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چکیده
گویجههق عه ههق بهها نههاری سههنگیص ررا گههاه ه رهای و اتهها ههها و انبارهههایی ههتر آهههر رهههج ر ربایجههان و هن نههیج ر ههار
دورۀ تههاری ی و عههرن هههای یانههال اسههر یص در شهرسههتان راشههق واعههس شههده اسههاز اسههتحادۀ رههرر ا ایههج و ههق در عههرون
تنادی و گوناگونص نشان ا اهنیا اسهتراتیی و وع یها صهان رن داردز بهق نیهر هیرسهد بها هجهوو اورارتهو در سها ههای
پایانی عرن نهم زو بهق کرانهق ههای شهرعی دریا هال ارو یهقص ایهج نیزهق نیهل بهق ت ههآ رنهان درر هده اسها و بنها بهر اآتزهاد
باسههتانشناسههانص در ایههج دوره کاکنههان هههی نیزههال ه کور صههرا گههلار اورارتوههها شههدند و بههدیجگونههق نههاری سههنگیص
بقوییه ررا گاه ره ای رن نیهلص بهق تزهیهد ا نهاری اورارتهویی برپها شهده اسهاز ایهج ادآها بها هتنداه بهق دسها ر هده ا
بررسی گویجهقعه هق و نیهل بها اسهتحاده ا دادهههای باسهتانشهناصتی و کتیبهق ههای بهق دسها ر هده ا نیزهق عابهب اسهتنبا
اساز در ایهج زاههق نهنج تو هیحاتی ا عه هق و رمهی و زای هال آنا هر تشهریب دهنهدۀ رنص بهق اهنیها ایهج عه هال دمهاآی
اشههاره و یایگههاه رن بههق آنههوان صههرا گههلار اورارتههویی (کههدوداً در زیههس ههانی  810تهها  764زو و در ههان شههاه نههوا و
ررگیشتی او ص بق کتیبقهای یوان عه ق و داش تپق) در ینوب شر دریا ال ارو یق رمی یشودز
واژههای کلیدی :گویجق عه قص آهر رهجص اورارتوص صرا گلاریص ناری سنگی
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 -1مقدمه
شرایآ کوه تانی ر ربایجان و نیزال راشق ویب شده اسا عه قهایی با اهیا تدام ی -استزراری در ایج
نیزق بنا شودز روستای گویجق عه ق با ساصتاری سنتی و ناری سنگی و صشتیص پشا باوهای یحص
اندود کاه-گهی دیوارها با بی تی یباص در ما هال  46کیهو تری ینوب شرعی شهرستان راشقص در شرب
روستای گویجق عه ال سحهی و آهیا و کاشیال شربی رودصانال عوری ای در ب ش سرایوی واعس شده اسا (نزشال
)2ز ایج عه ق در نهس شرعی ارتحاآاه کوهها ی گویجق عه ق واعس شده و دارای رههای بی ی اسا و ا
وب یشودز عه ق بق اکتنا عوی در
نادرتریج عه قهای تاری ی ر ربایجان شرعی با ناری رهای
کنار ی یادۀ هم ارتبا ی بنا شده و ا نیر استراتییری اهنیا صا ی داشتق اسا؛ بق وری کق یتوان ا
رن بق آنوان عه ال دماآی و نیا ی ناو بردز ایج عه ق دارای اتا های رهای و تناوسنگیص پهرانهای سنگی و
ررا گاه رهای و بقوییه کهارها و دیوارهای صشرق یج اسا کق ا شاصهقهای شناصتق شدۀ ناری آهر
رهج نیزق اساز گویجق عه ق ابتدا در ی بررسیهای وهحراو کریس بق آنوان و ال تنرً اورارتویی
شناسایی شد ( )Kleiss,1973: 33-34کق ب دها بق رن کنتر پرداصتق شد؛ بق وری کق تنها در برصی ا نابس
ا رن ناو برده شده اسا (پیوتروم ریص)372 :1381ز
بق نیر برصی ا پیوهشگرانص ایج نا ق هرگل بق ور دائم در اصتیار اورارتو نبود و مزآ برای کنتر
نا ق ینوبی کق در اصتیار انا بودهص استحاده یشده اسا ()Kroll, 2011: 159-160ز در بررسیهای سی ی
رهای ربو بق دورۀ اورارتوییص ترق
عه ق کق نگارندگان انجاو دادندص آروه بر برداشا پرن ررا گاه
سحا هایی ربو بق دوران رهج  IIو IIIص ر ار مرهنگی ربو بق عرون یانال اسر ی (سهجوعیص ایه انی) و نیل
گورستانی اسر ی در یانب شرعی عه ق شناسایی شدز ایج دادهها نشان یدهد کق گویجق عه ق هنواره ا
هلارۀ او زو ورد تویق بوده و تا عرون یانال اسر ی ا رن استحاده شده اساز در با ۀ انی عرون  8و 9
زو نیزال راشق یلئی ا ایااله پادشاهی انا (اکتناالً اوئیش دیش) بوده اساز دارک رتوب و شواهد
باستانشناسی نشان یدهد کق پادشاهی اورارتو در اواصر عرن  9زو بق صاک انا تجاو کرده اسا ( ر ادهص
)134 :1383ز در ایج یانص ویود شواهد آینی در نیزال ینوب شر دریا ال ارو یقص انند گویجق عه ق و
