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چکیده

آخریــن فصــل از پژوهشهــای میدانــی تپهگیــان نهاونــد در زا گرسمرکــزی در بهــار و تابســتان 1390هـــ.ش.
تحتعنــوان گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم تپــه بهسرپرســتی علــی خاکســار انجــام
شــد کــه هــدف اصلــی ایــن طــرح ،حفاظــت فیزیکــی ایــن تپــۀ شــاخص دربرابــر عوامــل تخریبــی آن بــود.
درکنــار ایــن هــدف ،گاهنــگاری تپهگیــان و وضعیــت باستانشناســی منظــر بصــری ایــن محوطــه نیــز بــرای
نگارنــدگان پرســش اصلــی بودنــد .طــی ایــن برنامــۀ پژوهشــی ،تعــداد  27گمانــه در ابعــاد  1/5در  1/5متــر
در همــۀ جهــات تپــه ایجــاد گردیــد کــه نتایــج قابلتوجهــی بهدســت داد .ازجملــۀ ایــن نتایــج میتــوان بــه
ابعــاد و انــدازۀ تپــه ،شــواهدی از دورۀ پارتــی در آن و شناســایی عرصــۀ واقعــی تپــه اشــاره کــرد کــه گســترش
آن در بخشهــای جنوبــی ،شــرقی و جنوبشــرقی عرصــۀ ظاهــری تپــه نشــان میدهــد کــه در زیــر بافــت
خیابانهــا و منــازل مســکونی شــهر کنونــی گیــان قــرار داشــته اســت .طــی گمانهزنــی در محــدودهای خــارج
از عرصــۀ ظاهــری تپــه ،شــواهدی از یــک تدفیــن عصـر مفر غمیانــی (تدفیــن  )123شناســایی گردیــد کــه بــا
توجــه بــه مســتند نبــودن  122تدفینــی کــه طــی کاوشهــای هیــأت فرانســوی بهدســت آمــده بــود ،تصمیــم
بــر آن شــد تــا ایــن تدفیــن بهطــور کامــل مــورد کاوش و مســتندنگاری قــرار گیــرد .پژوهــش حاضــر دارای
نظامــی کیفــی ،هــدف آن بنیــادی ،و ازنظــر روش ،توصیفی-تحلیلــی اســت .اســاس یافتهانــدوزی در ایــن
پژوهــش میدانــی اســت .در ایــن مقالــه ،ضمــن ارائــۀ نتایــج حاصــل از گمانهزنــی ،بــه بحــث ،بررســی و
مطالعــات تطبیقــی تدفیــن  123تپــه گیــان پرداختــه خواهــد شــد.
کلیدواژگان :زا گرسمرکزی ،نهاوند ،تپهگیان ،تدفین ،عصرمفر غ.
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موقعیت جغرافیایی

