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Abstract
 Grave 12 of  Tepe Chalow is the richest burial excavated to date at the site. It is a typical GKC pit grave in which was
 buried a female adolescent younger than 18 years. In the grave were found 34 objects: 12 typical GKC pottery vases; 4
 stone objects of  chlorite, white and black stone, serpentine, and lapis lazuli; 13 metal objects of  gold, bronze, typical
GKC, and two ivory pins.m
 The burial matches the funeral rituals attested at Chalow. The grave was oriented NE-SW and the body crouched on
 the right side with the hands near the face, looking toward the SE. Ceramic vessels were placed behind the back of  the
 skeleton, from the head to the feet; there were two pins near the shoulders and two bracelets on the arms; the large vase
 near the feet contained a significant object. The chlorite objects were grouped near the face of  the deceased, and so
 were the metal objects and ivory pins, with the exception of  a small bronze jar and two pins. The beads also were near
 the face and the neck, probably forming one or more necklaces. Remains of  ovid/caprid bones inside a pottery bowl
 indicate a food-offering for the burial. All of  these burial goods and funeral rituals of  grave 12 at Chalow have close
 parallels at many burial grounds of  Bactria and Margiana indicating close cultural ties between the area of  northern
Khorasan with the Bactro-Margiana cultural sphere.m

 Keywords: Greater Khorasan Civilization (GKC), Bronze Age, Burial, Chalow, Pottery vessel, Chlorite, Bronze
objects.m

چکیده
تدفین شماره 12 در چلو در بین گورهایی که تاکنون در این گورستان کاوش شده از همه غنی تر است. این تدفین یک گور چاله ای ساده و 
شاخص »تمدن خراسان بزرگ« است و در آن جسد بانویی جوان که زیر 18 سال سن داشته به خاک سپرده شده است. در این گور 34 قلم 
اشیای تدفینی وجود داشت: 12 پارچه ظرف شاخص »تمدن خراسان بزرگ«، چهار قلم اشیای سنگ صابونی، اشیایی از سنگ سفید و سیاه، 
سرپانتین و الجورد، 13 قلم اشیای فلزی و دو سنجاق از عاج. این تدفین از همه جهات مشابه شیوۀ رایج و غالب در گورستان تپه چلو است. 
جسد بر شانۀ راست و به حالت خمیده در جهت شمال شرقی-جنوب غربی دفن شده و صورت به سمت جنوب شرقی است. ظروف سفالی در 
پشت اسکلت از پشت سر تا زیر پای اسکلت چیده شده و بزرگترین ظرف در زیرپای مرده است که درون آن یکی از هدایای تدفینی مهم 
قرار داده شده است. مانند معمول، این جسد دو النگو دارد و در یک ظرف بقایای پیشکش خوراکی از گوشت گوسفند/بز وجود داشته است.

تمام گورنهاده ها و آداب تدفینی این گور با تدفین های همزمان در منطقۀ باختر و مرغیانه شباهت بسیار زیادی دارد که حاکی از پیوندهای 
فرهنگی نزدیک بین شمال خراسان و حوزۀ فرهنگی باختری-مروی است.

واژگان کلیدی: تمدن خراسان بزرگ، دوره مفرغ، آداب تدفین، چلو، ظروف سفالی، سنگ کلریت، اشیای مفرغی.
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مقدمه 
زندگی  پیش ازمیالد،  دوم  هزارۀ  اوایل  و  سوم  هزارۀ  اواخر  در 
رو  مرکزی  آسیای  و  ایران  شرقی  مناطق  در  شهری  پیچیدۀ 
به  و مراکز شهری  استقرارگاه های مهم  بیشتر  و  نهاد  افول  به 
کلی متروک یا وسعت آنها بسیار کوچک شد. همزمان با افول 
شهر سوخته و مراکز مهم شهری تمدن هاراپا در درۀ رود سند، 
مراکز مهم شهرنشینی در شمال شرق ایران همچون تپه حصار، 
تُرنگ تپه و شاه تپه نیز افول کردند و مدتی بعد در حدود 1700 
در  )وحدتی 1399: 172(.  متروک شدند  به کلی  پیش ازمیالد 
خاک  در  کپه داغ  شمالی  کوهپایه های  در  ایران،  فالت  شمال 
ترکمنستان، واحۀ دلتای رود مرغاب که تا این زمان خالی از 
سکنه بود را نخستین بار مردمان شهرنشین اشغال کردند؛ و بعد 
از افول مراکز چندهزارسالۀ زندگی همچون نمازگاه و آلتین تپه 
به   ،)Kircho 2020: 132( پیش ازتاریخ   1900/2000 حدود  در 
پیش ازمیالد   2200/2300 بین  و  آوردند  روی  مرغاب  دلتای 
مراکز مسکونی  و ساخت  آبیاری  پیشرفتۀ  ایجاد شبکه های  با 
پی افکندند  منطقه  این  در  بزرگ، شهرهای جدیدی  دفاعی  و 
)Sarianidi 1990; Lyonnet, Dubova 2020b: 32(. ویژگی اصلی این 
استقرارگاه های کشاورزی جدید، پراکندگی آنها در واحه های مجزا 
است. هر واحه چندین استقرارگاه را در خود جای داده که در 
یک نظام اقماری پیرامون یک شهر مهم و مرکزی با نظام دفاعی 
پیچیده و قلعه و باروبندی مستحکم شکل گرفته اند. بسیاری از 
جنبه های این سنت فرهنگی جدید با فرهنگ نمازگاه 5 فرق 
دارد؛ از جمله رواج چشمگیر اشیای شأن زا همچون سنگ وزنه ها، 
پیکرک های  شیاردار،  سنگی  ستونک های  قدرت،  عصاهای 
ترکیبی زنان نشسته در لباسی پشمین یا مردی دامن پوش با 
صورتی زخم خورده، ظروف مرمرین و انواع اشیای فلزی از سیم 
و زر و مفرغ با شمایل نگاری ویژه است که جملگی نشان دهندۀ 
صنعتگری تخصصی و اقتصاد مبادالتی در این فرهنگ است. مواد 
فرهنگی این دوره در بخش های وسیعی از آسیای مرکزی در 
خاک کشورهای کنونی ازبکستان، تاجیکستان، شمال افغانستان 
)منطقۀ باختر( و ترکمنستان )مرگیانه( به قدری به هم شباهت 
دارد که ویکتور ساریانیدی و نادژدا دوبوا معتقدند مناطق باختر 
)بلخ( و مرگیانه )مرو( در دوره مفرغ از هم جدا نبوده و هویت 
همین رو  از  و  داشته اند  واحدی  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی، 
بلخ ومروی«  باستان شناختی  »مجموعۀ  را  فرهنگی  پدیدۀ  این 
 Бактрийско-Маргианский археологический روسی:  )به 
комплекс( نامیده اند )Sarianidi, Dubova 2013: 120(. هانری-پل 

فرانکفورت نیز این مجموعۀ باستان شناختی را »تمدن جیحون« 
آمودریا  اطراف  سرزمین های  فرهنگی  همگونی  به  که  نامیده 

.)Francfort 1994( اشاره دارد

جدید  استقراری  گونۀ  و  باستان شناختی  مجموعۀ  این 
نمازگاه  دورۀ  به  ترکمنستان  جنوب  فرهنگی  توالی  در  که 
بیابانی  واحه های  در  فقط  تا چند دهه پیش  است،  مربوط   6
جنوب آسیای مرکزی همچون واحه های گنور، تُغُلق و طاهربِی 
در دلتای قدیم مرغاب )در مرگیانه( و واحه های داشلی، ساپالّی 
شناخته  باختر(  )در  آمودریا  آبرفتی  دلتاهای  در  جارکوتان  و 
شده بود )Vidale 2017(. مردمان شهرنشین این منطقه نه تنها 
با جوامع کوچروی استپ های شمالی آسیای مرکزی )فرهنگ 
مناطق  با  بلکه  می کردند،  ستد  و  داد  آندرونوو-تازه باغیاب( 
وسیعی از درۀ رود سند و سیستان و کرمان در شرق گرفته 
تا سواحل خلیج فارس در جنوب و شوش و میانرودان در غرب 
ویژه  فرهنگی  مواد  در  می توان  را  آن  آثار  که  داشتند  ارتباط 
این تمدن در بستر فرهنگ های  و کاالهای شأن زا و شاخص 

