


شیوه نگارش مقاالت
راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در »نشریه علمی-تخصصی باستان شناخت«

ــی  ــف باستان شناس ــث مختل ــه مباح ــی در زمین ــات علم ــا و تجربی ــه پژوهش ه ــار نتیج ــناخت، انتش ــریه باستان ش ــدف نش ه
ــش از  ــی دوران پی ــی، باستان شناس ــی باستان شناس ــای مبان ــی در زمینه ه ــی، تحلیل ــتارهای علمی–پژوهش ــت. نوش اس
ــه  ــرای درج در نشــریه پذیرفتــه شــده و پــس از داوری و تصویــب هیــأت تحریری تاریــخ، تاریخــی، اســامی و گردشــگری  ب
ــروری و  ــردآوری، م ــی )گ ــی – پژوهش ــر علم ــای غی ــاپ مقاله ه ــناخت از چ ــریه باستان ش ــید. نش ــد رس ــاپ خواهن ــه چ ب

ــت. ــذور اس ــی( مع ــت های تحقیقات یادداش
نوشتارهای ارسالی نباید قبًا در هیچ نشریه ای به چاپ رسیده باشند.

ــه  ــر ارائ ــریه های دیگ ــه نش ــان ب ــد هم زم ــاپ نبای ــی و چ ــرای بررس ــناخت، ب ــریه باستان ش ــه نش ــده ب ــه ش ــای ارائ مقاله ه
شــده باشــند.

ــه تحقیــق شــامل موضوعــات مختلــف،  ــی نظــری، روش تحقیــق، بدن ــه، مبان ــد شــامل بخش هــای چکیــده، مقدم ــه بای مقال
ــد. ــریه باش ــه نش ــدود 20 صفح ــد ح ــتارها بای ــن نوش ــدازه ای ــد. ان ــع باش ــت مناب ــت ها و فهرس ــه، پی نوش نتیج

ــش،  ــی پژوه ــدف، چگونگ ــئله، ه ــان مس ــامل بی ــد ش ــه بای ــده مقال ــند. چکی ــی باش ــده فارس ــد دارای چکی ــتارها بای نوش
ــژه  ــه و به وی ــام مقال ــده تم ــان کنن ــی بی ــه تنهای ــد ب ــش بای ــن بخ ــد. ای ــه باش ــم و نتیج ــای مه ــه و یافته ه ــات مقال موضوع

ــد.  ــده باش ــت آم ــج به دس نتای
مقدمه نوشتار، ارائه کننده مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.

نتیجه نوشتار باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق باشد.
ــگزاری  ــا سپاس ــه از آن ه ــور خاص ــده و به ط ــادآوری ش ــران ی ــای دیگ ــی و کمک ه ــی، راهنمای ــکر و قدردان ــش تش در بخ

می گــردد.
ــده و در  ــماره گذاری ش ــب ش ــه ترتی ــن ب ــات و ...( در مت ــا، توضیح ــای واژه ه ــات و معادل ه ــه )اصطاح ــت های مقال پی نوش

ــوند. ــده ش ــت ها گنجان ــوان پی نوش ــز تحت عن ــع نی ــت مناب ــل از فهرس ــه و قب ــان مقال پای
ارجاعــات مربــوط بــه منابــع، در متــن و داخــل پارانتــز، شــامل نــام خانوادگــی نویســنده، ســال انتشــار، شــماره صفحــه، پــس 

ــد. ــب می آی ــل مطل از نق
فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام سایر نویسندگان در انتهای مقاله می آید.

ترتیب عناصر اطاعات کتاب شناختی در مورد مقاالت، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:
مقــاالت: نــام خانوادگــی و نــام نویســنده، ســال انتشــار، عنــوان کامــل مقالــه )داخــل گیومــه(، نــام نشــریه، جلــد، شــماره 

نشــریه، شــماره صفحــات مقالــه در نشــریه.
کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، نام مترجم، نام ناشر، محل انتشار، نولت چاپ.

ــر  ــه علمــی(، آدرس، تلفــن، نماب ــوان )رتب ــام و نام خانوادگــی نویســنده )نویســندگان(، عن ــد شــامل ن ــه بای صفحــه اول مقال
و ایمیــل نویســنده )نویســندگان( باشــد؛ همچنیــن چنانچــه مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی یــا رســاله باشــد، عنــوان 
طــرح پژوهشــی یــا رســاله نیــز در صفحــه اول درج گــردد. صفحــه دوم بایــد بــدون نــام و مشــخصات نویســنده )نویســندگان( 
ــا و بیــان کننــده  ــه، چکیــده فارســی و واژگان کلیــدی باشــد. عنــوان نوشــتار بایــد کوتــاه، گوی و فقــط شــامل عنــوان مقال

محتویــات نوشــتار باشــد. 
واژه های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بافاصله بعد از چکیده و بین 4-6 کلمه نوشته شود.

تعــداد عکس هــا، نگاره هــا، جــداول و... )در مجمــوع( حداکثــر 15 عــدد و بــا کیفیــت مناســب تهیــه شــوند. شــماره و مآخــذ 
ــه آن اشــاره می شــود در ذیــل آن هــا قیــد گــردد؛ همچنیــن می بایســت  ــه ترتیبــی کــه در متــن ب عکس هــا، نگاره هــا و... ب

فایــل تصویــری تمــام عکس هــا، نــگاره و جــداول خــارج از Word نیــز ارائــه گــردد.
چنانچــه مقالــه دارای چنــد نویســنده باشــد، ارائــه مقالــه و تمــام مکاتبــان بایــد توســط نویســنده اول انجــام شــود. در غیــر 
ــه دفتــر  ــه و انجــام مکاتبــات ب ــه مقال این صــورت، نویســندگان می بایســت کتبــًا یــک نفــر را به عنــوان نماینــده جهــت ارائ

نشــریه معرفــی نماینــد. 
ــه  ــه ب ــور باشــد، قبــل از ارائ ــه طیــق مزب ــط راهنمــای تهیــه نوشــتارهای علمــی نشــریه ب ــه ای خــارج از ضواب چنانچــه مقال

ــه نویســنده برگشــت داده خواهــد شــد. ــه و داوران ب ــأت تحریری هی
ــمی در  ــای تجس ــای هنره ــا گزارش ه ــی و ی ــای پژوهش ــورد کاره ــاه در م ــب کوت ــامل مطال ــی ش ــاه علم ــت های کوت یادداش

ــوند. ــه می ش ــره پذیرفت ــأت تحری ــد هی ــا تأیی ــتثناء و ب ــای اس حالت ه
ــه ای  ــل مربوطــه و نام ــه همــراه فای ــع A4 ب ــزار Word در قط ــرم اف ــا ن ــپ شــده ب ــد در نســخه تای ــا بای ــتارها و مقاله ه نوش
بــه ســردبیر نشــریه بــه آدرس: اردبیــل، دانشــگاه محقــق اردبیلــی، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، دفتــر انجمــن هــای 

علمــی، ارســال شــوند.
تائید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریره نشریه است.



ــصلنامهی دوفــــــــــــــــــــــــــ
ــلمی عــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ختصصـــــــــــــــــــــــــــــــــی
ن ســـــــــــــــــــــــــــــــــتا با
ــناخت شـــــــــــــــــــــــــــــــ

اجنمـــــــــــــــنعلمـــــــــــــــی
باستانشناســی گــــــــــــــروه
ه نـــــــــــــــــــــــــــــــشگا دا
حمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
اردبيلــــــــــــــــــــــــــــــــی



هیأت تحریره
رضـا رضالـو

دانـــــشیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
کـریم حاجـی زاده

اســــتادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
حـبیب  شهبازی شـیران

اســــتادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
بـهروز افـخمی

اســــتادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 اردشـیر جوانـمردزاده

اســــتادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مـهدی حـیدری

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
خـلیل اهلل بیک مـحمدی

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
سید مـهدی حسینی نـیا

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مـهدی کاظـم پور

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مهتاب اسامی نسب

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مـهتاب دادخـواه

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
ثـریا استـوی

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مـحسن کریـمی

دانــشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

نشانی نشریه: دانـشگاه مـحقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی، دفتر انجمن های علمی.

Mehdiheydari448@gmail.com :پست الکترونیکی

دوفـصلنامه ی عـلمی-تـخصصی باسـتان شـناخت
نشریه ی انجمن علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

زمینه انتشار: باستان شناسی
شماره دوم، دوره دوم، پاییز و زمستان 1394

صاحب امتیاز، انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مشاور: دکتر حبیب  شهبازی شیران/ مدیر مسئول: خلیل اهلل بیک محمدی/ سردبیر: مهدی حیدری

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی

ــده  ــه عه ــاالت ب ــئولیت مق ــت و مس ــناخت نیس ــه باستان ش ــر دوفصلنام ــه نظ ــاً نقط ــدرج لزوم ــاالت من مق
ــت.  ــع اس ــع بامان ــر منب ــا ذک ــریه ب ــر نش ــه تصاوی ــب و کلی ــتفاده از مطال ــت. اس ــی اس ــندگان گرام نویس

شـــــــــــماره
2

  قـیمت: 5000 تـومان طــراحی لــوگو، جــلد و صــفحه آرا: خــلیل اهلل بـیک مـحمدي



سرمقاله

زمینه مرده، زمینه زنده و قوم باستان شناسی
اردشیر جوانمردزاده

نگرشی بر وضعیت عصر مفرغ دشت الشتر براساس یافته های سفالی
مهدی حیدری

بررسی الگوی استقراری دوره اشکانی بخش زند-مایر
محسن جانجان، خلیل اهلل بیک محمدی، نسرین بیک محمدی

پل شکسته خرم آباد در مسیر راه باستانی شهر شاپورخواست
مهتاب اسامی نسب، مجید محمدیارلو

نگار گري ایراني؛ صیرورت جاودانگي و فوق کیهاني )مباني و شاخصه هاي مهم(
حبیب  شهبازي شیران

بررسی تطبیقی متون و اسناد تاریخی برای تبیین ساختار، نظام معماری و 
شهرسازی ایران، نمونه موردی سفرنامه ناصر خسرو
کریم حاجی زاده، مهدی کاظم پور

مطالعه تطبیقی سردرهای بناهای دوره قره قویونلوها )مطالعه موردی: سردر 
مسجد کبود تبریز و بنای امام زاده درب امام اصفهان(
سید مهدی حسینی نیا، تقی زینی زاده
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سرمقاله
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــرورت ارائ ــی و ض ــش باستان شناس ــزون دان ــرفت روز اف پیش
ــدان،  ــان و عاقمن ــتفاده محقق ــرای اس ــی ب ــات باستان شناس ــا و تحقیق پژوهش ه
امــری اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن راســتا، دو فصلنامــه »باستان شــناخت« ســعی 
نمــوده اســت در جهــت ثبــت، نشــر و ارتقــای ســطح ایــن پژوهش هــا تأثیرگــذار 
ــد،  ــی می پیمای ــت بالندگ ــود را در جه ــه گام دوم خ ــه ک ــی، فصلنام ــد. از طرف باش
ــا همــکاری باستان شناســان و پژوهشــگران عرصــه ی علــم و  امیــدوار اســت کــه ب
دانــش گام هــای اســتواری را در جهــت پیش بُــرد اهــداف عالیــه فصلنامــه بــر دارد 
ــژه  ــا هّمــت مســئولین دانشــگاه و به وی ــن امــر محقــق نخواهــد شــد، مگــر ب و ای
هیــأت تحریریــه فصلنامــه کــه بــا حمایــت بی دریغ شــان راهگشــای ایــن فصلنامــه 
شــدند. از تمامــی نویســندگان، پژوهشــگران و داوران محتــرم کــه در تــداوم انتشــار 
فصلنامــه باستان شــناخت همــکاری داشــته اند کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم 
ــه  ــه، ادام ــا فصلنام ــود ب ــمند خ ــکاری ارزش ــه هم ــه ب ــردد ک ــت می گ و در خواس
ــت  ــی، ریاس ــی و اجتماع ــرم فرهنگ ــت محت ــاعدت معاون ــن از مس ــد؛ همچنی دهن
محتــرم دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی و مدیــر محتــرم گــروه باستان شناســی 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی، بــه جهــت تمامــی حمایت هایــی کــه در جهــت انتشــار 
فصلنامــه داشــته اند، سپاســگذاریم و توفیقــات روز افزون شــان را از خداونــد 

متعــال مســألت داریــم.
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چکیده
ــل و  ــص در تحلی ــا نق ــه ب ــش همیش ــت داده های ــطه ماهی ــی به واس باستان شناس
ــام  ــا تم ــرده ب ــه م ــک جامع ــه از ی ــورت ک ــت. بدین ص ــوده اس ــه رو ب ــیر روب تفس
ویژگی هایــش فقــط مقــدار خیلــی کمــی داده ناقــص و الکــن کــه ماهیــت و حتــی 
ــد.  ــناس می رس ــت باستان ش ــت، به دس ــخص اس ــوالً نامش ــز معم ــان نی کاربردش
ــع  ــی مرتف ــرده و در پ ــع پی ب ــن موض ــه ای ــه ی 1950 م. ب ــی از ده باستان شناس
نمــودن آن بــر آمــده اســت. براســاس مطالعــات انجــام شــده، بهتریــن راه بــرای پی 
بــردن و آشــکار ســاختن پویایی هــای نهفتــه در داده هــای ایســتا و یــا بــه تعبیــری 
ــی  ــراری همگون ــت برق ــوژی جه ــا آنال ــل ی ــری از تمثی ــته، بهره گی ــق گذش حقای
بــا داده هــای زنــده و امــروزی اســت کــه در ایــن صــورت، هــر قــدر داده، امــروزی 
ســاده و ابتدائی تــر باشــد، امــکان نزدیکــی بــه واقعیــت را نیــز بیشــتر می ســازد. 
از آن جایی کــه موضــوع مــورد مطالعــه باستان شناســان، رفتــار انســانی در گذشــته 
ــه  ــه واقعیت هــای مــرده، رجــوع ب ــن منبــع جهــت دســتیابی ب ــذا بهتری اســت، ل
ــن نوشــتار ضمــن بررســی قابلیت هــای  ــده اســت. در ای واقعیت هــای موجــود و زن
ــای  ــن بوده ه ــا و تبیی ــیر داده ه ــف آن در تفس ــاط ضع ــه نق ــی ب باستان شناس

ــت. ــده اس ــذرا آم ــورت گ ــی به ص باستان شناس
کلیدواژگان:
مطالعه، داده، باستان شناسی، قوم باستان شناسی.

زمــينهمرده،زمينهزندهو
قومباستانشناسی

اردشريجوامنردزاده
استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
Ardashir.javanmard@gmail.com
از ص 22-7
دریافت مقاله: 1394/07/13؛ پذیرش مقاله: 1394/09/26
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قوم باستان شناسی 
ــان  ــان و باستان شناس ــی از انسان شناس ــه برخ ــش توج ــال پی ــد س ــدود یکص ح
ــال 1960 م.  ــه آن از س ــه در نتیج ــد ک ــوف ش ــی معط ــی خاص ــه روش پژوهش ب
ــا  ــوژی« ی ــه »اتنوآرکیال ــوم ب ــاخه ای موس ــر ش ــی زی ــور علم ــترش و تط گس
»قــوم باستان شناســی« )Ethnoarchaeology(، به عنــوان رویکــردی مهــم در 
 .)David & Kramer, 2001: 14–32( ــد ــر گردی ــو اجتناب ناپذی ــی ن باستان شناس
اولین بــار در ســال 1904 .م فیوکــس، در مقالــه ای کــه دربــاره ســنت های مهاجــرت 
ــن  ــرد. او ای ــتفاده ک ــت اس ــت، از واژه ی اتنوآرکیالوژیس ــدوی نوش ــای ب آمریکایی ه
ــات  ــوان مقدم ــه به عن ــرد ک ــه کار ب ــی ب ــناس متخصص ــی باستان ش واژه را در معرف
کارش، اطاعــات جامــع و گســترده تری را از یــک جامعــه ی امــروزی کــه عصــر پیش 
تاریــخ را در دســت مطالعــه و بررســی دارد، گــردآوری می کنــد. فرانــک کاشــینک و 
بــرادران میندلــف کــه بــه ترتیــب در ســال پ هــای 1886  و 1900 م. در جنوب غربــی 
آمریــکا کار می کردنــد، مطابــق تعریــف فیوکــس، قوم باستان شــناس بودنــد 
ــتین  ــون، نخس ــت و واتس ــن داینس ــپس، کای ــزاده، 1381: 78؛ Ibid: 6(؛ س )علی
ــا  ــد باستان شناســان، خــود به طــور عملــی و ب ــد کــه پیشــنهاد کردن کســانی بودن
ــه تحقیــق در بیــن جوامــع بــدوی امــروزی  دیــد و جهت گیــری باستان شناســانه ب

.)Kleindienst & Watson, 1956:77( بپردازنــد
ــه  ــا آن مواج ــان ب ــه باستان شناس ــی ک ــا چالش های ــات و ی ــی از ابهام ــع یک در واق
ــته  ــاب   گذش ــه ی   بازت ــی  در  زمین ــای  باستان شناس ــص داده ه ــئله نق ــد، مس بودن
ــدارك  ــه از م ــی ک ــی داده های ــود )دارك، 1379: 52، 59 -57(، یعن ــر ب ــی  و بک اصل
ــتند؛  ــته نیس ــای گذش ــان داده ه ــچ گاه هم ــردد ، هی ــل می گ ــناختی حاص باستان ش
به عــاوه خــود مــدارك هــم دائمــاً در حــال دگر گونی انــد و میــزان اطاعاتــی کــه 
ــکل 1(.  ــت )ش ــش اس ــه کاه ــم روب ــور دائ ــه  ط ــد، ب ــت می آی ــدارك به دس از آن م
بنابرایــن مطالعــه ی رونــد شــکل گیری آثــار باستان شــناختی و چگونگــی دگرگونــی 
ــه هنــگام مصــرف  آن هــا پــس از شــکل گیری و همچنیــن عوامــل مختلفــی کــه ب
ــروری  ــد، ض ــکل می ده ــر ش ــا را تغیی ــرف، آن ه ــروج از دور مص ــس از خ ــار و پ آث
ایســتایی ها  بــا  باستان شــناس  بدین ترتیــب  )Schiffer 1976; 1987(؛  شــد 
ــای  ــرش داده ه ــد و در براب ــه رو ش ــت محیطی روب ــی و زیس ــای فرهنگ و پویایی ه
تجربــی یــا مشــاهده  پذیــر و داده هــای غیر قابــل مشــاهده رخ نمودنــد. ایــن امــر، 
ضــرورت پیونــد ایــن داده هــای حســی - تجربــی و غیــر حســی را ایجــاب نمــود؛ 
یعنــی ایجــاد ارتبــاط منطقــی، بیــن داده هــای مــادی و تفســیر آن هــا. ایــن پــل 
ــه اســت کــه تدویــن آن هــا  ارتباطــی همــان مدل هــای همگــون یــا نظریــات میان
ــی،  ــی تجرب ــی، باستان شناس ــع تاریخ ــناختی، مناب ــدارك انسان ش ــق م از طری
 Binford 1978,( ــت ــی میسرگش ــوم باستان شناس ــاری و ق ــی رفت باستان شناس
.)1983; Gould 1980; Yellen 1977; Kramer 1979; David and Kramer 2001
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شکل 1: گذشته، حال و 
شکاف عمیق بین این دو که 
تنها با کمک باستان شناسی 
و نظریه های آن، شاید بتوان 
 Johnson,( آن را پر نمود

.)1999:14

 شکل: 1 

دیــدگاه  از  زنــده  فرهنگ هــای  قوم نــگاری  مطالعــه  قوم باستان شناســی، 
ــک  ــه ی ــت و نَ ــوری اس ــک تئ ــه ی ــی، نَ ــت. قوم باستان شناس ــی اس باستان شناس
روش اســت؛ بلکــه یــک اســتراتژی پژوهش اســت کــه شــامل دســته ای از رویکردها 
بــرای درك روابــط بیــن مــواد فرهنگــی و فرهنــگ، به عنــوان یــک کل می باشــد و 
ــرده[  ــه م ــی ]زمین ــای باستان شناس ــه بقای ــل آن ب ــده  و مدخ ــت زن ــر دو در باف ه
ــرای  ــانه و ب ــور باستان شناس ــاع تص ــت اط ــی جه ــن فهم ــت چنی ــرای برداش و ب
ــع  ــت )David& Kramer, 2001: 32(؛ در واق ــی اس ــیر باستان شناس ــود تفس بهب
مهم تریــن هــدف قوم باستان شناســی، درك گذشــته از راه مشــاهده جوامــع 

ــزاده، 1381: 77(. ــت )علی ــروز اس ــنتی ام س
قوم باستان شناســی، به عنــوان مطالعــه گروه هــای شــناخته شــده انســانی 
ــش  ــای پژوه ــب روش ه ــق ترکی ــزرگ( از طری ــه ب ــا جامع ــواده ت ــی از خان )در طیف
ــی  ــت. قوم باستان شناس ــر اس ــگاری امکان پذی ــی و قوم ن ــی، باستان شناس تاریخ
ــا دیــد باستان شناســی اســت کــه براســاس  مطالعــه ای در مــورد مــواد فرهنگــی ب
ــورت  ــه به ص ــت ک ــانی اس ــاخته های انس ــورد دست س ــفاهی در م ــات ش اطاع
مســتقیم از افــراد یــا فرزنــدان آن هــا کــه بــا ایــن شــیوه تولیــد ســرو کار دارنــد، 
ــوان  ــی را به عن ــوم باستان شناس ــکی، ق ــکل استنیساوس ــد. مای ــام می رس ــه انج ب
ــا و  ــی، معن ــد، پراکندگ ــیوه تولی ــکل، ش ــی ش ــه میدان ــتقیم مطالع ــاهده مس مش
اســتفاده دست ســاخته ها و نظــم ســازمانی و گــروه اجتماعــی آن هــا کــه در بیــن 
جوامــع زنــده و غیــر صنعتــی زنــده، بــا هــدف ســاختن مدل هــای توضیحــی بهتــر 
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ــت  ــرده اس ــف ک ــانه تعری ــای باستان شناس ــتنتاج و تمثیل ه ــه اس ــک ب ــت کم جه
)Mallah, 2000: 231-2(

قوم باستان شناســی، به وســیله رهیافــت مســتقیم تاریخــی از باستان شناســی 
زنــده و قوم نــگاری تمثیلــی متمایــز گشــته اســت.  در راســتای انجــام یــک مطالعــه 
ــا شــرایط ذیــل بایــد مــورد توجــه  قوم باستان شناســی، اهــداف باستان شناســانه ب

قــرار گیــرد:
1. حفظ نقطه نظر اولیه باستان شناسانه کار؛

ــودن،  ــن ب ــورت ناممک ــا در ص ــل( ی ــک مح ــا ی ــاص )ی ــه خ ــک جامع ــه ی 2. مطالع
ــی؛ ــد فرهنگ ــک رون ــه ی مطالع

3. فراهم نمودن بازخورد بین داده های قوم نگاری، باستان شناسی و تاریخی؛
4. فراهــم نمــودن امــکان تجربــه جهــت جنبه هــای قابــل فهــم و بازســازی شــونده 

ــواد فرهنگی؛ م
5. ایجــاد پــل ارتباطــی قــوی بیــن حــال و گذشــته بــرای هــر جامعــه یــا فرهنــگ 

.)Ibid: 232-3( محلــی
ــا و  ــع آوری داده ه ــرای جم ــیله ای ب ــوان وس ــانه به عن ــوم باستان شناس ــرد ق رویک
پراکندگــی فضایــی آن هــا در اســتقرار و روابــط درون و بــرون ســازمانی آن هــا و نیــز 
شــبکه برهم کنــش و اســتراتژی اقتصــاد معیشــتی آن هــا و نیــز شــیوه ها و فنــون 

.)Ibid: 233( آن هــا اســتفاده شــده اســت
 از اهــداف قوم باستان شناســی، تولیــد نظریــه »حــد وســط« کــه به طــور نزدیکــی 
 Hodder 1992:( بــا فراینــد شــکل گیری یــک ســایت مرتبــط اســت، بــوده اســت
ــده ی  ــاختارهای عم ــت س ــر دخال ــه به خاط ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــادر ب 107(؛ ه
ــتایی ها و  ــن ایس ــی بی ــی جهان ــه فرهنگ ــک رابط ــاالً ی ــی، احتم ــی و تاریخ بافت

.)Ibid: 120( پویایی هــا وجــود دارد

قابلیت های قوم باستان شناسی1
1. قابلیــت مشــاهده پذیری: در فراینــد ســاخت، اســتفاده و دورریــزی مــواد 
باستان شــناختی چهــار زمینــه قابــل تشــخیص اســت. نخســت، زمینــه فرهنگــی- 
اجتماعــی کــه نیــاز بــه داده ناشــی از آن اســت. دوم، زمینــه شــکل گیری کــه زمینه 
ســاخت داده اســت. ســوم، زمینــه فــرا شــکل گیری کــه زمینه هــای اســت کــه در 
ــارم،  ــود. چه ــتعمل می ش ــپس مس ــرد و س ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــاده م آن م
زمینــه باستان شناســی اســت کــه داده هــای باستان شــناختی در آن توســط 
ــه  ــه این ک ــل توج ــه قاب ــرد. نکت ــرار می گی ــایی ق ــورد شناس ــناس م باستان ش
ــمت های  ــا و قس ــره، طاق ه ــاری از پنج ــی آث ــای باستان شناس ــوالً در کاوش ه معم
و ســاختارهای  نمی آیــد  به دســت  مســکونی  و  معمــاری  فضاهــای  باالیــی 
ــا  ــن تنه ــند و ای ــده می باش ــیب دی ــیار آس ــز بس ــده نی ــت آم ــاری به دس معم
ــار  ــل در اختی ــورت کام ــات را به ص ــن اطاع ــه ای ــت ک ــی اس قوم باستان شناس

1. این بخش به دلیل مفید بودن و نیز ذکر شدن ان توسط نگارندگان آن با اندکی تغییر آورده شده است.  
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ــای  ــان، 1384: 27-26(. از ویژگی ه ــی وگاراژی ــد ) پاپل ــرار می ده ــناس ق باستان ش
مطالعــات قوم باستان شناســی مطالعــه جوامعــی اســت کــه معمــاری آن هــا از مــواد 
ــاوت  ــر متف ــه دیگ ــه نقط ــه ای ب ــده اند و از نقط ــاخته ش ــترس س ــی و در دس محل

)David & Kramer, 2001: 300( اســت
ــایی  ــه شناس ــاده و زمین ــه م ــی دو زمین ــری: در باستان شناس ــت آزمون پذی 2. قابلی
شــده دارای گسســت زمانــی و مکانــی اســت. گسســتی کــه فهــم معنــای مــاده را 
مشــکل ســاخته و ذهنیــت پژوهشــگر را در توضیــح آن دخیــل مــی دارد. گسســت 
زمانــی و مکانــی قابلیــت آزمون پذیــری داده هــا را از بیــن می بــرد، چراکــه 
باستان شــناس نمی توانــد بــه جامعــه گذشــته بــاز گــردد و میــزان صحــت و ســقم 
ــه  ــان دو زمین ــت می ــی گسس ــد. قوم باستان شناس ــان ده ــود را نش ــای خ فرضیه ه
یــاد شــده را از میــان برداشــته اســت، چراکــه بــه قوم باستان شــناس ایــن امــکان 
را می دهــد کــه فرضیــه خــود را بارهــا و بارهــا آزمایــش کــرده و میــزان صحــت آن 

را بررســی نمایــد )پاپلــی وگاراژیــان، 1384: 26-27(.
3. قابلیــت اســتفاده از تمثیــل: تمثیــل زمینــه مــرده و زمینــه زنــده در 
باستان شناســی نیــز کاربــرد دارد و در معنابخشــی داده هــای باستان شناســی 
بــه کار مــی رود؛ امــا تمثیــل یــک زمینــه زنــده و یــک زمینــه مــرده، ایــن امــکان 
ــتانی  ــه باس ــده در جامع ــی ش ــای ط ــه فراینده ــد ک ــناس می ده ــه باستان ش را ب
مفقــود را بــا اســتفاده از معیــاری آزمون پذیــر بازســازی کــرده و هرچــه بیشــتر بــه 
ــی  ــای ط ــن فراینده ــر، بی ــویی دیگ ــل از س ــود. تمثی ــک می ش ــی نزدی واقع گرای
ــری  ــورت تعمیم پذی ــه این ص ــد و ب ــل می زن ــده پ ــرده و زن ــه م ــده در جامع ش

ــان: 26-27(.  ــذارد )هم ــون می گ ــه آزم ــا را ب فراینده
ــای  ــاهده آزمون ه ــکان مش ــازی: ام ــیر و مدل س ــتفاده در تفس ــت اس 4.  قابلی
انتزاعــی فلســفی و تئــوری در داده هــای زنــده و جامعــه پویــا بــه مراتــب بیشــتر 
ــای  ــردن آموزه ه ــب، وارد ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرده اس ــای م ــا و زمینه ه از داده ه
ــه  ــا ب ــای پوی ــتفاده از داده ه ــا اس ــی ب ــه باستان شناس ــدرن  ب ــت م ــدرن و پس م
ــت  ــوان قابلی ــو می ت ــک س ــب، از ی ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــر اس ــب امکان پذیرت مرات
ــا  ــر، آن ه ــوی دیگ ــذارد و از س ــون گ ــه آزم ــی ب ــا را در باستان شناس ــن آموزه ه ای
ــاختار/کارکرد،  ــمبل ها، س ــه س ــت. مطالع ــه کار بس ــازی ب ــیر و مدل س را در تفس
ــه  ــادی در زمین ــای م ــان در داده ه ــد آن و نمودش ــه و مانن ــن، فرد/جامع عین/ذه
ــن  ــت. همی ــی اس ــه تنهای ــرده ب ــه م ــر از زمین ــب امکان پذیرت ــه مرات ــرده ب م
ــه تفســیر  ــا کمــک قابلیــت تعمیم پذیــری گــذر از مرحلــه ی توضیــح ب آموزه هــا ب
ــه  ــان دادن را ب ــکان اثبات/نش ــرده و ام ــر ک ــی امکان پذی را در قوم باستان شناس
ــی  ــای واقع ــتفاده از الگوه ــا اس ــازی ب ــویی مدل س ــد و از س ــناس می ده باستان ش
ــان: 27- ــازد )هم ــر می س ــاهده پذیر را امکان پذی ــای مش ــده و فراینده ــه زن جامع

 .)26
ــی  ــای باستان شناس ــودن(: داده ه ــگاری ب ــودن )فراگاهن ــی ب ــت فرازمان 5. قابلی
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ــرده و  ــی ک ــاص ط ــی خ ــود را در زمان ــول خ ــیر تح ــا س ــد. آن ه ــتا و مرده ان ایس
ســپس از تحــول ایســتاده اند. باستان شــناس پــس از شناســایی داده هــا، آن هــا را 
در چارچــوب زمانــی خاصــی کــه پدیــده ســاخته، مصــرف شــده و دور انداخته شــده 
را مطالعــه می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــا توجــه بــه تنهــا داده هــای مــرده سیســتم 
ــل  ادراکــی – ســمبلی جامعــه ای کــه داده در آن شــکل گرفتــه، مــرده اســت و قاب
ــتایی  ــل ایس ــاً به دلی ــی عموم ــل، باستان شناس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی نیس بررس
ــی  ــد. قوم باستان شناس ــی می مان ــی باق ــگاری خاص ــوب گاهن ــش در چارچ داده های
ــاص را دارد،  ــگاری خ ــوب گاهن ــدن در چاچ ــع ش ــت واق ــذار از محدودی ــت گ قابلی
چراکــه داده هــا و فرایندهــای موجــود در آن قابــل پیگیری انــد و محدودیــت زمانــی 
و مکانــی خاصــی ندارنــد. فرازمانــی بــودن قوم باستان شناســی، عمومــاً در مطالعــه 
ــه  ــی ک ــود. قابلیت ــاهده می ش ــع مش ــی جوام ــای عموم ــاخصه ها و فراینده ش
ــم  ــدل را فراه ــاخت م ــکان س ــل، ام ــتفاده از تمثی ــری و اس ــراه آزمون پذی ــه هم ب

