بررسی تغییرات فرهنگی دامنههای غربی الوند از دورۀ مسوسنگ تا پایان عصر آهن
بر اساس نتایج بررسی باستانشناختی دشت میانکوهی تویسرکان
رﺿا نﻆریارشد

*

استادیار گروه باستانشناسی ،داﻧﺸﮕاه ﺁﺯاد اسﻼﻣی واﺣﺪ ﻫﻤﺪان
خلیلاهلل بیکمحمدی
داﻧﺸجوی دکتری باستانشناسی داﻧﺸﮕاه ﻣحقق اردبیلی
(از ص  209تا )227
تاریخ دریافت مقاله 95/03/19 :؛ تاریخ پذیرش قطعی95/10/19 :

چکیده
بررسی و شناسایی باستانشناختی به روشﻫای گسترده یا فﺸرده ،اﺯ رایجترین روشﻫای کاربردی برای شناخت ﺁثار ،تغییرات
فرﻫنﮕی و ﺯیستبوم فرﻫنﮕی است؛ بررسی و شناسایی دشتﻫا ،درهﻫا و ﻣناطق ﻣختلف ،قطعاً ﻧتایجی را دربر دارﻧﺪ که در کنار
یکﺪیﮕر ﻣیتواﻧﺪ اطﻼعات جاﻣع و کاﻣلی اﺯ چﮕوﻧﮕی ﺣضور و برﻫﻤکنش جواﻣع باستاﻧی ارائه دﻫﺪ .دشتﻫای داﻣنهﻫای ﻣختلف
رشتهکوه الوﻧﺪ و بهطور اخص ،دشت ﻣرتفع ﻣیانکوﻫی تویسرکان اﺯ جﻤله ﻣهمترین ﻣناطق شرق ﺯاگرس ﻣرکزی است که ﻫﻤواره
ﻣوردتوجه جواﻣع ﻣختلف اﻧساﻧی بوده و اﺯ پتاﻧسیل باالیی جهت ﻣکانگزینی ﺯیستﮕاهﻫا و استقرارگاهﻫای جواﻣع اولیه برخوردار
بوده است .در ﺯﻣستان  ،1391در راستای اجرای طرح پژوﻫﺸی «بررسی ،شناسایی ،ﻣستنﺪساﺯی تکﻤیلی و ثبت ﺁثار باستاﻧی
شهرستان تویسرکان» ،با ﻫﺪف شناسایی و ثبت ﻣحوطهﻫای باستاﻧی و ﺁثار تاریخی واجﺪ شرایط ،این ﻣنطقه بهصورت فﺸرده
(پیﻤایﺸی) ﻣورد بررسی باستانشناختی قرار گرفت .برﺁینﺪ عﻤلیات بررسی ،شناسایی  44ﻣحوطه اﺯ دوران ﻣسوسنگ تا ادوار
ﻣتأخر اسﻼﻣی بود .در این ﻣیان ،اﺯ  3ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣسوسنگ ،در  4ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣفرغ و تنها اﺯ  2ﻣحوطه ﺁثار عصر ﺁﻫن
شناسایی شﺪ .دورۀ ﻣسوسنگ این ﻣنطقه با سفالﻫای شاخص ﻧوع دالﻤا ،ظروف پایهدار ﻣنقوش ﻣوسوم به BOB؛ عصر ﻣفرغ با
سفال یاﻧیقی و عصر ﺁﻫن ﻧیز با سفالﻫای ﻧوع ﻧخودی و خاکستری ﻣورد ﻣطالعه قرار ﻣیگیرﻧﺪ .پژوﻫش پیشِرو به ﻣطالعه و تحلیل
الﮕوی پراکنش و توﺯیع ﻣکاﻧی استقرارﻫای اﻧساﻧی در دورهﻫای ﻣسسنﮕی تا ﺁﻫن ،برﺁورد سلسلهﻣراتب ﻣکانﻫای باستاﻧی و ارتباط
فضایی ﺁﻧها در کراﻧۀ غربی رشتهکوه الوﻧﺪ با یکﺪیﮕر و ﻣناطق فرﻫنﮕی ﻫﻤجوار ﻣیپرداﺯد.
واژههای کلیدی :بررسی باستانشناختی ،تویسرکان ،ﻣسوسنگ ،ﻣفرغ ،ﺁﻫن
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 .1مقدمه
بررسیﻫای باستانشناسی برای تعیین ﻣوقعیت ﻣکانﻫای باستاﻧی ،ثبت و تحلیل ویژگیﻫای ﺁﻧها اﻧجام
ﻣیپذیرد .بهﻣعنای بسیار ﻣحﺪود ،بررسی باستانشناختی بﺪینﻣنظور اﻧجام ﻣیشود تا اطﻼعات کلی دربارۀ
تاریخ و تحول اسکان جواﻣع در ﻣناطق گوﻧاگون بهدست ﺁیﺪ ،پیش اﺯ اینکه در ﺁن ﻣناطق ،کاوش
باستانشناسی که در واقع بهﻣعنای باﺯساﺯی ﺁﻧهاست ،اﻧجام گیرد .اﻣروﺯه در ﻣطالعات باستانشناسی ،این
بررسیﻫا عﻤوﻣاً گاﻣی ﻣهم در برﻧاﻣهﻫای تحلیلی توسعه و تحول تاریخی اﻧسان و کاوش در ﻣنطقه تلقی
ﻣیشوﻧﺪ .اﺯ اینرو ،عﻤوﻣاً کاوشﻫای باستانشناسی بﺪون بررسیﻫای ﻧخستین و یا بﺪون درﻧظرگرفتن ﻧتایج
بررسیﻫای پیﺸین چنﺪان عﻤلی ﻧخواﻫﺪ بود .این اﻫﺪاف عﻤوﻣاً شاﻣل برﺁورد جﻤعیت ﻣنطقه ،تغییرات ﺁن در
دراﺯﻣﺪّت ،ارتباط ﻣکان ﻫای باستاﻧی با ﻣحیط ﺯیست و ﻣنابع طبیعی ،تعیین ﻣرﺯﻫای فرﻫنﮕی بینﻣنطقهای و
سلسلهﻣراتب ﻣکانﻫای باستاﻧی و ارتباط فضایی ﺁﻧهاست؛ چنین اطﻼعاتی اﺯ راه کاوشﻫای باستانشناسی
بهدست ﻧﻤیﺁیﺪ ،ولی اطﻼعات ﺣاصل اﺯ کاوش ،ﻣکﻤل اطﻼعات ﺣاصل اﺯ بررسیﻫا خواﻫﺪ بود؛ در ﺣالیکه
اطﻼعات ﻣبتنی بر بررسی را ﻧﻤیتوان جایﮕزین اطﻼعات ﺣاصل اﺯ کاوش کرد (علیزاده ،)1382 ،در این راستا
بررسی و شناسایی ﺁثار با ﻧﻤوﻧهبرداریﻫای ﻣختلف شناختهشﺪه اﻧجام ﻣیپذیرد که اﺯ جﻤله ﻣیتوان به روشﻫای
ﻧﻤوﻧهبرداری «تصادفی ساده» و «تصادفی روشﻤنﺪ» اشاره داشت (علیزاده .)7 :1373 ،در برﻧاﻣۀ پژوﻫﺸی بررسی
باستانشناختی شهرستان تویسرکان ﻧیز اﺯ ﻫﻤین روشﻫای ﻧﻤوﻧهبرداری شناختهشﺪه استفاده شﺪ.
 .2پیشینۀ پژوهش
تاریخچۀ ﻣطالعات ﺁغاﺯ بررسیﻫای باستانشناسی در دشتﻫای داﻣنهﻫای رشتهکوه الوﻧﺪ را ﻣیتوان با سلسله
بررسیﻫای داﻣنهدار باستانشناسان غیر ایراﻧی اﺯجﻤله بررسیﻫای «سوینی» در ﻧزدیکی دشت ﻫﻤﺪان
( )Swiny, 1975و سپس باستانشناسان ایراﻧی بهخصوص «بهﻤن کارگر» (کارگر )1369 ،ﻣربوط داﻧست.
بررسیﻫای باستانشناختی این ﺣوضه ،در طی چنﺪ دﻫۀ اخیر ،بهطور ﻣستﻤر و ﻫﺪفﻤنﺪ پیگیری شﺪه که در
پس ﺁن ،بایﺪ به بررسی و شناسایی شهرستان بهار (ایوکی1377 ،؛ بلﻤکی و ﻣترجم)1388 ،؛ بررسی و شناسایی
بخش ﻣرکزی شهرستان ﻫﻤﺪان (ﻣحﻤﺪیفر و ﻣترجم1384 ،؛ ﻧظری ارشﺪ)1391،؛ بررسی و شناسایی شهرستان
ﻣﻼیر (ﻧظریارشﺪ1385 ،؛ بختیاری1387 ،و جاﻧجان )1391 ،و بررسی و شناسایی شهرستان ﻧهاوﻧﺪ (ﻣحﻤﺪیفر و ﻣترجم،
 1383و 1387؛ ایراﻧﺪوست1380،؛ سراقی )1386،اشاره کرد .دستاورد این بررسیﻫا ،اﻧتﺸار پژوﻫشﻫایی در ارتباط
با تحوالت فرﻫنﮕی و شناخت الﮕوﻫای استقراری عصر ﻣسوسنگ (بلﻤکی 1392 ،و تاجبخش و بلﻤکی،)1393 ،
( )Balmaki and Niknami 2012تحوالت فرﻫنﮕی عصر ﻣفرغ (ﻣترجم)1390 ،؛ ﻣعرفی ﺁثار ﻣسوسنگ تا
عصرﺁﻫن تپه گوﻧسپان (رضواﻧی ،)1386 ،گوراب (خاکسار و ﻫﻤتی1393 ،؛ ﻧوروﺯی1393 ،؛ خاکسار و دیﮕران-66 :1393 ،
 )47ذغالی و قلعهﻧو در دشت ﻣﻼیر (جاﻧجان و دیﮕران215-232 :1393 ،؛ بیکﻣحﻤﺪی و دیﮕران )233-252 :1393،و
ﻫﻤچنین ﻣعرفی ﺁثار ﻣسوسنگ تا عصر ﺁﻫن دشت ﻧهاوﻧﺪ (سعیﺪیﻫرسینی و دیﮕران1387 ،؛ ﻧوروﺯی-178 :1393 ،
166؛ سراقی و دیﮕران )179-193 :1392 ،بوده است.
