هفتهزار سال تاريخ ،جوالنگاه گوسپندان

مرثيهاي براي تورنگتپه

کاظمطلیعی

در سال  1356به همراه ِ يك گروه فيلمبردار عازم تورنگتپه شديم براي تهيهي فيلمي كه گويا
به سفارش ادارهي فرهنگ و هنر آن زمان بود.
فيلم ،قرار بود اقدامات باستانشناسيِ يك گروه فرانسوي را كه به سرپرستيِ «ژان دهه»
مشغول كاوشهاي باستانشناسي بودند به تصوير بكشد تا شايد از اين طريق اين منطقهي
تاريخي با قدمت چندهزار ساله را به ديگران هم بشناساند.
حدود ساعت  10صبح جلوي خانهي گروه فرانسوي ،از اتوموبيل پياده شديم .خانهاي
ِ
طرف
قديميساز اما بزرگ با چندين اتاق و حياطي كه متناسب با آن خانهي بزرگ بود .در دو
مسيري كه از جلوي در نرده ِ
اي حياط به ساختمان ميرفت كوزههاي ِگليِ بزرگي قرار داشت
كه در همان كاوشهاي اوليه از تپه به دست آورده بودند .در گوشه و كنار اتاقها كه هم
محل سكونت ،هم محل مطالع ه و هم كارگاه گروه فرانسوي بود جابهجا اشياء ريز و درشتي
كه در كاوشهاي باستانشناسي از تپه به دست آمده بودديده ميشد كه با نظم چشمگيري
كنار هم چيده شده بود.
از درِ نردهاي حياط كه بيرون ميآمدي آبگيري نسبت ًا بزرگ در مقابلاَت بود كه بر فراز آن
تپهاي بسيار زيبا قرار داشت .انعكاس تصوير تپه در آب چنان منظرهي زيبايي ميآفريد كه
از تماشايش سير نميشدي .محال بود اگر دوربيني در اختيار ميداشتي بياراده عكسي از
آن نگيري.
گارگران بومي و غيربوميِ گروه باستانشناس فرانسوي كه البد آموزشهاي الزم را ديده
بودند ،در دامنهي تپه مشغول كاربودند .به همراه ِ گروه فيلمبردار ،آبگير را دور زديم و از
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دامنهي تپه باال رفتيم .كارگران با بيلها و كلنگهاي ويژهاي در دست با ظرافت خاك را كنار
ميزدند تا از پس آن ،آجرهاي ديوار خانهاي كه معلوم نبود مربوط به چند هزارهي پيش
از اين است آشكار شود .ژان دهه سرپرست گروه فرانسوي با يك كاله حصيري بر سر ،بر
شرايط كارِ كارگران نظارت ميكرد و َگهگاه دستورهايي هم ميداد.
گروه فيلمبرداري ،همراه با توضيحات سرپرست گروه ،از نحوهي كار كارگران و آثار به
ِ
ديواري
دست آمده مثل آجرهاي رويهم چيده شدهي ديوار يا محوطههايي كه به عنوان چهار
يك اتاق مشخص شده بود ،فيلم ميگرفت.
آن روز تا ساعتي از بعد ا ز ظهر در محوطهي تورنگتپه بوديم و فيلم ميگرفتيم و البته از
ديدن آنهمه زيبايي لذت ميبرديم و به خود ميباليديم كه در منطقهاي زندهگي ميكنيم كه
در نزديكيمان ،يك تمدن چندهزار ساله وجود دارد كه به زودي همهي رازهاي سربه ُمهر
آن به مدد كارشناسان فرانسوي و كارگران زحمتكش ايراني آشكار شده و از اين طريق بر
دانش بشر امروز از شناخت پيشينهي خود افزوده ميشود.
آن روز وقتي كارمان تمام شد ،در حالي سوار اتومبيل و عازم خانههاي خود شديم كه
مدتها ،تا جايي كه تپه در ديدرس ما بود با حيرت و حسرت به پشتسر نگاه ميكرديم.
