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چکیده
عصر آهن در زاگرس مرکزی همزمان با دوره حکومت آشوریان و کاسی ها و دیگر اقوام و حضور آنها در این ناحیه 
 بدون توجه به حضور این حکومت ها یا گروه ها، فقط به بررسی 

ً
است. مطالعات باستان شناسی این دوره تقریبا

گورستان ها و شیوه تدفین و دیگر یافته ها پرداخته اند. هرچند شواهد باستان شناسی و نقش برجسته های به دست 
آمده از این ناحیه در کنار اسناد مکتوب آشوری نشان دهنده حضور قوی آشوریان و کاسی ها است. به هررو این 
مهم در مطالعات عصر آهن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دشت میانکوهی آسمان آباد در شمال استان ایالم 
نیز از این موضوع جدا نیست. این ناحیه با وجود صعب العبور بودن و وسعت کم آن از نظر داده های باستان شناسی 
این دوره قابل توجه است، زیرا حلقه اتصال نواحی شمالی زاگرس مرکزی به نواحی جنوبی آن است. در بررسی 
این منطقه چندین گورستان متعلق به عصر آهن 1-3 شناسایی و بررسی شد. بررسی و مطالعه یافته ها و آثار این 
گورستان ها نشان دهنده تعلق آنها به گروه های نیمه کوچ نشین یا کوچ نشین است که در نزدیک یا کرانه های رودخانه 
آسمان آباد و ایل راه ها ایجاد شده اند. مطالعه و تحلیل و مقایسه معماری گورها و همچنین سفال های سطحی این 
گورستان ها عالوه بر روشن کردن وضعیت این منطقه در عصر آهن، بیانگر ارتباط دو سویه و همگونی این منطقه 
با نواحی دیگر زاگرس مرکزی است. ازطرف دیگر برخی شواهد سفالی حکایت از حضور کاسی در این ناحیه 

بعد از بازگشت از بین النهرین دارد.

واژههایکلیدی: زاگرس مرکزی، عصر آهن، آسمان آباد، گورستان.
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درآمد
نواحی  از  برخی  که  بود  این  بر  تصور  مدت ها  تا 
قرن  دو  حدود  ایالم  و  لرستان  یعنی  ایران  غرب 
مبنای  زیرا  است،  شده  آهن  عصر  وارد  دیرتر 
از  دایسون  نتایج  به  دوران  این  تقسیم بندی 
مبنای  که  برمی گشت  حسنلو  تپه  کاوش های 
گاهنگاری و تقسیم بندی این دوره در سراسر ایران 
قرار گرفته بود هرچند این تاریخ پیشنهادی دایسون 
با نتایج کاوش های صورت گرفته در سرزمین های 
همواره  و  نبود  همخوان  خاورمیانه  در  همجوار 
سئوال بر انگیز بود. آشکارا این تاریخ گذاری نوعی 
گسست و عدم ارتباط فالت ایران با نواحی مجاور 
ازجمله قفقاز و آسیای  صغیر و کردستان عراق و 
Collins et al, 2013; 2015; Badaly� )اردن شد 
an & Avetisyan, 2007; Moorey,1980; Rad�
ner et al, 2017, 2018, 2019, 2020( که این دوره 
حداقل 200 سال دیرتر در آن آغاز می شود. این 
موضوع سبب مشکالتی برای بررسی فرهنگ های 
)اواخر عصر  نظر  بازۀ زمانی مورد  این منطقه در 
اشکاالت  و  سؤاالت  و  بود  شده   )I آهن  و  مفرغ 
کرد  ایجاد  دوره  این  تاریخ گذاری  بر  زیادی 
به  نیز  لوین   ،)177  :1387 طالیی،  به  )بنگرید 
غرب  شمال  داده های  ناهمخوانی  و  پیچیدگی 
)توالی دره سلدوز( و عدم تعمیم آن در این دوره 
به زاگرس مرکزی اشاره کرده است )لوین، 1381: 
پیشنهادی،  گاهنگاری  این  بر  واندنبرگ   .)458
دیگری  گاهنگاری  همچنین  کرد.  وارد  نقدهای 
کاوش  شاگردانش  و  وی  که  گورستان هایی  برای 
 Hearinck & Overlaet,( شد  پیشنهاد  کردند 
گورستان های  کل  برای  ولی   ،)2004, 128�134
این منطقه از همان گاهنگاری دایسون تبعیت کرد 
)Vanden Berghe, 1973: 4�5(. بعدها مطالعات 
از  حاصل  داده های  بازنگری  و  دایسون  شاگردان 
کاوش های الیه 5 حسنلو که توسط مایکل دانتی 
صورت گرفت، در برآیندهای تاریخ های کربن 14 

دایسون در حسنلو، تاریخ گذاری های پیشین دچار 
دورۀ  یافته،  انجام  بازنگری  برپایه  شد.  دگرگونی 
حسنلوی 5 دیگر عصر آهن I محسوب نمی شود 
و مربوط به دورۀ مفرغ پایانی است. بنابراین تاریخ 
آغاز این دوره در محوطه حسنلو 1250 پ م تعیین 
شد که مبنایی برای گاهنگاری عصر آهن در کل 
Danti & Ci� می شود  محسوب  ایران  )فالت 
 .)farelli, 2015: 62�63; Danti, 2013: 345�346
بنابراین نظریه، آغاز دورۀ موسوم به »عصر آهن« 
تا   1050 از   2 آهن  دورۀ  ادامه  در  و  پ م   1250
800 و آهن 3 از 800 تا 550 پ م است. بنابراین 
مایکل دانتی گاهنگاری حسنلو را تصحیح کرد و 
که  نتایجی  با  که  داد  پیشنهاد  تاریخ های جدیدی 
بودند  داده  پیشنهاد  پیشتر  و همکارانش  واندنبرگ 
همخوانی  خاورمیانه  نواحی  سایر  همچنین  و 
به وجود  آن  نتیجه  در  که  مشکالتی  بر  و  داشت 
آمده بود خاتمه داد. البته الزم به یادآوری است که 
واندنبرگ که بسیاری از گورستان های استان ایالم 
اختالف  این  وجود  به  پیشتر  بود  کرده  کاوش  را 
با شمال  در گاهنگاری عصر آهن منطقه پشتکوه 
غرب پی برده بود، بنابراین وی گاهنگاری جدیدی 
برای  ولی  داد،  پیشنهاد  ایالم  گورستان های  برای 
گاهنگاری  همان  از  منطقه  این  گورستان ها  همۀ 
 Vanden Berghe, 1973:( کرد  تبعیت  دایسون 
گاهنگاری  مبنای  بر  اورلت  این  بر  عالوه   .)4�5
هر  تدفینی  اشیاء  مطالعه  و  واندنبرگ  پیشنهادی 
کدام از دوره های آهن را به چند زیر دوره تقسیم 
کرد. این زیر دوره ها از جانب باستان شناسان مورد 
اقبال قرار نگرفت )Overlaet, 2005(. در نواحی 
ایالم،  استان  شرق  شمال  و  شمال  کوهستانی 
رشته کوه ها  بین  کم وسعتی  و  محدود  دشت های 
میان کوهی  دشت  آنها  از  یکی  که  دارند  قرار 
های  آبادی  جغرافیایی  )فرهنگ  است  آسمان آباد 
 :1385  ،1 ج  )شهرستان  ایالم(،  ایالم  استان 
غربی  شمال   منتهی الیه   در  بخش  این   شش(. 
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شهرستان  شیروان  و چرداول  واقع  است . این دشت 
با وسعت  3700 هکتار به صورت  دشتی  به نسبت 
در  زمین شناسی  ناودیس   در یک  باریک   و  طویل  
یافته   شکل   شرقی  جنوب   و  غربی  شمال   جهت  
وارد  دشت   این  در  جوی  ریزش های  همۀ  است . 
رودخانه   وارد  سپس  و  شده  آسمان آباد  رودخانه  
می ریزد  سیمره   به   سرانجام  و  می شود  چرداول  
 .)96-95  :1،1369 ج   استان ،  بودجه   و   )برنامه  
راولینسون  که  در سال  1815 میالدی از این  منطقه  
عبور کرده  است  در سفرنامه اش  می نویسد: طول 
پهنای  و  میل   10 حدود  در  آسمان آباد   صحرای 
کلهرهای  به   و  است  میل   4 از  بیشتر  کمی  آن  
زمین های  مقدار  ازآنجاکه   دارد.  تعلق   منصوری 
کوچ نشینان  نیاز  از  بیشتر  ایوان   دشت   کشاورزی 
است  و جلگه  آسمان آباد هم  به  خاطر ارتفاع  زیاد 
در  جلگه   این   نیست ،ازاین رو  کشت   قابل   چندان  
آنان   استفاده   مورد  سردسیر  به عنوان   فقط   تابستان  
قرار می گیرد )Rawlinson, 1839: 49 راولینسون، 
زمستان های  طورکلی  به  آسمان آباد   .)47  :1362
بسیار سرد و تابستان های گرم  دارد. میزان  بارندگی 
ساالنه  منطقه  به طور متوسط  712 میلی متر گزارش  

به   نزوالت   ارتفاعات  بیشتر  در  که   است   شده 
صورت  برف  است )گزارش  مطالعات  مرحله  اول  
  :1378  ،4 ج   ایالم ،  استان   آب   تأمین   های  طرح 

.)2
آسمان آباد  غربی  شمال   و  شمالی  قسمت   در 
کله جمن   و  قالجه   و   )Poan( پوان   کوه های 
درجهت  شمال  غربی به  جنوب  شرقی قرار دارند 
کوه   رشته   از  لول تر  و  خشك   لول   ای  تنگه  با  که  
که   کوه   رشته   دو  این   بین   می گردند.  جدا  خرمه  
در یك  جهت  کشیده  شده اند،  موازی  به  صورت  
دره  جنگلی پیشته  قرار گرفته  است  که  مرتفع تر از 
صورت   قالجه  کوه  رشته  است .  آسمان آباد  منطقه  
دیواره ای این  منطقه  را از دشت  گواور، سرمست ، 
حاشیه  در  می کند.  جدا  اسالم  آباد  و  منصوری 

کته پیفک  و بانکول هستند.   جنوبی آن ارتفاعات 
آسمان آباد  منطقه   تابستان  عشایر  و  بهار  در فصل  
کنار  به   مراتع ،  از  استفاده   و  دام ها  برای  چرای 
می کنند  کوچ   بانکول   آب   های  چاه  و  چشمه ها 
)تصویر 1(.همچنین رشته  کوه  مانیشت  در جنوب  
واقع   بانکول   بلوط   جنگل   و  آسمان آباد  دشت  
را  این کوه  تنگه  معروف  قوچعلی  و  ایل راه   است. 
از قالرنگ جدا می سازد )بنگرید به تصویر60(. 
به  توجه  با  را  آسمان آباد  منطقه  گورستان های 
آنها به دو گروه می توان تقسیم  موقعیت قرارگیری 
کرد: گروه اول گورستان های هستند که در حاشیه 
دارند.  فاصله کمی  آن  با  یا  و  رودخانه آسمان آباد 
کنار  در  هستند  گورستان هایی  دیگر  گروهی 
چشمه های طبیعی و ایل راه ها در ارتفاعات جنگلی 
واقع اند. در این مقاله ضمن پرداختن به اختالف 
شمال  با  مرکزی  زاگرس  آهن  عصر  گاهنگاری 
و  باستان شناسی  مطالعات  پیشینه  به  ایران  غرب 
آسمان آباد  طبیعی  جغرافیای  وضعیت  همچنین 
در  که  اقلیمی(  شرایط  ناهمواری ها،  )ازجمله 
شکل گیری و مکان یابی و جهت گورها مؤثر بوده 
پرداخته می شود. در ادامه به بررسی گورستان های 
ساختار  و  آسمان آباد  رودخانه  کرانه  آهن  عصر 
به  نسبت  گورستان ها  این  وضعیت  و  گورها 

ایل راه ها پرداخته می شود.

