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چکیده
بقایای باستان ش��ناختی به  دست  آمده از محوطۀ قال بانگ در بیجار کردستان متعلق به ادواری است که 
ش��ناخت کامل آن  ادوار در منطقه هنوز مقدور نش��ده است. سفال های عصر مس  �  سنگ و مفرغ از آن 
جمل��ه  ان��د. اطالعات ما از ماهیت کامل محوطه از نظر دوره  بندی و بازۀ زمانی محوطه تا زمان متروک 
ش��دن آن بس��یار اندک و تا حدودی نامطمئن است. به نظر می رس��د که این محوطه، تسلسلی نسبتاً 
کامل از آثار ادوار پیش ازتاریخ )مس  �  س��نگ و مفرغ( تاریخی )اش��کانی و ساس��انی( تا دوران اسالمی 
)ق��رون میان��ی( را در بر دارد. خطرات متعددی متوجه این محوطه اس��ت که در صورت عدم انجام به 
موقع بررس��ی ها و کاوش های نجات بخش��یِ علمی، باقی  ماندۀ داده ها نیز از بین خواهد رفت. حتی اگر 
خطر خاصی هم این محوطه را تهدید نمی کرد، اجرای کاوش و بررس��ی بر روی محوطه ضروری بود. 
بنابراین س��ه هدف عمده در این گزارش و مقاله مد نظر اس��ت: 1. نجات محوطه قبل از تخریب کامل؛ 
2. کس��ب اطالعات باستان ش��ناختی برای رفع یا کاهش نواقص و ابهامات موجود در تسلسل فرهنگی 
� تاریخ��ی منطق��ه و روابط آن با مناطق هم جوار در ادوار مختل��ف؛ 3. الیه نگاری محوطه برای آگاهی 

کامل تر دربارۀ گاهنگاری منطقه.

واژه  های کلیدی 
محوطۀ قال بانگ، گورستان، بیجار، کاوش، عصر مس  �  سنگ و مفرغ، دوران تاریخی، نجات  بخشی.
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مقدمه
میراث  فرهنگی و طبیعی هر منطقه بیانگر پیشینۀ تاریخی، 
که  است  منطقه  آن  جاذبه های طبیعی  و  فرهنگ،  و  تمدن 
گرفته  زمانی طوالنی صورت  آن، طی  توسعۀ  و  شکل گیری 
محیط  شناسایی  پایدار،  توسعۀ  فرآیند  در  گام  اولین  است. 
 زیسِت طبیعی و انسانی، و حفاظت از آن چیزی است که در 

آن نهفته است، یعنی میراث فرهنگی و طبیعی.
بر اساس بررسی  ها و شناسایی های انجام  شده، تاکنون در 
شهرستان بیجار بیش از 500 اثر تاریخی و باستانی با قدمت 
چند هزار سال شناسایی  شده که 191 مورد آن در فهرست 
از  باال( یکی  )قلعه  بانگ  به ثبت رسیده است. قال  آثار ملی 
قدیم  ترین محوطه های ثبت شده این منطقه است. اطالعات ما 
از ماهیت کامل محوطه از نظر دوره  بندی و بازۀ زمانی محوطه 
تا زمان متروک شدن آن بسیار اندک و تا حدودی نامطمئن 
است. به نظر می رسد که این محوطه، تسلسلی نسبتاً کامل 
مفرغ(  و  )مس  �  سنگ  پیش ازتاریخ  ادوار  فرهنگی  بقایای  از 
تاریخی )اشکانی و ساسانی( تا دوران اسالمی )قرون میانی( 
را در بر دارد و این برای منطقه، یک غنیمت به شمار می رود.
ساخت وسازها و تخریب این محوطۀ باستانی نگارنده را 
بر آن داشت تا ضمن بازدید از محوطه، گزارشی از وضعیت 
کنونی آن تهیه کند. هدف از ارائه این گزارش، جلب توجه 
فرهنگی  میراث   سازمان  مهم تر  همه  از  و  شهری  مسئوالن 
کشور، مدیریت میراث  فرهنگی استان کردستان و نمایندگی 
شهرستان بیجار در محافظت و پژوهش این محوطه، روشن 
کردن هویت تاریخی شهر بیجار و تبدیل آن به یک سایت 

موزه برای بازدید گردشگران بوده است.
اثر  بر  محوطه،  از  مهمی  بخش  تاکنون  طرفی،  از 
کاوش های غیر مجاز و ساخت وسازهای بی مالحظۀ شهری و 
دیگر اقدامات عمرانی تخریب  شده است. لذا بیم آن می رود 
استخراج  و  کسب  از  نیاید،  عمل  به  عاجلی  اقدام  اگر  که 
اگر  حتی  شویم.  محروم  نیز  داده ها  و  اطالعات  باقی ماندۀ 
اجرای  نمی کرد،  تهدید  را  محوطه  این  هم  خاصی  خطر 
کاوش و بررسی بر روی این محوطه ضروری بود. اکنون که 
دارد،  ادامه  به سرعت  آن  اطراف  تخریب و ساخت وساز  روند 
اجرای چنین طرحی با اضطرار زمانی نیز مقارن است. امیدوار 
هستیم گزارش این مقاله مقدمه ای برای مطالعۀ جدی تر آن 
و  گزارش  این  در  عمده  هدف  سه  بنابراین  باشد.  آینده  در 
مقاله مدنظر است: 1. نجات محوطه قبل از تخریب کامل آن؛ 
2. کسب اطالعات باستان شناختی برای رفع یا کاهش نواقص 
و  منطقه  تاریخی   � فرهنگی  تسلسل  در  موجود  ابهامات  و 
روابط آن با مناطق هم جوار در ادوار مختلف؛ 3. الیه نگاری 

محوطه برای آگاهی کامل تر دربارۀ گاهنگاری منطقه.
در  محوطه  این  پژوهشی  اهمیِت  جهت  به  است  امید 

و  باستان شناسی«  »پژوهشکدۀ  سوی  از  تمهیداتی  منطقه، 
و طبیعی«  معنوی  میراث  احیاء  و  و حفظ  آثار  ثبت  »دفتر 
برای تعیین عرصه و حریم حفاظتی آن در نظر گرفته شود. 
همچنین انتظار داریم که از سوی دفتر حفظ و احیای بناها، 
استان  میراث  فرهنگی  و  تاریخی  بافت  های  و  محوطه  ها 
گرفته،  قرار  توجه  مورد  آن  حفاظتی  ابعاد  نیز  شهرستان  و 
مقدمات حفظ و حراست و مطالعۀ بهتر آن در آینده فراهم 

شود.

موقعیت و مشخصات کلی منطقه
شهرستان بیجار یکی از شهرستان های استان کردستان است 
که در شمال شرق استان در مختصات جغرافیایی '4 °47 تا 
'8 °47 طول شرقی و '5 °35 تا '9 °36 عرض شمالی قرار 
گرفته است. شهر بیجار با 1948 متر ارتفاع از سطح دریا از 
بلندترین شهرهای ایران است. فاصلۀ آن تا سنندج 135 و 
به  از شمال  غربی  بیجار  تهران 472 کیلومتر است. شهر  تا 
کوه نقاره  کوت )کوب( با ارتفاع 2210 متر و از مغرب به کوه 
نِسار با ارتفاع 2350 متر و از جنوب غربی به کوه بادامستان 
)تصویر  می شود  محدود  دریا  سطح  از  متر   2225 ارتفاع  با 
و  نفوس  عمومی  سرشماری  پایۀ  بر  شهر  این  جمعیت   .)1
شهر  اهالی  است.  نفر   56/875 با  برابر   1395 سال  مسکن 
می کنند.  گروسی صحبت  گویش  با  ُکردی سورانی  زبان  به 
در منطقۀ بیجار گروس به گویش های کلهری و گورانی نیز 
و  )تشیع  اسالم  پیرو دین  این شهر  صحبت می کنند. مردم 

تسنن( هستند.
منطقۀ بیجار دارای آب و هوایی سرد و خشک است. در 
و  آب  زمستان  در  و  معتدل  تا  گرم  هوایی  و  آب  تابستان 
هوایی سرد همراه با بارش برف و باران دارد. میانگین بارندگی 
سالیانه در محدودۀ شهر بیجار 300 میلی متر است. پرآب ترین 
عمدتاً  کوه های  از  که  هستند  َچم  و  تلوار  منطقه  رودهای 
)سفیدرود(  قزلوه زان2  به  و  گرفته  منطقه سرچشمه  جنوبی 
می پیوندند. کوه های شمالی شهرستان بیش تر خاکی است و 
از شمال  غرب به جنوب  شرق کشیده شده  اند و خط الرأس 
آن حد طبیعی بین شهرستان بیجار با شهرستان های تکاب و 
ماه نشان است. بلندترین قله های این رشته کوه ها عبارت  اند 
از امامزاده ایوب انصار، زرنیخ و شاه نشین. خط الرأس کوه های 
جنوب بیجار حد طبیعی بین شهرستان بیجار و شهرستان 
قروه است و بلندترین قلۀ آن زیره به ارتفاع 2642 متر است. 
کوه های مرکزی بیجار تقریباً موازی با کوه های شمالی است 
که از نزدیکی شهر بیجار و پیرتاج گذشته و به کوه های فرقان 
متصل می شود. نوع زمین و ساختمان آن مرکب از سنگ هایی 
رسوبی مخصوصاً ترکیبات رسی و آهکی و شنی مخلوط است 
که مربوط به دگرگونی های دوران سوم زمین شناسی است. 

