
 سنگ تا پایان عصر آهن و  مس ۀاز دور غربی الوندهای دامنهبررسی تغییرات فرهنگی 

 تویسرکان کوهی میان  دشتشناختی  باستان  بررسینتایج  اساس بر
 

  *رشدا یرضا نظر
 ناهمد حداو سالمیا داآز نشگاهاد ،شناسی گروه باستان استادیار

 محمدیاهلل بیکخلیل
 اردبیلی محقق دانشگاه شناسیباستان یدکتر دانشجوی

 (227 تا 209 ص از)

 19/10/95 :یقطع پذیرش تاریخ ؛ 19/03/95: مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
تغییرات  ،شناخت آثار کاربردی برایهای  روش ترینرایجهای گسترده یا فشرده، از  شناختی به روش بررسی و شناسایی باستان

د که در کنار نبر دارمناطق مختلف، قطعاً نتایجی را درها و  ها، دره بررسی و شناسایی دشت فرهنگی است؛ بوم زیستفرهنگی و 

 های مختلف  دامنههای  دشتدهد.  ارائه باستانیجوامع و برهمکنش حضور  چگونگی ازتواند اطالعات جامع و کاملی  می یکدیگر

مرکزی است که همواره   سترین مناطق شرق زاگرتویسرکان از جمله مهمکوهی  مرتفع میاندشت  ،طور اخص بهو  کوه الوندرشته

برخوردار  جوامع اولیهی ها ها و استقرارگاه گزینی زیستگاه بوده و از پتانسیل باالیی جهت مکان جوامع مختلف انسانیتوجه درمو

بررسی، شناسایی، مستندسازی تکمیلی و ثبت آثار باستانی »در راستای اجرای طرح پژوهشی  ،1391زمستان در است. بوده 

صورت فشرده بهاین منطقه  ،های باستانی و آثار تاریخی واجد شرایط شناسایی و ثبت محوطهبا هدف ، «شهرستان تویسرکان

 اروادتا سنگ و مس دورانمحوطه از  44 شناسایی، بررسی عملیات برآیند .شناختی قرار گرفتباستان مورد بررسی )پیمایشی(

محوطه آثار عصر آهن  2مفرغ و تنها از  ۀمحوطه آثار دور 4وسنگ، در  مس ۀدورمحوطه آثار  3 در این میان، از .بود اسالمی خرأمت

با عصر مفرغ  ؛BOB موسوم به منقوشدار  نوع دالما، ظروف پایهشاخص های  با سفالاین منطقه وسنگ  مس ۀدور .دششناسایی 

و تحلیل  مطالعه بهِرو  پژوهش پیش. دنگیر مورد مطالعه قرار می نخودی و خاکستریهای نوع  و عصر آهن نیز با سفالسفال یانیقی 

باستانی و ارتباط های  نمراتب مکابرآورد سلسله ،سنگی تا آهن مسهای  الگوی پراکنش و توزیع مکانی استقرارهای انسانی در دوره

 .پردازد می با یکدیگر و مناطق فرهنگی همجوارکوه الوند غربی رشته ۀدر کرانها فضایی آن
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 مقدمه .1

 ا انجامنههای آ ویژگیثبت و تحلیل  ،های باستانی تعیین موقعیت مکان شناسی برای های باستان بررسی

 ۀشود تا اطالعات کلی دربار منظور انجام میشناختی بدین بررسی باستان، معنای بسیار محدودیرد. بهپذ می

، کاوش که در آن مناطق دست آید، پیش از این هتاریخ و تحول اسکان جوامع در مناطق گوناگون ب

این  ،شناسی باستانمطالعات معنای بازسازی آنهاست، انجام گیرد. امروزه در که در واقع به شناسی باستان

وش در منطقه تلقی های تحلیلی توسعه و تحول تاریخی انسان و کا ها عموماً گامی مهم در برنامه بررسی

نتایج  گرفتننظرهای نخستین و یا بدون در شناسی بدون بررسی های باستان عموماً کاوش ،رو د. از ایننشو می

آن در  اتاین اهداف عموماً شامل برآورد جمعیت منطقه، تغییر .های پیشین چندان عملی نخواهد بود بررسی

ای و  منطقههای باستانی با محیط زیست و منابع طبیعی، تعیین مرزهای فرهنگی بین ت، ارتباط مکانمدّدراز

شناسی  های باستان اطالعاتی از راه کاوشست؛ چنین هاهای باستانی و ارتباط فضایی آن مراتب مکانسلسله

 کهدر حالی؛ بود ها خواهد از بررسیاطالعات حاصل از کاوش، مکمل اطالعات حاصل  ولیآید،  دست نمی هب

این راستا  در ،(1382)علیزاده،  توان جایگزین اطالعات حاصل از کاوش کرد بر بررسی را نمی  اطالعات مبتنی

 هایبه روش تواناز جمله می که پذیرد انجام میشده شناخته مختلفهای بردارینمونهبررسی و شناسایی آثار با 

پژوهشی بررسی  ۀدر برنام .(7: 1373 علیزاده،) اشاره داشت «تصادفی روشمند»و  «تصادفی ساده»برداری  نمونه

 استفاده شد.شده برداری شناختههای نمونهشناختی شهرستان تویسرکان نیز از همین روشباستان

 پژوهش ۀپیشین. 2

سلسله  با توانمیالوند را  کوههای رشته دامنه های شناسی در دشت ای باستانه بررسی آغاز عاتمطال ۀتاریخچ

 در نزدیکی دشت همدان «نیسوی»های  بررسی جملهایرانی از شناسان غیر دار باستاندامنه های بررسی

(Swiny, 1975) مربوط دانست( 1369کارگر، ) «بهمن کارگر» خصوصایرانی بهشناسان  باستان و سپس. 

که در  گیری شدهپیطور مستمر و هدفمند  به ،اخیر ۀده چند طیدر ، این حوضهشناختی  های باستان بررسی

شناسایی بررسی و  ؛(1388، و مترجم بلمکی؛ 1377  ،)ایوکی شهرستان بهارو شناسایی  باید به بررسی پس آن،

بررسی و شناسایی شهرستان  ؛(1391؛ نظری ارشد،1384فر و مترجم،  )محمدی شهرستان همدانبخش مرکزی 

، فر و مترجم )محمدیبررسی و شناسایی شهرستان نهاوند  و (1391و جانجان، 1387؛ بختیاری، 1385ارشد،  )نظریمالیر 

ارتباط  درهایی  انتشار پژوهش ،ها بررسیاین دستاورد اشاره کرد.  (1386؛ سراقی،1380؛ ایراندوست،1387و  1383

، (1393و تاجبخش و بلمکی،  1392)بلمکی،  سنگ و الگوهای استقراری عصر مسشناخت  وفرهنگی تحوالت  با
(Balmaki and  Niknami 2012)  تا  وسنگ مس؛ معرفی آثار (1390)مترجم، تحوالت فرهنگی عصر مفرغ

-66: 1393؛ خاکسار و دیگران، 1393؛ نوروزی، 1393)خاکسار و همتی، ، گوراب (1386)رضوانی،  آهن تپه گونسپانعصر

و  (233-252: 1393محمدی و دیگران، بیک؛ 215-232: 1393)جانجان و دیگران، در دشت مالیر نو  ذغالی و قلعه (47

-178: 1393؛ نوروزی، 1387هرسینی و دیگران،  سعیدی)تا عصر آهن دشت نهاوند وسنگ  مسمعرفی آثار همچنین 

 .بوده است (179-193: 1392سراقی و دیگران، ؛ 166

 بار در سال نخستین ،چندان مورد مطالعه قرار نگرفته بود شناسیاز منظر باستان کهشهرستان تویسرکان 

فر و مترجم،  محمدی) ه استشدبررسی و شناسایی  «مترجمعباس  و فر محمدییعقوب »به سرپرستی ، 1382

 شناسایی و بررسی ۀبرنام» عنوان با یدیگرپژوهشی  ۀدر برنام ،1391شهرستان به سال اما این  ؛(1382



 211/ تویسرکان کوهی میان  دشت شناختی باستان  بررسی نتایج اساس بر ؛آهن عصر پایان تا سنگو  مس دورۀ از الوند غربی هایدامنه فرهنگی تغییرات بررسی

 آن  ۀدر نتیجفت که قرار گر مجدد ۀمورد مطالع ارشد رضا نظریبه سرپرستی  «تویسرکان  شهرستان تکمیلی