.)Lyonnet, Dubova 2020: 15-17( محلی مذکور شاهد بود
آیینی  روزمره،  اشیای  مختلف  انواع  و حضور  پراکندگی 
یا کاالهای شأن زای این فرهنگ شهری در مناطق وسیعی از 
آسیای مرکزی و جنوب غربی، نشان دهندۀ چند مدل مختلف 
گسترش است که به تازگی بررسی و تحلیل شده اند )وحدتی 
که  بررسی ها  این   .)Biscione, Vahdati 2020 1400؛  بیشونه  و 
بر مبنای چندین سال فعالیت میدانی در شرق ایران، به ویژه 
در خراسان، انجام شده به روشنی نشان می دهد قلمروی این 
دلتای  اطراف  بیابانی  واحه های  به  شهری  پیشرفتۀ  فرهنگ 
آبرفتی  دشت های  و  کنونی  ترکمنستان  در  مرغاب  قدیمی 
اطراف آمودریا در کشورهای کنونی افغانستان، تاجیکستان و 
ازبکستان محدود نبوده و مناطق وسیعی از شرق ایران را هم 
این   .)Biscione, Vahdati 2020: 542-543( است  می گرفته  دربر 
قلمرو تقریباً با حدود و ثغور »خراسان بزرگ« در دورۀ ساسانی 
و اوایل اسالم منطبق است و از آنجا که خراسان بزرگ در طول 
تاریخ هویّت مستقلی داشته که پس از پایان هزارۀ 3 و اوایل 
هزارۀ 2 پیش ازمیالد با سنت خاص سفال دست ساز منقوش 
»نوع یاز« در دوره آهن تداوم یافت و حتی تا دورۀ هخامنشی 
اوایل دورۀ اسالمی نیز هویت و جایگاه یکتای  و تا حدی در 
خود را حفظ کرد؛ می توان بقایای فرهنگ پیشرفتۀ شهری در 
 Biscione, Vahdati( این مناطق را »تمدن خراسان بزرگ« نامید

.)2020: 543

پراکندگی و مشخصات کلی مکان های مربوط به تمدن 
قرار  ایران در جای دیگر مورد بحث  خراسان بزرگ در شرق 
گرفته است )Biscione, Vahdati 2020(. باوجود این هنوز جزییات 
فنون  فضایی،  سازمان  استقرارگاه ها،  کارکرد  باب  در  زیادی 
معماری و آداب تدفین تمدن خراسان بزرگ در مناطق شرقی 
ایران ناشناخته باقی مانده است. تاکنون بیشتر مواد فرهنگی 
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مربوط به این تمدن در شرق ایران از بافت ها تدفینی و به همراه 
مشابهت های  باوجود  که  آمده  دست  به  محلی  فرهنگی  مواد 
منطقۀ  )منطقۀ شکل گیری،  قرارگیری  مناطق  به  بسته  کلی، 
مرکزی، منطقۀ گسترش، منطقۀ نفوذ( ویژگی های متفاوتی را 
نشان می دهند )Ibid.: 547-531, 541-544(. در شمال شرقی ایران، 
کاوش  در  تمدن  این  فرهنگی  مواد  حجم  بیشترین  تاکنون 
گورستان های شهرک فیروزه در دشت نیشابور و تپه چلو در 
دشت جاجرم پیدا شده که به ترتیب در»منطقۀ شکل گیری« 
و »منطقۀ گسترش« قرار گرفته اند. در این مقاله پس از معرفی 
تمدن  مراکز  مهمترین  از  یکی  به عنوان  چلو،  تپه  اجمالی 
خراسان بزرگ در دشت جاجرم، آداب تدفین در گورستان این 
این  از غنی ترین تدفین های  باستانی مرور شده و یکی  مکان 

گورستان معرفی شده است.  

تپه َچلو
شهر  نزدیکی  در  جاجرم،  دشت  شرقی  انتهای  در  َچلو  تپه 
سنخواست و در مختصات 56 درجه و 53/7 دقیقه و 78 ثانیه 
طول جغرافیایی و 37 درجه و 78 ثانیه عرض جغرافیایی در 
ارتفاع 985 متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است )تصویر 1(. 

تپه در دامنۀ جنوبی کوه های سالوک-آالداغ )جزو سامانۀ البرز 
دریاچۀ  یک  گل والی  رسوبات  از  متشکل  بستری  بر  شرقی(، 
کهن از دوران میوسن شکل گرفته است. با وجود اقلیم خشک 
تا نیمه خشِک منطقه و همجواری با کویر، اراضی اطراف َچلو 
به دلیل قرار گرفتن بر زبانۀ انتهایی دلتای قدیمی رود دربند و 
مجاورت با مخروطه افکنۀ کوهستانی درۀ قلِّی -که احتماالً در 
هزاره های 3 و 4 پیش ازمیالد آب کافی برای آبیاری زمین های 
و  کشاورزی  برای  مناسب  زمینه ای  داشته-،  هم  َچلو  اطراف 

توسعه استقرارگاه داشته است.
تپه َچلو از مجموعه ای پشته های کوتاه اما وسیع تشکیل 
شده که در بلندترین نقاط حدود 2 متر از زمین های دشتی 
و هموار مجاور بلندتر است و روی هم رفته بیش از 40 هکتار 
از  بسیاری  برخالف  نظر شکل گیری  از  َچلو  تپه  دارد.  وسعت 
و  کرده  رشد  افقی  صورت  به  ایران  باستانی  استقرارگاه های 
الیه نگاری عمودی ندارد. گسترش این استقرارگاه به صورت افقی 
شاخِص مناطق واحه ای همچون دشت سیستان در جنوب شرقی 
ایران و دلتای قدیمی رودخانه ُمرغاب در ترکمنستان است که 
در آنها استقرارگاه ها به دنبال جابجایی بستر رودها و منابع آب 
تغییر مکان می دهند )وحدتی و همکاران 1397: 67(. به نظر 

تصویر 1. موقعیت تپه چلو و استقرارگاه های همزمان آسیای مرکزی که در متن به آنها اشاره شده است.
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می رسد مسیر رودخانۀ دربند در سده های پی در پی به تدریج 
از شرق به غرب تغییر مکان داده و استقرارگاه نیز به دنبال آن 
جابه جا شده است. بررسی تصویرهای ماهواره ای نیز این موضوع 

را تأیید می کند. 
قدیمی ترین سفال های َچلو که مربوط به دورۀ مس سنگی 
هستند در شرقی ترین بخش های محوطه پیدا می شود و هرچه 
به سمت غرب برویم سفال ها جدیدترند. در نیمۀ غربی محوطه، 
یک گورستان مربوط به دورۀ مفرغ میانی با فرهنگ شاخص 

نمازگاه 6 پیدا شده است. 
وجود  از  حاکی  باستان شناسی  کاوش های  و  بررسی ها 
دو مرحلۀ استقرار در تپه َچلو است: دورۀ مس سنگی پایانی-

مفرغ قدیم و دوره مفرغ میانی. مواد فرهنگی دورۀ مس سنگی 
و  شده  پیدا  تپه  شرقی  مناطق  از  بیشتر  قدیم  پایانی-مفرغ 
یک نمونه تاریخ رادیوکربن از الیه های باالیی ترانشۀ 1 تاریخ 
کالیبره شد )95.4%( بین 3208-3337 پیش ازمیالد را نشان 
طیف  حضور  این  باوجود   .)Vahdati et al. 2019: 186( می دهد 

وسیعی از سفال های قرمز و نخودی منقوِش نوع اواخر دورۀ 1 
حصار و اوایل حصار 2 و نیز سفال قرمز منقوش نوع شاه تپه 
3 )قرمز با نقوش سیاه نوع کاسپی( و سفال خاکستری براق 
با تزیینات شاخصی همچون نقوش کنده زیگزاگی یا خطوط 
کنده مواج، نوارهای برجسته یا نقوش برجسته دکمه ای مشابه 
سفال شاه تپه 3 و 2 ب حاکی از آن است که سکونت در َچلو 
است.  شده  آغاز  پیش ازمیالد   4 هزارۀ  میانۀ  از  پیشتر،  مدتی 
تپه،  بخش های شرقی  در  کاوش  محدودیت سطح  به  باتوجه 
تاکنون آثار معماری این مرحلۀ استقراری از بخش شرقی تپه 
پیدا نشده است. آثار اواخر این مرحله در بخش غربی شامل 
محدوده های انباری با خمره های بزرگ ذخیرۀ آذوقه و بقایای 
معماری دستکند و نیمه زیرزمینی و چاله های کوچک و بزرگ 
رادیو کربن  تاریخ  نمونه  آنهاست که دو  اطراف  مستطیلی در 
بین 2676-2479  تاریخ کالیبره شده )%95.4(  ترانشۀ 4،  از 
 Vahdati et al.( پیش ازمیالد را برای این فضاها نشان داده است
table 1 ,2019(. در زیر سطح انبارها و فضاهای نیمه زیرزمینی، 

تصویر 2. توپوگرافی گورستان تپه چلو و محل قرارگرفتن گور 12 و سایر گورهای کاوش شده.
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و  قدیم  پایانی/مفرغ  دورۀ مس سنگی  به  مربوط  گور  تعدادی 
در سطح باالتر، یک گورستان وسیع مربوط به تمدن خراسان 

بزرگ )دوره مفرغ میانی( پیدا شده است.
مواد فرهنگی دورۀ مفرغ میانی در تمام سطح تپه َچلو 
پراکنده است و شامل طیف وسیعی از سفال، ظروف سنگی و 
اشیای مفرغی است که اغلب در اثر خاکبرداری، شخم اراضی 
این  نمایان شده اند. مواد فرهنگی  بادی در سطح  و فرسایش 
تمدن  سفال  همان  یا   6 نمازگاه  دورۀ  شاخص  نوع  از  دوره 
خراسان بزرگ و شامل طیف وسیعی از سفال های نخودی و 
نارنجی ساده و به ندرت با نقش کنده با شکل های شاخص و 
رایج در واحه های باختر و مرگیانه، مقداری سفال خاکستری، 
انواع کاالهای شأن زا و شاخص همچون ستون چه های سنگی 
انواع  سنگی،  عصاهای  دسته دار،  سنگی  وزنه های  شیاردار، 
رزم افزار،  مفرغی همچون  اشیای  و  مرمرین  و  کلریتی  ظروف 
نمونه های  که  است  تزیینی  سنجاق های  و  مشبک  مهرهای 
پیدا شده  بزرگ  از خراسان  وسیعی  بخش های  در  آن  مشابه 
است. باتوجه به تسطیح گسترده، خاکبرداری و شخم اراضی 
تپه َچلو، حجم اصلی الیه های استقراری این دوره از بین رفته 
و تمام این اشیاء از بافت های تدفینی پیدا شده است. کاوش در 
گورهای تمدن خراسان بزرگ در گورستان تپۀ َچلو جلوه های 
تازه ای از آداب تدفین و فرهنگ و هنر مردمان دوره مفرغ در 
ادامه ضمن  نمایان ساخته است. در  را  از خراسان  این بخش 
به   َچلو،  تپه  در  بزرگ  تمدن خراسان  آداب خاکسپارِی  مرور 
معرفی جزییات یکی از مهم ترین گورهای کاوش شده در این 

گورستان پرداخته ایم.

