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 چکیده
ی اصلی  ، مسئلهبر اساس سفال های میانکوهی آن و دشت درانمازنجلگه در مفرغ  دورانای  تحلیل روابط درون و برون منطقه

ده است. )مفرغ قدیم( بوسفال قرمز ساده و منقوش و شاخص این دوران، خاکستری و سیاه براق  هایسفال پژوهش حاضر است.

و با ارزیابی ، منطقهاین در   شده بررسیی  محوطه هشتشده و  ی کاوش محوطهها را در هفت  نگارندگان، چگونگی وجود این سفال

دوره در قرمز و خاکستری طیف های  تولید سفال، مشخص نموده کهاوال این پژوهش مقایسه نمودند. های مناطق همجوار  سفال

به صورت یک جریان  مفرغ مازندران دورانها به موازات هم در جریان بوده و لذا، فناوری سفال  اغلب این محوطه درقدیم مفرغ 

های های بخش شرقی مازندران با مراکز دوران مفرغ دشتهای محوطهشباهت سفالاست؛ ثانیا، درونی و تدریجی تحول یافته 

موجب های مناطق شمال غربی، محوطهی مورد مطالعه با ه در بخش غربی منطقههای این دورو تشابه سفالی تپه، گرگان و دامغان

 ه است.ها بین مناطق مذکور گردیدکنش برهمی وجود یهنظر تقویت

 

 سفال خاکستری براق.، فرهنگی کنش برهم مفرغ، اندورمازندران،  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه. 1

های بازسازی تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر اساس  از مؤلفههای فرهنگی یکی  کنش پرداختن به موضوع برهم

های اجتماعی  تغییرات سازمان ی مدارك مادی است که از نیمه قرن بیستم میالدی در چارچوب مطالعه

تا ی صورت پذیرفت به بعد تالش میالدی از نیمه قرن بیستم(. Childe, 1951باستان مورد توجه قرار گرفت )

و از دیدگاهی فرایندمحوری و تطورگرایانه  محیطی  امع گذشته در رابطه با منابع زیستتغییرات فرهنگی جو

های  در قالب بررسی پیچیدگیرفته  رفتهاین مباحث  (.Steward, 1942; White, 1959)توضیح داده شود 

روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی  ی و مطالعه (Service, 1971; Sahlins, 1972)اقتصادی و اجتماعی 

شناختی بومپس از آن، به اهمیت رویکردهای زیست. (Polanyi, 1963)گسترش و بهبود یافت  ،جوامع باستان

شناسی  تحت تأثیر رویکردهای باستان (.Clark, 1989)های باستانی پی برده شد ها و یافتهدر توضیح محوطه

و  و مقیاس تولیدموضوعاتی نظیر سازمان اقتصادی و اجتماعی باستانیان،  جدید در راستای بازشناسی تاریخ

 ;Peacock, 1981; Van der Leeuw, 1981, 1987; Rice, 1987)های فرهنگی مطرح شد کنشو برهم ،توزیع

Arnold, 1991; Costin, 1991; Clark, 1995.) 
ی چهارم ق.م آغاز ی دوم هزارهاز نیمهدر آسیای جنوب غربی مختلف های فرهنگی بین مناطق کنشبرهم

ها،  کنش در جریان این برهمی دوم ق.م تداوم یافته است. ی هزارهی سوم تا میانهشده و در خالل هزاره

د؛ ار شای پدید منطقه ها، و ارتباطات برون ساخته دستتبادل مواد خام و سازوکارهای  ،تجاری های شبکه

شکل گرفت؛  نهادهای مرکزیارکان سیاست و فراهم گشت؛  هااندیشه انتقالجایی افراد جوامع و  جابه ی زمینه

 ,Wright, 1984; Brumfiel & Earle) .به وجود آمد پذیری تخصصو  اجتماعی-های اقتصادیپیچیدگیو 

1987; Zeder, 1988; Earle, 1997; Wright and Johnson, 1975: 267; Chapman, 2003 .) نیز فالت ایران

 ,Tosi)ر آسیای جنوب غربی ایفا نموده است های چهارم و سوم ق.م دنقش مهمی در فرایند تحوالت هزاره

Malek Shahmirzadi & Joyenda, 1992; Kohl, 1978; Lamberg-Karlovsky & Kohl, 1971; Potts, 

)2013Salzmann & Dyson, -Thornton, GursanThornton, 2013; 1994;  .شناختی در  های باستان کاوش

 ی زمینه ،ار در دشت دامغانو تپه حصدر دشت گرگان تپه  تپه و یاریم های شاخص نظیر تورنگ برخی محوطه

در های مستقل و هدفمند  کمبود پژوهشاند؛ اما،  باره چگونگی تحوالت عصر مفرغ را فراهم نموده پژوهش در

خاصه استان مازندران، باعث گردیده که  های جنوبی دریای مازندران کرانههای شمالی البرز مرکزی و  بخش

و به دنبال آن، فرصت مطلوبی از تحوالت دوران مفرغ نسبت به سایر مناطق فالت ایران  کافی و مناسبیدرك 

 .داشته باشیمهای فرهنگی با مناطق پیرامونی ن کنش برهم ی برای انجام تحقیقات تطبیقی و مطالعه

های فرهنگی است.  کنش ها برای درك برهم ترین راه سفال یکی از اساسی شناسیو سبک شناسی گونه

های شرقی و مرکزی مازندران مانند های دوره مفرغ محوطهشناسی سفالگونهدر مقاله حاضر بدین منظور، 

های مکشوفه از مناطق  سفالبا مرجع قراردادن کش های گوهرتپه، تپه ترکام، غار کمیشان و تپه قلعه محوطه