عه قهای اعناری و نیل شواهد پیرا ونی رنص ون ر ار و سنگنوشتقهای اورارتویی ویود در شهرستانهای
آجبشیر (داشعه ق) ()Kleiss,1973ص یوانعه ق و کتیبال رن ( ))Kroll, 2011:158و یاندورب (داشتپقص
ارسرنتپقص شییان تپق) کق ما هال ندانی با ایج ا ر ندارند و سنجش و زای ال رنها با ننونقهای شابقص نشان
یدهد کق ایج نیزق نیل در با های ا ایج عرون (هر ند کوتاه) ت ا استیری پادشاهی اورارتو در ر ده و
نرج اسا صرا گلار ایج پادشاهی بوده باشدز
 -2پیشینۀ منطقه در هزارۀ اول ق.م
 -1-2مانا
انا بلرگتریج و همتریج دوهتی اسا کق عبب ا تشریب پادشاهی اد در نیزال ر ربایجان بق ویود ر د و بهق
ده ند سده (کداعب ا اوایب هلارۀ او تا عرن  7زو) بر گ ترۀ وسهی ی ا شهنا شهرب ایهران کاکنیها
داشاز عهنرو انا در زی ی ا تاریخ صود ( 714زو) ا کوه سههند و دریا هال ارو یهق در شهنا ص رشهتقکهوه
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ر ی ایران و آرا در شرب تا ارتحاآاه عل او ن در شر و کوههای هب شهنق و نیزهال بیجهار در ینهوب
کشیده یشد (تهویر )1ز پایت ا ایج دوهاص شهر ایلیرتو بوده اسا ( ر ادهص )1 :1383ز دیاکونوف بها اسهتحاده ا
ندریاه اهواح رشوریص ا ویود پادشاهی نینق تزهی بق ناو «اوئیشدیش » در سهدۀ هشهتم عبهب ا هیرد
( 720زو) در کدود ناکیال راشق کنونی و در یوار عهنرو دوها انا و ت ا نحو رن صبهر داده اسهاص ا ها ههی
نشانقای ا ع رارگاه و رکل ایج دوها ههی باسهتانی در دسها نی هاز در رن هان کهوه سههند «اورئهوش»
( )O’Aoshنا یده یشد (دیاکونوفص )202 :1377ز ا کدود  820زو و پس ا رنص دوها اورارتهو بهق عهنهرو انها
هشررکشیهایی کرد و انا بق رشم شر اهای ت ددی کق داشاص هرگل انزیاد اورارتو را نپ یرما و استزرهش
را ا دسا ندادز کتیبال اورارتویی شاه نوا در داشتپال یاندورب کاکی ا ت هآ اورارتو بر ع ناهایی ا کشهور
انا در زی ی صان اسا (نوبریص )18 :1378ز با روی کار ر دن تیگها پیه ر سوو در اناص اورارتوییها شر ها
س تی ا او صوردند و ایج پایان کنره اورارتو بق انا بود و در پی رنص با پشتیبانی رشور عهنروههای ا دسها
رمتق بق انا با گشاز ب د ا رن انص کتیبقهای تیگها پیه ر سوو (کدود  737زو) در گلارش هشررکشهی بهق
شرب ایرانص ا عدرتنندی ش هی انایی بق ناو ایرنلو صبر یدهدز
 -2-2دولت اورارتو
اورارتوها برای ن تیجبار در تاریخص ا عرن  13زو در ادبیاه رشوری و بق وره جنوآق عبایب ت د ههی
ظاهر یشوند ()Zimansky,1998 :6ز در کتیبقهای سهنانهر او ( 1261-1280زو) ایجگونهق ر هده اسها کهق
«در رشا سهینتم سر یج اورواتری آهیق ج شورش کردززز» (پیوتروم ریص )77 :1381ز دربهارۀ گهونگی مررینهد
شربگیری دوها اورارتو ننیتوان نیر عی ی دادص وهی نزش رشهور در ایهج یهان ت یهیج کننهده بهوده اسهاز
وب یشدندز بق نیهر
رشوریان در ی تاریخص بق آنوان بلرگتریج کریف اعتهادی و نیا ی ایج پادشاهی
یرسد ایج پادشاهی بق نیور زابهق با عشونکشیها و تهایناه رشوریان بق شر رناتوهی و ا ریق وکهده
سیاسی عبایب و کنحدراسیونهای عبیهقایص ت ا پر م عویتریج عبیهق در کونهال دریا هال وان تشهریب شهده
باشد ()Yakar, 2011:127ز املایش و گ ترش عهنرو پادشاهی اورارتو ا اواسآ عرن نهم زو شروع و در ا راف
دریا ال وان و دریا ال ارو یق تنرکل یشودز در نینال دوو ایج عرنص ن تیج عه ال اورارتیان در دریا ال ارو یهق
برعرار شد ( Kleiss, 1976: 29؛  )Kroll, 2011: 156و کدود  150سا و تا هانی کهق سهارگون دوو بهق ایهج
نیزق هشگر کشیدص در اصتیار رنهها عهرار داشها ( Kroll, 2011: 160؛ پیوتروم هریص )47 :1381ز بها تویهق بهق
کتیبقهای اورارتویی در شر و ینوب شر دریا ال ارو یقص بق نیر یرسد کضور اورارتوییان و ت هآ رنها بر
شر ایج دریا ق در ان شاه نوا ( 810( )Menuaتها  781زو) و شهاه ررگیشهتی او ( 786تها  764زو) اتحها
