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 چکیده
کند. فرايندی که طی ها با محیط، اعم از طبیعی و فرهنگی بحث میافزارها و ساختارکنش دستبرهم دربارهفرايندهای دگرگونی 

ها به بررسی اين فرايندها و شناخت آنشود. آيد، بحث میمی چشم بهامروز  آنچهگیری تپه يا محوطه تا ز چگونگی شكلآن، ا

نسبت به اين  تریواقعیکاوش را بهتر درک نمايد و تفسیر  درروندکند تا بتواند تغییرات مواد فرهنگی شناس کمک میباستان

تغییر شكل ها و د بر ماهیت مواد فرهنگی، مكان قرارگیری آننتوانعوامل دگرگونی میبرخی از اين  چراکهمواد داشته باشد. 

گیری از فرايندهای دگرگونی به در اين پژوهش تالش شده است با بهره د.نداشته باش غیرمستقیمها تأثیر مستقیم و يا ظاهری آن

 روی بر گورستان تپه بیمارستان آشخانه پرداخته شود. تپه بیمارستان گورستان بخشیتفسیر مواد فرهنگی حاصل از کاوش نجات

های فرهنگی آن پیش از نجات داده تپه بیمارستانهدف از کاوش در  در حاشیه جنوبی شهر آشخانه قرار دارد. ای طبیعیتپه

در بار ديگر و  شدگورستان استفاده می عنوانبهعصر آهن  ازتاريخیپیشاين گورستان نخست در دوران  آن بود. کامل تسطیح

و فقط  شدهتخريبقرار گرفت. به همین علت بسیاری از گورهای عصر آهن  مورداستفاده مُردگان دفن منظوربهدوران اسالمی نیز 

-از اين گورستان با فرهنگ آمدهدستبههای سفال کاوش به دست آمد.های شاخص عصر آهن در سفال قطعات حجم انبوهی از

های فراوانی ب غرب ترکمنستان شباهتدر جنو کهنتان سهای فرهنگ داهو سفال سويکغرب ايران از  های شمال مرکز و شمال

 مشخص کرد.دو دوره از عصر آهن را  شدهانجامهای سفالی ها و مقايسهتر اين سفالدهد. بررسی جزئیرا نشان می
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 دگرگونی فرايندهای ديدگاه از( شمالی خراسان) آشخانه بیمارستان تپه کاوش: گورستان يک /84

  مقدمه. 1

گیری يک شكل درروندکه  هستندآن عواملی  شامل (Transformation Processes) فرايندهای دگرگونی

افزارها و کنش دستبرهمبه هنگام بحث درباره اين فرايندها  ديگرعبارتبهند. دار تلامحوطه باستانی دخ

شناس و جزئیات آن به باستان ها. شناخت اين فراينداست موردنظرفرهنگی  ها با محیط، اعم از طبیعی وسازه

يابد، میهای خود دست در جريان کاوش و پژوهش آنچهبه نماتری نسبت کند که تفسیرهای واقعکمک می

، فرايندهای دگرگونی آن دسته عواملی هستند که بر آثار باستانی به هنگام مصرف خالصه طوربهداشته باشد.

شوند. اين فرايندها بسیار ها میآنند و باعث تغییر در گذارتأثیر می (postuse)خروج از دُور مصرف  از پسا ي

شناس الزم است ها نیز متفاوت است. شناخت اين فرايندها برای هر باستانمتنوّع هستند و چگونگی تأثیر آن

افزارهای موجود در رستی از منطقه، محوّطه و دستنهد تا درک درا در اختیار او می ایکلیانداز چشم چراکه

ها، وتحلیلداشته باشد. اين موضوع مسلماً او را در تجزيهانداز( تمام آثار فرهنگی در يک چشم طورکلیبه)و آن 

 (. Wilkinson, 2001)شناختی و طرح و تحلیل هرگونه مدل و الگو ياری خواهد کرد تفسیرهای باستان

 گردند:عمده تقسیم می دودستهشوند به ا شامل میرای زمانی چه بازه ازنظر کهاينسته به اين فرايندها ب

 از پس)از نهشته شدن پس و فرايندهای  (depositional processes) (گیریشكل) نهشته شدنفرايندهای 

گونه که از نام همان نهشته شدناز  فرايندهای پس .(1392 ،)دانا (post-depositional processes) (گیریشكل

از نهشته  پس ديگرعبارتبهباستانی يا  محوطهگیری اليه يا شكل از پسآن پیدا است، عواملی هستند که 

همان عواملی هستند که در  البته بسیاری از اين عوامل .کنندتأثیر خود را آشكار میشدن کامل بقايا 

 .اندشدهتفكیکگذارند، ای که بر بقايا تأثیر میو مرحله گیری دخالت دارند ولی ازنظر زمانیفرايندهای شكل

 Albert)هستند  هانهشته گیریشكل از پس شناسیباستان مدارک تخريب يا عوامل حفظ فرايندها اين درواقع

et al. 2012: 1).  شود حاصل فعالیت فرايندهای پس از يک محوطه باستانی شناخته می عنوانبهآنچه امروزه

 ،)دارک به دو گروه طبیعی و فرهنگی تقسیم کرد طورکلیبهتوان فرايندهای يادشده را می دن است.نهشته ش

گیاهان، جانوران و گرانش اشاره کرد. عوامل آب، باد، ، نوسان دماتوان به از فرايندهای طبیعی می (.52 :1379

های عمیق سیم کرد. تخريبسطحی تق هایهای عمیق و تخريبتخريب به طورکلیبهتوان می را فرهنگی

لگدکوب های سطحی خود به عواملی چون جايی خاک در سطح وسیع و عمیق است ولی تخريبهرگونه جابه

 (.1392 ،)داناشوند های انسانی تقسیم میکردن، شخم زدن و گزينش

شود. بخشی تپه بیمارستان شهر آشخانه پرداخته میبه کاوش نجاتدر اين نوشتار با چنین ديدگاهی 

از شرق  که شدهواقعشهرستان مانه و سملقان به مرکزيت شهر آشخانه در شمال غربی استان خراسان شمالی 

گرمه و جاجرم و از  هایاز جنوب به شهرستان از شمال به شهرستان راز و جرگالن، به شهرستان بجنورد،

ی نیز يجغرافیا ازنظرو بخش است که اين شهرستان شامل د .(1)تصوير  گرددغرب به استان گلستان محدود می

-در دامنه است که میانكوهیدشت سملقان دشت کوچک و حاصلخیز  از هم متمايز هستند: مانه و سملقان.