گیــان بزرگتریــن مرکــز بخــش قدیمــی و تاریخــی شهرســتان نهاونــد اســت کــه در دشــت گیــان ،در 16
کیلومتــری جنوبغربــی نهاونــد در جنــوب اســتان همــدان واقــع شــده اســت .شــهر گیــان در دامنــۀ کوههــای
گریــن قــرار گرفتــه و کوههــای گریــن بهمــوازات ســفیدکوه کشــیده شــده و دشــت خــاوه را از بخــش گیــان
جــدا میکننــد .تنهــا گــذرگاه رابــط دشــت خــاوه و منطقــۀ گیــان ،تنگــۀ گاماســیاب واقــع در کــوه گریــن
اســت(گاراژیان و همــکاران 23 :1384 ،و ( ،)24نقشــه  .)1تپهگیــان در حاشــیۀ شــمالی شــهر کنونــی گیــان
واقــع شــده و ضلــع جنوبــی آن در محاصــرۀ منــازل مســکونی شــهروندان قــرار گرفتــه اســت .ایــن تپــه دارای
 350متــر طــول و  150متــر عــرض و ارتفــاع آن از ســطح زمینهــای اطــراف  19متــر بــوده اســت(محمدیفر،
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تپهگیــان در  9کیلومتــری غــرب شــهر نهاونــد و در حاشــیۀ شــهر کوچکــی بــه همیــن نــام قــرار دارد .ایــن
محوطــۀ باســتانی را باستانشناســان فرانســوی (کنتنــو و گریشــمن) در ســالهای  1932-1931م.
کاوش کردنــد و نتایــج آن را در ســال  1935م .بــه چــاپ رســاندند (طالیــی .)97 :1387 ،ماحصــل ایــن
ً
کاوشهــا دســتیابی بــه آثــاری از دورۀ مسســنگی تــا اوایــل هــزارۀ اول ق.م .بــود کــه نشــان مـیداد ظاهــرا
در تسلســل و توالــی تپهگیــان از هــزارۀ پنجــم تــا اوایــل هــزارۀ اول ق.م .هیــچ نــوع گســیختگی زمانــی
وجــود نــدارد ( .)Contenau & Ghrishman, 1935بیشــک حفــاری ایــن تپــه حدفاصــل کاوشهــای
غیرعلمــی و علمــی در باستانشناســی ایــران اســت؛ چرا کــه در تاریــخ باستانشناســی ایــران ،هنــوز
نظــام الیهنــگاری بهمعنــای امروزیــن آن مطــر ح نبــوده و آنچــه در زمــان کاوش اهمیــت داشــته ،یافتــن
سرمنشــأ ســفالهای خــاص منطقــۀ گیــان و برنزهــای لرســتان بــوده اســت(محمدیفر .)15 :1379 ،بــا
توجــه بــه اینکــه حــدود پنجاهســال گاهنــگاری اواســط هــزارۀ ســوم تــا اواســط هــزارۀ دوم ق.م .منطقــۀ
غــرب ایــران براســاس نتایــج بهدس ـتآمده از حفاریهــای تپهگیــان تنظیــم گردیــده ،بیشــتر اطالعــات
مذکــور از حفاریهــای قبرهــای گیــان بهدســت آمــده و ازنظــر الیهنــگاری چنــدان قابلاطمینــان
نیســت(طالیی .)14 :1385 ،ازطرفــی ســفالهای بهدس ـتآمده از ایــن تپــه نیــز نقــش مهــم و کلیــدی
در طبقهبنــدی آن بــه پنــج دورۀ اصلــی و چندینالیــه برعهــده دارند(محمدیفــر .)16 :1379 ،در
ـوع کاوشهــای تپهگیــان تعــداد  122گــور بهصــورت پرا کنــده و در عمقهــای مختلــف تپــه کاوش
مجمـ ِ
شــدهاند .از ســطح تپــه تــا عمــق  9/5متــری 119 ،قبــر و در عمقهــای  13 ،11/5و  14متــری هرکــدام تنهــا
یــک قبــر کاوش گردید(همــان) .ایــن قبــور بهصــورت گــودال ســادۀ بیضیشــکل در خــاک حفــر شــدهاند
ً
و اســکلت بچههــا را داخــل خمرههــای نســبتا بــزرگ دفــن میکردهانــد .اســکلت مــردگان بهصــورت
خمیــده اســت و بهنظــر میرســد ایــن خمیدگــی اجبــاری نبــوده اســت(طالیی .)12 :1385 ،البتــه همــراه
ایــن اســکلتها ،اشــیاء تدفینــی بهعنــوان هدیــه در گورهــا قــرار داده شــده کــه بهصــورت زیــورآالت،
ابــزارآالت جنگــی ،ظــروف ســفالی و فلــزی و گاهــی اشــیاء اســتخوانی نیــز بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت
کــه پــس از کاوشهــای باستانشناســی در تپهگودیــن و ارائــۀ گاهنــگاری آن ،تپهگیــان از کانــون توجــه
باستانشناســان خــار ج شــد و ایــن عــدم توجــه منجــر بــه آن گردیــد تــا در ایــن ســالها عوامــل متعــددی
موجودیــت ایــن تپــه را تهدیــد و تخریــب کنــد .ازجملــۀ ایــن عوامــل عبارتنــد از برداشــت خــاک تپــه و
انتقــال آن بــه زمینهــای کشــاورزی بهمنظــور قوتدهــی بــه زمینهــا ،گســترش بافــت روســتایی
گیــان و ایجــاد بافــت شــهری بــا احــداث خیابانهــای جدیــد و همچنیــن احــداث ســاختمانهای نوســاز
در اطــراف تپــه کــه از مهمتریــن عوامــل محســوب میشــدند .ادارۀ میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی
ل
و گردشــگری اســتان همــدان بهمنظــور جلوگیــری از تخریــب ایــن تپــۀ بســیار مهــم و کلیــدی در ســا 
1390ش ،طــر ح پژوهشــی بــا عنــوان گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و حریــم تپــه تعریــف کــرد کــه در
ادامــه بــه تفصیــل نتایــج حاصــل از آن تشــریح میشــود.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.7
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 ،)7 :1379البتــه ارتفــاع کنونــی آن از ســطح زمینهــای اطــراف  17متــر و ارتفــاع متوســط تپــه از ســطح
آبهــای آزاد  1600متــر است(خاکســار.)1392 ،
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نقشه  .1موقعیت استان همدان در نقشۀ ایران ،موقعیت گیان در نقشۀ استان همدان (نگارندگان.)۱۳۹۷ ،

پیشینۀ پژوهشی

ژاک دمــرگان در ســال  1896م .از نخســتین پژوهشــگرانی بــود کــه منطقــۀ لرســتان را بررســی کــرد .ســپس
ارنســت هرتســفلد در ســال  1929م .در بخــش شــرقی لرســتان تپههــای گیلــوران و گیــان را شناســایی
نمود(ســجادی )1378 ،و پــس از مشخصشــدن محــل تپهگیــان توســط هرتســفلد ،هیــأت باستانشناســی
فرانســه بهسرپرســتی ژورژ کنتنــو و رومــن گریشــمن طــی سـالهای  1931-32م 1310-11( .خورشــیدی) در
تپهگیــان و در طــول ســال  1933م .در تپهجمشــیدی بــه حفــاری پرداختنــد کــه گــزارش ایــن حفاریهــا در
ســال  1935م .منتشــر شــد ( .)Contenau & Ghrishman, 1935متأســفانه هنــوز ایــن کتــاب بــه فارســی
ترجمــه نشــده اســت .در ســال  1382ش .هیأتــی بهسرپرســتی مهــرداد ملــکزاده اقــدام بــه گمانهزنــی
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روش کاوش

