
  

  

  

  

  

ها  گزارش مقدماتي بررسي(ق مازندران شناسي شر هاي باستان كليات پژوهش

  *)شناسي در شرق مازندران ي باستانها و كاوش

  

  علي ماهفروزي

  

  

  مقدمه

 استان مازندران داشته شناسي باستاننگارنده در زمان تحصيل توجه نسبي به وضعيت مطالعات 

شناسان ايراني نگارنده را  ة باستانخي كارهاي پراكند بري خارجي و بعضاًها تئمطالعات هي. است

 كارشناسي ةبر اين اساس در زمان انتخاب رسال .گيري نمايد كرد كه اين مهم را پي ميترغيب 

با استادم دكتر ملك شهميرزادي مشورت نموده كه با هدايت ايشان بتوانم  ١٣٧٥ارشد در سال 

دران را انتخاب نمايم كه سرانجام با داليل مستند ايشان  دوران پيش از تاريخ مازنبارة دراي رساله

اين امر باعث  .مبني بر فقدان مطالعات علمي در اين منطقه از انتخاب اين موضوع منصرف شدم

جديت دنبال نمايم   در مازندران را باشناسي باستاني ها شد تا بعد از پايان دوران تحصيل فعاليت

آوري اسناد و مدارك كافي  ه در چندين نوبت و جمعزديد از منطقكه بعد از مطالعات فراوان و با

 مازندران فاز يك شناسي باستانطرح پژوهش  ١٣٧٩ مهر ماه ٢٤و مشورت با دكتر عليزاده در 

 نخستين فصل بررسي و ،يد كه با پذيرش اين طرحد باستان ارائه گرةفصل اول به پژوهشكد
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 شورش غربي رستمكال ةتا شرق رودخانة نكا ودخانحد فاصل شرق ر  درشناسي باستانمطالعات 

   . بهمن همان سال شروع شد٢٩در 

  

  هدف پژوهش

در  گيري و آغاز استقرار  روند شكل،ها خصوص حضور نخستين گروه درشناسي باستاناطالعات 

 و بسيار موضوعات مرتبط ديگر باعث شد تا نگارنده با  اجتماعات وها تاريخ تحول گروه ،دشت

 مورد كاوش ،اگرچه سه غار مهم منطقه .طرح مدون مستمر به اين موضوعات بپردازد ةارائ

 در غارها نتوانست وضعيت و روند استقرار ها  ولي تمركز اين پروژهاند ه قرار گرفتشناسي باستان

لذا  .گيري نمايد آن را پي شناسي باستاني موجود در ها در دشت منطقه و بسياري از پرسش

ضرورت پژوهش گسترده  ،زيستي و آب وهوايي ،جمله شرايط اقليمي نطقه ازوضعيت مطلوب م

   :جمله ي نخستين ازها و پاسخ به پرسش

  ؛ زندگي نخستين ساكنان آنةلزوم مطالع ي مسكوني منطقه وها ترين غار  شناخت قديمي-

 لوژي،ژئومورفو شناسي، ي علومي نظير زمينها جنبه  فرهنگي شرق مازندران ازة حوزةمطالع -

توانست كمك بزرگي براي  مي ...  وشناسي باستانجانور  شناسي، باستان ،گياه شناسي زيست بوم

  ؛ي قبلي كمتر به آن پرداخته شدها  باشد كه در طرحشناسي باستان تبيين ساختار

ي ها  الگوةنخستين جوامع ساكن در دشت مازندران و همچنين مطالع ي استقرارها  الگوةمطالع -

  ؛ط كنونيي آن با الگوهاي استقراري منطقه در شراةمقايس اسالمي و ي در دوران تاريخي واستقرار

  ؛شناسي باستاني مختلف ها ه نوسان جمعيتي دورةمطالع -

  ؛ني منطقه سيستم آبرساةمطالع -

  ؛ در سير تاريخيها گروه  روند تحوالت اجتماعات وةمطالع -

  ؛اي همنطق فرا واي همنطق ت ارتباطاتجارت و -

غناي فرهنگ   بيشتر وةنگاري موردي در برخي روستاهاي منطقه با پيشين قوم باستانمطالعات  -

   ... .و سنتي
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   مازندرانشناسي باستان مطالعات ةيشينپ

 بادمرگان  توسط ٢٠ و گريخته در اوائل قرن جستهصورت   مازندران بهشناسي باستانمطالعات 

پروفسور استانلي  ١.شروع شدآباد  نزديك محمد»ة الردر«و  »آب پردمه«بررسي بستر رودخانة 

بند مورد كاوش  و در همان سال غار كمرمدبه مازندران آميالدي  ١٩٤٩در سال  ٢كون

نتايج آن   غار هوتو را كاوش كرد و ميالدي مجددا١٩٥١ًدر سال  او . قرار گرفتشناسي باستان

تپه توسط چارلز  ي با كاوش غار عل۱۹۶۲ل ار سد مازندران شناسي باستانمطالعات  ٣.يافتانتشار 

 در نزديكي اي هدر  از١٩٧٣ در سال ٥تيبالت وكورودرنعالوه بر آن ، ٤گيري شد مك برني پي

چاپ توسط ايشان گزارش مختصر بررسي مقدماتي آن  ه وكردزرندين نكا بازديد روستاي 

 .دنمو شهرستان بهشهر بازديد ةتپنمايان   ميالدي از١٩٧٤ در سال ٦همچنين آقاي دايسون. گرديد

 شمال كشور از ةتي به سرپرستي مرحوم درويش روحاني منطقئشمسي هي ١٣٥٦  تا١٣٥٣در سال 

جمله آن از نيز  شرق مازندران ةكه منطق  قرار دادشناسي باستانآباد را مورد بررسي آستارا تا استر

آباد بهشهر توسط  عباسصفوي  ة براي نخستين بار حفاري مجموع١٣٥٦همچنين در سال  ٧.بود

 سازي حمام وبه آزاد كه منجر  ايران شروع شدهشناسي باستانشناس مركز  باستاناحمد اميري 

