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 کارهاها و راهها، محدودیتشناسی پیش از تاریخ گیالن: ظرفیتباستان
 

 نژاد سِرستیرحمت عباس
 شناسی دانشگاه مازندراناستادیار گروه باستان

 r.abbasnejad@umz.ac.ir 

 

 رقیه مجتبایی ثبوتی
 شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی دکترای باستان

 marzi.mojtabaee@gmail.com 

 

 

 چکیده:

گذرد و در طول یک زنی پرداختند، بیش از یکصد سال میاز زمانی که برادران دمرگان در منطقه تالش گیالن به بررسی و گمانه

ها بر شناختی فراوانی در سطح استان صورت پذیرفته است؛ اما تمرکز اغلب این پژوهشهای میدانی باستانشقرن گذشته پژوه

های های فرهنگی و مؤلفهکنششماری را درباره اقتصاد معیشتی، ساختار معماری، برهمهای بیکاوش قبور عصر آهن، پرسش

های سطحی پاسخ گذاشته است. بررسیپیش از تاریخی گیالن بیهای گیری، گسترش و فروپاشی فرهنگمحیطی مؤثر بر شکل

نگاری و شناسی استان انجام شده، اطالعات خام، پراکنده و گاه مخدوشی از موقعیت، گاهنیز که عمدتاً در قالب تهیه اطلس باستان

 دهند. محوطه پیش از تاریخی استان ارائه می 061وسعت بیش از 

ها، به واکاوی ابهامات و خألهای اطالعاتی و مشکالت ناشی از های این پژوهشضمن بررسی گزارش مقاله حاضر با روش اسنادی

های اخیر که با های منطقه پرداخته است. نگارندگان، بر پایه برخی مطالعات سالمحور در بررسینبود رویکردهای نو و پرسش

های پژوهشی استان را معرفی و ها و آسیباند، ظرفیتورت پذیرفتههای علمی صها و کاوشزنیها، گمانهرویکرد جدید در بررسی

 نمایند.انداز و وضعیت مطلوب مطالعات آتی را ترسیم و پیشنهاد میچشم

 

 ها  ها، آسیبگیالن، پیش از تاریخ، ظرفیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

های تالش های شمالی کوهالبرز و دامنه هه شمالی رشته کوهبخش غربی جب ن از نظر جغرافیای طبیعی درگیالاستان 

در ی مناسب، شرایط اقلیمی و محیط .شرقی استجنوب  -شمال غربیای و کشیده در راستای ای جلگهواقع شده و شامل باریکه

ین گیری و تداوم استقرارهای متعدد بشری در اباعث شکل ،های پیش از تاریخی تا دوره تاریخی و اسالمی و معاصرطول دوران

سابقه  بوده وشناختی بسیار حائز اهمیت محدوده جغرافیایی شده است؛ به همین دلیل این منطقه از نظر مطالعات باستان

-باستان هایتا به امروز، فعالیت این آغاز(. از 7: ب0831)خلعتبری،  رسدشناسی در آن به بیش از یک قرن میمطالعات باستان

شناسان متقدم و شائبه محققان و باستانرغم تالش بیگذاشته و علی راز و نشیبی را پشت سرشناسی در استان گیالن مسیر پر ف

هایی نیز دربر داشته است؛ ضعف ، ابهامات وآوردن اطالعات پایه برای بازسازی زندگی مردمان باستانی منطقهدر فراهم متأخر

های وهش و تمایل اکثر محققان به کاوش در گورستانپژو محدوده  سوگیری در موضوع و  های تجاریکاوش محوربودن شیء

-عدم انتشار نتایج حاصل از مطالعات باستاناداری و  هایشناسی در قالب مأموریتباستان هایانجام پروژه، مربوط به عصر آهن

اعم از چگونگی ، شناسی نونهای بنیادین مرتبط با باستاموجب شده تا اوالً بسیاری از پرسش...  شناختی اعم از بررسی و کاوش و

-گسترش و فروپاشی فرهنگ گیری،های محیطی مؤثر بر شکلهای فرهنگی و مؤلفهکنشاقتصاد معیشتی، ساختار معماری، برهم

-های باستانشده در اغلب پروژهاز پیش تعیینمبانی نظری  به دلیل ضعفهای پیش از تاریخی گیالن بی پاسخ باقی بماند؛ ثانیاً 

و تشتت اصطالحات به کار رفته  ها، نام محوطههاها و فازبندی آنای در بیان دورهمشترک منطقه ادبیات نبودشاهد  ،یشناس

 .باشیمهای منطقه درباره فرهنگ

تاریخچه مطالعات باستان شناسی استان  ،در این مقاله سعی برآن است که با روشی اسنادی فوق،با توجه به ابهامات 

ها، های این پژوهشها و کاستیفرصتو ضمن معرفی  کنیمبررسی و نقد ، لب سه مرحله کلی به اجمال معرفیگیالن را در قا

 . یمافقی جدید برای مطالعات آتی پیشنهاد و ترسیم نمای

 

 شناسی در استان گیالنهای باستانفاز اول : آغاز فعالیت

شناسی در در بخش تحقیقات باستان« الن و مازندرانگی»شناسی ایران باستان، ذیل عنوان اگرچه در کتاب باستان

-در واپسین سال شناختی ژاک دمرگان در محدوده استان مازندرانهای باستاننواحی مختلف ایران، مؤلف تنها به معرفی فعالیت

)واندنبرگ،  ستزنی شده در تالش گیالن نکرده اهای بررسی و گمانهای به هیچ یک محوطهپرداخته و اشاره های قرن بیستم

در قلمروی اسی شنبررسی باستانهنری و ژاک دمورگان در ، .ـ. خه 0831م. / 0110در دانیم که (؛ اما نیک می7 -8: 0871

. ندزمین و آق اولر شناسایی کردرا در ناحیه حسن 8متشکل از تعداد زیادی گور )دلمن( 0هاییگورستان ،های تالشایرانی کوه

 ی، سفال وآالت شخصن و اغلب شامل اشیای برنزی، زیورفراوا ،شدهکند که اشیای گورهای کاوشاره میاش موجود های گزارش

 ;Ohtsu,8118: 1-5) نخورده باقی مانده بوددست ،ای در میان گورهای چهارچینه سنگی مستحکمبوده که تا اندازهنظایر آن 

Ohtsu et all,8118:3) منطقه از جمله مریان، آق اولر، شیرشیز، داش کپیرو، قیالخانه،  های باستانی اینبرخی از محوطهوی ؛

                                                 
1 - Public Cemeteries (Necropolis) 
2 - Dolmen 
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شناختی را به نیمه دوم های باستانآثار به دست آمده از این فعالیت وزنی و بررسی قرار داده جالیک را مورد گمانهوامرداغی و 

های مطالعاتی و پژوهش هایفعالیت (.0883 ،)دمرگان هزاره دوم ق.م. تا اوایل هزاره اول ق.م. )عصر آهن( منسوب کرده است

شود. اما این شناسی استان گیالن تلقی میباستان هایو برادرش هنری دمرگان، نقطه عطفی در بررسی میدانی ژاک دمرگان

 پژوهشی در این استان صورت گونه کار مطالعاتی وها هیچطلوع دارای غروبی بسیار زودرس بود. زیرا پس از این آغاز تا مدت

 (.81: 0818)خلعتبری،  نگرفت

 

 شناسی گیالنهای باستانفاز دوم: شکوفایی پژوهش

ها این فعالیت شناسی گیالن آغاز شد.های باستان. جنب و جوش جدیدی در حوزه فعالیتـ.خه 0811و  0881از اواسط دهه 

ی متعددی در برخی نقاط کلیدی استان صورت هاها و کاوشزنیها، گمانهتا شروع انقالب اسالمی ادامه داشت و طی آن بررسی

شناسی استان گیالن معرفی نمود؛ این مرحله خود های باستانها را تحت عنوان فاز دوم تاریخ پژوهشتوان آنپذیرفت که می

 و نیز فعالیت هیأت مشترک ایرانی و خارجی است: شناسی ایرانیهای باستانگیری هیأتشکلهای تجاری، شامل حفاری

 ی تجاریهاحفاری -0

شناسی کشور به استناد کل باستان ههای مشترک مردم )بخش خصوصی( و ادارهای تجارتی و یا به عبارتی حفاریحفاری

گیری رواج به طور چشم خورشیدی 0811تر بوده که در دهه هایی در مقیاس کوچکقانون عتیقات شامل کاوش 08و  00مواد 

-انجام می شناسی کشور و کارشناسان ذیربطه حفاری از نظر اصول علمی به وسیله دستگاه باستانپیدا کرد. کار بدین گونه بود ک

ها به هیچ وجه حق دخالت در چگونگی انجام گردید. آنهزینه انجام بررسی به وسیله شخص دارنده پرونده پرداخت می ،شد اما

شناسی کشور حق آن را داشت تا از شد و باستانهران حمل میمکشوفه به ت نداشتند. پس از انجام کاوش، اشیایمراحل کاوش را 

قطعه از آن را که دارای ارزش ملی و ویژگی خاص بوده، از آثار جدا و بقیه را به تساوی بین  01مکشوفه یک الی  یمیان اشیا

در صورت تمایل سهم خود را به خود و شخص دارنده پروانه تقسیم نماید. با این کار این حق برای دارنده پروانه محفوظ بوده تا 

-. در محوطهخ.ـه 0851و  0811 هایهای تجارتی متعددی در دههخارج از کشور برای فروش صادر کند؛ به این ترتیب حفاری

