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چکیده

نخســتین فصــل بررس ـیهای باستانشناســی دشــت مریــوان توســط دانشــگاه بوعلــی همــدان منجــر بــه
شناســایی آثــار و محوطههــای پیشازتاریــخ زیــادی از دورههــای پارینهســنگی میانــی ،فراپارینهســنگی،
نوســنگی بیســفال و مسســنگی میانــی گردیــد .نکتــۀ جالــب درمــورد توالــی آثــار شناساییشــدۀ
ً
بررســیهای مذکــور ،وجــود یــک وقفــۀ نســبتا طوالنــی بیــن محوطههــای دورۀ نوســنگی قدیــم تــا دورۀ
مسســنگی میانــی اســت .خوشــبختانه در بررسـیهای اخیــر انجامگرفتــه توســط نگارنــدگان کــه بــا مجــوز
شــمارۀ  97102520از ســوی پژوهشــگاه میراثفرهنگــی انجــام شــد ،1محوطهایــی بــا نــام تپهقالهزیــوا در
مریــوان شناســایی گردیــد .ایــن تپــه در غــرب ایــران ،اســتان کردســتان و در شهرســتان مریــوان بهشــکل
یــک برجســتگی کوچــک در  1500متــری جنوبغربــی روســتای شــارانی ،بخــش مرکــزی شهرســتان مریــوان
و در میــان یــک دشــت میانکوهــی ،مجــاورت چشــمهای در 100متــری شــرق جــادۀ آســفالته روســتای
شــارانی واقــع شــده اســت .ایــن تپــه شــواهد جالبــی از ســفالهای دورۀ نوســنگی جدیــد؟ و مسســنگی
قدیــم (ســفال جــی) و میانــی را دربــر دارد .پیــدا شــدن ایــن گونههــای ســفالی در دشــت مریــوان میتوانــد
بســیار موردتوجــه بــوده و مریــوان نیــز بــه مناطــق تحتتأثیــر ایــن فرهنــگ ســفالی اضافــه گــردد .همچنیــن
بهدســت آمــدن چنــد قطعــه ســفال شــبیه بــه ســفالهای گونــۀ ســراب جدیــد و متعلــق بــه دورۀ نوســنگی
جدیــد؟ و نیــز ســفالهای دالمایــی مربــوط بــه فــاز اولیــۀ مسســنگی میانــی نشــان از توالــی کامــل ایــن
محوطــه از اواخــر هــزارۀ ششــم و اوایــل هــزارۀ پنجــم ق.م .اســت کــه آن را بــه مناسـبترین گزینــه بــرای پــر
کــردن وقفــۀ فرهنگــی توالــی اواخــر دورۀ نوســنگی و اوایــل مسســنگی دشــت مریــوان تبدیــل کــرده اســت.
ازتاریــخ
بنابرایــن آنگونــه کــه از شــواهد ســفالی مشــخص اســت ،تپــۀ قالهزیــوا ازجملــه تپههــای پیش
ِ
نهتنهــا مریــوان ،بلکــه کل منطقــه اســت کــه شــواهد هــر ســه دورۀ نوســنگی جدیــد؟ ،مسســنگی قدیــم و
فــاز ابتدایــی دورۀ مسســنگی میانــی را دارا اســت و الیهنــگاری آن میتوانــد بســیاری از ابهامــات گاهنــگاری
اواخــر دورۀ نوســنگی و اوایــل مسســنگی منطقــه را پاســخگو باشــد.
کلیدواژگان :قالهزیوا ،نوسنگی جدید ،مسسنگی قدیم ،سفال جی ،مریوان.
 .Iکارشناسیارشد باستانشناسی ،پژوهشکده کردستانشناسی دانشگاه کردستان (نویسندۀ مسئول).
Mote_1987@yahoo.com
 .IIدانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه تهران و عضو بنیاد ایرانشناسی شعبه کردستان.
 .IIIکارشناسارشد ادارۀ کل میر اثفرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کردستان.