های اُرس و دارای جنگل روازاينهای شمالی کوه آالداغ، دومین کوه بلند استان خراسان شمالی، قرار دارد و 

است و به  برگرفتهدورتادور اين دشت را منطقه کوهستانی در  است. پوشش گیاهی و جانوری نسبتاً متراکم

اترک برای  خصوصبههای باريک رودها از مسیر دره درگذشتههمین علت دسترسی به آن چندان آسان نبوده، 

تسهیل شده از اين دشت  وآمدرفتسازی مدرن شد و امروزه به مدد جادهگذر و عبور از اين دشت استفاده می
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جغرافیايی  ازنظر که مانه بخشی نسبتاً کوهستانی است روزه مسیر اصلی اتصال مشهد به گرگان است.و ام

ری است و های آن جاهای آن در درهکه رود اترک و برخی از سرچشمهچندين دره باريک است  تصالحاصل ا

 حاصلخیز است، تفاوت فاحش دارد. میانكوهیاز اين نظر با دشت سملقان که دشت کوچک 

طوب دشت گرگان قرار دارد. منطقه بین منطقه سرد و خشک خراسان و معتدل و مراين  اقلیمی ازنظر

محسوس نسبت به ساير مناطق  طوربهها رطوبت هوا در اين منطقه در تابستان همین تأثیرات براثر کهطوریبه

 نیمه شرقی كی است که درشهر آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان، شهر کوچ .ديابمیخراسان افزايش 

 است. شدهواقعاستان گلستان  بهبجنورد  بر سر راه اصلی که امروزه سملقان میانكوهیدشت 
 تاريخی بناهای و باستانی آثار کل حفاظت ادارهت هم به بجنورد منطقه باستانی آثار شناسايی و بررسی

 به فصل دو در روع وش 1355 سال از اسی،شنباستان مرکز وقت کارشناس فائق توحیدی، سرپرستی به و ايران

اين فعالیت  منجر به  لقان جزو شهرستان بجنورد بود.مدر آن زمان مانه و س (.2535)توحیدی،  رسید انجام

ها حريم فرضی در نظر ها برای حفظ آنشناسايی محوطه و بناهای شاخص منطقه شد و در برخی محوطه

شناختی منطقه با کاوش تپه قلعه خان های باستانول مهم در فعالیتشد. اما سرآغاز تح کوبی میلهگرفته و 

 ازتاريخیپیش، نخستین محوطه میان روستايی به همین نامخان در  تپه قلعه در دشت سملقان شروع شد.

 ترينمهمو به دلیل وجود توالی از نوسنگی تا دوران معاصر يكی از  (1)بوده شده در شمال خراسانکاوش

-توسط عمران گاراژيان کاوش و اليه 1385که در سال  (1390)گاراژيان، شود ايران محسوب می هایمحوطه

-دشت سملقان را از منظر باستان 1386گاراژيان در سال  ازآنپس (.111: 1390)گاراژيان و عسكرپور، نگاری شد 

رتفع بروسكی در جنوب شهر امید آدينه تپه م 1387. در سال (1386)گاراژيان، شناسی بررسی و شناسايی کرد 

شناسی کشور، شهرام زارع . بار ديگر در راستای تكمیل نقشه باستان(1391)آدينه، آشخانه را تعیین حريم نمود 

های باريک حاشیه اترک میانی، و محمدتقی عطايی شهرستان مانه و سملقان، شامل دشت سملقان و دره

محمدجواد جعفری  1390. در سال (1388، عطايی، 1390)زارع، د شناختی کردنموسوم به مانه، را بررسی باستان

 منظوربهالف آن  بعد، در تپه ساليکسپس تپه ريوی نزديک شهر آشخانه را تعیین عرصه و حريم کرده و 

هكتار(  صديک)در حدود توسط او نشان از يک محوطه بزرگ  آمدهدستبههای زنی نمود. دادهنگاری، گمانهاليه

تپه موسوم به  1391همچنین در سال (. 1392)جعفری، تا دوره هخامنشی دارد  2به عصر آهن متعلق 

 (.2( )تصوير 1393)دانا، بخشی توسط محسن دانا کاوش شد نجات منظوربهبیمارستان شهر آشخانه نیز 
 

 تپه بیمارستان شهر آشخانه. 2

 و بودهای اطراف متر از سطح زمین 5حدود  متر و ارتفاع 40×70اين محوطه يک تپه طبیعی با ابعاد حدود 

ماهورهايی قرار داشت که در جنوب شهر آشخانه، مرکز شهرستان مانه و سملقان، در استان در ادامه تپه

. تپه بیمارستان در محدوده ساخت بیمارستان شهر آشخانه قرار (3)تصوير است  شدهواقعخراسان شمالی 

آن ساختمان جنبی بیمارستان ساخته شود.  جایبهشد تا يد تخريب میداشت و در طرح ساخت بیمارستان با

شد، با هماهنگی اداره سفال و استخوان انسانی بر سطح محوطه مشاهده می صورتبهآثار فرهنگی  ازآنجاکه

و گردشگری و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی مقرر شد در  دستیصنايعکل میراث فرهنگی، 

 (.2)بخشی انجام شودوطه کاوش نجاتاين مح
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های افقی با حروف متر تقسیم شد که رديف 10×10های برای انجام کاوش، سطح محوطه به شبكه

شدند. بین هر شبكه نیز يک متر فاصله  گذارینام (7تا  1)از های عمودی با شماره و رديف (Fتا  A)از انگلیسی 

مربع کاوش  9به دست آمد که به علت محدوديت بودجه فقط در  مربع 42 ترتیباينبهدر نظر گرفته شد. 

