|| پهنه پارینهسنگی
دالپری دهلران ،ایالم || || 7
ِ

(صص)۷ - 18 :
تاریــخ دریافت1396/۰۵/۱۱ :
تاریخ پذیرش1396/۰۹/۱۷ :

چکیده

دشــت دهلــران بهدلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی خــود همــواره یکــی از مرا کــز جمعیتــی در جنوبغــرب
ایــران بهشــمارآمــده و بهدلیــل وجــود رودخانههــای دائمــی و فصلــی و زمینهــای حاصلخیــز از دیربــاز
منطقــۀ مناســبی بــرای ســکونت و تأمیــن مایحتــاج اولیــه انســان محســوب میشــده اســت .از لحــاظ
چشـمانداز طبیعــی ایــن دشــت بــه ســه ناحیــۀ شــرقی ،میانــی و غربــی قابــل تقســیم اســت .ناحیــۀ نخســت
کــه شــامل شــرق دشــت اســت متشــکل از دیــوارهای از ارتفاعــات و دامنههــای زاگــرس اســت .ناحیــۀ دوم یــا
میانــی شــامل زمینهــای مشــرف بــر ایــن ارتفاعــات اســت کــه بهوســیلۀ مســیلهای منشــعب از ارتفاعــات
و آبشس ـتهای جــاری از آنهــا پوشــیده از ســنگ و رســوبات درش ـتدانه اســت و ناحیــۀ ســوم یــا غربــی
نیــز شــامل محوطههــای اســتقراری نوســنگی تاکنــون و زمینهــای کشــاورزی اســت .امــا در کل ایــن ســه
ناحیــه درکنــار هــم از دیربــاز بهدلیــل وجــود پناهگاههــای صخــرهای در دامنههــای زا گــرس مأمــن مناســبی
بــرای زیســت انســان بــوده و از طــرف دیگــر بهدلیــل پوشــش گیاهــی و جانــوری مناســب ،تأمینکننــدۀ
غــذای موردنیــاز گروههــای انســانی بهشــمار میآمــده اســت .همچنیــن بهدلیــل وجــود شــاکلۀ کنگلومرایــی
ارتفاعــات شــرقی دشــت ،دسترســی انســان بــه منابــع غنــی ســنگ خــام جهــت تأمیــن و ســاخت ابزارهــای
ســنگی مــورد نیــازش بســیار آســان بــوده؛ چنانکــه در بررســی زمســتان  1394ش .حجــم عظیمــی از
ابزارهــای پرا کنــده در نیمــۀ شــرقی دشــت دهلــران خــود مؤیــد ایــن مطلــب بــود .ایــن پهنــه کــه بیــش از
 30کیلومتــر طــول دارد و در مســیر دامنــۀ ارتفاعــات دالپــری زا گــرس مشــرف بــر دشــت دهلــران تــا دشــت
عبــاس را دربــر میگیــرد ،پوشــیده از ابزارهــای ســنگی اســت کــه شــامل نمونههــای شــاخص پوئینتهــا،
تیغههــا ،ســنگهای مــادر شــعاعی و تراشــههای لوالــوا اســت .ایــن نمونههــا میتوانــد نشــانۀ حضــور
انســان دسـتکم از دورۀ پارینهســنگی میانــی باشــد .ایــن مهــم بــا توجــه بــه وجــود محوطههــای اســتقراری
نوســنگی تــا اواخــر دوران اســامی نشــانۀ یــک رونــد طوالنــی از حضــور انســان در ایــن منطقــه اســت.
کلیدواژگان :ارتفاعات زاگرس ،پارینهسنگی ،دالپری ،دهلران.
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مقدمه

