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چکیده
محوطههــای از تعــدادی در اخیــرصورتگرفتــه کاوشهــای و مطالعــات باوجــود
ــمالیو ــایههایش ــاهمس ــهب ــهدرمقایس ــنمنطق ــتان،ای ــتانکردس ــخدراس پیشازتاری
ــای ــهدورهه ــدهاســت.ازجمل ــاتناشــناختهترباقیمان ــنمطالع ــود،ازنظــرای ــیخ جنوب
ایــن کمتــرشــناختهشــدهیپیشازتاریــخاســتان،دورهیمسوســنگمیباشــد.
ــتان ــایاس ــندوراندرجایج ــادیازای ــایزی ــاومحوطهه ــهتپهه ــتک ــیاس درحال
ــن ــدهازای ــاییش ــارشناس ــنآث ــهکلیدیتری ــت.ازجمل ــدهاس ــاییش ــونشناس تاکن
دوران،تپــه»گریاشــان«درحاشــیهیجنوبشــرقیســنندجاســت.براســاسبررســیهای
صورتگرفتــه،ایــنتپــهســفالهایشــاخصهــردودورهیمسوســنگمیانــیوجدیــد
ــاق« ــام»قش ــنندجبهن ــیس ــایدائم ــیازرودخانهه ــیهییک ــهدرحاش ــت.تپ راداراس
ــهر ــیش ــیدرحوال ــرپیشازتاریخ ــناث ــیای ــتار،معرف ــننوش ــدفازای ــایدارد.ه ج
ــفالهای ــرداریازس ــاتنمونهب ــقمطالع ــگاریآنازطری ــیگاهن ــزبررس ــنندجونی س
ــت. ــوراس ــربکش ــمدورهدرغ ــایه ــایرمحوطهه ــاس ــاب ــهآنه ــطحیومقایس س
مســألهوســؤالاصلــیتحقیــقمــوردنظــرایــناســتکــهچــهنــوعمشــابهتهاییبیــن
ســفالهایایــنمحوطــهوســایرمحوطههــایهــمدورهدرنواحــیمجــاوروجــودداشــته
ــقفرهنگــی ــیازاف ــهمقطع ــهدرچ ــنمحوط ــفالهایای ــگاریس ــرگاهن اســت؟ازنظ
ــه ــنتپ ــفالهایای ــرس ــباهتهایانکارناپذی ــد؟ش ــرارمیگیرن ــرسق ــخزاگ پیشازتاری
ــاســایرمحوطههــایزاگــرسونیــزشــباهتالگــویپراکنــشمحوطههــایایــندوره ب
ــًادر ــدومطمئن ــیباش ــتهتصادف ــوار،نمیتوانس ــقهمج ــامناط ــنندجب ــهیس درمنطق
ــخ ــامناطــقهمجــواردردورانپیشازتاری ــاطســاکنانمحوطــهب ــراریارتب نتیجــهیبرق
ــوع ــین ــردنچگونگ ــخصک ــویمش ــطحیجوابگ ــیهایس ــابررس ــه،تنه دارد؛البت
ــوعایــنارتباطــات ارتباطــاتنبــودهوکاوشهــایباستانشــناختیدرمشــخصکــردنن

ــود. ســودمندخواهــدب
کلیدواژگان: تپهگریاشان،سفالدالما،بررسیسطحی،سنندج.
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مقدمه
ــواهد ــاسش ــدهوبراس ــعش ــنندجواق ــهرس ــرقیش ــیهیجنوبش ــان،درحاش ــهگریاش تپ
ســطحی،قدمــتآنبــهدورهیمسوســنگمیانــیبــازمیگــرددکــهایــنمحوطــهیکــی
ــده ــاییش ــنندجشناس ــدودهیس ــوندرمح ــهتاکن ــتک ــیاس ــنمحوطههای ازقدیمیتری
ــنندج ــهرس ــیش ــرپیشازتاریخــیدرحوال ــناث ــیای ــتار،معرف ــننوش ــدفازای اســت.ه
ــطحی ــفالهایس ــرداریازس ــاتنمونهب ــقمطالع ــگاریآنازطری ــیگاهن ــزبررس ونی
ومقایســهآنهــابــاســایرمحوطههــایهــمدورهدرغــربکشــوراســت.مســألهوســؤال
ــوعمشــابتهاییبیــنســفالهایایــن اصلــیتحقیــقمــوردنظــرایــناســتکــهچــهن
ــر ــت؟ازنظ ــتهاس ــودداش ــاوروج ــیمج ــمدورهدرنواح ــایه ــایرمحوطهه ــهوس محوط
گاهنــگاریســفالهایایــنمحوطــهدرچــهمقطعــیازافــقفرهنگــیپیشازتاریــخزاگــرس
قــرارمیگیرنــد؟براســاسبررســیومطالعــاتصــورتگرفتــهبــهنظــرمیرســدکــهارتبــاط
ــور ــربکش ــوددرغ ــقخ ــایهماف ــایرمحوطهه ــهوس ــنمنطق ــنای ــیبی قابلتوجه
ــوشدورهی ــگســفالهاینخــودیمنق ــوان:»فرهن ــهتحتعن ــهک ــودداشــتهوآنچ وج
مسوســنگمیانــی«درســایرنقــاطرایــجبــوده،درمنطقــهیمــوردبررســینیــزگســترش

داشــتهاســت.
ــهردر ــنش ــت.ای ــراناس ــربای ــیغ ــهرهایمیانکوه ــیازش ــنندج،یک ــهرس ش
ــان ــنندجدرمی ــتاناســت.س ــتانکردس ــزاس ــتهومرک ــرارداش ــرانق ــریته 520کیلومت
ــهاســت.یکــی ــافراگرفت ــاوکوهه ــادورآنراتپهماهوره ــهدورت ــرارداردک ــیق کوهپایههای
ازشــاخصههایموقعیــتطبیعــیآن،وجــودرودخانــهیقشــاقاســتکــهاکنــوننیــزدر
باالدســتشــهرســنندج،ســدیدرمســیرآنایجــادشــدهاســت.درحاشــیهیرودخانــهی
»گریاشــان«کــهازسرشــاخههایرودقشــاقبــودهودرفاصلــهی5کیلومتــریجنوبشــرق
شــهرســنندج،محوطهایــیقــرارداشــتهکــهبــه»تپــهآســیابگریاشــان«معــروفاســت.
تپــهگریاشــانبــررویتپهماهــوریبــاارتفــاعانــدکودرحاشــیهیرودخانــهیگریاشــان
قــرارداردواکنــونبخشــیازتوســعهیشهرکســازیدرحاشــیهیروســتایقدیــم
»دگایــران«آســیبهاییرابــهایــنتپــهواردکــردهاســت.قطعــاتســفالزیــادیدرســطح
محوطــهپراکنــدهشــدهکــهایــنمیــزاندرکنــارچالههــایحفاریهــایغیرمجــازســطح

