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 مقدمه .1

معضلی برای توسعه شهری محسوب  تنهانههنگی شهری بسیاری از شهرهای تاریخی دنیا میراث فرامروزه در

 ایگذشتهمطمئن بر اساس  ایآیندهساختن  قصدبهشهری  ریزیبرنامهبلکه پشتیبانی محکم برای  شودنمی

نجات  هایکاوشاز  آمدهدستبهآثار  شده است.بدل  ، بخشدمیکه به هویت و ماهیت شهر معنا  پرافتخار

فرهنگی معرف فرهنگ  ازنظر، آمدهدستبه هایسفالو نوع  انسانی تدفین شامل اجاق، بخشی مولوی

 فردمنحصربهبا این کشف  .استدر زیر شهر تهران  سنگیمسدوران  در ویژهبه فالت مرکزی ایران ازتاریخپیش

از  حتی فراترم یا .به هزاره پنجم ق ابر شهر تهران( /)شهر کنونی تهرانضور انسان در محدوده شهر تهران پیشینه ح

ی بیشتری از هاآثار و نشانه شناسیباستان هایکاوشو ادامه گسترش امکان با به حتم یقین ، رسدمیآن 

 ، چون هاییپرسشبه  توانمیاین کاوش  انجام با خواهیم آورد به دستدر منطقه مولوی  شواهد اولین استقرار

شناسایی نوع تغییر الگوهای -، رای استقرار شهریاین منطقه بدالیل انتخاب -، اولین استقرار در منطقه

گوناگون با توجه به مواد فرهنگی  هایدوره طیویژگی استقرارها  تحلیل-، استقراری در طول زمان

 پاسخ داد. آمدهدستبه

سه  از زمانهممطالعه در مسیر خط انتقال فاضالب در مولوی تهران با استفاده وری اطالعات و انجام آگرد

انجام شد. در روش اول از متون نوشتاری  ایرشتهمیانمیدانی و مطالعات  طالعات اسنادی، مطالعاتروش م

 ششدر  شناسیباستاندر بخش مطالعات میدانی نیز کاوش  ،اسالمی و سایر اسناد مرتبط بهره گرفته شد

مانند مطالعات  ایرشتهانمیسوم انجام مطالعات  در روش ،های الزم انجام گرفتنگاری ترانشه انجام و مستند

-ات ژنتیک باستان، استخوان ، مطالعبعدیسهنوری  ، ترمولومینسانس، اسکنشناسیباستانشناسی، انگل زمین

  تکمیل و برخی در حال انجام است. و ... انجام گرفته که بخشی از نتایج آن شناسیانسان، شناسیباستان
 

 شهری شناسیباستان. 2
  در شهر شناسیباستان یا شهر شناسیباستان .1-2

آب، خاک و مراتع مستعد و محدودیت جغرافیایی در نحوه  ویژهبهمنابع زیستی،  کمبود وبه دلیل محدودیت 

متناسب و منطبق  هاتمدنو  هافرهنگ، استمرار و توسعه گیریشکلنحوه  عموماًتوزیع و پراکنش این منابع، 

های امروزی بر روی است و به همین دلیل عموم روستاها و شهر محیطیزیستمحدود  هایپتانسیلبر منابع و 

 امروزه بدین معنا که .اندگرفتهشکلو هزاران سال متمادی  هاسدهو در طول  ترکهنهای ها و روستاشهر

 شناسیباستاناین اساس  بر شودمیمدرن تکمیل  یشهرهاتاریخ  بامطالعهبسیار دور  هایگذشتهبررسی 

 شناسان  قرار گرفت و در جهت پیشبردموردتوجه باستانمطالعه این روند  جهتراهکاری  عنوانبهشهری  

فردی که بارها  ، برت سلون.م1979در سال . منشعب شددیگری از آن  هایشاخهشهری شناسیباستان اهداف

 شناسیباستاناز  هزیرشاختمایز مهمی میان دو  شودمیشهری امریکا یاد شناسیباستانعنوان پدر از او با

 Archaeology of)شهر شناسیباستانو  (Archaeology in the city)در شهر شناسیباستانشهری قائل شد؛ 

the city)   . که امروز در شهرهای مدرن  شناختیباستان هایمحوطهدر شهر را حفاری  شناسیباستاناو

باستانی  هایمحوطهشهری در ادامه رشد و توسعه این این مراکز  کهایناز  نظرصرفتعریف کرد،  اندشدهواقع

شهر به بررسی  شناسیباستاندر مقابل،  .آیندمییا خود مراکزی با تاریخی مستقل به شمار  گیرندمیقرار 
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 دیگربیانبه. اندیافتهو توسعه  گرفتهشکلو به این امر که چگونه شهرها  پردازدمیفرآیند شهری 

  )دهدمیو آن را مورد بررسی قرار  نگردمی ساختانسانیک محیط  عنوانبهه شهر ب، شهر شناسیباستان

Salwen, 1978;104-105نک؛  وOrser:2005 a,2005b,6141391:مازیار ؛).  
 با هاآنروابط  بررسی از روی موضوعات شهری و یشهرشناسانباستانبیان داشت که  توانمی نتیجتاً

. که در این رابطه سه موضوع پردازندمیمطالعه فضایی شهر  در بهن تا به امروز را از آغاز سکونت انسا یکدیگر

 . اجتماع، زمان، فضا.دهدمیشهری مشاهده را افزایش 
 

 نجات شناسیباستان. 3

ن یانوق حالبااین، باشدمیهای جهان بسیاری از کشور شناسیباستانوزه نجات، در ح شناسیباستان

از . نجات بخشی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است هایحفاریسیستم بودجه  نجات و شناسیباستان

 باشدمینجات یکی حفاظت از آثار باستانی و محل مورد کاوش  شناسیباستان هایشرطپیش ترینمهم

(Garezou, 2005: 69)، نبود پذیرامکانباید حفظ شود، چنانکه باستانی  در صورت امکان خود سایت و بقایای 

قرار گیرد و با پایان مراحل حفاری نجات بخشی نتایج آن منتشر  موردبررسیتمام سایت تا جای ممکن باید 

با  زمانهمها نجات در شهر شناسیباستان (Garezou, 2005: 68) تهیه شود هایافتهاسناد و مدارک از و  شود

عیت بوده که این جمعیت شهرها دارای حجم مشخصی از جم ،گیردمیتوسعه و بازسازی شهر صورت 

بسیار پیچیده مبدل  ایمحوطهاین عامل، شهر را به ، اندقرارگرفتهدر زمین محدود ی بسیار فشرده صورتبه

 ازآنجاکه .دهدمیبا چنین پیچیدگی، زمان و هزینه بیشتری را به خود اختصاص  ایمحوطهو حفاری  سازدمی

لذا فرآیند تحلیل، بازسازی  هاستمحوطهیار بیشتر از دیگر شهری مدرن بس هایمحوطهحجم آثار فرهنگی در 

نجات شامل همه انواع  شناسیباستانمفهوم  وقت و هزینه بیشتری نیاز دارد. صرفبه هاآنو نگهداری 

