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چکیده

بــرای چنــد دهــه اســت کــه اطالعــات باستانشــناختی از محوطههــای فراپارینهســنگی و
نوســنگی زاگرسمرکــزی محــدود بــه نتایــج پژوهشهــای دهههــای  60و  70م .اســت و
نتایــج اغلــب بررســیهای جدیــد ،بهویــژه در منطقــۀ کرمانشــاه بهعنــوان بخــش مهمــی
از زاگرسمرکــزی ،تاکنــون منتشــر نشــده اســت .بههمیــن دلیــل وضعیــت پراکندگــی
محوطههــای ایــن دوران ،مــواد فرهنگــی ،وضعیــت بهرهبــرداری از منابــع زیس ـتمحیطی و
الگــوی اســتقراری در ایــن منطقــه همچنــان در هالـهای از ابهــام اســت؛ از ایـنرو ،بررسـیهای
جدیــد و انتشــار نتایــج آنهــا میتوانــد برخــی از ایــن معضــات را تــا حــدودی حــل کنــد .ایــن
نوشــتار بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی تــاش میکنــد بــه پرسـشهای مختلفی ازجملــه ماهیت
اســتقرارها و محوطههــای دورههــای مــورد مطالعــه ،ویژگیهــای مــواد فرهنگــی آنهــا و میــزان
تأثیــر یــا ارتبــاط ایــن مــواد فرهنگــی با مناطــق پیرامون پاســخ داده شــود .فرض ایــن پژوهش بر
ایــن پایــه اســتوار بــود کــه همچون ســایر محوطههــای واقــع در منطقۀ کرمانشــاه محوطههای
شناســایی شــده بایــد روســتاهای کوچــک و بزرگــی باشــند کــه مــواد فرهنگــی آنهــا تحتتأثیــر
ی ایــن فصــل تنهــا محــدود بــه تراسهــای قدیمــی
ســنت سراب-ســیاهبید بــوده اســت .بررسـ 
جنــوب رودخانــۀ رازآور ،برخــی از اراضــی بایــر کوهپای ـهای ،دامنههــای صخــرهای ،ارتفاعــات
جنــوب رودخانــه و اراضــی کشــاورزی ســطح تراسهــای قدیمــی بــود ،کــه در نتیجــه  6محوطۀ
دورۀ نوســنگی شناســایی گردیــد کــه مهمتریــن آنهــا تپــۀ ســاالرآباد اســت .چشـمانداز طبیعــی
و زمینشناســی ،میــزان نهشــتههای باستانشــناختی ،وســعت و توپوگرافــی محوطــه نشــان
ً
میدهــد کــه ســاالرآباد احتمــاال اســتقراری مهــم مشــابه تپــۀ شــیخیآباد در ایــن دره بــوده اســت.
ً
بهنظــر میرســد در منطقــۀ کرمانشــاه معمــوال اســتقرارهای بــزرگ و مهمــی از دورۀ نوســنگی
در بخشهــای مســتعد درههــا و دش ـتهای میانکوهــی وجــود دارد؛ گن ـجدره ،شــیخیآباد،
قزانچــی ،چیاجانــی و اکنــون ســاالرآباد .یافتههــای دورۀ بــا ســفال ،حاکــی از رواج ســنتهای
ســفالی ســراب و ســیاهبید در ایــن دره اســت و نشــان میدهــد در دورۀ نوســنگی جدیــد نیــز
یکپارچگــی مشــهودی در مــواد فرهنگــی ایــن نواحــی وجــود دارد.
کلیدواژگان :نوسنگی ،زا گرسمرکزی ،کرمانشاه ،رازآور ،ساالرآباد.

 .Iاســتادیار دانشــکدۀ هنــر و معمــاری ،دانشــگاه
کردســتان ،ســنندج ،ایــران (نویســندۀ مســئول).

shokouh.khosravi@gmail.com

 .IIدانشــجوی دکتــری باستانشناســی،
دپارتمــان مطالعــات منطق ـهای و بیــن فرهنگــی
دانشــگاه کپنهــاگ ،کپنهــاگ ،دانمــارک.
 .IIIاســتادیار گــروه باستانشناســی ،دانشــکدۀ
ادبیات و علوم انســانی ،دانشــگاه رازی ،کرمانشــاه،
ایــران.
 .IVدانشــجوی دکتــری باستانشناســی کالــج
دانشــگاه لنــدن ،لنــدن ،انگلســتان.
 .Vاســتادیار گــروه باستانشناســی ،دانشــکدۀ
باستانشناســی ،دانشــگاه شــهید چمــران ،شــوش،
ایــران.
 .VIدکتــری ژئومورفولــوژی ،دانشــکدۀ ادبیــات و
علــوم انســانی ،دانشــگاه رازی ،کرمانشــاه ،ایــران.
 .VIIدانشــیار دپارتمــان مطالعــات منطقــهای
و بیــن فرهنگــی دانشــگاه کپنهــاگ ،کپنهــاگ،
دانمــارک.
 .VIIIاســتاد دپارتمــان مطالعــات منطقــهای و
بیــن فرهنگــی دانشــگاه کپنهــاگ ،کپنهــاگ،
دانمــارک.
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مقدمه

زاگرسمرکــزی کــه بخشهایــی از غــرب ایــران (اســتانهای کرمانشــاه ،ایــام ،لرســتان و
همــدان) را دربــر گرفتــه ،از اهمیــت زیــادی در مطالعــات باستانشناســی پیشازتاریــخ خــاور
نزدیــک و میانــه برخــوردار اســت .در دوران متأخرتــر پیشازتاریــخ ،زاگرسمرکــزی بهروشــنی
بهعنــوان یکــی از مراکــز کشــاورزی در اوایــل نوســنگی شــناخته شــده اســت (Matthews et al.,
 .)2010; Darabi, 2015پژوهشهای پیشگام «رابرت بریدوود» و شاگردانش در دهۀ 1960
م )Braidwood et al., 1961; Hole et al., 1969; Flannery, 1969( .اســاس مدلهــای
مربــوط بــه نوســنگی شــدن را در جنوبغــرب آســیا شــکل داد؛ از آن زمــان پژوهشهــای زیــادی
در لوانــت و ترکیــه صــورت گرفتــه کــه شــرق هــال حاصلخیــز (ازجملــه زاگرسمرکــزی) را بــه
حاشــیه رانــده اســت ( .)Zeder, 2011بــا اینحــال ،هنــوز زاگرسمرکــزی محــل قدیمیتریــن
مــدارک اهلیســازی بــز دانســته میشــود ( .)Zeder & Hesse, 2000بــا بهکارگیــری روشهــای
جدیــد ،کــه پیشتــر و بهویــژه در دهــۀ 1960م .وجــود نداشــته و همچنیــن بــا توجــه بــه
قابلیتهــای فــراون منطقــه ،بــه احتمــال میتــوان هنــوز هــم بــه شــواهد و مــدارک مهمــی در
ارتبــاط بــا فرآینــد اهلیســازی و بهطورکلــی نوسنگیشــدن در ایــن منطقــه دس ـتیافت.
میــزان پراکنــش محوطههــای دورههــای فراپارینهســنگی و نوســنگی بهدلیــل شــمار
انــدک بررســیهای هدفمنــد در زاگرسمرکــزی ،نامتــوازن اســت و بخشهــای عمــدهای
ً
از منطقــه ظاهــرا فاقــد بقایــای ایــن دوران اســت .دانســتههای مــا در مــورد دورههــای مــورد
نظــر ایــن پژوهــش بســیار ناچیــز اســت و براســاس میــزان انــدک محوطههــا ،نمیتــوان
درخصــوص الگوهــای اســتقراری ایــن دوران در زاگرسمرکــزی بهروشــنی ســخن گفــت؛
همچنیــن در مــواردی همچــون بررس ـیهای رابــرت بریــدوود و «کلــر گافمیــد» ،محــدودۀ
بررس ـیها تاحــدودی بهطــور دقیــق مشــخص نشــده و معلــوم نیســت کــه فقــدان محوطــه
در برخــی مناطــق بهدلیــل عــدم بررســی ایــن نواحــی بــوده و یــا اینکــه ایــن چش ـماندازها
در گذشــته مــورد توجــه نبودهانــد .بهکارگیــری روش بررســی فشــردۀ پیمایشــی بــا نوارهــای
ثابــت جهــت بررســی تــا دهــۀ 1970م .رایــج نبــوده اســت؛ از ایــنرو بهســختی میتــوان
دربــارۀ جامعیــت بررس ـیهای قدیمیتــر بحــث کــرد (بهطــور مثــال ،بررس ـیهای بریــدوود،
«اســمیت» و »یانــگ»« ،هــول» و «فالنــری») .1همچنیــن مشــخص نیســت کــه بــا کــدام
اهــداف ،برخــی مناطــق موردتوجــه قــرار گرفتــ ه و جهــت بررســی انتخــاب شــدهاند ،و آیــا
درههــا و تراسهــای رودخانـهای بهعنــوان مکانهایــی بــا قابلیــت بــاال بــرای شــکلگیری و
حفــظ بقایــای باستانشــناختی دورۀ نوســنگی ،نســبت بــه دامنههــا تصــورشــدهاند یــا خیــر؟
ـیمای جامــع و
بنابرایــن ،بهمنظــور انجــام یــک بررســی بــا رویکــرد باستانشناســی زمینسـ ِ
منســجم در زاگرسمرکــزی ضــروری اســت تــا بررسـیهای روشــمند بیشــتری صــورت گیــرد تــا
بــا راهبردهــای تــازه بــه شــواهد جدیــدی دســت پیــدا کــرد.
دو هــدف اصلــی پژوهشــی حاضــر کــه در تیــر و مردادمــاه 1397هــ.ش .توســط تیمــی
از باستانشناســان ایرانــی و دانمارکــی بــه انجــام رســید ،ایجــاد تصویــری دقیقتــر از
زمینســیمای گذشــتۀ درۀ رودخانــۀ رازآور و شناســایی محوطههــای دورۀ پلیستوســن جدیــد
و اوایــل هلوســن بــرای انجــام پژوهشهــای بیشــتر در آینــده اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه
نتایــج بهدســت آمــده درخصــوص دورۀ نوســنگی ایــن محــدوده پرداختــه شــده اســت
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(تصویــر  .)1تمرکــز اولیــۀ گــروه بــر بررســی روشــمند جهــت ایجاد یــک پایگاه اطالعاتــی پایهای
و راهنمــا بــود .اینامــر بســتر را بــرای مدلســازی فرآیندهــای فرهنگــی و طبیعــی کــه پراکنــش
محوطههــا را شــکل داده ،فراهــم میســاخت و همچنیــن زمینهســاز پژوهــش هدفمنــد در
مناطــق خــاص دیگــری از زاگرسمرکــزی در آینــده میشــد.

تصویــر  .1محــدودۀ منطقــۀ مــورد بررســی
در شــمال اســتان کرمانشــاه (نقشــه از :ســعید
بهرامیــان.)1397 ،

ضــرورت و اهمیــت پژوهــش :بــا اینکــه درۀ رازآور در زاگرسمرکــزی ،در نزدیکــی
شــهر کرمانشــاه و در شمالشــرقی دشــتهای ماهیدشــت و میــان دربنــد واقــع گردیــده،
امــا چنــدان بــرای انجــام پژوهشهــای باستانشــناختی مــورد توجــه نبــوده اســت .در
کنــار قابلیتهــای منطقــه بــرای شــکلگیری و تــداوم اســتقرارهای دورههــای مختلــف،
کمشــناخته بــودن ایــن منطقــه یکــی از دالیــل توجــه هیــأت بــه ایــن بخــش بــود .بــا توجــه
بــه وضعیــت زیسـتمحیطی ایــن منطقــه و همچنیــن وجــود شــمار زیــادی غــار و پناهگاههــا
بــا بقایــای دو رههــای پارینهســنگی میانــی و جدیــد و همچنیــن اســتقرارهایی پــس از دورۀ
نوســنگی در همیــن حوالــی چــون غــار اشــکفت طهماســب ،پناهگاهصخــرهای یــوان و ...در
منطقــۀ نــاو َد َرون ( )Heydari-Guran & Ghasidian, 2020انتظــار میرفــت کــه بتــوان بــا
پژوهشهــای مختــص بــه ایــن دورههــا اطالعــات مهمــی بهدســت آورد (تصویــر .)2
از همــه مهمتــر ،موضوعــی کــه از جنبــۀ باستانشناســی اهمیــت مییافــت ،ایــن بــود کــه
ایــن درۀ طولــی بــا امتــداد شــرق بــه غــرب کــه از میانراهــان (مرکــز بخــش دینــور) در شــرق آغــاز
و تــا جنوبغــرب شهرســتان کامیــاران در غــرب ادامــه دارد ،از ویژگــی بســیار جالبتوجهــی
یعنــی وجــود دو اســتقرار دورۀ نوســنگی برخــوردار بــود .تپــۀ بســیار مهــم شــیخیآباد در شــرق
( )Matthews et al., 2010و تپــۀ کوچــک قیســوند در غــرب دره ()Stein, 1940: 413؛ از
ای ـنرو بهنظــر میرســید بتــوان بــا بررســی در دره ،حداقــل محوطههایــی از دورۀ نوســنگی را
بازشــناخت و وضعیــت ایــن ناحیــه در حدفاصــل دو محوطــۀ مهــم پیشگفتــه را درک کــرد.
نظیــر
هــر چنــد برخــی از باستانشناســان ،بخشهــای جنوبــی اســتان کردســتان
ِ
شهرســتان کامیــاران را بخشــی از زاگرسمرکــزی بهحســاب میآورنــد ،امــا نگاهــی بــه
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تصویــر  .2نقشــۀ محــدودۀ بررســی در درۀ رازآور
(نقشــه از :جــو رو.)1397 ،