ــببیشــتراســت. ــهبهمرات تپ
ــر ــهمبتنیب ــیک ــیوتحلیل ــورتتاریخی-تطبیق ــشبهص ــنپژوه ــق،ای روشتحقی
بررســیهایمیدانــیونمونهبــرداریازآثــارســطحیونهشــتههایقابلمشــاهدهو

ــدهاســت. ــامش ــهایانج ــدهوکتابخان ــدارکمنتشــرش ــنادوم ــهیاس مطالع

پیشینه ی تحقیق
ــی،1386(،بهطــورمختصــر ــده)اول(،)زارع ــراینگارن ــالهیدکت ــراینخســتینباردررس ب
بــهایــنمحوطــهاشــاراتیشــدهاســتودرادامــهایــنمحوطــهدرزمــرهیآثــارحفاظــت
ــخ ــیکشــوربهشــمارهی29955،درتاری ــارمل ــهوســپسدرفهرســتآث ــرارگرفت شــدهق
ــهثبــترســیدهاســت)پازوکــیوشــادمهر،1384(.درادامــه،بررســیهایی 1389/11/17ب
ــیاز ــهونمونههای ــورتگرفت ــتانص ــتانکردس ــیاس ــانمیراثفرهنگ ــطکارشناس توس
ســفالینههایآنجمــعآوریشــدهاســت.همچنیــن،بررســیهایاخیــرصورتگرفتــه
ــن ــنای ــت،جامعتری ــتهاس ــیداش ــهرادرپ ــنمقال ــتاوردای ــهدس ــدگانک ــطنگارن توس
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ــت، ــهاس ــورتگرفت ــرص ــهپیشت ــیهاییک ــیبررس ــود.ط ــوبمیش ــیهامحس بررس
ــه ــنتپ ــدیســفالهایســطحیای ــرایدورهبن ــخ«ب ــی»پیشازتاری ــایُکل ــطازواژهه فق
ــار ــهآث ــدک ــخصگردی ــدگان،مش ــرنگارن ــیهایاخی ــادربررس ــود؛ام ــدهب ــتفادهش اس
پیشازتاریــختپــه،شــاملدودورهیمسوســنگمیانــیوجدیــداســت،کــهدرایــنجســتار

نتایــجآنبــهبحــثگــذاردهخواهــدشــد.

مبانی نظری پژوهش
درادبیــاتباستانشناســیایــران،درمحــدودهیفعلــیاســتانکردســتانبــهنســبتمناطق
همجــواردیگــردرغــربکشــور،اطاعــاتکمتــریازآثــارپیشازتاریــخوبهویــژهدورهی
ــخ ــاتپیشازتاری ــرمطالع ــونآن،ازنظ ــقپیرام ــنندجومناط ــوددارد.س ــنگوج مسوس
ــرب ــیغ ــابباستانشناس ــیدرکت ــا،بهخوب ــنادع ــواهای ــت؛گ ــدهاس ــناختهباقیمان ناش
ــتهای ــهودش ــهیارومی ــندریاچ ــدوداًبی ــهح ــاک ــنکوهه ــود:»ای ــدهمیش ــراندی ای
ــن ــد.ای ــردبودهان ــایُک ــراگاهقبیلهه ــازچ ــدهاند،ازدیرب ــعش ــتواق ــاورماهیدش پهن
قبیلههــا،چنــدزیســتگاهدائمــیدارنــد.تاکنــونبررســیدرایــنمنطقــهدقیــقنبودهاســت.
چنــدتکــهســفالمکشــوفازدورهیروستانشــینیآغازیــنکهــنبــهفرهنگهــایکامــًا
ــد«)هــول،93:1381-94(.اســتانکردســتان شــناختهشــدهایدرآذربایجــانتعلــقدارن
ــادر ــناختهترینحوزهه ــیازناش ــوانیک ــوارهبهعن ــر،هم ــالاخی ــدس ــنچن ــاهمی ت
ــون ــانتاکن ــاخوشــبختانهازآنزم ــودهاســت؛ام ــخغــربکشــورب ــاتپیشازتاری مطالع
بررســیهاوکاوشهــایباستانشــناختیمتعــددیدرمناطــقمختلــفاســتانکردســتان
صورتپذیرفتــهاســتوتاحــدودیوضعیــتبرخــیازنقــاطاســتاناززمــانانتشــارکتــاب
باستانشناســیغــربایــرانبهبــودیافتــهاســت.درنتیجــهیمطالعــاتانجــامگرفتــهآثــار
ــایی ــیشناس ــفپیشازتاریخ ــایمختل ــاخصیازدورهه ــخش ــایپیشازتاری ومحوطهه
ــروه ــی«،»گ ــرساعدموچش ــط»امی ــهتوس ــورتگرفت ــاتص ــیمطالع ــت.ط ــدهاس ش
ــیراازدورهی ــری«،محوطههای ــدونبیگل ــینا«و»فری ــگاهبوعلیس ــیدانش باستانشناس
پارینهســنگیمیانــیدرمنطقــهیمریــوانوهورامــانشناســاییکردهانــد)ساعدموچشــی،
ــاردورهی ــران،1395(؛آث ــریودیگ ــر،1381و1394؛بیگل ــمومحمدیف 1391؛مترج
ــوانوســنندجگــزارششــدهاســت)مترجــمومحمدیفــر، ــزازمری نوســنگیمنطقــهنی
ــزاز ــننی ــاآه ــنگت ــایمسوس ــاردورهه ــنآث ــی،1386(؛همچنی 1381و1394؛زارع
مناطــقمختلــفاســتانگــزارششــدهاســت)ساعدموچشــی،1390الــف؛نــوری،1389؛
ــای ــدهدربخشه ــادش ــیی ــرادوارتاریخ ــاردیگ ــی،1389(؛وآث ــی،1386ووفای کریم
مختلــفاســتانشناســاییشــدهاند)زارعــی،1392(.درنتیجــهتوالــیپیشازتاریخــیکــه
ازدورهیجوامــعشــکارگردورهیپارینهســنگیتــاجوامــعیکجانشــینبــرایســایرمناطــق
غــربایــرانتعریــفشــدهاســت،بــرایاســتانکردســتاننیــزبهعنــوانبخشــیازغــرب
کشــور،صــادقاســت.یکــیازدورههــایپیشازتاریــخاســتانکــهدرصــدقابلتوجهــیاز
آثــارشناســاییشــدهرابهخــوداختصــاصدادهاســت،دورهیمسوســنگاســتکــهتپــه
گریاشــانازجملــهآثــارشناســاییشــدهیایــندورهدرشــهرســنندجاســت.بررســیهای
مقدماتــینشــانمیدهــدکــهســفالهایدورهیمسوســنگتپــهمربــوطبــهدورههــای
)VIIــن ــد)گودی ــا،ســهگابی، B.O.B(وجدی ــواعگونههــایدالم ــی)ان مسوســنگمیان
ــی ــاینواح ــرمحوطهه ــجدردیگ ــاخصرای ــایش ــانگونهه ــا،هم ــنگونهه ــت.ای اس
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 Henrickson, 1983: 179-181, 1985b: 33-37; Levine & Young,(ــت ــرساس زاگ
.)1987: 21-40

