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چکیده
عوامل جغرافیایی و طبیعی، مخصوصاً رودخانه  ها و کوه  ها، همیشه چه در پیش از تاریخ، و چه در دوران 
تاریخی و معاصر ـ که انسان قادر به تغییر و کنترل شرایط و عوارض جغرافیایی است ـ نقش بسیار 
مهمی در شکل  دهی استقرارها، روابط بین  منطقه  ای و فرا منطقه  ای بازی کرده  است. این عوارض در 
طول تاریخ گاهی تسهیل  کنندۀ روابط یا مانع و سدی برای ارتباط بین جوامع بوده اند. رودخانۀ ارس 
در شمال غرب ایران یکی از این عوامل جغرافیایی است که هنوز نقش آن در شکل  دهی استقرارها و 
برهم  کنش  های منطقه  ای و فرامنطقه  ای در طول تاریخ بر ما پوشیده است و هیچ  گاه کرانه  های آن به 
صورت روشمند مورد مطالعات باستان  شناختی قرار نگرفته است. در این راستا، در بهار سال ۱۳۹۲ 
به مدت دوماه بخشی از حوضۀ جنوبی این رودخانه به صورتی روشمند بررسی پیمایشی شد تا درک 
دقیق  تری از چشم  انداز جغرافیایی و فرهنگی آن به دست بیاید. مقاله پیش رو به توصیف این پروژه 
و ارائه دستاوردهای مقدماتی آن خواهد پرداخت. در نتیجه این بررسی، ۵۰ محوطۀ باستان  شناختی 
بررسی نشان می  دهد که رود  این  نتایج  قاجار شناسایی و ثبت شد.  تا دورۀ  بازۀ زمانی نوسنگی  از 
ارس اگرچه در برخی از دوره  های تاریخی یک مرز سیاسی طبیعی بوده است، اما بیش تر از آنکه مانعی 
طبیعی برای برقراری تعامالت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی باشد، تسهیل  کننده حرکت  های جمعیتی 

و روابط فرهنگی بین  منطقه  ای بوده است.

واژه  های کلیدی 
 رود ارس، بررسی باستان شناختی، چشم انداز فرهنگی، الگوی استقراری.
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رود ارس در بستر تاریخی و جغرافیایی
ــرق ترکیه سرچشمه می  گیرد  رود ارس از ناحیۀ ارزروم در ش
ــتان، و آذربایجان به  ــس از عبور از نخجوان، ایران، ارمنس و پ
رود کورا پیوسته و در نهایت به دریای مازندران می  ریزد. این 
رودخانه امروزه مرز طبیعی و سیاسی بین این کشورهاست. از 
لحاظ جغرافیایی و ریخت  شناسی، رودخانۀ ارس از سه منظر 
ــم  انداز متفاوت عبور می  کند که عبارت اند از: مناطق  یا چش
کوهستانی و مرتفع شرق ترکیه، منطقۀ میانی و گذار از ایران 
ــی از آن کوهستانی و بخشی دیگر دشت  مانند است،  که بخش
و در نهایت منطقه پست و کم  ارتفاع در غرب دریای مازندران. 
ــز حائز اهمیت  ــناختی نی نکته  ای که از لحاظ باستان  ش
ــرق در  ــت که از غرب به ش ــیب این رودخانه اس ــت، نش اس
ــن رودخانه، جدا  ــود ای ــت و باعث می  ش حدود ۷۷۸ متر اس
ــرقی به غربی غیر قابل  ــان آن، از جانب ش از ماهیت خروش
ــد )خاماچی، ۱۳۷۰: ۳۰۲(. البته  قایقرانی یا کشتیرانی باش
ــت  ــت که بخش  هایی از این رود کم  آب  تر اس الزم به ذکر اس
ــبی برای عبور و مرور از دو سوی  ــته محل مناس و می  توانس
ــفرنامۀ خود در  ــد، چنان که جیمز موریه در س رودخانه باش
ــربازان روسی یا ژنراالن روسی  بخش  های مختلفی از عبور س
ــت )موریه، ۱۳۸۶: ۲۸۱ و  ــاره کرده اس از رودخانۀ ارس اش
ــاره کرده است که »با ارس نیم میل  ۲۸۸( و یا در جایی اش
ــتیم چون به رودخانه رسیدیم قایقی از تنۀ  ــتر راه نداش بیش 
ــده بود... قایق با چند بار رفت و آمد بار  ــاخته ش درختی س
ــر چارپایان ما را که در آب  ــت آخ و بنه ما را هم آورد و دس
ــر فریادهای ما هیجان  ــده بودند و در اث ــته، غوطه  ور ش جس
ــناکنان خود را به ما برسانند با قایق به  ــتند ش زده می  خواس
ــاره خود را در  ــتن از رودخانه یکب ــار آورد. پس از گذش کن
قلمرو روس و ایالت قره  باغ یافتیم« )موریه،۱۳۸۶: ۲۶۵(. در 
هدایة الحجاج نیز اشاره شده است که »در روی این رود پنج 
ــرحدی است: شاه  تختی، جلفه، خداآفرین، سیاه  رود،  معبر س
و مراراد« )طباطبایی تبریزی، ۱۳۸۶: ۶۷(. حتی اشاره شده 
ــت که در معبر جلفا »دو کشتی کوچک به جهت عبور و  اس
ــرور به آب انداختند« )همان(. در جای دیگری از کتاب به  م
ــاره  ــور از معبر خداآفرین با عبور از پل خداآفرین نیز اش عب
شده است و در توصیف آن نوشته شده »معبر اینجا که  پل 
خیلی محکمی در روی ارس امتداد یافته، عبارت از تنگه  ای 
است که مجرای آب رودخانه بالنسبه به سایر جاها در اینجا 
ــت« )همان: ۲۶۴(. موریس کوتزبویه نیز  خیلی کم  عرض اس
ــاره می  کند و می  نویسد که »در اینجا  به عبور از این رود اش
ــه مجبور بودیم از آن  ــه زاویه  ای احداث کرده بود ک رودخان
ــد عبور از آن  ــریع باش بگذریم در مواقعی که جریان آب س
ــیله الوارهای متصل به مشک  های چرِم خوِک بادکرده  به وس
بی  خطر نیست ولی ما به یاری خداوند جز چند پاروی نو که 

به واسطه بی  احتیاطی در آب انداختند ضرر دیگری ندیدیم« 
ــاره  )همان: ۹۴(. با توجه به اینکه او به اتراق در نخجوان اش
ــد معبر مورد نظر وی، معبر جلفا بوده  می  کند به نظر می  رس
ــاره کرده  ــت.کارری نیز به عبور از همین معبر با قایق اش اس
ــاره می  کند که  ــت )کارری، ۱۳۴۸: ۱۷(. البته کارری اش اس
ــت که  ــهود اس »در این ناحیه ویرانه  هایی از پل قدیمی مش
ــالطین ایران  ــیلۀ یکی از س ــا در یکی از جنگ  ها به وس گوی
ــت که در این  ــت« )همان: ۱۸(. جالب اس ویران گردیده اس
سفرنامه  ها به خرابه  های روستای قدیمی جلفا اشاره می  شود 
ــت و بعد از کوچاندن  ــوی معبر قرار داشته اس که در این س
ــاه عباس کبیر به خرابه  ای تبدیل شده  اهالی آن در زمان ش

است که امروزه هیچ اثری از آن بر جای نیست.
ــاهیان نیز  ــع دورۀ صفوی، از دورۀ خوارزمش  به جز مناب
ــه از معبرهای مختلف در  ــات اندکی از عبور از رودخان اطالع
دست است. برای مثال در تاریخ جاللی آمده است که شرف 
ــت و هنگامی که آب ارس فراوان بود با  الملک از موغان گذش
ــتی از رودخانه گذشت و به ترکمانان حمله کرد )نسوی،  کش
۱۳۲۴: ۱۴۱(. در دورۀ سلجوقی نیز اشاره به گذشتن از معبر 
جلفا شده است )رشیدالدین فضل  اهلل، ۱۳۸۶: ۱۱۸(. در دورۀ 
ــتر محل  قاجار نیز معبر جلفا و بعد از آن معبر خداآفرین بیش 
ــلطنه،  ــت )حسام  الس ــوی ارس بوده اس عبور و مرور از دو س
ــرزا، ۱۳۸۴؛  ــیرازی، ۱۳۸۰؛ جهانگیرمی ــاوری ش ۱۳۷۴؛ خ
ــلطنه، ۱۳۶۷(. احتماالً گذرگاه گرگر هم اشاره به  اعتمادالس

