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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  ۲۰صفحه 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 (توضیحات و ذکر منبع) 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  ۲۰۰واژه (1۲سطر) بیشتر باشد.
واژههای کلیدی :شامل  4تا  ۷واژه 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.
نتیجهگیری :شامل خالصه و نتیجهگیری است.
پینوشت :توضیحات ضروری که پس از نتیجه گیری میآید.
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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  ،13فاصله بین خطوط  )single( 1،15و در فرمت word

نوشته شده باشد.
چکیده ،واژههای کلیدی ،منابع ،ارجاعات داخل پرانتز ،شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید ،باید
با اندازه ی  11نوشته شود.
نقلقولهای مستقیم بیش از پنج سطر ،جدا از متن اصلی و با یک سانتیمتر تورفتگی از هر طرف و با
همان قلم ولی با اندازه ی  11نوشته شود.

شیوه ی ارجاع به منابع
ارجاعات مندرج در مقاله ،مستند و مبتنی بر منابع معتبر باشند.
ارجاع داخل متن  :نامخانوادگی نویسنده ،سال چاپ اثر :شماره ی صفحه یا صفحات؛
مثال فارسی( :نگهبان،)54:13۷6 ،التین)Smith 1999 : 33( :

ارجاع به کتاب در قسمت منابع پایانی :نام خانوادگی مؤلّف ،نام مؤلّف ،تاریخ نشر (درون
پرانتز) ،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 اسناد تاریخی :عنوان سند ،شماره ی طبقهبندی و دسترسی ،نام آرشیوکتاب.
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.
منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم میشود؛ منابعی که در پایان مقاله
ذکر میشود ،همان منابعی است که 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.
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توجه :تمام مقاالت دریافتی ،توسط دو داور ،داوری خواهد شد.

فرایند پذیرش مقاالت
 .1دریافت از طریق ایمیل؛
.۲

بازبینی اولیه ی مقاله؛

.3

در صورت عدم تایید ،اعالم به نویسنده ی مسئول؛

.4

در صورت تایید ،ارزیابی اولیه و ارجاع به داوران مربوطه؛

.5

ویراستاری مقاله؛

.6

بازبینی مجدد مقاله جهت رفع نقایص و انجام امورچاپ.
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فهرست
عنوان

صفحه

مروری بر گاه نگاری دوران ایالمی ۷ ................................................................................
بررسی حلقه های قدرت در دوران ایالمی 3۲ ...................................................................
بررسی و معرفی قلعه ی اسماعیل خان ایالم5۷ .................................................................
تحلیلی پیرامون جایابی اروای( )URU×Akiایالمی در دشت دهلران ۷۷ ................................
خاستگاه خط ،ایالم و سومر یا کرانه های کویر لوت 1۰4 ..................................................
بررسی باستان شناختی بقایای شهرتاریخی الرت116 ................................................................
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مروری بر گاه نگاری دوران ایالمی

(از آغاز ایالمی تا هخامنشی مقدم)
سهیال درویشی 1بهزاد محافظی

۲

چکیده

نیمه ی دوم هزاره سوم پیش از میالد ،همزمان با تحوالت نوینی در بخش های وسیعی
از سرزمین های جنوب و جنوب غربی ایران است که تحت عنوان دوران ایالمی
معرفی می شود .این دوران با روی کار آمدن نخستین پادشاهان سلسله ی اوان در نیمه
ی نخست هزاره ی سوم ق.م آغازمی گردد و تا اواخر نیمه ی نخست هزاره ی اول
ق.م  ،با تاجگذاری داریوش اول سومین پادشاه هخامنشی ،پایان می یابد .به دلیل
نقصان کاوش های باستان شناختی و کمبود مدارک تاریخی ،بسیار مهجور مانده و
نتوانسته است آنچنان که بایسته است شناخته بشود.
مقاله ی حاضر که به منظور معرفی این دوران دو هزار ساله از تاریخ ایران زمین به
نگارش درآمده ،گزیده ای از مجموعه پژوهش ها و مطالعات ایالم شناسان و باستان
شناسان مشهوری همچون فرانسوا واال،پییر آمیه ،عزت اهلل نگهبان ،ویلیام سامنر ،الیزابت
کارتر ،پییر دومیروشیجی و دیگران است .در این مقاله که به روش کتابخانه ای تألیف
شده است ،تالش فراوان شده تا بتوان با استفاده از شواهد باستان شناسی و کتیبه های
تاریخی ،مطالعات زبان شناسی  ،مختصری از تاریخ و فرهنگ این دوران ارائه شود.
واژگان کلیدی  :ایالم شناسی ،دوران ایالمی ،دوره ی هخامنشی ،ملیان فارس ،شوش ،هفت تپه.

 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،دکترای تخصصی دوران تاریخی ایران
 - ۲کارشناس ارشد باستان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
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مقدمه  :پژوهش های مرتبط با دوران تاریخی ایالم ،روشنگر این واقعیت است که در
تاریخ حکومتهای ایالمی مجهوالت فراوان ما بر معلوماتمان میچربد .ما هنوز بسیاری
از مناطقی که در الواح و کتیبههای ایالمی و بینالنهرینی از آنها نام برده شده را نمی
شناسیم .به خط ایالمی آنگونه که باید تسلط کامل نداشته و در مورد وضعیت معیشتی
و روزمرهی ایالمیان احاطه ای بایسته نداریم .این موضوع بویژه در مناطقی که تاکنون
کمتر مورد کاوش قرارگرفتهاند بیشتر نمایان است .در خاک فارس کاوش های باستان
شناسی تلملیان توسط ویلیام سامنر ،جان آلدن و دیگران به اطالعات ما در مورد تاریخ
ایالم بسیار افزوده است .همچنین کاوش های فرانسویان در شوش و پس از آن دیگر
حفاری های قابل اعتنا در مناطقی همچون هفتتپه ،چغامیش ،دوراونتاش (چغازنبیل)،
ارجان و حفریات تپه های یحیی و شهداد توسط باستان شناسان ایرانی و غیر ایرانی در
طول یک قرن گذشته ،بر آگاهی های ما از این دوران تاریخی افزوده است .حفریات
انجام یافته در جیرفت کرمان و شهر سوخته ی سیستان ،تصویری را که محققان برای
سالها از وسعت قلمر ایالمی داشته اند دگرگون ساخته و محدوده ی این تمدن بزرگ
را از مرزهای غربی و جنوب غربی تا مرزهای شرقی کشانده است.
بر کسی پوشیده نیست که شناخت دوره های تاریخی و فرهنگی ایالم بدون آگاهی
از گاه نگاری باستان شناسانه ی این سرزمین ناممکن است .آنچه در پی می آید مروری
بر گاه نگاری پیشنهادی ایالم شناسان مشهوری است که بطور مختصر در این نوشتار
گنجانده شده است .برای گردآوری اطالعات موجود در این مقاله از ده ها منبع
متفاوت فارسی و غیر فارسی استفاده شده و تالش نگارندگان بر این بوده است تا با
مقایسه و برابرسازی داده های باستان شناختی و تاریخی به روش کتابخانه ای ،بتوانند
مجموعه ای مختصر اما جامع و رسا از تاریخ دو هزار ساله ی جنوب و جنوب غربی
ایران راکه با نام ایالم و دوران ایالمی به هم گره خورده است تهیه نمایند.
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خاستگاه نام ایالم

در فهرست شاهان سومری آمده است که« اِن – امِبَرَگیسی» ،پادشاه نیمه افسانه ای
سلسله ی اول کیش به ایالم لشکرکشید (مجیدزاده .)5 :13۷۰ ،این برای نخستین بار
است که به نام ایالم تحت عنوان دشمن سومر اشاره می شود .کاتبان سومری برای
نوشتن نام ایالم از واژه ی سومرنگار  NIMبه معنای "بلند" استفاده کرده اند .واژه ی
نیم

()NIM

اغلب با معرفِ کی ( )KIبه نشانه ی سرزمین و یا مملکت همراه است.

شکل اکدی آن ،کُر اِالماتیوم

( )KUR elamatum

است که به معنای سرزمین ایالم

می باشد (پاتس .)14 :1386 ،کاتبان ایالمی نام سرزمینی را که در آن می زیسته اند را
با دو واژه ی "هال" و "هَتَمتی" ( halو  ) hatamtثبت کرده اند که به معنی "سرزمین
خدای بخشنده" است (هینتس . )4: 13۷6 ،این نام در قرن هجدهم پیش ازمیالد برای
اولین بار در کتیبه های ایالمی ظاهر می شود.
عوامل جغرافیایی ایالم

شناخت وضعیت جغرافیایی ایالم ،بدون وجود اسناد و گل نوشتههای ایالمی و
بینالنهرینی غیرممکن است« .فرانسوا واال» با تکیه بر نوشتههای موجود به تعیین وجه
تمایز میان سرزمینهای شوشان و ایالم پرداخته و اعالم می کند که کشور شوشان
متفاوت با کشور ایالم است .دلیل اصلی او براین ادعا همان عالمت اندیشه نگاری
است که سومری ها با آن ایالم را معین میکردند .عالمت NIMکه به معنای باال و
مرتفع است در هیچ موردی با شوشان ،این سرزمین پست و کم ارتفاع و امتداد جلگة
طبیعی بینالنهرین نمیتواند مناسبتی داشته باشد .زیرا عالمت  NIMکه به طور متداول
و معمول در مقابل اسامیمحل های واقع در فالت به کار برده میشده ،هرگز عمالً قبل
از شوش قرار نگرفته است.
«دانیل پاتس» اما ،خط بطالن بر باورهای فرنسوا واال کشیده و بر این باور است که نام
ایالم واژه ای ایرانی نیست و با تصوری که مردم نواحی مرتفع ایالم از خود داشته اند

۹

فصلنامه تخصصی باستان شناسی * سال اول * شماره دوم * بهار 1۳۹6

ارتباطی ندارد (پاتس .)۲5 : 1385 ،این نام را ساکنان میان رودان بر این سرزمین نهاده
اند .از سوی دیگر ،واژه ی  NIMپسوندی است که در متون عتیق اور برای شناسایی
اشخاص استفاده می شده است (پاتس )139 :1385 ،سرزمین شوش و سرزمین ایالم
اشاره میکند.
این مغایرت جغرافیایی بین دشت شوشان و فالت ایالمی در عهد اپرتیها

)(Eparties

زمانی که قدرت بین سوکال ایالم و سیماشکی و سوکال شوش تقسیم شده بود ،دیده
میشود .چنین وضعیتی در عهد قدیم نیز به همین شکل درک میشده است ،زیرا
کیدنیها ) ،(Kidinuidesایکیهلکی ) (Ighalkidesوشوتروکیها )( Š utrukides

عمالً

در تمام متون سلطنتی خود ،از یک سو ،دو شهر شوشون و انشان و از سوی دیگر ،دو
سرزمین شوشان (شوشن) و ایالم را در مقابل هم قرار میدهد (واال.)189 :13۷6 ،
فرانسوا واال پس از مش خص نمودن وجوه تمایز بین شوشان و ایالم به تفسیر واژةی
ایالم پرداخته و با استناد به تعریف اندیشه نگار  NIMبه معنای باال و مرتفع ،بیان میکند
که سرزمین انشان ،همان سرزمین ایالم است (واال .)189 :13۷6 ،همچنین با استناد به
نوشتههای بینالنهرینی که در آن به معرفی شاهان اوان و سیماشکی میپردازد نتیجه
می گیرد ،اوان و سیماشکی باید در سرزمین انشان جای گیرند (واال .)19۰ :13۷6 ،به
اعتقاد وی واژة ایالم دو واقعیت جغرافیایی را در برمیگیرد .در مورد نخست ،در
مفهومی محدود ،وی انشان را با ایالم یکی دانسته و استان کنونی فارس را به مرکزیت
ملیان (بیضای کنونی) تحت عنوان کشور ایالم معرفی میکند .از سوی دیگر ،در یک
مفهوم وسیع تر ،فالت ایران که از غرب با بینالنهرین و در شرق با دشت های کویر و
لوت و از جنوب به خلیج فارس راه مییابد را ،با نام امپراتوری ایالم همردیف دانسته
و بر هم ین اساس معتقد است ،از دید سیاسی ،قلمرو ایالم مجموعه فالت و یا بخشی
از این مجموعه که شوشان در برخی از ادوار میتوانسته ضمیمة آن باشد را تشکیل
میدهد (واال .)19۰ :13۷6 ،اما فقط در دورة ایالمی جدید است که هم زمان با استقرار
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مادها و پارسی ها در فالت ایران ،هنگامی که اهالی ایالمی تبار به شوشان پناه میبرند،
این ایالت نام ایالم به خود می گیرد (واال.)19۰ :13۷6 ،
گاه نگاری دورة آغاز ایالمی تا هخامنشی مقدم

به دنبال عملیاتی که از سال  1959تا  1965زیر نظر« رومن گیرشمن »در طبقات مربوط
به هزارة دوم ق.م (کارگاه حفاری  A,Bدر تپة شهر شاهی) صورت گرفت ،هیئتهای
امریکایی و فرانسوی شوش را برآن داشت تا با انجام الیه نگاری در دشت خوزستان
به بازسازی تاریخ شوش و پیرامون آن بپردازند .برهمین اساس برنامة ی الیه نگاری
شوش توسط« ژنوییودلفوس » ه منظور مطالعة تپههای قبل از تاریخ دشت شوشان ،آلن
لوبرن برای تجسس طبقههای هزارة چهارم (آکروپل  ،)Iالیزابت کارتر مطالعه ی
طبقههای هزاره ی سوم (شهر شاهی )1و پییر دومیروشیجی طبقة نیمة نخست هزاره ی
اول (شهر شاهی  )۲انجام گرفت (پرو.)۲ :13۷6 ،
تپههای شوش نشاندهندة آثار باز مانده از دورة استقراری هستند که عمالً اسکان در
آن بدون وقفه ،از آغاز هزاره ی چهارم تا قرن سیزدهم میالدی ادامه داشته است.
ویرانههای شوش برروی چهار تپه ی بزرگ واقعشدهاند.
الف ـ تپة قدیمی شوش (آکروپل)
ب ـ تلآپادانا که بر روی آن کاخ داریوش اول قرار دارد.
ج ـ شهر شاهی که در شرق شوش قرار دارد.
د ـ شهر صنعتگران که شرقیترین قسمت شوش است.
خط نوشتههای میخی یافت شده در شوش مدارک مهمی از سلسلههای فرمانروایان و
زیربنای اجتماعی در این شهر را فراهم ساخته است .لویی واندنبرگ شهر شوش را
محل تالقی دو تمدن بزرگ بینالنهرین جنوبی و فالت ایران میداند (واندنبرگ،
.)۷5:1345
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دورة شوش ( Iپیش از تاریخ ،هزارة چهارم ق.م)

دورة شوش Iنخستین ،دورة اشغال و استقرار در شوش را عرضه میدارد .این الیه با
شوش  Aدر جعفرآباد تطابق مییابد (لوبرن .)54 :13۷6 ،همچنین موازی با فرهنگ
باکون الف در فارس است (علیزاده .)138۷ ،مواد سفالی به دستآمده از طبقههای ۲۷
تا  ۲۲آکروپل شوش به طور خاص با داشتن تزیین منقوش و سفال روشن نخودی
مشخص شده است.
دورة شوش ( IIآغاز نگارش ،هزارة چهارم ق.م)

این دوره که از الیههای  ۲۲تا  1۷اکروپل  1شوش مشخص گردیده ،با پدیدار شدن
یک روش نشانهگذاری شمارشی یا استفاده از گلولههای توخالی در کنار مهرهای
استوانهای معین شده است .علیزاده این دوره را موازی با دوره ی لپویی و بانش قدیم
در فارس می داند ) .(Alizadeh, 2010: 353از سوی دیگر ،فرانسوا واال با مطالعه ی
کتیبههای طبقات  18تا  14آکروپل شوش ،باور دارد که مهمترین انقالب فرهنگی در
در طبقة  18به وقوع پیوسته است .وی مبدأ پیدایش خط را در الیة  18قرار داده و در
این الیه عناصر اصلی خط ترسیمی وآفرینش لوح را معرفی میکند (واال.)69 :13۷6 ،
این دوره با پیدایش یک نوع سفال خشن لب برگشته همراه است (لوبرن.)55 :13۷6 ،
دوره ی شوش ( IIIآغاز ایالمی ،هزاره ی سوم ق.م)

این دوره از الیه ی  16آکروپل 1شوش و پیدایش نخستین لوح های آغاز ایالمی
شروع میشود و تا طبقة 14Bادامه مییابد .الیه  16آکروپل شوش همزمان با دورة
بانش میانی در حوضة رود کر است .این دوره با کاهش مساحت مناطق مسکونی دشت
خوزستان به کمتر از  ۲5هکتار همراه است .در این مدت جمعیت دشت خوزستان به
کمترین حد خود تنزل یافته و شوش با بیشترین مساحت درحدود  11هکتار بزرگترین
محوطه مسکونی آغاز ایالمی در دشت خوزستان است .علیرغم افت شدید جمعیتی
دشت خوزستان ،جمعیت دشت ایذه و حوزة رود کر در فارس در این دوره افزایش
چشمگیری داشته است ). (Alden, 1982: 618
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بر همین اساس« ،آلدن »کاهش جمعیت در سرزمین های پست خوزستان و افزایش آن
در نواحی مرتفع فارس را به سبب توسعه ی فن مدیریت و مرکزیت اداره ی دولتی
درشوش میداند .بازرگانان شوشی در مناطق مرتفع بعنوان واسطه عمل میکردند .آنان
نقش مهمی در حضور و نفوذ شوشی ها در این مناطق داشته و باعث ایجاد تبادالت
فرهنگی میان سرزمین های پست دشت خوزستان با مناطق کوهستانی فارس گشتند
) .(Alden, 1982: 618لیزابت کارتر با توجه به شباهت میان سفال های مکشوفه از
الیههای  18تا  13شهر شاهی و سفالهای شناخته شده از فارس و کرمان (بانش و آغاز
ایالمی) معتقد به نوعی دگرگونی فرهنگی در شوش و وابستگی پایدار آن به شهرهای
بینالنهرین و قرارگاههای ایالمی در سرزمینهای مرتفع است (کارتر.)۷۷ :13۷6 ،
دوره ی شوش  IIIدر آکروپل 1شوش ،با دگرگونیهای بزرگ در ساخت سفالینهها
همراه است .بدین معنا که اشکال و تزیینات مشخص الیة  1۷آکروپل ناپدید گردیده
شکل های جدید چون جام های بلند با ته بریده شده و ظروف سفالی خشن جایگزین
آنها میشود .گذر از روش نشانه گذاری های شمارشی به معنای واقعی کلمه در این
دوره صورت گرفته است(لوبرن .)55 :13۷6 ،فرانسوا واال پیدایش الفبای خط تصویری
را که همراه با اعداد و ارقام نیز بوده به الیة  16نسبت میدهد(واال.)6۷ :13۷6 ،
وی الیة  14را مرحلهای میداند که در آن مراحل پیشرفته تر تکامل خط صورت گرفته
و نگارش ایالمی به صورت سطری (خطی) به شکلی که در آینده کوتیک ـ
اینشوشیناک ( ۲۲۲۰ق.م) به کار خواهدبرد ،پدیدار میگردد.
در کاوشهای انجام یافته در آکروپل شوش الیههای اشغالی و مسکونی که تاریخ آنها
در حدود  ۲1۰۰تا19۰۰ق.م و از  ۲8۰۰تا ۲6۰۰ق.م تعیین شده ،ناشناخته به جا مانده
است .لذا ادامه گاهنگاری به کاوش های انجام یافته توسط الیزابت کارتر در شهر
شاهی شوش باز میگردد .کارتر به هنگام الیهنگاری شهر شاهی شوش سه میان دوره
را برای شوش IIIپیشنهاد میکند که به ترتیب عبارتند از :شوش  IIIB، IIIAو.IIIC
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دورة شوش  IIIAمرحلة نخست از دورة شوش  IIIاست که در الیه های  16تا14A

اکروپل نشان داده شده ولی در شهر شاهی آثاری متعلق به این میاندوره بدست نیامده
است .قدیمیترین دورة اشغال و سکونت که تاکنون از شهر شاهی بدست آمده متعلق
به دورة  IIIBالیههای  18تا  16است.
مشخصه ی سفال وابسته به نخستین مرحله ی سکونت در شهر شاهی چنین است :سفال
نخودی با آبرنگ قرمز یا متمایل به قهوهای ،که سطح ظرف را بطور کامل
میپوشانده و یا بصورت نوارهای پهن بکار میرفته است .سفال معمول و رایج در شهر
شاهی ،Iدر الیههای  18تا  ،13معموالً دارای خمیری آمیخته با ریگ و شن یا مواد
معدنی است .در الیههای  18تا  16کاسههای لب برگشتة خشن به طور نسبی رایج بوده
است (کارتر.)۷6 :13۷6 ،
تزیینات تجسمی به صورت نوارهای ایجاد شده با فشار انگشت و یا دستگیرههای
سوراخشده با دماغه ی سهگوش و دسته های در زیر لبه  ،رایج بوده .تزیینات به صورت
کندهکاری در روی قسمت دهانه و لبه ی کاسهها نسبتاً متداول است.
رایجترین و متداولترین اشکال عبارتند از :کاسههای گودی که گاهی تزیین
کندهکاری در قسمت لبه دارد .خمرههای بدون گردن ،تغار ،خمرههای کوچک نیمه
زاویهدار و خمرههای متوسط تا بزرگ با شکل نیمة زاویهای دارای نوار حاشیه با
لبههای کامالً پهن (کارتر.)۷6 :13۷6 ،
بسیاری از موارد مشابه با انواع نامبرده در مرحله ی  IIICالیه های  13تا  15ادامهمییابد.
بر همین اساس الیزابت کارتر در دوره ی

 IIIBو

 IIICشهر شاهی Iاز نظر الیهنگاری

یک توالی و تداوم سفال را پیشنهاد کرده است (کارتر.)۷6 :13۷6 ،
شوش) IVالیههای  1۲تا  ،)19سلسله های اَوان و سیماشکی (۲۷۰۰/۲6۰۰تا 19۰۰ق.م).این
دوره که مصادف است باگودین(3کارتر ،)۷۷ :13۷6،ملیان کفتری (Sumner&Miller
)،2004:88

دورة اکد ،سلسلة سوم اور در بین النهرین و دورههای اوان و سیماشکی
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و ایالم قدیم (سوکلماه) (علیزاده ،)۷1 :13۷6 ،تحولی قطعی در سبکهای سفال بوجود
میآید .سفال نخودی با خمیره ی آمیخته با شن صاف و یکدست جایگزین سفال
پوشیده با آبرنگ در الیه های قبلی میگردد .عالوه براین ،سفال منقوش یکرنگ که
به سبک دوم شوش تعلق دارد درحدود  1۰درصد از مجموع سفالهای الیة  1۲را به
خود اختصاص می دهد .طرح های تجسمی نسبت به الیة قبلی پیشرفت حاصل نموده
و به صورت نوارهای عمودی و افقی ،نوارهای موجی شکل ،مثلث های هاشوری و
مجسم ،گیاهان ،پرندگان و به میزان کمتر ظروفی با تزیین دندانکوسهای مشخصترین
اشکال مربوط به کوزه و یا خمرة زاویهدار است .کاسههای زاویه دار ،شکل های باز
و گشاد و پهن با نوارهای فشارانگشتی در زیر لبه و تعدادی از خمرههای گردن کوتاه
که نواری با فشار انگشت در قسمت پایین و تهظرف به طرزی خاص در آنها ایجاد
شده است (کارتر.)۷6 :13۷6 ،
با توجه به کمبود مدارک مکتوب ،تشخیص وضعیت تاریخی این دوره و چگونگی
ارتباط آن با دولت شهرهای سومر و جنوب بینالنهرین دشوار است .کارتر معتقد است
که در این زمان شهر شوش به بزرگی و گسترش شهرهای اور ،اروک ،الگاش و یا
کیش نبوده است .تعداد معدودی از اشیاءمکشوفه در قبور این دوره که قابل مقایسه با
سفالینهها و اشیاء فلزی مکشوفه از شمال غرب لرستان و نیز سفالینههای جلیان در فارس
و تپه یحیی و شهداد کرمان است ،نوعی وابستگی و ارتباط بازرگانی با غرب و جنوب
شرقی در این دوره را نشان می دهد .احتمال می رود که شوشان در این زمان بر مردم
سرزمین های مرتفع (فارس) نظارت داشته و یا به دست آنان اداره میشده است .به نظر
میرسد با پایان یافتن دوره ی پادشاهی نخستین ،شهر شوش بیش از پیش به سوی یک
فرهنگ غربی جهت یافته باشد (کارتر.)183 :13۷6 ،
مقارن با این دوران ،ساکنین سرزمینهای پست که ظاهراً توانسته بودند به حاشیهی غربی
حوضه ی رود کُر در استان فارس نفوذ کنند در شهر کهن و مهم انشان برای خود

15

فصلنامه تخصصی باستان شناسی * سال اول * شماره دوم * بهار 1۳۹6

موقعیتی مناسب دست و پا کردند .آنان در نقاط کلیدی ملیان و سایر جاها معابدی برپا
داشتند که شبکهای از فارس تا خوزستان را دربر میگرفت .این تأسیسات و به احتمال،
نهادهای دیگری از این قبیل به عنوان مراکزی برای مردم محلی اعم از عشایر و
کشاورزان عمل میکردند .احتماالً در شهر ،تولید اقالمی چون سفال برای مبادله با
محصوالت کشاورزی و دامی و همچنین مواد خام وجود داشتهاست ((کارتر.)53 :13۷۲ ،

بجز از ملیان در هیچیک از سکونتگاه های درهی رود کُر به روشنی سفالی متناسب با
سفال سرزمینهای پست بدست نیامده است .یافتههای ترانشهی  EDDو شواهد سفالی
بدست آمده از ملیان قویاً حاکی از آناست که ملیان پایگاه دورافتادهای برای شاهان
ایالمی سرزمین های پست بوده است (کارتر .)55 :13۷۲ ،انواع سفال نخودی ساده ی
موجود در ترانشهی  EDDبا یافتههای الیهی  11تا  18در تپه شاهی  IIدر شوش و
فوقانیترین الیه در گمانهی آزمایشی معبد ایشین کریب و زیر زمین کاخ در ال
اونتاشـ نپیریش شباهت تنگاتنگ دارد (کارتر .)54 :13۷۲ ،در نیمه ی نخستین هزاره
ی سوم پیش از میالد ،شهر شوش به میزان قابل توجهی با افزایش جمعیت و تمرکز
دستگاه های خدمات اداری ،روبرو بوده است .اگرچه شاید شهر شوش به عنوان مرکز
شوشان به شمار نمیآمده است؛ اما به مثابه ی یک مرکز والیتی تحت نظر فرمانروایان
اکد اداره میشده و در ارتباط با شهرهای بینالنهرین چون گیرسو ،زاباالم و اوما بوده
است (کارتر.)183 :13۷6 ،
در حدود  ۲۲5۰پیش از میالد « پوزو اینـ شوشیناک»  ،شاهزاده ی شوشی از ضعف
موجود در دستگاه اکدی حاکم بر شوش استفاده نموده و خود را نایب السلطنه ایالم خوانده
و سرانجام بمقام پادشاهی اوان که شامخترین مقامات بود رسید (آمیه.)39 :13۷۲ ،

در طی مرحلة سیماشکی (19۰۰ـ ۲1۰۰ق.م) ،شوش تنها شهر در دشت خوزستان
مرکزی به شمار میرفت .به نظر میرسد که در آغاز دورة سیماشکی ،شاهان سلسلة
اور IIIدر بین النهرین نظارت و ادارة شوش را در دست خود گرفته بودند .آنان
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خوزستان مرکزی و مناطق دهلران را بعنوان گذرگاهی برای انتقال اجناس گرانبهای
سرزمین های مرتفع در جهت شمال غریی در امتداد جاده ی دامنه ی کوه و یا در
جهت شرقی به داخل درههای زاگرس در نظر داشتند (کارتر.)185 :13۷6 ،
شوش Vدوره سوکالماه (درحدود 1500ـ 1900ق.م)

ایندوره که بعضی آن را دوران ایالم قدیم و برخی سوکالماه میخوانند ،همزمان با
سلسلة اول بابل و سلسلة کاسی در بینالنهرین است .سفال این دوره که در الیه های 6
تا 3شهر شاهی شناخته شده در شهر شاهی  B VI,VIIو سفال الیههایی که به دورههای
اور -IIIایسین الرس ا در بین النهرین تاریخگذاری شده است ،مشابهت نزدیک دارد
(کارتر .)۷۷ :1381 ،با توسعه و گسترش شوش در اوایل هزارة دوم پیش از میالد شهر
شوش به صورت مرکز و پایتختی منطقهای و احتماالً بینالمللی درآمد .قدرت اقتصادی
سلسله ی پادشاهی ،متکی بر بهرهبرداری کشاورزی از منابع دشت شوشان بود و
دستکم بخشی از فرمانروایی سلسله ی شاهی بطور منطقهای و محلی پایهگذاری شد.
در این الیه هنوز استفاده از سفال های نخودی ساده با شن صاف و یکدست ماده ی
چسباننده ی شن ادامه داشته ولی سفال منقوش یکرنگ از سبک روز و رسم رایج
خارج میشود .معمولی ترین شکل ها متعلق به کاسههای مخروطی ،خمره هایی باشانه
ی دندانهدار و کوزهها و خمره های دارای زاویه و یا نیم زاویه است .سفال های این
دوره در آکروپل با الیههای اکدی قابل مقایسه است (کارتر.)۷6 :1381 ،
پادشاهان ایالمی در دورههای مختلف لقب های متفاوت داشتهاند .در دوران مقارن با
دوره ی بابل قدیم  ،لقب پادشاه ایالم «سوکالماه» بود که به معنای نایبالسلطنه ی
بزرگ است .محل سکونت سوکالماه شهر شوش و پایتخت ایالم بوده و نایبالسلطنه
یا فرمانروا با لقب سوکال شناخته می شد که معموالً سوکال ایالم و یا سیماش بود .وی در
شوش زندگی نمیکرد و در شهری که اجدادش زندگی میکردهاند ساکن می شد.
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آخرین پادشاه ایالم از نسل دوازدهم خانواده ی سوکالماه کوتیر ناهونته ( 1۷3۰ق.م)
است .وی در یکی از کتیبه هایش که به خط بابلی نوشته شده خود را نایب السلطنه ی
بزرگ یا فرمانروای ایالم معرفی میکند .خط کتیبههای رایج در این زمان خط بابلی
است .این به معنای نفوذ هرچه بیشتر بینالنهرین بر ایالم است .در دوره ی سوکالما
لهجه ی بابلی قدیم و اکدی رایجترین زبان ارتباطی در نواحیبینالنهرین و جنوب
غربی ایران برای مبادالت تجاری و سیاسی بود .این وضعیت ،نواحی شوش و حتی
انشان را نیز در بر میگرفت (نگهبان.)۲59 :13۷5 ،
دوره ی ایالم میانه (1520-1100ق.م)

