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 پیشگفتار

 

در  یشزه مردمزینماید که از آغاز تا کنون نیزز همهرسین دیرینه شهری از دوران پیش از تاریخ است و چنین می

هزایی توان گودالیاند. در جایگاه پیش از تاریخی این شهر هنوز پژوهشی انجام نشده و در آنجا تنها مآن زیسته

ز تمدنی اده، نشان اند. آنچه که از سکونتگاه گنج دره یافته شهرا دید که دزدان فرهنگی در گوشه و کنار آن زد

 نزدیک به دوازده هزار سال پیش دارد.

خی، هزای گونزاگون میمزی، تزاریبا وجود این، جدا از یکی دو پژوهش کوچک هیچ کار روشمندی در میزدان

در  مین پزژوهشهشده است. برای ها در باره این سرزمین کهن انجام گرفته نشناختی و مانند ایناجتمامی، مردم

یش کزه پز ده سال ادید. ولی بیشتر این باره بسیار دشوار است و نگارنده نیز توان کاری روشمند را در خود نمی

 وی کنکاشزیهای خانوادگی دست یافت، از روی کنجکابرای نخستین بار به شماری از سند، فرمان و دستنوشته

هزای هزا کزه یافتزهلانی به دست آورد به  کار در این باره پرداخت.  پس از سزارا آغاز کرده و به هر بار که امک

تکمیز   های تزاریخی و فرهنگزی هرسزین انباشزته شزده، کزاری فشزرده بزرایی برخی از میدانپژوهشی در باره

ه و بزه ارنزده آمزدپژوهش آغاز گردید.  در این میان نیز یکی از بستگان  به نام آقای بهروز مزیزی بزه یزاری نگ

از هایی از این گونه نیزآمیز در همکاری پرداخت. پژوهشسبب وابستگی بسیار به زادگاه خود به تالشی ستایش

 زد. بزرای ی شخصزی بزه آن دسزتتوان به تنهایی و با هزینهای سنگین دارد و نمیبه یک تیم پژوهشی و بودجه

هزروز گر آقزای بکه هست به انجام برسد. بیگمان ا پنداشت که در پایان کاری بدین گونههمین نگارنده نیز نمی

ه پایزان بزگزاه کزاری بزه ایزن دشزواری  کردند، هیچآمد و آشنایان و بستگان همکاری نمیمزیزی به یاری نمی

جزام ر بیند انگردد. از سوی دیگر چون این کار در زمانی بسیارسید. از همگی این همکاران سپاسگزاری مینمی

چزه در  ستند؛ اگزرهایشان در این پژوهش بهره گرفته شده دیگر در میان ما نینی که از دانستهشده، برخی از کسا

 جا نام نیکشان پایدار خواهد ماند. این

یزاد شزده و بزه روان ایشزان درود فرسزتاد. نگارنزده  داند که از شادروان محمد حسین قاسزمیاز این رو الزم می

ی راستینی از آن کشزاورزان پزرتالو و توان گفت که نمونهوان با این بزرگوار آشنایی داشت و میهای فراسال

کزرداری و راسزتگویی شزادروان پرورانزد. راسزتگرایانه پندار خود مزیی آرمانپاکی بود که هر کس به گونه

کند. روانزش شزاد و ا میهای پس از ایشان جدمجمدحسین قاسمی نشان از فرهنگی داشت که نس  او را از نس 

 گردد.افزون بر این از آقای رجبی و حاج نوراله نوذری نیز سپاسگزاری می خداو بیامرزاد.

هزای سرکار خانم اکرم تهماسبی، کارشناس توانمند سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه به همراه نگارنده از بخش

ایشان به کار گرفته شد. سرکار خانم تنیا خسزروی، هباستانی و پیش از تاریخی هرسین دیدن کردند، که دیدگاه
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ای اردشزیر مردمشناس هرسینی نیز در ویراستاری این پژوهش به یاری نگارنده آمدند و پژوهشزگر ارجمنزد، آقز

 شود. سپاسگزاری می های مهمی برای بهبود کار نمودند که از هر دوی این همکاران کشاورز نیز  یادآوری
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