. شد اسالمی متأخر با توجه به آثار سطحی شناسایی اوسنگ ت از ادوار مسمحوطه با آثاری  44تعداد 

 ترین مناطق شرق زاگرساز جمله مهم ،تویسرکانمرتفع دشت  باالخصهای الوند  دامنه .(1391ارشد،  )نظری

گزینی  نتوجه بوده و از پتانسیل باالیی جهت مکا دراست که همواره موکوه الوند غربی رشته ۀدر کرانمرکزی  

 :کان با اهدافشناختی تکمیلی تویسر ست. بررسی باستانبوده ا برخوردار ی اولیهها استقرارگاهها و  زیستگاه

بررسی و ، آثار تاریخی واجد شرایط های باستانی و شناسایی و ثبت محوطههای پیشین،  ازنگری نتایج بررسیب

های  مراتب مکانبرآورد سلسله ،نهای گوناگو تحلیل الگوی پراکنش و توزیع مکانی استقرارهای انسانی در دوره

نشان از  نتایج بررسی، ، انجام گرفته است.آن با یکدیگر و مناطق فرهنگی همجوارباستانی و ارتباط فضایی آنها 

با توجه به  .است سوبه این .ق.م 5 ۀاز هزارکم دست ،یت دشت تویسرکان و منظر فرهنگی و طبیعی آناهم

 ۀمورد مطالعه از دور ۀدر حوض جوامع انسانی رآغاز استقرارسد به نظر میشده آثار سطحی شناسایی

 2مفرغ و تنها از  ۀمحوطه آثار دور 4وسنگ، در  مس ۀمحوطه آثار دور 3. در این میان، از باشدوسنگ  مس

 که طوری به دارد. ادوار مذکورنشان از تغییرات فرهنگی در  کهاست ده شمحوطه آثار عصر آهن شناسایی 

و  تأمل استها در عصر آهن نیز قابلچشمگیر بوده و کاهش استقرار )جدید(مفرغ  ۀاستقرارها در دور افزایش

 ؛ تاجبخش و بلمکی1392 )بلمکیهای همدان  بودن الگوی استقراری مشابه با مناطق همجوار خود در دشتهمگن

کنگاور  (179-193: 1392سراقی و دیگران، ؛ 166-178: 1393؛ نوروزی، 1387)هرسینی و دیگران،  نهاوند ،(1393

محمدی و  بیک؛ 215-232: 1393)جانجان و دیگران، مالیر  و (1387هرسینی و دیگران،  ؛ سعیدی1385هرسینی،  سعیدی)

به دشت تویسرکان های  توجه به همجواری و نزدیکی محوطه بااما  ؛دهد نشان میرا  (233-252: 1393دیگران،

 گابی و سه  (Contenau & Ghirshman 1935)، گیان (Young & Levine 1974) گودین های محوطه

(Levine1975) ،دشت تویسرکان در توالی استقراریرا این سه محوطه پوشانی و تحوالت فرهنگی  وان همت می 

 7ر د  (IIتا  X) تپه گودینوسنگ تا عصر آهن  مس های سفال( )نمونه والت فرهنگیتوالی تح هده کرد.مشا نیز

ای و  صورت ارتباطات منطقه به ،فرهنگیتعامالت  و نوعی حضور دارنددشت تویسرکان  ۀشناسایی شد ۀمحوط

تپه که توسط  های گودین بندی سفال بر همین اساس، نگارندگان از روش طبقه. دنده را نشان میای  فرامنطقه

ا ط برتبمبندی  اند. در طبقه ودهنمصورت گرفته، استفاده  (Henrickson 1986 &1987) «رابرت هنریکسون»

به بر این،   شده است. عالوهبندی در نظر گرفته  عنوان معیار طبقه سفال بهو نقش ، رنگ تپه های گودین سفال

، از سایر (تطابق فرهنگیبه جهت استحکام ) تپه بر گودین  ، عالوهو تحوالت فرهنگی های سفالی مقایسه یافته منظور

 .شده است  بهره گرفتههمجوار نیز  طقامنتا عصر آهن  سنگ و ادوار مس های مربوط به محوطه

 تویسرکان ستانشهرطبیعی جغرافیای . 3

صد در 7/7 کیلومتر مربع 1480های تابع استان همدان است که با وسعتی در حدود  تویسرکان از شهرستان

دقیقه عرض  48درجه و  34دقیقه تا  20درجه و 34بین مدار  و بر گرفتهاستان همدان را درکل مساحت 

 است النهار گرینویچ قرار گرفته از نصفدقیقه طول شرقی  38درجه و  48دقیقه تا  5درجه و  48شمالی و 

از غرب به کنگاور و اسدآباد  از جنوب به نهاوند و ،از شرق به مالیر ،از شمال به همدان این شهرستان .(1)نقشه 

رود،  رود، کرزان رود، میان رود، قلقل های کمال شامل دهستانشهرستان تویسرکان  .(1)تصویر  استمحدود 

متر است که هرچه به 1780این منطقه ازسطح دریا متوسط ارتفاع رود، و سیدشهاب است.  حیقوق نبی، خرم
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ولی حداقل ارتفاع منطقه از سطح دریا  ؛شود می آن کاستهارتفاع از  ،ابدی های جنوبی امتداد می جلگه طرف

ی ا در محدوده رود و شمار می هبو استان همدان دترین مناطق کوهستانی غرب کشور ناز بل که متر است1510

الوند و  ز های منشعب ا کوهرشتهشرقی آن را  غربی و شمال که سرتاسر بخش شمالی، شمالاست رفته قرار گ

های جبال زاگرس  کوه مرتفع که جز پیشهای نیمه کوهآن را سلسلهخش شرقی و جنوبی هایی از ب قسمت

بزرگی تصور کرد که  ۀتویسرکان را مانند در ۀوان منطقت طوری که می ؛ بهاند ، احاطه کردهشوند می محسوب

ترین  مهم .(2)تصویر  (22: 1387)مقدم،  مرتفع محصور شده استهای نیمه ای از کوه طور طبیعی در حلقه به

رود  . رود دایمی خرّمیاه کوه و سیاه کمر، س، چشمه دره، چاالبگورْمَز اند از: خان ی این شهرستان عبارتها کوه

ه طول حدود پنجاه کیلومتر رود ب قلقلغربی،  چای در مسیر جنوب های قره هبآکیلومتر از ریز 38به طول حدود 

رودهای مهم شهرستان  از -ای به نام کُرزان رود دارد بهآکه خود ریز - / گاماسیاب آو یسآ های گام هبآاز ریز

  .(5-4 :1384)سالنامه آماری استان همدان،  آیند شمار می به  تویسرکان

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

 

 
 (Google Earth 2015) غربی الوند ۀکران درموقعیت جغرافیایی شهرستان تویسرکان : 1تصویر 
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 )نگارندگان( کوه الوند غربی ۀتویسرکان در کران کوهی میان  نمایی از موقعیت دشت: 2تصویر 

 دشت تویسرکانوسنگ تا عصر آهن  مس ۀدور های استقرار. 4

محوطه در دشت تویسرکان شناسایی شده که  44، تعداد 1391سال تکمیلی شناختی طی بررسی باستاندر 

شناسایی شد. در این وسنگ تا ادوار اسالمی متأخر  مس استقرارهایی از ۀدربردارند هایی محوطه ،آن ۀدر نتیج

در  .استوسنگ  مس ۀمورد مطالعه از دور ۀها در حوضرآغاز استقرا دهندۀنشان ،شدهآثار سطحی شناسایی بین

آثار عصر آهن  ،محوطه 2مفرغ و تنها از ۀ محوطه آثار دور 4وسنگ، در  مس ۀمحوطه آثار دور 3این میان، از 

مشخصات ، 1د. در جدول نشوآنها دیده می پراکنش و موقعیتمحل  2 ۀشده است که در نقششناسایی 

های اطراف و سطح  زمین، ارتفاع از مساحت، دهستان، کد ثبتی محوطهنام محوطه،  :مانند ی مذکورهامحوطه

 ذکر شده است. بر اساس مواد فرهنگی حاصل از بررسیپیشنهادی استقراری های  و دورهدریا 
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شهرستان استان همدان و کوه الوند در غربی رشته ۀوسنگ، مفرغ و عصر آهن کران های مس : موقعیت جغرافیایی محوطه2نقشه 