آن روز گذشت و روزهايي از پس آن روز هم گذشت .وقايع بسياري از آنپس اتفاق افتاد،
انقالب شد و بسياري از چيزها تغيير كرد .تا سالها ،ديگر نه خبري از تورنگتپه شنيدم و
نه از سرنوشت گروه فرانسوي و پژوهشهاي آنان در آن تپهي باستاني خبري يافتم .تنها
در سالهاي اخير مطالبي جسته و گريخته در مطبوعات محلي خواندم كه تنها حاكي از
مباهات به قدمت چندينهزار سالهي اين تپه بود بيهيچ خبر تازهاي از كاوشهاي جديد و
دستآوردهاي تازه .بيهيچ پيشنهاد يا رهنمودي براي نحوهي ادامهي كاوشها يا دستكم
ِ
يادآوري اين موضوع به مسئولين و تشويق آنان به ادامهي كار يا دستكم تذكرهايي براي
حفظ اين ميراث گرانقدر فرهنگي و تاريخي از تهاجم كساني كه چشم طمع به دفينههاي
پُرارزش آن داشتند تا از فرصت به دست آمده و عدم محافظت از اين گنجينهي پُربها،
آزمنديهاي خود را سيراب كنند.گويي همهي دوستداران گرگان ،تمامي ِ هم و غم خود را
مصروف تراشيدن تاريخي جعلي براي اين شهر و منسوب كردن هر كوچك و بزرگ و آشنا
و غريبهاي به اين آب و خاك كردند تا شايد از اين نمد كالهي براي خود فراهم آورند غافل
از اين كه به قول پروين اعتصامي
«در سر عقل بايد بيكالهي عار نيست»
سالها گذشت و سالهايي از پس آن نيز .در اين مدت تنها خبري كه از اين تپه يافتم ،كارت
پُستالي رنگي بود از نماي زيباي اين تپه و انعكاس تصوير آن در آبگير مقابلاَش كه به
وسيلهي يكي ازدوستان برايم پست شده بود.
ناگفته نماند كه راه روستا هم آسفالت شده بود كه دستشان درد نكند .راهي كه تا چندسال
92

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی  /سال دوم  /شماره هشتم  /پاییز 1396

پيش از انقالب راه خاكيِ پُردستاندازي بود و زمستانها عبور از آن تقريب ًا غيرممكن
مينمود .روستاييان هنوز «ممد قوچاني» را به ياد ميآورند كه از صبح اول وقت در گاراژ
«مهرآيين» با اتوبوس روشن منتظر تكميل شدن مسافران تورنگتپه بود تا حدود ساعت 8
ِ
كيلومتري شهر تا روستا را طيِ  4تا  6ساعت
صبح كه آرامآرام به راه ميافتاد ومسير 23
َ
ميپيمود .پيرمرد مثل اتوبوس اينترناش لكنت هاش ديگر حال و جاني نداشت و به زحمت
ِ
گرفتاري بزرگ در زمستان بود با
و نفسنفس زدن چالهچولههاي راه روستا را طي ميكرد.
جادهاي ِگلي كه گاه اتوبوس تا باالي ِگلگير در ِگل ،گير ميكرد و تنها در صورتي دوباره به
حركت در ميآمد كه ده ،دوازده نفر از مسافران پياده شده و اتوبوس را ياعلي ياعلي گويان
و با ُهل دادن ،از ِگل و الي بيرون بكشند و صلواتي بفرستند و به راهشان ادامه دهند .در
اين شرايط اتوبوس حدود  2بعدازظهر به روستا ميرسيد و ممدقوچاني به ناچار شب را
در روستا ميماند تا فردا صبح مسافران ديگري را به شهر بياورد .تنها وسيلهي رفت و آمد
روستاييان به شهر همين اتوبوس ممد قوچاني بود كه پس از سالها ديگر خانهزاد شده بود و
همين بود كه برخي روستاييان به شهر آمده شب را در خانهي ممد قوچاني ميگذراندند .اما
امروز اين راه آسفالت شده و ظرف نيم ساعت ميتواني از روستا به شهر و از شهر به روستا
بروي 35 .سال از مرگ ممد قوچاني ميگذرد ولي هنوز كهنساالن و حتا ميانساالن روستا
به نيكي از او ياد ميكنند و برايش فاتحه ميخوانند.
