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محوطــۀ تاریخــی گنــدآب خرنــد واقــع در شــهمیرزاد اســتان ســمنان ،شــامل بقایــای معمــاری و گورســتان
اقوامــی از عصــر آهــن اســت .ماحصــل ســه فصــل کاوش در گورســتان و اســتقرارگاه ،منجــر بــه شناســایی
تعــداد بیــش از  90گــور و محوطــۀ مســکونی بــه وســعت حــدود  5000متــر مربــع گردیــد .ایــن محوطــه طــی
 3فصــل در ســالهای  1382 ،1381و  1385هـــ.ش .مــورد کاوش باستانشناســانه قــرار گرفتــه اســت.
ً
ماحصــل كاوش در فصــل اول ،شناســایی بیــش از  25گــور بــوده كــه متأســفانه بعضــی از ایــن گورهــا قبــا
توســط حفــاران غیرمجــاز بــاز شــده بودنــد .در ایــن کاوش ســعی شــد كــه از همــان گورهــای بــاز شــده در
جهــت بهدسـتآوردن و تكمیــل اطالعــات مربــوط بــه ســنت تدفیــن و آداب و رســوم اقــوام ســاكن در گنــدآب
ـاری گورهــا اســتفاده شــود .فصــل دوم كاوش نیــز بــه ادامــۀ مطالعــات باستانشناســی،
و ویژگیهــای معمـ ِ
انسانشناســی ،و همچنیــن مطالعــۀ زمینشناســی ،نقشــهبرداری و شــبكهبندی محوطــۀ گنــدآب
پرداخــت .در ایــن فصــل  17گــور مــورد کاوش قــرار گرفــت .ســومین فصــل در ســال  1385کاوش عالوهبــر
گورســتان در محوطــۀ اســتقراری نیــز پیگیــری شــد و بــرای نخســتینبار محوطــۀ مســکونی ســاکنان گنــدآب
بررســی شــد .در فصــل اول دو فرضیــه در بــاب عــدم تناســب بقایــای معمــاری و اســتقرار اقــوام ســا كــن در
گنــدآب نســبت بــه وســعت گورســتان مطــرح شــد.
کلیدواژگان :باستانشناسی سمنان ،گورستان ،عصر آهن ،گندآب ،خرند.
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شناسی گورستان عصرآهن گندآب
پژوهشهای باستان
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شهمیرزاد ،استان سمنان
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موقعیت جغرافیایی محوطۀ باستانی گندآب