 در جريان ١٣٦٩سال در كه  نكاغار كميشان در شرق شهرستان  .٨.سيسات اطراف آن گشتأت

 نين از همچ٩.گزارش شد  و توسط دكتر صراف بازديدبرداشت معادن سنگ مشخص شده بود

كه در آن زمان استان گلستان نيز جزء آن  مازندران شناسي باستاني ها كاوش  وها بررسي ١٣٦٩

 اي هي مجدانها تالش ١٠جعفر نيكخواهشد و آقايان يزدان نوراني و محمدبود از سر گرفته 

  . اند هانجام داد مازندران شناسي باستاندرخصوص مطالعات 

 كه سهم اي هرشت  مازندران كمتر از دانش ميانشناسي باستانطور كلي در مطالعات  هب  

به همين  .دش استفاده اند ه داشت(New Archaeology)  جديدشناسي باستانناپذير در تحوالت انكار

  شرق مازندران به سرپرستي نگارنده كه رسماًشناسي باستانت ئهي  ميداني،ةجهت در آغاز برنام

 علوم از خدمات ديگر ي شروع كرده بود سعي نمود شمس٧٠ ةفعاليت خود را از اواخر ده

  .مند گردد بهره

  



 

  

 شناسي ايران  باستان530

  ة پژوهشجغرافيايي منطق  وشناسي موقعيت زمين

كلباد در  در غرب و جر نكاة مورد پژوهش در شرق استان مازندران و حدفاصل بين رودخانةمنطق

 تا :N '43°36 موقعيت درعنوان دشت بهشهر معروف است  هاين منطقه كه ب .دارد شرق قرار

36°39' N:50°53و   عرض شمالي' E:  16°53تا' E:طول شرقي قرار دارد .   

 با يصورت دشت رسوبي بوده كه در جنوب آن ارتفاعات ه پژوهش بةبخش شمالي منطق  

 ةي جوان دورها اين دشت رسوبي از آبرفت .پوشش جنگلي و كوهستان سرسبز قرار گرفته است

از سوي ديگر ارتفاعات مشرف به  .ي حاصل از آن استها افكنه روط و مخها كوارترنر و نيز تراس

 الر با سن ژوراسيك است كه متشكل از سنگ شناسي از جنب تشكيالت زمين ،اين دشت رسوبي

  : از دو نظر بسيار مهم استوبوده ) Dolomitic-Limertme( آهك و سنگ آهك دولوميتي

 استقرارهاي بعدي درنتيجه بوده و ها يل غاروجود اين تشكيالت بستر مناسبي براي تشك: الف

  .انسان در آنها ايجاد شده است

ي سنگ آهك ها  در اليهاي هالي  ميانصورت  هي چرت و فلينت كه بها وجود منابع غني كاني :ب

 ها را جهت ساخت مصنوعات سنگي براي گروه اين تشكيالت وجود داشته شرايط استفاده از آن

   .وجود آورده است هنه سنگي تا دوران تاريخي بو جوامع از دوران پاري

ي ها دشت مناطق كوهستاني در جنوب و  بررسي راةاز لحاظ جغرافياي طبيعي محدود  

حلي استان عواملي از قبيل  ساةگسترش جلگ در پيدايش و .دهند ميناهمگون در شمال تشكيل 

ثر ؤعمق دريا م  وها مقاومت سنگ، ها  رودها، شيب رودة وسعت حوض، آب رودهاميزان

  ١١.اند هبود

سيار كم تغييرات دما ب طور كلي معتدل و مرطوب بوده و به هواي منطقه در دشت، آب و  

 برفي و ي سرد وها نهواي معتدل كوهستاني، زمستا آب و ، ولي نواحي مرتفع استان،است

  ١٢.ي معتدل دارندها نتابستا

 واني در ايجاد شرايط استقراري درير فراثأ نكا است كه تة رودخانهدائمي منطق تنها رود  

ي بسياري در ها همچنين رودخانه . بر جاي گذاشته استهدوران نوسنگي تا عصر حاضر در منطق

ي فصلي ها در غرب و جركلباد در شرق قرار دارد كه اكثر آنها رودخانه  نكاةحدفاصل رودخان
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همچنين چند رودخانه كه در  ،ستندباران داراي جريان آب هي پرها تنها در سالبوده يا برخي 

اكثر هوايي  خاطر شرايط آب و  ه در حال حاضر باند دوران گذشته داراي جريان فصلي بوده

  .شوند ميصورت خشك مشاهده  هب ها سال

طور وجود  همين و زيست بوم جغرافيا و هوا، آب و ،شناسي زمين  شرايطةبا توجه به كلي  

 ،ي فصليها و برخي از رودخانههاي دائمي ي رودها  افكنه مخروطةي مرغوب در حاشيها زمين

 ،ي مختلف باستاني داشتهها دوران سازماندهي زندگي را در سي قابليت جذب ور مورد برةمنطق

  .اند هاواخر پارينه سنگي تا دوران اسالمي شناسايي شد ازيي از آن ها قسمتكه تا به حال تنها 

 ،بوم  زيست،شناسي زمين ،يشناس ان باستانئت مركب از كارشناسبر اين اساس هي  

 ة و گروه پژوهش پديدشناسي باستانجانور  ،يشناس  گياه باستانژئومورفولوژي، ابزار سنگي،

عنوان  هب (اي هو كتابخان )حضور در تيم پژوهش (صورت ميداني هپسروي و پيشروي درياي خزر، ب

 بازسازي ساختار زندگي  فصل مسائل مختلف پژوهشي را جهت٥در مدت ) همكار طرح

 كه در اين مقاله اند هگيري نمود مربع در منطقه پي كيلومتر٦٧١ و جوامع در وسعت ها گروه

   ١٣.دست آمده اشاره خواهدشد هصورت مقدماتي به كلياتي از نتايج ب هب

  

   شرق مازندرانشناسي باستاني ها دوره

زني و كاوش   گمانه،ها بررسي( شناسي تانباس فصل مطالعات ٥نتايج مقدماتي حاصل از با توجه به 

كه بخش شرقي مازندران از دوران پيش از  توان ادعا كرد ميو ديگر علوم مرتبط ) شناسي باستان

 سنگي  فراپارينهةتاريخ از دور  پيش ازةدور .طور مستمر مورد توجه بوده است هتاريخ تا به امروز ب