این شهر در یک چالۀ ساختمانی از سازنده های الیگو میوسن 
قرار گرفته و اطراف آن را گنبدهای طاقدیسی آهکی احاطه 
کرده است و راه های ارتباطی شهر از طریق سه درۀ اطراف آن 

انجام می گیرد )نیری و همکاران، 1396: 124(.

پیشینۀ پژوهش
1322شمسی  سال  از  موجود،  و  به  دست  آمده  اسناد  طبق 
در سازمان ثبت منطقۀ 12 کردستان مکاتباتی جهت ثبت 
حریم  تعیین  مقدمات  و  ملی  آثار  فهرست  در  محوطه  این 
تاریخ  در  باستانی  این محوطه  اینکه  تا  بود3  انجام شده  آن 
ثبت  ملی  آثار  فهرست  در   420 شمارۀ  به   1334/11/11
 شده است. در سال 1353 ادارۀ آموزش  و پرورش گروس از 
ادارۀ کل باستان شناسی درخواست می کند تا حدود و حریم 
هرگونه  از  بتوانند  طریق  این  از  تا  کند  را مشخص  محوطه 
تخریب جلوگیری کنند.4 لذا این محوطه  چنان که باید مورد 
توجه مطالعات باستان شناسی قرار نگرفته و در نتیجه، پیشینۀ 
پژوهشی قابل ذکری برای آن وجود ندارد. البته طی نیم قرن 
گذشته برخی از محوطه های تاریخی اطراف شهر بیجار طی 
بررسی ها یا کاوش های باستان شناختی مورد توجه و مطالعه 

قرار گرفته  اند، اما در بیش تر این موارد، توجه قابل مالحظه ای 
به محوطۀ قال بانگ نشده است. برخی از محوطه های تاریخی 
استوارت سوینی  بررسی ها  این محوطه طی  و  بیجار  اطراف 
 Swiny,( در سال 1975 مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  اند
98-77 :1975(. بعد از آقای سوینی زنده یاد عزت اهلل نگهبان 
کرده  آن  سطحی  آثار  به  اشاره ای  و  بازدید  محوطه  این  از 
است )نگهبان، 1385: 117(. حمیدرضا ولی پور نیز در سال 
1383 از این محوطه بازدید کرده و گزارشی را به ادارۀ میراث 

 فرهنگی بیجار تحویل داده  است.
میراث  کارشناسان  توسط  که  بررسی هایی  دیگر  از 
بررسی  به  می توان  است،  شده  گروس  منطقۀ  در   فرهنگی 
ثبوتی  هوشنگ  به  وسیلۀ   1371 سال  در  بیجار  شهرستان 
همان  در   1382 سال  در  عزیزی  اقبال  بررسی  همچنین  و 
منطقه اشاره کرد )عزیزی، 1382(. از سال 1385 تا 1387 
به  وسیله  بخش بخش  صورت  به   دوباره  بیجار  شهرستان 
محمدابراهیم الیاسوند بررسی شد )الیاسوند، 1385، 1386، 

.)1387
روی  بر  تلوار  سد  ساخت  دنبال  به   1386 سال  در 
با ساخت سد  متعاقباً  که  پشت سد،  منطقۀ  تلوار،  رودخانۀ 

تصویر 1. عکس هوایی سال 1337 شهر بیجار و موقعیت قال بانگ )مأخذ: سازمان نقشه  برداری ایران(.
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این شهر در یک چالۀ ساختمانی از سازنده های الیگو میوسن 
قرار گرفته و اطراف آن را گنبدهای طاقدیسی آهکی احاطه 
کرده است و راه های ارتباطی شهر از طریق سه درۀ اطراف آن 

انجام می گیرد )نیری و همکاران، 1396: 124(.

پیشینۀ پژوهش
1322شمسی  سال  از  موجود،  و  به  دست  آمده  اسناد  طبق 
در سازمان ثبت منطقۀ 12 کردستان مکاتباتی جهت ثبت 
حریم  تعیین  مقدمات  و  ملی  آثار  فهرست  در  محوطه  این 
تاریخ  در  باستانی  این محوطه  اینکه  تا  بود3  انجام شده  آن 
ثبت  ملی  آثار  فهرست  در   420 شمارۀ  به   1334/11/11
 شده است. در سال 1353 ادارۀ آموزش  و پرورش گروس از 
ادارۀ کل باستان شناسی درخواست می کند تا حدود و حریم 
هرگونه  از  بتوانند  طریق  این  از  تا  کند  را مشخص  محوطه 
تخریب جلوگیری کنند.4 لذا این محوطه  چنان که باید مورد 
توجه مطالعات باستان شناسی قرار نگرفته و در نتیجه، پیشینۀ 
پژوهشی قابل ذکری برای آن وجود ندارد. البته طی نیم قرن 
گذشته برخی از محوطه های تاریخی اطراف شهر بیجار طی 
بررسی ها یا کاوش های باستان شناختی مورد توجه و مطالعه 

قرار گرفته  اند، اما در بیش تر این موارد، توجه قابل مالحظه ای 
به محوطۀ قال بانگ نشده است. برخی از محوطه های تاریخی 
استوارت سوینی  بررسی ها  این محوطه طی  و  بیجار  اطراف 
 Swiny,( در سال 1975 مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  اند
98-77 :1975(. بعد از آقای سوینی زنده یاد عزت اهلل نگهبان 
کرده  آن  سطحی  آثار  به  اشاره ای  و  بازدید  محوطه  این  از 
است )نگهبان، 1385: 117(. حمیدرضا ولی پور نیز در سال 
1383 از این محوطه بازدید کرده و گزارشی را به ادارۀ میراث 

 فرهنگی بیجار تحویل داده  است.
میراث  کارشناسان  توسط  که  بررسی هایی  دیگر  از 
بررسی  به  می توان  است،  شده  گروس  منطقۀ  در   فرهنگی 
ثبوتی  هوشنگ  به  وسیلۀ   1371 سال  در  بیجار  شهرستان 
همان  در   1382 سال  در  عزیزی  اقبال  بررسی  همچنین  و 
منطقه اشاره کرد )عزیزی، 1382(. از سال 1385 تا 1387 
به  وسیله  بخش بخش  صورت  به   دوباره  بیجار  شهرستان 
محمدابراهیم الیاسوند بررسی شد )الیاسوند، 1385، 1386، 

.)1387
روی  بر  تلوار  سد  ساخت  دنبال  به   1386 سال  در 
با ساخت سد  متعاقباً  که  پشت سد،  منطقۀ  تلوار،  رودخانۀ 

تصویر 1. عکس هوایی سال 1337 شهر بیجار و موقعیت قال بانگ )مأخذ: سازمان نقشه  برداری ایران(.
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و آبگیری آن غرقاب شدند، در محدودۀ مورد نظر مطالعات 
محدود  کاوش  و  شناسایی  بررسی،  )شامل  باستان شناختی 
در چند محوطه محدود( انجام گرفت. عالوه بر بررسی های 
ساعد  امیر  رفت،  آن  ذکر  که  منطقه  در  انجام  شده  تکراری 
عنوان  با  را  خود  دکتری  رسالۀ   1390 سال  در  موچشی 
بررسی الگوهای استقراری محوطه های دوران مس و سنگ 
شرق استان کردستان ]بیجار[ تدوین کرد )ساعد موچشی، 
1390(. گزارش های مطالعات یادشده در آرشیو پژوهشکدۀ 
استان کردستان  ادارۀ کل میراث  فرهنگی  و  باستان شناسی 