مرز )کوله مرزک(، دیورود، دیماجانکش، داماش، سه پستانک، سندس و جیران جان، تپه کلشی، تپه کولهایی چون رشی، استلخ

گنجوی، ؛ 0816 کردوانی،؛ 058و  058: 0818 )خلعتبری، یک گزارش مفصل و مصوری در دست نیسته از هیچانجام شد ک

 ؛ 0813 ،موسوی؛ ب0813الف؛ 0813 ؛ شهیدزاده،0816 رهنمون،؛ ؛ بدون تاریخ0815راد،ب؛ بابک0815الف؛ 0815

 .(0815 ؛ معمار زاهدانی،0815 اسالمی،؛ 0811مقدم،

 شناسی ایرانیباستان هایگیری هیأتشکل -8

ر سطح استان شناسی د. به تدریج شاهد آغاز مطالعات علمی باستانخ.ـه 0811و به خصوص دهه  0881از اواسط دهه 

های هزاره شناختی پراخت و آثاری از آغازین سدهاهلل صمدی در گورستان تُماجان به کاوش باستانحبیب 0881هستیم. در سال 

 0885ای مختصر به چاپ رساند. وی همچنین در سال سایی کرد؛ وی حاصل کاوش خود را تنها در مقالهاول ق.م. را در آن شنا

شده وی بود، اشاره به فقر آثار مکشوفه در گورستان اُمام نیز به کاوش پرداخت و در گزارش مقدماتی و اولیه که تنها گزارش ارائه
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زنی قرار گرفت توسط محسن مقدم مورد گمانه 0811بار دیگر در سال (. این محوطه 0883در این محوطه نموده است )صمدی، 

 (.0811)مقدم، 

نگهبان در مقام معاون فنی اداره کل  الهعزت 0811در سال  های دیلمان:بررسیشناسی گیالن و برنامه اطلس باستان -8-0

 شناسی کشور قرار دادکار اداره کل باستان شناسی ایران را در دستورشناسی و فرهنگ عامه، کار تهیه اطلس باستانباستان

( به این ترتیب برای نخستین بار هیأتی به سرپرستی محسن مقدم و جمعی از همکاران 0873؛ نگهبان، 81: 0818)خلعتبری، 

و ... به فرد، ایرج مافی، محمود کردوانی، منوچهر ایمانی، محمود آرام اهلل کامبخششناسی آن روز، چون سیفاداره کل باستان

های متعددی چون پیرکوه، های باستانی منطقه دیلمان، عازم استان گیالن گردیدند و محوطهمنظور بررسی و شناسایی محوطه

ها در زنی پرداختند. آنها به گمانهزمین، مُربّو و ... را شناسایی و در برخی از آنآباد، بنهکوه، غیاثاُمام، تُماجان، نیاول، سیاه

بار به طور هدفمند در جهت بررسی و آثاری از عصر آهن تا دوره ساسانی دست یافتند. کار هیأت اعزامی که برای اولین مجموع به

: 0818)خلعتبری،  ریزی شده بود، به دالیلی ادامه نیافتشناسی استان برنامههای باستانی و تهیه اطلس باستانشناسایی محوطه

یک گزارش اداری از محمود نی این هیأت گزارش جامع و مصوری در دست نیست و تنها ( از کارهای میدا0835؛ نگهبان، 85

شناسی و تاریخ توسط ای دیگر در مجله باستانمقاله و شناسیدر یادنامه کنگره پنجم باستانمحسن مقدم ای از مقالهکردوانی و 

 (.0816؛ کردوانی،0878فرد، ؛ کامبخشMoghadam,1792فرد ارائه و چاپ شد )اهلل کامبخشسیف

: پس از تعطیلی کار در حوزه دیلمان، با صدور حکمی، های حوزه سفیدرود رودبار و کاوش در تپه مارلیکبررسی -8-8

آباد فرد، محمود کردوانی و ایرج مافی مأمور بررسی حوزه سفیدرود شدند؛ این هیأت با تمرکز بر منطقه رحمتاهلل کامبخشسیف

های زنیحوزه گوهررود، موفق به شناسایی محوطه گورستانی چراغعلی تپه یا مارلیک شدند. پس از گمانه و بلوکات و به ویژه

م. آغاز شد و به مدت یک سال ادامه یافت 0160./خ.ـه 0811های این گورستان به سرپرستی نگهبان در پاییز سال اولیه، کاوش

شناسی استان شد؛ چرا که با توجه به های باستانبه تغییر در برنامه(. کاوش در گورستان مارلیک منجر 0835؛ 0873)نگهبان، 

های شناسی عمالً پایان گرفت و جای خود را به کاوش در محوطهنتایج حاصل از کاوش این محوطه، برنامه تدوین اطلس باستان

توحیدی و ) سفیدرود متمرکز گردید شناسی در حوزه رودبار و به ویژه دو سوی رودخانهگورستانی داد؛ و نیز مطالعات باستان

؛ حاکمی و 0816؛ 0815ه؛ 0811د؛ 0811ج؛ 0811ب؛ 0811الف؛ 0811؛ 0818 حاکمی، درویش روحانی، بدون تاریخ؛

ب؛ کردوانی و 0813الف؛ 0813شهیدزاده، بدون تاریخ؛  روحانی و توحیدی،درویش ؛ 87: 0818خلعتبری، ؛ 0818 همکاران،

های اضطراری بررسی و کاوش در بخش شرقی گیالن (؛ اگرچه بعضاً برنامه0815 یاسی و صراف، ؛0815یاسی، ؛ 0811 گنجوی،

های منطقه برنامه بررسی و کاوش اضطراری در محوطه هـ.خ. 0858مثال در آذرماه گرفت؛ به عنوان نیز در دستور کار قرار می

-ر مستمر در این منطقه به بررسی پرداخته و در محوطهبه طو 0857اشکور به سرپرستی محمود موسوی انجام شد؛ وی تا سال 

ها جز زنی و کاوش پرداخت که از آنجان، لشکستان، سنجددره، زرگرچشمه و ... به گمانههایی چون لسبو، کمنی، گورستان شاه

 (.0860؛ موسوی، 83: 0818)خلعتبری، چند مقاله کوتاه و یک گزارش اداری چیزی در دست نیست 

های علمی دکتر نگهبان در زد، کاوشهای املش رقم میهای قاچاق شرایط اسفباری را برای محوطهحفاری کهحالی در

-های باستانشناسی گیالن و به طور کلی ایران مطرح شد؛ چراکه از آغاز پژوهشمارلیک، به عنوان یک نقطه عطف در باستان

گرفت. نتایج منحصراً توسط یک هیأت تماماً ایرانی انجام می شناسی در ایران، این نخستین کاوش علمی یک محوطه بود که
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ای و خمیر نقره، برنز و آهن(، اشیای گلی، سفال، سنگی، شیشه کاوش علمی تپه مارلیک با آثاری از انواع مختلف فلزات )طال،

چاپ رسید و گزارش کامل آن شیشه مربوط به نیمه دوم هزاره دوم ق.م. به طور گسترده در گزارش مقدماتی و مجالت علمی به 

؛ 0857؛ 0856؛ 0855؛ 0815؛ 0811؛ 0818؛ 0810؛ 0811)نگهبان،  های گاهنگارانه ارائه شدیر و برابریونیز همراه با همه تصا

های املش را نیز ممکن ساخت ؛ این نتایج، کارشناسی و ارائه گاهنگاری یافته(Negahban,0163؛ 0836؛ 0835؛ ؛ 0873؛ 0878

(Ohtsu,8118:6; Ohtsu et all,8118:1). 

 (م. 0165-70/ هـ.خ. 0811 -0851) شناختی هیأت مشترک ایران و ژاپنهای باستانفعالیت -8

میالدی  0161شناختی در گیالن به دهه های مشترک ایران و ژاپن در زمینه مطالعات میدانی باستانپیشینه پژوهش

ای گنجینه امپراطوری شوسینِ نارای ژاپن در دیلمان بود؛ بنابراین ابی ظروف شیشهمنشأیها، گردد. هدف اصلی این پژوهشبازمی

 0161عراق وابسته به دانشگاه توکیو به سرپرستی نامیو اگامی و شینجی فوکایی طی دهه  -شناسی ایرانمحققان مؤسسه باستان

به  رود و لسلوکانپس، خرممحله، کوهوزمحله، حسنیکوتی، نورقلعههای باستانی دیلمان همچون ها و محوطهمیالدی در گورستان

های کاوش پرداخته و آثاری از اواخر هزاره دوم ق.م. تا دوره اشکانی را معرفی نمودند. نتایج این دستاوردها در چهار مجلد به زبان

 & Egami & Ikada,0168; Egami et all ,0165; 0166; Fukai؛ 87: 0838ژاپنی و انگلیسی منتشر شد )نوکنده و فهیمی، 

Matsutani,0177های .( توسط هیأت ژاپنی مورد بررسی و در سالخ.ـه 0811م. ) 0165از سال محوطه کلورز نیز  ،(. همزمان

( مورد بازبینی قرار گرفته است. این محوطه هم دارای بخش گورستانی است و هم به عنوان تنها ـ.خ.ه 0816-13)م.  61-0167

 ,Ohtsuباشد. حاکمی این محوطه را به قوم مارد منسوب داشته است )ثار معماری مشخص شده حائز اهمیت میای که با آمحوطه

