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  :چکیده

شـهرها،   عصر مفرغ قدیم در خاورمیانه، مقارن با رویدادهاي بزرگی مانند تشکیل اولین دولت       

آثار فرهنگـی در ابتـداي ایـن دوره، در بسـیاري از     . ت استآغاز شهرنشینی و گسترش خط و کتاب

هـاي   مناطق خاورمیانه شامل قسمت غربی ایران، قفقاز، آناتولی، لوانت و شمال میانرودان همانندي

با وجود سابقۀ طـوالنی  . اند دهند و به اسامی مختلفی نامگذاري شده آوري از خود نشان می شگفت

ارزش یکسـانی برخـوردار    از هاي موجـود در تحلیـل تحـوالت آن    هاي این دوره، داده در پژوهش

هاي میان  ها، روش حجم و نوع متفاوت کارهاي میدانی و داده توان بهمیهاي آن  نیست که از علّت

در طی سه . اشاره کردالمللی  هاي ذهنی ناشی از تحوالت بین ها و زمینه اي متفاوت، پیشداوري رشته

غربـی و منـاطق مرکـزي ایـران      شـناختی در شـمال   هاي متعدد باستان ررسیها و ب دهۀ اخیر، کاوش

صورت گرفته که دامنۀ نفوذ این فرهنگ را به طـرف مشـرق، گسـترش چشـمگیري داده و منطقـۀ      

عالوه بر ایـن،  .ارومیه را به همراه حوضۀ ارس و رودخانۀ کورا در قلب این فرهنگ قرار داده است

ر این ارتباط بـه انجـام رسـیده اسـت کـه برخـی از آنهـا در قالـب         اي چندي د رشته مطالعات میان

مقاله حاضـر،  . هاي دکتري ارائه گردیده و اطالعات فراوانی را در اختیار ما قرار داده است نامه پایان

کوششی است در تحلیل نتایج حاصل از این تحقیقات و بررسی تحوالت  این دوره که با توجه بـه  

  .تباطات آن با مناطق همجوار صورت گرفته استزمینۀ جغرافیایی و ار

  

  .غرب ایران، زاگرس مرکزي، ایران مرکزي مفرغ قدیم، شمال :هاي کلیدي واژه
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مهمقد:  

غرب ایـران بـا رویـدادها و تحـوالت بزرگـی در خاورمیانـه ماننـد آغـاز          آغاز عصر مفرغ در منطقۀ شمال

کـنش   مطالعـۀ تحـوالت و بـرهم   . اسـت همزمـان  اي  طقـه گیرشـدن ارتباطـات من  انخستین دولت شـهرها و فر 

شناسـی ایـن دوران    اهمیـت فراوانـی در باسـتان    ،هاي این عصر به سبب مجاورت منطقه با میـانرودان  فرهنگ

حاجی فیروز  ۀهاي محوط غرب را با فرهنگ هاي پیش از عصر مفرغ شمال ی فرهنگطور کلّ هب. خاورمیانه دارد

 ،یانـگ  دایسـون و (پیزدلـی   و)1951، 1950برتـون بـراون،   (، گوي تپـه  )1975ین، همل(، دالما )1983ویت، (

هـاي نـوع    کـاه و طـرح   ةسفال فرهنگ پیزدلی از نوع سفال نخودي با آمیـز . کنند مقایسه و بررسی می)  1960

وش هاي منقـ  روي الیۀ سفال. گذاري شده است پیش از میالد تاریخ 4500تا  3900عبیدي در میانرودان مابین 

این فرهنگ الیۀ سفالهاي خاکستري سیاه است که در مطالعات باستان شناسی در ارتبـاط بـا آنـاتولی و قفقـاز     

دورة . گـردد  گـذاري مـی   گیرد و در این پژوهش به نام فرهنگ مفرغ قـدیم نـام   مورد مطالعه و بررسی قرار می

غرافیایی گسترده در کوههـاي زاگـرس   ت پراکندگی جه و همچنین فرهنگ دالما به علّپیزدلی جدید درگوي تپ

سـفال شـاخص عبیـد و حلـف در      شدن آن بـا  ت یافتشمال و مرکزي و مناطق ماهیدشت و کنگاور و به علّ

یابد که این ارتباط تحت عنـوان دامـداري و    منطقۀ جبل حمرین در شرق عراق با دورة عبید و حلف پیوند می

فرهنـگ سـفال   ) 1973سـولکی،  ) (1381هول،( .رار گرفته استکوچ نشینی اقوام استفاده کننده، مورد توجه ق

) 1376طالیـی،  (خاکستري سیاه که از نظر پیوستگی فرهنگی یا پویایی فرهنگی مورد بحث قرار گرفته اسـت  

یعنی شناخت تحـوالت ناشـی از روابـط بـرون     ، از دیدگاهی دیگر در تحوالت خاورمیانه و مباحث نظري آن

ظهور این نوع سفال و گسترش مردمان داراي سـفال خاکسـتري بـه    . اکم اهمیت داردهاي ح اي فرهنگ منطقه

با کاهش و قطع تأثیر فرهنگ اوروکـی بـا   ) 1969 یانگ،(IVسمت زاگرس میانی و جایگزینی آن در گودین 

 ،پویـایی فرهنگـی  ) 1982آلـدن،  (اسـت  همزمـان  داخل فالت ایران و رشد شکوفایی فرهنـگ پرتـو ایالمـی    

نی هاي اجتماعی و خصوصیات فرهنگی و تمد است که درتعبیر و تفسیر تغییرات فرهنگی و پدیده اصطالحی

پویایی فرهنگی یعنی جایگزینی سفال خاکستري سیاه  ۀنظری) 262ـ263: 1376طالیی (شود  جدید استفاده می

در تفسـیر تغییـرات   هـاي انتشـارگرایانه    رهیافت ۀادام ،فرهنگی جدید ۀیک قوم یا یک مشخص به عنوان ظهور

هـاي فرهنگـی از نقـاط     است مشخصه معتقد وآید  شناسی به شمار می فرهنگی از ارکان اصل مطالعات باستان

مشخصـه و مـدرك اصـلی     ،بـه هـر حـال   ). 273 :1379 ،کـن دارك (یابند  مرکزي به نقاط پیرامونی انتقال می

