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چکیده
کــه اطالعــات باستان شــناختی از محوطه هــای فراپارینه ســنگی و  بــرای چنــد دهــه اســت 
گرس مرکــزی محــدود بــه نتایــج پژوهش هــای دهه هــای 60 و 70 م. اســت و  نوســنگی زا
کرمانشــاه به عنــوان بخــش مهمــی  نتایــج اغلــب بررســی های جدیــد، به ویــژه در منطقــۀ 
کندگــی  پرا وضعیــت  دلیــل  به همیــن  اســت.  نشــده  منتشــر  تاکنــون  گرس مرکــزی،  زا از 
محوطه هــای ایــن دوران، مــواد فرهنگــی، وضعیــت بهره بــرداری از منابــع زیســت محیطی و 
الگــوی اســتقراری در ایــن منطقــه هم چنــان در هالــه ای از ابهــام اســت؛ از ایــن رو، بررســی های 
کنــد. ایــن  ــا حــدودی حــل  جدیــد و انتشــار نتایــج آن هــا می توانــد برخــی از ایــن معضــالت را ت
نوشــتار بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی تــالش می کنــد بــه پرســش های مختلفی ازجملــه ماهیت 
اســتقرارها و محوطه هــای دوره هــای مــورد مطالعــه، ویژگی هــای مــواد فرهنگــی آن هــا 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 محوطه هــای واقــع در منطقۀ کرمانشــاه محوطه های 
کــه مــواد فرهنگــی آن هــا تحت تأثیــر  شناســایی شــده بایــد روســتاهای کوچــک و بزرگــی باشــند 
ســنت سراب-ســیاه  بید بــوده اســت. بررســی  ایــن فصــل تنهــا محــدود بــه تراس هــای قدیمــی 
کوهپایــه ای، دامنه هــای صخــره ای، ارتفاعــات  جنــوب رودخانــۀ رازآور، برخــی از اراضــی بایــر 
جنــوب رودخانــه و اراضــی کشــاورزی ســطح تراس هــای قدیمــی بــود، کــه در نتیجــه 6 محوطۀ 
کــه مهم تریــن آن هــا تپــۀ ســاالرآباد اســت. چشــم انداز طبیعــی  دورۀ نوســنگی شناســایی گردیــد 
و زمین  شناســی، میــزان نهشــته های باستان شــناختی، وســعت و توپوگرافــی محوطــه نشــان 
می دهــد کــه ســاالرآباد احتمــااًل اســتقراری مهــم مشــابه تپــۀ شــیخی آباد در ایــن دره بــوده اســت. 
کرمانشــاه معمــواًل اســتقرارهای بــزرگ و مهمــی از دورۀ نوســنگی  به نظــر می رســد در منطقــۀ 
گنــج دره، شــیخی آباد،  در بخش هــای مســتعد دره هــا و دشــت های میان کوهــی وجــود دارد؛ 
کنــون ســاالرآباد. یافته هــای دورۀ بــا ســفال، حاکــی از رواج ســنت های  قزانچــی، چیاجانــی و ا
ســفالی ســراب و ســیاه بید در ایــن دره اســت و نشــان می دهــد در دورۀ نوســنگی جدیــد نیــز 

یکپارچگــی مشــهودی در مــواد فرهنگــی ایــن نواحــی وجــود دارد.
کرمانشاه، رازآور، ساالرآباد. گرس مرکزی،  کلیدواژگان: نوسنگی، زا
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مقدمه
کرمانشــاه، ایــالم، لرســتان و  کــه بخش هایــی از غــرب ایــران )اســتان های  گرس مرکــزی  زا
ــاور  ــخ خ ــی پیش ازتاری ــات باستان شناس ــادی در مطالع ــت زی ــه، از اهمی گرفت ــر  ــدان( را درب هم
گرس مرکــزی به روشــنی  ــر پیش ازتاریــخ، زا نزدیــک و میانــه برخــوردار اســت. در دوران متأخرت
 Matthews et al.,( کــز کشــاورزی در اوایــل نوســنگی شــناخته شــده اســت به عنــوان یکــی از مرا
Darabi, 2015 ;2010(. پژوهش های پیشگام »رابرت بریدوود« و شاگردانش در دهۀ 1960 
م. )Braidwood et al., 1961; Hole et al., 1969; Flannery, 1969( اســاس مدل هــای 
مربــوط بــه نوســنگی شــدن را در جنوب غــرب آســیا شــکل داد؛ از آن زمــان پژوهش هــای زیــادی 
ــه  گرس مرکــزی( را ب ــه زا کــه شــرق هــالل حاصلخیــز )ازجمل گرفتــه  در لوانــت و ترکیــه صــورت 
گرس مرکــزی محــل قدیمی تریــن  حاشــیه رانــده اســت )Zeder, 2011(. بــا این حــال، هنــوز زا
مــدارک اهلی ســازی بــز دانســته می شــود )Zeder & Hesse, 2000(. بــا به کارگیــری روش هــای 
کــه پیش تــر و به ویــژه در دهــۀ 1960م. وجــود نداشــته و هم چنیــن بــا توجــه بــه  جدیــد، 
قابلیت هــای فــراون منطقــه، بــه احتمــال می تــوان هنــوز هــم بــه شــواهد و مــدارک مهمــی در 

ارتبــاط بــا فرآینــد اهلی ســازی و به طورکلــی نوسنگی شــدن در ایــن منطقــه دســت یافت.
کنــش محوطه هــای دوره هــای فراپارینه ســنگی و نوســنگی به دلیــل شــمار  میــزان پرا
گرس مرکــزی، نامتــوازن اســت و بخش هــای عمــده ای  انــدک بررســی های هدفمنــد در زا
از منطقــه ظاهــرًا فاقــد بقایــای ایــن دوران اســت. دانســته های مــا در مــورد دوره هــای مــورد 
نظــر ایــن پژوهــش بســیار ناچیــز اســت و براســاس میــزان انــدک محوطه هــا، نمی تــوان 
گفــت؛  گرس مرکــزی به روشــنی ســخن  درخصــوص الگوهــای اســتقراری ایــن دوران در زا
ــدودۀ  ــد«، مح گاف می ــر  ــدوود و »کل ــرت بری ــی های راب ــون بررس ــواردی هم چ ــن در م هم چنی
کــه فقــدان محوطــه  ــوم نیســت  بررســی ها تاحــدودی به طــور دقیــق مشــخص نشــده و معل
در برخــی مناطــق به دلیــل عــدم بررســی ایــن نواحــی بــوده و یــا این کــه ایــن چشــم اندازها 
ــا نوارهــای  گذشــته مــورد توجــه نبوده انــد. به کارگیــری روش بررســی فشــردۀ پیمایشــی ب در 
ثابــت جهــت بررســی تــا دهــۀ 1970م. رایــج نبــوده اســت؛ از ایــن رو به ســختی می تــوان 
کــرد )به طــور مثــالل، بررســی های بریــدوود،  دربــارۀ جامعیــت بررســی های قدیمی تــر بحــث 
کــدام  کــه بــا  »اســمیت« و «یانــگ«، »هــول« و »فالنــری«(1. هم چنیــن مشــخص نیســت 
گرفتــه  و جهــت بررســی انتخــاب شــده اند، و آیــا  اهــداف، برخــی مناطــق موردتوجــه قــرار 
دره هــا و تراس هــای رودخانــه ای به عنــوان مکان هایــی بــا قابلیــت بــاال بــرای شــکل گیری و 
حفــظ بقایــای باستان شــناختی دورۀ نوســنگی، نســبت بــه دامنه هــا تصــور  شــده اند یــا خیــر؟ 
ــع و  ــیماِی جام ــی زمین س ــرد باستان شناس ــا رویک ــی ب ــک بررس ــام ی ــور انج ــن، به منظ بنابرای
گیــرد تــا  گرس مرکــزی ضــروری اســت تــا بررســی های روشــمند بیشــتری صــورت  منســجم در زا

کــرد.  بــا راهبردهــای تــازه بــه شــواهد جدیــدی دســت پیــدا 
کــه در تیــر و مردادمــاه 1397هــ .ش. توســط تیمــی  دو هــدف اصلــی پژوهشــی حاضــر 
از  دقیق تــر  تصویــری  ایجــاد  رســید،  انجــام  بــه  دانمارکــی  و  ایرانــی  باستان شناســان  از 
زمین ســیمای گذشــتۀ درۀ رودخانــۀ رازآور و شناســایی محوطه هــای دورۀ پلیستوســن جدیــد 
ــه  ــه در ایــن نوشــتار ب ک ــرای انجــام پژوهش هــای بیشــتر در آینــده اســت  و اوایــل هلوســن ب
اســت  شــده  پرداختــه  محــدوده  ایــن  نوســنگی  دورۀ  درخصــوص  آمــده  به دســت  نتایــج 
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)تصویــر 1(. تمرکــز اولیــۀ گــروه بــر بررســی روشــمند جهــت ایجاد یــک پایگاه اطالعاتــی پایه ای 
کنــش  کــه پرا و راهنمــا بــود. این امــر بســتر را بــرای مدل ســازی فرآیندهــای فرهنگــی و طبیعــی 
ــد در  ــش هدفمن ــاز پژوه ــن زمینه س ــاخت و هم چنی ــم می س ــکل داده، فراه ــا را ش محوطه ه

گرس مرکــزی در آینــده می شــد. مناطــق خــاص دیگــری از زا

نزدیکــی  گرس مرکــزی، در  زا رازآور در  این کــه درۀ  بــا  اهمیــت پژوهــش:  و  ضــرورت 
گردیــده،  کرمانشــاه و در شمال شــرقی دشــت های ماهیدشــت و میــان دربنــد واقــع  شــهر 
در  اســت.  نبــوده  توجــه  مــورد  باستان شــناختی  پژوهش هــای  انجــام  بــرای  امــا چنــدان 
کنــار قابلیت هــای منطقــه بــرای شــکل گیری و تــداوم اســتقرارهای دوره هــای مختلــف، 
کم شــناخته بــودن ایــن منطقــه یکــی از دالیــل توجــه هیــأت بــه ایــن بخــش بــود. بــا توجــه 
بــه وضعیــت زیســت محیطی ایــن منطقــه و هم چنیــن وجــود شــمار زیــادی غــار و پناهگاه هــا 
ــس از دورۀ  ــتقرارهایی پ ــن اس ــد و هم چنی ــی و جدی ــنگی میان ــای پارینه س ــای دور ه ه ــا بقای ب
نوســنگی در همیــن حوالــی چــون غــار اشــکفت طهماســب، پناهگاه صخــره ای یــوان و... در 
کــه بتــوان بــا  منطقــۀ نــاو َدرَون )Heydari-Guran & Ghasidian, 2020( انتظــار می رفــت 

پژوهش هــای مختــص بــه ایــن دوره هــا اطالعــات مهمــی به دســت آورد )تصویــر 2(.
کــه  کــه از جنبــۀ باستان شناســی اهمیــت می یافــت، ایــن بــود  از همــه مهم تــر، موضوعــی 
کــه از میانراهــان )مرکــز بخــش دینــور( در شــرق آغــاز  ایــن درۀ طولــی بــا امتــداد شــرق بــه غــرب 
کامیــاران در غــرب ادامــه دارد، از ویژگــی بســیار جالب توجهــی  ــا جنوب غــرب شهرســتان  و ت
یعنــی وجــود دو اســتقرار دورۀ نوســنگی برخــوردار بــود. تپــۀ بســیار مهــم شــیخی آباد در شــرق 
کوچــک قیســوند در غــرب دره )Stein, 1940: 413(؛ از  )Matthews et al., 2010( و تپــۀ 
ایــن رو به نظــر می رســید بتــوان بــا بررســی در دره، حداقــل محوطه هایــی از دورۀ نوســنگی را 
کــرد.  بازشــناخت و وضعیــت ایــن ناحیــه در حدفاصــل دو محوطــۀ مهــم پیش گفتــه را درک 

نظیــِر  کردســتان  اســتان  جنوبــی  بخش هــای  باستان شناســان،  از  برخــی  چنــد  هــر 
بــه  نگاهــی  امــا  می آورنــد،  به حســاب  گرس مرکــزی  زا از  بخشــی  را  کامیــاران  شهرســتان 

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

.)1397 بهرامیــان، 
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کامیــاران به خوبــی  وضعیــت زمین شــناختی و زمین ریخت شناســی محــدودۀ شهرســتان 
دشــت های  بــا  شــباهتی  ناحیــه  ایــن  پیش گفتــه  جنبه هــای  از  کــه  می دهــد  نشــان 
کرمانشــاه، ماهیدشت-بیســتون، اســدآباد  گرس مرکــزی چــون:  میان کوهــی نســبتًا وســیع زا
و... یــا دره هــای محصــور در میــان ســازندهای آهکــی چــون هلیــالن و خرم آبــاد و... نــدارد. 
گــرس شــمالی  کــه از نظــر زمین ســاختی نیــز بخشــی از زا ــد ایــن ناحیــه را  برهمین اســاس بای
گــرس شــمالی« به حســاب آورد. همیــن واقع شــدن درۀ رازآور  اســت، »بخش هــای جنوبــی زا
گــرس شــمالی بــر جذابیــت ایــن منطقــه و موضــوع  گرس مرکــزی و جنــوب زا در مــرز شــمال زا
ایــن پژوهــش افــزوده اســت. درواقــع بــا بررســی ایــن منطقــه می تــوان وضعیــت محوطه هــای 
گــرس شــمالی بــا دو چشــم انداز  گرس مرکــزی و زا ایــن دوره در یــک منطقــۀ حائــل میــان زا