وضعیــت زمینشــناختی و زمینریختشناســی محــدودۀ شهرســتان کامیــاران بهخوبــی
نشــان میدهــد کــه از جنبههــای پیشگفتــه ایــن ناحیــه شــباهتی بــا دشــتهای
ً
میانکوهــی نســبتا وســیع زاگرسمرکــزی چــون :کرمانشــاه ،ماهیدشت-بیســتون ،اســدآباد
و ...یــا درههــای محصــور در میــان ســازندهای آهکــی چــون هلیــان و خرمآبــاد و ...نــدارد.
برهمیناســاس بایــد ایــن ناحیــه را کــه از نظــر زمینســاختی نیــز بخشــی از زاگــرس شــمالی
اســت« ،بخشهــای جنوبــی زاگــرس شــمالی» بهحســاب آورد .همیــن واقعشــدن درۀ رازآور
در مــرز شــمال زاگرسمرکــزی و جنــوب زاگــرس شــمالی بــر جذابیــت ایــن منطقــه و موضــوع
ایــن پژوهــش افــزوده اســت .درواقــع بــا بررســی ایــن منطقــه میتــوان وضعیــت محوطههــای
ایــن دوره در یــک منطقــۀ حائــل میــان زاگرسمرکــزی و زاگــرس شــمالی بــا دو چش ـمانداز
طبیعــی و زمینشــناختی متفــاوت امــا همجــوار را نیــز ارزیابــی کــرد.
پرسـشهای پژوهــش :بــا توجــه به اهمیت منطقه بهعنوان بخشــی از زاگرسمرکزی،
پرســشهای مختلفــی دربــارۀ ایــن محــدوده مطــرح بــود کــه بدیــن قرارنــد .1 :براســاس
یافتههــای بررســی ماهیــت اســتقرارها و محوطههــای دورۀ فراپارینهســنگی و نوســنگی
منطقــه چگونــه اســت و مــا بــا کــدام دســته از محوطههــا در ایــن محــدوده روب ـهرو خواهیــم
بــود؟  .2الگــوی اســتقرارهای محوطههــای دورههــای فراپارینهســنگی و نوســنگی و ارتبــاط
آنهــا بــا زمینریخــت و جغرافیــای منطقــه بــه چــه شــکل بــوده اســت؟ ..3ویژگیهــای مــواد
فرهنگــی محوطههــای دورۀ نوســنگی منطقــه بــه چــه شــکل اســت؛ ایــن یافتههــا تحتتأثیــر
یــا در ارتبــاط بــا کــدام مناطــق فرهنگــی جغرافیایــی دیگــر بــوده اســت؟

خسروی و همکاران :چشمانداز باستانشناختی درۀ رازآور...

روش پژوهــش :ایــن پژوهــش از نــوع پژوهشهــای بنیــادی بــا رویکــرد توصیفــی-
تحلیلــی بــه محوطههــا و مــواد فرهنگــی اســت .اطالعــات پای ـهای ایــن پژوهــش براســاس
بررســی پیمایشــی فشــردۀ درۀ رازآور حاصــل آمــده و شــیوۀ نمونهبــرداری از ســطح
ـاب نمونههــای متنــوع بــوده کــه بتــوان از آنهــا بــرای تشــخیص دورۀ
محوطههــا ،انتخـ ِ
زمانــی ،گونههــای مختلــف مــواد فرهنگــی و در صــورت امــکان تشــخیص ماهیــت احتمالی
محوطههــا ،اســتفاده کــرد .در ادامــه ،یافتههــای بررســی گونهشناســی و طبقهبنــدی
گردیــد و بــا روش مقایسـهای تاریخگــذاری نســبی شــدند .درنهایــت بــا روش اســتقرایی ،در
خصــوص نتایــج بررســی اســتدالل و اســتنتاج شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش

سالهاســت کــه باستانشناســان در منطقــۀ زاگــرس بــه انجــام انــواع بررس ـیها مشــغولند
و در نتیجــۀ ایــن پژوهشهــا ،آثــار و محوطههــای پرشــماری نیــز شناســایی شــده اســت.
ُ
«ســر اورل ِاســتین» بازدیدهــا و بررســیهای
بــا اینحــال ،از زمانــی کــه «اریــخ اشــمیت» و ِ
گستردهاشــان در زاگــرس و غــرب ایــران را آغــاز کردنــد ()Stein, 1940; Schmidt, 1940
و تــا همیــن اواخــر کــه باستانشناســان ایرانــی بخشهــای عمــدهای از منطقــه را بررســی
نمودنــد ،محوطههــای چندانــی از دورۀ فراپارینهســنگی و اوایــل دورۀ نوســنگی شناســایی
نشــده اســت .فقــدان پرسـشبرانگیز محوطههــای دورۀ فراپارینهســنگی در بســیاری از ایــن
بررسـیها باعــث شــده تــا تحلیلهــای متفــاوت و تفســیرهای مختلفــی بــرای چنیــن وضعیت
بــه ذهــن برســد.
در ســال  1937م .اشــمیت در بررســی هوایــی خــود از فــراز درۀ رازآور نیــز گذشــت و
ً
تصاویــری از برخــی از محوطههــای دره چــون «تپــه قلعــه قیســوند» و احتمــاال ســاالرآباد تهیــه
ً
کــرد و نهایتــا تصویــری از تپــۀ بــزرگ قیســوند را در کتــاب معــروف خود ،پــرواز بر فراز شــهرهای
باســتانی ایــران منتشــر ســاخت ( .)Schmidt, 1940: Pl. 108بخشهــای غربــی درۀ رازآور
نخســتینبار توســط ســر اورل اشــتاین و طــی بررسـیها و بازدیدهــای وی از غــرب ایــران مــورد
بازدیــد قــرار گرفــت؛ اشــتاین گمانـهای را در یکــی از تپههــای کوچــک پیرامــون قیســوند حفــر
کــرد و در اینبــاره در کتــاب راههــای قدیمــی غــرب ایــران عالوهبــر اشــاره بــه قبــور عصــر آهــن،
بــه قدیمیتریــن الیههــای محوطــه کــه شــامل مصنوعــات ســنگی در الیههــای بــدون ســفال
محوطــه بــود ،اشــاره نمــوده اســت ()Stein, 1940: 413؛ از ای ـنرو «فرانــک هــول» تصــور
میکنــد کــه منظــور اشــتاین وجــود بقایایــی از دورۀ نوســنگی بــدون ســفال در قیســوند اســت
(هــول .)103 :1381 ،چیــزی کــه در بررسـیهای بعــدی نیــز تأییــد شــده اســت.
محــدودۀ شــرق جــادۀ کرمانشــاه-کامیاران کــه رودخانــۀ رازآور در آن جاری اســت بخشــی
از محــدودۀ بررسـ ِـی «پــروژۀ پیــش از تاریــخ ایــران» رابــرت بریــدوود بــوده اســت؛ امــا بررســی
بریــدوود بههمیــن نواحــی پیرامــون جــاده متمرکــز بــود و دامنــۀ بررس ـیهای وی بــه خــود
دره ،کــه اکنــون بــا نــام «منطقــۀ بیلــوار» خوانــده میشــود ،کشــیده نشــده اســت .دامنــۀ
بررســیهای «لوئیــس لویــن» نیــز محــدود بــه دشــت کرمانشــاه و ماهیدشــت بــود و ایــن
منطقــه را شــامل نمیشــد (ر .ک .بــه .)Levine, 1976 :پــس از گذشــت ســالیان طوالنــی،
در آبــان ســال  1386هـ.ش .ایــن محــدوده توســط هیأتــی بهسرپرســتی «حســن رضوانــی» و
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«کــورش روســتایی» بررســی شــد .در بررســی ایــن نواحــی  24محوطــه شناســایی شــده کــه در
اینمیــان «تپــۀ قیســوند  »5بــه دورۀ نوســنگی بــدون ســفال منتســب شــده اســت (رضوانــی و
روســتایی.)1386 ،

شیوۀ بررسی و راهبرد نمونهبرداری

بررســی محــدودۀ درۀ رازآور عالوهبــر اینکــه بــا هــدف شناســایی محوطههــای باســتانی
دورۀ فراپارینهســنگی و نوســنگی بــه انجــام رســید ،امــا درحقیقــت تــاش شــد محــدودۀ مــورد
مطالعــه را بهصــورت پیمایشــی و روشــمند ،یکبــار بــرای همیشــه بررســی شــود؛ هرچنــد ایــن
َ ُ
ـشرو قــرار میدهنــد
گونــه بررس ـیها بســیار زمــان بــر و پــر هزینهانــد ،امــا تصویــری کــه در پیـ ِ
بســیار دقیقتــر و واقعیترنــد (ر .ک .بــه :دروت84 :1392 ،؛ هســتر و همــکاران127 :1392 ،
و 124؛ گریــن63 :1384 ،؛  .)Cherry, 2005: 186بــا ایــن شــیوۀ بررســی اســت کــه یــک
محــدوده را میتــوان یکبــار بــرای همیشــه بررســی کــرد و بــا مســتندنگاری و طبقهبنــدی
صحیــح و شــفاف یافتههــا ،عالوهبــر تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پایـهای آنرا در اختیــار دیگــر
پژوهشــگران قــرار داد .بیشــک ارتبــاط نزدیکــی میــان شناســایی محوطههــای کوچــک،
کمارتفــاع و ...بــا انتخــاب رویکردهــا و راهبردهــای بررســی وجــود دارد .ایــن درحالــی اســت
کــه بهخوبــی میتــوان دریافــت کــه تنهــا قابلیتهــای زیســتمحیطی منطقــه بــرای
جوامــع گذشــته؛ سرنوشــت بررســیهای باستانشــناختی و درنهایــت ترســیم چشــمانداز
باستانشــناختی یــک منطقــه را مشــخص نخواهــد کــرد (علیبیگــی و خســروی.)1392 ،
بــر ایناســاس ،پیمایــش زمینــی بهمنظــور شــناخت و مکانیابــی بقایــای باستانشــناختی
فرهنگهــای موردنظــر ،روش اصلــی ایــن مطالعــات را تشــکیل داد.
شــیوۀ كار در ایــن بررســی بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه و اســتعداد بالقــوۀ منطقــه بــرای
زندگــی بهصــورت ترکیبــی از روش پیمایشــی در اراضــی و نواحــی مســتعد و در مــواردی
معــدودی اســتفاده از خــودرو در اراضــی ســیالب گرفتــه و مخــروط افکنههــای جدیــد بــود.
تــا حــد امــكان تمامــی محلهــای موجــود بهصــورت دقیــق و قدمبهقــدم بررســی شــد.
ایــن محــدوده بــا یــك گــروه چهــار نفــری بــا روزی هشــت ســاعت پیــادهروی مــورد بررســی
دقیــق قــرار گرفــت .بــرای بهکارگیــری یــک رهیافــت روشــمند ،محــدوده براســاس عــوارض
جغرافیایــی بــه واحدهــای مختلــف بررســی تقســیم شــده و هــر واحــد توســط تیــم بــا فاصلــۀ
 10و در مــواردی  30متــر از هــم بهصــورت پیمایشــی بررســیشــد کــه یــک پوشــش جامــع و
کامــل را بــه همــراه داشــت (ر .ک .بــه .)Banning, 2002 :در اینراســتا از دســتگاه GPS
بــرای تعییــن جهــت و ثبــت دقیــق واحدهــای بررســی شــده و نیــز حفــظ فاصلــۀ افــراد از هــم
اســتفاده میشــود .بعــد از بررســی هــر واحــد ،بــا نــام «بررســی شــده» در دســتگاه مذکــور ثبــت
گردیــد .جزئیاتــی ماننــد :طــول واحــد و فاصلــه ،تعــداد و مشــخصات افــراد ،شــرایط زمیــن ،هوا
و میــدان دیــد در  GISثبــت شــده ،تــا منجــر بــه پوشــش بهتر بررســی و احتســاب امر شناســایی
و نیــز جلوگیــری از هرگونــه جانـبداری بالقــوه شــود (بــرای آ گاهــی در ایــن زمینــه در بررسـیها
ر .ک .بــه.)Banning et al., 2006 :
ایــن ســبک بررســی فشــرده کــه پیشتــر توســط «مورتنســن»« ،نیکنامــی» و «علیبیگــی»
در خــود زاگرسمرکــزی بــه انجــام رســیده ،نتایــج درخشــانی دربــر داشــته اســت .چنیــن میزان
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فاصلـهای (نوارهایــی بــه فاصلــۀ  10متــر) میتوانــد بــا اطمینان باالیــی همراه باشــد و بنابراین
میتــوان انتظــار داشــت هــر محــدودۀ فاقــد ارتفــاع و حتــی بــا مــواد فرهنگــی بســیار ناچیــز کــه
تنهــا  5متــر طــول و عــرض داشــته باشــد ،طــی بررســی شناســایی شــود.