جغرافیای منطقۀ مورد پژوهش

محوطــۀ پهنــاور پارینهســنگی شــامل نواحــی شــرقی و جنوبــی شــهر دهلــران ،حوضــۀ آبریــز ســد دویــرج ،
ارتفاعــات دالپــری ،2دامنههــا و دشـتهای متأثــر از مســیلها بهســمت جنــوب تــا شــمال حوضــۀ آبریــز ســد
کرخــه میشــود کــه درواقــع براســاس تقســیمات کشــوری شــامل شهرســتان دهلــران در جنــوب اســتان ایــام
اســت و بهطــور میانگیــن در فاصلــۀ  10کیلومتــری نســبت بــه مــرز ایــران و عــراق قــرار دارد (نقشــۀ  .)1وســعت
تقریبــی ایــن پهنــه براســاس وجــود پناهگاههــای ســنگی متعــدد و پراکندگــی دههــا هــزار دسـتابزارســنگی
بــه بیــش از پانصــد کیلومتــر مربــع میرســد کــه درواقــع بخشــی از ســازند کنگلومــرای بختیــاری زا گــرس را
شــامل میشــود (نقشــۀ  .)2درواقــع حــدود ایــن پهنــه بســیار فراتــر از محــدودۀ مشخصشــده در شــبکۀ 23
زهکشــی طــرح گرمســیری اســت ،زیــرا ازنظــر زمینشناســی تمامــی ســطح ر خنمــون ســازند بختیــاری را در
ت دهلــران دربــر میگیــرد .بــا وجــودی کــه بخــش بزرگــی از ایــن ســازند در نیمــۀ
محــدودۀ پیرامونــی دش ـ 
ً
شــمالی دشـتپتک (شــبکۀ  )23قــرار دارد؛ امتــداد آن از شــمال تــا خطالــرأس ارتفاعــات دالپــری و احتمــاال
بشــرقی
دامنـ ۀ شــمالی آن نیــز میرســد و از شــمالغرب تــا حــدود  8کیلومتــر پــس از رودخانـ ۀ دویــرج و جنو 
ت دهلــران نیــز امتــداد یافتــه اســت.
دشـ 
همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه بخــش دیگــر ایــن ســازند در شــمالغربی دش ـت دهلــران ر خنمــون
یافتــه اســت .ر خنمــون ســازند بختیــاری در حاشــیۀ غربــی دشـتدهلران و در دامنههــای شــرقی ارتفاعــات
حمریــن نیــز دیــده میشــود .ســازند بختیــاری جوانتریــن ســازند نهشتهشــده در زاگــرس محســوب میشــود
و شــامل رســوبات آبرفتــی و کوهپایــهای حاصــل از فرســایش ارتفاعــات اســت و بیشــتر شــامل کنگلومــرا
همــراه بــا الیههایــی از ماسهســنگ آهکــی ،ســنگهای ســیلتی و مــارن اســت.

