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چکیده
در بررسی مسیر مهاجرت اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا از شرق به غرب و در جهت شناخت
ویژگیهای فرهنگی این اقوام در شمال غرب ایران ،شیوه معماری تدفینی شاخص این اقوام با عنوان
فرهنگ تدفین کورگانی در حوزه مطالعاتی بررسی و مشخص میشود .برای روشنگری موضوع
چگونگی حضور اقوام کوچروی جنگجوی اوراسیا سئواالت ذیل در این پژوهش مطرح شدند :بر
اساس کدام یافتهها حضور فرهنگ اقوام کوچرو استپ اوراسیا در ایران قابل معرفی است؟
کورگانهای شمال غرب ایران به لحاظ ساختاری به چند گونه قابل شناسایی هستند؟ اقتصاد معیشتی
اقوام کوچرو استپ اوراسیا بر چه پایهای استوار و چگونه قابل مدلسازی است؟ برای جواب به این
سئواالت از شیوه تحلیلی -بنیادی استفاده شد و در پاسخ به ابهامات مربوط به حضور این اقوام در
حوزه مورد مطالعه ،کورگان به عنوان معماری تدفینی و تنها شاخص معماری این اقوام ،گونهشناسی و
مورد مطالعه تطبیقی با حوزههای فرهنگی همجوار قرار گرفت .همچنین با بررسی یافتههای به دست
آمده از کورگانها نقش آنها در زندگی این اقوام و ارتباطات فرهنگی منطقهای و فرامنطقهای آنان
تحلیل گردید.
کلیدواژهها :اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا ،شمال غرب ایران ،تدفین ،کورگان
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مقدمه
در بررسی جوامع انسانی و شناخت فرهنگهای گذشتگان ،لزوم مطالعه جنبههای مادی و
معنوی تدفین و شیوههای آن ضروری است .مطالعه درباره نحوه تدفینها اطالعات جالب
توجهی درباره فرهنگها ،اعتقادات و عملکرد جوامع ،بازسازی مناسبات فرهنگی و تجاری،
ارتباط انسانها با محیط زیست و فناوری اقوام در اختیار پژوهشگر قرار میدهد .قبور بدون
ارتباط با استقرارها ،اطالعات ناشناختهای از جوامع کوچرو را در برمیگیرند و تنها آثار
باقیمانده آنها محسوب میشوند .با توجه به اینکه بعضی از قبور و تدفینها قابلیت انتساب به
فرهنگ خاصی را دارند ،پژوهش درباره این نوع قبور و تدفینها از جایگاه خاصی در مطالعات
باستانشناسی و مردمشناختی برخوردار است .نوعی از این قبور کالن سنگی که به عنوان
کورگان معرفی میشوند ،بر اساس یافتههای فرهنگی در این قبور قابل انتساب به اقوام کوچرو
جنگجوی اوراسیا هستند که شناسایی این قبور ،حضور و شیوه حرکت این اقوام را در مناطق
مختلف نشان میدهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده فرهنگ تدفین کورگانی در آخرین مرحله از افق کرارس در
عصر برنز میانی بر بخشهایی از قفقاز جنوبی حاکم گردیده که تاکنون درباره خاستگاه و منشأ
آن مباحث زیادی مطرح شده است .در عصر برنز تدفینهای کورگانی در محدوده جغرافیایی
اوراسیا ،قفقاز ،شمال و شمال غرب ایران مشخص شدهاند که با توجه به ساختار معماری و آثار
اهدایی قبور میتوان آنها را به اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا منتسب کرد .این اقوام از هزاره
چهارم تا اوایل هزاره اول پ.م .در دستههای بزرگ و کوچک به سمت غرب حرکت کردهاند.
مسئله اصلی این پژوهش چگونگی حضور اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا در شمال و شمال
غرب ایران است.
مهمترین سؤاالت این پژوهش عبارتند از :بر اساس کدام یافتههای فرهنگی ،حضور فرهنگ
اقوام کوچرو استپ اوراسیا در ایران قابل معرفی است؟ کورگانهای شمال و شمال غرب ایران
به لحاظ ساختاری به چند گونه قابل شناسایی هستند؟ اقتصاد معیشتی اقوام کوچرو استپ
اوراسیا بر چه پایهای استوار است و چگونه مدلسازی میشود؟
مطالعات و مقاالت بسیاری درباره ریشهیابی فرهنگ معماری تدفین کورگانی انجام شده
است ،اما منبعی جامع وجود ندارد که بر اساس یافتههای فرهنگی نوشته شده باشد .در تحقیقات
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بیشتر اروپاییان به واسطه ساخت پیشینه فرهنگی ،ریشههای زبانی هندواروپایی برای اقوام
کوچرو استپ اوراسیا در نظر گرفته شده که در تحقیقات جدیدتر به ویژه بر اساس نوشته
یافتشده در کورگان ایسیک 1رد شده است .شناسایی فرهنگ معماری کورگانی به عنوان
مهمترین اثر معماری بهجایمانده از اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا به لحاظ شناخت فرهنگ
معماری این اقوام از هزاره چهارم پ.م .تا اواخر هزاره اول پ.م .به ویژه در سرزمینهای مورد
استفاده این اقوام اهمیت فراوان دارد .استفاده از حیوانات اهلی و مصرف محصوالت وابسته به
دام ،زندگی وابسته به شکار و محصوالت کشاورزی ،معماری وابسته به طبیعت و تأثیر از اقلیم
طبیعی و دسترسی سریع به منابع آبی ،شناخت نظام طبقاتی بر اساس ساختارهای متفاوت و
پیچیده در تدفینها و نیز تأثیر بر ساختارهای بومی از شاخصههای فرهنگی اقوام کوچرو اوراسیا
است که با شناسایی آنها میتوان به شناخت هر چه بیشتر این فرهنگ دست یافت .بر اساس
یافتههای فرهنگی شناسایی شده ،دوره زمانی هزاره دوم و هزاره اول پ.م .برای تاریخگذاری
کورگانهای شمال و شمال غرب ایران پیشنهاد میشود.

چارچوب نظری
از قرن  11و  22م .پژوهش درباره تدفین کورگانی به عنوان یکی از تدفینهای قبور مگالیتیک
که محدوده جغرافیایی وسیعی از استپ اوراسیا تا دشتهای شرقی مغولستان ،شرق اروپا تا
جنگلهای شمال سیبری ،مجارستان در غرب ،نواحی اطراف دریای سیاه و قفقاز شمالی و
جنوبی ،اطراف دریای خزر ،اطراف دریای آرال تا شرق آسیای میانه و بیابانهای جنوبی آن،
جنوب شرقی آناتولی ،شمال غرب ایران را شامل می شود ،توجه بسیاری را به خود معطوف
کرده است ).(Iravani Ghadim, 2018 a: 21
قبور کورگانی به صورت ساختارهایی مرکب از پشتههای تدفینی با قبور چالهای ،قبور سنگی
چالهای یا مقبرهایشکل هستند که با حلقههای سنگی در زیر پشته تدفینی احاطه شدهاند
(( )Muscarella,1969: 33; Iravani Ghadim, 2011: 191 & 2014: 87-106طرح  .)1بر اساس
بررسیهای باستانسنجی انجام شده بر روی آثار به دست آمده از سوخانیخا 2منتسب به فرهنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Issyk kurgan
2 Sukhanikha
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آفاناسیوا 1اولین نمونه قبور کورگانی شکل گزارش شده تاکنون در این مرکز با تاریخ پیشنهادی
 0122پیش از میالد است ) .(Svyatko & et al., 2017: 67منشأ پیدایش قبور کالن سنگی در
قفقاز بر اساس نظر مارکوین با قبور کورگانی آغاز میشود .بر اساس دستهبندی گوردوستوف قبور
کورگانی به سه گونه گودالی ،2سردابهای 3و قبور سوربنایا 4تقسیم میشوند .اما مطالعات جدید در
حوضه قفقاز پنج فاز برای گونهشناسی قبور کورگانی بر اساس ساختار زمانی آنها مشخص کرده
است .دوره اول (عصر مس و سنگ و برنز قدیم) با فرهنگ یامنایا شناخته میشود .در دوره دوم
(شروع عصر برنز میانی) شیوههای تدفین و خاکسپاری از یک سو در ارتباط با شیوههای تدفین
فرهنگ یامنایا هستند و از سوی دیگر مشابهتهایی با فرهنگ کاتاکمب (قبور سردابهای) دارند.
دوره سوم با فرهنگ کاتاکمب شناخته میشود .دوره چهارم با تعدادی از قبور عصر برنز جدید و
قبور ساختهشده از چوب معرفی میشود که مرز جنوبی فرهنگ این قبور چوبی در ناحیه ترک
قرار گرفته است .گروه پنجم با گروه بزرگی از تدفینهای کیمر ،اسکیت ،سرمت و ماساژت از
عصر قدیم شناخته میشود (.)Nagler, 1996 : 69
معموالً کورگانهای بزرگ ،بلندترین نقطه از چشماندازها را اشغال میکنند و به طور آشکار
در ارتباط با کورگانهای دیگر هستند و با یکدیگر زنجیرهای را تشکیل میدهند که در حدود 5
تا  12کیلومتر کشیده شده و نقش مهمی را به عنوان عالمتگذاری و نشان در میان قبایل کوچرو
ایفا کرده است .بررسیهای انجام شده درباره قبور کورگانی به لحاظ ساختاری و آثار اهدایی،
نشاندهنده چهار طبقه اجتماعی  -1طبقه حاکم -2 ،سوارکاران جنگجو -3 ،چوپانان رمهدار ،و
 -0مردم عادی در این فرهنگ هستند ( .)Koryatkora, 2000: 16با توجه به اینکه هنوز
جداسازی زمانی و فرهنگی آثار اقوام کوچرو جنگجو اوراسیا در هزاره اول و دوم پیش از میالد
مربوط به فرهنگ کیمر و اسکیت قطعیت پیدا نکرده است ،در این مقاله از فرهنگ تدفینهای
کورگانی به عنوان فرهنگ اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا نام برده شده است که فرهنگهای
اسکیت ،اسکیت قدیم ،اسکیت جدید و کیمریان را شامل میشود ( Iravani Ghadim, 2013:

