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Hajilerchai region is located in Varzeqan city of East Azerbaijan province, 
Iran. Archaeological surveys of the area were conducted to clarify the 
settlement landscape of the area. A total of thirty sites were identified in the 
area. There are two bronze age sites identified by means of an archaeological 
surface survey in the region. Hajilarchai area of Varzeqan is one of the lesser-
known parts, about which archeological research has not been done so far. This 
study was first conducted by field research. Then, using the GIS maps, the exact 
landscape of the area was determined, and the settlement patterns were 
explained. In this study, in addition to general characteristics and pathology, 
each site was introduced separately, presenting the area's settlement pattern. 
With a descriptive-analytical approach, this research tried to answer how the 
settlement patterns have changed in different historical periods. With the 
beginning of the historical and Islamic period, especially the Parthian period, 
the region has enjoyed certain prosperity and development. This study showed 
that most of the ancient sites along the Hajilerchai River are located at the 
tributaries of the Aras River, and environmental conditions and proximity to 
the river have played an essential role in establishing settlements. 
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حاجی استانمنطقۀ ورزقان  شهرستان در بررسیلرچاي  دارد.  قرار شرقی  هايآذربایجان 
روشنباستان  منظور به  منطقه  چشم شناسی  استقراريشدن گردید. اندازهاي سی، درمجموع انجام 
منطقه محوطه متعلق به عصر مفرغ میانیشناساییدر محوطه بین، دو جدید و پانزده - شد که در این

با شد.  تاریخی شناسایی به دورة  متعلق  که رسد می نظر به،مفرغ دورة از شواهديوجودمحوطه، 
دورة تاریخیگستردةسکونت  ادامهامروز بهتا و شده آغازبعدبهمنطقه، از منطقۀ.است یافتهنیز
نقاط حاجی  می به شده شناختهترکم تقریبًالرچاي ورزقان جزو باستانپژوهش رود وشمار شناسیهاي

آن در  است.تاکنون  نشده  پژوهشانجام  توسط  ابتدا بررسی  بااین  سپس یافت.  انجام میدانی  هاي 
تبیین گردید.چشم ، GISهاينقشه  این پژوهش انداز دقیق منطقه، مشخص و الگوهاي استقراري در

بر ویژگیهر محوطه به تفکیکتالش گردید  استقراري،شناسیآسیب هاي کلی و، عالوه الگوي معرفی
گرددنیز آن  بررسی الگوهاي استقراريمهم .ارائه است که لرچاي حاجی حوضۀ ترین پرسش این مقاله،

گونه که  است  این  مهم  مسئلۀ و  نشده پرداخته آن به رودخانۀ تاکنون  حوضۀ  استقرارهاي  شناسی
منطقه وجودچه سنتلرچاي چگونه است؟حاجی  نتایج این بررسی نشان داشته است؟هاي فرهنگی در

محوطهد  اکثر  که  حاجیاد  رودخانه  کنار در  باستانی سرشاخههاي  از قرار لرچاي، ارس  رودخانه  هاي 
رودخانه و کد ارتفاعی نقشی مهم در ایجاد استقرارهاگرفته  به و شرایط زیست محیطی و نزدیکی اند
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Hajilerchai region is located in Varzeqan city of East Azerbaijan province,
Iran. Archaeological surveys of the area were conducted to clarify the 
settlement landscape of the area. A total of thirty sites were identified in the
area. There are two bronze age sites identified by means of an archaeological
surface survey in the region. Hajilarchai area of Varzeqan is one of the lesser-
known parts, about which archeological research has not been done so far. This
study was first conducted by field research. Then, using the GIS maps, the exact
landscape of the area was determined, and the settlement patterns were
explained. In this study, in addition to general characteristics and pathology,
each site was introduced separately, presenting the area's settlement pattern.
With a descriptive-analytical approach, this research tried to answer how the 
settlement patterns have changed in different historical periods. With the
beginning of the historical and Islamic period, especially the Parthian period,
the region has enjoyed certain prosperity and development. This study showed
that most of the ancient sites along the Hajilerchai River are located at the
tributaries of the Aras River, and environmental conditions and proximity to
the river have played an essential role in establishing settlements.
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حاجی  استان  منطقۀ  ورزقان  شهرستان  در  بررسی لرچاي  دارد.  قرار  شرقی  هاي آذربایجان 
روشنباستان  منظور  به  منطقه  استقراريشدن چشم   شناسی  گردید.    اندازهاي   سی  ، درمجموع انجام 

جدید و پانزده  - شد که در این بین، دو محوطه متعلق به عصر مفرغ میانی شناسایی در منطقه محوطه 
با  تاریخی شناسایی شد.  به دورة  متعلق   که  رسد می  نظر  به،  مفرغ   دورة  از  شواهدي  وجود  محوطه، 

منطقۀ   .است  یافته  نیز ادامه امروز  به تا  و  شده  آغاز بعد به منطقه، از دورة تاریخی   گستردة سکونت 
شناسی هاي باستان پژوهش   رود وشمار می  به  شده شناخته تر  کم  تقریبًالرچاي ورزقان جزو نقاط  حاجی 

آن  در  است.    تاکنون  نشده  پژوهش انجام  توسط  ابتدا  بررسی  با این  سپس  یافت.  انجام  میدانی  هاي 
در این پژوهش انداز دقیق منطقه، مشخص و الگوهاي استقراري تبیین گردید.  چشم   ، GISهاي  نقشه 

معرفی الگوي استقراري ،  شناسیآسیب هاي کلی و ، عالوه بر ویژگی هر محوطه به تفکیکتالش گردید  
است که   لرچاي حاجی   حوضۀ ترین پرسش این مقاله، بررسی الگوهاي استقراري  مهم .    ارائه گردد  نیز   آن 

گونه  که  است  این  مهم  مسئلۀ  و  نشده  پرداخته  آن  به  رودخانۀ تاکنون  حوضۀ  استقرارهاي  شناسی 
نتایج این بررسی نشان داشته است؟    هاي فرهنگی در منطقه وجود چه سنت   لرچاي چگونه است؟ حاجی 

محوطه د  اکثر  که  حاجی اد  رودخانه  کنار  در  باستانی  از سرشاخه هاي  قرار لرچاي،  ارس  رودخانه  هاي 
اند و شرایط زیست محیطی و نزدیکی به رودخانه و کد ارتفاعی نقشی مهم در ایجاد استقرارها گرفته 
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 مقدمه 

هاي میدانی به همان اهمیت کاوش هستند و در بررسی 
توان با دهند که هرگز نمی بسیاري موارد اطالعاتی به ما می 

نوسان  آورد.  دست  به  گوناگون کاوش  ادوار  جمعیتی  هاي 
مکان  فضایی  ارتباط  با باستانی،  و  یکدیگر  با  باستانی  هاي 

راه   هایی هستند که از ترین داده منابع طبیعی از جمله مهم 
. ) Alizadeh & Amal dar, 2001(آیند بررسی به دست می 

رو انجام بررسی و پیامد آن که منجر به بیان فرضیه و از این 
شود، در توالی یکدیگر هاي علمی می نظریه و متضمن کاوش 

اي انتظام ها به گونه قرار دارند. بدیهی است که چنانچه نظریه 
از نظر چگونگی نحوة تحول و توسعه  باشند که  شان یافته 

تري م پیشرفت بیش هایی گردند، علها و توصیه حاوي سرنخ 
نمود   بررسی ) Chalmers, 1939(خواهد  اهداف .  جزو  ها 
شناسی بوده است. از سوي دیگر با توجه به  اصلی باستان 

سازند، بررسی و ها را غرقاب می گیري سدها که محوطه آب 
آن  حوزة  صورت شناسایی  روشمند  اهدافی  مبناي  بر  ها 

باستان می  هیأت  حاجی یابد.  سد  حوضۀ  لرچاي، شناختی 
ابتدا با بازدید از محدودة بررسی و کسب اطالعات از وضعیت 

زیست  و  (به جغرافیایی  منطقه  چشم محیطی  انداز واسطۀ 
پرداخته  بررسی حوضۀ سد  به   ( مناسب  و بصري  طبیعی 

حاجی  رودخانۀ  وجود  شکل است.  در  گیري لرچاي 
شکل استقرار  را هاي  اساسی  نقش  حوزه  این  در  گرفته 

ب عهده  درك دار  مقاله  این  در  اصلی  سؤال  است.  وده 
حاجی گونه  رودخانۀ  حوضۀ  استقرارهاي  لرچاي شناسی 
سکونتگاه   ۀ طالع م باشد.  می  امکان جمعیت  باستانی،  هاي 

مکانسیم  و بازسازي  اجتماعی  اقتصادي،  سیاسی،  هاي 
هاي جدیدي از فرهنگی جوامع گذشته را فراهم کرده و افق 

 Naseri(   گذارد ظهور می   ۀ ص من زندگی جوامع پیشین را به 

Someeh et al., 2020 ( .   گذشته بازسازي  عوامل  از  یکی 
ها بر اساس شواهد شناسی بررسی محوطه انسان در باستان 
است   پژوهش   .) Naseri Someeh et al., 2020( سطحی 

توصیفی روش  از  استفاده  با  دارد  و   - حاضر سعی  تحلیلی 
لگوهاي استقراري  به بررسی ا   شناسی،باستان   بررسیرهیافت  

 .لرچاي بپردازد منطقۀ حاجی 

 اهداف 

هاي شناسایی محوطه   حوضۀ سد،   هدف اصلی از بررسی
مطالع فرهنگی   -تاریخی شناخت استقرارهاي    ۀ،  و  منطقه 

دوار مختلف فرهنگی و اندازهاي استقراري و تسلسل ا چشم 
بررسی   است.   تاریخی این  هدف  دیگر  آثار   ۀ مطالع   ،بخش 

 ۀو مطالع   شناسیباستان   سفال حاصل از بررسی معماري و  
در واقع هدف لرچاي بود.  حاجی   ۀمنطق   فرهنگیهاي  ویژگی 

گونه  و  فرهنگی  مختصات  شناسایی  پژوهش  شناسی این 
معماري محوطه  و  سطحی  آثار  اساس  بر  باستانی  هاي 

 لرچاي است.الگوهاي استقراري حوضۀ سد حاجی 
مهمی از دوران مختلف تاریخی در شناختی  آثار باستان

باالیی   اهمیت  از  که  مانده  برجاي  استان  این  عرصۀ 
برخوردارند. با توجه به موقعیت جغرافیایی و محیطی ویژة  
گذشته،   در  آن  کلیدي  نقش  و  شرقی  آذربایجان  استان 

منطقه  بستر  یک  در  موجود  آثار  بررسی  و  و  مطالعه  اي 
زیسفرامنطقه  شواهد  به  باتوجه  و  محیطی، تاي 

از شیوهباستان استفاده  و  پژوهشی  شناختی  امکانات  و  ها 
تواند استنباط روشنی از شناختی مینوین در عرصه باستان

و   دهد  قرار  پژوهشگران  دراختیار  را  منطقه  واقعی  نقش 
 . هاي موجود در منطقه باشدها و پرسشپاسخگوي فرضیه 

 
 شناسی هاي باستان پیشینۀ پژوهش 

ش به  عنایت  منطقۀ با  جغرافیایی،  موقعیت  و  رایط 
غرب ایران در طول تاریخ همواره مسیر عبور و تردد شمال

پژوهش و  مطالعات  و  محققین  بوده  توسط  بسیاري  هاي 
  پرتو  در  داخلی و خارجی در آن انجام گردیده است. تاکنون

  مشخص   کاوش،  و  بررسی  از  اعم  شناسیباستان  مطالعات
 ارومیه،  دریاچۀ  حوضۀ  مختلف  هاي بخش  بین  که  شده

 و   )Voigt & Dyson, 1992(دارد    وجود  گاهنگاري  تفاوت
  تا   جدید   نوسنگی  دوران  از  وقفه  بدون  تداوم  یک  تقریباً
 سابقۀ  نظر  از  .است  گردیده  شناسائی  آن  در  حاضر  عصر

  موردتوجه   مناطق  از  یکی  ایران  غرب و غربشمال  مطالعاتی
است.    بوده  ایران  در  داخلی   و  خارجی  شناسانباستان

به  منطقه،  این  قفقاز،اهمیت  مناطق  با  همجواري   دلیل 

 

النهرین و سپس تأثیرات شدید فرهنگی  آسیاي میانه و بین
می مرکزي  زاگرس  مناطق  داخل  به  مهمآن    ترین باشد. 

