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 خی ایران )بررسی موردی یانیق تپه(بررسی الگوهای استقراریی مناطق تاری
 

 طاهره عالمزاده

 باستان، دانشگاه آزاد واحد شبسترکارشناس ارشد تاریخ هنر ایران 

 ta.alemzadeh@gmail.com 

 

 

 چکیده:

رار کیلومتری جنوب غربی تبریز، در بخش شرقی روستای تازه کند شهرستان خسروشهر ق 13محدوده باستانی یانیق تپه در  

دارد. یانیق تپه، یکی از محدوده های استقرارییفرهنگ کورا ارس در محدوده زمانی هزاره چهارم پیش از میالد است. منشا این 

فرهنگ در شمال غرب ایران است، ماورا قفقاز می باشد. مهمترین شاخصهای فرهنگ، شامل الگوهای استقراریی و سفال می 

ستگاه اولیه این فرهنگ در ماورا قفقاز، معماری منطقه در سه بازه زمانی مورد بررسی قرار می باشد. در این مقاله با تکیه بر خا

گیرد، و بر وجود دو سبک معماری متفاوت شامل معماری مدورکه بیشتر ویژگی قلمرو شرقی کورا ارس می باشد و معماری 

ف این مقاله، بررسی رابطه سبک معماری یانیق تپه  چهارگوش که بیانگر ویژگیهای قلمرو غربی می باشد، تاکید شده است. هد

طی دوره های زمانی با تاثیر پذیری از خاستگاه فرهنگی کورا ارس و نیازهای منطقه ای می باشد. معماری گرد و مدور که از 

ری چهارگوش شاخصهای یانیق می باشد در ماورا قفقاز به صورت یک سنت بوده است و در برخی مناطق ماورا قفقاز نیز معما

 دیده شده که معادل آن در دوره هایی از یانیق تپه نیز گزارش شده است.

 

 کلید واژه: الگوهای استقرار، معماری مدور، یانیق تپه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:ta.alemzadeh@gmail.com
http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

2 

محدوده جغرافیایی مورد بحث بسیار گسترده است ولی در این مقاله تنها به بررسی محدوده ی یانیق تپه ُپرداخته می شود .از 

زمانی، به رغم گذشت بیش از چهار دهه از شناسایی اولیه فرهنگ یانیق، هنوز هم ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد. نظر 

هدف این مقاله، بررسی رابطه سبک معماری یانیق تپه طی دوره های زمانی با تاثیر پذیری از خاستگاه فرهنگی کورا ارس و 

 های منطقه می باشد.نیاز

 

 یایی و پیشینه تاریخی:محدوده جغراف

رباره منشا و خاستگاه این فرهنگ بحثهای زیادی صورت گرفته است که دیدگاههای ارائه شده به طور کلی در چهارچوب نظریه د

های مهاجرت و اشاعه فرهنگی بوده است. در این راستا، ماورای قفقاز و نواحی شرقی آناتولی به عنوان منشا فرهنگ یانیق معرفی 

رد نژاد و قومیت مردمان منتسب به فرهنگ یانیق نیز، همانند گستره جغرافیایی و خاستگاه آنان، نظرات و و. در مشده اند

دیدگاههای متعددی مطرح است. تعدد و گستردگی استقرارگاه های فرهنگ یانیق به گونه ای است که بدون توجه به یافته های 

(. 3131،31نشا و خاستگاه فرهنگ یانیق بسیار دشوار خواهد بود.)علیون،محوطه رشته کوه زاگرس تبین دقیق گاهنگاری و م

البته با توجه به تزیین سفالهای فازهای اولیه استقرار در منطقه ، که شباهت زیادی به کنده کاری روی چوب دارد، به نظر میرسد 

در مسکن اولیه آنها به دلیل در دسترس بودن  سازندگان این نوع سفالها مردمانی بودند که از مناطق جنگلی مهاجرت کرده اند و

چوب، کنده کاری روی چوب عمومیت داشته است، آنان پس از مهاجرت به مناطق غیر جنگلی و استقرار در آنجا همان 

 (.3113،13تکنیکهای کنده کاری روی چوب را روی سفالها انجام داده اند.)طالیی،

شمال غربی ایران به ویژه به سمت جنوب و شرق گسترش یافت.آثار سفالی این نفوذ فرهنگ یانیق پس از استقرار اولیه در 

فرهنگ در قسمتهای وسیعی از دامنه شرقی کوه الوند و جلگه همدان با بررسیهای باستان شناختی پیدا شده است. در جهت 

په های محدودی از جمله تپه شرقی نفوذ این فرهنگ تا قسمتهای غربی فالت مرکزی ایران و دشت قزوین دیده می شود که ت

ابراهیم آبادمربوط به این فرهنگ در بررسیهای موسسه باستان شناختی دانشگاه تهران در دشت قزوین شناسایی شده است، 

براساس اطالعات باستان شناختی، طبقه چهارم گودین تپه نزدیک کنگاوردارای سفالهای مشخص فرهنگ یانیق است، همچنین 

الهای فرهنگ یانیق از سطح تپه گیان پیدا شده است ولی چون از حفاریهای علمی به دست نیامده قابل تعدادمحدودی از سف