جه به عدم اما با تو. ي زيادي مشخص گرديداه شناسايي محوطهتا اواخر دوران نوسنگي با 

خصوص پايان دوران پيش از تاريخ و ورود اين جوامع به توان در مينشناسايي رموز نوشتاري 

اگر حضور .  اين امر با توجه به حضور دو مسئله قابل اغماض نيست.دوران تاريخي سخن گفت

دست آمده در مارليك  ه باي ههر استوانخط ميخي كه بر روي دو م  اثرة خزر بر پايةخط را در كران

خلعتبري ( ١٥كاوشگاه تول تالش  خط ميخي اورارتويي درةيا كتيب  و)١٣٥٦نگهبان، ( ١٤گيالن

 ة اول وارد دورةي جنوبي بحر خزر در هزارها  بدانيم بايد اذعان كنيم كه جوامع كرانه)١٣٨١
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 ةرا ادام) شرق مازندران (مطالعاتي ة فرهنگي منطقةاز سوي ديگر اگر حوز ، واند هتاريخي شد

بدانيم بايد گفت كه با  )دست آمده ه مواد فرهنگي بةاساس مقايسبر(ة فرهنگي فالت مركزي حوز

 چهارم ة اين بخش در هزار)١٩٣٨گيرشمن،  (١٦توجه به آثار خط پرتو ايالمي در سيلك كاشان

 شناسي باستانهاي   نهايي پژوهشةبه هر جهت تا مطالع . تاريخي قرار داشتة دورةم در آستان.ق

خصوص ورود جوامع اين ي درياي خزر و كشف آثار نوشتاري، سخن گفتن در جنوبةدر حاشي

اواخر دوران تاريخي در اين بخش با توجه به حضور  . تاريخي بسيار زود استةبخش به دور

اطق مذكور در  ساكنان منةو مبارز) در بخش شمالي كشور (ي شاهان ساسانيها ماندهآخرين باز

 بسيار مهم در فرهنگ ة فرهنگ و تمدن اين دورةمطالع .مقابل هجوم اعراب قابل توجه است

اواخر دوران ساساني ايران با پژوهش بيشتري در بخش جنوبي ساري و در حدفاصل 

 .تواند اطالعات بسيار مهمي در اختيار ما قرار دهد ميساري و بهشهر  ،ي سوادكوهها شهرستان

خصوص استان مازندران چند قرن  ه جنوبي درياي خزر بة اسالمي در حاشيةغاز دوراگرچه آ

 تاريخي مشكلي در بازسازي اين دوره تونديرتر از ديگر مناطق اتفاق افتاده ولي با توجه به م

  .وجود ندارد

  

  دورة پارينه سنگي

ان كارشناس  مركب از،گروه بررسي )١٣٨٢ -ماهفروزي (١٧در جريان كاوش گوهرتپه

محيط اطراف گوهرتپه را به شعاع  ،صنايع سنگي  و ژئومورفولوژي وشناسي ، زمينشناسي باستان

تپه  گوهري منتهي به دشت اطرافها  آن درهةكه از جمل كيلومتر مورد پژوهش قرار دادند، چند

ي مصنوعات سنگي از اين دره كشف شده كه با ا هبا بررسي اين گروه تعداد قابل مالحظ .بود

تر  تر و دقيق  اظهار نظر كلي منوط به بررسي كاملها  اكثر اين دادهةه به شدت فرسايش در لبتوج

 ةمنطقه بود كه با حمايت ميراث فرهنگي مازندران و همراهي گروه پژوهش پارينه سنگي موز

ي شورش غربي و شرقي به منظور شناسايي فرهنگ عصر پارينه سنگي در ها بررسي تنگه ،ملي

 در اين )١٣٨٢، ماهفروزي( ١٨. شروع و در مهر ماه همان سال به پايان رسيد١٣٨٢ شهريور ماه

آوري گرديد كه با توجه به اظهار نظر مقدماتي   صنايع سنگي جمعاي هبررسي تعداد قابل مالحظ
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بوده كه  ي پارينه سنگيها آوري شده متعلق به گروه  برخي از مصنوعات سنگي جمع،كارشناسان

، تيبالت و كرودرن( ١٩ظريه پيشتر توسط تيبالت و كرودرناين ن .كردند ميندگي در اين منطقه ز

ي نزديك غاري در روستاي زرندين در جنوب ها گونه از درهرسي كوتاه و بازديدبا بر) ١٩٧٢

 اين احتمال  هوايي و اقليم منطقهسي شرايط آب وربا توجه به بر. ئه گرديده بوداشهرستان نكا ار

 در اواخر دوران اند همتر ارتفاع داشت ١٥٠٠تر از  يي كه پايينها  و درهها اروجود دارد كه غ

  . اند ه ابتدايي قرار داشتيها مورد توجه گروه) ة پارينه سنگيدور(پليستوسين 

  

   فرا پارينه سنگيةدور

نگاري يكي از  سترده در بررسي سيستماتيك و اليهطور گ ه فراپارينه سنگي بةاگرچه شواهد دور

 آثار ولي) ة پيوست مقال-سونيا شيدرنگ(دست آمد  همجاز در غار كميشان بي حفاري غيرها هچال

قراري ت اس٢٧ تا ١١ي ها و در حد فاصل اليه) ١٩٦٤، مك برني( ٢٠تپه اين دوره پيشتر در غار علي

ي مذكور ها اقتصاد زيستي ساكنان اليه. گزارش شده بود )١٩٤٩، استانلي كون (٢١در غار كمربند

ي استخواني در ها  دقيق يافتهة مطالع.تپه است  شبيه اقتصاد ساكنان غار عليتقريباً در غار كمربند

د زيستي دست آمده از غار مذكور بيانگر اقتصا ه ابزار سنگي بةتپه و همچنين مطالع غار علي

دست  هي بي سنگها كه در ميان ابزار طوري هصيد در دوران فرا پارينه سنگي بود، ب اساس شكار وبر

اين  . جهت درو باشند وجود نداردهيي كه مبين استفادها  تيغهاين دوران كمتر يا اصالً آمده از

