
  

  

  

  

  

  )چراغعلي تپه( حفاري مارليك ةنكاتي نو دربار

  1382 حفاري در سال ة آيندة و برنامXXIIICآرامگاه 

  

  فرد دكتر رضا مستوفي

  

  

و اشيايي كه شنيده  گيالن ةقانوني در منطقي غيرها ه راجع به كاوشاطالعات و اخبار گوناگوني ك

نيز در اين شناسي كشور  ده است، باستان بر اكثر مردم پوشيده نبوشد يافت مي ها در اين كاوش

ي مناطق ة حفاري تجار اجاز١٣٣٩ در سال شناسي باستان ةادار. هايي نموده است كوششزمينه 

  . استصادر نمودهرا مختلف اين ناحيه 

 يك سلسله عمليات ، بازرس عالي سازمان شاهنشاهي،خسرو بهرون  دكتر١٣٣٩در سال   

هاي حفاري تجاري را لغو نمود و از صدور  پروانه.  انجام دادشناسي  باستانةاصالحي در ادار

  .جلوگيري نمودنيز  جديد و انهدام آثار باستاني ةپروان

شد و آثار نفيس  هاي غيرقانوني در ارتفاعات گيالن انجام مي ي متمادي كاوشها سال  

 يا تخريبفت و ر ميبود به غارت   ارزنده براي ملت ايران و جهان باستاني كه هر كدام سندي

بررسي و وي . دش گيالن ة عازم منطق، با سرپرستي دكتر محسن مقدميتئهي. گرديد مي

. شده است جلد چهاردهم منعكس ، در كتاب پوپش گزارش كاركه انجام داد هايي حفاري

 كه در شگاه تهران نمودشود شادروان دكتر محسن مقدم تمام اموال خود را وقف دان يادآوري مي
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ست و همسر ايشان سهم دو اين رادمرد ميهن. فتتاح خواهد شد مقدم اةنام موز هزديك ب نةآيند

تپه   كار كاوش در چراغعلي١٣٤٠ پاييز لياوا. اند  ايران به جهانيان داشتهساندني در شنايسزا هب

بها و  قانوني در اين محل و غارت و از بين بردن آثار گران  حفاري غيرها پس از سال. شروع شد

كار  ولي امكان فعاليت كند محسن مقدم در نظر داشت در اين منطقه رز و بوم،ناد تاريخي اين ماس

  . باره صحبت بيشتري خواهم نمود به ايشان داده نشد كه در اين

ي متمادي ادامه داشت و ها تپه سال صورت قاچاق در روي چراغعلي هعلمي بحفاري غير  

  . دارد

، وزير و محمد درخشش وزير فرهنگ وقت وان نخستعن هدر زمان دكتر علي اميني ب  

 به اين هيئت حفاري بود ومشوق كه در اين مورد  تپه شروع شد و از كساني حفاري در چراغعلي

  . بودندهيئت كرد دكتر تقي غفوري بود كه در تمام موارد پشتيبان   كمك ميامر

ابراهيم گلستان . شتها بسيار اهميت دا حسين عال در مورد برقراري مجدد كاوشكمك   

 در اين .نمود) تپه چراغعلي(فيلم از حفاري مارليك  ةمدير مؤسسه و هيئت فيلمبرداري اقدام به تهي

  . ميان خانم فروغ فرخزاد در تنظيم و مرتب كردن كتاب مارليك همت گماشتند

هاي رنگي جالب از اشياء و اطراف   گرفتن عكسدر اليف كمك شاياني ةبورك از مجل  

  .  ويتنام كشته شدوي در عمل آورد، بهري حفا

  

  تپه موقعيت چراغعلي

  .  طبيعي در پانزده كيلومتري مشرق شهرستان رودبار سر راه تهران به رشت واقع شده استةاين تپ

نام  ه كوچكي برود دهكدة ة جنوبي سفيددر كنار كران. رود قرار دارد  سفيد،در نزديكي اين تپه  

 زيباي ة در در واقعيها عنوان بندر كوچكي براي دهكده ه بكهاقع شده رود و الت در مصب گوهر

رود است و در حدود پانزده كيلومتر از  هاي كوچك سفيد رود يكي از شعبه گوهر.استرود  گوهر

اين رودخانه از ارتفاعات البرز در . گردد امتداد دارد رود مي  آن تا محلي كه وارد سفيدةسرچشم

در دو طرف . گيرد سرچشمه ميشده ي پوشيده لهاي جنگ  كامالً از درختكه كوهستان اي همنطق