در هفت  ترکوچکهايی به ابعاد کامل و گمانه طوربه C4و  C3انجام شد. به اين صورت که تنها دو مربع 

انجام شد به  (context). روش کار در اين کاوش بر اساس تشخیص و ثبت بافتار (4)تصوير مربع ديگر ايجاد شد 

ی که هر نهشته و واحد که دارای بافت، رنگ، تراکم و ساخت متفاوتی بود، شماره بافتاری جديد به آن اين معن

 يافت. اختصاص می

-ها اسالمی هستند. در تدفینعدد از آن 15به شواهد تدفین،  توجه باگور به دست آمد که  19 درمجموع

ـ غرب، شمال ـ جنوب، شرقهت شمالهای اسالمی جهت مشخصی برای تدفین وجود نداشت و گورها در ج

شدند. اين نشانگر آن است که مردمان آن دوران ـ جنوب غربی مشاهده میـ جنوب شرقی و شمال شرقیغربی

سنت تدفین يكسان بود و همین نكته بر  وجودباايندانش کافی برای شناسايی جهت قبله نداشتند. اما 

و گور دارای دو بخش بود؛ بخش  قرارگرفتهده بر پهلوی راست گذارد: مُراسالمی بودن اين گورها صحه می

در  سختیبهدر میان چاله قبلی که جسد را گاه  ترباريکای بسیار نخست يک چاله بزرگ و بخش دوم چاله

هايی را پشت جسد از پهلوی راست نغلتد، عالوه بر باريک کردن چاله دوم، سنگ کهآندادند. برای آن قرار می

. در برخی گورها اشیاء تزيینی متعلق به جسد وجود داشت، مانند دستبند (5)تصوير  (3)چیدندیسر او م

مُرده مهره  دهان درمورد نیز ظاهراً های رنگی برای تزيین و آرايش مو و در دو مفرغی، انگشتر مفرغی، مُهره

های گور برخی از چاله برای پوشش سقف دادند. از چوب درخت اُرس و گاه سنگکوچكی از عقیق قرار می

 بود. شدهاستفادهلحد  عنوانبه

های ها فعالیتبودند. بر روی اين کف شدهساختههايی به دست آمد که از سنگ و سفال در اين کاوش کف

ای شكسته ساخته و درون آن های خمرهآثار يک اجاق کوچک که از سفال چراکهانسانی جريان داشته 

 ترقديمیآمد. اين سطح سنگ و سفال بايد از زمان تدفین گورهای اسالمی  خاکستر وجود داشت به دست

بقايای يک خمره بزرگ  ها را از بین برده بودند.هايی از اين کفباشد زيرا برای ايجاد گورهای اسالمی بخش

گیاهی شناورسازی، هیچ بقايای  باوجودبه دست آمد که  C4بود در گمانه  شدهگذاشتهکه در داخل زمین کار 

کوچک نیز وجود داشت که شايد برای خارج کردن  کاسهيکاز درون آن به دست نیامد. درون اين خمره 

ها وجود داشت که احتماالً نشانگر ارتباط و رفت. نزديک اين خمره يكی از کفغالت درون خمره به کار می

 زمان اين دو پديده است.کاربری هم

های استخوان انسانی است. اين ادر در اين کاوش به دست آمدن انباشتو ن توجهقابلهای بسیار از پديده

کپه کرده بودند؛ با تأکید بر اين نكته که تمام قطعه  همرویها را ها به اين صورت بود که استخوانانباشت

ستون های ها فقدان مهرهها وجود نداشت. نكته مشابه در تمام اين انباشتهای بدن در اين انباشتاستخوان

شواهد موجود ظاهراً متعلق به يک انسان است که در سطحی نزديک  اساس براستخوانی  فقرات بود. هر کپه

بودند. در يک مورد هم يک جمجمه سالم به دست آمد که  دفن شدهمتری( سانتی 40تا  30)بین به سطح زمین 

انتهای فک پايین در  کهطوریبهاده بودند وارونه در کنار جمجمه قرار د صورتبهفک پايین آن را جدا کرده و 

طبعی و شیطنت فردی دانست که جمجمه را از شوخ نوعیبهکاسه چشم قرار داشت. احتماالً اين مورد را شايد 
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اين مجموعه  روی برای نزديک شناختی در آيندههای انساندرآورده است. مطالعات و بررسی زيرخاک

 های مرتبط با اين مجموعه را مشخص کند.تواند برخی از پرسششد که می های انسانی انجام خواهداستخوان

اين  گور عصر آهن از اين کاوش به دست آمد. يکهای خاکستری عصر آهن، فقط باوجود تراکم فراوان سفال

به دست آمد که در آن چهار ظرف سفالی وجود داشت  C3در گوشه جنوب شرقی گمانه  13گور، گور شماره 

شده و ديگری با پايه، يكی نصفهای دارای سهمستعمل و دارای کسری بودند: دو سفال از نوع کاسه که همگی

دار که بخشی از لبه آن موجود نبود. از اسكلت فقط شده و يک پارچ دستهيک پايه شكسته، يک الوک نصف

. به نظر (6تصوير )های آن به دست نیامد جمجمه وجود داشت و هیچ شواهدی از ساير بخش سریپسبخش 

کامالً روی  سریپسهای آهیانه و بخش کوژ استخوان چراکهتاق باز بوده  صورتبهرسد اين اسكلت نیز می

ها رو به آسمان بود. عمق اين گور نیز مانند گور ديگر عصر آهن نزديک به و بخش کاو آن قرارگرفتهزمین 

 سطح بود.

ر اين کاوش سفال بود که به سه رنگ خاکستری، نخودی و د آمدهدستبههای فرهنگی حجم اصلی يافته

قطعه سفال است. سفال خاکستری با  4108از اين کاوش  آمدهدستبههای قرمز هستند. تعداد کل سفال

ساز نیز در حدود های دستفن ساخت سفال ازنظرشود. ها را شامل می% بیشترين درصد سفال 70حدود 

ای، ای، سفال آشپزخانهشود. ظروف خمرهدرصد کمی را شامل می طورکلیبهساز بوده و سفال چرخ 70%

ظروف اين محوطه هستند. از گورهای  ازجملههای دسته افقی دار، بشقابظروف مشبک آبكشی، ظروف لوله

و عقیق، انگشتر مفرغی با  )خرمهره(های خمیرشیشه که گفته شد اشیاء تزيینی شامل مهره گونههماناسالمی 

ن مرواريد، النگوی مفرغی نیز به دست آمد که همراه مُرده در گور گذاشته بودند. تنها يک قطعه سفال نگی

 دار اسالمی از اين محوطه به دست آمد.شاخص لعاب
 

 عوامل و فرایندهای فرهنگی. 3

گیری كلمیالدی توجه خود را به فرايندهای ش 1980مايكل شیفر و لوئیس بینفورد در دهه  بار نخستینبرای 

