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 چکیده
در این بخش به دنبال ه بوده است. مطالع تاریخ از های پیشزاگرس مرکزی یکی از مناطق مهم استقرار انسان از دوره ۀمنطق

خصوص  دراطالعات کافی  ،حال این ، بااست آغاز قرن بیستم صورت گرفته بوده که از ایشناختیهای باستانها و کاوشبررسی

شرق زاگرس مرکزی که در  ،در این بیناحل مختلف را آشکار نساخته است. ی گذر از مرگاهنگاری مطلق و چگونگی فرایندها

ن یکی از اوتواند به عنمی ،، دشت ازناه است. بنابراینانجام گرفت یاندک هایتاکنون پژوهش ،شودشامل لرستان شرقی نیز می

نیز در این راستا صورت قالگپ  ۀشناختی تپباستان کاوشانداز روشنی را مطرح سازد. این منطقه، چشمهای مهم فرهنگی کانون

ای زاگرس مرکزی در نگاه کلی و همچنین بازنگری و آگاهی از وضعیت گاهنگاری منطقه ،این محوطه کاوش افهدا و از گرفت

 . ه استگاهنگاری محلی دشت ازنا از منظر بومی بود
      

 یروستانشین گاهنگاری، ی،س مرکززاگرشرق ا، ازنپ، قالگ ۀتپکلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

 این با .(1ۀنقش) گرددمیبازشناختی در زاگرس مرکزی و ارتفاعات آن به آغاز قرن بیستم های باستانپژوهش

ادامه ای بود که به صورت حرفه ممطالعاتی رابرت بریدوود در اواسط قرن بیست ۀبرنامها با حال، این پژوهش

آغاز نوسنگی در ارتفاعات ایران، عراق  ۀهای مرتبط با دورضیهآزمایش فر ،آن بنیادیف اهدا ای که. برنامهیافت

صورت گرفت که  های دیگری در این منطقهکاوش ،این بر عالوه. (Braidwood et al. 1961) و ترکیه بود

ستین های سراورل او بررسی (Contenau & Grishman 1935)گیان در نزدیکی نهاوند  ۀشامل کاوش تپ

(Stein 1940) ه استهای زاگرس بوددر دره . 
 

 
 های مورد کاوش زاگرس مرکزیو محوطه بررسی موردپراکندگی مناطق  ۀ: نقش1ۀنقش

 

بستری مهم برای تولید اطالعات زاگرس مرکزی همانند سایر مناطق فرهنگی ایران،  ،1691 ۀدر ده

. بریدوود و همکارانش نده بودآوردفراهم گوناگون  از کشورهای هایی هیئتناختی بود که شباستان کلیدی

ها، بودند. این بررسی دشت، کرمانشاه و هرسین تداوم بخشیدههای ماهیهایی را در دشتها و کاوشبررسی

 آباد نیز گسترش یافترهان، رومشگان، کوهدشت و خرمهای طدر دره ،ترهای جنوبیدر بخشاین  بر عالوه

(Goff, 1971)های هلیالن و دره ۀهایی را در درسلسله بررسی ۀ ملی دانمارک،ین زمان، گروهی از موز. در هم

 . (Mortensen 1964) ندۀ نوسنگی گوران شکل داددر محوطرا هایی کاوش، 1691مجاور آغاز نموده و در سال 

 طراحی نمود گابیگودین و سه ۀای منسجم برای بررسی دشت کنگاور و کاوش تپکایلر یانگ نیز برنامه

(Young & Levin 1974)های صحنه، دشت صورت تصادفی درگسترده به ایههای یانگ در محدود. بررسی

 های دشت مالیر ای دیگر شامل بررسیه. برنامه(Young 1966) آباد ادامه یافتاسدآباد، نهاوند، بروجرد و خرم
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(Howell 1979)الحسین در نهاونددعب ۀهای تپ، کاوش (Pullar 1978) دره در نزدیکی گنج ۀو همچنین تپ

 بود. (Smith, 1975)کرمانشاه 

هایی در بعضی مناطق زاگرس مرکزی انجام ها و کاوشهای اخیر بررسیاسالمی، در سال انقالب از بعد

و برخی دیگر زمان میراث فرهنگی کشور شناسی ساباستان ۀنقش ۀمبنای برنام گرفته که برخی از آنها بر

 Abdi)آبادشهرستان اسالم ها شامل بررسیبوده است. این بررسی و پژوهشی بخشیهای نجاتاساس کاوشبر

)سعیدی هرسینی هرسین  های کنگاور، صحنه وگاماسیاب شامل شهرستان ۀرودخان ۀ، بررسی حوض(2003

 و نیز  (1133امی )نیکنبخش سرفیروزآباد کرمانشاه  و (1131پرویز)های بروجرد و دورود ، شهرستان(1139

همچنین  و) آباد و جانی در کرمانشاه، تپه شیخی(Abdi 2003)آباد خشکه در اسالمچغاگاوانه و توه هایکاوش

، غار مرتاریک و دو (Abdi et al. 2002)سنگی مانند غار وزمه پارینه ۀهای دورها در محوطهشماری کاوش

 بوده است. (Biglari and Heydari 2001) اشکفت در کرمانشاه

شناسی در باستان ۀنقش ۀعنوان یکی از مناطق مهم استان لرستان نیز متناسب با برنامبه ،شهرستان ازنا

های که این برنامه در سال (1161 زارچی )عبدالهی و سرداری دشای بررسی و شناسایی انتخاب بر 1131سال 

1139 ،1131 (Abdollahi et al. 2008)  نتایج  .(2)شکل  نیز طی چهار فصل ادامه یافت (1161)عبدالهی  1161و

ها مانند تپه، محوطه ای از انواع مکاناثر باستانی در طیف گسترده 231حاصل از این برنامه، شناسایی مجموعا  

معاصر را شامل  ۀنوسنگی جدید تا دور ۀو بناهایی مانند قلعه، حمام، آسیاب، برج و غیره بوده که از دورهموار، 

توان به این نتیجه رسید که دشت ازنا، محل های یافت شده، میه است. با توجه به آثار و محوطهشدمی

وقفه تداوم داشته به صورت بی های مختلفدر دوره که بوده وای استقرار جوامع روستایی و کوچرمناسبی بر

  .(1161 زارچی )عبدالهی و سرداری است

تر ازنا و همچنین بررسی دقیق ۀضعیت گاهنگاری بومی منطقارتباط با و هایی دربه پرسش ءاتکا با

هایی ، و از جانب دیگر پاسخ به چالش(Henrickson 1985) بندی شده زاگرس مرکزیگاهنگاری صورت

شدن منطقه، ماهیت جوامع روستایی و کوچرو و دیگر مباحث، مرتبط با چگونگی معیشت، فرایند نوسنگی

 ۀتپ ینبین چند نمود؛ لذا درناپذیر میاخص و کلیدی این منطقه اجتنابهای شکاوش در یکی از محوطه