ييد قرار أمجاز در غار كميشان مورد تي حفاري غير ها نگاري در يكي از چاله ة اليهنظريه با مطالع

  )ة پيوست مقال،سونيا شيدرنگ( .گرفت

  

   نوسنگي بدون سفالةدور

يي كه مبين استقرار در اين ها  شرق مازندران موفق به كاوش در اليهشناسي باستانت ئاگرچه هي

دست آمده در اطراف غار  همصنوعات سنگي ب دوره باشند نشد ولي به احتمال قريب به يقين،

همچنين  . متعلق به اين دوره هستنداند هدست آمد هسي سطحي بر كميشاني كه در برةكميشان و تپ

ي ها علي در اليه ي قرمز منقوش مشهور به چشمهها فال توجه به شناسايي ساز سوي ديگر با
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 فرا ةوجود صنايع سنگي با تكنيك دور ي بدون سفال وها سطحي غار كميشان و حضور اليه

رود كه در  مياحتمال  ،تر اين غار ينيي پاها در اليه) ة پيوست مقال،سونيا شيدرنگ( پارينه سنگي

 نوسنگي بدون سفال وجود داشته باشد كه جهت دستيابي به ةنگ دور فره،حدفاصل اين دوران

  .  خواهد بوداي هگوي چنين مسئل و كاوش آينده در غار كميشان پاسخاين امر پژوهش 

ي هوتو ها با كاوش غار) ١٩٥١ و ١٩٤٩، استانلي كون( اين دوره پيشتر توسط استانلي كون  

مقدار غار كمربند  ١٠ الي ٨ي ها دست آمده از اليه هبقاياي بدر ميان  .كمربند شناسايي گرديد و

بز قرار داشت كه با توجه به آثار  گوسفند و ،خوك ،ي بقاياي استخوان حيواناتي مانند گاوزياد

 همچون مصنوعات سنگي و عدم دسترسي به سفال، حفار آن اعتقاد داشت كه ها ديگر اين اليه

 ةاساس اقتصاد معيشتي دور «.بدون سفال دانست نوسنگي ةاين مرحله را بايد متعلق به دور

ي سنگي ها  تيغهةروي لب .داد داري تشكيل مي  كمربند را رمهنوسنگي بدون سفال ساكنان غار

  استفاده ازةدرخشندگي ناشي از رسوب سيليكات كه در نتيج  آثارها اين اليه دست آمده از هب

   ٢٢.»ديده شده است گياهان است كمتر

  

   با سفال نوسنگيةدور

تاريخ   پيش ازة پژوهش سه گونه سفال كه متعلق به دورةبا توجه به بررسي و كاوش در منطق

 شناسي باستاننگارنده اعتقاد دارد اين منطقه تا پايان مراحل پژوهش ( .هستند مشاهده گرديد

 خصوص و ترديد در اين  فرهنگي فالت مركزي ايران بايد مد نظر قرار گيردة حوزةعنوان ادام هب

ي باستاني تمامي ها ي محوطهها دست آمده از اليه ه دقيق مواد فرهنگي بةبستگي كامل به مطالع

ي سفالي ناشي از ها بندي گونه دارد تقسيمجنوب شرق درياي خزر   جنوب وةي حاشيها بخش

اساس نقوش موجود روي ة مهارت سفالگران برتكنيك ساخت و درج ،رنگ خميره و لعاب آنها

 عناصر فرهنگي ديگر همچون معماري و مكانيسم اجتماعي ديگر با ة بوده و مطالعاه نمونه

گيري   در آينده قابل پيها كاوش برخي از محوطه دست آمده و هپژوهش بيشتر بر روي آثار ب

ي ها  شبيه به هم بوده و تنها در اواخر اين دوره تعداد تيغه صنايع سنگي اين دوره تقريباً.است

قرار دائم، رشد جمعيت و لزوم تچنين امري با توجه به اس. قبل بيشتر شده استداس نسبت به 
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نظر  ههوايي و اقليم، طبيعي ب با توجه به فاكتورهاي مناسبي چون شرايط آب و ،استفاده از منابع

 نوسنگي ةي اواخر دورها مراه سفال ه به،ي تحتانيها تپه در اليههمچنين در كاوش گوهر         .رسد مي

از سوي ديگر  ي قبلي بوده وها ي داس زيادتر از دورهها تعداد تيغه)  كالكوليتيكةمنسوب به دور(

  .ة نوسنگي ساخته شدنداين مصنوعات از نظر ابعاد بزرگتر از مصنوعات سنگي دور

ي سفالي اين دوره را در دو مرحله مورد بررسي و ها گونهها،  گونه ميانبا توجه به تفاوت   

  .دهيم مي ارزيابي قرار

  

   اولة دور:نوسنگي با سفال

ي اول ها گونه .شوند مي سفال به دو گونه تقسيم ةي اين دوره از لحاظ رنگ لعاب و خميرها سفال

 ة داراي خميراند هدست آمد هطور گسترده در چند تپه و غار باستاني ب هكه ب )۳ تا ۱ ةشمار ۱ لوح(

  بزرگ و داراي پخت نامناسب هستندت گياه نسبتاًلعاب كرم و نخودي مايل به زرد با شامو ،قرمز

 قرمز ةي بعدي داراي خميرها گونه ).ة چهل دين و سنگ تپهتپ ،دست آمده از طوق تپه هآثار ب(

 ة نسبت به گروه اول هستند كه تنها در تپيظ قرمز و داراي تكنيك ساخت بهتررنگ و لعاب غل

 پيشتر توسط ها اين نمونه). ۴ ة شمار،۱وح ل( دست آمد همضطرب نمايان تپه قطعاتي از آن ب

  . اند ه فالت عتيق معرفي شدةي دورها عنوان سفال ه گنبد ب٢٣ةآق تپان كاوشگر

 ابتدايي در ةي دورها  شرق مازندران موفق به كشف سفالشناسي باستانت ئاگرچه هي  

 نرگس ،ز طوق تپهدست آمده ا هي بها ي كاوش شده نگرديد ولي به اعتقاد نگارنده سفالها اليه