نتایج حاصل از گمانهزنی

هــدف اصلــی از انجــام گمانهزنــی در تپهگیــان ،تعییــن عرصــه و حفــظ آن از آســیبها و تخریبهــا بــود.
مــوارد متعــددی ازجملــه تغییــر و تبدیــل بافــت ســنتی روســتایی بــه الگــوی بافــت شــهری ،الزامــات اصــاح
معابــر و ایجــاد تأسیســات شــهری و همچنیــن دخــل و تصرفــات ســاکنان در تپــه بــا برداشــت خــاک تپــه
بهمنظــور قوتدهــی بــه اراضــی کشــاورزی و نیــز جهــت مصــارف ســاختمانی را میتــوان عوامــل اصلــی
دخیــل در تخریــب تپهگیــان دانســت(تصویر  .)1بــه همینمنظــور گمانههایــی بــا ابعــاد  1/5در 1/5متــر بــا
درنظــر داشــتن اصــول کاوش باستانشناســی در اطــراف تپــه ایجــاد گردیــد .در همینراســتا  27گمانــه در
جهــات مختلــف جغرافیایــی در اطــراف تپــه ایجــاد و طــی این برنامۀ پژوهشــی ،عرصۀ واقعی تپه شناســایی
بشــرقی تــا
شــد و همچنیــن مشــخص گردیــد کــه گســترش تپــه در بخشهــای جنوبــی ،شــرقی و جنو 
زیــر خیابانهــا و بافــت منــازل مســکونی ادامــه دارد .بنابــر فراخــور موقعیــت قرارگیــری گمانههــا ،فواصــل
مختلــف گمانههــا از یکدیگــر و همچنیــن براســاس نتایــج حاصلشــده از انجــام گمانهزنــی در اطــراف عرصــۀ
ظاهــری ،خطــوط عرصــۀ واقعــی تپــه ترســیم گردیــد .متعاقــب عرصــۀ واقعـ ِـی تعریفشــده ،خطــوط حریــم
اســتحفاظی و حریــم منظــری بــرای آن مشــخص گردیــد .اطالعــات بهدسـتآمده از گمانهزنــی و تطبیــق آن
بــا نتایــج حاصــل از گزارشهــای کنتنــو و گریشــمن مبنیبــر اینکــه ابعــاد و انــدازۀ اولیــۀ تپه(150×350متــر)
اســت را میتــوان تأییــد کــرد ،امــا وضعیــت منظــر بصــری موجــود تپــه هیچگونــه مطابقــت بــا عرصــۀ واقعــی
تپــه ندارد(نقشــه .)2از ســایر نتایــج حاصــل از گمانهزنــی در تپهگیــان میتــوان بــه دارا بــودن شــواهدی از
آثــار دورۀ پارتــی بــا ســفال شــاخص جرینگــی اشــاره کــرد .طبــق مســتندات موجــود ،باالتریــن طبقــۀ ایــن تپــه
کــه بــا گیــان  Iنامگــذاری شــده ،از ســطح تپــه تــا عمــق 4متــری را دربــر میگیــرد و شــامل قبرهــای شــمارۀ
 1تــا  63اســت(محمدیفر .)14 :1379 ،مطلــب مذکــور جــای بســی تأمــل در الیهنــگاری تپــه دارد و امیــد
م ـیرود بتوانیــم در آینــده الیهنــگاری دقیــق و علمیتــری ارائــه کنیــم.
الزم بهذکــر اســت کــه در جریــان گمانهزنــی در ســال  1390ش .در یکــی از گمانهها(گمانــۀ  )12بهطــور
اتفاقــی شــواهدی از یــک تدفیــن مشــخص گردیــد و بــا توجــه بــه تصمیمــات ادارۀ میراثفرهنگــی اســتان
همــدان مبنیبــر اینکــه هیچکــدام از تعــداد  122گــور کاوششــده توســط هیــأت فرانســوی مســتند نبــوده،
کاوش در ایــن گمانــه پیگیــری شــد کــه در ادامــه تشــریح میگــردد.

گمانۀ ( TTN 12گور  123گیان)

گمانــۀ  12در شمالشــرق تپــه و خــارج از عرصــۀ ظاهــری واقــع اســت .ایــن گمانــه در ابعــاد  1/5×1/5متــر
بــا راســتای شــمالی -جنوبــی بهفاصلــۀ 12متــری از عرصــۀ ظاهــری تپــه انتخــاب گردیــده بود(خاکســار،
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در ابتــدا و قبــل از هرگونــه اقــدام عملــی ،ضمــن بررســی جوانــب تپــه و موقعیــت و شــواهد بصــری عرصــۀ
ظاهــری تپــه ،گمانههــا در خــارج از ایــن عرصــه بــا فاصلــۀ متناســب (حداقــل  15متــر از عرصــۀ ظاهــری
و فاصلــۀ طولــی حــدود  50متــر از هــم) انتخــاب شــد و پــس از جانمایــی گمانههــا بــا درنظــر گرفتــن جهــت
شــمال بهمنظــور نظــم و توصیــف دقیــق دادههــا ،کاوش آغــاز گردیــد .کاوش گمانههــا بهصــورت نظــام
لوکــوس -لوکــوس اســت؛ بدیــن معنــی کــه در حیــن کاوش هرگونــه تغییــر در جنــس ،بافــت ،ســاختار و
دادههــای موجــود در الیههــا عامــل تغییــر لوکــوس میشــود ،همچنیــن لوکوسهــا معیــاری جهــت
دورهبنــدی و مرحلهبنــدی زمانــی محســوب میشــوند.
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پیرامــون تپــه کــرد کــه در یــک فصــل موفــق بــه تکمیــل ایــن برنامــۀ پژوهشــی نگردیدنــد .ســپس در ســال
 1390ش .علــی خاکســار سرپرســتی برنامــۀ پژوهشــی گمانهزنــی و تعییــن حریــم تپهگیــان را برعهــده گرفت.
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بــا اعمــال تغییــرات نگارنــدگان.)1397 ،