کــرد. طبیعــی و زمین شــناختی متفــاوت امــا همجــوار را نیــز ارزیابــی 
گرس مرکزی،  پرســش های پژوهــش: بــا توجــه به اهمیت منطقه به عنوان بخشــی از زا
کــه بدیــن قرارنــد: 1. براســاس  پرســش های مختلفــی دربــارۀ ایــن محــدوده مطــرح بــود 
نوســنگی  و  فراپارینه ســنگی  دورۀ  محوطه هــای  و  اســتقرارها  ماهیــت  بررســی  یافته هــای 
کــدام دســته از محوطه هــا در ایــن محــدوده روبــه رو خواهیــم  ــا  منطقــه چگونــه اســت و مــا ب
بــود؟ 2. الگــوی اســتقرارهای محوطه هــای دوره هــای فراپارینه ســنگی و نوســنگی و ارتبــاط 
آن هــا بــا زمین  ریخــت و جغرافیــای منطقــه بــه چــه شــکل بــوده اســت؟ 3..ویژگی هــای مــواد 
فرهنگــی محوطه هــای دورۀ نوســنگی منطقــه بــه چــه شــکل اســت؛ ایــن یافته هــا تحت تأثیــر 

کــدام مناطــق فرهنگــی جغرافیایــی دیگــر بــوده اســت؟ یــا در ارتبــاط بــا 

رازآور   درۀ  در  بررســی  محــدودۀ  نقشــۀ   .2 تصویــر 
 .)1397 رو،  جــو  از:  )نقشــه 
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ــا رویکــرد توصیفــی- ــادی ب ع پژوهش هــای بنی ــو روش پژوهــش: ایــن پژوهــش از ن
تحلیلــی بــه محوطه هــا و مــواد فرهنگــی اســت. اطالعــات پایــه ای ایــن پژوهــش براســاس 
ســطح  از  نمونه بــرداری  شــیوۀ  و  آمــده  حاصــل  رازآور  درۀ  فشــردۀ  پیمایشــی  بررســی 
ــرای تشــخیص دورۀ  کــه بتــوان از آن هــا ب ع بــوده  محوطه هــا، انتخــاِب نمونه هــای متنــو
زمانــی، گونه هــای مختلــف مــواد فرهنگــی و در صــورت امــکان تشــخیص ماهیــت احتمالی 
طبقه بنــدی  و  گونه شناســی  بررســی  یافته هــای  ادامــه،  در  کــرد.  اســتفاده  محوطه هــا، 
گردیــد و بــا روش مقایســه ای تاریخ گــذاری نســبی شــدند. درنهایــت بــا روش اســتقرایی، در 

ل و اســتنتاج شــده اســت. ــج بررســی اســتدال خصــوص نتای

پیشینۀ پژوهش
گــرس بــه انجــام انــواع بررســی ها مشــغولند  کــه باستان شناســان در منطقــۀ زا سال هاســت 
و در نتیجــۀ ایــن پژوهش هــا، آثــار و محوطه هــای پرشــماری نیــز شناســایی شــده اســت. 
کــه »اریــخ اشــمیت« و »ِســر ُاورل ِاســتین« بازدیدهــا و بررســی های  بــا این حــال، از زمانــی 
 )Stein, 1940; Schmidt, 1940( کردنــد گــرس و غــرب ایــران را آغــاز  گسترده اشــان در زا
کــه باستان شناســان ایرانــی بخش هــای عمــده ای از منطقــه را بررســی  و تــا همیــن اواخــر 
ــی از دورۀ فراپارینه ســنگی و اوایــل دورۀ نوســنگی شناســایی  ــد، محوطه هــای چندان نمودن
نشــده اســت. فقــدان پرســش برانگیز محوطه هــای دورۀ فراپارینه ســنگی در بســیاری از ایــن 
بررســی ها باعــث شــده تــا تحلیل هــای متفــاوت و تفســیرهای مختلفــی بــرای چنیــن وضعیت 

بــه ذهــن برســد.
و  گذشــت  نیــز  رازآور  فــراز درۀ  از  بررســی هوایــی خــود  اشــمیت در  در ســال 1937 م. 
تصاویــری از برخــی از محوطه هــای دره چــون »تپــه قلعــه قیســوند« و احتمــااًل ســاالرآباد تهیــه 
کــرد و نهایتــًا تصویــری از تپــۀ بــزرگ قیســوند را در کتــاب معــروف خود، پــرواز بر فراز شــهرهای 
باســتانی ایــران منتشــر ســاخت )Schmidt, 1940: Pl. 108(. بخش هــای غربــی درۀ رازآور  
نخســتین بار توســط ســر اورل اشــتاین و طــی بررســی ها و بازدیدهــای وی از غــرب ایــران مــورد 
کوچــک پیرامــون قیســوند حفــر  گمانــه ای را در یکــی از تپه هــای  گرفــت؛ اشــتاین  بازدیــد قــرار 
کتــاب راه هــای قدیمــی غــرب ایــران عالوه بــر اشــاره بــه قبــور عصــر آهــن،  کــرد و در این بــاره در 
کــه شــامل مصنوعــات ســنگی در الیه هــای بــدون ســفال  بــه قدیمی تریــن الیه هــای محوطــه 
ــور  ــول« تص ــک ه ــن رو »فران ــت )Stein, 1940: 413(؛ از ای ــوده اس ــاره نم ــود، اش ــه ب محوط
کــه منظــور اشــتاین وجــود بقایایــی از دورۀ نوســنگی بــدون ســفال در قیســوند اســت  می کنــد 

کــه در بررســی های بعــدی نیــز تأییــد شــده اســت. )هــول، 1381: 103(. چیــزی 
کــه رودخانــۀ رازآور در آن جاری اســت بخشــی  محــدودۀ شــرق جــادۀ کرمانشــاه-کامیاران 
از محــدودۀ بررســِی »پــروژۀ پیــش از تاریــخ ایــران« رابــرت بریــدوود بــوده اســت؛ امــا بررســی 
ــود  ــه خ ــی های وی ب ــۀ بررس ــود و دامن ــز ب ــاده متمرک ــون ج ــی پیرام ــن نواح ــدوود به همی بری
کشــیده نشــده اســت. دامنــۀ  کنــون بــا نــام »منطقــۀ بیلــوار« خوانــده می شــود،  کــه ا دره، 
کرمانشــاه و ماهیدشــت بــود و ایــن  بررســی های »لوئیــس لویــن« نیــز محــدود بــه دشــت 
گذشــت ســالیان طوالنــی،  ک. بــه: Levine, 1976(. پــس از  منطقــه را شــامل نمی شــد )ر. 
در آبــان ســال 1386 هــ .ش. ایــن محــدوده توســط هیأتــی به سرپرســتی »حســن رضوانــی« و 
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کــه در  »کــورش روســتایی« بررســی شــد. در بررســی ایــن نواحــی 24 محوطــه شناســایی شــده 
این میــان »تپــۀ قیســوند 5« بــه دورۀ نوســنگی بــدون ســفال منتســب شــده اســت )رضوانــی و 

روســتایی، 1386(.

شیوۀ بررسی و راهبرد نمونه برداری
بررســی محــدودۀ درۀ رازآور عالوه بــر این کــه بــا هــدف شناســایی محوطه هــای باســتانی 
دورۀ فراپارینه ســنگی و نوســنگی بــه انجــام رســید، امــا درحقیقــت تــالش شــد محــدودۀ مــورد 
مطالعــه را به صــورت پیمایشــی و روشــمند، یک بــار بــرای همیشــه بررســی شــود؛ هرچنــد ایــن 
کــه در پیــِش رو قــرار می دهنــد  گونــه بررســی ها بســیار زمــان َبــر و ُپــر هزینه انــد، امــا تصویــری 
بســیار دقیق تــر و واقعی ترنــد )ر. ک. بــه: دروت، 1392: 84؛ هســتر و همــکاران، 1392: 127 
کــه یــک  گریــن، 1384: 63؛ Cherry, 2005: 186(. بــا ایــن شــیوۀ بررســی اســت  و 124؛ 
ــا مســتندنگاری و طبقه بنــدی  ــرد و ب ک ــرای همیشــه بررســی  ــار ب ــوان یک ب محــدوده را می ت
صحیــح و شــفاف یافته هــا، عالوه بــر تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پایــه ای آن را در اختیــار دیگــر 
کوچــک،  پژوهشــگران قــرار داد. بی شــک ارتبــاط نزدیکــی میــان شناســایی محوطه هــای 
کم ارتفــاع و... بــا انتخــاب رویکردهــا و راهبردهــای بررســی وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت 
بــرای  منطقــه  زیســت محیطی  قابلیت هــای  تنهــا  کــه  دریافــت  می تــوان  به خوبــی  کــه 
گذشــته؛ سرنوشــت بررســی های باستان شــناختی و درنهایــت ترســیم چشــم انداز  جوامــع 
ــرد )علی بیگــی و خســروی، 1392(.  ک باستان شــناختی یــک منطقــه را مشــخص نخواهــد 
بــر این اســاس، پیمایــش زمینــی به منظــور شــناخت و مکان یابــی بقایــای باستان شــناختی 

ــی ایــن مطالعــات را تشــکیل داد. فرهنگ هــای موردنظــر، روش اصل
ــرای  ــه ب ــوۀ منطق ــتعداد بالق ــژه و اس ــت وی ــه موقعی ــه ب ــا توج ــی ب ــن بررس کار در ای ــیوۀ  ش
مــواردی  و در  نواحــی مســتعد  و  اراضــی  از روش پیمایشــی در  ترکیبــی  زندگــی به صــورت 
ــود.  ــد ب ــای جدی ــروط افکنه ه ــه و مخ گرفت ــیالب  ــی س ــودرو در اراض ــتفاده از خ ــدودی اس مع
امــکان تمامــی محل هــای موجــود به صــورت دقیــق و قدم به قــدم بررســی شــد.  تــا حــد 
ــا روزی هشــت ســاعت پیــاده روی مــورد بررســی  ــروه چهــار نفــری ب گ ــا یــك  ایــن محــدوده ب
گرفــت. بــرای به کارگیــری یــک رهیافــت روشــمند، محــدوده براســاس عــوارض  دقیــق قــرار 
جغرافیایــی بــه واحدهــای مختلــف بررســی تقســیم شــده و هــر واحــد توســط تیــم بــا فاصلــۀ 
کــه یــک پوشــش جامــع و  ــر از هــم به صــورت پیمایشــی بررســی  شــد  10 و در مــواردی 30 مت
 GPS در این راســتا از دســتگاه .)Banning, 2002 :ک. بــه کامــل را بــه همــراه داشــت )ر. 
بــرای تعییــن جهــت و ثبــت دقیــق واحدهــای بررســی شــده و نیــز حفــظ فاصلــۀ افــراد از هــم 
اســتفاده می شــود. 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 GIS ثبــت شــده، تــا منجــر بــه پوشــش بهتر بررســی و احتســاب امر شناســایی 
گاهــی در ایــن زمینــه در بررســی ها  و نیــز جلوگیــری از هرگونــه جانــب داری بالقــوه شــود )بــرای آ

  .)Banning et al., 2006 :ک. بــه ر. 
کــه پیش تــر توســط »مورتنســن«، »نیکنامــی« و »علی بیگــی«  ایــن ســبک بررســی فشــرده 
گرس مرکــزی بــه انجــام رســیده، نتایــج درخشــانی دربــر داشــته اســت. چنیــن میزان  در خــود زا
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فاصلــه ای )نوارهایــی بــه فاصلــۀ 10 متــر( می توانــد بــا اطمینان باالیــی همراه باشــد و بنابراین 
کــه  می تــوان انتظــار داشــت هــر محــدودۀ فاقــد ارتفــاع و حتــی بــا مــواد فرهنگــی بســیار ناچیــز 

تنهــا 5 متــر طــول و عــرض داشــته باشــد، طــی بررســی شناســایی شــود.