نگهداری می شود.
از  تاریخی  محوطۀ  این  تخریب  و  ساخت وسازها  روند 
سال 1385، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بازدید از سطح 
محوطه در چند نوبت، گزارشی از وضع کنونی این محوطه 
تهیه کند و به جهت اهمیت پژوهشی آن در منطقه، نسخه ای 
از آن را به پژوهشکدۀ باستان شناسی و نسخه ای را به منظور 
حفظ  و  آثار  ثبت  دفتر  به  حفاظتی  حریِم  و  عرصه  تعیین 
از آن نسخه ای  احیای میراث معنوی و طبیعی، و مهم تر  و 
و  حفظ  دفتر  به  حفاظتی  مسائل  به  پرداختن  برای  نیز  را 
نهایت  در  کند.  ارسال  تاریخی  محوطه های  و  بناها  احیای 
ارسالی،  گزارش های  اساس  بر  باستان شناسی  پژوهشکدۀ 
معاونت  با  بهتر محوطه  و مطالعۀ  مقدمات حفظ و حراست 
استان  میراث  فرهنگی  کل  ادارۀ  و  کشور  فرهنگی  میراث  
کردستان جهت تأمین اعتبار الزم برای تعیین حریم و کاوش 
آن مکاتبه کردند5. ادارۀ کل میراث  فرهنگی استان کردستان 
نیز در راستای مکاتبۀ پژوهشکدۀ باستان شناسی، اعتبار الزم 
جهت کاوِش باستان شناسِی اضطراری محوطه را از سازمان 
کردند.6  درخواست  کردستان  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
پس از پیگیری های الزم، در نهایت پژوهشکدۀ باستان شناسی 
بررسی  و  را جهت طرح  مربوطه  پروپوزال  و  پژوهشی  طرح 
تهیه  از  بعد  کردند.  درخواست  پژوهشی  در شورای  موضوع 
پژوهشکدۀ  در  پژوهشی  شورای  جلسۀ  پروپوزال،  ارسال  و 
باستان شناسی در مورخه 1397/3/6 با شمارۀ 97532549 
برگزار شد. پس از ارائۀ گزارش از وضعیت محوطه و دفاع از 
اعتبار طرح  تأمین  مقرر شد  نهایتاً  این جلسه،  پروپوزال در 

پژوهشی در دستور کار پژوهشکده قرار گیرد.

وضعیت کنونی محوطۀ قال بانگ
محوطۀ قال بانگ در مرکز شهر و در جنوب و جنوب  شرقی 
نزدیک  قدیمی  کاروانسرای  و  جامع  مسجد  قدیمی،  بازار 
و  شرقی  طول   47°  36' جغرافیایی"34  مختصات  در  بازار 
و  )تصویر 2  است  قرار گرفته  °35 عرض شمالی   28'  19"
نقشه 1(، از این رو به احتمال برخی از الیه های باالیی محوطه 
باشد.  راهگشا  بیجار  شهر  قدیم  بافت  بازسازی  در  می تواند 

وسعت و محدودۀ محوطه به مراتب از گسترۀ کنونی بیش  تر 
احداث  علت  به  محوطه  تخریب  عمدۀ  بنابراین  است.  بوده 
خیابان های توحید در سال 1335 و خیابان اردالن در سال 
1348 و خانه سازی های اطراف و تصرفات غیر قانونی اتفاق 
افتاده و بخش زیادی از محوطۀ اصلی در زیر ساخت وسازهای 
مسکونی و تجاری اطرافش قرار گرفته و در حال نابودی است 

)نقشۀ 2(.
ابعاد تقریبی وضع موجود محوطه 30×50 متر )1589 
مترمربع( و ارتفاع آن از کف خیابان اردالن بیش از 20 متر 
است )تصویر 3(. در حال حاضر این محوطه به  صورت کامل 
بین بناهای مسکونی و تجاری محصور شده است )تصویر 4( 
نیست.  میسر  سادگی  به  محوطه  به  دسترسی  به  طوری که 
سطح باالیی محوطه تا حدودی سالم باقی  مانده است. دامنۀ 
انحاء مختلف به شدت دستخوش تخریب شده و  محوطه به 
هر روز شاهد تخریب عرصه و حریم آن هستیم )تصویر 5(. 
در بعضی قسمت ها آثار برش خاک به صورتی است که در 
آن قسمت ها می توان الیه های متعدد باستانی را که بر روی  
در   )6 )تصویر  کرد  مشاهده  به وضوح  است  گرفته  قرار  هم 
واقع بخش بزرگی از شیب و دامنه های آن بریده شده است. 
شوربختانه به دلیل فرسایش فراوان سطح محوطه و ریزش 
ساخت وسازهای  پایین،  قسمت های  به  باال  سطوح  از  آن 
بناهای  تجاری  و  خانگی  دورریزهای  تراکم  اطراف،  بی رویه 
)ضلع  پزشکی  آزمایشگاه  زباله های  انباشت  به ویژه  اطراف 
شمالی محوطه( نظیر سرنگ و سوزن در سطح این محوطه، 
به سختی  محوطه  سطح  فرهنگی  داده های  از  نمونه برداری 
به  محوطه  اقدامی،  هر  از  قبل  بنابراین  است.  امکان پذیر 
پیش گفته، سعی  اوصاف  با  دارد.  نیاز  پاک سازی جدی  یک 
شد تعدادی نمونه سفالی قابل مطالعه جهت معرفی و ارائه 
گزارش از سطح محوطه انتخاب شود. البته با توجه به تراز 
نظیر  دیگر  قدیمی  بناهای  برخی  و  بیجار  قدیم  بازار  منفی 
کاروانسرا و تیمچۀ امیر تومان که چند متر پایین تر از سطح 
به احتمال  دارند،  قرار  محوطه  اطراف  کوچه های  و  خیابان 
بخشی از الیه ها و نهشته های باستانی در زیر بازار، تیمچه و 

خیابان های پیرامون پنهان شده است.

نمونه های سفال سطحی7
قبل از هر چیز یادآوری این نکته ضروری است که تاکنون 
هیچ گونه مطالعۀ گونه  شناختی در مورد آثار سطحی از جمله 
مجموعه سفال های این منطقه به انجام نرسیده تا بتوان بر 
محوطه  این  سفال های  طبقه بندی  و  معرفی  به  آن  اساس 
اساس  بر  ارائه می شود صرفاً  اینجا  پرداخت. مطالبی که در 
سایر  از  از سفال های شناخته  شده  نگارنده  محدود  اطالعات 
مناطق و بر اساس مطالعات تطبیقی است. بنابراین گزارش 
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و آبگیری آن غرقاب شدند، در محدودۀ مورد نظر مطالعات 
محدود  کاوش  و  شناسایی  بررسی،  )شامل  باستان شناختی 
در چند محوطه محدود( انجام گرفت. عالوه بر بررسی های 
ساعد  امیر  رفت،  آن  ذکر  که  منطقه  در  انجام  شده  تکراری 
عنوان  با  را  خود  دکتری  رسالۀ   1390 سال  در  موچشی 
بررسی الگوهای استقراری محوطه های دوران مس و سنگ 
شرق استان کردستان ]بیجار[ تدوین کرد )ساعد موچشی، 
1390(. گزارش های مطالعات یادشده در آرشیو پژوهشکدۀ 
استان کردستان  ادارۀ کل میراث  فرهنگی  و  باستان شناسی 

نگهداری می شود.
از  تاریخی  محوطۀ  این  تخریب  و  ساخت وسازها  روند 
سال 1385، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن بازدید از سطح 
محوطه در چند نوبت، گزارشی از وضع کنونی این محوطه 
تهیه کند و به جهت اهمیت پژوهشی آن در منطقه، نسخه ای 
از آن را به پژوهشکدۀ باستان شناسی و نسخه ای را به منظور 
حفظ  و  آثار  ثبت  دفتر  به  حفاظتی  حریِم  و  عرصه  تعیین 
از آن نسخه ای  احیای میراث معنوی و طبیعی، و مهم تر  و 
و  حفظ  دفتر  به  حفاظتی  مسائل  به  پرداختن  برای  نیز  را 
نهایت  در  کند.  ارسال  تاریخی  محوطه های  و  بناها  احیای 
ارسالی،  گزارش های  اساس  بر  باستان شناسی  پژوهشکدۀ 
معاونت  با  بهتر محوطه  و مطالعۀ  مقدمات حفظ و حراست 
استان  میراث  فرهنگی  کل  ادارۀ  و  کشور  فرهنگی  میراث  
کردستان جهت تأمین اعتبار الزم برای تعیین حریم و کاوش 
آن مکاتبه کردند5. ادارۀ کل میراث  فرهنگی استان کردستان 
نیز در راستای مکاتبۀ پژوهشکدۀ باستان شناسی، اعتبار الزم 
جهت کاوِش باستان شناسِی اضطراری محوطه را از سازمان 
کردند.6  درخواست  کردستان  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
پس از پیگیری های الزم، در نهایت پژوهشکدۀ باستان شناسی 
بررسی  و  را جهت طرح  مربوطه  پروپوزال  و  پژوهشی  طرح 
تهیه  از  بعد  کردند.  درخواست  پژوهشی  در شورای  موضوع 
پژوهشکدۀ  در  پژوهشی  شورای  جلسۀ  پروپوزال،  ارسال  و 
باستان شناسی در مورخه 1397/3/6 با شمارۀ 97532549 
برگزار شد. پس از ارائۀ گزارش از وضعیت محوطه و دفاع از 
اعتبار طرح  تأمین  مقرر شد  نهایتاً  این جلسه،  پروپوزال در 

پژوهشی در دستور کار پژوهشکده قرار گیرد.