پیشینۀمطالعاتباستانشناسی
شمال  در  باستان شناسی  کاوش های  و  بررسی 
استان ایالم امروزی به بررسی های گدار و سر اورل 
که  بازمی گردد  در سال های1940-1930  استین 
هلیالن  و  شهر  دره  در  اولین بار محوطه هایی  برای 
کاوش شدند )Godard, 1931؛Stein, 1940(. از 
بررسی های  برای  منطقه  این  به  آنان  اینکه  دالیل 
و  ناآرامی ها  مسئله  نکردند  سفر  باستان شناسی 
مرکزی  حکومت  با  منطقه  ایالت  درگیری های 
وقت بود )بنگرید به نوراللهی، 1395(. به هرروی 
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این  دره  را اولین  بار اشمیت  در سال  1931 میالدی 
کرد  نقشه برداری  را  تپه   دو  و  بازدید  هواپیما  با 
کاوش های  اما   .)300-299  :1376 )اشمیت ، 
مرکزی  زاگرس  از  بخش  این  در  باستان شناسی 
سرپرستی  به  هولمز(  )هیئت  آمریکایی  هیئت  را 
 )Schmidet et al, 1989( لرستان  در  اشمیت 
واندنبرگ  سرپرستی  به   )BAMI( بامی  هیئت  و 
عصر  سنگی،  مس  دورۀ  از  گورستان  چندین  در 
مفرغ و آهن را در مناطق همجوار )ایوان، چوار، 
ارکوازی، ایالم، بدره، چرداول و میشخاص( آغاز 
ازجمله  بودند.  قاچاقچیان غارت کرده  که  کردند 
 Vanden Berghe,( چرداول  شورابه  گورستان 
Vanden Ber�( برد بل ،)1972; Overlaet, 2003
Haer�( چم ژی مومه و پشت کبود ،)ghe, 1973a

 inck and Overlaet, 1998; Vanden Berghe,
overlaet, 2003 ;1977(، گورستان جوب گوهر و 
گلخنان مرده، دار ون الف و ب و چندین گورستان 
کل  ورکبود،  گورستان  ایوان؛  شهرستان  در  دیگر 
 VandenBerghe, 1966. 1968. 1973a.( ولی 
 1987; Haerinck and Overlaet, 1999. 2004;
گل گل  کتل  آوه زا،  نام  تولکه   .)Overlaet, 2003
 ،)Overlaet, 2003; Vanden Berghe, 1973b(
 Overlaet, 2003;  ( پاکل  دوریه،  چم چقل، 
نتایج   .)Vanden Berghe, 1972. 1973. 1979

کامل آنها را واندنبرگ و شاگردانش منتشر کردند 
و تا حدود زیادی توانست وضعیت این مناطق را 
عباس    1379 سال   در  کند.  روشن  عصر  این  در 
مترجم  برای شناسایی و ثبت  محوطه ها، شهرستان  
تعداد  آن  که  طی  کرد  بررسی  را  شیروان  چرداول  
آسمان آباد  دشت  غربی  بخش  در  محوطه   8
در  نگارنده    .)1379 )مترجم،  شد  شناسایی 
کرد  بازدید  آسمان آباد  منطقه   از   82-81 سال  
»بررسی  عنوان   با  را  خویش   پژوهشی   طرح   و 
به   آسمان آباد«  دره   تاریخ   از  پیش   باستان شناسی 
پژوهشکده  باستان شناسی داد  و بعد از تصویب  و 
موافقت  به  بررسی پژوهشی این  دره  اقدام  کرد. در 
از  استقرارهایی  پژوهش  باستان شناختی  این   طی 
تا دوره  اسالمی شناسایی  پارینه سنگی قدیم   دوره  
برای  بررسی  این  طی   .)1382 )نوراللهی،  شد 
نخستین بار 11 گورستان و چندین تک گور مربوط 

به دوره مفرغ و عصر آهن III�I شناسایی شد.

تپهقال)قلعه(
وارگه  روستای  غرب  متری   200 حدود  قلعه  تپه 
روستا  غرب  -که  خاکی  جاده  چپ  دست  در 
است.  شده  واقع  کند-  می  وصل  مله  چهار  به  را 
اطراف  زمین های  سطح  از  محوطه  این  ارتفاع 
متر  و 240  متر طول  دارای160  و  است  متر   17

تصویر1.عشایرنیمهکوچندهآسمانآباد
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عرض است. سطح این محوطه زیر کشت غالت 
را  سنگچین  دیوارهای  آن  سطح  در  و  دارد  قرار 
آثار  به  متعلق  به احتمال  که  ساخته اند  کشاورزان 
معماری گورهای تخریب شده است )تصویر 2(.

است. جز  کفه  و  بدنه، دسته  لبه،  سفال ها شامل 
یک نمونه که دارای تمپر کاه بوده، بقیه نخودی و 
و  افزوده  نقوش  تزئینات  با  ماسه  و  آنها شن  تمپر 

کنده است )تصویر 4-3(.

تصویر2.نماییازتپهقال

تصویر3.یافتههایسطحیتپهقال



علی نوراللهی 8

تپهقورسان)قبرستان(
جنوب  در  طبیعی  تپه ای  به صورت  قورسان  تپه 
محوطه  این  است،  شده  واقع  گدمه  روستای 
روی برجستگی است که در جهت غربی-شرقی 

ادامه  برجستگی  این  درواقع  و  است  کشیده شده 
به  منطقه  این  در  که  است  پیفک  کته  ارتفاعات 
پایان می رسد. امروزه قسمت هایی از این محوطه 
بقیه آن زیر کشت غالت قرار  به عنوان قبرستان و 

تصویر4.طرحسفالهایبهدستآمدهازتپهقال

دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(محوطهشماره

آهن III-IVلبه، نخودی، کاه خرد شده، چرخ، کم، خشنتپه قال1

آهن III-IVلبه، نخودی، ماسه، چرخ، کافی، متوسطتپه قال2

آهن III-IVلبه، نخودی، کاه خرد شده، چرخ، کم، متوسطتپه قال3

آهن III-IVلبه، نخودی، کاه خرد شده، چرخ، کم، متوسطتپه قال4

آهن III-IVلبه، نخودی، کاه خرد شده، چرخ، کافی، خشنتپه قال5

آهن III-IVلبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ، کافی، ظریفتپه قال6

آهن III-IVلبه، نخودی ماسه نرم، چرخ، کافی، متوسطتپه قال7

آهن III-IVبدنه، نخودی، ماسه نرم با کاه خرد شده، چرخ، کافی، متوسطتپه قال8

آهن III-IVبدنه، نخودی، کاه خرد شده، چرخ، کم، خشن، تزئین نقش افزوده طنابیتپه قال9

آهن III-IVکفه، نخودی، ماسه نرم با کاه خرد شده، چرخ، کافی، کافیتپه قال10

سنگ مادر خاکستریتپه قال11

دست آس سنگی شکسته )سنگ آذرین سیاه متخلخل(تپه قال12

جدول1.سفالهایبهدستآمدهازتپهقال
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تصویر5.تپهقورسانوبخشهایغربی)عصرآهن(،شرقی)دورهتاریخی(ودلنگان

تصویر6.نماییازگورستانتخریبشدهتپهقورسان
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تصویر10،9،8،7.گورتخریبشدهتپهفورسان
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دارد که جاده خاکی روستا به ارتفاعات بانکول از 
وسط این محوطه می گذرد )تصویر 5(.

این محوطه دارای ابعاد350×100 متر است 
است.  متر  اطراف 15  زمین های  از  آن  ارتفاع  که 
به صورت  کشاورزان  توسط  سطحی  سنگ های 
حدود  کردن  مشخص  برای  سنگ چین  دیواری 
به  متعلق  به احتمال  که  شده اند  استفاده  زمین 
که  بوده  قبرهایی  دیواره سنگچین  یا  معماری  آثار 
فعالیت کشاورزی تخریب کرده است. در شیب 
جنوبی این گورستان و در جنوب جاده خاکی که به 

ارتفاعات بانکول می رود دره کوچکی بنام دلنگان 
آن  گورهای  معماری  که  است  واقع   لنگان(  )دو 
در   .)6 )تصویر  است  متفاوت  گورستان  این  با 
حدود350- فاصله  به  قورسان  تپه  غرب  شمال 
400 متر روی پشته ای که ادامه همان بلندی است 
آثار گورهای تخریب شده و پی های دیواره سنگی 
ادامۀ  به احتمال  و  است  مشاهده  قابل  سطح   در 
گورستان کاله فرنگی است که متعلق به دوره مفرغ 
قورسان  تپه  گورستان  با  هم دوره  یا   )III )گودین 

است )تصویر 5(.  

تصویر10.سفالواستخوانهاوشیءسنگیپراکندهدراطرافگورهایتخریبشده
تصویر11)سمتچپپایین(.یکیازگورهایگورستاندلنگاندرجنوبتپهقورسان
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روستای  گورستان  امروزه  شرقی،  بخش  در 
اموات  روستا  اهالی  و  دارد  قرار  آن  روی  گدمه 
خود را در این بخش دفن می کنند. این بخش در 

واقع گورستانی متعلق به دوره تاریخی )اشکانی، 
ساسانی و بعد آن( است و در سطح آن سفال های 
متعلق به این دوره مشاهده می شود. بنا بر معماری 

تصویر12.سفالهاواشیاءسنگیبهدستآمدهازتپهقورسان)باال1391-پایین1382(
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تصویر13.طرحسفالهایسطحیتپهقورسان
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و شواهد دیگر سه گورستان از عصر مفرغ تا دوره 
تاریخی به فاصله کمی از همدیگر در قرار دارند.

زیادی  گورهای  گورها:  شکل و معماری
و  شده اند  تخریب  گور   100 از  بیش   

ً
تقریبا

سنگ های الشه دیواره گورها پراکنده شده بود. در 
تا  آنها  دیواره  که  شده  تخریب  گورهای  از  برخی 
حدودی سالم مانده بودند دیواره ای از سنگ الشه 
روی  پوشش  برای  رگه،  چندین  در  خشکه چین 
گور سنگ های تخت و پهن استفاده شده بود. این 

گورها در جهت غربی-شرقی ساخته شده بودند و 
دارای طول 160-170 سانتی متر و عرض 60 تا 
70 سانتی متر بودند و به علت تخریب، عمق آنها 
نامشخص است اما 40 -50 سانتی متر زیر خاک 

سطح قرار داشتند )تصویر 9-7(.
در ظلع جنوبی این گورستان در محلی به نام 
دلنگان )دو لنگان( و در کناره جنوبی راه خاکی و 
ایل راهی، گورهای  با دیواره های از تخته سنگ های 
این گونه گورها که  دارد. در ساخت  بزرگ وجود 

دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(محوطهشماره

آهن II-Iلبه دسته دار، نخودی،چرخ ساز، حرارت کافی،متوسط، ماسه با دانه های میکاتپه قورسان1

آهن II-Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، شنتپه قورسان2

آهن II-Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف،کاه ریزتپه قورسان3

آهن II-Iلبه، نخودی آجری، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، کاه ریزتپه قورسان4

آهن II-Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، ماسه و کاه ریز با دانه های سفیدتپه قورسان5

آهن II-Iبدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، ماسه نرمتپه قورسان6

آهن II-Iدر ظرف، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی ، متوسط،ماسهتپه قورسان7

آهن II-Iبدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت زیاد، خشن، شن وکاهتپه قورسان8

کفه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، کاه ریزتپه قبرستان9
 - سی کا
II-I آهن

آهن II-Iآسیاب سنگیتپه قورسان10

تپه قورسان11
سه  طنابی  افزوده  نقش  با  تزئین  کم،  چرخ ساز،حرارت  نخودی،  بدنه، 

ردیف،خشن، شن و کاه
II-I آهن

تپه قورسان12
ردیفی،  کنده  و  برجسته  نقش  با  تزئین  کم،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

خشن، شن و کاه
II-I آهن

تپه قورسان13
بدنه،  نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، ظریف، کاه و ماسه نرم، تزئین نواری 

فشاری روی بدنه
II-I آهن

آهن II-Iدسته ظرف، نخودی، دست ساز، حرارت کافی، ماسهتپه قورسان14

آهن II-Iکفه دکمه ای، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، کاه ریزتپه قورسان15

آهن II-Iکفه دکمه ای، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، کاه ریزتپه قورسان16

آهن II-Iکفه دکمه ای، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، کاه ریزتپه قورسان17

آهن II-Iابزار سنگی )ریز تیغه(تپه قورسان18

جدول2.سفالهایسطحیتپهقورسان
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دارای پالن مربعی-دایره ای است، از حدود شش 
پوشش  برای  و  دیواره   در  تخته سنگ  هشت  تا 
استفاده  بزرگ  تخته سنگ  سه  یا  دو  از  آنها  سقف 
کرده اند. در این قسمت چندین گور تخریب شده و 
دست نخورده شناسایی شد. پراکندگی این گورها 
زمین های  داخل  و  اطراف  و  جنوب  سمت  به 