مــی آورد )همــان: 27(. 
ــه در  ــت و نَ ــرده اس ــه کار فش ــی نَ ــی، قوم باستان شناس ــاف باستان شناس برخ
ــرد  ــای آن منحصربه ف ــه داده ه ــد و ن ــب می کن ــا را تخری ــف، داده ه ــد کش فراین
ــار می تواننــد  هســتند. باستان شناســان یــک بافــت باستان شــناختی را فقــط یک ب
ــه  ــرات را ب ــه ک ــه ب ــکان مطالع ــی ام ــوم باستان شناس ــه ق ــد، در حالی ک کاوش کنن
فهــم  در  باستان شناســی،  ماننــد  قوم باستان شناســی،  می دهــد.  پژوهشــگر 
ــی  ــه در قوم باستان شناس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــارکت دارد، ب ــانی مش ــای انس رفتاره
ــته و  ــور داش ــت حض ــر هم کنش هاس ــن ب ــی ای ــر اصل ــه عنص ــانی ک ــل انس عام
David& Kramer, 2001:53-( ــوند ــه می ش ــطه مطالع ــدون واس ــط ب ــن رواب ای
ــیوه ای  ــل- ش ــه تمثی ــته ب ــاً وابس ــاس و نهایت ــناختی براس ــیر باستان ش 54(. تفاس
از اســتنتاج کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، اگــر چیــزی در برخــی یــا تمــام 

.)Ibid: 31( ابعــاد شــبیه چیــز دیگــر باشــد- اســت

نظریه حد وسط 
بــرای تفســیر مــواد باستان شــناختی به دســت آمــده از گذشــته )زمینــه 
ــات  ــکان از اطاع ــد ام ــد در ح ــدود )Micro region(، بای ــه مح ــک منطق ــده( ی زن
قوم نــگاری و قوم باستان شناســی )زمینــه زنــده( در همــان منطقــه اســتفاده 
ــی،  ــط و باستان شناس ــد وس ــه ح ــرد نظری ــن رویک ــرد )Friesen 2002(. در ای ک
ــر  ــکل جدی ت ــده اند. مش ــد زده ش ــم پیون ــا ه ــی ب ــخ عقان ــه تاری ــه ب ــدون توج ب
ــکات  ــری مش ــه پیگی ــد ک ــد باش ــی معتق ــت کس ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ای
ــد.  ــاد می کن ــه را ایج ــاخت نظری ــن س ــاً تمری ــی ضرورت ــه تنهای ــناختی ب روش ش
ــا را در  ــکل گیری محوطه ه ــد ش ــه فراین ــوط ب ــات مرب ــگاره و نظری ــد ان ــا بای م
ــورد،  ــور، بینف ــم. بدین منظ ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــی م ــای باستان شناس دهکده ه
ــه پژوهــش حــد وســط و تئــوری پــردازی حــد وســط ارجــاع می دهــد و اشــاره  ب
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می کنــد کــه ایــن عبــارت معــادل آن چــه کــه دیویــد کارك، »نظریــه تفســیری« 
 .)Ibid: 260( ــد ــرار می ده ــی« ق ــی اجتماع ــیفر، »باستان شناس ــکل ش ــز مای و نی
نظریــه حــد وســط، در علــوم اجتماعــی بــرای توضیــح دالیــل رفتارهــای اجتماعــی 
ــرا«  ــت )Ibid: 265(. »قوم باستان شناســی روندگ ــرار گرف ــورد اســتفاده ق انســان م
ــن  ــاد و در ای ــان نه ــط بنی ــد وس ــه ح ــتفاده از نظری ــا اس ــورد، ب ــس بینف را لوئی
راســتا تــاش کــرد، َگــپ )گسســت یــا فاصلــه زمانــی( بیــن حــال و گذشــته را پــر 
ــه عبــارت دیگــر، وی می خواســت کــه بیــن داده هــای ایســتا  نمایــد )شــکل 2(؛ ب
ــانی  ــای انس ــا و کنش ه ــا )رفتاره ــای پوی ــناختی(و بوده ه ــای باستان ش )داده ه

.)Johnson, 2000: 94( ــد ــرار کن ــاط برق ــده( ارتب ــود ش مفق
ــول  ــه، در ط ــکل گیری محوط ــن ش ــول فرای ــان اص ــط هم ــه حدوس ــع، نظری در واق
ــت؛  ــرد اس ــر به ف ــط منحص ــد وس ــه ح ــه ی نظری ــت )Ibid: 259(. اندیش ــان اس زم
ــر  ــش دیگ ــرای آزمای ــد ب ــه می توان ــت ک ــتقلی اس ــه مس ــامل نظری ــرا، ش زی
ــواد  ــده از م ــت آم ــی به دس ــای فرهنگ ــه کار رود. فراینده ــتباه ب ــا ی اش نظریه ه
ــن  ــتند. ای ــدا نیس ــگ ج ــه و فرهن ــا از جامع ــی م ــم عموم ــناختی، از فه باستان ش
امــکان نیــز وجــود دارد کــه نظریــه حــد وســط متمایــز باشــد، زیــرا آن بیــن نظریه 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــکل گیری محوط ــد ش ــف رون ــاد مختل ــی و ابع ــی و جهان عموم
احتمــاالً، به همیــن خاطــر، بــه ایــن نــام نامیــده شــده اســت؛ امــا روشــن نیســت 
ــی  ــل پیچیدگ ــل: دلی ــی از قبی ــه بحث های ــبت ب ــی نس ــن بحث های ــرا چنی ــه چ ک
ــه  ــا رابطــه بیــن عمــل و منظــور کم تــر عمومــی یــا جهانــی اســت. ب اجتماعــی ی
هــر حــال، هــر نظریــه دارای ابعــاد عمومــی یــا جهانــی و کاربــردی اســت؛ بنابرایــن، 
بــرای بازگشــت بــه چگونگــی روش در قوم باستان شناســی، مــواردی ماننــد  
مطالعــه از داخــل، مشــارکت و تحلیــل تاریخــی هــم بایــد در نظــر گرفتــه شــوند، 
ــم.  ــروزی آن بفهمی ــت ام ــزی را در باف ــم چی ــز نمی توانی ــورت هرگ ــر این ص در غی
مــا همیشــه بایــد بــه گذشــته و فراینــد تبدیــل شــدن آن بــه حــال مراجعــه کنیــم. 
ــی  ــی تاریخ ــگاری و قوم شناس ــی، قوم ن ــه قوم شناس ــد ب ــی بای قوم باستان شناس
مایــل شــود و بــه میــزان بیشــتری بــا ایــن زیــر شــاخه های مرتبــط و روش آن هــا 

شکل 2: نظریه حد وسط 
.)Johnson, 1999 :49(

 شکل: 2 
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.)Hodder, 1992: 120( ــد ــارکت کن مش
ــا  ــتایی ها و پویایی ه ــن ایس ــی بی ــتگی احتمال ــی پیوس ــان، زمان ــه باستان شناس هم
را پیشــنهاد می کننــد کــه بحــث تفســیرهای باستان شناســی را پیــش می کشــند. 
آن هــا، ایــن موضــوع را در عمــل بــا پندارهایــی در مــورد نظریــه حــد وســط کــه 
ــد  ــه ح ــد. نظری ــام می دهن ــد، انج ــا می باش ــتایی ها و پویایی ه ــن ایس ــی بی فضای
وســط می توانــد مــا را از مشــاهده داده هــای ایســتای باستان شــناختی بــه بــرآورد 
 .)Johnson 2000:50,( ــازد ــون س ــته رهنم ــورد گذش ــی در م ــای عموم نظریه ه
ــه  ــم ک ــی بفهمی ــق و جزی ــیار دقی ــور بس ــم به ط ــا می توانی ــال، م ــان ح در زم
ــای  ــاص بقای ــوی خ ــه الگ ــا، ب ــام فعالیت ه ــا نظ ــاص ی ــی خ ــه فعالیت های چگون
ــم  ــاهده کنی ــم مش ــال، می توانی ــوان مث ــد. به عن ــوق می ده ــناختی س باستان ش
ــاده خــوردن  ــروزی دانه هــای خوراکــی خــود را آم ــدرن ام ــع م ــه جوام ــه چگون ک
می کننــد یــا جوامــع شــکارگر گردآورنــده امــروزی چگونــه طعمــه خــود را شــکار 

)Ibid: 51( می کننــد
ــتایی ها و  ــن ایس ــه بی ــه رابط ــط را، مطالع ــد وس ــه ح ــدف از نظری ــورد، ه بینف
ــات  ــورت جزئی ــد به ص ــا بتوان ــت ت ــرده اس ــر ک ــروزی ذک ــع ام ــا در جوام پویایی ه
ــای  ــط از بحث ه ــد وس ــه ح ــترش نظری ــرای وی، گس ــد. ب ــم باش ــل فه ــز قاب ری
ــر  ــم مهم ت ــک عل ــوان ی ــی، به عن ــگاه باستان شناس ــورد جای ــی در م متافیزیک
ــی  ــفه و معرفت شناس ــر فلس ــائل ریزت ــورد مس ــش در م ــه هم کاران ــود، در حالی ک ب
ــد  ــه ح ــورد، نظری ــرای بینف ــراً ب ــد )Johnson, 2000: 51-3(. ظاه ــث می کردن بح
ــان  ــه باستان شناس ــت ک ــی اس ــات اساس ــل از موضوع ــه کام ــک مجموع ــط ی وس
ــه رفتارهایــی کــه  ــرای گــذار از داده هــای ایســتا در بســترهای باستان شناســی ب ب
ــهیات  ــند. تس ــته می باش ــی گذش ــی- فرهنگ ــای اجتماع ــای نظام ه پویایی ه
ــه  ــد، ب ــر ش ــه ذک ــی ک ــورد، به صورت ــط بینف ــد وس ــه ح ــای نظری و توانایی ه
ــه اســتنتاج  باستان شناســان اجــازه می دهــد کــه از مــدارك و داده هــای ایســتا  ب

.)Schiffer, 1988: 463( ــد ــل آین نای

کمبودها و نقص های مطالعات قوم باستان شناسی
ــگاری،  ــی قوم ن ــای میدان ــا پژوهش ه ــه ب ــود در رابط ــای موج ــی از نگرانی ه یک
امــکان عــدم اســتفاده از نتایــج تحقیقــات ناحیــه ای و محلــی در مقیــاس بزرگ تــر 
ــته  ــای گذش ــف همگونی ه ــت کش ــی جه ــتفاده از قوم باستان شناس ــت؛ اس اس
ــل  ــه تمثی ــت ک ــران اس ــناس، نگ ــت. باستان ش ــده اس ــراه کنن ــخ گم ــش از تاری پی
ــد  ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــود، نمی توان ــه خودی خ ــد( ب ــه باش ــر چندگان ــی، اگ )حت
کــه در مــورد  گذشــته بیشــتر از آن چــه کــه مــا قبــًا در مــورد آن می دانســتیم، 
ــود  ــای خ ــع راهکاره ــوان منب ــال، به عن ــط ح ــوز توس ــا هن ــه م ــم. در حالی ک بدانی
ــه،  محــدود شــده ایم؛ در حالی کــه وبســت، پیشــنهاد کــرد کــه پژوهــش قوم نگاران
ــو  ــه، ول ــش قوم نگاران ــه پژوه ــد ک ــث می کن ــد، بح ــد؛ گول ــف می کن ــال را تحری ح
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ــی موهــوم را به دســت دهــد و به طــور مشــاهده درســت ثبــت  آن کــه یــک ارزیاب
شــود، زمانــی کــه بــرای اهــداف تمثیلــی اســتفاده شــود، هنــوز گرفتــار طیفــی از 

.)David & Kramer, 2001:83-84( ــت ــی اس ــای توصیف مدل ه
قوم باستان شناســانه  کارهــای  کردنــد کــه  پیشــنهاد  و دیگــران،  بینفــورد 
ــد توســط باستان شناســان  ــگاران، بلکــه بای ــه توســط قوم ن به صــورت مقدماتــی، ن
بــا نگاهــی ویــژه بــه همگونــی )آنالــوژی( بیــن گذشــته و حــال انجــام شــود. مــا 
نمی توانیــم بــه داده ی جمــع آوری شــده مشــابه اعتمــاد کــرده و از آن هــا اســتفاده 
ــگاران  ــت. قوم ن ــاوت اس ــا متف ــدف م ــا ه ــگاران ب ــدف قوم ن ــرا ه ــم، زی کنی
ــای  ــن رفتاره ــاط بی ــوع ارتب ــه موض ــد و ب ــر وکار دارن ــات س ــی از موضوع ــا طیف ب
 Johnson, 2000:( ــتند ــد نیس ــژه عاقمن ــور وی ــی به ط ــواد فرهنگ ــانی و م انس
ــت واقعــی  ــه در حال ــگاری ک 53(. بینفــورد، مشــاهدات و ثبــت موقعیت هــای قوم ن
ــک  ــه آن ی ــد ک ــا نامی ــروزه و این ج ــان، ام ــط باستان شناس ــد را توس ــاق می افت اتف

.)Ibid: 52( ــت ــی اس ــگاری واقع قوم ن
اگــر هــر رفتــاری نســبت بــه گذشــته، به طــور غیــر قابــل اجتنابــی در زمــان حــال 
ــز تمثیــل اســت. یــک تمثیــل اســتفاده از اطاعــات ناشــی  ــرد، ناگری صــورت گی
ــرای توضیــح  از یــک بافــت مشــخص اســت کــه معمــوالً در زمــان حــال اســت، ب
داده هــای به دســت آمــده یــک بافــت مشــخص دیگــر، معمــوالً در گذشــته، همــه 
باستان شناســان هــر آن چــه نوارهــای نظریــه ای بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن حــال 
و گذشــته بــا اســتفاده از تمثیل هــا ممکــن می ســازند. تمثیــل بیشــتر تفســیرهای 
ــرای  ــتا و ب ــن راس ــد )Johnson, 2000: 48(. در ای ــد می کن ــه را تأیی خودخواهان
ــال  ــن ح ــپ بی ــردن َگ ــر ک ــرای پ ــی ب ــای باستان شناس ــه داده ه ــان از این ک اطمین
ــتگی های  ــه پیوس ــت ک ــور اس ــی مجب ــدند، باستان شناس ــتفاده ش ــته اس و گذش
.)Lee Lyman& Obrein, 2001:312( قوم نگارانــه ایــن داده هــا را شناســایی کنــد

از دیگــر نقدهــای وارده بــه قوم باستان شناســی و مطالعــات قوم نــگاری ایــن 
ــای  ــه پدیده ه ــرای مطالع ــگاران، ب ــوم ن ــه ق ــبت ب ــان نس ــه باستان شناس ــت ک اس
ــه را  ــه آن چ ــر هم ــد )David& Kramer, 2001:84(. اگ ــدت مجهزترن ــی م طوالن
کــه مــا بــرای کاربــرد الگوهــای امــروزی رفتــار گذشــته انجــام دادیــم بــه کار رود، 
ــاد  ــی ایج ــیرهای باستان شناس ــرای تفس ــابقه ای را ب ــت بی س ــد محدودی می توان
ــه  ــرای مقایس ــد ب ــا می توانن ــا، تنه ــه تمثیل ه ــد ک ــد می کن ــد، تأکی ــد. گول کن

)Ibid: 84-85( ــد ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــش از تاریخ ــای پی الگوه

تمثیل 
تمثیــل، شــیوه ای از اســتال اســت کــه در مــورد چگونگــی پدیده هــای ناشــناخته 
 Lee Lyman& Obrein,( ــد ــرار می کن ــتدالل برق ــاس اس ــاهده قی ــل مش و غیرقاب
ــی را  ــه در آن حکم ــت ک ــی اس ــی، حجت ــتدالل تمثیل ــا اس ــل ی 2001:303(. تمثی
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــوم می کنن ــر معل ــز دیگ ــا چی ــباهت آن ب ــزی از راه ش ــرای چی ب
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ــا وجــه شــباهتی داشــته باشــند، حکــم  دیگــر، وقتــی دو چیــز وجــه اشــتراك ی
ــود. در  ــد ب ــد خواهن ــز همانن ــتراك نی ــه اش ــه آن وج ــه در نتیج ــم ک می کنی
ــاری، 1370:  ــد )خوانس ــی می باش ــوع الزام ــع و موض ــن منب ــابه بی ــل، تش تمثی
ــات  ــل در مطالع ــه از تمثی ــه دو نمون ــد ک ــاره می کن ــون، اش ــو واتس ــی ج 136(. پت
ــتقیم  ــت مس ــت: رهیاف ــه اس ــورد توج ــی م ــی و باستان شناس قوم باستان شناس
تاریخــی و مقایســه کلــی. رهیافــت مســتقیم تاریخــی، در جوامعــی کاربــرد دارد کــه 
رونــد و فرایندهــای فرهنگــی را از پیــش از تاریــخ تــا معاصــر را به صورت مســتقیم و 
بــدون انقطــاع طــی کرده انــد )Watson, 1980: 56(.  همچنیــن نقــش مهــم تمثیــل 
ــای  ــرای نظریه پردازی ه ــرد، ارزش آن ب ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــتر م ــوز بیش هن
 Rosco, 2000:( ــت ــول اس ــورد قب ــیعی م ــور وس ــروزه، به ط ــانه ام باستان شناس
79(؛ از ســوی دیگــر، ِشــلی، اعتقــاد دارد کــه تمثیــل همیشــه نقــش مهمــی را در 
ــن  ــع، اولی ــت. در واق ــرده اس ــا ک ــان ایف ــط باستان شناس ــته توس ــازی گذش بازس
ــاخته های  ــانی دست س ــأ انس ــا منش ــد ت ــتفاده کردن ــل اس ــان از تمثی باستان شناس

.)Shelley, 1999: 579( ــد ــدا کنن ــی را پی ــش از تاریخ پی
ــک  ــاب ایدئولوژی ــیک انق ــه دوره کاس ــی ب ــل در باستان شناس ــتفاده از تمثی  اس
اوایــل قــرن20 .م بــاز می گــردد؛ اگرچــه بیــن تعاریفــی کــه آن زمــان ارائــه شــد و 
تعریــف امــروزی تفــاوت وجــود دارد، اما تعریــف اساســی آن - اســتنتاج از رفتارهای 
مشــهود کنونــی بــرای رفتارهــای مشــهود اســت - هنوز مــورد قبــول اســت. اگرچه 
ــتفاده از  ــن اس ــا اولی ــت، ام ــده اس ــه داده ش ــل ارائ ــی از تمثی ــای متفاوت تعریف ه
ــی در  ــاختن قیاس های ــا س ــه ب ــان ک ــه ی باستان شناس ــط هم ــاالً توس ــه احتم آن ک
مــورد رفتارهــای غیرقابــل مشــاهده بــا ارجــاع بــه رفتارهــای مشــابه مــورد قبــول 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــا این ک ــد )Moorwood, 1975: 111(. ب ــت، می باش ــرار گرف ق
ــتقیم  ــت مس ــی رهیاف ــورد چگونگ ــه 1950 م. در م ــش از ده ــان پی از باستان شناس
تاریخــی و نیــز چگونگــی اســتفاده از ان متخصــص شــده بودنــد، امــا هیچ کــس بــه 
تحلیــل آن نپرداخــت )Lee Lyman & Obrein, 2001: 333(؛ بینفــورد، پیشــنهاد 
ــفال ها-  ــه س ــنگ، قطع ــتخوان، س ــی - اس ــای باستان شناس ــه داده ه ــد ک می کن
ــه  ــم ک ــا مایلی ــه م ــت ک ــد اس ــد. وی، معتق ــتای امروزی ان ــای ایس ــان داده ه هم
ــت  ــروزی جه ــواد ام ــورد م ــش در م ــا پژوه ــه م ــم: وظیف ــته بدانی ــورد گذش در م
پاســخ گویی بــه پرســش هایی در مــورد گذشــته می باشــد؛ به ویــژه این کــه 
مــا بــه پویایی هــای جوامــع گذشــته بــه نحــوی کــه نظام هــای فرهنگــی گذشــت 
ــه  ــان همیش ــم. باستان شناس ــه داری ــته اند، عاق ــال داش ــترش و انتق ــرد، گس کارب
بــه مطالعــه مــردم امــروزی و فرهنــگ مــادی آن هــا عاقــه داشــته اند و از داده هــای 
ــی  ــترهای باستان شناس ــه در بس ــوادی ک ــرای م ــل ب ــوان تمثی ــگاری، به عن قوم ن
ــه در  ــود ک ــی ب ــن موازنه های ــع، چنی ــد. در واق ــتفاده کرده ان ــد، اس ــدا می کنن پی
ــود. ایده هــای  متــن باستان شناســی به عنــوان یــک رشــته در هنــگام ظهــور آن ب
قــرن نوزدهــم در مــورد تطــور اجتماعــی کــه در آن همــه  جوامــع از مراحــل بنیــادی 
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مشــابهی گــذر کــرده و ایــن مفهــوم را به وجــود آوردنــد کــه مــا امــروزه می توانیــم 
ــخ  ــش از تاری ــته پی ــرای گذش ــی ب ــوان تمثیل های ــروزی به عن ــدوی ام ــع ب از جوام
ــه  ــده دریاچ ــای دهک ــد کارك، کلبه ه ــال، دیوی ــوان مث ــم؛ به عن ــتفاده کنی اس
ــه  ــا مقایس ــرق آفریق ــان ش ــای بومی ــا کلبه ه ــوری« را ب ــتون ب ــن »گاس ــر آه عص
کــرده اســت )Johnson, 2000: 49-52(. از ویژگی هــای تمثیــل، ارائــه راهــکار بــرای 
تفکــر اســت؛ در حالی کــه خــود قابلیــت طــرح فرضیــه نــدارد )پاپلــی و گارژیــان، 
1384: 23(. بــا اســتفاده از تمثیــل می تــوان یــک فرهنــگ پیــش از تاریخــی را بــا 
یــک یــا دو فرهنــگ مشــابه هم زمــان )بــا ســنت های مشــابه(، مقایســه گــردد. بــا 
ــل  ــد در ســطح مشــابهی از معیشــت و زندگــی به طــور قاب ــروه بای این وجــود دو گ
ــند  ــابه باش ــای مش ــت، محیط ه ــایی نیس ــل شناس ــاً قاب ــه ضرورت ــه، اگرچ مقایس
)Lee Lyman & Obrein, 2001: 326(؛ نهایتــاً، اگــر بیــن یــک قبیلــه تاریخــی و 
ــد همــه ی الگوهــای مربوطــه  ــد، بُع ــی به وجــود آی شــواهد باستان شناســی همگون
ــل  ــخ متص ــا تاری ــرده و ب ــدا ک ــدی پی ــری جدی ــگ جهت گی ــت فرهن ــل از ثب قب

.)Ibid: 317( می شــوند
بــرای برخــی، باستان شناســی علــم دست ســاخته ها یــا تکنولــوژی اســت. 
همان طــور کــه باستان شناســان رفتــاری، ایــن را به عنــوان یــک هســته ی کاهــش 
ــای  ــن رفتاره ــه بی ــح رابط ــات و توضی ــی اثب ــی، توانای ــرای باستان شناس ــر ب ناپذی
ــد.  ــا می دانن ــه ی مکان ه ــا و در هم ــه زمان ه ــی در هم ــواد فرهنگ ــانی و م انس
ــند  ــتگی می باش ــی دارای پیوس ــواد فرهنگ ــی م ــه در پویای ــی ک ــات اساس موضوع
ــورت  ــه ای ص ــگاری مقایس ــی و قوم ن ــق قوم باستان شناس ــا از طری ــف آن ه و کش
می گیــرد، قبــًا توســط باستان شناســی جدیــد، به طــور شایســته ای مــورد 
ــای  ــادی بحث ه ــکل بنی ــت )Schiffer, 1988: 469(. ش ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
ــردن  ــوب دار ک ــه و چارچ ــال فرمول ــه به دنب ــی ک ــر بحث ــا ه ــی ی باستان شناس
ــد اســتداللی - اســتنتاجی باشــد. در حالتــی مشــابه،  ــی اســت، بای گزاره هــای کل
بینفــورد، پیشــنهاد می کنــد کــه ســودهای تمثیــل بــرای برانگیختــن پرســش های 
مشــخصی اســت کــه شــاید به طــور شایســته ای در روش اســتداللی - اســتنتاجی 

.)Shelley, 1999: 580( ــد ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس م
ــا  ــع ی ــا یــک منب ــه ب ــی اســت ک تمثیل هــای مفــرد: یــک تمثیــل منفــرد، تمثیل
ــا(  ــه ی آن ه ــه هم ــه ن ــا )اگرچ ــتر آن ه ــد، بیش ــده باش ــاخته ش ــی س ــدل ذهن م
ــرد  ــای منف ــی تمثیل ه ــه عتیقه جوی ــی ک ــند؛ از زمان ــی می باش ــای تمثیل نظریه ه
را مــورد تهدیــد قــرار داد. گســترده ترین نظریــه شــناخته شــده راجــع بــه تمثیــل 
ــی  ــطو، معرف ــط ارس ــه توس ــی دارد ک ــای قیاس ــباهت را تمثیل ه ــترین ش بیش
ــه ج  ــت، در حالی ک ــان ب اس ــف، هم ــای ال ــر مبن ــا ب ــه در آن تمثیل ه ــد ک گردی

 )Ibid: 581( ــت ــان اس هم
تمثیــل چنــد گانــه: ایــن نــوع، از یــک رابطــه ســاختاری در یــک ســطح مختصــر 
بیــن هــدف و منابــع چندگانــه تشــکیل شــده اســت و نشــان می دهــد کــه تمثیــل 
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ــه در  ــاال ک ــطح ب ــای س ــن مفهوم ه ــان از بی ــان را در انتخاب هایش باستان شناس
ــا آن هــا ســر  دیگــر میدان هــای تحقیــق، مثــل زیست شناســی تطــوری محقــق ب

 .)Ibid: 603( ــد ــک می کن ــدارد، کم و کار ن
گونــه ای از تمثیــل، نــوع مقایســه ای عمومــی اســت کــه در آن  فرهنگ جهــت انجام 
مقایســه مــورد توجــه اســت و فــرض بــر ایــن اســت کــه فرهنگ هایــی بــا ســطح 
تکنولــوژی مشــابه، احتمــاالً در شــرایط مشــابه زیســت محیطی قــرار دارنــد. چنیــن 
رویکــرد و چنیــن نوعــی از تمثیــل، روش میانــه ی غربــی اســت کــه بــر دارایی هــای 
Lee Lyman& Obre- ــد  ــد می کن ــه تأکی ــون توج ــان از کان ــذف زم ــمی و ح )رس

in 2001:325(. در مــدل مقایســه ای، مهــم پیــدا کــردن نمونــه ای مشــابه اســت و 
فاصلــه ی زمانــی و مکانــی بیــن منبــع و نمونــه مــورد مطالعــه چنــدان مهم نیســت. 
بــا مقایســه ای ســاده بیــن ایــن دو نــوع از تمثیــل، متوجــه می شــویم کــه رهیافــت 
 Watson,( مســتقیم تاریخــی بیشــتر بــه کار آمــده و دارای اعتبــار بیشــتری اســت

 .)1980: 56
ــل  ــه تمثی ــرد اولی ــه کارب ــد ک ــد دارن ــران تأکی ــادی از صاحب نظ ــداد زی ــوز تع هن
ــد  ــی می توان ــن ارتباط ــه چنی ــت ک ــن اس ــان دهنده ی ای ــس، نش ــط فیوک توس
اعتبــار یــک قوم نــگاری بــا پایه هــای تمثیــل را تقویــت کنــد؛ بنابرایــن ایــن بــرای 
خوانــدن بعضــی چیزهــا شــبیه آن چــه کــه می آیــد، غیــر معمــول نیســت. چیــز 
ــا ســوژه اســت. چیــز  بزرگ تــر، درجــه تــداوم فرهنگــی بیــن منبــع و موضــوع ی
Lee Lyman & Obre- ــت  ــت اس ــل درس ــراری تمثی ــباهت برق ــز، ش ــر نی )بزرگ ت

in, 2001: 324-5(. تفــاوت بیــن ایــن گونــه تمثیــل و نــوع تاریخــی آن اســت، در 
ــوی  ــی از الگ ــار ناش ــاخته ها و رفت ــن دست س ــاط بی ــی ارتب ــه ای کل ــل مقایس تمثی
ــه خــاص  ــادی از فرهنگ هاســت. در مقایســه ی گون اتفاقــات تکــراری در تعــداد زی
ــتگی دارد   ــا دوره بس ــگ ی ــک فرهن ــتقیم در ی ــداوم مس ــه ت ــل ب ــی از تمثی تاریخ

.  )Thompson, 1958: 5-6(
ــای  ــا ماك ه ــل ب ــک تمثی ــن ی ــتگی بی ــدی، پیوس ــد قی ــی چن ــه ی تمثیل در نظری

زیــر اندازه گیــری می شــود:
1. هماهنگی ساختاری؛

2. شباهت معنایی؛
.)Shelley, 1999: 581( 3. هدف

زمانــی رهیافــت مســتقیم تاریخــی می توانســت هم بــرای قــرار دادن بر چســب های 
قوم نــگاری بــر فرهنگ هــای باستان شناســی نیــز، بــرای اندازه گیــری گــذر زمــان، 
باستان شناســان قــدم منطقــی بعــدی را قــرار دادنــد و از ایــن رویکــرد بــرای ایجــاد 
تمثیــل اســتفاده کردنــد. مــا می گوییــم، ایــن گام منطقــی بعــدی بــود، امــا شــاید 
ــدم،   ــوان رشــد اولیــن دو ق ــی را به عن ــوان اســتفاده تمثیل ــه بت ــر باشــد ک دقیق ت
مشــاهده کــرد؛ بــا ذکــر ایــن نــکات کــه زمــان و گــروه نــژادی دو محــرك اصلــی 
ــباهت  ــتند )Lee Lyman & Obrein, 2001: 316(. ش ــی هس ــای تاریخ تمثیل ه
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ــتقیم  ــت مس ــی در رهیاف ــوژه باستان شناس ــک س ــا ی ــگاری ب ــوم ن ــع ق ــک منب ی
تاریخــی دو دلیــل دارد: پیوســتگی تاریخــی یــا ارتبــاط ژنتیکــی، همچنیــن ارتبــاط 
ــی  ــباهت ها یک ــل ش ــی دلی ــی تاریخ ــل کل ــک تمثی ــرای ی ــاری. ب ــدی و رفت کالب
ــاط  ــه ارتب ــوان نتیج ــی، به عن ــوژه باستان شناس ــگاری و س ــع قوم ن ــت: منب اس
 Ibid:( ــند ــد، می باش ــورد توجه ان ــه م ــوان قرین ــه به عن ــاری ک ــردی- رفت کارب