آغاز این دوره و مرحلة انتقالی از ایالم کهن به ایالم میانه در هاله ای از ابهام فرو رفته
است .در کاوش های شهر شاهی ۲که توسط پییر دومیروشیجی در سال 1354هجری
شمسی انجام یافته است ،در مجموع  13الیه بدست آمد که الیههای  1۰تا  13را بدین
دوره منسوب نمودهاند (دومیروشیجی .)9۷ :1381 ،الیزابت کارتر شکلهای قابل مقایسه
با سفال الیة  13شهر شاهی ۲را به یک مرحلة انتقالی منسوب داشته و آنها را بین حدود
 16۰۰و  13۰۰پیش از میالد تاریخگذاری کرده است ( .)Carter,1971: 76-77سفال
های این الیه دارای خمیرهای آمیخته با مواد گیاهی است و در ظرف های بزرگتر ،این
خمیر با مواد معدنی همراه است .سفالها از نظر کلی به رنگ نخودی یا قهوهای روشن
بوده و با روکشی نخودی رنگ پوشیده شده اند.
بیشتر سفالها از نوع جام های ایالمی پهن و کوتاه و خمره هایی با لبهای از تزیینات
برجسته و خمره های بزرگ با گردن کوتاه که لبه آنها با یک نوار حاشیه ای باریک
مشخص شده اند .جام ها دارای ته دکمهای شکل یا بریده مقطع  %۷از مجموع سفال ها
را ارائه کرده و ظروف تخممرغی شکل از جنس سفال ظریف دارای زاویه در قسمت شانه
بیشتر از  %4از مجموع سفال ها را تشکیل میدهد (دومیروشیجی. )96 :1381 ،
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ازالیه  1۲شهرشاهی ۲به بعد کوزههای ته دکمهای شکل ناپدید می شوند در حالیکه
کوزههای ایالمی به شکل کشیده تر درآمده و بر تعداد آنها افزوده میشود %۲3.5
سفال ها نیز اینگونه اند .عالوه بر این خمره هایی با شکل های جدید و لبة دارای تزیین
برجسته و نیز با لبه ی برگشته به داخل پدیدار میگردند .در الیه ی  11کوزههای
تهدکمه ای ایالمی از  %3۲تا %35تمام سفال را عرضه میدارد .ظرف های کوچک
تخممرغی شک ل از جنس سفال ظریف ناپدید گشته و انواع جدید خمره دارای
برجستگی در قسمت لبه و خمرههای گردن کوتاه مشاهده میشوند (دومیروشیجی،
 .)96 :13۷6الیزابت کارتر الیههای  11و  1۲شهر شاهی ۲را بین حدود  13۰۰و 1۰۰۰
پیش از میالد تاریخگذاری مینماید (.)Carter, 1971:86-101

کاوشهای انجام یافته در شهر شوش مدارک کافی دال بر چگونگی وضعیت تاریخی
و سیاسی ایالمیها را در این دوره نشان نداده است اما با کاوشهای دکتر نگهبان در هفت
تپه (سال  1346خورشیدی) ،در حدود دو قرن دوره ی ی مبهم و تاریک حاکم بر
تاریخ ایالم از میان برداشته شد .شواهد حاصل از کاوش های هفت تپه نشان میدهد
که مجموعه آثار هفت تپه مربوط به یک دوره و سلسله بوده است .همچنین مدارک
نشان میدهد در این زمان کشور ایالم طی ضوابط خاص و دقیقی اداره میشده است.
براین اساس دکتر نگهبان سه دوره ی متفاوت را برای نامگذاری مراحل مختلف ایالم
میانه به کاربرده است.
دوره ی اول ایالم میانه (1520تا  1350ق.م)

در این دوره شهرک های اطراف شوش وسعت یافتهاند بطوریکه دشت دهلران ،دشت
خوزستان و دشت رامهرمز ،معرف توسعه و وسعت در هزاره ی دوم پیش از میالد
هستند (نگهبان.)۲6۲ :13۷5 ،دوران آبادی هفت تپه در ایالم ،مقارن با ظهور سلسلة
کاسی در بینالنهرین است .یکی از پادشاهان این دوره «تپتی آهار» است که فعالیت
های زیادی در اعتالی شهر هفت تپه داشته است .تپتی آهار خود را پادشاه ایالم ،انشان
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و شوش مینامد .وی از سوی دیگر خود را آزاد کننده ی کشور ایالم از یوغ و استیالی
سالطین کاسی بینالنهرین خوانده است (نگهبان .)۲69 :13۷5 ،سفال های مکشوفه از
این دورة در هفت تپه با سفال های اواسط هزاره دوم در دوران کاسی ها در بینالنهرین
شباهت داشته و در گروه سفال هایی با پایههای کامالً دکمهای شکل قرار میگیرد
(نگهبان.)۲۷5 :13۷5 ،
به اعتقاد کارتر ،توسعه ی هفت تپه بتدرج از اهمیت شوش کاسته است .بنظر میرسد
که هفت تپه مهمترین مرکز کشور ایالم در این دوره شده است (Carter, 1984: 32-

 .)35در این دوره در شرق خوزستان در منطقه ی رامهرمز مراکز اجتماعات ،وسعت
زیادی یافته و تپه ی بورمی به صورت شهر درآمده است .وسعت آن دراواخر هزاره
ی دوم به  18هکتار رسیده است .تلقزیر در رامهرمز نیز با وسعت تقریبی  ۷هکتار به
عنوان یک مرکز مهم باقی مانده است.
دوره ی دوم ایالم میانه ( 1350تا  1205ق.م)

این دوره که به عنوان سلسله ایکهالکی معروف است ،دورهای است که در آن ایالم
به سرحد اقتدار خود رسید .پییرآمیه این دوره را دوره ی پادشاهی شاهان انشان و شوش
میداند (آمیه .) 5۲ :13۷۲ ،در یکی از سرگرزهای مفرغی که از شوش بدستآمده
شخصی بنام «آتارکیتاخ» خود را با عنوان پادشاه شوش و انشان معرفی میکند .در زمان
او شهرهای جنوبی مانند لیان (بوشهر) ازاهمیت زیادی برخورداربوده اند .پایتخت
ال منطقه ی انشان بوده است (نگهبان.)۲9۷ :13۷5 ،
کشور ایالم در این زمان احتما ً
اونتاشگال نیز یکی دیگر از پادشاهان ایکهالکی است .معبد چغازنبیل در طی حکومت
وی ساخته شد و شهر شوش نیز در این دوره اهمیت از دست رفته ی خود را بازیافت
(نگهبان.)۲9۷ :13۷5 ،کیدین هوتران آخرین پادشاه از دورة ایکهالکی است که
توانست سرحدات کشور ایالم را از جنوب تا خلیج فارس امتداد دهد .با حمله ی
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پادشاه آَشور« توکولتی نینورتا» و نفوذ وی در شوش ،شورشی برپا شد که منجر به
پاشیده شدن سلسله ی ایکهالکی و انشان گردید (نگهبان.)۲9۷ :13۷5 ،
دوره ی سوم ایالم میانه ( 1205تا  1100ق.م)

با فروپاشی پادشاهی «کیدین هوتران» برای مدتی استقرار و ثبات سیاسی در کشور
ایالم از میان رفت .اما با حکومت «شوتروک ناهونته» یکی از باشکوه ترین دوران
تاریخ ایالم آغاز می شود ( 1۲۰۷-11۷1ق.م) .در زمانی که آشور و بابِل سرگرم مسائل
داخلی خود بودند ،فرصتی مناسب برای کشور ایالم به حساب می آمد تا از این فرصت
استفاده نموده بیشترین بهره ی سیاسی را ببرد .شوتروک ناهونته توانست به همراهی
پسرش «کوتیر ناهونته» بینالنهرین را فتح نماید و قبل از مرگش سرزمین وسیعی را که
حد جنوبی آن خلیج فارس و حد غربیاش کشور بابل بود را از خود بجای گذارد
(نگهبان.)3۰6 :13۷5 ،
بعد از کوتیر ناهونته پسرش «شیلهاک اینشوشیناک »به سلطنت ایالم رسید .وی مدت
زیادی در ایالم سلطنت کرد و  1۲بار به نواحی مختلف لشکرکشی کرد .اما پس از
وی پسرش «هوتولوش اینشوشیناک» نتوانست همانند اجدادش کشور را در حد
اعتالی خود نگهدارد .درهمین زمان با حملهای از سوی بابل ،شهر شوش بدست بابلی
ها افتاد .از شواهد چنین برمی آید که از این دوره به بعد است که ایالم اقتدار خود را
از دست داد و تا سه قرن بعد ( 11۰-8۲1ق.م) در خاموشی فرو رفت .از این سیصد
سال نه متنی در دسترس است و نه در منابع بین النهرینی به رویدادهای کشور ایالم
اشاره شده است.
بی تردید در این دوره  ،پادشاهی بزرگ ایالمی از هم پاشیده شده و به حکومت های
مستقل محلی تقسیم شده است (مجیدزاده.)۲8 :13۷۰ ،از سوی دیگر کاوش های انجام
یافته در ملیان فارس ،نخستین بینش توصیفی دربارهی عملکرد ایالم میانه را در خارج
از جلگهی شوش در اختیار محققین نهاده است که با جریان کلی تاریخ امپراتوری
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ایالمی ،یک دورهی کوتاه گسترش پیش از پایان هزارهی دوم پیش از میالد و در پی
آن افول سریع در قرون اولیه هزارهی اول پیش از میالد مطابقت دارد .در یکی از
گلنوشتههای مکشوفه از  IVAملیان مقادیر معتنابهی نقره و طالی متعلق به
هوتولودوشـ اینـ شوشیناک (حدود 11۲۰ق.م) ثبت شده است که از آنها برای
ساخت زیورآالت یا تزیینات معبد یا معابدی در داخل یا نزدیکی انشان استفاده
کردهاند (.)Stolper, 1984: 122-125

دوره ی ایالم نو (1100 -540ق.م)

به دنبال گسترش و توسعه ی تمدن درخشان ایالمی در سده های دوازدهم و سیزدهم
پیش ازمیالد و درست پیش ازامپراطوری هخامنشی ،دوره ی ایالمی نو ،یکی از
ناشناختهترین دورهها از نظر باستان شناسی در جنوب غرب ایران بشمار میرود .این
تاریکی و ابهام نه به دلیل اضمحالل کشور ایالم بلکه به سبب عدم وجود اسناد کتبی
و یا نابودی نوشتهها میباشد .شواهد موجود بخصوص قبور بزرگ خانوادگی و اشیای
تجملی نشان می دهند که در این زمان کشور ایالم از آبادانی کامل برخوردار بوده
است (نگهبان 53۲ :13۷۲ ،و آمیه .)6۷ :13۷۲ ،کاوش های انجام یافته ،توسط پییر
دومیروشیجی در جنوب غربی شهر شاهی شوش ،که شهر شاهی  ۲نامیده میشود،
جدیدترین اطالعات را از این دوره ی مبهم تاریخی به ما میدهد.
در مجموع ،از  13الیه ی گزارش شده در شهر شاهی  ، ۲الیههای  13تا  1۰مرحله ی
انتقالی از دوره ی ایالم میانه به دوره ی ایالم نو را به نمایش میگذارد .اشکال جدید
فراوانی شبیه کوزه ایالمی با جداره ی ضخیم و گردن بسیار بلند که از کف چهارم
چغازنبیل بدست آمده در این الیه ها مشاهده گردید .بدین ترتیب میتوان ادعا کرد
که الیه ی  1۰به دوره ی ایالمی نو تعلق داشته و تاریخ آن متعلق به قرون یازده تا دهم
پیش از میالد است (دومیروشیجی .)86 :13۷6 ،میان الیه ی  1۰و  9وجود خالء به
مدت نامشخص به معنای نوعی وقفه در این مکان است .الیههای 8و  9معرف ظروفی
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است که مشابه آنها در کاخ زیر زمین چغازنبیل در محلی که نشان از آخرین دوره ی
اشغال و سکونت در محوطه ی باستانی ،پیش از پیروزی آشوری ها در سال 646پیش
از میالد می دهد ،یافت شده است (دومیروشیجی .) 86 :1381 ،این سفال ها به همراه
صندوقچههای استوانهای یا مخروطی شکل غالباً به قرن های هشتم و هفتم پیش از
میالد تاریخگذاری شده اند .بدین ترتیب الیههای  9و  8نیز به دوره ی ایالمی نو
منسوب می شوند.
الیه های  ۷و  6به سده ی هفتم و یا ششم پیش از میالد ،یعنی زمان فرجام ایالم بدنبال
ویرانی وانهدام شوش توسط لشکریان آشوری در سال  646پیش از میالد و با آغاز
دوره ی هخامنشی در شوش در تاریخ های  55۰و  5۲۰پیش از میالد مرتبط می گردد.
الیه های 5و 4نیز به سفال های تخت جمشید و پاسارگاد شباهت دارد که به دوره ی
هخامنشی منسوب می گردد (دومیروشیجی.)86 :13۷6 ،
از قرن هشتم پیش از میالد به بعد ،منابع مکتوب از جنگ میان ایالم و آشور اطالعاتی
را بدست میدهد و ایالم را آغازکننده ی جنگ اعالم مینماید .پییر آمیه دو مانع عمده
را در پیروزی ایالمیان برآشور مهم قلمداد میکند که مهمترین آن حضورقبایل ایرانی
تازه وارد (مادها) در سرحدات شرقی آشور است ،بطوریکه آشوریان قدرت درگیری
با آنها را درخود نمیبینند .از سوی دیگر در هر منطقهای شاهزادهای بطور مستقل عمل
میکرد .برای مثال می توان مملکت« ایاپیر» در مال امیر بختیاری را نام برد که با وجود
نقش برجستهای متعلق به شاه هانی معرفی می گردد .در خصوص ورود اقوام پارس به
صحنه ی تاریخ ،پییر آمیه به حضور سواران پارسی در میان ارتش ایالم و نبرد
دوشادوش آنان در کنار ایالمیها در جنگ با سناخریب ( 69۰ق.م) اشاره نموده است.
شاید درآن زمان پارسی ها سرزمین انشان را جهت سکونت خود انتخاب نمودند؛ و در
آنجا وطن حقیقی خود را بنا کردند (آمیه.)۷3 :13۷۲ ،
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آشور بانیپال در حدود سالهای  646پیش از میالد ،پس از فتح بابل ،ایالمیان را به تابعیت
خود درآورد و «هوبان هالتاش» شاه این مملکت را از سلطنت خلع کرد .اما ایالمیان
که درصدد بدست آوردن استقالل برآمده بودند موجب خشم آشور بانیپال شدند .در
پی آن ،سپاهیان آشور به سرعت ،تمامی مملکت ایالم را اشغال نمودند .آنان با
بی رحمی هرچه تمامتر به قتل و غارت پرداخته و بسیاری از افراد طبقه ی برگزیده ی
ایالم را به آشور منتقل کردند (آمیه .)۷۰ :1۷۲ ،پس از این قتل و غارت و ویرانی که
آشور بانیپال با افتخار هرچه تمامتر در کتیبهای از آن یاد میکند؛ کشور ایالم دیگرکمر
راست نکرد و عمر امپراطوری عظیمش به آخر رسید.
دوره ی هخامنشی مقدم (  646 -520ق.م)

نتایج حاصل از بررسیهای حوضه ی رود کر و پژوهش های انجام یافته در ملیان فارس،
کاهش قابل مالحظهای را در تعداد تأسیسات مسکونی در اواخر هزاره ی دوم پیش از
میالد پدیدار میسازد ( .)Sumner, 1972: 257این بدان معنی است که عامل کوچ
نشینی از این به بعد نقشی با اهمیت و حتی حاکم و مسلط را بازی کرده است .این
مرحله بتدریج شدت یافت و به انقطاع تقریباً کامل سکنه مستقر در خالل نیمه ی
نخست هزاره ی اول پیش از میالد انجامید.
در سال  646ق.م ،به موازات حمله ی ویرانگر آشور به سرزمینهای ایالمی ،دودمان
پارسی ها نیز به دومین و یا سومین نسل خود رسیده بود .در قسمتی از سالنامة H
آشوربانیپال حکایت شده است که شخصی بنام کوروش ،پادشاه پارسوماش ،پس از
دریافت خبر شکست عظیمی که بر ایالم وارد شد خراج خود را به همراه پسر ارشدش
به نینوافرستاد(دومیروشیجی.)۲۰4 :13۷6،دومیروشیجی معتقد است که موجودیتیابی
قلمرو پارسی انشان به دور از آن است که به دنبال یک امر تصادفی بدون هیچ دلیل
آشکار ،در پیچ و خم قرن هشتم تا هفتم ق.م به آرامی و بدون سر و صدا بوقوع پیوسته
باشد .تشکیل آن پدیدهای بود در واکنش نسبت به لشکرکشی آشور در  646پیش از
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میالد به ایالم که موجب درهم فروریختن و نابودی ترکیب سازمان سیاسی و اقتصادی
امپراطوری کهن ایالم گردید .این موضوع پدیدهای مجزا و منفرد نیست ،زیرا در خالل
ثلث آخر قرن هفتم ناظر بر نوعی تقسیم و تنظیم مجدد نقشه ی جغرافیایی در زاگرس
و بینالنهرین هستیم که با بازسازی و تجدید قلمرو بابل ،تشکیل حکومت ماد ،تأسیس
و برقراری یک دولت ایالمی در شوشان و پیدایش فرمانروایی پارسی انشان مشخص
شده است (دومیروشیجی.)۲۰5 :13۷6 ،
برمبنای مالحظات فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که اکثریت جمعیت بومی و محلی،
یعنی ایالمی فارس از نیمه ی دوم هزاره دوم ق.م کوچ نشین بوده و تا پس از مهاجرت
اقوام ایرانی (در حدود 1۰۰۰؟ ق.م) که آنها نیز کوچ نشین بودهاند ،به همین حال
باقیمانده اند .در قرن ششم پیش از میالد یک جنبش قوی برای اسکان و استقرار آنان
به وقوع پیوست .این پدیده ی ،استقرار و پیدایش دودمانی از پادشاهان پارسی در
برقراری مرحله ی پیدایش و تکوین نژادی پارسی ها را در پایان قرن نهم پیش از میالد
القا میکند .درهمآمیختگی و امتزاج اقوام بومی و محلی (ایالمی ها) و مردمانی مهاجر
(ایرانیها) که از قدیم در منطقه حضور داشتهاند ،باعث وجود وجه تمایزی است میان
ساکنان زاگرس مرکزی (پارسوا) که ایرانی شمرده میشوند و ساکنین انشان /پارسا
در فارس ،که از پایان قرن هفتم ق.م به نام پارسی ها شناخته می شوند .این را میتوان
از القاب نخستین پادشاهان پارس ،که به خود لقب شاه انشان میدادهاند ،دریافت
(دومیروشیجی .)۲۰5 :13۷6 ،بدین ترتیب می توان استنباط کرد که آنان خود را وارث
امپراطوری ایالم میدانستند.
دومیروشیجی معتقد است این میراث ایالمی که نخستین فرمانروایان پارس پذیرفته
بودند ،به جلوههای دیگر از تمدن ایالمی نیز وابستگی داشت .آنان جامههای ایالمی
برتن میکردند (جامة پارسی هرچند که مشخصه ی دوره ی هخامنشی به شمار میرود
اما پارسی ها و ایالمیها هردو آن را میپوشیدند) .بدین ترتیب از دیدگاه هنر و فرهنگ
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مادی ،تمدن فارس و خوزستان را میتوان در طی بیشترین بخش قرن ششم ،بهعنوان
ایالم جدید منظور داشت.
نخستین روایت کتیبه ی بیستون به خط ایالمی است .نخستین پادشاهان هخامنشی از
زمان داریوش اول صخره ی نقشرستم که بر آن تصویر خدایان ایالمی نقش شده بود
را برای آرامگاه خود انتخاب نمودند .سپس دومیروشیجی بر این باور است که نقل
وانتقال بین فرمانروایی ایالمی انشان و شوش و امپراطوری پارسی هخامنشی به صورت
یک سیر تدریجی پدیدار شده که آن را در چهار مرحله میتوان باز شناخت .در مرحله
ی نخست که تا  646ق .م به طول انجامیده است ،منطقه ی فارس تحت استیالی کم
و بیش مستقیم پادشاهان انشان و شوش قرار داشته و اغلب ساکنین آن را مردمان کوچ
نشین با ریشه ی بومی ،یعنی ایالمیها و ایرانیهایی که بتدریج در خالل قرن های
طوالنی بدین سرزمین مهاجرت کرده بودند ،تشکیل می داده اند (دومیروشیجی،
 .)۲۰6 :13۷6در مرحله ی دوم که پس از  646ق.م به وقوع می پیوندد ،امپراطوری
انشان و شوش دچار دگرگونی سیاسی شده و فارس به صورت قلمروی مستقل تحت
فرمان سلسلهای از پادشاهان به قدرت رسیده ی پارسی قرار می گیرد .تنها از این دوره
به بعد است که میتوان از پارسیها (نه ایالمیها و یا ایرانیها) برای مشخص کردن
ساکنین این منطقه سخن به میان آورد (دومیروشیجی.)۲۰6 :13۷6 ،
مرحله ی سوم ،از زمان بر تخت نشستن کورش دوم شروع می شود که همراه با شکل
گیری سریع امپراطوری هخامنشی است .قلمرو این امپراطور عظیم نوپا با انضمام تمامی
کشورهای خاور نزدیک باستان ،از حد جغرافیایی جنوب ـ غرب فراتر رفته و دچار
دگرگونی و تغییرات سیاسی شده است .تمدن ایالمی از این پس دیگر تنها مرجع
پارسیها ،که خود تحت نفوذ مادها ،بابلیها و غیره بودند ،به شمار نمیرود
(دومیروشیجی.)۲۰6 :13۷6 ،
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مرحله ی چهارم که با آغاز سلطنت داریوش اول همراه می باشد ،شاهد نوعی انفصال
و از هم گسیختگی در تمدن ایالم می باشیم .داریوش اول به امپراطوری گستردهای
که از کوروش کبیر برجای مانده بود نظم نوینی بخشید و در این راستا دیگر تمدن
ایالمی عامل تشکیل دهنده ی اصلی به حساب نمی آمد .دومیروشیجی روی کار آمدن
امپراطوری پارسی هخامنشی را به معنای واقعی کلمه و ناپدید شدن قطعی ایالم را از
صحنة روزگار به سال  5۲۰پیش از میالد نسبت می دهد (دومیروشیجی.)۲۰6 :13۷6 ،
الحاقات  :جدول گاهنگاری نسبی ایران (شوش ،فارس ،فالت مرکزی) و بین النهرین
)(Alizadeh, 2010: 353
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قلمرو سیاسی کشور ایالم در دورهی آغاز ایالمی (واال)19۰ :13۷6 ،

کاوشهای باستانشناختی فرانسویان دربخش های متفاوت ویرانههای شوش
(دومیروشیجی.)9 :13۷6 ،
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 .15ملک شهمیرزادی،صادق ( " ،)13۷8ایران در پیش از تاریخ ،باستانشناسی ایران از

آغاز تا سپیدهدم شهر نشینی" ،معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
 .16نگهبان ،عزت اهلل (" ،)13۷۲حفاری هفت تپه دشت خوزستان" ،انتشارات سازمان
میراث فرهنگی کشور ،تهران.
 .1۷نگهبان ،عزت اهلل (" ،)13۷3شوش کهنترین مرکز شهر نشینی جهان" ،انتشارات
سازمان میراث فرهنگی کشور،تهران.
 .18نگهبان ،عزت اهلل (" ،)13۷6مروری بر پنجاه سال باستان شناسی ایران" ،انتشارات
سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.
 .19هینتس ،فرانسوا (" ،)13۷6خالصهای از عوامل جغرافیایی ایالم" ،شوش و جنوب
غربی ایران ،تاریخ و باستان شناسی ،گزارش گردهمایی بین المللی شوش و سمینار بلو ،زیر
نظر ژان پرو و ژنوییو دلفوس ،ترجمة هایده اقبال ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.
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بررسی حلقههای قدرت در دوران ایالمی
دکتر لیلی نیاکان ، 3سحر رمضانی

4

چکیده

بررسی و کاوشهای باستان شناختی ،طی سالهای اخیر در خوزستان نشان داد که
مدارک ارزشمندی که بتواند به شناخت بیشتر این سرزمین و فرهنگ آن بپردازد به
دست نیامده و در دل تپههای باستانی مدفون است .باانجام پژوهش های باستان شناسی
و پدیدار شدن آنها میتوان با بازنگری بر مطالعات پیشین بر غنای تحقیقات انجام یافته
افزود .هدف از ارائه ی این مقاله تحلیل برداشتهایی از یک شیء فلزی در دوران
ایالمی است که به عنوان حلقه ی قدرت در پژوهشهای باستانشناختی شناخته شده
است .روش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس جمعآوری اطالعات ،مطالعات
میدانی ،توصیفی و تحلیلی ،در راستای پژوهش و کاوشهای باستانشناختی که در
سالهای اخیر منتشر گردیده تمرکز داشته است.
مطالعات در طی چند دهه گذشته نشان داد کهنترین تصاویر از حلقه ی قدرت در
ایران به صورت نقش برجستهها ،بر مهر و اثر مهرها و سپس در دورههای بعد این نماد
 ،به صورت حلقههای فلزی از جنس مفرغ ،نقره و طال در بررسی و کاوشهای باستان-
شناسی در نیایشگاه چغازنبیل و آرامگاههای ایالمی «ارجان و جوبجی» رامهرمز به
دست آمده است .فرایند فوق میتواند حاکی از استفاده ی این حلقهها به عنوان نمادی
از قدرت دولت مردان ،شاهان و شاهک نشینان در دورههای تاریخی باشد به طوری
که نوعی مالکیت خود را از نظر اقتدار سیاسی ،اجتماعی و مذهبی را در جوامع خود
به رسمیت رسانده باشند.

 - 3عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری ،پژوهشکده باستانشناسی
 - 4کارشناس ارشد باستانشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی.
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واژگان کلیدی :حلقه قدرت ،ایالم ،هفت تپه ،کورانگون ،چغازنبیل ،ارجان وجوبجی
رامهرمز.

