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 بررسی و تحلیل زیورآالت عصر آهن مارلیک و املش

 
 زینب ببری

 کارشناس ارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد واحد ابهر

 

 

مطالعات زیادی در ارتباط با دوران عصر آهن  ایران  صورت گرفته است اما به طور خاص موضوع زیور آالت  به خصوص زیورآالت 

بررسی های انجام شده بر روی زیوورآالت موجوود در مووزه رشوت  کوه      در حوزه ی شمال کشور کمتر مورد توجه بوده است.طی 

مربوط به محوطه باستانی مارلیک و زیوراالت گورستان های املش در گیالن می شود میتوان بوه ناواط تشوابه در نووع سواخت       

زیور های لباس می باشند شکل  زیور آالت دو منطاه دست یافت. زیورآالت عمدتا به شکل دستبند  گوشواره  سنجاق  گردنبند و 

که هر یک بازگوی نوعی فن شناسی در حوزه زیورآالت هستند. در این تحایق کوشش شده با بررسی و ماایسه زیورآالت در این 

دو منطاه به خواستگاه اولیه و تشابهات و تفاوتهای این اشیا دست یافته تا بتوان فرهنگ استفاده از این اشیا و محل ساخت آنهوا  

بدیهی است دستیابی بوه رو  کوار و توسوعه فرهنگوی آن در      ناسایی کرده و با فرهنگ های مناطق همجوار ماایسه  نمود.را  ش

 دیگر مناطق باستانی استان گیالن از جمله تحایاات انجام شده خواهد بود.

 

شناسوان   های باستانی اسوت. باسوتان   هترین دور شناخته برانگیزترین و کم شناسی ایران یکی از بحث عصر آهن  در مطالعات باستان

ق.م تا تشکیل اولین شاهنشاهی ایرانوی یعنوی حودود     0011محدوده گاهنگاری این دوران را از نیمه دوم هزارة دوم ق.م )حدود 

ق.م( عصر آهون   0011و   0011) Iق.م در نظر گرفته و براساس مواد فرهنگی مکشوفه  عصر آهن را به سه دوره عصر آهن  001

II (011   تاسیم 001و )اند.اخیراً لوین عصر آهن  بندی نموده ق.مIV بنودی اضوافه کورده کوه شوامل دوران       را نیز به این تاسیم

 تاریخی هخامنشیان تا اوایل اشکانی است.

بخوش  دانیم در این  طور که می باشد. همان موضوع این  مااله  بررسی و تحلیل زیورآالت عصر آهن دو منطاه مارلیک و املش می

های انجوام شوده را هر وه     ها و کاو  شک بررسی های زیادی در طول سالیان گذشته صورت گرفته و بی کوه البرز کاو  از رشته

 بیشتر در روشن نمودن وضعیت فرهنگی دو منطاه در نیمه دوم هزارة دوم و نیمه اول هزارة اول قبل از میالد یاری خواهد نمود.

گرانه موورد بررسوی    های دو منطاه با نگاهی دقیق و پرسش های گورستان رآالت حاصل از کاو در این پژوهش سعی شده تا زیو

 قرار گرفته تا افق روشنی در گاهنگاری فرهنگ عصر آهن این مناطق  فراروی پژوهشگران این عصر قرار گیرد.

زیینوی و کواربردی امووال فرهنگوی بهوره      های ساختاری ت ای و بررسی شباهت برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از رو  کتابخانه

 گرفته شده است.

کنند. بدون شک مطالعه دقیوق   های خود به آثار و اشیای بسیار زیادی دست پیدا می ها و بررسی شناسان در جریان حفاری باستان

شناسوانی الزم   ق باستانهای فرهنگی اقوام پیشین ضروری است. در هر تحای و علمی این آثار و اشیا به منظور پی بردن به ویژگی

شناس تمامی آثار مادی بر جای مانده از گذشته در جهت ذیل به اهداف پژوهشی خود استفاده کند. از جملوه موواد    است. باستان
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هوای مختلو     شووند زیوورآالت هسوتند کوه در بافوت      شناختی )کاو  و بررسی( آشکار موی  های باستان فرهنگی که طی پژوهش

هوا   شووند  کوه ویژگوی تموامی آن     آیند. زیورآالت مجموعه وسیعی از اشیاء فرهنگی را شامل می دست می های باستانی به محوطه

هاست. در این پژوهش در نظر است زیورآالت دو محوطه مهم عصور آهون ایوران کوه از نظور       تزئیناتی بودن یا تجمالتی بودن آن

شناختی بوه ویوژه    های گونه ر گیرند. در این مطالعه عالوه بر جنبهفرهنگی و جغرافیایی در یک منطاه قرار دارند مورد مطالعه قرا

های فرهنگوی و   تواند در زمینه دهد. بنابراین می ای وجوه تشابه وتفاوت این آثار را مورد مطالعه و توجه قرار می تطبیای و ماایسه

الن به بیش از یک سده گذشته و به زموانی  شناسی در گی شناختی اطالعات پیشینة مطالعات باستان اجتماعی  اقتصادی و زیبایی

های منطاه تالش و آذربایجان کنونی را مورد بررسی و کاو  قورار دادنود. تاریبواً اک ور      گورستانگردد که برادران دمرگان  بازمی

 ی است. شناسی در این استان مربوط به گورستان پیش از تاریخ و عصر آهن و دوران تاریخ های باستان قریب به اتفاق کاو 

 شناسی املش پیشینة مطالعات باستان

شود کوه تموامی    ای( و کوهستانی تاسیم می ای  جنگلی )کوهپایه با توجه به شرایط اقلیمی  شهرستان املش به سه منطاه جلگه

 شناسی در مناطق کوهستانی انجام گرفته است. های باستان کاو 

شوناختی پرداخوت کوه منجور بوه       های باستان منطاه تماجان به کاو  اهلل صمدی در خورشید حبیب 0331نخستین بار در سال 

 شد. IIو  Iکش  آثاری از آثار آهن 

خورشیدی مناطق تماجان  شیر اك  سیاه کوه  سمام  غیاث آباد  مربو و لورود بوه بررسوی و     0311سپس محسن مادم در سال 

خورشویدی   0311م تا دوره ساسانی و همچنوین در سوال    کاو  پرداخت که منجر به کش  آثاری از نیمه دوم هزارة دوم پ از

شناسی و مردم تجارتی در منطاه نفت خانی روستای دیماجانکش ا قودام بوه    محمود موسوی جهت انجام حفاری مشترك باستان