.)333
ــگاری  ــده قوم ن ــای زن ــن داده ه ــباهت بی ــراری ش ــرای برق ــل ب ــتفاده از تمثی اس
ــده  ــرای زن ــرده( ب ــه م ــی )زمین ــای باستان شناس ــده( و داده ه ــه زن ــروزی )زمین ام
ــت.  ــن داده هاس ــردن ای ــد ک ــل نق ــی و قاب ــای باستان شناس ــردن داده ه ــا ک و پوی
بدین ترتیــب، براســاس تمثیــل یــا آنالــوژی شــباهت بیــن ایــن دو زمینــه و در قالــب 
ــه و بررســی می گــردد. باستان شناســی تنهــا از ایــن طریــق توانســته  الگویــی ارائ
ــه داده هــای ایســتا و اَلکــن پویایــی بخشــیده و آن هــا را مــورد نقــد  اســت کــه ب
قــرار دهــد؛ اگرچــه انتظــار اســت کــه قوم باستان شناســان، جوامــع مــورد تحقیــق 
ــه ی  ــا رابط ــد، ام ــرار دهن ــش ق ــی و پرس ــورد بررس ــان م ــا سواالتش ــق ب را مطاب
ــود  ــگاری وج ــای قوم ن ــی و داده ه ــای باستان شناس ــن داده ه ــی بی ــتقیم تاریخ مس
ــی  ــی  و باستان شناس ــواهد قوم شناس ــدارد )David & Kramer, 2001: 36(. ش ن
ــا  ــه تنه ــا، ن ــن داده ه ــن ای ــوژی( بی ــاس )آنال ــراری قی ــه برق ــت از آن دارد ک حکای
معتبــر و درخــور، بلکــه بســیار ارزشــمند اســت. قبــول ایــن کــه بازســازی جوامعی 
کــه فقــط بقایــای بســیار ناقصــی از رفتارهــا و کنش هــای مــادی آن هــا برجاســت 
ــم  ــا می توانی ــاً م ــذا منطق ــت؛ ل ــن اس ــری ناممک ــت، ام ــیده اس ــا رس ــت م و به دس
بیــن ایــن جوامــع یــا زمینه هــای زیســتی انســانی )زمینــه زنــده و مــرده( قیــاس 

برقــرار کنیــم. 
ــه  ــی ک ــای جزی ــود تفاوت ه ــم وج ــه، علی رغ ــام گرفت ــای انج ــاس پژوهش ه براس
از برقــراری قیــاس بیــن جوامــع امــروزی و جوامــع مــورد بررســی از طریــق بقایــای 
باستان شناســی مــدارك و شــواهد بــرای اعتبــار بخشــیدن بــه ایــن قیــاس وجــود 
دارد. شــباهت هایی از قبیــل تکنولــوژی شــیوه معیشــت، انــدازه گروه هــای محلــی 
ــن  ــری بی ــری و نابراب ــری و براب ــا، تخصص پذی ــترش آن ه ــد و گس ــزان رش و می

ــورد.  ــم می خ ــه به چش ــک جامع ــای ی اعض
ــواهد  ــه ش ــی و در نتیج ــع کنون ــن جوام ــه در بی ــورت گرفت ــات ص ــاس مطالع بر اس
قوم نــگاری و قوم شناســی حاکــی آن اســت کــه ایــن شــواهد نســبت بــه 
ــیاری  ــد. در بس ــتری برخوردارن ــال بیش ــت و کم ــی از جامعی ــواهد باستان شناش ش
مــوارد کــه شــواهد باستان شناســی کامــًا اَلکــن و ایســتا هســتند، مــا بــه کمــک 
ــمندی را در  ــات ارزش ــته ایم اطاع ــگاری توانس ــی و قوم ن ــده قوم شناس ــواهد زن ش
مــورد جوامــع انســانی )در گذشــته و حــال( کســب کنیــم. یــک واقعیــت، فکــت 
یــا رویــداد فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی از همــان ســنخ رویــدادی نیســت کــه 
ــک  ــه ی ــه مثاب ــی ب ــاده فرهنگ ــک م ــور ی ــت. همین ط ــی اس ــداد طبیع ــک روی ی
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ــت  ــداد نیس ــطحی از روی ــان س ــوع و در هم ــان ن ــناختی، از هم ــت باستان ش واقعی
ــرده و  ــازی ک ــروزی نقش ب ــع ام ــه در جوام ــروزی ک ــده ی ام ــای زن ــه واقعیت ه ک
ــی،  ــتیم )ماصالح ــهیم هس ــا س ــن واقعیت ه ــی ای ــی و چرای ــز در چگونگ ــود نی خ

.)162  :1384

نتیجه گیری
شناســایی و تحلیــل داده باستان شناســی )زمینــه مــرده( همــواره هــدف و غایــت 
ــه  ــت ک ــروری اس ــز ض ــه نی ــن نکت ــه ای ــه ب ــت. توج ــوده اس ــان ب باستان شناس
ــص  ــاً ناق ــوده و اساس ــه رو ب ــی روب ــص موضوع ــا نق ــی ب ــای باستان شناس داده ه
ــص،  ــن نق ــودن ای ــع نم ــتای مرتف ــند. در راس ــناس می رس ــت باستان ش به دس
ــته اند،  ــه کار بس ــون ب ــی را تاکن ــای مختلف ــا و رویکرده ــان روش ه باستان شناس
ــی  ــگاری و مردم شناس ــای قوم ن ــتفاده از داده ه ــه و اس ــان توج ــن می ــه از ای ک
ــوده اســت. باستان شــناس،  ــده( مهم تریــن و شــاید بهتریــن رویکــرد ب )زمینــه زن
ــه بهره گیــری از داده هــای زنــده  همــواره بــه توصیــف و تحلیــل داده هــای خــود ب
محتــاج بــوده اســت، به طوری کــه امــروزه هیــچ توصیــف یــا تحلیــل کاملــی تنهــا 
ــن  ــه ای ــد؛ البت ــت نمی آی ــی به دس ــرف باستان شناس ــای ص ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
ــا اســتفاده بی قیــد  ــده ی ــودن اســتفاده از داده هــای زن ــدون نقــص ب ــه معنــای ب ب
ــن  ــص ای ــا و نواق ــه نقده ــد ب ــت و بای ــا نیس ــن داده ه ــه از ای ــرط و بی ماحظ و ش
داده هــا توجــه کامــل شــود. امــروزه هیــچ پژوهــش باستان شناســانه ای، حتــی در 
جایــگاه توصیــف و طبقه بنــدی بــدون بهره گیــری و اســتفاده از داده هــای زنــده راه 
به جایــی نخواهــد بــرد و در صــورت عــدم اســتفاده از ایــن داده هــا، باستان شــناس 

ــد. ــد ش ــار خواه ــی دچ ــتان بافی و کلی گوی ــه باس ب

کتابنامه
ــی  ــش قوم باستان شناس ــان، 1384، »نق ــران گاراژی ــی و عم ــزدی، لیل ــی ی -  پاپل
ــی«, دو  ــدی«، »باستان شناس ــرا فراین ــه ف ــدی ب ــی فراین ــول باستان شناس در تح
فصلنامــه ی تخصصــی پژوهش هــای باستان شناســی و علــوم میان رشــته ای، 
تهــران، جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه تهــران و مــوزه ملــی تهران، ســال اول، شــماره 

ــص 22-30.  اول، ص
- خوانســاری، محمــد، 1370، منطــق صــوری، تهــران، انتشــارت آگاه، چاپ ســیزدهم 

ــاپ اول 1338(، جلد دوم. )چ
- دارك. کــن. آر، 1379، مبانــي نظــري باستان شناســي، تهــران، چــاپ اول، ترجمــه: 

کامیــار عبــدي، انتشــارات مرکز نشــر دانشــگاهي.
ــی  ــا فصل های ــی: ب ــل در باستان شناس ــوری و عم ــاس، 1381، تئ ــزاده، عب - علی
و  فرهنــگ  وزارت  تهــران،  معرفت شناســی،  و  تحولــی  زیست شناســی   در 
ــور  ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــارات: س ــاپ و انتش ــازمان چ ــامی، س ــاد اس ارش
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ــگاه(. )پژوهش
- لنســکی، گرهــارد و جیــن لنســکی، 1369، ســیر جوامــع بشــری، ترجمــه: ناصــر 

موفقیــان، تهــران انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
و  مــوزه  پدیــده  فرهنــگ،  در  جســتاری   ،1384 حکمــت اهلل  ماصالحــی،   -
انســانی.   علــوم  توســعه  و  تحقیقــات  موسســه  تهــران،  باستان شناســی، 

- Adams, W.H 1985, «Ethnoarchaeology and behaviorism: Comments 
ON Gimans review of ethnography by Archaeologists», American Antiq-
uity, Vol.50, No.4, p.878.
- Binford. L, 1978, Nunamiut Ethnoarchaeology, New York: Academic 
Press.
- David. N., & Kramer, C., 2001, Ethnoarchaeology in actin, Cambridge, 
Cambridge university press, UK.
 - Friesen, M. T., 2002, «Analogous at Iktaluktuuq: The social context of 
Archaeological inference IV Nunarut, Arctic Canada», World Archaeolo-
gy, Vol.34, No.2, Community Archaeology, pp.330-345.
- Gould, R.A., 1980, Living archaeology, New York: Cambridge Univer-
sity Press.
- Hodder, Ian 1992, Reading the past, Cambridge University press.
- Johnson, M., 2000, Archaeological Theory: an Introduction, Black Well 
Publishers, UK.
- Kleindienst, M.R. and P.J. Watson., 1956, “Action archaeology: the ar-
chaeological inventory of a living community», Anthropology Tomorrow 
5 )1(: 75-78.
- Kramer, C., 1979, “An Archaeological View of a Contemporary Kurd-
ish Village: Domestic Architecture, Household Size, and Wealth», In Eth-
noarchaeological, ed. C. Kramer, New York. Columbia University Press. 
pp. 139-163.
. - Lee Lyman. R & Michael J Obrein 2001, «The Direct Historical Ap-
proach, Analytical Reasoning, and Theory in Americanist Archaeology», 
Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 8, No. 4. Pp. 303-32.
- Moorwood, M.J 1975, Analogy and the acceptance of theory in Archae-
ology, American Antiquity, Vol.40, No.1, pp. 111-116.
- Qasid Hussain Mallah 2000, Archaeology and ethnography of the Thar 
Desert, PhD dissertation, University of Wisconsin maboson.
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چکیده
ــه جهــت  ــران اســت. ب ــخ ای ــن ادوار پیــش از تاری ــه مهم تری عصــر مفــرغ، از جمل
ــرغ،  ــر مف ــا عص ــاط ب ــناختی در ارتب ــای باستان ش ــا و پژوهش ه ــت یافته ه محدودی
ــت. در  ــده اس ــخ باقی مان ــون بی پاس ــرغ، تاکن ــر مف ــول عص ــایل ح ــیاری از مس بس
ــه جهــت برخــورد فرهنگ هــای مختلــف عصــر مفــرغ  منطقــه ی زاگرس مرکــزی ب
ــت  ــای دش ــق، فرهنگ ه ــگ یانی ــزی، فرهن ــگ فات مرک ــد فرهن ــرن، مانن ای
ــه  ــگاری منطق ــم گاهن ــه تنظی ــن، در زمین ــای بین النهری ــتان و فرهنگ ه خوزس
ــن راســتا، دشــت الشــتر کــه در شــمال  ــا دشــواری هایی مواجــه هســتیم. در ای ب
ــه  ــده ب ــق نگارن ــن تحقی ــد. در ای ــا باش ــره گش ــد گ ــرار دارد، می توان ــتان ق لرس
بررســی ســطح دشــت الشــتر پرداختــه اســت. در ایــن دشــت حــدود 24 محوطــه 
ــا  ــا وجــود پراکنــش محوطه ه ــا عصــر مفــرغ شناســایی شــده اســت. ب ــط ب مرتب
در تمــام ســطح دشــت الشــتر، تمرکــز در نــوار شــمال بــه جنــوب دشــت الشــتر 
ــفال را در  ــه س ــده 46 نمون ــه، نگارن ــداد محوط ــن تع ــود. از ای ــده می ش ــتر دی بیش
ایــن تحقیــق ارائــه نمــوده اســت. نمونه هــای ســفالی از بررســی ســطحی نگارنــده 
ــردآوری  ــجادی، گ ــی س ــط داوود داوودی و عل ــه توس ــورت گرفت ــی های ص و بررس
ــی  ــفالی نواح ــای س ــا نمونه ه ــک ب ــه ت ــک ب ــفالی ت ــای س ــت. نمونه ه ــده اس ش

ــردد.  ــه می گ ــج ارائ ــت نتای ــده و در نهای ــه ش ــوار مقایس همج
کلیدواژگان:
دشت الشتر، عصر مفرغ، سفال، تپه گودین، جاده ارتباطی.

نــگرشیبروضعيتعصرمفرغدشتالشتر
براساسيافتههایسفالی

مهدیحيدری
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مقدمه
 ســفالگری و رشــته های مرتبــط بــا آن، از جملــه هنرهــای بــا ســابقه ایــران قــرار 
ــته و دارای  ــور داش ــاری حض ــوع در معم ــراوان و متن ــار ف ــا آث ــواره ب ــه هم دارد ک
ــفال در  ــتانی، س ــای باس ــی محوطه ه ــت. در بررس ــوده اس ــبی ب ــگاه مناس جای

دســترس ترین و فراوان تریــن مــواد فرهنگــی را تشــکیل می دهــد.
ــا  ــود و ت ــاز می ش ــوم ق.م. آغ ــزاره س ــل ه ــدود اوای ــران، از ح ــرغ در ای ــر مف عص
ــه  ــد. ایــن دوره پیــش از تاریــخ در ایــران، ب اواســط هــزاره دوم  ق.م. ادامــه می یاب
جهــت برخــی از تحــوالت از جملــه: افزایــش مبــادالت تجــاری، ظهــور شهرنشــینی، 
ــی، پیدایــش برخــی از فناور ی هــا،  ــگارش در مناطــق جنوب غرب پیدایــش خــط و ن
ــی، 1388:  ــت )طای ــت اس ــرغ و ... دارای اهمی ــز مف ــاخت فل ــاوری س ــه فن از جمل

.)39-68
دشــت الشــتر، در زاگرس مرکــزی از موقعیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ایــن دشــت کــه در شــمال اســتان لرســتان قــرار دارد، بــه نوعــی بایــد آن را قلــب 
ــا  ــاط ب ــتر را در ارتب ــت الش ــت دش ــل، اهمی ــن عام ــد. همی ــزی نامی زاگرس مرک

زاگرس مرکــزی نشــان می دهــد.
ســه فاکتــور بــاال یعنــی، ســفال، عصــر مفــرغ و دشــت الشــتر موجــب تقویــت فکر 
مطالعــه حــول مســایل مربــوط بــه عصــر مفــرغ دشــت الشــتر در نگارنــده شــد. 
بــا وجــود مطالعــات جســته و گریختــه ای کــه در گذشــته توســط باستان شناســان 
ــن  ــی ای ــت فرهنگ ــا از وضعی ــته های م ــه، دانس ــورت گرفت ــتر ص ــت الش در دش
ــا  ــت ب ــده اس ــعی ش ــق س ــن تحقی ــت. در ای ــل نیس ــرغ کام ــر مف ــه در عص منطق
ــه  ــم، میان ــای قدی ــی دوره ه ــه بررس ــده، ب ــه ش ــفالی ارائ ــای س ــه یافته ه ــه ب توج
ــه  ــتر پرداخت ــت الش ــا در دش ــش محوطه ه ــوه پراکن ــرغ و نح ــر مف ــد عص و جدی
ــا  ــان ب ــه هم زم ــد ک ــی و جدی ــای میان ــده در دوره ه ــن، نگارن ــر ای ــود؛ عاوه ب ش
ــود  ــی وج ــه بررس ــه ب ــوده ک ــعی نم ــت، س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــن III در نظ گودی
ــفالی  ــای س ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــتر ب ــت الش ــن III در دش ــف گودی ــای مختل فازه
ارائــه شــده، بپــردازد. بدیهــی اســت کــه جهــت انجــام این منظــور تعــداد 46 نمونــه 
ســفال بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت، امــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود 
ــل یــک  ــه ســفال مشــابه حداق ــد نمون ــان چن ــه از می ســعی بر آن شــده اســت ک

ــردد. ــی گ ــا معرف ــورد در این ج م
در ایــن راســتا نگارنــده، ســواالت زیــر را پیــش ِروی خــود دارد: پراکنــش محوطه هــا 
ــر  ــی عص ــف فرهنگ ــت؟ ادوار مختل ــورت اس ــه ص ــه چ ــتر ب ــت الش ــطح دش در س

ــا توجــه بــه یافته هــای ســفالی بــه چــه صــورت اســت؟  مفــرغ ب

موقعیت، وسعت و حدود جغرافیایی الشتر
ــمال  ــه در ش ــت ک ــتان اس ــتان لرس ــتان اس ــی از 11 شهرس ــتر، یک ــتان الش شهرس
ایــن اســتان قــرار گرفتــه اســت )شــکل 1(. ایــن شهرســتان از شــمال بــه رشــته 
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شکل 1: موقعیت شهرستان 
الشتر در استان لرستان 

)اسماعیلی، 1379(.

 شکل: 1

ــود  ــوب می ش ــزی محس ــع زاگرس مرک ــای مرتف ــه از کوه ه ــری( ک ــن )گ ــوه گری ک
و سراســر شــمال لرســتان را در برگرفتــه و در حــد فاصــل بیــن شــهرهای نهاونــد 
ــه  ــرق ب ــوب و ش ــمت جن ــردد. از س ــدود می گ ــت، مح ــه اس ــرار گرفت ــتر ق و الش
ــه  ــرب ب ــرد و از غ ــتان بروج ــه شهرس ــرقی ب ــمال ش ــاد، از ش ــتان خرم آب شهرس
ــعت  ــم وس ــت ک ــک دش ــتر ی ــت الش ــردد. دش ــی می گ ــاد منته ــتان نورآب شهرس
اســت کــه به وســیله کوه هــا محصــور شــده اســت )شــکل 2(. شهرســتان الشــتر 
بــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری 1788 کیلومتــر مربــع وســعت دارد کــه در 
بیــن 11 شهرســتان اســتان، رتبــه ششــم را از نظــر وســعت دارد. ایــن شهرســتان 
دارای دو بخــش مرکــزی و فیروزآبــاد اســت و جمعــاً شــش دهســتان دارد کــه چهــار 
دهســتان: دوآب، قلعــه مظفــری، هنــام، و یوســفوند در بخــش مرکزی و دو دهســتان 

ــاد قــرار دارنــد )آذری فــر، 1388: 22(. ــاد و قایــی در بخــش فیروزآب فیروزآب

پیشینه مطالعات باستان شناسی در الشتر
در شهرســتان الشــتر پیــش از همــه، اورل اســتاین بــه مطالعــه و بررســی 
محوطه هــای باســتانی آن پرداخــت. در طــی بررســی ایشــان برخــی از محوطه هــای 
عصــر مفــرغ الشــتر شناســایی گردیــد )Stin,1940: 280-300(. کلــر گاف، در طــی 
ــال های 1967- ــی س ــتان در ط ــمال لرس ــه در ش ــی ک ــی های باستان شناس بررس
ــه  1963 م. داشــت، از الشــتر نیــز دیــدن نمــود )Goff 1968(. لویــی واندنبــرگ، ب
بررســی محوطه هــای باســتانی دشــت الشــتر پرداخــت کــه برخــی از محوطه هــای 
عصــر مفــرغ دشــت الشــتر، از جملــه: تپــه گریــران، تپــه بتکــی، چغابــال و چغاکبود 
ــاه  را معرفــی نمــود )واندنبــرگ، 1379: 95(. در ســال 1348 هـــ.ش. حمیــد ایزدپن
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شکل 2: نمایی از دشت الشتر 
)نگارنده(.

 شکل 2 

ــار اســتان  ــل توجهــی از آث ــار باســتانی لرســتان، تعــداد قاب ــا هــدف معرفــی آث ب
لرســتان و شهرســتان الشــتر را شناســایی کــرد و بعدهــا تحــت عنــوان کتابــی بــا 
عنــوان:  آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان بــه چــاپ رســاند )ایزدپنــاه، 1376(. در 
ســال 1376 هـــ.ش. علــی ســجادی، از طــرف اداره میــراث فرهنگی اســتان لرســتان 
مأموریــت مطالعــه و بررســی شهرســتان الشــتر را یافــت. گــزارش کار ایشــان هــم 
ــراث فرهنگــی اســتان لرســتان نگهــداری می شــود )ســجادی،  ــون در اداره می اکن
ــرف  ــز، از ط ــال های 1385 و 1386 هـــ.ش. داوود داوودی نی ــن در س 1376(. همچنی
اداره میــراث فرهنگــی اســتان لرســتان در طــی دو فصــل، بــه مطالعــه آثار باســتانی 
و تاریخــی شهرســتان الشــتر پرداخــت )داوودی، 1385 و 1386(. مهــدی حیــدری، 
ــه در  ــی ک ــینی، در بررس ــدی حس ــی و مه ــروت ولدبیگ ــدی، ث ــل اهلل بیک محم خلی
ســال 1394 از تپــه گریــران به عمــل آوردنــد، مقالــه ای تحــت عنــوان: »طبقه بنــدی 
و تحلیــل گونه شــناختی ســفال عصــر مفــرغ تپــه گریــران الشــتر« ارائــه نمودنــد 

)حیــدری و دیگــران، 1394(.

محوطه های عصر مفرغ در دشت الشتر
در دشــت الشــتر 24 محوطــه پیــش از تاریــخ در ارتبــاط بــا عصــر مفــرغ شناســایی 
شــده اســت. تپــه قی گــر )در شــمال دشــت الشــتر(، محوطــه ورکمــر )در شــمال 
دشــت الشــتر(، گورســتان دول جــی جــه 1 )در شــمال دشــت الشــتر(، تپــه گریــران 
)در شــمال دشــت الشــتر(، تپــه امرایــی )در شــرق دشــت الشــتر(، تپــه نصرآبــاد 
)در شــرق دشــت الشــتر(، تپــه کمــر ســیاه علیــا )در شــرق دشــت الشــتر(، تپــه 
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ــه  ــز دشــت الشــتر(، تپ ــی )در مرک ــز دشــت الشــتر(، اوالدعل ــا پهــن )در مرک چی
دیــم )در مرکــز دشــت الشــتر(، تپــه شهســوار )در جنــوب دشــت الشــتر(، محوطــه 
دیمــزار )واقــع در مرکــز دشــت الشــتر(، تپــه بتکی )در شــمال غرب دشــت الشــتر(، 
تپــه پاچیــا تملیــه )در غــرب دشــت الشــتر(، تپــه پاچیــا رومشــته )در شــمال غرب 
ــه  ــه هوردیم ــتر(، محوط ــت الش ــرب دش ــردی )در غ ــه ژی ــتر(، محوط ــت الش دش
)در غــرب دشــت الشــتر(، تپــه ســیل )در غــرب دشــت الشــتر(، تپــه ماهــور )در 
ــاو )در  غــرب دشــت الشــتر(، تپــه چــال زر )در غــرب دشــت الشــتر(، تپــه هورت
ــه  ــتر(، محوط ــت الش ــوب دش ــادیه )در جن ــه ش ــتر(، تپ ــت الش ــرق دش جنوب ش
ســراب صیدعلــی )در جنــوب دشــت الشــتر( و تپــه دره زخــال )در جنــوب دشــت 

ــده اند. ــده ش ــتر پراکن ــت الش ــتر( در دش الش

طبقه بندی سفال عصر مفرغ دشت الشتر
همان طــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد، در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت کــه 
از چندیــن نمونــه ســفال مشــابه در میــان یافته هــای ســفالی عصــر مفــرغ دشــت 
ــداد  ــق تع ــن تحقی ــردد. در ای ــی گ ــا معرف ــورد در این ج ــک م ــل ی ــتر، حداق الش
ــاد،  ــی، نصرآب ــران، امرای ــر، گری ــر، ورکم ــای قی گ ــفال از محوطه ه ــه س 46 نمون
اوالدعلــی، دیــم، شهســوار، بتکــی، رومشــته، ســیل، چــال زر، ماهــور، شــادیه و دره 
ــطحی  ــی های س ــق بررس ــفالی از طری ــای س ــن نمونه ه ــده اند. ای ــی ش ــال معرف زخ
ــن  ــجادی، 1376 و داودی، 1385 و 1386( و همچنی ــجادی و داوودی )س ــان س آقای

ــت. ــده اس ــت آم ــده به دس نگارن
از آن جــا کــه دشــت الشــتر در شــمال لرســتان قــرار دارد، از ایــن رو نگارنــده کار 
ــای  ــاس محوطه ه ــود را براس ــفالی خ ــای س ــل یافته ه ــه و تحلی ــه و تجزی مقایس
ــت  ــه جه ــن1 ب ــه گودی ــت. تپ ــم نموده اس ــزی تنظی ــه زاگرس مرک ــاخص منطق ش
ــط  ــفالی آن توس ــای س ــل یافته ه ــه و تحلی ــگاری آن و تجزی ــتحکام در الیه ن اس
ــفال ها  ــی س ــی را در گونه شناس ــدی و مهم ــش کلی ــق نق ــن تحقی ــن، در ای محققی
ــن  ــه گودی ــفال های تپ ــدی س ــده از روش طبقه بن ــاس، نگارن ــن اس ــر همی دارد. ب
ــه اســت، اســتفاده نموده اســت. در  ــرت هنریکســون صــورت گرفت کــه توســط راب
ــگ  ــام داده، رن ــن انج ــه گودی ــفال های تپ ــا س ــاط ب ــه وی در ارتب ــدی ک طبقه بن
Henrick- ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــار طبقه بن ــوان معی ــفال ها به عن )س
ــدی  ــه طبقه بن ــزود، ک ــد اف ــز بای ــه را نی ــن نکت ــه ای son, 1986 & 1987(؛ البت
ــه  ــه ب ــا توج ــا، ب ــگ آن ه ــاس رن ــر اس ــتر ب ــت الش ــرغ دش ــر مف ــفال های عص س
ــات  ــد ارتباط ــران، می توان ــف ای ــق مختل ــازی در مناط ــفال س ــج س ــنت های رای س
گونه شــناختی بهتــری را بــا ســایر نواحــی برقــرار نمایــد. در کار مقایســه 
ــه از  ــت ک ــده اس ــعی ش ــواره س ــن، هم ــه گودی ــر تپ ــفالی، عاوه ب ــای س یافته ه
ــه  ــه عصــر مفــرغ منطقــه زاگرس مرکــزی، ماننــد تپ ــوط ب ســایر محوطه هــای مرب
گیــان، تپــه نورآبــاد، تپــه گــوران، گورســتان کل نصیــر، غــار کنجــی و ... نیــز بهــره 

1. تپه گودین در دره کنگاور و در 100 کیلومتری شمال دشت الشتر قرار دارد.
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گرفتــه شــود.
ــرغ  ــر مف ــفال عص ــده از س ــه ش ــدی ارائ ــه طبقه بن ــه ب ــا توج ــب و ب ــه این ترتی ب
طبقــه III گودیــن تپــه، ســفال عصــر مفــرغ دشــت الشــتر را می تــوان در 4 گــروه 

ــرد. ــدی ک ــل طبقه بن ذی
1- ســفال نخــودی، 2- ســفال آجــری، 3- ســفال قرمــز و 4- ســفال قهــوه ای کــه 

ــه شــرح هــر گــروه پرداختــه می شــود. در ادامــه ب

1-  سفال نخودی
ــا 57% از  ــه ی ــه ســفال مــورد مطالعــه، 26 نمون از کل ســفال ها و مجمــوع 44 نمون
ــق دارد )شــکل 3، شــکل 4 و جــدول 1(.  ــروه ســفالی تعل ــن گ ــه ای کل ســفال ها ب
ــه ایــن گــروه ســفالی، دارای آمیــزه و شــاموت معدنــی  تمــام نمونه هــای مربــوط ب
ــت و  ــازند و دارای پخ ــورت چرخ س ــفالی به ص ــروه س ــن گ ــای ای ــت. نمونه ه اس
حــرارت کامــل هســتند. ســفال های ایــن گــروه، شــامل دو دســته ســفال نقــش دار 
ــواع منقــوش )نقــش  ــه ان و ســفال ســاده اســت کــه ســفال های نقــش دار خــود ب
ــیم  ــته تقس ــش برجس ــوش- نق ــزوده( و منق ــش اف ــته )نق ــش برجس ــی(، نق رنگ

می شــود.

 2- سفال آجری
ــه  ــا 19% از کل ســفال ها ب ــه ی ــه ســفال مــورد مطالعــه، 9 نمون از مجمــوع 44 نمون
ایــن گــروه ســفالی تعلــق دارنــد. نمونه هــای ایــن گــروه دارای آمیــزه یــا شــاموت 
ــی هســتند. نمونه هــای ســفالی ایــن گــروه )شــکل 5 و جــدول 2( به صــورت  معدن
چرخ ســاز و دارای پخــت و حــرارت کامــل هســتند. ایــن گــروه ســفالی شــامل دو 

دســته ســفال منقــوش و ســاده اســت.

3- سفال قرمز
ــه  ــا 11% از کل ســفال ها ب ــه ی ــه ســفال مــورد مطالعــه، 5 نمون از مجمــوع 44 نمون
ــدول  ــکل 6 و ج ــفالی )ش ــروه س ــن گ ــای ای ــام نمونه ه ــق دارد. تم ــروه تعل ــن گ ای
ــه  ــفال ها، 1 نمون ــه از س ــتند. از 4 نمون ــی هس ــاموت معدن ــا ش ــزه ی 3( دارای آمی
به صــورت دست ســاز و بقیــه به صــورت چرخ ســاز ســاخته شــده اند. تمــام 
نمونه هــا دارای حــرارت و پخــت کامــل هســتند. ســفال های ایــن گــروه شــامل دو 

ــاده اند. ــوش و س ــفال منق ــته س دس

4- سفال قهوه ای 
ــه  ــا 09% از کل ســفال ها ب ــه ی ــه ســفال مــورد مطالعــه، 4 نمون از مجمــوع 44 نمون
ــکل  ــفالی )ش ــروه س ــن گ ــای ای ــام نمونه ه ــق دارد. تم ــفال ها تعل ــروه از س ــن گ ای
ــن گــروه  ــی هســتند. نمونه هــای ای ــا شــاموت معدن ــزه ی 7 و جــدول 4( دارای آمی
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شکل 3: سفال نخودی عصر 
مفرغ دشت الشتر )نگارنده(.

شکل 4: سفال نخودی عصر 
مفرغ دشت الشتر )نگارنده(.

 شکل 3 

 شکل 4 
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جدول 1: شرح سفال نخودی 
عصر مفرغ دشت الشتر 
)نگارنده(.