 (.31،3133استناد نمی باشد  )طالیی،

گوی تپه  kدر شمال غربی ایران، غیر از یانیق تپه، آثار این فرهنگ در تپه های حفاری شده هفتوان، طبقه چهارم حسنلو و طبقه

 ورد بررسی قرار گرفته است. و تپه های دیگر م

 

 بررسیها و کاوشهای انجام شده:

به اهمیت یافته کشف کرد و با توجه  3333-3393یانیق تپه را چارلز برنی طی بررسیهای باستان شناختی منطقه در سالهای 

.  قرار داد. این محل را طی سه فصل مورد کاوشهای علمی باستان شناختی 3391و 3391،3393های سطحی،وی در سالهای 

مهمترین دلیل برای کاوش دراین تپه فراوانی قطعه سفالهای با بدنه سیاه داغدار و نقوش کنده ای بود که مشابه آنها از حدود 
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) در آگوست هفته9اوایل هزاره سوم در شرق آناتولی و ماوراء قفقاز قبالً گزارش شده بود . کاوش فصل اول به مدت 

 (.  (Burney,3393:313انجام شد.  (3391وسپتامبر

شکل نامنظم هندسی در قسمت میانی از شیب دامنه شمالی به   .H.G.F.D.Aکاوش فصل اول دریانیق تپه شامل پنج تراشه 

انجام رسید طی فصل اول تمام یافته ها متعلق به دوره اخیر فرهنگ ماوراء قفقاز بوده لکن نمونه های گرد آوری شده از سطح و 

سه گونه سفال یا پوشش گلی غلیظ ، نوع مس و سنگی عمدتا در غرب تپه متمرکز بود سفالهای مربوط به جوانب تپه شامل 

هزاره دوم ق.م به طرف شرق پراکنده بودند نتیجه بررسی توزیع سفالهای سطحی یانیق تپه نشان داد که این محوطه در اصل 

ربی دوره مفرغ قدیم ,در سمت شمالی بوده که سپس شامل سه دوره استقراری مس و سنگ اولیه در سمت غرب و جنوب غ

انباشتهای هزاره دوم ق.م تقریبا سطح دو پشته های استقرار های قبلی را کامال پوشانده و به صورت یک محوطه در آورده 

 (.  (Burney,3393:31بود

نشانه آن تحولی است که در پالن هرچند احتمال شکل گیری گسست فرهنگی در محوطه در ادوارمختلف وجود دارد و بارزترین  

خانه ها صورت گرفته و پس از شناسایی جدیدترین آثار فرهنگی محوطه مشخص شده است، احتماال قدیمی ترین آثار محوطه 

 (.  19،3131،که بایدشامل معماری و سفال شاخص یانیق تپه باشند، هنوز کاوش نشده اند)علیون

یانیق تپه اهمیت ویژه ای دارد، به همین دلیل زمان زیادی را در حفاریهای برنی به خود عصر مفرغ قدیم در چهارچوب کاوشهای 

، آثاری از عصر مس سنگی جدید با قدمت اواسط هزاره چهارم قبل از میالد و آثار دوره های 3393اختصاص داد.در کاوشهای 

حفاری نشده بودند نمایان شده است.  3391سال  قبل از میالد و پس از آن در بخشهایی از تپه که در 911جدیدتر تا حدود 

فازهای ثبت شده در این محوطه، طیف زمانی طوالنی را در بر می گیرد، البته در خالل این فازها گسستهایی هم دیده می شود از 

 جمله در هزاره دوم قبل از میالد.

و محوری نبوده است ولی با کاوش آن می توان  چارلز برنی در گزارش دوم خود بیان میکند که یانیق تپه جزو شهرهای مهم

اطالعات مهمی در خصوص گذشته خاور نزدیک بدست آورد. بر اساس گزارشهای که از حفاریهای منطقه چاپ شده است، قدیم 

وایل ترین دوره فرهنگی یانیق تپه به عصر مس سنگی تعلق دارد و متاخرترین آثار بنا بر گزارش مقدماتی دوم برنی مربوط به ا

دوره اسالمی، می باشد که از راس تپه بدست آمده است. به احتمال زیاد بین دوره عصر مس سنگی و دوره بعدی که عصر مفرغ 

قدیم است، یک وقفه زمانی ایجاد شده که منطقه مسکون نبوده است. ولی یکی از پرسشهای مطرح در بررسی این محوطه این 

خاستگاه دوره مفرغ دانست؟ شواهد موجود قویا این فرضیه را رد می کند و نشان می  است که آیا می توان دوره مس سنگی را

 دهد که برخی از مردمان در این دوره مردمانی تازه وارد بودند که به احتمال زیاد از مناطق شمالی به این منطقه آمده اند .