های براساس یافته های مفرغ به بعدهایی از دورهچغاقونی )با وسعت هفت هکتار و الیه ۀتپمانند شاخص 

های براساس یافتهسنگی وسنگی و مسن هایاز دوره هایامامزاده )با وسعت یک هکتار و الیه ۀ(، تپسطحی

 اسالمی ۀهای نوسنگی تا دورو توالی الیهدو هکتار وسعت  قالگپ )با ۀگسترده( و تپبا هدف کاوش سطحی 

نگاری و همچنین گسترده انتخاب قالگپ به منظور کاوش الیه ۀتپ ،های سطحی(، سرانجامبراساس یافته

 در سه ترانشه صورت پذیرفت 1133ها در مرداد و شهریور این کاوش. (1161)عبدالهی و سرداری زارچی  گردید

 . آن خواهد پرداخت ۀه حاصل نتایج اولیحاضر ب ۀکه مقال
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 هاقالگپ و موفعیت ترانشه ۀتوپوگرافی تپ ۀ: نقش1 ۀنقش     های مورد بررسیپراکندگی محوطهو  ازنا دشت ۀ: نقش0 ۀنقش 

 

 شناختی و کاوش باستان قالگپ ۀتپ

طبیعی دشت سیالخور بوده که از شهر  ۀای شرق زاگرس مرکزی، ادامهعنوان یکی از دشتدشت ازنا، به

دشت سیالخور، دومین  .(16: 1112)بدیعی  امتداد ارتفاعات زاگرس گسترش یافته است شده و دربروجرد آغاز 

های بخش اکثر .(Young 1961: 230) جنوبی دارد -مرکز جمعیتی زاگرس مرکزی است که جهتی شمالی

های آزاد آببه متر نسبت  1311شناختی، دشتی بلند است که در ارتفاع باالتر از از نگاه زمینشهرستان ازنا، 

ع رسد در جنوب ازنا واقمتر می 1111ها، به بیش از قرار گرفته است. ارتفاعات اشترانکوه که در برخی از بخش

 کند.جدا می ، الیگودرز و دورود را از سرزمین بختیاریشده و همچون دیواری عظیم، ازنا

های کوچک شهرستان ازنا واقع شده است. این دره در باستانی قالگپ، تقریبا  در مرکز یکی از دره ۀتپ

های طبیعی نسبتا  تپه .از شهر ازنا قرار دارد یکیلومتر12تقریبی  ۀشهرستان، در فاصلاین انتهای شمال غربی 

اطراف تپه و همچنین وجود یک  های کشاورزی زمین .ده استکراز دشت مرکزی ازنا جدا این دره را  ی،بلند

رسد که این چشمه از دوران . به نظر میداردمدت ، نشان از استقراری طوالنیآنکنار  چشمه دائمی در

 نوسنگی منبع اصلی آب روستا بوده است. 

که در آغاز بر  (1، شکل1ۀ)نقش ای به مساحت دو هکتار استجای مانده، محدودهبهمحوطه آنچه امروزه از 

با ارتفاع این محوطه،  ۀاست. بلندترین نقطهای اطراف، شکل گرفته از زمین یمتر 1-1 روی برجستگی تقریبا 

های ازنا مطرح است. به عنوان یکی از بلندترین تپه این محوطه کهقرار دارد های اطراف متر از زمین 21

 ۀدهندآن بوده و نشان ۀناشی از تخریب و برش گستردهای فوقانی این تپه، دارای شیب تندی است که بخش

 هاینهتا باالترین دام ،این محوطه بوده است. روستای مسعودآباد در بخش جنوبی تپه ۀتر بودن اندازبزرگ

     اقدام هایی از تپه قسمتبه خاکبرداری  به طور مداوم ،ساکنان آنتوسعه یافته است و نزدیک رأس آن 
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خانه و بنای چند توان شاهد بود. می ها و رسوبات استقراری تپهثار تخریب آن را در الیهآ کهیند نمامی

وجود چنین بناهایی، بررسی فرآیند  ،واقع ه است. درردارد که برخی از آنها متروکه شدقرا مسکونی بر روی تپه

 . استکرده منهدم را  هاکه بخش زیادی از الیهچرانموده،  دشوارگیری محوطه را شکل
 

 کاوش های موردقالگپ و موقعیت ترانشه ۀ: تپ1شکل 

 

و شناسایی ساختارهای تعیین حریم  نگاری،قالگپ، با هدف الیه ۀشناختی در تپهای باستانکاوش

در بخش غربی تپه انتخاب شد که محلی مناسب بود. در ، Aبا نام نگاری الیه ۀلذا، گمان معماری صورت گرفت.

ای تقریبا  عمودی پدیدار شده بود که مکانی مناسب برای دسترسی به ها، دیوارهتخریب الیهاین بخش به دلیل 

، Aۀنیز در غرب گمان Cنگاریالیه ۀگمانآمد. ها با حداقل خاکبرداری و فضای کاوش به شمار میتمام الیه

انی تپه را شناسایی های تحتدست آن، انتخاب شد تا بتوان در کمترین زمان، وضعیت الیهدرست در پایین

اندازی مناسب از وضعیت متر، در بخش جنوبی تپه انتخاب شد که چشم 3×9نیز با ابعاد  Bنمود. گمانه

 .(1)نقشه  ساختآشکار میرا مفرغ جدید  ۀساختارهای معماری و فضای سکونتی دور

 

 Aترانشه 

عرض این گمانه  .(2)شکل ای ایجاد شدمتر بود که در برش غربی تپه به صورت پله 2×2 ۀیک گمان ،A ترانشه

 1/13دو متر برسد و سرانجام از بیشتر یا کمتر به ها ممکن بود ها، در برخی قسمتبا توجه به وضعیت الیه

-متر از زمین 1/1ها، این گمانه تا عمق ترین بخشکاوش قرار گرفت. در پایین های این گمانه موردمتر از الیه

شد که البته به خاک بکر نرسید. لذا به منظور رسیدن به خاک بکر و پیوستگی  های اطراف برش نیز کاوش

 گرفت. کاوش قرار ن موردطور همزمابه Cنام ترانشه جدیدی بهمتری جلو این گمانه، پنج ۀها، در فاصلالیه

ۀ متر الی 1/16مجموع، بیش از در .بر روی سطح تپه وجود دارد اسالمی ۀبقایایی از یک بنای دور ،براینعالوه
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فاز استقراری شناسایی شد  22کاوش در این گمانه،  ۀنتیجه است. درشدو نمایان فرهنگی این گمانه کاوش 

 که توالی مناسبی را آشکار ساخت. 

