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چکیده

از مهمتریــن پرســشهای مطــرح در باستانشناســی دو اســتان همجــوار گیــان و
مازنــدران ،چگونگــی اســتقرارهای دوران پیــش از تاریــخ و بهویــژه عصــر آهــن در منطقــه
اســت .وجــود یــا عــدم وجــود معمــاری دائمــی ،نــوع معمــاری و نیــز مصالــح بـهکار رفتــه در
آنهــا ،بــا وجــود اهمیتــی کــه در بازســازی ســاز و کارهــای معیشــتی دارنــد ،در مطالعــات
باستانشناســی گیــان و مازنــدران بهطــور روشمنــد مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــد .ایــن
در حالــی اســت کــه عمــده فعالیتهــای باستانشــناختی پیــشازتاریخــی در ایــن دو اســتان
بــر روی گورســتانهای عصــر آهــن (ســدههای  15-8ق .م ).متمرکــز شــده اســت .نبــود
پرس ـشهای بنیــادی و بررس ـیهای روشمنــد در باستانشناســی منطقــه باعــث شــده کــه
تاکنــون چگونگــی اســتقرار و نــوع معمــاری مــورد اســتفاد ه مردمــان ایــن دوره بــر مــا پوشــیده
باقــی بمانــد .ایــن پرســشها مطــرح اســت کــه پراکندگــی محوطههــا و الگــوی اســتقرار
در ایــن دوره چــه بــوده اســت؟ چــه عامــل و یــا عواملــی باعــث شــده تــا شــواهد اندکــی از
ســکونتگاههای ایــن دوره مــورد بررســی و شناســایی قــرار بگیــرد؟ در صــورت وجــود الگــوی
اســتقراری یکجانشــینی ،نقشـهها و فضاهــای معمــاری بــه چــه صــورت بــوده اســت؟ و یــا
اینکــه از چــه مصالحــی در ســاخت ســکونتگاههای موقــت یــا دائمــی اســتفاده میشــده
اســت؟ در ایــن مقالــه تــاش شــده تــا بــا روشــی کتابخانـهای و بــا مراجعــه بــه آثــار منتشــر
شــده از فعالیتهــای میدانــی انجــامشــده در محــدوده جغرافیایــی جنوبشــرقی گیــان و
غــرب مازنــدران ،طرحــی ابتدایــی از ویژگیهــای معمــاری عصــر آهــن در ایــن دو اســتان
ارائــه شــود .بــر اســاس شــواهد و قرائــن موجــود ،ســاکنان پیــش از تاریــخ ایــن نواحــی دارای
معمــاری نیمــهیکجانشــینی و در برخــی مــوارد یکجانشــینی کامــل بودهانــد .ســازههای
ســنگی در زوایــا در بخشهــای شــالوده و دیوارهــای بناهــا بــا روش چفــت و بســت کامــل
ســاخته میشــدند .تنورهــا و اجاقهایــی در درون فضاهــای زیســتی تعبیــه میشــده اســت.
ایــن شــواهد ،در برخــی محوطههــا بافــت متراکمــی از ســازههای معمــاری مربــوط بــه
اســتقرار یکجانشــینی را در دامنههــای شــمالی رشــت ه کوههــای البــرز در بــازهی زمانــی
 1500تــا  750ق.م .نشــان میدهنــد.
کلیدواژگان :عصر آهن ،معماری ،گیالن ،مازندران.
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مقدمه

تــا یــک دهــه پیــش عمــوم باستانشناســانی کــه در حــوزه جغرافیایــی نــوار شــمالی رشــته
کــوه البــرز در اســتانهای گیــان و مازنــدران بــه فعالیــت علمــی و پژوهشــی میپرداختنــد،
فرهنــگ عصــر آهــن ( 750 -1500ق.م ).منطقــه را فاقــد آثــار معمــاری یکجانشــینی
معرفــی میکردنــد؛ اگرچــه پیشگامانــی چــون عــزتاهلل نگهبــان پیــش از ایــن بهوجــود
آثــار معمــاری در نخســتین محوطههــای کاوششــده عصــر آهــن گیــان اشــاره داشــتهاند
(نگهبــان)52 :1378 ،؛ بســیاری از صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه اقــوام مزبــور دارای
مســکنی کــه از نقشـ ه و ســازهای مشــخص برخــوردار باشــند نبــود ه اســت .بــه همیــن دلیــل،
باستانشناســان معتقــد بودنــد کــه اینــان بهطــور چادرنشــینی روزگار میگذراندنــد .عمــده
فعالیتهــای باستانشــناختی انجــام شــده در ایــن منطقــه در دوره پیــش از تاریــخ بهویــژه در
عصــر آهــن بــر کاوش گورســتانها متمرکــز بــوده اســت .کاوشهــای تپــه مارلیــک گیــان
در دهـ ه  1340هـــ.ش ،.منجــر بــه کشــف آثــار زریــن و ســیمین ارزشمنــدی شــد (نگهبــان،
 .)1378عمــده کاوشهــای باستانشناســی در ایــن منطقــه ،در بخــش رودبــار و بهویــژه
دو ســوی ســفیدرود متمرکــز شــده بــود؛ بهطــوری کــه هنــوز بخشهــای وســیعی از ایــن
اســتان در جبهــه شــرقی و بهویــژه شــمالغرب آن بکــر و دس ـتنخورده باقیمانــدهاســت
(خلعتبــری .)170 :1392 ،در اســتان مازنــدران نیــز بهنظــر میرســد ،جــز در چنــد مــورد از
جملــه کاوشهــای تپــه باســتانی "کالر" کالردشــت و "گوهــر تپــه" بهشــهر و گمانهزنــی
و کاوشهــای انجــام گرفتــه در محوطــه "قعهکــش" شهرســتان آمــل ،کاوشهــای وســیع
باستانشــناختی در دوره پیــش از تاریــخ ،بهطــور عــام و عصــر آهــن ،بهطــور خــاص
صــورت نگرفتــهاســت (موســویکوهپر و عباسنــژاد1385 ،؛ موســویکوهپر و حیدریــان،
1391؛ ماهفــروزی1386 ،؛ ماهفــروزی و کنــراد پیلــر1391 ،؛ امیرکالیــی1387 ،و .)1388
آنچــه در دســت اســت ،اطالعــات خــام و پراکنــده و فاقــد انســجام اســت کــه طبعـ ًا قــادر بــه
شفافســازی ســیمای باستانشــناختی پیــش از تاریــخ منطقــه نیســت.