وضعیت کنونی محوطۀ قال بانگ
محوطۀ قال بانگ در مرکز شهر و در جنوب و جنوب  شرقی 
نزدیک  قدیمی  کاروانسرای  و  جامع  مسجد  قدیمی،  بازار 
و  شرقی  طول   47°  36' جغرافیایی"34  مختصات  در  بازار 
و  )تصویر 2  است  قرار گرفته  °35 عرض شمالی   28'  19"
نقشه 1(، از این رو به احتمال برخی از الیه های باالیی محوطه 
باشد.  راهگشا  بیجار  شهر  قدیم  بافت  بازسازی  در  می تواند 

وسعت و محدودۀ محوطه به مراتب از گسترۀ کنونی بیش  تر 
احداث  علت  به  محوطه  تخریب  عمدۀ  بنابراین  است.  بوده 
خیابان های توحید در سال 1335 و خیابان اردالن در سال 
1348 و خانه سازی های اطراف و تصرفات غیر قانونی اتفاق 
افتاده و بخش زیادی از محوطۀ اصلی در زیر ساخت وسازهای 
مسکونی و تجاری اطرافش قرار گرفته و در حال نابودی است 

)نقشۀ 2(.
ابعاد تقریبی وضع موجود محوطه 30×50 متر )1589 
مترمربع( و ارتفاع آن از کف خیابان اردالن بیش از 20 متر 
است )تصویر 3(. در حال حاضر این محوطه به  صورت کامل 
بین بناهای مسکونی و تجاری محصور شده است )تصویر 4( 
نیست.  میسر  سادگی  به  محوطه  به  دسترسی  به  طوری که 
سطح باالیی محوطه تا حدودی سالم باقی  مانده است. دامنۀ 
انحاء مختلف به شدت دستخوش تخریب شده و  محوطه به 
هر روز شاهد تخریب عرصه و حریم آن هستیم )تصویر 5(. 
در بعضی قسمت ها آثار برش خاک به صورتی است که در 
آن قسمت ها می توان الیه های متعدد باستانی را که بر روی  
در   )6 )تصویر  کرد  مشاهده  به وضوح  است  گرفته  قرار  هم 
واقع بخش بزرگی از شیب و دامنه های آن بریده شده است. 
شوربختانه به دلیل فرسایش فراوان سطح محوطه و ریزش 
ساخت وسازهای  پایین،  قسمت های  به  باال  سطوح  از  آن 
بناهای  تجاری  و  خانگی  دورریزهای  تراکم  اطراف،  بی رویه 
)ضلع  پزشکی  آزمایشگاه  زباله های  انباشت  به ویژه  اطراف 
شمالی محوطه( نظیر سرنگ و سوزن در سطح این محوطه، 
به سختی  محوطه  سطح  فرهنگی  داده های  از  نمونه برداری 
به  محوطه  اقدامی،  هر  از  قبل  بنابراین  است.  امکان پذیر 
پیش گفته، سعی  اوصاف  با  دارد.  نیاز  پاک سازی جدی  یک 
شد تعدادی نمونه سفالی قابل مطالعه جهت معرفی و ارائه 
گزارش از سطح محوطه انتخاب شود. البته با توجه به تراز 
نظیر  دیگر  قدیمی  بناهای  برخی  و  بیجار  قدیم  بازار  منفی 
کاروانسرا و تیمچۀ امیر تومان که چند متر پایین تر از سطح 
به احتمال  دارند،  قرار  محوطه  اطراف  کوچه های  و  خیابان 
بخشی از الیه ها و نهشته های باستانی در زیر بازار، تیمچه و 

خیابان های پیرامون پنهان شده است.

نمونه های سفال سطحی7
قبل از هر چیز یادآوری این نکته ضروری است که تاکنون 
هیچ گونه مطالعۀ گونه  شناختی در مورد آثار سطحی از جمله 
مجموعه سفال های این منطقه به انجام نرسیده تا بتوان بر 
محوطه  این  سفال های  طبقه بندی  و  معرفی  به  آن  اساس 
اساس  بر  ارائه می شود صرفاً  اینجا  پرداخت. مطالبی که در 
سایر  از  از سفال های شناخته  شده  نگارنده  محدود  اطالعات 
مناطق و بر اساس مطالعات تطبیقی است. بنابراین گزارش 

.)Google Earth Pro :تصویر 2. نمای نزدیک تر از موقعیت محوطه در بافت قدیمی شهر بیجار )مأخذ

نقشۀ 1. نقشۀ محوطه در بافت قدیمی شهر بیجار )مأخذ: شهرداری بیجار(.
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نقشۀ 2. کروکی محوطه به همراه محدودۀ حفاظت  شده تهیه  کننده فائق توحیدی در دهۀ 1360شمسی )مأخذ: پروندۀ ثبتی اثر(.

تصویر 3. نمایی از محوطه و تنها مسیر دسترسی آن 
)عکس از: نویسنده(.

تصویر 4. نمایی از محوطه و بناهای مسکونی و تجاری ساخته  شده 
پیرامون آن )عکس از: نویسنده(.

حاضر فقط پیش  درآمدی برای مطالعۀ آن در آینده است.
با توجه به قطعات اندک سفال  های جمع آوری شده، به نظر 
می رسد این محوطه آثاری از دوران پیش ازتاریخ )مس سنگی 
و مفرغ( تاریخی )اشکانی و ساسانی( تا اسالمی )قرون میانی( 
را در خود جای داده باشد. در میان نمونه ها قطعه ای دیده 

می شود که دارای پوشش نخودی با تزئین هندسی به رنگ 
قهوه ای روشن و تیره است )تصویر 7(. اگرچه این قطعه سفال 
مشخصۀ واضحی از نظر فرم و شکل ندارد و متعلق به بدنۀ 
ظرف است، اما از نظر پوشش و نوع نقش آن به سفال های 
دورۀ مفرغ شبیه است. تعداد دیگری قطعه سفال با پوشش 

تصویر 5. نمای دیگر از تخریب با ساخت وساز بناهای مسکونی 
)عکس از: نویسنده(.

تصویر 6.  نمای دیگر از برش محوطه به همراه الیه های متعدد باستانی 
)عکس از: نویسنده(.

