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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
باستان شناسی مازندران«
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3
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وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25
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ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129
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کاوشگر محوطه های باستانی ایران، میانرودان، شبه جزیره عربی، آسیای مرکزی)1949- 2019م( 1- باستان شناس فقید فرانسوی و 
2- دکترای باستان شناسی از دانشگاه پاریس

عصرآهن شمال هیرکان
الیویه لوکنت1 

کبر وحدتی2  ترجمه علی ا

�

کــه فعالیت های باستا ن شــناختی در آن آغاز شــد )تصویــر1( و در  دهســتان جــزء نخســتین مناطق آســیای مرکزی اســت 
گذشــته به طور متوالی به دســت افراد مختلف از جمله پژوهش گران برجســته ای هم چون: »میخائیل ماســون،  دهه های 
ماروشــچنکو، وادیــم ماسون«)ماســون،1956: 385-458( »نیــکالی خُلپیــن و گوریســالوا لیسیتزینا«)ِکسُکســتیوچنکو و 
گریف  گریف« بررسی شد)آتا گن آتا کاویده و در اوایل دهۀ1970میالدی به صورت فشرده به سرپرستی »ِا لیسیتزینا،1890( 

و لیسیتزینا، 1970؛ ُمراُدوا، 1991(.
دهســتان به بخش شــمالی هیرکان)ورکان( گفته می شــود که بخش جنوبی آن در شــمال شــرق ایران امروزی را دشــت 
گــرگان رود از آن  که شــاخاب های  گــرگان با توجه به همجواری با البرز  گــرگان می نامیم )بوشــارال و لوکنت،1987(. دشــت 
جریان می یابد و نیز به دلیل بارندگی مناســب، منابع آبی زیادی دارد. این منطقه همواره از نظر کشــاورزی شــکوفا و کشت 
کــه احتمااًل  کــه امــروز به آن مشــهد مصریان می گویند یک دشــت رســوبی اســت  ع در آن آســان بــوده اســت. دهســتان  و زر
چندین عامل مختلف باعث شــکل گیری آن شــده است: نوسانات سطح آب دریای مازندران، آبرفت های رودخانه ُازبوی 
گرفته اند.  آب و هوای این منطقه نیمه خشک است.  که در مجاورت آن قرار  کپه داغ  کوه های  گرانشرفت های  در شمال و 
که رودخانۀ اترک و شاخاب آن، سومبار، در جنوب شرقی دشت مصریان جریان دارند، در این منطقه نمی توان  با وجودی 
بدون آبیاری کشــاورزی کرد. امتیاز اصلی دهســتان این اســت که از زمان تخریبش به دست مغوالن در سدۀ هفتم هجری 
که تمام بقایای باستان شــناختی آن به روشنی دیده می شوند. منطقۀ هیرکان  دوباره خیلی کم مســکونی شــده، به نحوی 
کپه داغ، از جنوب به البرز و از غرب به سواحل دریای مازندران محدود می شود.  کوه های بلخان، از شرق به  از شمال به 
کاوش در برخی محوطه هایی بود  هدف پروژۀ ما بررسی استقرار انسان در دشت دهستان به طور عام و به طور خاص تر، 
که مراحل عمدۀ استقرار در آنها وجود داشت)لوکنت،2001: 135-170(. از این رهگذر »گئوکچیک تپه« برای نشان دادن 
توالــی عصــر آهن که به آن مجموعۀ »دهســتان کهن« می گویند انتخاب شــد. این اصطالح را بــه »فرهنگ مادائو« ترجیح 
کــه نخســتین بار »ماروشــچنکو« در اوایل دهــۀ1930 آن را به کار بــرد. پیش از پرداختن به خــود کاوش ضروری  می دهیــم 

است از تغییرات محیطی سکونت انسان در دهستان به اختصار سخن بگوییم. 

فصلنامه



فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران 
سال نخست - شماره یکم

113

گندگیمحوطهها)تصویر3( پرا
گندگــی محوطه هــا از نظر دوره های باستان شــناختی نتایج جالبی را  پرا

نشان می دهد.