در تعطيالت عيد (سال  )91به پيشنهاد دوستي قرار شد يك روز صبحانه را در تورنگ
تپه بخوريم تا هم خالفآم ِد معمول عمل كرده باشيم كه عمدت ًا صبحانه را در النگدره
ميل ميفرمايند و هم پس از سالها ديدار مجددي با اين منطقهي تاريخي با  7هزار
سال قدمت داشته باشيم كه ايكاش اين پيشنهاد را نميپذيرفتم تا اينگونه دلم از
بيتوجهايها و به حال خود رهاكردنها ريشريش نشود .ايكاش نميرفتم تا همچنان
تورنگتپهي زيبا و سربرافراشتهي قبل از انقالب در ذهناَم باقي بماند.
وقتي از جادهي آسفالتهي روستا به سمت چپ پيچيديم چشماَم به دنبال يافتن خانهي
فرانسويها دودو ميزد ،اما هرچه اينسو و آنسو جستوجو كردم چيزي نيافتم .به نقطهاي
رسيديم كه ظاهرا ً مرتع بود و چند گوسفند مشغول چرا .همانجا نگه داشتيم و بساط
صبحانه را علم كرديم اما چشم از تپه
برنميداشتم .تپه به نظرم غريبه و ناآشنا
آمد .آبگي ِر پاي تپه به مدد بارانهاي
فراوان پاييز و زمستان گذشته حسابي
پُرآب بود غورباغهها ميخواندند و
فضا از بهار سرشار بود.
تا حاضر شدن صبحانه كمي در مرتع
عکس :کاظم طلیعی1356 -
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كه تپهي كوتاهي بود قدم زدم .پيرمردي مشغول چراندن چند گوسفند بود كه تعدادشان از
انگشتان دو دست تجاوز نميكرد ،اما انصاف ًا پروار و چاق و چله بودند .با پيرمرد كمي گپ
زدم .اول از همه سراغ خانهي فرانسويها را گرفتم با حسرت و تأسف خانه خرابهاي ِگلي را
نشاناَم داد كه سقفي بر سر نداشت تنها دو ،سه ديوار هنوز با سماجت بر پاي ايستاده بودند.
از تپه پرسيدم كه ميگفت چند ساليست كه صداي بيل و كلنگ شبانهاَش قطع نميشود.
گويا باستانشناسان شبكار! شدهاند .وقتي به تپه نگاه كردم جابهجا اثر حفاريهاي غيرمجاز
ديده ميشد برخي از اين حفاريها آنچنان بود كه از فاصلهي دور هم قابل تشخيص بود
چالههاي بزرگ ،حفرههاي عميق ،و سوراخها دسته دسته كنار هم.
پيرمرد چوپان س ِر درددلاَش باز شده بود از مهربانيهاي سرپرست گروه فرانسوي ميگفت
و از توجه ويژهاَش به روستاييان كه تعدادي از جوانان آنجا را با حقوق خوبي به كار گرفته
بود .از روزهاي آخر «رضاشاه» گفت از روي كار آمدن پسراَش و «محمد مصدق» و از
نانجيبيِ مردم آن روزگار كه تا ظهر  28مرداد  32زندهباد مصدق ميگفتند و از بعدازظهر،
زندهباد شاه .از «عباس گالش» و «سيد رشيد» برايم گفت و از جنگ گنبد .با دست به
روستايي تركمننشين اشاره كرد كه شبها اهالياَش براي اعضاي ستاد خلق تركمن نان و
فشنگ ميبردند كه بعد از خوابيدن غائله همه را دستگير كرده به زندان بردند و توبه دادند.
حرفها و خاطرات پيرمرد ادامه داشت كه دوستان صدايم كردند براي صبحانه.