همین معبر دارد )موریه، ۱۳۸۶: ۴۳۸(.
ــال قابل عبور بوده است  ــتر س      اگرچه این رود در بیش 
ــت. شواهد  ــتان فراوان طغیان  می  کرده اس اما در بهار و زمس
ــه  های  ــیری را می  توان در ترانش چنین طغیان  ها و تغییر مس
ــده در محوطۀ اولتان  قاالسی به خوبی مشاهده کرد  کاوش  ش
ــالوه بر این، در متون تاریخی  )Alizadeh and Ur, 2007(. ع
ــیاری به طغیان گر بودن این  ــفرنامه  های بس و جغرافیایی و س
ــت )برای نمونه نک: موریه، ۱۳۸۶: ۳۴۹،  رود اشاره شده اس
ــزی، ۱۳۸۶: ۶۸(. این طغیان  ها و یا تغییرات  طباطبایی تبری
جریان رودخانه باعث شستگی کرانه  های رود و یا تپه  ماهورها 
و شکل  گیری جلگه  های آبرفتی، و ته  نشست  های گل و الی در 
ــده که بستر مناسبی  بخش  های مختلفی از کرانه  های رود ش
را برای انجام فعالیت  های کشاورزی فراهم کرده است. از این 
رو کرانه  های این رود همیشه آباد و منزلگاه گروه  های مختلف 
ــاره می  کند که »بر رود ارس  ــت. چنان که مقدسی اش بوده اس
هزار شهر بوده« )مقدسی، ۱۳۶۱: ۱۹۶(. البته یعقوبی تعداد 

شهرها را سیصد )یعقوبی، ۱۳۴۲: ۱۴۴( ذکر می  کند.
 بررسی کلی این متون نشان می  دهد که رود ارس حداقل 
در دوره  های تاریخی و معاصر نقش بسیار مهمی ایفا می  کرده 
ــه محل رفت و آمد، درگیری، و یا سکونت گروه  های  و همیش
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ــت. اما آیا در دوره  های قبل  تر نیز وضعیت به  ــیار بوده اس بس
همین شکل بوده یا وضعیت استقراری در کرانه  های این رود 
ــت؟ آیا معابری که در  ــای مختلف متفاوت بوده اس در دوره  ه
ــده در پیش از تاریخ نیز معبر  ــاره ش منابع مکتوب به آن ها اش
ــور گروه  های مختلف بوده یا معبرهای دیگری برای رفت عب
ــت که به مرور زمان غیر قابل استفاده  ــته اس  و آمد وجود داش
ــده  اند، یا به علت طغیان این رود، به طور کلی در پیش از  ش
تاریخ عبور و مرور از آن ممکن نبوده است؟ تراکم استقرار در 
ــای رود ارس در دوره  های مختلف به چه صورت بوده  کرانه  ه
است؟ پاسخ به این سؤاالت بدون انجام مطالعات روشمند در 
ــت. از طرف دیگر، متأسفانه در  کرانه  های این رود ممکن نیس
تمام متون اشاره  شده در باال و منابع تاریخی موجود، اکثراً در 
ــده  ــاب وضعیت جغرافیایی و یا فیزیکی این رود صحبت ش ب
ــاکنان این منطقه  ــهر و روستا و س ــخن از ش و هر جا هم س
ــی و بزرگی یا  ــت و توصیف کوچک ــت، تنها به کمی رفته اس
عمارت  های هر مکان پرداخته شده و در اکثر آن ها نقش عامل 
ــتقراری و  ــط بین منطقه  ای یا بین  اس ــانی، چگونگی رواب انس
ــرات فرهنگی و اجتماعی  ــالت بینابینی و تأثیرات و تأث تعام

نادیده گرفته شده است.  
پروژه باستان  شناختی بررسی روشمند کرانه  های جنوبی 
ــناخت بهتر وضع  ــال ۱۳۹۲ با هدف ش ــه در س درۀ ارس ک
ــای رود ارس در  ــی کرانه  ه ــم  انداز فرهنگ ــی و چش جغرافیای
هزاره  های پنجم تا سوم پیش از میالد، مطالعه معبرهای عبور 
و مرور در دو سوی رودخانه و چگونگی تعامالت بین  منطقه ای 
به انجام رسید، تا اندازه  ای پاسخگوی پرسش  های مطرح شده 
ــت و اطالعات جالب توجهی دربارۀ نقش این  در باال بوده اس
ــان  ــی مختلف در اختیار باستان  شناس ــای زمان رود در بازه  ه
ــا از کیفیت توزیع  ــناخت م ــایانی به ش ــته و کمک ش گذاش
محوطه  های استقراری کرانه  های جنوبی این رود می  کند. این 
ــمند در مسافتی به طول ۱۱۰ کیلومتر از دشت  بررسی روش
خداآفرین تا شهرستان جلفا صورت گرفت که در ادامه به آن 

خواهیم پرداخت.

نگاهی دقیق  تر به پروژۀ بررسی باستان  شناختی جنوب 
کرانه  های رود ارس

ــی و مطالعات  ــگاه و کهنه تپه  س کاوش محوطه  های کهنه  پاس
یافته  های به  دست  آمده از آن  ها اطالعات بسیار جالب توجهی 
در باب استقرارهای هزارۀ چهارم و سوم پیش از میالد دشت 
 Maziar,( ــت ــان گذاش ــار باستان  شناس ــن در اختی خداآفری
ــان  in press, Zalaghi et al., forthcoming ;2010(. از می
ــی متفاوتی در هزارۀ  ــنت فرهنگ آن  ها، می توان به معرفی س
ــاخص  ــفال  های ش ــاره کرد که با س چهارم پیش از میالد اش
ــفال  های سنت سیونی در قفقاز شناخته  کاه  دار و همچنین س

ــود و برای اولین  بار در کاوش  های محوطۀ کهنه  پاسگاه  می  ش
ــان داد که گسترۀ این  ــوی رود شناسایی شد و نش در این س
ــاز نبوده و بخش  هایی از  ــگ تنها محدود به جنوب قفق فرهن
ــالت ایران را نیز در بر می  گیرد )Maziar, 2010; 2015(. از  ف
سوی دیگر، این محوطه  ها نیز مانند دیگر محوطه  های شمال 
ــتخوش  ــوم پیش از میالد دس ــرب ایران در اوایل هزارۀ س غ
ــه بعد از مهاجرت  ــدند ک تغییرات فرهنگی و اجتماعی  ای ش
ــتان ــای جمعیتی از جنوب قفقاز که در ادبیات باس گروه  ه

ــناخته شده  ـ  ارس ش ــناختی منطقه به عنوان فرهنگ کورا  ش
اند به وجود آمد. مسئله جالب توجه، مواد فرهنگی این سنت 
ــده  در این بخش و تفاوت آن با دیگر محوطه  های شناخته  ش

در شمال غرب ایران است )مازیار، ۱۳۹۲(. 
ــدن سؤال  های بسیار  این یافته  های جدید باعث مطرح ش
دیگری در باب سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی این حوضه و 
نوع مواد فرهنگی موجود در دیگر بخش  های مناطق همجوار 
ــت خداآفرین شد. از این روی در سال ۱۳۹۲ پروژه  ای با  دش
ــمند در دیگر بخش  های کرانه  های  ــی روش هدف انجام بررس
ــد. هدف اصلی این پروژه،  ــی رود ارس تعریف و اجرا ش جنوب
ــی الگوهای استقراری هزارۀ پنجم تا سوم پیش  مطالعۀ بررس
ــم  های فرهنگی و اجتماعی ساکنان  از میالد، بررسی مکانیس
ــش از میالد و  ــوم پی ــن حوضه در طول هزارۀ چهارم و س ای
تحلیل سازوکار شبکه  های ارتباطی بین همسایگان شمالی و 

جنوبی و شرقی و غربی این حوضه بوده است. 
ــد. در مرحلۀ  ــه برنامه  ریزی ش ــی در دو مرحل این بررس
ــعی شد  اول، حوضۀ جغرافیایی مورد مطالعه قرار گرفت و س
ــد مطالعۀ عکس  های  ــنجش از راه دور مانن تا با روش  های س
ــواره ای کرونا متعلق به دهۀ۱۹۶۰ میالدی و تطابق آن  ها  ماه
ــای ماهواره  ای اخیر و همچنین مطالعۀ جدیدترین  با عکس  ه
ــم  انداز دقیق و شفافی در  عکس  های ماهواره  ای منطقه، چش
ــت آوریم. پس از این مرحله، بر  ــی به دس مورد حوضۀ بررس
ــده، روش  های میدانِی بررسی  ــاس اطالعات جمع  آوری  ش اس
ــۀ انجام کار  ــۀ دوم که مرحل ــپس در مرحل ــد و س تعریف ش
ــورت گرفت و روش ــت، برنامه  ریزي های الزم ص میدانی اس

 های مناسب منطبق بر وضع جغرافیایی حوضۀ مورد بررسی 
انتخاب شد. بررسی به صورت روشمند در طول ۴۵ روز انجام 

شد که در ادامه به آن پرداخته ایم.

