
  

  

  

  

  

  تمدن و فرهنگ سنگ افراشتي در شرق آذربايجان

  

  فرد عادل ارشادي

  

  

فرهنگ سنگ افراشتي بخشي از فرهنگ و تمدن پيش از تاريخ و دوران تاريخي بشر است كه 

طور پراكنده گسترده شده  ه آن از شرق و جنوب آسيا گرفته تا شر ق و شمال اروپا بةماند آثار باقي

نوعي از  توان در ز سير حيات تمدن بشري است كه نماد آن را مياين فرهنگ بخشي ا. است

  .معماري بناهاي سنگي بزرگ مالحظه كرد

اند و در  عنواني است كه دانشمندان غربي به اين فرهنگ داده) megalithic(» تيك مگالي«  

 ترجمه) سيد حميد فهيمي(» كالن سنگي«و ) پرويز مرزبان(» خرسنگي«ايران اين اصطالح به 

معني  كه به زبان سلتي به) menhir(يا منهير » افراشت سنگ«شده و در برخي مآخذ نيز اصطالح 

  .برده شده است كار ه براي نامگذاري اين فرهنگ باست» سنگ دراز«

رسد و منشأ و خاستگاه نخستين  به دورة نوسنگي مي) تيك مگالي(قدمت بناهاي سنگي   

بردند هنوز  كار مي ههاي خود ب هاي بزرگ در ساختمان سنگ ختهتيك يعني مردمي كه ت اقوام مگالي

تيك آسيا  بر اين است كه اصوالً تصور منشأ واحد براي همة مردمان مگاليعقيدة ما . ستيمعلوم ن

 جغرافيايي معين بين عناصر  توان در يك محدودة و اروپا كاري درست و مقعول نيست اما مي

  .قائل شدخويشاوندي   صاحب اين فرهنگ رابطة
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شناس  باستان» ژاك دمورگان«را نخستين اطالعات مربوط به آثار اين فرهنگ در ايران   

  و ناحية) اردبيل و نواحي اطراف(شناسي شرق آذربايجان  نسوي در تحقيقات مربوط به باستانفرا

قات معلومات اندك بعدي نيز در تحقي. تالش در گيالن و جمهوري آذربايجان داده است

  . استآمدهشناسان ايراني و آلماني  باستان

  

  تيك در ايران  پيشينة اقوام مگالي

چهارم قبل از   تيك پيش از هزارة آيد اين است كه اقوام مگالي شناسي برمي هاي باستان آنچه از داده

 بخشي از اين .استقرار يافته بودند) آذربايجان، گيالن و قفقاز(سواحل غربي بحر خزر  ميالد در

به داليلي كه هنوز معلوم نشده جدا گشته و از  م از شاخة اصلي خود، بنا.چهارم ق  ر هزارةاقوام د

مردمي : عالم چك معتقد است ١»هروزني«. اند طريق شمال عراق و سوريه در فلسطين اسكان يافته

ز ها ااجساد آن  كه در هزارة چهارم قبل از ميالد در فلسطين اسكان يافتند و طبق مشخصات نژادي،

ساكن در تيك  است با اقوام مگالي) گرد سر(و از براكي سفال ) درازسر(نوع دوليكوسفال دو 

 از قفقاز و ماوراءقفقاز و سواحل غربي  ارتباط نبوده و اين مردم احتماالً سواحل غربي بحر خزر بي

 )گردونة خورشيد(وجود نقش صليب شكسته » هروزني«. اند بحر خزر به فلسطين مهاجرت كرده

اي از اين  رسم شده را نشانه) غربي بحرالميت شمال(روي يك عصاي سنگي در غاسول كه بر 

ورشيد اي ديگر از دانشمندان منشأ عالمت گردونة خ زيرا همچون او عده  مهاجرت دانسته است،

طبق مداركي كه از وي در » هروزني«اگرچه . اند غربي آسيا دانسته را در نواحي مركزي يا شمال

تيكي كه از سواحل بحر خزر به فلسطين كوچ  مگالينام خاصي را براي مردمان  منتشر شده ايران

» هوري«جز قوم  هتيك ب توان ترديد كرد كه اين قوم مگالي كند اما در اين نكته نمي اند ذكر نمي كرده

ر طور قطع د ه مفرغ و ب خر دورةازيرا در او.  باشدستهتوان قوم ديگري نمي) خوريت، هوريت(

اروميه   تبار هوري بود كه در اطراف درياچة ل از ميالد اين تنها مردم آسيايياواخر هزارة چهارم قب

و نواحي اطراف آن در خاك تركيه، جمهوري آذربايجان و عراق شمالي حكومت خود را برپا 

  ٢.كرده بود
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سطين و تيك سواحل غربي بحر خزر به فل نشانة ديگري كه مهاجرت بخشي از اقوام مگالي  

است كه در سوريه و ) khirbet kerak(» خربت كرك«كند ظروف معروف به  سوريه را تأييد مي

هاي سياه و  ها را با رنگساز كه سازندگانش آن اين ظروف سفالي دست. فلسطين يافت شده است

اي  نبهف جردادند مع دار هندسي زينت مي فلز جال داده و با تزئينات شيارآراستند و مانند قرمز مي

 ششم تا چهارم قبل از ميالد در  است كه از هزارة»  ارسي-كورا«انگيز  از فرهنگ بزرگ و هيجان

هاي   پژوهش٣.وجود آمده بود به  )آراز(ارس  و) كور( اراضي واقع بين دو رودخانة كر

ه عمالً شبي»  ارسي-كورا«دهد كه اين ظروف  طور قاطع نشان مي شناسان روسيه و غرب به باستان

كاتلين «چند تن از دانشمندان از جمله .  شده استي است كه در سوريه و فلسطين يافتهايآن

را گروه مهاجمي از شرق »  كركخربت«اند كه ظروف  نتيجه گرفته» وروث آميران«و » كنيون

ها را آن» گوردون چايلد«. اند به فلسطين آورده) قففاز و آذربايجان(تولي و يا فراسوي آن آنا

 ديويد مارشال النگ  ....زند كه از گرجستان آمده بودند  نامد و حدس مي مي» ف وحشيطواي«

داند  هايي مي ظروف خربت كرك را با قيد احتمال نخستين موج از هورياني  اين مهاجمان سازندة

اين نكته براي ما مشخص  ٤.النهرين مقامي ارجمند يافتند كه بعدها در تاريخ سوريه و شمال بين

ها به سوريه داده بودند نامي است كه  نامي كه مصري, يا هورن) هوريه(ه نام امرزي سوريه است ك

هاي سوم و دوم قبل از ميالد برپا  ها در هزاره مملكتي كه هوري. گرفته شده است  »هوري«از نام 

» اوري«ها اين كشور را  سومري. بودند در اسناد خاور نزديك به كرات قيد شده است  كرده

نام شهر امروزي  . درآمده است» اورهوئن«صورت  ، اين نام بهرومي گفتند و در اسناد متأخر مي

تيك در ايران تنها  آثار فرهنگي اقوام مگالي. در ارتباط است» اورهوئن« در تركيه نيز با  »اورفا«

) نلنكرا(محدود به آذربايجان و گيالن است و بخشي از اين آثار فرهنگي نيز در ناحية تالش 

تيك  عمل آمده دربارة ارتباط مردمان مگالي هاي به كوشش. جمهوري آذربايجان نهاده شده است

سيده، و قدمتي كه برخي از تيك اروپا هنوز به نتيجة دلخواه خود نر ايران با مردم مگالي

ن اند امكان برقراري ارتباط ميا شناسان براي بناهاي سنگي خاور نزديك و اروپا قائل شده باستان

 به عقيدة برخي .ممكن ساخته استرا نا) تيك آسيا و اروپا گ مگاليفرهن(اين دو فرهنگ 

هاي  اروپا در عصر سنگ و دولمن) dolman(  »دولمن«هاي نوع  افراشت متخصصان غربي سنگ



 

  

 شناسي ايران  باستان90

عقيده » ژاك دمورگان« شايد به همين خاطر است كه .اند خاور نزديك در عصر مفرغ ساخته شده

هاي   مستقل از دولمنيهاي نوع دولمن قفقاز و كوبان و شمال ايران گروه فراشتا دارد كه سنگ

منشأ و » ميالدين قائم مقا سيف«جمله  اما برخي از نويسندگان ايراني از ٥.دهند اروپا را تشكيل مي

