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 چکیده

اطالعات خوبی از و  های میدانی اخیر بودهز پژوهشاهای دوم و اول ق.م. در استان گیالن، موضوع مطالعه بسیاری معماری هزاره

 از پیشهای استقراری است. در این مقاله ضمن معرفی مختصر محوطه آمدهدستبهوضعیت مساکن مردم گیالن در این ادوار 

های بقایای اخصهبه معرفی ش تالش،پشت در وق، شامل پیالقلعه و کلورز در رودبار و سردخونیمربوط به بازه زمانی ف شدهشناخته

بن املش های میدانی در سه محوطه اسکولک رودبار، کافرستان دیلمان و مجموعه تاریخی لیارسنگمعماری مکشوفه از پژوهش

از اواسط  دائمی نیمهسه محوطه فوق دارای شواهد معماری دائمی و  نسبی، نگاری گاه و های سفالیجه به یافتهبا توایم. پرداخته

ترین ویژگی معماری و استقراری در این مهمهستند؛  (دوره پارتیدوره مفرغ متأخر تا ره اول ق.م. )اواخر هزا . تاهزاره دوم ق.م

چینش دیوار با خشتی،  گاه فاقد پی، دیوارهای سنگی وها در هزاره دوم و اول ق.م. عبارت است از: بناهایی با پی سنگی و محوطه

سازی، رعایت تناسبات هندسی، مصطبه دورازبهدر زوایا اما  وبستچفتگوشه دارای ت، فضای راسچینخشکه صورتبه مالط گل

ستون یا پوشش سقف  عنوانبهجلوگیری از نفوذ رطوبت، استفاده از تیرهای چوبی  منظوربهسازی به روش کوبیدن و سوزاندن کف

 ی مسکونی.هافضادر بخش داخلی های حرارتی و تعبیه سازه

 

 های معماریشاخصه ،استقراری هایگیالن، هزاره دوم و اول ق.م.، محوطه جنوب غرب دریای کاسپی، :یهای کلیدواژه
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 مقدمه. 1

است. این استان  قرارگرفته، در حاشیه شمالی فالت ایران کیلومترمربع 14711 بربالغبا مساحت استان گیالن 

، از شرق به استان مازندران، از جنوب به ترین دریاچه جهان و کشور جمهوری آذربایجاناز شمال به بزرگ

: 1391فرید مجتهدی و اسعدی اسکوئی، ) شودمی حدودو زنجان و از غرب به استان اردبیل م های قزویناستان

 .(1تصویر()7
 

 
  ایران نقشه روی بر گیالن استان : موقعیت1تصویر

 

گیری و تداوم های تاریخی باعث شکلهتا دور ازتاریخپیششرایط اقلیمی و محیط مناسب، در طول ادوار 

مطالعات  ازنظری جغرافیایی شده است؛ به همین دلیل این منطقه استقرارهای متعدد بشری در این محدوده

مهم (. 75: 1393نژاد سرستی و مجتبایی ثبوتی،؛ عباس7:1384خلعتبری،شناسی بسیار حائز اهمیت بوده است )باستان

های ای از محوطهبخش عمده گرکانرود است که و سفیدرود، پلرود، شفارود ،تانهای این استرین رودخانه

های متعدد که بررسیدرحالی ،از طرفی ها قرار دارند.در محدوده این رودخانه های دوم و اول ق.م.هزاره

ی را به دوره ، سابقه استقرار بشر در این استانشدهانجامشناختی که در غارهای باستانی استان گیالن باستان

هزاره دوم و اول ق.م. مربوط به  آمدهدستبهداخل غارها  ازای از آثاری که ، بخش عمدهرساندسنگی میپارینه

در این نوشتار، تالش شده بر اساس آخرین  (.102-101: 1393،یگلری و دیگران؛ ب 86: 1386باقریان و بای ،) است

و اوایل دوران  ازتاریخیپیشار تاریخی، به مبحث معماری ادوار های علمی و آثدستاوردهای پژوهشی و یافته

گانه عصر آهن و آغاز دوران پارتی، پرداخته افق با فازهای سههای دوم و اول ق.م.، همتاریخی گیالن در هزاره

 شود.
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 شناسی در استان گیالنپیشینه مطالعات باستان. 2

خودزکو، )هایی زد های غربی شهرستان رودبار دست به کاوشدر کوهپایهم.  1839در سال  ،الکساندر خودزکو

منطقه های در محوطه 1901تا  1899های سال در فاصلههای برادران دمرگان کاوشلکن  (تا: فهیمی،بی1348

 ( De Morgan 1905:267 ,305 شوندشناختی گیالن محسوب میمیدانی باستان هایپژوهشنخستین  ،تالش

در  ویژهبهغیر ایرانی در این استان،  هایهیئتفعالیت پژوهشی  کهدرحالیم. 20در اواسط قرن  (.تا؛ فهیمی،بی

 هایهیئتشناختی توسط (، نخستین مطالعات علمی باستانSono & Fukai 1968) داشتمنطقه دیلمان ادامه 

؛ حاکمی و 1346؛ 1345ه(؛  )الف، ب، ج، د،1344؛ 1343حاکمی،)شکل گرفت  ورد سپیدایرانی نیز در حوزه رودخانه 

نقطه عطفی در  عنوانبه؛ از این میان از کاوش تپه مارلیک ( )الف، ب(1348؛ شهیدزاده، 1343دیگران، 

گورستان  عنوانبهبا معرفی تپه مارلیک . (1385 ؛1378 نگهبان ،)شود شناسی ایران و گیالن یاد میباستان

رغم تمرکز وقفه ادامه داشته و علیبی تاکنونتی در این استان شناخهای باستانسالطین آمارد، روند پژوهش

ها و ای در کنار کاوشهای فراگیر منطقهبررسیهای هزاره دوم و اول ق.م.، ها بر گورستاناغلب این پژوهش

قدمت حضور انسان در این  عالوه بر عقب بردن، شدهانجامهای متعددی که در نواحی مختلف استان زنیگمانه

های دوم و اول با معرفی آثار مرتبط با استقرار و معماری مربوط به هزارهسنگی قدیم، ، تا دوره پارینهستانا

و نیز ادوار  ازتاریخیپیشهای معماری ساکنین های استقراری و شاخصهبررسی محوطه سویبهگرایشی  ق.م.

