
  

  

  

  

  

  )استان ايالم(كوه   و مفرغ در پشتسنت تدفين در عصر كالكوليتيك
 

  ابراهيم مرادي

  شناسي كارشناس ارشد باستان

  

  

 *مقدمه

، اطالعات كوه رياست لوئي و اندنبرگ به پشتت مشترك ايران و بلژيك تحت ئتا قبل از اعزام هي

وهشي خاورشناسان بزرگي به سفرهاي پژ  منحصركوه پشت تاريخ فرهنگ سرزمين ةما دربار

 ،)١٩٠٥(  هرتسفلد،)١٨٩١(  دومرگان،)١٨٤٠( اليارد ،)١٨٣٩(سون نهمچون سر هنري راولي

  .بود) ١٩٣١ -١٩٣٢(و همچنين فريااستارك ) ١٩٠٧(گروته 

ي شامل چندين كوه موازي  اين سرزمين كوهستان.شود  اكنون استان ايالم ناميده ميكوه پشت  

 : اين سرزمين شاملة عمدهاي  دشت. باريكي جاي گرفته استهاي نسبتاً هبين آنها در راست كه د

اد در آب ، ميمه و صالح شيروان چرداول و بدره در شمال شرق،ايوان چواروايالم در شمال غرب

  . باشند  جنوب شرق ميرغرب و دره شهر و آبدانان د

) ركوهيت كبيوربه مح( وهك پيش و كوه پشت ة دو منطقشناسي باستانمطالعات  ر تا به حال د  

 هر چند در اين تقسيمات مرزهاي روشني لحاظ نشده است با .اند ههر كدام اهميت خود را داشت

و همكاران گروه تحقيقاتي او اطالعات بسيار واندنبرگ  فسوروروم پي مداها ود حفارياين وج
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 در كوه پشتقبايل نشان داد كه چگونه واندنبرگ . شناسان فراهم ساخت خوبي را براي باستان

 تدارك هنر چگونه در لرستان نقش مهمي در گسترش متالوژي داشته و دم تمدن برنز سپيده

  . ندا فلزگري سهيم بوده

 فصل عمليات كاوش را در  ميالدي پانزده١٩٧٩ تا ١٩٦٥ هاي اندنبرگ در خالل سالو  

 موفق ،نخورده بود دسترسي گورهايي كه هنوز محتويات آنها او در بر.  سرپرستي كردكوه پشت

 . گرديدكوه پشت مفرغ و عصر آهن در ،)مس سنگي(ل متعددي در عصر كالكوليتيك ئبه حل مسا

نگاري محوطه و ساختار و شكل قبرهاي كاوش شده اطالعات مفيدي  همچنين در ارتباط با گاه

  . ه دادئارا

 و ميرعابدين كابلي) ١٣٥٦(از جمله پاتريسياتو شناسان ديگري   واندنبرگ باستانعالوه بر  

 ولي اين پروفسور .ي انجام دادندهاي  حفاريها  متعلق به اين دورههاي در قبرستان) ١٣٦٥(

 باستاني ايالم را هاي ها و قبرستان  اغلب محوطه سال تقريباًواندنبرگ بود كه در طول چهارده

 مورد اًدست آمده را دقيق ه بءگذاري نمود و اشيا بندي و تاريخ ، قبور را طبقهش كردوبررسي و كا

 ميداني خود هاي  نتايج پژوهشةاي را دربار ، كتب و مقاالت ارزندهاندنبرگو. مطالعه قرار داد

  . شر كردتچاپ و من

. استان ايالم اختصاص دارد ر كالكولتيك و مفرغ دهاي دوره رة حاضر به سنت تدفين دمقال  

شناسي از آنها  ها كه در ادبيات باستان  دوره حفاري شده متعلق به اينهاي ترين قبرستان مهم

 دم گرپرچينه و هكالن هاي  لرستان نام برده شده شامل قبرستانكوه پشت هاي عنوان قبرستان به

  وركبود مهر و دار، گنبد، كان، كلنسار،خير مير،سرمه  بنيهاي متعلق به عصر كالكولتيك و قبرستان

-٧٦ ،١٣٨٠:  واندنبرگ:ك.ر)  عصر آهنهاي مورد قبرستاندر ( باشند تنها متعلق به عصر مفرغ مي

٤٨(.   

  

  اهميت تدفين

شدند   از چينه و خشت خام ساخته ميسنگي داخل روستاهايي كه معموالًانسان در عصر نو

 هاي  خانه مختلف در زيرهاي اين دوره اجساد مردگان را به شيوه رد. كرده است زندگي مي
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 موارد فراواني از اين نوع تدفين در .كردند  همراه با هدايايي دفن ميمسكوني يا بين آنها و معموالً

 توان به  اين ميان مير مشخص شده است كه دشناسي باستان هاي  حفاريةمناطق مختلف به وسيل

 تا ٦٥٠٠( گوران در هليالن حدود ةو تپ) م. ق٥٦٠٠ تا ٧٥٠٠(كش در دهلران حدود  ة عليتپ

ر ارتباط با دفن اجساد در زير د). ١٦٥ و ٢٦٠ :١٣٧٨،هميرزاديملك ش( دراشاره ك) م. ق٥٥٠٠

 دكتر عباس ةبه نظرية اين نظريات بايد  از جمل.ه شده استئمناطق مسكوني نظريات مختلفي ارا

ان يك علت اين شيوه از تدفين را بايد در احساس مالكيت ساكن«عليزاده اشاره كرد كه اعتقاد دارد 

  ).٤ -٨ :١٣٧٥ ،عليزاده(» بردند دانست  آن به سر ميردروستا به قلمرو زيستي كه 

ة مفرغ آغاز  و بعد از آن دور)مس و سنگ(تيك ي كالكولة دور،بعد از پايان دوران نوسنگي  

منسوخ و  مسكوني هاي زير خانه ر پايان يافتن دوران نوسنگي سنت تدفين اجساد دبا. گردد مي

 رواج پيدا ،قرار داشتندهاي مسكوني  ون از محوطههايي كه بير تدفين اجساد در داخل قبرستان

دادند  ، اشيائي را قرار ميسنگي همراه با اجساد تدفين شدهدر اين زمان نيز همانند دوران نو. كرد

  . تر بودند تر و با ارزش ، متنوعشتر، بي قبلةكه نسبت به دور

توان ساختار  دفيني ميه با استفاده از اشياي تشناسان بر اين باورند ك بعضي از باستان  

اي ديگر نيز اعتقاد دارند كه تدفين ماهيتي   عده،اجتماعي جوامع باستاني را بازسازي كرد