مرحلۀ اول: مطالعۀ حوضۀ جغرافیایی بررسی
مرحلۀ اول این پروژه، شامل بررسی محدوده  ای به طول ۱۱۰ 
ــتان خداآفرین تا جلفا و  کیلومتر در طول درۀ ارس، از شهرس
دره  های میان کوهی جنوب رود ارس بود )تصویر ۱(. رود ارس 
ــره  داغ در جنوب، یک خط  ــمال، کوه  های کیامکی و ق در ش
ــتای جانانلو در شرق، و شهر جلفا در غرب، به  فرضی از روس
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ــدند. در طی روند  ــی تعریف ش عنوان محدوده  های این بررس
ــتاي جانانلو نیز به صورت  ــی، بخش  هایی از شرق روس بررس
ــی مورد بازدید قرار گرفت. متأسفانه به سبب کمبود  گزینش
ــر نشد و تنها  ــتان جلفا میس ــی روشمند شهرس وقت، بررس

بخش  هایی از این شهرستان به صورت تصادفی بازدید شد. 
ــامل نواحی کوهستانی در بخش  های  محدودۀ بررسی ش
ــی و حاصلخیز در بخش  ــت  های آبرفت غربی و میانی، و دش

ــرقی است. ارتفاع نسبی این منطقه از سطح دریا بین  های ش
ــا  ۹۵۷ متر در بخش  های  ــرقی ت ــر در بخش  های ش ۲۱۰ مت
ــت. درۀ ارس بعد از شهر جلفا به سمت شرِق حوضۀ  غربی اس
رودخانه باریک  تر می  شود تا جایی که حتی در برخی قسمت
ــا رود ارس کامالً در مجاورت کوه قرار می  گیرد. در بخش  ه
 های شرقی  تر در محدودۀ شهرستان خداآفرین و دشت مغان، 
ــت  های حاصلخیز آبرفتی کل دره را در  ــده و دش دره بازتر ش

برمی  گیرد. 
این چشم  انداز متنوع جغرافیایی در طول تاریخ نه تنها بر 
وضع آب و هوایی و معیشت اقتصادی ساکنان این منطقه اثر 
ــته، بلکه باعث تنوع الگوی استقراری نیز شده است. از  گذاش

این رو جهت شناسایی دقیق این الگوها، راهی جز استفاده از 
ــی وجود ندارد تا کل منطقه را پوشش  روش  های متنوع بررس
داده و تا حد امکان کل استقرارها را شناسایی کرد. بر همین 
ــی، با استفاده از تصاویر ماهواره ــاس، قبل از شروع بررس اس

ــم  انداز جغرافیایی منطقه  ــد کل عوارض و چش ــعی ش  ای س
ــاس آن، برنامه ریزی های الزم جهت  ــایی شود تا بر اس شناس
تعیینِ روش  های انجام بررسی صورت بگیرد و با آمادگی  های 
ــی را پایین آورد و  ــوان میزان خطای احتمالی بررس الزم، بت
ــتا، ۱۳ درۀ  ــایی کرد. در همین راس ــا را شناس کل محوطه  ه
میان کوهی در کرانه  های جنوبی رود ارس شناسایی و شماره 
ــد و سعی شد تا به صورت روشمند کل این دره  ها،  گذاری ش
تا حد ممکن، به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار بگیرند. از 
طرف دیگر، مطالعۀ تصاویر ماهوارۀ کرونا که متعلق به ۱۹۷۰ 
ــا تصاویر ماهواره  ای متعلق به  ــۀ آن ها ب میالدی بودند و مقایس
سال های اخیر نشان می  دهد که رود ارس در همین بازۀ زمانی، 
ــیر خودش را عوض کرده  چندین بار تغییر جهت داده و مس
است. این مقایسه به ما این امکان را می  دهد که وضعیت رود 
ــخص مطالعه کنیم؛ و برآورد  ــک بازۀ زمانی مش ارس را در ی

تصویر ۱.  محدوده بررسی کرانه های جنوبی رود ارس )مأخذ: نویسندگان(.
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کنیم چه قسمت  هایی در واقع حداقل در حدود ۴۵ سال اخیر 
ــتقرارهای قدیم  تر در آنجاها  زیر آب بوده و یا امکان وجود اس

کم  تر یا بیش  تر است.

مرحلۀ دوم: برنامه  ریزی روش بررسی و اجرای آن
ــد، به خاطر وضع مرزی این  ــاره ش همان  طور که پیش  تر اش
ــی،  منطقه، محدودیت زمان، و نیز جهت باال بردن دقت بررس
ــوان اولین گام،  ــروع فعالیت  های میدانی و به عن ــش از ش پی
ــد و مورد مطالعه قرار  ــا و تصاویر ماهواره  ای تهیه ش عکس  ه
ــاس کل عوارض غیر طبیعی و  ــعی شد بر این اس گرفت و س
ــتانی بودند،  ــکوک به محوطه و تپه  های باس یا نقاطی که مش
ــن روش، ۷۰  ــوند. در نهایت با ای ــذاری ش ــایی و کدگ شناس
ــایی و مختصات جغرافیایی آن ها ثبت شد و در  محوطه شناس
ــمند، از این نقاط هم  ــار پیمایش روش ــی، در کن طول بررس
ــد. البته در موارد بسیاری عوارض شناسایی  شده در  بازدید ش
تصاویر ماهواره  ای، یا انباشت خاک و سنگ توسط کشاورزان 

یا برجستگی  های طبیعی بود.
ــی سعی شد تا با  به طور کلی می  توان گفت در این بررس
استفاده از روش  های بررسِی روشمند و پیمایشی در مناطقی 
ــمالی دره  های میان کوهی  ــه ممکن بود )مانند بخش  های ش ک
ــت  های وسیع حاشیۀ رود(، بازدید با ماشین در مناطق  و دش
ــی در برخی نقاط  ــتانی، و بازدید تصادف ــور کوهس صعب  العب

مرزی که به دلیل حساسیت  های موجود امکان پیمایش آن
ــر نبود، کنترل کردن مدل فرضی پراکنش محوطه  ها   ها میس
بر اساس تصاویر ماهواره  ای، و از همه مهم  تر پرس  و جو از افراد 

بومی، کلیۀ محوطه  ها مورد شناسایی قرار بگیرد.
 Araxes ــف ــرف AV که مخف ــی از دو ح ــن بررس در ای
Valley است به همراه شمارۀ دو رقمی برای نام گذاری و ثبت 
 AV.01 هر محوطه استفاده شد. به عنوان مثال اولین محوطه
ــفال  های شاخص سطح هر محوطه جمع  آوری  نامیده شد. س
ــدۀ مخصوص ثبت محوطه  ها پر  و فرم  های از پیش طراحی  ش
ــی، پنجاه محوطه شناسایی شد که  ــد. در طول این بررس ش
ــامل تپه  ها، محوطه  های روباز، قبرستان، و کورگان  ها می ش
ــال  و قنات  نیز  ــر این، تعدادی کان ــود )تصویر ۲(. عالوه ب  ش
ــد. بعد از اتمام بررسی و انجام  ــایی ش ــیر شناس در طول مس
مطالعات اولیه، داده  های به  دست  آمده وارد نرم  افزار جی آی اس 

شد تا تحلیل  های الزم بر روی آن  ها انجام شود. 