موقعیت جغرافیایی
تپــهگریاشــان،درحاشــیهیجنوبشــرقیســنندجواقــعشــدهاســت.تپــهدرمحاصــرهی
شهرکســازیهایجدیــدقســمتهایحاشــیهیجنوبشــرقیشــهرســنندجقــرار
ــد.در ــرمیکنن ــهتنگت ــرمحوط ــهراب ــرروزعرص ــازهاه ــنساختوس ــهای ــهک گرفت
حاشــیهیشــمالیتپــه،رودخانــهیگریاشــانکــهازسرشــاخههایرودقشــاقبــودهجاری
ــکلگیری ــلش ــنعوام ــیازمهمتری ــهیک ــدک ــرمیرس ــر1-5(.بهنظ ــت)تصاوی اس
ــوده ــروزب ــهام ــاب ــخت ــیازدورانپیشازتاری ــعآب ــنمنب ــیبههمی ــه،دسترس ــنتپ ای

تصویــر 1. موقعیــت تپــه گریاشــان و دیگــر 
ــر روی  ــن ب محوطه هــای اشــاره شــده در مت
 d ــی شــهر ســنندج و محــدوده ــر هوای تصوی

    )Google Earth, 2016( ــراف اط

در  گریاشــان  تپــه  موقعیــت   .2 تصویــر 
ســنندج  شــهر  جنوب شــرق   d حاشــیه

   )Google Earth, 2016(
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ــت  ــر از موقعی ــی نزدیک ت ــر 3. نمای  تصوی
.)Google Earth, 2016( ــان ــه گریاش تپ

گریاشــان  تپــه  دورنمــای   .4 تصویــر   
.)1396 )نگارنــدگان، 

ــراف ــهدراط ــازهایصورتگرفت ــلساختوس ــهبهدلی ــیتپ ــدازهیواقع ــادوان ــت.ابع اس
تپــهمشــخصنیســت.امــروزه،تپــهمتشــکلازدوبرجســتگیبــاابعــادتقریبــی100متــر
ــاعآنازســطحزمینهــایاطــرافدرحــدود8 ــرعــرضاســتکــهارتف طــولو70مت
متــراســت.ابعــادتپــهدرگذشــتهبهمراتــببیشــترازوســعتامــروزیبــودهوبخشهــای
ــت. ــدهاس ــونش ــازهامدف ــاختوس ــرقیزیرس ــژهدرقســمتهایش ــادیازآنبهوی زی
ــطدر ــتوفق ــدهاس ــالممان ــبتًاس ــه،نس ــروزیتپ ــدهیام ــمتهایباقیمان ــطحقس س

ــر6(. ــود)تصوی ــدهمیش ــارانغیرمجــازدی ــایحف ــارچالهه ــهآث ــننقط چندی

اهمیت و جایگاه تپه گریاشان در مطالعات پیش ازتاریخ منطقه
ــنندج، ــتانس ــعشهرس ــرهســی«ازتواب ــام»ک ــتاییبهن ــهر،درروس ــیش ــردرحوال پیشت
آثــارازدورهینوســنگیبــاســفالگــزارششــدهاســت)زارعــی،1392و1386(؛عاوهبــر
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ــه گریاشــان  تصویــر 5. نمــای دیگــری از تپ
ــدگان، 1396(.  )نگارن

 تصویــر 6. یکــی از چاله هــای حفــاری 
تپــه  ســطح  در  شــده  حفــر  غیرمجــاز 

.)1396 )نگارنــدگان، 

شــهرســنندجدردیگــرنقــاطاســتاننیــزهماننــدمریــوانشــواهدیازوجــودآثــاردورهی
نوســنگیگــزارششــدهاســت.دوتپههــای»حمــهمــراد)محمــدمــراد(«و»حمــهومیــن
)محمــدامیــن(«آثــارشناســاییشــدهیمنطقــهیمریــوانهســتند)محمدیفــرومترجــم،
1381و1394؛Mohammadifar & Motarjem 2008(.هرچنــدکــه»ســویینی«در
بررســیســال1971م.درنواحــیشــمالوشــرقاســتان،مدعــیشــدهکــهســهمحوطــه
ــرده ــانامب ــت)Swiny, 1975: 79-93(،ام ــردهاس ــاییک ــروزشناس راازدورهیحاجیفی
ــه ــدک ــادمیکن ــنVII ی ــهازدورهیگودی ــنســهمحوط ــرایمقایســهیســفالهایای ب
ایــندورهدرمطالعــاتپیشازتاریــخزاگــرس،دورهینوســنگینیســت)روســتاییورضوانــی،
67:1381(وهمانطــورکــهذکــرگردیــد،آثــارشناســاییشــدهدرحوالــیشــهرســنندجو
ــاردورهینوســنگیاســتانکردســتانبهحســابمیآینــد. ــابهحــالتنهــاآث ــوانت نیــزمری
وضعیــتمطالعــاتپیشازتاریــخاســتانبــاورودبــهدورهیمسوســنگقدیــم
ــزی ــیزاگرسمرک ــیغرب ــرازنواح ــرسبهغی ــاندرزاگ ــنمی ــردد.درای ــرمیگ پیچیدهت
)Levine, 1974: 488; Levine & McDonald, 1977: 46-48(کــهیــکاســتثنادرایــن
ــر ــزارششــدهاســت،دیگ ــندورهگ ــادیازای ــایزی ــدومحوطهه ــانبهحســابمیآی می
ــتدر ــنوضعی ــد.ای ــناختهترباقیماندهان ــندورهناش ــطحیای ــواهدس ــرش ــیازنظ نواح
مــورداســتانکردســتاننیــزصــادقاســت.بــاتوجــهبــهاینکــهدرمناطــقغربــیوجنوبــی
اســتان،نظیــر:شهرســتانهایمریــوان،ســروآبادوکامیــاران،کــهآثــاردورههــایقدیمیتــر
ازدورهیمسوســنگقدیــمگــزارششــده،بایســتیبــرایُپــرکــردنجــایخالــیمطالعــات
دورهیمسوســنگقدیــمدرتوالــیپیشازتاریــخاســتان،مناطــقیــادشــدهجهــتانجــام