 جنوبي و جنوب شرق ةي سفالي حاشيها ن يافتهيتر  چهل دين از قديميةو تپ) سنگ تپه(كتي 

دست آمده از كاوش غار  هي بها  دسترسي به سفالشناسي باستانت ئاگرچه هي .درياي خزر هستند

  غار كمربند و٦ ة با توجه به شرح گزارش اليكهكمربند و هوتورا نداشت ولي اين احتمال است 

دست  هي بها سفال »١٩٥١ ،استانلي كون« متري غار هوتو ٥  تا٨/٤ دست آمده از عمق هي بها سفال

دست  ه ب١٣٧٩ باستاني مذكور در باال در بررسي سال ةيي باشند كه از سه تپها آمده مشابه سفال

ع كمربند و هوتو داراي ي نوها ترين سفال قديمي ،با توجه به شرح گزارش استانلي كون .اند هآمد

تعداد اندكي از اين  «.داراي صيقل هستند شاموت گياهي و سطح آن با پوشش گل اخري و
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با محلولي از گل اخري منقوش  دقتي و ة هندسي هستند كه با كم داراي نقوش سادها سفال

  ٢٤.»اند هشد

 ل به نخودي ولعاب آنها كرم ماي ي طوق تپه داراي رنگ قرمز مايل به نخودي وها سفال  

 داراي ها اين نمونه .اند هدر حرارت نامتناسب پخت شد  آنها با ورز كم وةشيري رنگ بوده وخمير

تنوع . اند هآميزي شد  گل اخرا رنگدر برخي موارد با نقوش هندسي ناموزون و خطوط كلفت و

 ة در تپي مذكورها مشابه نمونه .خورد ميچشم   ههم در نقش وهم در فرم ساخت بسيار كم ب

 گزارش ٢٦ي تحتاني جيتون در تركمنستانها اليه  و٢٥ اليكايي ده خير شاهرودةتپ ،سنگ چخماق

 كرده تحوالت آغازين در  يكجانشيني را بيشتر تجربه، بشراين دوره كه احتماالً در .شده است

زي و م با كشاورأاختراع و استفاده از سفال و اقتصاد زيستي تو. شود ميگي مشاهده روند زند

توان از روي  مياين تغييرات را . اسكان در دشت از جمله تحوالت و تغييرات اين دوره است

مقايسه با اين دوره مشاهده  بعد در هاي قبل و هابزار سنگي و تراكم استقراري دور  سفال وةمطالع

ترين  مييي كه منسوب به قديها با توجه به نتايج بررسي سطحي تنها در سه تپه آثار سفال. نمود

ي ديگري در ها دست آمد و اگر فرض كنيم كه استقرار هي دشت مازندران هستند بها سفال

ي آبرفتي وجود ندارند بايد اذعان كنيم كه در اين دوره ها  در زير مخروط افكنهها نزديكي رودخانه

ه به لذا با توج . ابتدايي اسكان در دشت را تجربه كرده استةمرحل با جمعيتي بسيار كم بشر

توان دليل بر  ميهاي بعدي متوقف شده را  هيي كه ساخت آنها در دورها حضور چنين سفال

ي جنوبي درياي خزر ها ي مازندران و كرانهها ترين سفال ميعنوان قدي ه بها ابتدايي بودن اين گونه

  . برشمرد

  

   دومةدور :نوسنگي با سفال

 اكثر ،٨٢  و٨٠، ٧٩ي ها  سالشناسي انباستدست آمده در بررسي  هي بها توجه به نمونه با

 مناسب در حرارت نسبتاً با تكنيك ساخت عالي وبوده ساز  دست ،اين دوره سفالي يها نمونه

يي ها طور گسترده در بررسي سطحي تپه هب ها اين نمونه .)۷ تا ۵ة  شمار،۱لوح  (اند هپخت شد

...  سنگ تپه و ، چهل دينةتپ ،سواسري ةتپ ،ة عباسيتپ ، علمية تپ چماز تپه،،چون نارنج باغ نكا
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اي  هصورت هندسي با رنگ قهو ه بها نقوش بر روي سفال. اند هدست آمد ه بررسي بةدر محدود

  كامالًها خمير سفال .صورت تجريدي است هدر برخي موارد داراي طرح پرندگان ب  تيره ونسبتاً

  پنجم وةي هزارها  ساخت سفاليند يك حركت تحولي در آ فرةورز داده شد كه اين امر نتيج

ثر در آن قلمداد ؤجمله عوامل م از چهارم قبل از ميالد است كه در واقع دگرگوني اجتماعي نيز

  نامنظم در آغاز اين دوره وحرارت نسبتاً ،دهي  نوع لعاب،با توجه به تكنيك ساخت. گردد مي

ت ي ساخته شده، ساخها نمونهطور با توجه به تنوع  همين حرارت منظم در اواخر اين دوران و

 .شاهد يك تحول در امر سفالگري در منطقه هستيم تر شده و سفال در اواخر اين دوران تخصصي

اين  .)١٣٨٢، ماهفروزي( اند هدست آمد ه ب٢٧ي تحتاني گوهرتپهها  اليهازي اين دوره ها سفال

 ةي دورها عنوان سفال هپه بي تحتاني شاه تها در اليه) Arne.T.G (٢٨ پيشتر توسط آرنهها نمونه

 برنز در منطقه و ة در دورها  حضور اين گونهبهتوان  مياگرچه ن .كالكوليتيك گزارش گرديدند

  .  توجه نداشت نواحي مجاور

 مكان باستاني افزايش ۱۵ فالت عتيق به ة از سه تپه در دورها گاهدر اين دوره تعداد استقرار  

كه در شود  ميتر   قبل كمي بزرگة اين دوره نسبت به دوريها همچنين وسعت استقرارگاه .يابد مي

 در بخشي ياين خصوص رشد جمعيت از جمله علل اصلي آن بوده كه اين امر نيز باعث تغييرات

ه  زياد بي داس نسبتاًها  اين دوره تيغهةدست آمد هي سنگي بها در ميان ابزار .زندگي شده است از

 ها در روي اكثر نمونه .اند ه كمتر گزارش شد،وسنگي منطقهخورد كه در دوران آغاز ن ميچشم 

