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 چکیده
تسلسل فرهنگی، گاه شناسی و پراکنش جغرافیایی فرهنگ های پیش ازتاریخ پهنه های پیرامونی شرقی و 
شمالی دریاچۀ ارومیه تاکنون فراگیر مطالعه نشده است. هدف بنیادین این پژوهش، پراکنش جغرافیایی 
در  اهر  شهرستان  توابع  از  اوچ هاچا  دهستان  صحرایی  مطالعات  پایۀ  بر  جنوبی  قره داغ  آهن  دوران  آثار 
کوهستان قره داغ جنوبی، شمال غربی فالت ایران است. پس از دسته بندی آثار دوران آهن این پهنه به دو 
گروه سکونت گاه های پرچین دار و گورستان های دورۀ پیشا اورارتویی یا آهن I-II در بازۀ زمانی حدود 1500 
تا 800 پ.م.، که بیشتر از گونه های کالن سنگِی سه خرسنگی و صندوقی و هم چنین کورگان قفقازی اند، 

نتایج زیر بر اساس یافته های باستان شناختِی مطالعات سطح االرضی به دست آمده است:
آثار باستانی سکونت پیش از دورۀ آهن پیشا اورارتویی در تراز 1650 تا 2500 متر ناحیۀ قره داغ جنوبی 
زمین سیمای  متغیرهای  از  جنوبی  قره داغ   I-II آهن  دورۀ  جغرافیایی  پراکنش  است؛  نشده  شناسایی 
از گونۀ  طبیعی این کوهستان پیروی می کند؛ و در حالی که سکونت های دورۀ آهن I-II قره داغ جنوبی 
سکونت گاه های پرچین دار و متناسب با زندگی کوچ نشینان دام دار سرزمین های استپی است؛ و جغرافیای 
و  بین النهرینی  گونۀ  شهرنشینی  پیدایش  از  مانع  این جا  در  نشیب  و  فراز  پر  و  نیمه خشک  کوهستانی 

محوطه های باستانی چند الیه، برای نمونه تپه های باستانی، شده است.
و  مس  کانی های  استخراج  قره داغ،  و  قره باغ  مراتع  در  عشایری  دام داری  و  چراگردی  بر  افزون  وانگهی، 
آهن، یعنی دو فلز پرمصرف دوران آهن آسیای غربی از کانسارهای قره داغ، دیگر نظریۀ باستان شناختی 
قلمروی  گسترش  زیرا  است؛  باستان شناختی  علوم  تحلیل های  و  کاوش ها  نیازمند  که  است  نویسندگان 
پادشاهی اورارتو به سوی قره داغ بدون انگیزه های اقتصادی نمی تواند به درستی تحلیل، تفسیر و فهمیده 

شود.
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گورستان دوران آهن.
مقدمه

باستان شناختی  چشم انداز  و  گاه شناسی  فرهنگی،  تسلسل 
پهنه های  پیش ازتاریخ  فرهنگ های  جغرافیایی  پراکنش 

فراسوی  در  ویژه  به  ارومیه،  دریاچۀ  و شمالی  پیرامونی شرقی 
میانه-  تبریز-  طبیعی  گذرگاه  و  خاور  سوی  به  تبریز  دشت 
زنجان- قزوین، تاکنون به شکل جامع و فراگیر مطالعه نشده؛ و 
در مقایسه با نواحی غربی، جنوب غربی و سواحل شرقی دریاچۀ 
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است.  بوده  میدانی  مطالعات  و  کنکاش  موضوع  ارومیه کمتر 
نتایج مطالعاتی که تا به امروز دربارۀ شرق دریاچۀ ارومیه منتشر 
شده است، بیشتر ناظر بر دشت های تبریز و مرند بوده است 
که در این جا، پراکنش جغرافیایی گورستان ها و تپه های دوران 
آهن و دژهای اورارتویی، نظر بیشتر باستان شناسان را به خود 
جلب کرده است؛ و همین مسئله، به موازات تمرکز هیئت های 
سبب  ارومیه  دریاچۀ  جنوب غربی  و  غرب  بر  باستان شناسی 
شده است توجه چندانی به گاه شناسی و پراکنش جغرافیایی 
محوطه های باستانی پهنۀ کوهستانی قره داغ در شمال حوضۀ 
دریاچۀ ارومیه نشود که در نظر اول، کوهستانی صعب العبور و 
کاوش های  گسترش  دیگر،  سوی  از  می نماید؛  صعب الحیات 
 )315-35  ،1378 )شهمیرزادی،  قزوین  دشت  در  میدانی 
( مغان  دشت  در  میدانی  تحقیقاتی  طرح  چندین  انجام   و 

Ur & Alizadeh, 2007( و هم چنین کاوش های نجات بخش 
در  زنجان،  دشت  بررسی های  و  ارس  رود  درۀ  خداآفرین  در 
به  اهر  باعث شده اند که قره داغ جنوبی و شهرستان  مجموع 
پیش ازتاریخ  فرهنگ های  اتصال  نقطۀ  و  پیوند  کانون  عنوان 
قره داغ  باشد.  مدنظر  هم اکنون  ایران  فالت  شمال غرب  پهنۀ 
جنوبی و دشت اهر بر سر راه گذرگاهی طبیعی قرار گرفته اند 
که دشت های قزوین و زنجان و مغان و مشکین شهر و درۀ رود 
ارس را به دشت تبریز و ساحل شرقی دریاچۀ ارومیه متصل 
می کند؛ هم چنین، در دوران پیش ازتاریخ، قره داغ یکی از معابر 
اصلی دسترسی شرق دریاچۀ ارومیه به قفقاز جنوبی بوده است؛ 
اما علی رغم این اهمیت جغرافیایی- تاریخی، گاه شناسی نسبی 
و چشم انداز پراکنش جغرافیایی آثار باستانی این ناحیه هنوز 

فراگیر مطالعه نشده است.
در پروژۀ مطالعات صحرایی برای شناسایی و ثبت آثار تاریخی- 
در سال های  قره داغ جنوبی  ناحیۀ  و  اهر  فرهنگی شهرستان 
1388 تا 1393 ش. در مجموع 78 محوطۀ باستانی دورۀ پیش 
از اورارتویی )دورۀ آهن I-II( در تراز 1650 تا 2500 متر از 
الله زاری،  )تیرانداز  است  شده  شناسایی  و  کشف  دریا  سطح 
Askarpour & Tirandaz-La-1388، 1390، 1391، 1392؛
lehzari, 2020(. اینک دربارۀ محوطه های باستانی دورۀ آهن 
I-II دهستان اوچ هاچا قره داغ جنوبی پرسش ها و فرضیاتی به 

شرح زیر مطرح است:
نخست این که آیا پراکنش جغرافیایی محوطه های باستانی دورۀ 
پیشا اورارتویی ناحیۀ قره داغ جنوبی از طبیعت و زمین سیمای 
دوم  و  فرهنگی؟  متغیرهای  یا  و  می کند؛  تبعیت  کوهستانی 
آن که، محوطه های دورۀ آهن I-II قره داغ جنوبی از کدام گونه 

بوده؛ و با کدام شیوۀ زندگی تناسب دارند؟
که  است  مطرح  فرضیات  این  باال،  پرسش های  پاسخ  در 
آهن  دورۀ  باستانی  محوطه های  جغرافیایی  موقعیت  نخست 

متغیرهای  از  صرفاً  جنوبی  قره داغ  ناحیۀ  اورارتویی  پیشا 
طبیعی و زمین سیمای کوهستان پیروی می کنند؛ و دوم، این 
پرچین دار  سکونت گاه های  و  گورستان  گونۀ  از  سکونت گاه ها 

متناسب با زندگی عشایری و دام داری و کوچ روی است.