روش تحقیق

باالتفــات بــه تشــابهات دو بخــش شــرق گیــان و غــرب مازنــدران از نظــر ویژگیهــای
باستانشــناختی ،مردمشــناختی و معمــاری بومــی ،نگارنــدگان مرزهــای ناشــی از جغرافیــای
سیاســی را نادیــده گرفتــه و ایــن نواحــی را در قالــب یــک محــدوده طبیعــی -فرهنگــی
مــورد بررســی قــرار دادهانــد؛ از ای ـنرو ،مقالــه حاضــر ســعی بــر آن دارد تــا بــا مراجعــه بــه
آثــار منتشرشــده بــه بررســی وضعیــت معمــاری شــرق گیــان و غــرب مازنــدران ،کــه خــود
قــادر بــه شــکلدهی یــک حــوزه فرهنگــی اســت ،بپــردازد .بدیهــی اســت کــه بهدلیــل
نوپــا بــودن ایــن پژوهشهــا ،بســیاری از گزارشهــای منتشرشــده ،بســیار ســاده و گاه در
حــد یــک چکیــده مقالــه و یــا گــزارش کوتــاه بــوده کــه طبعـ ًا در آن بــه تفصیــل ،بــه ویژگــی
آثــار مکشــوفه پرداختــه نشــده اســت؛ بهعــاوه ،بســیاری از پژوهشهــای انجامشــده هنــوز
در مرحلــه مقدماتــی آمادهســازی گــزارش بــه ســر بــرده و آثــار منتشــر شــدهای کــه بتــوان
بــدان ارجــاع داد ،موجــود نیســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه تمامــی ایــن کاســتیها وضعیــت
بررســی و شناســایی معمــاری عصــر آهــن و احیانــ ًا کاوش در محوطههــای مذکــور در دو
اســتان گیــان و مازنــدران بــه اجمــال و بهطــور جداگانــه شــرح داده شــده و در نهایــت بــه
جمعبنــدی پرداختــه خواهــد شــد.
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معماری عصر آهن در استان گیالن

نخســتین کاوشهــا در اســتان گیالن در فاصلــه ســالهای  1340-1341هـ.ش .در گورســتان
مارلیــک توســط عــزتاهلل نگهبــان انجــام گرفــت؛ وی در ضمــن کاوش گورســتان مارلیــک
ایــن فرصــت را بهدســت آورد تــا در "پیالقلعــه" کــه یکــی از تپههــای اقمــاری گورســتان
مارلیــک بهشــمار مـیرود نیــز بــه گمانهزنــی و الیهنــگاری بپــردازد (تصویــر  .)1حاصـلکار،
شناســایی و کشــف بخشــی از معمــاری اقــوام مزبــور بــود؛ بنــا بهنظــر وی ،ایــن تپــه در
چندیــن دوران تمدنــی مــورد اســتفاده و ســکونت بــودهاســت .ایــن آثــار شــامل ســه الیــه
ســاختمانی اصلــی میشــد (نگهبــان)238 :1376 ،؛ وی بــرای تعییــن الیههــای باســتانی در
ـی
دامنــه غربــی ،ترانشـهای در تمــام طــول شــیب تپــه ایجــاد نمــود .در ایــن ترانشــه آزمایشـ ِ
پلـهای 17 ،الیــه باســتانی از روی خــاک بکــر تــا مرتفعتریــن قســمت تپــه شناســایی گردیــد
(خلعتبــری . )173 :1392 ،الیههــای اول تــا هفتــم ،دورانــی کــه قدمــت آن از اوایــل هــزاره
دوم ق.م .تــا اواخــر آن را دربــر میگرفــت ،معرفــی مینمــود .الیههــای هشــتم تــا ســیزدهم
شــامل دورانــی از اواخــر هــزاره دوم تــا اوایــل هــزاره اول ق.م .بــود کــه همزمــان بــا قدمــت
قبرســتان ســاطین در تپــه مارلیــک بــود .الیههــای چهاردهــم و پانزدهــم کــه بقایــای طبقــه
حدفاصــل مابیــن تمــدن مارلیــک و تمــدن
دوم معمــاری را معرفــی میکــرد ،تاریخــی در
ِ
ساســانی را دربرداشــتند .الیــه شــانزدهم ،آخریــن طبقــه معمــاری بــر روی ایــن تپــه را معرفی
مینمــود و شــکل یــک قلعــه دفاعــی بــود کــه بنابــر شــواهد و آثــار بهدســتآمده در آن

تصویــر  :1تپــه پیالقلعــه و ترانشــه
غربــی آن (نگهبــان،496 :1378 ،
تصویــر.)17