 
 Aنگاری گمانه: برش الیه0شکل

شکیل ، از فازهای سکونتی و واحدهایی تAشناختی شناسایی شده از گمانههای باستانطورکلی، نهشتبه

ۀ قلعمربوط به  ،. جدیدترین دورهاست سنگی، مفرغ، آهن، پارت و اسالمیهای مسیافته که مربوط به دوره

 صورت مخروبه درآمدهبهحاضر تقریبا  در روستای مسعودآباد بوده که در رأس تپه احداث شده و درحال واقع

اصالحات ارضی برپا بوده است. لذا این  تا زمانقاجار احداث شده و  ۀاست. این ساختمان احتماال  در دور

اول، بقایای معماری ساخته شده  ۀمرحل ذیل های متأخر اسالمی دانست. دردورهتوان منسوب به مرحله را می

 .است پارتی ۀمتعلق  به دور چینه و خشت وجود دارد که پی آن از سنگ بوده است. این آثار ای باهاز دیوار

ۀ دور ۀدرست در زیر الی ،سنگیقالگپ، یک دیوار ضخیم با پی ۀود در تپدر بین بناهای معماری موج

 رسدمی که به نظرییآنجا . تااست ماد ۀیا دور 1استحکامات عصر آهن وجود دارد که احتماال  بخشی از پارتی

زاگرس  ۀورمادی است که در دیگر استقرارهای این د ۀهای دیگر از بناهای دورمشابه با نمونه ،ایچنین دیواره

 و  (Levine and Young 1974) تپهگودین 2ۀ، دور(Stronach and Roaf 2007) تپهنوشیجان :مانند

 22متر است که از  1/1شناسایی شده است. ارتفاع این دیوار بیش از  (1161)ناصری و ملکزاده پاتپه گونسپان

این  بر سانتیمتر است. عالوه 11×21×11و  11×11×11بین  آن هایخشت ۀشت تشکیل یافته و اندازردیف خ
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 ۀبنا، مدارک نسبتا  ضعیف معماری دیگری نیز در قسمت زیرین این بارو وجود دارد که با تعلق داشتن به دور

 .کندمیداللت  استقراری در این دوره ۀ، بر پیشرفت معماری و توسع1آهن

 

       
 گودین ۀای شکل تپ: اشیای گلی پایه0شکل  قالگپ ۀشکل تپای: اشیای گلی پایه1شکل       

 

 قی با فضای بزرگ و باز است که به، شامل اجا1آهن ۀمرتبط با دور ۀمدارک کشف شدبرخی دیگر از 

متر  3/1است که طول آن به  اینازک چینه ۀیک دیواراین اجاق دارای تعلق دارد.  1تر عصر آهنمراحل قدیم

ساب و هاون در های خانگی شامل سنگ. موادی مربوط به فعالیتاست رسد و فضای داخلی آن، سوختهیم

 (Andiron)« پایه»گلی پخته که به  ءدو قطعه شی الی آنها،هانباشته از خاکستر یافت شده و درالب این اجاق 

-ی پایهئاشیا نیز(Henrickson 2011: 231)  . رابرت هنریکسون(1)شکل دست آمده استمعروف هستند نیز به

استفاده مورد استاندارد ءعنوان اشیاو آنها را به  (1)شکل است هتپه یافتدر گودین (III:2) 1:2ل را در فاز شکای

و فرهنگ  (Rothman 2011) 1گودین ۀبه دور را آنها ۀپیشین و نمایدکارکرد آیینی تفسیر می دارای و خانگی

ی ئهای دیگری از چنین اشیانمونه ،براینوهدارد. عالمنسوب می (Smogorzewska 2004) قفقار قدیمء ماورا

یافت شده از  شکل ایپایه ءشده است. تمام این سه نمونه شی هنیز یافت 1:2گودین ۀدور در B ۀدر ترانش

ست که هنریکسون به تولید اخام گودین، ساده و از جنس گل ۀهای مکشوف از تپمشابه با نمونه ،قالگپ

  .Henrickson 2011: 321)) تأکید دارد شانشخصی آنها و اهمیت آیینی

اتاقی  ملاست آمده که در بافت خانگی شتر به ددر فازهای پایین A ۀمدارک دیگر از عصر آهن در گمان 

اند و با خاکستر های پیچیده است. چندین کف متوالی که اندکی نیز سوختهمانند آشپزخانه، همراه با سازه

تر از همه آنها، یک و مهم ،چسبیده به دیوار، چندین ظرف شکسته و سالم اند، یک سکوی کوچکپوشیده شده
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چهار . دارد آهن ۀگی این قسمت در دورخان هایداللت بر کارکرد فعالیت ،بزرگ در جوار دیوار ۀذخیر ۀخمر

 .ستا بزرگ یافت شده ۀدر داخل خمر ستا دارکه به شکل قوری و ظروف لوله ظرف سفالی سالم کوچک نیز

های نازک و شامل نهشت ، بیشترA سنگی گمانهمس ۀهای فوقانی، مراحل استقراری دوررخالف الیهب

های متوالی از دست آمده است. این الیهمعماری از آنها به کهای خاکستر است که شواهد اندمتوسط و الیه

 ۀکان دارد که از دوروقفه در این مسنگی قدیم، میانی و جدید، داللت بر تداوم سکونت بیفازهای مس

 مفرغ قدیم ادامه یافته است.  ۀدور تا نوسنگی جدید آغاز شده و

 

 B ۀترانش

کاوش در . (1)شکل  گرفتکاوش قرار مورد  ،تپه در بخش جنوب غربی متر است  3×9که ابعاد آن،  Bۀ ترانش

را  1گودین ۀدور ه درپیوست همبه مجموع، چهار فاز معماری  متری انجام گرفت که در 2/1این ترانشه تا عمق 

 یاهای فشردهپی سنگی، تفکیک شده و دارای کف با دیوارهای خشتی مجزاۀ به واسط آشکار ساخت. هر فاز

حال در  این های سطحی، آثار معماری بسیار اندکی وجود دارد، با. اگرچه در فاز یک، به دلیل تخریباست

 د. ش هتر، ساختارهای بیشتری یافتفازهای پایین

 

 
 B: فاز سوم ترانشه5شکل 

سنگی همراه با کف ای مختلف مانند یک اجاق و سه پیچندین عنصر سازهفاز دوم استقراری ترانشه، 

این بقایا به یافته است.  شپراکنده گستر هایرسوب خاکستر و انباشت ،دهد که بر روی آنهاگچی را نشان می

اجاقی در قسمت جنوب شرقی ترانشه با ابعاد  اما ،دهدی مشخصی را نشان نمیفضای مسکون طور روشن،

با  وعمق بوده اندود کوتاه احاطه شده است. این اجاق، کمیک نیمکت گل بار وجود دارد که سانتیمت 21×11

 ۀهای یافت شده از تپمشابه با نمونه ،صاف درست شده است. این سازهۀ شدای نازک و کف فشردهدیواره
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هایی معموال  در . چنین کرسی(Henrickson 2011: 218)ست ا تعبیر شده« کرسی»عنوان که به گودین است 

شکل چوبی مربع ک چارچوبشده که از یروستاهای سنتی ایران در طول فصل سرد زمستان استفاده می

نواده . اعضای خاه استشدروکشی پوشیده میو با  هشدقرار داده  تشکیل یافته و بر روی اجاق یا منقلکوچک 

   زندگی  یقالگپ که در محیط سرد مردمان ساکن در روستای ،واقع شدند. درآن جمع و گرم میبه دور 

معاصر نیز تداوم داشته  ۀدور ت تاسن این خانه استفاده نموده و ای را برای گرم کردن کردند، چنین شیوهمی

 است. 