.)234; 2014: 106-107
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Afanasieva
2 Yamnaya
3 Katakombnaya
4 Surabnaya
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اقوام استپ اوراسیا رمهدارانی بودند که به منظور چرای بهتر و زندگی استپی از استپ
اوراسیا به سمت غرب و جنوب از هزاره چهارم پ.م .حرکت کردند .آنها سوارکاران ماهری
بودند که در دستههای بزرگ و کوچک با حرکت در کناره رودخانهها سرزمینهایی با جغرافیای
طبیعی مناسب را بر اساس نوع دام خود به منظور استقرار موقت انتخاب میکردند .تدفینهای
کورگانی ایران در دو دسته کورگانهای عصر برنز و عصر آهن در بازه زمانی هزاره دوم و هزاره
اول پ.م .قابل تاریخگذاری هستند و بر اساس ساختار معماری میتوان آنها را در چهار دسته
مدل سازی کرد .بر اساس نحوه قرار گرفتن اجساد در جهات جغرافیایی ،اهمیت توجه به آفتاب
در زمان طلوع و غروب در زندگی این اقوام مشخص میشود .وجود طبقات اجتماعی ،جنسیت
و مرتبه اجتماعی متوفی در شکل قرار گرفتن آثار اهدایی در اطراف قبر متفاوت است .زندگی
وابسته به جغرافیای طبیعی اقوام کوچرو استپ اوراسیا و حرکت این اقوام در کناره رودخانهها
بر اساس  GISبررسی و مدلسازی شده است.

پیشینه مطالعات منطقهای
اولین اطالعات از تدفینهای کورگانی ایران توسط ژاک دمورگان در  1911-1121ارائه شده
است .وی برای انجام مطالعات علمی ،به مناطق جنوبی دریای خزر سفر کرد و در مناطق تالش
و سپس نمین اردبیل به کاوش پرداخت .حفاریهای دمورگان فقط دادههای قبور را معرفی
میکند و از ساختار کورگانی قبور اطالعاتی ارائه نمیدهد .از مطالعات و حفاریهای
باستانشناسی که درباره قبور کورگانی ایران انجام شده است ،میتوان موارد زیر را نام برد:
حفاری و بررسیهایی با رهبری محسن مقدم در منطقه املش گیالن در سالهای ،1302-1331
حفاری هیئت باستانشناسیِ ایران و عراق دانشگاه توکیو با سرپرستی نامیو اگامی و به عضویت
ماتسوتانی ،ماسودا و فوکایی و با نمایندگی آقای علی اکبر سرفراز در دیلمان طی سالهای
( ،)Arne, 1945: 484( )1309-1331حفاریهای آذربایجان طی سالهای  1352 ،1301و
اردبیل در سال  1332توسط مرحوم کامبخش فرد (کامبخشفرد ،)123 :1393 ،آغاز حفاری
تدفینهای دره اشنویه توسط هیئت پروژه حسنلو در سال  ،1119از طرف دانشگاه پنسیلوانیا و
موزه متروپولیتن 1139 ،اسمیت در شافع ،علیرضا هژبری نوبری در سال  1391در خداآفرین،
فرشید ایروانی قدیم سال  1399در جعفرآباد ) (Iravani Ghadim, 2011: 191و سال 1312
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طوعلی سفلی (ایروانی قدیم ،)15 :1312 ،بهرام آجورلو در سال  1393در روستای حمیدان
(آجورلو و عسکرپور ،)2 :1311 ،رضا رضالو در سال  1311گورستان خرمآباد اردبیل (رضالو،
 )21 :1311و کریم حاجیزاده در مشگین شهر (حاجیزاده .)11 :1311 ،در ترکیه حفاریهای
کورگان کوچوک چاتما در نزدیکی کارس توسط رسلر در سال  1122اولین مطالعات درباره
تدفینهای کورگانی را ارائه میکند .حفاریهای کوچین در کوپروکوی در نزدیکی ارزروم 1در
سال  ،1111بررسیهای  1115اوزفیرات در فالت آناتولی و حفاری کورگانهای بوزکورت

2

( (Özfirt, 2009a: 247-233از نمونه مطالعات در حوزه کورگان هستند .اولین مطالعات و
کاوشهای باستانشناسی در ترکمنستان را مؤسسه باستانشناسی کارنگی تحت هدایت پومپلی

3

با اجازه کمیته باستانشناسی روسیه در آنو در منطقه اریک کاال و مرو 4در سال  1120انجام داد
) .(Окладников, 1956: 22گیوک تپه 5در شمال غربی عشق آباد کنونی در سال  1153شناسایی
و در سال  1150حفاری شد ) .(Schmauder & Bemman, 2015: 334مطالعات مارشن کو 6در
سال  1151از محوطه گیزیل چشمه 7از دیگر مطالعات در حوزه کورگان ترکمنستان است
( .)Marushchenko, 1959: 107اولین اطالعات درباره تدفینهای کورگانی ارمنستان مربوط به
مطالعات خاچاتریان 8در ناحیه شیراک مانند قبرستان آریچ و آرتیک 9و سایت هوروم 10است
( .)Kohl, 1993مطالعات دانشگاه کونل 11آمریکا با همکاری باستانشناسان ارمنی با سرپرستی
پروفسور اسمیت 12در سال  1119تا  2222در محوطه دشت تساکویت 13طی پروژه آراگاتز 14و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Arzrum
2 Bozkurt kurgan
3 Pumpli
4 Erk Kala - Merv
5 Geok tepe
6 Marshenko
7 Gizil cheshme
8 khachaterian
9 Arich & Arik
10 Horomm
11 Connell
12 Smith
13 Tessa Kuwait
14 Aragats
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نیز حفاریهای یغاروت 1در طی سالهای  2222تا  2221انجام شده است (.)Smith, 2009: 7
ام .ای .ماسون 2اولین اطالعات درباره تدفینهای ازبکستان را در سال  1123در دره زرافشان
سفلی ارائه داده است .در سال  1151یو.ای .زادنپرووسکی 3کاوشهایی را در ارتباط با
استقرارگاه دال ورزین تپه 4آغاز کرد .در طول دهه  52یا.جی گولیامو ،ای عسگروف و یو.ای
اسالموف 5در امتداد دلتای خشکیده ماخان 6دریا از زرافشان سفلی مطالعاتی را انجام دادند
( ،)Sverchkov, 2008: 126همچنین در سال  1113ماکاروا در فدروا ،7در سمیریچ ،گورستان
کاپال ،8در االکان تدفینهای کیرو ،مینچونکا ،کیرگیزیا ،کاراکول ،توگایی ،قیزیل سی ،اریک دژال
و دنگال 9مطالعاتی درباره قبور کورگان انجام دادند ).(Makarova , 1987 : 62
اولین اطالعات مربوط به قبور تاجیکستان در سال  1130با اعزام یک هیئت به دره زرافشان
و محوطه قره مزار 10آغاز شد .همچنین اولین اطالعات درباره حفاری کورگانهای تاجیکستان را
باستانشناسان ازبک و بی.ای .التینین

11

در میان دهه  32ارائه کردند ).(Minor, 2014: 61

مطالعات قبور کورگانی در قرقیزستان توسط بتولد 12در کارسناجارکا  13و ایانوا  14در ترنوزکین
در سال  1123آغاز و با حفاری منطقه چوالیل