امتاده اساز
ر های سیاسی ایج پادشاهی در ی ند عرن کرو ا بر نواکی ت ا ت هآص پیوستق در نوسان بوده
اسا ()Yakar, 2011: 126ز دا نق گ ترش عهنرو اورارتو ا شنا بق داش کوپرو ( )Daş Köprüدر کنارۀ
شرعی دریا ال ِهدِر ( )Lake Çıldırبا کتیبقای ا ساردوری دوو ( )Sarduri IIو ه شج ( )Liçşenبا کتیبقای ا
ررگیشتی او ص ا ینوب شرب بق ایلوهی ( )Izoliبا کتیبقای ا ساردوری دووص ا ینوب شر بق کهیشیج
( )Kelyashinو داش تپق با دو کتیبق ربو بق دورۀ نواص ا شر بق را هیق و نشتبان ( )Nashtbanبا
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کتیبقهایی ت هق بق ررگیشتی دوو و ا شرب بق رهتیجتپق دود بوده اسا (نوبریص )18 :1378ز او کرو ا
اورارتوییان در دورۀ ساردوری دوو ( 760-730زو) بوده کق ا شرب تا سواکب دیترانق و ا شر تا کدود
اردبیب (نوبریص  )18: 1378و نلدیری دریای صلر یرسیده اسا (تهویر )2ز هجوو سارگون دوو در سا  714زو
بق اورارتوص پایان نحو اورارتو را بر کونال دریا ال صلر و کرانقهای ینوبی و ینوب شرعی ارو یق در پی داشاز
بنا بر بررسیهای وره گرمتق در کدود سا  800زو ص ر های شرعی اورارتو ینوبص شر و شنا شرعی
دریا ال ارو یقص ی نی تا نیزال اهر و سراب را شا ب یشده اساز
تنا ی سر یجهای شناسایی شدۀ اورارتویی در ایرانص در استانهای ر ربایجان و شاهب رنها در ا راف
دریا ال ارو یق عرار گرمتق اسا کق نوالً ا دهال  70یردی و پس ا رن و در ی رح پیوهشی ک نهو
; (Muscarella, 1974; Dyson et a. 1969و یا در ی بررسیهای امرادی ون کریس (1972, 1973, 1974
)Kleiss, 1970,ص برنی )(Burney, 1970ص صییبشهیدی و بیشونق ()Khatib Shahidi and Biscione, 2005
شناسایی و یاه ق شدهاند ()Kroll, 2005: 66ز در ایج یانص م اهیاهای وهحراو کریس ا اهنیا و یایگاه
وییهای برصوردار اسا.
بیشتریج و همتریج ا رآاه دربارۀ کضور اورارتوییان در ایرانص ا کتیبقهای ی ی شاهان اورارتهویی در
ایران بق دسا یرید ( .(Kroll, 2011:158بق ور صر قص شناسایی آهنی دورۀ اورارتو در اوایب عهرن نهو دهم
یردی رشا شد و بق تدریج پیشرما کرد و تا کنون نیل ادا ق داردز در کا کانرص تزریباً شهناصتی نیزهی ا
اوناع ایتناآیص سیاسی و مرهنگی بزهال کهاکم در دسها اسهاص ا ها ایهج ا رآهاه بهرای رمهی کا هب و
هنقیانبال ایج تندن کامی نی اص بقوییه در نا ق شر و ینوب شرعی دریا ال ارو یق ایج کاستی بیشتر بهق
شم یصورد؛ ه ا کاوشهای باستانشناسی و یاه اه بانشناصتی کتیبقههای اورارتهوییص ینهال ناسهبی
برای درک بهتر رن مراهم یکند (.)Zimansky, 2011: 70
دوها اورارتو با یارهای صان صودص بقوییه در ناری سنگی (عه قههاص صنهد هها وززز) (،)Kroll, 2011
سحاهگریص بقصهون سهحا عر هل هیزهی ) (Erdem Konyar, 2011: 170; Medvedskaya, 1989ه هب و
سا انال ربرسانی ت ریف یشودز آروهبرایجص یاد انهایی ا زابر ند اتاعق (ررا گاه ره یا ررا گاه رهای)
کق با برش در داصب سنگ ایجاد و برای تدمیج پادشاهان و بزال کاکم هی استحاده یشدص ا رنها بریهای
انده اسا کق ب یار اهنیا دارندز ایج یارها با ما هق گرمتج ا رکل دوها و شهرهای بلرگ رنص کمرنگتهر
یشود (.)Köroğlu, 2011: 24 – 25
 -3معرفی و توصیف مجموعۀ گویجه قلعه
ویق ت نیال گویجق عه ق (در بان ترکی بق نی عه ال سبلگون) برگرمتق ا سنگهای سبل ایب بق ربهی اسها
کق در الیقهای ت تانی نهس شناهی کوه ویود دارندز ایج عه ق را بهرای ن هتیجبهار در سها  1973وز وهحهراو
کریس شناسایی و بررسی کرد ( )Kleiss,1973:33-34ص وههی ا رن هان تها کنهونص دربهارۀ رن کهار یهدی و
اساسی آهنی وره نگرمتق اساز در نابس تهف ا ایج عه ق بق اشتباه با اسا ی گویهور عه هق (پیوتروم هریص
 )372 :1381و عه ق گوهر (کایی ادهص  )151 :1374نیل یاد شده اساز گویجق عه ق بر روی کوهی بنا شده اسا کق