تاريخ تقريبي : گويد وي مي. داند را در ايران مي) تيك مگالي(سنگي  مركز بروز فرهنگ كالن

، كند مينبرخي از بناهاي سنگي آسيا از دوهزار و پانصد سال پيش از ميالد تجاوز ساختمان 

ي دوهزار و پانصد سال تا هزار و پانصد سال ها كه بناهاي سنگي اروپاي غربي بين سال درحالي

رساند كه مهد تمدن بناهاي سنگي در آسيا و  اند و همين تقدم تاريخي مي قبل از ميالد ساخته شده

هايي از آسيا به اروپا و شرق دور مهاجرت كرده  قرار داشته و بعدها دسته  »ايران بزرگ« در احتماالً

  ٦.اند و علم و هنر و صنعت معماري خود را به آنجا برده و ساختمان اين نوع بناها را رواج داده

له جم الدين قائم مقامي از روي بناهاي سنگي برجامانده از دوران قديم در آسيا و من سيف  

قاره به شرح زير  تيك در سطح اين دو ايران و اروپا چهار راه تقريبي براي مهاجرت اقوام مگالي

  :تصور كرده است

 ؛راه آسياي ميانه، تبت، كره و ژاپن -١

 ؛فرانسه و انگلستان آلمان،  جزيرة كريمه به روسيه و ممالك اسكانديناوي، ايران، قفقاز، شبه  راه -٢

 ؛ز، كريمه به بلغارستان و از طريق بلغارستان به آلمان، فرانسه، اسپانيا و انگلستانراه ايران، قفقا -٣

و ساردني، ) كرت(راه ايران، فلسطين يا اردن و از طريق راه دريايي ايتاليا به جزاير كرس  -٤

 .فرانسه و اسپانيا

 تصور كرده تيك الدين قائم مقامي براي انتشار فرهنگ اقوام مگالي راهي كه سيف از چهار  

هايي است كه آذربايجان در مسير آن   سوم و چهارم راه،هاي دوم آن يعني راه  است سه راه عمدة

كند هنوز به  تيك ايران را به اروپا مرتبط مي هاي دوم و سوم كه اقوام مگالي راه. گرفته است قرار

قوام پيشنهاد نشده است هاي خاصي براي تعيين هويت اين ا قرار نگرفته و ناممطالعه مورد درستي 

قفقاز ( هاي نوع دولمن قفقاز و كوبان افراشت  قبالً گفته شد، ژاك دمورگان سنگكه طوري و همان

 و به اين داند هاي اروپا مي ستقل از دولمن ميرا گروه) آذربايجان و تالش( و شمال ايران) شمالي

اما راه چهارم پيشنهادي . ه است ايران و اروپا محقق نشدتيك مگاليترتيب هنوز ارتباط اقوام 
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 رود اردن  تيك آذربايجان را با فلسطين و درة الدين قائم مقامي كه ارتباط اقوام مگالي سيف

در اين . شناسي است هاي باستان و مبتني بر داده گرفته كند مورد تأييد دانشمندان قرار بيني مي پيش

مردم فلسطين با سفالگري و استفاده ) نگينوس( تيك در دورة نئولي«  :گويد مي» هروزني«خصوص 

خصوص مس، آشنا شدند و اين پيشرفت ظاهراً بر اثر مهاجرت اقوام جديدي كه شايد  هاز فلز ب

 شد  چنانچه قبالً گفته ٧.»در آغاز هزارة چهارم از قفقاز به اين حدود آمده بودند صورت گرفت

  . ناميده است» هورياني«اين اقوام جديد را » ديويد مارشال النگ«

يا فرهنگ عصر مس و سنگ »  ارسي-كورا«تيك آذربايجان با فرهنگ  فرهنگ مگالي  

كه  طوري آن)  ارسي-كورا(تاريخ اين فرهنگ . اين خطّه ارتباط نزديكي دارد) كالكوليتيك(

هاي منتخب كول تپة نخجوان در عمق هشت و نيم   با نمونه١٤تجزيه و تحليل كربن   وسيلة به

  . سال تعيين شده است٤٨٨٠+٩٠ن تپه صورت گرفته متري اي

در كارتيل گرجستان » اتسخه لبيكو« مشابه كه از  آزمايش ديگري كه بر روي يك نمونة  

عصر مس و   بخش اعظم اطالعات ما دربارة.  سال را داده است٤٧٦٠+٩٠عمل آمده نتيجة  به

منستان، جمهوري آذربايجان، گرجستان و ها در ار هاي روي تپه سنگ آذربايجان و قفقاز از اقامتگاه

تيك با  صاحبان فرهنگ مگالي. دست آمده است هب )قاياكنت(حتي از نواحي كوهستاني داغستان 

دهد از يك  دست مي  بهشناسي باستانهاي  كه داده چنان  ارسي آذربايجان آن-صاحبان فرهنگ كورا

تبار  ده است آنها هوريانياحتمال دا» نگديويد مارشال ال «كه طوري اند و همان جنس و تبار بوده

الواح سومري و ذكر نام كشور (هاي موجود تاريخي  اند و ما اين احتمال را باتوجه به واقعيت بوده

هاي غاسول در  ي ديواري خانهها نقاشي(و فرهنگي ) هوري در شمال اين كشور= اوري

هايي كه بر روي ظروف  وان با نقاشيهاي تامي كه اين تصاوير ال غربي بحرالميت و شباهت شمال

انتشار نقش . دانيم قطعي مي) عليا در شمال عراق رسم شده است دارد زاب  در درة» آرپاچيه«تلّ 

النهرين به سوريه و فلسطين نيز  از سواحل بحر خزر و بين) گردونة خورشيد(صليب شكسته 

كه  چنان ب شكسته آننقش صلي. كند موضوعي است كه اين مهاجرت را محرز و محقق مي

دهد در هزارة چهارم قبل از ميالد بر روي ظروف سفالي يكي از  شناسي نشان مي هاي باستان يافته

 ديگري از اين  نمونة ٨.در شرق بحر خزر حك شده است) گئوك سيور( مراكز باستاني تركمنستان
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ده كه صحت و سقم آن نماد و با تاريخ تقريبي هزارة پنجم قبل از ميالد از خوزستان گزارش ش

شود و در شهرهاي  اين نقش كه از مشخصات هنر كاسيان شمرده مي. دقيقاً تأييد نشده است

  بهاي از نفوذ هنري شرق  گرفته نشانه طور گسترده مورد استفاده قرار هآشوري دوران متأخر نيز ب

 درياي خزر  ز حوزةنمايد عناصري كه اين نماد را ا صورت آنچه مسلم مي در هر. آيد حساب مي

اند اما انتشار اين  بوده» هوري«طور قطع  هاند ب و از طريق آذربايجان و شمال عراق به فلسطين برده

ل از ميالد در سواحل سوم قب  ها نيز كه پيش از هزارة نقش شايد منحصر به آنان نباشد زيرا كاسي

ها عد بخشي از آن و در قرون ب رود ارس سكونت داشتند غربي درياي خزر و حوزة غربي و جنوب

ها و  ها با هوري  اختالط كاسي.زاگرس و لرستان استقرار يافتند با اين نقش آشنا بودند  در ناحية

ها به ايالم در اواسط  يابي كاسي النهرين و راه  شمالي و شرقي بيننواحيدر قوم پرا كندگي آن دو 

است اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه م اگرچه موضوعي كامالً تعريف شده .دوم ق  هزارة

 اند و مكان آشنايي اين دو قوم با نشان گردونة ها بوده ها در رواج اين نقش مقدم بر كاسي هوري

خورشيد   بسيار محتمل است نماد گردونة. خورشيد خاستگاه مشتركشان، آذربايجان بوده است 

ها   قبل از ميالد دانسته شده مربوط به كاسي٣١٠٠ليوان سفالين تپة سيالك كاشان نيز كه متعلق به 

 -هاي پادشاه ايالم پوزور كه در سالنامه) keshshen( باشد زيرا نام شهر كاشان را با نام شهر كشن

باشد، قابل  ها مي م نخستين اشاره به سرزمين كاسي.سوم ق  دوم هزارة   در ابتداي نيمة،اينشوشيناك

  . اند تطبيق دانسته

  

