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بررسی باستانشناسی ،دشت مهران ،دوران آغاز شهرنشینی ،دوران شهرنشینی ،الگوی استقرار.
.1بــه دلیــل حجــم زیــاد ،محوطههــای منســوب بــه اواســط هــزاره هفتــم تــا اواخــر هــزاره پنجــم پ.م در مقال ـهای دیگــر بحــث
شــده اســت ،لــذا در ایــن مقالــه تنهــا زیســتگاههای منســوب بــه هــزاره چهــارم پ.م و اوایــل هــزاره ســوم پ.م بحــث شــدهاند.
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طــی فروردیــن مــاه ســال  ،1389بررســی باستانشناســی دشــت مهــران بــا هــدف
بازبینــی بررســیهای پیشــین و بهمنظــور شناســایی و ثبــت محوطههــای پیــش از
تاریخــی مشــهود انجــام شــد .پرســش و هــدف اصلــی از انجــام بررســی ،شناســایی و
ارایــه پراکندگــی مکانــی محوطههــای پیــش از تاریــخ و بررســی و تحلیــل ایــن الگــو بــه
منظــور ایجــاد بســتر بــرای مطالعــات دقیــق و گســترده باستانشناســی اســت .همانطــور
کــه انتظــار میرفــت ،قابلیتهــای پیــش از تاریخــی دشــت بــاال بــود ،بهطوریکــه،
تعــداد  36محوطــه باســتانی اعــم از محوطــه بــاز ،پناهــگاه صخــرهای و تپــه شناســایی و
ثبــت شــد؛ از بیــن محوطههــای شناســایی شــده تعــداد  15محوطــه مربــوط بــه دوران
پیــش از تاریــخ (روستانشــینی تــا شهرنشــینی) میباشــند کــه در ایــن مقالــه بــه بحــث در
مــورد دورههــای زیسـتگاهی ایــن محوطههــا طــی دوران آغــاز شهرنشــینی و شهرنشــینی
پرداختــه میشــود .در مجمــوع میتــوان 6محوطــه را بــه دوران آغــاز شهرنشــینی و 9
محوطــه را بــه دوران شهرنشــینی نســبت داد .بررسـیهای انجــام یافتــه در ایــن محوطههــا
حاکــی از برهمکنــش جوامــع پیــش از تاریــخ دشــت مهــران بــا فرهنگهــای پیــش از
تاریخــی خوزســتان ،دهلــران و بینالنهریــن هســتند .الگــوی پراکندگــی محوطههــای
شناســایی شــده در دوران آغــاز شهرنشــینی ،ظهــور و وجــود یــک مرکــز بــزرگ در دشــت
را بــرای اولینبــار نشــان میدهــد کــه در دوره پســین یعنــی شهرنشــینی بــه مرکــزی
بســیار بــزرگ تبدیــل مــی شــود .از زیســتگاههای شناســایی شــده مــدارک قــوی دال بــر
تولیــد انبــوه ســازمانیافته و تخصصــی بــه دســت آمــده اســت .در ایــن نوشــتار ضمــن
معرفــی محوطههــای منســوب بــه دوران آغــاز شهرنشــینی و شهرنشــینی و ویژگیشــان،
بــه الگــوی پراکندگــی و کارکردشــان نیــز توجــه شــده اســت .در پایــان نیــز بــا بررســی و
بــرآورد داشــتهها ،راهکارهــا و نقطــه نظراتــی بــرای مطالعــات تکمیلــی و دقیقتــر آینــده
پیشــنهاد شــده اســت.
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دشــت مهــران ،هــر چنــد در اســتان ایــام در غــرب کشــور واقــع شــده اســت ،امــا از لحــاظ
زمینریختشناســی و فرهنگــی بخشــی از جنوبغربــی ایــران اســت(ملک شــهمیرزادی
499-518 :1378؛  .)Moghaddam 2012:5برخــاف دیگــر بخشهــای جنوبغربــی
ایــران کــه بیشــترین بررســیهای فشــرده باستانشناســی خاورمیانــه در آنهــا انجــام
شــده اســت( ،)Moghaddam and Miri 2003:99دشــت مهــران (تــا پیــش از بررســی
حاضــر) هنــوز بهطــور روشمنــد و پرسـشمحور بررســی نشــده و از نقطــه نظــر مطالعــات
باستانشناســی منطقـهای ناشــناخته باقیمانــده بــود؛ ایــن امــر ناشــی از مشــکالت سیاســی
پیــش و پــس از انقــاب اســامی (ماننــد جنــگ تحمیلــی) میباشــد؛ ایــن در حالــی اســت
کــه مطالعــات پراکنــده در خــود دشــت و دش ـتهای مجــاور حاکــی از اهمیــت بیبدیــل
آن در برهمکنــش جوامــع پیــش از تاریــخ منطقــه اســت .موقعيــت جغرافيايــي دشــت
مهــران كــه در حــد فاصــل دشــت بينالنهريــن و دشــتهاي دهلــران و شوشــان قــرار
گرفتــه ،از آن پلــي ارتباطــي بيــن ايــن مناطــق ســاخته اســت( .)Alizadeh 2001مــدارك
باستانشناســی منتشــر شــده از مناطــق همجــوار حکایــت از نقــش کلیــدی دشــت مهــران
در برهمکنشهــای پیــش از تاریخــی ایــن جوامــع اســت( علیــزاده 1382؛ (Hole 1977:
 .;Wright 1981:264-6; Alizadeh 2001; Moghaddam 2012بنابرایــن ،بــا هــدف
انجــام اولیــن مطالعــه روشمنــد محوطههــای پیــش از تاریخــی ،پــروژه باستانشناســی
دشــت مهــران ( ،)The Archaeological Project of the Mehrān Plain, APMPبــا
بررســی فشــرده و پیمایشــی دشــت در فروردیــن مــاه  1389آغــاز شــد .ایــن بررســی بــا
هــدف پاســخ بــه پرســش هــای زیــر آغــاز گردیــد:
 همانطــور کــه امکانــات زیســت محیطــی دشــت نشــان میدهــد ،آیــا میــزان والگــوی پراکنــش زیســتگاههای پیــش از تاریخــی همیــن میزانــی اســت کــه از بررسـیهای
انجــام شــده پیشــین میدانیــم؟
 شــروع و پایــان اســتقرار در زیســتگاههای پیــش از تاریــخ دشــت چــه بــازهزمانــی را در بــر میگیــرد؟
 فرهنگهــای پیــش از تاریخــی دشــت چــه برهمکنشــی بــا محیــط انســانی وطبیعــی پیرامــون داشــتهاند؟
در راســتای پاســخگویی بــه ایــن پرســشهایی فرضهایــی مطــرح شــده و بــر آن
شــدیم تــا بــا انجــام بررســی آنهــا را بــه آزمــون بگذاریــم .ایــن فرضهــا عبارتنــد از:
 بــا توجــه بــه پتانســیل طبیعــی و جغرافیایــی دشــت مهــران بهنظــر میرســدکــه بــا یــک بررســی روشمنــد بتــوان تعــداد بیشــتری زیســتگاه پیــش از تاریخــی مشــهود
بــر ســطح شناســایی و ثبــت کــرد.
	یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن بررســی بررســی دشــت مهــران در رابطــه پدیــدهیانگــر دِرای اَس( )Younger Dryasو دوره آغــاز نوســنگی اســت .بهنظــر میرســد بــا
بررســی گام گام مناطــق بــا قابلیــت بــاالی شــکلگیری محوطههــای نوســنگی بهتــوان
زیســتگاههای دوره نوســنگی( بهویــژه دوره بیســفال) را شناســایی کرد(دارابــی .)1387
 نزدیکــی مکانــی بــا دشــتهای خوزســتان ،دهلــران و بینالنهریــن از شــرقو غــرب و نیــز ارتفاعــات زاگــرس در شــمال ،باعــث شــده اســت تــا برهمکنــش قــوی و
تاثیرگــذار بیــن ایــن مناطــق در دوران پیــش از تاریــخ برقــرار باشــد .بــا بررســی روشمنــد
دشــت مهــران زمینــه بــرای بــرای بررســی ســواالتی از قبیــل وجــود رد مهاجــرت مردمــان
موســوم بــه فــاز انتقالــی چغامامــی( )CMT) ،(Hole 1977:10-21و یــا بررســی وضعیــت

