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شواهدی نویافته از معماری محوطههای استقراری هزارههای دوم و اول قبل از میالد
در کرانههای جنوب غرب دریای کاسپی(گیالن)


ولی جهانی

دانشجوی دکتری باستانشناسی ،دانشگاه علوم آکادمی باکو
الیاس بابایُف
استاد گروه باستانشناسی ،دانشگاه علوم آکادمی باکو
تاریخ دریافت1395/10/30 :؛ تاریخ پذیرش1397/10/20 :

چکیده
معماری هزارههای دوم و اول ق.م .در استان گیالن ،موضوع مطالعه بسیاری از پژوهشهای میدانی اخیر بوده و اطالعات خوبی از
وضعیت مساکن مردم گیالن در این ادوار بهدستآمده است .در این مقاله ضمن معرفی مختصر محوطههای استقراری از پیش
شناختهشده مربوط به بازه زمانی فوق ،شامل پیالقلعه و کلورز در رودبار و سردخونیپشت در تالش ،به معرفی شاخصههای بقایای
معماری مکشوفه از پژوهش های میدانی در سه محوطه اسکولک رودبار ،کافرستان دیلمان و مجموعه تاریخی لیارسنگبن املش
پرداختهایم .با توجه به یافتههای سفالی و گاه نگاری نسبی ،سه محوطه فوق دارای شواهد معماری دائمی و نیمه دائمی از اواسط
هزاره دوم ق.م .تا اواخر هزاره اول ق.م( .دوره مفرغ متأخر تا دوره پارتی) هستند؛ مهمترین ویژگی معماری و استقراری در این
محوطه ها در هزاره دوم و اول ق.م .عبارت است از :بناهایی با پی سنگی و گاه فاقد پی ،دیوارهای سنگی و خشتی ،چینش دیوار با
مالط گل بهصورت خشکهچین ،فضای راستگوشه دارای چفتوبست در زوایا اما بهدوراز رعایت تناسبات هندسی ،مصطبهسازی،
کفسازی به روش کوبیدن و سوزاندن بهمنظور جلوگیری از نفوذ رطوبت ،استفاده از تیرهای چوبی بهعنوان ستون یا پوشش سقف
و تعبیه سازههای حرارتی در بخش داخلی فضاهای مسکونی.
واژههای کلیدی :جنوب غرب دریای کاسپی ،گیالن ،هزاره دوم و اول ق.م ،.محوطههای استقراری ،شاخصههای معماری

 رایانامهی نویسنده مسئول:

vali_jahani@yahoo.com
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 .1مقدمه
استان گیالن با مساحت بالغبر  14711کیلومترمربع ،در حاشیه شمالی فالت ایران قرارگرفته است .این استان
از شمال به بزرگترین دریاچه جهان و کشور جمهوری آذربایجان ،از شرق به استان مازندران ،از جنوب به
استانهای قزوین و زنجان و از غرب به استان اردبیل محدود میشود (فرید مجتهدی و اسعدی اسکوئی:1391 ،
()7تصویر.)1

تصویر :1موقعیت استان گیالن بر روی نقشه ایران

شرایط اقلیمی و محیط مناسب ،در طول ادوار پیشازتاریخ تا دورههای تاریخی باعث شکلگیری و تداوم
استقرارهای متعدد بشری در این محدوده ی جغرافیایی شده است؛ به همین دلیل این منطقه ازنظر مطالعات
باستانشناسی بسیار حائز اهمیت بوده است (خلعتبری7:1384،؛ عباسنژاد سرستی و مجتبایی ثبوتی .)75 :1393،مهم
ترین رودخانههای این استان ،سفیدرود ،پلرود ،شفارود و گرکانرود است که بخش عمدهای از محوطههای
هزارههای دوم و اول ق.م .در محدوده این رودخانهها قرار دارند .از طرفی ،درحالیکه بررسیهای متعدد
باستانشناختی که در غارهای باستانی استان گیالن انجامشده ،سابقه استقرار بشر در این استان را به دورهی
پارینهسنگی میرساند ،بخش عمدهای از آثاری که از داخل غارها بهدستآمده مربوط به هزاره دوم و اول ق.م.
است (باقریان و بای  86 :1386،؛ بیگلری و دیگران .)102-101: 1393،در این نوشتار ،تالش شده بر اساس آخرین
دستاوردهای پژوهشی و یافتههای علمی و آثار تاریخی ،به مبحث معماری ادوار پیشازتاریخی و اوایل دوران
تاریخی گیالن در هزارههای دوم و اول ق.م ،.همافق با فازهای سهگانه عصر آهن و آغاز دوران پارتی ،پرداخته
شود.
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 .2پیشینه مطالعات باستانشناسی در استان گیالن
الکساندر خودزکو ،در سال  1839م .در کوهپایههای غربی شهرستان رودبار دست به کاوشهایی زد (خودزکو،