شهرستان تویسرکان که اﺯ ﻣنظر باستانشناسی چنﺪان ﻣورد ﻣطالعه قرار ﻧﮕرفته بود ،ﻧخستینبار در سال
 ،1382به سرپرستی «یعقوب ﻣحﻤﺪیفر و عباس ﻣترجم» بررسی و شناسایی شﺪه است (ﻣحﻤﺪیفر و ﻣترجم،
)1382؛ اﻣا این شهرستان به سال  ،1391در برﻧاﻣۀ پژوﻫﺸی دیﮕری با عنوان «برﻧاﻣۀ بررسی و شناسایی
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تکﻤیلی شهرستان تویسرکان» به سرپرستی رضا ﻧظریارشﺪ ﻣورد ﻣطالعۀ ﻣجﺪد قرار گرفت که در ﻧتیجۀ ﺁن
تعﺪاد  44ﻣحوطه با ﺁثاری اﺯ ادوار ﻣسوسنگ تا اسﻼﻣی ﻣتأخر با توجه به ﺁثار سطحی شناسایی شﺪ.
(ﻧظریارشﺪ .)1391 ،داﻣنهﻫای الوﻧﺪ باالخص دشت ﻣرتفع تویسرکان ،اﺯ جﻤله ﻣهمترین ﻣناطق شرق ﺯاگرس
ﻣرکزی در کراﻧۀ غربی رشتهکوه الوﻧﺪ است که ﻫﻤواره ﻣورد توجه بوده و اﺯ پتاﻧسیل باالیی جهت ﻣکانگزینی
ﺯیستﮕاهﻫا و استقرارگاهﻫای اولیه برخوردار بوده است .بررسی باستانشناختی تکﻤیلی تویسرکان با اﻫﺪاف:
باﺯﻧﮕری ﻧتایج بررسیﻫای پیﺸین ،شناسایی و ثبت ﻣحوطهﻫای باستاﻧی و ﺁثار تاریخی واجﺪ شرایط ،بررسی و
تحلیل الﮕوی پراکنش و توﺯیع ﻣکاﻧی استقرارﻫای اﻧساﻧی در دورهﻫای گوﻧاگون ،برﺁورد سلسلهﻣراتب ﻣکانﻫای
باستاﻧی و ارتباط فضایی ﺁﻧها با یکﺪیﮕر و ﻣناطق فرﻫنﮕی ﻫﻤجوار ﺁن ،اﻧجام گرفته است .ﻧتایج بررسی ،ﻧﺸان اﺯ
اﻫﻤیت دشت تویسرکان و ﻣنظر فرﻫنﮕی و طبیعی ﺁن ،دستکم اﺯ ﻫزارۀ  5ق.م .به اینسو است .با توجه به
ﺁثار سطحی شناساییشﺪه به ﻧظر ﻣیرسﺪ ﺁغاﺯ استقرار جواﻣع اﻧساﻧی در ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه اﺯ دورۀ
ﻣسوسنگ باشﺪ .در این ﻣیان ،اﺯ  3ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣسوسنگ ،در  4ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣفرغ و تنها اﺯ 2
ﻣحوطه ﺁثار عصر ﺁﻫن شناسایی شﺪه است که ﻧﺸان اﺯ تغییرات فرﻫنﮕی در ادوار ﻣذکور دارد .بهطوریکه
افزایش استقرارﻫا در دورۀ ﻣفرغ (جﺪیﺪ) چﺸﻤﮕیر بوده و کاﻫش استقرارﻫا در عصر ﺁﻫن ﻧیز قابلتأﻣل است و
ﻫﻤﮕن بودن الﮕوی استقراری ﻣﺸابه با ﻣناطق ﻫﻤجوار خود در دشتﻫای ﻫﻤﺪان (بلﻤکی 1392؛ تاجبخش و بلﻤکی
 ،)1393ﻧهاوﻧﺪ (ﻫرسینی و دیﮕران1387 ،؛ ﻧوروﺯی166-178 :1393 ،؛ سراقی و دیﮕران )179-193 :1392 ،کنﮕاور
(سعیﺪیﻫرسینی1385 ،؛ سعیﺪیﻫرسینی و دیﮕران )1387 ،و ﻣﻼیر (جاﻧجان و دیﮕران215-232 :1393 ،؛ بیکﻣحﻤﺪی و
دیﮕران )233-252 :1393،را ﻧﺸان ﻣیدﻫﺪ؛ اﻣا با توجه به ﻫﻤجواری و ﻧزدیکی ﻣحوطهﻫای دشت تویسرکان به
ﻣحوطهﻫای گودین ( ،)Young & Levine 1974گیان ( )Contenau & Ghirshman 1935و سهگابی
( ،)Levine1975ﻣیتوان ﻫمپوشاﻧی و تحوالت فرﻫنﮕی این سه ﻣحوطه را در توالی استقراری دشت تویسرکان
ﻧیز ﻣﺸاﻫﺪه کرد .توالی تحوالت فرﻫنﮕی (ﻧﻤوﻧهﻫای سفال) ﻣسوسنگ تا عصر ﺁﻫن گودینتپه ( Xتا  )IIدر 7
ﻣحوطۀ شناسایی شﺪۀ دشت تویسرکان ﺣضور دارﻧﺪ و ﻧوعی تعاﻣﻼت فرﻫنﮕی ،بهصورت ارتباطات ﻣنطقهای و
فراﻣنطقهای را ﻧﺸان ﻣیدﻫنﺪ .بر ﻫﻤین اساس ،ﻧﮕارﻧﺪگان اﺯ روش طبقهبنﺪی سفالﻫای گودینتپه که توسط
«رابرت ﻫنریکسون» ( )Henrickson 1986 &1987صورت گرفته ،استفاده ﻧﻤودهاﻧﺪ .در طبقهبنﺪی ﻣرتبط با
سفالﻫای گودینتپه ،رﻧگ و ﻧقش سفال بهعنوان ﻣعیار طبقهبنﺪی در ﻧظر گرفته شﺪه است .عﻼوه بر این ،به
ﻣنظور ﻣقایسه یافتهﻫای سفالی و تحوالت فرﻫنﮕی ،عﻼوه بر گودینتپه (به جهت استحکام تطابق فرﻫنﮕی) ،اﺯ سایر
ﻣحوطهﻫای ﻣربوط به ادوار ﻣسوسنگ تا عصر ﺁﻫن ﻣناطق ﻫﻤجوار ﻧیز بهره گرفته شﺪه است.
 .3جغرافیای طبیعی شهرستان تویسرکان
تویسرکان اﺯ شهرستانﻫای تابع استان ﻫﻤﺪان است که با وسعتی در ﺣﺪود  1480کیلوﻣتر ﻣربع  7/7درصﺪ
ﻣساﺣت کل استان ﻫﻤﺪان را دربر گرفته و بین ﻣﺪار  34درجه و 20دقیقه تا  34درجه و  48دقیقه عرض
شﻤالی و  48درجه و  5دقیقه تا  48درجه و  38دقیقه طول شرقی اﺯ ﻧصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است
(ﻧقﺸه  .)1این شهرستان اﺯ شﻤال به ﻫﻤﺪان ،اﺯ شرق به ﻣﻼیر ،اﺯ جنوب به ﻧهاوﻧﺪ و اﺯ غرب به کنﮕاور و اسﺪﺁباد
ﻣحﺪود است (تصویر  .)1شهرستان تویسرکان شاﻣل دﻫستانﻫای کﻤالرود ،قلقلرود ،ﻣیانرود ،کرﺯانرود،
ﺣیقوق ﻧبی ،خرمرود ،و سیﺪشهاب است .ارتفاع ﻣتوسط این ﻣنطقه اﺯسطح دریا 1780ﻣتر است که ﻫرچه به
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طرف جلﮕهﻫای جنوبی اﻣتﺪاد ﻣییابﺪ ،اﺯ ارتفاع ﺁن کاسته ﻣیشود؛ ولی ﺣﺪاقل ارتفاع ﻣنطقه اﺯ سطح دریا
1510ﻣتر است که اﺯ بلنﺪترین ﻣناطق کوﻫستاﻧی غرب کﺸور و استان ﻫﻤﺪان بهشﻤار ﻣیرود و در ﻣحﺪودهای
قرار گرفته است که سرتاسر بخش شﻤالی ،شﻤالغربی و شﻤالشرقی ﺁن را رشتهکوهﻫای ﻣنﺸعب اﺯ الوﻧﺪ و
قسﻤتﻫایی اﺯ بخش شرقی و جنوبی ﺁن را سلسلهکوهﻫای ﻧیﻤهﻣرتفع که جز پیشکوهﻫای جبال ﺯاگرس
ﻣحسوب ﻣیشوﻧﺪ ،اﺣاطه کردهاﻧﺪ؛ بهطوری که ﻣیتوان ﻣنطقۀ تویسرکان را ﻣاﻧنﺪ درۀ بزرگی تصور کرد که
بهطور طبیعی در ﺣلقهای اﺯ کوهﻫای ﻧیﻤهﻣرتفع ﻣحصور شﺪه است (ﻣقﺪم( )22 :1387 ،تصویر  .)2ﻣهمترین
کوهﻫای این شهرستان عبارتاﻧﺪ اﺯ :خانگورْﻣَز ،چﺸﻤه دره ،چاالب ،سیاه کوه و سیاه کﻤر .رود دایﻤی خرّمرود
به طول ﺣﺪود  38کیلوﻣتر اﺯ ریزﺁبهﻫای قرهچای در ﻣسیر جنوبغربی ،قلقلرود به طول ﺣﺪود پنجاه کیلوﻣتر
اﺯ ریزﺁبهﻫای گامﺁسیﺁو  /گاﻣاسیاب  -که خود ریزﺁبهای به ﻧام کُرﺯان رود دارد -اﺯ رودﻫای ﻣهم شهرستان
تویسرکان بهشﻤار ﻣیﺁینﺪ (سالناﻣه ﺁﻣاری استان ﻫﻤﺪان.)5-4 :1384 ،

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی شهرستان تویسرکان بر روی نقشه استان همدان و ایران (نگارندگان)