اند، این دستاورد را می توان به دو دلیل دانست:  اطالعات بدست آمده از سه فصل کاوش دریانیق تپه از نظر حجم قابل توجه

عامل اول شرایط محیطی یانیق تپه است، به طوری که بخش وسیعی از آثار مربوط به فرهنگ ماورای قفقاز قدیم تنها با برداشتن 

ده است که ظاهرا دیگر تخریب گاه به گاه بناهای محوطه با حریق بوشالوده های یک بنای عظیم در آن نمایان شده است.عامل 

ساکنان بعد از هر بار تخریب مجددا محوطه را بازسازی می کردند، این وضعیت کارکاوش را آسان کرده و بازیابی پالن افقی را 

 ممکن ساخته است.
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د، از نظر اجتماعی و اقتصادی، با توجه به به شواهد می توان گفت که ساکنان منطقه از نظر ثروت در سطح برابری قرار داشتن

همچنین ساکنان یانیق تپه دارای زندگی و کار گروهی بوده اند، دالیلی که بر اساس آن این نظریه را قابل قبول می کند به شرح 

وجود یک بنای بزرگ دو دیواره مدور است که احتماال بری ذخیره  دوم، .زیر است: اول، وجودحصاراستقرارگاه ودروازه آن است

 غالت استفاده می شد.

از نظر تکنولوزی ساخت سفال از بدو پیدایش امه الزم است در مورد تکنیک ساخت سفال در منطقه توضیحاتی داده شود، در اد

آن در هزاره هفتم ق.م تا هزاره سوم ق .م همواره به صورت اکسیداسیون تولید می شدند. در این نوع پخت سفال در میان شعله 

اکسیژن پخته می شد. در نتیجه ضمن عدم انباشت کربنهای ناشی از عدم سوخت ،  های آتش اجاق و یا هر نوع کوره همراه با

کل مواد سوختی کوره ترکیبات قابل اکسیداسیون گل سفال نیز عمدتا اکسیده می شوند که اغلب به رنگهای قرمز و نخودی 

 ظاهر می شوند.  

خاکستری آن  -اما از هزاره سوم ق .م ما در برخی نقاط فالت ایران شاهد تولید نوعی خاکستر ی هستیم که با توجه به بافت سیاه

قطعا به شیوه خاصی غیر از شیوه رایج در فالت ایران پخت و تولید شده است در این روش سفال بدلیل قرار گرفتن در میان کوره 

اکسیژن کافی بصورت کربنیزه و مواد قابل اکسید ها ی آن به صورت احیاء شده در آمده اند, که  انباشت از دوده و عدم وجود

رنگ این ترکیبات از سیاه تا خاکستری تیره است به هر روی این سنت بایستی وابسته به یک فرهنگ و شیوه خاص در تولید 

 .( 33: 3113سفال باشد . )طالئی, 

 .                         :انیق تپهدوره های فرهنگی و ویژگی های ی

، آن را به زمان مس و سنگ متأخر نسبت داده اند ،  در حال حاضر قدیمی ترین یانیق تپه اخیر  بر روی ریشه فرهنگ  اتمطالع

ق .م تاریخ گذاری شده است. هر چند این موضوع مورد بحث و جدالهای فراوان قرار  1311 – 1311به یانیق نمونه ها ی سفال 

گرفته است ؛ در حالیکه گاهنگاری سنتی سرآغاز این فرهنگ را به اوایل هزاره سوم ق. م نسبت می داد؛ اما کارهای جدید 

. در این مقاله با ق.م نسبت می دهد هزاره چهارمخصوصا نمونه های جدیدتر رادیوکرین تاریخ اولیه این فرهنگ را به اواخر 

 استناد به گزارشات چارلز برنی به بررسی یانیق تپه از عصر نوسنگی می پردازیم.

 عصر نو سنگی جدید:1-2

، با بدست آوردن سفالهایی که قابل مقایسه با حسنلو بوده است و به طور قطع مربوط به 3391چارلز برنی طی کاوشهای سال

سنگی قدیم می باشد ولی وی این مرحله را در یانیق تپه دوره نوسنگی جدید نام گذاری کرده است. فازهای معماری  دوره مس

شناسایی شده در این دوره نشان دهنده عمر طوالنی این تمدن هستند. البته، دوره مزبور را نمی توان به سراسر هزاره ششم ق.م 

را به نیمه اول هزاره ششم ق.م مربوط می دانند.از این دوره شواهدی از تحول  بسط داد ولی دوره نوسنگی جدید یانیق تپه

استقرار موقت به جامعه روستایی و استقرار دائم همراه با تولید غذا دیده نمی شود، در واقع بناهای این دوره به همان میزان 

ت و گاه به صورت حجیم و عظیم ساخته شده بناهای عصر مس سنگی پیچیدگی دارند و دیوارها از خشت خام و به صورت یکدس

اند. کف برخی از اتاقها و سطح اندرونی برخی دیوارها با سنگ گچ اندود شده ، روی بخشی از کف یکی از اتاقها آثار رنگ دانه 

 (.1قرمز دیده شده است)تصویر
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ساکنان اولیه از ابتدا یکجانشین بوده اند و به علت اینکه شواهدی از انتقال اسکان موقت به دائم به دست نیامده می توان گفت  

 (.3391آثار مربوط به میان سنگی از این منطقه بدست نیامده است.)برنی،چارلز،

سفالهای این دوره نرم اند و در اکثر آنها از شاموت کاه استفاده شده است و اکثرا پخت نامناسبی دارند و بهمین جهت ظرف کامل 

