زاری، 1389،1391(. این بررسی ها که به منظور 
شناسایی و ثبت آثار فرهنگی واقع در شهرستان اهر، استان 
آذربایجان شرقی صورت گرفت، 190 کیلومتر مربع را مشتمل 
بر شش روستای کنونی در برگرفته و شواهد باستان شناختی 
متعددی را از عصر آهن، عمدتاً در قالب انواع مختلف تدفین 
و  قبور  گاه نگاری  می شود.  شامل  محصور  محوطه های  نیز  و 
محوطه ها تنها براساس قطعات سفالی پراکنده میان محوطه ها 
الله زاری، 1390(. محوطه های  )تیرانداز  است  گرفته  صورت 
عشایر  چادرهای  برپایی  موقت  محدوده های  درواقع  محصور 
ساکن در این منطقه هستند که با روی هم قرارگرفتن قطعات 
سنگی نامنظم به شیوۀ خشکه چین ایجاد شده اند. در حریم 
برخی از این محوطه ها قبور متعلق به عصر آهن قابل مشاهده 
هستند. این محوطه ها عموماً در ارتفاعی میان 1700 تا 2500 
متر از سطح دریا پراکنده اند. گورهای مختلف عصر آهن این 
منطقه را نیز، می توان در سه گونۀ کلی توده سنگی )12 نمونه 
از آن در جریان مطالعات میدانی شناسایی شد(، چاله ای ساده 
شد(  شناسایی  میدانی  مطالعات  جریان  در  آن  از  نمونه   8(
سه  به  خود  کالن سنگی  گورهای  داد.  جای  کالن سنگی  و 
زیرگونه قابل طبقه بندی هستند. این زیرگونه ها عبارت است 
از: صندوق سنگی ساده )13 نمونه از آن در جریان مطالعات 
میدانی شناسایی شد(، صندوق سنگی هشتگیر )2 نمونه از آن 
در جریان مطالعات میدانی شناسایی شد( و تریلیت )20 نمونه 

از آن در جریان مطالعات میدانی شناسایی شد(. 
داده های  پراکنش  بر  حاکم  الگوهای  محاسبۀ  برای 
 )GIS( جغرافیایی  اطالعات  نظام  از  مذکور  باستان شناختی 
بهره برداری شد. بدین منظور، پراکنش این داده ها در نسبت با 
حریم جریانات آبی، مسیرهای طبیعی رفت وآمد، سکونتگاه های 
دائمی کنونی و از همه مهمتر، دوری و نزدیکی گورگونه های 
و  )GIS( محاسبه  نرم افزار  توسط  یکدیگر  به  نسبت  مختلف 
نتایج آن در قالب چند نقشۀ خروجی به نمایش گذاشته شد. 
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شرح نتایج حاصل از این محاسبات ژئوماتیک ساده در زمینۀ 
مفهوم  ذیل  و  زمین سیما«  »باستان شناسی  نظری  چارچوب 
نظری  این چارچوب  است.  امکان پذیر  »زمین سیمای مرگ« 
می تواند معناداری منطق حاکم بر پراکنش گورگونه های عصر 

آهن منطقۀ مورد مطالعه را به  شکلی ثمربخش شرح دهد. 

چارچوب نظری
شواهد  مبنای  بر  همه  از  بیش  ایران  فالت  در  آهن  عصر 
گورستانی شناخته می شود )طالیی، 1387(. نمونه های اندک 
این  مختلف  مراحل  استقراری  محوطه های  از  آمده  به دست 
عصر در فالت ایران برای مثال در محوطۀ باستانی قلی درویش؛ 
از  را  روشن  تصویری  بتوان  که  آن می شود  از  مانع  یکسو  از 
زندگی روزمرۀ مردمان این دوره به دست آورد و از سوی دیگر 
در  دست کم  که  می دهد  سوق  تصور  این  سمت  به  را  ذهن 
مناطق شمال غربی و غرب فالت ایران، طی عصر آهن بیش از 
همه با نظام های معیشتی غیر وابسته به سکونتگاه های پایدار 
مادی  شواهد  ندرت  به  گورستانی،  نواحی  که  هستیم  روبرو 
حسنلو نظیر  محوطه هایی  حتی  گذاشته اند.  برجای  خود   از 
باباجان   ،)Stronach, 1974( نوشیجان   ،)Dyson Jr, 1989(
به  از همه  بیش   ،)Young, 1969( گودین  و   )Goff, 1970(
قلعه ها یا ارک هایی می مانند که بر مردمان، قبایل کوچ رو یا 
روستانشین پیرامونی مسلط شده اند. در این وضعیت، دو عنصر 
بیش  از همه بر زمین سیماهای باستان شناختی این نواحی در 
این بازۀ زمانی غلبه دارد؛ نامشهودی ساختارهای سکونتگاهی 
پایدار که همچون دوره های گذشته )به ویژه دوران مس ، سنگ 
چندرتبه ای  سکونتگاهی  نظام های  وجود  از  حاکی  مفرغ(  و 
باشند و دیگری، غلبۀ گورها و گورستان ها به مثابۀ مشهودترین 

