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فصلنامه

-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 
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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

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

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

�

فهرست مطالب
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نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه
مهدی عابدینی عراقی1 
عبدالرضا مهاجری نژاد 2

کارشناس ارشد باستان شناسی. اداره کل میراث فرهنگی،گرشگری و صنایع دستی مازندران.  -1
2 - دانشجوی دکتری باستان شناسی. عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی.

�

چکیده
در این مقاله نویسندگان به معرفی گورستان لفورک سوادکوه و یکی از گورها و آثار به دست آمده از این گورستان پرداختند. 
هــدف از ایــن پژوهــش معرفــی شــواهدی از یک مهاجــرت قومــی در اواخر عصرآهن از دشــت های آســیای میانه بــه مناطق 
حاصلخیز جنوب دریای مازندران و کوهپایه های جنگلی آن است. پرسش های اصلی پژوهش این بود که گورخفتگان این 
گرفته شده میدانی  کرده اند؟ روش پژوهش به کار  کجا و در چه زمانی وارد این منطقه شده اند؟ و چگونه زندگی  گورستان از 
کتابخانه ای می باشــد. نتایج این پژوهش  گورســتان به همــراه منابع  و بــر اســاس نتایــج دو فصل کاوش نگارندگان در این 
گرفت  ع تدفین و اشیاء شاخص به دست آمده، می توان نتیجه  نشان دادکه بر اساس مطالعات انسان شناسی جسمانی و نو
کــه در اواخــر عصرآهن)عصرآهــنIII( مــوج مهاجرت به مناطق جنوبی دریــای مازندران و مرکز فالت ایران از مناطق شــمال 

شرقی و دشت های آسیای میانه هم چنان ادامه داشته است.

گورستان لفورک. کلیدی: عصرآهنIII، مازندران، سوادکوه،  واژگان 
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مقدمه
گذشته و بررسی روند تطور  توجیه و تفسیر ویژگی های فرهنگی جوامع 
فرهنگ ها با تکیه بر آثـــــار فرهنگی برجای مانده از این جوامع، چارچوب 
اصلی مطالعات باستان شناسی را تشـــــکیل می دهد. مهم ترین مدارک در 
این رابطه، آثار مادی و ملموس اســـــت اما شـــــناخت دقیق تر ساختارهای 
فرهنگی جوامع گذشته با اتکا به مدارک صرف مادی امری پیچیده و دشوار 
اســـــت. ارتباط عمیق و پیوستگی عقاید مذهبی با آداب و رسوم اجتماعی 
گذشـــــته به شمار  و فعالیت های اقتصادی از شـــــاخصه های فرهنگ های 
می آید)ســـــرلک،129:1382(. بنابراین یکی از مهم ترین منابع در جهت 
کارکردهای پیشـــــینیان مطالعه تدفین های  شناخت مذاهب، فرهنگ و 
گورستان های باستانی اســـــت. عالوه بر این، پژوهش بر  انجام شـــــده در 
روی تدفین ها یکی از بهترین روش هـــــای مطالعه تأثیر و تأثر تمدن های 
هم جوار در طول تاریخ بشـــــری اســـــت)چایچی،2:1381(. هم چنین در 
این روش باستان شناســـــان به طور معمول یک یا چند مشخصۀ تدفینی، 
گرفته اند، شکل یا اندازۀ  گور یا اطراف آن قرار  که در داخل  نظیر اشـــــیایی 
گرفته و سپس بر اساس  گورستان را در نظر  کلی یا موقعیت  ح  آرامگاه و طر
ک ســـــپرده شـــــده اند را  که به خا آن، طبقه یا جایگاه اجتماعی افرادی را 
می ســـــنجند)دارک،111:1379(. علی رغـــــم اهمیتی که تجزیه و تحلیل 
گورهای به دست آمده از قبرستان های  دقیق و علمی اشیاء و ســـــاختار 
ع تحقیق  کنون هیچ نو عصرآهن برای تبیین اعتقادات مذهبی دارد، تا
مســـــتقلی در این مورد انجام نگرفته است)مدودســـــکایا،91:1383( و 
این در حالی اســـــت که تعداد قبرستان های حفاری شده در ایران خیلی 
بیشـــــتر از حفاری محل های اســـــتقراری مربوط به این دوره می باشد. 
کـــــه در این دوره تغییرات  با این حال اطالعات موجود نشـــــان می دهد 
قابل توجهی در مراســـــم و ســـــنت های تدفین مردگان بـــــه  وجود آمده 
 اســـــت)طالیی،150:1374(. به نظر »واندنبرگ« تغییرات به وجود آمده 
در مراسم تدفین از طریق مهاجرانی که در این دوره در فالت ایران استقرار 
یافتند معمـــــول شده اســـــت)واندنبرگ،123:1348(. در این خصوص 
یکی از پرسش های اساسی که در عصر آهن با آن مواجه هستیم، ارتباط 
کســـــتری با مسأله مهاجرانی اســـــت که در اواخر  پدیدۀ ظهور ســـــفال خا
که آیا خاســـــتگاه بومی دارند یا  هزارۀ دوم به ایران وارد شـــــده اند و این 
خیر؟؛ از این رو ما شاهد نظرهای متفاوت پژوهش گران همانند فرضیه 
پویایی فرهنگی)طالیی، 1376(، افق های سفالی و مهاجرت ایرانیان

)Young,1967؛VandenBerge,1981(، تهاجم)Mousawi,2001( و یا 
کریدورهای فرهنگی)Dittmann,2001( هســـــتیم.  جابه جایی اقوام در 
پژوهش های باستان شناســـــی عصرآهن ایران می تواند با برنامه ریزی 
بلندمـــــدت جایـــــگاه خـــــود را در برنامه های مهـــــم و تحلیلـــــی به ویژه 
مهاجرت ها وجابه جایی های انسانی این دوره فرهنگی باز یابد. با این 
نگاه می توان با تمام سختی های پیش رو، ساختار اجتماعی- فرهنگی 

این دوره را به خوبی درک و بازسازی نمود)حصاری،1396: 102(.