ارتبــاط تجــاری بیــن دش ـتهای دهلــران و بینالنهریــن ( )Wright 1981:264-6فراهــم
میشــود.
بررســی مــورد بحــث بــا پرســشها و فرضیههــای ذکــر شــده و اهدافــی کــه
در پاییــن میآیــد ،منجــر بــه شناســایی  36محوطــه از دوران پارینهســنگی قدیــم تــا
شهرنشــینی منجــر شــد؛ محوطههــای دوران پارینهســنگی در جــای دیگــری چــاپ و
انتشــار یافتهانــد (دارابــی و دیگــران 1391؛  .)Darabi et al. 2012در ایــن مقالــه ،ضمــن
معرفــی نتایــج بررســی محوطههــای مربــوط بــه آغــاز شهرنشــینی و شهرنشــینی در دشــت
مهــران ،نوســانات زیســتگاهی آنهــا بحــث شــده اســت.
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هــدف از شــروع و انجــام ایــن پــروژه ارزیابــی پتانســیل پیــش از تاریخــی دشــت بــرای
طراحــی و انجــام دیگــر مراحــل پــروژه اعــم از بررســی بیشــتر ،الیهنــگاری و کاوش
گســترده در محوطههــای پیــش از تاریــخ بــوده اســت .شــوربختانه ،بهدلیــل گســترش
روزافــزون کشــاورزی پیشــرفته و در پــی آن خطــر تســطیح محوطههــای باســتانی،
ضــرورت بررســی و مطالعــه و ثبــت ســریع ایــن محوطههــا امــری انکارناپذیــر اســت .بــا
وجــود مطالعــات انجــام شــده ای کــه در بــاال آمــد ،هنــوز احســاس میشــد کــه پتانســیل
باستانشناســی دشــت بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه شناســایی و مطالعــه شــده اســت؛
لــذا تصمیــم گرفتــه شــد کــه دیگــر بــار و بهصــورت کام ـ ً
ا روشمنــد و فشــرده دشــت
مهــران بررســی شــده و بقایــای پیــش از تاریخــی آن مــورد بررســی و شناســایی قــرار
گیــرد ،بهطوریکــه بهتــوان بــا قطعیــت هــر چــه بیشــتری راجــع بــه داشــتههای پیــش
از تاریــخ اظهارنظــر کــرده و زمینــه را بــرای مطالعــه جامــع جوامــع پیــش از تاریــخ ایــن
دشــت فراهــم نمــود .بههمیــن منظــور در فروردیــن  1389دارابــی و جوانمــردزاده اقــدام بــه
بررســی خــود دشــت نمودنــد و همانطوریکــه انتظــار میرفــت نتایــج قابــل توجهــی
بهدســت آمــد ( .)Javanmardzadeh et al. In Pressطــی ایــن بررســی ،در مجمــوع
تعــداد  36محوطــه منســوب بــه دوران پارینهســنگی قدیــم تــا آغــاز نــگارش شناســایی
شــد کــه از ایــن تعــداد  22محوطــه منســوب بــه دوران پارینهســنگی اســت کــه در جایــی
دیگــر مطالعــه و معرفــی شــدهاند (دارابــی و دیگــران 1391؛  .)Darabi et al 2012تعــداد
 15محوطــه از محوطههــای شناســایی شــده نیــز منســوب بــه دوران نوســنگی تــا آغــاز
نــگارش اســت (جــدول شــماره 1و 2؛ نقشــه شــماره )2؛ شــایان ذکــر اســت کــه بــر ســطح
یکــی از محوطههــای شناســایی شــده ( ِرم ِر َمــه  )MS 023 1تعــدادی ادوات پارینهســنگی
نیــز شناســایی شــد کــه بدیــن منظــور ایــن محوطــه هــم در آثــار پارینهســنگی و هــم
پیــش از تاریــخ مطالعــه و معرفــی شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه بهدلیــل محدودیتهایــی از قبیــل نبــود بودجــه ،وجــود مــزارع
کشــاورزی و نیــز آلــوده بــودن بخشهایــی از دشــت بــه بقایــای انفجــاری ناشــی از دوران
جنــگ تحمیلــی ،امــکان بررســی همــه دشــت وجــود نداشــت؛ لــذا امیــد اســت در اولیــن
فرصــت ایــن بررســی تکمیــل میشــود کــه در ایــن صــورت میتــوان بــا قطعیــت در
مــورد آثــار پیــش از تاریــخ قابــل رویــت در دشــت مهــران اظهــار نظــر کــرد (نقشــه شــماره
.)1
در پــی ایــن بررســی ،در پاییــز  1389و در ادامــه پــروژه ،محوطـهی چغاآهــوان کــه طــی
بررســی بهعنــوان یکــی از محوطههــای کلیــدی بــرای شــناخت نوســانات زیســتگاهی
و ارایــه جــدول گاهنــگاری بــر اســاس دادههــای مطلــق ،تشــخیص داده شــده بــود،

نقشــه شــماره  .1موقعیــت عناصــر
جعرافیایــی دشــت مهــران و مجــدوده
بررســی نشــده کــه بــا رنــگ ســفید
مشــخص اســت(منبع :نگارنــدگان).
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الیهنــگاری و تعییــن حریــم شــد .طــی ایــن کاوش ،الیههــای فرهنگــی مرتبــط بــا اواخــر
هــزاره ششــم تــا اوایــل هــزاره ســوم پیــش از میــاد در  2ترانشــه مجــزا و  19متــر نهشــته
فرهنگــی شناســایی و ثبــت گردیــد .از ایــن کاوش یافتههــای منحصــر بفــردی بهدســت
آمــده اســت کــه دال بــر اهمیــت دشــت مهــران در برهمکنــش بــا مناطــق همجــوار در
دورههــای ذکــر شــده اســت؛ نتایــج ایــن کاوش نیــز در یازدهمیــن گردهمایــی ســاالنه
باستانشناســی کشــور ارایــه شــده و ب ـهزودی چــاپ خواهــد شــد.

دشت مهران

دشــت مهــران بــا کمــی انحــراف بــه ســمت جنوبغــرب ،در جنــوب اســتان ایــام و
مجــاورت دشــت هــای دهلــران در شــرق ،بینالنهریــن در غــرب و جنوبغــرب و مندلــی
در شــمالغربی قــرار گرفتــه اســت( نقشــه شــماره  .)2ايــن دشــت از شــمال بــه كوههــاي
پَشــمين( ،)Pashminاز جنــوب بــه جبــال َحمريــن( ،)Jebal-e Hamrinاز غــرب بــه
كشــور عــراق و از شــرق بــه كــوه اَنــاران و کرویــدور طبیعــی منتهــی بــه دشــت دهلــران
محــدود شــده اســت؛ بــا ایــن وجــود ،از نقطــه نظــر فرهنگــی و مطالعــات باستانشناســی
منتهیالیــه شــمالغربی خوزســتان فرهنگــی (ملــک شــهمیرزادی )499-518 :1378
یــا همــان ســوزیانای بــزرگ ()Kouchoukos 1998: 80; Moghaddam 2012:1-3
بهشــمار مــیرود.
گســتره دشــت مهــران حــدود  400کیلومتــر مربــع و بهصــورت مســتطیل شــکل در
جهــت شــرقیغربی میباشــد کــه دارای ارتفــاع متغیــر از  100متــر در منتهیالیــه غربــی
و حــدود  400متــر از ســطح آبهــای آزاد در منتهیالیــه شــرقی اســت .رودخانههــای
اصلــی دشــت کــه دایمــی بــوده و نقشــی کلیــدی را در برپایــی زیسـتگاههای دشــت ایفــا
چــم( ،)Konjān Chamگاوی( )Gāviو
کردهانــد بــه ترتیــب عبارتنــد از :رود ُکنجان َ
چــم کــه از ارتفاعــات کبیرکــوه در شمالشــرقی
َچنگولــه()Changouleh؛ رود ُکنجان َ
دشــت مهــران سرچشــمه میگیــرد ،پــس از طــی مــرز شــمالغربی دشــت ،در غــرب دشــت
بــه رودخانــه گاوی میریــزد .در واقــع همیــن رودخانــه اســت کــه ســرحد شــمال غربــی