 جدول: 1 
 شمارٌ 

روگ 
 شامًت بیرين

تکىیک 
 وقش وًع تزئیه حرارت ساخت

وام 
 تًضیحات قابل مقایسٍ با محًطٍ

 تپٍ گًدیه III:4فاز  Henrickson:1987.100 قی گر َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 1
 ًدیهتپٍ گ III:2فاز  Henrickson:1987.105 قی گر َىذسی وقص برجستٍ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 2

 يHenrickson:1987.107 يرکمر بذين وقص سادٌ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 3
Thrane:2001.plate39 

تپٍ گًدیه ي الیٍ َای  III:2فاز 
مربًط بٍ عصر مفرغ تپٍ گًران 

G1 
 تپٍ گًدیه III:2فاز  Henrickson:1987.105 گریران َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 4

 مىقًش کامل رخ سازچ کاوی وخًدی 5
-َىذسی
 گیاَی

 & Henrickson:1987.109 گریران
110 

 تپٍ گًدیه III:2فاز فرا 

 Ghirshman:1973.92-106 گریران بذين وقص سادٌ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 6
سفال پایٍ دکمٍ ای َسارٌ ديم 

 پ.م

 امرایی بذين وقص سادٌ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 7

Henrickson:1987.99-101 ي 
Thrane:2001.plate2 ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.31 

تپٍ گًدیه ي الیٍ َای  III:4فاز 
مربًط بٍ عصر مفرغ تپٍ گًران 

G1  ٍي  طبقIV تپٍ گیان 

 وصرآباد َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 8
Henrickson:1987.87 ي 

Contenaue & 
Ghirshman:1935.34 

 IVي طبقٍ تپٍ گًدیه  III:6فاز 
 تپٍ گیان

 ايالدعلی َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 9
Henrickson:1987.87 ي 

Contenaue & 
Ghirshman:1935.34 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:6فاز 
 تپٍ گیان

 تپٍ گًدیه III:2فاز  Henrickson:1987.105 ايالدعلی َىذسی مىًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 11
 تپٍ گًدیه III:2فاز  Henrickson:1987.105 ايالدعلی َىذسی وقص برجستٍ کامل چرخ ساز اویک وخًدی 11

 ايالدعلی َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 12
Henrickson:1987.101ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.26 & 33 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقات  III:4فاز 
 تپٍ گیان IIIي 

 ضُسًار َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 13
Henrickson:1987.94 & 

 و95
Contenaue & 

Ghirshman:1935.80 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:5فاز 
 تپٍ گیان

 & Contenau ضُسًار َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 14
Ghirshman:1935.77 & 82 

تپٍ جمطیذی ي تپٍ  IIIطبقٍ 
 بذًَرا

 بتکی َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 15
Henrickson:1987.87 ي 

Contenaue & 
Ghirshman:1935.34 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:6فاز 
 تپٍ گیان

 َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 16
پاچیا 
 ريمطتٍ

Henrickson:1987.94 & 
 و95

Contenaue & 
Ghirshman:1935.80 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:5فاز 
 انتپٍ گی

 کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 17
وقص -مىقًش

 برجستٍ

خطًط 
-افقی

 طىابی

پاچیا 
 تپٍ گًدیه III:5ي  III:4فازَای  Henrickson:1987.91 & 92 ريمطتٍ

 مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 18
خطًط 

 افقی
پاچیا 
 تپٍ گًدیه III:5ي  III:4فازَای  Henrickson:1987.91 & 92 ريمطتٍ

 تپٍ گًدیه III:6فاز  Henrickson:1987.91 چال زر طىابی وقص برجستٍ کامل چرخ ساز ویکا وخًدی 19
 تپٍ گًدیه III:6فاز  Henrickson:1987.91 چال زر زوجیری وقص برجستٍ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 21

 چال زر بذين وقص سادٌ کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 21

Henrickson:1987.99-101 ي 
Thrane:2001.plate2 ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.31 

تپٍ گًدیه ي الیٍ َای  III:4فاز 
مربًط بٍ عصر مفرغ تپٍ گًران 

G1  ٍي  طبقIV تپٍ گیان 

 مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 22
خطًط 

 افقی
 تپٍ گًدیه III:6فاز  Henrickson:1987.93 ماًَر

 ضادیٍ َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 23
Henrickson:1987.103 & 

 ي109
Emberling et al:2002.84 

تپٍ  III:2ي فرا  III:4فازَای 
گًدیه ي الیٍ َای مربًط عصر 

 مفرغ غار کىجی

 ضادیٍ َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 24
Henrickson:1987.94 & 

 و95
Contenaue & 

Ghirshman:1935.80 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:5فاز 
 گیانتپٍ 

 کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 25
وقص  -مىقًش

 برجستٍ
 تپٍ گًدیه III:4از  Henrickson:1987.101 ضادیٍ َىذسی

 درٌ زخال َىذسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی وخًدی 26
Henrickson:1987.87 ي 

Contenaue & 
Ghirshman:1935.34 

 IVتپٍ گًدیه ي طبقٍ  III:6فاز 
 تپٍ گیان



31

س...
سا

برا
ر  

شت
ت ال

دش
غ 

فر
ر م

ص
ت ع

ضعی
ر و

ی ب
رش

نگ

شکل 5: سفال آجری عصر 
مفرغ دشت الشتر )نگارنده(.
جدول 2: شرح سفال آجری 

عصر مفرغ دشت الشتر

 شکل 5 

روگ  شمارٌ
تکىیک  شامًت بیرين

وًع  حرارت ساخت
وام  وقش تزئیه

 تًضیحات قابل مقایسٍ با محًطٍ

 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 قی گر َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 1
 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 قی گر َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 2
 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 يرکمر َىدسی مىقًش کامل ساز چرخ کاوی آجری 3

 وصرآباد َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 4
Henrickson:1987.94 & 95 ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.80 

تپٍ گًدیه  III:5فاز 
تپٍ  IVي طبقٍ 

 جمشیدی
 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 ايالدعلی َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 5
 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 ايالدعلی َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 6

 سادٌ کامل چرخ ساز کاوی آجری 7
بدين 
 وقش

 Henrickson:1987.109-113 دیم
تپٍ  III:2فاز فرا 

 گًدیه
 IIIگًدیه  Henrickson:1987.86-113 سیل َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 8

 شادیٍ َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی آجری 9
Henrickson:1987.87ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.32 & 79 

تپٍ گًدیه  III:6فاز 
تپٍ گیان  IVي طبقٍ 

 ي تپٍ جمشیدی
 

 جدول: 2

ــتند.  ــل هس ــرارت کام ــت و ح ــده اند و دارای پخ ــاخته ش ــاز س ــورت چرخ س به ص
ــته اند. ــش برجس ــوش و نق ــفال منق ــته س ــامل دو دس ــفال ها ش ــروه از س ــن گ ای

ــت  ــطح دش ــرغ در س ــر مف ــای عص ــش محوطه ه ــوه پراکن نح
الشــتر

در دشــت الشــتر منطقــه ای در حــدود 20 کیلومتــر در 20 کیلومتــر اســت )شــکل 8( 
کــه 24 محوطــه مربــوط بــه عصــر مفــرغ شناســایی شــده اســت )داوودی، 1385  و 
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شکل 6: سفال قرمز عصر مفرغ 
دشت الشتر )نگارنده(.

جدول 3: شرح سفال قرمز عصر 
مفرغ دشت الشتر 
شکل 7: سفال قهوه ای عصر 
مفرغ دشت الشتر )نگارنده(

 شکل: 6 

روگ  شمارٌجدول: 3 
تکىیک  شامًت ينبیر

وًع  حرارت ساخت
وام  وقش تزئیه

 تًضیحات قابل مقایسٍ با محًطٍ

 & Henrickson:1987.96 گریران هندسی منقوش کامل چرخ ساز کانی قرمس 1
99 

تپه  III:4و  III:5فازهای 
 گودین

 نتپه گودی III:2فاز  Henrickson:1987.105 گریران هندسی منقوش کامل چرخ ساز کانی قرمس 2

 کانی قرمس 3
دست 

 ساز
 کامل

چند 
 رنگ

 گریران هندسی
Haerinck & 

Overlaet:2006.27 & 
 و 29

Haerinck:2011.86-90 

سفال چند رنگ مفرغ قدیم 
بانی سرمه، پشت قلعه 

 آبدانان، قبرناهی و کل نصیر
 نتپه گودی III:6فاز  Henrickson:1987.93 گریران هندسی منقوش کامل چرخ ساز کانی قرمس 4

 ساده کامل چرخ ساز کانی قرمس 5
بدون 
 نقش

-Henrickson:1987.104 اوالدعلی
113 

و  III:2، فرا III:2فازهای 
III:1 

 

 شکل 7 
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جدول 4: شرح سفال قهوه ای 
عصر مفرغ دشت الشتر.

 ضمارٌ
روگ 
 بیرين

 ضامًت
تکىیک 
 ساخت

 حرارت
وًع 
 تسئیه

 تًضیحات قابل مقایسٍ با وام محًطٍ وقص

 قی گر َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی قًٌُ ای 1
Henrickson:1987.100-102 ي 

Emberling et al:2002.82 & 
99 

تپٍ گًدیه ي الیٍ  III:4فاز 
غ َای مربًط بٍ عصر مفر

 غار کىجی

 امرایی َىدسی مىقًش کامل چرخ ساز کاوی قًٌُ ای 2
Henrickson:1987.101ي 

Contenau & 
Ghirshman:1935.26 & 33 

تپٍ گًدیه ي  III:4فاز 
 تپٍ گیان IIIي  IVطبقات 

 کامل چرخ ساز کاوی قًٌُ ای 3
وقص 
 برجستٍ

 طىابی
پاچیا 
 هتپٍ گًدی III:6فاز  Henrickson:1987.91 ريمطتٍ

 کامل چرخ ساز کاوی قًٌُ ای 4
وقص 
 کىدٌ

 تپٍ گًدیه III:2فاز  Henrickson:1987.105 چال زر طىابی

 

 جدول: 4 

ــتر،  ــت الش ــرغ دش ــر مف ــای عص ــه محوطه ه ــوط ب ــه مرب ــی اولی 1386(. در بررس
ــوند.  ــده می ش ــده دی ــورت پراکن ــتر به ص ــت الش ــطح دش ــام س ــا در تم محوطه ه
ــز  ــای حاصل خی ــر زمین ه ــه خاط ــه اول ب ــا در درج ــی محوطه ه ــه پراکندگ البت
و وجــود منابــع آبــی فراوانــی اســت کــه در دشــت الشــتر وجــود دارد. در ســطح 
دشــت الشــتر ســه رودخانــه دائمــی کهمــان، زز و هنــام وجــود دارد کــه در نواحــی 
ــد؛  ــود می آورن ــه دوّآب را به وج ــته و رودخان ــم پیوس ــتر به ه ــت الش ــی دش جنوب
ــتر،  ــتان الش ــوب شهرس ــا در جن ــه دوآب و کاکارض ــتن رودخان ــت از پیوس در نهای
ــتر  ــت الش ــای دش ــن در جای ج ــاوه برای ــرد، ع ــکل می گی ــکان ش ــه کش رودخان
ــر  ــت از نظ ــن دش ــه ای ــه ب ــود دارد ک ــددی وج ــرآب های متع ــارها و س چشمه س

منابــع آبــی غنــا بخشــیده اســت. 
امــا بــا وجــود ایــن، بــا دقــت در نحــوه پراکنــش محوطه هــای عصــر مفــرغ دشــت 
الشــتر، می تــوان تمرکــز بیشــتری را در نواحــی شــمال بــه ســمت جنــوب دشــت 
الشــتر مشــاهده نمــود. از تعــداد 24 محوطــه شناســایی شــده عصــر مفــرغ دشــت 
ــز  ــوب تمرک ــه جن ــمال ب ــط ش ــه در خ ــداد 14 محوط ــق، تع ــن تحقی ــتر در ای الش

دارنــد. 
در کتــاب راه هــای باســتانی و پایتخت هــای قدیمــی غــرب ایــران، نوشــته ی بهمــن 
ــه شــده اســت.  ــران پرداخت ــن راه هــای باســتانی ای ــه تشــریح مهم تری کریمــی، ب
یکــی از راه هــای باســتانی، راهــی اســت کــه شــوش ،پایتخت زمســتانه هخامنشــیان 
را بــه هگمتانــه، پایتخــت تابســتانه آن هــا مرتبــط می کرده اســت. ایــن راه باســتانی 
ــمت  ــه س ــتان ب ــوب لرس ــای جن ــی دره ه ــس از ط ــده، پ ــروع ش ــوش ش ــه از ش ک
ــور از  ــس از عب ــتانی پ ــن راه باس ــت. ای ــه اس ــداد می یافت ــتان امت ــمال لرس ش
تنگــه معــروف بــه گاوشــمار در جنوب شهرســتان الشــتر، وارد دشــت الشــتر شــده 
و پــس از عبــور از ایــن دشــت، تنگــه ای کــه در شــمال دشــت الشــتر قــرار دارد، 
ــه روســتای گاوکــش در جنــوب دشــت خــاوه متصــل می کنــد،  دشــت الشــتر را ب
ــه امتــداد می یافتــه اســت  ــد و هگمتان ــه ســمت نهاون عبــور نمــوده و در نهایــت ب

ــی، 1329(. )کریم
ــه  ــتر متوج ــت الش ــرغ دش ــر مف ــای عص ــش محوطه ه ــوه ی پراکن ــت در نح ــا دق ب
ــتانی  ــن راه باس ــی ای ــرغ در نزدیک ــر مف ــای عص ــر محوطه ه ــه اکث ــویم ک می ش

ــکل 9(. ــد )ش ــکل گرفته ان ش
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شکل 8: محدوده دشت الشتر 
)نگارنده(.

شکل 9: پراکنش محوطه های 
عصر مفرغ در دشت الشتر 
)نگارنده(.

شکل: 8 

 شکل 9 
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نتیجه گیری
عصــر مفــرغ در ایــران کــه از حــدود اوایــل هــزاره ســوم  ق.م. آغــاز و تــا اواســط 
هــزاره دوم ق.م. ادامــه می یابــد، خــود بــه ســه دوره قدیــم، میانــه و جدیــد تقســیم 
می گــردد. بــا دقــت در گونه شناســی ســفالی کــه در ایــن تحقیــق صــورت گرفــت، 
می تــوان ادوار ســه گانــه فــوق را )قدیــم، میانــه و جدیــد عصــر مفــرغ( در دشــت 
الشــتر شناســایی کــرد؛ البتــه مســأله ســفال یانیقــی کــه شــناخت عصــر مفــرغ 
 ،)Bureny,1964: 54-61( ــت ــه اس ــکل گرفت ــاس آن ش ــر اس ــزی ب در زاگرس مرک
ــتان  ــمال لرس ــر در ش ــورت کلی ت ــتر و به ص ــت الش ــگاری دش ــه گاهن در زمین
ــه  ــه در تپ ــت ک ــگاری اس ــبب گاهن ــه س ــرده و آن ب ــاد ک ــی ایج ــی بی نظم نوع
ــر آن، در  ــت )Young, 1967: 139-140(؛ عاوه ب ــده اس ــخیص داده ش ــن تش گودی
ــای  ــه تپه ه ــدود از جمل ــایت مح ــد س ــگاور، از چن ــم در دره کن ــی های منظ بررس
ــت  ــی به دس ــفال یانیق ــان س ــا هم ــن IV ی ــا گودی ــط ب ــنگان، مرتب ــم و س باباقاس
 Young & Levine, 1967: 17&18; Meson & cooper, 1999:( آمــده اســت
ــه  ــه نمون ــق، از جمل ــن تحقی ــه ای ــت مطالع ــای تح ــن نمونه ه ــه در بی 30-25(؛ البت
ــان دهنده ی دوره  ــد نش ــکل 6-3(، می توان ــران )ش ــه گری ــده از تپ ــت آم به دس
مفــرغ قدیــم در ایــن منطقــه باشــد. ایــن نــوع ســفال کــه بــه ســفال چنــد رنــگ 
معــروف اســت، در دوره ی مفــرغ قدیــم منطقــه پشــتکوه و دشــت خوزســتان دیــده 
 .)Haerinck, 1986: 86-90; Haerinck & Overlaet: 2006, 27-29( ــت ــده اس ش
ــل  ــل تأم ــه قاب ــتر، نکت ــت الش ــطح دش ــا در س ــش محوطه ه ــا پراکن ــاط ب در ارتب
ــراف راه  ــه( در اط ــدود 14 محوط ــا )ح ــر محوطه ه ــکل گیری اکث ــا ش ــاط ب در ارتب
ــل  ــدان متص ــه هم ــمالی از جمل ــی ش ــه نواح ــتان را ب ــه خوزس ــت ک ــتانی اس باس
می کــرده اســت. ایــن راه باســتانی را غالبــاً از زمــان هخامنشــیان تصــور نموده انــد؛ 
امــا شــکل گیری محوطه هــای عصــر مفــرغ در اطــراف ایــن راه باســتانی قدمــت آن 
ــه عقــب بکشــاند. یکــی از مولفه هــای عصــر  ــز ب ــرغ نی ــا عصــر مف ــد ت را می توان
ــور، 1384(.  ــی، 1388: 56 و ولی پ ــت )طای ــاری اس ــادالت تج ــش مب ــرغ افزای مف
ــا دقــت در شــکل گیری محوطه هــای عصــر مفــرغ در دشــت الشــتر و بازســازی  ب
جــاده احتمالــی در ایــن دشــت، نظریــه مبــادالت تجــاری در عصــر مفــرغ هرچــه 
ــوان  ــز می ت ــن، منطقــه دشــت الشــتر را نی ــر ای ــت می گــردد؛ عاوه ب بیشــتر تقوی

در چارچــوب نظــام مبادالتــی عصــر مفــرغ جــای داد.
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36

13
94

ن 
ستا

ــ
مـ

و ز
یز 

ــ
ایـ

، پ
وم

ه د
ور

، د
2 

ره
ما

ــ
ــ

 ش

- ایزدپنــاه، حمیــد، 1376، تاریــخ جغرافیایــی و اجتماعــی لرســتان )مقدمــه ای بــر 
آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان(، جلــد اول، تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اشــامی.
ــیدمهدی و  ــی، س ــروت ولدبیگ ــدی، ث ــل اهلل بیک محم ــدی، خلی ــدری، مه - حی
ــرغ  ــر مف ــفال عص ــناختی س ــل گونه ش ــدی و تحلی ــینی نیا، 1394، »طبقه بن حس
ــماره 8،  ــی، ش ــای باستان شناس ــه پژوهش ه ــدان: مجل ــتر«، هم ــران الش ــه گری تپ

ســال پنجــم، بهــار و تابســتان.
- داوودی، داوود، 1385، »بررســی، شناســایی و مستندســازی آثــار باســتانی 
شهرســتان الشــتر )دهســتان های فیروزآبــاد، یوســفوند و قلعــه مظفــری(«، 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان لرســتان )منتشــر 

ــده( نش
ــتانی  ــار باس ــازی آث ــتند س ــایی و مس ــی، شناس - - داوودی، داوود، 1386، »بررس
شهرســتان الشــتر )دهســتان دوآب(«، ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

و گردشــگری اســتان لرســتان )منتشــر نشــده(.
- ســجادی، علــی، 1376، »بررســی و شناســایی آثــار فرهنگــی تاریخــی شهرســتان 
الشــتر )فصــل اول(«، معاونــت پژوهش هــای باستان شناســی میــراٍ فرهنگــی 

لرســتان )منتشــر نشــده(.
- طایــی، حســن، 1388، عصــر مفــرغ ایــران، تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن 

ــمت(. ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس ــب عل کت
ــران،  - کریمــی، بهمــن، 1329، راه هــای باســتانی و پایتخت هــای قدیمــی غــرب ای

تهــران، چــاپ اول.
ــی  ــه: عیس ــتان، ترجم ــران باس ــی ای ــی، 1379، باستان شناس ــرگ، لوی - واندنب

ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــاپ دوم، انتش ــام، چ بهن
ــر:  ــتان«، ابه ــاری باس ــورد کاالی تج ــنگ الج ــا، 1384، »س ــور، حمیدرض - ولی پ
ــص  ــتان، ص ــار و تابس ــوم، به ــماره س ــال دوم، ش ــناس، س ــام باستان ش ــه پی مجل

.47-58

- Burney,C., 1964, «Excavations at Yanik Tepe Azerbaijan 1962 Tird pre-
liminary report», Iraq XXVI:54-61.
- Contenau, J. et Ghirshman, R., 1935, Fouilles du Tepe  Giyan pre de 
Nehavand 1931-1932, Librairie orientaliste paul Geuthner, Paris.
- Emberling, Geoff, Rob, B. John, Speth, John, D. & Wright, Henry, T., 
2002, «Kunji Cave: early Bronze Age burials in Luristan» , Iranica Anti-
qua, vol.37, pp.47-105.
- Goff, Clare.L., 1968, «Luristan in the first half of the first millennium 
B.C» , Iran. Vol.6, pp.105-134.
- Haerinck, E., 1986, «The Chronology of Luristan, Pusht –I Kuh in the 
late fourth & first half of the third millennium B.C» , in prehistoire de la 



37

س...
سا

برا
ر  

شت
ت ال

دش
غ 

فر
ر م

ص
ت ع

ضعی
ر و

ی ب
رش

نگ

Mesopotamie, Paris, pp.55-72.
- Hearinck, E. & Overlaet, B., 2006, Luristan excavation documents , vol. 
6: Bani Surmah, BAMI, The Ghent University and the Royal Museums 
of Art and History, Brussels.
- Henrickson, Robert, )1986(, «A regional perspectiv on  Godin III cultur-
al development in central western Iran» ,Iran,Vol.24,pp:1-57
- -----------------------, )1987a(, «Godin III & The Cronology of central 
western Iran circa 2600-1400 B.C» , In  the archaeology of  western 
Iran, Edited by F. Hole, Washington DC: Smith Sonian institution Press,  
pp.205-227.
- -----------------------, )1987b(, «The Godin III Chronology for central 
western Iran 2600-1400 B.C» , Iranica Antiqua, vol.22,  pp.33-117.
- Meson, Robert B. & Cooper, Lisa, )1999(, «Grog, petrology, and early 
transcaucasians at Godin Tape, British institute of Persian studes,pp.25-30.
- Stine, S.O. )1940(, Old routs in western Iran, New York, Green Wood 
Press.
- Thrane, Henrik, )2001(, Excavation at Tepe Guran in Luristan, The 
bronze Age & Iron Age Periods, Jutland Archaeologica Society publica-
tions, vol.38, Moesgaard .
- Young, T. Cuyler, Jr. )1967(, « Godin Tepe» , IRAN, vol.5, pp. 139-140.
- Young, T. Cuyler, Jr. & Levine , Louis D. )1974(, Excavation of the 
Godin project: second progress report, occasional paper 26, Art & Ar-
chaeology, Toronto: ROM.



38

13
94

ن 
ستا

ــ
مـ

و ز
یز 

ــ
ایـ

، پ
وم

ه د
ور

، د
2 

ره
ما

ــ
ــ

 ش



39

ير
مال

د-
ش زن

بخ
ی 

کان
اش

ره 
 دو

ری
قرا

ست
ی ا

گو
ی ال

رس
بر

چکیده
بخــش زنــد، یکــی از چهــار بخــش شهرســتان مایــر کــه در نواحــی جنوبــی ایــن 
شهرســتان واقــع شــده اســت. در پــی بررســی و شناســایی بخش هــای مایــر؛ در 
ســال 1390 بخــش زنــد مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. در ایــن پژوهــش 80 محوطــه از 
ادورا مختلــف مس ســنگی تــا دوره اســامی متأخــر شناســایی شــده اســت کــه در 
72 محوطــه اســتقرارهایی از دوره اشــکانی شناســایی گردیــد کــه به ماننــد؛ ســایر 
نواحــی زاگرس مرکــزی، به دلیــل داشــتن دشــت های میان کوهــی و دره هــای 
ــای  ــب و ویژگی ه ــع مناس ــتن مرات ــی، داش ــای فصل ــزرگ، رودخانه ه ــک و ب کوچ
منحصــر به فــرد، محــل مناســبی را جهــت حضــور بــرای مردمــان، در دوره اشــکانی 
را فراهــم آورده و بــا افزایــش فزاینــده ی اســتقرارها مواجــه می شــود. از 80 
ــور  ــتقرار و حض ــا، اس ــد، 88,2% محوطه ه ــش زن ــده در بخ ــت ش ــای ثب محوطه ه
آثــاری از دوره ی اشــکانی شناســایی شــده کــه 58% اســتقرارها، فقط دوره اشــکانی 
)تــک دوره( را در بردارنــد و 21% اســتقرارها، از دوره ی اشــکانی شــکل گرفتــه و در 
ــخص  ــه مش ــورت گرفت ــه ص ــت. در مطالع ــوده اس ــکون ب ــز مس ــد نی ــای بع دوره ه
گردیــد کــه ایــن بخــش؛ اســتراتژی مناســبی جهــت زندگــی و اســتقرارهای فصلــی 
و دایمــی را داشــته اســت. در نوشــتار پیــش ِرو منطقــه مــورد پژوهــش براســاس دو 
محوطــه نوشــیجان و هگمتانــه مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد. روش ثبــت و ضبــط 

اطاعــات و تحلیــل بــا اســتفاده از GIS صــورت گرفتــه اســت. 
کلیدواژگان:
الگوی استقراری، زاگرس مرکزی، مایر، بخش زند، اشکانیان، سفال جلینگی.
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مقدمه 
ــن  ــرزمین که ــیب س ــراز و نش ــر ف ــی پ ــای تاریخ ــی از دوره ه ــکانی یک دوره اش
ایــران اســت. ایــن دوره نیــز هماننــد ســایر ادوار باســتانی ویژگی هــای؛ فرهنگــی، 
ــر  ــت تأثی ــکانی تح ــود را دارد. دوره اش ــص به خ ــری مخت ــادی، هن ــی، اقتص سیاس
ســاختار سیاســی حکومتــی فئودالیســم بــوده اســت. حضــور گســترده اشــکانیان 
ــل  ــکات قاب ــزی از ن ــی زاگرس مرک ــت های میان کوه ــات و دش ــرب و ارتفاع در غ
ــای  ــا ویژگی ه ــفال هایی ب ــق س ــی از مناط ــه در برخ ــوده ک ــن دوره ب ــه ای توج
ــد.  ــرار می گیرن ــا ق ــات مبن ــیاری از مطالع ــه در بس ــود دارد ک ــرد وج ــر به ف منحص
ــر  ــا ساســاني و اســاس هن ــع حــد واســط دوره هخامنشــي ت دوره اشــکاني در واق
ــپس  ــول، س ــانیان متح ــت ساس ــه به دس ــوده ک ــدي ب ــاي بع ــران در دوره ه ای
تکامــل و تــداوم یافتــه اســت. از عناصــر شــاخص هنــر ایــن دوران؛ هنــر معمــاری 
شهرســازی و ســفال اســت کــه عاملــي تعییــن کننــده در شناســایي فرهنــگ و هنر 
در ایــن دوره اســت. ســفال دوره اشــکاني در تمــام قلمــرو ایــن امپراطــوري یکســان 
نبــوده و در هــر قســمت از ایــران ســفال هایي وجــود دارد کــه شــاخص آن منطقــه 
بــوده و بــا ســفال هاي منطقــه مجــاور متفــاوت اســت. یکــي از گونه هــاي شــاخص 
ســفال ایــن دوره، ســفال جلینگــی اســت کــه ایــن ســفال، شــاخصه اصلــی غــرب 
ــده و  ــد آم ــده دوم  ق.م. پدی ــد از س ــر مي رس ــوده و به نظ ــران ب ــرب ای و جنوب غ
احتمــاالً تــا ســده ســوم ق.م. تولیــد آن ادامــه داشــته اســت )هرینــگ، 1376: 115(.
ــا 600  ــاوت از 200  ت ــای متف ــا پهن ــوازی ب ــدد م ــته های متع ــزی از رش زاگرس مرک
ــد، تشــکیل شــده و  ــاق کــه عمومــاً خصوصیــات آلپــی دارن ــام بات ــه ن  کیلومتــر ب
ــرقی  ــی و ش ــش غرب ــه دو بخ ــیمره( آن را ب ــه س ــیاب )در ادام ــه ی گاماس رودخان
تقســیم می نمایــد. قســمت شــرقی زاگرس مرکــزی بــا نــام پیشــکوه دارای 
ــته  ــب رش ــن اغل ــه بی ــوده ک ــدد ب ــتانی متع ــای کوهس ــق و تنگه ه ــای عمی دره ه
کوه هــای آن بــه علــت وجــود دره هــای پــرآب و حاصلخیــز، مراکــز تجمــع انســانی 
بــوده کــه در مشــرق کوه هــای زاگــرس، از همــدان تــا لرســتان ارتفاعــات متعــددی 
ــر  ــاع 3580 مت ــا ارتف ــد ب ــوه الون ــدان ک ــا در هم ــن آن ه ــه مهم تری ــود دارد ک وج
ــوان  ــی، می  ت ــدی کل ــک جمع بن ــران، 1385: 95(. در ی ــی و دیگ ــت )نیکنام اس
مناطــق شــرقی و مرکــزی اســتان کرمانشــاه )از طاق گــرا تــا کنــگاور(، اســتان ایــام 
)ســوای بخــش پســت نواحــی غربــی و جنوبــی آن کــه بــه دهلــران و شــمال غرب 
ــزی،  ــتان مرک ــش اس ــرقی ترین بخ ــتان، ش ــتان لرس ــدد(، اس ــتان می پیون خوزس
ــه  ــرقی آن( و نیم ــک شمال ش ــش کوچ ــوای بخ ــدان )س ــتان هم ــم اس ــش اعظ بخ
ــی و  ــرار داد )نیکنام ــزی ق ــدوده ی زاگرس مرک ــتان را در مح ــتان کردس ــی اس جنوب

ــران، 1385: 96(.  دیگ
ــش  ــکانی بخ ــتقراری دوره اش ــوی اس ــی الگ ــل و بررس ــه در تحلی ــواالتی ک  از س
ــتقرارها در  ــمار اس ــش ش ــل افزای ــت: دلی ــرار اس ــن ق ــد، بدی ــش می  آی ــد پی زن
ــت؟  ــوده اس ــه ب ــد چ ــش زن ــاص در بخ ــور خ ــرو آن به ط ــزی و پی زاگرس مرک
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ــار  ــه و از آث ــورت پذیرفت ــق ص ــدام مناط ــن دوره از ک ــوام ای ــوم اق ــور و هج حض
ــرد؟  ــاره ک ــوان اش ــزی می ت ــه چی ــه چ ــکانی ب ــه دوره اش ــت مطالع ــاخص جه ش
ــت و  ــناخت حرک ــن دوره ، و ش ــهری در ای ــزی و ش ــکان مرک ــوی م ــایی الگ شناس

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــد چگون ــش زن ــی بخ ــتقرارهای دایم ــوچ روی و اس ــیر ک مس
ــکانی و  ــش اش ــتقراری و پراکن ــوی اس ــه الگ ــرای مطالع ــرح ب ــل ط ــات قاب فرضی
ــانی در  ــای انس ــوان؛ از فعالیت ه ــن دوره، می ت ــی ای ــاختار اجتماع ــا س ــه آن ب رابط
بســتر چشــم انداز زمیــن و ارتبــاط آن بــا مناظــر و محیــط اجتماعــی عنــوان کــرد. 
منابــع طبیعــی و هم چنیــن اســتراتژی جغرافیایــی منطقــه زاگــرس جهــت حضــور 
ــوام  ــوذ اق ــور و نف ــواره حض ــت. هم ــکار اس ــل ان ــای غیرقاب ــا از گزینه ه کوچ روه
رومــی و یونانــی در مرزهــای غربــی زاگرس مرکــزی دلیلــی بــرای حضــور مردمــان 
ــوده اســت. امــا زاگرس مرکــزی را بایــد  دوره ی اشــکانی در نواحــی غربــی ایــران ب
پُــل ارتباطــی شــرق و غــرب دانســت، از نــکات قابــل توجــه؛ دادوســتد و تجــارت 
غــرب و شــرق در دوره ی اشــکانی اســت کــه بخشــی از زاگرس مرکــزی بــر ســر راه 
ایــن تجــارت قــرار داشــته کــه از طریــق جــاده ابریشــم بــر حضــور اســتقرار های 
دوره اشــکانی نیــز افــزوده اســت. جــاده ابریشــم مســیري اســت کــه خاراکســي؛ 
ــل  ــوان( به داخ ــاال )حل ــدا از چ ــد؛ ابت ــنهاد مي کن ــن پیش ــت بین النهری از دش
ــاه(،  ــه )کرمانش ــروزي(، کامبادن ــد ام ــا )کرن ــس از آن به کارنی ــرس و پ ــاي زاگ کوه ه
ــت  ــیده اس ــان مي رس ــه اکبات ــپس ب ــه و س ــگاور(، آدریان ــار )کن ــتون، کنکوب بیس
)خاراکســي، 1381: 5(؛ امــا محمدی فــر، در بررســی و تحلیــل 340 اســتقرار 
ــن  ــکانی را این چنی ــتقرارهای اش ــش اس ــل افزای ــزی؛ دلی ــکانی زاگرس مرک اش
ــزی،  ــکانی زاگرس مرک ــتقرارهای دوره ی اش ــش اس ــل افزای ــد: از دالی ــو می کن بازگ
ــود  ــع آن کمب ــه تب ــی و ب ــار جمعیت ــی انفج ــی و نوع ــه جمعیت ــترش بی روی گس
ــوام را  ــن اق ــی از ای ــه گروه های ــت ک ــرای دام داران اس ــاً ب ــه، خصوص ــواد اولی م
ــی از  ــن خال ــور و لیک ــتانی و صعب العب ــق کوهس ــمت مناط ــه س ــار ب ــرای اولین ب ب
ــتقرارهای دوره ی  ــران، 1385: 108(. اس ــی و دیگ ــد )نیکنام ــت می نمای ــکنه هدای س
اشــکانی اغلــب روســتاهای کوچکــی هســتند کــه در نزدیکــی رودخانه هــا و یــا در 
نزدیکــی جریان هــای آبــی یــا چشــمه ها قــرار داشــته و شــمار روســتاها در مناطــق 
ــا  ــد. ام ــش می یاب ــم گیری افزای ــور چش ــل به ط ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــف نس مختل
ــت،  ــق دش ــتقرارها در مناط ــترین اس ــا، بیش ــش محوطه ه ــا پراکن ــاط ب در ارتب
ــع آب  ــک به مناب ــتانی نزدی ــتقرارهای کوهس ــاورزی و اس ــای کش ــراف زمین ه اط
ــای  ــه از زمین ه ــز، هیچ گون ــق نی ــی از مناط ــه 1(، در بعض ــتند )نقش ــع هس و مرات
کشــاورزی به چشــم نمی خورنــد و حکایــت از زندگــی کوچ نشــینی و دام داری 
دارنــد )محمدی فــر، 1384: 530(. منطقــه فرهنگــی مــورد مطالعــه در ایــن کنــکاش، 
دشــت مایــر و به طــور خــاص؛ بخــش زنــد در تحلیــل افزایــش الگــوی اســتقراری 