  به   توانمی  را  حوضه  این  در  شناسیباستان  هايفعالیت
  تپۀ   در  پنسیلوانیا  هدانشگا  از  دایسون  مدتطوالنی  پروژة

  شناسایی   آن  هدف  که  )Dayson, 1969(کرد    حسنلو اشاره
  دیگر   طرف  . از)Dayson, 1967(بود    منطقه  فرهنگی   توالی

 از  ارومیه  دریاچۀ  شرق شمال  در   شناسیباستان  هاي فعالیت
بود    شده  آغاز  یانیق  تپۀ  در  برنی  چارلز  توسط  1960  سال

)Burney, 1961, 1962; Burney, 1964(این   در  ها . کاوش  
  دورة   از  استقراري   و  فرهنگی  توالی  شناسایی  به  منجر  تپه،

) فیروزحاجی  دورة (    X  حسنلو  با   همزمان   جدید  نوسنگی
.  گردید  ق.م  اول  هزارة  دوم  نیمۀ  تا   ق.م   ششم  هزارة  یعنی

  دریاچۀ   جنوب  حوزة  در  منسجم شناسیباستان  هايکاوش
یافتهحاجی  تپۀ  در  ارومیه که  یافت  انجام  هاي  فیروز 

 ,Voigt(فرهنگی آن به دورة نوسنگی جدید تعلق داشتند  

در دالم  هايحفاري .  )1983 حسنلو   پروژه  راستاي  اتپه 
)Hamlin 1975; Young, 1963(    .هايسال درانجام یافت 

باستانکاوش اخیر  شمالهاي  در  ایران شناسی  غرب 
تاریخی    -پیش از تاریخهاي  گسترش داشته است و محوطه 

هاي  اند. از جمله محوطه و اسالمی مورد کاوش قرار گرفته
، )Sharifi, 2020(ة سردشت مربوط به عصر مفرغ قدیم  روب

 Abedi et( عصر مس و سنگ و مفرغ    به  متعلقتپه  کول

al., 2014( آخوران مربوط به عصر مفرغ جدید ،)Sharifi, 

محوطه )  2021 دیگر  از  بسیاري  و  ها  و  شناسایی  مورد 
 .پژوهش قرار گرفته است

 
 روش بررسی محدودة موردمطالعه 

منطقۀ  موردمطالعه  ةمحدود بررسی  تپه    و  شامل 
ها و مناطق مزروعی میان کوهی و ارتفاعات اراضی  ماهور

قره روستاهاي  به  از  متعلق  بخشی  و  لیالب  قیه، 
منطقه، بلندترین نقطه در  باشد.  هاي خاروانا میشهرستان 

متر از    1004ترین ارتفاع معادلمتر و کم  1470ارتفاع    با
بررسی میدانی در ابتدا    ةپروژ).  1است (شکل  سطح دریا  

بررسی   و  طرح  محل  مکانی  موقعیت  شناسایی  از  پس 

باستاندوره تهی  شناختیهاي  سپس  و  منطقه    ۀموجود 
بررسی به انجام شد.  آبریز سد،    ۀبندي حوضنقشه و تقسیم 
بوم منطقه و پس از شناسایی زیست  فشرده  روش پیمایشی

برداري از روش  در نمونه .  و موقعیت جغرافیایی آغازگردید 
است. نمونه  شده  استفاده  تصادفی  از    برداري  اطمینان  جهت 

عملیات    ، هاي موجود در موقعیت مذکور محوطه   ۀ شناسایی کلی 
دو  منظور تا حدود    ة تر قبل از محدود کیلوم   یک شناسایی از  

امر   مسئولین  از سوي  که  احداث سد  از محل  پس  کیلومتر 
گیري  متر باالتر از تراز آب  250ادامه یافت و تا  ،  معرفی گردید 

در راستاي معرفی دقیق  .  قرارگرفت   شناسی باستان   موردبررسی 
،  GISبرداري و  هاي باستانی با همکاري مهندسین نقشه محوطه 

.  دیجیتال اجرا گردید مشخص و روي نقشه    ، یت هر محوطه موقع 
  1/ 500هاي توپوگرافی منطقه با مقیاس  نقشه با استفاده از  بررسی  

شد عکس   و  انجام  هوایی  محوط   . هاي  یک  شناسائی    ۀ شاخص 
آثار فرهنگیِ سطحی  پراکندگی  آثار    از قبیل سفال   ، باستانی،  و 

می  ثبت معماري  در  ابتدا  باشد.  نیز  و  وضبط  مشخصات  تمام 
موقعیت جغرافیائی و کروکی محوطه    ، اطالعات مربوط به محوطه 

  اي خوشه صورت  برداري از سطح تپه نیز به شد. روش نمونه ثبت می 
است.  بود  محوطه ه  تمام  کار،  پایان  از  شناسایی  پس  که  هایی 

هاي  ها روي نقشه نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی آن   ، اند شده 
GIS   3- 2(شکل    ند ا مشخص شده .( 

 لرچاي ورزقان انداز جغرافیایی منطقۀ حاجی چشم 

شده،  برده  (ورزگان) نام   که از ورزقان   متنی ترین  قدیمی 
 ,Ibne Hoghal(   در قرن چهارم است  حوقل ابن  صورةاالرض 

در منطقه .  ) 1966 داراي  ورزقان  و  واقع شده  کوهستانی  اي 
 .  هایی سرد است هایی معتدل و زمستان تابستان 

لرچاي در شهرستان ورزقان در نزدیکی  منطقۀ حاجی
). سد  4تپه آذربایجان شرقی قرار دارد (شکل  روستاي قره

اي به همین نام ساخته شده  لرچاي نیز روي رودخانهحاجی
شرب،   مصارف  براي  آب  تأمین  هدف  با  سد  این  است. 
اراضی  از  هکتار  هزار  دو  آبیاري  توسعۀ  و  منطقه  صنعت 

شد ساخته  است.  زراعی  شهرستان ه  از  یکی  هاي  ورزقان 
است. این شهرستان از دو بخش   استان آذربایجان شرقی

خاروانا بخش  و  دیگر    مرکزي  نام  است.  شده  تشکیل 
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 مقدمه 

هاي میدانی به همان اهمیت کاوش هستند و در بررسی 
توان با دهند که هرگز نمی بسیاري موارد اطالعاتی به ما می 

نوسان  آورد.  دست  به  گوناگون کاوش  ادوار  جمعیتی  هاي 
مکان  فضایی  ارتباط  با باستانی،  و  یکدیگر  با  باستانی  هاي 

راه   هایی هستند که از ترین داده منابع طبیعی از جمله مهم 
. ) Alizadeh & Amal dar, 2001(آیند بررسی به دست می 

رو انجام بررسی و پیامد آن که منجر به بیان فرضیه و از این 
شود، در توالی یکدیگر هاي علمی می نظریه و متضمن کاوش 

اي انتظام ها به گونه قرار دارند. بدیهی است که چنانچه نظریه 
از نظر چگونگی نحوة تحول و توسعه  باشند که  شان یافته 

تري م پیشرفت بیش هایی گردند، علها و توصیه حاوي سرنخ 
نمود   بررسی ) Chalmers, 1939(خواهد  اهداف .  جزو  ها 
شناسی بوده است. از سوي دیگر با توجه به  اصلی باستان 

سازند، بررسی و ها را غرقاب می گیري سدها که محوطه آب 
آن  حوزة  صورت شناسایی  روشمند  اهدافی  مبناي  بر  ها 

باستان می  هیأت  حاجی یابد.  سد  حوضۀ  لرچاي، شناختی 
ابتدا با بازدید از محدودة بررسی و کسب اطالعات از وضعیت 

زیست  و  (به جغرافیایی  منطقه  چشم محیطی  انداز واسطۀ 
پرداخته  بررسی حوضۀ سد  به   ( مناسب  و بصري  طبیعی 

حاجی  رودخانۀ  وجود  شکل است.  در  گیري لرچاي 
شکل استقرار  را هاي  اساسی  نقش  حوزه  این  در  گرفته 

ب عهده  درك دار  مقاله  این  در  اصلی  سؤال  است.  وده 
حاجی گونه  رودخانۀ  حوضۀ  استقرارهاي  لرچاي شناسی 
سکونتگاه   ۀ طالع م باشد.  می  امکان جمعیت  باستانی،  هاي 

مکانسیم  و بازسازي  اجتماعی  اقتصادي،  سیاسی،  هاي 
هاي جدیدي از فرهنگی جوامع گذشته را فراهم کرده و افق 

 Naseri(   گذارد ظهور می   ۀ ص من زندگی جوامع پیشین را به 

Someeh et al., 2020 ( .   گذشته بازسازي  عوامل  از  یکی 
ها بر اساس شواهد شناسی بررسی محوطه انسان در باستان 
است   پژوهش   .) Naseri Someeh et al., 2020( سطحی 

توصیفی روش  از  استفاده  با  دارد  و   - حاضر سعی  تحلیلی 
لگوهاي استقراري  به بررسی ا   شناسی،باستان   بررسیرهیافت  

 .لرچاي بپردازد منطقۀ حاجی 

 اهداف 

هاي شناسایی محوطه   حوضۀ سد،   هدف اصلی از بررسی
مطالع فرهنگی   -تاریخی شناخت استقرارهاي    ۀ،  و  منطقه 

دوار مختلف فرهنگی و اندازهاي استقراري و تسلسل ا چشم 
بررسی   است.   تاریخی این  هدف  دیگر  آثار   ۀ مطالع   ،بخش 

 ۀو مطالع   شناسیباستان   سفال حاصل از بررسی معماري و  
در واقع هدف لرچاي بود.  حاجی   ۀمنطق   فرهنگیهاي  ویژگی 

گونه  و  فرهنگی  مختصات  شناسایی  پژوهش  شناسی این 
معماري محوطه  و  سطحی  آثار  اساس  بر  باستانی  هاي 

 لرچاي است.الگوهاي استقراري حوضۀ سد حاجی 
مهمی از دوران مختلف تاریخی در شناختی  آثار باستان

باالیی   اهمیت  از  که  مانده  برجاي  استان  این  عرصۀ 
برخوردارند. با توجه به موقعیت جغرافیایی و محیطی ویژة  
گذشته،   در  آن  کلیدي  نقش  و  شرقی  آذربایجان  استان 

منطقه  بستر  یک  در  موجود  آثار  بررسی  و  و  مطالعه  اي 
زیسفرامنطقه  شواهد  به  باتوجه  و  محیطی، تاي 

از شیوهباستان استفاده  و  پژوهشی  شناختی  امکانات  و  ها 
تواند استنباط روشنی از شناختی مینوین در عرصه باستان

و   دهد  قرار  پژوهشگران  دراختیار  را  منطقه  واقعی  نقش 
 . هاي موجود در منطقه باشدها و پرسشپاسخگوي فرضیه 

 
 شناسی هاي باستان پیشینۀ پژوهش 

ش به  عنایت  منطقۀ با  جغرافیایی،  موقعیت  و  رایط 
غرب ایران در طول تاریخ همواره مسیر عبور و تردد شمال

پژوهش و  مطالعات  و  محققین  بوده  توسط  بسیاري  هاي 
  پرتو  در  داخلی و خارجی در آن انجام گردیده است. تاکنون

  مشخص   کاوش،  و  بررسی  از  اعم  شناسیباستان  مطالعات
 ارومیه،  دریاچۀ  حوضۀ  مختلف  هاي بخش  بین  که  شده

 و   )Voigt & Dyson, 1992(دارد    وجود  گاهنگاري  تفاوت
  تا   جدید   نوسنگی  دوران  از  وقفه  بدون  تداوم  یک  تقریباً
 سابقۀ  نظر  از  .است  گردیده  شناسائی  آن  در  حاضر  عصر

  موردتوجه   مناطق  از  یکی  ایران  غرب و غربشمال  مطالعاتی
است.    بوده  ایران  در  داخلی   و  خارجی  شناسانباستان

به  منطقه،  این  قفقاز،اهمیت  مناطق  با  همجواري   دلیل 

 

النهرین و سپس تأثیرات شدید فرهنگی  آسیاي میانه و بین
می مرکزي  زاگرس  مناطق  داخل  به  مهمآن    ترین باشد. 