درحالي مشغول خوردن صبحانه بوديم كه لحظهاي چشم از تپه برنميداشتم و اين پرسش
تلخ را با خود تكرار ميكردم كه سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگيِ استان چه ميكند؟
و كجاست؟ تپهاي با اين قدمت تاريخي به حال خود رها شده بهطوري كه اينك تبديل به
چراگاه بزها و گوسفندان شده است؟! به راستي چه كسي مسئول حفاريهاي غيرمجاز اين
تپهي باستانيست؟ چه كسي مسئول به غارت رفتن ميراث فرهنگيِ اين كشور است؟ چه
كسي پاسخگوي ظلميست كه بر اين تپه و روستا ميرود؟ مگر اين اثر ارزشمند تاريخي
به ثبت ملي نرسيده است؟ پس مسئوليت حفاظت از آن با كيست؟ چرا مثل هر اثر تاريخيِ
ديگر ،حريم درجهي يك و دو براي آن قائل نيستند تا ُدرست درچند قدميِ آن مردههاي
روستا را دفن نكنند؟ نردههايي كه دور قبرهاي اموات كشيدهاند از آنسوي آبگير هم
پيداست .مگر هرگونه ساخت و ساز در حريم درجهي يك اثري تاريخي كه به ثبت ملي
هم رسيده است ممنوع نميباشد؟ مگر اثري با اين ارزش و قدمت نبايد با حفاظ و ديوار يا
دستكم َفنس محافظت شود و نگهبان شبانهروزي داشته باشد؟ پس كجاست؟ آيا مسئولين
مربوطه خوابشان برده يا به كلي اين اثر تاريخي را فراموش و به حال خود رهايش كردهاند؟
وقتي از سمت شمال تپه باال ميرفتيم حفرههاي بسياربزرگي ديدم با عرض و طول و عمقي
در حدود سه متر و انباشته از زباله .از نوع حفاري كام ً
ال مشخص بود كه كار ،كارِ حفاران
غيرمجاز شبانه است كه بعد از رسيدن به مقصود حفره را به حال خود رها كرده و در طول
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زمان توسط افراد بومي يا عابران كنجكاوي كه به ديدن تپه ميآمدند ،پُر از زباله شده است.
در بخش شماليِ تپه قبرستاني ديدم با چندين قبر كه دستكم يكي از آنها تاريخ  1353را
داشت كه معلوم ميشود از پيش از انقالب هم از بخشي از تپه به عنوان قبرستان استفاده
ميشده است .ظاهرا ً اين قبرستان قدمت بسياري دارد و از ديرباز محل دفن مردهگان روستا
بود چنانكه برخي گفتهاند اين قبرستان داراي سنگ قبرهاي نفيسي بوده كه اكنون اثري
از آنها باقي نمانده است .اما چهطور و چرا پس از ثبت مليِ اين تپه ،بازهم اجازهي دفن
مردهگان را در آن دادهاند بر ما معلوم نيست .از تمام آنچه كه گروه فرانسوي با ظرافت تمام
از دل تپه بيرون كشيده بودند هيچ اثري نبود تنها در بخش جنوب شرقيِ تپه تعداد معدودي
از آجرهاي ديواري كه از دل خاك درآمده هنوز پا برجا بود.
دورتادور آبگير ،راه خاكيِ باريكي بود كه ميشد با استفاده از آن آبگير را پياده دور زد.
ديدن دوبارهي آبگير و راه خاكي دورتادور آن مرا به ياد درياچهي «شورابيل» در اردبيل
انداخت .اگرچه آبگير آنجا نسبت ًا بزرگتر از آبگير تورنگتپه است و مسافت جادهي
دور آن نقريب ًا  7كيلومتر ميشود اما آبگير تورنگتپه به دليل حضور تپهاي بسيار زيبا بر
ِ
شهرداري اردبيل كرد آسفالت كردن دور
فراز آبگير ،زيباييِ چشمنوازي دارد .كاري كه
آبگير ،گذاشتن چند نيمكت ،تعدادي وسايل بازي براي بچهها و ايجاد فضاي سبز زيبا و
روحنواز .با همين امكانات اندك سيل مسافران و گردشگران را به سوي خود جلب كرد.