Downloaded from journal.richt.ir at 4:07 IRST on Friday January 21st 2022

مرتضی زمانی
II
سیروان محمدیقصریان
III
علی بهنیا
I

|| ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارۀ  || 4سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دوم || تابـ ـ ـ ـ ــستان || 1397

تپه قالهزیوا :نویافتهایی با سفال جی در مریوان

|| || 42

ش ــمارۀ  || ۴ســال دوم || تاب ــستان || 1397

روش تحقیق

در ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر پژوهــش میدانــی براســاس یافتههــای حاصــل از برنامــۀ بررســی و شناســایی
دشــت مریــوان و همچنیــن بــر پایــۀ اطالعــات منتشرشــده از پژوهشهــای گذشــته و اخیــر محققــان ،اقــدام
بــه روشــن کــردن بخشــی از حلقــۀ مفقــودۀ دوران مسســنگی قدیــم در شــمال زا گــرس مرکــزی شــده اســت.

پیشینۀ پژوهشی

نخســتین فصــل بررســیهای باستانشناســی دشــت مریــوان توســط دانشــگاه بوعلــی همــدان در ســال
 1381ش .منجــر بــه شناســایی آثــار و محوطههــای پیشازتاریــخ از دورههــای پارین هســنگی میانــی،
فراپارینهســنگی ،نوســنگی بیســفال و مسســنگی میانــی گردیــد .نکتــۀ جالــب درمــورد توالــی آثــار
ً
شناساییشــده ،وجــود یــک وقفــۀ نســبتا طوالنــی بیــن محوطههــای دورۀ نوســنگی قدیــم تــا دورۀ
مسســنگی میانــی اســت .در بررسـیهای اخیــر انجامگرفتــه توســط نگارنــدگان کــه در ســال  1397ش .بــا
عنــوان بررســی و شناســایی باستانشناســی دشــت مریــوان صــورت گرفــت ،محوطـهای بــا نــام تپــۀ قالهزیــوا
شناســایی گردیــد .ایــن تپــه دارای آثــاری از اواخــر هــزاره ششــم ق.م .اســت کــه در بررسـی و شناســاییهای
قبلــی در مریــوان تاکنــون ناشــناخته مانــده بــود.
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بــا نگاهــی بــه مطالعــات دورۀ نوســنگی غــرب ایــران متوجــه میشــویم محققانــی کــه قصــد تحقیــق و
مطالعــه بــر روی آثــار ایــن دوره را داشــتهاند ،بهناچــار فقــط بــر روی محوطههــای منطقــۀ زا گــرس مرکــزی
و یــا محوطههــای منطقــه شــمالغرب متمرکــز بودهانــد و اطالعاتــی از مناطــق حدفاصــل ایــن دو حــوزه
ً
کــه عمومــا دش ـتها و درههــای میانکوهــی اســتان کردســتان امــروزی را شــامل میشــوند ،اطالعاتــی در
دســترس نبــود .خوشــبختانه بــا شناســایی دو محوطــه از دورۀ نوســنگی در دشــت مریــوان (محمدیفــر و
مترجــم1394 ،؛ محمدیفــر و مترجــم )1382 ،و یــا آثــار بهدس ـتآمده از کاوشهــای تپــه قشــاق بیجــار
(مترجــم و شــریفی )1397 ،مطالعــات دورۀ نوســنگی ایــن منطقــه از غــرب ایــران نیــز از وضعیــت گنــگ و
ناشــناختۀ گذشــته خــارج شــده و اطالعــات اولیـهای از دورۀ نوســنگی ایــن مناطــق نیــز منتشــر شــده اســت.
همانطورکــه ذکــر شــد ،بــرای اولینبــار در طــی بررسـیهای ایــن دشــت در ســال  1381ش .دو محوطــه
یفــر و مترجــم،
از دورۀ نوســنگی بــه نامهــای تپــۀ حمهومیــن و حمهمــراد شناســایی شــدند (محمد 
 )1382کــه بــا توجــه بــه مقایســۀ تیغــه و ریزتیغههــای ایــن دو تپــه بــا آثــار تپههــای گن ـجدره و علیکــش
(محمدیفــر و مترجــم )1397 ،و نیــز نبــود شــواهد ســفالی بــر ســطح ایــن دو تپــه بهنظــر میرســد کــه قدمــت
هــر دوی آنهــا بــه دورۀ نوســنگی بیســفال برمیگــردد .بعــد از دورۀ نوســنگی بیســفال در دشــت مریــوان
ً
یــک وقفــۀ طوالنیمــدت حــدودا  3هزارســاله دیــده میشــود ،بهطوریکــه شــروع گســتردۀ اســتقرارها در
دشــت بــه دورۀ مسســنگی میانــی (دالما-س ـهگابی) در نیمــۀ هــزارۀ پنجــم ق.م .برمیگــردد.
پرســش و فرضیــه :پرســش اصلــی کــه در مطالعــات ایــن دوره در دشــت مریــوان پیــش میآیــد ایــن اســت
کــه اســتقرارهای دشــت بعــد از دورۀ نوســنگی بیســفال چــه وضعیتــی را دارا هســتند؟ چــرا هیــچ اســتقراری
از دورۀ نوســنگی باســفال و دورۀ مسســنگی قدیــم شناســایی نشــده اســت؟ خوشــبختانه بهدس ـتآمدن
ســفالهای نــوع جــی و چنــد قطعــه ســفال شــبیه بــه ســفالهای گونــۀ ســراب جدیــد از تپــۀ قالهزیــوا در
