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 Khojaly-Gadabay is a culture in the archeological literature of the Republic of Azerbaijan that 
was first recognized in the Khojaly region of this country. Chronologically, it dates to the Late 
Bronze and the Old Iron Ages in the Caucasus area, and the Iron Ages I and II in the northwest 
of Iran. In addition to Khojaly-Gadabay, this culture is known with the names such as Central 
Zagafia, Ganja-Garabagh in the Republic of Azerbaijan, and Lechashen-Metsamur in the 
Republic of Armenia. Most archeological data of this culture have been obtained and studied 
from the cemeteries of non-residential cites. This descriptive-analytical study analyzes the main 
characteristics, based on archaeological data and with a comparative approach. In this study, it 
is tried to answer two main questions. First, what are the most important archaeological 
attributes of this culture in the studied geography? Second, how the origins and ways of 
expanding this culture can be explained? This paper can provide a clear understanding and an 
appropriate background for the study of this culture in the northwest of Iran. The main features 
of this culture have been the use of gray pottery, various burial shapes, semi-nomadic lifestyle, 
and the use of structures and temples in the spiritual and religious range. 
This study aimed at investigating the archeological data obtained both in the South Caucasus 
and in the northwest of Iran. The main objective of this work is to explore the most important 
cultural features of Khojaly-Gadabay culture and its distribution areas, as well as clarifying 
some unknown and dark features and commonalities and differences of this culture in the two 
mentioned geographical locations. The main questions of this study are as follows: 1) What are 
the most important archaeological features of this culture in the studied geography? 2) How the 
nuclei of formation, origin, and dissemination of this culture are explained? The answer to these 
unknowns can provide a clear horizon and a suitable background for studying this culture in the 
northwest of Iran (Azerbaijan). 
Reviewing previous studies show that the main features of this culture are the use of gray 
pottery, burials of different shapes, having a semi-nomadic life, and the construction and use of 
temples (in terms of spiritual and religious aspects). Based on the obtained archaeological data 
of this culture, Azerbaijani archaeologists attribute the formation, origin, and spread of this 
culture to the west of this country in 1450 to 900/800 B.C. This culture has spread from the 
South Caucasus to the northwest of Iran (Azerbaijan) between tribes that have been peacefully 
connected. 
The present study was conducted based on a descriptive-analytical method with a comparative 
approach. The authors of the article try to study this culture in the two geographical areas of the 
South Caucasus and northwest of Iran using different designs, species of pottery, and metal 
objects through a comparative approach and provide a clear understanding of this culture. 
Toward the end of the second millennium BC, tribes and communities engaged in agriculture 
and animal husbandry emerged in the western part of the Republic of Azerbaijan. All 
archaeological and cultural data related to these communities are known in the Azerbaijani 
archeological literature as “Khojaly-Gadabay culture”. Based on the obtained archaeological 
data of this culture, Azerbaijani archaeologists attribute the formation, origin, and spread of this 
culture to the west of this country in 1450 to 900/800 B.C.  This culture has spread from the 
South Caucasus to the northwest of Iran between tribes that have been peacefully connected. 
Khojaly-Gadabay culture has been studied in terms of burial method, as well as archaeological 
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and cultural aspects in the geographical area of the northwest of Iran, especially on the banks of 
the Aras River in sites or cemeteries such as Jafarabad Khodaafarin Cemetery, Larijan 
Cemetery, Tuali Sofla Cemetery. 
One of the main features of Khojaly-Gadabay culture is gray pottery (Figurs: 5,6,7,8) decorated 
with carvings and bronze objects (Figur: 3). In terms of shape and form, tombs come in a 
variety of shapes, including box-shaped and stone-shaped tombs in mountainous areas foothills 
whereas simple graves, earthen tombs, pit, plain-like, and brick graves in plain-like areas. 
Burials have been performed both collectively and individually. Burials in the residential area of 
the Caucasus basin were mostly collective and secondary, except that burial with a brick 
structure has not been obtained from the Caucasus region. Kurgani burials (Figur: 15) and 
stone-shaped boxes (Figur: 9) are located in two geographical areas in non-residential areas 
while cemeteries and have been reported from the foothills and around the castles. Khojaly-
Gadabay culture pottery includes portable and removable utensils. Commonly used geometric 
patterns in the study area include horizontal recessed stripes, lace-shape patterns, horizontal 
lines, dot-like patterns, mushroom-shaped appendages, rhombus-shaped patterns, spring-shaped 
patterns, and stamped patterns. Animal motifs used in this culture include motifs of goats, rams 
(Figur: 6), cows, or birds. The resulting pottery is technically divided into two categories of 
wheel maker and handmade. Interestingly, according to the present study, pottery species show 
resemblance in two geographical areas, both in terms of pattern and form.  
One of the interesting points about these cemeteries is the secondary burial and having an altar 
or temple. The use of sacred sites and religious activities in the residential area obtained from 
layer VIII of Kul Tepe-I is related to the Chalcolithic period. Also, indemnification of a temple 
that has cow-horn and horseshoes shaped stoves is related to the Early Bronze Age of Kul Tepe-
I and II. The use of sacred sites in residential or burial area in the region is suggestive of the 
Late Bronze Age and the Early Iron Age in the South Caucasus basin. In some of these 
cemeteries, including Muncuqlu Tǝpǝ/Munjuglu Tepe, each tomb has its own altar, and the 
altars were built right at the entrance and in front of the tombs. The depth of the altars is 50 cm 
and the depth of the graves is 70-100 cm. One of the religious sites related to this culture is 
obtained from the Gegarut site of Armenia, which was named temple (Figur: 10) by an 
excavator.  
Another important element in the subject of spirituality and religion is the construction and use 
of the temple. In this regard, the use of the temple is one of the major features of Khojaly-
Gadabay culture. The reason is that some squirrels, dogs, and horses have been found in these 
tombs. Furthermore, finding an altar platform from the cemeteries and the mixture of soil 
covering the upper part of the tombs, along with pieces of pottery, has been recognized by 
archaeologists as a sign of the burial rite with the reception. Sometimes, the temple is built in 
the settlement area and sometimes in cemeteries and non-settlement, indicting worships in both 
parts. 
One of the important features of this culture is the decoration of pottery with animal heads, 
including ram heads, which were obtained from the Goy Tepe (Figur: 20) and belongs to the 
Iron Age II. The decoration of the utensils with the heads of animals such as cows, horses, and 
other animals, in addition to pottery, is also reflected in bronze objects. Pottery with embossed 
decorations with animal heads (ram or cow heads) from Zayamchai Cemetery of the Republic of 
Azerbaijan, is seen in this culture. These potters have two holes near the edge and the crescent 
sign inside the bowls. Like this type of earthen bowl, some potteries were detected in Dinkhah 
Tepe (Figur: 22) and Kordlar Tepe (Figur: 23). 
Based on the discovery of uninhabited cemeteries in the foothills and mountainous areas along 
with the settlement in the lowlands, archaeologists have concluded that the livelihood and 
lifestyle of the Khojaly-Gadabay culture were semi-nomadic and the inhabitants in mountainous 
areas had been engaged in livestock and agricultural activities. 
 
Keywords: Khojaly-Gadabay culture; South Caucasus; Republic of Azerbaijan; Northwest Iran; 

Late Bronze Age; and Old Iron Age. 
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 چکیده

ی شتنا تف شتده کتف اح  حتا      بَت  هدَگ ت  –در ادبیات باستتان شناستی هورتوری باربایجتان گر نگتی بتف نتا  گر نت   وهتا ی          

 IIو  Iگا نگتتاری در زتتوحه هیراگیتتایی بهقتتاح بتتف تاتتر مهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین و در شتتوا   تتر  ایتتران بتتف تاتتر ب تتر   

بتی بتف نتا   تایی ماننتد حاباگیتای        گتده  –شامل می شتود. ایتر گر نت  در ادبیتات باستتان شناستی تتنوه بتر نتا   وهتا ی           

متنتامور شتنا تف متی شتود.      –بتاق در هورتوری باربایجتان و در ارمننتتان گر نت    اشتر        بتره  –مرکزی، گر نت  گنجتف   

بتی جهورتوریآ باربایجتان شناستایی شتده بتف ایتر نتا           گتده  –اح بنجا کف ایتر گر نت  بترای او تیر بتار اح منوقتف  وهتا ی        

تقرار بتف دست. بمتده و    معروف گشتف است.. بیشتتریر داده  تای باستتان شناستی ایتر گر نت  اح گورستتان  تای بتدون است           

 حلیلتی بتا استتناد    -موا عف شده اس.. در ایر مقا تف ستعی  وا تد شتد شا اتف  تای انتلی ایتر گر نت  باتورت  ونتیهی           

بتتف بحتتب و بررستتی گشاشتتتف شتتود. ارستتل  تتایی احب یتتل این تتف،   ای ی مقاینتتفد تتای باستتتان شناستتی و بتتا روی تتر بتتف داده

در هیراگیتتای متتورد موا عتتف نینتت.ک نقوتتف شتت ل گیتتری، منشتتا  و   تتای باستتتان شناستتی ایتتر گر نتت  مروتتتریر شا اتتف

ی مناست ی   منیر انتشار ایر گر ن  نگونف   یتیر میگترددک ااسته بتف ایتر مجرتوتت متی  وانتد اگتق روشتر و اتیل حمینتف            

 ای ت استتهاده اح ستها    ایتر گر نت ،   انتلی   تای ویژگتی  احبرای موا عات ایر گر ن  در شتوا   تر  ایتران را گتر ن ستاحد.      

 متتش  ی و معنتتوی کتتونرو، در گنتتتره نیوتتف باتتورت حنتتدگی رنتت ،  تتدگیر  تتای ملتلتت  ا شتت ل، داشتتتر نتتو   اکنتتتری

 . اس. بوده مع د ب ارگیری و سا .