عصرآهن
محوطه های دهستان کهن)سده های13تا 6 و5پ. م( که قدیمی ترین 
کشاورزی به آبیاری  اســتقرارهای دشت هستند همگی برای فعالیت های 
کــه ایــن محوطه هــا در نزدیکــی  وابســته بودنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کانــال  آب  کــه  قرارگرفته انــد  دشــت  جنوبــی  بخــش  در  اتــرک  رودخانــۀ 
اصلی)کانــال شــاهدز( از آنجــا نشــأت می گیرد. تقریبــًا تمــام محوطه ها در 
کانال فرعی قرارگرفته اند که در جهت جنوب غربی جریان دارند  امتداد دو 
و برخــی محوطه ها مانند: »تنگســیکیلژا، مادائــو تپه و عزت قلی« به دلیل 
ابعاد بســیار بزرگ شــان شــاخص اند)150تا220هکتار(. تمام محوطه های 
اســتقراری ایــن فرهنــگ از نظــر توپوگرافــی نظام مســکونی »غیرشــهری« 
که در آنها از معبر و خیابان واقعی و دیوار دفاعی خبری نیســت ولی  دارند 
تمــام آنهــا قلعــۀ بزرگی دارند که در بعضی موارد روی یک ســکوی خشــتی 
که به اصطالح شــهرگفته می شــوند،  بنا شــده اســت. در محــدودۀ این آثار 
تپه هــای خیلی کوچک تری هم به چشــم می خورد که پژوهش گران روس 
به آنها»خانۀ اربابی«)اوسادبی( می گویند. این مکان ها اقتصاد کشاورزی 

که بر مبنای نظام آبیاری پیچیده و بسیار پیشرفته ای استوار است.  دارند 
کــه خیلی  کــه ســه محوطۀ ایــن دوره بــا وجودی  به عــالوه، ایــن واقعیــت 
بــه هــم نزدیک انــد، ابعاد مشــابهی دارند)بیــش از150هکتــار( تصویر یک 
جامعــه و قــدرت غیرمتمرکز را ترســیم می کند. این مســأله نــه تنها در مورد 
گرگان  کنونی ما زودتر از دشت  که بر اساس دانش  دهستان صدق می کند 
گرگان، برای مثال در ترنگ  در عصرآهن)ســدۀ 13پ. م( مسکونی شد)در 
تپه، الیه های قبل از ســدۀ 8 پ.م شناســایی نشــده اســت(، بلکه شــامل 
که هیــرکاِن دورۀ بعد )دورۀ تاریخی( را تشــکیل  تمــام منطقه نیز می شــود 
کید کرد که مواد فرهنگی هر  می دهد)کلوزیــو،1985: 175-186(. بایــد تأ
گرگان از آن دوره تا صدراسالم همسان است.  دو منطقۀ دهستان و دشت 
که بتوان آن را »هخامنشــی«  در مورد عصرآهن جدید بقایایی وجود ندارد 
دانســت. چنان که بعدًا خواهیم دید در زمان حکمرانی شــاهان بزرگ هنوز 
در دهســتان کهن جمعیتی می زیســتند، ولی بدون هیچ گونه نفوذ خارجی 

هم چنان فرهنگ مادی خود را داشتند.
چنان که در شــکل 3 نشــان داده شــده نظام آبیاری پس از عصر آهن در 
دورۀ ساســانی هم چنان به رشد خود ادامه داد. این تصویر نشان می دهد 
که  در دورۀ ساســانی استقرارها به سمت شــمال غرب جابجا شد، در حالی 
کم  در ســده های میانی تمام منطقۀ دشــت مشــهد مصریان به صورت مترا

مسکونی شد. 
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گئوکچیکتپه)تصویر4( کاوش
 انتخــاب ایــن محوطــه که در14کیلومتری غرب شــهر ســده های میانی 
گرفتــه و بیــن ســال های 1994و1997کاوش شــده دالیــل  مصریــان قــرار 
متعددی داشت. موقعیت این تپه)تصویر3( آن را به شمالی ترین محوطۀ 
کرده و به نظر می رسید ابعاد آن برای این  مجموعۀ دهستان کهن تبدیل 
کاوش شود مناسب است)تصویر 5(. به نظر می رسید عالوه  که به ســرعت 
بــر ســفال دورۀ اســالمی تقریبًا ســفال تمام دوره هــا در این تپــه وجود دارد 
و ســرانجام این که »گوریســالوا لیســیتزینا« در اوایل دهۀ 1960در این تپه، 
کرده بود و یک اســتقرار عصر آهن یافته بود. به عالوه،  گمانۀ آزمایشــی باز 
که  این محوطه از دو ســاختار مجزا تشکیل شده بود)تصویر5(: تپۀ اصلی 
پــالن مــدور به قطر حدود120متر و ارتفاع11متر دارد و یک محدودۀ مربوط 
که با دیوار دفاعی چهارگوش  به دورۀ ساســانی- اســالمی در جنوب شرقی 
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-

