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چکیده
فرايندهای دگرگونی درباره برهمکنش دستافزارها و ساختارها با محیط ،اعم از طبیعی و فرهنگی بحث میکند .فرايندی که طی
آن ،از چگونگی شكلگیری تپه يا محوطه تا آنچه امروز به چشم میآيد ،بحث میشود .بررسی اين فرايندها و شناخت آنها به
باستانشناس کمک میکند تا بتواند تغییرات مواد فرهنگی درروند کاوش را بهتر درک نمايد و تفسیر واقعیتری نسبت به اين
مواد داشته باشد .چراکه برخی از اين عوامل دگرگونی میتوانن د بر ماهیت مواد فرهنگی ،مكان قرارگیری آنها و تغییر شكل
ظاهری آنها تأثیر مستقیم و يا غیرمستقیم داشته باشند .در اين پژوهش تالش شده است با بهرهگیری از فرايندهای دگرگونی به
تفسیر مواد فرهنگی حاصل از کاوش نجاتبخشی گورستان تپه بیمارستان آشخانه پرداخته شود .گورستان تپه بیمارستان بر روی
تپهای طبیعی در حاشیه جنوبی شهر آشخانه قرار دارد .هدف از کاوش در تپه بیمارستان نجات دادههای فرهنگی آن پیش از
تسطیح کامل آن بود .اين گورستان نخست در دوران پیشازتاريخی عصر آهن بهعنوان گورستان استفاده میشد و بار ديگر در
دوران اسالمی نیز بهمنظور دفن مُردگان مورداستفاده قرار گرفت .به همین علت بسیاری از گورهای عصر آهن تخريبشده و فقط
حجم انبوهی از قطعات سفالهای شاخص عصر آهن در کاوش به دست آمد .سفالهای بهدستآمده از اين گورستان با فرهنگ-
های شمال مرکز و شمال غرب ايران از يکسو و سفالهای فرهنگ داهستان کهن در جنوب غرب ترکمنستان شباهتهای فراوانی
را نشان میدهد .بررسی جزئیتر اين سفالها و مقايسههای سفالی انجامشده دو دوره از عصر آهن را مشخص کرد.
واژههای کلیدی :گورستان ،شهر آشخانه ،خراسان شمالی ،فرايندهای دگرگونی ،عصر آهن ،دوران اسالمی

رايانامهی نويسنده مسئول:

hejebri@modares.ac.ir

 /84يک گورستان :کاوش تپه بیمارستان آشخانه (خراسان شمالی) از ديدگاه فرايندهای دگرگونی

