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ویژگیهای کلّی مقاله
مقاله باید نتیجه ی تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.
مقاله نباید در نشریه ی دیگری منتشر شده باشد
چاپ مقاله ،منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه ی فصلنامه است.
پذیرش مقاله برای چاپ ،پس از تأیید هیئت داوران خواهد بود.
مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده ی نویسنده (نویسندگان) است.
مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.
مقاله نباید از  23صفحه ی استاندارد فصلنامه بیشتر باشد.
نام کامل نویسنده ،مرتبه ی علمی ،دانشگاه محل تدریس یا تحصیل،رشته ی تحصیلی وشماره تلفن
نویسنده در صفحه ی جداگانهای ضمیمه شود.
ارسال مقاله تنها از طریق ایمیل فصلنامه ی مطالعات ایالم شناسی امکانپذیر است.
عناوین جدولها،تصویرها ،نقشهها ،طرحها و نمودارها با ذکر شماره در زیر آورده شود.
ساختار مقاله

مقاله باید دارای ساختار زیر باشد :چکیده ،مقدمه ،متن اصلی ،نتیجه گیری ،پی نوشت ،منابع و چکیده
ی انگلیسی.
عنوان :نام کلّی مقاله ،به نحوی که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
مشخصات نویسنده :شاملِ نام و نامخانوادگی  ،مرتبه ی علمی ،رشته ی تحصیلی ،دانشگاه محل
تدریس و یا تحصیل وی باشد.
چکیده :شرح جامعی از مقاله با واژههای محدود؛شامل :بیان مسأله ،هدف ،روش تحقیق و یافته های
پژوهش .الزم به ذکر است چکیده ی مقاله نباید از  233واژه (42سطر) بیشتر باشد.
واژههای کلیدی :شامل  1تا  6واژه ی تخصصی است که دارای اهمیّت باشد.
مقدمه :شامل طرح مسأله ی اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال ،سوابق پژوهشی
در حیطه ی مسأله ی موردنظر مطرح شود.
متن اصلی :شامل متن اصلی مقاله است و میتواند با جدول ،تصویر و نمودار و ...همراه باشد.
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نتیجهگیری :شامل خالصه و نتیجهگیری است.
پینوشت :توضیحات ضروری که پس از نتیجه گیری میآید.
منابع :فهرست نویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوهنامه ی مجلّه.
چکیده ی انگلیسی :چکیده ی انگلیسی باید عیناً ترجمه ی چکیده ی فارسی باشد.
شیوه ی تنظیم متن :مقاله باید با قلم (فونت)  B zarو اندازه ی  ،40فاصله بین خطوط 4،45
( )singleو در فرمت  wordنوشته شده باشد.
چکیده ،واژههای کلیدی ،منابع ،ارجاعات داخل پرانتز ،شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید ،باید با
اندازه ی  44نوشته شود.
نقلقولهای مستقیم بیش از پنج سطر ،جدا از متن اصلی و با همان قلم ولی با اندازه ی  44نوشته شود.
شیوه ی ارجاع به منابع
ارجاعات مندرج در مقاله ،مستند و مبتنی بر منابع معتبر باشند.ارجاع داخل متن شامل :نامخانوادگی
نویسنده ،سال چاپ اثر :شماره ی صفحه یا صفحات .مثال فارسی( :نگهبان،)51:4068 ،التینSmith ( :

 .)1999: 33ارجاع به اسناد تاریخی :عنوان سند ،شماره ی طبقهبندی و دسترسی ،نام آرشیوکتاب.
ارجاع به کتاب در قسمت منابع پایانی :نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ نشر ،عنوان کتاب،
نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحّح ،جلد ،نوبت چاپ ،نام ناشر ،محل نشر.
ارجاع به مقاله :نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ نشر اثر (داخل پرانتز) ،عنوان مقاله ی مورد
استفاده (داخل گیومه) ،نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم ،عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله،
دوره یا سال انتشار ،شماره ی صفحات مقاله.
ارجاع به پایاننامه :نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،سال دفاع (داخل پرانتز) ،عنوان رساله ،مقطع
دفاع شده ،نام ونام خانوادگی استاد راهنما ،نام دانشگاه ودانشکده ی محلّ تحصیل.
ارجاع به سایت های اینترنتی :نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ درج مطلب در ویگاه (درون
پرانتز) ،عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه) ،نشانی الکترونیکی وبگاه.
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منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر
می شود ،همان منابعی باشندکه در داخل متن استفاده شده است.
عنوان کتابها و مقالهها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر شود .منابع غیرفارسی ،پس از منابع فارسی
آورده شود .توجه :تمام مقاالت دریافتی ،توسط دو داور ،داوری خواهند شد.
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بررسی تحوالت تاریخی ایالم وساکنان میان رودان در عهد باستان
دکترحبیب اله محمودیان

4

چکیده

سرزمین ایالم در بخش جنوب و جنوب غربی فالت ایران ودر همسایگی با تمدن های
میان رودان واقع شده است .شرایط جغرافیایی منطقه موجب شده تا ساکنان دشت برای
بدست آوردن امکانات زندگی خود با مراکز استقراری تمدن ایالم دربخش جنوبی
هالل سبز در ارتباط باشند .در چنین شرایطی تبادل و تهاجم بین تمدن های ایالم وبین
النهرین وجود داشته است .بررسی های تاریخی نشان می دهددر دوران طوالنی سلسله
های حکومتی ایالم ،ساکنان این سرزمین با تمدن های سومر ،اکد ،بابل و آشور در
ارتباط بوده اند.حفاری ها وکاوش های باستانی در شوش وسایر مکان های باستانی
مکشوفه از تمدن ایالم ونیز حفاری های باستان شناسی در سرزمین میان رودان شواهد
وشناسه های متعدد ومتنوعی را ارائه نموده که باز گو کننده تحوالت فرهنگی وتمدنی
این منطقه از جهان است .در این مقاله تالش شده تا تحوالت تاریخی وفرهنگی ایالم
وبین النهرین بر اساس یافته های بدست آمده از کاوش ها ی باستان شناسی مورد بررسی
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :سومر ،شوتروک ناهونته ،کاسی ها ،انزان ،ارجان ،میان رودان .

-- 1عضو هیئت علمی دانشگاه
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مقدمه

هالل سبز (حاصلخیز) مهمترین رشته کوه های بخش غربی اسیاست که از تنگه ی هرمز
درشمال خلیج فارس در جهت جغرافیایی جنوب شرقی – شمال غربی کشیده شده و تا
شمال عراق وجنوب ترکیه تا تنگه های بسفر و داردانل در مرز آسیا واروپا امتداد یافته
است.زاگرس در غرب ایران بخشی از هالل سبز است که در حدفاصل فالت ایران
وسرزمین بین النهرین( میان رودان) واقع شده وسرچشمه رود های مهم این بخش از قاره
آسیاست .جریان رود های مهم وپرآب ،موقعیت مطلوب جغرافیایی موجب شده تا
زاگرس وناهمواری های شمال عراق و کشور ترکیه از جهات مختلف ،شرایط مناسب
را برای استقرار انسان وزندگی در دوران مختلف ( پیش از تاریخ تا عصر حاضر) دارا
باشد  .بررسی های تاریخی نشان می دهد تمدن های میان رودان( آشور ،اکد ،بابل و
آشور) برای بدست آوردن غذای مطمئن و تأمین ونیازمندی زندگی خود با تمدن ایالم
واقع دربخش جنوبی هالل سبز در ارتباط باشند .بنابراین ،ارتباط بین تمدن های ایالم
وبین النهرین ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است .دوران حکومت تمدن های باستانی در
این منطقه از جهان با فرازو نشیب های مختلفی مواجه بوده است .در این مقاله تالش
شده تا بخشی از تحوالت تاریخی ایالم وبین النهرین ارائه شود.
ایالم باستان  :تمدن ایالم بر اساس یافتههای باستان شناسی و اسناد ومدارک تاریخی در
محدودهی جنوب غرب ایران وحاشیه ی خلیج فارس بزرگترین تمدن باستانی ایران
است که در حدود پنجاه قرن پیش تاسیس شده است (.در حدود  0333 – 883ق.م).
در منابع واسناد متعلق به اقوام وتمدن ها واژه یایالم به فارسی وعیالم به عربی آمده است.
در منابع جدید وجه فارسی آن در نوشتارها رایج شده ودر منابع گذشته با صورت و
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وجه عربی (عبری) آن "عیالم" نوشته شده است .ایالمیان کشورشان را «هَلتَمتی »
)(Ha(l)tamti/Hatamtiبهمعنی «سرزمین خدا» میخواندند،
اکدیان بدان «اِالمتو )» (Elamtuمیگفتند و سومریان آن را با اندیشهنگاشت NIM
به معنای «باال و مرتفع» مینوشتند ( In Encyclopædia Iranica. ELAM). 4998در
 2633پیش از میالد ،نخستین شاهنشاهی ایالمی در شوش (در جنوب غربی ایران)
تشکیل شد.
2700 BC: a first dynasty creates the Elamite kingdom (non Semitic) in
)western Persia with capital in Susa scaruffi.com

همچنین در حدود  2391تا  2316پیش از میالد ایالم توسط شولگی پادشاه دوم سلسله
سوم اور تسخیر گردید و بعداً در سال  2331پیش از میالد سلسله سوم اور توسط ایالم
واژگون میشود

(Grugni,V;Battaglia,V; Hooshiar Kashani, B; Parolo, S; Al-

 .)Zahery, N.2012در سال  809پیش از میالد آشوربانیپال شاه آشور ،ایالم را شکست
داد و شوش را غارت کرد .پس از این جنگ ،ایالم هرگز به عنوان یک قدرت مستقل
ظاهر نگردید (. )KENT 1953ایالمیان از آغاز دوره پیشایالمی تا پایان دوره ایالم نو،
حدود  2884سال در جنوب غربی ایران زندگی و حکومت میکردند (یا ما اوجی،
 . )221 :4093ایالمیان از اقوام متمدن ایرانی بودند که قدیمیترین شهرهای جهان راپایه
ریزی کردند و قدیمیترین پایتختهای جهان را بنیان گذاردند.
سلسله های جکومتی ایالمیان

تاریخ فرهنگی و سیاسی ایالم باستان به دوره های مختلفی شامل:
دوران آغاز ایالمی (حدود  0233 – 2833ق .م ،).ایالم کهن شامل :سلسله های اوان /
حدود(  2833 – 2433ق .م) ،.شیماشکی  /حدود(  2433 - 4933ق .م) ؛ سوکالماخ /
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حدود(  4933 – 4533ق .م)،ایالم میانه (حدود  4153 – 4433ق .م) و ایالم جدید

(حدود  653 – 533ق .م) تقسیم بندی شده است (علیزاده 68 :4064 ،و Carter
 .)1980: 21 & tab.1.در این میان ،واژه ی «شیماشکی» عالوه بر نام بخشی از دوره
ی تاریخی ایالم کهن ،نام یک منطقۀ خاص جغرافیایی نیز محسوب می شود (نیکنامی
و رفیعی علوی.)233 :4088 ،
گلزاری نوشته است :بسیاری از مورّخان و باستان شناسان ،ایالم را در ردیف تمدنهای
سومر و بابل میدانند ،زیرا ایالم ،بهصورت واقعی و آن طوری که شایسته است معرفی
نگردیده است .دلیل اصلی این امر دیرتر شناسایی شدن این تمدن بوده که در فهرست
طبقات تمدنها قرار نگرفته و با مدارک دشمنانش ،معرفیشده است (گلزاری:4060 ،
 .)2-5نخستین شاهان ایالمی  2633تا 2833پ.م ،هومبابا ( 2883پ.م) همزمان
با گیلگمش ،شا ِه اوروک ،هومبان شوتور (یا خومباستیر) (تاریخ نامشخص) بوده است.
ایالم گذرگاه میانرودان به فالت ایران

درواقع ایالم با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود ،دروازه و گذرگاه تمدن میان-
رودان به فالت ایران بوده است .اگرچه ایالمیان ظاهراً با شکست در مقابل آشوریان از
صحنه ی تاریخ ساقط شدند ،ولی واقعیت این است که ایالمیان و زبان آنان در دوران
پس از ایالمی؛ یعنی «پارسی» ظاهر میشوند (پاتس .)0 :4085 ،ایالمیان در متون تاریخی
مربوط به اسکندر و جانشینان او نیز حضور داشتند .آنها در قالب «الیمایی ها» بهصورت
مستقل حکومت میکردند و بر آنان پادشاهانی حکم میراندند تا اینکه مهرداد اول به
زمامداری آنان پایان داد (استوپر442 :4089 ،؛ بروسیوس .)458 :4085 ،به هرحال
ایالمیان یکی از مهمترین اقوام ساکن جنوب غرب ایران در دورهی پیش از ظهور
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شاهنشاهی هخامنشیان بودهاند .افزون بر این ،پژوهشهای باستانشناسی جاری نشان می-
دهد که تأثیر سیاسی و فرهنگی ایالم در دوران متفاوتی تا نواحی دوردست شمال در
لرستان و مناطق بختیاری در جنوب تا سواحل خلیجفارس ،در شرق بهسوی کرمان،
سیستان ،خراسان و در غرب تا میانرودان گسترش یافت .ازاینرو ،شناخت فرهنگ و
تمدن ایالم منجر به شناخت فرهنگ و تمدن های دیگر نقاط هم جوار خواهد شد
(Fisher, 1968: 17؛ پاتس.)2 :4085 ،
سرزمین میان رودان

سرزمین عراق یا "بینالنهرین" ،بنا بر کاوشهای باستان شناسان ،یکی از کهنترین
جایگاههای سکونت انسان و تمدن بشری است و پیشینهی تاریخی آن به هزاران سال
پیش از میالد بازمیگردد .این سرزمین از دو بخش کوهستانی و دشت "صحرا"
تشکیل شده است .بیشتر مناطق بین النهرین پست و دارای اقلیم گرم میباشد .غرب
این منطقه کویری است .شرق آن دارای جلگههای حاصلخیز بوده و شمال و شمال
شرقی کوهستانی و سردسیراست.کشور فعلی عراق بخشی از سرزمین میان رودان
است.واژهی عراق برگرفته از نام فارسی «ایرانشهر» یا «ایراک» به معنای سرزمینهای
پست است که بعد از معرب شدن به عراق تبدیل شده است.
هرتسفلد معتقد است عراق معرب ایراک است.ازنظراو"ایراک"کلمهای قدیمی است
که به بخشی از بینالنهرین اطالق میشده است .براساس برخی اسناد در زمان کاسیها
به منطقهی بینالنهرین" ،ایراکا" گفته میشده است .برخی از مستشرقان ،نام این سرزمین
را برگرفته از کلمه آرامیِ "آراکا" میدانند که به معنای سرزمین مقدس می باشد.
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معنی دیگرش سرزمین کوهپایهای است.کوهپایه های هالل حاصلخیز یا هالل سبز
(زاگرس در ایران و توروس و آنتی توروس و ...در ترکیه فعلی).واژهی "عراق" ،واژهای
سومری یا قبل از سومری است و برگرفته از اوروک یا آنوک است .اوروک (وارکا)
در زبان سومری به معنی اقامت کننده است و شهری منسوب به دورهی تاریخی
بینالنهرین (جنوب این کشور) است .قدمت این شهر باستانی به دورهی آغاز نگارش
(آغاز ادبیات) میرسد .سرزمین میان رودان بخشی از سرزمین خاورمیانه است که از
تمدن وفرهنگ دیرینه ای برخورداراست .نخستین قانونهای بین المللی جهان باستان
چون لوح حقوق بشر کورش هخامنشی ،قانون نامه حمورابی ولوح عدالت هلو ( hello
) شاه ایالمی و...در خاورمیانه نوشته شدهاند .خاورمیانه از میانه قرن بیستم ،مرکز توجه
جهانی و شاید حساسترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
بودهاست.
موقعیت جغرافیایی :بین النهرین از نظر جغرافیایی با اهمیت می باشد ،هالل حاصلخیزی
در این منطقه قرار دارد  .موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی آن برای زندگی و پیشرفت
بشر وشکل گیری تمدن ها سرنوشت ساز بوده است .در این منطقه امروزه کشورهای
ترکیه ،عراق و قسمتهایی از سوریه قرار دارد .از سمت شمال به کوههای توروس و
آنتی توروس ،از طرف جنوب به خلیج فارس و از طرف شرق به سلسله جبال زاگرس
محدود میشود .در واقع شمال شرق و شرق این منطقه کوهستانی است و هرچه به سمت
جنوب و جنوب غرب پیش برویم منطقه بیابانی و رسوبی میشود .علت رسوبی بودن
این منطقه ،جریان دو رود فرات و دجله است .رود فرات با  2833کیلومتر طول از کوه-
های ترکیه سرچشمه میگیرد و بعد از گذشتن از ترکیه به سمت جنوب غربی امتداد می
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یابد و بعد از عبور از کشور سوریه وارد کشور عراق می شود .این رودخانه بخشی از
سرزمین میانرودان را مشروب ساخته و در نزدیکی بصره به رود دجله می پیوندد .رود
دجله با  4863کیلومتر طول از نزدیکی دریاچه میتوان در ترکیه سرچشمه میگیرد و به
سمت جنوب میآید و از بغداد میگذرد و در شمال بصره به رود فرات میپیوندد.
نزدیکترین فاصلهی دجله و فرات در بغداد است حدود  02kmو فاصلهی سرچشمهی
دجله و فرات  133kmاست دجله و فرات و اروندرود به هم میپیوندند که شطالعرب
نامیده میشود .و در نهایت به خلیج فارس میریزند .شمال بین النهرین کوهستانی است
و نسبت به جنوب بین النهرین آب و هوای سردتری دارد این ویژگی در نحوهی طبیعت
و زندگی مردم تأثیر دارد مثالً خانهها را با مصالح بومی میساختهاند .این منطقه (شمال)
از لحاظ منابع معدنی و کشاورزی فقیر است کشاورزی دیمی دارد و این مسئله باعث
کم شدن و محدودبودن استقرار در این منطقه شده است برخالف شمال ،جنوب بین
النهرین آب و هوای گرمی دارد ولی منابع غنی و خاک حاصلخیز دارد و همین ویژگی
باعث افزایش استقرارها در جنوب بین النهرین شده است.
سرزمین آراتا وروابط با تمدن های بین النهرین

در متون سومری به سرزمین آراتا  Arataاشاره شده است که پادشاهان سومر پیکهایی
به سرزمین آراتا فرستاده تا در زمینهی مبادله کاال و مساعدت آراتا به سومریان برای از
بین بردن مهاجمان با حاکمان این سرزمین مذاکره نمایند .تحقیقات باستان شناسی در
حوزهی هلیل رود به آثار ارزشمندی دست یافتهاند که در گزارشهای اولیه به شهر آرتا
در این منطقه اشاره نمودهاند و چنین اظهار نظر شده که آراتا قبل از سومریان دارای
تمدن بوده است .مسیر عبور پیکهای حاکمان سومر به سرزمین آراتا از شوش پایتخت

14

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

ایالم و ایالت انشان بوده است .این موضوع نقش ارتباطی راههای مواصالتی سومر-
شوش -انشان به سمت آراتا را بیشتر مشخص میسازد .روی هم رفته اکثر مورخان و
سیاحان در آثار خود به راههای ارتباطی فالت مرکزی و زاگرس به سمت غرب و بین
النهرین اشاره نمودهاند و مهمترین معبر ارتباطی فالت مرکزی با تمدنهای هم جوار به
ویژه تمدنهای بین النهرین ،بوده است (محمودیان .) 88 : 4090 ،
مناسبات ایالم با سومر و آکد

بررسی های تاریخی نشان می دهد ایالم ارتباط کاملی با تاریخ سومری ها و اکدی ها
داشته است(از قدیم االیام تا  2225ق.م) .در این دوره ،تاریخ ایالم تقریباْ تاریک است.
با این وجود مشاهده می شود که پاتسی های سومر و اکد با ایالمی ها جنگ تدافعی می
کردند و اگر گه گاهی نیز پیروز می شدند ،تسلط آنان بر ایالم چندان دوامی نمی آورد.
سرانجام ،ایالم بر سومر و اکد دست یافت و دولت آنان را ساقط کرد .از نظر سازمان
کشوری چنین استنباط می شود که به استثنای مواقع اضطراری که دشمن خارجی
استقالل ایالم را تهدید می کرد ،هر یک از اقوام و طوایف ایالمی زندگانی سیاسی و
اجتماعی جداگانه ای داشتند ،و مردم منطقه ی کوهستانی ایالم استقالل خود را همیشه
حفظ می کردند .وقتی که اقوام خارجی بر ایالم تسلط می یافتند ،مناطق کوهستانی ایالم
به علت صعب العبور بودن  ،استحکامات دفاعی و پناهگاه های مطمئن طبیعی از تعرض
دشمن مصون می ماند .رفتار ایالمی ها در مواقع غلبه بر دشمن افراطی بود و زمانی که
بر سومری ها و سامی ها پیروز می شدند ،با آنان رفتار نسبتاْ خشنی اعمال می کردند.
از تاریخ ایالم تا قبل ازحفاری های شوش اطالعات چندانی در دست نبود .فقط در
تورات و در بعضی کتب قدیمی به طور جسته و گریخته به آن اشاره ای رفته است.
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اکدی ها در چند سنگ نبشته ی صخره ای در سرزمین ها ی غیر ایالمی ،اشاراتی به
ایالم و ایالمی ها کرده اند .به عقیده ی برخی از مورخان ،جنگ بین سومر و ایالم نوعی
جنگ تدافعی بوده است .زمانی سومر به ایالم حمله کرده و گاهی سومر در مقابل ایالم،
به دفاع برمی خاسته است وپس از آن نویت به اکد می رسد .سارگن مؤسس سلسله ی
اکد جهت توسعه ی کشور خود با ایالم از در نزاع در آمد و توانست ایالم را وارد نماید
تا به دولت اکد باج دهد .پس از سارگن مانیش توسو به پادشاهی اکد رسید و حکمران
شوش گردید .در سال  2633ق.م نارام سین پادشاه اکد توانست ایالم را فتح نماید.
دمرگان طبق اسنادی که از شوش به دست آورده  ،عقیده دارد که سومر از نو رونق
گرفته و شهر الگاش به عنوان پایتخت انتخاب گردیده است.
سومری ها مدتی بر ایالم حکومت راندند .دونگی ،در شوش معبدی برای رب النوع
ایالمی ها( شوشیناک) ساخت .زمانی که سومری ها بر ایالم حکومت می کردند رفتار
خشن آنان سبب ناخشنودی مردم ایالم و شورش بر ضد آنان شد و روز به روز دامنه ی
شورش قوی تر گردیدتا این که در سال  2283ق.م ،کودور ناخوندی ،شهر اور را گرفت
و غارت نمود و مجسمه ی الهه نانا  ،را به ایالم برد .
تحوالت تاریخی ایالم و بابل