هاي طبيعي و مناظر   قرار گرفته كه از نظر زيبايي سرسبز و خرم گوهررودةاين رودخانه در
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 ةدهكدنيز  واقع در اين دره ة دهكدترين بزرگ. هاي ايران است انگيز يكي از زيباترين دره دل

كم يعني در حدود پانصد متر از سطح دريا، اين دره داراي آب و علت ارتفاع  به . نصفي است

 ةغالت و نباتات مناطق معتدل مانند زيتون، برنج، گندم، جو و درختان ميو. استي مناسب يهوا

  . آيد عمل مي هجنگلي در اين دره ب

ي زريين ها  درختدر قسمت اعظم آنمزارع برنج و گندم و زيتون و  ة گوهرروددر اين در  

طق معتدل در ا منةدرختان ميو. شود وفور ديده مي  هو انجير و انار وحشي ب) يك نوع سرو(

هاي وحشي   و شبنم كافي سطح دره از گل و گياهتعلت رطوب به ي اين دره كاشته شده و ها باغ

و شده در دو طرف اين رودخانه نيزارهايي قرار گرفته و به زيبايي دره افزوده . پوشيده شده است

هاي بديع و  انداز ن قرار گرفته يكي از مناظر و چشمبرف و رفيع دلفك كه در جهت شرقي آ پرةقل

  . وجود آورده است هزيباي طبيعت را در اين نقطه ب

هاي  هي طبيعت، اعتدال هوا و حاصلخيزي زمين از دوريوجود اين مزايا يعني زيباتوجه به با   

 بوده است كه در اين قسمت از ايران مسلط بوده و  اقوامية مورد نظر و عالقه اين در،باستاني

هاي   گوهررود تپهةدر در. اند نموده رانان آنها شايد در اين دره زندگاني ميكمطبقات ممتاز و ح

، زينب )مارليك(تپه   چراغعلي تپه آنها پنجترين است كه مهمبزرگ و كوچك باستاني قرار گرفته 

نام دور بيجار وجود دارد كه بقاياي  ه ديگري بةدر ضمن تپ. هستندبيجار، پيالقلعه و جازم كول 

  . اي را در دل خود مدفون نموده است تمدن باستاني فراموش شده

را  شانيكديگر و روابط نزديكه  وابستگي آنها ب،آثار و عالئم موجود در اين پنج تپه  

. نمايد خوبي روشن مي  هاند ب كه هنوز آباد و مورد استفاده و سكونت اين اقوام باستاني بوده هنگامي

  .نام مارليك ناميده شد مورد حفاري قرار گرفت هتپه كه بعدها ب نام چراغعلي ه بآنهايكي از 

نهايت  شناسي بي كه از نظر زيبايي هنري و باستان اند دست آمده از اينجا بهنظيري  اشياء كم  

 كه به مرور ايام از ،ي باستانيها و اطالعات و مدارك زيادي راجع به يكي از تمدنند هستجالب 

  .گذارد ما مياختيار  در ،ها محو گرديد خاطره

ها عموماً در   اين آرامگاه.مجموعاً پنجاه و دو آرامگاه مورد بررسي و حفاري قرار گرفت  

 منظم با سنگ شكسته و ي،ساختمان آرامگاه فقط در قسمت داخل. سطح تپه احداث گرديده است
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. ه و پشت ديوارها نامرتب و به خاك و سنگ طبيعي تپه متصل گرديده استمالط گل ساخته شد

خصوص اشياء مربوط به  هب .عنوان قبرستان مورد استفاده قرار گرفته است هاين تپه در چند دوره ب

  .دست آمده است ه مربوط به اين دوران بة ساسانيان و سكةدور

 سنگي ةاين تپه داراي دو قل. ارد متر عرض د٨٨ متر طول و ١٤٥ مارليك در حدود ةتپ  

ترين قله در  ارتفاع مرتفع. غربي تپه قرار دارد  كه يكي در جنوب و ديگري در جنوبطبيعي است

  . است متر ٩/٥تر تا نهر آب در حدود   پستةباشد و ارتفاع قل حدود سيزده متر مي

.  تشكيل شده استهاي سولفات آهن ايست سنگي كه از سنگ تپه) تپه چراغعلي(ة مارليك تپ  

 دكتر نگهبان معتقد .دارندهاي زيادي   شكافآنهاي طبيعي  وضع طبيعي تپه طوري است كه سنگ

 سنگي ةبر روي اين تپ» .كنند ي ميوفور زندگ به ها موش و مار  در بيشتر اين شكاف«: است

وان در در ابتداي حفاري موضوع پيدا نشدن آثار استخ. هاي مارليك ساخته شده است آرامگاه

