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چکیده

بــا نگاهــی بــه پیشــینهی مطالعــات عصــر آهــن مرکــز فــات ایــران متوجــه میشــویم ،مرکــز
فــات ایــران میتوانــد بهعنــوان یــک محــور مطالعاتــی عصــر آهــن بهویــژه منطقــهی
تهــران ،ورامیــن ،پیشــوا و جوادآبــاد در مرکــز فــات ایــران ،جاییکــه محوط ـهی ســفالین
در آن واقــع اســت ،باشــد .محوطــهی ســفالین در شــمال شــهر پیشــوا و شــرق دشــت
ری (دشــت ورامین-پیشــوا) قــرار دارد .ایــن محوطــه هرچنــد بهخاطــر مــواد فرهنگــی
اســتقراری از دورهی آغــاز نــگارش بیشــتر شــناخته شــده ،ولــی شــواهد باستانشناســی،
دالبــر اســتفادهیجامع ـهی عصــر آهنــی از ایــن محوطــه نیــز میباشــد .در ایــن محوطــه
تاکنــون بخــش اســتقراری و قبرســتان عصــر آهنــی کــه در مرکــز فــات ایــران تــا حــدودی
شــناخته شــده هســتند ،بهدســت نیامــده اســت ،امــا شــاهد تدفینهــای منفــرد و پرا کنــده
در ایــن محوطــه هســتیم .در ایــن پژوهــش تدفیــن و گورنهادههــای عصــر آهنــی کــه از
کارگاههــای مختلــف کاوش و همچنیــن یافتههــای ســطحی بهدســت آمــده ،طبقهبنــدی
و ســپس جایــگاه ســفالین در ایــن عصــر و منطقــه شــرق دشــت ری در کنــار اســتقرارگاههای
عصــر آهنــی مرکــز فــات ایــران ،در یــک نــگاه کلــی مــورد بازبینــی و ارزیابــی قــرار میگیــرد .در
ایــن بازبینــی هــدف شــناخت جوامــع عصــر آهنــی بهویــژه در مرکــز فــات ایــران و ارتباطشــان
بــا نظریههــای مختلــف درخصــوص ایــن جوامــع اســت .پرســش اساســی ایــن پژوهــش،
چگونگــی ارتبــاط تدفینهــای عصرآهــن ســفالین براســاس گورنهادههــا بــا تفاوتهــای
تکنولوژیکــی جوامــع عصــر آهنــی بــا ســایر اســتقرارگاههای شــاخص در مرکــز فــات ایــران
اســت .در ایــن بررســی تدفیــن و ســنتهای مرتبــط بــا آن ،بهعنــوان بازتابــی از جنبههــای
روحانــی /آیینــی فرهنگهــای بشــری بههمــراه گورنهادههــای آن در بازســازی جوامــع
عصــر آهــن بهویــژه ســاختار جوامــع و طبقــات اجتماعــی بــه مــا کمــک شــایانی مینماینــد.
از ای ـنرو ،هــدف نهایــی ایــن پژوهــش آن اســت بــا تمــام شــباهتهای فرهنگــی ،بتوانــد
تــا چش ـماندازی پیرامــون چگونگــی و نحــوهی پرا کندگــی اســتقرارگاههای عصــر آهنــی در
مرکــز فــات ایــران بهویــژه در دشــت ورامین-پیشــوا پیشــنهاد نمایــد.
کلیدواژگان :تپه سفالین ،عصر آهن ،تدفین ،دشت ورامین-پیشوا ،مرکز فالت ایران.
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مقدمه

عصــر آهــن یکــی از پــر ابهامتریــن دورههــای فرهنگــی باستانشناســی ایــران بهشــمار
مــیرود .ایــن ابهامــات میتوانــد از یکســوی بــه ّکمیــت و کیفیــت کاوشهــای
باستانشناســی و از ســوی دیگــر بــه تحلیــل اســتقرارگاهها و یافتههــای ایــن دوره بازگــردد.
از ای ـنرو ،پژوهشهــای باستانشناســی عصــر آهــن ایــران میتوانــد بــا برنامهریزیهــای
بلنــد مــدت جایــگاه خــود را در برنامههــای مهــم و تحلیلــی بهویــژه مهاجرتهــا و
جابهجاییهــای انســانی ایــن دورهی فرهنگــی بازیابــد .بــا ایــن نــگاه میتــوان بــا تمــام
ســختیهای پیـشرو ،ســاختار اجتماعی/فرهنگــی ایــن دوره را بهخوبــی درک و بازســازی
نمــود .در اینخصــوص یکــی از پرســشهای اساســی کــه در عصــر آهــن بــا آن مواجــه
هســتیم ،ارتبــاط پدیــدهی ظهــور ســفال خاکســتری بــا مســئلهی مهاجرانــی اســت کــه در
اواخــر هــزارهی دوم بــه ایــران وارد شــدهاند و اینکــه آیــا خاســتگاه بومــی دارد یــا خیــر؛ از
ای ـنرو اســت کــه مــا شــاهد نظرهــای متفــاوت پژوهشــگران بهماننــد فرضی ـهی «پویایــی
فرهنگــی» (طالیــی« ،)1376 ،افقهــای ســفالی و مهاجــرت ایرانیــان» (Young, 1963:
« ،)229-49; Vanden Berge, 1981: 75-77تهاجم» (موسوی )1380 ،و یا «جابهجایی
اقــوام درکریدورهــای فرهنگــی» ( )Dittmann, 2001هســتیم .شــناخت فرهنــگ عصــر
آهــن دارای ســختیهای خــاص خــود میباشــد؛ یکــی از ایــن ســختیها ،فعالیتهــای
میدانــی در بررســی یــا کاوشهــای عصــر آهــن در محــدودهی جغرافیایــی مــورد بحــث،
یعنــی مرکــز فــات ایــران ،وجــود شــواهد مختلــف فرهنگــی در زیــر الیههــای رســوبی اســت.
ایــن الیههــای رســوبی در برخــی بخشهــا بهماننــد گورســتان معــروف پیشــوا بــه ضخامتــی
بــاالی  6متــر اســت (تهرانیمقــدم .)1376 ،در بخشــی از محوط ـهی ســفالین نیــز چنیــن
شــرایطی قــرار دارنــد .آنچــه مشــخص اســت ،مردمــان عصــر آهــن ،بیشــتر مــردگان خــود
را در قبرســتان دفــن میکردنــد .تعــداد قبرســتانها در ایــن عصــر رشــد قابــل مالحض ـهای
داشــته و قابلذکــر اســت کــه ایــن افزایــش در مرکــز فــات ایــران ،شــمال و زا گرسمرکــزی
بیــش از دیگــر مناطــق گــزارش شــده اســت (طالیــی .)113 :1387 ،شــناخت ســنت تدفیــن
عصــر آهــن ارتبــاط مســتقیمی بــا افزایــش آ گاهــی مــا دربــارهی جنبههــای مختلــف جوامــع
عصــر آهنــی دارد .ایــن شــناخت کــه براســاس طــرز تدفیــن و نیــز گورنهادههــا میباشــد مــا را
در شناســایی ویژگیهــای مشــترک راهنمایــی مینمایــد .همچنیــن دربــارهی فناوریهــا و
نیــز شــاخصهای آیینــی جوامــع عصــر آهنــی ایــن آثــار کمــک شــایانی مینمایــد (طالیــی،
 .)188-187 :1381در ایــن دورهی فرهنگــی ،تدفیــن مــردگان در قبرســتانهای کنــار
اســتقرارگاهها و یــا در نزدیکــی آنهــا میباشــد و بــا بررســی بــر روی گورنهادههــا میتــوان
عالوهبــر ســیر تغییــرات فنــاوری ،بــه گاهنــگاری نســبی ایــن دوره نیــز دسـتیافت .در ایــن
پژوهــش ،قبــور ،گورنهادههــا و یافتههــای عصرآهنــی بهدســت آمــده از ســفالین مــورد
بررســی و تجزیهوتحلیــل قــرار میگــردد تــا بتــوان هــم ســنت ایــن دوره و هــم ســاختار آیینــی
و اجتماعــی ایــن دوره را بازســازی نماییــم.