 .)1390کاوش تــا عمــق 2متــری از نقطــۀ ثابــت گمانــه بهمنظــور شناســایی الیــۀ بکــر یــا الیــۀ قابــل
اســتناد(تاریخی یــا پیشازتاریخــی) ادامــه یافــت کــه ناگهــان لبــۀ یــک ظــرف کوچــک ســفالی مشــخص
گردیــد و جهــت اطمینــان از وجــود و برجــا بــودن الیــۀ باســتانی ،کاوش ادامــه یافــت .در ایــن حیــن شــواهدی
از وجــود یــک تدفیــن شناســایی شــد .بــا توجــه بــه نبــودن هیچگونــه مســتنداتی از  122تدفیــن انجامگرفتــه
توســط هیــأت فرانســوی و ارائــۀ اطالعــات جدیــد در اینراســتا ،تصمیــم بــر آن شــد تــا ایــن تدفیــن بهصــورت
کامــل کاوش و مســتندنگاری گــردد و ســپس بــا روش قالببنــدی بــه ادارۀ میراثفرهنگــی منتقــل شــود.
ایــن تدفیــن بهصــورت یــک گــور ش ـئدار بــود کــه بخشــی از آن در خــارج از محــدودۀ گمانــه قــرار داشــت و
ً
بهمنظــور نجاتبخشــی آثــار تدفیــن و بــا توجــه بــه وضعیــت کامــا اضطــراری ،گســترش ابعــاد گمانــه از
ســطح امکانپذیــر نبــود .بنابرایــن در دیــوارۀ شــرقی و شــمالی بهعمــق  50ســانتیمتر بهطــرف خــارج گمانــه
پیشــروی انجــام شــد(طرح  1و  .)2اشــاره بــه ایــن مطلــب ضــروری اســت کــه بهدلیــل قرارگیــری بخشــی از
تدفیــن در خــارج از محــدودۀ گمانــه و ازســوی دیگــر رطوبــت بســیار بــاالی محــل کاوش ،امــکان شناســایی
چالــۀ گــور بهطــور دقیــق میســر نگردید(طــرح  .)2پــس از مشــخص شــدن کامــل گــور و اشــیاء مربــوط بــه
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تصویــر  .1عکــس هوایــی شــهر گیــان ،موقعیــت قرارگیــری تپهگیــان در بافــت مســکونی شــهر (Google Earth

|| || 12

ش ــمارۀ  ||6ســال دوم || زمس ــتان || 1397

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.7
Downloaded from journal.richt.ir at 3:22 IRST on Friday January 21st 2022

نقشه  .2تعیین عرصۀ واقعی تپه براساس نتایج حاصل از گمانهزنی (خط قرمزرنگ)( ،نگارندگان.)۱۳۹۷ ،
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طرح  .2برش از باال ،نمای از تدفین و محل قرارگیری چالۀ گور (نگارندگان.)۱۳۹۷ ،
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طرح  .1برش دیوارۀ شرقی و جنوبی گمانۀ  12و محل قرارگیری تدفین در گمانه (نگارندگان.)۱۳۹۷ ،
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آن ،مراحــل ّ
مرمــت و حفاظــت محتویــات گــور در حیــن کاوش(شــامل پا کســازی ،استحکامبخشــی و
ســپس بلوکهکــردن و انتقــال اســکلت) توســط آقــای وحیدرضــا اصالحــی مرمتگــر هیــأت باستانشناســی
انجــام گرفــت.
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تصویر  .2چگونگی قرارگیری تدفین و اشیاء در چالۀ گور (نگارندگان.)۱۳۹۷ ،
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در تدفیــن  ،123اســکلت در جهــت جنوبغربــی -شمالشــرقی قــرار دارد؛ طوریکــه ســر بهطــرف
ً
جنوبغــرب و پاهــا بهطــرف شمالشــرقی امتــداد دارد .نیمتنــۀ باالیــی بههمــراه لگــن بــ ه حالــت کامــا
ً
طاقبــاز ،کتــف کامــا بــا زمیــن ممــاس ،و ســر و صــورت رو بــه باالســت .همچنیــن جمجمــه بــر اثــر فشــارهای
وارده بهطــور کلــی شکســته شــده و از حالــت اولیــۀ خــود خــارج گردیــده اســت(تصویر  .)2اســتخوان فــک و
ً
دندانهــا کامــا ســالم هســتند ،دهــان بهطــور بســیار نــادر و غیرطبیعــی بــاز اســت و دو حلقــۀ مفرغــی بــاز در
محــل اتصــال فــک پاییــن بــه فــک بــاال قــرار دارد .تمــام دندانهــای ایــن اســکلت بهجــز یکمورد(دنــدان
نیــش) کامــل و از ســامت باالیــی برخوردارنــد و در دندانهــای آســیای کوچــک شــواهدی از ســاییدگی
مشــاهده میشــود(تصویر  .)3اســتخوان جنــاق از بیــن رفتــه ،امــا اســتخوانهای ترقــوه و ردیــف دندههــا
در اطــراف مهرههــا بهترتیــب و منظــم باقــی مانــده اســت .اســتخوان بــازوی ســمت چــپ بهمــوازات ســتون
فقــرات و اســتخوان ســاعد روی شــکم قــرار دارد و اســتخوان بــازوی ســمت راســت اســکلت ب همــوازات ســتون
فقــرات قــرار گرفتــه و اســتخوان ســاعد و مــچ دســت و انگشــتان روی اســتخوانهای قفســه ســینه قــرار
گرفتهانــد .اســتخوانهای لگــن بههمــراه اســتخوانهای خاجــی در جــای اصلــی و اولیــۀ خــود محفــوظ
ً
ماندهانــد و اســتخوان خاجــی تقریبــا کامــل بهنظــر میرســد .پاهــا بــرروی شــکم و در ســمت راســت لگــن
بهصــورت جمــع تدفیــن شــدهاند و اســتخوانهای انگشــتان بههمــراه مــچ دو پــا در پاییــن ســمت راســت
لگــن بـهروی هــم قــرار گرفتهانــد کــه در اثــر فشــارهای خارجــی پــس از تدفیــن لگــن از محــل اصلــی قرارگیــری
خــود جابهجــا شــده و بــه انگشــتان و مــچ دو پــا نزدیــک شــدهاند .اســتخوان ران پــای چــپ بــرروی لگــن
ً
اســت؛ بهطوریکــه قســمت انتهــای ران دقیقــا بــرروی آرنــج دســت راســت قــرار دارد .البتــه ایــن اســتخوان
بــا یــک چرخــش  90درجــه و لغــزش و جابهجایــی جزئــی از محــل اصلــی خــود جابهجــا شــده اســت (Hemati
( ،)Azandaryani & Khaksar, 2013تصاویــر  2و .)3
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توصیف اشیاء