؛ 1371،یخلعتبر؛ 12ب :1344؛ الف1344؛ 1343،یحاکم؛ 1340؛ مقدم، 1338)ن.ک به صمدی،  ایجاد کرده استتاریخی 

؛ 1384؛ فالحیان، (الف، ب، ج)1383؛ همرنگ و خلعتبری،1380؛  موسوی،1382 ،یمیفه و نوکنده؛ 1392؛ 1389؛ 1383

؛ 1386باقریان و بای،؛ 1394)الف و ب(؛ 1393؛ 1391گران،ید وی جهان؛ 1395)الف و ب(؛ 1393 ؛(الف و ب)1391؛ 1387ی،جهان

؛ 1394؛ میرصالحی ودیگران 1394ن،یرام؛ 1393؛ 1391؛ رامین و اکبری، 1392؛ رامین و جهانی، 1388نسب، وحدتی

 (.Biglari & Jahani 2012؛  Ohtsu  2002;Ohtsu et al 2003; 2003; 2004(a & b); 2005؛ 1394میرصالحی،
 

 های استقراری عصر آهن  در گیالن محوطه. 3

فه در استان گیالن، شواهدی هرچند اندک و پراکنده از آثار معماری عصر آهن های مکشودر برخی از محوطه

ی شناسباستان هایکاوش وزنی گمانه تداوم عدم لیدل به امااست؛  شدهکشف؟( پارتیو اوایل دوران تاریخی )

 درنتیجه واند ی مکشوفه، ناتوان بودهمعمارهای ساختار ازو ترسیمات کامل  پالنکاوشگران در ارائه  ،هاآن در

 شدهشناختههای استقراری ترین محوطهاز مهم .است ماندهباقیمبهم  همچنانادوار  نیای معماری هایژگیو

 عنوانبه بن که، لیارسنگ، اسکولک، کافرستان یسنپشتتپه باستانی سردخونیپیالقلعه، کلورز، از:  اندعبارت

 .که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت اندشدهعرفیم.م قهای دوم و اول استقراری هزاره محوطه
 

 (1)پیالقلعه .3-1

 1340 -41های های اقماری گورستان مارلیک توسط دکتر نگهبان در فاصله سالیکی از تپه عنوانبهپیالقلعه 

 کهاست متر  30و ارتفاع حدوداً  9075ای مخروطی شکل به وسعت تقریبی هـ.ش کاوش شد؛ این محوطه تپه

الیه استقراری و آثاری  17این تپه،  جریان کاوش دردر  آن قرار دارد. رو مشرف ب رود گوهر رودخانه کرانهدر 

. ترتیب (238:1385؛ 52:1378نگهبان،) شناسایی شد( هجری 5قرن ) .م. تا دوران اسالمیقدوم  از اواخر هزاره

است  ساسانی آغاز دورهاز اوایل هزاره دوم ق.م. تا  شامل توالی استقراری کاوشگر به عقیدهها توالی این الیه
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پیرامون  ایکنندهاحاطهدیوارهای  کشفترین دستاوردهای کاوش در پیالقلعه، مهم ازجمله .(1395جهانی،)

ها را با تیرهای ها و راهروهایی بوده که سقف آناین قلعه دارای دیوارها، برج و بارو، اتاق تپه بود. یدامنه

شد که متعلق به تیرهای ذغال و خاکستر دیده می صورتبهها انده بودند. آثار سوختگی در کف اتاقچوبی پوش

اقوام  حاکی از حملهها، احتماالً آثار سوختگی شدید بر روی این دیوار. بودند فروریختهچوبی بوده که از سقف 

کاوشگر شده بود.  تدافعی زهفروپاشی این سا سوزی بزرگی است که منجر بهو آتش محوطهبه این  مهاجم

به . داندمی .مقدوم  متعلق به اواخر هزارهاحتماالً  ایرا، قلعه محوطهدر این  شدهکشفهای سازهپیالقلعه، 

)  یکی از اولین مراکز استقراری گیالن و بودو های نظامی شهری باستانی با ویژگی ،این منطقه، اوی عقیده

 .(240-238: 1385نگهبان، 
 

 کلورزتپه جاللیه  .3-2

متری از سطح دریا قرار دارد. این  253کیلومتری جنوب رشت در ارتفاع  50( در جاللیهتپه باستانی کلورز )

(. تپه کلورز 38: 1382نوکنده و فهیمی،) است شدهتشکیلسیالبی  ماندهباقیطبیعی از رسوبات  صورتبهتپه 

 (.290: 1395جهانی، ) کاوش شد 1340- 1348های الاولین بار توسط حاکمی و شهیدزاده در فواصل س

از معماری شامل ی (. وی آثار34:1389: خلعتبری،) محمدرضا خلعتبری در گورستان آن کاوش کرد بعدازآن

متر، دیوارهای جانبی سنگی و قطور با کاربری احتمالی نظامی و تدافعی و احتماالً  2دیواری قطور به پهنای 

: 1392 - 47؛1389خلعتبری،)  (2تصویر)تا دوره ساسانی شناسایی نمود IIبوط به عصر آهن بقایایی از یک دژ مر

176.)  
 

 
 (98: 1389 ؛یخلعتبر) کلورز یباستان تپه در آمدهدستبه یمعمار آثار پالن -2تصویر

 

روشن کردن  باهدفمشترک ایران و ژاپن به سرپرستی جبرئیل نوکنده و اوتسو تاداهیکو،  هیئتسپس 

الیه و دو دوره  4آن،  درنتیجه(. 27: 1382نوکنده و فهیمی) نگاری این تپه را انجام دادندالیهوضعیت معماری، 

مشترک ایران و ژاپن موفق به کشف بقایای معماری شامل  هیئتفرهنگی با بقایای معماری شناسایی گردید. 