کشاورزی را در بر می گیرد )تصویر 11(
اولین بار  برای  را  گدمه  گورستان  سفالها: 
آن  در  کرد.  بررسی  نگارنده   1382 سال  در 
در  قاچاق  بر حفریات  دال  آثاری  هیچ گونه  زمان 
گورستان جز  در سطح  و  نشد  مشاهده  گورستان 
فعالیت های کشاورزی موردی دیگر این گورستان 
راه  با  اخیر  سال  چند  در  اما  نمی کرد.  تهدید  را 
به کشاورزان برای احداث  افتادن طرح طوبی که 
زمین  صاحب  شد،  داده  تسهیالتی  میوه  باغ های 
زیر کشت غالت  تا سال 1390  که  را  زمین  این 
رودخانه  از  دوری  به علت  که  داشت  قرار  دیم 
آن  بر  مشرف  بلندی  بر  قرارگیری  و  آسمان آباد 

انگور برد.  به زیر کشت  آبیاری نداشت را  امکان 
تا پیش  با آغاز این طرح صدها گور که  متأسفانه 
تخریب  و  باز  بودند  مدفون  خاک  زیر  در  این  از 
قلمه های  و  نهال  گورها  چاله های  در  شدند. 
انگور کاشته شد. بنابراین از سطح این محوطه دو 
مجموعه سفال جمع آوری شد که مجموعه اول در 
سال 1382 مربوط به پیش از تخریب گورستان و 
مجموعه دوم سفال هایی بود که از کناره گورهای 

تخریب شده در سال 1391 جمع آوری شد.
شکسته  سفال  قطعه   11 شامل  اول  مجموعه 
ظرف،  لبه   6 دربرگیرنده  که  است  رنگ  نخودی 
یک کفه ظرف با بخشی از بدنه )ظروف گلدانی 
کاسی( و سه بدنه با تزئینات خیاری افقی، نقش 
افزوده طنابی در چند ردیف بر بدنه، نقش برجسته 
نواری همراه با نقش کنده در چند ردیف بر شانه 

ظرف و یک درپوش ظرف سفالی است.
مجموعهدوم: این سفال ها از کناره گورهای 
لبه  لبه،  شامل  که  شد  جمع آوری  تخریب شده 

تصویر14.عکسهواییگورستانتپهقالنقور
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تصویر19.سفالهاواشیاءبهدستآمدهازبررسیسطحیتپهقالنقور)باال1391-پایین1382(
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تصویر20.طرحیافتههایسطحیوشرحسفالهایتپهقالنقور
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دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(محوطهشماره

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت نا کافی، متوسط، ماسه با دانه های سفیدگورستان قالنقور1

آهن Iلبه،نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، کاه ریزگورستان قالنقور2

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط، کاه ریز گورستان قالنقور3

گورستان قالنقور4
نواری،  برجسته  نقش  تزئین  کافی،  نا  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  لبه، 

خشن،کاه ریز
I آهن

گورستان قالنقور5
زنجیری،  نقش برجسته  تزئین  کافی،  حرارت  نخودی،چرخ ساز،  لبه، 

متوسط، کاه ریز با ماسه نرم
I آهن

گورستان قالنقور6
نواری،  برجسته  نقش  تزئین  ناکافی،  نخودی،دست ساز،حرارت  لبه، 

خشن، کاه ریز
I آهن

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی،ظریف،ماسه نرمگورستان قالنقور7

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، کاه ریزگورستان قالنقور8

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسه نرم با کاه ریزگورستان قالنقور9

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، کاه ریزگورستان قالنقور10

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط، کاه ریزگورستان قالنقور11

آهن Iلبه، نخودی،چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط، کاه ریزگورستان قالنقور12

آهن Iلبه، نخودی،چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسه و کاه ریزگورستان قالنقور13

گورستان قالنقور14
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده طنابی، 

خشن، کاه خرد شده
I آهن

گورستان قالنقور15
نواری،  افزوده  نقش  با  تزئین  کافی،  ساز، حرارت  نخودی، دست  بدنه، 

خشن، کاه خرد شده
I آهن

آهن Iبدنه با دسته، نخودی، دست ساز، حرارت کافی، خشن، کاه خرد شدهگورستان قالنقور16

گورستان قالنقور17
فشرده،  ای  شانه  نقش  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

متوسط، کاه خرد شده
I آهن

گورستان قالنقور18
نواری،  افزوده  نقش  با  تزئین  کافی،  نخودی، دست ساز، حرارت  بدنه، 

متوسط، کاه خرد شده
I آهن

گورستان قالنقور19
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده نواری 

در چند ردیف افقی، خشن، کاه خرد شده
I آهن

گورستان قالنقور20
فشاری،  کنده  نقش  با  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

متوسطف ماسه با کاه ریز
I آهن

گورستان قالنقور21
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده 

نواری، خشن، کاه  خرد شده و ماسه
I آهن

جدول3.شرحسفالهایتپهقالنقور
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گورستان قالنقور22
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده طنابی در 

سه ردیف افقی، خشن، کاه خرد شده با دانه های آهکی سفید
I آهن

گورستان قالنقور23
نواری،  افزوده  نقش  با  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

متوسط، کاه ریز
I آهن

گورستان قالنقور24
افزوده  طنابی،  با نقش  تزئین  بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، 

متوسط، کاه ریز
I آهن

آهن Iدسته ظرف، نخودی، حرارت کافی، ماسه نرمگورستان قالنقور25

گورستان قالنقور26
کفه تخت )دکمه ای(، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، کاه 

ریز
I آهن

گورستان قالنقور27
با  ریز  کاه  متوسط،  ناکافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  دکمه ای،  کفه 

ماسه
I آهن

آهن Iکفه دکمه ای، نخودی، چرخ ساز، ظریف، حرارت کافی، کاه ریزگورستان قالنقور28

گورستان قالنقور29
کفه تخت، نخودی، چرخ ساز، دکمه ای، حرارت کافی، ظریف، کاه خرد 

شده
I آهن

بدنه با کفه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسه وکاه ریزگورستان قالنقور30
 - سی کا

I آهن

آهن Iسنگ سوراخ شده )به احتمال تعویذ(گورستان قالنقور31

آهن Iسنگ مادر ریز تیغه سفیدگورستان قالنقور32

و  کفه ها  و  بدنه  آن،  به  چسپیده  دسته  همراه 
دکمه ای  کفه های  با  همراه  بدنه  از  بخش های 
است. فرم سفال ها شامل ساغر، ظروف با کاربرد 
یا  )خمره  ذخیره  ظروف  )آشپزخانه ای(،  روزمره 
دسته دار،  کوزه های  تدفین(،  به  مربوط  خمره های 
کاسه، ساغر و پیاله با بدنه زاویه دار و کفه تکمه ای 
نخ بر شده که از نظر فرم و شکل مشابه ظروف و 

ساغرهای مفرغی است.
گورهای  کنار  و  سطح  در  سنگی:  اشیاء
پراکنده  به صورت  سنگی  ابزارهای  تخریب شده 
دیده می شود و یک شیء سنگی که سوراخ شده به 
)به احتمال قالب سنگ(  ابعاد 17×14 سانتی متر 
و  ساب  سنگ  یک  کیلوگرم،   1/5 تقریبی  وزن  با 

تراشه و ریزتیغه سنگی به دست آمد.
استخوانها: در کنار گورهای تخریب شده بقایای 
استخوانی شامل دندان، استخوان به احتمال ساق 

پا و قطعات دیگر استخوانی که به احتمال متعلق به 
 جمجمه انسان دیده می شود )تصویر 10، 13-12(.

تپهگورستانقالنقور
تپه قالنقور در جنوب شرق روستای گدمه بر یک 
تپه طبیعی واقع شده است که رودخانه آسمان آباد 
کوچ  مسیر  امروزه  می گذرد.  آن  شمالی  ضلع  در 
هر ساله کوچ نشینان از روی این محوطه می گذرد 
و قسمت های دیگر آن زیر کشت غالت قرار دارد 

)تصویر 14(.
هنگام بررسی سطحی، آثار گورهایی بر سطح 
آن دیده شد که در سال های اخیر سنگ های دیواره 
این گورها را صاحب زمین جمع آوری کرده است 
مشخص  جهت  سنگ چینی  دیوار  به صورت  و 
از  آثاری  همچنین  چیده اند.  زمین  حدود  کردن 
آن دیده می شود که  نیز در سطح  تدفین خمره ای 
این  از  یکی  آثار  کرده اند.  اندود  کاهگل  را  آنها 
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گورها نیز که زیر پای عابران و دام هایی که از مسیر 
دیده  رفته  بین  از  عبور می کرده اند،  شرق محوطه 

می شود.
ابعاد160×140  دارای  گورستان  محوطه  این 
به دیواره صخره ای  آن  متر است که ضلع شمالی 
ختم می شود که از سطح زمین های اطراف 8 متر 

ارتفاع دارد.
جنوبی  دامنه  در  گور  سه  گورها:  معماری
را  جنوبی  بخش  صخره ای  رخنمون  در  و 
دارای  گورها  این  کرده اند.  تخریب  قاچاقچیان 
در  و  خشکه چین  به صورت  الشه سنگی  دیواره 
جهت شرقی غربی ایجاد شده بودند. برای پوشش 
گورها از سنگ های پهن و صاف استفاده شده بود. 
نامشخص  گورها  عمق  درهم ریختگی  به علت 
تا  اندازه طول حدود 150 و عرض 40  اما  است 

50 سانتی متر است )تصویر 18-15(. 
سفال  تعدادی  سطحی  بررسی  در  سفالها: 
کفه  و  دسته  بدنه،  لبه،  شامل  که  شد  جمع آوری 
ظروف  آشپزخانه ای،  ظروف  سفال ها  این  است. 
کاسی  پایه دار  ساغرهای  از  نمونه  یک  و  ذخیره 
با  ریز  کاه  تمپر  با  نخودی  سفال ها  خمیره  است. 
ماسه که حرارت پخت آنها کافی بوده، هرچند در 
برخی از آنها بر اثر پخت ناکافی مغز سفال سیاه 
شده است. تزئینات نیز شامل نقش افزوده طنابی 

و نواری روی بدنه است.
سطح  از  سنگی  ابزار  عدد   2 سنگی:  اشیاء
این محوطه یافت شد. یک سنگ سوراخ شده، که 
نیز  گدمه  جنوبی  محوطه  از  آن  مشابه  نمونه های 

به دست آمده است )تصویر 20-19(.

محوطهزمگه)زمستانجای(وبخشجنوب
روستایگدمه

این محوطه در دامنه جنوبی رشته کوه پوآن واقع 
پوشش  دارای  آن  اطراف  دامنۀ  که  است  شده 
اخیر  در سال های  که  بوده  بلوط  جنگلی درختان 

 
ً
از حد جهت سوخت کامال بیش  استفاد  به علت 
پیشتر  این محوطه  و  بین رفته اند )تصویر 21(  از 
بقایای  از  امروزه  که  بوده  عشایر  زمستان جای 
آنها  الشه سنگی  دیوارهای  پی  فقط  آن  معماری 
باقی مانده است که دارای پالن مستطیل شکل و در 
جهت شرقی غربی بنا شده اند و دارای یک ورودی 
شده اند.  ایجاد  بزرگ  تخته سنگ های  با  که  است 
پوشش سقف این زمگه ها، سیاه چادر بوده است. 
 تعداد حدود ده اصله درخت کهنسال بلوط در 

ً
قبال

کنار این زمستان جای وجود داشته که در سال های 
که  است  باقی مانده  آنها  از  عدد  دو  فقط  اخیر 
در  منطقه  این  زیستگاهی  وضعیت  نشان دهنده 
دورهای گذشته و تغیراتی است که در اثر دخالت 
انسان در طبیعت و استفاده از چوب درختان برای 
سوخت و گرما در فصل زمستان بعد از تخت قاپو 
شدن مردمان این منطقه بعد از شکست عشایر از 
پالن  و  بقایا  محوطه  این  در  بود.  رضاشاه  ارتش 
تعداد ده ها زمستان جای وجود دارد )تصویر 22(.