تزریباً دارای شرب تییهی اسا و شیب ن بتاً تندی در هر یها دارد و بهق اکتنها ب هیار در کنهار یهادۀ
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هم ارتبا ی در سرکد ینوب شرعی اورارتو با پادشاهی انا شرب گرمتق و بهق نیهر هیرسهد اهنیها صهان
استراتیی داشتق اسا (تههویر)3ز بق ور کهیص اندیشال عه قسا ی در ناری ایران ا اواصر ههلارۀ دوو و اوایهب
هلارۀ او زو و کتی پیشتر ویود داشتق اساز عرآی انند بهوررباد در عرۀ نهیاااهدیج و راو عه هق در هاکو
عدینیتریج عه قها در ر ربایجان و ایران ه تند ( ر اده و ندیص )14-13 :1385؛ بنابرایجص ساصا عه ق در ایهج
دوره در ر ربایجان پدیدۀ تا های نی ا؛ را کق در اوایب آهر رهج در سراسهر ر ربایجهان عه هق ویهود داشهتق
اساز و ق و عه قهای آهر رهجص بقوییه عرع اورارتوییص نوالً در ارتحاآاه باالی رشتقکوههاص با رههای
شیبداری کق کا رً بر نیزقص دشا یا یادۀ ا هی هآ باشدص بهق ویهود هیر دنهد کهق نزها اسهتراتیی
شنرده یشدند و ا رنجا نیزق را کنتر یکردند ( )Köroğlu, 2011:31و گویجق عه هق نیهل ا ایهج وییگهی
برصوردار اساز
گویجق عه ق با ویودی کق در بیج کوهها هور و ا دید بق دور بهوده اسهاص اههاهی رن ا ریهق هنهیج
کوهها یتوان تقاند بر ب ش گ تردهای ا نیزق اشراف یابند و هر نوع رماور د یا بیتوتق را در ایهج نیزهق
یر نیر بگیرندز عه ق در ع نا شر و شنا ص شیب تندی داشتق کق دسترسی بق رن را ا ایج ع ناها دشوار
یکرده اساص گر ا ریق پهقهایی کق در کا کانر بق شده ت ریب شده و مزهآ پههقههایی کهق در بامها
سنگ ایجاد شده بودص تزریباً ساهم اندهاندز در ع نا ینوب و شهرب عه هقص شهیب رینهی ویهود دارد و بهق
هنیج دهیب ایج ع ناها بق کهار و دیوار دماآی نیا داشتق اسا کق ر ار رن ا رو ویود داردز ایهج جنوآهق
کق ب ش آندۀ رن بر روی ح قای رهای واعس شده و ب هشههای دیگهر در پهای رن عهرار گرمتهق اسهاص
تشرب ا ند ب ش جلا شا ب دیوارهاص اتا ها و درگاههای رهای و تنهاو سهنگیص پهرهانههایی سهنگیص
ررا گاه رهای و گورهای ندوعی شربص رب انبار وززز اسا کق در یب بق اصتهار بق رنها پرداصتق یشهودز
در ایج یانص دیوارهای سنگی صشرق یجص ررا گاه رهای و پهرانهایی رتبآ با ررا گاه ه رهایص پیونهد و
ناری دورۀ انا تنایل اساز
شابهاهایی نلدی با ننونقهای اورارتویی دارد و ا سب
 -1-3حصار
شواهد ربو بق ویود کهار و دیوار دماآی عه قص تنها در ع نا ینوب و شرب و ق بق شهم هیصهورد و
سایر ع ناها بق گونقای ا کق شاید مزآ با کاوشهای آهنی بتوان بق نشانقههای رن دسها یامهاز اهبتهق در
ع نا شنا و شر ص شیب تند درهص صود دیواری دماآی را تشریب داده اساص وهی نشانقهایی نیل ویهود دارد
کق در ایج ع ناها دیوارهایی کق ترنیب کنندۀ شیب کوه بودهص ویود داشتق اساز ر ار باعی انده در ینهوب
عه ق نشان یدهد کق دیوارها ا بهوکهای سنگی ر بشرهی کق بدون ره و بق وره صشرق یج بر روی
هم عرار یگرمتندص تشریب یشدند (تهویر 4و)5ز ا رو ه ایج سنگها در دا نال تپق بق شم هیصورنهد کهق ا
نوع بهوکهایی هارگوش نیم یا تییب بودهاند؛ ی نی در رن سنگههایی بها سهیوح بهرشصهوردۀ ب هیار
نیم استحاده شده اساز در ایج نوع سنگ ینیص عی اه سنگ با اویهقههای عائنهق بریهده شهدهانهد و تنهاو
صیو امزی و آنودی بق وره عائم ه تندز ایج روش در اووشتپقص عه ال گاوور و اکثر عه قهای اورارتهویی
(نوبریص  )21 :1378دیده هیشهود و ا وییگهیههای ههم نهاری آههر رههج نیزهق ( & Khatib Shahidi
 )Biscione, 2005: 33شنرده یشود (تهویر )6ز ن ا ا دیوار کهار در ع نا شرب گویجهق عه هق کهدود 1
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تر و در ع نا ینوب  1تا  2تر اسا و نشانقای ا پس یا پیشر دگی ویود ندارد کق کهاکی ا ویودیها
پشابند یا بر باشدز
 -2-3درگاههای سنگی