بدست نیامده است. اکثر قطعات سفالها به رنگ نخودی یا کرم ساده اند ولی تعداد معدودی هم سفال یا قابل مرمت از این دوره 

 (.1داغدار ظریف هم از این منطقه بدست آمده است.)تصویر

به جز سفالها، اشیا یی از جنس رخام، ابسیدین و استخوان نیزمربوط به عصر نوسنگی از منطقه بدست آمده است ، از جمله 

ی از رخام و یا یافته هایی از ابسیدین که به طور معدود به دست آمده است و احتماال وارداتی بوده اند. همین طور دسته النگوی

 (.1چاقویی از استخوان با تزئینات عجیب که در هیچ دوره دیگری هم دیده نشده است.)تصویر

که یکی متعلق به یک پیکرک است و دیگری احتماال تنها سردیس انسانی بدست آمده از یانیق تپه مربوط به این دوره است 

 مربوط به نوعی ظرف سنگی بوده است و هر دون از جنس سنگ هستند که به رنگ قرمز رنگ آمیزی شده اند.

در انتهای این دوره یک وقفه ای در زندگی یکجا نشینی ایجاد شده است و این یک گسست بین نوسنگی و عصر مس سنگی می 

 باشد.

 مس سنگی: عصر 2-2

از این دوره فرهنگی، دو فاز معماری کشف شده است . در فاز اول، اتاقهایی حول یک حیاط و چند اتاق کوچک و باریک که 

، از همگونی سبکهای معماری در 3393احتماال انبار بودند کشف شده است. اطالعات بدست آمده طی حفاریهای برنی در سال 

 حکایت دارد.فازهای متوالی عصر مس سنگی 

سفالهای این دوره، در مجموع یکدست و همگون هستند. تمامی سفالها دست سازند و تقریبا تمامی آنها دارای لعاب گلی قرمز 

غلیظ اند و معموال دارای شاموت کاه هستند. اکثر سفالها در حرارت پایین پخته شده اند اما برخی از آنها خمیره ظریفی دارند که 

ه و کامال داغدارند و یا با نقوشی به رنگهای قهوه ای روشن روی زمینه تیره نقاشی شده است ولی اکثر سفالهای حرارت کافی دید

 این دوره به رنگ قرمز می باشند.

اشکال رایج سفالهای این دوره شامل: کاسه ساده یا لوله دار، کوزه بزرگ و کوچک، جامهای ساقه دار یا پایه بلند با نقوش متنوعی 

مربعهای توپرسیاه رنگ، تصویر شماتیک مردان، طرحهای نقطه نقطه، جناغی و یا مثلثهایی با هاشور متقاطع  در آثار باقی مثل 

( طرح کامال شماتیک صورت انسان زیر لبه کاسه 3مانده دیده می شود ولی یکی از تزئیناتی که خاص این دوره می باشد،)تصویر

(.دیگر اشیایی که از این دوره بدست آمده شامل موارد ,339113تفاده شده است.)برنی،هاست که در محل چشمها از ابسیدین اس

 ,زیر است:

یک قطعه سفال منقوش نوع پیزدلی بدست آمده است که به عقیده حفار وارداتی از غرب دریاچه است اما برای تاریخ گذاری   -3

 مدارک مهمی به شمار می رود . 

 یک نمونه تصویری شماتیک از یک حیوان شاخدار که در خور توجه است دیده می شود در میان سفالهای مس وسنگ  - 1
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شیئی شبیه عینک از جنس سنگ ابسیدین نیمه شفاف که در نوع خود بی نظیر است شاید قابل نصب بر روی پیکرکی بوده -1

 (Burny,3391:311). است به هر حال تصور بر این است که کارکردی آئینی داشته باشد

 دوره اول عصرمفرغ:3-2

در آثار دوره اول عصر مفرغ یانیق تپه تاکنون چهار فاز معماری شناسایی شده است. البته شایان ذکر است این فازها از نظر درجه 

واحد ساختمانی مدور کشف شده  و یک نمونه هم خانه چاله  11سالم بودن بقایای معماری وضعیت متفاوتی دارند .ازاین دوره 

 (91،3111ود.)طالیی،یشتر به انبار شبیه بای که ب

-1,93متر قطر دارند، خانه های مدور در بخش بیرونی قطر متغییری از 1,91حدود  ،قدیمی ترین نمونه های این خانه های گرد

یورتهای خود ، نشانگر آن است که ساکنان محوطه به تقلید از شکل ظاهری شکل این خانه ها بنا بر نظر برنی متر داشته اند 9,3

با استفاده از خشت خام و مالط گل و اندود شده با چپر خانه های خود را ساخته اند. سقف این خانه ها به صورت منحنی و با 

چپر اندود شده است و با حصیر و یا حصیر و گل ساخته شده است. این خانه های مدور پی سازی نشده بود بلکه کف اتاقها از 

فضای داخلی برخی از خانه های گرد با نوعی دیوارک به بخشهایی تقسیم شده  (1-311ر بوده است)برنی،محوطه بیرونی پائین ت

بود که یکی از بخشها احتماال آشپزخانه بوده و همین طور شیارهای نازک در کف بوده که منتهی به گودالها می شده که برای 