مبانی نظری پژوهش
آثار دورۀ آهن I-II که در آذربایجان، شمال غربی فالت ایران، 
گذار  بر  می شود،  شناخته  اورارتویی  از  پیش  افق  عنوان  با 
اجتماعات عشایری کوچ رو و نیمه یکجانشین پیش از تاریخی 
 )III( به آستانۀ شهرنشینی تمدن های تاریخی دورۀ آهن پایانی
مانند  آرارات1و  یا  اورارتو  پادشاهی های  داللت می کند که در 
آن بازتاب یافته است که البته بین النهرین بر فرهنگ و هنر 
و  گذاشته  تأثیر  بسیار  پادشاهی ها  و  تاریخی  تمدن های  این 
 حتی هستی آرارات را نوعاً پادشاهی سایۀ آشور تفسیر کرده اند

فرهنگی-  چشم انداز  آن که  به ویژه   )Matthews, 2007(
چیرگی  از  پس  قره داغ  پهنۀ  سیاسی  و  تاریخی  و  اجتماعی 
پادشاهی آرارات بر شمال غربی فالت ایران در حدود 850 پ.م. 
بنابراین، دوران آهن در  )دورۀ آهن III( دگرگون می شود؛ و 
شمال غربی فالت ایران می تواند به دو دورۀ پیش از اورارتویی 
 Ajorloo,( دوره بندی شود )III ( و اورارتویی )آهنI-II آهن(

.)2009
و  اقلیم  از  قره داغ  کوهستانی  زمین سیمای  و  اقلیم  وانگهی، 
آبرفتی و دارای رودهای بزرگ  زمین سیمای سرزمین پست، 
کاربست  اجازۀ  که  دارد  تفاوت هایی  بین النهرین  همیشگی 
اصطالح الگوی استقراری2 در باستان شناسی قره داغ را نمی دهد؛ 
تحلیل های  قابلیت  بر  استقراری  الگوی  کانسپت3  چون که 
هندسی  الگوهای  از  شماری  استخراج  برای  آماری  و  ریاضی 
داللت دارد که در نتیجۀ این تحلیل، پیوستگی شبکۀ اجتماعی 
با  پیرامونی  روستاهای  و  عشایری  اتراق گاه های  اقتصادی   –
سکونت گاهی  مراتب  سلسله  هم چنین  و  شهری  هسته های 
در بستر عوارض جغرافیایی و منابع طبیعی فهمیده می شود4 
)Matthews, 2007( که البته این ویژگی جغرافیایی در قره داغ 

وجود ندارد:
تودۀ کوهستانی قره داغ با میانگین تراز 2500 متر از آب های 
آزاد دو اقلیم متفاوت دارد )تصویر 1(: اقلیم شمالی یا جنگل های 
یا  یا قره داغ جنوبی. قره داغ شمالی  اقلیم جنوبی  و  ارسباران 
ارسباران به سبب همسایگی با درۀ رود ارس، رودهای کلیبرچای 
بلندی های  و  قفقازیه5  قره باغ  جنگلی  کوهستان  اهرچای،  و 
برفگیر قفقاز جنوبی، اقلیمی مرطوب و جنگلی دارد. کلیبرچای 
و اهرچای به علت شیب شمالی ناحیه به سوی درۀ رود ارس 
و حوضۀ آبریز خزر سرازیر می شوند )هویدا، 1352، 39-45؛ 
قره داغ  کوهستانی  ناحیۀ  اما،   .)74  ،59  ،1385 بختیاری، 
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تصویر 1. نقشۀ جایگاه جغرافیایی کوهستان قره داغ در شمال غربی فالت ایران؛ شمارۀ 1 دهستان اوچ هاچا در جنوب قلۀ شیور و شمارۀ 2 کاوشگاه باستان شناختی 
خداآفرین در درۀ رود ارس. مأخذ: نگارندگان بر مبنای نقشۀ اطلس جغرافیایی استان های ایران با مقیاس 1:1600.000.

جنوبی در گروه اقلیم های صعب نیمه خشک و کم باران و استپی 
دسته بندی می شود. ساختمان زمین شناختی قره داغ جنوبی از 
سازندهای میوسین و پالئوسین- ائوسین با سنگ های آذری 
و آواری تشکیل شده است )بختیاری، 1385، 60( که تراکم 
باالیی از بسترهای آهکی و گنبدهای نمکی دارد و سبب شوری 
و یا کاهش کیفیت زراعی آب شرب می شود )رجبی و خطیبی 
بیاتی، 1391، 144-146، 153(. فقر خاک در سراسر قره داغ 
جنوبی مشهود است؛ و در بسیاری از نواحی، همانند پیرامون 
بلندی های قلۀ ِشیَور )2570 متر( گسترش بسترهای سنگی و 
سنگالخ های فاقد خاک کافی، امکان زراعت را نمی دهد؛ بلکه 
اگر زمستان و بهار پربرف و باران باشند، برای دام داری تابستانی 
مناسب است؛ هم چنین، قره داغ جنوبی دره های سیل گیر تنگ 

و کم عرض با شیب های تندی دارد که امکان روستانشینی و 
یکجانشینی و زراعت را نمی دهد. روستاهای پراکندۀ موجود و 
یا نمونه هایی چون روستای بزرگ انگرت نیز در تراز پایین تر 
نسبت به قلۀ ِشیَور رو به دشت اهر قرار دارند؛ زیرا میانگین 
تراز دشت اهر 1360 متر از آب های آزاد است. البته بایستۀ 
یادآوری است که فقر خاک مناسب برای کشاورزی به معنای 
و مس  آهن  کانسارهای  بلکه  نیست،  قره داغ  کانسارهای  فقر 
قره داغ از روزگار کهن با روش های سنتی غیر ماشینی استخراج 
می شده است؛ و کانسارهای مس و آهن در معیشت و اقتصاد 

مردمان قره داغ نقش داشته است.6
افزون بر فقر خاک، کم آبی و خشک سالی نیز از دیگر عوامل 
است.  جنوبی  قره داغ  استپ  در  اقلیمی  صعوبت  تشدید 
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کلیبرچای، گؤگ گنبد، اندرآِب اهر و آجی چای تنها رودهای 
دایمی قره داغ هستند؛ که البته قره داغ جنوبی از هیچ کدام آن ها 
مشروب نمی شود. کلیبرچای با سیراب کردن قره داغ شمالی و 
گذر از دامنه های جنگلی ارسباران به رود ارس، و اندرآِب اهر 
و آجی چای )شور و نمکی( نیز به ترتیب به حوضه های آبریز 
39-45؛   ،1352 )هویدا،  می ریزند  ارومیه  دریاچۀ  و  گیالن 
بختیاری، 1385، 18، 59، 62؛ رجبی و خطیبی بیاتی، 1391، 
کوهستانی  و چشمه های  فصلی  بارش های  بنابراین،  و   )7-5
تنها منابع تأمین آب قره داغ جنوبی اند؛ که البته خشک سالی 
تابستان جای درنگ دارد؛ زیرا عشایر دام دار و کوچ روی قره داغ 
جنوبی تنها در فصل تابستان به این جا کوچ عمودی می کنند؛ 
و اگر در فصل های پاییز و زمستان و بهار بارندگی کافی نباشد، 