شواهد مادی برجای مانده از عصر مورد بحث. 
ارتفاعات  در  واقع  کوهستانی  نواحی  مورد  در  موضوع  این 
قره داغ  کوه های  دارد.  بیشتری  برجستگی  باالتر  جغرافیایی 
مرکزی از جمله این نواحی هستند. قابلیت های بوم شناختی 
از شکل گیری  مانع  برای کشاورزی  فقر خاک های مناسب  و 
از  و  شده  منطقه  این  در  سکونتگاهی  نظام های  توسعۀ  و 
در  کوچ روها  موقت  ایستگاه های  که  محصور  محوطه های 
بخش هایی از سال بوده و هستند، دو عنصر در زمین سیمای 
آنها برجستگی قابل  توجهی دارد؛ یکی طبیعی و دیگری انسانی 
که اولی مسیرهای طبیعی کوچ از میان دره های کوهستانی و 

دومی نیز گورهای پراکنده در انواع گوناگون است. 
زمین سیما،  به  مربوط  پژوهش های  و  مطالعات  چارچوب  در 
است مرگ«  »زمین سیمای  استفاده  مورد  مفاهیم  از   یکی 
 Arnold, 2002; Barrett, 1990; Bongers, Arkush, &(
 Harrower, 2012; Daróczi, 2015; Déderix, 2015;

در   .)Dent, 1982; Goldstein, 2002; Tarlow, 2000
زمین سیمای  و  تدفینی  شواهد  میان  نسبت  چارچوب،  این 
به خاطرۀ جمعی  اجتماعی مربوط  جغرافیایی در زمینه های 
»زمین سیمای  معنا،  یک  به  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد 
باستان شناختی  زمین سیمای  از  خاص  گونه ای  تدفینی 
معرض  در  مرگ،  میان  پدیدارشناختی  نسبت  بر  که  است 
گروهی  اجتماعی  خاطرۀ  و  محیط  درون  متوفی  گذاری 
 متمرکز می شود که در به  یادسپاری تدفین مشارکت دارند«

)Daróczi, 2012(. پیشتر، بارت )1990( استفاده از تدفین ها 
را به عنوان »نمایش« نظام های تبارشناختی پیچیده مطرح 
تدفینی  یادمان های  مشارکت  از  بحث  واقع،  در  بود.  ساخته 
در سیاست های ارتباط با به  خاطرسپاری و هویت جدی است 
)Williams, 2003(. در این زمینه نسبت میان گورستان ها، 
مردم  زندگی  زمین سیمای  با  تدفینی  یادمان های  و  گورها 
ایدئولوژیک،  و  اجتماعی  روابط  بازتولید  و  ایجاد  زمینۀ  در 
اجتماعی  درون یک گروه اجتماعی خاص و میان گروه های 
است مطرح  دیگر  جهان  و  انسانی  گروه های  میان  نیز   و 

)Arnold, 2002(. در اینجا قبور می توانند عالیمی تبارشناختی 
و نشانه های قلمروی محسوب شوند. 

همه  از  بیش  محیط  و  باستانی  قبور  میان  نسبت  در  آنچه 
قبور،  آنهاست. مکان  نبودن مکان  اتفاقی  بوده،  اهمیت  حائز 
اجتماعی_ مشخصه های  از  که  است  انتخاب هایی  محصول 
برمی خیزند ایدئولوژیک  و  فرهنگی  اقتصادی،   سیاسی، 

)Déderix, 2015(. در این زمینه بهره گیری از نظام اطالعات 
و  پراکنش  بر  حاکم  منطق  استخراج  در   )GIS( جغرافیایی 
توزیع قبور در یک زمین سیمای انسانی مشخص، در سال های 
اخیر رواج یافته است )Ibid(. بونگرز و همکارانش در پژوهشی 
صورت  تیتیکاکا  دریاچۀ  حوزۀ  تدفینی  برج های  روی  که 
داده اند )Bongers, Arkush & Harrower, 2012(، به آزمون 
فرض مشاهده پذیری و در معرض نمایش بودن این ساختارها با 
بهره گیری از نظام اطالعات جغرافیایی پرداخته و چنین نتیجه 
گرفتند که توزیع این قبور تصادفی نیست؛ آنها میزان باالی 
خوشه بندی را نشان می دهند و در نواحی بسیار در معرض دید 
مشاهده  قابل  استقراری  محوطه های  جانب  از  و  ساخته شده 
هستند. در این مقاله بیان می شود که این زمین سیمای مرگ 
به شکلی عامدانه ساخته شده تا در زمینه های تکریم اجداد، 
و  اجتماعی  پیوندهای  تحکیم  جمعی،  خاطرات  فراخوانی 
قلمروی و نشانه گذاری مسیرهای دسترسی به منابع محیطی 