مستندسازی محوطه ها
بررســی پــروژۀ پژوهشــی »ردیابــی تغییــرات فرهنگــی و محیطــی« بــر آن بــود تــا در مراحــل 
کامــاًل از روش هــای دیجیتالــی اســتفاده نمایــد. ثبــت میدانــی بــا اســتفاده از دو  مستندســازی 
تبلــت )رایانــه همــراه( انجــام شــد. ثبــت اطالعــات هــر محوطــه مبتنی بــر یــک فــرم اســتاندارد 
)برنامــۀ رایانــه ای مورتیمــر( بــود. هــر محوطــه یــک شــمارۀ خــاص بررســی به همــراه نــام 
محلــی )در صــورت وجــود( دریافــت می کــرد. بــرای تمــام محوطه هــا، نــوع آن هــا )غــار، 
پناهــگاه، تپــه یــا محوطــۀ بــاز(، بســتر محیطــی و زمین ریختــی آن، ابعــاد، نــوع یافته هــا، 
کــم آن هــا، دوره و یــک توصیــف ثبــت گردیــد. عالوه بــر ایــن مــواردی چــون ابعــاد  میانگیــن ترا
داخلــی غــار یــا پناهــگاه، نمــوِد ســاختارها، وضعیــت حفاظتــی و آســیب ها نیــز در صــورت وجود 
ثبــت می شــد. موقعیــت و مــکان محوطه هــا بــا اســتفاده از GPS موجــود در خــود رایانه هــای 

ثبــت بررســی بــا ضریــب خطــای 3 متــر )بــه انــدازۀ GPS دســتی( مشــخص می شــد. 
ــورت  ــراه ص ــای هم ــود رایانه ه ــت خ ــتفاده از قابلی ــا اس ــز ب ــا نی ــبرداری از محوطه ه عکس
گرفــت و تصاویــر مســتقیمًا بــه صفحــۀ ثبــت هــر محوطــه در پایــگاه اطالعــات پــروژه بارگــذاری 
گردیــد. بــرای داشــتن دیــد روشــن تر از وضعیــت منطقــه از نقشــه های 1:25000، تصاویــر 
کمــك و راهنمایی هــای مــردم محلــی نیــز  گــوگل ارث اســتفاده شــد. از  هوایــی و نرم افــزار 
بــرای اطــالع یافتــن از وجــود محل هــای باســتانی بهــره بــرده شــد و بــه تمــام محل هایــی 
ــه  گون ــر  ــا ه ــاق ی ــنگ چخم ــفال، س ــای س ــدود تکه ه ــود مع ــبانان از وج ــتاییان و ش ــه روس ک
بقایــای باســتانی، ســخن می گفتنــد، مراجعــه شــد تــا شــك و تردیــد چندانــی در مورد وجــود آثار 

کــه از چشــم مــا دور مانــده بــود، باقــی  نمانــد.  ســطحی 
بــود.  شــاخص  یافته هــای  بررســی  شــامل  بررســی  بــا  هم زمــان  یافته هــا  تحلیــل 
صنایع ســنگی طبقه بنــدی اولیــه و ثانویــه می شــوند و نمونه های شــاخص عکاســی و طراحی 
کتابخانــه ای بــا   شــدند؛ ســپس نمونه هــای شــاخص ایــن محوطه هــا براســاس مطالعــات 
گردیــد. این امــر دربــارۀ  محوطه هــای شــاخص مقایســه شــد و تاریــخ نســبی آن هــا مشــخص 
ســفال های شــاخص نیــز صــادق بــود. اطالعــات تمــام یافته هــا وارد پایــگاه اطالعاتــی بررســی 
ــًا پــردازش  گردیــد. تمــام اطالعــات ثبــت و مســتندنگاری نوشــتاری و تصویــری آن هــا نهایت
شــده و ســپس در یــک پایــگاه اطالعاتــی یکپارچــه و سیســتم اطالعــات جغرافیایــی وارد 

می شــوند، تــا تحلیل هــای بیشــتر و مدل ســازی داده هــا پــس از بررســی صــورت  پذیــرد.  
گونــی  گونا گرس مرکــزی اهــداف  بــا این کــه اغلــب بررســی های صورت گرفتــه در منطقــۀ زا
بررســی ها  ایــن  اهــداف  از  اهــداف تخصصــی، بخشــی  امــا عالوه بــر  را دنبــال می کردنــد، 
شناســایی مکان هــای باســتانی بــا هــدف درک چشــم انداز باستان شــناختی مناطــق مــورد 
کــه بــا توجــه بــه دســتاوردها  کلــی پژوهش هــای منطقــه نشــان می دهــد  مطالعــه اســت. مــرور 
کوچــک،  و نــوع محوطه هــای شناســایی شــده و شــمار انــدک محوطه هــای دور افتــاده، 
فاقــِد عــوارض و نشــانه هاِی مشــخص و برجســتگی های مرتفــع، احتمــااًل در بررســی های 
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کلــی و بازدیدهــای چنــد روزه، محوطه هــای زیــادی شناســایی نشــده اســت3. هــدف اصلــی 
از ایــن پژوهــش، بررســی و شناســایی مکان هــای باســتانی دوره هــای یــاد شــدۀ منطقــه 
ــمند در  ــات روش ــام مطالع ــکونتی و انج ــای س ــرای درک الگوه ــا ب ــق آن ه ــط دقی و ثبت و ضب

آینــده اســت. 
ازنظــر  کــه  شــده  واقــع  محــدوده ای  در  بررســی  مــورد  منطقــۀ  این کــه  دیگــر  نکتــۀ 
کــم شــناخته اســت. ایــن بررســی عالوه بــر این کــه بــا هــدف  باستان شــناختی تــا حــدودی 
شناســایی محوطه هــای باســتانی در حــوزۀ دشــتی و کوهپایــه ای منطقــه به انجام رســید، اما 
کــه ایــن پــروژه به صــورت یــک پژوهــش بنیــادی هدفمنــد طراحــی و اجــرا شــود. بــر  ســعی شــد 
کوچــک تقســیم بندی شــد؛ ایــن تقســیم بندی  این اســاس منطقــه بــه چنــد ناحیــۀ محیطــی 
همــوار،  اراضــی  تپه ماهورهــا،  ناهمواری هــا،  ارتفاعــات،  منطقــه،  زمین ریخــت  براســاس 
ــر این اســاس  ــا ترتیــب داده شــد. ب ــۀ رازآور و ارتفــاع از ســطح دری تراس هــای قدیمــی رودخان
کــه روی  توانســتیم بــا برنامه ریــزی در ایــن فصــل، برخــی محیط هــای مختلــف حوضــه 
نقشــه مشــخص شــده اســت را به طــور دقیــق مــورد بررســی پیمایشــی و مطالعــه قــرار دهیــم.
ــی  ــورت بررس ــرداری به ص ــه نمونه ب ک ــود  ــده ب ــزی ش ــی برنامه ری ــش از بررس ــاز و پی در آغ
کمبــود  ک. بــه: دروت، 1392(، امــا بــا توجــه بــه  نظام منــد طبقه بنــدی شــده باشــد )ر. 
و  انســانی  زیــاد  بســیار  دســتکاری های  محوطه هــا،  برخــی  در  ســطحی  مــواد  شــگفت آور 
نداشــت  امــکان نمونه بــرداری روشــمند وجــود  مــواد فرهنگــی  شــخم زدن و جابه جایــی 
ایــن محوطه هــا و در نتیجــۀ  از ســطح  انتخابــی  یافته هــای دورۀ نوســنگی به صــورت  و 

پیمایــش فشــردۀ تمــام قســمت ها، برداشــت شــد. 
کندگــی مســتقل و معنــاداری از بقایــای فرهنگــی  در ایــن بررســی منظــور مــا از محوطــه، پرا
 Plog et al., 1978: 389; Hodder & :ک. بــه بــود )بــرای اطالعاتــی در ایــن زمینــه ر. 
Orton, 1976(. معمــواًل آن چــه را کــه مــا محوطــه نامیده ایم دربر گیرندۀ بقایا و نشــانه هایی 

کــه در آن محــل انجــام شــده اســت4.  گذشــته اســت  از فعالیــت انســان در 
بررســی،  موردنظــِر  دوره هــای  از  اندکــی  مکان هــای  رازآور،  درۀ  محــدودۀ  بررســی  در 
شناســایی شــده اســت؛ ایــن مکان هــا یــا محوطه هــا در موقعیت هــای مختلــف و فواصــل 
کندگــی متفاوتــی از مــواد فرهنگــی و دست ســاخته ها  گــون واقــع شــده و دارای میــزان پرا گونا
گونــی هــم بوده انــد. آثار شناســایی شــده را می توان  هســتند و احتمــااًل دارای کارکردهــای گونا

کــرد. در قالــب تپــه و محوطه هــا همــوار و نه چنــدان برجســته طبقه بنــدی 

و  زمین شناســی  وضعیــت  جغرافیایــی،  )موقعیــت  مطالعــه  مــورد  منطقــۀ 
) ســی یخت شنا مین ر ز

منطقــۀ مــورد مطالعــه در بیــن ˝25 ʹ34 ˚34 تــا ˝00 ʹ47 ˚34 عــرض شــمالی و ˝30 ʹ52 ˚46 
ــر 2(. مســاحت ایــن منطقــه  ــا ˝30 ʹ13 ˚47 طــول شــرقی واقــع شــده اســت )تصوی دقیقــه ت
کشــور، شــامل دهســتان  ــع مســاحت دارد و ازنظــر تقســیمات سیاســی  ــر مرب کیلومت  326/3
کــف دره در ارتفــاع 1350 متــری  کرمانشــاه اســت.  پشــت دربنــد بخــش بیلــوار شهرســتان 
گرفتــه و در بخش هایــی تــا ارتفــاع 1650 متــری مــورد بررســی قــرار  نســبت بــه ســطح دریــا قــرار 

گرفــت. 
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شــرق،  در  صحنــه  شهرســتان  سیاســی  مــرز  حدفاصــل  در  بررســی  مــورد  محــدودۀ 
کوهســتان آهکــی بیســتون در جنــوب  کردســتان در شــمال،  کامیــاران اســتان  شهرســتان 
شــده  واقــع  گرس مرکــزی  زا چین خوردگی هــای  شــمال  در  و  کامیاران-کرمانشــاه  جــادۀ  و 
اســت. ایــن ناحیــه عبــارت اســت از یــک دشــت میان کوهــی طویــل امــا نه چنــدان عریــض 
کوه هــای  گاه مرتفــع و  کوهســتانی و ناهمــوار بــا دره هــای عمیــق و  کــه درمیــان ســرزمینی 
کوهســتانی بــا دشــت  گردیــده اســت. ایــن محــدوده ســرزمینی  کشــیده واقــع  ســربه فلک 
کــه بــا دو رشــته کوه مــوازی مرتفــع در شــمال و  میان کوهــی حاصلخیــز در بخــش میانــی اســت 
کــه برنامــۀ بررســی حاضــر در آن انجــام شــده  جنــوب در برگرفتــه شــده اســت. درواقــع دره ای 
کیلومتــر( امــا نه چنــدان عریــض )در اغلــب نقــاط( بــا  اســت، دره ای طویــل )به طــول 25 
تراس هــای 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 تپه ماهورهــا، ناهمواری هــای شــمال ایــن حوضــه را تشــکیل داده انــد. درواقــع 
کــه بــه »درۀ میانراهان-قیســوند )بیلــوار(« نیــز مشــهور اســت، در همه جــا چنــدان  ایــن دره 
کالیــان بــاال(  عریــض نیســت و در بیشــترین حــد )در حدفاصــل روســتاهای قره حســن تــا 
کمتریــن حــد خــود در محــدودۀ جنوب غــرب روســتای ســورنی حــدود 750  ــر و در  4350 مت
کــه از ســراب شاه حســین در  متــر عــرض دارد. منبــع اصلــی آب ایــن دره، رودخانــۀ رازآور اســت 
دامنــۀ ارتفاعــات جنوبــِی شــرق دره سرچشــمه می گیــرد و بــا دریافــت آب ســراب هایی نظیــِر 
ســراب چای و ســراب همه ونــد و چشمه ســارهای فــراوان پیرامــون دره به ســوی جنوب غــرب 
گــذر از دشــت میان دربنــد در حوالــی قزانچــی بــه رودخانــۀ قره ســو  جریــان می یابــد و نهایتــًا بــا 

می پیونــدد. 
ایــن محــدوده دربردارنــدۀ بخش هایــی از زون هــای مختلــف زمین ریخت شناســی در 
کوهپایــه ای و ارتفاعــات اســت  کــه شــامل دشــت رســوبی تــا ناهمواری هــای  کرمانشــاه بــوده 
کمتریــن پژوهش هــا را بــه خــود دیــده اســت. ایــن محــدوده دارای  کــه  و در جایــی واقع شــده 
کارســت و دارای قابلیــت شــکل گیری غــار و پناهــگاه  مناطــق بلنــد بــا ســاختار زمین شناســی 
کــه به نظــر بــرای اســتقرارهای  صخــره ای، چشــم انداز همــوار و تراس هــای پلیستوســن بــوده 
دورۀ پلیستوســن میانــی و جدیــد و اوایــل هولوســن مناســب بــوده اســت. امــروزه ایــن منطقــه 
گذشــته  ایــن موضــوع در  اســت و چنان چــه  برخــوردار  تنــوع زیســت محیطی مناســبی  از 
ــوده باشــد، نقــش مهمــی در شــکل گیری اســتقرارها داشــته اســت. وجــود تپــه  نیــز صــادق ب
 .)Matthews et al. 2013( ــت ــوع اس ــن موض ــر ای ــرقی دره بیانگ ــداد ش ــیخی آباد در امت ش

منطقــۀ مــورد مطالعــه از نظــر ســاختار زمین شناســی از محــدودۀ زون هــای ســاختاری 
کوه هــای واحــد سنندج-ســیرجان  گرفتــه اســت.  گــرس مرتفــع قــرار  سنندج-ســیرجان و زا
کــه تنهــا از نقطه نظــر  گــرس مرتفــع چســبیده اند به نحــوی  از قســمت جنوب غربــی بــه زا
آن،  از  گــرس  زا قدیمــی  گســل  یــا  گــرس  زا اصلــی  شکســتگی  خــط  به وســیلۀ  ژئوفیزیکــی 
ماننــد  وســیع،  دره هــای  و  دشــت ها  از  بعضــی  در  طبیعــت  در  می باشــند.  قابل تفکیــک 
شــده  جــدا  گــرس  زا واحــد  از  سنندج-ســیرجان  واحــد  و...  کامیــاران  میانراهــان،  دشــت 
اســت )عالئی طالقانــی، 1382(. منطقــۀ مذکــور بــرروی ســفره های رورانــدۀ رادیوالریتــی، 
رادیوالریتــی،  ســفره های  اســت.  قرارگرفتــه  افیولیتــی  توده هــای  و  بیســتون  آهک هــای 
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آهک هــای بیســتون و افیولیت هــا در امتــداد گســل های رورانــده بــا امتداد کلی شــمال غربی-
گــرس مرتفــع رانــده شــده اند. از نظــر زمین ریخت شناســی واحدهــای  جنوب شــرقی بــرروی زا
کوهســتانی، تپه ماهــوری  گــروه واحدهــای  ژئومورفولوژیــک ایــن منطقــه را می تــوان بــه ســه 

و مناطــق پســت تقســیم نمــود.
به طــور کلــی منابــع آب، تراس هــای قدیمــی رودخانــه، غارهــا و پناهگاه هــای صخــره ای، 
کنــده در دامنه هــای شــمالی  ک مرغــوب و منابــع ســنگ چخماق پرا دشــت حاصلخیــز بــا خــا
ارتفاعــات واقــع در جنــوب درۀ رازآور ایــن محــدوده را بــه مکانــی ایــده آل بــرای پیگیــری 
کــرده اســت. در نتیجــۀ ایــن بررســی، 6 محوطــۀ دورۀ  موضــوع مــورد نظــر ایــن پژوهــش بــدل 
کــه در ادامــه عالوه بــر توصیــف، بــه تجزیــه و  گرفــت  نوســنگی مــورد بازدیــد و بررســی قــرار 

تحلیــل یافته هــای آن پرداختــه شــده اســت )تصویــر 3 و جــدول 1(.

