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 چکیده
با  .جوار آن استهمهای دشتشناخت ارتباطات فرهنگی این حوضه با هرسین،  یهشناختی منطقباستانبررسی از اهداف 

های وجود دورهسنگی مورد مطالعه قرار گرفت. ودوران مس یهمحوط 23در مجموع منطقه این گرفته در  های صورتپژوهش

گرفته از سمت  های صورتها حاکی از استمرار فرهنگی این دشت و پاسخی به مهاجرتمحوطه قدیم تا جدید در بینسنگی ومس

تا سوم قبل از میالد  مپنج یههای انسانی در طول هزارگیری سکونتگاه تر و ظرفیت طبیعی این منطقه برای جایهای غربیدشت

های زاگرس مرکزی با ویژگی یهگاماسیاب در منطق یهشرقی رودخانی هکه حوض دهدمینشان ، هادادهاست. از سوی دیگر بوده 

است. این   توجه و سکونت جوامع باستانی بودهدیرباز موردهای متعدد، از  های مسطح و درههای بلند، دشتکوه طبیعی خاص و

در  این دشتتحوالت فرهنگی  به تحلیل سنگیوان مسوردشت هرسین در دشناختی های باستانمقاله با معرفی و تحلیل داده

 پردازد.میو پانصد سال  طول دوهزار
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 مقدمه .1

 این. است متر 1570 دریا سطح از آن متوسط ارتفاع و شده واقع کرمانشاه شرق کیلومتری 44 در هرسین شهر

 شده محدود نهاوند به شرق از و آباد خرم به جنوب از کرمانشاه، شهرستان به غرب از صحنه، به شمال از شهر

 یهرودخان .(1)شکل  است گرفته قرار شمالیدقیقه   16 ودرجه  34 و شرقیدقیقه  47 ودرجه  35 مدار در و

 نفر 55079 با برابر ،1375 سرشماری طبق شهر این جمعیت .گذرد می شهر این کیلومتری 15 از گاماسیاب

 . است خانوار 10878 شامل کل در و هستند زن نفر 27414 و مرد نفر 27665 تعداد این از که بوده

زاگرس  یتاریخی تا دوران تاریخی در منطقهازهای پیشهدف اصلی این پژوهش بررسی توالی فرهنگ

شناخت دقیق الگوهای استقراری، نقش منابع طبیعی موجود در منطقه در  ،است و بر همین اساس مرکزی

های باستانی، بافت جمعیت و تراکم آن، تعیین وضعیت استقرارهای باستانی، شناخت  ارتباط با محوطه

جوار و شناسایی تحوالت فرهنگی منطقه به منظور  مسیرهای ارتباطی، شناسایی تبادالت فرهنگی با مناطق هم

 .روند شمار میهای ظهور فرهنگ دوران شهرنشینی از اهداف این پژوهش به زمینهبررسی 

 مورد مطالعه در منطقه ينقشه موقعیت شهر هرسین و منطقه: 1شکل 

 هامواد و روش  .2

 یهکیلومتر مربع انجام گرفت. منطق 4944ای به وسعت  گاماسیاب در منطقه یهشناسی حوض بررسی باستان

کنگاور، صحنه و هرسین در استان  هایشهرستان و شهرستان نهاوند در استان همدان شاملمطالعه مورد

دکتری نگارنده در سال  یهکرمانشاه است. این بررسی در راستای مطالعات و انجام تحقیقات مربوط به رسال

این بررسی  .(1385)سعیدی،  با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انجام گرفت 1385
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در این  .انجام گرفت رود گاماسیاب( یهحوضی ه)محدودهای کنگاور، صحنه، هرسین، صحنه و نهاوند در شهرستان

ها شناسایی،  ها، محوطه آوری شده و سهولت ارجاع به آن های جمع تحقیق برای ساماندهی اطالعات و داده

از ها در شهرستان  گذاری محوطه اند. برای شماره شده  ها مشخص گذاری و بر روی نقشه مطالعه، توصیف، شماره

، K، کنگاور nhبرای نهاوند  ،اساس این صورت انگلیسی استفاده شد. برحروف اول و دوم هر شهرستان به

ها در حین عملیات  ها بر اساس ترتیب بررسی آن گذاری د. ترتیب شمارهش، انتخاب H، و هرسین Sصحنه 

از این تعداد مربوط محوطه  23محوطه شناسایی شد که  173در مجموع گری ندارد. میدانی است و دلیل دی

ها و مقایسه دشت هرسین با مناطق  که با مطالعه این داده شود میبه هرسین است. در این مقاله تالش 

  شناختی این منطقه در دوران مس وسنگ پرداخته شود. جوار به بررسی وضعیت باستان هم
 

 گاماسیاب يههرسین و حوضي هشناسی منطق جغرافیايی و ريخت هايويژگی .3

فارس محسوب  آبریز خلیج یهمربع است و جزئی از حوضکیلومتر 11331آبریز گاماسیاب  یهمساحت حوض

گیرد و پس از طی اراضی نهاوند  سراب گاماسیاب سرچشمه می یهشود. این رود از ارتفاعات گرین و چشم می

 از جنوب  درشود و  رود، وارد استان کرمانشاه می کوب و خرم رود، کلنگ و پیوستن رودهای خرچنگ

  نهایت به  بیستون با رود دینور یکی شده و در یههای کنگاور و صحنه گذر کرده و در ناحیشهرستان