پیشینۀ پژوهشی

1

بهطــور کلــی مطالعــات انجامشــده در دهلــران بــه ســال  1903م .بــاز میگــردد کــه شــامل شناســایی و
ت دهلــران ماننــد تپههــای موســیان ،خزینــه ،تپــۀ کوچــک علیکــش
گمانهزنــی در زیســتگاههای اولیــۀ دشـ 
بــود ( .)Hole, Flannery & Neely, 1969: 8 & 29; Gautier & Lampre, 1905: 69در ادامــۀ ایــن
پژوهشهــا بــا پیشــنهاد رابــرت بریــدوود مدیــر طــرح پیشازتاریــخ دانشــگاه شــیکاگو کــه در ســال  1960م .از
دشـتدهلران و تپــۀ علیکــش بازدیــد کــرده بــود ،دو تــن از شــاگردان مکتــب بریــدوود بــه نامهــای فرانــک
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در ســال  1394ش .بهمنظــور ســاماندهی آبهــای مــرزی غــرب کشــور برنامههــای بررســی و شناســایی
مناطــق مــرزی واقــع در اســتانهای کرمانشــاه و ایــام در قالــب برنامههــای دهگانــه بررســی و شناســایی
طــرح گرمســیری بــه اجــرا درآمــد کــه شــامل شناســایی و مســتندنگاری مســیرهای انتقــال آب ،محلهــای
احــداث ســدها و شــبکههای زهکشــی بــود .شــبکۀ مــورد بررســی نگارنــده کــه درواقــع بــا نــام شــبکۀ زهکشــی
 23نامگــذاری شــده بــود شــامل دشـتپتک موســیان (نیمــۀ شــرقی دشــت بــزرگ دهلــران) بــود کــه برنامــۀ
آبرســانی بــه آن در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه بــود .ازای ـنرو جایجــای ایــن دشــت بــا مجــوز صــادره
بهشــمارۀ  943141/00/6495مــورخ  94/8/24از ســوی پژوهشــکدۀ باستانشناســی بهدقــت مــورد
پیمایــش و بررســی قــرار گرفــت تــا مســتندنگاری کاملــی از منطقــه بهمنظــور جلوگیــری از تخریبهــای
احتمالــی جهــاد کشــاورزی و آبنیــرو در دســت باستانشناســان قــرار گیــرد .در طــول ایــن برنامــه بررســی کــه
شــامل جنوبیتریــن حــد ســامانۀ گرمســیری در جنــوب اســتان ایــام بــود ،عالوهبــر شناســایی محوطههــا و
تپههــای باســتانی ،منطقــۀ فراخــی در شــرق دشــت شناســایی و مســتندنگاری شــد کــه پوشــیده از ابزارهــای
ســنگی بــود .ایــن پهنــه (دالپــری) درواقــع کیلومترهــا در امتــداد ارتفاعــات زا گــرس ادامــه دارد کــه در ادامــه
بــه شــرح موقعیــت جغرافیــای دقیقتــر آن و ویژگیهایــش پرداختــه میشــود.
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نقشۀ  .2موقعیت پهنۀ پارینهسنگی در امتداد شرق دشتدهلران و چگونگی تقسیمبندی بخشهای غربی
(شبکۀ زهکشی  )22و شرقی آن (شبکۀ زهکشی  )23در طرح گرمسیری (برگرفته از.)Landsat :
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نقشۀ  .1تقسیمات استان ایالم (سازمان نقشهبرداری کشور).
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معرفی آثار شناساییشده