تپه  شاه ،((III Schmidt, 1937های حصار  را با سفال مشابهتترین  بیشها،  همجوار صورت پذیرفت. این سفال

IIA-B (Arne, 1945) تپه تورنگ و III (Deshayes, 1976) های  سفالدر غرب مازندران، اما . دهندنشان می

 Kدوره  ،IV (24 Young, 1969: 44, fig.)ن های گودی سفالا تزیینات باز نظر شکل و عصر مفرغ تپه کالر 

:LXXIII. No.  Burney, 1961 ,1)تپه  مفرغ قدیم یانیق دورهآثار و  ،(:fig. Brown, 1951 ,45 14)تپه  گوی

 د.نشباهت دار( 94
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 شناسی حوزه پژوهش بوم .۲

 5۸درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۳۶درجه و  ۳5، بین کیلومتر مربع ۸۳۳٬۲۳با مساحتی بالغ بر استان مازندران 

در النهار گرینویج،  دقیقه طول شرقی از نصف ۸درجه و  5۴دقیقه تا  ۲۱درجه و  5۰دقیقه عرض شمالی و 

 ابشرق و غرب به ترتیب  ،شمالاز سمت این استان . استواقع شده البرز مرکزی شمالی  ی بخش میانی جبهه

های سمنان، تهران و  استانآن، جنوب در . و استان گیالن همسایه است استان گلستان، مازندراندریای 

-شود. قسمت جلگهای و کوهستانی تقسیم میجلگهبه دو بخش  .(۳: ۱۳۸۲)اسحاقی و شیدفر،  قرار دارندقزوین 

 که بهاست کوه البرز  کوهستانی متشکل از رشته گیرد و بخشهای دریای مازندران را در بر میای، کناره

محصور مازندران را  های حاشیه دریایخط ساحلی و جلگه ،پوشیده از جنگلو مرتفع ، صورت دیواری عظیم

، کند عمل می باالی حاصل از دریابسیار به مانند سدی در مقابل خروج رطوبت که  کوه این رشته. کرده است

 -۸۱: ۱۳79)صفوی،  کندایفا میهای شمالی  و به طور کلی استانمازندران و آب و هوای اقلیم  بسزایی درنقش 

اندازهای منطقه به شمار  ترین چشم از مهممتنوع که های بوم فراوان طبیعی و زیستهای  و ظرفیتمنابع  .(۸۲

توسعه تکوین و ، استقرارهاو  ها چگونگی زیستگاههای پیش از تاریخی نیز در  دورهدر به احتمال زیاد آیند  می

-کوه رشتهدر این دوران، رسد که  به نظر می. ندا تاثیرگذار بودهای  ابط درون و برون منطقهوو ر ،جوامع انسانی

از سوی . اند شده میهای جنوبی البرز  ارتباطات بیرونی به ویژه، دامنههایی در برقراری  محدویتباعث  البرزهای 

 ی بومی و محلیجوامع انسانی در فرایند ی مساعدی برای توسعهبستر ، کوهی های میانها و درهدشتدیگر، 

-هزحو باای منطقهدرون و برون های کنشبرهمسطح  بررسیبا وجود این،  اند. نموده ایجاد میاین منطقه  در

های پیش از تاریخی دارد نشان مناطق همجوار، که رابطه مستقیمی با گاهنگاری نسبی محوطههای فرهنگی 

های کوه رشتهمانعی طبیعی چون با وجود وهی آن میانکهای  ها و دشت جلگه مازندران و دامنهدهد که  می

جنوب غربی ، ایرانفالت شمال شرقی  های فرهنگی شمال غربی و البرز، راهروی ارتباطی مناسبی بین حوزه

 (.۲: ۱۳95حیدری، ) ندا مرکزی ایران بودهشمال و ترکمنستان 
 

 چارچوب نظری -3

اند. از نظر گاهنگاری، دوره مفرغ  تر شامل قدیم، میانی و جدید تقسیم نموده عصر مفرغ را به سه دوره کوچک

را در  .گردد و دوره مفرغ جدید، نیمه اول هزاره دوم ق.م زمانی هزاره سوم ق.م می ی قدیم و میانی شامل بازه

در شمال شرق،  ایمختلف منطقههای  گیری فرهنگ در این دوره شاهد شکل. (۴۳: ۱۳۸5)طالیی، گیرد  بر می

ای و  فراگیرشدن تبادالت منطقه دلیلبه جنوب شرق، شمال غرب و غرب و نیز جنوب غرب ایران هستیم. 

اند  المللی برای معرفی این افق استفاده کرده شناسان از عبارت دوران تجارت بین ای از باستان عده، ای فرامنطقه

(Amiet, 1993) .قیمتی، اشیای شمارشی های قیمتی و نیمه، سنگبه ویژه اشیای مفرغی های فلزی یافته

(Schmandt-Besserat, 1992)های حمل و نقل  شیوهو  های تجاری، راه(Matthews & Fazeli, 2004)، 

و خاکستری منقوش  های قرمز تولید سفالو ، (Gibbon, 1984) مراتب استقرارها مرکزی و سلسله شواهد مکان

در عصر مفرغ به شمار های فرهنگی  کنش تحلیل برهم زمینهدر شناختی  مهم باستان مستنداتاز جمله 

 ند.آی می
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 ، سفال خاکستری و سیاه براقتبیین اهداف این مقالهدر راستای  ها ترین داده مهماز از آنجایی که یکی 

(Burnished Gray Ware)  در که شواهد آن سفال این بر فرایند بروز و گسترش است، ضروری است که

