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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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عصرآهن شمال هیرکان
الیویه لوکنت
ترجمه علی اکبر وحدتی
1

2

نشــناختی در آن آغاز شــد (تصویــر )1و در
دهســتان جــزء نخســتین مناطق آســیای مرکزی اســت کــه فعالیتهای باستا 
دهههای گذشــته بهطور متوالی بهدســت افراد مختلف از جمله پژوهشگران برجســتهای همچون« :میخائیل ماســون،
ُ
ُ
لیسیتزینا»(کسکســتیوچنکو و
ماروشــچنکو ،وادیــم ماسون»(ماســون« )458-385 :1956،نیــکالی خلپیــن و گوریســاوا
ِ
لیسیتزینا )1890،کاویده و در اوایل دهۀ1970میالدی بهصورت فشرده به سرپرستی ِ«ا گن آتاگریف» بررسی شد(آتاگریف
و لیسیتزینا1970 ،؛ ُم ُ
رادوا.)1991 ،
دهســتان به بخش شــمالی هیرکان(ورکان) گفته میشــود که بخش جنوبی آن در شــمال شــرق ایران امروزی را دشــت
گــرگان مینامیم (بوشــارال و لوکنت .)1987،دشــت گــرگان با توجه به همجواری با البرز که شــاخابهای گــرگانرود از آن
جریان مییابد و نیز به دلیل بارندگی مناســب ،منابع آبی زیادی دارد .این منطقه همواره از نظر کشــاورزی شــکوفا و کشت
ً
و زرع در آن آســان بــوده اســت .دهســتان کــه امــروز به آن مشــهد مصریان میگویند یک دشــت رســوبی اســت کــه احتماال
ُ
چندین عامل مختلف باعث شــکلگیری آن شــده است :نوسانات سطح آب دریای مازندران ،آبرفتهای رودخانه ازبوی
در شمال و گرانشرفتهای کوههای کپهداغ که در مجاورت آن قرار گرفتهاند .آبوهوای این منطقه نیمه خشک است.
با وجودی که رودخانۀ اترک و شاخاب آن ،سومبار ،در جنوب شرقی دشت مصریان جریان دارند ،در این منطقه نمیتوان
بدون آبیاری کشــاورزی کرد .امتیاز اصلی دهســتان این اســت که از زمان تخریبش بهدست مغوالن در سدۀ هفتم هجری
نشــناختی آن بهروشنی دیده میشوند .منطقۀ هیرکان
دوباره خیلی کم مســکونی شــده ،بهنحوی که تمام بقایای باستا 
از شمال به کوههای بلخان ،از شرق به کپه داغ ،از جنوب به البرز و از غرب به سواحل دریای مازندران محدود میشود.
هدف پروژۀ ما بررسی استقرار انسان در دشت دهستان بهطور عام و بهطور خاصتر ،کاوش در برخی محوطههایی بود
که مراحل عمدۀ استقرار در آنها وجود داشت(لوکنت .)170-135 :2001،از این رهگذر «گئوکچیک تپه» برای نشان دادن
توالــی عصــر آهن که به آن مجموعۀ «دهســتان کهن» میگویند انتخاب شــد .این اصطالح را بــه «فرهنگ مادائو» ترجیح
میدهیــم کــه نخســتین بار «ماروشــچنکو» در اوایل دهــۀ 1930آن را بهکار بــرد .پیش از پرداختن به خــود کاوش ضروری
است از تغییرات محیطی سکونت انسان در دهستان به اختصار سخن بگوییم.