پیشینهی تحقیقاتی در منطقهی مورد مطالعه

بــا نگاهــی بــه پیشــینهی مطالعــات عصــر آهــن مرکــز فــات ایــران متوجــه میشــویم کــه
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ً
از اولیــن گــزارش باستانشناســی در اینبــاره تقریبــا بیــش از یکصــد ســال میگــذرد.
مــدارک باستانشناســی از محوطههــای کاوش شــدهی عصــر آهــن در مرکــز فــات ایــران،
ایوانکــی گرمســار (کامبخشفــرد،
از حصــار ( ،)Schmidt, 1937قیطریــهی تهــران،
ِ
 ،)1370خورویــن ( ،)Vandenbergh, 1964ســیلک ( ،)Grishman, 1935شمشــیرگاه
(فهیمــی ،)1382 ،ســگزآباد (ملکشــهمیرزادی ،)1356 ،ازبکــی (مجیــدزاده،)1389 ،
تپــه معموریــن (مهرکیــان ،)1374 ،تپــه صــرم (پوربخشــنده )1382 ،و قلیدرویــش
(ســرلک )1383 ،گــزارش شــده اســت .در محــدودهی جغرافیایــی مــورد مطالعــه ،یعنــی
شــرق دشــت ری( -دشــت ورامین-پیشــوا) ،اولیــن گزارشهــای مربــوط بــه قبرســتانعصــر آهنــی بهپژوهــش تهرانیمقــدم در ســال  1361بــر میگــردد .وی در پیشــوا یــک
گورســتان عصــر آهنــی کــه پیشتــر توســط فعالیتهــای عمرانــی آشــکار گشــته بــود را
کاوش نمــود (تهرانــی مقــدم .)53 :1373 ،كاوش در تپـهی شــغالی پیشــوا در ســال 1363
بهسرپرســتی تهرانیمقــدم ( )1371و حصــاری ( )1387مدارکــی از دورهی فرهنگــی عصــر
آهنــی در ایــن محوطــه را مســتند نمــود .از تپــه پردیــس ورامیــن نیــز مــدارک گورســتان عصــر
آهــن نیــز بهدســت آمــده اســت ( .)Fazeli, 2007همچنیــن در بررســی پیمایشــی شــمال
1
شــهرهای ورامیــن و پیشــوا تعــداد بیشــتری از اســتقرارگاههای عصــر آهــن شناســایی گردیــد
(حصــاری 1392 ،و .)1393
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نقشــه  .1موقعیــت قرارگیــری شــهر پیشــوا در
اســتان تهــران (نگارنــده.)1394 ،

تپه سفالین-پیشوا

محوطــهی ســفالین در منطقــهی معــروف بــه «چالهمــورت» (چالــه امیــر) ،شــمال شــهر
هولوســن پیشــین (آبرفتــی
پیشــوا ،بــر روی تپههــای طبیعــی پیشــوا کــه از الیههــای
ِ
قدیمتــر از  4000ســال پیــش) تشــکیل شــدهاند ،قــرار دارد (نقشــه  .)1ایــن محوطــه از نظــر
مختصــات جغرافیایــی در " 51, 67' 44طــول شــرقی و " 35, 18' 57عــرض شــمالی و در
ارتفــاع  1000-1966متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت (نقشــه  .)2محوطـهی ســفالین
پیشــوا کــه تاکنــون طــی شــش فصــل مــورد کاوش قــرار گرفتــه( ،تصویــر  )1بانــک اطالعاتــی
مــا را دربــارهی عصــر آهــن ایــن ناحیــه نیــز افزایــش داد .ایــن محوطــه براســاس یافتههــای
فرهنگــی بهدســت آمــده از اواخــر شــش هــزار ســال پیــش مــورد ســکونت قــرار گرفتــه و بــا
وقف ـهای زمانــی تــا عصــر آهــن ادامــه داشــته اســت .براســاس کاوشهــای انجــام شــده در
ایــن محوطــه ،مــدارک عصــر آهنــی بهترتیــب در کاوشهــای ســال  1385و  1388بهدســت
آمــده اســت .یافتههــای بررســی ســطحی بــرروی محوط ـهی ســفالین نیــز مجموع ـهای از
ســفالهای ایــن عصــر را بــرای مطالعــه فراهــم نمــود (مــرادی1389 ،؛ حصــاری1386 ،؛
 .)Hessari, 2011در کاوشهــای ســال 1385و  1388تدفینهــای عصــر آهنــی بهدســت
آمــد کــه در ادامــه در کنــار یافتههــای ســطحی طبقهبنــدی ،تجزیهوتحلیــل و گاهنــگاری
نســبی خواهنــد شــد.

نقشــه  .2توپوگرافــی محوط ـهی ســفالین
(نگارنــده.)1385 ،

تدفینهای عصرآهن

تدفیــن و ســنتهای مرتبــط بــا آن ،بازتابــی از جنبههــای روحانــی /آیینــی فرهنگهــای
بشــری اســت .گورنهادههــای آن نیــز در بازســازی جوامــع آن دوره ،بهویــژه ســاختار جوامــع

تصویــر  .1نمایــی از محوط ـهی تپــه ســفالین
(نگارنــده.)1385 ،
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تصویــر  .2تدفیــن شــمارهی  1تپــه ســفالین
(نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .3الوا ک نخــودی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  1تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .4پیــکان مفرغــی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  1تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .5تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین
(نگارنــده.)1388 ،