در این مبحث دوره ای که به گذشته های ایالم با بابل مربوط می شود ( 2285تا 615
ق.م).مورد توجه قرار گرفته است .در این دوره ،ایالمی ها با پادشاهان بابل در نبرد
بودند .در زمان کاسی ها خورباتیال ،پادشاه ایالم ،با کوری گالزو ،پادشاه بابل جنگید و
بعد شوتروک ناخونته ،بابل را گرفت و اشیای نفیس آن را غارت کرد و به شوش برد.
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عاقبت ،تاخت و تاز ایالمی ها دولت کاسوها (کاسی ها) را از پای در آورد .از پادشاهان
نامی ایالم در این دوره  ،شیل خاکین شوشیناک را می توان نام برد .
این پادشاه که سیاستمدار و مدبر بزرگی بود ،بناهای زیادی احداث نمود و تاریخ آنها
را در کتیبه هایی به زبان سامی و انزانی می نوشت .در این دوره ،ایالم از نظر صنعت و
معماری به اوج ترقی خود رسید.
شوش با توجه به موقعیتی که داشت از شر مردمان مجاور و قتل و غارت همسایگان
مصون نمانده است .در سال  2433ق.م حمورابی پادشاه بزرگ و ششمین پادشاه سلسله
ی آموری بابل ( )2383-2408ق.م ،به شوش حمله کرد و مدت مدیدی در کشور ایالم
حکمروایی داشت .
در این دوره ،قوم کاسی که در کوه های زاگرس می زیستند ،به ایالم حمله کردند و
مدتی بر ایالم حکومت کردند .تا اینکه ایالمی ها در سال  4464ق.م به سلطه ی آنان
خاتمه دادند .در حدود هزاره ی سوم ق.م ،سلسله ای جدید در ایالم مستقر گردید و
حکمرانانی مقتدر مانند شوتروک ناخونته ،کوتیر ناخونته و شیلهاک ،دوران عصر
طالیی ایالم را به وجود آوردند .
در این دوره طالیی ،ایالم به دلیل حکمرانانی مقتدر و کاردان روز به روز قوی تر گردید
و با سرکوبی و انقراض کاسیان ،بابل هم دیگر تهدیدی به شمار نمی آمد ،و تنها تهدید
و رقیب خطرناک برای ایالم ،دولت آشور محسوب می شد که دست دوستی به بابل
داده بود .در این زمان جنگی سخت در گرفت و در نتیجه دولت ایالم به نخستین موفقیت
های خود نایل گشت .اونتاش گال ،در این نبرد سخت بر بابل پیروز گردید و غنایم
زیادی به چنگ آورد .ایالم در زمان شیلهاک ( 4485تا  )4454ق.م ،فتوحات خود را
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به نقاط دور دست کشانید و تا ناحیه ی دیاله پیش رفتندو به محوطه ی کرکوک
رسیدند ،آشور را به عقب راندند و بابل را به محاصره ی خود در آوردند .در جریان این
رویداد ،قسمت اعظم دره ی دجله  ،ساحل خلیج فارس و سلسله جبال زاگرس تحت
سیطره ی بابلیان در آمد و قسمت غربی ایران که با الحاق سرزمین هایی در مغرب و
جنوب جبال وسعت یافته بود ،با هم متحد شدند و نخستین امپراطوری را در فالت ایران
تحت حاکمیت ایالم به وجود آوردند .هم زمان با این فتوحات بزرگ تجدید حیات
ملی صورت گرفت و واکنش ضد فرهنگ و تمدن بیگانه شدیدتر گردید .کتیبه ها غالب ْا
به خط ایالمی نوشته می شد ،شیلهاک اینشوشیناک خدای ملی گردید .سالطین و
خاندان آنان در طول حیات خود ،خدا محسوب می شدند .
هنر و معماری :تجدید در هنر و معماری به وقوع پیوست ،و شوش یکی از مراکز عمده
ی هنر گردید .این فتوحات در زمان خود به قدری مهم و با اهمیت جلوه گر شد و
امپراطوری ایالم به حدی عظمت و اقتدار یافت که تورات نیز درباره ی فتوحات ایالم،
مبحثی دارد که شاه ایالم ،به نام کودر عمر ،ذکر می کند که با متحدان خود به فلسطین
حمله برده اند .در داستان گیلگمش ،که با نمرود در تورات تطبیق می کند ،نیز درباره
ی ایالم و فتوحاتش بر بابل گفت و گو به میان آمده است و چنین بوده که خوم بابا ،شاه
ایالم ،به بابل حمله ور شده معابد را خراب ،و پرستش خدایان بابلی را به خدایان ایالمی
مبدل کرده است .
تاریخ مناسبات ایالم وآشور

دوره ای که تحوالت ایالم و دولت آشورجدید را نشان داده و به انقراض دولت ایالم
منتهی گردیده است ( 615تا  815ق.م) .جنگ های آشور با ایالم ازوقایع عمده ی این
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دوره است .دولت ایالم در این دوره با کشور آشور همسایه نبوده ،بلکه بین این دو
مردمانی کوهستان نشین ساکن بودند که مانع از همسایگی این دو دولت شده بودند .در
زمان تیکال پالسر چهارم ،آشوری ها با این مردمان کوهستان نشین جنگیدند و بعضی را
کامالْ مطیع کردند و برخی نیز به صورت نیم مستقل ماندند .پس از آن ایالم با آشور هم
جوار گردید و نتیجه ی این همسایگی رقابت های شدید طرفین جهت سیادت بر دیگری
بود که منجر به وقوع جنگ هایی بین آنان شد .مردم ایالم کودور ناخونتا را به پادشاهی
برگزیدند ولی او هیچگونه مقاومتی برای جلوگیری از تجاوز آشوری ها به عمل نیاورد
و خود به کوهستان گریخت .آشوری ها چون اوضاع را به نفع خود مساعد دیدند و هیچ
گونه مانعی در سر راه خود مشاهده نکردند ،به ماداکتوکه در نواحی کوهستان واقع بود
حمله کردند ولی چون به سبب ریزش برف و باران ،دره ها و کوههای ماداکتو برای
عبور سپاه آشور نامناسب شده بودند ،آشوری ها ناچار به عقب نشینی شدند .مردم ایالم
ناخونتا را به جهت بی قیدی و عدم مقاومت در برابر سپاه آشور و فرار در برابر دشمن
دستگیر کردند به قتل رساندند ( 892ق.م) و به جای وی برادر کوچک ترش به نام اوم
مان مینانو را به سلطنت برگزیدند.
این پادشاه به محض قدرت رسیدن سر و سامانی به قشون ایالم داد که بابل برای اتحاد
با ایالم بر ضد آشور پیش قدم گردید و از خزاین خود وجوهی جهت تجهیزات به ایالم
داد و جنگ سختی بین طرفین در گرفت که به علت مقاومت هر دو طرف نتیجه ای
عاید نشد و هر کدام به مقر اصلی خود مراجعت نمودند .
سناخریب در سال  889ق.م بار دیگر به طرف بابل رفت ولی ایالم در این موقع با متحد
خویش بابل همراهی نکرد.چون پادشاه بابل به مرض فلج مبتال گردید در برابر دشمن
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مقاومت نکرد و همین که کشور مسخر شد ،دولت آشور مانند گذشته با رأفت و قهرمانی
با آنها رفتار نکرد ودستور قتل و غارت توسط بی رحم ترین لشکریان آشور داده شد.
در سال  885ق.م در حالی که لشکریان آشور ،هنوز در مصر بودند ایالمی ها موقع را
مساعد و مغتنم شمردند و تحت رهبری اورتاکو از رودخانه دجله عبور کردند و بنای
تاخت و تاز در آن کشور را گذاشتند .چون استحکامات بابل بیش از آن بود که بتوانند
به زودی آن را مسخر نمایند به عادت دیرینه ی خود ،غنایم زیاد ی جمع کردند و به
شوش فرستادند .در این زمان اورتاکو درگذشت و مقارن آن بعضی از بزرگان ایالم از
بین رفتند و ایالم دچار هرج و مرج و بحران گردید .پس از مرگ اورتاکو برادرش توم
مان به جای وی نشست این تغییر برای ایالم شوم بود زیرا وی از ترس از دست دادن
قدرت تصمیم به نابود کردن اقوام نزدیک خویش گرفت .و در اولین فرصت تمام برادر
زاده های خود را به قتل رسانید .این اقدام شنیع باعث گردید که حدود شصت نفر از
شاهزاده های ایالم از ترس فرار کنند و به دربار آشور بنی پال پناهنده شوند .پادشاه
آشور از این امر استقبال کرد و آنان را با آغوش باز پذیرفت تا با جنگ های خانگی و
اختالف های داخلی دولت ایالم را ضعیف و ناتوان نماید و در فرصت مناسب آن را در
هم شکند .این پیش بینی و تدبیر مفید افتاد و همین اختالف های خانوادگی اسباب
انحطاط ایالم را فراهم آورد .
در سال  815ق.م آشور بانی پال به ایالم لشکر کشید و شوش پایتخت آن را به تصرف
در آورد و خزانه ی پادشاهان ایالم به دست لشکریان آشور افتاد و تمام زر و سیم و
اشیای گران بها را که در بابل در موقع اتحاد به ایالم داده بود ،به یغما بردند و به نینوا
منتقل نمودند .سرانجام آشوریان توانستند دولت مقتدر ایالم را منقرض کنند .بدین
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ترتیب استقالل دولت ایالم به دست آشور بانی پال از بین رفت .گر چه دولت ایالم
منقرض گردید ولی قبایل کوهستانی نشین (که به باور ایالم کنونی می باشد) ،استقالل
خود را حفظ کردند .پس از انقراض دولت ایالم آن سرزمین به دو بخش تقسیم گردید
 -4منطقه ی شمال شرقی  -2منطقه ی جنوبی
منطقه شمال شرقی یعنی انزان به دست پارسی ها افتاد که مدتها پیش در آن ایالت
سکونت گزیده بودند و حقی برای خود قایل بودند و منطقه جنوبی یعنی شوش و سایر
نواحی به تصرف آشوریان درآمد و آثار و تمدن آن توسط سپاهیان دشمن با خاک
یکسان شد و مردم قتل عام شده و اموالشان به یغما رفت .
جنگ بین ایالم و حکومتهای بین النهرین

اکثر هجومها از بین النهرین به ایالم صورت میگرفته است .وجود معادن مختلف چون:
سنگ ،چوب درختان و فلزات گوناگون ایالم از جمله مسائل مهم مربوط به ایجاد جنگ
در بین آنها بوده است ،در ضمن وجود کشوری قدرتمند هم چون ایالم آرام و آسایش
برای پادشاهان بین النهرین باقی نمیگذاشته است .بنابراین ،اکثر حکام بین النهرین می-
خواستند با تضعیف ایالم حکومتی قدرتمند داشته باشند .الزم به ذکر است ایالتی مستقل
به نام واراهشی (یا باراهشی) حدوداً در حوالی خرم آباد کنونی واقع در شمال ایالم
همواره از متحدین ایالم بر علیه دشمنان بوده و در این رابطه پادشاهان بین النهرین در
لوحههایی میگویند « آرام کنندگان ایالم و واراهشی هستیم» معموالً پادشاهان بین
النهرین هنگام درگیری ها ،ابتدا از شمال ایالم (ایالت مستقل واراهشی) نبرد را آغاز
کرده سپس به ایالم سرازیر میشدهاند.
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یورش نبوکد نصر اول پادشاه بابل به ایالم

حمله دیگری که از این طریق انجام شده حملهای است که حدود سال  4431ق.م توسط
پادشاه بابل معروف به نبوکد نصر اول انجام می شودکه روی یک سنگ مرزی به اسم
کودورلو اعالم میکند.که در وهلهی اول از یک طرف حمله کرده و شکست خورده
فرار کرده تا حدود بدره عقب نشینی کرده واز خدا درخواست کمک کرده و خدا
باعث شکست شده بود چرا که یکی ازفرماندهان ایالمی در منطقه ای باالتر از
قصرشیرین فعلی به د لیل نامعلوم از پادشاهی ایالمی روی برگردانده و به طرف این
پادشاه میآید و قوت به او میدهد از این طریق حمله میکند به شوش و مجسمه
مردوک که به شوش اسارت رفته بود به بابل برمی گرداند.
حمله سارگون به ایالم در دوره سلسله اوان

دو کتیبه از زمان سارگن (064-2048ق.م) بجای مانده که در یکی به لشکرکشی وی
به ایالم و شکست لوح -ایشان«لوح -ایشن» هشتمین پادشاه ایالمی سلسلهی پلی اوان
اشاره رفته است 2.با وجود شکست لوح ایشان ،سارگن وی را مجدداً به پادشاهی ایالم
منصوب میکند.
اتحاد ایالم و واراهشی

سارگون در کتیبهی خود ،خودش را مطیع کنندهی «واراهشی و ایالم» میداند و این
خود اتحاد دو دولت نامبرده را نشان میدهد .کوتاه زمانی پس از حمله سارگن به ایالم،
لوح -ایشان فوت می کند و این از متن کتیبهی دوم ایالم در حمله به آنجا مشخص
 -4از کتیبهی یاد شده میتوان به ساختار حکومتی ایالم پی برد و اینکه حکومت ایالم براساس اتحاد بخشهای
مختلف بوده است .فرمانداران بر ایالت فرمان رانده و خود زیرنظر نای السلطنه بودهاند ،وی نیز تحت فرمان پادشاه
بوده است .ایالمیان فرماندار را هلمنیک ،نایب السلطنه را شکناکوم و پادشاه را سونکیر مینامیدند.
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میشود .چرا که وی نام پادشاه ایالم را هشیپ -رایپ ذکر میکند که در واقع پسر لوح-
ایشان بوده است 0.هم زمان با این پادشاه ،ریموش پسر سارگون به پادشاهی میرسد.
(2048-2036ق.م) .در همین ایام هشیپ -راتپ و ابل – گمش پادشاه واراهشی با اتحاد
با یکدیگر توانستند استقالل خود را بدست آمورند 1.اما ریموش که مشغول سرکوبی
شورشیان داخلی بود به جنگ با متحدین برخاسته آنها را شکست میدهد.
غنایم گرفته شده از ایالم

در کتیبه ای که به همین منظور نگاشته شده است ،مقدار غنایم گرفته شده از واراهشی
45کیلوگرم طال4833 ،کیلوگرم مس و  8برده (زن و مرد) عنوان شده ،ضمن آنکه
 46333نفر کشته و  1333نفر اسیر نیز از نتایج این جنگ بوده است 5.ضمن اینکه تعدادی
از شهرهای ایالمی نیز به آتش کشیده میشود.

8

پس از هشیپ -راتپ ،هلو ( ) HELUبه پادشاهی ایالم میرسد .وی همزمان با مانیش
توسو(منیشتوسو) شاه اکد و برادر ریموش (حدود 2036-2292ق.م) بوده است .مانیش-
ت وسو مجدداً به ایالم از دو طرف حمله کرده ،بار دیگر آنجا را به باد غارت میگیرد.
در طول حکومت نارام -سین شاه اکد (2292-2255ق.م) هیچ سندی دال بر حملهی
این پادشاه به ایالم و یا قیام ایالمیان در مقابل بین النهرین اشارهای نشده است.
 -2وی هم نام پدربزرگ خود و پدر لوح -ایشان بوده است .احتماالً وی عمومی نداشته تا به سلطنت
برسد.
 -0سومین متحد آنان منطقه زهر با نایب السلطنهای بنام اویگپی بود .زهر در شمالغرب واراهشی و
احتماالً در حوالی ایالم امروزی بوده است.
 -4ریموش این غنایم را به معبد خداوند انلیل تقدیم داشت.
 -2به نظر میرسد شکست شوش چندان مصیبت بار نبوده و تنها به غارت شهر بسنده شده است.
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معاهده صلح ایالم واکد

معاهدهای که مهمترین و نخستین مدرک زمان ایالم به شمار میرود با بین نارام -سین
و هیتا( )HITAپادشاه ایالم بسته میشود .لوحهی مزبور دو رو و شش ستون نوشته شده
و آسیب فراوانی دیده است 6.این لوحه از شوش بدت آمده و عجیب اینکه به خط
ایالمی نوشته شده است ،حال آنکه تمامی مدارک ،از زمان سارگون تا نارام -سین به
زبان اکدی است .در این کتیبه دو پادشاه با یکدیگر طرح صلح و یا احتماالً اتحاد بسته-
اند 8.با وجود شکستگیهای فراوان ،همچنین آشنایی جزیی زبانشناسان با خط ایالمی
قدیمترین دوره لوحهی مزبور به صورت زیر خوانده شده است« .من هیتا ،شاه ایالم،
دوست و متحد نارام-سین ،شاه اکد هستم .هر کس دوست نارام-سین باشد .دوست من
است و هر که دشمن نارام-سین باشد ،دشمن است و 9»...یکی از مهمترین پادشاهان
ایالم قدیم بی تردید کوتیک -این -شوشیناک است که در منابع اکدی بصورت
پوزور-این -شوشیناک از وی نام برده شده است .الواح بسیاری از وی به خط و زبان
«پروتو -ایالمی» بجا مانده که همراه با خط و زبان اکدی کشف شده است .این پادشاه
در زمان هیتا ،فرماندار شوش بوده است .وی همزمان با پادشاهی فردی بنام شار-کالی-
شاری «شر-کلی-شری» در اکد ،برایالم فرمانروایی داشته است.
 -0این لوحه به خط میخی ایالمی بوده ،و در هر طرف شش ستون نوشته شده است .اصل این لوح
اکنون در فرانسه قرار دارد.
 -1به نظر والترهینس این قرار داد باید نوعی قرارداد دیپلماسی باشد .چون ما بین این دو پادشاه جنگی
در نگرفت که قرارداد صلح بسته باشند.
 -5در این کتیبه خدایان را به شاهدی گرفتهاند .این کتیبه را در معبد این شوشیناک یافتهاند و حتی
گفته می شود که برای عقد این قرارداد و نوشتن کتیبه ،نارام-سین به شوش می آید.
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لشکرکشی کوتیر-ناهونته به بین النهرین

«کوتیر -ناهونته» سالطین آشوری دوره های بعد را نیز زیر نفوذ خود گرفت .در این
زمان آشور تحت تسلط پادشاه بابل بود .در نتیجه وی به بین النهرین لشکرکشی کرده و
پادشاه بابل را که در این زمان «سمسو -ایلون» جانشین حمورابی بود .شکست می دهد،
در حدود یکهزار سال بعد در کتیبه های کاخ آشور بانی پال ،پادشاه آشور این عمل
کوتیر -ناهونته یادآوری گردیده است .در این کتیبه آمده است« :کوتیر-ناهونته شاه
ایالمی ،از نفرین خدایان بزرگ نهراسید و کورکورانه اقدام به حمله کرد و به معابد
اکدی بورش برد» .کوتیر-ناهونته پیکرهی «نانا» ،الهه باروری و پیروزی را با خود به
شوش آورد و این پیکره تا زمان شکست ایالم به دست آشور بانی پال در شوش بود و
آشور بانی پال آن را به اوروک باز گرداند .پس از «کوتیر-ناهونته» برادرش«لیال-
ایرتاش» به پادشاهی رسید و «تمپت -اگون» در مقام شاهزاده شوش باقی ماند.
یورش شوتروک ناهونته به بین النهرین

شوتروک – ناهونته و پسرش کوتیر -ناهونته با سپاهی عظیم به بین النهرین هجوم برده
چند صد شهر و روستا را تصرف کرده ،غنایم فراوان به ایالم آوردند ،کوتیر -ناهونته با
شدت هر چه تمامتر در مدت سه سال تمامی مقاومت ها را سرکوب نمود 43.سلسله
کاسیها که برای چهارصد سال در جنوب بین النهرین فرمان روایی داشته اند را سرکوب
نمود و بابل خراجگذار ایالم گردید .مردوک و نانا دو خدای بابلی به ایالم تبعید شدند.

44

 -4کوتیر -ناهونته ،انلیل ،نادین ،برادر پادشاه بابل را اسیر و به ایالم تبعید کرد .وی احتماالً در تبعید
جان سپرد.
 -2مردوک در حدود چهل سال در ایالم ماند ،اما نانا تا رسیدن آشور -بانی پال به شوش اسارت را
تحمل کرد.
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ال در زمان پدر در فرمانروایی ایالم نقشی اساسی داشته است ،وی
کوتیر -ناهونته احتما ً
قبل از شاهی وظیفهی برپایی دیواره های تزئینی معبد این -شوشیناک را به عهده داشت
ال عبارت بود از انسان -گاوی ایستاده در کنار یک نخل خرمای سبک ایستاده
که معمو ً
و زنی باریک و بلند باال با صورتی ظریف ومثلثی شکل .وی معبد الهه لکمر در شوش
معبد اله کی ری ریشا را که توسط هومبان نومنا در لیان برپا شده بود ،بازسازی کرد.
همسر«ناهونته – اوتو» نام داشت.
در زمان مرگ کوتیر -ناهونته ایالم سرزمینی بود با مرزهای گسترده و کشوری نیرومند.
پس از کوتیر-ناهونته برادرش شیلهاک -این -شوشیناک به پادشاهی رسید .دوران
فرمانروایی این پادشاه دورانی با شکوه در تاریخ ایالم به شمار می رود .لشکرکشی های
وی به شمال غرب فراتر از پیشینیان بود و ثروتی عظیم و شمار زیادی اسیر به ایالم
سرازیر کرد.
سر انجام ایالمیان و حاکمان بین النهرین

بیشتر پادشاهان ایالم با فرمانروایان بابل ،سومر و اکد در جنگ بودند.اوج قدرت ایالمیان
در قرن  40قبل از میالد بود ؛ که به دلیل ضعف دولت های همسایه بود .در سال 813
قبل از میالد «آشور بانیپال» پادشاه نیرومند آشور ،مانند دیگر پادشاهان آشور به ایالم
حمله کرد ،از آنجا که خوی جنگجویی آشوریان در آشوربانیپال نیز وجود داشت ،او
هم شروع به توسعــه قلمرو خود و حمله به همسایگان کرد .او به ایالم یورش برد و با
ویران ساختن شهر شوش و قتل عام هزاران نفر از مردم بیگناه ،تمدن باستانی ایالمی را
از صحنه روزگار محو کرد.
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در کتیبهای که از آشوربانیپال به مناسبت نابودی شوش به جا مانده ،چنین آمده است:
« من ،شوش ،شهر بزرگ و مقدس را به دستور خدایان آشور گشودم .من وارد
کاخ هایش شدم و هر آنچه از سیم و زر و مال فراوان بود ،همه را به غنیمت برداشتم...
من همه آجرهای زیگورات شوش را که با سنگ الجورد تزیین شده بود ،شکستم ...من
معابد ایالم را با خاک یکسان کردم ...من شوش را تبدیل به ویرانهای کردم و بر زمینش
نمک پاشیدم ...من دختران و زنان و همه مردان را به اسارت گرفتم ...از این پس دیگر
کسی در ایالم صدای شادی مردم و صدای سُم اسبان را نخواهد شنید».
این ویرانگری و کشتار بی رحمانه آشوربانیپال در ذهن ایرانیان باقی ماند تا اینکه در
کمتر از نیم قرن بعد ،مادها به رهبری «هُوَخْ َشتْرَه» پادشاه ایرانی توانستند انتقام سختی از
آشوریان بگیرند.
منابع
 .4استارک ،فریا (. )4081سفرنامه الموت ،لرستان و ایالم ،ترجمهی علی محمد ساکی ،چاپ
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 .9کتاب مقدس(( ، )2335شامل عهد عتیق و عهد جدید) .انتشارات ایالم ،چاپ چهارم.
 .43گلزاری ،مسعود ،)4060( ،ایالم و ماد ،تهران :دانشگاه تهران.
 .44محمودیان ،حبیب اله ( .) 4066راهها و معابر باستانی غرب زاگرس در دوران پارت و
ساسانی ،سبز رویش ،تهران؛
 .42محمودیان  ،حبیب اله (.)4090جاده ها وایل راه های باستانی استان ایالم ،نشر زاگرو.
 )... ( .......... .40مقاله ،ارتباط سیاسی و اقتصادی ایالم و بین النهرین ،فرهنگ ایالم
 .41محمودیان ،وحید( .)4091روابط ایالم وبین النهرین در عهد باستان،ایالم ،نشر زاگرو.
 .45ملک شهمیرزادی ،صادق( ،)4060مبانی باستان شناسی ایران ،بین النهرین ،مصر ،جهاد
دانشگاهی ،تهران.
 .48نیکنامی ،کمال الدین و بابک رفیعی علوی ،)4088(،چرا جای نام شیماشکی احتماال نمی
تواند در منطقه کرمان قرار داشته باشد؟ ،مجله مطالعات باستانشناسی ،دوره اول ،شماره
نخست ،دانشگاه تهران.245-499 ،
 .46هینز ،والتر () 4064دنیای گمشده ایالم ،ترجمهی ف .فیروزنیا  ،انتشارات فرهنگی ،تهران.
 .48هینتس  ،والتر(  ،)4086شهریاری ایالم ،ترجمه پرویز رجبی( ،چاپ اول) ،نشر ماه  ،تهران.
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تزئینات گیاهی گچبری ها در سازه های معماری شهر تاریخی صیمره
اکبر شریفینیا

42

علی سنایینژاد

40

چکیده

شهرتاریخی صیمره براساس متون و منابع تاریخی ،متعلق به دوره ی ساسانی و قرون اولیه
ی اسالمی است .در بین باستانشناسان اتفاق نظری مبنی بر قدمت این شهر تاریخی وجود
ندارد .برخی آن را متعلق به قرون نخستین اسالمی و برخی دیگر آن را شهری از دوره
ی ساسانی میدانند .از جملۀ یافتههای با اهمیت کاوشها و پژوهشهای باستانشناسی
شهر صیمره ،کشف مسجد این شهر و تزئینات گچبری سطوح داخلی دیوارهای آن
است .بررسی تأثیر مستقیم هنر گچبری دوره ی ساسانی بر تزئینات گچبری مسجد این
شهر  ،از اهداف اصلی این پژوهش است .از این رو ،گونهشناسی نقوش گیاهی و سپس
شناسایی نقوش گیاهی اساطیری و مقدس گچبریهای مسجد شهر صیمره و به نوعی
ریشهیابی آنها مورد توجه بوده است .بر این اساس:گونهشناسی نقوش گیاهی اساطیری
گچبریهای مسجد صیمره و معانی اساطیری اینگونه نقوش در تزئینات گچبری این مکان
در دوره ی تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است.