 .1مقدمه
فرايندهای دگرگونی ( )Transformation Processesشامل آن عواملی هستند که درروند شكلگیری يک
محوطه باستانی دخالت دارند .بهعبارتديگر به هنگام بحث درباره اين فرايندها برهمکنش دستافزارها و
سازهها با محیط ،اعم از طبیعی و فرهنگی موردنظر است .شناخت اين فرايندها و جزئیات آن به باستانشناس
کمک میکند که تفسیرهای واقعنماتری نسبت به آنچه در جريان کاوش و پژوهشهای خود دست میيابد،
داشته باشد.بهطور خالصه  ،فرايندهای دگرگونی آن دسته عواملی هستند که بر آثار باستانی به هنگام مصرف
يا پس از خروج از دُور مصرف ( )postuseتأثیر میگذارند و باعث تغییر در آنها میشوند .اين فرايندها بسیار
متنوّع هستند و چگونگی تأثیر آنها نیز متفاوت است .شناخت اين فرايندها برای هر باستانشناس الزم است
چراکه چشمانداز کلیای را در اختیار او مینهد تا درک درستی از منطقه ،محوّطه و دستافزارهای موجود در
آن (و بهطورکلی تمام آثار فرهنگی در يک چشمانداز) داشته باشد .اين موضوع مسلماً او را در تجزيهوتحلیلها،
تفسیرهای باستانشناختی و طرح و تحلیل هرگونه مدل و الگو ياری خواهد کرد (.)Wilkinson, 2001
اين فرايندها بسته به اينکه ازنظر زمانی چه بازهای را شامل میشوند به دودسته عمده تقسیم میگردند:
فرايندهای نهشته شدن (شكلگیری) ( )depositional processesو فرايندهای پس از نهشته شدن (پس از
شكلگیری) (( )post-depositional processesدانا .)1392 ،فرايندهای پس از نهشته شدن همانگونه که از نام
آن پیدا است ،عواملی هستند که پس از شكلگیری اليه يا محوطه باستانی يا بهعبارتديگر پس از نهشته
شدن کامل بقايا تأثیر خود را آشكار میکنند .البته بسیاری از اين عوامل همان عواملی هستند که در
فرايندهای شكلگیری دخالت دارند ولی ازنظر زمانی و مرحلهای که بر بقايا تأثیر میگذارند ،تفكیکشدهاند.
درواقع اين فرايندها عوامل حفظ يا تخريب مدارک باستانشناسی پس از شكلگیری نهشتهها هستند ( Albert
 .)et al. 2012: 1آنچه امروزه بهعنوان يک محوطه باستانی شناخته میشود حاصل فعالیت فرايندهای پس از
نهشته شدن است .فرايندهای يادشده را میتوان بهطورکلی به دو گروه طبیعی و فرهنگی تقسیم کرد (دارک،
 .)52 :1379از فرايندهای طبیعی میتوان به نوسان دما ،آب ،باد ،گیاهان ،جانوران و گرانش اشاره کرد .عوامل
فرهنگی را میتوان بهطورکلی به تخريبهای عمیق و تخريبهای سطحی تقسیم کرد .تخريبهای عمیق
هرگونه جابهجايی خاک در سطح وسیع و عمیق است ولی تخريبهای سطحی خود به عواملی چون لگدکوب
کردن ،شخم زدن و گزينشهای انسانی تقسیم میشوند (دانا.)1392 ،
در اين نوشتار با چنین ديدگاهی به کاوش نجاتبخشی تپه بیمارستان شهر آشخانه پرداخته میشود.
شهرستان مانه و سملقان به مرکزيت شهر آشخانه در شمال غربی استان خراسان شمالی واقعشده که از شرق
به شهرستان بجنورد ،از شمال به شهرستان راز و جرگالن ،از جنوب به شهرستانهای گرمه و جاجرم و از
غرب به استان گلستان محدود میگردد (تصوير  .)1اين شهرستان شامل دو بخش است که ازنظر جغرافیايی نیز
از هم متمايز هستند :مانه و سملقان .دشت سملقان دشت کوچک و حاصلخیز میانكوهی است که در دامنه-
های شمالی کوه آالداغ ،دومین کوه بلند استان خراسان شمالی ،قرار دارد و ازاينرو دارای جنگلهای اُرس و
پوشش گیاهی و جانوری نسبتاً متراکم است .دورتادور اين دشت را منطقه کوهستانی در برگرفته است و به
همین علت دسترسی به آن چندان آسان نبوده ،درگذشته از مسیر درههای باريک رودها بهخصوص اترک برای
گذر و عبور از اين دشت استفاده میشد و امروزه به مدد جادهسازی مدرن رفتوآمد از اين دشت تسهیل شده
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و امروزه مسیر اصلی اتصال مشهد به گرگان است .مانه بخشی نسبتاً کوهستانی است که ازنظر جغرافیايی
حاصل اتصال چندين دره باريک است که رود اترک و برخی از سرچشمههای آن در درههای آن جاری است و
از اين نظر با دشت سملقان که دشت کوچک میانكوهی حاصلخیز است ،تفاوت فاحش دارد.
ازنظر اقلیمی اين منطقه بین منطقه سرد و خشک خراسان و معتدل و مرطوب دشت گرگان قرار دارد.
بهطوریکه براثر همین تأثیرات در تابستانها رطوبت هوا در اين منطقه بهطور محسوس نسبت به ساير مناطق
خراسان افزايش میيابد .شهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان ،شهر کوچكی است که در نیمه شرقی
دشت میانكوهی سملقان که امروزه بر سر راه اصلی بجنورد به استان گلستان واقعشده است.
بررسی و شناسايی آثار باستانی منطقه بجنورد به همت اداره کل حفاظت آثار باستانی و بناهای تاريخی
ايران و به سرپرستی فائق توحیدی ،کارشناس وقت مرکز باستانشناسی ،از سال  1355شروع و در دو فصل به
انجام رسید (توحیدی .)2535 ،در آن زمان مانه و سملقان جزو شهرستان بجنورد بود .اين فعالیت منجر به
شناسايی محوطه و بناهای شاخص منطقه شد و در برخی محوطهها برای حفظ آنها حريم فرضی در نظر
گرفته و میله کوبی شد .اما سرآغاز تحول مهم در فعالیتهای باستانشناختی منطقه با کاوش تپه قلعه خان
در دشت سملقان شروع شد .تپه قلعه خان در میان روستايی به همین نام ،نخستین محوطه پیشازتاريخی
کاوششده در شمال خراسان بوده( )1و به دلیل وجود توالی از نوسنگی تا دوران معاصر يكی از مهمترين
محوطههای ايران محسوب میشود (گاراژيان )1390 ،که در سال  1385توسط عمران گاراژيان کاوش و اليه-
نگاری شد (گاراژيان و عسكرپور .)111 :1390 ،پسازآن گاراژيان در سال  1386دشت سملقان را از منظر باستان-
شناسی بررسی و شناسايی کرد (گاراژيان .)1386 ،در سال  1387امید آدينه تپه مرتفع بروسكی در جنوب شهر
آشخانه را تعیین حريم نمود (آدينه .)1391 ،بار ديگر در راستای تكمیل نقشه باستانشناسی کشور ،شهرام زارع