منطقــۀ مریــوان تــا حــدی میتوانــد پاســخ پرس ـشهای ذکرشــده را بدهــد .از ایــن میــان دشــت مریــوان بــا
قابلیتهــای مناســب زیس ـتمحیطی بدونشــک میتوانــد ازجملــه مناطــق کلیــدی بــرای پرکــردن حلقــۀ
مفقــوده مطالعــات دورۀ نوســنگی غــرب ایــران (حــد فاصــل دو حــوزۀ زا گرسمرکــزی و حــوزۀ شــمالغرب)
محســوب شــود.
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تصاویر  1و  .2موقعیت جغرافیایی تپۀ قالهزیوا (نگارنگان).
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شهرســتان مریــوان یکــی از شهرســتانهای اســتان کردســتان اســت کــه در  135کیلومتــری غــرب شهرســتان
ســنندج واقعشــده اســت و در  46درجه و  10دقیقه طولشــرقی و  35درجه و  32دقیقه عرضشــمالی و در
ارتفــاع  1286متــری از ســطح دریــا واقــعشــده اســت .شهرســتان مریــوان بــا مســاحت  2193،4کیلومترمربــع
 7،77درصــد از مســاحت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه دارای  3بخــش 2 ،شــهر و شــش
دهســتان اســت .دشــت مریــوان کــه شــهر کنونــی مریــوان در آن واقــع شــده ،از شــمال بــه ارتفاعــات بیســاران
و فیلهقــوس و دشــت قزلچــه ،از غــرب بــه کوههــای میرهجــی ،گزســانی و قوچلــو ،از جنــوب بــه کوههــای
میرهجــی و بولیانــه و از شــرق بــه ارتفاعــات مشــرف بــر دره و رودخانــۀ گاران محــدود میگــردد.
ایــن دشــت در جهــت شمالغربی-جنوبشــرقی گســترش پیــدا کــرده و دریاچــۀ زریبــار بــا جهــت شــمالی
 جنوبــی در وســط دشــت واقــع شــده اســت .طــرز تشــکیل دشــت مریــوان ،نحــوۀ بریدگــی اطــراف آن ،شــکلظاهــری ،طــرز گســترش ایــن دشــت ،غیرمنظــم بــودن آن و نیــز عمــق زیــاد آبرفــت (حدا کثــر  23متــر) بــا
ً
عــرض کــم نشــان میدهــد کــه حتمــا گســل یــا گسـلهایی باعــث افتادگــی طبقــات و شــرایط مناســب بــرای
بوهــوا و آبهــای
تشــکیل دشــت مریــوان شــده اســت .البتــه در تکویــن و تکامــل دشــت نبایــد نقــش آ 
روان را از نظــر دور داشــت ،بدینترتیــب در زمانهــای پیــش ،همزمــان و پــس از حرکــت کوهزایــی کــه
ســاختمان زمینشناســی در ایــن منطقــه در حیــن تکویــن بــوده اســت ،دورۀ فرســایش شــدید شــروع شــده
و ســیالبهای بــزرگ و ســیلهای فراوانــی در منطقــه بهوجــود آمــده اســت .در محلهایــی کــه در مســیر
آب بــوده ،الیههــای سســت و نــرم وجــود داشــته و در امتــداد الیههــا و در قســمتهایی کــه زمیــن ســخت
بــوده ،عمــود بــه امتــداد الیههــا ،دره ایجــاد شــده اســت (ملکــی .)1386 ،ایــن درههــا محــل مناســبی بــرای
اســکان گروههــای انســانی اســت و دارای شــرایط مناســب زیســتی بــرای امــرار معــاش ایــن جوامــع هســتند.
تپــۀ قالهزیــوا در اســتان کردســتان ،شهرســتان مریــوان در طــول جغرافیایــی  0614637 ،S 38و
عــرض 3921113و ارتفــاع  1283متــری از ســطح دریــا (تصاویــر  1و  ،)2بــه شــکل یــک برجســتگی کوچــک
در  1500متــری جنوبغربــی روســتای شــارانی ،بخــش مرکــزی شهرســتان مریــوان و میــان یــک دشــت
میانکوهــی ،مجــاورت چشــمهای و در  100متــری شــرق جــادۀ آســفالته روســتای شــارانی واقــع شــده اســت
(تصویــر .)3
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ً
ً
ابعــاد و انــدازۀ ایــن تپــه حــدودا  70×70متــر و ارتفــاع آن از ســطح دره جلگـهای دامنــۀ غربــی تپــه حــدودا
 5متــر اســت (تصاویــر  4و  )5ســطح تپــه هما کنــون کاربــری کشــاورزی دارد و بهگفتــۀ مالــک ایــن زمیــن،
رأس تپــه در گذشــته ارتفــاع بیشتــری داشــته و جهــت تســهیل در امــر کشــاورزی ســطح آن را حــدود 1
متــر تســطیح کردهانــد .همچنیــن از عمــق - 80ســانتیمتری رأس تپــه لولــۀ آبرســانی عبــور کــرده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن توصیفــات و آســیبهای واردشــده بــه ایــن اثــر ارزشــمند میتــوان گفــت کــه وضعیــت
حفاظتــی آن در شــرایط نهچنــدان مطلــوب قــرار دارد و الزم بــه ذکــر اســت کــه متأســفانه در فهرســت آثــار
ملــی بــه ثبــت نرســیده اســت.