و طبقــات اجتماعــی بــه مــا کمــک شــایانی مینمایــد .در تپــه ســفالین تاکنــون بــه گورســتان
گســتردهای برخــورد نشــده اســت و فقــط ســه تدفیــن منفــرد بهدســت آمــده اســت:
2
تدفیــن شــمارهی  :1تدفیــن شــمارهی  1از قســمت جنوبــی كارگاه بهدســت آمــد.
ایــن تدفیــن دارای ســاختار معمــاری بهشــکل چالـهای ســاده و فاقــد هرگونــه ساختوســاز
و پوشــش خشــتی یــا ســنگی اســت .براســاس نحــوهی قرارگیــری بقایــای اســکلت درون
گــور میتــوان بیــان کــرد کــه جســد بهصــورت جنینــی و بــر پهلــوی راســت دفــن گردیــده
اســت .كــف قبــر كوبیــده شــده و دارای انــدودی از گل بــود ( تصویــر  .)2متوفــی در امتــداد
شــمالی-جنوبی قــرار گرفتــه و در بــاالی ســر جســد یــک الوک نخــودی رنــگ (تصویــر  )3و
ً
در روبـهروی قفسـهی ســینه یــک پیــکان مفرغــی قــرار داشــت (تصویــر  .)4اســکلت تقریبــا
پوســیده و تنهــا ران ،ســاق و قســمتی از قفس ـهی ســینه بهدســت آمــد.
تدفیــن شــمارهی  :2تدفیــن شــمارهی  2در قســمت شمالشــرقی كارگاه و در عمــق
 50ســانتیمتری بهدســت آمــد 3.ایــن تدفیــن دارای ســاختار معمــاری بهشــکل چال ـهای
ســاده و فاقــد هرگونــه ساختوســاز و پوشــش خشــتی یــا ســنگی اســت .براســاس بقایــای
اســکلت بهدســت آمــده در درون گــور اســکلت فــرد بالغــی بهحالــت جمعشــده و بــر پهلــوی
چــپ بهصــورت جنینــی دفــن شــده بــود .بقایــای باقیمانــده از اســکلت در امتــداد شــرقی-
غربــی قــرار داشــت ( تصویــر  .)5دندانهــای اســکلت بهشــدت دچــار ســاییدگی شــده بــود.
بــر دســت و پــای فــرد متوفــی دسـتبند ،حلقــه و پابنــد فلــزی قــرار داشــت .در قســمت بــاالی
گــردن جاییکــه جمجمــه قــرار داشــت ،مقــدار کمــی خــاک مخلــوط بــا رنــگ ســبز پیــدا شــد
ً
کــه احتمــاال ایــن رنــگ بــر اثــر فلــزات همــراه متوفــی ایجــاد شــده باشــد .همچنیــن در بــاالی
ســر متوفــی تعــداد پنــج گورنهــاده ســفالی ،شــامل :یــک خمــرهی متوســط ،دو آبخــوری،

تدفین عصر آهن در مرکز فالت ایران...

یــک کاســه و یــک کاســه آبریــزدار بهدســت آمــد .باتوجــه بــه نــوع تزیینــات فلــزی فــرد
متوفــی احتمــال م ـیرود کــه وی یــک زن بــوده اســت .وجــود هدایــا ،تزیینــات و وســایل
زینتــی همــراه اســکلت میتوانــد بیانگــر انجــام گونـهای از مراســم آیینــی در هنــگام تدفیــن
باشــد (تصویــر .)6
تدفیــن شــمارهی  :3تدفیــن شــمارهی  3در گوش ـهی شــمالی کارگاه و در عمــق 23
ســانتیمتری قــرار داشــت 4.ایــن تدفیــن نیــز هماننــد دو تدفیــن دیگــر دارای ســاختار گــور
چالـهای ســاده و فاقــد هرگونــه ساختوســاز و پوشــش معمــاری بــود .ایــن تدفیــن بهشــدت
مضطــرب و بههــم ریختــه و تنهــا قطعاتــی از جمجمــه بههمــراه قطعههــای از فــک و
تعــدادی دنــدان بهدســت آمــد .در کنــار فــرد متوفــی اشــیای بهشــدت تخریــب شــدهی
فلــزی و ظــروف ســفالی کــه شــامل آبخــوری ،کاســه ،کــوزهی کوچــک ،مهــرهی کوچــک
مفرغــی ،گوشــواره ،حلق ـهی مفرغــی و یــک عــدد صــدف بهدســت آمــد (تصویــر .)7
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تصویــر  .6مجموع ـهی گورنهادهــای مکشــوف
از تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده،
.)1388

گورنهادههای عصر آهن سفالین
سفال

تمامــی ظــروف بهدســت آمــده از تدفینهــای عصــر آهنــی ایــن محوطــه از جنــس ســفال
اســت .ایــن ظــروف را بهصــورت کلــی میتــوان در انــواع مختلــف نخــودی ،قرمــز و
خاکســتری طبقهبنــدی نمــود .در ایــن میــان ظــرف ســفالی بهدســت آمــده از داخــل قبــور به
اضاف ـهی یافتههــای ســطحی در ایــن طبقهبنــدی مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد .ســفالها
ً
شــامل ظــروف کوچــک و متوســط و ا کثــرا ســاده و بــدون نقــش میباشــند .در بعضــی از
ظــروف از تزییــن افــزوده ،کنــده و برشــی اســتفاده شــده اســت .کــف تمامــی ظــروف بــدون
اســتثناء مســطح بــوده و دســتهها از نــوع مفتولــی اســت .ایــن دســتهها بهصــورت عمــودی
بــه بدنـهی ظــرف متصــل شــدهاند .تمامــی ظــروف بــا اســتفاده از چــرخ ســفالگری ســاخته
شــدهاند.
در ابتــدا گونههــای مختلــف ســفالی بهدســت آمــده از کاوش و نیــز یافتههــای
ســفالهای ســطحی براســاس گونههــای نخــودی ،قرمــز و خاکســتری مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد.
گونــه ،تزییــن و فــرم ســفال نخــودی :در میــان گونــهی ســفال نخــودی تعــداد
 6ظــرف بهدســت آمــده کــه در درون گــور (تدفیــن شــمارههای  1و  )2و در بــاالی ســر
اســکلتها کــه در زمــان تدفیــن بــا وســایل تزیینــی فلــزی دفــن شــده بــود ،قــرار داشــتند.
تمامــی ایــن ظــروف ســالم بودنــد .ایــن ظــروف چر خســاز و دارای شــاموت معدنــی
میباشــند کــه شــامل:
 )1از تدفیــن شــمارهی  1تنهــا یــک عــدد الوک نخــودی بــا شــاموت معدنــی ،پخــت
کامــل و چر خســاز بهدســت آمــد (تصویــر  .)3نمونـهی ایــن الوک از محوطههــای خورویــن
( )Vandenbergh, 1964و قیطریــه (کامبخشفــرد )1370 ،در مرکــز فــات گــزارش شــده
اســت.
ُ
 )2دو کاس ـهی ســفالی نخــودی بــا بدن ـهی اریــب کــه قوســی بهصــورت مالیــم تــا لبــه
ً
ادامــه دارد .ایــن کاسـهها عمــق نســبتا کمــی دارنــد .لبـهی آنهــا گــرد و بهداخــل متمایــل