سفالها: سفال های جمع آوری شده با توجه 
تقسیم  دو گروه  به  آنها  برداشت  و محل  به مکان 
می شوند. هرچند از نظر فرم و شکل همه متعلق 
به محوطه گدمه است. گروه اول از اطراف زمگه 
جمع آوری  است  واقع  روستا  شمال  در  که  گدمه 
به  مشرف  و  روستا  جنوب  در  دوم  گروه  و  شد 

رودخانه آسمان آباد.
بقایای زمگه ها  اطراف  و  کنار  در  اول:  گروه
که شامل لبه و بدنه ظروف سفالی نخودی با تمپر 
افزوده  نقش  تزئینات  دارای  که  است  ماسه  و  کاه 
رنگ  به  منقوش  سفال های  و  نواری  و  طنابی 

قهوه ای با لعاب گلی غلیظ است )تصویر 23(.
گروهدوم: در جنوب روستا و در شیب منتهی 
به رودخانه آسمان آباد جمع آوری شد. این دسته از 
سفال ها شامل لبه، بدنه و کفه ظروف سفالی با فرم 
و شکل های مختلف است. که دربرگیرنده لبه های 
خمره های ذخیره، ظروف با لبه برگشته و شکم دار، 
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آبریزدار،  و  چهارگوش  بدنه  با  سفال هایی  و  کوزه 
یک نمونه از لبه ها دارای تزئینات منقوش به رنگ 
و  آن  داخلی  لبه  بر  افقی  نواری  و  لبه  بر  قهوه ای 
بدنه هایی با نقش افزوده طنابی و کفه های تخت. 
در اوایل دهۀ 50 و سال های بعد با گسترش روستا 
قوری  اهالی  گفته  به  خانه ها  پی  کندن  هنگام  در 

و ظروف لوله دار و لیوان ها و ظروف سفالی دیگر 
به دست آمده بود. 

شده  سوراخ  سنگ  عدد  دو  سنگی:  اشیاء
کاربرد  تعویذ  به عنوان  به احتمال  که  آمد  به دست 
داشته اند و نیز هاون های سنگی )Morta( به ابعاد 
30×35 و ارتفاع 25 سانتی متر نیز وجود دارد که 

تصویر22.محوطهزمگهروستایگدمهپیشازساختوساز)1386(

تصویر21.محوطهزمگه)زمستانجای(وبخشجنوبروستایگدمه



23پژوهشنامۀ ایران باستان

دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامتو...(محوطهشماره

عصر آهنIVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، کاه ریززمگه گدمه1

زمگه گدمه2
بدنه،  و  لبه  روی  فشاری  نقش  با  تزئین  ناکافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  لبه، 

ظریف، کاه ریز
IVعصر آهن

زمگه گدمه3
بدنه،  و  لبه  بر  تیره  ای  قهوه  رنگ  با  کافی،منقوش  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  لبه، 

ظریف، ماسه، صیقلی
IVعصر آهن

عصر آهنIVبدنه، قهوه ای، چرخ ساز، حرارت کافی، منقوش با رنگ قهوه ای، ظریف، کاه ریززمگه گدمه4

عصر آهنIVبدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده طنابی، خشن، کاه ریززمگه گدمه5

عصر آهنIVبدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش افزوده طنابی، خشن، کاهزمگه گدمه6

زمگه گدمه7
بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، تزئین با نقش برجسته نواری، خشن، کاه 

ریز
IVعصر آهن

تصویر23.عکسوطرحسفالهایبهدستآمدهاززمگهروستایگدمه
جدول4.سفالهایبهدستآمدهاززمگهروستایگدمه
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برده اند.  به کار  خانه ها  دیوار  در  را  آنها  روستاییان 
همچنین چندین ابزار سنگی نیز از اطراف پناهگاه 
سنگی جمع آوری شد که متعلق به دوره قدیمی تر 
است )بنگرید به نوراللهی، 1392: 115( )تصویر 

.)25-24

گورستانمیوله
در  که  است  طبیعی  پشته  یک  بر  میوله  گورستان 
واقع ادامه دامنه جنوبی رشته کوه قالجه است به 
شرقی- عرض  و  متر   130 شمالی-جنوبی  طول 
غربی100 متر ایجاد شده است و امروزه در شمال 
خوارگ(  میوله  )پیشته  پایین  میوله  روستای  شرق 

تصویر24الف.نمایمحوطه،سفالهایبهدستآمدهازبخشجنوبیروستایگدمه
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تصویر24ب.اشیاءسنگیبهدستآمدهازبخشجنوبیروستایگدمه

تصویر25.طرحسفالهاوابزارهایبهدستآمدهازبخشجنوبیروستایگدمه
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محوطهشماره
حرارت، ساخت، شیوه تمپر، )خمیره، توضیحات

ضخامت،...(
دوره

آهن III-IVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، شنمحوطه روستای گدمه1

محوطه روستای گدمه2
با  متوسط، شن  کافی،  نخودی، چرخ ساز، حرارت  لبه، 

دانه درشت
III-IV آهن

آهن III-IVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، شنمحوطه روستای گدمه3

محوطه روستای گدمه4
لبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، خشن، شن با دانه 

درشت
III-IV آهن

آهن III-IVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، ماسه نرممحوطه روستای گدمه5

محوطه روستای گدمه6
حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  شکل،  مربعی  ظرفی  لبه 

کافی، صیقلی، ظریف، ماسه نرم
III-IV آهن

آهن III-IVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، شنمحوطه روستای گدمه7

آهن III-IVلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، شنمحوطه روستای گدمه8

محوطه روستای گدمه9
لبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسه با 

دانه های میکا
III-IV آهن

محوطه روستای گدمه10
قهوه ای  منقوش  کافی،  نخودی، چرخ ساز، حرارت  لبه، 

روی نخودی، ظریف، ماسه نرم
III-IV آهن

محوطه روستای گدمه11
نقش  با  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

افزوده طنابی، خشن، شن
III-IV آهن

محوطه روستای گدمه12
نقش  با  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

افزوده طنابی، خشن، شن و کاه
III-IV آهن

آهن III-IVآبریز ظرف، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، ماسه نرممحوطه روستای گدمه13

محوطه روستای گدمه14
نقش  با  تزئین  کافی،  حرارت  چرخ ساز،  نخودی،  بدنه، 

افزوده طنابی، ظریف، ماسه
III-IV آهن

آهن III-IVکفه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسهمحوطه روستای گدمه15

آهن III-IVکفه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، شنمحوطه روستای گدمه16

آهن III-IVکفه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط، شنمحوطه روستای گدمه17

فراپارینه سنگیابزار سنگی مربوط به پناهگاهمحوطه روستای گدمه18

فراپارینه سنگیابزار سنگی مربوط به پناهگاهمحوطه روستای گدمه19

فراپارینه سنگیابزار سنگی مربوط به پناهگاهمحوطه روستای گدمه20

مس سنگیتیغه به رنگ قرمز روش جدا شده از سنگ مادر فشنگیمحوطه روستای گدمه21

جدول5.سفالهاوابزارهایبهدستآمدهازبخشجنوبیروستایگدمه
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و 2 کیلومتری غرب روستای متروکه پیشته میوله 
که  ایل راهی  دارد.  قرار  ژیورگ(  میوله  )پیشته  باال 
جنوبی  )دشت های  منطقه  این  جنوبی  نواحی 
دشت های  به  را  آسمان آباد(  دشت  ایالم،  استان 
منصوری،  اسالم آباد،  زبیری،  )حمیل،  شمالی 
مایشت و ...( وصل می کند و محل عبور سالیانه 
قدیم االیام  در  و  کوچرو  ایل های  و  کوچ نشینان 
محل گذر مردم برای رفتن به نواحی شمالی تر بوده 

از شرق آن می گذرد.
سایر  مانند  گورستان  این  گورهای  اکثر 
دستبرد  مورد  آسمان آباد  منطقه  گورستان های 

حفاران غیرمجاز قرار گرفته است )تصویر 22(.
این محوطه با توجه به قرارگیری در کناره ایل راه 
پیش گفته  شمالی  دشت های  به  آسمان آباد  اصلی 
از نظر مطالعات قوم باستان شناسی دارای اهمیت 
است. در یک ونیم کیلومتری شمال این گورستان 
جنوبی  دامنه  از  منشعب  کوچکی  دره  ابتدای  در 
که  دارد  وجود  زمگه  چندین  آثار  و  بقایا  قالجه 
مرتبط  گورها  این  در  تدفین شدگان  با  به احتمال 

هستند )تصویر 28-27(.
معماریگورها: در سطح این گورستان آثار 
بیش از ده ها گور تخریب شده )30 عدد را نگارنده 
چاله ای  و  کالن سنگی  نوع  از  گورها  شمرد(، 
سانتی متر   170-160 حدود  آنها  ابعاد  است. 
جهت  در  که  است  سانتی متر   80-60 عرض  و 
شمال غربی-جنوب شرقی ایجاد شده اند. با توجه 
به الشه سنگ های پراکنده در کنار گورها به احتمال 
از این گورها به صورت سنگ چین ساخته  بعضی 
ایجاد  سخت  زمین  در  که  دیگر  برخی  شده اند. 
شده اند، به صورت حفره ای است که در بین آنها با 
توجه به یافته های سطحی تدفین های خمره ای نیز 
وجود دارد. عمق این گورها به علت درهم ریختگی 
ایجاد  اینکه بستر  به  با توجه  اما  نامشخص است 
است  سختی  و  آهکی  خاک  دارای  گورها  این 
اندازه  به  را  زمین  گورها  این  سازندگان  به احتمال 
ردیف  چند  با  پایان  در  و  کنده اند  نظرشان  مورد 
سنگ های  از  و  کرده اند  سنگچین  رگ(   3-1(
صاف و پهن برای پوشش گورها استفاده کرده اند. 

تصویر26.تصویرهواییگورستانمیوله
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گورهای  از  آثاری  تخریب شده  گورهای  میان  در 
به گورهای خانوادگی معروف اند وجود  بزرگ که 

ندارد )تصویر 34-29(.
تخریب شده  گورهای  کنار  در  سفالها: 

شد  جمع آوری  شکسته  سفال  قطعه   16 تعداد 
بدنه ظرف است که 2 قطعه  لبه و  که دربرگیرنده 
است.  بدنه  قطعه   14 و  ظرف  لبه  به  مربوط 
سفال های با خمیره نخودی و لبه برگشته و تزئین 

تصویر35.سفالهایبهدستآمدهازکنارهقبورتخریبشدهمیوله)باال1382-پایین1392(



31پژوهشنامۀ ایران باستان

دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(محوطهشماره

آهن IIلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، شن باکاه ریز، خمره ذخیرهگورستان میوله1

گورستان میوله2
لبه، نخودی، دست-چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، ماسه دانه درشت با 

کاه، خمره ذخیره
II آهن

تصویر36.طرحسفالهایبهدستآمدهازگورستانمیوله

جدول6.سفالهایبهدستآمدهازگورستانمیوله
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و  بزرگ  ظروف  به  مربوط  که  طنابی  افزوده  نقش 
خمره های ذخیره است )تصویر 36-35(.

گورستانخرسهریدراوهر
و  درآوهر  در  جنوبی  دیواره   بر  گورستان  این  
همچنین در پای دیواره پرتگاه های آن ایجاد شده 
جدا  دره   این   از  که   کوچکی  دره   کنار  در  است. 

می شود واقع  شده  که  مسیر ورود به  دره  درآوهرو 
در  آسمان آباد  آب   به   دسترسی  جنوب  سوی  از 
این  قسمت  است. چشم انداز کاملی به داخل دره  
دارد. جاده  آسفالته  آسمان آباد به  سرابله  نیز ازحدود 
200 متری جنوب  این  محوطه  می گذرد. اطراف 
بلوط  درختی  پوشش   دارای  محوطه   این   سطح   و 

آهن IIلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، ماسه با کاه، خمره ذخیرهگورستان میوله3

آهن IIلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه، خمره ذخیرهگورستان میوله4

5
بدنه، نخودی، دست ساز،حرارت زیاد، خشن، کاه ریز،خمره ذخیره، با گورستان میوله

نقش افزوده طنابی روی بدنه، به علت حرارت زیاد رنگ سفال خاکستری و 
دفرمه شده است.