گسترده در  طوربهبر همین اساس این اصطالح،  شوندمیقانونی انجام  چهارچوبی است که در یک هایحفاری

، یکی دیگر از شودمیعملیاتی در مدیریت میراث فرهنگی استفاده  شناسیباستانعنوان  سراسر جهان تحت

است  ییا قرارداد یپیمانکار شناسیباستاناست  مورداستفادهگسترده برای همان روند  طوربهاصطالحاتی که 

، انطباق شناسیباستانتجاری،  شناسیباستانپیشگیرانه  شناسیباستاننجات گاهی  شناسیباستانهمچنین 

 .شودمینامیده  نیز اضطراریو  بحران شناسیباستان
 

 فالت مرکزی: شهر تهران شناسیباستانمطالعات جغرافیا و . 4

یکی از و  گرددمیجز شمال مرکزی ایران محسوب  شناختیباستانمنظر جغرافیای از دشت تهران  

 هایبررسی .رمیانه را در خود جای داده استجوامع روستایی خاو ترینقدیمیمناطقی است که  مستعدترین

 ,Vandenberghe) .م1912توسط دمورگان در سال  علیچشمهفالت مرکزی ایران با کاوش  شناختیباستان

و  (Vandenberghe, 1959: 121)توسط دایت کاردار سفارت فرانسه .م1924در سال  مجدداًو  (121 :1959

 علیچشمهبا کاوش اشمیت در  زمانهمآغاز شد.  (Schimdt: 1937)مغان سپس اشمیت در تپه حصار دا

(Schimdt, 1935-1936: 79-87) ، اشمیت و  (1979 ،)گیرشمن .پرداختگیرشمن به کاوش در تپه سیلک

با  توانستمیفرهنگی جدید در فالت مرکزی را که از برخی جهات  هایگروهتالش کردند ظهور گیرشمن 

فرهنگی  –تاریخی  هایرهیافتنشان دهند.  را گر در ایران متفاوت باشنددی ازتاریخیپیشی هافرهنگ
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: 1390 ،پورولی)گذاشتند  تأثیردر فالت مرکزی ایران  شناختیباستان هایپژوهشبر  عمیقاًاشمیت و گیرشمن 

حال  ،ندپرداخت ایمقایسهنگاری به گاه هاتفاوتدور داشتن  ازنظرو  هاشباهتبر اساس پژوهشگران بعدی  (33

این رویکرد اعتبارش را برای  طبیعتاً، شودمیگاهنگاری مطلق به کار گرفته  هایروش هاستسال آنکه

دشت وی در  شناختیباستانو بررسی  علیچشمهتپه فاضلی در کاوش مجدد  با گاهنگاری از دست داده است.

عالوه بر  علیچشمهکاوش در تپه  با ،شد ایتازهدشت تهران وارد مرحله  شناختیباستانمطالعات  تهران

قدیم نیز  سنگیمسانتقالی و  سنگیمسسه دوره نوسنگی جدید،  هاینهشتدستیابی به گاه نگاری مطلق، 

 که سیلک ملک شهمیرزادی و پس از او فاضلی در هایکاوشاز طرفی  (Fazeli, 2004: 17-16)آمد  به دست

 ملک) داد تداوم را حوزه این در مطالعاتی مسیر شد دهدا انتشار تخصصی هایکتاب صورتبه آن نتایج

 (.1374 شهمیرزادی،
میان کوهی و دامنه ارتفاعات تهران  هایدرهکه  باشدمیآمد خود گواهی بر این مدعا  ازآنچهمختصری 

 طیمحیزیست هایپدیده چراکه ،(1383)کامبخش فرد،  اندبوده ازتاریخیپیشمحل مناسبی برای استقرار جوامع 

و شیوه زندگی  هادشتها مبتنی بر کشاورزی و دامداری در مکان انتخاب شیوه زندگی در روستادشت تهران ا

و  (39: 1387)ولی پور، است مبتنی بر دامداری و استفاده از مراتع مناطق کوهستانی را ایجاد کرده  نشینیکوچ

ابتدایی  صورتبهرا  ازتاریخیپیشگی جوامع زند هایشیوهنجات بخشی مولوی  هایکاوشاز  آمدهدستبهآثار 

، استان تهران کهریزک، پیشوای ورامین حوزه ذکرقابلدیگر  هایمحوطهاز . دهدمیدر شهر تهران نشان 

در شهر  شناسیباستانهرچند مطالعات  (1)تصویر  اران است.د، قلهک، سلطنت آباد و بوستان پنجم پاسدروس 

نیز این این شهر است اما در جغرافیای خود  پیگیریقابلیعنی فالت مرکزی   در بستر  خود نوعیبهتهران 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمی هاآن ازجملهاست که  بررسیقابلمطالعات 

ش، عملیات گودبرداری حفر چاه در باغ مهدیقلی خان هدایت ملقب به 1321: سال ش1320 یدهه

ش : پاییز 1340 یدههدر طی آن به گورهای عصرآهن دست یافتند.  مخبرالسلطنه در دروس انجام گرفت که

قیطریه برداشت و منجر به کشف گورستان عصر  هایتپهپرده از راز   هابسازوبفروشلودر  هایتیغهش 1337

ش کمی باالتر از 1364ش : سال 1370 یدهه (مؤلفمقدمه : 1370)کامبخش فرد، اول ق.م شد  یهزارهآهن 

ی این مکان هایافته.شودمیگورستانی کشف  سازیساختمانبوستان پنجم،هنگام  انتهای درابخانه و ضر راهسه

 هایتونلش طی عملیات حفر 1367 سال .(25: 1370)کامبخش فرد،  باشدمیبا قیطریه و دروس مشابه  عموماً

مبادا دخالت سازمان میراث  کهآنمترو در نقطه نامعلومی از شهر آثاری با ماهیت ناشناس پیدا شد اما از ترس 

نجات بخشی  هایکاوش .(10: 1375 ،اورکاد -)عدلاین آثار را در دم از میان بردندفرهنگی کارها را کُند، کند 

 مسیر درایلخانی  یدورهاتوبان همت به سرپرستی مرحوم امیری از میراث استان تهران که منجر به کشف آثار 

سال  و آقای سیفی امین اموال میراث  تهران( شناسباستان گرشیشهی با سرکار  خانم )گفتگوی شخصاحداث اتوبان شد ، 

ش،بازبینی بخشی از مسیر جاده ابریشم توسط جناب دکتر صادق ملک شهمیرزادی و هیئت همراه که 1372

 بود که قدمت آن حدود  Moustrianدوره موسترین  هایرندهمنجر به کشف یک دست افزار سنگی از نوع 

: ش1390 یدهه .(14: 1387؛ تکمیل همایون،129: 1373)شهمیرزادی،  هزار سال پیش تخمین زده شد 60تا  50

فاضالب در منطقه  هایکارگاهایلخانی از  یدورهش،مهسا وهابی گزارش کشف تعدادی سفال  1391در سال 
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 منجران اعالم گردید اما این اتفاق را به سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه تهر 2استان تهران، خیابان معین  5

 به کاوش نگردید. 
 