و محمدتقی عطايی شهرستان مانه و سملقان ،شامل دشت سملقان و درههای باريک حاشیه اترک میانی،
موسوم به مانه ،را بررسی باستانشناختی کردند (زارع ،1390 ،عطايی .)1388 ،در سال  1390محمدجواد جعفری
تپه ريوی نزديک شهر آشخانه را تعیین عرصه و حريم کرده و سپس يکسال بعد ،در تپه الف آن بهمنظور
اليهنگاری ،گمانهزنی نمود .دادههای بهدستآمده توسط او نشان از يک محوطه بزرگ (در حدود يکصد هكتار)
متعلق به عصر آهن  2تا دوره هخامنشی دارد (جعفری .)1392 ،همچنین در سال  1391تپه موسوم به
بیمارستان شهر آشخانه نیز بهمنظور نجاتبخشی توسط محسن دانا کاوش شد (دانا( )1393 ،تصوير .)2
 .2تپه بیمارستان شهر آشخانه
اين محوطه يک تپه طبیعی با ابعاد حدود  40×70متر و ارتفاع حدود  5متر از سطح زمینهای اطراف بود و
در ادامه تپه ماهورهايی قرار داشت که در جنوب شهر آشخانه ،مرکز شهرستان مانه و سملقان ،در استان
خراسان شمالی واقعشده است (تصوير  .)3تپه بیمارستان در محدوده ساخت بیمارستان شهر آشخانه قرار
داشت و در طرح ساخت بیمارستان بايد تخريب میشد تا بهجای آن ساختمان جنبی بیمارستان ساخته شود.
ازآنجاکه آثار فرهنگی بهصورت سفال و استخوان انسانی بر سطح محوطه مشاهده میشد ،با هماهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنايعدستی و گردشگری و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی مقرر شد در
اين محوطه کاوش نجاتبخشی انجام شود(.)2
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برای انجام کاوش ،سطح محوطه به شبكههای  10×10متر تقسیم شد که رديفهای افقی با حروف
انگلیسی (از  Aتا  )Fو رديفهای عمودی با شماره (از  1تا  )7نامگذاری شدند .بین هر شبكه نیز يک متر فاصله
در نظر گرفته شد .بهاينترتیب  42مربع به دست آمد که به علت محدوديت بودجه فقط در  9مربع کاوش
انجام شد .به اين صورت که تنها دو مربع  C3و  C4بهطور کامل و گمانههايی به ابعاد کوچکتر در هفت
مربع ديگر ايجاد شد (تصوير  . )4روش کار در اين کاوش بر اساس تشخیص و ثبت بافتار ( )contextانجام شد به
اين معن ی که هر نهشته و واحد که دارای بافت ،رنگ ،تراکم و ساخت متفاوتی بود ،شماره بافتاری جديد به آن
اختصاص میيافت.
درمجموع  19گور به دست آمد که با توجه به شواهد تدفین 15 ،عدد از آنها اسالمی هستند .در تدفین-
های اسالمی جهت مشخصی برای تدفین وجود نداشت و گورها در جهت شمالـ جنوب ،شرقـ غرب ،شمال
غربیـ جنوب شرقی و شمال شرقیـ جنوب غربی مشاهده میشدند .اين نشانگر آن است که مردمان آن دوران
دانش کافی برای شناسايی جهت قبله نداشتند .اما بااينوجود سنت تدفین يكسان بود و همین نكته بر
اسالمی بودن اين گورها صحه میگذارد :مُرده بر پهلوی راست قرارگرفته و گور دارای دو بخش بود؛ بخش
نخست يک چاله بزرگ و بخش دوم چالهای بسیار باريکتر در میان چاله قبلی که جسد را گاه بهسختی در
آن قرار میدادند .برای آنکه جسد از پهلوی راست نغلتد ،عالوه بر باريک کردن چاله دوم ،سنگهايی را پشت
سر او میچیدند(( )3تصوير  . )5در برخی گورها اشیاء تزيینی متعلق به جسد وجود داشت ،مانند دستبند
مفرغی ،انگشتر مفرغی ،مُهرههای رنگی برای تزيین و آرايش مو و در دو مورد نیز ظاهراً در دهان مُرده مهره
کوچكی از عقیق قرار میدادند .از چوب درخت اُرس و گاه سنگ برای پوشش سقف برخی از چالههای گور
بهعنوان لحد استفادهشده بود.
در اين کاوش کفهايی به دست آمد که از سنگ و سفال ساختهشده بودند .بر روی اين کفها فعالیتهای
انسانی جريان داشته چراکه آثار يک اجاق کوچک که از سفالهای خمرهای شكسته ساخته و درون آن
خاکستر وجود داشت به دست آمد .اين سطح سنگ و سفال بايد از زمان تدفین گورهای اسالمی قديمیتر
باشد زيرا برای ايجاد گورهای اسالمی بخشهايی از اين کفها را از بین برده بودند .بقايای يک خمره بزرگ
که در داخل زمین کار گذاشتهشده بود در گمانه  C4به دست آمد که باوجود شناورسازی ،هیچ بقايای گیاهی
از درون آن به دست نیامد .درون اين خمره يککاسه کوچک نیز وجود داشت که شايد برای خارج کردن
غالت درون خمره به کار میرفت .نزديک اين خمره يكی از کفها وجود داشت که احتماالً نشانگر ارتباط و
کاربری همزمان اين دو پديده است.
از پديدههای بسیار قابلتوجه و نادر در اين کاوش به دست آمدن انباشتهای استخوان انسانی است .اين
انباشتها به اين صورت بود که استخوانها را رویهم کپه کرده بودند؛ با تأکید بر اين نكته که تمام قطعه
استخوانهای بدن در اين انباشتها وجود نداشت .نكته مشابه در تمام اين انباشتها فقدان مهرههای ستون
فقرات بود .هر کپه استخوانی بر اساس شواهد موجود ظاهراً متعلق به يک انسان است که در سطحی نزديک
به سطح زمین (بین  30تا  40سانتیمتری) دفن شده بودند .در يک مورد هم يک جمجمه سالم به دست آمد که
فک پايین آن را جدا کرده و بهصورت وارونه در کنار جمجمه قرار داده بودند بهطوریکه انتهای فک پايین در
کاسه چشم قرار داشت .احتماالً اين مورد را شايد بهنوعی شوخطبعی و شیطنت فردی دانست که جمجمه را از
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زيرخاک درآورده است .مطالعات و بررسیهای انسانشناختی در آيندهای نزديک بر روی اين مجموعه
استخوانهای انسانی انجام خواهد شد که میتواند برخی از پرسشهای مرتبط با اين مجموعه را مشخص کند.
باوجود تراکم فراوان سفالهای خاکستری عصر آهن ،فقط يک گور عصر آهن از اين کاوش به دست آمد .اين
گور ،گور شماره  13در گوشه جنوب شرقی گمانه  C3به دست آمد که در آن چهار ظرف سفالی وجود داشت
که همگی مستعمل و دارای کسری بودند :دو سفال از نوع کاسههای دارای سهپايه ،يكی نصفشده و ديگری با