در ایــن گــور همــراه اســکلت  19قطعــه شــئ شــامل (ظــروف ســفالی و مفرغــی ،خنجــر مفرغــی ،شــئ
اســتخوانی ،گوشــوارههای مفرغــی ،حلقههــای مفرغــی مربــوط بــه زائــدۀ فکــی ،تیغــۀ فلــزی پاروییشــکل،
حلقههــای مفرغــی روی اســتخوان آرنــج) بهعنــوان اشــیایی تدفینــی و هدایــای گــور کشــف گردیــد کــه
بیشــتر ایــن اشــیاء در بــاالی ســر اســکلت و همســطح بــا آن قــرار گرفتهاند(تصاویــر  2و .)3
ً
ظــروف ســفالی :تعــداد شــش ظــرف ســفالی بــا ویژگیهــای تقریبــا مشــابه از نــوع ظــروف گودیــن ()III
در ایــن گــور یافــت شــد .ظــروف بــا دهانــۀ تنــگ ،لبــۀ بــه بیــرون برگشــته ،گــردندار و دارای زاویــه در شــانه
و شــکم بهصــورت پایــه دکمـهای یــا کــف تخــت و گاهــی بــا دســتۀ عمــودی اســت .ایــن ظــروف چر خســاز بــا
پخــت کافــی و شــاموت معدنــی بــا خمیــرهای نخــودی یــا قرمــز آجریانــد .ایــن ظــروف منقــوش بــا نقــوش
ســیاه روی زمینــۀ بــا پوشــش گلــی (رقیــق یــا غلیــظ) نخــودی و کرمرنگانــد .نقــوش آنهــا اغلب در قســمت
فوقانــی ظــروف بهصــورت خطــوط افقــی و باندهــای مــوازی روی شــانه و شــکم ظــروف ر خنمــون مینمایــد
کــه بیــن آنهــا نقــوش هاشــورزده بههمــراه نقــوش گیاهــی ،هندســی بهصــورت لوزیهــای هاشــورزده و
مثلثهــای توپــر روبـهروی هــم و پشــت بههــم و یــا نقــش پرنــده نمایــان اســت(تصاویر  3 ،2و  )4و (طــرح
.)3
ظــروف مفرغــی :تعــداد چهــار قطعــه ظــرف مفرغــی در مجــاورت اســکلت کشــف شــد کــه ســه نمونــه از
نــوع ظــروف دهانهتنــگ بــا لبــۀ بــه بیــرون برگشــته و گــردندار بــا بدنـهای مــدور و پایـهای دکمهایشــکل
مــورد بهتــر حفظشــده ،دارای یکدســتۀ متصــل از بدنــه بــه شــکم اســت .دو نــوار
هســتند کــه در یک ِ
برجســته در شــانۀ ظــرف قابلمشــاهده اســت .مــورد دیگــر ،یــک ظــرف مفرغــی پیالهایشــکل اســت کــه
بیــن اســتخوان ترقــوۀ ســمت راســت و فــک پاییــن قــرار گرفتــه و یــک شــئ کوچــک ناودانیشــکل بهطــول 8
ســانتیمتر درون آن مشــهود اســت .بهنظــر میرســد ظــروف مفرغــی مذکــور ب ـهروش مــوم گمشــده ســاخته
شــدهاند و بهدلیــل رطوبــت بــاال ،خوردگــی در آنهــا رخ داده و اســتحکام کافــی ندارنــد (تصاویــر 4 ،3 ،2
و .)5
خنجــر مفرغ ـی :ایــن شــئ در ســمت راســت جمجمــه اســت ،بهطــول  42/5ســانتیمتر و بیشــترین
ضخامــت و پهنــای آن  0/7و  4/3ســانتیمتر میباشــد و طــوری قــرار گرفتــه کــه انتهــای آن در امتــداد
بــودن جنــس دســته و تیغــه بهنظــر میرســد پوششــی روی دســته
شــانه واقــع اســت .بــا توجــه بــه یکی ِ
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الحــاق شــده کــه ایــن امــر بهصــورت پــرچ روی دســته نمایــان اســت ،امــا جنــس مــادۀ الحاقــی جهــت پــرچ
نامشــخص اســت .همینطــور جهــت اســتحکام تیغــۀ خنجــر در قســمت میانــی آن یــک میلــه قــرار گرفتــه و
هــر دو طــرف خنجــر حالــت تیــزی و برندگــی دارد .بهنظــر میرســد شــیوۀ ســاخت آن چک ـشکاری اســت و
وضعیــت تزئیــن تیغــه بهدلیــل خوردگــی و زنگزدگــی بــاال نامشــخص اســت (تصاویــر  3 ،2و .)5
شــئ اســتخوانی :ایــن شــئ اســتخوانی واقــع در قســمت فوقانــی جمجمــه و در بیــن ظــروف ،بهنظــر
یــک آویــز میرســد .ایــن شــئ مستطیلشــکل بــه طــول و عــرض  4/4و  2/3ســانتیمتر اســت کــه در قســمت
میانــی آن مســتطیل دیگــری در انــدازۀ  2/4و  1/2ســانتیمتر خالــی اســت .ســه ســوراخ در ایــن شــئ مشــهود
ً
اســت کــه احتمــاال دارای کاربــردی جهـ ِـت آویــز از لبــاس داشــته و روی ایــن شــئ بســیار ظریــف تــراش خــورده
و پشــت آن بــدون تــراش اســت (تصویــر .)5
گوشــوارۀ مفرغــی :ایــن دو گوشــواره در مجــاورت جمجمــه بهشــکل حلقــۀ بــاز (مــدور) بهقطــر 1/9
ً
ســانتیمتر و بهضخامــت  3میلیمتــر اســت .جنــس ایــن گوشــوارهها نقــرهای و شــیوۀ ســاخت آن احتمــاال
چک ـشکاری اســت (تصاویــر  3و .)5
حلقــۀ مفرغــی مربــوط بــه زائــدۀ فکــی :ایــن حلقههــای مفرغــی کــه محــل قرارگیــری آن ،محــل
ً
اتصــال فــک پاییــن بــه بــاال اســت ،دقیقــا زایــدۀ اتصالــی فــک پاییــن را دربــر گرفتــه اســت .ایــن حلقــه بهقطــر
 3ســانتیمتر و پهنــای  1/3ســانتیمتر و ضخامــت  1میلیمتــر اســت و در ضمــن حلقــۀ متصــل بــه زایــدۀ
فکــی ســمت راســت بــه نســبت ســالمتر اســت (تصاویــر  3 ،2و .)5
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یشــکل :ایــن شــئ درکنــار و امتــداد خنجــر بهدســت آمــده و دارای ضخامــت 2
تیغــۀ مفرغــی پاروی 
میلیمتــر اســت و حداقــل و حدا کثــر پهنــای آن در دو ســمت آن  0/9و  2/3ســانتیمتر اســت .دو ســمت
جانبــی آن هاللیشــکل اســت و شــیوۀ ســاخت آن چک ـشکاری اســت (تصویــر .)5
جهــا :ایــن حلقــه مفرغــی بــا انتهــای بــاز بهشــکل تخــت دارای قطــر
حلقــۀ مفرغــی روی اســتخوان آرن 
 5/1ســانتیمتر ،پهنــا و ضخامــت  6و  3میلیمتــر اســت .ایــن حلقــه شکســته شــده و بهدلیــل خوردگــی و
زنگزدگــی ،وضعیــت تزئیــن نامشــخصی دارد ،ولــی بهنظــر میرســد بهشــیوۀ چک ـشکاری ســاخته شــده
اســت (تصاویــر 2و .)5
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بحث و تحلیل