الف :پناهگاههای سنگی
در بخــش کوچکــی از ارتفاعــات دالپــری ،تعــداد زیــادی حفرههــای کوچــک و بــزرگ بــه اشــکال پناهــگاه
شناســایی شــد .ایــن حفرههــا و پناهگاههــا در الیههــای رســوبی و کنگلومرایــی تپههایــی کمارتفــاع بــا
ســاختاری نهچنــدان مقــاوم شــکل گرفتهانــد (تصویــر  .)1عمــق و عــرض دهانــۀ برخــی از ایــن حفرههــا و
پناهگاههــا بــه  2تــا  3متــر و ارتفــاع آنهــا بــه  1/8متــر میرســد .بهدلیــل ســاختار سســت ســیمان کنگلومــرا
و وجــود الیههــای رســوبی ســیلت و رســی غیرمترا کــم و عوامــل فرســایش محیطــی همچــون بــاد و نــزوالت
جــوی بهنظــر میرســد ایــن پناهگاههــا و حفرههــا در طــول زمــان دســتخوش تغییــرات گســترده شــدهاند.
ً
بــا توجــه بــه مشــاهدۀ تعــداد قابلتوجهــی از مصنوعــات ســنگی در درون و پیرامــون ایــن فضاهــا احتمــاال
بایــد آنهــا را بقایایــی از پناهگاههــای قدیمیتــر دانســت کــه مــورد اســتفاد ه انســان (حداقــل اواخــر) دورۀ
پارینهســنگی قــرار گرفتهانــد .امــروزه ایــن محــل بهدلیــل وجــود یــک چشــمۀ آب توســط عشــایر منطقــه
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (تصاویــر  2تــا .)6
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هــول و کنــت فالنــری در ســال  1961م .بــه دهلــران آمدنــد و بــه بررســی و گمانهزنــی در تپههــای موســیان و
علیکــش پرداختنــد .ایــن تحقیقــات تحتعنــوان پــروژۀ باستانشناســی دانشــگاه رایــس 3در قالــب کاوش
در تپههــای علیکــش ،موســیان و ســبز ادامــه یافــت (ملکشــهمیرزادی،191 ،167 ،116 ،115 :1382 ،
ً
 512و  .)513ســپس در ســالهای  1968-69م .جیمــز نیلــی و هنــری رایــت مجــددا در دشـتدهلران بــه
بررســی علمــی و نظاممنــد پرداختنــد و محوطههــای باســتانی دیگــری همچــون چغاســفید در ایــن بررســی
شناســایی شــد ( .)Neely & Wright, 1994: 4, 29-33, 88, 130-138در ســال  1977م .دومیروشــجی
از هیئــت باستانشناســی فرانســه در ایــران ،مناطــق مابیــن دشــتهای شــوش و دهلــران را بهمنظــور
شناســایی محوطههــای ایــام نــو ،هخامنشــی ،ســلوکی و اشــکانی بررســی کــرد (.)DeMiroschedji, 1977
بــا شــروع جنــگ عــراق بــا ایــران در ســال  1359ش .تــا پایــان پاکســازی عــوارض ناشــی از جنــگ در دهلــران،
دو دهــه وقفــه در رونــد پژوهشهــای دهلــران ایجــاد شــد ،امــا در ســال  1377ش .کامیــار عبــدی بهمنظــور
امکانســنجی و ارزیابــی وضعیــت مناطقــی در دهلــران از آن بازدیــد کــرد (َ )Abdi, 2001و متعاقــب ایــن
ل  1384ش .مترجــم و محمدیفــر در دشـتدهلران بــه بررســی پرداختنــد (مترجــم
بازدیـ ِـد چنــد روزه در ســا 
و محمدیفــر .)1384 ،در ســال  1385ش .نوراللهــی نیــز ایــن بررســی را ادامــه داد (نوراللهــی 1385 ،الــف
و ب) .نکتــۀ مهــم در تمــام ایــن بررس ـیها و پژوهشهــا کــه از ســال  1905تــا  2005م .ب همــدت یــک قــرن
بهطــول انجامیــده ،نادیــده گرفتــن مناطــق شــرقی دش ـتپتک موســیان بــا انبوهــی از شــواهد مربــوط بــه
دوران پارینهســنگی اســت ،بهنحویکــه در کتــاب باستانشناســی غــرب ایــران گریگــوری ا .جانســون تنهــا
اشــارهای بــهوجــود ایــن آثــار میکنــد و مینویســد« :روشــن اســت دشــتهای متــروک و کوهســتانهای
ســنگالخی ایــن منطقــه مدتهــا در اشــغال گردآورنــدگان غــذا و شــکارگران دوره پارینهســنگی بــوده اســت»
(هــول .)563 :1393 ،بــه اینترتیــب بــا مشــاهده پیشــینۀ پژوهشهــا چنیــن برمیآیــد کــه عمــدۀ تمرکــز
پژوهشــگران بــر محوطههــای متعلــقبــه دورههــای نوســنگی تــا تاریخــی بــوده و از مطالعــۀ دورههــای قبــل
غفلــت شــده اســت .تنهــا مطلــب مربــوط بــه مطالعــات متمرکــز پارینهســنگی ،بررســی محســن زینیونــد
در ســال  1394ش .و در جریــان بررســی شــبکۀ  22از طــرح گرمســیری اســت کــه منجــر بــه شناســایی و
معرفــی دس ـتابزار ســنگی از جملــه یــک قطعــه ( )Bifaceشــده اســت کــه از نــوع صنعــت آشــولی و دورۀ
پارینهســنگی قدیــم در نظــر گرفتــه شــده اســت (زینیونــد1395 ،؛  .)Zeynivand, 2017بــه اینترتیــب
مشــاهده میشــود کــه بخــش شــرقی دشـتپتک موســیان تــا پیــش از بررســی اخیــر توســط نگارنــده مغفــول
مانــده اســت.
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تصویر  .2نمایی از دامنۀ ارتفاعات دالپری و پناهگاههای سنگی دید از غرب (نگارندگان.)1394 ،
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تصویــر  .1موقعیــت پناهگا ههــای ســنگی در دامنــۀ ارتفاعــات دالپــری بــا عالمــت ســتاره مشــخص شــده اســت.
یشــود ،کامــا از دشــت حاصلخیــز و
همچنیــن ارتفاعــات و پهنــۀ پارین هســنگی کــه در تصویــر بــه رنــگ ســبز دیــده م 
محوط ههــای باســتانی موجــود در آن کــه بــا رنــگ آبــی مشــخص شــده ،قابــل تشــخیص اســت (نگارنــدگان).
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تصویر  .4نمایی دیگر از پناهگاههای سنگی دید از جنوبغرب (نگارندگان.)1394 ،

