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چکیده:

یکیی از منیای ی کی تیا بی امیروز بی هیر دحیلیی وسی یص حضیور انسییان ولیر سیین

در آن مجهیو مانییده،

خوزستان و بخلوص بخی هیای شیلا و شیلا شیریی آنسیص کی از هیر هیص ،چی شیرایی یرا ییایی و
ایلیلی بخلیوص در دوران پلییستوسی  ،و چی شیرایی زیسیص م ینیی ،مناسی

سیکونص انسیان بیوده اسیص

ک احبتی انیدم مناح یاو تیورو هر تی در ایی منن ی و منیای هلجیوار نییع ایی موسیوی را ت وییص میی-
نلاید.اکنون با ر وی ب منیاب مو یود ،سیل اشیاره بی آییاز ایی

مناح یاو و چگیونگی رونید آن در اییران،

تاریخچی مناح ییاو ایی دوران در خوزسییتان اسییتخرا شییده و منییرم مییی شییود .در اینجییا بی مناح ییاتی ک ی
پییی

از ان ییال

تییا امییروز در حییوزه ولییر سیین

تییورو هر ت ی اشییاره خواهیید شیید و هیید  ،آشیینایی بییا

م وی های ای دوران و شیناخص دورههیای اسیت راری آنهاسیص.نتیجی ایی ت یی بیر میا روشی هردیید کی
تا کنون م وی هیای دوره هیای ییدیو و مییانی ولیر سین
مانند راپارین سینگی در بخی

در شیلا خوزسیتان و م ویی هیای دوران متیرخر

شیریی وایی شیده انید .نکتی بر سیت اینکی رودهیایی ماننید کرخی و دز ،نی

تنها در ادوار رهنگیی و دوره هیای تیاریخی و نییع حیا حاسیر خوزسیتان ،بلکی در ولیر سین
مهو و اساسی در تشکیل است رارهای ای دوران داشت اند.
واژگان کلیدی :ولرسن  ،خوزستان ،رود کرخ  ،رود دز

نییع ن شیی

عصر سنگ در خوزستان
شییناس نبییود و سییایر کارهییای او در ایییران بی ییییر

مقدمه:
از

از شییوش پیگیییری ییدی نلیییشیید ،اوحییی کییار

در خوزسیییتان آییییاز

دی را میتیوان مربیوی بی سیا هیای دهی 1165

کییاوشهییا و مناح ییاو باسییتانشناسییی بییی
یکلدوسیییی سیییا پیییی

هردیده اسیص ،امیا در آییاز ایی رونید تیو هی بی
باسییتانشناسییی ولییر سیین

تییورو نگر ییص و

مییییتیییوان برخیییی از د ییییل آن را هسیییتردهی و
راوانییی آرییار دورههییای پی

از نوسیینگی و ب یید از

آن بی خلییوص دوره هییای ایالمییی و هخامنشییی و

دانسص ک با احییصهیای کیارحتون اسیتانلی کیوون
در یییار شییکارچیان آیییاز شیید ( .)Coon:1951ای ی
مناح یییاو ابتیییدا در ییییر
متلرکع بود و سپ

اییییران و در زاهیییرس

ب سیایر ن یای اییران هسیترش

یا ص.

یا وسی یص یرا ییایی دشیص شوشیان کی بی دور
از ارتفاوییاو و پناهگییاههییای یبی ییی وای ی شییده و

باستانشناسی عصر سنگ در خوزستان:

تلرکییع کارهییای باسییتانشناسییی در اییی یسییلص

کارهای انجیا شیده در خوزسیتان در زمینی سین

دانسییص .تییاکنون نیییع ایالوییاو ییام ی در مییورد

تییا ب ی امییروز م ییدود و انگشییص شییلار بییودهانیید.

اسییت رارهای ولییر سیین

خوزسییتان اراشیی نشییده

اسص.