فرایندهای استقراری و نحوۀ تغییر الگوی آن ها1 
ـ    سنگی: قدیم   ترین استقرار شناسایی  دورۀ نوسنگی  ـ  مس  
ــده در حوضۀ بررسی، متعلق به حدود هزارۀ پنجم پیش از    ش
میالد است. اگرچه چندین پناهگاه صخره  ای نیز مورد بازدید 
ــکونت در  ــان س ــنگی یا نش قرار گرفت، اما هیچ  گونه ابزار س
ــد. از ارتفاعات ارسباران نیز پیش از  ــطح آن  ها مشاهده نش س

تصویر ۲. موقعیت قرارگیری محوطه ها در کنار رودخانه های فصلی )براساس نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری ایران(
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ــایی و بازدید شده،  این چندین غار و پناهگاه صخره  ای شناس
اما همچنان شواهد دقیقی از استقرارهای مرتبط با دوره  های 
قدیم   تر مانند پارینه  سنگی یافته نشده است.۲ البته شناسایی 
این استقرارها نیازمند دیگر روش  های بررسی است و چشم 

ــد قرار بگیرد و بر این  ــای متفاوت  تری باید مورد بازدی اندازه
ــتقرارهای متعلق به این  ــال وجود اس ــاس نمی  توان احتم اس
دوره را در بخش  های کوهستانی  تر یا ارتفاعات منطقه رد کرد. 
 Alizadeh et.( در دیگر بخش  های این حوضه در دشت مغان
ــوی رود ارس در منطقۀ قره  باغ  al., forthcoming( و یا آن س
ــت  ــده اس ــنگی گزارش ش غار آزوخ متعلق به دوره پارینه س
ــر روی با قطعیت  ــه ه )Fernandez-Jalvo et al., 2010(. ب
می  توان گفت که این بخش از حوضۀ جنوبی درۀ ارس حداقل 

از هزارۀ پنجم مسکونی بوده است.
متأسفانه هنوز دورۀ نوسنگی شمال غرب ایران به خوبی 
ــی در این باره  ــت و فقط مطالعات اندک ــده نیس ــناخته ش ش
صورت گرفته است )آجورلو، ۱۳۹۱(. تنها اطالعات ما دربارۀ 
ــای محوطه  های حاجی فیروز،  ــن دوره، محدود به کاوش  ه ای
ــت. از میان این محوطه  ها  ــان، قره  تپه، و یانیک  تپه اس اهرنج
ــمند  ــجم و روش ــز فقط محوطۀ حاجی فیروز به طور منس نی
ــت و از باقی محوطه  ها اطالعات پراکنده  ای  ــده اس مطالعه ش
ــه مطالعات صورت ــرف دیگر با توجه ب ــت. از ط موجود اس

 گرفته در حوضۀ درۀ ارس، به نظر می  رسد بخش  هایی از آن، 
فرهنگ مادی متفاوتی نسبت به دیگر نقاط شمال غرب ایران 
ــته است. برای مثال سفال  های دورۀ  در برخی از دوره  ها داش
ــی با سفال سبک حاجی  ــنگی این منطقه تفاوت فاحش نوس
ــده در حاشیۀ دریاچۀ  ــناخته ش فیروز و دیگر محوطه  های ش
ــد بیش تر متأثر از روابط فرهنگی  ارومیه دارد و به نظر می  رس
با جنوب قفقاز باشد. از هزارۀ چهارم و دورۀ مس  ـ   سنگی این 
ــتری در دسترس است. معیار گاهنگاری  حوضه اطالعات بیش 
سفال  های این دوره، یافته  های به  دست  آمده از کاوش محوطۀ 
ــگاه تپه  سی، کول  تپۀ هادی  شهر و همچنین مقایسۀ  کهنه  پاس
ــت. بر  ــمالی رود ارس بوده اس مواد با محوطه  های حوضۀ ش
ــیونی و سفال  های  ــاس کاوش کهنه  پاسگاه، سفال  های س اس
کاه  نما )chaff-faced( برای اولین  بار از دورۀ مس  ـ  سنگی این 
 Maziar, ــدند )مازیار، ۱۳۹۲؛ ــایی و معرفی ش منطقه شناس
ــی نیز اکثر استقرارهای شناسایی  شده  2010(. در طول بررس
ــفال  های قابل مقایسه با این محوطه هستند و  در بردارندۀ س
ــازۀ زمانی تاریخ  گذاری  ــا اطمینان آن ها را در یک ب می  توان ب
ــفال  هایی با تزیین افزوده یا کنده  کرد. تنها در چند مورد، س
ــد که بافتی خشن و تفاوت اندکی با مجموعۀ  نیز مشاهده ش
سفال  های شناسایی  شدۀ پیشین دارند. این تفاوت می  تواند یا 
ــفال  های این دوره باشد یا احتماالً  به دلیل تنوع محلی در س
ــبکی متعلق به بازۀ زمانی کمی قدیم   تر از مجموعۀ  معرف س

کهنه  پاسگاه است.  
ــایی شد که  ــتقرار مربوط به این بازۀ زمانی شناس ده اس
ــبتاً قابل توجهی را نسبت به دوره  های دیگر نشان  درصد نس
ــتقرارهای شناسایی  شده در ارتفاعات منطقه  می  دهد. اکثر اس
ــمه  های  ــای کوه و کوهپایه  ها و در کنار چش ــر روی دامنه  ه ب
ــه رود ارس می  ریزند،  ــی یا رودخانه  های فصلی  ای که ب طبیع
ــکل گرفته اند. مسئلۀ جالب توجه در مورد این استقرارها،  ش
تک  دوره  ای بودن آن  هاست. به جز سه استقرار، باقی محوطه 

ــنگی مسکونی بوده اند و پس از آن  ها فقط در دورۀ مس  ـ   س
ــده اند. سفال شاخص این محوطه ــه متروک ش برای همیش

ــفال  های کاه   نماست و فقط  ــیونی و س ــفال  های س  ها اکثراً س
محوطۀ کول  تپۀ هادی  شهر عالوه بر این سنت  ها، سبک سفالی 
متفاوتی را نسبت به دیگر محوطه  ها نشان می  دهد. روی تمام 
این محوطه  ها، ابزار سنگی از جنس چرت و مخصوصاً ابسدین 

نیز مشاهده می  شود. 
ــتقرارها به  ــنگی، اکثر اس دورۀ مفرغ: پس از دورۀ مس  ـ    س
طور ناگهانی متروک می  شوند. از این میان، تنها کهنه  پاسگاه 
ــارم پیش از میالد  ــهر در اواخر هزارۀ چه و کول تپۀ هادی  ش
ــد و دو محوطۀ جدید،  ــرار می  گیرن ــکونت ق ــاره مورد س دوب
ــی و کولی  تپه نیز کمی بعدتر شکل می  گیرند. در  کهنه  تپه  س
طول این دوره که بازۀ زمانی حدود اواخر هزارۀ چهارم تا نیمۀ 
هزارۀ سوم را در برمی  گیرد، مهاجرانی از کرانه  های شمالی رود 
ــته و با عبور از رودخانه، در بخش  های جنوبی رود  ارس گذش
ــکنی می  گزینند و عده   ای نیز به بخش  های جنوبی  تر رفته  س
ــاکن می  شوند.  ــمال غرب ایران س و در بخش  های مختلف ش
ــناخته  ـ  ارس ش ــنت فرهنگی کورا این فرهنگ که با عنوان س
می  شود، به مدت هزار سال و در برخی مناطق تا هزار و پانصد 
ــی مثل نخجوان و  ــزارۀ چهارم، و در مناطق ــال، از نیمۀ ه س
جنوب ارمنستان از نیمۀ دوم هزارۀ پنجم تا پایان هزارۀ سوم 
ــیعی از قفقاز جنوبی، بخش  های  پیش از میالد در منطقۀ وس
ــمال غرب و غرب ایران، نیمۀ شرقی آناتولی، تا  وسیعی از ش
 .)Sagona, 2014; Rothman, 2015( لوانت حضور داشته اند
ــفال  های صیقلی سیاه و قهوه  ای در  ــاخص این فرهنگ، س ش
بدنۀ بیرونی و قهوه  ای و قرمز در بدنۀ داخلی و معماری مدور 
ــت. این فرهنگ در ایران با محوطه  های  ــه اس ــت گوش و راس
ــاخصی همچون یانیک  تپه، هفتوان و گودین و با محوطه  ش
ــا )مترجم، ۱۳۹۰(،  ــد مانند تپۀ پیس ــده جدی های کاوش  ش
ــهر )عابدی،  ــگاه )مازیار، ۱۳۹۲( و کول تپه هادی  ش کهنه پاس
 Summers, 2014, Rothman,( ــود ــناخته می  ش ۱۳۹۵( ش
ــتردۀ کاوش در  ــز حجم گس ــر نی ــال  های اخی 2011(. در س
ـ  ارس در شمال غرب و غرب و فالت مرکزی  محوطه  های کورا
ــیار خوبی دربارۀ پراکنش این محوطه  ها و  ایران، اطالعات بس
  Maziar,( ــت ــی فرهنگ مادی هر منطقه ارائه داده اس ویژگ
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ــان می  دهد که با وجود  in press(. البته مطالعات دقیق  تر نش
ـ  ارس در شمال غرب  ــابهت کلی مواد فرهنگی سنت کورا مش
ــاهده نمی  شود و هر  ایران، تجانس و همگنی در کل مواد مش
ــت  ــروه دربردارنده و معرف زیرگروه  های قومی متفاوتی اس گ