شناسان به نقش و باستان پسازاين(. Schiffer,  1976, Binford, 1982)گیری معطوف کردند و پس از شكل

های دهی محوطهش عوامل و فرايندهای دگرگونی در شكلنق کهطوریبهاهمیت اين فرايندها پی بردند 

فرهنگی در درون يک محوطه و يا  باستانی و تأثیر عوامل فرهنگی و طبیعی بر نهشته شدن و پراکنش مواد

 ,Schiffer)قرار گرفت  (Behavioral Archaeology)شناسان رفتاری سطح بیرونی آن مورد تأکید باستان

-تواند بر تفسیرهای باستان. آنچه درباره شناخت اين عوامل بسیار اهمیت دارد تأثیری است که می(1996

شناسی بر مبنای مواد فرهنگی معیارهای تفسیرهای باستان ترينمهمشناسی بگذارند. به اين دلیل که يكی از 

اگر از  درنتیجهگیرد. های داخل آن محوطه صورت میها و نهشتهاز سطح يک محوطه و يا اليه آمدهدستبه

شناس از مواد فرهنگی عوامل و فرايندهای دگرگونی غفلت شود، بدون ترديد تأثیر مستقیمی بر تفسیر باستان

مباحث مرتبط با  بار نخستینداشت. در ايران توجه چندانی به چنین مباحثی وجود نداشته است؛ برای  خواهد

ولی هادی صبوری نخستین  (1392)دانا، معرفی و توصیف فرايندهای دگرگونی توسط محسن دانا انجام شد 

)صبوری و ده کرده است شناسی است که از مبحث فرايندهای دگرگونی برای تفسیر مواد فرهنگی استفاباستان

. در اين نوشتار تالش است از فرايندهای دگرگونی در تفسیر مواد فرهنگی حاصل از کاوش تپه (1393همكاران، 
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های بیمارستان استفاده شود. آنچه در کاوش محوطه بیمارستان شهر آشخانه چشمگیر است، حجم زياد سفال

به  توجه با. ای در خود نداشت(ها نیز هیچ شئلبته يكی از آن)اعصر آهن در مقابل تعداد دو گور عصر آهن است 

رسد از افراد محلی به نظر می شدهکسب اطاعات اساس بربه هنگام کاوش و همچنین  شدهضبطشرايط ثبت و 

جايی و پراکنش مواد در کاوش محوطه بیمارستان شهر آشخانه دو عامل اصلی نقش مهمی در تغییر، جابه

اند: نخست، ايجاد گورستان اسالمی و دوم، کشاورزی بر سطح محوطه. اين دو عامل ن داشتهفرهنگی عصر آه

های سطحی دانست که جزو عوامل فرايندهای پس از های عمیق و تخريبرا به ترتیب بايد معادل تخريب

 :Schiffer, 1996)جايی خاک است عمیق شامل هرگونه جابه تخريب (.37: 1392)دانا، نهشته شدن هستند 

های عمیق های عصر آهن يكی از مصاديق تخريب. با اين تعريف کندن گور در دوره اسالمی در نهشته(122

، جسد حفرشدهبین يک تا دو متر  نوزادان و کودکان( جزبه)که برای ايجاد هر گور اسالمی  ترتیباينبهاست. 

 است.  پرشدهو بار ديگر گور با خاک  شدهگذاشتهداخل گور 

آيد، مواد فرهنگی در مقیاس سطح محوطه و در عمق گونه که از نام آن برمیر تخريب سطحی هماند

ها است شوند. شخم زدن که يكی از ارکان روند کشاورزی است جزو اين نوع تخريبجا میبسیار اندک جابه

گرفت. اين می های مديدی کشاورزی صورتدر سطح تپه بیمارستان شهر آشخانه مدت (.39: 1392)دانا، 

متر از خاک زيرورو سانتی 30شخم زدن حدود  درروندکاشت ديم گندم، جو و عدس بود.  صورتبهکشاورزی 

-ها حبوبات و غالت کشت میهايی که در آنشود. در پژوهشی ديگر عمق مؤثر در تخريب آثار در زمینمی

 سازی جاجابه. در شخم زدن، (Barton et al. 2002: 164)شده است  برآوردمتر سانتی 50شود، کمتر از 

رسد متر نیز می 6جايی طولی به اُريب و متقاطع است. گاهی اوقات اين جابه سازی جاجابهطولی بیشتر از 

هستند  تربزرگجايی نشانگر جابه تربزرگاند اشیاء خوردههايی که شخم(. در چنین زمین335: 1382)فاگان، 

(Schiffer, 1996:131بد .)مراتببهجايی مواد فرهنگی در تخريب عمیق يهی است وسعت تخريب و جابه 

زدن در پراکنش مواد فرهنگی توان از نقش شخمنمی وجودباايناز تخريب سطحی است، اما  تربزرگبیشتر و 

 پوشی کرد.چشم
 

 بندی و تحلیلجمع. 4

و مجاور  جداشدهی استقرار قرار داشت، در محل مسكون ازاينپیشمحل دفن مردگان که  از عصر مفرغ به بعد

های عصر مفرغ و بنابراين تاکنون در گورستان (.65: 1385)طاليی، شود يا نزديكی محوطه مسكونی ايجاد می

ها جدا از محدوده مسكونی اين گورستان چراکههای استقراری به دست نیامده است آهن معموالً اليه يا نهشته

. اما نكته عجیب در کاوش اين محوطه وجود شواهدی از (175: 1381، 113: 1387)طاليی، شوند ايجاد می

ای که در آن مكان استقرار و استقرار در اين گورستان است. به دلیل مسائل شرعی در دين اسالم هیچ نمونه

که  دهدتدفین يكی باشد، وجود ندارد. تنها قطعه سفال اسالمی نیز تأيیدکننده اين مدعا است و نشان می

دفن اجساد  منظوربهگورستان و  صورتبههجری قمری از اين بلندی تنها  7کنندگان اين تپه در سده استفاده

 8شماره  نمونه از گور يکشود. نیز تأيید می 14های کربن با آزمايش گذاریتاريخاين  کردند.استفاده می