آنگاه ایالت قره داغ باید مراتع دیگری را جستجو کنند.
زمین سیمای بلندی های قره داغ جنوبی و ِشیَور به گونه ای است 
و درۀ  اهر و دشت مغان  پیرامونی چون دشت  نواحی  بر  که 
رود ارس تسلط و اشراف دارد. کشیدگی خاوری – باختری و 
شمالی – جنوبی تودۀ کوهستانی قره داغ به ترتیب 230 و 70 
از آب های آزاد 2500 متر است  کیلومتر و میانگین تراز آن 
که از نفوذ بادهای خنک تابستانی سبالن و رطوبت ارس به 
قره داغ جنوبی ممانعت می کند. قره داغ آذربایجان با درۀ رود 
در  و  قفقازیه جدا می شود  قره باغ  از کوهستان جنگلی  ارس 
حالی که با کوهستان قوشاداغ از خاور به قلۀ سبالن می رسد، از 
جنوب با درۀ رود آجی چای از کوهستان سرخاب و دشت تبریز 
دره دیز  کوهستانی  گذرگاه  با  غرب  از  و  بزقوش  کوهستان  و 
آرارات و فالت  از کوهستان  تیز( و گودال جلفای ارس  )درۀ 
شرقی آناتولی جدا می شود )هویدا، 1352، 39-45؛ رجبی و 
بنابراین، جنوب دشت اهر و  بیاتی، 1391، 5-7( و  خطیبی 
گسل درۀ رود آجی چای مرز جنوبی قره داغ جنوبی است. باید 
با  ارس  ارتباط طبیعی دشت مغان و درۀ  نظر داشت که  در 
دشت تبریز به واسطۀ دشت بلند اهر ممکن و میسر است که 
برای دسترسی بدان جا باید از قره داغ گذشت )رزم آرا، 1317، 
36-42(. هم چنین ایالت می توانستند در روزگار قدیم با گذر از 
معبر طبیعی تنگۀ خداآفرین در درۀ ارس به مراتع قفقاز جنوبی 
و جنگل های قره باغ قفقازیه دسترسی پیدا کنند. امروزه نیز 
عشایر کوچ رو از طریق قره داغ جنوبی با شهرستان اهر ارتباط 
برقرار می کنند؛ و بین بلندی های ِشیَور و دشت مغان ییالق و 

قشالق می کنند.
برای  قره داغ  جغرافیای  بین النهرین،  با  مقایسه  در  بنابراین، 
پویایی  و  از گسترش  برخاسته  و شهرنشینی  تمدن  پیدایش 
فرهنگی – اجتماعی- اقتصادی و تکامل اجتماعی روستانشینی 
پیش از تاریخ پایانی هرگز بستر مناسبی فراهم نکرده است؛ و 
به همین سبب، کاربست کانسپت پراکنش جغرافیایی به جای 

الگوی استقرار، برای تحلیل و فهم چشم انداز باستان شناختی 
دورۀ پیشا اورارتویی قره داغ جنوبی اصطالحی مناسب به نظر 

می رسد.

پیشینه و روش شناسی پژوهش
قره داغ  آهن  دوران  باستان شناختی  چشم انداز  امروز،  به  تا 
ناحیۀ  در  نجات بخش  باستان شناختی  کاوش های  پایۀ  بر 
سنت  معرفی  و  شمالی  قره داغ   – ارسباران  ناحیۀ  خداآفرین 
 Iravani, 1391؛  عسکرپور،  و  )آجورلو  قفقازی  کورگان های 
Iravani et al., 2018 ;2018 ,2015 ,2014 ,2013 ,2011( و 
کاوش محوطۀ دوران آهن تپۀ زردخانۀ شهرستان اهر ترسیم 
پژوهش های  از  نظر  صرف  و   )1393 )نیکنامی،  است  شده 
میدانی شهرستان های اهر و کلیبر )تیرانداز الله زاری، 1388، 
ژئوماتیک  تحلیل  دربارۀ  و جستاری   )1392 ،1391 ،1390
گورستان های  جغرافیایی  پراکنش  دربارۀ  مرگ  زمین سیمای 
 Askarpour & Tirandaz-Lalehzari,( قره داغ  آهن  دوران 
که  می دهد  نشان  پژوهشی  پیشینۀ  بررسی  هرچند   )2020
دربارۀ قره داغ جنوبی ندانسته ها بسی بیش از دانسته ها است، 
دربارۀ  نوینی  دانسته های  میدانی،  پژوهش های  لطف  به  اما 
فراهم  جنوبی  قره داغ  آهن  دوران  باستان شناختی  چشم انداز 

آمده است:
دامنه های  در  و  جنوبی  قره داغ  ناحیۀ  در  اوچ هاچا  دهستان 
پیرامونی کوهستان ِشیَور، شمال غربی شهرستان اهر، قرار دارد 
)ن.ک. تصویر 1(. پس از بازدید مقدماتی دهستان اوچ هاچا، 
بخشی از دهستان اوچ هاچا که مساحتی حدود 90 کیلومترمربع 
به شیوۀ  را دربرمی گیرد،  انگرت و زنگ آباد  بزرگ  روستاهای 
صحرایی پیموده شد: در این پژوهش میدانی مبتنی بر روش 
تحلیلی ژئوماتیکی که از روستای انگرت در شمال آغاز شد و به 
روستای زنگ آباد در جنوب پایان یافت، 46 محوطۀ دورۀ آهن 
I-II شناسایی و ثبت شده اند )تیرانداز الله زاری، 1388، 1390، 
.)Askarpou r& Tirandaz-Lalehzari, 2020 1391، 1392؛

یافته های پژوهش
دربر  را  اوچ هاچا  در  اثر   46 میدانی  پروژهش  این  یافته های 
می گیرد که به گونه های قلعه، سکونت گاه پرچین دار و گورستان 
دسته بندی می شوند که البته، با گونه شناسی قطعات سفالی و 
شکل گورها، گاه شناسی نسبی این مجموعه در افق دورۀ آهن 

I-II قرار می گیرد:
ترکی  زبان  در  و  آذربایجان  محلی  فرهنگ  در  که  قلعه جیق 
کهن  گویش  در  و  است  کوچک  قلعۀ  معنای  به  آذربایجانی 
پهلوی آذربایجانی با نام دیزج )دژک(7 شناخته می شود. منظور 
دارای  سازه ای  قره داغ،  در  قلعه جیق  از  نویسندگان  تعریف  و 
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دیواری از الشه سنگ های بزرگ و کوچک خشکه چین است که 
درون آن با دیوارهای سنگی خشکه چین به فضاهای کوچک 
در  گورستانی  هم چنین،  و  است؛  شده  تقسیم بندی  مسقف 
همسایگی و نزدیکی آن دیده می شود. قلعه جیق ها در جاهایی 
بلند ساخته شده اند که بر پیرامون و سینه کش های کوهستانی 
و  مناسب دام داری و زمین های پست مساعد کشاورزی دیم 
در  دارند.  اشراف  جویبار  و  گاهی چشمه  و  کناری  گورستان 
ناحیۀ اوچ هاچای قره داغ جنوبی یک قلعه جیق در بلندی های 

روستای زنگ آباد شناسایی و ثبت شد )جدول 1؛ تصویر 2(.
سکونت گاه پرچین دار )Fortified site( که منظور نویسندگان 
یا  بیضوی  گرد،  پالن  دارای  مکانی  آن،  از  نوشتار  این  در 
بزرگ  الشه سنگ های  انباشت  با  است،  ناقص  چهارگوش 
وکوچک خشکه چین دیوارکشی شده است )ن.ک. تصویر 2( 
ندارد.  درونی  فضاهای  تقسیم بندی  و  پوشش  سقف،  البته  و 
برای  دارند:  گوناگونی  کاربری های  پرچین دار  سکونت گاه های 
آغل  یا  و   )Biscione, 2003( سنگر  و  موقت  قلعۀ  نمونه، 
احشام و حصار برای استقرار چادرهای عشایری. دیوار بعضی 
از سکونت گاه های پرچین دار با گذشت زمان در زیر رسوبات 
مدفون شده است. سکونت گاه های پرچین دار قره داغ جنوبی در 
گذرگاه های کوهستانی و اراضی بلند مشرف بر دره ها و منابع 
آب پراکنده شده اند؛ و روی هم رفته، سکونت گاه های پرچین دار 
قره داغ جنوبی در تراز 1700 تا 2500 متر از سطح دریا قرار 
دارند. سکونت گاه پرچین دار قره داغ جنوبی خود به دو زیرگروه 
تقسیم  گورستان  با  و  بی گورستان  پرچین دار  سکونت گاه 
می شود که در اوچ هاچا از زیرگروه بی گورستان سه نمونه و از با 
گورستان 6 نمونه شناسایی شد )ن.ک. جدول 1(. درون حصار 
سنگی و یا کنار سکونت گاه پرچین دار با گورستان همیشه یک 