16

15

در سالهای  02-1131در مؤسسه

باستانشناسی سمیرجی 17با مدیریت برنشتان 18ادامه پیدا کرد ( .)Makarova, 1987: 62اولین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yugharut
2 Mason
3 Zadenprovsky
4 Dalverzin tepe
5 Islamov
6 Makhan
7 Fedorova
8 Kapal
9 Alakal, KirruII, Mynchunku,
Kirgizia, Kara Kull, Tugai, Kyzil Sai,
Aryk Dzhal, Dongal
10 Qurih mazar
11 Latinin
12 Bathold
13 Krasnajarečka
14 Ivanov
15 Terenožkin
16 Chuavilo
17 Semirečeje
18 Bernštam
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اطالعات مربوط به حفاریهای قبور کورگانی گرجستان در بین سالهای  1131و  1102در
ناحیه تریالیتی در بخش خرام واقع در دره خرام در  12کیلومتری جنوب تفلیس به دست آمده
است .چاپار دیزه 1در سال  1113مطالعات قبور کورگانی را ادامه داد .حفاریها و مطالعات
آندریاتتیلو در سال  1111و حفاریهای نالچیک توسط اسماییل چچنوف در سال  1111از دیگر
مطالعات در حوزه کورگان است ( .)Kushnareva, 1999: 99اولین اطالعات از قبور کورگانی
قزاقستان در سال  1101تا  1131در مؤسسه باستانشناسی سن پترزبورگ در سایت شیلیکیتی با
سرپرستی چرنیکوف به دست آمده است .از دیگر مطالعات درباره تدفینهای کورگانی ،حفاری
کورگان ایسیک در سال  1111توسط کمیل اکشوف و حفاری کوخمازکو توسط دالری چوای
در سال  1191است .اولین مطالعات درباره تدفینهای کورگانی در جمهوری آذربایجان در
آقشال 2و گورستان بنی احمد در منطقه جلفا توسط بخشعلی اف ،3محوطه پلوداغ 4به همراه
گورستانی در شرق آن در سال  1133توسط حبیباهلل اف و ابراهیم اف انجام شد ( Seyidov,
5

 .)2003: 182کورگانهای چالخان قلعه 6در  35تا  05کیلومتری شمال شرقی شهر نخجوان در
ناحیه بابک در سال  1113توسط علی اف ،7در محوطه شاه تختی 8در سال  1131توسط اکبر
اف 9و در سال  1131-91توسط اصالن اف 10شناسایی و حفاری شدند .مطالعات جدیدتر
درباره قبور کورگانی در آذربایجان توسط جلیلو 11در منطقه تووز 12در محوطه علی مردانلی

13

در نزدیکی روستای کاشتت در حال انجام است ) .(Quliyev & et al., 2015: 388همچنین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chapar Dizeh
2 Aghsall
3 Bakhshalov
4 Pllo Dag
5 Habibullahov and Ibrahimov
6 Chalkhan galle
7 Aliov
8 Shah takhti
9 Akbarov
10 Aslanaov
11 Guliyev
12 Tovuz
13 Alimardanli
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پرویز قاسیمو 1مطالعات در قسمت شمالی آذربایجان به منظور بازشناسی فرهنگ خوجالی گده
بی و مطالعه  19کورگان سویوبوالغ واقع در شمال رود کورا در حوضه آگستافا در سال  2221را
انجام داده است (.)Courcier, 2008: 45

معماری کورگانهای ایران 
بر اساس بررسی های انجام شده در حوضـه مطالعـاتی ،تـدفین کورگـانی بـر اسـاس تقسـیمات
سیاسی شناسایی و به شرح ذیل میتواند معرفی شود:
آذربایجان شرقی 
 محوطه چولولو :در غرب محوطه میراکوه گورهایی در مسیر جاده چولولو به قرقیـه پراکنـده
شده و تا حوالی هر دو روستا امتداد یافته است (اقدم.)51 :1399 ،

 محوطه سقین ده :در  35کیلومتری شمال غربی اهر و  5کیلومتری ورزقـان در روسـتایی بـا
همین نام قرار گرفته است .با شناسایی قلعه و مطالعه اطراف آن در سال  ،1113اطراف ایـن
محوطه مورد مطالعه و حفاری قرار گرفته است .ارتفـاع ایـن محوطـه از سـطی زمـینهـای
اطراف خود  11متر و از سطی آبهای آزاد  1193متر است (نیکنامی)02 :1312 ،

 محوطه زردخانه :دهـی از دهسـتان دیگلـه واقـع در  21کیلـومتری جنـوب بخـش هورانـد
شهرستان اهر است .محوطه مورد مطالعه در  022متری شمال این روسـتا واقـع شـده و رود
قرهسو در قسمت شرقی آن در جریان است .در بررسیهایی که در سـال  1312دربـاره ایـن
محوطه انجام شد ،منطقهای با وسعت  32هکتار مورد شناسایی قرار گرفت (همان.)03 ،

 محوطه الریجان :در محدوده سد در حال احـداث قیزقلعـه سـی بـر روی روخانـه ارس در
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش خداآفرین در  1کیلومتری شهر خمـارلو واقـع
شده است .محدوده این گورستان از شمال بـه رودخانـه مـرزی ارس ،از جنـوب بـه کنـاره
ارتفاعات روستای الریجان ،از سمت غرب به اراضی کشاورزی الریجان و از سمت شرق تا
آغاز سه راهی خمارلو کشیده شده است .ارتفاع این محوطه از سطی زمین  11متر و از سطی
دریا  212متر است (هژبرینوبری.)233 :1393 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Parviz Qasimov
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 محوطه جعفرآباد :در  1کیلومتری غرب روسـتای جعفرآبـاد و  1کیلـومتری شـرق روسـتای
طوعلی در محدوده پشت سد خداآفرین بر روی رودخانه ارس از توابع شهرستان خداآفرین
در شمال غرب ایران قرار گرفته است 02 .کورگان در محدوده  5کیلـومتری در سـال 1391
شناسایی شد و اولین و دومین فصل آن در سال  1399-1312مورد مطالعـه و حفـاری قـرار

گرفت (.)Iravani Ghadim, 2011 :191

 محوطه طوعلی :این محوطه در  1کیلومتری غرب روستای طوعلی سـفلی در امتـداد رود ارس
به سمت غرب و از توابع شهرستان خداآفرین در شمال غرب ایران و غرب محوطه جعفرآبـاد
قرار گرفته است .در بررسیهای سال  1391این محوطـه شناسـایی و در سـال  1312در ادامـه
مطالعات محوطه جعفرآباد مورد بررسی و حفاری قرار گرفته است (ایروانی قدیم.)5 :1312 ،

 محوطه بوینو :در اراضی روستای حمیـدان ،بـا وسـعت بـیش از  222هکتـار در طـرفین جـاد
خمارلو -جانانلو و در حاشیۀ ساحل جنوبی رود ارس و در غرب پاسگاه مرزی شتربان در ناحیۀ
مرزی خداآفرین استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است (آجرلو و عسگرپور.)3 :1311 ،
آذربایجان غربی 
 محوطه خانقاه ترگور :در عملیاتی که برای بازسازی مسجد روستای خانقاه انجام شد ،اتـاقی
در زیر پی بنای مسجد نمایان گردید .ارتفاع این محوطه از سطی زمـینهـای اطـراف خـود
حدود  2متر و از سطی آبهای آزاد 2222 ،متر است (خانمحمدی.)31 :1391 ،

 محوطه باستانی :در روستایی در  11کیلومتری شرق اشنویه قرار دارد .اولین بار در سـال 1131
حفار دینخواه تپه این محوطه را شناسایی کرده و مطالعه اولیه را در این محل انجام داده اسـت.
همچنین این مکان در سالهای  1119-1111و  1132مورد مطالعه و حفاری قرار گرفته اسـت
(.(Muscarella, 1971: 5

 محوطه تپه مجید :در شمال محوطه تخت سلیمان و شمال شرقی کوه زنـدان سـلیمان واقـع
گردیده است .این محوطه بر قسمت مرتفعی واقع شده کـه ارتفـاع آن از سـطی زمـینهـای
اطراف  33متر و از سطی آبهای آزاد  2232متر اسـت ) .(Kleiss, 1971: 54بوسـتن اولـین
اطالعات باستانشناسی این محل را در سال  1153ارائه کرده است.