تصویر 7. تصاویر و طرح قطعات معدود از سفال های بازدید سطحی
)عکس و طرح: نویسنده(
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و مفرغ( تاریخی )اشکانی و ساسانی( تا اسالمی )قرون میانی( 
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قرمز و سیاه و خاکستری براق با شاموت شن و کاه در لبه 
به چشم می خورد که شباهت زیادی به سفال های سبک و 
پوک صیقلی )دورۀ مس و سنگ زاگرس مرکزی( دارد. قطعه 
سفال های این محوطه، از نظر نقش، رنِگ پوشش، ساختار، و 
تمپر با نمونه های محوطه های گیان، گودین و گورستان های 
این  دارد.  شباهت  واندنبرگ  توسط  لرستان  در  کاوش  شده 
در  برون  منطقه ای  احتمالی  روابط  بررسی  در  می تواند  نکته 

دوران مورد بحث حائز اهمیت باشد.
البته به نظر می رسد برخی از قطعات سیاه و خاکستری 
است  فراوان  محوطه  سطح  در  نیز  آن ها  تعداد  که  براق 
استقرار  احتمال  این صورت  باشد. در  به عصر مفرغ  مربوط 
عصر مفرغ این محوطه قابل توجه است. در داخل نمونه های 
موجود، قطعه سفالی که به احتمال مربوط به عصر آهن بود، 
و  میراث  فرهنگی  پژوهشگاه  به  سال یابی  آزمایش  جهت 
تاریخی � فرهنگی( ارسال شد.  آثار  گردشگری )پژوهشکدۀ 
± 2726 یعنی دورۀ آهن  ارسالی 220  قدمت قطعه سفال 
III تخمین زده شد. بنابراین می توان گفت وجود سفال های 
درصد  به  توجه  با  دارد.  قطعیت  محوطه  این  در  آهن  عصر 
بیش تر نمونه های سفالی، که مربوط به دورۀ تاریخی به ویژه 
دورۀ پارت و ساسانی است، احتماالً استقرار دوران تاریخی در 
این محوطه نیز پررنگ و قابل  توجه است. عالوه بر نمونه های 
معرفی  شده در باال، سفال های بدون لعاب و لعابدار مربوط به 
دورۀ اسالمی در سطح محوطه نیز به چشم می خورد، بنابراین 
اسالمی  میانی  قرون  به  مربوط  این محوطه  استقرار  آخرین 

)قبل از صفوی( است )جدول 1(.

نتیجه گیری و پیشنهاد
گفت  می توان  جمع آوری شده  سفالی  نمونه های  به  توجه  با 
که این محوطه آثاری از دوران پیش ازتاریخ تا دوران اسالمی 
را در بردارد. در این میان به نظر می رسد استقرارهای عصر 
مفرغ و دورۀ تاریخی این محوطه اطالعات ذی قیمتی را در 
بررسی های محدودی  به  توجه  با  قرار دهد.  اختیار محققان 
که در اطراف شهر بیجار به انجام رسیده است، این محوطه از 
دیدگاه توالی الیه های دوران مختلف حائز اهمیِت مطالعاتی 
مکان  این  الیه نگاری  و  نجات بخشی  کاوش  است.  فراوان 
مجموعۀ  گاهنگاری  برای  شاخصی  مثابه  به   می تواند  نیز 
بررسی های  از  که  )بیجار(  گروس  جغرافیایی  حوزۀ  سفالی 

باستان شناختی به دست می آید، در نظر گرفته شود.
بنابراین بر اساس موقعیت اثر و اهمیت و کیفیت آن، موارد 
زیر در سه بند جدا و مرتبط به هم به  عنوان برنامۀ حفاظتی، 

پژوهشی و معرفی این محوطه تکلیف و پیشنهاد می  شود:

1.  برنامۀ حفاظتی
برای جلوگیری از تخریب بیش تر محوطه ضروری است یک 
مجموعه اقدامات و فعالیت های حفاظتی انجام شود. نخست، 
الزم است ادارۀ میراث  فرهنگی استان نسبت به حصارکشی و 

نصب تابلوی معرفی اثر اقدام  کند.
دوم، الزم است محدودۀ عرصۀ محوطه برای محافظت تعیین 
حریم  ضوابط  بیشتر  آسیب های  مقابل  در  آن  برای  و  شود 

تدوین شود.
سوم، مشکل دیگری که محوطۀ قال بانگ را تهدید می کند، 
که  است  و...  زباله،  ریختن  آن،  پیرامون  ساخت وسازهای 
اقدامات  این  از  است  الزم  است.  انجام  حال  در  به سرعت 
حریم،  پیشنهاد  و  عرصه  تعیین  از  بعد  و  شده  جلوگیری 
محوطه از بناهای اطراف که در عرصه و حریم واقع شده اند 

پاک سازی شود.

2. پژوهشی
آن چنان که در باال نیز آمده است، مقالۀ حاضر صرفاً گزارشی 
مقدمه ای  مقاله  این  گزارش  امیدواریم  است.  بازدید  یک  از 
از  ما  اطالعات  باشد.  آینده  در  آن  جدی تر  مطالعۀ  برای 
محوطه، دوره  بندی و بازۀ زمانی استفاده از آن تا زمان متروک 
شدن بسیار اندک و تا حدودی نامطمئن است. برای آگاهی 
وسیع  سطح  در  کاوش ها  باید  محوطه  این  دربارۀ  کامل تر 
به  دست یابی  جهت  این ها  بر  عالوه  شود.  انجام  گسترده  و 
اطالعات دقیق تر گاهنگاری، ضروری است گمانۀ الیه نگاری 

در محوطه نیز ایجاد شود.
مطالعۀ  هیچ گونه  منطقه  این  در  این که  به  توجه  با 
مختلف  دوره های  از  شناختی  و  نگرفته  صورت  منسجمی 
این منطقه در دست نیست، مطالعات گاهنگارانه را نمی توان 
کرد.  محدود  صرف  تطبیقی  و  مقایسه ای  اقدامات  به  فقط 
بر شناسایی الیه های  بحث، عالوه  مورد  مطالعۀ محوطۀ  در 
محوطه، روش سال یابی کربن 14 می تواند کمک شایانی کند. 
بنابراین آزمایش های گاهنگاری مطلق از جمله اهداف کاماًل 
ضروری در کاوش این محوطه است. از دیگر عملیات مفید 
انجام  بقایای سفالی محوطه  گاهنگارانه که می توان بر روی 
داد، آزمایش ترمولومینیسانس است که خوشبختانه توانستیم 
در  همچنین  دهیم.  قرار  آزمایش  مورد  را  سفال  نمونه  یک 
ترانشه هایی که کاوش خواهد  یا  ترانشه  از درون  صورتی که 
شد، بقایای گیاهی و استخوانی8 قابل آزمایش به دست آید، 
خواهد  ضروری  زمینه  این  در  آزمایش   مجموعه  یک  انجام 
بود. الزم به ذکر است که از جمله اقداماتی که متأسفانه در 
کاوش های باستان شناختی امروزه در ایران کم تر بدان توجه 
اقلیم شناختی مناطق مورد مطالعه  می شود، وضعیِت دیرین 
مورد  قویاً  نکته  این  جهان،  امروز  باستان شناسی  در  است. 
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مطالعۀ  هیچ گونه  منطقه  این  در  این که  به  توجه  با 
مختلف  دوره های  از  شناختی  و  نگرفته  صورت  منسجمی 
این منطقه در دست نیست، مطالعات گاهنگارانه را نمی توان 
کرد.  محدود  صرف  تطبیقی  و  مقایسه ای  اقدامات  به  فقط 
بر شناسایی الیه های  بحث، عالوه  مورد  مطالعۀ محوطۀ  در 
محوطه، روش سال یابی کربن 14 می تواند کمک شایانی کند. 
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ضروری در کاوش این محوطه است. از دیگر عملیات مفید 
انجام  بقایای سفالی محوطه  گاهنگارانه که می توان بر روی 
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مورد  قویاً  نکته  این  جهان،  امروز  باستان شناسی  در  است. 
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حتی االمکان  گذشته،  مختلف  ادوار  برای  و  دارد  قرار  توجه 
نمودارهای اقلیم شناختی تهیه می  شود که در تفسیر داده ها و 
مدارک باستان شناختی و تحکیم یا تضعیف تفسیرهای قبلی 
کاربرد پیدا می کند. اگر چه گزارش های دیرین اقلیم شناختی 
و   »Zist »زیست  مثاًل  پیش  دهه های  پژوهشگران  برخی  از 
»بوته ما Bottema« دربارۀ مناطقی از کرمانشاه و کردستان 
از  زمینه،  این  در  بیش  تر  پژوهش های  اما  هست،  دست  در 
ضرورت های شناخت دقیق تر ما از اوضاع عمومی منطقه در 

هزاره های پیشین است.
بنابراین با توجه به اندک اطالعات موجود از یافته های 
سطحی این محوطه و نیز برخی اطالعات کلی و محدود از 
دیگر محوطه ها و مناطق اطراف، به نظر می رسد که سکونت 
میالد  از  پیش  پنجم  هزارۀ  از  حداقل  محوطه  این  در  دائم 
آغاز شده باشد. با نیم نگاهی با داده های دیرین اقلیم شناختی، 
در  منطقه  این  که  ساخت  مطرح  را  احتمال  این  می توان 
ادواری که زمین گرم ترین دورۀ خود را طی چند هزار سال 
اخیر می گذرانده، از اقلیم و محیط زیستی مناسب برخوردار 
بوده است. به  طوری  که جوامع آن زمان اقامت دائم در منطقه 
را برگزیده  اند )مقصودی و دیگران، 1393(. اینکه تغییرات 
فرهنگی و تاریخی این محوطه در ادوار مختلف تا چه حد با 
دیگر مناطق همخوانی داشته است، از جملۀ موضوعات این 

