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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی دستاوردهاي کاوش ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، تاریخی و مطالعات باستان متون ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در الًقب که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaej نشانیسامانه نشریه به  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که ستا شخصی عهده بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. شد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ رسیده با -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. ودتعگان یا نویسندنگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ ملشا ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،شناسی منطقه یا محوطه مورد مطالعه) نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بهي هاي کلید هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان نویسندگان فایل اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک ها شامل مرتبه  آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 داکثرح تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهداف تحقیق یا مشاهده است.بیان کننده این بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  گیري و شرح مواد، روش نمونه مورد بررسی، نحوه این بخش باید شامل جامعه :ها مواد و روش

افزار مورد  ص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرمهاي مشخ طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا انی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستانپیشینه و مب
ه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده ئو نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال اراها  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره هه اطالعات بهرئبراي ارا
 گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر ورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل آن در متن آ

ها و به صورت  آن ها به صورت حروف خالصه شدهها باشد و واحد گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه نمايراه عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  تحقیق و نتیجه هاي مهم و تازه شود جنبه گان آورده شود. تأکید مییا نویسند هاي مهم نویسنده در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تشابه یافته ها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل تفاوت یا حاصل از آن نقل شود. داده
  ه شود.دید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائهاي ج تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از یکی در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی( »و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره منابع از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و رسیفا منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

لدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات ا شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب حامد وحدتی ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه

  .1390بهار  75ه جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره دانشکد
4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 

ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده
  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثدهآم دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« کامل برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد  صفحه 20 باید حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  .در انتهاي مقاله بیاوریدنویس  پیبه صورت را توضیحات اضافی ها و ادل التین برخی واژهالزم به ذکر است در صورت نیاز مع
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 (برارس  -کورا فرهنگ يها سفال نقوش يریتصو سبک و يبصر يها یژگیو لیتحل و یبررس
  تپه) کیانی محوطه اساس

  
  2زنگنه الیل و *1یقربان درضایحم

  
  

 چکیده
  
 که شود يم گسترده هياروم اچهيدر حوزه و قفقاز سراسر در يفرهنگ )،.م ق. ٣٢٥٠-٣٠٠٠ (حدود .م ق. چهارم هزاره اواخر در

 دانند  يم قفقاز جنوب را ها آنمنشاء  شناسانباستان که فرهنگ نيا است. گرفته نام ارس -کورا فرهنگ اي ميقد قفقاز يماورا
 ت،يخالق يايگو دوره نيا از مانده يجا به آثار بودندکه افتهي توسعه زين يتکنولوژ و هنر نهيزم در يکشاورز و يدامدار بر عالوه
 نيا مهم يدست عيصنا از يکي يسفالگر کرد. اشاره يگر سفال به توان يم جمله آن از است. روزگار آن مردم هنر و علم ابتکار،
 رنگ دوره نيا يها سفال مشخص يهايژگيو از دارد ياريبس يهنر ارزش آن به مربوط مانده يبرجا آثار که است دوره

 نيا در است. شده قليص يخوب به آن سطح و است يکان زهيآم با سازدست که است براق اهيس اي اهيس به ليما رهيت يخاکستر
 دادند.يم حيترج ... و اهيگ و انسان نقش به را جانوران نقش نيهمچن و آن يفيتوص نوع به را نينماد هنر هنرمندان دوره

 خصوص در يتوجه خور در اتيخصوص و هايژگيو به توانيم مانده يباق آثار نياز که ياندک يهانمونه در دقت با است يهيبد
 محوطه از فرهنگ نيا نهيسفال از شاخصنمونه  ده راستا، نيا در برد. يپ مردمان نيا يشتيمع تيوضع يحت و ياجتماع اوضاع

 هئارا گرچه است؛ گرفته قرار ليتحل و يبررس مورد هاآن يطراح نحوه و نقوش کاربرد و ينيتزئ يژگيو و انتخاب تپه کياني
 ها،طرح يريکارگ به خصوص در سفالگر پژوهش نيا يهاافتهي بنابر ست.ين آسان چندان هاهيمانقش نيا از قيدق يريتفس
 از هاآن يرو نقوش و دهيگرد نييتز ظروف از يکمتر سطح جا نيا در است، کرده تيرعا هاطرح و هانقش در خاص يتنوع
 بوده مرتبط هاآن اطراف طيمح و يزندگ با و است داده قرار مدنظر را سفالگر ييگراواقع که شده گرفته الهام اطراف عتيطب

   است.
 

  تپه. کيانينقوش هندسي، نقوش حيواني،  ارس، -کورا فرهنگسفال،  :کلیدي يها واژه
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  مقدمه
 و مدارک نيتر مهم يشناسباستان يهاداده و هاافتهي
 اتيروا روند. يم شمار به يانسان يهاتيجمع خيتار اسناد
 يزندگ درباره نيمورخ يهاگفته بر صرف هيتک و يشفاه

 داشته يچندان يرسم اعتماد و اعتبار تواند ينم گذشتگان
 به هاتپه و خاک دل از که يمدارک و اسناد انيم از باشد.
 رايز دارد؛ ياژهيو گاهيجا سفال ده،يرس کاوشگران دست
 و عادات رسوم، و آداب از ياريبس ها سفال ساده نقش

 و جنس و شکل دهند،يم نشان را قوم کي معتقدات
 مردم تفکر طرز و تمدن و هنر از ياجلوه نقوش، سبک

 نقوش نيا مطالعه با است. يمتماد قرون يط نيسرزم کي
 انيب يبرا يالهيوس گاه نقش، و طرح که افتيدر توان يم

 آن به قيطر نيا از که بوده سفالگر نظر مورد موضوع
   است. پرداخته
 خاور در م ق. سوم هزاره آغاز و چهارم هزاره انيپا در

 و استقرارها ييجابجا شکل به ميعظ يتحوالت کينزد
 ورود و يبوم يهافرهنگ از ياريبس اضمحالل و تيجمع

 قفقاز در را يعيوس منطقه که داده رخ د،يجد يا دوره به
 و ارمنستان گرجستان، جان،يآذربا يجمهور ،يشمال

 داده قرار خود طرهيس و نفوذ تحت را گريد اريبس مناطق
 فرهنگ، از دوره، نيا در سفالگران و هنرمندان است.