تصویر  :1موقعیت جغرافیایی شهرستان تویسرکان در کرانۀ غربی الوند ()Google Earth 2015
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تصویر  :2نمایی از موقعیت دشت میانکوهی تویسرکان در کرانۀ غربی کوه الوند (نگارندگان)

 .4استقرارهای دورۀ مسوسنگ تا عصر آهن دشت تویسرکان
در طی بررسی باستانشناختی تکﻤیلی سال  ،1391تعﺪاد  44ﻣحوطه در دشت تویسرکان شناسایی شﺪه که
در ﻧتیجۀ ﺁن ،ﻣحوطهﻫایی دربردارﻧﺪۀ استقرارﻫایی اﺯ ﻣسوسنگ تا ادوار اسﻼﻣی ﻣتأخر شناسایی شﺪ .در این
بین ﺁثار سطحی شناساییشﺪه ،ﻧﺸاندﻫنﺪۀ ﺁغاﺯ استقرارﻫا در ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ است .در
این ﻣیان ،اﺯ  3ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣسوسنگ ،در  4ﻣحوطه ﺁثار دورۀ ﻣفرغ و تنها اﺯ  2ﻣحوطه ،ﺁثار عصر ﺁﻫن
شناسایی شﺪه است که در ﻧقﺸۀ  2ﻣحل پراکنش و ﻣوقعیت ﺁﻧها دیﺪه ﻣیشوﻧﺪ .در جﺪول  ،1ﻣﺸخصات
ﻣحوطهﻫای ﻣذکور ﻣاﻧنﺪ :ﻧام ﻣحوطه ،کﺪ ثبتی ﻣحوطه ،دﻫستان ،ﻣساﺣت ،ارتفاع اﺯ ﺯﻣینﻫای اطراف و سطح
دریا و دورهﻫای استقراری پیﺸنهادی بر اساس ﻣواد فرﻫنﮕی ﺣاصل اﺯ بررسی ذکر شﺪه است.
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نقشه  :2موقعیت جغرافیایی محوطههای مسوسنگ ،مفرغ و عصر آهن کرانۀ غربی رشتهکوه الوند در استان همدان و شهرستان
تویسرکان (نگارندگان)
جدول  :1مشخصات محوطههای مس وسنگ تا عصر آهن شهرستان تویسرکان (نگارندگان)

 .1-4استقرارهای دورۀ مسوسنگ
استقرارﻫای دورۀ ﻣسوسنگ دشت تویسرکان اﺯ سه ﻣحوطۀ تپۀ ﺯاغه ( ،)T.S 035تپۀ ﻧجفﺁبـاد ()T.S 013
و تپۀ قلعهشیخ ( )T.S 003شناسایی شﺪه است (ﻧقﺸه  )2و (جﺪول .)1

تپۀ ﺯاغه ( )T.S 035در ارتفاع  1856ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد در بخش قلقلرود ،دﻫستان کﻤـالرود800 ،

ﻣتری جنوبشرق روستای ﺯاغه ،بهصورت پﺸتهای کـمﺣجـم و کـمارتفـاع (5ﻣتـر) در ﻣیـان درهای در جنـوب
ارتفاعات دشت تویسرکان قرار دارد .این اثر بر سطح پﺸتهﻫای طبیعی شکل قرار گرفتـه و ﺣاشـیۀ ﺁن را تپـه-
ﻣاﻫورﻫای طبیعی دربرگرفته است .چﺸﻤهﻫای طبیعی و ﻣسیل طبیعی که در ﺣاشیۀ شـرقی و غربـی ﻣحوطـه
جاری است ،ﻣهمترین ﻣنبع طبیعی تأﻣین ﺁب ﺁن بوده است (ﻧقﺸه  .)2این ﻣحوطه با وسعتی ﺣﺪود  12000ﻣتر
ﻣربع اﺯ بزرگترین استقرارﻫای دورۀ ﻣسوسنگ این شهرستان بهشﻤار ﻣیﺁیﺪ کـه تـوالی  3دورۀ ﻣـسوسـنگ
قﺪیم ،ﻣیاﻧی و جﺪیﺪ را دربر دارد (جﺪول  .)1در تپۀ ﺯاغه تنوع سفالینهﻫـای سـاده ،ﻣنقـوش ﻧخـودی و قهـوهای
روشن تا تیره با ﻧقوش قهوهای و سیاه وجود دارد .اﺯ گوﻧهﻫای سفالی شـناختهشـﺪه در ایـن تپـه ﻣـیتـوان بـه
سینیﻫای پوستکنی اﺯ ﻧـوع دالﻤـا ،سـفال ﻣنقـوش  BOBو Red Slipکـه ﻫـم افـق بـا سـفالﻫـای گـودین
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V,VI,VIIﻫستنﺪ اشاره کرد (تصویر  .)3با توجه به ﺣضور شاخصهﻫای سفالی سهگاﻧۀ دورۀ ﻣسوسـنگ در ایـن
تپه و فراواﻧی و تنوع گوﻧهﻫای سفالی ،الیهﻧﮕاری ﺁن ﻣیتواﻧﺪ در گاﻫنﮕـاری اسـتقرارﻫای ﻣـسوسـنگ ﻣنطقـه
بسیار ﺣایز اﻫﻤیت باشﺪ.

تصویر  :3نمونه سفالهای سطحی تپه زاغه (نظریارشد :1391 ،تصویر )214

تپۀ ﻧجفﺁباد ( )T.S 013در ارتفاع  1684ﻣتری اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد ،بهصورت پﺸتهای ﺣجیم و ﻣرتفع در
شﻤال درۀ تویسرکان (درۀ اشتران) ،در ساﺣل شﻤالی رودخاﻧۀ خرمرود و در شﻤالغرب روستای ﻧجفﺁباد واقع
شﺪه است (ﻧقﺸه ( ،)2تصویر  .)4تپۀ ﻧجفﺁباد با سطح قاعﺪۀ بیضیشکل و جهت گسترش و کﺸیﺪگی
شرقی -غربی با وسعتی ﺣﺪود  4000ﻣتر ﻣربع و ارتفاعی ﺣﺪود  8ﻣتر ،تنها ﻣحوطۀ دشت تویسرکان است که
ﺁثاری اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ (قﺪیم ،ﻣیاﻧی و جﺪیﺪ) ،ﻣفرغ (قﺪیم ،ﻣیاﻧی و جﺪیﺪ) ،تا عصر ﺁﻫن (سراسر توالی گاﻫنﮕاری
گودین) را در خود جای داده است (جﺪول  .)1در برش دیوارهﻫای تپه ،بقایای ﺁثار ﻣعﻤاری خﺸتی (تصویر  )5و
بقایای خاکستر بهخوبی ﻣﺸهود است .ﻣواد فرﻫنﮕی ﻣوجود بهصورت قطعات پراکنﺪه سفال در ﺣجم ﺯیاد و
اﻧواع ابزارﻫای سنﮕی (تیغه و ریزتیغه) و سردوک در سطح و ﺣاشیۀ تپه ،ﻣﺸهود است .در تپۀ ﻧجفﺁباد تنوع
سفالینهﻫای ساده ،ﻣنقوش ﻧخودی و قهوهای روشن تا تیره با ﻧقوش قهوهای و خاکستری وجود دارد .اﺯ
گوﻧهﻫای سفالی شناختهشﺪه در این تپه ،ﻣیتوان سفالﻫای پایهدار ﻣنقوش  ،BOBقابلقیاس با ظروف پایهدار
ﻣکﺸوف اﺯ ﻣحوطهﻫای ﻣﻼیر (جاﻧجان ،58 :1391 ،تصویر  )7و ﻣحوطۀ ﻣیﻤنتﺁباد رباطکریم در فﻼتﻣرکزی
(یوسفیﺯشک :1390 ،تصویر  )7و  Red Slipرا که ﻫمافق با سفالﻫای گودین  V,VI,VIIﻫستنﺪ ،ﻧام برد (تصویر .)6
با توجه به ﺣضور توالی الیهﻧﮕاریشﺪه گودین در این تپه ،فراواﻧی و تنوع گوﻧهﻫای سفالی (ﻣسوسنگ تا عصر
ﺁﻫن) ،ﻫﻤچنین ﺁثار قابلتوجه ﻣعﻤاری خﺸتی ،الیهﻧﮕاری ﺁن ﻣیتواﻧﺪ در گاﻫنﮕاری ﻣحوطهﻫای شرق ﺯاگرس
ﻣرکزی در دوران ﻣسسنﮕی تا ﺁﻫن و درک بهتر چﮕوﻧﮕی گسترش فرﻫنگ گودین در ﻣنطقه و پراکنﺪگی
استقرارﻫای ﻣسوسنگ تا عصر ﺁﻫن در دشت تویسرکان ﺣایز اﻫﻤیت باشﺪ.
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تصویر  : 4نمای کلی بستر رودخانۀ خرمرود ،دید از شرق (نظریارشد :1391 ،تصویر )95
تصویر :5بقایای دیوار خشتی در ﺿلع غربی تپۀ نجفآباد ،دید از غرب (نظریارشد :1391 ،تصویر )94