85

آزاد قــرار دارد .ایــن بخــش همانطــوری کــه از موقعیتــش بــر میآیــد منطقـهای بینابینــی
اســت کــه هــم بــرای کشــاورزی و هــم بــرای چــرای دام مناســب اســت .بــه دلیــل غنــی
نبــودن رســوبات هماننــد بخــش «الــف» ،از لحــاظ کشــاورزی بازدهــی کمتــری دارد و
بــه دلیــل گســترش کشــاورزی مــدرن ،امــروزه مناطــق بــا قابلیــت مرتــع آن بــه تدریــج
بــه کشــاورزی تغییــر کاربــری یافتــه اســت .هماننــد بخش«الــف» ،ایــن بخــش نیــز از
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دشــت را محــدود کــرده و خطالقعــر آن مــرز کنونــی ایــران و عــراق را تشــکیل میدهــد.
چــم از ارتفاعــات کبیرکــوه سرچشــمه گرفتــه و از
رودخانــه گاوی نیــز بــه ماننــد ُکنجان َ
شــرق وارد دشــت شــده و پــس از طــی طــول شــرقیغربی دشــت ،در غــرب بــه رودخانــه
چــم ملحــق شــده و ســپس ایــن دو بــه خــاک کشــور عــراق میریزنــد .دیگــر
ُکنجان َ
چــم،
رودخانــه دایمــی دشــت ،چنگولــه اســت کــه بــه ماننــد رودخانههــای گاوی و ُکنجان َ
از ارتفاعــات کبیرکــوه در شــمالغربی خــود سرچشــمه گرفتــه و در منتهیالیــه شــرقی
دشــت بــه خــاک کشــور عــراق میریــزد .ایــن رودخانــه بهدلیــل خــواص زمیــن ریختــی
خــاص ،دارای بســتری اســت کــه در آن زمینــه رســوبگذاری نداشــته و بــه کشــور عــراق
میریــزد.
بــر اســاس ویژگیهــای ریختشناســی و نیــز کاربــری اراضــی ،دشــت مهــران بــه
 3بخــش قابــل تقســیم اســت« :الــف» (« ،)Aب» (« ،)Bج» ( .)Cدر منطقــه «الــف» یــا
 Aکــه دارای کمتریــن ارتفــاع از ســطح آبهــای آزاد اســت در قســمت غربــی دشــت
چــم
واقــع شــده و منطقــه آبرفتــی ناشــی از رســوبگذاری رودخانههــای گاوی و ُکنجان َ
اســت( نقشــه شــماره  .)2ارتفــاع ایــن بخــش از دشــت بیــن  100تــا  180متــر از ســطح
آبهــای آزاد متغیــر اســت و بیشــترین تعــداد محوطههــای پیــش از تاریــخ در ایــن بخــش
از دشــت واقــع شــده انــد .همانطــوری کــه از رســوبی بــودن ایــن بخــش بــر میآیــد،
مناســبترین بخــش بــرای کشــاورزی اســت ،چنانکــه امــروزه نیــز بــرای اهــداف
کشــاورزی مــورد اســتفاده اســت .دیگــر بخــش ،بخــش «ب» اســت کــه بیــن بخشهــای
«الــف» در غــرب و «ج» در شــرق و در ارتفــاع تقریبــی  180تــا  250متــر از ســطح آبهای

نقشــه شــماره  .2موقعیــت دشــت
مهــران در ایــران ،ترکیــب کاربــری
بخــش هــای مختلــف دشــت و الگــوی
پراکندگــی محوطــه هــای شناســایی شــده
طــی بررســی (1389منبــع :نگارنــدگان).

ردیف کد بررسی
1
4
3
6
3
4

MS 001
MS 019
MS 022
MS 024
MS 026
MS 027

نام محوطه
چم پاپی ()Cham-e Papi
رضاآباد ()Reza Abad
زَرّيش()Zarroush

رِم رِمَه )Rem Remah 2( 4
شَمَه يِر ()Shama Ver

چغاآهًان ()Chogha Ahowan

چیا گَپ ،وُضَیر،سید حسه الف /شمالی
(Chia Gap, Nozair,North Seyed MS 029 5
(Hasan
چیا بًُیچِگ ،عُضَیر،سید حسه ب /جىًبی
(Chia Boicheg, Ozeir, South Seyed MS 029 6
(Hasan
مىصًرآباد ()Mansour Abad
MS 031 7
بهرام آباد ()Bahram Abad
MS 032 17
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طول

جغرافیایی
466646
416746
477341
411666
417773
413533

عرض

جغرافیایی

ارتفاع از آبهای آزاد

3434343
3453743
3445777
3444433
3444653
3457754

( متر
476
467
146
157
135
413

ابعاد( متر)
57× 57

167× 137
177 × 77

147 × 137
147 × 167
337 × 377

414364

3444366

154

337 × 377

414364

3444366

154

337 × 377

475337

3444664

164

177 × 57

475417

جــدول شــماره  .1اطالعــات
محوطههــای شناســایی شــده طــی
بررســی ســال .1389

جــدول شــماره  .2محوطههــای
شناســایی شــده مــورد بحــث طی بررســی
ســال  1389و ادوار فرهنگــی آنهــا.

3444314

ردیف

کد

بررسی

167
آغاز شهرنشینی
0333-0033
پیش از میالد

177 × 67
شهرنشینی

0033-0033
پیش از میالد

1

MS 001

×

2

MS 019

×

3

MS 022

4

MS 024

5

MS 026

6

MS 027

7

MS 028

8

MS 029

9

MS 031

×

11

MS 032

×

×
×

×

×
×

×

×
×

×

×

چــم تشــکیل شــده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه
رســوبات رودخانههــای گاوی و ُکنجان َ
ضخامــت و دانهبنــدی رســوبات متفــاوت اســت کــه خــود ســیمایی متفــاوت بــا قابلیتــی
متفــاوت را پدیــد آورده اســت .دیگــر حــوزه ،حــوزه«ج» اســت کــه در شــرقیترین بخــش
دشــت بــا ارتفــاع متغیــر  250تــا  400متــر از ســطح آبهــای آزاد واقــع شــده اســت .بخــش
چــم و
اعظــم ایــن حــوزه متشــکل از رســوبات درشــتدانه رودخانههــای گاویُ ،کنجان َ
چنگولــه در کنــار شســته شــدگی ارتفاعــات پیرامــون اســت کــه بههمیــن دلیــل ســیمایی

متفــاوت بــا ســایر حوزههــای ذکــر شــده دارد .نیــز در ایــن بخــش اســت کــه برونزدهــای
تپهماهــوری ســازند کنگلومــرای بختیــاری کــه حــاوی منابــع سرشــار ســنگهای چــرت و
چخمــاق اســت زمینــه مناســبی را بــرای جــذب گروههــای انســانی در دوران پارینــه ســنگی
فراهــم آورده اســت .ایــن بخــش از دشــت ،تنهــا دارای علفزارهــای مناســب بــرای جوامــع
عشــایری اســت کــه در اواخــر زمســتان و اوایــل بهــار از مناطــق دور و نزدیــک بــه منطقــه
میآینــد.