ــند. ــرمیرس ــببهنظ ــناختیمناس ــیهایباستانش بررس
ــی،وضعیــتمنطقــهازابهــاموپیچیدگــیدورهی ــهدورهیمسوســنگمیان ــاورودب ب
ــان ــد.درمی ــترسمیباش ــتریدردس ــاتبیش ــدهواطاع ــتهش ــمکاس ــنگقدی مسوس
دورههــایپیشازتاریــخاســتان،یکــیازدورههایــیکــهبیشــترینآثــارازآنگــزارششــده
ــه، ــطحیصورتگرفت ــیهایس ــقبررس ــد.طب ــیمیباش ــنگمیان ــت،دورهیمسوس اس
ــاخصدورهی ــفالهایش ــزس ــاننی ــهگریاش ــدهازتپ ــتآم ــواهدبهدس ــنش قدیمیتری
مسوســنگمیانــیاســت.ســفالهایجمــعآوریشــدهیایــندورهمتشــکلازگونههــای
ــهی مختلــفســفالدالمــا)ســاده،منقــوش،مخطــطوفشــاری(،منقــوشســهگابیوگون
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ســفال های  نمونــه ی   .7 تصویــر   
)نگارنــدگان،  تپــه  میانــی  مس وســنگ 

. )1 3 9 6

B.O.B اســت)تصاویــر9-7(.
ــه ــیآن،ازجمل ــوعدالمای ــژهن ــدهوبهوی ــادش ــایی ــهگونهه ــتک ــراس ــهذک الزمب
ــشآنحــوزهی ــهپراکن ــودهک ــیزاگــرسب ســفالهایشــاخصدورهیمسوســنگمیان
وســیعیرادرغــربکشــوردربــرمیگیــرد)حیــدری،39:1391-41(.درایــندوره،تقریبــًا
دراکثــرنواحــیغــربکشــور،بهغیــرازحــوزهیماهیدشــتدرغــربزاگرسمرکــزیکــه
 Levine, 1974:(ــده ــزارشش ــمگ ــنگقدی ــزازدورهیمسوس ــادینی ــایزی محوطهه
ــارهشــاهدافزایــشبیســابقهی ــهیکب Levine & McDonald, 1977: 46-48 ;488(ب
ــت ــادقاس ــزص ــتاننی ــتانکردس ــورداس ــهدرم ــیک ــتیم؛وضعیت ــاهس ــدادمحوطهه تع
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تصویــر 8. گــروه دیگــری از ســفال های 
دوره ی مس وســنگ میانــی تپــه )نگارنــدگان، 

  .)1396

)ساعدموچشــی،1391الــف:1392(.البتــهگفتنیســتکــهدربعضــیازمناطــقغربکشــور،
نظیــِرمناطــقشــرقوشمالشــرقکردســتانویــاآذربایجــان،ســفالدالمــافقــطمتعلــقبــه
محوطههــایدورهمسوســنگمیانــینبــودهودربافــتدورهیمسوســنگقدیــمبرخــی
ــن1396(. ــونده:فروردی ــهش ــدهاســت)ساعدموچشــی،مصاحب ــدهش ــزدی ــانی ازمحوطهه

ــد. ــایمیگیرن ــیج ــتهیکل ــیدردودس ــنگمیان ــایدورهیمسوس محوطهه
ــن ــیچندی ــتههایفرهنگ ــدهینهش ــهدربرگیرن ــدیک ــهمانن ــایتپ ــف(محوطهه ال
ــیودر ــراًدردشــتهاونواحــیجلگهای ــااکث ــنمحوطهه ــندورانهســتند.ای ــریازای مت
ــد ــدومیتوانن ــایدارن ــرابها(ج ــاوس ــمهها،رودخانهه ــی)چش ــعآبدائم ــاورتمناب مج

بهعنــواناســتقرارهاییکجانشــین)روســتا(درایــندورانفــرضشــوند.
ــانهشــتههایچندیــنمتــری،ســفالهایایــندورهازداخــل ب(بهغیــرازتپههایــیب
ــردامنــهیطبیعــینواحــیمرتفــعوکوهپایهایــی ــاب غارهــاوپناهگاههــایصخرهایــیوی

خــارجازدشــتنیــزگــزارششــدهاســت.
ــندو ــودهباش ــینیب ــییکجانش ــازندگ ــاطب ــددرارتب ــوعدوم،نمیتوانن ــاین محوطهه
ــکلگیری ــتند.ش ــردان(هس ــرک)رمهگ ــعمتح ــدهازجوام ــواهدبازمان ــد،ش ــرمیرس بهنظ
ــی ــاوتزندگ ــیوههایمتف ــانازش ــاوت،نش ــتبوممتف ــندورهدردوزیس ــایای محوطهه
ــه ــتک ــرساس ــیدرزاگ ــنگمیان ــردان(دردورهیمسوس ــینورمهگ ــعیکجانش )جوام
ــن ــکازای ــری ــهه ــیک ــیمبندیهایداخل ــاوتقس ــارهیآنه ــلدرب ــهتفصی ــرب پیشت
 Abdi et al., 2002b:(ــدهاســت ــانآم ــهمی ــدداشــتهباشــد،ســخنب ــیتوان ــام گروهه
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ــودی  ــفال های نخ ــه ی س ــر 9. نمون  تصوی
منقــوش )نــوع ســه گابی و B.O.B( تپــه 

)نگارنــدگان، 1396(.