 -1باستان شناس فقید فرانسوی و کاوشگر محوطههای باستانی ایران ،میانرودان ،شبه جزیره عربی ،آسیای مرکزی(2019 -1949م)
 -2دکترای باستانشناسی از دانشگاه پاریس
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تصویر  .1نقشۀ کلی ترکمنستان

پرا گندگی محوطهها (تصویر )3
پرا گندگــی محوطههــا از نظر دورههای باستانشــناختی نتایج جالبی را
نشان میدهد.
عصر آهن
محوطههای دهستان کهن(سدههای13تا  6و5پ.م) که قدیمیترین
اســتقرارهای دشت هستند همگی برای فعالیتهای کشاورزی به آبیاری
وابســته بودنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن محوطههــا در نزدیکــی
رودخانــۀ اتــرک در بخــش جنوبــی دشــت قرارگرفتهانــد کــه آب کانــال
ً
اصلی(کانــال شــاهدز) از آنجــا نشــأت میگیرد .تقریبــا تمــام محوطهها در
امتداد دو کانال فرعی قرارگرفتهاند که در جهت جنوب غربی جریان دارند
و برخــی محوطهها مانند« :تنگســیکیلژا ،مادائــو تپه و عزت قلی» به دلیل
ابعاد بســیار بزرگشــان شــاخصاند(150تا220هکتار) .تمام محوطههای
اســتقراری ایــن فرهنــگ از نظــر توپوگرافــی نظام مســکونی «غیرشــهری»
دارند که در آنها از معبر و خیابان واقعی و دیوار دفاعی خبری نیســت ولی
تمــام آنهــا قلعــۀ بزرگی دارند که در بعضی موارد روی یک ســکوی خشــتی
بنا شــده اســت .در محــدودۀ این آثار که به اصطالح شــهرگفته میشــوند،
تپههــای خیلی کوچکتری هم بهچشــم میخورد که پژوهشگران روس
به آنها«خانۀ اربابی»(اوسادبی) میگویند .این مکانها اقتصاد کشاورزی

دارند که بر مبنای نظام آبیاری پیچیده و بسیار پیشرفتهای استوار است.
ب هعــاوه ،ایــن واقعیــت کــه ســه محوطۀ ایــن دوره بــا وجودی کــه خیلی
بــه هــم نزدیکانــد ،ابعاد مشــابهی دارند(بیــش از150هکتــار) تصویر یک
جامعــه و قــدرت غیرمتمرکز را ترســیم میکند .این مســأله نــه تنها در مورد
دهستان صدق میکند که بر اساس دانش کنونی ما زودتر از دشت گرگان
در عصرآهن(ســدۀ 13پ.م) مسکونی شد(در گرگان ،برای مثال در ترنگ
تپه ،الیههای قبل از ســدۀ  8پ.م شناســایی نشــده اســت) ،بلکه شــامل
ـرکان دورۀ بعد (دورۀ تاریخی) را تشــکیل
تمــام منطقه نیز م 
یشــود که هیـ ِ
میدهد(کلوزیــو .)186-175 :1985،بایــد تأ کید کرد که مواد فرهنگی هر
دو منطقۀ دهستان و دشت گرگان از آن دوره تا صدراسالم همسان است.
در مورد عصرآهن جدید بقایایی وجود ندارد که بتوان آن را «هخامنشــی»
ً
دانســت .چنانکه بعدا خواهیم دید در زمان حکمرانی شــاهان بزرگ هنوز
در دهســتان کهن جمعیتی میزیســتند ،ولی بدون هیچگونه نفوذ خارجی
همچنان فرهنگ مادی خود را داشتند.
چنانکه در شــکل  3نشــان داده شــده نظام آبیاری پس از عصر آهن در
دورۀ ساســانی همچنان به رشد خود ادامه داد .این تصویر نشان میدهد
در دورۀ ساســانی استقرارها به سمت شــمال غرب جابجا شد ،در حالی که
در ســدههای میانی تمام منطقۀ دشــت مشــهد مصریان بهصورت مترا کم
مسکونی شد.
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تصویر  .2منظرۀ هوایی منطقۀ مصریان