نوســنگی  محوطه هــای  موقعیــت   .3 تصویــر 
شناســایی شــده درۀ رازآور  و برخــی از محوطه هــای 
تپــۀ   .2 قیســوند،  تپــۀ   .1 هم افــق؛  شــاخص 
بــان   .4 ســاالرآباد،  کوچــک  تپــه   .3 ســاالرآباد، 
قورســان، 5. تپــه غــالم 1، 6. تپــه غــالم 2 )نقشــه 

 .)1397 رو،  جــو  از: 

تپۀ کوچک قیسوند  
در بخــش غربــی درۀ رازآور و در جایی کــه دره بیشــترین وســعت را داراســت، اراضــی همــوار 
کشــاورزی دارد.  کــه درحال حاضــر جذابیــت باالیــی بــرای  و حاضلخیــز آبرفتــی وجــود دارد 
ــه غــرب از نزدیکــی دامنــۀ شــمالی  ــا امتــداد شــرق ب ــۀ رازآور ب در جنــوب ایــن بخــش رودخان
ارتفاعــات واقــع در جنــوب دره می گــذرد و دشــت را مشــروب می کنــد. محوطــه درمیــان دشــت 
گردیــده امــا چشــم انداز پیرامــون آن کوهســتانی اســت و بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه دامنــۀ  واقــع 
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جدول 1. مختصات و مشخصات محوطه های شناسایی شده در این بررسی )نگارندگان، 1397(. 

 
 

ارتفاع از  دوره
 سطح دریا

عرض  طول شرقی
 شمالی

 شناسیکد باستان نام محوطه روستا ابعاد

نوسنگی بی سفال، دورۀ آهن و 
 اشکانی

کوچک  ۀتپ قیسوند 100×85 34.71881 46.89334 1351
 قیسوند

38SS2M20-1 

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

 38SS2M20-2 ساالرآباد ۀتپ ساالرآباد 100×100 34.71128 46.95065 1378

کوچک  ۀتپ ساالرآباد 100×100 34.71309 46.95068 1380 نوسنگی با سفال
 ساالرآباد

38SS2M20-3 

 38SS2N21-1 قورسانبان رزین 96×85 34.66038 47.06822 1432 نوسنگی با سفال

 38SS2N22-1 1غالم  کالیان باال 190×105 34.63747 47.10975 1460 سنگ قدیمو، مسنوسنگی با سفال
 38SS2N22-2 2غالم  کالیان باال 98×65 34.63813 47.10771 1460 وسنگ میانینوسنگی جدید و مس

 
 

 

ارتفاعــات، رودخانــه و قرارگیــری در میــان دشــت، در موقعیــت راهبــردی ویــژه ای قــرار گرفته؛ 
ــوده  ــر ب کنان آن امکان پذی ــا ــرای س ــط ب ــز محی ــه ری ــر س ــع ه ــه مناب ــی ب ــه دسترس به طوری ک

اســت.
گمانه زنــی  کــه بــرای نخســتین بار در ســال 1937 م. توســط اشــتاین مــورد  تپــۀ قیســوند 
کــه در بخــش غربــی دشــت میان کوهــی  قــرار گرفتــه، اســتقراری از دورۀ نوســنگی قدیــم اســت 
ــه ابزارهــای ســنگی دورۀ نوســنگی )بی ســفال( و  آبرفتــی رازآور واقــع شــده اســت. اشــتاین ب
کــرده اســت )Stein, 1940: 413(. پــس از اشــتاین،  قبــوری از عصــر آهــن در قیســوند اشــاره 
کــرده و آن را بــه دورۀ  در ســال 1386 هــ .ش. رضوانــی و روســتایی از ایــن محوطــه دیــدن 
کرده انــد )رضوانــی و روســتایی، 1386(.  نوســنگی بــدون ســفال و پیــش از آن منتســب 
کــه رأس آن 5 متــر از ســطح  کوچکــی بــه ابعــاد 85×100 متــر اســت  تپــۀ قیســوند، برجســتگی 
اراضــی اطــراف باالتــر اســت. تپــه، قاعــده ای مــدور و شــکلی نیم کــروی دارد و از هرســو با شــیب 
کشــاورزی، تپــه را از هرســو دربــر  نه چنــدان تنــدی بــه اطــراف محــدود می شــود. زمین هــای 
کشــاورزی صــورت  گرفته انــد. درحال حاضــر اراضــی ســطح تپــه بایــر اســت و بــرروی ســطح آن 
کــه محوطــه در دورۀ نوســنگی اســتقرار  کــی از ایــن اســت  نمی گیــرد. یافته هــای ســطح تپــه حا
کوچــک در زیــر نهشــته های دورۀ مــس و ســنگ، عصــر  کوچکــی بــوده و ســپس ایــن اســتقرار 

آهــن و تاریخــی دفــن شــده اســت.
یافته هــای  بیشــتر  انســانی  دخالت هــای  و  گرفتــه  صــورت  دســتکاری های  براســاس 
ــنگی  ــای دورۀ نوس ــده اند. یافته ه ــرد ش ــته و ُخ ــه شکس ــطح تپ ــنگی در س ــهود دورۀ نوس مش
کــه شــامل مجموعــه ای از مصنوعــات ســنگی اســت همگــی پیرامــون چاله هــای عمیــق  تپــه 
ســطح محوطــه گــردآوری شــد و هیــچ نمونــه ای در ســایر بخش ها به دســت نیامــد. این نکته 
کــه نهشــته های دورۀ نوســنگی تپــه در زیــر انباشــت الیه هــای  به روشــنی نشــان می دهــد 
دوره هــای جدیدتــر دفــن شــده اند. از بررســی ایــن محوطــه و به ویــژه از جســتجو در میــان 
ک چاله هــای کاوش شــده در دامنــۀ جنوبــی تپــه مجموعــه ای شــامل 42 مصنوع ســنگی  خــا
گــردآوری شــده اســت )تصاویــر 4 و 5(. به دلیــل پوشــش خــار بــر ســطح تپــه و وجــود اراضــی بــه 
کشــت رفتــۀ پیرامــون تپــه، شناســایی یافته هــای ســطحی به راحتــی امکان پذیــر نبــود و  زیــر 
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تقریبــًا به جــز بخشــی از یــک تیغــۀ شکســته هیــچ دســت افزار ســنگی از بررســی دامنــۀ تپــه و 
گــرد آن به دســت نیامــد.  گردا اراضــی همــوار 

ســنگ  از  ســنگی  مصنوعــات  ســاخت  بــرای  شــده،  گــردآوری  مجموعــۀ  اســتناد  بــه 
ح ذیــل اســت:  چخمــاق اســتفاده شــده اســت. ویژگی هــای مــواد خــام مــورد اســتفاده به شــر
کــرم، قهــوه ای روشــن و جگــری تراشــیده  ایــن مصنوعــات از چخمــاق: طوســی روشــن، 
شــده اند؛ بــر اســاس پوســتۀ باقی مانــده بــر ســطح چنــد مــورد محــدود از نمونه هــا، ســنگ خــام 
گردشــدگی متوســط تــا  کــه ســطح آن هــا دارای  کوچکــی بــوده  مــورد اســتفادۀ قلوه ســنگ های 
باالیــی بــوده اســت. کیفیــت نمونه هــای مــورد بررســی مرغــوب و در اغلــب مــوارد عالــی اســت، 
کــی از آن اســت کــه ســنگ هایی  امــا یکــی دو قطعــه بــا کیفیــت متوســط و درزهــای طبیعــی حا

کیفیــت پایین تــر نیــز در مجموعــه وجــود دارد.  بــا 
گــردآوری شــده شــامل دو ســنگ مادر ریزتیغــه، دو تراشــۀ احیــای ســکوی  مجموعــۀ 
ضربه، 10 تیغه، 19 ریزتیغه، هشــت دورریز و قطعه ای از ســنگ مادر اســت. ســنگ مادرهای 
ریزتیغــۀ کوچــک و اســتفاده شــده هســتند و از جوانــب آن هــا ریزتیغه هــای متعددی برداشــت 
کنــون رد پنــج تــا ُنــه ریزتیغــه بــر ســطح آن هــا قابل مشــاهده اســت. عــرض برداشــته ها  شــده و ا
بــرروی یکــی از قطعــات هفــت تــا نــه میلی متــر و بــرروی قطعــۀ دیگــر چهــار تــا شــش میلی متــر 
کــه ســطح یکــی  اندازه گیــری شــده اســت. براســاس ســطح فوقانــی ایــن قطعــات پیداســت 
از آن هــا بــرای برداشــت مجــدد احیــای شــده اســت. دو تراشــۀ احیــای ســکوی ضربــه نیــز در 
گــرد آن قابل مشــاهده اســت. هــر دو  میــان مجموعــه وجــود دارد کــه رد برداشــت هایی بــر گردا
نمونــه دارای ســکوی ضربــۀ ســاده در بخــش عرضــی قطعــه هســتند که به وســیله آن ســکوی 

کثــر ُنــه میلی متــر اســت.  ضربــۀ ســنگ مادر احیــا شــده اســت. ضخامــت هــر دو نمونــه حدا
شــمار ریزتیغه هــا در مجموعــه بــه تناســب تعــداد ســایر قطعــات باالســت، امــا قطعــات 
روتــوش شــده و ابزارهــا در مجموعــه چنــدان زیــاد نیســت. ســه نمونــه از تیغه هــا دارای روتوش 
کنگــره دار و دندانــه دار  ریــز به هــم پیوســته ای در لبــه هســتند و دو تیغــه دیگــر نیــز به صــورت 
کــه بــا روتوش هــای پیوســته  درآمده انــد. یکــی از ابزارهــای مجموعــه، ریزتیغــه ای اســت 
ــت  ــه به دس ــالی داس در مجموع ــای دارای ج ــت. نمونه ه ــده اس ــه دار درآم ــورت دندان به ص
نیامــده اســت. تیغه هــا همگــی شکســته و ناقــص هســتند و از ایــن رو طــول آن هــا قابــل 
ــا 16 میلی متــر و ضخامــت آن هــا بیــن 3/5  اندازه گیــری نیســت، امــا عــرض آن هــا بیــن 14 ت
تــا 4/5 میلی متــر اســت. بلندتریــن ریــز تیغــۀ مجموعــه، 41 میلی متــر طــول و هفــت میلی متــر 

عــرض دارد و ظریف تریــن آن هــا پنــج میلی متــر عــرض و 1/3 میلی متــر ضخامــت دارد.
کــه بــا روتوش هــای پلــه ای تنــد  درمجمــوع قطعــه ای از یــک ســنگ مادر وجــود دارد 
گیــرد. ایــن خراشــنده بــا توجــه بــه  به عنــوان یــک خراشــنده می توانســته مــورد اســتفاده قــرار 

ــود.  ــده ش ــنگین خوان ــندۀ س ــد خراش ــش می توان ــاد و ضخامت وزن، ابع
کــه  بررســی ســکوی ضربــۀ تولیــدات ریزتیغــه و ســنگ مادرهای آن هــا نشــان می دهــد 
این هــا 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 این حــال، 
کار  کــه  در چنــد مــورد از دورریزهــا و هم چنیــن تراشــه های احیــای ســکوی ضربــه پیداســت 
آماده ســازی و احیــای ســکوی ضربه هــا بــا اســتفاده از چکــش ســخت و بــا اســتفاده از فنــاوری 

ح مصنوعــات ســنگی تپــۀ قیســوند   تصویــر 4. طــر
کوبســن، 1397(. ح هــا از: ایمیلیــه فینه-یا )طر
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ضربــۀ مســتقیم انجــام می شــده اســت. عالوه بــر این هــا وجــود برخــی از قطعــات تیغــه و 
کــه  ــا ســکوی ضربه هــای خردشــده و حبــاب ضربــۀ برجســته نشــان می دهــد  تراشــه هایی ب
ضربه زنــی بــا چکــش ســخت به طــور غیرمســتقیم نیــز بــرای تولید انــواع دیگــری از برداشــته ها 
رایــج بــوده اســت. مجموعــۀ پیــِش رو بــه اســتناد ریزتیغه هــا، ســنگ مادرهای ریزتیغــه و 

تیغه هــا بــه دورۀ نوســنگی بی ســفال قابــل انتســاب اســت.