 .)70-72; 2003: 399-405; Henrickson, 1985a: 70
ــش ــویپراکن ــنالگ ــور،ازای ــربکش ــیازغ ــوانبخش ــزبهعن ــتاننی ــتانکردس اس
ــف ــتهایمختل ــندوراندردش ــهازای ــادیک ــایزی ــرتپهه ــت؛عاوهب ــتثنینیس مس
اســتانودرجــوارمنابــعدائمــیآبشناســاییشــدهاند،ســفالهایایــندورهدرداخــلغارهــا
ــی ــیکوهپایهای ــب:42،1392(ونواح ــیوآذرش ــی)ساعدموچش ــایصخرهای وپناهگاهه
خــارجازدشــتنیــزگــزارششــدهاســت.نکتــهقابلتوجــهاینکــهدرهمیــنمحــدودهی
ــده ــزدی ــانی ــاوتودودســتگیدرشــکلگیریمحوطهه ــنتف ــروزیشــهرســنندج،ای ام
ــوارهیتونــلحفــاریغیرمجــازمشــرف ــوارهیبرشخــوردهونیــزدی میشــود.بررســیدی
بــهرودخانــهیگریاشــان،نشــانازنهشــتهایحداقــلچندیــنمتــریدورهیمسوســنگ
تپــهگریاشــاندارد)تصاویــر10و11(.ایــننهشــتههایضخیــممیتوانــدیکــیازشــواهد
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فرهنگــی  نهشــته های   .10 تصویــر 
مس وســنگ(  )احتمــاالً  متــری  چندیــن 
روی  بــر  شــکل گرفته  گریاشــان،  تپــه 
بســتر صخره ایــی مشــرف بــه رودخانــه 

 .)1396 )نگارنــدگان، 

ســفال های  از  نمونه ایــی   .11 تصویــر 
ــده در  ــکار ش ــنگ آش ــوک دوران مس وس پ
ــه ی  ــاز دامن ــاری غیرمج ــل حف ــواره ی تون دی

جنوبــی تپــه )نگارنــدگان، 1396(. 
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ــه ی دوره ی  ــت محوط ــر 12. موقیع  تصوی
ــر  ــکل گرفته ب ــدر، ش ــی آبی ــنگ میان مس وس
ــدگان،  ــه ی آن )نگارن ــی دامن ــات طبیع ارتفاع

.)1396

ــفال های دوره ی  ــه ی س ــر 13. نمون  تصوی
مس وســنگ میانــی )گودیــن IX( محوطــه ی 

دامنــه ی کــوه آبیــدر )نگارنــدگان، 1396( .

ــین( ــرادروستانش ــین)اف ــاییکجانش ــدتگروهه ــیم ــکونتطوالن ــدهازس ــایمان برج
ــه ــنگفت ــهای ــت؛البت ــاناس ــهیگریاش ــیهیرودخان ــنگدرحاش ــکدورهیمسوس کوچ
ــداندوری ــهینهچن ــردد.درفاصل ــاردگ ــدی ــدتأیی ــهمیتوان ــاکاوشباستانشــناختیتپ ب
ــرروی ــدروب ــهیکــوهآبی ــهودرهمــانمحــدودهیشــهریســنندجودردامن ــنتپ ازای
ارتفاعــاتطبیعــیایــنکــوه،قطعاتــیازســفالهایایــندورهنیــزجمــعآوریشــدهاســت

ــر12و13(. )تصاوی

بررســیهانشــانمیدهــدکــهســفالهایدورهیمسوســنگمحوطــهیکــوهآبیــدر،
ــِر ــریکجانشــینی،نظی ــهشــواهدیدالب ــهوهیچگون ــرارگرفت ــیق ــربســترطبیع ــًاب کام
ــن ــد.نزدیکتری ــتنیام ــوهبهدس ــهک ــیهایدامن ــندورهدربررس ــتانیای ــایباس تپهه
تپــهیهــمدورهبــاایــنمحوطــه،همــانتپــهگریاشــاندرفاصلــهیتقریبــا5ًکیلومتــری
ــدودهی ــاوتدرمح ــتبومهایمتف ــندورهدرزیس ــارای ــشآث ــایپراکن ــت.الگوه آناس
شــهرســنندجبــاالگوهــایُکلــیکــهبــرایمحوطههــایایــندورهدرغــربکشــورارائــه
ــاتأکیــدبیشــتر شــدهاســت،همخوانــیداشــتهونشــاندهندهیرواججوامــعمتحرکتــرب
ــایر ــاس ــانب ــنندجوهمزم ــهیس ــیندرمنطق ــاییکجانش ــارگروهه ــهداریدرکن ــررم ب

مناطــقغــربکشــوراســت.
ــداد ــشوتع ــیدرپراکن ــیهمگون ــهنوع ــیک ــنگمیان ــافدورهیمسوس برخ
محوطههــاوبهویــژهگونههــایســفالیشــاخصایــندورهدراکثــرنواحــیغــرب
ــاو ــدادمحوطهه ــش،تع ــویپراکن ــرالگ ــیازنظ ــود،ناهمگونیهای ــدهمیش ــوردی کش
ــود؛ ــدهمیش ــددی ــنگجدی ــروعدورهیمسوس ــاش ــفالیب ــاخصس ــایش ــزگونهه نی
حــوزهی دو در زاگرسمرکــزی مسوســنگ دورهی محوطههــای مثــال، بهعنــوان
ماهیدشــتوکنــگاور،تفاوتهایــیراازنظــرتعــدادوگونههــایشــاخصســفالیبــاهــم
ــی ــوانناحیهای ــگاور،بهعن ــوزهیکن ــد)Levine & Young, 1987:40-45(.درح دارن
ــد، ــشمییاب ــاافزای ــدادمحوطهه ــندورهتع ــروعای ــاش ــران،ب ــربای ــتثناییدرغ اس
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دوره ی  ســفال های  نمونــه ی   .14 تصویــر 
 )VII ــن ــه ی گودی ــد )گون ــنگ جدی مس وس