  به   توانمی  را  حوضه  این  در  شناسیباستان  هايفعالیت
  تپۀ   در  پنسیلوانیا  هدانشگا  از  دایسون  مدتطوالنی  پروژة

  شناسایی   آن  هدف  که  )Dayson, 1969(کرد    حسنلو اشاره
  دیگر   طرف  . از)Dayson, 1967(بود    منطقه  فرهنگی   توالی

 از  ارومیه  دریاچۀ  شرق شمال  در   شناسیباستان  هاي فعالیت
بود    شده  آغاز  یانیق  تپۀ  در  برنی  چارلز  توسط  1960  سال

)Burney, 1961, 1962; Burney, 1964(این   در  ها . کاوش  
  دورة   از  استقراري   و  فرهنگی  توالی  شناسایی  به  منجر  تپه،

) فیروزحاجی  دورة (    X  حسنلو  با   همزمان   جدید  نوسنگی
.  گردید  ق.م  اول  هزارة  دوم  نیمۀ  تا   ق.م   ششم  هزارة  یعنی

  دریاچۀ   جنوب  حوزة  در  منسجم شناسیباستان  هايکاوش
یافتهحاجی  تپۀ  در  ارومیه که  یافت  انجام  هاي  فیروز 

 ,Voigt(فرهنگی آن به دورة نوسنگی جدید تعلق داشتند  

در دالم  هايحفاري .  )1983 حسنلو   پروژه  راستاي  اتپه 
)Hamlin 1975; Young, 1963(    .هايسال درانجام یافت 

باستانکاوش اخیر  شمالهاي  در  ایران شناسی  غرب 
تاریخی    -پیش از تاریخهاي  گسترش داشته است و محوطه 

هاي  اند. از جمله محوطه و اسالمی مورد کاوش قرار گرفته
، )Sharifi, 2020(ة سردشت مربوط به عصر مفرغ قدیم  روب

 Abedi et( عصر مس و سنگ و مفرغ    به  متعلقتپه  کول

al., 2014( آخوران مربوط به عصر مفرغ جدید ،)Sharifi, 

محوطه )  2021 دیگر  از  بسیاري  و  ها  و  شناسایی  مورد 
 .پژوهش قرار گرفته است

 
 روش بررسی محدودة موردمطالعه 

منطقۀ  موردمطالعه  ةمحدود بررسی  تپه    و  شامل 
ها و مناطق مزروعی میان کوهی و ارتفاعات اراضی  ماهور

قره روستاهاي  به  از  متعلق  بخشی  و  لیالب  قیه، 
منطقه، بلندترین نقطه در  باشد.  هاي خاروانا میشهرستان 

متر از    1004ترین ارتفاع معادلمتر و کم  1470ارتفاع    با
بررسی میدانی در ابتدا    ةپروژ).  1است (شکل  سطح دریا  

بررسی   و  طرح  محل  مکانی  موقعیت  شناسایی  از  پس 

باستاندوره تهی  شناختیهاي  سپس  و  منطقه    ۀموجود 
بررسی به انجام شد.  آبریز سد،    ۀبندي حوضنقشه و تقسیم 
بوم منطقه و پس از شناسایی زیست  فشرده  روش پیمایشی

برداري از روش  در نمونه .  و موقعیت جغرافیایی آغازگردید 
است. نمونه  شده  استفاده  تصادفی  از    برداري  اطمینان  جهت 

عملیات    ، هاي موجود در موقعیت مذکور محوطه   ۀ شناسایی کلی 
دو  منظور تا حدود    ة تر قبل از محدود کیلوم   یک شناسایی از  

امر   مسئولین  از سوي  که  احداث سد  از محل  پس  کیلومتر 
گیري  متر باالتر از تراز آب  250ادامه یافت و تا  ،  معرفی گردید 

در راستاي معرفی دقیق  .  قرارگرفت   شناسی باستان   موردبررسی 
،  GISبرداري و  هاي باستانی با همکاري مهندسین نقشه محوطه 

.  دیجیتال اجرا گردید مشخص و روي نقشه    ، یت هر محوطه موقع 
  1/ 500هاي توپوگرافی منطقه با مقیاس  نقشه با استفاده از  بررسی  

شد عکس   و  انجام  هوایی  محوط   . هاي  یک  شناسائی    ۀ شاخص 
آثار فرهنگیِ سطحی  پراکندگی  آثار    از قبیل سفال   ، باستانی،  و 

می  ثبت معماري  در  ابتدا  باشد.  نیز  و  وضبط  مشخصات  تمام 
موقعیت جغرافیائی و کروکی محوطه    ، اطالعات مربوط به محوطه 

  اي خوشه صورت  برداري از سطح تپه نیز به شد. روش نمونه ثبت می 
است.  بود  محوطه ه  تمام  کار،  پایان  از  شناسایی  پس  که  هایی 

هاي  ها روي نقشه نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی آن   ، اند شده 
GIS   3- 2(شکل    ند ا مشخص شده .( 

 لرچاي ورزقان انداز جغرافیایی منطقۀ حاجی چشم 

شده،  برده  (ورزگان) نام   که از ورزقان   متنی ترین  قدیمی 
 ,Ibne Hoghal(   در قرن چهارم است  حوقل ابن  صورةاالرض 

در منطقه .  ) 1966 داراي  ورزقان  و  واقع شده  کوهستانی  اي 
 .  هایی سرد است هایی معتدل و زمستان تابستان 

لرچاي در شهرستان ورزقان در نزدیکی  منطقۀ حاجی
). سد  4تپه آذربایجان شرقی قرار دارد (شکل  روستاي قره

اي به همین نام ساخته شده  لرچاي نیز روي رودخانهحاجی
شرب،   مصارف  براي  آب  تأمین  هدف  با  سد  این  است. 
اراضی  از  هکتار  هزار  دو  آبیاري  توسعۀ  و  منطقه  صنعت 

شد ساخته  است.  زراعی  شهرستان ه  از  یکی  هاي  ورزقان 
است. این شهرستان از دو بخش   استان آذربایجان شرقی

خاروانا بخش  و  دیگر    مرکزي  نام  است.  شده  تشکیل 
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به نام  این  و  است  ارسباران  ورزقان  واقع  شهرستان  دلیل 
در این   ارسبارانۀ سرسبز  هاي ناحیشدن بسیاري از جنگل 

است. از    شهرستان  قسمتی  منطققدیمیامروزه   ۀترین 
ارسباران موسوم استقره به دیزمار  تحت عنوان    ،داغ که 

  باشد. دیزمار مرکزي بخش خاروانا تابع این شهرستان می
غربی، داراي ارتفاعات   -داغ با امتدادي شرقی کوه قرهرشته 

کوه قرار  ترین نقطۀ این رشته مرتفع است. ورزقان در غربی
لیل ارتفاع زیاد و اتکا به آب دگرفته است. در این منطقه به 

است دامداري  بر  متکی  اقتصاد  عمدتاً،   ترینمهم  .باران 

  رودخانه اهرچاي   ورزقان یعنی   ۀرودخانه موجود در منطق
در جهت غرب به شرق جریان یافته و پس از زهکشی بخش  

از منطقه، وارد منطق  بزرگی  ورزقان  اهر    ۀاز سمت شرق 
می خزر  دریاي  به  طوالنی  مسیري  طی  با  و  د  ریزشده 

)Nadiri & Sedghi, 2020(. 
زمین  نظر  سنگ کهنشناسی،  از  منطقترین    ۀ هاي 

مجموع  را  دگرگونسنگ   ۀموردمطالعه  با  هاي  کلیبر  شده 

در شمال غرب   دهد.تر از ژوراسیک تشکیل میسن قدیمی
با ترکیب  هاي ولکانیکی  ورزقان گسترهاي وسیع از سنگ

قرار آندزیت  تراکی  تا  زمین  دارد. آندزیت  و  عامل  ساخت 
هاي زیردریایی و احتماالً اختالف فعالیت فراوان آتشفشان 

ریخت  حوزه سطوح  این  در  رسوبیشناسی  موجب    هاي 
رسوبیته رخساره -نشست  و  با تخریبی  آتشفشانی    هاي 

نهشته از  اعظمی  بخش  است.  گوناگون شده  و  ترکیب  ها 
ورزقان را واحدهاي آتشفشانی،    ۀهاي ائوسن در ورقه رخسار
کمی کربناته تشکیل   سنگولکانوژنیک و ماسه  هاي سنگ 

 .)Nadiri & Sedghi, 2020( دهدمی
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 شده در نقشه هاي شناسایی. موقعیت محوطه1شکل 

 

  ها یافته 

 لرچاي ورزقاناستقرارهاي منطقۀ حاجی 
لرچاي، تعداد  در نتیجۀ بررسی حوضۀ حاجی

سی محوطه در این محدوده شناسایی شد که در  
قدیمی بین  شناختاین  استقرار  در  ه ترین  شده 

جدید است.    -منطقه مربوط به عصر مفرغ میانی
سنت فرهنگی  فرهنگی مواد  کورا  هاي  و    - دالما 

چرا که در این    دست نیامد، ارس در این بررسی به  
سد   کلی  حوضۀ  و  آبریز  حوضۀ  صرفاً  بررسی 

نمی لذا  گرفت،  قرار  احتمال موردمطالعه  توان 
استقرارهاي فوق در منطقه را رد کرد. جدیدترین  
استقرار نیز مربوط به دوران قاجار است. در ذیل  

 .گرددبه تعدادي از استقرارها اشاره می

 هاي پیش از تاریخ  محوطه 
عصرمفرغ   سفالدر  ارومیه    میانی،   ,Edwards(گونۀ 

یابد.  رواج می  )Mallowan, 1936(  و سفال خابور  )1983
حدودي   زمانی  بازة  میانی  مفرغ  تا    2200/2300عصر 

و عصر    )Danti, 2013(گیرد  ق.م را در بر می  1450/1550
شود.  ق.م را شامل می  1450/1250مفرغ جدید بازة زمانی  

و حسنلوي   IVخواه  هاي دیندارد سفالهملین اظهار می
VI    نظر حاکی  شباهت نزدیکی با سفال خابور دارند که به

 ,Danti et al., 2004; Hamlin(ها است  از روابط تجاري آن

1974; Voigt & Dyson, 1992(  . خابور  هسفالینه اي 
اي هستند.  قهوه  -رنگ هندسی قرمزساز با نقوش تکچرخ 

باستان  می مدارك  نشان  سفال د شناسی  این  که  ها هند 
متعلق  بلکه  نبوده،  خابور  حوضۀ  به  فرهنگ   محدود  به 

است   دربر   1500تا    1800حدود  که  مشترکی  را  ق.م، 
گیرد و در شمال عراق، سوریه، ایران و ترکیه گسترش می 

سنت  داراي  که  هستند داشته  مشترك  فرهنگی  هاي 
 )Palmisano, 2012 ( درواقع سفال خابور گسترة وسیعی را .

گردد؛ اما گیرد و با آغاز عصرمفرغ جدید ناپدید می دربر می 
یابد. در گذر از مفرغ دید تداوم می گونۀ ارومیه تا عصرمفرغ ج 

چشم  بنیادي  تغییرات  جدید،  به  به میانی  از گیري  غیر 

از نقوش چند  به استفاده  خورد. چشم نمی رنگ روي سفال 
دورة مفرغ میانی به جدید، تفاوت و تمایز  از  گذر  همچنین در 
به  محوطه چندانی  ماهیت  و  معیشت  در  به ویژه   چشم  ها 

تنها نمی   دو  یز تم  اساس   که مشاهده  قابل  وت تفا خورد. 

و  عصرمفرغ  گشته،  نیز  جدید  مفرغ  میانی  استوار  آن   بر 

 ظهور   و  کروم) (پلی  نقوش چندرنگ  اجراي   شیوة   گسترش 

 گرا و  واقع  سبک  انسانی به  و   حیوانی  هاي جدید مایه نقش 

در عصرمفرغ . ) Velayati et al., 2017( است  گرایانه طبیعت 
سفال  تعداد  محدودیتِ  این جدید،  مختص  شاخص  هاي 

دوره، مانع بزرگی برسر راه تعیین الگوهاي استقراري نواحی 
آید شمار می پیرامونی حوضۀ دریاچۀ ارومیه در این دوره به 

 )Danti, 2013 (   و دلیل آن عواملی چون خألهاي موجود در
هاي وع سفال نگاشتی ثبت شده است؛ اما درمجم ه ی ال  ی توال 

این دوره داراي پخت کافی، شاموت شن و ماسه و سطح 
شناختی هاي باستان فرهنگ رسد  نظر می به صیقلی هستند.  