براساس مطالعات به عملآمده ،نقوش گیاهی گچبریهای مسجد صیمره شامل :نقوش
انار ،تاک ،نخل ،درخت کاج ،نیلوفر ،میوة بلوط و کنگر بوده است که در دوران پیش
از اسالم :انار ،تاک ،نخل و کاج ،نماد باروری ،فناناپذیری و برکت و نیلوفر ،میوه بلوط

 - 42دانش آموخته رشته باستانشناسی( دوران تاریخی) از دانشگاه بوعلی سینا
 - 40مدیر پایگاه پژوهشی شهر تاریخی صیمره
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و کنگر به عنوان نمادهای حیات ،امنیت و باروری ،پیروزی و توفیق بر مشکالت معرفی
شده اند.
واژگان کلیدی :صیمره ،گچبری ،نقوش گیاهی ،نماد های اساطیری،دوره ی تاریخی.
مقدمه :مطالعات به عمل آمده نشان میدهد اساطیر جایگاه بسیار مهمی در طرز نگرش
مردمان پیش از اسالم نسبت به هستی ،آفرینش آن و ارتباط با محیط طبیعی پیرامون
داشته است .در این میان ،یکی از نقشمایههای تزئینی که در غالب آثار فرهنگی و هنری
دوران باستان با معانی اساطیری به چشم میخورد ،نقوش گیاهی است .این نقوش
بازگوکنندة مضامین و معانی چون خیرخواهی ،باروری ،شگون ،برکت ،طول عمر و ...
بودند (مبینی و شافعی)83 :4091 ،؛ بنابراین در اجرای این نقوش در آثار هنری پیش از
اسالم ،دو جنبۀ کاربردی یعنی اعتقادات اساطیری و جنبۀ تزئینی لحاظ میگردید .یکی
از مهمترین صنایع دستی پیش از اسالم گچبری است .گچبریهای دوره ی ساسانی را
میتوان تجلیگاه نقوش گیاهی و اساطیری ایران پیش از اسالم در نظر گرفت .از سویی
دیگر گچبری از جمله مهمترین صنایع دستی پیش از اسالم بود که تأثیر آن در تزئینات
وابسته به معماری ایران دوره ی اسالمی به ویژه ،قرون نخستین آن قابل بررسی و مطالعه
است .مهمترین این نمونهها ،گچبریهای به دست آمده از شهرتاریخی سیمره است .این
شهر را میتوان کلیدیترین مکان در مطالعات باستانشناسی و سیر تحول فرهنگ و هنر
ساسانی به دورة اسالمی در مضامینی چون معماری ،تزئینات وابسته به معماری ،سفال و
 ...در نظر گرفت .گچبریهای مسجد تاریخی صیمره ،باتنوع زیاد و به میزان انبوه ضمن
کاوشهای اخیر در مسجد تاریخی شهر صیمره به دست آمدهاند .در تزئینات این
گچبریها ازتنوع و تکرارنقش مایههای گیاهی همچون برگها و پیچکهای مو و
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خوشههای انگور ،برگ کنگر ،نخل ،انار ،نیلوفر ،میوه کاج ،میوه بلوط وگل الله بهره
گرفتهاند(لک پور .)491 :4089،با توجه به اهمیت چنین یافتههایی در زمینۀ فرهنگ و
هنر ایرانی اسالمی ،سیر تحول شکلی و فرمی و نیز تغییرات مفهومی و محتوایی چنین
نقشمایههایی از اولویت بسیار باالیی برخوردار است .اهداف اصلی این پژوهش ابتدا
گونهشناسی نقوش گیاهی و سپس شناسایی نقوش گیاهی اساطیری و مقدس گچبری-
های مسجد شهر صیمره و به نوعی ریشهیابی آنها است.
روش تحقیق :این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و مطالعات آن بهصورت میدانی
(مراجعه به مسجدتاریخی شهرصیمره ،عکس برداری) و مطالعات کتابخانهای به سرانجام
رسیده است.
پیشینه ی پژوهش :پیشینه ی پژوهشی این نوشتار در دو بخش قابل بررسی و مطالعه
است .ابتد ا بخش اساطیری و کتب و مقاالتی است که در رابطه با اساطیر ایران و به ویژه
نقوش گیاهی اساطیری بچاپ رسیده است .از جملۀ این آثار عبارتند از؛ " شناخت
اساطیر ایران" نوشتۀ جان راسل هینلز ( "،)4085سرآغاز گیاهان در اساطیر ایرانی" نوشتۀ
واشقانی قراهانی ( " ،)4089تاریخ اساطیری ایران" نوشتۀ ژاله آموزگار ( )4089و "
درخت زندگی و ارزش فرهنگی و نمادین آن در باورها" نوشتۀ پورخالقی چترودی
( "،)4083نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی" نوشتۀ مبینی و شافعی
( ) 4091و ...اشاره کرد .بخش دوم پژوهش در رابطه با تزئینات گچبری در دوره ی
ساسانی و اسالمی است .ازجملهی این آثار می توان به مطالعاتی چون":گچبری ساسانی
وتأثیرآن درهنردوره ی اسالمی" نوشتۀ جمال انصاری ("،)4088بررسی هنرگچبری
دوره ی اسالمی" نوشتۀ سجادی ("،)4061مطالعه تأثیرنقش مایه های دوره ی ساسانی
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برنقوش گچبری دوره اسالمی" نوشتۀ مصباح اردکانی (" ،)4086مطالعه تطبیقی نقوش
گچبری های مکشوفه ازشهرتاریخی سیمره بانمونههای مسجدجامع نائین" نوشتۀ حسینی
ودیگران ( "،)4091کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی دره شهر"ازخانم لک پور
( )4089و ...اشاره کرد .این پژوهش نخستین پژوهشی است که به گونهشناسی و ریشه
یابی نقش مایههای گیاهی اساطیری و مقدس تزئینات گچبریهای مسجد شهر صیمره
می پردازد.
یافته های پژوهش :در نخسیتن بخش از این پژوهش ،نقوش گیاهی اساطیری و مقدس
نقش مایههای گیاهی تزئینات گچبریهای مسجد صیمره به طور مجزا و براساس
ویژگیهای شکلی و فرمی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند .الزم به ذکر
است که گچبریهای مسجدشهر تاریخی صیمره ،با روشهایی چون قالبگیری و
کندهکاری در سطوح مختلف فضاهای داخلی مسجد صیمره به اجرا درآمدهاند.
میوۀ انار :در تزئینات گیاهی گچبریهای مسجد صیمره ،نقش میوة انار بسیار برجسته-
تر نسبت به سایر اجزای نقوش تزئینی دیده میشود .سطح میوه انار با دانههای حلقوی
تووخالی پر شده است و شکل اجرایی چنین نقشی ،تنها در قسمت تاج آن با همدیگر
مختلف است( طرحها و تصاویر شمارة.)4

طرحها و تصاویر شمارة : 4نقشمایۀ تزئینی میوة انار در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره(لکپور:4089 ،
215 ،210و –214نگارنده).
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برگ نخل :برگ نخل در تزئینات گیاهی مسجد صیمره ،به شیوههای مختلفی اجرا
گردیده است .در برخی از سطوح تزئینی ،برگ نخل به صورت کفه صدف مانند ،در
برخی دیگر از نمونهها ،برگ نخل در ابعادی بسیار بزرگ و برگچههای آن رو به داخل
و یا به بیرون که به فاصلۀ هر یک از برگهای نخل ،یک دانۀ مروارید توخالی است و
در سطوح تزئینی دیگر ،نقش برگ نخل به صورت هشت جفت نیم برگ با رگبرگ-
های عمیق قطرهای شکل ،به صورت مسبک و ...اجرا شده است( طرحها و تصویر
شمارة.)2

طرحها و تصویر شمارة :2نقشمایۀ تزئینی برگ نخل در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره (لک-
پور210 :4089 ،و 216و 218و  -254نگارنده).

۳4
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برگ مو و خوشۀ انگور

همانند نمونههای پیشین ،در سطوح تزئینی گچبریهای مسجد صیمره ،نقشمایۀ برگ
مو و خوشۀ انگور به شیوههای مختلفی به لحاظ فرم و شکل ترسیم شده است .در برخی
از سطوح تزئینی ،خوشۀ انگور دارای  40دانه مروارید تووخالی است .برگهای مو
دارای پنج پره و در گوشههای هریک از برگها حفرههایی مدور ایجاد شده است.
رگبرگها به صورت خطوط منحنی موازی کمعمق ترسیم شده و در نمونههای دیگر
برگهای مو با رگبرگ های کم عمق و متراکم ،به صورت منفرد و گاهی به صورت
قرینه و به صورت نوار حاشیه اجرا شده است( طرح و تصویر شمارة.)0

طرح و تصویر شمارة  :0نقشمایۀ تزئینی برگ مو و خوشۀ انگور در تزئینات گچبریهای مسجد
صیمره (لکپور – 231 :4089 ،نگارنده).

برگ کنگر :همانند نقوش تزئینی برگ مو ،نقشمایۀ تزئینی برگ کنگر نیز به لحاظ
شکلی و فرمی دامنهای از تغییرات اجرایی را در سطوح تزئینی گچبریهای مسجد
صیمره نمایش می دهد .برای نمونه در برخی از سطوح تزئینی ،برگ کنگر به صورت
نیمهباز حلزونیشکل و در برخی از سطوحی دیگر ،برگهای کنگر به صورت پشت به
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پشت و در عین حال دوبدو روبروی هم و به صورت چرخشی با مرکزی واحد و ...قرار
گرفتهاند(طرح و تصویر شمارة .)1

طرح و تصویر شمارة  :1نقشمایۀ تزئینی برگ کنگر در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره (لکپور،
 -242 :4089نگارندگان).

گلنیلوفر :گلنیلوفر در تزئینات گیاهی مسجد صیمره به صورت سهشاخهای ترسیم شده
است .در نمونههایی از سطوح تزئینی ،غنچۀ نیلوفر سهشاخه از میان برگهای مو و نیم-
برگهای کنگر روییده است(طرح و تصویر شمارة .)5

طرح و تصویر شمارة  :5نقشمایۀ تزئینی گل نیلوفر در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره (لکپور،
 – 236 :4089نگارنده).
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میوۀ کاج :در تزئینات گچبری مسجد صیمره ،میوة کاج با تزئینات خطوط جناغیشکل
نقش گردیده است(طرح و تصویر شمارة .)8

طرح و تصویر شمارة  :8نقشمایۀ تزئینی میوة کاج در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره (لکپور،
 – 250 :4089نگارنده).

میوۀ بلوط :در تزئینات مسجد سیمره میوة بلوط ،دایرهای شکل و با تزئینات فلسهای
متراکم در سطح آن و با کاکلی پنجپر و گاهی سهپر ترسیم شده است(طرحها و تصاویر
شمارة .)6

طرحها و تصویر شمارة  :6نقشمایۀ تزئینی میوة بلوط در تزئینات گچبریهای مسجد صیمره (لکپور،
255 :4089و – 250نگارنده).
معانی اساطیری و نمادین نقوش گیاهی گچبریهای مسجد صیمره

انار :دانههای انار ،آن را در میان اقوام مدیترانهای و خاور نزدیک ،هندوستان و نقاط
دورتر به صورت یک نماد گسترده باروری و فراوانی در آورده است .انار ،نشانۀ الهههای
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یونانی  ...بود و تصور میرفت که بیدار کنندة غریزة جنسی و موجب آبستنی است .انار
به عنوان یک نماد عیسوی رستاخیز و جاودانگی ،نماد عفاف نزد عیسویان است
(هال .) 268 :4083،در هنر بودایی انار همراه با مرکبات و هلو یکی از سه میوة متبرک
محسوب میشود (کوپر .)13 :4088،در چین ،انار نماد باروری است و به طور گسترده-
ای بر روی نقاشیهای روی سفالها نشان داده میشود (هال .)266 :4083،در رم تاج
سر عروسان از شاخههای انار فراهم میشده است (گربران .)253 :4066،در کتاب
مقدس انجیل انار را نماد وحدت عالم هستی دانستهاند .انار ،باروری را نیز نمادین میکند
(سرلو .)489-488 :4088،در سنت زرتشتی یکی از میوه های مینوی شمرده میشود و
آن را با شگون میدانند .در مراسم و جشنها به ویژه هنگام آیین همسری از میوه هایی
است که برای نو پیوند یافتگان آرزوی داشتن فرزند مینمایند (اوشیدری.)428 :4068،
بررسی بر روی آثار هنری در دوران تاریخی نشان داد که استفاده از نقشمایۀ انار برای
اولین بار در قلعه یزدگرد مربوط به دورة اشکانی صورت گرفته است و نمونۀ قابل مقایسه
با نقش انار این محوطه ،از گچبری های محوطۀ کیش ،کاخ تیسفون ،چال ترخان (نظام-
آباد) و...بدست آمده است.
تاک:در نظر عیسویان کهن ،مظهر مسیح به شمار میرفت .همراه با خوشههای گندم،
نماد عناصر عشای ربانی بود .در نظر اورزیریس ،در نقش او به عنوان خدای کشاورزی
مقدس بود ،زیرا تصور میرفت که کشاورزی را به مصر برده است .در تمثیالت
رنسانس ،نشانۀ تجسم فصل پائیز یکی از چهار فصل است و در دوازده ماه دیده می-
شود(هال .)280 :4083،در روزگار نخستین برترین خط اندیشهنگار ،برگ درخت تاک
بوده است .مردمان بدوی ،الهۀ مادر را "الهۀ تاک" می دانستند که سرچشمه ی جاودانۀ
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آفرینش طبیعی را به نمایش میگذارد (سرلو .)254 :4088،باروری؛ حیات؛ درخت
حیات ،البته در برخی سنتها درخت معرفت محسوب میشود و در سنتهای دیگر برای
ایزدان میرا مقدس است .تاک پربار مظهر باروری و رنج است؛ تاک وحشی نمایانگر
دروغ و عهد شکنی است (کوپر .)82 :4088،در آثار دورة آشور نو بینالنهرین کاخ
شمالی آشوربانیپال در نینوا درخت تاک دیده میشود (مجیدزاده)558 :4083،؛ با
توجه به وجود نقشمایۀ تاک در آثار هنری یونان و رم از قرن ششم پیش از میالد به نظر
میرسد ،ورود نقش مایۀ تاک به جمع نقوش تزئینی ایران را بایستی تحت تأثیر فرهنگ
یونان دانست .بنابراین نقشمایۀ تاک در آثار ایران از دورة اشکانی به روشنی قابل مطالعه
است ،اما در دورههای پیش از این ،اثری از آن مشاهده نمیشود .از نمونههای دورة
اشکانی میتوان از نقش حاشیۀ باالی در ریتون و قطعه عاجی از نسا (محمدیفر:4086،
 ،)250تزئینات حجاری در شهر هترا (سفر )8 :4068،و نقوش گچبری قلعه یزدگرد،
گچبری وارکا و ...نام برد که نقش برگ تاک به صورت متناوب دیده میشود .از
نمونههای دورة ساسانی میتوان گچبریهای به دست آمده از چال ترخان ،بیشاپور،
کاخ کیش ،تیسفون و سامرا اشاره کرد.
کنگر :نماد برگهای کنگر که در تزئینات عهد باستان و قرون وسطا بسیار مورد استفاده
بوده ،اساس ًا از نمادگرایی خارهای این گیاه ناشی شده است .بنابر افسانههایی که توسط
ویتروویوس ( معمار رومی قرون اول ق .م ).روایت شده ،به کالیماخوس معمار اواخر
قرن پنجم قبل از میالد الهام شد سرستونی را که روی قبر دختر جوانی میساخت با
دستهای از برگهای کنگر تزئین کند .از این افسانه میتوان نتیجه گرفت که در معماری
مقابر و آذینهای مراسم سوگواری از کنگر به طور خاص استفاده میشده است و
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نمایانگر آن بوده است که متوفی از آزمایش زندگی و مرگ که با خارهای کنگر نشان
داده میشد ،سربلند بیرون آمده است .شکل برگ کنگر برای ترئین سرستونهای
کورنتی (شهروبندری در یونان باستان) هودجهای مخصوص خاکسپاری و لباس بزرگان
به کار می رفت؛ زیرا معماران ،مردگان و قهرمانان از زمرة بزرگان به شمار میآمدند و
همگی کسانی بودند که بر دشواریهای وظایف خود فائق شده بودند ،پس کنگر نماد
توفیق بر مشکالت نیز هست .از سویی همچون دیگر خارها ،کنگر نماد زمین بکر است
و از آنجا نماد باکرگی ،مفهومی که خود به نوعی دیگر نشانۀ پیروزی است (شوالیه،
گربران)848 :4066،؛ اما هنر ایرانی ،برگ کنگر را از معماری یونانی اقتباس کرد و به
گونهای ناهنجاربر ستونهای بومی پیوند زد (هرتسفلد )280 :4084،و این گیاه به صورت
نقشمایهای عمومی در شرق و غرب ایران رایج گردید .در گچبریهای قلعه یزدگرد
نقش کنگر به تنهایی یا به صورت مجزا یا در پیرامون نقش نیم تنه انسانی نقش شده
است .برگ کنگر در دوره ی اشکانی در محوطههایی همچون سلوکیه و وارکا و...
دیده شد .به عالوه مشابه همین سرستونها با نقش کنگر در دورة ساسانی در طاق بستان،
کاخهای کیش و تیسفون بکار گرفته شد.
نخل :درخت نخل یک منبع مهم غذایی در بینالنهرین باستان و یکی از چندین درختی
بود که در مراسم باروری در این منطقه به چشم میخورد .ازدواج مقدس میان مادر اله
و خدای غالت به نام تموز به عنوان پیوند میان «درخت مقدس» و دانۀ مقدس گندم
توصیف می شد .بر فراز درخت مقدس به عنوان نماد باروری تاجی از نقشمایۀ نخل به
ویژه بر روی یادمانهایی از سدة دهم پیش از میالد قرار دارد.اگرچه مدتها پیش بدین
صورت شناخته شده بود(هال.)036 :4083،در مصردرخت نخل نماد افزایش محصوالت
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بود و به طور کلی با پاپیروس عالمتهای اشرافی مصر علیا و سفلی را تشکیل میداد.
شاخههای نخل مظهر فرّ ،پیروزی ،رستاخیز ،غلبۀ بر مرگ و گناه هستند (...کوپر:4088،
 .)080درخت نخل از قدیم در ایران درخت برکت و نیکسالی به شمار میآمده است
(شهبازی .)18 :4065 ،درخت نخل ،نزد هخامنشیان و ساسانیان و نمونههایی از آن را در
زمان ساسانی در گچبریهای این دوره میتوانیم ببینیم .در ایران باستان درخت خرما
مقدس شمرده شده و میوههای آن جنبه ی باروری دارد و همچنین در زمان هخامنشیان
و ساسانیان به عنوان درخت زندگی مطرح بوده است (دادور .)430 :4085،این گیاه در
اجرای مراسم دینی نیز نقش داشته است .برای بستن شاخههای برسم از بندی به نام
(کستی) استفاده میکنند ،که این بند از برگهای درخت خرما بافته شده است (متین-
دوست .)81 :4081 ،استفاده از نقشمایه ی نخل را در گچبریهای بیشاپور ،کاخ کیش،
تیسفون ،چال ترخان و خارک مربوط به دوره ی ساسانی میتوان مشاهده کرد.
نیلوفر :نیلوفر در اسطوره ها و هنر مصر  ،هند  ،ایران ،چین و کشورهای آسیایی و مشرق
زمین مورد تو جه بوده است ،غنچههای در حال شکفتگی آن یک خدای آفریننده را
نشان میدهد(هال 039 :4083،و  .)042این گل مظهر روشنایی است و در نتیجه حاصل
قدرتهای خالق ،آتش و خورشید و قدرت است و به عنوان محصول خورشید و آب
شناخته میشود ..این همان نیلوفر آبی یا لوتوس یا سوسن شرقی میباشد
(ایزدپرست .)59 :4088،نیلوفر نماد جهانی است که با قدمت سه هزار سال قبل از میالد
در موهنجودارو مشاهده میشود (سامانیان .)264 :4081،نیلوفر کارکرد و نقش ویژهای
در مذاهب اولیه دارد بسیاری از پژوهندگان معتقدند که نقش نیلوفر احتماالً از مصر به
فنیقیه و از آنجا به سرزمین آشور و ایران انتقال یافته است (دهقان.)418 :4093،

41

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

لوتوس پیش از هخامنشیان ،بر روی سفالینههای نقشدار سیلک ،آثار بهجا مانده از دورة
ایالمیان دیده میشود و این خود نشان از کاربرد این نقشمایه و تقدس آن دارد
(بلخاری .)83 :4081،از نمادهای «فرهّ» گل لوتوس و مروارید هستند ،که هر دو در
ارتباط با افسانۀ زایش منجیان آیین زرتشت تجلیگر فرّه در تفکر و هنر ساسانی می-
شوند .گل لوتوس عنصر محافظ فرّههای زرتشت است و به این لحاظ شرافت حضور
فرّه درقالب خود را به دست میآورد (موحدی .)428-425 :4084،در آیین ایرانی نیلوفر
گل نور و آب و ظهور است ،که با مهر و ناهید ارتباط ناگسستنی دارد .براساس بندهشن
«آفرینش آغازین» نیلوفر گل آناهیتا است و براساس اسطورهها مهر برهما گون از آب و
نیلوفر دارد .در دریاچه کیانسه « دریاچه هامون امروزی» است (بلخاری .)9 :4081،این
نقشمایه در گچبریهای دوره ی ساسانی در بیشاپور ،کیش ،تیسفون ،کاخ چال ترخان
(نزدیک ری) مربوط به اواخر ساسانی یا صدر اسالم و ...دیده میشود.
میوۀ کاج :میوه کاج را در مراسمی که در پیرامون درخت مقدس برپا میکنند به تصویر
میکشند .این نقش مایه شاید مربوط به هنر بینالنهرینی پس از ورود کوچنشینان هند و
اروپایی در حدود سدة هجدهم قبل از میالد باشد و در نقوش متآخر برجستۀ یادمانهای
آشوری بیشتر به چشم میخورد (سدة هشتم پیش از میالد) .میوة کاج معموالً در هنر
تدفینی رومیان به عنوان نماد فناناپذیری دیده میشود و خود درخت ،گیاهی همیشه سبز
است (هال .)038 :4083،اگر کسی گلهای کاج را بخورد از طرف آسمانها برایش
خلوص یشم و درخشش طال حواله میشود (شوالیه ،گربران .)532 :4066،به خاطر
همیشه سبز بودن این درخت ،آن را سمبل جاودانگی میدانند .این درخت وابسته به
خدای رومی (باکوس) و نماد ژوپیتر ،ونوس و دیانا است (میت فورد )18 :4088،از این

42

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

نقشمایه در تزئین جان پناهی از دورة ساسانی در بیشاپور و یا در محوطه ساسانی برزقاوله
کوهدشت لرستان و ...استفاده شده است .میوة کاج به شکل مخروط نوک تیز با
برجستگیها و فرو رفتگیهای مثلثی شکل به صورت میوة گیاه افسانهای در رأس گیاه
نشان داده شده است (دژم خوی.)423 :4088،
میوۀ بلوط :میوة بلوط به نماد تخم مرغ نزدیک است و نشانۀ فراوانی ،سعادت و باروری
است .میوة بلوط وقتی از غالف خود خارج میشود ،نماد تولد و خروج از رحم مادر
است ،سپس در مرحلۀ بعد در هنگام صاف ایستادگی ،نشانۀ مردانگی است و سرانجام
با جفتش تصویر جنسی مرد است .اما در مفهوم عرفانی ،مانند نشانههای مذهبی ،عالمت
قدرت روح و فضیلت پرمایۀ حقیقت است .این حقیقت از دو منبع نشأت گرفته است:
از طبیعت و از وحی الهی (شوالیه ،گربران .)442 :4066،بلوط درختی تنومند و دیرزی
است و میوة آن نخستین خوراک انسان بوده است .انسانهای نخستین ،عهد و پیمان خود
را در زیر درخت بلوط که درختی امن بود ،میبستند .ریشۀ تقدس درخت بلوط به اروپا
و اسکاندیناوی مربوط میشود .بعدها بلوط درخت مقدس رومیان شد (مبینی و شافعی،
 .)53 :4091این نقشمایه عنصری تزئینی در آثار معماری دورة ساسانی در کاخهای
کیش و تیسفون و ...استفاده شده است.
تحلیل :دورة ساسانی از منظر بررسی تقدس گیاهان در ساختار اندیشه(اسطورهها)
جایگاه خاصی دارد زیرا اساطیر این دوران تداوم یافته از باورهای پیشین هستند .از جمله
میتوان به آیینهای زرتشتی ،مانوی و مهری اشاره کرد که در همه آنها درخت نقش
محوری داشته است (مبینی ،شافعی .)53 :4091 ،بنظر میرسد پیوستگی دین و دولت در
دورة ساسانی باعث گردید اندیشههای اساطیری و اعتقادی هرچه بیشتر در جهت تأیید
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ساختار حکومتی و تقویت اندیشههای سیاسی و دینی به صورت نمادهایی مشخص در
قالب آثار هنری نمود یافته و هم در جهت تزئین و هم بیان اندیشههای اعتقادی در آثار
هنری بکار گرفته شوند .در مشاهده تمامی این نقوش به درستی پیدا است که هنرمند
مفهومی ماورایی را در نظر داشته و این مفاهیم خیالی در نقوش گیاهی نسبت به سایر
موتیفهای تزئینی این دوره فراوان دیده می شود (جدول شمارة  .)4به اعتقاد الیاده
«درخت به واسطۀ معنایی که متضمن آن بوده مورد پرستش قرار میگرفت و هرگز به
دلیل درخت بودنش ستایش نمیشد .بطور مثال در تصور مردمان بینالنهرین و
مسلمانان ،وجهۀ دیگری از درخت مقدس ،که در آن همواره ذات و جوهری روحانی
نهفته است ،مورد پرستش بود که بیشتر به صورت رمز در نظر گرفته میشد تا یک
شیء عبادی .درخت مقدس ،رونوشت از یک نمونهی واقعی نیست که به پیرایههایی
ال تصنعی فر اهم
آراسته شده و زینت یافته مبدل شود ،بلکه از راه نقش پردازی کام ً
آمده و بیش از آنکه در اصل عبادی باشد از رمزی خاص برخوردار است که قدرت
سودبخشی دارد (الیاده .)259-261 :4085 ،البته برخی از این نقوش در هنر دیگر
سرزمینها نیز دیده میشود .به عنوان مثال ،کنگر و تاک در آثار هنری باستانی و
مسیحی ،هر دو نقش میشد .تاک بسیار مورد عالقه فنیقیها بود (وایه.)41 :4080 ،
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جدول شمارۀ  :1معانی اساطیری نقوش گیاهی مسجد سیمره در پیش از اسالم.
گیاه

مسجد صیمره

نمونه های ساسانی

معانی و مفاهیم

منبع

اسطورهای

انار

نماد گسترده باروری و

(هال-)268 :4083،

فراوانی است.