شــمال ســمنان و  26كیلومتــری شــمال شــهر شــهمیرزاد
ایــن محوطــه بهفاصلــۀ تقریبــی  51كیلومتــری
ِ
و در حــدود  3كیلومتــری غــرب جــادۀ شــهمیرزاد بــه ســاری در طــول شــرقی  53/28/23و عــرض شــمالی
 35/54/21قــرار دارد .ارتفــاع گن ـدآب از ســطح آبهــای آزاد  2280متــر اســت (تصاویــر  1و .)2
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محوطــۀ گنــدآب طــی  3فصــل در ســالهای  1382 ،1381و  1385هـــ.ش .مــورد کاوش باستانشناســانه
قــرار گرفتــه اســت .ماحصــل كاوش در فصــل اول ،شناســایی بیــش از  25گــور بــوده كــه متأســفانه بعضــی از
ً
ایــن گورهــا قبــا توســط حفــاران غیــر مجــاز بــاز شــده بودنــد .در ایــن کاوش ســعی شــد كــه از همــان گورهــای
بــاز شــده در جهــت بهدســتآوردن و تكمیــل اطالعــات مربــوط بــه ســنت تدفیــن و آداب و رســوم اقــوام
ـاری گورهــا اســتفاده شــود .فصــل دوم كاوش نیــز بــهادامــۀ مطالعــات
ســاكن در گنــدآب و ویژگیهــای معمـ ِ
باستانشناســی ،انسانشناســی ،و همچنیــن مطالعــۀ زمینشناســی ،نقشــهبرداری و شــبكهبندی
محوطــۀ گنــدآب پرداخــت .در ایــن فصــل  17گــور مــورد کاوش قــرار گرفــت .ســومین فصــل در ســال 1385
کاوش عــاوه بــر گورســتان در محوطــۀ اســتقراری نیــز پیگیــری شــد و بــرای نخســتینبار محوطــۀ مســکونی
ســاکنان گنــدآب بررســی شــد .در فصــل اول ،دو فرضیــه در بــاب عدمتناســب بقایــای معمــاری و اســتقرار
اقــوام ســاكن در گنــدآب نســبت بــه وســعت گورســتان مطــرح شــد.
 -1اقــوام ســاكن در منطقــه یــا دارای گورســتان مشــترك بودهانــد یــا اقــوام دامــداری بودنــد کــه
بهصــورت پراكنــده در منطقــه زندگــی میکردهانــد و اجســاد مــردگان خــود را در یــك گورســتان مشــترک
دفــن مینمودهانــد.
 -2گســتردگی گورســتان ب ـ ه ایــن دلیــل بــوده كــه در دورههــای مختلــف و در درازمــدت در آن تدفیــن
انجــام شــده اســت.
بــا توجــه بــه فرضیــۀ اول تصمیــم گرفتــه شــد كــه بررســی در محوطههــای همزمــان انجــام پذیــرد و
مشــخص شــود کــه آیــا تمــام ســکونتگاههای همزمــان بــا گنـدآب و خرنــد دارای گورســتان هســتند یــا نــه؟
در ایــن بررســی متوجــه شــدهایم كــه بدوناســتثناء تمــام ســکونتگاهها از قبیــل دازگاره ،گن ـدآب ،خرنــد،
خطیركــوه و ...خــود دارای گورســتان مســتقل هســتند.
بــا توجــه بــه فرضیــۀ دوم كــه وســعت گورســتان را بــا انجــام تدفیــن در دورههــای مختلــف توجیــه
میکــرد ،تصمیــم گرفتــه شــد بهمنظــور دس ـتیابی بــه بقایــای فرهنگــی دیگــر دورههــا گمانهزنــی انجــام
پذیــرد.
خوشــبختانه در اولیــن گمان ـهای كــه در داخــل ترانشــه  L.Xحفــر گردیــد ،بــه گــوری دس ـتیافتیم كــه
ً
معمــاری و ســنت تدفیــن در آن بــا گورهاییكــه در جنــوب گورســتان در ارتفــاع باالتــر قــرار داشــتند ،كامــا
تفــاوت داشــت .در گورهــای جنــوب گورســتان ،قبــور در داخــل صخــره كنــده شــده و شــیوۀ تدفیــن نیــز
بهصــورت طاقبــاز بــوده ،ولــی در گورهاییكــه در گمانهزنــی بهدســت آمدهانــد ،بدنــۀ قبــور بــا ســنگ
چیــده شــده و نــوع تدفیــن نیــز از طاقبــاز بهصــورت جمعشــده و چمباتمــه درآمــده اســت.
بــا توجــه بــه اشــیاء بهدس ـتآمده از داخــل گــور و نحــوۀ تدفیــن بهنظــر میرســد قدمــت تدفیــن از نــوع
چمباتمــه ،قدیمتــر از تدفیــن طاقبــاز بــوده اســت .چشــمهای در پاییــن تپــه قــراردارد کــه بهدلیــل اینكــه
ِآب آن دارای بــو و مــزه اســت ،مــردم منطقــه از آن بهعنــوان «گنــدآب» نــام میبرنــد و خانوادههــای ســاكن
ُ
در ایــن محــل ،از ایــن آب بهعنــوان آبشــرب اســتفاده میكننــد.
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.)Google Earth(  تصویر هوایی گندآب از.2 تصویر
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گورستان گندآب

الف :شیوۀ تدفین
براساس كاوشهای انجامشده ،دو شیوۀ تدفین در این گورستان بهدست آمد:
 -1تدفین نوع طاقباز (تصویر )4؛
 -2تدفین نوع چمباتمه یا جمعشده (تصویر .)5
یشــدند و ســر بــر
در تدفیــن نــوع طاقبــاز ،اجســاد بهصــورت صــاف و درازکــش ،روبــه آســمان دفــن م 
روی شــانۀ راســت و یــا روی شــانۀ چــپ قــرار میگرفــت .دس ـتها نیــز گاه بهصــورت کشــیده در كنــار بــدن
و گاه بــر روی شــكم و یــا بهطــرف بــاال روی ســینه قــرار داده میشــد و داخــل قبــر جهــت خاصــی را رعایــت
نمیکردنــد .در تدفیــن چمباتمــه ،اجســاد بهصــورت جمعشــده بودنــد و جهــت خاصــی نیــز نداشــتند ،امــا
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تصویر  .3نقشۀ محوطۀ گندآب (نگارنده).
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ب :معماری قبور
بهلحــاظ وجــود بافــت صخــرهای ،گورهــای گورســتان گنــدآب بهشــیوۀ خاصــی حفــر میشــدند .گورهــا
باتوجــه بــه انــدازۀ قــد افــراد آمــاده میشــدند .درمجمــوع معمــاری قبــور در ایــن گورســتان از چهــار نــوع