یا چند تدفین دورۀ آهن پیشا اورارتویی دیده می شود.
از  بیرون  از نوع تدفین های  که   I-II گورستان های دورۀ آهن
سکونت گاه و خانه هستند و خود به سه گونۀ اصلی و دو گونۀ 

فرعی گونه بندی می شود:
از  متشکل  است  گورپشته ای  قفقازی:  کورگان  گونۀ  گور   -
انباشتن چندین الیۀ خاک و الشه سنگ به شکل تپه ای که 
متوفی در الیه های زیرین آن دفن شده است؛ و در الیه های 
چون  گوناگونی  اشیای  اصلی،  تدفین  باالی  خاک  و  سنگ 
سفالینه و ابزارهای مفرغی و گاه آهنی نهاده اند؛ و گاهی کاسۀ 
سر کسانی دیگر نیز دفن شده است که به هنگام کاوش، این 
گورپشته  خاک  و  سنگ  الیه های  در  پراکنده  شکلی  به  آثار 
 Iravani, 2011, عسکرپور، 1391؛  و  )آجورلو  می شود  دیده 
Iravani et al., 2018 ;2018 ,2015 ,2014 ,2013(. بر روی 
سطح کورگان قفقازی سنگ چینی با قاعدۀ گرد یا بیضوی با 
قطری عموماً بیش از 10 متر قرار دارد؛ که ضخامت سنگ چین 

سطحی آن نسبتاً بیش از 1/5 متر است. کورگان های قره داغ 
جنوبی اگر در گذرگاه های بلند و بادگیر و به دور از منابع آب 
و یا بر بستری سنگالخ قرار داشته باشند، پوششی سنگ چین، 
و اگر در اراضی نسبتاً پست و در کنار منابع آب قرار داشته 
باشند، پوششی از خاک و گل دارند؛ روی هم رفته، میانگین 
بلندی گورهای توده سنگی حدود 3 متر است. در جریان پروژۀ 
قره داغ دو نمونه از این گورها در اوچ هاچا شناسایی شد )ن.ک 

جدول 1 و تصویر 2(.
-گور گونۀ چاله ای ساده: از شیوه های رایج تدفین در دوران 
آهن فالت ایران، به ویژه در پیرامون دریاچۀ ارومیه و مسجد 
کبود تبریز است )طالیی، 1387، 131( و چاله ای ساده است 
که در بستر خاک کنده و شخص متوفی را درون آن قرار داده 
و سپس روی حفره را با قطعات سنگ پوشانده اند. در بررسی 
قره داغ جنوبی 7 گور چاله ای ساده شناسایی شد که همگی در 

اوچ هاچا قرار دارند )ن.ک. جدول 1 و تصویر 2(.
یا  گورهای کالن سنگی  ساختار  در  گونۀ کالن سنگی:  گور   -
خرسنگی )Megalith( از تخته سنگ های بزرگ و بسیار سنگین 
کالن سنگی  گورهای   .)Childe, 1968( است  شده  استفاده 
قره داغ جنوبی خود به سه گونۀ فرعی قابل دسته بندی اند؛ و 
البته شایان یادآوری است که پژوهندگان هنوز گونۀ معروف به 

دولمن میز سنگی را شناسایی نکرده اند:
1. گور گونۀ صندوق سنگی ساده که در آن برای آماده سازی 
بستر تدفین حدود یک متر از خاک را کنده و سپس دیوارهای 
حفره را با الشه سنگ های بزرگ و کوچک پوشانده و سرانجام 
پس از به خاک سپردن متوفی، روی گور وی را با تخته سنگ های 
بزرگ و بسیار سنگین پوشانده اند. البته این تخته سنگ ها شکل 
بودن  ندارند و گویا صرفاً حجیم و سنگین  هندسی منظمی 
آن ها مورد نظر بوده است؛ این گونه از گورها در بیشتر موارد 
زیر خاک های رسوبی مدفون و از دیده ها پنهان می شوند. اندازۀ 
نیست.  متر  سه  از  بیشتر  ساده  گورهای صندوق سنگی  رایج 
در پروژۀ قره داغ جنوبی 11 نمونه در اوچ هاچا شناسایی شد 

)ن.ک. جدول 1 و تصویر 2(.
2. گور گونۀ سه خرسنگی یا درگاه سه خرسنگی )Trilith( که 
نوعی از گور گونۀ دولمن است ).ibid( و پس از کندن محیطی 
بیشتر بیضوی به عمق تقریبی 2 متر، دیواره های آن در چهار 
جهت با ردیفی عمودی از تخته سنگ های پهن و تخت و بسیار 
تقریباً  محیطی  تا  می شود  پوشانده  افقی  صورت  به  سنگین 
راست گوشه شکل بگیرد. سپس روی آن را با ردیفی افقی از 
تخته سنگ های پهن و تخت و بسیار سنگین دیگری پوشانده 
و مسقف کرده اند که بیشتر متشکل از سه تخته سنگ است 
و سرانجام، روی آن ها نیز سنگ های کوچک تر قرار می دهند. 
زیر خاک های رسوبی  در  درگاه سه خرسنگی  گاهی گورهای 
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مالحظات  قدمت
پیشنهادی

موقعیت بوم شناختی مساحت
)متر(

 تراز از
 دریا
)متر(

 مکان
جغرافیایی

شناسۀ اثر گونۀ اثر ردیف

دوران آهن روی تپۀ باالی دره 700×400 2014 ده زنگ آباد AH.171 قلعه جیق 1

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی روی تپۀ باالی دره 180×120 1922 ده زنگ آباد AH. 105 سکونت گاه پرچین دار بی گورستان 2

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی روی تپۀ باالی دره 160×140 2184 ده زنگ آباد AH. 130 سکونت گاه پرچین دار بی گورستان 3

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 80×60 2183 ده زنگ آباد AH. 131 سکونت گاه پرچین دار بی گورستان 4

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ باالی دره 150×80 1904 ده انگرت AH. 035 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 5

پیشا اورارتویی روی تپۀ باالی رود 280×250 1803 ده انگرت AH. 053 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 6

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ باالی دره 170×100 2028 ده انگرت AH. 057 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 7

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 350×150 1761 ده زنگ آباد AH. 093 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 8

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ باالی دره 400×220 1933 ده زنگ آباد AH. 116 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 9

دوران آهن دامنۀ تپۀ باالی رود 600×400 1839 ده زنگ آباد AH. 152 سکونت گاه پرچین دار با گورستان 10

پیشا اورارتویی دامنۀ دره 50×40 1795 ده زنگ آباد AH. 099 کورگان قفقازی 11

پیشا اورارتویی دامنۀ دره 100×100 1756 ده زنگ آباد AH. 173 کورگان قفقازی 12

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ باالی دره 80×50 1882 ده انگرت AH. 077 گور چاله ای ساده 13

پیشا اورارتویی دامنۀ کوه 200×150 1847 ده زنگ آباد AH. 085 گور چاله ای ساده 14

پیشا اورارتویی در کنار راه کوچ رو 210×170 1890 ده زنگ آباد AH. 106 گور چاله ای ساده 15

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 110×90 2051 ده زنگ آباد AH. 126 گور چاله ای ساده 16

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 200×180 1860 ده زنگ آباد AH. 144 گور چاله ای ساده 17