تصویر  :6نمونه سفالهای سطحی تپۀ نجفآباد (نظریارشد :1391 ،تصویر )96

تپۀ قلعهشیخ ( )T.S 003در ارتفاع  1716ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد و بر سطح پﺸتهای طبیعی ،در ﻣیان
اراضی دیم ،در  300ﻣتری شﻤالی روستای قلعه شیخ قرار گرفته است .رودخاﻧۀ کرﺯانرود در فاصلۀ 400
ﻣتری شرق تپه ،ﻣهمترین ﻣنبع طبیعی تأﻣین ﺁب ﺁن است (ﻧقﺸه  .)2تپۀ قلعهشیخ با سطح قاعﺪۀ بیضیشکل و
بهصورت پﺸتهای کمﺣجم که ارتفاع ﺁن در بلنﺪترین ﻧقطه ﻧسبت به ﺯﻣینﻫای ﻫﻤجوار ﺣﺪود  14ﻣتر است
خودﻧﻤایی ﻣیکنﺪ (جﺪول  .)1این تپه تنها در برگیرﻧﺪۀ ﺁثاری اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ جﺪیﺪ با وسعتی بیش اﺯ یک
ﻫکتار اﺯ وسیعترین ﻣحوطهﻫای دورۀ ﻣسوسنگ این ﺣوضه بهشﻤار ﻣیﺁیﺪ.
ﻫﻤانگوﻧه که در بین استقرارﻫای ﻣسوسنگ تویسرکان دیﺪه ﻣیشـود (جـﺪول  ،)1تعـﺪاد  3ﻣحوطـه دارای
ﺁثار دورۀ ﻣسوسنگ است که ﺣضور سنت فرﻫنﮕی اﺯ فاﺯ قﺪیم ﻣسوسنگ (دورۀ شحنﺁبـاد) ،دورۀ ﻣـسوسـنگ
ﻣیاﻧه (دالﻤا) و ﻣسوسنگ جﺪیﺪ (سنت اوروکی) را که ﻣﺸابه و ﻣتأثر اﺯ توالی استقراری گـودین  V-IXاسـت ،دربـر
ﻣیگیرد .در تفسیر ﻣحوطه ﻫای ﻣس وسنگ دشت تویسرکان ،ﻣیتوان وضـعیت ﻣناسـب اقلیﻤـی جغرافیـایی و
ﻣراتع غنی را ﻣوجب گسترش بیﺸتر ﺯیستﮕاهﻫا در ارتفاع باالی 1700ﻣتـری و فراتـر اﺯ ﺁن را ﻣطـرح کـرد کـه
این اﻣر در دشت تویسرکان بیﺸتر خود ﻧﻤایی ﻣیکنﺪ .ﻣحوطهﻫای ﻣـسوسـنگ دشـت تویسـرکان در ارتفـاع
بین 1700تا  1900ﻣتر اﺯ سطح دریا قرار گرفته که ﻧﺸان اﺯ ﻣساعﺪبودن اقلیم جغرافیایی ﻣنطقـه در ﺣرکـت و
کوچ عﻤودی اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ در این ﺣوضه بوده است (جﺪول  .)1اﻣا در دشت تویسرکان تعـﺪاد ﺯیسـتﮕاهﻫـا
در قیاس با ﻣناطق ﻫﻤجوار خود ،ﻣاﻧنـﺪ ﻧهاوﻧـﺪ (بلﻤکـی )105-96 :1392 ،و ﻣﻼیـر (ﻧظـری ارشـﺪ ،1385 ،جاﻧجـان و
دیﮕران )228-227 :1393 ،بهﻧوعی اﻧﺪک بوده و در تفسیر این ﻧکتـه ،اقتصـاد ﻣبتنـیبـر کـوچروی و وسـعت کـم
ﻣحوطهﻫای دورۀ ﻣسوسنگ ،رویکرد بهتری برای پاسخ به این سؤال اسـت (ﻣوچﺸـی .)38 :1392 ،در ایـن بـین
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استقرارﻫای دشت تویسرکان ،ﻣحوطهﻫایی با کاربری روستاﻫای کوچک (بین ﻧیم تـا یـک ﻫکتـار) یـا پایﮕـاهﻫـای
غیردائم ﻫستنﺪ که در ﻣناطق پست و در کنار شاخهﻫای اصلی رودخاﻧهﻫا واقع شﺪهاﻧﺪ (ﻧقﺸـه )2؛ شـایﺪ بتـوان
گفت که این ﻣحوطهﻫا ﻧیز به پایﮕاه گلهداران چَراگَرد با ﻧیمﻧﮕاﻫی به تﺪاوم ﺯﻧﺪگی با قابلیـت کﺸـاورﺯی اشـاره
دارد که به صورت فصلی در دشت تویسرکان ﺣضور یافتهاﻧﺪ و ﻣراکز اصلی و ﻫستهﻫای ﻣرکزی ﺁﻧها را بایـﺪ در
خارج اﺯ دشت تویسرکان (ﻣاﻧنﺪ گودین) جستجو کرد .در ارتباط با پراکنش استقرارﻫا ،ﻧکتۀ اساسی این است کـه
اﺯ ﻧظر بهره گیری اﺯ ﻣنابع طبیعی ،بیﺸترین استقرارﻫا در دشت و اطراف ﺯﻣین ﻫـای کﺸـاورﺯی و اسـتقرارﻫای
کوﻫستاﻧی ،ﻧزدیک به ﻣنابع ﺁب و ﻣراتع تﺸکیل یافتهاﻧﺪ (ﻧقﺸه  )2که در الﮕوﻫای ﻣعاصر (اقـوام عﺸـایر) ﻧیـز تنهـا
ساکنان این ﻣنطقه را داﻣﺪاران کوچﻧﺸین با ﺯﻧﺪگی ﻣبتنی بر گلهداری تﺸـکیل ﻣـیدﻫنـﺪ (ﺁقاﻣحﻤـﺪی و شـرفی،
 .)1390با تحلیل وسیعتر ،این ﻧوع الﮕوی استقراری در کوﻫستانﻫای ﻣﺸرف به کنﮕاور (ﻣترجم و الﻤاسـی،)1392 ،
بیجار (ﻣوچﺸی ،)1392 ،ﻣﻼیر (بختیاری1387 ،؛ بیکﻣحﻤﺪی و دیﮕران ،)1393 ،ﻧهاوﻧﺪ (سعیﺪیﻫرسینی و دیﮕـران)1387 ،
و ﺣوضۀ رودخاﻧۀ گاﻣاسیاب (سعیﺪیﻫرسـینی )1385 ،ﻧیز قابلتعﻤیم و ﻣﻼﺣظه است .استقرارﻫایی که به صراﺣت
ﻣیتوان ﺁﻧها را به اقوام داﻣﺪار و کوچرو ﻧسبت داد؛ اﺯ ﻧظر رتبهبنـﺪی ﻣکـاﻧی ،یـک ﻣﺸـکل اساسـی در تحلیـل
استقراری ﻣسوسنگ دشت تویسرکان وجود دارد؛ این ﻣﺸکل ،کﻤبود تعﺪاد اسـتقرارﻫا و پراکنـﺪگی دادهﻫـای
ﻣسسنﮕی در سطح تپهﻫا و ﻣحوطهﻫایی است که اغلب این استقرارﻫا بـهطـور ﻣوقـت و فاقـﺪ وسـعت وسـیع
ﻫستنﺪ که تحلیل رتبه ای ﺁﻧها را با ﻣﺸکل ﻣواجه ﻣیکنﺪ .با این توصیف و با درﻧظرگرفتن استقرارﻫای ﻫﻤجوار،
این ﻧکته در ﻣورد تحلیل الﮕوﻫای استقراری ﻣنطقۀ ﻣورد ﻣطالعۀ این پژوﻫش ﻧیز صﺪق ﻣـیکنـﺪ و ﺣکایـت اﺯ
استقرارﻫای فصلی و ﻣوقتی دارد که اغلب در کنار رودخاﻧهﻫا و چﺸﻤهﻫای فصـلی قـرار گرفتـهاﻧـﺪ کـه جهـت
استحکامبخﺸی به ﺣضور خود اﺯ پایﮕاهﻫای ﻣرکزی ،ﻣاﻧنﺪ سه ﻣحوطۀ تپۀ ﺯاغه ( ،)T.S 035تپۀ ﻧجفﺁباد ( T.S
( )013با تأکیﺪی بیﺸتر ،بهدلیل گستردگی توالی فرﻫنﮕی ﺁن) و تپۀ قلعه شیخ ( )T.S 003در دشت تویسرکان اسـتفاده
ﻣیکردهاﻧﺪ.

تصویر  :7پایه سفالی منقوش( )BOBبهدستآمده از مالیر (جانجان)508 :1391 ،

تصویر :8نمونه سفالهای منقوش ( )BOBپایهدار مسوسنگ جدید بهدستآمده از تپۀ جنوبی میمنتآباد(میمونآباد) رباطکریم
(یوسفیزشک)1390 ،
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 .2-4استقرارهای عصر مفرغ

طی بررسی باستانشناختی صورتگرفته در دشت تویسرکان ،اﺯ  4ﻣحوطۀ ﻧجفﺁباد ( )T.S 013تپۀ شـوق-
ﺁباد ( ،)T.S 028جیجانکوه ( ،)T.S 007قبرستان ﺯاغه ( )T.S 034استقرارﻫایی اﺯ عصـر ﻣفـرغ (قـﺪیم تـا جﺪیـﺪ)
شناسایی شﺪه که در جﺪول ( 1اطﻼعات) و ﻧقﺸۀ ( 2ﻣوقعیت جغرافیایی) ﺁﻧها ﻣﺸخص شﺪه است.
تپۀ ﻧجفﺁباد که پیشتر به ﻣعرفی ﺁن اشاراتی شﺪ ،دارای سفالﻫای شاخص عصر ﻣفرغ قﺪیم اﺯ ﻧوع سفال
یاﻧیق (گودین  )IVو جﺪیﺪ ﻣنقوش (اﺯ ﻧوع گودین  )IIIدر سطح تپه بوده و ﻣعرف ﻣفرغ قﺪیم تا جﺪیﺪ که تﺪاوم
ﺣیاتی ﺁن اﺯ دورۀ ﻣسوسنﮕی اداﻣه داشته است.
تپۀ شوقﺁباد ( )T.S 028در ارتفاع 1744ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد و در جنوب شرقی شهرستان تویسرکان،
در دشت و دﻫستان سیﺪشهاب 100 ،ﻣتری جنوب روستای شوقﺁباد ،ﻣنتهی به دشت ﻣﻼیر قرار دارد (ﻧقﺸه .)2
این تپه بهصورت پﺸتهای بزرگ (کلهقنﺪی) و ﻣرتفع ( 30ﻣتر) است که الیهﻫای فرﻫنﮕی سه دورۀ ﻣفرغ (قﺪیم،
ﻣیاﻧی و جﺪیﺪ) وسعتی درﺣﺪود  30000ﻣترﻣربع را دربر دارد (جﺪول  .)1ﻣواد فرﻫنﮕی ﻣوجود در سطح تپه
به صورت قطعات پراکنﺪه سفال و در ﺣجم ﻣتوسط تا ﺯیاد در سطح و ﺣاشیۀ تپه قابلﻣﺸاﻫﺪه است .دورهﻫای
فرﻫنﮕی ﻣجﻤوعه سفالﻫای جﻤعﺁوریشﺪه اﺯ سطح تپه قابلﻣقایسه با ﻧﻤوﻧهﻫای ﻣﺸابه در دورۀ ﻣفرغ قﺪیم،
ﻣیاﻧه و جﺪیﺪ گودین  IVو  IIIاست (تصویر .)9