. خاکسـتري سـیاه بـا نقـوش کنـده اسـت      ظهـور سـفال    ،غرب ایـران  شناسی آغاز عصر مفرغ در شمال باستان

بـا نـوعی خمیـر سـفید پـر       آنهـا عمومـاً   ةاند و تزئین کند ساز و صیقل خورده دست هاي این دوره تماماً سفال

معماري عصر مفرغ قدیم با ظهور نوعی پـالن  . شوند هندسی و حیوانی دیده می صورت بهاین نقوش . اند شده
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مـاري  عاین نوع معماري بـه م  ،تپهدریانیق  ها در دورة مفرغ میانی وبعد. شود ر از معماري پیشین مجزا میمدو

اري شده مربوط به این فرهنـگ  حفّ ۀمهمترین محوط) 82ـ87: 385طالیی، (چهارگوش تغییر شکل داده است 

ارومیه نام دارد و بـه سـبب اهمیـت کلیـدي ایـن محوطـه بـراي مقایسـه و          ۀه در ساحل شرقی دریاچتپ یانیق

غرب ایران و روابط آنهـا بـا یکـدیگر مـورد اسـتفاده قـرار        هاي عصر مفرغ شمال ل فرهنگسیر تحوشناسایی 

ها ارتباط مستقیم با دیدگاههاي مختلف و ارتباط با منشأ و مراحل  که نامگذاري این فرهنگ ییاز آنجا. گیرد می

جه بـه تحـوالت منـاطق مجـاور     توان بدون تو ل این فرهنگ را نمیاي دارد و سیر تحو تکوین و روابط منطقه

  .یک بازنگري اساسی در این دیدگاهها صورت گیرد مورد بررسی قرار داد، ضروري است تا

  

   :فرهنگ یانیق

 Xي وی گاهنگاري آذربایجان از حسـنل بندي کلّ ی در تقسیمگذاري فرهنگ محلّ دایسون براي نام اولین بار

خصوص فرهنگ عبید و براي توجیـه گاهنگـاري    هنرودان بو براساس ارتباط گاهنگاري میا VIIIي وتا حسنل

ه توسط چـارلز برنـی در سـالهاي    تپ قییان) 1969دایسون، (از اصطالح سفال یانیق استفاده کرده ، پروژة حسنلو

. مورد کاوش باستان شناختی قـرار گرفـت   1962، 1961، 1960میالدي کشف و در طی سالهاي  1958ـ1959

بـه شـمار    باسـتانی بـزرگ  هـاي   یکـی از محوطـه   ،لیههکتار مساحت او 8 متر و حدودا5/16ًه با ارتفاع تپ یانبق

هـاي   دوره ،در طـی حفـاري  . و از میـان رفتـه اسـت   شـده  اي از آن تخریـب   ت عمـده سـم رود که امروز ق می

هـاي مـس سـنگی در قسـمت      دوره. از آن کشـف گردیـد  نیز تري یعنی نوسنگی جدید و مس سنگی  قدیمی

هـاي   شناختی مانند بسیاري از محوطه هاي باستان الیه ،د ولی از نظر پراکنشششرقی شناسایی  نوبجنوبی و ج

هاي  ل و سوم در گمانهعصر مفرغ قدیم این تپه مربوط به فصول او. اي قرار دارد این فرهنگ در وضعیت ویژه

D,F,G,A,H در  ،یانی نـام بـرده شـده   دوم عصر مفرغ که از آن به عنوان مفرغ م ۀمرحل. شناسایی شده است

هـاي   خانـه  صـورت  بـه ها با استفاده از نقشه و  ویژگی عصر مفرغ میانی خانه. طی فصل دوم کشف شده است

 نظـر  بـه با توجه به ضخامت دیوارها . اند و حیاط دارند گوشه و با خشت خام شاخته شده چهارگوش و راست

. شـده اسـت   ان دسترسـی بـه طبقـۀ فوقـانی فـراهم مـی      امکـ  ،اند و از طریق پلکان ها دو طبقه رسد که خانه می

هـاي آغـازین عصـر مفـرغ و بـراي       طالیی از اصطالح فرهنـگ یـانیق بـراي فرهنـگ     ) 64، 61 :1960برنی،(

هاي مفرغ ایران استفاده و کـاربرد آن را در ادبیـات باسـتان     جلوگیري از پیشداوري در خصوص منشأ فرهنگ

  )6 :1374؛ همو، 1385یی، طال. (شناسی ایران معمول کرده است

  

   :فرهنگ ماوراء قفقاز

اصطالح ماوراء قفقاز توسط باستان شناسان اتحاد جماهیر شوروي پیش از فروپاشی آن به عنوان  فرهنـگ  
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بـرده   کـار  بهنگاهی از سمت شمال به جنوب و در دوران جنگ سرد  قفقاز جنوبی با دیدگاهی انتشارگرایانه و

کاوتـارادزره،  ( .مطرح کـرده اسـت   »آهنین ةپرد« ت تداعیزنگري این اصطالح را به علّکاوتارادزه لزوم با. شد

اري قـرار داده اسـت از اصـطالح مـاوراء     ه را مورد حفّتپ شناس انگلیسی که  یانیق باستان ،چارلز برنی ).2004

ارة چهـارم و هـزارة   هاي منطقۀ قفقاز، شرق آناتولی و غرب ایران در اواخر هـز  بندي فرهنگ قفقاز براي تقسیم

بنـدي   تقسـیم  III ,II,Iمـاوراء قفقـاز    ةها را به سـه دور  او این فرهنگ. سوم پیش از میالد استفاده کرده است

حاصـلخیز رودخانـۀ ارس در اطـراف     ةهاي عصـر مفـرغ منطقـه را در    وي منشأ خاستگاه فرهنگ .کرده است

 برنـی و .( کنـد  لیـدي ایـن فرهنگهـا معرفـی مـی     ک ۀباستانی شـنگاویت را محوطـ   ۀو محوط ،ایروان ارمنستان

هاي اندك این محوطه و عدم تحلیل تسلل و تداوم استقرارهاي مفرغ ایـن   طالیی مجموعه سفال) 1971النگ،

افـق بـا مـاوراء قفقـاز      ق همیفرهنگ یان ،از نظر برنی) 87 :1385طالیی، ( داند محوطه را از نقاط ضعف آن می