 تویسرکان )نگارندگان(

 وسنگ تا عصر آهن شهرستان تویسرکان )نگارندگان( های مس محوطهات ص: مشخ1جدول 

 
 
 سنگ و مس ۀاستقرارهای دور. 4-1

 (T.S 013) آبـاد  نجف ۀتپ ،(T.S 035) زاغه ۀتپ ۀدشت تویسرکان از سه محوطوسنگ  مس ۀدور استقرارهای

 .(1)جدول  و (2)نقشه  شناسایی شده است (T.S 003)شیخ  قلعه ۀو تپ

 800رود،  دهستان کمـال  رود، بخش قلقلدر  های آزاد از سطح آبمتر  1856ارتفاع در  (T.S 035) زاغه ۀتپ

ای در جنـوب   در میـان دره  متـر( 5) ارتفـاع حجـم و کـم  ای کـم  پشته صورت به، شرق روستای زاغه متری جنوب

-آن را تپـه  ۀو حاشـی  قرار گرفتـه  های طبیعی شکل . این اثر بر سطح پشتهقرار داردارتفاعات دشت تویسرکان 

 محوطـه شـرقی و غربـی    ۀهای طبیعی و مسیل طبیعی که در حاشی ماهورهای طبیعی دربرگرفته است. چشمه

متر  12000وسعتی حدود با  محوطهاین  .(2)نقشه  آن بوده استآب مین أتترین منبع طبیعی جاری است، مهم

سـنگ  و مـس  ۀدور 3آید کـه تـوالی    شمار می بهاین شهرستان وسنگ  مس ۀدور هایترین استقرار بزرگاز مربع 

ای  هـای سـاده، منقـوش نخـودی و قهـوه      تنوع سفالینهزاغه  ۀدر تپ .(1)جدول  بر داردقدیم، میانی و جدید را در

 بـه  تـوان  شـده در ایـن تپـه مـی    شـناخته ی های سفال گونه از. ای و سیاه وجود دارد روشن تا تیره با نقوش قهوه

هـای گـودین    سـفال  کـه هـم افـق بـا     Red Slipو BOBکنی از نـوع دالمـا، سـفال منقـوش      های پوست سینی



 215/ تویسرکان کوهی میان  دشت شناختی باستان  بررسی نتایج اساس بر ؛آهن عصر پایان تا سنگو  مس دورۀ از الوند غربی هایدامنه فرهنگی تغییرات بررسی

V,VI,VIIوسـنگ در ایـن    مس ۀدورۀ گانسههای سفالی حضور شاخصهبا توجه به  .(3)تصویر  اشاره کرد هستند

 منطقـه  وسـنگ  مـس  اسـتقرارهای  در گاهنگـاری تواند  نگاری آن می ، الیههای سفالی فراوانی و تنوع گونهتپه و 

 . باشدبسیار حایز اهمیت 

 
 (214تصویر : 1391ارشد،  )نظری های سطحی تپه زاغه نمونه سفال :3 تصویر

 ای حجیم و مرتفع در صورت پشته بهآزاد،  های آب سطح از یمتر 1684در ارتفاع  (T.S 013) آباد نجف ۀتپ

واقع  آباد غرب روستای نجف شمال و دررود  خرم ۀ، در ساحل شمالی رودخاناشتران( ۀ)درتویسرکان  ۀدر شمال

      شکل و جهت گسترش و کشیدگی بیضی ۀآباد با سطح قاعد نجف ۀتپ .(4)تصویر  (،2)نقشه  شده است

یسرکان است که دشت تو ۀتنها محوط، متر 8حدود  و ارتفاعیمربع  متر 4000وسعتی حدود با غربی  -شرقی

 سراسر توالی گاهنگاری)تا عصر آهن ، )قدیم، میانی و جدید(، مفرغ میانی و جدید()قدیم، نگ وس مس ۀدور آثاری از

 و (5)تصویر  ر معماری خشتیبقایای آثا ی تپه،ها در برش دیواره .(1)جدول  را در خود جای داده است (گودین

و در حجم زیاد  صورت قطعات پراکنده سفال به مواد فرهنگی موجود خوبی مشهود است. بقایای خاکستر به

تنوع  آباد نجف ۀدر تپ است. مشهود ،تپه ۀدر سطح و حاشیو سردوک  )تیغه و ریزتیغه(انواع ابزارهای سنگی 

 . ازوجود دارد و خاکستری ای ای روشن تا تیره با نقوش قهوه های ساده، منقوش نخودی و قهوه سفالینه

دار  قیاس با ظروف پایهقابل ،BOBدار منقوش  های پایه توان سفال می ،شده در این تپهشناختهی های سفال گونه

مرکزی  فالتکریم در  رباط   آبادمیمنت ۀمحوطو  (7، تصویر 58: 1391)جانجان، مالیر های محوطهمکشوف از 

 .(6)تصویر  نام برد ،هستند V,VI,VIIهای گودین  سفال افق باکه همرا  Red Slipو  (7: تصویر 1390زشک،  )یوسفی

وسنگ تا عصر  )مس های سفالی فراوانی و تنوع گونهگودین در این تپه،  شدهنگاری الیه حضور توالیبا توجه به 

های شرق زاگرس محوطهدر گاهنگاری تواند  نگاری آن می الیهتوجه معماری خشتی، همچنین آثار قابل ،آهن(

پراکندگی گودین در منطقه و  فرهنگ شگستردرک بهتر چگونگی و سنگی تا آهن در دوران مس مرکزی

 . باشدحایز اهمیت شت تویسرکان ر دوسنگ تا عصر آهن د مساستقرارهای 
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 (95: تصویر 1391ارشد،  )نظری رود، دید از شرق خرم ۀنمای کلی بستر رودخان : 4تصویر 

 (94تصویر : 1391ارشد،  )نظری آباد، دید از غرب نجف ۀبقایای دیوار خشتی در ضلع غربی تپ :5تصویر

 
 (96تصویر : 1391ارشد،  )نظری آباد نجف ۀهای سطحی تپ نمونه سفال :6ویر تص

ای طبیعی، در میان  بر سطح پشته آزاد و های آب سطح متر از 1716 در ارتفاع (T.S 003)شیخ  قلعه ۀتپ

 400 ۀرود در فاصل کرزان ۀمتری شمالی روستای قلعه شیخ قرار گرفته است. رودخان 300اراضی دیم، در 

شکل و یبیض ۀشیخ با سطح قاعدقلعه ۀتپ. (2)نقشه  است آنترین منبع طبیعی تأمین آب  متری شرق تپه، مهم

 متر است 14های همجوار حدود  در بلندترین نقطه نسبت به زمین که ارتفاع آنحجم ای کم صورت پشتهبه

وسنگ جدید با وسعتی بیش از یک  مس ۀدورآثاری از  ۀاین تپه تنها در برگیرند .(1)جدول  کندخودنمایی می

 آید. شمار می به این حوضه وسنگ مس ۀدور هایترین محوطه وسیع از هکتار

محوطـه دارای   3تعـداد  ، (1)جـدول   شـود دیده می وسنگ تویسرکان مسبین استقرارهای گونه که در  همان

وسـنگ  مـس  ۀور، دآبـاد( شحن ۀ)دوروسنگ  از فاز قدیم مس فرهنگیحضور سنت وسنگ است که  مس ۀآثار دور

 بـر در اسـت،  V-IX گـودین  استقراریتوالی ثر از أکه مشابه و مترا )سنت اوروکی( وسنگ جدید  و مس )دالما(میانه 

جغرافیـایی و   وضـعیت مناسـب اقلیمـی    توان می ،وسنگ دشت تویسرکان ی مسها در تفسیر محوطه گیرد.می

 کـه  مطـرح کـرد   رامتـری و فراتـر از آن    1700باالی ها در ارتفاعموجب گسترش بیشتر زیستگاه مراتع غنی را

در ارتفـاع  دشـت تویسـرکان   وسـنگ   های مـس  کند. محوطه خود نمایی می بیشتر دشت تویسرکاناین امر در 

حرکـت و  منطقـه در  بودن اقلیم جغرافیایی که نشان از مساعدگرفته متر از سطح دریا قرار  1900تا 1700بین 

 هـا  زیسـتگاه  تویسرکان تعـداد  دشتاما در  (.1)جدول  بوده است در این حوضه وسنگ مس ۀاز دورکوچ عمودی 