در مکانی بنا ییار پبیده در نعدیکیی شوشیتر انجیا

باسییتانشناسییی ولییر سیین
زاهییرس بییدنبا

اوحییی

احیییص مربییوی ب ی ای ی دوران را هیرشییل

در ایییران و خلوتییا

احیییصهییایی از اییی دسییص در

داده اسییص .مترسییفان هییعارش یییا منل ی
اییی

کییا ی از

احیییص بییرای مییا بر ییا نلانییده اسییص و

وییراه هلچییون حفییاریهییای دوروتییی هییارود در

هیرشل تنها بی ککیر ایی منلی

پناهگییاه زارزی و هییعارمییرد ) (Garrod:1930کیی

اکتفا نلوده اسص .حتیی میواد بدسیص آمیده در ایی

نخسییتی مناح یی تییورو هر تیی در زاهییرس در

حفییییاری نیییییع امییییروزه در ایییییران مو ییییود

نوی خیود مییباشید و بیدنبا آن کیاوش مهلتیری

نیسییص(هفتگو بییا ریییدون بیگلییری) .در مییورد ایی

مکییان پارینیی سیینگی زاهییرس تییا بیی امییروز ،در

کییار چنییدی نکت ی را باییید در ن ییر داشییص .اوحییی

ابتیدای دهی  05میییالدی توسیی راحییف سییوحکی در

نکتی اینکی هیرشییل متخلییر ایی دوران نبییوده

یییار شیینیدار در کردسییتان وییراه )(Solecki:1971

اسص .دیگر اینک شییوههیای کیاوش در ییار کیامال

آیاز شد.

بییا کییاوش در تپیی هییای باسییتانی متفییاوو اسییص.

هفت مییشیود کی بیرای اوحیی بیار وام دومرهیان

هلچنییی شییناخص تکنییی هییا و تیینای سیینگی و

سرپرسیص هیییص باسیتانشناسیی رانسی در ایییران،

دوره بنییدیهییا و تاریخگیی اری مربییوی بیی ولییر

دسییص ا ییعار مربییوی ب ی ای ی دوران را در سییواحل

سیین

مازنیییدران پییییدا نلیییود (ونیییدنبر  )7:1731 ،و

چ برسد ب  45سا یبل.

(اسییلیص .)46:1731 ،امییا چییون دومرهییان باسییتان-

در کتیا

خیود

حتییی از  15سییا یبییل تییاکنون تیییییر یا ت ی
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یییار پبییده در  20کیلییومتری شهرسییتان حییی ،در
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واحد شوشتر

ب ایییای چنیید یییار وسییی آهکییی در ارتفاوییاو ایی

مسیییر آبشییار آرپنییاهی و در کییوه انبییار سییفید وایی

کییوههییا ک ی اکنییون ب ی سییب

اسص .در بهیار سیا  1161هیرشیل حفیاری ییار

متییواحی و سیی وی تختیی سیین هییای دیییوارههییای

پبده را انجا داد .وی بی ککیر نکیاتی انیدم کی آن

آنان ،بسیار کوچ

شیدهانید ،ایی میورد را تشیدید

هو بیشیتر برداشیص هیای خیود اوسیص اکتفیا میی-

میکند .ای منیای از تپی هیای کوچی

کند .او ب سیکونص انسیان هیای شیکارورز در ایی
م ل و آشنایی آنها بیا چکی

سن

آه

ریییعش بییارانهییای

تشکیل شدهانید ،بی

و رسیوده

یع یسیلصهیایی

سینگی و تبیر دسیتی

ک در امتداد رود کارون یرار دارنید ،ایی بخی هیا

اشیاره مییکنید (هیرشیل  .)15:1732،کیار ب یدی

شییامل تییراسهییای رودخانیی ای تشییکیل شییده از

در

یب ییاو شیینی میییباشیید .در زمییانهییای ه شییت و

در ای زمینی بررسیی هنیری راییص و هیروه

منن ی ایی ه و در م ییل هییایی چییون دشییص هییل و

پییی

دشص ایوه بوده اسص.

تییراسهییا احتلییا م ییل روی ی

هنگامی ک ییرم پییاده کیردن سیاختلان " سید

از شییروی کشییاورزی ب ی سییب

کنار بودهانید .ایی منن ی بوسییل

دییید ،ای ی

ولییف و درختییان
کیوههیای بلنید

شییهید وبییاس پییور " مراحییل م ییدماتی را مییی-

آهکییی کیی م ییل روییی

ه رانیید ،بییرای نخسییتی بییار "وان ریگییارد" مییرد

احای ی شییده اسییص .مجلییوی آرییار یا ییص شییده در

شناس رانسوی اهلییص بسییار زییاد آریار و دسیص

ای منیای بی بیسیصوهشیص م ویی رسییده کی

ا عارهای سنگی انسیانهیای اوحیی ی نجید اییران را

ت ریبییا هلگییی ب ی دوران زارزی مربییوی میییباشییند

کیی بییرای هلیشیی در زیییر آ هییای دریاچیی ی

( )Wright & Kossary, 1979و ( & Wright
.)Yaghmai, 1979

پهنییاور پشییص اییی سیید میید ون میییشییدند ،بیی
مسیو ن باستان شناسی کشور یادآوری کرد.
دشییص هییل در بخیی