III ,II  ز قدیم است و ماوراء قفقاI  را با گوي تپهK1 ـ  قیوارد به یان برنی مردمان تازه. اند معاصر دانسته ه را تپ

انـد و منشـأ آن را در    داند که با مردمان هـوري خویشـاوندي داشـته    اي از مردمان شمال منطقۀ قفقاز می شاخه

أ ایـن فرهنـگ در   برنی به جستجوي منش .کند اوکراین غربی و جنوب روسیه و شمال دریاي سیاه جستجو می

کاوتـارادزه  ). 1994برنـی،  (دانـد  آن را در ایران و آناتولی بیشتر مـی  و دوامکه قدمت  هرچند پردازد نمیایران 

غربی مـاوراء قفقـاز یـا     جنوبـ 2غرب ماوراء قفقاز  ـ 1 :همنطق 7فرهنگ ماوراء قفقاز را از نظر گاهنگاري به 

شـرق   ــ 5جنوب ماوراء قفقـاز یـا ارمنسـتان      ـ4رق گرجستان  مرکز ماوراء قفقاز و شـ 3شرقی ترکیه  شمال

و شـرق  کـرده  بندي  تقسیم، شمال شرقی قفقاز ـ7 وشمال غربی قفقاز  ـ6ماوراء قفقاز یا جمهوري آذربایجان 

  ) 2004کاوتارادرزه، ( .داند گرجستان را منطقۀ کلیدي در سیستم ماوراء قفقاز می

  

  :)ارسی ـفرهنگ کورا ( فرهنگ مفرغ قفقاز 

هـاي کـور در    شناختی در مناطق اطـراف رودخانـه   هاي باستان کوفتین براساس یافته، میالدي 1944درسال 

ارسی که یـک   ـبه نام فرهنگ کورا   وفرهنگ عصر مفرغ را شناسایی کرد  ،در جنوب قفقاز گرجستان و ارس

مشـخص گردیـد کـه ایـن      بعـدها ) 1944کـوفتین،  (مشهور گردیـد   ،فرهنگ کشاورزي خاص و پیشرفته بود

مشـرق آنـاتولی و از سـمت     ،شمال غرب ایـران  ،قسمت مشرق و مرکز قفقاز ،از جنوبیقفرهنگ در تمامی قف

  . جنوب شرقی تا سوریه و فلسطین گسترش یافته است

هاي  هاي پیش از خود و همچنین ویژگی ل مربوط به این فرهنگ از جمله منشأ و روابط آن با فرهنگئمسا

. انتقال به عصر مفرغ قدیم و گاهنگاري آن همچنان مورد بحـث پژوهشـگران اسـت    ةاي و دور طقهمحلی و من

دو مرحلۀ قابل تفکیـک در گسـترش ایـن فرهنـگ وجـود داشـته        ،شناختی در قفقاز براساس کاوشهاي باستان

  عصر انئولیتیک   ـالف  :است



شناسی مطالعات باستان ۀمجل/  ۶٨

، کوموکارتلی یا کارتلی پـایین  Eا طبقۀ کتی و خزانت گور عصر مفرغ قدیم که شامل آثار دیدوبه، کی ـ  ب

ارسـی رخ داده و منشـأ    ـفرهنـگ کـورا     ،اي اسـت کـه در آن   جافاریدزه منطقه نظر به وشود  در گرجستان می

  )1994ماخارادزه، . (گرفته است

عجیبی نشـان   هماننديِ ،وسیع یدر مرحلۀ آغازین این فرهنگ که انئولیتیک است این فرهنگ در سرزمین 

گـذاري   تفکیـک و پایـه   ،ارسـی  ـهاي واحدهاي فرهنگی کـورا    ویژگی ،بعدها در اواخر هزارة چهارم .دده می

هـاي   یکـی از مهمتـرین و بزرگتـرین مکـان     ،شناسان گرجـی  از نظر باستان .شود محلی فرهنگ مزبور آغاز می

مال غربـی منطقـۀ   ارسی در مرکز گرجستان و در منطقۀ شیداکارتلی کشف شده که به گروه شـ  ـفرهنگ کورا  

  .استارسی مربوط  ـمشترك فرهنگ کورا 

مـورد کـاوش قـرار گرفتـه و مشخصـات      ، خلبـی و خزانـت گـورا    کـواتس  ،هاي این فرهنگ مهمترین محوطه

ـارادزه،  (.کنـد  ارسی را مشخص مـی  ـنگاري آنها تمامی مراحل فرهنگ کورا   الیه در کواتسـخلبی در دو  ) 1994ماخ

ـا       ۀادام .استقراري حفاري گردیده است ۀشش الی ،عصر مفرغ قدیم B,Cطبقۀ  فرهنـگ مفـرغ قـدیم و انتقـال آن ب

ـات تـدفین بررسـی مـی      ها اصوالً فرهنگ گورخان بـین   ،شـود و آن را بـه عنـوان مرحلـۀ انتقـالی      براسـاس محتوی

ـانی قـرار مـی    ارسی و گورکان ـهاي کورا   فرهنگ ـارادزه،  (دهنـد   هاي تریالتی عصر مفرغ می تیریـدزه،  پو ؛1994ماخ

2005(  

کاسپی را به عنـوان دورة گسـترش روسـتاهاي     ۀدر منطقۀ شیدا کارتلی در ناحیواقع تسیخیاگوري  ۀمحوط

مربوطـه  از نظـر گاهنگـاري بـه هـزارة سـوم پـیش ازمـیالد         واند  ارسی مورد مطالعه قرار داده ـفرهنگ کورا  

. شود میبندي  دو مرحلۀ استقراري تقسیم و بهاست در حدود یک متر  ،هاي این فرهنگ ضخامت الیه. شود می

معماري در این محوطه حد    یعنـی معمـاري در ایـن محـل     ،ر و پـالن چهـارگوش اسـت   فاصـل پـالن مـدو، 

فاصل چهارگوش و دایـره خـتم    حد ۀچهارگوش است به نحوي که یک ضلع این معماري به یک منحنی بست

هاي به دست آمـده از ایـران بسـیار مناسـب      معماري ۀساز این جهت براي مقایو ) 1994اخارادزه، م(شود  می

غرب ایران بسیار بیشتر از منطقۀ قفقاز بـه جـز    هاي معماري عصر مفرغ قدیم شمال است چرا که ضخامت الیه