تصویر  .5نمای تدفین نوع چمباتمه (نگارنده).
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تصویر  .4نمای تدفین نوع طاقباز (نگارنده).
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جهــت قبــور تابــع شــرایط جغرافیایــی كــوه بــوده؛ بدینگونــه کــه ســر در جهــت خــاف شــیب كــوه و پاهــا در
جهــت شــیب كــوه قــرار میگرفتــه اســت.
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تصویــر  .6نمونــۀ تدفیــن دس ـتكند داخــل صخــره
(نگارنــده).

تصویــر  .7نمــای گــور بــا معمــاری یكچینــه
(نگارنــده).
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 -1قبــور دســتكند در صخــره :ایــن نــوع قبــور در داخــل صخــره كنــده میشـدند و بعــد از قــرار دادن
اجســاد و اجــرای مراســم تدفیــن ،نخســت آنرا بــا تختهســنگ پوشــانده و ســپس روی آنرا بــا خــاك ُپــر
درز بیــن تختهســنگها را بــا ســنگهای كوچــك و مــات گل
میکردنــد .در برخــی از قبــور مشــاهده شــد كــه ِ
مــی پوشــاندند تــا خــاك بــه داخــل قبــر نفــوذ نکنــد (تصویــر .)6
 -2قبــور یكچینــه :در ایــن نــوع قبــور یكــی از دیوارهــای طولــی گــور بــا ســنگ بهصــورت خشــكهچین
بنــا میشــد و پوشــش تختهســنگی گــور بهصــورت شــیبدار روی آن قــرار میگرفــت (تصویــر .)7
 -3قبــور دوچینــه :در ایــن نــوع تدفیــن ،دو دیــوارۀ طولــی گــور بــا قلوهســنگ و الشهســنگ چیــده
میشــد و روی آنرا بــا تختهســنگ میپوشــاندند .در دیــوارۀ ایــن نــوع قبــور یــك تــا چهــار طاقچــه تعبیــه
میگردیــد .وجــود طاقچــه در بیــن دیوارهــا از ویژگیهــای معمــاری قبــور گنــدآب و خرنــد میباشــد؛
همچنیــن قبــوری یافــت شــدهاند كــه فاقــد طاقچــه هســتند (تصویــر .)8
 -4قبــور چهارچینــه :دیوارهــای داخلــی ایــن نــوع قبــور ،چــه طولــی و چــه عرضــی بــا قلوهســنگ و
الشهســنگ بهصــورت خشــكهچین بنــا میشــدند .در دیــوارۀ ایــن نــوع قبــور ،یــك تــا چهــار طاقچــه تعبیــه
میگردیــد و داخــل طاقچههــا اشــیاء و مــواد غذایــی قــرار میگرفــت .بــا رســیدن بــه پوشــش ســنگی روی
ّ
جنســیت اســكلت را تشــخیص داد .اقــوام ســاكن در گنــدآب
قبــور ،بــه تجربــه دریافتیــم کــه میتــوان
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ســاختار برخــوردار اســت:
 -1قبور دستکند در صخره؛
 -2قبور یکچینه؛
-3قبور دوچینه؛
-4قبور چهارچینه.
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پوشش روی گورها

تصویر  .8نمای گور با معماری دوچینه (نگارنده).

تصویــر  .9نمــای گــور بــا معمــاری چهارچینــه
(نگارنــده).