 :1348فهیمی،بیتا) لکن کاوشهای برادران دمرگان در فاصله سالهای  1899تا  1901در محوطههای منطقه
تالش ،نخستین پژوهشهای میدانی باستانشناختی گیالن محسوب میشوند ) De Morgan 1905:267 ,305
؛ فهیمی،بیتا) .در اواسط قرن 20م .درحالیکه فعالیت پژوهشی هیئتهای غیر ایرانی در این استان ،بهویژه در
منطقه دیلمان ادامه داشت ( ،)Sono & Fukai 1968نخستین مطالعات علمی باستانشناختی توسط هیئتهای
ایرانی نیز در حوزه رودخانه سپید ورد شکل گرفت (حاکمی1343،؛ (1344الف ،ب ،ج ،د ،ه)؛ 1345؛ 1346؛ حاکمی و
دیگران1343 ،؛ شهیدزاده(1348 ،الف ،ب) )؛ از این میان از کاوش تپه مارلیک بهعنوان نقطه عطفی در
باستانشناسی ایران و گیالن یاد میشود (نگهبان 1378 ،؛  .)1385با معرفی تپه مارلیک بهعنوان گورستان
سالطین آمارد ،روند پژوهشهای باستانشناختی در این استان تاکنون بیوقفه ادامه داشته و علیرغم تمرکز
اغلب این پژوهشها بر گورستانهای هزاره دوم و اول ق.م ،.بررسیهای فراگیر منطقهای در کنار کاوشها و
گمانهزنیهای متعددی که در نواحی مختلف استان انجامشده ،عالوه بر عقب بردن قدمت حضور انسان در این
استان ،تا دوره پارینهسنگی قدیم ،با معرفی آثار مرتبط با استقرار و معماری مربوط به هزارههای دوم و اول
ق.م .گرایشی بهسوی بررسی محوطههای استقراری و شاخصههای معماری ساکنین پیشازتاریخی و نیز ادوار
تاریخی ایجاد کرده است (ن.ک به صمدی1338 ،؛ مقدم1340 ،؛ حاکمی1343،؛ 1344الف؛ 1344ب 12:؛ خلعتبری1371،؛
1383؛ 1389؛ 1392؛ نوکنده و فهیمی1382 ،؛ موسوی1380،؛ همرنگ و خلعتبری(1383،الف ،ب ،ج)؛ فالحیان1384 ،؛
جهانی1387،؛ (1391الف و ب)؛ (1393الف و ب)؛ 1395؛ جهانی و دیگران1391،؛ (1393الف و ب)؛ 1394؛ باقریان و بای1386،؛
وحدتی نسب1388،؛ رامین و جهانی1392 ،؛ رامین و اکبری1391 ،؛ 1393؛ رامین1394،؛ میرصالحی ودیگران 1394؛
میرصالحی1394،؛  Ohtsu 2002;Ohtsu et al 2003; 2003; 2004(a & b); 2005؛ .)Biglari & Jahani 2012

 .3محوطههای استقراری عصر آهن در گیالن
در برخی از محوطههای مکشو فه در استان گیالن ،شواهدی هرچند اندک و پراکنده از آثار معماری عصر آهن
و اوایل دوران تاریخی (پارتی؟) کشفشده است؛ اما به دلیل عدم تداوم گمانهزنی و کاوشهای باستانشناسی
در آنها ،کاوشگران در ارائه پالن و ترسیمات کامل از ساختارهای معماری مکشوفه ،ناتوان بودهاند و درنتیجه
ویژگیهای معماری این ادوار همچنان مبهم باقیمانده است .از مهمترین محوطههای استقراری شناختهشده
عبارتاند از :پیالقلعه ،کلورز ،تپه باستانی سردخونیپشت ،اسکولک ،کافرستان یسن ،لیارسنگبن که بهعنوان
محوطه استقراری هزارههای دوم و اول ق.م معرفیشدهاند که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
 .1-3پیالقلعه()1

پیالقلعه بهعنوان یکی از تپه های اقماری گورستان مارلیک توسط دکتر نگهبان در فاصله سالهای 1340 -41
هـ.ش کاوش شد؛ این محوطه تپهای مخروطی شکل به وسعت تقریبی  9075و ارتفاع حدوداً  30متر است که
در کرانه رودخانه گوهر رود و مشرف بر آن قرار دارد .در جریان کاوش در این تپه 17 ،الیه استقراری و آثاری
از اواخر هزاره دوم ق.م .تا دوران اسالمی (قرن  5هجری) شناسایی شد (نگهبان52:1378،؛  .)238:1385ترتیب
توالی این الیهها به عقیدهی کاوشگر شامل توالی استقرار از اوایل هزاره دوم ق.م .تا آغاز دوره ساسانی است
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(جهانی .)1395،ازجمله مهمترین دستاوردهای کاوش در پیالقلعه ،کشف دیوارهای احاطهکنندهای پیرامون
دامنهی تپه بود .این قلعه دارای دیوارها ،برج و بارو ،اتاقها و راهروهایی بوده که سقف آنها را با تیرهای
چوبی پوشانده بودند .آثار سوختگی در کف اتاقها بهصورت ذغال و خاکستر دیده میشد که متعلق به تیرهای
چوبی بوده که از سقف فروریخته بودند .آثار سوختگی شدید بر روی این دیوارها ،احتماالً حاکی از حمله اقوام
مهاجم به این محوطه و آتشسوزی بزرگی است که منجر به فروپاشی این سازه تدافعی شده بود .کاوشگر
پیالقلعه ،سازههای کشفشده در این محوطه را ،قلعهای احتماالً متعلق به اواخر هزاره دوم ق.م میداند .به
عقیدهی او ،این منطقه ،شهری باستانی با ویژگیهای نظامی و یکی از اولین مراکز استقراری گیالن و بود (
نگهبان.)240-238 :1385 ،
 .2-3تپه جاللیه کلورز

تپه باستانی کلورز (جاللیه) در  50کیلومتری جنوب رشت در ارتفاع  253متری از سطح دریا قرار دارد .این
تپه بهصورت طبیعی از رسوبات باقیمانده سیالبی تشکیلشده است (نوکنده و فهیمی .)38 :1382،تپه کلورز
اولین بار توسط حاکمی و شهیدزاده در فواصل سالهای  1340- 1348کاوش شد (جهانی.)290 :1395 ،
بعدازآن محمدرضا خلعتبری در گورستان آن کاوش کرد (خلعتبری .)34:1389: ،وی آثاری از معماری شامل
دیواری قطور به پهنای  2متر ،دیوارهای جانبی سنگی و قطور با کاربری احتمالی نظامی و تدافعی و احتماالً
بقایایی از یک دژ مربوط به عصر آهن  IIتا دوره ساسانی شناسایی نمود(تصویر ( )2خلعتبری1389،؛:1392 - 47
.)176