70

شماره  ،7دوره چهارم ،پاییز و زمستان 1393

تصویــر  :2دیــوار دفاعــی در پیالقلعــه
(نگهبــان.)240 :1376 ،

متعلــق بــه دوره ساســانی بــوده و قدمــت آن در فاصلــه ســدههای دوم تــا ششــم م .قــرار
داشــت (تصویــر  .)2الیــه هفدهــم معــرف دورانــی بــود کــه ایــن قلعــه ساســانی در دوران
اســامی مرمــت گردیــده و مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .تاریــخ اســتفاده از ایــن
قلعــه بنــا بــر بررســی قطعــات ســفالین بهدسـتآمده تــا حــدود قــرون پنجــم هـ.ق/..یازدهــم
م .ادامــه داشتهاســت (نگهبــان)52 :1378 ،؛ اگرچــه گمانهزنــی و الیهنــگاری تپــه پیالقلعــه
توفیــق آن را داشــت ،تــا بــرای اولینبــار در تاریــخ باستانشناســی اســتان گیــان آثــاری از
معمــاری عصــر آهــن را شناســایی و معرفــی نمایــد؛ امــا بهدلیــل عــدم تــداوم کار گمانهزنــی
و نهایتـ ًا کاوش ایــن محوطــه کلیــدی ،نتوانســت پالنــی شــفاف و روشــن از ســاختار معمــاری
شناختهشــده در تپــه مزبــور ارائــه دهــد (خلعتبــری ،همانجــا).