تصویــر  .7تدفیــن شــمارهی  3تپــه ســفالین
(نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .8کاسـهی نخــودی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .9کاس ـهی نخــودی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،
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تصویــر  .10خمــرهی نخــودی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .11تنــگ ســفالی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر  .12تنــگ ســفالی مکشــوف از تدفیــن
شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

تصویــر .13کاسـهی آبریــز دار قرمــز رنگ مکشــوف
از تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده،
.)1388

گشــته اســت (تصاویــر  8و .)9
 )3خمــرهی ســفالی نخــودی کــه فاقــد دســته و دارای بدنــهای گــرد و بدونگــردن
اســت .لبــهی پــخ و ِگــرد آن بــه بیــرون برگشــته و دارای تزیینــات کنــده بهصــورت
مثلثهــای آویــزان ُ
توپــر در زیــر لبــه میباشــد (تصویــر .)10
 )4دو عــدد ُتنــگ ســفالی نخــودی کــه دارای بدن ـهای کــروی میباشــند .قــوس بدنــه
در ایــن تنگهــا هرچــه بهســمت گــردن پیــش مـیرود ،از قطــر آن کاســته میشــود .لبـهی
آن بــا انحنــای مالیمــی بــه بیــرون متمایــل گشــته اســت .ایــن تنگهــا دارای دســتهای
عمــودی هســتند .دســتههای ظــرف از میان ـهی شــانه ظــروف شــروع شــده و تــا زیــر لبــه
ادامــه دارد و بــه ظــرف متصــل شــده اســت (تصاویــر 11و .)12
مجموع ـهی ســطحی :ســفال نخــودی بیشــترین نــوع ســفال ســطحی عصــر آهــن
جمــعآوری شــده را تشــکیل میدهــد .تکنیکهــای بــهکار رفتــه در تزییــن ایــن گونــه
ســفالها شــامل تکنیــک نقــش کنــده بهصــورت نوارهــای افقــی( 5لــوح  ،1طر حهــای
ً
 7و  ،)8مثلثهــای ُ
توپــر کــه عمومــا بــر روی لبــه ،شــانهی خمرههــا و کاســهها مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد (لــوح  ،1طــرح  .)14همچنیــن تزییــن کنــدهی هندســی بهصــورت
شــیارهای افقــی و مــورب کــه بــر ســطح ســفال میباشــند ،نیــز بهدســت آمــد (لــوح  ،1طــرح
 .)15از فرمهــای رایــج ایــن گون ـهی ســفالی میتــوان بــه خمــره ،کاســه ،کــوزه ،دیــزی و
تنگهــا اشــاره نمــود.
ایــن گونــهی ســفالی چــه بهلحــاظ فــرم ظــروف و چــه بهلحــاظ نقشمایههــای
تزیینــی ،قابلمقایســه بــا نمونههــای حصــار ( ،)Schmidt, 1937قیطریــه (کامبخشفــرد،
 ،)1370خورویــن ( ،)Vandenbergh, 1964ســیلک ()Grishman, 1935؛ شمشــیرگاه
(فهیمــی )1382 ،و ســگزآباد (ملکشــهمیرزادی )1365 ،میباشــند.
در یــک جمعبنــدی دربــارهی گونـهی ســفال نخــودی میتــوان بیــان نمــود کــه بیشــتر
ظــروف دارای مــادهی چســباننده معدنــی و شــنریزه میباشــدِ .گل آن بهخوبــی ورز
داده شــده اســت .تکنیــک پخــت ایــن گون ـهی ســفالی خــوب و بــا حــرارت کافــی بــوده و
در مــواردی بســیار ُتــرد و شــکننده هســتند .ســطح برخــی از ســفالها دارای پوشــش ِگلــی
غلیــظ و برخــی دیگــر دارای پوشــش ِگلــی رقیــق میباشــد.
تکنیکهــای تزیینــی بــهکار رفتــه در تزییــن ایــن گونــهی ســفالی عبارتنــد از :نقــش
کنــده بهشــکل نوارهــای افقــی ســاده در زیــر لبــه و شــکم ظــرف ،مثلثهــای آویــزان کــه
یکدرمیــان در بیــن مثلثهــای ُتوپــر کــه بــا دایرههــای کوچــک تزییــن شــده قــرار گرفتهانــد
(لــوح شــمارهی  ،1طــرح  ،)4نقشهــای کنــدهی هندســی بهصــورت شــیارهای افقــی و
ً
مــورب بــر ســطح ســفال و نوارهــای افقــی و مثلثهــای آویــزان کنــده عمومــا بــرای تزییــن
لبــه و شــانهی خمرههــا و کاس ـهها اســتفاده میشــده اســت .گون ـهی ســفال نخــودی در
فرمهــای خمــره ،کاســه ،کــوزه ،بشــقاب ،دیــزی و ُتنــگ قابــل تقســیمبندی میباشــند.
گونــه ،تزییــن و فــرم ســفال قرمــز :در میــان گونـهی ســفال قرمــز تنهــا تعــداد  2ظــرف
از تدفیــن کــه در بــاالی ســر اســکلت قــرار داده شــده بــود ،بهدســت آمــد؛ از ایـنرو ایــن نــوع
ســفال کمتریــن رتبـهی آمــاری را در میــان گونههــای ســفالی یافــت شــده از قبــور را داراســت
(جــدول .)1
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 )1کاسـهی آبریــزدار کــه دارای یــک دســتهی عمــودی و یــک آبریــز اســت (تصویــر .)13
ایــن آبریــز قابلمقایســه بــا نمونههــای گزارششــده از خورویــن (،)Vandenbergh, 1964
قیطریــه (کامبخشفــرد )1370 ،و ســیلک ( )Grishman, 1935میباشــد.
 )2کاسـهای کــه قــوس بدنــه در نزدیکــی لبـهی عمــود میشــود و لبـهی ظــرف بهداخــل
متمایل گشــته اســت (تصویر .)14
مجموع ـهی ســطحی :ســفال قرمــز مجموعــهی ســطحی بــه دو گــروه ظریــف و
نیمهخشــن قابــل تقســیم اســت .در بیــن ســفالهای نیمهخشــن در ســطح درونــی و
ً
خمیــرهی آنهــا عالئــم ســوختگی و دودزدگــی دیــده میشــود کــه احتمــاال کاربــرد ظــروف
آشــپزخانه را داشــتهاند .در ســفالهای قرمــز تپــه ســفالین تکنیکهــای تزیینــی بســیار
نــادر میباشــند کــه فقــط در دو مــورد شــامل تکنیــک نقشکنــده بهصــورت نــوار ســادهی
افقــی و نقشبرجســتهی دکم ـهای (لــوح  ،1طــرح  )12میباشــد کــه نمون ـهی مشــابه ایــن
نــوع تزییــن را میتــوان در بیــن ســفالهای قیطریــه (کامبخشفــرد ،)1370 ،خورویــن
( ،)Vandenbergh, 1964ســیلک ()Grishman, 1935؛ شمشــیرگاه (فهیمــی،)1382 ،
ســگزآباد (ملکشــهمیرزادی )1365 ،و ازبکــی (مجیــدزاده )13-205 :1389 ،مشــاهده
کــرد (نمــودار  ،1لــوح .)1
در یــک جمعبنــدی مقدماتــی ایــن گونـهی ســفالی بــه دو دســتهی ظریف و نیمهخشــن
تقســیم میشــوند .ســفال ظریــف دارای خمیــرهای ظریــف و مترا کــم و در ســفالهای
نیمهخشــن مــادهی چســباننده از جنــس شــن میباشــد .در ســفال قرمــز طیفــی از قهــوهای
روشــن ،آجــری و نارنجــی را میتــوان تشــخیص داد .بخشــی از ایــن گونـهی ســفالی دارای
پوشــش ِگلــی غلیــظ در ســطح بیرونــی و درونــی میباشــند .پخــت تعــدادی از ســفالها
بهخوبــی انجــام گرفتــه و اغلــب دارای پخــت متوســط میباشــند .بــر ســطح یــک نمونــه از
ایــن ســفالها نیــز نقــش داغــدار دیــده میشــود .بهجــز چنــد مــورد ،همـهی ســفالهای ایــن
گــروه چر خســاز میباشــند .در بیــن ســفالهای نیمهخشــن در ســطح درونــی و خمیــرهی
ً
آنهــا عالئــم ســوختگی و دودزدگــی دیــده میشــود کــه احتمــاال کاربــرد ظــروف آشــپزخانه را
داشــتهاند .در یــک نمونــه هــم یــک دســتهی شکســته کــه بــه بدنـهی ظــرف متصــل اســت
و متأســفانه بهدلیــل ناقــص بــودن از فــرم ظــرف و نحــوهی قرارگیــری آن اطالعــی در دســت
نیســت .در ســفالهای قرمــز تپــه ســفالین ،تکنیکهــای تزیینــی بســیار نــادر میباشــند
کــه فقــط در دو مــورد شــامل تکنیــک نقشکنــده بهصــورت نــوار ســادهی افقــی و نقــش
برجســتهی دکم ـهای میباشــد .نمون ـهی مشــابه ایــن تزییــن از قیطریــه (کامبخشفــرد،
 ،)1379خورویــن ( ،)Vandenbergh, 1964ســیلک ( ،)Grishman, 1935شمشــیرگاه
(فهیمــی ،)1382 ،ســگزآباد (ملکشــهمیرزادی )1365 ،و ازبکــی (مجیــدزاده:1389 ،
 )13-205گــزارش شــده اســت.
گونــه ،تزییــن و فــرم ســفال خا کســتری :در میــان گونـهی ســفال خاکســتری تعــداد
 2ظــرف از درون تدفیــن بهدســت آمــد کــه شــامل:
ً
 )1کــوزهای ســفالی کــه دارای بدنــهای ِگــرد و گردنــی نســبتا بلنــد اســت و لبــهی آن
ـوس ُتنــدی تــا لب ـهی ظــرف امتــداد یافتــه
بهبیــرون متمایــل گشــته و گــردن ظــرف بــا قـ ِ
اســت .ایــن نــوع ســفال ،دومیــن رتبـهی آمــاری را در میــان گونههــای ســفالی یافــت شــده
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تصویــر .14کاس ـهی قرمــز رنــگ مکشــوف
از تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده،
. )1 3 8 8