ارسی را بیشتر از سـایر پژوهشـگران    ـمسیرهاي گسترش فرهنگ کورا   ،شناسان گرجی باستان. نخجوان است

به حجم کارهـاي انجـام شـده    براي جلوگیري از هر گونه پیش داوري باید بنابراین  ،دان مورد بررسی قرار داده

  ). 2004کاوتارادزرزه،  ؛2007سادرادزه و همکاران، ؛ 2004ارژنیکیدزه، (توجه نمود 

منطقه را در دوران عصر مفرغ به سـه مرحلـه قـدیم، میـانی و جدیـد و       ،پژوهشگران جمهوري آذربایجان

یـک مرحلـه از نظـر گاهنگـاري بـا      ) 1997بخشعلیف، . (اند بندي کرده تقسیم II,Iول تپه براساس کاوشهاي ک

هـاي نخجـوان و حوضـۀ     آنها بـه یکسـان بـودن فرهنـگ    ) 2005پوتیریدزه، (شمال غرب ایران متفاوت است 

را کـه   اند گرچه منشأ مردمان منطقۀ نخجـوان  دریاچۀ ارومیه در هزارة چهارم و سوم پیش از میالد اذعان کرده

یعنی حـد فاصـل اورال تـا کوههـاي      ،اند قبایل ساکن در جنوب سیبري در منطقۀ دریاچۀ ارومیه سکنی گزیده
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هاي کشف شده در دورة انئولیتیـک و مفـرغ قـدیم را     تعداد محوطه) 119 :1997بخشعلیف، (اند  آلتایی دانسته

کـه تعـداد قابـل    )  72 :2007 ،اراننریمـانوف و همکـ  (انـد   محوطه گزارش کـرده  150،ه تپ پس از کشف کول

هاي زاگرس مرکزي در شمال غرب ایـران در آغـاز عصـر مفـرغ و      بیشتر از محوطهچندان است ولی  یتوجه

  .آیند اي آن به حساب نمی روابط بردن منطقه

ها و تحوالت جدیدي در مناطق شمال غـرب ایـران و زاگـرس     شاهد فعالیت ،سه دهۀ اخیر شناسیِ باستان

هاي پراکنده در این مناطق انجام گردیـده   شناختی و کاوش هاي باستان تعداد بسیار زیادي بررسی. استمرکزي 

ارائـه گردیـده    )تـا مقطـع دکتـرا   (هاي دانشـجویی   نامه مقاالت متعدد و پایانها و  گزارشکه نتایج آن در قالب 

 عصر مس و سنگگونی فرهنگهاي بحث در علل و دالیل دگر ،ل انجام شده در این زمینهمهمترین تحو. است

هـاي   اي و بررسـی  رشـته  استفاده از مطالعات میـان  .هاي عصر مفرغ قدیم در منطقه است جدید و بروز فرهنگ

هاي  روابط محوطه ۀو در قالب پهندشت فرهنگی یا زمین سیما بحث در زمین G.I.Sشناختی در محیط  باستان

هـاي مختلـف    هـاي مختلـف و اسـتفاده از روش    در دورهسـنگی   هاي عصر مس عصر مفرغ و تغییرات محوطه

توجـه داشـت کـه    بایـد  به این نکته نیز  .از دیگر تحوالت انجام شده در این زمینه است منشأیابی علمی مانند

 ،هـاي جغرافیـایی   توان بر مبناي تئوري ها نمی هاي عصر مفرغ قدیم منطقه را از نظر روابط میان محوطه فرهنگ

  .ان مرکزي والتر کریستالر و یا اگوست لش مورد بررسی و شناسایی قرار دادمانند تئوري مک

 ،مناطق مختلف شمال غرب ایران و زاگـرس مرکـزي   ،شناختی مطالعات باستانمیزان از طرف دیگر از نظر 

محوري و کلیـدي بسـیار    ۀحوضۀ آبریز سفیدرود به عنوان یک منطق ،به عنوان نمونه ؛ارز و یکسان نیستند هم

  .شناسی اندکی از آن در دسترس است متر مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات باستانک

مسیرهاي مربوط به ارتباطات فرهنگی این منطقه با ایران مرکزي که بـه کریـدور آذربایجـان     ،عالوه بر این

ن اطالعـات  و میـزا  ختیشـنا  با توجه به شواهد باستان .مشهور است همچنان ناشناخته و مبهم باقی مانده است

به سه دستۀ در ارتباط با مناطق غربی توان مناطق فرهنگی مربوط به عصر مفرغ قدیم ایران را  دست آمده می به

  منطقه زاگرس مرکزي ـ1:بندي کرد ی تقسیمکلّ

  شمال غرب ایرانـ 2

  .اي ایران مرکزي و مناطق حاشیهـ 3

   

   :زاگرس مرکزي

منجـر   ،دانشگاه مونترال کانادا به سرپرستی کایریانـگ  ةهیئت موزدار توسط  هاي دامنه لین سلسله بررسیاو

ـ  هـا گـودین   از میان این محوطه )2004یانگ، (هاي عصر مفرغ قدیم این منطقه شد  به شناسایی محوطه ه بـه  تپ

هاي گودین اري گردید و الیهت چندین فصل حفّمدIV   آن به عنوان مبناي گاهنگاري و شناسایی عصر مفرغ
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  )1969یانگ، (.دشگرس میانی معرفی قدیم زا

ق و نقطۀ توقف یترین نقطۀ پیش روي فرهنگ عصر مفرغ قدیم یا فرهنگ یان ه را به عنوان جنوبیتپ گودین

 15 ،ت در دشـت نهاونـد  مـد  که تنها در یـک بررسـی کوتـاه    در حالی) 1383فاضلی و اجورلو، (اند  آن دانسته

همچنـین   )58 :1385طالیی و همکاران، . (شناسایی قرار گرفته استاستقرار مربوط به عصر مفرغ قدیم مورد 

اند که مـابین   به دست آمده IVسفالهاي مشابه گوین  ،مائیل بک در نورآباد لرستان ۀبخش غربی تپ 1در گمانۀ 

نشـان دهنـدة نفـوذ فرهنـگ      ،اند و به روشـنی  گذاري شده پیش از میالد تاریخ 3000تا  3200اي پس از  دوره