8118: 6; Ohtsu et al., 8118: 1 ،ب(.0811؛ حاکمی 

جان، شامل های روستای حلیمه.(  نیز در محوطهخ.ـه 0857-0855م. ) 0173تا  0176های این مؤسسه در سال

ر، قورش، جنگل آشورمحمد، گچسر نحدعلی، رزک، رودخان بار و دره شهران )امامزاده محتشم، لمه زنین و پیهای شاهگورستان

به زبان انگلیسی منتشر  8و  0جان پایین محله( به کاوش پرداخته و نتایج مطالعات خود را در دو جلد کتاب تحت عنوان حلیمه

 (. ;Fukai & Matsutani,0177;0138; Ohtso,8118:6؛ 87: 0838ساختند ) نوکنده و فهیمی، 

 

 شناسی:های باستانفاز سوم: دوران پس از انقالب اسالمی و آغاز مجدد پژوهش

 های اضطراریزنیها و گمانهبررسی -0

شناسی در کشور و از های باستانو به تبع آن ایجاد وقفه در انجام فعالیت 0857با وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 

های های باستانی استان به طور گسترده مورد حفاری غیر مجاز واقع شدند. از طرفی انجام پروژهتان گیالن، محوطهجمله اس

های اضطراری به منظور ها و کاوشها نیز موجب شدکه اجرای بررسیمتعدد عمرانی و ساخت و سازها در محدوده این محوطه

شناسی گیالن های مهم باستانر سازمان مربوطه قرار گیرد؛ بنابراین از جنبههای باستانی در دستور کاحفظ و صیانت از محوطه

های های اضطراری بود که اغلب در قالب مأموریتزنیها و گمانههای نجات بخشی و بررسیدر دوران پس از انقالب انجام پروژه

 .(0866؛ 0861 ؛ خلعتبری،0868 ؛ موسوی،0861 )رهبر، شداداری انجام می
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، با توجه 0861و در سال  گردید . سرپرستی کارهای پژوهشی استان به محمدرضا خلعتبری واگذارخ.ـه 0868ال در س

فرهنگی غرب سفیدرود به مرکزیت  -های تاریخیبررسی و شناسایی محوطه های قاچاق در منطقه، برنامهبه گستردگی حفاری

محوطه گورستانی، استقراری و یادمان تاریخی شناسایی  63ها یانجام شد؛ طی این بررس ویرودبار تا منجیل به سرپرستی 

  (. 08و  81: 0818؛ 0871 )خلعتبری، ها به سازمان ارائه گردیدگردید و خوشبختانه گزارش کاملی از این بررسی

 ایرانی و خارجیمشترک های فعالیت هیأتآغاز مجدد  -8

این برنامه پژوهشی های حوزه غرب سفید رود: بررسی؛ م.( 8111./ خ.ـه 0831) هیأت مشترک ایران و ژاپن -8-0

نامه میان سازمان میراث فرهنگی کشور و مرکز مطالعات خاورمیانه ژاپن صورت گرفت. سرپرست هیأت ژاپنی براساس تفاهم

ور شناسایی اوتسو تاداهیکو و هیأت ایرانی جبرئیل نوکنده بود. هدف اصلی این پروژه در فصل اول بررسی هدفمند به منظ

های عصر آهن منطقه عنوان شد و در راستای این هدف حوزه جغرافیایی های مسکونی مربوط به صاحبان گورستانمحوطه

کول در غرب به محدود به دره چرپه در شمال، سپیدرود در شرق، دره جوبن و دوگامیان در جنوب و ارتفاعات سالنسر و قلعه

ت. همچنین درک الگوی استقراری مردمان ساکن در منطقه در عصر آهن از جمله اهداف صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرف

نشینی )کوچ موقت فصلی این بررسی بود؛ چنین فرض شده که الگوهای استقراری در این بازه زمانی و مکانی به شیوه زندگی کوچ

دار بوده است. طی ها در سطوح شیبورستانهای استقراری موقت در سطوح مسطح و مکان گفصلی( و نیز وجود مکانو نیمه

چهار فصل کاری، غرب سفیدرود تا مرز شهرستان شفت مورد بررسی قرار گرفت و به کشف آثاری از عصر پایانی مفرغ متأخر تا 

 (. 11: 0818؛ خلعتبری، 87: 0838دوره اسالمی منتهی شد )نوکنده و فهیمی، 

-( نیز با هدف الیهAهای پیمایشی مناطق ذکر شده تپه جاللیه )جاللیه یها، عالوه بر بررسدر فصل دوم این پژوهش

نگاری سه دوره های پیش از اسالم مورد کاوش قرار گرفت. نتایج این الیهنگاری و شناخت توالی فرهنگی و معماری مسکونی دوره

راه با شواهد معماری در هر سه دوره معرفی (، اشکانی و ساسانی را همIIIو آهن   II)اواخر عصر آهن فرهنگی مربوط به عصر آهن

های های رادیوکربن بوده که قدمت الیهنگاری این محوطه تاریخگذاری مطلق با استفاده از روشنمود. نکته مهم در مورد الیه

 ,.Ohtsu,8118; Ohtsu et  al؛0838رساند )نوکنده و فهیمی، ق.م. می 3و  7های شده در این تپه را به سدهزیرین شناسایی

8118; 8111a; 8111b; 8115.) 

با سنگی استان گیالن: های پارینهم.(؛ بررسی 8117-11. /خ.ـه 0836-31جنوبی ) هیأت مشترک ایران و کره -8-8

 0836-31گاه هان یانگ کره جنوبی در سال شناسی، اداره کل میراث فرهنگی گیالن و دانشتفاهم میان پژوهشکده باستان

ای مطروحه از سوی کیدونگ بی از شناختی دوران سنگ در گیالن انجام شد. هدف این پروژه براساس فرضیهستانهای بابررسی

ها به دانشگاه هانگ کره جنوبی، یافتن شواهدی از حضور انسان اولیه در استان گیالن جهت شناخت مسیر احتمالی مهاجرت آن

های سماموس در شهرستان –ها و ارتفاعات حد فاصل درفک ابراین درهآسیای مرکزی و شرق آسیا در دوره پلیستوسن بود؛ بن

غار و پناهگاه سنگی و تراس مورد بازدید  50ها رودبار، سیاهکل، املش و رودسر مورد بررسی میدانی قرار گرفت. در این بررسی

 )باقریان، ای شناسایی شدهای صخرهپناهگاهسنگی، آثاری از عصر آهن نیز درون غارها و قرار گرفت که عالوه بر آثار دوره پارینه

 (.0833؛ وحدتی نسب، 56: 0811 کیدونگ بی، ؛ باقریان و37 و 36: 0810
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 :شناسی؛ طرح جامع بررسی استان گیالناز طرح اطلس باستانب -8

شناسی نفرهنگی و تدوین اطلس باستا -های تاریخی، طرح بررسی و شناسایی محوطهمحمدرضا خلعتبری 0838در سال 

هیأت به سرپرستی محمدرضا خلعتبری،  06استان گیالن را نیز پیشنهاد نمود که پس از طرح و موافقت و انجام مقدمات کار، 

محمدمرتضایی، سید مهدی میرصالحی، شهرام رامین، ولی جهانی، بهروز همرنگ، محمود موسوی، کوروش روستایی، محسن 

این  نتایج  ؛ پژوهش میدانی و تهیه اطلس را بار دیگر آغاز نمودند، داری استانحوزه فرمان 06زیدی و محمدرضا میری در 

اثر از عصر آهن تا دوره اسالمی به سازمان مربوطه ارائه  8111جلد گزارش شامل شناسایی و معرفی بیش از  88در  هابررسی

الف؛ خلعتبری و میرصالحی، 0831 تبری،؛ خلع0831 فهم خوبروان،ب؛ جهانی و نیک0831الف و 0831؛  0838جهانی،) گردید

مرتضایی ؛ 0831 ؛ مخلصی و مرتضایی،0836 ؛ صفرزاده و همکاران،0838 ؛ زیدی،0838 روستایی،؛ 0831؛ 0838 ؛ رامین،0835

میری و عابدی، ؛ 0831ج؛ موسوی و همکاران، 0831ب؛ 0831 الف؛0831موسوی و جهانی،  ؛ب0838 الف؛0838و مخلصی، 

 (.ج0835 ؛ب0835 ؛الف 0835 خلعتبری، همرنگ و؛ 0835

 .(: ش.ـه 0871)دهه  شناختی در تالش و رضوانشهرهای باستانآغاز مجدد پژوهش -1

بررسی و مدت که بر اساس ضرورت به منظور رفع مشکل در برخی از نقاط استان انجام شد های کوتاهبررسی از جمله

باشد که بررسی و شناسایی دره کرگانرود در جنوب غربی شهرستان تالش میشناسایی آثار دره شفارود در حوزه رضوانشهر، و 

محمدرضا خلعتبری در  0870سال  دربه این ترتیب  (.81: 0818های گورستانی متعددی شد )خلعتبری، منجر به کشف محوطه

ی وقفه ادامه داشته و در این مدت ب 0837رأس هیأتی عازم تالش شد و کارهای مطالعاتی خود را آغاز نمود. این مطالعات تا سال 

 7ها در سرا، مریان، تندوین، تول گیالن و کورامار مورد کاوش قرار گرفتند و نتایج آنهای باستانی وسکه، میانرود، اسبمحوطه

 ؛ب0870الف؛ 0870 )خلعتبری، چاپ و منتشر شد« های باستانی تالششناسی در محوطههای باستانکاوش»مجلد با عنوان 