 مسائل اعتقادي آن جوامع آگاه  از ساختار اجتماعي كه از تنهارا نه و لذا ما بينانه دارد هانج

. مختلفي وجود داردداخل قبور نظرات  رة وجود اشياي تدفين د در رابطه با فلسف،ازدس مي

مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته حاكي از آن است كه بعضي از مردم به اين سبب اشياء را 

از آنها آنجا  ره زندگي پس از مرگ دست يابد يا دها بنهادند تا متوفي به كمك آن  ميدر گور

به مردگان كه زندگان ي باشد هاي اما اين احتمال وجود دارد كه اين اشياء بدهي. استفاده كند

از سوي  .باشند اين احتمال نيز وجود دارد كه اين اشياء پيشكشي براي ايزدان .كردند پيشكش مي

اين . دهد نحوي موقعيت اجتماعي يا مال و منال صاحب قبور را نشان مي ديگر شايد اين اشياء به

مراسم تدفين متوفي شركت در  باشد كه افرادياين اشياء يادگارهايي از كه امكان نيز وجود دارد 

  ).١١١ -١١٤ :١٣٧٩، دراك (اند هكرد
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 رود و براي روشن شدن گمان فراتر نمي حدس و ة اين نظريات از مرحلةحال ارائهر به  

   جديد آينده چشم دوخت هاي موضوع بايد به مدارك علمي و حفاري

  

  )مس و سنگ(دورة كالكوليتيك 

م تا . ق٥٥٠٠ك دورة دوهزار و دويست ساله از حدود دورة كالكوليتيك در زاگرس تقريباً ي

هاي دم گرپرچينه و هكالن متعلق به اين دوره هستند كه در  قبرستان. شود م را شامل مي. ق٣٣٠٠

  .شود صورت خالصه به آنها اشاره مي ذيل به

  

  پرچينه قبرستان دم گر

 متري روستاي چم زنگيلوة سراب ميمه و در چهار كيمتري جنوب دهكد كيلو٤٠اين قبرستان در 

  ). ٧٢ :١٣٥٣، معتمدي(كوه واقع شده است  آباد پشت در بخش زرين

 سطح  در.نبرگ انجام شد و به سرپرستي لويي واند١٩٧٣حفاري در اين قبرستان در سال   

 و A ة گور در ترانش٦٤.  حفاري گرديدB و A هاي  بزرگ به نامةچينه دو ترانشقبرستان دم گرپر

ها از سطح   عمق اين ترانشه.)Vanden Berghe, 1975: 45( دست آمد  بهB ةرانش گور در ت٩٨

هر قبر از چهار ديوار سنگي خشكه چين . متر است  سانتي٧٠ تا ٢٠وي قبور  اطراف تا رهاي زمين

ها را از بستر   اين سنگ.متر ارتفاع دارند  سانتي٨٠ تا ٧٠و فاقد ميالت ترتيب يافته و معموالً 

 براي همواره ساختن روي ديوارهاي جنبي و .)١ ةشكل شمار. (كردند يمه استخراج مية مرودخان

اند و سپس   كوچك استفاده كردههاي سنگ  بزرگ از يك رديف قلوههاي حد فاصل سنگ

 متر و ٦/٢ا  ت٢ها  طول قسمت خارجي اين قبر.اند هسرپوش گور را براي استتار بر روي آنها ساخت

،  با اين وجود، جنوب غربي است-جهت قبور شمال شرقي. متر است تين سا١٢٠ تا ٨٠عرضشان 

 اما بعضي .اند هاكثر آنها به شكل تنگ و كشيده ساخته شد. ندتعدادي از آنها جهت مشخصي ندار

 قبرها هر يك از ديگري مجزا A در بخش . خيلي بزرگ و عريض هستندB بخش هاي از قبر

   .)Ibid, 1975: p. 46( م هستندگي در كنار ه همBكه قبور بخش  در حالي. باشند مي
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   تدفينةنحو

 تدفين بدين چگونگي.  سالمي وجود داشتهاي استخوانها يا تكه  تنها در چند قبر اسكلت

و كشيده  تر  گورهاي كوچك.ها كشيده هستنده اجساد به روي پشت خوابيده و پاصورت است ك

 خانوادگي يا هاي ها تدفين كه در آنيهاي ولي بعضي از قبر باشند ميمختص يك تدفين 

 اولين تدفين را در انتها و هاي مانده ، باقي براي جا دادن دومين جسد،شود جمعي مشاهده مي دسته

هستند  به اين شيوه B٧٢ يا B٨ گورهاي .اند ه بعدي را انجام دادهاي  قبر جمع كرده و تدفينةكنار

)Ibid:47(.٥/١ي به قطر هاي  سوراخ، جمجمه٥ در . شده بودندها با مته سوراخ  تعدادي از جمجمه 

شناسي گزارش نشده است  ة ديگري از جراحي يا آسيبمتر حفر شده بود ولي نشان  سانتي٢تا 

  ).٩٦: ١٣٨١ ،هول(

  اشياء تدفين شده

يا چند طور كلي يك  ي نيز بهگورهاي ديگر. هستند ي خالي از اشياء تدفين، نيمي از قبورتقريباً

 بين دو بخش حفاري شده دم .داشت ر ديگر در آنها قراهاي ساخته ندرت دست ظرف و به

، هول(  زيادي كشف شدء بسيارياش در چند قبر اي وجود دارد ولي تقريباًهاي چينه تفاوتپرگر

٩٥ -٩٦: ١٣٨١.(  

 : اين اشياء عبارتند از.اند هداد  قرارها اشياء را باالي سر و در اطراف سينه و شكم اسكلت  

 ، گرز، تبر، مهرها، گليهاي  الهه،نگيس اشياء ،وف سنگي، ظر)٢ ةشكل شمار (يوف سفالظر

 دو پيكرك از گل .)Vanden Berghe, 1975: 47 (ها  وسايل كوبنده و ساينده،ها ، تيغهمرواريد

ة  زن يك الهة پيكر،دست آمده هپخته شده يكي به شكل زن و ديگري به شكل گاو سفالين ب

  ). Vanden Berghe, 1975: 58 (دست آمده است ه بB٦٩دهد كه از قبر   ميباروري را نشان

 ممكن است حاكي از روحيات خصمانه ، كوچك تبر مانندهاي كشف سر گرزها و اسكنه  

كنه  گرز اغلب براي مقابله با جانوران درنده و از اس اين احتمال نيز وجود دارد كه ازباشد ولي