هیــأت مشــترک ایــران و دانشــگاه توکیــو کــه در فاصلــه ســالهای  1956-1965م.
در منطقــه دیلمــان بهکارهــای مطالعاتــی اشــتغال داشــت ،توانســت محوطههــای باســتانی:
قلعهکوتــی ،خــرمرود ،حســنیمحله ،الســلوکان و نــوروز محلــه را کاوش و بــه آثــاری از
عصــر آهــن تــا دوره ساســانی دســتیابد .کاوشهــای باستانشناســی قلعهکوتــی منجــر
بــه شناســایی آثــار تیرکهــای چوبــی ذغــال شــده بــه قطــر  12ســانتیمتر شــد کــه بــه
احتمــال زیــاد در ســاختمان خانههــا در اوایــل عصــر آهــن مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت؛
ایــن الوارهــا در اثــر آتشســوزی مهیبــی ذغــال شــده و بــه زمیــن فــرو ریختــه بــود (Sono
.)& Fokai, 1968: 30
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علــی حاکمــی در گــزارش کوتاهــی از کاوشهــای باستانشناســی محوطــه باســتانی
"کلــورز" در غــرب ســفیدرود ،بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه در ضمــن کاوش در گورســتان
گنجپــر محوطــه باســتانی کلــورز بــه آثــاری از ســکونت و معمــاری دســت یافتــهاســت کــه
دارای پــی ســنگی و ســقفی چوبــی بــوده اســت؛ زیــرا قطعاتــی از چــوب پوســیدهای کــه بــر
کــف اتــاق فــرو افتــاده بــود ،شناســایی شــد ( .)Hakemi, 1968: 35ایــن تپــه دوبــاره در
ســال  1385هـــ.ش بهمنظــور دس ـتیابی بــه ســاختار معمــاری دورههــای مختلــف توســط
خلعتبــری مــورد کاوش قــرار گرفــت .در الیهنــگاری تپــه کلــورز در مجمــوع ســه دوره تمدنــی
بــا  15الیــه شناســایی و شــواهد معمــاری در تمــام الیههــا دیــده شــد .در قدیمیتریــن
الیههــای اســتقراری یعنــی الیههــای  15و  14شــاهد تــوده فراوانــی از ســنگ رودخان ـهای
بهصــورت دیــوار و یــا آوار و همچنیــن صفهسازیشــده وجــود داشــت .بخشهایــی از
تأسیســات فوقانــی کــه از چینــه و خشــت شــکل گرفتــه بــر روی ایــن الیــه و خــاک بکــر
ریختــه شــده کــه احتمــا ًال در اثــر فرســایش الیههــای فوقانــی فروریختــه اســت .بــا توجــه
بهوجــود نــوع ســفالهای ســیاه و بــراق و خاکســتری بــا نقــوش داغدار ،ایــن الیــه مربــوط
بــه آغازیــن ســدههای هــزاره اول ق.م( .عصــر آهــن  )IIاســت .تــداوم ایــن دوره در بخــش
فوقانــی بــه آثــاری منتهــی شــد کــه عصــر آهــن  IIIو دوره هخامنشــی را در برمیگرفــت.
در ایــن دوره آجرهایــی بــه ابعــاد  35×35×5-7ســانتیمتر بهدســت آمــد کــه بیانگــر وجــود
ســازهای در آن بودنــد؛ همچنیــن وجــود کــوره ،کــف ســوخته و کشــف هواکــش همگــی
داللــت بــر وجــود تأسیســاتی داشــت کــه بــه احتمــال جهــت تهیــه ســفال و یــا آجــر بــرای
ســازههای معمــاری تپــه از آن بهرهبــرداری میشــد .در ایــن دو دوره دیوارهایــی از خشــت
نیــز بهدســت آمــد کــه ابعــاد خش ـتها بــه همــان انــدازه آجرهــا بــودهاســت (تصویــر .)3
جدیدتریــن دوره اســتقراری بــر روی تپــه مزبــور نیــز شــامل آثــاری از کــف ،اجــاق ،دیــوار
ســنگی و خشــت اســت کــه متعلــق بــه عصــر پــارت و ساســانی اســت (خلعتبــری:1392 ،
.)176
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تصویــر  :3پــان آثــار مکشــوفه ازکاوش در تپــه
کلــورز رســتم آبــاد رودبــار (خلعتبــری:1392 ،
.)169-168
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عبدالحســین شــهیدزاده در ســال  1348هـــ.ش ،در ضمــن حفــاری در محوطــه گورســتانی
"گنجپــر" و "داغداغــان" در گــزارش کوتــاه خــود بــه ایــن اشــاره دارد کــه بــه آثــاری از
معمــاری دســت یافتــه اســت (شــهیدزاده)1348 ،؛ همچنیــن خلعتبــری در کاوش محوطــه
باســتانی "مریــان" تالــش در شــمالغرب اســتان گیــان بــه چنــد اجــاق بــا دیــوار ســنگی
دســتیافت کــه دربردارنــده تــودهای از خاکســتر و زغــال بــوده؛ پیرامــون ایــن اجاقهــا
کفــی کوبیــده شــده در ابعــاد مختلــف داشــت کــه ایــن ویژگــی در کاوش گورســتان باســتانی
"تــول" نیــز دیــده شــد .بنــا بــه گفتــه خلعتبــری ،ایــن آثــار بــه مکانهایــی بــا اســتقرار
کوتــاه مــدت و فصلــی تعلــق داشــته کــه دارای ســاختاری ســاده و شــاید بــا پوششــی از شــاخ
و بــرگ درختــان بــوده اســت کــه بــا معیشــت اقوامــی کــه دارای زندگــی شــبانی و اقتصــادی
مبتنیبــر تولیــدات دامــی بودنــد ،مطابقــت دارد .کاوشهــای باستانشناســی منطقــه تالــش
نیــز نتوانســت پــان شــفاف و روشــنی را از معمــاری عصــر آهــن گیــان بــه تصویــر بکشــد
(خلعتبــری.)175 -178 :1392 ،
پژوهشهــای باستانشــناختی هیــأت مشــترک ایــران و ژاپــن در کرانههــای غربــی
ســپیدرود بــا الیهنــگاری در تپــه جاللیــه کــه بــا هــدف روشــن کــردن وضعیــت معمــاری
پیــش از اســام گیــان انجــام گرفــت ،موفــق بــه شناســایی چهــار الیــه و دو دوره فرهنگــی
گردیــد کــه در هــر چهــار الیــه بقایــای معمــاری نمایــان شــد .بــر اســاس الیهنــگاری
انجامیافتــه بقایــای معمــاری ســنگی بــا مصالــح ســنگهای رودخانـهای اســت کــه بیشتــر
در پیهــا اســتفاده شــده و ایــن ســنگها از دامنــه تپــه بــه بــاالی آن منتقــل شــدهاند؛
همچنیــن بــر پایــه شــواهد موجــود ،بهویــژه یافتههــای ســفالی حاصــل از گمانهزنــی و
طبقهبنــدی گونههــای ســفالی یادشــده و نیــز معمــاری ،ســه دوره فرهنگــی شــامل عصــر
آهــن (اواخــر آهــن  IIو آهــن  )IIIو دورههــای اشــکانی و ساســانی در ایــن محوطــه مطــرح
اســت .آزمایــش کربــن  14بــر روی چهــار نمونــه برداشتشــده از قدیمیتریــن الیــه ،قدمــت
اولیــن اســتقرار محوطــه را بــه ســدههای  7و  8ق.م .منتســب میکنــد (فهیمــی 1381 ،الــف
و ب؛ نوکنــده و فهیمــی1382 ،؛ ;Fahimi, 2004 & 2005; Fahimi &Yamauchi, 2005
.)Otso et al, 2005
در ســال  1391هـ.ش .نیز در نتیجه کاوش  4ترانشــه در محوطه گورســتانی "ســیاه ســو"
در  62کیلومتــر جنوبغربــی شهرســتان رودســر 16 ،گــور و یــک دیــوار ســنگی بهدســت
آمــده اســت (رامیــن و اکبــری .)201 :1391 ،کاوشهــا در محوطــه باســتانی "کافرستانیســن"
واقــع در بخــش دیلمــان و شهرســتان ســیاهکل و بــه فاصلــه  81کیلومتــری مرکز شهرســتان،
بــا هــدف مطالعــه بــر روی آثــار معمــاری محوطههــای مســکونی و نیــز مستندســازی
گورســتانهای عصــر آهــن منطقــه منجــر بــه شناســایی چندیــن رشــته دیــوار ســنگی در
راســتای شــمالی -جنوبــی و شــرقی -غربــی شــد کــه فضاهــای چهارگوشــی را بهوجــود
میآوردنــد .ایــن ســاختارها از ســنگهای بــزرگ (تختــه ســنگ) بــه هــمراه مــات گل
ســاخته شــده و در کنجهــا بــا چفــت و بســت کامــل بــه یکدیگــر میپیوســتند (تصویــر .)4
در بعضــی از آنهــا آثــار خشــت خــام در معمــاری نیــز مشــاهده میشــود .ایــن ســازههای
معمــاری در چنــد دوره متوالــی از عصــر آهــن تــا دوره تاریخــی مــورد اســتفاده بودهانــد.
معمــاری بهدســتآمده در کافرستانیســن بهطــور کلــی ،مبتنیبــر کاربــرد ســنگ در
شــالوده و دیوارهاســت؛ در کنــار دیوارهــا تنورهــا و اجاقهایــی وجــود داشــته کــه ســوخت
آنهــا چــوب بــوده اســت .فضاهــای مســکونی در ایــن محوطــه بهصــورت بافــت درهــم
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تنیــده و متراکمــی از فضاهــای چهارگــوش در ابعــاد مختلــف اســت (جهانــی و دیگــران،
.)129 :1391