 .گ دَه بَی، بهقاح هنوبی، هوروری باربایجان، شوا   ر  ایران، مهرق متا ر، ب ر بدین –گر ن   وها ی : کلیدی هایواژه

 مقدمه.1

در شتتود، شتتنا تف متی  یتتا منقتو   (Polychrome)رن   تتای ننتد ستها  بتتا ا لت   کتتف  میتانی تاتر مهتترق  

آ و شتتوا   تتر  ایتترانج آ، ارومیتتفبهقتتاح هنتتوبیاح هولتتف در منتتاخق نلجتتوان ج ایگنتتترده زتتوحه هیراگیتتای

-بتف رنت  ستیاه دارای مو یت     رنت  بتا نقتل    برمزاوشتل   ی کتف بتا   تای ستها  شود. دیده می شرق بنا و ی

گتتردد آ متوتتایز متتیتاتتر مهتترق بتتدینب لتتی ج  تتای گر نگتتیانتشتتار یاگتتتف، بتتا دوره تتای  ندستتی و زیتتوانی 

در ایتتر دوره،  وگتتونی گر نگتتی نتتف  نرتتا در بهقتتاح هنتتوبی بل تتف در شتتوا    آ.Guliyeva, 2014: 45-46ج

کتف   رنگارنت   نتتند    تای منقتو   وتتریر نشتانف  وگتونی گر نگتی، ستها      مر و ر  ایران وهود داشتتف  

 آ96: 1385خنیتتی،  تتای شتتوا   تتر  ایتتران و هنتتو  بهقتتاح بدستت. بمتتده استت. ج       اح  وتتا  محوختتف 

و  Iمهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین در زتتوحه بهقتتاح هنتتوبی و در تاتتر ب تتر   تاتتر امتتا در  آ.Edvards,1983ج

II       تای  اکنتتری و   منقتو  بتف شتدت کتا ل یاگتتف و ستها         تای در شتوا   تر  ایتران،  و یتد ستها 
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در  شتتده استت.. در  تتزاره دو  ب تتل اح متتیندآ  و یتتد متتیدر زتتد ابتتلستتها  منقتتو  جآ و در زتتد اک تترستتیاه ج

بتف   ی را داشتتند یا ت و نتنای  گلزگتری ایشترگ.    زِترف دامتداری، کشتاورحی   در، ختوایهی کتف   بهقاح هنتوبی 

شناستی باربایجتان   ناستی ایتر خوایت  در ادبیتات باستتان     شای باستتان  ت مناف ظرور رستیدند.  وتامی داده  

 آ مشرور اس..Xocali – Gǝdǝbǝyبی ج گده –بف گر ن   وها ی 

 تتریر نقوتتف هورتتوری باربایجتتان ه بَتتی در  ربتتیگ تتدَ- وهتتا یمنوقتتف هیراگیتتایی . یتتموبعاح نظتتر        

استتا   بتتر. آ1شتتواره   اتتویرج ر بتترار گرگتتتف استت.نَتتک در نزدی تتی شررستتتان دا در استتتان  وهتتا ی و 

احد کتتف ستتمشتتلم متتی ، تتای نتتوحده و بینتت. متتیندیدهستتشناستتی نتتورت گرگتتتف در  حقیقتتات باستتتان

ستت. بمتتده استت.. دمی اراضتتی هورتتوری باربایجتتان بگتتده بتتی در  وتتا – تتای گر نتت   وهتتا ی نشتتانف

وری باربایجتتان ننتت . بتتف ستتایر شتتنا تی تاتتر مهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین هورتت ای باستتتان تتبررستتی

متورد بررستی     تا گورستتان ستا ف دارد. گر نت  مربتوه بتف ایتر دوره بیشتتر در        تاریه بتیل اح ند  ا،  دوره

 تر   گتده بتی ج   –برار گرگتف است.. ایتر گر نت  بتف د یتل ایتر کتف بترای او تیر بتار اح منوقتف  وهتا ی             

 ,Museyibli & Axundaovaآ شناستتایی شتتده، بتتف ایتتر نتتا  معتتروف گشتتتف استت. ج  هورتتوری باربایجتتان

باشتتد. متتی« استتتاد و بیتت   یتتز »کتتی بتتف معنتتی  گتتده بتتی در حبتتان  ر -انتتونخ  وهتتا یآ. 11 :2013

شتنا  باربایجتانی اح محققتان انتلی ایتر گر نت ، بتا در نظتر گترگتر  تر  باربایجتان            ف، باستانازنیر

گتده   –کف ایر گر نت  بترای او تیر بتار اح بن بنتو. هیراگیتایی ایتدا شتده بتود، نتا  گر نت   وهتا ی             

شناستی روستیف   نگتی بر تری داد. در ادبیتات باستتان     تای گر  یتر گر نت  ننت . بتف دیگتر نتا       ا بتف ا بی ر

نامگتتشاری شتتده « گر نتت  حاگتتاف باحیتتای مرکتتزی»آ ایتتر گر نتت  بتتدون  تتیل اایتتف تلوتتی شتتوروی ستتابقج

 آ.   وانبود ج

 

 (Azerbaycan coğrafiyasi, 2015: 4: محدوده مورد مطالعه، )1تصویر شماره 
Figure 1: Map of the Neorhwestern Iran and the study area, )Azerbaycan coğrafiyasi, 2015: 4( 
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آ، V. Belkin تتوان بتتف و. بل تتیر جمتتی انتتدشناستتانی کتتف ایتتر گر نتت  را متتورد  حقیتتق بتترار دادهباستتتاناح 

اختتراف بن را متتورد زهتتاری  آ و Gençayج ینتتا رگِتتبتتی و  منوقتتف گتتده .  1891 – 1888کتتف در ستتا  

اف ، انتتتنن(Agayevآ، ببتتتایوف جCorafvon şveini tsinج  نتتتیر شتتتوینی گتتتون کتتترافبتتترار داد  

آ Kuşnarovaآ، کووشتتتتتناروا جHabibollayevاف جاهللآ، ز یتتتتت Baxşaliyevاف جآ، بلشتتتتتعلیAslanovج

 :Atǝşi, 2014آ، جLatininآ، ت ینتتیر جPassekآ، ااستت) جMeşşanovاف جآ، مشتتانAtǝşi, 2015: 9ج

150 – 151) ،(Baxşaliyev and Marro, 2009 )اف جو باضیGaziyev, 1956 .آ اشاره کرد 

رود ار  اح هلوتف   ستوازل گتده بتی در شتوا   تر  ایتران بیشتتر در        –زوحه اتژو ل گر نت   وهتا ی    

، آKiani et al, 2016آ، ج1389حاده، ایروانتتی بتتدین و موتتی  آ، ج1389انتتی، ایرو تتای  تتدابگریر ج در کورگتتان

ب رستتتان تریجتتان و ختتوتلی  آ، 1391اتتور و دیگتتران، کتتاظنآ، ج1390ور، اتتنی نتتامی و کتتاظنمحوختتف حرد انتتف ج

آ، زنتتتنلو Brown, 1951گتتتوی  )تتتف جآ، Muscarella, 1974دینلتتتواه  )تتتف جآ، 1386 ژبتتتری نتتتوبری، ج

آ متتورد موا عتتف بتترار گرگتتتف   Young, 1965آ، جDayson, 1965ج ،(Dayson and Muscarella, 1989ج

یتتر گر نتت   تتای اا انجتتا  گرگتتتف و اح شا اتتف تتر زتتوحه رود ار  بیشتتتر در گورستتتان تتا داستت.. کتتاو 

 تتای محوختتفستتایر شناستتی اتتتن اح ستتها  و اشتتیای گلتتزی برتتتر اح ای باستتتان تتماننتتد شتتیوه  تتدگیر، داده

اژو شتتی استت. در رابوتتف بتتا گر نتت  زهتتاری شتتده ب لتتی متتورد بررستتی بتترار گرگتتتف استت.. مقا تتف زاضتتر 

-ای هدیتد کتف در گورستتان    ت شتوا   تر  ایتران کتف اح زهتاری      منوقتف بهقتاح و   گتده بتی در   – وها ی 

در ایتتر مقا تتف ستتعی  وا تتد شتتد    منوقتتف نتتورت گرگتتتف، زانتتل شتتده استت..  تتای اتتیل اح  تتاریلی 

شناستی و بتا   باستتان  تای   حلیلتی بتا استتناد بتف داده     - ای انتلی ایتر گر نت  باتورت  ونتیهی     شا اف

کتتف، مروتتتریر   ب یتتل ایتتر   تتایی احبتتف بحتتب و بررستتی گشاشتتتف شتتود. ارستتل    ایی مقاینتتفدروی تتر

گیتتری، گیتتای متتورد موا عتتف نینتت.ک نقوتتف شتت ل شناستتی ایتتر گر نتت  در هیراای باستتتان تتشا اتتف

نتتد اگتتق  وارددک ااستته بتتف ایتتر مجرتتوتت متتیگتتمنشتتا  و منتتیر انتشتتار ایتتر گر نتت  نگونتتف   یتتیر متتی

را آ باربایجتتانج ی مناستت ی بتترای موا عتتات ایتتر گر نتت  در شتتوا   تتر  ایتتران    روشتتر و اتتیل حمینتتف 

 ساحد.  ن اگر

 یه بَدَگَ –های مرتبط با فرهنگ خوجالی پژوهش.2

 تتا و موا عتتا ی کتتف در حمینتتف ایتتر گر نتت  نتتورت  تتا، بررستتیختتور کلتتی اح نظتتر هیراگیتتایی، کتتاو  بتتف

 :اس.گرگتف، شامل موارد حیر 

 . ا ای انجا  گرگتف در باربایجان در زوحه رود کوراژو ل.1

  ای انجا  گرگتف در ارمننتان.اژو ل.2

  . ای رود ار  شوا   ر  ایران ای انجا  گرگتف در کنارهاژو ل.3

 IIآ، کتتو   )تتف  Seyidov, 2003: 18آ جKultǝpǝ Iج I تتای کتتو   )تتف   گتتروه او  شتتامل زهتتاری  

آ، Baxşǝliyev, 2004: 129آ جŞah Tǝxtiآ، شتتاه  لتتتی ج Əliyev, 1978: 40 – 47آ جKultǝpǝ IIج

آ Sari Dǝrǝآ، محوختتتتف ستتتتاری دره جBaxşǝliyev, 2002: 11آ جQizil Burunبیزیتتتتل بتتتتورون ج

 Cǝfǝrov vaآ جPalidliستتتتان اا ئتتتد ی ج گورآ، Novruzlu and Baxşǝliyev, 1993: 5 – 9ج
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Cǝfǝrova, 2015: 127 – 132 ،گورستتتتان گتتتوی گتتتو  ج  آGöy Gölآ جCǝlilov, Axundov, 

Mirzayeva, 2015: 133 – 137 ه بتتی جدَآ، گورستتتان گ تتGǝdǝbǝyآ جHuseynov, 1950 آ، گورستتتان

آ، Museyibli, axundova, 2013: 11-26آ و جAşurov, 2007: 2-3آ جZǝyǝmçayن نتتتتای جیَتتتتحَ

 آSiniq Korpuیق کوراتتو جنکورگتتان ستتی  ،(Maynard, 2004: 1-7آ، جBorsunluج کورگتتان بورستتونلو 

Huseynov, 2007: 3-4))، ستتتان باضتتی بو تتو ج گورQazi Qulu،ج آNǝcǝfov, 2008: 4آ، جNǝcǝfov, 

Əsǝdov, 2010: 80آ، جNǝcǝfov, Huseynov, 2011آ، جNǝcǝfov, 2012 ،محوختتتتف بوحب قتتتتان آ