 بهره ها سفال يطراح و ساخت در خود بوم ستيز و جامعه
 يهانقش با ها سفال مختلف انواع ساخت به و اند برده

 رهيت يخاکستر رنگ همان با ها سفال اند.پرداخته گوناگون
 برجسته اي کنده نقش يدارا اه،يس اي و يا قهوه روشن، اي
 ارتباط و شباهت زين فرم لحاظ به و هستند نقش بدون اي

 ينوع انگريب که دارد وجود هاآن نيب در يکينزد اريبس
 در دوره نيا طول در ارتباط وجود و يفرهنگ وحدت
 و کنده ناتييتز ها نيا هاست. آن نفوذ تحت مناطق
 در ها سفال که نيا به توجه با دارند. قيدق شده يحکاک
 نيا در سفالگران توسط بعدها و داشتند ساده يشکل آغاز
 منظور نيهم به است. افتهي بيترک دهيچيپ اشکال با دوره

 ينييتز و يريتصو نقوش است تالش در پژوهش نيا
 آن مطالعه مورد محوطه به توجه با را دوره نيا يها سفال
 يها پرسش دهد. قرار يبررس و ليتحل مورد »تپه کياني«

  پژوهش: ياصل
 چگونه دوره نيا يسفال ظروف ينيتزئ سبک و نقوش )١

  بوده؟

 آن در گرفته شکل محوطه به توجه با نقوش نيا )٢
  اند؟ شده نقش و يطراح چگونه

 مورد يها سفال ناتيتزئ و نقوش يبرا شده هئارا ليتحل )٣
  ست؟يچ نظر

 گفت توانيم شده مطرح يها پرسش به توجه با
 در ،ييگراعتيطب و ييگراواقع مانند يمختلف يهاسبک
 نقوش قيطر از که شده گرفته کار به ها سفال يانداز نقش
 از اما شد، يم پرداخته آن به ها،آن يرو شده يطراح
 يانداز نقش در شتريب سفالگران گفت توانيم يمکان لحاظ
 يرو بر را آن و گرفته الهام خود رامونيپ طيمح از ظروف
 يهاگونه ظروف نيب در اند، آورده در شينما به ظروف

 سطح در رفته کار به يها نشانه و خورد يم چشم به ديجد
 مردمان که است يارتباط ميعال ينوع از يقيمصاد ها سفال

 نگار ريتصو خط ميعال به و کردند يم استفاده يمحل
   دارند. شباهت

  
  پژوهش نهیشیپ

 عراق در يشناس باستان يهاتيفعال با زمان هم
 نيا به مربوط يها محوطه يشناس باستان يها أتيه

 کاوش به و کرده يبررس مختلف مناطق در را فرهنگ
 يشناختباستان ينگار گاه جدول آن جهينت که اندپرداخته

 در نياشتا اورل يسو از رانيا در هاتيفعال نيا بود.
 از ييهايبررس يط و شد انجام يالديم ١٩٣٥-٦ يها سال
 زاگرس امتداد در شمال سمت به فارس جيخل يهاکرانه

 نخواهيد تپه دو آن جهينت در و شد يريگ يپ سلدوز دره تا
 فرد کامبخش اهللا فيس است، کرده يزنگمانه را حسنلو و

 و يشرق جانيآذربا در سال سه ١٣٤٤-٦ يهاسال در
 در ١٩٧١ سال در ينيسوئ استوارت کرد، يبررس لياردب

 اندوآب،يم يشهرها محدوده در جانيآذربا يشرق جنوب
 که ديرسان انجام به را يمقدمات يهايبررس همدان و جاريب

 ;Burney, 1961( تپهکياني چون ييهامحوطه انيم آن از

 و )burton Brown, 1951( تپهيگو )،1964 ;1961
 برد. نام توانيم را )Burney, 1970;1972-6( تپههفتوان

 چند در خود، فرد به منحصر آثار و ايبقا با فرهنگ نيا
 قرار شناسانباستان از ياريبس توجه کانون رياخ دهه

 نيا آثار ق.م سوم هزاره به شدن کينزد با که است گرفته
 غرب، شمال در جانيآذربا چون ياريبس مناطق در فرهنگ

 انگ،ي( يمرکززاگرس در کرمانشاه کينزد کنگاوردره
 همدان و )١٣٨٣ آجورلو، و ي(فاصل نيقزو دشت )،١٩٦٩
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)Mohammadi far and motarjem, 2009( شده شناخته 
   است.
 زين رانيا ياسالم انقالب از پس ها، آن از ريغ به

 حوزه در شده انجام يهاکاوش که گرفته صورت يمطالعات
 يس تپه کهنه و پاسگاه کهنه محوطه دو در نيآفر خدا سد

)Maziar, 2010، ١٣٨٦ ،يآقاالر و يزلق ؛١٣٨٧ يآقاالر( 
 در هدفمند و يعلم يهاکاوش از هاست. آن جمله از

 هياول يفازها و يريگشکل يچگونگ ساختن روشن يراستا
 هتپ کول محوطه يهاکاوش به توان يم ارس -کورا فرهنگ

 منطقه نيتريغربشمال در )Abedi et al. 2014( جلفا
 آثار کاوش فصل دو يط که کرد اشاره رانيا غرب شمال

 همراه به ارس -کورا فرهنگ هياول يفازها از يارزشمند
 و ينوسنگ (دوره III و II يفازها از يسودمند اطالعات
 سه هر که ييها محوطه از آمد. دست به آن )يسنگ مس
 آصالندوز در يس نادرتپه دارد را ارس - کورا فرهنگ فاز

 ١٣٨٢ سال در يمحمد اله روح ريم که است مغان دشت
 ١٣٨٥ سال در و داد قرار روشمند يبررس مورد را آن

 محوطه نيتر مهم ديشا شد. ينگار هيال زادهيعل ميکر توسط
 در چالدران شهر کهنه بتوان را رانيا در يارس -کورا
 عصر يادوره تک ي محوطه نيا دانست يغرب جانيآذربا
 قبرستان و حصار داشتن و ساختار به توجه با ميقد مفرغ
 به مذکور محوطه آورد. حساب به شهر توان يم احتماال

 د.يگرد کاوش زادهيعل ميکر دکتر يسو از فصل سه مدت
 و مقاالت تاکنون گرفته، صورت يهاکاوش نيا بر عالوه

 آن يزمان دوره و فرهنگ نيا با مرتبط ييهانامه انيپا
 ياطالعات يتاحدود که است دهيرس چاپ به و شده نوشته

 آن يزمان محدوده و فرهنگ نيا شتريب يبررس يبرا را
 ،١٣٨٣ آجورلو، و يفاضل ،١٣٨٤،ي(عمران دهنديم ارائه
 مسعود و زادهيعل ،١٣٩١ زاده:يعل ،١٣٩٠ ز:يرخيام يچيچا

١٣٨٢ .(  
  

   .م ق. سوم هزاره در ارس -کورا فرهنگ
 در قيعم يرييتغ کبارهي به .م ق. سوم هزاره لياوا در

 به نسبت رانيا غرب و غرب شمال يشناس باستان يها داده
 در رييتغ آن يها نشانه نيتر مهم از افتاد اتفاق شيپ دوره
 رييتغ به که بود سفال نوع نيهمچن و يمعمار بافت

 داشت. اشاره خود از قبل يها دوره به نسبت فرهنگ
)Burton Brown, 1951(. ارس -کورا فرهنگ يايبقا و آثار 

 کي از ييهانشانه يجنوب قفقاز محدوده از خارج مناطق در

 برداشت طبق رايز است؛ شده محسوب يخارج فرهنگ
 يامنطقه يها سنت با يارس -کورا آثار شناسان باستان
 يجد يهاکوشش نينخست ندارد. تطابق و يهماهنگ