کاوش گئوکچیک تپه (تصویر )4
انتخــاب ایــن محوطــه که در14کیلومتری غرب شــهر ســدههای میانی
مصریــان قــرار گرفتــه و بیــن ســالهای 1994و1997کاوش شــده دالیــل
متعددی داشت .موقعیت این تپه(تصویر )3آن را به شمالیترین محوطۀ
مجموعۀ دهستان کهن تبدیل کرده و به نظر میرسید ابعاد آن برای این
که به ســرعت کاوش شود مناسب است(تصویر  .)5بهنظر میرسید عالوه
ً
بــر ســفال دورۀ اســامی تقریبا ســفال تمام دورههــا در این تپــه وجود دارد
و ســرانجام اینکه «گوریســاوا لیســیتزینا» در اوایل دهۀ 1960در این تپه،
گمانۀ آزمایشــی باز کرده بود و یک اســتقرار عصر آهن یافته بود .بهعالوه،
این محوطه از دو ســاختار مجزا تشکیل شده بود(تصویر :)5تپۀ اصلی که
پــان مــدور به قطر حدود120متر و ارتفاع11متر دارد و یک محدودۀ مربوط
به دورۀ ساســانی -اســامی در جنوب شرقی که با دیوار دفاعی چهارگوش
باروبنــدی شــده و هر ضلــع آن حدود200متر طول دارد .ســه فصل اول به
کاوش در تپــۀ اصلــی اختصــاص یافــت و در فصــل آخــر محدوۀ ساســانی-
اسالمی کاوش شد که در اینجا از آن بحث نشده است.
کاوش در تپۀ اصلی بنای شمالی (تصویر)6
در حال حاضر این تپه 11متر ارتفاع دارد .کاوش در باالی تپه و در قسمت
شمالی ،بقایای سازۀ ستبری را آشکار کرد که تا حد زیادی سالم باقی مانده
و به دورۀ دهســتان کهن تاریخگذاری میشــود(تصویر  .)8خیلی زود دیوار
جنوبی یک فضای راستگوشــۀ وسیع به ابعاد  16/60×15/20متر از خاک
بیــرون آمــد .بنابرایــن ،پــان این بنا بهدســت آمد(مســاحت ســطح درونی
بیش از250مترمربع) که بقایای آن در تمام شــیب شمالی تپه امتداد یافته
اســت .فضای راستگوشــۀ بزرگ ،دیوارهای جداکنندهای دارد که  5اتاق
چهارگــوش ایجــاد کرده اســت .این اتاقها به ســمت جنوب باز میشــوند.
خیلــی زود معلــوم شــد که تمــام این بنــا ب هطــور یکنواخت با ماســۀ خالص
نارنجی پر شده است (تصویر.)7