نتتتتایی  ستتتتتان بستتتتیریق گورآ و Nǝcǝfov, Huseynov, 2012آ، جHusenov, 2007آ جBozalqanج

 می باشد. آMuseyibli at all, 2004: 3ج آAsiriq Çayiج

 – Lechashenمتنتتامور ج – تتای متتر    بتتا ایتتر گر نتت  بتتف نتتا    اشتتر گتتروه دو  شتتامل اتتژو ل

Metsamorرور  تتای نتتو  کورگتتانی نیتتز مشتت بتتف گر نتت   تتدگیرکتتف ای ارمننتتتان آ در منتتاخق کو )ایتتف

 تتا دارای ا و ب رستتتان تتر گرگتتتف استت. و بعزتتی اح ایتتر محوختتف تتا بتترارود انتتفاستت. و بیشتتتر در کنتتار 

 تتای  تتاریلی نیتتز ادامتتف دارد. اتتژو ل نتتورت ر مهتترق متتتا ر بتتوده و زتتتی  تتا دوره تتوا ی اتتیل اح تاتت

آ Aparan IIج IIآ، باتتتتاران Avetsiyan, 2000آ جAgarakمحوختتتتف ببتتتتارا  ج گرگتتتتتف ت ار نتتتتد اح:

آ، Badalyan, Avetisyan, 2007آ جArtikآ، ب رستتتتتان بر یتتتت) جBadalyan, Avetisyan, 2007ج

 &,Lindsayآ جLechashenآ، ب رستتتتان   اشتتتر ج Badalyan et al, 2008آ جGeyarotاروت جگگتتت

Greene, 2013آ، ماستارا جMastaraآ جBadalyan, Avertisyan, 2007 .آ 

گتتده بتتی در زتتوحه    – تتای نتتورت گرگتتتف در متتورد گر نتت   وهتتا ی     گتتروه ستتو  اح اتتژو ل        

 تتا و بررستتی تتای هدیتتد و زهتتاری تتا و بررستتیآ بتتف دو گتتروه: باربایجتتانهیراگیتتایی شتتوا   تتر  ایتتران ج

 ری است.  هدیتد متتا ر و   تای  و بررستی   حقیقتات گتروه او  شتامل   شتود.  ای بتدین  قنتین متی    زهاری

 ای زتتوحه رود ار  تتدر کنتتارهکتتف نوایتتان ستتا تف  گر نتت کتتف بیشتتتریر اخنتتتات را در رابوتتف بتتا ایتتر  

آ، محوختف حرد انتف   1389ایروانتی،  جمیتان  هعهرببتاد   تای  ا شتامل کورگتان   ت ند. ایتر کتاو   ابرار گرگتف آبراحج

 )تتف ، بوینتتو آ1386نتتوبری،  ژبتتری ج تتای تریجتتان و ختتوتلی ب رستتتانآ، 1390اتتور، نی نتتامی و کتتاظنجداق  بتتره

ستتایر  آ وBrown, 1951گتتوی  )تتف جدر دیگتتر کتتف باشتتد. گتتروه متتیآ 1391بهور تتو و تنتت راور، ج  تتدابگریر

 مورد موا عف برار گرگتف اس..  ف دریانف ارومیفضی زو امحوخف

 

 ( در جمهوری آذربایجانXocali – Gǝdǝbǝyی )بَ هدَگَ –فرهنگ خوجالی .3

و منتتاخق  وجتتوار  هنتتوبی بهقتتاح شناستتی در ای باستتتان تتی تتی اح شا اتتتریر گر نتت   . ق 1450 در

ود. شت بتی شتنا تف متی    گتده  –شناستی بتا تنتوان گر نت   وهتا ی      بتد کتف در ادبیتات باستتان    یاظرور متی 

وری باربایجتتان ننتت . بتتف ستتایر شتتنا تی تاتتر مهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین هورتت ای باستتتان تتبررستتی

 تتا متتورد  وه بتتف ایتتر دوره بیشتتتر در گورستتتان  ستتا ف دارد و گر نتت  مربتت  تتاریه بتتیل اح ند   تتا،دوره

 بررسی برار گرگتف اس.. 
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باشتد کتف   آ، متی Kul tǝpǝ Iج I تای متعلتق بتف ایتر گر نت ، محوختف کتو   )تف         اح مروتریر محوختف   

بن  IVخ قتتف گر نگتتی و خ قتتف  IVب تتر بتتدین منتت ونی بتتوده و دارای تاتتر ستتن   تتا    ومتت  تاتتر اح 

 Kulج IIآ. تتنوه بتر بن محوختف کتو   )تف      Baxşǝliyev, 2002: 7باشتد ج ب تر بتدین متی    متعلق بتف تاتر  

tǝpǝ IIای مرتن   ت متورد زهتاری بترار گرگتتف است.. داده     اف نلجتوان بترار دارد و  وست  بلشتعلی     آ کف در

آ و بقایتتای معوتتاری و ستتا تاری Baxşǝliyev, 2004: 126 تتای ستتاده و منقتتو  جبتتف دستت. بمتتده ستتها 

و   تتا نتتیر ان اشتت.  اکنتتتر دراختتراف اهتتاقای و  و تتای رود انتتفمربتتوه بتتف  شتت. و ستتن  بن گقتت 

 اکنتتتری رنتت   روف ستتها یظتت آ.Seyidov, 2003: 180ج ه استت.داو تتای استتتلوان بتتوده، بدستت. بمتتد

 » «شتت لارنیبتت» دکوتتف  استت.. تتا و  یتتوان تتا، بشتتقا  تتا،  وتترهه تتا، کتتوحبوتتور کلتتی شتتامل کاستتف

Mushroom-shaped »ای  تتاشتتد در انتتوا  گونتتفببتتی متتی گتتده – تتای گر نگتتی  وهتتا ی کتتف اح ویژگتتی

تند در شت ل  نت  کتف دارای   تف نتاف و منتوک و کتروی       تایی آ، و کاستف Ibid: 181 تا ج ا و  وتره  ت کاسف

آ Garabağlarبارابتتتا نر جآ اح محوختتتف 2 اتتتویر شتتتواره ماننتتتد دارنتتتد جنزدی تتتی   تتتف حاشتتتده گوشتتتواره 

آ کتتف دارای  زشینتتات کنتتده   Qarniyariqآ / بتتارنی یتتاریق ج Kolaniآ، کتتوتنی جBaxşǝliyev, 2002: 16ج

ر ف   تتآ و دمیَتتQumluqآ، بوملتتوق جZeyvǝآ، حیتتوه جYurdçu، یوردنتتو جآBaxşǝliyev, 1998: 5 نتتتند ج

 یانیتتمهتترق متاتتر گر نتت  را اح  ریتتبن تتف ا آ.39: 1395اف و متتارو، بلشتتعلیج شتتودآ دیتتده متتیDǝmyǝlǝrج

 یدر ظتروف ستها   « شت ل یا/ دگوتف  یشتگون ین»و دستتف  « شت ل یبتارن » نتات یستاحد وهتود  زش  یم زیمتوا

 یبرنتتز ی تتاآ، گوشتتواره: ا تت 3 اتتویر شتتواره « ج ومنقتت یمهر تت ی تتانتت)ید»باشتتد. تتتنوه بتتر بن  یمتت

آ، : پ3 اتتویر شتتواره  « جارنتتده لبتتف شتت   یبرنتتز یگور تتایگ»آ،  :  3 اتتویر شتتواره  « جشتت لیزلزونتت»

کیتتا، کریوتتیجو ...  «شت ل یشتده ملروختت  یبنتتدو  بتتا ستربند شتت  ف گت د انتتف ستتف» بتا   یبرنتتز یی نجر تا 

شناستان متورد   است. کتف  وست  باستتان     گ تدَه بَتی  -گر نت   وهتا ی   ی تا مشلاف گریاح د، آ92-60: 1395

 نجر تتای متعلتتق  آ.Baxşǝliyev, 2004: 174-5 & Avşarova: 2007: 110ج  وهتتف بتترار گرگتتتف استت.

کتف ادوات   ستاده و بتدون نقتل بتوده و اح برنتز ستا تف شتده است.. در زتا ی          بف تار مهترق میتانی توومتا    

  تا اح گلزا تی ماننتد برنتز، ب تر و  و نتیر اح استتلوان       گتده بتی اح هولتف  نجر   -ر ن   وهتا ی هنگی گ

   نجر تتای متعلتتق بتتف گر نتت   . نتتتنداح هتتن  مهتترق   هنگتتی  امتتا اک ریتت. ادوات  ستتا تف شتتده 

رود، دارای ستربند هداگانتف و یتا    ای ایتر گر نت  بتف شتوار متی      ت گتده بتی کتف ی تی اح شا اتف     - وها ی

شناستتان باستتتان آ.Nəcəfov, 2008: 65-75باشتد ج متتی آت :3 اتتویر شتتواره متاتل بتتف بدنتتف انتتلی  نجتتر ج 

-ای باستتان  ت متدن داده بتف د یتل بدست. ب   گیتری و منشتا  انتشتار ایتر گر نت  را      باربایجانی نقوف شت ل 

ایجتتان و بتتف  اتتوا  تتر  ایتتر کشتتور   تتای شتتا م متتشکور، باربنا تی ایتتر گر نتت  و  ورکتتز دادهشتت

ختتوایهی بتتیر ق.  اح منتتاخق بهقتتاح هنتتوبی  تتا شتتوا   تتر  ایتتران،  1450 – 800/900کتتف در داننتتد متتی

 تای  اخر زهتاری است.. ایتر گر نت  بلت     تن در ار  تاه بودنتد، انتشتار یاگتتف       بمیتز بتا  کف باورت منا و.

یشتتتر  جزیتتف ب جباربایجتتانآ هدیتتد در ستتوازل هنتتوبی ار  ننتت . بتتف ستتایر نقتتاه شتتوا   تتر  ایتتران  

  .آ134-142: 1395کیا، کریوی حلیل شده اس. ج
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 ( Baxşəliyev,2002: 85) زائده گوشواره مانند از قاراباغالر : 2تصویر شماره 
Figure 2: appendix like earrings from Qarabaghlar, (Baxşəliyev,2002: 85) 

 

. فیگورهای مفرغی به شکل پرنده، پدیسک های مفرغی منقوش، ب. گوشواره های برنزی حلزونی شکل، : الف. 3تصویر شماره 

(Avşarova: 2007: 110 & 147) سربند خنجر. ت ،(Baxşǝliyev, 2004: 174-5) 

Figure 3: a. Painted bronze discs, b. Spiral bronze earrings, c. Bronze figures in the shape of a bird,  
نتای   بتف دبت. متورد موا عتف بترار گرگتتف محوختف بستیریق          تای مرتن ایتر گر نت  کتف ا یترا       ح محوخفا

نتتای در کنتتار   آ متتی باشتتد. محوختتف بستتیریق   Seyidlǝr yerlǝşimiآ، محوختتف ستتید ر ج Asiriq çayج

 Museyibli etگیتترد جکیلتتومتر را در بتتر متتی 1.5 آ بتترار دارد و زتتدودا Bozalqanliروستتتای بوحب قتتانلی ج

al, 2007: 4شتود کتف   ای گونتاگون ستها ی را شتامل متی     ت ای بف دست. بمتده اح ایتر محوختف گتر       آ. داده

کتارکرد بنرتا را بترای     ، تا ده است.. گتر ، ابعتاد و  تزشیر ستها       تانگی بتو   روحانتف/  دارای کاربرد ای ماارف

ای  ت حوختف شتامل کتوحه، ظتروف ا یتره، دیت        تای بتف دست. بمتده اح ایتر م     احد. سها سما مشلم می

  ا بوده اس..ال. و از و گنجان

 
 (.Museyibli at all,2007: 18)، ظروف سفالی بدست آمده از محوطه آسیریق چایی: 4تصویر شماره 

Figure 4: Pottery from the Asiriq Chayi archaeological site, (Museyibli et all,2007: 18). 