ــدگان، 1396(.  ــان )نگارن ــه گریاش تپ

چنــو  تپــه  از  دورنمایــی   15 تصویــر   
.)1396 )نگارنــدگان، 

Roth-( ــد ــسآنرخمیده ــرس،عک ــیزاگ ــرنواح ــتودیگ ــهدرماهیدش ــیک وضعیت
ــای ــهگونهه ــتک ــناس ــهای ــلتوج ــهیقاب man & Badler, 2011: 109-111(.نکت
ــتان، ــتانکردس ــتند.دراس ــمهس ــاوتازه ــزمتف ــوزهنی ــردوح ــفالیه ــاخصس ش
ــی ــدبیشــترنواحــیغرب ــدکــههمانن گزارشــاتبررســیهایانجــامشــدهنشــانمیدهن
ــت. ــدادمحوطههاس ــشتع ــاکاه ــانب ــدهمزم ــنگجدی ــروعدورهیمسوس ــران،ش ای
ــژه ــتان،بهوی ــایاس ــطحمحوطهه ــالازس ــابهح ــده،ت ــارهش ــاخصاش ــفالهایش س
ــفال ــاخصس ــایش ــیازگونهه ــتان،یک ــرقاس ــیوش ــی،غرب ــزی،جنوب ــیمرک نواح
ــر ــایدیگ ــت.گونهه ــنVII اس ــهگودی ــومب ــزی،موس ــرقیزاگرسمرک ــوزهیش ح
شــاخصایــندوره،بهنــدرتازســطحمحوطههــاگــزارششــدهاند.درســطحتپــه
ــهازآنهــا ــدنمون ــادشــده،بهچشــممیخــوردکــهچن ــهیی ــورگون ــزبهوف گریاشــاننی
ــهی ــرتپ ــهعاوهب ــتک ــراس ــهذک ــر14(؛الزمب ــدهاند)تصوی ــیش ــعآوریوطراح جم
ــهی10 ــو«درفاصل ــهی»چن ــزازســطحتپ ــندورهنی ــهســفالای ــدقطع ــادشــده،چن ی
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ــفال های دوره ی  ــه ی س ــر 16. نمون  تصوی
 )VII مس وســنگ جدیــد )گونــه گودیــن

ــدگان، 1396(.  ــور )نگارن ــه چن تپ

 تصویــر 17. نمونه هایــی از ســفال های 
دوره ی  و  )شــماره های 4-1(  آهــن  عصــر 
قــرون  و   )6 و   5 )شــماره های  تاریخــی 
میانــی اســام )شــماره های 7-12( تپــه 

 .)1396 )نگارنــدگان،  گریاشــان 

ــوره و  ــی از جوش ک ــر 18. نمونه های  تصوی
ــاالی  ــا حــرارت ب ســفال های مــذاب شــده  ب
ســطح تپــه گریاشــان )نگارنــدگان، 1396(. 

ــد ــانمیده ــهنش ــر15و16(ک ــد)تصاوی ــعآوریش ــنندججم ــوبس ــریجن کیلومت
ــتان، ــیاس ــترنواح ــدبیش ــنندجهمانن ــهرس ــدش ــنگجدی ــایدورهیمسوس محوطهه
ــاد ــردودورهیی ــهعاوهب ــتک ــراس ــهذک ــت.الزمب ــفالیاس ــنتس ــنس ــرازای متأث
ــامی ــیواس ــن،دورانتاریخ ــرآه ــر:عص ــر،نظی ــایجدیدت ــفالهایدورهه ــدهس ش
ــن ــیای ــیطوالن ــانازتوال ــهنش ــر17(ک ــد)تصوی ــعآوریگردی ــهجم ــطحتپ ــزازس نی
ــادجوشکــورهو ــادوراناســامیاســت.وجــودقطعــاتزی ــهازدورهیمسوســنگت تپ
ســفالهایســبزرنگمــذابشــدهبــاحــرارتبــاال)تصویــر18(ازدیگــرشــواهدســطحی
تپــهاســت؛الزمبــهذکــراســتکــهســفالهایتغییــرشــکلیافتــهیســبزرنگ،ازنــوع
ــیســفالهاییکــی ــدمحل ــهنشــانازتولی ــودهک ســفالهایدوارنتاریخی-اســامیب
ــارســطحیدیگــر ــهآث ــاد)دورانتاریخی-اســامی(شــدهاســت.ازجمل ازدورانهــایی
ــود ــدهمیش ــزدی ــنگینی ــایس ــرهاونه ــررویآناث ــهب ــتک ــنگیاس ــه،تختهس تپ

ــر19(. )تصوی

بررسی سفال های تپه گریاشان
براســاسبررســیهایســطحیصورتگرفتــهدرتپــهگریاشــان،ســفالهاییازدوران
ــه ــد(،آهــن،دورانتاریخــیواســامیدرســطحتپ ــیوجدی ــخ)مسوســنگمیان پیشازتاری
پراکنــدهشــدهاســتکــهنشــانازتوالــیاســتقراریچندیــندورهایــیتپــهاســت؛امــاآنچــه
ــهمــوردبررســیوتوجــهقــرارگرفــت،تنهــادورهیمسوســنگآناســت. کــهدرایــنمقال
ــفالهای ــهس ــوطب ــهمرب ــطحیتپ ــواهدس ــنش ــد،قدیمیتری ــرگردی ــهذک ــورک همانط
ــههمــراهگونههــای دورهیمسوســنگمیانــیاســت.گونههــایمختلــفســفالدالمایــیب
نخــودیمنقــوش،گونههــایرایــجوشــاخصســفالهایســطحیتپــههســتند.الزمبــهذکــر
اســتکــهاینگونههــا،فقــطمختــصبــهایــنناحیــهنبــودهوبهطــورقابلتوجــه،پراکنــش
ــالرســتان،شــاملمیشــوند؛ ــهت ــربکشــورازآذربایجــانگرفت گســتردهاییرادرسراســرغ
ــا ــهب ــنمنطق ــیای ــیوفرامنطقهای ــااًلنشــاندهندهیارتباطــاتمنطقهای ــب،احتم ــنمطل ای
ــادســفالهای ــهدرصــدزی ــهب ــاتوج ــخاســت.ب ــوددردورانپیشازتاری مناطــقهمجــوارخ
نخــودیمنقــوشونیــزدرصــدکــمســفالهایگونــهیدالمــایمنقــوشکــهبیشــتردرفــاز
ــار ــنآث ــهقدیمیتری ــدک ــرمیرس ــد،بهنظ ــیرواجدارن ــنگمیان ــردورهیمسوس قدیمیت
ــاز ــنIX(وف ــردد)گودی ــیبرمیگ ــیازدورهیمسوســنگمیان ــازســهگاب ــهف ــهب ــنتپ ای
ــفالهای ــوردس ــدارد.درم ــودن ــهوج ــنتپ ــنX(درای ــن)گودی ــازگودی ــیف ــر،یعن قدیمیت
دورهیمسوســنگجدیــدمحوطــهنیــزبایــداشــارهکــردکــهشــباهتهایانکارناپذیــریبیــن
ســفالهایایــندورهبــاســفالهایشــاخصدورهیگودیــنVIIکــهازمحوطههــایزیــادی
ــدهمیشــود.ویژگــی ــزارششــده،دی ــژهنواحــیشــرقیزاگرسمرکــزیگ اززاگــرسوبهوی
ــاپوشــشغلیــظقرمــزرنگــیهســتندکــهازســفالهای ــبآنهــا،ســفالهاییســادهب غال
ــودهوگاهــی ــیب ــدونپرداخــتنهای ــب،ب ــزهســتند؛اغل ــلتمی ــیقاب قرمــزلعــابداردالمای
ضمخــتودارایخمیــرهیدودزدههســتند.ویژگیهایــیکــهبهوضــوحدرمــوردســفالهای
دورهیمسوســنگجدیــدتپــهگریاشــاننیــزصــدقمیکنــد.بــاتوجــهبــهمطالــبیــادشــده،
ــکفرهنــگمشــترک ــدســایرمناطــقزاگــرسکــهدارایی مشــخصمیشــودکــههمانن
ســفالی،بهویــژهدردورهیمسوســنگمیانــیهســتند،منطقــهیســنندجنیــزازایــنقاعــده