يک پايه شكسته ،يک الوک نصفشده و يک پارچ دستهدار که بخشی از لبه آن موجود نبود .از اسكلت فقط
بخش پسسری جمجمه وجود داشت و هیچ شواهدی از ساير بخشهای آن به دست نیامد (تصوير  .)6به نظر
میرسد اين اسكلت نیز بهصورت تاق باز بوده چراکه بخش کوژ استخوانهای آهیانه و پسسری کامالً روی
زمین قرارگرفته و بخش کاو آن ها رو به آسمان بود .عمق اين گور نیز مانند گور ديگر عصر آهن نزديک به
سطح بود.
حجم اصلی يافتههای فرهنگی بهدستآمده د ر اين کاوش سفال بود که به سه رنگ خاکستری ،نخودی و
قرمز هستند .تعداد کل سفالهای بهدستآمده از اين کاوش  4108قطعه سفال است .سفال خاکستری با
حدود  % 70بیشترين درصد سفالها را شامل میشود .ازنظر فن ساخت سفالهای دستساز نیز در حدود
 70%بوده و سفال چرخساز بهطورکلی درصد کمی را شامل میشود .ظروف خمرهای ،سفال آشپزخانهای،
ظروف مشبک آبكشی ،ظروف لولهدار ،بشقابهای دسته افقی ازجمله ظروف اين محوطه هستند .از گورهای
اسالمی همانگونه که گفته شد اشیاء تزيینی شامل مهرههای خمیرشیشه (خرمهره) و عقیق ،انگشتر مفرغی با
نگی ن مرواريد ،النگوی مفرغی نیز به دست آمد که همراه مُرده در گور گذاشته بودند .تنها يک قطعه سفال
شاخص لعابدار اسالمی از اين محوطه به دست آمد.
 .3عوامل و فرایندهای فرهنگی
برای نخستین بار مايكل شیفر و لوئیس بینفورد در دهه  1980میالدی توجه خود را به فرايندهای شكلگیری
و پس از شكلگیری معطوف کردند ( .)Schiffer, 1976, Binford, 1982ازاينپس باستانشناسان به نقش و
اهمیت اين فرايندها پی بردند بهطوریکه نقش عوامل و فرايندهای دگرگونی در شكلدهی محوطههای
باستانی و تأثیر عوامل فرهنگی و طبیعی بر نهشته شدن و پراکنش مواد فرهنگی در درون يک محوطه و يا
سطح بیرونی آن مورد تأکید باستانشناسان رفتاری ( )Behavioral Archaeologyقرار گرفت ( Schiffer,
 . )1996آنچه درباره شناخت اين عوامل بسیار اهمیت دارد تأثیری است که میتواند بر تفسیرهای باستان-
شناسی بگذارند .به اين دلیل که يكی از مهمترين معیارهای تفسیرهای باستانشناسی بر مبنای مواد فرهنگی
بهدستآمده از سطح يک محوطه و يا اليهها و نهشتههای داخل آن محوطه صورت میگیرد .درنتیجه اگر از
عوامل و فرايندهای دگرگونی غفلت شود ،بدون ترديد تأثیر مستقیمی بر تفسیر باستانشناس از مواد فرهنگی
خواهد داشت .در ايران توجه چندانی به چنین مباحثی وجود نداشته است؛ برای نخستین بار مباحث مرتبط با
معرفی و توصیف فرايندهای دگرگونی توسط محسن دانا انجام شد (دانا )1392 ،ولی هادی صبوری نخستین
باستان شناسی است که از مبحث فرايندهای دگرگونی برای تفسیر مواد فرهنگی استفاده کرده است (صبوری و
همكاران . )1393 ،در اين نوشتار تالش است از فرايندهای دگرگونی در تفسیر مواد فرهنگی حاصل از کاوش تپه
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بیمارستان استفاده شود .آنچه در کاوش محوطه بیمارستان شهر آشخانه چشمگیر است ،حجم زياد سفالهای
عصر آهن در مقابل تعداد دو گور عصر آهن است (البته يكی از آنها نیز هیچ شئای در خود نداشت) .با توجه به
شرايط ثبت و ضبطشده به هنگام کاوش و همچنین بر اساس اطاعات کسبشده از افراد محلی به نظر میرسد
در کاوش محوطه بیمارستان شهر آشخانه دو عامل اصلی نقش مهمی در تغییر ،جابهجايی و پراکنش مواد
فرهنگی عصر آهن داشته اند :نخست ،ايجاد گورستان اسالمی و دوم ،کشاورزی بر سطح محوطه .اين دو عامل
را به ترتیب بايد معادل تخريبهای عمیق و تخريبهای سطحی دانست که جزو عوامل فرايندهای پس از
نهشته شدن هستند (دانا .)37 :1392 ،تخريب عمیق شامل هرگونه جابهجايی خاک است ( Schiffer, 1996:
 .)122با اين تعريف کندن گور در دوره اسالمی در نهشتههای عصر آهن يكی از مصاديق تخريبهای عمیق
است .بهاينترتیب که برای ايجاد هر گور اسالمی (بهجز نوزادان و کودکان) بین يک تا دو متر حفرشده ،جسد
داخل گور گذاشتهشده و بار ديگر گور با خاک پرشده است.
در تخريب سطحی همانگونه که از نام آن برمیآيد ،مواد فرهنگی در مقیاس سطح محوطه و در عمق
بسیار اندک جابهجا می شوند .شخم زدن که يكی از ارکان روند کشاورزی است جزو اين نوع تخريبها است
(دانا .)39 :1392 ،در سطح تپه بیمارستان شهر آشخانه مدتهای مديدی کشاورزی صورت میگرفت .اين
کشاورزی بهصورت کاشت ديم گندم ،جو و عدس بود .درروند شخم زدن حدود  30سانتیمتر از خاک زيرورو
می شود .در پژوهشی ديگر عمق مؤثر در تخريب آثار در زمینهايی که در آنها حبوبات و غالت کشت می-
شود ،کمتر از  50سانتیمتر برآورد شده است ( .)Barton et al. 2002: 164در شخم زدن ،جابهجا سازی
طولی بیشتر از جابهجا سازی اُريب و متقاطع است .گاهی اوقات اين جابهجايی طولی به  6متر نیز میرسد
(فاگان .)335 :1382 ،در چنین زمینهايی که شخمخوردهاند اشیاء بزرگتر نشانگر جابهجايی بزرگتر هستند
( .)Schiffer, 1996:131بديهی است وسعت تخريب و جابهجايی مواد فرهنگی در تخريب عمیق بهمراتب
بیشتر و بزرگتر از تخريب سطحی است ،اما بااينوجود نمیتوان از نقش شخمزدن در پراکنش مواد فرهنگی
چشمپوشی کرد.
 .4جمعبندی و تحلیل
از عصر مفرغ به بعد محل دفن مردگان که پیشازاين در محل مسكونی استقرار قرار داشت ،جداشده و مجاور
يا نزديكی محوطه مسكونی ايجاد میشود (طاليی .)65 :1385 ،بنابراين تاکنون در گورستانهای عصر مفرغ و
آهن معموالً اليه يا نهشتههای استقراری به دست نیامده است چراکه اين گورستانها جدا از محدوده مسكونی
ايجاد میشوند (طاليی .)175 :1381 ،113 :1387 ،اما نكته عجیب در کاوش اين محوطه وجود شواهدی از
استقرار در اين گورستان است .به دلیل مسائل شرعی در دين اسالم هیچ نمونهای که در آن مكان استقرار و
تدفین يكی باشد ،وجود ندارد .تنها قطعه سفال اسالمی نیز تأيیدکننده اين مدعا است و نشان میدهد که