مستندسازی محوطهها

بررســی پــروژۀ پژوهشــی «ردیابــی تغییــرات فرهنگــی و محیطــی» بــر آن بــود تــا در مراحــل
ً
مستندســازی کامــا از روشهــای دیجیتالــی اســتفاده نمایــد .ثبــت میدانــی بــا اســتفاده از دو
تبلــت (رایانــه همــراه) انجــام شــد .ثبــت اطالعــات هــر محوطــه مبتنیبــر یــک فــرم اســتاندارد
(برنامــۀ رایانــهای مورتیمــر) بــود .هــر محوطــه یــک شــمارۀ خــاص بررســی بههمــراه نــام
محلــی (در صــورت وجــود) دریافــت میکــرد .بــرای تمــام محوطههــا ،نــوع آنهــا (غــار،
پناهــگاه ،تپــه یــا محوطــۀ بــاز) ،بســتر محیطــی و زمینریختــی آن ،ابعــاد ،نــوع یافتههــا،
میانگیــن تراکــم آنهــا ،دوره و یــک توصیــف ثبــت گردیــد .عالوهبــر ایــن مــواردی چــون ابعــاد
ـود ســاختارها ،وضعیــت حفاظتــی و آســیبها نیــز در صــورت وجود
داخلــی غــار یــا پناهــگاه ،نمـ ِ
ثبــت میشــد .موقعیــت و مــکان محوطههــا بــا اســتفاده از  GPSموجــود در خــود رایانههــای
ثبــت بررســی بــا ضریــب خطــای  3متــر (بــه انــدازۀ  GPSدســتی) مشــخص میشــد.
عکســبرداری از محوطههــا نیــز بــا اســتفاده از قابلیــت خــود رایانههــای همــراه صــورت
ً
گرفــت و تصاویــر مســتقیما بــه صفحــۀ ثبــت هــر محوطــه در پایــگاه اطالعــات پــروژه بارگــذاری
گردیــد .بــرای داشــتن دیــد روشــنتر از وضعیــت منطقــه از نقشــههای  ،1:25000تصاویــر
هوایــی و نرمافــزار گــوگلارث اســتفاده شــد .از كمــك و راهنماییهــای مــردم محلــی نیــز
بــرای اطــاع یافتــن از وجــود محلهــای باســتانی بهــره بــرده شــد و بــه تمــام محلهایــی
كــه روســتاییان و شــبانان از وجــود معــدود تكههــای ســفال ،ســنگ چخمــاق یــا هــر گونــه
بقایــای باســتانی ،ســخن میگفتنــد ،مراجعــه شــد تــا شــك و تردیــد چندانــی در مورد وجــود آثار
ی نمانــد.
ســطحی كــه از چشــم مــا دور مانــده بــود ،باق ـ 
تحلیــل یافتههــا همزمــان بــا بررســی شــامل بررســی یافتههــای شــاخص بــود.
صنایعســنگی طبقهبنــدی اولیــه و ثانویــه میشــوند و نمونههای شــاخص عکاســی و طراحی
شــدند؛ ســپس نمونههــای شــاخص ایــن محوطههــا براســاس مطالعــات کتابخان ـهای بــا
محوطههــای شــاخص مقایســه شــد و تاریــخ نســبی آنهــا مشــخص گردیــد .اینامــر دربــارۀ
ســفالهای شــاخص نیــز صــادق بــود .اطالعــات تمــام یافتههــا وارد پایــگاه اطالعاتــی بررســی
ً
گردیــد .تمــام اطالعــات ثبــت و مســتندنگاری نوشــتاری و تصویــری آنهــا نهایتــا پــردازش
شــده و ســپس در یــک پایــگاه اطالعاتــی یکپارچــه و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی وارد
میشــوند ،تــا تحلیلهــای بیشــتر و مدلســازی دادههــا پــس از بررســی صــورتپذیــرد.
بــا اینکــه اغلــب بررسـیهای صورتگرفتــه در منطقــۀ زاگرسمرکــزی اهــداف گوناگونــی
را دنبــال میکردنــد ،امــا عالوهبــر اهــداف تخصصــی ،بخشــی از اهــداف ایــن بررســیها
شناســایی مکانهــای باســتانی بــا هــدف درک چش ـمانداز باستانشــناختی مناطــق مــورد
مطالعــه اســت .مــرور کلــی پژوهشهــای منطقــه نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه دســتاوردها
و نــوع محوطههــای شناســایی شــده و شــمار انــدک محوطههــای دور افتــاده ،کوچــک،
ً
های مشــخص و برجســتگیهای مرتفــع ،احتمــاال در بررســیهای
ِ
فاقــد عــوارض و نشــانه ِ
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کلــی و بازدیدهــای چنــد روزه ،محوطههــای زیــادی شناســایی نشــده اســت .3هــدف اصلــی
از ایــن پژوهــش ،بررســی و شناســایی مکانهــای باســتانی دورههــای یــاد شــدۀ منطقــه
توضبــط دقیــق آنهــا بــرای درک الگوهــای ســکونتی و انجــام مطالعــات روشــمند در
و ثب 
آینــده اســت.
نکتــۀ دیگــر اینکــه منطقــۀ مــورد بررســی در محــدودهای واقــع شــده کــه ازنظــر
باستانشــناختی تــا حــدودی کــم شــناخته اســت .ایــن بررســی عالوهبــر اینکــه بــا هــدف
شناســایی محوطههــای باســتانی در حــوزۀ دشــتی و کوهپایـهای منطقــه به انجام رســید ،اما
ســعی شــد کــه ایــن پــروژه بهصــورت یــک پژوهــش بنیــادی هدفمنــد طراحــی و اجــرا شــود .بــر
ایناســاس منطقــه بــه چنــد ناحیــۀ محیطــی کوچــک تقســیمبندی شــد؛ ایــن تقســیمبندی
براســاس زمینریخــت منطقــه ،ارتفاعــات ،ناهمواریهــا ،تپهماهورهــا ،اراضــی همــوار،
تراسهــای قدیمــی رودخانــۀ رازآور و ارتفــاع از ســطح دریــا ترتیــب داده شــد .بــر ایناســاس
توانســتیم بــا برنامهریــزی در ایــن فصــل ،برخــی محیطهــای مختلــف حوضــه کــه روی
نقشــه مشــخص شــده اســت را بهطــور دقیــق مــورد بررســی پیمایشــی و مطالعــه قــرار دهیــم.
در آغــاز و پیــش از بررســی برنامهریــزی شــده بــود کــه نمونهبــرداری بهصــورت بررســی
نظاممنــد طبقهبنــدی شــده باشــد (ر .ک .بــه :دروت ،)1392 ،امــا بــا توجــه بــه کمبــود
شــگفتآور مــواد ســطحی در برخــی محوطههــا ،دســتکاریهای بســیار زیــاد انســانی و
شــخمزدن و جابهجایــی مــواد فرهنگــی امــکان نمونهبــرداری روشــمند وجــود نداشــت
و یافتههــای دورۀ نوســنگی بهصــورت انتخابــی از ســطح ایــن محوطههــا و در نتیجــۀ
پیمایــش فشــردۀ تمــام قســمتها ،برداشــت شــد.
در ایــن بررســی منظــور مــا از محوطــه ،پراکندگــی مســتقل و معنــاداری از بقایــای فرهنگــی
بــود (بــرای اطالعاتــی در ایــن زمینــه ر .ک .بــهPlog et al., 1978: 389; Hodder & :
ً
 .)Orton, 1976معمــوال آنچــه را کــه مــا محوطــه نامیدهایم دربر گیرندۀ بقایا و نشــانههایی
از فعالیــت انســان در گذشــته اســت کــه در آن محــل انجــام شــده اســت.4
موردنظــر بررســی،
در بررســی محــدودۀ درۀ رازآور ،مکانهــای اندکــی از دورههــای
ِ
شناســایی شــده اســت؛ ایــن مکانهــا یــا محوطههــا در موقعیتهــای مختلــف و فواصــل
گوناگــون واقــع شــده و دارای میــزان پراکندگــی متفاوتــی از مــواد فرهنگــی و دستســاختهها
ً
هســتند و احتمــاال دارای کارکردهــای گوناگونــی هــم بودهانــد .آثار شناســایی شــده را میتوان
در قالــب تپــه و محوطههــا همــوار و نهچنــدان برجســته طبقهبنــدی کــرد.

منطقــۀ مــورد مطالعــه (موقعیــت جغرافیایــی ،وضعیــت زمینشناســی و
ز مینر یختشنا ســی )

منطقــۀ مــورد مطالعــه در بیــن ˝ 34˚ 34ʹ 25تــا ˝ 34˚ 47ʹ 00عــرض شــمالی و ˝46˚ 52ʹ 30
دقیقــه تــا ˝ 47˚ 13ʹ 30طــول شــرقی واقــع شــده اســت (تصویــر  .)2مســاحت ایــن منطقــه
 326/3کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و ازنظــر تقســیمات سیاســی کشــور ،شــامل دهســتان
پشــت دربنــد بخــش بیلــوار شهرســتان کرمانشــاه اســت .کــف دره در ارتفــاع  1350متــری
نســبت بــه ســطح دریــا قــرار گرفتــه و در بخشهایــی تــا ارتفــاع  1650متــری مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
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محــدودۀ مــورد بررســی در حدفاصــل مــرز سیاســی شهرســتان صحنــه در شــرق،
شهرســتان کامیــاران اســتان کردســتان در شــمال ،کوهســتان آهکــی بیســتون در جنــوب
و جــادۀ کامیاران-کرمانشــاه و در شــمال چینخوردگیهــای زاگرسمرکــزی واقــع شــده
اســت .ایــن ناحیــه عبــارت اســت از یــک دشــت میانکوهــی طویــل امــا نهچنــدان عریــض
کــه درمیــان ســرزمینی کوهســتانی و ناهمــوار بــا درههــای عمیــق و گاه مرتفــع و کوههــای
ســربهفلک کشــیده واقــع گردیــده اســت .ایــن محــدوده ســرزمینی کوهســتانی بــا دشــت
میانکوهــی حاصلخیــز در بخــش میانــی اســت کــه بــا دو رشــتهکوه مــوازی مرتفــع در شــمال و
جنــوب در برگرفتــه شــده اســت .درواقــع درهای کــه برنامــۀ بررســی حاضــر در آن انجــام شــده
اســت ،درهای طویــل (بهطــول  25کیلومتــر) امــا نهچنــدان عریــض (در اغلــب نقــاط) بــا
تراسهــای قدیمــی دورۀ پلیستوســن بــا امتــداد سرتاســری شــرق بــه غــرب اســت .ارتفاعــات
آهکــی مرتفــع پوشــیده از درختــان بلــوط و َبنــه ارتفاعــات جنــوب ایــن محــدوده و ارتفاعــات
آهکــی و تپهماهورهــا ،ناهمواریهــای شــمال ایــن حوضــه را تشــکیل دادهانــد .درواقــع
ایــن دره کــه بــه «درۀ میانراهان-قیســوند (بیلــوار)» نیــز مشــهور اســت ،در همهجــا چنــدان
عریــض نیســت و در بیشــترین حــد (در حدفاصــل روســتاهای قرهحســن تــا کالیــان بــاال)
 4350متــر و در کمتریــن حــد خــود در محــدودۀ جنوبغــرب روســتای ســورنی حــدود 750
متــر عــرض دارد .منبــع اصلــی آب ایــن دره ،رودخانــۀ رازآور اســت کــه از ســراب شاهحســین در
دامنــۀ ارتفاعــات جنوبـ ِـی شــرق دره سرچشــمه میگیــرد و بــا دریافــت آب ســرابهایی نظیـ ِـر
ســرابچای و ســراب همهونــد و چشمهســارهای فــراوان پیرامــون دره بهســوی جنوبغــرب
ً
جریــان مییابــد و نهایتــا بــا گــذر از دشــت میاندربنــد در حوالــی قزانچــی بــه رودخانــۀ قرهســو
میپیونــدد.
ایــن محــدوده دربردارنــدۀ بخشهایــی از زونهــای مختلــف زمینریختشناســی در
کرمانشــاه بــوده کــه شــامل دشــت رســوبی تــا ناهمواریهــای کوهپایـهای و ارتفاعــات اســت
و در جایــی واقعشــده کــه کمتریــن پژوهشهــا را بــه خــود دیــده اســت .ایــن محــدوده دارای
مناطــق بلنــد بــا ســاختار زمینشناســی کارســت و دارای قابلیــت شــکلگیری غــار و پناهــگاه
صخــرهای ،چشـمانداز همــوار و تراسهــای پلیستوســن بــوده کــه بهنظــر بــرای اســتقرارهای
دورۀ پلیستوســن میانــی و جدیــد و اوایــل هولوســن مناســب بــوده اســت .امــروزه ایــن منطقــه
از تنــوع زیســتمحیطی مناســبی برخــوردار اســت و چنانچــه ایــن موضــوع در گذشــته
نیــز صــادق بــوده باشــد ،نقــش مهمــی در شــکلگیری اســتقرارها داشــته اســت .وجــود تپــه
شــیخیآباد در امتــداد شــرقی دره بیانگــر ایــن موضــوع اســت (.)Matthews et al. 2013
منطقــۀ مــورد مطالعــه از نظــر ســاختار زمینشناســی از محــدودۀ زونهــای ســاختاری
سنندج-ســیرجان و زاگــرس مرتفــع قــرار گرفتــه اســت .کوههــای واحــد سنندج-ســیرجان
از قســمت جنوبغربــی بــه زاگــرس مرتفــع چســبیدهاند بهنحــوی کــه تنهــا از نقطهنظــر
ژئوفیزیکــی بهوســیلۀ خــط شکســتگی اصلــی زاگــرس یــا گســل قدیمــی زاگــرس از آن،
قابلتفکیــک میباشــند .در طبیعــت در بعضــی از دشــتها و درههــای وســیع ،ماننــد
دشــت میانراهــان ،کامیــاران و ...واحــد سنندج-ســیرجان از واحــد زاگــرس جــدا شــده
اســت (عالئیطالقانــی .)1382 ،منطقــۀ مذکــور بــرروی ســفرههای رورانــدۀ رادیوالریتــی،
آهکهــای بیســتون و تودههــای افیولیتــی قرارگرفتــه اســت .ســفرههای رادیوالریتــی،
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آهکهــای بیســتون و افیولیتهــا در امتــداد گسـلهای رورانــده بــا امتداد کلی شــمالغربی-
جنوبشــرقی بــرروی زاگــرس مرتفــع رانــده شــدهاند .از نظــر زمینریختشناســی واحدهــای
ژئومورفولوژیــک ایــن منطقــه را میتــوان بــه ســه گــروه واحدهــای کوهســتانی ،تپهماهــوری
و مناطــق پســت تقســیم نمــود.
بهطــور کلــی منابــع آب ،تراسهــای قدیمــی رودخانــه ،غارهــا و پناهگاههــای صخــرهای،
دشــت حاصلخیــز بــا خــاک مرغــوب و منابــع ســنگچخماق پراکنــده در دامنههــای شــمالی
ارتفاعــات واقــع در جنــوب درۀ رازآور ایــن محــدوده را بــه مکانــی ایــدهآل بــرای پیگیــری
موضــوع مــورد نظــر ایــن پژوهــش بــدل کــرده اســت .در نتیجــۀ ایــن بررســی 6 ،محوطــۀ دورۀ
نوســنگی مــورد بازدیــد و بررســی قــرار گرفــت کــه در ادامــه عالوهبــر توصیــف ،بــه تجزیــه و
تحلیــل یافتههــای آن پرداختــه شــده اســت (تصویــر  3و جــدول .)1