تصویر -2پالن آثار معماری بهدستآمده در تپه باستانی کلورز (خلعتبری؛ )98 :1389

سپس هیئت مشترک ایران و ژاپن به سرپرستی جبرئیل نوکنده و اوتسو تاداهیکو ،باهدف روشن کردن
وضعیت معماری ،الیهنگاری این تپه را انجام دادند (نوکنده و فهیمی .)27: 1382درنتیجه آن 4 ،الیه و دو دوره
فرهنگی با بقایای معماری شناسایی گردید .هیئت مشترک ایران و ژاپن موفق به کشف بقایای معماری شامل
سالن پذیرایی ،اتاقهای نشیمن ،راهرو ،اجاق ،تنور پخت نان و پیت زباله شدند .در پی دیوارها از سنگهای
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رودخانه ای و در دیوارها از خشت و آجر و نیز برای مفروش کردن برخی از اتاقها و سالن پذیرایی از آجرهایی
به ابعاد  35×35×5 – 7سانتیمتر استفاده کرده بودند .بر اساس طبقهبندی گونههای سفالی یافت شده و
همچنین شواهد معماری مکشوف در تپه جاللیه کلورز ،میتوان سه دوره فرهنگی ،عصر آهن ( اواخر آهن  IIو
آهن  ،)IIIاشکانی و ساسانی را مطرح ساخت .بر اساس نتایج آزمایش کربن  14که توسط دانشگاه ناکویا بر
روی  4نمونه از مواد فرهنگی ،مکشوفه از داخل الیهها انجام شد ،قدیمترین الیه شناساییشده مربوط به سده-
های 7و  8ق .م است (فهیمی(1381 ،الف ،ب)؛ نوکنده و فهیمی.)1382 ،
 .3-3تپهی باستانی سرد خونیپشت تالش

این محوطه در جنوب روستای سردخونیپشت و در موقعیت جغرافیایی  37درجه و  45دقیقه و  22ثانیه
طول جغرافیایی و  48درجه و  42دقیقه و  61ثانیه عرض جغرافیایی واقعشده و ارتفاع آن از سطح آبهای
آزاد در حدود  1536متر است .گمانهزنی و تعیین حریم این محوطه باستانی در سال 1391توسط سید مهدی
میرصالحی به انجام رسید و در دو گمانه آزمایشی ،شواهدی از آثار معماری عصر آهن مورد شناسایی قرار
گرفت.
این آثار معماری شامل تختهسنگهایی است که بهصورت عمودی در زمین قرارگرفتهاند و به عقیده
کاوشگر ،احتماالً جهت ساخت سکو یا مصطبهای با سطح صاف ایجادشدهاند .ارتفاع برخی از این سنگها به
بیش از  200سانتیمتر میرسد .معماری مسکونی بهدستآمده در فصل اول پژوهشهای باستانشناختی
محوطهی باستانی سردخونیپشت تالش ،با هیچیک از سازههای معماری که تاکنون از محوطههای باستانی
گیالن بهدستآمده قابلمقایسه نیست و احتماالً شواهدی مشابه با آن را میتوان در مناطق شمالی آستارا و در
محوطههای باستانی کشور جمهوری آذربایجان جستجو نمود (تصاویر  3و .)4

تصویر  :3سفالهای مربوط به بخش استقراری محوطه باستانی

تصویر  :4ستونهای سنگی؛ سازههای معماری عصر

سردخونیپشت (میرصالحی) 1396،

آهن در محوطه سردخونیپشت (میرصالحی)40 :1391،

 .4شواهد نویافته معماری و محوطههای استقراری
در این بخش به معرفی شواهد جدیدی از محوطههای استقراری با مدارک مرتبط با معماری دائمی
میپردازیم.

 /52شواهدی نو یافته از معماری محوطههای استقراری هزارههای دوم و اول قبل از میالد در کرانههای جنوب غرب دریای کاسپی(گیالن)

 .1-4محوطه باستانی اسکولک

محوطه باستانی اسکولک رودبار در سال 1392توسط نگارنده مورد گمانهزنی قرار گرفت که عالوه بر قطعات
سفالی ،سنگهای تیز کن ،مهرههای سنگی و سفالی و نیز سردوک سفالی نیز به دست آمد که قابلمقایسه با
نمونههای عصر آهن  ،Iبهدستآمده از محوطه سیاسو است (رامین( )1392 ،تصویر5؛ جدول .)1

تصویر :5اشیاءویژه کشفشده در محوطه باستانی اسکولک (جهانی و دیگران1393،الف)779 :
جدول :1جدول توصیفی اشیای بهدستآمده از گمانه  12محوطه باستانی اسکولک (منبع :نگارنده)