گپ است که شامل یک قال ۀی شده در تپشناسای مسکونی  هایترین بخشتوجهفاز سوم، یکی از جالب

    شامل یک اتاق منظم مرکزی است که دارای  فازاین مسکونی فضای  .است مجتمع ساختمانی تودرتو

شمالی اتاق  ۀدرست در دیوار ،مستقیم طورشکل بهیک آتشدان کوچک مربعبا پی سنگی است.  یهایدیواره

عمق آن  وسانتیمتر  11×11ابعاد این آتشدان . (1)شکل  تای اسپیچیده شکلمرکزی احداث شده که دارای 

رنگ است که به ایسانتیمتر است و از سه بخش تشکیل یافته است. بخش تحتانی داخل آن، کف قهوه 11

سانتیمتر( باال آمده و در بخش فوقانی، یک بازوی کوچک در وسط  1وسیله یک سکوی کوچک )با ارتفاع 

سیم نموده است. شکل فضای داخلی آتشدان را به دو بخش تق ،ارد. این بازوفضای داخلی آتشدان وجود د

-سازد. چنانو مواد اطراف آن را آشکار می هاای از چنین سازهاین آتشدان، کارکرد پیچیده فردهکامال  منحصرب

، در فاز سوم (1)شکل  معروفند« پایه»که به  Aهای یافت شده در گمانهسازهدستکه قبال  ذکر شد، برخی از 

 یتوان کارکردهایی، مییافته چنین ارتباط بافتاریمجموع با توجه به  نیز به دست آمده که در  Bترانشه

 .(Henrickson 2010: 321) نمود تصورنظر  آیینی را برای آتشدان و فضای مسکونی مورد

 

 Cۀترانش

واقع شده  A غرب ترانشه متری جنوب  1 در متر کاوش شد که 2×2ای به ابعاد در محدوده Cنگاری الیه ۀگمان

ترین پایین محل  ،واقع قرار دارد که در A ۀهموار در جلوی گمان این گمانه بر روی یک سطح  .(1)شکل  است

ای طبیعی از متر کاوش شد که به خاک بکر با الیه 1/1ست. این گمانه تا عمق اقالگپ  ۀهای مسکونی تپالیه

رسد که کل ، به نظر میCو  A ۀشناختی در هر دو گمانهای باستانبا ترکیب نهشترسید. ای روشن گل قهوه

های فرهنگی موجود در این گمانه متعلق به نوسنگی جدید متر برسد. دوره 22قالگپ به  ۀهای فرهنگی تپالیه

 . ستا مجموع در شش فاز استقراری شناسایی شده سنگی قدیم است که درو مس

 هایهدورباالتر که مربوط به  ۀشدهای تخریبآمیختگی الیه، به دلیل درهمC ۀاول( گمان )فاز باالترین الیه

که حاصل ضخیمی از خاک سبزرنگ  ۀزیر آن الیده، اما در بوشود بسیار مضطرب میسنگی، مفرغ و آهن مس

شده  رنگ ی از کف قرمز سوم، آثار دوم وفاز های الی خاکه. در البمشاهده شد است، بقایای فضوالت جانوری

 خورد.های سوخته نیز به چشم میهای نازک خاکستر و خاکاخری، الیهبا گل

نزدیک  نوسنگی خاور ۀهای شاخص در دورسازه معموال ، که C ۀترین مدارک شناسایی شده از گمانمهم

خاک  باالتر از( 1و  9ترین مراحل سکونتی )فاز یدر قدیم و (9)شکلست اسوخته سخت  هایست، کفاباستان 

ای شکل معموال  دایرهها، غالبا  از ماسه و ریگ درست شده که . این یافتهستا دست آمدهقالگپ به ۀبکر در تپ

سانتیمتر است. کاربردهای مختلفی  21تا  3ها، بین احاطه شده است. ارتفاع چینه یکوتاه گلی ۀچینبا بوده و 
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هایی، غالبا  . سطح چنین کفاست نوسنگی مطرح شده ۀدوردر ی یهاازهبرای چنین سشامل ساج، تنور و اجاق 

 ، دارای دو یا چندکاوش از این گمانه ی موردهاآمده. تمام نمونههموار و صیقل یافته است که به رنگ سیاه در

 . ستا گرفته هم قرار روی ست که بدون فاصله برا ایماسه ینازک مجزا ۀالی

کف سفت سخت سوخته نامیده های مرتبط با آتش را با عنوان چنین سازه (129 :1113)شهمیرزادی  ملک

هایی را به عنوان ساج تعریف . او چنین کفستا دست آمدهنوسنگی تپه زاغه در دشت قزوین به ۀکه از محوط

وارد تا ده برخی م حتی در و  شده هها یافتدر آشپزخانه و معموال  شدهکند که برای پخت نان استفاده میمی

   های موجود در د مقادیر زیادی از خاکشقالگپ تالش  ۀهای تپ. در کاوشستامرتبه نیز بازسازی شده 

 د.تر آنها پی برد تا بتوان به کارکرد دقیقشوآوری به منظور مطالعات آزمایشگاهی جمع هاالی این کفهالب
 

  
 Cگمانه ۀهای سوخت: کف7شکل

 

 قالگپ ۀپای تگاهنگاری مقایسه

مرکزی که توسط الیزابت  مبنای گاهنگاری کلی زاگرس توان برقالگپ را می ۀتپ چارچوب توالی زمانی

بزرگ این  فرهنگی ۀبندی نمود. لذا با توجه به گسترطبقه ،ترسیم شده  (Henrickson 1985)هنریکسون

یا لرستان شرقی قرار داد که شرق زاگرس مرکزی و  ۀجغرافیایی، الزم است دشت ازنا را در محدود منطقه

کنگاور واقع شده و  ۀشود. لرستان شرقی در جنوب ناحیهای شرقی آن به مرکز فالت ایران منتهی میدامنه

 .(116: 1132)ویت و دایسون  است بزرگ ۀشامل بخش شرقی جاد

 

 نوسنگی ۀدور

جدید  ۀقالگپ به دور ۀهای تپکاوششناسی و های باستاننوسنگی در ازنا با توجه به بررسی ۀدور ،به طورکلی

نگی قدیم سنوسنگی و نو سنگی، آغازپارینه ۀدر دور ،تاکنون هیچ مدرکیهای پیش از آن از دورهگردد و برمی