آداب تدفین در َچلو
این  غربی  نیمۀ  در  َچلو  در  بزرگ  خراسان  تمدن  گورستان 
است  قرار گرفته  موازی  قنات  بین چندین رشته  در  محوطه، 
)تصویر 2(. در زمان حفر گورهای این دوره، بخشی از الیه های 
باستانی قدیمی تر تخریب شده و در خاکی که چالۀ گورها را پر 
کرده، قطعات سفال مربوط به دورۀ مس سنگی پایانی و مفرغ 
باوجودی که بخش غربی تپه به دلیل  قدیم هم پیدا می شود. 
رعایت حریم قنوات در سال های گذشته کمتر شخم و تسطیح 
شده، شدت فرسایش بادی در اینجا به قدری بوده که گورها 
در فاصلۀ بسیار نزدیک به سطح پیدا می شوند و ساختار گورها 
نامشخص است. به طور میانگین گورها حدود 20 سانتی متر زیر 
سطح کنونی زمین پیدا می شوند اما در برخی موارد اسکلت و 
محتویات گورها به کلی از خاک بیرون آمده و به شدت هوازده و 
غیرقابل بازیابی است. همین وضع در مورد خمره های آذوقه که 
در فضاهای انباری دورۀ مفرغ قدیم پیدا می شود هم وجود دارد. 

 روی هم رفته در چهار فصل کاوش 38 گور مربوط به 
پیدا شد.  َچلو  تپه  بزرگ در گورستان  تمدن خراسان  مرحلۀ 
در  که  است  به نحوی  گورستان  در  گورها  پراکندگی  الگوی 
از  فاصله  متر  با چندین  مجزا  به صورت خوشه های  گورها  آن 
فاصله است  متر  تا 15  بعضی گورها 10  بین  دارند.  قرار  هم 
و در بعضی جاها فاصلۀ گورها از هم به 1 تا 3 متر می رسد. 
این الگوی پراکندگی گورها بسیار مشابه بعضی گورستان های 
سدۀ اخیر در بعضی مناطق روستایی خراسان است که در آنها 
را در یک محدودۀ مجزا  افراد خود  یا خانواده گور  هر طایفه 
ایجاد می کنند. باتوجه به شدت باالی فرسایش و از بین رفتن 
الیه های باالیی گورستان مشخص نیست آیا هر مجموعه گور 
نه. سنت  یا  بوده  یا تمام گورستان در داخل دیواری محصور 
محصور کردن گورستان با دیوارک های گلی یا سنگی در برخی 
 Vanden Berghe( گورستان های دوره آهن لرستان مرسوم بوده
ایران مشاهده  روستاهای  از  بسیاری  در  و هنوز هم   )1973: 3

می شود اما تاکنون در گورستان های مربوط به تمدن خراسان 
بزرگ در آسیای مرکزی و ایران گزارش نشده است.

توسط   1392 سال  در  َچلو  گورستان  انسانی  بقایای 
در سال های -1393 و  نشده(  منتشر  )گزارش  فرناز خطیبی 
 Sołtysiak( شد  بررسی  سولتیسیاک  ارکادیوش  توسط   1395
et al. 2016(. مطالعۀ مقدماتی اسکلت های انسانی در َچلو نشان 

در  شناسایی شده  دورۀ  دو  در  خاکسپاری  سنت های  می دهد 
گورستان َچلو با هم فرق دارد. در دورۀ قدیم تر )مس سنگی-

مفرغ قدیم( تدفین افراد نابالغ نسبت به دورۀ جدیدتر )تمدن 
 17 از  دیگر  عبارت  به  است.  بیشتر  بسیار  بزرگ(  خراسان 
اسکلت بررسی شده مربوط به تمدن خراسان بزرگ فقط یکی 
مربوط به کودکی 11-10 ساله بود اما از 15 اسکلت مربوط 
نوزادان/ به  متعلق  اسکلت  قدیم 6  به دورۀ مس سنگی-مفرغ 

 .)Sołtysiak et al. 2016: 92-93( کودکان است
در مرحلۀ اول استقرار، اسکلت ها به صورت انفرادی و به 
حالت کاماًل جمع شده با جهات مختلف در گورهای چاله ای 
قرار  تدفینی  هدایای  یا  گورها  در  معموالً  دفن شده اند.  ساده 
نداده اند یا فقط یک تا چهار ظرف از جنس سفال خاکستری با 

چند شکل محدود در کنار مرده گذاشته اند. 
در مرحلۀ بعدی استقرار، همزمان با رواج تمدن خراسان 
بزرگ در َچلو، آداب تدفین نه تنها از نظر کاهش اساسی تدفین 
افراد نابالغ بلکه از جهات دیگر هم نسبت به دورۀ پیش تغییر 
کرد: در بیشتر گورها اجساد را به شانۀ راست، به حالت خمیده 
به خاک سپرده اند اما میزان خمیدگی جسد از گوری به گور 
دیگر فرق دارد؛ هرچند به طور کلی اجساد نسبت به دورۀ قبل 
کمتر خمیده هستند. برخالف دورۀ قبل که اسکلت ها در جهت 
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جهت  در  اسکلت ها  بیشتر  دوره  این  در  نمی شد،  دفن  ثابتی 
جنوب شرق  سمت  به  آنها  صورت  و  شده  دفن  شرقی-غربی 
ثابت و به صورت جمع شده در  است. وضعیت دست ها تقریباً 
جلوی صورت یا سینه است که در بعضی موارد ظرفی را نگه 
داشته است. در بیشتر موارد، صرف نظر از جنسیت فرد دفن 
شده، در مچ او یک جفت )یا حداقل یکی( النگوی مفرغی و 
در نزدیک شانه و سر یک یا دو سنجاق مفرغی وجود داشت. 
تعداد  و  بسیار غنی تر  قبل  به دورۀ  نسبت  این دوره  گورهای 
هدایای تدفینی بین 6 تا 34 ظرف متغییر است. هدایا اغلب 
در اطراف سر یا زیر پای اسکلت گذاشته شده است. در بعضی 
جاهای گورستان )بخش شمالی( معموالً یک ظرف بزرگ در 
مهر  مثل  مهم  اشیای  بعضی  که  داده اند  قرار  مرده  پای  زیر 
بزرگ گذاشته اند. در گور  این ظرف  را درون  فلزی  یا ظروف 
این ظرف بزرگ یک مهر سنگی  )ترانشۀ 4( درون  شمارۀ 4 
گذاشته  مفرغی  جام  یک   )14 )ترانشۀ   12 شمارۀ  گور  در  و 
بودند. در بیشتر گورها برای مردگان عالوه بر اشیای تدفینی، 
حیوانات  گوشت  شامل  که  گذاشته اند  هم  خوراکی  پیشکش 

است. به صورت منظم در چندین گور جمجمه های بز/گوسفند، 
این  فقرات  ستون  از  بخش هایی  و  پا  و  دست  استخوان های 
حیوانات درون ظروف سفالی پیدا شد. به عالوه، در چند گور 
در کنار ظروف سفالی شاخص و معمول، یک ظرف دودزده و 
خشن هم پیدا شد که بقایای مواد غذایی در آن وجود داشت. 
در بیشتر ظروف آثار استفاده دیده نمی شود که نشان می دهد 
این ظروف در زندگی روزمره استفاده نشده و احتماالً از ابتدا 
به عنوان هدایای تدفینی تولید شده اند. جالب است بدانیم در 
گورستان ُگنور وضع بدین منوال نبوده و در کف بیشتر ظروف 
سفالی عالیم فرسایش دیده می شود و مشخص است پیش از 
آنها  از  اینکه به عنوان هدایای تدفینی در گور گذاشته شوند، 

 .)Sarianidi 2007: 53( استفاده می شده است
مختلف  گونه های  شامل  و  متنوع اند  تدفینی  هدایای 
از  استخوانی  مفرغی، سنگی،  اشیای  و  ظروف سفالی، ظروف 
جمله مهرهای مسطح، زیورآالت، رزم افزار و حتی مهره های 
بازی می شوند. هدایای تدفینی زنان و مردان با هم فرق دارد و 
معموالً گور زنان غنی تر است. در گور زنان معموالً لوازم آرایش 

تصویر 3. نمای کلی گور شماره 12 و موقیعت هدایای تدفینی نسبت به اسکلت.
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تصویر 4. طرح از گور شماره 12 و موقعیت اشیای دفن شده همراه با شماره شیء.