دیده شده است. و در مواردی دیوارکهای کم ارتفاع فضاهای داخلی  خروج آب تعبیه شده بودند و روی دیوارها هم طاقچه مانندی

سانتیمتر یا کمی بیشتر دارند. با این حال  11خانه ها را به دوقسمت تقسیم کرده است. دیوارهای اصلی عموما ضخامتی حدود 

 (19،3111الیی،)طاز مواد سبکی مثل حصیر یا پوست حیوانات استفاده شده است.  به نظر می رسد برای این کار

در قدیمی ترین فاز خانه های مدور، که آثار آن در بخش کوچکی از محوطه دیده می شود، چند آلونک دایره وار نسبتا کوچک 

که با فاصله از هم قرار دارند دیده میشود این بناها فاقد تاسیسات داخلی هستند. در فاز بعدی بناهای مدور همچنان کوچکند ، 

ود تاسیسات خانگی در آنها دیده شده است که پیش درآمدی بر تاسیسات آشپزخانه ای خانه های مدور اما شواهدی از وج

فازهای بعدی می باشد.طی فازهای بعدی ، گرایش به بزرگتر شدن بناها، مفصل تر شدن تاسیسات داخلی و اضافه شدن حیاط 

(.درفاز چهارم معماری این دوره برنی به یک بنای بزرگ 9رهای محصور و مجهز به انبار جهت ذخیره مایحتاج دیده می شود)تصوی

متر را شامل می  9و استثنایی برمی خورد که میزان قابل توجهی از دیوارهای آن سالم مانده است ، این بنا فضای مدوری به قطر 

(.این 1111کرده است)سامرز، شود که  دارای دو دیوار بیرونی و متحدالمرکز می باشد که فضای داخلی را به چهار قسمت تقسیم 

و به نظر می رسد که کارکردی متفاوت داشته است برخی از محققین معتقدند که به دلیل دیوارهای دو  بنا در ورودی ندارد

 (99،3119)طالیی،جداره احتماال به عنوان انباتری برای ذخیره غالت استفاده می شده است

هز به یک درگاه ساده نیز در دست است . نمای بیرونی حصار در قسمتی که تخریب از این دوره شواهدی از وجود دیوار حائل مج

شده ظاهرا از سنگ است و نما درونی آن از خشت خام می باشد حصار مزبور احتماال روی بقایای سوخته قبلی ساخته شده است 

 (.1111)سامرز،

ی سفال این دوره وجود شکستگی در شانه در محل اتصال سفالهای زیادی از بناهای این دوره بدست نیامده است،یکی از ویژگ

بدنه و لوله است گاه در حد فاصل شانه و لبه نوعی دسته حلقوی کوچک موسوم به دسته نخجوانی هم بکار رفته است یک کوزه 
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ه مشابه دوره های الف(. اکثر سفالهای این دور1دسته دار که مشابه کوزه های نخجوانی است از موردهای قابل توجه است.)تصویر

قبلی است  و تنها چند نمونه جدید هم دیده می شود جالبترین نقوش حیوانی که روی سفالهای این دوره دیده شده است 

بصورت نقوش کنده پلنگ یا گربه است .همین طور کوزهای با نقوش بسیار ساده شده ای از این دوره بدست آمده است که برنی 

( ولی این اثبات نشده است و یکی از دالیل رد این نظریه خمیره خشن این کوزه 1ه می داند)تصویراین نقوش را نوعی خط اولی

البته نمونه های دیگری از این خط در جای دیگری دیده نشده و احتمال می رود این خطی بوده که ( 11،3111می باشد)طالیی،

 ز آن بر جا نمانده است.ساکنان منطقه روی پوست و یا چوب استفاده می کردند که آثاری ا

مهمترین ویژگی سفالهای این دوره یانیق تپه، سفالهای خاکستری با نقوش کنده است. سفالهای این دوره تماما دست سازو 

صیقل خورده اند. تزئین کنده، یادآور کنده کاری روی چوب است. شاید محلی که درساکنان منطقه از آنجا آمده اند پوشش 

ساکنان حکاکی روی چوب را آنجا آموخته اند و بعد از مهاجرت به این منطقه با الهام ازاین روش روی  جنگلی داشته است و

 (3391سفالها هم اجرا کرده اند.)برنی،

گاها نقوش کنده با خمیر گچ یا آهک پر شده اند، این نقوش به دو صورت هندسی و حیوانی کنده کاری شده اند. خمره ها، کاسه 

 (11،3111پهن و فنجانهای کوچک از اشکال رایج ظروف سفالی این دوره می باشند. )طالیی،ها، ظروف پایه 

 دوره دوم مفرغ قدیم: 4-2

ولی بین دوره اول و  ، قدمت خانه های مدور به سالهای پایانی هزاره سوم قبل از میالد بر میگردد.3391بر اساس کاوشهای سال

وجود آمده است.در آغاز کاوشهای یانیق تپه انتظار میرفت به دنبال آثار فازهای  تحول فاحشی در معماری به دوم مفرغ قدیم،

خانه های مدور دوره اول مفرغ قدیم آثاری از اواسط هزاره دوم قبل از میالد کشف شود.اما در جریان کاوش بر خالف انتظار 

 (3391، برنیویرانه های بنا های دوره دوم مفرغ قدیم و فازهای بعدی ظاهر گردید.)