 محوطه تپه شخص :در جنوب غربی کـوه زنـدان سـلیمان قـرار دارد و راه دسترسـی بـه آن
روستای احمدآباد سفلی است .ارتفاع این پشته از سطی زمینهای اطراف  13متر و از سطی
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آبهای آزاد  2130متر است و نسبت به تپه مجید در ارتفاع باالتری قرار دارد و کامالً به تپه
مجید و کوه زندان مشرف است .این مکان اولین بار در سـال  1159همـراه بـا حفـاری تپـه
مجید مورد مطالعه قرار گرفته است (.(Muscarella, 1971: 33

 محوطه بسطام :در  35کیلومتری شمال خوی قرار دارد و اولین بـار کالیـس از پشـته آن در
گزارشها صحبت کرده است .پشته در کنار جاده قره ضیاءلدین به بسطام و قبل از ورود بـه
روستا واقع شده است .امروزه پوشـش سـطحی تپـه و پشـته آن همـوار و پراکنـدگی قلـوه
سنگها و تخته سنگ نمایان است .ارتفاع این تپه از سطی زمینهای اطراف  3متر و از سطی
آبهای آزاد  1231متر است .اولین مطالعـات مربـوط بـه سـالهـای  1111و  1139را تـیم
باستانشناسی آلمان با همکاری تیم باستانشناسی ایران ،ایتالیا ،کانادا و آمریکـا انجـام دادنـد
).(Kleiss , 1970 : 37
اردبیل 
 محوطه نیارق :در نزدیکی شهرستان نمین و در  20کیلومتری شرق اردبیل واقع است .ارتفاع
این محوطه از سطی زمینهای اطـراف  11متـر و از سـطی آبهـای آزاد  1311متـر اسـت.
تدفینها در  222متری روستایی موسوم به وجه للیک قرار دارد و به همین نام نیـز معـروف
است .ژاک دمورگان اولین مطالعات درباره این محل را در سـال  1121انجـام داد .در ادامـه
مطالعات انجام شـده در سـالهـای  1999در دره اللـوار و دی بیـده در قفقـاز و تـالش ،در
گورستانهای پیش از تاریخ شمال آذربایجان کاوشهایی را انجام داد .از گورستانهای مورد
مطالعه محوطه ،وجه للیک بود که در آن گورها به صورت قبوری از سـنگهـای بـزرگ بـا
پشته خاک روی آنها و دورچین سنگی توصیف شدهاند (واندنبرگ.)111 :1305 ،

 محوطه تدفینی گورستان خرمآباد :در  3/5کیلومتری غرب مشـگین شـهر و  112کیلـومتری
شمال غرب شهر اردبیل و با فاصله  322متری جنوب روستایی بـا همـین نـام قـرار گرفتـه
است .دسترسی به این محوطه از طریق جاده آسفالت از طریق مشگین شهر بـه سـمت اهـر
میسر است .این گورستان بر روی تراس طبیعی منشعب از تپههای بلنـد دامنـه سـبالن قـرار
دارد که ارتفاع آن از سطی زمینهای اطراف خود حـدود  11متـر و از سـطی آبهـای آزاد
 1219متر است (رضالو.)12 :1311 ،
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کردستان 
 محوطه باستانی چنگبار در فاصـله  1کیلـومتری جنـوب و جنـوب شـرقی قلـه زیویـه و در
قسمت غرب گورستان قابالنتو و حدود  3کیلومتری این گورستان قرار گرفته اسـت .اولـین
حفــاری ایــن محــل در ســال  1355بــوده و ســپس در ســالهــای  1353 ،1351و 1333
فعالیتهای میدانی در آن انجام شده است (معتمدی.)121 :1333 ،
گیالن 
 ارتفاع محوطه آق اولر از سطی آبهای آزاد به طور متوسط  1122متر و از سطی زمینهـای
اطراف حدود  0متر است .این محوطه در دره کرگانرود جنوبی در مسیر راه مریان به تـالش
در قسمت غربی جاده قرار گرفته و اولین مطالعات درباره آن را هیئت اعزامی منطقـه اسـب
سرای تالش انجام داده است (خلعتبری.)22 :1339 ،

 محوطه تدفینی قلعه گردن در حدود  25کیلومتری جنوب شـرقی تنکـابن در انتهـای جـاده
خرمآباد و در روستایی با همین نام در ضلع جنوب غربی آن قرار دارد .ارتفاع این محوطه از
سطی زمینهای اطراف  11متر و از سطی آبهای آزاد  025متر است .مطالعات این محوطـه
در تابستان  1391آغاز شده است (رامین.)119 :1391 ،

 گورستان شیرچاک :این مجموعه تـدفینی از توابـع دهسـتان سـمام اسـت و در شـمال غربـی
گورستان تماجان واقع شده است .ارتفاع این محوطه از سطی زمینهـای اطـراف  10متـر و از
سطی آبهای آزاد  2213متر است .گورستان این محوطه با ابعاد  352×222متر در سال 1302
ش .با سرپرستی دکتر محسن مقدم ،بررسی و گمانهزنی شده است (مقدم.)13 :1302 ،
بر اساس بررسیهای انجام شده در حوضه مطالعاتی ،کورگانها در شـمال و شـمال غـرب
ایران چهار گونه هستند که در ادامه بیان میشود.

کورگان گودالی
در تدفین کورگان گودالی ،چاله گسترده و کمعمقتری کنده میشود که قطر اصلی کورگان را
شامل میگردد .سپس گودالی در مرکز یا اطراف محل با عمقهایی بین  1/52سانتیمتر تا  5متر
حفر شده است .همچنین اشیاء اهدایی ،نذورات همراه متوفی (انسان و حیوان) در آن دفن شده و
با خاک و سنگهای بزرگ پر شده است .در این نوع تدفین نمونههای گل اخری پاشیده شده بر
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روی استخوانها در مراسم تدفین و نیز تدفینهای ثانویه شناسایی شده است ( Zdanovich,1984:

 .)43در ادامه روند تدفین سطی با الیههای سنگ و خاک به طور متناوب پر و به صورت پشتهای
ساخته شده که تجمع سنگ در مرکز پشته و سنگ های بزرگتر در الیه های باالیی استفاده شده
است .بر اساس بررسیهای انجام شده در حرکت شرق به غرب این اقوام شاهد حضور
کورگانهای گودالی در شمال غرب ایران هستیم ) .(Özfirat, 2011بر اساس بررسیها در حوضه
مطالعاتی ،کورگانهای گودالی در  12مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است.
چولولو :بر اساس بررسیهای انجام شده در این محوطه سه نوع تدفین شناسایی شده است.
انباشت الیههای سنگ و خاک پشته از این قبور بین  3تا  9متر ارتفاع و با قطر  15تا  3متر
متفاوت بودند .وجود سنگها و الیههای خاک متناوب و نیز سنگهای بزرگتر و نامنظم در
قسمت مرکز کورگان مشخص شده است .ابعاد سنگهای پشته بین  52×52×02تا  12×52×02و
ارتفاع حدودی الیههای سنگ بین  12تا  12سانتیمتر و ارتفاع الیههای خاک بین  52تا 32
سانتیمتر هستند (اقدم .)51 :1399 ،بر اساس ساختار معماری مشخص شده از این محوطه و
تدفینهای آن ،میتوان آنها را به عنوان قبور کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)2
سقین ده :تدفینهایی در جبهه جنوبی و جنوب شرقی شامل پشتههای کوچک کمارتفاع با
قطر بین  5تا  12متر و ارتفاع بین  3تا  5متر شناسایی شدهاند .پشته تدفین شامل الیههای
متناوب سنگ و خاک است که بر اساس برشی مشخص شده است که ماشینآالت کشاورزی در
آنجا ایجاد کردهاند .قطر الیههای خاک بین  12تا  92سانتیمتر و الیههای سنگی  32تا 12
سانتیمتر است .از وضعیت تدفین و چاله تدفین اطالعاتی در دست نیست (خاماچی:1393 ،
 .)193ساختار تدفینهای سقین ده را بر اساس معماری تدفین ،الیههای پشته و ابعاد سنگها
میتوان به عنوان تدفین کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)3
زردخانه :در ضلع جنوبی در قسمت شیب محوطه تدفینهایی با پشتهای به ارتفاع  3تا  5متر
و قطر بین  5تا  15متر به صورت دایرهوار و نیمهالل خطی به طرف رودخانه کشیده شدهاند.
پشته این قبور با الیههای سنگ و خاک متناوب ،الیه سنگ با ارتفاع  32تا  12سانتیمتر و الیه
خاک با ارتفاع  12تا  95سانتیمتر شناسایی شده است .گودال تدفین در زیر مرکز پشته تدفین،
همسطی زمینهای اطراف به صورت مستطیلی و بیضی در ابعاد بین  52×112تا 192×12
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سانتیمتر شناسایی شدهاند (نیکنامی .)02 :1312 ،بر اساس ساختار معماری این قبور در ضلع
میتوان آنها را تدفینهای کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)0
الریجان :پشتههای کورگانهای این محوطه با الیههای متناوب خاک و سنگ با ارتفاع بین 1
تا  2متر و قطر بین  3تا  32متر شناسایی گردید .قطر الیههای خاک بین  52تا  92سانتیمتر و
قطر الیههای سنگ بین  12تا  15سانتیمتر و ابعاد سنگهای به کار رفته در پشتههای کورگانها
در الیههای تحتانی از الیههایی فوقانی بزرگتر و  112×92×52تا  02×32×25متفاوت بود.
گودال این قبور به صورت بیضی و مستطیل شکل در مرکز و زیر پشته در جهت شمالی