  .دهدرا نشان می (sigma-1)میالدی  1267-1280های اسالمی آزمايش مطلق شده و تاريخ
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که گفته شد در کاوش اين محوطه در هر گمانه از روش برداشت هر بافتار و ثبت  گونههماناز سوی ديگر 

-نگاری استفاده شد. در پايان، بافتارهای مشابه که در هر گمانه طبیعتاً شمارهو ضبط آن مانند يک کاوش اليه

قرار گرفتند. بر اين اساس سه  موردبررسیها در يک افق و سطح و همه آن شدهشناسايیهای جداگانه داشتند 

ها نهشته تمام گمانه ترينسطحیشناسايی شد. سطح نخست،  گورها( جزبه)های اين محوطه سطح برای نهشته

بافتار  2گمانه و سطح سوم شامل  4بافتار از  4؛ سطح دوم شامل ايجادشدهگمانه  9بافتار از  9بود که شامل 

 گمانه است.  2از 

%  10و قرمز با  %20، نخودی با %70قطعه سفال است. سفال خاکستری با حدود  1449 شاملسطح يک 

های ظريف و خشن نیز ها متوسط و سفالسفال %80ضخامت  ازنظرهای سفالی اين سطح هستند. تنوع گونه

ريز دارد. ، کف، پايه، دسته و آبنوع قطعه را شامل لبه، بدنه ترينمتنوعهستند. سفال خاکستری  %10حدود 

وجود دارد ولی حدود  )خاکستری، نخودی و قرمز(فن ساخت دست و چرخ در میان هر در هر سه گونه سفالی 

به تعداد  توجه با که است اينجاقطعه سفال است. جالب  1592سازند. سطح دوم شامل ها دستسفال 90%

نسبت به سطح بااليی بیشتر است. در اين سطح سفال  های آنهای اين سطح، تعداد سفالکمتر گمانه

 %30خورد، ضخامت تغییری به چشم می ازنظرهستند.  %15و قرمز  %20، نخودی %65خاکستری حدود 

خشن هستند. همچنان سفال خاکستری بیشترين تنوع نوع  %20درصد متوسط و  %50ها ظريف، درصد سفال

های سفالی سازند. هر دو فن ساخت در میان تمام گونهها چرخساير آنساز و ها دستسفال %70قطعه را دارد. 

قطعه سفال است. در اين سطح تغییر فراوانی در درصد  1067سطح سوم شامل  شود.همچنان مشاهده می

 ازنظرهستند.  %25و سفال قرمز  %30، سفال نخودی %45است. سفال خاکستری حدود  دادهرخها گونه سفال

اند. از اين سطح شده %30و سفال خشن حدود  %50، سفال متوسط %20فال ظريف حدود ضخامت نیز س

 ها تقريباً مشابه سطح دوم است.ريز به دست نیامد. نسبت فن ساخت سفالهای باالتر قطعه آببرخالف سطح

های گونه در مورد مثالعنوانبههای سه سطح در برخی موارد بسیار معنادار است. مقايسه بین آمار سفال

شود سفال خاکستری از سطح يكم به سطح سوم سیر نزولی مشاهده می 1که در نمودار  گونههمانسفالی 

های نخودی و قرمز سیر صعودی دارند. اين به اين معنا است که در بافتارهای باالتر و دارد ولی در عوض سفال

آن  جایبهاز مقدار آن کاسته شده ولی شود سفال خاکستری بیشتر بوده و هرچه عمق بیشتر می ترسطحی

ها، لبه شوند. چنین تغییراتی نیز در میان قطعههای پايینی بیشتر میها و سطحسفال نخودی و قرمز در اليه

آن  جایبهو  يافتهکاهشهای خاکستری از سطح يكم به سطح سوم وجود دارد. به اين معنی که درصد لبه

دهد. ساز نیز تغییرات مشابهی را نشان می. سفال چرخ(2)نمودار  انديافتهزايشافهای سفال نخودی و قرمز لبه

يابد. اما سفال ولی در سطح سوم بار ديگر افزايش می يافتهکاهشساز در سطح دوم سفال خاکستری چرخ

سفال  خصوصبهيابند؛ مشابه از سطح يكم تا سطح سوم افزايش می صورتبهساز هر دو نخودی و قرمز چرخ

 ازنظر. اين سه سطح (3)نمودار نخودی که از سطح دوم به سطح سوم جهشی در حدود دو برابر داشته است 

هستند. همچون موارد پیشین، سفال نخودی و قرمز خشن از سطح يكم تا سطح  توجهقابلضخامت سفال نیز 

 4که در نمودار  گونههمانبد. يابرابر افزايش می 7سفال قرمز که حدود  خصوصبهسوم سیر صعودی دارند. 

است، سفال خاکستری خشن نیز سیر صعودی دارد که برخالف ساير موارد است. بر اين اساس به  مشاهدهقابل

ها را از مجموع سفال %30که در بیشترين حالت کمتر از  وجودبااينهای قرمز و نخودی رسد سفالنظر می
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 های خاکستری از باال. اين در حالی است که سفالاندآمدهدستبه رتپايینهای شوند، بیشتر در عمقشامل می

های گوناگون عصر آهن متفاوت است. های خاکستری در دورهدرصد سفالشود. به پايین درصدشان کمتر می

به دو گروه عمده خاکستری و  2های خاکستری با سیری نزولی در عصر آهن درصد سفال 1از عصر آهن 

-و با سفال نخودی جايگزين می شدهمنسوختقريباً  3و در عصر آهن  (130: 1374)طاليی،  (4)دهشتبديلنخودی 

ها در مناطق مسكونی در اين میان تفاوت فاحشی است که بین درصد سفال توجهقابل. نكته (133)همان: شود 

و در  %78ها ستانسفال خاکستری در گور کهطوریبهشود. مشاهده می 2و  1ها در عصر آهن و گورستان

 . (175: 1387)طاليی، است  %44مناطق مسكونی 

های محدود بودن ريخت طورکلیبههای تپه بیمارستان در سفال توجهقابلهای سفالی نكته ريخت ازنظر

های همانند از محوطه آمدهدستبهظروف است. اگر اين ظروف با ظروف  سفالی و همچنین ساده بودن لبه

 راحتیبههای عصر آهن در مناطق ديگر همچون شمال مرکز و شمال غرب ايران سنجیده شود يعنی گورستان