شواهدی ویود ندارد کق نشاندهندۀ دروا ۀ ا هی عه ق باشدص ا ا در دا نال شرب عه هق هیری شهیبدار بهرای
ارتبا عه ق با یآ بیرون ایجاد شده اسا کق آهر و هو بهاعی انهده ا رن کهدود  15×4تهر اسها و
دیواری با آر  1تر و و  9تر در کنارۀ شربی رن ویود داردز ا ا در ر ار باعیناندۀ عه قص دو درگهاه ویهود
دارد کق ار وب رنها کا رً ا سنگ تراشیده شدهاندز یری ا ایج درگاهها ت هق بق ورودی ع نتی اسا کهق
در ایج پیوهشص با آنوان مضای ربس رمی و شرح داده صواهد شد و درگاه دیگری در ع هنا شهنا شهرعی
ایج عه ق و در یایی عرار دارد کق ا یها ینوب با پنج پهق بق و  150اهی  160سانتی تهر و آهر  80اههی
 100سانتی تر و ارتحاع  17اهی  23سانتی تر بق ررا گاه رهای رتبآ یشود (تهویر )7ز ع نا بیرونی ایج
درگاه بق پرتگاهی صتم یشود کق بق نیر یرسد در گ شتق با ی سهری پهرهان هتزیناً بهق بیهرون عه هق
رتبآ یشده اساز ارتحاع درگاه  215سانتی تر و آرنش بق دهیب ت ریب شدن ع نا شربی رن نا شه ر
اساز سوراخهایی در ع ناهای باال و پاییج درگاهها ویود دارد کق بق آنوان پاشنق و هوالی در کار شده اساز
هن نیج شیارهایی برای ت بیال کهون درگاه ت بیق شده اساز ایج درگاه ا داصب ی عاب داردص ا ا در یاههایی
ت ریب شده اسا و بق نیر یرسد نزش صرویی انیراری را داشتق اسا؛ یرا ورودی ا هی ایج عه ق پهس ا
دور دن سنا شنا شربی و شرب عه قص ا ریق ی صیابهان سهنگمهرش بهق آهر شهش تهرص در سهنا
ینوبشربی عه ق عرار داردز
 -3-3پلکانها
ایج عه ق دارای بزاه تهف بق شرب حقهای سنگی اسا کق با پهرانهایی تراشهیده شهده ا ه رهههای
صود عه قص بق هندیگر رتبآ یشدهاندز ا رو ه پهقها در دو ع نا آنده بق شهم هیصورنهدز ت هداد شهش
پهران در ع نا اتهاهی ررا گاه رهای بق درگاه شنا شرعی ویود دارد کق در ب ش عبهی شهرح داده شهدز
در ع نا رکلی عه ق نیل ت داد سی پهران با اندا ههای تغیر ویود دارد کق ا شیب سنا شر عه ق شهروع
یشود و تا کنار ررا گاه رهای ادا ق ییابد و ند پهق نیل بق باالتهر ا رن ا تهداد پیهدا هیکنهدز اهبتهق در
ع نا شروع ایج پهقهاص ی سری پهران بق وره ارپی ی نیل ویود دارد کق بق نیر یرسد بزال پهاییج را
بق باال تهب یکرده اساز پهرانها در ب ضی نزا در ا ر سایش و آوا ب یویص شرب ا هی صود را ا دسها
دادهاند (تهویر )8ز
 -4-3آرامگاه صخرهای
ن تیج ننونق ا ررا گاههای رهای یاد انی ایجاد شده در داصب سنگ بق وسیهال برش سنگص در رناتوهی در
دورۀ مریگیها و اورارتوها شاهده شهده اسهاز ب هد ا رنص ایهج سهنا بهق هور گ هتردهای در مرهنهگهها و
تندنهای دیگر استحاده شدز ایج کق ایج سنا در رناتوهی بق وره تزب ترویج شهده یها در ا هر روابهآ بها
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شرب شرب گرمتق اساص هنو روشج نشده اسا ()Konyar, 2011: 207ز ایج ررا گاهها بق ور کهی شا ب یه
اتا ا هی با اتا های اه اعی بق رن ه تند و بر صرف ررا گاههای ادی و ه ا نشیص نهوالً بهرای کحاظها
هر ق بهتر ا رنها در داصب دیوارهای شهر یا عه ق و نلدی بق ارگ ساصتق یشدهانهدز ایهج نهوع ررا گهاه در
بیرون ا ارگِ شهرهای هم شاهده نشده اسا ()Köroğlu, 2011: 37ز ایج ررا گاهها ا ریق پهقهای سهنگی
بق راکتی عابب دسترس بودند ()Konyar,2011: 208-210ز
در گویجق عه ق نیل ررا گاهی رهای ویود دارد کق در نهس شنا شرعی تنایهب بهق رکهل عه هق عهرار
گرمتق اسا و یری ا همتریج آوا ب برای تاریخگ اری و انت اب عه ق بق اورارتوییان و یا صرا گلاران رنهاساز
ایج ررا گاه ا دو ع نا تشریب شده اسا (تههویر  )9کهق ن هتیج ع هنا رن بهق هوره روبها و بهق اب هاد
 115×220سانتی تر و آنق  260سانتی تری بهوده و دارای یه عهاب اسهاز در زهابر اورارتهویی ر ربایجهان
هارگوش زابب زبرهص بق آنوان هدصب ورودی یهرح اسهاز شهابق مضهای
استحاده ا پهق یا مضای کو