 مولویشهری خیابان  –نجات  هایکاوش. 5

در محدوده طرح فاضالب در بافت تاریخی تهران واقع در محدوده میدان قیام تا میدان  شناسیباستانعملیات 

 یادشدهشرکت مسیر حفاری  (2)شماره  تصویرانجام گرفت که در  1393در پاییز مولوی در جنوب بازار تهران 

 درمجموعدر این محدوده در فصل اول کاوش گردیده است. مشخصانتقال فاضالب تهران در آن  منظوربه

 .اهمیت بیشتری برخوردارند آن از از آمدهدستبهبه دلیل آثار  VI,I)  (ترانشهدو  کاوش گردید که ترانشه شش

های متر مورد کاوش قرار گرفت، و آثار مربوط به سازه 6به عمق   Iمتری غرب ترانشه  6در فاصله  IIترانشه 

لوکوس  13ش قرار گرفت و اومورد کمتر سانتی 500عمق نیز به  IIIترانشه آمد، به دستقبور دوره اسالمی 

انباشت خاک به همراه شن ریز بوده داخل این الیه قطعات  که 309از لوکوس  و در این ترانشه ثبت شد

ایجاد  IIIمتری غرب ترانشه  100 در حدوداًنیز  IVترانشه .  آمد به دست ازتاریخپیشبه دوران  سفالی مربوط

مربوط  هایسفالمربوط به دوره اسالمی و تعداد اندکی  هایسفالهای آن تعدادی تکه از میان خاک که شد

 ازتاریخیپیشو اهمیت سفال ها مطالعه الیه باهدف نیز Vآمد. ترانشه  به دستبه هزاره اول قبل از میالد 

و با آشکار شدن  ایجاد شد IIIمتری شمال ترانشه  2، در فاصله  IIIترانشه  309از لوکوس  آمدهدستبه

ایی برای ادامه کاوش باقی نماند و عمالً فضانتقال آب شرب شهری  هایلولهشاهعبور  ویژهبهشهری  تأسیسات

 متوقف گردید. IVهمچون ترانشه  Vعملیات کاوش در ترانشه 
 

 Iترانشه . 1-5

 ،است قرارگرفتهالسلطان روبروی در بازارچه سرپوشیده امین تقریباًدر ابتدای خیابان اردستانی و  I ترانشه

در پایان کاوش در ادامه داشت، سانتیمتر با حصول اطمینان از بکر بودن بافت خاک  560کاوش تا عمق 

اسالمی  متأخرقرون  ،دوران اسالمی به دو دورهشناسایی شد،  اریخیازتپیشاسالمی و  ،دو دوره Iترانشه 

هزاره پنجم  بر اساس شواهد موجود به که ،ازتاریخپیشو دوران  (، تیموری)صفویو قرون میانی قاجار()پهلوی، 

والی مت هایالیهشامل  I ترانشه .(23-20: 1395 جلودار، )نک؛ اسماعیلی شوندمیپ.م قابل انتساب است تقسیم 

 زیاداحتمالبهسانتیمتر  -120در عمق از آجرهای مربعی و مستطیلی شکل  شدهساخته آجرفرشآسفالت، 

 حفرشدهلوله انتقال آب و کانال مربوط به دوره قاجار،  احتماالً بقایای قناتو سطح خیابان در زمان قاجار بوده 

را از اواسط قرون  مدتطوالنییک بازه زمانی ه ک الیه انباشتی ضخیم با فراوانی زیاد مواد فرهنگیبرای آن، 

که حدود  شودمیآبرفتی قطور شروع  الیهیکزیر الیه آشفته ، گیردمیبر  را دراسالمی  متأخرتا قرون اسالمی 

و شاخص فرهنگ  ازتاریخیپیشسانتیمتر ضخامت دارد، از سطوح باالی این لوکوس چند قطعه سفال  140

در  ،شدمیبیشتر  علیچشمه هایسفالداد تع شدمیهرچه بر عمق ترانشه افزوده و  به دست آمد علیچشمه

منقوش  قرمزرنگ، همراه یک ظرف سفالی تدفین انسانیشامل  ازتاریخپیشآثار دوران  سانتیمتر -400عمق 

کنار ، در بود قرارگرفته ایجادشده ایماسهکه در بافت شن و  عمقکمدر یک چاله  به سبک دوره فالت قدیم

 ،غال به دست آمدزاستخوان حیوانی و  هایتکهسنگی،  هایتراشهقرار دارد که از آن قطعات  اجاقاین تدفین 

متر در جهت  5ابعاد آن به  درنهایتو  یافتهگسترشبار دیگر در جهت طولی  Iترانشه به دلیل اهمیت این آثار 
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 منظوربهسانتیمتر و  -400ت، در عمق جنوبی تغییر یاف –متر در جهت شمالی  75/2غربی و  - شرقی

سانتیمتر  -560پیشرو کاوش و تا عمق  صورتبهگوشه شمال غربی ترانشه  ترپایین هایالیهشناسایی 

گفت خاک بکر  توانمیشد و با توجه به یکدستی بافت الیه و عدم وجود هرگونه مواد فرهنگی  برداریالیه

واهدی از ش گونههیچاست  قرارگرفتهکه تدفین انسانی در آن  ایالیهاز سطح  ترپایین درنتیجه ،ترانشه است

آمد که متعلق به دوران اسالمی است،  به دستسانتیمتری یک قنات  -577در عمق  آثار فرهنگی وجود ندارد،

 .(3تصویر ) پر شده است متأخردر زمان  رسدمیاز قنات مذکور، به نظر  آمدهدستبهبنا به مواد فرهنگی 
 

  VIترانشه . 2-5

 قرارگرفتهدر خیابان شهید رئیس عبدالهی نزدیک درب پشتی بیمارستان شهید اکبرآبادی  VIترانشه 

آثار فرهنگی تنها متری کاوش گردید. سانتی 885لوکوس در این ترانشه ثبت شد و تا عمق  24 درمجموع

در این ترانشه سه . باشدمیزار سنگی و اب ازتاریخپیششکسته مربوط به دوران  هایسفالتکه  آمدهدستبه

معاصر، تدفین انسانی که به اواخر دوران  سازیخیاباناست، دوره اول مربوط به شواهد  شناساییقابلدوره 

های رسوبی با مواد متری که شامل نهشته 4دوره دوم در عمق حدود  ،قاجار تا دوران پهلوی منسوب است

بر روی یک  شدهانجامترمولومینسانس  یابیسالپ.م است، طبق آزمایش فرهنگی قابل انتساب به هزاره سوم 

طبیعی  هایالیهدوره، یک انباشت از  ازاینپس ،مشخص شد ل قبلسا  4970±240، تاریخ هاسفالنمونه از 

متری از سطح سانتی 640عمق  مواد فرهنگی قرار داشت.  دوره سوم از هرگونهمتر فاقد  60/2به ضخامت 

های های زغال، تکهحاوی دانه (614)لوکوس ای مشاهده شد. این الیه ای متراکم از خاک قهوهالیه ترانشه،

در یک مورد ابزار سنگی  ،پراکنده استخوان و ابزارهای سنگی از نوع تیغه، ریز تیغه و سنگ مادر فشنگی است

متری ادامه یافت و از سانتی 670تا این الیه ، آمد به دستده به تکه استخوانی حیوانی یاز نوع ریز تیغه چسب

خاک  توانمیمتر را سانتی 220یعنی ضخامتی در حدود  624به بعد تا پایان کاوش در لوکوس  614لوکوس 

ای و مواد فرهنگی به سیلک های نهشتهویژگی ازنظرگاهنگاری نسبی این الیه  بکر و بدون مواد فرهنگی نامید

I  (4)تصویر شماره  است دوران نوسنگی قابل عنوانو حتی قبل از آن  یعنی اواخر. 
 