تصویر  :9نمونه سفالهای سطحی تپۀ شوقآباد (نظریارشد)179 :1391 ،

تپۀ جیجانکوه ( )T.S 007در ارتفاع  1965ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد ،در  250ﻣتری غرب روستای
جیجانکوه ،ﻣیان درۀ سیﺪشهاب در جنوب تویسرکان و ﻣنتهی به دشت ﻣﻼیر واقع شﺪه است (ﻧقﺸه  .)2جاﻧب
غربی و جنوبی تپه را ﻣسیل طبیعی دربرگرفته که در جنوب به رودخاﻧۀ فصلی سوق بﻼغ و رودخاﻧۀ سهﻣسئله
ﻣیپیوﻧﺪد که ﻣهمترین ﻣنبع طبیعی ﺁب ﻣنطقه است .تپۀ جیجانکوه ﻣخروطیشکل ،دارای ارتفاع ﺣﺪود 12
ﻣتر است و سطح ﺁن چنﺪان گسترده ﻧیست (جﺪول  .)1در برش ایجاد شﺪه در داﻣنهﻫای تپه بقایای ﻣعﻤاری
الشهسنﮕی (تصویر  )10و بقایای خاکستر قابلﻣﺸاﻫﺪه است .ﻣواد فرﻫنﮕی ﻣوجود در سطح اثر بهصورت قطعات
پراکنﺪۀ سفال و در ﺣجم ﻣتوسط در سطح و ﺣاشیۀ تپه قابلﻣﺸاﻫﺪه است .قطعات سفالی پراکنﺪه در سطح
تپه ﻣعرف دورۀ ﻣفرغ جﺪیﺪ با گوﻧۀ سفالﻫای ﻧخودی با ﻧقش سیاه است (تصویر .)11
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تصویر  :10نمای از تپۀ جیجانکوه ،و آثار معماری سنگی آن ،دید از شمال (نظریارشد :1391 ،تصویر )58

تصویر  :11نمونه سفالهای سطحی تپۀ جیجانکوه (نظریارشد :1391 ،تصویر )62

تپۀ قبرستانﺯاغه ( )T.S 034با ارتفاع  1858ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد ،در بخش قلقلرود ،دﻫستان
کﻤالرود 940 ،ﻣتری جنوبشرقی روستای ﺯاغه قرار دارد ،این اثر بر سطح پﺸتهﻫای طبیعی شکل گرفته
است و ﺣاشیۀ ﺁن را تپهﻣاﻫورﻫای طبیعی دربرگرفته است .چﺸﻤهﻫای طبیعی و ﻣسیل طبیعی که در ﺣاشیۀ
شرقی و غربی اثر جاری است ،ﻣهمترین ﻣنبع طبیعی ﺁب ﻧزدیک به اثر است و وسعتی در ﺣﺪود  2000ﻣتر
ﻣربع را دربر ﻣیگیرد .ارتفاع تپه در بلنﺪترین قسﻤت ﻧسبت به ﺯﻣینﻫای ﺣاشیه در ﺣﺪود  2ﻣتر است.
گورﻫایی با ساختار الشهسنﮕی در بخش شرقی و غربی اثر وجود دارد .ﻣواد فرﻫنﮕی ﻣوجود در سطح اثر به-
صورت قطعات پراکنﺪۀ سفال در سطح تپه قابلﻣﺸاﻫﺪه است .دورهﻫای فرﻫنﮕی ﻣجﻤوعه سفالﻫای جﻤعﺁوری
شﺪه اﺯ سطح تپه قابلﻣقایسه با ﻧﻤوﻧهﻫای ﻣﺸابه در دورۀ ﻣفرغ جﺪیﺪ است.
در تحلیل  4ﻣحوطۀ یادشﺪه اﺯ عصر ﻣفرغ در دشت تویسرکان ،تنها در یک ﻣحوطه (تپۀ ﻧجفﺁبـاد())T.S 013
توالی استقرار اﺯ دورۀ قبل (ﻣسوسـنگ) شروع شﺪه و در عصر ﻣفرغ ﻧیز سـکوﻧت در ﺁن ﻫﻤچنـان تـﺪاوم داشـته
است و اﺯ بین  4ﻣحوطه ،در دو ﻣحوطه (تپۀ ﻧجفﺁباد ( )T.S 013و شوقﺁباد ( )T.S 028تـﺪاوم ﺣیـات سـه دورۀ
قﺪیم تا جﺪیﺪ دورۀ ﻣفرغ وجود دارد .تپۀ شوقﺁباد ﻣحوطهای است ﻣتعلق به ﻣفرغ قﺪیم که با ﺣضـور فرﻫنـگ
یاﻧیق در ﻣنطقه به شﻤار ﻣحوطه ﻫای ﻧوبنیاد عصر ﻣفرغ افزوده شﺪه است .در دو ﻣحوطۀ تپۀ جیجانکوه (-T.S
 )007و تپۀ قبرستانﺯاغه ( )T.S 034استقرار اﺯ ﻣفرغ جﺪیﺪ شروع شﺪه و بعﺪ اﺯ ﺁن ﻧیز ﻣتروک شﺪه است ،ایـن
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دو تپه با وسعتی ﺯیر ﻧیمﻫکتار و بـا توجـه بـه ارتفـاع اسـتقراری (در ﺣاشـیه دشـت) و ارتفـاع کـم تپـه ،اﺯ ﻧـوع
استقرارﻫای فصلی بوده است .استقرارﻫای عصر ﻣفرغ دشت تویسرکان ﻧسبت به استقرارﻫای دورۀ ﻣـسسـنﮕی
افزایش یافته و جز یک ﻣورد (تپۀ ﻧجفﺁباد ( ))T.S 013در شروع عصر ﺁﻫن ﻫﻤﮕی ﻣتروک ﻣیگردﻧﺪ .اﺯ عواﻣـل و
تأثیرات اصلی در فقﺪان ﻣحوطهﻫای این دوره ارتفاع اﺯ سطح دریاست که با توجـه بـه پـراکنش ﻣحوطـهﻫـا و
وضعیت توپولوژی ﻣنطقه و سرﻣا ،ساکنان ﺁن ﻧاچار به ترک ﻣحوطهﻫا شﺪهاﻧﺪ .پراکنش استقرارﻫای عصر ﻣفرغ
دشت تویسرکان در این تقسیمبنﺪی با توجه به دورهﻫای قبل (ﻣسسنﮕی) ﻣورد بحث این ﺣوضه کـه در درجـۀ
ارتفاعی بهطور ﻣتوسط  1700تا  2000ﻣتر قراردارد و با درﻧظرگرفتن اقلیم جغرافیـایی ایـن ﻣنطقـه بـه لحـا
کمبودن درجۀ ﺣرارت و بهرهﻣنﺪی بیﺸتر اﺯ ﺁب ﻫای جاری فصلی برای استفاده ﺁبیاری اﺯ شرایط ﻧاﻣسـاعﺪتری
برخوردار بودهاﻧﺪ .وسعت استقرارﻫا ،ﻣطرح در ﻣطالعۀ الﮕوی استقراری ،در وسعت کﻤتر اﺯ ﻧیم ﻫکتار قراردارﻧـﺪ
و ﻧﺸان اﺯ عﺪم جذب جﻤعیتی و استقرارﻫای گسترده در ﻣنطقه است .در تفسیر فاصلۀ استقرارﻫا ،با توجـه بـه
قرارگیری  3ﻣحوطۀ تپۀ شوقﺁباد( ،)T.S 028جیجانکوه ( )T.S 007و قبرسـتان ﺯاغـه ( )T.S 034در ﻧزدیکـی
یکﺪیﮕر (ﻧقﺸـه  ،)2گویـا در دورۀ ﻣفـرغ ،عـﻼوهبـر تعـاﻣﻼت فراﻣنطقـهای ،ﻧـوعی وابسـتﮕی درونﻣنطقـهای در
جنوبشرق دشت تویسرکان ﺣاکم بوده و اﻫﻤیت ﺯیادی داشته است.
 .3-4استقرارهای عصر آهن

شایﺪ بتوان ﻣهمترین تپۀ دشت تویسرکان را تپۀ ﻧجفﺁباد ( )T.S 013داﻧست که تﺪاوم ﺣیاتی ﺁن در عصر
ﺁﻫن ﻧیز با ﺣضور ﺁثار سفال ﻫای خاکستری ساده تیره و روشن با فرمﻫای ﺯاویهدار و اللهایشکل ﺁﻫن I
ﻣﺸخص ﻣیشوﻧﺪ (ﻧقﺸه 2؛ جﺪول 1؛ تصاویر  5 ،4و .)6
تپۀ ﻣالی ( )T.S 011با ارتفاع  1716ﻣتر اﺯ سطح ﺁبﻫای ﺁﺯاد ،در  2/5کیلوﻣتری جنوبغرب روستای
ﻣیانده واقع شﺪه است .ﻣسیلی طبیعی اﺯ ﺣاشیۀ جنوبی تپه عبور کرده و ﻫﻤچنین چﺸﻤهﻫای فصلی
ﻣهمترین ﻣنابع تأﻣین ﺁب ﺁن است (ﻧقﺸه  .)2تپۀ ﻣالی وسعتی در ﺣﺪود  450ﻣترﻣربع را دربر ﻣیگیرد .ارتفاع
تپه در بلنﺪترین ﻧقطه ﻧسبت به ﺯﻣینﻫای ﻫﻤجوار در ﺣﺪود  6ﻣتر است (جﺪول  .)1در برش دیوارۀ گودال
ﺣفاری غیرﻣجاﺯ بقایای ﻣعﻤاری خﺸتی پﺪیﺪار است .ﻣواد فرﻫنﮕی ﻣوجود در سطح اثر بهصورت قطعات
سفالﻫای ﻣنقوش افزوده (تصویر  )12قابلﻣﺸاﻫﺪه است.