 دند.ای )با عمق کم( و سنگ  ین بو قبر دست یافت که قبور مکشوفه به دو صورت دخمه 011کاو  کرد. وی در این کاو  به 

های باستانی منطاه سمام  املش  و دیلمان در شمال  اکرود  به  شناسی بررسی و شناسایی محوطه هیئت باستان 0331در سال 

 ها را مورد بررسی و شناسایی قرار دادند. شناسی به منطاه عزیمت نمودند و بخش اعظم این محوطه منظور تهیه اطلس باستان

یان شدن گورستان باستانی در روستای بویوه در هنگوام خواکبرداری جهوت احوداث اسوتخر       شمسی  به دنبال نما 0310در سال 

ذخیرة آب کشاورزی مورد تخریب قرار گرفت. آقای رضا صدرکبیر در رأس هیئتی از اداره کل میراث فرهنگی گیالن راهوی آنجوا   

ای مربووط بوه هوزاره اول     ای و خمره ه  حفرهشده و به کاو  اضطراری پرداختند که منجر به کش  قبور متنوع از نوع  هار  ین

 قبل از میالد تا دورة اشکانی گردید.

های ثبتی آثار تاریخی به سرپرستی آریاالی  شناسی گیالن  و تنظیم پرونده شمسی در راستای تهیه اطلس باستان 0300در سال 

اثر تواریخی   001پرداختند که در نتیجه تعداد ولی جهانی و با همکاری آقای سیدمحمدعلی عابدی به بررسی و شناسایی منطاه 

 شناسی املش به  اپ رسید. را مورد شناسایی قرار دادند و نتایج آن در کتاب باستان

زنی قرار    محوطة باستانی مطالکوه نخستین محوطة استاراری عصر آهن املش توسط آقای ولی جهانی مورد گمانه0300در سال 

گورسوتان باسوتانی گردنوه     0301های تاریخی گردید. در مورداد و شوهریور    ارز  مربوط به دورهگرفت که منجر به کش  آثار با

 قلم اشیاء باستانی شد. 011سربویه به سرپرستی آقای اصالنی مورد نجات بخشی قرار گرفت که منجر به کش  
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 زیورآالت مکشوفه از مارلیک

آالت مفرغی )مورد مصرف اسب و انسان( زیوور آالتوی از ناوره  طوال       های مختل   زیورزیور آالت شامل گردن بندهایی از مهره 

باشد که اک راً آنها از قبور متعلق به زنان و هم  نین گاهی قبور موردان در کاوشوهای   آهن  مس و استخوان و سنگ و صدف می

که از قدیم االیام مورد توجوه  باشند مختل  باستان شناسی منطاه شمال کش  شده است. گردن بندها از جمله آالت تزئینی می

( گردن بندهای مکشوفه از منواطق  031اقوام مختل  پیش از تاریخ قرار گرفته و استفاده از آنها تا به حال ادامه دارد.)یدالهی  ص

و مختل  گیالن همانند دیگر مناطق همزمان خود در دیگر نااط ایران از مهره های مختلفی تشکیل شده و در نهایت با اسوتادی  

ها را در درجه نخست عایق  خمیر شیشه  گچ  مفرغ  طال  استخوان  صدف  خمیور   یره دستی ساخته شده اند. بیشتر این مهره

دهند و نیز مهره هایی مانند سنگ شیشه  سنگ معمولی  عایق سلیمانی  ناره  گل  آهن  سفال الجورد و بدل  ینی تشکیل می

 لعابدار و غیره رواج داشته است.

لمه  "ترین تعداد مهره های گردن بند به دست آمده از قبور منطاه گیالن از مارلیک و کمترین تعداد متعلق به قبور قبرستانبیش

 (.50 :0310خلعتبری   باشند.)می "زمین

ایی بوه  گردن بندهای مارلیک که بیشترین تعداد مهره ها را دارند  در قبور این قبرستان به وفور یافوت شوده انود و گوردن بنوده     

 باشند.اشکال مختل  از طال  عایق  بدل  ینی  گچ  گو  ماهی و صدف می

در کاوشهای کلوز توسط خلعتبری نیز مهره هایی از گچ که بر روی آنها ناوشی به رنگ آبی و سیاه به وجود آورده اند کش  شده 

نا به اظهارات کاوشگر آنچه که در قبور مردان کش  است. این نوع مهره ها هم از قبور زنان و هم از قبور مردان کش  گردیده و ب

گردیده بر روی استخوان ران آنها بوده است که احتماالً به هنگام تدفین بر روی لباس آنها قرار داشته و با پوشیده شدن لباس بر 

 (.53تن مردگان این مهره ها بر جای خود باقی مانده اند. )همان  :

ای هوای لولوه  هایی از عایق سلیمانی  آهن  عایق سیاهرنگ  مهوره کوتی کش  شده که شامل مهرههای متنوعی نیز از قلعه مهره

های مکشوفه از وسکه از نظر فرم و شکل غیر از مارلیک در جوای  های سفالی لعابدار و غیره بوده اند. تنوع مهرهفسیل شده  مهره

 (00دیگر مشاهده نشده است.) یدالهی: 

ه از کاوشهای باستان شناسی قبرستانهای منطاه گویالن را گوردن بنود  گوشوواره  انگشوتری  آویزهوای       زینت آالت به دست آمد

مختل   النگو  حلاه  سنجاق قفلی  دستبند  پیشانی بند  مو بند  سنجاقهای تزئینی و هم  نین لووازم جهوت توزئین و اسوتفاده     

 (0310:53خلعتبری   دهند.)لباس و غیره تشکیل میشخصی مانند تزئیناتی از مفرغ از جمله سوزن  دگمه  پولکهای 

در قبور مکشوفه از منطاه گیالن  النگوها و حلاه ها نسبت به دیگر تزئینات مفرغی به میزان زیادی کشو  شوده اسوت. النگوهوا     

ار خوتم شوده و   اغلب ساده بوده و روی بعضی از آنها هم با ناوشی کنده تزئین شده است و گاهی دو سر بعضی از آنها بوه سور مو   

 گاهی هم دو سر بر روی هم قرار گرفته است.