میانگین ارتفاع  کیلومتر مربع است. 8500آبگیر آن  یهوسعت حوض . (2)شکل ونددپی سو میقره یهرودخان

ع ترتیب با ارتفاهای الوند و گرین بهکوهبه متر است. بیشترین ارتفاعات  1871نواحی مختلف در این منطقه 

شود.  میمربوط متر از سطح دریا  1242دشت بیستون با به متر و کمترین میزان ارتفاع  3188و  3580

 شود.  ای و جریانی می فرایندهای خاص ژئومورفولوژیکی حوضه شامل سه نوع انحاللی، دامنه

گاماسیاب در حد فاصل دو زون زاگرس مرتفع در جنوب زون سنندج ـ سیرجان،   یآبریز رودخانه یحوضه

زون قرار گرفته است غربی بین این دو  شرقی ـ جنوب واقع شده که زهکش رودخانه گاماسیاب با جهتی جنوب

الیه شمال   دهند. کوه الوند در منتهی ای از مساحت آن را مناطق کوهستانی و مرتفع تشکیل می و قسمت عمده

غربی  متر و ارتفاعات شمال 3188در جنوب حوضه با ارتفاع  )گری(متر ـ ارتفاعات گرین  3580با ارتفاع 

 ۀوضه هستند. کمترین ارتفاع در حوضـهای این ح رین قلهت متر مرتفع 3350بیستون در غرب حوضه با ارتفاع 

های آبرفتی با وسعت متری از سطح دریاست. دشت 1242آبریز گاماسیاب در دشت بیستون و در حدود 

ها بیش از  های مهم این حوضه هستند که ارتفاع آنمالحظه نظیر مالیر، نهاوند، کنگاور، سنقر از دشت قابل

شناسی  دلیل گسترش تشکیالت زمینباشد و به شمال و جنوب حوضه می متر است. تمرکز ارتفاعات در 1200

آهکی و وفور بارندگی این ارتفاعات منبع اصلی پیدایش منابع آب سطحی حوضه هستند. با این توضیحات در 

رار دارد که شامل متری از سطح دریا ق 1500تا  2000درصد از مساحت حوضه در ارتفاعی بین  55مجموع 

فاع متوسط این د. ارتتوجهی ندار های سطحی نقش قابلنظر پیدایش آبد و ازشو ها می ها و کوهپایهدشت

 .(22: 1373 ،)ترابی متر است 1871حوضه 
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 مطالعاتی منطقه يپیشینه .4

های منظور شناخت بیشتر فرهنگربی و غرب ایران بهـغ بای در جنو تردهـهای گسها و کاوش ررسیـب کنونتا

 یهتحت عنوان پروژ وودیدپروفسور برهای جوامع باستانی این مناطق انجام گرفته است. در این بین فعالیت

خارجی از جمله آمریکایی، اروپایی و  های هیئتهای بعدی ای دارد. فعالیت تاریخ ایران اهمیت ویژهازپیش

های جغرافیایی  های فرهنگی مجزایی در محدوده گیری حوزه شکلایی در مناطق غربی ایران منجر بهکاناد

، سفیدگرین و کوه کوه شرقی بین کوه پیش، های کنگاور، اسدآباد، صحنه، نهاوند، مالیر و بروجرد( )دره شرق کوه گرین

    (.409: 1381 )هنریکسوند ش النهرین های بیندشت خوزستان و، کوه پشت، ماهیدشت، دشت غرب کوه پیش

های جوامع باستانی این نواحی در اطالعات چندانی درخصوص وضعیت فرهنگ ها هنوزفعالیتاین  وجودبا

سلطنتی  یهموزهای علمی  تئهی یهمنتشرشدهای گزارش یهپای ما براطالعات دست نیست. بیشترین 

ور زبهای علمی هیآت منتایج فعالیت یهبرگیرندها دراین گزارش ؛استسرپرستی تامس کایلریانگ  به ،اونتاریو

 شایان (. Young 1975a: 23-30های مناطق کنگاور، اسدآباد، بروجرد، ماهیدشت است ) ش و کاو  در بررسی

 غرب ایران معرفی شده یهعنوان مرکز منطقگاماسیاب به یهرودخان یهها حوضذکر است در این گزارش

های یانگ و  بررسی گاماسیاب محدود به یهرودخان یهاطالعات ما از حوض ،ها است. تا پیش از این بررسی 

 از. (Young 1975a: 23-30( .)Young 1975b: 191-3( )Young and Smith 1966: 386-91) اسمیت بود

 Goff)پیشکوه  یههای گاف در منطق توان به بررسی غرب ایران می یهشده در منطق های انجام بررسی دیگر

ــدروگرافی   :2شككکل  طــرش شــبکه هی

رودخانه گاماسیاب )گیتاشناسی ایـران،  

1376 :416) 
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و اسـمیت و  1931ر در گدا کهانگ در بروجرد اشاره کرد. ضمن آنی و استین در الشتر (،131-51 :1971

هول بیش از  فرانك یهگفتها به حوالی هرسین را بازدید کردند. از مجموع این بررسی 1977در  مورتنسـن

زاگرس  یهای تأثیرگذار در منطقهجمله دیگر فعالیتاز .(110: 1381)هول سیصد تپه شناخته شده است 

  ،Young 1969)( گودین یهپروژ ،Contenau  and Ghirshman 1935))های گیان کاوش توان بهمرکزی می