 انسانی اسکلت. 1-2-5

و  بقایای اسکلت انسانی به سبب گذر زمان و قرارگیری در بستری مرطوب و نمناک، پوسیده و شکننده است

طی زمان به و  قرارگرفتههای انباشتی روی اسکلت از سوی دیگر دانه استحکام وضعیت خوبی ندارند، ازنظر

 های اسکلت وجود نداردهمه اندام امکان آشکارسازی روازاین ،چسبیده ها به شکل منسجمح بیرونی اندامطس

های بخش هایبررسیساس بر ا .اندشدهحفظ خوبیبهپا  یپنجه هایاستخوان جزبه هاقسمتتمامی  حالبااین

-گونه و ویژگی ،ابعاد فک اهی،ماستوئید استخوان گیجگ زائده، ضخامت کم جمجمه ازجملهمختلف اسکلت 

، هابودن چانه در فک پایین، کوچک بودن اندازه دندان)بدون زاویه( منحنی  ،سریپسهای استخوان 

آرواره پایین و برجستگی خفیف در  روندهپاییندر قوس  زدگیبیرونهای خفیف باالی ابروان، عدم برجستگی

ار سیاتیک در استخوان لگن، این شیار در جنس ماده در ناحیه چانه در استخوان آرواره پایین وضعیت شی

وضعیت مطلوب برای بارداری و زایمان است این شیار در نمونه  کنندهفراهممقایسه با جنس نر بازتر است که 

 تعیین جنسیت عالوه بر .بوده است مؤنثبسیار زیاد اسکلت متعلق به شخص  احتمالبه وباز بوده  شدهبررسی
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ای در اند و هیچ بخش جوش نخوردهکامل متصل شده طوربهها تمامی مفاصل به تنه استخوان ینکهباتوجه به ا

چنانچه ، و اندها روئیدهانتمامی دند د وهای پایینی وجود ندارهای باالیی و اندامهای محوری، انداماستخوان

 قرارگرفتهکه دندان در آن آرواره  ایهای خود را به هر دلیلی از دست دهد، حفرهفردی در حین حیات دندان

در آرواره پایین  3 و 2ی شماره بهای آسیاچنین وضعیتی برای دندان، شودمیو استخوانی  پرشده مرورزمانبه

های بازو و ران و همچنین میزان این وضعیت خاص در کنار کامل بودن اتصاالت در استخوان وجود دارد

فرد در  بندیاستخواندهند که رشد ، نشان میدر آرواره پایین ماندهاقیب بییاهای آسساییدگی در تاج دندان

بوده به همین  دسترسیقابلو با توجه به اینکه تنها نیمه سمت چپ اسکلت نهایی رسیده  اندازهبهزمان مرگ 

مه و هایی از جمجنی ساق پا و همچنین بخشهای بلند شامل بازو، ران و درشت سبب تنها برخی از استخوان

 :1394)نک؛ داودی،  بوده است مؤنثو  فردی بالغصاحب اسکلت  و نتیجه آن است کهشد  گیریاندازهفک پایین 

 .(4)تصویر  ( 176-184
 

 تدفین روش و گور ساختار .2-2-5

در یک چاله   Y: 3947132.409 UTM Zone 39و   X: 538772.145تدفین در مختصات جغرافیایی

از عمق و  ایجادشده ایماسهعمق دارد در بافت شن و سانتیمتر  40 قسمت حدودکه در بیشترین  عمقکم

است و  شکلبیضیشکل کلی چاله  رسدمیسانتیمتر به پایان  -400شروع و در عمق  BMسانتیمتر از  -362

سانتیمتر طول و در بیشترین قسمت  160حدود  که در جنوب غربی حفر شده است –رقی در جهت شمال ش

در مرکز آن انجام گرفته  تقریباًدر این چاله  شدهانجامتدفین انسانی  ،سانتیمتر عرض دارد 110ه نزدیک ب

در و سنت قراردادن متوفی به شکل جنینی  ایجاد شده بود چاله سادهتدفین بر روی خاک بکر به شکل . است

، تدفین رارگرفتهقشمال شرقی است، سر در سمت غرب است و صورت رو به جنوب شرق  -جنوب غربیجهت 

 150نزدیک به  شدهخمکل طول تدفین در حالت ، شدهدادهقرار چاله گور داخل به روی شانه و پهلوی راست 

 دقیقاًوارونه  صورتبهتنها شی تدفینی کنار اسکلت یک ظرف گلدانی شکل منقوش است که  ،سانتیمتر است

 .(6و  5)تصویر االی سر تدفین قرار داده بودندب
 

 ؟اجاق یا دیده حرارت سازه .3-2-5

باالتر از تدفین،  مترسانتی 40روبروی مچ دست چپ اسکلت و چسبیده به آن با اختالف ارتفاعی در حدود 

شکل  ایدایره تقریباًیک سازه حرارتی  احتماالًدیده که شواهدی از یک مجموعه خاکستر و خاک حرارت 

شروع و به دلیل توقف  BMسانتیمتر از  -320عمق از  .از جنوب به شمال دارد داریشیباست و سطح 

وجود حرارت بافت آن به رنگ  واسطهبهکاوش، در وضعیت فعلی عمق پایان آن نامشخص است.سطحی که 

، در بافت این داردسانتیمتر  60حدود  ی درو در وضعیت فعلی کاوش وسعت درآمدهسوخته  ایقهوه -قرمز

غال به زسنگی، استخوان حیوانی و  تراشهسفال، چند قطعه دیده،  کوچک و حرارت ایکلوخهلوکوس قطعات 

یک سازه حرارتی  عنوانبهآن را  توانمیاز کاوش این لوکوس  آمدهدستبهشواهد  تمامیبهدست آمد. با توجه 

؟ معرفی کرد. این موضوع درک بهتری از شرایط فضایی تدفین را به وپزپختیا ساختاری در ارتباط با آتش و 

مند ادامه کاوش در این قطعی نیاز اظهارنظرالزم به ذکر است که  (تدفین در کف محل سکونت) کندمیمعرفی ما 

 .(6)تصویر  لوکوس است
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 لسفا .4-2-5