 سفال( مشاهده نشده است. )بی

فاز  ینبا ضخامتی بیش از دو متر در چند C ۀدر ترانش )جدید( سفالنوسنگی با ۀفرهنگی دور بقایای

های نمونه با شاموت کاه است. اولیهو خشن پوک  هایسفال ۀ، گونۀ آندست آمده که شاخصبه استقراری
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آن  ۀکنیک و توسعکارگیری این تبیانگر به که هستند،شونده  منقوش زایل از نوع اغلبها سفال اینمنقوش 

شناسی از نظر گونه نوسنگی قالگپ ۀی دورها. سفالتای قالگپ بوده استبه روسواردان توسط اولین تازه

های این دوره از همچنین مشابه سفال. (Young 1966) تبندی یانگ اسدر تقسیمIA وIB مشابه گروه سفالی 

 سراب کرمانشاه گزارش شده است ۀمشابه آن در تپ ۀو گون (Husting, 1990)عبدالحسین  ۀتپهای فوقانی الیه

(Young and Levine 1986). ست که مک هایی اوسنگی قالگپ بسیار شبیه نمونهقوش نهای مننمونه بیشتر

  . (Mcdonald 1979: fig 48-9)ه کرده استاشار به آن ،نوباغ ۀدانلد از محوط

با  ،نظر نوع نقش توان ازرا می 1 طرح 9 ۀشمار ۀمانند نمون منقوش هاینمونهاز برخی  ،از سوی دیگر

شامل  Cۀتحتانی ترانش هایالیههای تمامی نمونه .(16لوح: 1116گیرشمن ) مقایسه نمود 1سیلک های سفال

ی با یهاکه در اشکال کاسه بودهو بدون نقشی  ساده با شاموت گیاهی خشن تا متوسط و ظریف هایسفال

زده با  آنها دود ۀکه خمیر ستا سادههای سینی ای واستوانه ۀظروف زمخت با بدن ،تختانتهای خمیده و کف 

ه که مددست آهای فوقانی این ترانشه بهههای منقوش از الی. نمونهو صیقلی است ،قرمز پوشش نخودی تا

ز زایل شونده و یا مات ای و قرمهای سیاه تا قهوهولی دارای نقوشی به رنگ ،های ساده بودهخیلی شبیه نمونه

ضربدری و هندسی خطی ، خطوط هاشور خورده هایو مربع هاها، مستطیلمثلثشامل ها اغلب ست. نقشمایها

( 1131) حاجی بروجرد است که برنبک و پالکده ،تپهنوسنگی قالگپ سفال مشابهترین محل به نزدیک است.

  .اندآن منتشر کرده گزارش کوتاهی از

 

 سنگی قدیممس

ه دشکاوش  A ۀترانش های تحتانیو الیه C ۀدر دو فاز فوقانی ترانشسنگی قدیم مس ۀمدارک مربوط به دور

ست که در فاز بعد از اهای نخودی ساده و خشنی وجود سفال ،قدیم یسنگمس ۀسفالی دور ۀمشخص .است

های اواخر سفالبرخی تمایزات،  با وجود گردد.دالمای پوشش قرمز جایگزین می دالمای فشرده و ۀبا گون، آن

 اهای مرتبط بضخامت الیه .(Hamlin 1975) های سفال دالما مشابهت دارندم با گونهسنگی قدیمس ۀدور

میزان  ،C ۀدر ترانش قدیم سنگیهای مسبا احتساب الیه که رسدمتر می 1 به A ۀدر ترانش یسنگمس ۀدور

 متر است.  9بیش از سنگی مس ۀهای دورنهشته
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قالگپ ۀسنگی قدیم و میانی تپنوسنگی جدید، مس ۀهای دور: سفال1طرح   

بدون  خشن ی هابوده و شاخص آن سفالهمزمان سنگی قدیم مس ۀوربا د، Aۀگمان فاز بیست و دو

پس که  1طرح  6و1ۀ شمار ۀگون مانند است، سیاه و ای تیره قهوه قرمز تا پوشش شاموت گیاهی و باپرداخت 

-می کنگاورآباد درفاز شهناین دوره که همزمان با  .دست آمدبه ایو قهوه قرمزرقیق پوشش با از آن سفال 

 .بوده استگابی سه ۀتپکشاورز یکجانشین در  ۀجامع همزمان با ظهور (1979) دانلدمک ، بنا به نظردباش

باد تا حدودی دشوار آشواهد گاهنگاری مانند سفال شهن سنگی قدیم در نبود برخیمس ۀگذاری دورتاریخ
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 1و 9ۀ شمار ۀمانند گون ،های منقوش دالما شباهت داردها از نظر نقش به سفالحال برخی سفالاین ، بااست

و  شاموت کاه و دارایدر صورتی که از نظر ویژگی فنی هیچ شباهتی به سفال دالمای منقوش نداشته  ،1طرح

 و در استای تیره نقوش قهوهبا صیقلی همراه  زده و پوشش نخودی  ای تیره با مغز دودقهوه ای به رنگخمیره

توان سفال منقوش را می ۀگون این احتماال  های نوسنگی قرار داشت.بالفاصله برروی الیه ،الگپقنگاری الیه

جدیدتر به  هایگونه در توالی الیه از طرفی باید یادآوری کرد که این .دانست قالگپسنگی قدیم مسبومی 

 ۀنموده و آن را متعلق به دور گاف از محوطه رباط ارائهخانم ها را مشابه این سفال شونق .ه استدست نیامد

 داند.می Vbگیان 

 

  سنگی میانیمس

 کاوش گردید. نوزدهتا  ویکهای بیستفازدر  A قالگپ از گمانه ۀسنگی میانی تپمس ۀشواهد باستانی دور

 و نارنجیقرمز تا  پوششهای ساده با سفال مد،ست آدههای این دوره در دو گروه کلی ساده و منقوش بسفال

 آنها ۀکه رنگ خمیراست ها دارای شاموتی گیاهی با پخت ناکافی . این گونهشودظاهر می یا سیاه و دینخو

های منقوش این دوره اغلب بدون . گونه(1از طرح 6ۀشمار ۀ)گون نخودی تیره است ای مایل به قرمز وقهوه

های منقوش مشابه نمونه ،هاگونه. این ای تا سیاه دارده و نقوشی به رنگ قهوهپوشش و دارای شاموت شن بود

بیانگر تولید محلی  مطالعات آزمایشگاهیو  از نوع دالمای فشرده بوده دو ۀشمار ۀگون گابی است.دالما و سه

 (Henrickson and Vitali 1987). های زاگرس استسفال دالمای فشاری توسط روستائیان پراکنده در دره

است که مشابه  X مایل به قرمز و شاموت ترکیبی همزمان با گودین ۀسینی با خمیر 1از طرح  3 ۀشمار ۀگون