(Young and Levine 1974)، (Levine 1975)  .بررسی،  یههای گستردرغم فعالیتهبرحال ـهبهاشاره کرد

های منطقه انجام گرفته است. بیشترین اطالعات ما از مناطق اسدآباد، صحنه،  های محدودی در محوطهکاوش

  ورد ـمجمله اطالعاتی که در ازها و بازدیدهای سطحی است.  نهاوند، خاوه و هرسین منحصر به بررسی

اما باید (. Balmaki et al. 2013)جمله دشت هرسین وجود دارد سنگی زاگرس مرکزی ازوهای مسفالـس

های خارجی در ایران،  تهای هیئپس از پیروزی انقالب اسالمی با توقف فعالیتکلی طوراشاره کرد که به

های ایرانی و با حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گروه طرف از ایهمطالعات طیف گسترد

 .در حال انتشار استبیش وکه نتایج آن کم انجام گرفتهگردشگری 
 

 شهرستان هرسین يههاي مورد بررسی در محدود محوطه .5

شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.  ،محوطه 23شهرستان هرسین بررسی و شناسایی  پروژهدر در مجموع 

 طور مجزا آورده شده است.ها بهترین این محوطهدر ادامه توضیحات برخی از مهم .(3 شکلو 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ها آن يهشد هاي شناسايیهمراه گاهنگاري داده شده به هاي شناسايیپراکندگی محوطه يهنقش:  3شکل 
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 ها در هرسین ي آنشده هاي شناسايیهاي شناسايی شده به همراه گاهنگاري دادهمحوطه: اطالعات  1جدول 

 

        تپه نجوبران.5.1

متری از ضلع  30 ی فاصله متری از سطح  دریا در محل ضلع شرقی روستای نجوبران و به 1508  در ارتفاع

   تپه نجوبران نامیده  نام که در محل به باستانی قرار داردای جنوبی رودخانه منشعب از سراب نجوبران تپه

طح قاعده آن تقریباً ـو س بودهیب بسیار منظم ـه از اطراف دارای شـتپ رافیـوگـوپـت وضعیت نظراز .شودمی

 بهمتر است. این تپه  10 اطراف هایو ارتفاع آن از سطح زمین متر 75عرض  ،90طول به ایصورت دایرهبه

طی بررسی سطح تپه علیرغم در  .کندخود جلب میای را بهاز فاصله دور نظر هر بیننده مخروطی منظم یشکل

منطقه شکل گرفته و خود موجب حفاظت  تبعیت از اقلیم سرسبز و پرآب وجود پوشش گیاهی مناسب که به

گاهنگاری دوران مس 

 سنگی

 ارتفاع از  شیب زمین )درجه( فاصله از رودخانه

 سطح دریا

وسعت محوطه 

 )مترمربع(

 نام محوطه

کد محوطه
 

 H-1 آبادی کهنه km 0 - 10 1368 14400 0.5-0 جديد

 H-2 نجوبران km 10 - 20 1508 6750 1.5- 0.5 میانی و جديد

 H-3 باقراباد km 0 - 10 1456 4624 1.5- 0.5 قديم، میانی و جديد

 H-4 عظیم km 0 - 10 1454 5250 0.5-0 جديد

 H-5 عمادالدوله km 0 - 10 1493 15000 1.5- 0.5 جديد

 H-6 نازلیان km 0 - 10 1482 7519 0.5-0 قديم و میانی

 H-7 قوزیوند km 0 - 10 1367 9500 0.5-0 قديم و جديد

 H-8 شیران km 0 - 10 1405 900 0.5-0 قديم و میانی

 H-9 سرنجه km 0 - 10 1753 30000 2.5 - 1.5 جديد

 H-10 قبرستان km 10 - 20 1551 13250 0.5-0 قديم

 H-11 چغاصیدمراد km 0 - 10 1521 9800 1.5- 0.5 جديد

 H-12 کمره km 10 - 20 1592 6300 1.5- 0.5 قديم و جديد

 H-13 نهمتان km 10 - 20 1695 60000 0.5-0 جديد

 H-14 بله سان km 0 - 10 1673 4050 0.5-0 جديد

 H-15 سعدوند km 0 - 10 1660 7000 0.5-0 جديد

 H-16 کیش km 0 - 10 1416 2835 0.5-0 ناشناخته

 H-17 أباد صحبت km 10 - 20 1317 7700 1.5- 0.5 قديم و جديد

 H-18 آباد شمس km 0 - 10 1335 6225 0.5-0 قديم و میانی

 H-19 قالکمند km 0 - 10 1329 4560 0.5-0 قديم

 H-20 حمیل km 0 - 10 1352 26400 3.5 - 2.5 میانی و جديد

 H-21 دامنه کوه km 0 - 10 1810 6000 7.5 - 4.5 جديد

 H-22 شادآباد علیا km 20 - 30 1507 10450 1.5- 0.5 ناشناخته

 H-23 شادآباد سفلی km 0 - 10 1451 7500 0.5-0 قديم و جديد
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دست آمد که حاکی از اهمیت این محوطه ههای شاخص بها و سفالینهاز انواع تیغه تعدادی ،است تپه شده

توان در طیفی میها را  تعداد زیادی از آنکه  یافت شدی از سفال یهاونهـگ ،یبررسی سطحدر باستانی است. 