های سفالی و در جزئیات، تنوع فراوان لبه ظروف را دريافت. ظروف تپه توان تفاوت فاحشی بین تنوع ريختمی

ها، باز شامل الوک شوند. ظروف دهانهدسته دهانه باز و دهانه بسته تقسیم می 2به  طورکلیبهبیمارستان 

: 7)تصوير پايه های دارای سهو کاسه (B3000-125: 8)تصوير  دارندلبهها که گاه دسته افقی چسبیده به کاسه

C3004- R.N.3008)  اندکی متمايل به داخل  صورتبههستند. لبه ظروف دهانه باز معموالً ساده بوده ولی گاه

: 7)تصوير و گاه بريده به سمت بیرون  (C4003-1135: 7)تصوير ون ، گاه متمايل به بیر(D4000-57: 7)تصوير 

C4003-1118) های شوند. تنوع ظروف دهانه بسته اندکی بیشتر است. اين ظروف شامل پارچمشاهده می

دار ظروف لوله(، C3001-187: 9)تصوير عمودی  دودستههای دارای ، ديگچه(D4000-48: 7)تصوير دار دسته

و لبه به بیرون برگشته ( B2000-10: 7)تصوير ، سبوهای با لبه ساده (D4000-105: 7تصوير )منقاری شكل 

تنوع اندکی در مقابل  چنین .است (D4000-60: 9)تصوير سازی های ذخیره( و خمرهC3001-305: 8)تصوير 

، خوروين (1386فرد، )کامبخش هايی همچون قیطريه از گورستان آمدهدستبههای انواع فراوان و گوناگون سفال

(Vanden Bergh, 1964) سیلک الف ،(Ghirshman, 1939) نمايد. ناچیز می در شمال مرکز فالت ايران بس 

که گاهی دو  (carinated)دار های زاويههايی چون کاسههای خاکستری با ريختسفال نگاری گاه ازنظر

دار ، ساغرهای شانه(tankard)ها کوتاه و آبجوخوریدار پايه (beaker)ريز در بدنه دارند، ساغرهای  سوراخ

های عصر در کف از شاخصه پايهسهبا  کروی نیم (worm bowls)های دارای زائده کرمی شكل ظريف و کاسه

توان دسته سبدی را می و (5)داردار پلدار، ظروف لولههای زاويه. کاسه(Danti, 2013a: 261)هستند  1آهن 

از  آمدهدستبههای . مقايسه سفال(Danti, 2013b: 363)برشمرد  2ای شاخص عصر آهن هسفال ترينمهم

های شاخص که در دهد باوجود فقدان ريختهای عصر آهن نشان میکاوش تپه بیمارستان آشخانه با محوطه

ر اين د 3و  1است، دو دوره متمايز عصر آهن  شدهشناسايیمناطقی همچون شمال مرکز و شمال غرب ايران 

در اين محوطه شناسايی  2با عصر آهن  مقايسهقابل. هیچ سفال شاخص (9 – 7)تصويرهای محوطه وجود دارد 

شود. ساخت اين نمونه از عصر می گذاریتاريخبه دوره مفرغ  (D4000-48)يک قطعه سفال  .(1)جدول نشد 

 ,Danti, 2013a)د گرديتولید  (5 )حسنلوآغاز شد و در تمام دوره عصر مفرغ جديد  (4)حسنلو الف 3مفرغ 

Fig.4.62)شوند می گذاریتاريخ 2ها از عصر مفرغ جديد تا عصر آهن . برخی سفال(B4000-5) برخی ،

(B2000-10)  کامالً  (4)پ حسنلو 1به تعداد اندک از عصر مفرغ جديد حسنلو به دست آمد ولی در عصر آهن
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 1های ديگری با عصر آهن نمونه (.Ibid)به دست نیامد  (4لو ب)حسن 2رايج شد. اين ريخت سفالی از عصر آهن 

در شمال غرب و قلی  (D4000-48)کردلر تپه  ،(C4003-1118( )4)دوره هفتوان  ،(C4003-1144)( 4)پحسنلو 

های در تپه بیمارستان کاسه هستند. گذاریتاريخقابل در شمال مرکز ايران  (C4003-1126( )6)دوره درويش 

های شوند که از ويژگیهای شمال مرکز و شمال غرب ايران از لبه ظرف آغاز میپايه برخالف نمونهدارای سه

های دهانه باز . کاسهداهستان عتیق است عصر آهن قديم در جنوب ترکمنستان موسوم به فرهنگ هایسفال

يک نمونه  .(Lecomte 2005, Fig.13) های فرهنگ داهستان استبا لبه متمايل به درون نیز يكی از شاخصه

منسوب  1های بدون پل عصر آهن توان به نوع لولهرا می آمدهدستبه( D4000-105)سفال  شكل لوله منقاری

 گذاریتاريخ 2و  1 به عصر آهن مشابه گورستان جیران تپه ازبكی بوده و (D4000-7)ها برخی سفال نمود.

 های دوشان تپه ازبكی هستندها که همگی مشابه نمونهبرخی از سفال .(33، لوح 1389)مجیدزاده  شوندمی

های مادی  (. سفال64و  59، 57های شوند )همان، لوحمی گذاریتاريخبه عصر آهن و دوره مادی  طورکلیبه

 ,B3000-456, B3001-187, B3001-589, C4003-755, C4003-1130)از تپه بیمارستان  آمدهدستبه

D4000-60) تپه نوشجان (، 81، 78های )همان، لوحای دژ مادی ازبكی همشابه نمونه(Stronach & Roaf, 1978: 

Fig.9)  و تپه باباجان(Goff, 1985:Fig.2, 4) .هستند 
 

 نتیجه. 5

روان عصر آهن کوچ شد.گورستان استفاده می عنوانبه عصر آهندر  آشخانه تپه طبیعی موسوم به بیمارستان

 40تا  20بین )در عمق اندک  ،بازطاق صورتبهمردگان خود را  (1)عصر آهن  ز میالددر اواخر هزاره دوم پیش ا

اين محوطه مدتی  دادند.قرار می و گاه شكسته های مستعملدر زمین دفن کرده و همراه او ظرف (مترسانتی

و احتماالً توسط  محدود طوربهش از میالد یهزاره اول پ میانهدر  کهاينشد تا متروک و از آن استفاده نمی