از جملــه دورههــای مهــم در گاهنــگاری پیشازتاریــخ ایــران ،عصرمفــر غ اســت؛ دورهای از تطــور جوامــع
انســانی کــه بــا تغییــرات مهــم در زمینههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،هنــری و اقتصــادی نســبت بــه دیگــر
دورههــا مطــرح میشــود .در ایــن دوره ســنت دیرپــای تدفیــن مــردگان در کــف خانههــای مســکونی متــروک
ً
شــد و شــیوۀ جدیــدی بهصــورت گورســتان کــه عمومــا خــارج از محلهــای زیســت و فعالیتهــای تولیــدی
قــرار داشــتند معمــول گردید(طالیــی 174 :1381 ،و طالیــی .)39 :1385 ،یکــی از دادههــای منســجم
باستانشناســی کــه بیشــترین اطالعــات را دربــارۀ جنبههــای معنــوی فرهنگهــای پیشازتاریــخ در اختیــار
باستانشناســان قــرار میدهــد ،قبــور و ســنتهای تدفینــی جوامــع پیشازتاریــخ اســت .ازســوی دیگــر
قبــور و اشــیاء داخــل آنهــا را میتــوان بهعنــوان تصویــر زنــدهای از لحظــات خــاص زندگــی جوامــع گذشــته
درنظــر گرفــت .افزونبــر آن قبــور و شــیوههای تدفینــی ،اطالعــات بســیار زیــادی در زمینــۀ گاهنــگاری،
قومنــگاری ،انسانشناســی ،روابــط اجتماعــی ،اقتصــادی و طبقــات اجتماعــی در اختیــار پژوهشــگران قــرار
میدهد(طالیــی.)174 :1381 ،
از مهمتریــن رویکردهــا در باستانشناســی کــه امــروزه بهصــورت گســترده بــه آن پرداختــه شــده،
فرهنگــی بهدســتآمده از یــک مطالعــۀ میدانــی ،زوایــای
باستانشناســی اجتماعــی اســت .داده-هــای
ِ
گوناگونــی از ســاختارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و شــاخصههای فرهنگــی آن جامعــۀ باســتانی را درمعــرض
دیــد پژوهشــگر قــرار میدهــد .از دیــدگاه پژوهشــگران ایــن حــوزه ،باستانشناســی اجتماعــی ،مطالعۀ جوامع
گذشــته براســاس مــواد برجایمانــده از آنهاســت ( .)Redman et al., 1978: 6ازجملــه متداولتریــن و
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مهمتریــن روشهــا کــه میتوانــد بــه بازســازی گذشــته بهعنــوان یکــی از اهــداف باستانشناســی کمــک
کنــد ،تدفینهــا و دادههــای حاصــل از آنهاســت (دارک.)111 :1387 ،
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور ،در رابطــه بــا تدفیــن در گــور  123تپهگیــان و برمبنــای دادههــای موجــود
میتــوان مقایســههایی در زمینــۀ روش تدفیــن و اشــیاء مرتبــط بــا آن انجــام داد (تصویــر  )2و (طــرح
 .)4براســاس مطالعــات استخوانشناســی صورتگرفتــه روی اســکلت مشــخص میشــود کــه ایــن
اســکلت مربــوط بــه یــک مــرد قویهیــکل بــا ســن تقریبــی  35تــا  40ســال اســت کــه وضعیــت جســمانی
ً
اســتخوانهای آن نســبتا ســالم حفــظ شــده اســت .بهنظــر میرســد در تدفیــن اولیــه ،تغییراتــی صــورت
گرفتــه کــه نمــود آن نبــودن برخــی اســتخوانهای بنــد انگشــتان دســت و پــای ایــن تدفیــن و همینطــور
حلقههــای قــرار دادهشــده در اســتخوان زائــدۀ فکــی ایــن شــخص اســت .دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه در
یــک شــخص زنــده یــا تــازه متوفــی ،بهدلیــل حجــم انبــوه عضــات و عــروق در ایــن بخــش از اســتخوان
فــک ،انجــام چنیــن امــری (قــراردادن حلقــه) غیرممکــن اســت .بــا بررسـیهای انجامگرفتــه ،ایــن حلقههــا
نمیتواننــد گوشــواره باشــند یــا اینکــه بهطــور اتفاقــی و یــا در اثــر فرآینــد طبیعــی نهشتهشــدن پــس از تدفیــن
در آن محــل قــرار گرفتــه باشــند؛ زیــرا در بیــن اشــیاء گــور همــراه اســکلت ،عالوهبــر ایــن حلقههــا 2 ،گوشــواره
ً
وجــود دارد .ازســوی دیگــر حلقههــا بهطــور کامــا متقــارن روی دو زائــده قــرار گرفتهانــد و درنهایــت خــارج
کــردن حلقههــا بهآســانی امکانپذیــر نیســت (تصاویــر  2و  )3و همچنیــن هیــچ اثــری از خــراش یــا بریدگــی
ً
روی اســتخوان زائــدۀ فکــی مشــاهده نمیشــود ( .)Hemati Azandaryani & Khaksar, 2013احتمــاال
بــاز مانــدن دهــان بیارتبــاط بــا ایــن حلقههــا نمیتوانــد باشــد و ازطرفــی قــرار دادن ســر بهطوریکــه دهــان
ً
نیمهبــاز یــا کامــا بــاز باشــد ،از ویژگیهــای گورهــای عصرآهــن اســت(دانی.)244 :1375 ،
آثــار و اشــیاء تدفیــن نشــاندهندۀ جنبههــای عملکــردی و آیینــی در تدفیــن هســتند ،درحالیکــه
هدایــای قبــور تنهــا بــه جنبــۀ آیینــی تعلــق دارنــد و هدایــای داخــل ایــن گــور را در درجــۀ اول ،ظــروف ســفالی
تشــکیل میدهــد .ظــروف ســفالی ایــن گــور همگــی مربــوط بــه فرهنــگ گیــان ( IIIو  )IVو گودیــن  IIIاســت
(تصویــر  )4و (طــرح  .)3فرهنــگ گیــان و گودیــن از فرهنگهــای محلــی زا گرسمرکــزی ایــران در دوران
مفــر غ اســت کــه ازنظــر زمانــی ،اواســط هــزارۀ ســوم تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .را شــامل میشــوند و گســترۀ
ایــن فرهنگهــا از نهاونــد تــا بروجــرد را شــامل میشــده اســت .ســفالهای نــوع گیــان  IVاز ســفالهای
شــوش  Dو ســفالهای منقــوش ایالمــی در منطقــۀ خوزســتان و شــوش تأثیــر پذیرفتــه اســت و مرحلــۀ
پایانــی ســفالهای نــوع گیــان  IVمربــوط بــه اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .اســت کــه بعــد از آن ســفالهای
نــوع گیــان  IIIکــه از قبرهــای تپهگیــان ،تپهجمشــیدی و تپهگودیــن  IIIبهدســت آمــده اســت ،مشــاهده
میشــود(طالیی( ،)13 :1385 ،طــرح  3و  .)4بــا توجــه بــه وجــود اشــیاء فلــزی در ایــن تدفیــن و بررســی
شــاخصههای عصرمفــر غ و وجــود شــواهد بصــری ماننــد نــوع آلیــاژ بهكاررفتــه در ســاختار اشــیاء ،فــن و شــیوۀ
ســاخت کــه آلیــاژ آن دارای قابلیــت اســتحکام و خصوصیــت شــکلپذیری و چکشخــواری بــوده و ابتــدا بــا
روش ریختهگــری و ســپس بــا چکـشکاری (گــرم و ســرد) شــکل گرفتــه اســت ،بیانگــر عصرمفــر غ ( 3000تــا
 1450ق.م) اســت (تصاویــر  4و .)5
براســاس مطالعــات تطبیقـ ِـی انجامگرفتــه ،مشــابه ایــن تدفیــن کــه باالتنــه و لگــن بهصــورت طاقبــاز
و پاهــا بهصــورت جمعشــده یــا خمیــده بــه یکســمت اســت ،در تپهجمشــیدی در گورهــای  5 ،4و 7
طبقــۀ ســوم ایــن تپــه نیــز بهدســت آمــده اســت کــه از بیــن آنهــا اســکلت گــور  4بیشــترین تشــابه را بــا نمونــۀ
مکشــوفه در تپهگیــان دارد .براســاس مقایســههای بیــن اشــیاء و هدایــای ایــن گــور و تدفیــن مشــابه در
تپهجمشــیدی(گندمبان) کــه شــامل  8قطعــه شــئ ازجملــه ظــرف بــزرگ دســتهدار بــا نقــش مشــکی روی
زمینــۀ قرمــز ،ظــرف کوچــک بــا دوایــر مشــکی روی زمینــۀ آجــری ،ظــرف سـهپایهای بــا نقــش مشــکی روی
زمینــۀ قرمــز ،کاســۀ بــزرگ بــا نقــش مشــکی روی زمینــۀ نخــودی ،کاســه بــا نقــش مشــکی روی زمینــۀ قرمــز،
کاســۀ کوچــک بــا دایرههــای مشــکی روی زمینــۀ قرمــز ،دو ســنجاق برنــزی بــا تزئینــات کنــدۀ دایرهایشــکل
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نتیجهگیری