و تزیینات شخصی مثل سرمه دان ها، آیینه های مفرغی، ظروف 
آرایشی و زیورآالت وجود دارد. احتماالً تصادفی نیست که گور 
زنان در واحه های باختر و مرگیانه هم از گور مردان»غنی تر« 
 Alekshin 1986: 28; Biscione, Bondioli 1989: 63-64 fig. 3;( است
Sarianidi 2007: 52; Luneau 2008: 139-141, 147( و ممکن است 

موردنظر  جوامع  در  زنان  اجتماعی  پایگاه  بیانگر  موضوع  این 
باشد. آیا امکان دارد فراوانی پیکرک های ترکیبی زنانه در این 
دوره که به »شهابانوی باختری« مشهورند، بازتاب همین پایگاه 

اجتماعی باشد؟  
دورۀ  در  َچلو  گونه شناسی ساختار گورهای  باوجودی که 
رواج تمدن خراسان بزرگ به دلیل حجم زیاد فرسایش هنوز 
به خوبی روشن نیست و ممکن است محدود به گورهای چاله ای 
قابل  گورستان  این  در  مجزا  تدفین  گونه   5 اما  باشد،  ساده 
انسان،  انفرادی  1-تدفین های  از  عبارتند  که  است  شناسایی 
 -4 حیوان،  و  انسان  مشترک  تدفین   -3 حیوان،  تدفین   -2
تدفین های ثانوی )اسکلت درهم ریخته(، 5- تدفین های بدون 
اسکلت یا تدفین های یادبودی. در این بین تدفین های انفرادی 

انسان یا گورهایی که در آنها یک فرد دفن شده از همه رایج تر 
است. به جز دو گور )گور شماره 10 و 20( که در آنها جسد 
با  شمالی-جنوبی  جهت  با  معمول  برخالف  و  چپ  شانۀ  به 
صورت به سمت غرب دفن شده و در کنار آنها هیچ هدایای 
تدفینی وجود ندارد، در سایر گورها شمار زیادی اشیای تدفینی 
گذاشته اند. یکی از غنی ترین گورها، تدفین شماره 12 است که 

در ادامه به تفضیل از آن بحث شده است.

تدفین شماره 12
تدفین شماره 12 در سال 1392، در دومین فصل کاوش های 
تیم مشترک ایران-ایتالیا در تپه َچلو، در ترانشه 14 پیدا شد. 
ترانشه 14 در بخش شمال غربی گورستان و در نزدیکی آبکندی 
قرار گرفته که در سیالب های اخیر ایجاد شده است. بخشی از 
هدایای تدفینی این گور )الوک سفالی و جام مفرغی درون آن( 
پیش از کاوِش ترانشه در برش آبکند دیده می شد. باوجودی که 
قنات  رشته های  به  نزدیکی  دلیل  به  گورستان  از  بخش  این 
شخم و تسطیح نشده، به دلیل شدت فرسایش طبیعی، اسکلت 
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و اشیای تدفینی در 15 سانتی متری از سطح زمین پیدا شد. 
از همین رو، به جز بخش کوچکی از دیوارۀ گور در ضلع شمالی 
که در یک الیۀ خاکستر حفر شده و به خوبی از خاک اطراف 
متمایز بود، در سایر بخش ها اثری از چالۀ گور مشخص نشد 
و ساختار گور را به خوبی نمی شناسیم. هرچند به احتمال زیاد 
این گور از نوع تدفین های چاله ای ساده و تقریباً بیضی شکل 

است و در ساخت آن خشت به کار نرفته است.
 در این گور اسکلت در جهت شمال شرقی-جنوب غربی، 
به حالت نسبتاً خمیده و بر شانۀ راست دفن شده؛ در حالیکه 
صورت به سمت جنوب شرقی است )تصویر 3(. زانوها با زاویۀ 
90 درجه خمیده، راِن راست و چپ نسبت به ستون فقرات 
به ترتیب 60 و 80 درجه زاویه دارند. هر دو دست مرده در 
جلوی سینه جمع شده و شاید یک یا چند قلم از اشیای جلوی 
صورت را نگه داشته است. بررسی های انسان شناسی نشان داده 
این اسکلت متعلق به بانوی جوان و نسبتاً بلند قامتی است که 
در زمان مرگ کمتر از 18 سال سن داشته  و همراه با انبوهی 

هدایای تدفینی به خاک سپرده شده است.
اسکلت  اطراف  در  تدفینی  اشیای  قلم   34 مجموعاً 
گذاشته شده که در جلوی صورت، پشت و زیر پاهای اسکلت 

تمرکز دارند. اشیای درشت شامل انواع مختلف ظروف سفالی 
در پشت سر و زیرپاها و اشیای کوچک و تزیینی در جلوی سر و 
صورت اسکلت قرار داده شده است )تصاویر 4-5(. تمام ظروف 
و  شکسته  هم  در  کاماًل  زیاد  فشار  اثر  در  گور  داخل  سفالی 
خرد شده بود. این وضعیت تا حدی به دلیل خاصیت مکانیکی 
خاک بستر است که ترکیبات آن در برابر شرایط محیطی، به 
ویژه رطوبت، بسیار حساس است و پیوسته در معرض انقباض 

و انبساط قرار دارد. 
مجموعه اشیاء تدفینی این گور شامل 12 پارچه ظرف 
سفالی با شکل و اندازه های مختلف، سه ظرف از جنس سنگ 
از  گردنبند  یک  آرایش،  لوازم  به  مربوط  )کلریت(  صابون 
سنگ های رنگارنگ )سبز، الجوردی، سفید و سیاه(، یک زیور 
پیچیده متشکل از شش صفحۀ مدور کوچک از سنگ سفید 
با لبه های حک شده به شکل گلبرگ، یک سردوک دومخروطی 
با  مفرغی  سنجاق  چهار  مدور،  مفرغی  آیینۀ  یک  کلریت،  از 
اندازه و شکل های مختلف، دو میله از جنس عاج، یک حلقۀ 
انگشتر و یک جفت گوشوارۀ طال، دو النگوی مفرغی، یک مهر 
جام  یک  و  سنگی  شکل  دکمه ای  مهر  یک  مفرغی،  مشبک 

مفرغی است.

تصویر 5. نمای نزدیک از ظروف سنگ صابون و برخی اشیای مفرغی در اطراف سر تدفین شماره 12.
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تصویر 6. مجموعه ظروف سفالی دفن شد در گور شمارۀ 12، ترانشه 14، تپه چلو.

ظروف سفالین
سنت های  و  رایج  شکل های  با  گور  این  سفالین  ظروف  تمام 
سفالگری شناخته شده در فرهنگ نمازگاه 6 در مناطق مختلف 
خراسان بزرگ ساخته شده و نمونه های مشابه آنها به ویژه در 
منطقۀ  در  داشلی  و  جارکوتان  ساپالّی،  همچون  محوطه هایی 
نفوذ تمدن  تُغُلق در منطقۀ مرگیانه و مناطق  و  باختر، گنور 
و  یحیی  تپه  همچون  ایران  جنوب شرقی  در  بزرگ  خراسان 
خوراب پیدا شده است )نک. جدول 1، کاتالوگ سفال(. ظروف 
با کف  از یک الوک  عبارتند  به همراه مرده  سفالی دفن شده 
قالبی و یک کاسۀ مخروطی شکل که در زیر پاهای اسکلت قرار 
داده شده، سه کاسه گود با بدنۀ نیم کروی و کف تخت، یک 
کاسۀ آبریزدار با بدنۀ نیم کروی، دو کاسه با پایۀ شیپوری شکل، 
یک جام پایه دار با بدنۀ استوانه ای، دو خمچه با بدنۀ کروی و 
یک سبوی گالبی شکل با کف قالبی که همه در پشت اسکلت 
چیده شده اند )تصاویر 6-7(. در داخل یکی از کاسه های پایه-

بز/ بلند  شیپوری )تصاویر 7-6، ش. 8( چند قطعه استخوان 
گوسفند وجود داشت که احتماالً بقایای پیشکش خوراکی برای 