پیشینه مطالعات باستانشناسی دشت مهران
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اولیــن باستانشناســی کــه بــه اهمیــت باستانشناســی دشــت مهــران پیبــرده و از آن
بازدیــد بهعمــل آورد ،فرانــک هــول بــود (هــول ،گفتگــوی شــخصی  .)1389وی در ســال
.1973م ،زمانــی کــه کاوش در الیههــای دوره انتقالــی چغامامــی در چغاســفید را انجــام
داده بــود ،بهطــرح فرضیــه مهاجــرت ایــن مردمــان از شــرق بینالنهریــن و از طریــق
دشــت مهــران پرداخــت .در همیــن راســتا و بهمنظــور پاســخ بــه ایــن فرضیــه از دشــت
مهــران بازدیــد کــرد ،کــه بــه خاطــر وجــود تجهیــزات نظامــی و زرهــی ناشــی از جنــگ
چنــد روزه بیــن ایــران و عــراق در آن زمــان ،بــه ناچــار از انجــام هرگونــه مطالعــهای
چشــم پوشــید( .)Hole 1977:10-21در همــان ســالها مرحــوم علــی محمــد خلیلیــان
بــه منظــور تکمیــل پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود ،محوطههــای پیــش از تاریــخ
دشــت مهــران را بررســی کــرده و بــرای اولینبــار گاهنــگاری نســبی آنهــا را ارایــه داد (
خلیلیــان  .)371-376 :1356بهدلیــل جنــگ تحمیلــی و بقایــای انفجــاری ناشــی از آن ،کــه
امــروزه نیــز در جایجــای دشــت قابــل مشــاهده اســت ،هرگونــه مطالعــه باستانشناســی
در دشــت مهــران تــا ســال  1375متوقــف مانــد .در ایــن زمــان خلیلیــان بــا هــدف از
ســرگیری ایــن مطالعــات ،بــرای اولینبــار اقــدام بــه بررســی دشــت نمــود .بهدلیــل فــوت
ناگهانــی خلیلیــان ،بررس ـیها توســط جبرئیــل نوکنــده ادامــه یافــت و نهایت ـ ًا منجــر بــه
شناســایی  62محوطــه باســتانی بــا گســتره زمانــی از پارینــه ســنگی قدیــم تــا اســامی
متأخــر شــد(خلیلیان 1375؛  .)Nokandeh 2010در نتیجــه ایــن بررسـیها ،محوطــه مهــم
چغاخُ المــان (چغــاگالن) وارد ادبیــات شناســی ایــران شــد (خلیلیــان )1378؛ ایــن محوطــه
بعدهــا توســط نوکنــده تعییــن حریــم شــد( نوکنــده  .)1381بــا عنایــت بــه جالــب توجــه
بــودن نتایــج بررســی خلیلیــان و نوکنــده و اهمیــت محوطههــای شناســایی شــده ،دشــت
مهــران مــورد توجــه عبــاس علیــزاده نیــز قــرار گرفــت؛ وی تصمیــم گرفــت کــه در رأس
هیأتــی از دانشــگاه شــیکاگو ،پــروژهای بلندمــدت را بــرای مطالعــه فراینــد گــذار جوامــع
جنوبغــرب ایــران از دوران پارینــه ســنگی بــه آغــاز شهرنشــینی تعریــف نمایــد .بدیــن
منظــور ،طرحــی پژوهشــی را بــه ســازمان میــراث فرهنگــی وقــت ارایــه نمــوده و خواســتار
انجــام مطالعــات باستانشناســی دشــت مهــران شــد(علیزاده 217-230 :1382؛ Alizadeh
 .)2001ایــن طــرح نیــز بــه دالیلــی ماننــد آلــوده بــودن منطقــه بــه بقایــای انفجــاری
ناشــی از دوران جنــگ تحمیلــی نــاکام مانــد تــا دیگــر بــار تــاش بــرای تبییــن نقــش
دشــت مهــران در باستانشناســی خاورمیانــه بــدون نتیجــه بهمانــد .در همیــن ســالها
و در قالــب یــک بررســی نجاتبخشــی ،محســن زیــدی منطقــه شــرقی و حایــل بیــن
دش ـتهای مهــران و دهلــران را بررســی کــرد و تعــدادی محوطــه از دوره آغــاز نــگارش
تــا دوران تاریخــی گــزارش نمود(زیــدی 1382؛  .)1391از دیگــر مطالعــات انجــام شــده
در دشــت مهــران ،مطالعــه مقدماتــی فرآینــد نوســنگی شــدن دشــت اســت کــه حجــت
دارابــی در قالــب پایاننامــه کارشناسیارشــد بــه آن پرداختــه اســت؛ وی بــا ارزیابــی

متغیرهــای آبو-هوایــی و زیســتمحیطی بــه بررســی دشــت مهــران و قابلیتهــای آن
بــرای شــکلگیری محوطههــای آغــاز نوســنگی پرداخــت (دارابــی Darabi & ،1387
 .)Fazeli 2009باالخــره ،در ســال  1389و از طــرف دانشــگاه توبینگــن آلمــان ،هیأتــی
بــه سرپرســتی محســن زیــدی کاوش بهمنظــور الیهنــگاری چغــاگالن را آغــاز نمــود.
ایــن کاوش در دو فصــل ادامــه یافــت کــه بــه شناســایی بیــش از  6متــر نهشــته فرهنگــی
دوران نوســنگی بیســفال انجامیــد .تاریخگــذاری نمونههــای کربــن  14حکایــت از وجــود
گاهــی طوالنــی از حــدود اواســط هــزاره دهــم تــا اواخــر هــزاره هشــتم پیــش از میــاد
دارد ()Zeidi et.al, In Press؛ بررســی و مطالعــه ایــن محوطــه بــا هــدف انجــام رســالهی
دکتــرای محســن زیــدی ادامــه دارد.
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بــه خاطــر جامــع و فراگیــر نبــودن بررســیهای پیشــین در دشــت مهــران ،تصمیــم
گرفتــه شــد کــه بــار دیگــر همــه دشــت بررســی شــده و داشــتههای پیــش از تاریخــی
آن شناســایی و ثبــت شــوند .بدیــن منظــور بــا اســتفاده از تواناییهــای بررســی فشــرده،
همــه دشــت مــورد بازدیــد و بررســی قــرار گرفــت .طــی بررســی از نقشـههای توپوگرافــی
بــه منظــور ارزیابــی نقــش عــوارض طبیعــی در رونــد شــکلگیری و تــداوم زیســتگاه،
همچنیــن بررســی همزمــان بــا دقــت بیشــتر در بخشهــای بــا پتانســیل بیشــتر اســتفاده
شــده اســت.
در کنــار نقشــههای توپوگرافــی ،از تصاویــر گــوگل ا ِرث ( )Google Earthهــم
بهــره بــرده شــده اســت .بدیــن صــورت کــه موقعیــت مناطقــی کــه احتمــاال میتوانســت
محوطــه باشــد بــر روی ایــن نــرم افــزار مشــخص کــرده و پــس از وارد کــردن مختصــات
آن بــه دســتگاه  GPSبــر روی زمیــن ردیابــی و ارزیابــی میشــد .عــاوه بــر اســتفاده از
نقشــه و تصاویــر ماهــواره ای امــروزی ،از تصاویــر قدیمــی دشــت مهــران کــه در ســال
 1969تصویربــرداری شــده انــد و توســط دانشــگاه آرکانــزاس ( )Arkansasبــا نــام تصاویــر
ماهــوارهای ُک ُرنــا ارائــه شــده ،نیــز بهــره بــرده شــده اســت .مزیــت ایــن تصاویــر ایــن
اســت کــه بــه راحتــی میتــوان ریختشناســی دشــت قبــل از صنعتــی و مکانیــزه شــدن
کشــاورزی و در پــی آن تســطیح اراضــی ،را بررســی کــرد .بــه منظــور ثبــت محوطههــا
از ســرواژههای مهــران ( )Mو بررســی ( )Sدر کنــار شــماره محوطــه کــه از  001شــروع
میشــود ،اســتفاده شــده اســت .از مزیــت ایــن ســرواژه و کــد ایــن اســت کــه از ســوئی بــا
کــد محوطــه هــای شناســایی شــده طــی بررسـیهای پیشــین دشــت هماهنگــی داشــته و
از دیگرســو ،بــه عنــوان بخشــی از ســوزیانای بــزرگ ،ایــن کدهــا هماهنگی نســبی را نشــان
میدهنــد .بــه دلیــل اینکــه ســفال مهمتریــن یافتـهای اســت کــه بــر اســاس آن میتــوان
در مــورد دوره هــای مختلــف بحــث کــرد و گاهنــگاری محوطههــای شناســایی شــده را
ارائــه داد ،لــذا ایــن یافتــه بــه عنــوان اســاس تاریخگــذاری نســبی محوطههــا قــرار گرفتــه
اســت .بدیــن منظــور ســفال-های جم ـعآوری شــده طــی بررســی بــا مناطــق همجــوار (
شوشــان ،دهلــران و بینالنهریــن ) مقایســه و تاریخگــذاری شــده انــد .در پایــان و پــس
از مقایســه ســفالها بــا مناطــق ذکــر شــده ،چارچــوب زمانــی زیســتگاه در محوطههــا
مشــخص شــده و کمیــت زیسـتگاه در هــر دوره و کیفیــت آن نیــز تــا حــدودی بحــث شــده
اســت .شــایان ذکــر اســت کــه در محوطههــای بــا زیســتگاه اولیــه( ماننــد بیســفال،
آغــاز روستانشــینی) بــه ســایر متغیرهــا از جملــه ابــزار هــای ســنگی و پراکندگــی آنهــا نیــز
توجــه شــده اســت.