قدمت گورستان گندآب

مــواد فرهنگــی تاریخــی یافتشــده از گنــدآب و مقایســۀ دادههــا بــا گورســتانهای خطیركــوه و شــهزوار
كــه توســط اســماعیل یغمایــی در ســال  1364هـــ.ص .حفــاری شــد (یغمایــی ،)1364 ،گورســتان كنــار
رودخانــه َتــار در قائمشــهر كــه توســط یــزدان نورانــی حفــاری گردیــد (نورانــی ،)1376 ،اشــیاء محوطــۀ
باســتانی گرمابــك و تماجــان در گیــان و اشــیاء بهدســت آمــده از حــوزۀ جنوبــی دریــای مازنــدران (صمــدی،
 ،)1338نمونههــای قیطریــه در اســتان تهــران (کامبخشفــرد ،)1373 ،یافتههــای خورویــن در اســتان
البــرز ( )VandenBerghe, 1964و همچنیــن مقایســه بــا دادههــای گورســتانهای کلــورز (خلعتبــری،
 )1376و مریان-تندویــن (خلعتبــری )1384 ،در اســتان گیــان ،میتوانــد قدمــت گورســتان گنــدآب را در
حــدود اواخــر هــزارۀ دوم پ .م .تــا اوایــل هــزارۀ اول پ .م .تخمیــن بزنــد.

اقتصاد معیشتی

جغرافیــا و ارتفــاع بیــش از  2000متــر اقلیــم منطقــه ،امــکان کشــت انــواع محصــوالت کشــاورزی را ســخت
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پوشــش روی گورهــا در گنــدآب تختهســنگهایی اســت کــه از معــدن ســرآور در جنــوب گنــدآب تأمیــن
میشــده اســت .بعضــی از تختهســنگها بهصــورت یکپارچــه بودنــد کــه بهمــرور زمــان در اثــر فشــار
شکســته و بــه داخــل گــور فــروریختنــد .در بعضــی مــوارد ســنگها بــا اســتفاده از تیرهــای چوبــی بــر روی
درز بیــن تختهســنگها را بــا ســنگهای
گــور قــرار میگرفتنــد (تصویــر  .)10در مــواردی نیــز دیــده شــده كــه ِ
كوچكتــر و مــات گل میپوشــاندند (تصویــر  )11تــا خــاك بــه داخــل قبــر نریــزد.
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ـیاء بیشــتر نیــاز بهجــای بیشــتر ،و جــای بزرگتــر نیــاز بــه
بــرای زنهــا اشــیاء بیشــتری قــرار میدادنــد؛ لــذا اشـ ِ
تختهســنگ بزرگتــری بــرای پوشــش روی گــور داشــته اســت (تصویــر .)9

|| || 56

شمارۀ  || 1سال اول || پاییز || 1396

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.1.49

نمــوده اســت .کشــاورزی از ّ
اهمیــت کمتــری نســبت بــه دامــداری برخــوردار اســت و در ایــن منطقــه
کشــاورزی در خدمــت دامــداری اســت ،ایــن موضــوع در بقایــای اســتخوان حیوانــی ،ماننــد بــز و گوســفند
ً
کــه در داخــل ظــروف تدفیــن قــرار گرفتــه بــود نیــز کامــا مشــخص اســت و دلیلــی اســت بــر اینکــه اقتصــاد
مبتنیبــر دامــداری و شــبانی در بیــن ســاکنان گنــدآب رایــج بــوده اســت .امــروزه نیــز بعــد از طــی قرنهــا
بهدلیــل وجــود مراتــع غنــی ،هنــوز مــردم ایــن منطقــه براســاس دامــداری امرارمعــاش میكننــد.
گســاب ،مشــته،
در طــی کاوش ســال  1385هـــ.ش .در محوطــۀ مســکونی گنــدآب ،تعــداد زیــادی سن ِ
هــاون و دســتههاون بهدســت آمــد کــه نشــاندهندۀ اســتفادۀ ســاکنین گنــدآب از دانههــای گیاهــی در ســبد
غذاییشــان اســت .حــال ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه آیــا اقــوام ســاکن در گنــدآب خــود بــه کشــاورزی
میپرداختنــد یــا دانههــای نباتــی را از مناطــق اســتقراری زمســتانه (ســواحل جنوبــی دریــای مازنــدران)
جهــت تأمیــن آذوقــه بــه ییــاق (گنــدآب) میآوردنــد؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش میتــوان عنــوان نمــود
کــه ،تراسهــای قابــل کشــت در منطقــه شناســایی شــد و اظهــارات افــراد ســالخورده نیــز مبنیبــر کشــت
ّ
مســجل گردیــده اســت .اشــیاء گورســتان گنــدآب بهصــورت متنــوع و از حداقــل
گنــدم و جــو در گذشــته
یــك ظــرف ســفالین تــا انــواع ظــروف بــا تعــداد زیــاد وســایل و لــوازم رزم و زین ـتآالت و انــواع مهرههاســت؛
بهطوریكــه تنــوع اشــیاء ازلحــاظ ّ
کمیــت بســیار زیــاد بــوده اســت .ایــن نكتــه نشــان میدهــد كــه جامعــۀ
مســتقر در ایــن محوطــۀ باســتانی دارای موقعیــت اقتصــادی بســیار متفــاوت بــوده و فقیــر و غنــی در كنــار
یكدیگــر بــا یكشــیوۀ واحــد دفــن شــدهاند و تنهــا نشــانۀ تفــاوت در بیــن آنهــا ،اشــیاء و ابــزار موجــود در كنــار
آنهــا بــوده اســت.