شتود کتف بیشتتر بتف     شتده، کتن مو یت   ندستی را شتامل متی       زشینا ی کتف در روی ظتروف بتف کتار بترده      

ل نقت  ، وتوه اگقتی    تای کونت)،  وتوه متوا ،    بربمتده یتا تویتق،  توحی     تورن ووه کشیده شده بف 

https://abadis.ir/entofa/a/appendix/
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-/ دکوتف ، کشتیده شتده است.. در بعزتی اح ظتروف دستتف نیشتگون        نقوف ماننتد  وتراه بتا  وتوه راست.     

ها ت  است.    آ.4 اتویر شتواره   بتی رایتب بتوده است. ج     گتده  –شود کتف در گر نت   وهتا ی    انندی دیده میم

 تتای گر نتت  ستتها آ. Ibid وتتامی نقتتو  در بنتتو. بتتاتی بدنتتف در نزدی تتی شتتانف کشتتیده شتتده استت. ج

ستاح و ظتروف   نت  نتر   رای  اکنتتری  ت بتف دو گتروه، ستها     شناستان بی اح خترف باستتان   گده – وها ی 

شتتود، بنتتابرایر  و یتتد ستتها  نتتدی متتیبلتت.  قنتتینانتت   تتو راح نتتور ی و یتتا برمزستتمنقتتو  دستت.

و متارو،  اف بلشتعلی ا ر نیتز ادامتف داشتتف است. ج    در تاتر مهترق متت    ،منقو  متتداو  در تاتر مهترق میتانی    

در ختتو  تاتتر مهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین،   تتادتت گر نگتتی شتتدید متتابیر گر نتت  ستتها     آ. 40: 1395

د تتد کتتف ایتتر ب ایتتل و هوامتت  اح  حتتا  گر نگتتی و  بتتی نشتتان متتی گتتده –منقتتو  و گر نتت   وهتتا ی 

اح  ای بتف دستت. بمتتده  تتستها   آ.Bakhshaliyev, 1997: 37نتد ج اهای را  شت یل داده بتتود ا حادیتتفسیاستی  

ببتی   ن تا ی و ستواوی،  اهترا   هانورستان،   تای متعلتق بتف ایتر گر نت  دارای  زشینتات  ندستی،        گورستان

آ بتف دست. بمتده برتتر     Zǝyǝmçayنتای ج  نیَت  تایی کتف اح گورستتان حَ   ند. ایر  زشینات بیشتتر اح ستها    نت

 –آ،  زشینتات ستر بتو     5 اتویر شتواره   دار ج تای  تا   ایتر  زشینتات شتامل نقتو  گتوحن     موا عف شده اس.. 

 اتویر شتواره   آ جشتعا   ورشتید  آ،  اتاویر  ورشتید ج  6 اتویر شتواره   گوسهند کف بتا رو  اگتزوده ایجتاد شتده ج    

 آ8 اتویر شتواره   ج شتود متی  آ، نقو  سن ل بف نورت اگقتی  و نقتو  هریتان ب  رود انتف یتا بتار  بتاران       7

  آ.Museyibli, Axundova, 2013: 11 – 26آ ج1هدو  شواره ج

متتورد زهتتاری بتترار گرگتتتف  2003ستتا   آ بتترار دارد درSamuxمحوختتف ستتید ر کتتف در دشتت. ستتامو  ج     

ابتتزاربتت بتتا شتتاموت شتتر دارای  زشینتتات کنتتده و    تتای ستتها مربتتوه بتتف   تتای بدستت. بمتتده  دادهو 

بتف دست.    شتده بودنتد. اح مروتتریر بقایتای گر نگتی      ستا تف اح ستن  نلوتاق و ابنتیدیر     کتف کشاورحی 

و بقایتتای  و ... تتای گنتتد ، هتتو دوستتر، ز وبتتات ای ا یتتره کتتف دارای دانتتف تتبمتتده اح ایتتر محوختتف،  وتتره

بیشتتریر  تدایای   آ. Huseynova et al, 2004: 3 – 4متتر بتف دست. بمتد ج    ستانتی  50یت) کتوره درتوتق    

تند کتتف ربتتی و  زشینتتات شلاتتی  نتت تتدگینی ایتتر گر نتت  شتتامل ماتتنوتات برنتتزی، اح هولتتف ادوات زَ 

-زتی اح اشتیای برنتزی  رکی تی اح نتدف     ستاحد. بع ی ایشترگتف ایتر گر نت  را متنع   متی     ننع. گلزگتر 

اف و بلشتعلی  تد ج دجتارت بتا منتاخق دوردست. را نشتان متی       تای تقیتق  نتتند کتف      ای دریتایی و دانتف   

متتش  ی اهتترا ح مراستتن و  شتتریهات ای اووتتتفرستتد کتتف در  تتن   تتدگیر مجبتتف نظتتر متتی آ.41: 1395متتارو، 

بتتوده استت.. اح دا تتل بعزتتی اح ب تتور  شتت نی  وتتراه و ستتها شتتده و  وتتراه بتتا  تتوردن و بشتتامیدن  متتی

اح ختترف محققتتان بدستت. بمتتده کتتف   /استت ل. اننتتانیاستتتلوان ستتنجا ، ستت  و استت   وتتراه بتتا مرده  

  آ.42و43 وان: در نظر گرگتف شده اس. جو اتتقادی نده اندیشف مش  ی د باح ا 

 



 ایران غرب شمال در آن انتشار و جنوبی قفقاز در بَی گَدَه – خوجالی فرهنگ /226

 

 
نقوش گوزن های خالدار از گورستان زیم : 5تصویر شماره 

 چای،

(Museyibli & Axundova,2013: 20) 

Figure 5: Spotted deer motifs from Zəyəm Chay 

cemetery, (Museyibli & Axundova,2013: 20) 

            

 چای تزئینات با سر قوچ/گوسفند از گورستان زَیَم: 6شماره  تصویر

(Museyibli & Axundova,2013: 21) 

Figure 6: Decorations whit ram/sheep heads 

                                            m Chay cemeteryəyəfrom Z

                (Museyibli & Axundova,2013: 21) 

 

 

 
 

 Figure : تصویر خورشید از گورستان زیم چای7تصویر شماره 

cemetery,  m Chayəyəm ZəyəPicture of the sun from Z 7:

(Museyibli & Axundova,2013: 24) 

:8تصویر شماره شماره  نقوش سنبل و جریان آب از گورستان   

 Figure 8: Lavender and water flow زیم چای

motifs from 

Zəyəm Chay Cemetery 

 آMuseyibli & Axundova,2013: 24ج

-. دادهکف دارای اش ا  متهاو ی  نتند دس. بمده اس. ا بگورستان ای گر نگی، اح اح دادهبلل بیشتری 

ه  لتی، بف نورت شود. گورستان شا ا ظروف سها ی و گلزی را شامل میگورستان ای بف دس. بمده اح 

آ، Baxşǝliyev, 2000: 17ش ل جیآ، بارابا نر کورگانBaxşǝliyev, 1997: 33ش ل جینرارگو  و نندوب

ازود اح نو  هع ف سنگی  بای گورستانآ، Seyidov, 2003: 206ش ل جآ، کورگانیSari Dǝrǝ Iج  Iدره  ساری

 ,Baxşǝliyevش ل ج و  )ف اح نو  هع ف سنگی مونجوق آ، گورستانNovruzlu, Baxşǝliyev, 1993: 16 – 33ج

 ,Cǝfǝrovآ جکنده شده در  ا جیا ساده آ بف نورت گور ای  اکی Palidliآ، گورستان اا ئد ی ج49 :2002

Cǝfǝrova, 2015: 127 – 132َنای ج نیَآ، گورستان حZǝyǝmçayج 1ش لآ کا اکوم یMuseyibli, Axundova, 

 باشد. آ می23 -11 :2013
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استت.،  یتتا مع تتد و داشتتتر بربانگتتاه،  تتدگیر نانویتتف  تتای تتی اح منتتاشل ها تت   وهتتف در ایتتر گورستتتان

نترا کتتف   ،گتردد متی  اتور  تای نانویتف مت  آ،  تدگیر Collectiveهوعتی ج دستتف  تای  حیترا بتا بررستی  تدگیر    

 آ9شتتواره  اتتویر کنتتد جواره ب تتور ایتتر منتتئلف را  اتتدیق متتی    تتای هتتان ی دیتت گقتتدان و ن تتود ستتن  

 تتای متتش  ی در محتتل منتت ونی    استتتهاده اح هایگتتاه مقتتد  و گعا یتت.  آ. Baxşǝliyev, 2008: 263ج

آ و Abibullayev, 1982: 28ستتن  جو  متت  تاتترمربتتوه بتتف  Iکتتو   )تتف  VIIIبدستت. بمتتده اح تیتتف 

 ل  تایی بتف شت   کتف اهتاق   IIو  I و نیر یاگتتف شتدن مع تد، مربتوه بتف تاتر مهترق بتدین اح کتو   )تف           

 تتای منتت ونی و یتتا  تتدگینی در  یری هایگتتاه مقتتد  در محوختتف گشتتا  گتتاو و نعتتل استت  بتتوده، ب تتار  

 .احد سبرای ما مشلم میدر زوحه بهقاح هنوبی مهرق متا ر و ب ر بدین را  تارمنوقف، ب ل اح 
Table 1: Patterns used in pottery of khojali--Gadabay culture, (Authors) 

 گان( )نگارنده ،یب گده-یفرهنگ خوجال یها نقوش مورد استفاده در سفال: 1جدول شماره 

 نقل  ووه مواحی نقل ش وگف/گیا ی نقل شعا   ورشید
بف ااییرنقل م لب رو  نقل انر انگشتی  