II آهن

گورستان میوله6
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، خشن،کاه، خمره ذخیره، با 

نقش افزوده طنابی در دو ردیف روی بدنه
II آهن

گورستان میوله7
بدنه، نخودی، دست ساز،حرارت ناکافی، خشن، ماسه نرم با کاه، خمره 

ذخیره، با نقش افزوده طنابی در دو ردیف روی بدنه
II آهن

گورستان میوله8
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت کافی، خشن، کاه ریز،خمره ذخیره، 

تزئین با نقش افزوده طنابی 
II آهن

گورستان میوله9
بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه ریز با شن، خمره 

ذخیره، با نقش افزوده نواری 
II آهن

گورستان میوله10
بدنه،نخودی، دست ساز، حرارت زیاد، خشن، کاه ریز، خمره ذخیره، با 

نقش افزوده طنابی، به علت حرارت زیاد رنگ سفال سبز مایل به خاکستری 
و دفرمه شده است.

II آهن

گورستان میوله11
بدنه،نخودی، دست ساز، حرارت کافی، خشن، ماسه، خمره ذخیره، با 

نقش افزوده زنجیری 
II آهن

گورستان میوله12
بدنه با قسمتی از دسته، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه 

ریز، خمره ذخیره، با روش فتیله ای ساخته شده است.
II آهن

گورستان میوله13
بدنه، آجری، دست ساز،حرارت کافی،خشن،ماسه با دانه های سفید و کاه 

ریز،خمره ذخیره، با نقش افزوده طنابی 
II آهن

آهن IIبدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، متوسط، کاه ریز با ماسه گورستان میوله14

گورستان میوله15
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت کافی، خشن، کاه ریز با شن و دانه 

سفید، خمره ذخیره، با نقش افزوده طنابی 
II آهن

گورستان میوله16
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه ریز با ماسه،خمره 
ذخیره، با نقش افزوده نواری، در خمیره آن دانه های آهکی سفید وجود 

دارد.
II آهن
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دراوهر  دره  عرض  که  مال رو   راه  و  ایل راه   است. 
)تصویر  می گذرد  آن  شرق  از  می کند  قطع  را 
باز  محوطۀ  آن،  شرق  متری   100 در   .)39-37
عصر پارینه سنگی بررسی شد که بر این دره که به 
دراوهر متصل می شود اشراف دارد به نظر می رسد 
این محوطه منتظر  از سطح  پارینه سنگی  در دوره 
بازگشت و عبور حیوانات جهت شکار آنها بوده اند 

)نوراللهی، 1392: 127(.
گورستان دارای دو بخش است: نخست گورها 
در لبه پرتگاه مشرف بر دره دراوهر ایجاد شده اند 
که در محوطه ای به ابعاد 30 در 30 متر است که 
این  در  دارد.  امتداد  دیواره  لبه  تا  می رسد  نظر  به 
گورستان  این  اصلی  بخش  درواقع  که  قسمت 
مسطح  را  زمین  ابتدا  گورها  این  سازندگان  است 
کرده و اطراف آن را سنگچین کرده اند. سپس در 
روی این تراس اقدام به ایجاد گورها و دفن مردگان 
نتیجه  در  که  گور  چند  براساس  کرده اند.  خود 
زیر  تدفین  درهم ریخته،  قاچاقچیان  حفاری های 
الیه ای از خاک به عمق 50-60  سانتی متر قرار 
دارند و از سنگ های الشه ای جهت ساخت گورها 
شکاف  در  را  گورها  از  برخی  و  کرده اند  استفاده 
گور  ابتدا  به نظر می رسد  داده اند.  انجام  صخره ها 
برای  تدفین  اتمام مراحل  از  و پس  ایجاد کرده  را 
سنگچین  دایره  یک  سطح  در  گور  نشانه گذاری 
سنگچین  نشانه  این  هنوز  که  بودند  کرده  ایجاد 
گورستان  گورهای  از  برخی  در  سطح  بر  دایره ای 
قابل مشاهده  است )تصویر 38- با کمی دقت 

.)43
بخش دوم بعد از پایین آمدن از راه سختی که 
آثار  پرتگاه  پای  در  دارد  قرار  بخش  این  در غرب 
آنها تخریب  از  چندین گور وجود دارد که برخی 
و غارت شده اند. این گورها را ازآنجاکه یک طرف 
دروآهر  دره  لبه جنوبی  دیوارۀ  انتهای  به خط  آنها 
این  زمین  سازندگانش  می رسد  جنگلی  شیب  به 
با سنگچین کردن بخشی  و سپس  کنده  را  بخش 

از آن که به شیب منتهی می شده گور را برای انجام 
تدفین آماده کرده اند. در کناره این گورها سفال و 
دارد  وجود  پراکنده  به صورت  استخوان  تکه های 
زمین  به  دیواره  اتصال  خط  در  قسمت  این  در  و 
 
ً
چندین گور به همین صورت ایجاد شده که تقریبا

همۀ آنها تخریب شده اند )تصویر 44(.
این  اخیر  سالیان  در  ازآنجاکه  سفالها: 
گورستان مورد دستبرد واقع شده است، آثار سفالی 
اندکی در سطح این گورستان قابل مشاهده است و 
همچنین در کنار گورهای تخریب شده سفال های 
اندکی وجود دارد که به نظر می رسد همراه مردگان 
نیز  و شکل ظروف  فرم  و  دفن شده  اندکی  سفال 
در  به طورکلی  نمی دهد.  نشان  را  زیادی  تنوع 
شده  تخریب  گورهای  اطراف  و  سطحی  بررسی 
10 قطعه سفال شکسته جمع آوری شد که شامل 
با  یکی  که  است  به ظرف شکم دار  متعلق  لبه  دو 
لبه برگشته بیرون با تمپر کاه بود که حرارت برای 
و  لبه تخت  و دیگری  نبوده است  کافی  آن  پخت 
با بدنه ضخیم و تمپر کاه درشت بود که حرارت 
از  لبه  دو  این  است.  نبوده  کافی  آن  پخت  برای 
نوع ظروفی هستند که کارکرد روزمره داشته اند. 6 
قطعه بدنه سفالی است که یکی از آنها دارای نقش 
بدنه ها  این  از  عدد   4 است.  نامنظم  کنده  نواری 
یک  و  دارند  شکننده  و  متخلخل  و  سست  بافتی 
نمونه از آنها  پوک و سبک است و دارای تمپر کاه 
درشت هستند. دو تای دیگر بافتی سخت و فشرده 
و متراکم با تمپر کاه ریز دارند و یکی از آنها دارای 
مغزی سخت و خاکستری است و بیرون بدنه آن با 
شی ای  تراشیده شده و چرخ ساز است. این قطعه 
در پای دیواره و در شیب به دست آمد. بخشی از 
با بافت متخلخل  یک عدد دسته متعلق به ظرف 
که بیرون آن صیقل شده است )تصویر 46-45(.
ابزارواشیاءسنگی: در سطح این گورستان 
آثاری از ریز تراشه ها و  ابزار سنگی قابل مشاهده 
است که شامل یک عدد مته سنگی متعلق به دوره 
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پارینه سنگی جدید )بنگرید به نوراللهی، 1392: 
127( است. در کنار یکی از گورها دو عدد سنگ 
 کروی که برای آسیاب به کار می رفته به قطر 

ً
تقریبا

7 و 8 سانتی متر مشاهده شد )تصویر 43(.
استخوان  تکه های  گورها  کنار  در  استخوان: 
شرایط  به  شاید  مسئله  این  که  دارد  وجود  اندکی 
آب وهوایی و خاک منطقه مرتبط است که خاکش 
آهک دارد و زمستان ها و بهارهای سرد و پر باران 
آنها که  از  کنار یکی  در  دارد.  تابستان های گرم  و 
آسیاب  دندان  دو  و  فک  از  بخشی  شده  تخریب 

به احتمال گوسفند یا بز  دیده می شود.
کنار  در  سفال  قطعه  یک  سفالی:  اشیاء
از گورهای تخریب شده پای دیواره جنوبی  یکی 
به دست آمد که چهارگوش است و تمام  در آوهر 
اضالع آن سابیده شده چنانکه گوشه های آن گرد 
شده است. این شیء سفالی بافتی فشرده و متراکم 

با تمپر ماسه و کاه خرد شده دارد )تصویر 46(.

گورستانسانکرمژنه
این گورستان حدود 120 متر )شرقی غربی( و 95 
آن  سطح  ارتفاع  که  است  جنوبی(  )شمالی  متر 
از کف بستر خشکیده رودخانه بین 3/5 تا 5 متر 

است )تصویر 47(.
جنوب  متری   700 حدود  در  محوطه  این 
رودخانه  جنوبی  کرانه  و  گدمه  روستای  شرق 
آسمان آباد در تراس آبرفتی که در قسمت جنوب به 
دیواره ای صخره ای و در شمال و شرق به رودخانه 
منتهی می شود قرار گرفته است. در بخش شمالی 
کرمژنه وجود  نام سان  به  آهکی  بزرگ  آن صخره 
شکاف  میان  از  طبیعی  عوامل  اثر  بر  که  دارد 
این  میان  در   .)50-48 )تصویر  است  برداشته 
پایین  بخش  در  و  شده  تخریب  گور  دو  شکاف 
که  دارد  وجود  گور  سه  یا  دو  سنگچین  آثار  آن 
محوطه  سطح  در  گذشته  در  هستند.  سالم  هنوز 
گورستان آثار تخته سنگ های زیادی وجود داشت 
تراس  در  و  جمع آوری  زمین  صاحب  توسط  که 

تصویر37.تصویرهواییگورستانخرسهری
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دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(نامشماره

 خرسه ری1
لبه، نخودی، دست ساز،حرارت ناکافی، متوسط، ماسه با کاه، تزئین 

روی لبه فشاری با انگشت
I آهن

آهن Iلبه، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه خرسه ری2

 خرسه ری3
بدنه، نخودی، دست ساز، حرارت کافی، ظریف، کاه و ماسه نرم، تزئین 

نواری فشاری روی بدنه
I آهن

آهن Iدسته، نخودی، دست ساز، حرارت ناکافی، خشن، کاه و شن خرسه ری4

مته سنگی از سنگ چخماق خرسه ری5
متعلق به محوطه 
باز پارینه سنگی 

دول دریژ

جدول6.دادههایسطحیگورستانخرسهری

تصویر45.سفالهاوابزارسنگیبهدستآمدهازکنارگورهایتخریبشدهخرسهری

تصویر46.طرحدادههایسطحیگورستانخرسهری
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رودخانه ریخته شده یا برای ساختمان سازی انتقال 
و مورد استفاده قرار گرفته است. پالن این گورها 
بیضی شکل است که حدود 1/5 متر در 80-70 
صخره  شکاف  در  که  گوری  است.  سانتی متر 
از  دیواره های  که  بود  بیضی شکل  بود  شده  ایجاد 
سنگ الشه ای خشکه چین داشت که به طور کامل 
دربارۀ   .)53-51 )تصویر  است  شده  تخریب 
گورهای موجود بر تراس به علت اینکه با رسوبات 
پوشیده شده اند نمی توان نظر داد اما در گوری که 
روی تپه ماهور شرق این گورستان -که قاچاقچیان 
انتقال  و  پاکسازی  از  پیش  تا  کرده اند-  تخریب 
سنگ های آن توسط صاحب زمین، پالن آن بیضی 
سنگ های  و  الشه سنگی  دیواره  با  مستطیل شکل 
حدود170-150  که  بود  رج  سه  یا  دو  در  صاف 
عرض  سانتی متر   70 تا   60 و  طول  سانتی متر 
بود  شده  ایجاد  شرقی  غربی  جهت  در  و  داشت 

)تصویر 50-49(. 
این قسمت که سمت  رودخانه آسمان آباد در 
به سوی  با خمشی  می یابد،  جنوب شرق جریان 

جنوب بخش های شمالی و جنوبی آن را پوشش 
داده است و آن را از تپه ماهورهای شرقی آن جدا 
تپه ماهورهای طبیعی و دامنه  این  می سازد. روی 
از  برخی  و  است  گرفته  صورت  تدفین  نیز  آنها 
غارت  و  تخریب  سوداگران  توسط  آنها  گورهای 

شده اند )تصویر 54(. 
 20 تعداد  سطحی  بررسی  در  سفالها: 
 5 شامل  که  شد  جمع آوری  شکسته  سفال  قطعه 
لبه  با  به ظروف خمره و ذخیره، دیگ  لبه، متعلق 
به  برگشته  شکم دار  ظرف  لبه  خارج،  به  شکسته 
بیرون است که همه این لبه ها تمپر کاه و ماسه دارد 
و مغز سفال به علت پخت ناکافی سیاه شده است. 
12 عدد بدنه به دست آمده که طیفی از بدنه سفال 
با ضخامت زیاد تا ظریف و کم را نشان می دهند. 
در  که  دارند  ماسه  و  ریز  کاه  تمپر  سفال ها  این 
میان آنها سفال هایی با بافت سست و شکننده نیز 
دیده می شود. در یکی از نمونه ها خمیره سفال به 
رنگ زرد مایل به سبز است. به جز یک عدد بدنه 
چرخ ساز  سفال ها  این  باقی  است  دست ساز  که 

تصویر47.تصویرهواییگورستانسانکرمژنه
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افقی  نوار  شامل  بدنه ها  این  تزئینات  هستند. 
نقش  و  شانه ای  کنده  نقش  و  بدنه  روی  برجسته 
کف  عدد   3 است.  ردیف  دو  در  طنابی  افزوده 
ظرف که دو عدد از آنها از نوع کفه های دکمه ای 

که نخ بر شده اند و دیگری از نوع کفه های پایه دار 
است.