 . (4)شکل میانی و جدید قرار داد  یسنگ واز دوران مس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نجوبران يهاي محوطهتصوير سفال:  4شکل 

 4هاي نجوبران مربوط به شکل سفالمشخصات :   2 جدول

شماره قطعه
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 معدنی
 میانی ندارد

Young and 

Levine 1974, 
Fig 12: 1 

 ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ 18
مس 

 سنگی
 مقایسه تطبیقی
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دسته 

 دماغی
 Levine, young جدید ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״

1986,fig, 16 

 نخودی ظریف نخودی بدنه 20
نخودی+نقش 

 تیره
 میانی ״ ״ ״ کافی

Young and 

Levine 1974, 

Fig 11: 4 

 معمولی ״ لبه 21
نارنجی 

 نخودی 

نخودی+نقش 

 تیره
 ״ ״ ״

نقش 

هندسی 

 بیرونی

 ״

Young and 

Levine 1974, 

Fig 11 

                                                                                 تپه نازلیان  .5.2

از نظر وضعیت توپوگرافی . دریا در محل روستای نازلیان قرار داردمتری از سطح  1482 در ارتفاعاین تپه 

، 103بیضوی به طول  صورتبه و سطح قاعده آن تقریباً بودهتپه از اطراف دارای شیب ناهمگون و مضطرب 

در کنار حاشیه این تپه  مناسبمتر است. موقعیت 14های اطراف تفاع آن از سطح زمینمتر و ار 73عرض 

به آن وارد  کهزیادی  های آسیب باوجوداین تپه را  ،تداوم استقرارهای طوالنی طور همینرودخانه دینور آب و 
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تا  یمیان سنگو در طیفی از دوران مس از سفالی های گونه تپهی بررسی سطحدر  ده است.کرممتاز  ،شده

ی یدالما شبهنوع ، قدیم یسنگو سفال نوع جی مسشامل سنگی، وهای مسنمونهیافت شد. معاصر  یدوره

نخودی  یسفال نقش سیاه روی زمینهو  (گابیسه یهدورمشخصه های سفالو دار  دالمای نشان تقلیدی محلی از سفال)

(BOB) دسی ـنقش هن بافال ـسو  گابی استمشخصات سفال نوع سه ودارند که جزای که نقوش حالت شیشه

 متعلق به دورانگابی با شاموت کاه و سبزیجات های دالما و سهمشابه نمونه (ROB)رمز روی زمینه نخودی ـق

 جدید است.سنگیوهای مسهایی از سفالو باالخره گونهمیانه  یسنگو مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي محوطه نازلیانطرح سفال:  5شکل 
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شماره

 

 توصیف

نوع 

 قطعه

خمیره 

 )مغز(
 منبع مقايسه دوره تزيین آمیزه ساخت پخت پوشش بیرونی پوشش درونی کیفیت

 ساز دست کافی ای رقیق قهوه نخودی_ای قهوه معمولی نخودی لبه 1
 گیاهی+

 معدنی
 مقایسۀ تطبیقیبراساس  سنگی مس ندارد

4 
 ״

 نخودی ظریف نخودی
نقش روشننخودی

 تیره
گودین  منقوش ״ ״ ״

IX 

Henrickson 1985, 

fig10 

6 
 ״

 Xگودین منقوش ״ ״ ״ قرمز+نقش تیره نارنجی غلیظ معمولی تیره
Henrickson 

1985,fig10:1 

Halmin1975, Fig 4 

7 
 ״

 نخودی روشن ظریف نخودی
 روشننخودی

 نقش تیره
 ״ ״ ״ ״

گودین 
IX 

Levine & young 

1986, fig7,8 

8 
 تیره ״

 )سیاه(
 نخودی سبز معمولی

 روشن نخودی

 +نقش تیره
 ״ ״ ״ ״

گودین 
IX 

Levine & young 

1986, fig 7,8 

11 
 ״

 قرمز تیره ״ نارنجی
 روشن نخودی

 نقش تیره +
 ״ ״ ״ ״

گودین 
IX 

Levine & young 

1986, fig 7,8 

12 
 ״

 ندارد ״ ״ ناکافی قرمز تیره قرمز تیره غلیظ خشن تیره
گودین 

IX 

Young & Levine 

1974, fig 12:4 

13 
 Xگودین ندارد ״ ״ ״ قرمز غلیظ نارنجی غلیظ معمولی تیره ״

Halmin,1975, 

fig9:C, fig4 
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گودین 
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Levine & young 

1986, fig7,8 

 ״ ״ قرمز نارنجی نخودی+نارنجی ״ نخودی لبه 17
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 ندارد

گودین 

VIIوVI 

Young & Levine 

1974, fig 12:4 

 Xگودین ندارد ״ ״ ناکافی قرمز تیره قرمز تیره ״ تیره ״ 18
Halmin1975, 

fig9:G, H 

 
      تپه شادآباد سفلی .5.3

ای باستانی  ضلع شمالی روستا تپه متری از سطح دریا در کنار روستای شادآباد و متصل به1451ارتفاع  در

  وپوگرافی تپه از اطراف دارای شیب بهـنظر وضعیت ت از .شود آباد نامیده مینام تپه شاد در محل بهقرار دارد که 

      تقریباًطح قاعده باقیمانده آن ـد. سشو تا محدود میـهات به فضای روسـایر جـسمت شمال است و از س