   .)٩٧: ١٣٨١ ،هول(شده است  براي تراشيدن چوب استفاده مي

براي نمونه در . روشن است كه شمار كمي از گورها به جايگاه اجتماعي بااليي تعلق دارند  

 ة دو اسكنة سفالي ساده و يك كاس،دار بزرگ ة سفالي پايه يك كاس، مرمرينة دو كوز،B٧٢گور 
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 ؛ سنگي بودند،وف اشياي مكشوفه و اين واقعيت كه برخي از ظرةانداز. سنگي كوچك كشف شد

وجه روشن   ولي داليل اين غناي نسبي به هيچ.سازد گور را از گورهاي ديگر متمايز مياين 

 براي بيش از يك بار تدفين استفاده شده ، زيرا ممكن است اين گور مانند گورهاي ديگر،نيست

  ).٩٦همان، ( باشد

  نتيجه

خارج (در آن تدفين در زميني جداگانه  در غرب ايران است كه رچينه اولين قبرستان وسيعدم گرپ

وليتيك رسم تدفين ة كالكمرسوم شد و اين بدين معنا است كه قبل از دور )از منازل مسكوني

 در حقيقت نوع ساختار قبوري كه در دم .گرفت  مسكوني انجام ميهاي مردگان در كف محوطه

النهرين  ست كه از ايران و از بيناي ا ترين نمونه ، قديمياند ه گرفتررچينه مورد استفاده قراپگر

 پنجم ة درتاريخي بين هزار،ليتيك استلكو قبرستان دم گرپرچينه كه متعلق به عصر كا.شناسيم مي

 و به عبارت ديگر بين (Vanden Berghe, 1976: 166)گيرد  قرار ميم . چهارم قةو اوايل هزار

  .)٧٧: ١٣٨٠ ،عبدي (شود گذاري مي م تاريخ. ق٣٦٠٠ا ت م. ق۴۶۰۰تاريخ 

  

  قبرستان هكالن

در  .)٧٧: ١٣٨٠، عبدي( چينه قرار داردپرمتري شمال گورستان دم گر كيلو٤٠ هكالن در گورستان

 در شمار زيادي از آنها  سنگي بزرگ در دو ناحيه حفاري شده بود كهشبا سرپو  گور٣٦هكالن 

شياء موجود در پرچينه طور كلي همان نوع ا  به.بيشتر از سفال منقوش كشف شد يهاي زسا دست

 به نظر . مشابه هم هستندظروف اين دو محوطه تقريباً نيز وجود دارد و برخي از هكالن در

ن بودند و پس از پا شده است ولي آنها براي مدتي همزمارسد پرچينه كمي پيش از هكالن بر يم

يه به گورستان از آنجا كه گورستان هكالن شب). ٩٦: ١٣٨١هول، (جاي ماند رآن فقط پرچينه ب

  .شود باشد از توضيح بيشتر در مورد اين گورستان در اينجا خودداري مي پرچينه مي

  نتيجه

 ،رو از اين. دست نيامده است ه اثري از روستاي پيش از تاريخ ب يك از اين دو گورستان در هيچ

 ،هول (اند هق داشتنشين تعل ها به دامداران كوچ  اين گورستانر به يقين اجساد مدفون شده دتقريباً
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گذشته از .  بودنديگورستان در قلمرو گروهدو  داليلي در دست است كه اين .)٩٤: ١٣٨١

چينه در ارتفاع  متري و پر١٢٠٠اع  اين واقعيت كه هكالن در ارتف،ها  آشكار سفالهاي شباهت

ي مسير يك نزديكي دو انتها ر، بيانگر اين است كه آنها داند ه متري از سطح دريا واقع شد٩٠٠

 از اين دو  كنار يكرنيست كه شبانان نيمي از سال را د اين بدان معنا .مهاجرت ساالنه قرار داشتند

 هاي  نزديك اردوگاهها كامالً ست كه قبرستان گوياي اين ا بلكه صرفاً،نددبر سر مي قبرستان به

 ،همان (امكان داشته باشد اين فصول رتابستاني و زمستاني بودند تا بدين ترتيب دسترسي به آنها د

   .)٩٦ -٩٧ص

چينه و قبرستان هكالن وجود  قبرستان دم گرپرشناسي باستانارتباطي قوي بين اشياء و مواد   

 .)Vanden Berghe, 1976: 166 (نگاري مشابهي هستند  بنابراين داراي فرهنگ يكسان و گاه،دارد

بخشي از دم گرپرچينه به . علق دارندت) كالكوليتيك( مس و سنگ ميانه ةهر دو قبرستان به دور

  .)٧٧: ١٣٨٠، عبدي (اند هگذاري شد تاريخ) م. ق٣٦٠٠ تا ٤٢٠٠حدود (و عبيد پاياني  ٤ عبيد ةدور

  

  غ عصر مفر

 دم گرپرچينه و هاي قبرستان(تيك ميانه ليكالكوعصر  مهمي ميان ة وقف، ارني هرينكةبنا به عقيد

 اروك ة در حقيقت ما هيچ اطالعي در مورد دور. داردوجودم .ة چهارم قو اواخر هزار) هكالن

النهرين به  ، در بين پس از آنة اروك و دورة دور.)Haerinck, 1986: 56(نداريم ) كوه پشتدر (

ه به وقوع پيوست و در پي آن طول اين دور رزيرا اختراع خط د ، آغاز نگارش معروف استةدور

، زادهمجيد( ها آغاز گرديد شهر- يعني دولت،نهرينال  سياسي بينهاي  هسته،هاريزي شهر پايه

٥٦: ١٣٨٠(.  

 اروك در ةدارد آيا هيچ دليل قابل قبولي براي عدم وجود آثار فرهنگي دور ، اظهار ميهرينك  

يكي : گويد كند و مي ؤال چندين فرضيه را مطرح مي؟ و براي پاسخ به اين س وجود داردكوه پشت

 براي مثال .ايم ي اين دوره را پيدا نكردهها ، ما قبرستانكه بگوييمها اين است  ترين جواب هاز ساد

 گورهاي ساده و بدون -گودال ربه وجود آمده باشد و مردگان را د تدفين تغييري ةشايد در شيو

ها را در آن سرزمين ردند كه در اين صورت مشكل است آنك سنگي دفن مي  تختهاستفاده از هيچ
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 اروك متروك شده و به اين علت با ةطول دور رديگر شايد اين منطقه داز طرف . دپهناور پيدا كر

 مورتنسن براي ةوسيل ه اين فرضيه ب.اند النهرين، مردم جذب آنها شده  بينها درهرظهور ايالت ش