 (.17: 0811  ج؛0838ب؛ 0838الف؛ 0838

 هاسایر پژوهش -5

شناسی استان ب توسط افراد شاغل در مرکز باستانلشناسی، اغهای مختلف باستانمطالعات مذکور، هر ساله پروژهغیر از 

بخشی در سطح جاتهاش نبه منظور تعیین حریم و کاوش یهایزنیهای بررسی و شناسایی، بازدید، گمانهگیالن در قالب برنامه

شناسی های ساالنه باستاننتایج حاصل از این مطالعات عالوه بر ارائه در مجموعه مقاالت همایشآید؛ استان به مرحله اجرا در می

قالب کتاب در  شناسی و ..( گاه درشناسی، تالشاعم از گسکرشناسی، املشای برگزار شده )های منطقهایران و نیز برخی همایش

 موارد زیر اشاره نمود:توان به میها این پژوهشترین از مهمگیرد. پژوهشگران قرار می اختیار

شناختی های باستانبررسی (،0831 )فالحیان، بررسی و شناسایی حوزه رودخانه شفارود در منطقه عمارلوی شهرستان رودبار

زنی و بررسی، مستندسازی، گمانه (؛0811 زیدی، )جهانی و زنی و کاوش در شهر تاریخی گسکرسرا و گمانهشهرستان صومعه

 )جهانی، عصر آهن را در منطقه مشخص نمودکه شواهدی از استقرار  های باستانی )کافرستان( یسن دیلمانکاوش در محوطه

 ،)فالحیان Iکاوش در گورستان جمشیدآباد رودبار متعلق به عصر آهن(، 0810 ؛ جهانی و همکاران،ب0818الف؛ 0818؛ 0810

(، کاوش 0810 آبادیان،)اصالنی قاسم IIو  Iسر بویه املش متعلق به عصر آهن (، حفاری اضطراری در گورستان گردنه0838

کاوش در غار دربند رشی که شواهدی  (،0818؛ 0810 )رامین و اکبری، سو متعلق به عصر آهناضطراری محوطه گورستانی سیاه
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زنی به ها و گمانهبررسی .(0818 و همکاران، )بیگلری را با تاریخگذاری مطلق ارائه نمود ترین استقرار انسان در ایراناز قدیمی

شناختی حوضه های باستانبررسی ،(0818 )جهانی و همکاران، باستانی اسکولک شهرستان رودبارمنظور تعیین حریم محوطه

اند و گزارش مقدماتی درخور توجهی را فراهم نمودههای جدیدتری که نتایج و همچنین پژوهش (0818 )رامین، رودرودخانه پل

های منطقه اشکورات توسط شهرام رامین، بررسی و شناسایی منطقه پیرکوه دیلمان مانند بررسی ؛سازی استها در حال آمادهآن

 صوصی(.های تاریخی شهرستان تالش توسط بهروز همرنگ )جهانی، گفتگوی ختوسط ولی جهانی و بررسی و شناسایی محوطه

 

 بحث:

شناختی را در استان متصور شد؛ به ویژه آن توان حجم انبوه اطالعات حاصل از مطالعات باستانبا توجه به آنچه گفته شد، می

ها اشاره نماییم. در به اهم دستاوردهای آن شود و در این مقاله تنها قادر هستیممیکه هر ساله بر حجم این اطالعات افزوده 

ها برخی تالش ،های در معرض خطر نابودی همچنان مانند گذشته ادامه داردهای پراکنده از محوطهیدها و بررسیکه بازد حالی

های موقعیت مکانی آثار بررسیشناسی نو نیز در جریان است؛ باستان هایای و به کاربردن رهیافترشتهدر استفاده از علوم میان

شناختی و شناسی به منظور بررسی ارتباط دوسویه بستر زمیناستفاده از مطالعات زمین(، 0811موسی،  )امینی، باستانی در تالش

)جهانی و  های باستانی در منطقه دیلمان و اسکولکگزینی محوطهای عهد حاضر با مکانفرایندهای فرسایشی و رسوبگذاری دامنه

 رهنگ و تمدن حاشیه رودخانه شفارود و کرگانرودشناسی در فگیاه( مطالعات باستان0811 صارم، ؛ امینی،0810 همکاران،

شناسی گیالن به خصوص در دوره پیش از تاریخ با این وجود هنوز خألهای اطالعاتی درباره باستان ؛(0811نژاد، )کیکانی و امیری

-هنگی محدودیتهای آرشیوی سازمان میراث فرعالوه بر این با تفحص در میان آثار منتشرشده و نیز گزارش شود؛احساس می

 شود:ها اشاره مینماییم که به برخی از آنهایی را در قالب نوع و میزان اطالعات ارائه شده مشاهده می

 و تاریخگذاری: گاهنگاریابهامات  -۱

های آزمایشگاهی در های کمی در محدوده استان گیالن واقع شده که از تاریخگذاری مطلق با استفاده از روشمحوطه

 دیلمان، کوتیقلعه(، )کلورز های کلیدی مثل تپه جاللیه. به عبارتی غیر از محوطهاستها استفاده شده ت آنتعیین قدم

های ها فاقد تاریخگذاری به روش علمی و آزمایشگاهی است. تاریخگذاریگورستان تول تالش و غار دربند رشی سایر محوطه

های سفالی کند؛ چراکه اغلب با تعیین شباهت یافتهکمی تبعیت نمیها نیز از اصول مقایسه و تطبیق محنسبی سایر محوطه

با نگاهی گذرا به همچنین شوند. های معماری گور با مناطقی که خود، ابهام گاهنگاری دارند تعیین قدمت میپراکنده و گونه

که وجود در حالییعنی یم؛ های متعدد فرهنگی در میان آثار هستوقفههای باستانی گیالن شاهد جدول گاهنگاری محوطه

سنگی قدیم در منطقه با تاریخگذاری مطلق و مطالعات فراوان به اثبات رسیده، اما هنوز از وضعیت ساکنان دوران شواهد پارینه

ای ، نوسنگی و کلکولیتیک منطقه اطالعی در دست نیست؛ اگرچه هیأت مشترک ایران و ژاپن به وجود محوطهسنگیفراپارینه

چند و  تری از؛ اما اطالعات تکمیلی و دقیق(Ohtsu, 8118) ای گذرا داشتهدوران نوسنگی در حوزه سفیدرود اشاره متعلق به

اند، های عصر آهن معرفی شدههای مکشوفه به عنوان گورستانکه اغلب محوطهحالی و در در دست نیست چون این محوطه

آثار دوره مفرغ در تالش و دیگر  نبودِ ارش نشده است. تصور نادرستِهنوز از عصر مفرغ آغازین شواهدی در سطح استان گز

ای طوالنی و ظهور اقوامی تازه وارد رخ داده، سبب شده است تا های فرهنگی گیالن و این که آغاز عصر آهن در پی وقفهحوزه
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های پیرامونی از دو دهه اخیر در محوطه هایها شکل بگیرد. با وجود بازنگریها صرفاً به دنبال این نوع از فرضیهگذاریتاریخ

  (.050: 0811)فهیمی،  گیردجمله بازنگری رادیوکربن محوطه حسنلو این نتایج چندان در گیالن مورد توجه قرار نمی

 هابه گزارشکامل عدم دسترسی  -۲

گیالن مورد کاوش و های پیش از انقالب در استان های کلیدی که در سالهبسیاری از محوطهمانطور که ذکر شد، 

اند، به استثنای محوطه مارلیک، یا کالً فاقد گزارش هستند و یا گزارش مبسوط و مصوری شناختی قرار گرفتهبررسی باستان

زنی واقع شدند اغلب در شناسی استان مورد بررسی و گمانههایی که در فاز اول تهیه اطلس باستانندارند؛ اطالعات محوطه

نیز اغلب به صورت اند هایی که به صورت تجارتی کاوش شدهاند؛ گزارش محوطهتاه اداری به سازمان ارائه شدههای کوقالب نامه

به قدیمی نویس دستهای و عمدتاً فاقد شرح روش کار و تصاویرند. عالوه بر این برخی از گزارشمکشوفه  فهرستی از اشیای

از دسترس پژوهشگران خارج  راث فرهنگی از تهران و بازگشت مجدد آن، در فرایند انتقال پژوهشگاه سازمان میعلت مفقودی 

 شده است.

گرفته، در قالب گزارش مقدماتی به های صورتاگرچه الزامات قانونی منجر به ارائه بخش کوچکی از فعالیت از طرفی

؛ اما همچنان نیاز مبرم به انتشار های ساالنه شده استآییهای کوتاه جهت درج در مجموعه مقاالت گردهمپژوهشگاه و مقاله

-های اخیر، شاهد روند رو به رشد اینباشد؛ خوشبختانه در سالهای پژوهش مشهود میتر یافتههای تفضیلیمقاالت و کتاب

 گونه از انتشارات در سطح استان هستیم.