سطحی  بررسی  در  سنگی:  اشیاء و ابزار
سنگی  شئ  این  آمد.  به دست  سنگی  شیء  یک 

دورهتوضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...(نامشماره

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، ماسه باکاه،سان کرمژنه1

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، ماسه، ظرف آشپزخانه ایسان کرمژنه2

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، ظریف، ماسه، آشپزخانه ایسان کرمژنه3

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط، ماسه سان کرمژنه4

آهن Iلبه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، ماسه، خمره ذخیرهسان کرمژنه5

سان کرمژنه6
بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، خشن، ماسه نرم، تزئین نقش افزوده 

طنابی
I آهن

سان کرمژنه7
بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت کافی، متوسط، ماسه نرم، لعاب گلی، تزئین 

نقش کنده شانه ای روی بدنه
I آهن

سان کرمژنه8
بدنه، نخودی، چرخ ساز، حرارت ناکافی، متوسط؛ ماسه با دانه درشت، تزئین 

با نقش برجسته نواری
I آهن

آهن Iکف تخت )دکمه ای(، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، ماسه و کاه ریزسان کرمژنه9

آهن Iکف پایه دار، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، ماسه و کاه ریزسان کرمژنه10

آهن Iکفه تخت )دکمه ای(، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف، ماسه و کاه ریزسان کرمژنه11

سنگ تعویذ، میانه آن برای بستن با نخ کمی تراشیده شده است.سان کرمژنه12

جدول7.سفالهاواشیاءبهدستآمدهازبررسیگورستانکرمژنه

تصویر56.طرحسفالهاواشیاءبهدستآمدهازبررسیگورستانکرمژنه
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به صورت میله است که بخش های میانه آن کمی 
تعویذ  به عنوان  به احتمال  است.  شده  تراشیده 
سنگ های  از  کوچ نشینان  زیرا  می شده  استفاده 
این چنینی برای تعویذ استفاده می کنند و به دسته 
گورستان  این  سطح  در  می بندند.  مشک هایشان 
دو عدد ابزار از سنگ چخماق و عقیق جگری نیز 

به دست آمد )تصویر 56-55(.

تکگورهاییافتشدهدرآسمانآباد
از  برخی  )روی  آسمان آباد  مختلف  جاهای  در 
نزدیک چشمه های  رودخانه،  به  بلندهای مشرف 
آب، کنار مسیرهای کوچ و در داخل اشکفت ها( 
نوع  از  که  می شود  دیده  گورهایی  تک  از  آثاری 
این  بررسی  در  است.  چارچینه ای  و  کالن سنگی 
نوع گورها هیچ سفالی به دست نیامد )تصویرهای 

.)59-57
مربعی  پالن  که  گورها  گونه  این  ساخت  در 
تا هشت  یا مستطیل شکل دارند، از حدود شش 
آنها  سقف  پوشش  برای  و  دیواره  در  تخته سنگ 
کرده اند.  استفاده  بزرگ  تخته سنگ  سه  یا  دو  از 
برخی از این تک گورها که مشرف بر ایل راه ها و 
چشمه های طبیعی ایجاد شده، دیواره الشه سنگی 
و  شرقی  غربی-جنوب  شمال  جهات  در  و  دارند 
شده اند.  ایجاد  شرقی-غربی  جهت  در  همچنین 
پهنی  تخته سنگ های  از  گورها  این  پوشش  برای 
نوع  هیچ  از  آنها  معماری  در  که  کرده اند  استفاده 

مالتی استفاده نشده است.

ساختارگورها
مشابه  منطقه  این  گورستان های  گورهای  ساختار 
همجوار  مناطق  سایر  گورستان های  ساختار 
دیواره  شامل  که  شده اند  کاوش  تاکنون  که  است 
که  گورهاست  ورودی  و  گور  پوشش  سنگچین، 
به علت تخریب در حال حاضر غیر قابل شناسایی 
است. در گورستان خرسه ری با توجه به شیب و 

پرتگاه  به  مشرف  که  گورستان  محوطه  ناهمواری 
لبه جنوبی دره درآوهر است ابتدا سطح را صاف 
و  یافته  کم ارتفاعی  سکوی  حالت  که  کرده اند 
سپس گورها را تا لبه پرتگاه به صورت چارچینه ای 
پهن  تخته سنگ های  پوشش  با  الشه سنگ  با 
ساخته اند و  در میان شکاف های صخره ای مشرف 
تدفین های صورت گرفته است.  نیز  پرتگاه  لبه  به 
گور  نشانه  آثار  هنوز  گورها  از  برخی  باالی  در 
دیده  شده  ایجاد  دایره ای  سنگچین  به صورت  که 
چندین  نیز  کرمژنه  سان  گورستان  در  می شود. 
با  که  بود  گرفته  انجام  صخره  شکاف  در  تدفین 
آنها  اینکه دیوارۀ طولی شمالی و جنوبی  به  توجه 
با صخره گرفته شده بود، فقط دیواره شرقی و غربی 
و  بودند  ساخته  خشکه چین  الشه سنگ  با  را  آن 
تخته سنگ  از  نیز  پوشش  برای  گورها  سایر  مانند 
جنوبی  دیواره  کناره  در  بودند.  کرده  استفاده  پهن 
بخشی  دیواره  خرسه ری(  )گورستان  داوهر  دره 
به صورت  دیگر  اضالع  و  داده  تشکیل  را  گور  از 
از  برخی  همچنین  بود.  شده  ایجاد  خشکه چین 
با  بود  شده  تخریب  که  پشته  گورستان  گورهای 
زمین  ابتدا  بستر،  و سفتی جنس  به سختی  توجه 
را کنده بودند و سپس در بخش باالیی، دیواره های 
جانبین گور دو یا سه رگه سنگ خشکه چین به عنوان 
دیواره گور ایجاد کرده بود تا بتوانند تخته سنگ های 
پوشش را روی آن قرار دهند. در  بررسی سطحی 
این گورستان ها )قالنقور، قبرستان، پشته( قطعات  
افزوده  نقش  با  بزرگ  خمره های  متعدد  و  پراکنده 
طنابی به دست آمد که به احتمال  متعلق به بقایای 
در  موضوع  این  است.  خمره ای  گور  تدفین های 
 Haerink &(  )21 )گور  گوهر  جوب  گورستان 
Ovelaete, 1999: Pl. 14, 50( گزارش شده است. 
غربی-جنوب  شمال  جهت  در  گورها  این  اکثر 
در  این موضوع می تواند  که  ایجاد شده اند  شرقی 
ارتباط با جلوگیری از ورود باران و سیالب به داخل 
در  منطقه  باران آور  بادهای  زیرا  باشد.  گورها  این 
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جهت شرقی-غربی )باد چپ( و شمالی-جنوبی 
ورودی  به احتمال  بنابراین  می وزند.  شمال(  )باد 
)بنگرید  است  بوده  جنوبی  دیواره  در  گورها  این 
این  بیشتر  متأسفانه   .)681  :1394 نوراللهی،  به 
این  کنار  در  و  شده اند  واقع  دستبرد  مورد  گورها 
قبور بقایای سفال های نخودی که دارای تمپر کاه، 
ماسه، ظروف آشپزخانه ای پراکنده جمع آوری شد 
و به گفته افراد محلی در بعض از این گورها اشیاء 
نتایج  به طورکلی  است.  آمده  به دست  نیز  مفرغی 
باستان شناسی  بررسی های  و  کاوش  گزارش های 
در زاگرس مرکزی، نشان دهنده این است که تمامی 
گورستان ها و گورهایی که کاوش شده اند، از نظر 
شوند:  می  تقسیم  گروه  پنج  به  معماری  ساختار 
گورهای   .2 شکل؛  جعبه ای  سنگی  گورهای   .1
حفره ای؛  گورهای   .3 شکل؛  بیضی  سنگی 
 :1365 )معتمدی،  شکل  دایره ای  گورهای   .4
39(؛ 5. گور خمره ای )همان، 1365: 41(؛ 6. 
)نوراللهی،  شکل  اسبی  نعل  یا  نیم دایره ای  گور 

1394(؛ 7. گور مربع شکل؛ 8. قبور خانوادگی 
)کالن سنگی( )نوراللهی، 1394( و 9. گورهای 

چاله ای )نوراللهی، 1394(.

وضعیتگورستانها
به  توجه  با  را  آسمان آباد  منطقه  گورستان های 
آنها به دو گروه می توان تقسیم  موقعیت قرارگیری 
کرد: گروه اول گورستان های هستند که در حاشیه 
رودخانه آسمان آباد قرار دارند یا با آن فاصله کمی 
در  هستند  گورستان هایی  دیگر  گروهی  دارند. 
ایل راه ها هستند که در  کنار چشمه های طبیعی و 

ارتفاعات جنگلی واقع اند.
آسمان آباد  میان کوهی  دشت  گورستان های 
تراس های  و  ارتفاعات  و  پشته ها  در  به طورکلی 
ایجاد  آسمان آباد  رودخانه  و  ایل راه ها  به  مشرف 
انداز کاملی بر رودخانه و  شده اند و دارای چشم 
مسیر ایل راه هستند. این موضوع به احتمال بیانگر 
شیوه زندگی مبتنی بر کوچ و اهمیت آب و منابع 

تصویر57.تکگورتخریبشدهنزدیکگلمسونز
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در  آن  نقش  یا  و  تدفین ها  این  جوامع  نزد  آبی 
آیین های تدفین دارد. از طرفی دیگر در کنار برخی 
از پناهگاه های صخره ای و چشمه های کوهستانی 
تدفین هایی  نیز  هستند  صعب العبور  بسیار  که 
قبور صورت گرفته است که شاید  به صورت تک 
در  این  بر  عالوه  باشد.  اهمیت  همین  از  بازتابی 
مورد این تدفین های مجزا می توان نظرات مختلف 
و گاه متضادی ارایه داد. برای مثال آیا این افراد به 
علل خاصی ازجمله بیماری های واگیر یا براساس 
جرمی  یا  تخلف  جمعی  سنت های  و  قوانین 
کرده اند که آنان را جدا به صورت تکی دفن کرده اند 
یا نوعی تدفین آیینی بوده یا شاید متعلق به افرادی 
از گروه های کوچ نشین یا نیمه کوچ نشین منطقه یا 
در محل های  که  بوده  آهن  در عصر  درحال گذر 
را  آنان  بازماندگان  که  درگذشته اند  نظر  مورد 

همان جا دفن کرده اند؟
از طرف دیگر با توجه به پژوهش های صورت 
گرفته در غرب زاگرس مرکزی که تاکنون محوطه 

که  دوره  این  به  مربوط  استقراری  محوطه های  یا 
بتوان این گورستان ها را به آن ارتباط داد شناسایی 
و کاوش نشده است، پژوهشگران این گورستان ها 
Van� )را متعلق به جوامع نیمه کوچ نشین می دانند 

 Vanden Berghe؛den Berghe, 1987: 203
این شیوه   .)Godard, 1931: 21؛ et al, 1982: 14
زندگی  غالب  شیوه  گذشته  در  معیشت  و  زیست 
با وجود  و در حال حاضر  بوده است  مناطق  این 
با  و  دارد  ادامه  هنوز  زندگی  سبک  زیاد  تغییرات 
قید احتیاط می توان گفت این اقوام هرچند با فراز 
آن  از  پیشتر  و  آهن  عصر  از  فراوان  نشیب های  و 
)بنگرید  داشته اند  حضور  مناطق  این  در  تاکنون 
از   .)1397  ،1396  ،1394  ،1390 نوراللهی، 
زمگه های  نزدیک  در  گورستان  این  دیگر  طرف 
سال  صد  حدود  تا  که  شده اند  واقع  کوچ نشینان 
آن  از  منطقه  کوچ نشینان  و  عشایر  همچنان  پیش 
زمگه ها،  این  از  برخی  در  و  می کردند  استفاده 
گورستان های  سطح  در  آنچه  مشابه  سفال های 

تصویر58.تکگورتخریبشدهکنارایلراهیکهازعرضدرهدراوهرمیگذرد
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آمده  به دست  نیز  شد  جمع آوری  شده  تخریب 
است. حال این پرسش مطرح می شود آیا بین این 
گورستان ها و زمگه ها ارتباطی وجود داشته است؟ 
زمگه  دقیق  بررسی  و  کاوش  مستلزم  پرسش  این 

است )تصویر 60(.