در اثــر احــداث جــاده در محوطــه باســتانی "مطالکــوه" در فاصلــه  67کیلومتــر بخــش
رانکــوه شهرســتان املــش ،بقایایــی از معمــاری گــور و پــی بناهــا در برشهــای ایجــاد شــده
در کنــار جــاده نمایــان شــد؛ ولــی جهانــی بــا کاوش در ایــن محوطــه موفــق بــه شناســایی
آثــار دیوارهــای ســنگی بــا ســنگهای معدنــی و رودخان ـهای و مــات گل گردیــد (تصویــر
.)5
ســازهها در راســتای شــرقی -غربــی و شــمالی-جنوبی بــه عــرض یــک متــر و طــول
دو متــر بــوده اســت .وی بقایــای معمــاری مطالکــوه را بــه دو دســته تقســیم نمــوده
اســت :نخســت ،آثــار معمــاری منظــم و برجایــی کــه بیشتــر در ضلــع جنوبــی و شــرقی
محوطــه دیــده شــده و شــامل دیــواره ،پیهــای ســنگی ،اجاقهــا و آثــار ســوختگی اســت
و دیگــری ،آثــار معمــاری در دامنــه جنوبــی محوطــه کــه در مقایســه بــا گــروه اول ،بســیار
ســاده و ابتدایــی اســت و شــامل دیوارهایــی از قلوهســنگهای کوچــک و بهصــورت
خشــکهچین و نامنظــم بــوده و پــی برخــی از ســازهها از ســنگهای رودخانــهای اســت.
او ایــن دســته دوم را متعلــق بــه قدیمیتریــن اســتقرار محوطــه میدانــد .در نزدیکــی
ایــن فضاهــا گورهایــی کشــف شــده کــه ظاهــراً مصالــح ب ـهکار رفتــه در معمــاری آنهــا
بهصــورت بخشــی از دیــوار منــازل مســکونی در آمــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه برخــی از
معمــاری اســتقراری پــس از تدفینهــا شــکل ایجــاد شــدهاند.

تصویــر  :4معمــاری ســنگی در
محوطــه نســکوهچال کافرســتان
یســن (جهانــی 1391 ،الــف.)12 :
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جهانــی بــا مقایســه آثــار مطالکــوه بــا دســتاورد کاوشهــا در دیگــر مناطــق گیــان
همچــون :کلــورز ،قلعهکوتــی ،الســلوکان ،تــول تالــش ،پیــا قلعــه و چــره کــه در آنهــا
آثــار معمــاری مســکونی آشــکار شــده اســت ،بــه شــباهتهای ســاختاری میــان آنهــا
اشــاره مینمایــد .کشــف دو مرحلــه معمــاری در کاوشهــای ســال  1384هـــ.م .در روســتای
ُچــره و در اطــراف تپــه باســتانی قلعهکــول بــه شــرح ذیــل جالــب اســت (جهانــی:1391 ،
 265 ،261و .)269
 .1گورســتانی بــا شــواهد دیــواری ســنگی بــه ه ـمراه تنــوری کوچــک و آثــار حــرارت
بهجــا مانــده در گوشــه دیــوار ،پــی ســنگی بــا پهنــای هفتــاد ســانتیمتر و عالیــم
دودگرفتگــی و حــرارت بــر دیــواره داخلــی.
 .2بقایــای معمــاری آشــکار شــده در قلعــه شــهر بیجــار (پلنــگ کــول)" ،براگــور" و
"قلعــه دوراهــان" شــیرکوه بــا اســتفاده از ســنگهای بادبــر و قلــوهای در اجــزای دیوارهــا
و گاه خشــت و آجــر بــا مــات ســاروج.
 .3آثــار انــدک معمــاری در نالــوس از توابــع روســتای جوبــن ،تپــه "کشــکجان ســندس"
و محوطــه باســتانی "ســه پســتانک خــورگام" و محوطــه باســتانی روســتای چهیــش.
 .4شناســایی آثــار ســوختگی بــه ضخامــت  15ســانتیمتر مربــوط بــه الیــه اســتقراری
عصــر آهــن و غــار چپلــک روســتای نــوده توســط باستانشناســان هیــأت مشــترک ایــران
و کرهجنوبــی ،نشــانگر وجــود آثــار معمــاری عصــر آهــن در بســیاری از بخشهــای
منطقــه گیــان اســت.
هیــأت مشــترک ایــران و کرهضجنوبــی بــه سرپرســتی محمدرضــا باقریــان ،یــک
بررســی میدانــی را در درههــا و ارتفاعــات حدفاصــل درفــک و ســماموس ،بلندتریــن
کوههــای گیــان ،را هدایــت کردنــد کــه طــی آن شهرســتانهای ســیاهکل ،املــش و
رودســر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .در ایــن بررسـیها  51غــار و پنــاهگاه ســنگی و تــراس
مــورد بازدیــد و شناســایی قــرار گرفــت کــه دادههــای حاصلــه بهویــژه قطعــات ســفال
نشــان میدهــد کــه اکثــر ایــن محوطههــا در عصــر آهــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد
(باقریــان.)86-87 :1391 ،