 نقل دایره/ شعا   ورشید نقل هریان ب  نقل مرب  متقاخ 
 نقل هریان ب 

 نقل  ووه منحنی

  نقل م لب رو بف بات
 نقل حیگزاگی

ای نقل باگتف  نقل م لب رو بف بات نقل م لب بویزان 

انگشتینقل انر  نقل مرب  متقاخ  نقل بار  باران نقل مو  ب  نقل نقوف مانند   
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 Muncuqlu تتو  )تتف ج  تتا اح هولتتف مونجتتوقگورستتتانبعزتتی اح ایتتر آ. 10و20: 1395اف و متتارو، بلشتتعلیج

tǝpǝ     تا درست. در بنتو. ورودی و    هداگانتف بربانگتاه داشت.، بربانگتاه    آ کف  رکتدا  اح گور تا بتف نتورت 

متتتر ستتانتی 70 – 100متتتر و توتتق گور تتا ستتانتی 50 تتا  ه بتتود. توتتق بربانگتتاهگور تتا ایجتتاد شتتد یهلتتو

 تتای متتش  ی مربتتوه بتتف ایتتر  ی تتی اح محتتل آ.Baxşǝliyev, 2002: 110 – 111مشتتلم شتتده استت. ج

ختترف زهتتار مع تتد نامگتتشاری  آ ارمننتتتان بدستت. بمتتده کتتف اح  Gegarutگر نتت  اح محوختتف گگتتاروت ج 

 تتای ستتها ی اننتتانی  ل، مجنتتوفشتتاح دا تتل مع تتد اشتتیای ستتنگی مربتت آ. 10شتتواره  اتتویر شتتده استت. ج

، ظتتروف ستتها ی، ظتتروف شتت لایابزار تتای ستتنگی دایتتره ،ماننتتدار  وتتراه بتتا اوشتتل  ربتتفدشتت ل شتتا 

 Badalyan etجیاگتت. شتتده استت.  زشینتتات شلاتتی و  ، ابزار تتای استتتلوانیبیینتتی یتتا  شتتریهات متتش  ی

all,2008:61- 65.آ  

 

 

 (Baxşəliyev,2002:89ج قبور بدست آمده از گورستان حاققیقلیق،شکل  :9تصویر شماره 

Figure 9: Grave obtained from haggigliq semetery, (Baxşəliyev,2002:89). 

 آBadalyan et all,2008:61 65ج، معبد بدست آمده از محوطه گگاروت :10تصویر شماره 
  Figure 10 : Genral view of temple from gegarut, (Badalyan et all,2008:61 65) 
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دیت ، بتوری،   ر نتد اح: ظتروف گلتی، اشتیا  زشینتی شتامل        تا و گور تا ت ا  اشیای بف دس. بمتده اح بربانگتاه  

بتود  کننتده، سترنیزه و  نجتر    و، انگشتتر، گوشتواره، ادوات ستورا    دار، کاستف، ا نگت  ای دستتف  ت  یوان،  وتره 

آ دو  اتتویر بتتر روی دو  Kolaniکتتوتنی ج گورستتتانآ. اح دیتتواره ی تتی اح ب تتور   Seyidov, 2003: 213ج

ر  اتتویر بتتر روی  وزتتف آ. او تتی11 اتتویر شتتواره ستتن  کشتتیده شتتده بتتود کتتف روبتتروی  تتن بتترار داشتتتند ج

در  د تتد.ستتواره را نشتتان متتیو  اتتویر اننتتان  شتت ل بتتف نتتورت استتتلیزه ایجتتاد شتتده یاستتنگی اوحنقتتف

ماننتتدی شت ل وهتتود دارد کتف بنتو. بتاتیی بن یتت) حاشتده بتر       ایدایتره بنتو. ستر اننتان یتت) نا تف     

 شتتود.متتاه و در بنتتو. تقتت ،  اتتویر یتت) متتار دیتتده متتی  دارد. در بنتتو. هلتتوی  اتتویر ستتواری، نقتتل

 ماننتد و دایتره  حاشتده شتا   دومیر  اویر مربوه بتف اننتانی است. کتف بتف دو بنتو.  قنتین شتده و دارای         

 تتایی کتتف در دا تتل بن نا تتف دایتتره آ. بنتتا بتتف دیتتدگاه محققتتیر،12 اتتویر شتتواره باشتتد جماننتتدی متتینا تتف

کنتد.  اتاویر  واننتد ایتر در باربایجتان بتر روی ستووخ        دی دارد، نقتل  ورشتید را  و یتل متی    مانن نقوف

آ و Baxşǝliyev, 1998: 2 – 4جشتتود بتتی دیتتده متتی گتتده –ظتتروف گلتتی متعلتتق بتتف گر نتت   وهتتا ی  

آ و Gǝmi Qayaوتتی بایتتا ج آ، گ Qobustan تتای بدستت. بمتتده اح بوبوستتتان ج  نگتتارهدر ستتن ماننتتد بن 

یتتا  در متتورد مع تتد  آ.43: 1395اف و متتارو، بلشتتعلیود جشتتمشتتا ده متتی نیتتز آ Katun çayنتتای ج کتتا ون

زتا  گتزار  نشتده است.. بتف  یتر اح یاگت.        ف  تای شتوا   تر  ایتران  تا بت      بربانگاه اح محوخف و ب رستان

روستتتای زویتتدان  ر آ یتتا بیزباتستتی وابتت  د Boynu Tepeج  )تتفاشتتتف بوینتتو  -شتتدن نتتا ی اح گتتور 

آ 13 اتتویر شتتواره ج کتتف اح ختترف کاوشتتگران بتتف گتتودا  نتتشورات و  تتدایا  هنتتیر شتتده استت.      تتدابگریر

 آ.1-12: 1391بهور و و تنگراور، ج

 
یکی از قبور صاویر حک شده بر روی ت: 12تصویر شماره                              ، از قبور گورستان کوالنی دیواره یکی: 11تصویر شماره 

 آBaxşəliyev,2004:171ج، گورستان کوالنی
images of carved on one of the graves of  :21Figure     

.Kolani cemetery جliyev,2004:171əBaxşج                                                                      آliyev,2002:104əBaxş) 

   Figure 11: the wall of the grave of kolani semetery, (Baxşəliyev,2002:104) 
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 (.12: 1391)آجورلو و عسگرپور، ، گودال نذورات و هدایا از بوینو تپه: 13تصویر شماره 
Figure 13: A Votive and gift pit from Boynu Tepe (Ajorloo & Asgharpour,2012: 12) 

 

مفدر    هدای مربدوب بده عصدر    محوطده ) بَدی در ارمنسدتان   گَددَه  –شواهد مرتبط با فرهنگ خوجالی .4

 (متاخر و آهن قدیم

  ایتار سایر اح بیشتر بدین ب ر و متا ر مهرق تار بف مربوه  ایگر ن  ارمننتان، شناسیباستان در

  انا ریان  وس آ Shirakج شیرا  منوقف در هولف اح کشور نقاه بیشتر در و گرگتف برار  وهف مورد گر نگی

  وس   ن سونی) منوقف ،آEsayan, 1976ج اینیان  وس  ارمننتان شرق شوا  ،آKhachatryan, 1975ج

 و مناخق  وحی  نقشف  یل  امدت  ا. اس. گرگتف برار موا عف موردآ Khankikyan, 2002ج  ان ی یان

 اس. نشده کار ارمننتان در سینتوا ی) نورت بف نگارینقشف نو   یل زقیق. در و باستانی  ایمحوخف

 دش. در ایایشرگتف  اینگارینقشف کار ای ا یر  ایسا  در کف ایر  ا ،آBadalyan, Avetisyan, 2007: 7ج

آ. Avetisyan, et al, 2000: 24ج اس. گرگتف نورتآ سوانج گوگ ف دریانف هنوبی سوازل و  ناکا وی.

 بن اح. اس. گرگتف نورت ارمننتان در ا یر د ف در بدین ب ر و متا ر مهرق تار گر ن  مورد در  حقیقا ی

 ،آAparaniج باارانی ،آTalinج  ا یر ،آAgarakج ببارا  مانند  اییمحوخف و  اگورستان بف  وانمی هولف

 ،آKhojabagherج بابر  وها ،آKetiج کتی ،آKantaghbyurج کانتاگ ور ،آGegarotج گگاروت ،آArtikج بر ی)

 بنوشاوان ،آShirakavanج شیراکاوان ،آMastaraج ماستارا ،آMantashج مانتا  ،آKuchakج کونا 

 ای محوخف آ.Badalyan, Avetisyan, 2007:8ج کرد اشارهآ Teshghkahovitج  ناکا وی. ،آAnushavanج

ا ایجاد شده  ا در بلعف در دامنف کوه مربوه بف محدوده حمانی تار مهرق متا ر و ب ر بدین ارمننتان تووما 

بف دس. بمده و مورد موا عف برار   ا ای گر نگی مربوه بف ایر دوره گر نگی و حمانی اح گورستانو داده

 وره  ا شامل: دی ، کوحه، کاسف، ید. سها با بف دس. می سها نتات ما با موا عف گرگتف اس.. بیشتریر اخ

بروه ای و برمز می باشد  –آ، ایا ف، بمهورا در خی  رن   ای  اکنتری، سیاه، حرد Pithosایتو  جیا 

آ.  زشینات بف کار رگتف در ظروف بف خور توده بنو. گوبانی Badalyan, Avestisyan, 2007: 25 – 55ج

، IIای اح ب رستان بااران اح هولف:  زشینات نقوفباورت  ندسی  برگرگتف و نقو  ایجاد شده کن  ظروف را در

 اویر آ دارای  زشینات حیگزاگی،  ووه و باند ای مور  جArtik ای بف دس. بمده اح ب رستان بر ی) جسها 

 – Badalyan, Avetisyan, 2007: 51اند ج کاری و دا دارکردن  زشیر یاگتف  ای کنده آ کف بف رو 14شواره 

 آ.55
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 .آBadalyan, Avetisyan,2007: 55ج ،های بدست آمده از قبرستان آرتیک سفال :14تصویر شماره 
Figure 14:The Potteries from Artik Cemeter, (Badalyan, Avetisyan,2007: 55). 