پژوهش خواهد بود.
با توجه به موقعیت استراتژیکی، محوطه در مرکز شهر 
نیز  و  زاگرس مرکزی  بین شمال  غرب،  و در گذرگاه  بیجار 
بخش غربی شمال فالت مرکزی ایران قرار گرفته است. لذا 
به شناسایی، رده بندی، و  این محوطه می توان  با کاوش در 
طبقه بندی مواد فرهنگی حاصل از کاوش پرداخت. همچنین با 
مقایسۀ مواد فرهنگی آن با مواد فرهنگی محوطه های شاخص 
برهم کنش های  و  برد  فرامنطقه ای پی  ارتباطات  به  پیرامون 
فرهنگی با مناطق نامبرده را آشکار کرد. بنابراین چه اینکه 
دارند،  حضور  محوطه  این  در  فرهنگی   � تاریخی  الیه های 
تداوم زمانی این الیه ها، ویژگی های فرهنگی آن ها، کیفیت و 
وسعت روابط جوامع مربوطه با مناطق اطراف در هر دوره، و 

... از جمله پرسش های مطرح در این پژوهش است.
ساکنان  آیا  که  است  مطرح  پرسش  این  آن  بر  عالوه 
محوطه در حدود هزارۀ پنجم پیش از میالد در خط ارتباطی 
نگارنده  نه؟  یا  اند  داشته  نقشی  قفقاز  زاگرس،  بین النهرین، 
بلکه  بوده،  برقرار  وضعیتی  چنین  تنها  نه  که  است  معتقد 
به احتمال آنان نقش قابل مالحظه ای نیز داشته اند. با اجرای 

این کاوش می توان به سؤاالتی در این زمینه پاسخ داد.
عالوه بر آن این محوطه به  نوعی شناسنامه ای تاریخی 
برای استقرار انسان در طول دوران گذشته در محدودۀ کنونی 
در  نیز  را  این شهر  می تواند  نظر  این  از  و  است  بیجار  شهر 

کانون توجه باستان شناسان و اولیای امور قرار دهد. در واقع 
وجود چنین توالِی فرهنگی از بقایای متعلق به جوامع گذشته، 
نمی گیرد.  قرار  دسترس  در  سادگی  به  که  است  غنیمتی 
بنابراین جدای از بحث نجات بخشی، از نظر نگارنده تردیدی 
نیست که بررسی، کاوش، و مطالعۀ آثار این محوطه، نقطۀ 
عطفی در تاریخچۀ باستان شناسی این منطقه خواهد بود و 
دوران  و  تاریخی،  پیش ازتاریخ،  مختلف  ادوار  از  معماهایی 
لذا  کرد.  خواهد  روشن  را  غرب  شمال   منطقۀ  در  اسالمی 
پیشنهاد می شود که پژوهشکدۀ باستان شناسی پیگیری های 

الزم جهت تحقق چنین امری را فراهم سازد.

3. معرفی
باستان شناسی  به ویژه  باستان شناختی  کاوش های  انجام  با 
شهری می توان به معرفی اثر و جاذبه های تاریخی و طبیعی 
گردشگری  صنعت  اینکه  به  توجه  با  پرداخت.  نیز  منطقه 
می تواند حلقۀ مفقوده ای برای ارتباط میان علم باستان شناسی 
با سایر علوم و مشاغلی باشد که به  صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم به کسب درآمد می پردازند، لذا پیشنهاد می شود با 
توجه به پتانسیل های موجود، این محوطه به  عنوان سایت 

موزه معرفی شود.

پي نوشت ها
1. قال بانگ )Qalā-bāneg(: عده ای به این محوطه، قلعه بانو می گویند 
که درست نیست، زیرا »بان« در زبان ُکردی به معنای باال و »با ن گ« 
به معنی باالیی است. گ ğ )با گاف فارسی اشتباه نشود( یک صدای 
چون  کلماتی  در  و  مانده  باقی   گروسی  ُکردی  در  که  است  اوستایی 
بیجاری  یهودی ها  چون  اما  دارد  کاربرد  غیره  و  )سیرابی(  گه گ � گ 
نمی توانستند صدای گ ğ را ادا کنند به جای آن از دو »وو« استفاده 
را  بانگ  یا کلمۀ  و  به چایگ )سرد( چایوو می گفتند  می کردند. مثاًل 
بانوو ادا می کردند. باید گفت که در اینجا بانوو به معنای خانم نیست.

2. نام این رود تا دورۀ صفویه سپیدرود و یا سفید جوی ذکر شده است 
)نجفی، 1369: 521(.

3. تاریخ 2536/9/6
شماره 5733

وزارت دادگستری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت منطقۀ 12 کردستان
به: ادارۀ محترم کل ثبت منطقۀ 12 کردستان

از: ثبت اسناد گروس
موضوع: محوطه قلعه باال

استحضار  به   2536/8/28  �  1  �  4499  / شماره  مرقومه  به  عطف 
می رساند

ششدانگ  بیجار  شهرداری  ثبتی  اظهارنامۀ  المثنی  فقره  یک  طبق 
اراضی و محوطۀ خاک معروف به اراضی قلعه باال پالک شمارۀ 194 
 1322/9/1 تاریخ  در  را  بیجار  شهرستان  یک  بخش  در  واقع  اصلی 
بر  لیکن  یافته  درخواست ثبت نموده جریان مقدماتی پرونده خاتمه 
اثر سوختگی پروندۀ ثبتی در حادثۀ حریق سال 1326 و از بین رفتن 
تحدیدی  آگهی های  در  را  فوق  پالک  مجدداً  تحدیدی  صورت مجلس 

مالک  عدم حضور  علت  به  بار  چندین  که  نموده  اند  منظور  عمومی 
به  وارده  صورت مجلس  برابر  باالخره  گردیده  خارج  تحدید  نوبت  از 

شمارۀ/3350 � 1322/5/7 تحدید حدود به عمل آمده است.
با   1331/8/17  � شمارۀ/5820  نامۀ  ضمن  گروس  فرهنگ  ادارۀ   �
ارسال رونوشت نامه های 4336/ب مورخۀ ؟/1339/8 و 3772/ ب � 
1339/7/12 ادارۀ کل باستان  شناسی اعالم نموده که محوطۀ موسوم 
و  نقل  هرگونه  از  که  اند  نموده   تقاضا  و  تشخیص  باستانی  آثار  جزو 
انتقال و تجاوز به آن خودداری شود ولی قبل از وصول نامه های مرقوم 
شمارۀ/596  تفکیکی  صورت  مجالس  موجب  به  مالک  تقاضای  اثر  بر 
� 1336/2/4 و 2007 � 1337/4/29 و 1377 مورخۀ 1337/2/21 
و  قطعه  1338/7/4 شش   �  4395 و   1338/6/18 مورخۀ   3954 و 
 �  5726 شمارۀ/  صورت  مجالس  طبق  مرقوم  نامه های  وصول  از  بعد 
1340/7/20 و 8129 � 1340/10/23 و 530 � 1341/1/23 و 1574 
� 1342/2/30 چهار قطعه دیگر تحت پالک  های فرعی از اصلی مرقوم 
تفکیک و برابر اسناد رسمی شماره های 2322 مورخۀ 1337/3/1 و 
2322 � 1337/3/15 و 2457 � 1337/6/15 و 3224 � 1348/6/23 
 � و 5592   1339/2/17  � و 13095   1338/12/2 مورخۀ  و 3068 
 1342/3/2 مورخه   7405 و   1340/4/11  �  5987 و   1340/7/26
دفاتر اسناد رسمی شماره های 2 و 3 گروس از طرف شهرداری بیجار 
به اشخاص انتقال قطعی یافته است ضمناً چون تاریخ احداث بنا در 
قطعات انتقالی در پرونده منعکس نمی باشد اعالم آن برای این اداره 