به  تولید این نوع سفالمروری به عمل آوریم. به دست آمده، مناطق وسیعی از شرق و شمال شرق فالت ایران 

در حوزه های سفالی  این شاخصه(. ۱۱۶: ۱۳۸5)طالیی،  رواج داشته است، ق.متا اوایل هزاره دوم  ،مدت طوالنی

در زمان  های هم الیه ،(Schmidt, 1937) های تپه حصاریق حفاریفالت ایران از طر یشمال و شمال شرق

 تپه و یاریم (Deshayes, 1976) تپه رنگوت ،III (Arne, 1945) و IIتپه  های دشت گرگان نظیر شاهمحوطه

(Stronach, 1972 )ها  پژوهش حاضر، این سفال ی مورد مطالعه ی مورد شناسایی قرار گرفته است. در منطقه

کش در مرکز  قلعهتپه در شرق و تپه ترکام  وپی  قلعهتپه عباسی، تپه،  چون گوهرتپه، یاقوت یهای محوطهدر 

با سنت سفالی هایی  نشانگر وجود مشابهتها آنیه و تحلیل که تجزمازندران شناسایی و معرفی شدند 

 است. گرگان های دامغان و دشت

دشت  ،شناسی و هنر ایران که در مونیخ برگزار شده بود در کنگره باستان میالدی ۱979ژان دهه در سال 

های پیرامونی و  روستانشین فالت ایران و چادرنشینان استپ -های شهرنشین گرگان را مرز بین جمعیت

های شمال  . ظروف خاکستری براق مکشوفه از محوطه(Deshayes, 1979: 34) معرفی نمود اسپیکماورای 

های فرهنگی و اجتماعی بین دشت  کنش برهم ی شرق ایران برای مدتی به نسبت طوالنی به عنوان شاخصه

ها و انتقال فناوری تولید آن محسوب  اطق همجوار و موضوع بحث دانشمندان در باره مهاجرتگرگان و من

ساز  ساز و ظروف خاکستری چرخ دهه به توالی استفاده از سفال قرمز براق دست .(Cleuziou, 1986) گردید می

الشعاع قرارگرفتن اولی  در تورنگ تپه در اواخر هزاره چهارم و ابتدای هزاره سوم ق.م. معتقد است و بر تحت

موده است. ، تأکید نبود توسط دومی که تکنولوژی آن توسط مردمانی بیگانه و از خارج به منطقه آورده شده

سفال خاکستری براق از شرق به غرب فالت ایران حرکت  فناوریوی معتقد بود که اقوام مذکور به همراه 

های مهاجرِ صاحب تکنولوژی سفال موصوف از  نمودند. کایلر یانگ نیز مانند دهه معتقد به حرکت جمعیت

خاصی چون کلوزیو و ساریانیدی این . در مقابل، اش(Young, 1967) شرق به داخل فالت ایران و زاگرس است

 ;Sariandi, 1981) اند مهاجرت اجتماعی و تکنولوژیک را از مسیر غرب فالت ایران به سوی شرق مطرح نموده

Cleuziou, 1986) برخی، چون رمان گیرشمن، هر دو مسیر شرق و غرب را برای این حرکت و مهاجرت .

دودسکایا نیز موفق به ترسیم یک منشاء و مسیر شرقی در اواخر البته، م. (Ghirshman, 1977) اند متصور شده

که در منطقه زاگرس متمرکز شده بودند، گردید  I عصر مفرغ و به ویژه برای صاحبان فرهنگ عصر آهن

(Medvedeskaya, 1982 .)شناسی نوین و بروز  میالدی، به دنبال رویکردهای باستان ۱9۶۰ ی پس از دهه

شناسی  های انتشارگرایان اولیه، موضوعاتی چون مهاجرت در مطالعات باستان های علمی نسبت به ایده واکنش

 تر مورد توجه قرار گرفتند. های فرهنگی و اجتماعی بیش کنش مباحثی چون برهمرفته،  رفتهند و شدرنگ  کم

قرار استفاده مورد ها  کنش ی عصر مفرغ برای تحلیل موضوع برهم های مشخصه سفالز این پس ابنابراین، 

 ند.ا گرفته

های  د آن است که تکنولوژی سفال خاکستری براق در هزارهده شناختی نشان می شواهد باستان آنچه که

جنوبی و های  های جنوبی دریای مازندران و دامنه سوم و دوم ق.م. در منطقه شمال شرقی فالت ایران، کرانه

در حصار  این سفالوجود جدی است؛ چرا که، بودن بروز آن، محل تردید  شد و ناگهانیالبرز فراگیر  شمالی
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IIAتپه ، شاه III  و به ویژهIIتپه  ، یاریمII تپه  و تورنگIIA  سفال شده است گزارشدر کنار سفال قرمز منقوش .

ها از جمله سفال منقوش ناپدید  و سایر سفال شدرفته به تنهایی ظاهر  رفته IIBتپه از دوره  مزبور در تورنگ

 .(Cleuziou, 1986: 227) دیگرد

های وسیعی از  در قسمتق، که ارس یا یانی-فرهنگ کورا ی مشخصه ،فال سیاه صیقلیساز سوی دیگر 

در هزاره سوم ق.م. قفقاز و جنوب روسیه تا آناتولی و لوانت را  ازای  گستردهغرب ایران و مناطق شمال غرب و 

، (Burny, 1961) تپه در یانیقآن ردپای و  (Burny and Lang, 1971: 441) بودتحت نفوذ خود قرار داده 

 ,Heydarian & Safari) دشت کلیایی کرمانشاه (،Brown, 1951) تپه گویIV (Young, 1969 ،)گودین 