مقدمه  :خوزستان از نظر باستانشناختی در طی صد سال اخیر یکی از مهمترین کانون-
های تحقیقات باستانشناختی ( بررسی و کاوشهای باستانشناسی) بوده است .فرایند
فوق توانست مدارک ارزشمندی را که نشانگر تاریخ با عظمت این سرزمین است را
درطی دورانهای پیش از تاریخ ،آغاز تاریخی و تاریخی را آشکار سازد .بررسی نقش
حلقه ی قدرت در دوران ایالمی و سیر تحول آن ،براساس شواهد و مدارک باستان-
شناختی میتواند به ارزیابی گوشهای از تاریخ پرعظمت این دوره تاریخی و تشکیالت
حکومتی و آداب مذهبیشان بیفزاید .
موقعیت جغرافیایی منطقه و ویژگیهای زیست محیطی منطقه ی مورد مطالعه

خوزستان در جنوب غرب ایران واقع گردیده است و مهمترین بخش جلگهای آن
مربوط به بقایای آثاری از حضور ایالمیان است .آثار برجای مانده ،حاکی از اقتدار
آنان بر این سرزمین در یک دوره ی طوالنی بوده است.
این محدوده ی جغرافیایی به لحاظ فیزیکی و آب و هوایی در کل به سه منطقه ی
اصلی تقسیم میگردد .(alizadeh,1992:carter&stolper,1984( .منطقه ی بایر واقع
در جنوب اهواز با حدود ۲۰هزار کیلومتر مربع مساحت وکمتر از ۲۰۰میلیمتر بارندگی
ساالنه .منطقه ی نیمه بایر با حدود  15۰۰۰کیلومتر مربع مساحت بین  ۲۰۰تا  3۰۰میلی-
متر بارندگی ساالنه و منطقه خشک با حدود  ۲5هزار کیلومتر مربع مساحت بین 3۰۰
تا  9۰میلیمتر بارندگی ساالنه .از لحاظ زمین شناسی ،خوزستان امتداد دشت آبرفتی
بینالنهرین است .از نظر موقعیت جغرافیایی این دشت آبرفتی همانند بینالنهرین که از
گل و الی ته نشین شده ی ساحل دجله و فرات بوجود آمده است ،از گل و الی پنج
رودخانه که به آن می ریزند به وجود آمده است ( .)brice,1966:242آب این دشت
بوسیله ی رودخانههای کرخه ،دز ،کارون ،مارون و زهره که از کوههای زاگرس
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سرچشمه میگیرند تأمین و حوضه ی آبریزی را در ناحیهای با حدود  1۰۰۰۰۰کیلومتر
مربع مساحت بوجود آورده است ( .)kirkby,1977:251این سرزمین همواره در طول
تاریخ با شرایط آب و هوایی مناسب برای واحدهای اقلیمی/جغرافیایی توانسته،
موقعیت مناسبی برای استقرارهای انسانی از دوران پیش از تاریخ تاکنون بوجود آورد.
(شکل 1و )۲

شکل  : 1نقشه موقعیت جغرافیایی

و زمین شناسی دشت خوزستان (ماخذ؛)WWW.Google.com:2017
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شکل  : ۲نقشه موقعیت جغرافیایی جنوب شرقی و رودخانه های دشت خوزستان و محوطه های باستانی جغازنبیل
در کنار رودخانه ی دز  ،ارجان در کنار رودخانه ی مارون در بهبهان و جوبجی درکنار رودخانه ی اعالء در
رامهرمز (علیزاده)1365:۲65،

روش و مواد تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس جمع آوری اطالعات ،مطالعات میدانی،
توصیفی و تحلیلی بوده است تحلیلها در این مقاله بر اساس بررسی سوابق موضوع
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مورد مطالعه در راستای بررسیها و کاوش های باستانشناختی که درچند دهه ی
گذشته و سالهای اخیر منتشر شده تمرکز داشته است .
پیشینه ی پژوهشی

در پاییز سال  1361خورشیدی هنگام خاکبرداری جهت عملیات سدسازی ،با کشف
آرامگاه ارجان درکنار رودخانه مارون در ده کیلومتری جنوب شرقی بهبهان گوشه ی
دیگری از رازهای سر به مهر عیالمیان گشوده شد .بررسی این آرامگاه و تابوت برنزی
 ،اشیای زرین ،سیمین و برنزی و ...به همراه بقایایی از اسکلت متوفی بدست آمده ،
توسط زنده یاد علیمحمد خلیلیان و فایق توحیدی انجام و مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج این پژوهش ،در مجله ی اثر شماره  ۷و 8و  9بهمن سال  1361به چاپ رسید.
این محوطه مجدداً ازسوی میرعابدینکابلی و احسان یغمایی مورد بررسی و کاوش
قرار گرفت .تاکنون مقاالت متعددی توسط محققین و باستانشناسان چاپ ومنتشرشده
است .عباس علیزاده مقالهای تحت عنوان :آرامگاهی مربوط به عیالم نو در ارجان
بهبهان در مجله اثر شماره  13 ،1۲و  14در سال  1365ص  ۲65- ۲93منتشرنمود  .در
پی آن مقالهای تحت عنوان بحثی پیرامون مقاله فوق (آرامگاهی مربوط به ایالم نو در

ارجان بهبهان) توسط فایق توحیدی و علیمحمد خلیلیان در همان مجله چاپ گردید.
محمد رحیم صراف با عنوان جام برنزی «کیدین هوتران »مکشوفه از ارجان بهبهان در
مجله اثر شماره  ،1۷تهران  1369از ص  61- 4و سپس در مقالهای تحت عنوان حلقه
ی سیمین قدرت «اونتاشگال» در مجله اثر شماره  ۲6و  ۲۷ص  16- 8به معرفی حلقه
قدرتی که تاکنون ناشناخته بود پرداخت .یوسف مجیدزاده نیز در مقالهای تحت عنوان
جام ارجان در مجله باستانشناسی و تاریخ شماره پیاپی  8و  9ص  ۲6-11به بررسی
نقوش این جام و خاستگاه اصلی آن پرداخت.
فرانسوا واال مقالهای تحت عنوان :نوشته ی میخی شیء طالیی مکشوفه از ارجان با
ترجمه ی افسانه خلعتبری در مجله ی اثر شماره  1۰و  11تهران در سال  1364به چاپ
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رساند .او کتیبهی روی حلقه قدرت را آوا شناسی و آن را تاریخ گذاری کرد .رسول
بشاش با مقالهای تحت عنوان :کتیبهی جام برنزی ارجان در اثر شماره  1۷در سال 1369
ص  6۲و  63همچنین مقاله دیگری با عنوان قرائت خط جام برنزی ارجان در( مجله
میراث فرهنگی  ،سال دوم ،شماره  3و  )115-11۷ : 4به چاپ رسانید .عبدالمجید
ارفعی نیز مقاله فوق را در مقالهای با عنوان نگاهی به یک مقاله در مجله باستانشناسی
و تاریخ شماره پیاپی  13و  14ص  115-11۷سال  13۷۲آن را مورد نقد و بررسی قرار
داد .در حوزه ی حفاظت و مرمت در سال  136۷رسول وطن دوست مقالهای با عنوان:
مرمت و حفاظت مطالعه ی فنی تعدادی از اشیا ی فلزی گنجینه ی ارجان در مجله اثر
(شماره  15و ) ۷3-116 :136۷ ، 16انتشار داد .سوسن معتقد نیز مقالهای تحت عنوان :
پارچه ی مکشوفه از تابوت برنزی کیدین هوتران در ارجان بهبهان در مجله اثر (شماره
 ،1۷تهران ) 64-14۷ : 1369به نوع بافت تزیینات و تاریخگذاری آن پرداخت .فرآیند
فوق نشانگر اهمیت این آرامگاه و یافتههای مهم آن در دوران ایالمی بوده است .در
سال  1386خورشیدی نیزدرکناررودخانه اعالء رامهرمز در نزدیکی روستای جوبجی
در اثر عملیات راهسازی و حفر کانال ،آرامگاهی از دوران عیالمی کشف شد بررسی
و کاوش آن توسط آرمان شیشهگر از پژوهشکده باستانشناسی انجام پذیرفت که نتایج
بسیار ارزنده ای را در بر داشت .مطالعات وی به صورت کاتالوگی در دهمین سمینار
باستانشناسی ایران درسال  138۷خورشیدی در شهر بندرعباس ارائه و انتشارداده شد.
او مطالعات خود را به صورت کتابی در سال  1393خورشیدی تحت عنوان :آرامگاه
دو بانوی ایالمی از خاندان شاه «شوتور نهونته پسر ایندَد »از سوی انتشارات پژوهشگاه
میراث فرهنگی منتشر کرد که نشان داد هنوز ناگفتههای بسیاری از ایالمیان وجود دارد
که بر ما پوشیده است.
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نگاهی کوتاه به سرزمین ایال م و پیشینه ی تاریخی حلقه ی قدرت

عیالم یکی از تمدنهای باستانی خاور نزدیک است که با توجه به تاریخ آن از هزاران
سال پیش در آثار باستانی و منابع مکتوب در بین النهرین حضور داشته است .این نامی
است که کاتبان بین النهرینی که از آبرفت ،به فالت ایران مینگریستند آن را ساخته و
آنرا درباره مناطق متفاوت جنوب غرب ایران و مردمان آن به کار برده اند
(پاتس.)18 :1385،
در منابع سومری از نیمه ی هزاره ی سوم ق.م .نام عیالم با سومر نگار  NIMبه معنی
ساده و "بلند" نوشته شده است که اغلب با معرف  KIبه نشانه "سرزمین" مملکت
همراه بوده است .شکل اکدی به کار رفته معموالً  " KUR elammatumیا سرزمین
عیالم" بود ) ... (Quintana 1996a:50به عبارت دیگر ایالم سرزمینی مرکب از نهادهای
سیاسی بود که بین هزاره ی چهارم و سوم ق.م در کوهپایههای زاگرس رشد و گسترش
پیدا کرده است .ایالمیها در طول حکمرانی ،با تهاجمات بیگانه در مقابله بوده و
متحدان محلی یافتند .اما متاسفانه در کتیبههای بر جای مانده مطالب زیادی از خود
باقی نگذاشتهاند .والتر هینز نوشته است :این اقوام در شاهنشاهی هخامنشی نقش مهمی
داشتند و سقوط شوش را در برابر آشوریان و ظهور مادها و پارسها را مقطعی از
آمیختن تاریخ و باستانشناسی عیالم میداند

).(Hinz. 1972:160

به عبارت دیگر

امپراتوری ایالم در کنار بابلیان و سومریان تا عصر استیالی هخامنشیان ،تداوم و سیطره
ی حکومتشان بر نواحی جنوب و جنوب غرب ایران ادامه داشته است.
هالِک نیز نوشته است :نام ایالمیان را در می توان درمتون تاریخی مربوط به اسکندر
و جانشینان سلوکی جستجو کرد .از سوی دیگر در متون بابلی درباره ی تهاجمات
متعدد سپاهیان ایالمی که برخی ازآنها دارای فرماندهی با نامهای ایالمیها بوده اشاره
شده است .در منابع یونانی و التین از مناطق الیمایی و الیماییها یاد میگردد که
تجسمی از حضور ایالمی ها دراین روزگار است .در اوایل دوران اسالمی نیز کماکان
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با نام ایالمیها مواجه میشویم که امروزه آن استان خوزستانی است که در جنوب
غرب ایران واقع شده است (پاتس( .)19 :1385،شکل )3

شکل  - 3نقشه موقعیت جغرافیایی امپراطوری عیالم در جنوب غرب ایران(ماخذ؛ اطلس تاریخی ایران.)16 :13۷6،

آثاربرجای مانده از این اقوام که در طول صد سال اخیر در کاوشهای باستانشناختی
برای ما آشکار شده میتواند مدارک مستند فراوانی را از جمله ،استفاده از حلقه ی
قدرت را مورد ارزیابی قراردهد .این مقاله ی پژوهشی ،بررسی سیرتحول اثری است
که به صورت نمادی از قدرت در نقوش برجسته و سنگ یادمانها اثر مهرها و حلقه-
های زرین ،سیمین و مفرغی و دیگر آثاری که بویژه در این سه دهه اخیر در ایران
گزارش شده را نشان میدهد.
بررسی آماری و مطالعه ی سیر تحول انتقال فرهنگی این نقش وحضور آن ازهزاره ی
سوم پیش از میالد تا دوران ایالمی نشان می دهد ،این نماد عالوه بر نقش شان که بر
نقش برجستهها و مهرها بر جای مانده است به صورت ،حلقههای فلزی به همان شکل
برای ما بر جای مانده ،که حاکی ازحضور و تداوم این حلقهها به صور مختلف در
دورههای فوق بوده است .از جمله میتوان آن را بر روی نقش برجسته آنوبانینی در
سر پل ذهاب دید  .مشابه این حلقه مربوط به دوره ی ایالمی بر کتیبه ی سنگی از دوره
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ی کاسیتها حکاکی شده ،که از شوش به دست آمده است .نقش برجسته ی صخره-
ای ،کورانگون در نورآباد ممسنی از دیگر نمونه های این دوره است .مهری نیزاز دوره
ی ایالم میانی از هفتتپه به دست آمده است .در نهایت می توان به حلقههای فلزی
(نقره و طال )که به ترتیب از نیایشگاه چغازنبیل ،محوطه ی ارجان بهبهان وجوبجی
رامهرمز بدست آمده ،اشاره داشت( .شکل )4

شکل  - 4موقعیت جغرافیایی محوطه های باستانی

نقش برجسته آنوبانینی

قدیمیترین اثر بر جای مانده از نقش حلقه ی قدرت در سرپلذهاب در 15۰کیلومتری
کرمانشاه درنزدیکی قصر شیرین مربوط به پادشاه لولوبیها به نام آنوبانینی است ،او
در حالیکه پای چپش را بر روی یکی از اسیرانش قرار داده ،در حال گرفتن حلقه ی
قدرت از الهه ی ایشتار به تصویر کشیده شده است .در پشت سر وی کتیبهای به زبان
اکدی بدین مضمون نقر شده است .آنوبانینی پادشاه لولوبوم تصویر خویش و تصویر
نی نی را بر کوه بادبر نقش کرد .آن کس که این لوح را محو کند به نفرین ولعن انو،
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آنونوم ،بل ،بلیت ،رامان ،ایشتار ،سین و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رود.
(دیاکونوف1۰۰-1۰3 :1345 ،؛) (شکل)5

شکل  - 5موقعیت جغرافیایی و نقش اهدای حلقه قدرت از سوی ایشتار به پادشاه لولوبی در سر پل
ذهاب (ماخذ؛ ).(vanden Bergh.1983.fig 1
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سنگ یادمان شوتروک ناهونته

نمونه ی کهن بر جای مانده از تصویر حلقه که به صورت نماد قدرت در ایالم میانه
حدود  1۲۰۰-11۰۰ق.م مرسوم بوده است .میتوان به اثر یادمانی کاسیتها که توسط
شوتروک ناهونته اول پس از پیروزی آن را به صورت غنیمت جنگی از بینالنهرین به
شوش آورده اشاره داشت .او فرمان داد آن را دوباره حجاری و نقش خود را به صورت
ایستاده در برابر رب النوع بابلی «شمش»که بر روی تختی نشسته بود با حلقهای در
دست که به سوی اوگرفته و نشانگر اهدای قدرت از سوی خدایان بابل به یک پادشاه
ایالمی را حکاکی کرده است( .پاتس)Amie,1976,fig 12:1992c/fig 2 36۲ :1385،
(شکل .)6

شکل  – 6سنگ یادمان بابلی ،تصویر پادشاه ایالمی را در برابر رب النوعی بابلی در حال اهدای قدرت ماخذ؛
)calmeyerT1995b:fig 16
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نقش برجسته ی کورانگون

دیگر اثر بر جای مانده که مورد مطالعه قرار گرفته است .نقش برجسته ی صخرهای
کورانگون مربوط به دورههای ایالم میانی و جدیدواقع در 1۲۰کیلومتری غرب استان
فارس و در نزدیکی نورآباد ممسنی در کنار محوطه باستانی تل اسپید است .این نقش
برجسته از دو قاب تزیینی تشکیل گردیده است .قاب میانی مربوط به دوره ی ایالم
میانی و قابهای دو سوی آن ،مربوط به دوره ی ایالم نو (سدههای ۷و  8پ.م) است.
نقش بر جای مانده در قاب میانی یک خدای عیالمی با کاله شاخدار ،نشسته بر تختی
شبیه به چنبره مار را نشان میدهد که او حلقهای با یک چوب دستی یا میلهای فلزی را
در دست راست خود گرفته است .در سمت راست او اندکی پایینتر ،الههای نشسته و
در دست چپ خود گردن یک یا دو مار را گرفته است این دو خدا را پرستشکنندگان
را در میان گرفتهاند .ردیف نیایشگران در گروههای متعدد که از پلههای فضای مسطح
باالی صخره به سوی صحنه اصلی سرازیر می شوند به دوره جدیدتر تعلق دارند .این
نقش برجسته کتیبه ای ندارد .اما روی شماری از اثر مهرهای منتسب به گروه ایالمی
که در شوش به دست آمده و توسط آمیه منتشر شده ) )Amie.1980:48.9میتوان
نقش خدای نشسته بر تخت مار را با مهرهایی به دوره سوکال ماخ دوران ایالم میانی
را منتسب کرد( .پاتس 18۷-188 :1385،و )Ursula seidl 1986 p;25نمونه ی این نقش،
برروی مهرهای هفت تپه از دوره ی سوکالماخ نیز دیده شده است( .نگهبان:13۷3 ،
 ۲43و ( )۲49شکل )۷
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شکل -۷نقش برجسته ی صخرهای خدای ایالمی دربرابر الهه و پرستشکنندگان درکورانگون
فارس )) VandenBerghe,1986a;fig 2

مهر هفت تپه

مهر استوانهای شکل مربوط به دوران ایالم میانی که در کاوشهایی آرمگاه تپتیآهار
در محوطه باستانی هفتتپه به دست آمده میتوان مورد بررسی و مقایسه قرار داد .این
مهر دارای کتیبهای میخی در شش ستون عمودی است .در کنار آن یکی از خدایان
عیالمی ،با کالهی شاخدار بر صندلی از مار چنبره شده نشسته  ،تصویر شده است .این
خدا دارای یک چوب دستی یا میلهای به همراه حلقهای در دست راست و دست
دیگرش بر روی سینه اش قرار گرفته ،که در حال اهدای حلقه ی قدرت به پادشاه
ا یالمی است که نشانی از تداوم این حلقه در روند سنت واگذاری قدرت از سوی
خدایان ایالمی به پادشاهان وقت بوده است( .نگهبان ۲43 :13۷3،و ( )۲49شکل ) 8
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شکل  - 8نقش حلقه ی قدرت بر روی مهر دوران ایالم میانی از محوطه باستانی هفت تپه
(ماخذ؛نگهبان)349 :13۷3 ،

یکی از چشمگیرترین بقایای بر جای مانده از حلقههای قدرت در سالهای  136۰و
 1386خورشیدی در دو آرامگاه ایالمی در خوزستان در کنار رودخانههای مارون در
ارجان بهبهان و اعالء رامهرمز است که بر اثر عملیات راهسازی و حفر کانال به دست
امده است .این آثار که به صورت حلقههایی فلزی در آرامگاه ایالمی ارجان و سپس
در آرامگاه ایالمی جوبجی رامهرمز به دست آمده .نشان از تدوام سنتی است که از
هزاره سوم پ .م درباب اعطای قدرت به پادشاهان و یا شاهک نشینان تا پایان دوران
ایالمی در این سرزمین ادامه داشته است .در این مقاله به نقشی که این حلقهها در
ساختار باورهای مذهبی وسپس تشکیالت سیاسی و احتماعی خود ایفاء کرده و سپس
پس از مرگ صاحبانشان به صورت سپردههای مدفون در آرامگاه و کنارشان قرار داده
اند می پردازیم.
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محوطه ی باستانی ارجان

محوطه یباستانی ارجان درکنار رودخانه ی «مارون» ودر1۰فاصله ی کیلومتری شمال
شرقی بهبهان واقع شده است .شهر باستانی ارجان در شهریور ماه  131۰به شماره 44
در فهرست آثار باستانی به ثبت رسیده است .وسعت این محوطه ی باستانی حدود 5۰۰
هکتار است .آرامگاه ارجان را از سنگ الشه ساخته شدهاند .ساختار این آرامگاه
استفاده از مالط قیر و اندود گچ به لحاظ جلوگیری از نفوذ رطوبت همجواری با
رودخانه مارون بوده است که از ویژگیهای معماری آن به حساب میآید.یکی از
کشفیات مهم این محوطه ی تاریخی حلقه ی طالئی با  ۲3۷گرم وزن و متصل به
یکدسته مجوف استوانهای شکل با نقوش نیلوفر آبی است.
این حلقه ی زرین با کتیبهای ایالمی با این مضمون «کیدین هوتران پسرکورلوش»
نوشته شده بود . (vallat,1984b;73).بنا به گفته ی حفاران ،حلقه ی مذکور در دست-
های متوفی قرار داشته است .او خنجری بر کمر و لباسی با دکمههای طالیی برتن داشته
و در تابوت مفرغی آرمیده بود .از لحاظ فرم ،اندازه و استفاده از این حلقه به نظر
میرسد حلقهای تشریفاتی بوده و کاربرد آن برای شخص فوق فقط در موارد خاص
مانند حضور در مراسم سیاسی و مذهبی زمان خود بوده است .دو سر حلقه به شکل
صفحات مسطح بیضی شکل ،روبروی یکدیگر قرار دارند .بر روی دسته و هر دو طرف
حلقه تزییناتی وجود دارد .صفحه ی خارجی آن با شیارهایی تزیینی به شکل نیلوفر
آ بی و نقش داخلی این صفحه طالیی ،در فضای تقریباً دایره ای شکل به نقش حیوانات
اساطیری است  .دو شیر خشمگین بالدار با دمی جاروب مانند در حالیکه روی پاهای
خود ایستادهاند و یک دست را به طرف یکدیگر دراز کرده و دست دیگر را بر روی
درخت نخلی نهاده که بر روی سه ردیف نقش موازی شبیه کوهی ایستادهاند .سه نوار
تابیده در اطراف نقش آنرا تزئین کرده است.
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نقش دو شیردال ایستاده به صورت برجسته نقش شده که یاد آور نقشمایه رایج
جانوران ایستاده روی مهرهای استوانهای دوره ی ایالم نو  111است .فرانسوا واال در
واقع نام شخص کورلوش را در یکی از مهرهای ایالم نو  111الف و چهار متن ایالم
نو  111ب از آکروپل نیز دیده است.
قدمت این حلقه ی زرین مربوط به قرن هشتم قبل از میالد است و تاکنون نظیر این
حلقه با این مشخصات در هیچ یک از حفاریهای علمی بدست نیامده است (خلیلیان
و توحیدی ۲۷۲،۲65،۲63 :1361 ،و علیزاده( .) ۲85-۲65: 1365،شکل 9و  )1۰مطالعه
و بررسی اثر به دست آمده نشان می دهد  ،نمونههای نزدیک به آن را میتوان در تعداد
اندکی از دستبندهای حلقهای لرستان که از لحاظ ظاهری مشابه بودند مشاهده نمود ،
اما کاربرد آنها را به لحاظ ساختارشان در ردیف این حلقه نمیتوان قرار داد.

شکل -9طرح آرامگاه ساخته شده از سنگ و موقعیت نسبی تابوت ارجان و آثار و ادوات تدفین
(ماخذ؛ علیزاده)۲69 : 1365 ،
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شکل  -1۰تصویر و طرح حلقه زرین قدرت ارجان (ماخذ :علی محمد خلیلیان
و فایق توحیدی)۲69 :1361 ،

محوطه ی جوبجی رامهرمز

در سال  1386بر اثر عملیات راهسازی و حفر کانال در نزدیکی روستای جوبجی و در
حریم رودخانه ی اعالء رامهرمز ،بخشی از یک آرامگاه ایالمی که بسیار تخریب شده
بود نمایان گردید .این محوطه توسط خانم آرمان شیشهگر از پژوهشکده باستانشناسی
مورد بررسی و کاوش قرار گرفت .آرامگاه از الشه سنگهای لوحی با مالط گل و
گچ و شن ریزه درشت که درون ساختار طبیعی رودخانه ای حفر شده بود ،ساخته شده
است .آثار به دست آمده که به نام گنجینه ی جوبجی معروف است شامل اشیای متنوع
و چشمگیری از جمله :سه عدد حلقه ی زرین بوده است که یکی از این حلقهها حاوی
کتیبهای میخی ا یالمی با مضمون (شوتورنَهونته پسر ایندَدَ) است (شکل  .)11به نظر
میرسد این حلقهها ،مطابق یک رسم ایالمی ،پس از مرگ صاحبان آن به افردی
خاص از آن خانواده به ارث میرسیده و یا به صورت غنایمی در اثر منازعات محلی
و یا فرا منطقهای در آن دوران اتفاق افتاده است .حلقه ،نسل به نسل در خانواده به این
فرد خاص سپرده شده است .این حلقه ،معروف به حلقه ی قدرت ،به شکل بیضی با
سر مدور مسطح و بزرگ است .قطر آن  9/3و ضخامت بدنه  1/۷سانتیمترو تکنیک
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ساخت آن  ،به روش چکشکاری ورق لوله شده است .مشابه این حلقه را از نظر شکل
کلی و روش ساخت و داشتن کتیبه ،در میان یافتههای آرامگاه ایالم نو در ارجان بهبهان
که درسال  136۰توسط آقایان علیمحمد خلیلیان و فایق توحیدی مورد بررسی و
کاوش قرار گرفت مشاهده کرد (شیشهگر۲65 ،۲۷۲ :1361 ،و  (.)۲63شکل  11و )1۲
محل اصلی سه حلقه ی زرین بدست آمده که به نام حلقه ی قدرت نامگذاری شدهاند
به دلیل جابجایی در تابوت مشخص نیست .شکل و نوع ساخت حلقهها ،تو خالی با دو
سرباز اند و از لوله کرده ورقی از زر ،به روش چکشکاری و روپوسه ،چکشکاری
ورق طال روی قیر ،ساخته شدهاند .سرهای آنها نیزبا ورقهای زرین مدوری پوشیده
شدهاند.کاوشگر این سایت باستانی نوشته است :حلقهی ( )۲/1ساده و تک است اما از
آنجا که اکثر یافته های زرین این مجموعه به فراخور دو فرد آرمیده در آرامگاه به
صورت زوج برایشان در تابوت قرار دادهاند ،به نظر میرسد شاید حلقهی دیگری مشابه
حلقهی ( ،)۲/1در ضمن حفر کانال آب مفقود شده باشد .این حلقه با داشتن خط نوشته
ی میخی به زبان ا یالمی با مضمون (شوتور نهونته پسر ایندَدَ) بر روی یکی از سطوح
مدور آن ،از نظر تاریخگذاری اهمیت خاص یافته است.
دو حلقهی دیگر ( )۲/۲و ( )۲/3با اندک تفاوتی ،یک زوج را تشکیل میدهند .بدنه-
های مشابه آنها شیاردار هستند که احتماال" با روش روپوسه ایجاد شده اند .اما حلقهی
( )۲/۲در دور راس ،به شکل هالل برجسته وحلقه ( )۲/3به شکل زیگزاگ برجسته
آراسته شدهاند .صفحات مدور سرهای باز آنها ساده هستند.
هر سه حلقه با حلقهی مکشوفه در آرامگاه کیدین هوتران در ارجان به نحوی شباهت
دارند ،گویی در ارجان آمیزهای از این سه حلقه و بازو بند ( )3/۲که نام زنانهی (لَ-
اَر -نَ) شاید معرف صاحب آن را برخود دارد و در جای خود معرفی خواهد شد دیده
میشود .به این ترتیب که به جای خط نوشته ،سر شیرهای متصل بر راس بازوبند (،)3/۲
به نقش دو شیر بر سطح مدور راس حلقهی ارجان ،تبدیل شده است و سپس نامی که
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«واال» ،زبان شناس فرانسوی ،کیدین هوتران پسر کورلوش خوانده و تاریخ  64۰تا 5۲5
پیش از میالد را برای آن پیشنهاد کرده است را ،به خط میخی و به زبان ایالمی بر روی
بدنه آن حک کرده اند (ماخذ  :شیشهگر()14۰ : 1393 ،شکل  1۲و .)13
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شکل  11-طر ح بقایایی از آرامگاه جوبجی و جایگاه پیشکشها (ماخذ؛ شیشهگر)64 : 1393 ،

شکل  - 1۲حلقه ی قدرت زرین با خط نوشته عیالم جدید با مضمون "شوتور نَهونته پسر ایندَدَ "
(ماخذ؛ شیشه گر)145: 1393 ،
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شکل  -13حلقههای زرین شیاردار زرین به شمارههای  ۲.۲و( 3 ۲ماخذ؛ شیشهگر)146: 1393 ،

زیگورات چغازنبیل

محمدرحیم صراف درسال 1369درمقالهای تحت عنوان :حلقه ی سیمین قدرت
اونتاشگال به معرفی حلقه ی قدرتی که تاکنون ناشناخته بود پرداخته است .مشابه این
حلقه از نظر شکل کلی و روش ساخت ،نمونه ی دیگری ازحلقه ی قدرت است .او با
توجه به کشف این حلقه در چغازنبیل ودر نزدیک رود خانه ی دز  ،آن را کهنتر و
آنرا نشانگر قدمت آن نسبت به حلقه ی دیگر دانست .او درباره این حلقه نوشته است:
این حلقه دربخش پیش از تاریخ به شماره  ۲1۷6ثبت شده است .اما مشخص نیست
کاوشگر آن (رمان گیرشمن) چرا از این حلقه در گزارشات خود ذکر نکرده است.
این حلقه ی نقره ای نسبت به حلقه ی زرین ارجان کوچکتر و سادهتر است و از وسط
شکسته به نظر می رسد .بعداً احتماالً در موزه ی ملی ایران مرمت شده است .در مرحله
بعد  ،بخشی از بدنه در آزمایشگاه مرکزی صفحه تمیز گردید ،اما هیچ نقشی بر روی
آن وجود نداشت .علیرغم وجود کتیبه یا نقش بر روی حلقه ارجان اهمیت حلقه نقرهای
همچنان باقی است .به عبارت دیگر این حلقه کامالً شبیه حلقه ی زرین است .وجود
این حلقه در چغا زنبیل و در زمان اونتاش گال ،نشانگر استفاده شاهان ایالمی از این
شیء در دوران ایالم میانی بوده است.
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شکل  -14نمایی از محوطه ی چغازنبیل و حلقه ی سیمین چغازنبیل «دوراونتاش» مربوط به پادشاهی اونتاش گال
( 1۲۷5-1۲4۰ق.م) (صراف)13 :13۷8 ،

گورستان مارلیک

از جمله این آثار میتوان به گورستان مارلیک که توسط عزت اهلل نگهبان کاوش
گردید اشاره کرد .ایشان در گور شماره  36حلقهی قطور بزرگ مفرغی ساده با دو
سر باز ،که در مرکز حلقه ی قطور تر شده است متعلق به سدههای نخست هزاره ی
اول پ.م پیدا کرد .این حلقهها سر برگشته نداشته و قطر زیاد آنها غیر عادی است .
کاربرد آنها توسط کاوشگر نیز مشخص نشده است ( نگهبان (.)6۷: 1368 ،شکل 114
تا  ۲5شکل 1۲۲و ) 5۰
نتیجه گیری

بررسی سیر تحول حلقه قدرت بر اساس شواهد باستانشناختی نشان داد که دولتمردان
در هر دوره ی تاریخی توانستند با این نماد به نوعی مالکیت خود را از نظر سیاسی
اجتماعی در جوامع خود به رسمیت برسانند .این اثر که به صورتهایی گوناگون چون
نقوش برجسته ،سنگ یادمان و مهرها نمونههای از این دست از دوره ایالمی مربوط به
سوکالمخها شناسایی شده است .در دورههای بعد ایالمی این نماد به صورت حلقه
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های برنزی ،زرین و سیمین تغییر شکل یافته و در محوطههای مذکور گزارش شده و
مورد مطالعه قرار گرفت .فرایند فوق نمادی از یک وحدت فکری را در طول دوران
آغاز تاریخی و تاریخی را میرساند .به نظر میرسد یکی از کاربردهای حلقه ی قدرت
در پی نیاز و ضرورتی بود که دولتمردان برای موقعیت سیاسی ،جایگاه مذهبی و
اجتماعی خود در زمان حضورشان متصور بودند.
بررسی و مطالعات بر روی این حلقههای قدرت در طی دوران ایالمی نشان داد که
نحوه ی تزئینات ،گرچه اندکی متفاوت بوده ولی کتیبههای بر جای مانده بر روی آن
ها نشانی از مالکیت و قدرت شخصی بوده ،که حلقه را در هنگام مراسم تدفین و در
هنگام خاکسپاری در دست او میگذاشتند .فرایند فوق حاکی از این است که این
گورخفته ،دارای موقعیت خاصی در تشکیالت مذهبی ،سیاسی و یا اقتصادی زمان
خود بوده است .کتیبهها و نقوش تزئیناتی بر جای مانده بر این حلقهها  ،نشانگر این
است که سالطین و حاکمان ،دستور ساخت این حلقه ها را صادر کردهاند ،که پس از
مرگشان با آنها دفن شود .به نظر میرسد حلقههای قدرتی که نام پادشاه و یا حاکمی
بر روی آنها درج نشده ،میتواند به عنوان هدیه و یا ارثیه به همراه یکی از خاندان
وابسته شاهی به خاک سپرده شده باشد و یا توسط افراد صاحب منصب جامعه که در
دربار و یا در تشکیالت مذهبی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی زمان خود بودهاند مورد
استفاده قرارگرفته باشد.
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بررسی و معرفی قلعه ی اسماعیل خان ایالم
6

محمد غفوری زاد 5محمدرضا جوهری

چکیده

در اواخر هزارهی چهارم ق.م قومی شناخته شده و صاحب تمدنی تکاملیافته کشور
ایالم را در جنوب غربی خاک ایران به مرکزیت شوش تأسیس کردند.گسترهی این
تمدن در جنوب به خلیجفارس ،در شمال به راه خاوران و میانههای زاگرس ،از غرب
به رودخانه ی دجله و از شرق تا فارس کنونی (ناحیه انشان یا انزان باستانی) منتهی
میشد .با توجه به یافتههای باستانشناسی صورت گرفته در گسترهی تمدن ایالم
کهن ،شواهدی دال بر نفوذ مادی و فرهنگی تمدن ایالم تا محدودهی کنونی استان
ایالم بدست آمده است .استان فعلی ایالم در بخش غربی زاگرس و در ناحیه ی
شمال غربی تمدن ایالم واقع شده است  .به دلیل موقعیت وشرایط جغرافیایی مطلوب
منطقه ای ،بیشتر جاده های باستانی در این مسیر امتداد داشته اند .وجود آثار متعدد
ومتنوع از استقرار انسان دردوران مختلف پیش از تاریخ تا دوره ی اسالمی در این
دیار مؤید همین موضوع است .از مهمترین این آثار ،می توان به قالع تاریخی اشاره
داشت که در ارتفاعات منطقه ویا دره های استراتژیک نواحی زاگرس غربی واقع
شده اند .قلعه ی اسماعیلخان از جمله این آثار است که در محدودهی شهرستان
ایالم و بر روی ارتفاعات انبارآب در شمال شهرایالم قرار دارد.این قلعه به صورت
دیوار و دژی مستحکم بر فراز ارتفاعات مشرف به دشت ایالم و بر روی عوارض و
ناهمواری های طبیعی منطقه ساخته شده است.در مجموع ده برج و سه ورودی در
امتداد دیوار قعله به فاصلههای متفاوت ساخته شدهکه محل دیدهبانی و استقرار
نیروهای دفاعی ساکن در محدودهی امن دژ بودهاند .عمدهی مصالح بکار رفته در

5

 -دانشجوی دکتری آب وهوا شناسی  ،دانشگاه خوارزمی.