  )1378سجادي و سامانی، (منطقه ماوراء قفقاز هستند مشابه فرهنگ  قدیم  مفرغ

هاي اوروکـی   بر روي الیه و نظایر آنبه دست آمده  IIIبا اینکه تنها یک قطعه از این نوع سفال در شوش 

 کاوشـهاي الیزابـت کـارتر در    18تا  13هاي  استووگاش در آکروپل و الیه ۀآکروپل و همچنین در گمان 14ـ16

توان حدس زد که نقطۀ برخورد این دو فرهنگ یعنـی   و وارداتی هستند با این حال می وجود داردشهر شوش 

اي نزدیـک   ها یا ماوراء قفقاز در منطقـه  قیبا عصر مفرغ قدیم زاگرس مرکزي یا فرهنگ یان IIIفرهنگ شوش 

  .آباد کنونی بوده باشد مبه شهر خرّ

هـاي انجـام شـده در نـواحی مختلـف       نیست ولی سلسله بررسی با اینکه مرز غربی این فرهنگ مشخص 

 ،زاگرس مرکزي مانند دشت همدان، مالیر، نهاوند، کنگاور، هرسین، اسدآباد، ماهیدشت و تویسـرکان و ایـالم  

 .ق یا فرهنگ ماوراء قفقـاز در شـرق زاگـرس مرکـزي اسـت     یو فرهنگ یان IVنشانگر وجود فرهنگ گودین 

 ؛1387متـرجم،   ؛1369کارگر،  ؛1380مترجم، ؛ 1353رهبر و یانگ، ؛ 1385مکاران، طالیی و ه؛ 2004یانگ، (

تا امروز نزدیک به یکصد منطقۀ استقراري از ایـن فرهنـگ در   ) 1383رنجبران و همکاران،  ؛1384فر،  محمدي

ا بـا  و نحوة آرایش و مقایسۀ آنه) 1362 :1387مترجم، .(شرق زاگرس مرکزي مورد شناسایی قرار گرفته است

مطالعـۀ سـاختاري سـفال مـابین     اسـت و  نشین  کوچ ۀبیشتر نشانگر جامع ،سنگی جدید مس ةرهاي دو محوطه

ه نیـز نشـانگر وجـود    تپ در تپۀ بابا قاسم دشت نهاوند و چند محوطه در دشت کنگاور از جمله گودین همحوط

  )1999 ،ماسون و کوپر( .باشد مینشین و دامدار در منطقه  جامعۀ کوچ

  

   :غرب ایران لشما

غربی مطرح بوده  اي در آسیا جنوب این منطقه به عنوان یکی از گذرگاههاي حرکت اقوام مفرغ قدیم منطقه

یعنی استانهاي اردبیل، آذربایجـان   ،حوضۀ آبریز سفیدرود و دریاي مازندران ،سوي دریاچۀ ارومیه شامل دو و

  .ن استهایی از استانهاي کردستان و زنجا شرقی و غربی و قسمت

نشـده   هاي عصر مفرغ منطقـه شـناخته   شناختی هنوز تمامی محوطه هاي متعدد باستان با وجود انجام بررسی

صـدرایی،   ؛1384عمرانی، ( .عصر مفرغ قدیم آن معرفی شده است ۀمحوط 120بیش از  ،است اما با این وجود
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کـارگر،   ؛1979کـرول،  ؛ 1383 خـواه،  فـیض  ؛1984پکـورا،  ؛ 1979سوینی، ؛ 1385نیکنامی و چایچی، ؛ 1384

مکانهایی هسـتند   ،شرقی دریاچۀ ارومیه غربی و جنوب جنوب) 1381، وعفیفی حیدري ؛1381حیدري، ؛ 1370

ماتی را در محدودة میاندوآب، بیجـار  بررسی مقد ،استورات سوئینی .م1971در سال  .اند که کمتر شناخته شده

سـوئینی،  (از عصر مفرغ قـدیم را مـورد شناسـایی قـرار داد      محوطه 15و همدان به انجام رساند و در حدود 

یـک بررسـی مـنظم سیسـتماتیک در جانـب       1978گروه ایتالیایی به سرپرستی پکورال نیز در سـالهاي  ) 1975

پکـورال،  ( .زنی نمـود  آقا اقدام به گمانه غربی دریاچۀ ارومیه به انجام رساند و در دو محوطۀ گیجلر و اسماعیل

سـه   ،مورد کاوش قرار گرفت و در نتیجۀ مطالعـات انجـام شـده    95اي به ابعاد  تراشه ،گیجلر در) 21: 1984

همزمـان بـا عصـر مفـرغ      Bدورة  .گردیـد  پیش از میالد نامگذاري Cو هزارة چهارم  Bدورة آهن هزارة سوم 

هشـت فـاز معمـاري     ،جموعدر م .گودین تپه بود Kافق با دورة  متر ضخامت داشت و هم 11قدیم در حدود 

همگونی فرهنگی در آخرین فاز از ترکیـب  . اي شکل دیده شد معماري دایره ،تنها در فاز هفتم و مشخص شد

این همگـونی  رغم تغییرات فرهنگی  علیشود و  گودین تپه دیده می M,Kهاي  همزمان با دوره B,Cدو دورة 

 ،گیجلـر ) 81 :1384عمرانـی،  (و ) 214 :1984پکورال، (متر وجود دارد  45/12تا  65/14عمق  بهی یها در الیه

گردد که کمتر بـدان توجـه شـده اسـت      منشأ شناختی عصر مفرغ قدیم محسوب می ينقطۀ عطفی در کاوشها

واقـع شـدن گیجلـر در    و ) 81 :1384عمرانی، (شود  هاي آن دیده می زیرا پیوستگی و تداوم فرهنگی در دوره

فرهنـگ مفـرغ قـدیم در     ،مـن ثرو. کنـد  رق آناتولی اهمیت آن را دوچندان میدشت ارومیه و نزدیکی آن به ش

  .نموده استبندي  آناتولی را به دو منطقه دشت موش و دشت ملطیه تقسیم

متري قرار گرفته است و از نظر  1500منطقۀ موش در سمت غرب و شمال غربی دریاچۀ وان و در ارتفاع 