و شايد  شود  گياهان مشاهده ميةكات موجود در ساقيگي خاص ناشي از رسوب سيلددرخشن

داري  ه اصلي ساكنان دشت منطقه را در كنار رمة حرف، كشاورزيةبتوان گفت كه در اين دور

 رويش گياهان، سيار مناسب منطقه جهتي حاصلخيز و شرايط بها وجود زمين .داد ميتشكيل 

كه در حال حاضر نيز روستائيان عالوه بر  طوري هب. داري در اين منطقه نكاهيد هرگز از اهميت رمه

  .كنند مياستفاده  گاو و بز ،ي كشاورزي از حيوانات ديگري نظير گوسفندها فعاليت

تري  ي كوتاهها  به دورهتوانند مي دوم از لحاظ تنوع نقوش، خود ةي دورها اگرچه سفال  

از هرگونه  ها، دست آمده از اليه ه مواد فرهنگي بةتقسيم شوند ولي تا حصول نتيجه از طريق مطالع

  .كنيم ميداوري در اين خصوص خوداري  پيش
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  )تپهبه روايت كاوش گوهر(  مفرغةدور

مد حضور دست آ هتپه در دشت منطقه ب كاوش گوهر خوبي كه ازبا توجه به اطالعات نسبتاً

 .كنيم گو ميوهرتپه باز گةدست آمده از محوط ه مفرغ را با توجه به اطالعات بةفرهنگ دور

بسيار  تواند تا حد ميدست آمده  هپژوهش در اين محوطه اگرچه در آغاز راه است ولي اطالعات ب

  . دكنسازي اين دوره كمك  در بازمابه زيادي 

  

  موقعيت گوهرتپه

 جنوبي ة پهناور حاشيدر دشت نسبتاً كال و در شمال غرب شهر رستمرب بهشهر وتپه در غگوهر

 فصلي شورش غربي در غرب و نزديك ةخان محل مذكور در ميان دو رود.درياي خزر قرار دارد

در حال حاضر  .به غار كميشان و شورش شرقي در شرق و نزديك به غار رستمكال واقع است

باران و در ي پرها آب هستند و تنها در سال آب يا كم ي سال بيها  در اكثر ماهها اين رودخانه

ي قنات و استفاده از سيستم ها همچنين وجود حلقه .دهي مناسب هستند شرايط سيالبي داراي آب

  .ي مذكور استها كشت ديم در اطراف تپه در قرن اخير دليل بر عدم كارايي مناسب رودخانه

ي باستاني مختلفي كه از نظر زماني ها ي متوالي در منطقه، محلها با توجه به بررسي  

 كمتر از ةاين مناطق به فاصل .دش كشف گرديد كه در باال به آن اشاره اند هتر از گوهرتپه بود قديمي

  . كيلومتر در چهار جهت اين تپه قرار دارند١٠

 در اولويت و شناسي باستاني ها سازي دورهزطور كه در اهداف پژوهش بيان شد با همان  

ي ها لذا با توجه به وجود يافته . شرق مازندران قرار داشتشناسي باستانت ئي هيها رنامهغايت ب

ت ر آهن در سطح و اطراف گوهرتپه هيئران نوسنگي تا عصمختلف و مواد فرهنگي متعدد از دو

 .ترين نقطه جهت پژوهش انتخاب كرد عنوان مناسب ه با داليل مختلف اين مكان را بشناسي باستان

 روند تحوالت ةتواند در زمين ميي مختلف ذكر شده ها  محل مذكور عالوه بر وجود دورهانتخاب

آهن كه در   مفرغ تا عصرةتيك به دوران مفرغ و تحوالت حدفاصل بين دورياز دوران كالكول

  .تر مانده كمك شاياني نمايد ة ناشناخته فالت ايران و منطقشناسي باستان
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ي ها صورت محدود در جريان بررسي منطقه و در تپه هاگرچه آثار فرهنگي اين دوره ب  

 از آثار اين اي هولي با شناسايي گوهرتپه آثار قابل مالحظبود  شناسايي شده تپه هسرخدين و قر

ة بزرگ زني و كاوش در اين تپ ة مهم فرهنگي گمانهدست آمد كه جهت شناسايي اين دور هدوره ب

  .نمود ميناپذير  جنوب درياي خزر اجتناب

و در چندين نوبت انجام گرفت مشخص گرديد كه  صورت آزاد هبا بررسي سطحي تپه كه ب  

برداري، كل محوطه   لذا براساس نقشه.ي مختلف مورد توجه قرار داشته استها گوهرتپه در دوره

ي اسكان و ها زني و كاوش در آن جهت شناسايي دوره گمانه.  هكتار اعالم شد٥٠ريب به ق

 ةچيديالت جوامع ساده و كوچك اواخر دوران نوسنگي به جوامع بزرگ و پ روند تحوةمطالع

  . رگه در آن شناسايي شد٢٩ ٢٣نگاري  ة اليهبا توجه به گمان. دوران مفرغ مورد توجه قرار گرفت

ي ها دست آمده از اليه هي فرهنگي منقول و غير منقول بها داده اساس مطالعات مقدماتي وبر  

 ) كالكوليتيكاحتماالً( استقرار از اواخر دوران نوسنگي توان گفت كه ميتپه كاوش شده در گوهر

همچنين در بخش  . مفرغ و عصر آهن ادامه يافتةدر دور  بزرگ باستاني شروع وةدر اين محوط

  .ي شدي پارت شناساةبسيار اندكي از دور شرقي تپه آثار

يك هار نظر قطعي تا انجام توان اظ ميدست آمده از كاوش ن هاگرچه به استناد اطالعات ب  

تپه نمود ولي با توجه به آثار ي اسكان در گوهرها گذاري دوره سلسله آزمايشات در مورد تاريخ

 در دشت گرگان در دوران ٣٠تپه ة آن با آثار شاهمقايس تپه وي تحتاني گوهرها اليه دست آمده از هب

 حصار ةدست آمده از تپ هبا آثار بتپه ة آثار دوران مفرغ در گوهرلكوليتيك و همچنين مقايساك

111c توان گفت كه استقرار مي ٣٢ در تركمنستان11پرخاي گورستان   گرگان وةتپ  شاه و٣١دامغان 