–

جنوبی و شمالی–جنوب غربی با سنگچینهایی در باالی گودال شناسایی شد (هژبری نوبری،
 .)233 :1393بر اساس ساختار کورگانهای الریجان این کورگانها از نوع کورگان گودالی قابل
معرفی هستند (طرح .)5
جعفرآباد :از این محوطه  9تدفین از نوع قبور کالن سنگی کورگان گودالی شناسایی شده
است .پشته این کورگانها با ارتفاع  1/52تا  3متر و با اشکال بیضی و دایرهای و با قطر بین  3تا
 22متر شناسایی شد که شامل الیههای متناوب خاک با ارتفاع  32تا  52سانتیمتر و الیههای
سنگ بین  32تا  52سانتیمتر است .گودال تدفین در این کورگانها در زیر مرکز پشته و گاه در
جوانب شناسایی شده است .جهت چالهای تدفین شمالی – جنوبی ،شمالی -شرقی ،جنوب غربی
است .تدفینها به صورت پراکنده و نامنظم یا جمع شده و رو به غرب همراه هدایا و تدفینهای
حیوانی بر روی کف کوبیده شده شناسایی شدهاند ) .(Iravani Ghadim, 2015: 93روی
گودالهای تدفینی ردیفهای سنگی با ابعاد بین  52×52×05تا  95×52×52شناسایی شدند.
فضای خالی بستر تدفین با خاک نرم پر شده و در اطراف آن چند سکو و محل سوختگی
(اجاق) شناسایی شده است (طرح ( )1همان.)2211 ،
طوعلی :از این محوطه  0کورگان گودالی شناسایی شده است .ارتفاع پشتههای کورگانها در
این محوطه بین  92تا  212سانتیمتر است .کورگانها به صورت دایره و بیضی شکل و پشته
تدفینها با الیههای متناوب سنگ و خاک ساخته شدهاند .الیههای خاک بین  32تا  12سانتیمتر
و الیههای سنگ بین  05تا  32سانتیمتر شناسایی شدهاند .گودالهای تدفین در زیر پشتهها و
همسطی زمینهای اطراف شناسایی گردید .آثار سوختگی همراه با بستری با کارکرد اجاق در
زیر پشتهها نشاندهنده اجرای مراسم تدفین در هنگام ساخت پشتهها است (طرح ( )3همان،
.)195 :1312
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تپه مجید :قطر پشتههای تدفین این محوطه بین  35تا  52متر متغیر بوده است .الیههای خاک
گرداگرد پشته تدفین را پوشانده و در مرکز پشته گودالی شناسایی شده که حدود  52سانتیمتر از
سطی زمینهای اطراف پایینتر بود و با عمـق  1/32سـانتیمتر و بـه صـورت نـامنظم در جهـت

شمالی– جنوبی حفر شده است .کف لیمیت قبر با قلوه سنگهای ریز کوبیده شـده ،اجسـاد بـه
صورت جمع شده ،رو به شرق همراه با آثار اهدایی و استخوانهای قربانیان شناسایی شده که با
الیه نازکی و خاکستر پوشیده شده بود ) .(Muscarella, 1971 : 25بر اسـاس سـاختار معمـاری
تدفینها ،آنها را میتوان تدفینهای کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)9
تپه شخص :ارتفاع پشتههای تدفین در این تپه بین  0تا  5متر است .پشتهها با الیههای سنگ
و خاک متناوب ساخته شدهاند .ابعاد سنگهـای بـه کـار رفتـه در پشـته شـامل  92×52×32تـا
 12×52×52سانتیمتر است .گودال تدفین در مرکز عمق پشته و با طول  2/12به صـورت بیضـی
در راستای شمال شرقی – جنوب غربی حفر شده است .در کف گـودال اجسـاد ( 2جسـد) بـه

صورت نامنظم شناسایی شدند (همان .)33 ،این محوطه در ارتباط فرهنگی با کوه زندان سلیمان
در هزاره اول پیش از میالد تاریخگذاری شده اسـت (همـان .)121 :2223 ،بـر اسـاس سـاختار
معماری شناسایی شده میتوان این قبور را تدفین کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)1
بسطام :طی حفاریهای سالهای  (Edwards, 1981: 110) 1111-1132الیـههـای سـنگ و
خاک شناسایی گردید که قطر الیههای سنگی بین  52تا  92سانتیمتر و الیههای خاک بین  92تـا
 112سانتیمتر بود (کرول .)113-121 :1395 ،در گزارشهای مربوط به حفاری از گودال تـدفین
و محل قرار گرفتن آن اطالعاتی موجود نیست ،اما بر اساس ساختار پشتههای تـدفین مـیتـوان
اینها را تدفین کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)12
نیارق :قبور این محوطه شامل  0قبر در قسمت غربی و جنـوب غربـی و بـه صـورت متمرکـز
شامل پشتههای متناوب سنگ و خاک با قطر بین  5تا  12متر هستند .بر اساس بررسیهـای انجـام
شده ارتفاع الیههای خاک بین  12تا  32سانتی متـر و الیـههـای سـنگی بـین  52تـا  32سـانتیمتر
شناسایی شدند .ابعاد سنگهای به کار رفته در پشتهها در الیههای پایینی کوچکتر و در الیـههـای
باالیی بزرگتر و با ابعاد بین  25×25×12تا  92×52×52متفاوت است .گودال تـدفین کـمعمقـی در
کف مرکز پشته قرار داشت که با عمق بین  102تا  2/12سانتیمتر به صورت مستطیل بـا ابعـاد بـین
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 2/02×92تا  112×122سانتیمتر شناسایی شد (رضالو .)12 :1311 ،بر اساس ساختار معمـاری ایـن
قبور میتوان این نوع تدفین را کورگان گودالی معرفی کرد (طرح .)11
محوطه بوینو :تدفینهای این محوطه شامل پشتههای کمارتفـاع بـا ابعـاد بـین  192تـا 122
سانتیمتر است که با الیههای متناوب سنگ و خاک انباشـت شـدهانـد .تـدفینهـا در چالـههـای
کمعمق بین  52تا  112سانتیمتر و روی چالههای تدفین با ردیفی از سنگ پوشانده شدهاند .ابعاد
چاله تدفین به صورت میانگین بین  2/12×92تا  192×122سانتیمتر است (آجرلـو و عسـگرپور،
 .)0 :1311بر اساس ساختار معماری ،تدفینهای این قبور را میتوان تدفینهای کورگان گودالی
معرفی کرد (طرح .)12

سردابهای

1

بر اساس بررسیهای انجام شده اسکیتها در منطقه شمال دریای سیاه مردگان خود را در
چالههای خندق مانندی زیر کورگانها دفن میکردند که از طریق یک گذرگاه راه ورود به آن
مشخص شده است .این فرم ورودی در کورگانها میتواند بزرگتر و پیچیدهتر باشد که به قبور
سردابهای مشهور است .قسمت سردابهای عموماً به صورت بیضی و ورودی آن نیز به شکل
مستطیل است و با تکه سنگهای بزرگ مسدود شده است .در این نوع تدفین جسد معموالً به
سمت راست و به صورت چمباتمهای و همراه با آثار اهدایی مشخص شده است ( Parzinger,

 .)2017: 332تدفینهای دستهجمعی در این نمونه کورگانها بیشتر مشاهده میشود .نمونههای
دوچالهای کوچک در کنار هم با یک ورودی که به صورت خندق زیرزمینی ،با یک راهرو بر
روی بدنه ساخته شده و دارای تدفین ثانویه بود ،شناسایی شده است .در قبور سردابهای همانند
سایر قبور کورگانی انباشتههایی از سنگ و خاک بر روی محل دخمه حفر شده به دست آمده
است .ابعاد سنگها در این نمونه از کورگان شامل قلوهسنگهایی با ابعاد  15×9سانتیمتر و تخته
سنگهایی با ابعاد  92×122و  32×122سانتیمتر است .کورگانهای بزرگی از این نمونه که
شامل تدفینهای مجزا و چندین راهروی مجزا برای دسترسی به دخمههای زیر کورگان است،
در کورگان کاردالوا 2شناسایی شده است ( .)Hanks, 2000: 25بر اساس بررسیهای انجام شده
در حوضه مطالعاتی کورگانهای سردابهای در  3مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Catacomb
2 Kardaielova
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جعفرآباد :تدفین کورگان سردابهای محوطه جعفرآباد در قسمت شمالی جاده قدیم جلفا به
پارسآباد قرار گرفته و پشته دایرهای آن شامل الیههای متناوب سنگ و خاک است .ارتفاع
الیههای سنگ بین  52تا  12سانتیمتر و الیه خاک بین  52تا  32سانتیمتر ،ارتفاع پشته حدود
 1/32و قطر آن  3/32سانتیمتر است .ابعاد سنگهای به کار رفته در پشته بین  52×52×35تا
 15×52×05بوده و محل تدفین انسان با سنگ بزرگی به صورت عمودی مسدود شده است.
فضای قبر در پشت این تختهسنگ به صورت داالنی شکل و به قطر  205سانتی متر با کف
کوبیده شده و جسد به صورت جمع شده رو به جنوب شرقی شناسایی شده است .در داخل
لیمیت گور آثار اهدایی شناسایی نشده است .آثار اهدایی شامل زیورآالت فلزی و گردنبندهای
عقیق در قسمت باالی سردابه و در داخل معماری پشتهای کورگان در قسمت مرکز تجمع
سنگها به دست آمده است (طرح ( )13ایروانی قدیم.)1312 ،
محوطه خرمآباد :در مرکز محوطه تدفین دو نمونه تدفین با ارتفاع بلندتری نسـبت بـه سـایر
قسمتهای محوطه مشخص شدهاند .ارتفاع پشته در این قبور بین  9تا  11متر و قطر آنها بین 5
تا  11متر است .قطر الیههای سنگ در آنها بین  92تا  112سانتیمتر و الیههای خاک بـین  12تـا
 92سانتیمتر را شامل میشود .در زیر مرکز پشته تدفین چالهای بیضی یـا مسـتطیل شـکل کنـده
شده که در نمونه بزرگتر قبر آن با ابعـاد  532سـانتیمتر در  122سـانتیمتر بـه صـورت شـمالی-
جنوبی و شمال شرقی-جنوب غربی  222سانتی متر تا  225سانتی متر مشخص شـده اسـت .در
قسمت دیوارههای شرقی و غربی نمونههایی از الیههای چینهای دیوار مشـخص اسـت و بـرای
استحکام دیوارها از الوارهای چوبی بعد از قرار دادن الیههای خشتی در پشت آن اسـتفاده شـده
است .در قسمت شرقی این خندقها محلی برای ورود به این قبور تعبیه شده کـه بـا سـنگهـای
بزرگی مسدود شده و روی این قسمت ورودی نیز با الوار پوشانده شده اسـت (رضـالو:1311 ،
 .)12بر اساس ساختار معماری تدفینهای محوطه خرمآباد میتوان آنهـا را از نـوع تـدفینهـای
کورگان سردابهای معرفی کرد (طرح .)10
چنگبار :در تصاویری که از این محوطه مربوط به زمان حفاری وجود دارد ،نشانهای از
ساخت و ساز یا دیواری در گورها نیست و گورها به شکل گودالی ساده در زمین حفر شدهاند
و در یکی از عکسها نیز تختهسنگهای نسبتاً بزرگی بر روی قسمت فرو رفته در داخل دیواره
دیده میشود و برای مسدود کردن آن از تخته سنگهای طبیعی بزرگ به صورت ردیفی یا
دایرهای کنار هم به صورت جمع شده استفاده شده است (نقشینه .)112 :1312 ،از آنجایی که
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این نوع ساختار فقط در قبور کورگانی سردابهای دیده شده ،این گورها از نوع قبور کالن سنگی
کورگان سردابهای دستهبندی شدهاند (طرح .)15