تصویــر  .15کــوزهی خاکســتری مکشــوف
از تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده،
. )1 3 8 8

108

شماره  ،15دوره هفتم ،زمستان 1396

گونه سفالی

درصد فراوانی

نخودی

82%

خاکستری
قرمز

12%
6%

نمــودار  .1درصــد فراوانــی انــواع گون ههــای ســفالی
تپــه ســفالین (نگارنــده.)1394 ،

تصویــر  .16کــوزهی خاکســتری مکشــوف
از تدفیــن شــمارهی  2تپــه ســفالین (نگارنــده،
. )1 3 8 8

لــوح  .1مجموعــه ســفالهای مکشــوف از تپــه
ســفالین (نگارنــده.)1388 ،

از قبــور را داراســت (تصویــر  ،15نمــودار .)1
ُ
 )2تنــگ ســفالی خاکســتری کــه بهلحــاظ فــرم ،مشــابه دو تنــگ بهدســت آمــده از
تدفیــن  ،2از مجموعــهی گونــهی ســفال نخــودی میباشــد (تصویــر .)16
مجموعـهی ســطحی :ســفال خاکســتری مجموعـهی ســطحی بــه دو گــروه ظریــف و
نیمهظریــف تقســیم میشــود ،کــه رنــگ آن در طیفــی از خاکســتری روشــن تــا خاکســتری
ســیاه متغیــر اســت .تعــدادی از ســفالهای ایــن گونــه بهصــورت مــات بــوده و در ســطح
ً
بیرونــی برخــی از ســفالها آثــار صیقــل دیــده میشــوند .ســفالهای خاکســتری تمامــا
چر خســاز هســتند .تزییــن ســفالهای بــا تکنیــک داغــدار کــه وجــه مشــخصهی ســفالهای
خاکســتری اســت ،بهصــورت خطــوط مــورب و مــوازی و خطــوط متقاطــع اســتفاده شــده
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اســت (لــوح  ،1طر حهــای  10و  .)14نمونههــای قابلمقایســه بــا آن از حصــار (Schmidt,

 ،)1937قیطریــه (کامبخشفــرد ،)1370 ،ســیلک ( )Grishman, 1935و ســگزآباد
(ملکشــهمیرزادی )1365 ،بهخوبــی قابلتشــخیص میباشــند.
در مجمــوع میتــوان بیــان نمــود که ســفال خاکســتری به دو گروه ظریــف و نیمهظریف
تقســیم میشــود .گونـهی ســفال خاكســتری ظریــف تپــه ســفالین بیانگــر تکنیــک پخــت بــا
حــرارت کمتــری اســت و دارای مــاده چســبانندهی معدنـ ِـی ریــز میباشــد .ســطح بیرونــی
آنهــا بهخوبــی صیقلخــورده و دارای نقشهــای داغــدار ،برجســته و افــزوده بهماننــد
نــوار افقــی دگمـهای میباشــند .رنــگ گونـهی ســفال خاکســتری مابیــن خاکستریروشــن
تــا خاکستریســیاه متغیــر میباشــد .تعــدادی از ســفالهای ایــن گونــه بهصــورت مــات
میباشــد .ســفالهای خاکســتری همگــی چر خســازند .فرمهــای شــاخص همچــون
کاســه ،کــوزه و الوک بههمــراه نقشهــای تزیینــی شــامل تکنیــک داغــدار ،نــوار ســادهی
افقــی و نقشبرجســتهی دکمهایشــکل کــه بهوســیلهی تکنیــک کنــدهکاری و یــا افــزوده
بــرروی ظــروف خلــق شــدند .ایــن گونــه در مرکــز فــات ایــران بهغیــر از گورســتان پیشــوا
و برخــی محوطههــای شهرســتان ورامیــن بهماننــد چالتاســیان ،در تهــران از قبرســتان
قیطریــه و کهریــزک در غــرب پیشــوا ،در قــم و اصفهــان در وشــنوه ،قلیدرویــش و قبرســتان
الــف ســیلک در جنــوب پیشــوا ،حاشــیهی جنوبــی حاشــیهی کویــر ،همافقهــای فرهنگــی
مناســبی را جهــت مقایس ـهی یافتههــای فرهنگــی مهیــا میســازد (تهرانیمقــدم1373 ،؛
کامبخشفــرد1379 ،؛ ســرلک1390 ،؛ ملکشــهمیرزادی1379 ،؛ مجیــدزاده1389 ،؛
.)Piller, 2004; Kleiss,1983, 1997: Schmidt, 1937; Ghirshman, 1935 :205-13