اثرگذاری اجتماعی پایدار داشته باشند. 
در این مقاله به زمین سیمای مرگ و تدفینی قره داغ مرکزی 
)تصویر 1( از همین منظر نگریسته خواهد شد. نمایش پذیری 
و در معرض بودن قبور بسته به میزان فاصلۀ آنها از مسیرهای 
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گذاشته  آزمون  به  محیطی  عوارض  دیگر  نیز  و  آمد  و  رفت 
شده و با مطالعۀ الگوهای پراکنش و توزیع آنها در نسبت با 
عارضه های طبیعی و نیز یکدیگر، قابلیت های آنها از جنبه های 
اجتماعی و ایدئولوژیک مورد بحث قرار خواهد گرفت. مجموعۀ 
اطالعات حاصل شده از این پژوهش تماماً از بطن بررسی های 
نظام  با  ترکیب  در  را  آن  قابلیت های  و  آمده  بیرون  میدانی 
اطالعات جغرافیایی برای مطالعۀ انواع زمین سیماهای باستانی 

به نمایش می گذارد.
 

نتایج )شیوة پراکنش قبور در محیط مورد بررسی(
عارضه های طبیعی، محوطه های محصور با گور شناسایی شده 
هزار  دو  از  کمتر  ارتفاع  در  موارد  بیشتر  در  بررسی  این  در 
قرار دارند. بخش  از سطح دریا و حریم مسیرهای کوچ  متر 
قابل توجهی از آنها نیز در حریم جریان های آبی و چشمه ها 
)تصویر 2( واقع هستند. این محوطه ها بیش از همه با انواع 
گورهای صندوق سنگی، سنگچین ساده و تریلیت در ارتباط 
محوطه های  گور،  با  محصور  محوطه های  برخالف  هستند. 
محصور بدون گور در بیشتر موارد در ارتفاعی باالی دو هزار 

متر مکان یافته اند و در حریم هیچ یک از عارضه های طبیعی 
مذکور هم نیستند. 

در میان گورها، گونه های کالن سنگی تریلیت و صندوق سنگی 
ساده وضعیتی متفاوت و در ارتفاع باالی دو هزار متر از سطح 
توده سنگی  و  ساده  گورسنگ چین  نوع  دو  دارند.  جای  دریا 
با  انواع گورها  با دیگر  بیشترین نسبت فضایی را در مقایسۀ 
)تصویر 3(. گورهای  برقرار می کنند  مسیرهای طبیعی کوچ 
در  با چشمه ها  همه  از  بیش  تریلیت  و  ساده  صندوق سنگی 
نیمی  از  بیش  نوع،  دو  این  کنار  در  هرچند  هستند؛  ارتباط 
از دیگر انواع قبور نیز در کنار منابع چشمه ای منطقه توزیع 
انواع مختلف گورهای  با نسبت  شده اند. این امر در مخالفت 
این منطقه با جریان های آبی است که عماًل منفی بوده و عدم 

وجود همبستگی متقابل را نشان می دهد.
فرهنگی  عارضۀ  مشخص ترین  فرهنگی،  عارضه های 
زمین سیمای قره داغ مرکزی را سکونتگاه های روستایی دائمی 
فواصل  با  و  پراکنده  به  شکلی  روستاها  این  شکل می دهند. 
قابل توجهی از یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که هیچ گونه نظام 
ساکن کردن  سیاست  البته  نمی دهند.  شکل  را  سکونتگاهی 

تصویر ۱. موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه. مأخذ نگارندگان.
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تصویر۲. پراکنش قبور نسبت به حوزة نفوذ جریانات آبی منطقه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۳. پراکنش قبور نسبت به حوزة نفوذ راه های منطقه. مأخذ: نگارندگان.
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با  نیز  فراموش کرد، بخشی  نباید  را  اخیر  کوچ روها در سدۀ 
توجه به فقر محیطی حتی در سال های اخیر متروک شده و یا 
تغییر مکان داده ند و یا از تلفیق چند روستای کوچک، در محل 
یک روستا که شرایط جغرافیایی مناسب تری داشته، تشکیل 
روستایی وسیع داده اند که برای نمونه تلفیق روستای المان با 
روستای انگیت را می توان اشاره کرد. نکتۀ حائز اهمیت، عدم 
ارتباط اکثر قریب به اتفاق گورها و محوطه های محصور با این 
منطقۀ  بخش شمال شرقی  در  تنها  سکونتگاه هاست؛ چنانکه 
مورد مطالعه برخی از شواهد مذکور در حریم این عارضه های 