کورگان اتاقدار

1

در ساختار این نوع تدفین کورگانی ،اتاقکی سنگی همراه با بلوکهایی وجود دارد که در قسمت
پایه معموالً از سنگهای بزرگتری ساخته شدهاند که در بین آنها سنگهای کوچک به صورت
سنگچین استفاده شده است .این قبور در اکثر موارد دور از مرکز پشتهای کورگان ایجاد شده
است .کف آن همسطی با زمینهای اطراف و عموماً با کف سنگچین ساخته شده و در برخی
موارد با الشه سنگها فضایی برای قرار دادن اشیاء اهدایی و متوفی مشخص کردهاند .ساختارهای
اتاق سنگی این کورگانها به شکل مستطیل بزرگ و در مواردی چندضلعی و کنجدار است .حاشیه
حمال دیوارها برای اجرا در مواردی متحرک بوده و از سنگ و چوب استفاده شده است (Jalilov

) .& et al., 2020: 110در نمونههای به دست آمده از این نوع تدفین بیشتر بقایای آثار الوار چوبی
برای تکیه دیوارها و بخش نگهدارنده استفاده شده است (.)Janiak, 2014: 38
ویژگی پشتهای این قبور نبود تاج سنگی و بزرگتر بودن اندازه و ابعاد سنگهای به کار رفته
در پشته تدفین نسبت به تدفینهای کورگانی دیگر است .ابعاد سنگهای استفاده شده در این
نوع تدفین شامل سنگهایی است با ابعاد  122×122سانتیمتر و  02×102×92سانتیمتر و
 32×122×52سانتیمتر که بین تختهسنگهای مستطیلی دیواره با مالت گل و نیز دارای کنجهایی
بر هم قائم و چفت و بست شده است ( .)Kaliff, 2005: 93-94روی قبور ،پشتهای از سنگ و
خاک مشاهده میشود که در نمای کلی به صورت کامالً برجسته نمایان است ( Roosevelt,

 .)2006: 71بر اساس بررسیهای انجام شده در حوضه مطالعاتی کورگانهای اتاقدار تاکنون در
 5مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است.
زردخانه :در امتداد خطی در مرکز محوطه از شرق به غرب محوطه تپههای مصنوعی شناسایی
شدند که شامل پشتههای تدفین با ارتفاع بین  3تا  9متر و به قطر  5تا  25متر از الیههای متناوب
خاک و سنگ هستند که ارتفاع الیههای خاک بین  12تا  12و ارتفاع الیههای سنگ بین  92تا 112
سانتی متر است .اتاقک این قبور در مرکز پشته شامل اتاقهایی با ابعاد بیرونی  3/32×0/22تا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chamber
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 192×112و ابعاد داخلی  2×32×2/92تا  3×12×3/92سانتیمتر است و دیوارهها شامل سنگچینی
هایی است که در قسمت پایه از سنگهای بزرگتر تشکیل شده و بین سنگچینها با الشه سنگها
پر شده است .سطی این قبور با سنگهای بزرگ پوشانده شدهاند .اتاقهای سنگی به شکل
مستطیل و مربع به صورت زاویهدار بوده و نمونههایی از چوب به عنوان نگهدارنده دیوار و سقف
در آنها شناسایی شدهاند (نیکنامی .)01 :1312 ،بر اساس ساختار معماری و شکل اتاقسازی در
محوطه زردخانه میتوان آن را از نوع تدفینهای کورگان اتاقدار معرفی کرد (طرح .)11
خانقاه ترگور :اتاق تدفین فضای مستطیل شکلی در جهت شمال غربی– جنوب شرقی با ابعـاد
 5× 1/33سانتی متر و ارتفاع کف کوبیده شده تا سقف  1/12سانتی متـر اسـت .ورودی اتاقـک در
جبهه جنوب شرقی با ارتفاع  1/32و عرض  03سانتی متر قرار دارد .قسـمت روی درگـاه بـا یـک
تکه سنگ بزرگ با ابعاد  92×52×35سانتی متر و روی اتاق با چندین تکه سـنگ بـزرگ بـا ابعـاد
 132×92×52تا  12×52 32سانتی متر پوشانده شده است .دو طاقچه در جانب شمال دیـوار غربـی
با ابعاد  39×33و  29×02سانتی متر با عمق  32سانتی متر شناسایی شدند .قطر دیوارهای اتاق بـین
 52تا  92سانتی متر و به صورت خشکچین و بدون مالت ساخته شده بود (خانمحمـدی:1391 ،
 .)31ساختار اتاق این گور قابل مقایسه با نمونههای تدفین کورگانهای اتاقـدار بـوده و بـر همـین
اساس میتوان آن را از نوع تدفینهای کورگان اتاقدار معرفی کرد (طرح .)13
سهگردان :در شمال محوطه سهگردان پشتههای تدفین شناسایی شده کـه از الیـههـای متنـاوب
خاک و سنگ ساخته شدهاند .ارتفاع این پشتهها بین  19تا  5متر متفـاوت اسـت .بعـد از برداشـت
پشتهها در قسمت مرکز اتاقکی سنگی شناسایی گردید که در قسمت پایـه دیوارهـا از سـنگهـای
بزرگتر استفاده شده بود .اغلب در حاشیه حمال دیوارها پشتبندهایی از چوب و سـنگ قـرار داده
شده است .اتاقها با ابعاد  3/52×1/22 5/95 ×2/25و  1/52 ×3/12متفاوت و سطی داخلی دیوارها

با کنجهای بر هم قائم چفت و بست شده با جهتگیری شرقی – غربی شناسایی شدهاند .اتاقهـای
مستطیل شکل با کف مفروش از الشه سنگ یا قلوه سنگ بوده و قطر دیوارها بین  02تا  95سانتی
متر و قسمت بیرونی دیوارها با گل اندود شدهانـد ) (Muscarella, 2003: 117بـر اسـاس سـاختار
معماری ،تدفین محوطه سهگردان را میتوان از نوع کورگان اتاقدار معرفی کرد( 1طرح .)19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1مارسکارال این تدفین را تومولوس معرفی کرده ،ولی بر اساس ساختار معماری کورگان اتاقدار این تدفین معرف
کورگان اتاقدار است.
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آق اولر :در جبهه جنوبی محوطه و در قسمتهای مرتفع ،پشتههایی شناسایی شده که شامل
الیههای متناوب سنگی و خاکی است که روی محوطههای تدفین قرار گرفته است .قطر پشتههـا
بین  2/52تا  5/52سانتی متر است .اتاقک تدفین در قسمت مرکز پشتهها در ابعادی بین × 2/22