هنر در میان اقوام ساكن در گندآب

مــردم ســاكن در گنــدآب اقوامــی هنرمنــد ،و یــا در ارتبــاط بــا مرا كــز هنــری دیگــر بودهانــد .هنرهاییكــه مــردم
ســاكن در ایــن منطقــه بــا آن آشــنا بودهانــد ،شــامل هنرهــای ســفالگری ،فلـزكاری و هنرهــای تزئینــی بــوده
است.
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تصویر  .10تیر چوبی روی گور (نگارنده).

تصویــر  .11تختهســنگ پوشــش روی گــور
( نگا ر نــد ه ) .
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 -2هنر فلزكاری
اقــوام ســاكن در گنــدآب ،فلزگــران ماهــری بودنــد .اشــیاء فلــزی بهدســت آمــده از داخــل قبــور بــهروش
چكــشكاری و قالبگیــری ســاخته شــدهاند .طیــف اســتفاده از فلزاتــی چــون :آهــن ،طــا ،نقــره ،مــس،
ســرب و مفــر غ و همچنیــن ّ
تنــو ع فــرم اشــیاء فلــزی حكایــت از اوج آشــنایی ایــن اقــوام بــا فلــزات و هنــر
فلزگــری دارد و وجــود بوتــه در بیــن اشــیاء خرنــد نیــز نشــان میدهــد کــه اشــیاء فلــزی در محــل تولیــد
میشــده اســت.
اشیاء فلزی مكشوف شامل اشیاء زیر میباشد:
صفحههــای مفرغــی محــدب كــه در ســه نقطــه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهانــد (تصویــر )13؛ دری كتــف ،كــه روی لبــاس دوختــه میشــده ،و
َپس َســر ،کــه بــا یــك ســوزن مــوی ســر را جمــع میکــرده ،در رو ِ
در قســمت ســینه بــر روی لبــاس کــه بیشــتر بــرای زنــان مــورد اســتفاه قــرار میگرفتــه اســت.
 اشــیاء مفرغــی شــبیه دكمــه کــه کاربــرد متنوعــی داشــته؛ بهعنــوان مثــال :آویــز در گــردن بههمــراهصــدف ،دســتبند ،گوشــواره ،ســربند و دكمــه.
 ســنجاقهای مفرغــی بــا یــک صفحــۀ شــبیه دكمــه کــه هــم بهعنــوان سنجاقســینه و هــم بهعنــوانسنجاقســر کابربــرد داشــته.
 دســتبندهای مفرغــی و آهنــی کــه بهصــورت ورقــهای بهپهنــای حــدود  6تــا  5ســانتیمتر وضخامــت حــدود  2میلیمتــر ســاخته شــده بودنــد و از دو َســر بــاز و بهوســیلۀ دســتبند دیگــر در دســت
ُ
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تثبیــت میشــدند .ایــن نــوع دس ـتبندها معمـ
ِ
آنهــا بهســختی دیــده میشــود.
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 -1هنر سفالگری
ً
اقــوام ســاكن در گن ـدآب ســفالگرانی ماهــر بودنــد .خمیــر ســفالهای گن ـدآب اكثــرا بهرنــگ قرمــز متمایــل
بــه قهــوهای اســت .ســفال نخــودی بهنــدرت دیــده میشــود .ســفال نــوع آشــپزخانهای بــا خمیــر تــرد و
ـاخت ســفالها از شــن و
شــكننده و بدنــۀ دودزده نیــز در بیــن ســفالهای یافتشــده دیــده میشــود .در سـ ِ
ماســه بهعنــوان مــاده چســباننده اســتفاده شــده و ســفالها ،هــم چر خســاز و هــم دستســازند.
عمــدۀ ســفالهای گنــدآب از پخــت كاملــی برخوردارنــد ،ولــی بعضــی از ســفالها نیمپخــت و یــا پخــت
ً
آنهــا ناقــص اســت؛ طوریكــه كامــا متالشــی شــدهاند.
ً
نقشكنــده و
از لحــاظ نقــش ،ســفا َلهای گنــدآب ا كثــرا ســاده و بدوننقــش هســتند ،ولــی در آنهــا از ِ
داغــدار و بهنــدرت از نقشافــزوده اســتفاده شــده اســت.
شكل سفالهای بهدست آمده:
 كاسه با یك دستۀ عمودی یا افقی و یا یك آبریز ناودانیشكل. جامهــای پایــهدار بــا پایههــای اســتوانهای بلنــد یــا كوتــاه بــا یــك دســتۀ عمــودی و آبریــزناودانیشــكل.
 جامهای پایهدار با سه پایه و یك دستۀ عمودی یا افقی. قوری با یك دستۀ عمودی و آبریز.آبخوری با یك دستۀ عمودی و فرمهای متنوع دیگر.َ
ســفالگر بــرای ایســتاییدادن و ایجــاد چســبندگی بیشــتر در ظــروف ،اقــدام بــه كنــدن قســمتهایی از
محــل اتصــال دســته و پایــه بــه بدنــه مینمــود و بــرای پخــت و حــرارت یکنواخــت پایــۀ ظــروف ،اقــدام بــه
ایجــاد ســوراخ بهصــورت افقــی و عمــودی میکــرد تــا حــرارت بـ ه داخــل قســمت قطــور راه پیــدا کنــد.
وجــود ســفالهای تغییرشــکلداده ،گویــای ایــن موضــوع اســت کــه ســفال در محــل تولیــد میشــده
اســت؛ نیــز پیداســت کــه برخــی از ظــروف ســفالی در همــان زمــان ّ
مرمــت شــده بودنــد (تصویــر .)12
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تصویر  .12نمونهای از ظرف سفالی ّ
مرمتشده (نگارنده).