دهد که در قبور زنوان بیشوتر از   در مطالعاتی که پیرامون اشیاء داخل قبور زنان و مردان در بعضی از نااط صورت گرفته نشان می

 های تزئینی مربوط به گردن بندها  همچنین النگو و دستبند و غیره کش  شده است.مهره
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( یکوی از  Haerinkزینت آالتی که زیبایی خاصی د رمیان اشیاء مفرغی دارند  آویزی است که بنا به اظهارات هرینوک ) از دیگر 

در خوروین مشواهده شوده    I. ولی این شی قبل از این تاریخ در عصر آهن 0رفته استبه شمار می 3پدیده های تزئینی عصر آهن 

 هم تداوم پیدا کرده است. IIIظهور نموده و در آهن  Iاست. پس پدیده ای نو نیست بلکه احتماالً در عصر آهن 

این آویز تشکیل شده است از دو یا  ند دایره متحدالمرکز که از یک میله ساده ساخته شده است. این شوی در کنوار جسود دوم    

همراه با تدفین فرعی و نیز در شاهوالگ در منطاه دیلمان و  Iقلعه کوتی  CIه و هم  نین در قبر تماجان تدفین شد 01مابره 

 نیز در وسکه به همراه اسکلت اولی در قبر شماره سه مشاهده شده است.

ک و هم  نین مارلی 33( اشاره نمود که از قبر شماره Fibulaتوان به یک نوع سنجاق قفلی )از دیگر لوازم زینتی این منطاه می

 در غیاث آباد دیده شده است.

م نیوز کشو  شوده اسوت. بلنودی       0530( در سوال  IIاین نمونه سنجاق قفلی از حسنلو )گوشه جنوب شرقی ساختمانی شماره 

  از گودین تپه  نوشوی جوان تپوه  شوو       3سانتی متر بوده است غیر از حسنلو نمونه ای از آن مربوط به عصر آهن  0/1سنجاق 

 .0سلیمان و هم  نین در نااطی از لرستان به دست آمده است زندان

  تاریخگذاری نموده است و 3مارلیک به دست آمده در دوره آهن  33( سنجاق قفلی را که از قبر شماره Mascarellaماسکارال )

ارتو و آشور مورد استفاده قورار  گوید: این سنجاق قفلی قبل از اواخر قرن هشتم ق.م در هیچکدام از مناطق سوریه  آناتولی  اورمی

دانوود. ق.م مووی 01ق.م تووا قوورن  03یووا  01. در صووورتیکه نگهبووان توواریخ قبرسووتان مارلیووک را از شووروع قوورن  3نگرفتووه اسووت

 (0330:03)نگهبان 

  زیور آالت بدست آمده از جنس طال و ناره که در گورستان های  مورد کاو  در گیالن کشو  شوده انود عبارتنود از انگشوتری     

ها  مدال ها و پولوک هواو زیوور    النگو  دستبند  گوشواره  سنجاق  پالك و پیشانی بند  مو بند  و هم  نین تزئیناتی به شکل آویز

های لباس . اشیایی همچون گو  پاك کن  ناخن پاك کن  سوزن  درفش  انگشتر  میله  کالهک  کمربند  زنخیور  هاربافوت در   

 و منطاه مارلیک و املش یافت نشده است.هیچ یک از مناطق پیالن به جز د

تووان  در زموره ی پیشوروترین تمودن هوا در      زیورآالت بدست آمده از مارلیک را از نظر هنر ساخت و ظرافت بی بدیل خوود موی  

ر ماایسه با تمدن های هم جوار و هم زمان خود دانست که بسیار ماهرانه ها و استادانه بر روی آنها کار شوده  بوه طووری کوه هو     

بیننده ای را مسحور میکند . زیورآالت ناره ای به نسبت اشیا طالیی کم و محدود بدست امده اند اما زیوراالت طالیی زیوادی در  

 قبرستان های مختل  گیالن بخصوص مارلیک و هم  نین قلعه کوتی  کلورز  غیاث آباد  عمارلو و رودبار کش  گردیده اند.

ک بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران را زینت بخشیده است در هیچکدام از مناطق ایران به این انواع زیورآالت مکشوفه از مارلی

تعداد زیورآالت به دست نیامده است. سنجاق  پولک  دگمه  مدال  درفش  کالهکها و غیره که مربوط بوه لبواس مردگوان اسوت      

دهود  ن شده اند. فراوانی اشیاء داخل قبور مارلیک نشان موی دهد که مردگان مارلیک مانند دیگر نااط گیالن با لباس دفنشان می

که افراد تدفین شده در آنها از وضعیت اجتماعی باالتری نسبت به مردگان قبرستانهای دیگر گیالن داشته اند و اشیاء بهبود وضع 

سانتر می کنند.مدالهای مدور با اقتصادی و اجتماعی مردگان مدفون در قبور مارلیک و تخمین سطح اجتمایی افراد را به مراتب آ

                                                 
1
Haerink, E; Opcit P. 83. 

2
Muscarella: Bronza and Iron, Ancient near Estern Artifacts in the Metropolitan museum of Art. 1833. 

8
Muscarella: fibulae and chronology, Marlik and Assur, 1831, P.114. 
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ناش ستاره که دورتادور با ملیله کاری زیبایی تزئین شده اند  برگهای تزئینی جهت لباس  گوشواره ملیله کواری شوده  دسوتبند    

یور طال با دو سر شیر  کالهک های زیبای مدّور  پیشانی بند  گوشواره با آویز خوشه ای و لوزی و موبندهای طال در میان صدها ز

 کند.طالیی مارلیک جلب توجه می

های مدور تزئینی جهت لباس و توان مشاهده نمود. نمونه هایی از پولکنفوذ هنر آشور را در بعضی از زیور آالت مارلیک کامالً می

 ( مشاهده نمود.Mariتوان در محوطه  ماری )هم  نین تزئیناتی دیگر ازطال را می

نیز بوه   1تماجان 01ش تزئینی را می بینم که سوراخی در وسط دارد و نمونه هایی از آن در قبر در میان آثار طالیی مارلیک درف

 دست آمده است.

بینم که دور تا دور این ناش را در میان زیورآالت مکشوفه از گیالن  پالکی با ناش انسان با موهای بافته شده از جنس ناره را می

 ت.بز کوهی به حالت نشسته احاطه نموده اس

بینیم که گاهی به صورت نوار مارپیچی نازك و گواهی هوم بوه صوورت     در میان اشیاء زینتی منطاه گیالن  موبندهایی از طال می

و  AIV  AV  AVIIIتوان در قلعه کوتی مفتولی ضخیم در اک ر نااط گیالن کش  شده است. این شی تزئینی را هم  نین می

CI .مشاهده نمود 

غی  ناره ای و طالیی که ذکر شدند نمونه های دیگری نیز از جنس های مختل  کاوشهای گیالن بوه دسوت   غیر از زیورآالت مفر

 (031:0330آمده است. ) نگهبان  

از آهن مانند دیگر ابزار و اشیاء از این فلز  اشیاء تزئینی خیلی کم به دست آمده است فاط  ند نمونه به صوورت حلاوه از غیواث    

 (0-1از شهران  کالهک از بویه و النگو از وسکه کش  شده است.تصویر)  آباد و وسکه  گوشواره

که متعلق  013از فلز مس فاط یک نمونه شیی زینتی از لمه زمین به دست آمده است که عبارت است از سوزنی مسی که از قبر 

 به مردی است از داخل ظرفی سفالی به دست آمده است.