  )خرسنگي(سنگي   بناهاي كالنمعماري

شناسان به  اي باستاني است كه در نزد باستانشامل انواع گوره» تيك مگالي«بناهاي سنگي فرهنگ 

  :بندي شده است انواع مختلف زير طبقه

  ؛)tumulus( گورهاي تومولوس -۱

 ؛)menhir( افراشت يا منهير گورهاي سنگ -۲

 ؛تيك  سنگي يا مگالي  گورهاي كالن-٣

 ؛)cromlech(گورهاي حصار سنگي يا  -٤
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 ).dolmen( گورهاي دولمن -٥

ها  سنگي ة منهير و خانههاي ساد افراشت ربايجان و تالش بيشتر از نوع سنگبناهاي سنگي آذ  

 اما تعداد زيادي تومولوس و گورهاي حصار سنگي نيز در اين است) ها دولمن(ها  يا ميز سنگي

هر يك از گورهاي  ٩صاتي كه سيد حميد فهيمي دادهطبق مشخ. نواحي شناسايي شده است

  :استمذكور داراي مشخصات زير 

اي شكل كه   دايره،اي از خاك و تل هستند  گورهايي كه در حقيقت توده: گورهاي تومولوس-

ها خاك ريخته و يك سنگ زم تدفين مستقر كرده و بر روي آندرون دايره، اموات را به همراه لوا

 انواع زيادي از اين گورها در .اند ريز قرار داده سنگي و خاك  ه در وسط دايرةرا به عالمت نشان

  .آذربايجان، لرستان كشف و بررسي شده است

ريزي، چند سنگ   برخي گورهاي تومولوس، پس از خاكميان  در:)منهير( افراشت گورهاي سنگ -

ن صورت به اين گورها كه در ايدادند  مي  به عالمت نشان بر فراز آن قرار) منهير(دراز 

  .شود افراشت گفته مي سنگ

هاي بزرگي تشكيل شده  سنگ ساختمان اين گورها از تخته «:تيك مگاليسنگي يا   گورهاي كالن-

  منزلة صورت افقي به هاي ديگري به سنگ ي در زمين غرس شده و روي آن تختهطور عمود هكه ب

يف و هاي منظمي در يك رد گورها سنگچنين در اطراف اين نوع هم.  است تاق گذاشته شده

ها اشياء فراواني   اين سنگهاي ميان رج گذاشته شده و نكتة جالب اينكه در اي كار شكل دايره به

در سنگي اروپا واقع  د خاطر نشان ساخت كه گورهاي كالندر اينجا باي» داده شده استقرار 

چنين گورهاي جلگة سالزبري ور و هماين كش) kerloas(افراشت  كارناك و مربيان فرانسه و سنگ

كه  طوري هب. افراشت ايران از عظمت بااليي برخوردار هستند انگلستان در مقايسه با گورهاي سنگ

ترين  كه بزرگ رسد درحالي  ميهاي فرانسه به دوازده متر افراشت ارتفاع برخي از سنگ

حداكثر  ،)غربي اردبيل نوب كيلومتري ج٦٢( در روستاي نشتبان سراب افراشت ايران واقع سنگ

هاي عظيم جلگة سالزبري  چهار متر ارتفاع دارد و اين ارتفاع برابر است با بلندي خرسنگ

 .انگلستان
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هايي اغلب تقريباً  افراشت است كه با فاصله عبارت از مجموع چند سنگ «:سنگي گورهاي حصار-

اند و  فتهره، مربع و يا مستطيل قرار گرداي  به اشكال بيضي، دايره، نيم مساوي از يكديگر و معموالً

 نمونة ١٠.»استتر  افراشت ديگري واقع شده كه از ديگران بزرگ بعضي اوقات در مركز آنها سنگ

سنگي  ما ممكن است برخي از گورهاي كالنبارزي از اين نوع گور در ايران گزارش نشده است ا 

 آمده با اين نوع بناي سنگي قابل تطبيق شناسان آلماني هاي باستان ف اردبيل كه در گزارشاطرا

 .باشد

فرهنگ عصر آهن ( مشخصات اين نوع گور سنگي در كتاب سيد حميد فهيمي :  گورهاي دولمن-

  يكي گرفته شده) menhir(افراشت منهير  با گورهاي سنگ) غربي درياي خزر هاي جنوب در كرانه

دست نداده است اما اين تذكر را داده  ي تعريف مشخصي از اين نوع گور بهو به همين خاطر و

سنگ  ود در پيش از تاريخ كه شامل تختهش دولمن نوعي از بناي سنگي محسوب مي« :است كه

 سقف دولمن  منزلة هسنگ زيرين ب تخته. شد  سنگ قائم قرار داده ميمسطحي بود كه روي چند

شد و يكي از بناهاي شاخص  يعنوان گور براي دفن مردگان ساخته م هها ب دولمن. رفت كار مي هب

 گورهاي دولمن بيشتري از دوران پيش از .»رفت شمار مي در اروپا به) نئوليتيك(ن نوسنگي دورا

ديلمان برپا   ناحية) گيالن( نمين، آستارا و تالش ،تاريخي آذربايجان در نواحي اردبيل تاريخ و دورة 

شناسان آلماني كشف  ئت باستانچنين هي ژاك دمورگان و همشناسي باستانهاي  مانده و در كاوش

 .اند و شناسايي شده

داد اين است كه  سنگي مورد توجه قرار ي كه بايد در مطالعة بناهاي كالننكتة بسيار مهم  

اند كه كلية بناهاي سنگي بر روي زمين  دانشمندان در تحقيقات علمي خود به اين نتيجه رسيده«

هاي  افراشت  سنگ ليةبدين معني كه اگر ك. شده بوده استداراي جهاتي است كه در آسمان تنظيم 

االضالع است هميشه ضلع بزرگ اين  آنها كثير هايي تصور شود كه قاعدة عالم، منشور

نيز » هروزني« ١١.»باشد كثيراالضالع در جهت برآمدن خورشيد در آسمان و در برابر جنوب مي

شود كه  معلوم مي) فلسطين(هاي غاسول  قبرهتأكيد كرده است كه از طرز قرار دادن اجساد در م

در  .اند داده و شايد به حالت نشسته قرار مي) رو به خورشيد(سمت مشرق يا جنوب  آنها را رو به

در جنوب درياچة اروميه در دشت معروف (ايران نيز رو به آفتاب بودن اجساد تپة تاريخي حسنلو 
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آقايان   ششم قبل از ميالد است مورد اشارة  ةآن مربوط به هزار ترين الية يكه قديم) سلدوز

 آنها مربوط به كدام نظرقرار گرفته است اما براي ما معلوم نشده كه اجساد مورد » راد«و » حاكمي«

شناسان معماري  در هر صورت در ادبيات باستان. ستا  هاي تاريخي اين اثر باستاني بوده اليه

دار شناخته شده و اين ارتباط و  ستي مرتبط و عالقهسنگي با خورشيد و خورشيدپر بناهاي كالن

گويند كه اقوام مگاتيك در  شناس مي دانشمندان باستان. ناخته شده استپيوستگي به رسميت ش

ساختن بناهاي سنگي رعايت جهات اربعه، حركات خورشيد در فصول مختلف سال و باألخره 

است   طبق تحقيقات علمي معلوم شده ١٢.ندا ها با ستارگان را كرده افراشت تقارن بعضي از سنگ

دست نيامده و اين  كار رفته در همان محل به هسنگي ب ي عظيمي كه در ايجاد بناهاي كالنها سنگ

بدان مكان حمل شده   ها دورتر بوده ها گاه از محلي كه صدها كيلومتر از محل ساختمان سنگ

به » تيك مگالي«شگران مطرح شده كه اقوام ميان پژوه با توجه به اين واقعيت اين پرسش در. است

اند؟ و به چه  گذاري اين بناها را فراهم كرده جايي، غرس و تاق هچه وسيله و ترتيبي امكان جاب

ر اند تا د  خورشيد و ساير ستارگان و طرز حركت سيارات در آسمان باخبر بودهيتنحو از موقع

» سالزبري«؟ در يك آزمايش عملي كه در جلگة  كنند ها استفادهساختمان بناهاي سنگي خود از آن

ها صورت گرفت، صدها تن شركت  افراشت هايي جديد از اين سنگ انگلستان براي برپايي نمونه

، و با فت و ضخيم و به كمك نيروي انسانيهاي كل هاي چوبي و طناب كرده و با استفاده از ريل