های در پی دیوارها از  سنگ .یت زباله شدندنشیمن، راهرو، اجاق، تنور پخت نان و پ هایاتاقسالن پذیرایی، 



 1397/51 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،10 دورۀ شناسی، باستان مطالعات

ها و سالن پذیرایی از آجرهایی ای و در دیوارها از خشت و آجر و نیز برای مفروش کردن برخی از اتاقرودخانه

های سفالی یافت شده و بندی گونهمتر استفاده کرده بودند. بر اساس طبقهسانتی 35×35×5 – 7به ابعاد 

و  II) اواخر آهن توان سه دوره فرهنگی، عصر آهن ی مکشوف در تپه جاللیه کلورز، میهمچنین  شواهد معمار

که توسط دانشگاه ناکویا بر  14(، اشکانی و ساسانی را مطرح ساخت. بر اساس نتایج آزمایش کربن IIIآهن 

-مربوط به سده شدهشناساییترین الیه ها انجام شد، قدیمنمونه از مواد فرهنگی، مکشوفه از داخل الیه 4روی 

  .(1382؛ نوکنده و فهیمی، )الف، ب(1381فهیمی، ) . م استق 8و 7های 
 

 پشت تالشی باستانی سرد خونیتپه .3-3

 ثانیه 22دقیقه و  45درجه و  37پشت و در موقعیت جغرافیایی  این محوطه در جنوب روستای سردخونی

های و ارتفاع آن از سطح آب شدهواقععرض جغرافیایی  ثانیه 61دقیقه و  42درجه و  48طول جغرافیایی و 

توسط سید مهدی 1391زنی و تعیین حریم این محوطه باستانی در سال متر است. گمانه 1536آزاد در حدود 

شواهدی از آثار معماری عصر آهن مورد شناسایی قرار  ،میرصالحی به انجام رسید و در دو گمانه آزمایشی

 گرفت. 

 و به عقیده اندقرارگرفتهعمودی در زمین  صورتبههایی است که سنگاری شامل تختهاین آثار معم

ها به . ارتفاع برخی از این سنگاندایجادشدهای با سطح صاف سکو یا مصطبه ساختکاوشگر، احتماالً جهت 

شناختی های باستانفصل اول پژوهشدر  آمدهدستبهمعماری مسکونی رسد. متر میسانتی 200بیش از 

های باستانی های معماری که تاکنون از محوطهیک از سازهبا هیچتالش،  پشتسردخونیباستانی  یمحوطه

توان در مناطق شمالی آستارا و در نیست و احتماالً شواهدی مشابه با آن را می مقایسهقابل آمدهدستبهگیالن 

 (.4و  3اویر تص) نمود جستجوهای باستانی کشور جمهوری آذربایجان محوطه
 

  
های مربوط به بخش استقراری محوطه باستانی : سفال3 ریتصو

 ( 1396)میرصالحی،پشت سردخونی

 عصر یمعمار یهاسازه ؛یسنگ یهاستون :4 ریتصو

 (40: 1391)میرصالحی، پشتیسردخون محوطه در آهن
 

 های استقراریشواهد نویافته معماری و محوطه. 4

های استقراری با مدارک مرتبط با معماری دائمی عرفی شواهد جدیدی از محوطهدر این بخش به م

 پردازیم.می
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 محوطه باستانی اسکولک .4-1

عالوه بر قطعات زنی قرار گرفت که مورد گمانه نگارندهتوسط 1392محوطه باستانی اسکولک رودبار در سال 

با  مقایسهقابلسردوک سفالی نیز به دست آمد که های سنگی و سفالی و نیز های تیز کن، مهرهسفالی، سنگ

  .(1؛ جدول 5تصویر) (1392رامین، ) استمحوطه سیاسو از  آمدهدستبه، Iعصر آهن های نمونه
 

 
 (779: الف1393)جهانی و دیگران، در محوطه باستانی اسکولک شدهکشف: اشیاءویژه 5تصویر

 

 محوطه باستانی اسکولک )منبع: نگارنده( 12انه از گم آمدهدستبه: جدول توصیفی اشیای 1جدول

 
 

مورد کاوش  I ترانشه عنوانآن،  تحت  13شناسی در این محوطه، گمانه شماره در ادامه مطالعات باستان

 17و  داشتهمتر ضخامت سانتی 320 خاک بکرروی تا این ترانشه  های باستانیالیهنگاری قرار گرفت؛ الیه

احتماالً اواخر آثاری از ؛ این محوطه بوده استاختار س 6و  الیه 11ی شد که شامل کانتکست در آن شناسای

از  مکشوفههای سازه ؛(3و  2 ؛ جدول 7و  6ویر اتص) برداشتاوایل عصر آهن تا دوران اسالمی را در  -عصر مفرغ

هانی و دیگران، ج)های استقراری های سنگی وکفهای موقتی، بقایای پیاجاق این ترانشه مشتمل است بر:

1393 :70-75). 

است؛ نخستین فاز استقراری در این محوطه، بر اساس  تشخیصقابلدر این محوطه سه فاز استقراری 

. الیه فوقانی این کف استقراری با است شدهشناساییسازی به روش سوزاندن و کوبیدن سطح پاکوب کف

خاکستری  –ایهای طیف قهوهای و سفالقهوه شامل انواع سفال قرمز آجری، سفال خاکستری،هایی سفال

است  مقایسهقابل Iکوتی شکل ظروف، با قلعه ازنظراین قطعات سفالی (؛ 1392رامین و جهانی، ) شودمشخص می
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پیش از هخامنشی مربوط  -III را به دوره عصر آهن  این سطح استقراری نسبی، نگاری گاه اساس برکه 

 (.4و جدول  8تصویر)کند می

کف استقراری یک بر روی که است   هانمونه از اجاق از استقراری بعدی در این محوطه شامل یکف

بوده و درون آن انباشتی  تشخیصقابلبا تجمع ذغال و خاک حرارت دیده   سادگیبه ؛ این اجاق،دمشاهده ش

ای مشاهده شد که انهتجمعی از سنگ رودخدر زیر این کف استقراری،  است. شدهمشاهدههای خاکستر توده از

 .است ماندهباقیمتر از ارتفاع آن سانتی 35که در حدود  سنگی دیوار باشد شالوده تواند بیانگرمی

ای خاکستری، قهوهشامل انواع سفال قطعه سفال به دست آمد  52های مربوط به این فاز استقراری، از الیه

این مجموعه های باشند. سفالای میوف آشپزخانهخاکستری و ظر–ای طیفی از قهوهای خشن، قهوه ،ظریف