شیوۀ ساخت
باتوجه به اینکه دیوارها به طرز استثنایی سالم باقی مانده میتوان درباۀ
شــیوۀ ســاخت آنهــا به نتایجی رســید .خش ـتهای بــزرگ و پهنی کــه دیوارها
را بــا آن ســاختهاند( 70-80×50×8-10ســانتیمتر) بــرای روکش کــردن تمام
ً
بـ ِـر داخلــی دیوارهــا هــم ب ـهکار رفتهانــد .تــا جایــی کــه میدانــم ایــن کار کامال
منحصربهفرد است(تصویر 1 ، 8و .)2خشتهایی که برای روکش بهکار رفته
بهوضوح در دو اندازۀ مختلف ســاخته شــدهاند( 50×50و 70-80×50 ×8-10
توکار دیوار ،بهطور یکنواخت از الگوی دهســتان کهن
ســانتیمتر) ،درحالیکه ِ
پیــروی میکنــد .این مســأله ثابــت میکند کــه روکش خشــتی در وضع موجود
خــود ،عالئمــی از کار مجــدد را نشــان میدهــد .از روی ابعــاد ایــن خش ـتها
میتوان برای این کار مجدد تاریخ دقیقتری را تعیین کرد :دورۀ هخامنشــی
بــا ابعــادی کــه در آســیای مرکزی(بــرای مثــال در ارک قــاال در واحۀ مــرو) و در
برخــی محوطههــای ایران(دهانــۀ غالمان(شــراتو)30-9: 1996،؛ شــوش،
همــدان) خیلــی رایج بــود .نوعی خش ـتهای مربعی که طول هــر ضلع آن 50
سانتیمتر است.
کاوش نشان داد این دیوارها عرض زیادی دارند(تصویر .)6برای تأیید
یکدســتی ایــن دیوارهــا در امتــداد آنها دو ترانشــه باز شــد .نظم این ســازه
حاکی از آن اســت که دیوارها همزمان ســاخته شــده و ضخامت آنها ناشی
تــوکار دیوار در
از کار مجــدد یــا الحاقات نیســت .در ســمت غــرب  25متر از
ِ
ترانشــه آشکار شد بدون اینکه به ِبر خارجی آن برسیم .در جنوب ،عرض
دیــوار بــه بیــش از  6متــر رســید که به نظــر میرســید در انتها بــه یک تودۀ
بــزرگ چینه وصل میشــد .در ســمت شــرق عرض دیوار به بیــش از 20متر
رســید .عــرض دیوار شــمالی ایــن بنا 13متر بــود .در نمای بیرونــی بنا یک
تورفتگی وجود داشــت که ممکن است نشان دهندۀ پشتبند در نما باشد.
پاکار مغز دیوار در عمق بســیار پایینتری اســت که نمیشــد به آن رســید،
نکــه خواهیم دید میتوان از روی ارتفــاع دیوارهای درونی بنای
ولــی چنا 
شمالی عمق آن را تخمین زد.

فصلنامه تاریخ و باستانشناسی مازندران 115
سال نخست  -شماره یکم

تصویر  .3پراکندگی محوطههای باستانی در دشت مصریان
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تصویر  .4عکس هوایی محدودۀ باستانشناختی گئوکچیک تپه

چنین حجم بزرگی از خش ـتچینی فقط میتواند مربوط به دو ســکوی
یشــد که مرکــز تپه را
بلنــد باشــد کــه به یک تودۀ چینه (پخشــه) متصل م 
دربر میگرفت و یکی از آنها بنای شمالی را شامل میشد.
در عمق13/40ســانتیمتر پایینتــر از ســطح باالیــی برجا مانــده از دیوار
غربــی به کف ســاختمان رســیدیم (تصویر)9که بیــش از  25مترمربع از آن
ً
کاوش شــد .ایــن کف از یک الیه گل خاکســتری کامال یکدســت و بهدقت
کوبیده شــده تشــکیل شده است و در آن موادی کشف نشد .شیوۀ مسقف
کردن بنا هنوز مشخص نشده است :عرض بزرگترین اتاق بیش از 10متر
است که سقف زدن در آن مستلزم بهرهگیری از تعدادی تیر است .به نظر
نمیرســد بتوان در ســقف داشــتن این بنا تردید کرد ،چون روکش خشــتی
دیوارهــا بــه طرز اســتثنایی ســالم باقیمانــده ،در صورتی که ا گــر این فضا
ً
روبــاز میبــود یقینا این خش ـتها در اثر عواملی چون باد و باران فرســایش
مییافت.
یکدستی کامل پرشدگی ماسه هم مشکلساز است :هیچگونه الیهبندی
یا الیۀ شیبداری تشخیص داده نشد که نشان دهد بنا پس از تخریب با
نهشــتههای بادی پر شده باشد .از ســوی دیگر اگر این اتفاق افتاده باشد
با توجه به اینکه جهت وزش باد از شــمال غرب اســت باید نمای داخلی
دیوار شرقی و بهویژه روکش خشتی آن فرسایش مییافت و باعث میشد
خشــتهای عمــودی کار شــدۀ درجا از قســمت باالیی دیوار فــرو میافتاد.
یتــوان ایــن فرضیــۀ موقتی را پذیرفت که پرشــدگی بهدســت
بنابرایــن ،م 
انسان انجام شده و نوعی پرکردن آیینی است ،مثل آنچه برای نمونه در
محوطۀ مادی نوشجان میبینیم.
بنای جنوبی و برخی عناصر گاهنگارانه(تصویر)11
گســترش کاوش به ســمت جنوب در بخش فوقانی تپه منجر به آشــکار
شدن سازههای طرف دیگر بنای درحال کاوش شد .در این بخش عالوه
بر دیوارها و اتاقهایی که از خاک بیرون آمد(تصویر )9چالههای زبالهای