تصویر (کاخ کیش
 پوپ و اکرمن،.)660 :4086

نخل

در ایران باستان درخت

(دادور:4085،

خرما مقدس شمرده شده

 -)430تصویر

و میوههای آن جنبۀ

(تیسفون  -پوپ و

باروری دارد و همچنین

اکرمن:4086 ،

در زمان هخامنشیان و

.)460

ساسانیان

به

درخت

زندگی مطرح بوده است.

تاک و

باروری؛ حیات؛ درخت

(کوپر-)82 :4088،

خوشۀ

حیات ،البته در برخی

تصویر (چالترخان

انگور

سنتها درخت معرفت

 -ایازی و دیگران،

نیلوفر

محسوب میشود.

.)45 :4086

این گل مظهر روشنایی

(ایزدپرست:4088،

است .منبع الهی حیات

(،)59هال:4083،

است .از نمادهای «فرهّ»

039و(.)042موحدی

گل لوتوس و مروارید

.)428-425 :4084،

هستند .نیلوفر گل آناهیتا

(بلخاری-)9 :4081،

است.

تصویر(بیشابور
شاهین.)488 :4083 ،
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کنگر

هنر ایرانی ،برگ کنگر را

(شوالیه،گربران406،

از معماری یونانی اقتباس

-)848 :6

کرد.دریونان کنگر مفهوم

تصویر( برزقاوله-

فائق آمدن بر مشکالت و

فروزندهمهر:4094،

پیروزی را داشت.

.)64

میوه

به خاطر همیشه سبز بودن

(میت فورد:4088،

کاج

این درخت ،آن را سمبل

 -)18تصویر(
بیشابور-

جاودانگی میدانند.

شاهین.)023 :4083 ،

میوه

نشانۀ فراوانی ،سعادت و

(شوالیه،گربران406،

بلوط

باروری است .انسانهای

 ( ،)442 :6مبینی و

نخستین ،عهد و پیمان

شافعی.)53 :4091 ،

خود را در زیر درخت

تصویر( تیسفون-
واکرمن،

بلوط که درختی امن بود،

(پوپ

میبستند.

.)460 :4086

(نگارندگان).

به نظر میرسد تجلی هنر و فرهنگ ساسانی در ساختار تزئیناتی مسجد صیمره امری
حتمی باشد چراکه تسلط اعراب بر این منطقه و نیاز آنها به بنایی برای برپایی امور الهی
یعنی مسجد در مقابل آتشکدههای ساسانی ،الزم و ضروری بود .بنابراین وام گرفتن هنر
گچبری ساسانی و بکارگیری هنرمندان ایرانی ساکن در شهر صیمره در فضایی اسالمی،
باخود نقشمایههای گیاهی گچبریهای ساسانی را که با امر الهی اسالم همچون نقوش
انسانی و حیوانی در تضاد نبود ،به همراه داشت .در هنر ساسانی طرحهای گیاهی تا آنجا
ساده میشدند که در عین تزیین ،نمایانگر منبع الهام و مفهوم مستقل و نمادین خود
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باشند .اما هنگامی که همین طرحها – به اشکال نزدیک و یا مطابق با هنر ساسانی – در
بناهای اولیه اسالمی به کار رفتند ،دیگر مفهوم مستقل و نمادین خود را نداشتند و آنچه
آنها را در نظام هنری اسالم جذب میکرد ،صورت تزیینی شان بود ،که در مفهوم کلی
یادآور بهشت و جمال و در صورتگر کلی ،نمایانگر وحدت بودند.
در این باره دیماند بیان میکند که"در تطور و تکامل صنعت از دوره ی ساسانی تا عصر
اسالمی پیوستگی وجود دارد .در بعضی موارد هنرمندان مسلمان تزیینات ساسانی را
بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل اقتباس کردند ،و در موارد دیگر اشکال مجرد جدیدی
بوجود آوردند که بتدریج از آن یک اسلوب مشخص اسالمی پدید آمد"(دیماند،
 .)00-01 :4085نقوش گیاهی که هرکدام ویژگیهای مفهومی و تصویری خود را داشته
اند ،در هنر اسالمی جذب گردیده و به شکل دلخواه درآورده شدند.
بورکهارت در این باره میگوید":اسالم این عناصرکهنوش را جذب کرده ،به
انتزاعیترین و کلیترین نسخۀ متداولشان تبدیل و تأویل مینماید؛ یعنی به نوعی ،طراز
و یکدست و هموار میکند و بدین طریق هرگونه خصیصۀ جادویی و سحرانگیزی را از
آنها میگیرد و در مقابل بدانها بصیرت نوینی که تقریباً میتوان گفت واجد ظرافتی
روحانی است ،میبخشد" (بورکهارت.)415 :4085 ،
با ورود اسالم به ایران ،ایدئولوژی سیاسی و مذهبی ایران ساسانی ،با تغییرات ساختاری
و اساسی فراوانی مواجه شد .هنرمند این بار باید در همان موقعیت جغرافیایی و با همان
مصالح ،نقشی متفاوت میآفرید .نقشی که مورد تأیید فضای فکری و فرهنگی حاکم بر
جامعه بود .اسالم در زمینه هنر تزییناتی ،شکافهای گستردهای را در مسیر تشخّص
بخشی به مضامین تزیینات ایجاد کرد و باعث شد موضوعات تزیینی هر یک در فضای
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خاص خود و با نقوش متناسب با اندیشۀ حاکم بر آن مکان ساخته و پرداخته شود .به
همین دلیل نقوش حیوانی و انسانی به سراهای شاه نشین و کاخهای حکومتی و نقوش
گیاهی و هندسی به اماکن مذهبی کشانیده شد .در نتیجه مهم ترین مؤلفه انتخاب و
گزینش نقوش تزییناتی دورة ساسانی ،برای انتقال و ورود به فضای الهی و آسمانی دین
اسالمی یعنی مساجد ،ایدئولوژی اسالمی و الهی مبنی بر حذف مفاهیم اسطورهای در
جامعه بوده است .بنابراین نقوش گیاهی بکارگرفته شده در تزئینات مسجد صیمره،
اگرچه به لحاظ شکلی و فرمی برگرفته از هنر گچبری ساسانی است ،اما به لحاظ
مفهومی و محتوایی و بر طبق اندیشههای الهی و اسالمی ،خالی از مضامین اساطیری و
افسانهای آن دوره است.
نتیجهگیری :شهر صیمره از جملۀ مهمترین مناطقی است که میتوان در آن سیر تحول
فرهنگ و هنر دورة ساسانیان به فرهنگ و هنر دورة اسالمی را در مباحثی چون معماری،
تزئینات وا بسته به معماری همچون گچبری ،سفال و  ...مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
گسترش اسالم در این منطقه با کشف مسجد تاریخی این شهر اثبات گردیده است.
مسجد صیمره مزین به تزئینات گچبری با نقوش گیاهی و هندسی است .این نقوش
وامدار مستقیم نقوش گیاهی دورة ساسانی است .مطالعات به عمل آمده نشان میدهد،
نقوش فوقالذکر از جملۀ نقوش اساطیری و مهم در تزئینات گچبریهای دورة ساسانی
است .این نقوش در بردارندة مفاهیم اسطورهای همچون؛ انار ،تاک ،نخل و کاج ،نماد
" باروری ،فناناپذیری و برکت" و نیلوفر ،میوه بلوط و کنگر نمادهای حیات ،امنیت و
باروری ،پیروزی و توفق بر مشکالتاند.
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تسلط اسالم بر شهر ساسانی صیمره ،ضرورت ساخت مسجد در برابر آتشکدههای
ساسانی و متعاقب آن ،بکارگیری هنرمندان ایرانی در جهت تزئین مسجد اسالمی شهر
و نیز نگرش الهی و دینی اسالم بر مبارزه با بتپرستی و نقوش انسانی و حیوانی ،سبب
گردید ،نقوش گیاهی دورة ساسانی با ورود به فضای دینی اسالم در جهت تزئین مکان
مقدسی چون مسجد شهر صیمره بکارگرفته شوند .در این میان مهمترین نکته برای
گزینش چنین نقوشی و بکارگیری آنها در فضاهای دینی و الهی اسالم ،حذف نگرش
اساطیری آنها بود .بر اساس منابع ،نقوش گیاهی بکارگرفته شده در تزئینات بناهای
مذهبی دورة اسالمی به دو صورت مورد استفاده قرار گرفت .صورت نخست آن،
تقلیدی کامل از نقوش گیاهی دورة ساسانی به لحاظ فرم و شکل بود و صورت دوم
آن ،تقلید به همراه ایجاد نوآوری در شکل و فرم چنین نقوشی بود .در مسجدشهر
تاریخی صیمره  ،غالب نقوش به لحاظ فرمی و شکلی بسیار نزدیک به نقوش گیاهی
دوره ی ساسانی است و تنها نوآوری را میتوان در حذف نگاه اسطورهای این نقوش
نسبت به گذشته در نظر گرفت.
منابع
 .4آموزگار،ژاله،)4089(،تاریخ اساطیری ایران ،تهران ،سمت.
 .2ایازی ،سوری ،سیما میری ،زهرا جعفر محمدی ،شهین عاطفی ،زهرا اکبری،4086 ،
گچبری در آرایه و تزیینات معماری دوران اشکانی و ساسانی ،تهران ،ناشر موزه ملی ایران.
 .0ایزدپرست ،زیبا  « ،)4088( ،گیاه لوتوس تا اسلیمی و ختایی» ،مجلۀ رهپویه هنر ،دورة
دوم ،شمارة اول.58 -84،
 .1انصاری ،جمال « ،)4085-4088 (،گچبری دوران ساسانی و تأثیر آن در هنرهای اسالمی»،
مجله هنر ،تهران ،شماره .048-060 ،40
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 .5الیاده  ،میرچا ، )4085( ،رساله ای از تاریخ ادیان ،ترجمۀ جالل ستاری ،چاپ سوم،
تهران ،انتشارات سروش.
 .8بلخاری ،قهی ،)4081 (،اسرار مکنون یک گل(تأملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در
آیین ،هنر و معماری شرق)  ،چاپ اول ،تهران ،نشر حسن افرا.
 .6بلخاری ،حسن « ،)4081( ،تجلی لوتوس در آیین و هنر ایران و هند» ،کتاب ماه هنر،
شمارة ،81-80مرداد و شهریور.28-01،
 .8بورکهارت ،تیتوس ،)4085( ،هنر اسالمی ،زبان و بیان ،ترجمه مسعود رجب نیا ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران.
 .9پوپ ،آرتوراپهام ،اکرمن ،فیلیپس ،)4086(،سیری در هنر ایران (ازدوران پیش ازتاریخ تا
امروز) ،ترجمۀ نجف دریابندی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
 .43پورخالقیچترودی ،مهدخت «،)4083(،درخت زندگی وارزش فرهنگی ونمادین ان
درباورها» ،مطالعات ایرانی ،شمارة .89 -428 ،4
 .44حسینی ،سیدهاشم ،یوسفوند ،یونس ،میری ،فرشاد « ،)4091( ،مطالعه تطبیقی نقوش
گچبریهای مکشوفه شهر تاریخی صیمره با نمونههای مسجدجامع نائین » ،مجله پژوهش
هنر ،شماره.64 -85 ،9
 .42دادور ،ابوالقاسم  ،منصوری،الهام  ،)4085(،درآمدی بر اسطورههای نمادهای ایران و هند
در عهد باستان ،تهران ،دانشگاه الزهرا.
 .40دژم خوی ،مریم ،)4088( ،بررسی تزیینات گچبری اوایل عصر ساسانی ،مطالعۀ موردی
محوطه باستانی بیشابور ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،باستانشناسی ،دانشگاه تهران ،منتشر نشده.
 .41دهقان ،اباذر ،) 4093(،مطالعۀ نمادهای مذهبی در معماری تخت جمشید ،پایان نامۀ
کارشناسی ارشد ،رشتۀ پژوهش هنر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 .45دیماند ،س ،م ،)4085( ،راهنمای صنایع اسالمی ،ترجمۀ عبداهلل فریار ،تهران ،انتشارات
علمی و فرهنگی.
 .48سامانیان ،صمد ،)4081( ،نقوش نمادین در بافتههای شرق دورچین ،دورة دکتری ،رشتۀ
پژوهش هنر ،دانشگاه تهران.
 .46سجادی ،علی « ،)4061( ،هنر گچبری در دورة اسالمی» ،مجله اثر ،شماره .491-25،241
 .48سرلو ،خان ادواردو ،)4088(،فرهنگ نمادها ،ترجمۀ مهرانگیز اوحدی ،تهران ،انتشارات دستان.

 .49سفر ،فواد ،محمدعلی ،مصطفی ،)4068 ( ،هترا(حضرا) شهر خورشید ،ترجمۀ نادر
کریمیان سردستی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی،
 .23شاهین ،ستاره ،)4083( ،معرفی نقوش گیاهی در گچبری ها و نقوش برجسته دوره ی
ساسانی و تحول و تداوم آن در قرون اولیه اسالمی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
تهران مرکز ،منتشر نشده.
 .24شوالیه ،ژان ،گربران ،آلن ،)4066(،فرهنگ نمادها؛اساطیر ،رویاها ،رسوم ،ایماء و اشاره،
اشکال و قوالب،چهرهها رنگها ،اعداد ،ترجمۀ سودابه فضایلی ،تهران ،انتشارات جیحون.
 .22شهبازی ،شاپور ،)4065 ( ،شرح مصور تخت جمشید ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی.
 .20فروزنده مهر ،زینب ،)4094( ،مطالعۀ فنی و هنری آثار گچبری بهدستآمده از محوطۀ
باستانی قلعه گوری صیمره لرستان و مقایسۀ آن با آثار گچبری دیگر محوطههای این دوره،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،باستانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .21کوپر،جی.سی ،)4088 (،فرهنگ مصور نمادهای سنتی  ،ترجمۀ ملیحه کرباسیان ،تهران،
فرهنگ نشر نو.
 .25لک پور ،سیمین،)4089( ،کاوشها وپژوهشهای باستان شناسی دره شهر(صیمره)،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات پازینه.

51

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

 .28مبینی ،مهتاب ،شافعیآزاده « ،)4091(،نقش گیاهان اساطیری ومقدس درهنرساسانی»،
جلوههنر ،شمارة .15-81 ،41
 .26متیندوست ،احمد ،)4081( ،باورهای آریاییان  ،چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات چهارباغ.
 .28محمدیفر ،یعقوب ،)4086( ،باستانشناسی و هنر اشکانی ،تهران ،انتشارات سمت..
 .29مجیدزاده ،یوسف ،)4083( ،تاریخ و تمدن بینالنهرین ،جلد سوم ،تهران ،انتشارات نشر دانشگاهی.

 .03مصباح اردکانی ،نصرت الملوک ،لزگی ،سیدحبیب اهلل  « ،)4086 ( ،مطالعۀ تأثیر نقش
مایه گچبری دورة ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسالمی» ،مجله هنرهای تجسمی نقش مایه،
سال اول شماره .06-53 ،2
 .04موحدی ،سیامک  ،)4084( ،فرّ و نماد آن در هنر ساسانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
باستانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 .02میت فورد ،میراندابروس ،)4088( ،فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهان  ،ترجمۀ
ابوالقاسم دادور ،تهران ،نشر کلهر دانشگاه الزهرا.
 .00واشقانیفراهانی ،ابراهیم « ،)4089(،سرآغازگیاهان دراساطیرایرانی» ،مطالعات ایرانی،
شمارة .206-282 ،46
 .01وایه ،گاستون ،)4080( ،هنر اسالمی در سدههای نخستین ،ترجمۀ رحمان ساروجی ،چاپ
اول ،بی جا.
 .05هال ،جیمز ،)4083( ،فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب ،ترجمۀ رقیه بهزادی،
تهران ،نشر فرهنگ معاصر.
 .08هرتسفلد ،ارنست ،)4084( ،ایران در شرق باستان ،ترجمۀ همایون صنعتی زاده ،انتشارات
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید با هنر کرمان.
 .06هینلز ،جان راسل ،)4085(،شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی،
تهران ،چشمه.
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الگوی معماری آسیاب های آبی
(مطالعه ی موردی آسیاب گریان ایالم )

مهندس آزاده محمودیان

41

چکیده

آسیاب های آبی از جمله سازه های خدماتی است که در گذشته معموال در در مسیر ویا
در جوار منابع آب ایجاد شده اند .این نوع سازه ها در شهر های مختلف ایران وجود
داشته اند  .به دلیل تحول درشرایط زندگی مردم درمراکز جمعیتی وبهره گیری از فنون
و روش های جدید ،این نوع سازه ها کارایی خود را از دست داده اند هرچند اینگونه
آثار به عنوان آثار تاریخی در برخی مناطق کشور مورد حفاظت قرار گرفته اند.
آسیاب ها دارای اجزای مختلفی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند .
شناخت این نوع بناها که حاصل فکر واندیشه هنرمندان معمار ایرانی است از اهمیت
خاصی برخوردار است .از جهتی مطالعه و بررسی این نوع سازه ها درعرصه ی معماری
سنتی و نقش کاربردی آن ،معرف بخشی از آثارتاریخ وتمدن دیرینه ی این سرزمین
است  .مشخصات وویژگی ها  ،اجزاءوعناصر  ،مصالح به کار رفته در معماری آسیاب
های آبی از مهمترین موارد مطالعاتی در این زمینه می باشند که دراین نوشتار مورد توجه
بوده است .بخشی ازاطالعات ارائه شده اسنادی است ومواردی هم حاصل تالش میدانی
بوده است.
واژگان کلیدی  :آسیاب آبی  ،معماری سنتی  ،سنگ آسیاب ،آسیاب گریان

مقدمه :با توجه به صنعتی شدن دنیای امروز و روند سریع شهر نشینی همواره شاهد
ال در کنار
فراموشی بسیاری از سازه ها و آثار ارزشمند تمدن ایران بوده ایم .معمو ً
 -41مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایالم
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روستاها و آبادی ها بر سر راه قنات ،هر جا که موقعیت زمین اجازه مىداده از انرژى
پاک و ارزان آب براى چرخش سنگ آسیاب استفاده مىشده است ،این آسیاب ها
باانرژی آب به حرکت در می آمدند و با آرد کردن گندم  ،جو و سایر غالت نیاز
ساکنان محدوده ی اطراف خود را بر آورده می ساختند.
درگذشته تقریبا در هر شهرومکان استقراری آسیاب آبی وجود داشته است .امروزه
تقریبا تعدادانگشت شماری از این سازه ها هنوز فعالیت دارند ودایر می باشند .آسیاب
کاخک بجنورد،آسیاب یزد ،آسیابآبی اشکذر و آسیاب های آبی بسیار قدیمی در
پروژههای شهر سازی نابود شدهاند.
در محدوده استان ایالم بقایاى دَهها آسیاب قدیمى مشهود است که تعدادى از آنها در
حال حاضر نیز مورد بهرهبردارى قرار مىگیرند .از جمله این آسیابهاى قدیمى و
تاریخى مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آسیابهاى قباد ،کاظمبگ ،تنورهخان ،کالى ،چگاوزمه ،یوسف ،قبادبگ ،باوىگمار،
خندان ،گریان و آسیاب نادریژ در مناطق ایالم و آسیابهاى موسى ،حالجآباد ،چمآب
در منطقه چمآب شهرستان مهران .آسیابهاى دیزله ،چمسارد ،رحمان ،بولىها،
میراختیار ،گالن ،سرنى ،میمه ،شیخ مکان ،سرابکالن ،چمبور ،ملکشاهى و کوله در
دیگرمناطق استان ایالم.
هدف اصلی تدوین وتألیف این مقاله بررسی الگوی معماری آسیاب های آبی است.
تالش شده الگوها و اجزای تشکیل دهنده ی این سازه ها مورد بررسی قرار گیرند  .به
منظور آشنایی بیشتر با مشخصات این نوع سازه ها  ،مشخصات و ویژگی های آسیاب
گریان واقع در محله ی بانقالن ایالم ارائه شده است .
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پیشینه ی تحقیقات

مقاالت متعددی پیرامون آسیاب ها و همچنین آسیاب آبی انجام شده است  .خانم مرجان
کاظمی دانشجوی مرمت و احیا دانشکده میراث فرهنگی در مورد آسیاب میبد چنین
نوشته است :این نوع آسیاب (آسیاب آبی)در مناطق خشک ایران درمسیر قنات ساخته
شده اند .تنوره آسیاب معموال در عمق زمین کنده می شود ،که حجم آن بستگی به
میزان آب قنات و کار آسیاب دارد .مقدار آبی که از باال به تنوره می ریزد و در آن
جمع می گردد ،فشار حاصله از آن سنگ آسیاب را به حرکت در می آورد .
با استفاده از انرژی جنبشی آب ،انرژی الزم جهت برخی تاسیسات هیدرولیکی چون
آسیاب فراهم می شود .این گونه آسیاب ها در زمان پر آبی حجم زیادی از آرد مصرفی
منطقه را تامین می کرد و گاها این حجم تولیدی آرد بیشتر از مصرف یک منطقه بوده
و چند منطقه را نیز تأمین کرده است.
ایجاد آسیاب در روی قنات این امکان را می داده که بخشی و یا تمامی مخارج
نگهداری ،تعمیر و الیروبی قنات تامین گردد و صاحبان قنات مجبور به پرداخت نفقه
نشوند .این یکی از علل عمده و شاید عمده ترین دلیل ایجاد آسیاب در روی قنات ها
بوده است .حتی برخی از صاحبان آسیاب در گذشته ،فقط با درآمد آسیاب ،قنات
جدیدی حفر کرده اند.
همچنین در مقاله ی دیگری با نام مطالعهای بر معماری آسیاب های آبی دزفول چنین
آمده است « :فارغ از موقعیت جغرافیایی ،آب در طی اعصار مختلف منشأ پیدایش
تمدنهای بشری بوده که به واسطه تأمین نیازهای متقابل انسانها ،سازههای آبی موجب
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برقراری ارتباطات مؤثر فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بودهاند که در این
خصوص آسیا ب های آبی نقش و جایگاه رفیع و حایز اهمیتی داشته اند .
از مهمترین ساز های آبی در ایران ،آسیابهای آبی دزفول است که قدمت آن به دوره
ساسانیان باز می گردد .اما عمده آثار موجود از آسیابها که در سه بخش از رودخانه
موجود است متعلق به دوره اسالمی است.این سازهها از مصالحی چون قلوه سنگ
رودخانه ایی ،آجر و با مالت ساروج ساخته شدهاند.