رهای گویجهق عه هقص در عهارنی یهاروخ و اسهناآیبرعها ویهود اسها (تههویر)10ز
هارگوش ورودی ررا گاه
هن نیج ننونق ترکیب راهپهق های و وهی بهق اتاعه زبهره بها واسهیال هدصب ورودی ههارگوش در زبهرۀ
اورارتویی پهدشا ویود دارد (کارگرص )56-55 :1368ز در ایج ررا گاه ا ریق ورودی کو ری بق اب هاد 110×110
سانتی تری یتوان ا ع نا او بق ع نا دوو کق مضای ا هی اساص وارد شدز مضای ا هی بق شرب تزریبهاً
ربس بق وس ا  340×380سانتی تر اسا کهق در دو رکههق در یهها شهرب و شهنا بهق اتها ههای اه هاعی
گ ترش یامتق اساز ارتحاع ایج مضاها  160سانتی تر و سزف رنها بق وره ت ا اسا کق در کنجهها عهوس
داردز ب د ا مضای ربس ا هیص ابتدا مضای شربی و سپس مضای شهناهی کجهاری شهده و آهها ایهج اسهتدال
بدیج یها اسا کق در مضای شناهیص گوداهی کق بق آنوان گور در کا ساصا بودهص نینقکاره رها شهده اسها
اهال تییبشرب بق و و آر  115×168سانتی تر و آنهق 80
(تهویر 11و)12ز در رکل مضای شربی ی
سانتی تر ویود دارد کق کاربرد رن گور تش یر داده شد (تهویر 13و)14ز مضهای شهناهی هتییهی بهق اب هاد
 210×440سانتی تر اسا کق در رکل رن نیل گوداهی بق اب اد  120×210سانتی تر ایجهاد شهده کهق مزهآ 10
سانتی تر ا آنق رن کنده شده اسا و ب د بق دهیب نا هوو بق کا صود رها شده و کجاری نینقکهاره انهده
اساز
با دعیق شدن در پرنص ایلا و ران عرارگیری ایج ررا گاه ه رهای و زای هال رن بها دیگهر ررا گهاهههای
رهای اورارتوییص بقوییه ررا گاههای اسناآیب رعاص ورهراو و اشنویق در ر ربایجان شربیص بق عهوه و ا نینهان
یتوان نتیجق گرما کق ررا گاه رهای گویجق عه ق ا نوع ررا گاههای رهای ت اتاعال پیوستق بهوده و ا
پرن زابر ه ره ای اورارتهویی تزهیهد شهده اسهاز در دورۀ باسهتانص هب و نهوع زهابر ونه یا ایتنهاآی
دمجشدگان را نشان یدهدز بق نیر یرسد ررا گاههای رهای مزآ برای پادشهاهان و صهانوادۀ سههینتی و
هن نیج کراو هی ساصتق یشده اسا ( Konyar, 2011: 207؛)Köroğlu, 2011: 40ز
یری دیگر ا انواع ررا گاههای بق دسا ر ده در گویجق عه قص گورهای سنگی ندوعی شرب اسا کق ایج
گونق گورها کداعب ا اوایب آهر حرغ استحاده یشده اساز در ایج گونق گورها بهوکهای سنگی ت ا بق
وره آنودی در دیوارهها و امزی در سزف کار گ اشتق یشدهاند ()Konyar, 2011: 224ز در بررسی
نگارندگان ایج پیوهش کق در پیرا ون ایج عه ق وره گرماص در شیب ینوب شرعی عه ق شش ننونق ا ایج
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گورها شناسایی شد کق بق شده ت ریب و شاره شده بودند (تهویر )19ز ایج گورها نوالً ا  8اهی 10بهوک
بلرگ سنگی سبلرنگ با اندا ههای تزریباً اوی در دیوارهها و سزف و ند سنگ در اندا ۀ توسآ و کو
برای پر کردن در گورها تشریب شدهاند کق کا رً ت ا و یح گردیدهاندز بق نیر یرسد آها ا هی
ت ریب ایج گورها اکداث راه بیج روستایی در ایج سوی عه ق و کاوشهای شیر جا باشدز ا ایج گورها در
دورۀ اورارتو ا یونجاتپق ()Konyar, 2004( )Yonca tepeص دیب کایا ))Çilingiroğlu, 1991( (Dilkaya
(تهویر )20و گورستان کاراگوندو ) )Sevin&Kavakli, 1995: 335( (Karagündüzدر شر ترکیق بق دسا
ر ده اساز اهبتق ننونقهای شابق با ایج گونق تدمیجها در دورۀ هم انص در برصی ا و قهای انایی نیل بق
دسا ر ده اسا کق شاصرتریج رنها در عه ال بردینق ( )Hassanzadeh, 2009: 274و عبرستان کو تاریرق
( )Rezvani and Roustaei, 2007: 165کحاری شده اساز اندک تحاوه ایج گورها با ننونقهای گویجق عه ق در
ایج اسا کق در ایج گورها سنگها کا رً ر بی نی تند و اندا ۀ رنها یر ان نی ا و سیح رنها ا کار
شده اساز ایج در کاهی اسا کق در گورهای گویجق عه ق ترش شده کق سنگها در اندا ههای یر انص کا رً
ر بی و با سیوکی اف ساصتق شوندز در هر ورهص با تویق بق ت ریب ایج گورهاص تنها دادۀ رتبآ با رنها