صورت عمودي  بهالجثه را  فع و عظيمن توانستند چند سنگ مرتكندن گودي عميقي در سطح زمي

حل  اين تنها راه. رس شده قرار بدهندغ  هاي تاق را نيز بر روي سنگ در زمين بكارند و سنگ

كار رفته و با موفقيت قرين  عملي است كه تاكنون براي شناخت چگونگي برپايي بناهاي سنگي به

ي خود انش فني در برپايي بناهاي سنگتيك نيز از همين د رود كه اقوام مگالي گمان مي. بوده است

اند رعايت  اند كه توانسته ها از دانش نجوم نيز به حد كافي برخوردار بودهاند البته آن استفاده كرده

هاي خود تطبيق  ختمانجهات اربعه و سير حركت خورشيد در فصول مختلف سال را با وضع سا

 قادر به وم قبل از ميالدهاي سوم تا د هزارهمردمي كه در «: گيري شده است اين نتيجهبنابر. دهند

 تمدن و سطح اند و ميزان اند در مراحل عالي تمدن بشري قرار داشته انجام چنين اعمالي بوده

قسمي نبوده كه بشر بتواند در عرض مدت كوتاهي به آن پايه برسد، بلكه هزاران  بهها فرهنگ آن
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برداشت  ١٣.»وجود آمده است ه و فرهنگي بهاي بسيار شده تا چنين تمدن سال گذشته و كوشش

هاي سوم تا دوم قبل از ميالد در حوزة فالت ايران، آناتولي  است براي مردمي كه در هزاره  ما اين

وجود  شكوه ايالم، سومر، هوري، گوتي و لولوبي را بههاي با بودند تمدن  النهرين توانسته و بين

هرچند كه . سنگي نيز باشند احب بناهاي عظيم كالناست كه ص  آورند، بسيار سهل و ممكن بوده

هاي ديگر با صاحبان معماري  جز مورد قوم هوري ارتباطي ميان قوم بهدانش كنوني ما نتوانسته 

درياچة   تر مردمي كه در هزارة سوم قبل از ميالد در حوزة عبارت روشن  به.  كندسنگي برقرار كالن

هاي شيميايي  توانستند با استفاده از تكنيك را داشتند و مي ١٤»هگؤي تپ«اروميه فرهنگ بسيار متعالي 

هاي الزم علمي  از تركيب مس و ارسنيك، مفرغ بسازند و براي اين كار جسورانه از توانايي

ماري به سبك كالن سنگي را نيز طور قطع و يقين داشتند كه مع هبرخوردار بودند اين هنر را نيز ب

  .وجود آوردند به

  

  سنگي در ايران النمراكز ك

 در ايران تاكنون موفق شده است كه آثار بناهاي سنگي را شناسي باستانهاي  تحقيقات و پژوهش

  :در مناطق ياد شدة زير شناسايي و معرفي كند

 ناحية آذربايجان . 1

شود در رديف نخست قرار  مي سنگي ايران نيز محسوب  ترين ناحية فرهنگ كالن كه عمده

روستاي ( آذربايجان بيشتر در شرق آن پراكنده بوده و در دامنة كوه سبالن تيك مگاليآثار . گيرد مي

  .نمين تا آستارا گسترده شده است  ، روستاهاي اطراف اردبيل،)رازليق و نشتبان سراب

 تالش و ديلمان  ناحية گيالن در دو منطقة. 2

اين . سنگي است فرهنگ كالنمهمترين مركز ) Ag evlar(» آق ائولر«تالش گورستان   در منطقة

گرفته و نوع اين گورها  گورستان نخستين بار توسط ژاك دمورگان مورد حفاري و بررسي قرار

داند و  هاي مفرغ و آهن مي ژاك دمورگان قدمت اين گورها را در دوره. بوده است  »دولمن«عمدتاً 

 پيش از ميالد ١٠٠٠ -١٤٥٠دست آمده از اين گورهاي دولمن مربوط به  طور كلي اشياء به هب

هايي از آن   بوده و در كلورز نيز نمونهتيك مگاليدر ديلمان گورهاي مارليك و املش از نوع . است
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  تيك ناحية  تالش از سمت شمالي به گورهاي مگاليتيك مگاليگورهاي . شناسايي شده است

ي دولمن را در لنكران ترين نوع گورها دمورگان ساده. پيوندد ران در جمهوري آذربايجان ميكلن

  .كشف كرده است

 لرستان  ناحية. 3

نام » تومولوس«عنوان محل استقرار گورهاي نوع   بهشناسي باستانهاي  از اين ناحيه در گزارش

احتمال دارد قوم كاسي ناقل . برده شده اما اطالعات بيشتري در اين خصوص داده نشده است

به ) كتاب استرابون(اطالعات تاريخي . رستان بوده باشدتيك آذربايجان و گيالن به ل فرهنگ مگالي

  .هاي رودخانة ارس به لرستان تأكيد دارد مهاجرت اين قوم از مناطق مذكور و كرانه

 خارك  افراشت توأمان در جزيرة  سنگدو. 4

توان با  سنگي در ايران غربي مي  از فرهنگ كالنمانده باقيبا توجه به خط سير پراكندگي آثار 

فارس  درياي خزر به حوزة خليج  تيك از حوزة طع گفت كه فرهنگ مگاليطور ق هت و بجرئ

خزر   ها از حوزة ها و ايالمي كه تحقيقات تاريخي نيز به مهاجرت كاسي  همچنان،انتشار يافته است

  . به خوزستان و لرستان نظر دارد

  

  سنگي آذربايجان و ماهيت صاحبان اين فرهنگ  مراكز كالن

. دنده ترين مركز كالن سنگي ايران را تشكيل مي ذربايجان و عمدتاً نواحي شرقي آن مهمآ ناحية

آيد و  شمار مي  جهان بهتيك مگاليوسيع در كرانة غربي درياي خزر از نخستين مراكز   اين ناحية

 ان شدچنانكه قبالً بي.  بوده استتيك مگاليالظاهر از هزارة پنجم قبل از ميالد نشيمنگاه اقوام  علي

چهارم قبل از ميالد فلسطين ريشه در اقوام   تيك هزارة معتقد است كه مردم مگالي» هروزني«

شناسان نيز ظهور ظروف  عدة زيادي از باستان. و قفقاز دارند تيك سواحل غربي بحر خزر مگالي

مهاجرت گروهي از مردم سواحل غربي بحر خزر   در فلسطين را نتيجة» خربت كرك«معروف به 

داند كه از  ها مي ديويد مارشال النگ صراحتاً آنها را نحستين موج هورياني. دانند ه فلسطين ميب

ها در  زمان هوري  حضور هم.اند ده كرخاستگاه خود در قفقاز و آذربايجان به فلسطين كوچ

شان، ارتباط فرهنگ هورياني شمال غرب  فلسطين و شمال غرب ايران با تشكيالت حكومتي
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وجود اطالعات محدودي كه از اسكان  با. كند با درة رود اردن و فلسطين محقق ميايران را 

 حوزة ويژه نواحي غربي آن در ههاي چهارم و سوم قبل از ميالد در آذربايجان ب ها در هزاره هوري

تيك آذربايجان با اين قوم با موانع جدي و  درياچة اروميه داريم اما برقراري ارتباط فرهنگ مگالي 

در . است  شناسي موضوع اين ارتباط را حل كرده هاي باستان رو نيست زيرا داده به واري رودش

توان در پيدايش  ي را نميتيك شمال غرب ايران عنصر كاس اليتعيين ماهيت قومي ساير مردم مگ

به عقيدة ما . النهرين ناديده انگاشت و ترويج اين فرهنگ در منطقة وسيعي از ايران غربي و بين

هرين الن در ميان مهرهاي كاسي در بين) صليب شكسته(كيه به رواج عالمت گردونة خورشيد ت

هاي رود ارس   درياي خزر و كرانه ها به هنگام اقامت خود در حوزة يتوان استنتاج كرد كه كاس مي

 با  و شايد آشنايي آناناند لنهرين با اين نقش آشنا بودها و قبل از مهاجرت خود به لرستان و بين

مورد ديگر اقوام بومي  در. است  ها بوده ها با هوريخورشيد در تماس تاريخي آن  نماد گردونة

