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 :چکيده
 های جعفرآباد های بدست آمده از حفریات علمی کورگانبندی و مطالعه سفالحاضر، پژوهشی در باب طبقه مقاله

یق با تحق. انداند و کمتر مورد توجه قرار گرفتههایی هستند که در ایران ناشناخته ماندهها از جمله تدفینکورگان. باشدمی

باورها، اعتقادات و نحوه زندگی  ،ای از فرهنگ و تفکرتوان گوشههای به دست آمده از این قبور، میو تفحص بر روی سفال

 . روزمره مردمان و اقوام مرتبط با آنها را روشن ساخت

اقتصادی، های اقلیمی، تاریخی، هنر سفالگری به دلیل فراوانی و عمومیت و مردمی بودن آن، در هرمنطقه ویژگی

ها، نقوش، ها و اشکال، رنگفرم. اندزیستهدهد که در آن منطقه میاجتماعی، فرهنگی و هنری کسانی را نشان می

ارزش از  که بر روی این ظروف سفالی ایجاد شده، دربرگیرنده مفاهیمی بسیار با... تزئینات، تکنیک ساخت، شیوه پخت و 

ی تفکر و قدرت تخیل ا و زبان گویایی است که پس از هزاران سال ما را با شیوهشرایط مختلف زندگی اقوام متعلق به آنه

های نکورگااز  شماری انگشتهای جعفرآباد، هرچند که تعداد های سفالی کورگانداده. سازدسازندگان آن آشنا می

گ پژوهش، معرفی فرهن هدف اصلی این. دهدرا نشان می روی کوچمورد کاوش قرار گرفته، شیوه زندگی  جعفرآباد

د های جعفرآباهای به دست آمده ازکورگانبر طبق مجموعه سفالا ها وگاهنگاری نسبی آنهسفال شناسی گونه ،کورگان

  .شناسی استترین شواهد و مدارک باستانیکی از مهمو های این قبور داده ترین فراواناست که از 
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 مهمقدّ

های مختلف بشری در ادوار شمال غرب ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و خاص خود، پذیرای فرهنگ

. های خاور نزدیک ایفا کرده استگذشته بوده و از پیش از تاریخ تا دوران معاصر، نقش مهمی در فرهنگ

در عصر مفرغ و آهن در این منطقه و در بسیاری از مناطق  ست کها هافرهنگ کورگان از جمله این فرهنگ

      این فرهنگ به دلیل زندگی . ( 93  ،و حصاری) تدیگر در خارج از محدوده کنونی ایران رایج بوده اس

های بررسی و مطالعه داده. غرب ایران رواج داشته استنشینی و ایالتی، بیشتر در مناطق کوهستانی شمالکوچ

 شده،  هها که در این پژوهش به آن پرداختهای جعفرآباد خدا آفرین از جمله سفاله از کورگانبدست آمد

های باستانی که ها عبارت از گورتپهکورگان. تواند اطالعات ارزشمندی را از عصر آهن این منطقه ارائه دهدمی

همیت و شخصیت و مقام اجتماعی ای یا مدور و یا تپه مانند هستند و بنا به اهای پشتهبه صورت برجستگی

ها به این صورت بوده که بعد از دفن ساختار کورگان. کندفرد دفن شده، ابعاد و ارتفاع آنها با همدیگر فرق می

-ها، الشه سنگهای متنوع، تخته سنگها با اندازهجسد، روی آن را با مواد مختلفی از قبیل چوب، قلوه سنگ

ها، چاله در زیر این برجستگی. آمدر نهایت روی گور به صورت تپه در میپوشاندند و دها و خاک رس می

قبور  در خاک کنده شده که بعضاً با ابعاد مختلف مستقیماًای  ایرهد ،یضیب ،تدفینی به اشکال مستطیل

چاله نذورات در  عنوان بههای حیوانی پس از قرار دادن جسد، اشیاء و تدفین. اندنیز شناسایی شدهای  سردابه

جعفرآباد در یک کیلومتری غرب  یها ورگانک. شد یمتدفین قرار داده شده و فضای آن با خاک نرم پر 

آذربایجان  استان درروستای جعفرآباد و یک کیلومتری شرق روستای طوعلی از توابع شهرستان خدا آفرین 

در یک  یها کورگانعدد از  04تعداد  931 در بررسی سطحی سال . اندشمال غرب ایران قرار گرفته شرقی در

به  933 در سال  یها کورگانعدد از  3شناسایی شد که  شهرستان خدا آفرین کیلومتری در 5محدوده 

تنها نمونه معماری موجود از اقوام کوچرو مهاجر است  یها کورگاناین . سرپرستی نگارنده باز گشایی گردید

 (.Iravani Ghadim, 2011: b26) دانکه باقی مانده

ی دست بشر در مطالعه ارتباطات فرهنگی، گاهنگاری، مصنوع ساخته نیتر کهن ازسفال به عنوان یکی 

تفکر و اندیشه جوامع و انسان  ،ندگی روزمره، تغذیهز ،ای، باورهای اعتقادینگاری تطبیقی و مقایسهالیه

والت زیادی در زندگی خود های مختلف، بشر تغییرات و تحدر طی دوره. گذشته، نقش مهم و اساسی دارد

سفال نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین آثار بشر در اکثر ادوار گذشته، از تأثیرات مرتبط با . ایجاد کرده است

همچنین به عنوان یکی از عوامل انتقال مفاهیم که . تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برکنار نبوده است

گذشته بوده، ظاهر شده و به وسیله اشکال و تزئینات غنی خود، گویاتر از در نتیجه تغییر و تحوالت دوران 

توان عالوه بر موارد این تحوالت را می. کندهای بشری، مفاهیم هنری هر دوره را بیان میی ساختههمه

مورد  یها سفالروش ساخت . تکنیکی ساخت، بر نقوش، جنس و رنگ ایجاد شده بر آثار سفالین مشاهده نمود

بوده و از لحاظ نقش نیز به صورت ( دور کند و دور تند) زساساز و چرخطالعه در این مقاله به دو روش دست م

 .خطی و صیقلی مورد تزئین قرار گرفته است ،افزوده ،کاری، داغدارکنده
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 موقعيت روستای جعفرآباد

هزار نفر جمعیت  05لو با حدود شهر خمار تروستای جعفرآباد در شهرستان تازه تأسیس خداآفرین به مرکزی

واقع شده و با کشور جمهوری آذربایجان  (داغهقر) نکیلومتری شمال شرق تبریز در قسمت شمالی ارسبارا 094در 