 6دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردی ،پردیس دانشگاهی باختر ایالم
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ساخت این دژ ،قلوه سنگ و الشهسنگ همراه با مالط گچ نیمکوب بوده و در برخی
نقاط تیرهای چوبی برای استحکام بیشتر به کار رفته است.دراین مقاله تالش شده تا
مشخصات و ویژگی های این سازه ی معماری ،که حاصل طرح ،بررسی وشناسایی
حوزه ی شمالی ایالم در دوره ی تاریخی وقرون اولیه ی اسالمی است مورد بررسی
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ایالم باستان ،قلعه ی اسماعیلخان ،کوه انبار آب ،والیان پشتکوه
مقدمه :با توجه به مطالعات ،بررسیها و کاوشهای باستانشناسی صورت گرفته در
محدودهی استان ایالم و کثرت و گستردگی یافتههای باستانشناسی این منطقه،
اهمیت این محدوده از فالت ایران در ادوار مختلف پیش از تاریخ ،تاریخی و اسالمی
بر ما روشن و محرز می گردد .فراوانی آثار بدست آمده در محدودهی کنونی استان
ایالم از جنوبیترین منطقه در شهرستان دهلران تا شمالیترین منطقه در کوهستانهای
شمالی ،در دره های ایوان اهمیت این منطقه را در ادوار مختلف و توجه حکومتها
به این منطقه را نشان میدهد .یکی از اصلیترین دالیل آن همجواری با تمدن های
بزرگ بینالنهرین در دوران مختلف میباشد.
اهمیت آن در دوران تاریخی به واسطه ی قرار گرفتن بر سر راه شاهی و ارتباط با
تیسفون و مدائن و بغداد و  ...بوده است .وجود تپهها و محوطههای باستانی مانند تپهی
موسیان ،تپه علی کش ،چغا آهوان ،چغا گالن ،قلعه شیاخ ،قلعه پاقالع ،قلعه سکهسان،
تپه های «چاالب ویلنگ» در تنگه ی ارغوان ،آتشکدهها ،قبرستانها ،شهر تاریخی
سیمره ،شهر تاریخی سیروان و صدها اثر تاریخی فرهنگی دیگر مؤید همین موضوع
هستند .بررسی و مطالعه علمی این آثار در شناخت تاریخ منطقه و ارتباط آن با دیگر
مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میتواند در برنامهریزیهای مختلف و
مخصوصاً بحث تاریخ و باستان شناسی و گردشگری حائز اهمیت باشد.
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در این راستا به معرفی و بررسی قلعه اسماعیلخان در محدوده ی شهر ایالم ،که متعلق
به دوران افشاریه و زندیه و حکومت والیان پشتکوه میباشد ،میپردازیم .در این
خصوص ابتدا مختصری در خصوص تمدن ایالم باستان بیان کرده و در ادامه به روند
ت اریخی والیان پشتکوه و چگونگی ساخت قلعه و خصوصیات فنی آن مورد بررسی
قرار گرفته است.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع و هدف
پژوهش یک روش تلفیقی است که با استفاده از آرشیو کتابخانهای ،اسنادی،
تحقیقات میدانی و نقشه ،صورت گرفته و اساس کار بر مطالعات میدانی استوار است.
پیشینه ی تحقیق

بررسی ها ومطالعات باستان شناسی نشان می دهد این منطقه از سرزمین ایران در
بخش غربی زاگرس ودر محدوده ی شمال غربی تمدن ایالم واقع شده است .به
منظور روشن شدن برخی نکات مرتبط با موقعیت مکانی آثار مورد مطالعه ،اشاره ی
مختصری به تاریخ ایالم شده که در فرایند ترتیب تاریخی تا دوره ی اسالمی ،روند
استمرار استقرار را نشان می دهد.
بنا به اطالعاتی که از مطالعات تاریخی و بررسیهای باستانشناسی بدست آمده ،ایالم
فعلی بخشی از سرزمین ایالم باستان بوده است .ایالم باستان ،سرزمینی بود که از شمال
به راه خاوران ،یعنی راهی که از بغداد به همدان متصل میشود ،از جنوب به
خلیجفارس ،از غرب به رودخانه ی دجله در خاک عراق (بینالنهرین باستان) و از
شرق به مسیر همدان به تنگه ی هرمز محدود میشد.
ریشهشناسی نام ایالم

دربارهی ریشهشناسی نام ایالم بحثهای فراوانی شده است به نظر «دامرو و انگالند»
ایالم« ،شکل اکدی شدهی واژگان سومری و ایالمی متأثر از « ،elûmبلند بودن» است.
ظاهراً نخستین نام بومی برای ایالم تا پیش از هزارهی دوم ق.م پدیدار نمیشود و معلوم

5۹

فصلنامه تخصصی باستان شناسی * سال اول * شماره دوم * بهار 1۳۹6

نیست که ساکنان منطقه ی جنوب ایران را سرزمین یا ملیت واحد یکپارچهای به شمار
میآوردهاند .مردمان نواحی مرتفع ایران در هزارهی سوم ،مجموعهی متفاوتی از
گروههای قومی و زبانی گوناگون بودند که هرگز خودشان را با استفاده از عناوین
ایالم یا ایالمی معرفی نمیکردند .این نام را کاتبان سومری به سرزمینهای بلند شرق
بینالنهرین داده بودند که به شیوهی منطقی آنجا را سرزمین بلند میخواندند .همان
طور که« زادوک» ۷تأکید دارد پیش از اواخر هزارهی سوم ق.م نام سومری ELAM

به کوهنشینان فالت ایران و دامنهی آن اطالق میشد با این حال جالب این است که
کاتبا ن ایالمی هنگام نوشتن به ایالمی هرگز از سومرنگار  NIMاستفاده نمیکردند
(تی.پاتس ،دنیل -ترجمه :باستی ،زهرا)16 :1388 ،
بررسی هایی که تاکنون در منطقه ی آسیای نزدیک و میانه انجام گرفته ،مؤید این
نظریه است که سومریها اولین قومی در این ناحیه بودند که خط را ابداع کردند .اما
همین افراد تالشهای فراوان همسایه شرقی یعنی «ایالم» را نیز در جهت دستیابی به این
امر مهم نادیده نمیگیرند .به همین جهت باید گفت که تقریب ًا در همان زمانی که
سومریها موفق به ابداع خط سومری شدند ایالمیها نیز به ابداع خط عالمتنگاری یا
پیکتوگرافی ( )Pictographyکه نمونههای آن در نقاط شوش درخوزستان ،سیلک
درکاشان ،مرودشت درفارس ،شهداد درکرمان و  ...پیدا شده نائل گردیدند .این امر
باعث شد که این دو قوم مرحلهی پیش از تاریخ خود را پشت سر نهاده و وارد مرحلهی
نوین تاریخ خویش شوند و برای آیندگان کتباً از اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی خود سخن گویند( .صراف ۷ :13۷۲ ،و )8
ایالمیان در احداث بناها ی مذهبی وغیرمذهبی نیز همانند ساکنان بین النهرین از
خودآثاری برجای گذاشته اند که می توان به  :زیگورات و معابد چغا زنبیل
درخوزستان معابد اینشوشیناک ( )Inshushinakیا خدای شوش ،نین خورساک یا الهه
7

. R.zadok
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کوهستان

()Ninhursak

و معبد شوتروک ناهونته دوم

()Shutruk-Nahunte II

در

آکروپل شوش و معبد هفت تپه در نزدیکی شوش (صراف )9 :13۷۲ ،ونیز برخی آثار
در الیه های تپه چگا آهوان مهران اشاره نمود.
دولت ایالم در سال  64۰قبل از میالد به دست دولت آشور سقوط کرد و به مدت
کوتاهی پس از آن هخامنشیان آشوریان را در هم شکستند و حکومتشان را از بین
بردند .از آن پس سرزمین ایالم یکی از ایالتهای حکومت هخامنشی شد (محمودیان،

 .)۲۰ :1383در این محدوده ی جغرافیایی آثار زیادی از دوره های تاریخ و قرون اولیه
ی اسالمی برجای مانده که اشاره به همه ی این آثار دراین مقاله امکان پذیر نیست.
متأسفانه تاکنون در مورد قلعه اسماعیلخان تحقیق و بررسی علمی دقیق همراه با کاوش
های باستانشناسی علمی صورت نگرفته و در خصوص تاریخ دقیق ساخت آن
اطالعات مستندی به دست نیامده است .هر آنچه که در خصوص این اثر گفته و نوشته
شده بر اساس تاریخ شفاهی و نقل قولهای غیرمعتبر است.
برخی پژوهشگران آن را متعلق به فرقهی اسماعیلیه دانستهاند و آن را با قالع معروف
اسماعیلیه مقایسه کردهاند و برخی دیگر نیز این قلعه را مربوط به دوران والیان پشتکوه
دانستهاند .در این تحقیق سعی شده است که بیشتر به جنبههای فنی و معماری و برداشت
پالن اثر تکیه و بر اساس آن نتیجه گیری شود ،زیرا متأسفانه هنوز امکان حفاریهای
علمی باستانشناسی در محدودهی اثر میسر نشده است.
از مجموع بنا ها و استحکامات احتمالی قلعه ی اسماعیل خان ،آثاری از برج ها و دژ
عظیم آن در خط الرأس شمالی – جنوبی ارتفاعات معروف به انبار آب باقی مانده
است و جهت دیوار ،شمالی – جنوبی است .دژ ،از صخره و پرتگاه جبهه ی جنوبی
شروع و قله ی کوه انبار آب به سمت کوهستان سیوان امتداد دارد .عرض دیوار در
بخش جنوبی ،دو متر و در بخش میانی 1/5 ،متر اندازه گیری شده است .آوار دیوارها
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که از سنگ و مالط گچ نیم کوب 8ساخته شده ،ارتفاع حدود  4متر را نشان می دهد.
طول دیوار حدود  ۷۰۰متر می باشد که با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و امکان
کنترل جبهه ی جنوب شرقی دارای سه برج نسبتاً بزرگ دیده بانی و نگهبانی است.
برج اول در بخش جنوبی و به فاصله ی  ۲۰متری پرتگاه صخره ای ایجاد شده که
بخشی از دیوار جبهه ی شمالی آن به ارتفاع  5متر هنوز پابرجااست.این بنا به صورت
دایره ای است و دارای دو طاقچه در قسمت باقیمانده ی بنا است .در شرق بنا دریچه
ای مثلث شکل مشاهده شده است که قاعده ی آن به داخل و رأس آن به سمت خارج
بناست که برای دید و کنترل پیرامون مورد استفاده قرار گرفته است .مطمئناً در بخش
های دیگر بنا نمونه ی این دریچه ها وجو داشته است که در حال حاضر به دلیل تخریب
دیوارها آثار آن از بین رفته ا ست .مصالح بکار رفته در کل بنا سنگ های کوهستانی
با استفاده از مالط گچ می باشد.سنگ ها تقریبا با تراش اندک جور شده و در ردیف
های منظم بکار رفته است.
بخش داخلی اتاق نگهبانی با گچ اندوه شده است .برج دوم نیز با سبک معماری برج
اول همخوانی دارد.بخش میانی دیوار در محل معبر اصلی ساخته است.ارتفاع دیوار
بخش شرقی این برج حدود  5متر اندازه گیری شده است .برج سوم در بخش صخره
ای جبهه شمالی دژ ساخته شده که تقریبا بخش عمده ی آن تخریب شده است .بنای
دژ پس از گذر از برج سوم تا قله ارتفاعات بخش شمال شرقی ادامه می یابد و به
صخره ی کوهستانی منتهی میشود( .محمودیان ،صفحه  ۲1تا )۲3
موقعیت بنا  :قلعه و استحکامات معروف به اسماعیل خان برفراز ارتفاعات انبار آب و
مشرف به شهر ایالم ساخته شده است .از شرق به ارتفاعات سیوان ،از شمال به دره ی
 -8سنگ گچ را قبل از آنکه در کوره به نقطه ذوب برسد بیرون آورده با ضربه زدن خورد میکنند ،بعد از
سرد شدن و مخلوط کردن با آب ،مالط گچ نیم کوب حاصل شده که پس از سفت شدن همان محکمی و
استحکام سنگ گچ را داراست.

62

فصلنامه تخصصی باستان شناسی * سال اول * شماره دوم * بهار 1۳۹6

داالب ،از غرب به زمین های کشاورزی منجل و از جنوب به شهر ایالم محدود است.
ارتفاعاتی که این دژ بر روی ان ایجاد شده نزدیک به  ۲5۰۰متر از سطح دریا ارتفاع
دارد و پوشیده از جنگل بلوط و گونه های جنگلی ون و ارجن «ارژن» و پوشش مرتعی
است .چشمه ی دائمی انبار آب نزدیکترین محل تأمین آب قلعه میباشد.
محدوده ای که ا ثر بر روی آن ایجاد گردیده کامالً کوهستانی است و از سه جهت
صخره ای و صعب العبور است و فقط جبهه ی جنوب شرقی است که مسیر ارتباطی
قلعه بوده است.
معرفی اثر :قلعه (دژ-دیوار دفاعی) اسماعیل خان دیواری است با چندین برج دیده بانی
به طول تقریبی  ۷۰۰متر ( 685متر آن متراژ-اندازه گیری شد،که قطر آن بین  ۲تا  ۲/۲۰متر بوده
که با اندود مالت گچ نیمکوب اندود شده و با استفاده از قلوه سنگهای موجود در محل و مالت گچ

نیمکوب ساخته شده است) در برخی نقاط دیوار الیه داخلی به صورت خشکه چین است
که طرفین آن با سنگهای کمی تراش خورده و مالت اندود گچ نیمکوب ساخته شده
است .در طول دیوار مجموعا ده فضای معماری به صورت برج و برجک ساخته شده
است.امتداد دیوار در جهت جنوب شرقی به شمال غربی است و بر روی ناهمواریهای
طبیعی محل ساخته شده است.
این دژ برروی لبه ی پرتگاهی مرتفع مشرف به منظقه ی بانگنجاب و شهر ایالم ساخته
شده و تا قله ی ارتفاعات منطقه موسوم به انبار آب امتداد دارد.در ارتفاعاتی که این
دژ ساخته شده سه چشمه آب وجود دارد .در ضلع شمال غربی چشمه آب انبار آب به
فاصله ی  5۰۰متر قرار دارد که نزدیکترین منبع تامین آب ساکنین و استفاده کنندگان
از این استحکامات بوده است .در ضلع شمالی و به فاصله ی تقریبی15۰۰متر چشمه ی
آب سیوان قرار دارد .در ضلع شمال شرقی و به فاصله ی تقریبی  ۲۰۰۰متر چشمه ی
آب هانیوان واقع شده است.
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راه دسترسی به قلعه  :دسترسی به قلعه و دژ اسماعیل خان در گذشته و زمان استفاده
به احتمال بسیار زیاد فقط از راه دره ی هانیوان که در شمال شهر ایالم قرار دارد امکان
پذیر بوده است .هم اکنون نزدیکترین و سادهترین راه ،راه آسفالته ای است که از
منطقه ی بانگنجاب و دانشگاه ایالم به سمت تاسیسات فنی و آنتن های مخابراتی موجود
در ارتفاعات کوه انبار آب ایجاد شده و به ضلع غربی قلعه منتهی می شود.
از انتهای راه آسفالته تا قلعه و دژ اسماعیل خان کمتر از  5۰۰متر فاصله است .با توجه
به ارتفاعات و پرتگاه های اطراف دژ در گذشته و زمان استفاده و کاربری دژ تردد و
دسترسی فقط از ضلع شرقی امکان پذیر بوده ،چون در امتداد شمال-شمال غربی تا
جنوب و جنوب غربی و به فاصله ی کامل پرتگاه صخره ای با ارتفاع حداقل 1۰۰۰متر
است.
مشخصات معماری قلعه

ارتفاع محل اولین برج قلعه که مشرف به لبهی پرتگاه صخره ای شهر ایالم است ،از
سطح دریا  ۲۰4۲متر و آخرین نقطه ی دیوار قلعه در ارتفاع  ۲13۷متری از سطح دریا
قرار دارد  .این اختالف ارتفاع نشان دهنده ی اختالف سطح دو نقطه ی ابتدایی و
انتهایی دیوار دژ به میزان  9۰متر است .این دیوار و دژ دفاعی بر روی ناهمواری های
طبیعی و عوارض طبیعی کوه ساخته شده تامانع ورود دشمنان ساکنین قلعه شود  .این
مزیت ،محوطه ی وسیعی از ضلع شمال-شمال غرب تا جنوب-جنوب غرب را در
اختیار ساکنین قرار داده است .در امتداد دیوار و دژ ،سه ورودی ساخته شده که دو
ورودی در ضلع جنوبی که ورودی اول نزدیک برج اول و به فاصله ی  ۲5متری از آن
ساخته شده با عرض  1/5متر و ورودی شماره ی  ۲به فاصله ی  1۰متری برج شمارهی
( ۲فضای معماری-اتاقک کوچک)ساخته شده که عرض آن  1/۲۰متر است .ورودی
سوم در میانه و وسط های دیوار دژ ساخته شده که در میان یکی از برجها قرار دارد
که به دلیل تخریب و آسیب دیدگی فراوان قابل اندازه گیری نبود و به احتمال بسیار
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زیاد ورودی اصلی و درب ورودی اصلی دژ همین فضا است.این قلعه و دژ در میان
انبوه درختان بلوط قرار دارد و در ارتفاعات مشرف به شهر ایالم ساخته شده است.
محوطه ی اثر پوشیده از جنگل انبوه بلوط ودیگر گونه های جنگلی است.
قلعه و دژ اسماعیلخان از گونهی قلعههای کوهستانی است .قلعههای کوهستانی با قرار
گرفتن بر روی بستر طبیعی مرتفع به عنوان «دفاع غیرعامل طبیعی» ایجاد میگردند.
بدین شکل که طراحی قالع مذکور مبتنی بر سطح صخرهی سنگی کوه و بدون طرح
قبلی شکل گرفته و ایجاد استحکامات همانند برج و بارو نیز بستگی به وضعیت کوه و
صعوبت دیواره صخره منتهی به قلعه دارد .به عبارتی در بخشهایی از قلعه که امکان
نفوذ محتملتر بوده توسط سازندگان با احداث دیوارههای مستحکم و بعض ًا چند الیه
محافظت میگردید .مصالح بکار رفته غالب ًا از کالبد صخرهای کوه تأمین گردیده است.
(عمرانی و رحمتپور )۲۰-۲1 :1388 ،غالب ًا قلعهها و استحکامات نظامی و دفاعی در کنار
چشمههای آب یا رودخانههای دائمی ایجاد گشتهاند تا ساکنان قالع در خصوص تأمین
آب دچار مشکل نشوند.
در مواردی از ایجاد شکاف در سنگها ،ایجاد جویهای انتقال آب تنبوشههای سفالی
و حفر کانالها جهت هدایت و دسترسی به آب بهره جستهاند .در محدودهی قلعه و
دژ اسماعیلخان نیز سه چشمه آب دائمی؛ انبار آب (اَماراوو) هانیوان و سیوان وجود
دارد که نزدیکترین آنها به قلعه  ،چشمه انبار آب است.
قالع دیگری در استان ایالم از دوران مختلف به جای مانده است که از مهمترین آنها
میتوان به قلعهی سام ،پشت قلعهی آبدانان ،قلعه ی میرغالم هاشمی درهشهر ،قلعهی
چکر بولی ،قالع چوار ،قلعه ی سکهسان در درهشهر ،قلعه کنجانچم مهران ،قلعهی
والی ایالم و قلعهی اسماعیلخان اشاره کرد .چنانکه در بخش تاریخ والیان اشاره شد،
اسماعیلخان پس از شکست از سپاه کریمخان زند متواری شده و به کوهستانهای
پشتکوه پناه برده است .طبق روایات شفاهی ساکنان شهر ایالم ،بقایای دژ و قلعهای که
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اسماعیل خان در کوهستانهای پشتکوه ساخته و در آن پناه گرفته همین دژ و
استحکامات معروف به اسماعیل خان در شمال شهر ایالم بر روی ارتفاعات کوه انبار
آب است .در ادامه به بررسی میدانی و شرح خصوصیات معماری این اثر میپردازیم.
مشخصات معماری برج ها ودژپیرامونی

برج شماره ییک  :این برج مدور به فاصلهی  15متری از لبه ی پرتگاه مشرف بر شهر
ایالم و بر فراز کوه انبار آب ساخته شده از لبهی پرتگاه تا اطاق ،دیوار قلعه به طول 15
متر ساخته شده که عرض آن  ۲/۲۰متر میباشد .مصالح بکار رفته در ساخت دیوار و
برج شمارهی یک ،الشه سنگ ،قلوه سنگ ،تیرهای چوبی و مالط گچ نیمکوب
میباشد .آثار تیرهای چوبی در چند جای دیوار برج شماره ی یک مشاهده میشود.
در انتهای دیوار مشرف به پرتگاه ،دو تیر چوبی قرار دارد ،ارتفاع باقی ماندهی دیوار
مشرف به پرتگاه ( )۲/35دو متر و سی و پنج سانتیمتر میباشد.
دو طرف دیوار با اندود گچ نیمکوب به ضخامت ( 5cmپنج سانتیمتر) اندود شده است.
این اندود ضخیم یکی از دالیل ماندگاری و حفظ و استحکام دیوار در طول سال های
متمادی بوده است اکثر نقاط داخلی دیوار بصورت خشکه چین است.
برج شماره ی یک به صورت مدور ساخته شده که در دیوار آن آثار یک شومینه
(بخاری دیواری) و یک دریچه جهت دیدهبانی مشاهده میشود .دریچهی دیدهبانی در
جهت شمال شرقی در دیوارهی برج ساخته شده و دید کامل و خوبی به مسیر پایین
دست قلعه دارد  .شومینه در ضلع غربی ساخته شده و ارتفاع دهانه ی آن  ۷۰cmو
عرض دهانه ی آن  5۰cmاست .دریچهی دیدهبانی بصورت مخروطی است که
قاعدهی آن بزرگ و انتهایش کوچک است .یعنی دهانه دریچه دیدهبانی از بیرون
کوچک و از داخل بزرگ است .با توجه به قطر دو متری دیوار شاید نگهبان مجبور
بوده برای دید بهتر و تسلط کامل سر و گردن خود را وارد دریچه میکرده تا دید
بهتری داشته باشد .از بیرون عرض دریچه  ۲۰cmو ارتفاع آن  3۰cmمیباشد.
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آثار یک دریچهی دیدهبانی دیگر در جهت شرقی مشاهده میشود که متأسفانه با توجه
به تخریب دیواره ،ابعاد آن قابل اندازهگیری نیست .نمای بخاری بصورت طاقدار و یا
قوسی مالیم ساخته شده است .در ورودی برج شماره ی یک در جهت جنوب غربی
و در حریم داخلی قلعه ساخته شده است .ارتفاع باقی مانده از دیوار برج  5mو قطر
داخلی برج  5mبعد از برج شماره ی یک و چسبیده به آن دیوار امتداد می یابد.
مشخصات  GPSبرج شماره ی یک
 ۲۰4۲متر ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی "46° .39' .55
عرض جغرافیایی ".6۷' .98
33°

برج شماره دو  :از برج شماره یک و در امتداد شرقی غربی دیوار قلعه ادامه پیدا کرده
و دارای قطر  ۲/۲۰و طول  ۲5mمیباشد که به ورودی شماره یک ختم میشود.
عرض ورودی 1/5۰cm

 ۲۰49ارتفاع از سطح

ارتفاع باقیمانده cm

دریا

1/5۰

طول جغرافیایی "' .5۲

قطر دیوار ۲/۲۰

46° .39
عرض جغرافیایی ".99
'33° .6۷
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از ورودی شماره یک تا برج شماره دو ،دیوار به طول  33متر امتداد یافته و در همان
جهت شرقی غربی برج تخریب شده ،بصورت نیم دایره ساخته شده و دارای قطر
داخلی  5mاست .در ضلع شرقی وغربی و در راستای امتداد دیوار در داخل برج شماره
 ،۲دو فضا بصورت تورفتگی در دیوار ساخته شده که دارای عرض  9۰cmو عمق
 1mمتر می باشند که کاربری آن ها به دلیل تخریب زیاد مشخص نیست .عرض
ورودی این برج سه متر می باشد.
قطر داخلی برج 5m
عرض ورودی 3/5m
 ۲۰41ارتفاع از سطح
دریا
طول جغرافیایی ".5۰
' 46° .39عرض جغرافیایی
"33° .68' .۲4

ورودی شماره  :2امتداد دیوار از برج شمارهی دو تا ورودی شماره  ۲به طول 1۰m
میباشد .عرض ورودی  1/۲۰cmمیباشد که دارای اندود گچ میباشد  ۲۰4۲امتراز
سطح دریا ارتفاع دارد.
عرض دیوار ۲/۲۰
ارتفاع باقیمانده 1m
طول جغرافیایی "46° .39' .5۰
عرض جغرافیایی "33° .68' .۰۲
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برج شماره سه  :طول امتداد دیوار از ورودی شماره  ۲تا برج شمارهی  51 ،3متر
میباشد .این برج از بیرون نمای مدور دارد و از داخل به صورت مربع مستطیل با زاویه
ی پخ ساخته شده است .عرض ورودی برج  3/5متر و قطر داخلی آن  5mمی باشد.
ارتفاع باقیمانده  1/5متر
 ۲۰5۰ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی "46° .39' .49
عرض جغرافیایی "33° .68' .۰8

برج شماره چهار :بزرگترین برج قلعه برج شماره ی چهارمیباشد که در یکی از
مرتفعترین نقاط توپوگرافی محل و در امتداد دیوار ساخته شده است .این برج دارای
نمای بیرونی و داخلی مدور میباشد .ورودی آن هشت متر بوده که قطر داخلی آن
(عمق) از ورودی تا دیوار داخلی  6/5متر میباشد .ارتفاع باقیمانده تقریب ًا یک
متروامتداد دیوار از برج شماره سه تا برج شماره چهار  86متر طول دارد.
 ۲۰8۲ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی "46° .39' .45
عرض جغرافیایی "33° .68' .15
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توجه :از لبه ی پرتگاه و برج شماره ی یک تا برج شماره ی چهار امتداد دیوار برداری
عوارض طبیعی و توپوگرافی منطقه با شیب رو به باال ساخته شده است .یعنی از برج
شماره یک تا چهارارتفاع زیاد میشود و از برج شماره چهار امتداد دیوار و بنای قلعه
دوباره به سمت پایین رفته و ارتفاع کمتر میشود.
برج شماره پنج  :این برج بصورت یک اطاقک کوچک ساخته شده که عرض ورودی
آن  ۲/3۰cmو عمق آن  3/4۰cmاست .فاصله ی برج چهار تا پنج امتداد دیوار 55
متر طول دارد که با شیب تند در سرازیری تپه و عوارض طبیعی منطقه ساخته شده
است.