تحلیلومقایسهدادههایسطحی
تپه قورسان )کفه شماره 9( و قالنقور  در بررسی 
)کفه شماره 30( کفه هایی از ساغر و گلدان های 
کاسی به دست آمد. نکته ای که دربارۀ این ظروف 
می توان گفت این است که این ظروف با حضور 
مستقیم کاسی ها در اواخر هزارۀ دوم در این مناطق 
 .)Woolley, 1965: 98�99 مرتبط است )بنگرید به
این ظروف در کاوش های گوران )فاز 5( به دست 
آمده است. ترانه آنها را به دو دوره متفاوت نسبت 
داده، دوره کوری کالزوی( II1324 -1345 پ م( 
پ م(   1124-1103(  I نصر  نبوکد  دوره  دیگر  و 

.)Carter, 1971: 301�302, T.31( همزمان است )1  این دوره تاریخی با دوره ایالم میانی )1300-1000 پ م

 Carter, 1971: به  ر.ک  )Thrane, 1999: 38؛ 
T.33(. اما برخی دیگر از باستان شناسان با توجه به 
شواهد به دست آمده از کاسی ها در حمرین عراق 
برای این دسته از سفال ها، آنها را به اواسط قرن 12 
 Overlaet, 2003: 25, fig.( داده اند  نسبت  پ م 
زاگرس  یافته های  به  توجه  با  هنریکسون  اما   .)15
مرکزی، برای این ساغرهای کاسی تاریخ 1300-
 .)Ibid, 2003( می دهد1  پیشنهاد  پ م   1000
جدید  کاسی  دوره  نفوذ  نشان دهنده  سفال ها  این 
این  آنها در  در زاگرس و چه بسا حضور مستقیم 
بررسی  در  این گونه  از   .)Ibid, 26( باشد  مناطق 
سطحی سایر گورستان های مورد مطالعه به دست 
نیامد. این گلدان های کاسی مشابه و قابل مقایسه 
 2 شماره  گور  و  دوریه   10 شماره  گور  ظروف  با 
 )Overlaet, 2003: pl. 140, 152( پاکل   9 و 
شورابه  گورستان   1 شماره  گور  همچنین  است. 
آهن  عصر  تدفین  و   )Overlaet, 2003: pl.212(

تصویر59.تکگورتخریبشدهباپالندایرهایشکلدریککیلومتریشرقمیوله
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I گودین )Young, 1969: 97, fig.25( و کفه های 
R  و الیه U�T و الیه   T�S الیه GII به دست آمده 
و سفال های سطحی   C و الیه   B و الیه   P و الیه 
 Thrane, 2001: pl.3�4, 21 ,22, 26, 30,( گوران
Thrane, 1999: fig.3( و مشابه کفه های   57, 63
به دست آمده از تپه پتک آبدانان است که به دوره 
 Wright( شده اند  تاریخگذاری  میانی  ایالم 
همچنین   ،)& Neely, 2010: fig. 3/ 3, 4/ 26
در  خیبر  تل  آمده  دست  به  کاسی  گلدان های  با 
 Armestrang & Gasche,(بین النهرین شمال 

Calderbank ,2020;2014( مشابه است.
 16-14 شماره  سفال های  دکمه ای  کفه های 
 11 و   9 شماره  دکمه ای  کف های  و  قورسان  تپه 
شماره  سفالی  کفه های  و  سان کرمژنه  گورستان 
  II�I 26-29 قالنقور از گونه ساغرهای عصر آهن

 Young, 1965: fig. 8 ;Overlate ,2003:( است
fig. 55, 98, 102( و قابل مقایسه با ظروف به دست 
 )A14 ،A11  -A2 آمده از کتل گل گل )گورهای
 ibid, pl. 54, 60, 64. 66, 70, 76�77, 88, 94,(
شماره  گور  از  آمده  به دست  ظروف  و   )100, 112
 19-18  ،16-15  ،13  ،11  ،10  ،6-5  ،4-3
Ibid: pl. 127�128,130,132�( دورویه  گورستان 
 ،58 ،29 بردبال )گور4، 27-  138( و گورستان 
 Ibid, pl. 160, 186, 187,(  )70،  68-67  ،64
210 ,206 ,204 ,200 ,193( کفه های به دست آمده 
از GII گور شمارۀ 19 و سفال های سطحی گوران 
)Thrane, 2001: pl. 4, 12�13(، فاز 3 تپه گوران 
 1 دوره  نوشیجان  )Overlaet, 2003: fig. 15(؛ 
 Brown, 1979: 418, fig. 31; Stronach, 1978:(
 2 ورازان  گورستان  سطحی  بررسی  در   ،)fig. 9

تصویر60.گورستانهایعصرآهندشتمیانکوهیآسمانآباد)1.تپهقال،2.درگهI،3.میوله،4.گدمه،5.قالنقور،6.
سانکرمژنه،7.خرسهری،8.قورسان،9.قتگه،10.سیلخسرو(



47پژوهشنامۀ ایران باستان

)نوراللهی، 1394: 531 ش. 55-9(، بان کبود 3 
)نوراللهی، 1394 :562، ش. 74-9(، گورستان 
 )9-94 ش.   ،587:  1394 )نوراللهی،   3 دیمره 
و  دکمه ای  کف  با  سفال های  به طورکلی  است. 
 I آهن  عصر  شاخص  گونۀ  دو  کاسی  ساغرهای 
 :1381 )لوین،  می روند  شمار  به  ایران  غرب  در 
469(. اما سفال های با کف دکمه ای در دوره بعد 

نیز تداوم یافته است.
کرمژنه  گورستان  )حلقه ای(  پایه دار  کفه های 
آهن  عصر  دیگر  گورستان های  از   )10 )شماره 
گزارش شده اند و  این کفه های پایه دار دوره عصر 
Over�( طبقه بندی و تاریخ گذاری شده اند I  آهن
جنوب  در  تخت  کفه های   .)Laet, 2003: 120
روستای گدمه )شماره 15-17( و تپه قال )شماره 
10( به دست آمد که این نوع کفه های سفالی عصر 
 Ibid,( طبقه بندی و تاریخ گذاری شده اند II�I آهن
fig. 71 ,90 :2003(. این فرم کفه ها در عصر آهن 
III نیز تداوم می یابد به طوری که در گورستان های 
و  نیز گزارش شده است  بامی  کاوش شدۀ هیئت 
کاوش  از  آمده  به دست  کفه های  با  مقایسه  قابل 
باباجان  مرکزی  تپه   3 دوره   )3  -1( باباجان 
)Goff, 1978: 45, fig. 3؛ Brown, 1979(، مشابه 
گورستان های  در  پایه دار(  و  )تخت  کفه ها  این 
به دست  نیز  نگارنده  را  ایوان  شهرستان  عصر آهن 

آورده است )نوراللهی، 1394(.
تپه  و   )8  ،5  -1 )شماره  قورسان  تپه  لبه های 
قلعه )شماره 1-4( و گورستان قالنقور )1 -13( 
جنوبی  بخش  از  شده  جمع آوری  لبه های  و 
با  مقایسه  قابل   )9-5  ،3-2( گدمه  روستای 
است  کنگاور  گودین  تپه   II گودین  سفال های 
 Gopnik, 2000: pl.1�2; Brown, 1979:(
 438, fig. 41; Young, 1965: fig. 3; Young &
Levine, 1974: 125�127; Young, 1969: 119�
نیز  گدمه  قورسان  لبه های   .)120 ,fig. 43-44
قابل مقایسه با لبه سفال های به دست آمده از گور 

است  گوران  تپه   GII در  کاوش شده   19 شمارۀ 
 Thrane, 2001: pl. 12; Gopnik, 2000: pl.(
مقایسه  قابل  و   )1-2; Tharane, 1999: fig. 4-5
با لبه کوزه های ساده عصر آهن I به دست آمده از 
 Overlaet, 2003:( )گورستان های پشتکوه )ایالم
fig. 80( و سفال های الیه 1-3 تپه مرکزی باباجان 
 Goff, 1978: fig. 3,7; Brown, 1979: 319, fig.(
گورستان  لبه های  با  مقایسه  قابل  و  مشابه  و   )18
ش   ،434:  1394 )نوراللهی،  ایوان  بلیین  پژدم 

7-9( است.
لبه های به دست آمده از گورستان سان کرمژنه 
Gop�( است II  قابل مقایسه با سفال های گودین

nik, 2000: pl.4(. لبه های گورستان میوله )شماره 
1-4( قابل مقایسه و مشابه با لبه سفال های به دست 
 Thrane, 2001:( تپه گوران U�T الیه  GII آمده از
و   )Gopnik, 2000: pl. 9(  II گودین  و   )pl. 21
 II سفال های نوشیجان است که همزمان با گودین
 Stronach & Roaf, 1978:( تاریخ گذاری شده اند

 .)10-11, fig. 8-9
 ،6-4 )شماره  قالنقور  گورستان  لبه های 
افقی  نواری  تزئین  دارای  آنها  از  برخی  که   )12
هستند  لبه  زیر  و  گردن  روی  زنجیری  و  برجسته 
قابل مقایسه با لبه سفال های GII الیه S تپه گوران 
)Thrane, 2001: pl. 23�25(، سفال های سرخ دم 
لبه های   و   )Schmidt et al, 1989: pl. 137b�e(
 Thrane, 2001: pl17,( گوران  تپه   U GIIالیه 
قالنقور  از  آمده  به دست  لبه های  دیگر  و   )19�20
قابل مقایسه با لبه های به دست آمده از GII  الیه 
 Thrane, 2001:( است  گوران  تپه   U الیه  و   R
قالنقور  گورستان  لبه های  شماره 11-7   .)21�27
در  برجسته  نواری  و  زنجیری  کنده  تزئین  دارای 
زیر لبه اند، مشابه و قابل مقایسه با سفال های تنل 
رامون دهلران هستند که به ایالم میانی )1500-

 Wright &( شده اند  تاریخ گذاری  پ م(   1100
.)Neelly, 2010: 50-51, fig. 4/18
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به  متعلق  وارگه  قال  تپه   1 شماره  تخت  لبه 
قابل مقایسه  باز است و مشابه و  یک کاسه ساده 
 Overlaet,(  B دارون  آمده  به دست  کاسه های  با 
fig. 199, pl. 1, 6, 7 :2003( و کاسه های به دست 
 )Ibid, fig. 203( آمده از گورهای تولکه نام آوه زا
و گورستان کل ولی )Ibid, pl. 37( و مشابه کاسه 
با لبه تخت و کمی برگشته به دست آمده از  ساده 
گورهای 2، 8، 10- 11، 16، 22، 27، 30، 33، 
 ،67-66  ،69  ،63  ،61  ،57  ،47  ،46  ،45
Haerinck & Overla�( 75، 79 چم ژی مومه
et, 1998( و کاسه به دست آمده از گور شماره 85 
Vanden Ber�( 12 کل ولی  ورکبود و گور شماره
 ghe, 1968: fig. 19, 29; Haerinck & Overlaet,
2004( است و مشابه این ظرف در گورستان های 