عصرآهن   و  جدید  نوعًا   Iعصرمفرغ  ارومیه  دریاچۀ  حوضۀ 
هاي هاي مطلقًا گسسته و متفاوت از دیگر فرهنگ فرهنگ 

صرفًا   شوند. در عصر مفرغنیمۀ هزارة دوم ق.م، قلمداد می 
طور مختصر  لرچاي شناسایی شد که به دو محوطه از حاجی 

شایان ذکر است در عصر مفرغ سه عامل   پردازیم.ها می به آن 
وسعت  در  غنی  خاك  و  آبی  منابع  به  دسترسی  ارتفاع، 
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گیرد و در شمال عراق، سوریه، ایران و ترکیه گسترش می 

سنت  داراي  که  هستند داشته  مشترك  فرهنگی  هاي 
 )Palmisano, 2012 ( درواقع سفال خابور گسترة وسیعی را .

گردد؛ اما گیرد و با آغاز عصرمفرغ جدید ناپدید می دربر می 
یابد. در گذر از مفرغ دید تداوم می گونۀ ارومیه تا عصرمفرغ ج 

چشم  بنیادي  تغییرات  جدید،  به  به میانی  از گیري  غیر 

از نقوش چند  به استفاده  خورد. چشم نمی رنگ روي سفال 
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عصرآهن   و  جدید  نوعًا   Iعصرمفرغ  ارومیه  دریاچۀ  حوضۀ 
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صرفًا   شوند. در عصر مفرغنیمۀ هزارة دوم ق.م، قلمداد می 
طور مختصر  لرچاي شناسایی شد که به دو محوطه از حاجی 

شایان ذکر است در عصر مفرغ سه عامل   پردازیم.ها می به آن 
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آن  جمعیت  افزایش  و  به استقرارها  نقشی  داشته ها  سزایی 
 .) Naseri Someeh et al., 2020( است  

 لیالبقلعه  
در شهرستان ورزقان، بخش خاروانا، دهستان    ین قلعها

و  کیلومتري شمال روستاي لیالب واقع شده  و یک  دیزمار
(شکل    است  قبل از میالد  اول  ةهزار  عصر مفرغ و   مربوط به

). این محوطه در روي سه صفۀ طبیعی واقع شده و بر  6
صخره پر  بستري  از  یکی  و  است  گرفته  شکل  اي 

محوطهاهمیت  به ترین  سد  آبریز  حوضۀ  در  نویافته  هاي 

هاي  سنگ ماندة قلعه توسط تخته رود. بخش باقیشمار می
برش بزرگ  پالن  بسیار  داراي  و  شده  ساخته  خورده، 

ایراست  است.  خاصی  گوشه  استراتژیک  موقعیت  قلعه،  ن 
دارد و ضمن تسلط کامل به منطقه، قابلیت ارتباط مستقیم 

دست این با قالع موجود در خاك ارمنستان را دارد. پایین
هاي مرغوب کشاورزي واقع شده و کشت دیم  قلعه، زمین

پذیرد. بخش فوقانی قلعه تسطیح شده  در آن صورت می 
نده است و در کنار قطعات  است. سفال در سطح قلعه پراک

هاي منقوش دورة مفرغ و هاي بزرگ شاهد سفالینهخمره 
 . )1جدول دورة تاریخی هستیم (

 

 لیالب . مختصات جغرافیایی قلعه1جدول 

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0605730 HCD/116 4281609 1199 قلعۀ لیالب

 هکتار2 مساحت تقریبی: متر  200 ترین عرض محوطه بیش متر  100 محوطه   ترین طولبیش 

 هزارة اول  -مفرغ سازة قلعه  -سفال نوع یافته متر  60 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

 
 
 

 

 شورچشمه 
پراهمیت  حوضۀ شورچشمه،  در  موجود  محوطۀ  ترین 
می  شمار  به  سد  داراي آبریز  محوطه  این  سطح  رود. 

هاي منقوش و ساده با شاموت کاه و پخت ناکافی سفالینه 
عصر مفرغ قرار دارند که در دامنۀ شمالی آن و سطح تپه 

یا به  می وفور  سفال فت  قهوه شوند.  منقوش  با ها  قرمز  و   اي 

 
هاي غالب در راست ، از مشخصۀ سفال نقش تیرة سیاه و لبه 

رود. این محوطه با توجه به موقعیت این محوطه به شمار می 
می  منطقه،  روابط قرارگیري  داراي  و  ارتباطی  پل  تواند 

 ارمنستان و ترکیه نیز باشد.   -فرهنگی بین ایران، آذربایجان 
از   امروزه  رجه د   1.4شیب محوطه با توجه به تسطیح 

 .) 7و شکل    2کند (جدول  تجاوز نمی 

 هاي محوطهاي از سفال . گزیده7شکل  لیالب قلعهنمایی از . 6 شکل

 

 . مختصات جغرافیایی شورچشمه2جدول    

LOCAL  
NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0605828 HCD/119 4282198 1060 شورچشمه
 متر مربع  5000 مساحت تقریبی: متر   50 محوطه   ترین عرضبیش متر  100 محوطه   ترین طولبیش 

 مفرغ سفال نوع یافته متر  2.5 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

 هاي دورة تاریخی محوطه 
محوطه  تعداد  تاریخی،  دورة  افزایش در  درمنطقه  ها 

معمی همیابد.  میهذا  که  و  چنان  اطالعات  دانیم، 
هاي محدودي از دورة تاریخی در منطقۀ شمال غرب  کاوش

می صرفاً  و  دارد  محوطه وجود  از  یزدگرد  توان  قلعۀ  هاي 
)Keall, 1981(  ،  یري و   )kambakhsh, 1998(کن 

 نام برد.  هاي معدود دیگريمحوطه 
 قدیم تپه 

زمین میان  در  تپه  هاي کشاورزي دشت محصور این 
است کامالً  .  ) 3(جدول    شده  خوشبختانه  محوطه  سطح 

باقی  دست اثر نخورده  در  تپه  دامنۀ  ولیکن  است،  مانده 
است.فعالیت تسطیح شده  کشاورزان  تپه   هاي  اطراف  در 

میسنگ تخته  مشاهده  محوطۀ هایی  این  گویی  که  شود 
نسبتاً کوچک را فرا گرفته بودند. بقایایی از معماري سنگی  

لیالب  در سطح تپه مشهود است. این تپه در نزدیک قلعه
ها گویاي ارتباط فرهنگی بین دو  واقع شده و مطالعۀ سفال

درجه است.   3.7نمایند. شیب این تپه  محوطه را تأیید می
صورت ظروف دهانه به خارج برگشته هاي محوطه به سفال

با دیگر مناطق  ) و مشابهت8هستند (شکل   هاي فراوانی 
از جمله کشت  دارند  ایران   ,Sharifi, 2011(دشت دیباج 

2019( .
 

 قدیم. مختصات جغرافیایی تپه3 جدول    

LOCAL  
NAME 

 UTM SITEمختصات جغرافیایی
 CODE Z Y X 

 38S0605723 HCD/125 4283157 1053 قدیمتپه

 متر مربع  2500 مساحت تقریبی: متر  50 محوطه  ترین عرض بیش متر  50 محوطه   ترین طولبیش 

 تاریخی  سفال نوع یافته متر  5.5 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

   
 

 
 . نماي کلی محوطه. دید از شمال 9شکل  قدیمتپه . نماي کلی از 8شکل 



الگوهای استقراری حاجی لرچای ǀ مهناز شریفی 

477

 

آن  جمعیت  افزایش  و  به استقرارها  نقشی  داشته ها  سزایی 
 .) Naseri Someeh et al., 2020( است  

 لیالبقلعه  
در شهرستان ورزقان، بخش خاروانا، دهستان    ین قلعها

و  کیلومتري شمال روستاي لیالب واقع شده  و یک  دیزمار
(شکل    است  قبل از میالد  اول  ةهزار  عصر مفرغ و   مربوط به

). این محوطه در روي سه صفۀ طبیعی واقع شده و بر  6
صخره پر  بستري  از  یکی  و  است  گرفته  شکل  اي 

محوطهاهمیت  به ترین  سد  آبریز  حوضۀ  در  نویافته  هاي 

هاي  سنگ ماندة قلعه توسط تخته رود. بخش باقیشمار می
برش بزرگ  پالن  بسیار  داراي  و  شده  ساخته  خورده، 

ایراست  است.  خاصی  گوشه  استراتژیک  موقعیت  قلعه،  ن 
دارد و ضمن تسلط کامل به منطقه، قابلیت ارتباط مستقیم 

دست این با قالع موجود در خاك ارمنستان را دارد. پایین
هاي مرغوب کشاورزي واقع شده و کشت دیم  قلعه، زمین

پذیرد. بخش فوقانی قلعه تسطیح شده  در آن صورت می 
نده است و در کنار قطعات  است. سفال در سطح قلعه پراک

هاي منقوش دورة مفرغ و هاي بزرگ شاهد سفالینهخمره 
 . )1جدول دورة تاریخی هستیم (

 

 لیالب . مختصات جغرافیایی قلعه1جدول 

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0605730 HCD/116 4281609 1199 قلعۀ لیالب

 هکتار2 مساحت تقریبی: متر  200 ترین عرض محوطه بیش متر  100 محوطه   ترین طولبیش 

 هزارة اول  -مفرغ سازة قلعه  -سفال نوع یافته متر  60 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

 
 
 

 

 شورچشمه 
پراهمیت  حوضۀ شورچشمه،  در  موجود  محوطۀ  ترین 
می  شمار  به  سد  داراي آبریز  محوطه  این  سطح  رود. 

هاي منقوش و ساده با شاموت کاه و پخت ناکافی سفالینه 
عصر مفرغ قرار دارند که در دامنۀ شمالی آن و سطح تپه 

یا به  می وفور  سفال فت  قهوه شوند.  منقوش  با ها  قرمز  و   اي 

 
هاي غالب در راست ، از مشخصۀ سفال نقش تیرة سیاه و لبه 

رود. این محوطه با توجه به موقعیت این محوطه به شمار می 
می  منطقه،  روابط قرارگیري  داراي  و  ارتباطی  پل  تواند 

 ارمنستان و ترکیه نیز باشد.   -فرهنگی بین ایران، آذربایجان 
از   امروزه  رجه د   1.4شیب محوطه با توجه به تسطیح 

 .) 7و شکل    2کند (جدول  تجاوز نمی 

 هاي محوطهاي از سفال . گزیده7شکل  لیالب قلعهنمایی از . 6 شکل

 

 . مختصات جغرافیایی شورچشمه2جدول    

LOCAL  
NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0605828 HCD/119 4282198 1060 شورچشمه
 متر مربع  5000 مساحت تقریبی: متر   50 محوطه   ترین عرضبیش متر  100 محوطه   ترین طولبیش 

 مفرغ سفال نوع یافته متر  2.5 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

 هاي دورة تاریخی محوطه 
محوطه  تعداد  تاریخی،  دورة  افزایش در  درمنطقه  ها 

معمی همیابد.  میهذا  که  و  چنان  اطالعات  دانیم، 
هاي محدودي از دورة تاریخی در منطقۀ شمال غرب  کاوش

می صرفاً  و  دارد  محوطه وجود  از  یزدگرد  توان  قلعۀ  هاي 
)Keall, 1981(  ،  یري و   )kambakhsh, 1998(کن 

 نام برد.  هاي معدود دیگريمحوطه 
 قدیم تپه 

زمین میان  در  تپه  هاي کشاورزي دشت محصور این 
است کامالً  .  ) 3(جدول    شده  خوشبختانه  محوطه  سطح 

باقی  دست اثر نخورده  در  تپه  دامنۀ  ولیکن  است،  مانده 
است.فعالیت تسطیح شده  کشاورزان  تپه   هاي  اطراف  در 

میسنگ تخته  مشاهده  محوطۀ هایی  این  گویی  که  شود 
نسبتاً کوچک را فرا گرفته بودند. بقایایی از معماري سنگی  

لیالب  در سطح تپه مشهود است. این تپه در نزدیک قلعه
ها گویاي ارتباط فرهنگی بین دو  واقع شده و مطالعۀ سفال

درجه است.   3.7نمایند. شیب این تپه  محوطه را تأیید می
صورت ظروف دهانه به خارج برگشته هاي محوطه به سفال

با دیگر مناطق  ) و مشابهت8هستند (شکل   هاي فراوانی 
از جمله کشت  دارند  ایران   ,Sharifi, 2011(دشت دیباج 

2019( .
 