مرده است.
تمام سفال ها در این گور خمیرۀ نخودی یا آجری رنگ 
دارند و جز دو نمونه که با نقش کنده تزیین شده، همه ساده 
بر  رنگ  قرمز  و  مدور  بزرگ  لکه های  هستند.  تزیین  بدون  و 
به صورت  احتماالً  که  مخروطی  کاسۀ  و  الوک  نخودی  زمینۀ 
عمدی با حرارت کوره ایجاد شده هم شاید نوعی تزیین باشند 
)تصویر 6، ش. 1-2(. این نوع لکه های قرمز روی زمینۀ نخودی 
روی برخی سفال های تدفینی در گورهای دیگر َچلو هم وجود 
دارد. تزیین نقش کنده روی شانۀ دو خمچه حک شده و عبارت 
با چند ردیف  افقی موازی که درون هر یک  نوار  از دو  است 
ش.12-11(.   ،7 )تصویر  است  شده  پر  مواج  موازی  خطوط 
تزیین نقش کنده با نقوش هندسی همچون مثلث های آویزان با 
هاشورهای مورب یا متقاطع و خطوط مواج در داخل نوارهای 
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خطوط افقی در چند گور دیگر در َچلو، از جمله گورهای شماره 
 Vahdati,( 4 و 48 و قطعات سفال پراکنده هم پیدا شده است
روی  اغلب  تزیین  نوع  این   .)Biscione 2021/in print-a, fig.18

شانۀ خمره ها ایجاد شده و با وجودی که زیاد رایج نیست، اما 
ایران  در  بزرگ  تمدن خراسان  به  مربوط  در چندین محوطۀ 
از جمله در گونِد فردوس )فرجامی 1395:  و آسیای مرکزی 
 Teufer 2015: 622,(جارکوتان در باختر شمالی ،)478، تصویر 3
 Sarianidi 1981,( گنور و طاهربای در مرگیانه ،)Taf. 244, no. 7

 )fig. 13; Sarianidi 2016: 340, fig. 4; Hiebert 1992, fig. 4.21, 3.B.2

پیدا شده است. از قرار معلوم تزیین با نقش کنده به ویژه در 
مراحل پایانی تمدن خراسان بزرگ و شاید در اثر تماس با اقوام 
استپ و صاحبان سنت سفالی »آندرونوو« در آسیای مرکزی 
 Luneau( رواج بیشتری یافته و در محوطه هایی چون کنگورتّوت
fig. 2b, 1; Vinogradova et al. 2008: 377, fig. XXIX :2010( آق آتا 

مراحل   )Luneau 2010: 51, 61 figs. 13. 6, 32. 5( تپه  مزارات 
 )Luneau 2010: 56-57, fig.22, 1; fig. 24, 2-3( جارکوتان  پایانی 

تصویر 7. طرح ظروف سفالی دفن شد در گور شمارۀ 12، ترانشه 14، تپه چلو.
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جدول 1. کاتالوگ سفال ها

مقایسه توصیف شماره شیء ردیف
Sarianidi 1990: Tab. XVCI, 4  الوک بزرگ مخروطی با کف قالبی، خمیره قرمز آجری، پوشش

 نخودی روشن، لکۀ قرمز حرارت روی قسمت پایین بدنه )تزیین؟(،
قطر دهانه 58 سانتی متر، چرخ ساز

5 1

Francfort 1989: 354, fig. 36, D3-45; Sarianidi 1990, 
Tab. LXXII, 1; Hiebert 1992, fig. 4.10; Teufer 
2015, Taf. 12, 3, Taf. 80, 1; Taf. 59, 6, Taf. 89, 4

 کاسه مخروطی شکل، خمیره قرمز آجری، پوشش نخودی روشن،
لکۀ قرمز حرارت روی بدنه، قطر دهانه 25 سانتی متر، چرخ ساز

9 2

Vinogradova et al. 2008: 348, fig. 53, Gr.59, 6  کاسۀ نیم کروی بزرگ، خمیره نخودی مایل به قرمز، قطر دهانه
26 سانتی متر، چرخ ساز

11 3

Vinogradova et al. 2008: 349, fig. 54, Gr.52, 1  کاسۀ نیم کروی بزرگ، خمیره نخودی مایل به قرمز، قطر دهانه
26 سانتی متر، چرخ ساز

10 4

Sarianidi 2007: 58, 31/58  کاسۀ نیم کروی کوچک، خمیره آجری با پوشش نخودی روشن،
16 دهانه   قطر  )تزیین؟(،  حرارت  با  قرمز  کوچک   لکه های 

سانتی متر، چرخ ساز

29 5

Sarianidi 1990: 278, Tab. LXXIII, no.2; Franc-
fort 1989: 358, fig. 40, D19

12.8 دهانه  قطر  آجری،  قرمز  خمیره  ناودانی،  لولۀ  با   کاسه 
سانتی متر، چرخ ساز

7 6

Francfort 1989: 349, fig. 31, D1-21; Teufer 
2015, Taf. 15, 6; Sarianidi 2007: 58: 3/104

 کاسه پایه شیپوری، خمیره قرمز آجری با پوشش نخودی رقیق،
قطر دهانه 26 سانتی متر، چرخساز

3 7

Teufer 2015: Taf. 90, 7, Taf. 93, 6, Taf. 103, 1; 
Sarianidi 2007: 58: 3/6

 کاسه پایه شیپوری، خمیره قرمز آجری، قطر دهانه 28 سانتی متر،
چرخ ساز

1 8

Kozhin 2008, fig. 3, 1  سبوی گالبی شکل، خمیره قرمز، دوغاب نخودی، حرارت بیش از
حد، قطر دهانه 9.7 سانتی متر، چرخ ساز

6 9

Stein 1937: pl. 32, no.19; Francfort 1989: 
355, fig. 47, D3-37; Teufer 2015: Taf. 215, 5; 
Kozhin 2008: fig.1, 14, Sarianidi 2007: 58, 65, 
fig. 29

 جام پایه دار با بدنۀ زاویه دار، خمیره قرمز آجری، قطر دهانه 15.6
سانتی متر، چرخ ساز

8 10

Vinogradova et al. 2008: 308, fig. 12, 37; Sari-
anidi 2007: 65, fig. 31

 خمچه با بدنۀ کروی و کف قالبی، خمیره نخودی روشن، نقوش
 کنده روی شانه، لکۀ قرمز حرارت روی بخش قالبی )تزیین؟(، قطر

دهانه 27 سانتی متر، چرخ ساز

2 11

Askarov 1977: 65, fig. 32, Sapalli, VI, 2a; Hie-
bert 1992: 304, fig. 7.3, 11

 خمچه با بدنۀ کروی و کف قالبی، خمیره نخودی روشن، نقوش
کنده روی شانه، قطر دهانه 25 سانتی متر، چرخ ساز

4 12

 Sarianidi(  3 طاهربِی  و   )Luneau 2010: 57, fig. 24,1( بوستان 
Tab. 6, nos. 1-3, 5-7,9 ,174 :1959( بیشتر دیده می شود.

 اشیای فلزی
در بین هدایای تدفینی 13 قلم اشیای فلزی وجود داشت که 
مفرغی  مختلف  اشیای  قلم  ده  و  طال  سادۀ  حلقۀ  سه  شامل 
یا  میله  چهار  قلم سرمه کش،  یک  النگو،  یک جفت  از جمله 

سنجاق، یک آیینه، یک مهر مسطح و یک جام بود.
و  صورت  و  سر  جلوی  گور  درون  مفرغی  اشیای  تمام 
بدنۀ  با  مفرغی  جام  یک  جز  شده،  داده  قرار  اسکلت  دستان 
پای  زیر  بزرِگ  الوک  درون  که  بیضی شکل  کف  و  استونه ای 
ظرف  این  بدنۀ  شکل   .)1 ش.   ،8 )تصویر  شد  پیدا  اسکلت 

 Pottier 1984: 211,( تاحدی مشابه جام های مفرغی منطقۀ باختر
pl. 29, 240( از جمله نمونه های ساپالّی تپه است که در تقسیم 

 Kaniuth( معرفی شده اند C -2-4 بندی کنیوث به عنوان گونۀ
63-61 ,86 :2006(، هرچند نمونه های باختر کف مسطح دارند اما 

کف جام مفرغی َچلو قوس دار است.
سه میله/سنجاق مفرغی با شکل و ابعاد مختلف در جلوی 
سینه، زیر فک و زیر جمجمه و یک سنجاق در داخل یکی از 
شد.  پیدا   )6-5 تصاویر  در  )ظرف ش.11  سفالی  خمچه های 
این سنجاق که از سنجاق های مفرغی دیگر بزرگ تر است، 22 
سانتی متر طول و مقطعی گرد دارد و انتهای آن به شکل دست 
نگه  سبابه  و  انگشتان شصت  با  را  ُگلک  یک  که  است  انسان 
داشته است )تصویر 8 ش. 2(. نمونۀ کاماًل مشابه این سنجاق 
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مفرغی از حفریات غیرمجاز در منطقه باختر جنوبی پیدا شده 
 Pottier 1984:( که پوتیه در بازار کابل دیده و منتشر کرده است
no. 188 ,158(. سنجاق مفرغی دیگر درست در جلوی سینه و 

بازو قرار داشت )تصویر 8، ش. 3( و به نظر می رسد  بین دو 
سنجاق لباس بوده است. این سنجاق نیز مقطع گرد و 17.5 
لبه های  انتهای آن مربعی شکل است.  و  دارد  سانتی متر طول 
مربع قدری برجسته است و در مرکز آن نقش دایره ای برجسته 
و در وسط هر ضلِع مربع، یک نیم دایره وجود دارد. شاید انتهای 
 Vahdati,( باشد  شده  استفاده  هم  مهر  عنوان  به  سنجاق  این 
سنجاق  این  نزدیکی  در   .)Biscione 2021/ in print b, Chl-4