پومپلی در 1904سال  هایکاوش دارای نقوش هندسی سیاه طی قرمزرنگنخستین بار سفال با پوشش 

 شد هنام نهاد Ia سفال آنوی و تپه آنو واقع در جنوب غرب ترکمنستان گزارش شد هایالیهین ترپایین

(Pumplley, 1904)  دایت کاردار  1924را بررسی کرد و در سال  ایتپه شهرریدر  1912دمرگان در سال

در  Iaوی مشابه با آن هایسفالو  (1379)واندنبرگ، انجام داد  هاییکاوشسفارت فرانسه در تهران در این محل 

کمبود به همین نام خوانده شد،  علیچشمهبه نام  ایچشمهکه به سبب قرارگیری در کنار آن مشاهده شد 

 هایسرزمینمقایسه آثار آنو با  ساززمینهفالت مرکزی ایران از عوامل  ازتاریخپیشاطالعات در مورد دوران 

 1934-6 هایمهرومومطی  مطالعات این درروند بوده است هامحوطهبرای گاهنگاری نسبی دوردست 

آثار  هاخبرنامهاشمیت در یکی از اریک اشمیت در سه فصل انجام شد،  وسیلهبه علیچشمه هایکاوش

با تپه آنو و دوره جدیدتر را که به دو زیر  زمانهمرا  ترقدیمیدوره  ،را به دو دوره علیچشمه ازتاریخیپیش

شناسایی سفال نوع  (.1385اسفندیاری  محمدعلی)تقسیم کرد Ib  و Ia ربا حصا زمانهم شودمیدوره تقسیم 

طی  کهطوریبهقرار گرفت  موردبررسیمختلف ایران  هایمحوطهو در  به دشت تهران محدود نشد علیچشمه

 هادهتا به امروز،  علیچشمهدر مورد فرهنگ  هادادهسال گذشته یعنی از زمان شناسایی نخستین  صدیک

ملک ) درباره پیوندهای فرهنگی و ارتباط میان استقرارهای دارای آثار این فرهنگ ارائه شده استتفسیر

 (.Masson &  Sarianidi 1972, Sarianidi 1971؛ 1378توزی ؛ 1374شهمیرزادی 

توصیفی در مختلف  هایمحوطهدر  علیچشمه هایسفالدر مورد  هاشباهت صرفاًجستن  رسدمیبه نظر 

هدف از  ترینعمدهو البته  هاسفالاین  تولیدکنندهتنتاج معرفی سطح پیشرفت تکنولوژیک جوامع راستای اس

 هاستسال آنکهحال، هاستدورهوشی برای گاهنگاری ناشی از نبود رآن تعیین جایگاه گاهنگاری این آثار 

ظروف سفالین  تاریخ دهدمینتیجه مطالعات نشان . شودمیگاهنگاری مطلق به کار گرفته  هایروش

از  آمدهدستبههای سفالی کی از گونهی است. متغیراز اواخر هزاره ششم تا اواسط هزاره چهارم ق.م  علیچشمه

آزمایش  هاسفالاین از تعدادی  بر روی که علی استسفال نوع چشمه ،ازتاریخیپیشهای در الیه Iترانشه 

 پیشینه ،بر روی چهار نمونه سفالی شدهانجام هایشآزمایترمولومینسانس انجام شد که نتیجه  یابیسال

که  1ترانشه  هایسفالبر روی دو نمونه از  شدهانجام. آزمایش ندقرار داد تائیدرا مورد تهران  هزارسالههفت

و دو نمونه دیگر  سال قبل را نشان داد 6870 _+ 300و  6950 _+280مربوط به تدفین اسکلت بود تاریخ 

چند  ایمحوطهبا این تاریخ و جود  تاریخ هزاره سوم پیش از میالد را نشان داد 6و  3ه های مربوط به ترانش

کند می تائیدرا  گذاریتاریخشایان توجه است مطالعه تطبیقی نیز این  یافت.در منطقه مولوی قطعیت  ایدوره
 .(8 -1، شماره 1)طرح و شکل کاتالوگ شماره 

 

 سنگی تراشه مصنوعات. 5-2-5

 VI و ترانشه شماره  I، بخش الحاقی ترانشه شماره  Iاز ترانشه  وعات تراشه سنگی این کاوشمصن

به یک  توانمی Iو بخش الحاقی ترانشه شماره  Iنشه ترا آمدهدستبه، در میان مصنوعات سنگی آمدهدستبه

و  (7طرح شماره 1)تصویر داریک انتهای پایینی تراشه رتوش  (5طرح شماره 1)تصویر  خراشنده انتهایی روی تراشه

انتهای باالیی، بخش میانی و  VIترانشه اشاره کرد. از   (6)تصویر یک طرح شماره  دندانه دار-یک تراشه کنگره دار

شناسایی شد. دو  تراشه کامل و یک ریز تیغه 3انتهای پایینی تراشه، تیغه و ریز تیغه شناسایی شد و همچنین 
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و  (1طرح شماره1)تصویر بر روی انتهای پایینی ریز تیغه هاآنه بود که یکی از قطعه رتوش دار نیز در مجموع

ساخته شده بودند. بر روی انتهای پایینی یک تیغه آثار حرارت  (4طرح شماره  1)تصویر  دیگری بر روی تراشه

یی یک ریز تیغه و بر لبه انتهای باال (2طرح شماره 1)تصویر  بود یادشدهدیدگی مشاهده شد که باعث شکنندگی ز

جالی داس مشاهده شد که به دلیل کوچک بودن قطعه نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه وجود  هاینشانه

هست یک سنگ مادر فشنگی شکل است به ابعاد  توجهقابلی این ترانشه هایافتهدارد. آنچه در میان 

 (.10-7تصویر ) مترمیلی17*25*35
 

 
، انتهای پایینی تیغه حرارت دیده و شکسته شده، 2-انتهای پایینی ریز تیغه رتوش دار ،VIترانشه: 7-1 تصویر

،خراشنده انتهایی بر روی تراشه. I:5، تراشه رتوش دار. ترانشه 4، سویهیکریز تیغه  فشنگی ،سنگ مادر3

 های پایینی تراشه رتوش دار.، انت7، داردندانهو  دارکنگره: تراشه 6بخش الحاقی: Iترانشه
 

  
 Iترانشه  خراشنده انتهایی بر روی تراشه :9تصویر بخش الحاقیI: مصنوعات سنگی ترانشه 8صویرت
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 VIمصنوعات سنگی ترانشه  :10تصویر
 

 هاداده وتحلیلتجزیه. 6

شهری بررسی روابط بین مواد فرهنگی و فرهنگ مادی، رفتار انسان و شناخت در بستر شهری  یشناسباستان

انرژی  میزان واستقرارها  پراکنشی که در آن میزان تبستر شهری یعنی جایگاه ثاب (staski, 1982: 97)است 

از  کههنگامی یشتر باشد.ب گیریچشم طوربهاز مناطق اطراف  کاررفتهبهانسانی که در ازای هر واحد از زمین 