 قدیم. مختصات جغرافیایی تپه3 جدول    

LOCAL  
NAME 

 UTM SITEمختصات جغرافیایی
 CODE Z Y X 

 38S0605723 HCD/125 4283157 1053 قدیمتپه

 متر مربع  2500 مساحت تقریبی: متر  50 محوطه  ترین عرض بیش متر  50 محوطه   ترین طولبیش 

 تاریخی  سفال نوع یافته متر  5.5 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 

   
 

 
 . نماي کلی محوطه. دید از شمال 9شکل  قدیمتپه . نماي کلی از 8شکل 
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 . مختصات جغرافیایی برج گنبد کبود4 جدول   

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITE مختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0610790 HCD/107 4277646 1151 برج کبودگنبد

 هکتار 1محوطه: مساحت تقریبی  متر  200 و عرض محوطه  ترین طول بیش متر  70 و سازه  حداکثر قطر گنبد 

 اسالمی میانی قوچ سنگی  -سفال -معماري یافته متر 10 ارتفاع از سطح پیرامون 

 
 استقرارهاي اسالمی

ها و اماکن  صورت گورستانآثاردورة اسالمی به
محوطه  و  شناسایی  مذهبی  بررسی  این  در  هایی 

گورستان اسالمی  دورة  در  در  شدند.  زیادي  هاي 
منطقه وجود دارد، الگویی که در مناطق مجاور نیز 

شود. چندین محوطه از دورة اسالمی در  دیده می
حاجی  آبگیر  قرارگرفته حوضۀ  محوطۀ لرچاي   اند. 

HCD103  قبرستانی مربوط به ادوار اسالمی است ،
اي در  شدهچین ها و مسیر سنگکه بقایاي استخوان 
قبر در سطح    100شود . حدود  میان آن دیده می

قابل محوطۀ  تپه  است.  تپهHCD104مشاهده  اي ، 
وضوح  در مجاورت جادة خاکی است که روي آن به

طح  چند قبر مشاهده گردید. پراکندگی سفال در س
نظر  به  سالم  قبور  ولی  دارد؛  قرار  پایینی  نسبتاً 

هاي اسالمی نسبتاً زیادي در سطح  رسند. سفالمی
می مشاهده  محوطۀ  تپه  در  با ،  HCD106گردد. 

سفال  پراکندگی  به  استقرار توجه  وجود  شاهد  ها، 
الیه  در  تاریخی  و ادوار  هستیم  نیز  زیرین  هاي 

ادوار  الیه  تنها مورداستفاده هاي فوقانی در  اسالمی 
بزرگ به  قطعات  است.  بوده  قبرستان  صورت 

هاي هاي سفال دورة تاریخی و قطعات کوچک سفال خمره 
تپه مشاهده می لعاب  زیاد در سطح  مقدار  به  در دار  گردد. 

تپه، شاهد حفر کانالی هستیم که جهت  این  سوي شرقی 
خمره  بزرگ  قطعات  است.  گردیده  ایجاد  آب   هايانتقال 

با پوشش آجري قرمزرنگ و سفالینه  رنگ، عمدة هاي قرمز 
قابل مواد فرهنگی  تپه   مشاهده استاي است که در سطح 

 )9(شکل  

   HCD107محوطۀ برج گنبدکبود /  
برج  شاخص بررسی،  محدودة  در  اسالمی  بناي  ترین 
در روستاي گوي گنبد  است که  اهللا  یا گنبد اهللاکبودگنبد  

(شکل    و بخش خاروانا قرار دارد  ورزقان  شهرستان  از توابع
این   .)10 بناي  رج  تاریخ  به  توجه  با  با  برج  آجري  هاي 

اسماء اهللا درآذربایجان می ایلخانان تزئینات  به دورة  توان 
یقین، این مقبره متعلق  بهبه احتمال قریب.  مغول نسبت داد

 
 

 . نمایی از گوي گنبد. دید از غرب10شکل 

 

است ایلخانی  دورة  مساجد  بی  .به  از  پس  آرامگاه  تردید 
نوعمتداول ایران   ترین  اسالمی  معماري  در  عمومی  بناي 

ایرانی ریشه   این نوع بنا در بافت و فرهنگ جامعۀ  است. 
اي از چنین تر شهري است در ایران که سهمیه گرفته و کم

 . )Hillenbrand, 2001(بناهایی نداشته باشد 
  8/7  قرون(  مغول دورة معماري بناهاي ترینمهم

 مرکز عنوانبه که  آذربایجان سرزمین  در   )م15 /14  يهجر

  است  شده ساخته شد،می شناخته مغول دولت سیاسی
)Velayati et al., 2020(  .سرزمین به مغولۀ  حمل از پس 

 شگل ایلخانان حکومت ي هجر  7  سدة در آن، تصرف و ایران 

 از پیش تا معاصر گرانپژوهش از  بسیاريت.  گرف

 هايداده  پرتو در که جدید علمی رویکردهاي  گیريشکل

 دوران شناسینباستا هايپژوهش از آمدهدستبه تاریخی

 از مشحون را دوره این در ایران فرهنگ و تاریخ  اسالمی،

 حتی و هامغول  سیطرة و دانستندمی تباهیو    تیرگی

 و فرهنگی زیست روند در عمیق گسست  یک را ایلخانان
 با نظر، این برخالف .کردندمی ارزیابی  ایرانیان اقتصادي

 محققین فوق، سدة دو در ایران احوال  و  اوضاع دقیق بررسی

 اجتماعی، زندگی وجوه همۀ باید که رسیدند نتیجه این به

 قرارداد  تحقیق  و توجه  مور را  دوران آن اقتصادي و  سیاسی

 ایران مناطق همۀ.  نیست صحیح  چندان  جانبهیک بررسی  و
ند  نگذراند  سر از رویداد این  برابر  در یکسانی تجربۀ

)Velayati et al., 2020(به  و آذربایجان در  عنوان مثال؛ 
 تدبیر، و  درایت با  شهر حاکمان  و بزرگان  تبریز، خصوص به

،  ایلی  شپذیر با  و  شدند وارد مغوالن با دوستی مسیر از
 .)Ebn al Athir, 1999( پذیرفتند را خود بر هاآن  ریاست
 جایگزینی  و  کشور  سیاسی اوضاع  در  سریع  تغییرات  با 

 اینکه  به  توجه   با  و  سلجوقیان  متصرفات  در  ایلخانان  حکومت 

  حکومت  متصرفات  سرتاسر  در  سلجوقی  هنر  اصالت  و  صالبت 
 و معماري  در خود خاص  هايویژگی با سلجوقی

دیگر تزئینات هنرهاي   جایگاه  معماري به وابسته و 

 هنرها این ابتدا در که شد می تصور بود، یافته ارزشمندي

 تنهانه  که شد  فراهم شرایطی کمکم اما خواهد رفت؛ بین از

هنرها  در توجهیقابل دگرگونی بلکه نرفتند، بین از این 

 باندهاي با آن تلفیق و اسلیمی تزئینات. آمد وجود به هاآن 

 تزئینی نقوش  به را خود جاي اشیاء، در کوفی هايکتیبه 

 و هاسفالینه  روي مهري و استامپی هاينقش شامل متنوع
 با معماري هنر در داد.  فلزي اشیاء روي مرصع تزئینات

 تزئینات و مصالح از استفاده بنا، تناسبات و هاحجم  در تغییر

 و استامپی قالبی و تراش آجرهاي  کاشی،  از استفاده با بنا
آمد.   وجود به بناها تزئین در جدیدي ابداعات گچبري،

 آثار سبک از مستقیماً ایلخانی دورة معماري سبک

  معماري  است. شده اقتباس سلجوقی دورة ساختمانی
 و بروز شرایط و اوضاع حیث از ایلخانی و سلجوقی

 و سلجوقیان دورة در دارند. شباهت هم با ظهورشان
 قبیل از دینی هايساختمان ایلخانان، دورة  در همچنین

  هاي ساختمان بر مقابر و ها زیارتگاه و مدارس مساجد،
 کامیابی نشانۀ  این، .است شده داده رجحان غیرمذهبی

 .)Lashkari et al., 2010(است  زمان آن اقتصاد
  متر   75/4قطر  داراي  دایره و  گنبدکبود،  پالن مقبره  

اول بوده    ۀشامل سردابه و طبق  ،. بنا داراي دو طبقهاست
بنا با آجر چهارگوش قرمز بنا    ۀ بنا سنگی و ساق  ةاست. ازار

ین یاي تزجرکاشی فیروزهو محمد با آشده که کلمات اهللا  
هاي چهار  درب  ۀهاي حاشیها و اسلیمیشده است. کتیبه

. ترکیب تزیین یافته است  ،اول با کاشی معرق   ۀطرف طبق
فیروزه ساقآجرکاشی  متن  در  به    ، بنا  ۀاي  شده  سبب 
شهرت کند،   کبودگنبد  آن    پیدا  به  محلی  زبان  در  که 

اهللا    ، گویند. همچنین متن کلمات روي بدنهگنبد میگوي
اهللا که وجود نام مقدس اهللا آن را به گنبد اهللا  استو محمد  

  ۀ اهللا در بقعگنبد اهللا  مشابه  این بنا  نیز مشهور کرده است.
است. برج مدور، مزین الدین اردبیلی در اردبیل  صفی شیخ

کاش سردابه به  برج  این  است.  بخش ی  دو  به  که  دارد  اي 
تپۀ   روي  روستا  مجاورت  در  برج  کل  است.  شده  تقسیم 
قبرستانی واقع شده است و داراي بخش فوقانی است که  

هاي اطراف ارتفاع دارد. نیم متر از سطح زمین وبیش از یک
شود که سه تاي آن با  ورودي در چهارسوي اصلی دیده می

 بک مسدود شده است. صورت مشآجر به 
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 . مختصات جغرافیایی برج گنبد کبود4 جدول   

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITE مختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 38S0610790 HCD/107 4277646 1151 برج کبودگنبد

 هکتار 1محوطه: مساحت تقریبی  متر  200 و عرض محوطه  ترین طول بیش متر  70 و سازه  حداکثر قطر گنبد 

 اسالمی میانی قوچ سنگی  -سفال -معماري یافته متر 10 ارتفاع از سطح پیرامون 

 
 استقرارهاي اسالمی

ها و اماکن  صورت گورستانآثاردورة اسالمی به
محوطه  و  شناسایی  مذهبی  بررسی  این  در  هایی 

گورستان اسالمی  دورة  در  در  شدند.  زیادي  هاي 
منطقه وجود دارد، الگویی که در مناطق مجاور نیز 

شود. چندین محوطه از دورة اسالمی در  دیده می
حاجی  آبگیر  قرارگرفته حوضۀ  محوطۀ لرچاي   اند. 

HCD103  قبرستانی مربوط به ادوار اسالمی است ،
اي در  شدهچین ها و مسیر سنگکه بقایاي استخوان 
قبر در سطح    100شود . حدود  میان آن دیده می

قابل محوطۀ  تپه  است.  تپهHCD104مشاهده  اي ، 
وضوح  در مجاورت جادة خاکی است که روي آن به

طح  چند قبر مشاهده گردید. پراکندگی سفال در س
نظر  به  سالم  قبور  ولی  دارد؛  قرار  پایینی  نسبتاً 

هاي اسالمی نسبتاً زیادي در سطح  رسند. سفالمی
می مشاهده  محوطۀ  تپه  در  با ،  HCD106گردد. 

سفال  پراکندگی  به  استقرار توجه  وجود  شاهد  ها، 
الیه  در  تاریخی  و ادوار  هستیم  نیز  زیرین  هاي 

ادوار  الیه  تنها مورداستفاده هاي فوقانی در  اسالمی 
بزرگ به  قطعات  است.  بوده  قبرستان  صورت 

هاي هاي سفال دورة تاریخی و قطعات کوچک سفال خمره 
تپه مشاهده می لعاب  زیاد در سطح  مقدار  به  در دار  گردد. 