تغییر قابل توجه دیگر، فقدان آثار حریق و آتش سوزی و ظهور تحوالت تدریجی در بناها و اتاقها می باشد.کاوش در آثار این دوره 

 به راس تپه محدود بوده و در این آثار به یکباره بناهایی با پالن مستطیلی نمایان شده و اثری از خانه های مدور ثبت نشده است.

های این دوره بر خالف دوره قبل با استفاده از نقشه و به صورت خانه های مربع ،مستطیل و راست گوشه می  همینطور خانه

باشند.دیوارهای خانه ها سراسر از خشت خام و تیرهای چوبی ساخته شده است و برخی از آنها پشت بام صاف و راه پله ای جهت 

به نظر می رسد که خانه ها دو طبقه بوده اند و از طریق پلکان امکان  رفتن به پشت بام داشتند.با توجه به ضخامت دیوارها

دسترسی به طبقه فوقانی میسر بوده است.در بناهای مسکونی بزرگ خاور نزدیک باستان رسم بود که اتاقهای نشیمن و خواب در 

راست گوشه به پالنهای مدوردر حذف  (.مزیت پالنهای3طبقه دوم باشند و طبقه اول به آشپزخانه و انبارها اختصاص داشت)تصویر

فضاهای نا مطلوب موجود میان دیوارهای منحنی بناهای مدور میباشد،همینطور عامل مهمتر شاید قابل استفاده بودن سقف و 

حداقل امکان بهره مندی از طبقه فوقانی بوده باشد.این موضوع یکی از دالیل احتمالی کاهش آتش سوزی در بناهای این دوره 

 (.1111.)سامرز ،جفری، است
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بنا های این دوره از نظر اهمیتی که به آشپزخانه می دادند با بناهای تولوسی مشابه است از طرف دیگر وجود تنورها و اجاقها نیز 

در هر دو دوره اهمیت خاصی داشته است.ولی نوعی از تنور در این دوره دیده شده که تا نیمه از قلوه سنگ پر شده است و 

 (.31 برای پخت نوعی نان بکار می رفته است)تصویراحتماال

در منتهی الیه جنوب شرقی محوطه خندقی کشف شده که به این دوره مربوط می باشد که رابطه ای با استحکامات سنگی فاز 

ال آب بعدی ندارد.در جبهه غربی نیز قبرستانی کشف شده است.بخش اعظم این قبرستان به دلیل وجود نهرهایی که جهت انتق

به مزارع کنده شده اند،ویران شده است.مقابر این محوطه از نوع مقابر چاله ای کم عمق است و در مواردی دیواره هایی از خشت 

 (.33خام دارند)تصویر

سفالهای این دوره به همان سبک عمومی دوره قبل تعلق دارد.به ویژه سفالهای فازهای جدید تر دوره اول مفرغ که در آنها نقئش 

کنده به نسبت فازهای قدیمی تر این عصر کمتر بود.در این دوره ،استفاده از نقوش برای تزیین سفال آشکارا رواج یافته و در پایان 

این دوره منسوخ شده.در این دوره سفالها نسبتا ظریف ساخته می شدند و استفاده از فن سیقل دادن افزایش یافته بود ولی از 

 (3111:13یادی بین دو دوره اول و دوم مفرغ رخ نداده است.)طالیی ،نظر شکل و فرم تغییرات ز

تزیین سفالهای ظریف تر تنها شامل داغدار کردن سطح سفالهاست که به لحاظ براقیت متالیکی خود متمایز می باشد و احتمال 

(.از این دوره چند 31ف است.)تصویردارد تقلیدی تعمدی از ظروف نقره باشد.برخورداری از کف تیز نیز از ویژگیهای سفالهای ظری

قطعه سفال کامال متمایز نیز کشف شده که در حرارت باال پخته شده اند و دارای تزیینات منقوش است که احتماال وارداتی بوده 

 (3391اند)برنی ،چارلز ،

 ارس:_ویژگی های فرهنگ کورا

چه اورمیه گسترده شده و تا آناتولی و لوانت هم گسترش یافته فرهنگ کورا ارس در اواسط هزاره چهارم ق.م در قفقاز و حوزه دریا

است. به نظر میرسد که فرهنگ کورا ارس، معرف حضور و توسعه یک قوم واحد در پایان هزاره چهارم ق.م می باشد. مراکز فشرده 

گسترده شده است از جمله  مسکونی مختلف در دره ارس آنچنان است که شاید بتوان گفت این فرهنگ از این جا بر دیگر مناطق

 (.99،3119دالیل این فرضیه کیفیت مرغوب سفال و حاصلخیزی زمین است البته این فرضیه اثبات نشده است)برنی و النگ،

 بر اساس گونه شناسی سفال تاکنون سه مرحله برای فرهنگ کورا ارس پیشنهاد وپذیرفته شده است:

ق.م آغاز  1311تا  1911دوره ابتدایی یا اول کورا ارس همزمان با عصر مفرغ قدیم در خاورمیانه است، این دوره از حدود  .3