عکس از ویکی پدیا ( دانشنامه آزاد)

نقش آب در معماری

سرزمین پهناور ایران فالتی مرتفع با پستی و بلندی های متعدد است و وجود این پستی
و بلندی ها تنوع آب و هوایی را در ایران موجب گردیده است .بدین صورت که در
نواحی شمال و غرب مقدار بارندگی نسبتا فراوان و در قسمت مرکزی بارندگی بسیار
کم است  .با وجود این ایران دارای شبکه ی گسترده و وسیعی از آب های روان ( رود
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های دائمی  ،فصلی واتفاقی) بوده است (.کیانی )498:4069،پیدایش و بقای گروه های
انسانی بدون وجود مستمر آب در محیط طبیعی غیر قابل تصور است بسیاری ازسازه
های معماری ایجاد شده در معماری سنتی با وجود آب امکان پذیر شده اند مانند :آب
انبارها  ،یخچال ها  ،پل ها،سد ها وهمچنین سازه های آبی مانند آسیاب ها .
تاسیسات آبی  :در روستاهای ایران به تأسیساتی بر می خوریم که استفاده از آن ها بستگی
به آب داشته است .آسیاب آبی از جمله تاسیسات مربوط به فن آوری سنتی است که
برای به حرکت در آمدن از انرژی پتانسیل آب استفاده می کند (.زرگر.)84،4088:
واژه ی آسیاب  :در «فرهنگ معین» ،معنی واژه آس ،اینگونه آمده است :دو سنگ گرد
و مسطح بر هم نهاده و سنگ زیرین در میان میلی آهنین و جز آن از سوراخ میان سنگ
زبرین در گذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب و… بچرخد،
و حبوبات و جز آن را خرد کند و آرد سازد.
واژه آسیاب از دو بخش «آس» و «آب» درست شده است ،بنابرتحول آوایی و هم
جانشینی واژگانی به صورت آسیاب در آمده است .اما در گویش هزارگی با افتادن
حرف ناهمخوان یا صامت (ب) از پایان آن و آمدن (ه) که نشان تکیه و حذف شدن
حرفی در پایان واژه است و تبدیل(آ به ا) اسیه شده است .که آس در فارسی به معنای
«نرم کردن دانه به زیر سنگ» است.
انواع آسیاب

آسیاب بادی:آسیابِ بادی یا آسیایِ بادی گونهای آسیاب است که نیروی جنبشی آن از
راه باد فراهم میگردد .معموالً در گذشته آسیابهای بادی را برای آرد کردن گندم
میساختند.
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آسیاب آبی  :آسیاب آبی گونه ای آسیاب است که نیروی جنبشی آن از راه آب
فراهم می گردد .در این مقاله موضوع اصلی مورد بحث گونه ی آبی است که در
ادامه بیشتر به آن می پردازیم .
آسیاب های آبی

آسیاب شیبی :در این نوع آسیاب ،آب از سوی کانال هایی به درون یک مجموعه که
دارای شیب بسیار تند است سرازیر می شود .در قسمت انتهایی شیب ،پره های آسیاب
قرار دارند که شدت جریان آب موجب چرخیدن آنها می شود.
در آسیاب شیبی به دلیل بهره گیری از تسمه ،برای تبدیل نیروی چرخشی افقی به
عمودی ،استهالک باالست و نسبت به آسیاب نوع تنوره ای مقرون به صرفه نیست .به
همین دلیل این آسیاب ها به مرور زمان از رونق افتاده است .آسیاب های شیبی حول
محور افقی می چرخیده اند(.دانشنامه آزاد شهر دانش کویر )4090
آسیاب تنوره ای :آسیاب تنوره ای» ،آسیابی است که چرخاب آن با فشار نیروی آبی
که در تنوره یا چال انباشته می شود می چرخد .در این نوع آسیاب آب از کانال با ارتفاع
زیاد وارد استوانه ای عمودی می شود و در انتهای حفره یک دریچه به قطر  03تا 13
سانتیمتر قرار دارد که بعد از خارج شدن آب از حفره با فشار به پروانه های «جَوَن»
برخورد کرده و موجب چرخیدن آسیاب حول محور عمودی می شود.
برخی از این آسیاب ها در فصل پر آبی کارایی چندانی ندارند ،زیرا سطح آب باال آمده
و مانع کار می شود.
آسیاب تنوره ای ،از بخش های مختلفی تشکیل شده است؛ از آن جمله می توان به
«کانال سرآب» اشاره کرد .وظیفه این کانال انتقال آب از رودخانه یا کانال مادر به تنوره
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آسیاب است .در این کانال از مصالح مقاومی از جمله سنگ و مالت ساروج استفاده
می شود .در بخش هایی از «مجموعه آسیاب ها» که یک «کانال سرآب» ،آب مورد نیاز
چندین آسیاب را تأمین می کند ،برای مواقع کم آبی از سوی دریچه های تنظیم ،فقط
مسیر یک آسیاب باز نگهداشته می شود .همچنین در مواقع پرآبی ،از آب زیاد برای را
ه اندازی چندین آسیاب استفاده می شود .به هرحال در «مجموعه آسیاب ها» سعی شده
از آبی که در کانال سرآب قرار می گیرد حداکثر استفاده برده شود.
«تنوره یا برج آب»،یکی دیگر از قسمت های این آسیاب است .آب «کانال سرآب» به
این محل می ریزد که به صورت استوانه ای عمودی و مدور شکل است .آب جمع شده
درون تنوره از سوراخی به قطر  03تا  13سانتیمتر که در کف آن قرار دارد خارج می
شود.سنگ های آسیاب» هم قسمت دیگر آسیاب را تشکیل می دهد.
شافت فلزی یا بوزَن» ،هم از جمله قسمت های این آسیاب است .این شافت رابط میان
شافت چوبی ،تسمه پروانه و سنگ رویین آسیاب است .نیرو از سوی این محور گردان
به سنگ آسیاب انتقال داده می شود .قطر این شافت فلزی  0تا  1سانتیمتر و طول آن 13
تا  53سانتیمتر است.
(شافت چوبی یا مَغزیو)نیز به عنوان ستون اصلی انتقال نیرو است که شافت فلزی و پر ها
به آن متصل است.
همچنین «پروانه یا پَر» هم عامل تبدیل انرژی پتانسیل آب به نیروی چرخشی ،پَر یا پروانه
آسیاب است« .شافت فلزی نوک تیز یا بلهیشر»،هم بخش دیگری از آسیاب است که
برای اتصال بدنه اصلی شافت چوبی با سنرو انجام وظیفه می کند.
«گلوله فلزی یا رُو» هم محلی است که همیشه بلهیشر در آن قرار می گیرد.
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«سِنرُو» ،برای درگیر کردن  2عدد سنگ انجام وظیفه می کند .مانند کالج ماشین« .سنِر»
یا «سنرو» در قالب بزرگ تری به نام «سنِر» قرار دارد.
معماری آسیاب ها

آسیاب آبی ساخته شده از اجزای زیر می باشد :
در گذشته آسیاب های آبی توسط نجار و آهنگر درست می شد .مهمترین اجزای آن
عبارتند از :توربین(چل ) ،سنگ آسیاب(اسیو سنگ) ،محور اتصال دهنده ی توربین به
سنگ ،ظرف چوبی  .معموال گندم را داخل آن می ریختند.
سنگ آسیاب

سنگ های آسیاب» قسمت مهم آسیاب را تشکیل می دهند .خود این سنگ های آسیاب
شامل دو بخش اند که شامل سنگ آسیاب زیرین و سنگ آسیاب رویین می شود .سنگ
زیرین همیشه ثابت است و سنگ رویین از سوی نیرویی که «پَر» از طریق محور گردان
به آن انتقال می دهد می چرخد .همچنین «پروانه یا پَر» هم عامل تبدیل انرژی پتانسیل
آب به نیروی چرخشی ،پَر یا پروانه آسیاب است.
بر سطح سنگ زبرین که چرخان است زخمه ای(تک تکه) از مرکز تا پیرامون ایجاد
می شود که در هرگردش سنگ رویی ،گندم آرد شده را از داخل آن به بیرون هدایت
می کند و هم گردش سنگ را میزان می کند .اگر تک تکه تند حرکت کند غله درشت
می شود و اگر آرام حرکت کند نرم می شود .بهتر است تک تکه همواره در یک حالت
و در مقیاس میزان شده قرار داشته باشد.سنگ آسیاب به لحاظ ویژگی های خاصی که
باید داشته باشد از معدن سنگ مخصوصی تهیه می شده که دارای جنسی تقریبا مالیم
و سفید رنگ است .ین نوع سنگ بسیار می بایستی فاقد شکستگی و یا رگه ( ترک
خوردگی ) باشد.
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باشد.سنگهاى آسیاب از نوع مقاوم و به شکل مدور هستند که یکى ثابت و دیگرى
متحرک است .گندم یا جو ،از روزنى به مرکز آن هدایت مىشود و بر اثر سایش و
حرکت سنگ باالیى بر سنگ پایینى ،گندم به آرد تبدیل مىشود..

سنگ
زبرین
سنگ
زیرین .
پره چوبی آسیاب  :این پره ی چوبی جزو اجزای پنهان آسیاب به شمار می آید و در
جهت آب قرار گرفته و با حرکت این پره ها توسط نیروی آب موجب حرکت سنگ
های آسیاب و همچنین آرد شدن غالت می گردد .
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کارکرد آسیاب های آبی

آب از ارتفاع سه الی چهار متری از داخل کانال باریکی به پرهای توربین چوبی برخورد
نموده و به کمک محور ،نیرو به سنگ آسیاب منتقل و موجب حرکت سنگ آسیاب
می شد .گندمی که داخل ظرف چوبی بود به بوسیله یک کانال چوبی کوچک که به
یک تکه چوب به نام تک تکی اتصال داشت و سر دیگر تک تکی با سنگ آسیاب در
تماس بود موجب لرزش کانال چوبی می گشت و گندم به داخل سنگ آسیاب ریخته
می شد وآرد حاصل به داخل یک ظرف چوبی که در قسمت جلویی سنگ آسیاب
قرار داشت هدایت می شد .در نهایت آرد توسط پاروی کوچکی داخل کیسه ویا همبون
که از پوست گوسفند یا بز درست می شد می ریختند.
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آسیاب آبی گریان

در حاشیهی رودخانهی دشت میان کوهی ایالم که سرچشمه ی آن در محدودهی
سراب عطش (در محل پارک ملت فعلی ایالم) واقع بود تا درهی گراو (روستای مهدی
آباد ) آثاری ازآسیاب های آبی دیده میشود .برخی از معمرین تعداد آسیابها را هفده
مورد ذکر کردهاند .بررسیهای اولیه نشان میدهد آثار متعددی از این گونه سازهها از
دوران گذشته بر جای مانده است که تا کنون به صورت جدی مورد بررسی علمی قرار
نگرفتهاند.
مشخصات :این اثر با ارتفاع حدود  8متر وبا بهره گیری از مصالح سنگ الشه  ،قلوه
سنگ وگچ درسطح شیبدار رود خانه در جنوب روستای چالسرا از توابع شهرستان ایالم
ساخته شده است .مصالح دیواره چاه ( ورودی آب ) آجر وسنگ بوده است .قطر دهانه
چاه  403سانتی متر اندازه گیری شده است ( محمودیان . )82: 4084 ،کانل ورودی
آب ،بخش ورودی آب ومحل سنگ آسیاب در این اثر تاریخی هنوز باقی است .آسیاب
دیگری به نام خندان در فاصله  533متری جنوب غربی این اثر وجود داشته که جز آوار
سنگ درمحل  ،چیزی از بنا برجای نمانده است.

تصاویری از آسیاب گریان ایالم
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نمای آسیاب گریان و رودحانه دشت میانکوهی ایالم

بقایای آسیاب خندان و رودحانه ویارخوش ایالم( محمودیان)4084،
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آسیاب آبی هلشی

این بنای تاریخی در بخش جنوبی مجموعهی تاریخی مورت و بر حاشیهی شرقی
رودخانه و مسیل مورت واقع شده است .اثر مذکور از دورهی تاریخی و اسالمی برجای
مانده است و با روستای مورت حدود  833متر فاصله دارد.
توصیف بنا  :این بنا به عنوان یک سازهی آبی باپالن مستطیل شکل و با استفاده از
سنگهای قلوه ای رودخانه دربخش جنوب غربی مجموعهی مورت واقع شده است.
بلندیهای شمال غربی آن حدود پانزده متر از دریچهی ورودی آب به آسیاب ارتفاع
دارد  .آب از دو جهت شمال شرقی و شمال به وسیلهی کانالهایی که در گذشته تعبیه
شده بوده  ،به سمت این آسیاب هدایت میگردیده است .فاصلهی تقریبی این کانال از
سمت شمال شرقی حدود 453متر اندازه گیری شده

آسیاب آبی هلشی مورت
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بخشی از چاه ورودی آب به داخل آسیاب باقی مانده است ،بیشتر تأسیسات آن تخریب
شده و بخشی از بنا که از سنگ وگچ ساخته ،شده هنوز پابرجاست .ابعاد تأسیسات
آسیاب  43×8متر میباشد .جوی آب منشعب از رودخانهی بخش جنوبی و شرقی به
طول دویست متر میباشد ،قطر دهانهی چاه حدوداً یک متر است ،مصالح به کار رفته
در ساخت آن سنگ و گچ میباشد .ویژگی بارز استفاده از گچ در ساخت دیوارهی
سنگی آسیاب در قسمت میانی است ( محمودیان .) 60 :4094،

تنوره اسیاب مورت
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ساختار شکل گیری اولیه تمدن ایالم
ماندانا محمودی

15

چکیده

در ارتباط با ساختار اولیه ی حکومت ایالمی ها کار بزرگی ارایه نشده است .بررسی ها
وپژوهش های انجام شده نشان می دهد که با ادغام سرزمین های پست و کوهستانی ،به
یک قدرت اقتصادی وسیاسی تبدیل شده اند.در این مقاله تالش شده تا پیچیدگی های
ساختاری دوران پیش از تاریخ وتاریخی مورد بررسی قرار گیرد شاید ،تا حدودی از
ابهامات در خصوص شکل گیری اولیه ایالم رفع گردد.روش تحقیق اسنادی است لذا،
به منظور دستیابی به اطالعات ومستندات مورد نیاز از مقاالت وکتاب های منتشر شده
در ارتباط با ایالم بهره گیری شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد یک بینش ملی
گرایانه در این دوران وجود داشته است.
واژگان کلیدی  :ایالم  ،پیچیدگی ساختاری  ،دشت شوشان ،شهداد . ،دوره عبید.
مقدمه :دشت شوشان در استان خوزستان مرکز قدیمی ترین تمدن در تاریخ ایران باستان
می باشد.این دشت از حدود  5333پ م میان مناطق مختلف در گذشته نقش پل ارتباطی
را ایفا کرده است و از حدود 0333پ م حکومت اولیه ایالم شکل می گیرد.البته از نظر
اکولوژیکی این منطقه بسیار ایده آل بوده  ،چه از نظر پوشش گیاهی  ،جانوری  ،خاک
حاصلخیز ،هوای مطبوع و معتدل .وسعت سرزمینی ایالم باعث رونق واستقراراولیه
انسانها در این منطقه خوش آب و هوا شده است.اما بر طبق گفته های ( Dittmann

.)1984,Nissen,Zagarell 1976,Wright ed,1979ایالمیها و سه امپراتوری هخامنشی
 15دانشجوی دکتری باستان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا ورامین

68

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

،پارتی و ساسانی در سرزمین های بلند (کوهستانی) سکنی گزیده بودند.البته مناطقی
مثل دهلران و رامهرمز از دوران پیش از تاریخ با هسته ای مرکزی شوشان در ارتباط
نزدیک بوده اند.
سرزمین های پست(جلگه ای)ونواحی های بلند(کوهستانی )

شیوه زندگی آنها از یک الگوی تحرک و اسکان توأمان برخورداربوده است ،که
دامپروری و کوچ نشینی که از دوران نوسنگی شکل گرفته را آشکار می کند  .با وجود
ستیزه جویی ها و کشمکش های سیاسی بین قبایل و ایالت ،پیچیدگی های ساختاری
در نظام اجتماعی ایالم مالحظه می شود که بر طبق محور اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی
ویک ساختار دوگانه در جنوب غربی ایران استوار بوده است .این شرایط موجب استقرار
حکومتی می شود که به ارتباط بین مردمان سرزمین های پست وبلند منجر می شود .به
گفته  )Alden1987-Alizadeh2003b-Smith,Montensen 1980( :البته این سیستم
تعاملی بین این سرزمین های پست و بلند تا آغاز هزاره سوم پ م ادامه داشته  ،که با
آمدن مهاجرانی از سوی قفقاز و حمله آنها به سوی شمال غرب ایران وآمدن سفال
خاکستری /سیاه پایان می پذیرد.
بر طبق شواهد باستان شناسی شهداد،شهر سوخته و کنار صندل که اهمیت کمتری داشته
اند در این زمان متروک می شوند.سرزمین پست شوشان با بین النهرین تعاملی داشته
است که از لحاظ فرهنگ مادی ،مشترکات دیگر وتبادالت اجتماعی  -سیاسی پیشرفت
های داشته است ،البته این تعامل فرهنگی به خصوص از هزاره ی ششم پ م آغاز شده
بود که مشترکاتی از فرهنگ مادی میان شوش و جنوب بین النهرین از دوره عبید شروع
واوایل هزاره پنجم پ م ضعیف شده است( .)Hout et al...1980, 1996
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گسترش فرهنگی واجتماعی و به دنبال آن رشد جمعیت  ،تحول طبقه ای از نخبگان
محلی وتاسیس شبکه های ارتباطی وتبادالتی منطقه ای که برای به دستیابی به الوار
،سنگ و مس که در سرزمین های کوهستانی و بین النهرین شمالی یافت می شده است
به وجود می آید وفراورده های دامی مانند پشم است ،که از اواخر هزاره ششم وا اوایل
هزاره پنجم پ م باعث افزایش ارتباطات بیشتری بین سرزمین های پست و سرزمین های
بلند در ایران وبین النهرین می گردد .رشد جمعیت ،افزایش رشد فرهنگی ،پیدایش
کاالهای غیر بومی و معماری یادمانی را به همراه داشته ا ست(Alizadeh 2008, .

.)Hole1987این شرایط برای دو مردمان نواحی پست وبلند مطلوب بوده است .در
گورستان های غنی کوچ نشینی مثل هکالن ،پر چینه و تل باکون الف این وضعیت دیده
می شود (.) Alizadeh 2006,Haerinck,overlaet 1996.کشاورزی رونق می گیرد و
البته چراگاه های کوچ نشینان که دامپروری هم می کردند را به دنبال داشته والبته از
آغاز هزاره پنجم پ م بنای یادمانی چغامیش که یک منطقه مهمی بوده است دچار آتش
سوزی شده و از بین می رود .جاه طلبی های خان هایی که به صورت ملوک الطوایفی
حکومت می کردند و به تنهایی برای مردمشان تصمیم می گرفتند .آنان زحمات
دامپروران و کشاورزان را برای خود وخانواده هایشان می خواستند .به هر حال بعد از
کشمکش های بسیار در پیش از تاریخ که منجر به شوشان جدیدو( سفال با نقش نقطه
ای) می شود ،گسترده ترین سفال در دوران پیش از تاریخ است( Alizadeh

,,1992,2003, Stein1936,1940اسماعیل جلودارزاده و بیتا ذوالقدر) .این سفال در
مناطق دهلران ،زاگرس مرکزی وجنوبی ،مناطق کوهستانی فارس ،فالت مرکزی
،کرمان واستان اصفهان (چادگان) پیدا شده است (.خطیب شهیدی و دیگران)4088 ،
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که تا هزاره سوم پ م ادامه دارد .آغاز ایالمی ها  ،با یورش اقوام قفقاز ی و مستقر شدن
در زاگرس و فالت مرکزی مواجه شده است .تپه ازبکی (مجید زاده.)4082_4083تپه
سفالین (. )Hesari 2011قلی درویش (سرلک .)4093_4089همزمان می شود .که این
خود باعث ضعیف شدن حکومت دوران آغاز ایالمی وچیرگی سومر بر دشت شوشان
گردیده.و شکل گیری جامعه اولیه ایالم را به دنبال داشته است .البته رشد چشمگیر ایالم
در جنوب غربی ایران را نمی توان نادیده گرفت و آنها در آغاز هزاره سوم پ .م
حکو متشان پایان می گیرد،اما خطی که مدرک ارزشمند نوشتاری به شمار می رود از
خود به جا می گذارند.بعد از نبردهای بسیاری که ما بین مردم سرزمین های پست و
کوهستانی و همچنین با مردم بین النهرین در گرفته است  .و بعد از شکست سلسله اور
 0و شکو فایی سلسله های قدرتمند شیمشکی و سوکل مخ در ایالم در مناطق رامهرمز
و ممسنی که ما بین دشت شو شان وفارس بوده دوباره مسکونی می گردد ،که در گذشته
تحت نغوذ حکومتهای اکد و اور  0بوده است .
روند شکل گیری هم در بین النهرین جنوبی وهم در جنوب غربی ایران از هزاره پنجم
پ م آغاز و تا آخر هزاره ی سوم پ م در ایالت اوان پایان می پذیرد.شوش و انشان تنها
استقرار شهری در دومنطقه بوده اند.کم جمعیت بودن شوشان با داشتن بزرگترین گل
نبشته که مربوط به آغاز ایالمی است و شامل فهرستی از احشامی مثل گوسفند و بز
وهمچنین محصوالت آنها است.کارگران و فراورده های کشاورزی را باید در نظر
گرفت.الگوی استقراری درشوش و انشان که هر چند پراکنده اما غیر سومری بوده
اند.درمنطقه رامهرمز  4933_2833پ م تا حکومت سوکل مخ که یک اتحاد قوی بین
مردمان پست و کوهستانی یا بلند ایجاد می گردد ،که تا ظهورهخامنشی ادامه داشته است

71

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

در اینجا از فاز انتقالی که بین سوکل مخ وایالم میانه است سخن به میان می آید (

 .) Carter 1971_1979که شوشان دچار تغییرات اساسی می شود که در حوزه سفال
وبطور کلی هنری می باشد.که شاید آن رادید ایالمی ها نسبت به جهان اطراف خود
باید دانست در اینجا به ملی گرایانه بودن آنان اشاره می کند ،که می تواند از شروع
شهرنشینی باشد.و با استفاده از خط وزبان خود می تواند باعث گسترش مرزهای
جغرافیایی خود به دیگر مناطق شده باشد.کهنترین آثاریادمانی مربوط به تپتی آهار
حدود4065پ م در هفت تپه می باشد .) Negahban1991( ،همچنین درچغازنبیل
زیگورات دوراونتاش گال را نیز نام برد،.که تا ایالم نو ادامه داشته است.البته به خاطر
رمز گشایی نکردن بسیاری از گل نبشته های ایالمی مدارک نوشتاری از آن دوران در
دست نیست وباید با دید محتاطانه به وقایع آن دوران نگریست .
نتیجه  :با اینکه ایالمی ها یک فرهنگ شفاهی داشته اند همچون مردم کوچ نشین بوده
اند ،پس شاید این خود دال بر این باشد که مدارک نوشتاری کمی در اختیار است .البته
از متون آشوری و بابلی می توان ازشهر _محوری آنها سخن به میان آورده است .به هر
حال در فاز انتقالی در هفت تپه ساختمان های یادمانی وجود داشته که در شوش و انشان
نیز چنین سازه های معماری وجود داشته است .ولی دید ملی گرایانه که سخن از آن به
میان آمده می تواند باعث پیچیدگی ساختار و پیشرفت آنها با کمک خط و زبان خود
گردیده ،ودر آغاز شهر نشینی که با یک نگرش و تغییر در جهان بینی را در آنها دیده
شده است .تا فاز عیالم نو یک جامعه بنیادی در عیالم به وجود آورده و به فالت ایران
،آناتولی و بین النهرین شمالی رخنه می کند ،اما با یورش های پیاپی آشوری ها عیالم
ضعیف وبه شاهک نشینان کوچکی تبدیل می گردد.با این وجود امپراتوری های
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قدرتمندی مثل هخامنشی ،پارتی و ساسانی که بعدها به وقوع می پیوندد،همچنین با
آمدن حکومت های اسالمی به مانند تیموریان آشفتگی سیاسی در این منطقه بوجود می
آید و تا دوره صفویان این وضغ همچنان ادامه داشته است .البته اتحادیه قبیله ای بوجود
می آید که تحت عنوان قشقایی و بختیاری پا به عرصه ی وجود می گذارند ودر دشت
شوشان (خوزستان )و فارس متمرکز می شوند ،مناطقی که زمانی در دست ایالم بزرگ
بوده است.
منابع فارسی
 .4شهیدی ،خطیب  ،محمود طاووسی شیرازی و صالحی( )4088نظری اجمالی
به محوطه های باستانی چنارود شمالی چادگان در حوضه ی زاینده رود از
دوره کالکولیتیک تا پایان عصر آهن  ،0مجله علمی _ پژوهشی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان دوره دوم شماره 26_52 : 18
 .2سرلک ،سیامک(  )4093باستان شناسی و تاریخ قم ،سازمان میراث فرهنگی
،صنایع دستی و گردشگری قم.
 .0مجیدزاده ،یوسف( ) 4069نخستین و دومین فصل حفریات باستانشناختی در
محوطه ازبکی ،ساوجبالغ  40664086تهران ،پژوهشکده باستان شناسی
.1