توان  تيك اين خطّه فعالً نمي ها در ارتباط با فرهنگ مگالي ها و لولوبي جمله گوتي آذربايجان و من

تيك  اليبا مستندات سخن گفت اما به ظن اقوي اين دو قوم اخير نيز به نوعي با فرهنگ مگ

اند زيرا تماس اين اقوام  هاي چهارم و سوم پيش از ميالد شمال غرب ايران در ارتباط بوده هزاره

م از مرزهاي فرهنگي فراتر .در ايران غربي و اراضي آذربايجان و كردستان در حدود هزارة سوم ق

  .شده بود  هاي سياسي و تاريخي نيز كشيده رفته و حتي به اختالط و آميزش

تيك و مراكز اصلي اين فرهنگ در شرق  اطالعاتي كه تاكنون دربارة فرهنگ مگالي  

  :توان چنين خالصه كرد آذربايجان داده شده است را مي

  

  سراب» رازليق«سنگي  گورهاي كالن. 1

در گزارش اين .  آلماني داده شده استشناسي باستانت ئاطالعات مربوط به اين گورها توسط هي

و بخش رازليق آثار قبرستاني روي ) ميركوه(در شمال سراب بين قرية مراكوه « :ت آمده استئهي

چين دايره شكلي كشيده شده است  اين قبرها كه به دور آن سنگ. استجلگة مرتفعي موجود 

ترين  چين در بزرگ قطر سنگ. اند طور پراكنده ساخته شده هبدون ارتباط با يكديگر بر روي تپه ب

رود كه اين قبرستان متعلق به آبادي  گمان مي.  متر است٥/١٢هاي متوسط  ونهو در نممتر  ٢٥ها آن
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 دوم پسر رؤساي اول در فاصلة) آرگيشتي(» آرگوايشي«نام   كه پادشاه اورارتويي بهاي باشد يا قلعه

اي كه از اين  شرح اين وقايع بر كتيبه. هاي هشتم و هفتم قبل از ميالد تسخير كرده است قرن 

جاي مانده و در جوار قبرستان قرار دارد نوشته شده  به) در دامنة سبالن( كوه رازليق پادشاه بر

ها  هاي قبل از اقامت اورارتويي رود كه قبرهاي مورد بحث متعلق به زمان است ولي گمان مي

  ١٥».باشد

  

  سراب) چهل دختران(هاي قرخ قزالر  افراشت  سنگ.2

تعداد . كوه سبالن و در روستاي نشتبان سراب قرار دارددر دامنة ) منهيرها(ها  افراشت اين سنگ

 بزرگترين آنها در حدود  ورسند  در زمين غرس شده به بيش از يكصد عدد ميجمعاًها  اين سنگ

 تحت عنوان  اي فرد در مقاله اهللا كام بخش سيف. ن ارتفاع داردچهار متر از سطح زمي

 ١٣٤٧يك سال   شمارة ، و هنر ايرانشناسي باستان  كه در مجلة» هايي در اطراف سبالن نبشته سنگ«

آذربايجان در سير «نيا در كتاب خود  رحيم رئيس.  آنها داده استمنتشر شده اطالعاتي دربارة

هاي قرخ قزالر  افراشت  مورد سنگالدين ترابي را در عكسي از سيد جمال) جلد اول(» تاريخ ايران

هاي نشتبان به اسكلتي  ه كه در يكي از تومولوسفرد نوشت وي از قول كام بخش. آورده است

در جوار اين . رده استبرخورد كرده كه به پهلو خوابيده و دست و پاي خود را جمع ك

 آمده كه قدمت  دست  دستبند برنزي از يكي از قبور بهاي طاليي و يك حلقه  دكمهها تومولوس

كه اورارتوهاي  اند، يعني مربوط به زماني تهدانساول قبل از ميالد   آنها را عموماً به اوايل هزارة

البته واضح است كه قدمت . تبار در اين خطه و شرق آناتولي و ارمنستان حكومت داشتند هوري

ها باشد زيرا  افراشت تواند معرف تاريخ بناي سنگ ه نميوج ها به هيچ ي پيدا شده از تومولوساشيا

عنوان معبد، عبادتگان و گورستان مورد استفادة   بهي بعد از برپايمتماديهاي  ها قرن افراشت سنگ

ت ئهي. اند و در اين مورد نيز بايد چنين تصوري را داشت گرفته مي هاي بعدي قرار نسل

ها در گزارش آن. اين محل بازديد كرده و گزارشي درخصوص آن دارد آلماني نيز از شناسي باستان

» آرگوايشتي دوم«اي در نزديكي آن پادشاه اورارتويي   نشتبان را طبق مفاد كتيبه قلعة«: آمده است

كتيبه بر روي سنگ بزرگي كه در داخل قلعه قرار دارد نوشته شده و از اين . مسخر كرده است
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 و در شود ي از يك آبادي قديمي ديده ميدر پايين قلعه آثار. رازليق شبيه است  جهت به كتيبة

در شمال . هاي بزرگ ساخته شده است  از سنگ آن قبرستاني است كه گورهاي آنيسمت جنوب

اي واقع شده است كه بر روي آن پنج  امروزي سطح مرتفع كشيده  اين قلعه و آبادي قديم و قرية

  ١٦».ها هنوز برجاستقرار داشته و آثاري از آن) دولمن(قبر شبيه اتاقك سنگي 

 

 ورزقان» سقين دل« گورهاي دولمن .3

اي اورارتويي نيز در محل  داغ واقع شده و كتيبه زديگي ورزقان قرهدر سقين دل در ناين گورها 

شناسان آلماني مورد بررسي  ئت باستاناين ناحيه نيز توسط هي. قلعة سقين دل به يادگار مانده است

» ساردور دوم«اورارتويي شاه   هاست كه كتيبة مدت«: ت آمدهئدر گزارش اين هي. گرفته است قرار

در ماه .  بررسي كرده بوديم١٩٦٧اين مكان را در سال . است  كوه شناخته شدهبر) م. ق٧٣٠ -٧٥٠(

روي  در شرق اين قلعه بر.  طي مسافرت ديگري همين تپه را از نزديك بررسي كرديم١٩٧١مه 

 وجود دارد كه شبيه آن را در اردبيل )دولمن(مرتفعي چندين قبر به شكل اتاقك سنگي   جلگة

  ».ايم ديده

  

  سنگي اردبيل و تالش  كالن گورهاي .4

يعني عبارت از . بوده است) dolmen(» دولمن« سنگي اردبيل و تالش از نوع بيشتر گورهاي كالن

هاي بزرگ ديگري  سنگ وي زمين قرار دارد و روي آن تختههاي بزرگي كه از پهلو ر سنگ تخته

 خاك ريخته بودند تا ابقاًروي اين گورها س. خوابانده بودند) طاق(منزلة تاق   صورت افقي به به

اين . شود ناميده مي» تومولوس «شناسي باستانكوچكي درآمده بود كه به زبان  صورت تپة آنجا كه به

 توسط ژاك و ١٩٠١گورها به همراه گورهاي تالش در گيالن و جمهوري آذربايجان در سال 

 الة مطالعاتي بود كه اين دوها دنب اين كاوش. اند گرفته هانري دمورگان مورد بررسي و كاوش قرار

و در لنكران جمهوري  ١٨٩٠در قفقاز در سال » دي بيده«و » اللوار «  در درة١٨٨٨برادر در سال 

  ١٧.عمل آورده بودند آذربايجان به
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دختر هفت (» يزيي ديوقيئد«هاي نمين از جمله  ان گورستاني برادران دمورگها در كاوش  

. مورد بررسي قرار گرفتند) در ابتداي تونل گردنة حيران(االدره متري نمين و شاغدر نيم كيلو) ديو

در ) هاي سفيد خانه(ها گورستان آق ائولرآن.  شد هاي آنان به آستارا و هشتپر توالش كشيده حفاري

طور گسترده مورد تحقيق و  هتالش را كه در فاصلة كوتاهي از درياچة نئور اردبيل واقع شده ب

هاي پيش از تاريخ  ترين گورستان گورستان آق ائولر كه يكي از مهم. ندبررسي و كاوش قرار داد

سيد حميد فهيمي تاريخ تقريبي . ايران است رازهاي مهمي را براي كاوشگران خود گشوده است

 پيش از ميالد ١٠٠٠ تا ١٤٥٠ي ها بين سالرا دست آمده  هاي آق ائولر به ي كه در حفاريئاشيا