چارچوب گاهنگاری مورد استفاده

دوره آغاز شهرنشینی

دوره آغــاز شهرنشــینی یکــی از مهمتریــن دوره هــای پیــش از تاریــخ جهــت درک
پیچیدگیهــای جوامــع در اواخــر پیــش از تاریــخ اســت .بــا مطالعــه ایــن دوره میتــوان
بــه درک چگونگــی تحــوالت سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی اواخــر هــزاره چهــارم و اوایــل
هــزاره پنجــم کــه تاثیــرات شــگرفی را بــر منطقــه داشــت ،دســت یافــت .ایــن دوره فرهنگی
در گاهنــگاری پیشــنهادی فرانــک هــول بــه عنــوان پــس از روستانشــینی نامگــذاری شــده
اســت کــه بــازه زمانــی حــدود  3200–3800پیــش از میــاد را در بــر مــی گیــرد .امــا
دیگــران از آن بــا نــام هــای مسســنگی جدیــد و اوروک یــاد کــرده انــد(Wright and
 .)Rupley 2001: 85-122; Rothman 2001: 349-402همچنیــن ،ایــن دوره همزمــان
اســت بــا گســترش اقتصــادی و سیاســی اوروک از جنــوب بیــن النهریــن کــه بــه نامهــای
اوروک قدیــم ،میانــه و جدیــد نامگــذاری شــده اســت(. )Algaze 1993, 2001:27-84
بــرای همگونــی در واژگان مــورد اســتفاده و نیــز تطابــق واقعیــت هــای باستانشناســی
پیــش از تاریــخ منطقــه بــا واژگان مــورد اســتفاده ،بــه نظــر میرســد اســتفاده از واژه آغــاز
شهرنشــینی در کنــار دیگــر واژههــا بطــور همزمــان بصــورت مؤثرتــری درک مــا را از چرایــی
و چگونگــی رخدادهــای ایــن برهــه زمانــی افزایــش دهــد.
از بیــن محوطههــای شناســایی شــده طــی بررســی ،تعــداد  6محوطــه قابــل انتســاب
بــه ایــن دوره هســتند کــه در  3محوطــه شــواهد مراحــل اولیــه ایــن دوره و در دیگــر محوطه
هــا اواخــر ایــن دوره قابــل شناســایی اســت ،کــه قدیمیتریــن دوره ایــن محوطههــا
همیــن دوره مــورد بحــث است(نقشــه شــماره .)3بــه نظــر میرســد کــه در ایــن دوره
و بــرای اولیــن بــار در دشــت ،میتــوان از وجــود یــک مرکــز بــا مســاحت حــدود 15
هکتــار ســخن گفــت .شــواهد ســطحی و یافتههــای کاوش محوطــه چغاآهــوان بــه خوبــی
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پیــش از معرفــی زیسـتگاههای شناســایی شــده طــی بررســی  ،1389الزم اســت در مــورد
واژه شناســی چارچــوب گاهنــگاری مــورد اســتفاده در نوشــتار کنونــی ،توضیحــی کوتــاه
داده شــود؛ بــه دلیــل گویــا نبــودن و اجبــاری بــودن مفهــوم واژه مسســنگی ،کــه بــا
واقعیــت توســعه زیسـتگاهی و تطــور جوامــع پیــش از تاریخــی جنوبغــرب ایــران بطــور
اعــم و دشــت مهــران بطــور اخــص ســازگار نیســت ،ترجیــح داده شــد کــه از واژه گانــی
اســتفاده شــود کــه بــا مفهــوم مــورد نظــر مــا کــه همــان مطالعــه فراینــد گــذار جوامــع از
غارنشــینی بــه روستانشــینی و ســپس شهرنشــینی اســت ،ســازگاری داشــته باشــد .بدیــن
منظــور و پــس از مطالعــه یافتههــای جمـعآوری شــده طــی بررســی ،تصمیــم گرفتــه شــد
کــه از واژه مــورد اســتفاده فرانــک هــول بــرای ادوار پیــش از تاریــخ غــرب و جنوبغــرب
ایــران ،کــه واژگانــی بــه مراتــب گویاتــر از واژگان تکنولوژیــک هســتند ،اســتفاده شــود.
وی در کتــاب "باستانشناســی غــرب ایــران" بــه خوبــی مزیتهــای ایــن واژگان را کــه
دارای ســازگاری بیشــتری بــا روندهــای پیــش از تاریخــی منطقــه میباشــد ،توضیــح داده
اســت(هول 1381؛  . )Hole 1987: 29-33وی دوران فرهنگــی همزمــان بــا آغــاز هــزاره
چهــارم پ.م را دوران "پــس از روستانشــینی" مــی نامــد .در ایــن نوشــتار و در ادامــه
رونــد تطوریتکاملــی جوامــع پیــش از تاریــخ جنوبغربــی ایــران ،بــرای ابتــدای دوره
مــورد بحــث آغــاز شهرنشــینی و ادامــه آن تــا اوایــل هــزاره ســوم پیــش از میــاد نیــز
واژه شهرنشــینی پیشــنهاد شــده اســت؛ بــه دلیــل اینکــه شــاید ایــن واژگان بــرای مخاطــب
خیلــی آشــنا نباشــند ،دیگــر واژگان رایــج گاهنــگاری همزمــان نیــز آمــده اســت.
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نشــانههایی از فراینــد تطــور بــه ســمت شهرنشــینی را کــه شــواهدی از قبیــل :مــدارک
فــن مدیریــت اداری ،معمــاری منظــم و پیچیــده ،نشــانههای از تولیــد انبــوه و صنعتــی
ســفال در مقیــاس وســیع ( تعــداد زیــاد کــوره ســفالگری قابــل مشــاهده بــر ســطح محوطــه
شــاهد ایــن مدعاســت) در کنــار احتمــال وجــود بخــش انبــار مرتبــط بــا اداری در بخــش
دیگــر محوطــه ،همــه و همــه گــواه رشــد چشــمگیر ایــن جوامــع و گذارشــان بــه دوران
شهرنشــینی اســت .از دیگــر یافتههــای ســطحی چغاآهــوان کــه بســیار مهــم اســت ،مهــری
اســتامپی اســت کــه پیتمــن ضمــن مقایســه آن بــا جنــوب بیــن النهریــن ،ســبک و نقش آن
را بــه دوره اوروک قدیــم نســبت مــی دهــد( .)Pittman 2012, Pers. Commنکتــه جالــب
توجــه در مــورد چغاآهــوان در ایــن دوره ،ظهــور تفکیکســازی کارکــردی (Functional
 )segregationاســت .بــرای اولیــن بــار در ایــن دوره چغاآهــوان بــه بخشهــای صنعتــی
در غــرب ،انبــار و کاالگردانــی در جنــوب ،اداری در مرکــز و مســکونی روزمــره بــا فعالیــت
هــای صنعتــی خانگــی از قبیــل پــردازش گــچ و ســایر فعالیتهــای خانگــی در شــرق
و شــمال تقســیم مــی شــود .بحــث در مــورد کیفیــت ایــن جداســازی نیازمنــد مقال ـهای
تخصصــی و خــارج از حوصلــه نوشــتار کنونــی اســت .وجــود چنیــن شــواهد متقنــی کــه دال
بــر وجــود جامعـهای بــا ســطح بــاالی پیچیدگــی اســت؛ در کنــار ایــن مرکــز بســیار بــزرگ،
همزمــان محوطههــای کوچکــی در حاشــیه دشــت وجــود دارنــد کــه از نظــر کارکــردی
روســتاهایی کوچــک و پیرامونــی بــه حســاب مــی آینــد؛ بــا نگاهــی بــه الگوهــای اســتقراری
همزمــان ،ایــن الگــو بــه نظــر واقعــی و قابــل قبــول مــی رســد.
تاکیــد هِنــری رایــت بــر وجــود تجــارت قــوی بیــن دهلــران و بینالنهریــن در ایــن
دوره و آن هــم از طریــق دشــت مهــران میتوانــد جوابــی منطقــی بــه انــدازه بســیار
بــزرگ چغاآهــوان باشــد( .)Wright 1981:264-6بدینمعنــی کــه وجــود چنیــن مرکــزی