 اکثر بود. فرهنگ نيا يبرا ينام افتني پژوهشگران
 »ارس -کورا فرهنگ« اصطالح سابق يشورو پژوهشگران

 شناسانباستان يهانوشته يبرخ در و دنديپسند يم را
 »يآناتول شرق ميقد مفرغ عصر فرهنگ« عبارت يغرب
 ,Dyson( سونيدا شد. استفاده فرهنگ نيا يگذار نام يبرا

 النگ و يبرن و داديم حيترج را »کياني فرهنگ« )2004
 يبرا کامل و جامع ينام را »ميقد قفقاز يماورا فرهنگ«

 ,Burney and lang( دادند صيتشخ مذکور فرهنگ يمعرف

 ظهور با زمان هم ميقد مفرغ عصر شروع .)44 :1971
 کي در استقرارها دوره نيا در است. ارس-کورا فرهنگ
 شتريب و اند پراکنده يکيتوپوگراف عيوس محدوده
 فرهنگ از ييهاهيال يدارا ،يسنگمس دوره يها محوطه

 حوزه ).Burney and long, 1972: 203( هستند ارس-کورا
 شده: ميتقس بخش سه به ييايجغراف لحاظ از فرهنگ نيا
 ،يبيد کل،يبر ،يسيدل ،يونيس يها محوطه قفقاز: شرق )١
 قفقاز: ماوراء غرب )٢ تقوت و تپه اليل ،يس تپه کمک يعل

 ٥،يگالوگا ،٤ينچيگ قفقاز: شمال )٣ ٣کلده سمل محوطه
)Kiguradze and sagona, 2003 (اساس بر نيهمچن ؛ 

 يحت و هستند دوره اي فاز سه يدارا ،ها سفال يشناسگونه
 که رنديگ يم نظر در آن يبرا هم يانتقال فاز کي يبرخ

 مرحله آثار نخجوان تپه کول در يبازنگر يهاکاوش يط
 بخش در فرهنگ نيا يهايژگيو شد. انينما يانتقال

 بود داغدار اهيس سفال از ياگونه ديتول و ساخت ،يسفالگر
 نشده استفاده يچرخ چيه از هاآن ساخت در تنها نه که

 يهاکوره چاله در ييابتدا ساخت ينوع از نشان بلکه بود؛
 کامالً زين سفال نيا بدنه نييتز نوع که يحال در بود ساده

 ينقاش رنگ با را سفال که نيشيپ يهادوره برخالف و نو
 و يحکاک را سفال سطح متفاوت يا وهيش با کردند يم

  ).Burney, 1962( کردند يم نييتز
  

  ارس -کورا فرهنگ يها سفال
 اهيس اي اهيس به ليما يخاکستر رنگ ها سفال نيا يژگيو

 و دارد يکان شاموت هاست، آن بودن ساز دست و براق
 روش با هاآن سطح اند. داده قليص خوب را آن بدنه سطح

                                                
3 Samele klde 
4 Ginchi 
5 Galugai 
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 ,Henrikson( است شده نييتز يهندس نقوش و يکار کنده

 شتريب هاآن فرم و بوده داغدار ها سفال نيا ).1991
 شانه بر دسته دو يدارا فنجان شکل، يمخروط يها کاسه

 قرار شانه يرو بر آن يهادسته که است يبزرگ يهاکوزه و
 دوره ظروف شکل .)Mason and cooper, 1999( دارد

 است. دراز گردن يسبوها و کاسه فرهنگ نيا يريگشکل
 و تخت فرم دو به ها کف و برگشته و ساده ها سفال نيا لبه

 سه در توان يم را ها سفال نيا رييتغ و تحول است. گرد
 ،يخاکستر رنگ به دوره نيا سفال )١ کرد يبررس دوره

 يرو بر که است زهير شن شاموت با و يقليص ساز، دست
 دهيد يحلقو اي يچيمارپ برجسته نقوش آن منقوش انواع

 دوره نيا در ).Burney and lang, 1971( شود يم
 نيا )٢ بود. افتهين توسعه کامل طور به نخجوان يها دسته
 نخجوان دسته ظهور و يآرنج دسته نييتز رواج با ها سفال

 چاله به موسوم ناتييتز شود. يم شناخته يارهيدا مين
 اجرا کنده روش با يچيمارپ نقوش دارد، رواج يانگشت

 همراه تند هيزاو با شکل يمثلث يهاهيما نقش و شدند يم
 رواج يخيم خط شکل به شده يکار کنده ناتييتز با
 ناتييتز مرحله نيا در )٣ ).Burney, 1961;1972( ابدي يم

 يحلقو يهادسته و چيمارپ نقوش با شده يکار کنده
 ابدي يم توسعه يانگشت چاله نييتز و ظرف لبه به متصل

)Burney and lang, 1971: 67.( نخجوان دسته سفال 
   ابد.ي يم رواج

 حسنلو تپه در ييها سفال نيچن ديتول و ساخت شواهد
)Dyson, 1956(، تپه يزدليپ )Hamlin, 1957(، نخواهيد 

 ،)Lippert, 1972-74( تپه کردلر ،)Dyson, 1967( تپه
 ،)Pecorela, 1984( جلرتپهيگ ،)Talaei, 1983( اهرنجان
 )،Brown, 1948( تپه يگو )،Burney, 1968( تپههفتوان

ه ب گريد محوطه نيچند و )Burney, 1961( تپه کياني
 نيب يهماهنگ و وحدت ينوع نکهيا با است. آمده دست

 يمختلف يهاسبک حال نيا با شود، يم دهيد ظروف نيا
 از گروه کي زيتما وجه که رفته کار به هاآن ساخت در

 يهمگ نقوش است. گريد ينواح از هيناح کي و گريد گروه
 خود اطراف عتيطب و يرامونيپ طيمح از الهام با هاآن

 طور همان است. دهيگرد نقش ظروف يرو و شده ساخته
 از ها سفال نيا يريتصو سبک پژوهش نيا در شد ذکر که

 نيا از هانمونه انتخاب که شده انتخاب تپه کياني محوطه
 زين و دسترس در موجود يريتصو منابع به توجه با محوطه

 شده يسع و بوده هاآن ناتييتز و نقوش ک،يتکن نوع،

 صورت به هاآن انتخاب جا نيا در که باشند متنوع هانمونه
 صورت هاآن بودن متنوع اريمع به توجه با و يتصادف
 تنوع و بودن فيظر و نازک شرفته،يپ است. گرفته
 بارزتر را يزمان دوره نيا يها سفال رفته، کار به يها نقش

 يبرا را يمشخص يژگيو خود که است کرده تر متنوع و
 ينوع انگرينما نقوش داد. قرار ما ارياخت در ها آن انتخاب

 در و رامونيپ عتيطب از الهام با اغلب که است ييگراواقع
 هامحوطه نيا يها سفال در که بوده هاآن يزندگ با ارتباط