باتیـک و  ( .رود اي بسیار غنی به شمار مـی  مانند منابع ابسیدین منطقه فقیر ولی از نظر منابع صنعتی ،کشاورزي

بـه   ،شـمال غـرب ایـران    ۀارتباطات این منطقه در پیش از تاریخ تا مفرغ قدیم با غـرب منطقـ  ) 2007روتمن، 

. ارومیـه نشـان داده شـده اسـت     ۀیابی ابسیدین در دشـت سـلماس و غـرب دریاچـ    أمنش هاي وسیلۀ آزمایش

ـ  اري شدهحفّ ،هاي مهمی در این منطقه در مجموع محوطه) 1387چایچی، ( ـ  جـز گیجلـر، یـانیق    هاند که ب ه و تپ

  .آیند این فرهنگ به حساب می ۀدر حال حاضر مبناي گاهنگاري و مقایس از آن جمله هستند ونیز حسنلو 

  

    :اي ایران مرکزي و مناطق حاشیه

هاي شمالی البـرز در اسـتانهاي    کوهپایه دشت قزوین واین منطقه شامل تعدادي از استانهاي مرکزي ایران، 

  .بدست آمده استشناسی تاکنون از این منطقه  و مهمترین شواهد باستان استگیالن و مازنداران 

شـواهدي از وجـود    ،شناسـی دانشـگاه تهـران در دشـت قـزوین      هاي متعدد گروه مؤسسـۀ باسـتان   بررسی

زهـرا   در یک مورد در محوطۀ پیر یوسفیان مابین قزوین و بـوئین  فقط .هاي مفرغ قدیم ارائه کرده است فرهنگ
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)  1383فاضـلی و آجرلـو،    ؛1383صالحی، مالّ(هاي سطحی به دست آمده است  از بررسی ،سفال فرهنگ یانیق

آثاري از وجود این فرهنـگ یافـت شـده کـه دامنـۀ       ،کریم در شرق دشت ري رباط ۀو در تپۀ گلستان در منطق

بیگـی،   علـی . (هاي البرز بسـیار گسـترش داده اسـت    را به سمت مشرق و در جنوب کوهپایه نفوذ این فرهنگ

  )2009بیگی و شکوهی،  علی ؛1385

هاي شمال البرز در اسـتان مازنـدران آثـاري از ایـن      شناختی تپۀ کالر در دامنۀ کوهپایه در کاوشهاي باستان

کیلـومتري   3در  وهکتـار   6تی نزدیـک بـه   شـکل بـا مسـاح    اي بیضـی  تپـه  ،کالر است؛ فرهنگ به دست آمده

از وجـود سـفال   قابل استناد  يشواهد .شرقی شهر کالردشت از توابع شهرستان چالوس واقع شده است شمال

تـرین منطقـۀ دامنـه شـمالی البـرز محسـوب        در حال حاضر شرقی ودست آمد هاین محوطه ب ازفرهنگ یانیق 

  ) 1386موسوي و همکاران، (دست آمده شود که در آن این فرهنگ به می

  

   :گیري بحث و نتیجه

 ؛تاکنون ابراز شـده اسـت   یغرب ایران نظریات گوناگون هاي مفرغ قدیم شمال اصل فرهنگ و درباره منشأ 

قفقـاز و دریـاي سـیاه     ۀمنشأ این فرهنگ را شمال منطقـ  ،شناس فقید انگلیسی چارلزبرنی باستان ،نمونه طور به

ـ   استانب) 1994برنی، (داند  می دسـت آمـده از ایـران و    ه شناسان گرجی با توجه به عدم دسترسی به مـدارك ب

دالیـل آنهـا مبتنـی بـر      ؛داننـد  ارسی شرق گرجسـتان مـی  ـ   آن را فرهنگ آغاز کورا ۀسرچشم ،زاگرس ۀمنطق

از و  دار سفالهاي فرهنگ انئولیتیک یا مس و سنگ مانند سفالهاي فرهنگ سینویی است که از کاوشـهاي دامنـه  

ـ     هاي داراي الیـه  محوطه  ؛2004کاوتـارادزه،   ؛2007سـادرادزه وهمکـاران،   (دسـت آمـده   ههـاي مفـرغ قـدیم ب

هـا   هـم از بررسـی   ،ارومیـه  ۀکه مشابه این نوع سفالها در شـرق دریاجـ   در حالی)  2003کیگورادزه و ساگونا ،

نـوبري و  ؛ 1376چـایچی،  .(اسـت یافـت شـده   و هم از کاوشهاي باستانشـناختی  ) 1385 نیکنامی و چایچی،(

منشأ مردمان منطقۀ نخجوان در این دوره  ،شناسان جمهوري آذربایجان باستان )1387؛ چایچی ،1385پورفرج، 

 )1997بخشـعلیف،  . (قبایل ساکن در جنوب سیبري دانسته است ،را که بعدها در منطقۀ ارومیه سکنی گزیدند

 مردمان داراي فرهنگ ماوراء قفقـاز  ،چهارم و آغاز هزارة سوم من اعتقاد دارد که در پایان هزارةثرو ،در مقابل

دسـت آمـده از    هشواهد ب .اند رود اردن مهاجرت کرده ةفرات علیا و در از منطقه زاگرس غربی به شرق ترکیه،

او تغییـرات سـفال را بـر خـالف دیگـر       .دانـد  هاي این مردم مـی  هویوك و ارسالن تپه را نخستین نشانه سس

ـ سـاکنین بـومی    بـه جـاي   جایگزینی اقوام مهاجر یعنی  ـانتشارگرایی   ةمربوط به پدید ه منحصراًئانظریات ار

 نظـر  بـه شـناختی و گسـترش مردمـان داراي ایـن فرهنـگ       با توجه به شواهد باستان )2003روتمن ،.(داند نمی

این فرهنـگ در آن بـه    اي که یعنی منطقه ؛اي براي این فرهنگ در نظر گرفت هسته ۀتوان یک منطق رسد می می

به عبارت دیگر. هاي الزم دست یافته باشد ل و پیچیدگیتحو،    ـ بایـد بـین خاسـتگاه او ه مردمـان داراي ایـن   لی
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منطقۀ قفقاز و شرق آناتولی از نظـر  . ل شدئتفاوت اساسی قا اي و همچنین گسترش آن، ۀ هستهفرهنگ و منطق