گوید این سنجاق قفلی قبول  داند و میمی IIIمارلیک را متعلق به دوره آهن  33اما ماسکارال سنجاق قفلی مکشوفه از قبر شماره 

 ,Muscarella, 0501ق.م در هیچکدام از مناطق سوریه  آناتولی  اورارتو و آشور مورد استفاده قرار نگرفته است ) 0از اواخر قرن 

ق.م تاریخگوذاری نموود )طالیوی      5تور از قورن   توان قودیم اعتااد است که برخی از اشیا مارلیک را نمی (. طالیی نیز بر این103

(. بنابراین با توجه به اظهارات فوق شاید بتوان ادعا نمود که هنر این منطاه از اواخر نیمه دوم هزاره دوم پ. م )عصور  01: 0301

-را نه تنها در مارلیک بلکه در گورستان های دیگر مکشوفه از گیالن نیوز موی   ( تا اوایل پ.م جریان داشته است. این رویهIآهن 

 بینیم.

هنر این تمدن در این ناحیه سیر تکامل خود را پیموده و هنرمندان از طبیعوت همجووار خوود و اشوکال بودیع گیاهوان  نباتوات         

سر حد کمال رسیده و یکی از دورانهای درخشان تاریخ  پرندگان و حیوانات الهام گرفته و در ظرافت و تناسب و زیبایی هنر آنها به

هنر بشری را به وجود آورده اند. ظرف سفالی با تناسب خاکستری مایل به سبز رنگی که به شکل ماهیخواری که هنوزهم در این 

جنگلی است و هنوز  ها و مهره های گردنبند طال که تالیدی از شکل میوه های درخت انارکند ساخته شده  آویزدوره زندگی می

های برنزی که به شکل انار ساخته شده ناو  زیبایی که بر روی جامهای طال از یوک  هم بیشتر سطح این دره را پوشانده  زنگوله

                                                 
1
Samadi.H. Les decouvertes, fortuitesetletat de la civilization chez L’homme- Premedique, Tehran, 1848.P. 38. 
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کنود  روید همگی به خوبی تمرکز  وحدت  بومیت و اصالت این هنر را اثبات موی نوع درخت سروی که هنوز هم در این ناحیه می

 (0-1(. )تصویر 01 :0313)نگهبان  

روند. این اشویاء دارای تنووع و   زیورآالت به دست آمده از مارلیک از زیباترین و هنرمندانه ترین آثار مکشوفه در ایران به شمار می

ای در بازسازی تاریخ هنر این سرزمین داشته است و بیانگر تمدن مردمانی بوده کوه از جایگواه   جذابیت زیادی بوده و جایگاه ویژه

اقتصادی و اجتماعی باالیی برخوردار بوده اند. شاید به همین دلیل است که حفار منطاه  مارلیوک را آرامگواه سوالطین آمواردی     

کند که این سالطین و حکمرانان دارای نفوذ زیادی بوده و به وسیله آن توانسوتند  نوین   کند و اینگونه اظهار نظر میمعرفی می

(. از دوازده گونه زیورآالت مکشوفه از گیالن  یازده گونه آن 00  0310خود جای دهند )نگهبان  ثروت عظیمی را در آرامگاههای 

 (.11  0301در قبرستان مارلیک شناسایی شده است )طالیی  

 از جمله زیور آالت زرین مکشوفه از مارلیک  گردنبندها و آویزهای طالی زیبایی است که در ساخت آنها تنوع و ابتکار زیادی بوه 

باشود.  های هندسی مانند لوزی   دو مخروطه  استوانه ای   کوروی و بیضووی موی   کار رفته است. این گردنبندها اغلب شامل مهره

عالوه بر اشکال هندسی مهره هایی نیز به شکل سر حیوانات بوده و در انتهای آنها حلاه کو کی برای آویوزان شودن آنهوا تعبیوه     

 (.33  0313یر طبیعی بوده و روی آنها را ورقه ای از طال پوشانده است )نگهبان  شده است. این مهره ها اغلب از ق

(  3-1از جمله آویزهای زیبای طالی به دست آمده از مارلیک آویزی زیبا ازطالست که به شکل قفس ساخته شده است. .)تصویر 

ای وجود دارد که برای آویزان کردن آن به کار  تکه های کو ک در این آویز به هم جو  داده شده است. در انتهای آن نیز حلاه

رفته است. آویز زیبای دیگری که به شکل دو سر عااب ساخته شده نیز از مارلیک به دست آمده که به حلاه مفتول مارپیچ از می

 طال متصل است 

ای از انار به آویزی به صورت خوشهاز دیگر زیورآالت زرین یافته شده از محوطه  گوشواره ای زیباست که شامل حلاه ای بوده که 

ها از تول تالش نیز به دست آمده آن متصل است. ظرافت خاصی در ساخت این گوشواره به کار رفته است. نمونه این نوع گوشواره

 است.

زرین دیگر  های مکشوفه از مارلیک است. گوشوارهای شکل زرین دیگر که به صورت مارپیچ است از دیگر نمونهگوشواره های دایره

دارای آویزی به شکل خوشه انگوری است و یک جفت از آن کش  شده است.انگشترهای طالی مارلیک عموماً به صوورت نوواری   

پهن ساخته شده اند که گاهی با نااط برجسته تزئین یافته اند. نمونه ای از این انگشوترها از نوارهوای مفتوولی سواده بوه صوورت       

خوورد. ایون انگشوتر در    تر دیگر نمونه ای است که روی آن ناش حیوانات افسانه ای به  شم موی مارپیچ ساخته شده است .انگش

 (1-1(. )تصویر 00طرف روی دست بسیار پهن بوده و قسمت داخلی نازك تر است )همان منبع  

 اند .برخی دیگر تزئینی سنجاقهای تزئینی طال از دیگر اشیاء زرین به دست آمده از حفاری مارلیک بوده که برخی بسیار ساده و

مارلیک به دست آمده است که نمونه آن از غیاث آباد نیز کش  شده است. ایون نووع سونجاق     33سنجاق قفلی نیز از قبر شماره 