برج شماره ی شش :در فاصله ی برج پنج تا شش امتداد دیوار قلعه  5۲/5متر محاسبه
شده است .نمای بیرونی این برج بصورت مدور بوده و از داخل بصورت مربع با زوایای
پخ ،ساخته شده که در دیوارهای آن و فضای  6۰cm×1/۲۰cmبصورت تورفتگی در
دیوار ساخته شده است (اطاقکی کوچک در دیوار)
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عرض ورودی برج 3/6۰ cm
میباشد.
 ۲۰68ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی "46° .39' .44
عرض جغرافیایی ".68' .36
33°

برج شماره ی هفت :در فاصله ی برج شش تا هفت امتداد دیوار به طول  ۲6/5متر
ساخته شده که شیب آن همچنان به سمت پایین است .این برج به صورت یک اطاقک
کوچک با ابعاد عرض  ×۲/8۰cmعمق  ۲/4۰cmمیباشد.
ارتفاع باقیمانده دیوارها تقریباً نیممتر است.
 ۲۰66ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی "46° .39' .44
عرض جغرافیایی ".68' .۲9
33°

برج شماره ی هشت :امتداد دیوار قلعه از برج هفت تا هشت  ۲8/5متر طول دارد .برج
شماره هشت بصورت مدور با انحنای خاص در امتداد دیوار قلعه ساخته شده است.
بنای این برج تقریباً بصورت نیمبیضی است و میتوان این انحنا را در پالن مشاهده
کرد.
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برج شماره ی نه  :به فاصلهی  14متر از برج شمارهی  8و در امتداد دیوار قعله برج
شمارهی نه واقع شده که به احتمال بسیار زیاد ورودی اصلی به محوطهی محصور قلعه
با توجه به اختالف ارتفاع سمت جنوب شرقی آن در همین برج قرار داشته است .دلیل
این نظر ،وجود آثار سقف یک فضای معماری در بقایای باقیمانده از این برج است.
در کف برج تخریب شده بقایا ی معماری یک طاق ضربی که با الشه سنگهای
نازک و با استفاده از مالط گچ نیمکوب ساخته شده مشاهده می گردد .ضلع شرقی
این برج پائین تر از سطح برج در ضلع غربی بوده و اختالف ارتفاعی در حدود چهار
تا شش متر دارد .چون این برج در شیب درهای ساخته شده لذا تنها راه دسترسی از
مسیر شهر کنونی ایالم به تنگه ی هانیوان و به سمت قلعه بوده است .معماران قلعه با
توجه به شیب دره و اختالف ارتفاع دو سمت آن با استفاده از فضای معماری دو طبقه
در این برج میتوانستند به راحتی اختالف ارتفاع را جبران کرده و راهی ایمن و قابل
کنترل  ،به محوطه ی داخلی دژ ایجاد کنند .البته تنها راه اثبات علمی این فرضیه گمانه
زنی با کاوش باستانشناسی است .این برج دارای یک بخش الحاقی در ضلع غربی
است که به صورت امتداد دیوار و نیمستون بزرگ متصل به دیوار اصلی دژ ساخته
شده که به احتمال زیاد کاربرد فنی در معماری بنا داشته و برای جلوگیری از نیروی
رانش وزن برج ساخته شده است .در برش پالن کامالً مشخص است.
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قطر داخلی  4/5متر
 ۲۰۷6ارتفاع از سطح دریا
عرض دهانه ورودی برج  ۷متر

برج شماره ده  :فاصلهی برج شماره نه تا برج شماره ده  93 ،متر میباشد .در واقع
آخرین فضای معماری دژ همین برج میباشد که در ساخت آن از مصالح بومی محل
منطقه استفاده شده و قسمت هایی از فضای معماری بهره گیری از صخره های طبیعی
بوده است .قطر داخلی برج  3/5متر و عرض ورودی آن  1/۲۰می باشد .ارتفاع این
برج از سطح دریا  ۲1۰8متر میباشد که در مرتفعترین بخش دژ ساخته شده و دید
نسبتاً کاملی به کل دژ و فضای پیرامونی آن دارد .بعد از برج شماره ده دیواره دژ به
طول  88متر امتداد پیدا کرده و در ارتفاع  ۲13۷متری از سطح دریا در ارتفاعات کوه
انبارآب و در ضلع شمال شرقی به انتها میرسد و بعد از آن دیوار با ارتفاعی کمتر از
نیممتر بصورت خشکه چین و به طول  6۰متر بر روی عوارض و ناهمواریهای
کوهستانی و صخرهای منطقه امتداد پیدا میکند.
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نتیجه گیری :با توجه به مطالب ارائه شده و بررسیهای میدانی به عمل آمده در خصوص
دژ و قلعه ی اسماعیلخان چنین میتوان نتیجهگیری کرد که دژ و دیوار کاربرد دفاعی در
ایام خاصی داشته و نمیتوانسته بطور کامل در طول سال مورد استفاده قرار بگیرد که شاهد
این مدعا عرض ورودی فضاهای معماری (برجها) و نبود درب در آنها ،نبود فضاهای قابل
سکونت و اسکان و غیرمسقف بودن برج ها در محوطه داخلی دژبوده است.
«در هیچ کدام از برجها آثار و شواهدی از اجرای سقف وجود نداشته ،مگر در برج
شماره نه که در کف آن آثاری از سقف ضربی با الشه سنگ و مالط گچ مشاهده میشود»
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پی نوشت :تشکر و قدردانی فراوان از دوستان و همراهان عزیز آقایان جواد چراغی،
مجتبی جوهری و رضا جوهری که در برداشت پالن و ثبت تصاویر قلعه همراهی
کردند ،تشکر ویژه از مهندس مهدی جوهری که زحمت طراحی پالن قلعه را کشیده
اند.
فهرست منابع
تی پاتس ،دنیل1388 ،باستانشناسی ایالم ،ترجمه زهرا باستی ،انتشارات سمت ،چاپ دوم.
صراف ،محمدرحیم  ،13۷۲ ،نقوش برجسته ایالمی ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ،چاپ
اول.
مرزبان ،پرویز ،1384 ،خالصه تاریخ هنر ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سیزدهم.
مجیدزاده ،یوسف ،13۷6 ،تاریخ و تمدن بین النهرین ،جلد اول ،نشر دانشگاهی تهران،
چاپ اول.
محمودیان ،1393 ،حبیب اله ،جغرافیای تاریخی و گردشگری شهرستان ایالم ،نشر زاگرو.
محمودیان ،1383،حبیب اله ،معرفی اجمالی قلعه های باستانی استان ایالم ،انتشارات
گویش.
عمرانی ،بهروز و رحمتپور ،محمد ،138۷ ،قلعه ها و استحکامات آذربایجان ،انتشارات سازمان
میراث فرهنگی ،چاپ اول.
هول ،فرانک ،1381 ،باستانشناسی غرب ایران ،ترجمه زهرا باستی ،انتشارات سمت.
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تحلیلی پیرامون جایابی اروای( )URU×Akiایالمی در دشت دهلران

بر پایه دادههای مکتوب و مطالعات باستانشناختی
محسن سعادتی

9

چکیده

مکان یابی و تعیین موقعیت یک جای نام همواره یکی از راه های مهم در مطالعات
میان باسـتانشـناسـی و متون تاریخی اسـت .با مطالعه دادههای مکتوب و متون و تطبیق
آنها با دادههای حا صل از کاوش و حتی برر سیهای با ستان شنا سی میتوان تا حدود
زیادی به این نوع پژوهش کمک کند .در این میان منطقه یا شـــهر اروای باســـتانی
( )URU×Akiیکی از مناطق مهم در کتیبه های ایالمی ،در بازه ی زمانی  ۲55۰تا
 ۲۰۰۰ق بل از میالد ،که کمتر مورد تو جه پژوهشـــگران قرار گرف ته اســـت .در این
پژوهش مکان یابی این منطقه باستانی در دشت دهلران به اثبات رسیده است اما اینکه
کدام یک از محوطههای باســـتانی دهلران به آن منســـوب اســـت بین پژوهشـــگران
اختالف نظراتی وجود دارد .در این مقاله ســعی شــده اســت تا با کنار هم قرار دادن
دادههای مکتوب و مســتند که توســط پژوهشــگران به چاپ رســیده اســت و تجزیه و
تحلیل دادههای باســتانشــناختی منطقه ی دهلران به نتیجهگیری کلی در رابطه با جای
نام اروا در منطقه بدست آید .در نتیجه به نظر میرسد تپه ی باستانی موسیان در دشت
دهلران اروای باستانی در کتیبههای ایالمی باشد.
واژ گان کل یدی :اروای( )URU×Akiباســـ تانی ،ایالمی ،م کان یابی ،دهلران ،ت په ی
موسیان.
9

 -دان شجوی دکتری با ستان شنا سی دان شگاه تربیت مدرس ،کار شناس با ستان شنا سی اداره میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری استان تهران.

Email: m.saadati69@gmail.com
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مقدمه :همواره مطالعه متون کهن و ردیابی نوشـــتههای تاریخی از طریق پژوهشهای
باســتانشــناســی ،ســبب کشــف رمز مکانهای تاریخی بســیار و نیز به دســت آوردن
اطالعات منا سبی در این زمینه شده ا ست .مکان یابی مناطق در هر دورهی تاریخی به
روشهای خاص آن دوره و آن منطقه نیاز دارد .محققان و باســتانشــناســان در هنگام
مطالعه هر یک از دادههای مکتوب و باســتانشــناختی از روشهای مطالعاتی خاصــی
اســـت فاده می ن مای ند که دل یل آن نیز ماه یت مت فاوت هر یک از این دو دســـ ته از
دادههاســت .در این میان اســتان ایالم به خاطر قرار گرفتن در منطقه ی جغرافیایی بین
بینالنهرین و خوزســتان همواره در دوران تاریخی نقش مهمی داشــته اســت .در این
میان در دوران ایالمی در بسیاری از متون به مناطقی در این محدوده اشاره شده است.
با مطالعات باستانشناسی که از دهه ی  6۰میالدی تاکنون صورت گرفته موجب شد تا
محوطههای مهمی در زمینه ی دوران ایالمی کشف و مطالعه شود.
در ســـالهای اخیر در رابطه با دوران ایالمی و منتســـب محوطههای باســـتانی در این
منطقه به شـــهرها و مناطق مهم ایالمی مطالعاتی صـــورت گرفته اســـت(مرادی1393 ،؛

مظاهری و کرمی  .)1393در این میان دشــت دهلران به جهت حاصــلخیزی جهت ایجاد
استقرارها از دوران پیش از تاریخ تا زمان حاضر مناسب بوده است .بیشتر پژوهشگران
علت اســتقرار در این دشــت را بیشــتر به خاطر حاصــلخیزی آن بیان کردهاند ،شـرایط
جغرافیایی دشت دهلران توسط بیشتر باستانشناسان مطالعه

شده است( Hole, Flannery

and Neely 1969, Watson and Wright 1969, Kirkby and Kirkby 1969, Neely 1974, Kirkby

 )1977, Redding 1981, Neely 2003, Wright and Neely 2010.لبه ی شــمالشــرقی آبرفتی
دجله و فرات توسط جبل حمرین که باالترین ارتفاع آن به  4۰۰متر میرسد مشخص
شـــده اســـت .دشـــت دهلران یک فرورفتگی کوچک بین جبل الحمرین و اولین و
بزرگترین چین در زاگرس در منطقه ی پشتکوه است.
در شمال شرق این چینخوردگی یک سراشیبی تقریبا پیوسته از رسوبات نرم دوران
سـوم وجود دارد که سـطح باالی این رسـوبات روکشـی گچی در حدود 13۰۰متری
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قرار دارد .دشـــت دهلران شـــامل جلگههای آبرفتی با میانگین حدود ۲۰کیلومتر در
عرض از جبال حمرین و در جنوب غربی به سیاه کوه در شمال شرق منتهی می شود.
که تقریبا  68کیلومتر از شـــمال غرب به جنوب

غرب گســـترش مییابد( Wright and

 .)Neely 2010: 2توپوگرافی دشــت توســط دو رودخانه کوچک شــکل گرفته اســت؛
رودخانه میمه از طریق ســراشــیبی قطع میشــود و وارد گوشــه شــمال شــرقی دشــت
می شود و در جنوب شرق تا اوا سط د شت جریان مییابد سپس به طور ناگهانی در
جهت غربی تغییر جهت میکند و در سراسر جبل حمرین کاهش مییابد و در آبرفت
دجله ناپدید میشود .رودخانه دویرج از طریق سراشیبی کاهش مییابد و وارد قسمت
شمال شرقی دشت میشود سپس جهت آن در مسیر جنوب غربی عوض میشود و به
انتهای جنوب شرقی د شت جریان مییابد .این رودخانهها که به صورت هموار بوده
بر اثر رســوبات تهنشــین شــده بر ســطح دشــت در طول دوره ی طوالنی اوایل و میانه
هولوسین ایجاد می شوند .بسترهای این رسوبات در قسمت پایین در برخی از نقاط در
طول هزاره دوم ق.م میالد قطع می شود و کانالهای محکمتری ایجاد می شود که در
آنها رودخا نه های امروزی جر یان دار ند(1977: 253

( )Kirkby,تصـــویر .)1یکی از

مناطق باســـتانی مهمی که در بازه ی زمانی  ۲55۰تا  ۲۰۰۰ق.م در متون ایالمی به آن
اشاراتی شده منطقه اروا یا URU×Aki

میباشد .نویسندگان این مقاله سعی دارند که با

کنار هم قرار دادن دادههای مکتوب و باســتانشــناختی در پایان به نتیجهای مناسـب در
زمینه مکان یابی این منطقه مهم باستانی در دشت دهلران برسند.
روش پژوهش

روش پژوهش در این نوشتار بدین صورت است که ابتدا کلمه  URU×Akiاز نظر واژه
شناسی بررسی می شود سپس به بیان دادههای مکتوب در زمینه اروای باستانی که در
متون به آنها اشاره شده ،پرداخته می شود در ادامه نظریاتی که پیرامون اروای باستانی
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از سوی پژوهشگران مطرح شده بیان می شود ،و در نتیجه با ارائه دادههای باستانشناختی
مرتبط با موضوع مورد بحث نتیجهای کلی در این زمینه در پایان بدست آید.
واژه شناسی کلمه اروا

()URU×Aki

از نظر واژهشــناســی در دورن کلمه  URU×Akiنشــانهای با عنوان"  "Aوجود دارد
که احتماال این کلمه نشــان دهنده محل یا شــهری میباشــد .پس از آن حرف تعیین
کنندهی " " kiتحت عنوان یک محل اســت .اگر این حرف"  "kiامروز وجود ندارد،
عالمت ترکیبی  URU×Aدر متون سارگونی احتماال نمیتواند نام محلی باشد .به نظر
میرســد که این کلمه قســمتی از نام شــخصــی باشــد( Thureau-Dangin,1910:Texet

 .)1075, 1174در آخرین اشارات مربوط به اور در سلسله سوم ،بسیاری از متون جالب
نام مکانی را ذکر میکنند که برگردان عنوان  ÚRU×Úkiاســت که برابر با
و منطقه"  " U r u aاســت .هرچند به نظر میرســد که این

ki

URU×Aki

 Ú r u mخوانده

می شـــود که به عنوان یک شـــهر نزدیک کیش در جنوب غرب جلگه آبرفتی بین
النهرین که مرتبط با  URU×Akiبوده اســـت( .)Sigrist 1988: Text 927همچنین
مکان دیگر که  URU×GUخوانده میشود( )Dahl, 2007: 18جایی است که مستغالت
کشـــاورزی متعلق به یکی از ملکههای حاکم شـــولگی 1در آنجا قرار دارد که تحت
عنوان "r u a

 "Uخوانده شــده اســت ،اما نشــانه متغیر " "GUبســیار متفاوت از ""A

اســت هر چن د ما نمیدانیم که در کجا واقع شــده اما به احتمال زیاد شــبیه URU×Aki

نیســـت .از ســـوی دیگر

نام های دیگر مکان اور  IIIنیز تحت عنوان U.URU×A.Aki

ترجمه شــده اســت .تنها در متون مســافرتی از گیرســو ۲به احتمال زیاد شــبیه به عنوان
URU×Aki

اســـت که به این خاطر میباشـــد که هر دو در ارتباط با شـــوش و دیگر

شــهرهایی که امروزه در جنوب غرب ایران هســتند ذکر شــده اســت( Steinkeller,

 "U" .)1982:244-45, n. 26ابتدایی و " "Aآخری احتماال برای گفتن هر چیزی مرتبط
با تلفظ و نام توســط خواننده اســتفاده میشــده اســت .ادبیات ســومری متعلق به اوایل
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هزاره دوم ق.م اســت به همین دلیل به نظر میرســد که نشــاندهنده این میباشــد که
URU×Aki

از لحــاظ آوا یی بیــان ک ننــده

ع نوان"اروا 3بوده( ;Van Dijk 1978

 ،)Frayne,1992که همان تلفظی است که به وسیله متخصصان زبان سامی نیز شنیده
می شود .این کلمه نباید اکدی یا سامی یا ایالمی بوده با شد( Michaloutski, 2010:

.)107
مطالعه و بررسی دادههای مکتوب

در طول محدودهی زمانی که این مطالعه را تحت پو شش قرار میدهد ،با ستان شنا سی
تنها یکی از چندین منبع مطالعاتی است .در اینجا ما میتوانیم از منابع مکتوب پراکنده
و شفاهی دوره ی مورد نظر ا ستفاده کنیم .متا سفانه ب سیاری از متون باقی مانده منت شر
نشدهاند و خوشبخاته متون منتشر شده دارای موضوعاتی از جمله نسل و نژاد بوده که
در نتیجه تفکرات عمیق و نقد تفســیری متخصــصــان بیشــتر دارای موضــوعاتی با فهم
ماهرا نه و فزای ندهای از ز بان مرد گان و به طور کلی در مورد ماه یت متون بوده
اســـت( .)Steinkeller, 1982:248با این حال مشـــکالت زیادی در این رابطه وجود
دارد از جمله مسأله ی عمومی مربوط به بازنمایی و تفسیر نام محلهاست .نمیتوان به
آوا نگاری و تفاسیری که توسط محققان مختلفی صورت گرفته تاکید کرد اما باید به
نســخه و تصــاویر متون آنها نگاهی انداخت .برای این کار یک نمونه کفایت میکند.
در ادامه به متونی که به نام محلی تحت عنوان  URU×Akiاشــاره شــده و بیشــتر اواخر
دورهی سلسله سوم او را شامل میشوند مورد بحث قرار میگیرند.
با وجود بیش از پنج هزار سال از نگهداری اسناد در شرق نزدیک ،تاریخ و جغرافیای
دهلران هرگز به خوبی و با ارزش ثبت نشــده اســت .حتی مســتندات در دســترس در
قرون  19و  ۲۰برای محققان نیز ضعیف هستند .با این حال در طول این زمان ،اغلب با
کمک حدس و گمانهایی که هنوز ثابت نشـــدهاند ،میتوانیم ارزیابی کنیم و دانش
با ستان شنا سی را با بینش موجود در ا سناد گ سترش دهیم .در اواخر سل سله ی اولیه تا
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پایان ســـلســـله ســـوم اور حدود  ۲55۰تا  ۲۰۰۰ق.م دانش ما تا حد زیادی مرتبط با
حسابهای خرید و فروش در معمامالت و کسب و کار میباشد .در برخی از متون با
موضـــوعاتی از قبیل تبلی غات واگذاری ســـلطنت ،آثار ادبی کم یاب ،تعدادی نامه و
تصمیمات حقوقی و فهرستی از شهرها همه توسط کاتبانی که زبان سومری و ادبی را
در بینالنهرین جنوبی آموزش میدادند نگهداری شـــده اســـت .ما تا حدود زیادی
خوش شانس هستیم که در دهههای اخیر زبان شناسان گوناگونی تالش بسیاری برای
درک جغرافیایی و اصطالحات نژادی موجود در این متون انجام دادهاند( ;Selz 1991
.)Frayne 1992; Steinkeller 2007; Vallat, 1980, 1993; Stolper, 1984

عالمت مخفف شده  /e l a m(NIM)/که نشان دهنده نام ایالم است در فهرست واژهها
ذکر می شود و نیز به عنوان یک عن صر در فهر ستهای شخ صی و نامهای ایالمی در
اوایل  31۰۰ق.م نشــان داده میشــود( .)Potts, 1999:87در کنار این فهرســتها ،ایالم
توســط انمبرگســی پادشــاه کیش ،در بینالنهرین در ســال  ۲65۰ق.م مورد حمله قرار
گرفت ،ممکن اســت وجود انمبرگســی(انیشــبارگاســی) 4توســط اســناد معاصــر اذعان
شـــود( .)Postgate, 1992: 28-30هرچند اشـــاراتی به تهاجم او به عیالم در فهرســـت
شـــاهان ســـومری وجود دارد که بعد از  ۲1۰۰ق.م را شـــامل نمیشـــود( Rowton,

 )1960: 158و احتماال بیشتر شبیه به یک حکایت تاریخی است .با این حال نسخهای
از متون متعلق به هزاره دوم ق.م وجود دارد که دارای موضـــوعی اســـت که پادشـــاه
ناشـــ ناخ ته کیش« ،ان نا ا یل» 5اد عا کرده که پادشــــاه عیالم را شـــکســــت داده
اســـت( .)Goetze, 196l:107بعد از آن «اِ آناتوم» 6پادشـــاه یکی از ایاالت منطقه
الگاش ۷در حدود  ۲46۰ق.م در متونش ادعا کرده که با ارتش عیالم مبارزه کرده
اســت( .)Selz, 1991: 125تعدادی از شــهرهای عیالمی در فهرســت اِ آناتوم به عنوان
مخالفانش لیســت شــدهاند که در میان آنها  URU×Akiنیز بحث شــده اســت .عالوه بر
این چنین ادعاهای سیا سی ،در متون الگاش مردمی همراه با انت ساب ایالم به صورت
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 /e l a m/ظاهر می شود .برخی از این افراد دارای نامهای تحت اللفظی مشخص به نام
ایالمی هســـتند(1994: 38

 .)Zadok,با این حال میچالوفســـکی معتقد اســـت که این

اصطالح در زمان اور IIIحداقل یک اصطالح نژادی نیست اما برای نوعی از شغلهای
نظامی ،به صورت دقیقتر برای محافظان نمایندگان فر ستاده شده و دیپلمات ا ستفاده
میشــده اســت .با این حال به نظر میرســد که در این زمان بینالنهرینیها شــمالی تا
شـــمال شـــرق بینالنهرین جنوبی همچون منطقه ایالم دیدن کردهاند ،اما واژه های
متفاوتی برای مردم واقع در درههای کوهپایهای ا ستفاده شده ا ست( Michalowski

.)et al, 2008:111- 112
دو مکان ذکر شده به عنوان محلهای اوا سط هزاره دوم ق.م در متون بعدی شوش و
اوان هســـتند .هر دوی این مکان ها به عنوان مراکز ســـیاســـی در متون بعدی ظاهر
میشوند .در طول اواخر هزاره سوم ق.م شوش یک مرکز شهری دارای تحت پوشش
 4۰هکتار و تســلط بیشــتر بر اســتقرارهای کوچک دشــت شــوشــان را داشــته اســت.
مانیشتوسا 8و نارامسین 9سوم و سارگن چهارم ،فرمانروایان شوش بودهاند و فرمانروای
دومی در اینجا یک معبد به خود اختصاص داده است( .)Potts, 1999:106-8با اینکه
اوان در جنوب ســـومر در حدود  ۲45۰ق.م توســـط ریموش 1۰مورد حمله اور قرار
گرفته ،در ن سخهی آخر از متن سارگن دوم(یا سوم) او ادعا میکند که در یک نبرد
توسط آب راه کابیلتوم 11در حدود  ۲3۰۰ق.م که به بین شوش و اوان قرار دارد پیروز
میشـــود( 1۲.)Gelb and Kienast, l990:207ffدر اواخر هزاره ســـوم ق.م شـــرایط
سیاسی تغییر پیدا کرد و اطالعات جغرافیایی نیز گسترش یافت .دو نام جغرافیایی اوان
و شیما شکی 13مهم شدند .با وجود متون هخامن شی بد ست آمده از تخت جم شید و
حفاریهای تیم دان شگاه پن سیلوانیا در سال  ،19۷5شهر ان شان با اطمینان در حوزهی
رودخانه کر در مرکز فارس مکان یابی شده است(

;Hansman, 1972; Reiner, 1973

.)Sumner, 1974
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در حدود  ۲46۰ق.م اِ آ ناتوم ،پادشـــاه ال گاش یک حکو مت بزرگ منط قهای در
جنوب بینالنهرین پســــت و در 16۰کیلومتری جنوب غرب دهلران متمرکز کرد و
مبارزاتی ائتالفاتی علیه  URU×Akiانجام داده اســـت .در کتیبه های اِ آنتوم ادعاهای
پیروزی او بر دو ائتالف بزرگ خارجی که مرزهای او را تهدید میکردند ثبت شــده
که این دو ائتالف یکی در شــمال که شــامل حکومتهای بابل شــمالی از کیش 14و
آکشـــاک 15و ماری 16دیگری مناطقی که در امتداد شـــرق کانال فرات قرار دارد.
الگاش شک ست خورده و شامل ایالم ،سوبیر 1۷و اروا(Frayne, 1991: 148 vi 17-

 )20میشــده اســت .ایالم و ســوبیر از نظر جغرافیایی گســترده هســتند و نیز به جنوب
غرب و شمال شرق مناطق کوه ستانی در مرز بینالنهرین پی شنهاد شده شده ا ست.
همچنین در افکار کاتبان اِآناتوم ،اروا چیزی بیش از یک شهر بوده ا ست .شواهد آن
زمان بر این نکته تاکید میکنند که اطالعاتی از یک بیانیهی از انســـی 18مرتبط با
 URU×Akiوجود دارد و شو-نیر 19در کنار پیشگام شهرش در انتظار گروهان اِ آناتوم
بوده ا ست( BrickA 1 III 10 to 1 IV2

 .)Sollberger, 1956: Eannatumسزارزی سکی

معتقد ا ست که موقعیت حکومت  URU×Akiدر نبردی که رخ داد ن شاندهنده اهمیت
ســیاســی ائتالفهای منطقهای میباشــد با این حال برخی اوقات روابط مســالمت آمیز
بوده ا ست( .)Szarzyiiska, 1996: 4برای مثال در زمان حکومت اِنتیمینا ۲۰از الگاش
در حدود  ۲45۰ق.م رئیس یک معبد متعلق به خدای نین گیرســـو ۲1ســـنگ آهک
ق یردار را از  URU×AAiبرای م ی خ کوب کردن ا ین دروازه اســــ تفــاده کرده
ا ست( .)Sollberger, 1956: 76; Frayne, 1991: 232-33در یک متن مربوط به تجارت
با ایالم از گیرســو یافت شــده اســت که اینجا شــهر بزرگی در زمان حکومت الگاش
بوده که از تحویل دادن  1۲۰پیمانه جو و یک

مانا از قلع برای انســـی از URU×Aki

صــحبت میکند( .)Selz, 1989:539این متن تاریخگذاری نشــده اما این ســند نشــان
مید هد که این متن در اواخر دوره ســـلســـ له اول یه و احت ماال در طول حکو مت
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لوگاالندا ۲۲یا اوروکاگینا ۲3در حدود  ۲4۰۰ق.م مدتها بعد از اِ آنتوم نوشـــته شـــده
ا ست .در متنی بدون تاریخ از سل سله اولیه پنج مانا از نقره از  URU×Akiآورده شده
است( .)Foxvog, 1980: 68-71: Text UCLM 9-1798: v 66-vi 73این متن شامل یک
ســفر زمینی دســت کم در فاصــله  34۰کیلومتری از  URU×A.kiبه نقطهای در جنوب
دجله ،شاید سفری به مدت دو هفته پس از آن یک سفر با کانال به آداب ۲4صورت
گرفت .با توجه به داد و ســتد این همه نقره از یک شــهری کوچک در کوهپایهها به
شهر بزرگی آبرفتی نشان میدهد که در حقیقت
اسناد نشان میدهند که

URU×A.ki

URU×A.ki

مکان کوچکی نیست.

تحت حکومت سارگن تصرف می شود و تا حد

زیادی در حکومتهای شاهن شاهی سارگن ،بنیانگذار این سل سله در حدود ۲35۰
ق.م گنجانده شـــده اســـت .ســـارگن یکی از اولین ســـال های حکومتش را به نام
 URU×A.kiنام گذاری کرد(1990: 49-50

 .)Gelb and Kienast,پس از آن ایالم را

ت صرف کرد ،ان سی سارگونی که در این زمان به معنی فرماندار به جای حاکم ا ست،
مکانی در شوش در طول سلطنت پسر سارگن ،مانیشتوسو ۲5در حدود  ۲3۰۰ق.م بوده
اســت و پس از آن نوهی او نارامســین همه عیالم را ســرکوب کرد( Stopler, 1984:

 .)13-14; Potts, 1999: 107-8و فرماندارانی را منصـــوب کرد .جانشـــین نارامســـین،
شارکالی شاری ۲6در حال جنگ با عیالمیها در بینالنهرین در حدود  ۲۲5۰ق.م بوده
و به نظر میرسد که تسلط سارگن بر شوش در زمان حکومت شارکالی شاری از بین
رفته اســـت URU×A.ki .درمتون این دوره به ندرت دیده میشـــود و ممکن اســـت به
عنوان محلی برای برطرف کردن نیازهای شــهر شــوش بوده باشــد.یکی از نشــانههای
موجود دربارهی رابطه نزدیک بین  URU×A.kiو شـــوش ،متن بدون تاریح شـــوش
اســت که حمل  195کیســه جو از

 URU×A.kiبه شــوش را ثبت کرده اســت( Scheil,

 .)1913: Text 21اگر  URU×A.kiدر منطقهی دهلران بوده ،یک ســفر زمینی چهار یا
پنج روزه از شوش با  1۰۰د سته حیوان وجود دا شته ا ست .در طول فترت ،بعد ت سلط
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ســـارگن در زمانی که گوتی ها قســـمت هایی از بینالنهرین را اشـــغال کردند ،هیچ
اشارهای به

URU×A.ki

نشده است.

 URU×A.kiدر زمان سل سله سوم یکپارچگی نزدیکی با ساختار دولتی و اقت صادی
امپراتوری داشـــته اســـت.بنیانگذار ســـلســـله اورناما ۲۷ظاهرا پادشـــاه شـــوش ،پوزور
اینشـوشـیناک ۲8را شـکسـت داد( )potts, 1999:122-25; Wilke,1987:108و سـربازان
عیالمی از شهرهای آبرفتی شمال بیرون رانده شده اند اما هیچ اشاره ایی در کتیبههای
اورناما به فتح شــهرهای  ، URU×A.kiشــوش ،اوان و یا هر مکان دیگری در عیالم
وجود ندارد .پوزور این شو شیناک از کتبیبههای وقفی شوش شناخته شده ا ست و در
متنی مربوط به  18۰۰ق.م تحت عنوان آخرین پادشـاه سـلسـله اوان از شـوش نام برده
شـــده( .)Stolper, 1984:12با این حال حفظ کردن عنوان انســـی شـــوش توســـط
فرمانداران به اواسط سالهای حکومت پسر اورناما و جانشینان سولگی در حدود ۲۰8۰
ق.م تا سالهای آخرین حکومت شوسین در  ۲۰3۰ق.م مربوط می شود .در متون ذکر
میشـــود کــه کــارکنــان دولــت بــه خــاطر رفتن بــه

URU×A.ki

حقوقی دریــافــت

میکردند( Jones and Snyder, 1961: 124, Text 212; Sigrist, 1990: Texet

 ،)74:8, 165:3همچنین فر ما نداران همراه با عنوان انســـی از  URU×A.kiگواه
هستند( .)Sigrist, 1990: Text 171:6در هشتمین سال آرام سین ۲9تا هشتمین سال
سلطنت شو شین ،حدود بیست سال استفاده عنوان  URU×A.kiاز انسی پایان یافته
است( .)Steinkeller, 1982:246, n.30آمارسین در هشتمین سال سلطنتش با عنوان
آگال یا مســـئول ادای تکریم

URU×A.ki

ظاهر میشـــود( Legrain, 1912 Text

 .)126, Lines l-3ســو-شــین در هفتمین ســال ســلطنتش یک مانا از نقره با عنوان
گون 3۰بدست میآورد .گون یک فرم از تکریم ضروری شهرهای مرزی به پوزریش
داگان با عنوان ان سی  URU×A.kiمیبا شد( Genouillac, 1911: Text 5515, Line

 .)8انسی شوش از ششمین سال سلطنت آمار -سین تا هشتمین سال سلطنت شو -سین
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بر روی یک متن بدون تاریخ از شــوش مربوط به زیســتگاهی از شــوش با موضــوع
رعیت بدســـت آمده اســـت( .)Scheil, 1939: Text 242: 12او صـــرفا با عنوان
Š olgi-zi- ň URU×A.ki/

u.lu.