شواهد سفالی تپۀ قالهزیوا

ازجملــه مهمتریــن شــواهد ســطحی تپــۀ قالهزیــوا ،بهدســتآمدن ســفالهای نــوع جــی از ایــن تپــه
اســت (تصویــر  .)6همانطورکــه میدانیــم ســفال نــوع جــی بــرای اولینبــار از بررســیهای ماهیدشــت
گــزارش شــده و از ســطح در حــدود  110محوطــه ایــن دشــت بهدســت آمدهانــد .ســفال نــوع جــی ســفالی
خوشســاخت بــا پوشــش غلیــظ و مربــوط بــه دورۀ مسســنگی قدیــم منطقــۀ ماهیدشــت کرمانشــاه اســت
( .)Levine & McDonald, 1977, Levine and Young, 1987ایــن گونــۀ ســفالی ،شــاخۀ محلــی و
شــرقی فرهنــگ حلــف دانســته شــده ( )Matthews, 2000و دامنــۀ پرا کنــش آن در غــرب ایــران بیشتــر
بــه مناطــق غربــی زا گــرس مرکــزی نظیــر دشــتهای ســرپل ذهــاب (علیبیگــی ،)1394 ،ماهیدشــت
( )Levine & McDonald ,1977و حــد نهایــی گســترش آن تــا مناطقــی نظیــر صحنــه ،هرســین (مترجــم
و محمدیفــر )1381 ،و بیســتون نظیــر تپــه نازلیــان (محمدیقصریــان )1393 ،اســت .بــا ایــن مقدمــه
پیــدا شــدن ایــن گونــۀ ســفالی در دشــت مریــوان میتوانــد بســیار موردتوجــه بــوده و مریــوان نیــز بــه مناطــق
تحتتأثیــر ایــن فرهنــگ ســفالی اضافــه گــردد .عالوهبــر ســفالهای جــی چندیــن قطعــه ســفال شــبیه بــه
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ســفالهای نــوع ســراب جدیــد نیــز از بررســی تپــه بهدســت آمدنــد (تصویــر  .)7پوش ـشهای گلــی بــراق
ســطح ایــن چنــد قطعــه بســیار شــبیه بــه پوشــش ســفالهای گونــۀ ســراب جدیــد منطقــۀ زا گرسمرکــزی و
ازجملــه خــود تپــه ســراب کرمانشــاه بــوده ،ولــی بهدســت نیامــدن دیگــر گونههــای شــاخص ســفالی دورۀ
نوســنگی جدیــد نظیــر ســفالهای منقــوش ایــن دوره نظیــر ســفال خطــی ســراب باعــث میشــود کــه در
انتســاب ایــن گونــۀ ســفالی بــه دورۀ نوســنگی جدیــد بــا شــک و تردیــد مواجــه شــویم و بــا آن قاطعیتــی کــه
از وجــود ســفال نــوع جــی در ایــن تپــه ســخن بــه میــان آوردهایــم ،ســخن نگوییــم .بــه هرحــال بــا توجــه
ً
بــه قرابــت زمانــی تقریبــا نزدیــک بههــم ســفال جــی بــا ســفال گونــۀ ســراب جدیــد (نیمــۀ دوم هــزارۀ ششــم
ق.م ).وجــود دورۀ نوســنگی جدیــد در ایــن تپــه نیــز زیــاد دور از ذهــن نمیتوانــد باشــد .خوشــبختانه
شــواهد ســفالی تپــۀ قالهزیــوا تنهــا محــدود بــه دورۀ نوســنگی جدیــد؟ و مسســنگی قدیــم نیســت ،بلکــه
ســفالهای شــاخص مرحلــۀ ابتدایــی دورۀ مسســنگ میانــی (دالمــا) را نیــز دارد (تصویــر  .)8آنچــه کــه
مــا را مطمئــن میســازد کــه ســفالهای ایــن مرحلــه فقــط متعلــق بــه مرحلــۀ ابتدایــی مسســنگی میانــی
اســت ،بهدســت نیامــدن ســفالهای نخــودی منقــوش مرحلــۀ میانــی مسوســنگی میانــی نظیــر ســفال
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گونــۀ ســهگابی و  B.O.Bاســت .بنابرایــن آنگونــه کــه از شــواهد ســفالی مشــخص اســت ،تپــۀ قالهزیــوا
ازجملــه محــدود تپههــای پیشازتاریــخ نهتنهــا مریــوان ،بلکــه کل منطقــه اســت کــه شــواهد هــر ســه دورۀ
نوســنگی جدیــد؟ ،مسســنگی قدیــم و مرحلــۀ ابتدایــی مسســنگی میانــی را داراســت و الی هنــگاری آن
میتوانــد بســیاری از ابهامــات گاهنــگاری اواخــر نوســنگی و اوایــل مسســنگی منطقــه را پاســخگو باشــد.