هنرهای تزئینی

َ
ایــن گــروه شــامل تمــام اشــیایی اســت كــه بــرای تزئیــن مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهانــد؛ اعــم از اشــیاء
ســفالی ،فلــزی ،ســنگی ،صدفهــای تزئینــی و خمیــر شیشــه (تصویــر  )15و اشــیاء تزئینــی ســفالی شــامل
آویزهــا ،اشــیاء تزئینــی فلــزی شــامل مهرههــا ،پالكهــا و ســایر مــوارد كــه در قســمت اشــیاء فلــزی توضیــح
داده شــد .اشــیاء ســنگی شــامل آویزهــا و مهرههــای ســنگیكه از جنــس ســنگآهك و عقیــق ،و دارای
ً
اشــکال متنوعــی بودهانــد .اشــیاء تزئینــی از جنــس صــدف کــه عمومــا بهعنــوان گردنبنــد ،آویــز و س ـربند
ً
اســتفاده میشــدهاند ،و مهرههایــی از جنــس خمیرشیشــه كــه دارای اشــکال متنوعــی بــوده و عمومــا
بهعنــوان گردنبنــد و دســتبند مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهانــد.

مقایسۀ اشیاء یافتشده از گندآب با دیگر محوطههای عصر آهن

 -1گور  ،1ترانشۀ  :O. Xشئ شمارۀ  1با سفال بهدست آمده از خوروین ،املش ،طالش و خطیرکوه.
 -2گــور  1ترانشــۀ  :O. Xشــئ شــمارۀ  5بــا ســفال بهدســت آمــده از خرنــد ،خطیرکــوه ،قیطریــه و ظــرف

پس سر

تصویر  .13محل صفحههای مفرغی محدب (نگارنده).