 192تا  152×132سانتی متر و اتاقها به صورت راستگوشه و سنگ دیوارهها به طـول – 112
 152سانتی متر از کف کوبیده شده و به صورت خشـکهچـین اسـت .قسـمت بـاالی قبـر را بـا
الوارهای چوبی به صورت عرضی و روی الوارهای چوبی را با قلوهسنگها پوشاندهاند .قسـمت
ورودی به صورت راهروی کوچکی در ابعاد  52 × 112سانتی متر با سنگهـایی بـا ابعـاد × 52
 152تا  112 × 05سانتی متر مسدود شده است (خلعتبری .)22 :1339 ،ساختار معماری تـدفین
های این محوطه با نمونههای تدفین کورگان اتاقدار قابل مقایسه است و بر این اساس مـیتـوان
آن را از نوع تدفینهای کورگان اتاقدار معرفی کرد (طرح .)11
قلعه گردن :ساختار قبور به دست آمده شامل اتاقهای سنگی به شکل مربـع و مسـتطیل اسـت
که در جهت شمالی -جنوبی ساخته شدهاند .این اتاقها در زیر الیههای متنـاوب سـنگی و خـاکی
است .سنگهای الیههای باالیی بزرگتر از سـنگهـای الیـههـای پـایینی اسـت .اتـاقهـا بـا ابعـاد
 2/32×3/12سانتی متر الی  112×132سانتی متر متفاوت هستند .اتاقها در چالههایی با عمـق بـین
 112تا  212سانتی متر با کف کوبیده شده ساخته شدهاند که دورتـادور محـل سـنگفـرش شـده
است .کف ورودی نسبت به کف اتاق حدود  52سانتی متر باالتر از سنگفرش قرار گرفتـه اسـت.
اتاق اصلی سنگفرش شده و سقف با الوارهای چوبی پوشانده شده است .قسـمت ورودی تـدفین
با سنگهای بزرگ مسدود و فاصله بین سنگها با مالت گل پر شده اسـت (رامـین.)119 :1391 ،
بر اساس یافته ها و ساختار تدفین میتوان آن را نوع تدفین کورگان اتاقدار معرفی کرد (طرح .)22

سروبنایا

1

در ساختار این نوع قبور یک فضای خالی به عنوان بستر اصلی تدفین به اندازه محیط پشته کورگان
در زیر پشته کورگان حفر میشود .عالوه بر فضای اصلی ،فضاهای مستطیلشکل کوچک در مرکـز
و گاه در اطراف محیط تدفین به صورت چالهای ایجاد میشوند .تدفین جسـد رو بـه غـرب و بـه
صورت جمعشده قرار میگرفت .عمومـاً روی جسـد را بـا سـنگهـای بـزرگ و قطعـات چـوپ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Srubnaya
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میپوشاندند و قسمت فاصله بین جسد و حایل چوبی یا سنگی را نهشتی از خاک نرم میانباشـتند
( .)Kachalova, 1985: 28-54سطی قبور با انباشت سنگ و الیههای خاک به صورت متنـاوب پـر

میشده است .ابعـاد سـنگ در ایـن کورگـانهـا  22×02×122بـوده و در قسـمتهـای فوقـانی از
سنگهای بزرگتر همانند سایر نمونههای کورگانی استفاده شده است .نمونه مکانگزینی این دسـته
از قبور کورگانی در مناطق استپی و عاری از جنگل در کنار رودخانه به صورت پشـتهای مشـخص
است .بر اساس بررسیهای انجام شده در حوضه مطالعاتی ،کورگانهای سروبنایا تـاکنون در یـک
مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است.
شیرچاک :گورستان شیرچاک محوطهای با ابعاد  352×222متر دارد .در جبهه جنوب شرقی
محوطه ساختارهای پشتهای شناسایی شده که از یک الیه خاکی و یک الیه سنگی ساخته
شدهاند .بعد از برداشت سنگ و خاک ،چالههای مستطیل شکل در مرکز این قبور و متمایل به

جبهههای اصلی با عمقهای بین  112–10سانتی متر در بستر طبیعی تپه شناسایی شدهاند.
چالهها در جهت غرب و اجساد به صورت جنینی همراه با آثار و هدایا شناسایی شدهاند .بر
اساس بررسیهای انجام شده اجساد با الیه نازکی از خاکستر پوشیده شده و سپس چاله تدفین
با خاک نرم پر شده است .در قسمت باالی چاله تدفین چندین سنگ بزرگ به صورت
ردیفچین شناسایی شده است (مقدم .)13 :1302 ،ساختار معماری تدفین این محوطه را
میتوان از نوع کورگان سروبنایا معرفی کرد (طرح .)21

اقتصاد معیشتی
محور اصلی فعالیتهای اقتصادی و معیشت اقوام کوچرو بر پایه دام و رمهداری است .رمهداری
نظام اجتماعی/اقتصادی است که در آن معیشت مردم و بقای اقتصاد جامعه به آن وابسته است
( .)Cover, 1971: 177بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهشهای انجام شده ،میتوان چنین
تصور کرد که اقتصاد اقوام کوچروی جنگجوی اوراسیا در هزاره چهارم و سوم پیش از میالد تحت
تأثیر شرایط محیطی و در هزاره دوم و اول پیش از میالد بر پایه رمهداری و گلهداری متحرک استوار
بوده است ) .(Iravani Ghadim, 2018a : 21اولین نمونههای اهلی شدن اسب در فرهنگ آفاناسیوا
معرف شیوه خاص زندگی این اقوام و ارتباط با محیط زیست است .بر اساس آثار بهجایمانده
لگام روی استخوانهای فک اسب ،مهار اسب و سوارکاری در منطقه نیز مشخص شده است
) .(Kozshin, 1970: 93-189بر اساس بررسیهای انجام شده زندگی این کوچنشینان از جهات
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مختلف به حیوانات به ویژه دام وابسته بوده است .زیرا فرآوردههای دامی از جمله شیر ،گوشت و
پنیر مهمترین و شاید در برخی شرایط تنها منبع غذای این اقوام بودهاند .همچنین بخشی از پوشاک
و وسایل مورد احتیاج این اقوام از حیوانات و محصوالت دامی مانند پوست ،پشم ،استخوان و شاخ
تهیه شده است .حرکت به سایر سرزمینها برای چرای بهتر دامها ،جنگ ،اشغال و تجارت گسترده
با آن مناطق و استفاده از منابع جدید سرزمینهای جدید ،یکی دیگر از منابع معیشت اقوام کوچرو
جنگجوی اوراسیا محسوب میشود ) .(Iravani Ghadim, 2018b: 106بر اساس مطالعات
باستانشناسی درباره تدفینهای کورگانی ،اسکلت کامل یا قسمتی از استخوانهای حیوانی به
صورت قربانی شناسایی شده است که نشاندهنده قربانی به شیوه گرم و سرد بوده است .1این
قربانی و آئین تدفین حیوانات در قبور مجزا یکی از سنتهای متداول در ارتباط با شیوه تدفین
مردمان کوچروی جنگجوی اوراسیا است که در کورگانهای ایران نیز مشخص شده است .بیشتر
این تدفینها به صورت تدفین کامل حیوان انجام شده و بیانگر ارزش و اهمیت آن حیوان در میان
آن جوامع است .ولی گمان میرود در دورههای بعد سنت قربانی کردن حیوانات همراه با متوفی
به دالیل اقتصادی معمول شده است .از مهمترین حیوانات قربانی شده میتوان اسب ،گوسفند ،بز و
گاو نر را نام برد (.)Iravani Ghadim, 2018a: 25-28

به طور کلی اقوام کوچرو با گزینش حیوانات به عنوان اساس معیشت و زندگی رمهداری در
پی دستیابی به علوفه و مرتع تازه برای تعلیف ،تحت تأثیر زیستبوم بوده و به صورت افقی در
امتداد رودخانهها در حرکت بودهاند .تأثیرات محیط طبیعی و جغرافیایی بر ساختارها و پوشش
گیاهی از جمله عوامل تأثیرگذار در معیشت آنهاست .صیادی و استفاده از آبزیان ،شکار
حیوانات وحشی همانند گراز ،خرس ،گوزن ،روباه ،گرگ و پرندگان و جمعآوری دانههای
روغنی از دیگر مؤلفههای معیشتی این اقوام در ارتباط با محیط طبیعی است .تجارت منطقهای و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1در فرهنگ اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا قربانی حیوانات برای تدفین به دو شیوه سرد و گرم انجام میشد .در
قربانی به شیوه گرم سر حیوان بریده میشد تا خون حیوان جاری شود .در این شیوه قسمتهای مختلف
استخوانهای حیوانی به صورت جدا جدا در لیمیت قبر یا بسترهای مختلف کورگان شناسایی میشود .در شیوه
قربانی سرد با ضربهای که به گیجگاه حیوان وارد میشد ،باعث مرگ یا بیهوشی حیوان شده سپس تدفین به صورت
کامل و به شکل  insituانجام میشد (.)Iravani Ghadim, 2018a: 25-28
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فرامنطقهای اقوام کوچرو بر اساس منابع معدنی محلی و فناوری استفاده از مواد خام معدنی
همانند آهن بوده که در تسلط بر محیط زیست ،شکار ،جنگ و استفاده از منابع سرزمینهای
اشغال شده اهمیت فراوانی داشته است.