در ادامه مطالعات باستانشناسی در این محوطه ،گمانه شماره  13آن ،تحت عنوان ترانشه  Iمورد کاوش
الیهنگاری قرار گرفت؛ الیههای باستانی این ترانشه تا روی خاک بکر  320سانتیمتر ضخامت داشته و 17
کانتکست در آن شناسایی شد که شامل  11الیه و  6ساختار بوده است؛ این محوطه آثاری از احتماالً اواخر
عصر مفرغ -اوایل عصر آهن تا دوران اسالمی را در برداشت (تصاویر  6و 7؛ جدول  2و )3؛ سازههای مکشوفه از
این ترانشه مشتمل است بر :اجاقهای موقتی ،بقایای پیهای سنگی وکفهای استقراری (جهانی و دیگران،
.)70-75 :1393
در این محوطه سه فاز استقراری قابلتشخیص است؛ نخستین فاز استقراری در این محوطه ،بر اساس
کفسازی به روش سوزاندن و کوبیدن سطح پاکوب شناساییشده است .الیه فوقانی این کف استقراری با
سفالهایی شامل انواع سفال قرمز آجری ،سفال خاکستری ،قهوهای و سفالهای طیف قهوهای– خاکستری
مشخص میشود (رامین و جهانی)1392 ،؛ این قطعات سفالی ازنظر شکل ظروف ،با قلعهکوتی  Iقابلمقایسه است
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که بر اساس گاه نگاری نسبی ،این سطح استقراری را به دوره عصر آهن  - IIIپیش از هخامنشی مربوط
میکند (تصویر 8و جدول .)4
فاز استقراری بعدی در این محوطه شامل یک نمونه از اجاقها است که بر روی یک کف استقراری
مشاهده شد؛ این اجاق ،بهسادگی با تجمع ذغال و خاک حرارت دیده قابلتشخیص بوده و درون آن انباشتی
از تودههای خاکستر مشاهدهشده است .در زیر این کف استقراری ،تجمعی از سنگ رودخانهای مشاهده شد که
میتواند بیانگر شالوده سنگی دیوار باشد که در حدود  35سانتیمتر از ارتفاع آن باقیمانده است.
از الیههای مربوط به این فاز استقراری 52 ،قطعه سفال به دست آمد شامل انواع سفال خاکستری ،قهوهای
ظریف ،قهوهای خشن ،طیفی از قهوهای –خاکستری و ظروف آشپزخانهای میباشند .سفالهای این مجموعه
که به دومین فاز استقراری شناختهشده در این محوطه تعلق دارد ،همانند سطح پاکوب فاز پیشین به اواخر
دوره مادی – دوره پیش هخامنشی تعلق دارد (تصاویر  10-9و جداول .)6-5

تصویر  :6طرح سفالهای بهدستآمده از کانتکست  ،101الیه مضطرب سطحی (جهانی و رامین)1392 ،
جدول  :2جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،101الیه مضطرب سطحی (نگارنده)
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تصویر -7طرح سفالهای بهدستآمده از کانتکست  ،102الیه

تصویر :8جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،105فاز

مضطرب (جهانی و رامین)1392 ،

استقراری پیش از هخامنشی (رامین و جهانی)1392 ،

جدول :3جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،102الیه مضطرب سطحی (نگارنده)

جدول :4جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،105فاز استقراری پیش از هخامنشی (نگارنده)
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تصویر :9طرح سفالهای کانتکست  ،109فاز استقراری پیش از هخامنشی (رامین و جهانی)1392 ،
جدول :5جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،109فاز استقراری پیش از هخامنشی (نگارنده)

واپسین فاز استقراری شناساییشده در این محوطه ،مستقیماً بر روی خاک بکر قرارگرفته و شامل یکالیه
خاک کوبیده حرارت دیده بهرنگ قهوهای است و بر روی آن ،بقایای استخوانی حیوانات و نیز سفال و تعدادی
خشت حرارت دیده مشتهای نیز مشاهده گردید .از این الیه  31قطعه سفال به دست آمد که شامل سفالهای
انواع قهوهای مات با اسلیپ رقیق گلی فاقد تزئین باضخامت  12الی  14میلیمتر (خشن) ،قهوهای براق با
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پرداخت صیقلی و گاه اسلیپ اخرا همراه با تمپر شن ریزودرشت و سنگریزه ،سفال قهوهای -خاکستری با
پرداخت صیقلی و تمپر شن و ضخامت ظریف فاقد تزئین ،سفال خاکستری با پرداخت صیقلی در دو سطح و
فاقد تزئین که رنگ سطح خارجی و داخلی آنها خاکستری تیره است و سفال آشپزخانهای دارای آثار
دودزدگی .همچنین 4 ،قطعه سفال سیاه صیقلی با تمپر شن ضخامت بین  6تا  9میلیمتر عنوان سفالهای
ظریف و متوسط با پخت کافی طبقهبندی شدند .این فاز استقراری با توجه به شکل ظروف و رنگ خمیره
سفالها احتماالً به فاز آغازین عصر آهن و یا شاید فاز پایانی عصر مفرغ مربوط میباشد (تصویر 11و جدول .)7

تصویر :10طرح سفالهای کانتکست  ،112فاز استقراری

تصویر :11طرح سفالهای کانتکست  ،116فاز استقراری عصر

پیش از هخامنشی (رامین و جهانی)1392 ،

آهن( Iنگارنده)

جدول :6جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،112فاز استقراری پیش از هخامنشی (نگارنده)

مطالعات باستان شناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 57/1397

جدول :7جدول توصیفی سفالهای کانتکست  ،116فاز استقراری عصر آهن( Iنگارنده)

عموماً کف فضای مسکونی در این دورهها از خاک کوبیده تشکیلشده که وجود الیههای خاکستر و ذغال
در الیههای زیرین و فوقانی آنها نشان از مراحل آمادهسازی کف جهت استقرار دارد؛ وجود این الیههای
خاکستر از انتقال رطوبت زمین به روی کف استقراری جلوگیری میکند .اجاقهای مرتبط با سطوح استقراری
آمادهسازی شده و نیز شواهد دال بر انجام فعالیتهای روزمره ،میتواند با یک استقرار موقت یا دائمی در
ارتباط باشد؛ اگرچه سازه های اندک معماری شامل پی سنگی و نیز آثار پراکنده قطعات خشتهای حرارت
دیده در میان الیههای کاوش شده ،میتواند وجود یک سازه معماری دائمی را در این محوطه محتملتر سازد،
اما وسعت کم محدوده کاوش در این ترانشه ،موجب میشود درباره استقرارهای دائمی در این محوطه
بااحتیاط بحث نماییم.
 .2-4محوطه باستانی نسکوهچال ،کافرستان یسن ،دیلمان