اسماعیل جلودارزاده و سعید ذوالقدر(،بی تا) ،بر همکنش های فرهنگی

ارتفاعات کوهرنگ بختیاری در دوره شوشان جدید  4با فارس و خوزستان  ،ارج نامه
ملک ( مجموعه مقاالت در پاسداشت استاد ملک شهمیرزادی )،به کوشش عباس مقدم
،جبرعیل نوکنده ونگین میری ،پژوهشکده باستان شناسی (زیر چاپ ).
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تحوالت باستان شناختی دوران مفرغ و آهن در منطقه ی چوار ایالم
دکتر پریسا پورمحمدی ،دکترحبیب اله محمودیان

بررسی اسناد تاریخی ویافته های باستان شناسی ،نشان می دهد منطقه ی چوار در استان
ایالم به عنوان چهار راه ارتباطی حائل بین فالت مرکزی وســـرزمین های هم جوار در
جلگه ی بین النهرین قرار داشــته اســت .شــرایط وموقعیت جغرافیائی،اقلیم ومنابع آب
وپوشــش جنگلی ومرتعی منطقه برای جذب جمعیت واســتقرار انســان یبســیار مطلوب
بوده است .یافته های علمی نشان می دهد منطقه ی چوار ایالم از مکان های استقراری
ع صر آهن ومفرغ بوده ا ست .گور ستان ها وآثار متعدد ومتنوع مک شوفه از گورها این
نظر را تایید می نماید .عصر آهن ومفرغ در غرب ایران خصوصاً در منطقه ی چوارایالم
و طبقه بندی و د سته بندی آثار و ابزار مک شوفه از محوطه های با ستانی این دوره مورد
توجه پژوهشگران ومحققان این عرصه بوده است .دراین نوشتار تالش شده تا برخی از
مکان های باستانی منطقه ی چوار در عصر آهن معرفی شود .
واژگان کلیدی :چوار  ،عصر آهن ،تجریان ،چم ژیه  ،دوران برنز ،گورهای سنگی.
مقدمه  :باستان شناسان مقطع زمانی  4533تا  533ق -م را عصر آهن نام گذاری کرده
ا ند که در این م یان عصـــر آهن  Iاز  4153ق -م تا  4433ق -م را در بر می گیرد.
براســاس یافته های حاصــل از پژوهش های باســتان شــناســی بســیاری از محوطه ها،
گورستان ها و مکان های باستانی ایران در این دوره دارای استقرار بوده اند.
اریک اشمیت در سال های ( )4906 -4908( ،)4901 -4905در رأس هیئتی از مؤسسه
امریکایی با ستان شنا سی و هنر ایران در دره روم شگان و درهی رودخانه ی سیمره به
کاوش و حفاری پرداخت .او قصد داشت تا اطالعات دقیقی از گورستان های لرستان
را به دســـت آورد .این هیئت موفق شـــد در خاتون بان لرســـتان گورهای دارای مفرغ
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من سوب به مفرغ لر ستان را ک شف نماید .او همچنین در منطقه سرخ دم لر ستان به یافته
های مهمی دست یافت(مدود سکایا.)29 : 4080 ،
اورل ا شتاین در سال  4905 -4904موفق به ک شف ا ستقرارگاه های ح سنلو و دینخواه
تپه گردید(همان .)03 :گوی تپه نیز به وسیله ی«برتن براون »مورد بررسی قرار گرفت و
آثار متعلق به عصر آهن II , Iدر این مکان باستانی به دست آمد .در سال  "4953راد
و حاکمی" در گنج تپه به حفاری پرداختند و موفق شدند استقرارهای عصر آهن را در
این منطقه کشف نمایند .این محوطه در سال  4951توسط پروفسور واندنبرگ نیز مورد
حفاری قرار گرفت .هیئت بلژیکی موفق شــد در این فصــل  41گور را مورد حفاری و
کاوش قرار دهد .یافته های با ستان شنا سی این هیئت ن شانگر فرهنگ ع صر آهن Iدر
این مکان باستانی است(همان .)03 :کایلر یانگ با مطالعه ی اطالعات به دست آمده از
فعالیت های باستان شناسی ،خصوصاً سفالینه های ایران در عصر آهن ( 533 -4533ق-
م )چند افق سفالی تشخیص داد .نکته بسیار مهم در مطالعات او ارائه ی این نظر بود که
ایرانیان از ربع آخر هزارهی دوم ق -م از شمال شرقی ایران به غرب و به منطقه زاگرس
مهاجرت کرده اند.
«کایلر یانگ» در گودین تپه به آثار عصر آهن دست یافت و «استرو ناخ» نیز در فاصله
ســـال های  4966 ،4986در نوشـــیجان تپه به حفاری پرداخت و موفق شـــد به فرهنگ
عصر آهن IIIدست یابد.
دره ی هلیالن در سال های ( )4980 -4921به وسیله ی هیئت باستان شناسی دانمارکی
به سر پرستی «یورگن ملدگارد» مورد حفاری قرار گرفت .در این فصل الیه های عصر
آهن در تپه گوران به دســـت آمد .تپه بابا خان در دره ی دلفان لرســـتان نیز در ســـال
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 4980 -4988به وسیله ی هیئت باستان شناسی انگلیسی به سرپرستی خانم " کلر گاف
مید" مورد پژوهش قرار گرفت .این مکان دارای ســـه مرحله ی اســـتقراری اســـت که
قدیمی ترین آن ها متعلق به عصر آهن می باشد(فهیمی.)15 :4082 ،
مهم ترین فعالیت های باستان شناسی در غرب ایران ،خصوصاً در منطقه پشتکوه لرستان
صــورت گرفت .هیئت باســتان شــناســی بلژیکی به ســرپرســتی لویی واندنبرگ از ســال
 4985بررســـی های منظمی در منطقه انجام داد .نتیجه ی مطالعات و بررســـی های این
هیئت ،تق سیم گور ستان های منطقه ی عمومی لر ستان به  6دورهی ا ستقراری ا ست که
از هزارهی سوم ق -م تا میانه هزارهی اول ق -م را شامل می شود .بررسی گزارش های
وا ندنبرگ ن شان می دهد که برخی از گورها در گور ستان های با ستانی مناطق ا ستان
ایالم واقع شده اند ( محمودیان.)98: 4094،
بررســی اســناد تاریخی و پژوهش های علمی ،نش ـان می دهد منطقه ی چوار در اســتان
ایالم در عهد باستان از نظر استقرار جمعیت ،موقعیت وجایگاه خاصی داشته است .این
ا سناد ن شان می دهد این منطقه به عنوان یک چهار راه ارتباطی حائل بین فالت مرکزی
وسـرزمین های هم جوار در جلگه ی بین النهرین قرار داشـته اسـت .شـرایط وموقعیت
جغراف یائی،اقلیم وم نابع آب وپوشـــش جنگلی ومرتعی منط قه برای جذب جمع یت
وا ستقرار ان سان یب سیار مطلوب بوده ا ست.از سوی دیگرمنطقه برای پذیرش مهاجران
تازه وارد آمادگی الزم را داشته است.
آثار باستانی و تاریخی آشکار و پنهان متنوع ومتعدد بر جای مانده از تمدن های دیرینه
در دره های کوهستانی ودشت های میان کوهی این منطقه بازگو کننده و مؤید اهمیت
و وسعت این گستره ی عظیم تمدنی است .
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عصـــر آهن ومفرغ در غرب ایران خصـــوصـــاً در منطقه ی چوارایالم و طبقه بندی و
دســـته بندی آثار و ابزار مکشـــوفه از محوطه های باســـتانی این دوره مورد تو جه
پژوه شگران ومحققان این عر صه بوده ا ست .یافته های پژوه شی ن شان می دهد منطقه
ی چوار ایالم از مکان های ا ستقراری این ع صر بوده ا ست .گور ستان ها وآثار متعدد
ومتنوع مکشوفه از گورها این نظر را تایید می نماید .
دراین نو شتار تالش شده تا برخی از مکان های با ستانی منطقه ی چوار در ع صر آهن
معرفی شـــود  .انتظار می رود خوانندگان عزیز بادید ژرف نگر علمی خود ،ما را در
جهت شناخت بی شتر تمدن وفرهنگ غنی عهد با ستان این منطقه ودیگر مناطق ک شور
عزیز مان ایران یاری نمایند.
موقعیت جغرافیایی

چوار ازنظر تق سیمات ک شوری از جمله بخش های شهر ستان ایالم از توابع ا ستان ایالم
در غرب ک شور می با شدکه در بخش غربی این ا ستان واقع شده ا ست .منطقه ی چوار
کوهســتانی ودارای دشــت های میان کوهی اســت .شــرایط وموقعیت جغرافیائی ،منابع
آب  ،پوشــش جنگلی ومرتعی ونیز تنوع اقلیمی آن از عوامل جذب جمعیت وتحوالت
فرهنگی وتمدنی این دیار در عهد باستان بوده است.
پیشینه ی تاریخی وباستان شناسی

ا سناد ومدارک و یافته های پژوه شی ن شان می دهد منطقه ی چوار ایالم از مکان های
استقراری غرب ایران در ادوار مختلف تاریخی خصوصا" عصر آهن بوده است .تعدد
محوطه ها وگور ستان ها وآثار متعدد ومتنوع مک شوفه از این مکان های با ستانی موید
این نظر می باشد.
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گور ستان های تاتول بان ،ورکبود ،سرکبود ،آوه زا  ،تجریان ،چم ژیه و شاله شوری
در منطقه ی با ستانی چوار به و سیله ی هیئت های با ستان شنا سی گاه نگاری و تاریخ
گذاری شده است.
هیئت باستان شناسی ایران و بلژیک به سرپرستی لویی واندنبرگ از سال  4985بررسی
های منظمی در منطقه انجام داد .نتیجه ی مطالعات و بررســـی های این هیئت ،تقســـیم
گور ستان های غرب ایران به  6دورهی ا ستقراری ا ست که از هزارهی سوم تا میانه ی
هزارهی اول ق -م را شامل می شود .بررسی گزارش های واندنبرگ نشان می دهد که
برخی از گورها در گورستان های باستانی چوار واقع شده اند.
هیئت مشترک باستان شناسی ایران و بلژیک تعداد زیادی از گورستان های این منطقه
را مورد حفاری و کاوش قرار داده اســـت .در این مبحث به مواردی از این یافته ها
اشاره می شود.
 گورســـتان چم ژیه مومه  Chamzhi- Mumahدر ســـال  4961 -4965کاوشگردیده است .تعداد گورهای حفاری شده  69مورد بوده است.
 گورستان چم سول چوار  Cham- I – Sulنیز در محدودهی چم ژیه واقع شده وهم زمان با چم ژیه  0 ،گور از این گورستان حفاری شده است.
 گور ستان بان سرمه  Bani Surmahدر بخش چوار واقع شده و در سومین ف صلکاوش های هیئت بلژیکی در سال  4986مورد حفاری قرار گرفته ا ست .از گور ستان
 41 Aقبر و از گورسـتان  48 Bقبر حفاری شـده اسـت .گاه نگاری ها آثار برنزی این
گورستان را متعلق به  2833 -2533ق .م نشان می دهد.
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 در روستای آوه زا  Avazaدو گورستان به نام های  Kay Kumlو Banl Banlدر سال  4986حفاری شده است .تعداد گورهای کاوش شده  0مورد می باشد.
" آوزا" در بخش چوار ایالم ،متعلق به اســـتقرارهای دورهی آهن Iمی باشـــند و گاه
نگاری انجام شده مقطع زمانی(  933 -4433ق -م ) را نشان می دهد.
 گورســتان های کال نســار  Kalleh Nisarروســتای چگا  Chigahاز توابع چوار درسال  4988مورد کاوش قرار گرفته است .در گورستان  44 Aگور 2 B ،گور48 C ،
گور و در گورســتان  Dاین منطقه  8گور مورد کاوش قرار گرفته اســت .گاه نگاری
شناسه های فرهنگی منطقه  2133تا  2633ق .م را نشان می دهد.
 گورستان بان ساول چوار  Bani Sulدر ناحیهی میر  Mirنیز از جمله گورستان هایعصــر برنز می باشــد که در ســال  4961به وســیلهی هیئت بلژیکی مورد حفاری قرار
گرفته است.
 -گورســـتان خیل راه چوار  Khil Rahدر روســـتای امام زاده حاجی بختیار Hadji

 Bakhtiarنیز در سال  4986مورد کاوش قرار گرفته ا ست .هیئت با ستان شنا سی در
این مکان  0گور را مورد حفاری قرار داده است.
 در روستای چنان چوار  Chinanگورستان های  Bani Palangبان پلنگ و تاتول بان Tatul Banدر سال  4986مورد حفاری قرار گرفت در بان پلنگ  2گور مورد کاوش
قرار گرفت.
 گورســـتان ورکبود  War Kbudدر نزدیکی بخش چوار نیز از جمله محوطه هایع صر برنز می با شد که در سال  4985 -4988به و سیله هیئت م شترک ایران و بلژیک
حفاری شده است .هیئت مذکور در این گورستان  233گور را مورد کاوش قرار داده
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ا ست .گاه نگاری انجام شده آخرین تمدن این دوره را قرون  6و  8قبل از میالد اعالم
نموده است.
 گورستان سر کبود چوار  Sar Kabudدر سال  4986 -4988حفاری شده و مجموع ًا 08گور در این محوطه مورد کاوش قرار گرفته است.
 گورستان جوب گوهر چوار  Cub-I Gauharدر سال  4966مورد پژوهش و حفاریقرار گرفته و  88گور آن کاوش شده است.
 در گورســـتان گل خنان مرده چوار  Gul Khanan Murdahهیئت ایران وبلژیکموفق شدند 83گور را مورد کاوش قرار دهند.
 گورســـتان تجریان چوار  Tadjarianکه در فاصـــلهی 43کیلومتری مرکز این بخشواقع شـــده در ســـال  4986مورد کاوش قرار گرفته و جمعاً  41گور در این محوطه
حفاری شده است.
 گور ستان بان قلعه  Ban Qalahواقع در رو ستای داربید  Dar Bidچوار نیز در سال 4961مورد حفاری قرار گرفته است .در جریان این کاوش  0گور کشف شده است.
 گورســتان منجل  ، Manjalدر ناحیهی کوهســتانی منجل از توابع چوار واقع شــده ومتعلق به ع صر برنز تا آهن می با شد .در این گور ستان بزرگ ده ها گور حفاری شده
است.
با توجه به موارد مطرح شــده در مورد حفاری ها و کاوش های باســتان شــناســی در
منطقهی چوار می توان چنین اظهار نمود که تالش های هیئت باســتان شــناســی ایران و
بلژیک با وجود محدودیت های زمان کاوش ب سیار گ سترده و ارز شمند بوده ا ست اما
منطقهی چوار به دلیل شـــرایط مطلوب جغرافیایی دارای محوطه های متعدد دیگری
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اســـت که هیئت به دالیلی امکان بررســـی آن ها را نداشـــته اســـت .محوطه های بان
حاجی  ،Ban I Hajiبان سرو  ،Ban I Sarvپ شت قلعه  ،Pusht Qalahمنطقهی چکر
بولی  Chakar I Bolyو ده ها محدودهی باســـتانی دیگر در بخش چوار می تواند در
شــناســایی عصــر مفرغ و آهن و یا دوران فرهنگی دیگر راه گشــا باشــد( .محمودیان
)65 : 4094،
جاده ها و ایل راه های باستانی
چوار به عنوان یک چهار راه ارتباطی در عهد باستان  ،حائل بین فالت مرکزی
وسرزمین های هم جوار در جلگه ی بین النهرین قرار داشته است .لذا راه های متعددی
دز این منطقه امتداد داشته است .از جمله این راه ها می توان به راه شهر باستانی شیروان
به مناطق غربی اشاره داشت که از کوهپایه های قله معروف مانشت عبور کرده و از
طریق راه معروف به «کاروانه» 48که از ارتفاعات بانکول می گذرد و راهی کوهستانی
است وارد دشت میان کوهی ایوان و سراب رود کنگیر می شود .دره ای که راه کاروانه
از آن عبور می کند به «درون ویله مانشت» معروف است .از سراب ایوان دو شبکه
ارتباطی منشعب می شود ،یکی راه جنوبی است که از گردنه گله جار عبور کرده و در
منطقهی چوار به راه باستانی ایالم به سومار وصل می شود .دیگری راه اصلی و مهمی
است که در دشت ایوان در حاشیهی رود گنگیر از طریق راه سنگفرش معروف به «هوله
ره»46یا کوچ رو امتداد یافته و پس از طی مسافتی از کنار چند منطقهی تاریخی گذشته
واز طریق ارتفاعات غربی ایوان (شره زول ) به خیل راه بان حاجی چوار وصل ودر
 -4راه کاروانه Carvaneh
 -2هوله ره :هوله در اصطالح محلی یعمی کوچ و ره همان راه می باشد .یعنی راه کوچ روHoleh Reh
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نهایت به سومار ونواحی مرزی کشور عراق وراه های میان رودان متصل می شود.
(محمودیان )96 : 4066،
راولینسون در سفرنامه خود به راه کاروانه اشاره دارد و می نویسد:
« این راه از ارتفاعات امتداد یافته و پس از گذشتن از گردنه ای صعب العبور به طرف
دشت کارزان و سپس در امتداد رودخانه (احتماالً شیروان) به سوی زنگوان سرازیر می
شود» ( راولینسون. 54:
راولینسون هم چنین می نویسد:
«جاده ای که از این منطقه(ماسبندان) می گذشته ...یکی از راه های مهم ارتباطی دنیای
باستان بوده است (...همان .)15:راه هوله ره از کنار تپهی مامه زمان نرگسی 48گذشته و
به خیل راه بان حاجی چوار وصل می شود.
از ایالم راهی به سمت شمال غربی امتداد می یابد .این راه مالرو در گذشته از دامنه های
ارتفاعات حاشیهی شمال شهر ایالم ،هانیوان و «شای جان» عبور نموده و از طریق
سرسیون ( )Sarecionبه منجل ( )Mangalو سپس به چوار که دارای تپه های باستانی
است وصل می گردد .ازگورستان ناحیه ی منجل براثر حفاری های غیرمجاز آثاری از
جنس برنز به دست آمده است .درمناطق بخش چوار آثار متعدددیگری ازدوران
مختلف برجای مانده است  .از جمله این آثار می توان به قلعه چوار ،قبرستان ورکبود،
محوطه ی باستانی آبزا وقلعه ی تاریخی چکر بولی اشاره نمود .قابل ذکر است که
قبرستان ورکبود چوار توسط آقای واندنبرگ حفاری شده و آثاری مربوط به دوران
مفرغ وآهن در این قبرستان به دست آمده است (موسوی.) 60 :4060 ،
48 - Nargesi
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گورستان های عصر آهن تا عصر برنز منطقه ی مورد مطالعه

چم ژیه مومه  :محوطه و گورستان چم ژیه در روستایی به همین نام در دهستان مورت
بخش چوار شــهرســتان ایالم قرار دارد .ارتفاع این محل از ســطح دریا  609متر اســت.
عرض شمالی ـ جنوبی محوطه  033متر و طول غربی ـ شرقی آن  533متر است.
محوطه و گورستان چم ژیه در منطقه ی گرمسیری دهستان مورت و در فاصلهی یک
کیلومتری جنوب روستای چم ژیه و در حاشیهی رودخانه کله جوب قرار دارد .جنوب
و جنوب غرب این گورســتان تپه ماهوری اســت که به محوطه و گورســتان مشــرف
هستند .به دلیل آب فراوان ،سطح محوطه چم ژیه زیرکشت محصوالت آبی است.
گور ستان و محوطهی چم ژیه از جمله محوطه های مهم و شاخ صی ا ست که در دهۀ
.4983م آن را حفاری شده است.
معماری قبور این گورستان به صورت سنگ های خشکه چین است که مستطیل شکل
و با قرار دادن چند تخته سنگ بزرگ بر روی قبر ساخته شده اند .سفال های به دست
آمده از ســطح محوطه ،دارای خمیره ای قرمز و نخودی با شــاموت کاه ،ماســه و شــن
ریزه است.در سطح این گورستان سرباره های فلز آهن مشاهده شد که وجود کارگاه
های ساخت و پرداخت فلزات در محوطه های اطراف این گورستان را تأیید می نماید.
گورســتان چم ژیه یکی از گورســتان های متعلق به عصــر مفرغ  IIIو آهن  Iدر این
حوزه می باشد که در بررسی های هیأت بلژیکی نیز به آن اشاره شده است.
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محوطه و گورستان چم ژیه
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محوطه و گورستان چم ژیه چوار

محوطه ورکبود چوار

این گورســتان در بخش چوارو در جنوب ارتفاعات کوه رنو واقع شــده اســت .از مهم
ترین عوامل تخریب آن می توان به فرســـایش و عوامل طبیعی ،حفریات گســـترده
غیرمجاز در سطح محوطه و کشاورزی نا متعارف در آن اشاره نمود.
در سال های  4985تا  4988هیئت م شترک ایران وبلژیک کار حفاری در این محوطه
را با دو تران شه بزرگ انجام داده ا ست .در این دو تران شه  454قبر را مورد کاوش قرار
داده است .این هیئت مطالعه ی کاملی در مورد چگونگی و ساختار قبور ،روش تدفین
و مقایسه با دیگر گورستان های هم عصر و اشیاء و ظروف به دست آمده  ،انجام داده
است .درجداول زیر تعداد ودرصدآثار مکشوفه ونیز مشخصات گورهای مورد مطالعه
در چند گورستان چوار ارائه شده است.
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مقایسه ی تعداد و درصد اشیای مکشوفه از گورستان های عصر برنز وآهن در محدوده ی
موردمطالعه(چوارایالم)
%

number

%

number

Name

22/7

225

21/8

217

War Kabud

19/8

95

22/5

108

Juobe Gowhar

24/5

39

13/8

22

Sar Kabud

مقایسه اندازه و ابعاد گورهای عصر برنزوآهن در محدوده ی موردمطالعه(چوارایالم)
Profonder