 نقص اطالعات پایه -۳

 عموماً  ،پذیرندطقه جغرافیایی خاص صورت میهایی که در راستای اهداف و فرضیات مشخص در سطح یک منبررسی

ها شامل مختصات جغرافیایی دقیق، تخمین وسعت محوطه، ارائه گاهنگاری کلی، نوع اطالعات دقیقی از وضعیت محوطه

 انندشرح و بیان عوامل مختلف جذب محیطی م به نیزآوری کرده و جمع را محوطه )اعم از گورستانی، استقراری و ..(

و  هااز اتمام کار، نقشه پراکندگی محوطه در مجموع پس پردازند ومی.. غذا. معدنی، آب وی، دسترسی به منابع توپوگراف

های مقدماتی و ها و نتایج حاصل از بررسی طی گزارششرح کاملی از یافته مراهمحیطی به ه -انطباق آن با شرایط زیست

های هستیم؛ اغلب ا در سطح استان گیالن کمتر شاهد اجرای چنین برنامهشوند؛ امتر ارائه میتکمیلی و نیز مقاالت تفصیلی

-های مأموریتاالجلهای باستانی که طی ضربهایی با هدف شناسایی کلی محوطهبررسی عبارتند از انجام شدههای پروژه

و  از قلم افتاده عرفی آثارهای مبسیاری از شاخص های مشخص بررسی،های اداری به مرحله اجرا درآمده و در نبود رهیافت

هایی که بعضاً به بوته کنند؛ کاستیها ایجاد مینواقصی در چگونگی ارائه یافته ،یهای مقدماتزدگی در ارائه گزارششتاب

های منتشرنشده در بسیاری از گزارش ،شوند. از این روهای تکمیلی پوشش داده میفراموشی سپرده شده و کمتر با گزارش

ها فاقد مختصات جغرافیایی بوده و یا مختصات جغرافیایی دقیقی ندارند؛ آرشیو سازمان میراث فرهنگی، محوطهموجود در 

اطالعات سیمایی که بدان تعلق دارند ارائه نشده، ها و زمینتصاویر واضحی از محوطه ها ذکر نشده،وسعت تخمینی محوطه

های ثانویه هستند که تحلیلشده های شناسایینقشه پراکندگی محوطهها در دست نیست و به طور کلی فاقد کاملی از یافته
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ها بر روی اطالعات خام حاصل از بررسی را تقریباً غیر ممکن و پژوهشگر را ناگزیر به بازدیدهای مجدد از تمامی آن محوطه

 نماید.می

 ابهامات واژگانی -۴

های پیش از تاریخی، های دورهالن شامل واپسین سدهبازه زمانی هزاره اول در استان گی: ق.م. هزاره اول -1-0

های های تاریخی است. استفاده از واژه هزاره اول در بیان فازبندی محوطههای دورهدوره آغاز تاریخی و نیز نخستین سده

شناختی استانهای بکننده و کامالً متفاوت از دورهباستانی شناسایی شده، معرفی اثر را در میان سه بازه زمانی تعیین

های منتشرشده و منتشرنشده از گرفتن این مرزهای زمانی در بسیاری از گزارشدهدارد. متأسفانه شاهد نادیمعلق می

ها منظور نویسنده، اوایل هزاره اول و به عبارتی شناختی استان گیالن هستیم. در برخی از این گزارشمطالعات باستان

های آغاز تاریخی مد نظر بوده و اما در بسیاری دیگر های میانی هزاره و دورهی سدهبوده؛ در برخ IIIو   IIعصر آهن 

باشد. مثالً در گزارش هیأت مشترک ایران و هدف نگارنده اشاره به اواخر هزاره اول ق.م. و آغاز دوره تاریخیِ اشکانی می

اره اول پیش از میالد منسوب شده که با سر به هزسالنهای دره دوگامیان و ارتفاعات ژاپن در بخش پاورقی محوطه

 (.81: 0838شود که منظور دوره اشکانی است )نوکنده و فهیمی، توجه به توضیحی که در ادامه آمده مشخص می

ها با عنوان کلی و شناسایی موجود در آرشیو سازمان، محوطههای بررسی گزارشبرخی در  :پیش از تاریخ -1-8

-ها قابل تشخیص است اما همچنان دورهاند که اگرچه مرز سه دوران کلی در آنها مجزا شدههپیش از تاریخ از سایر دور

 .باشدمیها از دید خواننده مجهول های درونی آنهای مختلف پیش از تاریخ و نیز فازبندی

ندی بها دو اصطالح کلی اسالمی و پیش از اسالم برای بیان دورهدر برخی گزارش: پیش از اسالم  -1-8

های زمانی پیش از اسالم دانیم دورههای میدانی استفاده شده است. همانطور که میشده از بررسیهای شناساییمحوطه

ها ابهامات فراوانی را به وجود گوییشود. این گونه کلیو پیش از تاریخی تقسیم می یایران خود به دو دوره کلی تاریخ

های های تاریخی به خصوص دورهتاً از واژه پیش از اسالم معطوف به دورهآورد. در حالی که ذهن خواننده عمدمی

های منتشرشده از سوی این محققان منظور از این واژه اوایل بینیم گاه در برخی گزارشساسانی و اشکانی است، اما می

زمانی پیش از تاریخ منطقه  هایو به عبارتی بخش پایانی بازه  IIبوده که به طبع منطبق با عصر آهن  .هزاره اول ق.م

های های هیأت مشترک ایران و ژاپن در مجموعه گزارشاست؛ به عنوان مثال در گزارش مختصری که از پژوهش

هایی متعلق به شده در دره جوبن را گورستانهای شناساییبه چاپ رسیده، نگارندگان، محوطه 8شناسی شماره باستان

از  ،که در توضیح واژه پیش از اسالم در این بخش اند. در حالیاسالمی معرفی کردهپیش از اسالم و محوطه باز دوره 

است که در کل  (. این در حالی81: 0838)نوکنده و فهیمی:  اندعبارت اوایل هزاره یکم پیش از میالد استفاده نموده

ها با عنوان کلی پیش از محوطهبسیاری از  ،جلدی منتشرشده به زبان انگلیسی از این هیأت مشترکهای چندگزارش

 (  Ohtsu,8118; Ohtsu et al., 8118; 8111a; 8111b; 8115اند )اسالم و فاقد توضیح اضافی معرفی شده

 شوند، ناآشنایی با نحوه تلفظگذاری میای نامهای منطقههای باستانی عموماً با ناممحوطه :هاتشتت نام -1-1

 های متعدد شده است؛ چنانکه مثالًمنجر به تشتت آرا و ناهمگونی اسامی در گزارشها برای برخی از محققین نام محلی

هایی چون پیالقلعه و جوبَن لحاظ شده و یا محوطه و های جوبُن، جوبِندر ذکر نام محوطه جوبن منطقه رودبار، تلفظ
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اند؛ با این توضیح که واژه بزرگ در گویش گیلکی به صورت درج شدههایی چون پیله قلعه و قالکوتی قلعه کوتی با نام

جان مورد دیگر درج نام محوطه استلخ شود.محلی قال تلفظ می یهاپیله و در برخی نقاط پیال، و واژه قلعه در گویش

از ت شده است. های مختلف ثبجان و استخرجان در گزارشجان، استلخهایی چون اصطلخشهران رودبار است که با نام

اند که این امر در یافتن پیشینه مطالعاتی محوطه مورد نظر های گوناگونی معرفی شدهبه نام هاطرفی برخی محوطه

های منتشرشده علی حاکمی و محمدرضا براساس کاوش ؛ کهتپه جاللیه یا کلورزکند؛ به عنوان مثال ابهاماتی را ایجاد می

که با توجه به این ،محوطه به کاوش پرداخته بودند از نام کلورز استفاده شده بود اما که در بخش گورستان این خلعتبری

گردد و روستای موجود در این محدوده جاللیه نام دارد، هیأت مشترک ایران و ژاپن به دره کلورز اطالق می کلورز صرفاً

 ابتدا آن را به هت رسانده است؛ به این ترتیب کدر فهرست آثار ملی به ثب 1810این تپه را جاللیه نامگذاری و با شماره 

شامل گورستان   B شامل تپه جاللیه، جاللیه Aبندی جاللیه در این تقسیمنمودند؛ تقسیم  Cو  A ،Bسه بخش جاللیه 

 به آبادقزوین و جاده آسفالته رستم -شامل گورستان حاشیه جاده قدیم رشت Cاوایل هزاره یکم پیش از میالد و جاللیه 

 (.81: 0838 . )نوکنده و فهیمی:معرفی شد Bروستای جاللیه واقع در جنوب تپه جاللیه و جاللیه 

 

 ها و چشم انداز آیندهبیان ظرفیت گیری:نتیجه

شناسی در استان گیالن با آن روبروست، این زمینه های باستانهایی که پژوهشها و چالشرغم وجود محدودیتعلی

 کنیم:ها اشاره میکه به طور مختصر به آنباشد. انداز روشنی برای آینده میها و چشممطالعاتی دارای ظرفیت

 زنی و تاریخگذاری مطلقگمانه ،سنجش از دورروش استفاده از  -0

زد هدایای تدفینی گورهایی های غیرمجاز و برونشده در گیالن تنها بر اثر کاوشهای شناساییبه طور کلی بیشتر محوطه

 پوشش گیاهی متراکمی این منطقه به دلیل فراوانی بارش و ؛ زیرااندگرفتهاند مورد شناسایی قرار مق کمتری واقع شدهکه در ع

ها از این امر هم بر شناسایی محوطه ،شود؛ به عبارتیهای باستانی میباعث تضعیف میدان دید برای شناسایی محوطه، دارد که

های باستانی گیالن در ی سطحی جهت ارائه گاهنگاری تأثیر منفی دارد؛ اغلب محوطههافاصله دور و هم بر گردآوری یافته

های موازی فراوان های درختان مدفون است؛ اگر مورفولوژی خاص زمین در منطقه با درهمناطق جنگلی حداقل زیر پوشش برگ