 /به عنوان "مردی از  " URU×A.kiشناخته شده ا ست .اما این

کلمه در مدتی از اواخر ســلســله ســوم اور تا تعیین یک فرماندار اســتفاده شــد که این
یک بار دیگر نشـــان دهنده رابطه نزدیک آنها با

URU×A.ki

اســـت .در این زمان

همانند دوره قبل بدون شک  URU×A.kiدر حوزه شوش بوده است .کنترل بر دشت
شوشان بعد از سومین سال سلطنت ایبی -سین 31وقتی که شیماشکی بر منطقه مسلط
شده ،از د ست داده شد( .)Steinkeller, 2007: 239شخ صیتهای محلی با نامهای
عیالمی در متون اواخر دوره ســولگی تا ایبی-ســین ذکر شــدهاند و برخی از اینها بر
یک متن نوشته شده از شوش مربوط به  18۰۰ق.م در میان دوازده پادشاه شیماشکی
وجود دارند( Stopler, 1984: 19-21; Gelb and Kienast, 1990: 317-18; Potts,

 .)1999: 144-46ســومین پادشــاه شـیماشــکی ابارات 3۲یا یابرات 33اســت ،کســی که
اغلب به بینالنهرین با حالت تکریم آمده ا ست( .)Steinkeller, 2001:218-27با این
حال در زمان بعد از سومین سال سلطنت ایبی-سین ،ابارات بصورت مختصر بر شوش
کنترل دا شت( .)De Graef, 2005:99,105-6, 112-13ش شمین پاد شاه شیما شکی،
کینداتو 34پســر ابارات میباشــد( )Steinkeller, 2007:221و رهبر ارتش عیالمی که
پایتخت اور را نابود و سلسله سوم اور را سرنگون کرد( .)Van Dijk, 1978اکنون هیچ
اشــارهای از  URU×A.kiدر متون مبنی بر گزارش ضــعف و قدرت ســالهای آخر
کنترل اور IIIدر زاگرس و ظهور سلسله شیماشکی وجود ندارد.
با آغاز هزاره دوم ق.م انواع اســـناد و مدارک موجود در بینالنهرین و مناطق اطراف
تغییر پیدا میکند .در این دوره یک سری ا شارات بر مکانهای شرقی شو شان وجود
دارد ،اما چند اشــاره نیز از مکانهای  URU×A.kiیا ســومر وجود دارد( Cameron,

 .)1936; Stopler, 1984ولی در اواســط هزاره دوم ق.م در اشــارهای کوتاه به "آراوا"
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که احتماال  URU×A.kiذکر شـــده در یک متن ادبی متعلق به پادشـــاه ایشـــبی-ارا
وجود دارد که اشـــاراتی از وابســـته به یک محل نادر در طول هزاره ســـووم ق.م
میباشد(.)Scheil, 1939: Texts 454:5,424:12

نظریات پیرامون جایابی اروای باستان

اولین کسی که به نام  URU×Akiبا عنوانی شهری در جنوب غرب شوش اشاره کرده،
پیتر ا ستینکلر بود وی دالیلی را مطرح میکند که در متون نوشته شده در بین النهرین
جنوبی به  URU×Akiبا عنوان«  »/sag-Kul. e l a mki[ma]/یا مســتقیما به نام عیالم اشــاره
دارند .وی اشـــاره میکند همانگونه که هوهنوری 35در برخی منابع در کوهپایه های
زاگرس در شــرق خوزســتان قرار گرفته ،نام "انشــان" هم هنوز در منطقه ای فراتر از
جنوب غرب ایران ا ست .از آنجا که م سیر زمینی قدیمی بین النهرین جنوبی به سمت
شـــوش از طریق ســـومر به طرف جنوب و در امتداد کوهپایه های شـــمالی حدود
خوزســتان امروزی قرار میگیرد URU×Aki ،باید جایی بین ســومر و جایی در امتداد
عراق و شوش در خوز ستان مرکز با شد که با این ا ستدالل د شت دهلران تنها مجرای
بزرگ آبیاری در این مســیر بود بنابراین  URU×Akiمیبایســت در دشــت دهلران بوده
با شد( .)Steinkeller, 1982: 240همچینین وی ا شاره میکند که نام  URU×Akiبا قیر و
چشــمه قیر همراه بوده اســت(et al. 1978

.)Marschnerدر واقع یک چشــمه بزرگ

قیر 36در حاشــیه شــمالی دشــت دهلران نزدیک به موســیان قرار گرفته اســت ،که از
قدیمترین دوران نوسنگی تا همین اواخر نیز استفاده شده است( Gregg et al. 2007:

 .)126الیزابت کارتر( )Carter and Stolper 1984:212, n. 275به صراحت موسیان
را URU×Akiبیان کردهاند 3۷.هرچند کارتر برای یکی دانســتن اوان و تپه موســیان در
د شت دهلران مدارک قانع کنندهای ارائه دادها ست ( .)Carter, 1971: 230این شواهد
با عث شــــده که داگالس فراین ب پذیرد که این م کان در دشــــت دهلران قرار
گرفته(1992: 71

 .)Frayn,چند ســـال بعد او دقیقتر بیان کرد" که در پژوهش این
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نویســنده به شــدت نشــان داد که  URU×Akiدر فرخ آباد دشــت دهلران قرار گرفته
اســت"( .)Frayne, 1997:233در ادامه بحث در ارتباط با دو تپه موســیان و فرخ آباد
در دشت دهلران مورد ادامه می یابد تا نتیجه مناسبی در جهت نسبت دادن هر کدام از
آنها به اروای باستانی از دیدگاه باستانشناسی مشخص شود.

تصویر -1موقیعت جغرافیایی دشت دهلران()Wright and Neely 2010: 4

مطالعه و بررسی دادههای باستان شناختی

دشت دهلران همواره یکی از مناطق مهم جهت مطالعات باستانشناسی از گذشتههای
دور بوده است .جی.ای .گوتیر و جی .المپر نماینده هیأت باستانشناسی در ایران برای
اولین بار د شت دهلران را در سال  19۰3برر سی کردند .آنها در این برر سی در واقع
م سیری را ادامه دادند که اولین بار ژاک دمورگان چند سال قبل از آنها این منطقه را
برر سی کرده بود ،که این م سیر به سمت غرب تا منطقهی کرمان شاه از طریق پ شتکوه
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انجام شده بود که وظیفهی اصلی آنها بررسی تپهی بزرگ موسیان بود .آنها همچنین
قبرســـ تانی در نزدیکی ت په علی آ باد را بازد ید و ح فاری کرد ند .ت عداد دیگری از
محوطههای واقع در بخش مرکزی دشت نیز بررسی شد که به صورت یک توصیف
مختصــر و یک نقشــه ارائه شــدهاند(.)Gautier and Lampre,1905:60-62,Fig.94.
نزدیک به  6۰ســـال بعد ،رابرت بریدوود رئیس پروژه پیش از تاریخ و هربرت رایت
سرپرست یکی از پروژههای زمینشناس دانشگاه شیکاگو  ،دهلران را با هدف تخمین
احتمالی تعداد محوطههایی که به عنوان روستاهای اولیه بررسی کرد که دارای فرایند
اهلی سازی گیاهان و حیوانات ه ستند( .)Wright and Neely, 2010: 3در سال بعد
فرانک هول و کنت فالنری با هدف بررســـی و حفاری آزمایشـــی در محوطهای که
امروزه "تپه علی کش" خوانده می شود از این د شت بازدید کردند .از آنجا که هول
و فالنری از یادداشـــتهای بریدوود یک کپی تهیه کرده بودند آنها فرض کردند که
کمتر از  ۲۰محوطه را بررسی کردهاند و  14محوطه که در مرکز دشت بررسی کردند
شـــمارههای  DL-20تا  DL-33را ارایه دادند( .)Hole and Flannery, 1962در
سال  1963هول پروژهی باستانشناسی دانشگاه رایس را ایجاد کرد و با فالنری و جیمز
نیلی دوباره به ایران بازگ شت .هدف نیلی انجام حفاریهای بزرگ در تپه علیکش و
بعد از آن تپه سبز که مرتبط با آغاز ک شاورزی بود( Hole, Flannery, and Neely,

( )1969ت صویر ۲و  .)3در این د شت تا این زمان برر سی ر سمی انجام نگرفته بود .در
اوایل سال  1969هنری رایت از طرف موزهی مردم شنا سی دان شگاه شیکاگو برای
یک فصـــل حفاری در فرخآباد به این دشـــت آمد( .)Wright, 1981تیم فرخآباد از
تعدادی از محوطهها بازدید کردند اما تعداد کمی از آنها را شمارهگذاری کردند .در
عوض بیشـــتر این محوطهها در ســـال  1969توســـط تیم نیلی بازدید و توســـط نیلی
شـــ ماره گذاری شـــد ند .هم م طال عات نیلی و هم ح فاری همز مان فرا نک هول در
چغاسفید( )Hole, 1977توسط کمکهای مالی بنیاد ملی علوم حمایت می شود(GS-
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 .)2194در ادا مه ب حث محو طه های باســـ تانی که با تو جه به داده های حاصـــل از
کاوشهای با ستان شناختی و برر سیها میتوانند اروای با ستانی با شند معرفی و مطالعه
38

میشوند.

تصویر -۲نقشه محوطههای دشت دهلران مربوط به دوران اوان()Wright, 2010: 85

تصویر -3نقشه محوطههای دشت دهلران مربوط به دوران شیماشکی()Ibid: 86
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تپه فرخ آباد

ت په فرخ آ باد یا فروخ آ باد در در عرض جغراف یایی  3۲در جه و  38شـــ مالی ،طول
جغرافیایی  4۷درجه و  11شـــرقی و در مجاورت رودخانه میمه قرار دارد .این تپه
حــدود  ۲5متر از ســـطح زمینهــای اطراف ارتفــاع دارد .ابعــاد آن  145×۲۰۷متر
اســت(( )Wright and Neely 2010: 51تصــویر .)4گزارش رایت( )1981از حفاری
ســــال  1968در ت په فرخ آ باد اطال عات مفصـــلی مرتبط با ویژگی های مع ماری و
مو ضوعات دیگر را فاش کرده ا ست .کارهای میدانی و تجزیه و تحلیل شواهد ن شان
میدهد که محوطه به صورت نامتناوب در طول  15مرحله ی فرهنگی ا ستقرار دا شته
ا ست .در فاز اولیه  )Wright, 1981: 164- 94(IIIارتفاع تپه به  156متر باالتر از سطح
دریا یا  ۲۲متر باالتر از ســـطح اســـتقرار شـــده آن زمان قرار گرفته اســـت .احتماال تا
حدودی اندازه تپه در اوایل ســـلســـله اولیه  1و  ۲کاهش یافته اما هنوز هم خانههایی
اســتادانه ســاخته شــدهاند و نیز خانههایی در حد متوســط وجود داشــتهاند .فرخ آباد
آ شکارا تا پس از فاز شیما شکی رها شد ،سال  ۲1۰۰ق.م زمانی ا ست که این تپه تا
حدی به صورت یک رو ستای متو سط ا ستقرار شده ا ست .ا ستقرار عیالمی در این
محوطه بیشــتر در ادامهی فاز ســوکالماخ ادامه پیدا کرد( ،)Carter, 198l:200-223اما
این تپه بســیار کوچکتر و متمرکز بوده و حداقل در اواخر این دوره بیضــی شــکل و
دارای برج و بارو بوده و در حدود  16۰۰ق.م این وضعیت بطور مشابه توسط استقرار
کوچکی از فاز اوایل عیالم میانه که مت شکل از خانههای متو سط بود ،ادامه پیدا کرد.
این فاز که در حدود  15۰۰ق.م پایان یافت در این زمان تپه به کمی بیش از  16۰متر
باالتر از سطح دریا و  ۲6متری از سطح دشت رسیده است( Wright and Neely 2010:
.)52
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تصویر -4توپوگرافی تپه فرخ آباد()Wright ed. 1981

تپه موسیان

تپه مو سیان یا ماو سیان در عرض جغرافیایی  3۲درجه و  33شمالی ،طول جغرافیایی
 4۷درجه و  1۲شرقی واقع شده ا ست .این محوطه با  1۷/5ارتفاع از سطح زمینهای
اطراف بزرگترین تپه با ستانی د شت دهلران و حتی جنوبغرب ایران ا ست 39.م ساحت
آن  55۰×55۰متر اســت(( )Neely and Wright, 1994: 57تصــویر .)5تنها کاوشهای
این تپه به وسیله گوتیر و المپر در سال  19۰3تحت عنوان کاوش  Eو خالصه جوزف
کالدول از برش فرسایشی بزرگ در شمال غرب محوطه صورت گرفته است که در
مجموع مشــخص شــد که تپه موســیان از فاز محمد جعفر(حدود  ۷۰۰۰ق.م ).تا اوایل
دوره اســـالمی(1۲5۰میالدی) دارای اســـتقرار بوده اســـت( Gautier and Lampre,

 .)1905: 69; Caldwell, 1968: 349در طی برر سی نیلی و رایت م شخص شد که
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بســیاری از جزئیات ســطحی این محوطه مربوط به تمام هزاره دوم ق.م و ســاخت و
سازهای بعدی بر روی این محوطه نسبت داد ،اما شکل و ترکیب اصلی آنها مربوط به
هزاره سوم ق.م است( .)Neely and Wright, 1994: 57-66همچنین در طی بررسی آنها
آجرهای پخته احتماال مربوط به هزاره دوم ق.م به صورت گ سترده بر سطح محوطه
پراکنده بدســت آمده اســت .تصــاویر ماهوارهای نشــان میدهد که موســیان در اواخر
اســـتقرار خود در نقاط مختلفی توســـط دیوار بزرگی احاطه شـــده و راه ورودی به
صورت وا ضح در غرب آن قابل م شاهده ا ست .اینکه آیا پایههای این دیوار متعلق به
آخرین زمان محوطه که در طول فاز ایالمی ســـوکالماخ در اوایل هزاره دوم ق.م
اســـتقرار بزرگی بوده یا متعلق به زمان قدیمتر از فاز عیالمی شـــیماشـــکی یا در دوره
ســلســله اولیه یا قبل تر بوده تنها با حفاری حل میشــود .با این حال این احتمال وجود
دارد که این دیوار در طول فازهای ایالمی حفظ شـــده

باشـــد( Neely and Wright,

.)2010: 25

تصویر -5توپوگرافی تپه موسیان(.)Neely and Wright, 2010: 27
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بحث و برآیند

در متون ایالمی بین تاریخ  ۲55۰تا  ۲۰۰۰ق.م به منطقهی باستانی اروا اشاره شده است.
اروا مرکز یک ایالت کوچک در ارتباط با دیگر ایاالتهای مناطق بزرگ بوده است.
این شهر در زمانهای مختلف به ائتالفهای گوناگون پیوسته است ،برخی زمانها
شاهد درگیری ،جنگ و کشتار بوده و در زمان های دیگری محل مبادله و صادرات
بوده است .بعد از پایان سلسله سارگون ،کنترل بر دشت شوشان(حدود اواخر این دوره)
برقرار شد و اروا فرماندار مخصوص به خود را داشته ،هر چند روابط نزدیکی با شوش
هنوز هم وجود داشته است.
به طور کلی با دالیلی که توسط پژوهشگران و نیز در این مقاله نیز ذکر شده ،منطقهی
دهلران با توجه به ویژگیها و شواهد اشاره شده در متون به عنوان اروای باستان مکان
یابی شده است .در بعضی از منابع نام اروا با صادرات قیر به دیگر مناطق همراه بوده
است ،که باید اشاره کرد که تنها چشمهها و منابع قیر در این محدوده در قسمت شمالی
دشت دهلران واقع شده است .همچنین شهر یا منطقه اروا در بیشتر متون به صورت
منطقهای پر رونق بوده به طوری که از این منطقه نقره ،قلع ،جو و گندم و سایر اقالم به
سایر مناطق صادر میشده است.
ما در این پژوهش دو تپهی مهم باستانی موسیان و فرخ آباد را در دشت دهلران مورد
بررسی قرار دادیم که ساختارها و مواد فرهنگی آنها دال بر وجود استقرار عیالمی بر
سطح آنها بوده است .به طور کلی به نظر میرسد که تپه موسیان در طول بیشتر سلسله
اولیه ،شهر مرکزی غالب در دشت دهلران بوده است .در منطقه دهلران قیر استخراج
شده و سنگ چرت ،چوب و دیگر تولیدات را به صورت محلی صادرات میکردند.
بنا به گفته ی رایت و نیلی جمعیت مستقر در دهلران در طول سلسلههای اولیه 5۰۰۰
نفر بوده است که  3۰۰۰نفر از آنها در موسیان ساکن بودهاند(،)Neely et al. 2010: 107که
خود دال بر اهیمت این محوطه در آن زمان دارد .در نتیجه در یک ایالت کوچک در
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دشت دهلران با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی مناسب خود مسیری مهم برای
رونق تجارت و صادرات شکل گرفته است .با توجه به شواهد موجود موسیان در دوره
ی شیماشکی دوباره به عنوان مرکز دشت انتخاب شده است .در صورتی که محوطه
ی فرخ آباد هم تعدادی روستای کوچک تا دوران جدیدتر به حیات خود ادامه داده-
اند .با توجه به شواهد و مدارک ناچیز از حفاری در فرخ آباد در رابطه با امرار معاش
یا صنایع و مواد فرهنگی(به ویژه سفال) در دوران جدیدتر جمعیت آن به وسیله ی
حفاران بالغ بر  46۰۰نفر تخمین شده است( .)Redding, 1981: 238در جدول پایین دو
محوطه ی موسیان و فرخ آباد از نظر دادههای سفالی در طول دوران اواخر سلسله ی
اولیه تا عیالم نو با یکدیگر مقایسه شدهاند(جدول .)1شواهد باستانشناسی نشان میدهد
که در طول دورانهای شیماشکی و سوکالماخ موسیان آباد باقی مانده و رونق خود را
داشته است همچنین تعدادی شهر کوچک و دهکدههایی شامل تپه ی بواله و تپه ی
پتک در جنوب شرق دشت نیز وجود داشته است .اما در طول اوایل عیالم میانه ،مرکز
اصلی دشت از موسیان به تپهای در نزدیکی آن(تپه گاران) منتقل میشود ،برخی
دهکدهها متروک میشوند و برخی دیگر مانند فرخ آباد به دهکدهای بسیار کوچک
تبدیل میشوند .فرخ آباد در طول استقرار فاز شیماشکی به نظر میرسد که روستای
کوچک تحت پوشش را شامل میشده است .به نظر میرسد انتساب تپه فرخ آباد به
اروای باستانی بعید به نظر میرسد ،زیرا با توجه به گفته حفاران آن فرخ آباد در طول
این دور ه بطور کامل کوچک شده و قابلیت انتساب به یک شهر باستانی را
ندارد( .)Wright et al. 1981:97-99به طور کلی محتملترین گزینه برای منتسب به
اروای باستان ،تپه ی موسیان است ،که در طول این دوره موسیان به عنوان پایتخت و
واحد سیاسی مستقلی در منطقه تبدیل شده بود ،به طوری که بیشتر متون و شواهد دال
بر صحت این موضوع هستند.
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در پایان باید اشاره کرد که با توجه به اهمیت این موضوع به نظر میرسد انجام یک
کاوش هدفمند با چنین موضوعیتی در دشت دهلران میتواند راهکار مناسبی در جهت
پی بردن به این سوال باشد.
جدول -1جدول مقایسهای سفالهای محوطه موسیان و فرخ آباد در طول دوران اواخر
سلسله اولیه تا ایالم نو (نویسندگان)

پینوشتها
-1 Šulgi
-2 Girsu
-3 Arawa
)-4 Enmebargesi(EniŠibbargaei
-5 Eannatum
-6 Eannatum
-7 Lagaš
-8 Maništusu
-9 Naram-Sin
-10 Rimuš
-11 Qablitum

 -1۲فرانســوا واال پیشــنهاد میکند که اوان بیشــتر زاگرس مرکزی را تحت پوشــش
داشته است( .)Vallat, 1993: 97پاتس استدالل میکند برای منطقهی محدودتر لرستان
که هم شــامل پشــتکوه و نیز پیشــکوه اســت( .)Potts, 1999: 97-98میچالوفســکی به
تازگی با استفاده از متون موجود ،حدس میزند که اوان یک واحد سیاسی در شمال
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شرق ،شاید ق سمتهایی از شمال شرق شو شان و مرکز زاگرس را کنترل میکرده
اســت .هیچ یک از این اســتداللها قاطعیت ندارد .موقعیت اوان که آیا شــهر بوده یا
ناحیه یا یک ائتالف زودگذر مشــخص و معلوم نیســت( Michalowski et al, 2008:
.)270

 -13یکی از موارد بحث برانگیز مربوط به « شیماشکی» ،تشخیص موقعیت جغرافیایی
آن اســـت .به طوری که نظریات فراوانی در این رابطه مطرح شـــده اســـت .گروهی
موقعیت جغرافیایی شیما شکی را جایی در اطراف د شت خوز ستان میدانند .عدهای
نیز در منط قهای دور تر قرار میده ند .از جم له هرتســـف لد آن را در منط قهای م یان
گلپایگان و اصـــفهان(« ،)Herzfeld, 1968, PP. 179-80زادورک »آن را بین فارس و
در یای خزر( )Potts, 1999, P. 103و فرانســـوا واال آن را در منط قه

کر مان( Vallat,

 )1985, PP. 50-2قرار داده اســـت که نظریه واال توســـط داده های جدید رد شـــده
است(نیکنامی و رفیعی.)۲1۲ :1388،
-14 Kiš
-15 Akšak
-16 Mari
-17 Subir
-18 ēnsi
-19 Šu-nir
-20Entemena
-21 Ningirsu
-22 Lugalanda
-23 UrukAgina
-24 Adab
-25 Maništusa
-26arkališrriš
-27 Ur-Namma
-28Puzur-Inšušinak
-29 Amar – Sin
-30 Gun
-31 Ibbi-Sin
-32Ebarat
-33Yabarat
-34Kindattu
-35uhnuriḪ
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 -36عین القیر؛ این چشــمه هم اکنون در دشــت دهلران در جریان اســت و از ســوی
سازمان میراث فرهنگی به یک منطقه توریستی جهت بازدید عالقهمندان تبدیل شده است.

 -3۷البته در برخی منابع ترجمه شــده به فارســی این اظهار نظر برعکس ترجمه شــده
است .بدین گونه که اخیرا «استینکلر»( ،)198۲از روی کارهای کارتر( ،)1984موسیان
را با اروای باســتان یکی دانســته اســت(شــاخت .)354 :138۲ ،آنچه که از این مطلب
استنباط می شود اینکه استینکلر در مقاله سال  198۲که به چاپ رسیده از مقاله کارتر
در سال  1984به عنوان منبع استفاده کرده است!
 -38با تو جه به دوره ی مورد نظر در این پژوهش و در جهت جلوگیری از پراکنده
گویی تنها دوران ایالمی این محوطهها مورد مطالعه قرار میگیرد.
 -39دکتر ملک شــهمیرزادی در کتاب خود عنوان میکند که :تپه موســیان جزو بزرگترین
تپههای باستانی [ خوزستان] ایالم کنونی است»(ملکشهمیرزادی.)189 :138۲ ،
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خاستگاه خط ،ایالم و سومر یا کرانه های کویر لوت
رحیم تزری

1۰

چکیده

در آسیای جنوب غربی ،پنج هزار سال( از هزاره هشتم تا سوم پیش از میالد ) طول
کشید تا انسانهای کوچ رو و شکارگر ،محلهای استقرار خود را به صورت شهرهای
کوچکی درآورند .این در حالی است که  ،در آسیای میانه فعال بیش از هفت هزار
سال فرهنگ موثر و چیزی درحد پنج هزار سال تمدن نمیشناسیم و هنوزهم نمیدانیم
که بهره گیری از پارهای عالیم در پیش از تاریخ آسیای مرکزی به ویژه در نمازگاه
تپه و حوزه ی فرهنگی ماوراءالنهر به عنوان نوعی خط و نوشته تحقق یافته ( یا اساسا
این عالیم پندارنگاری نبوده ) ویا بر حسب اتفاق روی پارهای از اشیاء از جمله
تندیسها درج و یا حک شده است .
در پارهای از نقاط از جمله در فرهنگ دره ی سند که به گفته ی میکائیل راف( در
اطلس فرهنگی بین النهرین و خاور نزدیک باستان) قدیمیترین نمونه ی خط در این
نقطه از جهان به نمایش گذاشته شده ،فاصله ی زمانی آغاز شهرنشینی مردم آن خطه،
تا آغاز اختراع خط در بین آنان مشخص نشده است .
یافتههای دکتر یوسف مجید زاده در حوزه ی فرهنگی هلیل رود و دکتر سید منصور
سید سجادی در حوزه ی فرهنگی شهر سوخته و علی حاکمی در شهداد و دیگر
پژوهشگران در سایر محوطههای فرهنگی کرانههای شرقی ایران پهناور نیز ،هنوز ما را
به آن باور نرسانده تا به نظریه ی پرداخته شده پیرامون خاستگاه خط و آثار نگارش
پای فشرده شود .اساسا پیرامون خاستگاه خط این مهمترین اختراع یا ابداع بشر  ،تحقیق
کافی به عمل نیامده است .با وجود اینکه نمیتوان تصور کرد مادها فاقد فرهنگ
نوشتاری بودهاند ،مع الوصف پیرامون آن نیز حرکت موثری انجام نشده است .
 - 1۰ارشد با ستان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،باستان شناس آزاد.
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هنوز به راستی معلوم نیست تمدن سومر درغرب ایران که از  34۰۰سال قبل از میالد
رخ نموده و در آن ( مراکز شهری عدیده ) تشکیالت اجتماعی متنوع و از همه مهمتر
خط و تجارت شکل گرفته از تمدن و تاریخ ماوراءالنهرو خوارزم ونیز مناطق شرقی
ایران پیشی داشته است یا اساسا تمدن و تاریخ مردم ایالم که به نظر دکتر عزت اهلل
نگهبان ودیگر پژوهشگران این رشته درغرب ،ایالم را مبتکر نخستین خط الفبایی تاریخ
بشر شناختهاند  ،گوی سبقت را از هر دو مراکز تمدن مذکور ربوده است.
واژگان کلیدی :سومر ،ماوراءالنهر ،نمازگاه تپه ،جمدت نصر ،توپراک قلعه
مقدمه :در فاصله پایان پلیستوسین  ( PLEISTOCENEتقریبا نهصد هزار سال پیش) تا
آغاز هزاره سوم پیش از میالد در کل جوامع ابتدایی به ویژه در آسیای جنوب غربی و
آسیای مرکزی و کرانهها ی شرقی کویر لوت رویدادهای بی شماری رخ داد که در
ارتباط با یکدیگر بسیار با اهمیت بودهاند .انسانهایی که شاید سه میلیون سال در
سطحی برابر زندگی میکرده اند در قرون واپسین عصر نوسنگی ناگهان به خود آمدند
و با ساخت ابزارهای متنوع سنگی وارد انقالبی که «گوردن چالد» آنرا انقالب نوسنگی
خوانده است ـ شدهاند ( بهفروز .)13۷4 ،اگر منشاء تمدن را شهر نشینی و آغاز تاریخ
را اختراع خط بدانیم بایستی ببینیم که چگونه و از چه زمانی مردم یک نقطه ـ محلهای
استقرار خود را به صورت شهر درآوردند و یا خطی را اختراع و یا تکامل بخشیدند .
بررسی های باستان شناسی نشان می دهد ساکنان آسیای جنوب غربی از هزاره ی هشتم
تا سوم پیش از میالد توانستند محلهای استقرار خود را به صورت شهرهای کوچکی
درآورند ،این در حالی است که در آسیای میانه با بیش از هفت هزار سال فرهنگ
موثر  ،چیزی در حدود پنج هزار سال تمدن نمیشناسیم .هنوز برای ما روشن نیست که
بهره گیری از پارهای از عالیم در پیش از تاریخ آسیای مرکزی به ویژه در نمازگاه تپه
و حوزه ی فرهنگی ماوراءالنهر به عنوان نوعی خط و نوشته تحقق یافته ( یا اساسا این
عالیم پندارنگاری نبوده ) ،بر حسب اتفاق روی پارهای از اشیاء از جمله تندیسها درج
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و یا حک شده است .در فرهنگ دره ی سند که به گفته ی میکائیل راف ،قدیمیترین
نمونه خط در این نقطه از جهان به نمایش گذاشته شده ،فاصله ی زمانی آغاز شهرنشینی
مردم آن خطه ،تا آغاز اختراع خط در بین آنان مشخص نشده است (راف.) ،یافتههای
دکتریوسف مجید زاده در حوزه ی فرهنگی هلیل رود و دکتر سید سجادی در حوزه
ی فرهنگی شهر سوخته وعلی حاکمی در شهداد و دیگر پژوهش گران در سایر
محوطههای فرهنگی کرانههای شرقی ایران نیز ،هنوز ما را به آن باور نرسانده تا به
نظریه پرداخته شده پیرامون خاستگاه خط پای فشرده شود .
خاستگاه خط