  است. افتهي انعکاس يخوب به
  

  تپه کیانی يها سفال
 انواع در تپه کياني محوطه در فرهنگ نيا يها سفال

 ساز دست ها سفال يتمام است. آمده دست به يمتفاوت
 دهيد روشن يخاکستر تا اهيس از سفال رنگ هستند

 قيدق شده يحکاک کنده ناتييتز ها سفال نيا شود. يم
 حالت و شده برداشته کامل طور به نقش نهيزم دارند،
 ).٥٥ :١٣٨٠ (پورفرج، دهد يم نشان برجسته نقش

 فرم يسادگ دوره نيا در ها سفال نيا ياصل مشخصه
 نقوش و ناتييتز با اول مرحله در ها سفال نيا هاست. آن

 با که بودند داغدار ظروف شامل دوم مرحله در و برجسته
 صورت به و نييتز و برجسته نقش بدون زيت نوک هيپا

 در نخجوان دسته که قبل مرحله برخالف و هستند ساده
 يکمتر زانيم به مرحله نيا در داشت، رواج ها سفال نيب

 نيا آخر مرحله در اند. رفته کار به کمتر و خورده چشم به
 دهيد ها سفال يرو بر نخجوان دسته تپه کياني در فرهنگ

 سفال نيگزيجا يآرام به منقوش سفال و شود ينم
  ).Burney, 1973: 699( شود يم يخاکستر

  
  ها سفال یعموم یژگیو

 يگل لعاب يدارا و سازدست تپه کياني يها سفال
 اکثر يبرا حرارت است، ياهيگ شاموت و رنگ قرمز ظيغل

 نييتز يبرا است. نبوده يکاف ياندک تعداد جز به ظروف
 مسبک نقوش و اهيس رنگ به شکل مربع نقوش از ها سفال
 متقاطع گوش سه و مانند ٨ اشکال ها، نيچ نقطه انسان،

 نيترجيرا ).Burney, 1964: 57( کردند يم استفاده
 شکل( متوسط و کوچک يهاکوزه شامل ظروف يها فرم
 يهاکوزه )،٢ شکل( دسته کي با ساده يهافنجان )،١

 و برگشته لبه با قيعم يهاکاسه )،٣ شکل( شکل يابشکه
 ظروف بزرگ، رهيذخ يهاخمره )،٤ شکل( پهن
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 دسته دو با جوش آب يهاگيد تخت، کف با يا آشپزخانه
 يهاالهيپ و دارهيپا يهاگلدان )،٥ شکل( نيطرف در

 در تند هيزاو با کوچک يهاکوزه تخت، کف با يااستوانه
 و ظرف شانه و گردن به متعلق يساختمان رخ مين

 هستند پهن اغلب و رونيب به برگشته لبه با گود يها کاسه
  ).Burney, 1961: 19( )٦ شکل(
  

 
  )Burney, 1962: 150 ( تپه کیانی متوسط کاسه -1 شکل

  

  
  )94 :1389 (زبانبند، تپه کیانی دسته کی با فنجان -2 شکل

  

  
  )96 :1389 (زبانبند، تپه کیانی یسفال کوزه -3 شکل

  

  
  )Burney, 1961: 149 ( تپه کیانی برگشته لبه با کاسه -4 شکل

  

  
  )Burney, 1961: 150( تپه گیانی آبجوش گید -5 شکل

  

  
  )Burney, 1961: 151( تپه کیانی تند لبه با کوزه -6 شکل

  
  ناتییتز و نقوش

 دوره نيا شرفتهيپ يها سفال زمره در که ها سفال نيا
 فرم و جنس در يثابت يژگيو يدارا روند يم بشمار يزمان
 يمخصوص نقوش و ناتييتز آن به توجه با که هستند خود

 نسبتاً دوره نيا در منقوش ظروف رند،يگيدربرم زين را
 نقوش با هاآن نييتز در ).٨١ :١٣٩١ ،يي(طال ابنديکم

 در اند.گرفته بهره خود خاص ينييتز يها طرح از کنده
 شده استفاده يمختلف يهاهيمانقش از ها سفال ياندازنقش
 اريبس يهاطرح از يفيط به توان يم هاآن جمله از که است
 ينوارها ،يافق يهاشورها اي خطوط دهيچيپ قيتلف تا ساده

 هايلوز از يينوارها شده، يپرداز نقطه ناتييتز و گزاگيز
 يمتنوع باتيترک با درونشان که وستهيپ هم به يهامثلث با
 است، شده پر متنوع يهاطرح در کنده يهانقطه از

 و شکسته يها بيصل ،يبيصل نقوش کوچک، يها يلوز
 ).Burney, 1961( رنديگ يم قرار يشالق يمنحن نقوش
 از يفيط که ينحو به است متفاوت اريبس ها سفال
 نيا که افتي هاآن نيب در توانيم را فيظر يها نمونه
 اريبس يمعمول ساز دست يها سفال با سهيمقا در هانمونه
  اند.مسطح و صاف

 صورت اشارات و شده ادي مطالب به توجه با نجايا در
 يها سفال شاخص يهانمونه کردن مشخص يبرا گرفته

 به را ييباال درصد نقوش تنوع لحاظ از که محوطه نيا
 شده انتخاب هانمونه نيا از يتعداد اند، داده اختصاص خود
 هاآن يهاطرح و نقوش ليتحل و فيتوص به ادامه در که

  است. شده پرداخته
  

  ها توصیف نقوش و تزیینات نمونه
از جنس گل خاکستري رنگ هستند.  ها سفالاين 

هاي ها عموماً بسيار ساده بوده و در قسمتمايهنقش
شدند فوقاني ظروف به صورت خطوط ساده طراحي مي

اي نيم  شود کاسهمشاهده مي ٧طور که در شکل همان
نقوش به کروي با نقوشي در نزديک لبه است که اين 

اند، در قسمت  هاي کوچک دور لبه تکرار شدهصورت دايره
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بدنه و نزديک به کف با نقوش هندسي شامل خطوط مواج 
هاي کوچک و خطوط عمودي است، تمام نقوش و دايره

طرح شده بر روي بدنه اين ظرف نقوش هندسي است. در 
اي دهانه باز کم عمق با لبه متمايل به بيرون  کاسه ٨شکل 

هاي کوچک و خطوط با نقوش هندسي از جمله مثلثکه 
هاي کوچک بر روي سطح ظرف مواج دور لبه و نيز مثلث

  تزيين شده، اين ظرف يک دسته در نزديکي کف نيز دارد.
يک کاسه عميق با لبه متمايل به بيرون  ٩در شکل 

جا برخالف ظروف ديگر براي تزيين آن است که در اين
نقوش حيواني، نيز در سطح  عالوه بر نقوش هندسي از

اند، نقش حيواني، حيوان شاخداري بدنه آن استفاده کرده
دهد که در کنار آن از خطوط عمودي براي را نشان مي

اند. نقوش تنها در کادر و چهارچوب آن استفاده کرده
نزديک لبه نقش شدند و بقيه سطح آن را ساده رها 