گیری و تغییر شکل دید عوامل طبیعی در شکلها و تأثیر شجایی آثار در این شیبدارای شیب تند و میزان رسوبگذاری و جابه

های باستانی، خصوصاً مناطق استقراری و نیز ها را نیز در نظر آوریم، متوجه تأثیر منفی این عوامل در شناسایی محوطهمحوطه

نیز نوسانات سطح ها به ویژه رودخانه سفیدرود و تغییر مسیر رودخانهها خواهیم شد؛ محوطهارائه گاهنگاری و بیان وسعت و نوع 

برخورداری  با توانمیبنابراین های باستانی است؛ آب دریای خزر که در طول تاریخ اتفاق افتاده نیز چالشی در شناسایی محوطه

 همچونو ساحلی های خاص مناطق جنگلی تصاویر ماهوارههای هوایی و کارگیری عکسو بهو  8دور های سنجش از از روش

Landsat ،SPOT ،ASTER ،Quickbird ،SIR-C ،X-SAR و SRTM با اجرای  و های جدید را افزایشامکان شناسایی محوطه

 همچنین یج حاصل از سنجش از دور را آزمود.زنی و تعیین حریم و استفاده از باستان شناسی دریایی نتاهای گسترده گمانهطرح

های زمانی پاسخگوی بسیاری از وقفه هاتاریخگذاری محوطهدر  های علمی آزمایشگاهینگاری و استفاده از روشالیهبا  توانمی

                                                 
3 -GIS 
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های اداری تقریباً هایی در قالب مأموریتانجام چنین پروژه های باستانی استان شد.گاهنگاری و تاریخگذاری محوطه موجود در

 غیرممکن است.

 های موضوعیای و سلسه نشستهای ملی، منطقهبرگزاری همایش -8

-پارچهتواند در یکمی و باشدمیهنگام و به های دسترسی به اطالعات جدیدای از راههای ملی و منطقهبرگزاری همایش

هایی در نشر های ارسالی به چنین همایششار مجموعه مقاالت و چکیده مقالهکه انت ؛ ضمن آنواقع شودسازی اطالعات مفید 

-هایی میهای اخیر در استان گیالن شاهد برگزاری چنین همایشلتر بسیار سودمند است؛ در سااین اطالعات در سطح وسیع

در  0818شناسی در سال سرا، همایش ملی املشهمایش ملی گسکرشناسی در شهرستان صومعه 0811که در سال باشیم؛ چنان

بوده و انتشار  هاهایی از این دست همایشمونهدر شهرستان تالش ن 0811شناسی در سال شهرستان املش، همایش ملی تالش

 های فرهنگی در بازشناسی فرهنگ و تاریخ منطقه مؤثر واقع شده است.وعه مقاالت در هر یک از این حوزهکتاب مجم

ای با هماهنگی پژوهشگاه شناسی و علوم وابسته به صورت دورههای تخصصی نقد و بررسی مطالعات باستانبرگزاری نشست

ها، بیان گاهنگاری تواند دایره واژگانی مشترکی در معرفی محوطهو گردشگری استان می اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

در این راستا  های باستانی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.زنی و کاوش محوطههای بررسی، گمانهو رفع ابهامات و بهبود روش

 تواند مثمر ثمر باشد.هایی میرگزاری چنین نشستشناسان استان به منظور تبادل افکار و بتشکیل انجمن صنفی باستان

 استفاده از پژوهشگران آزاد و همکاری با مراکز دانشگاهی  -8

آموختگان که دانشدر حالیاستفاده از پژوهشگران آزاد است.  ،شناسیهای انجام مطالعات باستاناهرمترین یکی از مهم 

در سراسر استان  وجود دارند، میزان مجوزهای صادرشده برای پژوهشگران  سطوح مختلف دانشگاهی ازشناسی فراوانی باستان

های شناسی در قالب مأموریتهای باستان؛ این در حالی است که تعریف پروژه1آزاد در گیالن بسیار کم و نزدیک به صفر است

به نظر  های بنیادین سوق داده است.شهای اضطراری و فاقد پرسزنیها و گمانهاداری اغلب مطالعات استان را به سمت بررسی

 تواند در تغییر وضع حاضر مفید واقع شود.رسد اعتماد و اتکای بیشتر به این نیروهای جوان بالقوه میمی

های دانشجویی وابسته به مراکز ژههای هدفمند در کل کشور، انجام پرواز سویی دیگر نیروی محرکه بسیاری از پروژه

-شناسی در هیچ یک از دانشگاههای فراوان برای انجام کارهای میدانی باستانرغم داشتن پتانسیلفانه علیدانشگاهی است؛ متأس

شناسی ایجاد نشده است؛ اگرچه بر اساس قرارداد منعقده دولتی و غیر دولتی، گروه باستاناز ها در سطح استان گیالن، اعم 

های اخیر در سالشناسی دانشگاه آزاد چالوس، ی گیالن و گروه باستانمیان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر

های گیالن به خصوص شهر تاریخی گسکر به شناسی دانشجویان این مرکز دانشگاهی در محوطهبرنامه آموزش عملی باستان

شود. با ایجاد امالً احساس میشناسی دانشگاهی در درون استان گیالن کمرحله اجرا درآمده، اما نیاز به وجود یک گروه باستان

توان وقت، انرژی و بودجه بیشتری به انجام این گروه و اعتماد و اتکا به نیروهای جوان  و همکاری سازمان و مرکز دانشگاهی می

 شناختی استان اختصاص داد.های باستانپروژه

                                                 
1 وشش مهرداد شناسی ایران، به کهای سیزدهمین گردهمایی ساالنه باستاندر گزارش 0818به عنوان مثال ن.ک به جدول مجوزهای صادرشده برای پژوهشگران آزاد در سال  - 

.80ملکزاده، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صایع دستی و گردشگری کشور، تهران، ص  
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 اریزسپاسگ

گونه شناسی استان گیالن از هیچی جهانی، مسئول مرکز باستانبرای نگارش این مقاله نیازمند منابع و اطالعاتی بودیم که ول

 نماییم.دسترسی نگارندگان به آن اطالعات دریغ نورزیدند. از ایشان کمال تشکر را میکمکی جهت 

 

 منابع
مرکز اسناد،  0850RAکش کندالت، گزارش منتشر نشده شماره  (، گزارش مقدماتی و نهایی  حفاری قبرستان لمه0815اسالمی، اهلل قلی، ) -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

-، در چکیده مقاله های یادهمین گردهم«، گیالن0837حفاری اضطراری در گردنه سر بویه املش، »(، 0810اصالنی قاسم آبادیان، قاسم، ) -

 .71-75هران:ری،تآیی ساالنه باستانشناسی ایران، پژوهشگاه سامان میراث فرهنگ و گردشگ

چکیده مقاله های همایش ملی »(، گزارش کوتاه مطالعات رسوب شناسی، محوطه گسکرک روستای اسکولک گیالن، در 0811امینی، صارم،) -

صنایع دستی و گردشگری ، به کوشش ولی جهانی و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، «تالش شناسی

 .11:گیالن، رشت

چکیده مقاله »، در GIS(، بررسی موقعیت مکانی آثار باستانی شهرستان تالش با مدل آمایش سرزمین با استفاده از 0811امینی، موسی، ) -

، به کوشش ولی جهانی و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی «های همایش ملی تالش شناسی

 .51رشت:و گردشگری گیالن، 

 0817RAهای بُران، سندس و نصفی، گزارش منتشرنشده شماره  (، گزارش حفاری مشترک در شیرکوه و بررسی تپه0815راد، جواد، )بابک -

 مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی،  RA 0858نتشرنشده شماره  ، )بدون تاریخ(، گزارش نهایی قریه رشی رودبار، گزارش م----------- -

 صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

، در چکیده مقاله های «بررسیهای باستانشناسی هیأت مشترک ایران و کره جنوبی دوران سنگ در گیالن»(، 0810درضا، )مباقریان، مح -

 .37-36شگاه سامان میراث فرهنگ و گردشگری،تهران:آیی ساالنه باستانشناسی ایران، پژوهیادهمین گردهم

چکیده مقاله »(، بررسیهای باستانشناختی دوران سنگ در گیالن، هیأت مشترک ایران و کره، در 0811باقریان، محمدرضا و کی دونگ بی، ) -

ل میراث فرهنگی، صنایع دستی ، به کوشش ولی جهانی و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره ک«های همایش ملی تالش شناسی

 . 56و گردشگری گیالن، رشت:

سنگی قدیم دربند رشی؛ رودبار؛ گیالن؛ زنی در مکان پارینهگمانه»(، 0818بیگلری، فریدون؛ جهانی، ولی؛ مشکور، مرجان و صارم امینی، ) -

وشش کوروش روستایی و مهران غالمی، پژوهشگاه شناسی ایران، به کآیی ساالنه باستانهای کوتاه دوازدهمین گردهم، در، مقاله«0810

 .011 -010:میراث فرهنگی و گردشگری، تهران

، RA 0883جان، شهران، سفیدرود استان گیالن، گزارش منتشر نشده شماره توحیدی، فائق و موسی درویش روحانی، )بدون تاریخ(، اصطلخ -

 ران.مرکزاسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ته

 سرا، نشر بلور، رشت.سرا؛ معرفی آثار فرهنگی، تاریخی شهرستان صومعهشناسی صومعه(، باستان0811جهانی، ولی،  محسن زیدی، ) -