اساسا پیرامون خاستگاه خط ،این مهمترین اختراع یا ابداع بشر  ،تحقیق کافی به عمل
نیامده است .با وجود اینکه نمیتوان تصور کرد مادها فاقد فرهنگ نوشتاری بودهاند،
مع الوصف پیرامون آن حرکت موثری انجام نشده است  .هنوز به راستی معلوم نیست
تمدن و تاریخ ایالم ( که به گفته عزت اهلل نگهبان نخستین الفبای تاریخ بشریت در
شوش ابداع شده ) و سومر در غرب ایران که از 34۰۰سال قبل از میالد آغاز شده و
در آن ( مراکز شهری عدیده ) تشکیالت اجتماعی متنوع و از همه مهمتر خط و
تجارت شکل گرفته بر تمدن و تاریخ مناطق شرقی ایران پیشی داشته است یا اساسا
تمدن دره ی سند چون هاراپا ،موهنجودارو ،حوزه فرهنگی پیش از تاریخ شیال،
شهداد ،شهر سوخته و هلیل رود در شرق ایران گوی سبقت را از هر دو مراکز تمدن
مذکور ربوده است .؟
تپه حصار

اگر چه ما نمونه خط پیش ایالمی ،یا آثار متاخر ساخته شده در بین النهرین را در
خیلی از نقاط شرقی ایران مشاهده کردهایم ولی هنگامی که ما مثال سنگ الجورد
بدخشان در شمال افغانستان فعلی را با قدمتی بیشتر به عنوان یک سنگ قیمتی در
محلهایی که اساسا معدن آن وجود ندارد (بین النهرین) مییابیم و یا مسیر جاده ابریشم
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را از کنار رودخانه زرد تا حصار ،ری ،سیلک ،زاغه ،همدان و بین النهرین و سپس در
سایر نقاط دنیا رد میگیریم  ،برداشت ما درباره ی سیر تکامل تمدن این نقاط چگونه
خواهد بود ؟ «ام.ای.ال .مالووان » در کتاب بین النهرین و ایران باستان (مالووان.)13۷۲ ،
نوشته است :
شواهد باستان شناسی در مورد تجارت کاروانهای قدیمی در امتداد این مسیر مبتنی بر
حفاریهای تپه حصار است  .کشف مقادیر معتنابهی مهرهها خصوصا سنگ الجورد
در این مسیرمؤید این ادعا است که میبایستی این مسیر ،شاه راهی باشد .برای انتقال
سنگ الجورد معادن بدخشان در شمال افغانستان به وادی دجله .این تجارت ممکن
است از اواخر دوره ی اروک ( 34۰۰سال قبل از میالد) که ما آن را به دوره ی جمدت
نصر میشناسیم شروع شده باشد .عالوه برم.ای.ال .مالووان که در نحوه ی حک
مهرهها در زمان واحد ( 35۰۰سال قبل از میالد) در بین النهرین و ایران وجه تشابه زیاد
مییابد .شینجی فوکایی و بین تاگاهاشی نیز پیرامون این سنگ بدخشانی می گویند :
" سنگ الجورد در سه هزار و پانصد سال قبل از میالد ( تقریبا هم زمان با ابداع خط
الفبایی در سومر و ایالم ) یکی از پر جاذبهترین اشیاء زینتی افراد متعین میانرود شناخته
میشده است .این سنگ از منطقه ی بدخشان در شمال شرقی افغانستان وارد غرب
میشد و این خود مؤید وجود رابطه ی بازرگانی حساب شده بین بدخشان و بین
النهرین در زمان اختراع خط در سومر در یک فاصله دو هزار و چهارصد کیلومتری
بوده است " (شیشه گر.)13۷4،
لوحهای بین النهرین به سه محل اشاره میکنند که در آن بازرگانی خلیج فارس و
اقیانوس هند از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .یکی از این محلها ـ دیلمون
 DILMUNیا جزیره بحرین و نواحی اطراف آن بود دیگری ماگان (مغان)

MAGAN

ناحیها ی در اقیانوس هند در انتهای خلیج فارس (شاید عمان و یا بلوچستان و یا هر دو
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آنها) بود  .سومی ملوحا  MELUHAنام داشت که به احتمال قریب به یقین همان منطقه
سند است .
خانم وایت هاوس در کتاب نخستین شهرها یادآور میشود (وایت هاوس: )1369 ،
" از اسناد مکشوفه چنین بر میآید که سوداگران سومری از آغازین مرحله ی سوم
دودمانی با ماگان معامله میکرده اند  .شواهد موجود نیز ،حضور کشتیهای تجاری
ملوحی (سندی) را در نواحی بین النهرین گزارش میدهد  .او به نقل از نوشتههای مور
تایمرویلر اضافه میکند :مهرههای مکشوفه در جزیره ی فیلکه و بحرین در خلیج
فارس  ،مهرههای دایرهای شکل از نوع " مهرههای خلیج فارس است که خود گویای
وجود رابطه ی گسترده بازرگانی به ویژه حمل کاالی مورد نیاز بین النهرین از دره ی
سند میباشد  .در حالی که دلیل محسوس در انتقال کاال از بین النهرین به سند وجود
ندارد .
وجود اشیاء مختلف به ویژه وزنههای پیش رفته مکعبی شکل در اندازههای مختلف در
شوش «پایتخت ایالم » نیز موید این ادعاست .شواهد باستان شناسی همچنین تاکید
میکند که هیچ فرآورده بین النهرین در ترکمنستان کشف نشده ،ولی برعکس پارهای
از فرآوردههای صنعتی و معدنی نقاط شرقی و شمال افغانستان از جمله الجورد به وفور
در بین النهرین دیده شده است .او همچنین اشاره میکند  :شواهد موجود حکایت از
پیدایش نوشتاری بدوی در این منطقه دارد که غالب آنها بر روی پیکر ک های زنانه
که با گل ساخته شده نقش بسته است  .نوع این نوشتهها را او « نمادی » مینامد .
کشف میلههای مسی در کاوشهای موهنجودارو در سه هزار سال قبل از میالد یکی
از قدیمیترین اختراع سکه شناخته شده است (.ملک زاده یانی) این در حالی است که
اگر گفتهها ی هرودت و گزنفون دائر بر استفاده از سکههای زرین و سیمین لیدی ها
در مبادالت بازرگانی را مستند قرار دهیم اعتقاد تقدم تاریخی اختراع پول (البته نه به
صورت سکههای زرین وسیمین ) در شرق ایران را بر غرب غیر قابل اجتناب میسازد.
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انتقال فرهنگ از نقطهای به نقطه ی دیگر امری اجتناب ناپذیراست .تشخیص اینکه
کدام یک از این پدیدههای فرهنگی از چه نقطهای به نقطه ی دیگر انتقال یافته است
کاری مشکل است زیرا ما پس از دست یابی به تعدادی اسکلت نئاندرتال یعنی
انسانهای نه تا ده هزار سال پیش در کرانههای جنوبی دریای مازندران ( غارهای هوتو
و کمربند) و مشاهده آثار گل اخری در قبور همین انسانها در نقاط دیگر و تطابق
زمانی آن قبور در اوایل دوران نوسنگی در دامنههای زاگرس ـ کدام یک را بایستی
متاثر از فرهنگ نقطه دیگر بدانیم ؟
کشف نمونه هائی از قلم تحریر و خط کش اندازه گیری و نیز سایر ابزار محاسباتی و
نگارش در شهر سوخته  ،یا ابزارهای کم وبیش مشابه در پنج تا شش هزار سال قبل در
مناطق شرقی ایران از جمله حوزه ی فرهنگی هلیل رود( چیزی همسنگ با آنچه که ما
در ایالم و میان رودان با آن مواجه بودهایم ) باورهای پیشین ما پیرامون خاستگاه خط
در ایالم و بین النهرین را به ارزیابی خواهد کشاند .
در حالی که میبینیم دالیل زیادی دال بر انتقال فرهنگهای موثر از شرق ایران به
غرب ایران وجود دارد ـ بسیار غیر محتاطانه خواهد بود اگر در ابراز این عقیده که
غرب ایران را خاستگاه فرهنگ و تمدنهای نخستین انسانها میداند ـ پای به فشاریم
.در حال حاضر دالیلی وجود دارد که سومریان یعنی همان کسانی که ما آنها را
مخترع خط میشناسیم ،در محدوده ی هزاره ی پنجم قبل از میالد حوزه ی ماوراالنهر
را رها نموده از مسیر خاوری ایران به اقیانوس هند و ازمنطقه ی کیش باستان به بین
النهرین روی آوردهاند  .در حالی که تا کنون به دالیلی دست نیافته ایم که گفته شود
ایالمیان مردمی مهاجر و غیر بومی بودهاند .
اینان و شاید متعاقبا اقوام دیگر و نهایتا آریاییها  ،در آغاز نه بین النهرین و شوش و
فارس را میشناختند و نه درصدد استقرار در یک چنین محدودهای بودهاند .ولی
پارهای ناسازگاریها از جمله ناسازگاریهای اقلیمی ( شاید بیشتر تحت تاثیر حس
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کنجکاوی در آگاهی از سرزمینهای ناشناخته ) آن هارا بر آن داشته است تا پا را از
حریم خود فراتر نهند و به نقطه ی تازهای گام بگذارند .حرکت از نقطهای به نقطه ی
دیگر نیازها را تغییر میدهد  .بومیان در برابر تازه واردین به خود میآیند .گاهی بدون
مقاومت و گاهی پس از برخورد با آنها  .به هر حال در کنار هم قرار میگیرند .تازه
واردین جایی را برای استقرار خود برمی گزینند  .محل انتخابی آنان میتواند اطراقگاه
دستهای از همان بومیان باشد  .در این صورت ( تثبیت این انتخاب ) فرمول جدیدی را
میطلبیده است .
تبیین چنین فرمولی احتیاج به کشف ابزار( از جمله کشف ابزار حساب ( مهر ) خط و
امثال آن یا تکامل آنچه که از قبل به آن دست یافته بودند) را داشته است .به هر حال،
به نحوی که در مدارک و اسناد پیش از تاریخ مالحظه شده  ،این ابزار با توجه به
نیازهای آن روز هم اختراع شده است .سومریها که بودند ؟ از کجا آمدند؟ چه
مسیری را برای مهاجرت برگزیدند ؟
علت انتخاب این مسیر چه بوده است ؟ فرهنگ مردم خاستگاه آنها چه بوده و با خود
چه به ارمغان آوردهاند ؟ چه مقدار از ارمغان خود را دست نخورده و چه اندازه از آن
را هم گون با فرهنگ مردم مسیر  ۲3۰۰کیلومتری و یا اگر از جنوب آمده باشند بیش
از  34۰۰کیلومتری خود ساختهاند؟ از این روی( میتوان باور داشت ماوراءالنهر وکرانه
های کویر لوت درعصر و اقلیمی مناسب) خود یک بین النهرین دیگر بوده است .
همان گونه که مدنیت بین النهرین به اروپا و سایر نقاط دنیا انتقال یافته ،فرهنگ و تمدن
مردم ماوراءالنهر نیز ،عالوه بر شرق از مسیرهایی چون مسیر جاده ابریشم و کرانههای
دریای مازندران ( پذشخوارگر) ( سواحل دریای عمان و خلیج فارس ) به دیگر نقاط
جهان از جمله به خود بین النهرین انتقال یافته است.
بر اساس پژوهشهای

GANIALIN

و  SARIANIDIو  )MASSON & .. ( VI.MASSONدر

آلتین تپه  ،در گورهای اتاقی ،ما به وجود ظروف سنگی و گردن بندها و نیز سفالهای
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متنوعی که معموال هر طبقه معرف یک فرهنگ خاص است برخورد میکنیم  .غالب
پیکرک های بدست آمده از آلتین تپه در هزاره ی سوم پیش از میالد تاعصر برنز با
پیکرک های نمازگاه تپه شباهت زیادی دارند  .مهم آن که وجود پارهای از عالیم در
روی بدنه ی این پیکرک ها  ،بهره وری مردم این منطقه را در نوعی از خط تصویری
و یا پندارنگاری مورد تائید قرار میدهد .جدال قابل تعمق پژوهش گران مجله
کادموس  KADMOSچاپ برلین و رضا مستوفی ،حاکی است که خطوطی تقریبا
مشابه خطوط پیش ایالمی در غرب ایران ـ در مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران نیز
مورد توجه بوده است.
مستوفی در این مجله ضمن اشاره به کاوشهای ارزنده ی همکارش علی حاکمی در
محوطه ی باستانی شهداد در کرانههای کویر لوت و قدمت پنج هزار ساله آثار مکشوفه
در آن نوشته است :با توجه به اینکه علی حاکمی کاوشگر این محوطه باستانی تاکید
میکند که خطوط منقوش بر روی آثار به دست آمده از شهداد دارای مفهومی عمیقتر
از مفاهیم هنری نقشهای ساده یک کوزه گر هنرمند میباشد (بایستی نام شهداد را نیز
به فهرست اسامی محوطههای باستانی فالت ایران که با خطوط مشابه خط پیش ایالمی
سروکار داشتهاند افزود.
محوطه هائی چون سیلک ،تپه یحیی و شهر سوخته به گونهای که

پروفسورMERGGI

در مقاله خود در مجله کادموس اشاره داشته است(.)1977،DALTER

با توجه به کاوشها و دست آورد های مجید زاده در جیرفت و سایر حوزههای
فرهنگی هلیل رود ،این مناطق را نیز بایستی به آنها افزود  .در مورد ابداع یا اختراع
خط و سیر پیشرفت آن در آسیای میانه و نیز کرانههای خاوری ایران نیز مطالعات جدی
صورت نگرفته تا روشن شود کیفیت تغییر خط یا مثال ارتباط خط یاد شده با خط
خوارزمی کهن در توپراک قلعه در شرق آمو دریا (ازبکستان) یا ارتباط خط کشف
شده در مغ کوه (تاجیکستان) با متن سغدی چه بوده است .
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دراین ارتباط زحمات لیوشیتز  V.ALIVSHITIZرا بایستی قدر شناخت و به تعقیب
تالشهای او توسط محققین دیگر در سالهای آتی چشم دوخت  .هم او است که به
اتفاق م.ماسون و الف.ج.دانی در بخش پایانی جلد دوم کتاب تمدنها پیش از تاریخ
آسیای مرکزی ـ نگارش با خط سند را قدیمیترین نوع نگارش در این بخش از جهان
دانسته است .این ،در حالی است که نشریه ی ایرانیان چاپ تورنتو در صفحه 31
پانزدهم ژوئن  199۷به نقل از پروفسور عزت اهلل نگهبان و کانال شش تلویزیون فرانسه
نوشته است :نخستین الفبای تاریخ بشریت یعنی خط میخی در شوش ابداع شده است
تمدن نیز از همین تاریخ آغاز شده است .
اگر چه با اظهار نظرهای تقریبا همگانی ،در تعیین بانیان یا مخترعان خط الفبایی توسط
سومریان ،قبول نظریه ی فوق کار آسانی نیست ،ولی اگر بپذیریم که شوش (پایتخت
ایالمیان) خود نیز قبل یا همزمان با سومریان دارای خطوطی بوده است  ،میزان شک ما
در مورد چگونگی نقل قول موصوف کاهش مییابد .
با این کیفیت نخستین خط الفبایی احتماال در شوش و ایالم به گفته ی پارهای از
محققین در سومر خلق شده است و میکائیل راف نیز خطوط پیش ایالمی در شوش را
در ردیف خطوط متداول در بین النهرین (سومر) میداند  .او همچنین بدون ابراز عقیده
در تقدم و تاخر آنها همین خطوط را در سیلک  ،تپه یحیی و مالیان ردیابی میکند .
مجله ی علمی کادموس چاپ برلبن با اشاره به نظر پروفسور MERGGIشهر سوخته را
( که متعاقبا یافتههای دکتر سید سجادی آنرا تاکید میکند )هم در آن ردیف قرار
میدهد )MERGGI (.

نگارنده نیز بدون اصرار در پیشی جستن آنها بر خطوط پیش ایالمی در ایالم همین
تشابه را در خطوط انعکاس یافته در پیکرک های آلتین تپه  ،مغ کوه و کوپراک قلعه
مورد سوال قرار میدهد .
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در حالی که تقریبا پذیرفته شده سومریان از مردم آسیای میانه هستند و با برداشت دکتر
هال همه ی اینها نیز با مردم بلوچستان ،هم ریشهاند ،شواهد یاد شده و نیز مراودات
ماوراءالنهر و بین النهرین درهزاره های پیش از هزاره ی سوم و حتی هزاره ی چهارم
قبل از میالد  ،هر یک دالیلی است بر سیر حرکت خاستگاه فرهنگ از شرق ایران به
غرب ،خاستگاهی که پیرامون آن کاوش کافی به عمل نیامده و نسبت به حوزه ی بین
النهرین ( الاقل در زمینه خط) کامال ناشناخته مانده است .ویل دورانت نوشته است :
" هنگامی که دکتر فرانکفورت در ویرانههای تل اسمر نزدیک بغداد موفق به کشف
مهرههای سفالی در سال  193۲شد به این اعتقاد رسید که این آثار از موهنجودارو به
آنجا منتقل شده است( افشار سیستانی.)1369 ،
دکتر هال معتقد است که سومریان فرهنگ خود را از هندیان گرفتهاند ،ولی او در عین
حال اعتقاد دارد که هم سومریان و هم هندیان نخستین،دارای ریشه ی واحدی بوده
اند که از بلوچستان برخاستهاند (.بلوچستانی که در همسایگی آن حوزههای فرهنگی
شیال ،هلیل رود  ،شهداد ،شهر سوخته وامثال آن پیش روی ما قرار گرفته است) .با
توجه به حضور نقشهای اهلی کردن حیوان بر روی سفالهای هزاره ی پنجم قبل از
میالد در آنائو چنین بر میآید که در آن هنگام ،ترکستان خود دارای فرهنگ و تمدن
کهنی بوده است  .همچنین وجوه تشابه بین آثار مکشوفه در شوش و آثار بدست آمده
در آنائو میتواند موید وجوه رابطهی فرهنگی بین این دو شهر در پنج هزار سال قبل
از میالد باشد .
آسیای میانه که اکنون د ر شرف مرگ است خود ناظر و شاهد نخستین گامهای
مجموعهای تودرتو از نظم و پیش بینی و آداب و اخالق و راحت طلبی و فرهنگهای
پیشرفتهای بوده که از میان آن تمدن کنونی شکل گرفته است "( ویل دورانت)13۷6 ،
تحقیقات موریستو توزی  ( M.TOSIودکتر سید سجادی) در شهر سوخته ،همچنین
مطالعات اندیشمندانی چون ا.استین  A.STEINو هرتسفلد در این مناطق موید این
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واقعیت است که بین کرانههای میان رود در حوزه فرهنگی شیال و شهر سوخته در
سیستان با حوزه ی فرهنگی بین النهرین درغرب ایران مبادالت وسیعی وجود داشته
است .همچنین وجود شباهت زیاد بین سفال حوزههای مذکور با سفالهای تپه حصار
دامغان و سفالها ی طبقه دوم و سوم آنو در ترکمنستان و کویته و بمپور در پاکستان ،
میتواند مؤید مبادالت فرهنگی بین انسانهای پیش از تاریخ در دوره ی نوسنگی از
شرق به غرب بوده باشد ( نیویورک تایمز .)193۰،آیا اینهمه مبادله و مراوده ،
میتوانسته بدون ثبت وقایع فرهنگی و بازرگانی به گونهای که در آن زمان رواج داشته،
بوده باشد؟
با این کیفیت خط ،این بزرگترین معجزه بشر چگونه و از کجا شکل گرفته است ؟
مگر نه این است که نخست به صور ابتدایی از جمله به صورت تصویرنگاری و سپس
به شکل انتخاب عالئم ویژه برای القای منظورهای خاص (پندارنگاری) و آن گاه با
تصحیح و کوچکتر ساختن همان عالیم و کاهش تعداد آنها به صورت حروف میخی
یا سایر اشکال مشابه تجلی کرده است ؟ هنوز به راستی معلوم نیست تمدن سومر
درغرب ایران که از  34۰۰سال قبل از میالد رخ نموده و در آن مراکز متعددتمدنی،
تشکیالت اجتماعی متنوع و از همه مهمتر خط و تجارت شکل گرفته از تمدن و تاریخ
ماوراءالنهرو خوارزم ونیز مناطق شرقی ایران پیشی داشته است یا اساسا تمدن و تاریخ
مردم ایالم که به نظر دکتر عزت اهلل نگهبان ودیگر پژوهشگران این رشته درغرب ،آن
را مبتکر نخستین خط الفبایی تاریخ بشر شناختهاند  ،گوی سبقت از هر دو مراکز تمدن
مذکور ربوده است ؟
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پروفسور  MERGGIاین نظر را احتماال بر اساس کاوشهای پروفسور توزی در شهر

سوخته که هم اکنون توسط دکتر سجادی ( سید سجادی) دنبال میشود ،ابراز داشته است .
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بررسی باستانشناختی بقایای شهرتاریخی الرت
قدرت شمسی زاد

11

چکیده

شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی استان ایالم از یک سو و جایگاه ویژه آن در سرزمین
ایران از سویی دیگر ،باعث شکل گیری سکونتگاهها و مراکز شهری و روستایی مهمی
در طول تاریخ گردیده است  .شهرستان بدره از جمله شهرستان های استان ایالم است
که درحدفاصل دو عارضه ی طبیعی شاخص زاگرس غربی یعنی رشته کبیرکوه و رود
دائمی سیمره واقع شده است .با توجه به شرایط ذکر شده ،سکونتگاه ها و مکان های
تاریخی قابل ذکری در پشتههای این رشته کوه از دوران مختلف تاریخی برجای مانده
است  .دره وپشته ی الرت در جانب شمالی دیواره ی کبیرکوه ودر فاصله ی هفت
کیلومتری جنوب شهر بدره به دلیل وجود آثار وابنیه تاریخی ،همواره در مطالعات باستان
شناسی منطقه حائز اهمیت بوده است  .انتخاب وگزینش آگاهانه منطقه مسکونی بر فراز
صخره ای به نام( تاج تخت) در جانب شمالی دیواره کبیرکوه در میان دو چشمه آب
دائمی حکایت از طراحی یک فضای مناسب معماری با اقلیم کوهستانی منطقه را دارد.
وسعت زیاد ،پراکنش آثار فرهنگی وجود قطعات مختلف سفالینه ها بر سطح محوطه
سکونتگاه ،استفاده از مواد و مصالح بوم آورد و محلی ،اهمیت فرهنگی و تاریخی این
منطقه را نشان می دهد .بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شد تا از منظر شهری و
تاریخی ،با تکیه بر مطالعات و بررسی های میدانی به معرفی این مکان تاریخی پرداخته
شود .در این راستا سفالینه های بدست آمده برای درک علمی،طراحی و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت که به دلیل عدم وجود نمونه های قابل مقایسه احتمال بومی بودن این

 - 11ارشد باستان شنا سی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .
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سفالینه ها قوت گرفت.دراین نوشتار تالش شده تا اطالعات ویافته های حاصل از این
پژوهش میدانی دررابطه با بخش های مختلف این شهر باستانی ارائه شود.
واژگان کلیدی :الرت  ،سکونت گاه تاریخی  ،بدره  ،سیمره ،پشته.
مقدمه  :شهر بدره از لحاظ موقعیت نسبی در شمال شرق استان ایالم واقع شده است .از
طرف جنوب به شهرستان دره شهر ،از طرف شرق به رودخانه ی سیمره و استان لرستان
و از جانب غرب به سلسله جبال کبیرکوه محدود میشود .رودخانه ی سیمره و رشته
کوه کبیرکوه مرزهای طبیعی این شهرستان را تشکیل داده است .حد جنوبیوجنوب-
غربی منطقه را طاقدیس بزرگ کبیرکوه در برگرفته است .این دو طاقدیس به طرف
شمال غربی از همدیگر دور میشوند و در بین آنها طاقدیسهای دیگری وجود دارد.
ناودیسهای این دو طاقدیس که آبادیهای منطقه ،در آن گسترش پیدا کردهاند ،در
حدود  8۰کیلومترطول و 8کیلومتر عرض دارند .چشم انداز طبیعی این منطقه را سه
عارضهی مهم  :کوه  ،کوهپایه و دشت تشکیل می دهد (اکبری .)636 ، 1386 ،
دراین مقاله سکونتگاه الرت در شهرستان بدره  ،نحوه ی معماری بناها  ،مواد و مصالح
مورد استفاده مورد بررسی قرار گرفته است .آثار و شواهد بدست آمده  ،موقعیت باستان
شناختی این محوطه را نشان می دهد که با سکونتگاه دربند واقع در فاصله ی هفت
کیلومتری شرق الرت قابل مقایسه است.
روش تحقیق :در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطالعات گرداوری شده
حاصل بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای است .روشیکه جز الینفک مطالعات و بررسی
های باستان شناسی است .
موقعیت جغرافیایی بدره

حوزه ی جغرافیایی بدره با طول تقریبی  ۷۰کیلومتر،عرض حدود نه کیلومتر و با
مساحت6۲5کیلومتر مربع دارای طبیعتی کوهستانی باپوشش جنگلی و آب هوایی نسبتاً
معتدل است .حدود  8۰درصد منطقه پوشیده از جنگل بلوط است .کوههای مرتفع و
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نیمه مرتفع ،منطقه را در محاصره خود دارند .کوه پایهها و تپههای بلند و دره های عمیق
در جای جای آن ،طبیعتی خشن و در عین حال زیبا ایجاد نموده است .دشت های
میانکوهی نسبت ْا هموار  :بانپرور ،بدره ،دول گالب و زمینهای حاصلخیز حاشیه ی
رودخانه ی سیمره نواحی پست این منطقه را تشکیل داده است .میانگین بارش ساالنه
 481میلی متر گزارش شده که از وضعیت نسبتاً مطلوبی نسبت به میانگین کشوری
یرخوردار است  ..بارش باران رگباری و همچنین وزش بادهای تند از خصوصیات
ویژه ی این منطقه است.
پشــتههای کبیرکوه :دردامنههای شـــرقی این رشـــتهکوه ،درهها،وناهمواریهای کم
ارتفاعی به موازات ر شته ی ا صلی کبیرکوه امتداد یافته ا ست  .زمینهای کم و سعت
ومحدوده واقع درحد فاصــل این دورشــته موازی را "پشــته" گویند.این پشــتهها در
سرتاسر دامنههای شمال شرقی ومشرق کبیرکوه به چشم میخورند که اکثر آن ها در
امتداد دره ها ورودها دارای آثار با ارزش تاریخی اســـت.به علت وجود این آثار و
دیگر مراکز تمدنی درحد فاصل رود سیمره و رشته کوه کبیرکوه احتمال دارد بیشتر
راههای باستانی درسطح باالتری از جادههای امروزی در پشتهها ایجاد شده باشند.

کبیرکوه
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فریا اســتارک درســفرنامه ی خود نوشــته اســت :به هرحال من غالباً متوجه شــدهام که
راههای باســتانی که شــهرهای قدیمی ومهم را به یکدیگر متصــل میســازد  ،معموالً
قدیمیتر ومرتفعتر از جادههای دیگر است ( استارک .)131 : 1364 ،
این پشتهها بیشترً دارای چشمههای زیبا واقلیم مطلوب میباشند وهمین پدیده موجب
جذب جمعیت وتمرکز انسان در دوران مختلف تاریخی بوده است.
درههاوپشـــتههای شـــرقی وشـــمال شـــرقی کبیرکوه در شـــهرســـتان بدره عبارتند از:
زرانگوش،الرت ،درون وسربند  ،گنجه وکلم.
پدیده ی طبیعی تنگ رازیانه

این اثر تاریخ طبیعی در 45کیلومتری مرکز استان ایالم و در دل دامنههای شمالی
کبیرکوه واقع شده است .بررسی های زمینشناسی نشان میدهداین تنگه جزو تنگههای
زیبا و نادر است.

تنگ ی رازیانه در شهرستان بدره

11۹

فصلنامه تخصصی باستان شناسی * سال اول * شماره دوم * بهار 1۳۹6

این تنگه که مردم محل آن را "رازیانه" میخوانند ،در محدوده ی کوهستانی دامنه ی
شمالی کبیرکوه از روستای "کلم" تا روستاهای "گنجه ،چنارباشی و پاکل گراب"
امتداد دارد.مساحت آن بالغ بر 5۷هکتار میشود .در این محدوده بوته های رازیانه
دیده می شود  .به نظر می رسد وجه تسمیه ی این پدیده ی جغرافیایی به وجود چنین
بوته های گیاهی است.این تنگه از جمله زیباترین وشگفتانگیزترین پدیده های تاریخ
طبیعی وزیست محیطی است .تنگه ی رازیانه به عنوان یک پدیده ی طبیعی در فهرست
آثار طبیعی ،ملی به ثبت رسیده است.
پیشینه ی تاریخی بدره

شهرستان بدره در دامنه های شمالی رشته کوه عظیم کبیرکوه (کور )ودر مسیر ایل
راه باستانی صیمره به «سیروان » و «الرذ »واقع شده وبه دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی
( منابع آب  ،ذخائر جنگلی ومراتع طبیعی مشجر) از مناطق تاریخی وباستانی غرب
ایران محسوب می گردد .در رابطه با وجه تسمیه ونام گذاری بدره اطالعات مستندی
در دست نیست .در منابع تاریخی از این منطقه به نام  Derیاد شده است .در مواردی
نام بدره با شهر بدره در کشور عراق ودر مرز با شهر مهران را از نظر واژه ای دارای
قرابت می دانند؛ یعنی گویش هر دو شهر کردی فَهلَوی ( فـَیلی ) است  .بدره ی عراق
را در گذشته «بادرایا» می نامیدند .دراین شهر تپه ای باستانی وجود دارد که در سال
 131۰خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .نام بدره در پاره ای
منابع عربی به نام (بادرایا) آمده است ؛ اما قرابت ونزدیکی بدره ی کشور عراق با
بدره (آبهر ) واقع در دامنه های شمالی کبیر کوه به دلیل بعد مکان هم خوانی ندارد.
بنابراین بدره ( بی ری) از نام ایل بزرگ بی ری گرفته شده است .در برخی منابع به
تحوالت تاریخی آخرین حاکمان تمدن ایالم ( کودر ناخوندی ) اشاره شده که این
شاه ایالمی با یورش آشوریان  ،به منطقه ی ( )Derپناه برده است.
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نزدیکی این منطقه با سنگ نوشته ی گل گل ملکشاهی که به حمله آشور بانی پال به
محدوده ی حکومت ایالمیان اشاره دارد این مطلب را تأیید می کند.
برخی منابع  ،پژوهشها و مطالعات تاریخی و باستان شناسی
تاریخ
ردیف

نوع فعالیت

محقق یا

منبع قابل ارجاع

باستان شناس

پژوهش و مطالعه درمورد زندگی عشایر و منطقه

نوری1393 ،

1

 1393ه.ش

آبخش نوری

۲

 1393ه.ش

حبیب اله

مطالعه و تحقیق در مورد جغرافیای تاریخی

محمودیان

گردشگری و آثار تاریخی شهرستان بدره

3

 139۰هـ.ش

خداکرم

بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان دره

سازمان میراث

مظاهری

شهر بخش (بدره) فصل پنجم

فرهنگی

4

1389ه.ش

سیف اله

کتاب جغرافیای تاریخی بدره و ذکر آثار تاریخی

صفری 1389 ،

صفری

منطقه

5

 1386ه .ش

مرتضی اکبری

اشاره ای مختصر به عنوان تاریخ استان ایالم از

6

 1385ه.ش

سید سجاد

۷

 138۰ه .ش

ابراهیم مرادی

8

 13۷۷ه.ش

9

 1364ه.ش

هندمینی بدره
محمودیان1393،

اکبری 1386 ،

آغاز تا سقوط قاجار
فصل سوم بررسی و شناسایی دره شهر

حسینی

سازمان میراث
فرهنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد  .تحت عنوان بقاع

دانشکده ادبیات

متبرکه استان

دانشگاه تهران

حبیب اله

کتاب راهها و معابر باستانی غرب زاگرس

محمودیان13۷۷ ،

محمودیان

وذکرمنطقه بدره و آثار باستانی آن .