Largeur

Longuen

Name

30 × 80

45 × 75

80 × 140

War Kabud

50 × 90

50 × 70

140 × 190

Chamahzi mumah

40 × 85

50 ×85

120 × 170

Jub jauhar

60 × 70

60 × 80

150 × 83

Sar Kabud

شیوه های تدفین در ورکبود

قبور در سطح محوطه تقریباً در کنار هم ایجاد شده و در برخی موارد اگر فضای خالی
موجود باشــد شــاید مربوط به یک محوطه باشــد که در هنگام خاکســپاری برای مکان
هدایا و یا یک زمین نگهداری شــده برای تدفین های آینده اســت .در جریان کاوش
در ورکبود آثاری از پی یک دیوارمالحظه شده که به نظر می رسد گورستان را به دو
بخش تقســیم نموده اســت .در حال حاضــر چنین دیواری در محوطه دیده نمی شــود.
اکثر گورها دارای جهت شمال غربی  -جنوب شرقی ا ست .جهت انحرافی از شمال
غربی به جنوب شــرقی در مورد گورهای ســاده ،بیشــتر از گورهای ســنگی اســت .در
گور ستان ورکبود قبرهایی از نوع گورهای گودالی و گورهای سنگی وجود دارد که
هیچ کدام از این گور ستان ها به طور انح صاری و اخت صا صی از گورهای پر از خاک
تشکیل نشده اند .تنها در دو گورستان ورکبود و جوب گوهر از این نوع قبور دیده می
شود .نوع ورکبود از قبور سنگی ت شکیل شده اند .این قبور مربوط به تدفین هایی می
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باشـــند که گور را تماماً از خاک پر کرده اند .بنای آن ها از قلوه ســـنگ و یا ســـنگ
فرش ها پوشــیده شــده بودند .گورهای تدفین ســنگی چهار گوشــه از بلوک های قلوه
سنگ در شت که روی هر گو شه یک ،دو و یا سه سنگ افقی از قلوه سنگ های نا
منظم ریز واقع شده اند .قبرهای سنگی فرم ورکبود از سنگ فرش پوشیده شده که به
طور مســتقیم روی دیواره گورها یا به عبارت بهتر روی یک ســکوی ســنگی صــاف
میانی قرار داده شده اند .در ورکبود قبرها شامل بقایای استخوانی متالشی شده ای بوده
ا ست .معدودی از قبور حاوی دو ا سکلت بوده که این مو ضوع بر این داللت دارد که
تدفین انفرادی بیشتر کاربرد داشته است .شیوه تدفین براساس نمونه ی استخوان هایی
که در گورهای عصر آهن به دست آمده ،باعث می شود به این نتیجه برسیم که اجساد
به حالت جمع شده (جنینی) در حالی که دست ها جلوی صورت قرار گرفته دفن شده
اند .گاهی اجسادروی پهلوی راست و گاهی روی پهلوی چپ قرار داشته اند .سر آن
ها معموالً به طرف رودخانه و پاها به طرف کوه قرار داشــته اســت .قبور ورکبود پر از
خاک بوده که رسوباتی با ضخامت  2/63متر سطح گورستان را پوشانیده است.
گورستان ورکبود متعلق به عصر برنز IIIو آهن Iو هم عصر گورستان های سرکبود،
چم ژیه ،لینگه گوری و جوب گوهر می با شند .ا شیای داخل گور ستان شامل ا شیای
فلزی و ظروف سفالی می باشند .مواد فرهنگی به دست آمده شامل تکه سفال هایی از
بدنه ظروف مختلف بوده که دارای خمیره قرمز با تمپر ماسه و بیشتر مربوط به پیاله ها،
آبخوری ها و گلدان ها می باشــند به دســت آمده و جمع آوری گردید(محمودیان،
 ،4084میراث فرهنگی ایالم)
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گورستان ورکبود چوار ( محمودیان )4084،
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4

2
3
4
5
چند نمونه از اشیاءمکشوفه از گورستان ورکبود چوار
مشخصات نمونه اشیاءمکشوفه از گورستان ورکبود چوار
1

خنجر

42/5

0 /6

2

خنجر

48/5

8 /2

3

خنجر

قوسی

قرن 8-43

ورکبود

واندن

منقو

پره دار

ق.م

چوار

برگ

ش

قوسی

قرون6-8

ورکبود

واندن

پره دار

ق.م

چوار

برگ

قوسی

نوک
تیز

4

خنجر

18

قوسی

5

خنجر

16

قوسی

نوک

653 -833

ورکبود

واندن

تیز

ق.م

چوار

برگ

بلند

653 -833

ورکبود

واندن

نوک

ق.م

چوار

برگ

تیز
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محوطه سرکبود چوار

این گور ستان در بخش غربی گور ستان ورکبود چوار واقع شده ا ست .هیئت با ستان
شــناســی مشــترک ایران و بلژیک این مکان را در دههی  4983مورد کاوش قرار داده
ا ست .یافته های باستان شناسی نشان می دهد که این محوطه متعلق به عصر برنز وآهن
می باشد.
محوطهی باستانی آوه زا

19

این گورستان در پادامنه های جنوبی ارتفاعات شره زول چوارقرار دارد .پوشش گیاهی
منطقه جنگلی بلوط و دربرخی قسمت ها مرتع و علفزار است .گورستان آبزا از شمال
به ارتفاعات شـــره زول ،از جنوب به دشـــت چوارو از شـــرق با فاصـــله  5کیلومتر به
گورســتان ورکبود محدود می شــود .مســاحت محدوده ی این مکان باســتانی حدود 5
هکتار بوده که با شیبی مالیم از پادامنه تپه ماهورها به دشت آبزا(آوه زا) ختم می شود.
شیوه تدفین :با عنایت به قبور حفاری شده در سطح محوطه گورستان ،یک الیه253
ســانتی متری از رســوبات دوره های مختلف ،قبور را پوشــانیده و تقریباً قبور در ســطح
محوطه نام شخص می با شند .جهت قبور حفاری شده شمال غربی -جنوب شرقی می
باشــند .ســاختار قبور حفاری شــده شــامل بلوک های ســنگی متوســطی هســتند که به
صورت عمودی در کنار هم قرار گرفته و قبور را شکل هندسی مستطیلی ،مربع با ابعاد
مختلف در ست نموده اند و روی قبور را با سنگ های ال شه ای پهن پو شانیده اند .در
دامنه جنوبی محوطه گورســتان یک منطقه ای به مســاحت  5×5متر وجود دارد که از
قطعات قلوه ســنگ به صــورت تل انبار پوشــیده شــده اســت و حفاری غیرمجاز نیز در
داخل آن انجام گرفته است .این مکان مشکوک احتماالً آوار ساختمان یک چهارتاقی
19

Avaza-

۱۳

فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان 1۳۱8

باشد که ویران شده است .قطعات سفال به صورت متراکم در سطح محوطه گورستان
پراکنده شده ا ست .از مواد گیاهی و شن و ما سه نرم برای شاموت سفال ها ا ستفاده
شده است .برروی بدنه ی برخی از سفال های خشن نقوش تزئینی افزوده  ،به صورت
خطوط نواری به کار رفته است( .محمودیان )404 : 4094 ،

گورستان آوه زا ونمونه سفالینه برداشت شده
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قبرستان اسب مرده چوار

گور ستان ا سب مرده طاق طاوی در ده ستان مورت بخش چوار شهر ستان ایالم قرار
دارد .ارتفاع این محل از سطح دریا  913متر است.
گور ستان ا سب مرده نیز یکی از گور ستان های متعلق به ع صر مفرغ  IIIو آهن  Iمی
باشد که در بررسی های هیأت بلژیکی نیز به آن اشاره شده است.
گور ستان ا سب مرده طاق طاوی در منطقه گرم سیری مورت و در حا شیۀ جنوبی جاده
ی خاکی مورت به روستای «بان زیارت» قرار دارد .در شمال این محوطه کوه های زله
زرد و در غرب و شـــرق آن تپه ماهورهای کم ارتفاعی قرار دارد .فاصـــلۀ این محل تا
روستای طاق طاوی در شرق آن حدود یک کیلومتر است.
با توجه به فعالیت های باستانشناسی انجام گرفته در منطقه ی عمومی چوار ،این منطقه
سکونتگاه انسان در دوره های مختلف فرهنگی بوده است که شناسایی گورستان های
ع صر مفرغ و ع صر آهن آن جایگاه ویژه ای در مطالعات با ستان شنا سی غرب ک شور
دارد .لوئی واندنبرگ در دهۀ  4983در منطقه ی پشت کوه اقدام به شناسایی و کاوش
های متعددی در گورســتان های این حوزه نموده اســت .ازجملۀ این گورســتان ها می
توان به گورستان چم ژیه ،میرخیر ،و  ...اشاره کرد.
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گور ستان های منطقه چوار عمدتاً متعلق به ع صر آهن و برنز ه ستند .گور ستان ا سب
مرده نیز یکی از گورستان های متعلق به این عصر می باشد.
معماری قبور این گور ستان به صورت سنگ های خ شکه چین ا ست که به صورت
مستطیل شکل و با قرار دادن چند تخته سنگ بزرگ بر روی قبر ساخته شده اند .سفال
های به دست آمده از سطح محوطه دارای خمیره های قرمز و نخودی با شاموت کاه،
ما سه و شن ریزه ا ست .در سطح این گور ستان سرباره های فلز آهن م شاهده شد که
وجود کارگاه های ســـاخت و پرداخت فلزات در محوطه های اطراف این گورســـتان
مورد تأیید قرار می گیرد ( خا نزادی ) 4088،

تصاویری از گورستان اسب مرده ی چوار ایالم (آرشیو میراث فرهنگی ایالم)
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محوطه چم باسان مورت

این مکان در روســتای مورت چوار واقع شــده اســت .در ســطح محوطه عالوه بر انواع
تکه ســفال های مختلف یک تکه آهن اســفنجی نیز به دســت آمده که بایســتی برای
شــناخت بیشــتر آن ،مطالعات دقیق تری صــورت گیرد .ســفال های این محوطه بدون
لعاب بوده و دارای پوشــش گلی به رنگ نخودی و آجری می باشــند .خمیر ســفال ها
اکثراً نخودی و آجری می با شند و به ندرت سفال هایی از انواع خاک ستری محلی نیز
به د ست می آید .سفال های این منطقه خ شن (خمره ای) و متو سط ه ستند و از مواد
گیاهی و شن و ماسه برای شاموت استفاده شده است .سفال ها چرخ سازند و همگی
ساده و بدون نقش هستند .هم چنین پخت برخی سفال ها ناقص است.گاه نگاری نمونه
ســفال های ســطحی موجود در این محوطه عصــر مفرغ تا دورهی آهن را نشــان می
دهد(.محمودیان ) 4082،
محوطه باستانی منجل
گور ستان منجل  ،در ناحیه ی کوه ستانی منجل از توابع چوار واقع شده و متعلق به ع صر برنز
می باشــد .در این گورســتان بزرگ ده ها گور حفاری شــده اســت .چشــمهی آب ،پوشــش
جنگلی ،زمین حاصــلخیز و اقلیم معتدل از ویژگی های طبیعی محدودهی گورســتان منجل
می با شد .در نزدیکی گور ستان ،معدن ذغال سنگ منجل قرار دارد که در گذ شته مورد بهره
برداری قرار گرفته اســـت.گورســـتان های دیگر منطقه ی چوار عبارت ان از  :گورســـتان بان
حاجی  ،گورســتان بان ســرمه  ،گورســتان چم ســول ،گورســتان کال نســارچگا ،گورســتان
تجریان  ،گورستان بان قلعه ،گورستان جوب گوهر  ،گورستان گل خنان مرده  ،گورستان بان
پلنگ  ،تاتول بان  ،که در مبحث پی شینه ی تحقیق به آن ها ا شاره شده ا ست .ا ستقرار در این
مکان ها بیشتر متعلق به ادوار برنز واهن می باشد.
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گورستان های خیل راه و کله نسار نیز از جمله گورستان های بخش چوار می باشد که مورد
کاوش قرار گرفته و متعلق به عصر برنز می باشد.یافته های باستان شناسی خصوصا "بررسی
ســفالینه های نخودی آن در کال نســارنشــان می دهد که این مکان در دوره ی مس جدید که
تقریبا "برابر با دوره ی روســتا نشــینی جدید اســت دارای اســتقرار بوده اســت(.فرانک هول
) 95. 4084،
ویژگی های گورستان عصر آهن Iنسبت به عصر مفرغ  IIIاز نظر واندنبرگ:
 -4در عصر آهن ،اجساد زیر کف خانه ها دفن می شد و از استقرارگاه ها فاصله داشته است؛
 -2معموالً در این دوره گورها سنگی بوده است؛
 -0بخش بزرگی از مجموعه اشــیای تدفینی ،ظروف ســفالین بوده که با ســفالینه های دورهی
فیل کامالً فرق داشته است؛
 -1اشیای فلزی زیادی عالوه بر سفال در گورها که از جنس مفرغ بودند به دست آمده است؛
 -5مشخصهی این دوره ظهور سبک جانور نگاری است(ظروفی به شکل حیوانات و.)...
(مدود سکایا ،4080 ،ص )09
مشخصات سفال های عصر آهنI

سفال های این دوره اکثراً چرخ ساز می با شند .هرچند تعداد اندکی از سفالینه ها د ست ساز
ه ستند .سفال های خاک ستری مهم ترین گونه سفال های ع صر آهن می با شند که در مکان
های باســـتانی به دســـت آمده و طبقه بندی شـــده اند(فهیمی ،4084 ،ص  .)53از جهتی دیگر
ظروف ســفالینه در دورهی آهن Iشــامل ظروف دارای لوله و دســته می باشــند که بیشــتر به
صورت کوزه و کا سه در مکان های با ستانی به د ست آمده اند .گ ستردگی سفال خاک ستری
در دورهی آهن Iنشـــانگر ارت با طات فرهنگی و تمدنی م ناطق غرب و شـــمال غرب ایران
اســـت(عبدی .)49 :4061 ،در مناطقی از ایالم خصـــوصـــاً دره میش خاص و چنارباشـــی در
شهر ستان ایالم نمونه سفال های خاک ستری مالحظه شده که می تواند با گاه نگاری دورهی
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آهن تطابق داشته باشد .محوطهی چگا کبود ،محوطهی چشمه بید  ،II , Iگورستان هرقتگه،
تپهی هرقتگه ،Iتپه چگا کبود جنوبی ،تپه چکا ولگ واقع در محدوده دهســتان میش خاص ز
جمله مکان های با ستانی ا ست که عالوه بر سفال خاک ستری ،نمونه ظروف با ا شکال حیوانی
نیز یافت شـــده اســـت .محوطه ی بایمله زیفل و گورســـتان بردبل Iنیز دارای ســـفالینه های
خاکسـتری اسـت که اکثراً چرخ سـاز می باشـند و می تواند در گاه نگاری عصـر مفرغ  IIIو
عصر آهن Iمورد توجه قرار گیرند .دوران قابل گاه نگاری این منطقه بسیار مشکل بوده است.
احتماالً بتوان اســتقرار را از دوران پیش از تاریخ ،دورهی پارینه ســنگی جدید ،کالکولتیک،
ع صر برنز ،آهن تا ع صر ا سالمی متأخر در این منطقه مورد تأیید قرار دارد .سفالینه اکثر آثار
متراکم بوده و از نوع ســـفالینه غرب کشـــور طبقه بندی می گردد .اما ســـفال های متعلق به
دورهی آهن و برنز بر سطح آثار بیش تر خود نمایی می کند (.محمودیان )433: 4094،
الزم به توضیح است این منطقه اخیراً مورد بررسی و شناسایی باستان شناسی قرار گرفته است
و اطالعات ارائه شده حاصل گاه نگاری مقدماتی است(محمودیان .)4085 ،در یک دید کلی
می توان چنین اظهار نظر نمود که در مکان های باســـتانی حوزهی چوار ،چنارباشـــی ونواحی
کوهپایه ای این منطقه اســتقرارهای حائل بین مفرغ و آهن دارای گســتردگی بیشــتری اســت.
هرچند به دلیل شرایط مطلوب جغرافیایی استقرار از ادوار پیش از تاریخ تا دوره ی اسالمی را
می توان مالحظه نمود.
خالصه و نتیجه گیری

بررســی های تاریخی و باســتان شــناســی نشــان می دهد غرب ایران خصــوص ـاً ناحیه ی غربی
زاگرس به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت مناسب مکانی نسبت به سرزمین های هم
جوار از مراکز استقرار جمعیت و یا در مسیر تبادل و تهاجم فرهنگ ها و تمدن ها بوده است .
آثار باســتانی و تاریخی آشــکار و پنهان متنوع ومتعدد بر جای مانده از تمدن های دیرینه در
دره های کوهســـتانی ودشـــت های میان کوهی این منطقه بازگو کننده و مؤید وســـعت این
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گستره عظیم تمدنی است  .عصر آهن ومفرغ در غرب ایران خصوصاً در منطقه ی چوارایالم
و طبقه بندی و د سته بندی آثار و ابزار مک شوفه از محوطه های با ستانی این دوره مورد توجه
پژوهشگران ومحققان این عرصه بوده است.
یافته های پژوهشی نشان می دهد منطقه ی چوار ایالم از مکان های استقراری این عصر بوده
اســت .تعدد گورســتان ها وآثار متعدد ومتنوع مکشــوفه از گورها این نظر را تایید می نماید .
ا سناد ومدارک مربوط به به حفاری ها وکاوش های با ستان شنا سی نیز موید این نظر ا ست.
ابعاد واندازه گورها در گور ستان های این دوره در محدوده ی با ستانی چوار دارای تفاوت
اندکی است.
مکان های با ستانی حوزهی میش خاص و چناربا شی نیزدر کوهپایه های شمال شرقی ر شته
کوه کبیرکوه واقع شده و از نظر جغرافیایی دارای ویژگی های شاخص طبیعی است .موقعیت
جغرافیایی و اقلیمی آن موجب شــده تا شــرایط برای اســتقرار جمعیت در این منطقه در ادوار
مختلف فراهم گردد .به نظر می ر سد در این منطقه ا ستقرارهای موقت بی شتر مورد توجه بوده
اســـت .اکثر گورســـتان ها متعلق به دورهی آهن و مفرغ می باشـــد که با گور های منطقه ی
چوار قابل مقایسه اند .ادوار قابل گاه نگاری این منطقه بسیار مشکل بوده است .احتماالً بتوان
ا ستقرار را از ادوار پیش از تاریخ ،دورهی پارینه سنگی جدید ،کالکولتیک ،ع صر برنز ،آهن
تا ع صر ا سالمی متأخر در این منطقه مورد تأیید قرار دارد .سفالینه اکثر آثار متراکم بوده و از
نوع ســفالینه غرب کشــور طبقه بندی می گردد .اما ســفال های متعلق به دورهی آهن و برنز بر
سطح آثار بیش تر خود نمایی می کند.
در یک دید کلی می توان چنین اظهار نظر نمود که اســـتقراردرغرب ایران خصـــوصـــا" در
دامنهی ارتفاعات کبیرکوه  ،منطقه ی چنارباشــی  ،پاکل وچوارایالم از ادوار باســتان تاکنون
استمرار داشته است و آثار آن با آثار و شواهد دشت های حاشیهی غربی ایالم متفاوت می
باشد .به نظر می رسد مهمترین دوره ی قابل قبول با توجه به یافته های حاصل از حفاری ها و
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کاوش های علمی خصوصاً هیئت بلژیکی متعلق به عصر برنز تا دوره ی آهن و حایل بین این
دو دوره باشد.

آثار شناسایی شده منطقه چوار ()4089
منابع

 .4خا نزادی  )4088( ،بررسی وشناسایی منطقه چوار  ،میراث فرهنگی ایالم
 .2راولینسون ،سفرنامه راولینسون .
 .0سهرابی ،محمد( ،)4068لرستان و تاریخ قوم کاسیت ،انتشارات افالک،
 .1سکایا ،مدود(  ،) 4080ایران در عصر آهن  ، Iترجمهی علی اکبر وحدتی
 .5عبدی،کامیار(،) 4061
 .8فهیمی ،سید حمید(  ،) 4084فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای خزر ،سمیرا
 .6فرای ،ریچاردن(  ،)4065عصر زرین فرهنگ ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،چاپ سوم،
سروش
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 .8گزارش مستند سازی آثار باستانی چوار ایالم(  ،)4085میراث فرهنگی استان ایالم،
 .9گزارش های چهارمین مجمع ساالنه کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در ایران
تهران  ،4055مرکز باستان شناسی ایران.
 .43لویی ،واندنبرگ( ،) 4018باستان شناسی ایران باستان ،ترجمه عیسی بهنام ،انتشارات
دانشگاه تهران،
 .44لویی واندنبرگ(  ،)4053کاوش های باستان شناسی در پشتگوه لرستان ،مجله باستان
شناسی و هنر ایران شماره  ،8وزارت فرهنگ و هنر
 .42محمودیان( حبیب اله(  ،)4066راه ها و معابر باستانی غرب زاگرس در دوران پارت و
ساسانی ،سبز رویش ،؛
 ،)4094 (..................... .40دوران طالیی برنز در زاگرس غربی ،نشر زاگرو  ،ایالم
 ،) 4080(.................... .41آشنایی با جغرافیای استان ایالم ،گویش
 ،) 4081 (................. .45باستان شناسی ،تاریخ و ایالم ،گویش
 ،)4085.( ................ .48گزارش فصل دوم بررسی و شناسایی آثار باستانی شهرستان ایالم،
میراث فرهنگی،
 ،) 4082 (.................. .46گزارش شناسایی ومستند سازی آثار باستانی حوزه ی شمالی استان
ایالم ،میراث فرهنگی،
 .48موسوی ،علی() 4060؛ واندنبرگ باستان شناس بزرگ ،مجله باستان شناسی و تاریخ،
سال هشتم ،شماره دوم،
 .49هول ،فرانک () 4084باستان شناسی غرب ایران ،ترجمه زهرا باستی ،سمت.
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1- Berghe. L. VandenT Misson Archaeologique Doxs Le Pusht Kuh Luristan
De War Kabod.
2-Mission Archeologime Dansle Post –E K ch Lorestan
Lamecrodole De Camahzi – muumah 1979 IRAN.
3-Vandenberghe . La Necropole da Kallen Nisar dans Archeologia . n . 23 .
1970 pp 64 – 66
4-L . vavden Berghe , La Necropole De Camahzi- Mumah , Missiou
Archeologique Dans Le Pusht- I Kuh , Luristan Xe Campagne 1971,
5-Vandenberghe. La Necropole da Bani Surmah . dans Archeologia . n . 24 .
1968 pp 64 – 66
6-L . Vanden Berghe . La necro pole De Mir khair Au pusht-I kuh , Luristan ,
1970.
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بررسی و مطالعه باستانشناختی چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز دهلران
محسن سعادتی

23

چکیده

چهارتاقی نویافته گنبد ماهی بیشه دراز ،از جمله بناهای مذهبی دورهی ساسانی در استان
ایالم است .مصالح این اثر تاریخی همانند بسیاری از آثار تاریخی دوره ی ساسانی در
غرب ایران ،از سنگ و مالت گچ بوده است .بنای این چهارتاقی از گونه چهارتاقیهای
ساده با چهار درگاه باز میباشد که نمونه مشابه پالن این چهارتاقی را میتوان در غرب
زاگرس ،از جمله در بنای چهارتاقی شهر تاریخی صیمره (درهشهرفعلی) چهارتاقی پشته
اریشت ،چهارتاقی چنگیه در استان ایالم و همچنین در بناهای سایر مناطق ایران مالحظه
نمود .داده های سفالی محدوده ی بنا نشان داد که بنا متعلق به دوران تاریخی به ویژه
دوران ساسانی است .در این مقاله سعی شده عالوه بر معرفی این بنا به عنوان یک نویافته
از چهارتاقیهای دوره ساسانی ،به تحلیل و مقایسه معماری و سفالینه های آن در طیف
زمانی مذکور پرداخته شود.
واژگان کلیدی :چهارتاقی ،بیشه دراز ، ،پشته ارشت ،معماری سنتی ،آیین های ایرانی.