معماری عصر آهن در مازندران

کاوشهــا و بررســیهای باستانشــناختی مربــوط بــه عصــر آهــن در اســتان مازنــدران
بــه نســبت میــزان مطالعاتــی کــه در اســتان همجــوار ،گیــان ،انجــام شــده بســیار انــدک
اســت.؛ شــاید معروفتریــن محوطــه عصــر آهــن مازنــدران گوهــر تپــه بهشــهر باشــد .در
ایــن تپــه کــه از محوطههــای مهــم عصــر مفــرغ و آهــن  IIو  IIIدر شــرق مازنــدران
اســت ،بقایایــی از معمــاری بــا پیهــای بــزرگ ســنگی و وجــود حصــار در اطــراف منطقــه
مســکونی گــزارش شــده کــه اطالعــات کمــی از چگونگــی معمــاری و قدمــت آنهــا ارائــه
شــده اســت (ماهفــروزی و پیلــر.)389 :1391 ،
بقايــاي معمــاري عصــر آهــن در ایــن محــل ،شــامل ديوارهايــي بــا عــرض كــم بــود
کــه داخــل آنهــا چوبهــاي گــرد بــراي اســتحکام بیشتــر قــرار دادهانــد .بقايــاي
دايرهشــكل جــاي ايــن چوبهــا بــه تعــداد  16مــورد و در رديفهایــی منظــم مشــاهده
شــده اســت .در بخــش جنوبــي ايــن معمــاري و در گمان ـهای دیگــر نیــز ،بقايــاي اجــاق،
كــف و آوار ســقف بــه هـمراه ديوارهــاي قطــور چينـهاي و جــای مــدور چوبهــا بهدســت
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آمــد .ديوارهــاي قطــور چينــهاي بــه هــمراه ديواركهــاي تقســيمكننده بــا گل و چــوب
از دیگــر بقايــاي مربــوط بــه عصــر آهــن در ایــن محوطــه اســت .بقايــاي معمــاري بــا
خشــت خــام نیــز در ایــن محــل مشــخص شــده اســت .گاهــي جهــت اســتحكام بناهــا،
ســنگهاي نامنظــم و نســبت ًا بــزرگ بهعنــوان پشــتيبان در بيــرون ايــن ديوارهــای خشــتی
قــرار دادهانــد (ماهفــروزی1386 ،؛ .)Piller and Mahfroozi, 2009
ابراهیــم امیرکالیــی ،طــی گمانهزنــی در محوطــه "گل الک ِکنِســی" در حــد فاصــل
شهرســتان آمــل بــه تهــران نشــانههایی از وجــود اســتقرار عصــر آهــن در ایــن محوطــه را
گــزارش کــرده اســت (امیرکالیــی 1391 ،الــف)78 :؛ وی همچنیــن بــه بقایــای مشــابهی در
محوطــه "المیــزده" در حــد فاصــل شهرســتان محمودآبــاد بــه آمــل اشــاره کــرده که شــامل
یافتههایــی نظیــر :ســفال ،جــوش کــوره ،ســردوک ،ســنگ پاشــنه در و نظایــر آن میشــود
(امیرکالیــی 1391 ،ب .)79 :مجتبــی صفــری نیــز بــر اســاس بررســی محوطههای روســتای
ابوالحسـنکالی بابــل در حــوزه مرکــزی مازنــدران شــواهدی اســتقراری از دوران پیــش از
تاریخــی مفــرغ و آهــن را گــزارش میکنــد (صفــری ،)295 :1391 ،امــا از محوطههــای
یادشــده کــه بگذریــم ،در راســتای موضــوع مقالــه حاضــر بایــد بــه یکــی از محوطههــای
مهــم در غــرب مازنــدران اشــاره گــردد؛ مهمتریــن محوطــه کاوششــده در غــرب ایــن
اســتان ،تپــه کالر ،کالردشــت اســت .ایــن تپــه طــی دو فصــل مــورد الیهنــگاری و کاوش
بهمنظــور تعییــن حریــم قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه محــدود بــودن مقيــاس حفــاري
ترانشــهها و گمانههــاي تعييــن حريــم در فصــل اول حفــاری ،آثــار معمــاري بــا پــان
مشــخصي بهدســت نيامــد؛ بــا وجــود ایــن ،ميتــوان بقايــاي معمــاري عصــر آهــن ايــن
محوطــه را بــه  3دســته زيــر تقســيم نمــود (موســویکوهپر و عباسنــژاد سرســتی.)1385 ،
 -1کفهــاي كوبيــده گلــي ،گچــي و شــني :كفهــای كوبيــده گچــي بــا
ضخامتــی متغيــر بيــن  2تــا  5ســانتيمتر ،کــف انــدود گلــی و کــف شــنی بــه هــمراه
قلوهســنگ از بقایــای ایــن محوطــه اســت.
 -2آوارهــاي خشــتي ،ســنگي و آجــري :در بعضــی از گمانههــای کاوش دیوارهــای
ســنگی ،آجــري و خشــتی کــه بهصــورت آوار درآمدهانــد ،مشــاهده شــده اســت.
 -3پــی ديوارهــاي منظــم ســنگچين :ســومين دســته از آثــار معمــاري كــه در
ترانشــهها و گمانههــا بــه وفــور و در اليههــاي مختلــف بهدســت آمــد ،ديوارهــاي
ســنگچين بــا مــاط گل و قلوهســنگهاي رودخانــهاي و بــزرگ بــوده اســت.
در فصــل دوم کاوشهــای تپــه کالر جهــت دســتیابی بــه اطالعــات بیشتــر در
مــورد الیههــای باالیــی عصــر مفــرغ و الیههــای منتســب بــه عصــر آهــن در جایــی
کــه ســطح گمانــه الیهنــگاری  Iبــه ســطح تخریــب شــده مرکــز تپــه رســید ،ترانش ـهای
بــه ابعــاد  10×10متــر در ســطح محوطــه ایجــاد شــد؛ بــا توجــه بــه تخریــب ایجادشــده
توســط لــودر در ســطح تپــه ،تنهــا قســمتی از مرکــز ایــن ترانشــه بــا جهــات شمالشــرقی
– جنوبغربــی حــاوی الیههــای برجــا بــود .از جملــه یافتههــای ایــن ترانشــه میتــوان
بــه ســاختارهای معمــاری ،بقایــای تخریــب شــده یــک کــوره ،مهــر اســتوانهای و انــواع
پیکرکهــای ســفالی اشــاره کــرد (موســویکوهپر و حیدریــان.)419 :1391 ،
از طرفــی بررســیهای باستانشناســی انجامشــده در اســتان مازنــدران کــه بهمنظــور
ترســیم نقشــه کلــی باستانشناســی اســتان در شهرســتانهای مختلــف آن صــورت
پذیرفــت ،بســیار کوتــاه بهوجــود اســتقرارهای عصــر آهــن در بخشهــای غربــی اســتان
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در مناطقــی چــون کجــور نوشــهر و رامســر اشــاره دارنــد .بــه احتمــال ،اغلــب محوطههــای
شناساییشــده ،گورســتانهای مراحــل مختلــف عصــر آهــن بودهانــد و اطالعــات خاصــی
از معمــاری ایــن دوره ارائــه نمیدهنــد (قمریفتیــده و دیگــران1389 ،؛ هاشــمی زرجآبــاد
و دیگــران.)1389 ،