تصویر  .5نقشۀ توپوگرافی محدودۀ باستانشناختی

پیــدا شــد که اطالعــات گاهنگاری ارزشــمندی از آنها بهدســت آمد .یکی از
ایــن چالههــا در داخــل آوار یک ســازۀ حرارتی حفر شــده که در آن اســکلت
کامــل یــک چارپــای کوچــک در حالــت اولیۀ خود و بــدون از هم پاشــیدن
کشف شد.
یکــی دیگر از این چالهها در داخل پرشــدگی باســتانی یکــی از اتاقهای
بنــای جنوبــی حفــر شــده بــود .در ایــن چالــه کــه تعــداد زیادی اســتخوان
حیوانات(لوکنت و مشــکور ،)22-9 :1997،بهویژه استخوان گراز وحشی
در آن بهچشــم میخورد(تصویــر ،)12چندیــن ظــرف ســفالی شکســتۀ
دهستان کهن هم پیدا شد.
در شــرق ،گــوری در تــودۀ چینــه حفــر شــده بود کــه در چالــۀ چهارگوش
مســتطیلی آن بقایای بســیار در هم شکســته و پرا کندۀ استخوان چهارنفر
به چشــم میخورد(نشان دهندۀ عمل زدودن گوشت با گذاشتن جسد در
هوای آزاد) .یک سرپیکان مفرغی در کنار این بقایای استخوانی پیدا شد.
این ســرپیکان دوپره اســت و بروی حفرۀ ســاقۀ پیکان زائدۀ تیزی وجود
دارد .اینگونه ســرپیکان در محوطههای دهســتان کهن متداول اســت و
به سدههای  6-7پ.م تاریخگذاری میشود(کلوزیو.)200-187 :1977،
ایــن ســرپیکان و نیــز گــوری که ســرپیکان در آن پیدا شــد ،نشــانههای
مهمــی هســتند کــه بــه کمــک آنهــا میتــوان پایــان اســتقرار عصــر آهن در
خگــذاری کــرد؛ دورهای کــه بنای جنوبــی متروک و
گئوکچیــک تپــه را تاری 
ویرانههای آن مدتی دوباره مسکونی شد .ولی تاریخهایی که ذکر کردیم،
ً
جدیدتر از تاریخهایی هســتند که عموما تصور میشــود فرهنگ دهســتان
کهن در آن زمان پایان یافته است(ســدۀ  8پ.م) و همین مســأله در مورد
مــدت دوام مجموعــه ســفال مشــخصۀ ایــن فرهنگ(تصویــر )13مشــکل
ایجــاد میکنــد .مــن معتقــدم این نوع ســفالها تــا دورۀ هخامنشــی ادامه
یافت .ســرپیکانها و ابعاد خش ـتها در اینجا تا حدی این نظریه را تأیید
خگــذاری کربن  14بر روی یک نمونۀ برداشــته شــده از چالۀ
میکننــد .تاری 
زبالــۀ پیشگفتــه کــه پــس از متــروک شــدن و تخریــب بنــای جنوبــی حفر
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تصویر  .6عکس هوایی با کایت از بنای شمالی