مقدور نیست.
گیرنده رونوشت

به جای رئیس ثبت گروس � ناطق
ادارۀ محترم کل فرهنگ و هنر استان کردستان جهت استحضار

4. تاریخ 1353/2/31
شمارۀ 1489

وزارت آموزش و پرورش
ادارۀ آموزش و پرورش گروس

شمارۀ  نامۀ  ضمن  عامه  فرهنگ  و  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  اینکه  با 
47/3/305/3576 صادره به عنوان فرمانداری بیجار محوطۀ قلعه باال 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  ردیف 420  در  را که  بیجار  در شهر  واقع 
رسیده یکی از اطالل باستانی و باارزش کشور اعالم نموده مع  الوصف 
اعالم  ثبت  ادارۀ  و  آمده  عمل  به  مدت  این  در  که  مکاتباتی  همۀ  با 
تجاوز  از  تا  گردد  محوطه مشخص  این  و حریم  محدوده  باید  نموده 
بیش تر مصون باشد عالوه تکلیف ادارۀ ثبت نسبت به مستغالتی که در 
مجاورت و حریم محوطه واقع و تاکنون اسناد مالکیت آنها صادر نشده 
معلوم شود متأسفانه تاکنون اقدام ادارۀ کل باستان  شناسی محدود به 
که  در صورتی  بوده  غیره  و  و شهربانی  اداره  این  به  نامه  هائی  صدور 
چنانچه واقعاً این محل از اطالل باستانی باارزش کشور می باشد باید 
برای تشخیص محدوده آن توجه بیشتری مبذول گردد و محدودۀ آن 
گردد  مشخص  و  تعیین  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  کارشناسان  نظر  با 
باستان  شناسی  کل  ادارۀ  کارشناسان  دعوت  برای  است  خواهشمند 
اقدام فرمایید تا حدود و حریم محوطه مشخص و راه هرگونه تجاوزی 
بدیهی  به آن مسدود گردد و در صورت مراجعه کارشناسان،  نسبت 
ادارۀ  اداره و  با حضور نمایندگان فرمانداری به شهرداری و آن  است 

ثبت اقدام الزم معمول خواهد شد.
رئیس ثبت گروس � شریعتی

می گردد  ایفاد  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  اطالع  جهت  رونوشت 
خواهشمند است از اقدامی که در این باره مبذول می فرمایند این اداره 

را مستحضر فرمائید. م
رئیس اداره آموزش و پرورش گروس � منوچهری

5. شماره 953141/34/1927
تاریخ 1395/3/24

جناب اقای دکتر محمدحسن طالبیان
معاون محترم میراث  فرهنگی

موضوع: در خصوص محوطۀ باستانی محوطۀ قلعه باال )بانو(
با سالم:

از محوطۀ  امان  الهی  آقای حمید  بازدید مقدماتی جناب  در خصوص 
شرایط  به  توجه  با  می رساند  استحضار  به  )بانو(،  باال  قلعه  باستانی 
به  عنایت  با  همچنین  و  ارزشمند  محوطۀ  این  حفاظتی  نامناسب 
ضرورت برنامۀ کاوش و مطالعات آن، خواهشمند است دستور فرمایید 
اعتبار الزم برای تعیین عرصه و حریم و کاوش آن  نسبت به تأمین 

اقدام گردد.
حمیده چوبک

رئیس پژوهشکدۀ باستان شناسی
رونوشت:

فرهنگی،  میراث   محترم  کل  مدیر  علوی،  سیدمحسن  آقای  جناب 
صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

مجوزهای  صدور  محترم  مسئول  جاللی،  فرشی  فاطمه  خانم  سرکار 
باستان  شناسی

6. تاریخ 95/4/24
شماره 952129/13087

جناب آقای بهرام نصراللهی  زاده
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان

موضوع: درخواست تأمین اعتبار جهت کاوش باستان  شناسی اضطراری 
محوطۀ قلعه باال بیجار

با سالم:
احتراماً، به استحضار می رساند در بافت مرکزی شهر بیجار محوطه ای 
باستانی و ارزشمند از نظر پژوهش  های باستان  شناختی قرار دارد که 
پنجم  هزارۀ  از  آثاری  کل،  اداره  این  کارشناسان  بررسی  به  توجه  با 
پیش از میالد تا اواسط قرون میانی اسالمی را در خود محفوظ داشته 
است و نظر به ساخت  وسازهای موجود در پیرامون اثر )عرصه و حریم( 
کاوش  های  انجام  لزوم  و  باال  قلعه  محوطه  محل  شدن  زباله  دانی  و 
اضطراری و انجام اقدامات در راستای پژوهش  های باستان  شناختی و 
نیز مکاتبۀ سازمان مرکزی که نامۀ آن نیز به پیوست است خواهشمند 
است عنایت فرمایید نسبت به تأمین اعتبار فصل نخست کاو ش  های 
باستان  شناسی در محوطۀ قلعه باال اوامر مقتضی را معمول و از نتیجه 

این ادارۀ کل را مطلع فرمایید/.
ادارۀ کل  این  باستان  شناسی  پژوهش  های  اعتبارات  است کل  بدیهی 
در سال 1394در حدود 550 میلیون ریال بوده است که کفاف تنها 
یک بررسی سادۀ باستان  شناسی در محدوده یک شهرستان استان را 
باال در فصل نخست مستلزم هزینه ای در  قلعه  نخواهد داد و کاوش 

حدود هشتصد میلیون ریال پیشنهاد می باشد/.
سیدمحسن علوی

مدیر کل
رونوشت:

استان  میراث  فرهنگی  محترم  معاون  رشیدی،  محمد  آقای  جناب 
کردستان

بیجار  نمایندگی  محترم  مسئول  الیاسوند،  محمدابراهیم  آقای  جناب 
استان کردستان

استان  باستان شناسی  محترم  کارشناس  کریمی،  زاهد  آقای  جناب 
کردستان

7. از بانو روناک احمدنیا به جهت طراحی فنی سفال ها کمال تشکر را 
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مالک  عدم حضور  علت  به  بار  چندین  که  نموده  اند  منظور  عمومی 
به  وارده  صورت مجلس  برابر  باالخره  گردیده  خارج  تحدید  نوبت  از 

شمارۀ/3350 � 1322/5/7 تحدید حدود به عمل آمده است.
با   1331/8/17  � شمارۀ/5820  نامۀ  ضمن  گروس  فرهنگ  ادارۀ   �
ارسال رونوشت نامه های 4336/ب مورخۀ ؟/1339/8 و 3772/ ب � 
1339/7/12 ادارۀ کل باستان  شناسی اعالم نموده که محوطۀ موسوم 
و  نقل  هرگونه  از  که  اند  نموده   تقاضا  و  تشخیص  باستانی  آثار  جزو 
انتقال و تجاوز به آن خودداری شود ولی قبل از وصول نامه های مرقوم 
شمارۀ/596  تفکیکی  صورت  مجالس  موجب  به  مالک  تقاضای  اثر  بر 
� 1336/2/4 و 2007 � 1337/4/29 و 1377 مورخۀ 1337/2/21 
و  قطعه  1338/7/4 شش   �  4395 و   1338/6/18 مورخۀ   3954 و 
 �  5726 شمارۀ/  صورت  مجالس  طبق  مرقوم  نامه های  وصول  از  بعد 
1340/7/20 و 8129 � 1340/10/23 و 530 � 1341/1/23 و 1574 
� 1342/2/30 چهار قطعه دیگر تحت پالک  های فرعی از اصلی مرقوم 
تفکیک و برابر اسناد رسمی شماره های 2322 مورخۀ 1337/3/1 و 
2322 � 1337/3/15 و 2457 � 1337/6/15 و 3224 � 1348/6/23 
 � و 5592   1339/2/17  � و 13095   1338/12/2 مورخۀ  و 3068 
 1342/3/2 مورخه   7405 و   1340/4/11  �  5987 و   1340/7/26
دفاتر اسناد رسمی شماره های 2 و 3 گروس از طرف شهرداری بیجار 
به اشخاص انتقال قطعی یافته است ضمناً چون تاریخ احداث بنا در 
قطعات انتقالی در پرونده منعکس نمی باشد اعالم آن برای این اداره 