نتيجهگيری

بــر پایــه آنچــه کــه از نظــر گذشــت ،اطالعــات موجــود دربــاره الگــوی اســتقرار و چگونگــی
ســازههای معمــاری عصــر آهــن منطقــه در هالــهای از ابهــام قــرار دارد .پژوهشهــای
کمــی بــا هــدف کشــف بقایــای معمــاری ایــن دوره در محدودههــای جغرافیایــی مــورد
بحــث ایــن مقالــه ،صــورت گرفتــه اســت؛ بــا وجــود ایــن ،بهنظــر میرســد در صــورت
گــزارش دقیــق و کامــل اطالعــات حاصلــه توســط پژوهشگــران محوطههــای باســتانی
مــورد نظــر و پــردازش آنهــا ،امــکان درکــی نســبی از ســاختارها و نظــام ســکونتگاهی
عصــر آهــن در بخشهــای غربــی گیــان و مناطــق شــرقی مازنــدران فراهــم میگــردد.
مطالعــه اطالعــات حاصــل از همیــن بررس ـیها و کاوشهــای انــدک در ایــن دو بخــش
نشــان میدهــد کــه از چــوب ،چینــه و کاهگل بهعنــوان مهمتریــن مصالــح ســاختمانی
در ایــن دورههــا اســتفاده شــده اســت .امــروزه ،در معمــاری بومــی منطقــه نیــز شــاهد ایــن
وضعیــت هســتیم .رد و نشــانی از جــای تیرکهــای چوبــی در کفهــای حفاریشــده
و همچنیــن در الی دیوارهــای چینــهای ،خانههــای کاهگلــی و الردهای بومــی گیــان
و مازنــدران را در ذهــن تداعــی مینمایــد .در تحلیــل الگــوی اســتقراری عصــر آهــن
منطقــه مــورد بحــث ،بهرهگیــری از مؤلفههــای معمــاری بومــی در طــرح پرســشهای
بنیادیــن و مبتنیبــر رویکردهــای قومباستانشناســی بســیار ضــرورت دارد .شــواهدی
ناچیــز از معمــاری عصــر آهــن در الیههــای باســتانی برخــی محوطههــا گــردآوری شــده
اســت کــه توجــه دقیــق بــه آنهــا میتوانــد مــا را در بازســازی نســبی معمــاری ایــن
دوره کمــک نمایــد .تاکنــون ،بیشتریــن تمرکــز بــر روی کاوش گورســتانهای عصــر
آهــن صــورت پذیرفتــه اســت .از ایــن پــس ،راهبردهــای پژوهشــی باستانشناســان در ایــن
منطقــه بایــد ،تمرکــز بیشتــری بــر روی کاوش محوطههــای منتســب بــه ایــن دوره و بــر
مبنــای پرســشهای میانرشــتهای ناشــی از ســه رویکــرد مردمنــگاری ،باستانشناســی
و معمــاری بومــی پیــدا کنــد.
پیــش از ایــن خاطرنشــان گردیــد کــه تنهــا محوطــه شــاخص کاوششــده در غــرب
مازنــدران ،تپــه کالر ،کالردشــت اســت .کشــف چندیــن کــف اعــم از :گچــی ،شــنی ،کوبیده
شــد ه و اندودهــای گلــی و همچنیــن ،بقایــای دیوارهــای ســنگی و آوارهــای ســنگی ،گلــی
و چین ـهای در ایــن محــل فرصتــی فراهــم میکنــد کــه در صــورت ایجــاد همگونیهایــی
از معمــاری بومــی منطقــه و بهرهگیــری از آنهــا در تفســیر و تحلیــل بافتهــای مکشــوفه
تــا حــدودی مــا را در بازســازی معمــاری عصــر آهــن یــاری مینمایــد ،امــا در اســتان گیالن
وضــع بــه گون ـهای دیگــر اســت؛ اطالعــات پایــه از معمــاری عصــر آهــن در دس ـترس
اســت .شــاخصترین محوطههــای ایــن دوره ،تپــه پیالقلعــه و کلــورز هســتند .در شــمال
غــرب اســتان نیــز کاوشهــای خلعتبــری در تالــش ،تــا حــدودی ســیمای معمــاری عصــر
آهــن گیــان را مشــخص نمــوده اســت؛ امــا در شــرق و در جایــی کــه حــوزه مــورد بحــث
ایــن مقالــه محســوب میشــود ،دو محوطــه اســتقراری کافرستانیســن (نســکوهچال) و
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مطالکــوه ،شــواهد خوبــی از اســتقرار دایــم عصــر آهــن ارائــه میدهنــد؛ البتــه ،کاوشهــای
انجامشــده در قبرســتان سیاهســو در یکــی از شــرقیترین شهرســتانهای اســتان گیــان،
رودســر ،منجــر بــه شناســایی یــک رشــته دیــوار ســنگی در نزدیکــی قبــور عصــر آهــن
شــده اســت؛ اگرچــه ،ارتبــاط گاهنــگاری دیــوار و گورهــا مشــخص نشــده ،ولــی بهعنــوان
یــک پدیــده معمــاری عصــر آهــن جــای تأمــل جــدی دارد.
بنابــر آنچــه کــه از نظــر گذشــت ،ویژگیهــای معمــاری عصــر آهــن شــرق گیــان
بــه شــرح ذیــل میباشــد.
 .1اســتفاده از مصالــح بــوم آورد منطقــه در معمــاری شــامل ســنگهای بــزرگ
معدنــی و رودخانــهای ،قلــوه ســنگها و نیــز چــوب بــه ویــژه بــرای پوشــش ســقف؛
 .2ســاخت پــی دیوارهــا از ســنگ بهمنظــور اجتنــاب از رطوبــت موجــود در منطقــه؛ .3
اســتفاده از تیرکهــای چوبــی در ،الی دیوارهــای کاهگلــی بــا توجــه بــه آنچــه کــه در
معمــاری ســنتی و زنــده منطقــه شــاهد هســتیم؛  .4اســتفاده از خشــت بهعنــوان مصالــح
فرعــی در کنــار مصالــح اصلــی ســنگ در بدن ـهی بعضــی از دیوارهــا ،ماننــد آنچــه کــه
در محوطــه نســکوهچال کافرستانیســن مشــاهده شــده اســت؛  .5بهکارگیــری برخــی از
شــاخصههای معمــاری دایمــی اســتفاده از روش چفــت و بســت کامــل در زوایــای دیوارهــا؛
 .6اســتفاده از ســتونهای چوبــی بهمنظــور برپــا نگهداشــتن ســقف چوبــی فضاهــای
مســکونی؛  .7تعبیــه یــک اجــاق یــا تنــور کوچــک در کنــار دیوارهــا در بیشــتر فضاهــای
محصــور درون دیوارهــای ســنگی؛  .8اســتفاده از روش ســوزاندن و کوبیــدن گل بــرای
ایجــاد کــف اســتقراری بهمنظــور کاهــش انتقــال رطوبــت بــه فضــای زیســتی کــه وجــود
الیههــای خاکســتر و خــاک حرارتدیــده در کــف محلهــای اســتقراری محوطههــا
گواهــی بــر ایــن موضــوع اســت .9 .اســتفاده از غارهــا و پناهگاههــای صخــرهای بــرای
اســکان موقــت توســط برخــی گروههــای جمعیتــی نظیــر شــبانان.
تأکیــد دوبــاره ایــن نکتــه خالــی از فایــده نیســت کــه باستانشناســی عصــر آهــن
منطقــه مــورد مطالعــهی مقالــهی حاضــر ،نیــاز بــه نقطــه عطفــی در روشمنــدی و
هدفمنــدی و همچنیــن ،اتخــاذ راهبردهــای بنیادیــن و طــرح پرســشهای نویــن
دارد .در ایــن نقطــه عطــف کــه در واقــع نوعــی بازنگــری اساســی محســوب میگــردد،
لحاظکــردن رویکردهــای قومباستانشناســی در زمینــه معمــاری ،تــوأمنمــودن دقــت در
بازشناســی و تفســیر شــواهد انــدک معمــاری محوطههــای عصــر آهــن در تطبیــق بــا
معمــاری بومــی منطقــه و الیهنــگاری دقیــق و گاهنــگاری مطلــق محوطههــا ضرورتــی
جــدی و علمــی بــه حســاب میآیــد.