شناس معروف سوئدي كه بعد از برادران  باستان» لوئي واندنبرگ« پروفسور ولي .دانسته است

حدود  در(تاريخ اين اشياء از دوران برنز «گويد  داده مي دمورگان آق ائولر را مورد بررسي قرار

شود  ختم مي)  ميالد پيش از١٠٠٠حدود (شروع شده و به ابتداي دوران آهن ) پيش از ميالد٢١٠٠

بوده است و به اشياء پيدا شده در ) م. ق١٢٠٠ -١٥٥٠(دوران اخير برنز ها متعلق به ولي بيشتر آن

  ١٨».لنكران جمهوري آذربايجان و اشياء پيدا شده در لرستان و آسياي صغير شباهت زيادي دارد

تالش ايران باز شد عبارت منطقة نمين و اي كه توسط برادران دمورگان در  گورهاي عمده  

، »وجاليك«، )شاغاالدره( نمين، قيالخانه، لرداغي، شگوالدره  رو،بود از گورهاي خواجه داودكپ

داخل اين گورها اشياء . ، آق ائولر و دوخاليان)shir shir( تاش كپرو، حسن زميني، شيرشير

اين اشياء عبارت بود . گرفته بود ها مورد تجاوز دزدان قراري وجود داشت ولي بعضي از آنفراوان

ندرت   ه رنگ يا قرمز خاكستري و بدون نقش و اشياء برنزي و باز ظروف سفالين درشت سياه

قفلي و سوزن و  هاي كوچك سنجاق  حلقهبند و هاي انگشتري و دست از آهن بيشتر حلقه. آهن

هاي  زوبين و سرنيزه و داس و خنجر و شمشير و چاقو و تبر و مجسمه ريز و پيكان و سينه

هاي  ريزهايي با دانه  از شيشه مانند مهرها و سينهاشياء ديگري نيز. شد كوچك حيوان ديده مي

در يكي از گورهاي  ١٩».آالت مشاهده گرديد صورت زينت هاي و نيز اشياء طال و نقره ب شيشه

  .دست آمده كه در دست او يك زره جنگي قرار داشت ش شدة اين گورستان پيكر يك زن بهكاو

ها  ء مفروغي لرستان كه مربوط به تمدن كاسياشياي مفرغي پيدا شده در ناحية اردبيل با اشيا  

 دربارة اشياي مسي و كريستي ويلسن. دكتر ج. مقدم برآن دانسته شده استاست مقايسه شده و 
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 و شايد از حيث استهاي لرستان  تر از مفرغ غالب اين اشياء ساده: گويد مفرغي ناحية اردبيل مي

ن پيدا شده و تاريخ آن را  تبري كه در لرستااز نوع. باشد  ها برتري داشتهي بر آنقدمت زمان

دست آمده   اردبيل نيز به ناحيةاند، در  شناسان قريب سه هزار سال قبل از ميالد معين كرده باستان

 حلقه براي ،خنجرهاي مختلف، تبر و سرنيزه. هاي سنگيني هستند شمشيرها داراي دسته. است

 هر  تقريباً. دست آمده است دان مسي در اين ناحيه بهايين تيرگرفتن زه كمان و نيز قسمت باال و پ

كه  نام دارد يعني در موقعي» كشته«اي كه در اين ناحيه كشف گرديده به اصطالح آن زمان  اسلحه

بين اغلب  اين عمل و رسم در. اند اند آن را شكسته و پهلويش گذارده صاحبش را دفن كرده

اطالعات ما در اينكه اشياي مفرغي و مسي  ٢٠».ستطوائف اوليه در نقاط مختلف مرسوم بوده ا

طراف هاي غير مجاز و توسط روستاييان ا پيدا شده در اردبيل كه در اغلب موارد از طريق حفاري

باشد بسيار محدود است  تيك آذربايجان مي  مربوط به اقوام مگالياردبيل صورت گرفته تا چه حد

كند  ا را مشغول مياي كه ذهن م ت بين آنها اولين نكتههاي لرستان و شباه اما در مقايسه با مفرغ

شناسيم كه رابط بين  ي را نمي قوم كاسجز  ميان اين مردم است و ما قومي بهي دروجود عنصر كاس

  .آذربايجان و لرستان بوده باشد

  

 سنگي شمال اردبيل گورهاي كالن. 5

اي در سطح زمين و در روي  عهغربي اردبيل بقاياي قل  شمال-در چهل و چهار كيلومتري شمال

اين خرابه در كنار قرية ميرفتاح و در  .جاي مانده است كه از اراضي اطراف سر برآورده بهكوهي 

ت پاي كوه و در سم در.  گرمي واقع شده و آق قلعه نام دارد-فاصلة سه كيلومتري جادة اردبيل

  در قبر دوم راهرويي به.شود يهايي ساخته شده، ديده م سنگ جنوب آن جاي دو قبر كه از تخته

. چين شده است  سنگ متر به دور آن٥/١٢اي به قطر  عالوه دايره  هطرف جاي گور كشيده شده ب 

اي بدون دورچين  ، پارهسنگ ساخته شده اي بزرگ از تخته هصورت جعب گونه قبرها كه به اين

شود و احتماالً متعلق به  سنگي و برخي با دورچين سنگي در حوالي ميرفتاح به كرات ديده مي

هاي مجاور اردبيل كه داخل  چنين اين قبرها در سرزمينهم.  هزارة اول پيش از ميالد استحدود

 ٢١شرقي اردبيل و قرية كارگل ايجان است پراكنده است و تا جنوبمرزهاي جمهوري آذرب
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)kargel (يك . اند گرفته قراردر نزديكي اين قريه دو قبر در جوار هم و در يك جهت . ادامه دارد

ل بناي قبرهايي به اين شكل در شما. هاي بزرگ اين دو را به هم ربط داده است رديف سنگ

سنگ  صورت جعبه از تخته هدر اينجا شكل قبرهايي كه ب. شهر معمول بوده است اردبيل و مشكين

تلفيق در اين . چين مدور تلفيق شده است با نحوة بناي قبر روي تپه با سنگاند  ساخته مي

در . يلومتري صلوات مشهود است ك٢٧ صلوات در -شهر هاي واقع در كنار جادة مشكين ونهنم

.  نباشند سوهاي ديگر گورها هم  است در نمونهاند ولي ممكن قبر مجاور هم قرار گرفته جا دواين

ده در يازبخشي از يك قبرستان قديمي در مرادلو واقع . بزرگي اين قبور بسيار متقاوت است

 در. معموالً شكل اين قبرها به بيضي متمايل است. جاي مانده است كيلومتري جنوب صلوات به

از اين قبرها . سنگ سقف وجود دارد شكل ستون براي نگهداري تخته  نگي بهوسط مدخل آن س

 .چين مدور دارند نيست اي كه سنگ نوع قبرهاي روي تپه

 دوم و آغاز  تعلق قبرستان را به اواخر هزارةدست آمده  هايي كه به قطعات پراكندة سفال  

  ٢٢».رساند هزارة اول قبل از ميالد مسيح مي

  

  شهر داغي مشكين  ايالنيها افراشت  سنگ.6

شهر زميني به عرض و طول  داغي مشكين ي در دامنة كوه ايالنسنگي ايالن داغ گورستان كالن

ابي اطالعات مختصري از اين ترالدين   سيد جمال.تقريباً صد متر را دربرگرفته است

وي   به نوشتة.  استآورده) جلد دوم (،آثار باستاني آذربايجان، ها را در تأليف خود افراشت سنگ

ها  افراشت  از ساير سنگهاي ماقبل تاريخ بيش ولية انسانداغي به مساكن ا هاي ايالن شباهت سنگ

داغي از  افراشتي ايالن ي سنگشود كه معمار از اين عبارت وي اين نكته استنباط مي. است

ديگر  هاي پيش از تاريخ آذربايجان بوده و از حيث قدمت بر افراشت نخستين سنگ

  .ها برتري دارد افراشت سنگ
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   گورهاي باستاني سرعين اردبيل .7

درماني ايران واقع   يكي از مراكز مهم توريسي و آب،طور پراكنده در مزارع سرعين هاين گورها ب

 جادة اصلي اردبيل به سراب از  كيلومتر از٦لومتري جنوب باختري اردبيل و به فاصلة  كي٢٠در 