مقدور نیست.
گیرنده رونوشت

به جای رئیس ثبت گروس � ناطق
ادارۀ محترم کل فرهنگ و هنر استان کردستان جهت استحضار

4. تاریخ 1353/2/31
شمارۀ 1489

وزارت آموزش و پرورش
ادارۀ آموزش و پرورش گروس

شمارۀ  نامۀ  ضمن  عامه  فرهنگ  و  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  اینکه  با 
47/3/305/3576 صادره به عنوان فرمانداری بیجار محوطۀ قلعه باال 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  ردیف 420  در  را که  بیجار  در شهر  واقع 
رسیده یکی از اطالل باستانی و باارزش کشور اعالم نموده مع  الوصف 
اعالم  ثبت  ادارۀ  و  آمده  عمل  به  مدت  این  در  که  مکاتباتی  همۀ  با 
تجاوز  از  تا  گردد  محوطه مشخص  این  و حریم  محدوده  باید  نموده 
بیش تر مصون باشد عالوه تکلیف ادارۀ ثبت نسبت به مستغالتی که در 
مجاورت و حریم محوطه واقع و تاکنون اسناد مالکیت آنها صادر نشده 
معلوم شود متأسفانه تاکنون اقدام ادارۀ کل باستان  شناسی محدود به 
که  در صورتی  بوده  غیره  و  و شهربانی  اداره  این  به  نامه  هائی  صدور 
چنانچه واقعاً این محل از اطالل باستانی باارزش کشور می باشد باید 
برای تشخیص محدوده آن توجه بیشتری مبذول گردد و محدودۀ آن 
گردد  مشخص  و  تعیین  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  کارشناسان  نظر  با 
باستان  شناسی  کل  ادارۀ  کارشناسان  دعوت  برای  است  خواهشمند 
اقدام فرمایید تا حدود و حریم محوطه مشخص و راه هرگونه تجاوزی 
بدیهی  به آن مسدود گردد و در صورت مراجعه کارشناسان،  نسبت 
ادارۀ  اداره و  با حضور نمایندگان فرمانداری به شهرداری و آن  است 

ثبت اقدام الزم معمول خواهد شد.
رئیس ثبت گروس � شریعتی

می گردد  ایفاد  باستان  شناسی  کل  ادارۀ  اطالع  جهت  رونوشت 
خواهشمند است از اقدامی که در این باره مبذول می فرمایند این اداره 

را مستحضر فرمائید. م
رئیس اداره آموزش و پرورش گروس � منوچهری

5. شماره 953141/34/1927
تاریخ 1395/3/24

جناب اقای دکتر محمدحسن طالبیان
معاون محترم میراث  فرهنگی

موضوع: در خصوص محوطۀ باستانی محوطۀ قلعه باال )بانو(
با سالم:

از محوطۀ  امان  الهی  آقای حمید  بازدید مقدماتی جناب  در خصوص 
شرایط  به  توجه  با  می رساند  استحضار  به  )بانو(،  باال  قلعه  باستانی 
به  عنایت  با  همچنین  و  ارزشمند  محوطۀ  این  حفاظتی  نامناسب 
ضرورت برنامۀ کاوش و مطالعات آن، خواهشمند است دستور فرمایید 
اعتبار الزم برای تعیین عرصه و حریم و کاوش آن  نسبت به تأمین 

اقدام گردد.
حمیده چوبک

رئیس پژوهشکدۀ باستان شناسی
رونوشت:

فرهنگی،  میراث   محترم  کل  مدیر  علوی،  سیدمحسن  آقای  جناب 
صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

مجوزهای  صدور  محترم  مسئول  جاللی،  فرشی  فاطمه  خانم  سرکار 
باستان  شناسی

6. تاریخ 95/4/24
شماره 952129/13087

جناب آقای بهرام نصراللهی  زاده
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان

موضوع: درخواست تأمین اعتبار جهت کاوش باستان  شناسی اضطراری 
محوطۀ قلعه باال بیجار

با سالم:
احتراماً، به استحضار می رساند در بافت مرکزی شهر بیجار محوطه ای 
باستانی و ارزشمند از نظر پژوهش  های باستان  شناختی قرار دارد که 
پنجم  هزارۀ  از  آثاری  کل،  اداره  این  کارشناسان  بررسی  به  توجه  با 
پیش از میالد تا اواسط قرون میانی اسالمی را در خود محفوظ داشته 
است و نظر به ساخت  وسازهای موجود در پیرامون اثر )عرصه و حریم( 
کاوش  های  انجام  لزوم  و  باال  قلعه  محوطه  محل  شدن  زباله  دانی  و 
اضطراری و انجام اقدامات در راستای پژوهش  های باستان  شناختی و 
نیز مکاتبۀ سازمان مرکزی که نامۀ آن نیز به پیوست است خواهشمند 
است عنایت فرمایید نسبت به تأمین اعتبار فصل نخست کاو ش  های 
باستان  شناسی در محوطۀ قلعه باال اوامر مقتضی را معمول و از نتیجه 

این ادارۀ کل را مطلع فرمایید/.
ادارۀ کل  این  باستان  شناسی  پژوهش  های  اعتبارات  است کل  بدیهی 
در سال 1394در حدود 550 میلیون ریال بوده است که کفاف تنها 
یک بررسی سادۀ باستان  شناسی در محدوده یک شهرستان استان را 
باال در فصل نخست مستلزم هزینه ای در  قلعه  نخواهد داد و کاوش 

حدود هشتصد میلیون ریال پیشنهاد می باشد/.
سیدمحسن علوی

مدیر کل
رونوشت:

استان  میراث  فرهنگی  محترم  معاون  رشیدی،  محمد  آقای  جناب 
کردستان

بیجار  نمایندگی  محترم  مسئول  الیاسوند،  محمدابراهیم  آقای  جناب 
استان کردستان

استان  باستان شناسی  محترم  کارشناس  کریمی،  زاهد  آقای  جناب 
کردستان

7. از بانو روناک احمدنیا به جهت طراحی فنی سفال ها کمال تشکر را 
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دارم.
8. با تکنیک شناوری یا سرند آبی
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 �����������������. . )1386(. بررسی باستان شناختی بخش طغامین و 
سیاه منصور شهرستان بیجار. آرشیو میراث  فرهنگی استان کردستان 

)منتشرنشده(.
کرانی  بخش  باستان شناختی  بررسی   .)1387(  .  .�����������������  
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چکیده
میراث معماری مس��کونی ایران از تنوع و کثرت بیش تری نس��بت به سایر گونه های معماری برخوردار 
اس��ت. توسعۀ مدرن شهرهای تاریخی باعث تخریب و تغییراتی در کالبد خانه های تاریخی شده است. 
خانه های دیروز به مثابه دانه های ارزشمندی که در گذشته نقاط هویت آفرین بافت های تاریخی بوده اند 
و ارزش های فراوان در ابعاد کالبدی و فراکالبدی دارند، امروزه نه تنها به دس��ت فراموشی سپرده شده 
اند، بلکه گاهی به نقاط بحران آفرین محله تبدیل شده اند. تبعات این بی توجهی به بافت های تاریخی، 
خدشه دار شدن هویت تاریخی و فرهنگی آنها است. از جمله نابهنجارترین رفتارها برای تخریب میراث 
مس��کونی اصفهان، ایجاد آتش سوزی عمدی در این ابنیه اس��ت. خانۀ الفت یکی از گونه های معماری 
مسکونی ایرانی است که با وجود ارزش های کالبدی، دارای شناسه های فراکالبدی بی نظیری بوده است. 
خانه ای که در گذش��ته یکی از نش��انه های فرهنگی محلۀ حسن آباد بود، امروز به ناامن ترین جزء محله 
تبدیل ش��ده اس��ت و اهالی محله برای بازگرداندن آرامش و حس امنیت به تخریب این میراث باارزش 
دست می زنند. این پژوهش در پی پاسخگویی به چگونگی ساختار کالبد و کارکرد خانۀ الفت به منظور 
مستندس��ازی آن بر اساس مصاحبه های ش��فاهی و آرشیوهای ش��خصی و دولتی است. اهداف اصلی 
پژوهش در راس��تای پاسخگویی به پرس��ش کلیدی به این قرار است که با تحلیل ویژگی های کالبدی 
و کارکردی خانۀ الفت بتوان به مستندس��ازی علمی این بنا در راس��تای تبیین ارزش های این خانه به 
عنوان نمونه ای از میراث مس��کونی تخریب شده شهر اصفهان پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی � 
تحلیلی و با اهداف توسعه ای و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای، مطالعات میدانی و مصاحبه انجام شده 
و یافته ها طبق روش��ی کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر تحلیل شده اند. نتیجۀ پژوهش بیانگر آشکار 
ش��دن ارزش های کالبدی و کارکردی خانه )با مطالعۀ اس��ناد تاریخی( در مقایسه با برخی از خانه های 

تاریخی همدوره آن در بافت تاریخی محلۀ حسن آباد اصفهان است.

واژه  های کلیدی 
خانه های تاریخی اصفهان، محلۀ حسن آباد، خانۀ تاریخی الفت، مستندسازی.