تصویر  :12نمونه سفالهای سطحی تپۀ مالی (نظریارشد :1391 ،تصویر )85
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در بررسی باستانشناختی صورتگرفته تعﺪاد  2ﻣحوطه اﺯ عصر ﺁﻫن در دشت تویسـرکان شناسـایی شـﺪه
است (ﻧقﺸه 2؛ جﺪول  .)1اﺯ  2ﻣحوطۀ یادشﺪه عصر ﺁﻫن در این ﺣوضه ،تنها در یک ﻣحوطه و در تپـۀ ﻧجـفﺁبـاد
( )T.S 013توالی استقراری اﺯ دورۀ قبل اﺯ عصر ﺁﻫن (یعنی اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ و ﻣفرغ) شـروع شـﺪه و در ایـن دوره
ﻧیز سکوﻧت تﺪاوم داشته است .این ﻣحوطه ،به لحا وسعت اﺯ بزرگترین ﻣحوطهﻫای دشت تویسرکان بهشﻤار
ﻣیﺁیﺪ و تنها در ﻣحوطه تپۀ ﻣالی ( )T.S 011استقرار اﺯ عصر ﺁﻫن  Iشروع و توالی ﺁن ﻧیـز در ادوار بعـﺪ اداﻣـه
ﻧیافته و ﻣتروک شﺪه است؛ این تپه دارای وسعت ﺯیر ﻧیم ﻫکتار است .بهدلیل کمشﻤار بودن ﻣحوطهﻫای عصـر
ﺁﻫن ﻧﻤیتوان جاﻣعۀ ﺁﻣاری ﻣﺸخصی را در رابطه با ﻧوع استقرارﻫا بیان کرد.
 .5سنتهای سفالی دورههای مسوسنگ تا عصر آهن رایج در دشت تویسرکان
سنتﻫای سفالی ﻣنطقۀ ﻣورد ﻣطالعه ،اﺯ سنت سفالﻫای ﺯاگرس ﻣرکزی (توالی الیهﻧﮕاری گودین وسهگـابی) پیروی
کرده و شاﻣل سنتﻫای دالﻤایی ،سهگابی ،گودین  VIIIتا  IIاست .سفالﻫـای دورۀ ﻣـسوسـنگ قـﺪیم دشـت
تویسرکان ،شاﻣل سفالﻫای ﻧخودی پوک با شاﻣوت کاه و ﻧقوش ﻫنﺪسی سیاه گودین ( XIشحنﺁباد) ،سفالﻫای
ساده و سینیﻫای پوستکنی با خﻤیرۀ ﻧخودی و لعاب گلی قرﻣـز گـودین ( Xدالﻤـا)(تصـویر  ،)3در دورۀ ﻣیـاﻧی
ﻣسوسنگ؛ سفالﻫای ﻧخودی بﺪون لعاب با بﺪﻧۀ براق گودین ( IXسهگابی) ،سفالﻫای  BOBسهگـابی (ﻧقـوش
سیاه بر ﺯﻣینۀ ﻧخودی) و گودین ( VIIIطاﻫرﺁباد) ،سفالﻫای ﻧخودی با شاﻣوت کاه ،سفالﻫای  Sشـکل ،سـفالﻫـای
لعابدار گلی غلیظ گودین  ،VIIدر دورۀ جﺪیﺪ ﻣسوسنگ؛ سفالﻫای ﻣنقوش سـیاه بـر ﺯﻣینـۀ قرﻣـز ،ﻧقـوش
ﻫنﺪسی و ﺣیواﻧی گودین (V-VIتصـویر  )6در تپهﻫای ﺯاغه ( ،)T.S 035ﻧجفﺁباد ( )T.S 013و قلعـهشـیخ ( T.S
 )003ﻫستنﺪ.
سنت سفالی دشت تویسـرکان در عصـر ﻣفـرغ را سـفالﻫـای ﻧخـودی ظریـف و ظـروف دسـته ﻧخجـواﻧی
گودین( IVاﺯ ﻧوع یاﻧیق) ،سفالﻫای ساده و ﻣنقوش با ﻧقوش ﻫنﺪسی و ﻧواری ،گیـاﻫی و ﺣیـواﻧی گـودین  IIIدر
تپـهﻫـای ﻧجـفﺁبـاد ( )T.S 013شـوقﺁبـاد ( ،)T.S 028جیجـانکـوه ( )T. 007و قبرسـتان ﺯاغـه ()T.S 034
دربرگرفتهاﻧﺪ (تصاویر  9و  .)11شاخصترین سفالینهﻫای عصر ﺁﻫن دشت تویسرکان شاﻣلِ سفالﻫای خاکسـتری
و سفالﻫای ﻧخودی ساده و ﻣنقوش با ﻧقش برجسته و ﻫﻤچنین بخﺸی اﺯ یک ظرف لولهدار شاخصه عصر ﺁﻫن
است .ویژگیﻫای سفالﻫای عصر ﺁﻫن بهدستﺁﻣﺪه اﺯ دشت تویسرکان عبارتنﺪ اﺯ :خﻤیرۀ ﻧخودیرﻧگ ﻣایل بـه
کرم ،شاﻣوت شن و پخت خوب که سطح سفالﻫا ﻧیز با دست ﻣرطـوب صـاف و پرداخـت شـﺪه اسـت .سـفال
ﻧخودی ساده ﻣعﻤولی که بیﺸترین تعﺪاد را به خود اختصاص ﻣیدﻫﺪ ،تﻤاﻣاً چرخسـاﺯ بـوده و شـاﻣوت ﺁﻧهـا را
شن و ﻣاسه و ذرات ریز سنگ تﺸکیل داده است .سفالﻫای بهدستﺁﻣﺪه ساده بوده و تنها چنﺪ ﻣورد سـفال بـا
ﻧقش افزوده طنابی بهدست ﺁﻣﺪه است (تصـویر  11و .)12اشکال ظروف ،ساده و اکثراً شـاﻣل کاسـهﻫـایی بـا لبـۀ
ساده یا ﻣتﻤایل به خارج و کفﻫای ساده و تخت ﻫستنﺪ.
 .6نتیجه
کیفیت و کﻤیت استقرارﻫای فرﻫنﮕی یک ﻧاﺣیه به عواﻣلی ﻣاﻧنﺪ بارﻧﺪگی ،خاک ،ﺁب و ﻫوا و تواﻧـایی ﻣـردم در
بهرهبرداری اﺯ ﺁﻧها بستﮕی دارد ،اﺯ ﻣنظر دیﮕر ،ﺯیستﮕاه به تغییرات ﺯیستﻣحیطی ﺣاصـل اﺯ عواﻣـل طبیعـی و
فرﻫنﮕی وابسته است ،شرایط جوی ﻧاپایﺪار پس اﺯ دورۀ پلیستوسن ،بهدرستی توالی ﺯیستﮕاهﻫای روستاﻧﺸـینی
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ﺁغاﺯین و بعضی اﺯ تغییرات بعﺪی ﺁن را توجیه ﻣیکنﺪ؛ ولی به ﻣحض این که ﻣردم در ﻧاﺣیهای سـاکن شـﺪﻧﺪ،
ﻣحیط ﺯیست را بر اثر کﺸاورﺯی ،چراﻧیﺪن ﺣیواﻧات و تقلیل ﻣنابع گیـاﻫی و شـورهﺯار شـﺪن خـاک در ﻧتیجـۀ
ﺁبیاری تخریب ﻣیکننﺪ که بر اﻧتخاب ﻣحل و پایﺪاری ﺯیستﮕاهﻫا تأثیر خواﻫﺪ داشت؛ بـا ایـن توصـیف در دورۀ
ﻣسوسنگ ،دشتﻫای ﺣاصلخیز (جلﮕهای و پست) جای خالی برای ﻣهاجرت و تأﻣین ﻣنابع را ﻧﺪاشتنﺪ ،بنـابراین
دشتﻫا و داﻣنهﻫای ﻣرتفع ﻣوردتوجه قرار ﻣیگیرﻧﺪ ،بهطوری که ﻣکان ﻣحوطهﻫای جﺪیﺪ و ﻣحوطهﻫـایی کـه
اﺯ پیش وجود داشتنﺪ ،بهگوﻧهای تعیین ﻣیشوﻧﺪ که با اردوگاهﻫای گلهداران ﻣـرتبط باشـنﺪ (ﻫـول-162 :1388 ،
 )164و بتواﻧنﺪ ضﻤن ارتباطات ،ﻧیاﺯ کﻤبودﻫای کﺸاورﺯی و تقلیل ﻣنابع گیـاﻫی در چـرای ﺣیواﻧـات را جبـران
ﻧﻤاینﺪ.
ﻣردم کوچﻧﺸین اﺣتﻤاالً عاﻣل پیوﻧﺪ ﻧظامﻫای گوﻧاگون فرﻫنﮕی بودهاﻧـﺪ؛ فاصـلهﻫـا و ﻣواﻧـع بـرای جواﻣـع
کوچرو (گلهداران) اﻫﻤیت ﺯیادی ﻧﺪاشت ،چراکه ﻣﻤکن بود ﻣسافتﻫای ﺯیادی را بپیﻤاینﺪ و به دشتﻫـای بکـر
یورش ببرﻧﺪ و در این ﻣیان چراگاهﻫای غنی ،در ﺣرکت کوچروﻫا تأثیر بهسـزایی داشـته اسـت؛ در ایـن ﻣـوارد
گذرگاهﻫای کوﻫستاﻧی در عبور و ﻣرور اﻫﻤیت داشته و ﻣسیر ﺣرکت و ارتباط ﻣتقابل را تعیـین ﻣـیکـردهاﻧـﺪ،
ﻫﻤچنین ﻣیزان تراکم جﻤعیت ساکن و کوچﻧﺸین به اﻣکان دسترسی به چراگاه ﻣناسب بستﮕی داشـته اسـت.
در دورۀ ﺁغاﺯین ﻣسوسنگ ،اﺣتﻤاالً ﻣسافتی کوتاه را ﻣیپیﻤودﻧﺪ و در این صـورت بـهﻧـﺪرت بـه بـیش اﺯ یـک
پهنﺪشت ﻣستقر ﻣیرسیﺪﻧﺪ و بسیاری اﺯ این ﻧواﺣی دور اﺯ دسترس بودﻧﺪ ،در چنین شرایطی ﻣیزان توسـعه در
پهنﺪشتﻫای ﻣختلف کﻤتر و ﻣتفـاوت بـود .اسـتقرارﻫای دورۀ ﻣـسوسـنگ در اﻣتـﺪاد رودخاﻧـهﻫـا ،ﻧزدیکـی