در دشــت کوچــک مهــران ،بــه احتمــال زیــاد در راســتای تجــارت فرامنطقـهای بــوده اســت.
بــه هــر حــال تنهــا بــا کاوش روشــمند و گســترده در چغاآهــوان مــی تــوان ایــن مهــم را
مــورد کنــکاش بیشــتر و دقیقتــر قــرار داد.
ویچــگ هماننــد چغاآهــوان نشــان از فعالیــت
یافتههــای ســطحی محوطــه ُچغــا بُ ِ
صنعتــی در آن محوطــه اســت .در ایــن دوره و بــرای اولیــن بــار محوطــه بــه اوج گســترش
خــود کــه حــدود  10هکتــار اســت ،مــی رســد .در بخــش جنــوب و جنوبغــرب محوطــه
شــواهدی قــوی از تولیــد ســفال ،نشــانگر اهمیــت محوطــه در ایــن دوره اســت .ســوختگی
هــا و جــوش کــوره بــا تراکــم بــاال در بخــش جنوبــی محوطــه دلیلــی محکــم بــر تولیــد
انبــوه ســفال در ایــن دوره اســت.
از دیگــر محوطههــای کــه یافتههــای نیمــه هــزاره چهــارم پیــش از میــاد را داراســت،
محوطــه ُچغــا َگــپ ( )Chia Gap, MS 028اســت .ایــن محوطــه بــا بیــش از  17متــر
ارتفــاع ،بلندتریــن محوطــه پیــش از تاریخــی دشــت اســت کــه بــر اســاس ســفالهای
ســطحی ،قدیمیتریــن الیههــای آن بــه نیمــه هــزاره چهــارم پ.م بــر میگــردد .بــه دلیــل
ســاختار هــای بــزرگ معمــاری کــه طــی دورانهــای پســین روی ایــن محوطــه ایجــاد
شــده ،اظهارنظــر در مــورد الیههــای مــورد بحــث بــا مشــکل مواجــه اســت.
ســفالهای مرتبــط بــا آغــاز شهرنشــینی ،ســفالهایی عمدتــا بــه رنــگ نخــودی
روشــن و مایــل بــه قرمــز و بــا مــاده چســباننده گیاهــی و یــا ماســه بــادی هســتند .خمــره
هــای دهانــه بســته بــاز ،دیــگ هــای بــزرگ ،کاســه هــای گــود ،کاســه هــای لبــه واریخته،
خمــره هــای دهانــه بســته و چهــار دســته ای بــا نقــوش هندســی کــم کار و دســت ســاز یــا
چــرخ ســاز و بــا خمیــره ای کــم ورز داده شــده اند(تصویــر شــماره 1؛ جــدول شــماره .)3
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یکــی از دورانهــای تاریــخ ســاز و مهــم در زندگــی بشــر کــه از آن بــه عنــوان انقــاب هــم
یــاد شــده اســت ،دوران شهرنشــینی اســت کــه بــرای اولیــن بــار در جنوبغربــی ایــران و
بینالنهریــن رایــج شــده و بــا گذشــت زمــان در ســایر مناطــق خاورمیانــه و نزدیــک نیــز
اتفــاق افتــاد( مجیــدزاده  .)7-9 :1368ایــن دوره زمانــی کــه اواخــر هــزاره چهــارم و اوایــل
هــزاره ســوم پیــش از میالد(حــدود  )3200-2600را در مــی گیــرد ،در منطقــه جنوبغربــی
ایــران معــرف فرهنــگ پروتــو ایالمــی ،در بخشــی از غــرب ایــران و بیــن النهریــن ،جمــدت
نصــر و در ارتفاعــات زاگــرس و مرکــز فــات ایــران بــا فرهنــگ کــورا-ارس یــا مــاوراء قفقــاز
شــناخته مــی شــود .در ایــن دوره بــرای اولیــن بــار در تاریــخ شــهر تأســیس میشــود و همــه
ویژگیهــای آن کــه چایلــد و دیگــران بــه خوبــی بــه آن پرداختــه انــد( مجیــدزاده ،)1368
بــه وجــود میآیــد.
در دشــت مهــران هــم ماننــد ســایر مناطــق جنوبغربــی آســیا ،در ایــن دوره بــرای
اولیــن بــار محوطههــای بــزرگ بــا تقســیمبندی مربــوط بــه تخصصهــای مختلــف شــکل
میگیرنــد و نشــانههای از آغــاز نوشــتار نیــز بــه دســت آمــده اســت .مهمتریــن محوطــه
شناســایی شــده دشــت مهــران در رابطــه بــا دوره شهرنشــینی ،چغاآهــوان اســت کــه در ایــن
دوره بــه اوج وســعت خــود یعنــی حــدود  22هکتــار میرســد .گســترش ناگهانــی محوطــه
همــراه اســت بــا ایجــاد ســاز و کارهــای جامع ـهای پیچیــده بــا نیــروی کار متخصــص کــه
در پراکندگــی معنــادار مــواد فرهنگــی در بخش-هــای مختلــف محوطــه نمــود یافتــه اســت.
ویچــگ اســت کــه بــه نظــر میرســد کــه بــا همــان
دیگــر محوطــه بــزرگ ایــن دوره ُچغــا بُ ِ
وســعت قبلــی در ایــن دوره نیــز دارای زیسـتگاهی بــزرگ اســت کــه هماننــد دوره پیشــین
دارای شــواهد فعالیــت صنعتــی اســت.
در مجمــوع ســفالهای دوره شهرنشــینی مهــران شــباهت کاملــی را بــا آنچــه کــه از
بینالنهریــن معرفــی شــده نشــان میدهنــد .ایــن ســفالها را میتــوان بــه دو گــروه خشــن
و ظریــف تقســیم کــرد .ظــروف خشــن ،بــه رنــگ قهــوهای روشــن و یــا نخــودی ،بــا مــاده
چســباننده گیاهــی ،دســت ســاز و بــدون هیــچ گونــه تزیینــی می باشــند؛ ایــن ســفالها عمدتا
بــه شــکل خمرههــای بــدون دســته و بدنــه ای ناصــاف مشــاهده میشــوند .ســفالهای
ظریــف نیــز عمدتــا بــا همــان فرمهــای ظــروف خشــن و بــا خمیــره خــوب ورز داده شــده،
مــاده چســباننده و بــا نقــوش تــک رنــگ ،دو رنــگ و چند-رنــگ هندســی و گیاهــی دیــده
میشــوند(تصویر شــماره 1؛ جــدول شــماره .)3
بطــور کلــی 9 ،محوطــه شــواهد مرتبــط بــا ایــن بــازه زمانــی را دارا هســتند؛ ایــن
ویچــگ ،چیا َگــپ ،بهــرام آبــاد(MS 032, Bahram
محوطههاعبارتنــد ازُ :چغاآهــوانُ ،چغــا بُ ِ
ــمه
 ،)Abadمنصورآبــاد(َ ،)MS 031, Mansour Abadز ّروش( )MS 022, Zarroushشَ َ
ـم پاپــی (MS
ِور(ِ ،)MS 026, Shama Verرم ِر َمــه  )MS 024, Rem Remah 2(2و َچـ ِ
 )001, Cham-e- Papiاز ایــن تعــداد  4محوطــه از دوره هــای پیــش و  5محوطــه بــرای
اولیــن بــار تأســیس شــدهاند .نکتــه جالــب توجــه در مــورد محوطههــای تــازه تاســیس ایــن
دوره ایــن اســت کــه محوطههــای مذکــور همگــی در حاشــیه دشــت و در جاهایــی کــه هیــچ
زیس ـتگاهی از دورههــای پیــش بــه چشــم نمیخــورد ،ایجــاد شــده انــد.
محوطههــای منســوب بــه ایــن دوره 1 ،محوطــه بســیار بزرگ(هکتــار ،)MS 027 , 22
یــک محوطــه بزرگ(هکتــار  )MS 027 ،10و محوطــه متوســط (هکتــار  ) MS 028, 5و
بقیــه یــک هکتــار و یــا کمترنــد و جملگــی کوچــک و حــدود  1هکتــار وســعت و یــا کمتــر
میباشــند (نقشــه شــماره 4؛ جــدول شــماره .)1
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نقشــه شــماره  .3الگوی پراکندگی
محوطــه هــای دوران آغــاز شهرنشــینی
دشــت مهـران (منبــع :نگارنــدگان).