، همانند سطح پاکوب فاز پیشین به اواخر در این محوطه تعلق دارد شدهشناختهکه به دومین فاز استقراری 

 .(6-5و جداول  10-9تصاویر )دوره پیش هخامنشی تعلق دارد  –دوره مادی 
 

 
 (1392)جهانی و رامین،  ، الیه مضطرب سطحی101 کانتکست از آمدهدستبه هایسفال طرح: 6تصویر 

 

 ، الیه مضطرب سطحی )نگارنده(101 کانتکست هایسفالجدول توصیفی  :2جدول 

 



 (گیالن)کاسپی دریای غرب جنوب هایکرانه در یالدمبل از ق اول و دوم هایهزاره استقراری هایمحوطه معماری از یافته نو شواهدی  /54

 

  

 یه، ال102از کانتکست  آمدهدستبه یهاطرح سفال -7یرتصو

 (1392 ین،و رام یمضطرب )جهان

، فاز 105کانتکست  هایسفال یفی:  جدول توص8یرتصو

 (1392 ی،و جهان ین)رام یاز هخامنش یشپ یاستقرار
 

 ، الیه مضطرب سطحی )نگارنده(102 کانتکست هایسفال:  جدول توصیفی 3جدول

 
 

 ، فاز استقراری پیش از هخامنشی )نگارنده(105 کانتکست هایسفال:  جدول توصیفی 4جدول
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 (1392)رامین و جهانی،  شی، فاز استقراری پیش از هخامن109 کانتکست هایسفال:  طرح 9تصویر

 

 ، فاز استقراری پیش از هخامنشی )نگارنده(109 کانتکست هایسفال:  جدول توصیفی 5جدول

 
 

 الیهیکشامل  و قرارگرفتهبر روی خاک بکر مستقیماً محوطه، در این  شدهشناساییواپسین فاز استقراری 

تعدادی  وبقایای استخوانی حیوانات و نیز سفال  ،و بر روی آن ای استقهوه بهرنگحرارت دیده  خاک کوبیده

های که شامل سفال قطعه سفال به دست آمد 31 الیهنیز مشاهده گردید. از این ای خشت حرارت دیده مشته

ای براق با قهوه)خشن(، متر میلی 14الی  12 باضخامتای مات با اسلیپ رقیق گلی فاقد تزئین قهوهانواع 



 (گیالن)کاسپی دریای غرب جنوب هایکرانه در یالدمبل از ق اول و دوم هایهزاره استقراری هایمحوطه معماری از یافته نو شواهدی  /56

خاکستری با  -ایسفال قهوهو سنگریزه،  ریزودرشتتمپر شن اسلیپ اخرا همراه با پرداخت صیقلی و گاه 

خاکستری با پرداخت صیقلی در دو سطح و ، سفال پرداخت صیقلی و تمپر شن و ضخامت ظریف فاقد تزئین

ای دارای آثار ها خاکستری تیره است و سفال آشپزخانهفاقد تزئین که رنگ سطح خارجی و داخلی آن

های متر عنوان سفالمیلی 9تا  6تمپر شن ضخامت بین  باقطعه سفال سیاه صیقلی  4. همچنین، گیدودزد

 خمیره و رنگظروف  شکلبا توجه به شدند. این فاز استقراری بندی ظریف و متوسط با پخت کافی طبقه

 (.7و جدول 11تصویر ) باشدمیمربوط فاز پایانی عصر مفرغ  شایدو یا آغازین عصر آهن  به فاز  ها احتماالً سفال
 

 
 

، فاز استقراری 112 کانتکست هایسفال:  طرح 10تصویر

 (1392پیش از هخامنشی )رامین و جهانی، 

، فاز استقراری عصر 116 کانتکست هایسفال: طرح 11تصویر

 )نگارنده( I آهن
 

 فاز استقراری پیش از هخامنشی )نگارنده( ،112 کانتکست هایسفال:  جدول توصیفی 6جدول
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 )نگارنده( I ، فاز استقراری عصر آهن116 کانتکست هایسفال: جدول توصیفی 7جدول

 
های خاکستر و ذغال که وجود الیه شدهتشکیل خاک کوبیده ها ازدر این دورهمسکونی  فضایعموماً کف 

های سازی کف جهت استقرار دارد؛ وجود این الیهحل آمادهها نشان از مراهای زیرین و فوقانی آندر الیه

های مرتبط با سطوح استقراری اجاقکند. روی کف استقراری جلوگیری میخاکستر از انتقال رطوبت زمین به 

یا دائمی در  یک استقرار موقت تواند با، میهای روزمرهعالیتسازی شده و نیز شواهد دال بر انجام فآماده

های حرارت های اندک معماری شامل پی سنگی و نیز آثار پراکنده قطعات خشتاگرچه سازهشد؛ ارتباط با

، سازد ترمحتملدر این محوطه را  دائمی معماری یک سازهتواند وجود های کاوش شده، میدیده در میان الیه

در این محوطه  شود درباره استقرارهای دائمیاما وسعت کم محدوده کاوش در این ترانشه، موجب می

 بحث نماییم.  بااحتیاط
 

 چال، کافرستان یسن، دیلمانمحوطه باستانی نسکوه .4-2

روستای یسن از توابع دهستان پیرکوه شهرستان سیاهکل و در  شرق جنوبمتری  700این محوطه در فاصله 

متر و جهت  100×150ابعاد تقریبی محوطه  . است شدهواقعهای آزاد متری از سطح آب 1495ارتفاع 

ها غربی است. سه کارگاه در مرکز، غرب و شرق محوطه مورد کاوش قرار گرفت که از آن –گسترش آن شرقی 

و نیز گورهایی مدفون در  شدهاستفادهها از مالت گل که در ساخت آن وبستچفتبقایای معماری سنگی با 

های خاکستری و ای به رنگای خمیرهدار ،آمد. قطعات سفالی مکشوفه آمدهدستبههای مسکونی کف محل

دار و نیز ظروفی با آبریز منقاری است. این آثار معماری با از قبیل ظروف زاویه هاییشکلای و شامل قهوه

کاوشگران به عصر  عقیده بههای مکشوفه، سفال شناسی گونه اساس بر شدهانجامنسبی  نگاری گاهتوجه به 