کوﻫپایهﻫا و ﺣاشیۀ دشتﻫا اﻧتخاب شﺪهاﻧﺪ ،چرا که در چنین ﺣالتی دستیابی به ﺁب و ﺯﻣـینﻫـای ﺣاصـلخیز
تسهیل ﻣییافته است؛ بنابراین ،ﻣیتوان ﻧتیجه گرفت که ﻫسـتۀ ﻣرکـزی ﻧظـام یکجاﻧﺸـینی اولیـه در ﺣاشـیۀ
دشتﻫا (کوهپایهﻫا) و شایﺪ در چراگاهﻫای ﺯﻣستاﻧی پست ﻣجاور ﺁﻧها بوده که وابستﮕی بﺪان داشتهاﻧﺪ .در دورۀ
ﻣسوسنگ ،استقرارﻫای بیﺸتری ﻧسبت به دورهﻫای قبل بهوجود ﺁﻣﺪه است و ظاﻫراً این دوره تا ﻧواﺣی جﺪیـﺪ
و بلنﺪتر و ﻣرتفعتری گسترش یافته است .بهرغم افزایش ﺁشکار تراکم و اشغال سرﺯﻣینﻫای جﺪیﺪ ،روسـتاﻫای
اولیه ،پراکنﺪه و بسیار دور اﺯ ﻫم ﻫستنﺪ ،بهطوری که دورتـادور ﻫـر روسـتا فضـای وسـیعی بـرای گـردﺁوری
داﻧه ﻫای خوراکی خودرو ،ایجاد چراگاه برای گلـهﻫـا وکﺸـاورﺯی وجـود داشـته اسـت (ﻫـول.)168-167 :1388 ،
ﻣطالعات اخیر در ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه ،بهروشنی ﻣﺸخص کرده که با ﺁغـاﺯ دورۀ ﻣـسوسـنگ ،ﻧـوعی تغییـر در
بافتﻫای استقراری پراکنﺪه بهسوی شکلگیری ﻧوعی الﮕوی خطـی در ﺣاشـیۀ رودخاﻧـۀ گاﻣاسـیاب بـهسـوی
غرب ﺯاگرسﻣرکزی ایجاد شﺪه است (سعیﺪیﻫرسینی .)515 :1385 ،این بﺪان ﻣعناست که اﺣتﻤـاالً اﻧـﺪکی فﺸـار
ﻣحیطی و یا بروﺯ خﺸکسالیﻫای کوتاهﻣﺪت که خصیصۀ ذاتی اقلیم ﺯاگـرس اسـت ،عﻤـﻼً جﻤعیـت سـاکن در
دورۀ ﻣسوسنگ را وادار ﻧﻤوده است تا با تغییر در استراتژی ﻣعیﺸتی خـود اﺯ داﻣـﺪاری و کﺸـاورﺯی دیـم بـه
سوی کﺸاورﺯی ﺁبی در دلتاﻫا و ﺣواشی رودخاﻧهﻫا جابهجا شوﻧﺪ و این درست ﻫمﺯﻣـان بـا رواج شـیوۀ کﺸـت
ﺁبی در غرب ایران است که ﻣنﺸأ ﺁن اﺯ دﻫلران (دورۀ سبز و چغاﻣاﻣی) در ﻣرﺯﻫای غربی ﺯاگـرس بـا بـینالنهـرین
گرفته شﺪه بود ،شایﺪ بهواسطۀ ﻣهاجرت یا پﺪیﺪۀ اﻧتﺸار این شیوۀ ﻧوین که در واقع پاسـخی سیسـتﻤاتیک بـه
پیاﻣﺪﻫای ﻧاشی اﺯ خﺸکسالی در ﺯاگرس بود ،بهعنوان یک شـیوۀ ﻣهارکننـﺪه اﻧتخـاب شـﺪه اسـت .در چنـین
فضایی کاﻫش ﻣحسوس جﻤعیت بوﻣی در ﻣناطق ﺣاشیهای ﻣرتفع و کوﻫسـتاﻧی اتفـاق ﻣـیافتـﺪ و ایـن خـود
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ﻣیتواﻧسته برای قوﻣی که بهتﺪریج در ﺣال اشغال ﻣناطق کمسکنه و یا خالی اﺯ سکنه بودهاﻧـﺪ ،فضـایی بسـیار
ﻣناسب بهوجود ﺁورده باشﺪ (ﻣترجم .)144 :1390 ،بااینوجود ،ﻣﻤکن است ایـن ﻧکتـه بـه ﻧظـر ﺁیـﺪ کـه در دورۀ
ﻣسوسنگ ﺯﻧﺪگی گسترده و فراخی وجود داشته است ،اﻣا در اینباره بایﺪ به شیوۀ ﺯﻧﺪگی ﻣبتنیبر کوچروی و
چادرﻧﺸینی ﻣعتقﺪ بود و در چنین شرایطی یافتن بقایای استقرارﻫا در طول ﺯﻣان دشوار است .با ایـن وصـف و
تحلیلﻫای ذکر شﺪه ،این ﻧوع شیوه در ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه ،یعنی دشت ﻣرتفع تویسرکان ﻧیز قابلتعﻤیم اسـت
و با کﻤبود و کﻤیت استقرارﻫای ﺁن ﻣنطبق است؛ ﻣطالعۀ بررسیﻫای باسـتانشناسـی و ﻫﻤچنـین  7ﻣحوطـۀ
دشت تویسرکان اﺯ عصر ﻣسسنﮕی تا عصر ﺁﻫن ،ﻧﺸان ﻣیدﻫﺪ که در دورۀ ﻣـسوسـنﮕی بـه پیـروی اﺯ سـایر
ﻧواﺣی در ﺯاگرسﻣرکزی ،ﻧوعی ﻫجوم و گسترش استقرارﻫا در دشتﻫای ﻣرتفع ،در جستجوی ﻣنـابع غنـیتـر
رخ داده که دشت ﻣذکور با دارابودن وضعیت ﻣناسب اقلیﻤـی و ﻣراتـع غنـی در ﺣواشـی رودخاﻧـهﻫـا ،ﻣوجـب
گسترش بیﺸتر ﺯیستﮕاهﻫا خارج اﺯ ﻫستهﻫای اصلی خود در تپـهﻫـایی ﻣاﻧنـﺪ گـودین ( Young and Levine
 ،)1974گیان ( )Contenau and Ghirshman 1935و سهگابی ( )Levine1975در ﻧـواﺣی شـرقی و داﻣنـهﻫـای
الوﻧﺪ شﺪه ،بهطوریکه ﺣتی ﺯیستﮕاهﻫایی اﺯ این دوره در ارتفاع  2000ﻣتری اﺯ سطح دریا را ﻧﺸـان داده اسـت
(ﻧقﺸه  2و  .)3با کﻤی تأﻣل در ﻧﻤودار ترسیﻤی (ﻧﻤودار  )1در استقرارﻫای ﻣختلف اﺯ دورۀ ﻣسوسـنگ ( 3اسـتقرار)،
ﻣفرغ ( 4استقرار) و ﺁﻫن ( 2اسـتقرار) ،این ﻧوع شیوه و ﺣضور در دشت تویسـرکان ،در ﻫـر سـه دوره ﺣفـظ شـﺪه
است؛ چراکه با کﻤی ﻣطالعه در اطﻼعات قومباستانشناسی ﻣنطقه و دشت تویسرکان (عﺸایر کـوچرو و دامدار) کـه
با پایان فصل سرﻣا اﺯ اردیبهﺸتﻣاه وارد دشت ﻣذکور شﺪه و بهصورت ﻣوقت در داﻣنهﻫای دارای ﻣراتـع غنـی،
ﻧیاﺯ اﺣﺸام خود را برطرف ساخته و سپس با شروع فصل سرﻣا در ﺁبانﻣاه اﺯ ﻣنطقه خارج و بـه ﻣنـاطق پسـت
در ﻧواﺣی غرب و جنوبغرب ﻧقل ﻣکان ﻣیکننﺪ (ﺁقاﻣحﻤﺪی و شرفی ،)75 :1390 ،خود ﻣیتواﻧـﺪ الﮕـویی اﺯ ﻧحـوۀ
ﺯﻧﺪگی اقوام کوچرو در ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه اﺯ گذشته را ترسیم ساﺯد و ﻧتایج قابلقبولی در پاسخ به ﻣفروضـات
الﮕوی ﻣعیﺸتی و در ﻧحوۀ شکلگیری استقرارﻫای این ﺣوضه ارائه دﻫﺪ .به ﻧظر ﻣیرسﺪ ،چنین رویکرد الﮕـوی
استقراری و ﻣعیﺸتی (ﺯﻧﺪگی ﻣبتنیبـر کـوچ ﻧﺸـینی) بـا توجـه بـه ﺣضـور گسـتردۀ اﻣـروﺯی عﺸـایر و ایـﻼت در
دشتﻫای ﻣرتفع تویسرکان (ﻫﻤان ،)92 :اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ ﺁغاﺯ و در ادورا بعﺪی (عصـر ﻣفـرغ و ﺁﻫـن) ﻧیـز اداﻣـه
پیﺪا کرده است.
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نمودار  :1آمار استقرارها و محوطهها در دورههای مختلف (مسوسنگ تا عصر آهن) شهرستان تویسرکان(نگارندگان)
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نقشۀ  :3موقعیت و ارتباط محوطههای مسوسنگ تا عصر آهن شهرستان تویسرکان نسبت به سه محوطۀ کلیدی نواحی شرقی
زاگرسمرکزی (تپههای گودین ،گیان و سهگابی)( ،نگارندگان)