مســتثنینبــودهودقیقــاًدارایهمــانســنتهایســفالیرایــجاســت.
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 تصویــر 19. هاون هــای ســنگی حفــر 
ــده از  ــت ش ــنگ یاف ــر روی تخته س ــده ب ش
ــدگان، 1396(. ــه گریاشــان )نگارن ســطح تپ

بحث و تحلیل
ــایشــاخص ــمازلحــاظگونهه ــریه ــد،شــباهتهایانکارناپذی ــرگردی ــهذک همانطــورک
ســفالیوهــمالگــویپراکنــش،بیــنمحوطههــایمنطقــهســنندجودیگــرنواحــیزاگــرس
دردورههــایمسوســنگمیانــیوجدیــددیــدهمیشــود.ســفالهایدالمایــیونیــزنخــودی
منقــوشدورهیمسوســنگمیانــی،ازجملــهســفالهایشــاخصایــندورهبــودهکــهبهوفــور
ازســایرمحوطههــایمناطــقهمجــوارگــزارششــدهاســت.جالــباینکــهدقیقــاًســفالهای
ــنگونههــایســفالیهســتند. ــزهمی ــهگریاشــاننی ــیتپ شــاخصدورهیمسوســنگمیان
ــیهســتندکــهاز ــزهمانهای ــهگریاشــاننی ــنVIIتپ ــزســادهدورهیگودی ســفالهایقرم
ســایرمناطــقزاگــرسوبهویــژهنواحــیشــرقیزاگرسمرکــزیگــزارششــدهاســت.ازنظــر
الگــویپراکنــشونــوعشــکلگیریمحوطههــانیــزدرزیســتبومهایمتفــاوت،شــباهتهای
انکارناپذیــریدیــدهمیشــود.تپــهگریاشــانبــاحجــمزیــادقطعــاتســفالونیــزنهشــتههای
ــتقراریکجانشــینشــکلگرفتهدر ــکاس ــوانی ــدبهعن ــندوران،میتوان ــریازای ــنمت چندی
ــنگ ــایدورهیمسوس ــادیازمحوطهه ــهدرصــدزی ــباینک ــد.جال ــیباش ــعآب ــوارمناب ج
ــعآب ــنوســعتوشــکلگرفتهدرجــوارمناب ــاای ــیکموبیــشب ــزتپههای ــیزاگــرسنی میان
ــاو ــلغاره ــیازداخ ــنگمیان ــفالهایدورهیمسوس ــن،س ــرای ــتند؛عاوهب ــیهس دائم
ــهیکوههــاوارتفاعــاتگــزارششــدهکــهمســتقیمًا ــزدردامن ــیونی پناهگاههــایصخرهای
بــررویخــاکبکــرقــرارداشــتهوایــنمحوطههــافاقــدنهشــتههایضخیــمفرهنگیهســتند.
همانطــورکــهپیشتــرذکــرگردیــد،وجــودایــندســتهازمحوطههــا،نشــانرواجگروههــای
ــرتپــه ــارجوامــعیکجانشــیناســت.درمنطقــهیســنندجعاوهب متحــرکرمهگــرداندرکن
گریاشــان،ســفالهایشــاخصدورهیمسوســنگمیانــیازدامنــهیکــوهآبیــدردرفاصلــهی
چندیــنکیلومتــریتپــهگریاشــانگــزارششــدهکــهجالــباینکــهایــنســفالهابــربســتر
طبیعــیارتفاعــاتدامنــهیکــوهآبیــدرجــایدارنــد.ایــنشــواهدنشــانمیدهــدکــهمنطقــهی
ســنندجنیــزهماننــدبســیاریازمناطــقغــربکشــوردردورهیمسوســنگمیانــیدارایدو
ــدبهطــوراتفاقــی ــاً،ایــنشــبهاتهانمیتوان شــیوهیمتفــاوتزندگــیازهــممیباشــد.یقین
صــورتگرفتــهباشــدومــیتوانســتهدرنتیجــهیارتبــاطجوامــعمنطقــهبــاســاکنانمناطــق
ــه،ازروی ــیصورتگرفت ــهطریق ــودهوازچ ــهب ــاطچگون ــهارتب ــااینک ــد.ام ــوارباش همج
شــواهدســطحیامکانپذیــرنیســتونیازمنــدانجــامکاوشهــایباستانشــناختیونیــزانجــام

مطالعــاتآزمایشــگاهیدادههــایبهدســتآمــدهازکاوشاســت.

نتیجه گیری 
هرچنــدکــهاخیــراًبررســیهاوکاوشهــایباستانشناســیزیــادیدرمحوطههــای
پیشازتاریخــیاســتانکردســتانانجــامشــده،ولــیهمچنــانایــنخطــهازغــربایــرانبــه
نســبتدیگــرمناطــقزاگــرس،ناشــناختهترباقیمانــدهاســت.تپــهگریاشــانبــاتوالــیفرهنگی
طوالنــیازدورهیمسوســنگمیانــیتــادورهیاســامی،ازجملــهشــاخصترینومهمتریــن
محوطههــایباســتانیشهرســتانســنندجودرکلاســتانکردســتاناســت.مطالــبیــادشــده،
نشــانمیدهــدکــهتپــهدربرگیرنــدهیآثــاربــاارزشــیازدورانهــایمختلــفپیشازتاریخــی،
ــردرمطالعــاتباستانشــناختیمنطقــهی تاریخــیواســامیاســت.نقــشمحــوریایــناث
کردســتانبــرکســیپوشــیدهنیســت؛متأســفانه،همانطــورکــهذکــرگردیــد،قــرارگرفتــن
ــددراطــرافآنباعــث ــهدربافــتشــهریســنندجواحــداثشــهرکهایجدی موقعیــتتپ
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ــهدر ــادیازتپ ــایزی ــت.بخشه ــدهاس ــهش ــهتپ ــریب ــیبهایجبرانناپذی ــاندنآس رس
قســمتهایشــرقیوجنوبــیدراثــرساختوســازازبیــنرفتــهاســت.ســایرقســمتهانیــزدر
محاصــرهیساختوســاز،جادهســازیوجدولکشــیقــرارگرفتــهومتأســفانهشــاهدگســترش
ــاًمهمتریــنوضروریتریــن ــهیساختوســازهابهســویعرصــهیآنهســتیم.مطمئن روزان
اقدامــیکــهمیتوانــدمانــعپیــشرویساختوســازهابهســویعرصــهباشــدواثــرراجهــت
بررســیهاومطالعــاتآتــیحفــظکنــد،گمانهزنــیبهمنظــورتعییــنعرصــهوحریــموارائــهی

ضوابــطحفاظتــیبــرایایــناثــرارزشــمنداســت.