اي کوچک اين تهاند. اين ظرف مانند نمونه قبلي دس کرده
يک کوزه با گردن  ١٠بار در نزديک لبه دارد. در شکل 

دهد که نقش سطح آن را نقوش  هم را نشان مي نزديک به
شود هندسي مواج و مثلث که در تمام سطح آن ديده مي

کند، يک کادر مستطيل شکل باز در قسمت مرکزي پر مي
شود، اين ظرف، يک دسته در محل اتصال ظرف ديده مي

به گردن و شانه دارد که به نوعي قسمت گردن و بدنه آن 
را به هم متصل کرده است، اين دسته به صورت عميق 
است و گردن ظرف نيز باريک ونسبتاٌ بلند است که ظرف 

  دهد.را با عمق بيشتري نشان مي
يک فنجان با گردن تقريباً عمودي با لبه  ١١در شکل 

شود، شاهده ميبرگشته و يک دسته در نزديکي لبه م
سطح بدنه آن با نقوش هندسي مانند خطوط عمودي يا 
نقوش ضربدري تزيين شده که در لبه و قسمت مرکزي 

اند و قسمت کف ظرف بدون نقش و  فنجان نقش شده
ساده است، دسته آن به صورت يک لوله کشيده، است که 
يک طرف آن به سطح سفال متصل و قسمت ديگر آزاد 

ي آن با خطوط مواج  اينجا قسمت لبه ). در١٢است (شکل 
هاي و عمودي کوچک تزيين شده و سطح بدنه داراي نقش

خطوط مواج کوچک و عمودي است که در يک راستا و 
اند،  رديف قرار نداشته و روي قسمت مرکزي آن پراکنده

فنجان به صورت ساده و بدون دسته و قسمت نزديک کف 
  نيز بدون نقش است.

اي با گردن کوتاه و پهن است براي  کوزه ١٣شکل 
تزيين قسمت بدنه و لبه آن از نقوش هندسي استفاده 

هاي کوچک در قسمت لبه، اند، نقوش به صورت دايرهکرده
و خطوط مواج با کادري از خطوط عمودي در سطح بدنه 
آن هستند که به صورت دو طرح مستطيل مانند با 

م روي بدنه به چشم چهارچوب مشخص در راستاي ه
خورند. ظرف دسته کوچکي دارد که يک قسمت آن به  مي

اي کوزه ١٤لبه و قسمت ديگر به بدنه متصل است. شکل 
با ديواره مقعر و کف مسطح است که سفالگر براي تزيين 
سطح بدنه آن از نقوش هندسي به صورت خطوط مواج و 

هاي  عمودي و افقي استفاده کرده است، برخالف نمونه
قبلي، اين نقوش در نزديک کف هم نقش دارند و شامل 

ها بدون  نقوش مواج هستند، اين ظرف مانند بيشتر نمونه
دسته است. نقوش سطح بدنه نقوش نردباني بوده که 

ها را با خطوط عمودي کادربندي قسمت باال و پايين آن
يک کوزه با ديواره مقعر و کف  ١٥اند. در شکل  کرده

شود تزيين آن با نقوش هندسي دايره  يمسطح ديده م
هاي کوچک در داخل کادري افقي دور بدنه مانند و مثلث

ظرف تکرار شده که نقوش دايره مانند به صورت جفتي در 
  اند. قسمت باال روي لبه و پايين نزديک کف طرح شده

اي با  ، کوزه٧نيز مانند نمونه سفال  ١٦در شکل 
نقوش هندسي تزيين شده گردن کوتاه و پهن است که با 

دري و مثلث مانند و خطوط  هاي ضربو داراي طرح
پيچيده کوچک است. اين نقوش در قسمت مرکزي ظرف 

اند که در اينجا نيز به صورت دو رديف طرح نقش شده
  اند. مستطيل مانند هستند که در يک راستا نقش شده

هايي که در هنرهاي تجسمي در ادامه، بر پايه روش
توصيف و تحليل آثار تجسمي از حيث بصري وجود براي 

ي اين ها سفالهاي بندي اجمالي ويژگي دارد، نتايج و جمع
دوره ارائه شده است. اين توصيف از سه منظر: موضوع، 
عناصر بصري و ترکيب کلي طرح تصويري نقش بسته روي 

ه انجام شده و در هر بخش به عناصر مهم آن ب ها سفال
اخته شده و در انتهاي هر رديف، صورت جداگانه پرد

بندي تقريبي بصورت کمي ارائه شده است. الزم به  جمع
ها و عناصر و روابط بصري ذکر است که انتخاب اين جنبه

با مطالعه منابع مربوط به مباني هنرهاي تجسمي انجام 
  گرفته است.
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 تپه کیانی ،.م ق. سوم هزاره ،يکرو مین کاسه -7 شکل

 )91 :1389 (زبانبند،
  

  
 هزاره رون،یب به لیمتما لبه با عمق کم باز دهانه کاسه -8 شکل

 )Burney, 1962 : 151( تپه کیای ق.م، سوم
  

  
 ق.م، سوم هزاره رون،یب به لیمتما بالبه قیعم کاسه -9 شکل

  )Amiran, 1965: 166( تپه کیانی
  

  
 کیانی ق.م، سوم هزاره هم، به کینزد گردن با وزهک -10 شکل

  )96 :1389 (زبانبند، تپه
  

  
 کی با و رگشته يها لبه و عمود گردن با فنجان -11 شکل

  )Burney, 1961: 152( تپه کیانی ،.م ق. سوم هزاره دسته،
  

  
 کی با و برگشته يها لبه و عمود گردن با فنجان -12 شکل

 )94 :1389 (زبانبند، تپه کیانی ،.م ق. سوم هزاره دسته،

  
 کیانی ،.م ق. سوم هزاره پهن، و کوتاه گردن با کوزه -13 شکل

 )Amiran, 1965: 166( تپه

  

  
 ،.م ق. سوم هزاره مسطح، کف و مقعر وارهید با کوزه -14 شکل

  )97 :1389 (زبانبند، تپه کیانی
  

  
 ،.م ق. سوم هزاره مسطح، کف و مقعر وارهید با کوزه -15 شکل

  )Burney, 1964( تپه کیانی
  

  
 کیانی ،.م ق. سوم هزاره پهن، و کوتاه گردن با کوزه -16 شکل

 )1389 (زبانبند، تپه

  
  ها سفال نقوش لیتحل

 در شده ارائه اطالعات و مذکور حاتيتوض هيپا بر
 در .م ق. سوم هزاره لياوا در که گفت توانيم باال جدول

 شامل ظروف از يانواع صنعتگران تپه، کياني محوطه
 لبه با قيعم يهاکاسه گود، يهابشقاب ها،کوزه ها، جام

 ظروف بزرگ، رهيذخ يهاخمره پهن، و برگشته
 دسته دو با جوش آب يهاگيد تخت، کف با يا آشپزخانه