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ کنار راه کوچ رو 60×40 1992 ده زنگ آباد AH. 148 گور چاله ای ساده 18

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 110×100 2492 ده زنگ آباد AH. 165 گور چاله ای ساده 19

پیشا اورارتویی روی تپۀ باالی درود 300×200 1897 ده انگرت AH. 031 گور صندوق سنگی ساده 20

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 150×130 1863 ده انگرت AH. 032 گور صندوق سنگی ساده 21

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 120×90 1870 ده انگرت AH. 033 گور صندوق سنگی ساده 22

پیشا اورارتویی دامنۀ دره 70×40 1771 ده زنگ آباد AH. 083 گور صندوق سنگی ساده 23

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 80×50 1785 ده زنگ آباد AH. 084 گور صندوق سنگی ساده 24

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 70×30 1759 ده زنگ آباد AH. 087 گور صندوق سنگی ساده 25

پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 170×90 1765 ده زنگ آباد AH. 096 گور صندوق سنگی ساده 26

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 110×50 1747 ده زنگ آباد AH. 101 گور صندوق سنگی ساده 27

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 90×40 2219 ده زنگ آباد AH. 110 گور صندوق سنگی ساده 28

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ طبیعی 50×40 1826 ده زنگ آباد AH. 114 گور صندوق سنگی ساده 29

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی دامنۀ تپۀ کنار راه کوچ رو 80×40 2269 ده زنگ آباد AH. 135 گور صندوق سنگی ساده 30

پیشا اورارتویی باالی صخره 90×80 1892 ده زنگ آباد AH. 078 گور درگاه سه خرسنگی 31

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی بر دامنۀ تپۀ کنار راه کوچ رو 15×10 1912 ده زنگ آباد AH. 080 گور درگاه سه خرسنگی 32

پیشا اورارتویی باالی صخره 90×65 1777 ده زنگ آباد AH. 082 گور درگاه سه خرسنگی 33

پیشا اورارتویی دامنۀ کوه 20×15 1832 ده زنگ آباد AH. 086 گور درگاه سه خرسنگی 34

جدول 1. اطالعات محوطه های باستانی دورۀ آهن I-II شناسایی شده در اوچ هاچا. مأخذ: نگارندگان. 
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مالحظات  قدمت
پیشنهادی

موقعیت بوم شناختی مساحت
)متر(

 تراز از
 دریا
)متر(

 مکان
جغرافیایی

شناسۀ اثر گونۀ اثر ردیف

پیشا اورارتویی باالی صخره 40×20 1827 ده زنگ آباد AH. 098 گور درگاه سه خرسنگی 35

پیشا اورارتویی دامنۀ کوه 90×60 1764 ده زنگ آباد AH. 103 گور درگاه سه خرسنگی 36

پیشا اورارتویی دامنۀ دره 50×40 1795 ده زنگ آباد AH. 125 گور درگاه سه خرسنگی 37

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 150×80 2114 ده زنگ آباد AH. 127 گور درگاه سه خرسنگی 38

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 80×60 2161 ده زنگ آباد AH. 132 گور درگاه سه خرسنگی 39

الیۀ دوران اسالمی هم دارد. پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 45×15 2042 ده زنگ آباد AH. 136 گور درگاه سه خرسنگی 40

پیشا اورارتویی دامنۀ دره 15×50 2024 ده زنگ آباد AH. 137 گور درگاه سه خرسنگی 41

پیشا اورارتویی دامنۀ کوه 10×10 1847 ده زنگ آباد AH. 146 گور درگاه سه خرسنگی 42

پیشا اورارتویی دامنۀ کوه 80×70 1860 ده زنگ آباد AH. 147 گور درگاه سه خرسنگی 43

پیشا اورارتویی باالی صخره 120×80 2054 ده زنگ آباد AH. 151 گور درگاه سه خرسنگی 44

پیشا اورارتویی باالی تپۀ طبیعی 50×50 1714 ده زنگ آباد AH. 174 گور درگاه سه خرسنگی 45

پیشا اورارتویی باالی صخره 50×50 1890 ده زنگ آباد AH. 181 گور درگاه سه خرسنگی 46

ادامۀ جدول 1.

اوچ هاچای  باستانی  محوطه های  گونه های  از  برگزیده  نمونه هایی   .2 تصویر 
سکونت گاه  قلعه جیق،  ساعت:  عقربه های  گردش  راستای  در  جنوبی،  قره داغ 
پرچین دار، کورگان قفقازی، گور چاله ای ساده، گور صندوق سنگی ساده و گور 

درگاه سه خرسنگی. مأخذ: نگارندگان.

هم چنین  و   )3 تصویر  2؛  جدول  )ن.ک.  است  ساده  تغار  یا 
می دانیم در دورۀ آهن I-II به تدریج رنگ خاکستری- سیاه 

مدفون و پنهان و گاهی نیز بخش هایی از سنگ چین سطحی 
نمایان می شود. نمای کلی این گونه از تدفین ها، تپه هایی نسبتاً 
برآمده با پوشش سطحی خاک است. در پروژۀ قره داغ 16 نمونه 

در اوچ هاچا شناسایی شد )نک. جدول 1 و تصویر 2(.

بحث
جغرافیایی  پراکنش  و  نسبی  گاه شناسی  نویسندگان،  نظر  از 
دیگر  با  قیاس  در  قره داغ جنوبی  اورارتویی  از  پیش  افق  آثار 
کاوشگاه های مهم دورۀ آهن I-II آذربایجان شایسته است که 
در سه مبحث سفال، مزار و سکونت گاه های پرچین دار بحث 

شود:
شاخص ظروف سفالی خاکستری- سیاه نقش کنده و یا داغ دار 
دورۀ آهن I-II در پیرامون دریاچۀ ارومیه و بر مبنای کاوشگاه هایی 
چون حسنلو VI-IV و گورهای دینخواه تپه و یانیق تپه، گؤی 
تپه و مسجد کبود تبریز، بیشتر انواع پایه دار، لوله دار، الله ای، 
ته دگمه ای، مشربه ها و پارچ ها است )طالیی،1374 الف،33-

122؛ 1374 ب( که البته این گونه از ظروف در بررسی های 
میدانی قره داغ جنوبی شناسایی نشده است. قطعات سفالی که 
از درون شماری از گورهای قره داغ جنوبی و متأسفانه در نتیجۀ 
حفریات قاچاق به دست آمده است، در طیف سبوهای سادۀ 
دست ساز نسبتاً خشن با طیف رنگ قرمز آجری و خاکستری 
روشن مایل به قرمز قرار می گیرند که فرم اصلی آن ها سبوهای 
و  ساده  کاماًل  کاسه های  یا  و  S شکل  مقطع  با  یقه دار  سادۀ 
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سفال ها به دلیل تحوالت فنی در کوره ها و کنترل حرارت به 
رنگ قرمز یکدست گرایش می یابد که خود مقدمۀ پیدایش 
 III آهن  دورۀ  مرغوب  چرخ ساز  رنگ  نخودی  سفالی  ظروف 
در حدود 800 پ.م. است )نک. طالیی، 1374 الف؛ 1387(. 
از مجموعۀ پیرامون دریاچۀ ارومیه فقط سبوهای سادۀ یقه دار 
با مقطع S شکل و یا کاسه های کاماًل سادۀ نخودی رنگ دورۀ 
الف،137،  )طالیی،1374   IIIB حسنلو  از  مکشوف   III آهن 
شکل 43-9( و زندان سلیمان )طالیی،1374 الف،137، شکل 
45-1 تا 5( و عقرب تپه )ماسکارال، 1388 الف، شکل 9، 15-
1، 16-5( کمابیش با انواع قره داغ جنوبی قابل مقایسه است. 
نمونه های مشابهی نیز از گورهای دورۀ آهن I-II دینخواه تپه 
قابل اشاره اند )ماسکارال، 1388 ب، لوحۀ 6، شکل 974، لوحۀ 
12، شکل 952( اما گونه های مشابه سبوهای سادۀ یقه دار با 
از  قره داغ جنوبی  کاماًل سادۀ  کاسه های  یا  و  S شکل  مقطع 
گورهای دورۀ آهن I نخجوان که هم افق دورۀ آهن II دریاچۀ 
 Bəxşəliyev,( قلعه  اوغالن  و  قلعه  قازانچی  از  است،  ارومیه 
 Bəxşəliyev &( حقی لیق  و   )2004, 172-3, Fig. 46-7
 Seyidov, 2003, 215,( و بیگ احمد )Marro, 2009, 106-8
 Fig.67; Bəxşəliyev, 2004, 178, Fig.52; Bəxşəliyev
 Seyidov, 2003, 202,( کوالنی  و   )& Marro, 2009, 114
 Fig.62; Bəxşəliyev, 2004; Bəxşəliyev & Marro, 2009,
10-109( و ساری دره )Bəxşəliyev & Marro, 2009, 102( و 
 Bəxşəliyev & Marro,( و قوم لوق )ibid., 115( دئیمی یئرلر
117 ,2009( شناسایی و گزارش شده است. بنابراین در یک 
جمع بندی کلی، به نظر می رسد سفال های قره داغ جنوبی در 
افق دورۀ آهن I-II قرار می گیرند که البته این جمع بندی با 