ق.م استمرار داشته است. این دوره به جز شرق دریای سیاه در سراسر قفقاز دیده شده  111شده و تا حدود 

گورا یافت شده است، همین _خلبی و ایرانیس_حوطه  کواتز( آثار این فرهنگ در شمال قفقاز دردو م3113است)آجرلو،

طور در سمت جنوب در الیه دوم کول تپه نیز آثار این دوره بدست آمده است اکنون حضور این فرهنگ در منطقه یاد 

 ق.م اثبات شده است. 1111شده در حدود 

ستردگی و توسعه این فرهنگ در این دوره ق.م را در بر می گیرد. بیشترین گ 1911ق.م تا  1111دومین دوره از حدود  .1

صورت گرفته است که از غرب به سیواس در آناتولی شرقی و از جنوب به گودین در زاگرس مرکزی رسیده است، آثار 

 (. 3119،13این دوره در یانیق تپه هم موجود است)برنی و النگ ،
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و وان ادامه یافت. نفوذ فرهنگ کورا ارس به لوانت  ق.م در حوزه دریاچه اورمیه 1111تا  1911دوره سوم این فرهنگ از  .1

 از این دوره شروع شد آثار این دوره از یانیق تپه، گوی تپه، هفتوان و شنگاویت گزارش شده است.

عباس سیدوف از آکادمی علوم آذربایجان پیشنهاد کرده است که یک مرحله انتقالی از عصر کالکولیتیک به مفرغ قدیم در 

دارد که می توان آن را مرحله شکل گیری فرهنگ کورا ارس نامید. به نظر میرسد که مرحله شکل گیری این  کول تپه وجود

 ق.م بوده است. 1311تا  1111فرهنگ در حدود 

 سفال کورا ارس:

ا ویژگی بارز و اصلی سفال کورا ارس، رنگ خاکستری تیره یا سیاه براق است. سفال کورا ارس دست ساز است و بدنه آن ر

(. سفال کورا ارس داغدار بوده و 3333خوب صیقل داده اند و باروش کنده کاری با نقوش هندسی تزیین شده اند)هنریکسون،

فرم آنها بیشتر کاسه های مخروطی شکل، فنجان دارای دو دسته برشانه و کوزه های بزرگی است که دسته های آن بر روی 

انتقالی به سفالهای کالکولیتیک شباهت داردو به رنگ قرمز یا قرمز مایل به ( سفالهای دوره 3333شانه قرار دارد)کوپر،.

نارنجی بوده است و شاموتشان کاه با مخلوط شن ریزه بوده است .لبه این سفالها ساده و بر گشته است و کف آنها به دو فرم 

وره های دوم و سوم است تخت و گرد دیده شده است و دسته های آنها پیش درآمدی بر دسته های نخجوانی در د

 (.,1111111.)سیدوف،

 تحول سفال فرهنگ کورا ارس را می توان در سه دوره بررسی کرد:

. سفال دوره اول: رنگ خاکستری تیره تا سیاه دارد، دست ساز است، صیقلی با شاموت شن ریز است که بر انواع منقوش آن 3

(. ساخت سفال با لبه ریلی شکل 3393ده می شود) برنی و النگ،موتیفهای برجسته مارپیچی یا حلقوی معروف به چشم دی

در دوره اول کورا ارس رواج داشته است و نیز دسته های معروف به نخجوانی هنوز توسعه نیافته بودهمچنین نقوشی به شکل 

دست آمده شاخ قوچ هم دیده می شود. سفالهای این دوره از اکثر مناطق قفقاز، حاشیه شرق آناتولی و گوی تپه ب

 (. 1111است)ساگونا،

 

.سفال دوره دوم: رواج تزئین دسته آرنجی و ظهور دسته نخجوانی نیم دایره ای در این دوره اتفاق افتاده است. لبه های 1

ریلی شکل در این دوره متروک شدو از مشخصات سفال این دوره باید به رواج تزئینات موسوم به چاله انگشتی اشاره شود. 

مارپیچی )چشم( را در دوره دوم با روش کنده انجام می دادند و گاه هم محل خالی را با ماده ای سفید پر می موتیفهای 

کردند و نیز نقشهای مثلثی با زاویه تند، که کوهستان را تداعی می کرد، تزئینات کنده به شکل خط میخی هم رواج می یابد. 

واز تپه، باروج، هفتوان و گودین بدست آمده است. در این دوره تزئین لبه با سفالهای این دوره در یانیق تپه، تپه یاخلوسی، ر

 .) .burny,3393;asurve,1111.(شده رایج بودخطوط زیگزاگ و طرحهای مضرس کنده کاری 

 

. سفال دوره سوم: تزئینات کنده کاری شده با موتیفهای مارپیچ و دسته های حلقوی متصل به لبه ظروف و تزئین چاله 1

( سفال دسته نخجوانی کورا ارس سوم در تپه باروج به شکل قبه های توپر دیده 3393نگشتی توسعه می یابد)برنی و النگ،ا
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می شود و تعداد این دسته ها هم کاهش یافته است. سفالهای این دوره  در گوی تپه، گودین، شنگاویت، کول تپه و 