 ة گر چه ممكن است اين توضيح جالبي براي عدم وجود آثار دور. هليالن پيشنهاد شده استةدر

 جمدت ة آغاز نگارش يا دورةدهد چرا در طول دور اما توضيح نمي،  باشدكوه پشتاروك در 

اند كه چادر نشين شوند  آيا آنها برگشته .اند هنشين شد و چادراند هها بازگشت ه آنها دوباره به كو،نصر

اي در   سادهةقفو اين تنهاا اينكه ب؟ ، اما از كجايا اينكه جمعيت ديگري به محل آمده است

 .)Ibid: 56( شود؟ مياطالعات ما محسوب 

) ايالم (كوه پشت چندين قبرستان مربوط به عصر مفرغ در ،ينكة مورد نظر هربعد از وقف  

ها از لحاظ سنت   اين قبرستان.اند ه واندنبرگ حفاري شدةوسيله  باًحفاري گرديده است كه اكثر

رت جداگانه صو بهطور خالصه و  ي با يكديگر دارند كه در زير بههاي تدفين و شكل قبور تفاوت

  . شود به آنها اشاره مي

  

  سرمه قبرستان بني

 بر اين قبرستان.  حفاري گرديد١٩٦٧قرار دارد و در سال ة چوار استان ايالم اين قبرستان در منطق

انداز سطح   دارد و چشمر قرا،ه استع شدي قطهاي رفتگيروي يك سطح وسيع كه توسط فرو

 جنوب ة جز در گوش.شود تقسيم مي C و A ،B ة به سه منطقها رفتگية اين فرووسيله قبرستان ب

صورت پراكنده هستند و مساحتي در   ساير قبور به. كه يازده قبر در آن قرار داردA ةغربي ناحي

 .)Vanden Berghe, 1968: 54 (اند ه متر را اشغال كرد٥١×٣٢حدود 

 قسمت غرب و  ولي در، متري١٠/١ قبور در عمق ،در قسمت شمال شرقي قبرستان  

 قبر در جهت شمال غربي به جنوب شرق و بقيه در هشت . قبور روي سطح قرار دارند،جنوب

، زيرا كه معمولي هستندطور غير  سرمه به گورهاي تدفيني بني. اند ه جنوب قرار گرفت-لجهت شما

 تا ٥٠/١  متر و عمق آن از٣ تا ٧٠/١ عرض آن از ، متر١٦ تا ٨ها از ها طول آن در بعضي از كاوش

 بعضي از . بسيار بزرگ بسته شده بودندهاي سنگ اتاق تدفين با تخته.  متفاوت بود متر١٠/٢

ند كه براي ده اين قبور نشان مي. )٣ ةشكل شمار( گرم وزن داشتند كيلو٦٠٠ها حدود  سنگ
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 ,Vanden Berghe (اند هصورت جمعي و براي چندين بار استفاده شد تدفين خانوادگي يا به

1968: 70(.  

 روي قبور پوشيده .ترين جزئيات با دقت بسيار در ساختار قبور حساب شده است كوچك  

 منظم و متراكمي است كه هاي سنگ ديوارها متشكل از قلوه. بزرگ است هاي  سنگهاز قطع

ة قبور از يك سطح  ديوارةپاي. اند هگرفت ر موازي با يكديگر و افقي قراهاي صورت رديف به

هاي  ريزه ها با سنگ  تشكيل شده و درزهاي بين قطعه سنگتر تر و حجيم مسنگ ضخي قلوه

مده است و عرض  باال به تدريج بيرون آهاي  ديوار در قسمتهاي  رديف.كوچك پر شده است

 از .)رسد متر در دهانه مي  سانتي٨٠ متر در پايه به ١٦٠ از عرض قبور( كند تر مي باالي قبور را تنگ

 و يك ورودي كه اغلب مجهز به يك پله استاست ر وجود طاق قوسي  اين قبوهاي ويژگي

)Vanden Berghe, 1968: 54-55(.  

   تدفينةنحو

توان تعداد  ها نمي  ناچيز استخوانهاي دليل قطعه قبور محتوي چند جسد هستند ولي بهاين 

ها را ملبس  توان فهميد كه مرده ساس تركيب لوازم و اشياي قبور ميابر. ها را مشخص كرد اسكلت

  .)Ibid: 65( و لوازم شخصي آنها نيز در كنار جسد قرار دارد اند هدفن كرد

  اشياء تدفيني

 ، زيباهاي  النگو،و در كنار زنان  درفش، اسكنه، سر نيزه، خنجر، چاقو، تبر،در كنار مردان

، نان و مردان همچنين براي ز.ندددا  مير فنري قراهاي  دستبند و موپيچ،كاري شده  كندههاي سنجاق

 .(Ibid: 56)دادند  هاي بسيار زيادي در ظروف قرار مي براي زندگي پس از مرگ، غذا و نوشيدني

و خوري متداول ، ظروف غذادهد و شامل دو نوع م اشياي تدفيني را سفال تشكيل ميقسمت مه

   .)٤ ةشكل شمار( باشند ظروف سفالي تكرنگ و رنگارنگ مي

اشياء برنزي شامل .  است مسي و برنزيءسرمه وجود اشيا ي قبرستان بن ويژگي ومشخصه  

عي انوادار پيدا شده اغلب از   تبرهاي حفره. جنگي استء چاقوها و ساير اشيا،جرهان خ،هاتبر

 اشياء زينتي .)٥ ةشكل شمار(النهرين شناخته شده است  ة سوم در بينهستند كه در اواسط هزار

 مدور،  مرواريدهاي  رشته،ها، انگشترها ة لباسشامل دكم و اند هاغلب از مس و برنز ساخته شد
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كار رفته  ها به ها و گوشواره نقره در انگشترها، موپيچ). ٦شكل شمارة (باشند  مي... دستبندها و 

 ،)نوعي سنگ مرمر( سليماني   سنگ، عقيق، الجورد: ديگر مانندهاي ها از سنگ آن ضمناً.است

اي به هم وصل   برنزي و نقرههاي  هو آزوريت كه با رشت كلسيت ، ابسيدن، بوكسيت،كوارتز

 دريايي ساخته هاي دستبندهاي مرواريدي كه با استفاده از فسيل. كردند ، استفاده ميشدند مي

  . هستند خاص اين دوره از تمدن لرستان اند هشد

ئيناتي دست آمد كه اغلب داراي نقوش و تز لسيت و سرپانتين بهاي از ك چندين مهر استوانه  