فلز

فلــزات دســتهی دیگــری از گورنهادههــای عصــر آهنــی محوطــهی ســفالین را تشــکیل
میدهنــد .ایــن اشــیاء عبارتنــد از :پیــکان مفرغــی ،ســوزن مفرغــی ،مهــرهی مفرغــی
و زیــورآالت کــه شــامل دســتبند ،گوشــواره ،النگــو و خلخــال میباشــند (تصویــر .)17
ُ
نمونههــای فلــزی تدفیــن شــمارهی  ،3دارای خردگــی و فرســایش شــدید هســتند ،ولــی
دیگــر نمونههــا دارای وضعیــت مناسـبتری میباشــند( 6تصویــر  .)17نمونههــای مشــابه
از ســیلک قبرســتان الــف و ب ( ،)Grishman, 1935قبرســتان قیطریــه (کامبخشفــرد،
 ،)1370قبرســتان خورویــن ( )Vandenbergh,1964و گیــان طبقــهی الــف و ب
(واندنبــرگ )1345 ،گــزارش شــده اســت 7.نتایــج مطالعــات باستانســنجی فلزهــای عصــر
آهنــی در دســت مطالعــه اســت.

سنگ

مهرههــای زینتــی ،بخــش دیگــری از گورنهادههــای تدفیــن عصــر آهنــی تپــه ســفالین
را شــامل میشــوند کــه ایــن مهرههــا شــامل مهرههــای عقیــق قهــوهای ،مهــرهی ســیاه
لولــهای و یــک نیممهــره آبــی میباشــد.
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تصویــر  .17اشــیای مفرغــی بهدســت آمــده از تدفین
شــمارهی  2تپه ســفالین (نگارنده.)1388 ،

بحث

باتوجــه بــه  3تدفیــن بهدســت آمــده در کاوش ،بهســختی میتــوان الگویــی قطعــی از
ســنت تدفیــن در محوط ـهی ســفالین ارائــه نمــود .امــا آنچــه کــه بهراحتــی میتــوان بیــان
کــرد ،ایــن مســئله اســت کــه دفــن مــردگان بهصــورت قبرســتان در ایــن مــکان نبــوده اســت
و ایــن تدفینهــا متعلــق بــه بخشــی از افــراد جامعـهی عصــر آهنــی اســت کــه هنــوز شــناخت
کاملــی دربــارهی نــوع اســتقرار ایــن جوامــع در دســت نداریــم .امــا نــوع نگــرش آنهــا نســبت
بــه فــرد متوفــی ،بیانگــر نوعــی برخــورد همــراه بــا احتــرام نســبت بــه مــردگان خــود بــوده
اســت .تدفینهــای عصــر آهنــی کــه دارای ســاختار ســادهی معمــاری هســتند ،همگــی
بیانگــر تدفیــن انفــرادی اســت .گورنهادههــا کــه در بــاالی ســر مــرده قــرار داشــتند ،شــامل
ظــروف ســفالی ،اشــیاء مفرغــی بهماننــد ســرپیکان و زیــورآالت شــامل گوشــواره ،دســتبند
و خلخــال میباشــند .هرچنــد کــه در ســفالین بــه گورســتان بــر خــورد نشــد ،ولــی پرا کندگــی

تدفین عصر آهن در مرکز فالت ایران...

تدفینهــا ،برخــورد بــه تدفینهــای ایــن عصــر در زمــان ســاخت مجتمعهــای مســکونی
و نیــز فرســایش شــدید تدفینهــای کاوش شــده ،یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه عاملهــای
تخریبــی /فرسایشــی طبیعــی و انســانی و وجــود الیههــای رســوبی چندیــن متــری در
شــمالغرب محوطــهی دســتیابی بــه گورســتانی بهماننــد نمونــهی گورســتان پیشــوا
را در زیــر رســوبات چنــد متــری توجیــه مینمایــد .باتوجــه بــه اینکــه بیشــترین تعــداد
گورنهادههــای تدفینهــای عصــر آهنــی محوط ـهی ســفالین از لحــاظ آمــاری -بهویــژه در
تدفیــن شــمارهی  -2ظــروف ســفالی میباشــند ،از یکســوی میتوانــد بیانگــر مرتبــهی
اجتماعــی افــراد متوفــی بــوده باشــد و از ســوی دیگــر میتــوان احتمــال داد کــه ایــن
گورنهادههــا بهدلیــل اعتقــادی کــه بــه زندگــی پــس از مــرگ و زنــده شــدن مــردگان داشــتند
بــرای اســتفادهی فــرد متوفــی جهــت ادامـهی زندگــی دیگــر (دنیــای معنــوی) درون ظــروف
در داخــل گورهــا قــرار داده میشــدند و ایــن مســئله میتوانــد بیانگــر ایــن مفهــوم باشــد کــه
جامعـهی ایــن عصــر از دیــدگاه آیینــی بــه جهــان پــس از مــرگ معتقــد بودهانــد .همچنیــن
نــوع قرارگیــری مــردگان در ایــن دوره کــه بــه حالــت جنینــی اســت ،میتوانــد اعتقــاد بــه
یــک نــوع بازگشــت بــه زندگــی را در میــان مردمــان ایــن دورهی فرهنگــی بازســازی نمایــد.
باتوجــه بــه پتانســیل دشــت ورامین-پیشــو از نظــر خــاک مرغــوب و آبوهــوای مناســب
بــرای ســکونت جوامــع پیشازتاریــخ ،میتــوان ایــن دشــت را مــکان مناســبی بــرای پذیــرش
ســکونت جوامــع عصرآهنــی در نظــر گرفــت؛ چرا کــه بهنظــر برخــی از باستانشناســان
در اواخــر هــزارهی دوم بــا نوعــی فرهنــگ جدیــد بهنــام ســفال خاکســتری وارد ایــران
شــدهاند .البتــه میــزان ارزیابــی ایــن نظریــه را کــه تــا چــه انــدازه درســت اســت ،خــود نیازمنــد
تحقیقــات گســتردهتری در ایــن زمینــه میباشــد .در اینخصــوص گروهــی بــر ایــن باورنــد
کــه فرهنــگ عصــر آهــن بهطــور ناگهانــی در فــات ایــران رایــج گشــت و تغییــر بهوجــود
آمــده در ســاختار فرهنگــی ایــران بهوســیلهی اقــوام مهاجــم ایرانــی در اواســط هــزارهی دوم
بــوده اســت کــه از تبعــات آن منســوخ شــدن یکبــارهی ســفال منقــوش و جایگزینــی ســفال
و ســاخت و اســتفاده از ســفالهای خاکســتری صیقــلداده شــده میباشــد و همینطــور
ســنت دفــن مــردگان در کــف خانههــای مســکونی از بیــن رفتــه و قبرســتانهایی در
خــارج از محوطههــای مســکونی بهوجــود آمــد اســت (طالیــی .)36 :1381 ،درخصــوص
تقســیمبندی ایــن دوره نیــز نظــرات مختلفــی مطــرح شــده اســت .یانــگ براســاس ســفال
و تکنیــک متفــاوت بـهکار رفتــه در آنهــا از ایــن دوره بهعنــوان «افــق ســفالی  »1مربــوط بــه
ســفال خاکســتری قدیــم کــه تاریــخ  1000-1350,1250ق.م« ،.افــق ســفالی  »2مربــوط بــه
ســفال خاکســتری جدیــد کــه تاریــخ  800 -1000ق.م و «افــق ســفالی  »3مربــوط بــه ســفال
نخودیرنــگ کــه ایــن نــوع ســفالینهها در زیویــه ،زنــدان ســلیمان و حســنلوی  IIIرایــج
بــوده و تاریــخ  550-800ق.م .را شــامل میشــود ،نــام میبــرد (Medvedskaya, 1982:
 .)126دایســون بــرای تقســیمبندی مرحلههــای عصــر آهــن برخــاف یانــگ از اصطــاح
عصــر آهــن  I ،IIو  IIIبهجــای افــق ســفالی  1و  2و  3اســتفاده میکنــد .وی براســاس
آزمایشــات رادیوکربــن کــه بــرروی  72نمونــه از آثــار حســنلو ،زیویــه ،عقربتپــه و دینخــواه
بهعمــل آورده ســه دورهی فرهنگــی را کــه بــا دورههــای ســهگانهی حســنلو مطابقــت
دارد ،ارائــه کــرد کــه براســاس آن عصــر آهــن ( Iحســنلو  1200 -1500 )Vکــه در ایــن دوره
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ســفال خاکســتری جایگزیــن ســفال منقــوش میشــود (Dyson, 1989: 107-8; Dyson