تپۀ ساالرآباد
در نیمــۀ غربــی درۀ رازآور و در حوضــۀ شــمالی رودخانــه، اســتقرار بزرگــی بــا چنــد متــر نهشــتۀ 
کــه به دلیــل قرارگیــری در میانــۀ روســتای ســاالرآباد، »تپــۀ ســاالرآباد«  باســتانی وجــود دارد 
ــر لبــۀ  خوانــده می شــود. از نظــر موقعیــت طبیعــی، ایــن اســتقرار در میانــۀ دشــت و درســت ب
کامــاًل مشــرف بــه بســتر قدیمــی رودخانــۀ رازآور  گرفتــه و  جنوبــی یــک تــراس قدیمــی قــرار 
اســت. رودخانــۀ رازآور امــروزه از فاصلــۀ 500 متــری جنــوب تپــه می گــذرد. تپــه برجســتگی 
کــه 100×100 متــر ابعــاد دارد و رأس آن 9 متــر از ســطح  مرتفــع نســبتًا مخروطی شــکلی اســت 
اراضــی اطــراف بلندتــر اســت. ایــن تپــه از هرســو بــا شــیب نســبتًا زیــادی بــه اطــراف محــدود 
می شــده، امــا درحال حاضــر به دلیــل دســتکاری ها و دخالت هــای انســانی تغییــر شــکل یافتــه 
کثــر ســه تــا چهــار متــر از نهشــته های  کــه حدا اســت. برش هــای ایجــاد شــده نشــان می دهــد 
کبرداری هــا میــزان  رأس تپــه مربــوط بــه دورۀ تاریخــی و اســالمی اســت و بــا توجــه بــه خا
نهشــته های دورۀ بی ســفال محوطــه بــه حــدود 7 متــر می رســد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
کــه ایــن محوطــه اســتقرار بســیار مهــم و غنــی از دورۀ نوســنگی اســت و احتمــااًل می تــوان آن را 

ــاب آورد. ــش از دره به حس ــن بخ ــیخی آباد در ای ــه ش ــابه تپ اســتقراری مش
کــه عمــده نهشــته های  بررســی ســطح محوطــه و برش هــای ایجــاد شــده نشــان می دهــد 
کســتری تیــره درآمــده اســت  کســتر بــه رنــگ خا کــه به دلیــل میــزان فــراوان خا ایــن اســتقرار 
مربــوط بــه دورۀ نوســنگی اســت. بــر این اســاس و بــر ســطح تپــه و به ویــژه در بخش هــای 
کــه اغلــب  کنــده اســت. ایــن قطعــات  برش خــوردۀ تپــه، شــمار زیــادی مصنوعــات ســنگی پرا
گردیده انــد؛  کبرداری هــا از میــان الیه هــا بــه دامنه هــا فــرو غلطیــده و آشــکار  به واســطۀ خا
به طوری کــه میــزان ایــن یافته هــا در بخش هــای برش خــوردۀ شــرق و شمال شــرق بیــش از 
کســتر، ذغــال،  هــر جــای دیگــر محوطــه اســت. عالوه بــر مصنوعــات ســنگی، میــزان بــاالی خا

ــزون و صــدف در میــان الیه هــای برش خــورده قابل مشــاهده اســت.   اســتخوان، حل
گــردآوری  از بررســی بخش هــای مختلــف تپــۀ ســاالرآباد، مجموعــه ای شــامل 62 قطعــه 
شــد )تصاویــر 6-8(. به واســطۀ برش هــای ایجادشــده و آشکارشــدن بقایــای اســتقراری، 
آن  بررســی بخــش جنوب غربــی  از  نیــز  کمتــری  و شــمار  بــرش شــرقی  از  یافته هــا  اغلــب 

ــد. ــردآوری ش گ
گردشــده  کوچــک  قلوه ســنگ های  از  پوســته  نــوع  بر اســاس  به کاررفتــه  خــام  مــادۀ 
کــه  پیداســت  دست ســاخته ها،  بــه  توجــه  بــا  اســت.  بــوده  فلینــت  الشه ســنگ های  و 
کیفیــت تراشــه برداری ایده آلــی بــرای ســاخت ابــزار داشــته اند.  گردشــده  قلوه ســنگ های 
ــا  کــرم، طوســی و صورتــی ب ایــن دســته از مــواد خــام بــه رنگ هــای قهــوه ای بســیار روشــن، 
کّمــی یافته هــای روتوش شــده شــاید نشــانی از ایــن  کیفیــت عالــی در دســترس بــوده اســت. 

تپــۀ  ســنگی  مصنوعــات  از  منتخبــی   .5 تصویــر   
قیســوند )عکــس از: فــواد ســیدمحمدی، 1397(.
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موضــوع باشــد کــه به دســت آوری مــادۀ خــام چنــدان دشــوار نبــوده اســت. ابزارهایــی بــه طــول 
حــدود 7 ســانتی متر نشــان می دهــد قلوه ســنگ های مــورد اســتفاده احتمــااًل بیــش از 10 
کــه ســنت ابزارســازی برپایــۀ  ســانتی متر قطــر داشــته اند. مجموعــۀ پیــِش رو نشــان می دهــد 
ســنگ مادرهای  یــا  کامــل  فشنگی شــکل  ســنگ مادرهای  از  ریزتیغه هــا  و  تیغه هــا  تولیــد 
ریزتیغــه )فشنگی شــکل ابتدایــی( بــوده اســت؛ عالوه بــر وجــود ســنگ مادرهای ریزتیغــه، 
ریزتیغه هــای باریــک بــا ســکوی ضربــۀ ســاده، ســالم و حبــاب ضربــه بســیار غیربرجســته 
ــاوری  ــروه از مصنوعــات ســنگی فن گ ــراش ایــن  ــاوری به کاررفتــه در ت ــه فن ک نشــان می دهــد 

ــوده اســت. فشــاری ب
تیغه هــا،  در  برجســته  ضربــۀ  حبــاب  و  خردشــده  ضربه هــای  ســکوی  این وجــود  بــا 
ــتقیم  ــور غیرمس ــخت به ط ــش س ــا چک ــی ب ــه ضربه زن ک ــد  ــان می ده ــا نش ــه ها و دوریزه تراش
گــردآوری  نیــز بــرای تولیــد انــواع دیگــری از برداشــته ها رایــج بــوده اســت. درمیــان مجموعــۀ 
کــه بــا توجــه بــه پریدگــی حبابی شــکل ســطح به روشــنی در اثــر  شــده، دو قطعــه وجــود دارد 
حرارت دهــی ســنگ خــام بــه ایــن شــکل درآمده انــد. ایــن دو نمونــه، مــدرک روشــنی اســت 
کــه نشــان می دهــد در مــواردی پیــش از تولیــد مصنوعــات ســنگی، ســنگ خــام حــرارت داده 

می شــده اســت.
ضربــۀ  ســکوی  احیــای  تراشــۀ  دو  ریزتیغــه  ســنگ مادر  ســه  ســاالرآباد  مجموعــۀ  در 
ســنگ مادر ریزتیغــه وجــود دارد. از ســطح ســنگ مادرها ریزتیغه هــای متعــددی برداشــت 
کوچــک  و در اصطــالح مصرف شــده به دســت مــا  شــده اســت و درنهایــت به شــکل بســیار 
بــا ضربه زنــی مســتقیم  کــه  بــا این حــال، تراشــه های احیــای ســکوی ضربــه  رســیده اند؛ 
کــه  و به وســیلۀ چکــش ســخت از ســنگ مادرهای ریزتیغــه جــدا شــده اند، نشــان می دهــد 
ســنگ مادرهای ریزتیغــه بزرگــی در مجموعــه وجــود داشــته کــه قطــر آن هــا تــا چهار ســانتی متر 
نیــز بــوده اســت. براســاس داغ ریزتیغه هــای جداشــده از ســطح ســنگ مادرها، ایــن تولیــدات 
ــا 9/8 میلی متــر ضخامــت داشــته اند. ریزتیغه هــای مجموعــه ســاده،  بیــن 2/3 میلی متــر ت
بســیار ظریــف و همگــی فاقــد روتــوش هســتند. ایــن یافته هــا شــامل 29 قطعــه هســتند و 
گــروه  باریک تریــن ریزتیغــۀ مجموعــه چهــار میلی متــر عــرض و یــک میلی متــر ضخامــت دارد. 
کثــر 16 میلی متــر  کــه حدا دیگــری از دست ســاخته های ســنگی شــامل 16 قطعــه تیغــه اســت 
عــرض و بیــن 3-4 میلی متــر ضخامــت دارنــد. تیغه هــا ضخیم تــر، عریض تــر و طوالنی تــر از 
ریزتیغه هــا هســتند و در مــواردی از ســنگ هایی بــا کیفیــت کمتــر تراشــیده شــده اند. ابزارهــای 
دندانه دارهــا،  کنگره دارهــا،  شــامل  و  شــده اند  ســاخته  تیغه هــا  بــرروی  اغلــب  مجموعــه 
تیغه هــا بــا قطع شــدگی مــورب، خراشــنده ها و َاره  هســتند. قطعــه ای از ســنگ مادر نیــز در 
کــه بــا تراشــه برداری و ســپس بــا روتوش هــای ســنگین و تنــد به صــورت  مجموعــه وجــود دارد 
یــک خراشــندۀ ســنگین درآمــده اســت. حبــاب برجســتۀ ایــن قطعــه و ســکوی ضربــۀ لــه شــدۀ 
ــت.  ــده اس ــدا ش ــنگ مادر ج ــخت از س ــش س ــتقیم چک ــۀ مس ــا ضرب ــه ب ک ــد  ــان می ده آن نش
عالوه بــر این هــا تراشــۀ ســاده ای بــا روتوش هــای ریــز و ممتــد در امتــداد یکــی از لبه هــا را نیــز 
بایــد بــه ایــن مــوارد افــزود کــه می توانــد در دســتۀ خراشــنده های تک ســویه طبقه بندی شــود. 
10 نمونــۀ دورریــز تولیــدات، یــک تراشــۀ روتــوش شــده و قطعــه ای از ســنگ مادر نیــز در ایــن 
کنگره دارهــا، دندانه دارهــا،  ــز تیغــه،  ــی، ســنگ مادرهای ری مجموعــه وجــود دارد. به طورکل

ح مصنوعــات ســنگی تپۀ ســاالرآباد   تصویــر 6. طــر
کوبســن، 1397(. ح هــا از: ایمیلیه فینه-یا )طر



21 خسروی و همکاران: چشم انداز باستان شناختی درۀ رازآور...

کــه ســاالرآباد  تیغه هــا بــا قطع شــدگی مــورب، خراشــنده ها و َاره به روشــنی نشــان می دهــد 
دارای بقایــای عمــده ای از دورۀ نوســنگی پیــش از ســفال اســت. 

 Darabi et( ــیاب ــه آس ــرس از تپ گ ــنگی زا ــای نوس ــب محوطه ه ــا در اغل ــوع ابزاره ــن ن ای
 Nishiaki, 2016: Figs. 6 & 7;( گنــج دره تــا تپه هــای  گرفتــه   )al., 2019: Fig. 10
)Mortensen, 2014: 47, Fig. 52(، چیاســبز  گــوران   ،)Thomalsky, 2016: Fig. 6
 Vahdatinasab et( و شــیخی آباد )Nishiaki & Darabi, 2018: Figs. 5 & 6( شــرقی

al., 2013: 9.13- 9.14( رایــج هســتند.

تپۀ کوچک ساالرآباد  
کــه بــه »تپــۀ  کوچکــی وجــود دارد  در 50 متــری شــمال تپــۀ ســاالرآباد، برجســتگی بســیار 
گرفتــه و  کوچــک ســاالرآباد« موســوم اســت. تپــه در محــدودۀ شــمال روســتای ســاالرآباد قــرار 
ــۀ  کشــاورزی اســت. ازنظــر موقعیــت طبیعــی ایــن تپــه در میان از هرســو در محاصــرۀ اراضــی 
گرفتــه و تقریبــًا مشــرف  دشــت و تقریبــًا در 100 متــری لبــۀ جنوبــی یــک تــراس قدیمــی قــرار 
کم ارتفاعــی بــه  کوچــک و  بــه بســتر قدیمــی رودخانــۀ رازآور اســت. ایــن اســتقرار به شــکل تپــۀ 
گســترده شــده و رأس آن نیــم متــر  کــه در امتــداد شــمال بــه جنــوب  ابعــاد 100×100 متــر اســت 
از ســطح اراضــی امــروزی اطــراف باالتــر اســت. تپــه از هرســو بــا شــیب بســیار مالیمــی بــه اطراف 
گرفتــه و از ایــن رو ســطح خــود تپــه نیــز  کشــاورزی قــرار  محــدود می شــود. تپــه درمیــان اراضــی 
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در زمــان بازدیــد هیــأت، ســطح تپــه  به عنــوان زمیــن 
شــخم خورده و الیه هــای ســطحی آن به شــدت زیــر و رو شــده بــود. ایــن احتمــال وجــود دارد 

کوچــک ســاالرآباد درواقــع بخــش جدیدتــر اســتقرار تپــۀ بــزرگ ســاالرآباد باشــد. کــه تپــۀ 
کشــاورزی به هــم ریختــه شــده و تــا حــدود زیــادی  ســطح تپــه به دلیــل فعالیت هــای 
کــرد؛ بــا این حــال، در  نمی تــوان از وضعیــت دقیــق یافته هــای ســطحی اطالعــی حاصــل 
کــی از  کــه بــه احتمــال حا کنــده اســت  ســطح تپــه شــماری قطعــه ســفال پــوک و ُزمخــت پرا