بزرگ بلکه تمامی مراکز جمعیتی است  شهرهای صرفاًمنظور ما نه  گوییممیشهری سخن  شناسیباستان

(anfinson, 1990: 3) . مناسب مردمانی از ارتفاعات به سمت  محیطیزیستبه دلیل فراهم شدن شرایط

نخستین روستاهای فالت  ،هاآبراههب و کنار متعددی در نقاط مناس هایگاهسکونتسرازیر شدند و  هادشت

وجود ارتفاعات البرز در شمال و شرق تهران موجب ایجاد شیب کلی شمال به را به وجود آوردند مرکزی ایران 

که از شمال، شرق و  قرارگرفتهطبیعی در گودالی  طوربه، تهران ترتیباینبهجنوب و شرق به غرب شده است 

این ویژگی جغرافیایی شرایطی را به وجود آورده که  .(6 :1367 موسوی،)محصور است  جنوب شرقی با ارتفاعات

 123شناسایی حدود  ادعاکرده است، شاهد این  شماریبیگروهای انسانی  موردتوجهدشت تهران را از دیرباز 

 هایمحوطهدر  شناختیباستان هایکاوش (31 :1383)فاضلی و دیگران، محوطه باستانی در دشت تهران است 

پیش از استقرار در نواحی مختلف با  هامحوطهحاکی از آن است که ساکنان این  علیچشمهدارای فرهنگ 

بسیار ابتدایی آشنا بوده و موفق به اهلی کردن بز و گوسفند شده  صورتبه سازدستساخت ظروف سفالین 

جزو جوامع  را آنکه ما  اندنمودهرا طی  از تکامل اجتماعی ایمرحلهجوامع هزاره پنجم قبل از میالد  بودند

 .(wong et al.,2010, fazeli and abbasnejad, 2005, fazeli, 2001)کنیممیمحسوب  ایرتبه

و  )هدیه گور(، نوع تدفین همراه ظرف سفالی (زیر اجاق)محل دفن اسکلت شامل  آمدهدستبهآثار و شواهد 

فالت  سنگیمسدوران  متعلق بهفرهنگی  ازنظررد که این منطقه نشان از آن دا آمدهدستبه هایسفالنوع 

دو  دراجاق، ها در اطراف استخوان حیوانی به همراه ریزتیغه هایتکه  پراکنده بودن. باشدمیمرکزی ایران 

 را سنگیمسدوران  اولیه هایگاهسکونتاز ی شواهد اندقرارگرفتهکه با فاصله زیاد از هم ( VIو  I ) ترانشه

تراکم بسیار  به ازتاریخیپیشبافت  هاینشستریز  بامطالعه، دهدمیزیر منطقه مولوی نشان پراکنده  صورتبه

ی که از روی اجاق و کف هاینمونه، پی بردیمکم آثار بزرگ در این محوطه  نسبتاًتراکم  ، باهانهشتکم ریز 

شویم مواد هر چه از اجاق دورتر می رسدمی و به نظر استزیادی  نسبتاًدارای تراکم  شدهبرداشتهدور آن 

دائمی  استقراربا کاربری غیر از یک  ایمحوطهتواند نشانگر وجود فرهنگی نیز تراکم کمتری دارند، این الگو می
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متفاوت در استقرارهای  هایبافتو  هاانباشت معموالًروزمره مستمر باشد،  هایفعالیتهمراه با انجام 

 هاینمونه با تراکم باالتری هستند. هانشستهای روزانه حاوی ریزاهایی با کاربری فعالیتبا فض ازتاریخپیش

قطعاتی از گل پخته با آثار ، حاوی ریزتیغه و یک ریز تیغه بسیار ظریف از ابسیدین هانشستیافت شده ریز 

اهی بر روی اندود و قسمتی از یک کف باشد و آثار بافت گی رسدمیبر روی آن که به نظر  سفیدرنگاندود 

بر اساس شواهد موجود قابل   VIاز ترانشه آمدهدستبهآثار  است. مشاهدهقابل وضوحبهن قطعات داخل ای

 هایآزمایشو  است حتی قبل از آن، یعنی اواخر دوران نوسنگی قابل عنوان انتساب به هزاره پنجم پ.م یا

 300و  6950 _+280که مربوط به تدفین اسکلت بود تاریخ  Iترانشه  هایسفالبر روی دو نمونه از  شدهانجام

تاریخ هزاره سوم پیش از میالد را نشان  III  سال قبل را نشان داد و نمونه دیگر مربوط به ترانشه 6870 _+

جود به و توانمیتاریخ  با توجه به اینآمد  به دستهزاره اول قبل میالد  هایسفال IVترانشه از داد و 

تغییر الگوهای  و استقرار استمرار شاید بتوان وجودبااین، پی برددر منطقه مولوی  ایدورهند چ ایمحوطه

  .و برسی قرار داد موردمطالعهکاوش  گسترشاز میالد با امکان از هزاره پنجم تا هزاره اول قبل را استقراری 
 

 نتیجه. 7

واقعیت امروزی و معاصر میدان تحقیقی  شهر چه به لحاظ یک واقعیت تاریخی و باستانی و چه به لحاظ یک

این است که ما با  دهندهنشانشواهد حاضر . باشدمی شناختیباستانو  شناختیانسان هایبررسیمناسب برای 

از  اینشانههیچ  و ، روبرو نیستیمباشدبوده  مورداستفادهطوالنی  زمانمدتیک محوطه استقراری که در 

تنها شواهد موجود حاکی از فعالیتی در ، در محوطه کاوش شده وجود نداردفعالیت مستمر و مداوم روزانه 

د گیاهی ، زغال، مواحیوانی با توجه به قطعات استخوانکوچک در اطراف اجاق کاوش شده که مقیاس بسیار 

تفسیر محوطه کمپ با ، مواد غذایی بوده است سازیآمادهو  وپزپختکربنیزه شده، تراشه سنگی، نشان از 

شدن  ترروشن، به شناسیباستان هایکاوش، با ادامه و گسترش همخوانی دارد شناسیباستان زیهد رشوا

گوری تک بوده و یا به  شدهکشفدر مورد اینکه تدفین  اظهارنظر ماهیت این محوطه مهم کمک خواهد کرد.