جانجـان و  ، 1385نظـری ارشـد،   ) و مالیـر ( 105-96: 1392)بلمکـی،  ماننـد نهاونـد    ،همجوار خود طقامن در قیاس با

 وسـعت کـم  روی و  بـر کـوچ   اقتصـاد مبتنـی   ،در تفسیر این نکتـه اندک بوده و نوعی به (228-227: 1393دیگران، 

بـین  در ایـن   .(38: 1392)موچشـی،   ال اسـت ؤرویکرد بهتری برای پاسخ به این س ،سنگ و مس ۀهای دور محوطه



 217/ تویسرکان کوهی میان  دشت شناختی باستان  بررسی نتایج اساس بر ؛آهن عصر پایان تا سنگو  مس دورۀ از الوند غربی هایدامنه فرهنگی تغییرات بررسی

هـای  یـا پایگـاه   )بین نیم تـا یـک هکتـار(   با کاربری روستاهای کوچک ی های محوطه ،استقرارهای دشت تویسرکان

شـاید بتـوان    ؛(2)نقشـه   اندها واقع شدهای اصلی رودخانههدر مناطق پست و در کنار شاخهکه  هستند دائمغیر

تداوم زندگی با قابلیـت کشـاورزی اشـاره    نگاهی به  چَراگَرد با نیمداران پایگاه گلهبه ها نیز گفت که این محوطه

را بایـد در   هامرکزی آنهای  و مراکز اصلی و هسته اند ن حضور یافتهکه به صورت فصلی در دشت تویسرکادارد 

اساسی این است کـه   ۀجستجو کرد. در ارتباط با پراکنش استقرارها، نکت )مانند گودین( دشت تویسرکانخارج از 

هـای کشـاورزی و اسـتقرارهای     گیری از منابع طبیعی، بیشترین استقرارها در دشت و اطراف زمین از نظر بهره

تنهـا   نیـز  عشـایر( اقـوام  )در الگوهای معاصر  که (2)نقشه  اند کوهستانی، نزدیک به منابع آب و مراتع تشکیل یافته

)آقامحمـدی و شـرفی،    دهنـد  داری تشـکیل مـی   بر گله  ا زندگی مبتنیبنشین  ساکنان این منطقه را دامداران کوچ

، (1392 ،)مترجم و الماسـی های مشرف به کنگاور  این نوع الگوی استقراری در کوهستان ،تر با تحلیل وسیع. (1390

( 1387 ،دیگـران هرسینی و  )سعیدی، نهاوند (1393محمدی و دیگران،  بیک ؛1387 ،)بختیاری، مالیر (1392 ،)موچشیبیجار 

قرارهایی که به صراحت مالحظه است. استتعمیم و نیز قابل (1385 ،هرسـینی  )سعیدیگاماسیاب  ۀرودخان ۀحوضو 

یـک مشـکل اساسـی در تحلیـل      ،بنـدی مکـانی   از نظر رتبه ؛رو نسبت داد اقوام دامدار و کوچ ها را بهتوان آن می

هـای   پراکنـدگی داده کمبود تعداد اسـتقرارها و   ،مشکلوجود دارد؛ این وسنگ دشت تویسرکان  مساستقراری 

وسـیع  طـور موقـت و فاقـد وسـعت      هایی است که اغلب این استقرارها بـه  ها و محوطه سنگی در سطح تپه مس

، همجواراستقرارهای  گرفتننظرا درکند. با این توصیف و ب جه میها را با مشکل مواای آن  هستند که تحلیل رتبه

از  کنـد و حکایـت   این پژوهش نیز صدق مـی  ۀمورد مطالع ۀرد تحلیل الگوهای استقراری منطقاین نکته در مو

کـه جهـت    انـد  های فصـلی قـرار گرفتـه    و چشمه ها د که اغلب در کنار رودخانهاستقرارهای فصلی و موقتی دار

 T.S) آباد نجف ۀتپ ،(T.S 035)زاغه  ۀتپ ۀمانند سه محوط ،های مرکزی حضور خود از پایگاه  بخشی بهاستحکام

اسـتفاده  در دشت تویسرکان  (T.S 003)شیخ  قلعه ۀو تپ گستردگی توالی فرهنگی آن( دلیل به بیشتر، )با تأکیدی (013

 اند. کرده می

 
 (508: 1391)جانجان،  مالیرآمده از دست ( بهBOB: پایه سفالی منقوش)7تصویر 

 
 

کریم  آباد( رباط آباد)میمون میمنت جنوبی ۀتپآمده از دست وسنگ جدید به مس دار ( پایهBOB) های منقوش : نمونه سفال8تصویر

 (1390زشک،  )یوسفی
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 مفرغ عصراستقرارهای . 4-2

-شـوق  ۀتپ (T.S 013)آباد  نجف ۀمحوط 4 از ،دشت تویسرکاندر  گرفتهشناختی صورتطی بررسی باستان

 )قـدیم تـا جدیـد(   از عصـر مفـرغ    هاییاستقرار (T.S 034) زاغه قبرستان ،(T.S 007) کوه جیجان ،(T.S 028) آباد

 ده است.  شها مشخص آن )موقعیت جغرافیایی( 2 ۀنقش و (اطالعات) 1در جدول  شناسایی شده که

های شاخص عصر مفرغ قدیم از نوع سفال  سفال دارایتر به معرفی آن اشاراتی شد،  پیشآباد که  نجف ۀتپ

تداوم  کهتپه بوده و معرف مفرغ قدیم تا جدید در سطح  (IIIگودین )از نوع منقوش و جدید  (IV)گودین یانیق 

 وسنگی ادامه داشته است. مس ۀحیاتی آن از دور

شرقی شهرستان تویسرکان،   جنوبدر  و های آزاد از سطح آب متر1744 ارتفاعدر  (T.S 028) آباد شوق ۀتپ

 .(2)نقشه  قرار داردمنتهی به دشت مالیر  ،آباد متری جنوب روستای شوق 100دهستان سیدشهاب، و در دشت 

)قدیم، مفرغ  ۀسه دورهای فرهنگی  است که الیه متر( 30) و مرتفع قندی( )کلهای بزرگ  پشته صورتاین تپه به

 تپهمواد فرهنگی موجود در سطح  .(1)جدول  ددار مترمربع را دربر 30000حدود دروسعتی  میانی و جدید(

های  دوره مشاهده است.تپه قابل ۀصورت قطعات پراکنده سفال و در حجم متوسط تا زیاد در سطح و حاشی به

قدیم، مفرغ  ۀهای مشابه در دور مقایسه با نمونهشده از سطح تپه قابلآوری های جمع فرهنگی مجموعه سفال

 .(9)تصویر  است IIIو  IVگودین  میانه و جدید

 
 (179: 1391ارشد،  )نظری آباد شوق ۀهای سطحی تپ نمونه سفال :9تصویر 

متری غرب روستای  250در  ،های آزاد از سطح آبمتر  1965ارتفاع در  (T.S 007)کوه  جیجان ۀتپ

جانب  (.2)نقشه  منتهی به دشت مالیر واقع شده است و سیدشهاب در جنوب تویسرکان ۀمیان در ،کوه جیجان

مسئله  سهۀ فصلی سوق بالغ و رودخان ۀمسیل طبیعی دربرگرفته که در جنوب به رودخانرا  تپهغربی و جنوبی 

 12ارتفاع حدود  دارای ،شکلمخروطی کوه جیجان ۀتپ ترین منبع طبیعی آب منطقه است. پیوندد که مهم می

های تپه بقایای معماری  در برش ایجاد شده در دامنه .(1)جدول  و سطح آن چندان گسترده نیستاست متر 

صورت قطعات  مواد فرهنگی موجود در سطح اثر بهمشاهده است. و بقایای خاکستر قابل (10)تصویر  سنگی الشه

سطح  پراکنده درات سفالی عمشاهده است. قطتپه قابل ۀسفال و در حجم متوسط در سطح و حاشی ۀپراکند

 .(11)تصویر  است با نقش سیاه یهای نخود سفال ۀبا گون مفرغ جدید ۀتپه معرف دور



 219/ تویسرکان کوهی میان  دشت شناختی باستان  بررسی نتایج اساس بر ؛آهن عصر پایان تا سنگو  مس دورۀ از الوند غربی هایدامنه فرهنگی تغییرات بررسی

 
 (58: تصویر 1391ارشد،  ار معماری سنگی آن، دید از شمال )نظریثکوه، و آ جیجان ۀ: نمای از تپ10 تصویر