نیز ( ۱۳۸۴)فهیمی، های شرقی گیالن کوهپایهو  (۱۸۱-۱9۱: ۱۳۸۳آجورلو، نشلی و  )فاضلی، دشت قزوین (2015

 ه کالرتپدر سفال در این بخش، حوزه نفوذ این  شد، در بخش غربی مازندران کشف گردیده است.مشاهده 

مورد شناسایی ( ۱۳9۰، کوهپر )خزاییدر کجور  ۲و آستانکرود  (۱۳۸۶ ،سرستی نژاد )موسوی کوهپر و عباسکالردشت 

آمادگی الزم برای ورود به بحث  شده، به نظری ارایهخواننده با مروری بر این چارچوب شاید . استقرار گرفته 

های فرهنگی در عصر مفرغ منطقه بر  کنش اصلی مقاله رسیده باشد. بنابراین، در ادامه به تحلیل موضوع برهم

 پردازیم. شناختی، به ویژه، سفال می های باستان دادهاساس 
 

 بحث و تحلیل -4

بندی  دو گروه تقسیم بهشناختی  های باستان از لحاظ نوع پژوهشن را اردر مازند دوران مفرغهای  محوطه

و تپه گوهرعبارتند از:  کهاند  شناختی قرار گرفته های باستان هایی که مورد کاوش محوطه ،. اولکنیم می

 و تپه عباسی غار کمیشان، ساری تپه ترکام و پیقلعه، کش آملتپه قلعه، تپه کالر کالردشت، تپه بهشهر یاقوت

های این  ترین محوطه مهم. ندا هشناسایی شدمختلف های  بررسی هایی هستند که طی محوطه ،دسته دوم. نکا

و  پل ، سنگیکوت قلعههای  تپه، نوشهر ۲ستانکرود آتپه ، باقی بهشهر تپه للگلوگاه،  کشتپه دینهگروه شامل 

 .(۱و جدول  ۱)نقشه  هستند در رامسر ۲گورستان کالیه سوسر  و، چشمه در چالوس ول

گرفته، قرار مورد حفاری  ،ش هـ. ۱۳۸9تا  ۱۳79از  ،که به مدت یک دههگوهرتپه مهم  ی از محوطه

 مطالعات تطبیقیبر پایه گاهنگاری نسبی حاصل از  ،لیو ؛هیچگونه تاریخگذاری مطلقی در اختیار نیست

 ,Piller & Mahfroozi)ق.م. مسکون بوده است  ۱9۰۰تا  ۳۴۰۰های  سالبین پیشنهاد گردیده که به احتمال 

 های نگاری در بخشهای مختلف الیههای مادی در گمانهوجود بقایای فرهنگی و ساختاربه دلیل . (3 :2009

 تداشته اس را وسعترین بیشت میانه دوران مفرغ دررود که این محوطه  ، احتمال میشرقی، غربی و شمالی

، سفال، تدفین، معماری ساختارهای عبارتند ازمیانه مفرغ  ورهاز د مکشوفهشواهد  .(۳5۲-۳59: ۱۳۸۶)ماهفروزی، 

ظاهر کلی آن که  (۱ )شکل است AGXXX22 مکشوفه، شمارهترین تدفین قدیمی. صنایع سنگیو پیکرك 

تدفین یک جام در این  (.Schmidt, 1937: 180, Fig. 160, H3820دارد ) IIIBقبور حصار  اشباهت زیادی ب

ه دست آمده ب(، Schmidt, 1937: 250حصار )( Bottle-Picher) های پارچ بطری، مشابه سفالی و یک بطری

 ؛ندده نشان می IIIBحصار  های تدفین هایی را با تمشابه ها از تدفین دیگری تعداداگر چه در گوهرتپه . است

شواهد چندین (. Piller & Mahfroozi, 2009: 5) باشند، یافت نشده است IIICهایی که مشابه حصار  نمونه ،اما

. در کنار این کشف شده استهای مفرغ میانی ی مفرغ متاخر در بخش غربی تپه و روی الیهتدفین دوره
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 IIIcو  IIIBحصار های های گورستان پرخای ترکمنستان و سفالهای خاکستری مشابه سفالسفال ،هاتدفین

((Schmidt, 1937: 180. PL. XXXVLL; P. 182. PL. XLI مده است.دست آه ب 

های پیرامون قرار دارد که در سال  متر از زمین 9با ارتفاع  تپه یاقوتمتری شمال شرقی گوهرتپه،  5۰۰در 

این محوطه شاهد وجود قدیم های عصر مفرغ  در الیه .(۱۳۸5)ماهفروزی، نگاری شد  تعیین حریم و الیه ۱۳۸5

هستیم. بنابراین، روند استمرار تولید این دو سفال قرمز ساده در کنار سیاه براق و خاکستری سفالی های گونه

در  ،اولجایگزینی تدریجی نوع فراگیرشدن و ی شاخص عصر مفرغ و سپس، ناپدیدشدن نوع دوم و  گونه

 قابل مشاهده است. های اواخر عصر مفرغ تا عصر آهن در این محوطه الیه

هکتار  ۱/۱متر ارتفاع و  5/۳با  خانسر در شرق مازندران در روستای خانسر شهرستان نکا، تپه عباسی

اگرچه،  (.۱۳۸۸نژاد سرستی،  )عباسزنی و تعیین حریم قرار گرفت  مورد گمانه ۱۳۸۸وسعت قرار دارد که در سال 

 یاشیانظیر واهدی است؛ ولی، شانتقالی مفرغ  فازو  جدید مس و سنگاصلی این محوطه مربوط  های الیه