استفادهکنندگان اين تپه در سده  7هجری قمری از اين بلندی تنها بهصورت گورستان و بهمنظور دفن اجساد
استفاده میکردند .اين تاريخگذاری با آزمايشهای کربن  14نیز تأيید میشود .يک نمونه از گور شماره 8
اسالمی آزمايش مطلق شده و تاريخهای  1267-1280میالدی ( )sigma-1را نشان میدهد.
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از سوی ديگر همانگونه که گفته شد در کاوش اين محوطه در هر گمانه از روش برداشت هر بافتار و ثبت
و ضبط آن مانند يک کاوش اليه نگاری استفاده شد .در پايان ،بافتارهای مشابه که در هر گمانه طبیعتاً شماره-
های جداگانه داشتند شناسايیشده و همه آنها در يک افق و سطح موردبررسی قرار گرفتند .بر اين اساس سه
سطح برای نهشتههای اين محوطه (بهجز گورها) شناسايی شد .سطح نخست ،سطحیترين نهشته تمام گمانهها
بود که شامل  9بافتار از  9گمانه ايجادشده؛ سطح دوم شامل  4بافتار از  4گمانه و سطح سوم شامل  2بافتار
از  2گمانه است.
سطح يک شامل  1449قطعه سفال است .سفال خاکستری با حدود  ،%70نخودی با  %20و قرمز با % 10
تنوع گونههای سفالی اين سطح هستند .ازنظر ضخامت  %80سفالها متوسط و سفالهای ظريف و خشن نیز
حدود  %10هستند .سفال خاکستری متنوعترين نوع قطعه را شامل لبه ،بدنه ،کف ،پايه ،دسته و آبريز دارد.
فن ساخت دست و چرخ در میان هر در هر سه گونه سفالی (خاکستری ،نخودی و قرمز) وجود دارد ولی حدود
 90%سفالها دستسازند .سطح دوم شامل  1592قطعه سفال است .جالب اينجا است که با توجه به تعداد
کمتر گمانههای اين سطح ،تعداد سفالهای آن نسبت به سطح بااليی بیشتر است .در اين سطح سفال
خاکستری حدود  ،%65نخودی  %20و قرمز  %15هستند .ازنظر ضخامت تغییری به چشم میخورد%30 ،
درصد سفالها ظريف %50 ،درصد متوسط و  %20خشن هستند .همچنان سفال خاکستری بیشترين تنوع نوع
قطعه را دارد %70 .سفالها دستساز و ساير آنها چرخسازند .هر دو فن ساخت در میان تمام گونههای سفالی
همچنان مشاهده میشود .سطح سوم شامل  1067قطعه سفال است .در اين سطح تغییر فراوانی در درصد
گونه سفالها رخداده است .سفال خاکستری حدود  ،%45سفال نخودی  %30و سفال قرمز  %25هستند .ازنظر
ضخامت نیز سفال ظريف حدود  ،%20سفال متوسط  %50و سفال خشن حدود  %30شدهاند .از اين سطح
برخالف سطحهای باالتر قطعه آبريز به دست نیامد .نسبت فن ساخت سفالها تقريباً مشابه سطح دوم است.
مقايسه بین آمار سفالهای سه سطح در برخی موارد بسیار معنادار است .بهعنوانمثال در مورد گونههای
سفالی همانگونه که در نمودار  1مشاهده می شود سفال خاکستری از سطح يكم به سطح سوم سیر نزولی
دارد ولی در عوض سفال های نخودی و قرمز سیر صعودی دارند .اين به اين معنا است که در بافتارهای باالتر و
سطحیتر سفال خاکستری بیشتر بوده و هرچه عمق بیشتر میشود از مقدار آن کاسته شده ولی بهجای آن
سفال نخودی و قرمز در اليهها و سطحهای پايینی بیشتر میشوند .چنین تغییراتی نیز در میان قطعهها ،لبه
وجود دارد .به اين معنی که درصد لبههای خاکستری از سطح يكم به سطح سوم کاهشيافته و بهجای آن
لبههای سفال نخودی و قرمز افزايشيافتهاند (نمودار  .)2سفال چرخساز نیز تغییرات مشابهی را نشان میدهد.
سفال خاکستری چرخساز در سطح دوم کاهشيافته ولی در سطح سوم بار ديگر افزايش میيابد .اما سفال
نخودی و قرمز چرخساز هر دو بهصورت مشابه از سطح يكم تا سطح سوم افزايش میيابند؛ بهخصوص سفال
نخودی که از سطح دوم به سطح سوم جهشی در حدود دو برابر داشته است (نمودار  .)3اين سه سطح ازنظر
ضخامت سفال نیز قابلتوجه هستند .همچون موارد پیشین ،سفال نخودی و قرمز خشن از سطح يكم تا سطح
سوم سیر صعودی دارند .بهخصوص سفال قرمز که حدود  7برابر افزايش میيابد .همانگونه که در نمودار 4
قابلمشاهده است ،سفال خاکستری خشن نیز سیر صعودی دارد که برخالف ساير موارد است .بر اين اساس به
نظر میرسد سفالهای قرمز و نخودی بااينوجود که در بیشترين حالت کمتر از  %30از مجموع سفالها را
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شامل میشوند ،بیشتر در عمقهای پايینتر بهدستآمدهاند .اين در حالی است که سفالهای خاکستری از باال
به پايین درصدشان کمتر میشود .درصد سفالهای خاکستری در دورههای گوناگون عصر آهن متفاوت است.
از عصر آهن  1درصد سفالهای خاکستری با سیری نزولی در عصر آهن  2به دو گروه عمده خاکستری و
نخودی تبديلشده(( )4طاليی )130 :1374 ،و در عصر آهن  3تقريباً منسوخشده و با سفال نخودی جايگزين می-
شود (همان .)133 :نكته قابلتوجه در اين میان تفاوت فاحشی است که بین درصد سفالها در مناطق مسكونی
و گورستانها در عصر آهن  1و  2مشاهده میشود .بهطوریکه سفال خاکستری در گورستانها  %78و در
مناطق مسكونی  %44است (طاليی.)175 :1387 ،
ازنظر ريختهای سفالی نكته قابلتوجه در سفالهای تپه بیمارستان بهطورکلی محدود بودن ريختهای
سفالی و همچنین ساده بودن لبه ظروف است .اگر اين ظروف با ظروف بهدستآمده از محوطههای همانند
يعنی گورستان های عصر آهن در مناطق ديگر همچون شمال مرکز و شمال غرب ايران سنجیده شود بهراحتی
میتوان تفاوت فاحشی بین تنوع ريختهای سفالی و در جزئیات ،تنوع فراوان لبه ظروف را دريافت .ظروف تپه
بیمارستان بهطورکلی به  2دسته دهانه باز و دهانه بسته تقسیم میشوند .ظروف دهانه باز شامل الوکها،
کاسهها که گاه دسته افقی چسبیده به لبهدارند (تصوير  )B3000-125 :8و کاسههای دارای سهپايه (تصوير :7
 )C3004- R.N.3008هستند .لبه ظروف دهانه باز معموالً ساده بوده ولی گاه بهصورت اندکی متمايل به داخل
(تصوير  ،)D4000-57 :7گاه متمايل به بیرون (تصوير  )C4003-1135 :7و گاه بريده به سمت بیرون (تصوير :7