 
 (62: تصویر 1391ارشد،  کوه )نظریجیجان ۀهای سطحی تپ ال: نمونه سف11تصویر 

رود، دهستان  بخش قلقل، در های آزاد از سطح آب متر 1858 ارتفاع با (T.S 034)زاغه قبرستان ۀتپ

های طبیعی شکل گرفته  ، این اثر بر سطح پشتهقرار دارد روستای زاغه یشرق متری جنوب 940رود،  کمال

ۀ های طبیعی و مسیل طبیعی که در حاشی ماهورهای طبیعی دربرگرفته است. چشمهآن را تپه ۀاست و حاشی

متر  2000حدود در وسعتی  و منبع طبیعی آب نزدیک به اثر است ترینشرقی و غربی اثر جاری است، مهم

متر است.  2حدود در های حاشیه  گیرد. ارتفاع تپه در بلندترین قسمت نسبت به زمین می مربع را دربر

-گی موجود در سطح اثر بهشرقی و غربی اثر وجود دارد. مواد فرهن بخشسنگی در  گورهایی با ساختار الشه

آوری  های جمع های فرهنگی مجموعه سفال دوره مشاهده است.سفال در سطح تپه قابل ۀصورت قطعات پراکند

 مفرغ جدید است. ۀهای مشابه در دور مقایسه با نمونهشده از سطح تپه قابل

 ((T.S 013)آبـاد  نجف ۀ)تپمحوطه  یک در تنها ،دشت تویسرکانعصر مفرغ در از شده یاد ۀمحوط 4 در تحلیل

تـداوم داشـته    همچنـان  نیز سـکونت در آن و در عصر مفرغ  شدهشروع  (سـنگ و مس)قبل  ۀاز دور توالی استقرار

 ۀتـداوم حیـات سـه دور    (T.S 028)آباد  و شوق (T.S 013)آباد  نجف ۀ)تپمحوطه  محوطه، در دو 4و از بین  است

با حضـور فرهنـگ    کهای است متعلق به مفرغ قدیم  همحوط آبادشوق ۀ. تپوجود داردمفرغ  ۀدورقدیم تا جدید 

-T.S)کوه جیجان ۀتپ ۀدر دو محوطهای نوبنیاد عصر مفرغ افزوده شده است.  شمار محوطه  یانیق در منطقه به

، ایـن  شده و بعد از آن نیز متروک شده است مفرغ جدید شروعاستقرار از  (T.S 034)زاغه قبرستان ۀو تپ (007



 1395، پاییز و زمستان 2شمارۀ  ،8دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان/  220

از نـوع   ،تپـه کـم  و ارتفـاع   )در حاشـیه دشـت(  بـا توجـه بـه ارتفـاع اسـتقراری      و هکتار نیم با وسعتی زیرتپه دو 

سـنگی   مـس  ۀنسبت به استقرارهای دور دشت تویسرکانبوده است. استقرارهای عصر مفرغ  فصلیاستقرارهای 

عوامـل و  گردند. از  متروک میدر شروع عصر آهن همگی  ((T.S 013) آبادنجف ۀ)تپو جز یک مورد  افزایش یافته

هـا و  ارتفاع از سطح دریاست که با توجـه بـه پـراکنش محوطـه     های این دوره در فقدان محوطه اصلی تأثیرات

مفرغ عصر پراکنش استقرارهای  اند. شده ها و سرما، ساکنان آن ناچار به ترک محوطهوضعیت توپولوژی منطقه 

 ۀکـه در درجـ   حوضهمورد بحث این  سنگی( )مسهای قبل بندی با توجه به دوره در این تقسیم دشت تویسرکان

 بـه لحـا     هطقـ گرفتن اقلیم جغرافیـایی ایـن من  ظرندارد و با درمتر قرار 2000تا  1700طور متوسط ارتفاعی به

شرایط نامسـاعدتری   از های جاری فصلی برای استفاده آبیاری مندی بیشتر از آب حرارت و بهره ۀبودن درجکم

 قراردارنـد هکتار  نیمکمتر از  در وسعت  ،الگوی استقراری ۀمطرح در مطالع ،وسعت استقرارها. دان برخوردار بوده

، با توجـه بـه   استقرارها ۀفاصل تفسیرنشان از عدم جذب جمعیتی و استقرارهای گسترده در منطقه است. در  و

در نزدیکـی   (T.S 034) زاغـه  و قبرسـتان  (T.S 007) کوه جیجان ،(T.S 028)آباد شوقۀ تپ ۀمحوط 3قرارگیری 

در  ایمنطقـه درونوابسـتگی   ای، نـوعی  بـر تعـامالت فرامنطقـه    مفـرغ، عـالوه   ۀدورگویـا در   (،2)نقشـه  یکدیگر 

 . زیادی داشته استاهمیت  شرق دشت تویسرکان حاکم بوده و جنوب

 عصر آهناستقرارهای . 4-3

دانست که تداوم حیاتی آن در عصر  (T.S 013) آباد نجف ۀدشت تویسرکان را تپ ۀترین تپ شاید بتوان مهم

 Iشکل آهن ای دار و الله های زاویه های خاکستری ساده تیره و روشن با فرم سفال حضور آثار باآهن نیز 

 .(6و  5، 4ویر ا؛ تص1؛ جدول 2 )نقشه شوندمشخص می

غرب روستای  کیلومتری جنوب 5/2در  ،های آزاد از سطح آبمتر  1716ارتفاع با  (T.S 011)مالی  ۀتپ

های فصلی  چشمه و همچنینجنوبی تپه عبور کرده  ۀمسیلی طبیعی از حاشی. ده واقع شده است میان

گیرد. ارتفاع  می مترمربع را دربر 450حدود در وسعتی  مالی ۀتپ .(2)نقشه  است آنترین منابع تأمین آب  مهم

گودال  ۀدر برش دیوار .(1)جدول  متر است 6حدود در های همجوار  تپه در بلندترین نقطه نسبت به زمین

 صورت قطعاتمواد فرهنگی موجود در سطح اثر به حفاری غیرمجاز بقایای معماری خشتی پدیدار است.

 مشاهده است.قابل (12)تصویر های منقوش افزوده  سفال

 

 (85: تصویر 1391، ارشد نظریمالی ) ۀهای سطحی تپ : نمونه سفال12تصویر 
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شناسـایی شـده    دشت تویسـرکان از عصر آهن در   محوطه 2گرفته تعداد شناختی صورتبررسی باستاندر 

آبـاد   نجـف  ۀتپـ  و درمحوطه  تنها در یک این حوضه،یادشده عصر آهن در  ۀمحوط 2از (. 1جدول ؛ 2نقشه )است 

(T.S 013) ده و در ایـن دوره  شـ شـروع  ( و مفرغ سنگو مس ۀاز دوریعنی )قبل از عصر آهن  ۀاز دور ریتوالی استقرا

شمار  به دشت تویسرکانهای  ترین محوطه به لحا  وسعت از بزرگ ،این محوطه .تداوم داشته است نیز سکونت

ادامـه   نیـز در ادوار بعـد   توالی آنو شروع  Iاستقرار از عصر آهن  (T.S 011)مالی  ۀتپتنها در محوطه آید و  می

های عصـر   بودن محوطهشمار دلیل کم به .نیم هکتار استزیر این تپه دارای وسعت  ؛نیافته و متروک شده است

 را در رابطه با نوع استقرارها بیان کرد. یآماری مشخص ۀتوان جامع آهن نمی

 تویسرکاندشت رایج در  سنگ تا عصر آهنو های مس دوره سفالی های سنت. 5

 پیروی (گـابی  وسه نگاری گودین )توالی الیهمرکزی   های زاگرس فالمورد مطالعه، از سنت س ۀهای سفالی منطق سنت

دشـت  وسـنگ قـدیم    مـس  ۀهـای دور  . سفالاست  IIتا VIIIگابی، گودین دالمایی، سه هایشامل سنت وکرده 

های  سفالآباد(،  )شحن XIهای نخودی پوک با شاموت کاه و نقوش هندسی سیاه گودین  سفال شامل ،تویسرکان

میـانی   ۀدر دور ،(3)تصـویر  ()دالمـا  Xنخودی و لعاب گلی قرمـز گـودین    ۀبا خمیرکنی  پوست یها و سینی ساده