تصویــر  .3موقعیــت محوطههــای نوســنگی
شناســایی شــده درۀ رازآور و برخــی از محوطههــای
شــاخص همافــق؛  .1تپــۀ قیســوند .2 ،تپــۀ
ســاالرآباد .3 ،تپــه کوچــک ســاالرآباد .4 ،بــان
قورســان .5 ،تپــه غــام  .6 ،1تپــه غــام ( 2نقشــه
از :جــو رو.)1397 ،

تپۀ کوچک قیسوند

در بخــش غربــی درۀ رازآور و در جاییکــه دره بیشــترین وســعت را داراســت ،اراضــی همــوار
و حاضلخیــز آبرفتــی وجــود دارد کــه درحالحاضــر جذابیــت باالیــی بــرای کشــاورزی دارد.
در جنــوب ایــن بخــش رودخانــۀ رازآور بــا امتــداد شــرق بــه غــرب از نزدیکــی دامنــۀ شــمالی
ارتفاعــات واقــع در جنــوب دره میگــذرد و دشــت را مشــروب میکنــد .محوطــه درمیــان دشــت
واقــع گردیــده امــا چشـمانداز پیرامــون آن کوهســتانی اســت و بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه دامنــۀ
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جدول  .1مختصات و مشخصات محوطههای شناسایی شده در این بررسی (نگارندگان.)1397 ،

عرض

طول شرقی

کد باستانشناسی

نام محوطه

روستا

ابعاد

38SS2M20-1

تپۀ کوچک
قیسوند

قیسوند

100×85

شمالی
34.71881

46.89334

ارتفاع از

سطح دریا
1351

دوره
نوسنگی بی سفال ،دورۀ آهن و
اشکانی

38SS2M20-2

تپۀ ساالرآباد

ساالرآباد

100×100

34.71128

46.95065

1378

38SS2M20-3

تپۀ کوچک
ساالرآباد
بانقورسان

ساالرآباد

100×100

34.71309

46.95068

1380

نوسنگی بی سفال ،اشکانی و قرون
 6-4ه.ق.
نوسنگی با سفال

رزین

96×85

34.66038

47.06822

1432

نوسنگی با سفال

38SS2N22-1
38SS2N22-2

غالم 1
غالم 2

کالیان باال
کالیان باال

190×105
98×65

34.63747
34.63813

47.10975
47.10771

1460
1460

نوسنگی با سفال ،مسوسنگ قدیم
نوسنگی جدید و مسوسنگ میانی

38SS2N21-1

ارتفاعــات ،رودخانــه و قرارگیــری در میــان دشــت ،در موقعیــت راهبــردی ویــژهای قــرار گرفته؛
بهطوریکــه دسترســی بــه منابــع هــر ســه ریــز محیــط بــرای ســاکنان آن امکانپذیــر بــوده
اســت.
تپــۀ قیســوند کــه بــرای نخســتینبار در ســال  1937م .توســط اشــتاین مــورد گمانهزنــی
قــرار گرفتــه ،اســتقراری از دورۀ نوســنگی قدیــم اســت کــه در بخــش غربــی دشــت میانکوهــی
آبرفتــی رازآور واقــع شــده اســت .اشــتاین بــه ابزارهــای ســنگی دورۀ نوســنگی (بیســفال) و
قبــوری از عصــر آهــن در قیســوند اشــاره کــرده اســت ( .)Stein, 1940: 413پــس از اشــتاین،
در ســال  1386هــ.ش .رضوانــی و روســتایی از ایــن محوطــه دیــدن کــرده و آنرا بــه دورۀ
نوســنگی بــدون ســفال و پیــش از آن منتســب کردهانــد (رضوانــی و روســتایی.)1386 ،
تپــۀ قیســوند ،برجســتگی کوچکــی بــه ابعــاد  100×85متــر اســت کــه رأس آن  5متــر از ســطح
اراضــی اطــراف باالتــر اســت .تپــه ،قاعــدهای مــدور و شــکلی نیمکــروی دارد و از هرســو با شــیب
نهچنــدان تنــدی بــه اطــراف محــدود میشــود .زمینهــای کشــاورزی ،تپــه را از هرســو دربــر
گرفتهانــد .درحالحاضــر اراضــی ســطح تپــه بایــر اســت و بــرروی ســطح آن کشــاورزی صــورت
نمیگیــرد .یافتههــای ســطح تپــه حاکــی از ایــن اســت کــه محوطــه در دورۀ نوســنگی اســتقرار
کوچکــی بــوده و ســپس ایــن اســتقرار کوچــک در زیــر نهشــتههای دورۀ مــس و ســنگ ،عصــر
آهــن و تاریخــی دفــن شــده اســت.
براســاس دســتکاریهای صــورت گرفتــه و دخالتهــای انســانی بیشــتر یافتههــای
ُ
مشــهود دورۀ نوســنگی در ســطح تپــه شکســته و خــرد شــدهاند .یافتههــای دورۀ نوســنگی
تپــه کــه شــامل مجموعـهای از مصنوعــات ســنگی اســت همگــی پیرامــون چالههــای عمیــق
ســطح محوطــه گــردآوری شــد و هیــچ نمونـهای در ســایر بخشها بهدســت نیامــد .این نکته
بهروشــنی نشــان میدهــد کــه نهشــتههای دورۀ نوســنگی تپــه در زیــر انباشــت الیههــای
دورههــای جدیدتــر دفــن شــدهاند .از بررســی ایــن محوطــه و بهویــژه از جســتجو در میــان
خــاک چالههــای کاوش شــده در دامنــۀ جنوبــی تپــه مجموعـهای شــامل  42مصنوع ســنگی
گــردآوری شــده اســت (تصاویــر  4و  .)5بهدلیــل پوشــش خــار بــر ســطح تپــه و وجــود اراضــی بــه
زیــر کشــت رفتــۀ پیرامــون تپــه ،شناســایی یافتههــای ســطحی بهراحتــی امکانپذیــر نبــود و
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تصویــر  .4طــرح مصنوعــات ســنگی تپــۀ قیســوند
(طر حهــا از :ایمیلیــه فینه-یاکوبســن.)1397 ،

ً
تقریبــا بهجــز بخشــی از یــک تیغــۀ شکســته هیــچ دس ـتافزار ســنگی از بررســی دامنــۀ تپــه و
اراضــی همــوار گرداگــرد آن بهدســت نیامــد.
بــه اســتناد مجموعــۀ گــردآوری شــده ،بــرای ســاخت مصنوعــات ســنگی از ســنگ
چخمــاق اســتفاده شــده اســت .ویژگیهــای مــواد خــام مــورد اســتفاده بهشــرح ذیــل اســت:
ایــن مصنوعــات از چخمــاق :طوســی روشــن ،کــرم ،قهــوهای روشــن و جگــری تراشــیده
شــدهاند؛ بــر اســاس پوســتۀ باقیمانــده بــر ســطح چنــد مــورد محــدود از نمونههــا ،ســنگ خــام
مــورد اســتفادۀ قلوهســنگهای کوچکــی بــوده کــه ســطح آنهــا دارای گردشــدگی متوســط تــا
باالیــی بــوده اســت .کیفیــت نمونههــای مــورد بررســی مرغــوب و در اغلــب مــوارد عالــی اســت،
امــا یکــی دو قطعــه بــا کیفیــت متوســط و درزهــای طبیعــی حاکــی از آن اســت کــه ســنگهایی
بــا کیفیــت پایینتــر نیــز در مجموعــه وجــود دارد.
مجموعــۀ گــردآوری شــده شــامل دو ســنگمادر ریزتیغــه ،دو تراشــۀ احیــای ســکوی
ضربه 10 ،تیغه 19 ،ریزتیغه ،هشــت دورریز و قطعهای از ســنگمادر اســت .ســنگمادرهای
ریزتیغــۀ کوچــک و اســتفاده شــده هســتند و از جوانــب آنهــا ریزتیغههــای متعددی برداشــت
شــده و اکنــون رد پنــج تــا ُنــه ریزتیغــه بــر ســطح آنهــا قابلمشــاهده اســت .عــرض برداشــتهها
بــرروی یکــی از قطعــات هفــت تــا نــه میلیمتــر و بــرروی قطعــۀ دیگــر چهــار تــا شــش میلیمتــر
اندازهگیــری شــده اســت .براســاس ســطح فوقانــی ایــن قطعــات پیداســت کــه ســطح یکــی
از آنهــا بــرای برداشــت مجــدد احیــای شــده اســت .دو تراشــۀ احیــای ســکوی ضربــه نیــز در
میــان مجموعــه وجــود دارد کــه رد برداشـتهایی بــر گرداگــرد آن قابلمشــاهده اســت .هــر دو
نمونــه دارای ســکوی ضربــۀ ســاده در بخــش عرضــی قطعــه هســتند که بهوســیله آن ســکوی
ضربــۀ ســنگمادر احیــا شــده اســت .ضخامــت هــر دو نمونــه حداکثــر ُنــه میلیمتــر اســت.
شــمار ریزتیغههــا در مجموعــه بــه تناســب تعــداد ســایر قطعــات باالســت ،امــا قطعــات
روتــوش شــده و ابزارهــا در مجموعــه چنــدان زیــاد نیســت .ســه نمونــه از تیغههــا دارای روتوش
ریــز بههــم پیوســتهای در لبــه هســتند و دو تیغــه دیگــر نیــز بهصــورت کنگــرهدار و دندان ـهدار
درآمدهانــد .یکــی از ابزارهــای مجموعــه ،ریزتیغــهای اســت کــه بــا روتوشهــای پیوســته
بهصــورت دندان ـهدار درآمــده اســت .نمونههــای دارای جــای داس در مجموعــه بهدســت
نیامــده اســت .تیغههــا همگــی شکســته و ناقــص هســتند و از ایــنرو طــول آنهــا قابــل
اندازهگیــری نیســت ،امــا عــرض آنهــا بیــن  14تــا  16میلیمتــر و ضخامــت آنهــا بیــن 3/5
تــا  4/5میلیمتــر اســت .بلندتریــن ریــز تیغــۀ مجموعــه 41 ،میلیمتــر طــول و هفــت میلیمتــر
عــرض دارد و ظریفتریــن آنهــا پنــج میلیمتــر عــرض و  1/3میلیمتــر ضخامــت دارد.
درمجمــوع قطعــهای از یــک ســنگمادر وجــود دارد کــه بــا روتوشهــای پلــهای تنــد
بهعنــوان یــک خراشــنده میتوانســته مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ایــن خراشــنده بــا توجــه بــه
وزن ،ابعــاد و ضخامتــش میتوانــد خراشــندۀ ســنگین خوانــده شــود.
بررســی ســکوی ضربــۀ تولیــدات ریزتیغــه و ســنگمادرهای آنهــا نشــان میدهــد کــه
اینهــا اغلــب دارای ســوی ضربــۀ ســاده ،ســالم و حبــاب ضربــه بســیار غیربرجســته هســتند،
ایــن مــوارد بــه وضــح بیانگــر رواج فنــاوری فشــاری در تولیــدات محوطــه اســت؛ بــا اینحــال،
در چنــد مــورد از دورریزهــا و همچنیــن تراش ـههای احیــای ســکوی ضربــه پیداســت کــه کار
آمادهســازی و احیــای ســکوی ضربههــا بــا اســتفاده از چکــش ســخت و بــا اســتفاده از فنــاوری
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ضربــۀ مســتقیم انجــام میشــده اســت .عالوهبــر اینهــا وجــود برخــی از قطعــات تیغــه و
تراش ـههایی بــا ســکوی ضربههــای خردشــده و حبــاب ضربــۀ برجســته نشــان میدهــد کــه
ضربهزنــی بــا چکــش ســخت بهطــور غیرمســتقیم نیــز بــرای تولید انــواع دیگــری از برداشــتهها
پیــشرو بــه اســتناد ریزتیغههــا ،ســنگمادرهای ریزتیغــه و
رایــج بــوده اســت .مجموعــۀ
ِ
تیغههــا بــه دورۀ نوســنگی بیســفال قابــل انتســاب اســت.