اســت.
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روش تحقیق
ــت. در روش  ــه اس ــورت گرفت ــه ای ص ــی و کتابخان ــه دو روش میدان ــش ب روش پژوه
میدانــی طــی بررســی پیمایشــی، آثــار ادوار مختلــف و به طــور خــاص آثــار دوره ی 
ــرار  ــی ق ــار مل ــت آث ــت ثب ــده و در فهرس ــایی گردی ــد شناس ــش زن ــکانی بخ اش
ــن دوره  ــف ای ــای مختل ــا و محوطه ه ــار تپه ه ــی آث ــی مراحل ــپس ط ــه، س گرفت
ــت و  ــرای ثب ــش از GPS ب ــن بخ ــد. در ای ــرار گرفته ان ــه ق ــل و مطالع ــورد تحلی م
ضبــط اطاعــات موقعیــت جغرافیایــی اســتفاده گردیــده و بــرای تحلیــل الگوهــای 
ــرم  ــری از ن ــا بهره گی ــده و ب ــتفاده ش ــزار Arc GIS اس ــرم اف ــتقراری از ن اس
ــت. در روش  ــده اس ــی ش ــفال ها طراح ــای Corell Draw و Photoshop، س افزاره
ــای  ــا نمونه ه ــه ب ــل و مقایس ــری، تحلی ــورد بازنگ ــا م ــی طرح ه ــه ای تمام کتابخان
ــن پژوهــش، رســاله ی دکتــری  ــرار گرفتــه اســت. در ای ــن دوره، ق ــار ای مشــابه آث

ــت. ــوده اس ــا ب ــر 1384( راه گش ــر )محمدی ف ــوب محمدی ف ــمند یعق ارزش

پیشینه پژوهشی
زاگرس مرکــزی  در  اشــکانی  تاریــخ  مطالعــه ی  فعالیت هــای  مهم تریــن  از 
بایــد بــه پژوهش هــای یعقــوب محمدی فــر اشــاره کــرد؛ وی، در رســاله ی 
ــکانی در  ــتقرارهای اش ــناختی اس ــل باستان ش ــوان: »تحلی ــا عن ــود ب ــری خ دکت
ــتقراری  ــای اس ــل الگوه ــی و تحلی ــه بررس ــر، 1384(، ب ــزی« )محمدی ف زاگرس مرک
ــتان  ــی 11 شهرس ــا بررس ــود ب ــاله خ ــر، در رس ــردازد؛ محمدی ف ــکانی می پ اش
ــای  ــناخت الگوه ــدف ش ــا ه ــتان ب ــدان و کردس ــاه، هم ــتان های: کرمانش از اس
ــت؛  ــه اس ــکانی پرداخت ــت دوران اش ــه واکاوی وضعی ــزی، ب ــتقراری زاگرس مرک اس
ــرار می دهــد  ــن دوره را مــورد کنــکاش ق وی، در پژوهــش خــود 340 محوطــه  از ای
ــت  ــت تح ــی اس ــر، کتاب ــای محمدی ف ــر پژوهش ه ــر، 1384(. از دیگ )محمدی ف
ــگاه  ــک ن ــه در ی ــر 1387(، ک ــکاني )محمدی ف ــر اش ــي و هن ــوان: باستان شناس عن

ــذارد. ــث می گ ــه بح ــکانی را ب ــر اش ــخ و هن ــی، تاری کل
»پیشــینه مطالعاتــی تاریخــی، باستان شــناختی شهرســتان مایــر بســیار محــدود، 
پراکنــده و جزیــی اســت. از جملــه فعالیت هــای پژوهشــی باستان شــناختی انجــام 
ــناختی دوره  ــای باستان ش ــت از: پژوهش ه ــارت اس ــه عب ــن منطق ــه در ای گرفت
اشــکانی دشــت مایــر، حفریــات موسســه ایــران شــناختی بریتانیــا بــه سرپرســتی 
»دیویــد اســتروناخ« در تپــه نوشــیجان از ســال 1967 تــا 1978 م. اســت. بررســی، 
ــان  ــط کارشناس ــر، توس ــتان مای ــای شهرس ــدادی از تپه ه ــت تع ــایی و ثب شناس
همــراه بــا هیئــت کاوش هــای تپــه نوشــیجان بــه سرپرســتی »دیویــد اســتروناخ« 
ــت  ــه فهرس ــرد ک ــام می گی ــا 1356 هـــ.ش. انج ــال های 1346 ت ــال س در خ
ــوراب()1352(،  ــوراب )گ ــه ج ــیاچغا )1352(، تپ ــه س ــد از: تپ ــا عبارتن ــن تپه ه ای
ــه  ــاملو )1352(، تپ ــین آباد ش ــه حس ــوج )1352(، تپ ــه ان ــن )1352(، تپ ــه میش تپ
قلعه بلنده)قلعــه چوبیــن(؛ بررســی و کاوش تپــه پــری در ســال 1349 بــه سرپرســتی 
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نقشه 1: الگوی پراکنشی 
استقرارهای اشکانی 

زاگرس مرکزی)محمدی فر، 
1384: 500، نقشه 3-10(.

 نقشه 1

»علــی حاکمــی«، بررســی و مطالعــه مجــدد تپــه جوراب)گــوراب( توســط »احمــد 
ــال  ــه س ــه ب ــه نامیل ــی در تپ ــال 1354، گمانه زن ــر« در س ــدی رهب ــری و مه کبی
ــری در  ــه پ ــی تپ ــی و گمانه زن ــی«، بررس ــید بیگ ــب اهلل رش ــط »حبی 1373 توس
ــن  ــور تعیی ــی به منظ ــار«، گمانه زن ــی خاکس ــتی »عل ــه سرپرس ــال 1381 ب س
حریــم و الیه نــگاری تپــه پــری در ســال 1384 بــه سرپرســتی »جــواد باباپیــری«، 
ــگاری تپــه جــوراب )گــوراب( در ســال  ــی به منظــور تعییــن حریــم و الیه ن گمانه زن
ــه  ــت کند مجموع ــه دس ــار«، کاوش در مجموع ــی خاکس ــتی »عل ــه سرپرس 1385 ب
ــتی  ــه سرپرس ــا 1390 ب ــال 1386 ت ــل از س ــدت 4 فص ــه م ــامن ب ــی س ــر زمین زی
ــتانی  ــه باس ــم تپ ــه و حری ــن عرص ــور تعیی ــی به منظ ــار«؛ گمانه زن ــی خاکس »عل
ــایی  ــی و شناس ــال 1391؛ بررس ــاری« در س ــح اهلل بختی ــتی »ذبی ــه سرپرس ــوج ب ان
آثــار باســتانی بخــش  مرکــزی و جــوکار، شهرســتان مایــر بــه سرپرســتی »رضــا 
ــامن،  ــش س ــتانی بخ ــار باس ــایی آث ــی و شناس ــال 1385؛ بررس ــد« در س نظری ارش
شهرســتان مایــر بــه سرپرســتی »ذبیــح اهلل بختیــاری« در ســال 1387 )جانجــان، 
ــتی  ــه سرپرس ــد ب ــش زن ــتانی بخ ــار باس ــایی آث ــی و شناس 1391: 19-18(. بررس
ــه بخشــی از  ــه اســت )جانجــان، 1391( ک ــدگان در ســال 1390 صــورت گرفت نگارن
پیشــینه مطالعاتــی دشــت مایــر را تشــکیل می دهنــد؛ از نتایــج حاصلــه و نــکات 
قابــل تأمــل در ایــن بررســی بایــد بــه حضــور گســترده و رشــد محوطه هــای دوره 
ــد ســایر نواحــی زاگرس مرکــزی اشــاره داشــت. ــه مانن ــن بخــش ب اشــکانی در ای
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اشکانیان در تاریخ ایران
بــا شکســت هخامنشــیان از اســکندر و ادامــه حکومــت جانشــینان او، آمیــزه اي از 
ــن  ــترده جایگزی ــورت گس ــان به ص ــر یون ــگ و هن ــام فرهن ــو و ادغ ــاي ن ویژگي ه
ویژگي هــاي فرهنگــي و تاریخــي پیشــین ایــران شــد. اغلب مورخــان، ادوار  ســقوط 
هخامنشــیان تــا ظهــور ساســانیان، یعني مــدت پنــج قــرن و نیــم )323  ق.م.- 236 
ــه  ــي و ب ــي یوناني مآب ــي را از دیدگاه ــن دوره تاریخ ــته و ای ــم ارزش پنداش م.( را ک

ــر، 1387: 4(. ــد )محمدي ف ــي کرده ان ــکندر بررس ــت اس ــه حاکمی مثاب
شــاید بتــوان گفــت کــه قدیمي تریــن نوشــته دربــاره ی ایــن قــوم در ســالنامه هاي 
ــر، 1387: 14(.  ــق دارد )محمدي ف ــال 673 ق.م. تعل ــه س ــه ب ــد ک ــوري باش آش
از کهن تریــن اســناد دیگــر دربــاره ی نــام ســاتراپ ها و ایالت هــاي ایــران، 
ــرد.  ــاد ک ــید را ی ــت جمش ــوش در تخ ــه داری ــتون و کتیب ــه بیس ــوان کتیب مي ت
ــر مــن شــوریدند«.  ــه ب ــارت و هیرکانی ــد: »پ ــه بیســتون مي گوی ــوش در کتیب داری
در منابــع چینــي دوره ی »هــان« دربــاره ی ایــن اقــوام اطاعاتــي داده شــده اســت 
ــها  ــها« را آس ــي »آن-س ــع غرب ــد. مناب ــها« نامیده ان ــا را »آن-س ــه در آن پارت ه ک
ــر، 1387: 15(. در مجمــوع، در ماحظــات  ــا همــان آالن هــا دانســته اند )محمدي ف ی
نــام شــناختي، ســکه شــناختي و کتیبــه شــناختي، ایــن نتیجــه حاصــل مي شــود 
ــر  ــته اند. ب ــي داش ــي و ایران ــتگاهي بوم ــي، خاس ــاهي پارت ــان شاهنش ــه دودم ک
ــت  ــن حقیق ــي و ای ــاهان پارت ــاي ش ــه ی نام ه ــتي هم ــت زرتش ــاس، ماهی ــن اس ای
ــه زمینــه  ــه: ارشــک، گــودرز، خســرو و غیــره ب ــن نام هــا از جمل کــه برخــي از ای
ــل  ــي، یکــي از قبای ــا اپرن ــي ی ــد، مشــخص مي شــود. پرن ــي اوســتا متعلق ان پهلوان
ــته و در  ــق داش ــه تعل ــکایي داه ــه س ــه اتحادی ــا ب ــه گوی ــت ک ــرقي اس ــي ش ایران
ــا، احتمــاالً در آغــاز ســده ســوم  ــوده اســت. پرني ه ــون رود تجــن ســاکن ب پیرام
ق.م. بــه ســرزمین پــارت مهاجــرت کردنــد و در اواســط همــان ســده بــه رهبــري 
ــع دوران  ــب مناب ــد. در غال ــت آوردن ــرزمین را به دس ــت آن س ــک، حاکمی ارش
ــت  ــده اس ــمرده ش ــي آرش ش ــل ک ــکاني از نس ــي اش ــان ایران ــامي، دودم اس

.)19  :1387 )محمدي فــر، 
محــدوده ی دقیــق ناحیــه پــارت، یعنــي همــان پارثــوه، ســاتراپ هخامنشــي کــه 
ــم  ــوز ه ــوده، هن ــان ب ــود پارتی ــت خ ــارت حکوم ــت نظ ــف تح ــاي مختل در زمان ه
ــن  ــه ای ــده ب ــاق ش ــدد اط ــاي متع ــن نام گذاري ه ــر ای ــت. عاوه ب ــخص اس نامش
ــه،  ــرورك تکین ــتونه، اپ ــایا، اس ــه، نس ــه، هیرکانی ــوه، پارثی ــه پارث ــه، از جمل منطق
ــه ی  ــت. در کتیب ــرده اس ــه ک ــکل مواج ــا مش ــي را ب ــه، کار بررس ــس و خورن قوم
معــروف داریــوش اول در کتیبــه ی بیســتون، از ســاتراپ پارثــوه نــام بــرده شــده که 
بخــش بزرگــي از اســتان خراســان و هیرکانیــه یــا گــرگان )فارســي باســتان ورکانه( 
ــرگان  ــا گ ــپین ی ــه کاس ــه اي در دریاچ ــه، منطق ــت. هیرکانی ــه اس را در برمي گرفت
امــروزي بــوده و نواحــي بــزرگ شــرقي از دریاچــه خــزر را شــامل مي شــده اســت 

 .)20 )محمدي فــر، 1387: 
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محــدوده ســرزمین »پــارت« در طــول تاریــخ خــود تحــول بســیاري داشــته اســت. 
در زمــان داریــوش اول تــا دریــاي مازندران گســترش یافــت و در دوران خشایارشــاه، 
ســرزمین هیرکانــي، آریــان و مارژیــان نــام »توابــع« نیــز بــدان افــزوده شــد. بعدهــا 
در دوران آخریــن شــاهان هخامنشــي بــه باکتریــان واقــع در جنــوب اتــرك محــدود 
گردیــد. وســعت ایــن ســرحدات در دوران یونانیــان اندکــي تغییــر یافــت، اســکندر 
کــه از یــورش »ســیت ها« مي ترســید، بــه مرزهــاي نخســتین رضایــت داد، امــا در 
ــرزمین  ــعت س ــت، از وس ــا داش ــري از آن ه ــرس کم ت ــه ت ــوس اول ک ــان آنتیوخ زم

ــي، 1387: 21(. ســیت ها کاســته شــد )اقبال
ــدرت و  ــز ق ــاد مراک ــه ایج ــلوکیان ب ــر س ــه ب ــس از غلب ــکانی پ ــه اش ــاهان اولی ش
ــهرهای  ــب ش ــی، اغل ــون تاریخ ــع و مت ــق مناب ــد. طب ــدد پرداختن ــهرهای متع ش
ــرگان و  ــروف گ ــی دو رود مع ــا و در نزدیک ــان هیرکانی ــکانی در زادگاه آن ــه اش اولی
اتــرك بــوده اســت )کیانــی، 1374: 239(. بــا توســعه قــدرت اشــکانیان، به تدریــج 
ــه غــرب کشــانده  ــه ناحی ــران و ســپس ب ــز ای ــه مرک ــان از شــمال غرب ب ــوذ آن نف
شــد. فعالیــت شهرســازی اشــکانیان، بــه هنــگام حکمرانــی مهــرداد اول و مهــرداد 

ــی،1374: 240(.  ــت )کیان ــترش یاف ــعه و گس دوم توس
ــت  ــت اهمی ــوده و صنع ــتوار ب ــي اس ــاورزي و بازرگان ــر کش ــارت ب ــاد پ ــه اقتص پای
ــرده  ــون خ ــود را، هم چ ــاهي روزي خ ــاکنان شاهنش ــتر س ــت. بیش ــي نداش چندان
ــاید در  ــده و ش ــکان عم ــن« مال ــه زمی ــته ب ــدگان وابس ــبانان و »بن ــا ش ــکان ی مال
بعضــي مــوارد »بنــدگان« در زمیــن مي جســتند. گوســفند، بــز، گاو، خــوك، اســب 
ــل  ــبزي به عم ــوه و س ــدم، می ــات، گن ــد و حبوب ــرورش داده مي ش ــي پ ــتر عرب و ش
مي آمــد. بیشــتر زمین هــاي قابــل کشــت شاهنشــاهي نیازمنــد فراهــم کــردن آب 
بودنــد، تــا بــر آب هــاي رود و بــاران کــه ناکافــي بــود افــزوده شــود )کالــج، 1380: 
68(. شــروع تجــارت در حجــم کانــي میــان چیــن و غــرب، بایــد در عهــد مهــرداد 
دوم وقتــي صــورت گرفتــه باشــد کــه یــک هیــأت چینــي بــه دیــدار پارتیــان آمــد. 
ــیپمان، 1384:  ــد )ش ــرب ش ــه غ ــن روان ــال 114 ق.م. از چی ــتین کاروان در س نخس
ــد  ــزار مي ش ــطه اي برگ ــارت واس ــورت تج ــاً به ص ــتدها، عمدت ــن داد و س 113(. ای
کــه پارتیــان، در درجــه اول واســطه بودنــد و شــخصاً به نــدرت، به صــورت ســوداگر 
عمــل مي کردنــد، امــا آنــان از ایــن تجــارت درآمــد سرشــاري را از طریــق گمــرك 
ــر کاالهــاي مــورد  خانه هــاي فــراوان و هم چنیــن از طریــق مالیات هــاي مختلــف ب

ــیپمان، 1384: 114(.  ــد )ش ــت مي آوردن ــه به دس معامل
در ســفالینه های پارتــی ویژگی هــای بنیادیــن متفــاوت و نیــز پیوندهــای گوناگونــی 
بــا گونه هــای پیشــین و هم زمــان بــا آن مشــهود اســت. بــا وجــود ایــن، دو گرایــش 
ــفال  ــت. س ــخص اس ــًا مش ــکانی کام ــفال های اش ــرقی در س ــی و ش ــده هلن عم
دوره اشــکاني در تمــام قلمــرو اشــکاني یکســان نبــوده و در هــر منطقــه از ایــران 
ســفال هایي وجــود داشــته کــه شــاخص آن منطقــه بــوده و بــا ســفال هاي مناطــق 
مجــاور متفــاوت اســت. در ایــران دوره اشــکاني، یــک گونــه ی ســفال یــک شــکل و 
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ــطه ی  ــلم به واس ــل مس ــک اص ــي ی ــن ویژگ ــت. ای ــده اس ــاخته نمي ش ــخص س مش
ــکاني  ــي دوره اش ــت سیاس ــه دوم باف ــف آن دوره و در درج ــاي مختل ــود نژاده وج
اســت. هرینــگ، ایــران را در طــول دوره اشــکانی بــه 9 ناحیــه باستان شناســی، بــا 
 .)Adachi, 2005: 25( تفســیر و توضیــح هرگونــه تفــاوت منطقــه ای، تقســیم کــرد
ایــن مناطــق عبارتنــد از: 1- منطقــه جنوب غــرب ایــران؛ 2- منطقــه غــرب ایــران؛ 
3- منطقــه آذربایجــان شــرقي؛ 4- منطقــه شــمال غرب ایــران؛ 5- شــمال ایــران؛ 
6- شمال شــرق ایــران؛ 7- شــرق ایــران؛ 8- جنوب شــرقي ایــران و ناحیــه خلیــج 
ــه 9 بخــش،  ــه ذکــر اســت کــه تقســیم ایــران ب فــارس؛ 9- جنــوب ایــران؛ الزم ب
ــه و  ــهولت کار مطالع ــور س ــردن به منظ ــه اي ک ــا ناحی ــدي ی ــراي طبقه بن ــاً ب صرف
ــاي  ــا حکومت ه ــا ی ــا تمدن ه ــي ب ــچ ارتباط ــت و هی ــوده اس ــي ب ــاع و بررس ارج
ــان  ــع ســطحي می ــر اشــکاني در واق ــدارد. هن ــي و ملوك الطویفــي ن سیاســي محل
ــاي  ــي در دوره ه ــر ایران ــاس هن ــاني، و اس ــان ساس ــي و دوره درخش ــر هخامنش هن
ــت  ــه اس ــداوم یافت ــل و ت ــول، تکام ــانیان تح ــت ساس ــه به دس ــت ک ــدي اس بع

ــگ، 1376: 29(.  )هرین

سفال جلینگی )کلینکي(
کشــور  غــرب  در  اشــکانی  اســتقرارگاه های  ســفال های،  شــاخص ترین  از 
ــاخص و  ــیار ش ــفال بس ــه س ــت. این گون ــی اس ــفال جلینگ ــزی(، س )زاگرس مرک
شناســایی آن آســان بــوده و به عنــوان یــک راهنمــای بســیار عالــی بــرای پوشــش 
ــغال  ــورد اش ــکانی م ــه در دوره ی اش ــت ک ــتانی اس ــای باس ــه های محوطه ه نقش
فرهنگــی، در غــرب ایــران بــه کار مــی رود. اصطــاح و واژه جلینگــی را کایلریانــگ 
ــتروناخ )18 :1969  ــد اس ــس از وی دیوی ــار و پ ــراي اولین ب )Young, 232: 1966( ب
ــی  ــفال های جلینگ ــذاری س ــد. در تاریخ گ ــه کار برده ان ــایی و ب ,Stronach( شناس
ــد  ــگ )Young 1966( و دیوی ــگ، 1376(، یان ــگ )هرین ــون هرین ــی چ محققین
اســتروناخ )Stronach 1969( مطالــب گســترده ای را عنــوان کرده انــد و بــه اتفــاق، 
ســفال جلینگــی را ســفال رایــج دوره اشــکانی دانســته و تاریــخ اســتفاده از ایــن 
ــرح  ــوم م. مط ــده س ــان آن را س ــده دوم ق.م. و پای ــه اول س ــفال را نیم ــوع س ن
می کننــد. ایــن ســفال از غــرب ایــران، قصرشــیرین آغــاز تــا مراغــه شــمال غرب 
ــر،  ــرد )محمدی ف ــر می گی ــزی را درب ــوزه فات مرک ــا ح ــزی و ت ــران، زاگرس مرک ای

.)527  :1384
ــی  ــفال هاي جلینگ ــروه س ــکاني را گ ــي اش ــفال هاي دوره میان ــاخص ترین س  ش
ــده  ــز نامی ــی نی ــفال دارچین ــته س ــی، در گذش ــفال جلینگ ــد. س ــکیل مي دهن تش
ــرا  ــود؛ زی ــح داده می ش ــی ترجی ــام جلینگ ــر ن ــال حاض ــی در ح ــت، ول ــده اس ش
ــذاري  ــن نام گ ــت ای ــد. عل ــان می ده ــتر نش ــفال را بیش ــن س ــی ای ــام ویژگ ــن ن ای
ــن  ــدای طنی ــود ص ــه ای وارد می ش ــفال ضرب ــن س ــه ای ــه ب ــی ک ــت، زمان در آن اس
ــأت  ــی نش ــن ویژگ ــام آن از ای ــد، ن ــوش می رس ــه گ ــز ب ــورد فل ــکاس برخ و انع
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گرفتــه اســت )هرینــگ، 1376: 115(. ظاهــراً ایــن ســفال جایگزیــن ســفال منقــوش 
ــر  ــه و متأخ ــاي میان ــه دوره ه ــوط ب ــوش مرب ــاي V و VI.A ش ــه در الیه ه ــده ک ش
ــه  ــوان؛ ب ــفال می ت ــه س ــکل های این گون ــه ش ــت. از جمل ــده اس ــت آم به دس
ــارج،  ــل به خ ــم مای ــه ضخی ــا لب ــه هایي ب ــا و کاس ــرد: پیاله ه ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
ــا  ــا چنــد شــیار افقــي کنــده ســطحي کــم عمــق ی ــا یــک ی ــه ب ــر لب کــه در زی
عمیــق تزییــن شــده اســت کــه شــاخص ســاخت ســفال در غــرب ایــران اســت. 
ــان  ــتقیم و ده ــه مس ــتي، لب ــه کش ــکل بدن ــه ش ــه دار ب ــه زاوی ــا بدن ــي ب پیاله های
ــفال  ــه س ــران( این گون ــي ای ــط در جنوب غرب ــه اي )فق ــه حلق ــف و پای ــاد، ک گش
بــدون شــک تقلیــدي از شــکل ســفال قرمــز، بــا نقــش ُمهــرزده شــرق اســت کــه 
ــواهد  ــه ش ــه ب ــا توج ــگ، 1376: 50(. ب ــت )هرین ــده اس ــد مي ش ــوش تقلی در ش
ســفال جلینگــی، احتمــاالً ابــداع منطقــه غــرب اســت و از نیمــه اول ســده دوم  ق.م. 
ــفال  ــگ؛ س ــیم بندی هرین ــگ، 1376: 51(. در تقس ــت )هرین ــده اس ــاخته مي ش س
منطقــه 2 )منطقــه غــرب ایــران( شــامل: منطقــه جنــوب آذربایجــان، کردســتان، 
ــزي را در  ــتان مرک ــیعي از اس ــش وس ــتکوه و بخ ــتان پش ــدان، لرس ــاه، هم کرمانش
ــه از  ــیجان ک ــه نوش ــد: تپ ــف مانن ــی مختل ــی در نواح ــفال جلینگ ــرد. س برمي گی
ــگ(  ــیم بندی هرین ــه 2 تقس ــکانی )در منطق ــاخص دوره اش ــاي ش ــه محوطه ه جمل
در منطقــه مایــر کــه ســفال جیلینگــی حضــور دارد و نشــانگر اســتقرار کوتاهــی از 
دوره اشــکاني اســت کــه در الیــه III تپــه نوشــیجان )175- 100 ق.م.(، توســط دیوید 

ــد. ــاري ش ــتروناخ )Stronach 1969( حف اس

جغرافیای بخش زند-مایر
ــک و  ــکال مورفولوژی ــه اش ــت ک ــران اس ــرب ای ــتان هاي غ ــي از اس ــدان یک هم
ــکال  ــرات اش ــوژي، تغیی ــگاه ژئومورفول ــژه ای دارد. از ن ــي وی ــگاه زمین شناس جای
فیزیوگرافیــک اســتان از رشــته کــوه الونــد )3580 متــر( تــا نواحــي دشــت گونه و 
کم ارتفــاع دشــت رزن متغیــر اســت. از همیــن رو، شــبکه آب هــاي ســطحي اســتان 
ــرقي  ــه ش ــوند. در دامن ــه  مي ش ــارس تخلی ــم و خلیج ف ــه ق ــه دریاچ ــه دو حوض ب
کــوه الونــد، هــرز آب هــاي ســطحي نواحــي همــدان، بهــار، اللجیــن، کبودرآهنــگ، 
ــود  ــي مي ش ــم منته ــه ق ــاي به دریاچ ــه قره چ ــق رودخان ــر، رزن و.. از طری مای

)نقشــه 2(.
ــزرگ و  ــد از طریــق رودهــاي ب ــي رشــته کــوه الون ــز دامنه هــاي غرب شــبکه آب ری
ــند. از  ــارس مي رس ــه خلیج ف ــه، ب ــیمره و کرخ ــو، س ــیاب، قره س ــي: گاماس دایم
ــاوت  ــاختاري متف ــروي س ــد قلم ــترك چن ــل مش ــدان در فص ــاختاري، هم ــر س نظ
قــرار گرفتــه، به طــوري کــه در یــک رونــد جنوب غــرب بــه شمال شــرق 
ــر،  ــرد )محمدی ف ــي ک ــدان معرف ــتان هم ــاوت در اس ــاي متف ــوان پهنه ه مي ت
ــت  ــای آن از تخ ــتر کوه ه ــه بیش ــت ک ــه ای اس ــدان منطق ــتان هم 1384: 10(. اس
ــی و مرکــزی  ــه جــزء رشــته کوه هــای غرب ــه ک ــی تشــکیل یافت ســنگ های خارای
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نقشه 2: حوزه های آب ریز استان 
همدان)سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح، 1380: 41(.
نقشه 3: وضعیت جغرافیایی-

سیاسی بخش زند و شهرستان 
مایر در استان همدان برروی 
نقشه ایران )نگارندگان، 1391(.