نطقه ارسباران در شمال غربی ایران و در شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده که با قدمت م. تمرز اسهم

در تقسیمات جغرافیایی در . باشدای درخشان میدنی کهنسال و دارای پیشینهتاریخی کهن و دیرین خود، مهد تم

النهار گرینویچ لندن و عرض درجه از نصف 5/01و طول غربی آن  5/04مربعی قرارگرفته که طول شرقی آن 

به ین منطقه از شمال به رود ارس، از جنوب ا. دباشدرجه شمالی از خط استوا می 0/93الی  93جنوبی آن از 

مغان و از غرب به شهرستان مرند  ی منطقه وشهر تبریز و هریس و از شرق به شهرستان مشکین یها شهرستان

 .محدود است

 

 سفال

ها هستند که سطوح داخلی و خارجی آنها بستر مناسبی شناسی، سفالینههای مهم باستانیکی از داده

، طی قرون گذشته بوده است و از دالیل هنرمندان وهای مردمان ها و اندیشهجهت اجرای نقش و نگار و ایده

ها است که بر های سفالینهمایههای هنری و نقشاهمیت آن، دیدگاه ساختاری و نوع تکنیک ساخت و ویژگی

 ییها سفالاند، در واقع هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهسفال. روی آنها به اجرا در آمده است

کرم و خاکستری  یها فیطاند اکثراً از های حفاری شده جعفرآباد به دست آمدهی از کورگانکه از تعداد کم

 .باشندمی

 

 های مورد مطالعهتکنيک ساخت سفال

که در این پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار  (قطعه سفال 54و  مظرف سال 04)ها در ساخت مجموعه سفال

های سالم از مجموعه سفال. استفاده شده است( دور تند و کند)از سو چرخ زسااز دو تکنیک دست دانگرفته

و یک ظرف مینیاتوری  (9طرح  -0 ةتصویر شمار)که یک دیگچه  هستند ساز دستمذکور تنها دو نمونه از آنها 

 اباشند که در بین آنهساز میچرخ یها سفالسایر ظروف هم از  رند؛یگ یم بر دررا (  90طرح  -0 ةشمار تصویر)

، یک آبخوری (5و    طرح -  ةتصویر شمار) ساز با دور کند هستند که دو کاسهشش نمونه ظروف از نوع چرخ

ساز با شوند و بقیه چرخرا شامل می ( 93و  3 ، 5 طرح  -0 ةشمارتصویر )و سه دیگچه  (4 طرح  -9 ةشمارتصویر )

ها و الحاقاتی که در بین آنها وجود دارد همه دستهها هم به غیر از تکه سفال (.  ةشمارنمودار ) ددور تند هستن

 . باشندساز میاز نوع چرخ
ای را رشد فزاینده( مفرغ عصر) لاستفاده از چرخ سفالگری در عصر آهن به لحاظ آماری نسبت به دوره قب

درصد ظروف خاکستری عصر آهن در محوطه شاخص و غیر شاخص  33دهد؛ به طوری که بیش از نشان می

این موضوع از یک سو فراگیر شدن استفاده از چرخ سفالگری و از . انددوران با چرخ سفالگری شکل گرفته این

-داده. سازدسوی دیگر مطرح شدن سفالگری را به عنوان یک حرفه تخصصی در جوامع عصر آهن آشکار می

ن در ساخت بیشتر دهد که فنون کامالً پیشرفته چرخ سفالگری در عصر آههای جدید و قدیم نشان می

 . (31 - 34 :931  ،طالیی) تظروف، به کار رفته اس
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های جعفرآباد از خاک رس مجاور رود ارس استفاده شده که وجود ذرات برای تولید ظروف سفالی کورگان

اما به دلیل پیدا نشدن کوره سفالگری، تشخیص . و خاک این منطقه موید آن است ها سفالدر  کمیکا و آه

قرار گرفته  یها کورگانای که ها در سطح محوطههمچنین کمبود تکه سفال. تولید ممکن نیست دقیق مکان

ها در این قبور، بیانگر تولید سفال در مقیاس کوچک در این جوامع و وجود تعداد نسبتاً اندک نمونه سفال

عدم تشخیص دقیق روی بودن و پراکندگی جمعیت و فقدان کنترل اداری از دالیل دیگر کوچ. کوچگر است

های مورد مطالعه از چرخ سفالگری ساز، در ساخت سفالهای دستبه غیر از نمونه. باشدمکان تولید نیز می

-درجه را داشته، قرار می 944ای که قابلیت چرخش تا چانه گل بر روی صفحه که یطوراستفاده شده به 

و راستی که تمامی ظروف دارند با یک طناب  شده و با توجه به کف صافگرفته و ظرف مورد نظر ساخته می

نیز، آلت نوک  ها سفالروی  (اغدار و کندهد) شبر اساس نقو. شده استنازک، کف ظرف از صفحه چرخ جدا می

توان به می یها کورگاناز ویژگی کلی ظروف سفالی . بوده است ها سفالتیز از ابزارهای مورد نظر برای تزئین 

 .کیفیت و استحکام سفال نسبت به تزئین و زیبایی آنها اشاره کردتوجه بیشتر سفالگر به 

توان به انتخاب اشکال ظروف از دهی ظروف سفالین به عوامل زیادی بستگی دارد که از آن جمله میشکل

ظروف سفالینی هم . سوی سفالگر، ابزارهای به کار رفته، مواد اولیه استفاده و نهایتاً مهارت سفالگر اشاره کرد

ه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته دارای اشکال متنوع اما با کاربردهای روزمره است، هرچند که ک

. پذیر نیستهای تجزیه عنصری از بدنه ظروف امکانتشخیص دقیق کاربرد ظروف سفالین بدون انجام آزمایش

تصویر )ها کاسه: های جعفرآبادنهای سفالین کورگااز میان اشکال ظروف سفالین ذکر شده در سطور باال، گونه

 ،(0 ةشمارتصویر ) یهای مینیاتورسفال ،(9 ةتصویر شمار) اهآبخوری ،(0 ةتصویر شمار)ها دیگ و دیگچه ،(  ةشمار

 بررا در  (3 ةتصویر شمار) زپی سو و( 1 ةشمارتصویر ) اه، دیس(4 ةتصویر شمار)ها کوزه ،(5 ةتصویر شمار)ها خمره

دادند زیرا به ظروف سفالی اهمیت بیشتری می یها کورگانصاحبان . (0 ةشمار نمودار)و  (  ةشمارلو تاب) رندیگ یم

-و حتی بعضی از ظروف با وجود اینکه دارای ناهمواری و تاب هآنها بود از وسایل دائمی و مهم زندگی روزمره