 (.الف1391جهانی، )( 14 -12 تصاویر)تعلق داشته است  IIآهن 
 

 

 

 

 

 



 (گیالن)کاسپی دریای غرب جنوب هایکرانه در یالدمبل از ق اول و دوم هایهزاره استقراری هایمحوطه معماری از یافته نو شواهدی  /58

 

  
: کشف بقایای معماری مکشوفه در کافرستان 12تصویر

 )الف 1393دیلمان)جهانی ،

بقایایی از آثار معماری مکشوفه در محوطه باستانی  :13تصویر

 (129-128-121الف:  1393چال )جهانی؛کافرستان، نسکوه
 

  
محوطه  IIهای مربوط به دوره آهن : طرح سفال14تصویر 

 (1393 ؛یجهان)باستانی نسکوچال 

الن بقایای معماری مکشوفه در محوطه : پ15تصویر

 (231الف:  1393)جهانی؛ چال کافرستانباستانی نسکوه
 

سازی و یا فاقد آن گوشه با پیماری مکشوفه از این محوطه شامل دیوارهای سنگی و فضاهای راستثار معآ

(. 15تصویر هایی تشکیل یافته از گل کوبیده و حرارت دیده است )و دارای کف شدهساختهاست که با مالت گل 

ظروف  اعم ازسفالی  اتقطعشد. مواد فرهنگی مکشوفه نیز شامل هایی تعبیه میبر روی کف فضاها، اجاق

ی اسالمی، های دورهسفالینهقطعات سفالی دوران اشکانی و نیز تعداد کمی  (،I-IV)عصر آهن  دار آبریز

های صنعتی است. با توجه به مشاهدات، پس دار و همچنین بقایایی از کورهپره خنجرهای وهای سنگی پیکان

 .است شدهاستفادهگورستان  نوانعبهاز آن  ، در دوره اشکانیاز متروک شدن محوطه
 

 بنمحوطه باستانی لیارسنگ .4-3

بن در ارتفاعات شهرستان املش و در محدوده روستای شیرچاک قرار دارد. این محوطه باستانی لیارسنگ 

. کاوش در بخش (1396جهانی، ) گرفتمحوطه باستانی نخستین بار توسط ولی جهانی مورد شناسایی قرار 

سازه  6الیه،  24 منجر به شناساییای متری سمت جنوب پناهگاه صخره 20در فاصله  موعه،مسکونی این مج

رشته دیوار سنگی، یک سطح پاکوب و یک چاله زباله با پالن چهارضلعی بوده است.  4فضا شد که شامل  2و 

شناسی ونههای حیوانی به دست آمد که مطالعات گاز محدوده کاوش شده، مقادیر زیادی سفال و استخوان
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های شناسی بر روی نمونهنسبی منطقه و نیز مطالعات جانور باستان نگاری گاهسفال و تهیه آمار و تعیین 

 (.1396 جهانی،) (19 -16تصویر ) استخوانی توسط کارشناسان مربوط در حال انجام است

چین یک متر و با رجدیوار با متوسط عرض  4 ،2به دوره اشکانی مربوط آمدهدستبههای از میان سازه

ها رج از سازه 4چین در راستای شمال شرق به جنوب غرب است که بین دو تا خشکه صورتبهسنگی 

های رسد سازهاست. همچنین یک کف پاکوب در بخش شرقی کارگاه به دست آمد که به نظر می ماندهباقی

ه دلیل تمرکز کاوش این فصل بر روی . باندبناشدهاولین و دومین دیوار سنگی مکشوفه، بر روی این کف 

بخش گورستانی این مجموعه، ادامه کاوش در بخش مسکونی و خواناسازی پالن معماری در محوطه فوق به 

 فصول آتی کاوش موکول گردید.
 

 
 

در بخش  هاآن با مرتبط فضاهای و فیچرها : موقعیت16تصویر

؛ 216، ص:1396بن)جهانی، رسنگاستقراری مجموعه لیا

 (31-9503ت:

( مکشوفه در محوطه 95301: دیوار سنگی )فیچر 17تصویر

، 1396بن)جهانی، استقراری مجموعه باستانی لیارسنگ

 (32-9503؛ ت:217ص:
 

  

( 95302و  95301: دیوارهای سنگی)فیچر 18تصویر

مکشوفه در محوطه استقراری مجموعه باستانی 

 (38-9503؛ ت:221، ص:1396)جهانی، بنلیارسنگ

بخش  -95302و  95301: پالن معماری دو فیچر 19تصویر

: 1396بن )جهانی، استقراری مجموعه باستانی لیارسنگ

 (4-9503؛ طرح 219ص:
 

 

 
 

 نتیجه. 5



 (گیالن)کاسپی دریای غرب جنوب هایکرانه در یالدمبل از ق اول و دوم هایهزاره استقراری هایمحوطه معماری از یافته نو شواهدی  /60

تاکنون، اطالعات موجود از الگوی استقراری و فرم ساختارهای  شدهانجامهای کاوش اساس برو  درمجموع

های یافته بر پایه معماری عصر آهن گیالن در هزاره اول و دوم ق.م. همچنان دارای ابهامات فراوانی است.

رآب و امکان آبیاری هوای مناسب، جریان رودهای پو، آبحاصلخیزخاک شناختی و عواملی همچون باستان

است. اگر بپذیریم که  بودهای مناسب جهت سکونت سنگی به منطقهکم از دوران پارینهدستالن، اراضی، گی

استوار بوده،  3الگوی کوچروی پایه برزندگی بشر در هزاره دوم و اول ق.م. در منطقه مبتنی بر زندگی شبانی و 

پذیر خواهد طقه نیز توجیهسنگی این من هایپناهگاهکشف شواهدی از استقرارهای موقت در داخل غارها و 

، عمر قرارگرفتهاکثر پژوهشگران  موردتوجهمعماری گیالن، یکی از نکات اساسی که  بود. در مطالعه پیشینه

 های واقع در مرکز فالت ایران است. در این رابطه همواره به استفادههای معماری نسبت به سرزمینکوتاه سازه

است. در یک نگاه  شدهاشارهچوب و تأثیر رطوبت هوا بر فرسایش آن آوردی همچون گسترده از مصالح بوم