)نقـوش   گـابی  سه BOBهای  سفال (،گابی سه) IXبراق گودین  ۀنخودی بدون لعاب با بدنهای سفال ؛وسنگ مس

هـای   ، سـفال شـکل  Sهای های نخودی با شاموت کاه، سفالسفال )طاهرآباد(، VIIIگودین  و نخودی( ۀسیاه بر زمین

قرمـز، نقـوش    ۀهای منقوش سـیاه بـر زمینـ   سفال؛ وسنگ جدید مس ۀدر دور، VIIدار گلی غلیظ گودین لعاب

 T.S) شـیخ و قلعـه  (T.S 013) آباد نجف ،(T.S 035)اغه زهای  در تپه (6)تصـویر  VI-Vحیوانی گودین  و هندسی

 .هستند (003

ظـروف دسـته نخجـوانی    هـای نخـودی ظریـف و    در عصـر مفـرغ را سـفال    دشت تویسـرکان سنت سفالی 

در  IIIگـودین   ، گیـاهی و حیـوانی  نواری  و هندسیهای ساده و منقوش با نقوش ، سفالیانیق(از نوع ) IVگودین

 (T.S 034) زاغـه  قبرسـتان  و (T. 007) کـوه  جیجـان  ،(T.S 028) آبـاد شـوق  (T.S 013)آبـاد   نجـف هـای   تپـه 

های خاکسـتری   سفال شاملِ دشت تویسرکانهای عصر آهن  ترین سفالینه شاخص .(11و  9ویر ا)تص اند برگرفتهدر

 دار شاخصه عصر آهن و منقوش با نقش برجسته و همچنین بخشی از یک ظرف لوله های نخودی ساده و سفال

رنگ مایل بـه  نخودی ۀخمیر :از عبارتند دشت تویسرکانآمده از دست بهعصر آهن های  سفالهای  ویژگی .است

با دست مرطـوب صـاف و پرداخـت شـده اسـت. سـفال        نیز ها سطح سفال کهکرم، شاموت شن و پخت خوب 

 راهـا  سـاز بـوده و شـاموت آن    چرخ اًتمام ،دهد ن تعداد را به خود اختصاص میاده معمولی که بیشترینخودی س

آمده ساده بوده و تنها چند مورد سـفال بـا   دست های به است. سفال  شن و ماسه و ذرات ریز سنگ تشکیل داده

 ۀبـا لبـ   ییهـا  ساده و اکثراً شـامل کاسـه   ،اشکال ظروف .(12و 11 )تصـویر  دست آمده است نقش افزوده طنابی به

 .های ساده و تخت هستند خارج و کف ساده یا متمایل به

 نتیجه. 6

هوا و توانـایی مـردم در    و  یک ناحیه به عواملی مانند بارندگی، خاک، آبفرهنگی  ایو کمیت استقرارهکیفیت 

ل از عوامـل طبیعـی و   محیطی حاصـ  زیستگاه به تغییرات زیست از منظر دیگر، ها بستگی دارد،برداری از آن بهره

 های روستانشـینی  درستی توالی زیستگاه پلیستوسن، به ۀوابسته است، شرایط جوی ناپایدار پس از دورفرهنگی 
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ای سـاکن شـدند،    ولی به محض این که مردم در ناحیه ؛کند تغییرات بعدی آن را توجیه میآغازین و بعضی از 

 ۀزار شـدن خـاک در نتیجـ    و شـوره  تقلیل منابع گیـاهی چرانیدن حیوانات و  ،را بر اثر کشاورزیمحیط زیست 

ۀ دوردر  ؛ بـا ایـن توصـیف   داشتخواهد ها تأثیر  انتخاب محل و پایداری زیستگاه بر کنند که میآبیاری تخریب 

بنـابراین  نداشتند،  را مین منابعو تأ جای خالی برای مهاجرت ای و پست( )جلگهخیز ی حاصلها دشت ،وسنگ مس

هـایی کـه    و محوطه های جدید طوری که مکان محوطه به گیرند، میتوجه قرار مورد ی مرتفعها ها و دامنه دشت

-162: 1388)هـول،  داران مـرتبط باشـند    های گله اردوگاه باکه د نوش تعیین می ای گونه به از پیش وجود داشتند،

را جبـران  در چـرای حیوانـات    و تقلیل منابع گیـاهی  کمبودهای کشاورزینیاز ارتباطات، ضمن د نو بتوان (164

 .دننمای

جوامـع  هـا و موانـع بـرای     فاصـله  ؛نـد ا هبود فرهنگی های گوناگون نشین احتماالً عامل پیوند نظام مردم کوچ

بکـر   هـای دشتزیادی را بپیمایند و به  هایمسافت دچراکه ممکن بو ،اهمیت زیادی نداشت (داران گلهرو ) کوچ

در ایـن مـوارد    ؛داشـته اسـت  سـزایی  هروها تأثیر ب در حرکت کوچ ،غنیهای  چراگاهدر این میان و  یورش ببرند

، نـد اهکـرد  مسیر حرکت و ارتباط متقابل را تعیـین مـی   ه وتانی در عبور و مرور اهمیت داشتای کوهسه گذرگاه

 ه اسـت. دسترسی به چراگاه مناسب بستگی داشـت امکان به نشین  تراکم جمعیت ساکن و کوچمیزان  همچنین

نـدرت بـه بـیش از یـک      پیمودند و در این صـورت بـه   را می کوتاه یاحتماالً مسافت ،وسنگ آغازین مس ۀدر دور

رسیدند و بسیاری از این نواحی دور از دسترس بودند، در چنین شرایطی میزان توسـعه در   مستقر می پهندشت

نزدیکـی   ،هـا  در امتـداد رودخانـه   وسـنگ  مـس  ۀدور اسـتقرارهای  فـاوت بـود.  مختلف کمتر و مت هایپهندشت

خیز هـای حاصـل   و زمـین  یابی به آبدر چنین حالتی دستکه  ، چرااند ها انتخاب شده دشت ۀو حاشی ها کوهپایه

 ۀحاشـی مرکـزی نظـام یکجانشـینی اولیـه در      ۀتوان نتیجه گرفت که هسـت  می ،؛ بنابراینیافته است تسهیل می

 ۀدوردر اند.  وابستگی بدان داشتهکه  ها بودهزمستانی پست مجاور آن های و شاید در چراگاه( ها پایه کوه) ها دشت

ظاهراً این دوره تا نواحی جدیـد  است و  وجود آمدهبه های قبل بیشتری نسبت به دوره استقرارهای، نگسومس

روسـتاهای   ،های جدید آشکار تراکم و اشغال سرزمینم افزایش غر تری گسترش یافته است. به بلندتر و مرتفع و

وسـیعی بـرای گـردآوری     فضـای    دور هـر روسـتا  تـا طوری که دور ند، بههست هم از دورپراکنده و بسیار  ،اولیه

 (.168-167: 1388،  )هـول  کشـاورزی وجـود داشـته اسـت    و هـا  ایجاد چراگاه برای گلـه ، های خوراکی خودرو دانه

در نـوعی تغییـر    ،سـنگ و مـس  ۀبا آغـاز دور  که  هدمشخص کرروشنی  به مورد مطالعه، ۀدر حوض اخیر مطالعات

ـ  ۀگیری نوعی الگوی خطـی در حاشـی   سوی شکل های استقراری پراکنده بهبافت سـوی   گاماسـیاب بـه    ۀرودخان

انـدکی فشـار    این بدان معناست که احتمـاالً (. 515: 1385 ،هرسینی)سعیدی ایجاد شده استمرکزی غرب زاگرس

عمـالً جمعیـت سـاکن در     ،ذاتی اقلیم زاگـرس اسـت   ۀمدت که خصیصهای کوتاه سالیکمحیطی و یا بروز خش

تا با تغییر در استراتژی معیشتی خـود از دامـداری و کشـاورزی دیـم بـه      است  هوسنگ را وادار نمودمس ۀدور

کشـت   ۀزمـان بـا رواج شـیو   این درست همجا شوند و ها جابهسوی کشاورزی آبی در دلتاها و حواشی رودخانه

النهـرین  در مرزهای غربی زاگـرس بـا بـین    (چغامامیو  سبز ۀدور)آن از دهلران  أآبی در غرب ایران است که منش

نوین که در واقع پاسـخی سیسـتماتیک بـه     ۀانتشار این شیو ۀمهاجرت یا پدید ۀواسطگرفته شده بود، شاید به