(، بررسی و شناسایی آثار تاریخی، فرهنگی حوزه فرمانداری آستانه اشرفیه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 0838جهانی، ولی، ) -

 ، گزارش منتشر نشده.گردشگری گیالن
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بخش مرکزی و رانکوه، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده  -شناختی شهرستان املشالف(، بررسی و شناسایی باستان0831، )--------- -

 پژوه، رشت.شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینباستان

، گزارش منتشر نشده، 0831تا زمستان  0838پاییز  -شناختی شهرستان الهیجانارش بررسی شناسایی باستانب(، گز0831، )--------- -

 پژوه، رشت.شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینپژوهشکده باستان

، در، چکیده «باستانی کافرستان )مهدی چوری و نسکوه چال یسن(، دیلمانگزارش کاوش و گمانه زنی در محطوه »(، 0810، )--------- -

 .083-087آیی ساالنه باستانشناسی ایران، پژوهشگاه سامان میراث فرهنگ و گردشگری،تهران:مقاله های یادهمین گردهم

های کوتاه مقاله، در، «یسن(، دیلمانهای باستانی کافرستان )زنی و کاوش در محوطهدو فصل بررسی، گمانه»الف(، 0818، )--------- -

شناسی ایران، به کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، آیی ساالنه باستاندوازدهمین گردهم

 .085 -088:تهران

 ، نشر بلور، رشت.های باستانی یسنشناسی در محوطههای باستانشناسی دیلمان؛ پژوهشب(، باستان0818، )--------- -

، 0831تا زمستان  0838شناختی شهرستان رودسر، پاییز (، گزارش بررسی شناسایی باستان0831جهانی، ولی، و بهزاد نیک فهم خوبروان، ) -

شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، جلد دوم، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستان

 پژوه، رشت.ه پیشینمؤسس

زنی به منظور تعیین حریم محوطه باستانی اسکولک)شهرستان گزارش مقدماتی گمانه»(، 0818جهانی، ولی؛ رامین،شهرام و رقیه مجتبایی، ) -

صنایع شناسی ایران، به کوشش مهرداد ملکزاده، پژوهشگاه میرتث فرهنگی، های سیزدهمین گردهمایی ساالنه باستانرودبار(، در، گزارش

 .75 -71:دستی و گردشگری، تهران

، در، در، چکیده مقاله های «کاوش در محوطه باستانی کافرستان یسن»(، 0810جهانی، ولی؛ همرنگ، بهروز؛ مجتبایی، رقیه و مجید کوهی،) -

 .081آیی ساالنه باستانشناسی ایران، پژوهشگاه سامان میراث فرهنگ و گردشگری،تهران:یادهمین گردهم

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  RA 0810(، گزارش کاوش رودبار، گزارش منتشر نشده شماره 0818علی، ) حاکمی، -

 گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  RA 0855الف(، گزارش حفاری علمی رودبار،  گزارش منتشر نشده شماره 0811، )--------- -

 گردشگری کشور، تهران.دستی و 

مرکز اسناد،  RA 0806پر، گزارش منتشر نشده شماره ب(، گزارش عملیات حفاری در منطقه کلورز، کافرکش و گنج0811، )--------- -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

زنی در دوگامیان، جوکین، اُسرامرز و جوبن، بررسی و گمانه آباد در منطقهج(، گزارش هیأت حفاری رودبار در رحمت0811، )--------- -

 مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران. RA 0808آغوزبن، گزارش منتشر نشده شماره 

مرکز اسناد،  RA 0805د(، گزارش هیأت حفاری علمی در منطقه جوبن استان گیالن،  گزارش منتشر نشده شماره 0811، )--------- -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان  RA 0857آباد رودبار، گزارش منتشر نشده شماره ه(، گزارش هیأت علمی حفاری در منطقه رحمت0811، )--------- -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز  RA 0807جان، گزارش منتشر نشده شماره شناسی در منطقه ناوه لیلی(، گزارش عملیات حفاری هیأت باستان0815، )--------- -

 اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد،  RA 0801ماره آّباد رودبار، گزارش منتشر نشده ش(، اولین گزارش هیأت بررسی و حفاری منطقه رستم0816، )--------- -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائم                                

  

15 

 

 

 56(، رودبار، نصفیج، مارلیک، استان گیالن، گزارش منتشر نشده شماره 0818حاکمی، علی؛ کردوانی، محمود و عبدالحسین شهیدزاده، ) -

RA هران.مرکزاسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ت 

مرکز اسناد، سازمان میراث RA  0817آباد رودبار، گزارش منتشر نشده شماره زنی در جوبن رستم(، گمانه0861خلعتبری، محمدرضا، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان RA  0811استان گیالن، گزارش منتشر نشده شماره  -(، گزارش بازدید و بررسی منطقه دیلمان0866، )--------- -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، RA 0853زنی شهران گیالن، گزارش منتشر نشده شماره (، گزارش بررسی و گمانه0863، )--------- -

 صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

گزارش منتشر نشده شماره استان گیالن، -تالش -وسکه و میانرود-شناسی دره شفارودکاوش باستانالف(، گزارش 0870، )--------- -

0811  RA.مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران 

رکز اسناد، سازمان م RA 0813گزارش منتشر نشده شماره ب(، گزارش مقدماتی کاوش دو گور باستانی در تالش، 0870، )--------- -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان میراث  RA 6688گزارش منتشر نشده شماره های باستانی غرب سفیدرود، (، بررسی اولیه محوطه0871، )--------- -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

های باستانی تالش، وسکه و میانرود، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و شناسی در محوطهباستان هایالف(، کاوش0838، )--------- -

 گردشگری، تهران.

های تالش، تول گیالن، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شناسی در محوطههای باستانب(، کاوش0838، )--------- -

 تهران

های تالش، مریان و تندوین، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و شناسی در محوطههای باستانج(، کاوش0838، )--------- -

 گردشگری، تهران

، جلد اول، گزارش 0831تا زمستان  0838شناختی شهرستان تالش، پاییز الف(، گزارش بررسی و شناسایی باستان0831، )--------- -

پژوه، ان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینشناسی سازممنتشر نشده، پژوهشکده باستان

 رشت.

آباد رودبار، گزارش منتشر نشده شماره رستم-شناسی در تپه کلورزهای باستانب(، گزارش مقدماتی فصل اول کاوش0831، )--------- -

7671 RA  گردشگری کشور، تهران.مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 (، گیالن در عصر آهن، چاپ اول، انتشارات گوی،تهران.0818، )--------- -

، به کوشش ولی «چکیده مقاله های همایش ملی تالش شناسی»(، مروری بر سابقه فعالیتهای باستان شناسی تالش، در 0811، )--------- -

 .17میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن، رشت: جهانی و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره کل

، گزارش 0831-35 -شناختی شهرستان رضوانشهر(، گزارش بررسی شناسایی باستان0835خلعتبری، محمدرضا و سید مهدی میرصالحی، ) -

پژوه، میری، مؤسسه پیشین شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضامنتشر نشده، پژوهشکده باستان

 رشت.

 0881جان رودبار، گزارش منتشر نشده شماره  درویش روحانی، موسی و فائق توحیدی، )بدون تاریخ(، گزارش بررسی قبرستان اصطلخ -

RA.مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران 

 ت فرانسه در ایران، ترجمه کاظم ودیعی، انتشارات چهر، تبریز.(، مطالعات جغرافیایی هیأ0883دمرگان، ژاک، ) -
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فرهنگی حوزه فرمانداری فومن، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دست و گردشگری  -(، بررسی و شناسایی آثار تاریخی0838رامین، شهرام، ) -

 گیالن، گزارش منتشر نشده.

شناسی سازمان ی شهرستان شفت، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستانشناخت(، گزارش بررسی شناسایی باستان0831، )--------- -

 پژوه، رشت.میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشین

-ر، مقاله، د«ایرود به منظور احداث نیروگاه زنجیرهشناختی حوضه رودخانه پلهای باستان(، طرح نجات بخشی بررسی0818، )--------- -

شناسی ایران، به کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و آیی ساالنه باستانهای کوتاه دوازدهمین گردهم

 .011 -018:گردشگری، تهران

های کوتاه در، مقاله، «شهرستان رودسر-سو(، شواهدی نویافته از عصر آهن در محوطه گورستانی سیاه0818رامین، شهرام و مسعود اکبری، ) -

شناسی ایران، به کوشش کوروش روستایی و مهران غالمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، آیی ساالنه باستاندوازدهمین گردهم

 .017 -015:تهران

باستانشناسی ایران،  آیی ساالنه، در، چکیده مقاله های یادهمین گردهم«گورستان عصر آهن سیاه سو، رودسر، گیالن»(، 0810،)--------- -

 .810:پژوهشگاه سامان میراث فرهنگ و گردشگری،تهران

، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده 0838تابستان -شناختی شهرستان ماسال(، گزارش بررسی و شناسایی باستان0838روستایی، کوروش، ) -

 پژوه، رشت.یری، مؤسسه پیشینشناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا مباستان

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  RA 0886گزارش منتشر نشده شماره زنی در لوشان، (، بررسی و گمانه0861رهبر، مهدی، ) -

 دستی و گردشگری کشور، تهران.