ای از آن مربووط بوه عصور    ( نیز به دست آمده است. غیر از حسنلو نمونهIIقفلی از حسنلو )گوشه جنوب شرقی ساختمان شماره 

 ,Muscarella, 0500دین  نوشیجان  شو   زندان سلیمان و همچنین از نااطی از لرستان کشو  شوده اسوت )   از گو IIIآهن

 (0-1)تصویر 1(. 010
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مفرغ از دیگر فلزاتی است که ساکنان منطاه برای ساخت زیورآالت خود از آن استفاده نمودند. از جمله آنها گوشواره های مفرغی 

 باشند.شکل مفتولهای نازك میاست که بسیار ساده بوده و به 

انواع پیشانی بندهای مختل  نیز از مارلیک به دست آمده که برخی از آنها از مفرغ ساخته شده اند و کامالً ساده اند و نووع دیگور   

 عموماً از نواری از طال ساخته شده اند و سطح نوار از دایره ها و خطوط ناطه  ین برجسته تزیین شده اند.

-های گچ  گو  ماهی  صدف  بدل  ینی و عایق میندهای دیگر به جز طال نیز از مارلیک به دست آمده که از جنسانواع گردنب

 کنیم.باشند که به ذکر  ند نمونه از آنها بسنده می

بوه   گردنبندهای گچی از جمله این گردنبندها بوده که عموماً از گچ یا سنگ آهگ نرم ساخته شده اند. مهره های ایون گردنبنود  

باشند باشند. برخی از این گردنبندها نیز به شکل حیواناتی  ون میمون و قوچ میصورت مهره های استوانه ای و دو مخروطه می

 (.00)همان منبع  

گردنبندهای ساخته شده از گو  ماهی و صدف از دیگر نمونه های این گردنبندهاست بدل  ینی از دیگر مواردی اسوت کوه در   

باشد و به رنگهای مختلفی وجوود دارد.  ای میشود که این مهره ها به اشکال هندسی و بشکهاز آن استفاده می ساخت گردنبندها

هایی به شکل استوانه ای  کره ای  بیضوی و لوزی دارد. رنگ آنها سوایه  گردنبندهایی نیز از عایق در مارلیک کش  شده که مهره

دهد  گاهی نیز هر مهره در دو طرف با نوار طال تزئین شوده اسوت.   قرمز را نشان میای های مختلفی از رنگ خرمایی تیره تا قهوه

 (3-1یکی از این گردنبندهای زرین دارای پالکی مدور است که بر روی آن ناش گیاهی وجود دارد.)تصویر 

-ربوطه مورد مطالعه قورار موی  دستبندها از جنسهای طال  ناره و برنز از دیگر اشیاء به دست آمده از مارلیک بوده که در بخش م

 (1-1گیرند. گردنبند دیگر دارای زنجیری باریک بوده که آویزی بدان متصل است.)تصویر

 

 زیور آالت فلزی مکشوفه از گورستان های املش

بخش عمده ای از اشیای به دست آمده از مناطق باستانی را آثاری با کاربردهای تزیینی تشوکیل موی دهنود. در گورسوتان هوای      

تاریخی گیالن و از جمله مناطق کوهستانی و ییالقی املش   شاهد دستیابی به  نین آثاری هستیم . نهادن این گونوه اشویاء در   

داخل قبور و دفن زیور آالت همراه مردگان حاکی از سنتی آیینی است . این زیورآالت اک راً متعلق به زنان بودند اموا تعودادی از   

 ز مشاهده شده است .این اشیا در قبور مردان نی

نمونه هایی از گردنبند  دستبندهای ورقه ای و مفتولی  خلخال های مفرغی که به مچ پا بسته موی شود و  حلاوه هوای مفتوولی      

کو ک به عنوان  گوشواره یا انگشتر از این موارد هستند . در بعضی نااط گوشواره هایی با آویز مفرغی نیوز کشو  شوده اسوت .     

 (01:ص0310ین گونه آثار در موزه ی رشت نگهداری می شود.)خلعتبری تعداد زیادی از ا

از اشیایی که از داخل قبور باستانی منطاه کش  شده  حلاه های بزرگ دایره ای شکلی است که  احتماالً به عنوان بازوبند به دور 

 قطورتر از دو سر انتهایی بودند.بازوی جنگاوران بسته می شد. دو سر این حلاه ها از یکدیگر فاصله داشتند و در وسط 

از دیگر زیورآالتی که می توان به آن اشاره کرد دکمه های مختلفی است که بر لباس مردگان قرار داشته و در زیر خاك پوس از   

پوسیده شدن پار ه ی لباس ها   به صورتی مجزا بر جای مانده اند . این دکمه ها از جنس مفرغساخته شده و بوه سوبب نوازك    
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دن ورقه های آن گاه به صورت خرد شده به دست می آیند. دکمه های مفرغی حالتی گورد دارنود و قسومت میوانی آن کموی      بو

 برجسته تر از حاشیه هاست. در زیر این برجستگی زایده ای کو ک و حلاوی وجود دارد که محل دوخت دکمه به لباس است.

یس کش  شد که از حفاری غیر مجاز در تماجان به دست آمد. این اشویا  از قا اقچیان اموال فرهنگی  ند شیِ نف 0300در سال 

که از گورهای باستانی پیدا شدند از طال ساخته شده و سگک کمربند متمکن  یا فردی با رتبه ی عالی اجتماعی بوود. در صوفحه   

سته که در تمامی سوگک هوا   قطعه است اشکال گیاهی به صورت پیچک های متاارن ناش ب 1ی باال سگک ها که تعداد  آن ها 

این ناو  مشابهت دارند و مشخص است که طرح آن ها با قالبی یک رو و به صورت اسوتامپی ایجواد نشوده اسوت. در زیور ایون       

صفحه فضایی تو خالی برای قرار دادن و محکم کردن تسمه ی  رمی کمربند وجود دارد . از دیگر زیورآالت فلزی موی تووان بوه    

کرد که حالت فنری دارند .کامبخش فرد در حفاری روستای اُمامِ املوش   دسوتیابی بوه  نود نمونوه از ایون        موبندی هایی اشاره

 (01-1موبندها را تایید کرده است . این موبندها برای بستن گیسوان زنان کاربرد داشت.)تصویر 

لت مفتولی ساده یا فنری دارند و دو سور  دستبندهای مفرغی زیادی نیز از حفاری های غیر مجاز در املش یافت شده که گاه  حا