 ،)& Muscerella,1989: 8-15عصــر آهــن ( IIحســنلو  800 -1200 )IVق.م .باشــد را بــه
ایــن تقســیمبندیها اضافــه کــرده اســت (طالیــی .)57 :1381 ،پرا کندگــی و تســلط ســفال
خاکســتری و عصــر آهــن ( IIIحســنلو  550-800 ،) IIIق.م .کــه شــامل ســفال قرمــز بــراق
اورارتویــی و ســفال نخــودی در ارتبــاط بــا مرا کــز مــادی غــرب ایــران میباشــد (Dyson,
 .)1989لویــن نیــز عصــر آهــن  IVکــه شــامل دوران تاریخــی هخامنشــی و اوایــل پــارت و
ساســانی میباشــد را بــه ایــن تقســیمبندیها اضافــه کــرده اســت (طالیــی.)57 :1381 ،
(درخصــوص عصــر آهــن لرســتان ر .ک .بــه.)Overlaet, 2003: 6-10 :
در یــک نــگاه ،آنچــه کــه در اینبــاره ،کوتــاه میتــوان بیــان نمــود ایــن اســت کــه ســفال
معــروف بــه خاکســتری گــروه شــرقی ،یعنــی حصــار  IIICبــا نمونههــای دینخواهتپــهی
 ،IVگودیــن  IIIمرحلـهی  ،2گیــان 8و حســنلوی  VIبــا گــروه معــروف بــه خاکســتری غربــی
همافــق هســتند .در یکــی از آخریــن طبقهبنــدی دربــارهی ســفال خاکســتری غربــی کــه
دارای تاریخگــذاری کربــن 14نیــز اســت ،حســنلوی  Vحــدود  1500تــا  1200ق.م .بهعنــوان
مرحلـهی قدیمــی ســفال خاکســتری غربــی و حســنلو  IVbحدود  800ق.م .بــرای مرحلهی
پیشــرفتهی ســفال خاکســتری غربــی پیشــنهاد شــده اســت (.)Piller, 2004: 158
ایـ�ن همافقـ�ی را بـ�ا نمونههـ�ای همعصـ�ر بـ�ا نـ�وع خابـ�ور ثبـ�ت شـ�ده اسـ�ت (�Ditt
 .)mann, 1990: 109; Anm, 27تأثیــر ایــن گون ـهی ســفال خاکســتری قدیمــی بــرروی
گونـهی ســفال خاکســتری جدیــد در عصــر آهــن  Iدر شــمالغرب هنــوز بهخوبــی مشــخص
نمیباشــد؛ حتــی امــکان مقایسـهی ســفال خاکســتری قدیــم غــرب و شــرق را هــر چنــد هــر
دو گون ـهی ســفالی آنقــدر بههــم شــبیه هســتند کــه یــک نــوع تولیــد یکســان را تداعــی
میکننــد ،ولــی بهعنــوان یــک خانــواده بــا ریشــهی یکســان درنظــر گرفــت (Dittmann,
 .)1990: 134-35همچنیــن میتــوان مرحلـهی انتقالــی از حصــار  IIICدر مرکــز فالت ایران
براســاس نمونههــای بهدســت آمــده از قبرســتانهای الــف ســیلک و خورویــن را مســتند
کــرد؛ امــا هنــوز نمیتــوان بهدرســتی جابهجایــی جمعیتــی یــا ورود اقــوام جدیــد را تفســیر
نمــود ( .)Dittmann, 2001: 293در اینمیــان مناســب اســت کــه بــه ســنتهای بومــی-
منطق ـهای بیشــتر توجــه گــردد تــا از ایــن طریــق در کنــار یافتههــای ســفالی بــه تولیــدات،
فنــاوری و تکنولــوژی فلــز دقــت گــردد .باتوجــه بــه یافتههــای فلــزی و اســتفاده از دانــش
فلزباستانشناســی و مقایســهی آن بــا معــادن ،یافتههــای منطقــهای و فرامنطقــهای
میتــوان بهعنــوان عاملــی جهــت شناســایی مســیرهای فرهنگی/تجــاری و در پــی آن
ریشــههای جابهجایــی فرهنگی/جمعیتــی در ایــن زمــان درنظــر گرفــت .در مرکــز فــات
ایــران بهویــژه تهــران تــا دشــت پیشــوا بررســی دقیــق یافتههــای قیطریــه و گورســتان
معــروف پیشــوا ،امــکان شــناخت مرحلههــای تکاملــی مفــر غ میانــی تــا عصرآهــن  Iرا در
اختیــار میگــذارد ( .)Piller, 2004: 170براســاس بررســی پیمایشــی انجــام شــده در پیشــوا
یافتههــای ســطحی نشــاندهندهی وجــود جوامــع عصــر آهــن  Iتــا  IIIاســت .ایــن یافتههــا
متأســفانه دربــارهی نــوع الگــوی ســکونت آنهــا ،نــوع معشــیت و زندگــی آنهــا اطــاع
زیــادی در اختیارمــان نمیگــذارد ،امــا آنچــه کــه مشــخص اســت ترا کــم محوطههــای
عصرآهــن در ایــن دشــت بــاال اســت .ایــن تعــداد بــاالی ســکونت کــه در حالحاضــر در
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دســت بررســی اســت ،برعکــس مناطــق دیگــر کــه در حــال کمشــدن میباشــند ،نشــان
از بهــرهوری بیشــتر در ایــن دشــت میباشــد .در ایــن بخــش برخــاف نظــر گیرشــمن کــه
معتقــد بــود در اواخــر هــزارهی دوم تازهواردانــی از ســمت شمالشــرق -یعنــی ترکمنســتان
و قفقــاز -وارد ایــران شــدند و ایــن تــازهواردان فرهنــگ ســفال خاکســتری را بــا خــود انتقــال
دادنــد .ایــن درحالیســت کــه یافتههــای ســفالی بهویــژه نــوع خاکســتری و یافتههــای
فلــزی ،اســتمرار اســتقراری از عصــر مفــر غ بــه آهــن در مرکــز فــات ایــران را نشــان میدهــد
( .)Piller, 2004: 169-70عصــر آهــن مرکــز فــات ایــران ،بهویــژه تهــران ،پیشــوا-ورامین،
ّ
ســیلک و ســگزاباد ،نشــاندهندهی توالــی و از ســوی دیگــر ،براســاس گونههــای مختلــف
آثــار فرهنگــی تحتتأثیــر شــرایط بومــی /محلــی تولیــد شــدهاند .در بررس ـیهای پیمایشــی
کــه در ناحیــهی مــورد مطالعــه بهمنظــور یافــت منابــع آبــی آنجــام گرفــت از یکســوی
بهدلیــل وجــود شــرایط زیســتمحیطی مناســب و باتوجــه بــه شــاخهای از رودخانــهی
جاجــرود کــه در امتــداد غربــی ایــن محوطــه جــاری بــوده و امــروزه تنهــا بســتر خشــکی از
آن بهجــای مانــده و در مســیر خــود تپههــای شــغالی و چالتاســیان را نیــز ســیراب میکــرده
و از ســوی دیگــر بــا اســتناد بــه تدفینهایــی کــه در نقــاط مخلتــف تپــه و یافــت کــورهی
ســفالپزی در بررســی ســال  1380هـــ.ش .توســط خلعتبــری کــه معتقــد اســت یــک کــورهی
ســفالپزی مربــوط بــه عصــر آهــن ثبــت کــرده اســت و از آنجاییکــه محوطـهی گورســتان
معــروف پیشــوا در قســمت جنوبــی محوطـهی ســفالین و محوطهی چالتاســیان در قســمت
شــمالی آن قــرار دارد و هــر دو ایــن محوطههــا دارای آثــاری از اواخــر هــزارهی دوم و اوایــل
هــزارهی اول میباشــند ،ایــن احتمــال را کــه ســاخت ســفال در کارگاهــای تولیــدی در خــود
منطقــه تولیــد میشــده اســت را تقویــت میکنــد؛ بنابرایــن میتــوان متصــور شــد کــه بخــش
کوچکــی از ایــن جوامــع عصــر آهنــی در ایــن محــدوده کــه دارای شــباهتهای یکســانی
هســتند در کریدورهــای جغرافیایی-فرهنگــی مابیــن مناطــق ییالقــی و قشــاقی مرکــز
فــات ایــران بهمنظــور تأمیــن منابــع غذایــی دامهایــی خــود در حرکــت فصلــی بودهانــد.
در بازســازی ایــن مــدل ،گســترش فرهنگــی عصرآهــن در کریدورهــای جغرافیایــی امــکان
جابهجایــی قومی-فرهنگــی را در مســیر شــبکههای ارتباطــی بدونتوجــه بــه مقــدم
یــا متأخــر بــودن آنهــا درنظــر گرفتــه میشــود؛ از ایــنرو ســفالین در ایــن دیــدگاه یــک
اســتقرارگاه بــا شــواهد عصــر آهــن  Iتــا  IIIکــه دارای ســنت تولیــد محلــی و امــکان ارائ ـهی
خدمــات بــه پیرامــون نزدیــک خــود اســت ،نقــش انتقــال فرهنگــی در ایــن عصــر را دارا بــوده
اســت.