این محوطه در فاصله  700متری جنوب شرق روستای یسن از توابع دهستان پیرکوه شهرستان سیاهکل و در
ارتفاع  1495متری از سطح آبهای آزاد واقعشده است .ابعاد تقریبی محوطه  100×150متر و جهت
گسترش آن شرقی – غربی است .سه کارگاه در مرکز ،غرب و شرق محوطه مورد کاوش قرار گرفت که از آنها
بقایای معماری سنگی با چفتوبست که در ساخت آنها از مالت گل استفادهشده و نیز گورهایی مدفون در
کف محلهای مسکونی بهدستآمده آمد .قطعات سفالی مکشوفه ،دارای خمیرهای به رنگهای خاکستری و
قهوهای و شامل شکلهایی از قبیل ظروف زاویه دار و نیز ظروفی با آبریز منقاری است .این آثار معماری با
توجه به گاه نگاری نسبی انجامشده بر اساس گونه شناسی سفالهای مکشوفه ،به عقیده کاوشگران به عصر
آهن  IIتعلق داشته است (تصاویر ( )14 -12جهانی1391 ،الف).
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تصویر :12کشف بقایای معماری مکشوفه در کافرستان

تصویر :13بقایایی از آثار معماری مکشوفه در محوطه باستانی

دیلمان(جهانی  1393،الف(

کافرستان ،نسکوهچال (جهانی؛ 1393الف)129-128-121 :

تصویر  :14طرح سفالهای مربوط به دوره آهن  IIمحوطه

تصویر :15پالن بقایای معماری مکشوفه در محوطه

باستانی نسکوچال (جهانی؛ )1393

باستانی نسکوهچال کافرستان (جهانی؛ 1393الف)231 :

آثار معماری مکشوفه از این محوطه شامل دیوارهای سنگی و فضاهای راستگوشه با پیسازی و یا فاقد آن
است که با مالت گل ساختهشده و دارای کفهایی تشکیل یافته از گل کوبیده و حرارت دیده است (تصویر .)15
بر روی کف فضاها ،اجاقهایی تعبیه میشد .مواد فرهنگی مکشوفه نیز شامل قطعات سفالی اعم از ظروف
آبریز دار عصر آهن ( ،)I-IVقطعات سفالی دوران اشکانی و نیز تعداد کمی سفالینههای دورهی اسالمی،
پیکانهای سنگی و خنجرهای پرهدار و همچنین بقایایی از کورههای صنعتی است .با توجه به مشاهدات ،پس
از متروک شدن محوطه ،در دوره اشکانی از آن بهعنوان گورستان استفادهشده است.
 .3-4محوطه باستانی لیارسنگبن

محوطه باستانی لیارسنگ بن در ارتفاعات شهرستان املش و در محدوده روستای شیرچاک قرار دارد .این
محوطه باستانی نخستین بار توسط ولی جهانی مورد شناسایی قرار گرفت (جهانی .)1396 ،کاوش در بخش
مسکونی این مجموعه ،در فاصله  20متری سمت جنوب پناهگاه صخرهای منجر به شناسایی  24الیه 6 ،سازه
و  2فضا شد که شامل  4رشته دیوار سنگی ،یک سطح پاکوب و یک چاله زباله با پالن چهارضلعی بوده است.
از محدوده کاوش شده ،مقادیر زیادی سفال و استخوانهای حیوانی به دست آمد که مطالعات گونهشناسی
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سفال و تهیه آمار و تعیین گاه نگاری نسبی منطقه و نیز مطالعات جانور باستانشناسی بر روی نمونههای
استخوانی توسط کارشناسان مربوط در حال انجام است (تصویر ( )19 -16جهانی.)1396 ،
از میان سازههای بهدستآمده مربوط به دوره اشکانی 4 ،2دیوار با متوسط عرض یک متر و با رجچین
سنگی بهصورت خشکه چین در راستای شمال شرق به جنوب غرب است که بین دو تا  4رج از سازهها
باقیمانده است .همچنین یک کف پاکوب در بخش شرقی کارگاه به دست آمد که به نظر میرسد سازههای
اولین و دومین دیوار سنگی مکشوفه ،بر روی این کف بناشدهاند .به دلیل تمرکز کاوش این فصل بر روی
بخش گورستانی این مجموعه ،ادامه کاوش در بخش مسکونی و خواناسازی پالن معماری در محوطه فوق به
فصول آتی کاوش موکول گردید.

تصویر :16موقعیت فیچرها و فضاهای مرتبط با آنها در بخش

تصویر :17دیوار سنگی (فیچر  )95301مکشوفه در محوطه

استقراری مجموعه لیارسنگبن(جهانی ،1396 ،ص216:؛

استقراری مجموعه باستانی لیارسنگبن(جهانی،1396 ،

ت)31-9503:

ص217:؛ ت)32-9503:

تصویر :18دیوارهای سنگی(فیچر  95301و )95302

تصویر :19پالن معماری دو فیچر  95301و  -95302بخش

مکشوفه در محوطه استقراری مجموعه باستانی

استقراری مجموعه باستانی لیارسنگبن (جهانی:1396 ،

لیارسنگبن(جهانی ،1396 ،ص221:؛ ت)38-9503:

ص219:؛ طرح )4-9503

 .5نتیجه
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درمجموع و بر اساس کاوشهای انجامشده تاکنون ،اطالعات موجود از الگوی استقراری و فرم ساختارهای
معماری عصر آهن گیالن در هزاره اول و دوم ق.م .همچنان دارای ابهامات فراوانی است .بر پایه یافتههای
باستانشناختی و عواملی همچون خاک حاصلخیز ،آبوهوای مناسب ،جریان رودهای پرآب و امکان آبیاری
اراضی ،گیالن ،دستکم از دوران پارینهسنگی به منطقهای مناسب جهت سکونت بوده است .اگر بپذیریم که
زندگی بشر در هزاره دوم و اول ق.م .در منطقه مبتنی بر زندگی شبانی و بر پایه الگوی کوچروی 3استوار بوده،
کشف شواهدی از استقرارهای موقت در داخل غارها و پناهگاههای سنگی این منطقه نیز توجیهپذیر خواهد
بود .در مطالعه پیشینه معماری گیالن ،یکی از نکات اساسی که موردتوجه اکثر پژوهشگران قرارگرفته ،عمر
کوتاه سازههای معماری نسبت به سرزمینهای واقع در مرکز فالت ایران است .در این رابطه همواره به استفاده
گسترده از مصالح بومآوردی همچون چوب و تأثیر رطوبت هوا بر فرسایش آن اشارهشده است .در یک نگاه
کلی و با بررسی یافتههای باستانشناختی گیالن تاکنون ،معماری هزارههای دوم و اول ق.م .این منطقه را
می توان مبتنی بر بناهایی دارای دیوارهای سنگی و فضاهای راستگوشه و دارای چفتوبست اما بهدوراز
رعایت تناسبات هندسی ،دارای پی سنگی و دیوارهایی بعضاً ساختهشده از خشت خام و یا بدون پیسازی؛
ساختن بنادر ارتفاعی کمی باالتر از سطح زمین ،4احتماالً استفاده از تیرهای چوبی بهعنوان ستون یا تیرک در
سقف بنا ،کفسازی بهوسیله گل کوبیده ،تعبیه سازههای حرارتی درون فضای مسکونی دانست .باید اشاره کرد
که نتیجهگیری قطعی در خصوص گاه نگاری یافتههای حاصل از محوطههای استقراری هزاره اول و دوم ق.م.
گیالن نیازمند انجام کاوشهای باستانشناسی گستردهتری است و درنتیجه ،هدفمند کردن مطالعات پژوهشی
استان دراینارتباط از جایگاه ویژهای برخوردار است .ازاینرو ،ضرورت دارد تا بهجای پرداختن به کاوش در
محوطههای صرفاً گورستانی  -که تاکنون درنتیجه پژوهشهای میدانی متعدد با ویژگیهای ساختاری آن تا
حد زیادی آشنا شدهایم  -محوطههای استقراری و تپههایی که احیاناً دارای توالی استقراری هستند در
برنامهریزی پژوهشی استان گیالن جای گیرد و با شناسایی نمونههای بیشتری از آثار معماری اقوام مذکور و
تهیهی پالن گویایی از انواع مختلف سازههای معماری این ادوار ،گونههای متفاوتی از آن را شناسایی و معرفی
نماییم که در صورت تحقق این مهم ،به یکی از اساسیترین پرسشهای موجود در رابطه با الگوهای استقراری
هزارههای دوم و اول ق.م (.عصر آهن تا اوایل دوران پارتی) منطقه پاسخ داده خواهد شد.
پینوشتها
 .1در زبان محلی به معنای قلعه بزرگ است.
 .2مطالعات طبقهبندی و مقایسهای قطعات سفالی مکشوفه در حال انجام است.
 .3فرض رایج در الگوی استقرار محوطههای پیشازتاریخ و حتی تاریخی منطقه گیالن ،زندگی شبانی و کوچ رو است که بیشتر به
عدم کشف یافتههای سکونت دائمی در منطقه برمیگردد .مطالعات در این زمینه در قالب رساله دکترا (الگوهای استقراری
محوطههای پیشازتاریخ گیالن) و نیز پروژههای تحقیقاتی قوم باستانشناسی توسط رقیه مجتبایی ثبوتی از دانشگاه مازندران و
همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان گیالن ،در حال انجام است.
 .4این شیوهی معماری ،امروزه نیز کموبیش در مناطق مختلف گیالن و سرزمینهای جلگهای حاشیهی جنوبی دریای خزر رایج
است.