پیشینۀمطالعاتباستانشناختیشهرستانسوادکوه
درســـــال 1356خورشـــــیدی مرحوم»موســـــی درویش روحانی« از مرکز 
باستان شناســـــی ایران در ادامۀ بررسی و شناسایی آثار باستانی مازندران، 
کار بررســـــی مناطقی از شهرســـــتان ســـــوادکوه  را انجام داد. در نتیجۀ این 
مطالعات، تعدادی از محوطه ها و بناهای باســـــتانی شناســـــایی شد. اما 
این مطالعات و بررســـــی ها شامل منطقۀ لفور ســـــوادکوه نگردید. در سال 
کوتنایـــــی از اداره کل میراث فرهنگی مازندران  1372 آقای یزدان نورانی 
به »بررســـــی و شناســـــایی آثار موجـــــود در منطقۀ میانی شهرســـــتان های 
ساری- بابل و بابلسر« پرداخت)نورانی،1372(. درسال1373 نیز مرحوم 
محمدجعفر نیکخواه از اداره کل میراث فرهنگی مازندران در بررسی های 
میدانی خود با عنوان: »بررسی و شناسایی حد فاصل بین رودهای تاالر و 
تجن« تعداد 20 اثر اعم از محوطه و بنا را در قســـــمت های مرکز، جنوب و 
شرق شهرستان سوادکوه مورد شناسایی قرارداد)نیکخواه، 1373(. اما با 
توجـــــه به این که منطقۀ لفور در غرب رود تاالر و مابین رودهای بابل و تالر 
ج از محدودۀ مطالعات وبررسی های  گردیده اســـــت این منطقه خار واقع 

گرفت. میدانی هیأت مذکور قرار 
در نتیجه تا پیش از سال 1383 هیچ یک از هیأت های باستان شناسی 
کاوش و یا بررســـــی نکرده بودند. در  گمانه زنی و  در منطقـــــۀ لفور اقدام به 
حقیقت »هیأت مطالعات باستان شـــــناختی محوطۀ سد البرز لفور« اولین 
که در این منطقه از لحاظ باستان شناسی، مردم نگاری، بافت  هیأتی بود 
که  روستایی، جغرافیای تاریخی و تاریخ اقدام به مطالعه و پژوهش نمود 
گورستان،  منجر به شناســـــایی نزدیک به50 بنا و محوطۀ تاریخی شامل 
تپه باســـــتانی، قلعه، تکیه، مسجد، بقعه، ســـــقانفار، حمام قدیمی و... 
کاوش  گمانه زنی و  شـــــد. هم چنین در 8 محوطۀ تاریخی منطقۀ لفور نیز 
انجـــــام شـــــد)عابدینی عراقی: 1384(. در ســـــال 1387 نیـــــز مرحلۀ دوم 
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کاوش  که شـــــامل ادامۀ  مطالعات محوطۀ ســـــد البرز لفـــــور به اجرا درآمد 
گورستان دورۀساسانی میرارکال بود)عابدینی  گورستان عصرآهن لفورک و 
عراقی،1387(. در سال های 1385-1386سامان سورتیجی از اداره کل 
کنگلو  کاوش در قلعۀ  گمانه زنـــــی و  میـــــراث فرهنگی مازندران اقـــــدام به 
که در نتیجۀ آن آثاری از دورۀ ساسانی به دست آمد. در سال 1396  نمود 
که منجر  کسیلیان ســـــوادکوه به انجام رسید  نیز بررســـــی حوضۀ رودخانه 
به شناســـــایی یـــــک محوطۀ مربوط بـــــه عصرآهنII  و III شـــــد)عابدینی 
کـــــم توجهی به  عراقـــــی،1396(. به عقیدۀ نگارنـــــدگان مهم ترین دلیل 
منطقۀ لفور، عدم دسترســـــی و نبود راه ارتباطی مناســـــب تـــــا اوایل دهۀ 
کوهســـــتانی، امروزه نیز  هفتاد بوده است. پوشـــــش جنگلی و جغرافیای 
بررسی های باستان شـــــناختی را در این منطقه بسیار دشوار و طاقت فرسا 

می نماید)نقشه1(. 

گورستانعصرآهنلفورک
کنار روســـــتای متروکه لفورک و در مرکز دهســـــتان لفور   این محوطه در 
ســـــوادکوه به مختصات N:36. 13.11/7 وE: 052 .48.34 /5 و ارتفاع310 
کارسنگ  متر از سطح آب های آزاد قرارگرفته و در نقطۀ تالقی سه رودخانه 
رود، آذررود و اســـــکلیم رود قرار داشـــــت و پس از آبگیری سد البرز، بقایای 
گورســـــتان به شـــــکل یک جزیرۀ زیبا در میان دریاچۀ سد خودنمایی  این 
کرد)تصویر1(. در اثر انحالل و تخریب طبقات ســـــنگی و هم چنین حمل 
مواد حاصله توســـــط این رودخانه ها یکسری رســـــوبات آبرفتی در منطقه 
که ضخامت متوسط این رسوبات در دره های اصلی  گذاشته شده  برجای 
کناره ها، پادگانه هـــــای آبرفتی متعددی از  بین30تا45 متر می رســـــد. در 
که در دشت سیالبی  رســـــوبات مذکور بر جای مانده است. رسوبات مذکور 
کارســـــنگ رود و اســـــکلیم رود قرارگرفته اند، محل  رودخانه های آذر رود و 
بســـــیار مناسبی برای اســـــتقرار و سکونت انسان ها به شـــــمار می آیند، زیرا 
انســـــان ها در این محدوده هم آب فراوان و هم زمین بسیار حاصلخیزی 
داشـــــته اند، از این رو اقدام به سکونت در این منطقه از گذشته بسیار دور 

تا زمان آبگیری سد البرز نموده اند)نقشه2و3(.
گورســـــتان لفورک در سال های 1383 و1387  کاوش در  طی دو فصل 
که همگی  کودک به دســـــت آمد  تعداد 21 تدفین انســـــان بالغ، نوجوان و 
ک و  گورهـــــا به دلیل فرســـــایش خا متعلق بـــــه عصر آهنIII می باشـــــند. 
کشـــــاورزی در عمق60 ســـــانتی متری از رأس تپه و تعدادی  فعالیت های 
از قبور حتی در عمق 10 ســـــانتی متری از سطح در شیب محوطه به دست 
آمده اســـــت. وضعیتی که در تدفین های گورســـــتان لفورک عمومیت دارد 
دفن اجســـــاد به پهلوی چپ و راســـــت بـــــا پاهای جمع شـــــده و یا تاق باز 

بوده است. تدفین زنان همگی به صورت تاق باز 
و در جهت شمال شرقی- جنوب غربی و مردان 
بالغ در جهت شمال شرقی- جنوب غربی به دو 
حالت تاقباز و خوابیده به پهلو با پاهای جمع شده 
کودکان مشاهده نگردید،  می باشـــــد. تدفین تاق باز در 
کودکان دختر همگی در جهت شمالی- جنوبی و خوابیده به 
پهلوی چپ و راست بوده اســـــت)عابدینی عراقی،1384: 105(. در 
گور  گونه ساختار  گورهای به دست آمده در لفورک ســـــوادکوه با سه  میان 
که در ایجاد و  گور است  ع اول شکل خاصی از ساختار  مواجه هســـــتیم. نو
گورها از قطعات سفالین چهارگوش به ابعاد30×30 سانتی متر  ساخت این 
گور استفاده شده است  و به قطر3 سانتی متر به شکل موزاییک در دیوارۀ 
گور فاقد این قطعات سفالین بوده و متوفی به صورت تاق باز روی  کف  و 
گور  گونۀ دوم از موزاییک های سفالی در دیوارۀ  زمین قرار داده شده بود. 
کامال با قطعات سفالین پوشانده بودند  استفاده نشـــــده بلکه روی جسد را 
که پس از برداشتن آنها، امکان دسترسی به بقایای استخوانی فراهم شد. 
گورستان های  که معموال در تمامی  گورها، چاله ای ساده بوده  ع ســـــوم  نو
کـــــم و بیش دیـــــده  می شـــــود)عابدینی عراقـــــی،1387: 79(.  عصرآهن 
ع از گورها در ســـــنین مختلف بوده و از نوزاد 8  گورخفتگان در این ســـــه نو
که در دورۀ خود با توجه به سن مرگ و میر  الی 9 ماهه تا زن 55-50 ساله 
افراد، مســـــن بود را شامل می شد )فروزانفر،1384: 123(. در این تحقیق 
گورآوندها و انسان شناسی برای  که از نظر   BB.66 گورشماره3 ترانشه به 

پژوهش گران دارای اهمیت بود، پرداخته  شد.