دست  ه مفرغ بةروآثار د.  سوم قبل از ميالد شروع شده استةهزار دوران مفرغ در اين منطقه در

 اشياء ،ابزار استخواني جهت ريسندگي ،ابزار سنگي ،شامل سفال  فرهنگي مازندرانةحوز آمده از

معماري خشتي و  با و گليگردنبند سنگي  سنگي، ي گلي وها پيكرك و وسايل همراه اجساد و

  . جامعه داراي پيچيدگي خاصي است،در اين دوره .پي سنگي هستند
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   آهنةدور

ار ما قرار داده تپه اطالعات بسيار مهمي از دوران آهن در اختيتر گوهر ي فوقانيها اگرچه اليه

دست  هاست ولي با توجه به حجم اطالعات مربوط به اين دوران تصميم بر آن شد تا اطالعات ب

ي بعدي در اختيار ها  و كاوش در منطقه از دوران آهن تا عصر اسالمي در مقالهها آمده از بررسي

 شناسي از آغاز تا ستاندر اين مقاله تنها به كلياتي از وضعيت مطالعات با د وگيرگان قرار دننخوا

  .اواخر دوران مفرغ اشاره گرديد

  

  نتيجه

توان گفت كه  مي منطقه شناسي باستاني ها  پژوهشةانجام گرفته در حوز اتبا توجه به مطالع

ستسين  و زيست محيطي اواخر دوران پليئوهوايي نخستين ساكنان منطقه با توجه به شرايط آب و

ارتفاعات   واند هرا در اواخر پارينه سنگي جهت اسكان انتخاب كرد متر ١٥٠٠تر از  يينارتفاعات پا

در .  تاريخي استةتر از دور  بررسي فاقد آثار فرهنگي قديمية موردمتر در منطق ١٥٠٠از  باالتر

ي انجام گرفته در حد فاصل بين غار كميشان در غرب و غار هوتو در شرق بقاياي ها بررسي

 فراپارينه سنگي در غار ةهمچنين بقاياي دور .منطقه كشف شداحتمالي عصر پارينه سنگي در 

روند تحوالت زندگي در  نيز دليل بر اسكان وتپه  ة كمربند و عليي كاوش شدها كميشان و غار

 ٤ي باستاني از ها ي انجام شده مشخص گرديد كه تعداد مكانها با بررسي . پژوهش استةمنطق

 يابد مي نوسنگي افزايش ة باستاني در دورةمحوط ١٥ پارينه سنگي بهة فراغار در اواخر دور

پارينه سنگي و ة فرادور آوري در  صيد و جمع، سيستم اقتصادي از شكار.)١ ة نقش-١نمودار (

آوري  صورت اقتصاد معيشتي براساس كشاورزي و تا حدي صيد و جمع اوايل دوران نوسنگي به

كشف  همچنين با). ي منطقهها رسي تپهبر و نتايج حاصل از كاوش غارها( .يابد ميتغيير 

دشت منطقه،  در ١٣٧٩ي سال ها ي باستاني متعلق به دوران نوسنگي قديم در بررسيها محوطه

 ها طهبرخي از اين محو. ندران گشوده شد شرق مازشناسي باستانافق جديدي در مطالعات 

ترين  ه از قديمي نگارندة چهل دين به عقيدةو تپ )نرگس كتي(تپه   سنگ،تپه همچون طوق

 ي بزرگ وها ي كوچك اوليه به گروهها  گروه.هاي انساني در جنوب درياي خزر هستند گاهاستقرار
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 پيچيده در اواخر اين دوران  دوران نوسنگي به جوامع مركب وة سادةزيادتري تبديل شده و جامع

 صنايع سنگي ةو مطالع نقوش روي سفال ةاين تغييرات از روي مقايس .يابند مي مفرغ تغيير و دورة

 ها ي موجود در مجموعهها تغيير الگوي اسكان و وسعت مناطق استقراري و تنوع نمونه منطقه و

  .قابل اثبات است

 پيش از تاريخ تا ة در نواحي شرقي از دوراگرچه توالي زندگي در دشت مازندران مخصوصاً  

ي بدون لعاب اوايل ها سفال  تاريخي وةي دورها به امروز ادامه داشته ولي با توجه به تشابه سفال

ابزارهاي   وها عدم شناسايي دقيق سفال ي تاريخي وها همچنين عدم كاوش تپه اسالمي و

  نزديك وةاسالمي را به آيند ي آغاز تاريخي وها معرفي دوره نگاري و  گاه،ي مذكورها دوره

هاي  با توجه به استقرارگاه وجود وبا اين  .كنيم  فرهنگي اين دوران واگذار مي مسائل  دقيقةمطالع

توان گفت كه  ي اين دوره ميها بعد از آن از طريق شناسايي سفال موقت در دوران پارت و دائم و

 جمعيت در ةسابق ة جنوبي درياي خزر شاهد رشد بي مناطق شرقي حاشيمازندران مخصوصاً

 نزديك پاسخي براي آن ةآيند در مدارك محكم ل ويدال ي تاريخي بوده كه اميدواريم باها دوره

 هجري قمري ٦  و٥ اسكان در مناطق استقراري از دوران مختلف تاريخي تا قرون ةادام .بيابيم

، روستاهاي فعلي ده وكر ترك رااكثر روستاهاي قديمي ساكنان در اين دوران بود كه  ادامه داشته و

 .فرهنگي شكل گرفتند  محيطي و شرايط جديد انطباق با عوامل مختلف از جمله عواملتأثير تحت

 ةسابق ا رشد بيب در عصر حاضر ،نگاري منطقه مطالعات قوم باستان دست آمده از هاساس نتايج ببر

كه اين گيري هستند  شكلدر حال  روستاهاي كوچك در كنار روستاهاي بزرگ جمعيت مجدداً

  . منطقه استي جمعيت در بعضي از روستاهايامر ناشي از تراكم باال

ت كه اين ساكنان اگرچه مدت  زندگي چند كوچ در منطقه بايد گفةبا توجه به مطالع  

انند ولي از لحاظ فرهنگي و رگذ مي كوهستاني جهت تعليف احشام خود ةتري را در منطق كوتاه