منابع
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باقریان ،محمدرضا و کیدونگ بای ،)1386( ،گزارش فصل اول بررسیهای باستانشناختی دوران سنگ در گیالن ،هیئت مشترک
ایران و کره جنوبی ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،پژوهشکده باستانشناسی ،گزارش منتشرنشده.
بیگلری  ،فریدون؛ جهانی ،ولی؛ مشکور ،مرجان و صارم امینی« ،)1393( ،گمانهزنی در مکان پارینهسنگی قدیم غار دربند رشی،
رودبار ،گیالن ، »1391،به کوشش کورش روستایی و مهران غالمی ،در ،مقالههای کوتاه دوازدهمین گرد همآیی ساالنه باستان-
شناسی ایران ،تهران  ،پژوهشگاه ،پژوهشکده باستانشناسی ،صص.104-101 :
جهانی ،ولی و بهزاد علیتالش .) 1394(،برسی و شناسایی محدوده روستای نیاول تا الرنه ،اداره کل میراث فرهنگی،صنایعدستی و
گردشگری گیالن (منتشرنشده).
جهانی ،ولی ،)1387( ،باستانشناسی املش ،معرفی جغرافیا و آثار تاریخی املش (بخش مرکزی و رانکوه) ،رشت ،ایلیا.
جهانی ،ولی1391( ،الف)« ،گزارش کاوش و گمانه زنی در محوطه باستانی کافرستان (مهدی چوری و نسکوه چال یسن) ،دیلمان»،
در ،چکیده مقالههای یازدهمین گرد همآیی ساالنه باستانشناسی ایران ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،صص
.128-127
جهانی ،ولی1391( ،ب)« ،مطالکوه نخستین محوطه استقراری شناساییشده عصر آهن در املش» ،نامورنامه؛ مقالههایی در
پاسداشت یاد مسعود آذرنوش ،به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده ،تهران ،انتشارات نگاه،صص.259-270:
جهانی ،ولی1393( ،الف)« ،دو فصل بررسی ،گمانهزنی و کاوش در محوطههای باستانی کافرستان (یسن) ،دیلمان» ،در ،مقالههای
کوتاه دوازدهمین گرد همآیی ساالنه باستان شناسی ایران ،به کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی ،پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری ،تهران.135 -133:
جهانی ،ولی1393( ،ب) ،باستانشناسی دیلمان؛ پژوهشهای باستانشناسی در محوطههای باستانی یسن،رشت ،بلور.
جهانی ،ولی ،)1395( ،باستانشناسی گیالن ،از آستارا تا هوسم ،تهران ،افشار.
جهانی ،ولی« ،)1396( ،گزارش دومین فصل از پژوهشهای میدانی در مجموعه باستانی لیارسنگبن شیرچاک -املش ،گیالن»،
رشت ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان گیالن ،گزارش منتشرنشده.
جهانی ،ولی؛ رامین ،شهرام و رقیه مجتبایی ثبوتی1393( ،الف)« ،گزارش مقدماتی گمانهزنی بهمنظور تعیین حریم محوطه باستانی
اسکولک ،شهرستان رودبار» ،به کوشش مهرداد ملکزاده ،در ،گزارشهای سیزدهمین گردهمایی ساالنه باستانشناسی ایران ،تهران،
پژوهشگاه میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،صص.75-70 :
جهانی ،ولی؛ رئوف ،سولماز و کیومرث حاج محمدی1393( ،ب)« ،بررسی و مستندسازی اضطراری محوطههای باستانی معافمحله
رینه ،گیالن» ،به کوشش کورش روستایی و مهران غالمی ،در ،مقالههای کوتاه دوازدهمین گرد همآیی ساالنه باستانشناسی
ایران ،تهران ،پژوهشگاه ،پژوهشکده باستانشناسی ،صص.139 -136 :
جهانی ،ولی؛ همرنگ ،بهروز؛ مجتبایی ثبوتی ،رقیه و مجید کوهی« ،)1391( ،کاوش در محوطههای باستانی کافرستان یسن» در،
چکیده مقالههای یازدهمین گرد همآیی ساالنه باستانشناسی ایران  ،تهران ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،موزه
ملی ،ص.129:
حاکمی ،علی« ،)1343( ،گزارش کاوش رودبار» ،گزارش شماره  RA1241مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی1344( ،الف)« ،گزارش حفاری علمی رودبار» ،گزارش شماره  RA1255مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی1344( ،ب)« ،گزارش عملیات حفاری در منطقه کلورز ،کافرکش و گنجپر» ،گزارش شماره  RA1316مرکز اسناد،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی1344( ،ج)« ،گزارش هیئت حفاری رودبار در رحمتآباد در منطقه جوبن ،بررسی و گمانهزنی در دوگامیان ،جوکین،
اُسرامرز و آغوزبن» ،گزارش شماره  RA1313مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور،
منتشرنشده.
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حاکمی ،علی1344( ،د)« ،گزارش هیئت حفاری علمی در منطقه جوبن استان گیالن» ،گزارش شماره  RA1315مرکز اسناد،
تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی1344( ،ه)«،گزارش هیئتعلمی حفاری در منطقه رحمتآباد رودبار» ،گزارش شماره  RA1257مرکز اسناد ،تهران،
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی« ،)1345( ،گزارش عملیات حفاری هیئت باستانشناسی در منطقه ناوه لیلیجان» ،گزارش شماره  RA1317مرکز
اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی« ،)1346( ،اولین گزارش هیئت بررسی و حفاری منطقه رستمآباد رودبار» ،گزارش شماره  RA1314مرکز اسناد،
تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
حاکمی ،علی؛ کردنانی ،محمود و عبدالحسین شهیدزاده« ،)1343( ،رودبار ،نصفیج ،مارلیک ،استان گیالن» ،گزارش شماره 56
 RAمرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،منتشرنشده.
خلعتبری ،محمدرضا ،)1371( ،کاوش در کلورز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دانشگاه تهران ،گروه باستانشناسی،
منتشرنشده.
خلعتبری ،محمدرضا« ،)1383( ،بررسی و شناسایی آثار تاریخی و فرهنگی حوزه فرمانداری تالش» ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری گیالن ،گزارش منتشرنشده.
خلعتبری ،محمدرضا« ،)1384( ،گزارش مقدماتی فصل اول کاوشهای باستانشناسی در تپه کلورز -رستمآباد رودبار» ،گزارش
شماره  RA7670مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
خلعتبری ،محمدرضا« ،)1389( ،گزارش مقدماتی الیهنگاری و اولین فصل کاوش محوطه استقراری کلورز (رستمآباد -1385