-23دانش آموخته باستانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس .
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مقدمه :در ارتباط با کارکرد و تاریخگذاری چهارتاقیهای با پالن ساده و چهار درگاه
در اط راف ،که بیشتر پیرامون بنای مورد نظر این پژوهش است ،مباحث زیادی مطرح
میشود .به نوشته دیتریش هوف «:اصطالح چهارطاق در اصل یک بنای چهارگوش را
میرساند که مشتمل بر چهار قوس در میان جرزهای گوشهایست یا این که فقط به چهار
دیوار ختم میشود و فضای میانی آن با کمک فیلپوشها مسقف میشود .این بناها به
اعتقاد آندره گدار  ،ویرانههای آتشکدههای ساسانی هستند که به صورت چتری بر روی
آتش مقدس کشیده میشده است و آتش از فاصله دور از میان دهانههای چهارطاقی
قابل مشاهده بوده است .برخالف این نظر ،شواهد نشان میدهد معابد کهن ایرانی نسبت
به فضای بیرون کامال بسته بوده است(هوف .)134 :4088 ،به طور کلی فقدان سبک-
شناسی و تاریخ گذاری مشخص سبب شده است تا هر نوع بنای چهارطاقی مستقل که
فاقد مدارک مشخص تاریخگذاری است به عنوان آتشکده به این دوره نسبت داده شود.
چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز در استان ایالم از جمله بناهایی است که تاکنون از دید
بسیاری از پژوهشگران و محققان این رشته پنهان مانده است .بنابراین تحقیق حاضر
تالشی در جهت روشن شدن زوایای باستانی و تاریخی این بناست که در این مقاله به
موقعیت جغرافیایی آن ،معماری و مصالح بنا ،مقایسه پالن با دیگر چهارتاقیهاو  ...توجه
شده است.
موقعیت :شهرستان دهلران ،یکی از شهرستانهای استان ایالم است که دارای دو اقلیم
کوهستانی و صحرایی ونیمه صحرایی است .رشته کوه دینارکوه بخشهای شمالی این
شهرستان را تشکیل میدهد .روستای بیشه دراز در فاصله حدود  05کیلومتری شمال
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غربی شهرستان دهلران و در کنار جاده ی آسفالته دهلران به مهران قرار دارد .فاصله این
روستا تا مرکز استان  ،حدود  245کیلومتر میباشد.
چهار تاقی گنبدماهی در میان ارتفاعات شمالی روستای بیشه دراز که منتهی به دینارکوه
میشود و در فاصله حدود پنج کیلومتری این روستا قرار دارد(شکل  4و  .)2بنا بر روی
یکی از تپههای مرتفع قرار دارد که حدود  5متر از سطح زمینهای اطراف ارتفاع دارد.
بیشتر زمینهای اطراف بنا به ویژه ضلع شمالی و جنوبی آن زیر کشت گندم و جو دیم
است .در ضلع غربی و جنوبی بنا رودخانه فصلی جاری است که سرچشمه آن کوههای
اطراف این مکان باستانی است .بنا در زبان محلی به آن گُمه موی( )Goma müyبه
معنای گنبد ماهی یاد میکنند و معتقدند در داخل بنا قبری وجود داشته که مربوط به
صاحب بنا بوده است .در سالهای گذشته بنا دارای سقف بوده که از آن جهت نگهداری
دام و علوفه استفاده می شده است.
روشبررسی

در این نوشتار از روش تفسیری در رویکردی استنتاجی استفاده شده و عمده دادههای
این پژوهش حاصل بررسی بنای موجود ونیز استفاده از منابع کتابخانهای است .اسناد
تصویری شامل تصاویر ،پالن و نقشهها نیز توسط نگارندگان تهیه شده است.
بحث و مطالعه

در این بخش مصالح ساخت بنا ،مشخصات بنا ،سفالهای جمعآوری شده از سطح و
پیرامون بنا و پالن چهارتاقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
مصالح بنا :بررسی ها نشان می دهد ،مصالح به کار رفته در ساخت بنا قلوه سنگ ،ساروج
و گچ است که به صورت پراکنده در اطراف محوطه مالحظه می شود .همهی این
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مصالح بومآور هستند و در دیگر آثار این منطقه نیز استفاده شدهاند .تمام قسمتهای بنا
یکدست با مصالح قلوه سنگهای ریز و درشت و مالت گچ ساخته شده است.
مشخصات بنا :قسمتهای شمالی و شرقی بنا از بین رفته است و بیشتر مصالح این قسمت
فرو ریخته است ..چهارتاقی بر روی تپهای مرتفع به ارتفاع حدود 5متر قرار دارد و تا
حدودی بر دشت هموار قسمت روبرویی آن اشراف دارد .پالن چهارتاقی گنبد ماهی
بیشه دراز از چهارپایه مکعب مستطیل شکل که به وسیله طاقهایی از هم جدا شده،
تشکیل شده است .بنا از بیرون دارای یک طرح دایره شکل است به طوری که در
چهارگوشه بنا این طرح گوشهوار به وضوح قابل رویت است .مساحت بنا در حدود 1/5
× 1/5متر میباشد .ارتفاع باالترین ارتفاع باقیمانده  2/05متر است .ترسیم و شکل پالن
بنا تنها از طریق جرزهای جنوبی و غربی بنا که سالم باقیمانده  ،قابل مشاهده است .درب
ورودی در قسمت جنوب و غرب بنا که سالم مانده است با استفاده از طاقهایی تزیین
و ایجاد شده است .ارتفاع سالم ترین طاق که در گوشه جنوبی بنا قرار دارد یک متر و
 93سانتی متر اندازه گیری شده است .در گوشههای بنا از داخل تورفتگیهایی ایجاد
شده است که دارای نمای مناسبی است .سقف چهارتاقی نیز از بین رفته ولی بنا به گفته
معمرین در گذشته دارای سقفی گنبدی شکل بوده است .در قسمتی از دیواره بنا از
داخل سوراخهای جهت گذاشتن تیرهای چوبی تعبیه شده است که به نظر میرسد جهت
نگهداری علوفه و دام در سالهای اخیر ایجاد شدهاند .در مرکز چهارتاقی آثار حفاری
غیرمجاز دیده می شود(شکلهای .)8-1
سفالینه  :اطالعات ما در مورد سفالهای دوره ساسانی ناقص میباشد که ناشی از عدم
توجه کافی به سفال ساسانی در محوطههاست .از این رو دانشتههای ما در مورد سفال
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ساسانی بسیار اندک است و این کاستیها سبب میشود تا به رغم حجم عظیم سفالینه-
های پراکنده در سطح محوطههایی که به این دوره تعلق دارند ،نتوان از سفال برای تعیین
توالی زمانی مراحل مختلف محوطههای مسکونی این دوره بهره گرفت ،این در حالی
است که مکانهای مهم ساسانی همچون بیشاپور ،فیروزآباد ،استخر ،کوه خواجه ،نقش
رستم ،شوش و تخت سلیمان کاوش کردهاند(محمدی فر و مترجم.)83 :4093 ،
لویی واندنبرگ در خصوص سفالهای دوره ساسانی تحقیقاتی انجام داده است وی
معتقد است که سفال در این دوره چندان مورد توجه نبوده و در حد کاربرد معمولی و
برای رفع احتیاجات روزمره ساخته میشده است که عموما به صورت ظروف آشپزخانه،
کوزههای آب ،خمره برای نگهداری مواد غذایی ،تنگهای گردن بلند و کوتاه به تقلید
از ظروف فلزی این دوره و نوعی ظرف باریک و کشیده شبیه بطریهای کنونی بوده
است .از طرفی تشخیص سفال ساسانی از اشکانی به جز در الیههای مربوط به آن مشکل
و غیر معمولی به نظر میرسد(توحیدی.)489 :4082 ،ریچارد اتینگهاوزن مطالعات
بیشتری روی سفال دوره ساسانی کرده است .وی عقیده داردکه ظروف سفالی ساسانی
توجه بیشتری را نسبت به دوره پارتی به خود معطوف داشته و این توجه مدیون استفاده
بیشتر و گستردهتر از لعاب است و شاید نیز به دلیل فعالیتهای بیشتر در زمینه کاوشهای
نینوا ،تیسفون و کیش در بین النهرین و شوش و ری و دامغان در ایران باشد(همان.)493 ،
سفال با لعاب شامل کاسههایی به اشکال گوناگون کوزه ،پیاله و خمره بوده که از سفال
قرمز رنگ تقریبا خشن ساخته میشده است .سفالهای بدون لعاب که بیشتر سفالهای
دوره ساسانی از این قسم است ،ساده بوده و اگر سفالگر نقشی بر آنها نهاده باشد به شیوه
قالبی یا مهری بوده است و در سفالهای بدون لعاب نقوش بسیار متنوعتر بوده
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است(محمدی فر و مترجم .)84 :4093 ،به طور کلی شیوه سفالسازی عهد ساسانیان را
میتوان ادامه ی سنت دوره اشکانی دانست ،با این تفاوت که سفال خاکستری به ندرت
ساخته میشده است(کیانی.)4069:22 ،
سفالینهها بیشتر از نوع سفالینههای معمولی و به رنگهایی در طیفهای نخودی ،آجری،
نارنجی و قرمز به وفور استفاده شده است.رنگ خمیره بیشتر سفالها همرنگ سطح سفال
است .تمپر سفالها در اکثر موارد شن نرم بود .سفالها ی این محوطه مربوط به دوران
تاریخی به ویژه دوران ساسانی است ،هرچند نمونه سفالینه دوره اسالمی نیز مشاهده شده
است .تزئینات ،بیشتر نقوش به کار رفته بر روی این سفالها از نوع کنده و افزوده است.
نقوش افزوده نیز شامل نقوش طنابی است(شکل .)9همچنین در برخی از سفالهای
اسالمی از لعاب سبز استفاده شده است .آثار سفالی به دست آمده از سطح این محوطه
با سفالینههای محوطه آتشکده جولیان در آبدانان (محمدی فر و مترجم، )4093 ،
محوطههای اشکانی منطقه زاگرس مانند مریوان (محمدی فر ،)4081 ،قلعه
یزدگرد( ،)Keall,1981محوطه اشکانی بیستون( )Kleiss,1970و محوطه ساسانی
حاجیآباد فارس()Azarnosh,1994است(جدول )4قابل مقایسه است.
مقایسه پالن :این چهارتاقی از نوع پالن ساده با چهار درگاه باز است میتوان آن را با
چهارتاقیهای غرب ایران به ویژه در استان ایالم مقایسه کرد که از جمله آن میتوان به
بنای چهارتاقی سرخ آباد درهشهر(ساریخانی و دیگران )21 :4094 ،چهارتاقی پشت
اریشت(،)VandenBerghe,1977: 176چهارتاقی چنگیه()VandenBerghe,1977: 183
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و همچنین در سایر مناطق ایران نیز میتوان به چهارتاقی داراب فارس( Miroschedji,
 )1980: 159بیشترین شباهت را دارد .همچنین باید اشاره شود که استفاده از این نوع
چهارتاقی در سایر مناطق ایران به فراوانی استفاده شده است (شکل  43و .)44
نتیجهگیری :استان ایالم یکی از مهمترین مناطقی است که آثار در خور توجهی ازدوره
تاریخی و دوران اسالمی را در خود جای داده است ،به طوری که پراکندگی و تعداد
بی شمار این آثار ،نشان دهنده موقعیت استقراری وتمرکز جمعیت این منطقه در دوره
تاریخی است.
چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز  ،از جمله چهارتاقیهای ساسانی و ناشناخته در منطقه
جغرافیایی استان ایالم است که با مقایسه تیپولوژی و سبک شناسی این اثر با چهارتاقی-
های همدوره آن در منطقه غرب ایران و دیگر مناطق ایران میتوان آن را اثری متعلق به
دوره ی ساسانی دانست .استفاده از تیپولوژی و سبکشناسی هنر و معماری دوران
تاریخی ،یکی از راههای تعیین گاهنگاری بناهای دوران مختلف است .استفاده گسترده
از قلوه سنگ و مالت گچ در دوران تاریخی به علت بومآورد بودن آن در منطقه رایج
بوده است .بنا از نظر پالن جزو چهارتاقی های ساده با چهار درگاه باز است که نمونههای
قابل مقایسه با آن در غرب ایران وجود دارد .بررسی وگاهنگاری سفالهای جمعآوری
شده از سطح و اطراف چهارتاقی ،نشان می دهد که اثر متعلق به دوره ی ساسانی است.
همچنین وجود رودخانهای فصلی در نزدیکی این چهارتاقی نکتهای بسیار مهمی است،
زیرا تعداد بسیاری از چهارتاقیها و آتشکدههای ساسانی در کنار رودخانه ها ساخته
شدهاند ،از جمله این چهارتاقیها میتوان به چهارتاقی سرخ درهشهر(ساریخانی و
دیگران ،)4094 ،آتشکده سیاهکل در ایوان و  ...اشاره کرد.
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پیشنهادات

مطالعات بیشتر در مناطق ایالم با تأکید بر شناخت چهارتاقیهای منطقه،
پاکسازی  ،حفاظت ،مرمت و مقاومت سازی چهارتاقی ها ودیگر آثار تاریخی منطقه،
تابلوهای معرفی چهارتاقی و مشخصات آنها از سوی میراث فرهنگی و گردشگری،
حفاظت و نظارت مستمر یگانهای میراث فرهنگی از چهارتاقی ها،
تعیین حریم و عرصه چهارتاقیها و دیگربناهای تاریخی.
منابع

 .4آزاد ،میترا(  .)4081بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی
قرون اولیه اسالمی ،رساله دکتری باستانشناسی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت
مدرس(منتشر نشده).
 .2یرنیا ،محمدکریم( .)4081سبک شناسی معماری ایرانی ،تدوین غالمحسین
معماریان ،انتشارات سروش دانش.
 .0توحیدی ،فائق( ،)4082فن و هنر سفالگری ،انتشارات سمت.
 .1رضوانی ،حسن( .)4081گزارش کاوشهای نجات بخشی محوطه سید شیان
کرمانشاه ،مرکز اسناد پژوهشگاه باستانشناسی.
 .5ساریخانی ،مجید ،اکبر شریفی نیا و ندا قنبری(« .)4094چهارطاقی سرخ آباد:
عبادتگاهی ساسانی-اسالمی» ،مجله جلوه هنر ،شماره.24-28 : ،8
 .8کیانی ،محمد یوسف( .)4069پیشینه سفال و سفالگری در ایران ،نشر نسیم دانش.
 .6گدار ،آندره( .) 4064هنر ایران ،ترجمه بهروز حبیبی ،انتشارات دانشگاه شهید
بهشتی.
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 .8مافی ،فرزاد ،علی بهنیا و محمد بهرام زاده(« .)4088توصیف ،طبقه بندی ،و گونه
شناسی سفال دوره اشکانی شهرستان قروه(کردستان)» ،مجله پیام باستان شناس ،سال
ششم ،شماره دوازدهم.85-431 :
 .9محمدی ،مریم ،جواد نیستانی ،سید مهدی موسوی کوهپر و علیرضا هژبری
نوبری(« .)4093مطالعهی گونهشناسی -عناصر و اجزای معماری ایران در دوره
ساسانی» ،نشریه باستانشناسی ایران ،دوره اول ،شماره ،4صص .80-431
 .43محمدی فر ،یعقوب( .)4081بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در زاگرس
مرکزی ،پایان نامه برای اخذ دکتری رشته باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 .44محمدیفر ،یعقوب و عباس مترجم (« .)4093جولیان :آتشکده نویافته ساسانی در
آبدانان ایالم» ،فصلنامه باغ نظر ،شماره  ،49صص .66-88
 .42محمدی فر ،یعقوب ،علمدار علیان و عادله دینلی(« .)4094گونه شناسی تحلیلی
چهارطاقیهای استان اصفهان» ،فصلنامه شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،8صص .89-433
 .40مرادی ،یوسف(« .)4088چهارطاقی میل میله گه ،آتشکدهای از دوره ساسانی»،
مطالعات باستانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره نخست،
سال اول ،صص .455-485
 .41هاشمی زرج آباد ،حسن ،فرهنگ خادمی ندوشن ،سید مهدی موسوی کوهپر و
جواد نیستانی(« .)4089چهارتاقی خانه دیو ،آتشکده ای نویافته از دوره ساسانی» ،مجله
باغ نظر ،شماره  ،45صص .69-92
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کروکی آزاد از موقعیت چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز(نگارنده)

تصویر -2ضلع جنوبی چهارتاقی(نگارنده)
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تصویر -0ضلع شمالی چهارتاقی(نگارنده)

تصویر -1ضلع غربی چهارتاقی(نگارنده)
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تصویر  -5طاق سالم برجای مانده -دید از ضلع جنوبی به شمالی (نگارنده)

تصویر -8نمایی داخلی چهارتاقی(نگارنده)
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تصویر  -6تصویر و طرح سفالهای چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز(نگارنده)
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تصویر -8پالن چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز(نگارنده)

تصویر -9پالن چهارتاقیها و آتشکدههای قابل مقایسه با چهارتاقی گنبد ماهی بیشه دراز

11۱

1۳۱8 فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان

چکیده مقاالت
A Study of the Historical Developments of Ilam and the
Mesopotamians in the Ancient Times
Habibolah mahmoodian.
Abstract
The land of Ilam is located in the south and southwestern part of the
Iranian plateau and in the neighborhood of the Mesopotamian
civilizations.
The geographical conditions of the region have made the inhabitants of
the plain in contact with the Ilam civilization centers in the southern part
of the Green Crescent to gain their livelihoods.
In such circumstances, there was an exchange of aggression between the
civilizations of Elam and Mesopotamia.Historical studies show that
during the long period of the Elamian dynasties, the inhabitants of this
land were associated with the Sumerian, Akkadian, Babylonian and
Assyrian civilizations.
Archaeological excavations in Susa and other ancient sites of the Elam
civilization and in the land of Mesopotamia provide numerous and varied
evidence that reflects the cultural developments of this region of the world.
This article attempts to study the historical and cultural developments of
Elam and Mesopotamia based on the findings of archeological
excavations.
Keywords: Sumer, ShutrockNahonte, Kassi, Anzan, Arjan,
Mesopotamia.
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Vegetable ornamentation of plaster in architectural structures
of the historical city of Seymareh.
Akbar sharifnia Ali sanaee
Abstract
According to historical texts and sources, the historical city of Seymareh
belongs to the Sassanid period and the early Islamic centuries.
There is no consensus among archaeologists that this historical city is as
old. Some believe it belongs to the early Islamic centuries and some
consider it a Sassanid city
One of the most important findings of the archeological excavations of the
city of Seymareh is the discovery of its mosque and the decoration of the
interior surfaces of its walls. The main purpose of this study is to
investigate the direct effect of Sassanid art on the decoration of mosque in
this city.
Hence, the typology of the vegetation motifs and then the identification of
the mythical and sacred vegetation motifs of the mosque in the city of
Seymareh and some of their origins have been considered. Accordingly:
The typology of the mythological plant motifs of the mosaic and the
mythological meanings of these motifs have been studied in the
ornamentation of this place in the historical period.According to the
studies, the plant motifs of the carvings of the mosque of Seymareh
include: pomegranate, vine, palm, pine, lily, oak and cirsium.which in preIslamic period,pomegranate, vine, palm and pine, were fertility
,Immortality and blessing symbols and lotus, oak and cirsium were
represented as symbols of life, security and fertility, victory and success
over problems.
KEYWORDS: Seymareh, Plaster, Plant motifs, Mythological symbols,
Historical period.

121

1۳۱8 فصلنامه ی علمی تخصصی باستان شناسی * سال سوم * شماره یازدهم تابستان

Architecture Pattern of Water Mill )Ilam Geryan Mill: Case
Study( Engineer Azadeh Mahmoudian.
Abstract
Water mills are one of the service structures that have often been built in
the path or adjacent to water resources. These types of structures have
existed in different cities of Iran. Due to the evolution of people's living
conditions in the population centers and the adoption of new techniques
and methods, these structures have lost their effectiveness, although such
works have been preserved as monuments in some parts of the country.
The mills have different components that are discussed in this article.
Understanding these types of buildings, which is the result of the thought
of Iranian architectural artists, is of particular importance. From the
perspective of studying these types of structures in the field of traditional
architecture and its functional role, it represents part of the ancient
civilizations of this land. Characteristics, properties, elements, materials
used in water mill architecture are among the most important case studies
in this field. Part of the information provided is documentation and some
have been the result of fieldwork.
Keywords: Water Mill, Traditional Architecture, Mill Stone, Geryan Mill
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The early formation of the Elam civilization Mandana Mahmoudi.
Abstract
There is little work on the basic structure of the Elamite government.
Studies show that with the integration of lowland and mountainous lands,
they have become a political and economic power.
This paper attempts to examine the structural complexities of the
prehistoric and historical periods, perhaps to remove some of the
ambiguity about the early formation of Elam. The research method is
documentary. Therefore, in order to obtain the required information and
documentation, published books and articles related to Elam have been
used. The results show that there was a nationalistic vision in this era.
Key words: Elam, Structural Complexity, Shoshan Plain, Shahdad, Obaid
period.
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Archaeological developments of the Bronze and Iron Age in the
Chavar area of Ilam
Dr. Habibollah Mahmoudian Dr. Parisa
Poormohamadi
Abstract
An examination of the historical documents and archeological findings
shows that the Chavar region of Ilam province was a crossroads between
Mesopotamia and adjacent lands in the Ilam province. Geographical
conditions, climate, and forest cover of the region have been very
favorable to attract population and human settlement. Scientific findings
show that the Chavar area of Ilam was one of the settlements of the Iron
Age and the Bronze Age. The cemeteries and the numerous and varied
artifacts of the tombs confirm this view. Iron Age and Bronze Age in
western Iran, especially in Chavar area and classification and
categorization of artifacts and tools of ancient sites of this period has been
of interest to researchers and scholars in this field. This article attempts to
introduce some of the ancient sites of the Chavar region in the Iron Age.
Keywords: Chavar, Iron Age, Tajarian, Cham Jie, Bronze Age, Stone
Graves.
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Archaeological study of the newly found Quadruple of
Gonbad Mahie Bishe Deraz in Dehloran
Mohsen Saadati
Abstract
The newly discovered quadruple of Gonbad Mahie Bishe Deraz is one of
the Sassanid religious monuments in Ilam province. Like most of the
Sassanid monuments in western Iran, the materials of this monument were
made of stone and mortar. The quadruple is a simple one with four open
ports similar to the plan of the quadrilateral of west of Zagros, including
the quaternary building of the historic city of Seymareh (Darre Shahr)
Poshte Arisht quadruple, Chengiye quadruple in Ilam province and other
areas in Iran.Pottery data from the area indicated that the building belongs
to the historical period, especially the Sassanid era. This article attempts
to analyze and compare the architecture and its pottery in the mentioned
time range in addition to introducing this building in Sassanid period.
Keywords: Quadruple, Bishe Deraz, Poshteh Arisht, Traditional
Architecture, Iranian Religions
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General article features
The articles should be the result of authors' studies.
The article should not be published in another publication
The publication of the paper is subject to the final approval of the
quarterly editorial board.
Acceptance of the paper for printing, after approval by the jury.
Responsibility for the content of the article is the responsibility of
the author (s).
The magazine is free to edit its literary and technical content without
altering its content.
The article should not be larger than the 20 standard pages of the
Quarterly.
The full name of the author, grade, university, place of teaching or
education, field of study and telephone number of the author are
added on separate pages.
Submission of the article is possible only through the e-mail of the
Ilam Studies Department.
The titles of tables, images, maps, drawings and charts are listed
below with the number (description and mention of the source).
Paper structure
the article should have the following structure:
Abstract, introduction, original text, conclusion, writing, sources
and abstract.
Title: The overall title of the article is in a way that expresses the
content of the article.
Author's Specifications: Includes name, family, degree, academic
degree, and field of study, university where it is taught or studied.
Abstract: A comprehensive description of the article with limited
terms, including: problem statement, purpose, research method
and research findings. It should be noted that the abstract of the
article should not exceed 200 words (12 lines).
Key words: It contains 4 to 7 specialized words that are important.
INTRODUCTION: The main issue is the main problem and the
purpose of the research; in this section, research findings in the
area of the problem should be briefly discussed.
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Original text: Contains the main text of the article and can be
associated with the table, image, and graph.
Conclusion: Includes Summary and Conclution
Writing: Important statements which comes after coclution
Sources: listing article references based on journal structure
English abstract: English abstract should be exactly the
translation of the Persian abstract
Text style
the article should be written with the font B zar and the size 13,
the distance between the lines of 1.15 (single) and in the word
format.
Abstract, key words, references in parentheses, poems, and any
thing that comes in parentheses should be written in size 11.
Direct transcripts of more than five rows, should be come apart
from the original text, with a centimeter indent on each side and
with the same font, but with a size of 11.
Referrals to resources
References in the article should be documentary and based on
valid evidences.
Reference inside the text: Author's surname, year of publication:
page number(s),
Farsi example: (Negahban, 54: 1376), Latin: (Smith 1999: 33)
Reference to the book in the section of the final references:
surname of the author, author's name, date of publication (in
parentheses), title of the book, name and surename of the
translator or editor, volume, print edition, publisher's name,
Place of publication.
Reference to the article: author's surname, author's name, date
of publication of the work (in parentheses), the title of the article
(in parentheses), the name of the author or translator, the main
title of the encyclopaedia or the journal, the period or year of
publication, Number of article pages.
Reference to the thesis: The author's surname, the author's
name, the year of defense (in parentheses), the title of the
thesis,
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The defense grade, the name of the supervisor, the name of the
university and the school of study.
Reference to historical documents: title of document,
classification and access number, name of book archive
Referrals to Internet sites: Surname of the author, author's
name, date of entry in the website (in parentheses), title of article
or work (in parentheses), electeronic address of the website.
The sources of the paper are arranged alphabetically and based
on the author's surname; the sources mentioned at the end of the
article are the same sources used within the text.
The title of books and articles in the sources of the end of the
article should be mentioned completely. Non-Persian sources
should bring after Persian sources.
Note: All papers received will be judged by two judges
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