فرهنگی جای دارند. 
مختلف  انواع  پراکنش  یکدیگر،  با  داده ها  فضایی  نسبت 
تصادفی  به شکل  منطقه  سطح  در  مطالعه  مورد  داده های 
نمونه های  است.  خاصی  مکانی  نظم  تابع  و  نیافتاده  اتفاق 
سمت  به  جنوب غربی  از  خطی  محور  یک  در  مطالعه  مورد 
شمال شرقی امتداد یافته اند. همچنین هریک از گونه های مورد 
مطالعه در نقطه ای از منطقه تجمع دارند. محوطه های محصور 
و  هستند  متجمع  منطقه  شمال شرق  قسمت  در  گور  بدون 
تنها نمونۀ گورکالن سنگی صندوقی نیز در همین نقطه مکان 

یافته است. از آن سو، محوطه های محصور با گور در بخش های 
نشان دهندۀ  )که  دارند  تمرکز  مطالعه  مورد  منطقۀ  مرکزی 
انواع  مورد  در  است(.  ییالقی  »اوتوراق«2های   موکب  اولین 
تفکیک های  همین  نیز  شده  شناسایی  گورهای  مختلف 
فضایی در تجمیع آنها مشاهده می شود. گورهای توده سنگی 
به  شکلی خطی و در امتداد هم از جانب مرکز به سمت شمال 
منطقه امتداد یافته اند )که مسیر کوچ را نیز عالمت گذاری و 
نمایان می کند(. گورهای کالن سنگی تریلیت به  طور مشخص 
گورها  )این  یافته اند  تمرکز  منطقه  ناحیۀجنوب غربی  در 
نشان دهندۀ حد غایی کیفی استقرار کوچ رو در منطقه ییالق 
است(؛ همین طور گورهای سنگ چین ساده و صندوق سنگی 
ساده. به طور کل بخش عمدۀ گورها در یک چهارم جنوب غربی 
منطقه و در حوزۀ پیرامون قلعۀ »بؤیوک قاالجیق« پراکنش 
برای  ایده آلی  منطقۀ  قسمت،  این  اینکه  به  توجه  )با  دارند 
موکب ییالقی محسوب می شود، این تجمع گورها طبیعی به 
نظر می رسد(. بااین حال در این وضعیت نیز مشاهده می شود 
تا  داشته اند  یکدیگر  به جذب  بیشتری  میل  هرگونه  اعضای 

جذب اعضای گونه های دیگر )تصویر 4(. 

تصویر4.  پراکنش قبور هم نوع در نسبت با یکدیگر. مأخذ: نگارندگان.
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بحث و نتیجه گیری
آهن  عصر  گورهای  مختلف  انواع  بر  حاکم  گرانشی  الگوی 

منطقه عبارت است از:
• توزیع فضایی در نسبت با عارضه ها )انواع شاخص گورها(: 
چنانکه از نتایج برمی آید، عارضه های محیطی نسبتی مستقیم 
را با انواع گورها برقرار می کنند، به نحوی که گونه های خاصی 
از گورها بیش از دیگر گونه ها به عارضه های طبیعی واکنش 
و  توده سنگی  گونه های  تنها  مثال  برای  می دهند.  نشان 
سطح  از  متر   2000 باالی  ارتفاع  در  صندوقی  کالن سنگی 
صندوق سنگی  و  توده سنگی  گورهای  یا  بوده،  واقع  دریا 
طبیعی  مسیرهای  حریم  در  گونه ها  دیگر  از  بیش  ساده 
در  گورها  انواع  از  هیچ یک  تقریباً  اینکه  داشته اند.  قرار  کوچ 
ندارند  قرار  معاصر  سکونتگاه های  یا  آبی  جریان های  حریم 
نشانۀ خوبی است از اینکه وابستگی آنها به زمین و سکونت 
بلندمدت در آن در حد بسیار پایینی قرار داشته است )تعامل 
عبارت  به  است؛  همین طور  نیز  کشاورزان  با  ایالت  امروزی 
و  تالقی  محل  یک  در  یکجانشین ها  با  کوچ روها  نباید  دیگر 
خواهد  نزاع  و  تعارض  موجب  زیرا  باشند  داشته  همپوشانی 
از گورها در  قابل توجهی  بود(. درعین حال، مکان یابی بخش 
حریم چشمه ها نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست. همبستگی 
مثبت گورها و چشمه ها دستاوردی است که تمرکز بیشتر بر 
آن می تواند زوایای اعتقادی ساکنان باستانی این ناحیه را نیز 