 نقشه 2 

 نقشه 3 
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ایــران می باشــند. ایــن ارتفاعــات بیشــتر ایــام ســال مســتور از بــرف و یــخ بــوده 
ــی  ــازمان جغرافیای ــت )س ــراوان اس ــارهای ف ــا و چشمه س ــمه رودخانه ه و سرچش

ــلح، 1380: 19(.  ــای مس نیروه
ــتان  ــن شهرس ــر؛ بزرگ تری ــه مای ــت ک ــتان اس ــدان دارای 7 شهرس ــتان هم اس
اســتان، پــس از همــدان اســت و وســعتی حــدود 3210 کیلومتــر مربــع دارد. ایــن 
شهرســتان شــامل چهــار شــهر: مایــر، ســامن، زنگنــه و ازندریــان و چهــار بخــش: 
مرکــزی جــوکار، زنــد و ســامن اســت. شهرســتان مایــر در 48 درجــه و 49 طــول 
جغرافیایــی و 34 و 17 دقیقــه عــرض جغرافیایــی قــرار دارد و از شــمال به همــدان، از 
شــرق بــه اراك و از جنــوب بــه بروجــرد و از طــرف غــرب به شــهرهای تویســرکان و 

نهاونــد محــدود شــده اســت )نقشــه 3(.
 ارتفــاع ایــن شهرســتان از ســطح آب هــای آزاد 1780 متــر و فاصلــه اش از همــدان 
86 کیلومتــر اســت. پوشــش گیاهــی شهرســتان مایــر از نــوع اســتپ کوه پایــه ای 
اســت. مایــر از نظــر آب و هوایــی، در مــرز آب و هــوای معتــدل کوهســتانی و نیمــه 
بیابانــی ایــران قــرار گرفتــه اســت و خصوصیــات هــر دو نــوع آب و هــوا را داراســت. 
ــه 242/2 میلــی متــر می رســد )جانجــان، 1391:  و متوســط بارندگــی ســالیانه آن ب
ــی  ــر طبیع ــذرگاه و معب ــوان گ ــد به عن ــش زن ــر و بخ ــی مای ــت میان کوه 19(. دش
ــا و  ــا ویژگی ه ــاه ب ــدان و کرمانش ــتان، هم ــی لرس ــت های میان کوه ــن دش بی
ــت محیطی  ــاعد زیس ــرایط مس ــیل الزم ش ــی اش، پتناس ــاص اقلیم ــای خ قابلیت ه

ــد.  ــانی را دارا می باش ــع انس ــتقرار جوام ــت اس جه
ــرقی  ــع در جنوب ش ــر مرب ــدود 550 کیلومت ــعتی در ح ــا وس ــد ب ــا بخش زن ام
ــد.  ــر می باش ــدود 20000 نف ــی در ح ــده و دارای جمعیت ــع ش ــر واق ــتان مای شهرس
ــتان  ــه شهرس ــرقی ب ــرق و جنوب ش ــزی از ش ــه بخش مرک ــمال ب ــد از ش بخش زن
اراك از جنــوب و جنوب غربــی بــه شهرســتان بروجــرد و از شــمال غرب بــه بخــش 
ســامن محــدود می شــود. مرکــز ایــن بخــش شــهر؛ زنگنــه علیــا می باشــد کــه در 

23 کیلومتــری جنــوب شــهر مایــر وقــع شــده اســت )نقشــه 4(. 
بخــش زنــد بیــن 48 درجــه و 45 دقیقــه تــا 49 درجــه و 7 دقیقــه طــول شــرقی 
و 34 درجــه و یــک دقیقــه تــا 34 درجــه و 12 دقیقــه عــرض شــمالی قــرار گرفتــه 
ــا نام هــای: کمــازان علیــا بــه مرکزیــت  اســت. ایــن بخــش دارای ســه دهســتان ب
شــهر زنگنــه، کمــازان ســفلی بــه مرکزیــت مهدویــه، کمــازان وســطی بــه مرکزیــت 
ــک  ــز ی ــد نی ــه 4(. بخش زن ــت )نقش ــتا اس ــداد 45 روس ــری( و دارای تع ــروز )پ پی
منطقــه ی کوهســتانی و دارای دشــت های میان کوهــی اســت کــه بخشــی از سلســله 
ــدوده ی  ــزی(، در مح ــرس )زاگرس مرک ــای زاگ ــای کوه ه ــن خوردگی ه ــال و چی جب
ــه )2206  ــر(، کوه گرم ــرده )2758 مت ــد: کوه س ــرار دارد، مانن ــتان ق ــن شهرس ای
ــرد )2478  ــر(، کوه یزج ــفید )2475 مت ــر( کوه س ــران )2928 مت ــر( کوه آهنگ مت
کوه هــا  ایــن  متــر(؛  کوه کمــازان )2268  و  متــر(   2580( کوه بیاتــان  متــر(، 
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــد، ه ــه داده ان ــه به منطق ــی ک ــم اندازهای زیبای ــر چش عاوه ب
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ــش  ــن بخ ــتند. ای ــی هس ــی خاص ــش گیاه ــارها و پوش ــا و چشمه س دارای دره ه
ــش  ــا بی ــی، ب ــه ی ارتفاع ــش از 15 نقط ــه بی ــت ک ــتانی اس ــه ی کوهس ــک منطق ی
ــه  ــن منطق ــت، در ای ــر آن اس ــن بیان گ ــود و ای ــده می ش ــر در آن دی از 2200 مت
دره هــای زیــادی بــا چشــم اندازهای متفاوتــی وجــود دارد. در داخــل برخــی از ایــن 
دره هــا چشــمه هایی جریــان دارد کــه آب آن هــا موجــب رشــد پوشــش گیاهــی در 
ــه ایــن بخــش  ــی از ادوار مختلــف ب محــدوده ی خــود شــده و باعــث نفــوذ مردمان

شــده اســت.
ــرف و  ــاً از ب ــتند، عموم ــاری هس ــر ج ــتان مای ــه در شهرس ــی ک ــا و نهرهای روده
بــاران فصــول مرطــوب ســال تغذیــه می شــوند و در فصــل تابســتان کــه گیاهــان 
ــزان  ــل می ــه حداق ــا ب ــا آب آن ه ــوند ی ــک می ش ــا کًا خش ــد، ی ــه آب دارن ــاز ب نی
ــاد  ــه حرم آب ــر، رودخان ــتان مای ــه شهرس ــن رودخان ــند. مهم تری ــی می رس آب ده
ــی  ــای جنوب ــوند اراك و کوه ه ــای راس ــاخه های آن از کوه ه ــر ش ــه س ــت ک اس
بخــش زنــد سرچشــمه گرفتــه و پــس از عبــور از روســتاهای ایــن بخــش و پیوســتن 
شــاخه هایی از اطــراف بــه آن بــه شــهر مایــر می رســد و ســپس در اطــراف شــهر 
ــزد. رود  ــه می ری ــه رود کرخ ــرانجام ب ــدد و س ــیاب می پیون ــه رود گاماس ــد ب نهاون
کان در بخش زنــد جریــان دارد و از کوه هــای بیاتــان و کوه هــای بروجــرد سرچشــمه 
ــذرد و  ــان می گ ــمیزان و پیه ــان، آش ــه مهدی خ ــه، قلع ــتاهای پاتپ ــه و از روس گرفت
ــب  ــد و موج ــن می کن ــز تأمی ــتاها را نی ــن روس ــاز ای ــورد نی ــن، آب م ــر ای عاوه ب
ــر  ــای دیگ ــردد. از روده ــود می گ ــراف خ ــای اط ــی زمین ه ــبزی و زیبای ــر س س
بخــش زنــد؛ رود اردك لــو اســت کــه از کوه هــای پیــر ســواران سرچشــمه گرفتــه 
ــزد.  ــه رود کان می ری ــان ب ــتای پیه ــان در روس ــتای ملی ــور از روس ــس از عب و پ
ــمه علی محمد-  ــی -چش ــان دارد؛ رود فصل ــش جری ــن بخ ــه در ای ــری ک رود دیگ
ــس از  ــرد و پ ــمه می گی ــد سرچش ــی بخش زن ــای جنوب ــن رود از کوه ه ــت، ای اس
عبــور از روســتای پیــروز، زنگنــه، کســاوند و میشــن در نزدیکــی روســتای مرویــل 
ــود  ــروف می ش ــاد مع ــه رود حرم آب ــد، ب ــه بع ــه از آن ب ــدد ک ــه رود کان می پیون ب
ــده  ــد نامی ــش زن ــه ی کان در بخ ــام رودخان ــر و به ن ــاد در مای ــه ی حرم آب )رودخان
ــی  ــبتاً خوب ــای نس ــودن و بارش ه ــتانی ب ــل کوهس ــد به دلی ــود(. بخش زن می ش
ــه ای کــه بیــش از 50 رشــته  کــه دارد، دارای چشمه ســارهای فراوانــی اســت؛ به گون
ــدام  ــر ک ــود و ه ــده می ش ــه دی ــن منطق ــف در ای ــای مختل ــا آب دهی ه ــمه ب چش
از آن هــا آبادانــی و ســر ســبزی یــک قســمت از ایــن منطقــه را موجــب شــده اند 

ــه 4(.  ــری، 1385: 3-161(، )نقش )جعف

الگوی استقراری اشکانیان بخش زند 
ــوی  ــت الگ ــد در درك و دریاف ــش زن ــکانی بخ ــفال اش ــی س ــه ی گونه شناس مطالع
اســتقراری ایــن دوره از مــواد فرهنگــی اســت کــه در شــناخت تغییــرات جمعیتــی 
ــد خــود  ــل و بع ــه دوره هــای قب ــر الگــوی پراکنــش اســتقراری نســبت ب ــا تغیی ی
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نقشه 4: موقعیت جغرافیایی؛ 
راه ها، رودخانه ها و روستاهای 
بخش زند در شهرستان مایر 

)نگارندگان، 1391(.
نمودار 1: آمار افزایش الگوی 

استقراری و محوطه ها در دوره 
اشکانی بخش زند شهرستان 

مایر )نگارندگان، 1391(.

 نقشه 4

 نمودار 1
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نقشه 5: موقعیت پراکنش 
الگوی استقرارهای اشکانی در 
ارتفاعات و حواشی رودخانه های 
بخش زند-مایر )نگارندگان، 
.)1391

 نقشه 5 

موثــر بــوده اســت )نمــودار 1(. نتایــج بررســی ایــن بخــش نشــانگر آن اســت کــه 
ــکیل  ــی تش ــتاهای کوچک ــان، را روس ــل وسعتش ــش به دلی ــن بخ ــتقرارهای ای اس
می دهنــد و شــواهدی از مراکــز شــهری شناســایی نشــده اســت. به نظــر می رســد 
فرهنــگ مــادی منطقــه در دوره ی اشــکانی ضمــن دارا بــودن برخــی از ویژگی هــای 
ــد،  ــدا می کن ــمال غرب ج ــرب و ش ــق غ ــایر مناط ــه آن را از س ــی ک بومی–محل

نهایتــاً بخشــی از فرهنــگ غــرب دوره اشــکانی اســت. 
اســتقرارهای اشــکانی در بخــش زنــد، در ارتفاعــات مختلــف شــکل گرفته انــد کــه 
ــن  ــا 2253 و کم تری ــرقلعه« ب ــه »س ــتقراری را تپ ــاع اس ــه ی ارتف ــن درج بلندتری
ــاص  ــود اختص ــر به خ ــا 1707 مت ــوروز« ب ــه »ن ــتقراری را تپ ــاع اس ــه ی ارتف درج

ــه 5(. ــد )نقش ــکون بوده ان ــکانی مس ــط در دوره اش ــر دو فق ــه ه ــد ک داده ان
ــه دو ســوم )44  ــب ب ــه قری ــوان اســتنباط نمــود ک ــا، می ت ــن داده ه ــل ای ــا تحلی ب
محوطــه( از اســتقرارها در بخــش زند صرفــاً دربرگیرنــده ی -یک دوره ی اســتقراری- 
اشــکانی اســت. ایــن رونــد آمــاری نشــان دهنده ی طیــف جدیــد اســتقرارهای تــازه 
شــکل گرفتــه در دوره ی اشــکانی هســتند. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه، 
ــچ  ــکانی هی ــا دوره ی اش ــه ت ــد ک ــکل گرفته ان ــی ش ــتقرارها در محل های ــن اس ای
اســتقراری قبــل و بعــد از آن وجــود نداشــته و قابــل توجــه نبــوده اســت. در ارتبــاط 
ــری از  ــر بهره گی ــه از نظ ــت ک ــن اس ــی ای ــه اساس ــتقرارها، نکت ــش اس ــا پراکن ب
ــاورزی  ــای کش ــراف زمین ه ــت و اط ــتقرارها در دش ــترین اس ــی، بیش ــع طبیع مناب
و اســتقرارهای کوهســتانی، نزدیــک بــه منابــع آب و مراتــع تشــکیل یافته انــد. در 
مناطــق کوهســتانی هیچ گونــه زمینــی کــه قابلیــت کشــاورزی داشــته باشــد دیــده 
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شکل 1: تصویر تپه ی سیاچغا و 
قرارگیری این تپه در دشت های 

میان کوهی مایر)جانجان، 1391: 
273، تصویر 3(.

 شکل 1

ــن  ــق ای ــاکنان مناط ــتقرارهای س ــز اس ــر نی ــای معاص ــی در الگوه ــود و حت نمی ش
ــم  ــاورزی دی ــر کش ــاورزی مبتنی ب ــی کش ــا زندگ ــین ی ــه را؛ دام داران کوچ نش منطق

ــد. ــکیل می دهن ــه داری را تش و گل
بــه تحلیــل محمدی فــر: ایــن نــوع الگــوی اســتقراری در مناطــق ثــاث؛ باباجانــی، 
ــرکان و  ــدآباد، تویس ــگاور، اس ــه کن ــرف ب ــتان های مش ــوان و کوهس ــاوه، مری پ
ــه صراحــت  ــل ماحظــه اســت. اســتقرارهای تــک دوره ای کــه ب هرســین نیــز قاب
ــی،  ــدی مکان ــر رتبه بن ــبت داد و از نظ ــوچ رو نس ــوام ک ــه اق ــا را ب ــوان آن ه می ت
یــک مشــکل اساســی در تحلیــل اســتقراری وجــود دارد؛ ایــن مشــکل پراکندگــی 
ــه  ــت ک ــیعی اس ــای وس ــا و محوطه ه ــطح تپه ه ــکانی در س ــای دوران اش داده ه
ــم هســتند  ــن اســتقرارها به طــور موقــت و فاقــد معمــاری، اســتقرار دای اغلــب ای
ــه  ای  ــل رتب ــه تحلی ــده اند ک ــش ش ــترده ای پخ ــطح گس ــفالی در س ــای س و داده ه
ــن  ــا ای ــران، 1385: 107(. ب ــی و دیگ ــد )نیکنام ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــا را ب آن ه
توصیــف و بــه طبــع از اســتقرارهای زاگرس مرکــزی، ایــن نکتــه در مــورد تحلیــل 
ــد. ــدق می کن ــز ص ــش نی ــن پژوه ــه ای ــورد مطالع ــه م ــتقراری منطق ــای اس الگوه

بقایــای اســتقراری اشــکانی بخــش زنــد را دو گــروه تشــکیل می دهنــد: گــروه اول، 
ــوده و نشــان از  تپه هایــی هســتند کــه ارتفاعشــان از 1 متــر تــا 25 متــر متغیــر ب
حضــور دوره هــای مختلــف هســتند. گــروه دوم را، محوطه هــای تشــکیل می دهنــد 
ــک  ــر از ی ــواهد، کم ت ــاس ش ــان براس ــق آثارش ــته و عم ــادی نداش ــاع زی ــه ارتف ک
ــوده و عمدتــاً هــم تــک دوره ای هســتند و حکایــت از اســتقرارهای فصلــی  متــر ب
ــرار  ــی ق ــمه های فصل ــا و چش ــار رودخانه ه ــب در کن ــه اغل ــد ک ــی دارن و موقت
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ــر  ــتقراری از 1707 مت ــات اس ــکانی، ارتفاع ــتقرارهای اش ــل اس ــد. در تحلی گرفته ان
ــا باالتریــن آن در ارتفــاع 2253 متــری متغیــر هســتند )نقشــه 5  شــروع شــده ت
و جــدول 1(. در ایــن پژوهــش، اســتقرارهای اشــکانی در ســه دســته مــورد تحلیــل 

می گیرنــد:
 دســته اول اســتقرارها )13 اســتقرار(؛ گروهــی از اســتقرارها هســتند کــه بــر روی 
ــد اســتقراری دوره هــای  ــار دوره هــای قبــل شــکل گرفتــه و ادامــه دهنــده رون آث
ــر  ــا 1800مت ــن 2135 ت ــان بی ــاع استقراریش ــه ارتف ــه درج ــوده ک ــود ب ــل خ ماقب
ــه  ــم ک ــه را می بینی ــتقرارها 13 محوط ــوع اس ــن ن ــن ای ــند. در بی ــر می باش متغی
ــنگ،  ــی از دوران: مس وس ــرروی الیه های ــته و ب ــل را در برداش ــای قب ــداوم دوره ه ت
ــه 2 محوطــه اشــاره  ــد ب ــن بیــن بای ــد. در ای مفــرغ و عصــر آهــن شــکل گرفته ان
داشــت کــه بــاالی یــک هکتــار وســعت داشــته و ارتفــاع نهشــته های آن نیــز بیــن 
2 تــا 12 متــر هســتند و 11 محوطــه دیگــر دارای وســعتی زیــر 1 هکتــار می باشــند 

)نقشــه 6(.
دســته دوم اســتقرارها )44 اســتقرار(: آن هایــی هســتند که فقــط اســتقراری از دوره 
اشــکانی را در برداشــته و تعــداد 44 محوطــه و تپــه را شــامل می شــود کــه هیــچ 
تــداوم اســتقراری قبــل و بعــد از دوره ی اشــکانی در ایــن نــوع اســتقرارها به چشــم 
نمی خــورد. ایــن اســتقرارها خــود نیــز بــه دو دســته تقســیم می شــوند؛ نــوع اول 
ــوده و  ــادی نب ــاع زی ــعت و ارتف ــه دارای وس ــد ک ــکیل می  دهن ــی تش را محوطه های
عمدتــاً هــم بــا وســعتی بیــن 1500 تــا 9500 متــر مربــع متغیرنــد و در واقع وســعتی 
ــر  ــا 16 مت ــن 1 ت ــراف بی ــای اط ــه زمین ه ــبت ب ــان نس ــار و ارتفاعش ــر 1 هکت زی
قــرار دارنــد و در درجــه ی ارتفاعــی بیــن 2173 تــا 1800متــر از آب هــای آزاد جهــان 

ــه 6(. ــد )نقش ــتقر گردیده ان مس
 نــوع دوم اســتقرارها را تپه هایــی تشــکیل می دهنــد کــه وســعت زیــادی داشــته 
و در بیــن تپه هــای تــک دوره ای اشــکانی، 2 محوطــه وجــود دارد کــه وســعت بــاالی 
ــع  ــر داشــته کــه بزرگ تریــن محوطــه؛ دارای 38850 متــر مرب ــار را درب یــک هکت
وســعت می باشــد کــه حــدود ســه هکتــار اســت، فقــط ایــن محوطــه را می تــوان 
ــزی و  ــتقرار مرک ــوان اس ــناختی آن به عن ــای باستان ش ــعت و داده ه ــاس وس براس
مظاهــر شــهری اشــکانی را در بخــش زنــد اشــاره کــرد. یــک محوطــه دیگــر نیــز 
ــع کــه حــدود 1/2 هکتــار وســعت دارد. عمــده اســتقرارهای تــک  14300 متــر مرب
ــد  ــکیل می دهن ــار تش ــر 1 هکت ــای زی ــه محوطه ه ــن منطق ــکانی را در ای دوره اش
ــه  ــند ک ــان می باش ــی را نش ــتقرارهای فصل ــک و اس ــتاهای کوچ ــاً روس ــه عمدت ک

ــه 6(. ــد )نقش ــروك گردیده ان ــکانی مت ــد از دوره اش ــه بع بافاصل
ــداوم  ــکان و ت ــه اس ــتند ک ــی هس ــتقرار(؛ تپه های ــتقرارها )15 اس ــوم اس ــته س دس
استقراریشــان از دوره اشــکانی شــروع گردیــده و در دوره ی مابعــد خــود، یعنــی در 
ــت.  ــه اس ــه یافت ــا ادام ــتقراری در آن ه ــداوم اس ــز ت ــامی نی ــانی و اس دوران ساس
ایــن نــوع تپه هــا در بیــن اســتقرارهای اشــکانی 10 تپــه را شــامل می شــود کــه 2 
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نقشه 6: نمودار الگوی استقراری 
براساس مساحت، 72 استقرار 

اشکانی بخش زند-مایر 
)نگارندگان، 1391(.

  نقشه 6

محوطــه را بــا وســعت بــاالی دو هکتــار یعنــی 21000 متــر مربــع بــا ارتفــاع 23 متــر 
ــا انباشــت آثــار نســبت بــه زمین هــای اطــراف واقــع گردیــده و تپــه دیگــری را   ب
ــا انباشــت 2 متــر آثــار نســبت بــه زمین هــای  بــا وســعت 18333 متــر مربــع  و ب
اطــراف قــرار دارد. اســتقرارهای ایــن دســته را بیشــتر تپه هایــی تشــکیل داده انــد 
کــه دارای وســعتی زیــر یــک هکتــار کــه بیــن 1500 تــا 8000 متــر مربــع را در بــر 
ــای  ــطح آب ه ــر از س ــا 2253 مت ــاع 1900ت ــا در ارتف ــن محوطه ه ــی ای ــد. تمام دارن

ــه 6(. ــد )نقش ــرار گرفته ان آزاد ق
ــتقرار  ــر؛ از 72 اس ــد مای ــش زن ــکانی بخ ــتقرارهای اش ــن اس ــی در بی به طورکل
اشــکانی، 6 اثــر بــا وســعتی بــاالی 1 هکتــار بــه چشــم می خورنــد کــه بزرگ تریــن 
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وســعت متعلــق بــه محوطــه قزل کهریــز اســت کــه حــدود 3/2 هکتــار وســعت دارد 
کــه فقــط در دوره ی اشــکانی مســکون بــوده و در دوره ی بعــد از اشــکانی متــروك 
ــود  ــار به خ ــر 1 هکت ــتقرارهای زی ــش را اس ــن بخ ــای ای ــده محوطه ه ــردد. عم می گ
اختصــاص داده انــد کــه نشــان از روســتاهای کوچــک در دوره ی اشــکانی را دارند و در 
ــه  ــی و دامن ــت های میان کوه ــی در دش ــمه های فصل ــا و چش ــیه ی رودخانه ه حاش
ــزی  ــد. زاگرس مرک ــکیل داده ان ــرای دام داران را تش ــی ب ــع طبیع ــا مرات ــی ب کوه های
مســیر عبــور کاروان هــای تجــاری غــرب بــه شــرق و همــواره مــورد توجــه بــوده و 
مبــادالت نقــش اساســی در انتشــار وجــوه مختلــف فرهنگــی را بــر عهــده داشــته 
ــد را  ــش زن ــا بخ ــد؛ ام ــا می نماین ــف ایف ــای مختل ــی را در فراینده ــش مهم و نق
می تــوان دروازه ی ورود؛ دشــت مایــر بــه دشــت نهاونــد و ســپس از مســیر گیــان 

ــه ســمت کنــگاور و دشــت های اســتان کرمانشــاه دانســت. ب

شکل 2: سفال جلینگی محوطه 
تپه سیاچغا)جانجان، 1391: 
.)276

شکل 3: سفال جلینگی تپه 
باغ گردو)جانجان، 1391: 172(.

شکل 4: سفال جلینگی تپه 
پاتپه III )جانجان، 1391: 
.)428

 شکل 2 

 شکل 3 

 شکل 4 

از آثــار قابــل مشــاهده در بیــن تپه هــا و محوطه هــای اشــکانی؛ ســفال های شــاخص 
ــتقرارهای  ــور در اس ــه وف ــه ب ــتند ک ــی هس ــفال های جلینگ ــی س ــن دوره، یعن ای
جلینگــی  غالــب ســفال های  می خورنــد،  به چشــم  زنــد  بخــش  اشــکانی 
ــد  ــکیل می دهن ــک تش ــه های کوچ ــش را کاس ــن بخ ــکانی ای ــتقرارهای اش اس
ــا  ــاً ب ــه ی حلقــه اي( )شــکل 2( کــه عمدت ــا کــف و پای )کاســه های دهــان گشــاد ب
پوشــش های داخلــی و خارجــی بــه رنــگ نارنجــی )شــکل 5 و 6( تشــکیل داده انــد 
و در بیــن آن تزییناتــی هــم بــه چشــم می خورنــد کــه به صــورت کنــده و خطــوط 
ــی  ــفال های جلینگ ــور س ــر، حض ــل ذک ــه قاب ــا نکت ــکل 4(. ام ــتند )ش ــر هس دالب
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شکل 5: نمونه سفال جلینگی 
تپه یمن I )جانجان، 1391: 

.)573
شکل 6: نمونه سفال جلینگی 
تپه یمن III )جانجان، 1391: 

.)593
شکل 7: آثار سنگ آسیاب 

در چاله حفاری غیرمجاز تپه 
شیرمرده )جانجان، 1391: 76، 

تصویر 5(.

 شکل 5

 شکل 6

 شکل 7

ــوه ای  ــی قه ــوه ای و حت ــی قه ــی و خارج ــش های داخل ــه دارای پوش ــتند ک هس
ــادی و  ــه ب ــر ماس ــه تمپ ــتند ک ــی هس ــوع جلینگ ــفال های ن ــن س ــوخته در بی س

ــکل 3(. ــد )ش ــکا دارن می
ــاز  ــای غیرمج ــد، حفاری ه ــش زن ــکانی بخ ــای اش ــا و تپه ه ــی محوطه ه در تمام
ــا در  ــوارد راهگش ــی م ــده و در برخ ــب کنن ــی تخری ــد و عامل ــم می خورن به چش
ــاز،  ــای غیرمج ــن کاوش ه ــس ای ــا؛ در پ ــن تپه ه ــی ای ــواد فرهنگ ــایی م شناس
برون زدهــای آثــار مختلفــی وجــود دارنــد کــه درجــای خــود قابــل بحــث هســتند. 
ــزرگ  ــای ب ــد: خمره ه ــاخصی مانن ــکال ش ــه اش ــد ب ــا بای ــن برون زده ــن ای در بی
)جهــت ذخیــره مــواد غذایــی(، خشــت های خــاص دوره اشــکانی، ســنگ آســیاب 
)شــکل 7( و آثــار بقایــای معمــاری اشــاره کــرد. در یــک مــورد بســیار خــاص بــرون 
زد بخشــی از آثــار معمــاری ســنگی در تپــه یمــن I اســت کــه ایــن اثــر معمــاری 
ــانتی متر  ــول 540 س ــانتی متر و ط ــر 100 س ــوار؛ به قط ــک دی ــی از ی ــامل بخش ش
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شکل 8 و 9: تصویر تپه و آثار 
معماری تپه یمن I )جانجان، 
1391: 571، تصاویر 7 و 6(.

 شکل 8 و 9 

ــح  ــاروج )مصال ــات س ــنگ و م ــح س ــا مصال ــانتی متر ب ــی 400 س ــاع تقریب و ارتف
بــوم آورد( به صــورت خفته-راســته کــه نشــان از یــک بنــای مهــم و بــزرگ در ایــن 
تپــه  بــوده کــه به دلیــل فرســایش و کاوش غیرمجــاز بیــرون زده اســت )شــکل 8( 
ــاری دوره  ــی معم ــی از ویژگ ــل توجه ــج قاب ــوان  نتای ــمند می ت ــا کاوش روش ــه ب ک
اشــکانی بخــش زنــد را مشــخص نمــود، کــه تاکنــون مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه 

اســت.

نتیجه گیری
ــد- ــش زن ــکانی بخ ــتقرار های اش ــی اس ــای توصیف ــا و فاکتوره ــل داده ه ــا تحلی ب

ــع  ــج ارزشــمندی در خصــوص گســترش اســتقرارهای موقــت و جوام ــر به نتای مای
ــرد.  ــاره ک ــود اش ــد خ ــل و بع ــای قب ــبت به دوره ه ــکانی نس ــوچ رو در دوران اش ک
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جدول 1: مختصات و اطاعات 
استقرارهای اشکانی بخش 

زند و مرکزی شهرستان مایر 
)نگارندگان، 1391(. 

 جدول 1
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ــاهد  ــزی ش ــی زاگرس مرک ــی نواح ــر؛ در تمام ــل محمدی ف ــا تحلی ــه ب ــی ک نتایج
نوعــی گســترش بی رویــه جمعیتــی کــه حتــی می تــوان از لفــظ انفجــار جمعیتــی 
نیــز اســتفاده کــرد کــه بــا ایــن رونــد رشــد جمعیتــی به طبــع آن باعــث کمبــود 
ــن  ــی از ای ــازد1که گروه های ــه می س ــرای دام داران را مواج ــاً ب ــه خصوص ــع اولی مناب
ــر  ــت نخورده و بک ــتانی، دس ــق کوهس ــمت مناط ــار به س ــن ب ــرای اولی ــوام را ب اق
ــی و  ــت های میان کوه ــر دش ــن منظ ــی دارد و از ای ــکنه وا م ــی از س ــی خال حت
ــش  ــه؛ بخ ــزی از جمل ــات زاگرس مرک ــی در ارتفاع ــدن محوطه های ــود آم به وج
ــا الیه هــای اســتقراری  زند-مایــر، حتــی ارتفاعــات اســتقراری بــاالی 2000 متــر ب
ــر از  ــعت کم ت ــا وس ــک دوره ای ب ــر( و ت ــر 1مت ــتقراری زی ــای اس ــم عمق)الیه ه ک
یــک هکتــار، اثبــات می کننــد. طیــف اســتقراری بخــش زنــد در درجــه ارتفاعــی 
ــودن وســعت الگوهــای  ــودن الیه هــای اســتقراری و حتــی کوچــک ب ــاال و کــم ب ب
ــی و  ــر زندگ ــد ب ــی تأکی ــان، همگ ــعت استقراریش ــاس وس ــر اس ــزی ب ــکان مرک م
ــا  ــی ب ــی از نواح ــاورزی و در بعض ــر دام داری و کش ــت و مبتنی ب ــتقرارهای موق اس
ــدن  ــود آم ــل به وج ــد. عام ــان می ده ــم- را نش ــاورزی دی ــود -کش ــواهد موج ش
ــه  ــن بخــش را وابســتگی ب ــاد در ای ــا تراکــم زی ــا وســعت کــم و ب اســتقرارهایی ب
ــوان  ــاورزی را عن ــرای کش ــب ب ــاع مناس ــز و ارتف ــل؛ آب، زمین حاصلخی ــه عام س
ــد  ــاهده گردی ــد مش ــش زن ــکانی بخ ــتقرارهای اش ــی اس ــه و بررس ــرد. در مطالع ک
ــا  ــی ب ــی و فصل ــای دایم ــی؛ رودخانه ه ــع آب ــار مناب ــا در کن ــی محوطه ه ــه تمام ک
فواصــل کوتــاه و بــر اســاس شــکل رودخانــه، اســتقرارهای ایــن بخــش به صــورت 

ــد. ــکل گرفته ان ــه ش ــی رودخان ــی در حواش خط

کتابنامه
ــه  ــی«، مجموع ــه در باستان شناس ــوم پای ــش عل ــعود، 1381،»نق ــوش، مس - آذرن
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــران: س ــنجی در ای ــش باستان س ــتین همای ــاالت نخس مق

ــران. ــی، ته ــکده باستان شناس ــور، پژوهش کش
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)منتشــر نشــده(.