کتابنامه
-بیگلــری،فریــدون؛شــیدرنگ،ســونیا؛رحمتی،مرتضی؛مشــکور،مرجان؛ســاعدموچشــی،
امیــر؛قســیمی،طاهــر؛زارعــی،ســپهر؛اکبــری،مســعود؛حســینتهرانــی،نــدا؛محمدیقصریان،
ــور، ــاوعبداهللپ ــی،هم ــریه؛فتح ــری،س ــین؛امی ــی،صــاح؛داوودی،حس ــیروان؛نصرالله س
محمــد،1395،»بررســیوکاوشنجــاتبخشــیدرمحــدودهیســدداریــان،اورامــان)هورامان،
ــران، ــران،ته ــیای ــاالنهباستانشناس ــیس ــنگردهمای ــاه(«پانزدهیم ــتانوکرمانش کردس

پژوهشــکدهباستانشناســی،صــص:54-49
-پازوکــی،ناصــروعبدالکریــم،شــادمهر،1384،آثــارثبــتشــدهایــراندرفهرســتآثــار
ــگری ــیوگردش ــازمانمیراثفرهنگ ــران،س ــا1384/6/24(،ته ــخ1310/6/24ت ــی)ازتاری مل

کشــور.
-حیــدری،محســن،1391،»مــروریبــردورهمسوســنگشــمالغربایــرانو
پیشــنهاداتیبــرایحــوزهیگســترشســفالدالمــا«،مجلــهپیــامباستانشــناس،ســالنهــم،

ــص:50-37 ــم،ص ــمارهنوزده ش
ــار ــیدرغ ــیگمانهزن ــزارشمقدمات ــی،حســن،1381،»گ -روســتایی،کــوروشورضوان
کانیمیکائیــلکردســتان«،شــهریورومهــر1380،باستانشناســیوتاریــخ،32،صــص:76-58.
-زارعــی،محمدابراهیــم،1386،»تغییــروتحوالتشــهرســنندجدردورهیصفــویوقاجار
ازدیــدگاهمطالعــاتباستانشناســی«،رســالهیدکتــری،دانشــگاهتهــران،دانشــکدهادبیــاتو

علــومانســانی،گــروهباستانشناســی)منتشــرنشــده(.
ــتان، ــتانکردس ــیاس ــتانیوتاریخ ــی،باس ــارفرهنگ ــم،1392،آث ــی،محمدابراهی -زارع

ــیســینایهمــدان. ــور،دانشــگاهبوعل انتشــاراتســبحانن
-ساعدموچشــی،امیــروعلیرضــا،آذرشــب،1392،»شــواهداســتفادهازغارهــایصعبالعبور
دردورهیدالمــادرغــربایــران«،مجلــهپیــامباستانشــناس،ســالدهــم،شــمارهبیســتم،پاییز

وزمســتان1392،صص:37-50.
ــنگ ــتقراریدورهیمسوس ــایاس ــیالگوه ــف،»بررس ــر،1390ال ــی،امی -ساعدموچش
شــرقاســتانکردســتان)حاشــیهیرودخانــهیقــزلاوزن(«،رســالهیدکتــری،گــروهباســتان

شناســیدانشــگاهتهــران)منتشــرنشــده(.
-ساعدموچشــی،امیــر،1392،»حــوزهیآبگیــررودخانــهیقــزلاوزندردورهی
مسوســنگ:براســاسبررســیهایباستانشــناختیشهرســتانبیجــار«،دوفصلنامــهی

پژوهشهــایباستانشناســیایــران،شــمارهی5،دورهیســوم،صــص:25-50.
-ساعدموچشــی،امیــر،1391،»گــزارشبررســیپارینهســنگیجنــوبکردســتان،
ــاران«،مرکــزاســنادادارهکلمیراثفرهنگــی،صنایعدســتیو شهرســتانهایســروآبادوکامی
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گردشــگریاســتانکردســتان)منشــرنشــده(.
-کریمــی،زاهــد،1386،»گــزارشبررســیباستانشناســیدهســتانییــاقجنوبــی،بخش
ــتان ــگریاس ــتیوگردش ــی،صنایعدس ــروه«،ادارهکلمیراثفرهنگ ــتانق ــگانشهرس ده

کردســتان)منتشرنشــده(.
ــتان ــیشهرس ــیباستانشناس ــاس،1381،»بررس ــم،عب ــوبومترج ــر،یعق -محمدیف
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-محمدیفــر،یعقــوبومترجــم،عبــاس،1394،»مریــوان،ازدورهیپارینهســنگیمیانــه
ــراث ــرمی ــهمیرزادی،مفاخ ــکش ــادقمل ــرص ــننامهیدکت ــنگ«،جش ــادورهیمسوس ت

فرهنگــیایــرانشــمارهی1،بــهکوشــش:مرتضــیحصــاری،صــص:10-3.
-نــوری،نــادر،1389،»بررســیوشناســاییبخــشمرکــزیشهرســتانکامیــاران«،مرکــز
اســنادادارهکلمیراثفرهنگــی،صنایعدســتیوگردشــگریاســتانکردســتان)منتشــرنشــده(.
ــه ــر،1389،»مطالعــهوتحلیــلاســتقرارهایعصــرآهــن III بخــشزیوی -وفایــی،صاب
ــد ــامیواح ــگاهآزاداس ــی،دانش ــدباستانشناس ــهکارشناسیارش ــقز«،پایاننام ــتانس شهرس

ابهــر)منتشــرنشــده(.
ــرب ــیغ ــینی«،باستانشناس ــیدورهیروستانش ــک،1381،»باستانشناس ــول،فران -ه

ایــران،بــهکوشــش:فرانــکهــول،ترجمــه:زهــرابایســتیتهــران،ســمت.
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