ساصتار گورهاسا کق عابب زای ق و نیبق با ننونقهای اورارتویی و ننونقهای نت ب بق انایی در دورۀ
آهر سوو رهج اسا و یتوان ا رنها بق آنوان گور اش ان توسآ یا ق یاد کردص وهی رگاهی ا اینرق ایج
گورها دعیزاً بق ق اعواو یا کرو تی ت هق داردص بق کاوشهای نیاو ند باستانشناصتی نیا ند اساز
 -5-3آبانبار
یری ا همتریج و اساسیتریج واردی کق در کیاه عه قها اهنیها داردص ته یج رب رنهاسهاز ربانبارهها ا
ینهق ت سی اتی ه تند کق برای صیرهسا ی رب در تان و استحاده در تاب هتان یها شهرایآ سه اص ثهب
ینگ کاربرد داشتقاندز ربانبارها بق اشرا و اندا هههای تهحهی در هی تهاریخ ایجهاد شهدهانهدز ار ش ایهج
ربانبارها در ان ینگ ندیج برابر بوده اسا؛ یرا نرج بوده اسا ایج عه قها رو ها و شاید کتی اهها در
ا رۀ دشنج باشند و در ایج واعس بای تی رب برای ندیج اه صیره یشدز ربانبارههای عه هقای ب هیار
ساده ه تند و لن رنها ن بتاً آنیق اسا و بق شرب اهی در ع نا رکلی عه هق سهاصتق هیشهدهانهدز
برصی ا رنها بق ن وی با جنوآق بناهای عه ق ترکیب شدهاند کق بتوانند رب نلواله رسنانی را کق روی باوها
و ج عه ق روان یشودص ینسروری و صیره کنندز
در شنا شرب ایران ایج رب انبارها ا هلارۀ او ص ی نی دورۀ اناها و اورارتوها ویود بوده اساز در گویجهق
عه ق نیل دو ننونق ربانبار در رکل عه ق ویود داردز دهانال ایج ربانبارها دایهره و عیهر رنهها  170سهانتی تهر
اساز آنق واع ی ایج ربانبارها بق دهیب پر شدگی با سنگ و روار نا شه ر اسها و تنهها  2تهر ا آنهق رن
پیداسا (تهویر)15ز
 -6-3فضای مربع
ره ایجاد شهده اسها (تههویر )16ز

در نهس شناهی عه ق مضایی ربس شرب بق اب اد  5×8/10×7/60تر در د
درگاه ایج مضا در اندا ۀ ب یار بلرگ  4/75×3/40تر بوده و در گوشال نهس شناهی رن رو نقای بق اب هاد 70× 90
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سانتی تر ایجاد شده کق اکتناالً بق آنوان نورگیر ا رن استههحاده یشده اسا .اویهال دیهوارههها بهق هوره
ن نی (گرد شده) و سزف رن بق وره یح کار شده اساز درگاه ا داصهب و بیهرون دارای دو عهاب امزهی
اسا و در سنا باالی عرنیل در بیرون و درون ورودیص سوراخهایی بق آنوان پاشنق و هوال ایجاد شده اساز عاب
او ع نا بیرونی درگاه ا سوی شربص کدود  2/50تر انامی کار شده و سی ی اف و عاببندی شهده بهق
ویود رورده اسا؛ بق گونقای کق گویی عهد داشتقاند در ایج ب کندهکاری یا کتیبهقنوی هی کننهد کهق بهق
دالیهی یا نینقکاره انده و بق رکهال ایرا نرسیده و یا ت ریب شده اسا (تههویر )17ز کاربرد ایج مضها شه ر
نی ا و برای روشج شدن کا ب کاربرد رن بق آنهیاه کاوش و بق دسا روردن دادههایی نیا اسا کهق بتهوان
بر اساس رنها نتیجقگیری کردز در شرایآ م هی مزآ یتوان دو کاربرد اکتناهی را برای ایج مضها گنانهق نهی
کرد :یری اینرق ا ایج مضا بق آنوان انبار برای شهق یا ت هی اه ینگی استحاده یشهده و دیگهر اینرهق ههی
برای دمج بلرگان بوده اسا؛ بق ایج وره کق بق ررا گاههای رهای ن وب بق اورارتوهاص ایج مضها تهاالر
راسم بوده اسا و اتا های تدمیج بق اکتنا یاد در سیوح یانبی ایجاد یشد کهق کجهاران هرگهل نهیج
مر تی را بق دسا نیاوردهاندز بق هر رویص اکتنا ررا گاه بودن ایج مضا نیزی بق نیر یرسهدز کریهس نیهل
در بررسیهای صودص کاربرد رن را بق ایج نیر نلدی دان تق اسا (( )Kleiss, 1973: 34تهویر)18ز
 -7-3سفال
در ی بررسی سی ی نگارندگان در و قص ترقسحا هایی ربو بق دوران دوو و سوو آهر رهجص دورۀ
تاری ی و دورۀ اسر ی شناسایی شدز ا ننونق سحا های شاصهی کق بق وره تهادمی ا دا نال عه ق
ینسروری و شناسایی شدص کدود  23در د ت هق بق هلارۀ او زوص  31در د ت هق بق دورۀ تاری ی و 46
در د ت هق بق دورۀ اسر ی بودندز سحا های دورۀ اسر ی ایج و ق آندتاً ا نوع ه ابدار بق عرون اوهیال