ی بدون پوشش و به یهاهمچنین سفالشده است. گزارش  (Young et al. 1974 fig10: 15) گابیسه ۀآن از تپ

سفالی ، 1از طرح 1 ۀشمار ۀگون.(1از طرح 1 ۀشمار ۀ)گون دست آمدنیز به گابی سادهمشابه سه ،رنگ نخودی

همزمان با  ،در خارج و نخودی در داخل با سطح قرمز روشن نخودی مایل به قرمز ۀشاموت ترکیبی با خمیربا 

  .(Goff 1971) داندمی VBها را همزمان با گیان و گاف این گونهاست  در کنگاور Xگودین ۀدور

 

 سنگی جدیدمس

تا پانزده کاوش  های هیجدهفازر د Aۀ از گمان ،قالگپ ۀتپ جدیدسنگی مس ۀمواد فرهنگی مربوط به دور

در  VI:3-2 و VIIگودین  ۀهمزمان با دور ،قالگپ سنگی جدیدمس ۀهای دورسفال ،از نظر گاهنگاری گردید.

کلی ساده و  هایگونهست که به او بدون نقش  ساده ، از نوعقالگپ  VIIهای گودین اغلب سفال .کنگاور است

 هایدر بین گونه. خوردین آنها به چشم میی منقوش نیز در بهاچند که گونه، هرشودتقسیم می خشن

به داخل و کف مقعر  متمایل ۀظروف خشن با بدننیز  وS  های معروف بهشاخص این دوره ظروفی مشابه سفال

 اندنها تصور نمودهآبرای  را های قابل حملنظیر اجاق که کاربردی( 2طرح 1ۀ)گون وجود دارد همراه دو دسته

(Levine and Young 1986 ). 
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 قالگپ ۀسنگی جدید، مفرغ و آهن تپمس ۀهای دور: سفال0طرح 

 

. این تکنیک ستا با چرخ ساخته شده ی این دوره در قالگپهاکه برخی از سفال مدارکی وجود دارد

 Rothman and Badler) است گرفته( مورد استفاده قرار LC3) 1جدید سنگیبار در مسینپیشرو برای اول

است. این نوع با این تکنیک ساخته شده  ،ر ل شده همراه با پوشش قرمز ۀی با لبیهاسفال ،در قالگپ .(2011

ظروف فاقد  ،با تزئین فشار انگشتی در لبه یهاسفال ،بدون پوشش ۀهای نخودی سادهمراه سفال سفال به

ترکیب سنت محلی قالگپ و به  ۀدهنداننش ،های نخودی با مغز تیرهسینی نیز و (2از طرح 1 و11شکلکف )
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 سیاه بر روی قرمز سفال منقوش ۀگون .(Badler 2004  ک:.نبرای اطالع بیشتر ) طور کلی زاگرس با اروک است

(BOR) از این گونه است 2 طرحاز  6 شکل ه کهمشاهده شد حدودبه تعداد م ،نیز در فاز مرتبط . 

 که چنین های سبکی وجود داردشباهت ،جدید ینشینروستا ۀدر این دوره بین نواحی مجزای دور

سفال های این دوره شبیه نمونه .(119: 1639)هول  توان نشان دادمی هاتشابهات سبکی را به ویژه در سفال

  های مشابه این دوره در گونه ،های یانگنین در بررسی. همچاست IIIو سیلک  Eتپه گابیسه ،Vگیان 

 VI:2نسبت به  VI:3وVII های گودین همزمان با دوره .(Young 1966) شودبندی میطبقه ICهای نوع سفال

را با توجه به  تریدقیقگاهنگاری توان است و میبوده های زاگرس قسمتی از فرهنگ کوه قالگپ عموما 

 . ارائه داد این رابطهدر  ایران یمرکزفالت  هایمحوطه

 1طرح) ندنکمیعرضه سنگی جدید قالگپ مسبا  مشابههای های قبرستان و سیلک کاشان سفالمحوطه

 ۀقبل و آغاز هزار) 2سنگی جدیدمس ۀهای هیجده و هفده قالگپ همزمان با دورفاز. (11و 11، 1 ۀشمار

قبرستان و  ۀتپ هایترین الیهمقایسه با قدیمقابل و VI:3و VII های گودین ( و همزمان با دورهق.م چهارم

 :III  7-6 و سیلک IV قبرستان ۀتپ وVI:2  با گودین های شانزده و پانزده قالگپو فاز است :III 5-4سیلک 

 2 )طرح دارای اثر انگشت در لبه هستند که هایینمونهنقوش سیاه و با  یهاکاسه ۀ. گونقابل مقایسه است

 سنگیمس ۀدر دورشرق ترکیه  شرق عراق و جنوبی شمالهاکوهپایه های نمونه در مقایسه با ،(11شماره

 .(Rothman and Badler  2011) گیرندگودین قرار می 2جدید 

 

 مفرغ ۀدور

شناختی باستان مدارک ،همزمان با عصر مفرغ قدیم در قالگپ IVگودین ۀدور گاهنگاری و فرهنگی از وضعیت

در بافت  ،هنگ یانیقفر مشابه ،و پر شده با گچ و یا آهک کنده خاکستری  سفال  ۀولی نمون ه،دست نیامدبه

 ۀوضعیت فرهنگی مفرغ قدیم چندان مشخص نیست و از فرهنگ حاکم بر دورلذا، . ه استدیده شد غیرمرتبط

سفال خاکستری ممکن است از طرفی قالگپ اطالع زیادی نداریم.  ۀسنگی پایانی در منطقه و تپبعد از مس

به عنوان  IV سفال گودینسنت و ثیر پذیرفته تأ IVستری گودین از سنت سفال خاک IIIسیاه و براق گودین 

 به جای  ،از این منظر شاید بتوان که ،همگون شده باشد III:6فرعی در قالگپ در مجموعه گودین  سفال

ران تا اتداوم فرهنگی را در سفال خاکستری و سفال قرمز جالدار مشابه فاز م ،جایگزینی فرهنگی در این دوره

 مطرح نمود.  ،ر قالگپدو پس از آن  III:6گودین 

و فاز اول تا چهارم به قطر کمتر از دو متر  ،به ضخامت چهار متر A ۀفاز هشتم تا فاز چهاردهم در ترانش

 IIIگودین  ۀمتعلق به عصر مفرغ است. فرهنگ کلی حاکم بر عصر مفرغ قالگپ فرهنگ دور ،B ۀدر ترانش

منظم فازهای  تسبتا  سوم گودین با توالی ۀای سفالی دورهاکثر گونه ،در توالی فازهای استقراری قالگپو است 

تپه به ی از هایبخشدر فاز یازدهم تغییری در الگوی استقراری محوطه اتفاق افتاده و  آن کشف گردید. احتماال 

 تواند دلیلی بر غیراستقراری بودنمی طبیعیهای انباشت .صورت موقتی به عنوان قبرستان استفاده شده است