، گاوهاي  پلنگ، جنگ حيوانات مانند شيرهاي  صحنه،انتزاعي داراي اشكال هندسي منظم كامالً

   .)Ibid: 62(  هستند،اي دارند ة افسانهي كه جنبهاي طور شخصيت نر، اژدها و همين

  نتيجه

 سوم در ةعي هستند كه در اواسط هزارانوا و اغلب از اند هداري كه پيدا شد  تبرهاي حفرهةبا مقايس

 هاي ها و خنجر چاقو،دار  حفرههاي  سرنيزه، همچنين تبرهاي صاف.اند هالنهرين ساخته شد بين

)( ايالم در شوش ةساده همزمان با دور
dc

D
−

. باشند النهرين مي  و همزمان با سومر جديد در بين

 ٢٥٠٠ -٢٦٠٠النهرين  با بين مقايسه توان پيشنهاد كرد با توجه به ه براي آنها ميبنابراين تاريخي ك

  .)Vanden Berghe, 1969: 171(باشد  م مي.ق

  

  قبرستان كلنسار

 ٢٥ة چغا و در متري غرب دهكدة كالرود در يك كيلواين قبرستان در سمت چپ رودخان

ه چهار گورهايي بو به وسيلة سرمه روي يك فالت عريض قرار گرفته  كيلومتري شمال غرب بني

  . ناميم  ميD و A ،B ،Cتقسيم شده و آنها را مناطق قسمت مجزا 

دست آمد و تنها در قسمت  هجمعي ب اين چهار منطقه گورهاي عظيم دستهروي هر يك از   

Aقبور انفرادي نيز يافت شد  ،جمعي  عالوه بر گورهاي دسته(Vanden Berghe, 1970 a: 66) .

 ، متر بود١٠ها بيش از ة برخي از آنازاند  ه كآور  حيرتهاي در اندازهجمعي  در كلنسار قبور دسته

   .)٧ ةشكل شمار(دست آمد  هب
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سرمه  توان با بني سرمه است و در سنت تدفين مي  بنيآور مشابه قبور اين قبور شگفت  

صورت چند   بزرگ آهكي و بههاي  اين قبور از سنگة ديوار. را مشاهده كرديمقايسه و جزئيات

 ساختار اين نوع از قبور .اند ه بزرگي پوشيده شدهاي ا سنگرديف موازي ساخته شده و ب

  . اندازد ، مياند ه پوشيده كه در عصر نوسنگي اروپا گسترش داشتهاي شناسان را به ياد معبد نباستا

   تدفينةنحو

 و فقط يك بار براي اند هگرفت رله بعد از ساخت مورد استفاده قراكلنسار بالفاص ربعضي از قبور د

  قبر،اولين تدفين ره دك بعضي ديگر از قبور بعد از اين.ها تدفين صورت گرفته استهميشه در آن

 اشياء .اند ه مجدد قرار دادةتفاد كرده و براي مدت طوالني مورد اسها را دوباره بازة آنبسته شد

 اما اشياء و لوازم ،اند هار گذاشتتدفيني بعضي از قبور را به هنگام تدفين مجدد با احترام خاصي كن

 :Vanden Berghe, 1971( اند هيا غارت كردرا خراب كرده و يا از بين برده و بعضي از قبور 

171(.  

  اشياء تدفيني

، اشياء زينتي و چند مهر  ابزارهاي جنگ و اسلحه از جنس مس و برنز،اين اشياء شامل سفال

از نوع شناخته ) ز اكد قديم و آغارسوم( اول ةر تدفين دورها و ابزارها د  اسلحه.اي هستند استوانه

چنين اشياء هم. ها هستند ها و درفش ، نيزه خنجرها، چاقوها،سرمه مانند تبرهاي صاف شده در بني

ها، كاله و سرپوش مورد استفاده قرار  ها بودند كه براي بستن لباس تدفيني شامل سرسنجاق

ظروف .  بودندلباس رة ثابت دراخ براي عبور ريسمان يا حلق مجهز به يك سواًگرفتند و اكثر مي

دار و پياله با   دستههاي  فنجان،ها  كاسه،ها  و شامل جامكاري ساخته شده برنزي با تكنيك چكش

شكل ( دست آمد هباست  آكد ةاي كه متعلق به دور همچنين چندين مهر استوانه. بودندديوار مقعر 

  ).Ibid: 172) (٨ ةشمار
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   A ةهاي انفرادي ترانشگور

 اين قبور اتاق ة مشخص  ويژگي،اند ه بيشتر قبور انفرادي در سطح قبرستان آشكار شدA ةدر ترانش

) فقط جهت شمالي(چيني محصور شده و قسمت چهارم آن  ، كه سه طرف آن با سنگمقبره است

  ).Ibid: 172(  باز بود،گرفت  ديگر مورد استفاده قرار ميهاي كه براي ورود تدفين

    تدفيني در گورهاي انفراديياشيا

شدند كه به آنها  ي را شامل ميمسو  شمار مهمي از اشياء برنزي ،Aگورهاي انفرادي در بخش

 همچنين ،)جمعي پيدا نشد  در گورهاي دستهكه چنان( كشيده ة تبرهايي با تيغ.كنيم اشاره مي

دست آمد كه ويژگي  هنيز ب يهاي كلنگ .دست آمد هتر نيز ب تر و سنگين ة سختتبرهايي با تيغ

توانند اسلحه  نمي و اين نوع اشياء اند هجسته تقويت شدي دارند و از پهنا با يك قسمت برا برجسته

تمام .  مذهبي يا نماد قدرت هستندهاي  ه نشانقابل استفاده و احتماالً غير كامالً ، چون باشندرو ابزا

 مختص ،ريك مجهز به ميخ پرچة بالنسار داري يك ساقگورهاي انفرادي ك رخنجرها و چاقوها د

  .  چوبي و استخواني و حتي فلزي هستندةنگه داشتن دست

 همچنين .ها هستندها و دستبند ، گوشوارههاع، آويز با مقطع مربها اشياء زينتي شامل سنجاق  

ي با هاي و عقاباي كه يكي مزين به يك باند موجدار  دو مهر استوانه.  بايد اشاره كرداه به ظرف

شان هاي  درخت احاطه شده از پرندگان آبزي است كه هر دو مهر طرحيكبال گشوده و ديگري 

  .)Vanden Berghe, 1970: 070( ليزه شده استرياستي

  نتيجه

 تدفين و اشياء ة مختلفي بين قبور انفرادي و جمعي از نظر ساختمان معماري و شيوهاي تفاوت

 واندنبرگ بر اين است كه قبور فردي متعلق به مردم ديگري احتماالً ة عقيد. وجود دارديتدفين