 
د تد. گتتر    شت ل را نشتان متتی  اای ملتلتت  ت عتف برارگرگتتف در ارمننتتتان، اتنن    تای متتورد موا  گورستتان 

آ و 15 اتتویر شتتواره  آ جهع تتف ستتنگی شتت ل بتتوده ج آ باتتورت منتتتویل Aparan IIج IIگورستتتان باتتاران  

-بترده شتده بیشتتر اح ستن  باحا ت. متی       تای بتف کتار    ای منوقتف، ستن    ت بلاخر ب شهشانی بتودن ستن   

باشد. بعزی گور تا گابتد بقایتای است ل. اننتانی بتود. شتیوه  تدگیر بدست. بمتده اح ب رستتان بر یت) بتف              

ای زهتتاری هقبتتوده و ایتتر گور تتا شتتامل ا تتایتتا ستتردابف ای ماننتتد آ Catacombشتت ل جکا تتاکوم ینتتورت 

توتودی  یتا ستن   تای    آ Shaftج شتاگ.  آ بتا Tuff توف ج  رای ب شهشتانی یتا   تای ستنگ  شده در دا ل تیتف 

 آ.16 اویر شواره توومی می باشد جبسان و دسترسی دارای  ،ش ل

شتت ل متتی باشتتد کتتف اح گگتتاروت و   اشتتر    تتدگیر بتتف کتتار بتترده شتتده، کورگتتانی   شتتیوه دیگتتر        

 تای بتف دست. بمتده اح گگتاروت در      آ بتف دست. بمتده است.. کورگتان     Ӧrdǝkliآ یا اوردَکلتی ج Lechashenج

شت ل اح هتتن   علتی نای  ت ستن  هنتو   تر  بتوده، نا تف  تدگیر بتف وستیلف         –محور تای شتوا  شترق    

ای  ت . در کت  ا تاق  آ17 اتویر شتواره   ج آ اوشتل یاگتتف است.    Tuff توف ج سن   تای ب شهشتانی یتا  وتان     

 تتای زیتتوانی اتتتن اح گوستتهند، بتتز، دنتتده و مرتتره زیوانتتات انتتتاندار، هوجوتتف استت ،     تتدگیر، استت ل.

 تتای گر نگتتی بتتف دستت. بمتتده اح ب رستتتان  داده .بمتتده استت.اشتتیای ستتها ی، گلتتزی و ستتنگی بتتف دستت.  

ب رستتتان باشتتد. آ متتیLechshen – Metsamor Iج Iمتنتتامور  –گگتتاروت مربتتوه بتتف گر نتت    اشتتر  

 2005متنتتامور  نتت. در ستتا   – تتای مرتتن متعلتتق بتتف گر نتت    اشتتر   اشتتر کتتف ی تتی اح گورستتتان

متتتر و اح ستتوک حمتتیر   15.70 تتای   اشتتر دارای بوتتر  بررستتی و زهتتاری بتترار گرگتت.. کورگتتان متتورد 

 تا  نتر  مللتوه بتا       تای او یتف گور تا بتف وستیلف     آ ستوک تیتف  18 اتویر شتواره   ا  داش. جمتر ار ه 1.20

 تای ستنگی بتزر  اوشتل یاگتتف      ای متهتاوت و روی بنرتا بتا بلتو      ت ایی در انتداحه  ت شر، ندف و ستن  

 تتای اننتتانی، زیتتوانی، ظتتروف ستتها ی بتتف دستت. بمتتد    اح دا تتل گور تتای زهتتاری شتتده استت ل.   بتتود.

بنتتدی گر نتت  تاتتر مهتترق متتتا ر و ب تتر بتتدین در       آ. اح  حتتا   قنتتین Notiziario, 2005: 344ج
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آ استتتهاده شتتده استت.. Lechashen – Metsamorمتنتتامور ج –ارمننتتتان اح انتتونخ گر نگتتی   اشتتر  

شتود و اح  حتا  حمتانی    را شتامل متی   Vمتنتامور   – تا   اشتر    Iمتنتامور   -بنتدی اح   اشتر   ایر  قنتین 

 آ.Lindsay & Greene, 2013: 695یابد جق.  ادامف می 800ق.   ا  1500اح 

 
 

 
انن گور ای سردابف ای مانند اح  :16 تصویر شماره                                              ،پالن گورستان آپاران :15تصویر شماره 

 گورستان بر ی)

 آBadalyan, Avetisyan,2007: 66ج                                                آBadalyan, Avetisyan,2007: 51ج
 figur 16: Plan of catacomb tombs from Artik Cemetery                                                        figur 15: 

plan Aparan Cemetery Plan, 

 (Badalyan, Avetisyan,2007: 51) آ                                            ج Badalyan, Avetisyan,2007: 66آ

انن بدس. بمده اح کورگان  :18تصویر شماره                ،های بدست آمده از گورستان گگاروت پالن کورگان :17 تصویر شماره

   اشر

 آNotiziaro,2005: 341-342ج                                                   آBadalyan et all,2008: 60ج
figur 18: Plan obtained from lechashen kurgan.                                                                    figur 17: 

Plan of the corpses obtained from 

(Notiziaro,2005: 341-342)                                        Gagarut Cemetery, (Badalyan et all,2008: 60) 
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 )آذربایجان( ایران غرب شمالبَی در  گَدَه –شواهد مرتبط با فرهنگ خوجالی .5

ازل رود ار  ا لاتوا در ستو  حه هیراگیتایی شتوا   تر  ایتران تلتی     بتی در زتو   گتده  –گر ن   وهتا ی  

 تتای هعهرببتتاد  تتدابگریر، گورستتتان تریجتتان،    ایی ماننتتد کورگتتان  تتدر محوختتف یتتا گورستتتان   آبراحج

ا  شتتیوه  تتدگیر و  تتن اح  حتتا    تتن براستت )تتف و بوینتتو  انتتف و محوختتف حردگورستتتان ختتوتلی ستتهلی 

 تتای ا در حمتتان تت عتتف شتتده استت.. اح بنجتتا کتتف گورستتتانشتتنا تی و گر نگتتی برتتتر مواای باستتتان تتداده

ایتتر گر نتت ، زتتاشز ا ویتت. گراوانتتی استت. و  شناستتیو بررستتی شتتده، در موا عتتات باستتتان ا یتتر، زهتتاری

-  در زتتوحه بهقتتاح دو ننتتدان متتی تتای  تتاحه کشت ا و گورستتتان تتا ویت. بن بتتا زهتتاری و موا عتتف ستای.  

-متی  و  اشیتد  دوستویف،  وتدیگر را   ویتل   نرا کتف  تن اح  حتا  گا نگتاری و  تن اح  حتا  موا عتف         .شود

  آ.Karimikiya et al, 2017: 21-30کند ج

شتتربی بتترار گرگتتتف استت..  در استتتان باربایجتتان داق هعهرببتتاد در بنتتو. شتتوا ی بتتره  تتایکورگتتان       

تتتدد کورگتتان در یتت) محتتدوده اتتنب کیلتتومتری در شررستتتان  40 عتتداد  1387در بررستتی ستتوحی ستتا  

بتتف سرارستتتی ببتتای ایروانتتی بتتدین   1389 تتا در ستتا  تتتدد اح کورگتتان 8ر شناستتایی شتتد کتتف  تتدابگری

مرتتاهر استت. کتتف بتتابی و  تتا،  نرتتا نوونتتف معوتتاری موهتتود اح ابتتوا  کتتونرو د. ایتتر کورگتتانزهتتاری گردیتت

تی شتتامل ظتتروف ستتها ی اح هولتتف شتتنا ای باستتتان تتآ. یاگتتتف34: 1391اده، حایروانتتی بتتدین و موتتینتتد جامانتتده

شت ل شتواره   باشتد ج وح متی ست ا و ایتف  ت ا، دیت   ت ا، کتوحه  ت ا،  وتره  ت ا، ببلتوری  ت ا، دیگ ف ا، دی  کاسف

 تتای گیتتا ی، اننتتانی،  رکی تتی کتتف بتتف رو   تتای  ندستتی،  زشینتتات ظتتروف ستتها ی دارای مو یتت   .آ19

آ. اشتتیای گلتتزی بتتف دستت.  وتتانکتتاری  تتزشیر شتتده استت. جدار، نقتتو   وتتی و نتتیقلاگتتزوده، کنتتده، داق

ف دو گتتروه آ  نتتتند و اح  حتتا  کتتاربری بتتابزار تتای هنگتتیبمتتده شتتامل  نجتتر، ستترنیزه، نتتابو، ستتر یر ا، ج

 آ.Kiani et al, 2016: 8 – 12آ  قنتتین متتی شتتود جDefensive and Offensive تتداگعی و  رتتاهوی ج

مربتوه بتف حیتوربتت شلاتی      %90 تا بتا بتیل اح    ی مهر تی بدست. بمتده اح ایتر کورگتان     بیشتریر اشتیا 

 آ.193: 1395یدا ری  هشجانی و دیگران، بودند ج

               (46-47 :1391: زاده ممی و قدیم ایروانی)های بدست آمده از کورگان جعفرآباد،  سفال :19 شماره شکل
 Figure 19: Pottery obtained from jafarabad kurgan, (Iravani ghadim & Mamizadeh,2012: 46-47). 
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آ و اح گورستتان  1390اتور،  کتاظن نی نتامی و  د انتف ج  تای نتو  کورگتانی  یتر اح هعهرببتاد اح محوختف حر       دگیر

 تتای متتورد استتتهاده در ز گتتزار  شتتده استت.. اح انتتوا   تتدگیرنیتت آ1386 ژبتتری نتتوبری، تریجتتان و ختتوتلی ج

در شتوا   تر  ایتران، شتامل  تدگیر نتو  نا تف محوختف دینلتواه  )تف            IIو  Iنرارنو  حمانی تار ب تر  

آ و  تتدگیر در ب تتوری کتتف Burney, 1961: 138 – 153آ و یتتانیق  )تتف جHamlin, 1974: 125 – 132ج

 ,Lippert تتای بن اح یتتانیق  )تتف و کرد تتر  )تتف ج  تتا  استتتهاده شتتده و نوونتتف  اح  شتت. در ستتا . بنرتتا

بتتی در  گتتده– تتای متتورد موا عتتف گر نتت   وهتتا ی  اح مروتتتریر گورستتتان آ گتتزار  شتتده استت..1977

-متی وتار و   تای تریجتان و ختوتلی     گورستتان داق،   تای بتره  وابت  در نزدی تی هنگتل    ایتران   تر   شوا 

 تتای بنتتیار متتورد زهتتاری بتترار گرگتتتف و کورگتتان  ژبتتری نتتوبریببتتای  وستت   1386باشتتد کتتف در ستتا  

 تا، ستا تار معوتاری    . بتا زهتاری و موا عتف ایتر گورستتان      نی ایتر گر نت  را در  تود هتای داده است.     