 .)Maziar, forthcoming(
ــاس محوطه  های شناسایی  شده از  در مقیاس کلی، بر اس
ــتقرارهای کوراـ  ــی می  توان گفت اس این دوره در این بررس

ارسی نسبت به استقرارهای پیشین در ارتفاع پایین  تری قرار 
گرفته اند و در دو مورد، کول  تپه و کولی  تپه، وسعت استقرارها 
ــد. از طرف دیگر به صورت  افزایش یافته و به ۴ هکتار می  رس
ــن می  توان گفت که محوطه  ها در فاصله نزدیک تری به  میانگی
ــت  رود ارس قرار گرفته اند. البته به این نکته باید توجه داش
ــر روی تراس  های  ــای نزدیک رود ارس ب ــه تمام محوطه  ه ک
ــطح  ــه  اند که ارتفاع قابل توجهی از س ــی  ای قرار گرفت آبرفت
ــفال  های این دوره، مانند دیگر محوطه  های  ــت دارند. س دش
ـ  ارسی منطقه، تفاوت فاحشی با سفال  های مس  ـ   سنگی  کورا
ــفال  ها تغییر پیدا  ــه تنها فرم و تکنیک پرداخت س دارند و ن
می  کند، بلکه ساخت سفال  ها نیز از لحاط تکنولوژیکی تفاوت 
ــفال ها در  ــین دارد. در این دوره س ــیاری با دوره  های پیش بس
ــود دو رنگ  ــده اند که باعث می  ش کوره  های احیایی پخته ش
ــود. سفال ــان ظاهر ش متفاوت در بدنه داخلی و خارجی  ش
 های محوطه  های شناسایی  شده در این بررسی نیز دربردارندۀ 
ــفال  های  ــف رنگی نارنجی و قهوه  ا ی تا س ــفال  هایی در طی س
ــیاه  رنگ  دورنگ با بدنۀ داخلی قهوه  ای رنگ و بدنۀ بیرونی س

ـ  ارسی این منطقه است.  است که شاخص محوطه  های کورا

دورۀ پساکورا-ارسی/ آهن: در اواسط هزارۀ سوم پیش از 
ــین، شاهد متروک شدن استقرارهای  میالد، مانند دورۀ پیش
ــیاری دیگر از نقاط  ــتیم. متأسفانه مانند بس ـ  ارسی هس کورا
ــران و حتی جنوب قفقاز، هنوز اطالعات دقیقی دربارۀ بازۀ  ای
ــش از میالد وجود  ــوم تا هزارۀ اول پی ــی اواخر هزارۀ س زمان
ــت.  ــتری در این مناطق اس ندارد و نیازمند پژوهش  های بیش 
ــاره کرد که مانند دیگر نقاط شمال غرب  به طور کلی باید اش
ـ  ارسی این حوضه  ــته  های ما دربارۀ دورۀ پساکورا ایران، دانس
ــیار اندک است و هنوز در هاله  ای از ابهام قرار دارد. از  نیز بس
ــی و از  ـ  ارس ــدن اکثر محوطه  های کورا یک طرف متروک ش
طرفی معدود بودن کاوش  محوطه  هایی که این دوره را داشته 
باشند، باعث شناخت ناکافی ما از استقرارهای احتمالی و عدم 
شناخت مواد فرهنگی متعلق به این دوره است. در حوضۀ رود 
ارس تنها نادرتپه )Alizadeh et. al., forthcoming(، کهنه 

تپه  سی )Zalaghi et al. 2017(، و کول  تپه جلفا دربردارندۀ فاز 
ـ  ارس هستند. در دو محوطه نادرتپه و کهنه  تپه  سی  نهایی کورا
ــده اند و هیچ  گونه  ــر این دوره متروک ش ــتقرارها در اواخ اس

ــتقرار در آن  ها دیده نمی  شود. کهنه  تپه  ــواهدی از ادامۀ اس ش
بعد از یک وقفۀ بسیار طوالنی دوباره در دورۀ اشکانی مسکون 
می  شود. البته این شواهد همچنان که پیش  تر گفته شد فقط 
ــتر مناطق همچنان در  ــت و بیش  ــدود به این حوضه نیس مح
ــتان و کورگان،  این دوره متروک باقی می  مانند و به جز قبرس

شواهدی از استقرار در آن ها وجود ندارد.
ــدۀ متفاوتی روبه  رو  ــن بازه، در برخی مناطق با پدی در ای
ــدن کورگان  ها و محوطه  های وسیع  ــویم و آن ظاهر ش می ش
ــه ۴ کیلومتر ]مربع[  ــعت آن ها ب ــت که گاهی وس تدفینی اس
ــت  ــد. تعداد قابل توجهی از این کورگان  ها در دش هم می  رس
خداآفرین کاوش شده است و می  توان گفت در هزارۀ دوم قبل 
از میالد، کورگان  ها بیش تر بخش  های این دشت را می پوشانند. 
ــهر شاید تنها موردی باشد که  در این میان، کول تپه هادی ش
 .)Abedi et al., 2014( ما در آن شاهد تداوم استقرار هستیم
ــی، محوطه  های ۲۵ و  ــی نیز دو محوطه کورگان در این بررس
ــعت قابل توجهی حدود  ــایی شد. محوطۀ ۲۵ وس ۴۱ شناس
ــطح آن قابل  ۴ هکتار دارد و حداقل تعداد ۲۲ کورگان در س

شناسایی است. 
ــفال  های قهوه  ای  رنگ که  ــی از س ــی، گروه ــن بررس حی
گاهی در شاموت آن ها میکا و شن مشاهده می  شود و فرم  های 
مخصوص به خود دارند بر روی سطح محوطه  ها به دست آمده 
است. این گروه از سفال  ها نه شباهتی به سفال  های به  دست
ــفال  های عصر آهن و   آمده از کورگان  ها دارند نه چندان با س
ــه اند. از این روی، یا می  توانند  یا هزارۀ دوم و اول قابل مقایس
ــند که ما آگاهی چندانی ازآن  متعلق به همین بازۀ زمانی باش
نداریم یا سنتی محلی از سفال  های عصر آهن منطقه هستند. 
ــناخت بیش تر مواد فرهنگی به  دست  آمده از بررسی  مطمئناً ش
ــف دقیق  تر وضعیت فرهنگی منطقه نیاز به کاوش  های  و تعری

بیش تر در محوطه  هایی با توالی استقراری طوالنی دارد. 
ــبت به باقی  وضعیت این حوضه در هزارۀ دوم و اول، نس
ــناخته شده و یافته  ــمال غرب ایران کم تر ش بخش های ش

ــه  ــی کورگان  ها تنها منبع قابل مقایس ــای کول  تپه و برخ ه
ــۀ مواد می  توان گفت بعد از یک دورۀ  ــت. بر اساس مقایس اس
ــکونت  گاه  ها در اواخر هزارۀ  ــتقرار، دوباره با رشد س رکود اس
دوم و هزارۀ اول روبه  رو هستیم و کل منطقه به صورت نسبتاً 
ــتقراری می  شود. در عصر  ــیده از محوطه  های اس متراکم پوش
ــطح دشت مواجه  ــتقرار در س آهن III ، II ، و IV با تراکم اس
هستیم. سفال  های این دوره بیش تر سیاه و خاکستری صیقلی 
ــتند و روی  ــته هس ــا فرم  های مخصوص لبه یا دس و داغ دار ب
برخی از آن ها نیز تزیینات داغ دار مشاهده می  شود. در بخش