که  ،B ۀدست آمده از ترانشباشد. این دیدگاه با مدارک بهIII:3 همزمان با گودین ۀدور آن در ی ازایهبخش

 شود. تقویت می ،هدست نیامدبهاز آن  III:3 های همزمان گودینمواد فرهنگی مرتبط با دوره
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در فازهای است،  III:6گودین  معروف که از نقوشچشم گاو  ۀماینقش ،قالگپ ۀهای تپبین سفالدر 

ترانشه  1و فاز  A ۀترانش در فاز سیزده و دوازده این دوره های سفالیبرخی از گونه .ه استدست آمدتر بهجدید

B  قالگپ همزمان با گودینIII:5 .ۀی با خمیرهایدارای سفالاین فاز  های همزمان باالیه به کار رفته است 

 همراه ها با تزئینات منقوش سیاه و یا قرمزکه برخی گونه است اییا قرمز با پوشش سیاه و یا قهوه تیره و

گودین و گیان داشته و در قالگپ  بز  ی با نقوش هایتفاوت ،آمده از این فاز دستبه بز  همچنین نقش  ست.ا

به داخل و  با پوزه مایل وه به قسمت گردن نزدیک است ترسیم شدهای کشیده هاللی که با شاخ ،نقش بز

ت شن و ذرات میکا وخاکستری با شام ۀبا نقوش سیاه بر زمین که این نوع سفال همراه است.منقاری شکل 

  است.بوده سفال بومی قالگپ  احتماال است، 

ایران از فاز دوم  مرکزی غرب هایمحوطه سکونت در تداوم مستندی از مدارک (1986) هنریکسون از نظر

  دوم متروک  ۀهزار ۀدر نیمIII های کاوش شده گودینمحوطه ۀو هم وجود ندارد تا عصر آهن IIIگودین 

 ؛دهدنشان می را شکاف بارزی در سنت سفالگری در قالگپIII گودین  IIپس از فاز  ۀدور ،وجوداینبا  د.انشده

 ۀدر قالگپ تداوم سکونت از دور ،با این حال ،یابدشکل آنها ادامه نمیزورقینه تزئین سفال و نه فرم  زیرا

 . شودتا پایان عصر آهن دیده می IIIن گودی

 

 آهن ۀدور

آهن  ۀرسد که استقرار در دورنظر میهشت متر بوده و به ،آهن ۀطول دورقالگپ در ۀهای تپ ضخامت الیه

 ۀهای بالفصل دور گرفته و ما شاهد حضور سفال خاکستری در الیه صورتبعد از استقرار مفرغ پایانی بالفاصله 

 ه،های این دو دوره دیده نشد بین الیه ایوقفهگونه که هیچ به ذکر است با توجه به اینمفرغ هستیم. الزم 

سفال خاکستری در  وجود شناسایی بوده ودر این تپه به طورکامل قابل Iآهن ۀکه دور نمودتوان استنباط  می

 ۀخیرهای بزرگ ذ هخمریافتن  همچنیندانست.  I مصادف با ظهور آهن ،راآن  عصر آهن  تحتانی  های  الیه

که  کامل در این محوطه دارد. با این نشان از استقرار ،در کف منازل مسکونی های عصر آهن ه در نهشتقآذو

باستان شناسی ازنا دشوار های جدید در بررسی غربی  قدیم از سفال خاکستری  غربی  شناخت سفال خاکستری 

که اولی را  هر دو سفال خاکستری وجود ،قالگپ ۀدوره در تپ این  نگاریالیه توالیگرفتن  نظر با در ، اماهبود

سفال  III ۀدر دورتفکیک نمود.  الگپق ۀدر تپتوان می ،شود تعمیم داده می IIو دومی به آهن  Iبه آهن 

در بدنه  هنها دارای زاویبرخی از آ که و ظروف کاربردی افزایش یافته از طرح ( 9 ۀشمار ۀ)گون ظریف و صیقلی

بیانگر این است  ،(2از طرح  1)شکل  ایالمی -کاسی هایدر کنار ساغر Iتری آهنسفال خاکس وجود هستند.

م و از سوی دیگر ایال حکومتای فرهنگی و دو سویه از یک طرف با رابطه Iازنا در طول عصر آهن  ۀکه منطق

  باشد.ثر از هر دو فرهنگ میأآریایی داشته و مت مهاجرانبا 

 

 اشکانی ۀدور

 ای از گل در زیر آنو شفته ،سنگیای با پیشامل دیواری چینه ،A ۀاشکانی در ترانش ۀدور فاز استقراری  تنها

 های بااشکانی سفال ۀهای دوراز ویژگی سفال .ساخته شده بود IIIآهن  [که بالفاصله بر روی دیوار دور است

 های این دورهاز دیگر سفال .است قلیصی ۀرنگ با نقوش قرمز در زمینای روشن با پوشش کرمقهوه ۀخمیر
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قرمز سوخته با پوشش  ۀهای با خمیرمتمایل به داخل به رنگ قرمز، سفال ۀگرد شده و لب ۀهای با لبکوزه

 . است تخت بر گشته به بیرون با تزئین شیاری ۀهای قرمز با پوشش نخودی تیره و لبکاسهو نخودی تیره 
 

 نتیجه

توالی  سنگی، مفرغ، آهن و اشکانی است.های دوران نوسنگی، مسلی منظم از الیهروستایی با توا ،قالگپ ۀتپ

. به جستجو کرد محیطی و فرهنگیدر عوامل مختلف زیستتوان تاریخ را میازپیش ۀدورهای آن در منظم الیه

ناشی از  ،نزدیک از روستاهای خاور بسیاریازتاریخی مانند روستای پیش رسد دوام و پایداری ایننظر می

تغییر . است خاص بومی بومپویایی فرهنگی با تأکید بر زیست عوامل درونی اجتماعی، خودبسندگی اقتصادی و

ثبات و سکون نشان داده است.  و بطئی داشته و گاهی آن را در حد روندی کند معموال  در روستاهای ایران، 

ماعی در روستاهای ایران دگرگونی وسیع اجت زمینه را برای بود که شمسی 11 ۀتنها اصالحات ارضی در ده

ما شاهد برپایی اولین  و بوده روستا ،واحد تولیدی ثابت و سنتی در ایران (.1131 ،و عنبری )طالبنمود فراهم 

  .(1161 ،)عبدالهی و سرداری ازنا هستیم ۀنوسنگی در منطق ۀروستاها از دور

 ۀدور در روستااین  ،قالگپ ۀزنی تپشناسی و گمانهستانهای باعات میدانی به عمل آمده در بررسیبا مطال

کمی بیش از یک هکتار به سنگی وسعت آن مس ۀوردر د ،وجوده است. بااینبیشتر از یک هکتار نبود نوسنگی

روی برجستگی محوطه بر ۀر استقرار ساکنان اولیبیانگ قالگپ، ۀتپی ختشناباستان هاییافته است.رسیده 