شیوۀ تدفین و نوع گورها نیز تطابق و هم خوانی دارد.
وانگهی، ویژگی های تدفین و گورهای دورۀ پیش از اورارتویی 
قره داغ جنوبی نسبت به پیرامون دریاچۀ ارومیه متفاوت است؛ 
و گورهای این ناحیه بیشتر با انواع قفقازی مشابهت دارند؛ برای 
مثال، گورهای گونۀ کالن سنگی و کورگان قفقازی از پیرامون 
تا  کلی،  طور  به  و  است؛  نشده  گزارش  هنوز  ارومیه  دریاچۀ 
کنون، بر مبنای کاوشگاه های پیرامون دریاچۀ ارومیه، گونه های 
درگاه سه خرسنگی و کورگان قفقازی در ردیف شاخص های 
سنت های تدفین دوران آهن شمال غرب فالت ایران نبوده اند 
)ن.ک. طالیی،1387، فصل 3( و هرچند از دیدگاه گیرشمن 
دولمن های  با  باید  کاشان   VIB سیلک  خرپشته ای  گورهای 
نظر  در  باید  اما  )طالیی،123،1387(  شود  مقایسه  اروپایی 
داشت که گیرشمن در دهۀ 1930 م. از پیوندهای فرهنگی 
با  ایران  فالت  شمال غربی  و  شمال  آهن  دوران  اجتماعی   –
قفقاز هیچ آگاهی نداشت و دامنۀ این بی اطالعی حتی تا دهۀ 
1960 م. و کاوش های مارلیک استان گیالن هم ادامه یافت؛ 

شادروان  تفسیرهای  در  بین النهرین  سرزمین  که  گونه ای  به 
»عزت ا... نگهبان« از یافته های دوران آهن تپۀ مارلیک نمود و 

بازتاب بیشتری دارد )ن.ک. طالیی، 1374 الف(.
چنین می نماید گونه های قفقازی کورگان و کالن سنگی افق 
آهن I-II در فراسوی جنوبی قره داغ هنوز شناسایی و کاوش 
گورستان های  کاوش  گزارش های  زیرا  است؛  نشده  گزارش  و 
دوران آهن جنوب غربی دریاچۀ ارومیه، ورکبود لرستان، کلورز 
و  گونۀ سنگ چین  گورهای  تنها  شمال،  چاله کوتی  و  گیالن 
صندوقی دورۀ آهن II و III را معرفی می کنند )طالیی،1387، 
ساده  چاله ای  تدفین  چند  تبریز  کبود  مسجد  از   .)3 فصل 
خشت  گونه های  نیز  تپه  دینخواه  از  و  )طالیی،131،1387( 
پوشیده و چاله ای ساده )طالیی، 1387، 130؛ ماسکارال، 1388 
ب( قابل اشاره اند و ناگفته نماند نمونه هایی که تحت عنوان 
تومولوس های دورۀ آهن III در سه گردان استان آذربایجان غربی 
کورگان های  اصل  در  د(  ج،  )ماسکارال، 1388  شدند  کاوش 
تاریخی  تمدن های  به  اصالتاً  تومولوس  زیرا سنت  سکایی اند؛ 
فریگیه، لیدیه و پیش از کالسیک اژه تعلق دارد که می توان 
Akur-(  به نمونه های معروف گوردیون و آترئوس اشاره کرد

gal, 2011, 282; Kleiner, 2011, 93-4( و این در حالی است 
که خاستگاه سنت کورگان سکایی در اصل استپ های اوراسیا 
هم چنین   .)Burney & Lang, 1971, 79-80( است  بوده 
هم ردیف  را  آن ها  قره داغ،  قفقازی  کورگان های  گونه شناسی 
گورهای مکشوف از ناحیۀ خداآفرین و دوران آهن نخجوان قرار 
می دهد؛ که در آن جا به فرهنگ کوالنی یا خواجه علی- گده 
بیگ و ساری دره معروف شده است )آجورلو و عسکرپور، 1391؛ 
 Bəxşəliyev, 2007, Bəxşəliyev&Marro, 2009; Iravani,

.)2011, 2013, 2014, 2015, 2018; Iravani et al., 2018
وانگهی، انواع مشابه گورهای صندوقی هم افق دورۀ آهن پیشا 
اورارتویی قره داغ جنوبی از نواحی گوناگون نخجوان کاوش و 
 Seyidov, 2003, 209; Bəxşəliyev( گزارش شده اند: حقی لیق
 Seyidov, 2003, 202;( کوالنی   )& Marro, 2009, 106
 )Bəxşəliyev, 2004; Bakhshaliyev & Marro, 2009, 115
دیم یئرلر )Bakhshaliyev & Marro, 2009, 115( ساری دره 
Bakhshal-( قوم لوق )Bakhshaliyev & Marro, 2009, 102(

 Seyidov, 2003,( و بیگ احمد )iyev & Marro, 2009, 117
 215; Bəxşəliyev, 2004, 178; Bakhshaliyev & Marro,
114 ,2009(. افزون بر این ها، برای انواع درگاه سه خرسنگی هم 
از ساری دره )Seyidov, 2003, 207-8( و کوالنی  نمونه هایی 
Seyidov, 2003, 202; Bəxşəliyev, 2004; Bakhshali�(
 Bakhshaliyev &( حقی لیق  و   )yev, Marro, 2009, 115

Marro, 2009, 106-8( قابل اشاره است.
بنابراین و در یک جمع بندی کلی، سنت تدفین و گونه شناسی 
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جدول 2. اطالعات ویژگی های فیزیکی سفالینه های دورۀ آهن I-II یافته از محوطه های اوچ هاچا. مأخذ: نگارندگان.