لباس، یک سنجاق مفرغی دیگر )تصویر 8، ش. 4( در زیر فک 
اسکلت پیدا شد. این سنجاق هم مقطع گرد و 21 سانتی متر 
طول دارد و انتهای آن به شکل یک گوی کوچک با تزیینات 
خیاره ای است که در باالی آن یک نقطۀ برجسته وجود دارد. 
سنجاق های مشابه اینها در کاوش های جارکوتان و ساپالّی تپه 
)برای سنجاق با سر مربعی نک. Kaniuth 2006: 107, no. 146؛ 
 Kaniuth 2006: .برای سنجاق با سرمدور و تزیینات خیاره ای نک

 114, nos. 175, 178-182; Teufer 2015: 419, Taf. 41, no.6; Askarov

منطقۀ  غیرمجاز  حفریات  در  و   )1977: 204, Tab. XL, nos. 1-4

 S(Sarianidi 1977: 85, fig. 44, nos. 8-9; Pottier 1984: باختر جنوبی
از  نمونه های مشابهی  پیدا شده است. همچنین   (158, no. 184

کاوش های تپه ُگنور )Sarianidi 2007: 90, figs. 108-109( و تغلق 
Sarianidi 1990: 263, Tab. LVIII, nos. 10, 21, 24( 24( در منطقۀ 
مرگیانه گزارش شده است. سنجاق زیر جمجمه )تصویر 8، ش. 
5( بسیار باریک و کوتاه است و حدود 9 سانتی متر طول دارد. 
این سنجاق نیز مقطع گرد دارد و انتهای آن به یک گوی سادۀ 
کوچک ختم شده است. باتوجه به ظرافت و محل قرار گرفتن 
این سنجاق در زیر سر، به احتمال زیاد به عنوان سنجاق سر، 
برای ثابت نگه داشتن مو استفاده می شده است. عالوه بر اینها، 
یک میلۀ مفرغی هم درون یک سرمه دان سنگی پیدا شد که در 
ادامه به آن اشاره شده است. در مجموع، بر اساس اندازه، شکل و 
موقعیت قرارگیری سنجاق ها، میله ها و سوزن های فلزی در گور و 
ارتباط آنها با اسکلت می توان آنها را به چند دسته شامل سنجاق 

سر، سنجاق لباس یا کفن و در نهایت قلم سرمه تقسیم کرد. 

تصویر 8. مجموعه اشیای مفرغی گور شماره 12، ترانشه 14، تپه چلو.
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بر مچ هر دست اسکلت یک النگو وجود داشت. این النگوها، 
از یک مفتول سادۀ مفرغی با مقطع گرد ساخته شده که دو سر 
آن قدری باریک شده است. دو سر یکی از النگوها کمی روی 
یکدیگر قرار گرفته و در النگوی دیگر دو انتها به هم نرسیده 
است)تصویر 8، ش. 7-8(. بسیاری از اسکلت مردان و زنان َچلو 
از این نوع النگوها دارند و حتی در مواردی همین نوع النگو را 
 Vahdati,( در دست و پای حیوانات دفن شده هم قرار داده اند
Biscione 2021, in print-a(. نمونه های چنین النگوهای مفرغی به 

وفور در کاوش های منطقۀ باختر در گورهای جارکوتان و ساپالّی 
 Kaniuth 2006: 131-133, nos. 290-304; Askarov 1977: 202,( تپه
fig. 38, nos. 3-12( و در محوطه های باستانی دلتای رود مرغاب 

 24 تغلق  و   )Sarianidi 2007: 95, figs. 123-124( گنور  همچون 
)Sarianidi 1990: 263, Tab. LVIII, nos. 2, 4( پیدا شده است. 

مرده،  گلوی  محل  در  درست  و  اسکلت  گردن  کنار  در 
یک مهر مدور مفرغی با حلقۀ آویز در پشت از نوع »مهرهای 
مشبک فلزی« پیدا شد )تصویر 8، ش. 9(. حاشیۀ مهر به شکل 
دایره  یک  گرد  بر  که  تزیین شده  توخالی  کنگره وار  تزیینات 
آرایش یافته و در مرکز مهر یک دایرۀ کوچک برجسته نقش 
شده است. در هرطرف دایرۀ کوچک مرکزی نقش پای انسان 
به صورت برجسته ایجاد شده و بین دو پاشنۀ پا یک نیمدایره 

به دایرۀ بزرگ دور مهر متصل شده است. 
در بین مهرهایی که از حفریات قاچاق در منطقه باختر 
ویکتور  می شود،  نگهداری  آناهیتا  گالری  در  و  شده  پیدا 
ساریانیدی چندین مهر و/یا تعویذ مفرغی به شکل یک جفت 
Sar-( یا یک پای انسان )Sarianidi 1998: 162-163, nos. 872-873(

ianidi 1998: 163-165, nos. 874-877( گزارش کرده که بی درنگ 

مهر مورد بحث در تدفین شماره 12 َچلو را به یاد می آورند. 
همچنین بر روی چندین مهر دوره مفرغ در جنوب شرق ایران 
 Hakemi 1997:( از جمله بر یک مهر مربعی از گوری در شهداد
Lamberg-( تپه یحیی IVB و مهری مدور از دورۀ )660, fig. Ia

صابون  سنگ  جنس  از  دو  هر   )Karlovsky 1971: 92, fig. 2C

)کلریت( نقش کف پای انسان )در جهت مخالف هم( دیده شده 
که در هر دو مورد به حدود2100/2200-2000 پیش ازمیالد 
اسکالونه   .)Ascalone 2011: 422-423( است  شده  تاریخ گذاری 
ایران  جنوب شرق  محوطه های  در  نقشمایه  این  است  معتقد 
از هنرمهرسازی دوران آغاز تاریخی شوش و میانرودان الهام 
انسان به  گرفته است )Ascalone 2011: 415(.  نقش کف پای 
صورت همراستا یا در جهت خالف هم در بین مهرهای دوران 
Amiet 1972: pl. 58, 409-( آغاز نگارش شوش هم وجود دارد

.)410, pl.4, 462

 به احتمال زیاد نقش کف پای انسان که در هنر مهرسازی 
مناطق وسیعی از جنوب غربی ایران تا منطقۀ باختر رایج بوده، 
به  معروف  زیارتگاه های  بی درنگ  و  داشته  نمادینی  مفهوم 
»قدمگاه« در دین های شرقی از جمله بودایی، هندو و اسالم را 

 .)Vahdati, Biscione 2021, in print-a( به یاد می آورد
محل قرار گرفتن مهر در کنار گلوی مرده بسیار جالب 
توجه است و نشان می دهد این مهر مثل گلوبند، با نخی کوتاه 
به گردن وصل بوده است. در این صورت استفاده از مهر برای 
مهر  این  از  اصوالً  گفت  بتوان  شاید  و  نبوده  آسان  مهرزدن 
همان  یعنی  است؛  می شده  استفاده  تعویذ  یا  طلسم  به عنوان 
اشیا دارند  از  این دسته  از  باستان شناسان روس  تفسیری که 
 Sarianidi( می نامند   )Печати-амулеты( مهر-تعویذ  را  آنها  و 
مهر  یک  هم   )26 )ترانشه  َچلو   21 شماره  تدفین  در   .)1976

با نقوش اسطوره ای در نزدیک  مدور کوچک از سنگ صابون 
گردن اسکلت پیدا شد که باز هم مثل گلوبند به گردن متصل 

بوده و این نوع کاربری را تایید می کند.
در فاصله کمی به مهر مفرغی، درست در جلوی صورت 
اسکلت یک آیینه مفرغی پیدا شد که روی آن یک سرمه دان 
این آیینه  با قلم سرمه درون آن وجود داشت.  سنگی مرصع 
به قطرحدود 10 سانتی متر است که  یک صفحۀ مدور فلزی 
بیرونی آن در یک سو حدود 2 میلی متر برجسته و یک  لبه 
سوی آن قدری محدب است )تصویر 8، ش. 6(. چندین نمونه 
 Sarianidi( از این نوع آیینه های مفرغی در کاوش های گنور تپه
87 :2007(، آجی کویی )Rossi-Osmida 2011: 224-225(، تغلق و 

 Shirinov,( محوطه های دیگِر مرگیانه و در گورهای جارکوتان
 Askarov 1977: 201, fig.( و ساپالّی تپه )Baratov 1997: abb. 4, 1

 37, nos. 7, 10-12; Teufer 2015: Taf. 10, no. 4, Taf. 21, no. 5,

 Taf. 49, no. 10, Taf. 65, no. 1, Taf. 75, no. 9, Taf. 91. no. 8, Taf.