BB.66گور3ترانشه
گورستان های عصرآهن  که در بیشتر  گورهای چاله ای می باشد  ع   از نو
ایران مشـــــاهده  می شـــــود. این تدفین متعلق به مـــــردی حدود 40- 45 
ساله اســـــت)تصویر2(. نکته بارز این تدفین مانند تدفین های دیگر این 
کاسه ســـــر حجیم، برجســـــتگی فوق ابرویی محسوس و فک  گورســـــتان 
کثر طول  تحتانی عضالنی و پس ســـــر مدور و برجســـــته بوده اســـــت. حدا
جمجمه 18/5 ســـــانتی متر و عرض آن 13/5ســـــانتی متر بوده و شاخص 
سفالیک آن 73 محاســـــبه شده است بنابراین فرد در رده »دولیکوسفال« 
قرار می گیرد)فروزانفر،1387: 184(. اســـــکلت این فرد درشـــــت و رشـــــد 
گورستان لفورک به  که در  کامل بوده است. با توجه به این  استخوانی آن 
جز این گور در هیچ یک از گورهای دیگر ابزار جنگی به دست نیامده است، 
وجود چندین ســـــرنیزه و ســـــر زوبین آهنی، در گور این فرد می تواند نشان 

گور باشد.  دهندۀ پایگاه و مقام اجتماعی صاحب این 
کمربنـــــد برنزی  شـــــاخص ترین شـــــئ همراه این فـــــرد، یک ســـــگگ 
منحصر به فرد با نقش یک شـــــتر دوکوهانه بلخی به شکل نشسته بوده 
کنندۀ  که با تکنیک ریخته گری و برجســـــته ســـــاخته شده است و تداعی 
کویری و خشک شرق دریای مازندران و استپ های آسیای میانه  مناطق 

است)تصویر3و4( )عابدینی عراقی،1387: 91(. 
گورســـــتان لفورک با بررسی تدفین های  کاوش   در مطالعات فصل اول 
گورســـــتان فرضیه اســـــکان اقوام غیر بومی در این  به دســـــت آمده از این 
که دارای  گروه قومی جدیدی بود  ح شد، زیرا شواهد حکایت از  منطقه طر
آداب تدفین و معماری گور مختص به خود بوده اند. در فصل دوم کاوش 
با به دست آمدن مدارک بیشتر و شواهدی مانند ویژگی های مورفولوژیکی 

نقشه 1: موقعیت جغرافیایی شهرستان سوادکوه
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نقشه2:

 موقیت جغرافیایی دهستان 

گورستان لفورک لفور و 
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گور1 ترانشهAY.63 و نقش  جمجمه های مکشـــــوفه، مهره های الجورد از 
که این اقوام،  کرد  شتر دوکوهانه بلخی، تأیید این فرضیه را امکان پذیرتر 
ویژگی هـــــای بومی- منطقه ای این ناحیه را دارا نمی باشـــــند. شـــــواهد و 
داده های باستان شناسی به دست آمده از محوطه های کاوش شدۀ دشت 
کوه های البرز، شـــــمال شـــــرقی و  گرگان، جنوب دریای مازندران، جنوب 
مرکز فالت ایران، حکایت از ورود اقوام جدیدی در طی هزارۀاول پیش از 
میالد، از مسیرهای مختلف دارد. طبق شواهد باستان شناسی مهاجرت ها 
به ســـــمت مرکز فالت ایران و جوانب آن از جمله جنوب دریای مازندران، 
از دو ســـــوی ایـــــن دریا صورت گرفته اســـــت و در حقیقت بـــــه نوعی تاریخ 
مردمـــــان ایرانی نژاد بـــــا مهاجرت این اقوام به فالت ایران در چند ســـــدۀ 
پایانی هزارۀ دوم و نیمه نخست هزارۀ یکم پیش از میالد آغاز  می شود. با 
توجه به یافته های باستان شـــــناختی، زبان شناختی و داده های تاریخی، 
می توانیـــــم حرکت ایرانیان)مادها، پارس ها و...( از شـــــرق به غرب فالت 
ایران را تا حدودی بازســـــازی کنیم و از آن جایی که تاریخ اسکان ایرانیان 
گاهی و دانش امروز  در سرزمین های تازه را به درستی نمی دانیم، بیشتر آ
ما از پدیدۀ مهاجرت ایرانیان، از انگاره های زبان شـــــناختی نشأت گرفته، 
گاهی با مطالعات باستان شناســـــی ایرانـــــی و میانرودانی بدین پدیده  که 

اشارۀ صریح شده است)ملکزاده،1376: 
173(. با بررســـــی خاستگاه و مسیر این 
که آنها در شرق  اقوام مشخص  می شود 
گزیده بودند و  دریای مازندران سکونت 
شواهد موجود مسیر ورود به شرق و مرکز 
مازندران و مرکز فالت ایران را از شـــــرق 
نشان می دهد و با سکونت تدریجی در 
که  اواخر هـــــزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول 
همزمان با عصرآهنI می باشـــــد شـــــاهد 
گسســـــت فرهنگی در فرهنگ های  یک 
شـــــمال شـــــرق، غـــــرب و مرکـــــز ایـــــران 
هســـــتیم)Young,1967(. از این دست 
مهاجرت ها از شرق و شـــــمال شرقی در 
محـــــدودۀ جنـــــوب دریای مازنـــــدران و 

مرکـــــز فالت ایران و حوزه های فرهنگی پیرامـــــون آن را در ارتباط با قبایل 
که تأثیرات زیستی آنها را حتی تا سال ها پس  گروه های مهاجری اســـــت  و 
از میالد می توان مشـــــاهده کرد و باتوجه به این که ارتباط زبانی و قومیت، 
خود را مستقیما در بقایای باستانی به نمایش نمی گذارند)آنتونی،1392: 
36(. در حقیقـــــت این مواد باســـــتانی و مطالعات انسان شناســـــی حاصل 
کـــــه می توانند راهنمای پژوهش گران در تشـــــخیص  از کاوش ها هســـــتند 