عصر مفرغ مربوط به و قرمز های خاکستری داغدار  سفالی به همراه مفرغشیای سنگی، قطعاتی از او  سفالی

 زمان این دو سفال شاخص قابل تحلیل هستند. رواج ساخت همدر راستای قدیم به دست آمده که 

وسعت تقریبی ای به همین نام با  کیلومتری شمال کیاسر در نزدیکی روستایی به نام ترکام، تپه ۲۱در 

که یکی از نواحی واقع در  قرار دارد، در دشتی میانکوهی های آزاد آباز سطح متر  ۱۲۶۲و ارتفاع متر  5۰۰۰

مورد جرای عملیات عمرانی . در این محوطه که در جریان اگردد حد فاصل مازندران و سمنان محسوب می

به  کندهو  ش داغداروخاکستری با نقبراق و ظروف و سیاه های خاکستری سفال شناسایی و کاوش قرار گرفت،

قابل ، ج( ۲)شکل  بلند و نقش داغدار روی بدنه ی پایهبا  سیاه براقف وظر. (بو  الف ۲)شکل  دست آمده است

 IIBدر تورنگ . (Schmidt, 1937: 116, H2784)ند سته IIA تپه شاهو  IIB بلند حصار مقایسه با ظروف پایه

 .دار رواج یافت های پایه کاسهتولید 

قرار دارد که در سال پی قلعه ای به نام تپه، ساریجنوب کیلومتری  ۶5ان فریم در در محدوده دهست

که محوطه های استقراری این  قرار گرفت. از الیه تعیین حریمنگاری و  زنی به منظور الیه گمانهمورد  ۱۳۸۸

تفسیر ی کشف شده که برای های ، سفال(۱۳۸۸)ماهفروزی،  دنباش مفرغ و آهن میی گانهسه های دورهمربوط به 

 روند جایگزینی سفال قرمز عصر مفرغ توسط سفال خاکستری این دوره قابل استفاده هستند.

سال ه و در شد واقعبهشهر -در کنار جاده اصلی نکاکیلومتری غرب بهشهر  ۱۰در که کمیشان معروف غار 

های  یافتهترین  شاخصهایی است که  ی مکان ، از جمله(۱۳۸۸ نسب، )وحدتیمورد کاوش قرار گرفت  ۱۳۸۸

در حال ، ها هایی از الیه بخشبودن  به دلیل مضطربه رچاگ. ندهست های خاکستری داغدار فالس ،آنسفالی 

از  ی این محوطهها سفال؛ اما، شباهت قدری مشکل استها این گروه از سفال بحث در باره تاریخگذاریحاضر 

های تپه و محوطهتپه، تورنگتپه، یاقوتمفرغ گوهرعصر های از الیههای مکشوفه  سفالینات با ینظر فرم و تز

ترین نقوش  مهم .(۱۱9-۱۲۰؛ 75: ۱۳۸9)خلیلی،  قابل توجه است خان در خراسانای چون تپه قلعهفرامنطقه

و  زیگزاگ، موازی عمودیی هستند که به صورت ه از غار کمیشان خطوط داغدارمکشوفخاکستری  سفال

( قابل Deshayes: 1976تپه ) تورنگ IIIC1دوره های نمونهخورند که با  به چشم میهای نامنظم  افقی و یا طرح

ی خاکستری این هاروی سفالنیز موتیف دیگری است که  استخوان ماهیخطوط داغدار با طرح مقایسه است. 

 .شود دیده می های عصر مفرغ مازندرانو اکثر محوطه محل



  ۶۳ / 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

های اطراف که در نزدیکی شهر آمل واقع گردیده و  متر از زمین ۱۱کش که با ارتفاع  هکتاری قلعه ۱7تپه 

های  ، مربوط به دوره(۱۳9۳، صفری و دیگران)کاوش شده  ۱۳9۱و  ۱۳۸۸ ،۱۳۸7های  در سالفصل  سهطی 

ابزارها ، های قرمز و خاکستری ساختارهای معماری، اجاق، تدفین، سفالاست.  آهندوره و میانی و جدید  مفرغ

هستند. در میان در این محل  میانی و جدید های مفرغ یافتهترین  مهماز  و زیورآالت ،سنگیو ظروف 

های  ها، به روش های خاکستری براق نیز مشاهده شده است. این سفال های خاکستری معمولی، سفال سفال

این تپه، دو ظرف جدید های عصر مفرغ  الیه از .(۲و جدول  ۱)طرح  اند تزیین شدهکنده و  افزودهنقوش  و داغدار

ش داغدار وبا نق ی است کهبلند کوزه گردنآنها، یکی از کامل خاکستری به دست آمده که جالب توجه هستند. 

 ,IIIC Schmidtحصار در های مشابه با نمونه وتزیین گردیده به صورت عمودی  (گندمی خوشهبه شکل )و افزوده 

1937: 194, Pl, EXL, H2790, Pl, XLI, H4296) ) تپه  و شاهIIA  استقابل مقایسه (Arne, 1945: 204 .)