سـنگی و   اي هستند به عبارت دیگر، در عصر پارینـه  ی مدیترانهتغییرات آب و هوایی اقلیمی، تابع شرایط اقلیم

برد این تأثیرات کمابیش در منطقه ارومیـه   نوسنگی، خاورمیانه در شرایط یخچالی ویا مابین یخچالی به سر می

م اسـت گسـترش   آنچـه مسـلّ   .شوند؛ این شـرایط بـا دوران انئولیتیـک همخـوانی دارد     غرب دیده می و شمال

تمـامی   و سنگ آغاز گشـته  ابتداي دوران مس و اواخر دوران نوسنگی و ستانی در این منطقه ازهاي با محوطه

شناسـی   گـرده  شناسـی و  حاصـل از مطالعـات رسـوب   هـاي   و داده شناسی لب با اطالعات اقلیم باستانااین مط

، منطقـۀ زاگـرس   در مقابـل )2008: ؛ جمـالی و همکـاران  1986:بوتما (. یید استأقابل ت دریاچه ارومیه کامالً

مرکزي از نظر استقرار و آغاز کشاورزي و دامداري در شرایط مناسبی قرار داشته و توسعۀ جوامـع انسـانی در   

تـرین و   شناختی اکنـون جنـوبی   هاي باستان با توجه به داده) 1983بریدوود، . (آن بسیار پیشتر آغاز گشته است

فقاز شـهرت دارد، گسـترش چشـمگیري یافتـه و منطقـۀ      ترین مناطق فرهنگ مفرغ قدیم که به ماوراء ق شرقی

شـرقی   غربـی و شـمال   هایی از منطقۀ شـمال  رسد قسمت می نظر به. اي این فرهنگ را گسترش داده است هسته

عالوه بر یانیق تپه، . اي قرار گرفته باشند دریاچۀ ارومیه و منطقۀ وان و جنوب قفقاز، در داخل این منطقۀ هسته

و تپۀ گیجلـر در سـوي غربـی    )2003سیدوف، (هاي فرهنگی این دوره  ا بیش از ده متر الیهکول تپۀ نخجوان ب

پیوسـتگی و تـداوم بیشـتري نسـبت بـه      ) 1984پکـورال ، (هـاي فرهنگـی    متر عمق الیـه  11دریاچۀ ارومیه با 

ز منطقـۀ  گـرفتن ا  بـا فاصـله  . هاي دیگر دارند و در واقع، فاصلۀ چندانی نیز نسبت به یکـدیگر ندارنـد   محوطه

اي و در طول راههاي میانکوهی که مسیرهاي گسترش این فرهنـگ اسـت    ارومیه ـ ارس ـ وان یا منطقۀ هسته  

یابند؛ به عنوان نمونه، در تپۀ پیسا در دشـت   هاي فرهنگی مفرغ قدیم در سطح چشمگیري کاهش می عمق الیه

: 1969یانـگ،  (متر  3تقریباً   IVه، الیۀو در گودین تپ) 2009فر و همکاران ، محمدي( 15/4همدان در حدود 

  .ضخامت دارند) 63

هـا را   انگیز این الیه مترجم که در زاگرس میانی به پژوهشهایی در این زمینه اشتغال داشته، ضخامت حیرت

سنگی جدید به مفرغ قـدیم زاگـرس    وي تغییرات استقراري عصر مس. داند نشینی این اقوام می مربوط به کوچ

هاي کوچک مفرغ قـدیم، مراتـع و دوري    مورد بررسی قرار داده و ارتباط زیستگاه  GISمطالعات مرکزي را با

انـد را بـه تغییـرات اقلیمـی و عـدم       سنگی جدید بـوده  نسبی با اراضی کشاورزي که مورد استفادة جوامع مس

متـرجم  . (اده اسـت هاي کشاورزي آبرفتی به علّت تمرکز اقوام قبلی در هزارة سوم، نسبت د دسترسی به زمین

تـر،   شناسی، بر دورة دوم گسترش مفرغ قدیم داللت دارند؛ به زبانی ساده هاي جدید باستان تمامی داده) 1387،

اي به بعد، گسترشِ این فرهنگ به نهایت خود رسـیده و اشـتقاق ایـن فرهنـگ و      از زمان تشکیل منطقۀ هسته

ی ابسیدین در شرق دریاچۀ ارومیه و مقایسـۀ آن بـا دیگـر    مطالعات منشأیاب. گراییِ آن آغاز گردیده است بومی

بـر روي   WDXRF  ،EDXRF ،PIXE ،NAAمناطق مانند غرب دریاچۀ ارومیـه ـ کـه بـا چهـار روش     

هاي داراي فرهنگ مس سنگی و مفرغ قدیم انجام شده اسـت در همـان    دست آمده از محوطه  هاي به ابسیدین



شناسی مطالعات باستان ۀمجل/  ٧۴

ها داراي یک منشأ مشترك  هاي برخی از این محوطه ابسیدین. باشد می ها با یکدیگر حال نشانگر رابطۀ محوطه

هـا داراي دو منشـأ و تعـداد بسـیار انـدکی داراي چنـد منشـأ         برخی دیگر از محوطه. هستند که اکثریت دارند

 پیوستگی و یکپـارچگی نسـبی موجـود در    ها بر اساس آنالیز عناصر شیمیایی، توزیع فضاییِ محوطه. باشند می

هاي  همچنین ارتباط بیشتر محوطه .یید قرار داده استأارومیه را مورد تۀ هاي ابسیدین شرق دریاچ ر نمونهبیشت

هـاي آن نشـان داده شـده     تر شمالی ـ جنوبی محوطـه   شرقیِ دریاچۀ ارومیه با شرق زاگرس و ارتباطات عمده

اي شـرق دریاچـۀ ارومیـه و    هـ  این مسئله کمابیش تأییدي بر پیوستگی نسبی فرهنـگ ) 1387چایچی، . (است

  .غرب مرکز فالت ایران با منطقۀ شرقی زاگرس است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي و موقعیت آن نسبت به مرحلۀ دوم گسترش ـ منطقۀ هسته 1نقشۀ 
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  غرب ایران در شمال)EBA(فرهنگهاي عصر مفرغ قدیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آباد ۀ بستانتپ سفال سبدي مربوط به فرهنگ پیش از عصر مفرغ از دئیرمان