بحث و تحلیل

همانطورکــه ذکــر گردیــد ،تــا مدتهــای زیــادی مطالعــات پیشازتاریــخ غــرب ایــران تنهــا محــدود بــه
محوطههــای دو حــوزۀ مهــم پیشازتاریــخ غــرب ایــران یعنــی منطقــۀ شــمالغرب و حــوزۀ زاگرسمرکــزی
بــوده و از آثــار مابیــن ایــن حــوزه ،اطالعاتــی در دســت نبــود .خوشــبختانه ایــن منطقــه از غــرب کشــور
نیــز طــی یکــی دو دهــۀ اخیــر موردتوجــه محققــان قــرار گرفتــه و اطالعــات زیــادی در مــورد پیشازتاریــخ
ایــن منطقــه و بهویــژه دورۀ مسســنگی آن منتشــر شــده اســت .در نتیجــۀ ایــن مطالعــات فرهنگهــای
ســفالی ،الگوهــای پراکندگــی و گاهنــگاری ایــن دوران و بهویــژه دوران مسســنگی مناطــق مختلــف ایــن
منطقــه نیــز تــا حــدودی مشــخص شــده اســت (موچشــی1390 ،؛ مترجــم و محمدیفــر 1381،؛ مترجــم

Downloaded from journal.richt.ir at 4:07 IRST on Friday January 21st 2022

تصویر  .6سفالهای جی از تپۀ قالهزیوا (نگارندگان).

|| تپه قالهزیوا :نویافتهایی با سفال جی در مریوان || || 47
] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.4.41

تصویر  .8سفالهای دالمایی تپۀ قالهزیوا (نگارندگان).