متر است. قسمت اعظم تپه  20و ارتفاع آن از سطح دره شمال تپه  50و عرض 150طول مدور بهصورت نیمبه

با بررسی  بخش شمالی آن سالم برجای مانده است.  صرفاًو  قرار گرفتهمرور ایام در زیر بافت مسکونی روستا به

شناسی همانند استخوان و خاکستر های متنوعی از سفال و سایر موارد باستان های تپه گونه سطح و دامنه

ها را در طیفی از  توان آن آوری گردید که می ها جمعبرداری قطعاتی از سفال طی یك نمونه و شاهده شدم

 .بندی نمود اشکانی طبقه یدورهو آهن  ، II گودین ، VIگودین  ،VIIدوران گودین 

 

 

 

 5هاي نازلیان مربوط به شکل مشخصات سفال:  3جدول 
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 تحوالت فرهنگیها و کنش برهمتحلیل،  .6

شناخت ارتباطات فرهنگی این حوضه با  ،گاماسیاب یهرودخان یهیکی از اهداف اصلی بررسی میدانی حوض

است، اما باید های فرهنگی برای بازسازی هاروش یکی از بهتریناست. هرچند کاوش   جوار آن بوده مناطق هم

که شناخت و درك کامل هر  صورتیآید. در دست می هتوجه داشت در کاوش فقط اطالعات خود مکان کاوش ب

فرهنگی مجاور آن بستگی دارد.  یهای و تبیین ارتباطات آن با حوض محوطه باستانی به بررسی بافت منطقه

های مختلف سفال است. سفال ثر فرهنگأت  و  ثیرأختی برای شناسایی تشنا ترین مدارك باستانیکی از مهم

ترین وسیله برای  عنوان ساده شناسی و به ترین مدارك باستان ترین و شکنندهترین، متنوع عنوان فراوان به

 رود.  کار میتوصیف و شناخت ارتباطات فرهنگی یك منطقه به

سنگی و مناطق مختلف حوضه مورد بررسی در آغاز دوران مسهای در نگاهی کلی شباهت و همگونی سفال

های های شاخص منطقه نیز در مکانشود. وجود سفال تدریج در پایان این دوران کامل میهمشاهده و ب

در V ای است. هرچند در مواردی مانند چند نمونه سفال گیان منطقه مختلف حوضه بیانگر ارتباطات درون

عنوان آباد به یا فاز شحنXI سفال گودین .(Goff 1971: 133) است  ستان گزارش شدهگر از جمله لرمناطق دی

شود  می  دیدهنیز مورد مطالعه در دشت مالیر  یهعالوه بر منطق ،سنگی قدیم حوضه وسفال معرف مس

(Levine and Mc Donald 1983: 630-40). سنگی قدیم دشت و حالی است که سفال شاخص مساین در

شود. این دشت نیز  شرقی گاماسیاب دیده می یهندرت در حوضهب(J) ماهیدشت یعنی سفال موسوم به جی

شماره
 

 کیفیت خمیره  نوع 
پوشش 

 درونی

پوشش 

 بیرونی
 مقايسه دوره تزيین آمیزه ساخت پخت

 لبه 1
تیره 

 زدهدود
 معمولی

 -نارنجی

 نخودی

 -نارنجی

 نخودی
 ساز دست ناکافی

-گیاهی

 معدنی
 میانی ندارد

Henrickson 1985, 

fig 15 

 نخودی ظریف نخودی ״ 6
 نخودی+

 نقش تیره
 ״ ״ کافی

نقش 

هندسی 

 بیرونی

 Levine & young ״

1986, fig 5  

 6هاي شادآباد مربوط به شکل  مشخصات سفال:  4جدول 

 هاي محوطه شادآباد تصوير سفال:  6شکل 
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که توان چنین اذعان داشت  است. بنابراین می  همانند دشت کنگاور در مسیر جادة بزرگ باستانی قرار گرفته

بین این دو منطقه در عصر بر اساس شواهد حاصل از بررسی میدانی حوضۀ مورد مطالعه، ارتباط چندانی 

این امر اثبات  ،صورت انجام عملیات کاوش در حوضه سنگی قدیم وجود ندارد. هرچند احتمال دارد درو مس

 ؛وهوایی منطقۀ کنگاور دانست توان در وجود ارتفاعات و شرایط آب جمله دالیل این ارتباط کم را میازنشود. 

سفال جی ماهیدشت را  .(Abdi 2003: 432)مناطق است  سردتر از سایر و زیرا هوای این منطقه خشك

 النهرین بوده بنابراین بیشتر ارتباطات ماهیدشت با مناطق غربی خود و بین ،دانند برگرفته از سفال حلف می

دشت ماهیدشت سفال جی شناسایی  یهمحوط 61است. از   است و کمتر با مناطق شرقی خود مرتبط بوده 

 یهو این پدیده بیانگر گسترش فرهنگ سفال جی در منطق ( Levine and Mc Donald 1977:41)شده 

 شود.  رغم این گسترش در مناطق شرقی کمتر مشاهده میهماهیدشت است که ب

دالما در  یهفرهنگ دالما است. نام این فرهنگ از تپ منطقهای موجود در  ترین فرهنگ فرامنطقه گسترده

های احتمالی منطقه معرف سفال ،است. در مجموع  آذربایجان گرفته شده یهارومیه در منطق یهجنوب دریاچ