تصویر  .7عکس هوایی بنای شمالی

شــده ،نشــان میدهــد تاریخ دوباره مســکونی شــدن ویرانههــای این بنا
نیمۀ دوم ســدۀ  11پ.م اســت 3.تمام شــواهد گاهنگارانه نشــان میدهد
ً
که ساختوســاز ســازۀ ســتبر گئوکجیــک تپه در مراحــل نســبتا اولیۀ دورۀ
نطــور که میتوان دیــد ،بقایای
دهســتان کهن انجام شــده اســت .هما 
معمــاری کــه تــا کنون در باالی تپه کاوش شــده از نظر ارتفــاع باقی مانده
و میــزان ســامت بســیار دیدنیانــد .ایــن بقایــا مربــوط به یــک مجموعۀ
ســاختمانی بزرگتر اســت که تمام تپه را دربر گرفته و بناهای مورد بحث
بــا آنهــا مرتبــط بــوده اســت .آنچــه در کاوش ایــن محوطه پیدا شــده به
قدری هست که به کمک آنها بکوشیم تا کارکرد محوطه را تفسیر کنیم.
ایــن بنا بســیار ســتبرتر از آن اســت که یــک اقامتگاه کاخی یا قلعه باشــد.
وجود ســکوهای بزرگ در آســیای مرکزی از عصر مفر غ تا عصر آهن جدید
ً
بــه خوبــی تأییــد شــده و معمــاری «گئوکچیک تپــه» دقیقا به این ســنت
مربوط است.
موقعیت این محوطه در حدود60کیلومتری شــمال غرب اســتقرارهای
اصلــی عصرآهن باید به کارکرد آن مربوط باشــد کــه به نظر من نه دفاعی
اســت و نــه اقامتگاهــی .بایــد تأ کیــد کرد که نظــام آبیــاری ،آنطوری که
در تصاویر هوایی دیده میشــود به دورۀ بســیار جدیدتری مربوط اســت.

تصویر  .9کف و گوشۀ جنوب شرقی بنای شمالی

کانال اصلی پیش از دورۀ ساسانی هرگز به گئوکچیک تپه نرسید .وجود
اســتخوانهای پوســیدۀ انســان که در ســطح تپه و باالی ســازههای آن
پراکنــده شــده با قدرت نشــان میدهد دســت کــم از بنای شــمالی  -که
تأ کیــد میکنم پالن آن منحصربهفرد اســت -اســتفادۀ تدفینی میشــد.
بنابرایــن ،پیشــنهاد میکنــم زمانــی کــه در دادههــای باستانشــناختی
جنوبی بنای شمالی
تصویر  .8خشتهایی با دو اندازۀ مختلف در روکش دیوار
ِ
3 -Beta-112178 (Geoktchik 95, E32): 290050+ BP.Variables: C13/C12=-25.4. Dating Beta Analytic. Cal. BC. 2 sigma: 12501 .925- sigma: 1135- 1000.
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شبکه  10متری
تصویر  .10پالن عمومی تپه اصلی

تصویر  .11نمای کلی بنای جنوبی

تصویر  .12چالۀ زباله که در آن استخوان حیوانات و سفال دهستان کهن به چشم میخورد

ً
نطــور که عموما تصور شــده به دلیل گســترش
ـزی یکجانشــین آ 
آســیای مرکـ ِ
ً
زرتشــتیگری دیگــر خبــری از تدفیــن نیســت ،گئوکچیــک تپــه احتمــاال یــک
مجموعۀ تدفینی طبقۀ نخبۀ دهستان کهن بوده است .باتوجه به موقعیت
گئوکچیک تپه که از زمینهای کشاورزی دور است ،شاید کارکرد این محوطه
به صورت نمادین حفاظت از ســاکنان منطقه بوده ،حال آنکه در عالم واقع
ســکوهایی کــه در منطقۀ مســکونی قلعهها را بــروی آنها میســاختند ،چنین
نقش حفاظتی را ایفا میکردند.

تصویر  .13سفال دهستان کهن
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