تپۀ ساالرآباد

در نیمــۀ غربــی درۀ رازآور و در حوضــۀ شــمالی رودخانــه ،اســتقرار بزرگــی بــا چنــد متــر نهشــتۀ
باســتانی وجــود دارد کــه بهدلیــل قرارگیــری در میانــۀ روســتای ســاالرآباد« ،تپــۀ ســاالرآباد»
خوانــده میشــود .از نظــر موقعیــت طبیعــی ،ایــن اســتقرار در میانــۀ دشــت و درســت بــر لبــۀ
ً
جنوبــی یــک تــراس قدیمــی قــرار گرفتــه و کامــا مشــرف بــه بســتر قدیمــی رودخانــۀ رازآور
اســت .رودخانــۀ رازآور امــروزه از فاصلــۀ  500متــری جنــوب تپــه میگــذرد .تپــه برجســتگی
ً
مرتفــع نســبتا مخروطیشــکلی اســت کــه  100×100متــر ابعــاد دارد و رأس آن  9متــر از ســطح
ً
اراضــی اطــراف بلندتــر اســت .ایــن تپــه از هرســو بــا شــیب نســبتا زیــادی بــه اطــراف محــدود
میشــده ،امــا درحالحاضــر بهدلیــل دســتکاریها و دخالتهــای انســانی تغییــر شــکل یافتــه
اســت .برشهــای ایجــاد شــده نشــان میدهــد کــه حداکثــر ســه تــا چهــار متــر از نهشــتههای
رأس تپــه مربــوط بــه دورۀ تاریخــی و اســامی اســت و بــا توجــه بــه خاکبرداریهــا میــزان
نهشــتههای دورۀ بیســفال محوطــه بــه حــدود  7متــر میرســد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد
ً
کــه ایــن محوطــه اســتقرار بســیار مهــم و غنــی از دورۀ نوســنگی اســت و احتمــاال میتــوان آنرا
اســتقراری مشــابه تپــه شــیخیآباد در ایــن بخــش از دره بهحســاب آورد.
بررســی ســطح محوطــه و برشهــای ایجــاد شــده نشــان میدهــد کــه عمــده نهشــتههای
ایــن اســتقرار کــه بهدلیــل میــزان فــراوان خاکســتر بــه رنــگ خاکســتری تیــره درآمــده اســت
مربــوط بــه دورۀ نوســنگی اســت .بــر ایناســاس و بــر ســطح تپــه و بهویــژه در بخشهــای
برشخــوردۀ تپــه ،شــمار زیــادی مصنوعــات ســنگی پراکنــده اســت .ایــن قطعــات کــه اغلــب
بهواســطۀ خاکبرداریهــا از میــان الیههــا بــه دامنههــا فــرو غلطیــده و آشــکار گردیدهانــد؛
بهطوریکــه میــزان ایــن یافتههــا در بخشهــای برشخــوردۀ شــرق و شمالشــرق بیــش از
هــر جــای دیگــر محوطــه اســت .عالوهبــر مصنوعــات ســنگی ،میــزان بــاالی خاکســتر ،ذغــال،
اســتخوان ،حلــزون و صــدف در میــان الیههــای برشخــورده قابلمشــاهده اســت.
از بررســی بخشهــای مختلــف تپــۀ ســاالرآباد ،مجموعـهای شــامل  62قطعــه گــردآوری
شــد (تصاویــر  .)8-6بهواســطۀ برشهــای ایجادشــده و آشکارشــدن بقایــای اســتقراری،
اغلــب یافتههــا از بــرش شــرقی و شــمار کمتــری نیــز از بررســی بخــش جنوبغربــی آن
گــردآوری شــد.
مــادۀ خــام بهکاررفتــه براســاس نــوع پوســته از قلوهســنگهای کوچــک گردشــده
و الشهســنگهای فلینــت بــوده اســت .بــا توجــه بــه دستســاختهها ،پیداســت کــه
قلوهســنگهای گردشــده کیفیــت تراشــهبرداری ایدهآلــی بــرای ســاخت ابــزار داشــتهاند.
ایــن دســته از مــواد خــام بــه رنگهــای قهــوهای بســیار روشــن ،کــرم ،طوســی و صورتــی بــا
کیفیــت عالــی در دســترس بــوده اســتّ .کمــی یافتههــای روتوششــده شــاید نشــانی از ایــن

تصویــر  .5منتخبــی از مصنوعــات ســنگی تپــۀ
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تصویــر  .6طــرح مصنوعــات ســنگی تپۀ ســاالرآباد
حهــا از :ایمیلیه فینه-یاکوبســن.)1397 ،
(طر 

موضــوع باشــد کــه بهدسـتآوری مــادۀ خــام چنــدان دشــوار نبــوده اســت .ابزارهایــی بــه طــول
ً
حــدود  7ســانتیمتر نشــان میدهــد قلوهســنگهای مــورد اســتفاده احتمــاال بیــش از 10
ـشرو نشــان میدهــد کــه ســنت ابزارســازی برپایــۀ
ســانتیمتر قطــر داشــتهاند .مجموعــۀ پیـ ِ
تولیــد تیغههــا و ریزتیغههــا از ســنگمادرهای فشنگیشــکل کامــل یــا ســنگمادرهای
ریزتیغــه (فشنگیشــکل ابتدایــی) بــوده اســت؛ عالوهبــر وجــود ســنگمادرهای ریزتیغــه،
ریزتیغههــای باریــک بــا ســکوی ضربــۀ ســاده ،ســالم و حبــاب ضربــه بســیار غیربرجســته
نشــان میدهــد کــه فنــاوری بهکاررفتــه در تــراش ایــن گــروه از مصنوعــات ســنگی فنــاوری
فشــاری بــوده اســت.
بــا اینوجــود ســکوی ضربههــای خردشــده و حبــاب ضربــۀ برجســته در تیغههــا،
تراش ـهها و دوریزهــا نشــان میدهــد کــه ضربهزنــی بــا چکــش ســخت بهطــور غیرمســتقیم
نیــز بــرای تولیــد انــواع دیگــری از برداشــتهها رایــج بــوده اســت .درمیــان مجموعــۀ گــردآوری
شــده ،دو قطعــه وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه پریدگــی حبابیشــکل ســطح بهروشــنی در اثــر
حرارتدهــی ســنگ خــام بــه ایــن شــکل درآمدهانــد .ایــن دو نمونــه ،مــدرک روشــنی اســت
کــه نشــان میدهــد در مــواردی پیــش از تولیــد مصنوعــات ســنگی ،ســنگ خــام حــرارت داده
میشــده اســت.
در مجموعــۀ ســاالرآباد ســه ســنگمادر ریزتیغــه دو تراشــۀ احیــای ســکوی ضربــۀ
ســنگمادر ریزتیغــه وجــود دارد .از ســطح ســنگمادرها ریزتیغههــای متعــددی برداشــت
ک و در اصطــاح مصرفشــده بهدســت مــا
شــده اســت و درنهایــت بهشــکل بســیار کوچــ 
رســیدهاند؛ بــا اینحــال ،تراشــههای احیــای ســکوی ضربــه کــه بــا ضربهزنــی مســتقیم
و بهوســیلۀ چکــش ســخت از ســنگمادرهای ریزتیغــه جــدا شــدهاند ،نشــان میدهــد کــه
ســنگمادرهای ریزتیغــه بزرگــی در مجموعــه وجــود داشــته کــه قطــر آنهــا تــا چهار ســانتیمتر
نیــز بــوده اســت .براســاس داغ ریزتیغههــای جداشــده از ســطح ســنگمادرها ،ایــن تولیــدات
بیــن  2/3میلیمتــر تــا  9/8میلیمتــر ضخامــت داشــتهاند .ریزتیغههــای مجموعــه ســاده،
بســیار ظریــف و همگــی فاقــد روتــوش هســتند .ایــن یافتههــا شــامل  29قطعــه هســتند و
باریکتریــن ریزتیغــۀ مجموعــه چهــار میلیمتــر عــرض و یــک میلیمتــر ضخامــت دارد .گــروه
دیگــری از دستســاختههای ســنگی شــامل  16قطعــه تیغــه اســت کــه حداکثــر  16میلیمتــر
عــرض و بیــن  4-3میلیمتــر ضخامــت دارنــد .تیغههــا ضخیمتــر ،عریضتــر و طوالنیتــر از
ریزتیغههــا هســتند و در مــواردی از ســنگهایی بــا کیفیــت کمتــر تراشــیده شــدهاند .ابزارهــای
مجموعــه اغلــب بــرروی تیغههــا ســاخته شــدهاند و شــامل کنگرهدارهــا ،دندانهدارهــا،
َ
تیغههــا بــا قطعشــدگی مــورب ،خراشــندهها و ار ه هســتند .قطعــهای از ســنگمادر نیــز در
مجموعــه وجــود دارد کــه بــا تراشـهبرداری و ســپس بــا روتوشهــای ســنگین و تنــد بهصــورت
یــک خراشــندۀ ســنگین درآمــده اســت .حبــاب برجســتۀ ایــن قطعــه و ســکوی ضربــۀ لــه شــدۀ
آن نشــان میدهــد کــه بــا ضربــۀ مســتقیم چکــش ســخت از ســنگمادر جــدا شــده اســت.
عالوهبــر اینهــا تراشــۀ ســادهای بــا روتوشهــای ریــز و ممتــد در امتــداد یکــی از لبههــا را نیــز
بایــد بــه ایــن مــوارد افــزود کــه میتوانــد در دســتۀ خراشــندههای تکســویه طبقهبندی شــود.
 10نمونــۀ دورریــز تولیــدات ،یــک تراشــۀ روتــوش شــده و قطع ـهای از ســنگمادر نیــز در ایــن
مجموعــه وجــود دارد .بهطورکلــی ،ســنگمادرهای ریــز تیغــه ،کنگرهدارهــا ،دندانهدارهــا،
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َ
تیغههــا بــا قطعشــدگی مــورب ،خراشــندهها و اره بهروشــنی نشــان میدهــد کــه ســاالرآباد
دارای بقایــای عمــدهای از دورۀ نوســنگی پیــش از ســفال اســت.
ایــن نــوع ابزارهــا در اغلــب محوطههــای نوســنگی زاگــرس از تپــه آســیاب (Darabi et
 )al., 2019: Fig. 10گرفتــه تــا تپههــای گنــجدره (;Nishiaki, 2016: Figs. 6 & 7
 ،)Thomalsky, 2016: Fig. 6گــوران ( ،)Mortensen, 2014: 47, Fig. 52چیاســبز
شــرقی ( )Nishiaki & Darabi, 2018: Figs. 5 & 6و شــیخیآباد (Vahdatinasab et
 )al., 2013: 9.13- 9.14رایــج هســتند.

تپۀ کوچک ساالرآباد

در  50متــری شــمال تپــۀ ســاالرآباد ،برجســتگی بســیار کوچکــی وجــود دارد کــه بــه «تپــۀ
کوچــک ســاالرآباد» موســوم اســت .تپــه در محــدودۀ شــمال روســتای ســاالرآباد قــرار گرفتــه و
از هرســو در محاصــرۀ اراضــی کشــاورزی اســت .ازنظــر موقعیــت طبیعــی ایــن تپــه در میانــۀ
ً
ً
دشــت و تقریبــا در  100متــری لبــۀ جنوبــی یــک تــراس قدیمــی قــرار گرفتــه و تقریبــا مشــرف
بــه بســتر قدیمــی رودخانــۀ رازآور اســت .ایــن اســتقرار بهشــکل تپــۀ کوچــک و کمارتفاعــی بــه
ابعــاد  100×100متــر اســت کــه در امتــداد شــمال بــه جنــوب گســترده شــده و رأس آن نیــم متــر
از ســطح اراضــی امــروزی اطــراف باالتــر اســت .تپــه از هرســو بــا شــیب بســیار مالیمــی بــه اطراف
محــدود میشــود .تپــه درمیــان اراضــی کشــاورزی قــرار گرفتــه و از ایـنرو ســطح خــود تپــه نیــز
بهعنــوان زمیــن کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در زمــان بازدیــد هیــأت ،ســطح تپــه
شــخمخورده و الیههــای ســطحی آن بهشــدت زیــر و رو شــده بــود .ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه تپــۀ کوچــک ســاالرآباد درواقــع بخــش جدیدتــر اســتقرار تپــۀ بــزرگ ســاالرآباد باشــد.
ســطح تپــه بهدلیــل فعالیتهــای کشــاورزی بههــم ریختــه شــده و تــا حــدود زیــادی
نمیتــوان از وضعیــت دقیــق یافتههــای ســطحی اطالعــی حاصــل کــرد؛ بــا اینحــال ،در
ســطح تپــه شــماری قطعــه ســفال پــوک و ُزمخــت پراکنــده اســت کــه بــه احتمــال حاکــی از
وجــود اســتقرار دورۀ نوســنگی در ایــن مــکان اســت.
ُ
از بررســی ســطحی تپــۀ کوچــک در نزدیکــی ســاالر آبــاد ،مجموع ـهای شــامل نــه قطعــه
ســفال گــردآوری شــد .ایــن قطعــات بــه دو دســته قابــل تقســیماند؛ دســتۀ اول ،شــامل شــش
قطعــه ســفال بــا خمیــرهای بــه رنــگ نخــودی متمایــل بــه نارنجــی اســت کــه اغلــب فاقــد
ً
هرگونــه پوششــی هســتند .بــر ســطح ســه قطعــه از ایــن مجموعــه ،پوشــش ِگلــی نســبتا رقیقی
ً
بــه رنــگ نارنجــی و قرمــز دیــده میشــود کــه تقریبــا از بیــن رفتهانــد .آمیــزۀ ایــن قطعــات را کاه
ً
نســبتا درشــت همــراه بــا ذرات آهــک بهصــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت .ایــن قطعــات
دستســازند؛ چهــار نمونــه از آنهــا در حــرارت ناکافــی پختــه شــده و دارای مغــز دودزدهانــد.
از نظــر کیفیــت ســاخت ،قطعــات مزبــور در دســتۀ ســفالهایی بــا ســاخت متوســط و زمخــت
قــرار میگیرنــد .بهنظــر میرســد کــه بــر ســطح یــک قطعــه نقــوش قرمــز رنگــی وجــود داشــته
کــه اکنــون از بیــن رفتـ ه اســت .دســتۀ دوم ،شــامل ســه قطعــه ســفال بــا خمیــرهای بــه رنــگ
نخــودی اســت .ایــن قطعــات فاقــد پوشـشاند و آمیزۀ آنها را کاه درشــت همــراه با ناخالصی
ذرات آهــک تشــکیل داده اســت .ســفالهای مذکــور دستســازند و در حــرارت ناکافــی پختــه
شــده و دارای مغــز دودزده هســتند؛ از نظــر کیفیــت ســاخت نیــز در دســتۀ ســفالهایی بــا