 .,319,)1111کواتسخلی دیده شده است)ساگونا،

ق.م بسیار شباهت دارد.این شباهت تا  11تا 19ی کورا ارس با سفالهای عصر مفرغ قدیم خیربت کراک در سده های سفالها

فلسطین تفسیر کرده اند که در این میان  -آنجاست که برخی پژوهشگران آن را به مهاجرت عناصر ماورا قفقازی به سوریه

شمال شرقی خاورمیانه به لوانت داللت کند ، این سنت با افول  شاید به مهاجرت شمار معدودی از صنعتگران صاحب فن از

(.یکی از ویژگیهای هنر کورا 3113سنت سفالگری منقوش چرخساز سوریه همراه است که سنتی محلی بوده است )آجرلو،

محوریت  ارس، ساخت اجاقهای سفالی به شکل انسان است که  بخشی یا تمام اجاق یا تنور را به شکل انسان می ساختند.

اجاق در معماری مدور فرهنگ کورا ارس و ساخت اجاق به شکل تجریدی انسان نشان دهنده جایگاه واالی زن در فرهنگ 

مذهبی مردمان کورا ارس است. البته در یانیق تپه موقعیت اجاقها در مرکز خانه نیست بلکه در آستانه درگاه ورودی است و 

 (.3393طقه دیده نشده است)برنی و النگ،از طرفی اجاق قابل حمل هم در این من

 معماری کورا ارس: 

از شاخصهای مهم فرهنگ کورا ارس، معماری مدور است در اصل معماری کورا ارس به دو روش مدور و چهارگوش دیده 

شود میشود. سنت معماری مدور ویژگی قلمرو شرقی کورا ارس است که محدوده ای از داغستان تا دشت تبریز را شامل می 

 و سنت معماری چهارگوش نیز به قلمرو غربی کورا ارس تعلق دارد که از گرجستان تا آناتولی شرقی را شامل می شد.

در کواتسخلبی از سایتهای شرقی گرجستان، خانه های چهارگوش با کنج مدور و خانه های کامال چهار گوش دیده شده 

 (. 39،3393و چهارگوش به حساب آورد. )برنی و النگ، است، که نوع اول را می توان حد فاصل خانه های گرد

مشخصه بارز معماری مدور  کورا ارس، یک تیرک چوبی و اجاق در مرکز خانه است، ارتفاع تیرک با قطر خانه در ارتباط 

سانتیمتر است  91تا  11متر است. ضخامت دیوارها نیز  31تا 1,3متر و در کول تپه  1تا 9است. در شنگاویت قطر خانه ها 

.مصالح معماری این دوره در کول تپه از سنگ و خشت است ، در واقع ویژگی های یک زندگی کوچرو را در این معماری می 

 (.99توان دید)همان ،

 نتیجه گیری:

شده در رابطه بافرهنگ یانیق  می توان گفت که شکاف فرهنگی بین دو عصر مس سنگی و مفرغ  انجام با توجه به بررسی

دیم قابل تامل است ،چراکه از نظر پالن خانه ها و نوع سفالها این تفاوت ها معنی دار می باشد و در مقایسه با بررسیهای در ق

رابطه با فرهنگ کورا ارس و توجه به پالن مشابه خانه ها و مشابهت نوع سفالهای دوره دوم کورا ارس و دوره مفرغ اول قدیم 

ری کرد که از این دوره این فرهنگ بر منطقه یانیق تپه هم حاکم شده و تا نواحی داخلی فالت یانیق تپه ، می توان نتیجه گی

 ایران نیز گسترده شده است.

،می توان نتیجه گرفت که در دوره دوم فرهنگ کورا ارس گسترش زیادی یافته است وسفال شاخص  ارائه شدهطی بحثهای 

 ه است و معماری با سبکهای مختلف در منطقه گسترش یافته است.این دوره با تزئینات با نقوش کنده رواج یافت
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در نهایت با مقایسه نتایج حاصل از بحثهای گذشته می توان گفت در یانیق تپه در میان دوره قبل از مفرغ که همزمان با 

عماری و سبک سفال دوره دوم کورا ارس می باشد ،یک جابجایی آرام در مراکز زیستگاهی رخ داده است تا هزاه سوم ق.م م

جرانی از اسازی یانیق تپه متاثر از نواحی جنوبی دریاچه اورمیه و تپه سراب بوده است  و در ابتدای عصر مفرغ با حضور مه

ارس قرار گرفته که با توجه به نوع معماری وسبک سفال سازی و تزئینات –نواحی ماورا قفقاز تحت تاثیر فرهنگ و هنر کورا 

 سفالها قابل اثبات می باشد 
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 )موزه آذربایجان(3تصویرشماره                              
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 (1360،61)علیون، 1یرتصو      

 

 
 (3131،13)علیون، 1تصویر
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 (3131،33)علیون، 1رتصوی

 

 

 

 
 (www.armeniamusum)3تصویر
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 (102،1360)علیون،1طرح
 

               
 

 

 

 (1360،102،12)علیون، 2طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3131،19)علیون، 1طرح
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 (3131،19)علیون،3(                                    طرح3131،19)علیون،1طرح

 

 
 

 (3131،33)علیون،9طرح

 

 

 

 (Asurov,1111)9طرح
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