ــه آهن IV )قابل  ــکوک ب ــی از ارتفاعات، محوطه  های مش  های
ــی یا اورارتویی( نیز مشاهده  مقایسه با محوطه  های هخامنش
ــود و حداقل دو محوطه )محوطه ۲۶ و ۳۳( را می  توان  می  ش
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ــاخص این گاهنگاری سفال ــت. ش متعلق به این بازه دانس
 هایی با بدنۀ زاویه  دار، دارای پوشش غلیظ قرمزرنگ با صیقل 
ــت که بسیار ظریف و خوش  ساخت هستند )تصویر  فراوان اس
۳(. برخی از فرم  های شاخص به  دست  آمده از بررسی، کاسه

ــیاری به سفال  های  ــتند که شباهت بس  های زاویه  داری هس

هخامنشی به  دست  آمده از حوضۀ قفقاز و شرق ترکیه دارند و 
از این روی با قطعیت نمی  توان این محوطه  ها را هخامنشی یا 
ــت و تعیین گاهنگاری دقیق  شان نیاز به مواد  اورارتویی دانس
بیش تری برای مطالعه دارد. برخی از محوطه  ها نیز سفال  های 
ــان می  دهند.۳ اگرچه قلمرو اصلی  ــابه با سنت مانایی نش مش

تصویر۳. سفال های آهن ۴ )هخامنشی؟( با پوشش غلیظ قرمز رنگ )مأخذ: نویسندگان(.

تصویر۴. سفال های منقوش دوره اشکانی )مأخد: نگارندگان(.
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ــت اما در بازه  هایی ما  ماناها در جنوب دریاچه اورمیه بوده اس
ــنت در  ــاهد حضور پراکندۀ مواد فرهنگی متعلق به این س ش
ــتیم. محوطه  های ۲۲ و ۳۷ و  ــمالی دریاچه هس بخش های ش

۴۴ دربرداندۀ این سفال  هاست.

دورۀ اشکانی و ساسانی: در دورۀ اشکانی دوباره با افزایش 
ــازهای بسیاری در  ــتیم و ساخت  وس ــتقرارها روبه  رو هس اس
سطح این حوضه صورت می  گیرد، از دیوارهای دفاعی اطراف 
استقرارها گرفته تا عمارت  های خشتی و سنگی بزرگ بر فراز 
ــتانی که ارتفاع بیش  تری از  تراس  های آبرفتی یا تپه  های باس
ــکونی متعلق به  ــت دارند. جدا از محوطه  های مس سطح دش
ــتقرارهای دفاعی یا پادگان  مانند نیز قابل  این دوره، وجود اس
ــد نظارت خاصی در بخش  های  ــت و به نظر می  رس توجه اس
مختلف دره در این دوره وجود داشته است )مازیار. زیرچاپ(. 
از میان محوطه های کاوش  شده متعلق به این دوره می  توان به 
کهنه  تپه، کهنه پاسگاه و نادر تپه  سی اشاره کرد )آقاالری و ده 
 .)Zalaghi et al., in press ــزاده، ۱۳۸۶؛ پهلوان، ۱۳۹۰؛ علی
ــاخص این دوره می  توان به سفال  های  ــفال  های ش در کنار س

ــاره کرد که بدنۀ نخودی و نارنجی  رنگی دارند و بر  منقوش اش
ــی نامنظم قرمزرنگ مشاهده می  شود  روی آن ها نقوش هندس

)تصویر ۴(.
 پس از دورۀ اشکانی، در دورۀ ساسانی نیز با حجم وسیعی 
ــت روبه  رو هستیم و همچنان  ــازها در سطح دش از ساخت  وس
ــت. به طور کلی  ــیاری برخوردار اس این بخش از اهمیت بس
ــای متعلق به این دوره تفاوت  ــاظ جایگزینی، محوطه  ه از لح
ــان نمی  دهند. متأسفانه  خاصی را با دوره  های قبل از خود نش
هیچ مطالعه  ای در باب سفال  های دورۀ ساسانی در این منطقه 
ــفال  های ساسانی منطقه از  ــده است  و تشخیص س انجام نش
سفال  های سادۀ بدون لعاب دورۀ اسالمی بسیار دشوار است و 
ــن روی نمی  توان با قطعیت کامل محوطه  ای را متعلق به  از ای

دورۀ ساسانی یا اسالمی دانست.
ــالمی همچنان شاهد شکوفایی  دورۀ اسـامی: در دورۀ اس
ــتیم.  حوضۀ جنوبی رود ارس در بازه  های زمانی متفاوت هس
متأسفانه همان  طور که پیش  تر گفته شد، سفال  های سده های 
ــتین چندان شناخته  شده نیستند و تشخیص سفال  های  نخس
بدون لعاب اسالمی از سفال  های دورۀ تاریخی، مخصوصاً دورۀ 

تصویر۵. سفال های شاخص دوره اسالمی )مأخذ: نویسندگان(
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ساسانی بسیار سخت است، اما به قطع می  توان نشانه  هایی از 
ــم و هفتم تا دورۀ صفویه و  ــتقرار در سده  های شش تراکم اس
قاجار مشاهده کرد. بیش تر محوطه  های شناسایی  شده نشان از 
تداوم استقرار از دورۀ پارتی یا ساسانی دارند و تنها ۴ محوطه 
ــفال های  ــترین س ــکل گرفته اند. بیش  جدید در این دوره ش
ــطح محوطه  ها شامل سفال  های  ــاخص قابل مشاهده بر س ش
ــبز و  ــفال  های منقوش س ــی زیر لعاب و س فیروزه  ای با نقاش
ــفید  ــفال  های آبی و س کرم  رنگ با نقوش کنده زیر لعاب، س
دورۀ صفوی، و سفال  های منقوش قاجاری است )تصویر ۵(. 

برآمد
ــتفاده از اطالعات ارائه  شده  ــد با اس ــعی ش در این پژوهش س
ــمند، فرایند  ــی روش در منابع تاریخی و نتایج حاصل از بررس
استقراری منطقه در طول زمان بازسازی شده و با مطالعۀ مواد 
ــناخت کامل  تری از مکانیسم  ها و پویش فرهنگی  فرهنگی، ش
ــت آید. از لحاظ روش  شناسی  و تعامالت بین  منطقه  ای به دس
ــیار باال مانند  ــتفاده از تصاویر ماهواره  ای با کیفیت بس ــا اس ب
ــتقرارهای  ــورت تقریبی اس ــه ص ــا و Google earth ب کرون
ــپس نتایج این مقایسه با نتایج بررسِی  منطقه شناسایی و س

پیمایشیِ روشمند مقایسه شد. این مقایسه نشان می  دهد که 
ــبی از  ــیار مناس اگرچه این تصاویر می  توانند الگوی اولیۀ بس
پراکنش نسبی محوطه  ها در اختیار باستان  شناسان قرار دهند 
ــم  اندازهایی مانند درۀ ارس در مقیاس کوچک تر و  اما در چش
شمال غرب ایران، این تصاویر چندان کارآمد نبوده و به هیچ 
وجه صرفاً بر مبنای آن  ها نمی  توان به مدل فرضی پراکندگی 
ــت که این تصاویر  ــت یافت. این در حالی اس ــتقرارها دس اس
ماهواره  ای برای مناطقی مانند خوزستان و میان رودان و سوریه 
تقریباً بسیار کارآمد و کمک  رسان هستند، چرا که از یک سو 
ــکل  گرفته در این مناطق بسیار بزرگ تر بوده و  استقرارهای ش
ــت  های پست، شناسایی  از طرف دیگر قرارگیری آن ها در دش
ــان  تر می  کند. از طرف دیگر به دلیل حجم بسیار  آن  ها را آس
ــت رفتن  ــای عمرانی صورت  گرفته و زیرکش ــاالی فعالیت  ه ب
ــیاری از زمین  ها بعد از دهه ۱۹۷۰ میالدی، تصاویر کرونا  بس
ــم  انداز اولیۀ این دسته از  ــیله برای شناسایی چش بهترین وس
ــت  های خداآفرین و یا مغان هستند. بر این  مناطق مانند دش
ــاس به نظر می  رسد تنها راه مطمئن جهت شناخت دقیق  اس
ــتقراری در شمال غرب ایران، به خصوص حوضۀ  الگوهای اس
درۀ رود ارس، انجام بررسی  های پیمایشی روشمند و در کنار 