تصویــر  .7منتخبــی از مصنوعــات ســنگی تپــۀ
س از :فــواد ســید محمــدی.)1397 ،
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ســاخت بســیار زمخــت قــرار میگیرنــد .بخشــی از لبــه ،بدنــه و کــف یــک ظــرف الوکماننــد،
قطع ـهای از کــف یــک ظــرف و بخشــی از بدنــۀ یــک ظــرف ســفالی ،مجموعــه یافتههــای
ایــن دســته را تشــکیل میدهــد؛ ایــن قطعــات فاقــد هرگونــه تزئینــی هســتند .بــا توجــه بــه
مجموعــۀ قطعــات بهدســت آمــده از بررســی ســطحی محوطــه ،فــرم ظــروف و ویژگیهــای
تکنولوژیکــی آن بهنظــر میرســد کــه ایــن قطعــات بــه دورۀ نوســنگی تعلــق دارنــد .بایــد اشــاره
کــرد کــه در بررســی ایــن مــکان مصنوعــات ســنگی مشــاهده نشــد.

بانقورسان

عریضتریــن بخــش درۀ رودخانــۀ رازآور محــدودهای اســت کــه روســتای رزیــن در مرکــز آن
واقــع شــده اســت .ایــن محــدوده در بخــش میانــی محــدودۀ بررســی قــرار گرفتــه و بهخــط
ً
مســتقیم در  20کیلومتــری شــرق راه آســفالتۀ کرمانشــاه-کامیاران قــرار دارد .روســتای نســبتا
ً
بــزرگ رزیــن در حوضــۀ شــمالی رودخانــۀ رازآور قــرار گرفتــه و تقریبا به بخشهــای جنوبی دره
نزدیکتــر اســت .ایــن محــدوده بــرروی رســوبات دورۀ کوارترنــر واقــع شــده و درواقــع بهعنوان
تــراس قدیمــی رودخانــۀ رازآور شــناخته میشــود .ایــن محوطــه در محــدودۀ حدفاصــل زون
سنندج-ســیرجان و زاگــرس شکســته (کوهســتان آهکــی بیســتون) واقــع گردیــده اســت.
در شــرق روســتای رزیــن و درســت در حاشــیۀ شــرقی آن ،جاییکــه خانههــای روســتا بــه
پایــان میرســد برجســتگی کمارتفاعــی وجــود دارد کــه ســطح آن تســطیح شــده اســت .با توجه
بــه ساختوســازهای بخــش غربــی محوطــه و تســطیح بخشهــای شــرقی آن ،تشــخیص
دقیــق وضعیــت محوطــه پیــش از تخریــب دشــوار اســت؛ بــا اینحــال میتــوان احتمــال داد که
محوطــه چیــزی در حــدود یکونیــم متــر ارتفــاع داشــته و بــا شــیب اندکــی بــه اطــراف محــدود
میشــده اســت .ســاخت چنــد واحــد مســکونی و عبــور و مــرور روســتاییان و احشــام آنهــا باعث
شــده یافتههــای بســیار محــدودی در ســطح محوطــه بهچشــم میخــورد .یافتههــای بســیار
ً
شکســتۀ ســطح نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه احتمــاال تنهــا دربردارنــدۀ اســتقرار نوســنگی
نیســت و یافتههایــی از دورههــای جدیدتــر نیــز در محوطــه وجــود دارد.
از بررســی ســطحی ایــن تپــه کوچــک کــه بخــش زیــادی از آن تخریــب شــده اســت ،تنهــا
دو قطعــه ســفال از دورۀ نوســنگی بهدســت آمــد .ایــن قطعــات کــه بــه لبــه و بدنــۀ ظــروف
ســفالی تعلــق دارنــد ،دارای خمیــرهای بهرنــگ نخــودی متمایــل بــه قهــوهای هســتند؛
یکــی از ایــن قطعــات پوشــش ِگلــی رقیقــی بــه رنــگ کــرم متمایــل بــه قهــوهای دارد و قطعــۀ
دیگــر فاقــد هرگونــه پوششــی اســت .آمیــزۀ ســفالها را ماسـهریز و در نمونــۀ دیگــر کاه درشــت
تشــکیل داده اســت .ایــن قطعــات دستســازند کــه در حــرارت ناکافــی پختــه شــده و دارای
مغــز دودزدههســتند؛ از نظــر کیفیــت ســاخت ،ایــن قطعــات در دســتۀ ســفالهایی بــا ســاخت
ً
متوســط و نســبتا خشــن قــرار میگیرنــد .ایــن قطعــات حاکــی از اســتقرار دورۀ نوســنگی در
محوطــۀ بانقورســان هســتند.

تپه غالم 1
تصویــر  .8منتخبــی از مصنوعــات ســنگی تپــۀ
س از :فــواد ســید محمــدی.)1397 ،
ســاالرآباد (عکـ 

در بخــش شــرقی درۀ رازآور و در اراضــی همــوار و آبرفتــی بخــش شمالشــرقی سرچشــمۀ رودخانــۀ
رآزآور کــه اکنــون بهشــکل اراضــی همــوار و حاصلخیــزی دیــده میشــود ،تپــۀ غــام  1واقــع شــده

خسروی و همکاران :چشمانداز باستانشناختی درۀ رازآور...

اســت .بــا اینکــه محوطــه در کـ ِـف دشـ ِـت آبرفتــی و در میــان اراضــی همــوار کشــاورزی قــرار گرفتــه
اســت ،امــا چشـمانداز پیرامــون محوطــه ناهمــوار و متشــکل از ناهمواریهــا و ارتفاعــات ســر بــه
فلک کشــیدۀ آهکی اســت که اغلب پوشــیده از درختان بلوط هســتند .در کف دره نیز رودخانۀ
ســراب کالیــان (شاهحســین) و شــماری چشــمه و ســراب جــاری اســت.
تپــۀ غــام  1برجســتگی بیضیشــکلی بهطــول  190و عــرض  105متــر اســت کــه رأس آن
 1.30متــر از ســطح اراضــی اطــراف باالتــر اســت و از هرســو بــا شــیب اندکــی بــه اطــراف محــدود
میگــردد .ســطح تپــه فاقــد پســتی و بلنــدی اســت و مرکــز تپــه ،بلندتریــن بخــش آن بهشــمار
مــیرود .درحالحاضــر اراضــی پیرامــون ایــن تپــه بهعنــوان زمینهــای کشــاورزی مــورد
ّ
اســتفاده قــرار میگیــرد و بههمیــن علــت ســطح و پیرامــون تپــه بــه کلــی شــخمخورده و
زیـرورو شــده اســت .بــا توجــه بــه موقعیــت محوطــه ،عالوهبــر دسترســی بــه اراضــی کشــاورزی،
بــه دلیــل نزدیکــی بــه دامنــۀ ارتفاعــات (در فاصلــۀ  1160متــری از جنــوب تپــه) دسترســی بــه
منابــع کوهســتان نیــز بــرای ســاکنان محوطــه بهراحتــی امکانپذیــر بــوده اســت.
ً
در ســطح تپــه ،شــمار نســبتا زیــادی قطعــات شکســته ســفال پراکنــده اســت .از بررســی
ســطحی ایــن تپــه درمجمــوع  23قطعــه ســفال گــردآوری شــد کــه مربــوط بــه دورۀ نوســنگی
سوســنگ قدیــم ( 3قطعــه) اســت .ســفالهای دورۀ نوســنگی بــه دو دســته
( 20قطعــه) و م 
تقســیم میشــوند (تصویــر )9؛ دســتۀ نخســت ،شــامل  18قطعــه ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی
و نخــودی متمایــل بــه نارنجــی اســت کــه اغلــب فاقــد پوشــش هســتند و تنهــا در چنــد نمونــه
پوشــش ِگلــی رقیقــی بــه رنــگ خمیــره دارنــد .آمیــزۀ ایــن قطعــات را کاه درشــت همــراه شــن
درشــت و در مــواردی ذرات آهــک بهصــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت .ایــن قطعــات
دستســازند و بهجــز دو نمونــه کــه پخــت کافــی دارنــد ســایر قطعــات حــرارت ناکافــی دیــده
و دارای مغــز دودزده هســتند .ازنظــر کیفیــت ســاخت قطعــات مــورد نظــر در ردۀ ســفالهایی
ً
باکیفیــت ســاخت نســبتا زمخــت و زمخــت قــرار میگیرنــد .ایــن قطعــات فاقــد هرگونــه تزئیــن
هســتند و فــرم ظــروف کاســه ،الوک و خمرههــای کوچــک را نشــان میدهــد.
دســتۀ دوم ،شــامل دو قطعــه ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی روشــن متمایــل بــه ســبز اســت
ش هســتند .آمیــزۀ ایــن قطعــات را کاه درشــت بههمــراه شــن و ذرات آهــک
کــه فاقــد پوش ـ 
بهصــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت .ایــن دو قطعــه دستســازند ،حــرارت ناکافــی
دیدهانــد و مغــز دودزده دارنــد .از نظــر کیفیــت ســاخت ایــن قطعــات در دســتۀ ســفالهایی بــا
کیفیــت ســاخت زمخــت قــرار میگیرنــد .عالوهبــر اینهــا ،ســه قطعــه ســفال دورۀ مسوســنگ
قدیــم (جــی) از ســطح ایــن تپــه برداشــته شــد کــه موضــوع ایــن تحقیــق نیســتند.

تپه غالم 2

تــا دو ســال پیــش در  100متــری غــرب تپــۀ غــام  ،1برجســتگی کوچــک بیضیشــکلی وجــود
داشــته اســت کــه در میــان اراضــی شــخصی بهنــام «غــام» از اهالــی روســتای کالیانعلیــا بوده
اســت .متأســفانه طــی یکــی-دو ســال اخیــر تپــه غــام  ،2توســط مالــک بهکلــی تســطیح و
تخریــب شــده اســت .مالــک زمیــن بــا اســتفاده از ماشــینآالت ســنگین تمامــی ســطح محوطه
را تخریــب و تســطیح کــرده و تنهــا براســاس رنــگ خــاک و همچنیــن پراکندکــی یافتههــای
ســفالی میتــوان بــه ابعــاد و انــدازۀ تقریبــی تپــه پی ُبــرد .بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت ،بهنظــر
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تصویــر  .9طــرح و تصویــری ســفالهای دورۀ
حهــا از :
نوســنگی تپههــای غــام  1و غــام ( 2طر 
ســپیده جمشــیدییگانه.)1397 ،