فریا استارک

گزارشی در مورد تاریخ و باستان شناسی منطقه

استارک 1364،

بدره در اثر خود به نام  ،سفری به دیار الموت،
ایالم و لرستان

موقعیت دره ی الرت :دره و پشته ی الرت از جمله مناطق کلیدی و بسیار مهم
شهرستان بدره است که به لحاظ آثار تاریخ فرهنگی وجاذبه های زیبای طبیعی دارای
اهمیت میباشد.
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شهرومحوطه ی باستانی الرت درپشته ی الرت واقع درهفت کیلومتری جنوب
شهربدره و دردامنه های کبیرکوه قرار گرفته است (محمودیان.)۷۲، 1393،

تصویر ماهواره ای محوطه الرت در کنار بقعه ی امام زاده و چشمه های آب.

منابع آب  :در این دره دو چشمه آب بسیار مهم وجود دارد؛ چشمه ای که در ضلع
غربی محوطه ی تاریخی و کتیبهی سنگی وجود دارد و با شیبی نسبتاً مالیم میتوان به
آن دسترسی پیدا کرد وبسیار محتمل است که آب ساکنین الرت از این چشمه تأمین
می شده است .اما چگونگی انتقال آب این چشمه به فضاهای سکونتگاهی به درستی
روشن نیست .چرا که در بررسیهای سطحی انجام شده هیچ گونه کانال و یا لولههای
سفالی که با نیت انتقال آب ایجاد شده باشد یافت نشد .این امر هم نیز بدین روش دور
از واقعیت است چرا که چشمه آب در ارتفاعی به مراتب پائین تراز مجموعه بناهای
سکونت گاهی است .احتماال با پرکردن مخازن الزم (مشک ،خمره های سفالی)...
توسط چهارپایان و حیوانات بارکش آب مورد نیاز خود را به مناطق مسکونی حمل و
انتقال میدادند  .در جانب شرقی محوطه ی تاریخی و در ارتفاعی بسیار پائین نسبت به
سطح بناهای مسکونی چشمه آب دیگری وجود دارد .در بررسیها ی سطحی ،راه
ارتباطی مناسبی برای دسترسی به این چشمه دیده نشد .به دلیل عوارض طبیعی بایستی
از ضلع جنوب شرقی و در شیبی تند پس از طی مسافتی تقریب ًا طوالنی به این چشمه
دسترسی پیداکرد.
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تصویر (هفت چشمه) دامنه ی غربی محوطه الرت (نگارنده)
شهر تاریخی الرت

دره و پشته ی الرت از مناطق کلیدی وبسیار مهم شهرستان بدره است که به لحاظ آثار
تاریخ فرهنگی و جاذبه های زیبای طبیعی دارای اهمیت می باشد.
این دره آن چنان که شواهد و مدارک موجود نشان میدهد یک مجموعه کامل
مسکونی بوده است .وجود بقعه ی امام زاده پیرمحمد  ،مجموعه بناهای مختلف در
ضلع شمالی بقعه  ،کتیبه ی تاریخی در ضلع غربی محوطه ی اصلی  ،قبوردوران اسالمی
 ،چشمههای آب ضلع شرقی و غربی  ،غار و اشکفت  ،همه و همه نشان دهنده ی
اهمیت و رونق این مکان تاریخی در روزگار گذشته است که با گذشت ایام غبار
ویرانی و تخریب بر آن نقش بسته است .دره ی الرت به دلیل قرارگرفتن درمجاورت
کبیرکوه به عنوان یکی از پشتههای مهم به شمار میرود که شرایط بسیار مطلوبی برای
ایجاد یک سکونتگاه داراست .ما به درستی نمیدانیم چه کسانی اولین بار در این منطقه
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ساکن شدهاند و پایههای اولیه این سکونتگاه را بنا نهادهاند .اما ،شواهد و بررسیهای
به وجودآمده نشان می دهد که ساکنان ،با بهره گیری ازعوارض طبیعی موجود،
استحکامات دفاعی و ایمنی را برای جلوگیری از تهاجمات احتمالی ایجاد کردهاند.

نمایی از آوار سنگ های محوطه تاریخی الرت دید به سمت شرق
ابعاد محوطه  :محوطه ی تاریخی الرت (امام زاده ،قبرستان ،محوطه سکونتگاهی) در
زمینی به طول شمالی  -جنوبی  65۰متر و عرض شرقی -غربی  ۲۰۰متر واقع شده است.
که امام زاده پیرمحمد در جانب جنوب و محوطه ی مسکونی در جانب شمال بر فراز
ارتفاعی بلند دایر گردیده است .در حد فاصل این دو اثر ،نمونههای ازسنگقبر مشاهده
گردید که متعلق به قرون متاخر اسالمی است.
موقعیت شهر تاریخی :شهرو محوطه ی باستانی الرت درپشته ی الرت واقع در هفت
کیلومتری جنوب شهر بدره و در دامنه ی زیبای کبیرکوه قرار گرفته است .این شهر
باستانی متعلق به دوران تاریخی است .دره ی باستانی الرت حدود  1۰۰۰متر طول دارد
که در دو طرف دامنه ی الرت آثار استقرارهای پلکانی با سنگ های خشکه چین نسبتاً
بزرگ ایجاد شده است ،حجم سفال روی محوطه بسیار زیاد و در همه ی قسمت ها
مالحظه می شود.
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شهر باستانی الرت

آسیاب آبی :آثاردو آسیاب درمحدوده ی وسط محوطه ی باستانی و بر حاشیه ی
شرقی و غربی دره و در مقابل یکدیگر قرار دارد .آسیاب شرقی مطابق سبک معماری
بسیاری از آسیاب های آبی امروزی است؛ اما آسیاب غربی به صورت پلکانی و با بهره
گیری از سنگ و اندود گل و گچ به صورتی مستحکم ساخته شده است.

شهر باستانی الرت
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بقایای معماری :عمده مساحت زمین اشغال شده در محوطه ی الرت در تصرف
سازههای معماری مسکونی است که در زمینی به طول  ۲۷۰متر شمالی -جنوبی و 18۰
متر شرقی  -غربی می باشد .این سازهها و بقایای معماری از مواد و مصالح بوم-
آوردشامل :قلوه سنگ ،گچ نیم کوب و الشه ی سنگ ساخته شدهاند .درسطح
سکونتگاه ،تراکم زیاد سنگ ها و کالن سنگ ها نیزمشاهده می شود.
شهر تاریخی الرت  18۰متر از کتیبه ی دامنه ی غربی و  ۲۷۰متر با چشمه آب این
ضلع در شیبی به نسبت مالیم فاصله دارد .پوشش انبوه گیاهی در زمان بررسی ،عالوه
بر اینکه آوار سنگ ها را پوشانده  ،تالش ما را در یافتن نمونه های فرهنگی از قبیل
سفالینه ها با مشکل مواجه کرده بود .به گونه ای که حتی امکان تهیه ی پالن منظمی
از دیوارها و ابعاد و اندازه ی آنها فراهم نشد.
ارتفاع دیوارهای باقی مانده و مدل معماری در ضلع شرقی سکونتگاه به مراتب
نسبت به ضلع غربی به وضوح دیده می شود .در ضلع غربی به دلیل تردد زیاد اهالی و
دامداران و شاید هم قدمت کهنترآن  ،بناها دچارتخریب بیشتری شدهاند.ارتفاع
دبوارهای باقی مانده این بخش(ضلع غربی ) به  1متر بیشتر نمیرسد .پهنای دیوارها بین
 ۷۰تا  8۰سانتیمترمتغیراست.حفاریهای غیر مجاز به وفور درسطح محوطه تاریخی
دیده میشود.
مصالح  :وجودسنگهای زیاد در منطقه و استفاده از مصالح بوم آورد مانند گچ  ،دست
معماران را باز گذاشته است تا در ساخت بناها و سازهها نسبت به تأمین مواد موجود با
محدودیت و مشکلی مواجه نشوند .روی برخی از دیوارها را با اندودی از گچ پوشش
دادهاند.استفاده از گچ در بناها عالوه بر استحکام بخشی دیوارها به گونهای در تزئینات
برخی دیوارها نقش مهمی را ایفا کرده است.
استفاده از گچ  :درساخت وسازهای انجام شده در شهر تاریخی الرت از گچ استفاده
شده است .گچ نخستین ماده ی ساختمانی است که به دست انسان استخراج شده و
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پس از تغییر شکل به صورت مالت ،روکش و گچ کاری در کارهای ساختمانی مورد
استفاده قرار گرفته است .لذا در بیشتر آثار وابنیه ی باستانی به ویژه در غرب ایران از
این گونه مصالح بیشتر استفاده شده است.
معبر شرقی  :در سمت شمال محوطه ی تاریخی ،گذرگاه و معبری دیده میشود که
احتمال داده میشود دروازهای بوده که ورود و خروج به محوطه سکونتگاه به
صورتی کنترل شده ازآن امکانپذیر بوده است.در برخی نقاط از عوارض طبیعی چون
صخرههای و سنگ های بزرگ به عنوان جزئی از دیوار استفاده کردهاند شاید دالیلی
چون حفظ حریم محوطه سکونت گاه از تهاجمات احتمالی مدنظر بوده است.

بقایای معماری ضلع غربی شهر باستانی الرت

بقایای معماری واوار ابنیه ی شهر باستانی الرت
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تصاویری از محوطه وسازه های معماری شهر باستانی الرت

استفاده از اندود گچ بر سطح برخی از دبوارهای موجود و حفاریهای غیر مجاز اطراف(نگارنده)

یافته های سطحی

عالوه بر سفالینه ها ،بقایای معماری واستفاده از سنگ و گچ در ساخت بناها و دیوارها
مشاهده میشود  .در محوطه ی تاریخی الرت هیچ گونه دیوار و یا سازه خشکه چینی
دیده نشد .دیوارها با استفاده از قلوه سنگها و سنگ های الشه با مالت گچ ساخته
شدهاند .
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هاون سنگی  :در سطح محوطه ی تاریخی و بر روی تخته سنگها و صخرهها  ،نمونه
هاونهای سنگی با عمقی در حدود  ۲۰تا  3۰سانتیمتر تعبیه شده است.برخی از این
هاونها در کنار پرتگاهها بر لبه ی صخرهها نقر شدهاند.
پناهگاه طبیعی  :درپادامنه ی شمالی اودردل کوهی که سکونتگاه الرت بر آن ایجاد
شده است در دل کوه آثار یک اشکفت دیده میشود.این اشکفت دو دهلیز بزرگ
دارد که دهلیز شرقی به مراتب ارتفاع و پهنای بیشتری نسبت به دهلیز غربی دارد .در
دهانه ی این اشکفت و در جانب شمال ،زمین هایی با شیب نسبتاً تند قرار دارد .در
داخل این اشکفت دهلیزهای نسبتا کوچک دیگری نیز مالحظه می شود .این اشکفت
در حدود  4متر عمق و ده متر پهنا و حدود  6متر ارتفاع دارد .احتمال اینکه این اشکفت
حاصل یک تالش انسانی بوده باشد برای ما به درستی مشخص نیست .اما دردامنه ی
اشکفت و در شیب زمین قطعات شکسته سفالینهها دارای تراکم بیشتری بوده است.

سنگ های کتیبه دار یافته شده در سطح محوطه(نگارنده)
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بخش هایی از محوطه وآثار معماری دره الرت
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اشکفت الرت دید به سمت جنوب

قبرستان الرت :درجانب شمالی بقعه ی امام زاده پیرمحمد و جنوب محوطه ی مسکونی
الرت آثاری از یک قبرستان دیده میشود .این قبرستان در میان پوشش انبوهگیاهی،
جنگل بلوط  ،صخرهها و سنگهای طبیعی قرار دارد .از نوشته های فارسی حک شده
بر روی برخی از سنگ قبور ،نشان میدهد که این قبرستان به دوران اسالمی تعلق
دارد .نمونه ای از سنگ قبر ها در داخل خاک مدفون است .ابعاد و اندازه این سنگ
قبور متفاوت است

بخش هایی از محوطه دره الرت
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نمونه هایی از سنگ قبور

بقعه ی پیر محمد  :در دامنه ی کبیرکوه و در ارتفاعات جنوبی دره ی الرت بقعه ی
معروف به پیر محمد واقع شده است .بقعه ی فوق فاقد هرگونه کتیبه ی تاریخی و یا
شجره نامه می باشد .بنایی قدیمی و کوچک آن در سال های اخیر توسط سازمان
اوقاف تخریب و به جای آن بنای جدیدی احداث گردیده است (مرادی.)138۰،168،

فریا استارک در مسافرت خود به ایران در بین سال های  19۲۷-31میالدی از این منطقه
بازدیدکرده و بنای فوق را مشاهده کرده است .بنای جدید ،پالنی مربع شکل با ابعاد
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 8×8دارد .دودر ورودی در ضلع شمالی و غربی بنا ایجاد شده است .گنبد بر روی چار
ستون قرار دارد .و ارتفاع آن سه متر می باشد.
کتیبه سنگی الرت  :این اثردر جریان فصل پنجم بررسی و شناسایی باستان شناسی
شهرستان دره شهر در سال 139۰به سرپرستی خداکرم مظاهری مورد مطالعه قرارگرفته
است .سنگ نوشته ی تنگ الرت یکی از آثار تاریخی – فرهنگی مهم منطقه است
که در فاصله ی حدو پنج کیلومتری جنوب غربی روستای آبهر پایین)علیشروان(واقع
است .سطحی که سنگ نوشته بر روی آن واقع است،شیب تندی به سمت غرب
دارد (مظاهری .)1۲۰ ،139۰،این سنگ نوشته در یک کادر مستطیل شکل به ابعاد 9۰
سانتی متر طول در  5۰سانتی متر عرض و عمق  3سانتی متر بر روی یک سنگ بزرگ
به ابعاد  4متر ارتفاع در پهنای  3متر حک شده است(.تصویر )۰۲5قطعه سنگ منفردی
که کتیبه را بر روی آن حجاری نمودهاند به رنگ خاکستری بوده و به نظرمیرسد
که از گونه سنگ های فرسایشی است.
نوشته ها در پنج سطر حجاری شده وبه شدت دچار فرسایش شده و قابل بازخوانی
نمی باشد .برخی کلمات آن نشان میدهد که به خط عربی نوشته شده است.به نظر
میرسد که این اثر در ارتباط با محوطه ی باستانی تنگه الرت یا بقعه ی پیر محمد است
که در فاصله  3۰۰-4۰۰متری شرق کتیبه قرار دارد.وضعیت سطح منقوش در ابتدا
صاف و هموار بوده است .لیکن با مرور زمان در اثر فرسایش و انباشت رسوبات بر
روی قسمت هایی از آن  ،به صورت زبر و نسبتاً ناهمواری در آمده است .نوشتههای
کتیبه به روش کوبشی( )pekingایجاد شده اند .در اثر هوازدگی و فرسایش ،درز و
شکاف های فراوانی در سطح کتیبه ایجاد شده و قسمت های فراوانی از آن دچار
فرسایش گردیده است(مظاهری. )1۲۰ :139۰ ،
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کتیبه سنگی الرت از نمایی نزدیک(نگارنده)

سفالینه های الرت  :در بررسی های باستان شناسی این مکان ،به دلیل پوشش انبوه
گیاهی و حجم متراکم آوار سنگ ریخته شده از بناها ،کار جمع آوری شواهد فرهنگی
با مشکل رو به رو بوده است.
در کنار حفاریهای غیر مجاز و آبکندها ،قطعاتی از سفالینه های شکسته و خرد شده
جمعآوریگردید .قطعات سفالینه ها در سطح محوطه بسیار اندک بود.
حجم نمونه ی مورد مطالعه  :در مجموع حدود  ۲6قطعه سفال تقریباً شاخص جهت
طراحی جمع آوری گردید .از این میان  1۰قطعه لبه 11 ،قطعه بدنه 1،قطعه دسته ،و 4
قطعه این سفالینه ها مربوط به قسمت کف ظروف است .سغالینه ها در طیفی از رنگ
های نخودی و نارنجی با خمیرههای مواد معدنی هستند و در موارد بسیار نادری از
شاموت مواد گیاهی استفاده شده است .در تقسیم بندی ارائه شده  ،به لحاظ ظرافت و
خشن بودن،در طیفی از ظریف و خشن قرار می گیرند.
یافته ها :بررسی آثار وشواهد در این محوطه ی وسیع باستانی نشان می دهد این مکان
به دلیل وسعت و تعدد بناها وهمچنین تنوع آثار شهری بوده باشد .بررسی سفالینه های
موجود نیز نشان می دهد این مکان باستانی در دوران تاریخی و اسالمی دارای استقرار
بوده واز تراکم جمعیت برخوردار بوده است .منابع آب  ،اتکا به کوهستان کبیرکوه ،
زمستانگاه کوچ نشینان  ،امنیت در پرتو عارضه های طبیعی وهمچنین منابع سوخت از
مهمترین دالیل سکونت در این مکان تاریخی است .از جهتی دیگر نمونه های سفالی،
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مورد مطالعه وتجزیه و تحلیل علمی قرار گرفت که در میان این سفالینهها  ،نمونه های
مربوط به قرون اولیه ی اسالمی خصوصا قرون  4-1هجری مشاهده گردید .بررسی
سنگ قبرها و کتیبه ی اسالمی نشان می دهد احتماالْ این مکان تا دوران حکومت
صفویان و زندیان نیز مسکون بوده است.
کاتالوگ نمونه سفالینه های الرت
ردی

کد

طرح

تصویر

نمونه

های

قابل

مقایسه

ف

مرادی،138۷،شکل1
1

1L

۲

8L

3

20L

4

7L

5

23L

6

25L

،3-1طرح۲8

محمدی

و

دیگران 1393،شکل 9
طرح 6

جدول گونه شناختی سفال شهر باستانی الرت
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شکل جامعه آماری سفالینه های الرت
فراوانی مواد به کار رفته در خمیره

نمونه های آماری بر اساس نوع

سفال

قطعه
%11

لبه

%25

مواد ترکیبی

%15
%4

بدنه

مواد کانی

%64

%39
%42

دستگیره

مواد گیاهی

کف

 15نمونه های لعابدار از
%
بدون لعاب

درصد کیفیت پخت در
سفالینه ها

لعابدار

27
%

کافی
بدون
لعاب

85
%

فراوانی روش ساخت
چرخ
ساز
دست
ساز

%0
42
%

ناکافی

73
%

درصد فراوانی سفالینه

%0

های تزئین دار و بدون
58
%

تزئین
تزئین
دار

28
%

72
%
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نتیجهگیری

وجود دو عارضه ی طبیعی مهم و حیاتی  ،یعنی رشته کبیرکوه و رودخانه ی سیمره
باعث شکلگیری سکونتگاههای مهمی در دوران تاریخی واسالمی در شهرستان بدره
شده است .موقعیت جغرافیای مناسب ،پوشش جنگلی و گونههای مختلف گیاهی و
جانوری ،منابع آب فراوان در پشتهها و درههای صعبالعبور در جوار کبیرکوه نقش
مهمی در شکلگیری مکانهای باستانی و تاریخی ایفا نموده است .شهر باستانی الرت
یک مجموعه ی تاریخی شامل :بنای امام زاده  ،کتیبه ی دوران اسالمی  ،قبرستان ،
محوطه ی سکونتگاهی و آسیاب آبی میباشد .مجموعه ی تاریخی الرت در درهای
به همین نام قرارگرفته و محوطه مسکونی آن بر روی ارتفاعی قرار دارد که دو آبکند
در جانب شرقی و غربی آن وجود دارد .سطح محوطه ی تاریخی دارای آوار سنگها
و قلوه سنگهای زیادی است که حاصل بقایای معماری تخریب شده است .احتماال
یک دروازه یورودی محافظت شده در جانب شمالی وجود داشته است که عبور و
مرور در آن کنترل میشده است .مواد و مصالح استفاده شده در ساخت وسازهای این
محوطه  ،مواد و مصالح بوم آورد شامل :گچ نیم کوب و قلوه سنگ بوده است .ارتفاع
دیوارهای باقی مانده منطقه مسکونی در دامنه ی شرقی بیشتر از دامنه ی غربی است .به
احتمال قدمت سازههای معماری دامنه و ضلع غربی بیشتر است.
در سطح محوطه آثاری از هاونهای سنگی مشاهده میشود .بعد از گردآوری نمونه-
های سفالی و طراحی ،این نمونهها مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گرفت که سفالینهها
ی دوران اوایل اسالمی( قرون  4-1هجری) از تراکم بیشتری برخوردار بود .بررسی
سنگ قبرها و کتیبه ی اسالمی نشان می دهد که این مکان در دوران صفویان و زندیان
نیز مسکون بوده است .ازجهتی وجود استحکامات دفاعی و دژ برای سکونتگاه بسیار
مهم بوده که این نوع سازه ها بر بلندی های جبهه ی شرقی وغربی شهر دره ی الرت
ایجاد شده است.
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The Origin of writing System,Elam and Sumer or Lout Desert
Bounds Rahim Tazari
Abstract
In Southwest Asia, it lasted five thousand years (from eighth to third
millennium BC) till human beings and predators would turn their
settlements into small cities. Meanwhile, in Central Asia, we do not
know more than seven thousand years of effective culture and something
like five thousand years of civilization, and we still do not know that the
use of some of the symptoms in pre-history of Central Asia, especially
in "Namazgah Tappeh" and in the cultural area of Transoxania, It has
been realized as a kind of script (or essentially not a hypothetical sign),
or accidently craved by inscription or engraving on some of the objects,
including statues.
In some parts like Culture of Sind Valley which, according to Michael
Rough (in the Mesopotamian Cultural Atlas of the Near East), is the
oldest example of the writing at this point of the world, the distance
between the beginning of the urbanization of the people of that area ,
Until the beginning of the invention of the writing between them is not
specified.
The findings of Dr. Yousef Majidzadeh in the cultural field of Halil Rood
and Dr. Seyed Mansour Seyyed Sajjadi in the cultural area of Shahre
Sukhteh(Burnt City) and Ali Hakami in Shahdad and other scholars in
other cultural areas of the eastern part of vast Iran have also not led us to
believe The theory of compilation around the origin of the writing system
and its traces. There is not enough research about the origin of the writing
system which is the most important invention of mankind.
Although it can not be imagined that the Medes have not writing culture, though
there was no effective movement around it.
It is still unclear whether the Sumerian civilization in the western part of Iran,
which dates back to 3400 BC, in which has formed(many urban centers) a
diverse social organization and most importantly, a writing system drawn from
the history of Transylvania and Khwarizma and the eastern regions of Iran Is
essentially the civilization and history of the people of Ilam, who, in the opinion
of Dr. Ezatollah Negahban and other scholars of this field in the west, have
identified Elam has the first alphabet of human history and as the initiator of the
first alphabet of human history, has abducted the supreme leader from both
centers of the civilization.
Keywords: Sumer, Transoxiana, Namaz Tappeh, Jamdat Nasr, Toprak Ghal'e
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Archelogical Survey of the remnants of the Historical City of
Lart Ghodrat Shamsizad
Abstract
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Badreh County is one of the cities in Ilam Province which is located
between the two natural features of the western Zagros index, namely
Kebir Kouh and the Seymare permanent river. According to the above
mentioned conditions, historic settlements and historic places in the
mountains of this mountain range have survived from different historical
periods.
The valley and lake on the northern side of the Kabirkouh wall and seven
kilometers south of Badreh city have always been important in
archeological studies of the region due to the existence of historical
affinities. Knowingly choosing a residential area over a rocky cliff called
"Taje Takht " on the northern side of the Kebir Kouh wall between the
two permanent water springs suggests designing an appropriate
architectural space with the mountainous climate of the area. Expansive
distribution of cultural effects ,the existence of various types of pottery
on the level of the habitat area, the use of local materials,show the
importance of the cultural and historical significance of the region.
Therefore, in this research, it was tried to introduce the historical location
from a historical and urban perspective, based on surveys and field
studies.
In this regard, the obtained pottery was designed and analyzed for
scientific understanding, due to the lack of comparable examples, the
probability of the native nature of these potters was strengthened. In this
paper, we tried to obtain the information and findings from this field
research In relation to different parts of this ancient city.
Key words: Lart, Historic Residence, Badreh, Seymareh, Stack.
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Analysis of URU×Aki Elamite placement in plain Deh-loran
Based on data from written and archaeological studies. Mohsen
Saadati

Abstract
Locate and determine the location of a place name is always one of the
important ways in the archeological studies and historical texts. By
studying written data and texts and matching those with data from
archaeological excavations and surveys can help a lot in this type of
research. In the meantime the ancient region or city Areva (URU × Aki)
is one of the most important areas in Elamite inscriptions, in the period
from 2550 to 2000 BC that is of interest to researchers less. The research
has proven the location of this ancient region in the Deh-loran plain but
there are differences in opinions among researchers about which of the
sites linked to its. In this article we have tried to put together the data that
has been published in writing and documented by researchers and
analyzes the data of the archaeological Deh-loran zone, obtain a general
conclusion about the place name Areva in the Deh-loran region. As a
result, it appears that the Musian ancient hill in the plain be ancient Areva
in Elamite inscriptions.
Keywords: Ancient Areva (URU×Aki), Elamite, location, Deh-loran,
Musian.
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Studying and Introducing Ismaeelkhan Fortress of Ilam
Mohammad ghafourirad, Mohammadreza Johari
Abstract
In the late 4th Millennium BC, a famous and civilized tribe established
Elam in Southwest of Iran with the capital of Susa. This civilization was
lead up till Persian Gulf in the South and in the North till Khavaran way
and Zagros and in the West till Tigris River and in the East till current
Fars province (Anshan District). According to Archeological findings in
old Elam civilization, there are some traces which show material and
cultural influence of Elam civilization till current Ilam province. Current
Ilam province is located in the west of Zagros and Northwest of Elam
civilization. Because of appropriate geographical location most of
ancient roads were stretching in this way. Existence of different and
various monuments show the settlement of human being during different
periods from prehistory till Islamic period in this area. One of the most
important monuments are historical fortresses which are located in this
area heights or strategic valleys of west Zagros. Ismaeelkhan fortress is
one of these monuments that is located in the north of Ilam city above
the heights of Anbarab. This fortress as a strong wall and castle is made
in the heights of Ilam flat in the natural ruggedness of the area. There are
10 towers and 3 entrance in wall of the castle with different distances that
were watch out places and defense force place in the safe area of the
castle. The most used materials for building this construction are rubble
and stone with plaster, mortar and in some places wooden spike for more
strength. In this study we tried to survey the properties of this
architectural construction which is the result of plan of the studying
North Ilam district during historical periods and first Islamic centuries.
Keywords: Ancient Elam, Ismaeelkhan Fortress, Anbarab Mountain,
Poshtkooh Governers
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Review of power circles during Elamite era
Lily Nyakan, Sahar Ramezani
Abstract
Investigating archaeological discoveries during recent years in
Khuzestan has shown that still valuable evidence that can better
understand this land and its culture is buried in ancient hills and
with their emergence can be reviewed by reviewing the studies.
The former added to the richness of the research. The purpose of
this paper is to analyze the perceptions of an Elamite metal object
known as a circle of power in ancient cognitive research. The
method used in this research is based on information gathering,
field studies, descriptive, and analytical studies, in line with the
ancient Cognitive Research and Exploration that has been
published in recent years. Studies over the past few decades have
shown that the oldest images of the power circle in Iran are
embossed, on the seal and effect of the seals, and then in the later
periods of this symbol, in the form of metallic rings made of
bronze, Silver and gold in the study of ancient archeology at the
temple of Chogha Zanbil and the tomb of Elamite Arjan and
Joobie of Ramhormoz. The above process could indicate the use
of this ring as a symbol of the power of the government of men,
kings and masterpieces in the historical period Which somehow
recognized their ownership of their political, social and religious
authority in their societies.
Key words:power ring, Ilam, Haft Tape, Kurgan, Choghazanbil
, Arjan and Joobie of Ramhormoz.
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An overview of Elamite periodicals (From the beginning of
Elamite to Early Achaemenid) Soheila Darvishi, Behzad Mohafezi
Abstract
The second half of the third millennium BC, along with the new
developments in the vast areas of southern and southwestern Iran, is
being called the Elamite era. This era begins with the arrival of the first
kings of the Evan dynasty in the first half of the third millennium BC and
ends with the end of the first half of the first millennium BC, with the
crowning of Darius I of the third Achaemenid king. Due to the scarcity
of archaeological excavations and the lack of historical evidence, it has
remained very frivolous and could not be known as it should.
The present article, written in order to introduce this two thousand-year
era from the history of Iran, is a selection of studies of famous eminent
and archaeologists such as François Walla, Pierre Amiah, Ezatollah
Negahban,William Sumner, Elizabeth Carter , Pierre Dumyroshi and
others. In this paper, which has been compiled by a library method, much
effort has been made to provide a brief overview of the history and
culture of this era using archaeological evidence and historical
inscriptions, linguistic studies.
Keywords: Elamite, Elamite period, Achaemenid period, Mellans,
Shoosh, Haft Tapeh
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