های دوم و اول ق.م. این منطقه را شناختی گیالن تاکنون، معماری هزارههای باستانکلی و با بررسی یافته

 دورازبهاما  وبستچفتگوشه و دارای توان مبتنی بر بناهایی دارای دیوارهای سنگی و فضاهای راستمی

  ؛سازیاز خشت خام و یا بدون پی شدهساختهیت تناسبات هندسی، دارای پی سنگی و دیوارهایی بعضاً رعا

در ستون یا تیرک  عنوانبهاستفاده از تیرهای چوبی  ، احتماال4ًدر ارتفاعی کمی باالتر از سطح زمینبنا ساختن

باید اشاره کرد ون فضای مسکونی دانست. های حرارتی درسازه گل کوبیده، تعبیه وسیلهبهسازی سقف بنا، کف

 هزاره اول و دوم ق.م.های استقراری محوطهحاصل از های یافته نگاری گاه خصوص درگیری قطعی نتیجهکه 

پژوهشی  مطالعاتهدفمند کردن  ،درنتیجه تری است وگستردهشناسی های باستانگیالن نیازمند انجام کاوش

در جای پرداختن به کاوش هضرورت دارد تا ب ،روازاین .ای برخوردار استویژهاز جایگاه  ارتباطدرایناستان 

تا  آن های ساختاریبا ویژگیهای میدانی متعدد پژوهش درنتیجهتاکنون که  - گورستانی صرفاً هایمحوطه

ستند در ه یاستقرار توالیدارای احیاناً هایی که تپه های استقراری ومحوطه -ایم حد زیادی آشنا شده

معماری اقوام مذکور و آثار از  بیشتریهای نمونه شناساییبا و گیرد  جایریزی پژوهشی استان گیالن برنامه

 معرفی وشناسایی  را های متفاوتی از آن، گونههای معماری این ادوارگویایی از انواع مختلف سازهپالن  یتهیه

موجود در رابطه با الگوهای استقراری های شرسترین پیبه یکی از اساستحقق این مهم، که در صورت  نماییم

 .منطقه پاسخ داده خواهد شد (اوایل دوران پارتی تاعصر آهن  های دوم و  اول ق.م.)هزاره
 

 هانوشتپی
 .است بزرگ قلعه معنای به محلی زبان در . 1

 .است انجام حال در مکشوفه سفالی قطعات ایمقایسه و بندیطبقه مطالعات .2

 به بیشتر که است رو کوچ و شبانی زندگی گیالن، منطقه تاریخی حتی و ازتاریخپیش هایمحوطه استقرار الگوی در رایج فرض. 3

 استقراری الگوهای) دکترا رساله قالب در زمینه این در مطالعات. گرددبرمی منطقه در دائمی سکونت هاییافته کشف عدم

 و مازندران دانشگاه از ثبوتی مجتبایی رقیه توسط شناسیباستان قوم تحقیقاتی هایپروژه یزن و( گیالن ازتاریخپیش هایمحوطه

 .است انجام حال در گیالن، استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث کل اداره همکاری

 رایج خزر دریای جنوبی یحاشیه ایجلگه هایسرزمین و گیالن مختلف مناطق در وبیشکم نیز امروزه معماری، یشیوه این. 4

 .است
 

 منابع



 1397/61 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،10 دورۀ شناسی، باستان مطالعات

مشترک  هیئتشناختی دوران سنگ در گیالن، های باستانگزارش فصل اول بررسی(، 1386)و کیدونگ بای،  محمدرضاباقریان، 

 .منتشرنشدهگزارش شناسی، و گردشگری کشور، پژوهشکده باستان دستیصنایعایران و کره جنوبی، سازمان میراث فرهنگی، 

سنگی قدیم غار دربند رشی، زنی در مکان پارینهگمانه»(، 1393، فریدون؛ جهانی، ولی؛ مشکور، مرجان و صارم امینی، )بیگلری

-ساالنه باستان آییهم گردهای کوتاه دوازدهمین ، به کوشش کورش روستایی و مهران غالمی، در، مقاله«1391رودبار، گیالن،

 .104-101شناسی، صص: کده باستانشناسی ایران، تهران ، پژوهشگاه، پژوهش

و  دستیصنایع(. برسی و شناسایی محدوده روستای نیاول تا الرنه، اداره کل میراث فرهنگی،1394تالش،)جهانی، ولی و بهزاد علی

 (.منتشرنشدهگردشگری گیالن )

 و رانکوه(، رشت، ایلیا. شناسی املش، معرفی جغرافیا و آثار تاریخی املش )بخش مرکزی(، باستان1387جهانی، ولی، )

، «باستانی کافرستان )مهدی چوری و نسکوه چال یسن(، دیلمان محوطهگزارش کاوش و گمانه زنی در »، (الف1391)جهانی، ولی، 

 صص و گردشگری، یمان میراث فرهنگز، پژوهشگاه ساایران شناسیباستانساالنه  آییهم گرددهمین زیا هایمقالهچکیده در، 

127-128. 

در  هاییمقالهنامورنامه؛ ، «عصر آهن در املش شدهشناساییمطالکوه نخستین محوطه استقراری »، (ب1391)انی، ولی، جه
 .259-270به کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده، تهران، انتشارات نگاه،صص: پاسداشت یاد مسعود آذرنوش،

های مقاله، در، «های باستانی کافرستان )یسن(، دیلمانمحوطه زنی و کاوش دردو فصل بررسی، گمانه»(، الف1393) ،جهانی، ولی

شناسی ایران، به کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی ساالنه باستان آییهم گردکوتاه دوازدهمین 

 .135 -133:و گردشگری، تهران

 بلور. ،،رشتهای باستانی یسنشناسی در محوطههای باستانشناسی دیلمان؛ پژوهشباستان، (ب1393)جهانی، ولی، 

 ، تهران، افشار.گیالن، از آستارا تا هوسم شناسیباستان(، 1395جهانی، ولی، )

، «املش، گیالن -بن شیرچاکهای میدانی در مجموعه باستانی لیارسنگگزارش دومین فصل از پژوهش»(، 1396جهانی، ولی، )