گذشته باشد. مسیرهای مهاجرت اقوام 
کاوش هـــــا و داده های  ح شـــــد و هم چنین  که طر با توجـــــه به مباحثی 
باستان شناســـــی گورســـــتان لفورک ســـــوادکوه و مقایســـــه ایـــــن داده ها با 
کوه های البرز، این پرسش ها  محوطه های مشـــــابه در دو ســـــوی رشـــــته 
کجا و در چه زمانی وارد  گورستان از  گورخفتگان این  که  ح  می شـــــود  مطر

کرده اند؟  این منطقه شده اند؟ و چگونه زندگی 
هرچنـــــد طبـــــق فرضیـــــۀ پویایـــــی فرهنگـــــی اتـــــکای بیـــــش از اندازه 
باستان شناســـــان به داده های یک محوطه و تعمیم نتایج به دست آمده 
از آن به منطقۀ وســـــیع تر و پدیده های نامشخص تاریخی مثل مهاجرت 
کننده باشـــــد ولی الزم و ضروری است در  گمراه  ایرانیان می تواند بســـــیار 
ع ایران و  این زمینـــــه به وجوه دیگری از جمله وســـــعت و طبیعـــــت متنو
تأثیـــــر آنها در شـــــکل گیری فرهنگ های باســـــتانی ایران توجه شـــــود تا از 
این راه بتـــــوان به یک ارزیابی اصولی و همه جانبه در این زمینه دســـــت 

یافت)طالیی،1376: 263(. 
گورســـــتان لفورک سوادکوه، با اشیایی  با توجه به آثار به دســـــت آمده از 
کنون در شمال  کامال وارداتی بوده)قطعات الجورد( و تا که  مواجه هستیم 
کوه البـــــرز در طبیعت یافت نشده  اســـــت و حتـــــی در محوطه ها و  رشـــــته 
کاوش شده در شـــــمال ایران، اشیاء ساخته شده از الجورد  گورستان های 
بسیار اندک و محدود است و تمامی اشیای ساخته شده از الجورد از نقاط 
که  دیگر به این منطقه وارد شده اســـــت. در این خصوص باید اشـــــاره کرد 
گســـــترش  که باعث  پس از»ابســـــیدین«، مهم ترین مـــــواد و محصوالتی 
مســـــیرهای ارتباطی و تجاری بین شرق و غرب شده است، الجورد، فلزات 
که در این میان الجورد ارزشی هم پای ابریشم  و ســـــنگ های قیمتی بوده 
که از هزارۀ  در دوره های بعد داشته اســـــت و این مواد جزو اقالمی بوده اند 
چهارم پیـــــش از میالد تا زمان هخامنشـــــیان بین مناطق مختلف آســـــیا 

گورستان لفورک پس از آبگیری سد البرز تصویر1: 

گورستان لفورک نقشه3: موقیت جغرافیایی 
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مبادلـــــه می شـــــدند)ریاضی،1374: 49(. الجـــــورد از طریق خراســـــان و 
گرگان و جنوب  محوطه های جنوب ترکمنستان امروزی، شـــــمال دشت 
کز کوچک تر در جنوب ترکمنســـــتان  البرز هم چون آلتین تپه و نمازگاه و مرا
مربـــــوط به هزارۀســـــوم پیـــــش از میالد)صـــــادق،1376: 238(، شـــــاه تپه 
)اورســـــیانا،1388: 142(، حصـــــارIIA )اشـــــمیت،1391: 174(، نرگس تپه 
)عباســـــی،1390: 99(، محوطۀشـــــهرک فیروزه-نیشـــــابور )باصفا،1393: 
75(، گودین )گوپنیک و راثمن،1395: 53( و محوطه های بسیار دیگری، 
در نهایـــــت به میان رودان می رســـــید و باِبل مهم ترین شـــــهر میان رودان 
جنوبی، نقطۀ آغاز و انجام همه راه های تجاری کهن بود و جادۀ مبادالت 
بازرگانی خراســـــان بزرگ از طریق بابل، بیســـــتون، همدان و ری، آسیای 
غربی را به آســـــیای مرکزی پیوند می داد )ملکزاده،1374: 41(. از این راه 
بازرگانی مهم، مســـــیرهای فرعی متعددی به مناطـــــق مختلف جنوبی و 
شـــــمالی منشعب می شـــــد، چنان که در رشـــــته کوه های البرز بریدگی های 
که از طریق آن بخش های جنوبی البرز به شـــــمال آن  طبیعی وجود دارد 
مرتبط  می شـــــود و بـــــه موجب مدارک باستان شـــــناختی احتمـــــاال ارتباط 
کوه البرز از حدود هزارۀ  فرهنگی بین قســـــمت های شمالی و جنوبی رشته 
که  ششـــــم پیش از میالد تـــــا دوره های متأخـــــر، از طریق ایـــــن بریدگی ها 
به صورت راه های طبیعی بود، برقراربوده است)ملک شهمیرزادی،1372: 
کاروان هـــــای تجاری و یا اقوام مهاجر از این راه های ارتباطی برای  67( و 