روی کتف

روی سینه
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 دسـتبندهایی بهصــورت مفتــول بهضخامــت 0/5ســانتیمتر و قطــر حــدود  6-7ســانتیمتر کــه بــهدو دســتهاند؛ دو سـرباز و حلقــۀ كامــل.
همچنیــن ســوزن مفرغــی در اندازههــای مختلــف ،اشــیاء تزئینــی بهعنــوان آویــز بهصــورت مهرههــای
گــرد و اســتوانهای ،آینههــای مفرغــی و پالكهــای بــزرگ و كوچــك از جنــس مفــر غ ،آهــن و نقــره،
گوشــوارههای فنریشــكل از جنــس نقــره ،مفــر غ ،آهــن و گوشــوارههای حلقــوی از جنــس مفــر غ ،طــا و
نقــره ،طــوق مفرغــی؛ ابــزارآالت جنگــی ،ماننــد زوبیــن ،ســر پیــكان و خنجــر از جنــس آهــن و مفــر غ ،و مهــر
ـش حیوانــی (تصویــر  )14دیگــر اشــیاء بهدســت آمــده هســتند.
مفرغــی بــا نقـ ِ

|| پژوهشهای باستان
شناسی گورستان || 59 || ...
ِ

نتیجهگیری

نگارنــده بهدلیــل کمبــود منابــع منتشرشــده ،مجبــور شــد بــه اشــیاء موجــود در گنجینههــای اســتانهای
شــمالی (گلســتان ،مازنــدران و گیــان) كــه اكثــر آنهــا محصــول حفاریهــای غیرمجــاز هســتند ،اســتناد
کنــد و آنهــا را بــا اشــیاء بهدســت آمــده از گنــدآب تطبیــق دهــد .شــایان ذکــر اســت کــه متأســفانه بهدلیــل
عدمشــناخت صحیــح از ایــن دوره ،بســیاری از اشــیاء ذکرشــده در مســتندات اســتانهای فوقالذکــر بــه
اشــتباه تاریخگــذاری شــدهاند.
َ
َ
ـدارك موجــود ،اقوامــی در اواخــر هــزارۀ دوم تــا اوایــل هــزارۀ اول پ .م( .آهــن П
براســاس شــواهد و مـ ِ
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موجــود در گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی .4725
ـری بهدســت آمــده از خورویــن،
 -3گــور  1ترانشــۀ :O. Xشــئ شــمارۀ  15بــا حلقههــا و گوشــوارههای فنـ ِ
کلــورز ،طالــش ،خطیرکــوه ،قیطریــه و ظــرف موجــود در گنجینــۀ ســاری.
 -4گــور  1ترانشــۀ  :O. XIشــئ شــمارۀ 3بــا کاســۀ آبریــزدار بهدســت آمــده از طالــش ،کلــورز ،تامیجــان،
گرمابــک ،خطیرکــوه ،قیطریــه ،خرنــد ،زیــارت گــرگان و کاسـههای گنجینــۀ ســاری با شــمارۀ اموالــی -1275
 232-2383-5373و کاســۀ موجــود در گــرگان بــا شــمارۀ اموالــی .78
 -5گــور 1ترانشــۀ  :R.XIVظــرف ســفالی پای ـهدار قابلمقایســه بــا ظــرف پای ـهدار گرمابــک ،تامیجــان،
خطیرکــوه ،خرنــد و گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی .229
 -6گــور  2ترانشــۀ  :S.XIVشــئ شــمارۀ  4جــام ســفالی پایـهدار قابلمقایســه بــا جــام پایـهدار قیطریــه،
لفــورک ســوادکوه مازنــدران ،خطیرکــوه و گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی  3011 -4725و مــوزۀ گــرگان بــا
شــمارۀ اموالــی .74
 -7گور  1ترانشۀ  :T.XIظرف سفالی درپوشدار قابلمقایسه با نمونۀ مكشوف در خطیرکوه.
 -8گــور  1ترانشــۀ  :T.XIدســتبندها قابلمقایســه بــا دسـتبندهای املــش ،طالــش ،کلــورز ،خطیرکــوه،
قیطریــه ،خرنــد ،زیــارت گــرگان و گنجینــۀ ســاری و خورویــن.
 -9گــور  1ترانشــۀ  :T.XIIIقــوری ســفالی قابلمقایســه بــا نمونــۀ بهدســت آمــده از خطیرکــوه ،خرنــد،
لفــورک ســوادکوه و گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی.892
 -10گــور  1ترانشــۀ  :T.XIIIمهرههــای آهکــی و صدفــی (نــاز گربــه) قابلمقایســه بــا نمونــۀ خرنــد،
خطیرکــوه ،ســاری ،گــرگان ،خورویــن ،کلــورز ،تندویــن ،طــول ،مریــان.
 -11گور  3ترانشۀ  :T.XIIIشئ شمارۀ  4قابلمقایسه با نمونۀ خرند ،خطیرکوه و کلورز.
 -12گور  1ترانشۀ  :U.XIIIطوق مفرغی قابلمقایسه با نمونۀ خرند ،خطیرکوه و خوروین.
 -13گــور  1ترانشــۀ  :K.IXشــئ شــمارۀ  2قابلمقایســه بــا نمونــۀ املــش ،طالــش ،کلــورز ،خطیرکــوه،
قیطریــه ،خرنــد ،لفــورک ،تــاالر قائمشــهر ،تامیجــان ،گرمابــک و خورویــن گــرگان بــا شــمارۀ اموالــی 17و
گنجینــۀ ســاری بــا شــمارۀ اموالــی .238-5581-872-1064-192-190-5376-1103
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تصویر  .14مهر مفرغی (نگارنده).