برنامــۀ پژوهشــی گمانهزنــی تپهگیــان نشــان داد کــه گســترش تپــه در بخشهــای جنوبــی ،شــرقی و
جنوبشــرقی تــا زیــر خیابانهــا و بافــت منــازل مســکونی ادامــه دارد .اطالعــات بهدس ـتآمده از ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه ابعــاد و انــدازۀ اولیــۀ تپــه( 150×350متــر) کــه هیــأت فرانســوی بــه آن اشــاره
میکننــد ،قابلتأییــد اســت ،امــا وضعیــت منظــر بصــری موجــود تپــه هیچگونــه مطابقــت بــا عرصــۀ واقعــی
تپــه نــدارد .از ســایر نتایــج حاصــل از گمانهزنــی در تپهگیــان میتــوان بــه شــواهدی از آثــار دورۀ پارتــی بــا
ســفال شــاخص جرینگــی اشــاره کــرد ،درحالیکــه کاوشــگران فرانســوی معتقدنــد باالتریــن طبقــۀ ایــن تپــه
یــا گیــان  Iمربــوط بــه هــزارۀ اول قبلازمیــاد اســت.
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طــرح  .4تدفیــن شــمارۀ  4تپهجمشــیدی ،نحــوۀ قرارگیــری اســکلت و اشــیاء تدفینــی
.)Ghrishman 1935: 109, pl. 74