 دقيق قبور انفرادي گذاري تاريخ. كردند  اين منطقه زندگي ميهاي كوره رهستند كه دها  گوتي

 باشند) م. ق٢١٠٠ -٢٤٠٠(شايد بخشي از سومر  و  آكدةدور  شايد همزمان با،مشكل است

)Vanden Berghe, 1973: 281(.  
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 كلنسار را تا يك اندازه Alو قسمت   ارني هرينك نظر متفاوتي دارد و قبرستان ميرخيرولي  

ة آغاز  جمدت نصر يا دورة مشابه با دورها را دقيقاًدهد و آن فرهنگي همساني نسبت ميبه افق 

  .)Haerinck1, 1986: 59( داند النهرين مي ادبيات در بين

داند كه در  سار را متعلق به قبايل عيالني ميلندست آمده از ك هواندنبرگ گورهاي جمعي ب  

  .)Vanden Berghe, 1973: 28( ور شدند ة سوم به سرزمين لرستان حمله اول هزارةنيم

  

  قبرستان كان گنبد

از ملكشاهي  كيلومتري جنوب شرقي شهر ايالم و در مسير راه ايالم به اركو٣٠قبرستان در اين 

 فرعي هاي كوه  از رشته، كوه شاه نخجيرهاي  يكي از پشتهةامنقبرستان كان گنبد در د. قرار دارد

  .)١٧٩ :١٣٧٢، ينافشار سيستا( است كبيركوه واقع شده

 پيش .عابدين كابلي به مدت يك ماه حفاري گرديدش توسط مير١٣٦٥اين قبرستان در سال   

ري محمد خليليان در يك حفا  آقايان فائق توحيدي و مرحوم عليش١٣٦٤از آن در سال 

  .را حفاري كرده بودند  دو قبر از آنبخش نجات

ها را به دست آوردند كه آن هي را در چند نقطه بهاي ت حفاري به سرپرستي كابلي گورهئهي  

 . تپه و كنار چشمه قرار داشتةدامن ر د١ة  كارگاه شمار.گذاري كردند  نام٤ و ٣، ٢، ١ هاي كارگاه

 بر روي پشته واقع شده بود و ٣ و كارگاه شمارة ١ه  متري شمال كارگا٥٠٠ ر د٢ة كارگاه شمار

 ة متعلق به هزار٤ ة كارگاه شمار. قرار داشت١ ة متري شرق كارگاه شمار٤٠٠ ر د٤ة كارگاه شمار

آن صورت گرفته كه گزارش آن  ر نيز حفاري مختصري د٢ة اول قبل از ميالد و كارگاه شمار

  . چاپ نشده است

   تدفينةنحو

 داراي قبور . قبر حفاري گرديد٤ تعداد ،٣ ةدر كارگاه شمارو  قبر ٢٣ تعداد ،١ ةدر كارگاه شمار

متر عمق   سانتي٣٠ -١٢٠عرض و متر   سانتي٩٧ -١٧٠طول، متر   سانتي١٢٠ -٢٠٦ابعاد متوسط 

 هاي  تدفين در گورها.اند هرند و از سنگ ساخته شد جنوب قرار دا-جهت شمال ر د اكثراًهستند و

 رو ، چپةشان بر) باز طاق(صورت درازكش  ها به بعضي از اسكلت. رفته استمتعددي صورت گ
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باز  طاق سر در قسمت شمال و بعضي ديگر به شكل ،جهت جلو صورت رها د ، دستبه شرق

  .)١٣٦٥ ،كابلي؛ ١٨١ -١٨٥ :١٣٧٢، افشار سيستاني(  قرار داشتند،ولي جمع شده

  اشياء تدفيني

فلزي مانند تبر و  ابزارو  ساده و نقوش هاي  سفال شامل٣و١ة ر شماهاي اشياء تدفيني در كارگاه

 ميخ و تعدادي ، درفش، قالب حلقوي،اي برگ بيدي ، حلقه انگشتر فلزي، النگو، اسكنه،خنجر

ساخت هستند و در ساختن آنها  دو عدد از تبرها بسيار خوش .دست آمد هاشياء سنگي و صدفي ب

 گرم ٢٢٥ و حداقل ٧٧/٦٣٥ها حداكثر وجه به اينكه وزن آنبا ت. دقت و ظرافت به خرج رفته است

همچنين . اند هة تبرك و نذر داشتگر تجمل و ثروت صاحبانشان بوده يا جنب  يا نشان احتماالً،است

دست آمد كه جنس آن از نوعي سنگ  همتر ب  ميلي٩ و قطر ٢٢ ارتفاع اي به يك عدد مهر استوانه

افراشته كه در جلوي هاي بر  و بر روي آن نقش گاوي با شاخستبه رنگ خاكستري مايل به سبز ا

  ).١٣٦٥ ،؛ كابلي١٨٥ -١٨٧ :١٣٧٢، افشار سيستاني(  حك شده است،درختي ايستاده

  

   كان گنبدةگورهاي دو طبق

ش و در يك ١٣٦٤ دو قبر در سال ، از اين تعداد.دست آمد  قبر دو طبقه در كان گنبد به٤د تعدا

محمد خليليان و دو گور ديگر شامل  ط فائق توحيدي و مرحوم عليشي توسبخ حفاري نجات

 حفاري ١٣٦٥عايدين كابلي و در سال  توسط مير١ة  از كارگاه شمار٦ و ٥ ةگورهاي شمار

  . گرديد

 ٣٥ تا ٣٠يي به ارتفاع ها ون پايين ستة ديوارهاي طبقةحاشي ر، د دومةبراي ايجاد طبق  

 پايين جدا كرده و ة باال را از طبقة طبق،سنگ استفاده از تخته و با متر بر كف قبر استوار سانتي

 اين قبر با .)٩ ةشكل شمار (اند ه باال قرار دادةكف طبق رء سفالي دسپس جسد و تعدادي اشيا

 مطبق و با گنبد ضربي شكلي هاي چين خشكه و بدون مالت از نوع سنگ ي از سنگهاي ديواره

 )پوشش گنبدي قبور( حفار استفاده از اين تكنيك ةا بر عقيد بن.اند هصورت فيلپوش ساخته شد به

  . برد  ميزني در تاريخ معماري ايران را صدها سال به عقب ، قدمت طاقدر اين دوره

   .)٢٦ -٢٧ :١٣٨٠، هيلعبدال(  همانند گورهاي يك طبقه بود،دست آمده از اين قبور هاشياء ب
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  نتيجه

دست آمده از  هدهد كه فقط آثار ب تان و ايالم نشان ميستاني در لرس باهاي بررسي نتايج كاوش

با استناد . سرمه از هر جهت با اشياء مكشوفه در قبرستان كان گنبد قابل مقايسه هستند قبرستان بني

ستان قبر براي ، صورت گرفته است١٤سرمه كه با روش كربن  گذاري آثار گورستان بني به تاريخ

 ، كابلي؛٢٤: ١٣٨٠ ،هيلعبدال( ردكتوان تعيين  م مي. ق٢٥٠٠ -٢٦٠٠كان گنبد نيز قدمتي بين 

١٣٦٥(.   