اسر یص سحا با نزشکندۀ یر ه اب بق دورۀ سهجوعی و هن نیج سحا های ه ابدار ت رنگ و یره اب بق
دورۀ ایه انی ت هق دارندز سحا های هلارۀ او زو نیل شا ب ت داد اندکی سحا های صاک تری و سحا عر ل
برا اورارتویی بودندز وهحراو کریس نیل در گلارش بررسیهای صود در گویجق عه قص بق ویود ایج سحا ها
اشاره کرده اسا ()Kleiss, 1973: 33ز بق نیر یرسد اندک بودن سحا عر ل برا اورارتوییص بق آها کضور
کمرنگ و عدره اندک رنها در ایج نیزق بوده اسا (تهویر  21و 22و یدو )1ز
 -4نتیجه
با تویق بق رن ق کر شد و بر اساس دادههای بق دسا ر هده ا بررسهی هوره گرمتهقص ا ینههق سهحا هها و
ساصتار ناری و ررا گاه رهای ویود در گویجق عه قص ایجگونهق اسهتنبا هیشهود کهق ا گویجهق عه هق
ن تیجبار در اواصر آهر دوو و آهر سوو رهج استحاده و عه هقای نیها ی در رن برپها شهده اسها و در دوران
تاری ی و عرون یانال اسر ی (تینوری و ایه انی) بنا بر نروره نیزق ا رن بهرهبرداری کردهاندز بق اسهناد
باستانشناصتی نیزال ینوب شر دریا ال ارو یق؛ شا ب دشاهای راشقص آجهبشهیرص بنهاب و یانهدورب در
برهقای ا تاریخص بیج اواصر عرن نهم زو تا اواسآ عرن هشتم زو در کشوعوس رعاباههای نیزهقای بهرای
ت هآ بر رنص بیج دوهاهای انا و اورارتو و دصاهاهای رشور عرار گرمتق اساز ایهج نها ق در ابتهدا یلئهی ا
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ایااله پادشاهی انا (اکتناالً اوئیش دیش) بوده اسهاص وههی سهنگنوشهتقههای ظحرنا هقای و عرآهی ا دورۀ
اورارتو ( انند کتیبال داشتپق ت هق بق نوا 810-تا  781زو) در ارسرنتپق و شییانتپقص شهرستان یانهدورب
و داشعه قص یوانعه ق و کتیبال ت هق بق ررگیشتی او ( 786تا  764زو) در ایج نیزق شناسایی شده کق نشان
ا پیرو ی زی ی رنها بر ایج نا ق داردز بق نیر یرسد در ایج زیس انی باشد کق گویجق عه هق نیهل بهق
تهرف ارتش اورارتو در ر ده و ناری وییۀ اورارتوهاص ا ینهق ررا گاه رهای در رن ایجاد شده اساز
ا رنجایی کق دشا راشق و گویجق عه ق تزریباً بیج دو نیزال آجهبشهیر و یانهدورب عهرار گرمتهق اسهاص
بیش ص آروه بر دادههای باستانشناصتیص کتیبقهای اورارتهویی در ایهج نها ق هیتوانهد سهندهای گویهای
دیگری بر کضور اورارتوها در راشق باشدز وهحراو کریس در گلارشهای صویش بهق ویهود سهحا اورارتهویی و
وییگیهای ناری اورارتویی در ساصتار گویجقعه ق اشاره یکندص وههی او بها ا نینهان ایهج عه هق را بهق دورۀ
اورارتویی ن با ننیدهد و تزد اسا کق بق آها کمرنهگ بهودن ر هار و سهحا ههای انهدک اورارتهوییص ایهج
و ق نرج اسا ت هق بق صرا گلاران اورارتو باشد کق روش ساصا بنای پههقای و ررا گهاه ه رهای را ا
مات ان اورارتویی صود ر وصتقاند.
اشارۀ شاه ساردوری دوو در کتیبال سزند ص بنی بر ایجاد عه ق در نا ق تا ه مهتح شهده نشهان ا ویهود
برنا قهای کحاظتیـ نیا ی والنی ده شاهان اورارتهویی در ایهج نها ق دارد و عه هقهها بهرای نگههداری و
پاسبانی ا نا ق گشایش یامتق و ر های یدید شرعی و ینوب شرعی نزهش داشهتقانهد؛ بنهابرایجص ههدف ا
استزرار رن ها در ایج نیزق نرج اسا بق نیور کنتر ر های ینوب شرعی اورارتو با پادشهاهی انها بهوده
باشد کق ایج روند نینقتناو باعی انده اساز
در اینجا ویود ی گور کا بص نشاندهندۀ کاکنیا مردی در دوران ت هآ اورارتوهها و یه گهور در کها
ساصا و دیوار ت ییح شدۀ مضای ربس کق بق وره نینقکاره رها شدهاندص یتوانهد نشهاندهنهدۀ ینهگ یها
اتحاعی باشد کق ویب رها کردن ساصا رنها و بق اکتنا یهاد واگه اری و هق و نیزهق شهده اسهاز در
وره ترک و ق در ا ر ینگص هجوو رشور بهتریج گنانق اساز
تشکّر و قدردانی
در پایان برصود ال و یدانیم ا راهنناییها و پیشنهادهای سا ندۀ یناب رعای دکتر کاظم ر اده نینانق
عدردانی کنیمز
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