که مسیر طبیعی  نفوذ به جنوب دریای مازندران سود برده اند. همان گونه 
دشت گرگان یکی از مسیرهای ورود به کرانه های جنوبی دریای مازندران 
بـــــود. در هزارۀ اول پیـــــش از میـــــالد - دورۀ زمانی مورد بحـــــث ما- این 
مســـــیرهای تجاری و مهاجرتی هم چنان فعال و پر رونق بوده اســـــت. در 
گورستان لفورک نیز با توجه به مطالعات انسان شناسی جسمانی و وسعت 
کم گورستان و تعداد تدفین ها می توان گفت که دانه های الجورد به دست 
مورفولـــــوژی  نظـــــر  از  کـــــه  بـــــوده  افـــــرادی  ورود  حاصـــــل  آمـــــده 
کنین پیش از خود متفاوت بوده و  جمجمه ها)هایپردولیکوســـــفال( با سا
کوچ رو بوده است و شاخص ترین  کی از اقوامی دامپرور و  گورآوندها نیز حا
گور3 ترانشه BB.66 به دست آمد، سگگ کمربند مفرغی با  شـــــیئی که در 
نقش یک شتر دوکوهانه باختری اســـــت. این حیوان قطعا بومی مناطق 
جنوبی دریای مازندران نیســـــت و مربوط به اســـــتپ های وســـــیع آسیای 
ع شـــــتر شمال دشت  مرکزی اســـــت و جنوبی ترین منطقه زیســـــت این نو
که از شتر  گرگان و جنوب ترکمنســـــتان می باشـــــد)تصویر5(. در تصاویری 
ع شتر فقط به  دوکوهانه در تخت جمشـــــید نمایش داده شده است این نو
که از آســـــیای میانه و شـــــرق دریای  گروه های هدیـــــه آورنده ای  همـــــراه 
مازندران آمده اند، حضور دارد. در ایوان شمالی در میان هدیه آورندگان، 
چهارگروه هراتی ها، رخجی ها، بلخی ها و پارثوی ها شـــــتر دوکوهانه را به 
کرده اند)شهبازی،1375: 38( و  همراه دیگرهدایا به شاهنشاه پیشکش 
در دیوارۀ پلکان شـــــرقی نیز همین نقوش تکرار شـــــده اند)تصویر6-9(. در 
نقوش سنگ یادبود شلمانسر سوم شـــــاه آشور نیز افرادی شتر دوکوهانه به 
کشـــــوری دور در شـــــرق نسبت  کتیبه آنها را متعلق به  که متن  همراه دارند 
کمربنـــــد  داده اند)تصویـــــرShuaib,2014:138( ،)10(. ســـــگک مفرغـــــی 
که با روش  گورســـــتان لفورک  به دســـــت آمده با نقش شـــــتر دوکوهانه در 
کار استادکاران  قالب گیری و ریخته گری ســـــاخته شـــــده نمی تواند حاصل 
که نقش روی سگک بسیار طبیعی و با تناسب  بومی مازندران باشـــــد چرا
که هیچ گاه در  بسیار در اندام ها و چهرۀ شتر ساخته شده است و هنرمندی 
محیط طبیعی خود این حیوان را ندیده باشـــــد غیر ممکن است که بتواند 
که شئ در جایی دیگر  با چنین مهارتی اقدام به ساخت آن نماید مگر این 
ســـــاخته و بـــــه منطقه وارد شده باشـــــد و یا این که هنرمند خـــــود از مکان 
گر این  ع شتر زندگی می کرد، به این منطقه آمده باشد. ا که این نو دیگری 
که از طریق داد و ستد به همراه اشیای الجوردی  فرضیه را در نظر بگیریم 

گور3 ترانشهBB66،)عابدینی عراقی،1387: 89(. تصویر2: 

گور3 ترانشهBB66،)عابدینی عراقی،1387: 91(. تصویر3:  گور3 ترانشهBB66،)عابدینی عراقی،1387: 91(. کمربند  تصویر4: سگک 



فصلنامه تاریخ و باستان شناسی مازندران 
سال نخست - شماره یکم 66

به منطقه لفور وارد شده است، با تناقضی مواجه می شویم و آن رابطۀ این 
اشـــــیاء با مطالعات انسان شناسی جســـــمانی صاحبان این اشیاء و ساختار 
که  که تمـــــام این داده هـــــا حکایت از ایـــــن دارد  گورهای لفورک اســـــت 
گورســـــتان لفورک از اقوام بومـــــی نبوده اند و از نقاطی  گورهای  صاحبان 
کمربند، سعی در  دیگر وارد شـــــده اند. نکته بارز در ساخت این ســـــگک 
طبیعی و واقعی نشـــــان دادن حیوان اســـــت. سبکی که در همین دوره و 
حتـــــی پیـــــش از آن در میان اقـــــوام بیابانگرد سرتاســـــر روســـــیه جنوبی 
تـــــا  گرفتـــــه  میانـــــه  آســـــیای  از   ،)Barbarunova,1995:129,fig29.e(
کرانه های شمالی دریای کاسپین و سیاه که مسکن قبیله های ایرانی تبار 
هم چون سکاییان آســـــیای میانه در قرون هفتم و هشتم پیش از میالد 
بود، رواج داشته اســـــت. در بیشتر این نواحی تقریبا یک روش یکسان و 
که غالبا با هم وابسته  گروه های قومی مختلف  مشـــــابه به هم در میان 
که در چنین  ولـــــی متمایز از یکدیگر بودند به چشـــــم می خورد. ســـــبکی 
گسترده و در دوره ای طوالنی تکامل یافت و »هنر استپی« نامیده  ناحیۀ 
گـــــروه از صنعت گران بر طبق ناحیه یـــــا دوره ای که در آن   می شـــــود و هر 
گرایش های هنری متداول در  می زیست به درجات متفاوت تحت تأثیر 
کـــــز بزرگ تمدن مجاور خـــــود می گرفت)تالبوت رایـــــس،1372: 13( مرا
و)Kimball and Bashilov,1995:129( و نمونۀ بارز این هنر واقع گرایانه 
را می توان در میان هنر طالسازی سکاها مشاهده کرد که در آن جزیی ترین 
موضوعات را به خوبی نشـــــان می داده انـــــد و در حقیقت تصاویر هنری را به 
عنوان بازتابی ساده ولی دقیق از واقعیت با تمام پیچیدگی های تزیینی آن 

به نمایش می گذاشـــــته اند و در این هنر اســـــتپی تصاویر حیواناتی هم چون 
گرگ و حتی ببر به عنوان نمادهای خاصی  گوزن، شتر )تصویر11(، اسب، 
که در فرهنـــــگ ســـــکاها از اهمیت بســـــیاری برخـــــوردار بودند  هســـــتند 
»فرهنـــــگ  در  کـــــه  همان طـــــور    ،)Королькова,2006:220,fig53(
که از حدود دوهزار تا قرن نهم و هشـــــتم پیش از میالد در  آندرونـــــف« نیز 
مناطقی هم چون واحه ها و بیابان های آســـــیای مرکزی در جنوب، دامنه 
گسترده  کوه های اورال تا ینی سی در شرق و غرب و ناحیه تایگا در شمال 
کوچ نشینی از  گله داری در زندگی نیمه  کنار اســـــب و  شـــــده بود،  شـــــتر در 
اهمیت ویژه ای برخوردار بود)Kuzmina,2007: 159(. نشانه هایی از این 
گرفت  فرهنگ را می توان در بخش های قدیمی تر اوســـــتا و وداها ســـــراغ 
که در همین دوره در  )Elizarenkova and Toporov,1995:489(، در حالی 
نقـــــاط دیگر از جملـــــه مرکز فالت ایران و شـــــرق و غـــــرب آن و میانرودان 
گرایش داشتند و سبک  سازندگان آثار هنری بیشتر به ساخت استلیزه آثار 
کمتری برخوردار بوده است و می توان سبک  هنری از ظرافت به نســـــبت 
گورســـــتان لفورک را تا حد زیادی  کمربند به دست آمده از  ســـــاخت سگک 
تحت تأثیر هنر اســـــتپی یا ســـــبک حیوانی اقوام بیابانگرد آسیای مرکزی 
گونه شناختی این شـــــئ در مناطق شمال شرق ایران  دانســـــت و از لحاظ 
مرســـــوم بوده و دارای ویژگی های محلی اســـــت و از نظر شـــــکل از محیط 
که این تأثیرات شـــــرقی را به وضوح   پیرامـــــون خود تأثیر پذیرفتـــــه و این 
گورها و اشیای  می توان در مطالعات انســـــان شناسی جســـــمانی صاحبان 
که این اقوام چگونه  کرد. اما در پاسخ به این پرسش  همراه آنها مشاهده 