 )C4003-1118مشاهده می شوند .تنوع ظروف دهانه بسته اندکی بیشتر است .اين ظروف شامل پارچهای
دستهدار (تصوير  ،)D4000-48 :7ديگچههای دارای دودسته عمودی (تصوير  ،)C3001-187 :9ظروف لولهدار
منقاری شكل (تصوير  ،)D4000-105 :7سبوهای با لبه ساده (تصوير  )B2000-10 :7و لبه به بیرون برگشته
(تصوير  )C3001-305 :8و خمرههای ذخیرهسازی (تصوير  )D4000-60 :9است .چنین تنوع اندکی در مقابل
انواع فراوان و گوناگون سفالهای بهدستآمده از گورستانهايی همچون قیطريه (کامبخش فرد ،)1386 ،خوروين
( ،)Vanden Bergh, 1964سیلک الف ( )Ghirshman, 1939در شمال مرکز فالت ايران بس ناچیز مینمايد.
ازنظر گاه نگاری سفالهای خاکستری با ريختهايی چون کاسههای زاويهدار ( )carinatedکه گاهی دو
سوراخ ريز در بدنه دارند ،ساغرهای ( )beakerپايهدار کوتاه و آبجوخوریها ( ،)tankardساغرهای شانهدار
ظريف و کاسههای دارای زائده کرمی شكل ( )worm bowlsنیم کروی با سهپايه در کف از شاخصههای عصر
آهن  1هستند ( .)Danti, 2013a: 261کاسههای زاويهدار ،ظروف لولهدار پلدار( )5و دسته سبدی را میتوان
مهمترين سفالهای شاخص عصر آهن  2برشمرد ( .)Danti, 2013b: 363مقايسه سفالهای بهدستآمده از
کاوش تپه بیمارستان آشخانه با محوطههای عصر آهن نشان میدهد باوجود فقدان ريختهای شاخص که در
مناطقی همچون شمال مرکز و شمال غرب ايران شناسايیشده است ،دو دوره متمايز عصر آهن  1و  3در اين
محوطه وجود دارد (تصويرهای  .)9 – 7هیچ سفال شاخص قابلمقايسه با عصر آهن  2در اين محوطه شناسايی
نشد (جدول  .)1يک قطعه سفال ( )D4000-48به دوره مفرغ تاريخگذاری میشود .ساخت اين نمونه از عصر
مفرغ ( 3حسنلو الف )4آغاز شد و در تمام دوره عصر مفرغ جديد (حسنلو  )5تولید گرديد ( Danti, 2013a,
 .)Fig.4.62برخی سفالها از عصر مفرغ جديد تا عصر آهن  2تاريخگذاری میشوند ( ،)B4000-5برخی
( )B2000-10به تعداد اندک از عصر مفرغ جديد حسنلو به دست آمد ولی در عصر آهن  1حسنلو (پ )4کامالً
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رايج شد .اين ريخت سفالی از عصر آهن ( 2حسنلو ب )4به دست نیامد ( .)Ibidنمونههای ديگری با عصر آهن 1
حسنلو (پ ،)C4003-1144( )4هفتوان (دوره  ،)C4003-1118( )4کردلر تپه ( )D4000-48در شمال غرب و قلی
درويش (دوره  )C4003-1126( )6در شمال مرکز ايران قابل تاريخگذاری هستند .در تپه بیمارستان کاسههای
دارای سهپايه برخالف نمونههای شمال مرکز و شمال غرب ايران از لبه ظرف آغاز میشوند که از ويژگیهای
سفالهای عصر آهن قديم در جنوب ترکمنستان موسوم به فرهنگ داهستان عتیق است .کاسههای دهانه باز
با لبه متمايل به درون نیز يكی از شاخصههای فرهنگ داهستان است ( .)Lecomte 2005, Fig.13يک نمونه
لوله منقاری شكل (سفال  )D4000-105بهدستآمده را میتوان به نوع لولههای بدون پل عصر آهن  1منسوب
نمود .برخی سفالها ( )D4000-7مشابه گورستان جیران تپه ازبكی بوده و به عصر آهن  1و  2تاريخگذاری
میشوند (مجیدزاده  ،1389لوح  .)33برخی از سفالها که همگی مشابه نمونههای دوشان تپه ازبكی هستند
بهطورکلی به عصر آهن و دوره مادی تاريخگذاری میشوند (همان ،لوحهای  59 ،57و  .)64سفالهای مادی
بهدستآمده از تپه بیمارستان ( B3000-456, B3001-187, B3001-589, C4003-755, C4003-1130,
 )D4000-60مشابه نمونههای دژ مادی ازبكی (همان ،لوحهای  ،)81 ،78تپه نوشجان ( Stronach & Roaf, 1978:
 )Fig.9و تپه باباجان ( )Goff, 1985:Fig.2, 4هستند.
 .5نتیجه
تپه طبیعی موسوم به بیمارستان آشخانه در عصر آهن بهعنوان گورستان استفاده میشد .کوچروان عصر آهن
در اواخر هزاره دوم پیش از میالد (عصر آهن  )1مردگان خود را بهصورت طاقباز ،در عمق اندک (بین  20تا 40
سانتیمتر) در زمین دفن کرده و همراه او ظرفهای مستعمل و گاه شكسته قرار میدادند .اين محوطه مدتی
متروک و از آن استفاده نمیشد تا اينکه در میانه هزاره اول پیش از میالد بهطور محدود و احتماالً توسط
جوامع کوچنشین مورداستفاده قرار میگیرد .اين شواهد محدود همانگونه که آمد کفهايی متشكل از سنگ-
ها و سفال های شكسته است که در آن شواهدی از اجاق و همچنین ديوارکهايی سنگی و بدون مالت
بهصورت فضاهای چهارگوش به دست آمد .بهاينترتیب بیشتر سفالهای نخودی و قرمز را میتوان به اين دوره
(عصر آهن  )3تاريخگذاری نمود .بديهی است با چنین نتیجهگیری در عصر آهن  3از اين محوطه بهعنوان
گورستان استفاده نمیشده است .اين محوطه بار ديگر متروک شد تا اينکه در دوران اسالمی بهعنوان
گورستان استفاده شد .اين گورهای اسالمی چون در عمق بیشتری حفر میشدند ،باعث از بین رفتن گورهای
عصر آهن اين محوطه که در عمق بسیار نزديكی به سطح قرار داشتند ،شدند.
پراکنش معنادار عمودی سفالهای عصر آهن بدون ترديد به دلیل تأثیر فرايندهای پس از نهشته شدن
است .اين فرايندها همانگونه که گفته شد شامل حفر گورهای اسالمی و شخم زدن بهعنوان تخريبهای
عمیق و سطحی در زيرورو شدن خاک و به دنبال آن ،مواد فرهنگی دخالت داشتهاند .انبوه سفالهای عصر
آهن ( 1سفالهای خاکستری و بخش اندکی از سفالهای نخودی و قرمز) نشان میدهد که به دلیل حفر گورهای عمیق
اسالمی ،گورهای سطحی عصر آهن  1بهکلی نابودشدهاند .فقط درجاهايی که گوری حفر نشده ،گور عصر آهن
 1به دست آمد .شخم زدن نیز در اين امر دخیل بوده است .گور عصر آهنی که فقط بقايای اندکی از جمجمه
باقیمانده و چند ظرف مستعمل نیز در آن به دست آمد را بايد با تخريبهای سطحی حاصل شخم زدن مداوم
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و پیوسته محوطه در ارتباط دانست .بهاينترتیب که بقايای اسكلت بهجز بخش ناچیزی از جمجمه (استخوان