جلب گردشگر يعني گشايش اقتصاد راكد منطقه كه به دنبال خود توسعه و رفاه ميآورد.
در اين منطقه هم ميشود با افزودن كمي بر عرض جاده و آسفالت آن و استفاده از زمين
بسيار بزرگي كه اينسوي آبگير در جنوب و جنوب غربيِ آن قرار دارد و اينك به عنوان
مرتع مورد استفاده قرار ميگيرد ،بسياري از امكانات گردشگري را در آن به وجود آورد.
امكاناتي مثل احداث خيابانهاي زيبا ،اماكن تفريحي و بازي و سرگرمي ،فروشگاههاي
صنايع دستي ،هتل ،رستوران ،استخر ،و حتا ايجاد امكاناتي براي قايقسواري و ماهيگيري
در آبگير و امكانات ديگر« .سرعين» در اين مورد نمونهي بسيار خوبيست .سرعين در
گذشتهاي نه چندان دور ،دهكورهاي بود كه صرفا به دليل وجود چشمههاي آبگرم ،ك موبيش
مورد توجه بود اما در سالهاي اخير با كمي توجه و احداث خيابانهاي جديد و تأسيسات
شهري ،تبديل چشمههاي آبگرم از حالت سنتي به اماكني بهداشتي ،ساخت چند هتل و
غذاخوري ،يك دهكوره را تبديل به يك شهر زيباي توريستي كردند كه ساالنه هزاران نفر
از آن بازديد ميكنند .تعداد مسافرين سرعين بهويژه در ايام مسافرت مثل روزهاي تعطيالت
عيد و تابستان به حديست كه خيابانهاي آن از جمعيت موج ميزند و گاه با كمبود جا
براي خواب و استراحت مواجه ميشوند .سيل گردشگران ،اقتصاد سرعين را به كلي زير و
رو كرده و ثروت و فرصتهاي شغليِ بسياري آفريده است .
تورنگ تپه هم ظرفيتهاي بسياري براي تبديل شدن به يك منطقهي جذاب گردشگري
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دارد .نزديكي به مركز استان ،قدمت تاريخي ،جادهي دسترسي ،زمينهاي وسيع در كنار
آبگير براي ايجاد تأسيسات رفاهي و گردشگري و امكانات ديگر كه با كمي توجه و
دلسوزي و برنامه ِ
ريزي درست و اصولي ميتوان در مدت كوتاهي ،روستاي تورنگتپه را به
يكي از جذابترين نقاط توريستيِ كشور تبديل كرد.
تپهي باستانيِ تورنگتپه يكي از اولين اماكن تاريخيِ كشور بود كه در ديماه سال 1310
با شمارهي  66به ثبت ملي رسيد يعني  81سال پيش .در واقع از همان اولين روزهايي كه
ثبت مليِ اماكن تاريخي براي حفاظت آنان از دستبُرد و تخريب آغاز شد .اهميت اين تپه
و قدر و قيمت آن براي كارشناسان آشكار بود و به همين دليل سالها تحت نظارت دولت،
عمليات كاوشهاي باستان شناسي توسط تيمهاي خارجيِ خبره روي اين تپه انجام شد كه
ِ
حاصل آن پي بردن به اليههاي تمدنيِ
مختلف ساكن در اين منطقه و رمزگشايي از تاريخ
تمدن ايرانيان بود.
ثبت مليِ يك اثر تاريخي در درجهي اول براي حفظ آن از تخريب در اثر عوامل طبيعيست
و بعد حفظ آن در برابر ساير عوامل از جمله سرقت اجزايي از آن يا ايجاد تغييراتي در آن
و .....به همين دليل ثبت يك اثر ملي آن را غيرقابل خريد و فروش و تملك و تغيير كاربري
ميكند .براي اينگونه آثار تاريخي حريم درجهي يك و دو تعيين ميشود حتا براي محافظت
از آنان مامور ميگمارند و اگر الزم شود دور آن را دستكم با فنس حصار ميكشند تا از
سرقت و تخريب مصون بماند.