هایی است که در شکستگی همچنین ظروفی وجود دارد که دارای. اندخوردگی است از آن استفاده کرده

-اند و در قبر هم قرار داده شدهدهد به طریقی مرمت شدهمنظمی وجود دارد که نشان می یها سوراخاطرافش 

 .دهداند که از ارزش آنها خبر می

 

 های مورد مطالعهتزئينات سفال

 (.03 -03 :935  ،طالیی). شودهر گونه فعالیتی که برای آرایش ظروف سفالی انجام گیرد، تزئین نامیده می

انسانی، ترکیبی، تنها از نقوش هندسی برای تزئین  ،هندسی، گیاهی، حیوانی یا نقشهبه طور کلی در بین 

 ها سفالافزوده و خطی بر روی  ،این نقوش به صورت کنده، داغدار. مورد مطالعه استفاده شده است یها سفال

ترین نقوشی است که برای بیان مفاهیم انتزاعی، و قدیمی نیتر متداولنقوش هندسی یکی از . ایجاد شده است

مضامین موجود و تزئین انواع ظروف سفالینه از آغاز صنعت سفالگری در مراکز سفالگری مورد استفاده 

مورد مطالعه به پنج نوع  (و قطعه سفال سالم) یها سفالتزئینات ایجاد شده بر روی . سفالگران قرارگرفته است

 :که عبارتند از (9 ةشمار نمودار)اند  دی شدهبننقش طبقه
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در روش تزئینی افزوده به آماده کردن مواد دیگری، نیازی نیست و با استفاده از گل سفال،  :نقوش افزوده -1

در این روش، سفالگران نقوش . شودنقوش به صورت برجسته بر روی بدنه، دسته، لبه یا دهانه ظرف ظاهر می

کردند و سپس بر سطوح ظروفی که هنوز خشک نشده بود گانه با گل سفال آماده میمورد نظر خود را جدا

شود که بیشتر جنبه کاربردی از این روش برای افزودن دسته و لوله به ظروف نیز استفاده می. چسباندندمی

درصد نقوش  04 جنبه تزئینی دارند و ،(سالم و قطعه سفال ) یها کورگان یها سفالای که در نقوش افزوده. دارد

 -3 ةشمارتصویر ) یمانند بر روی بدنه به شکل افق ه صورت یک ردیف دگمهب ؛(9 ةنمودار شمار ) رندیگ یم بر دررا 

 ةشمارتصویر )، چهار مثلث رو به پایین شبیه ناخن پرنده بر روی بدنه که نوک آنها به طرفین خم شده (41طرح 

 ،(35 و 50 طرح -3 ةصویر شمارت ، 1و  03 طرح -4  ةصویر شمارت ،1 طرح  -1 ةتصویر شمار) ی، یک نوار افق(3طرح  - 5

 -0 ةتصویر شمار ،1 طرح -4 ةتصویر شمار) فیک نوار افقی در وسط بدنه ظر (04طرح  -4  ةتصویر شمار) یدو نوار افق

 ،( 10طرح  -4  ةیر شمارتصو ،95و  94، 3 طرح -9 ةتصویر شمار)مانند بر روی بدنه  های دایرهبرجستگی ،(00 طرح

، افزوده شدن به ضخامت لبه (9  طرح -    ةشمارتصویر ) هم ریزصورت جفتی  هدایره مانند ب یها یبرجستگ

 ةتصویر شمار) فزائده برجسته در ابتدا و انتهای دسته ظر ،(3 و  4 طرح  -  ةتصویر شمار) تکاسه در حین ساخ

، یک (99طرح  -9تصویر شماره ) هدر باالی دست دارسوراخده برجسته زائ ،(94طرح  -9 ةشمارتصویر  ،03طرح  -4

، یک دسته کوچک افقی هاللی شکل (04 طرح -  ةتصویر شمار) خدسته کوچک افقی هاللی شکل بدون سورا

تصویر ) هیک دسته کوچک افقی دو سوراخ ،(01طرح  -0 ةصویر شمارت ،00 و  0 طرح -  ةتصویر شمار) دار سوراخ

، یک دسته کوچک (09 طرح -  ةتصویر شمار) ه، یک دسته کوچک افقی هاللی شکل سه سوراخ( طرح  - شماره 

ا رد انگشت بر روی ب( رمدور توپ) دو یک دسته کوچک قرقره مانن ( 9 طرح - 5 ةشمارتصویر ) دار سوراخعمودی 

 .باشندمی (  طرح  -3 ةتصویر شمار) نانتهای آ

های کوچک و توان به دستهئینی و هم جنبه کاربردی دارد که میبعضی از این نقوش هم جنبه تز

ظرف و هم برای تزئین  داشتن نگههای کوچکی به شکل ناخن پرنده اشاره کرد که هم برای گرفتن و برآمدگی

 . در روی ظروف به کار رفته است

جاد نقوش مختلف در نقوش کنده، تغییرات فیزیکی در سطوح ظروف سفالی به صورت ای: نقوش کنده -2 

. گیردشود که این عمل با استفاده از یک آلت نوک تیز در مرحله قبل از پخت سفال صورت میکنده انجام می

کاری زمانی که گل سفال هنوز نرم یا به صورت عمل کنده. نقوش این نوع تزئین بیشتر نقوش هندسی است

درصد نقوش را تشکیل  00جعفرآباد که  یها کورگان یها سفالنقوش کنده . شدنیمه خشک بود انجام می

 ،1طرح  -4 ةتصویر شمار ،09و  00،  0، 3  ،  طرح -  ةتصویر شمار) یباند افق: شامل( 9 ةشمار نمودار)دهند، می

 -9 ةشمارتصویر  ،0 طرح  - 0 ةصویر شمارت ،0 طرح  -1 ةتصویر شمار ،  طرح  -3 ةتصویر شمار ،3طرح  -5 ةتصویر شمار

 ،(01طرح  -0 ةتصویر شمار) یباند عمود ،(33و  10طرح  -4  ة، تصویر شمار41و  00طرح  -3 ةتصویر شمار ،95و  04طرح 

شیارهای افقی  ،(44طرح  -3 ةتصویر شمار) ی، خطوط زیگزاگ(33و  10 طرح -4  ةتصویر شمار) یخطوط مواج افق

دسته  ،(54طرح  -4  ةشمارتصویر ) هرت خیارشیارهای عمودی به صو ،( 0طرح -5 ةشمارتصویر ) هبدن دور تا دور