و شــریفی 1397،و زارعــی و همــکاران .)1396 ،امــا در مــورد دورههــای نوســنگی و مسســنگی قدیــم
وضعیــت بــه اینگونــه نیســت و محوطه-هــای کمتــری از ایــن دوران گــزارش شــدهاند .خوشــبختانه
گــزارش دو محوطــه دورۀ نوســنگی در مریــوان و یــا کاوش تپهقشــاق بیجــار (مترجــم و شــریفی)1397 ،
بــاب جدیــدی را در مطالعــات دورۀ نوســنگی منطقــه آغــاز کــرده و نتایــج جالبــی را نیــز بهدســت دادهانــد.
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نتیجهگیری

مجــوار
بــا توجــه بــه بحــث ارائهشــده بهنظــر میرســد کــه دورۀ مسســنگی قدیــم بیجــار و حتــی مناطــق ه 
آن نظیــر دش ـتهای دهــگالن و قــروه نیــز شــبیه بــه تپهقشــاق و در کل ،منطقــۀ شــمالغرب باشــد و بــا
ً
توجــه بــه شناسایینشــدن فرهنــگ ســفال جــی در بررس ـیهای باستانشناســی ،احتمــاال وجــود فرهنــگ
ســفال نــوع جــی و یــا شــهنآباد در ایــن مناطــق دور از ذهــن خواهــد بــود .همچنیــن بهدلیــل ارتفــاع
بــاالی ایــن مناطــق از ســطح دریــا ،ســرمای زیــاد منطقــه ،دوری از منابــع ســنگ چــرت و شــرایط نامناســب
زیســتمحیطی نظیــر نبــود غارهــا و یــا پناهگاههــای صخــرهای و نیــز درههــای کمعــرض میانکوهــی
شــرایط مناســب را بــرای جــذب جوامــع قدیمیتــر (نوســنگی بیســفال و پارینهســنگی) را ندارنــد .امــا
ً
منطقــۀ مریــوان بــا زیســتبوم کامــا متفــاوت ،شــرایط متفاوتــی را نیــز دارا اســت .وجــود منابــع ســنگ
متــر از همــه
چــرت ،ارتفــاع مناســب منطقــه از ســطح دریــا ،وجــود غارهــا و پناهگاههــای صخــرهای و مه 
درههــای کوچــک و کمعــرض میانکوهــی کــه دلخــواه گروههــای نوســنگی اســت ،شــرایط مناســبی را
ً
بــرای جــذب ایــن جوامــع داراســت .قبــا آثــار دورههــای پارینهســنگی میانــی ،جدیــد ،فــرا پارین هســنگی و
نوســنگی بیســفال از منطقــۀ مریــوان گــزارش شــده بــود ،امــا بهیکبــاره از آثــار اواخــر دورۀ نوســنگی و
اوایــل مسســنگی گزارشــی در دســت نبــود .پیــدا شــدن تپــۀ قالهزیــوا بــا شــواهدی از دورۀ نوســنگی جدیــد
و اوایــل مسســنگی نهتنهــا حلقــۀ مفقــوده بیــن گروههــای دورۀ نوســنگی بیســفال منطقــه و اســتقرارهای
گســترده دورۀ مسســنگی میانــی اســت ،بلکــه نتایــج جالبــی نیــز دربــر دارد .برخــاف مناطقــی نظیــر بیجــار،
در مریــوان دورۀ مسســنگی قدیــم بــا ســفال جــی شــناخته میشــود .بهطــرز جالبــی محــل بهدســت آمــدن
ً
یشــدند،
ســفالهای ســطحی جــی در دامنــۀ غربــی تپــه و دقیقــا در قســمتهای متمایــل بــه دامنــه پیــدا م 
درحالیکــه ســفالهای دالمایــی در عرضهــای باالتــر و نزدیــک بــه رأس تپــه بهدســت میآمدنــد .ایــن
ً
امــر احتمــاال نشــان میدهــد کــه از نظــر الیهنــگاری نیــز ســفال جــی در زیــر ســفال دالمایــی جــای دارد،
ً
برخــاف تپهقشــاق کــه ســفال دالمایــی بــر روی الیههــای دورۀ نوســنگی آن بهدســت آمدهانــد .مطمئنــا
تپــۀ قالهزیــوا یکــی از کلیدیتریــن محوطههــای نوســنگی منطقــه بــرای پاســخگویی بــه ابهامــات اواخــر
دورۀ نوســنگی و اوایــل مسســنگی منطقــه بــه حســاب میآیــد.