آبریز به رنگ خاکستری تیره و براق است که گردنی کشیده با باز  دهانهساز تنگ چرخ ،(۳)شکل  ظرف دیگر

این نمونه نیز با . ((Schmidt, 1937, pl, XLI, H4296 روی بدنه آن با نقوش کنده تزیین شده استو دارد 

های یافتهدیگر از یکی از (. Arne, 1945: 198- 206) باشد میقابل تطبیق  IIAتپه  از شاهظرفی مکشوفه 

 نگاری الیه ی ای به رنگ خاکستری است که از ترانشه پیکره سفالین کش، ظرف تپه قلعه جدید مفرغ شاخص

S.T.NW متر  سانتی 5/۲حدود متر پهنا، و  سانتی 9تا  ۴/۳متر درازا، بین  سانتی ۸با ظرفی توخالی ؛ شد کشف

هایش  هایش را به دو طرف باز کرده و سینه ایست که دست الهه شکلبه نمای بیرونی آن . (۴)شکل قطر دهانه 

ه از مکشوفهای  پیکره مشابه ظرفیافته، این (. ۱۳9۳)صفری و دیگران: ست صورت دو برآمدگی مشخص شده اه ب

 :IIIC (Schmidt 1937 حصار( و Arne 1945, Pl. XVIII, Fig: 245; Pl. XXXIX, Fig 268) IIA تپه شاه

256, Fig. 161; and P. 193, Fig. 115.و مربوط به دوره مفرغ جدید است ) 

تپه کالر باشد،  های مهم دیگر که در تبیین هدف مقاله حاضر از اهمیت زیادی برخوردار می یکی از محوطه

در غرب مازندران کالردشت  کوهی در دشت میان سطح دریا،متر از  ۱۱۰۰هکتار و ارتفاع  ۶است که با وسعت 

نگاری  زنی برای تعیین حریم و الیه مورد گمانه ۱۳۸۶و  ۱۳۸5 های در سالواقع شده است. از این محوطه که 

های آن را  در دست است که انتساب الیهاز ذغال و استخوان  گاهنگاری مطلق نه آزمایشنمو ۲۰قرار گرفته، 

 نژاد )موسوی کوهپر و عباساست به طور قطعی مورد تأیید قرار داده ، مفرغ و آهن سنگی-مسهای دورهبه 

های تاثیرگذار در شناخت تحوالت عصر تپه کالر، از محوطه. (۱۳9۰؛ حیدریان، ۱۳۸7موسوی کوهپر، ، ۱۳۸۶سرستی، 

 های این دوران در منطقه، برخورداریمفرغ در غرب مازندران است. مزیت این محوطه نسبت به سایر محوطه

نمونه ذغال و استخوان به منظور تاریخ  ۲۰های رادیوکربن و گاهنگاری مطلق است. تعداد از نتایج نمونه

 ±۳۲. و ق.م ۲۶۶۱±۳۰های  سالها،  این تاریخگذاریآزمایش شد. بر اساس  AMS گذاری مطلق با روش

ترتیب در انطباق با ق.م. به  ۱95۲±۳۰و  ۲۲99±۳۰های  سالدوره مفرغ قدیم و . منطبق بر ق.م ۲577

 (.Heydarian, 2014) اند های مفرغ میانی و جدید تشخیص داده شده دوره

های مربوط به دوره مفرغ ، الیهسنگیمسهای دوره از الیهپس  ،کالر تپهنگاری در  الیه ی در هر دو گمانه

به دست آمده  هااز آن ارس-کورامتر ضخامت داشته و سفال شاخص موسوم به  ۱که حدود  قدیم آشکار شد

 یافته صیقل یروشن و سطحیا ها دارای خمیره سیاه و خاکستری تیره و این سفال(. ۳و جدول  ۲است )طرح 

هندسی  ی کنده های موتیفگوش، های زیگزایگی و سهنوارظریف شامل  ی نقوش کندهبا روی آنها . ندهست
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ترین تزیین این سفال،  تزیین شده است. شاخصدار  و موج ایشانه ، و خطوط(مربعو  های تو در تو دایره، مثلث)

ای شبیه  و با مادهشده کنده  ،بیرونی و یا داخلی ظروف ی لبه است که رویخطوط میخی شکل به عالیمی 

 ،قدیم مفرغدوره ارس در -های مهم فرهنگ کورا این نوع سفال که به عنوان یکی از مؤلفه. اندشدهگچ پر 

را مورد پوشش قرار ه ارومیه چدریا حوضهآناتولی شرقی و تا  قفقاز یماورا و قفقازوسیعی از  یگستره جغرافیای

، تپه گوی، تپه یانیق، IVگودین . در هزاره سوم ق.مهای  در الیهو همانطور که پیش از این اشاره شد داده،  می

 گیالن یافت شده است.های شرقی کوهپایههایی در  محوطهو ، دشت قزوین، دشت کلیایی کرمانشاه

)دارای یکی از موارد مهم که در حفاری تپه کالر مشخص گردیده، موضوع جایگزینی سفال قرمز منقوش 

. این سفال اخیر که از اواخر است( ارس –)سفال کورا  براق توسط سفال خاکستری و سیاهای( خمیره نارنجی و قهوه

تر تولید شد و در مفرغ میانی کامال فراگیر مفرغ قدیم بیشسنگی جدید در تپه کالر ظاهر شده، در دوره مس

 گردید و دیگر شاهد تولید سفال قرمز نیستیم.
بررسی مورد یک در منطقه کجور طی  ۲در بخش غربی مازندران محوطه دیگری به نام آستانکرود 

روی مفرغ و آهن  ،سنگی-مسهای  ورهمتعلق به دهای شاخص سفالوجود و  شناسایی و معرفی قرار گرفته

مشابه مکشوف از این محوطه، ارس -کورانوع های سفال .(۱9۳: ۱۳9۰، کوهپر )خزایی ده استسطح آن گزارش ش

خاکستری زیادی وجود  های سفال ۲در سطح تپه آستانکرود  ،همچنیناز تپه کالر هستند. به دست آمده انواع 

در مفرغ میانی و قدیم های  دورهدر  هاآن مشابههستند. ظرف زیر لبه در  زیگزاگی  نقش کندهدارند که دارای 