 ةشمارتصویر ) بخطوط مور ،(3طرح  -5 ةتصویر شمار) یخطوط عمود ،(05طرح  -9 ةشمار تصویر( )یطناب) یمارپیچ

 .باشند، می(0و  0طرح  -0 ةشمارتصویر ) یو خطوط افق (3طرح  -5 ةتصویر شمار) لهاشورهای لوزی شک ،(3طرح  -5
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ساختن ظروف سفالی، قبل از پخت و خشک شدن کامل، ظروف با ابزاری به  هنگام در:نقوش داغدار -9

تزئین داغدار بر روی  تیقل پس از پخت سفال به حالص ،که در اثر آن شد یمصورت موردی و مقطعی صیقل 

ران در ای م. قخاکستری و سیاه در هزاره سوم  یها سفالاین نقوش به عنوان روش تزئین  .شدمی رسفال ظاه

شد و هدف ی سطوح ظروف بود ایجاد میاین نقوش به صورت هندسی که متفاوت از زمینه. رایج شده است

 یها سفالدرصد نقوش  0 . اصلی از آن، ایجاد نقوش تزئینی و در نتیجه حس زیبایی شناختی بود

تصویر ) یوط عمودخط: که شامل (9 ةنمودار شمار)دهند جعفرآباد را نقوش داغدار تشکیل می یها کورگان

خطوط  ،(04طرح  -4  ةتصویر شمار ،09و  3 طرح  -  ةصویر شمارت ،05طرح  -5  ةشمارصویر ت ،04و  0طرح  -0ةشمار

 -  ةشمارصویر ت ،04و  0 طرح -0 ةتصویر شمار) بخطوط مور ،(50طرح  -3 ةتصویر شمار ،04 طرح -4  ةشمارتصویر )افقی 

 ل، هاشورهای لوزی شک(59طرح  -   ة، تصویر شمار51طرح  -3 ةتصویر شمار ،05 طرح -9 ةتصویر شمار ،09و  3  طرح

، (09 طرح -  ةشمارصویر ت ،50طرح  -3 ةتصویر شمار ،01و  04 طرح -4  ةشمارصویر ت ،04و  00 ،0 طرح -0 ةتصویر شمار)

چپ که موتیف مربع خطوط راست و  ،(95 طرح -9 ةشمار تصویر ،09و  3  طرح -  ةتصویر شمار) گخطوط زیگزا

پانل یا  3زیگزاگ، مارپیچ و لوزی در میان  ،خطوط مورب ،(09 طرح -  ةشمارتصویر ) تآورده اس وجود بهشکل 

خطوط  لهیوس بهو شش مثلث رو به پایین  (09 طرح -  ةتصویر شمار) هخط کلفت تقسیم شد لهیوس بهتابلو که 

ها و قبور ها، تپهدارای نقوش داغدار از بسیاری از محوطه یها سفال. ، هستند(05 طرح -9 ةتصویر شمار) بمور

به  شهریری خواه، قبور، تپه دین(IIIc) ر، تپه حصا0حسنلوی  ،سگزآباد قزوین: عصر مفرغ و آهن از جمله

 . دست آمده است

به صورت یک ردیف ( 53 طرح -4  ةتصویر شمار) لاین نقش تنها بر روی یک قطعه سفا: نقش خطي -4

ناخن انگشت دست یا یک ابزار دیگر  لهیوس بهاین نوع نقش، قبل از خشک شدن سفال . ی وجود داردعمود

 .  شده استایجاد می

هدف اصلی از صیقل دادن که در سطوح داخلی و خارجی ظروف بدون ایجاد نقش انجام  :صيقل کاری -0

سفالین موجب استحکام و فشردگی  به طوری که عمل صیقل کاری بدنه ظروف. گرفت، صرفاً کاربردی بودمی

گیری ظروف سفالین سبب شد و پس از پخت کامل سفال به دلیل ماهیت شکلهر چه بیشتر گل سفال می

خود این مسئله هم در صورت استفاده از این ظروف برای . گردیدجلوگیری از نفوذ مایعات به خارج آن می

های مورد مطالعه میان سفال زا. (55 :935  ،طالیی) در بوپخت و پز در انتقال سریع حرارت به داخل ظرف مؤث

: و عبارت از (9 ةشمارنمودار ) دانها، صیقل کاری شدهدرصد از سفال   در این مقاله اعم از سالم و قطعه سفال، 

-1 ةمارتصویر ش)دیس  ،(04، 05طرح  -9 ةتصویر شمار) اهبخوریآ ،(00و  04، 3 ، 4  طرح -  ةشمارتصویر ) اهکاسه

 -4  ةشمار رتصوی) ها سفالو قطعه (  0طرح  -5 ةشمارتصویر ) هخمر ،(04طرح  -0 ةشمارتصویر ) ه، دیگچ(1 طرح 

 .هستند (59طرح  -   ةشمار، تصویر 10 و 54طرح 

نقوش فوق در تعدادی از ظروف و قطعه سفال به صورت ترکیبی به کار رفته که الزم است در این قسمت 

نقش داغدار : ، عبارت ازردیگ یبرم دردرصد از نقوش تزئینی را  04این نقوش ترکیبی که . ه شودبه آنها پرداخت

 و 04طرح  -4  ةتصویر شمار ،00طرح  -0 ةتصویر شمار)نقش داغدار و افزوده  ،(0و  0 طرح -0 ةتصویر شمار) هو کند

 -3 ةتصویر شمار 1 طرح -4 ةتصویر شمار ، 0 و   طرح -  ةتصویر شمار) هنقش کنده و افزود ،(50طرح  -3 ةشمار ریتصو

 ،04 و 4  طرح -  ةتصویر شمار) ی، نقش افزوده و صیقل(41طرح  -3 ةو تصویر شمار 01 طرح -0 ةتصویر شمار ،   طرح



 93/ ... های جعفرآباد خداآفرينهای عصر آهن کورگانشناسي و معرفي سفالگونه

، تصویر شماره 04 طرح -0 ةتصویر شمار) ینقش داغدار و صیقل ،(10طرح  -4  ةصویر شمارت ،1  طرح -1 ةتصویر شمار

 ،(54 طرح -4  ةشمارصویر ت ، 0 طرح -5 ة، تصویر شمار04 طرح -9 ةشمارتصویر ) ینقش کنده و صیقل، (59 طرح -  

نقش  ،(95طرح  -9 ة، تصویر شمار09 طرح - ، تصویر شماره 3 طرح -5 ةتصویر شمار) هنقش داغدار و کنده و افزود