تصویر  .15اشیاء تزیینی (نگارنده).
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 خلعتبــری ،محمدرضــا (« .)1376کاوش در کلــورز گیــان» .یادنامــۀ گردهمایــی باستانشناســیشــوش .ویراســتار :ســیدمحمود موســوی ،ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.

 خلعتبــری ،محمدرضــا (« .)1383کاوشهــای باستانشناســی در محوطههــای باســتانی تالــش(مریان-تندویــن)» .ســازمان میراثفرهنگــی ،ادارۀ کل میراثفرهنگــی اســتان گیــان (نتشــر نشــده).
 صمــدی ،حبیــباهلل (« .)1338گــزارش حفاریهــای گرمابــک و تماجــان» .گزارشهــایباستانشناســی .جلــد اول و دوم ،انتشــارات مرکــز باستانشناســی ایــران.
 کامبخشفرد ،سیفاهلل ( .)1373تهران سههزار و دویست ساله .تهران :نشرفضا. نورانــی ،یــزدان (« ،)1376گــزارش تکمیلــی بررســی و شناســایی آثــار موجــود در منطقــۀ میانــیرودخانــه تــاالر شهرســتان قائمشــهر و رودخانــۀ بابــل شهرســتان بابــل» .آرشــیو ادارۀ کل میراثفرهنگــی
اســتان مازنــدران (منتشــر نشــده).
یغمایــی ،اســماعیل (« .)1364کاوشهــای باستانشناســی گورســتان شــهزوار ،تنگــه خطیرکــوه،
شــهمیرزاد ســمنان» .آرشــیو ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان ســمنان
(منتشرنشــده).
- Vanden Berghe, L .A. (1964). La Necropole de khurvin. Leiden.
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و  )IIIبهصــورت پرا كنــده در مناطــق كوهســتانی البــرز و در كنــار منابــع آبــی اســتقرار داشــتهاند .اقتصــاد
معیشــتی ایــن اقــوام برمبنــای دامــداری بــوده و جهــت تعلیــف دام در فصــول گــرم ســال از ســواحل پســت
دریــای مازنــدران بــه مناطــق كوهســتانی كــوچ میکــرده و در مراتــع غنــی همچــون :خرنــد ،دارگازه،
خطیركــوه ،گنــدآب و ...اســكان مییافتهانــد .ایــن اقــوام بــا هنــر ســفالگری ،فلزگــری و نیــز هنرهــای
تزئینــی آشــنا بودهانــد.
ایــن اقــوام دارای معمــاری منســجمی بودنــد و از مصالــح محلــی و بومــی منطقــه چــون :ســنگ ،گل و
َ
چــوب درخــت ا َورس (ســروكوهی) اســتفاده میكردنــد .سلســلهمراتب و پایــگاه اجتماعی در گندآب براســاس
كمیــت و ّ
ّ
كیفیــت اشــیاء قابــل تشــخیص اســت .آنــان کنــار زنهــا ،نســبت بــه مردهــا اشــیاء بیشــتری قــرار
میدادنــد .اقــوام ســاكن در گنــدآب بهدنیــای پــس از مــرگ اعتقــاد داشــته و بههمــراه مردههــا ســفالینه،
اشــیاء فلــزی ،ســنگی و مــواد غذایــی قــرار میدادنــد و بــا توجــه بــه بقایــای پارچــه ،میتــوان دریافــت کــه
مردههــا را بــا لبــاس دفــن میکردهانــد.