وجــود اســتقرار دورۀ نوســنگی در ایــن مــکان اســت.
ــه قطعــه  کوچــک در نزدیکــی ســاالر آبــاد، مجموعــه  ای شــامل ُن از بررســی ســطحی تپــۀ 
گــردآوری شــد. ایــن قطعــات بــه دو دســته قابــل تقســیم اند؛ دســتۀ اول، شــامل شــش  ســفال 
کــه اغلــب فاقــد  ــه نارنجــی اســت  ــه رنــگ نخــودی متمایــل ب ــا خمیــره ای ب قطعــه ســفال ب
ِگلــی نســبتًا رقیقی  هرگونــه پوششــی هســتند. بــر ســطح ســه قطعــه از ایــن مجموعــه، پوشــش 
کاه  کــه تقریبــًا از بیــن رفته انــد. آمیــزۀ ایــن قطعــات را  بــه رنــگ نارنجــی و قرمــز دیــده می شــود 
نســبتًا درشــت همــراه بــا ذرات آهــک به صــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت. ایــن قطعــات 
کافــی پختــه شــده و دارای مغــز دودزده انــد.  دست ســازند؛ چهــار نمونــه از آن هــا در حــرارت نا
کیفیــت ســاخت، قطعــات مزبــور در دســتۀ ســفال هایی بــا ســاخت متوســط و زمخــت  از نظــر 
کــه بــر ســطح یــک قطعــه نقــوش قرمــز رنگــی وجــود داشــته  قــرار می گیرنــد. به نظــر می رســد 
کنــون از بیــن رفتــه  اســت. دســتۀ دوم، شــامل ســه قطعــه ســفال بــا خمیــره ای بــه رنــگ  کــه ا
نخــودی اســت. ایــن قطعــات فاقــد پوشــش اند و آمیزۀ آن ها را کاه درشــت همــراه با ناخالصی 
کافــی پختــه  ذرات آهــک تشــکیل داده اســت. ســفال های مذکــور دست ســازند و در حــرارت نا
کیفیــت ســاخت نیــز در دســتۀ ســفال هایی بــا  شــده و دارای مغــز دودزده هســتند؛ از نظــر 

تپــۀ  ســنگی  مصنوعــات  از  منتخبــی   .7 تصویــر   
ســاالرآباد )عکــس  از: فــواد ســید محمــدی، 1397(.
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کــف یــک ظــرف الوک ماننــد،  ســاخت بســیار زمخــت قــرار می گیرنــد. بخشــی از لبــه، بدنــه و 
ــای  ــه یافته ه ــفالی، مجموع ــرف س ــک ظ ــۀ ی ــی از بدن ــرف و بخش ــک ظ ــف ی ک ــه ای از  قطع
ــه  ــا توجــه ب ــه تزئینــی هســتند. ب ایــن دســته را تشــکیل می دهــد؛ ایــن قطعــات فاقــد هرگون
مجموعــۀ قطعــات به دســت آمــده از بررســی ســطحی محوطــه، فــرم ظــروف و ویژگی هــای 
کــه ایــن قطعــات بــه دورۀ نوســنگی تعلــق دارنــد. بایــد اشــاره  تکنولوژیکــی آن به نظــر می رســد 

کــه در بررســی ایــن مــکان مصنوعــات ســنگی مشــاهده نشــد. کــرد 

بان قورسان  
کــه روســتای رزیــن در مرکــز آن  عریض تریــن بخــش درۀ رودخانــۀ رازآور محــدوده ای اســت 
گرفتــه و به خــط  ــرار  ــی محــدودۀ بررســی ق واقــع شــده اســت. ایــن محــدوده در بخــش میان
کرمانشــاه-کامیاران قــرار دارد. روســتای نســبتًا  کیلومتــری شــرق راه آســفالتۀ  مســتقیم در 20 
بــزرگ رزیــن در حوضــۀ شــمالی رودخانــۀ رازآور قــرار گرفتــه و تقریبًا به بخش هــای جنوبی دره 
نزدیک تــر اســت. ایــن محــدوده بــرروی رســوبات دورۀ کوارترنــر واقــع شــده و درواقــع به عنوان 
تــراس قدیمــی رودخانــۀ رازآور شــناخته می شــود. ایــن محوطــه در محــدودۀ حدفاصــل زون 

گردیــده اســت.  گــرس شکســته )کوهســتان آهکــی بیســتون( واقــع  سنندج-ســیرجان و زا
در شــرق روســتای رزیــن و درســت در حاشــیۀ شــرقی آن، جایی کــه خانه هــای روســتا بــه 
پایــان می رســد برجســتگی کم ارتفاعــی وجــود دارد کــه ســطح آن تســطیح شــده اســت. با توجه 
بــه ساخت وســازهای بخــش غربــی محوطــه و تســطیح بخش هــای شــرقی آن، تشــخیص 
دقیــق وضعیــت محوطــه پیــش از تخریــب دشــوار اســت؛ بــا این حــال می تــوان احتمــال داد که 
محوطــه چیــزی در حــدود یک ونیــم متــر ارتفــاع داشــته و بــا شــیب اندکــی بــه اطــراف محــدود 
می شــده اســت. ســاخت چنــد واحــد مســکونی و عبــور و مــرور روســتاییان و احشــام آن هــا باعث 
شــده یافته هــای بســیار محــدودی در ســطح محوطــه به چشــم می خــورد. یافته هــای بســیار 
کــه ایــن محوطــه احتمــااًل تنهــا دربردارنــدۀ اســتقرار نوســنگی  شکســتۀ ســطح نشــان می دهــد 

نیســت و یافته هایــی از دوره هــای جدیدتــر نیــز در محوطــه وجــود دارد.
کــه بخــش زیــادی از آن تخریــب شــده اســت، تنهــا  کوچــک  از بررســی ســطحی ایــن تپــه 
ــۀ ظــروف  ــه لبــه و بدن ــه ب ک دو قطعــه ســفال از دورۀ نوســنگی به دســت آمــد. ایــن قطعــات 
ســفالی تعلــق دارنــد، دارای خمیــره ای به رنــگ نخــودی متمایــل بــه قهــوه ای هســتند؛ 
کــرم متمایــل بــه قهــوه ای دارد و قطعــۀ  ِگلــی رقیقــی بــه رنــگ  یکــی از ایــن قطعــات پوشــش 
کاه درشــت  دیگــر فاقــد هرگونــه پوششــی اســت. آمیــزۀ ســفال ها را ماســه ریز و در نمونــۀ دیگــر 
کافــی پختــه شــده و دارای  کــه در حــرارت نا تشــکیل داده اســت. ایــن قطعــات دست ســازند 
کیفیــت ســاخت، ایــن قطعــات در دســتۀ ســفال هایی بــا ســاخت  مغــز دودزده  هســتند؛ از نظــر 
کــی از اســتقرار دورۀ نوســنگی در  متوســط و نســبتًا خشــن قــرار می گیرنــد. ایــن قطعــات حا

ــتند. ــان هس ــۀ بان قورس محوط

تپه غالم 1  
در بخــش شــرقی درۀ رازآور و در اراضــی همــوار و آبرفتــی بخــش شمال شــرقی سرچشــمۀ رودخانــۀ 
کنــون به شــکل اراضــی همــوار و حاصلخیــزی دیــده می شــود، تپــۀ غــالم 1 واقــع شــده  کــه ا رآزآور 

تپــۀ  ســنگی  مصنوعــات  از  منتخبــی  تصویــر 8.   
ســاالرآباد )عکــس  از: فــواد ســید محمــدی، 1397(.
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اســت. بــا این کــه محوطــه در کــِف دشــِت آبرفتــی و در میــان اراضــی همــوار کشــاورزی قــرار گرفتــه 
اســت، امــا چشــم انداز پیرامــون محوطــه ناهمــوار و متشــکل از ناهمواری هــا و ارتفاعــات ســر بــه 
فلک کشــیدۀ آهکی اســت که اغلب پوشــیده از درختان بلوط هســتند. در کف دره نیز رودخانۀ 

ســراب کالیــان )شاه حســین( و شــماری چشــمه و ســراب جــاری اســت. 
کــه رأس آن  تپــۀ غــالم 1 برجســتگی بیضی شــکلی به طــول 190 و عــرض 105 متــر اســت 
1.30 متــر از ســطح اراضــی اطــراف باالتــر اســت و از هرســو بــا شــیب اندکــی بــه اطــراف محــدود 
می گــردد. ســطح تپــه فاقــد پســتی و بلنــدی اســت و مرکــز تپــه، بلندتریــن بخــش آن به شــمار 
کشــاورزی مــورد  مــی رود. درحال حاضــر اراضــی پیرامــون ایــن تپــه به عنــوان زمین هــای 
کّلــی شــخم خورده و  اســتفاده قــرار می گیــرد و به همیــن علــت ســطح و پیرامــون تپــه بــه 
زیــر ورو شــده اســت. بــا توجــه بــه موقعیــت محوطــه، عالوه بــر دسترســی بــه اراضــی کشــاورزی، 
بــه دلیــل نزدیکــی بــه دامنــۀ ارتفاعــات )در فاصلــۀ 1160 متــری از جنــوب تپــه( دسترســی بــه 

کنان محوطــه به راحتــی امکان پذیــر بــوده اســت. کوهســتان نیــز بــرای ســا منابــع 
کنــده اســت. از بررســی  در ســطح تپــه، شــمار نســبتًا زیــادی قطعــات شکســته ســفال پرا
کــه مربــوط بــه دورۀ نوســنگی  گــردآوری شــد  ســطحی ایــن تپــه درمجمــوع 23 قطعــه ســفال 
)20 قطعــه( و مس و ســنگ قدیــم )3 قطعــه( اســت. ســفال های دورۀ نوســنگی بــه دو دســته 
تقســیم می شــوند )تصویــر 9(؛ دســتۀ نخســت، شــامل 18 قطعــه ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی 
کــه اغلــب فاقــد پوشــش هســتند و تنهــا در چنــد نمونــه  و نخــودی متمایــل بــه نارنجــی اســت 
کاه درشــت همــراه شــن  ِگلــی رقیقــی بــه رنــگ خمیــره دارنــد. آمیــزۀ ایــن قطعــات را  پوشــش 
ــات  ــن قطع ــت. ای ــکیل داده اس ــی تش ــورت ناخالص ــک به ص ــواردی ذرات آه ــت و در م درش
کافــی دیــده   کافــی دارنــد ســایر قطعــات حــرارت نا کــه پخــت  دست ســازند و به جــز دو نمونــه 
کیفیــت ســاخت قطعــات مــورد نظــر در ردۀ ســفال هایی  و دارای مغــز دودزده هســتند. ازنظــر 
کیفیــت ســاخت نســبتًا زمخــت و زمخــت قــرار می گیرنــد. ایــن قطعــات فاقــد هرگونــه تزئیــن  با

کوچــک را نشــان می دهــد.  کاســه، الوک و خمره هــای  هســتند و فــرم ظــروف 
دســتۀ دوم، شــامل دو قطعــه ســفال بــا خمیــرۀ نخــودی روشــن متمایــل بــه ســبز اســت 
کاه درشــت به همــراه شــن و ذرات آهــک  ــزۀ ایــن قطعــات را  ــد پوشــش  هســتند. آمی ــه فاق ک
کافــی  به صــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت. ایــن دو قطعــه دست ســازند، حــرارت نا
کیفیــت ســاخت ایــن قطعــات در دســتۀ ســفال هایی بــا  دیده انــد و مغــز دودزده دارنــد. از نظــر 
کیفیــت ســاخت زمخــت قــرار می گیرنــد. عالوه بــر این هــا، ســه قطعــه ســفال دورۀ مس وســنگ 

کــه موضــوع ایــن تحقیــق نیســتند. قدیــم )جــی( از ســطح ایــن تپــه برداشــته شــد 

تپه غالم 2  
کوچــک بیضی شــکلی وجــود  تــا دو ســال پیــش در 100 متــری غــرب تپــۀ غــالم 1، برجســتگی 
داشــته اســت کــه در میــان اراضــی شــخصی به نــام »غــالم« از اهالــی روســتای کالیان علیــا بوده 
ــی تســطیح و  ــک به کل ــه غــالم 2، توســط مال ــر تپ اســت. متأســفانه طــی یکــی-دو ســال اخی
تخریــب شــده اســت. مالــک زمیــن بــا اســتفاده از ماشــین آالت ســنگین تمامــی ســطح محوطه 
کندکــی یافته هــای  ک و هم چنیــن پرا کــرده و تنهــا براســاس رنــگ خــا را تخریــب و تســطیح 
ســفالی می تــوان بــه ابعــاد و انــدازۀ تقریبــی تپــه پی ُبــرد. بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت، به نظــر 
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می رســد تنهــا در الیه هــای احتمالــی زیــِر ســطِح زمین هــای اطــراف، امیــدی بــه یافتــن بقایــای 
باستان شــناختی وجــود دارد.

