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به سرپرستي نگارنده  1391تپه به مدت يك ماه از اول تا پايان تيرماه  جيرانكاوش 
تپه دو هدف اصلي دنبال شد: نخست بررسي توالي فرهنگي انجام شد. در كاوش جيران

هاي آالداغ (جزو سامانة البرز كوهعصر مفرغ و آهن در دشت اسفراين در جنوب رشته
هاي نتايج حاصل از چندين دهه بررسي در محوطه هاي آن باشرقي) و مقايسة داده

باستاني جنوب تركمنستان و دوم، شناخت ميزان روابط فرهنگي اين بخش از شمال 
هاي گرگان و مصريان (دهستان باستان)  از يك سو و شرق ايران با فالت ايران و دشت

هاي كوهپايه هاي پست دلتاي باستاني رودخانة مرغاب درشناخت اين روابط با سرزمين
  داغ (مارگياناي باستان) از سوي ديگر. شمالي كپه
كيلومتري جنوب غرب شهر  15تپه به خط مستقيم (فاصلة هوايي) در جيران

جنوب تشكيل ـاسفراين واقع است و از دو برجستگي كوتاه و بزرگ در امتداد شمال
ارد. برجستگي هكتار وسعت د 2). اين تپه در مجموع بيش از 1شده است (تصوير 

هاي متر ارتفاع دارد و در سطح و دامنه 8تر در جنوب تپه واقع است و حدود بزرگ
تر كه شود. برجستگي كوتاههخامنشي) پيدا مي ـغربي آن سفال دورة تاريخي (اشكاني 

متر ارتفاع دارد.  تمركز مواد فرهنگي در سطح تپه در  4در شمال تپه قرار دارد، حدود 
تر است. سفال اين بخش از تپه شامل سفال عصر مفرغ جديد (از نوع بيشاين بخش 

مرو و نيز سفال خاكستري دشت  مجموعه باستان شناختي بلخ ـ، سفال تمدن جيحون
و سفال خاكستريِ دهستان  1گرگان) و سفال عصر آهن (از نوع منقوش معروف به ياز 

  باستان) است.
در بلندترين نقاط پشتة  3و  1هاي شد؛ ترانشهتپه سه ترانشه باز در كاوش جيران

). 2در نوك پشتة بلند جنوبي (تصوير  2كوتاه شمالي و ترانشة 

در كاوش اول فصل از كوتاه گزارشي
اسفراين تية جيران

وحدتي اكبر علي
پاريس دانشگاه باستانشناسي دكتري سوربون-1دانشجوي پانتئون،

vahdatiali@yahoo.com

دريافت: 18/6/1392تاريخ
پذيرش: 30/6/1392تاريخ

تيرماهجيرانكاوش پايان تا اول از ماه يك مدت به نگارنده1391تپه سرپرستي به
جيران كاوش شد. در فرهنگيانجام توالي بررسي شد: نخست دنبال اصلي هدف دو تپه

رشته جنوب در اسفراين دشت در آهن و مفرغ البرزكوهعصر سامانة آالداغ (جزو هاي
داده مقايسة باشرقي) و آن محوطههاي در بررسي دهه چندين از حاصل هاينتايج

شمال از بخش اين فرهنگي روابط ميزان شناخت دوم، و تركمنستان جنوب باستاني
دشت و ايران فالت با ايران وشرق سو يك باستان)  از مصريان (دهستان و گرگان هاي

سرزمين با روابط اين درشناخت مرغاب رودخانة باستاني دلتاي پست هايكوهپايههاي
كپه ديگر. شمالي سوي باستان) از داغ (مارگياناي
هوايي) درجيران مستقيم (فاصلة خط به شهر15تپه غرب جنوب كيلومتري

شمال امتداد در بزرگ و كوتاه برجستگي دو از و است واقع تشكيلـاسفراين جنوب
است (تصوير از1شده بيش مجموع در تپه اين د2). وسعت ارد. برجستگيهكتار

حدودبزرگ و است واقع تپه جنوب در دامنه8تر و سطح در و دارد ارتفاع هايمتر
تاريخي (اشكاني دورة سفال آن ميـغربي كوتاههخامنشي) پيدا كهشود. برجستگي تر

حدود دارد، قرار تپه شمال در4در تپه سطح در فرهنگي مواد دارد.  تمركز ارتفاع متر
بخش نوعبيشاين جديد (از مفرغ عصر سفال شامل تپه از بخش اين است. سفال تر

جيحون تمدن ـ،سفال بلخ شناختي باستان دشتمجموعه خاكستري سفال نيز و مرو
ياز به معروف منقوش نوع آهن (از عصر سفال دهستان1گرگان) و خاكستريِ سفال و

باستان) است.
جيران كاوش بازدر ترانشه سه ترانشهتپه پشتة3و1هايشد؛ نقاط بلندترين در
ترانشة و شمالي جنوبي (تصوير2كوتاه بلند پشتة نوك ). 2در
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هاي موجود كه از بررسي مواد سطحي و بر اساس داده
 تپه به دست آمدههاي حاصل از كاوش در جيرانيافته
كم از دورة مفرغ  از قرار معلوم اين محوطه دست ،است