نتیجهگیری
بر اساس بررسیهای انجام شده برای تبیین انسانشناختی جوامع کوچرو جنگجوی اوراسیا در
شمال و شمال غرب ایران بر پایه فرهنگ مادی تدفینی باستانشناختی نتایج ذیل به دست آمد.
ساخت معماری قبور کورگان قابل مقایسه با گونههای مشابه در سرزمینهای مجاور و
نشاندهنده ارتباط فرهنگی و تجارت منطقهای و فرامنطقهای سازندگان این قبور است .ورود
اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا از دو ناحیه در شمال شرق از مسیر جنوب غربی ترکمنستان و
شمال غرب از طریق دلتای رودهای کر ،ارس و آناتولی شرقی پیشنهاد میشود .با ورود به
سرزمین ایران و با انتشار در مسیرهای امن و اطراف رودخانهها به دنبال محلهای دارای چرا
(علوفه) انتشار یافتهاند .این اقوام در قسمت شرقی با ورود به قسمتهای مرکزی و جنوب
ترکمنستان در هزاره دوم پیش از میالد به علت شرایط زیستمحیطی سبب ایجاد فرهنگ جدید
در آسیای میانه بر اساس ساختارهای مگالیتیکی قبور کورگانی شدند .حرکت این اقوام به سمت
غرب تا سرزمینهای شمالی دریای سیاه مشخص شده است .به طور کلی تدفین کورگان معرف
تدفینهای اقوام جنگجو و کوچرو استپ اوراسیا از جنوب سیبری و قزاقستان و از قفقاز تا
مجارستان است که از استپ اوراسیا تا دشتهای شرقی مغولستان ،شرق اروپا تا جنگلهای
شمال سیبری ،مجارستان در غرب ،نواحی اطراف دریای سیاه و قفقاز جنوبی ،اطراف دریای
خزر ،شمال و شمال غرب ایران ،اطراف دریای آرال تا شرق آسیای میانه و بیابانهای جنوبی آن
قابل ثبت و معرفی است .رواج تدفین کورگانی در غرب دریای خزر و مناطق شمال غرب ایران
از مهاجرت این اقوام به سمت غرب در مناطق شمالی جمهوری آذربایجان و مرکز گرجستان به
مناطق شمال غرب ایران از کناره رود کر و در ادامه آنها به سمت غرب و رود ارس در اواخر
عصر برنز مشخص شدهاند .این اقوام بعد از ورود به شمال غرب ایران به مناطق مرکزی تا
جنوبی آن مهاجرت کرده و در نواحی معتدل و مناسب برای تعلیف دام پراکنده شدهاند .شاخه
شرقی این اقوام در عصر برنز قدیم با حرکت در مسیر شمال شرقی دریای خزر وارد مناطق
مرکزی ترکمنستان شده و با اسکان در دامنه کوههای شمالی کپه داغ در جنوب ترکمنستان و در
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میانه و اواخر عصر برنز به قسمتهای غربی ازبکستان و تاجیکستان در شرق و شمال شرقی
ایران پراکنده شدهاند.
با مقایسه قبور کورگانی ایران با گونههای مشابه در سرزمینهای مجاور ،ارتباط فرهنگی و
تجارت منطقهای و فرامنطقهای سازندگان این قبور مشخص میشود .در اجرای مراسم تدفین
قبور کورگانی ،قدرت و رتبه فردی و طبقه حاکم بر اساس ارتفاع پشته ،تجمع سنگها در
ساختار پشتهها ،آثار اهدایی ،و حیوانات قربانی شده مشخص است .بر اساس بررسیهای انجام
شده از قبور کورگانی میتوان چهار طبقه اجتماعی در این فرهنگ را مشخص کرد که
عبارتاند از -1 :طبقه حاکم -2 ،سوارکاران جنگجو -3 ،چوپانان رمهدار -0 ،مردم عادی .آداب
و رسوم تدفین این اقوام با وجود داشتن تفاوتهای برخاسته از موقعیت اکولوژیکی آنها ،با ایده
ای مشترک (احتماالً اعتقادی) در ارتباط با فرم تدفینها نمایان شده که در بررسی منشأ آن باید
سیر مهاجرت اقوام کوچروی جنگجوی اوراسیا را در نظر گرفت .وجود آثار تزیین شده با
فیروزه بیانگر ارتباط تجاری بین ایران و باکتریا و مناطق شرقیتر در آسیای میانه است .وجود
صدفهای آب شور ،سنگهای عقیق ،مهرههای خمیر شیشه ،سنگهای یشم و ابسیدین در
تدفینها نشانه جایگاه اجتماعی متوفی و نشاندهنده رابطه تجاری سازندگان این قبور با نواحی
جنوب اکراین ،قفقاز ،شرق آناتولی و آذربایجان است.
بر اساس مطالعات و بررسیهای باستانشناسی ،معماری قبور کورگانی ایران قابل مقایسه با
معماری قبور کورگان در سرزمینهای مجاور ایران همانند آناتولی ،آذربایجان ،گرجستان،
ارمنستان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،قزاقستان و روسیه است و معرف
سازنده آنها به عنوان اقوام کوچرو جنگجوی اوراسیا است .تدفینهای کورگانی شمال و شمال
غرب ایران به چهار دسته تقسیم میشوند :دسته اول کورگان گودالی :در حفاری سالهای اخیر
در استان آذربایجان شرقی در محوطههایی همچون چلولو ،سقین ده ،زردخانه ،الریجان،
جعفرآباد و طوعلی سفلی ،در استان آذربایجان غربی در محوطههای تپه مجید ،تپه شخص،
بسطام و در استان اردبیل در محوطه های نیارق شناسایی شده است .استفاده از فرهنگ تدفین
گودالی در عصر برنز اوراسیا در منطقه استپی رودخانه دانوب تا غرب اورال جنوبی و در شرق
نقش مهمی در فرهنگ تدفین آن مناطق داشته است .در ادامه این نوع تدفین و سیر حرکتی آن از
شرق به غرب کورگانهایی با تدفین گودالی در قسمتهایی از شمال غرب ایران و آناتولی
شناسایی شدهاند .دسته دوم :قبور کورگان اتاقدار .نمونههای این تدفین در استانهای آذربایجان
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شرقی در محوطه زردخانه ،در استان آذربایجان غربی در محوطههای خانقاه ترگور ،سه گردان و
در استان گیالن در محوطههای آق اولر و قلعه گردن مشخص شده است .دسته سوم :قبور
کورگان سردابهای .نمونههای تدفینی سردابهای در استان آذربایجان شرقی در محوطه جعفرآباد،
در استان اردبیل در محوطه خرمآباد و در استان کردستان در محوطه چنگبار شناسایی شده است.
دسته چهارم :قبور کورگان سوربنایا است که یک نمونه آن در محوطه شیرچاک در استان گیالن
شناسایی شده است.
شیوه خاص زندگی اقوام رمهدار اوراسیا ،نوع معیشت وابسته به آن و جبر محیط پیرامون را
مشخص میکند .در مطالعات مربوط به تدفینهای کورگان در ایران اسکلت حیوانات همراه با
تدفینهای انسانی مشخص شده است که اهمیت حیوانات در زندگی اقوام کوچرو به لحاظ
اعتقادی و وابستگی معیشت را به آنها نشان میدهد .از مهمترین حیوانات قربانی شده میتوان اسب،
گوسفند ،بز و گاو نر را نام برد .شکار حیوانات وحشی ،صیادی ،استفاده از دانه گیاهان و همچنین
تجارت بر اساس منابع معدنی محلی و فناوری استفاده از مواد خام معدنی از جمله ارتباط اقتصاد
معیشتی این اقوام با محیط طبیعی است .این اقوام رمهدار در ارتباط با منابع آبی در شیب خاصی
با توجه به نوع دام در ارتباط با پوشش گیاهی هستند .حرکت به سمت سایر سرزمینها با جنگ و
اشغال و استفاده از منابع آنها از جمله منابع معیشتی این اقوام محسوب میشود.
آثار محدودکنندگی عوامل محیطی بر روی معیشتهای انسانی از شمال به جنوب یا از
شمال غرب به جنوب شرق شدت دارد و متناسب با شرایط محلی و موضعی حرکت اقوام
کوچرو اوراسیا در دامنههای شمالی البرز و نواحی شمال رشته کوه زاگرس نمایان شدهاند.
حرکت اقوام رمهدار برای تأمین علوفه و آب در مسیر رودخانهها به صورت افقی ،در ادامه
مسیر امن و استپهای با پوشش گیاهی مناسب برای تعلیف دام است .منطقه شمال غرب ایران،
مناطق غربی و دامنه کوههای زاگرس از شمال غرب به جنوب شرق به دلیل شرایط آب و هوایی
مناسب ،داشتن دشتهای وسیع ،وجود رودخانههای متعدد ،بیشترین اطالعات قبور کورگان در
ایران را نشان میدهد.
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