بیشتتتر  تتای گر نگتتی بدستت. بمتتده  و دادهب تتور اح نتتو  کورگتتان و شتتیوه  تتدگیر در بنرتتا روشتتر شتتده   

 تای متشکور  توا  بتا  تدگیر      ر تی بودنتد.  تدگیر اننتانی گورستتان     مربوه بف ظتروف ستها یر و اشتیای مه   

محوختتف باستتتانی  )تتف بوینتتو در   آ.42-165: 1386 ژبتتری نتتوبری، جکننتتده بتتوده استت. و دیتتواره هدازیتتوانی 

-در کنتار بر تی اح  تدگیر   یتیر شتده است..       5اشتتف وابت  در گوانتف     -سازل رود ار ، بتا موا عتف گتور   

کتتف اح ختترف کاوشتتگران بتتف گتتودا  نتتشورات و  تتدایا معرگتتی   تتای کتتاو  شتتده در ایتتر محوختتف، گتتودا ی

اشتتف   - تای بدست. بمتده اح گتور    ایتر گر نت  زتاشز ا ویت. است.. داده      شده، بدس. بمده کف در موا عتف 

اح گتتودا  نتتشورات نیتتز  اکنتتتر، ظتتروف ش نتتتف ستتها ی،    تتای مهر تتی و نجر و یظتتروف ستتها شتتامل 

آ هنتتو  رود ار ستتن. ستتها گری نازیتتف  تتدابگریر ج. باشتتدمتتیاشتتیای مهر تتی و استتتلوان گتتاو و گوستتهند 

 تتای بتتومی و محلتتی بتتوده و بتتا ستتن. ستتها گری تاتتر ب تتر بوینتتو، دارای ویژگتتی  کاوشتتگران  )تتفاح نظتتر 

-8: 1391ر تو و تنت راور،   بهوباشتد ج هقتاح هنتوبی بابتل مقاینتف متی     ی در ببَت  هگتدَ -باق یا گر ن   وهتا ی  بره

 تتای شتتوا   تتر  ایتتران شتت ا . رستتتانوبتتف دستت. بمتتده اح محوختتف و گ شتتنا تیای باستتتان تتآ. داده1

رایتب  نقتو   گونتف  تا،    را  تن اح  حتا    بتی   گتد  –متعلتق بتف گر نت   وهتا ی       ای گر نگیدادهحیادی با 

 د د.گلزی برای ما نشان می ای داده ن اح نظر  ا سها 
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 ای مرتن ایتر گر نت ،  تزشیر ظتروف ستها ی بتا ستر زیوانتات اح هولتف ستر بتو              ی ی اح شا اف          

متی   IIبتف دست. بمتده و متعلتق بتف تاتر ب تر        باربایجتان  آ محوخف گتوی  )تف   20ش ل شواره اس. کف اح ج

 تتزشیر ظتتروف بتتا ستتر زیوانتتا ی ماننتتد ستتر گتتاو، استت  و دیگتتر     آ.Brown, 1951: 141 – 175باشتتد ج

: 1393میرحایتتی و دیگتتران،زیوانتتات تتتنوه بتتر اشتتیای ستتها ی در اشتتیای مهر تتی  تتن بتتاح نوتتایی شتتده استت. ج

 هورتوری  نتای  آ اح ب رستتان حیتن  ستر بتو  یتا گتاو     ای دارای  زشینات برهنتتف بتا ستر زیوانتات ج    سها  آ.92

تنتتوان دستتتف اح  استتتهاده اگتتزوده دکوتتف ماننتتد بتتف  ،آMuseyibli & Axundova, 2013: 11باربایجتتان ج

و دو ستتورا  در نزدی تتی   تتف  داشتتتر آ، 141: 1386 ژبتتری نتتوبری، آ ج21شتت ل شتتواره  گورستتتان تریجتتان ج 

ود. شت ا در ایتر گر نت  دیتده متی     ت شت لآ در بنتو. درونتی کاستف     ن  ماه باتورت برهنتتف یتا جکتر     

آ، Muscarella, 1974: 35 – 49ج آ22 شتت ل شتتواره تتای ستتها ی اح دینلتتواه  )تتف ج واننتتد ایتتر نتتو  کاستتف

 آ بدس. بمده اس..Lippert, 1977: 174 – 6آ، ج23 ش ل شوارهکرد ر  )ف ج

 آBrown,1951: 138-163ج ، ظرف سفالی با سر قوچ بدست آمده از گوی تپه :20شماره  شکل

Figure 20: Pottery with the head of a ram obtained from Goy tepe, (Brown,1951: 138-163). 

 

 (141: 1386: سفال با افزوده دگمه مانند بدست آمده از گورستان الریجان، )هژبری نوبری،21شکل شماره 
Figure 21: Pottery with the addition of button-like obtained from Larijan cemetery, (Hejabri Nobari,2007: 

141). 
 

 آLippert,1977: 138-160جنقش هالل ماه و دو سوراخ بصورت برجسته از دینخواه تپه، : 22 شماره شکل
The pattern of the crescent moon and two holes prominently from Dinkhah tepe,  :22Figure  

 آLippert,1977: 138-160ج.

 آMuscarella,1974: 45-47ج های ایجاد شده بر روی سفال از کردلر تپه، سوراخ :23شکل شماره 

Figure 23: Holes made in pottery from Cordler tepe, (Muscarella,1974: 45-47). 
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نقتتل کتتامن محتتوری در « Vزنتتنلوی »تح  بتتف  وضتتیک استت. اگرنتتف در نوشتتتف  تتای داینتتون و یانتت ، 

منوقتف شتوا     Iیتا بتف بیتان دبیتق  تر، مهترق هدیتد و ب تر          –ایتران  « تاتر ب تر  »گرضیف  ای مر    با 

آ ایتر دوره اح ا ویت. بنتیار حیتادی     Sulduz تای اشتنویف و ستو دوح ج    ایهتا متی کنتد. در دره    – ر  ایتران  

د تتی بتتف   در  حقیقتتات باستتتان شناستتی داینتتون و یانتت  در شتت ل      Vبر تتوردار استت.. زنتتنلوی   

ایتران    تر   شتنا تی و گا نگتاری تاتر ب تر ایتران و تلتی ا لاتوا تاترب ر شتوا            ای باستان گر ن 

بتت ن بتتا   IVcنتتنلوی  تتای نتتورت گرگتتتف، ز   آ. در اتتژو لDanti,2013 تتانیرات شتتگرگی داشتت. ج  

بتف  ع یتر داینتون و اگتق ستها   اکنتتری  ربتی بتدین بتف  ع یتر یانت ، یت)              I/ تار ب ر  Vزننلوی 

 تتای ا یتتر،  حقیقتتات هدیتتدی در متتورد بتتاحنگری گا نگتتاری   آ. امتتا در ستتا 23 وتتان: کاستتف شتتده بتتود ج

آ انجتتا  گرگتتتف Michael D.Dantiدانتتتی ج ایتتران اح ختترف باستتتان شناستتان اح هولتتف مای تتل   تتر  شتتوا 

 Iزنتنلو کتف بت ن  وست  داینتون تاتر ب تر         Vآ، دوره بتاحنگری گا نگتاری ایشتیر   اس.. در ایتر بتاحنگری ج  

 1250-1450را تاتر مهترق هدیتد     Vدر نظر گرگتتف شتده بتود. امتا در بتاحنگری هدیتد، دانتتی زنتنلوی         

-22 وتتان: ق.  در نظتتر گرگتتتف استت. ج I 1250-1050را  حتت. تنتتوان تاتتر ب تتر   IVcق.  و زنتتنلوی 

 توان گهت. کتف تاتر مهترق هدیتد و        ایتران، متی    تر   آ. با  وهف بف گا نگاری هدید انجتا  یاگتتف شتوا    23

 گیرند. ایران و منوقف بهقاح در ی)    اگقی  اریلی برار می  ر  شوا  Iتار ب ر 

 

 فضای معماری.6

بتتی متتورد موا عتتف بتترار گرگتتتف، بقایتتای معوتتاری  گتتده –گر نتت   وهتتا ی  در بن در زتوحه هیراگیتتایی کتتف 

یا کوتتر بتف دست. بمتده یتا کوتتر متورد موا عتف بترار گرگتتف است.. اح ستا تار معوتاری متعلتق بتف ایتر                 

 توان بتف بقایتای معوتاری بتف دست. بمتده        آ، متی باربایجتان گر ن  در زوحه هیراگیایی شتوا   تر  ایتران ج   

متتتر  4× 5متتتر  تتا  20× 30دارای ستتا تار ایی بتتا اتتنن نرتتارگو  و ابعتتاد بنرتتا اح محوختتف حرد انتتف کتتف 

-یر بتوده کتف اح ستن    نت ستاحی ایتر بنا تا بتف نتورت  شت ف      شتیوه ستا توان   متییر  نتند اشاره کترد. 

نی نتتامی و استتتهاده شتتده استت. جرتت. ستتا . اح بنرتتا همتتتر، تیستتان 40× 30 تتای بتتدون  تترا  و در ابعتتاد 

 آ.32 – 25: 1390اور، کاظن

-وشتتف بتتزر  کتتف دیوار تتای بن اح ستتن گایی متشتت ل اح ننتتد ا تتاق راستت. تت و نتتیر ستتا توان        

آ، بقایتای  Muscarella, 1974: 56 – 7انتد اح دینلتواه  )تف ج   متتر ستا تف شتده    1.5بتزر  بتف ارنتای     تای  

ای بتا انتدود    ت ا دارای  شت.  ت کتف در بعزتی اح بنتو.   ای ای ستنگی و دیتوار نینتف    رای ایسا توانی دا

ستتا توانی کتتف  آ، و  و نتتیر اح کرد تتر  )تتف مجووتتتف Burney, 1973: 165رنتت  اح  هتتتوان  )تتف ج حرد

شتت ل اح  شتت.  تتا ، ستتوک دا لتتی دیوار تتای ماننتتد  هتتتوان  )تتف بتتا ی مربتت  تتادیوار تتای بن بتتا  شتت.

 هتتاو ی  آ.62 – 61: 1387خنیتتی، جاستت. دستت. بمتتده  اوشتتل رنگارنتت  انتتدود شتتده بتتا اتتنن نرتتارگو  بتتف

 توان در متورد زتوحه هیراگیتایی بهقتاح و شتوا   تر  ایتران بتف بن اشتاره کترد،  یتر             کف در ایر میان متی 

 تای مربتوه بتف گر نت   وهتا ی      بقایتای معوتاری در محوختف   متناه  بتودن در گزتای معوتاری است..     