تصویر8 : هدیه آورندگان هراتی در پلکان شرقی آپادانا )شهبازی،1375: 90(تصویر7 : هدیه آورندگان پارتی در پلکان شرقی آپادانا)شهبازی،1375: 91(

تصویر6 : هدیه آورندگان پارتی در پلکان شرقی آپاداناتصویر5: شتر باختری در دشت های آسیای میانه
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کلی تر مناطق  به مناطق  شـــــرقی و جنوبـــــی دریای مازندران و به شـــــکل 
گفته و نوشته شده است.  کنون بسیار  مختلف ایران راه یافته اند سخن تا
که مدت ها صحراهای آن سوی رود  گیرشـــــمن اعتقاد داشـــــت  چنان که 
که در حاشیه  جیحون نقش سپری برای مردم فالت ایران بر علیه مردمی 
خارجی شمال و شمال شـــــرقی فالت مسکن داشتند به شمار می رفت ولی 
کن نواحی سرحدی فالت وارد آمد  ج به قبایل سا که ازخار در اثر فشـــــاری 
آنان ناچار به تغییر مکان شدند، این دسته های سواره چادرنشین، با زن 
کردن می رســـــیدند و چون  گله های خود به نقاط آباد یا قابل آباد  و بچه و 
کار به آسانی  فالت ایران به قطعات متعدد و مجزایی تقسیم شده بود این 
کاوش باستان شناســـــی  انجام می گرفت و شـــــاهد ایـــــن مهاجرت ها را نیز 
گوشۀ شرقی دریای مازندران و در شمال رود َاترک می داند  محوطه ای در 
کامال شبیه به سیلک است)گیرشمن،1346: 4(. مطالعات »گیرشمن«  که 
که ایـــــن منطقه یکـــــی از دروازه هـــــای ورود مهاجمان یا  نشـــــان می دهد 
مهاجـــــران به فالت در طول هزارۀ اول پیش از میالد بوده اســـــت و مســـــیر 
گذر از  حرکـــــت این اقوام نیز از شـــــرق دریای مازندران به داخـــــل فالت با 
کوه های البرز  حاشـــــیۀ جنوبی دریای مازندران و نیز حاشیۀ جنوبی رشته 
کاشـــــان  به طـــــرف دشـــــت تهران و ســـــپس ســـــوی جنـــــوب یعنی قم و 
بوده اســـــت)فهیمی،1388: 40( و به احتمال زیاد ایرانیان برای درآمدن 
گذر از  کرانه های شرقی دریای مازندران و با  به لبۀ غربی فالت به موازات 
کرده اند)ســـــرلک و ملکـــــزاده،1384: 55(.  جنوب کوه های البرز طی مســـــیر 
چنان که در آغاز این دوره در شمال شـــــرق و مرکز فالت ایران، یک عنصر 
کامال ایرانی بوده و ریشه در آسیای  که  جدید زبانی و قومی دیده  می شـــــود 
گروهـــــی نیز  کونوف،1377: 133(، در مقابـــــل  میانـــــه داشته اســـــت)دیا
کوه های قفقاز به  کـــــه ایرانیان احتماال از  مانند»چارلز برنی« اعتقاد دارند 
مناطق جنوبی تر آمده و به تدریج در شـــــمال غرب و غرب ایران مســـــتقر 
شـــــده اند، بـــــا این حـــــال برنـــــی احتمـــــال وجود مســـــیر شـــــرقی را مردود 
نمی داند)موســـــوی،1380: 18(. »دایســـــون« و »کایلریانگ« نیز نظریات 
تقریبا مشابهی را بر اساس فرضیۀ حرکت و جایگزینی فرهنگی در خصوص 
ح کردند. با این که تعداد زیادی از باستان شناسان  اقوام مهاجر آریایی مطر
کید ورزیده اند ولی  به وجود مســـــیرهای شـــــرقی در حرکت قبایل ایرانی تأ
متأسفانه این قســـــمت از فالت ایران به خصوص شمال خراسان و دشت 
کاوش قرار نگرفته است و این مسأله  گرگان به شکل دقیق مورد بررسی و 

کنش الگوهای فرهنگی و در نتیجه وضعیت  باعث درک نادرســـــتی از پرا
اجتماعـــــی اقوام و مهاجران و مهاجمان هزارۀ اول پیش از میالد در اختیار 
ما قرار می دهد)وحدتی،1384: 138(. ولی مســـــلما این حرکت از شرق به 
غرب برای مدت طوالنی ادامه داشت و در نتیجۀآن ساختارهای فرهنگ 
کنین ایران را دگرگون ساخت و می توان از آن به عنوان  مادی و معنوی سا
مرحلۀآغاز تاریخی در بیشتر مناطق ایران و پیش درآمد حکومت های ماد 
کرد)طالیی،1374: 30( بسیاری از باستان شناسان نظر  و هخامنشی یاد 
گیر شواهد باستان شـــــناختی مربوط به نیمۀ دوم هزارۀ دوم و  به تغییر فرا
سده های نخستین هزارۀ اول پیش از میالد در محدودۀ وسیعی از جهان 
باســـــتان از هند تا یونان باستان، تغییرات شـــــواهد باستان شناختی دورۀ 
کرده و  گیر تلقی  مورد بحث در ایران را پدیده ای مرتبط با این تغییرات فرا
آن را بـــــه مهاجرت اقوام جدیـــــد ایرانی و ورود آنها به فالت ایران تفســـــیر 
 )Diffusionism(»کنش گرایی کرده اند. برخی دیگر  نیز  با  انتقاد به انگارۀ »پرا
این تغییـــــرات را حاصل تحوالت درونی فرهنـــــگ و تکامل فرهنگ های 
کنش هـــــای فرهنگی و روابـــــط درون و برون  بومی در طـــــی فرایند برهم 
منطقه ای دانسته اند. عالوه بر اختالف نظرهای موجود دربارۀ زمان ورود 
اقوام ایرانی به فالت، در مورد منشـــــأ و مسیرهای مهاجرتی این اقوام نیز 
دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و با وجود گذشـــــت چندین دهه از تدوین 
گاه نـــــگاری عصرآهن ایران هنوز پژوهش گران به چشـــــم انداز روشـــــنی از 
دســـــت  دوره  ایـــــن  فرهنگـــــی  ســـــازوکارهای  و  درونـــــی  تحـــــوالت 
نیافته اند)وحدتی،1383: 88(. درگورستان لفورک به وضوح تفاوت های 
جســـــمانی و مادی و معنوی را در آداب و روش های تدفین و آثار به دست 
گورها را شـــــاهد هســـــتیم و مطالعات انسان شناســـــی جسمانی در  آمده از 
گورستان ها و محوطه های جنوب و شمال البرز مرکزی و شرقی  تعدادی از 
گرگان و آثار به دست آمده از این محوطه ها هم چون آثار سفالین،  و دشت 
فلزی و دیگر دست ساخته ها دیدگاهی بهتر از نحوۀ ورود اقوامی متفاوت 
در اوایل و اواسط هزارۀ اول پیش از میالد به جنوب دریای مازندران و هم 
ک  افـــــق با مادها در غرب ایـــــران در اختیار ما می گذارد. هرچند شـــــاید خا
کرانه های جنوبی دریای  اصلی ماد- به معنی اخص آن- هیچ گاه شامل 
کوه های البرز به معنی واقعی  مازندران نمی شد و امتداد جغرافیایی رشته 
که  کلمه بخشـــــی از قلمـــــرو مادها به شـــــمار نمی آمده اســـــت. امـــــا آنچه 
کنان پیرامون دریای مازندران از گذشته دور با  دانسته اســـــت این که ســـــا
مادهـــــا قرابـــــت و خویشـــــی داشـــــته اند)ملکزاده،1374: 13( و بر مبنای 
که مادها یکی از اقوام ایرانی زبان  کهنه و نو می دانیم  نوشته های پرشمار 
بوده اند که پس از مهاجرت از نواحی شـــــمال خراسان بزرگ و فرارودان در 
کن شـــــدند)ملکزاده،1376: 175( و مواد  شـــــمال غرب و غرب فالت ســـــا