آهیانه و پسسری) به دلیل شخم زدنهای پیوسته از بین رفته و فقط گوراوندها برجایمانده است .با چنین
ديدگاهی پراکنش معنادار عمودی سفالهای بهدستآمده از اين کاوش را میتوان تفسیر نمود .درروند حفر
گورهای عمیق اسالمی ازآنجاکه حجم خاک جابهجاشده زياد بوده و خاک کامالً زيرورو شده و دوباره همان
چاله حفرشده با همان خاک پر میشود ،درواقع مواد فرهنگی عمقهای باالتر به عمق پايین منتقلشده و مواد
فرهنگی عمقهای پايین به سطحهای باالتر جابهجا میشوند .بهاينترتیب سفالهای قديمیتر خاکستری در
سطحهای بااليی (سطح  )1بیشتر هستند و برعكس ،سفالهای جديدتر نخودی و قرمز در سطحهای پايینتر
(سطح .)3
پس از عصر آهن  3اين محوطه تا دوران اسالمی متروک شد .در سده  7هجری بار ديگر اين تپه طبیعی
موردتوجه انسانها قرارگرفته و اين بار بهعنوان گورستان استفاده شد .پسازآن ،هیچ شواهدی از زندگی و
استفاده مجدد تا دهههای گذشته وجود ندارد .در دهههای گذشته فعالیت انسانی بر سطح آن محدود بوده و
بهصورت کشاورزی ديم انجام میگرفته است .حفر چاله گورهای اسالمی و کشاورزی مداوم بر سطح تپه باعث
شد تا آثار فرهنگی متعلق به گورستان عصر آهن اين تپه به دلیل قرارگرفته در عمقی نزديک به سطح زمین
مضطرب شده و از بین برود .حجم بسیار زياد سفالهای خاکستری و بهطورکلی سفالهای عصر آهن  1در
کاوش اين محوطه و به دست نیامدن ظرف سالم از آن بهجز آنچه گفته شد میتواند به دلیل سنت قرار دادن
شئ مصرفی و مستعمل و دارای کسری در داخل گورهای عصر آهن نیز باشد.
تشکّر و قدردانی
از علیاکبر وحدتی معاون پیشین میراث فرهنگی استان خراسان شمالی به خاطر حُسن نظرش به نگارنده و
پیشنهاد کاوش اين محوطه کمال قدردانی را دارم .همچنین جا دارد که از محمدجواد جعفری کارشناس اداره
کل میراث فرهنگی خراسان شمالی و نیز آقای داوری مسئول دفتر پیشین میراث فرهنگی شهرستان مانه و
سملقان جهت همراهی و پشتیبانی از اين کاوش سپاسگزاری نمايم .دکتر حامد وحدتی نسب مطالعه و بررسی
بقايای گور شماره  8را انجام دادند که به اين وسیله از ايشان بسیار قدردانی میکنیم .آزمايشهای
تاريخگذاری کربن  14به همت دکتر حسن فاضلی و با حمايت مالی و پیگیریهای پژوهشكده باستانشناسی
انجامشده که در اينجا قدردانی عمیقمان را تقديم آنها میکنیم.
پینوشتها
 .1البته در دهه  1970میالدی در جريان بررسی باستان شناختی دره بااليی اترک هیئت دانشگاه تورين ايتالیا ،تپه بزرگ يام در
نزديكی شهر فاروج بهمنظور اليهنگاری کاوش شد ولی نتايج آن باوجود گذشت بیش از  40سال تاکنون منتشرنشده است.
 .2کاوش بهمنظور نجاتبخشی تپه بیمارستان شهر آشخانه در قالب يکفصل و به مجوز شماره  912/200/848در زمستان سال
 1391به سرپرستی محسن دانا انجام شد.
 .3فقط يک گور با اين نوع تدفین مرسوم اسالمی متفاوت بود .گور شماره  8در گمانه  ،C3با جهت تقريباً شمال غربیـ جنوب
شرقی بود که جسد بهصورت طاقباز در آن قرار داشت .در سمت چپ اسكلت يک رديف سنگ و روی لگن او نیز يک قطعهسنگ
قرار داشت .اين گور برخالف ساير گورهای اسالمی در عمق نزديک به سطح ،حدود  30تا  40سانتیمتری قرارگرفته بود .هیچ
شئای از اين گور به دست نیامد .باوجود پوسیدگی و ازهمپاشیدگی استخوانها بر اساس برجستگی چانه جنسیت آن را میتوان
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مذکر دانست .همچنین با توجه بهاندازه و حجم استخوان های بلند و همچنین وجود دندان آسیاب چهارم (دندان عقل) که البته
مینای آن بسیار فرسايش يافته و تا حدود زيادی از بین رفته به نظر میرسد بیش از  30سال سن داشته است.
 .4به دلیل استمرار و پیوستگی فرهنگی بین آهن  1و  2شاخصههای اندکی برای تمايز و تفكیک اين دو دوره از هم تعريفشده
است و همانگونه که دانتی بهدرستی خاطرنشان کرده در بسیاری از موارد تفكیک عصر آهن  1و  2بهراحتی امكانپذير نیست و
در اين وضعیت تاريخگذاری بهصورت کلی عصر آهن  1و  2انجام میشود (.)Danti, 2013a: 310
 .5لولههايی که با يک زائده به لبه متصل میشوند را معموالً پلدار میگويند .اين نوع ظروف از مشخصههای عصر آهن  2است
(.)Dyson, 1968
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های  1تا  4سفال ،دایره سیاهرنگ بخش باقیمانده جمجمه)
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تصویر  :8طرح سفالهای عصر