 گقیتر بتوده است.. در ستتا .   بتی در باربایجتان و ارمننتتان یتتا بدست. نیامتده یتا  یلتی ضتتعی  و         گتده  –

اح  شت.  تا  استتهاده      تا و دیوار  ایای رود انتف  ت لاتوا اح ستن   ا بنا ا بیشتر ای بنتا اح ستن ، تلتی   
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 تا در زتوحه بهقتاح    اشتد. بعزتی اح محوختف   با  وامتا بتدون استت نا  نرتارگو  متی     شده است. و اتنن بنرت   

دارای دیوار دگتاتی بتوده و بعزتی اح بنرتا بتدون دیتوار دگتاتی گتزار  شتده و ضتلام. دیوار تای دگتاتی             

 تتای شتتوا  ا دیتتواره دگتتاتی در بعزتتی اح محوختتف تتای دگتتاتی  وتتراه بتتمتتتر بتتوده استت.. بلعتتف 5/1 – 2

ایتتران دیتتده شتتده،  تتر  ایتتران ماننتتد حرد انتتف بدستت. بمتتده استت.. تناتتر معوتتاری کتتف در شتتوا   تتر  

سا . و استهاده اح  تاتر ستتوندار است. کتف در زتوحه بهقتاح  تاتر یتا  تاتر ستتوندار در ایتر بر تف حمتانی              

بدستت. نیامتتده و باگتت. معوتتاری زتتوحه بهقتتاح در ابعتتاد کونتت) و بتتدون نشتتوگیر بتتوده استت.. ی تتی اح    

نتتو  ن متتدیریتی دارد و ایتتر مروتتتریر ن تتتف در ایجتتاد  اتر تتای ستتتوندار و مع تتد اشتتاره بتتف وهتتود سینتتت

  ر اس..بیشتر در شوا   ر  ایران محنو  ویژگی معواری
 

 نتیجه گیری.7 

 و کشتتاورحی بتتف کتتف هتتوامعی و خوایتت  باربایجتتان هورتتوری  ربتتی بنتتو. در  .ق دو   تتزاره اوا تتر در

 مربتتوه گر نگتتی و شتتنا تیباستتتان  تتایداده  وتتامی. رستتیدند ظرتتور مناتتف بتتف بودنتتد مشتتیو  دامتتداری

 شتده  مشترور  «بتی  گتده  –  وهتا ی  گر نت  » نتا   بتف  باربایجتان  شناستی باستتان  ادبیتات  در هوام  ایر بف

 بدستت. د یتتل بتتف را گر نتت  ایتتر انتشتتار منشتتا  و گیتتریشتت ل نقوتتف باربایجتتانی شناستتانباستتتان. استت.

  اتتوا بتتف و باربایجتتان شتتا م،  تتایداده  ورکتتز و گر نتت  ایتتر شتتنا تیباستتتان  تتایداده بمتتدن

  تتر  شتتوا   تتا هنتتوبی بهقتتاح منتتاخق اح  .ق 1450 – 800/900  در کتتف داننتتدمتتی کشتتور ایتتر  تتر 

 گا نگتاری  نظتر  اح .است.  یاگتتف  انتشتار  بودنتد،  ار  تاه  در  تن  بتا  بمیتز  منتا و.  باورت کف خوایهی ایران،

 بهقتتاح هیراگیتتایی زتتوحه در و  .ق 2000-1500 ستتا  بتتف ایتتران  تتر  شتتوا  در متتتا ر مهتترق تاتتر

امتتا در بتتاحنگری هدیتتد دانتتتی، تاتتر مهتترق    بتتود  شتتده  اریلگتتداری  .ق 1450/1500 – 1150/1250

اح  حتا  گا نگتاری بوتور متواحی در نظتر       دو هیراگیتای بهقتاح و شتوا   تر  ایتران،      تر در  Iهدید و ب ر 

جباربایجتانآ   ایتران   تر   شتوا   هیراگیتایی  زتوحه  در «بتی  گتده  –  وهتا ی » گر نت  گرگتف شتده است.. اح   

 هعهرببتتاد  تتایکورگتتان ماننتتد  تتاییگورستتتان یتتا محوختتف در ار  رود ستتوازل در ا لاتتواتلتتی

  حتتا  اح  تتن و  تتدگیر شتتیوه استتا  بتتر  تتن ستتهلی ختتوتلی گورستتتان تریجتتان، گورستتتان  تتدابگریر،

-ستا  در  ا تشکر گتوق   تای محوختف  کتف  بنجتا  اح. است.  شتده  موا عتف  گر نگتی  و شتنا تی باستتان   ایداده

 و. استت. ا ویتت. زتتاشز گر نتت ، ایتتر شناستتیباستتتان موا عتتات در شتتده، بررستتی و زهتتاری ا یتتر تتای 

 ننتدان  دو بهقتاح  زتوحه  در شتده  کشت    تاحه   تای گورستتان  و  تا  ستای.  موا عتف  و زهتاری  با بنرا ا وی.

   .م ول ی دیگرند سویف، دو موا عف  حا  اح  ن و گا نگاری  حاه اح  ن کف نرا شود،می

 رو  بتتف  تتزشیر بتتارنتت    اکنتتتری  تتایستتها  ،بتتی گتتده –  وهتتا ی گر نتت  انتتلی  تتایویژگتتی اح     

-باستتتان ختترف اح...  و گلزگتتری  تتدگیر، اح اتتتن  نتتر ایتتر  وتتامی. باشتتدمتتی برنتتزی اشتتیای وکتتاری  کنتتده

-ملتلتت  باتتورت گتتر ، ب تتور و شتت ل  حتتا  اح. استت. شتتده منتنتت  و درونتتزا بتتومی ب ایتتل بتتف شناستتان

 کتتو یاتتای منتتاخق در و کو نتتتانی منتتاخق در شتت لکورگتتانی و ستتنگیهع تتف گور تتایا شتت ل اح هولتتف: 

  تن   تا  تدگیر  و بتوده   شتتی  و ستاده  ای،نا تف   تاکی، ب تور   ب تور  ستاده،  گور تای  بیشتتر  ماننتد، دش. و
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 منتت ونی منوقتتف در  تتا تتدگیر .استت. انجتتا  گرگتتتفآ   تتیج گتتردی باتتورت  تتن و هوعتتیدستتتف باتتورت

 بتتا ستتا تار  تتدگیر  هتتاوت، ایتتر بتتا امتتا. استت. بتتوده نانویتتف و هوعتتیدستتتف باتتورت بیشتتتر بهقتتاح زتتوحه

 زتتوحه دو در شتت لستتنگیهع تتف و کورگتتانی  تتای تتدگیر اح منوقتتف بهقتتاح بدستت. نیامتتده استت..   شتتتی

 شتتده گتتزار   تتابلعتتف اختتراف و  تتاکتتوهاتتای اح و بتتوده گورستتتانی و منتت ونی  یتتر منتتاخق در هیراگیتتایی

  تر   شتوا   و هنتوبی  بهقتاح  زتوحه  در بتدین  ب تر  و متتا ر  مهترق  تاتر  بتف  مربتوه   تای ب رستتان  .اس.

 شتترای  و اهتوتتاتی خ قتتات موا عتتف بتترای مرتتن منتتاب  اح ی تتی و شتتده شناستتایی  تتو  ننتت تا ایتتران

 .بیدمی زنا  بف معنوی و ابتاادی

  تتا،بتتوری: ماننتتد ایا یتتره  یتتر و زوتتل بابتتل ظتتروف شتتامل بتتی، گتتده –  وهتتا ی گر نتت  ستتها      

 و ستاده  کتونرو،  شت ل  بتف  حنتدگی  بتف  کتف  باشتد متی   تا گنجتان  و  تا کتوحه   تا، کاستف   تا،  یتوان   تا،  وره

 نقتتو  اگقتتی، گرورگتتتف نوار تتای: شتتامل  ندستتی، توومتتا شتتده استتتهاده نقتتو . دارد اشتتاره هابجاشتتونده

-، گنتری شت ل  توحی  نقتو   ،آواربتار  ج شت ل بتارنی  حاشتده  ماننتد، نقوتف  نقتو   اگقتی،   ووه ش ل، وری

. استت. شتتده استتتهاده ارنتتدگان یتتا گتتاو بتتو ، بتتز، شتتامل نقتتو  زیتتوانی نقتتو  استتتام)ی. نقتتو  و شتت ل

شتتوند. متتی  قنتتین ستتاحدستت. و ستتاحنتتر : دستتتف دو بتتف   نیتت)  حتتا  اح بمتتده بدستت. ستتها ی ظتتروف

 و شتت ا . گتتر ،  حتتا  اح  تتن و نقتتل  حتتا  اح  تتن ستتها ی  تتایگونتتف موا عتتف، استتا  بتتر استت. ها تت 

 .د دمی نشان ما برای هیراگیایی زوحه دو در را ی نانی

 بتتا  تتوا  کو نتتتانی منتتاخق و  تتاکتتوه دامنتتف در استتتقرار بتتدون  تتایب رستتتان شتتدن ایتتدا براستتا 

 نتو   و معیشت.  کتف  انتد رستیده  اینتیجتف  ننتیر  بتف  شناستان باستتان  نت.، اَ منتاخق  در استتقراری  محوخف

 بتتف ستتاکنان منتتاخق کو نتتتانی  و بتتوده کتتونرو نیوتتف باتتورت بتتی گتتده –  وهتتا ی گر نتت  حنتتدگی

 گنتتتره و موضتتو  در مرتتن نتتراتن اح دیگتتر ی تتی .انتتداردا تتتفمتتی کشتتاورحی و دامتتداری  تتایگعا یتت.

  وهتتا ی گر نتت  ا زامتات  اح ی تتی مع تد  اح استتتهاده و بتتوده مع تد  اح استتتهاده و ستا .  متتش  ی و معنتوی 

 استت  و ستت  ستتنجا ،استتتلوان   تتدگیر ب تتور اح بعزتتی دا تتل اح کتتف نتترا. رودمتتی بشتتوار بتتی گتتده –

و در  تا  ب رستتان  اح بربانگتاه  ست وی  و هایگتاه  شتدن  ایتدا  بنرتا  اح  یتر . است.  بمتده  بدست.  مرده با  وراه

 شناستتاناح ختترف باستتتان  تتاستتها    تتف بتتا  وتتراه ب تتور، بتتاتیی بنتتو. اوششتتی بمیلتگتتی  تتا  تتن

 استتقراری  محوختف  در مع تد  شتنا تف شتده است.. گا تا      اتشیرایی  بتا   وتراه   تدگیر  اهرای بییر اح اینشانف

 محوختتف در ارستتتل  تتن شتتده، کتتف ایجتتاد استتتقراری بتتدون  تتایمحتتل و  تتاب رستتتان کنتتار در بعزتتا  و

 د د.می نشان را  اب رستان کنار  ن و من ونی و استقراری

 سپاسگزاری

باستتان شناستی    گشاشتتر گتزار     تاخر در ا تیتار   بتف  اتور  کتاظن  دکتتر مرتدی   دانتین اح ببتای   تح  می بر ود

 تتاخر در  ستتوت بتتف تلیتتزاده  دکتتتر محوتتد آ و  و نتتیر اح ببتتایداق بتترها تتر ج محوختتف حرد انتتف شررستتتان 

 گشاشتر نندیر  ااویر  ش ر و بدردانی نوایین. ا تیار
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