  

  قبرستان وركبود مهر

متري  كيلو٦٠ز ملكشاهي و در  كيلومتري جنوب شرقي مهر در بخش اركوا٢اين قبرستان در 

 ,Vanden Berghe( متري از سطح دريا قرار دارد ١٣١٠جنوب شرقي جنوب ايالم و در ارتفاع 

   .است )A.B.C (ةن قبرستان شامل سه الياي. )18 :1970

   ؛متر ضخامت  سانتي٣٠ة ساساني با مربوط به دور: A ةالي

   ؛ر ضخامتتم انتي س٦٠يك اليه از بقايا و آوار ضخيم با حدود : Bةالي

  .)Vanden Berghe, 1972: 8(متر ضخامت   سانتي٤٠مربوط به عصر مفرغ قديم با حدود : C ةالي

   تدفينةنحو

ني وقانصورت غير  حفاري شده و تعدادي نيز بهصورت علمي از اين قبرستان   قبر به٩تعداد 

ا به ذكر در اينجشود كه  جمعي ديده مي  در اين قبرستان تنها دو گور دسته.اند هگشوده شد

جهت اين . )١٠ ةشكل شمار(د وش جمعي بوده اشاره مي صورت دسته مشخصات اولين قبر كه به

 ابعاد داخلي آن ، متر٥/٤ متر و عرض ٥/٩ ابعاد بيروني آن به طول .باشد  ميقبر از شرق به غرب

 نامنظم پوشيده ةاشيد تر  عظيمهاي فرش  اين قبر از سنگ. متر است٦٠/١ متر و عرض ٨/٦ لطو  به

 هاي سنگ هاي قبر از قلوه ه ديوار.اند هاي كوچك پر شده ريزه ه و درزهاي آن با استفاده از سنگشد

 قبر در خاك زمين ة رديف اول ديوار.اند ه موازي و افقي ساخته شدهاي  كي و در اليهبزرگ آه

عرض قبر كه  طوري  بهشوند مي قبر به تدريج در باال به هم نزديك هاي هر ديوا.كوبيده شده است
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 ,Vanden Berghe (.متر است  سانتي٨٥باال نزديك سقف حدود  ر متر و د٢در پايين حدود 

1972: 3-8(.  

  اشياء تدفيني

ها بيشتر منقوش هستند و با  سفال اين .شود  شامل سفال مي اساساً،صاحب گوراشياء تدفيني 

   .اند هاستفاده از نقوش هندسي تزئين شد

   نتيجه

ة  مجدد قرار گرفته و گورهاي متعلق به دورة ساسانيان نيز مورد استفادةاين قبرستان در دور

ة ساساني خودداري جا از ذكر جزئيات آثار دوراست كه در ايندست آمده  ساساني از اين محل به

 كشف ، حفارةبنا بر عقيد. غ استركبود مهر متعلق به عصر قديم مفر قبرستان وC ة الي.گردد مي

 ,Vanden Berghe (نمايد أييد ميدست آمده را ت  كه در قبرستان كلنسار بهاين قبرستان نتايجي

1972: 12-13(.  

  

  ها دارتنگورستان 

 جابر در بخش بدره واقع در ة زمزم و در نزديكي دهكدةمتري چشم كيلو٢اين گورستان در 

 حفاري گرديد و  توسط لوئي واندنبرگها دارتن گورستان .گرفته است ر مركزي قراكوه پشت

  . دست آمد تعداد دور گور به

   تدفينةنحو

 متر ٣و عرض  متر ٧٠/٧ له طوابعاد بيروني آن ب. جهت اولين گور از شمال به جنوب غرب بود

اتاق مقبره . دارد متر عمق ٧٠/١ اين گور . متر است٣٥/١ و عرض ١٠/٦ لطوو ابعاد داخلي آن به 

كف مقبره از . سنگ پوشيده شده است  رديف تخته١٠سنگ ساخته شده و با   رديف تخته٤از 

 آن تدفين ة دو طبقصورت دو طبقه بوده كه در هر اين گور به. خاك كوبيده تشكيل شده است

ه  پهن بزرگ جدا شدهاي سنگ ة باال با استفاده از تخته پايين از طبقةصورت گرفته است و طبق

 ة هم.ها به مفهوم حقيقي وجود نداردها و قشر ، اليه در اين گورها.)١١ ةشكل شمار(است 

  .اند ه خاك شدي، مدفون در اين گور با لوازم و اشياء تدفينهاي جسد
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  ينياشياء تدف

و  اشياء زينتي ، لوازم آئيني،آالت و لوازم مربوط به اسب تدفيني متنوع بوده و شامل ابزاراشياء

  . باشد وف و ابزار فلزي و اشياء سنگي مي ظر،ظروف سفاليتزئيني، 

كاري  ه برنزي و كندة چاقوهايي با دست، گرازة مجسم،اشياء برنزي شامل نوك پيكان و زوبين  

 دست آمد ه سنگ عميق و چماق ب، سرب، نيز از جنس نقرهئياي و اشيا  لوله، دستبند، تبر،شده

   .)١٢ ةشكل شمار(

، متر  سانتي٤اين گراز به ارتفاع . استدست آمده در نوع خود منحصر به فرد  گراز برنزي به  

  رئاليستي استروش ساخت آن كامالً. متر است  سانتي٤/٣ة آن متر و ضخامت بدن  سانتي٦طول 

)Vanden Berghe, 1972: 23-31(.  

  نتيجه

ك اين گور را همزمان با نيهر.  از نوع گورهاي با سقف شيرواني استها دارتن ١ة گور شمار

 ,Haerinck(گذاري كرده است  النهرين تاريخ  بينر جديد دIII ة قديم و آغاز دورة سلسلII ةدور

1972: 23-31(.  