-متشكل از سنگهايی کفگونه که آمد گیرد. اين شواهد محدود همانقرار می مورداستفادهنشین جوامع کوچ

هايی سنگی و بدون مالت های شكسته است که در آن شواهدی از اجاق و همچنین ديوارکو سفالها 

توان به اين دوره های نخودی و قرمز را میر سفالبیشت ترتیباينبه فضاهای چهارگوش به دست آمد. صورتبه

 عنوانبهاز اين محوطه  3گیری در عصر آهن بديهی است با چنین نتیجه نمود. گذاریتاريخ (3)عصر آهن 

 عنوانبهدر دوران اسالمی  کهايناين محوطه بار ديگر متروک شد تا  شده است.گورستان استفاده نمی

ند، باعث از بین رفتن گورهای شدمیدر عمق بیشتری حفر  چونی اسالمی اين گورها .گورستان استفاده شد

 ند.شدند، شتعصر آهن اين محوطه که در عمق بسیار نزديكی به سطح قرار دا

بدون ترديد به دلیل تأثیر فرايندهای پس از نهشته شدن عصر آهن های سفال معنادار عمودی پراکنش

های تخريب عنوانبهشد شامل حفر گورهای اسالمی و شخم زدن  که گفته گونههماناست. اين فرايندها 

های عصر اند. انبوه سفالشدن خاک و به دنبال آن، مواد فرهنگی دخالت داشته زيرورودر عمیق و سطحی 

 عمیق رهایودهد که به دلیل حفر گنشان می های نخودی و قرمز(های خاکستری و بخش اندکی از سفال)سفال 1 آهن

 که گوری حفر نشده، گور عصر آهن درجاهايی. فقط اندنابودشده کلیبه 1 سطحی عصر آهن ، گورهایاسالمی

که فقط بقايای اندکی از جمجمه  یشخم زدن نیز در اين امر دخیل بوده است. گور عصر آهنبه دست آمد.  1

حاصل شخم زدن مداوم  های سطحیچند ظرف مستعمل نیز در آن به دست آمد را بايد با تخريبو  ماندهباقی
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)استخوان  بخش ناچیزی از جمجمه جزبهکه بقايای اسكلت  ترتیباينبه. دانستو پیوسته محوطه در ارتباط 

با چنین است.  ماندهبرجایهای پیوسته از بین رفته و فقط گوراوندها به دلیل شخم زدن (سریپس آهیانه و

حفر  درروندتوان تفسیر نمود. از اين کاوش را می آمدهستدبههای ديدگاهی پراکنش معنادار عمودی سفال

شده و دوباره همان  زيروروزياد بوده و خاک کامالً  جاشدهجابهحجم خاک  ازآنجاکهگورهای عمیق اسالمی 

و مواد  شدهمنتقلهای باالتر به عمق پايین مواد فرهنگی عمق درواقعشود، چاله حفرشده با همان خاک پر می

خاکستری در  ترقديمیهای سفال ترتیباينبهشوند. جا میهای باالتر جابههای پايین به سطحمقفرهنگی ع

 ترپايینهای های جديدتر نخودی و قرمز در سطحبیشتر هستند و برعكس، سفال (1)سطح های بااليی سطح

 .(3)سطح 

بار ديگر اين تپه طبیعی  ریهج 7 در سده اين محوطه تا دوران اسالمی متروک شد. 3 پس از عصر آهن

، هیچ شواهدی از زندگی و ازآنپس. شدگورستان استفاده  عنوانبهو اين بار  قرارگرفتهها انسان موردتوجه

 محدود بوده و بر سطح آن های گذشته فعالیت انسانیوجود ندارد. در دهه های گذشتهدهه تا استفاده مجدد

گورهای اسالمی و کشاورزی مداوم بر سطح تپه باعث  حفر چاله ست.گرفته اديم انجام میکشاورزی  صورتبه

در عمقی نزديک به سطح زمین  قرارگرفتهبه دلیل شد تا آثار فرهنگی متعلق به گورستان عصر آهن اين تپه 

در  1 های عصر آهنسفال طورکلیبههای خاکستری و مضطرب شده و از بین برود. حجم بسیار زياد سفال

 دادن قرارتواند به دلیل سنت آنچه گفته شد می جزبهسالم از آن  ظرفحوطه و به دست نیامدن کاوش اين م

 در داخل گورهای عصر آهن نیز باشد.دارای کسری  و و مستعمل شئ مصرفی
 

 قدردانیو تشکّر 

ه و سن نظرش به نگارندمیراث فرهنگی استان خراسان شمالی به خاطر حُ پیشین اکبر وحدتی معاوناز علی

محمدجواد جعفری کارشناس اداره  از . همچنین جا دارد کهدارم راپیشنهاد کاوش اين محوطه کمال قدردانی 

میراث فرهنگی شهرستان مانه و  پیشین کل میراث فرهنگی خراسان شمالی و نیز آقای داوری مسئول دفتر

مطالعه و بررسی  نسب وحدتید دکتر حام جهت همراهی و پشتیبانی از اين کاوش سپاسگزاری نمايم.سملقان 

های آزمايش کنیم.را انجام دادند که به اين وسیله از ايشان بسیار قدردانی می 8بقايای گور شماره 

شناسی های پژوهشكده باستانبه همت دکتر حسن فاضلی و با حمايت مالی و پیگیری 14کربن  گذاریتاريخ

 کنیم.ها میديم آنقدردانی عمیقمان را تق اينجاکه در  شدهانجام
 

هانوشتپی
شناختی دره بااليی اترک هیئت دانشگاه تورين ايتالیا، تپه بزرگ يام در میالدی در جريان بررسی باستان 1970لبته در دهه . ا1

 است. منتشرنشدهسال تاکنون  40گذشت بیش از  باوجودنگاری کاوش شد ولی نتايج آن اليه منظوربهنزديكی شهر فاروج 

در زمستان سال  848/200/912و به مجوز شماره  فصليکبخشی تپه بیمارستان شهر آشخانه در قالب نجات منظوربهاوش ک .2

 به سرپرستی محسن دانا انجام شد. 1391

ـ جنوب ، با جهت تقريباً شمال غربیC3در گمانه  8گور شماره  قط يک گور با اين نوع تدفین مرسوم اسالمی متفاوت بود.. ف3