که در اینجا از آن بحث نشده است. کاوش شد  اسالمی 

کاوشدرتپۀاصلیبنایشمالی)تصویر6(
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 تاریخ گذاری می شــود)تصویر 8(. خیلی زود دیوار 
ک  جنوبی یک فضای راست گوشــۀ وسیع به ابعاد 15/20×16/60 متر از خا
بیــرون آمــد. بنابرایــن، پــالن این بنا به دســت آمد)مســاحت ســطح درونی 
که بقایای آن در تمام شــیب شمالی تپه امتداد یافته  بیش از250مترمربع( 
که 5 اتاق  کننده ای دارد  اســت. فضای راست گوشــۀ بزرگ، دیوارهای جدا
چهارگــوش ایجــاد کرده اســت. این اتاق ها به ســمت جنوب باز می شــوند. 
که تمــام این بنــا به طــور یکنواخت با ماســۀ خالص  خیلــی زود معلــوم شــد 

نارنجی پر شده است )تصویر7(. 

شیوۀساخت
باتوجه به این که دیوارها به طرز استثنایی سالم باقی مانده می توان درباۀ 
کــه دیوارها  شــیوۀ ســاخت آنهــا به نتایجی رســید. خشــت های بــزرگ و پهنی 
کــردن تمام  را بــا آن ســاخته اند)10-8×50×80-70 ســانتی متر( بــرای روکش 
کاماًل  کار  کــه می دانــم ایــن  بــِر داخلــی دیوارهــا هــم بــه کار رفته انــد. تــا جایــی 
که برای روکش به کار رفته  منحصربه فرد است)تصویر8 ، 1 و2(. خشت هایی 
به وضوح در دو اندازۀ مختلف ســاخته شــده اند)50×50 و 8-10× 50×70-80 
ســانتی متر(، درحالی که توکاِر دیوار، به طور یکنواخت از الگوی دهســتان کهن 
کــه روکش خشــتی در وضع موجود  پیــروی می کنــد. این مســأله ثابــت می کند 
کار مجــدد را نشــان می دهــد. از روی ابعــاد ایــن خشــت ها  خــود، عالئمــی از 
کرد: دورۀ هخامنشــی  کار مجدد تاریخ دقیق تری را تعیین  می توان برای این 
کــه در آســیای مرکزی)بــرای مثــال در ارک قــاال در واحۀ مــرو( و در  بــا ابعــادی 
شــوش،  :9-30(؛  غالمان)شــراتو،1996  ایران)دهانــۀ  محوطه هــای  برخــی 
که طول هــر ضلع آن 50  همــدان( خیلــی رایج بــود. نوعی خشــت های مربعی 

سانتی متر است.
کاوش نشان داد این دیوارها عرض زیادی دارند)تصویر6(. برای تأیید 
یکدســتی ایــن دیوارهــا در امتــداد آنها دو ترانشــه باز شــد. نظم این ســازه 
کی از آن اســت که دیوارها همزمان ســاخته شــده و ضخامت آنها ناشی  حا
از کار مجــدد یــا الحاقات نیســت. در ســمت غــرب 25 متر از تــوکاِر دیوار در 
ترانشــه آشکار شد بدون این که به بِر خارجی آن برسیم. در جنوب، عرض 
دیــوار بــه بیــش از 6 متــر رســید که به نظــر می رســید در انتها بــه یک تودۀ 
بــزرگ چینه وصل می شــد. در ســمت شــرق عرض دیوار به بیــش از20 متر 
رســید. عــرض دیوار شــمالی ایــن بنا 13متر بــود. در نمای بیرونــی بنا یک 
که ممکن است نشان دهندۀ پشتبند در نما باشد.  تورفتگی وجود داشــت 
که نمی شــد به آن رســید،  کار مغز دیوار در عمق بســیار پایین تری اســت  پا
ولــی چنان کــه خواهیم دید می توان از روی ارتفــاع دیوارهای درونی بنای 

شمالی عمق آن را تخمین زد.