ـطح زمینهــای اطــراف ،امیــدی بــه یافتــن بقایــای
میرســد تنهــا در الیههــای احتمالــی زیـ ِـر سـ ِ
باستانشــناختی وجــود دارد.
براســاس اســتدال لهای پیشگفتــه و براســاس راهنمایــی روســتاییان تپــه غــام ،2
برجســتگی بیضیشــکلی بهطــول تقریبــی  98و عــرض تقریبــی  65متــر بــوده اســت کــه رأس
آن حــدود نیممتــر از ســطح اراضــی اطــراف باالتــر بــوده اســت .تپــه در امتــداد شــمال بــه جنوب
گســترده شــده بــود و از هرســو بــا شــیب اندکــی بــه اطــراف محــدود میشــد .درحالحاضــر،
اراضــی پیرامــون ایــن تپــه بهعنــوان زمینهــای کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و
بههمیــن علــت ســطح و پیرامــون محوطــه بهکلــی شــخمخورده و زیــر و رو شــده اســت .بــا
توجــه بــه موقعیــت محوطــه ،عالوهبــر دسترســی بــه اراضــی کشــاورزی ،دسترســی بــه منابــع
کوهســتان بهدلیــل نزدیکــی بــه دامنــۀ ارتفاعــات نیــز بــرای ســاکنان محوطــه بهخوبــی
امکانپذیــر بــوده اســت؛ بهطوریکــه ناهمواریهــا و ارتفاعــات حاشــیۀ جنوبــی ایــن دشــت
میانکوهــی در فاصلــۀ  1150متــری از جنــوب تپــه در دســترس اســت.
از بررســی ســطحی تپــه غــام  ،2درمجمــوع  38قطعــه ســفال از دورههــای نوســنگی
و مسوســنگ بهدســت آمــد .ایــن قطعــات ازنظــر ویژگیهــای فنــی بــه چنــد گــروه
قابلتقســیماند؛ از ایــن تعــداد  26قطعــه بــه دورۀ نوســنگی تعلــق دارنــد کــه خــود بــه دو
دســته قابلتقســیماند (تصویــر .)9
دســتۀ اول ،شــامل  19قطعــه ســفال بــا خمیــرهای بــه رنــگ نخــودی روشــن و نخــودی
اســت .ســطح خارجــی و داخلــی ایــن قطعــات را در اغلــب مــوارد پوشــش گلــی رقیقــی بــه رنــگ
خمیــره تشــکیل داده اســت .آمیــزۀ ایــن قطعــات را کاه خردشــده همــراه بــا شــن و در مــواردی
ذرات آهــک بهصــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت .ایــن قطعــات دستســازند و در حرارت
ناکافــی پختهشــدهاند؛ از نظــر کیفیــت ســاخت نیــز در دســتۀ ســفالهایی بــا ســاخت متوســط
ً
تــا نســبتا خشــن قــرار میگیرنــد (تصویــر  6 ،3 ،2 :9و  .)7بــر ســطح خارجــی دو قطعــه از ایــن
مجموعــه ،نقــوش هندســی ،بهشــکل هاشــورهای متقاطــع و یــا باندهــای باریــک مــوازی بــه
ل منقــوش خطــی
رنــگ قرمــز روشــن و قهــوهای دیــده میشــود .ایــن قطعــات مشــابه ســفا 
ســراب اســت (تصویــر  9 :9و ( ،)8ر .ک .بــه .)Levine & McDonald, 1977: Fig. 1 :بــر
ً
ســطح خارجــی  12قطعــۀ دیگــر ،پوشــش نســبتا غلیــظ ســیاهرنگی ایجاد شــده که در مــواردی
پوشــش ســفید رنگــی بهصــورت تزئیــن بــر ســطح آنهــا اجــرا شــده اســت (بــرای نمونــه ر .ک.
بــه تصویــر  :9شــمارههای  10 ،4و  .)11ایــن نمونههــا یــادآور ســنت ســفالی ســیاهبید مربــوط
بــه دورۀ نوســنگی جدیــد اســت (ر .ک .بــهLevine & McDonald, 1977: Fig. 1; :
 .)Levine & Cuyler Young, 1986: Fig. 1: 14-15فــرم ظــروف را کاسـههای کوچــک
ً
و نســبتا بــزرگ تشــکیل داده اســت.
دســتۀ دوم از ایــن گــروه ســفالها ،شــامل ســه قطعــه ســفال بــا خمیــرهای بــه رنــگ
نخــودی و پوشــش گلــی غلیــظ بــه رنــگ قرمــز اســت؛ ایــن قطعــات دستســازند و در حــرارت
ناکافــی پختــه شــده و دارای مغــز دودزدهانــد .از نظــر کیفیــت ســاخت قطعــات مزبــور در دســتۀ
ً
ن و ســطح
ســفالهایی بــا ســاخت نســبتا خشــن قــرار میگیرنــد .ایــن قطعــات فاقــد تزئیــ 
تمامــی آنهــا صیقــل شــده اســت .عالوهبــر ایــن ،درمیــان یافتههــای بررســی قطعــۀ کوچکــی
از یــک ظــرف ســنگی نیــز بهدســت آمــد؛ ایــن قطعــه فــرم و شــکل خاصــی را نشــان نمیدهــد.
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بــا توجــه بــه رواج ظــروف ســنگی در دورۀ نوســنگی غــرب ایــران ،تعلــق ایــن ظــروف بــه دورۀ
نوســنگی دور از ذهــن نیســت.

تجزیه و تحلیل

بــا توجــه بــه اینکــه محوطههــای دورههــای موردنظــر ایــن پــروژه تنهــا بــا بررســیهای
پیمایشــی قابــل شناســایی بودنــد ،برهمیناســاس و بهدلیــل محدویــت زمانــی بخشهایــی
از پیرامــون دره تــا ارتفــاع  1650متــری از ســطح دریــا و در مــوارد محــدودی تــا ارتفــاع باالتــر
مــورد بررســی پیمایشــی قــرار گرفــت و تمامــی نواحــی قابــل بازدیــد ،بررســی شــد .امــا مشــکل
اصلــی اجــرای بررســی ،بــه وضعیــت اکولوژیکــی ،جغرافیایــی و آبوهوایــی مطلــوب منطقــۀ
موردنظــر بازمیگــردد؛ بدینمعنــی کــه بــا توجــه بــه آب فــراوان ،حاصلخیــزی چشــمگیر
ً
و شــرایط خــاک ،اراضــی کشــاورزی تقریبــا در تمــام طــول ســال بــه زیــر کشــت میرونــد.
درواقــع در ایــن نواحــی نمیتــوان اراضــی را یافــت کــه در طــول ســال بــه زیــر کشــت نرونــد،
ایــن وضعیــت باعــث گردیــده کــه در هــر فصلــی از ســال کــه برنامــۀ بررســی در ایــن نواحــی بــه
اجــرا درآیــد ،چنیــن مشــکلی همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت؛ از ایـنرو ،تنهــا راه ممکــن،
ادامــۀ بررس ـیها در فصــول مختلــف ســال اســت.
درواقــع هــدف اصلــی از ایــن برنامــه ،شناســایی مکانهــای دورههــای فراپارینهســنگی و
نوســنگی منطقــه و ثبتوضبــط دقیــق آنهــا بــرای تجزیــه و تحلیــل الگوهــای بهرهبــرداری
از محیــط زیســت و همچنیــن کاوش در برخــی از آنهــا بــرای ردیابــی تغییــرات محیطــی-
فرهنگــی دورههــای موردنظــر در منطقــۀ زاگرسمرکــزی بــود؛ بــا اینحــال ،باوجــود در
اولویــت قــرار داشــتن دورههــای پیشگفتــه ثبتوضبــط مقدماتــی از ســایر محوطههــا نیــز
صــورت گرفــت.5
منطقــۀ مــورد بررســی بــا ارتفاعــات متعــددی محصــور شــد ه و درۀ طویلــی بــا یــک دشــت
میانکوهی حاصلخیز را شــامل میشــود .وجود منابع فراوان آب ،منابع ســنگ خام و اراضی
حاصلخیز کشــاورزی شــرایط ایدهآلی را برای شــکلگیری محوطهها و اســتقرارهای انســانی،
بهویــژه در دورۀ نوســنگی فراهــم آورده اســت؛ از ایــنرو ،انتظــار شناســایی محوطههــای
دورۀ نوســنگی در منطقــه منطقــی بــود .هــر چنــد بخشهــای عمــدۀ درۀ مذکــور (ب ـ ه ویــژه
بخشهــای جنوبــی دره) تمــام ویژگیهــای زمینســاختی و زمینریختــی زاگرسمرکــزی
میــان کوهســتان آهکــی بیســتون (زاگرسمرکــزی) و
را دارد ،امــا قرارگیــری در حدفاصــل
ِ
زون سنندج-ســیرجان (در اینجــا شــروع زاگــرس شــمالی) فرصــت مناســبی بــرای ارزیابــی
قابلیتهــای ایــن منطقــه در دورههــای موردنظــر ایــن پژوهــش فراهــم م ـیآورد.
محدودۀ مورد بررســی پیش از این در ســال  1386ه.ش .مورد بررســی باستانشــناختی
قــرار گرفتــه بــود و تنهــا یــک محوطــۀ دورۀ نوســنگی بیســفال (بهنــام «تپــه قیســوند ،»5
همــان محوطــۀ کاوش شــدۀ توســط اســتین) در آن گــزارش شــده بــود .بــا توجــه بــه اهمیــت
منطقــه و قابلیــت بــاالی آن بــرای شــکلگیری اســتقرارهای باســتانی و بهویــژه در دورۀ
نوســنگی ،ایــن منطقــه مــورد بررســی پیمایشــی قــرار گرفــت و تمامــی نواحــی قابلدســترس
مــورد بررســی و بازدیــد قــرار گرفــت .بهمنظــور تاریخگــذاری محوطههــا ،نمونههایــی شــاخص
ّ
برداشــته شــد .تیــم بررســی ،همچنیــن مجموعههــای ســطحی را بهعنــوان مالکی کلــی برای
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تخمیــن ابعــاد و تراکــم یافتههــا و محوطههــا در نظــر گرفــت ،و بــرای محوطههــای بــزرگ
و وســیع تفــاوت و اختــاف مکانــی یــا فضایــی یافتههــا در ســطح را درنظــر داشــت .راهبــرد
نمونهبــرداری براســاس انــدازۀ محوطــه و میــزان یافتههــای آن متفــاوت بــود ،امــا در تمــام
مــوارد بــه انــدازهای بــود کــه منجــر بــه انحــراف و تغییــر میــزان یافتههــای ســطح محوطههــا
بــرای پژوهشــگران بعــدی در آینــده نشــود .عالوهبــر محوطههــای باســتانی ،تیــم بررســی بــه
ً
ثبــت عــوارض طبیعــی کــه احتمــاال مرتبــط بــا پراکنــش یــا احتمــال کشــف محوطههــا ،ماننــد:
غــار ،چشــمه ،گذرگاههــای کوهســتانی ،منابــع ســنگ و یــا برشهــای مشــهود زمینشناســی
هســتند ،نیــزپرداخــت .در بانــک اطالعاتــی ،همــۀ اینهــا ثبــت شــده اســت .در بررســی
محــدودۀ درۀ رازآور مکانهــای اندکــی شناســایی شــده اســت .ایــن مکانهــا یــا محوطههــا
در موقعیتهــای مختلــف و فواصــل گوناگــون واقــع شــده و دارای میــزان پراکندگــی متفاوتی
ً
از مــواد فرهنگــی و دستســاختهها هســتند و احتمــاال دارای کارکردهــای گوناگونــی هــم
بودهانــد .آثــار شناســایی شــده را میتــوان در غالــب تپــه و محوطــه طبقهبنــدی کــرد .پــس از
شناســایی محوطههــای باســتانی ،بررســی آن بهصــورت پیمایــش فشــردۀ تمــام قســمتها
صــورت گرفــت .نمونهبــرداری از ســطح ایــن محوطههــا ،بــا توجــه بــه محدودیــت بــاالی
مــواد فرهنگــی در ســطح محوطههــا بهصــورت انتخابــی صــورت گرفــت و بــا توجــه بــه هــدف
و اولویــت بررســی (یعنــی شناســایی) و کمبــود شــگفتآور مــواد ســطحی امکان نمونهبــرداری
روشــمند طبقهبنــدی شــده ،وجــود نداشــت.
تیــم بررســی هیــچ محوطــۀ مطمئنــی را از دورۀ فراپارینهســنگی شناســایی نکــرد .ایــن
ً
وضعیــت تقریبــا شــبیه ســایر نواحــی زاگرسمرکــزی اســت کــه شــمار محوطههــای ایــن دوره
در آنهــا بســیار انــدک اســت .بــا اینکــه برخــی از مصنوعــات ســنگی ممکــن بــود مربــوط بــه
ایــن دوره باشــد ،امــا فقــدان هرگونــه مــواد شــاخص و قابــل اطمینانــی از ایــن دوره باعــث
شــد کــه بــرای بحــث در اینبــاره ،معطــوف بــه ادامــۀ بررسـیها در دره شــود .امــا آنگونــه کــه
پیداســت بهدالیــل ژئومورفولوژیکــی نــه در کــف دشــت ،بلکــه بایــد در غارهــا ،پناهگاههــا و
ی رودخانــه بهدنبــال شــواهد دوران پیــش از نوســنگی بــود.
تراسهــای قدیم ـ 
هــر شــش محوطــۀ نوســنگی بــه منابــع آب نزدیــک هســتند و بــا توجــه بــه وضعیــت
توپوگرافــی دره درمیــان اراضــی مرغــوب کشــاورزی کــف دره قــرار دارنــد .عــرض نهچنــدان
زیــاد دره باعــث گردیــده کــه همــۀ محوطههــا بــه نواحــی تپهماهــوری و کوهســتانی دره
نیــز دسترســی مناســبی داشــته باشــند .توســعۀ شــدید اراضــی کشــاورزی ،ســنگالخی بــودن
کوهپایههــا و وجــود تراسهــای وســیع دورۀ هلوســن در بخشهایــی از کــف دره ،باعــث
شــده تــا در سرتاســر منطقــه تنهــا شــش محوطــۀ نوســنگی یــا شناســایی شــود (تصویــر .)10
بررســی و شناســایی شــماری غــار و پناهــگاه صخــرهای در دامنــۀ شــمالی ارتفاعــات جنــوب
حوضــه نیــز نتیجــهای دربــر نداشــت .ایــن غارهــا همگــی دارای بســتر صخــرهای و فاقــد
هرگونــه مــواد فرهنگــی بودنــد .بهنظــر میرســد اغلــب اینهــا غارهایــی هســتند کــه در
دورههــای قدیمــی شــکلگرفته ،امــا بهدلیــل اینکــه دهانــۀ اغلــب آنهــا رو بــه شــمال یــا
شــرق بــود ،فاقــد بقایــای باستانشــناختی هســتند .شــاید بتــوان بــه ایــن مســأله شــیب زیــاد
کــف غارهــا را افــزود؛ هرچنــد در برخــی از نقــاط زاگــرس بــه غارهــای جــوان بــا عمــر بســیار
ً
کوتــاه اشــاره شــده ( ،)Heydari, 2007امــا غارهــای بازدیــد شــده در درۀ رازآور نســبتا بــزرگ و

خسروی و همکاران :چشمانداز باستانشناختی درۀ رازآور...