یربییی رود کییارون بییا

چهییار هکتییار وسیی ص ،بییی کییوههییای "د ره"،
"د تون" و "شیفاهی" م لیور شیده ،از بیی ایی
کییوههییا ،رودخانیی "احییو " ریییان دارد کیی بییا
رودچیی هییای خییود بیی "کییارون" یییا بیی یییو
بختیاریهیا رود هی

(رود بیعر ) مییپیونیدد .نی

تنها پرباری و ینیای رود کیارون کی در ویی حیا
یکپارچگی ای دو دشیص را بیا یکیدیگر ینی میی-
کنیید،در وییی حییا اییی بخ ی

ن ی تنهییا یکییی از

د یییل تجل ی انسییان شییکارچی بییوده اس یص ،بلک ی

درختییان بلییوی هسییتند

احبت ی در هییعارش ایشییان(رایص) آمییده ک ی بن ییر
میرسید در چهیار م ویی آریار دورههیای میانی و
دییید پارین ی سیینگی و ییود دارد ک ی نویسیینده بییا
ین یییص از آن تیی بص نکییرده اسییص .پیی

از آن

در منن ایی ه ایی موسیوی دنبیا نشید تیا اینکی
در ساحیان اخییر مگهیان یایع ،دسیص بی شناسیایی
م وییی هییای دیگییری از دوره راپارینیی سیینگی و
آیییاز نوسیینگی در اییی منن یی زد

(Niknami

).et.al: 2009

اما کلتر ب ن یر مییرسیید کی

یایی در شیلا

خوزسییتان آرییار پارینیی سیینگی آن هییو در سیین ی
وسییی بدسییص آییید .در سییا  1733یییی بررسییی

عصر سنگ در خوزستان
رودخان ی کرخ ی ک ی نگارنییدهان

م ییدوده ایییرا

سییپ

م ییدوده ایییرا

ایی مربی بی شی ای 705

نیییع در آن شییرکص داشییص ،آرییار راوانییی از دوران

متییر بررسییی شییده و نلونیی هییای مشییاهده شییده

پارین سینگی بدسیص آمید (شیی  .)1731:براسیاس

لیی آوری شیید .در پایییان از اییی م وییی 155

ن ییر متخللییان امییر هلچییون ریییدون بیگلییری و

لیییی آوری

حامد وحیدتینسی

ایی آریار ،دوره پارینی سینگی

ین یییی ملیییینوواو سیییینگی
هردید(دیناروند.)02 :1715 ،

یییدیو را بییا والمییص سییوا و دوره پارین ی میان ی را

م وی دو نیع در هلیان منن ی ککیر شیده بیرای

ب ین دربیر دارد (هفتگیو بیا م لید شیی )1731 :

م وییی شییلاره  2در اتییل  1325متییری شییلا

ک ایی مسیرح در تیورو انجیا مناح یاو بیشیتر

72 23
آن و بییییا مختلییییاو یرا یییییایی ̊ ̕ 64

میتواند ت یو و اساسیی در میورد پیی از تیاری

وییرش شییلاحی و  63˚75̕ 71یییو شییریی و در

خوزسییتان و هاهنگییاری آن و حتییی سییایر منییای

اتییل حییدود 325متییری از رودخانیی دز واییی

هلجوار بو ود آورد.

هردیییده اسییص .از اییی م وییی نیییع  77ین یی

دیییدتری بررسییی در ای ی زمین ی سییا 1731
توسییی نگارنییدهان در حاشییی رود دز در شییلا

ملنوی سنگی ل آوری شد(هلان.)41 :
نلونیی هییای بدسییص آمییده و م ایسیی هونیی -

خوزسیییتان تیییورو هر یییص ،در ایییی بررسیییی

شناختی آنها بیا سیایر نلونی هیای بدسیص آمیده در

شناسیایی شید.

زاهییرس نشییان میییدهنیید کیی شییکارورزان ولییر

م وی های دیگری از ولیر سین

در ای ی بررسییی ک ی بلییورو پیلایشییی در حاشییی

سیین

شیییریی رود دز انجیییا شییید در مجلیییوی چهیییار

یییدیو و پارین ی سیینگی میان ی  ،حاشییی رود دز را ب ی

م وی مربیوی بی ولیر سین

شناسیایی هردیید.

از اییی چهییار م وییی  ،دو م وییی بییرای نلونیی
برداری و مناح

انتخا

شدند.