و دستیابی به آثار  کاوشازمیالد تعلق دارد، نیاز به ادامه پنجم پیش هزارههای قسمتی از مجموعه تدفین

 ای بر روی آثارو مطالعات مقایسهترمولومینسانس به روش  شدهانجام یابیسالمطالعات ، باشیممیبیشتر 

 دهدمینشان  ( VIو  I ،III) ترانشه متر در خط مستقیم   250در ابعادی به طول حداقل  آمدهدستبهفرهنگی 

در صورت انجام  ،گرداندبازمیحداقل به هزاره پنجم پیش از میالد ا رتهران  این کاوش سابقه استقرار در شهر

در تپه  استقرارمراحل اولیه  شاید بتوان VIاز ترانشه  آمدهدستبهمطالعات تکمیلی و با توجه به شواهد 

 ارائهنجات بخشی مولوی و  هایکاوش، مورد برسی و مطالعه قرار داددر منطقه مولوی را  علیچشمه

فالت  سنگیمس شناسیباستاننو به مطالعات  ایدریچه ایرشتهمیانمطلق و همچنین مطالعات  ذاریگتاریخ

لزوم پذیرش این امر در سطوح باالی دولتی و مقامات و  در پایان سخن .باز نمود دشت تهران ویژهبه مرکزی

ر جا و تحت هر شرایطی، جدا مسئوالن و اشاعه آن در جامعه که گذشته شهر و روستا و مراکز زیستی ما در ه

 و نادیده گرفتن آن را نداریم. جاییجابهتکرار بودنش، حق تخریب،  غیرقابلاز حال و آینده نیست و به دلیل 
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 هاپیوست

 
 کیشمارهتصویر کاتالوگ 

 

 ترانشه یک 115لوکوس   هایسفالینه  ایمقایسهفنی و  هایویژگی:  1جدول کاتالوگ شماره 

ال
سف

ره 
ما

ش
 

عه
قط

ع 
نو

 

های فنی، شاموت، ظرافت،  نوع نقش، ویژگی

محل تزیین، رنگ نقش،پخت، روش ساخت، 

نوع پوشش)داخل و خارجچ( رنگ بیرون، 

 رنگ شاموت درون، بیرون و رنگ خمیره

 یسهمقاقابلمنابع 

 لبه 1

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستاه، ناکافی، بیرون، سی

 ، قرمز ، قرمز، قرمز،-، -پوشش  غلیظ، 

 A Iفوقانی علیچشمه – IIسیلک  -B قدیمفالت 

 )یان تپه و جیران تپه( IIازبکی 

  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 قرمز، ، قرمز ، قرمز،-، -پوشش  غلیظ، 

 B فالت قدیم؛ 3؛ لوح  1389مجیدزاده 

فالت ؛  4؛ لوح  1389؛ مجیدزاده  80-81،صص 14شماره 

 82-83،صص 6شماره  B قدیم

2  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 ، قرمز ، قرمز، قرمز،-، -پوشش  غلیظ، 

،صص 8شماره  B فالت قدیم؛  11ح ؛ لو 1389مجیدزاده 

 ؛97-96
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3  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 ، قرمز ، قرمز، قرمز،-، -پوشش  غلیظ، 

- 

4  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 ، قرمز ، قرمز، قرمز،-، - پوشش  غلیظ،

  III 4سوم  یدوره؛  78؛ تپه جنوبی؛لوح   1379گیرشمن 

 27، طرح  1385؛ فاضلی 256و  159؛ صص  11شماره D ؛

 IIقبرستان  ،کالکولتیک میانی

5  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 قرمز ، قرمز، قرمز،، -، -پوشش  غلیظ، 

 ؛ فالت قدیم  IIسیلک ؛  17 یشماره؛ 6؛ لوح  1390سرلک 

Bچهل بندگان  

6  

ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

، پوشش غلیظ، سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 

 ، قرمز ، قرمز، قرمز،-، -پوشش  غلیظ، 

 80-81؛ صص  13 یشماره؛ 3؛ لوح  1389مجیدزاده 

 یشماره؛ 4؛ لوح  1389؛ مجیدزاده B قوش فالت قدیم ؛ من

 83-82؟ ؛ صص 

؛ 5؛ لوح  1389؛ مجیدزاده B ؛ منقوش فالت قدیم 

 85-84؛ صص  1یشماره

 یشماره؛ 6؛ لوح  1389؛مجیدزاده B ؛ منقوش فالت قدیم 

 87-86؛ صص 20

 یشماره؛ 8؛ لوح  1389؛ مجیدزاده B ؛ منقوش فالت قدیم 

 B ؛ منقوش فالت قدیم  91-90؛ صص  1

7  
ماسه درشت، بقایای گیاهی، متوسط، هندسی، 

 ، پوشش غلیظ،سازدستبیرون، سیاه، ناکافی، 
 

، قرمز ، قرمز، قرمز،-، -پوشش  غلیظ،   8  
صص  Bفالت قدیم ؛  5 یشماره؛  41؛ لوح  1379گیرشمن 

 219و  137
 

 
 قشه هوایی تهران: ن1تصویر 
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 تهران مولوی منطقه در فاضالب انتقال خط مسیر در شناسیباستان موردمطالعه محدوده :2 تصویر
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 در ترانشه شش نگاریالیه: برش کاوش 4تصویر 

 

  
 استقراری کف و دو شماره تدفین حرارتی، سازه:  6  تصویر 1 ترانشه از مکشوفه مولوی کاوش کیشماره تدفین: 5 تصویر
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 دردانیتشکّر و ق

سازمان میراث فرهنگی و در قالب طرح  شناسیباستانبا مجوز و نظارت پژوهشگاه و پژوهشکده  یادشدهکاوش 

تحقیقاتی کاربردی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به سرپرستی اسمعیلی جلودار با شرکت فاضالب تهران به 

از همکاران و مدیران محترم  وسیلهبدینانجام گرفته است. 19/11/1393ص مورخ /100/93/ 13501شماره 

 تشکر را داریم.  کمال یادشدههای دستگاه
 

 منابع

 "ایران. شناسیباستانگزارش های چهاردهمین گردهمایی ساالنه "(، 1394، )اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل و سیامک سرلک

 .23-20(: 1394) 1. 14ایران  شناسیباستانه گزارش های چهاردهمین گردهمایی ساالن

شناختی نجات بخشی در مسیر خط انتقال فاضالب تهران در گزارش کاوش باستان (،1394)، اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل

 . منتشرنشدهکشور،  شناسیباستانمیدان قیام( تهران، پژوهشکده   –محدوده بافت کهن آن )میدان محمدیه 

، تهران شهر مولوی، خیابان در علیچشمه فرهنگ از شدهکشف انسانی اسکلت شناسیانسان مشخصات (،1394)ن، داوودی، حسی

شناختی نجات بخشی در مسیر خط انتقال فاضالب تهران در محدوده بافت کهن آن گزارش کاوش باستانضمیمه شماره دو در 

 شناسیباستانتهران، پژوهشکده   )184-176لی جلودار، صص: محمد اسماعیل اسمعی تألیف، میدان قیام( –)میدان محمدیه 

 (منتشرنشدهکشور، 

قم( قم، انتشارات  -شناختی محوطه قلی درویش جمکرانباستان هایکاوشو تاریخ قم ) شناسیباستان (،1390)، سرلک، سیامک

 شاخص.