با ﻧﮕاﻫی به ﻣوقعیت جغرافیایی ﻣنطقۀ تویسرکان در ﻧاﺣیۀ شرقی ﺯاگرسﻣرکزی ،ﻣتوجه ﻣوقعیت بینـابینی
این ﻣنطقه با ﻣناطق ﻫﻤجوار (کنﮕاور-گودین و سهگابی ،ﻧهاوﻧﺪ-گیـان) خـواﻫیم بـود .ایـن ﻣنطقـه اﺯ ﻧظـر الﮕوﻫـای
استقرار و گوﻧهﻫای فرﻫنﮕی ،بهشﺪت ﻣتأثر اﺯ ﻫستهﻫای اصـلی در ﻣنـاطق ﻫﻤجـوار خـود بـوده اسـت .تـوالی
استقرارﻫای دشت تویسرکان با  44ﻣحوطه ،در طی بررسی باستانشناسی صورتپذیرفته ،اﺯ دورۀ ﻣـسوسـنگ
شناخته شﺪه است .پراکنش ﻣحوطه ﻫا ،طیف گسترده ای اﺯﻣناطق ﻣرتفع تا دشت ﻫا را شاﻣل ﻣی شود؛ تﻤایل به
استقرار در ﻣناطق ﺣاشیهای و قرارگیری ﻣحوطهﻫا در کنار چﺸﻤهﻫا ،کاﻫش تعﺪاد و ﻫﻤچنین کـاﻫش وسـعت
ﻣحوطهﻫا ،اﺣتﻤال رشﺪکوچﻧﺸینی و یا روستاﻫایی با اقتصاد رﻣهداری و ﻧیمﻧﮕاﻫی بـه کﺸـاورﺯی ﻣحـﺪود را در
این ﻣنطقه یادﺁور ﻣیشود .دشت ﻣرتفع تویسرکان اﺯ دورۀ ﻣسوسنگ با ﻫجوم جﻤعیـت کـوچرو ﻣواجـه بـوده
است و دلیل ﺁن ﻧیز ،فﺸار ﻣحیطی در اثر کﻤبود ﻣنابع ﺣیاتی بوده که جﻤعیـت سـاکن در ﻧـواﺣی ﻫﻤجـوار را
وادار ﻧﻤوده تا با تغییر در استراتژی ﻣعیﺸتی خود اﺯ دشتﻫای پست و کمﻣرتفـع جابـهجـا شـﺪه و بـهواسـطۀ
ﻣهاجرت به دشتﻫای ﺣاشـیهای ﻣرتفـع و کوﻫسـتاﻧی (ﻣاﻧنـﺪ دشـت ﻣرتفـع تویسـرکان) کـوچ کـرده تـا پاسـخی
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سیستﻤاتیک و ﻣناسب به پیاﻣﺪﻫای ﻧاشی اﺯ کﻤبودﻫای ﻣنـابع غـذایی داده شـود .در چنـین فضـایی ،کـاﻫش
ﻣحسوس جﻤعیت بوﻣی در ﻫستهﻫای اصلی و افزایش الﮕوﻫای استقراری ﻣﺸـابه بـا ﺁن در ﻣنـاطق ﺣاشـیهای
ﻣرتفع و کوﻫستاﻧی را سبب شﺪه که این خود ﻣیتواﻧسته برای قوﻣی که بهتﺪریج در ﺣال اشـغال ﻣنـاطق کـم
سکنه و یا خالی اﺯ سکنه بودهاﻧﺪ ،فضایی بسیار ﻣناسب بهوجود ﺁورده باشﺪ .توجیه این ادعـا ﻧیـز بـا توجـه بـه
ﻣطالعۀ  7ﻣحوطۀ دشت ﻣرتفع تویسرکان با سنتﻫای ﻫﻤﮕن و ﻣﺸابه فرﻫنﮕی اسـتقرارﻫا در ﻣنـاطق ﻫﻤجـوار
ﺣوضۀ ﻣورد ﻣطالعه است .در پایان براساس این شواﻫﺪ ،ﻣیتوان ﻣنطقـۀ ﻣـورد بحـث در ایـن پـژوﻫش (دشـت
تویسرکان) را ،تحتتأثیر ﻣناطق ﻫﻤجوار خود ،یعنی کنﮕاور و ﻧهاوﻧﺪ در شرق ﺯاگرسﻣرکزی بهشﻤار ﺁورد .دلیـل
فقﺪان و پراکنش استقرارﻫای دورۀ ﻣسوسنگ تا پایان عصرﺁﻫن دشت تویسرکان ﻧیز ارتفاع اﺯ سـطح دریاسـت
(درجه ارتفاعی بهطور ﻣتوسط  1700تا  2000ﻣتر) که با توجه به وضعیت توپولوژی ﻣنطقه و سرﻣا ،ساکنان ﺁن ﻧاچـار
به ترک ﻣنطقه و ﻣحوطهﻫا در فصول سرﻣا بودهاﻧﺪ؛ ﻫﻤچنین با درﻧظرگرفتن اقلیم جغرافیایی ایـن ﺣوضـه بـه
لحا کمبودن درجۀ ﺣرارت ﻣناسب در طول سال اﺯ شرایط ﻧاﻣساعﺪتری در کﺸاورﺯی ﻧیز برخوردار بوده است.
وسعت استقرارﻫای ﻣطرح در ﻣطالعۀ استقرارﻫای دشت تویسرکان که در وسعتی بین ﻧیم تـا یـک ﻫکتـار قـرار
دارﻧﺪ ،ﻧﺸاندﻫنﺪۀ عﺪم جذب جﻤعیتی و استقرارﻫای گستردۀ این ﻣنطقه است کـه خـود توجیـه ﻣناسـبی در
کﻤبود و فقﺪان ﻣحوطهﻫا بهشﻤار ﻣیﺁیﺪ.
تشکر و قدردانی
ﻣقاله پیشرو برگرفته اﺯ پژوﻫﺸی ﻣیﺪاﻧی به سرپرستی ﻧﮕارﻧﺪه (رضا ﻧظریارشـﺪ) و ﻫﻤیـاری و ﻫﻤکـاری اعضـای
ﻫیئت ،ﺁقایان ﻣصطفی رشیﺪیارﺯﻧﺪه ،خلیلاهلل بیکﻣحﻤـﺪی ،ذبـیحاهلل بختیـاری ،خسـرو ﻣحﻤـﺪی و علیرضـا
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خواﻧﺪﻧﺪ و پیﺸنهادات ساﺯﻧﺪهای ﻧیز ارائه کردﻧﺪ ،بسیار سپاسﮕزاریم.
منابع
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ﻣیراث فرﻫنﮕی ،صنایع دستی و گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان( ،ﻣنتﺸرﻧﺸﺪه).
بختیاری ،ذبیحاهلل (« ،)1388گزارش بررسی و ثبت ﺁثار شهرستان ﻣﻼیر ،بخـش سـاﻣن» ،ﺁرشـیو سـاﺯﻣان ﻣیـراث فرﻫنﮕـی و
گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان ،ج 1و( ،2ﻣنتﺸر ﻧﺸﺪه).
بلﻤکی ،بهزاد (« ،)1392گاﻫنﮕاری ﻧسبی دشت ﻫﻤﺪان (پسکراﻧهﻫای شﻤالی کوه الوﻧﺪ) اﺯ ﻫزارۀ پنجم تا دوران ﻣیاﻧی ﻫزارۀ
سوم پیش اﺯ ﻣیﻼد» ،ﻣجﻤوعه ﻣقاالت باستانشناسی و تاریخ ﻫﻤﺪان به ﻣناسبت یکصﺪﻣین سالﮕرد کاوش در ﻫﻤﺪان ،به کوشش
علی ﻫژبری ،تهران ،پژوﻫﺸﮕاه ﻣیراث فرﻫنﮕی و گردشﮕری ،چ اول ،صص .17 -31
ــــــــــــ (« ،)1393ﻧﮕاﻫی به تحوالت فرﻫنﮕی دشت ﻧهاوﻧﺪ و ﻣعرفی ﻣحوطهﻫای شاخص ﺁن در دوران ﻣسسنﮕی»،
ﻣجﻤوعه ﻣقاالت ﻫﻤایش باستانشناسی ﻧهاوﻧﺪ (در پاسﺪاشت ﻣهﺪی رﻫبر) ،گردﺁورﻧﺪه :علی خاکسار ،اسﻤاعیل رﺣﻤاﻧی ،ساﺯﻣان
ﻣیراث فرﻫنﮕی ،صنایع دستی و گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان ،صص .91-110
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رﺣﻤاﻧی ،ساﺯﻣان ﻣیراث فرﻫنﮕی ،صنایع دستی و گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان ،صص .233-252
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گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان ،ج1و( 2ﻣنتﺸر ﻧﺸﺪه).
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باستانشناسی ﻣﻼیر (در پاسﺪاشت ﻣهنﺪس ابراﻫیم ﺣیﺪری) ،گردﺁورﻧﺪه :علی خاکسار ،اسﻤاعیل رﺣﻤاﻧی ،ساﺯﻣان ﻣیراث فرﻫنﮕی،
صنایع دستی و گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان ،صص .199-214
خاکسار ،علی؛ اسﻤاعیل ﻫﻤتی و ﺁصف ﻧوروﺯی (« ،)1393بررسی فرﻫنگ یاﻧیق در ﺯاگرس ﻣرکزی بر اساس کاوش الیهﻧﮕاری
در تپۀ گوراب ﻣﻼیر» ،پژوﻫشﻫای باستانشناسی ایران ،ش  ،7دوره چهارم ،پاییز و ﺯﻣستان.47-66 ،
رضواﻧی ،ﺣسن (« ،)1386کاوش ﻧجات بخﺸی پاتپه ،فصل دوم» ،بایﮕاﻧی پژوﻫﺸکﺪۀ باستانشناسی (ﻣنتﺸرﻧﺸﺪه).
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ﻣقاالت ﻫﻤایش باستانشناسی ﻧهاوﻧﺪ (در پاسﺪاشت ﻣهﺪی رﻫبر) ،گردﺁورﻧﺪه :علی خاکسار ،اسﻤاعیل رﺣﻤاﻧی ،ساﺯﻣان ﻣیراث
فرﻫنﮕی ،صنایع دستی و گردشﮕری استان ﻫﻤﺪان.179-193 ،
سعیﺪیﻫرسینی ،ﻣحﻤﺪرضا؛ اﺣﻤﺪ چایچی و ﺣسن طﻼیی (« ،)1387گزارش ﻣقﺪﻣاتی بررسی استقرارﻫای عصر ﻣفرغ دشت
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