رنگ، دو  های تك های آن عبارتند از سفال منقوش دالما شامل نمونه سنگی میانی است و نمونهو فرهنگ مس

دار  سفال نشان .(1 )نمودار دهد رنگ، فراوانی بیشتری را نشان میتك یهرگه که نمون رنگ و استریکی یا رگه

اند  نام نیشگونی نیز معرفی کرده شود. این سفال را باکه در منطقه دیده می هایی است دالما از دیگر نمونه

سازند. وجود  دالما دست یههای تپ همانند نمونه این مناطق نیزهای دالمای سفال .(292: 1378شهمیرزادی  )ملك

زاگرس مرکزی است که این ارتباط بعدها در  یهلما در منطقاین سفال در منطقه بیانگر گسترش فرهنگ دا

دهد. در مجموع شباهت زیادی  با ظهور سفال فرهنگ یانیق گسترش بیشتری را نشان می IV گودین یهدور

مورد بررسی دیده  یهو حوض )ماهیدشت(سنگی میانی در مناطق مختلف هلیالن، سیاهبید و های مسبین سفال

مورد بررسی با  یهاین امر بیانگر توسعه و گسترش ارتباطات حوض .(Voigt and Dyson 1992: 156)شود  می

 میانی است.  سنگی ومس یهجوار آن در دور مناطق هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنگی موجود در دشت هرسینوهاي سفالی دوران مس: مقايسه گروه1نمودار 

 

مناطق دیگری چون آذربایجان، قفقاز و آناتولی  سنگی مدارکی از وجود ارتباطات باو در اواخر دوران مس

تر شده و فرهنگ  سنگی گستردهو زمان با پایان دوران مس این ارتباطات هم .(Badler 2002: 79) وجود دارد

 سفال جی

3% 
 دالماي فشاري

17% 

 دالماي منقوش

17% 

 قرمز روي نخودي

3% 

پوشش گلی غلیظ 

 قرمز

53% 

 سفال منقوش

7% 



 سنگی و مس دوران در هرسین دشت شناختی باستان هاي داده / تحلیل 144

دهد که این امر با  ها را نشان میدوم ارتباطات فرهنگ یهکند. این فرهنگ دور یانیق را در منطقه ظاهر می

سفید  یهشده با ماد های کندهنقش کنده که قسمت های خاکستری سیاه مزین بهسفالمعماری چهارگوش و 

 شود.  شناخته می IV اند، تحت عنوان فرهنگ گودین رنگی پرشده

های سفال اوروك  کنگاور برخی نمونه یهماهیدشت و همچنین در یهسنگی جدید در منطق ودر عصر مس

 (Bowl Beveled Rim) واریخته های لبه النهرینی در ایران کاسه بین ترین فرم سفالاست. رایج  یافت شده

 )طالییدست آمده است هچهارم ب یهزارـکارگاهی در اواخر ه و های مختلف مسکونی، اداریاست که از بافت

تپه از سایر  رغم گستردگی ظهور فرهنگ اوروك در گودینهب گاماسیاب یهدر حوض (1378 و عبدی1385

نظر قطعی در این ، اظهارهای زیادی از این نوع سفال در خالل بررسی مشاهده نشد. بنابراین نمونه ها محوطه

 ست. ها جام عملیات کاوش در این محوطهخصوص مستلزم ان

چهارم ق.م الگوی تزیین نقاشی روی سفال اهمیت و جایگاه  یههای پایانی هزار ذکر است در سده شایان

 دهد و گرایش به ساخت سفال بدون نقش و به تبع آن سفال خشن در ست میخود را بین سفالگران از د

درصد کم سفال منقوش نسبت به سفال ساده و بدون  .(49: 1385 )طالیی دشو بیشتر مناطق ایران رایج می

 له است. ودخانه گاماسیاب گواهی بر این مسئر ینقش در بررسی حوضه

مورد بررسی مس و  یهاستفاده در تبیین ارتباطات فرهنگی حوضشناختی قابل  از دیگر شواهد باستان

کش و نیز  صورت خالص در طبیعت و استفاده از آن در شنیدار و علیبه وجود مس به توجه ابسیدین است. با

رسد  نظر میهبعید ب ،سنگی در فالت مرکزی ایرانو های نوسنگی و مس کاربرد مس در حدفاصل دوره آثاری از

. در حین بررسی باشند گاماسیاب با فلز آشنا نبوده و از آن استفاده نکرده یهسنگی حوضو صر مسساکنان ع

ها و در کل حوضه شناسایی  یك از محوطه رکی حاکی از استخراج مس یا معدن مس در هیچیا مد  هیچ نمونه

قابل  یهنکت .(162: 1381 هول)است   یید شدهأویژه در ماهیدشت تهب نشد، البته وجود رسوبات سنگین منطقه

گری شامل سرباره،  سنگی میانی و جدید حوضه نیز هیچ اثری از فعالیت مس های مس ذکر آنکه در محوطه

ها مانند سیلك مشاهده شده، شناسایی  مس که در سایر محوطه معدن کوره و نیز سنگقطعات بوته، جوش

مورد  یهمناطق از نظر مکانی فاصلۀ زیادی با حوض د. البته موارد قابل استفاده از کاربرد مس در سایرشن

در زیر رسوبات منطقه پنهان شده  احتمال به بررسی دارند. بنابراین باید اذعان داشت آمار استفاده از این فلز

بیانگر استفاده از این فلز در یك  V های گیان که در صورت حفاری مشاهده خواهد شد. در ضمن یافته