تصویر 2. منظرۀ هوایی منطقۀ مصریان
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کندگی محوطه های باستانی در دشت مصریان تصویر 3. پرا
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چنین حجم بزرگی از خشــت چینی فقط می تواند مربوط به دو ســکوی 
کــه به یک تودۀ چینه )پخشــه( متصل می شــد که مرکــز تپه را  بلنــد باشــد 

دربر می گرفت و یکی از آنها بنای شمالی را شامل می شد.
در عمق13/40ســانتی متر پایین تــر از ســطح باالیــی برجا مانــده از دیوار 
غربــی به کف ســاختمان رســیدیم )تصویر9(که بیــش از 25 مترمربع از آن 
کاماًل یکدســت و به دقت  کســتری  کاوش شــد. ایــن کف از یک الیه گل خا
کوبیده شــده تشــکیل شده است و در آن موادی کشف نشد. شیوۀ مسقف 
کردن بنا هنوز مشخص نشده است: عرض بزرگ ترین اتاق بیش از 10متر 
که سقف زدن در آن مستلزم بهره گیری از تعدادی تیر است. به نظر  است 
کرد، چون روکش خشــتی  نمی رســد بتوان در ســقف داشــتن این بنا تردید 
گــر این فضا  که ا دیوارهــا بــه طرز اســتثنایی ســالم باقی مانــده، در صورتی 
روبــاز می بــود یقینًا این خشــت ها در اثر عواملی چون باد و باران فرســایش 

می یافت.
یکدستی کامل پرشدگی ماسه هم مشکل ساز است: هیچ گونه الیه بندی 
که نشان دهد بنا پس از تخریب با  یا الیۀ  شیب داری تشخیص داده نشد 
گر این اتفاق افتاده باشد  نهشــته های بادی پر شده باشد. از ســوی دیگر ا
با توجه به این که جهت وزش باد از شــمال غرب اســت باید نمای داخلی 
دیوار شرقی و به ویژه روکش خشتی آن فرسایش می یافت و باعث می شد 
کار شــدۀ درجا از قســمت باالیی دیوار فــرو می افتاد.  خشــت های عمــودی 
بنابرایــن، می تــوان ایــن فرضیــۀ موقتی را پذیرفت که پرشــدگی به دســت 
انسان انجام شده و نوعی پرکردن آیینی است، مثل آنچه برای نمونه در 

محوطۀ مادی نوش جان می بینیم.

گاهنگارانه)تصویر11( بنایجنوبیوبرخیعناصر
کاوش به ســمت جنوب در بخش فوقانی تپه منجر به آشــکار  گســترش 
کاوش شد. در این بخش عالوه  شدن سازه های طرف دیگر بنای درحال 
ک بیرون آمد)تصویر9( چاله های زباله ای  که از خا بر دیوارها و اتاق هایی 

گاه نگاری ارزشــمندی از آنها به دســت آمد. یکی از  پیــدا شــد که اطالعــات 
ایــن چاله هــا 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 چاله ها در داخل پرشــدگی باســتانی یکــی از اتاق های 
کــه تعــداد زیادی اســتخوان  بنــای جنوبــی حفــر شــده بــود. در ایــن چالــه 
گراز وحشی  حیوانات)لوکنت و مشــکور،1997: 9-22(، به ویژه استخوان 
شکســتۀ  ســفالی  ظــرف  چندیــن  می خورد)تصویــر12(،  به چشــم  آن  در 

کهن هم پیدا شد. دهستان 
کــه در چالــۀ چهارگوش  گــوری در تــودۀ چینــه حفــر شــده بود  در شــرق، 
کندۀ استخوان چهارنفر  مســتطیلی آن بقایای بســیار در هم شکســته و پرا
گذاشتن جسد در  گوشت با  به چشــم می خورد)نشان دهندۀ عمل زدودن 
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. این گونه ســرپیکان در محوطه های دهســتان کهن متداول اســت و 
به سده های 7-6 پ. م تاریخ گذاری می شود)کلوزیو،1977: 200-187(.
گــوری که ســرپیکان در آن پیدا شــد، نشــانه های  ایــن ســرپیکان و نیــز 
کمــک آنهــا می تــوان پایــان اســتقرار عصــر آهن در  کــه بــه  مهمــی هســتند 
کــه بنای جنوبــی متروک و  کــرد؛ دوره ای  گئوکچیــک تپــه را تاریخ گــذاری 
ویرانه های آن مدتی دوباره مسکونی شد. ولی تاریخ هایی که ذکر کردیم، 
که عمومًا تصور می شــود فرهنگ دهســتان  جدیدتر از تاریخ هایی هســتند 
کهن در آن زمان پایان یافته است)ســدۀ 8 پ. م( و همین مســأله در مورد 
مــدت دوام مجموعــه ســفال مشــخصۀ ایــن فرهنگ)تصویــر13( مشــکل 
ع ســفال ها تــا دورۀ هخامنشــی ادامه  ایجــاد می کنــد. مــن معتقــدم این نو
یافت. ســرپیکان ها و ابعاد خشــت ها در اینجا تا حدی این نظریه را تأیید 
کربن 14 بر روی یک نمونۀ برداشــته شــده از چالۀ  می کننــد. تاریخ گــذاری 
کــه پــس از متــروک شــدن و تخریــب بنــای جنوبــی حفر  زبالــۀ پیش گفتــه 

گئوکچیک تپه تصویر 5. نقشۀ توپوگرافی محدودۀ باستان شناختیتصویر 4. عکس هوایی محدودۀ باستان شناختی 
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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.  