نتیجهگیری

مطالعــات مقدماتــی بــرروی یافتههــای بهدســت آمــده از محوطــهی ســفالین نشــان
میدهــد کــه نحــوهی پرا کندگــی آثــار و یافتههــای آهنــی بیشــتر در قســمت جنوبشــرقی
محوطــه متمرکــز بــوده اســت .شــیوهی تدفیــن بهصــورت چمباتمــه و خوابیــده بهســمت
پهلــو میباشــند .گورهــا بهصــورت بیضیشــکل چالــهای و بــدون هیــچ ســاختارمعماری
میباشــند .تاکنــون مدرکــی دالبــر اســتقرار یــا گورســتان بــزرگ در طــول دورهی آهــن از تپــه
ســفالین بهدســت نیامــده اســت .یافتههــای فرهنگــی براســاس گونــه ،تزییــن و فرمهــای
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ســفالی و فلــزی از تدفینهــا و نیــز براســاس یافتههــای ســطحی بهدســت آمــده از محوطــه
و بررســیهای باستانشناســی در منطقــهی مــورد مطالعــه ،عصــر آهــن  Iتــا  IIIرا ثابــت
مینمایــد .نشــانههای وجــود آمادهســازی قبرهــا بهشــکل کفســازی ،کوبیــدن فضــای
قبــر و نیــز انــدود گلــی در تدفیــن شــمارههای  2 ،1و 3؛ یافــت پیــکان مفرغــی بــاالی ســر
تدفیــن میتوانــد یــک جنگجــوی دفــن شــده را داللــت کنــد (تدفیــن شــمارهی  ،)1وجــود
اشــیای نذوراتــی ســفالین متعــدد (تدفیــن شــمارههای  2و  )3و وجــود الحاقــات تزیینــی
فلــزی بهماننــد انگشــتر ،دســتبند و پابنــد ،عالوهبــر اینکــه نشــان مراســم آیینــی و روحانــی
اســت ،براســاس میــزان کمــی گورنهــاده میتوانــد بــر رتبـهی اجتماعــی باالتــر فــرد متوفــی را
در جامعــه متصــور ســازد.
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