آشکار سازد.
بدون  و  گور  با  فضایی محوطه های محصور  توزیع  در  تشابه 
نوع  دو  این  از  هریک  نمی رسد.  نظر  به  تصادفی  نیز  گور 
محوطۀ محصور به نقاط جغرافیایی متفاوتی تجمع یافته اند 
و در نسبت با مسیرهای طبیعی کوچ و جریان های آبی نیز 
به طور کامل نقطۀ مقابل یکدیگر هستند؛ محوطه های محصور 
همبستگی مثبت را با این عارضه ها نشان می دهد. همچنین 
نوع گورهایی که در حریم این محوطه ها قرار دارند متفاوت 
هستند. مگر گونۀ سنگچین ساده که در حریم هردوی این ها 
مشاهده می شود، گورهای صندوق سنگی ساده و کالن سنگی 
تریلیت )از آن جایی که در سازه این گونه از تدفین، قطعات 
معمول  توان  حد  از  بیش  بسیار  وزنی  با  درشت  سنگ های 
گورها  از  نوع  این  می رسد  نظر  به  است،  به کاررفته  انسان 
می تواند با مسائل مربوط به قدرت فردی و موقعیت اجتماعی 
شخص متوفی و مقوله مصرف نمایشی در ارتباط باشد( در 
و  توده سنگی  گورهای  و  گور  با  محصور  محوطه های  حریم 
صندوق سنگی هشتگیر در حریم محوطه های محصور بدون 
دسته بندی  براساس  کرد  اشاره  باید  )البته  دارند  جای  گور 
مطرح در این پژوهش، محوطه محصور بدون گورستان اثری 
است که در داخل یا مجاور آن تدفین انجام نشده است، حال 

با گورستان  اینکه محوطه محصور بدون گورستان آغاداشی 
فرهنگی  ارتباط  احتماالً  آغاداشی  هشتگیر  سنگی  صندوق 
داشته اند اما از آنجا که آثار گورستان را با محوطه استقراری 
تحلیل  جداگانه  صورت  به  دانست  کاسه  یک  لزوما  نباید 
شده اند( این امر می تواند شاهدی بر کارکردهای متفاوت این 
یا  اجتماعی  تفاوت های  یا دست کم  نوع محوطۀ محصور  دو 

قومی آن ها باشد که همچنان بر ما پوشیده است.
• نیروی گرانشی هم نوع ها: نکتۀ دیگری که از این پژوهش 
حاصل می شود، نیروی گرانشی هریک از انواع گورها نسبت 
به یکدیگر است )تصویر 2(؛ بدین  معنا که انواع مختلف گورها 
به شکلی خوشه ای و در بیشتر موارد در جوار یکدیگر توزیع 
شده اند. این نیروی گرانشی قوی موجود میان گورهای هم نوع 
نسبت به یکدیگر شاهدی مهم بر تصادفی نبودن توزیع فضایی 
آنها در ناحیۀ مورد مطالعه است؛ خواه هریک از انواع گورها 
در بازه های زمانی متفاوت ایجاد شده یا مربوط به گروه های 

قومی متفاوت در یک بازۀ زمانی مشخص بوده باشند.
به کل  مرکزی  قره داغ  زمین سیمای  مرگ:  زمین سیمای   •
از  قابل توجهی  بخش  است.  سکونتگاهی  نظام های  فاقد 
و  نوین  پدیده هایی  زمین سیما  این  دائمی  سکونتگاه های 
می شوند.  محسوب  مدرن  دولت های  سیاست های  محصول 
از یکدیگر  نیز به شکلی کاماًل دور و مستقل  همین روستاها 
و  موجود  جغرافیای  پراکنش،  این  در  که  یافته اند  پراکنش 
عوامل  به  نسبت  تأثیرگذارتری  عامل  منطقه  توپوگرافی 
بیش  ناحیه  این  در  سکونت  نشانه های  است.  بوده  فرهنگی 
که  می دهد  نشان  را  خود  محصور  محوطه های  در  همه  از 
فضایی  نسبت  براساس  است.  داشته  موقتی  شکلی  نیز  آن 
محوطه های محصور با عارضه های طبیعی، شاید بتوان گمان 
برد محوطه های محصور با گور در بازه های زمانی طوالنی تری 
تمامی  حتم  به طور  بازه  این  اما  بوده اند،  مسکون  سال  از 
در  همه  از  بیش  آنچه  است.  برنمی گرفته  در  را  سال  طول 
زمین سیمای قره داغ مرکزی خودنمایی می کند، انواع مختلف 
گورهای پراکنده در آن هستند که به  تعبیری می توان از آنها 
به  مثابه اصلی ترین نشانه های سکونت در این ناحیه یاد کرد. 
تمام عیار  کنام شناختی  یک  منطقه  این  از  گور-گونه ها  این 
تدفینی ساخته اند و کارکرد اصلی آنها از یک سو به عنوان 
لندمارک های قلمرو اجدادی و از سوی دیگر، نشانه گذاری های 