 .(180: 1381 )هول سنگی استو روستای بزرگ دوران مس

به  توجه آناتولی است. حال با یهغرب بیانگر ارتباطات این منطقه با منطق یهوجود ابسیدین در منطق

و گسترش  غربی ایران  سنگی میانی حوضه با مناطق شمالو وجود ارتباطات فرهنگی دالما در دوران مس

سنگی جدید، احتمال مبادالت فرهنگی و و تپه در اواخر دوران مس فرهنگ یانیق یا کوروارس در گودین

مورد بررسی وجود دارد. اما قلت و محدودیت ابسیدین در  یهابسیدین با سایر مناطق خاورمیانه در منطق

 کند. در طول  له را توجیه میمسئ سیدین در غرب کشور تا حدی اینمعدن اب فقدانمل دارد. أکنگاور جای ت

های بسیار محدودی نیز در  نهاوند شناسایی شد. نمونه یهفقط یك قطعه ابسیدین در منطقبررسی عملیات 

کند.  محوطه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی های هر دست آمده است. نمونهههرسین و سپس در صحنه ب

دست آمده که تاکنون گزارشی از آن منتشر  هعدادی ابسیدین بذکر است در تحقیقات اخیر در گیان ت شایان
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 است.   نشده

ای فراوانی  نشان ساخت، در این دوران اختالفات منطقهسنگی ایران باید خاطرو های مسبه فرهنگ توجه با

 های گوناگونی است که در هر منطقه موجبها بدون تردید ناشی از عوامل و شاخصوجود دارد. این اختالف

زا تقسیم کرد. همین امر مقایسۀ بین  زا و برون دو گروه دورن بهتوان  است. این عوامل را می  تحول شده

های فرهنگی وابسته به  ها و دوره رابطۀ الیه یهسازد. بنابراین باید برای مطالع های مختلف را دشوار میفرهنگ

آنچه مسلم  .(1385)طالیی  نظر کرد اعالمهای مناطق بر اساس شواهد و مدارك در دسترس  هریك از محوطه

های  مورد مطالعه ارتباطات فرهنگی بر اساس شواهد حاصل از بررسی بیشتر در دوره یهاست آنکه در حوض

 یهتوان در نوع سفال و تحوالت زندگی پس از دور سنگی میانی و جدید وجود داشته و آثار آن را می مس

های  های کامل محوطهتوان به گزارش نظر بهتر در این زمینه میاظهارگی منطقه مشاهده کرد. برای سنومس

شده در مناطق دیگر مراجعه  های حفاری آن با سایر محوطه یهای چون گیان و گودین و مقایس شده حفاری

 کرد. 

 

 نتیجه  .7

کوه گرین و ی های است که از سرچشمه رودخانه در دامن گاماسیاب شامل منطقه یهشرقی رودخان یهحوض

سراب گاماسیاب تا محل پیوستن رود دینور به گاماسیاب در حوالی پل روستای چهر هرسین را با مساحتی 

ت کل منطقه به صورت پیمایشی و دقیق مورد ئبررسی هی یهگیرد. در برنامبر میمربع درکیلومتر 4944برابر 

 بازدید و بررسی کامل قرار گرفت. 

های وسیع این دشت ای است که برخی از محوطهگونهها دردشت هرسین بهگیری محوطهشرایط قرار

توان به محوطه وسیعی ها میاز این دست محوطه ،زندگی کوچروی زاگرس مرکزی است یهکنند تداعی

متری از سطح دریا و  1695مترمربع، ارتفاع  60000تان، اشاره کرد که با وسعتی در حدود ـهمچون نهم

است. شیب زیاد زمین، ارتفاع زیاد از  20تا  10متر از رودخانه و زمینی با شیبی بین  500ای کمتر از فاصله

های این نوع استقرارها در دشت هرسین باشد. تواند از نشانهثار سطحی میآسطح دریا و وسعت زیاد پراکنش 

های دیگری از این دست محوطهلیا ی کوه، عمادالدوله و شادآباد عسرنجه، حمیل، سعدوند، قبرستان، دامنه

نه هایی با معیشتی دوگامحوطه یهبرگیرنددرها با مشخصاتی بینابینی بقیه محوطهرسد نظر میبهو  هستند

و وجود  متر از سطح دریا 1500کلی شیب یکسان، ارتفاع طوراما بهیعنی یکجانشین و کوچرو هستند. 

های کلی دشت هرسین است که ها در این دشت از ویژگی دائمی گاماسیاب در نزدیکی محوطه یهرودخان

      منظور نشان دادن شرایط در این مقاله بهخود قرار داده است.  تأثیر ها را تحتتقریبا تمامی محوطه

اطراف در کنار های ها و شهرستانبخش یهسنگی به معرفی هموشناختی هرسین در دوران مسباستان

 شرایط کلی هرسین را درك کرد.  د تا در مقام مقایسه بهتر بتوانشوهرسین پرداخته می
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 مورد بررسی يههاي شناسايی شده در حوض : پراکندگی محوطه 7شکل 

 

لومتر مربع، کی 1468لومتر مربع، صحنه با کی 1582های نهاوند با مورد بررسی شامل شهرستان یهمنطق

، %7/29%، 32ترتیب شود، که به کیلومتر مربع وسعت می 891کیلومتر مربع و کنگاور با  1003هرسین با 