احتلییا در دورههییای اواخییر پارین ی سیینگی

هییص دسترسییی آسییان ب ی آ  ،منییاب خییا بییرای
سییاخص دسییص ا ییعار و احتلییا شییکار انتخییا
کردهاند(هلان.)155 :

م وییی او در شییلا شهرسییتان دز ییو و در
منن یی شییهیون بییا مختلییاو یرا یییایی ̊ ̕ 63
23

نتیجه:
متاسییفان مناح ییاو مربییوی ب ی ولییر سیین

در

 72وییرش شییلاحی و  63˚75̕ 71یییو شییریی و

خوزستان تیاکنون اهلییص چنیدانی نداشیت و بی آن

در اتییل  355متییری از رودخانیی دز و در اتییل

پرداختیی نشییده اسییص .ت ییداد انییدم پگوهشییهای

 055متییری از ورودی پادهییان یییدس وایی هردیییده

تییورو هر ت ی ای ی موسییوی را تایییید میییکنیید در

اسص .در ایی م ویی ابتیدا بخی

مرکیعی آن کی

حاحی کی حاشیی هیای شیریی و شیلاحی خوزسیتان

تییراکو بیشییتری داشییص بیی اب ییاد  05×05متییر و

پتانسیییل بسیییار بییا یی در ایی زمینی دارنیید .ن شی

داخل آن ب شیبک هیای  1×1متیر ت سییو هردیید و

پراکنییدهی نیییع نشییان میییدهیید کیی م وی ی هییای

تلییا نلون ی هییای مو ییود در آن برداشییص هردییید.
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شناخت شده تیا بی امیروز در ایی حاشیی هیا وایی

ولیییو انسیییانی ،دانشیییگاه سیسییییتان و

شدهاند.

بلوچستان.

م وی ی هییای شناسییایی شییده در بخ ی

شییریی

 -شییی  ،م لیید ،کتابچیی هلییای

بررسییی

هلگییی مربییوی بیی دوره راپارینیی سیینگی هسییتند.

پارینیی سیینگی دشییص شییوش ،حییوزه رود

م وییی هییای شییلاحی در حاشییی رودهییای دز و

کرخ  ،انتشیاراو سیازمان مییرار رهنگیی

کرخ نیع دورههیای پارینی سینگی ییدیو و میانی را

و هردشگری خوزستان.1731 ،

در بییر دارنیید .در اییی میییان تییاکنون شییواهدی از

 -هیرشل  ،رومی  ،اییران از آییاز تیا اسیال ،

دوره پارین ی سیینگی دییید یییا اوریناسییی زاهییرس

تر لیی م لیید م ییی  1 ،لیید ،تهییران،

مشییاهده نگردیییده ک ی احبت ی میییتوانیید مربییوی ب ی

انتشاراو وللی و رهنگی.1732 ،

انییدم بییودن پگوهشییهایی از اییی دسییص در اییی
منن باشد.
امید اسص ک بیا تو ی بیشیتر میدیران مربیوی و
انجا بررسیهیای یام  ،مناسی
م وحی  ،در آینییدهای نعدیی

و بیشیتر در ایی

بی میییعان آهییاهیهییای

مییا دربییاره وسی یص اسییت رارهای شییکارهران دوران
سن

در نو

یربی ایران ا عوده شود.

مناب و مآخ :
 -اسییلیص ،یلی ی  ،تاریخچ ی پییگوه

هییای

پارین ی سیینگی در ایییران ،تر ل ی ریییدون
بیگلیییری ،مجلی ی کیییواترنری ،سیییا دو ،
شلاره  ،1731 ،0تر .43-46
 بییر  ،حویی،ونییدن ،باسییتانشناسییی ایییرانباستان ،با م دمی رومی هیرشیل  ،تر لی
ویسییی بهنییا  1 ،لیید ،چییاد دو  ،تهییران،
انتشاراو دانشگاه تهران.1731 ،
 دینارونیییید ،یوسییییف ،1715 ،بررسیییییباسییتانشییناختی ولییر سیین

در حاشییی

رود دز ،پاییییان نامی ی کارشناسیییی ارشییید،
هییروه باسییتانشناسییی دانشییکده ادبیییاو و
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(Iran caves.comیار پبده) :

نلایی از م دوده حاشی رود کرخ (وک

از یوسف دیناروند )

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

تلویری از م وی حاشی رود دز و ت دادی از ملنوواو سنگی بدسص آمده (وک

واحد شوشتر

از یوسف دیناروند)
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پراکندهی م وی های ولر سن

در خوزستان