تپه، شاهد حفر کانالی هستیم که جهت  این  سوي شرقی 
خمره  بزرگ  قطعات  است.  گردیده  ایجاد  آب   هايانتقال 

با پوشش آجري قرمزرنگ و سفالینه  رنگ، عمدة هاي قرمز 
قابل مواد فرهنگی  تپه   مشاهده استاي است که در سطح 

 )9(شکل  

   HCD107محوطۀ برج گنبدکبود /  
برج  شاخص بررسی،  محدودة  در  اسالمی  بناي  ترین 
در روستاي گوي گنبد  است که  اهللا  یا گنبد اهللاکبودگنبد  

(شکل    و بخش خاروانا قرار دارد  ورزقان  شهرستان  از توابع
این   .)10 بناي  رج  تاریخ  به  توجه  با  با  برج  آجري  هاي 

اسماء اهللا درآذربایجان می ایلخانان تزئینات  به دورة  توان 
یقین، این مقبره متعلق  بهبه احتمال قریب.  مغول نسبت داد

 
 

 . نمایی از گوي گنبد. دید از غرب10شکل 

 

است ایلخانی  دورة  مساجد  بی  .به  از  پس  آرامگاه  تردید 
نوعمتداول ایران   ترین  اسالمی  معماري  در  عمومی  بناي 

ایرانی ریشه   این نوع بنا در بافت و فرهنگ جامعۀ  است. 
اي از چنین تر شهري است در ایران که سهمیه گرفته و کم

 . )Hillenbrand, 2001(بناهایی نداشته باشد 
  8/7  قرون(  مغول دورة معماري بناهاي ترینمهم

 مرکز عنوانبه که  آذربایجان سرزمین  در   )م15 /14  يهجر

  است  شده ساخته شد،می شناخته مغول دولت سیاسی
)Velayati et al., 2020(  .سرزمین به مغولۀ  حمل از پس 

 شگل ایلخانان حکومت ي هجر  7  سدة در آن، تصرف و ایران 

 از پیش تا معاصر گرانپژوهش از  بسیاريت.  گرف

 هايداده  پرتو در که جدید علمی رویکردهاي  گیريشکل

 دوران شناسینباستا هايپژوهش از آمدهدستبه تاریخی

 از مشحون را دوره این در ایران فرهنگ و تاریخ  اسالمی،

 حتی و هامغول  سیطرة و دانستندمی تباهیو    تیرگی

 و فرهنگی زیست روند در عمیق گسست  یک را ایلخانان
 با نظر، این برخالف .کردندمی ارزیابی  ایرانیان اقتصادي

 محققین فوق، سدة دو در ایران احوال  و  اوضاع دقیق بررسی

 اجتماعی، زندگی وجوه همۀ باید که رسیدند نتیجه این به

 قرارداد  تحقیق  و توجه  مور را  دوران آن اقتصادي و  سیاسی

 ایران مناطق همۀ.  نیست صحیح  چندان  جانبهیک بررسی  و
ند  نگذراند  سر از رویداد این  برابر  در یکسانی تجربۀ

)Velayati et al., 2020(به  و آذربایجان در  عنوان مثال؛ 
 تدبیر، و  درایت با  شهر حاکمان  و بزرگان  تبریز، خصوص به

،  ایلی  شپذیر با  و  شدند وارد مغوالن با دوستی مسیر از
 .)Ebn al Athir, 1999( پذیرفتند را خود بر هاآن  ریاست
 جایگزینی  و  کشور  سیاسی اوضاع  در  سریع  تغییرات  با 

 اینکه  به  توجه   با  و  سلجوقیان  متصرفات  در  ایلخانان  حکومت 

  حکومت  متصرفات  سرتاسر  در  سلجوقی  هنر  اصالت  و  صالبت 
 و معماري  در خود خاص  هايویژگی با سلجوقی

دیگر تزئینات هنرهاي   جایگاه  معماري به وابسته و 

 هنرها این ابتدا در که شد می تصور بود، یافته ارزشمندي

 تنهانه  که شد  فراهم شرایطی کمکم اما خواهد رفت؛ بین از

هنرها  در توجهیقابل دگرگونی بلکه نرفتند، بین از این 

 باندهاي با آن تلفیق و اسلیمی تزئینات. آمد وجود به هاآن 

 تزئینی نقوش  به را خود جاي اشیاء، در کوفی هايکتیبه 

 و هاسفالینه  روي مهري و استامپی هاينقش شامل متنوع
 با معماري هنر در داد.  فلزي اشیاء روي مرصع تزئینات

 تزئینات و مصالح از استفاده بنا، تناسبات و هاحجم  در تغییر

 و استامپی قالبی و تراش آجرهاي  کاشی،  از استفاده با بنا
آمد.   وجود به بناها تزئین در جدیدي ابداعات گچبري،

 آثار سبک از مستقیماً ایلخانی دورة معماري سبک

  معماري  است. شده اقتباس سلجوقی دورة ساختمانی
 و بروز شرایط و اوضاع حیث از ایلخانی و سلجوقی

 و سلجوقیان دورة در دارند. شباهت هم با ظهورشان
 قبیل از دینی هايساختمان ایلخانان، دورة  در همچنین

  هاي ساختمان بر مقابر و ها زیارتگاه و مدارس مساجد،
 کامیابی نشانۀ  این، .است شده داده رجحان غیرمذهبی

 .)Lashkari et al., 2010(است  زمان آن اقتصاد
  متر   75/4قطر  داراي  دایره و  گنبدکبود،  پالن مقبره  

اول بوده    ۀشامل سردابه و طبق  ،. بنا داراي دو طبقهاست
بنا با آجر چهارگوش قرمز بنا    ۀ بنا سنگی و ساق  ةاست. ازار

ین یاي تزجرکاشی فیروزهو محمد با آشده که کلمات اهللا  
هاي چهار  درب  ۀهاي حاشیها و اسلیمیشده است. کتیبه

. ترکیب تزیین یافته است  ،اول با کاشی معرق   ۀطرف طبق
فیروزه ساقآجرکاشی  متن  در  به    ، بنا  ۀاي  شده  سبب 
شهرت کند،   کبودگنبد  آن    پیدا  به  محلی  زبان  در  که 

اهللا    ، گویند. همچنین متن کلمات روي بدنهگنبد میگوي
اهللا که وجود نام مقدس اهللا آن را به گنبد اهللا  استو محمد  

  ۀ اهللا در بقعگنبد اهللا  مشابه  این بنا  نیز مشهور کرده است.
است. برج مدور، مزین الدین اردبیلی در اردبیل  صفی شیخ

کاش سردابه به  برج  این  است.  بخش ی  دو  به  که  دارد  اي 
تپۀ   روي  روستا  مجاورت  در  برج  کل  است.  شده  تقسیم 
قبرستانی واقع شده است و داراي بخش فوقانی است که  

هاي اطراف ارتفاع دارد. نیم متر از سطح زمین وبیش از یک
شود که سه تاي آن با  ورودي در چهارسوي اصلی دیده می

 بک مسدود شده است. صورت مشآجر به 
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بخش نیمۀ زیرزمینی بنا سردابی است که ورودي آن  
توسط راهرویی در شرق بنا و از داخل اتاقکی قرار دارد و  

متر  سانتی   66متر طول وسانتی  373با سه پله به پایین و با  
رسد. سرداب به دو نیم تقسیم عرض به میانۀ سرداب می

ر غرب و جنوب دارد رؤیت، دو پنجره دشده که نیمۀ قابل
  20*  20. کف صحن فوقانی آجرپوش با آجرهایی به ابعاد  

کاشیسانتی است.  فیروزه متر  آبی  و  هاي  نیلی  سیاه،  اي، 
ساروج  شود. مالط بکاررفتۀ  هایی دیده می الجوردي در بخش 

تاي آن    3جهت اصلی دارد که    4مدخل در    4می است. بنا  
ت. درب اصلی بنا در  صورت مشبک مسدود شده اس با آجر به 

دیگر   از  آن  جناغی  تزیین  و  کتیبه  که  است  شمالی  ضلع 
بلند ورودي  مقرنس ها  روي  و  کاشی تر  نیز  آن  با  هاي  کاري 

هاي مختلف آبی است. سقف سازه از چوب ساخته  طیف رنگ 
  1.5شده است. صفۀ زیرین ساقۀ تپه با سنگ مرمر به ارتفاع  

ها در حدود یک  قطر دیوار متر گرداگرد ساقه قرار گرفته است.  
متر است. فضاي بیرونی ساقه، کامالً گرد و داخل داراي هشت  

  2ستون در جهات اصلی و فرعی است. ازاره بخش فوقانی  نیم 
متر ارتفاع دارد. ورودي شمالی تزیین جناغی در باالي ورودي  

 دارد و مابقی مستطیل هستند. 
بایست  هاي برج کبودگنبد، میدر خصوص شیرسنگی 

این مجسمه  اشاره نمود که مطابق  به سمبولیک بودن  ها 
اند. این  شدهرسومات مردم آذربایجان روي قبور قرار داده  

ها براي برخی روستاییان مقدس بوده است. ریچارد پیکره
نویسد: براي پیدا  اتینگهاوزن دربارة سنگ قبرهاي شیر می

به  کردن   باید  قبر  روي  شیرسنگی  گذاشتن  کار  سنت 
هاي بسیار دورتر از دورة اسالمی رفت؛ زیرا با توجه گذشته

سازي،  سازي و مجسمه به قیودات دین اسالم در مورد شبیه
پدیده نمیچنین  بهاي  باشد.  اسالمی  آنکه  تواند  خصوص 

مقبر  گذاشتن    روي  کار  شود.  گذاشته  کار  مسلمانان 
ي قبور باید یکی از رسوم تاریخی باشد.  شیرهاي سنگی رو

خصوص در نزد چه در گذشته در بسیاري از نقاط ایران به 
 ,Najibi(مردمان بختیاري و آذربایجان متداول بوده است  

1983( . 

این امر داللت دارد به طور کلی، شأن واالي مقبره بر 
که عملکرد آن صرفاً به مکانی براي تدفین یا یادبود محدود  

هاي میانه و اغلب  شد. مقبره در جامعۀ اسالمی سدهنمی
الناس منزلتی  در سطح به اصالح مذهب تودة مردم یا عوام

یافت. دقیق واال  به بسیار  فقط  اخیر  این جنبۀ  بگوییم  تر 
شد  هاي مقدس و مشهور تشیع مربوط می مقابر شخصیت 

)Hillenbrand, 2001(  . در ایران  آرامگاهی بناهاي 

 برسر باشکوه مقابر ساخت قالب در اسالم  از پس هايدوره

 پیدا رواج مشهور، افراد و شاهان گاه و مذهبی اولیاي گور

 که شده ساخته بسیاري مقابر ایلخانیان  دورة در .کرد

پیرويآن  ویژگی   سلجوقیان  عهد متداول الگوهاي از  ها، 
است   یکی)Moshabaki Esfahani, 2018(بوده   از  . 

جهان ارتباط ایجاد آرامگاهی، معماري هايجنبه   میان 

 آن اجزاي و زیارتگاه و مقبره بنابراین است، معنوي و مادي
 گنبد چنانکه .باشد داشته رمزي  و نمادین مفاهیم تواندمی

 بهشت و به آسمان اشاره و ها، نشانۀ صعودمقبره هايبرج یا

 . )Pope, 1986(است 
 

نام  لیالبامامزاده به  نفر  دو  قبر  لیالب  روستاي  در 
ها در (قبرستان  که یکی از آن استسیدابراهیم موردتوجه 

قبر    .قرار دارد  ي در (قبرستان پایین)رباالي روستا) و دیگ
دارد قرار  زمین  زیر  متري  چند  در  قبر  امامزاده  کنار   .

می   ،براهیمسیدا گفته  که  دارد  وجود  دیگري    ، شودقبر 
به است  زبیده  بانویی  به  نام  امامزاده  بناي  قدمت  خاتون. 

گردد. این بنا داراي گنبد آجري است دورة صفویه باز می
که نیمی از آن در خاك مدفون شده است. ورودي در جهت  

کلی آسیب دیده و تخریب  جنوب شرقی واقع شده که به
وقانی گنبد چهار نورگیر تعبیه شده  شده است. روي سطح ف

داده قرار  بزرگی  سنگ  گنبد  نوك  لعابدار  و  آجرهاي  اند. 
،کاشی و سنگ و مالط ساروج عناصر معماري بنا به شمار  

(شکل  می تا  15-13روند  بنا  لعابدار  آجرهاي  و  کاشی   .(
شده  300گستره   پراکنده  تا  متري  آثار  پراکندگی  اند. 