1. )محمدی فر، 1384: 108(
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چکیده
ــه از  ــاد ک ــه خرم آب ــر روی رودخان ــاد، ب ــروزی خرم آب ــهر ام ــی ش در جنوب غرب
بخــش غربــی شــهر عبــور می کنــد، بقایــای پلــی باســتانی قــرار گرفتــه کــه قدمت 
ــه احتمــال حــدود قــرن 4  ــه اواخــر دوره ساســانی و اوایــل دوران اســامی )ب آن ب
هـــ.ق.( منســوب اســت. پــل مزبــور کــه بــه پل شکســته خرم آبــاد یــا پــل شــاپوری 
معــروف اســت، بــر ســر راه باســتانی غــرب بــه شــرق کــه مناطــق غربــی لرســتان و 
ــران متصــل می کــرده  ــه شــرق لرســتان و مرکــز فــات ای ــن را ب حتــی بین النهری
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــده، ق ــی می گردی ــت منته ــتانی شاپورخواس ــهر باس ــه ش و ب
ــوفه  ــناختی مکش ــار باستان ش ــن و آث ــون که ــا مت ــق ب ــت مطاب ــهر شاپورخواس ش
در مناطــق جنوبــی خرم آبــاد، بــه احتمــال در اواخــر دوره ساســانی و اوایــل دوران 
اســامی تــا حــدود قــرن 7 یــا 8 هـــ.ق. در جــای خرم آبــاد امــروزی قــرار داشــته 
اســت. راه هــای باســتانی لرســتان و ذکــر مســافت های آن در متــون جغرافیانویســان 
و مورخــان قــرون اولیــه اســامی آمــده کــه بــا توجــه بــه ایــن متــون و همچنیــن 
ــاخته  ــتان س ــی در لرس ــف تاریخ ــه در ادوار مختل ــی ک ــای فراوان ــای پل  ه بقای
ــرن  ــرد. در ق ــی ب ــن منطقــه پ ــه موقعیــت ارتباطــی مهــم ای ــوان ب شــده اند، می  ت
4 هـــ.ق.، حکومــت محلــی آل حســنویه، شــهر شاپورخواســت و همچنیــن راه هــای 
باســتانی و پل هــا را مــورد توجــه فــراوان قــرار داد. هــدف از ایــن پژوهــش مطالعــه 
ــش آن  ــت و نق ــی شاپورخواس ــهر تاریخ ــا ش ــاط آن ب ــاد و ارتب ــته خرم آب پل شکس
در گــذرگاه شــرقی-غربی در ایــن منطقــه از لرســتان اســت. بــا مطالعه بیشــتر بنای 
ــاط آن  ــوان ارتب ــراف آن، می ت ــان در اط ــای همزم ــی محوطه ه ــته و بررس پل شکس
را بــا محوطه هــای اطــراف و بویــژه شــهر شاپورخواســت بهتــر تفســیر نمــود و بــه 

بازســازی راه باســتانی منتهــی بــه ایــن شــهر پرداخــت. 
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مقدمه
اســتان لرســتان در طــول تاریــخ، همــواره گذرگاهــی جهــت ارتبــاط مناطق شــمالی 
بــا جنــوب و جنوب غربــی فــات ایــران و همچنیــن ارتبــاط شــرق و مرکــز فــات 
ــن  ــی ای ــای تاریخ ــود پل ه ــت. وج ــوده اس ــن ب ــران و بین النهری ــرب ای ــا غ ب
ــه  ــتان ب ــه لرس ــا جایی ک ــا. ت ــن ادع ــر ای ــت ب ــی اس ــود دلیل ــور خ ــه از کش منطق
ــل  ــان اوای ــان و جغرافی نویس ــت. مورخ ــروف اس ــی مع ــای تاریخ ــرزمین پل ه س
دوران اســامی در نوشــته های خــود بــه مســیرهای کاروانــی و طــول مســافت  آن هــا 
ــی  ــواهد مهم ــود ش ــی خ ــای تاریخ ــد. پل ه ــاره کرده ان ــتان اش ــه لرس در منطق
جهــت بازســازی مســیرهای کاروانــی باســتانی هســتند. در اطــراف شــهر خرم آبــاد 
ــن  ــی از ای ــه برخ ــت ک ــود اس ــی موج ــای تاریخ ــای پل ه ــی، بقای ــل اندک در فواص
ــنویه  ــت آل حس ــان حکوم ــرن 4 هـــ.ق. زم ــه ق ــوط ب ــه  ای مرب ــا دارای کتیب پل ه
ــیله  ــا به وس ــا و پل ه ــرار دادن راه ه ــه ق ــورد توج ــه م ــا ب ــه در آن ه ــند ک می باش
ــرب  ــکان در غ ــل کش ــا، پ ــن پل ه ــه ای ــت. از جمل ــده اس ــاره ش ــدان اش ــن خان ای
ــل معمــوالن )کلهــر( در  ــه کوهدشــت و دیگــری پ ــاد ب ــاد در مســیر خرم آب خرم آب
ــته  ــاد، پل شکس ــته خرم آب ــند. پل شکس ــر می باش ــه پلدخت ــاد ب ــیر خرم آب مس
ســر طــاق ســاربان، پــل دختــر، پــل گاومیشــان، پــل ســی پلــه، پــل چــم نمشــت، 
پــل کاکارضــا و ... از دیگــر پل هایــی اســت کــه در مســیر راه هــای باســتانی لرســتان 
قــرار گرفته انــد. در جنوب غربــی شــهر امــروزی بقایــای پلــی بــا پنــج طــاق وجــود 
ــا ســاخت و ســازهای اخیــر، در بافــت شــهر قــرار گرفتــه اســت. ایــن  دارد کــه ب
ــار مهمــی  ــا پل شکســته معــروف اســت، یکــی از آث ــه پــل شــاپوری ی ــل کــه ب پ
ــت  ــهر شاپورخواس ــه ش ــی ب ــتانی منته ــازی راه باس ــد در بازس ــه می توان ــت ک اس
ــهر  ــر ش ــی دقیق ت ــی مکان یاب ــراف و حت ــق اط ــا مناط ــهر ب ــن ش ــاط ای و ارتب
مزبــور در جنــوب خرم آبــاد مــورد توجــه قــرار گیــرد. پژوهــش حاضــر، در جهــت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــل ص ــش های ذی ــه پرس ــخ گویی ب پاس
1. پل شکســته خرم آبــاد هماننــد دیگــر پل هــای منطقــه، چــه نقشــی در موقعیــت 

ارتباطی لرســتان داشــته اســت؟
2. ارتباط این پل با شهر تاریخی شاپورخواست چه بوده است؟

ــوان  ــا می ت ــاد، آی ــته خرم آب ــرای پل شکس ــنهادی ب ــخ پیش ــه تاری ــه ب ــا توج 3. ب
آن را بــا زمــان اوج شــهر شاپورخواســت مطابقــت داد؟

ــی  ــه ارتباط ــراف آن، چ ــته در اط ــا پل شکس ــم دوره ب ــتانی ه ــای باس 4. محوطه ه
ــن  ــل ای ــا تحلی ــوان ب ــا می ت ــته و آی ــت داش ــهر شاپورخواس ــور و ش ــل مزب ــا پ ب

ــت؟ ــت پرداخ ــه شاپورخواس ــی ب ــتانی منته ــازی راه باس ــه بازس ــا ب محوطه ه

شهر باستانی شاپورخواست
ــام شــهری  ــر ن ــه دوره ساســانی زی ــوط ب ــاد مرب نخســتین آگاهــی از شــهر خرم آب
ــن  ــون که ــده در مت ــر ش ــت ذک ــه شاپورخواس ــوده ک ــت ب ــام شاپورخواس به ن
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ــه  ــور ک ــت همان ط ــد. شاپورخواس ــروزی باش ــاد ام ــال خرم آب ــه احتم ــامی، ب اس
ــال،  ــه احتم ــه ب ــوده ک ــانی ب ــهرهای دوره ساس ــد، از ش ــر می آی ــن ب ــون که از مت
ــب، 1393:  ــور و اسامی نس ــت )مهج ــده اس ــا ش ــانی بن ــاپور اول ساس ــیله ش به وس
ــا اشــکال مختلفــی  ــه اســامی ب ــرون اولی ــون ق ــن شــهر در مت ــام ای 142-119(. ن
ذکــر گردیــده اســت )ابــن فقیــه همدانــی، 1349: 25؛ حمــزه اصفهانــی، 1367: 46؛ 
ــل از  ــا قب ــهر ت ــن ش ــای ای ــص، 1318: 63 و 46(. خرابه ه ــخ و القص ــل التواری مجم
ــاد  ــهر خرم آب ــرقی ش ــوب و جنوب ش ــی در جن ــاز چندان ــاخت و س ــه س ــاب ک انق
انجــام نگرفتــه بــود مشــهود بــود؛ امــا بــا ســاخت و ســازهای شــهری، آثــار مذکــور 
ــه  ــر محل ــار در زی ــن آث ــون ای ــت. اکن ــه اس ــاد رفت ــی خرم آب ــهر کنون ــر ش ــه زی ب
ــرار  ــاد ق ــرق خرم آب ــوب و جنوب ش ــری در جن ــاره آج ــی من ــاد و حوال قاضی آب
ــاد نهــاده شــد و  ــاد بنی ــه قاضی آب ــد )نقشــه 1(. در دهــه پنجــاه هـــ.ش. محل دارن
ــهر  ــن ش ــار ای ــق و اعتب ــت. از رون ــرار گرف ــت ق ــهر شاپورخواس ــار ش ــر روی آث ب
ــده از آن و  ــا مان ــار به ج ــت آث ــی کیفی ــم، ول ــی نداری ــانی اطاع ــان ساس در زم
ــت آن در  ــی و اهمی ــانه بزرگ ــود نش ــن، خ ــون که ــیاری از مت ــام آن در بس ــر ن ذک
ــت  ــه شاپورخواس ــود این ک ــا وج ــد؛ ب ــامی می باش ــل اس ــانی و اوای دوران ساس
در دو قــرن اولیــه اســامی چنــدان اهمیــت و رونقــی نداشــته، امــا ایــن شــهر در 
قــرن 4 هـــ.ق. )405- 369 هـــ.ق.( در زمــان حکومــت بدربــن حســنویه، چــون مقر 
ــه  ــون مطالع ــه تاکن ــا این ک ــد؛ ب ــعه و اوج می یاب ــود، توس ــع می ش ــت واق حکوم
دقیقــی در شــهر شاپورخواســت قدیــم بــه انجــام نرســیده اســت، ولــی کشــفیات 
ــا قــرون هفتــم هـــ.ق. را  ــه ساســانی و صــدر اســام ت اتفاقــی، شــهری متعلــق ب
مشــخص می کنــد؛ همچنیــن بــا کاوش هایــی کــه در ســال 1385 و 1386 هـــ.ش. در 
اطــراف پامنــار خرم آبــاد توســط ســازمان میــراث فرهنگــی لرســتان انجــام شــد، 
ــاط  ــه بی ارتب ــامی ک ــل دوران اس ــانی و اوای ــر دوره ساس ــه اواخ ــوط ب ــاری مرب آث
ــار  ــزارش کاوش پامن ــد )گ ــت آم ــد، به دس ــد باش ــت نمی توان ــهر شاپورخواس ــا ش ب
خرم آبــاد(. شــهر شاپورخواســت در قــرون 7 یــا 8 هـــ.ق. از رونــق افتــاده و شــهر 

ــت. ــوده اس ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــه و مرکزی ــکل گرفت ــای آن ش ــاد در ج خرم آب

موقعیت جغرافیایی پل شکسته
پــل خرم آبــاد کــه در محــل بــه »طــاق پیــل اشکســه«1 معــروف اســت، در جنــوب 
ــداث  ــاد اح ــه خرم آب ــر روی رودخان ــع و ب ــاد واق ــروزی خرم آب ــهر ام ــی ش غرب
گردیــده اســت )تصویــر 1(. منطقــه عمومــی پــل از ســطح دریــا حــدود 1171 متــر 
ــی ʺ05/ʹ28/˚33  ــول جغرافیای ــت ʺ42/ʹ20/˚48 ط ــل در موقعی ــن پ ــاع دارد. ای ارتف
ــی  ــرقی- غرب ــت ش ــور در جه ــل مزب ــت. پ ــده اس ــع ش ــی واق ــرض جغرافیای ع
ــا  ــود ت ــای موج ــه بقای ــه ب ــا توج ــل ب ــول پ ــر 2(. ط ــت )تصوی ــده اس ــاخته ش س
ــدود  ــه ح ــت اولی ــور آن در وضعی ــت. راه عب ــری اس ــل اندازه گی ــر قاب 311/33 مت
ــا  ــط ت ــاری فق ــانه های کن ــزش ش ــت ری ــه عل ــون ب ــت و اکن ــوده اس ــر ب 5/25 مت

1. Tagh-e-pill-eshkessah
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نقشه 1: بقایای شهر 
شاپورخواست در جنوب  شرقی 
شهر خرم آباد

)سازمان میراث فرهنگی استان 
لرستان(.

نقشه 1 

بقایای شاپورخواست

هسته شکل گیری خرم آباد امروزی

ــل و  ــاالی پ ــح ب ــب مصال ــت تخری ــه عل ــت. ب ــری اس ــل اندازه گی ــر قاب 4/10 مت
ــخص  ــل مش ــق پ ــاع دقی ــی، ارتف ــطح فعل ــن در س ــوب گذاری زمی ــن رس همچنی
ــا حــدود ده  ــل را ت ــی، ارتفــاع پ ــا در وضعیــت اولیــه در پایه هــای میان نیســت، ام
ــته  ــرق کاس ــرف ش ــاع آن به ط ــج از ارتف ــه به تدری ــن زد ک ــوان تخمی ــر می ت مت
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تصویر 1: موقعیت پل شکسته در 
جنوب غربی خرم آباد )تصویر 

ماهواره ای گوگل ارث(.
تصویر 2: منظر هوایی پل و 
زمین های کشاورزی اطراف 

)تصویر ماهواره ای گوگل ارث(.

ــکن های  ــه دارای آب ش ــت ک ــی اس ــش ضلع ــورت ش ــل به ص ــای پ ــود. پایه ه می ش
ــاری  ــنگ های حج ــن س ــتند و همچنی ــود هس ــوی خ ــر دو س ــکل در ه ــی ش مثلث
ــل،  ــازه پ ــند. روس ــی می باش ــت های آهن ــد بس ــا فاق ــه در پایه ه ــه کار رفت ــده ب ش
ــی،  ــوادی و نوروزبرازجان ــت )ج ــامی اس ــده دوره اس ــناخته ش ــای ش دارای طاق ه

1379: 244(، )تصاویــر 3 و 4(.

معرفی بنای پل
ــزرگ  ــنگ های ب ــاد س ــته خرم آب ــه پل شکس ــه در پای ــه کار رفت ــح ب ــده مصال عم
ــا محــل  ــه رنگ هــای خاکســتری روشــن اســت. نمــای پایه هــا ت حجــاری شــده ب

 تصویر 1

 تصویر 2
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تصویر 3: پنج طاق باقی مانده از 
پل شکسته.

تصویر 4: نمای پل شکسته و 
عبور رودخانه خرم آباد از زیر 
طاق های آن.

تصویر 3 

تصویر 4 

ــم و  ــای منظ ــده در ردیف ه ــاری ش ــنگ های حج ــط س ــا توس ــری طاق ه قرارگی
ــوش  ــورت چهارگ ــا به ص ــکل پایه ه ــت. ش ــده اس ــاخته ش ــاع س ــم ارتف ــاً ه تقریب
ــح  ــی در مصال ــرح 1( و تغییرات ــده اند )ط ــاخته ش ــی س ــش ضلع ــا ش ــع و ی مرب
ــاك  ــای خ ــات و ناخالصی ه ــه ترکیب ــود ک ــده می ش ــرب دی ــرف غ ــا به ط پایه ه
کــوره، جــوش کــوره، چوب هــای زغــال شــده و مــاط دانــه درشــت، رنــگ مــاط 
ــه  ــاط ب ــا م ــت و در این ج ــاخته اس ــر س ــرقی متغی ــای ش ــه پایه ه ــبت ب را نس
ســرخی گرایــش دارد؛ همچنیــن در حــال حاضــر 5 طــاق از پــل باقی مانــده اســت و 
بقیــه طاق هــا فــرو ریخته انــد. بنــا بــه گزارشــات »ایزابــا بیشــاب« در ســال 1890 
ــای 2 و  ــت )طرح ه ــوده اس ــود ب ــل موج ــن پ ــمه های ای ــاق از چش ــدود ده ط م. ح
ــنگ های  ــنگ و س ــه قلوه س ــه کار رفت ــاق ب ــرای ط ــرای اج ــه ب ــنگ هایی ک 3(. س
شکســته کوهســتان اســت. تمــام طــاق از ســنگ و گــچ اســت و رج چینــی طــاق 
در امتــداد حرکــت قــوس بــوده و الیه هــای افقــی در هــر ردیــف پیــش آمــده و در 
ــر طــاق  میــان مــاط و قلــوه ســنگ پشــت خــود محکــم شــده اند؛ همچنیــن زی
پوششــی از انــدود گــچ دارد و حفره هایــی نیــز جهــت قــرار گرفتــن تیرهــای چوبــی 
ــا مقایســه  ــده می شــود. شــکل طاق هــا و روســازه پایه هــا اســامی هســتند. ب دی
ــاختار،  ــی و س ــاظ تکنیک ــابه از لح ــای مش ــر پل ه ــا دیگ ــاد ب ــته خرم آب پل شکس
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ماننــد پــل خســرو در بیســتون، می توانــد پایه هــای ایــن پــل را منســوب بــه دوره 
ــی، 1379: 250-257(.  ساســانی دانســت )جــوادی و نوروزبرازجان

موقعیت ارتباطی
ــن  ــت یافت ــل اهمی ــامی، به دلی ــوص دوران اس ــد و به خص ــه بع ــانی ب از دوره ساس
ــه  ــدان ب ــی هم ــاده ارتباط ــر راه ج ــر س ــه ب ــن منطق ــت، ای ــهر شاپورخواس ش
ــر راه  ــر س ــه ب ــن منطق ــن ای ــرار گرفت ــوص ق ــرد؛ به خص ــرار می گی ــتان ق خوزس
ارتباطــی مرکــز حکومــت بــا ایــاالت مختلــف شــمالی در دوره ساســانی و اهمیت آن 
بــرای تجــارت و بازرگانــی از طریــق دریــا بــا کشــورهای دیگــر، اهمیت آن را بیشــتر 
می کــرده اســت )عبدلی فــرد، 1383: 590(؛ چراکــه از یــک جهــت پل هایــی 

طرح 1: شکل یکی از پایه ها 
)شماره 16(، )جوادی و 

نوروزبرازجانی، 1379: 251(.
طرح 2: یکی از طاق های 

پل شکسته با قوس چمانه/ بیان 
)همان: 253(.

 طرح 1

 طرح 2
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ــه  ــوط ب ــع شــده اند، بیشــتر مرب ــه خوزســتان واق ــه در مســیر شاپورخواســت ب ک
دوره هــای ساســانی و اوایــل اســامی به ویــژه قــرن 4 هـــ.ق. بوده انــد، ماننــد پــل 
کشــکان، پلدختــر و پل شکســته )پرویــز، 1380: 1(؛ از جهتــی دیگــر کاروانســراهای 
ــن  ــند. ای ــوی می باش ــه دوره صف ــق ب ــی متعل ــیر همگ ــن مس ــده ی ای ــاخته ش س
ــاد واقــع شــده اند،  ــا خرم آب کاروانســراها کــه در فاصلــه بیــن شــهرهای دزفــول ت
ــوند،  ــرد(، می ش ــر )آب س ــر، اوس ــک، نصی ــه، چمش ــراهای گوش ــامل کاروانس ش
رزه و چارتــا2 هســتند )کیانــی و کایــس، 1373: 522( کــه ایــن خــود بــر اهمیــت 
ــه 2(. دو  ــد )نقش ــت می نمای ــامی دالل ــوص در دوران اس ــه به خص ــی منطق ارتباط
ــوب  ــه جن ــمال ب ــاهراه ش ــد، ش ــور می کرده ان ــه عب ــه از منطق ــی ک ــاهراه اصل ش
و غــرب بــه شــرق بــوده اســت. مســیر شــمال بــه جنــوب، دو راه اصلــی و عمــده 
بــوده کــه یکــی از همــدان بــه شــوش می رفتــه و از شاپورخواســت عبــور می کــرده 
ــه  ــره می رفت ــیروان و صیم ــوی ش ــدان به س ــه از هم ــوده ک ــیری ب ــری مس و دیگ
اســت؛ همچنیــن ایــن منطقــه، عاوه بــر برقــراری ارتبــاط بیــن دو پایتخــت شــوش 
ــه  ــداد را ب ــد بغ ــفون و بع ــل، تیس ــم باب ــه قدی ــاط ناحی ــواره ارتب ــان، هم – اکبات
ــیرو، 1357:  ــت )س ــرده اس ــرار می ک ــرد برق ــاد و بروج ــق خرم آب ــان از طری اصفه
ــا  ــا آن ج ــد ت ــر ش ــه ذک ــور ک ــوی همان ط ــتانی در دوره صف ــیر باس ــن مس 13(. ای
ــای آن هــا  ــد کــه بقای ــه ایجــاد کاروانســراهایی نمودن اهمیــت یافــت کــه اقــدام ب
اکنــون در مســیر خرم آبــاد بــه دزفــول باقــی اســت. راه غــرب بــه شــرق کــه یــک 
ــور از شــهر  ــاالت ماســبذان و مهرجانقــذق می شــده، پــس از عب شــاخه آن وارد ای
ســیروان )شــیروان مرکــز ایالــت ماســبذان( به ســوی طرحــان می رفتــه؛ راهــی نیــز 
ــه ســمت شــرق وارد طرحــان  ــه ســمت صیمــره رفتــه و از صیمــره ب از شــیروان ب
ــت  ــور از دش ــس از عب ــده و پ ــی ش ــان یک ــن دو راه در طرح ــت. ای ــده اس می ش
ــه شــهر قدیمــی شاپورخواســت و  ــه بخــش چگنــی وارد در نهایــت ب کوهدشــت ب

2. در منتظم ناصری نیز به ساخت رباطات از دزفول تا خرم آباد اشاره شده است )اعتمادالسلطنه، 1367: 208(

طرح 3: پان و نمای 
بازسازی شده پل )جوادی و 
نوروزبرازجانی، 1379: 245(

طرح 3 
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ــمال  ــی ش ــاهراه اصل ــه ش ــپس ب ــده و س ــی می ش ــاد منته ــی خرم آب ــل کنون مح
بــه جنــوب می پیوســته اســت. از شاپورخواســت راهــی نیــز بــه جانــب بروجــرد و 

ــه 3(.  ــت )نقش ــده اس ــعب می ش ــان منش اصفه
ــای  ــه راه ه ــود ب ــون خ ــامی در مت ــه اس ــرون اولی ــان ق ــان و جغرافی نویس مورخ
ــری  ــد. اصطخ ــاره کرده ان ــد، اش ــور می کرده ان ــتان عب ــه لرس ــه از منطق کاروان رو ک
ــه  ــی ک ــردن راه ــاد ک ــش »ی ــل بخ ــک در ذی ــالک و الممال )340 هـــ.ق.(، در المس
ــت را  ــام شاپورخواس ــافات آن، ن ــر مس ــی رود« و ذک ــتان م ــه خوزس ــدان ب از هم
ــار  ــورت دی ــه ای از ص ــت آن را روی نقش ــت« آورده و موقعی ــورت »شابرخاس به ص

نقشه 2: موقعیت شهر خرم آباد 
در محل تاقی راههای باستانی 
شمال به جنوب و غرب به شرق 
و موقعیت کاروانسراهای مسیر 
خرم آباد- دزفول )ایزد پناه، ج 

2، 1376: 9، تکمیل شده توسط 
نگارندگان(.

نقشه 3: راه های باستانی 
لرستان )سجادی، 1381: 246(

 نقشه 2

 نقشه 3
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ــا رودآور و از رود  ــدان ت ــد: »اول از هم ــه 4(، می نویس ــرده )نقش ــخص ک ــال مش جب
ــتر  ــنگ و از الش ــتر ده فرس ــا الش ــد ت ــنگ، و از نهاون ــت فرس ــد هف ــا نهاون آور ت
تــا شابرخاســت دوازده فرســنگ و از شابرخاســت تــا لــور3 ســی فرســنگ و دریــن 
ــنگ و  ــش4 دو فرس ــهر اندام ــا ش ــور ت ــت و از ل ــه نیس ــهر و دی ــچ ش ــافت هی مس
ــن  ــری، 1373: 203(. اب ــنگ« )اصطخ ــابور دو فرس ــدی س ــا جن ــش ت از قنطره اندام
حوقــل )367 هـــ.ق.( نیــز، بــه همیــن انــدازه مســافت از نهاوند تا الشــتر ده فرســخ 
ــا شاپورخواســت دوازده فرســخ اشــاره کــرده  اســت )کــه گفته هــای  و از الشــتر ت
قبلــی را تقویــت می کنــد( و در توضیــح راه همــدان بــه خوزســتان می نویســد: »از 
همــدان بــه روذراور 7 فرســخ اســت ... و از روذراور تــا نهاونــد 7 فرســخ اســت و از 
نهاونــد تــا الشــتر 10 فرســخ و از الشــتر تــا شابرخاســت 12 فرســخ و از آن جــا تــا 
لــور 30 فرســخ و در فاصلــه شابرخاســت و لــور شــهری یــا قریــه ای نیســت...« )ابــن 
حوقــل، 1345: 104(؛ وی در کتــاب خــود، نقشــه ی صــوره الجبــال را ترســیم کــرده 

ــده می شــود )نقشــه 5(. ــور دی ــام شابرخاســت بیــن الشــتر و الل ــه ن ک
مقدســی )375 هـــ.ق.(، در احســن التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم با توصیفــی که از 
جاده هــای لرســتان ارائــه نمــوده، نــکات مبهــم مربــوط بــه آن را تــا حــدی روشــن 
ــت. وی،  ــواس« آورده اس ــابُر ُخ ــورت »س ــام را به ص ــن ن ــی، ای ــت. مقدس ــرده اس ک
بــه ترتیــب هشــت منــزل گاه را بــه شــرح زیــر نــام بــرده اســت: »از کــرج5 گرفتــه  
تــا وفراونــده6 یــک مرحلــه، ســپس تــا دارقــان7 یــک مرحلــه، ســپس تــا خــروذ8 
یــک مرحلــه، ســپس تــا ســا بُرُخــواس یــک مرحلــه، ســپس تــا کرکویــش یــک 
مرحلــه، ســپس تــا خــان یــک مرحلــه، ســپس تــا رزمانــان یــک مرحلــه، ســپس 

تــا لــور یــک مرحلــه« )مقدســی، 1361: 600-601(.
در دوره ی ساســانی، راهــی کــه اصفهــان را بــه تیســفون مرتبــط می نمــوده از شــهر 
ــل  ــای پ ــه بقای ــاد ک ــرب خرم آب ــی در غ ــش چگن ــه بخ ــپس ب ــت و س شاپورخواس
کشــکان مربــوط بــه قــرن 4 هـــ.ق. در آن قــرار دارد، عبــور می نمــوده اســت. بعــد 
ــه  ــه دو شــاخه تقســیم می شــده اســت. یــک شــاخه ی آن ب ــل کشــکان راه ب از پ
ــوه و راه  ــه میان ک ــوده و ب ــدا نم ــداد پی ــوب امت ــرف جن ــکان به ط ــوازات رود کش م
باســتانی چشــمک )راهــی کــه شاپورخواســت را بــه خوزســتان متصــل می نمــوده 
اســت( متصــل می شــده اســت. راه دوم به طــرف غــرب امتــداد یافتــه و بــه طرهــان 
و ســیمره و دره شــهر می رفتــه اســت. شــاخه ای دیگــر نیــز در جهــت جنــوب پیــش 
رفتــه و بــه خوزســتان ادامــه مســیر مــی داده اســت )ســجادی، 1382: 248(.  الزم 
بــه ذکــر اســت کــه بــه اســتناد متــون تاریخــی در زمــان حــکام آل حســنویه بــه 
موضــوع پل ســازی و راه ســازی و تأمیــن امنیــت راه هــا توجــه بســیار شــده اســت. 
ــه  ــت، از جمل ــده اس ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــی ب ــون تاریخ ــه در مت چنان چ

3. صحرایی در شمال دزفول.
4. منظور اندیمشک.

5. منظور کرج ابودلف که خرابه های آن در آستانه شازند بین اراك و بروجرد قرار دارد.
6. احتماالً مکانی در دشت سیاخور بروجرد.

7. احتماالً واقع در رازان زاغه.
8. دشت هرو که دو بخش زاغه و چغلوندی را در بر می گیرد.
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نقشه 4: نقشه ترسیمی 
اصطخری از صوره الجبال که نام 

شابرخاست بین الشتر )الشتر( 
و اللور دیده می شود

)اصطخری، 1373: 565(
نقشه 5: نام شهر شابرخاست در 

نقشه صوره الجبال ابن حوقل
)ابن حوقل، 1345: 102(

 نقشه 4

 نقشه 5
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ــی  ــمن راهزن ــن دش ــی را بزرگ تری ــه برزیکان ــجاع رودراوری طایف ــه ابوش این ک
ــتان و ...  ــای کوهس ــعه راه ه ــن توس ــز، 1380: 8(؛ وی، همچنی ــت )پروی ــته اس دانس
ــش  ــا بخش ــد ب ــذر نموده ان ــرو وی، گ ــه از قلم ــی ک ــاه حجاج ــی و رف ــن ایمن تأمی
ــده از پــل کشــکان در مســیر  فــراوان ســتوده اســت )همــان(. کتیبه هــای باقی مان
ــه  ــاد ب ــیر راه خرم آب ــوالن( در مس ــر )معم ــل کله ــت و پ ــه کوهدش ــاد ب راه خرم آب
ــاد بــه احتمــال،  پلدختــر خــود مویــد ایــن مطلــب می باشــند. پل شکســته خرم آب
بــا عبــور جــاده بغــداد و یــا تیســفون شــهر شاپورخواســت را از طریــق پل کشــکان 
ــت.   ــرده اس ــل می ک ــن متص ــه بین النهری ــت ب ــان و در نهای ــای طره ــه موقعیت ه ب

پل شکسته در سفرنامه ها و متون سیاحان
شــهر خرم آبــاد و آثــار باســتانی آن بــه علــت موقعیــت ارتباطــی ایــن منطقــه، در 
دوره قاجــار و پهلــوی مــورد توجــه بســیاری از ســیاحان و سفرنامه نویســان ایرانــی 
ــاد، از جملــه بقایــای باســتانی ایــن  ــی قــرار گرفــت. پل شکســته خرم آب و غیرایران
ــت.  ــده اس ــان آم ــیاحان و سفرنامه نویس ــن س ــات ای ــه در گزارش ــت ک ــه اس منطق
بــارون دوبــد، اولیــن کســی اســت کــه وجــود چنیــن پلــی را گــزارش کــرده اســت؛ 
ــال 1845 م.  ــر در س ــار دیگ ــرده و ب ــدن ک ــل دی ــال 1841 م. از پ ــار در س وی، یک ب
ــه  ــرده اســت: »بیســت فوری ــرای توصیــف آن اســتفاده ک ــه ب ــل خراب ــوان پ از عن
ــای  ــاور آن خرابه ه ــار و در مج ــک من ــل و ی ــک پ ــای ی ــع خرابه ه ــاعت دو رب س
ــک،  ــار نجم المل ــاج عبدالغف ــد، 1371: 161(. ح ــد« )دوب ــاهده گردی ــادی مش زی
ــت: »روز  ــته اس ــن نوش ــل، چنی ــن پ ــورد ای ــال 1299 هـــ.ق./ 1881 م. در م در س
پنج شــنبه عصــر )6 ربیــع االول 1299 هـــ.ق.( رفتیــم بتماشــای ســتون ســنگ مربع 
شــکلی و در کنــار پــل خــراب شــهر قدیــم )...( بیــک میدانــی در مغــرب آن جــا پــل 
ــار  ــه بســمت صیمــره مــی رود و اینهــا آث ــر روی رودی ک ــه عظیمــی اســت ب خراب
شــهر قدیمــی اســت کــه در آن جــا بــوده« )نجم الملــک، 1341: 17(. ایزابــا بیشــاپ، 
در ســفرنامه اش در ســال 1890 م. توصیفــی از یــک پــل ده طاقــه دارد که بــه احتمال 
بــه پل شکســته مربــوط باشــد؛ وی، می نویســد: »در میــان باغــی در کنــار رودخانــه 
در ضلــع شــمالی قلعــه خرابه هــای چنــد دیــوار و بــرج از پایتخــت قدیمــی اتابــکان 
و همچنیــن مجــرای یــک قنــات و یــک پــل ده طاقــه هنــوز برجــای مانــده اســت« 

)بیشــاپ، 1375: 224(. 
ژاك دمــورگان، در ســال 1891 م. از بنــای پــل بازدیــد کــرده و آن را یــک پــل عربــی 
ــت در  ــاد، درس ــت خرم آب ــن دس ــع در پایی ــه واق ــر در جلگ ــرده: »دورت ــور ک تص
محلــی کــه خای دالــوی باســتانی برپــا بــوده اســت پــل عربــی دیگــری به وســعتی 
ــود از  ــز خ ــل نی ــن پ ــا ای ــود دارد9. ام ــاب وج ــل آفت ــه پ ــه ک ــل ماحظ ــر قاب کمت
ــورگان،  ــت« )م ــه اس ــل توج ــیار قاب ــا بس ــل بن ــات و تکام ــب و ترکیب ــاظ تناس لح
ــل  ــام پ ــا ن ــل ب ــن پ ــه از ای ــت ک ــی اس ــن کس ــلطنه، اولی 1338: 214(. معین الس
شــاپوری یــاد کــرده اســت؛ وی، در ســال 1334 هـــ.ق. می نویســد: »بنــای دوم آن 