طور كه در متن اشاره شد پس از پيدا شدن   ولي همان،ها باعث نهايت تعجب گرديده بود آرامگاه

و مسلم گرديد شد  مطالعه ها  محل و وضعيت اين استخوانبر رويآثار استخوان در چند آرامگاه 

قرار نگ ر ي زردها سنگ  است كه يا بر روي تختهمانده باقي اسكلت هاي فقط قطعاتي از استخوان

 در ، اهميت مذهبي داشته است وهاي گوهررود بدين محل انتقال داده شده كه از سرچشمهداشته 

هايي كه با گل قرمز فشرده نگاهداري و  آنها شكافي وجود ندارد و يا در زواياي مقبره در محل

ها  نمود كه بيشتر اجساد و اسكلت اي معلوم مي اين وضعيت تا اندازه. محافظت گرديده است

خصوص اين وضعيت وقتي روشن و  هب . موش و مار از بين رفته و يا خورده شده استةوسيل هب

 براي هيئت حفاري ي و مارهاي مسكون در تپه مزاحمت و ناراحتي زيادها مسلم گرديد كه موش

اين مطالب دال بر اين است كه در اين حفاري اسكلت پيدا نشده يا اينكه اگر . آوردند وجود مي هب

اند كه چنين  بردهپيدا شده قطعاتي از استخوان انسان بوده است و مابقي را موش و مار از بين 

خصوص اينكه اشياء  ه ب،اند  كار كاوش را نداشتهةكه هيئت حفاري سابق در صورتي. نيست

برده  را از بين ها  اسكلت،دقت عدم  به تكنيك كار كاوش وعدم آشناييبهايي پيدا شده و  گران

 اسكلت كامل را حفظ بود توانست) مارليك(تپه  كه نگارنده مشغول كار در چراغعلي زماني .است

 ودر بررسي و حفاري مارليك جمعاً پنجاه و د. درا به نمايش بگذارآن سپاري  ة به خاك و نحوكند
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 طور علمي كار شده و اكثراً ه شايد بتوان گفت كمتر آرامگاهي ب.آرامگاه مورد حفاري قرار گرفت

  . فقط به منظور پيدا كردن اشياء بوده است كه اين خود كار قاچاقچيان اشياء باستاني است

  ها به يكي از اين آرامگاه. گردد هاي خاكبرداري شده از شش نوع مختلف تشكيل مي آرامگاه  

ر آثا.  متر عرض دارند٢٠/٣ متر طول و ٣٠/٥ها   معموالً ابعاد اين آرامگاه.استشكل نامنظم بوده 

ها به پادشاهان و  رود اين آرامگاه تصور مي. و اشياء فراواني در اين مكان موجود بوده است

ها انواع و اقسام ظروف مفرغي و  در اين نوع آرامگاه. اند سرداران بزرگ اين قوم تعلق داشته

 و هاي سفالين و برنزي  مجسمه، خنجر،گرز، پيكان، شمشير هاي تزئيني، انواع سر سفالين، دگمه

 متر عرض ٣متر طول و   سانتي٣٠/٥ در حدود  XXlllGآرامگاه . خورد اشياء ديگري به چشم مي

  . طرز بسيار بدي پوسيده شده است هدر اين آرامگاه اسكلت ب. دارد

 متر و  سانتي٦/٧ عرض آن ،متر  سانتي٧٥/٢ كه طول آن ،سنگ بزرگي جسد بر روي تخته  

هاي تزئيني طالي  دگمه.  خنجر و سرنيزه دفن شده استبر روي  ،استمتر   سانتي٢٣ قطر آن

جسد به پهلو خوابانده شده و پاها جمع . شود لباس تشريفاتي و همچنين جام طال مشاهده مي

  . شده است

 داراي -دار مفرغي از قبيل جام طال و ظروف لولهو د ناشياء اين آرامگاه از نظر هنري ممتاز  

 مفرغي كه داراي ةمالق.  آن متصل گرديده استةبه بدنا ميخ پرچ ب يفي ظرة لول. هستند بلندةلول

صورت  هانتهاي دسته ب. گوش تاب داده تشكيل شده است  بسيار بلندي است از مفتول چهارةدست

 پلنگ مفرغي، اين مجسمه از مفرغ ساخته ةمجسم. قالبي براي آويزان كردن ساخته شده است

 ةعضالت شان. در حالت حمله نمايش داده شده استشده و بدن حيوان مجوف بوده و حيوان 

دم حيوان كامالً مستقيم و آمادگي حيوان را در . اند  شده هايي نمايش داده حيوان با برجستگي

  . دهد حالت حمله نشان مي

  