  ماقبل مفرغ در شرق گرجستانفرهنگهاي  مشابه با



شناسی مطالعات باستان ۀمجل/  ٧۶

  :منابع

، آرشیو سازمان میراث فرهنگی و گردشگري اسـتان  »زنی براي تعیین حریم تپه شیرامین آذرشهر گزارش گمانه« )1376(چایچی امیرخیز، احمد 

  .آذربایجان شرقی، منتشر نشده

نامـۀ   ، پایـان هاي پیش از تاریخی ابسیدینی در شرق دریاچۀ ارومیـه  ساخته لیل الگوي پراکنش دستمنشأیابی و تح)1387(ــــــــــــــــــــ 

  .شناسی گرایش پیش از تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دکتري رشتۀ باستان

دسـتی وگردشـگري اسـتان     یـراث فرهنگـی، صـنایع   آرشـیو سـازمان م   ،آبـاد  تپـه بسـتان   زنی دئیرمان گزارش گمانه )1387(ـــــــــــــــــــ 

  .شرقی آذربایجان

، آرشـیو سـازمان میـراث فرهنگـی اسـتان      شـناختی حـوزة فرهنگـی سـلماس و خـوي      دسـتاوردهاي بررسـی باسـتان    )1381( حیدري، رضـا 

  .غربی، منتشر نشده آذربایجان

  . شناسی، منتشر نشده تا سوم، آرشیو پژوهشکدة باستان ، جلد اولشناختی شهرستان خوي بررسی باستان )1381( حیدري، رضا و عفیفی

، آرشـیو سـازمان   نگاري و کاوش در تپه پیسا همـدان  گزارش فصل اول الیه )1383( فر رنجبران، محمدرحیم؛ مترجم عباس و یعقوب محمدي

  .دستی و گردشگري استان همدان میراث فرهنگی، صنایع

  .، آرشیو مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريشناسی دشت کنگاور بررسی باستانرهبر، مهدي و کایلر یانگ، 

مقالـه در   32( شناسی و هنر ایران باستان ،» گزارش یک فصل کاوش در تپۀ نورآباد لرستان« )1378( سجادي، سیدمنصور و نوروز علی سامانی

  .85ـ130، مرکز نشر دانشگاهی، صص ) نبزرگداشت دکتر نگهبا

  .، گنجینه هنر، تهرانشناسی منطقه بناب بررسی باستان )1383(صدرایی، علی

  .، انتشارات سمتباستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد )1374(طالیی، حسن 

  .میراث فرهنگی کشور، سازمان شناسی شوش یادنامه گردهمایی باستان» شناسی ایران پویایی فرهنگی در باستان« ــــــــــــــــــــــ

  . ، انتشارات سمتعصر مفرغ ایران )1385(ــــــــــــ 

گزارش مقدماتی بررسی الگوهاي استقراري عصر مفرغ دشـت  « )1385( طالیی، حسن و چایچی امیرخیز، احمد و محمدرضا سعیدي هرسینی

  . 47 – 65؛ صص 180–2    ، شمارهسانی دانشگاه تهرانمجلّۀ علمی ـ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم ان،  »)سرچشمۀ گاماسیاب(نهاوند

، آرشیو سازمان میراث فرهنگـی اسـتان تهـران،    کریم گزارش تعیین عرصه و حریم تپۀ باستانی گلستان شهرستان رباط )1385( بیگی، سجاد علی

  .منتشر نشده

شناسی دانشـکدة ادبیـات و علـوم     نامۀ دکتري رشتۀ باستان پایان ،تپه غرب ایران؛ فرهنگ یانیقعصر مفرغ قدیم در شمال )1384( عمرانی، بهروز

  .انسانی دانشگاه تربیت مدرس، منتشر نشده

، »درآمدي بر بسط فرهنگ کورا ـ ارس در اواخر هزارة چهارم قبـل از مـیالد در دشـت قـزوین      « )1383( فاضلی نشلی، حسن و بهرام آجورلو

شناسـی سـازمان میـراث فرهنگـی و      ، پژوهشـکدة باسـتان  غـرب  ناسـی ایـران؛ حـوزة شـمال    ش المللی باستان مجموعه مقاالت همایش بین

  . 1383، 181ـ 192گردشگري؛ صص 

گزارش بررسی شهرستان هشترود، پروژة سد سهند، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري اسـتان آذربایجـان   خواه، محمد،  فیض

   .، منتشر نشدهشرقی

   .، آرشیو سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان همدان، منتشر نشدهزنی در همدان گزارش بررسی و گمانه )1369( کارگر، بهمن

  .تان آذربایجان غربی، منتشر نشده، آرشیو سازمان میراث فرهنگی اسشناسی شهرستان شاهیندژ بررسی باستان )1370(ـــــــــــ 

شناسـی، دانشـکدة ادبیـات و     ارشد گروه باسـتان  نامۀ کارشناسی ، پایانتپۀ دشت سلماس ن و قرهزنی اهرنجا بررسی و گمانه) 1374(ـــــــــــ 

  .علوم انسانی دانشگاه تهران

  .، ترجمۀ کامیار عبدي، نشر دانشگاهیشناسی مبانی نظري باستان )1379(. کن دارك، ر

یو سازمان میراث فرهنگی و گردشـگري اسـتان ایـالم، منتشـر     ، آرششناسی شیروان و چرداول بررسی و شناسایی باستان )1380( مترجم، عباس

  .نشده
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نامۀ مقطع دکتـري   ، پایانبررسی و تحلیل الگوهاي استقراري دورة مفرغ قدیم در دشتهاي پیرامون کوهستان الوندـ همدان )1388( ــــــــــــ

   .شگاه تهران، منتشر نشدهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دان گرایش پیش از تاریخ، گروه باستان

دانشگاه آزاد اسـالمی،   شناسی پیام باستان ، مجلّۀ»  IIIنگاهی به گاهنگاري دشت کنگاور از آغاز تا دوران گودین « )1384( فر، یعقوب محمدي

  .واحد ابهر، سال دوم

، موسسـۀ و گـروه   حفّـاري تپـه زاغـه    شـناختی دشـت قـزوین و    گزارش پروژة بـازنگري و بررسـی باسـتان    )1383( اهللا ـ مالصالحی، حکمت
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