 کف با يا استوانه يها الهيپ و دار هيپا يها گلدان ن،يطرف در
 نيا  يبررس و يبندجمع در اند آورده وجود به را تخت
 از که کرد عنوان هانقش موضوع مورد در توانيم ظروف
  است: شده استفاده يمتنوع يهانگاره
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 و پرندگان نقوش شاخدار، واناتيح که يوانيح نقوش -الف
 از ٣ شماره ظرف سطح در تنها رد،يگيم بر در را انيآبز

 از %١٠ حدود ها سفال نيا در که شده استفاده نقش نيا
  است. داده اختصاص خود به را نظر مورد نقوش

 ريدوا و هامثلث از ييها فيرد شامل زين يهندس نقوش -ب
 يعمود و يافق خطوط و يجناق و يشطرنج نقوش و
 به ظروف يتمام در ينحو به گفت توانيم که باشد، يم

 اطراف يفضا و رسديم %١٠٠ به آن زانيم و اندرفته کار
 نقوش به يخاص شکل خود که اندپوشانده را ياصل نقوش
 يهاچهارچوب و هايبندکادر در هاآن و داده نظر مورد
  است. داده قرار يخاص
 کاربرد هاآن يهانقش و ها سفال نيا در ياهيگ نقوش -ج

 چيه در است آمده جدول در که طورهمان و اند نداشته
  است. نشده استفاده نقوش نيا از ظروف از کي
 نشان که نشده استفاده ظروف نيا در زين يانسان نقوش -د

 نيسفال ظرف يرو بر انسان نقش بر کمتر ديتأک دهنده
 يبرا يهندس و يوانيح نقوش از شده يسع شتريب و است
 سطح بر را آن و کنند استفاده خود منظور دادن نشان
 اند؛کرده نقش و يطراح مختلف انواع به نظر مورد ظروف

 را هايمنحن و تنوع تعداد، ينوع به که يريتصو نقوش اما
 دهيد ظروف سطح در شوند يم شامل نقوش نيا در
 نمود ينسب طور  به عناصر نيا ظرف هر در و شوند يم

 و ريتأث زانيم انگرينما و دهنديم نشان خود از را يخاص
 است ظروف نيا سطح يرو در رفته کار به نقوش تياهم

 نقوش تعداد کنند ديتأک را يموضوع بوده قرار که يزمان و
 نيا ٥ و ٤ يها ظرف در که است دهيرس هم عدد ٥ به

 به يهايمنحن و هانقش تنوع و دارد يشتريب نمود موضوع
  اند. شده کم و اديز زانيم نيهم به زين رفته کار

 شده منقوش يفضا گفت توانيم زين نقوش بيترک در
 زانيم نيشتريب که ست ها سفال نمونه در %٢١ زانيم به
 هانمونه هيبق در و دارد اختصاص ٩و  ٤ يها سفال به آن

 که است شده منقوش هاآن سطح ييباال زانيم به زين
 و باشديم نمونه هر در سطح ٢ هاآن يبرا سطح حداقل

 يهاطرح و ميتقس سطح ٢ در هاآن همه مواقع يبعض در
 بودن يعمود زانيم شده، جاديا هاقسمت نيا در نظر مورد

 انگريب که دهديم نشان را %٢٧ معادل يعدد زين نقوش
 و رسديم ٤ به ها سفال يبعض در و هاستآن يباال زانيم

 نسبت به يافق يهابخش است، ٨و  ١ يها سفال شامل
 نشان را %٧٠ نيانگيم و است شتريب يعمود يهابخش

 که است صورت نيا به زين نقوش يريگقرار محل دهد،يم
 نقش ظرف لبه يکينزد در يهندس نقوش از يفيرد ابتدا
 در يهندس نقوش از يگريد انواع ادامه در و دهيگرد

 به اي و شونديم دهيد بدنه وسط در هاآن تر نييپا قسمت
 را ظرف سطح شتريب نقوش نيا و شده نقش درهم صورت
 را کف کينزد و نييپا سطح که يحال در اندکرده احاطه
 يهاقسمت در ها نيا که آورده در ساده و نقش بدون

 هستند. مشاهده قابل بدنه سطح در شتريب و لبه به کينزد
 ينقاش ،بوده انهيگرا عتيطب هاهيما نقش نيا شتريب يطراح

 که شده انجام ظروف يداخل و يرونيب سطح دو هر در
 نقش کل در است. بوده تر جيرا يرونيب سطح در يطراح

 دهيد لبه کينزد و باال قسمت در ظروف شتريب ياصل
  است. غالب هاظرف شتريب در نيا و شود يم

 در شده ارائه اطالعات به توجه با ييگراواقع زانيم
 در آن زانيم و است متوسط اي و کم گفت توانيم جدول

 دهيد ها سفال يبعض در اگر و است کم ها سفال شتريب
 يدگيچيپ زانيم و ستين اديز و متوسط زين آن شود يم

 ظروف شتريب در هانقش يدگيچيپ و است کم هانقش
 نقش در کرد عنوان توانيم نجايا در شوند. يم مشاهده

 و شاخصه توان ينم ها نهيسفال يرو بر مزبور نقوش کردن
 گفت بتوان ديشا بلکه گرفت؛ نظر در را يواحد عامل

 ليدخ هاآن کردن نقش در منابع و عوامل از يا مجموعه
 ريتأث سفالگر يريگ ميتصم در که يعوامل از اند،بوده

 کرد اشاره ارس کورا فرهنگ راتيتأث به توانيم گذاشته
 خصوصاً گوناگون ابعاد در يراتييتغ غالباً خود، ورود با که

   اند.کرده جاديا ها سفال سطح در رفته کاربه نقوش
 با آوردند دست به که ياتجربه دنبال به هنرمندان

 يهندس اشکال جاديا به موفق خطوط، ختنيآم هم در
 و خاص يمعان يدارا که رهيدا و مثلث مربع، ،يلوز مانند:

 يافق خطوط مثالً - شد بودند خاص يموضوع کننده انيب
 نيا اغلب يرو موجدار يزمان و ساده گاه که يعمود اي

 که سازنده هدف از ييبايز بر عالوه - شود يم دهيد ظروف
 خود رامونيپ طيمح و طيشرا از قيطر نيا از خواسته يم

 و بزند حرف بوده استفاده مورد آن آب که يباريجو مثالً
 است ممکن شده رسم آن يرو يمتواز خطوط که يسطح
 يعمود و کوچک مواج خطوط باشد. يزراع نيزم نشانه

 يبرا احتمال به اند گرفته قرار راستا و فيرد کي در که
 به و يزندگ محل اطراف در که بوده ييهاکوه دادن نشان

 به و داشته گرفته قرار ها آن سلطه تحت مناطق در ينوع
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 است. شده گرفته کار به ها سفال سطح يرو بر صورت نيا
 و برخوردارند يخاص ظرافت از يسادگ نيع در نقوش نيا

 کرد. مشاهده هاآن در توان يم را محتوا و قالب در تناسب
 سفال يرو در را يکدستي يفضا و متراکم زين ها يفضاساز