تصویر9 : هدیه آورندگان رخجی در پلکان شرقی آپادانا )شهبازی،1375: 90(

.)Shuaib,2014:138( تصویر 10: سنگ یادبود شلمانسر سوم
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که از  فرهنگی و ســـــنت های معمـــــاری و آیینی متعددی را می تـــــوان دید 
آسیای میانه تا غرب فالت ایران تقریبا با تشابه بسیاری ادامه یافته است 
کردن فضاهای ارزشمند  که به عنوان نمونه بارز آن می توان از ســـــنت پر 
که شواهد آن را در سده های8 و 9 پیش از میالد  کرد  پس از تخلیه بنا یاد 
گئوکچیک تپـــــه )Lecomte,2005:46( در ناحیۀ دهســـــتان در جنوب  از 
غربی ترکمنستان به دســـــت آمد و نمونه های مشـــــابه را می توان در مرکز 
فـــــالت ایـــــران در»واســـــون کهک«)ملکـــــزاده،1383: 45(، »زاربالغ قم« 
و   )64 ازبکی)مجیـــــدزاده،1377:  دژمـــــادی   ،)58: )ملکـــــزاده،1382 
»نوشیجان« )استروناخ و رف،1390: 61( مشاهده کرد، هرچند نمونه های 
قدیمی تـــــری از ایـــــن روش در قلی درویش قم)ســـــرلک،1390: 395( نیز 
کوه های  به دست آمده اســـــت یا شیوۀســـــاخت»ارگ الغ تپه« در شـــــمال 
ترکمنســـــتان  تپـــــه  یـــــاز  از  آمـــــده  به دســـــت  بنـــــای  و  داغ«  »کوپـــــت 
ح و تکنیک هـــــای  کـــــه از نظـــــر طـــــر  )Masson&Sarianidi,1972:161(
ساخت وســـــاز با قلعه های مادی نوشیجان)استروناخ و رف،1390: 90( 
گـــــرس مرکـــــزی، بنای»تـــــل قبه« در شـــــرق عراق  کوهپایه هـــــای زا در 
,)Boucharlat, Francfort, Lecomte 2005:507( مربـــــوط بـــــه پیش از 
 )Young&Levine,1974:32( »هخامنشیان و انبارهای بنای مادی »گودین تپه
بســـــیار شبیه است و یا تدفین با احترام ســـــگ در تعدادی از محوطه های 
مازنـــــدران مانند»تپه قلعه کش«قائمشـــــهر)عابدینی عراقی،1385: 
کـــــه نمونه های مشـــــابه آن را می توان در آســـــیای مرکزی دید   )20
گفت آســـــیای  کل می تـــــوان  )Lhuillier and Mashkour,2017:655(. در 
گســـــترش فرهنگ های  میانـــــه مرکزی نقش بســـــیار مهمی در توســـــعه و 
گرگان، مازندران، شمال خراسان و مرکز فالت ایران از  عصرآهن در دشت 
نیمـــــه دوم هـــــزارۀ دوم تـــــا ســـــده های 8 و 9 پیش از میالد داشته اســـــت 
)Kohl,1984:200( و به ویژه »فرهنگ دهستان« ارتباطات خویشاوندی 
زیادی با همسایگان خود در جنوب دریای مازندران از جمله »شاه تپه« و 
»ترنگ تپه« و شـــــرق مازنـــــدران دارد )Askarov,1992:454(. البته هنوز 
گذشته های دور تا به  بررسی همه جانبه ای از جغرافیای تاریخی ایران از 
امروز انجام نیافته است و بر اساس متون میانرودانی، دقیق ترین جزییات 
گاهی با آن که  کافی واضح است.  جغرافیایی مناطق غربی ایران به اندازۀ 
دقیق تریـــــن جزییـــــات جغرافیایی نواحـــــی غربی فالت ایـــــران به وضوح 
شـــــناخته شده است اما هرچه به سمت شـــــرق به درون فالت ایران پیش 
رویم دقت شناسایی نواحی جغرافیایی اندک اندک کاستی می گیرد؛ چون 
هر ناحیه شرقی نســـــبت به ناحیه غربی همسایه آن مکان یابی  می شود و 
کمترین اشـــــتباهی در مکان یابی نخستین، در شرقی ترین  در صورت بروز 
نواحی اشـــــتباه های بســـــیار بر پایه یکدیگـــــر، مکان یابـــــی دقیق را عمال 
ناممکن می ســـــازد )ملکـــــزاده،1376: 175(. بر اســـــاس تجزیه و تحلیل 
زبان شناختی اســـــناد آشوری تا ســـــده های 7-9 پیش از میالد در مناطق 
کردســـــتان، هیچ نام ایرانی دیده نمی شـــــود و این مناطق از  آذربایجان و 
نظر زبانی بیشتر »هوری، لولوبی و گوتی« بودند و اسامی ایرانی در مناطق 
کار  کن به  شـــــرقی تر تا تهـــــران و اصفهان امـــــروزی به وســـــیله اقوام ســـــا
می رفته اســـــت و این می تواند دلیلی بر حرکت اقوام ایرانی از مسیر شرقی 
کرانۀ شـــــرقی و غربی  باشـــــد و چنان چه در نظـــــر بگیریم که مردم دامپرور 
کاســـــپی از لحاظ تاریخی با ماد رابطه ای نزدیک داشته و از لحاظ  دریای 
که  فرهنگی)بخش اعظم ایشـــــان( قومـــــی همانند بودنـــــد، درمی یابیم 