های شناسایی شده به ترتیب در  گیرند. از نظر پراکندگی محوطه می برمساخت کل منطقه را در% 18و  %،3/20

محوطه برابر  35، در نهاوند %4/28محوطه برابر  48ها و در صحنه  کل محوطه% 3/37محوطه برابر با  63کنگاور 

اند. بنابراین دشت کنگاور  ها ثبت و شناسایی شده کل محوطه% 6/13محوطه برابر  23و در هرسین % 7/20

در  ست. دلیل این امر را باید احتماألها را در خود جای داده اوسعت کمتر، بیشترین تعداد محوطه باوجود

ویژه از نظر دسترسی به منابع آب و احتماالً مراتع بیشتر هتر این منطقه ب بمحیطی مناس شرایط زیست

ای است که تنها گونهشناختی دشت هرسین بهریخت در این میان ویژگی خاص زمینجستجو کرد. 

های های وسیع کنگاور در صورت کمبود مکاندر امتداد دره وسیعاستقرارهای سرریز از مناطق بازتر و 

توان گفت در مورد استقرارهای ای است که میگونهشوند. وضعیت بهها سرازیر میسمت این دشتبهاستقراری 

سنگی جدید که وسعت اما در دوران مس تری دارند این مناطق شرایط خوبی داردکمکه وسعت  یابتدای

 .(5و جدول  7به شکل  )در این مورد بنگرید ها نیست گوی آن پاسخرسین هشود دشت  تر میها نیز گستردهمحوطه
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ه هرچند در مواردی ب)  های سفال صورت گرفته نمونه بندی بر اساس بررسی و طبقهکه ها بندی محوطه دوره

زنی و کاوش دارد، زیرا  و نیاز به گمانه های مختلف امکان تفکیك دقیق دوره بسیار مشکل های محوطهدلیل شباهت فراوان سفال

در این بخش  با این حال بر اساس مطالعات (های میدانی مؤثر است ها در بررسیعوامل متعددی در مخدوش کردن داده

مشاهده است  این نتایج قابل ، آمده است. با نگاهی به2در قالب جدول آن در تدست آمده که جزئیای بهنتایج

سنگی جدید هستند، بعد از آن ودارای آثار دوران مس اًهایی است که صرفر مربوط به محوطهآثا بیشترینکه 

هایی آثار مربوط به محوطه کمترینسنگی هستند و وی که دارای آثار دوران میانی و متأخر مسهامحوطه

 (6)جدول سنگی قدیم را در خود دارد ومس یاست که تنها دوره

 

 

 درصد نقاط نقاط درصد مساحت (Km2مساحت ) نام شهرستان

 4/28 48 7/29 1468 صحنه

 3/37 63 18 891 کنگاور

 6/13 23 3/20 1003 هرسین

 7/20 35 32 1582 نهاوند

 100 169 100 4944 کل

 هاي شناسايی شده در حوضة مورد بررسی : پراکندگی محوطه 5جدول 

 هاي شناسايی شده در کل منطقه : پراکندگی و وسعت محوطه 8شکل 
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طورکه قبال گفته شد  سنگی جدید است و همانوهای مستعداد بیشتر محوطه یهدهند نتایج باال که نشان

کنگاور است.  یهجوار دشت هرسین از جمله در سنگی جدید بیشتر مربوط به مناطق همهای مساین محوطه

هایی با میانگین وسعت کمتر و از نظر وجود محوطه یهدهند با این حساب مجموع این دو بخش نشان

 تر در دشت هرسین است.گاهنگاری قدیمی

 یهسنگی حوض وتوان اذعان داشت استقرارهای مس می ها،استقراری محوطههای به ویژگی توجه با

متر  810در مناطقی به ارتفاع حداکثر سنگی وهرسین در دوران مسو البته دشت گاماسیاب  یهرودخان

یار ـهولت دسترسی به آن نقش بسـاند. آب و س وضه قرار گرفتهـمتری ح 1200نسبت به حداقل ارتفاع 

ای  ها در فاصله % محوطه92طوری که بیش از های مورد مطالعه داشته است، به گیری محوطهاساسی در شکل

متری از 2500ای بیش از  ها، هرچند در فاصله اند و برخی از محوطه تری از رودخانه قرار گرفتهم1500کمتر از 

های فرعی رودخانه قرار دارند. بنابراین بیشتر  ها و شاخهها، سراب اند اما در کنار چشمه رودخانه شناسایی شده

ها ها و سراب های آبی، چشمهمناطق مسکونی، روستاهای کوچکی هستند که در نزدیکی رودخانه یا جریان

 Smith and Young)قرار دارند این الگوی سکونت بیانگر تداوم الگوهای سکونتی دوران نوسنگی منطقه است 

تابش نور  یهمیلیمتر در سال، شیب مناسب، جهت متناسب با زاوی 525بارندگی بیش از میزان  .( 1983

سنگی منطقه و های کشاورزی دوران مسخورشید و حرارت کافی در مجموع محیط مناسبی برای فعالیت

جوار همتقریباً الگوی استقراری این منطقه با مناطق  ،فراهم آورده است. در پایان باید اذعان داشت در مقایسه

مورد بررسی هر دو در  یو حوضه دشت ماهیدشت (Abdi 2003: 408)از جمله ماهیدشت هماهنگی دارد 

 مسیر راه بزرگ تجاری باستان قرار دارند
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