 .منتشرنشدهو گردشگری استان گیالن، گزارش  دستیعصنایرشت، اداره کل میراث فرهنگی، 

تعیین حریم محوطه باستانی  منظوربهزنی گزارش مقدماتی گمانه»، (الف1393)و رقیه مجتبایی ثبوتی،  جهانی، ولی؛ رامین، شهرام

تهران، ، شناسی ایرانانهای سیزدهمین گردهمایی ساالنه باستگزارش ،در ،، به کوشش مهرداد ملکزاده«اسکولک، شهرستان رودبار

 .75-70و گردشگری، صص:  دستیصنایعپژوهشگاه میراث فرهنگی، 

محله های باستانی معافبررسی و مستندسازی اضطراری محوطه»(، ب1393جهانی، ولی؛ رئوف، سولماز و کیومرث حاج محمدی، )

شناسی ساالنه باستان آییهم گرده دوازدهمین های کوتامقاله، به کوشش کورش روستایی و مهران غالمی، در، «رینه، گیالن
 .139 -136شناسی، صص: ، تهران، پژوهشگاه، پژوهشکده باستانایران

، در« های باستانی کافرستان یسنکاوش در محوطه»(، 1391جهانی، ولی؛ همرنگ، بهروز؛ مجتبایی ثبوتی، رقیه و مجید کوهی، )

، تهران، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه شناسی ایراننه باستانساال آییهم گردهای یازدهمین چکیده مقاله

 .129ملی، ص:

مرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی،  RA 1241، گزارش شماره «گزارش کاوش رودبار»(، 1343حاکمی، علی، )

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایع

مرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی،   1255RA،  گزارش شماره «حفاری علمی رودبارگزارش »(، الف1344حاکمی، علی، )

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایع

مرکز اسناد،   1316RA، گزارش شماره «پرگزارش عملیات حفاری در منطقه کلورز، کافرکش و گنج»، (ب1344)علی،  حاکمی،

 .منتشرنشده ،و گردشگری کشور یدستصنایعسازمان میراث فرهنگی، 

زنی در دوگامیان، جوکین، آباد در منطقه جوبن، بررسی و گمانهحفاری رودبار در رحمت هیئتگزارش »(، ج1344، )حاکمی، علی

و گردشگری کشور،  دستیصنایعمرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی،  RA 1313، گزارش شماره «اُسرامرز و آغوزبن

 .همنتشرنشد



 (گیالن)کاسپی دریای غرب جنوب هایکرانه در یالدمبل از ق اول و دوم هایهزاره استقراری هایمحوطه معماری از یافته نو شواهدی  /62

مرکز اسناد،   1315RA،  گزارش شماره «حفاری علمی در منطقه جوبن استان گیالن هیئتگزارش »(، د1344، )حاکمی، علی

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعتهران، سازمان میراث فرهنگی، 

مرکز اسناد، تهران،   1257RA ، گزارش شماره«آباد رودبارحفاری در منطقه رحمت علمیهیئتگزارش »(،ه1344، )حاکمی، علی

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعسازمان میراث فرهنگی، 

مرکز  RA 1317، گزارش شماره «جانشناسی در منطقه ناوه لیلیباستان هیئتگزارش عملیات حفاری »(، 1345، )حاکمی، علی

 .منتشرنشده و گردشگری کشور، دستیصنایعاسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی، 

مرکز اسناد،  RA 1314، گزارش شماره «رودبار آبادرستمبررسی و حفاری منطقه  هیئتاولین گزارش »(، 1346، )حاکمی، علی

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعتهران، سازمان میراث فرهنگی، 

 56، گزارش شماره «یج، مارلیک، استان گیالنرودبار، نصف»(، 1343، محمود و عبدالحسین شهیدزاده، )کردنانیحاکمی، علی؛ 

RA  ،منتشرنشدهو گردشگری،  دستیصنایعمرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی. 

شناسی، دانشگاه تهران، گروه باستاناستاد راهنما: نامه کارشناسی ارشد، ، پایانکاوش در کلورز، (1371) خلعتبری، محمدرضا،

 .منتشرنشده

، اداره کل میراث فرهنگی، «بررسی و شناسایی آثار تاریخی و فرهنگی حوزه فرمانداری تالش»(، 1383)رضا، خلعتبری، محمد

 .منتشرنشده، گزارش و گردشگری گیالن دستیصنایع

، گزارش «آباد رودباررستم -شناسی در تپه کلورزهای باستانگزارش مقدماتی فصل اول کاوش»، (1384)خلعتبری، محمدرضا، 

 .منتشرنشده ،و گردشگری کشور دستیصنایعسازمان میراث فرهنگی، تهران، مرکز اسناد،  RA 7670 شماره

-1385 آبادرستمنگاری و اولین فصل کاوش محوطه استقراری کلورز )گزارش مقدماتی الیه»، (1389) خلعتبری، محمدرضا،

 .منتشرنشدهش ، گزارگیالن گردشگری و دستیصنایعاداره کل میراث فرهنگی،  ،(«1387

 ، چاپ اول، تهران،گوی.گیالن در عصر آهن(، 1392خلعتبری، محمدرضا، )

 .ایلیا،.رشت، ، ترجمه سیروس سهامیسرزمین گیالن، (1348)خودزکو، الکساندر، 

 ردگدهمین زهای یاچکیده مقاله، در، «گورستان عصر آهن سیاه سو، رودسر، گیالن» ، (1391)رامین، شهرام و مسعود اکبری، 
 .201مان میراث فرهنگ و گردشگری، ص:زپژوهشگاه ساتهران، ، ایران شناسیباستانساالنه  آییهم

، به «شهرستان رودسرسو، شواهدی نویافته از عصر آهن در محوطه گورستانی سیاه»(، 1393رامین، شهرام و مسعود اکبری، )

، تهران، شناسی ایرانآیی ساالنه باستانزدهمین گردهمهای کوتاه دوامقالهکوشش کوروش روستایی و مهران غالمی، در، 

 .197 -195پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص:

 شهرستان) اسکولک باستانی حریم محوطه تعیین منظوربه زنیگمانهمقدماتی  (، گزارش1392رامین، شهرام و ولی جهانی، )

 .منتشرنشدهی استان گیالن، گزارش و گردشگر دستیصنایع، اداره کل میراث فرهنگی، (رودبار

اداره کل میراث فرهنگی، ، « سوش نخستین فصل کاوش اضطراری محوطه گورستانی سیاهگزار» ، (1392)رامین، شهرام، 

 .منتشرنشده، گزارش گیالن گردشگری و دستیصنایع

سازمان میراث فرهنگی،  رشت،، «سوگزارش نخستین فصل کاوش اضطراری محوطه گورستانی سیاه» (،1394)رامین، شهرام، 

 .منتشرنشده، گزارش استان گیالن دستیصنایعگردشگری و 

مرکز اسناد، تهران، سازمان  1243RA، جلد اول، گزارش شماره  «رودبار استان گیالن»(، الف1348شهیدزاده، عبدالحسین، )

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعمیراث فرهنگی، 

، جلد دوم، گزارش شماره  «شناسی گیالنهای علمی باستانکاوش هیئتگزارش مقدماتی »(، ب1348سین، )شهیدزاده، عبدالح

1243 RA  ،منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعمرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی. 