آن ها از هم باز است و حتی بر قسمت هایی از سطح خارجی آنها تزئیناتی به صورت خطوط هاشوری زیگزاگ و ناوو  هندسوی   

و ناش بسته است . نوع دیگری از دستبندها حالت ورقه ای نازك دارند که این ها نیز دارای دو سورِ بواز و جودا از یکودیگر بووده      

 (00-1برخی نمونه های بهتر دارای تزییناتی به صورت خطوط مورب زیگزاگ می باشند. )تصویر 

 تحلیل وبررسی اشیا مورد مطالعه مارلیک واملش در موزه

 01عدد کالهک مدور به شکل زیور لبواس     3عدد انگشتر   01عدد النگو   00تعداداشیای مورد مطالعه در مارلیک رودبار شامل 

عدد سگگ لباس ویک عدد دکمه می باشد که تعدادی زیادی از آنها از جنس ناره و طال تعداد  0عدد گردنبند   0واره  عدد گوش

کمی از مفرغ هستند .همه ی اشیا به صورت ریخته گری ساخته شده اند اما به دلیل ظرافت وفن شناسی خواص و شورایط آب و   

 (1-0و 3-0و0-0و0-0هوایی و رطوبت باالی اقلیم شکننده اند.جداول) 

این اشیا دارای وزن و ابعاد مشخصی هستند که در جدول معرفی به شرح کامل انها پرداخته ایم . از تزینات مشخص بر روی آنها 

می توان به ناش حیوانات به خصوص ناش اسب و مار اشاره کرد  تعدادی از گوشواره ها  دارای زائده کروی شوکل موی باشوند و    

به شکل مخروطی و دارای تزیینات ناطه  ین  هستند. گردنبند های آویز شامل سنگ عایق می باشوند کوه بوه    زیور های لباس 

نظر میرسد بیشتر زیورآالت موجود که از طال ساخته شده اند  در انها از عایق استفاده شده است.النگو ها به جوز دو موورد بواقی    

ر آنها  ناش مار حکاکی شده است که به دلیل تخریوب شوی بور اثور عوامول      آنها دارای ساختار دو سر باز هستند و بر روی دو س

 (1-0 3-0بیرونی و طبیعی  به واضح آشکار  نمی باشد. این ناش از نظر اسطوره شناسی میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.)جداول 
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عدد زیوور لبواس موی     00 عدد پالك  و  0 عدد النگو  0عدد موبند  0عدد انگشتر    00تعداد اشیاءمورد مطالعه در املش شامل 

باشد.که تعداد تعداد زیادی از آنها از جنس مفرغ و تعدادی از جنس طال می باشد.همه تعدادی از انگشتر ها به رو  اتصال فلزات 

ی( از و تعدادی به رو  ریخته گری ساخته شده اند. زیور های لباس با شکل مسطتیل مسطح با ناو  گیاهی و حیوانی )بز کوه

نمونه های بی نظیر زیوراالت بدست آمده هستند.ناش دو بز کوهی که به یکدیگر پشت کرده اند و ناو  گیاهی بر روی سر آنها 

شکل گرفته است این ناو  میتواند نشات گرفته از طبیعت منطاه باشد.یک نمونه انگشتر با نگین سبز رنگ نیوز در میوان اشویا    

تزئین شده اند.تعدادی ازانگشتر ها با شکل مارپیچ فنر مانند  و تعدادی به شکل حلاه هوای پهون و   وجود دارد که با ملیله کاری 

 نیمه پهن دو سر باز می باشند و یک عدد موبند با ناو  زیگزاکی یافت شده است.

 

یری مورد مطالعوه قورار   از ماایسه اشیا مکشوفه در مارلیک و املش و  ند منطاه دیگر که به عنوان شاهد برای تحلیل . نتیجه گ

گرفته اند  نین استنباط می شود که یک فرهنگ مشترك و یا یک هم اندیشی جهت ایاد اشیاء زینتی بین آنها برقرار بوده است 

در واقع هر یک از آنها بازتاب فرهنگی یگانه و گسترده در تمام منطاه گیالن بوده اند این یگانگی در شکل  و نوع کاربرد تزئینات 

 نس و طرز فراهم آوردن یا استفاده از یک فن آوری مشترك قابل مالحظه است.  ج

در کل در تحلیل این اشیا با توجه به ریخت شناسی و خاستگاه آنها دریافت برگرفته از یک فرهنگ قابل اثبات اسوت و هموانطور   

که عزت اله نگهبان نوشته و عایده دارد که سبک بعضی از ناو  روی اشیا برگرفته محیط پیرامون یا اقلیم گیالن است همچون 

میتوان تاثیر محیط پیرامون را در شکل گیری تزیین اشیا ءموثر دانست. از طرفوی شوباهت    بز کوهی  درختان برگ سوزنی و مار

اشیاء مارلیک با اشیاءمکشوفه از جمشید آباد  تول   ره  مریان  تندوین  دیلمان و وسکه در استان گیالن  و عدم مشابهت آنها بوا  

-0ین اشیاء مختص بوه هموین منطاوه بووده اسوت.)جداول      یکدیگر حوزه های فرامنطاه ای و فرهنگی احتماال فرهنگ ساخت ا

(.در جدول ماایسه اشیاءمارلیک و املش  نین استنباط میشود که در هر یک از مناطق اسوتفاده از زیوورآالت مفرغوی    00و01و5

ناره فاوط در   بیشتر مورد توجه بوده است و بعد از آن اشیاء زرین مابول طباه ای خاص و برجسته در هر دو مکان بوده است اما

مارلیک استفاده شده است.شاید بتوان گفت آن طباه اجتماعی که طال را نمایشی از موقعیت و ثروت خود می دانستند ناره را هم 

 (5-0با این اندیشه استفاده نموده اند.)جدول
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 جدول ماایسه اشیا ی مارلیک  و املش با یکدیگر 

 

 

 املش مارلیک

 مفرغ ناره طال مفرغ ناره طال انواع زیورآالت

 _ _ عدد 0 _ _ عدد0 زیور لباس پالك

 _ _ عدد 0 _ _ عدد 3 زیور لباس کالهک مدور

 عدد0 _ _ _ عدد3 عدد0 گوشواره با زائده کروی

 عدد0   عدد0 _ _ النگو دو سر باز با ناو 

 عدد0 _ عدد0 _ عدد3 _ انگشتر نگین دار

 عدد0 _ _ عدد3 عدد0 _ النگو دو سر باز ساده

 عدد0 _ _ عدد3 _ _ موبند فنر مانند

 عدد1 _ _ عدد0 عدد3 _ سگگ

 عدد3 _ _ عدد01 _ _ حلاه ساده

 ماایسه اشیا مارلیک و املش-جدول
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 نتیجه گیری       -