آيا مسئوالن ميراث فرهنگيِ استان چنان از اين امور ساده و پيشپا افتاده بيخبرند كه الزم
ميشود يكبار ديگر وظايفشان را به آنان گوشزد كنيم؟ آيا نميشود از آنهمه پولي كه
صرف کارهای بيحاصل ميشود كمي ،فقط كمي هم صرف نگهداري و حفظ اين اثر تاريخي
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کاظم طلیعی

با ارزش كنند؟
«كاوش «ژاك دمرگان» فرانسوي از آثار به دست آمده از تورنگ تپه نشان ميدهد كه از
1
هزارهي پنجم قبل از ميالد در قسمت شرقيِ سواحل خزر تمدن پيشرفتهاي وجود داشت»
«براي اولينبار در سال  1310(1931شمسي)يك هيات آمريكايي از دانشگاه پنسيلوانيا به
2
سرپرستيِ آقاي «ووليسن» محل تاريخي تورنگ تپه را گمانهزد»
«تورنگ تپه با طول و عرض  . 1800 ×1200ارتفاعي حدود  40متر داراي قدمت 6هزار ساله
3
و به شهادت آثار مكشوفه از تمدني قبل از آريا برخوردار است»
اين تپه «در فاصلهي  25سال ،حدود 20بار توسط باستانشناسان فرانسوي مورد حفاري قرار
گرفت كه حاصل آن به دست آمدن آثاري از هزارهي سوم قبل از ميالد تاپايان سلسلهي
4
ساسانيست».
با اينهمه اما در سالهاي اخير نه تنها كاوشهاي جديدي در اين منطقه صورت نگرفت و
نه تنها حاصل كاوشهاي پيشين و اشياء به دست آمده از آن كاوشها تقريب ًا به باد فنا رفت،
ِ
ورزي باندهاي مافياييِ قدرت و ثروت شده
بلكه آن را به حال خود رها كردند تا آماج طمع
و با حفاريهاي غير مجاز تپه را از شكل شكيل و زيباي آن تبديل به تل خاكي سوراخ،
سوراخ و پُر از زباله كنند بهطوري كه اينك به محلي براي چراي گوسفند تبديل شده است.
اگر به داليل مختلف نميتوانيم براي كاوشهاي باستان شناسانه از سایر کشورها درخواست
كمك كنيم ،خودمان كه به حد كافي كارشناسان خبره در اختيار داريم چرا اين منطقه را به
آنان واگذار نميكنيم؟ تا با ادامهي راه كاوشگران قبلي و با استفاده از تجربيات آنان به كارِ
كاوش ادامه دهند؟ حتا اگر چنين كارشناساني در اختيار نداريم آيا مفهوماَش اين است كه
آن را به حال خود رها كنيم؟ دستكم ميتوانيم آن را براي آيندهگان محفوظ نگه داريم.
به نوشتهي كاظم مداح در كتاب «بازخوانيِ تاريخ مازندران» مقاالت و كتابهاي متعددي از
«ووليسن» و «ژان دهه» در مورد تورنگتپه نوشته شده كه متأسفانه هيچكدام به فارسي ترجمه
نشده است .تنها برخي نوشتههاي ووليسن به زبان اصلي در كتابخانهي موزهي ايران باستان
موجود است .در حالي كه ميتوان با ترجمهي آن بر دانش پژوهندهگان افزود تا به كمك آن
بتوانند به پژوهشهاي خود در مورد آن ادامه دهند.

 - 1مــداح ،کاظــم .تورنگ تپه،
در مجموعه مقــاالت «بازخوانی
تاریخ مازندران» به کوشش اسدا...
عمادی .ص129
 - 2ســتوده ،منوچهر .از آستارا تا
استارباد؛ ج .5تهران؛ انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی ایران .ص283
 - 3مداح .همان .ص120
 - 4همان .ص121
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