ب :یافتههای سطحی
ً
در ســطح ایــن پهنــه عمدتــا مصنوعــات ســنگی شــامل تیغههــا ،انــواع ســنگهای مــادر بهویــژه
ســنگمادرهای شــعاعی ،انــواع پوینتهــا ،خراشــندهها ،تراش ـهها و تیغههــا و ریزتیغههــا دیــده میشــود.
مصنوعــات ســنگی در تمــام ســطح آن بــا شــدت و ضعــف مشــاهده میشــود و تنهــا در امتــداد آبراهههــا یــا
مســیلها بهنــدرت میتــوان مصنوعــات ســنگی را مشــاهده کــرد .بهدلیــل تــداوم پرا کنــش مصنوعــات
ســنگی در ســطح آن ،تمامــی ایــن محــدوده بهعنــوان یــک پهنــه معرفــی میشــود .طــی پیمایــش ســطح
آن ،از نقــاط مختلــف آن نمونهبــرداری شــد .در مجمــوع  129نقطــه از محوطــه کدگــذاری و وضعیــت
پرا کنــش یافتههــای آن ثبــت شــد .نمونهبــرداری از برخــی نقــاط بهصــورت اتفاقــی صــورت گرفــت
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تصویر  .3نمونهای از پناهگاه سنگی واقع در دامنۀ ارتفاعات دالپری دید از جنوب (نگارندگان.)1394 ،
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تصویر  .6نمایی نزدیک از یکی از پناهگاههای سنگی دید از شمال (نگارندگان)1394 ،

و منتخبــی از ایــن مصنوعــات ســنگی مستندســازی شــد (تصویــر  .)7تراکــم ابزارهــا و تراشــهها بــر روی
پشــتهها و زمینهــای همجــوار رودخانههــای دویــرج و چیخــواب بیشــتر و در امتــداد مســیلها و حاشــیه
جــاده دهلــران  -اندیمشــک کمتــر بهچشــم میخــورد.
ســطح ایــن پهنــه پوشــیده از هــزاران هــزار دس ـتابزار ســنگی شــامل ســنگهای مــادر ،تراشــه ،تیغــه،
ریزتیغــه و برداشــته اســت .از نمونههــای شــاخص ایــن مصنوعــات ســنگی میتــوان بــه ســنگهای
مــادر شــعاعی ،پوئینتهــا و تراش ـههای لوالــوا اشــاره کــرد (تصاویــر  .)8-18ایــن نمونههــا کــه مشــابه بــا
ُ
مصنوعــات ســنگی یافتشــده در غارهــای کنجــی ،مرگــرگالن ســراب و مــرروز اســت ،حداقــل قدمــت آنهــا
بــه  40هــزار ســال تــا  16هــزار ســال قبــل بازمیگــردد ( .)Olszewski and Dibble, 1993تنــوع ســنگها

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

تصویر  .5نمایی از پناهگاههای سنگی دید از جنوبشرق (نگارندگان.)1394 ،
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از لحــاظ رنــگ و گونــه بهعــاوه تعــداد آنهــا بســیار چشــمگیر اســت و اغلــب از نــوع چــرت و فلینــت هســتند
(جــدول  .)1ایــن تنــوع و تعــداد درواقــع نشــانگر دسترســی انســان دوران پارینهســنگی و حتــی ســاکنین
دورههــای نوســنگی بهبعــد دشــت دهلــران بــه منابــع عظیــم ســنگ مناســب بــرای ابزارســازی بهدلیــل
وجــود ســازند کنگلومــرای بختیــاری اســت.