no. 7 ,97( در منطقۀ باختر پیدا شده که کنیوث به عنوان گونۀ 

 )SB Ia, b( معرفی و به دوره مفرغ متأخر 1 الف و 1 ب A-2-1

 .)Kaniuth 2006: 70-72( تاریخ گذاری کرده است
طالیی  حلقۀ  سه  پیش گفته،  مفرغی  اشیای  بر  عالوه 
ساخته شده از مفتول نازک با مقطع گرد به همراه اسکلت پیدا 
شد. این مفتول های طالیی کمتر از 2 میلی متر ضخامت دارند 
و بیشترین ضخامت آن در بخش میانی است که به سمت دو 
انتها باریک می شوند. یکی از اینها حلقۀ انگشتری با قطر 1.3 
سانتی متر است که در دست چپ اسکلت قرار داشت و دو حلقۀ 
دیگر به قطر0.8 سانتی متر در محل گوش پیدا شد و گوشواره 
هستند. دو انتهای انگشتری قدری روی هم قرار گرفته و دو سر 

مفتول گوشواره ها به هم رسیده اما همپوشانی ندارند.
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اشیای سنگی
از این تدفین پیدا شد  روی هم رفته هفت قلم شیء سنگی 
که از سنگ های مختلف بومی و وارداتی همچون سنگ صابون 
و  الجورد  سنگ  )سفید(،  آهک  سنگ  سبز(،  به  مایل  )سیاه 

سنگ مار )سبز( ساخته شده اند.
سه قلم از این اشیا از سنگ صابون ساخته شده و مربوط 
به لوازم آرایش هستند. یکی از اینها جعبۀ مستطیلی با چهار 
پایۀ چهارگوش است )تصاویر 9-10، ش.1(. طول این جعبه 8.7 
سانتی متر، عرض 4.7 سانتی متر و ارتفاع آن 4.3 سانتی متر است. 
در دو ضلع بزرگ این جعبه تصویر دو مار و بر ضلع های کوچک 
دو عقرب حک شده است. هر دو مار با دهان باز و دندان های تیز 
و زبان بیرون آمده به حالت تهاجمی نقش شده اند. بدن یکی از 
مارها سه و دیگری چهار بار پیچ خورده و پوشش فلسی پوست 
در یکی با نقطه های مثلثی ریِز متراکم و در دیگری با نقوش 
بادامی درشت تر و توخالی نمایش داده شده است. در هر یک 
از اضالع کوچک جعبه نقش یک عقرب با دم دو شاخه نقش 
شده است. چنگال ها در جلوی سر به شکل دو قالب در طرفین 

چشم ها، پاها به صورت دو بالۀ پرشده با هاشور متقاطع، بندهای 
روی پشت و بدن با خطوط جناقی کند و انتهای ُدم به صورت 
دو شاخه نشان داده شده است. یکی از عقرب ها با دمی بندبند و 
نیش برگشته به بیرون، به شکلی نسبتاً واقع گرایانه ترسیم شده 
اما دم عقرب دیگر با خطوط مورب و نیش برگشته به داخل به 
صورت کاماًل انتزاعی نشان داده شده است. سراسر سطح باالیی 
لبۀ جعبه را نقش کندۀ زیگزاگی تقریباً مشابه نواری پیوسته 
از حروف w بین دو خط موازی تزیین کرده است . این جعبۀ 
پایه دار سنگی، از نظر شکل ظرف، ابعاد و تزیینات حک شده بر 
بدنه، شباهت حیرت آوری به یک ظرف سنگ صابونی از گورهای 
غارت شدۀ باختر دارد )Pottier 1984: 224, pl. XLII, 312( و بعید 
نیست هر دو محصول کار یک هنرمند یا کارگاه واحد باشند. 
هندسی  حک شدۀ  نقوش  با  دیگری  مشابه  سنگی  جعبه های 
از محوطه های دیگر باختر )Ligabue, Salvatori 1988: fig. 85( و 
 Bonora et al. 2020: 133,( آجی کویی  و  گنور  مرگیانه همچون 
 fig. 2; Sarianidi 2002: 125; Sarianidi 2005: 281, no. 133; Sarianidi,

Dubova 2013: 84( هم پیدا شده است. 

تصویر 9. مجموعه اشیای سنگِی تدفین شمارۀ 12، ترانشه 14، تپه چلو.
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تصویر 10. ظرف چهارگوش پایه دار از سنگ صابون با نقش مار و عقرب از چلو )باال( و باختر جنوبی)پایین(.

ظرف سنگ صابونی دوم یک محفظۀ گرد و بسیار کم 
عمق با کف مسطح و لبۀ تخت و قدری بیرون آمده است)تصویر 
9، ش.2(. این ظرف 1.2 س.م ارتفاع دارد و قطر دایرۀ کف آن 
6.6 س.م است که به سمت باال باریک شده و بعد از یک زاویه 
به سمت داخل، دوباره بیرون آمده و در قسمت لبه قطر دایرۀ 
دهانه به 6.3 سانتی متر می رسد. این ظرف سنگ صابونی هم 
مانند جعبۀ پایه دار مربوط به لوازم آرایش است اما هیچ گونه 
تزییناتی ندارد. نمونه های مشابه این نوع ظرف با بدنۀ ساده یا 
 Pottier 1984: 177, 210,( باختر از مناطق مختلف  تزیین شده 
)Sarianidi 2002: 125( هم  و مرگیانه   )fig. 43, 324, pl. 28, 231

پیدا شده است. 
استوانه ای  سرمه دان  یک  صابونی  سنگ  ظرف  سومین 
شکل به قطر 2.7 سانتی متر و ارتفاع 6 سانتی متر است )تصویر 
باریک شده و  9، ش.3(. در قسمت باالی بدنه، گردن ظرف 
به قصر دهانۀ 1.3  بیرون آمده  لبۀ تخت و کمی  به  انتها  در 
سوراخ  ظرف  گردن  سمت  یک  در  می شود.  ختم  سانتی متر 
بدنۀ ظرف  دارد. روی  با قطر حدود 1 میلی متر وجود  ریزی 
خانه های بادامی شکلی وجود دارد که با قطعات سنگ سفید 
)سنگ گچ/آهک( ترصیع شده است. هنوز در داخل این ظرف 
یک میلۀ مفرغی به اتفاع حدود 12 سانتی متر باقی مانده که 
به سمت باال قدری ضخیم شده و انتهای آن کمی تیز می شود. 
هنوز بقایای پودر سیاه رنگی مربوط به مواد آرایشی )سرمه( در 
داخل ظرف وجود داشت. سرمه دان های سنگ صابونی با بدنۀ 
مربع یا مدور که سطح آنها با قطعات سنگ سفید ترصیع شده 
آنها در منطقۀ  از چند گور دیگر در چلو و گورهای هم دورۀ 
 Pottier 1984: 154, fig. 20, no. 146; Vahdati, Biscione( باختر 
تکنولوژی  با  که  پیدا شده   )2021, in print-a, fig. 20, nos. 2-4

مشابهی ساخته شده اند. 

در اطراف گردن اسکلت تعداد زیادی مهره های سنگی 
سنگ  )سیاه(،  صابون  سنگ  جنس  از  مختلف  شکل های  به 
گچ/آهک )سفید(، سنگ مار )سبز( و الجوردی پیدا شد که 
مربوط به یک گردنبند بوده است. بیشتر مهره ها دیسکی شکل 
و به صورت یکی در میان از سنگ سیاه و سفید و تعداد کمی 
استوانه ای از جنس الجورد و سنگ سبز هستند که در وسط 
سوراخی برای عبور نخ دارند. یک مهرۀ استوانه ای که به سمت 
از سنگ  متر  ارتفاع حدود 2 سانتی  به  باریک می شود  نوک 
دو  در  گچ/آهک  سنگ  از  پخ  مخروطی  مهرۀ  یک  و  صابون 
جز  ش.1(.   ،12 )تصویر  است  داشته  وجود  گردنبند  انتهای 
سایر  شده،  وارد  باختر  منطقۀ  از  احتماالً  که  الجورد  سنگ 
سنگ های به کار رفته در این گردنبند در معادن محلی اطراف 
جاجرم تا سبزوار وجود دارد و شواهد تولید مهره های سنگی 
به شکل بلوک های شکسته، نیمه تمام و ناقص مهره های سنگی 
تولید  نشان دهندۀ  چلو  در  کاوش شده  ترانشه های  برخی  در 

محلی این گونه زیورآالت است.
دو  سردوک  یک  گور  این  سنگی  اشیای  از  دیگر  یکی 
مخروطی به قطر 3 سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر از جنس 
سنگ صابون است )تصویر 9، ش.4(. در وسط سردوک سوراخ 
گردی به قطر 6 میلی متر وجود دارد. برخالف برخی نمونه های 
تزیینات  آنها  جانبی  که سطوح  چلو  دیگر  گورهای  در  مشابه 
هندسی به شکل دوایری با یک نقطه در مرکز دارند، سطح این 
سردوک کاماًل ساده و بدون تزیینات است. نمونه های مشابه این 
سردوک سنگی به وفور از گورهای کاوش شده در منطقۀ باختر 
 Teufer 2015: 506, Taf. 128, no. 4, 596,( از جمله در جارکوتان
 Askarov 1977:) و ساپالّی تپه (Taf. 218, no. 9, 623, Taf. 245, no. 6

Tab. XXXV, nos. 1-3, 9, 11, 14 ,199( و در مرگیانه از تپه های 

 Sarianidi 1990: 230, Tab. XXV;( و گنور )تُغُلق )ش. 1، 21 و 24
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 2007: 117, figs. 216-219; 1977, fig. 65; 1959: 181, Tab. XIII, nos.