نیز گزارش شده است. سفال شماره  دیگر منطقه 
گورهای  از  آمده  به دست  لبه ظروف  با  قال  تپه   2
جوب گوهر )گور 4، 6، 11، 21، 28- 31، 39( 
 .)Ibid, 1999( است )و گلخنان مرده )گور7، 24
سفال شماره 3 قابل مقایسه با لبه ظروف به دست 
آمده از گورهای جوب گوهر )گور 1، 7، 9، 21، 
گورهای  و   )44  -43  ،39  ،31  ،28-27  ،25
قابل   4 )Ibid, 1999(. شماره  است  مرده  گخنان 
مقایسه با لبه ظروف به دست آمده از جوب گوهر 
)گور33، 37، 45، 58، 61، 63( و گلخنان مرده 
)گور 10-9، 16، 18، 32، 40، 49، 62، 73( 
شماره  سفال های  همچنین   .)Ibid, 1999( است 
2-4 تپه قال قابل مقایسه با سفال های دارون B  و 

دورهموقعیتگورستانردیف

تپه قال )قلعه(1
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33°48’59.86”N
46°30’10.48”E
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محوطه گدمه4
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گورستان خرسه ری دراوهر6
33°48’11.39”N
46°30’52.94”E

I عصر آهن

گورستان سان کرمژنه7
33°48’46.35”N
46°30’22.50”E

II�I عصر آهن
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 Overlaet, 2003: fig. 199, pl.( است  ولی  کل 
از  آمده  به دست  سفال های  کل  در   .)1, 6, 7, 37
از این محوطه مشابه مجموعه سفال های به دست 
در   که  است   I درگه  گورستان  محوطه  از  آمده 
با  که  راهی1 است  ایل  کنار  و  غرب روستای درگه 
ایوان  دشت  به  بانکول  جنگلی  ارتفاعات  از  گذر 
می رود، تپه قال نیز در کنار همین ایل راه قرار دارد 

)نوراللهی، 1394 :628-626(.
بدنه با تزئینات طنابی و نواری کنده به صورت 
این  سطحی  بررسی  در  ردیف  چند  در  افقی 
گورستان ها به دست آمده است که دارای دیواره ای 
بوده  کم  آنها  برای پخت  و حرارت  است  ضخیم 
دیده  نمونه ها  از  برخی  در  زیاد  آثار پخت  است. 
است  شده  ظرف  شدن  دفرمه  سبب  که  می شود 
)سفال شماره 5 گورستان پیشته میوله( این موضوع 
در  سفال های  این  پخت  و  ساخت  نشان دهنده 
مقایسه  قابل  این سفال ها  است.  بوده  خود محل 
با سفال های سرخ دم )شیشه گر، 1384  و مشابه 
شده  جمع آوری  سفال های  ت.104(،   ،223:
 ،G1 گوران  و   1964 سال  در  گوران  تپه  سطح  از 
 ،)Thrane, 2001: pl. 6�7, 14(  Uالیه  GII
 Stronach, 1978: fig.( تپه  نوشیجان  خمره های 
تپه   2 الیه  و   3-1 الیه  )مرکزی(  باباجان  تپه   ،)5
 .)Goff, 1968: fig. 6; Goff, 1978: fig. 11( شرقی
خمره هایی با تزئینات مشابه در گورستان میرولی 
چغاسبز   ،)Schmidt et al, 1989: pl86.d(
 Ibid, 1989: pl.( سرخ دم ،)Ibid, 1989: pl. 105(
تاریخ گذاری  تا جدید  به دوره مفرغ قدیم   )115.d
روی  طنابی  تزئین  ردیف  دو  با  شده اند. خمره ای 
 Overlaet, 2003:(  B دارون  گورستان  در  بدنه 
در  تدفین  برای  که  خمره های  همچنین  و   )pl.7

1 توجه به ساختار کوه هایی که دشت آسمان آباد را در برگرفته اند و همچنین صعب العبور بودن  آنها، ایل راه های اصلی که از این دشت 
عبور می کنند در شرق و غرب این  دشت واقع اند. ایل راه غربی از کناره تپه قال می گذرد و در مسیر آن چندین گورستان از جمله درگه I نیز 
قرار گرفته که داده های سطحی آنها نشان دهنده همزمانی آنها و همچنین تعلق این محوطه ها به جوامع نیمه کوچ نشین یا کوچ نشین است 

)بنگرید به نوراللهی، 1391، طالیی و دیگران، 1393(.

جوب گوهر استفاده شده نیز با چند ردیف نقش 
Haerinck & Over� )طنابی افزوده تزئین شده اند 
laet, 1999(؛ در کاوش  خانی ماسی در کردستان 
که  آمده  دست  به  آنها  مشابه  خمره های  نیز  عراق 
Glatz et al,2019:466.( کاسی  دوره  به  متعلق 

fig.21( است. به هررو بررسی و تحلیل سفال های 
منطقه آسمان آباد دو جنبه را همزمان با هم نشان 
که  است  سفالی  شکل های  نمونه  یکی  می دهد. 
سایر  در  آهن  عصر  سفال های  و  نمونه ها  مشابه 
است  سفال هایی  دیگر  و  است  همجوار  مناطق 
از  کمتر  می رسد  به نظر  و  دارند  محلی  جنبه  که 
بیرون تأثیر پذیرفته اند و بیشتر نمایانگر یک خرده 
فرهنگ محلی در قالب فرهنگ عصر آهن زاگرس 

است )جدول 8(.

برآیند
میان کوهی  دشت  شده  بررسی  گورستان های 
سرشاخه های  و  رودخانه  کنار  در  آسمان آباد 
ایل راه های اصلی و مهم قرار  فرعی آن و در کنار 
گرفته اند که نواحی شمالی یعنی دشت های حمیل 
به  این منطقه و  به  ... را  و منصوری، اسالم آباد و 
دشت های جنوبی تر یعنی دشت های ایوان، ایالم 
دیگر  و  دهلران  میه خاص،  مهران،  صالح آباد  و 
نواحی گرمسیری متصل می کند . این موضوع در 
با  گورستان ها  این  میان  ارتباطی  هنوز  اینکه  کنار 
محوطه های استقراری به دست نیامده است شاید 
بیانگر تعلق این گورستان ها به جوامع کوچ نشین و 
نیمه کوچ نشین باشد. از طرف دیگر در نزدیک این 
کرمژنه،  سان  ری،  خرسه  )قالنقور،  گورستان ها 
تپه قورسان، میوله و محوطه روستای گدمه( ما با 
به  خشکه چین  الشه سنگی  معماری  ساختارهای 
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نام زمگه )یا زمستان گاه( مواجه هستیم. مکان یابی 
مسیرهای  همچنین  و  پراکنش  با  گورستان ها  این 
این  از  برخی  در  چنانچه  دارد.  تطابق  ایل راهی 
ها  گورستان  با  مشابه  سفال های  زمستان جای ها 
به دست آمد. ما هنوز نمی دانیم که آیا این زمگه ها  
توسط   III-I آهن  عصر  یعنی  زمانی  بازه  این  در 
کوچ نشینان مورد استفاده بوده است یا نه؟ هرچند 
در برخی از این زمگه ها سفال های متعلق به دوران 
پیش از تاریخی و تاریخی به دست آمده است. اما 
سفال ها  ازجمله  باستان شناسی  شواهد  و  داده ها 
جوامع  به  متعلق  گورستان  که  می دهند  نشان 
است  بوده  گله دار  نیمه کوچ نشین  یا  کوچ نشین 
که ایام سرد پاییز و زمستان را در نواحی گرمسیر 
جنوبی تر به همراه گله هایشان به سر می بردند و در 
سایر فصل ها به ارتفاعات و دشت های میانکوهی 

سردسیری  برمی گشتند.
کناره  از  سنگی  اشیاء  و  سفالی  داده های 
شامل  آمده  به دست  تخریب شده  گورهای 
سفال های  و  پایه دار  و  دکمه ای  کف  سفال های 
که  است  کاسی  ساغرهای  یا  گلدان  به  موسوم 
مشابه آنها در الیه های مربوط به دوره کاسی شهر 
اور، تل خیبر در بین النهرین و تپه گوران و برخی 
گزارش  ایالم  در  شده  حفاری  گورستان های  از 
شده است که نشان دهنده تعلق این گورستان ها به 
شکل  و  فرم  است.  آنها  حضور  یا  کاسی  جوامع 
متعلق  این گورستان ها  که  نشان می دهد  سفال ها 
به اواخر عصر مفرغ و عصر آهن III�I است. در 
بررسی سطحی و اطراف گورهای تخریب شده )به 
جز گورستان سیل خسرو و یک نمونه در گورستان 
سفال خاکستری  گونه  هیچ   ) )تصویر10 قورسان 

1 در میان کوچ نشینان این شیوه پخت سفال به طور پراکنده  تا حدود نیم سده پیش وجود داشته اما امروزه از بین رفته است )بنگرید به 
.)Nourallahi, 2016 ،1394 ،نوراللهی و دیگران، 1394؛ نوراللهی

2  اما بنا بر گفته ساکنان محلی روستای گدمه در اوایل دهه 50 که روستا گسترش یافت و خانه های جدیدی در جنوب روستا ساخته 
می شود در هنگام کندن پی بناها به گورهای برخورد می شود که در آنها قوری و آفتابه های لوله دار همراه با لیوان و کاسه وجود داشته است 

که متأسفانه همگی آنها تخریب می شوند.

-که از شاخصه های عصر آهن III گورستان های 
به دست  سفال های  نیامد.  به دست  است-  ایالم 
کم  پخت  از  وسیعی  طیف  در  بررسی  از  آمده 
پخت  از  آثاری  آنها  از  بعضی  در  که  -به طوری 
 دیده نمی شود- تا پخت کامل به چشم می 

ً
تقریبا

خورد. به نظر می رسد آنها را در کوره های روباز 
است1.  می شده  برپا  آزاد  هوای  در  که  پخته اند 
چند قطعه سفال منقوش از بررسی زمگه و بخش 
به  متعلق  که  آمد  به دست  گدمه  روستای  جنوبی 
سیل  گورستان  در  فقط  هستند.   IV آهن  عصر 
آهن  عصر  منقوش  سفال  نمونه  چندین  خسرو 
I و همزمان  به دست آمد که متعلق به عصر آهن 
 I آهن  عصر  منقوش  سفال های  و   II گودین  با 
گورستان ها  بقیه  در  و  است  باباجان  و  نوشیجان 
عصر  شاخصه های  از  نیامد.  به دست  نمونه ای 
در  که  است  ناودانی  و  دار  لوله  سفال های  آهن 
در  جز  که  آمده  به دست  عصر  این  گورستان های 
گورستان کرمژنه یک مورد با برجستگی زیر لوله 
دیگر  در  خسرو  سیل  گورستان  در  نمونه  یک  و 

گورستان ها نمونه ای به دست نیامد.2
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Abstract
The Iron Age in the Central Zagros is contemporaneous by Assyrians, Kassite’s states and other 
tribes and their presence in this area.  Archaeological studies of this period, almost regardless 
of the presence of these States or groups, have only studied graveyards and burial methods 
and other findings from them. However, archaeological evidence and reliefs obtained from 
this area along with Assyrian cuneiform tablets show the strong presence of Assyrians and 
Kassites. However, this issue has received less attention in Iron Age studies, The Aseman�Abad 
lowland plain is no exception. Despite being difficult to cross and its small area, this area is 
significant in terms of archaeological data of this period, because it is the link between the 
northern regions to southern regions of the Central Zagros. In the survey of this area, sever�
al graveyards’ belonging to the Iron Age I-III were identified and surveyed. The study of the 
findings and works of these graveyard’s shows that they belong to semi-nomadic or nomadic 
groups that have been created near or along the banks of Aseman�Abad Rivers. The study, 
analysis and comparison of the architecture of the tombs as well as the surface pottery of 
these graveyard’s, in addition to clarifying the situation of this region in the Iron Age, shows 
this era with other areas of the Central Zagros have  relationship and homogeneity. the other 
hand, some pottery evidence indicates the presence of Kassite in this area after returning from 
Mesopotamia.
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Ali Nourallahi1

RESEARCH ARTICLE

The Iron Age Graveyard’s of Aseman Abad Lowland Plain, 
Ilam Province in Central Zagros, Iran

https://doi.org/10.22034/AIS.2022.289626.1019
https://orcid.org/0000-0002-6737-8628

	1
	Pages from Ancient Iranian Studies 2