 نمونه از يکي در که زين يوانيح نقوش دهد.يم نشان
 نشان را يشاخدار وانيح خورد يم چشم به ها سفال

 در که است يقوچ اي يکوه بز نقش احتماال که هد يم
 از ينوع و دهيگرد نقش خود يعيطب شکل همان
 و کند يم يتداع را رامونيپ طيمح از الهام و ييگرا عتيطب
 نيا آن و کرده دنبال را يخاص هدف سفالگر کار نيا با

 و موضوع انيب يبرا آن يرو نقش و سفال از که است
  برد. يم سود يمطلب

 
 در نظر مورد محوطه يها سفال نقوش یینها لیتحل

  پژوهش نیا
 ها سفال از کي هر يبرا که يحاتيتوض به توجه با
 در خيتار از شيپ يها سفال شتريب گفت توانيم شد آورده
 و افتهي جلوه ينييتز و يهندس نقوش با هياول يها دوره
 نقوش به هنرمندان و گشته معمول کمتر واناتيح نقش
 يهادوره در تحول نيا که داشتند يشتريب عالقه يهندس

 با باشد.يم مشاهده قابل يروشن به سفال يريگ شکل هياول
 نيا که بود شاهد توانيم ريز در شده ارائه جدول به توجه

 يرو بر را يخاص يريتصو يهايژگيو يسر کي محوطه
 و يبصر عناصر موضوع، به توجه با که دارد خود يها سفال

 گريد يها سفال به نسبت شده تيرعا هاآن در که يبيترک
 ليتشک را يبارزتر يها نمونه ينوع به و تر شاخص

 نيا که گفت توانيم فوق نمودار اساس بر دهند. يم
 شده استفاده موضوعات نظر از را درصد نيباالتر محوطه

 يباال کاربرد از نشان نيا و دهديم نشان ها سفال يرو
 نقوش گروه نيا نسبت به که است استفاده مورد نقوش

 آمار و است کمتر رفته بکار که يباتيترک و يريتصو
 از استفاده زانيم محوطه نيا در دهند.يم نشان را يکمتر
 که رسد يم %۲۸ به ها سفال نمونه سطح يرو بر نقوش

 و دارد ييباال درصد يهندس نقوش از استفاده زانيم
 مورد نقوش نيا شتريب ابتدا در ميدانيم که يطور همان

 يوانيح نقوش با بيترک در سپس و گرفتند قرار استفاده
 نقوش از بعد را ييباال درصد نقوش نيا خود و اندرفته بکار

  دارند. ها سفال سطح يرو در يهندس

  
  هاي سفال یانیک تپه هاي تصویري نمونه توصیف ویژگی -1جدول 

  بندي جمع ١٠سفال ٩سفال  ٨سفال  ٧سفال  ٦سفال  ٥سفال   ٤سفال   ٣سفال   ٢سفال   ١سفال     

وع
وض

م
  

  %١٠٠  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  هندسي
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  گياه

  %١٠  -  -  -  -  -  -  -  + - -  حيوان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  انسان

ري
بص

صر 
عنا

  

  ٨  ٣  ٣  ٤  ٥  ٤  ٢  ٥  ٤  ٤  ٥ تعداد

  ٥  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ١  ٥  ٢  ٣  ٣  تنوع

    -  -  -  ٢  ١  -  ١  ٢  ١  ١  منحني

يب
ترک

  

  %٢١  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٢  سطح منقوش

  %٢٧  ٣  ٣  ٤  ٢  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  ٤  هاي عمودي بخش
  %٧٠  -  +  +  +  -  -  +  + +  +  هاي افقي بخش

  وسط  وسط  وسط  باال  وسط  وسط  وسط  وسط  باال  وسط  وسط  محل نقش اصلي

  متوسط کم و  کم  کم  متوسط  متوسط  کم  متوسط  کم  باال  متوسط  متوسط  گرايي ميزان واقع

  کم  کم  کم  کم  کم  کم کم  زياد کم  کم  کم  پيچيدگي
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  هاي مربوطه ي محوطهها سفالهاي تصویري  نتایج نهایی ویژگی -2جدول 

نام 
  محوطه

  ترکيب  عناصر بصري  موضوع

سطح   منحني  تنوع  تعداد  انساني  حيواني  گياهي  هندسي
بخش   عمودي بخش  نقوش

  افقي
نقش 
 پيچيدگي  گرايي واقع  اصلي

يانيک 
  %            وسط      متوسط و کم         کم٣٩  ٦  %٢٨  تپه

  

  
 مورد نقوش يبرا شده ارائه جدول یینها يدرصدها -1 شکل

  بیترک :3 و يبصر عناصر :2 موضوع، :1 نظر،
  

ي اين محوطه به ها سفالعناصر بصري موجود در روي 
ها  رسد که اينعدد در هر سفال مي ۶طور تقريبي به ميزان

در  ها سفالهايي را که در  تعداد و تنوع و منحني
گيرد، سطح منقوش و  مي هاي مختلفي در بر قسمت
% را از کل ۳۹هاي عمودي و افقي ميانگين  بخش
دهند و نحوه قرارگيري نقش در ي نمونه نشان ميها سفال

گرايي کم و در بعضي موارد  قسمت باال و با ميزان واقع
متوسط و پيچيدگي کم که در بعضي زياد است نشان داده 

 توان گفت نقوش و سطح مورد استفاده در شده که مي
هاي محوطه مورد نظر بسيار بيشتر است که براي نمونه

بيان منظور خود به نوعي از همه چيزهايي که در محيط 
اطرافش قرار دارد استفاده کرده و آن را در سطح ظرف 

  انعکاس داده است.
  

  يریگ جهینت
 نقوش يرو بر شده انجام يها يبررس به توجه با
 نقش گفت توانيم پژوهش نيا در نظر مورد يها نهيسفال

 لياوا و چهارم هزاره (اواخر يزمان بازه نيا در ها سفال يرو
 شدن دهيچيپ که است آن نشانگر ).م ق. سوم هزاره
 يهنر آثار انواع آوردن ديپد و انتزاع به قادر را بشر ،يزندگ

 استعداد ابراز جهت يانهيزم سفال ليدل نيهم به ساخت،
 سفال هيته و ديتول نحوه در يتحول اندک اندک و ديگرد
 نيا هنرمند افتند.ي تکامل هاطرح و نقوش و شد داريپد

 ميترس در رينظ يب نظر دقت و ظرافت با و آگاهانه عهد

 نيا به دنيبخش ييبايز کنار در و است دهيکوش اشکال
 دور ظروف نيا در ييگراعتيطب و ييگراواقع از ظروف
 هدف از و کند تيرعا را هاآن کرده يسع و است نبوده
 تيواقع انيب به قيطر نيا از و نشود دور خود نظر مورد
 نقش در سفالگر بپردازد. نقوش نيا ميترس در نهفته
 يهندس نقوش از شتريب دوره نيا در ظروف يانداز