)USGS :تصویر ۶. الگوی استقراری بر اساس ارتفاع از سطح دریا )منبع
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آن  ها کمک  گیری از تصاویر ماهواره  ای مانند کرونا است. 
ــاس نتایج اولیه، محوطه  های شناسایی  شده الگوی  بر اس
ــا در اطراف  ــد و اکثر آن  ه ــان می  دهن ــبتاً منظمی را نش نس
رودخانه  های فصلی قرار گرفته اند )تصویر ۲(. این رودخانه  ها 
ــد و به درۀ ارس  ــمه می  گیرن ــای جنوب دره سرچش از کوه  ه
ــۀ ارس بین ۱ تا ۱۵  ــا تا رودخان ــد. فاصلۀ محوطه  ه می  ریزن
ــتای مطالعات سعی شد تا با محاسبۀ  ــت. در راس کیلومتر اس
ــی و همچنین  ــای فرعی و فصل ــا از روده ــۀ محوطه  ه فاصل
ــتقراری  ــبۀ فاصلۀ محوطه  ها از رود ارس، الگوهای اس محاس
ــوند )Mazizar and Zalaghi, in press(. بر اساس  تحلیل ش
ــتقراری  ــش فضایی محوطه  ها در دوره  های مختلف اس پراکن
ــت قرارگیری محوطه  ها در  ــرات قابل توجهی در موقعی تغیی
ــت و آن  ها اکثراً  ــور کلی صورت نگرفته اس ــول زمان به ط ط
ــی و یا فرعی رود  ــی در طول رودخانه  های فصل ــه طور خط ب
ــان می  دهد که برای شکل ارس قرار گرفته اند. این الگو نش
 گیری این محوطه منابع آب بسیار مهم بوده و به همین دلیل 
ــت و مناطقی که در آن ها کشاورزی  ــتقرارها در عرصۀ دش اس
ــکل نگرفته اند  ــر بوده ش ــم  و یا آبیاری با آب باران میس دی
)برای مشاهده الگوی مشابه نک: Singh et. al. 2010(. وسعت 
ــت و بر  ــده بین ۰/۱ تا ۱۰ هکتار اس محوطه  های شناسایی  ش
اساس موقعیت جغرافیایی و بازه  های زمانی متفاوت وسعت

ــان می  دهند. محوطه  های شناسایی  شده   های متفاوتی را نش
ــم  اندازهای متفاوتی قرار گرفته  ــاظ جغرافیایی در چش از لح
ــکل می اند که هر کدام از آن  ها مجموعه  های مختلفی را ش

ــی در ارتفاع ۳۰۰ تا ۷۰۰ متر  ــد. به طور کلی، گروه اصل  دهن
ــده اند و گروه بعدی در ارتفاعات باالتر  ــطح دریا واقع ش از س
ــکل  گیری  ــرار گرفته اند )تصویر ۶(. چرایی ش از ۷۰۰ متر ق
ــم اندازهای مختلف و اثرگذاری و  ــتقرارها در این چش این اس
ــتقرارها و از  برهم  کنش وضع محیطی و جغرافیایی بر این اس
طرف دیگر اثر این جوامع انسانی بر محیط جغرافیایی اطراف 
خودشان، موضوعات در حال بررسی هستند و در آینده  ای نه 

چندان دور به آن ها پاسخ داده خواهد شد. 
نتایج اولیه این بررسی نشان می  دهد که اکثر استقرارهای 
ــه کوچک  مقیاس بوده و بیش  تر در نقاط کوهپایه  این منطق

ــد. از طرف دیگر  ــکل گرفته ان ــی ش ــای میان کوه ای و دره ه
ــت و کم ارتفاعی  ــت های پس ــتقراری دش برخالف مدل اس
مانند خوزستان و میان رودان، استقرارهای این بخش بیش 

ــت که  تر به صورت تپه  های کم  ارتفاع و محوطه  های روباز اس
ــر روی عکس  های هوایی و  ــایی آن  ها ب ــود شناس باعث می  ش
تصاویر ماهواره ای ناممکن یا بسیار سخت باشد. البته الزم به 
ــایی و تحلیل دقیق  تر فرایند شکل  گیری  ذکر است که شناس
ــاز به مطالعات  ــتقراری این منطقه نی ــتقرارها و الگوی اس اس

ــی و تحلیل رسوب  گذاری  های رود ارس و  زمین  ـ  ریخت  شناس
رودخانه  های فرعی آن در طول زمان دارد.

ــات درون و میان ــفالی و ارتباط ــنت  های س از لحاظ س
ــه  ای می  توان گفت که در هزارۀ پنجم تا چهارم، حوضۀ   منطق
ــا حوضۀ جنوبی  ــات فرهنگی را ب ــی بیش ترین ارتباط بررس
ــنگی،  ــان می  دهد. در هزارۀ چهارم و دورۀ مس  ـ   س قفقاز نش
سنت سفالی سیونی و سفال  های کاه  نما در تمام محوطه  های 
ــود. در این میان، تنها کول  تپۀ  ــده مشاهده می  ش شناسایی  ش
ــی دارد و ارتباطاتی را  ــهر یافته  های فرهنگی متفاوت هادی  ش
ــان می  دهد.  ــنت  های فرهنگی اطراف دریاچۀ اورمیه نش با س
ــبکۀ  ــن دوره، این محوطه در میانۀ ش ــد در ای به نظر می رس
ــت که محوطه  های جنوب قفقاز،  ــته اس ارتباطی ای قرار داش
ــتان را به محوطه  های شمالی و غربی  مخصوصاً جنوب ارمنس
ــت. از این رو می   توانیم در  دریاچه اورمیه متصل می  کرده اس
ــنت  های فرهنگی  میان مواد فرهنگی این محوطه، در کنار س
ــنت سفالی حوضۀ  ــفالی جنوب قفقاز به خوبی ردپای س و س
ــزارۀ چهارم پیش  ــز ببینیم. در اواخر ه ــۀ اورمیه را نی دریاچ
ــه بیش  تر بخش  های  ــه تنها حوضۀ رود ارس، بلک از میالد، ن
شمال غرب ایران مانند بخش  های شرقی آناتولی دست خوش 
ــأ آن ها جنوب  ــی  ای قرارمی  گیرد که سرمنش ــرات فرهنگ تغیی
ـ  ارس در بازه  های زمانی پیاپی  قفقاز است. مهاجرت اقوام کورا
ــر این منطقه را تحت اثر خود قرار  ــترده سراس و با حجم گس
ــوم سنت فرهنگی غالب در این حوضه  می  دهد و در هزارۀ س
ــمال  ــود. میزان نفوذ این فرهنگ و اثرگذاری آن در ش می  ش
ــوم تا  ــت که پراکنش آن در هزارۀ س غرب ایران به حدی اس
ــمال ایران نیز ادامه پیدا  غرب ایران، فالت مرکزی، و حتی ش
ــد )Fazeli et al., 2013؛Fahimi, 2005, ؛ محمدی  فر و  می  کن
ـ  ارسی  دیگران، ۱۳۹۰(. بعد از متروک شدن محوطه  های کورا
در اواسط و اواخر هزارۀ سوم پیش از میالد به صورت پراکنده 
ـ  ارسی  در سطح رود، شاهد شکل  گیری محوطه های پساکورا
ــتیم. این محوطه  ها اکثراً از اواخر هزارۀ دوم تا اول پیش  هس
ــتند. کورگان  های جعفرآباد،  ــالد قابل تاریخ  گذاری هس از می
الریجان، و تپه بوینو نمونه  های قابل توجهی از تغییر چشم انداز 
فرهنگی و اجتماعی حاشیۀ ارس در این دوره هستند )آجرلو 
ــگرپور، ۱۳۹۱(. متروک شدن کامل استقرارها و تبدیل  و عس
حوضه به محوطه  های وسیع تدفینی حاکی از تغییرات عظیم 
ــم  های اقتصادی و  ــی و دگرگونی مکانیس ــی و سیاس اجتماع
ــر از آنکه متأثر از  ــاید بیش  ت ــت. این تغییرات ش فرهنگی اس
ــین، متأثر  ــد، بیش  تر مانند دوره  های پیش عامل درون  زا باش
ــت. فرهنگ  از تغییرات فرهنگی و اجتماعی جنوب قفقاز اس
ــفالی، فلزگری، آیین تدفین، ساختار  ــنت س مادی اعم از س
ــا محوطه  های  ــباهت  های فراوانی ب ــا، همچنان ش کورگان  ه
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ــتان را نشان  ــمال رود ارس، به  خصوص نخجوان و گرجس ش
ــۀ کول  تپه باز هم در این میان، متروک  می  دهد. البته محوط
نشده و در دورۀ مفرغ میانی و جدید مسکونی بوده و همچنان 
مانند دوره  های پیشین، ارتباطات فرهنگی بسیار قوی  ای را با 