نتیجهگیری

پهنــۀ پارینهســنگی دالپــری بـهدرازای بیــش از  30کیلومتــر و پهنــای حــدود  10کیلومتــر یکــی از وســیعترین
مکانهــا در ایــران و شــاید غــرب خاورمیانــه بهشــمار مــیرود کــه شــواهد حضــور انســان در دورۀ
پارینهســنگی از آن بهدســت آمــده اســت .بهدلیــل ویژگیهــای ریختشناســی و اقلیمــی ،منابــع آب در
ایــن ناحیــه بهراحتــی در دســترس نیســت و رودخانههــای دائمــی و فصلــی همچــون دویریــج و چیخــواب
تنهــا از حواشــی آن عبــور کردهانــد و چشــمههای انــدک و مســیلهای بیشــمار در ســطح آن بهصــورت
ً
فصلــی فعــال هســتند .اراضــی ایــن محــدوده نیــز عمدتــا ســنگالخی اســت و تنهــا بهعنــوان مراتــع فقیــر مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت .مهمتریــن ویژگــی ایــن پهنــه وجــود مــواد خــام بــرای ســاخت مصنوعــات
ســنگی بــوده اســت .ویژگــی ســنگالخی بــودن ســطح پهنــه کــه بهواســطۀ فرســایش الیههــای کنگلومــرای
ً
ســازند بختیــاری ایجــاد شــده ،موجــب گردیــده کــه تقریبــا در تمامــی گســترۀ آن مصنوعــات ســنگی بــا شــدت
یشــده بــه
و ضعــف دیــده شــود .بــا مقایســۀ شــواهد موجــود حداقــل قدمــت مصنوعــات ســنگی مستندنگار 
 40000تــا  12000ســال پیــش بازمیگــردد .ســاختار ریختشناســی ناحیــه بهگون ـهای اســت کــه در بیشــتر
ســطح آن بهجــز در ناحیــهای کوچــک در ارتفاعــات ،شــواهد اســتقرار دائــم نظیــر غــار یــا پناهــگاه دیــده
نمی-شــود .تنهــا شــواهد انــدک از اســتقرار موقــت و فصلــی انســان در بخــش کوچکــی از ارتفاعــات شــمالی
یشــود کــه بهدلیــل
منطقــه شناســایی شــد .در ایــن ناحیــه برونزدهــای الیههــای رســوبی و کنگلومــرا دیــده م 
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تصویــر  .7نمایــی از پراکندگــی ســنگها همــراه بــا نمون ههــای دسـتابزارهای ســنگی در ســطح پهنــه (نگارنــدگان،
.)1394
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تصاویــر  .8-18نمون ههــای منتخب
مصنوعــات ســنگی پهنــۀ دالپــری
(نگارنــدگان.)1394 ،
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جدول  :1مشخصات نمونههای منتخب مصنوعات سنگی پهنۀ دالپری.
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پینوشت
1-Dawairij
2- Mehmeh
3- Rice University Archaeological Project

کتابنامه

 زینیونــد ،محســن (« .)1395مطالعــه تاریخــی -فرهنگــی و بررســی باســتان شناســی طــرحموســوم بــه گرمســیری؛ دشــت دهلــران (فصــل نخســت)» .گزارشهــای پانزدهمیــن گردهمایــی ســاالنۀ
باستانشناســی ایــران ،تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری .صــص.273-279 :
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فرســایش طبیعــی از جملــه بــاد و نــزوالت جــوی باعــث ایجــاد حفرههــا و یــا پناهگاههایــی در دیوارههــای
آن شــده اســت .ایــن حفرههــا و پناهگاههــا بهعلــت سســتی ســیمان کنگلومــرا و الیههــای سســت رســوبی
ً
مشــخصا بهشــدت تحتتأثیــر فرســایش طبیعــی بودهانــد و جــوان بهنظــر میرســند ،امــا وجــود مصنوعــات
ســنگی در درون و پیرامــون آنهــا خــاف ایــن نظــر را اثبــات میکنــد .بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی و
مکانــی برنامــۀ بررســی شــبکه زهکشــی  23طــرح گرمســیری فرصــت کافــی بــرای پژوهــش مــوردی در رابطــه
بــا ایــن دوره و شناســایی مکانهــای احتمالــی اســتقرار میســر نشــد و امیــد اســت در پژوهشهــای آینــده بــه
موضــوع پرداختــه شــود.
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