تصویــر شــماره  .1نمونه ســفالهای
منســوب بــه دوران شهرنشــینی از دشــت
مهران(منبــع :نگارندگان).
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MS 023
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MS 025
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MS 019

MS 027
MS 027
MS 019
MS 020
MS 019

لبه،تغار ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی ،شیار ریس

شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م

Adams & Nissen 1972: 141, No. 14

لبه،تغار ،نخودی مایل به قرمس ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه،خمره ،نخودی مایل به قرمس ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی

شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م

ـــــــــــــــ

لبه ،دیگ ،نخودی  ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی

شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م

لبه ،کاسه ،قهوه ای روشن ،نخودی ،گیاهی ،کافی
لبه ،خمره ،نخودی مایل به سبس ،نخودی مایل به سبس  ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،خمره ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،نخودی  ،نخودی  ،ماسه بادی ،کافی ،نقش کنذه مواج
لبه ،خمره ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
کف ،قرمس ،قهوه ای روشن ،ماسه بادی ،کافی
کف ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی ،نقش فشاری
بذنه ،خمره ،قرمس روشن ،قرمس روشن ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،خمره ،قرمس روشن ،رقیق نخودی ،ماسه بادی ،کافی

آغاز شهرنشینی ،نیمه هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،نیمه هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اوایل هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اواخرهساره پنجم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،نیمه هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اوایل هساره چهارم پ.م

لبه ،کاسه ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،کوزه ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،کاسه ،نخودی مایل به سبس ،نخودی مایل به سبس ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،خمره دهانه بسته ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی
لبه ،کاسه ،نخودی مایل به سبس ،نخودی مایل به سبس  ،ماسه بادی ،کافی

آغاز شهرنشینی ،اواخرهساره پنجم پ.م
آغاز شهرنشینی ،نیمه هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اوایل هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اواخر هساره چهارم پ.م
آغاز شهرنشینی ،اواخرهساره پنجم پ.م

لبه،کوزه ،نخودی ،نخودی ،ماسه بادی ،کافی

جــدول شــماره  .3کاتالــوگ
مشــخصات ســفالهای دوران آغــاز
شهرنشــینی و شهرنشــینی دشــت مهران

نقشــه شــماره  .4الگــوی پراکندگی
محوطــه هــای دوران شهرنشــینی
دشــت مهران(منبــع :نگارنــدگان).

Mattews 2002: fig. 15
Delougas & Kantor 1996: Pl. 18,
No. J
Calvet 1991: 171, No.1
Adams & Nissen 1972: 195, No. 21
ـــــــــــــــ

Calvet 1991: 201, No.163
Wright 1981: Fig. 47:h
Matthews 2002: fig. 15
ـــــــــــــــ
Adams & Nissen 1972: 119, No. 3
Adams & Nissen 1972: 149, No. 8
___________
Mattews 2002: fig. 17, No.2
Wright 1981: Fig. 48; Calvet 1991:
183, No.74; Ibid: 189, Fig. 110
Calvet 1991: 185, No.83
Wright 1981: Fig. 48
Calvet 1991: 201, No.160
_________
Wright 1981: Fig. 46:h