 در تپهحفاری  رسد که به نظر می. (۴و جدول  ۳طرح ) مشاهده شده است تپه کالر مرکزی و غربی های گمانه

منجر به کشف مواد و شواهدی تواند  میچالوس  چشمه ولو  پل سنگ، کوتی قلعههای  تپهو کجور  آستانکرود

تحوالت تحلیل و فالت ایران های شمال غربی  فرهنگبا غرب مازندران پیوندهای  ی تقویت فرضیه بهگردد که 

ارس در فالت مرکزی ایران در دشت قزوین در دو -سفال نوع کوراالبته،  د.کمک نمایای  درون و برون منطقه

)فاضلی نشلی و های سطحی به دست آمده است آباد و پیریوسفیان در نتیجه بررسیهای دورانمحوطه به نام

ارس در مناطق زاگرس مرکزی، شمال غرب و -سنت سفال کوراناشی از رواج ارتباطات فرهنگی  .(۱۳۸۳آجورلو، 

اینکه اینگونه ارتباط . (۱۳9۰، امیرخیز )چایچیمرکزی ایران تا حدودی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است فالت 

برقرار بوده باشد، نیازمند ه صورت چندجانبه بین مناطق مذکور و غرب مازندران است بتوانسته احتماال می

 تر است.های بیشپژوهش
 

  نتیجه -5

در سواحل آب فراوان، خاك حاصلخیز، منابع غنی دریایی و جنگلی نظیر  یمحیط مساعد زیست عوامل وجود

کم از دوران ، دستترین اعصارانسانی از کهنهای جلب اجتماعات و گروهباعث جنوبی دریای مازندران 

پیچیده  گیری جوامعشکلو موجب ده گردیرهنگی ف-طبیعیاین حوزه بزرگ  ی هدر پهننوسنگی به این سو 

پیوندهای ، نند سدی از شرق به غرب کشیده شدهمابه های البرز که کوه رشتهبه واسطه شده است. اگرچه 

مازندران در طول جلگه بوده است؛ اما، رنگ  کمآن شمالی و جنوبی های  مناطق واقع در دامنهبین  فرهنگی

-برهمشرقی ایران شمال غربی و شمال  های حوزها بعصر مفرغ، ی گانهمراحل سهتاریخ از جمله در خالل 

ی، امنطقه و برونای منطقه درون های کنش به منظور تحلیل برهم ،نگارندگاناست.  های فرهنگی داشتهکنش
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تپه ، در شرقبهشهر تپه گوهریعنی   شده ی مهم کاوش سه محوطهقدیم، میانه و جدید های دوران مفرغ  سفال

شناختی  های باستان و الیهها یافتهباالی حجم  ه دلیلبرا و تپه کالر در غرب مازندران  کش آمل در مرکزقلعه

 ۱۲ . همچنین،اند و اصلی مورد توجه قرار داده های شاخصبه عنوان محوطه، که در آنها شناسایی گردیده

ر پنج محوطه از این چرا که اوال، داند.  های فرعی مطالعه نموده ی محوطه ی دیگر را در زمره محوطه

پی که جملگی در بخش شرقی  تپه، تپه عباسی، غار کمیشان، تپه ترکام و قلعه های فرعی شامل یاقوت محوطه

های آنها  ها و الیه نگاری صورت پذیرفته است؛ ولی، حجم داده های الیه زنی اند، گمانه فتهمازندران قرار گر

 های سطحی گرداوری شده است. ی دیگر از بررسی هفت محوطه هایسفالثانیا،  ضعیف گزارش شده است.

ه دوره مفرغ در دهد ک های اصلی نشان می ها به ویژه محوطه ی این تپههایافتهو تحلیل مقایسه نسبی 

آغاز شده و تا اوایل هزاره دوم ق.م به طول  .هزاره سوم ق.م ازآن  کوهی های میانو دشتمازندران جلگه 

، های خاکستری و سیاه براق سفالهای قرمز شاخص عصر مفرغ توسط  سفال روند جایگزینی. انجامیده است

روندی که از عصر مفرغ قدیم آغاز و در دوران مفرغ ؛ عصر مفرغ در مازندران استفرهنگ درونی  تطوربیانگر 

شده های کاوشدر محوطههمانطور که از نظر گذشت، ی جایگزینی موصوف مسئله رسد.میانه به نتیجه می

تری دارد و در چارچوب این موضوعی است که نیاز به بحث بیشالبته، نظیر تپه کالر مشاهده گردیده است. 

ای است که سفال شدهای کاوشپیگیری است؛ چرا که در حال حاضر تپه کالر تنها محوطهابل نوشتاری دیگر ق

موضوع تطور درونی فرهنگ عصر مفرغ قدیم و توان لذا اکنون می. ارس در آن مشاهده شده است-نوع کورا

باشیم.  ۲هایی نظیر آستانکرود فرض مطرح نماییم و منتظر کاوش در محوطهپس از آن را تنها به صورت پیش

تحلیل به ویژه فناوری سفال نیز مشهود است. جوار  های همفرهنگهای  از سوی دیگر، تأثیرپذیری از شاخص

شمال شرق های حوزه  فرهنگ بارا  ها کنش برهمترین  بیش ،حوزه شرقی و مرکزی مدارك نشان داده است که

و  پل سنگ، کوتی قلعههای  و تپه ۲ و تپه آستانکرود تپه کالر های ته، یافاز سوی دیگراند؛  هداشت و شرق ایران

های های منسوب دورههای یانیق مکشوفه از محوطهسفال ، ارتباطات این بخش را بامازندان غربدر  چشمه ول

 دهند. نشان می غرب ایرانشمال  در قدیممفرغ 

تری  از فراوانی بیشبخش شرقی مازندران های دوره مفرغ در محوطهدهد که  نشان می ۱شماره نقشه 

های مرکزی و غربی مازندران ارتباط  شناختی در بخش های باستان این مسئله با کمبود پژوهشبرخوردارند. 