همراه بوده  ،نزدیک تپه آبی  آسان به منابع با دسترسی بوده که های اطراف بلند از زمینچندان هطبیعی ن

معیشتی ساکنان اولیه نظر  ۀتوان در ارتباط با الگوی استقراری و شیوقطع نمی به طور ،حال حاضر. دراست

 .است ماتی مطالعهمقد ۀدر مرحل انی و گیاهیاستخو موادچراکه  ،داد

پوشیده شدن  روی خاک بکر و بروسط ده سانتیمتر و قرارگیری آن ستر به ضخامت متخاک ایکشف الیه

نوسنگی در  ۀدورولین ساکنان از ا ینشینکوچاستقراری اشاره بر واند تمی عمدی احتماال آن توسط انباشتی غیر

 مالیر ۀمنطق نوسنگی جدید در ۀدور ۀبا کشف چهار محوط موضوعاین  ؛قالگپ باشد ۀلین فاز استقراری تپاو

(Howell 1979) تقویت نیز ( 1131) هول  نشین از سوی مک دانلدها به دامداران کوچو انتساب این محوطه

معیشت استراتژی به الگوی یکجانشینی با  ،نوسنگی این شیوه استقراری پس از پایان فاز اول احتماال  د.شومی

سخت و سوخته بر  ،وجود چندین کف سفت .کندتغییر می ،ساخت ظروف سفالی منقوشبا همراه  ترکیبی 

ممکن است از وجود روستای  (1113)ملک شهمیرزادی  آنها با کاربرد احتمالی ساجکاربری روی هم و تمدید 

 دائمی حکایت کند. 

 یهایهای ساخت سفال و وجود انباشتیم در قالگپ با تغییراتی در شیوهسنگی قدفاز انتقالی به مس

یک مورد کف کوبیده منقوش  رنگ قطور و درایسبز و یا قهوه های مختلفوجود انباشت .تمتعدد همراه اس

رسد که قالگپ در نظر میبه  معیشتی کشاورزی و استقرار دائمی باشد. ۀتواند بیانگر شیومی ،به رنگ اخری

ن دوره سفالگری احتماال  در ایو  استبوده  سنگی قدیم بیشتر متأثر از فرهنگ محلی منطقهمس ۀطول دور

های فالت مرکزی هایی با نمونهشباهت ،هاکه تا حدودی برخی سفال ه خود گرفته باشدبکامال  جنبه محلی 

 انسجام درونی دست یافته که به ،و قومی قوی فرهنگی ۀشبک ۀواسطبهزاگرس مرکزی  ،طی این دورهدارد. در

کشف  .(Henrickson and Vitali 1987) ه استدکردالمای فشاری انعکاس پیدا  آن در سفال مشترکهویت 
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 احتماال  قومی و زبانیدرون هویت در فرهنگی و ادغام منطقه  ۀبیانگر توسعه ،سفال در قالگپ و ازنا  گونهاین

  های کوهستانی زاگرس شکل گرفته است.است که بین اقوام ساکن در درهمشترکی 

 ،های اولیه در ارتفاعات زاگرسارتباط با پیچیدگی رنظری د از مباحثبرخی سنگی جدید، مس ۀدر دور 

 (Rothman and Badler 2011). استوار است ،با مناطق پستاین منطقه اختالفات و دوگانگی شدید  ۀپای بر

 و جغرافیایی ی ومحیطزیستفشارهای  هوایی،ورهای زیادی همچون شرایط آباین موضوعات به همراه متغی

 ،دیگر جانباز  نقش مهمی در چگونگی الگوهای استقرار این دوره داشته است. ،خام مکانی منابع پراکندگی

های دامی و سفال توسط قبایلی وردهآمواد خام و فر ی امنطقهبینۀ برخی پژوهشگران همچون علیزاده به مبادل

ثیرات متقابل مناطق أطرفداران سیستم جهانی اوروک به ت. (1131 ،)علیزاده کید دارندأنشین تهای کوچاز گروه

 شاید بتوان پویایی رو که (Algaze 1993)ورزند کید میأت منطقه بر کنترل سیاسی النهرینبین مرتفع و پست

ثیرگذار أگونه مناطق تگیری پیچیدگی اولیه در اینهای میانکوهی زاگرس را در شکلها و درهتزاید دشت به

 شمارشی و یاشیای بعض همچنینهایی با پوشش قیر و فالوارداتی نظیر س موادی رخب شناسایی .دانست

جوامع  فرهنگی های میانپویایی هایی ازجنبه ی،مساشیای مانند  ،با تجارت راه دور مرتبطمدارک دیگر 

 .دهدنشان میرا قالگپ  جدید سنگیمس ۀدر دور پیچیده

شده  )گرد( های با لبه ر لکاسه های بدون کف،نظیر سفال در قالگپ های متنوعسفال شناسایی کشف و 

بیانگر ترکیب سنت بومی و سفالگری  ،های اروکیدار و سینیساز، ظروف پایهپوشش قرمز و یا کرم چرخ همراه

 ۀدورهای متقنی از که الیه این با وجود .(Badler 2004)در ارتفاعات است  همراه مبادالت فرهنگیبه  اروک

-لبه کاسه سفال ،در سه محوطه کمهای منطقه دستیولی طی بررس ،هدست نیامدبه در قالگپV گودین

احتماال  بیانگر تولید بومی و محلی آنها  هاکاسههای مختلف اندازه های متنوع وشناسایی شده که فرم واریخته

ش مخدو مقطع در  سفالگری ۀآثاری از کور ،سون()تپه درهها ترین این محوطهاست، چرا که در یکی از مهم

 . تپه مشهود استۀ شد

امل و عو سوبومی از یکعوامل درونی و زیست توان دررا می قالگپ 1گودین ۀهای دوردلیل غنای الیه

 باستان هاییافته جستجو نمود. دیگر،سویاز النهرینباط با تحوالت سیاسی ایالم و بینای در ارتفرامنطقه

ت از برخی منازعا ی و دور بودن ازناگرایمنطقه های پست بوده وبیانگر کمترین ارتباط با سرزمین شناسی ازنا

منطقه و فرهنگی  ، سیاسیتواند توضیحی در ثبات اقتصادیمی ،IIIکد و اورآ ۀنظامی و سیاسی همزمان با دور

میزان وسعت به بیشترین  در ازنا . طی این دوره دو محوطه چغاقونی و تپه فینباشد دوراناین در 

)فاز هفتم  Iآهن  ۀقالگپ طی انتقال به دور ۀهای تپگسست در الیه نشدن رسند. مشاهدهمی استقراریشان

 ای جدیدی باشدتحوالت منطقه از محیطی قالگپ و دوریدلیلی بر غنای زیست تواند، میA)ۀقالگپ در ترانش

 است. بودهمهاجرت ایرانیان همراه  که با
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