 )ساكن كوهستان( را كوهي خود ي خود بوده وها ند به رسوم و سنتب پايآداب و رسوم كامالً

توان درخصوص  لذا با توجه به چنين نتايجي مي .دنامن مي دشت را مازندراني ساكنان دانند و مي

 و رسوم ساكنان دشت را ها برخي از رفتار اين افراد. داران در منطقه اظهار نظر نمود نخستين رمه

بيشتر معتقد به  ،از لحاظ ازدواج .كنند  دوري ميها از آنكامالً دانند و مغاير رفتار فرهنگي مي
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قلبي   اماخشني ها كوش با چهره ، افرادي سختمردم كوهستان . درون همسري هستندازدواج

  . مهربان هستند

  

  ها نوشت پي

صورت مقدماتي در اين  شناسي در شرق مازندران است كه به  فصل بررسي و كاوش باستان۵اين مقاله ماحصل . *
  .رسد مقاله به چاپ مي

  .۳ ، ص۱۳۷۹ ،چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران، ،باستان ايران شناسي باستان ، لوئي،واندنبرگ. ۱
 .۳۰۸ص  ،۱۳۷۸ ،نشر ميراث فرهنگي ،ايران در پيش از تاريخ ،صادق، ملك شهميرزادي. ۲
 .۳۱۰  ص،همان. ۳
 .۱۳۶ ص ،همان. ۴
 ،ريختا  وشناسي   باستانةمجل ،»ي خل وشت گيالنا هگزارش بررسي مقدماتي پناهگاه صخر «،فريدون، بيگلري. ۵

 .۶۸  ص،۱۳۷۹ ،۳۰ و۲۹ ةشمار
 . مقالهةجعفر نيكخواه به نگارند گزارش شفاهي آقاي محمد،دايسون. ۶
 .تهران مركز اسناد ميراث فرهنگي مازندران ،۱۳۵۶ تا ۱۳۵۳گزارش بررسي شمال ايران  ،موسي، درويش روحاني. ۷
  .۱۳۵۶، ميراث فرهنگي مازندرانمركز اسناد  ،آباد  تاريخي عباسةگزارش كاوش محوط ، احمد،اميري. ۸
 .۱۳۶۷ مركز اسناد ميراث فرهنگي كشور، ،گزارش بازديد غار كميشان ،رحيم، محمدصراف. ۹
 .۱۳۷۶ تا ۱۳۶۹ ، مازندران و گرگانشناسي باستان فصل بررسي ۵گزارش  ،جعفر نيكخواه محمد يزدان و،نوراني. ۱۰
، مركز اسناد ميراث مازندران، سي شرق مازندرانرول بر فصل اشناسي گزارش فصل زمينكوروش، ،روستايي. ۱۱

۱۳۸۰.  
 .۱۳۷۷ ،جغرافياي استان مازندران لفان آموزش و پرورش،ؤگروه م. ۱۲
مركز اسناد ميراث  ،۱۳۸۲ تا ۱۳۷۹ شرق مازندران شناسي باستان فصل بررسي ۳گزارش علي، ، ماهفروزي. ۱۳

 .مازندران
 .۲۰۳ -۲۰۰ ص، ۱۳۸۱ ،نشر سميرا ،غربي درياي خزر ي جنوبها  كرانهفرهنگ عصر آهن در ، حميد،فهيمي. ۱۴
 .۹ ص ،۱۳۸۱ ،انتشارات ميراث فرهنگي ، تول تالششناسي باستاني ها كاوش ،محمدرضا، عتبريلخ. ۱۵
 .۱۳۶۸ ، فرهنگي- ميانتشارات عل تهران، ، محمد معينةترجم ،ايران از آغاز تا اسالمرومان، ، گيرشمن. ۱۶
 . همان،علي، زيماهفرو. ۱۷
 .همان. ۱۸
 . همان،فريدون، بيگلري. ۱۹
 .۱۳۶ همان، ص ،صادق، ملك شهميرزادي. ۲۰
 .۳۰۸ص  ،همان. ۲۱
 .۳۰۹ص  ،همان. ۲۲
 .۱۶۵ ص ،۱۳۷۹ ،انتشارات ميراث فرهنگي ،تپه آق ،صادق و جبرئل نوكنده، ملك شهميرزادي. ۲۳
 .۳۰۹ ص ،۱۳۷۸ ،نشر ميراث فرهنگي ،يخايران در پيش از تارـــــــــــــــــــــــ ، . ۲۴
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هنر   وشناسي باستاندر كتاب  ،ي پيش از تاريخ استان سمنانها فرهنگي الگوهاي استقراري و  حسن،،رضواني. ۲۵
 .۱۰ -۹ص ، ۱۳۷۸  انتشارات نشر دانشگاهي،،ايران
 .۱۳۷۳،  تهران، ملك شهميرزاديةترجم ، آسياي مركزيشناسي باستان ،گرگور، فرامكين. ۲۶
 . همان،علي، ماهفروزي. ۲۷
 .۱۸ ، ص۱۳۷۴ ، تهران،انتشارات سمت ، اولةهنر ايران در هزار  وشناسي باستان ،حسن، طاليي. ۲۸
  .نگاري براساس تغيير رنگ در خاك و بافت منظور گرديد ة اليهدر گمانرگه . ۲۹
 .۱۹ -۱۸ ص ، همان، حسن،طاليي. ۳۰
 .همان .۳۱
  .۸ ص ،۱۳۶۸ ، دومةشمار ، و تاريخشناسي باستان ةمجل ،ن مفرغ در ماوراءالنهر باستاندورا ،يوسف، مجيد زاده. ۳۲
  
  
  
  
  
  

  
  
  هاي مختلف در منطقة پژوهش پراكندگي الگوهاي استقراري دوره
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  )شرق مازندران( منطقة پژوهش -١
  

   كاوش گوهرتپه-٣ و ٢
  

  دست آمده از كاوش گوهرتپه  اشياء به-٤
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  هاي منطقة پژوهش فالس: ١لوح 
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  هاي منطقة پژوهش سفال
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  شناسي شرق مازندران هيئت مشترك باستان
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