شــده، نشــان می دهــد تاریخ دوباره مســکونی شــدن ویرانه هــای این بنا 
گاه نگارانه نشــان می دهد  نیمۀ دوم ســدۀ 11 پ. م اســت.3  تمام شــواهد 
گئوکجیــک تپه در مراحــل نســبتًا اولیۀ دورۀ  که ساخت و ســاز ســازۀ ســتبر 
که می توان دیــد، بقایای  کهن انجام شــده اســت.  همان طــور  دهســتان 
کــه تــا کنون در باالی تپه کاوش شــده از نظر ارتفــاع باقی مانده  معمــاری 
و میــزان ســالمت بســیار دیدنی انــد. ایــن بقایــا مربــوط به یــک مجموعۀ 
گرفته و بناهای مورد بحث  ســاختمانی بزرگ تر اســت که تمام تپه را دربر 
بــا آنهــا مرتبــط بــوده اســت. آن چــه در کاوش ایــن محوطه پیدا شــده به 
کنیم.  کارکرد محوطه را تفسیر  کمک آنها بکوشیم تا  که به  قدری هست 
ایــن بنا بســیار ســتبرتر از آن اســت که یــک اقامتگاه کاخی یا قلعه باشــد. 
غ تا عصر آهن جدید  وجود ســکوهای بزرگ در آســیای مرکزی از عصر مفر
بــه خوبــی تأییــد شــده و معمــاری »گئوکچیک تپــه« دقیقًا به این ســنت 

مربوط است.
موقعیت این محوطه در حدود60کیلومتری شــمال غرب اســتقرارهای 
کــه به نظر من نه دفاعی  کارکرد آن مربوط باشــد  اصلــی عصرآهن باید به 
کیــد کرد که نظــام آبیــاری، آن طوری که  اســت و نــه اقامتگاهــی. بایــد تأ
در تصاویر هوایی دیده می شــود به دورۀ بســیار جدیدتری مربوط اســت. 

کایت از بنای شمالی تصویر 6. عکس هوایی با 

 تصویر 8. خشت هایی با دو اندازۀ مختلف در روکش دیوار جنوبِی بنای شمالی

تصویر 7. عکس هوایی بنای شمالی

گوشۀ جنوب شرقی بنای شمالی کف و   تصویر 9. 

گئوکچیک تپه نرسید. وجود  کانال اصلی پیش از دورۀ ساسانی هرگز به 
که در ســطح تپه و باالی ســازه های آن  اســتخوان های پوســیدۀ انســان 
که  کــم از بنای شــمالی -  کنــده شــده با قدرت نشــان می دهد دســت  پرا
کیــد می کنم پالن آن منحصربه فرد اســت- اســتفادۀ تدفینی می شــد.  تأ
کــه در داده هــای باستان شــناختی  بنابرایــن، پیشــنهاد می کنــم زمانــی 
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کلی بنای جنوبی کهن به چشم می خوردتصویر 11.  نمای  که در آن استخوان حیوانات و سفال دهستان  تصویر 12. چالۀ زباله 

کهن تصویر 13. سفال دهستان 

آســیای مرکــزِی یکجانشــین آن طــور که عمومًا تصور شــده به دلیل گســترش  
گئوکچیــک تپــه احتمــااًل یــک  زرتشــتی گری دیگــر خبــری از تدفیــن نیســت، 
کهن بوده است. باتوجه به موقعیت  مجموعۀ تدفینی طبقۀ نخبۀ دهستان 
گئوکچیک تپه که از زمین های کشاورزی دور است، شاید کارکرد این محوطه 
کنان منطقه بوده، حال آن که در عالم واقع  به صورت نمادین حفاظت از ســا
کــه در منطقۀ مســکونی قلعه ها را بــروی آنها می ســاختند، چنین  ســکوهایی 

نقش حفاظتی را ایفا می کردند.

 شبکه 10 متری
تصویر 10. پالن عمومی تپه اصلی
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