قومی، بیش از هر امر دیگری نمود دارد.
قره داغ مرکزی یک ناحیۀ کوهستانی یا به بیانی دقیق تر بخشی 
از کوهستان های استپی بدون درخت محسوب می شود. سه 
ویژگی محیطی اصلی این ناحیه عبارت است از ارتفاعات باال 
Crop�( برای سرشاخه زن مانع رشد علف های خوراکی  یکه 

فعالیت های  که  باریک  و  تنگ  دره های  می شود؛   )ping
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که  تند  شیب  با  دامنه های  و  می کند؛  محدود  را  کشاورزی 
زمین سیما  قابلیت های  در  تنزل  و  فرسایش  تسریع  موجب 
لحاظ  به  مطالعه  مورد  ناحیۀ  که  است  این  مسئله  می شود. 
از زمین سیماهای فرهنگی کوهستانی  انسانی در کدام دسته 

خاورنزدیک جای می گیرد؟
منظر  از  می توان  را  خاورنزدیک  کوهستانی  زمین سیماهای 
باستان شناختی به چهار دستۀ کلی طبقه بندی کرد )هرچند 
هریک از این چهار دسته از درون به انواع ریزتری تقسیم پذیر 
توسط  که  است  زمین سیمایی  آن  اول  دستۀ  هستند(. 
تراس های زمین های کشاورزی ایجاد شده و اساس و شالودۀ 
بر کشاورزی شکل  مبتنی  معیشتی  نظام  را  آن  در  سکونت 
می دهد. نواحی بلند یمن در این دسته می گنجند. دامنه های 
جمعیت های  تا  موجب شده  نواحی  این  حاصلخیز  بسیار 
مفرغ  عصر  از  به ویژه  کشاورزی  تراس های  ایجاد  با  انسانی 
جدید بدین سو، زمین سیمای آن را به گونه ای زمین سیمای 
لحاظ  به  و  تبدیل کرده  عیار  تمام  یکجانشینی  و  کشاورزی 
سیاسی نیز به سمت خودمختاری و پیچیدگی های اجتماعی 

گام بردارند.
بی ثباتی  نخست،  گونۀ  به  نسبت  زمین سیما  شکل  دومین 
وسیع  نسبتاً  میان کوهی  دشت های  و  دره ها  دارد؛  بیشتری 
که امکان و شالودۀ ایجاد نخستین اشکال زندگی یکجانشین 
پایان دورۀ آب و هوایی  ابداع و گسترش کشاورزی را در  و 
پایان یافتن دورۀ  با  این حال  با  و  پلئیستوسین مهیا ساختند 
)یا عصر مس و سنگ( و وخیم شدن  روستانشینی پیشرفته 
شرایط آب و هوایی با گونه ای نظام معیشتی مبتنی بر دامداری 
چند  سکونتگاهی  تپه های  وجود  یافتند.  سازگاری  عشایری 
دوره ای از شاخصه های این قسم زمین سیما محسوب می شود 
و همانطور که در زاگرس مرکزی قابل مشاهده است، امکان 
برخاستن گونه ای نظام سیاسی به خود متکی از جانب عشایر 
ساکن در آن ها و در ارتباط با نظام های سیاسی نواحی پست 
را  زمین سیما  نوع  این  از  دیگری  دارد. طیف  همجوار وجود 
می دهد  نشان  اورارتوها  زمان  در  به ویژه  ترکیه  وان  منطقۀ 
که یک نظام سیاسی از اساس وابسته به نواحی بلند بودند. 
عین  در  که  کردند  را حمایت  دوگانه ای  معیشتی  نظام  آنها 
اتکا بر رونق کشاورزی مبتنی بر »آبیاری« و حفر کانال ها و 
آبراهه های مصنوعی، مراتع و چراگاه ها را نیز در کنترل خود 
داشته و در حقیقت دام به مثابۀ مهمترین کاالی سرمایه ای 
آنها به شمار می آمد. در این شکل زمین سیما رابطه با نواحی 
پست اجتناب ناپذیر بوده است. این رابطه به دو شکل مشاهده 
محصوالت  با  بلند  نواحی  معدنی  کاالهای  مبادلۀ  می شود: 
عمودی  کوچ  و  یک سو  از  پست  نواحی  شأن زای  یا  غذایی 

عشایر به شکل ییالق و قشالق از سوی دیگر. 