 0856گزارش منتشر نشده شماره   آباد رودبار،(، گزارش مقدماتی و نهایی کاوش در استخرجان رحمت0816رهنمون، سید جعفر، ) -

RA.مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران 

، ، گزارش منتشر نشده، 0838تابستان  -های تاریخی شهرستان صومعه سرا(، بررسی و شناسایی بناها و محوطه0838زیدی، محسن، ) -

 پژوه، رشت.گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشین شناسی سازمان میراث فرهنگی وپژوهشکده باستان

مرکز اسناد، سازمان میراث RA 0818الف(، رودبار استان گیالن، جلد اول، گزارش منتشر نشده شماره  0813شهیدزاده، عبدالحسین، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

 0818شناسی گیالن، جلد دوم، گزارش منتشر نشده شماره  های علمی باستاناتی هیأت کاوشب(، گزارش مقدم0813، )--------- -

RA.مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران 

شناختی تان(، طرح بررسی شناسایی باس0835صفرزاده، آزاده؛ نیک فهم خوبروان، بهزاد؛ صدیق ضیابری، سیده حدیثه و ولی جهانی، ) -

شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش شهرستان رشت، جلد اول، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستان

 پژوه، رشت.محمدرضا میری، مؤسسه پیشین

 .15-31:اسی، تهرانشن، اداره کل باستان8و  0شناسی، شماره (، حفریات گرمابک و تماجان، باستان08883اهلل، )صمدی، حبیب -

(، به کوشش 8، در، گزارشهای باستانشناسی)«در گورستان تاریخی جمشیدآباد گیالن 0تجلی فرهنگ عصر آهن »(، 0838فالحیان، یوسف، ) -

 .887-807:حمید فهیمی، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی و پژوهشکده باستانشناسی،تهران

-های باستان، در، گزارش«شناسی بررسی و شناسایی در حوزه شاهرود عمارلوآوردهای باستانمالی به دستنگاهی اج»(، 0831، )--------- -

 .813 -810:شناسی، تهران، پژوهشکده باستان1شناسی شماره 

کوشش ولی ، به «چکیده مقاله های همایش ملی تالش شناسی»(، گاه نگاری عصر آهن تالش؛ لزوم یک بازنگری، در 0811فهیمی، حمید، ) -

  .050نایع دستی و گردشگری گیالن، رشت:جهانی و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، ص
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شناسی و تاریخ، سال نهم، شماره های گیالن شرقی، باستانشناسی در کوهپایههای باستان(، روایتی از کاوش0878اهلل،)فرد، سیفکامبخش -

 .هی، تهران،مرکز نشر دانشگا07

مرکز اسناد، سازمان میراث RA 0808(، گزارش حفاری در جوبن، گزارش منتشر نشده شماره 0811کردوانی، محمود و سعید گنجوی، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان RA 0851 شناسی در قریه سید جیران، گزارش منتشر نشده شماره (، گزارش هیأت باستان0816کردوانی، محمود، ) -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

(، بررسی گیاه باستان شناسی در فرهنگ و تمدن حاشیه رودخانه های شفارود و کرگانرود تالش، در 0811کیکانی، علی و پردل امیری نژاد، ) -

و سید هاشم موسوی، نشر بلور؛ به سفارش اداره کل میراث فرهنگی،  ، به کوشش ولی جهانی«چکیده مقاله های همایش ملی تالش شناسی»

 .061صنایع دستی و گردشگری گیالن، رشت:

مرکز اسناد، سازمان میراث RA 0858الف(، گزارش مقدماتی کاوش تجارتی قریه رشی، گزارش منتشر نشده شماره 0815گنجوی، سعید، ) -

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و RA 0851ب(، حفاری در قریه رشی، گزارش منتشر نشده شماره  0815، )--------- -

 گردشگری کشور، تهران.

شناختی شهرستان رشت، جلد دوم، گزارش منتشر نشده، (، گزارش بررسی شناسایی باستان0831مخلصی، محمدعلی و محمد مرتضایی، ) -

 پژوه، رشت.شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینه باستانپژوهشکد

، گزارش 0838تابستان  -های تاریخی شهرستان آستاراالف(، بررسی و شناسایی بناها و محوطه0838مرتضایی، محمد و محمدعلی مخلصی، ) -

پژوه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینشناسی منتشر نشده، پژوهشکده باستان

 رشت.

، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده  0838تابستان  -های تاریخی شهرستان انزلیب(، بررسی و شناسایی بناها و محوطه0838، )--------- -

 پژوه، رشت.یالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینشناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گباستان

مرکز اسناد، RA 0811(، گزارش حفاری در منطقه بدآب شفت استان گیالن، گزارش منتشر نشده شماره  0815معمار زاهدانی، رضا، ) -

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

آباد، سردچال و پیرکوه(، گزارش منتشر کوه، شیرچاک، نیاول، غیاثی گیالن)اُمام، بویه، سیاه(، بررسی نقاط تاریخ0811مقدم، محسن، ) -

 مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.RA 0881نشده شماره  

واقع در اشکور علیا از توابع شهرستان  خانیشناسی در منطقه باستانی نفت(، گزارش عملیات حفاری باستان0813موسوی، سید محمود، ) -

 مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.RA 0813رودسر، گزارش منتشر نشده شماره  

منتشر  جان کمنی استان گیالن، گزارشزنی در اشکور، قریه لسبو، مناطق توکاس و نیلو، گورستان شاه(، گزارش گمانه0860، )-------- -

 مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.RA 0887نشده شماره  

مرکز اسناد، سازمان میراث فرهنگی،  RA 0818گزارش منتشر نشده شماره استان گیالن،  –زنی در قریه سیبون (، گمانه0868، )-------- -

 صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران.

شناختی شهرستان رودسر، جلد سوم، گزارش (، گزارش بررسی شناسایی باستان0831حمود؛ جهانی، ولی و منصور هادیپور، )موسوی، م -

پژوه، شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینمنتشر نشده، پژوهشکده باستان

 رشت.
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، جلد اول، گزارش 0831تا زمستان  0838پاییز–شناختی شهرستان رودسر الف(، گزارش باستان0831، )موسوی، سید محمود و ولی جهانی -

پژوه، شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینمنتشر نشده، پژوهشکده باستان

 رشت.

، جلد اول: بخش دیلمان 0831تا زمستان  0838شناختی شهرستان سیاهکل، پاییز نب(، گزارش بررسی شناسایی باستا0831، )--------- -

شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا ، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستان-دهستان پیرکوه–

 پژوه، رشت.میری، مؤسسه پیشین

، جلد دوم: بخش دیلمان 0831تا زمستان  0838پاییز  -شناختی شهرستان سیاهکلباستان ج(، گزارش بررسی شناسایی0831، )--------- -

شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به دهستان توتکی، مالفجان و خرارود ، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستان–

 پژوه، رشت.کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشین

شناختی شهرستان لنگرود، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده (، گزارش بررسی شناسایی باستان0835محمدعلی عابدی، )میری، محمدرضا و  -

 پژوه، رشت.شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه پیشینباستان

 .شماره اول، تهران (، گنجینه مارلیک، ماهنامه فرهنگ،0811اهلل، )نگهبان، عزت -

 .(، حفریات مارلیک، نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان، سال اول، شماره اول، تهران0810، )-------- -

، 18(، مختصری درباره حفریات مارلیک، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 0818، )-------- -

 .885-015:تهران

 (، گزارش مقماتی حفریات مارلیک، چاپ اول، انتشارات مخصوص وزارت فرهنگ، تهران.0811، )-------- -

 ، تهران.13استان، مهر، شماره (، مارلیک گنجینه ای از هنر ایران ب0815، )-------- -

و 18نشگاه تهران، شماره (، جام طالی افسانه زندگی مکشوفه در حفاری مارلیک، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دا0855، )-------- -

 .56-18:، تهران11

 ، تهران.8(، مهرهای مارلیک، مجله مارلیک؛ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 0856، )-------- -

 ایران، تهران.مان صنایع دستی (، جام مارلیک حیثیت هنر ایران، دستاورد، سال اول، شماره دهم، نشریه ساز0857، )-------- -

 ، تهران.01و  08تاریخ، شماره شناسی و (، جام موزائیک مارلیک، باستان0878، )-------- -

 .های مارلیک، جلد اول، چاپ اول، سازمان میراث فرهنگی کشور)پژوهشگاه(،تهران(، حفاری0873)، -------- -

 ، سبحان نور، تهران.شناسی ایران، چاپ اول(، مروری بر پنجاه سال باستان0835، )-------- -

 (، ظروف فلزی مارلیک، انتشارات سازمان میراث فرهنی کشور، تهران.0836) ،-------- -

-30پژوهشهای باستانشناتی هیئت مشترک ایران و ژاپن در کرانه های غربی سپیدرود گیالن »(، 0838نوکنده، جبرئیل و حمید فهیمی، ) -

شش حمید فهیمی، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی و پژوهشکده (، به کو8، در، گزارشهای باستانشناسی)«0831

 .66-87:باستانشناسی،تهران

 (، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.0815(، باستانشناسی ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام،چاپ دوم )چاپ اول:0871واندنبرگ، لوئی، ) -
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 .81 -05:شماره دوم، تهران
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اسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیالن، به کوشش محمدرضا میری، مؤسسه شنگزارش منتشر نشده، پژوهشکده باستان

 پژوه، رشت.پیشین
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آباد رودبار، گزارش منتشر نشده شماره زنی منطقه رحمتگزارش هیآت بررسی و گمانه(، دومین 0815یاسی، جهانگیر و محمدرحیم صراف، ) -

0888 RA 6111و RA .مرکزاسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران 
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