 . ستمساحت زیاد گسترده شده ا

 
 

 

 لیالب . مختصات جغرافیایی امامزاده 5 جدول

LOCAL 
 NAME 

 UTM SITE مختصات جغرافیایی
 CODE Z Y X 

 38S0605565 HCD/109 4281205 1210 (آشاغی گول)   لیالبامامزاده
 هکتار  25 مساحت تقریبی: مت  500*500 محوطه    طول و عرض متر مربع  120 مقبره  مساحت

 ارتفاع از سطح  
 پیرامون 

 اسالمی میانه  سفال   -مقبره  یافته  متر 7

 
 مختصات جغرافیایی قلعۀ کبودگنبد . 6 جدول

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 1040 4279128 38S0611511 HCD/110 

 متر مربع  7500 مساحت تقریبی: متر  50 محوطه   ترین عرضبیش متر  150 محوطه   ترین طولبیش 

 اسالمی میانه  سفال -معماري یافته متر  50 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 
 

  
 هاي خارج بنا . شیرسنگی12شکل  . نمایی از تزیینات خارجی بنا11شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نماي کلی امامزاده .دید از غرب 14شکل  بنا، دید از جنوب . نماي 13شکل 
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بخش نیمۀ زیرزمینی بنا سردابی است که ورودي آن  
توسط راهرویی در شرق بنا و از داخل اتاقکی قرار دارد و  

متر  سانتی   66متر طول وسانتی  373با سه پله به پایین و با  
رسد. سرداب به دو نیم تقسیم عرض به میانۀ سرداب می

ر غرب و جنوب دارد رؤیت، دو پنجره دشده که نیمۀ قابل
  20*  20. کف صحن فوقانی آجرپوش با آجرهایی به ابعاد  

کاشیسانتی است.  فیروزه متر  آبی  و  هاي  نیلی  سیاه،  اي، 
ساروج  شود. مالط بکاررفتۀ  هایی دیده می الجوردي در بخش 

تاي آن    3جهت اصلی دارد که    4مدخل در    4می است. بنا  
ت. درب اصلی بنا در  صورت مشبک مسدود شده اس با آجر به 

دیگر   از  آن  جناغی  تزیین  و  کتیبه  که  است  شمالی  ضلع 
بلند ورودي  مقرنس ها  روي  و  کاشی تر  نیز  آن  با  هاي  کاري 

هاي مختلف آبی است. سقف سازه از چوب ساخته  طیف رنگ 
  1.5شده است. صفۀ زیرین ساقۀ تپه با سنگ مرمر به ارتفاع  

ها در حدود یک  قطر دیوار متر گرداگرد ساقه قرار گرفته است.  
متر است. فضاي بیرونی ساقه، کامالً گرد و داخل داراي هشت  

  2ستون در جهات اصلی و فرعی است. ازاره بخش فوقانی  نیم 
متر ارتفاع دارد. ورودي شمالی تزیین جناغی در باالي ورودي  

 دارد و مابقی مستطیل هستند. 
بایست  هاي برج کبودگنبد، میدر خصوص شیرسنگی 

این مجسمه  اشاره نمود که مطابق  به سمبولیک بودن  ها 
اند. این  شدهرسومات مردم آذربایجان روي قبور قرار داده  

ها براي برخی روستاییان مقدس بوده است. ریچارد پیکره
نویسد: براي پیدا  اتینگهاوزن دربارة سنگ قبرهاي شیر می

به  کردن   باید  قبر  روي  شیرسنگی  گذاشتن  کار  سنت 
هاي بسیار دورتر از دورة اسالمی رفت؛ زیرا با توجه گذشته

سازي،  سازي و مجسمه به قیودات دین اسالم در مورد شبیه
پدیده نمیچنین  بهاي  باشد.  اسالمی  آنکه  تواند  خصوص 

مقبر  گذاشتن    روي  کار  شود.  گذاشته  کار  مسلمانان 
ي قبور باید یکی از رسوم تاریخی باشد.  شیرهاي سنگی رو

خصوص در نزد چه در گذشته در بسیاري از نقاط ایران به 
 ,Najibi(مردمان بختیاري و آذربایجان متداول بوده است  

1983( . 

این امر داللت دارد به طور کلی، شأن واالي مقبره بر 
که عملکرد آن صرفاً به مکانی براي تدفین یا یادبود محدود  

هاي میانه و اغلب  شد. مقبره در جامعۀ اسالمی سدهنمی
الناس منزلتی  در سطح به اصالح مذهب تودة مردم یا عوام

یافت. دقیق واال  به بسیار  فقط  اخیر  این جنبۀ  بگوییم  تر 
شد  هاي مقدس و مشهور تشیع مربوط می مقابر شخصیت 

)Hillenbrand, 2001(  . در ایران  آرامگاهی بناهاي 

 برسر باشکوه مقابر ساخت قالب در اسالم  از پس هايدوره

 پیدا رواج مشهور، افراد و شاهان گاه و مذهبی اولیاي گور

 که شده ساخته بسیاري مقابر ایلخانیان  دورة در .کرد

پیرويآن  ویژگی   سلجوقیان  عهد متداول الگوهاي از  ها، 
است   یکی)Moshabaki Esfahani, 2018(بوده   از  . 

جهان ارتباط ایجاد آرامگاهی، معماري هايجنبه   میان 

 آن اجزاي و زیارتگاه و مقبره بنابراین است، معنوي و مادي
 گنبد چنانکه .باشد داشته رمزي  و نمادین مفاهیم تواندمی

 بهشت و به آسمان اشاره و ها، نشانۀ صعودمقبره هايبرج یا

 . )Pope, 1986(است 
 

نام  لیالبامامزاده به  نفر  دو  قبر  لیالب  روستاي  در 
ها در (قبرستان  که یکی از آن استسیدابراهیم موردتوجه 

قبر    .قرار دارد  ي در (قبرستان پایین)رباالي روستا) و دیگ
دارد قرار  زمین  زیر  متري  چند  در  قبر  امامزاده  کنار   .

می   ،براهیمسیدا گفته  که  دارد  وجود  دیگري    ، شودقبر 
به است  زبیده  بانویی  به  نام  امامزاده  بناي  قدمت  خاتون. 

گردد. این بنا داراي گنبد آجري است دورة صفویه باز می
که نیمی از آن در خاك مدفون شده است. ورودي در جهت  

کلی آسیب دیده و تخریب  جنوب شرقی واقع شده که به
وقانی گنبد چهار نورگیر تعبیه شده  شده است. روي سطح ف

داده قرار  بزرگی  سنگ  گنبد  نوك  لعابدار  و  آجرهاي  اند. 
،کاشی و سنگ و مالط ساروج عناصر معماري بنا به شمار  

(شکل  می تا  15-13روند  بنا  لعابدار  آجرهاي  و  کاشی   .(
شده  300گستره   پراکنده  تا  متري  آثار  پراکندگی  اند. 

 . ستمساحت زیاد گسترده شده ا

 
 

 

 لیالب . مختصات جغرافیایی امامزاده 5 جدول

LOCAL 
 NAME 

 UTM SITE مختصات جغرافیایی
 CODE Z Y X 

 38S0605565 HCD/109 4281205 1210 (آشاغی گول)   لیالبامامزاده
 هکتار  25 مساحت تقریبی: مت  500*500 محوطه    طول و عرض متر مربع  120 مقبره  مساحت

 ارتفاع از سطح  
 پیرامون 

 اسالمی میانه  سفال   -مقبره  یافته  متر 7

 
 مختصات جغرافیایی قلعۀ کبودگنبد . 6 جدول

LOCAL 
 NAME 

  UTM SITEمختصات جغرافیایی
CODE Z Y X 

 1040 4279128 38S0611511 HCD/110 

 متر مربع  7500 مساحت تقریبی: متر  50 محوطه   ترین عرضبیش متر  150 محوطه   ترین طولبیش 

 اسالمی میانه  سفال -معماري یافته متر  50 پیرامون  ارتفاع از سطح 

 
 

  
 هاي خارج بنا . شیرسنگی12شکل  . نمایی از تزیینات خارجی بنا11شکل 
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 قلعۀ کبودگنبد
اي سنگی است. این تپۀ اي با سازه، قلعهقلعۀ کبودگنبد

مخروطی در مجاورت رودخانه و روي بستر طبیعی ساخته 
هاي رود بخش (غربی) تپه  نحوي که طغیانبهشده است؛  

لحاظ جغرافیایی در مجاورت روستا و  را شسته است و به
روبه و  کبودگنبد  امامزادهبرج  این  روي  دارد.  قرار  یتیم 

هایی مشابه برج کبودگنبد است. قلعۀ محوطه داراي سفال 
می  قرار  سد  دریاچۀ  انتهایی  بخش  در  گیرد.  کبودگنبد 

اهللا  هاي برج اهللانگی این محوطه با محوطهشباهت مواد فره
ها است. در  یتیم، مؤید ارتباط فرهنگی این بخشو امامزاده

سطح فوقانی تپه، شاهد بقایاي چیدمان حصار هستیم که  
از بین رفته و در چند بخش، تنها پیبه سنگی آن  شدت 

  12.8تا    1.1مشاهد است. شیب این محوطه در حدود  قابل
 . درجه است

 

جز این از این مسجد به آثار شیر سنگی مسجدجامع
سنگ یادبود، تعدادي قوچ سنگی متعلق به قبرستان مجاور 

مانده است. همچنین سنگ آن و بعضی عناصر معماري باقی 
دورة  به  متعلق  که  شده  نصب  جامع  مسجد  در  یادبودي 
متأخر اسالمی است. در گذشته در داخل ساختمان قدیمی 

که  بوده  نصب  و   مسجد  تخریب  قدیمی  مسجد  متأسفانه 
مسجدجامع جدیدي جایگزین شده است. در بیرون مسجد 

هاي اطراف وجود دارد که هایی از گورستان جامع شیرسنگی 
 اند.به این محل منتقل شده 

 
 ت تحت استقرار حسام ۀهاي باستانی و مقایسجدول تجمیعی ادوار استقراري و محوطه. 7جدول 

 UTMلر هاي باستانی حوضۀ آبریز حاجیها و تپهمختصات جغرافیایی محوطه

LOCAL NAME 
 UTMمختصات جغرافیایی

SITE CODE 
Z Y X 

 38S0609367 HCD/101 4282959 1004 قشالق دولو

 38S0606866 HCD/102 4287245 1098 شهیدلر

 38S0608686 HCD/103 4285941 1280 پیچ نعلبند

 38S0608515 HCD/104 4286149 1399 اي قبرستان سویودي 

 38S0604837 HCD/105 4281300 1355 سی چانگل داشکسن تپه 

 . نمایی از شیر سنگی مسجدجامع16شکل    . فضاي داخل بنا15شکل 

 

LOCAL NAME 
 UTMمختصات جغرافیایی

SITE CODE 
Z Y X 

 38S0611459 HCD/106 4280894 1050 قیه تپۀ قبرستان قره

 38S0610790 HCD/107 4277646 1151 برج کبود گنبد 

 38S0610877 HCD/108 4279059 1150 امامزاده یتیم

 38S0605565 HCD/109 4281205 1210 امامزاده لیالب 

 38S0611511 HCD/110 4279128 1040 قلعۀ کبود گنبد 

 38S0607342 HCD/111 4277494 1160 آسیاب میرستار 

 38S0609050 HCD/112 4278684 1086 آسیاب میرشفیع

 38S0608880 HCD/113 4278428 1052 آسیاب ابی

 38S 0610901 HCD/114 4281420 1046 حسینآسیاب کربالیی

 38S0605544 HCD/115 4281639 1130 امیرخان لیک

 38S0605730 HCD/116 4281609 1199 قلعۀ لیالب

 38S0605836 HCD/117 4281436 1150 یوخارگل

 38S0605862 HCD/118 4281854 1099 سونداخوریول 

 38S0605828 HCD/119 4282198 1060 شورچشمه

 38S0605716 HCD/120 4282277 1089 اشقاقی گل 

 38S0605473 HCD/121 4282294 1076 گوالن وار 

 38S0605547 HCD/122 4282195 1084 باالدست آشقاقی گل 

 
 ت تحت استقرار حمسا ۀهاي باستانی و مقایستجمیعی ادوار استقراري و محوطهجدول . 8جدول 

 هاي باستانی موجود در حوضۀ آبریز سد مختصات جغرافیایی محوطه

 38S0055736 HCD/123 4282109 1140 محوطۀ چشمۀ اشقاقی گل 

 38S0605607 HCD/124 4281925 1170 محوطۀ قلعه (لیالب) 