از  است  متشکل  کوهستانی  زمین سیماهای  سوم  شکل 
بلندی های  در  که  محصور  دژهای  شکل  به  استقرارهایی 
به ویژه استپی و بدون درخت قفقاز مشاهده شده و در عصر 
این  شکل گیری  عامل  مهمترین  می رسد.  خود  اوج  به  آهن 
چراگاه ها،  و  مراتع  بر  اتکا  عالوه بر  فرهنگی  زمین سیماهای 
قرارگیری در مسیرهای عمدۀ تجاری و نظامی بوده و بر همین 
اساس راه های ارتباطی نقش قابل توجهی را در شکل گیری 
اوایل  و  دوم  هزارۀ  اواخر  در  به ویژه  زمین سیماها،  قسم  این 

هزارۀ نخست پیش از میالد ایفا می کردند. 
)و  عموماً  که  کوهستانی  زمین سیماهای  شکل  چهارمین 
به  می توان  را  داشتند  قرار  حاشیه ای  نواحی  در  ضرورتاً(  نه 
این  از  نمونه ای  ساخت.  نام بردار  »معدنی«  زمین سیمای 
ترکیه  »تائوروس«  کوه های  معادن  را  زمین سیماها  دست 
به ویژه »بولکار داغ« شکل می دهد. شاخصه های اصلی این 
زمین سیماها به لحاظ انسانی و فرهنگی تراکم باالی تفاله های 
سنگ های  استحصال  و  ذوب  کوچک  کارگاه های  معدنی، 
معدنی، پراکنش آثار انسانی در تونل ها و غارهای مصنوعی و 
طبیعی و آلودگی محیطی باالی آنهاست و اینکه استقرارهای 
زمین سیماها  دست  این  در  فلزگران  و  معدن کاران  موقت 
برپا  دامنه ها  درخت  پر  و  جنگلی  نواحی  حاشیۀ  در  عمدتاً 
مهم ترین  از  باشد.  راحت تر  سوخت  به  دسترسی  تا  می شد 
شاخصه های این زمین سیماها اثرات مخربی است که انسان ها 

به ویژه در جنگل زدایی آنها از خود برجای گذاشته اند.
حال پرسش اینجاست که ناحیۀ مورد مطالعه در کدام یک از 
این زمین سیماهای کوهستانی می گنجد؟ به طورحتم نمی توان 
آن را با گروه نخست قیاس کرد. مهم ترین شاخصۀ آن یعنی 
اجتماعی  پیچیدگی های  و  کشاورزی  تراس های  بر  اتکای 
وابسته به آن در این ناحیه به کلی غایب است. از مهم ترین 
وجود  کوهستانی  زمین سیماهای  دوم  گروه  شاخصه های 
بلند و برجسته است  باستانی  دشت های گسترده و تپه های 
که هیچ گونه شواهد محیطی و حتی باستان شناختی از حضور 
این  اما  ناحیۀ مورد مطالعه دفاع نمی کنند.  این شاخصه در 
ناحیه به لحاظ ارتباطی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده 
است چرا که در دنیای باستان قره داغ به عنوان یکی از معابر 
بوده  جنوبی  قفقاز  به  ارومیه  دریاچه  شرق  دسترسی  اصلی 
از  اتصال فرهنگ های پیش  است و هم اکنون به عنوان نقطه 
تاریخ منطقه شمال غرب فالت ایران مطرح است. از طرفی نیز 
علی رغم غنای این ناحیه و نواحی همجوار در رابطه با معادن 
یا  از استخراج  اتکایی  قابل  به ویژه مس، هنوز شواهد  فلزی، 
استحصال باستانی این فلز در آن گزارش نشده است )البته 
در جریان بررسی فوق نمونه هایی از استخراج محدود معادن 
مس مشاهده شد اما این موضوع نیاز به تحقیق بیشتر دارد 
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که در مجال این پژوهش نیست( با این حال این ویژگی )یعنی 
از  آن  برخورداری  با  همراه  فلز مس(،  معادن  از  برخورداری 
مراتع غنی و به میزانی محدود زمین قابل کشت دیم، موجب 
شده تا گونه ای زمین سیمای ترکیبی و در عین حال حاشیه ای 