 الدين ترابي طباطبايي قبور باستاني مزارع سرقين به نوشتة سيد جمال. ، قرار داردراهي قشالق  سه

وي . چين و مربوط به ادوار پيش از اورارتوها بوده است  مدور سنگ صورت محوطة هب) سرعين(

 ٢٣.ورزقان اهر دانسته است» سقين دل«هاي  هاي مزارع سرعين را مشابه گورستان تانگورس

سنگي اطراف  سقين دل ورزقان با گورهاي كالن» دولمن«وع سنگي از ن شباهت گورهاي كالن

  . آلمان نيز تأييد شده استشناسي باستانت ئاردبيل از طرف هي

  

  اردبيل» در جبه« گورهاي سنگي .8

در بيست ) در جبه(در سمت غربي جاوه در «:  آلماني حاكي استشناسي استانبت ئگزارش هي

كيلومتري شمال اردبيل كنار جادة اردبيل به گرمي تپة طويلي وجود دارد كه بخش شمالي آن 

در تمام سطح تپه . طور بارزي بلندتر است و مانند آكروپل كوچكي از رشتة تپه سركشيده است هب

كه بر فراز يك  طوري هاند، ب دوم قبل از ميالد پراكنده  ايي مربوط به هزارةه طور يكنواخت سفال هب

هاي بزرگي شبيه  سنگ تخته. اي مشهود است ل تپههاي يخچالي آثار تشكي برجستگي از سنگ

ي خصوص درپاي برجستگ ههاي برجستگي و ب هاي سرگردان اروپاي شمالي در كناره سنگ

كه حصاري  طوري هاند ب سوي يكديگر غلتانده بهها را  نگس اين تخته. شمالي مجتمع شده است

تر است، در هزارة دوم  به احتمال قوي در بخش شمالي تپه كه مرتفع. وجود آمده است دايره به نيم

  ٢٤».قبل از ميالد قلعه و در بخش پايين آن منازل مسكوني قرار داشته است

  

  سنگي كاربرد مذهبي بناهاي كالن

اين پرسشي است كه پاسخ   سنگي چه بوده است؟  از ايجاد بناهاي كالنتيك مگاليهدف اقوام 

دهد   نشان ميشناسي باستانهاي  كه داده چنان بناهاي سنگي آن. بدان قدري با احتياط همراه است

پرويز مرزبان متعقد است . محل اسكان دائمي يا به عبارتي خانة مسكوني سازندگانش نبوده است
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گة سالزبري انگلستان ويژه بناهاي خرسنگي جل ناهاي خرسنگي در اروپا بهكه هدف از ايجاد ب

. بوده استپرستي رپا داشتن آييني مبتني بر خورشيدعنوان پرستشگاهي براي ب احتماالً به

 مذهبي كه به  حال بايد ديد طريقة«: گويد وي مي. الدين قائم مقامي نيز عقيدة مشابهي دارد سيف

ورزيده چه بوده و چه تحوالتي يافته است؟ متأسفانه از اصول و  ادرت ميساختن بناهاي سنگي مب

تي به ما نرسيده است ولي آنچه عقايد اين طريقه و دستگاه فلسفي آن اطالعات كامل و درس

 توجه مخصوص به ستارگان و نجوم و احترام شود  آثار و بناهاي آن مالحظه ميطور آشكار در به

  ».باشد ها ميو عقايد آن آفتاب از اصول  آميخته به پرستش نسبت به

تيك است  ما بر اين باوريم كه شايد به همين دليل اهميت و احترام به خورشيد اقوام مگالي  

اند،  تيك بوده  شدة قديم كه قطعاً وارثان مردم مگالي شناخته ترين خداي مورد احترام ملل كه بزرگ

خاور تبار  ورشيد ملل آسياني و ساميه خداي خجالب توجه است ك. بوده است» خورشيد«

. در ارتباط است» هوري«يعني ريشة اصلي نام قوم ) خور(» هور= سور«نزديك با واژة 

 اند و آنها مملكت هوريان خداي خورشيد خود را از هوريان گرفته» هوروس«هاي باستان  مصري

را كه ) آهور (»آسور«خود ترين خداي  ها نيز نام بزرگ آشوري. خواندند مي» هورن«را ) سوريان(

. اند ها گرفته اند از هوري هايشان نشان داده صورت قرص خورشيد در باالي كتيبه نماد آن را به

مورد تقليد پادشاهان ) فروهر(» اهورا مزدا«صورت نماد  دها اين نقش با تغييراتي اندك بهبع

شد و  ناميده مي) suryash(» سورياش«ها نيز  ي خداي خورشيد كاس.گرفته است هخامنشي قرار

خورشيد خداي . هورياني دارد» هور= سور«اين نام نيز ارتباط قاطع و بسيار نزديكي با واژة 

ها با اندكي تغيير و يا  ايالمي. است» سور«نيز مأخوذ از واژة ) suryah(» سورياه«سانسكريت 

خش نام برخي پادشاهان ب گفتند و اين واژه زينت مي) گون( »خون«رعايت اصل واژه به خورشيد 

شناسي  زبان تركي است و با توجه به گونهخون همان واژة گون امروزي . ايالم نيز هست

روند و از اين  مي  شمار هاي التصاقي عالم به ركي از زبانزبان ايالمي و ت دو ها هر زبان) تيپولوژي(

اند و  ناميده» خوريت«ا را ه در برخي مآخذ هوري. است  بين اين دو زبان تصور شدهبابت قرابتي 

مصطلح در زبان فارسي ديده » خورشيد«اي است كه در تركيب  همان واژه) هور سور،(خور

تيك   كه قوم مگالي فوق فعالً اين نكته محرز شدهشناسي با توجه مسائل پيچيدة زبان. شود مي
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تجلي ساخته و در بوده كه احترام به خورشيد را در معماري بناهاي سنگي   هوري نخستين قومي

 استفاده از بخشي از بناهاي كالن. ايفا كرده استرا مذهبي خاور نزديك رل اساسي   بنياد طريقة

وهشگران عنوان قبور براي دفن مردگان اقوام بدوي مورد توجه پژ ويژه نوع دولمن آن به سنگي به

ها  خانه سنگي« :گويد الدين قائم مقامي مي عنوان نمونه سيف متعددي قرارگرفته است به

هاي كوچك و بزرگي هستند كه براي قرار دادن نعش و يا  صورت اتاقك كه به) ها دولمن(

ها باز و يا داراي در و يا اند، و هميشه الاقل يك طرف آن دهها ساخته شن مردگان در آناستخوا

حال  صورت پابرجا در ايران تا به كند، به سوي خورشيد نگاه مي ب بهسوراخي است كه اغل

ها را تا حدي بر روي گورها و در عقايد و آثار اديان مزدايي و زرتشتي اند ولي اثر آن مشاهده نشده

 معتقد است داشته،از عقايد زرتشتي » اولمستد«وي با استناد به تفسيري كه  ٢٥».توان ديد مي

 اقوام پادشاهان هخامنشي شايد متأثر از اين بناهاي سنگي» يها استودان«اي  گورهاي دخمه

  .تيك و عقايد مذهبي آنان بوده باشد مگالي

تيك بر گورهاي  اقوام مگالي) خانة سنگي(سر تأثير معماري نوع دولمن  ما بحث بر  

 اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار دانيم اما نكته ادوار بعدي را منتفي نمي) استودان(اي  دخمه

اك شدن گوشت آن توسط حيوانات درنده و دهيم اين است كه رسم انداخته شدن جسد براي پ

شمار  به  ها كه جزو عقايد اصلي دين زرتشتي هاي عاري از گوشت مرده در دخمه دفن استخوان

 حوالي رود، رسمي است كه پيش از پيدايش شريعت زرتشت در بين اقوام كاسپي ساكن در مي

به  ٢٦.است  رياي خزر مرسوم بودههاي مقيم كرانة غربي د  يچنين آلبانبحر خزر و آذربايجان و هم

تيك آذربايجان بعدها از  احتمال قريب به يقين اين رسم نيز مانند ديگر مظاهر ديني اقوام مگالي

هر صورت ما بر اين امر واقفيم كه اصول  در. جانب زرتشت و يا كاهنان زرتشتي تقليد شده است

عنوان مثال  به. ي پيش از خود داردو طرق مذهبهاي عمدة دين زرتشتي ريشه در عقايد  و پايه