و  (00 طرح -  ةتصویر شمار) ینده و صیقلنقش افزوده و ک ،(05طرح  -9 ةتصویر شمار) یداغدار و کنده و صیقل

 (.0 ةنمودار شمار) د، هستن(3  طرح -  ةشمارتصویر ) ینقش افزوده و کنده و داغدار و صیقل

این دوره  یها سفال و آهن و در مجموعه مفرغ عصرها و قبور که سفال خاکستری در محوطه یطور همان

. ردیگ یبرم درجعفرآباد را نیز  یها کورگان یها سفالجموعه به صورت فراوان به دست آمده است، تعدادی از م

نشینی و همچنین زندگی کوچ( نخودی و قرمز) ها سفالشاید سختی و استحکام سفال خاکستری نسبت به سایر 

 یها سفالبیشتر . کردرا ایجاب می ها سفال، استفاده بیشتر و زیادتر از این گونه یها کورگانصاحبان 

 قراراست که نشان دهنده  ییها یسوختگهای سیاه و دست آمده دارای لکههب یها کورگانز خاکستری که ا

سفال خاکستری، سفالی که خمیره و مغز و پوشش به رنگ خاکستری . آنها بر روی اجاق و آتش است گرفتن

ته و عمل احیا های بساین رنگ به دلیل پخته شدن در کوره. ای متمایل به خاکستری و یا سیاه باشدیا قهوه

ایران دیده  غرب شمالدر  آهن عصرفال خاکستری در دو مقطع زمانی عصر برنز و س. دباشها میدر این کوره

دیگر، سازگار نیست زیرا رنگ خاکستری  یها رنگخاکستری با طیف  یها سفالایجاد نقش بر روی . شودمی

با  ها سفالدهد، به همین خاطر این نوع یرا نشان نم ها رنگنخودی و قرمز، سایر طیف  یها رنگمانند 

و  ها سفالبیشتر تکه . گرددهندسی هستند، مزین می اکثراً که داغدارتزئینات دیگری از جمله کنده، افزوده و 

اند، دارای نقوش هندسی جعفرآباد آذربایجان به دست آمده یها کورگانظروف سفالی سالم خاکستری که از 

  9 یآمارهایی که دارای تزئین هستند اعم از سالم و تکه سفال، از نظر ر کلی سفالینهبه طو. باشندداغدار می

 5از لحاظ تزئینات به  و( 5 ةنمودار شمار) ددهنجعفرآباد را به خود اختصاص می یها کورگان یها سفال درصد

 .شوندبندی میطبقه یداغدار، خطی و صیقل ،افزوده ،نوع تزئین، کنده

 

 شناسيگونه

 10) مظرف سال 03کرم به تعداد  یها رنگاند، طیف جعفرآباد بدست آمده یها کورگانکه از  ییها فالس

و  (درصد ظروف سالم 4 ) مظرف سال 0اکستری به تعداد خ ،(ها سفالدرصد قطعه  00) هقطع 0 و  (درصد ظروف سالم

درصد  4 ) لقطعه سفا 3و  (درصد ظروف سالم 5) مظرف سال 0تعداد  به قرمز ،(ها سفالدرصد قطعه  03) هقطع 00

ا تشکیل ر( ها سفالدرصد قطعه  0 ) هقطع 4و  (درصد ظروف سالم 9 ) مظرف سال 5ای به تعداد و قهوه (ها سفالقطعه 

دهند اما از لحاظ ظاهر و را به خود اختصاص می یها کورگاندرصد زیادی از اشیاء مکشوفه از  و دهند یم

 ،به طور کلی از لحاظ طیف رنگ. اربرد ظروف مدنظر بوده استک ،و بیشتر دیینی قرار دارنزیبایی در حد پا

-های کورگانسفالینه (درصد   ) زو قرم (درصد 0 ) یاقهوه ،(درصد  9) یخاکستر ،(درصد 04) گسفال کرم رن

 . (4 ةشمارنمودار ) ددهنهای جعفرآباد را تشکیل می

منطقه خدافرین شناسایی شده است و  یها کورگانعصر آهن  یها سفال در مطالعه حاضر ویژگی

های شیوه و کیفیت ساخت، نوع شاموت، میزان پخت، رنگ خمیره و پوشش، تزئین و گونه: متغیرهایی مانند

سال  هآبان ما کاوش ازبه طور کلی تمامی ظروف سفالی سالمی که . سفال مورد مطالعه قرار گرفته است
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را  قمورد مطالعه این تحقی یها سفالاند و به دست آمده دکورگان جعفرآبا 3ز مجموع ا( شل کاوفصل اوّ) 933 

  عدد،     ) هدیگ و دیگچ ،(درصد 04 ،نوع 0عدد،  3) هی کاسگونه 3ظرف سالم در  04؛ شامل رندیگ یم بر در

 0عدد،  0 ) یظروف مینیاتور، (درصد 00 ،نوع 4عدد،  3 ) هآبخوری یا مشرب ،(درصد 01دیگچه،  نوع دیگ و چهار نوع

-یپو  (درصد 3 ،نوع 9عدد،  9 ) هخمر ،(درصد 5 ،نوع 0عدد،  0)دیس  ،(درصد 5 ،نوع 0عدد،  0 ) هکوز ،(درصد 4  ،نوع

  (.0نمودار )باشند می (درصد 9عدد،   )  سوز

قطعه متعلق  9 ،(درصد 90) هقطعه متعلق به لب 1 قطعه شاخص که تعداد  54 ،نیز ها سفالقطعه  انیم از 

قطعه  1و ( درصد 0 )قطعه متعلق به دسته  4،(درصد 90)قطعه متعلق به بدنه  1  ،(درصد 4)به لبه و دسته باهم 

 .انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است ،باشدمی (درصد 0 )متعلق به کف 

 34های خشن و متوسط فالس که یطوربه . از نقطه نظر تکنولوژیکی، همگون نیست ها سفالمجموعه 

ظریف  یها سفالدرصد از این مجموعه را  4 کمتر از  که یحالدهند در درصد مجموعه سفال را تشکیل می

پرداخت سطحی ظروف به عنوان  ،باید اضافه کرد که در این مطالعه، ضخامت متوسط بدنه. گیرندمی بر در

های وزیع و پراکندگی گونهت. تگرفته شده اس خشن، متوسط و ظریف در نظر یها سفالشاخص تمایز بین 

عدد ظرف و در بعضی دیگر فقط یک  4 از داخل بعضی  که یطورسفالی در داخل قبور یکسان نیست به 

ها با دسته کوچک اسهک. داین ظروف در جای خاصی در داخل قبر قرار نداشتن. ظرف سفالی بدست آمده است