 سنگقطعهدر آن قرار داشت. در سمت چپ اسكلت يک رديف سنگ و روی لگن او نیز يک  بازطاق صورتبهشرقی بود که جسد 

بود. هیچ  قرارگرفتهمتری سانتی 40تا  30قرار داشت. اين گور برخالف ساير گورهای اسالمی در عمق نزديک به سطح، حدود 

توان برجستگی چانه جنسیت آن را می اساس برها استخوان پاشیدگیازهمسیدگی و ای از اين گور به دست نیامد. باوجود پوشئ
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های بلند و همچنین وجود دندان آسیاب چهارم )دندان عقل( که البته و حجم استخوان اندازهبهمذکر دانست. همچنین با توجه 

 سال سن داشته است. 30بیش  از رسد مینای آن بسیار فرسايش يافته و تا حدود زيادی از بین رفته به نظر می

 شدهتعريفهای اندکی برای تمايز و تفكیک اين دو دوره از هم شاخصه 2و  1دلیل استمرار و پیوستگی فرهنگی بین آهن  . به4

پذير نیست و امكان راحتیبه 2و  1کرده در بسیاری از موارد تفكیک عصر آهن  خاطرنشان درستیبهکه دانتی  گونههماناست و 

 (.Danti, 2013a: 310شود )انجام می 2و  1کلی عصر آهن  صورتبه گذاریتاريخدر اين وضعیت 

است  2های عصر آهن گويند. اين نوع ظروف از مشخصهدار میشوند را معموالً پلهايی که با يک زائده به لبه متصل میله. لو5

(Dyson, 1968.) 
 

 هاپیوست
 

  
ای از شهر آشخانه، تپه بیمارستان و تپه : تصویر ماهواره2تصویر  : نقشه تقسیمات کشوری و استانی1تصویر 

 (www.google.earth.comریوی )برگرفته از 

 

  
های : نقشه توپوگرافی تپه بیمارستان )قسمت4تصویر  ه بیمارستان، دید از جنوب )عکس از محسن دانا(: تپ3تصویر 

 های کاویده است(هاشورشده بخش
 

 
 

http://www.google.earth.com/
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-( )شمارهC3، گمانه 13آهن )گور شماره : گور عصر 6تصویر  ای از یک گور اسالمی )عکس از محسن دانا(: نمونه5تصویر 

 مانده جمجمه(رنگ بخش باقیسفال، دایره سیاه 4تا  1های 
 

 

  
 

های عصر آهن قدیم : طرح سفال7تصویر 

 تپه بیمارستان

های عصر : طرح سفال8تصویر 

آهن قدیم، جدید و اسالمی تپه 

 بیمارستان

های عصر آهن جدید : طرح سفال9تصویر 

 تپه بیمارستان

 

 های تپه بیمارستان: توصیف و مقایسه سفال1جدول 

 دوره مقایسه مشخصات شماره سفال

B2000-10 سازلبه، خمیره خاکستری، دست Danti, 2013a, Fig.4:23:D (5)حسنلو مفرغ جدید 

B4000-5 سازلبه، خمیره قرمز، دست Danti, 2013a, Fig.4: 23: B (5)حسنلو مفرغ جدید 

C4003-

1135 
 (5)حسنلو مفرغ جدید Danti, 2013a, Fig.4: 21: F سازلبه، خمیره قرمز، چرخ

C4003-

1118 
 (4)هفتوان  1آهن  Tala’i, 2007, Pl.3.a سازلبه، خمیره نخودی، دست

C4003-

1126 
 (6)قلی درویش  1آهن  156، شماره 548، ص. 1390سرلک،  ز، نامشخصلبه، خمیره قرم
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C4003-

1144 
ساز، لبه، خمیره قرمز، دست

 ایآشپزخانه

Danti, 2013a, Fig.4: 31: S  حسنلو  1آهن(c4) 

D4000-48 330، شماره 558، ص. 1390سرلک،  لبه، خمیره خاکستری، نامشخص 
Danti, 2013b, Fig.17.9: B 

 (6ی درویش )قل 1آهن 

 )کردلر تپه( 1آهن 

C3004- 

R.N.3008 
کف، خمیره خاکستری، -لبه

 سازدست

Lecomte, 2005, Fig.13, no.2 ( داهستان عصر آهن

 (کهن

D4000-57 8، شماره 57، لوح 1389مجیدزاده،  لبه، خمیره خاکستری، نامشخص 
Lecomte, 2005, Fig.13, No.1 

 عصر آهن و مادی

 کهنداهستان 

D4000-105 لوله، خمیره خاکستری، دست-

 ساز

 )؟( 1آهن  

B3000-125 عصر آهن و مادی 15، شماره 59، لوح 1389مجیدزاده،  لبه، خمیره خاکستری، نامشخص 

B3000-418 عصر آهن و مادی 1، شماره 57، لوح 1389مجیدزاده،  لبه، خمیره خاکستری، نامشخص 

C3001-

1305 
 عصر آهن و مادی 13، شماره 64، لوح 1389مجیدزاده،  سازلبه، خمیره خاکستری، دست

D4000-7 عصر آهن 2، شماره 33، لوح 1389مجیدزاده،  سازلبه، خمیره خاکستری، دست 

C4002- 

R.N.4008 
ساز، کف، نخودی، چرخ-لبه

سطح درونی لعاب سبز روشن 

 شدهصدفی

 هجری 7سده  

B3000-456 لبه، خمیره قرمز، نامشخص Goff, 1985, Fig.4: 35 مادی 

B3001-589 مادی 8، شماره 78، لوح 1389مجیدزاده،  لبه، خمیره خاکستری، نامشخص 

C3001-187 مادی 5، شماره 81، لوح 1389مجیدزاده،  سازلبه، خمیره قرمز، دست 

C4003-755 سازلبه، خمیره نخودی، دست Stronach & Roaf, 1978, Fig.9: 

2 
 مادی

C4003-

1130 
 مادی Goff, 1985, Fig.2: 5 سازخمیره نخودی، چرخ لبه،

D4000-60 مادی 16، شماره 78، لوح 1389مجیدزاده،  سازلبه، خمیره نخودی، چرخ 
 

  
 سهبهیکها از سطح لبه ظرف: تغییر درصد 2نمودار  سهبهیکهای سفالی از سطح : تغییر درصد گونه1نمودار 
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