تپــه غــالم 2،  براســاس اســتدالل های پیش گفتــه و براســاس راهنمایــی روســتاییان 
کــه رأس  برجســتگی بیضی شــکلی به طــول تقریبــی 98 و عــرض تقریبــی 65 متــر بــوده اســت 
آن حــدود نیم متــر از ســطح اراضــی اطــراف باالتــر بــوده اســت. تپــه در امتــداد شــمال بــه جنوب 
ــر،  ــد. درحال حاض ــدود می ش ــراف مح ــه اط ــی ب ــیب اندک ــا ش ــو ب ــود و از هرس ــده ب ــترده ش گس
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و  اراضــی پیرامــون ایــن تپــه به عنــوان زمین هــای 
ــا  ــر و رو شــده اســت. ب به همیــن علــت ســطح و پیرامــون محوطــه به کلــی شــخم خورده و زی
کشــاورزی، دسترســی بــه منابــع  توجــه بــه موقعیــت محوطــه، عالوه بــر دسترســی بــه اراضــی 
کنان محوطــه به خوبــی  کوهســتان به دلیــل نزدیکــی بــه دامنــۀ ارتفاعــات نیــز بــرای ســا
امکان پذیــر بــوده اســت؛ به طوری کــه ناهمواری هــا و ارتفاعــات حاشــیۀ جنوبــی ایــن دشــت 

ــۀ 1150 متــری از جنــوب تپــه در دســترس اســت.  میان کوهــی در فاصل
از بررســی ســطحی تپــه غــالم 2، درمجمــوع 38 قطعــه ســفال از دوره هــای نوســنگی 
گــروه  چنــد  بــه  فنــی  ویژگی هــای  ازنظــر  قطعــات  ایــن  آمــد.  به دســت  مس وســنگ  و 
کــه خــود بــه دو  قابل تقســیم اند؛ از ایــن تعــداد 26 قطعــه بــه دورۀ نوســنگی تعلــق دارنــد 

.)9 )تصویــر  قابل تقســیم اند  دســته 
دســتۀ اول، شــامل 19 قطعــه ســفال بــا خمیــره ای بــه رنــگ نخــودی روشــن و نخــودی 
اســت. ســطح خارجــی و داخلــی ایــن قطعــات را در اغلــب مــوارد پوشــش گلــی رقیقــی بــه رنــگ 
کاه خردشــده همــراه بــا شــن و در مــواردی  خمیــره تشــکیل داده اســت. آمیــزۀ ایــن قطعــات را 
ذرات آهــک به صــورت ناخالصــی تشــکیل داده اســت. ایــن قطعــات دست ســازند و در حرارت 
کیفیــت ســاخت نیــز در دســتۀ ســفال هایی بــا ســاخت متوســط  کافــی پخته شــده اند؛ از نظــر  نا
تــا نســبتًا خشــن قــرار می گیرنــد )تصویــر 9: 2، 3، 6 و 7(. بــر ســطح خارجــی دو قطعــه از ایــن 
مجموعــه، نقــوش هندســی، به شــکل هاشــورهای متقاطــع و یــا باندهــای باریــک مــوازی بــه 
ــده می شــود. ایــن قطعــات مشــابه ســفال  منقــوش خطــی  رنــگ قرمــز روشــن و قهــوه ای دی
ســراب اســت )تصویــر 9: 9 و 8(، )ر. ک. بــه: Levine & McDonald, 1977: Fig. 1(. بــر 
ســطح خارجــی 12 قطعــۀ دیگــر، پوشــش نســبتًا غلیــظ ســیاه رنگی ایجاد شــده که در مــواردی 
پوشــش ســفید رنگــی به صــورت تزئیــن بــر ســطح آن هــا اجــرا شــده اســت )بــرای نمونــه ر. ک. 
بــه تصویــر 9: شــماره های 4، 10 و 11(. ایــن نمونه هــا یــادآور ســنت ســفالی ســیاه بید مربــوط 
 Levine & McDonald, 1977: Fig. 1; بــه:  ک.  بــه دورۀ نوســنگی جدیــد اســت )ر. 
کوچــک  کاســه های  Levine & Cuyler Young, 1986: Fig. 1: 14-15(. فــرم ظــروف را 

و نســبتًا بــزرگ تشــکیل داده اســت.
گــروه ســفال ها، شــامل ســه قطعــه ســفال بــا خمیــره ای بــه رنــگ  دســتۀ دوم از ایــن 
گلــی غلیــظ بــه رنــگ قرمــز اســت؛ ایــن قطعــات دست ســازند و در حــرارت  نخــودی و پوشــش 
کافــی پختــه شــده و دارای مغــز دودزده انــد. از نظــر کیفیــت ســاخت قطعــات مزبــور در دســتۀ  نا
ســفال هایی بــا ســاخت نســبتًا خشــن قــرار می گیرنــد. ایــن قطعــات فاقــد تزئیــن  و ســطح 
کوچکــی  تمامــی آن هــا صیقــل شــده اســت. عالوه بــر ایــن، درمیــان یافته هــای بررســی قطعــۀ 
از یــک ظــرف ســنگی نیــز به دســت آمــد؛ ایــن قطعــه فــرم و شــکل خاصــی را نشــان نمی دهــد. 

دورۀ  ســفال های  تصویــری  و  ح  طــر  .9 تصویــر   
ح هــا از :  نوســنگی تپه هــای غــالم 1 و غــالم 2 )طر

.)1397 جمشــیدی یگانه،  ســپیده 
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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 این کــه محوطه هــای دوره هــای موردنظــر ایــن پــروژه تنهــا بــا بررســی های 
پیمایشــی قابــل شناســایی بودنــد، برهمین اســاس و به دلیــل محدویــت زمانــی بخش هایــی 
ــر  ــاع باالت ــا ارتف ــا و در مــوارد محــدودی ت ــا ارتفــاع 1650 متــری از ســطح دری از پیرامــون دره ت
گرفــت و تمامــی نواحــی قابــل بازدیــد، بررســی شــد. امــا مشــکل  مــورد بررســی پیمایشــی قــرار 
کولوژیکــی، جغرافیایــی و آب وهوایــی مطلــوب منطقــۀ  اصلــی اجــرای بررســی، بــه وضعیــت ا
کــه بــا توجــه بــه آب فــراوان، حاصلخیــزی چشــمگیر  موردنظــر بازمی گــردد؛ بدین معنــی 
کشــت می رونــد.  کشــاورزی تقریبــًا در تمــام طــول ســال بــه زیــر  ک، اراضــی  و شــرایط خــا
کشــت نرونــد،  کــه در طــول ســال بــه زیــر  درواقــع در ایــن نواحــی نمی تــوان اراضــی را یافــت 
کــه برنامــۀ بررســی در ایــن نواحــی بــه  کــه در هــر فصلــی از ســال  گردیــده  ایــن وضعیــت باعــث 
اجــرا درآیــد، چنیــن مشــکلی هم چنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت؛ از ایــن رو، تنهــا راه ممکــن، 

ادامــۀ بررســی ها در فصــول مختلــف ســال اســت.
درواقــع هــدف اصلــی از ایــن برنامــه، شناســایی مکان هــای دوره هــای فراپارینه ســنگی و 
نوســنگی منطقــه و ثبت وضبــط دقیــق آن هــا بــرای تجزیــه و تحلیــل الگوهــای بهره بــرداری 
ــی تغییــرات محیطــی-  ــرای ردیاب کاوش در برخــی از آن هــا ب از محیــط زیســت و همچنیــن 
در  باوجــود  این حــال،  بــا  بــود؛  گرس مرکــزی  زا منطقــۀ  در  موردنظــر  دوره هــای  فرهنگــی 
اولویــت قــرار داشــتن دوره هــای پیش گفتــه ثبت وضبــط مقدماتــی از ســایر محوطه هــا نیــز 

گرفــت5.  صــورت 
منطقــۀ مــورد بررســی بــا ارتفاعــات متعــددی محصــور شــده  و درۀ طویلــی بــا یــک دشــت 
میان کوهی حاصلخیز را شــامل می شــود. وجود منابع فراوان آب، منابع ســنگ خام و اراضی 
کشــاورزی شــرایط ایده آلی را برای شــکل گیری محوطه ها و اســتقرارهای انســانی،  حاصلخیز 
به ویــژه در دورۀ نوســنگی فراهــم آورده اســت؛ از ایــن رو، انتظــار شناســایی محوطه هــای 
ــه  ویــژه  ــور )ب ــود. هــر چنــد بخش هــای عمــدۀ درۀ مذک دورۀ نوســنگی در منطقــه منطقــی ب
گرس مرکــزی  بخش هــای جنوبــی دره( تمــام ویژگی هــای زمین ســاختی و زمین ریختــی زا
گرس مرکــزی( و  کوهســتان آهکــی بیســتون )زا را دارد، امــا قرارگیــری در حدفاصــل میــاِن 
گــرس شــمالی( فرصــت مناســبی بــرای ارزیابــی  زون سنندج-ســیرجان )در اینجــا شــروع زا

قابلیت هــای ایــن منطقــه در دوره هــای موردنظــر ایــن پژوهــش فراهــم مــی آورد. 
محدودۀ مورد بررســی پیش از این در ســال 1386 ه .ش. مورد بررســی باستان شــناختی 
ــوند 5«،  ــه قیس ــام »تپ ــفال )به ن ــنگی بی س ــۀ دورۀ نوس ــک محوط ــا ی ــود و تنه ــه ب گرفت ــرار  ق
گــزارش شــده بــود. بــا توجــه بــه اهمیــت  کاوش شــدۀ توســط اســتین( در آن  همــان محوطــۀ 
منطقــه و قابلیــت بــاالی آن بــرای شــکل گیری اســتقرارهای باســتانی و به ویــژه در دورۀ 
گرفــت و تمامــی نواحــی قابل دســترس  نوســنگی، ایــن منطقــه مــورد بررســی پیمایشــی قــرار 
مــورد بررســی و بازدیــد قــرار گرفــت. به منظــور تاریخ گــذاری محوطه هــا، نمونه هایــی شــاخص 
کی کّلــی برای  برداشــته شــد. تیــم بررســی، همچنیــن مجموعه هــای ســطحی را به عنــوان مال
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ــزرگ  ــرای محوطه هــای ب گرفــت، و ب کــم یافته هــا و محوطه هــا در نظــر  تخمیــن ابعــاد و ترا
ــرد  ــت. راهب ــر داش ــطح را درنظ ــا در س ــی یافته ه ــا فضای ــی ی ــالف مکان ــاوت و اخت ــیع تف و وس
نمونه بــرداری براســاس انــدازۀ محوطــه و میــزان یافته هــای آن متفــاوت بــود، امــا در تمــام 
کــه منجــر بــه انحــراف و تغییــر میــزان یافته هــای ســطح محوطه هــا  مــوارد بــه انــدازه ای بــود 
بــرای پژوهشــگران بعــدی در آینــده نشــود. عالوه بــر محوطه هــای باســتانی، تیــم بررســی بــه 
کنــش یــا احتمــال کشــف محوطه هــا، ماننــد:  ثبــت عــوارض طبیعــی کــه احتمــااًل مرتبــط بــا پرا
کوهســتانی، منابــع ســنگ و یــا برش هــای مشــهود زمین شناســی  گذرگاه هــای  غــار، چشــمه، 
هســتند، نیــز  پرداخــت. در بانــک اطالعاتــی، همــۀ این هــا ثبــت شــده اســت. در بررســی 
محــدودۀ درۀ رازآور مکان هــای اندکــی شناســایی شــده اســت. ایــن مکان هــا یــا محوطه هــا 
کندگــی متفاوتی  گــون واقــع شــده و دارای میــزان پرا در موقعیت هــای مختلــف و فواصــل گونا
گونــی هــم  گونا کارکردهــای  از مــواد فرهنگــی و دست ســاخته ها هســتند و احتمــااًل دارای 
کــرد. پــس از  بوده انــد. آثــار شناســایی شــده را می تــوان در غالــب تپــه و محوطــه طبقه بنــدی 
شناســایی محوطه هــای باســتانی، بررســی آن به صــورت پیمایــش فشــردۀ تمــام قســمت ها 
گرفــت. نمونه بــرداری از ســطح ایــن محوطه هــا، بــا توجــه بــه محدودیــت بــاالی  صــورت 
گرفــت و بــا توجــه بــه هــدف  مــواد فرهنگــی در ســطح محوطه هــا به صــورت انتخابــی صــورت 
و اولویــت بررســی )یعنــی شناســایی( و کمبــود شــگفت آور مــواد ســطحی امکان نمونه بــرداری 

روشــمند طبقه بنــدی شــده، وجــود نداشــت. 
ــن  ــرد. ای ــایی نک ــنگی شناس ــی را از دورۀ فراپارینه س ــۀ مطمئن ــچ محوط ــی هی ــم بررس تی
کــه شــمار محوطه هــای ایــن دوره  گرس مرکــزی اســت  وضعیــت تقریبــًا شــبیه ســایر نواحــی زا
در آن هــا بســیار انــدک اســت. بــا این کــه برخــی از مصنوعــات ســنگی ممکــن بــود مربــوط بــه 
ایــن دوره باشــد، امــا فقــدان هرگونــه مــواد شــاخص و قابــل اطمینانــی از ایــن دوره باعــث 
کــه  کــه بــرای بحــث در این بــاره، معطــوف بــه ادامــۀ بررســی ها در دره شــود. امــا آن گونــه  شــد 
کــف دشــت، بلکــه بایــد در غارهــا، پناهگاه هــا و  پیداســت به دالیــل ژئومورفولوژیکــی نــه در 