ترین ظروفی هستند که دار از رایجدسته یها یآبخورو  هادیگچه ،دسته و بدون سوراخ و بدون دار سوراخافقی 

. دادندظروف را اکثراً در اطراف پاها و معموالً در اطراف سر مرده قرار می. اندنهاده شدهها  در داخل کورگان

ت اجتماعی ها و مسلماً میان اشیای تدفینی و حتی نوع قبرها با سن و جنسیت و شخصیمیان تعداد سفالینه

به عنوان مثال، قبر یک فرد معمولی با اشیای کم و خود قبر هم با عمق کمتری . فرد مرده رابطه وجود دارد

یک فرد برجسته و ممتاز همراه با آثار و اشیاء زیاد و جسدش هم  که یحالدفن شده در  یها کورگاندر سطح 

النگو، ) تزیورآال ر این در قبور زنان، اکثراًعالوه ب. مدفون گردیده است یها کورگاندر  یدر عمق بیشتر

و در قبور مردان، بیشتر ادوات جنگی بر اساس وضعیت ( هایی از جنس عقیق و خمیره شیشهگوشواره، انگشتر و مهره

ها الزم به ذکر است که طریقه قرار دادن هدایای تدفین در کورگان. اجتماعی و مالی آنها قرار داده شده اند

بعد از دفن جسد در  یها کورگاندر بعضی از  ،در بعضی از آنها، هدایا در داخل قبر که یطوره به متفاوت بود

در  هم ایهدار بعضی نیز د ،روی سکو قرار گرفته اند رقسمت پشته کورگان سکویی درست شده و هدایا ب

 .  داخل قبر و هم در خارج از قبر در قسمت پشته کورگان قرار گرفته اند

مربوط به سبک و شیوه ساخت آنها، نمودار تغییر تدریجی در  یها تفاوتظروف سفالی،  ناسیش گونهدر 

ی ظروف از دارای نقش و کاربرد آشکاری در متن جامعه داشته و همه ها سفالهر کدام از . ظروف بوده است

فال با توجه به مطالعه و های مختلف سگونه. اندنوع کاربردی بوده و در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته

عالوه بر کاربرد ظروف . دهدمقایسه آنها با عصر قبل از آن، استمرار و تداوم آنها را در طول زمان نشان می

های مختلفی این ظروف به گونه. و مقررات نیز در استفاده از آنها مؤثر بوده است ها سنتسفالی، رسوم و 

 ،ایروانی قدیم) و کاربردهای متفاوتی در فرهنگ جامعه داشته است ها نقشای دارای تقسیم گردیده و هر گونه
 933 :39- 44.) 
 



 41/ ... های جعفرآباد خداآفرينهای عصر آهن کورگانشناسي و معرفي سفالگونه

 گاهنگاری

 یها سفالبا  ،یشناس گونهاد، پس از بررسی و مطالعه و جعفرآب یها کورگانبه دست آمده از  یها سفال

های کورگان: از مناطق مختلف ایران و خارج از ایران اعم آهن عصر جوار همهای گزارش شده از محوطه

، هفتوان (Muscarella, 1974:45) خواه تپهتپه حسنلو، دین (00 :931  ،هژبری نوبری) نالریجان خدا آفری

گورستان عصر  قبرستان مارلیک، ،کردلر تپه، (00 ، 910 طالیی )D-C گوی تپه، (Edwards ,1983: 201-203)تپه

قبور و ، مشگین شهر (Shahar Yeri)، محوطه شهریری(91: ص(.  ) 9 لوح، 930 نوبری ) آهن مسجد کبود تبریز 

گورستان منطقه  ،(Museyibli et al. 2008: 118 -124) گورستان تووزچای ،های جمهوری آذربایجانمحوطه

 ،(Baxşəliyev, 2008:74-207)در نخجوان 0 یتختشاه  نگورستا ،(Baxşəliyev, 2008: 38) (şərur)شرور

 (Kumluk)گورستان کوملوک ، (Baxşəliyev ,2008: 217) نخجوان(  Yurdçu) ای یوردچوقبر سردابه

(Baxşəliyev: 2008, 117)  گورستان خالیکشان(Xali Keşan) نخجوان(Baxşəliyev, 2008: P:126) ،

 (Girag Kasaman)محوطه قیراق کسمن ،(Baxşəliyev, 2008:192)( Göynük Qalasi)وینوک کاالسیگ

(Museyibli ,2008: 34)، ورگان خانالرک(Гусеинова, 1989: 109-122)، کورگان داش کسن(Daş Kəsən) 

(Avşarova ,2007: 171)، های ساری تپهقبرستان (Sari Təpə )(Гусеинова ,1989: 109-122)، ورستان گ

 ,Köroğlu ,2008: 139)( گوندوز کارا قبور)و در کشور ترکیه  (Baxşəliyev ,2008: 17) (Alban təpə)آلبان تپه

&Fig 4. P: 238)دیل کایا، کورکوتپه، نورشون تپه، تپه جیک، تپه ایمیک اوشاغی، یونجاتپه ،(Köroğlu 

2008, Fig 7,8. 142,143) ،کورگان الریجان : هایی از جملههای قبور و محوطههم با نمونه ها سفالتکه  و

در جمهوری خودمختار  (Kara Su)اراسوقلعه ک ،شهرشهریری مشکین ،(00، 931  ،هژبری نوبری)خداآفرین

گورستان  (Baxşəliyev ,2008 :243)در نخجوان( Şamlar)محوطه شامالر ،(Baxşəliyev ,2008: 43) ننخجوا

کیز  ،(Qarni Yarıq)محوطه کارنی یاریک ،(Baxşəliyev ,2008:261) ندر نخجوا ( Sarı Dərə)ساری دره

 Oğlan)و اوغالن کاالسی ننخجوا (Qala Ciq)و کاالجیک (İlkili Qaya)ایلیکلی کایا ،( Qiz Galası)قاالسی

Kalasi) در نخجوان(Bakhshaliyev ,2009: 99 )  موارد مشابه آنها ذکر شده  واند  مقایسه و مطابقت داده شده

 .(Iravani Ghadim ,2011a:197)هستند II های جعفرآباد متعلق به عصر آهنکه با توجه به نتایج آنها، کورگان

 

 نتيجه 

موقعیت استراتژیک و جغرافیایی ویژه اعم از پوشش گیاهی غنی و آب و هوای مناسب، منابع آبی فراوان،  اساس بر

    شمال غرب ایران نه تنها در ادوار گذشته بلکه امروزه هم برای زندگی مردمان عشایر و  ،منابع زیستی چندگانه