رنگ بدن ها مغز پوشش  قطر
قطعه
mm

صیقل تزئین پخت آمیزه  کیفیت
ساخت

فن
ساخت

شکل قطعه
ت

کانتکس
گونه  شمارۀ

طرح

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 12 - کنده کافی  شن
 ریز

خشن دستساز لبه بدنه کف گور خاکستری Ah 78

No. 1

 متخلخل دود نخودی دود زده
زده

گلی - دارد کافی ماسه متوسط چرخساز لبه دسته گور نخودی Ah 78

No. 3

دود زده  متخلخل دود
زده

گلی - - کنده اندک ماسه متوسط چرخساز بدنه گور نخودی Ah 78

No. 4

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 9 - - اندک  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 98

No. 1

خاکستری سیاه  متخلخل دود
زده

گلی 7 - - کافی  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه گور خاکستری Ah 98

No. 2

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 7 - کنده اندک  شن
 ریز

متوسط چرخساز لبه گور خاکستری Ah 98

No. 5

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 10 - - اندک  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 98

No. 6

خاکستری سیاه  متخلخل دود
زده

گلی 7 - کنده کافی  شن
 ریز

متوسط چرخساز بدنه گور خاکستری Ah 98

No. 8

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - - کافی  شن 
ریز

متوسط دستساز لبه دسته سطحی نخودی Ah 171

No. 9

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 5 - - کافی ماسه ظریف چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171

No. 3

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 5 - - کافی ماسه ظریف چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171

No. 15

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 8 - - کافی ماسه متوسط چرخساز بدنه سطحی نخودی Ah 171

No. 6

نخودی تیره  متخلخل دود
زده

گلی 6 - - اندک ماسه متوسط چرخساز بدنه سطحی نخودی Ah 171

No. 12

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 6 - - اندک  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171

No. 1

خاکستری تیره  متخلخل دود
زده

گلی 11 - کنده کافی  شن 
ریز

خشن چرخساز لبه سطحی خاکستری Ah 171

No. 4

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 11 - - کافی  شن 
ریز

خشن دستساز لبه سطحی نخودی Ah 171

No. 11

نخودی تیره  متخلخل دود
زده

گلی 13 - - کافی ماسه خشن دستساز بدنه سطحی نخودی Ah 171

No. 16

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 8 - - کافی  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171

No. 18

خاکستری تیره  متخلخل دود
زده

گلی 8 - - اندک  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی خاکستری Ah 171

No. 5
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رنگ بدن ها مغز پوشش  قطر
قطعه
mm

صیقل تزئین پخت آمیزه  کیفیت
ساخت

فن
ساخت

شکل قطعه کانتکست گونه  شمارۀ
طرح

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 13 دارد - کافی  شن 
ریز

خشن چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171
No. 7

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 7 - - کافی  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی خاکستری Ah 171
No. 8

نخودی تیره  متخلخل دود
زده

گلی 17 - - اندک  شن 
ریز

خشن چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 171
No. 10

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 6 - افزوده کافی  شن 
ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی خاکستری Ah 171
No. 13

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - - کافی  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه دسته سطحی نخودی Ah 171
No. 2

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 8 - - کافی ماسه متوسط چرخساز بدنه سطحی نخودی Ah 171
No. 14

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 6 - - اندک ماسه متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 181
No. 1

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 5 - - کافی ماسه ظریف دستساز لبه دسته گور خاکستری Ah 181
No. 2

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 7 - - اندک ماسه متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 181
No. 4

خاکستری روشن  متخلخل دود
زده

گلی 7 - - اندک  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 126
No. 2

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - کنده کافی  شن
 ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی خاکستری Ah 126
No. 3

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 9 - - اندک  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 106
No. 1

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 7 - - اندک  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 106
No. 2

خاکستری نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - - کافی  شن
ریز

متوسط دستساز لبه سطحی خاکستری Ah 106
No. 5

خاکستری  متخلخل دود
زده

گلی 6 - - کافی ماسه متوسط دستساز لبه گور خاکستری Ah 93
No. 1

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 37 دارد سوراخ کافی  شن
 ریز

خشن دستساز دسته سطحی نخودی Ah 93
No. 2

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 7 دارد - کافی  شن و
ماسه

خشن چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 93
No. 3

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - - کافی  شن
 ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 93
No. 6

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 10 - کنده اندک  شن
 ریز

متوسط چرخساز لبه گور نخودی Ah 96
No. 1

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 8 - - کافی  شن
 ریز

متوسط دستساز لبه دسته گور نخودی Ah 96
No. 2

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 8 - کنده کافی  شن
 ریز

متوسط چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 105
No. 7

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 6 - - کافی ماسه متوسط چرخساز لبه سطحی نخودی Ah 152
No. 1

طیف زرد نخودی  متخلخل دود
زده

گلی 11 دارد - کافی  شن
 ریز

خشن دستساز لبه سطحی نخودی Ah 152
No. 2

ادامۀ جدول 2.
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تصویر 3. گزیدۀ طرح سفالینه های دورۀ آهن I-II یافته از محوطه های دوران آهن اوچ هاچای قره داغ جنوبی. مأخذ: نگارندگان.

گورهای قره داغ جنوبی از ناحیۀ دریاچۀ ارومیه متفاوت است؛ و 
در اصل، گورهای قره داغ جنوبی باید در گروه قفقازی کورگان 
و کالن سنگی طبقه بندی شوند که به راستی معرف فرهنگ های 
کوچ روی قفقازی نیمۀ پایانی هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول پیش 
از میالد هستند؛ گونه های کالن سنگی و دولمنی این گورها 
در قفقاز جنوبی و شرق آناتولی پیرامون 1200 تا 900 پ.م. 
گاه شناسی نسبی شده اند )Yükmen, 2003(. در اوغالن قلعۀ 
به روش رادیوکربن 14 قدمت  نخجوان هم، سال یابی مطلق 
 Bəxşəliyev et al.,( حدود 1200 پ.م. را تعیین کرده است
2010( که با رقم 1200 تا 900 پ.م. برای کورگان ها و گورهای 
دارد  نسبی هم خوانی  گاهشناسی  با روش  نخجوان  صندوقی 
)Bəxşəliyev, 2007; Bakhshaliyev & Marro, 2009( که 

البته هر دو رقم هم افق دورۀ آهن پیشا اورارتویی شمال غربی 
فالت ایران است.

در این جا شایان یادآوری است که »چارلز برنی« در بررسی های 
مشکین شهر موفق به معرفی گورهای کالن سنگی و هم چنین 
آثار حجمی و تندیس های فرهنگ موسوم به بال بال یا مکتب 
 Anthropomorphic( اوشاق الری یا همان استل های انسان نما
stelae( شده است که قدمت آن ها را سده های پایانی هزارۀ دوم 
پ.م. می دانند )Burney, 1979( که صرف نظر از گاه شناسی 
این  مهاجربودن  بر  بازهم،  برنی،  چارلز  پیشنهادی  نسبی 
فرهنگ ها از سوی قفقاز در نیمۀ دوم هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ 
اول پ.م. تأکید می شود )Yükmen, 2003; Sevin, 2005( و 
بنابراین، معقول می نماید که بر پایۀ روش گاهشناسی نسبی، 
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گورهای قره داغ جنوبی در افق دورۀ آهن I-II یعنی پیش از 
اورارتویی دسته بندی شوند.

جنوبی  قره داغ  پرچین دار  سکونت گاه های  نسبی  گاه شناسی 
نیز صرف نظر از مباحث سفال گری و گورهای کالن سنگی که 
بدان ها اشاره شد، بر مبنای گونه شناسی نواحی همجوار مانند 
گردنۀ شبلی )Kleiss & Kroll, 1992( و غرب دریاچۀ ارومیه 
در   )Belli & Sevin, 1999( نخجوان  و   )1384 )بیشیونه، 
محدودۀ دورۀ پیش از اورارتویی آذربایجان قرار می گیرند؛ البته 
باید دقت شود که از نظر روش شناسی پژوهشی، نباید داده های 
گورستان ها و سکونت گاه ها را هم کاسه و یک کاسه کرد )ن.ک. 
بر  تأکید  با  بنابراین،  و   )1387 1376؛  الف؛   1374 طالیی، 
این سکونت گاه ها،  از درون و محدودۀ  یافته  داده های سفالی 
به نظر می رسد پیشنهاد دورۀ آهن I-II برای نمونه های معرفی 
شده در اوچ هاچا معقول باشد؛ زیرا از این سکونت گاه ها تا کنون 
دورۀ  نخودی چرخ ساز  یا حتی  اورارتویی  گونه سفالینۀ  هیچ 
است؛ هم چنین، بسی  نشده  و گزارش  پایانی شناسایی  آهن 
شایان توجه است که این سکونت گاه های پرچین دار بر سر راه 
گردنه های مسلط بر معابر کوهستانی و نیز مشرف بر دره ها و یا 
نواحی پست اطراف و یا منابع آبی پایین دست ساخته شده و 

احتماالً کاربری نوعی قلعۀ سادۀ عشایری را داشته اند.

