روﺳﺘﺎی ﻣﺸﻬﺪﮐﺎوه
ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ﯾ از دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎدﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1375ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 5575ﻧﻔﺮ را
دارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎﯾ ﭼﻮن دﻫﺴﺘﺎن ﻛﺎوه – دﻫﺴﺘﺎن ﻛﺎوه ی آﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن در ﺣﺪود
1200ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از  1200ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻛﻮدﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻛﻮادﻟﯿﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﻛﺎوه ی آﻫﻨﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﺒﺮ ﻛﺎوه ی آ ﻫﻨﺮو ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎرن ودﺧﺘﺮش ﻧﯿﺰ در
ﻛﻨﺎر او آراﻣﯿﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺎن ﻗﺮار داردﻧﺪ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا در ﯾ از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﻛﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ان ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺘﺪر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﺟﺰئ  27ﻣﺸﻬﺪ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪاﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨ
اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺒﺮه ی ﻛﺎوه ی اﻫﻨﺮ  2ﺑﺮج ﺑﺰرﮔ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻻن ﻓﻘﻂ ﯾ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ – ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﻗﯿﻪ
واﻗﻊ در ﯾ از ﺗﭙﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف دﻫﺴﺘﺎن – ﻧﻈﺮ ﮔﺎه ﭘﺮﭘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دور اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﻛﻨﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ
اﯾﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺎم زادﮔﺎن در ﺣﺎل دوری ﺟﺴﺘﻦ از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻚ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻃﺮاق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻨﺎﻣ
ﻛﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﺑﻮد ﺿﺤﺎك ﭘﺪرش را ﻛﺸﺖ .ﻣﺎدرش ﻓﺮاﻧﻚ او را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺑﯿﺸﻪ زاری ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ .ﺿﺤﺎك ﻛﻪ از
ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺒﺎﻫ او ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮﯾﺪون ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .روزی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﺸﻮر
ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ دﺷﻤﻨ دارم ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻛﻮدك اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺑ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎر ﻧﯿﻚ ﻧﺮده ام و از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﻮاﻫ ﺑﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺴﺮ ﻣﺮد آﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎوه را ﺑﻪ ﮔﻮاﻫ دﻋﻮت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و آﻧﺎه ﺿﺤﺎك ﺣﻢ
ﻗﺘﻠﺶ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﻛﺎوه از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﻛﻪ ﺿﺤﺎك ﺑﺮ او ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و دﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن روا داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻐﺰ
آﻧﺎن را ﺧﻮراك ﻣﺎران ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺮوش آﻣﺪ و ﭼﺮم ﭘﺎره ﭘﯿﺸﺪاﻣﻨﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮﺑ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻇﻠﻢ
ﺧﻮاﻫ ﺳﺮ داد .ﻣﺮدم ﻛﻪ از ﺳﺘﻤﺎری ﺿﺤﺎك ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدش در آﻣﺪه و در ﻛﺎرزاری ﺿﺤﺎك ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺪون
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪ .ﻓﺮﯾﺪون ﻛﺎوه را ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻟﺸﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺣﻮﻣﺖ اﺳﭙﺎدﻧﺎ )اﺻﻔﻬﺎن( را ﺑﺪو ﺳﭙﺮد و درﻓﺶ ﻛﺎوﯾﺎﻧ را ﺑﻪ
راﯾﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺖ .ﻓﺮﯾﺪون ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻛﺎوه او را در ﻛﻮدﻟﯿﻪ در ﻛﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺎرون ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮد ﻛﻪ
اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  .آراﻣﺎه ﻛﺎوه ﺗﺠﻠ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻛﺎوه آﻫﻨﺮ ﯾ از اﺳﻄﻮره ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺮان
اﺳﺖ.اﻣﺮوزه در دﻫ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﺮﯾﺪن اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻫﻨﺮان ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ﻧﺎم دارد آراﻣﺎﻫ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠ اﯾﺮا
ن وﺟﻮد دارد .رزم آرا در ﻛﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺮان در ﺑﺎر ه اﯾﻦ آراﻣﺎه آورده اﺳﺖ ) :ﮔﺮوﻫ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﯾﺪن ﻛﻪ
در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ،ﺟﻤﺎﻟﻮ  ،اورﮔﺎن و ﺑﺮدﺷﺎه زﻧﺪﮔ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﺎوه آﻫﻨﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ .آراﻣﺎﻫ ﻫﻢ در
روﺳﺘﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه در ﺟﻨﻮب داران )ﻓﺮﯾﺪن( ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ آن را آراﻣﺎه ﻛﺎوه آﻫﻨﺮ ﻣ داﻧﻨﺪ ( .ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺰار اﺑﺘﺪاﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ داران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﭼﺎدﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ دادو ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎی درﯾﺎﭼﻪ ﭼﺎدﮔﺎن
ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت دﻫﺪه ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﮔﺮدﺷﺮی زاﯾﻨﺪه رود ﻗﺮار دارد وارد ﺷﻬﺮ ﭼﺎدﮔﺎن ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ
روﺳﺘﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎوه ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد وارد ﺷﺪ.آﻧﺎه از ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ روﺳﺘﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی آراﻣﺎه ﻛﺎوه آﻫﻨﺮ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻮﺳﺎز و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﮔﺰارش اﻓﺮاد ﻣﺤﻠ ﺑﺮ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﯾﻚ ﺑﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ و زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ و اﺳﻼﻣ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻛﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃ ﺳﺪه ﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی ﻧﯿﺎﻛﺎن ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﯾﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺬﻫﺒ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﯾﺤ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ی ﻗﺒﺮﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻛﺎوه
ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﺧﺎرج از ﺿﺮﯾﺢ و در ﭘﺎی در و در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮزاﯾﯿﻚ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮاﯾﺪار،ﺳﻨ
ﻗﺪﯾﻤ ﻗﺒﺮﻛﺎوه ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺎ در ﺗﺎﻗﭽﻪ دﯾﻮار ﻛﻨﺎری ﺿﺮﯾﺢ ﻗﺮار داﺷﺘﺎﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﺳﻨ ﻋﺒﺎراﺗ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳ ﯾﺎ ﻋﺮﺑ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮد .در داﺧﻞ ﺿﺮﯾﺢ ﺳﻪ ﻗﺒﺮ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻗﺒﺮ
ﻣﯿﺎﻧ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻛﺎوه ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرن )ﻗﺎرن( ﭘﺴﺮ ﻛﺎوه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳ از او ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرن ﻛﺎوﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﻗﺒﺮ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻛﺎوه ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪاﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻨ ﻗﺒﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤ اﯾﻦ ﮔﻮر ﺧﻼف آن را ﻧﺸﺎن ﻣ داد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻫﺎ ﻗﺒﺮ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﯾ از اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺤﻠ ﻣﻨﺼﻮب ﻣ ﻛﺮد .ﻧﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭘﯿﺮ ﺗﺎ ﺟﻮان
ﻛﺎوه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﻨﯿﺪﻧ ﻣداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ واﺑﺴﺘ ﻗﻠﺒ
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺮك زﺑﺎﻧ ﻛﻪ از دوران ﺻﻔﻮی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﻛﻨﻨﺪﻧﯿﺰ آﻧﭽﻨﺎن واﺑﺴﺘ ﺑﻪ
ﻛﺎوه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎوه را ﻫﻢ ﺗﺮك ﻣ داﻧﻨﺪ .ﻧﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ دﯾﺮ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬر ﻫﺰاره ﻫﺎ ﻣﺗﻮان ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾ از روﺣﯿﻪ
دﻻوری و ﺟﻨﺠﻮﯾ و ﺳﭙﺎﻫ ﮔﺮی ﻧﯿﺎﻛﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﯾﺪن را در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم وﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻛﻮدﻛﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آن ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺰار از آن ﻛﺎوه ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﻄﻮره ای اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب روﺳﺘﺎی ﻛﺎوه آﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﺪ
ﻛﺎوه ﻛﻪ در ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا و دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ،ﻗﺮار دارد ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪﻛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ
ﻣﺎن را ﺑﻪ ﯾ از ﻧﻘﺎط ﮔﺮدﺷﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺮان ﮔﺮدان داﺧﻠ وﺧﺎرﺟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮد  .ﺗﭙﻪ ای ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ در  10ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣ ﺑﺎ ﺷﺪ و آﺛﺎری از اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺪن ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ی زاﯾﻨﺪه رود را ﺑﺎ
ﺗﻤﺪن ﺳﯿﻠﻚ ﻛﺎﺷﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮد.