در عصر آهن این منطقه مشاهده شود.
کوچ روان  احاطۀ  در  امروزه  زمین سیما  این  که  همچنان 
آن  در  را  پاییز  اوایل  تا  بهار  اواخر  از  که  دارد  قرار  عمودی 
حکایت  گزارش شده  باستان شناختی  شواهد  می گذرانند، 
دارند  کوچ روی  مسیرهای  با  انسانی  آثار  تنگاتنگ  نسبت  از 
که این ناحیه را به نواحی حاصلخیز پست نظیر دشت مغان 
این  نقاط مرتفع  از قلعه ها در  بقایایی  متصل می کند. وجود 
در  نظامی  اهمیت  گونه ای  از  آن  برخورداری  نشانۀ  ناحیه 
برهه های زمانی خاص بوده است؛ هرچند مکانیسم ها و دالیل 
این اهمیت همچنان به روی پژوهش های آینده گشوده است. 
مهم ترین شاخصۀ زمین سیمای این ناحیه پراکنش گونه های 
مختلف قبور در آن محسوب می شود. این گورها و محوطه های 
بقایای  می توان  را  مطالعه  مورد  ناحیۀ  در  پراکنده  محصور 
برجای ماندۀ اصلی ترین ساکنان آن )که البته ساکنانی موقت 

نیز بوده اند(، یعنی طوایف عشایری به شمار آورد. 
قره داغ مرکزی یک ناحیۀ حاشیه ای و به لحاظ منابع خاکی 
فقیر است. این قبیل نواحی مرتفع هیچگاه از یک میزان بیشتر 
مهم تر  آن  از  حتی  و  نیستند  انسانی  جمعیت های  پذیرای 
بسیار  یا  متروک  کاماًل  مدت  بلند  زمان های  طول  در  اینکه 
به ندرت مسکون باشند امر حیرت انگیزی برای آنها محسوب 
کوهستانی  زمین سیماهای  از  توجهی  قابل  بخش  نمی شود. 
مطالعه شده در خاورنزدیک از جنس زمین سیماهایی هستند 
اشکال  و  بوده  برخوردار  مرکزی  گرانشی  نیروهای  از  که 
مختلفی از پیچیدگی های فرهنگی را تجربه کرده اند. جنس 
زمین سیمای این ناحیه چنین نیست. این ناحیه جزو معدود 
نواحی به لحاظ باستان شناختی مورد مطالعه و ارزیابی قرار 
گرانشی  نیروی  نفوذ هیچ  در حوزۀ  تنها  نه  که  است  گرفته 
مرکزی قرار ندارد، بلکه در حاشیه های درونی آنها نیز واقع 
نیست؛ این ناحیه براساس شواهد باستان شناختی موجود در 
»فضای خأل« میان حوزه های نفوذ پیرامونی جای داشته و در 
طول تاریخ خویش از هرگونه نیروی گرانشی مرکزی گریخته 

است. 
ازاین رو شاید الزم باشد نوع نگاه پژوهشی خود را در مطالعۀ 
این ناحیه و نواحی همجوار تغییر دهیم. شاید نیازی نباشد با 
همان پیش فرض ها و الگوها به پژوهش در این ناحیه بپردازیم 
که برای مثال در پژوهش های مربوط به حوزه دریاچۀ ارومیه 
یا زاگرس مرکزی به چشم  می خورد. مهم ترین پرسشی که 
دنبال  می توان  آینده  در  منطقه  این  زمین سیمای  مورد  در 

از  است.  آن  محض  انزوای  فاکتورهای  و  عوامل  همین  کرد 
طرفی بررسی های بیشتری الزم است تا نقش منابع طبیعی، 
به ویژه معادن فلز آن در زمینه های باستانی روشن تر شود. از 
سوی دیگر هنوز ضعف های جدی در گاهنگاری دقیق آن به 
هرگونه  دقیق  گاه نگاری  این  وجود  بدون  و  می خورد  چشم 
آن  در  نموده  روی  فرهنگی  فرآیندهای  درباب  اظهارنظری 
عجوالنه و شکننده خواهد نمود. تا به اینجای کار و مبتنی بر 
شواهد موجود دو نکته مشخص است: نخست محوری بودن 
دوم،  و  آن  باستانی  آثار  پراکنش  در  طبیعی  کوچ  راه های 
به  در شکل دهی  مختلف  گورگونه های  که  برجسته ای  نقش 
زمین سیمای آن برعهده داشتند؛ نقشی که الزم است تا در 
زمینۀ مربوط به تمایزات اجتماعی-قومی و هویتی به شکلی 

موشکافانه و دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

پی نوشت ها
Cognitive niche .۱

۲.  منظور محل استراحت بین ییالق و قشالق حین کوچ است.
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