مربـــــوط  میانـــــه  آســـــیای  مقـــــدورات  بـــــا  همیشـــــه  مـــــاد  سرنوشـــــت 
کونوف،1377: 91( و در این میان ایالتی که بعدها هیرکانی  بوده است)دیا
کنون بین دو کشـــــور ایران و ترکمنســـــتان تقســـــیم شده و  نامیده شـــــد و ا

گرگان را شامل  که دشت  قسمت شمالی آن دهستان و قسمت جنوبی آن 
 می شـــــود در واقع یکی از مهم ترین راه های ارتباط با محوطه های بزرگ و 
پراهمیت آســـــیای میانه و خوارزم در جنوب دریاچه آرال بوده اســـــت. آثار 
گروه های انسانی نشان دهندۀ خویشاوندی فرهنگی آنهاست  بازمانده از 
گرگان و دهستان در تمامی دوره ها شده است و  که منجر به پیوند دشـــــت 
بررسی نقشه های جغرافیایی اهمیت این منطقه را در روابط بین ایران و 
آسیای میانه نشـــــان می دهد)لوکنت و مشـــــکور، 1375: 9(. چنان که در 
تورنگ تپه )Cleuziou,1985:175 -186( در دشت گرگان و کل منطقه ای 
که بعدها جزو هیرکانی شد مواد فرهنگی مربوط به عصرآهن تشابه تقریبا 
کاملی با منطقه دهستان دارد)Lecomte,2005:462( و آثار به دست آمده 
گورستان لفورک و دیگر محوطه های عصرآهن مازندران و به خصوص  از 
گرگان دارد و به واسطۀ این  گسستنی با دشت  عصرآهنIII نیز پیوندی نا
منطقه مهم با ناحیه دهســـــتان و استپ های وســـــیع آسیای میانه ارتباط 

می یابد.

نتیجهگیری
مناطق دشـــــت و کوهستانی جنوب دریای مازندران به دلیل دارا بودن 
شرایط مناسب زیســـــتی و اقلیمی اهمیت بسیاری در مطالعه استقرارهای 
کنون هیچ گونه پژوهش مســـــتقل و  غ و آهن دارد، امـــــا تا دوره هـــــای مفر

(Королькова,2006:220,fig53)کمربند سکایی تصویر 11: نقش شتر بر روی سگک های 
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گسترش و پایان این دوره صورت نگرفته است  کاملی از چگونگی منشاء، 
گر پژوهشـــــی بوده به شـــــکل مـــــوردی و جدا از یکدیگـــــر از نظر زمانی و  و ا
مکانی انجام گرفته است و گورستان لفورک سوادکوه نیز جدا از این شرایط 
که با توجه  گورستان لفورک نیز باید به این نکته اشاره کرد  نیست. دربارۀ 
گورستان ها و محوطه های اســـــتقراری مرکز مازندران  که از  به شـــــناختی 
کوهستانی  کوچ نشینان در مناطق  گورستان های  که  داریم، بدیهی است 
گر  کوچک و محدود اســـــت، حتی ا کوهپایه ای بر خالف دشـــــت، اغلب  و 
گرفته باشد. به  محلی خاص طی زمانی نســـــبتًا طوالنی مورد استفاده قرار 
این ترتیب تعدادی گور، مجموعه ای را تشکیل می دهد که به فاصله کمی 
از آن ممکن است گورستان دیگری قرار داشته باشد و احتمااًل هر گورستان 
به یک گروه یا قبیلۀ خاص تعلق داشت. کوچ نشینان که شغل اصلی آنها 
گله داری بوده بیشـــــتر اوقات را در مناطق مرتفع گذرانده و به دنبال مراتع 
کوچ می دادند و به عبارتی  سراسر سال احشام را از نقطه ای به نقطه دیگر 
ییالق و قشـــــالق می کردند و آثار به دست آمده نیز نشان می دهد که از این 
نظر اســـــتقرارها کوچک و اقتصاد معیشتی بر پایۀ دامپروری بوده است. در 
که تولد، ازدواج و مرگ هم صورت می گرفت و  همین نقل مکان ها اســـــت 
کوچک تر یک  به تبع آن نشانه هایی از سکونت افراد قبیله و یا در مقیاس 
که محل اطراق  خانـــــواده در مناطقی خاص، برجای مانده اســـــت. از آنجا
کوچ نشـــــینان مشـــــخصاتی ویژه دارد)درنزدیکی رودخانه یا چشمه آب( 
اغلب آثار متعلق به آنان در اطراف رودخانه ها و نزدیک چشمه ها و صرفًا 
از گورستان ها به دست آمده است که به عنوان نمونه می توان از گورستان 
گورستان لفورک مشرف بر دو رودخانه آذررود و  کنار رودخانه تالر و  تالر در 

کسیلیان را  گورستان امیرکالی سوادکوه مشرف بر رودخانه  کارسنگ رود و 
نام برد و بر اساس مطالعات انجام گرفته، گورخفتگان گورستان لفورک بر 
گروه دولیکوسفال ها و  اساس شاخصه های انسان شناسی جسمانی به دو 
گورستان لفورک جمجمه های  هایپردولیکوسفال ها تقسیم می شوند. در 
شاخص دولیکوســـــفال با رقم73 و شـــــاخص های هایپردولیکوسفال با 
رقم67/2 تا69/4 در مقایســـــۀ تطبیقی و جدول »فردریک هوســـــی«، با 
نمونه هایی از شرق و شمال شرق فالت ایران مطابقت دارد و نمونه های 
آن در محوطه های پیش از تاریخی مرکـــــز فالت ایران از جمله تپه حصار

غ در شمال شرق ایران بوده نیز مشاهده  IIIC  که مربوط به پایان عصر مفر
شده اســـــت. از منظر مطالعات انسان شناســـــی  نمونه ها نشان دهندۀ این 
غ و عصرآهن دامنه های شمالی  که احتماال جوامع عصرمفر ع است  موضو
و جنوبی البرز دارای یک منشـــــأ مشـــــترک بوده اند و بـــــا توجه به مطالب 
بـــــاال و مطالعات تطبیقی و مقایســـــه ای آثار به دســـــت آمـــــده و مطالعات 
گورها شواهد و تأثیرات یک ارتباط قوی و نزدیک با شرق  انسان شناســـــی 
که می تواند حاصل یک  دریای مازندران در اواخر عصرآهن دیده  می شود 
حرکت قومی از شـــــرق دریای مازندران به ســـــمت جنوب دریای مازندران 
گورستان لفورک ســـــوادکوه را می توان هم افق  و مرکز فالت ایران باشـــــد. 
گیالن،  گودینII، پیالقلعه   ،IIIو IV ســـــیلک، حســـــنلوی Bگورســـــتان با 
الیه هـــــایIVB وVA تورنگ تپـــــه و هم چنین تقریبا هـــــم دوره با آخرین 
دورۀ فرهنگی در دهستان عتیق)ســـــده های7و8 پ.م( در جنوب غربی 

ترکمنستان دانست.
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