تصویر  :9طرح سفالهای عصر آهن جدید

تپه بیمارستان

آهن قدیم ،جدید و اسالمی تپه

تپه بیمارستان

بیمارستان
جدول  :1توصیف و مقایسه سفالهای تپه بیمارستان
شماره سفال

مشخصات

مقایسه

دوره

B2000-10

لبه ،خمیره خاکستری ،دستساز

Danti, 2013a, Fig.4:23:D

مفرغ جدید(حسنلو )5

B4000-5

لبه ،خمیره قرمز ،دستساز

Danti, 2013a, Fig.4: 23: B

مفرغ جدید(حسنلو )5

C40031135
C40031118
C40031126

لبه ،خمیره قرمز ،چرخساز

Danti, 2013a, Fig.4: 21: F

مفرغ جدید(حسنلو )5

لبه ،خمیره نخودی ،دستساز

Tala’i, 2007, Pl.3.a

آهن ( 1هفتوان )4

لبه ،خمیره قرمز ،نامشخص

سرلک ،1390 ،ص ،548 .شماره 156

آهن ( 1قلی درویش )6
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C40031144

Danti, 2013a, Fig.4: 31: S

لبه ،خمیره قرمز ،دستساز،

آهن ( 1حسنلو )4c

آشپزخانهای

D4000-48

لبه ،خمیره خاکستری ،نامشخص

سرلک ،1390 ،ص ،558 .شماره 330
Danti, 2013b, Fig.17.9: B

آهن ( 1کردلر تپه)

C3004R.N.3008

لبه-کف ،خمیره خاکستری،

Lecomte, 2005, Fig.13, no.2

عصر آهن (داهستان

دستساز

D4000-57

لبه ،خمیره خاکستری ،نامشخص

D4000-105

لوله ،خمیره خاکستری ،دست-

آهن ( 1قلی درویش )6

کهن)
مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،57شماره 8
Lecomte, 2005, Fig.13, No.1

عصر آهن و مادی
داهستان کهن
آهن ( 1؟)

ساز
B3000-125

لبه ،خمیره خاکستری ،نامشخص

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،59شماره 15

عصر آهن و مادی

B3000-418

لبه ،خمیره خاکستری ،نامشخص

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،57شماره 1

عصر آهن و مادی

C30011305
D4000-7

لبه ،خمیره خاکستری ،دستساز

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،64شماره 13

عصر آهن و مادی

لبه ،خمیره خاکستری ،دستساز

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،33شماره 2

عصر آهن

C4002R.N.4008

سده  7هجری

لبه-کف ،نخودی ،چرخساز،
سطح درونی لعاب سبز روشن
صدفیشده

B3000-456

لبه ،خمیره قرمز ،نامشخص

Goff, 1985, Fig.4: 35

مادی

B3001-589

لبه ،خمیره خاکستری ،نامشخص

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،78شماره 8

مادی

C3001-187

لبه ،خمیره قرمز ،دستساز

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،81شماره 5

مادی

C4003-755

لبه ،خمیره نخودی ،دستساز

C40031130
D4000-60

لبه ،خمیره نخودی ،چرخساز

Stronach & Roaf, 1978, Fig.9:
2
Goff, 1985, Fig.2: 5

مادی
مادی

لبه ،خمیره نخودی ،چرخساز

مجیدزاده ،1389 ،لوح  ،78شماره 16

مادی

نمودار  :1تغییر درصد گونههای سفالی از سطح یکبهسه

نمودار  :2تغییر درصد لبه ظرفها از سطح یکبهسه
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نمودار  :4تغییر درصد سفالهای خشن از سطح یکبهسه
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