 ،»)1387اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری گیالن ،گزارش منتشرنشده.
خلعتبری ،محمدرضا ،)1392( ،گیالن در عصر آهن ،چاپ اول ،تهران،گوی.
خودزکو ،الکساندر ،)1348( ،سرزمین گیالن ،ترجمه سیروس سهامی ،رشت.،ایلیا.
رامین ،شهرام و مسعود اکبری « ،)1391( ،گورستان عصر آهن سیاه سو ،رودسر ،گیالن» ،در ،چکیده مقالههای یازدهمین گرد
همآیی ساالنه باستانشناسی ایران ،تهران ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگ و گردشگری ،ص.201:
رامین ،شهرام و مسعود اکبری« ،)1393( ،شواهدی نویافته از عصر آهن در محوطه گورستانی سیاهسو ،شهرستان رودسر» ،به
کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی ،در ،مقالههای کوتاه دوازدهمین گردهمآیی ساالنه باستانشناسی ایران ،تهران،
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،صص.197 -195:
رامین ،شهرام و ولی جهانی ،)1392( ،گزارش مقدماتی گمانهزنی بهمنظور تعیین حریم محوطه باستانی اسکولک (شهرستان
رودبار) ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان گیالن ،گزارش منتشرنشده.
رامین ،شهرام « ،)1392( ،گزارش نخستین فصل کاوش اضطراری محوطه گورستانی سیاهسو » ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری گیالن ،گزارش منتشرنشده.
رامین ،شهرام« ،)1394( ،گزارش نخستین فصل کاوش اضطراری محوطه گورستانی سیاهسو» ،رشت ،سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان گیالن ،گزارش منتشرنشده.
شهیدزاده ،عبدالحسین1348( ،الف)« ،رودبار استان گیالن» ،جلد اول ،گزارش شماره  RA1243مرکز اسناد ،تهران ،سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
شهیدزاده ،عبدالحسین1348( ،ب)« ،گزارش مقدماتی هیئت کاوشهای علمی باستانشناسی گیالن» ،جلد دوم ،گزارش شماره
 RA1243مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
صمدی ،حبیباهلل« ،)1338( ،حفریات گرمابک و تماجان» ،باستانشناسی ،شماره  1و  ،2تهران اداره کل باستانشناسی،
صص.95-80:
طالیی،حسن ،1384 ،سفالگری عصر آهن (1100-1450پ-م) تپه هفتوان،دشت سلماس،حوزه دریاچه ارومیه ،مجله دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.41 -21 ،
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عباسنژاد سرستی ،رحمت و رقیه مجتبایی ثبوتی« ،)1393( ،معماری مناطق غربی مازندران و بخشهای شرقی گیالن در عصر
آهن» ،پژوهشهای باستانشناسی ایران ،دوره ،4شماره ،7صص.80-67:
فرید مجتهدی ،نیما و ابراهیم اسعدی اسکوئی ،)1391( ،اطلس کوههای گیالن ،چاپ اول ،رشت ،فرهنگ ایلیا.
فالحیان،یوسف« ،)1384( ،نگاهی اجمالی به دستاوردهای باستانشناختی بررسی و شناسایی در حوزه رودخانه شاهرود(عمارلو)»،
در :گزارشهای باستانشناسی ایران شماره  ،4تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،پژوهشکده
باستانشناسی ، ،صص.220-1998 :
فهیمی ،حمید1381( ،الف) ،فرهنگ عصر آهن در کرانههای جنوب غربی دریای کاسپی ،تهران ،سمیرا.
فهیمی ،حمید1381( ،ب)« ،حوزه فرهنگی املش در عصر آهن به روایت کاوشهای باستانشناختی» ،فرهنگ گیالن ،شماره  13و
 ،14رشت ،اداره کل ارشاد اسالمی گیالن ، ،صص .113 -109
فهیمی ،حمید( ،بیتا)؛ «بازنگری در گاه نگاری دوره مفرغ پایانی و آهن آغازین تالش» ،ارائهشده در :مجموعه مقاالت همایش ملی
تالششناسی ،به کوشش ولی جهانی و حمید فهیمی ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،گردشگری استان گیالن ،رشت (زیر
چاپ).
ماسکارال ،اسکار وایت ،1383 ،شمالغرب ایران در گذر از عصر مفرغ به آهن ،ترجمه علیاکبر وحدتی ،باستانپژوهی ،شماره ،12
.74-62
مقدم ،محسن« ،)1340( ،بررسی نقاط تاریخی گیالن(اُمام ،بویه ،سیاهکوه ،شیرچاک ،نیاول ،غیاثآباد ،سردچال و پیرکوه)»،
گزارش شماره  RA1239مرکز اسناد ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور ،منتشرنشده.
موسوی ،سید محمود« ،)1380( ،باستانشناسی گیالن» ،در ،کتاب گیالن ،جلد اول ،چاپ سوم ،چاپ اول ،1374 :به سرپرستی
ابراهیم اصالح عربانی ،انتشارات گروه پژوهشگران ایران ،صص.353-336 :
میرصالحی ،سید مهدی« ،)1391( ،گزارش گمانهزنی تپه سردخونیپشت تالش» ،اداره کل میراث فرهنگی،صنایعدستی
وگردشگری گیالن ،منتشرنشده.
میرصالحی ،سید مهدی« ،)1394( ،گزارش گمانهزنی تپه سردخونی پشت تالش» ،در :چکیده مقالههای همایش ملی
تالششناسی ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان گیالن ،ص .193
نقشینه ،امیر صادق ،1375 ،مطالعه سفالهای خاکستری در تپه سگزآباد دشت قزوین و رابطه آنها با مهاجرت اقوام آریایی،
پایاننامه کارشناسی ارشد باستانشناسی گرایش پیشازتاریخ ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ علوم انسانی (منتشرنشده).
نقشینه ،امیرصادق ،1384 ،کاوشهای غار هوتو و اهمیت یافتههای سفالی عصر آهن آن ،پیام باستانشناس ،سال دوم ،شماره
سوم.78-59 ،
نقشینه ،امیرصادق ،1389 ،گونه شناسی سفال عصر آهن پیالقلعه ،رودبار گیالن ،مجله پیام باستانشناس ،سال هفتم ،شماره
سیزدهم.90-73 ،
نگهبان ،عزتاهلل ،)1378( ،حفاریهای مارلیک ،جلد اول ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،پژوهشگاه.
نگهبان ،عزتاهلل ،)1385( ،مروری بر پنجاه سال باستانشناسی ایران ،تهران ،سبحان نور.
نوکنده ،جبرئیل و حمید فهیمی« ،)1382( ،پژوهشهای باستانشناسی هیئت مشترک ایران و ژاپن در کرانههای غربی سپیدرود
گیالن  ،»1380-81در ،به کوشش حمید فهیمی ،تهران ،اداره کل آموزش ،انتشارات و تولیدات فرهنگی و پژوهشکده
باستانشناسی ،گزارشهای باستانشناسی( ،)2صص.66-27:
هرینک ،ارنی ،)1376( ،سفال ایران در دوره اشکانی ،ترجمه حمیده چوبک ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
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