 38S0605723 HCD/125 4283157 1053 قدیمتپه

 38S0605568 HCD/126 4282710 1047 چوپان داشی 

 38S0605323 HCD/127 4280682 1367 سنگ یادبود مسجدجامع 

 38S0604586 HCD/128 4280637 1370 سقاچوچه

 38S0604128 HCD/129 4280684 1400 چیمن

 38S0604383 HCD/130 4280745 1389 کاالویریخ 

 محل سد 38S0611027 4282802 1047 محل سد
 

 

 ...هايجدول تجمیعی ادوار استقراري و محوطه . 7جدول ادامۀ 
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LOCAL NAME 
 UTMمختصات جغرافیایی

SITE CODE 
Z Y X 

 38S0611459 HCD/106 4280894 1050 قیه تپۀ قبرستان قره

 38S0610790 HCD/107 4277646 1151 برج کبود گنبد 

 38S0610877 HCD/108 4279059 1150 امامزاده یتیم

 38S0605565 HCD/109 4281205 1210 امامزاده لیالب 

 38S0611511 HCD/110 4279128 1040 قلعۀ کبود گنبد 

 38S0607342 HCD/111 4277494 1160 آسیاب میرستار 

 38S0609050 HCD/112 4278684 1086 آسیاب میرشفیع

 38S0608880 HCD/113 4278428 1052 آسیاب ابی

 38S 0610901 HCD/114 4281420 1046 حسینآسیاب کربالیی

 38S0605544 HCD/115 4281639 1130 امیرخان لیک

 38S0605730 HCD/116 4281609 1199 قلعۀ لیالب

 38S0605836 HCD/117 4281436 1150 یوخارگل

 38S0605862 HCD/118 4281854 1099 سونداخوریول 

 38S0605828 HCD/119 4282198 1060 شورچشمه

 38S0605716 HCD/120 4282277 1089 اشقاقی گل 

 38S0605473 HCD/121 4282294 1076 گوالن وار 

 38S0605547 HCD/122 4282195 1084 باالدست آشقاقی گل 

 
 ت تحت استقرار حمسا ۀهاي باستانی و مقایستجمیعی ادوار استقراري و محوطهجدول . 8جدول 

 هاي باستانی موجود در حوضۀ آبریز سد مختصات جغرافیایی محوطه

 38S0055736 HCD/123 4282109 1140 محوطۀ چشمۀ اشقاقی گل 

 38S0605607 HCD/124 4281925 1170 محوطۀ قلعه (لیالب) 

 38S0605723 HCD/125 4283157 1053 قدیمتپه

 38S0605568 HCD/126 4282710 1047 چوپان داشی 

 38S0605323 HCD/127 4280682 1367 سنگ یادبود مسجدجامع 

 38S0604586 HCD/128 4280637 1370 سقاچوچه

 38S0604128 HCD/129 4280684 1400 چیمن

 38S0604383 HCD/130 4280745 1389 کاالویریخ 

 محل سد 38S0611027 4282802 1047 محل سد
 

 

 ...هايجدول تجمیعی ادوار استقراري و محوطه . 7جدول ادامۀ 
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 بحث 

باستان  بررسی  انجام  سد  با  آبگیر  حوضۀ  شناختی 
هاي  شناسی محوطه هاي باستان لرچاي و بررسی داده حاجی 

شناسی  اندازي جدید در مطالعات باستان استقراري آن، چشم 
و   مطالعه  مسیر،  این  در  است.  آمده  بوجود  ورزقان  منطقۀ 
از منطقۀ مورد بررسی   تحلیل مواد فرهنگی به دست آمده 

دوره   تواند می  نسبی  گاهنگاري  حدودي  فرهنگی  تا  هاي 
هاي میدانی گامی مهم  منطقه را تبیین نماید. امروزه بررسی 

هاي تحلیلی توسعه و تحول تاریخ انسان و کاوش در  در برنامه 
می  محسوب  بیش منطقه  در  رو،  این  از  موارد  شوند.  تر 

باستان کاوش  بررسی هاي  بدون  یا  شناختی  و  نخستین  هاي 
هاي پیشین عملی نیست  نظر گرفتن نتایج بررسی   بدون در 

 )Alizadeh & Amal dar, 2001 ( .   نخستین  شکل گیري 
به  امروز  به  تا  انسانی  تحت استقرارهاي  محیط  شدت  تأثیر 

محیطی  زیست پیرامون بوده است. به نوعی این شرایط زیست 
براي   مناسبی  منطقۀ  گزینش  و  شناسایی  سبب  که  است 

جوا  میان  در  انسان استقرار  و هست.  بوده   براي  همواره  مع 

 که این  بوده  پیرامون  محیط  با  خود  انطباق  صدد  در  زیستن 

 با  تدریج به  و  گرفته  صورت  محیط  شناخت  طریق  از  انطباق 

 بر  شدن  حاکم  سمت  به  او را  انسان،  دامنۀ شناخت  گسترش 

 الگوي  برده است. در بحث  پیش  تمّدن  گیري شکل  و  محیط 

 اهمّیت  حایز  این روي  از  محیط  با  انسان  تعامل  نقش  استقراري 

که   هم  بر  همواره  محیطی  شرایط  مجموعۀ  و  انسان  است 

ای بوده  تأثیرگذار   ایجاد  باعث  هم  ، کنش برهم  و  تأثیر  ن اند. 

 شده  انسان  رفتار  در  تغییراتی  بروز  هم  و  محیط  تغییرات در 

استقراري  .  ) Almasi, 2014( است   الگوي  واژة  همچنین 
شود که در آن انسان خود را روي  عنوان روشی توصیف می به 

می چشم  زندگی  آن  در  که  می اندازي  متصور  شود  نمایند، 
 )Parsons, 1972 (  الگوي استقراري عبارت عبارتی دیگر  . به 

ها و  است از الگو و نوع بافت استقراري که در نتیجۀ پیوستگی 
طور  . به ) Fagan, 2014( آید  دم، به وجود می ارتباطات میان مر 

تحلیل  استقراري  کلی  مهم  از  الگوهاي   در  مسائل 

بررسی  که  است  شناسی باستان  چشم به  و   اندازهاي ها 

 . ) Kowalewaki, 2008( پردازد  می  اي منطقه 

مکانی در    - اثرات عوامل طبیعی در ساختارهاي فضایی 
بندي فضاهاي جغرافیایی  گیري و سازمان شناخت نحوة شکل 

اي برخوردار است. بنابراین تبیین شکل و نحوة  از اهمّیت ویژه 
استقرار و در مجموع عّلت وجودي مراکز باستانی نیازمند یک  

همه  و  دقیق  است  بررسی    ).Aftab et al., 2014( جانبه 
 ایجاد  در  موثر  نقشی  محیطی زیست  عوامل  مجموعۀ 

دورة  در  انسانی  استقرارهاي  لذا  زمانی  هر   در  دارند. 

 در ایجاد  محیط  تأثیر  میزان  شناخت  بر  عالوه  شناسی باستان 

 حاکم  محیطی  شرایط  با  استقرارها  انطباق  میزان  استقرار،  هر 

یکی ممکن می  نیز  را  روش  سازد.   در  انطباق  بررسی  هاي از 

استقرار  مطالعۀ  شناسی باستان  مطالعات   تحلیل  و  الگوي 

باستانی   هاي محوطه  گیري شکل  بررسی  به  که  است  استقراري 
در بررسی  .  ) Almasi, 2014( پردازد  می  محیطی  بسترهاي  در 

تر استقرارها در کنار  لرچاي نیز بیش منطقۀ حوضۀ سد حاجی 
رودخ  واقع  در  و  بودند  گرفته  شکل  عامل  رودخانه  انه 

محوطه شکل  مهم گیري  از  آب  است.  بوده  نیازهاي  ها  ترین 
به   تأمین و سهولت دسترسی  زندگی است.  انسان در طول 

گیري استقرارها در  ترین عوامل مؤثر در شکل منابع آب از مهم 
 Motarjem( رود تمامی ادوار گذشته تا به امروز به شمار می 

& Balmaki, 2009 ( . 
 
 ي ر ی گ جه ی نت 

بررسیدر   با  گردید  تالش  پژوهش  باستان این    هاي 
حاجی سد  حوضۀ  استقرارهاي  شناخته شناسی،  لرچاي 

در  خطی  استقراري  الگوهاي  نشانگر  بررسی  نتایج  شود. 
لرچاي است. همواره در طول تاریخ اطراف رودخانه حاجی 

ها و نقاط  گیري استقرارها در دورهها عامل شکلرودخانه
بوده بیابانی  واقاند.  مختلف  کمربند  در  ما  کشور  شدن  ع 

شمالی در طول تاریخ ( حداقل از دوران هولوسن   ةنیمکر
آبی روبرو بوده و خواهد  به بعد ) همواره با خشکی و کم

بزرگ  .بود این  لذا  در  ساکن  افراد  زیستی  ویژگی  ترین 
سرزمین همواره انطباق خود با شرایط فوق و تعیین مراکز 

مجا در  زیستی  و  رودخانهسکونتی  بوده  ورت  دایمی  هاي 
 

طبیعی موجب شده تا در اکثر مناطق    ۀاست. این خصیص 
اي حاشیه   -ایران الگوي استقراري مردم یک الگوي خطی

آبی  منابع  به  رودخانه  وابسته  محوریت  به  این    باشد.   ها و 
ترین  شرایط زیستگاهی موجب شده تا از لحاظ فضایی بیش

استقرارگاه طاتراکم  در  انسانی  حاشیه  ي  در  تاریخ  ول 
آید ها  رودخانه وجود  دسترس   به  از  فراتر  حریم  از  و 
کمرودخانه همیشه  قابلها  آثار  این  ی شناساترین  است.  ی 

اي ویژگی موجب شده تا با ساخت هر سد و تشکیل دریاچه
  اب ترین آثار باستانی غرقبیش  ،هرگز وجود نداشته  که قبالً 

شناسی در این حوزه هاي باستانبررسی، لذا  و از بین برود
هاي شناسایی  در مجموع وسعت محوطه   صورت پذیرفت.

  هکتار 15 تا 0 /2لرچاي بین  شده در حوضۀ رودخانه حاجی
اند.  متر از سطح دریا شکل گرفته  1355تا    1004و بین  

محوطه  بین  شناساییدر  به  هاي  متعلق  محوطه  دو  شده، 
لق به دورة تاریخی و سایر  عصر مفرغ، پانزده محوطه متع

محوطهمحوطه  هستند.  اسالمی  دورة  به  متعلق  هاي  ها 
پیش از تاریخ بسیار کوچک بوده است. الزم به ذکر است 

 -ورااي شناسایی نشد و اقوام کدر عصر مفرغ قدیم محوطه 
محیطی انتخاب دالیل زیست رسی مهاجر، این منطقه را به ا

دهند، در  تر ترجیح میشاند، چرا که این جوامع بینکرده
استپی اقامت داشته باشند، اما در  اي و نیمهمناطق کوهپایه

لرچاي موردتوجه عصر مفرغ میانی و جدید منطقۀ حاجی
رسد، استقرار دائمی این  گیرد، هر چند به نظر میقرار می

نشین تر مربوط به اقوام کوچها وجود نداشته و بیشدوره
باشد.   مفرغ  عصر  محوطهساکنان  برخی  در  وجود  ها 

ها بوده  ارتفاعات دوران تاریخی نشانگر سیستم دفاعی آن
اسالمی   بزرگ منطقه در دوران  استقرارهاي  عمدة  است. 

 . اندشکل گرفته
 

 

 ي سپاسگزار 
 .وجود ندارد

 

 منابع مالی 

این میراث   پژوهش   هزینۀ  پژوهشگاه  فرهنگی توسط 
 .تأمین شده است 

 
 

 تعارض منافع 
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