Sarianidi, Dubova 2013: 85 ;3-1( گزارش شده است.

با سر  در جلوی سینۀ اسکلت و در کنار سنجاق لباس 
مربعی، یک مهر سنگی مسطح به شکل دایره با دستۀ سوراخدار 
برای آویز کردن در پشت پیدا شد )تصویر 11، ش.1(. حاشیۀ 
نقوش  آن  سطح  در  و  شده  تزیین  کنگره دار  صورت  به  مهر 
مهر  روی  نقوش  است.  شده  اجرا  مته ای  تکنیک  با  هندسی 
عبارتست از یک گل هشت پر متشکل از مثلث هایی که نوک 
آنها به سمت مرکز است و در وسط یک دایره با نقطه ای در 
مرکز نقش شده است. تمام نقوش از دایره های به هم چسبیده 
تشکیل شده که با مته بر سطح مهر ایجاد شده اند. نمونه های 
بسیار مشابه این گونه مهر با تزیینات مته ای و نقوش هندسی از 
 Sarianidi 1998:( گورهای منطقۀ باختر و مرگیانه پیدا شده است

 236-237, nos. 1259, 1263, 1264; 1990: 87, fig. 15; Teufer 2015:

.) 397, Taf. 19, no. 11; Winkelmann 2020: 264, fig. 8.2, a, c, g

در نزدیک صورت اسکلت یک شیء تزیینی از مرمر سفید 
پیدا شد که مرکب است از یک مهرۀ کوچِک تخِت قرصی شکل به 
قطر 0.9 سانتی متر و شش مهرۀ مدور بزرگ تر به قطر 1.8سانتی  
که یک سوی آن کاماًل تخت و سمت دیگر کمی محدب است 
مهره های  لبۀ  گرداگرد  تصویر 11، ش.2(.  و  9، ش.5  )تصویر 
مهره ها  این  به  مجموع  در  و  دارد  دندان موشی  تزیین  بزرگ تر 
ظاهری شبیه گل هایی با 14-13 گلبرگ داده است. مهرۀ کوچک 
قرصی شکل سوراخی برای عبور نخ ندارد ولی به نحوی همراه 
با مهره های بزرگ تر یک تزیین واحد را تشکیل می داده است. 
باتوجه به موقعیت این عنصر تزیینی در جلوی صورت، به احتمال 

زیاد این مهره ها بخشی از زیورآالت سر این بانو بوده است.

تصویر 11. مهر مسطح و مهره های زینتی از سنگ سفید، تدفین شماره 12.
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هیأت مشترک باستان شناسی ایران و ایتالیا بین سال های 
بخش  در  کاوش  کرد.  کاوش  َچلو  تپه  در   1394 تا   1390
گورستان باعث کشف 38 گور با اشیای شاخص تمدن خراسان 
تدفین  کاوش شده،  گورهای  غنی ترین  از  یکی  که  بزرگ شد 
شماره 12 بود. این گور در ترانشۀ 14، در نیمۀ غربی تپه چلو 
کاوش شده و در آن بانوی جوانی با انواع هدایای تدفینی به 
خاک سپرده شده بود. تمام اشیای دفن شده در این گور از 
جمله ظروف سفالی، اشیای فلزی، اشیای سنگی و استخوانی 
و  مرگیانه  مناطق  در   6 نمازگاه  دورۀ  در  رایج  سنت های  به 
باختر ساخته شده اند. مقایسۀ این اشیای تدفینی با نمونه های 
مرگیانه  و  باختر  مناطق  در  شده  کاوش  گورهای  در  مشابه 
نشان دهندۀ تاریخی بین اواخر هزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم 
پیش ازمیالد است. تاکنون مطالعات آزمایشگاهی بر هیچ یک از 
مواد تدفین شمارۀ 12 انجام نشده، اما چندین نمونۀ آزمایش 
شده از گورهای هم دوره در این گورستان از جمله یک قطعه از 
استخوان زندزیرین تدفین شماره 10 )ترانشۀ 10( تاریخ بین 
با این دامنۀ  2310-2130 پیش ازمیالد را نشان می دهد که 

تاریخی همخوانی دارد.
برای ساخت  اولیه  خام  مواد  و  منابع  وجود  به  توجه  با 
رشته  و  پیرامون  محیط  در  سنگی  و  فلزی  سفالی،  اشیای 
و  فلزگری  غیرمستقیم  شواهد  نیز  و  چلو  اطراف  کوه های 
سنگ تراشی در محل به شکل قطره های بی شکل مفرغ، قطعات 
شکسته، نیمه تمام و ناقص ظروف و زیورآالت سنگی، می توان 
حدس زد اشیای دفن شده به همراه اسکلت در تدفین شماره 
تولید  محل  در  فراوان  احتمال  به  چلو  گورهای  سایر  و   12

اشیای عاج
مرده  نزدیکی صورت  در  عاج  میلۀ  دو   12 شماره  تدفین  در 
وجود داشت که در زمان کاوش به دلیل آسیب های وارد شده 
سنجاق ها  این  بود.  شده  تقسیم  قطعه  چندین  به  و  شکسته 
حدود 11 سانتی متر طول دارند و یک سر آنها کمی ضخیم و 
گرد شده است )0.6 سانتی متر( اما به سمت انتها باریک شده 
و نوِک تیز دارند. با توجه به ظرافت و نازکی این سنجاق ها، 
روی بدنه شان هیچگونه تزیینی ایجاد نشده است )تصویر 12، 
ش. 2-3(. نمونه سنجاق های عاج با بدنۀ ساده و تزیین شده با 
Sari- )نقوش هندسی در گورهای منطقۀ مرگیانه نیز پیدا شده 
 anidi 2002: 150; 2005: 199, fig. 65; Dubova et al. 2018: 37, fig.

17( و گویای روابط تجاری و فرهنگی مردمان تمدن خراسان 

بزرگ با درۀ سند است.
 

نتیجه گیری
شرقی  مناطق  در  اخیر  باستان شناسی  کاوش های  و  بررسی ها 
ایران جلوه های جدیدی از تمدن خراسان بزرگ را نمایان کرده 
است. یکی از مهمترین مراکز این تمدن در شرق ایران تپه َچلو 
در سرحدات غربی خراسان است که تا کنون غربی ترین مکان 
به شمار می رود.  بزرگ  تمدن خراسان  و کاوش شدۀ  شناسایی 
شخم گستردۀ اراضی، تسطیح و خاکبرداری و فرسایش بادی و 
آبی، بخش قابل توجهی از نهشته های باستانی این مکان را از بین 
برده و تاکنون آثار معماری این تمدن در َچلو پیدا نشده است. 
گورهای این دوره نیز در عمق کمی از سطح زمین پیدا می شود و 
برخی هم در اثر فرسایش به طور طبیعی از خاک بیرون آمده اند. 

تصویر 12. گردنبند یا مهره های سنگ سیاه و سفید، سنگ صابون و الجورد )ش.1( و سنجاق های عاج از گور 12.
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شده است)Vahdati, Biscione 2020, in print-a(. باوجود این، 
سنگ  جعبۀ  در  جمله  از  موارد  برخی  در  اشیا  این  شباهت 
صابونی با نقوش مار و عقرب از تدفین شمارۀ 12 با نمونه ای 
از باختر به قدری زیاد است که می توان تصور کرد برخی از این 
تولید شده  یا در یک کارگاه  اشیا به دست هنرمندانی واحد 
استخوانی  و  فلزی  سفالی،  اشیای  در  شباهت  همین  باشند. 
روی  نقوش  سفالی،  ظروف  گونه شناسی  می شود.  دیده  هم 
مهر مشبک فلزی و مهر سنگی، آرایه های سنجاق های فلزی 
و تشریفات خاکسپاری در تدفین شماره 12 و گورهای دیگر 
َچلو با محوطه های همزمان در مناطق باختر و مرگیانه نشان 
می دهد در این دوره مناطق گسترده ای از خراسان اشتراکات 

فرهنگی و نمادشناسی یکسانی داشته اند.
وجود اشیایی از مواد خارجی از قبیل الجورد و عاج در 
تدفین شمارۀ 12 و چند گور دیگر در چلو، گویای روابط تجاری 
و فرهنگی این منطقه با مناطق شرقی همچون هندوکش و درۀ 
رود سند است. گرایش و عالقه به این مواد، خواه برای مصرف 
داخلی یا به منظور داد و ستد با تمدن های همزمان در شوش و 
میانرودان در بیشتر مراکز شهرنشینی این تمدن وجود داشته و 
شواهد آن در کاوش های باستان شناسی به وفور پیدا شده است. 
و  خراسان  مختلف  مناطق  در  کاوش ها  تداوم  بی تردید 
تمدن خراسان  مسکونِی  و  تدفینی  بافت های  بیشتر  شناخت 
بزرگ، در آیندۀ نزدیک این فرهنگ پیشرفتۀ شهری و ارتباط 
آن با تمدن های همزمان در فالت ایران و مناطق پیرامونی را 

در چشم انداز روشن تری قرار خواهد داد.
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)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.
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- معادل التین اسامی و اصطالحات به صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.
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