 

به صورت تدفین خارج از محل به طور کلی تدفین مردگان درعصر آهن گیالن مانند بیشتر محوطه های هم زمان در فالت ایران  

جنگ افزار ها   زیوراالت   سکه ها    مجسومه هوا   ظوروف    سکونت انجام گرفته است و تدفین به همراه وسایل شخصی همچون 

با توجه به تدفین های کش  شده در  مناطق عصر اهن گیالن جایگاه ویژه  گرفته است . سفالی و فلزی  وماداری غذا  انجام می

بوه  شناسی ایران آشکار می شود .عالوه بر این تا اندازه زیادی جنبه های  زنودگی معنووی انسوانها و اعتاواد     ره در باستان این دو

قرار می گیرد .بر اساس انواع قبور  جهان پس از مرگ وجایگاه بزرگ تادس خورشید در بین ان مردم مورد توجه باستان شناسان 

شده از ثروت و جایگاه اجتمایی و سیاسی باالتری نسوبت بوه بایوه    و اشیا بدست آمده از آنها میتوان گفت که برخی از افراد دفن 

ایون رو موی    در ساختمان قبور و جنس و تعداد اشیا تدفین شده به همراه  مردگان  بارز اسوت. از برخوردار بوده اند و این تفاوت 

از جمله آثار بدست آمده از قبور ایون دوران در منطاوه   گفت که جامعه ای طبااتی در این دوره در منطاه ساکن بوده است. توان

منطاه شامل انواع گردنبند ها   دستبند ها   گوشواره ها  آویز ها موبند ها سنجاق ها گیالن انواع زیورآالت بوده است . زیورآالت 

الجووردف   راشامل می شوند که از فلزاتی همچون طال   ناره   مفرغ  و انواع سنگهای قیمتی همچون عایوق و  ی لباس و زیورها

برای سواخت مهوره هوای گردنبنود موورد      انواع صدف و گوشماهی   بدل  ینی   قیر طبیعی و ... ساخته شده  میباشد که بیشتر 

شتر از قبور زنان و در مواردی از قبور مردان به دست امده است و در سواخت آنهوا از   اشیا زینتی بیاستفاده قرار می گرفته است.  

مناطق مورد مطالعه یعنی مارلیوک و املوش و   تکنیک ریخته گری  ملیله کاری  جو  دادن قطعات فلزی استفاده می شده است.

باستانشناسی است از نظر گونه شناسی بر اساس جداول حاصل کاو  های علمی دیگر مناطق همجوار  که اشیا ی حاصل از آنها 

گیوری و الگووی   گردیده و در این بررسی و ماایسه معلوم گردیده که زیورآالت در هر گونه از یوک رو  شوکل    ارائه شده بررسی

ت و تفاوتهوای  در موورد وجووه تشوابها   ساخت پیروی کرده اند  از جمله گوشواره ها  تزئینوات لبواس   دسوتبند و انگشوتری هوا.     

بعضی از تمایزات دیده میشود این گونه تمایز یا جداسازی بیشتر در دو منطاه می توان گفت بر اساس تطبیق انجام شده زیوراالت

است مانند دستبند با سر مار که از مارلیک بدست امده و مشابه ان بوا املوش و جمشوید ابواد و وسوکه      ناش افرینی بر روی اشیا 

یا قومی در تمایزات آنهوا بوا   وان گفت که اگر  ه اشیا از نظر شکل و فرم شبیه هم هستند ولی  شاید تفاوت محلی و بنابراین میت

جملوه   بر مبنای مطالعات انجام شده و ماایسه اشیا با یکدیگر میتوان گفت که در کلیه مناطق یاد شده ازیکدیگر موئر بوده است.

تمایزات آنها با هوم بسویار انودك    ی یک منشائ واحد  بوده است سر شمه گرفته اند و مارلیک و املش یک سبک هنری که دارا

با توجه به شکل و تزیین و جنس زیورآالت بدست امده در است و این میتواند نشان از یک مرکز مشترك ساخت  در منطاه باشد

ی تععین کرد  و میتوان  نین استنباط کورد کوه   اجتمایی افراد ساکن منطاه را تا حدود دو منطاه می توان وضعیت اقتصادی و

با متوفی از ثروت موقعیت اجتمایی متوفی و بازماندگان آنها بستگی داشته است بدیهی است دفن اشیا ی زرین همراه این اشیا به 

ورستان های مارلیوک و  با توجه به ماایسه اشیاء یافت شده واز گو موقعیت اجتماعی وی و بازماندگانش سخن به میان می اورد.با 

 هم جوار هم  ون تول  وسکه   میانرود  دیلمان  تندوین   مریان   ره و جمشید آبواددر گویالن   املش با اشیاء مکشوفه از مناطق

جزئیات اشویاء دارای ابوداعات و    میتوان گفت اشیاء به گور کلی شباهت هایی بسیار در جنس و نوع ساخت با یکدیگر دارند اما از

 بیعت منطاه میباشد.طآوری ها بر گرفته از نوآوری هایی می باشند که بسیار حائز اهمیت است  و این نوع 
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   راهنمای سیاحت و زیارت در گیالن  نشر پوینده.0310طاهری  علی   -00

   باستان شناسی ایران در هزاره ی اول ق.م  انتشارات سمت.0311طالیی  حسن   -03

 ارات سمت.  باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول ق.م  جلد اول  تهران انتش0311طالیی  حسن   -01
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   تئوری و عمل در باستان شناسی  سازمان  اپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.0303علیزاده  عباس   -00

  منشاء نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس تل باکون  کوچ نشوینی و تشوکیل حکوموت هوای     0303علیزاده  عباس   -05

 ن میراث فرهنگی و گردشگری کشور.اولیه  مترجم کورو  روستایی  تهران   اپ سازما

  مجلوه  «مطالعه روابط فرهنگی دو سوی رود ارس: بررسی روشومند تپوه بواروج   »  0300علیزاده  کریم و آذرنو   مسعود   -31

   تهران  مرکز نشر دانشگاهی.0300باستان شناسی و تاریخ  سال هفدهم  شماره دوم  بهار و تابستان 

طالعه روابط فرهنگی دو سوی رود ارس: بررسی روشمند تپه باروج  پایوان ناموه کارشناسوی ارشود        م0301علیزاده  کریم   -30

 دانشگاه تهران  دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

   جغرافیای طبیعی گیالن  انتشارات نشر فرهنگ ایلیا.0301عظیمی دوبخشری  ناصر   -30

 میراث فرهنگی کشور)پژوهشگاه(.  شیشه ایرانی  انتشارات 0310فوکایی  شینجی   -33

    اپ اول  کرونولوژی تاریخ گیالن  نشر گیلکان.0303فاخته جوبنه  قربان   -31

   اطلس کوه های گیالن  نشر فرهنگ ایلیا.0350فرید مجتهدی  نیما   -30

 شناسی  نشر سمیرا تهران.  فرهنگ عصر آهن کرانه ی جنوب غربی دریای خزر از دیدگاه باستان 0300فهیمی  حمید   -33

  فلور رنگی ایران  دانشکده علوم دانشگاه تهران  انتشارات مؤسسوه تحایاوات جنگلهوا و مراتوع      0310قهرمان بی تا  احمد   -31

 بخش گیاه شناسی.