(Contenau and
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اســت (( ،)Contenau & Ghrishman, 1935: 109, pl.74طــرح  .)4درنهایــت مشــابهتی بیــن اشــیاء
دو گــور وجــود نــدارد و فقــط تشــابه در نحــوۀ تدفیــن و قرارگیــری اســکلت دیــده میشــود (تصاویــر  2و  )3و
(طــرح .)4
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در پایــان الزم میدانیــم از تمامــی دوســتانی کــه در نوشــتن ایــن مقالــه ،نگارنــدگان را یاریرســان
بودنــد ،تشــکر و قدردانــی کنیــم .از ارائــۀ نظــرات اســتاد مهــدی رهبــر ،دکتــر عبــاس مترجــم ،دکتــر حامــد
وحدتینســب درخصــوص ایــن مقالــه تشــکر میکنیــم و از اعضــاء هیــأت کاوش تپهگیــان در ســال 1390
ش .آقایــان محســن جانجــان ،احمــد علیعــرب ،عبــاس صارمــی ،حمیــد خانعلــی ،محمــد شــعبانی ،حمیــد
عبدلــی و خانــم خدیجــه زرینــی صمیمانــه سپاســگزاریم.

کتابنامه

 خاکســار ،علــی (« .)1390گــزارش گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم تپهگیــاننهاونــد» .میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان همــدان (منتشرنشــده).
 دارک ،کــن ،آر ( .)1387مبانــی نظــری باستانشناســی .ترجمــۀ کامیــار عبــدی ،تهــران :مرکــز نشــردانشــگاهی.
 دانــی ،الــف ،ح (« .)1375قبایــل دامدار-کشــاورز پاکســتان در دورۀ پــس از ســند» .تاریــخ تمدنهــایآســیای مرکــزی .بخــش دوم از جلــد اول .ترجمــۀ صــادق ملکشــهمیرزادی ،تهــران :وزرارت امــور خارجــه.
صص.235-274 :
 سیدســجادی ،ســیدمنصور؛ و ســامانی ،نورعلــی (« .)1387گــزارش یــک فصــل کاوش در تپــهنورآبــاد لرســتان» .باستانشناســی و هنــر ایــران 32 ،مقالــه در بزرگداشــت عــزتاهلل نگهبــان .بهکوشــش:
عبــاس علیــزاده ،یوســف مجیــدزاده و صــادق ملکشــهمیرزادی ،تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی .صــص:
.85-130
 طالیــی ،حســن (« .)1381ســنتها و شــیوههای تدفیــن در عصرآهــن (حــدود1450-800ق.م.»).مجلــۀ دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران .شــمارههای  162و  .163صــص.173-192 :
 طالیــی ،حســن ( .)1385باستانشناســی و هنــر ایــران در هــزارۀ اول قبــل از میــاد .چــاپ چهــارم،تهــران :ســمت.
 -طالیی ،حسن ( .)1387عصرآهن ایران ،تهران :سمت.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.6.7

سپاسگزاری
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در رابطــه بــا تدفیــن  123تپهگیــان بایــد اشــاره کــرد کــه براســاس مطالعــات استخوانشناســی ،ایــن
اســکلت مربــوط بــه یــک مــرد قویهیــکل بــا ســن تقریبــی  35تــا  40ســال اســت کــه وضعیــت اســکلت آن
ً
نســبتا ســالم حفــظ شــده اســت .بــا توجــه بــه شــواهد موجــود بهنظــر میرســد در تدفیــن اولیــه تغییراتــی
صــورت گرفتــه کــه نمــود آن نبــودن برخــی اســتخوانهای بنــد انگشــتان دســت و پــای ایــن تدفیــن اســت
و همینطــور حلقههــای قــرار دادهشــده در اســتخوان زایــدۀ فکــی کــه در یــک انســان زنــده بهدلیــل حجــم
ً
انبــوه عضــات و عــروق در ایــن بخــش از اســتخوان فــک ،انجــام چنیــن امــری غیرممکــن اســت و احتمــاال
همیــن حلقههــا باعــث بازمانــدن دهــان شــده و نمایانگــر نوعــی ســنت تدفینــی اســت.
در ایــن گــور  19قطعــه اشــیاء تدفینــی شناســایی شــد کــه بیشــترین تعــداد هدایــا مربــوط بــه ظــروف
ســفالی اســت و براســاس گونهشناســی ســفالی ،همگــی مربــوط بــه فرهنــگ گیــان  IIIو  IVو گودیــن III
هســتند کــه بهلحــاظ زمانــی مربــوط بــه اواســط هــزارۀ ســوم تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .میباشــند .وجــود
اشــیاء فلــزی در ایــن گــور و بررســی نــوع آلیــاژ مفرغــی بهكاررفتــه در ســاختار اشــیاء ،فــن و شــیوۀ ســاخت
ظــروف فلــزی بـهروش مــوم گمشــده و در ســایر اشــیاء فلــزی بــا فــن چکـشکاری اســت .درنهایــت براســاس
مطالعــات تاریخــی  -تطبیقــی و درنظــر گرفتــن دورهبنــدی فرهنگهــای پیشازتاریــخ تپهگیــان میتــوان
متصــور شــد کــه ایــن تدفیــن متعلــق بــه عصــر مفــر غ (میانــی) و مربــوط بــه بــازۀ زمانــی  2500تــا  2000ق.م.
اســت.
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