93

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

17
18
19
21
21

MS 027

توصیف :نوع قطعه ،رنگ ،پوشش ،ماده چسباننذه ،پخت

دوره فرهنگی

منبع

نتیجهگیری

شماره  ،3دوره دوم ،پاییز و زمستان 1391

94

بررســی باستانشناســی محوطههــای پیــش از تاریــخ دشــت مهــران بــه گون ـهای بســیار
چشــمگیر ،دانــش مــا را در مــورد داشــتههای پیــش از تاریــخ دشــت افزایــش داده اســت؛
بــا نگاهــی بــه جــدول آمــاری محوطــه شناســایی شــده مشــخص میشــود کــه بیــش از
 2برابــر تعــداد محوطههــای شناســایی شــده بررســی هــای پیشــین ،طــی ایــن بررســی
شناســایی و ثبــت شــده اســت .ایــن مهــم نــه فقــط از لحــاظ تعــداد محوطههــا ،کــه از
لحــاظ ادوار شناســایی شــده نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ بدیــن معنــی کــه بــرای اولیــن بــار
دورههــای از دوران پیــش از تاریــخ کــه پیــش از آن هیــچ شــواهدی از آنهــا شناســایی نشــده
بــود ،شناســایی و معرفــی میشــود.
در دوره آغــاز شهرنشــینی زیســتگاهها در  3محوطــه بــا پیشــینه ای از دوران
روستانشــینی جدیــد ،ادامــه مییابنــد کــه تغییــری را نســبت بــه دوره پیــش نشــان
نمیدهــد .بــه نظــر مــی رســد تنهــا تغییــر ایــن دوره ،افزایــش وســعت یکــی از زیسـتگاه
هــا( )MS 027از روســتایی بــزرگ در دوره روستانشــینی جدیــد بــه یــک مرکــز بــزرگ
در ایــن دوره اســت کــه همگونــی نســبی را بــا بیــن النهریــن و خوزســتان نشــان میدهــد.
ایــن رونــد بــرای دوره شهرنشــینی نیــز تــداوم مــی یابــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه یکــی از
محوطــه هــای پیشــین متــروک شــده اســت و چغاآهــوان بــه یــک مرکــز بســیاربزرگ بــا
کارکــرد فرامنطقـهای تبدیــل میشــود؛ از دیگــر محوطههــا نیــز ،یکــی از محوطــه هــا هــم
بــه محوطــه ای بــزرگ گســترش مییابــد؛ در ایــن محوطــه شــواهد تخصـصورزی و تولیــد
ســازمان یافتــه کــه از ویژگــی هــای جوامــع آخــر هــزاره چهــارم اســت ،بــه خوبــی دیــده
میشــود .ویژگــی اصلــی محوطههــای جدیــد ایــن اســت کــه در بخشهایــی از دشــت
ایجــاد شــده انــد کــه هیــچ مدرکــی از دوره هــای پیــش در آنهــا شناســایی نشــده اســت و
بســتر محیطــی ایــن محوطــه هــا دارای قابلیــت پاییــن کشــاورزی اســت .بــا نگاهــی بــه
الگــوی پراکنــش محوطــه هــای دوره شهرنشــینی ،مــی تــوان بــه وجــود سلســله مراتــب
زیسـتگاهی بیــن محوطــه هــای ایــن دوره اشــاره کــرد .ایــن الگــو هماننــد ســایر مناطــق
همجــوار از وجــود مراکــز بســیار بــزرگ و بــزرگ بــا کارکردهــای خــاص و محوطههــای
متوســط و کوچــک بــا کارکــرد محلــی و روزمــره اســت.
بررســی کنونــی بــه دلیــل آلودگــی هــای ناشــی از دروه جنــگ نتوانســت تکیمــل شــود؛
لــذا بخشهایــی از غــرب دشــت کــه هنــوز بررســی نشــده اســت ،بــه محــض پاکســازی
منطقــه از هــر نــوع آلودگــی تکمیــل خواهــد شــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه بــا
قطعیــت میتــوان در مــورد الگوهــای زیســتگاهی دوران پیــش از تاریــخ بــه بحــث
و نتیجهگیــری پرداخــت .در گامهــای آینــده ،ایــن پــروژه بــا گمانهزنــی محوطههــای
ِرم ِر َمــه بــرای دس ـتیابی بــه توالــی دوران نوســنگی ،محوطــه چغــا بویچــگ بــا هــدف
دسـتیابی بــه توالــی دوران روستانشــینی قدیــم تــا شهرنشــینی بــه منظــور مقایســه آن بــا
نتایــج بــه دســت آمــده از الیــه نــگاری چغاآهــوان و نهایتـ ًا محوطــه چغاآهــوان در بخــش
هــای کاوش نشــده بایــد کاوش شــود تــا بتــوان مــدارک قــوی از دوره آغــاز شهرنشــینی و
شهرنشــینی را بــه دســت آورد.

سپاسگزاری

نگارنــدگان از اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ایــام بــه
خاطــر همکاریهــای فــراوان و ایجــاد زمینــه جهــت بررســی ،آقــای دکتــر علیرضــا ســرداری
بــه خاطــر نقطــه نظــرات ســازنده شــان در بهبــود ایــن مقالــه ،سپاســگزاری مــی نماینــد.
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 .1خلیلیــان ،علــی محمــد  .1375پژوهــش هــای باستانشناســی ایــام،
گــزارش بررســی و شناســایی دشــت مهــران ،آرشــیو پژوهشــکده باستانشناســی( منتشــر
نشــده).
 .2ـــــــــــــــــــ  ".1378 ،چگاخُ المــان محوطــه ای از آغــاز نوســنگی
در امیرآبــاد مهــران" ،در عبــاس علیــزاده ،یوســف مجیــدزاده و صــادق ملــک شــهمیرزادی(
بــه کوشــش) ،باستانشناســی و هنــر ایــران 32 :مقالــه در بزرگداشــت عــرت اهلل نگهبــان،
تهــران ،مرکــز نشــر دانشــگاهی ،صــص.36-45 .
 .3ـــــــــــــــــــ  .1356،زیســت گاههــای اولیــه در غــرب ایران(منطقــه
زاگــرس)از آغــاز تــا هــزاره چهــارم قبــل از میــاد ،دانشــگاه تهــران ،دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد( منتشــر نشــده).
 .4دارابــی ،حجــت  .1387فراینــد نوســنگی شــدن دشــت مهــران ،دانشــگاه
تهــران ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد( منتشــر نشــده).
 .5دارابــی ،حجــت؛ امیــر بشــکنی؛ مانــا جامــی االحمــدی و اردشــیر
جوانمــردزاده  " .1391بررســی محوطــه هــای پارینــه ســنگی دشــت مهــران ،ایــام"،
پژوهــش هــای باستانشناســی مــدرس ،ســال دوم و ســوم ،شــماره چهــارم و پنجــم-90 ،
 ، 1389صــص.14-30 .
 .6زیــدی ،محســن  .1382گــزارش بررســی باستانشناســی دشــت مهــران (
بلــوک انــاران) ،آرشــیو پژوهشــکده باستانشناســی( منتشــر نشــده).
 .7ـــــــــــــــ" ،بررســی باســتان شــناختی مهــران و بلــوک انــاران در
شهرســتان دهلــران ،اســتان ایــام" ،در :نامورنامــه( مقالــه هایــی در پاسداشــت یــاد مســعود
آذر نــوش) ،حمیــد فهیمــی و کریــم علیــزاده( بــه کوشــش) ،تهــران ،انتشــارات ایــران نــگار،
صــص.157-168 .
 .8علیــزاده ،عبــاس  .1382تئــوری و عمــل در باستانشناســی (بــا فصلهایــی
در زیستشناســی تحولــی و معرفتشناســی) ،تهــران .انتشــارات ورزات فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و میــراث فرهنگــی کشــور.
 .9مجیــدزاده ،یوســف  .1368آغــاز شهرنشــینی در ایــران ،تهــران ،مرکــز نشــر
دانشــگاهی.
 .10ملــک شــهمیرزادی ،صــادق  .1382ایــران در پیــش از تاریــخ :از آغــاز تــا
ســپیده دم شهرنشــینی ،چــاپ دوم( اول  ،)1378تهــران ،ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
 .11نوکنــده ،جبرئیــل  .1381گــزارش گمانــه زنــی بــه منظــور تعییــن حریــم
چغــاگالن شهرســتان مهــران ،آرشــیو پژوهشــکده باستانشناســی( منتشــر نشــده).
 .12هــول ،فرانــک  (1381بــه کوشــش) .باستانشناســی غــرب ایــران ،ترجمــه
زهــرا باســتی ،تهــران ،انتشــارات ســمت.
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Abstract
During the March of 2010, the archaeological survey of the Mehrān
Plain aiming to review the previous surveys, identifying and recording the Prehistoric sites was carried out. The main question and aim
of the survey was to identify and mapping of the Prehistoric sites and
to survey and analysis their distribution pattern making the suitable
condition for more precise and extensive archaeological investigations. As expected, however, the prehistoric potential was great and
high, as 36 sites, including open-air site, Rock- shelter and Mound
were identified and recorded; of them, 15 sites were attributed to the
Prehistoric times( Pre-Pottery Neolithic to the Urbanization Period)
of which, the Initial Urbanization and Urbanization sites being discussed. Generally, 6 sites are attributed to the Initial Urbanization
and 9 sites to the Urbanization Period. The undertaken investigations
have revealed the strong interaction with the Prehistoric societies of
the Khuzestan, Deh Luran and Mesopotamia. The settlement pattern
of the sites by the Initial Urbanization has proved the existence of
big center for the first time on the Plain. The identified sites have
contains strong evidence on the mass production, craft specialization
and highly-organized societies by the time. This article will introduce the sites attributed to the Initial Urbanization and Urbanization
Periods, meanwhile their main characteristic, distribution pattern
and function has been noticed. Finally, by studying and assessing
of the identified sites, some directions and notes aiming to do more
accurate investigations in the near future have proposed.
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