 .  سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر  انتشارات قانوس0315کامبخش فر  سی  ا...   -30

   شهریاران گمنام  انتشارات امیر کبیر.0301کسروی  احمد   -35

   ایران در سپیده دم تاریخ  ترجمه حسن انوشه  مرکز نشر دانشگاهی.0315کمرون  جرج   -11

   سیلک کاشان  ترجمه علی اصغر کریمی  معاونت پژوهشی میراث فرهنگی کشور. 0315گیرشمن  رومن   -10

   گروه پژوهشگران جهاد دانشگاهی دانشگاه گیالن.0305یت موزه بویه  گزار  مطالعات سا -10

   ژئومورفولوژی اقلیمی  انتشارات پیام نور.0313محمودی  فرج ا...   -13

ق.م( ترجمه اکبر پور فرج/ احمد  ایچی 0111 -0111  گاهنگاری ایران)از حدود0300م. ویت  مری/ دایسون  رابرت هنری  -11

 ارات نسل باران.امیر خیز  انتش

  باستان شناسی و سفال  مجله باستان شناسی و تاریخ  سال پنجم  شماره دوم  بهوار و تابسوتان   0310مجید زاده  یوس     -10

   مرکز نشر دانشگاهی.0311

ره   رو  کاو  در باستان شناسی)قسمت اول(  مجله باستان شناسی و تاریخ  سوال هفوتم  شوما   0310مجید زاده  یوس    -13

 مرکز دانشگاهی. 01و  03اول و دوم)یادنامه هلن جی کنتور(  شماره پیاپی 

  فرهنگ پیش از تاریخی حاشیه غربی دریا ه ارومیه  پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه تربیت 0310مجید زاده  یوس     -11

 مدرس  دانشکده علوم انسانی.

 جلد اول(  انتشارات میراث فرهنگی کشور)پژوهشگاه(.  حفاریهای مارلیک)0310نگهبان  عزت ا...   -10

   مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران  انتشارات میراث فرهنگی کشور)پژوهشگاه(.0313نگهبان  عزت ا...   -15
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   باستان شناسی ایران باستان  ترجمه عیسی بهنام   اپ دوم  انتشارات دانشگاه تهران.0315واندنبرگ  لوئی   -01

  باستان شناسی غرب ایران  ترجموه زهورا باسوتی   واپ اول  سوازمان مطالعوه و تودوین کتوب علووم          0300هول  فرانک   -00

 انسانی)سمت(.

   گزار  کاو  گورستان مسجد کبود تبریز  اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.0315هژبری نوبری  علیرضا   -00

 ار  کاو  گورستان مسجد کبود تبریز  اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.  گز0301هژبری نوبری  علیرضا   -03

   گزار  کاو  گورستان مسجد کبود تبریز  اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی.0300هژبری نوبری  علیرضا   -01

 ان گیالن.  گزار  گمانه زنی گورستان بویه  اداره کل میراث فرهنگی است0310همرنگ  بهروز   -00

 .00  نواحی فتوژئوگرافیک ایران و پراکنش جنگلهای ایران  مجله رشد جعرافیا  شماره 0333پورعطایی  مهدی  -03

   تاریخ ایران باستان  جلد اول  انتشارات دنیای کتاب.0330پیر نیا  حسن  )مشر الدوله(   -01

 ان  نشر ممتاز.  کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخ ایر0311بیات  عزیزاله  -00

  بررسی فرهنگ عصر آهن تا کرانه های جنوب و جنوب غربی دریای خزر  پایوان ناموه کارشناسوی ارشود       0310فهیمی ح  -05

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

اد واحود    بررسی تحلیلی داده های گورستان جمشید آباد گیالن   پایان نامه کارشناسی ارشد   دانشگاه آز0300فالحیان ی  -31

 تهران مرکز

   زیور آالت زنان ایران  تهران انتشارات فرهنگ و هنر  0310ضیاپور ج -30

   اولین فصل کاو  اصظراری گورستان گردنه سر بویه املش  تهران   انتشارات میراث فرهنگی0301اصالنی  ق   -30

 به نیمه نخست هزاره اول ق.م در منطاه گیالن  بررسی زیور آالت به دست آمده از قبور مربوط0350شعبانی  طاهره    -33

 مدوددسکایا ایران در عصر آهن یک   ترجمه علی اکبر وحدتی  پژوهشکده باستان شناسی   سازمان میراث فرهنگی کشور -31

 منابع التین

03- Bahsaliyev, V, 0551, The Archaelogy of Nakhichevan, Istanbul, Arkeolojivasanatyayinlari. 

01- Egami, N, 0531, DailamanII : The Excavations of  Noruzmahale and Khoramrud, Tokyo. 

00- Egami, N, S. Fukai – S. M asuda, 0530, DilamanI : The Excavations of Galekuti I and 

Lasulkhan, Tokyo. 

05- Fukai, S., and J.Ikeda, 0510, Dailaman IV: The Excavations of Ghalekuti I, II, Tokyo. 

31- Ghrishman, R, Fouilles, 0535, Sialk- Pres de kashan- Vol.II, Paris. 

30- Haerinck, E, 0500, The Iron Age in Guilan, Proposal for a chronology, State University, 

Gent. 

30- Haerinck, E and B.Overlaet, 0550, ActaIranica, Luristan Excavation Documents Vol: II, 

Belgi: um. 

33- Haerinck, E and B.Overlaet, 0550, ActaIranica, Luristan Excavation Documents Vol: III, 

Belgi: um.   
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31- Muscarell, O.W, 0511, The Iron Age at DinkhaTepe, Iran : The Metropolitan Museum 

Journall, Vol. 5,. 
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