پینوشت
 .1این پروژه با حمایت مالی پژوهشکده کردستانشناسی دانشگاه کردستان انجام شده است.
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الیهنــگاری تپهقشــاق نشــان داد کــه الیههــای مرحلــۀ دالمایــی ایــن تپــه مســتقیم بــر روی الیههــای
ً
دورۀ نوســنگی جدیــد قــرار گرفتــه و نشــان میدهــد کــه توالــی فرهنگــی منطقــۀ بیجــار کامــا شــبیه بــه
حــوزۀ شــمالغرب اســت کــه در آنجــا نیــز وقفـهای بیــن دورۀ نوســنگی جدیــد و مرحلــۀ دالمــا وجــود نــدارد.
یتــر را نیــز نشــان
تاریخگذاریهــای مرحلــۀ دالمــا تپهقشــاق کــه تاریخهــای  5000ق.م .و حتــی قدیم 
ً
داده اســت (مترجــم و شــریفی ،)1397 ،کامــا گویــای ایــن مطلــب اســت کــه ایــن تاریــخ مربــوط بــه دورۀ
مسســنگی قدیــم اســت .تاریخگذاریهــای جدیــد بهدســتآمده از کولتپــه هادیشــهر در منطقــۀ
شــمالغرب نیــز تاریخهــای مشــابهی را بــرای دورۀ دالمــا پیشــنهاد داده اســت (.)Abedi et al., 2014
بــه احتمــال زیــاد وضعیــت الیهنگارانــه تپــۀ قالهزیــوا نیــز ماننــد محوطههــای منطقــۀ زا گرسمرکــزی نظیــر
ســیاهبید و چقامــاران هســتند کــه در ســیاهبید ســفال جــی بــر روی الیههــای دورۀ نوســنگی و در چقامــاران
نیــز بــر روی خــاک بکــر و زیــر الیههــای دوره مسســنگی میانــی قــرار گرفتهانــد Levine & McDonald,
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 موچشــی ،امیرســاعد (« .)1390بررســی الگوهــای اســتقراری محوطههــای دوران مسوســنگ شــرقاســتان کردســتان (حــوزۀ آبگیــر رودخانــۀ قــزلاوزن)» .رســالۀ دکتــری باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران
(منتشرنشــده).
 زارعــی ،محمدابراهیــم؛ محمدیقصریــان ،ســیروان؛ و عبداهللپــور ،محمــد (« .)1396بررســیباستانشــناختی تپــه گریاشــان ســنندج» .مجلــۀ پژوهشهــای باستانشناســی ایــران .شــمارۀ  .12صــص:
.9-23
 علیبیگــی ،ســجاد (« .)1394گــزارش بررســی دشــت ســرپل ذهــاب» .مرکــز اســناد ادارۀ کلمیراثفرهنگــی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه (منتشرنشــده).
 مترجــم ،عبــاس و شــریفی ،مهنــاز (« .)1397فرآینــد گــذار از ســنتهای فرهنگــی نوســنگی جدیــد بــهشهــای باستانشناســی ایــران .دورۀ
مسســنگی قدیــم در پســکرانههای شــرق زاگــرس مرکــزی» .پژوه 
هشــتم .شــمارۀ  .16بهــار  .1397صــص.83-102 :
 مترجــم ،عبــاس؛ و محمدیفــر ،یعقــوب (« .)1381طــرح بررســی و شناســایی و مستندســازی آثــارباســتانی شهرســتان هرســین» .آرشــیو میراثفرهنگــی و گردشــگری بیســتون (منتشرنشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس (« .)1382طــرح بررســی و شناســایی و مستندســازی آثــارباســتانی شهرســتان صحنــه» .آرشــیو میراثفرهنگــی و گردشــگری بیســتون (منتشرنشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس (« .)1381بررســی باستانشناســی شهرســتان مریــوان»،مرکــز اســناد ادارۀ کل میراثفرهنگــی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشرنشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس (« .)1394مریــوان ،از دورۀ پارینهســنگی میانــه تــا دورۀمسســنگی براســاس بررســیهای باستانشناســی» .مفاخــر میراثفرهنگــی ایــران :جش ـننامۀ دکتــر
کشــهمیرزادی .بهکوشــش :مرتضــی حصــاری ،تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری
صــادق مل 
و دانشــگاه هنــر اصفهــان .صــص.3-10 :
 محمدیقصریــان ،ســیروان (« .)1393تپــۀ نازلیــان» .مجموعــه مقالههــای باستانشناســی دربیســتون .بهکوشــش :حســین راعــی و مــژگان خانمــرادی ،تهــران :نشــر ایراننــگار.
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