 یها کورگان. دگیرآن امروزه نیز مورد استفاده دامداران قرار می یها الققشو  ها القیینشین، بسیار مناسب است و کوچ

از عوامل  و سبالن (داغقره) های ارسبارانهای نزدیک به آن در خدافرین و کوهکوه شمار در حاشیه رود ارس و دامنهبی

 .آهن در این منطقه است عصر مفرغ و خصوص بهنشینی و دامداری در طول ادوار مختلف، پررونق بودن زندگی کوچ

جعفرآباد اعم از سفال، فلز، طرز تدفین و نوع قبور با  یها کورگانهای فرهنگی های زیادی بین دادهشباهت

 مسئلهها به از آنجایی که صاحبان کورگان. وجود دارد جوار همعصر آهن در مناطق  رها و قبوسایر کورگان

ینکه این اقوام کوچ نشین به دلیل زندگی چادرنشینی، معماری تدفین توجه زیادی داشتند و با توجه به ا

باشد، قبور یا خاصی از آنها شناسایی نشده، تنها اثری که از آنها به جای مانده و گویای هنر آنها می



 (6اپي شماره پي)، 1931و زمستان  پاييز ،4ورة ، د2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان/ 42

رسیم که مردمان آنها به این جوامع کوچگر به این نتیجه می یها کورگانبا مطالعه . آنهاست یها کورگان

همچنین نحوه ساخت قبور و کمیت و کیفیت اشیاء داخل قبور، . ز مرگ اعتقاد خاصی داشتندجهان بعد ا

، نشان از اهمیت قبور و شخص مدفون و یها کورگاندر واقع ساختار . باشدبیانگر طبقاتی بودن اقوام آن می

اشیاء کمتری داشته و  تر کوچککورگان یک فرد عادی، اندازه  که یطوربه . مراسم مذهبی برای مرده را دارد

توزیع . باشدو اشیاء غنی می تر بزرگ نفردی با موقعیت اجتماعی ممتاز و برتر دارای کورگا که یحالدر . است

عدد ظرف و در  4 از داخل بعضی،  که یطورهای سفالی نیز در داخل قبور یکسان نیست به و پراکندگی گونه

 .بعضی دیگر فقط یک ظرف سفالی به دست آمده است

غرب ایران خدافرین در شمال یها کورگانهای به دست آمده از حفاری علمی به طور کلی در مورد سفال

غرب در طول عصر آهن شمال ها، سفالتوان چنین استنباط کرد که تغییر و تحوالت اساسی که در مورد می

نه تنها به طور ناگهانی بلکه  ها السفهای ماقبل خود نبوده است و این ارتباط با فرهنگایران اتفاق افتاده، بی

هایی از این ظروف در عصر مفرغ این منطقه و زیرا نمونه. در یک سیر تحول تدریجی استمرار یافته است

 یها سفالو تکه  (ظرف 04)در این پژوهش، ظروف سفالی سالم. هم رواج داشته است جوار هممنطقه 

از  هدف و آباد خدافرین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتجعفر یها کورگانهشت کورگان از  (قطعه 54)شاخص

 .ستا هاشناسی و گاهنگاری نسبی سفالمطالعه حاضر، گونه

ساز و های جعفرآباد اعم از سالم و تکه سفال، از دو تکنیک دستهای کورگاندر ساخت مجموعه سفالینه

ک دیگچه و ی ،سفال، تنها دو نمونه از ظروف از این مجموعه. استفاده شده است (دور تند و دور کند) سازچرخ

و سه دیگچه با چرخ دور  ساز و شش نمونه از ظروف شامل دو کاسه، یک آبخوریدست ،یک ظرف مینیاتوری

 .ساز با چرخ دور تند هستنداند و بقیه از نوع چرخکند ساخته شده

نقوش داغدار، کنده، افزوده، خطی،  های جعفرآباد عبارت ازهای کورگانتزئینات به کار رفته برای سفال

های هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی و های مورد مطالعه، از میان نقشبرای تزئین سفال. صیقلی و ترکیبی است

ترکیبی، تنها از نقوش هندسی استفاده شده و نقوش فوق به شکل کنده، داغدار، افزوده و خطی و به صورت 

 (سالم و قطعه سفال) هانقوش داغداری که برای تزئین این سفالینه. کار رفته استها به ساده جهت تزئین سفالینه

خطوط عمودی، خطوط افقی، خطوط مورب، خطوط زیگزاگ، خطوط مواج و هاشورهای : به کار رفته شامل

های مختلف ظرف، اعم از بدنه، لبه، داخل ظروفی همچون کاسه ایجاد شده لوزی شکل هستند که در قسمت

 درنقوش را % 00نقوش کنده که . دهدهای جعفرآباد را تشکیل میکورگان یها سفالنقوش % 0 و است 

خطوط مورب، خطوط زیگزاگی  ،باند افقی، هاشورهای لوزی شکل، مارپیچی، خطوط عمودی: شامل ردیگ یبرم

باشد که فزوده میوش اهم نق ها سفالاز نقوش % 04. افقی، خطوط مواج افقی و شیارهای افقی و عمودی هستند

ی ظرف، های برجسته در ابتدا و انتهای دستهمانند، زائدههای کوچک دایرهنوارهای افقی، برجستگی: عبارتند از

دسته  ،مانند به صورت افقی دگمهمثلث رو به پایین شبیه ناخن پرنده با نوک خم شده به طرفین، برجستگی 

( مدور توپر) و دسته کوچک قرقره مانند دار سوراخچک عمودی و بدون سوراخ، دسته کو دار سوراخکوچک افقی 

به صورت یک ردیف  ها سفالنقش خطی هم از جمله نقوش تزئینی است که فقط بر روی یکی از قطعه . هستند

. دهدنقوش را تشکیل می%   اند که کاری قرار گرفتهها هم مورد صیقلتعدادی از سفال. عمودی وجود دارد

دهد، به صورت ترکیبی را تشکیل می% 04که ( سالم و قطعه سفال) هافوق در تعدادی از سفالهمچنین نقوش 
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نده و صیقلی، داغدار و کنده ک ،افزوده و صیقلی، داغدار و صیقلی ،داغدار و کنده، داغدار و افزوده، کنده و افزوده

. نده و داغدار و صیقلی، به کار رفته استافزوده و ک ،و افزوده، داغدار و کنده و صیقلی، افزوده و کنده و صیقلی

 یها سفال%  9هایی که دارای تزئین هستند اعم از سالم و قطعه سفال، از نظر آماری به طور کلی سفالینه