. در چنـین  ه اسـت دشـ کننـده انتخـاب   مهار ۀعنوان یک شـیو  به ،پیامدهای ناشی از خشکسالی در زاگرس بود

افتـد و ایـن خـود    ای مرتفع و کوهسـتانی اتفـاق مـی   فضایی کاهش محسوس جمعیت بومی در مناطق حاشیه
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فضـایی بسـیار    ،انـد سکنه و یا خالی از سکنه بودهاشغال مناطق کمتدریج در حال  توانسته برای قومی که به می

 ۀممکن است ایـن نکتـه بـه نظـر آیـد کـه در دور       ،وجوداینبا (.144: 1390)مترجم،  وجود آورده باشدمناسب به

 وروی  بر کوچ زندگی مبتنی ۀباره باید به شیو ، اما در اینوجود داشته است یزندگی گسترده و فراخ سنگ و مس

ف و ایـن وصـ  با  .است ردشوا استقرارها در طول زمان یافتن بقایای چنین شرایطیدر و  ی معتقد بودچادرنشین

 تعمیم اسـت قابلنیز یعنی دشت مرتفع تویسرکان  ،مورد مطالعه ۀاین نوع شیوه در حوض ،های ذکر شده تحلیل

 ۀمحوطـ  7و همچنـین  ی سـ شناباسـتان های بررسی ۀمطالع ق است؛ ی آن منطباکمبود و کمیت استقرارهبا و 

سـایر  بـه پیـروی از   سـنگی   و مـس  ۀدهد که در دورنشان میسنگی تا عصر آهن،  دشت تویسرکان از عصر مس

 تـر  در جستجوی منـابع غنـی   ،های مرتفع دشت درها استقرار شنوعی هجوم و گستر ،مرکزی نواحی در زاگرس

موجـب   هـا،  در حواشـی رودخانـه   و مراتـع غنـی  وضعیت مناسب اقلیمـی   بودنبا دارا مذکوردشت که رخ داده 

 Young and Levine) هـایی ماننـد گـودین    های اصلی خود در تپـه  از هستهخارج ها گسترش بیشتر زیستگاه

هـای   دامنـه نـواحی شـرقی و   در  (Levine1975) گابی و سه (Contenau and Ghirshman 1935) ، گیان(1974

 را نشـان داده اسـت  از سطح دریا متری  2000هایی از این دوره در ارتفاع  که حتی زیستگاهطوری به الوند شده،

 ،اسـتقرار(  3)وسـنگ   مس  ۀدر استقرارهای مختلف از دور( 1)نمودار با کمی تأمل در نمودار ترسیمی . (3و  2)نقشه 

حفـظ شـده   در هـر سـه دوره    ،تویسـرکان دشت این نوع شیوه و حضور در  ،اسـتقرار(  2) و آهن استقرار( 4)مفرغ 

کـه  دار(  دامو رو  )عشایر کـوچ  و دشت تویسرکان شناسی منطقه باستان که با کمی مطالعه در اطالعات قوم؛ چرااست

غنـی،   تـع اهای دارای مر صورت موقت در دامنهشده و به مذکورماه وارد دشت  با پایان فصل سرما از اردیبهشت

ماه از منطقه خارج و بـه منـاطق پسـت     سپس با شروع فصل سرما در آبان طرف ساخته ونیاز احشام خود را بر

ـ  میخود  ،(75: 1390و شرفی،  ی)آقامحمدکنند  غرب نقل مکان می در نواحی غرب و جنوب  ۀالگـویی از نحـو   دتوان

مفروضـات   پاسخ بهدر  یقبولقابلنتایج  گذشته را ترسیم سازد و از هعمورد مطال ۀرو در حوض زندگی اقوام کوچ

رسد، چنین رویکرد الگـوی   به نظر می .ارائه دهد گیری استقرارهای این حوضه شکل ۀالگوی معیشتی و در نحو

امـروزی عشـایر و ایـالت در     ۀبـا توجـه بـه حضـور گسـترد      بـر کـوچ نشـینی(    )زندگی مبتنیاستقراری و معیشتی 

نیـز ادامـه    )عصـر مفـرغ و آهـن(   آغاز و در ادورا بعدی وسنگ  مس ۀاز دور  ،(92)همان: های مرتفع تویسرکان  دشت

 پیدا کرده است.
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کلیدی نواحی شرقی  ۀمحوطوسنگ تا عصر آهن شهرستان تویسرکان نسبت به سه  های مس موقعیت و ارتباط محوطه: 3 ۀنقش

 گابی(، )نگارندگان( گودین، گیان و سه هایهمرکزی )تپ زاگرس

متوجه موقعیت بینـابینی   ،مرکزی شرقی زاگرس ۀدر ناحی تویسرکان ۀبا نگاهی به موقعیت جغرافیایی منطق

خـواهیم بـود. ایـن منطقـه از نظـر الگوهـای        (گیـان -نهاوند، گابی سه و گودین-)کنگاور این منطقه با مناطق همجوار

تـوالی  اسـت.   های اصـلی در منـاطق همجـوار خـود بـوده      هستهثر از أمتشدت  به ،فرهنگیهای  استقرار و گونه

وسـنگ   مـس  ۀاز دور ،پذیرفتهشناسی صورت باستان  در طی بررسی ،محوطه 44دشت تویسرکان با استقرارهای 

 به تمایل ؛شود می شامل را ها دشت مرتفع تا ازمناطق یا گسترده طیف ،ها محوطه پراکنششده است.  شناخته

 وسـعت  کـاهش همچنین  و تعداد کاهش ها، چشمه کنار در ها محوطه قرارگیری وی ا حاشیه مناطق در استقرار

در  رانگاهی بـه کشـاورزی محـدود     و نیم یدار رمه اقتصاد با یروستاهای یا و نشینی رشدکوچاحتمال ، ها محوطه

 مواجـه بـوده   رو جمعیـت کـوچ  هجوم وسنگ با  مس ۀدور ازتویسرکان مرتفع  دشت .شود می این منطقه یادآور

را  همجـوار احی نـو جمعیـت سـاکن در    کمبود منابع حیاتی بوده کهاثر در  فشار محیطیاست و دلیل آن نیز، 

 ۀواسـط بـه  و هجـا شـد  جابـه  مرتفـع های پست و کم  دشتتا با تغییر در استراتژی معیشتی خود از  هوادار نمود

پاسـخی   کـوچ کـرده تـا    تویسـرکان( مرتفـع  )ماننـد دشـت    ای مرتفـع و کوهسـتانی  حاشـیه  های به دشت مهاجرت



 225/ تویسرکان کوهی میان  دشت شناختی باستان  بررسی نتایج اساس بر ؛آهن عصر پایان تا سنگو  مس دورۀ از الوند غربی هایدامنه فرهنگی تغییرات بررسی

کـاهش   ،. در چنـین فضـایی  داده شـود  کمبودهای منـابع غـذایی  به پیامدهای ناشی از و مناسب سیستماتیک 

ای در منـاطق حاشـیه  آن بـا  مشـابه   استقراریو افزایش الگوهای  های اصلی در هسته محسوس جمعیت بومی

تدریج در حال اشـغال منـاطق کـم    توانسته برای قومی که به این خود می که را سبب شدهمرتفع و کوهستانی 

بـا توجـه بـه    توجیه این ادعـا نیـز    .وجود آورده باشدفضایی بسیار مناسب به ،اندسکنه و یا خالی از سکنه بوده

در منـاطق همجـوار    های همگن و مشابه فرهنگی اسـتقرارها  سنتتویسرکان با  مرتفع دشت  ۀمحوط 7ۀ مطالع

 دشـت ) مـورد بحـث در ایـن پـژوهش     ۀتوان منطقـ  می ،در پایان براساس این شواهد .است مورد مطالعه ۀحوض

دلیـل   شمار آورد. مرکزی به در شرق زاگرس و نهاوند کنگاور خود، یعنی همجوار طقاثیر منأتتحت را، (تویسرکان

ارتفاع از سـطح دریاسـت    نیز دشت تویسرکان عصرآهن پایان تا سنگ و مس ۀدورپراکنش استقرارهای و  فقدان

و سرما، ساکنان آن ناچـار  وضعیت توپولوژی منطقه  که با توجه به( متر 2000تا  1700طور متوسط  درجه ارتفاعی به)