)گزارش  (،1383)، و، مهران مقصودی و کتی بتدانیاهفاضلی نشلی، حسن، رابین کانینگهام، روث یانگ، گوین گیلمور، راندی 

 ،2ش ،1، سنمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرا 1383مقدماتی کاوش محوطه باستانی تپه پردیس در سال 

 .44-31صص

 شناسیتانباس هایگزارشدر فالت مرکزی ایران، ضمیمه  علیچشمه، جایگاه فرهنگ (1385)، اسفندیاری، آذرمیدخت محمدعلی

 ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.3

 ، شهر تهران و مهندسی مشاور فنی : سازمانتهران، سالهدویست : پایتختتهران (،1375)، دو برنار اورکاشهریار  ،عدل

 سفال و سفالگری در ایران، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران. (،1383)، اهللسیفکامبخش فرد 

  تهران فضا، نشر ،شناختیباستان هایکاوش اساس بر سالهدویست و هزار سه تهران، (1370) ،اهللسیففرد کامبخش 

} مجید سیلک کاشان، ترجمه اصغر کریمی، جلد اول ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران. (،1379)، گیرشمن، رومن

 فتاده است{زاده که در جدول ارجاع داده شده است کجاست از قلم ا

با رشد و  توأمشهری، راهکاری برای حفاظت هویت فرهنگی و تاریخی  شناسیباستان ،(1391) سلماز آذرکیا، و مازیار،سپیده

، تهران نشر پازینه با )چاپ اول( و سیما میری زادهحسنایران. به کوشش یوسف  شناسیباستانتوسعه شهری.هشتاد سال 

 .همکاری موزه ملی ایران

 دستیصنایعمحوطه باستانی ازبکی، جلد دوم: سفال. انتشارات اداره کل میراث فرهنگی،  هایکاوش (،1389)، اده،  یوسفمجید ز

 97-80و گردشگری استان تهران. صص.

، مجله شهرنشینیفالت مرکزی ایران دوران نوسنگی تا آغاز  ازتاریخپیشگاهنگاری  (،1374)، ملک شهمیرزادی صادق

 .8-2تاریخ، صفحه  و شناسیباستان

میانه حوضة  سنگیپارینهسال پیش: آثار دوران  45000شکارگاه جرگه در جنوب تهران در  (،1373)، ملک شهمیرزادی صادق

،تهران، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در  129-142کواترنر،  المللیبین، مجموعه مقاالت نخستین سمپوزیوم »مسیله

 .ایران

 ، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.شناسیرسوب (،1367)، اموسوی حرمی، رض

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 17/ 1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

 ایران باستان، ترجمه دکتر عیسی بهنام، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران. شناسیباستان (،1379)، واندنبرگ، لویی

ش از میالد، رساله پنجم و چهارم پی هایهزارهاقتصادی و اجتماعی جوامع دشت تهران در  ساختارهای، مطالعه حمیدرضاولی پور، 

 .1387دکتری، دانشگاه تهران،

دشت تهران در پهنه فالت مرکزی ایران، مجله پیام  ازتاریخپیش شناسیباستاننگاهی دیگر به  (،1390)، حمیدرضاولی پور، 

 .33ره پانزدهم، بهار و تابستان ص، سال هشتم، شماشناسباستان
Anfinson, S, F.,1990. Archeology of the central Minneapolis riverfront the Minnesota 

archeological society 48 (1-2), and 49(1-2), (1989 and 1990). 

Bass, W.M., 1995. Human osteology: a laboratory and field manual, 4th edition. Missouri 

Archaeological Society, Columbia. 

Bert, S., 1978. Archeology in megalopolis: updated assessment. Journal of Field Archaeology 

5: 473-59. 

Bure, M., 2006. From planning application to the final report in Czech Republic, Katalin  

Bozoki Ernyey (eds.), European Preventive Archaeology Papers of the EPAC Meeting, Vilnius 

2004, published by National Office of Cultural Heritage. Hungary pp. 19-32 

Fazeli, N. H., Coningham, R. A. E., and Batt, C. M., 2004. Cheshmeh Ali revisited: toward an 

absolute dating of the late Neolithic and chalcolithic of Iran s Tehran plain, Iran 42; 13-24. 

Fazeli, N. H, and Abbasnegad. R, S., 2005., Social transformation and international interaction 

in the Qazvin Plain during the 5th, 4th and 3th millennia B.C., Archaologische Mitteilungen 

Aus Iran Und Turan (AMIT) 37:7-26. 

Fazeli, N. H., 2001. An investigation of craft specialization and cultural complexity of the Late 

Neolithic and Chalcolithic periods in the Tehran Plain, Ph.D. Dissertation, University of 

Bradford, UK. 

Garezou, M-Xeni, 2005 preventive archeology in Greece the legislative and institutional 

background, Katalin Bozoki Ernyey (eds.), European Preventive Archaeology Papers of the 

EPAC Meeting, Vilnius 2004, published by National Office of Cultural Heritage. Hungary 

pp.65-85 

Hirst, S., & Clark, D., 2009. Excavations at Mucking, the Anglo-Saxon cemeteries, Mucking 

Monograph Series. 3, London: Museum of London Archaeology Service. 

Masson, V.M., and Sarianidi, V.I., 1972. Central Asia Turkmenia before the Achaemenes, 

translated and edit with a preface by Ruth Tringham, Southampton: Thames and Hudson.  

Mc Cown, D., 1942. The comparative stratigraphy of Early Iran; Chicago: the University of 

Chicago Press;  

Mellaart, J., 1975. The Neolithic of the Near East, London: Thames and Hudson. 

Orser, JR. C. E., 2005. Rescue archaeology, Encyclopedia of Historical Archaeology, Charles, 

O. JR. (ed.), London and New York Taylor & Francis e-Library pp. 533-534. 

Orser, JR, C. E., 2005. Urbanization, Encyclopedia of Historical Archaeology, Charles, O. JR, 

(ed.), London and New York Taylor & Francis e-Library pp. 616-619. 

Pumpelly, R. 1905. Explorations in Turkestan with an account of the basin of Eastern Persia 

and Sistan; Washington, Carnegie Institution of Washington. 

Sarianidi, V.I., 1971. Southern Turkmenia and Northern Iran, ties and differences in very 

ancient times, East and West, New Series; Vol. Nos 3-4 S, P. Dec 1971: 291-310. 

Schmidt, 1936), Rayy Research 1935, Part 1, Bulletin of the University Museum, 6 3): 79-87. 

Schmidt, E. F., 1935. Excavations at Ray", Bulletin of the University Museum, 5 4: 25-27. 

Schmidt, E. F., 1937. Excavation at Tepe Hissar, Damghan, 1931-1933, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press.  

Staski, E., 1982. Guidelines for the urban archaeology, Ms. On file, Arizona State Museum, 

Tucson. 

Van den Berghe, L., 1959. Archeologie de L Iran Ancient, Leiden. 

White, T.D., Black, M. T., Folkens, P. A., 2012. Human osteology, Academic Press, San Diego. 



 (I ترانشه) تاریخازپیش دوران در تهران مولوی منطقه در شهرینجات شناسیباستان کاوش هاینویافته /18

 

Wong, E., Petrie, C. A.; Fazeli, N. H., 2010. Cheshmeh - Ali Ware: a petrographic and 

geochemical study of transitional Chalcolithic period ceramic industry on the North Central 

Plateau, Iran 48: 11-26. 