 .دهندهای جعفرآباد را به خود اختصاص میکورگان

و  %(  )قرمز ،%( 9)خاکستری ،%(04)کرم یها رنگجعفرآباد، طیف  یها کورگانبه دست آمده از  یها سفال

. دهندها را به خود اختصاص میزیادی از اشیاء مکشوفه از کورگاندهند و درصد را تشکیل می %(0 )ایقهوه

ی ظروف از نوع کاربردی بوده و در زندگی روزمره اما از لحاظ ظاهر و زیبایی در حد پایینی قرار دارند و همه

 ها سفالنکته قابل توجه در شاموت . باشدهم، کانی و غیرکانی می ها سفالشاموت . اندمورد استفاده قرار گرفته

-و در بیشتر ظروف سفالی سالم با چشم غیر مسلح دیده می ها سفالاین است که ذرات میکا در تمامی تکه 

از میکا به عنوان شاموت استفاده نشده است، بلکه ذرات میکا به  ها سفالرسد در ساخت این به نظر می. شود

 .ور طبیعی در خاک رس استفاده شده برای ساخت سفال، وجود داشته استط

البته بعضاً درجه . انداز مهارت باالیی در تنظیم درجه حرارت کوره برخوردار بوده یها کورگانسفالگران 

مطالعه و بررسی بر . های خاکستری و سیاه روی ظروف شده استحرارت ناپایدار در طول حرارت، باعث لکه

سفالگران . متمایل به طیف کرم و خاکستری بوده است ها سفالدهد که خمیره بیشتر نشان می ها سفال روی

جعفرآباد، عموماً ظروف ساخته شده اعم از جداره درونی و بیرونی را با پوشش گلی غلیظ و رقیق  یها کورگان

-در شرایط خوبی به سر می یدگید بیآساز نظر سالمتی و  ها سفال. آراستنداز جنس و رنگ خود سفال می

درصد  44اگرچه بیش از . ها از نظر پخت نیز باشدتواند ناشی از کیفیت خوب سفالبرند، این موضوع می

های تزئینی کنده، افزوده و داغدار و یا ترکیبی از همین موارد، نشان ، بدون تزئین است اما تنوع شیوهها سفال

جعفرآباد از لحاظ فرم و  یها کورگانظروف سفالین . ها را دارددوره از اهمیت این موضوع نزد سفالگران این

 ،% ( 00عدد،  3) آبخوری یا مشربه ،% (01عدد،    ) دیگ و دیگچه ،% (04عدد،  3)کاسهی گونه 3اشکال، 

را  % ( 9، عدد  ) سوزو پی % ( 3عدد،  9) خمره ،% ( 5عدد،  0)، دیس ( %5عدد،  0) کوزه ،% (4 عدد،  0) مینیاتوری

قطعه  9 ،% ( 90)قطعه متعلق به لبه 1 قطعه شاخص که تعداد  54: نیز شامل ها سفالقطعه . گیردمی بر در

قطعه  1و ( %  0 )قطعه متعلق به دسته  4،% ( 90)قطعه متعلق به بدنه  1  ،% ( 4)متعلق به لبه و دسته باهم 

. دهدرا طیف خاکستری رنگ تشکیل می ها فالساز این قطعه % 00باشد که می( %  0 )متعلق به کف 

اشکال ظروف الزاماً بیان کننده کارکرد واقعی آنها نیست و ممکن است که کارکرد دیگری غیر از  یگذار نام

 بربندی ظروف بیشتر برای کمک به طبقه ییها یگذار نامبا این وجود چنین . اندکنیم، داشتهآنچه ما تصور می

 .دارای کارکرد روزمره بودند ها سفالهمه . مروزه برای ما آشنا و جا افتاده استشکلی است که ا اساس

 باو مقایسه و مطابقت  ششاموت و پوش ،از نظر بافت، جنس، تزئین ها سفالمطالعه و بررسی  اساس بر

ای هکورگان ،مناطق مختلف ایران و خارج از ایران آهن عصر جوار همهای گزارش شده از محوطه یها سفال

 .تعلق دارند II جعفرآباد خدافرین به مقطع زمانی عصر آهن

 .مختلف داده شده استهای  سفال بر اساس کاتالوگ کاوش بر اساس گونه یها طرحتمامی شماره  :توضيح

سالم تشکر و قدردانی  یها سفالالزم است که در پایان از آقای ایمان افضلی به خاطر طراحی  :سپاسگزاری

 .کنیم
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 :منابع
سازمان میراث فرهنگی  ،های جعفرآبادشناسی کورگانل کاوش باستانزارش حفاری فصل اوّگ( 933 ) دیروانی قدیم، فرشیا

 .تهران ،نشده ،کشور

 .انتشارات سمت، تهران ،9 چ ،شناسیدر باستان یابی سال یها روش( 934  ) بحرالعلومی شاپورآبادی، فرانک

مجله . استان اردبیل( کورگان)ای  قبور کالن سنگی و تپه شناسی گونهمطالعه و (  93 ) حصاری، مرتضی و علی یاری، احمد 

  .94 -9  صص . 0، دوره   ةشمار. شناسی مطالعات باستان

 ..تهران انتشارات سمت، ،  چل قبل از میالد، شناسی و هنر ایران در هزاره اوّباستان( 910 ) طالیی، حسن  

جله دانشکده ادبیات و علوم انسانی م »( م. ق 054  -344حدود ) نایرا آهن عصرهای تدفین در ها و شیوهسنت››.ـــــــــــ

 .19  -30 : صص، 93  ،هرانت ، 54- 5دوره . 40 -9شماره . دانشگاه تهران

 .تهران ،انتشارات سمت ،  چ(935 ) نصر مفرغ ایراع ،ـــــــــــ

 .تهران ،ات سمتانتشار ،  چ (931 )صر آهن ایرانع ،ـــــــــــ

 .،تهران ،انشگاه تهراند ،0مارلیک »  نتپه قبرستا Eگزارش مقدماتی حفاری ترانشه ››( 951 ) ،زاده، فرخملک  

سازمان میراث فرهنگی  ،شناختی گورستان الریجانمین فصل کاوش باستانگزارش حفاری دوّ( 931  )،اهژبری نوبری، علیرض

 .(چاپ نشده) ،هرانت ،رکشو

ل ، سال اوّ» یمجله باستان پژوه. هنر سفالگری در گورستان مسجد کبود تبریز«وبری، علیرضا و مهناز صالحی گروسی، هژبری ن

 .94-93: صص،930  ،تهران،  ةشمار
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