حوضۀ دریاچۀ اورمیه نشان می  دهد. 
در میانه و اواخر عصر آهن مسیر ارتباطات فرهنگی کمی 
ــال زیاد اثرات فرهنگی محوطه  های  تغییر کرده و یا به احتم
ــتر می  شود. برخالف  حوضه دریاچۀ اورمیه بر این مناطق بیش 
ــظ ارتباطات  ــفالی در کنار حف ــنت س ــین، س دوره  های پیش
ــمالی رود ارس، شباهت  های  ــین خود با محوطه  های ش پیش
ــان می  دهند.  ــه دریاچه نش ــا محوطه  های حوض ــتری ب بیش 
ــات ما و نبود اطالعات  ــفانه به دلیل حجم اندک اطالع متأس
ــناختی این محوطه  ها، هنوز  دقیق حاصل از کاوش باستان  ش
ــی و اجتماعی و کمیت  ــوان در باب میزان اثرات سیاس نمی  ت
ــت برهم  کنش  های فرهنگی این دو حوضه در این بازه  و کیفی

زمانی سخن گفت. 
ــم  انداز استقراری  ــکانی چش بعد از این دوره، در دورۀ اش
ــت به طور کلی تغییر کرده و شاهد افزایش استقرارها در  دش
ــتیم. وجود محوطه  های دفاعی و پادگان شکل  این دوره هس
ــیۀ  در فواصل متفاوت و بر بلندی  ها و تراس  های آبرفتی حاش
ــکانی از  ــد که این حوضه در دورۀ اش ــان می  ده رود ارس نش
ــت. تنوع  ــی را بازی می  کرده اس ــی نقش مهم ــاظ سیاس لح
فرم های سفالی، فراوانی سفال  های تزیینی و آیینی، و وسعت 
ــان از پویایی فرهنگی و اقتصادی  محوطه  های استقراری، نش
ــی دارد. این پویایی در دوره های  این حوضه در این بازه زمان
ــد نیز ادامه پیدا می  کند. به  خصوص در قرن پنجم تا هفتم  بع
ــاهد افزایش  ــد از آن در دورۀ صفوی و قاجار ش ــری و بع هج
ــادی و اجتماعی این  ــق اقتص ــتقراری و رون محوطه  های اس
منطقه هستیم. البته الزم به ذکر است در دورۀ قاجار از لحاظ 
ــتراتژیکی و سیاسی این منطقه نقش بسیار مهمی را بازی  اس
ــتحکامات دفاعی در نزدیکی کردشت  ــت که اس می  کرده اس

بهترین شاهد این مدعاست.
ــای مختلف، اگرچه  ــد رود ارس در دوره  ه به نظر می  رس
ــد جغرافیایی طبیعی، نقشی فعال در شکل به عنوان یک س
ــت، اما حداقل  ــا می  کرده اس ــط بین  منطقه  ای ایف دهی رواب
ــه نمی  توان آن را مرزی  ــای پیش از تاریخی منطق در دوره ه
ــت و با وجود سختی عبور و مرور از دو سوی  جغرافیایی دانس
ــوی این  ــای میان  کوهی و رودخانه  هایی که از دوس آن، دره  ه
ــوان داالن  هایی طبیعی،  ــد، به عن ــه داخل آن می  ریزن رود ب
تعامالت بین  منطقه  ای را تسهیل می  کرده  اند و در دوره  هایی 
مانند هزارۀ سوم پیش از میالد، راه  های ارتباطی طبیعی بین 
دو سوی رود برای نقل و انتقاالت جمعیتی بوده اند. در دوره

 های متأخرتر از اواخر عصرآهن و دوره  های تاریخی و اسالمی، 
ــش معبر فیزیکی مهمی را بازی می  کرده  کم کم رود ارس نق
ــرز جغرافیایی مهمی در  ــه عنوان م ــت و می  توان آن را ب اس
ــبات سیاسی بین دو سوی رود ارس به شمار آورد. امید  مناس
است در آینده  ای نه چندان دور، با انجام بررسی  های روشمند 
ــی بیش تر در این منطقه، کاوش روشمند محوطه  های  پیمایش
کلیدی، و از همه مهم  تر انتشار فعالیت  های انجام  شده، شاهد 
ــمال غرب ایران و شناخت  ــی ش ــۀ باستان  شناس تکمیل نقش

هرچه بهتر استقرارهای این منطقه باشیم.

پي نوشت ها
۱.  اطالعات جزئی  تر در باب استقرارها در مقاله  ای دیگر ارائه شده 
و از تکرار آن  ها در اینجا خودداری شده است، برای اطالعات بیش تر 

. Maziar and Zalaghi, in press  :نک
۲. گفت  وگوی شخصی با فریدون بیگلری.

۳. از یوسف حسن  زاده برای راهنمایی و شناسایی سفال  های مانایی 
سپاسگزار هستیم. 
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Abstract
Geographical and natural factors especially rivers and 
mountains have always played crucial roles in settlement 
patterns, regional and transregional relations since prehistory 
to the historical period and contemporary time. In a period 
of time these factors facilitated the connections and once 
were barred the societies from communicating. Araxes River 
in the northwest of Iran is one of the geographical factors 
that we know very little about its role in the formation of 
settlements and regional and transregional transactions 
through the course time, and its riversides have never been 
methodologically studied regarding the archaeological point 
of view. In this relation, in Spring 2003 a methodological 
survey has been carried out in the southern region of this 
river for two months to provide a better understanding of 
its geographical and cultural landscape. This paper tries to 
explain the project and its preliminary achievements. It also 
attempts to reconstruct the cultural landscape and settlement 
pattern of this region through time. In the first phase, a region 
of 110 Km in the area was surveyed. This area encompasses 
eastwardly Jānānlū Town, westerly Jolfa Town, 
northwardly Araxes River and southwardly Kīyāmakī 
Mountains and Qara Dagh. Besides, some areas in the 
eastern part were randomly investigated. Among the goals, 
the following points can be mentioned: reconnaissance the 
settlement landscape of this region in the period from the 5th 
to 3rd millennium BC, identification of north-south passages 
on Araxes River as well as the interrelationship among 
settlements scattered on the southern Araxes riverside. The 
survey identified fifty archaeological settlements from the 
Neolithic to Qajar periods which were documented. The 
settlements enjoy hills (tepes), outdoor areas, cemeteries, 
kurgans, several canals and Qanats. Among the identified 
and registered sites, ten sites belong to the Neolithic/ copper-

lithic period. Seven sites belong to Bronze Age, and thirty-six 
ones belong to Iron Age, thirty-seven sites to the historical 
period and thirty-three sites date back to the Islamic period. 
The findings reveal although Araxes River has functioned 
as a natural political borderline in some historical periods 
it acted as a facilitator of population movements and intra-
regional cultural relations than acting as a barrier against 
cultural, economic and political transactions. For example, 
in the early 3rd Millennium BC (Kura-Araxes Period), 
Araxes River and its sub-branches functioned as passage 
wats and directed the Kura-Araxes immigrants. At the time 
of Urartian kings and much later in the Qajar period, the 
same river played a vital role in the geopolitics of the region 
and was regarded as a very strategic communicating point as 
well as a border between the powers of the then time.

Keywords: Araxes River, archaeological survey, cultural 
landscape, settlement pattern

Photo Caption: The Survey Area on the Southern Araxes 
Riversides   

Southern Riversides of Araxes River through the Passage of Time,
A Glance on Spatial and Time Dispersion of Settlements

Sepideh Maziar

Ali Zalaghi
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