تشكر و قدرداني

در نــگارش ایــن مقالــه و دسترســی بــه منابــع مــورد نیــاز از کمکهــای شــایان آقایــان:
ولــی جهانــی ،محمدرضــا خلعتبــری ،محمدرضــا میــری و محمــد قمــری فتیــده بهرهمنــد
شــدهایم کــه بــر خــود الزم میدانیــم ،مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را نســبت بــه
آنــان ابــراز نماییــم.
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the foundation, walls and roofs;
2 - Stones have used in flooring, foundations and probably in walls
and also in oven and heart borders;
3 – It seems that unbaked bricks were used in wall occasionally;
4 - Fully fastening angles and making the rectangular spaces was
known to these ancient people;
5 - The usage of woody piers probably was prevalent bearing the
roofs.
6 - It seems that the roofs were made of wood or other unstable materials.
7- Also we can see traces of ovens and hearts near interior or exterior
sides of walls of living space.
8 - Burnt and trampled layers associated with these structures were
used for flooring the living rooms and beyond as well. All of these
probably shows intermeshed context of sedentary settlements in
northern slops of Alborz Mountains in the period between 1500 -750
B.C. In other hand there are evidences of temporary settlements in
caves and rock shelters.
Keywords: Iron Age, Architecture, Gilan, Mazandaran.
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Abstract
One of the most important and unanswered questions in archaeological researches of two neighboring provinces of Guilan and Mazandaran is; what kind of settlement patterns are there in the prehistory,
especially in the Iron Age of the region; Presence or absence of permanent architecture and the kind of the architecture and the applied
material, despite their importance reconstructing the livelihood systems, have had no considerations in the archaeological studies of
Guilan and Mazandaran and have not been studied yet systematically. Meanwhile, the main prehistoric archaeological activities at two
provinces are mainly focused on the Iron Age graveyards (1500-750
B.C.). The lack of fundamental questions and methodological considerations in archaeological researches lead to the settlement patterns and architecture in this era remain obscured. However there are
many questions seems to need more attentions in the archaeological
investigations. Some of these inquiries are listed below:
How is the distribution of sites and settlement pattern in this area
during prehistoric time? What factor(s) led to identify little evidence
of such settlements at this part of Iran? Are there any sedentary settlements in northern slops of Alborz Mountains over prehistoric era?
If there is, what are its architectural elements? And what materials
were used in the construction of temporary or permanent architectures?
In this paper we tried to establish an initial sketch of Iron Age architecture attributions in the region restricted from west parts of Mazandaran to southeastern parts of Guilan. Based on available evidences,
we can show that the prehistoric inhabitants of these areas have had
semi-sedentary and occasionally fully-sedentary architecture.
To sum up, the attribution of the Iron Age architecture in this region
includes:
1 - The use of local materials such as cobbles and wood for building