بـه   حوضـه گرفتن اقلیم جغرافیایی ایـن  نظربا در اند؛ همچنین دهبودر فصول سرما ها  به ترک منطقه و محوطه

. است  برخوردار بودهدر کشاورزی نیز شرایط نامساعدتری  ازدر طول سال  مناسب حرارت ۀبودن درجلحا  کم

 قـرار هکتـار  تـا یـک    نیم بین یکه در وسعتدشت تویسرکان  یهااستقرار ۀمطرح در مطالع یوسعت استقرارها

کـه خـود توجیـه مناسـبی در      منطقه است این ۀعدم جذب جمعیتی و استقرارهای گسترد دهندۀنشان ،دارند

 . آید شمار می بهها  کمبود و فقدان محوطه

 تشکر و قدردانی

و همیـاری و همکـاری اعضـای     ارشـد(  )رضا نظری رو برگرفته از پژوهشی میدانی به سرپرستی نگارندهمقاله پیش

اهلل بختیـاری، خسـرو محمـدی و علیرضـا     ذبـیح  محمـدی، اهلل بیکخلیل ارزنده، آقایان مصطفی رشیدی ،هیئت

اسـتاد گرانقـدر جنـاب    کنـیم. همچنـین از   ایشان قدردانی می ۀشائبوسیله از زحمات بیخونانی است که بدین

اولیـه ایـن مقالـه را     ۀکـه نسـخ   و همکار محترم آقای دکتـر بهـزاد بلمکـی   عزیز دوست آقای دکتر نیکنامی و 

 .ه کردند، بسیار سپاسگزاریمئارانیز ای خواندند و پیشنهادات سازنده

 منابع
عبدالرضا  ۀ، با مقدمالت و عشایر استان همدانیافیایی ارتحلیل بر پراکندگی جغ، (1390) حسین شرفیو  آقامحمدی، مهدی

 .تهران، قومسچاپ اول، الدین افتخاری،  رکن

سازمان آرشیو ، «شناختی شهرستان بهار گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان» ،(1377) سماعیل)رحمانی(، ا ایوکی

 .نشده()منتشرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان، 

رهنگـی و  آرشـیو سـازمان میـراث ف    ،«سـامن بخـش   ،شهرستان مالیرگزارش بررسی و ثبت آثار »، (1388)اهلل ذبیح ،بختیاری

 .، )منتشر نشده(2و1 گردشگری استان همدان، ج

هزارۀ  میانی دوران تا پنجم ۀهزار الوند( از کوه شمالی های کرانههمدان )پس دشت نسبی گاهنگاری» ،(1392)بلمکی، بهزاد 

 کوشش به ،همدان در کاوش سالگرد یکصدمین مناسبت  به همدان تاریخ و شناسی باستان مقاالت مجموعه ،«میالد از پیش سوم

 .17  -31 صص ، اول چ گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه ،تهران هژبری، علی

، «سنگی های شاخص آن در دوران مس نگاهی به تحوالت فرهنگی دشت نهاوند و معرفی محوطه»، (1393) ــــــــــــ

سازمان خاکسار، اسماعیل رحمانی،  ، گردآورنده: علیشناسی نهاوند )در پاسداشت مهدی رهبر( مجموعه مقاالت همایش باستان

 .91-110 صص ع دستی و گردشگری استان همدان،میراث فرهنگی، صنای
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اداره   آرشـیو ، «گزارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرسـتان بهـار  »، (1388) عباس مترجم و بلمکی، بهزاد

 همدان )منتشر نشده(.  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

-فرهنـگ یـانیق در بخـش زنـد     ۀاشاع»،(1393) حمید کرمی محمدی و نسرین بیک محسن جانجان؛ ؛اهلل محمدی، خلیل بیک

خاکسار، اسـماعیل   ، گردآورنده: علیشناسی مالیر )در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدری( مجموعه مقاالت همایش باستان، «مالیر

 .233-252صص  ع دستی و گردشگری استان همدان،سازمان میراث فرهنگی، صنایرحمانی، 

سنگی واقع در  های عصر مس گیرش محوطه ۀحوضتحلیل الگوهای استقراری و »، (1393) بلمکی بهزاد ا وویتاجبخش، ر

، بهار و 1، شمارۀ 6دورۀ ، دانشگاه تهران، شناسی مطالعات باستان، «ای ای و فرامنطقه اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه

 .19-1صص  ،تابستان

رهنگـی و  آرشیو سـازمان میـراث ف   ،مالیر بخش زند و مرکزیگزارش بررسی و ثبت آثار شهرستان ، (1391) محسن ،جانجان

 .)منتشر نشده( 2و1گردشگری استان همدان، ج

ۀ بررسی تغییرات فرهنگی و زیسـت محیطـی از دور  »، (1393) محمدینسرین بیک محمدی و  اهلل بیک خلیل ؛جانجان، محسن

مجموعـه  ، «مالیـر(  –شـناختی در بخـش زنـد     بررسـی باسـتان  ۀ بر الگوهای استقراری )بر پای وسنگ تا پایان عصر آهن مبتنی مس
سازمان  ، گردآورنده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی،شناسی مالیر )در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدری( مقاالت همایش باستان

 .215-232صص  ،ع دستی و گردشگری استان همدانمیراث فرهنگی، صنای

 همایش مقاالت مجموعه، «شناختی تپه گوراب مالیرهای باستاننگاهی به کاوش»، (1393) اسماعیل همتی و خاکسار، علی
 فرهنگی، میراث سازمان رحمانی، اسماعیل خاکسار، علی: گردآورنده ،(حیدری ابراهیم مهندس پاسداشت در) مالیر شناسی باستان

 .199-214 صص همدان، گردشگری استان و دستی صنایع

 نگاری  الیه  کاوش اساس بر مرکزی  زاگرس در یانیق فرهنگ بررسی»، (1393) آصف نوروزی واسماعیل همتی  ؛خاکسار، علی

 .66-47 ،زمستان و پاییز چهارم، دوره ،7 ، شایران شناسی باستان های ، پژوهش«مالیر گوراب ۀتپ در

 (.منتشرنشده) شناسی باستان ۀپژوهشکد بایگانی ،«دوم فصل پاتپه، بخشی  نجات کاوش» ،(1386) حسن رضوانی،

 ریزی استان همدان.  ، سازمان مدیریت و برنامه(1384)آماری استان همدان  ۀسالنام

مجموعه ، «های عصر مفرغ و آهن دشت نهاوند نویافته»، (1392) دهاقانی زاده خدیجه سلطانی و مسلم جعفری ؛سراقی، نعمت
گردآورنده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی، سازمان میراث ، شناسی نهاوند )در پاسداشت مهدی رهبر( مقاالت همایش باستان

 .179-193 ع دستی و گردشگری استان همدان،فرهنگی، صنای

گزارش مقدماتی بررسی استقرارهای عصر مفرغ دشت »، (1387) حسن طالیی احمد چایچی و ؛هرسینی، محمدرضاسعیدی

 .65-47،صص 180 -2ش ، 57 ۀدوردانشگاه تهران،  ،انسانی. مجله دانشکده ادبیات و علوم «نهاوند )سرچشمۀ گاماسیاب(

شناختی حوضۀ رودخانۀ گاماسیاب در دوران مسهای باستانبررسی و تحلیل داده»، (1385) هرسینی، محمدرضاسعیدی

 .)منتشر نشده(، تهران ،درس، دانشکده علوم انسانیشناسی، دانشگاه تربیت مدکتری باستانۀ نامه دور، پایان«سنگی

 اول، ش نهم، سال تاریخ، و شناسی باستان ،«شناسی باستان در بررسی های روش شناخت و اهمیت» ،(1373) عباس علیزاده،

 .9-2 تهران، مرکز نشر دانشگاهی، زمستان، و پاییز

عمران ، ترجمه لیال پاپلی یزدی و های پیش از تاریخ دشت شوشان الگوهای استقرار و فرهنگ ،(1382) ـــــــــــــ

 شناسی.باستان ۀگاراژیان، پژوهشکد

 .، آرشیو میراث فرهنگی استان همدان )منتشر نشده(«زنی در همدانگزارش بررسی و گمانه»، (1369) بهمنکارگر، 

های  کاوش در پرتو .سوم ق.م ۀغرب و غرب ایران در هزار به شمال هایی از یک مهاجرت قومینشانه»، (1390) عباس ،مترجم
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