ــود. ــه به دنبــال شــواهد دوران پیــش از نوســنگی ب تراس هــای قدیمــی  رودخان
هــر شــش محوطــۀ نوســنگی بــه منابــع آب نزدیــک هســتند و بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــد. عــرض نه چنــدان  ــرار دارن کــف دره ق کشــاورزی  ــان اراضــی مرغــوب  توپوگرافــی دره درمی
کوهســتانی دره  کــه همــۀ محوطه هــا بــه نواحــی تپه ماهــوری و  گردیــده  زیــاد دره باعــث 
کشــاورزی، ســنگالخی بــودن  نیــز دسترســی مناســبی داشــته باشــند. توســعۀ شــدید اراضــی 
کــف دره، باعــث  کوهپایه هــا و وجــود تراس هــای وســیع دورۀ هلوســن در بخش هایــی از 
ــا شناســایی شــود )تصویــر 10(.  ــا در سرتاســر منطقــه تنهــا شــش محوطــۀ نوســنگی ی شــده ت
بررســی و شناســایی شــماری غــار و پناهــگاه صخــره ای در دامنــۀ شــمالی ارتفاعــات جنــوب 
حوضــه نیــز نتیجــه ای دربــر نداشــت. ایــن غارهــا همگــی دارای بســتر صخــره ای و فاقــد 
کــه در  هرگونــه مــواد فرهنگــی بودنــد. به نظــر می رســد اغلــب این هــا غارهایــی هســتند 
دوره هــای قدیمــی شــکل گرفته، امــا به دلیــل این کــه دهانــۀ اغلــب آن هــا رو بــه شــمال یــا 
شــرق بــود، فاقــد بقایــای باستان شــناختی هســتند. شــاید بتــوان بــه ایــن مســأله شــیب زیــاد 
گــرس بــه غارهــای جــوان بــا عمــر بســیار  کــف غارهــا را افــزود؛ هرچنــد در برخــی از نقــاط زا
کوتــاه اشــاره شــده )Heydari, 2007(، امــا غارهــای بازدیــد شــده در درۀ رازآور نســبتًا بــزرگ و 
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کم وبیــش عمیــق هســتند و عمــر آن هــا بــه میلیون هــا ســال باز می گــردد؛ از ایــن رو، نمی تــوان 
جــوان بــودن غارهــا را دلیلی بــر فقــدان بقایــای باستان شــناختی در آن هــا برشــمرد. مشــکل 
ــود دارد،  ــنگی وج ــای دورۀ نوس ــایی محوطه ه ــا شناس ــه ب ــال در رابط ــه احتم ــه ب ک ــری  دیگ
مدفــون شــدن بقایــای ایــن دوره هــا در زیــر نهشــته های دوره هــای جدیدتــر اســت؛ به عنــوان 
مثــال، در تپه هــای موشــاخان، زین الدیــن، تپــۀ بــزرگ قیســوند و... به ســبب تــداوم اســتقرار 
و موقعیــت مناســب طبیعــی، انتظــار وجــود بقایــای ایــن دوره وجــود دارد، امــا در بررســی ها، 
آثــاری از دورۀ نوســنگی در ایــن تپه هــا به دســت نیامــد. ایــن موضــوع زمانی مشــخص شــد که 
گــر تپــۀ ســاالرآباد نیــز عمیقــًا بــرش نمی خورد،  در بررســی، تپــۀ ســاالرآباد شناســایی شــد. حتــی ا
اطالعــات نســبتًا دقیقــی در رابطــه بــا اســتقرار دورۀ نوســنگی ایــن محوطــه به دســت نمی آمــد. 
ســاالرآباد بــا نهشــته های دوره هــای تاریخــی و اســالمی پوشــیده شــده و تنهــا در بخش هــای 
کــه بقایــای دورۀ نوســنگی قابــل مشــاهده اســت. ظاهــرًا در طــول تاریــخ  برش خــورده اســت 
به دالیــل زیســت محیطی پیش گفتــه و قابــل انتظــار، اســتقرارهای اصلــی منطقــه در حاشــیۀ 
رودخانــه یــا در مجــاورت منابــع دائمــی آب شــکل گرفته انــد؛ از ایــن رو، ایــن اســتقرارها معمــواًل 

بــزرگ و دارای انباشــت هایی از چنــد دوره هســتند. 
کــه احتمــااًل ارتباطــات  منطقــۀ مــورد مطالعــه، متشــکل از یــک درۀ بــزرگ طویــل اســت 
جغرافیایــی منطقــه از طریــق راه هــای واقــع در امتــداد شــرقی-غربی آن امکان پذیــر شــده 
کوهســتان های مرتفــع محصــور شــده و از نظــر زمین ریخت شناســی  اســت. ایــن محــدوده بــا 
در محیطــی نســبتًا فعــال واقــع شــده  اســت )تــداوم غارزایــی، رســوب گذاری و فرســایش 
کــه پیداســت عواملــی چــون فرســایش و رســوب گذاری در منطقــه فعــال  طبیعــی(. آن گونــه 
و  به ویــژه دامنه هــا  و  توپوگرافــی منطقــه  را در وضعیــت  ایــن موضــوع  و می تــوان  اســت 

نوســنگی  محوطه هــای  موقعیــت   .10 تصویــر   
درۀ رازآور بــا توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه )نقشــه از: 

عبیــد ســرخابی، 1397(. 
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ارتفاعــات فرســایش یافته مشــاهده کــرد. زمین هــای مســطح کــف دره و پســتی و بلندی هــای 
کــه میــزان رســوب گذاری در حاشــیۀ  انــدک پیرامــون بســتر امــروزی رودخانــه نشــان می دهــد 
بســتر امــروزی رودخانــه زیــاد بــوده اســت، امــا در مقابــل تراس هــای قدیمــی مهم و وســیعی در 
کرده انــد  کــه دره را بــرای انجــام پژوهش هــای پیــش از تاریخــی جــذاب  منطقــه وجــود دارد 
 Brooks et al., 1982; :بــرای اطــالع از وضعیــت ماهیدشــت بــزرگ در ایــن زمینــه ر. ک. بــه(

.)Brooks, 1982
و چنــد  کنترل هــای چندگانــه  بــا  کــه  نمــود  تــالش  بررســی  تیــم  بررســی ها،  ایــن  در 
ــا این وجــود هیچ وقــت نمی تــوان  مرحلــه ای اشــتباهات تخمینــی را بــه حداقــل برســاند. ب
کامل موفــق بوده اند؛ زیــرا عواملی  کندگی هــا به طور  کّلــی پرا کــه مــا در شناســایی  ادعــا نمــود 
کــه  کــه مکان هــای فرهنگــی را از چشــم ها پنهــان می کننــد، بســیار متغیرنــد. می دانیــم 
بخش هــای عمــده ای از منطقــۀ دارای زمین ریخــت پویایــی اســت و شــماری از دره هــای 
آن دچــار فرســایش عمــده ای شــده و در مــواردی ممکــن اســت محوطه هــای قدیمی تــر در 
ــایی  ــل شناس ــطحی قاب ــی های س ــه در بررس ک ــند  ــده باش ــن ش ــور دف ــت های قط ــر انباش زی
کــه بــا توجــه بــه شــرایط فرســایش شــدید منطقــه،  نیســتند. بی پــرده مشــخص اســت 
شــماری از محوطه هــا -به ویــژه محوطه هــای قدیمــی- در زیــر رســوبات طبیعــی دفــن 
کــه احتمــااًل الگوهــای اســتقرار تقریبــًا متفــاوت از  ع باعــث شــده  شــده  باشــند. ایــن موضــو
زمــان خــود باشــند؛ به عنــوان مثــال، بــا این کــه می دانیــم اغلــب محوطه هــا تمایــل دارنــد 
ــی  ــم اندازهای متنوع ــه چش ــم ب ــت محیطی ه ــر زیس ــه از نظ ک ــوند  ــع ش ــی واق در مکان های
دسترســی مناســب داشــته باشــند، امــا ایــن الگــوی واقع شــدن در حاشــیۀ رودخانــه را در 
کــه ایــن وضعیــت  نتیجــۀ شناســایی محوطه هــا ترســیم می کنیــم؛ درواقــع، بعیــد نیســت 
ــد  آمــده باشــد و  ــا رســوب گرفتگی محل هــای دیگــر پدی به دلیــل فرســایش برخــی نقــاط و ی
کــه در زیــر  ممکــن اســت چندیــن محوطــه از دوره هــای مختلــف در منطقــه وجــود داشــته 

رســوبات حاصــل از فرســایش ارتفاعــات مدفــون شــده باشــند. 
بــا این کــه شــمار برخــی از محوطه هــا، چــون: تپــه ســاالرآباد و تپــه قیســوند، دارای 
کــه تقریبــًا از فاصلــۀ دور نیــز قابــل تشــخیص  ظاهــر مشــخص و برجســتگی مصنوعــی اســت 
هســتند؛ امــا اغلــب محوطه هــا نیــز فاقــد هرگونــه شــکل مصنوعــی و عارضــۀ مشــخص 
ــا بررســی  کندگــی قطعــات شکســتۀ ســفال اســت؛ از ایــن رو ب ــوده و اغلــب تنهــا شــامل پرا ب
کــه شناســایی شــماری محوطــۀ فصلــی و فاقــِد هرگونــه عارضــۀ مشــخص،  پیمایشــی بــود 
گــذرا و ســواره در شناســایی آن هــا ناموفــق خواهــد  کــه بررســی های  محقــق شــد. مســأله ای 
کــه در فصــول بعــد بتــوان بــا  بــود و تصویــری واژگــون در اختیــار قــرار خواهــد داد. امیــد اســت 
کندگــی محوطه هــا  کاملــی از پرا بررســی ســایر بخش هــای بررســی نشــدۀ درۀ رازآور، تصویــر 
و چشــم اندازی از وضعیــت فرهنگــی پایــان دورۀ پلیستوســن و آغــاز دورۀ هولوســن منطقــه 

در اختیــار قــرار داد.

نتیجه گیری
ــۀ رازآور، برخــی  ــه تراس هــای قدیمــی جنــوب رودخان بررســی  ایــن فصــل، تنهــا محــدود ب
کوهپایــه ای، دامنه هــای صخــره ای، ارتفاعــات جنــوب رودخانــه و اراضــی  از اراضــی بایــر 



29 خسروی و همکاران: چشم انداز باستان شناختی درۀ رازآور...

کــه در نتیجــۀ آن مجموعــًا شــش محوطــۀ  کشــاورزی ســطح تراس هــای قدیمــی بــود، 
گردیــد. ݣݣمهم تریــن این هــا تپــۀ ســاالرآباد اســت. ســاالرآباد بــرروی  دورۀ نوســنگی شناســایی 
گردیــده و الیه هــای بســیار غنــی حــاوی مصنوعــات ســنگی،  تــراس قدیمــی رودخانــه واقــع 
کــه  ایجــاد شــده نشــان می دهــد  کســتر دارد. برش هــای  صــدف، حلــزون و زغــال و خا
کثــر ســه متــر از نهشــته های رأس تپــه مربــوط بــه دورۀ تاریخــی/ اســالمی اســت و بــا  حدا
کبرداری هــا، میــزان نهشــته های دورۀ بی ســفال محوطــه بــه حــدود 7 متــر  توجــه بــه خا
کــه ایــن محوطــه اســتقرار بســیار مهــم و غنــی از دورۀ  ع نشــان می دهــد  می رســد. ایــن موضــو
نوســنگی اســت و احتمــااًل می تــوان آن را اســتقراری مشــابه تپــه شــیخی آباد در ایــن بخــش 
ــزرگ  ــتقرارهای ب ــواًل اس ــاه، معم کرمانش ــۀ  ــد در منطق ــر می رس ــاب آورد. به نظ از دره به حس
و مهمــی از دورۀ نوســنگی در بخش هــای مســتعد اغلــِب دره هــا و دشــت های میان کوهــی 

کنــون ســاالرآباد.  وجــود دارد؛ ماننــد: شــیخی آباد، قزانچــی، چیــا جانــی، و ا
نشــان  گرس مرکــزی  زا در  نوســنگی  اســتقرارهای  ســایر  وضعیــت  کــه  همان گونــه 
کثــر یــک هکتــار وســعت  می دهــد، بزرگ تریــن محوطــۀ درۀ رازآور )تپــۀ ســاالرآباد( نیــز حدا
بــا ســفال  یافته هــای دورۀ  دارنــد.  آن  از  کوچک تــر  ابعــادی  و ســایر محوطه هــا  داشــته 
کــی از رواج ســنت های ســفالی ســراب و ســیاه بید در ایــن دره اســت و نشــان می دهــد  حا
در دورۀ نوســنگی میانــه و جدیــد نیــز یکپارچگــی مشــهودی در مــواد فرهنگــی ایــن نواحــی 

وجــود دارد.

سپاسگزاری
آقــای  جنــاب  باستان شناســی  پژوهشــکدۀ  محتــرم  ریاســت  موافقــت  بــا  بررســی  ایــن 
و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه  وقــت  محتــرم  ریاســت  مجــوز  و  شــیرازی  روح اهلل  دکتــر 
کــه از ایشــان  گردشــگری جنــاب آقــای مهنــدس ســید محمــد بهشــتی بــه انجــام رســید 
بســیار سپاســگزاریم. جــا دارد به طــور ویــژه از آقــای دکتــر ســیامک ســرلک معــاون محتــرم 
و  پیگیری هایشــان سپاســگزاری  و  بــرای همــۀ حمایت هــا  باستان شناســی  پژوهشــکدۀ 
قدردانــی نماییــم. هم چنیــن نگارنــدگان بــر خــود واجــب می دانــد از آقایــان محمدرضــا 
الزم  اعتبــار  نماینــد.  قدردانــی  باستان شناســی  پژوهشــکدۀ  در  رمضانــی  حســن  و  ُرکنــی 
گ و دپارتمــان  کپنهــا ِکریســتین دیویــد« در  بررســی توســط »بنیــاد  ایــن  انجــام  جهــت 
گ و امکانــات لجســتیکی و اســتقرار  کپنهــا مطالعــات منطقــه ای و بیــن فرهنگــی دانشــگاه 
هیــأت توســط دانشــگاه رازی تأمیــن شــد؛ از ایــن رو از تمامــی مدیــران و دســت اندرکاران 
فــواد  آقــای  از  اســت  ضــروری  می نماییــم.  سپاســگزاری  دانشــگاه ها  و  مؤسســات  ایــن 
ســیدمحمدی بــرای عکاســی یافته هــا و از خانم هــا ســپیده جمشــیدی یگانه و ایمیلیــه 
گــردد؛ هم چنیــن از آقایــان  کوبســن بــرای طراحــی یافته هــای بررســی قدردانــی  فینه-یا

عبیــد ســرخابی و ســعید بهرامیــان بــرای تهیــۀ نقشــه ها متشــکریم. 
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 Willey & Phillips, 1958: 18; Schiffer et al., 1978: 2 & 14; گویــن، 1383: 63؛ 33؛ هســتر و همــکاران، 1392: 99؛ 

.)Burke & Smith, 2004: 63
گرفتــن یکــی-دو عکــس از محوطــه و یافته هــای آن، ثبــت مختصــات و دوره هــای اســتقراری جدولــی  ــا  کــه ب 5. بدین ترتیــب 
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