نتیجه گیری
اورارتویی  پیشا  آهن  دورۀ  از  پیش  باستانی  سکونت گاه های 
در بلندی های تراز 1650 تا 2500 متر ناحیۀ جنوبی قره داغ 
شناسایی نشده است؛ و البته باید توجه کرد که زمین سیمای 
در  جنوبی  قره داغ  استپی  و  خشک  نیمه  کوهستان  ناهموار 
پراکندگی آثار دوران آهن تأثیر بسیار داشته است؛ به طوری 
که پراکنش جغرافیایی دورۀ آهن I-II قره داغ جنوبی صرفاً از 
متغیرهای زمین سیمای طبیعی منطقه تبعیت می کند؛ برای 
مثال، گورهای منفرد در کنار مسیرها و معابر تردد کوهستانی، 
مشاهده  پستی  نسبتاً  نواحی  در  متمرکز  گورستان های  اما 
می شوند که امکان سکونت گروهی در آن جا به دلیل پستی 
سطح زمین و دسترسی به منابع آب ممکن بوده است؛ بنابراین، 
به نظر می رسد گورهای منفرد در کنار معابر تردد کوهستانی، 
ایل فوت  افرادی باشند که در هنگام تردد و کوچ  متعلق به 

کرده اند.
هم چنین، سکونت گاه های پرچین دار نیز در نزدیکی منابع آب 
معابر طبیعی  و  پیرامونی  اراضی  بر  مسلط  دید  در شرایط  و 
کوهستانی ساخته شده اند؛ بنابراین، فرضیۀ تبعیت سکونت گاه 
از متغیرهای فرهنگی در قره داغ جنوبی قابل تأیید نیست؛ و در 

مقابل، دخالت عامل جغرافیایی اثبات پذیر است.
استپی  و  ناهموار  کوهستانی  جغرافیای  می رسد  نظر  به 

گسترش  و  پیدایش  از  مانع  جنوبی،  قره داغ  سنگالخی  و 
و  است؛  شده  تپه ها،  مانند  الیه،  چند  باستانی  محوطه های 
گورها  با  مرتبط  پرچین دار  سکونت گاه های  و  گورها  فراوانی 
کوچ روی  باستانی  فرهنگ  یک  وجود  فرضیۀ  می شود  سبب 
مبتنی بر اتراق گاه های موقت و فصلی و نظام ییالق- قشالق در 
قره داغ جنوبی بسیار معقول و مطلوب بنماید؛ اما به هر حال، 
اثبات و یا انکار همین فرضیه بر الگوها و مدل های انسان شناسی 
فرهنگی و اجتماعی مبتنی است که باید در چهارچوب مکتب 
باستان شناسی انسان شناختی تحلیل و تفسیر شود؛ البته مقدمۀ 
آن هم در مرحلۀ اول، عرضۀ تحلیل های ژئوماتیک زمین سیما و 
سپس کاوش های آتی خواهد بود؛ و سرانجام هم داده های آن ها 

باید با قفقاز جنوبی مقایسه و تحلیل شود.
مراتع  در  عشایری  دام داری  و  چراگردی  بر  افزون  وانگهی، 
دو  یعنی  آهن،  و  مس  کانی های  استخراج  قره داغ،  و  قره باغ 
فلز پرمصرف دوران آهن آسیای غربی، از کانسارهای قره داغ، 
نیازمند  که  است  نویسندگان  باستان شناختی  نظریۀ  دیگر 
کاوش های باستان شناختی و تحلیل های فلز- باستان شناختی، 
باستان- مردم شناختی و ژئوماتیکی است و البته در این نوشتار 
گسترش  زیرا  نشد؛  فراهم  آن  به  پرداختن  مجال  و  فرصت 
قلمروی پادشاهی اورارتویی به سوی قره داغ بدون انگیزه های 
اقتصادی نمی تواند به درستی تحلیل، تفسیر و فهمیده شود؛ و 
بدیهی می نماید در هدف گذاری این لشکرکشی ها و گسترش 
دام  به  نسبت  بیشتری  ارزش  آهن  و  مس  کانی های  قلمرو، 
موجود،  داده های  اساس  بر  رفته،  هم  روی  دارند.  احشام  و 
مکان های باستانی دورۀ پیشا اورارتویی قره داغ جنوبی از گونۀ 
و  دام داری  زندگی  با  متناسب  و  پرچین دار  سکونت گاه های 
این که، سیمای سال های  کوچ روی عمودی است؛ و سرانجام 
فرهنگ های  را  جنوبی  قره داغ  پ.م.   800 تا   1200 حدود 
از  آن ها  مبدأ کوچ  و  منشأ  که  تشکیل می دهند  کوچ نشینی 
بوده است؛  قفقاز جنوبی و کوهستان جنگلی قره باغ قفقازیه 
بدین معنا که با گذر از مسیر تنگۀ خداآفرین، نوعی نظام کوچ 
و  ارس باران  جنگل های  و  خداآفرین  درۀ  مراتع  بین  عمودی 
بلندی های استپی قره داغ جنوبی و حتی به سوی دشت اهر و 
کوهستان سهند شمالی برقرار کرده اند؛ اما به هر حال، بنا به 
تشابه آثار موجود با ارتفاعات مشکین شهر در منتهی الیه شرقی 
قره داغ و به طرف دامنه های سبالن و نیز درۀ ارس، پیشنهاد 
می شود چشم انداز فرهنگی دورۀ آهن پیشا اورارتویی قره داغ 
جنوبی در یک چشم انداز کلی تر و فرامنطقه ای قره باغ قفقازیه 

- قره داغ آذربایجان بررسی و تحلیل و تفسیر شود.

پی نوشت ها
1. واژۀ اُوروآتری که امروزه در زبان های اروپایی اورارتو تلفظ می شود و با همین 
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تلفظ به زبان فارسی راه یافته است، در متن عبری تورات و به پیروی از آن در 
زبان ارمنی، آرارات تلفظ می شود و کوه آرارات بدین سبب آرارات نامیده شده که 
در سرزمین باستانی اُوروآتری )اورارتو( قرار داشته است.ارمنیان در زبان ارمنی 

به آرارات، کوه ماسیس و به قوم ارمنی و ارمنستان، های و هایاستانی می گویند.
Settlement pattern .2

3. برای واژۀ فلسفۀ تحلیلی Concept که در باستان شناسی هم رواج دارد، در زبان 
فارسی هنوز برابرنهاد درست و کاملی پیشنهاد نشده است.

4. برای نمونه، پژوهش های »رابرت مک کورمیک آدامز« و »هانس نیسن« برای 
استخراج الگوی استقراری و فهم سلسله مراتب استقراری در بین النهرین شایان 

.)Matthews, 2007( یادآوری است
5. دربارۀ قره باغ قفقازیه  نک. کیهان، 1311 الف، 65-66.

6. حتی در عهد قاجار یک شرکت فوالد اسکاتلندی در کانسارهای مس و آهن 
قره داغ سرمایه گذاری کرده بود )کیهان، 1311 ب، 257(.

7. نویسندگانی چون حمدا... مستوفی قزوینی در عهد ایلخانی و اولیای چلبی در 
عهد صفوی به گویشی از پهلوی در آذربایجان اشاره داشته اند.
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