  

  ة نهايينتيج

 از .كردند فن مي اجساد را در داخل غارها دكردند و معموالً گي مي اوليه در غارها زندهاي انسان

 نشيني روي آورد و اجساديكجا انسان به تدريج به زندگي ،حدود دوازده هزار سال قبل به بعد

م و با شروع . ششم قة در اواسط هزار.كرد خود را در كف منازل مسكوني يا بين آنها دفن مي

 مسكوني جايگزين تدفين در زير منازل ةخارج از منطق ريتيك سنت تدفين دعصر كالكول

 كوه پشت ميمه در ة دم گرپرچينه و هكالن واقع در كنار رودخانهاي قبرستان. مسكوني گرديد

قبرستان بدين صورت است كه دو اين  رة تدفين دنحو.  متعلق به اين دوره هستند)استان ايالم(

صورت  بعضي قبرها به. ورت كشيده شده هستندص را به روي پشت خوابيده و پاها بهاجساد 

 اشياء .اند هصورت جمعي و يا براي چندمين بار مورد استفاده قرار گرفت ها به انفرادي و بعضي

 ة تاكنون اثري از محوط.اند هها قرار داد  و در اطراف سينه و شكم اسكلتتدفيني را باالي سر
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اين  شناسان بر رو اغلب باستان ، از ايناستدست نيامده  همسكوني صاحبان اين دو قبرستان ب

اظ زماني  كه از لح،رسد چنين به نظر مي. اند هنشين تعلق داشت نظرند كه اين قبرها به دامداران كوچ

 ةم در منطق. چهارم قة آغاز نگارش اواخر هزارةتيك و دورياي كوتاه بين عصر كالكول وقفه

 - بين اين دو دورهء و يا آثار ديگري كه بتواند خال قبرستان زيرا هنوز وجود داشته استكوه پشت

 لهئ همين مس.دست نيامده است ، به را پوشش دهد- اروك معروف استةالنهرين به دور  بينركه د

اين  ر دكوه پشت فكر كنند كه مردم نشناسان همانند مورتنس باعث شده است كه بعضي از باستان

النهرين و خوزستان كه در اين زمان شكل گرفته و به يك   بينهاي  شهر-دوره براي مدتي به ايالت

ولي . اند هنشيني روي آورد و به زندگي شهراند ه مهاجرت كرد،ثروت و رفاه نسبي رسيده بودند

غ ة آغاز نگارش و عصر مفر در دوركوه پشتدهند كه چرا مردم  شناسان توضيح نمي اين باستان

  . نشيني روي آوردند  پيشرفت باز به زندگي كوچ به جايو دوباره به اين منطقه بازگشتند

 اين ة از جمل، حفاري شده استكوه پشتدر ) غعصر مفر(ي متعلق به اين دوره هاي قبرستان  

.  اشاره كردها دارتنكبود و  ن كا، وركبود مهر،خير، ميرنسار ، كلسرمه توان به بني ها مي انقبرست

ي با يكديگر دارند و هاي ء تدفيني و شكل قبور تفاوت اشيا، ذكر شده از لحاظ تدفينهاي قبرستان

در . اند هگذاري كرد بندي و تاريخ ها را طبقه ها اين قبرستان شناسان با توجه به همين تفاوت باستان

صورت  قبرها هم به. ساختند يواره و پوشش گورها را از سنگ مي قبل دةاين دوره همانند دور

، اند هگرفت ره براي چند سال مورد استفاده قراو جمعي كصورت خانوادگي  انفرادي و هم به

 .اند هصورت دو طبقه ساخته شد  بهها دارتن گورها در كان گنبد و  بعضي از.شدند ساخته مي

 دست آمده ولي مشخصه و  اين دوره بههاي چند كه اشياء متنوع و فراواني در داخل قبرستانره

  . استي ء مسي و برنزاها وجود اشية آنويژگي عمد

ب توجه در مورد اشياء تدفيني قبرها اين است كه هرچند بعضي از قبرها چندين جالنكتة   

ي مورد  قبلهاي ها صورت گرفته ولي اشياء تدفين آنردگرفته و تدفين مجدد  ربار مورد استفاده قرا

ن خود نشان از  و اياند ه زده و تدفين بعدي را انجام داديها را به كنارتعرض قرار نگرفته بلكه آن

  . قبلي داردة احترام به افراد تدفين شد
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 ،كوه پشت اين دوره در هاي  صاحبان قبرستان،شناسان معتقدند حال امروزه باستانهر به  

چه اين نظر با توجه به زندگي مردم منطقه اگر. اند ه نشين بود ة قبل افرادي دامدار و كوچهمانند دور

 اند هنشيني زندگي كرد صورت دامداري و كوچ  مختلف بهاليل اخير كه بنا به دةدر طي چند سد

نشيني اين مردم در آن دوره وجود  گفت كه شايد مداركي دال بر يكجا ولي بايد،نمايد درست مي

شناسي تاكنون اين اجازه را به ما نداده است كه به آن مدارك  هاي محدود باستان حفاريداشته كه 

ة دامداري و دست آمدن مدارك احتمالي بايد همان نظري ها ب با اين وجود ت.پيدا كنيمدست 

   .آن دوره را بپذيريم ر دكوه پشتنشيني مردم  كوچ

 آقايان احمد پرويز و مصطفي ةداند از همكاري صميمانه و سخاوتمندان نگارنده الزم مي. *

  .هي كمال تشكر را داشته باشدلعبدال
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  دست آمده از دمگر پرچينه طرح گوري همراه نوع تدفين آن به: ١شكل شمارة 
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  مگر پرچينهدست آمده از د ظروف سفالي به: ٢شكل شمارة 
  

  
  

  سرمه ساختار يكي از قبور كاوش شده در بني: ٣شكل شمارة 
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  سرمه دست آمده از بني ظروف سفالي به: ٤شكل شمارة 

  
  
  

  
  سرمه دست آمده از بني اشياء جنگي و ابزارآالت به: ٥شكل شمارة 
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  سرمه دست آمده از بني انواع اشياء زينتي به: ٦شكل شمارة 
  

  
  

   با ديوار سنگي آن از كل نسارD ترانشة ٢ساختار گور شمارة : ٧شكل شمارة 
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  دست آمده از كل نسار اي به اثر مهر استوانه: ۸شكل شمارة 
  

  
  

  گنبد برش عرضي گور دو طبقة كان: ۹شكل شمارة 
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   وركبود مهر۱ساختار گور شمارة : ۱۰شكل شمارة 
  

  
  

  ها تندار در ۱ساختار گور شمارة : ۱۱شكل شمارة 
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  ها دارتن ۱دست آمده از گور شمارة  اشياء تدفيني به: ۱۲شكل شمارة 
  