کموبیــش عمیــق هســتند و عمــر آنهــا بــه میلیونهــا ســال بازمیگــردد؛ از ایـنرو ،نمیتــوان
جــوان بــودن غارهــا را دلیلیبــر فقــدان بقایــای باستانشــناختی در آنهــا برشــمرد .مشــکل
دیگــری کــه بــه احتمــال در رابطــه بــا شناســایی محوطههــای دورۀ نوســنگی وجــود دارد،
مدفــون شــدن بقایــای ایــن دورههــا در زیــر نهشــتههای دورههــای جدیدتــر اســت؛ بهعنــوان
مثــال ،در تپههــای موشــاخان ،زینالدیــن ،تپــۀ بــزرگ قیســوند و ...بهســبب تــداوم اســتقرار
و موقعیــت مناســب طبیعــی ،انتظــار وجــود بقایــای ایــن دوره وجــود دارد ،امــا در بررسـیها،
آثــاری از دورۀ نوســنگی در ایــن تپههــا بهدســت نیامــد .ایــن موضــوع زمانی مشــخص شــد که
ً
در بررســی ،تپــۀ ســاالرآباد شناســایی شــد .حتــی اگــر تپــۀ ســاالرآباد نیــز عمیقــا بــرش نمیخورد،
ً
اطالعــات نســبتا دقیقــی در رابطــه بــا اســتقرار دورۀ نوســنگی ایــن محوطــه بهدســت نمیآمــد.
ســاالرآباد بــا نهشــتههای دورههــای تاریخــی و اســامی پوشــیده شــده و تنهــا در بخشهــای
ً
برشخــورده اســت کــه بقایــای دورۀ نوســنگی قابــل مشــاهده اســت .ظاهــرا در طــول تاریــخ
بهدالیــل زیسـتمحیطی پیشگفتــه و قابــل انتظــار ،اســتقرارهای اصلــی منطقــه در حاشــیۀ
ً
رودخانــه یــا در مجــاورت منابــع دائمــی آب شــکل گرفتهانــد؛ از ایـنرو ،ایــن اســتقرارها معمــوال
بــزرگ و دارای انباش ـتهایی از چنــد دوره هســتند.
ً
منطقــۀ مــورد مطالعــه ،متشــکل از یــک درۀ بــزرگ طویــل اســت کــه احتمــاال ارتباطــات
جغرافیایــی منطقــه از طریــق راههــای واقــع در امتــداد شــرقی-غربی آن امکانپذیــر شــده
اســت .ایــن محــدوده بــا کوهســتانهای مرتفــع محصــور شــده و از نظــر زمینریختشناســی
ً
در محیطــی نســبتا فعــال واقــع شــدهاســت (تــداوم غارزایــی ،رســوبگذاری و فرســایش
طبیعــی) .آنگونــه کــه پیداســت عواملــی چــون فرســایش و رســوبگذاری در منطقــه فعــال
اســت و میتــوان ایــن موضــوع را در وضعیــت توپوگرافــی منطقــه و بهویــژه دامنههــا و

27

تصویــر  .10موقعیــت محوط ههــای نوســنگی
درۀ رازآور بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه (نقشــه از:
عبیــد ســرخابی.)1397 ،

28

شمارۀ  ،26دورۀ دهــم ،پای ـ ــیز 1399

ارتفاعــات فرســایشیافته مشــاهده کــرد .زمینهــای مســطح کــف دره و پســتی و بلندیهــای
انــدک پیرامــون بســتر امــروزی رودخانــه نشــان میدهــد کــه میــزان رســوبگذاری در حاشــیۀ
بســتر امــروزی رودخانــه زیــاد بــوده اســت ،امــا در مقابــل تراسهــای قدیمــی مهم و وســیعی در
منطقــه وجــود دارد کــه دره را بــرای انجــام پژوهشهــای پیــش از تاریخــی جــذاب کردهانــد
(بــرای اطــاع از وضعیــت ماهیدشــت بــزرگ در ایــن زمینــه ر .ک .بــهBrooks et al., 1982; :
.)Brooks, 1982
در ایــن بررســیها ،تیــم بررســی تــاش نمــود کــه بــا کنترلهــای چندگانــه و چنــد
مرحل ـهای اشــتباهات تخمینــی را بــه حداقــل برســاند .بــا اینوجــود هیچوقــت نمیتــوان
ّ
ادعــا نمــود کــه مــا در شناســایی کلــی پرا کندگیهــا بهطور کامل موفــق بودهاند؛ زیــرا عواملی
کــه مکانهــای فرهنگــی را از چشــمها پنهــان میکننــد ،بســیار متغیرنــد .میدانیــم کــه
بخشهــای عمــدهای از منطقــۀ دارای زمینریخــت پویایــی اســت و شــماری از درههــای
آن دچــار فرســایش عمــدهای شــده و در مــواردی ممکــن اســت محوطههــای قدیمیتــر در
زیــر انباش ـتهای قطــور دفــن شــده باشــند کــه در بررس ـیهای ســطحی قابــل شناســایی
نیســتند .بیپــرده مشــخص اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط فرســایش شــدید منطقــه،
شــماری از محوطههــا -بهویــژه محوطههــای قدیمــی -در زیــر رســوبات طبیعــی دفــن
ً
ً
شــد ه باشــند .ایــن موضــوع باعــث شــده کــه احتمــاال الگوهــای اســتقرار تقریبــا متفــاوت از
زمــان خــود باشــند؛ بهعنــوان مثــال ،بــا اینکــه میدانیــم اغلــب محوطههــا تمایــل دارنــد
در مکانهایــی واقــع شــوند کــه از نظــر زیس ـتمحیطی هــم بــه چش ـماندازهای متنوعــی
دسترســی مناســب داشــته باشــند ،امــا ایــن الگــوی واقعشــدن در حاشــیۀ رودخانــه را در
نتیجــۀ شناســایی محوطههــا ترســیم میکنیــم؛ درواقــع ،بعیــد نیســت کــه ایــن وضعیــت
بهدلیــل فرســایش برخــی نقــاط و یــا رســوبگرفتگی محلهــای دیگــر پدیــدآمــده باشــد و
ممکــن اســت چندیــن محوطــه از دورههــای مختلــف در منطقــه وجــود داشــته کــه در زیــر
رســوبات حاصــل از فرســایش ارتفاعــات مدفــون شــده باشــند.
بــا اینکــه شــمار برخــی از محوطههــا ،چــون :تپــه ســاالرآباد و تپــه قیســوند ،دارای
ً
ظاهــر مشــخص و برجســتگی مصنوعــی اســت کــه تقریبــا از فاصلــۀ دور نیــز قابــل تشــخیص
هســتند؛ امــا اغلــب محوطههــا نیــز فاقــد هرگونــه شــکل مصنوعــی و عارضــۀ مشــخص
بــوده و اغلــب تنهــا شــامل پرا کندگــی قطعــات شکســتۀ ســفال اســت؛ از ای ـنرو بــا بررســی
پیمایشــی بــود کــه شناســایی شــماری محوطــۀ فصلــی و فاقـ ِـد هرگونــه عارضــۀ مشــخص،
محقــق شــد .مســألهای کــه بررسـیهای گــذرا و ســواره در شناســایی آنهــا ناموفــق خواهــد
بــود و تصویــری واژگــون در اختیــار قــرار خواهــد داد .امیــد اســت کــه در فصــول بعــد بتــوان بــا
بررســی ســایر بخشهــای بررســی نشــدۀ درۀ رازآور ،تصویــر کاملــی از پرا کندگــی محوطههــا
و چشـماندازی از وضعیــت فرهنگــی پایــان دورۀ پلیستوســن و آغــاز دورۀ هولوســن منطقــه
در اختیــار قــرار داد.

نتیجهگیری

ی ایــن فصــل ،تنهــا محــدود بــه تراسهــای قدیمــی جنــوب رودخانــۀ رازآور ،برخــی
بررس ـ 
از اراضــی بایــر کوهپای ـهای ،دامنههــای صخــرهای ،ارتفاعــات جنــوب رودخانــه و اراضــی
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ً
کشــاورزی ســطح تراسهــای قدیمــی بــود ،کــه در نتیجــۀ آن مجموعــا شــش محوطــۀ
دورۀ نوســنگی شناســایی گردیــد .ݣݣمهمتریــن اینهــا تپــۀ ســاالرآباد اســت .ســاالرآباد بــرروی
تــراس قدیمــی رودخانــه واقــع گردیــده و الیههــای بســیار غنــی حــاوی مصنوعــات ســنگی،
صــدف ،حلــزون و زغــال و خاکســتر دارد .برشهــای ایجــاد شــده نشــان میدهــد کــه
حدا کثــر ســه متــر از نهشــتههای رأس تپــه مربــوط بــه دورۀ تاریخــی /اســامی اســت و بــا
توجــه بــه خاکبرداریهــا ،میــزان نهشــتههای دورۀ بیســفال محوطــه بــه حــدود  7متــر
میرســد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه ایــن محوطــه اســتقرار بســیار مهــم و غنــی از دورۀ
ً
نوســنگی اســت و احتمــاال میتــوان آنرا اســتقراری مشــابه تپــه شــیخیآباد در ایــن بخــش
ً
از دره بهحســاب آورد .بهنظــر میرســد در منطقــۀ کرمانشــاه ،معمــوال اســتقرارهای بــزرگ
و مهمــی از دورۀ نوســنگی در بخشهــای مســتعد اغلـ ِـب درههــا و دش ـتهای میانکوهــی
وجــود دارد؛ ماننــد :شــیخیآباد ،قزانچــی ،چیــا جانــی ،و ا کنــون ســاالرآباد.
همانگونــه کــه وضعیــت ســایر اســتقرارهای نوســنگی در زا گرسمرکــزی نشــان
میدهــد ،بزرگتریــن محوطــۀ درۀ رازآور (تپــۀ ســاالرآباد) نیــز حدا کثــر یــک هکتــار وســعت
داشــته و ســایر محوطههــا ابعــادی کوچکتــر از آن دارنــد .یافتههــای دورۀ بــا ســفال
حاکــی از رواج ســنتهای ســفالی ســراب و ســیاهبید در ایــن دره اســت و نشــان میدهــد
در دورۀ نوســنگی میانــه و جدیــد نیــز یکپارچگــی مشــهودی در مــواد فرهنگــی ایــن نواحــی
وجــود دارد.

سپاسگزاری

ایــن بررســی بــا موافقــت ریاســت محتــرم پژوهشــکدۀ باستانشناســی جنــاب آقــای
دکتــر روحاهلل شــیرازی و مجــوز ریاســت محتــرم وقــت پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری جنــاب آقــای مهنــدس ســید محمــد بهشــتی بــه انجــام رســید کــه از ایشــان
بســیار سپاســگزاریم .جــا دارد بهطــور ویــژه از آقــای دکتــر ســیامک ســرلک معــاون محتــرم
پژوهشــکدۀ باستانشناســی بــرای همــۀ حمایتهــا و پیگیریهایشــان سپاســگزاری و
قدردانــی نماییــم .همچنیــن نگارنــدگان بــر خــود واجــب میدانــد از آقایــان محمدرضــا
ُرکنــی و حســن رمضانــی در پژوهشــکدۀ باستانشناســی قدردانــی نماینــد .اعتبــار الزم
جهــت انجــام ایــن بررســی توســط «بنیــاد ِکریســتین دیویــد» در کپنهــاگ و دپارتمــان
مطالعــات منطقـهای و بیــن فرهنگــی دانشــگاه کپنهــاگ و امکانــات لجســتیکی و اســتقرار
هیــأت توســط دانشــگاه رازی تأمیــن شــد؛ از ایــنرو از تمامــی مدیــران و دســتاندرکاران
ایــن مؤسســات و دانشــگاهها سپاســگزاری مینماییــم .ضــروری اســت از آقــای فــواد
ســیدمحمدی بــرای عکاســی یافتههــا و از خانمهــا ســپیده جمشــیدییگانه و ایمیلیــه
فینه-یاکوبســن بــرای طراحــی یافتههــای بررســی قدردانــی گــردد؛ همچنیــن از آقایــان
عبیــد ســرخابی و ســعید بهرامیــان بــرای تهیــۀ نقشــهها متشــکریم.
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زیرنظــر پژوهشــکدۀ باستانشناســی ،طــی مجــوز شــمارۀ  97102202ریاســت محتــرم وقــت پژوهشــگاه میراثفرهنگــی بــه تاریــخ
 1397/04/26بــه یکــی از نگارنــدگان (نویســندۀ نخســت) محــول شــد.
 .3برای بحث مفصلی در اینباره رجوع کنید به :علیبیگی و خسروی .1393
 .4براســاس تعاریــف باستانشناســان مختلــف محوطــه میتوانــد ساختوســازی در حــد یــک شــهر یــا فعالیتــی بســیار کوچــک
ماننــد تراش ـهبرداری از یــک ابــزار ســنگی ،خــوردن یــک حلــزون صــدفدار و یــا پراکندگــی از چنــد قطعــه ســفال باشــد (دروت:1392 ،
33؛ هســتر و همــکاران99 :1392 ،؛ گویــن63 :1383 ،؛ ;Willey & Phillips, 1958: 18; Schiffer et al., 1978: 2 & 14
.)Burke & Smith, 2004: 63
 .5بدینترتیــب کــه بــا گرفتــن یکــی-دو عکــس از محوطــه و یافتههــای آن ،ثبــت مختصــات و دورههــای اســتقراری جدولــی
تهیــه و ضمیمــۀ گــزارش شــده اســت .امــا ب هجــز در شــش محوطــۀ نوســنگی مــورد بحــث ایــن مقالــه ،ســفال یــا مصنوعــات ســنگی از
دورههــای پــس از نوســنگی از ســطح محوطههــا برداشــته نشــد.
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