مواد دورة ده است. شميپاياني تا دورة اشكاني استفاده 
مفرغ پاياني و نيز دورة تاريخي فقط از سطح محوطه و 

هاي كاوش شده پيدا شد. از كاوش الية سطحي ترانشه
نخورده فقط دو گونه سفال پيدا شد: سفال هاي دستاليه

خاكستري خوش ساخت گونة دهستان باستان و سفال 
(تصوير  1سادة گونة ياز سفال سازِ منقوش يا نخودي دست

تعلق  1هاي سفالي به عصر آهن هر دوي اين گونه .)6
گاه در كنار هم پيدا نشده اند. دارند ولي پيش از اين هيچ

پيدا شدن اين دو گونة سفالي كه به دو حوزة فرهنگي 
دهد نشان مي ،(مارگيانا و هيركان) تعلق دارند متفاوت

دشت اسفراين يك منطقة بينابيني يا مرز فرهنگي است كه 
توان هاي فرهنگي متفاوت را ميپوشاني حوزههمشواهد 

  ). Biscione and Vahdati 2012: 358در آن ديد (
هرچند هنوز  ـ 3شده در ترانشة آثار معماري كشف

 دهندة معماريِنشان است ـ كامل از خاك بيرون نيامده
 بريدقت كارتوان بهاست كه هنوز نمي اييادماني و پيچيده

آن را مشخص كرد. پالن گرد اين مجموعه با ديوارهاي 
پهناي زياد ديوارها  و پيراموني و راهروهاي ميانيموازي 

زندگي روزمره  ي مرتبط بادهد اين بنا كاركردنشان مي
كمبود كلي . بوده استبه مردم عادي ن تعلقو ماست نداشته 

ست كه موجب شده است كاربري اصلي ها نيز عاملييافته
با توجه به قرار گرفتن محوطه در مركز نا مجهول بماند. ب

هاي رودخانه دستدشت حاصلخيز اسفراين و در پايين
تپه را از نوع معماري جيران ةمجموع بتوان دائمي، شايد

هايي دانست كه مقر طبقة حاكم در عصر آهن بوده »قلعه«
اي بر است. در آسياي مركزي، اغلب استقرارهاي واحه

شد كه خود از مقياس تشكيل ميكشاورزي بزرگ مبناي
 شدسازمان سياسي مبتني بر نظام زمينداري ناشي مي

)Hiebert 1998: 153اجتماعي، محل ـ). در اين نظام سياسي
اي بودند كه استقرار طبقة حاكم، بناهاي بزرگ و پيچيده

» قلعه«و است اغلب روي سكوهاي مصنوعي بنا شده 
-Masson and Sarianidi 1972: 155( شوندناميده مي

تپه به اين پرسش پاسخ تر در جيران). كاوش بيش166
  قطعي خواهد داد.
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تعلق  1هاي سفالي به عصر آهن هر دوي اين گونه .)6
گاه در كنار هم پيدا نشده اند. دارند ولي پيش از اين هيچ

پيدا شدن اين دو گونة سفالي كه به دو حوزة فرهنگي 
دهد نشان مي ،(مارگيانا و هيركان) تعلق دارند متفاوت

دشت اسفراين يك منطقة بينابيني يا مرز فرهنگي است كه 
توان هاي فرهنگي متفاوت را ميپوشاني حوزههمشواهد 

  ). Biscione and Vahdati 2012: 358در آن ديد (
هرچند هنوز  ـ 3شده در ترانشة آثار معماري كشف

 دهندة معماريِنشان است ـ كامل از خاك بيرون نيامده
 بريدقت كارتوان بهاست كه هنوز نمي اييادماني و پيچيده

آن را مشخص كرد. پالن گرد اين مجموعه با ديوارهاي 
پهناي زياد ديوارها  و پيراموني و راهروهاي ميانيموازي 

زندگي روزمره  ي مرتبط بادهد اين بنا كاركردنشان مي
كمبود كلي . بوده استبه مردم عادي ن تعلقو ماست نداشته 

ست كه موجب شده است كاربري اصلي ها نيز عاملييافته
با توجه به قرار گرفتن محوطه در مركز نا مجهول بماند. ب

هاي رودخانه دستدشت حاصلخيز اسفراين و در پايين
تپه را از نوع معماري جيران ةمجموع بتوان دائمي، شايد

هايي دانست كه مقر طبقة حاكم در عصر آهن بوده »قلعه«
اي بر است. در آسياي مركزي، اغلب استقرارهاي واحه

شد كه خود از مقياس تشكيل ميكشاورزي بزرگ مبناي
 شدسازمان سياسي مبتني بر نظام زمينداري ناشي مي

)Hiebert 1998: 153اجتماعي، محل ـ). در اين نظام سياسي
اي بودند كه استقرار طبقة حاكم، بناهاي بزرگ و پيچيده

» قلعه«و است اغلب روي سكوهاي مصنوعي بنا شده 
-Masson and Sarianidi 1972: 155( شوندناميده مي

تپه به اين پرسش پاسخ تر در جيران). كاوش بيش166
  قطعي خواهد داد.
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