كه ) بغ مزدا(» مشتا بغ«جلوة ديگري است از خداي » اهورامزدا«برترين خداي دين زرتشتي يعني 

ها نقش  در تركيب دولت ماننا هوري ٢٧.يكي از خدايان مورد احترام مانناهاي آذربايجان بوده است

 ٢٨.كننده بوده است تيك هوري بسيار تعيين اليقوام مگاي داشتند و در اينجا نيز نقش اساسي ا عمده

ين نكته محرز  كه نزد علماي متخصص تاريخ باستان ايران اتوجه كرداين نكته بايد به همچنين 
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اي از اقوام كاسپي زبان ساكن در سواحل غربي و جنوبي بحر  ي خود شعبهشده است كه قوم كاس

ين قوم، در انتقال عقايد و طرق مذهبي مردم توان نقش اساسي ا اين نمياست و بنابر  خزر بوده

عد زرتشتي ناديده هاي سوم تا اول قبل از ميالد آذربايجان را در عقايد مذهبي قرون ماب هزاره

و » كاس«مركب از دو واژة » كاسپي«شناسي به اين نتيجه رسيده است كه كلمة  علم زبان. گرفت

ي رومي »آگريپا«براساس معلوماتي كه  ٢٩.دباش ها مي يمعني كاس به» پي«عالمت جمع ايالمي 

 هزار گام از ٤٢٥شده كه  ناميده مي» كاس«داده است يكي از رودهاي عمدة قفقاز ) م. ق١٢ -٦٣(

ها يا به عبارتي ديگر  يبديهي است كه نام اين رود با كاس.  اين رود غيرقابل عبور بوده استلطو

 بوده و اين نام جغرافيايي نيز تأييدي بر هاي قفقاز و سواحل غربي بحر خزر مرتبط كاسپي

  ٣٠. استها ها و كاسپي ي يگانگي تاريخي كاسپيوستگي و

  

  ها نوشت پي
ها را نيز قرائت و  هاي بسياري از هوري وي لوحه. دانشمند چك نخستين بار موفق به قرائت الواح هيتي شد. ۱

 )ي غربيتاريخ ملل قديم آسيا بهمنش، احمد، : ك.ر( است  ترجمه كرده

  .۵۱، ص ۱۳۷۰، شمارة پنجم،  ميراث فرهنگي سال سوم مجلةمنصوري، فيروز، : ك.ر. ۲
 .۳۰ -۲۷ رقيه بهزادي، ص  ، ترجمةها گرجيديويد مارشال النگ، : ك.ر. ۳

 .ديويد مارشال النگ، مأخذ فوق و صفحات مذكور: ك.ر. ۴

 .۱۰۱، ص ۱۳۸۱، غربي درياي خزر هاي جنوب سيد حميد فهيمي، فرهنگ عصر آهن در كرانه: ك.ر. ۵

 -۱۴۲، ص ۱۳۴۹، تاريخ و فرهنگ ايران  هاي نخستين اجالسية كنگرة سخنرانيالدين قائم مقامي،  سيف: ك.ر. ۶
۱۴۱. 

 .۱۴، ص تاريخ ملل قديم آسياي غربيدكتر احمد بهمنش، : ك.ر. ۷

 .۲۲۰ -۲۱۴، ص ۱۳۷۲لك شهميرزادي، ، ترجمة صادق مشناسي در آسياي مركزي باستان گوگوار فرامكين، : ك.ر. ۸

 .۹۹ -۱۰۰، ص غربي درياي خزر هاي جنوب فرهنگ عصر آهن در كرانه. ۹

 .۱۳۸الدين قائم مقامي، همان، ص  سيف. ۱۰

 .۱۳۸الدين قائم مقامي، همان، ص  سيف. ۱۱

 .۱۳ -۱۳۹الدين قائم مقامي، همان، ص  سيف: ك.ر. ۱۲

 .۱۳۸ -۱۳۹الدين قائم مقامي، همان، ص  سيف. ۱۳

 شش كيلومتري اروميه قرار گرفته و از نخستين مراكز فرهنگي و تاريخي بوميان ايران بوده  گؤي تپه در فاصلة. ۱۴
 .تمدن گؤي تپه از هزارة ششم قبل از ميالد برپا بوده است. است

  .۲۰۴ -۲۰۵ ص ،۱۳۵۴، ترجمة مهندس سروش حبيبي، تهران، شناسي هيئت آلماني در ايران هاي باستان گزارش. ۱۵
 .۲۰۸ در ايران، ص ت آلمانيئشناسي هي هاي باستان گزارش. ۱۶
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 . ۱۱۹ -۱۲۰، ص ۱۳۴۸عيسي بهنام،  ، ترجمة شناسي ايران باستان باستانواندنبرگ، لوئي، . ۱۷

هاي  ، دربارة يكسان بودن شيوة تدفين مردگان در گورستان۱۲۰، ص ۱۳۴۸واندنبرگ، لوئي، ترجمة عيسي بهنام، . ۱۸
 .، جلد اولگيالنكتاب : ك.آق ائولر تالش و نشتبان سراب ر

 .۱۲۰واندنبرگ، لوئي، همان، ص . ۱۹

 .۴۳، ترجمة عبداهللا فريار، ص تاريخ صنايع ايرانكريستي، . ويلسن، ج. ۲۰

اين روستا در جوار . شهر است در شمال مشكين» قره گول«الظاهر تحريف شدة  علي) kargel(امالي كارگل . ۲۱
  .اي مرادلو كه نامش در گزارش هيئت آلمان آمده قرار داردروست

 .۲۰۳ -۲۰۲، ص شناسي هيئت آلماني در ايران هاي باستان گزارش. ۲۲

 .۳۲۷، ص ۱۳۵۵، جلد دوم، آثار باستاني آذربايجانالدين،  ترابي طباطبايي، سيد جمال. ۲۳

 .۱۹۶، ص ت آلماني در ايرانئشناسي هي هاي باستان گزارش. ۲۴

 .۱۴۵، ص ۱۳۴۹، تهران، هاي نخستين اجالسية كنگرة تاريخ و فرهنگ ايران سخنراني .۲۵

 .۳۴۲ -۳۴۳ ص ،مادتاريخ دياكونوف، . ام. اي: ك.ر. ۲۶

نام يكي از ) مزدا(مشتا . وجود آمده است به) مستا، مشتا(و مزدا ) اسوره (اهورا مزدا از تركيب دو واژة مجرد اهورا. ۲۷
اميل .  است و احتماالً پايتخت آن در نزديكي مياندوآب و مطابق است با تش تپة كنونيشهرهاي مهم ماننايي

، ترجمة بهمن سركاراتي، دين ايراني: ك.ر. آوري زرتشتي است تر از دين نام مجرد مزدا باستاني : گويد بنونيست مي
 .۳۲، ص ۱۳۵۰تبريز، 

 .۳۹، ص ۱۳۷۴، تهران، ة اول قبل از ميالدشناسي و هنر ايران در هزار باستانطالئي، حسن، : ك.ر. ۲۸

 .Herz feld, Archaeological history of Iran, London, 1935, 2: ك.ر. ۲۹

 .۱۷۸ -۱۷۹فهيمي، سيد حميد، همان، ص : ك.ها همچنين ر ها و كاسپي دربارة وحدت قومي كاسي. ۳۰
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  لولو سنگري باالتر از خانقاه عليا در نزديكي شهر نمين

  برگرفته از كتاب تاريخ و فرهنگ نمين
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  )دامنة كوه سبالن(نشتبان، گورها و در پشت آنها قلعه 
   ولفرام كاليس-شناسان آلماني هيئت باستان: عكس

  

  
  سنگي شرق آذربايجان و گيالن اي كالنتصاويري از گوره

غربي درياي خزر، تأليف سيد حميد  هاي جنوب برگرفته از كتاب فرهنگ عصر آهن در كرانه
  فهيمي
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  سنگي شمال اردبيل، نمين و جلگة سالزبري انگلستان گورهاي كالن
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  لولو سنگري باالتر از خانقاه عليا از توابع شهر نمين

  ريخ و فرهنگ نمينبرگرفته از كتاب تا

  
  نزديك نمين» دلمن«

   مندرج در كتاب تاريخ و فرهنگ نمينPREHISTOIRE ORIENTALEبرداشته از كتاب 