ها در  نگاری ها و الیه ها و ابهام در گاهنگاری ها و توصیف یافته ضعف در کیفیت پژوهشوجود البته، دارد. 

هایی در زمینه  پرسشبا جدید را های تحقیقاتی  اجرای برنامهرقی آن، مازندران به خصوص در بخش ش

روابط تحلیل و همچنین ، ندورااین ی گاهنگاری  ارایهبا تاکید بر مفرغ  های تحوالت فرهنگی دوره چگونگی

تام و در هر سه بخش مازندران ضرورتی گیری جوامع پیچیده  شکلپذیری و  ای، تخصصبرون منطقهدرون و 

 ساخته است. تمام
 

 تشکّر و قدردانی

منتشرنشده خود را در اختیار  های هشوموسوی کوهپر که نتایج پژسیدمهدی دکتر آقای از  شایسته است

به  مجتبی صفریآقایان جای دارد از  .ی را داشته باشیمارزکر و سپاسگنگارندگان این مقاله قرار داد، کمال تش

محمود دکتر آقایان این مقاله تشکر و قدردانی کنیم. همچنین از  بازخوانیشان در خاطر زحمات ارزنده



 سفالی هایهای فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه دادهبرهمکنش  / 66

در تأمین  شاندریغبه خاطر همکاری بیمرضیه خلیلی و خانم امیرکالیی ابراهیم ، مصطفی خزایی حیدریان،

 آوریم.میبه عمل قدردانی این نگارش، منابع برخی 
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 Y X دوره )مفرغ( موقعیت نام محوطه شماره

 ۴5۱۱7۸ ۴۰5۴۶۱۴ گانه نامشخصفازهای سه رامسر ۲گورستان کالیه سوسر  ۱

 5۲۲9۲7 ۴۰۳7۱۳۳ گانه نامشخصفازهای سه چالوس سیرگاهکوتی تپه قلعه ۲

 5۱9۴97 ۴۰۴۲۸۶۲ گانه نامشخصفازهای سه چالوس تپه سنگ پل ۳

 5۲۱۸۳۳ ۴۰۴۳5۶۴ گانه نامشخصفازهای سه چالوس محوطه ول چشمه ۴

 5۴9۴۲۶ ۴۰۲9۲۱7 قدیم و میانی نوشهر ۲تپه استانکرود  5

جدیدقدیم، میانی و  کالردشت تپه کالر ۶  ۴۰۴۱۴99 5۱79۱۸ 

 ۶۳۱۲۲7 ۴۰۳7۴۱۸ میانی و جدید آمل قلعه کش 7

 ۶۰7۲۱۸ ۴۰۰۶۱۶5 قدیم، میانی و جدید؟ ساری قلعه پی ۸

 7۳۴۸۳۶ ۴۰۱۲7۲5 قدیم، میانی و جدید ساری تپه ترکام 9

 7۱۴575 ۴۰۶۱۶9۶ قدیم، میانی و جدید بهشهر گوهرتپه ۱۰

نامشخصگانه فازهای سه بهشهر تپه لل باقی ۱۱  ۴۰۶۸۱۴9 7۱۴۶۸۶ 

 7۱5۲۲۲ ۴۰۶۲755 قدیم، میانی و جدید بهشهر یاقوت تپه ۱۲

 7۱۱۲۲۴ ۴۰۶۱97۶ قدیم و میانی نکا تپه عباسی ۱۳

 7۱۱۴۲5 ۴۰۶۰9۲۶ قدیم؟، میانی و جدید نکا غار کمیشان ۱۴

گانه نامشخصفازهای سه گلوگاه تپه دینه کش ۱5  ۴۰57۴۲۱ 75۳5۸۱ 

 دریای مازندران

 های دوره مفرغ در استان مازندرانمحوطه نقشه پراکندگی   :1نقشه 

 1ی مفرغ موجود در نقشه شماره گانههای سههای دوره: مشخصات محوطه1جدول 
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 (1388ه مفرغ میانی )امیرکالیی، ، دور1ی مندرج در طرح  هاآمل، مشخصات فنی سفال کش: قلعه۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Piller & Mahfroozi, 2009: 3) دوره مفرغ میانیمکشوفه، ظروف سفالی  همراه به تدفینگوهرتپه، : 1شکل 

مفرغ قدیم و میانی، ج: مفرغ قدیم های شاخص دوره مفرغ؛ الف و ب: : ترکام ساری، سفال۲شکل 

 (1389)ماهفروزی، 

 الف ج ب
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  (1388ه مفرغ میانی )امیرکالیی، های دورکش آمل، طرح سفال: قلعه1طرح

 (1388)امیرکالیی، کش آمل، شکل ظروف مکشوفه، مفرغ جدید : قلعه3شکل 
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 (1391)امیرکالیی و دیگران، ای، مفرغ جدید سفالین پیکرهظرف کش آمل، قلعه : 4شکل 

 (1385نژاد سرستی، کالردشت، قطعات سفال نوع یانیق، دوره مفرغ قدیم )موسوی کوهپر و عباس: تپه ۲طرح 
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 (1۲۲-1۲3: 1390)خزایی کوهپر،  3های مندرج در طرح نوشهر، مشخصات فنی سفال ۲: آستانکرود 4جدول 
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