 کرده اجتناب گريد نقوش بردن کار به از و کرده استفاده
 دست شود يم دهيد نقوش نيا در که يتنوع نظر  به که

 يرو در خود نظر مورد يهانقش يطراح يبرا را هنرمند
 نقوش نيا از کي هر از سفالگر و گذاشته باز سفال سطح

 داشته وجود اطرافش طيمح در که آنچه انيب يبرا
 ها سفال بدنه يرو در احسن نحو به را آن و نموده استفاده

 و يوانيح نقوش که ييآنجا از است. درآورده شينما به
 سفالگر شونديم شامل را يخاص يهانقش معموالً يانسان

 در تنها و برده کاره ب را الزم اطياحت هاآن يريکارگ  هب در
 اشاره يخاص نقش اي موضوع بر خواسته يم که يموارد
 نقوش که يصورت در است کرده استفاده نقوش نيا از کند

 و شدند يم محسوب نقوش نيپرکاربردتر از يهندس
 يبرا و نکرده محدود را خود هاآن کارگيريبه  در سفالگر
 را هدفش انيب جهت در يا لهيوس و ابزار حکم سفالگر
 -کورا فرهنگ ريتأث به توجه با سفالگر نجايا در داشتند.

 و فرهنگ نيا از برگرفته برده، کار به که را ينقوش ارس
 نيا يها سفال و نقوش بر که بوده ها آن روزمره يزندگ

 از يبرداشت خود نقوش نيا است، گذاشته ريتأث محوطه
 يسع که بوده هاآن اطراف عتيطب و روزمره  يزندگ

 دهند. شيبازنما ها سفال يرو بر ينوع به را آن کردند
 با شده انيب شتريپ که که همچنان نقوش نيا نکهيا گريد

 و فرهنگ نيا از محوطه نيا به ارس -کورا فرهنگ ورود
 شمال منطقه به هاآن ورود با که گرفته ريتأث آن مردمان

 يراتيتاث شيکماب منطقه نيا يها محوطه اکثر در غرب
 نجايا در دارد. ييباال آمار محوطه نيا در که است داشته

 مورد نقوش و ها سفال يانداز نقش در هاآن ريتأث به
 تواند يم مکان گفت توانيم پس شده، پرداخته استفاده
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 يهافرهنگ در يريتأث نوع هر انيب يبرا يمهم اريمع
 جهينت نيا به ها سفال نيا نقوش ليتحل با است. مختلف

 ياگسترده فرهنگ به مربوط ها سفال نيا که: ميديرس
 يآناتول و نيفلسط ه،يسور فرات هيناح تا قفقاز از که است
 در ها سفال يانداز نقش شود،يم شامل را يمرکز و يشرق

 نشانگر ينوع به هامکان ريسا يعبارت به و محوطه نيا
 هاآن يرو بر کرده جاديا يهاطرح از سفالگر هدف و افکار
 و نبوده دور به يگراعتيطب و ييگراتيواقع از که بوده

 نيا در ما کرده، استوار هاآن بر را خود يهاطرح هيپا

 يرو را ريتأث و هدف نيا يحدود تا ميکرد يسع پژوهش
 که را ينقوش نوع و ميکن انيب محوطه نيا يها سفال نمونه

 مورد يريتصو لحاظ از اند کرده جاديا سفال سطح يرو بر
  م.يده قرا شتريب يبررس و ليتحل

  
  يگزار سپاس

 يعل يآقا ارزشمند نظرات از ميدان يم الزم برخود
 م.يکن يگزار سپاس يعابد اکبر دکتر يآقا جناب و يزارع
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are approximately 6 visual elements on each pottery piece. The middle part which is painted 
comprises approximately 39% of the sample pottery pieces. Because human and animal motifs 
include specific patterns, the potter has taken sufficient care in using them. In fact, they were 
used to refer to a specific subject or motif. In other words, here, motifs are a means for 
describing the surrounding environment. Although no accurate interpretation of these motifs 
can be provided, based on the findings of the present research, the potter has used a specific 
variety of motifs and patterns. Here, fewer dishes are decorated, and their motifs are inspired 
by the surrounding nature, which reflects a kind of realism and relationship with life and the 
environment. 
 
Keywords: Animal figures, Geometric figures, Kura-Araxes cultures, Pottery, YanikTepe. 
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A Study and Analysis of Visual Features and Pictorial Style of the Designs 

on Ceramics of Kura Aras Culture (Based on YanikTepe Site) 
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Abstract 
 
In the late fourth millennium BC (approximately 3250-3000), a culture spreads throughout 
Caucasus and Urmia Lake basin which is referred to as the old Transcaucasia or Kura-Aras 
culture. This culture spread up to Anatolia. Levant and archaeologists believe that its origin is 
Caucasus. Its remains have been found in the 3 Transcaucasia republics of North West of the 
Iranian plateau, Eastern Anatolia, Godin Tepe, Kangavar Valley and Central Zagros. Its 
biogeography is very diverse: Forested areas with different plant species in the mountains of 
the Caucasus, the Armenian highlands and plains of Urmia as well as diversity in the 
settlements is indicative of their adaptation to various environmental conditions. In addition 
to animal husbandry and agriculture, these people were advanced in the field of art and 
technology. Their art originated from a simple society with an ancient social structure. The 
works remaining from this period indicate creativity, innovation, science, and the art of the 
people in those days because great care has been taken in their structure and design. Pottery is 
one of these arts. Pottery is one of the handicrafts of this period. The pottery works 
remaining from this period have great artistic value. One of the main characteristics of this 
period is the blackish dark grey or shiny black color. Their pottery is handmade and includes a 
combination of minerals. Their middle parts have been carefully polished and decorated with 
carving and geometric motifs. These pottery pieces are baked and are mostly conical or in the 
form of glasses with 2 handles or large pitchers with 2 handles on the sides. Their forms are very 
similar which indicate a kind of cultural unity and relationship between various regions during 
this period. During this period, the artists preferred symbolic art to descriptive art and animal 
motifs to human or plant motifs. They used these motifs to narrate a specific subject matter from 
their everyday life and depicted all ethical and artistic issues by using motifs on their pottery. 
Obviously, by inspecting few works remaining from this period, distinctive characteristics of 
the social and life conditions of these people can be discovered. Whereas early pottery pieces 
had a simple form, later potters used more complicated forms, of which only few samples are 
left. Up to now, no comprehensive study has been conducted on the pottery industry, 
especially the motifs and patterns used for the pottery pieces during this period. Thus, the 
necessity of conducting further research in this area is felt. Therefore, this study aimed to 
investigate and analyze the visual and decorative motifs of the pottery pieces of this period 
found in the studied site (i.e., YanikTepe). In this regard, 10 distinctive samples of pottery 
pieces belonging to this culture were selected from YanikTepe site. Their decorative 
characteristics as well as their motifs and designs were studied. In the motifs on the pottery 
pieces, the potters have mostly used geometrical patterns and have avoided using other 
motifs. Twenty-eight percent of the motifs used on the pottery pieces are geometrical. There 
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