شناسی، هران اداره کل باستان، ت2و  1، شماره شناسیباستان، «حفریات گرمابک و تماجان»(، 1338اهلل، )صمدی، حبیب

 .95-80صص:

م( تپه هفتوان،دشت سلماس،حوزه دریاچه ارومیه، مجله دانشکده -پ1450-1100، سفالگری عصر آهن )1384طالیی،حسن، 

 .41 -21ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 



 1397/63 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،10 دورۀ شناسی، باستان مطالعات

های شرقی گیالن در عصر ازندران و بخشمعماری مناطق غربی م»، (1393)نژاد سرستی، رحمت و رقیه مجتبایی ثبوتی، عباس

 .80-67، صص:7، شماره4، دورهشناسی ایرانهای باستانپژوهش، «آهن

 .فرهنگ ایلیا، رشت اول،، چاپ های گیالناطلس کوه، (1391)فرید مجتهدی، نیما و ابراهیم اسعدی اسکوئی، 

، «ی بررسی و شناسایی در حوزه رودخانه شاهرود)عمارلو(شناختنگاهی اجمالی به دستاوردهای باستان»، (1384)، فالحیان،یوسف

پژوهشکده  و گردشگری، دستیصنایعمیراث فرهنگی، تهران، سازمان ، 4شناسی ایران شماره باستانهای گزارش :در

 .220-1998صص:  ، شناسی،باستان

 سمیرا. ،تهران ،های جنوب غربی دریای کاسپیفرهنگ عصر آهن در کرانه، (الف1381)فهیمی، حمید، 

و  13، شماره فرهنگ گیالن، «شناختیهای باستانحوزه فرهنگی املش در عصر آهن به روایت کاوش»، (ب1381، )فهیمی، حمید

 .113 -109اداره کل ارشاد اسالمی گیالن، ، صص  ،، رشت14

در: مجموعه مقاالت همایش ملی  شدهارائه ،«دوره مفرغ پایانی و آهن آغازین تالش نگاری گاهبازنگری در »تا(؛ )بیفهیمی، حمید، 

)زیر  ، گردشگری استان گیالن، رشتدستیصنایع ،میراث فرهنگی اداره کل ،جهانی و حمید فهیمی ولی به کوشش، شناسیتالش

 .چاپ(

، 12هی، شماره پژواکبر وحدتی، باستانغرب ایران در گذر از عصر مفرغ به آهن، ترجمه علی، شمال1383ماسکارال، اسکار وایت، 

62-74. 

، «آباد، سردچال و پیرکوه(کوه، شیرچاک، نیاول، غیاثبررسی نقاط تاریخی گیالن)اُمام، بویه، سیاه»(، 1340مقدم، محسن، )

 .منتشرنشدهو گردشگری کشور،  دستیصنایعمرکز اسناد، تهران، سازمان میراث فرهنگی، RA 1239گزارش شماره  

به سرپرستی  ،1374چاپ سوم، چاپ اول:  جلد اول، ،کتاب گیالن ، در، «شناسی گیالنباستان» ،(1380، )سید محمود موسوی،

 .353-336، صص: گروه پژوهشگران ایران انتشارات ،عربانی ابراهیم اصالح

 دستیصنایعاداره کل میراث فرهنگی،، «پشت تالشزنی تپه سردخونیگزارش گمانه»(، 1391)میرصالحی، سید مهدی، 

 .منتشرنشده، شگری گیالنوگرد

های همایش ملی چکیده مقاله، در: «زنی تپه سردخونی پشت تالشگزارش گمانه»، (1394)میرصالحی، سید مهدی، 
 .193و گردشگری استان گیالن، ص  دستیصنایع، اداره کل میراث فرهنگی، شناسیتالش

با مهاجرت اقوام آریایی،  هاآنآباد دشت قزوین و رابطه خاکستری در تپه سگز هایسفال، مطالعه 1375نقشینه، امیر صادق، 

 (.منتشرنشده، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی )ازتاریخپیششناسی گرایش باستان ارشد کارشناسی نامهپایان

س، سال دوم، شماره شناهای سفالی عصر آهن آن، پیام باستانهای غار هوتو و اهمیت یافته، کاوش1384نقشینه، امیرصادق، 

 .78-59سوم، 

شناس، سال هفتم، شماره شناسی سفال عصر آهن پیالقلعه، رودبار گیالن، مجله پیام باستان، گونه1389نقشینه، امیرصادق، 

 .90-73سیزدهم، 

 .پژوهشگاه، سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران ، جلد اول،های مارلیکحفاری ،(1378) اهلل،نگهبان، عزت

 سبحان نور. ،، تهرانشناسی ایرانمروری بر پنجاه سال باستان، (1385، )اهللان، عزتنگهب

سپیدرود  های غربیی هیئت مشترک ایران و ژاپن در کرانهسشناهای باستانپژوهش»، (1382)نوکنده، جبرئیل و حمید فهیمی، 

شارات و تولیدات فرهنگی و پژوهشکده اداره کل آموزش، انتتهران، ، در، به کوشش حمید فهیمی، «1380-81گیالن 

 .66-27:صص ،(2شناسی)های باستانگزارش ،شناسیباستان

 میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(. سازمان(، سفال ایران در دوره اشکانی، ترجمه حمیده چوبک، تهران، 1376هرینک، ارنی، )
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