9. منظور نویسنده از پل آفتاب، پل کشکان است که در مسیر خرم آباد به کوهدشت قرار گرفته است.
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شــهر در محلــی اســت کــه کلیــه اثــرات او حالیــه باقــی اســت. پلــی کــه تقریبــًا 
دویســت ذرع طــول اوســت و بنــای او از ســنگ و گــچ بــوده و در ســر رودخانــه ای 
کــه در کنــار شــهر اســت واقــع و مخروبــه اســت. پایه هــا و برخــی از طاق هــای او 
باقــی اســت )...(. رودخانــه خرم آبــاد ســه پــل دارد. یکــی خــراب و دو پــل آبــاد و 
دایــر. آن یکــی کــه خــراب و بایــر اســت پــل شــاپوری اســت و محــل عبــور عابرین 
ــال  ــلطنه، 1376: 174(. در س ــت...« )معین الس ــوده اس ــاد ب ــم خرم آب ــهر قدی ش
1297 هـــ.ش./ 1918 م. بــرای اولین بــار در مجلــه فاحــت و تجــارت )ش 14 و 15، ص 
276( از پــل خرم آبــاد بــا نــام پل شکســته یــاد شــده اســت )قاســمی، 1382: 85(. 
ــوع ایرانــی اوایــل  ارنســت هرتســفلد، در ســال 1929 م. طاق هــای ایــن پــل را از ن
اســامی دانســته اســت؛ وی، می نویســد: پــل خرم آبــاد بعــد از گذشــتن از منطقــه 
پهــن بســتر رودخانــه بــه دشــت بــاالی بســتر منتهــی می شــود کــه بدین ترتیــب 
طــول بلنــدی دارد کــه دارای 29 چشــمه طــاق هالــی اســت، بــدون این کــه ارتفــاع 
ــنگ های  ــه، از س ــد هم ــه مانن ــا ب ــتون هایش، پایه ه ــند. س ــته باش ــادی داش زی
تــراش دار ســاخته شــده و بــر روی یــک پایــه قایقــی شــکل قــرار گرفته انــد. نــوع 
ــه  ــام عجمان ــه به ن ــامی ک ــل اس ــی و اوای ــورت ایران ــا به ص ــمه طاق ه ــرم چش ف
ــر روی پایه هــای پیکان ماننــد )آب شــکن تیــزه دار( طاق هــا قــرار  معــروف اســت، ب
ــه  ــق ب ــد متعل ــنی می توان ــح و روش ــًا واض ــورت کام ــا، به ص ــن بن ــد. ای گرفته ان
ــار اســت«  ــای آن حــدود 500 هکت ــه بقای ــان شــهر همجــوارش باشــد ک دوره و زم
ــاد  ــل خرم آب ــال 1315 هـــ.ش. از پ ــی، در س ــن کریم )Herzfeld, 1929: 73(. بهم
ــی، 1329: 161(.  ــد )کریم ــانی می دان ــه دوره ساس ــوب ب ــوده و آن را منس ــد نم بازدی
ــر  ــه ذک ــته اند ک ــل داش ــن پ ــه ای ــاراتی ب ــات و اش ــز توصیف ــری نی ــخاص دیگ اش
همــه ی آن هــا در ایــن مجــال نمی گنجــد )قاســمی، 1382: 29؛ ســاکی، 1343: 104؛ 

ــری، 1376: 45(. ــا، 1370: 165؛ غضنف ــاه، 1376: 106؛ پیرنی ایزدپن

ارتبــاط پل شکســته بــا شــهر تاریخــی شاپورخواســت و تحلیــل 
آن نســبت بــه ســایر محوطه هــای هم زمــان در اطــراف 

بقایــای تاریخــی شــهر شاپورخواســت، همان طــور کــه ذکــر گردیــد در بخش هــای 
ــه  ــته ای ب ــرار دارد. سنگ نوش ــاد ق ــروزی خرم آب ــهر ام ــرقی ش ــی و جنوب ش جنوب
ــه قــرن ششــم هـــ.ق. در ایــن بخــش از شــهر وجــود دارد  ــوط ب خــط کوفــی مرب
کــه نــام شاپورخواســت به صــورت »سابرخواســت« بــر روی آن ایجــاد شــده اســت؛ 
ــه  ــام ضرابخان ــه ن ــده ک ــت گردی ــاد یاف ــوب خرم آب ــکه هایی در جن ــن س همچنی
شاپورخواســت بــر آن هــا حــک شــده اســت. بقایایــی از آثــار معمــاری در اطــراف 
ــیاب  ــام آس ــیابی به ن ــهر، آس ــرقی ش ــرن 4 هـــ.ق. در جنوب ش ــری ق ــاره آج من
ــه  ــوط ب ــفالینه هایی مرب ــاری و س ــای معم ــر بقای ــاره و دیگ ــی من ــری در نزدیک گب
ــی  ــه مدارک ــده اند ک ــت ش ــری یاف ــاره آج ــراف من ــامی در اط ــل دوران اس اوای
ــتانی  ــم باس ــهر مه ــن ش ــدود ای ــن ح ــی و تعیی ــا مکان یاب ــاط ب ــده در ارتب ارزن
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ــا در  ــن بقای ــی از ای ــه کم ــاد در فاصل ــته خرم آب ــد. پل شکس ــت می دهن به دس
ــهر  ــاط ش ــه ارتب ــاده ای ک ــر 5(. ج ــت )تصوی ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــی آن ه جنوب غرب
ــه  ــرار نگرفت ــایی ق ــورد شناس ــوز م ــت، هن ــرده اس ــرار می ک ــته را برق و پل شکس
اســت. در بخــش شــرقی پــل، چنــد تکــه ســفال اســامی به دســت آمــده اســت 
کــه بــه نظــر مــی رســد مربــوط بــه تپــه ای کوچــک در بخــش شــرقی پــل بــوده 
ــه دوره پهلــوی وجــود چنیــن تپــه کوچکــی  ــوط ب اســت. عکس هــای هوایــی مرب
ــا  ــفال های آن ب ــور و س ــه مزب ــن تپ ــی بی ــه ارتباط ــد؛ هیچ گون ــان می ده را نش
ــل بیــان نیســت )جــوادی و نوروزبرازجانــی، 1379: 77(. در شــمال  پل شکســته قاب
ــاد 1 و 2  ــای خیرآب ــا نام ه ــر ب ــتانی دیگ ــه باس ــل، دو تپ ــرقی پ ــرقی و جنوب ش ش
وجــود دارنــد کــه حــاوی مــواد فرهنگــی از ادوار اشــکانی، ساســانی، قــرون اولیــه 
ــه  ــاد ک ــوب خرم آب ــه ی جن ــن تپ ــلجوقی اند. بزرگ تری ــال س ــه احتم ــامی و ب اس
حــاوی مــواد فرهنگــی ارزنــده ای از ادوار مــس و ســنگ تــا دوره تیمــوری اســت، در 
ــتانی  ــای باس ــر محوطه ه ــی دیگ ــت. پراکندگ ــده اس ــع ش ــته واق ــرق پل شکس ش
ــه  ــته  ک ــای پل شکس ــا بن ــان ب ــی هم زم ــه دارای ادوار فرهنگ ــاد ک دره خرم آب
ــال در  ــه احتم ــل ب ــای پ ــازی نم ــانی و بازس ــه دوره ساس ــوب ب ــای آن منس پایه ه
قــرون اولیــه اســامی صــورت گرفتــه، می باشــند در نقشــه 6 نشــان داده شــده اند 

)نقشــه 6(. 
ــاط  ــتر، ارتب ــات بیش ــی و مطالع ــا بررس ــوان ب ــه می ت ــی ک ــن محوطه های مهم تری
آن هــا را بــا شــهر شاپورخواســت و پل شکســته تحلیــل نمــود در تصویــر 6 نشــان 

ــر 6(. ــده اند )تصوی داده ش
آثار نشان داده شده بر روی تصویر 6 مربوط به ادوار فرهنگی زیر می باشند:

1. پل شکسته: منسوب به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسامی؛

تصویر 5: بقایای شهر 
شاپورخواست در جنوب شرق 
خرم آباد و موقعیت پل شکسته 
نسبت به آن )تصویر ماهواره ای 
گوگل ارث(.

تصویر 5 

2 و 3. تپه های خیرآباد 1 و 2: دوره ی اشکانی تا قرون اولیه اسامی؛
4. آسیاب گبری: به احتمال قرن 4 هـ.ق.؛
5. مناره آجری: به احتمال قرن 4 هـ.ق.؛

6. سنگ نوشته: کتیبه مربوط به سال 513 هـ.ق.؛
7. قلعه و تپه فلک االفاك: عصر مفرغ تا دوره تیموری؛

8. گرداب سنگی: به احتمال قرن 4 هـ.ق. .
ــن  ــاط ای ــه ارتب ــوان ب ــاد، می ت ــی دره ی خرم آب ــق جنوب ــتر مناط ــی بیش ــا بررس ب
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نقشه 6: موقعیت پل شکسته 
)شماره 21( و تپه ماسور )شماره 
29( نسبت به سایر محوطه های 
باستانی دره خرم آباد )جوادی و 

نوروزبرازجانی، 1379: 22(.

 نقشه 6
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تصویر 6: موقعیت محوطه های 
باستانی مهم دره خرم آباد 
نسبت به پل شکسته در ارتباط 
به شهر شاپورخواست )تصویر 
ماهواره ای گوگل ارث(.

تصویر 6 

محوطه هــا بــا شــهر تاریخــی شاپورخواســت و همچنیــن بازســازی راه باســتانی کــه 
ــه ایــن شــهر ختــم می شــده، پــی بــرد. ب

نتیجه گیری
ــان و  ــارات مورخ ــن اش ــتان و همچنی ــی در لرس ــراوان تاریخ ــای ف ــود پل ه وج
ــافت های  ــر مس ــای کاروان رو و ذک ــه راه ه ــامی ب ــه اس ــرون اولی ــندگان ق نویس
ــه  ــاد ب ــیر خرم آب ــی در مس ــن راه ــراهای بی ــای کاروانس ــن بقای ــا و همچنی آن ه
دزفــول، از جملــه شــواهدی هســتند کــه می تواننــد در بازســازی راه هــای باســتانی 
ــد،  ــور می کرده ان ــه از شــهر شاپورخواســت عب ــژه راه باســتانی ک در لرســتان، به وی
مــورد توجــه واقــع گردنــد؛ از جملــه مهم تریــن مدارکــی کــه از قــرن 4 هـــ.ق. در 
ــدان آل  ــه خان ــوط ب ــای مرب ــت، کتیبه ه ــت اس ــا در دس ــت راه ه ــا اهمی ــاط ب ارتب
حســنویه، به ویــژه بدربــن حســنویه اســت کــه نمونه هــای آن در پل هــای 
ــی،  ــن آب ــع تامی ــود منب ــی وج ــت؛ حت ــده اس ــت آم ــر به دس ــل کله ــکان و پ کش
ماننــد گــرداب ســنگی در غــرب خرم آبــاد، خــود می توانســته دلیلــی بــر اهمیــت 
ایــن خانــدان بــر عمــران و آبادانــی منطقــه و در نتیجــه آبادانــی راه هــا و پل هــای 
ــژه  ــتان، به وی ــه لرس ــای منطق ــند. پل ه ــخ باش ــه از تاری ــن بره ــتانی در ای باس
ــایر  ــا س ــتی ب ــتانی، بایس ــای باس ــازی راه ه ــت بازس ــاد جه ــته خرم آب پل شکس
ــته  ــراف پل شکس ــد. در اط ــل گردن ــا تحلی ــراف آن ه ــتانی اط ــای باس محوطه ه
ــه اواخــر دوره ی ساســانی و اوایــل دوران اســامی  ــاد محوطه هــای مربــوط ب خرم آب
وجــود دارنــد کــه بایســتی جهــت بازســازی راه منتهــی بــه شــهر شاپورخواســت 
و ارتبــاط آن بــا شــهر مزبــور نســبت بــه موقعیــت پــل تحلیــل و تفســیر شــوند. 
آن چــه از نتایــج پژوهــش حاضــر برمی آیــد، ایــن اســت کــه پل شکســته 
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ــت  ــان دهنده ی موقعی ــه، نش ــتانی منطق ــای باس ــایر پل ه ــد س ــاد، مانن خرم آب
ارتباطــی لرســتان در مســیر شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب در طــول تاریــخ 
بــوده اســت؛ به ویــژه نشــانه موقعیــت ارتباطــی شــهر شاپورخواســت بــر ســر راه 
مناطــق مرکــزی و شــمالی ایــران بــه جنــوب و خوزســتان بــا توجــه بــه نقشــه های 
ترســیمی مورخــان و جغرافی نویســان دوران اســامی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــوان اوج  ــی و عمــران منطقــه در قــرن 4 هـــ.ق.، می ت ــه آبادان ــدان حســنویه ب خان
اســتفاده از پل شکســته خرم آبــاد را هم زمــان بــا اوج شــهر شاپورخواســت 
ــاخت  ــرای س ــنهادی ب ــخ پیش ــر تاری ــن اگ ــت؛ همچنی ــنویه دانس در دوره آل حس
ــه  ــد، ب ــح باش ــرن 4 هـــ.ق.( صحی ــا ق ــانی ت ــر ساس ــور )اواخ ــل مزب ــل پ و تکمی
ــه بازســازی راه  ــوان ب ــه تنهــا می ت همــراه ســایر محوطه هــای باســتانی اطــراف، ن
منتهــی بــه شاپورخواســت پرداخــت، بلکــه تــا حــدودی می تــوان محــدوده شــهر 

ــن زد.  ــامی تخمی ــه اس ــرون اولی ــت را در ق شاپورخواس

کتابنامه
ــر  ــه جعف ــوره االرض، ترجم ــل، 1345، ص ــن حوق ــد ب ــم محم ــل، ابوالقاس - ابن حوق

شــعار، تهــران: بنیــاد فرهنــگ ایــران.
- ابــن فقیــه همدانــی، ابوبکــر احمدبــن محمدبــن اســحاق، 1349، ترجمــه مختصــر 

البلــدان، ترجمــه ح مســعود، تهــران: بنیــاد فرهنــگ ایــران.
ــک و مســالک، ترجمــه  ــن محمــد، 1373، ممال - اصطخــری، ابواســحاق ابراهیــم ب
ــود  ــر محم ــات دکت ــاد موقوف ــران: بنی ــتری، ته ــداهلل تس ــعدبن عب ــن اس محمدب

ــار. افش
ــح  ــری، تصحی ــم ناص ــخ منتظ ــن خان، 1367، تاری ــلطنه، محمدحس - اعتمادالس

ــاب. ــای کت ــران: دنی ــد، ته ــی، 3 جل ــماعیل رضوان ــد اس محم
- ایزدپنــاه، حمیــد، 1376، آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان، جلــد 1 و 2، تهــران: 

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
- بیشــاپ، ایزابــا لوســی، 1375، از بیســتون تــا زرد کــوه بختیــاری، ترجمــه مهراب 

امیــری، تهــران: ســهند و آنزان.
- پرویــز، احمــد، 1380، پــل و تحــول آن در قلمــرو ابوالنجــم بــدر بن حســنویه )قرن 
ــه منتشــر نشــده کارشناســی ارشــد باستان شناســی،  ــان نام چهــارم هـــ.ق.(، پای

دانشــگاه تهــران.
ــازمان  ــران: س ــاط، ته ــر، 1370، راه و رب ــت اهلل افس ــم و کرام ــا، محمدکری - پیرنی

ــور.  ــی کش ــراث فرهنگ می
- جــوادی، محمدرضــا و ویــدا نــوروز برازجانــی، 1379، شناســایی مقدماتــی تپه هــا 
ــز  ــده مرک ــر نش ــای منتش ــد 1 و 2، گزارش ه ــاد، جل ــای دره خرم آب ــی غاره و معرف

اســناد میــراث فرهنگــی لرســتان.
ــن الحســن، 1367، تاریــخ پیامبــران و شــاهان )تاریــخ  ــی، حمزه ب - حمــزه اصفهان
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ســنی ملــوك االرض و االنبیــاء(، ترجمــه: جعفــر شــعار، تهــران: امیرکبیــر.
ــتان،  ــتان و خوزس ــفرنامه ی لرس ــارون، 1371، س ــتوس ب ــت اگوس ــد، کلمن - دوب
ترجمــه: محمدحســین آریا لرســتانی، تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگی.

ــاد:  ــتان، خرم آب ــخ لرس ــی و تاری ــای تاریخ ــد، 1343، جغرافی ــی محم ــاکی، عل - س
محمــدی.

ــتان«،  ــی لرس ــای تاریخ ــیر راهه ــکان در مس ــل کش ــی، 1381، »پ ــجادی، عل - س
ــص 244-268.  ــر، ش 35: ص ــه اث مجل

- ســیرو، ماکســیم، 1357، راه هــای باســتانی ناحیــه اصفهــان و بناهــای وابســته بــه 
آن هــا، ترجمــه: مهــدی مشــایخی، تهــران: ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی 

ایــران.
- عبدلــی فــرد، فریــدون، 1383، چاپارخانه هــا و راه هــای چاپــاری در ایــران، جلــد 

2، تهــران: هیرمنــد.
- غضنفــری، حســین و علیرضــا فرزیــن، 1376،  لرســتان در گــذر تاریــخ، تهــران: 

ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
- قاسمی، فرید، 1382، تاریخ خرم آباد، خرم آباد: افاك.

ــران:  ــران، ته ــرب ای ــای غ ــتانی و پایتخت ه ــای باس ــن، 1329، راه ه ــی، بهم - کریم
بــی نــا.

- کیانــی، محمــد یوســف و ولفــرام کایــس، 1373، کاروانســراهای ایــران، تهــران: 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.

- مجمل التواریــخ و القصــص، 1318، بــه تصحیــح: ملک الشــعرای بهــار و بــه همــت 
محمــد رمضانــی، تهــران: کالــه خــاور.

ــه  ــی معرف ــیم ف ــن التقاس ــد، 1361، احس ــن احم ــداهلل محمدب ــی، ابوعب - مقدس
االقالیــم، ترجمــه علینقــی منــزوی، بخــش دوم، تهــران: شــرکت مؤلفــان و مترجمان 

ایــران.
- مــورگان، ژاك ژان مــاری دو، 1338، هیئــت علمــی فرانســه در ایــران، مطالعــات 
ــز:  ــد 2، تبری ــی، جل ــم ودیع ــه کاظ ــران(، ترجم ــرب ای ــای غ ــی )جغرافی جغرافیای

چهــر.
ــهر  ــی ش ــای تاریخ ــب، 1393، »جغرافی ــامی نس ــاب اس ــروز، و مهت ــور، فی - مهج
شاپورخواســت از قــرن 3 تــا 8 هـــ.ق.«، مجلــه مطالعــات ایرانــی، ســال ســیزدهم، 

ــص 119-142. ــماره 26: ص ش
- نجم الملــک، عبدالغفاربــن علــی محمــد، 1341، ســفرنامه خوزســتان، بــه کوشــش 

محمــد دبیــر ســیاقی، تهــران: علــی اکبــر علمــی.

- Herzfeld, E. 1929, “Bericht über archäologische Beobachtungen im 
südlichen Kurdistan und in luristan” , AMI, vol.1: pp. 65-75.
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چکیده
هنــر نگارگــری، از جملــه مهم تریــن وجــوه هنــری فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اســت 
ــت.  ــودی آن اس ــاد وج ــم و ابع ــا مفاهی ــاط ب ــتر در ارتب ــل بیش ــد تأم ــه نیازمن ک
بررســی نگارگــری ایرانــی در ارتبــاط بــا نقاشــی غربــی بیشــتر رنــگ و بــوی خــاص 
خــود را نشــان می دهــد. از ایــن رو، بررســی تطبیقــی نگارگــری ایرانــی بــا نقاشــی 
ــا نگارگــری ایرانــی بــه نمایــش  غربــی می توانــد نــکات ذی قیمتــی را در ارتبــاط ب
بگــذارد. در ایــن پژوهــش، ســعی بر آن شــده اســت تــا مقایســه ای تطبیقــی بیــن 
ــه برخــی از  ــن راســتا، ب ــرد. در ای ــی صــورت پذی ــی و نقاشــی غرب نگارگــری ایران
ــردد.  ــاره می گ ــز اش ــزاد نی ــن به ــای کمال الدی ــاخصه های نگاره ه ــن ش مهم تری
ــردد. ــه می گ ــت ارائ ــردد، در نهای ــتخراج می گ ــه ها اس ــن مقایس ــه از ای ــی ک نتایج
کلیدواژگان:
نگارگری ایرانی، معنویت، هنر، نقاشی غربی.

نگارگريايراين؛صريورتجاودانگيوفوقكيهاين
)مباينوشاخصههايمهم(

حبيبشهبازيشريان
 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
Shahbazihabib@Yahoo.com
از ص 98-81
دریافت مقاله: 1394/04/25؛ پذیرش مقاله: 1394/06/30



82

13
94

ن 
ستا

ــ
مـ

و ز
یز 

ــ
ایـ

، پ
وم

ه د
ور

، د
2 

ره
ما

ــ
ــ

 ش

مقدمه
تصویرســازی و نقاشــی از کهن تریــن آثــار برجــای مانــده از گذشــتگان ایــران زمیــن 
اســت. اولیــن آثــاری کــه بتــوان نــام نقاشــی بــر آن هــا نهــاد، از غارهــای لرســتان، 
ــه  ــده اســت. ایرانیــان همــواره ب ماننــد: دوشــه، میرمــاس و هومیــان برجــای مان
تصویرســازی توجــه نمــوده و نمــود آن را بــر روی دیــوار، ســفال، پارچــه، کاغــذ و... 
ــار،  ــه حص ــیلک، تپ ــفال های س ــه روی س ــی ک ــد. نقش های ــش گذارده ان ــه نمای ب
شــوش و... از 5000 ســال پیــش برجــای مانــده، نشــان از ذوق مردمــان این ســرزمین 
در خلــق چنیــن آثــاری بــوده اســت. در دوران اشــکانی و ساســانی تصویرســازی در 

ــه کمــال طــی می کنــد.  ــوار نگاره هــا نمــود یافتــه و مســیر خــود را رو ب دی
ــا  ــتم ت ــرون هش ــن ق ــیم، بی ــی می شناس ــری ایران ــوان نگارگ ــا عن ــه ب ــا آن چ ام
ــرای  ــیاری ب ــب بس ــاهدیم. مکات ــکوفایی آن را ش ــری اوج ش ــم هـــ.ق. قم یازده
نگارگــری ایرانــی تعریــف شــده؛ از جملــه، می تــوان بــه مکتــب ســلجوقی، مکتــب 
ــز، مکتــب شــیراز، مکتــب جایــری، مکتــب هــرات، مکتــب  بغــداد، مکتــب تبری

ــود. ــاره نم ــاری و... اش ــب قاج ــن، مکت ــب قزوی ــارا، مکت بخ
 آن چــه کــه در ایــن تحقیــق، نگارنــده ســعی در تبیــن آن را دارد، بررســی تطبیقــی 
نگارگــری ایرانــی بــا نقاشــی غربــی اســت. بررســی نگارگــری ایرانــی به خودیِ خــود 
ــا  ــد؛ ام ــدا نمای ــبکی آن را هوی ــانه و س ــوه زیبایی شناس ــیاری از وج ــد بس می توان
زمانــی کــه بــه مقایســه نگارگــری ایرانــی و نقاشــی غربــی بپردازیــم، بســیاری از 
وجــوه پنهــان آن بیشــتر هویــدا می گــردد. در نــگاه اول شــاید نگاره هــای ایرانــی 
ــد؛  ــر در نظــر آی ــدری از نظــر تکنیکــی ســطح پایین ت ــی، ق ــر نقاشــی غرب در براب
امــا بــا تأمــل ژرف تــر در نگارگــری ایرانــی مشــخص می شــود کــه هنرمنــد ایرانــی 
بــا چــه ظرافــت و بــا چــه ژرف اندیشــی بــه خلــق چنیــن آثــاری پرداختــه اســت. 
ــود را  ــده خ ــی، نگارن ــی غرب ــی و نقاش ــری ایران ــی نگارگ ــه تطبیق ــر مقایس از منظ
ــی و  ــری ایران ــای نگارگ ــن ویژگی ه ــد: مهم تری ــه می بین ــر مواج ــواالت زی ــا س ب
ــی را از  ــا نقاشــی غربــی چیســت؟ چــرا نبایــد نگارگــری ایران وجــوه افتــراق آن ب

ــرد؟    ــور ک ــی تص ــی غرب ــر از نقاش ــطح پایین ت ــی س ــر تکنیک نظ

نگارگری ایرانی و نقاشی غربی
ــاي  ــه معن ــي ک ــوان صورت ــن نمي ت ــت؛ بنابرای ــوي اس ــري معن ــري، هن ــر نگارگ هن
ــود،  ــاهده مي ش ــي مش ــاي ایران ــه در نگاره ه ــت و آن چ ــدارد، پذیرف ــي ن درون

ــت1. ــي نیس ــال زیبای ــوا و کم ــا و محت ــزء معن ــزي ج چی
زیبایــي، یعنــي دلپذیــر بــودن کــه مي گوینــد: »زیبایــي خداســت و هــر چــه متعّلق 

ــوش و  ــا نق ــت ب ــان داش ــر از جه ــه بش ــي ک ــي اساس ــم، ول ــتین ادراك مبه ــد: »نخس ــوپ، مي گوی ــام پ ــور اپه 1. آرت
اشــکال تزیینــي صــورت خارجــي یافــت و بــه وســیله ی همیــن نقــوش انســان بــا سرنوشــت دشــوار و پرخطــر خویــش 
ــش و  ــاز و آرام ــراي راز و نی ــه اي ب ــش و مای ــراي پرس ــیله اي ب ــکل وس ــش و ش ــر نق ــرد. ه ــدا ک ــتري پی ــاط بیش ارتب
نیــروي باطنــي شــد. ســبب مجمــوع ایــن امــور، هنــر تزیینــي کــه از تجربیــات ضــروري ناشــي شــده بــود بــه باالترین 
درجــه ی کمــال رســید و چــون پیوســته تحــت تأثیــر ایــن عوامــل، ظریف تــر شــده و توســعه ی فــراوان یافتــه اســت، 

ــد.« ــا دل آدمــي ســخن بگوی ــد مســتقیماً ب اکنــون مي توان
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بــه خداســت زیباســت«. زیبایــي هــم در یک اثــر فقط شــیوه ی نوشــتار آن نیســت، 
بلکــه بیشــتر به واســطه ی مفهــوم مقدســي اســت کــه بــه خــود دارد2.

ــه معنــاي ناتوریالیســتي3«، یکــي از ویژگي هــاي هنــر  ــه ب انتزاعــي کار کــردن، »ن
نگارگــري ایرانــي بــوده اســت. ذهــن ایرانــي اســتداللي و ریاضــي اســت و نگاهــش 
ــا  ــي در هنره ــد ایران ــل هنرمن ــن دلی ــت، به همی ــوي اس ــي معن ــان و زندگ ــه جه ب
همیشــه به دنبــال زیبایــي آرمانــي و بهشــت گمشــده و آن جهــان کامــل از دســت 
ــا روش  ــه ب ــرد، بلک ــازي نمي ک ــت را بازس ــچ گاه طبیع ــت؛ وي، هی ــوده اس ــه ب رفت
مفهومــي و نــه بــا روش بصــري طبیعــت را »اســتایلیزه4« مي کــرد و بــا فضاســازي 
ــر مي کشــید کــه از نظــر  ــه تصوی ــي خویــش را در نگاره هــا ب معنــوي، جهــان مثال
ــا ناتوریالیســم5 و رئالیســم6 غــرب و نگارگــري چیــن و ژاپــن  ســاختاري، اساســاً ب

مغایــرت داشــت )شــهبازی شــیران، 1384: 44(.
ــه ی  ــر آین ــه در تصوی ــور آن، بلک ــا حض ــت ی ــه در واقعی ــي، ن ــري ایران در نگارگ
ــي آن کــه ســایه و وزن خــود را از دســت داده و تغییــر شــکل ظاهــر پیــدا  جادوی
ــکل  ــه ش ــور، ب ــان در ن ــده، جه ــص در آم ــاّدي خال ــگ غیرم ــورت رن ــرده و به ص ک
ــر تصویــر نمونه هــاي مثالــي  وجــودي بهشــتي آشــکار مي شــود؛ باغــي منطبــق ب
ــا  ــورد؛ نه تنه ــم مي خ ــا به چش ــاغ، همه ج ــن ب ــتان و ای ــران باس ــت از دوران ای بهش
ــا،  ــا و جویباره ــا، ُگل ه ــان، چمن زاره ــا درخت ــا، ب ــور خانه ه ــاي محص در محوطه ه

ــي. ــاي زندگ ــام جنبه ه ــه در تم بلک
هنرمنــد ایرانــي حقیقت نــگار و یــا رئالیســت  مثالــي بــوده اســت کــه ایــن مفهــوم 
بــراي غربي هــا نامفهــوم اســت، چــون در زبان شــان حقیقــت را در واقعیــت جســت 
ــر و  ــه ی مغای ــت دو کلم ــت و حقیق ــي واقعی ــان ایران ــي در زب ــد، ول ــو مي کنن و ج
ــت، از  ــفي ماتریالیس ــر فلس ــا، از نظ ــت. غربي ه ــاوت اس ــیار متف ــاي بس ــا دو معن ب
ــل  ــن دلی ــتند؛ به همی ــت هس ــري رئالیس ــر هن ــت و از نظ ــادي دوالیس ــر اعتق نظ
ــي،  ــت، آناتوم ــخصیت پردازي، باف ــردازي، ش ــن، حجم پ ــایه و روش ــپکتیو، س پرس
ــان،  ــودن آثارش ــي ب ــیدن و واقع ــت بخش ــراي مادیّ ــي و ... ب ــور7، طبیعت گرای فیگ
»حتــي در آثــار انتزاعــي و ســمبلیک8 ایشــان«، اهمّیــت دارد. دغدغــه ی هنرمنــد 
ــي و  ــي، طبیعت گرای ــخصیت پردازي، آناتوم ــردازي، ش ــپکتیو، حجم پ ــي پرس ایران
از ایــن دســت دغدغه هــاي ماتریالیســت9، نبــوده اســت؛ بلکــه به دلیــل اعتقــادات 

2. زیبایــي ذاِت هنــر اســت و داراي جنبــه ی ظاهــري و باطنــي اســت. طبــق حدیــث مشــهوري از پیامبــر »خدا زیباســت 
و زیبایــي را دوســت مــي دارد« )اهلل جمیــل و یحب  الجمــال(؛ بنابرایــن زیبایــي صفتــي الهــي اســت کــه در زیبایي هــاي 

خلقــت بازتــاب یافتــه و تجلــي پیــدا مي کنــد.
3. Naturalistu
4. Stylized
5. Naturalism
6. Realism
7. Figure
8. Cambolic
9. Materiality
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شکل 1 

ــرده  ــا دوري مي ک ــتي[، از این ه ــت هس ــا کلّی ــد ب ــي معنوي اش]پیون و جهان بین
اســت10 و آن چــه در هنــر اســامي، تحــت عنــوان ســکون و عــدم تحــّرك مــورد 
انتقــاد فــراوان قــرار گرفتــه، صرفــاً همیــن غیــاب انگیزه هــاي فــردي و نفســاني در 
آن اســت )Burckhardt 1987(. در ایــران و هندوســتان، چنیــن اســتدالل مي شــد 
ــدارد و  ــه موجــود زنــده ی واقعــي را ن کــه تصویــري کــه دعــوي تشــّبه جســتن ب
صرفــاً کنایــه اي از آن اســت، مشــروع اســت. شــیوه ی خــاص مینیاتورهــاي ایرانــي 
ــود؛ از  ــب نمي ش ــت را موج ــم واقعی ــوده، توّه ــپکتیو ب ــایه و پرس ــد س ــه فاق ک

10. بنابرایــن، نمي تــوان گفــت ایشــان توانایــي کم تــري داشــته اند، چــون نگارگــر ایرانــي اندیشــمند عارفــي بــود کــه 
معنویــات را بــه تصویــر مي کشــید و بــه حقیقــت مي پرداخــت، گرچــه نگاره هایــش از واقعیــت زمانــه دور نبــود، ولــي 

واقعیــت مثالــي را بــه تصویــر مي کشــید.

شکل 1: نگاره معراج پیامبر)ص(، 
.)http:∕∕ Islamicartz.com(
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.)Burckhardt 1987( این جــا نشــأت مي گیــرد
ــص  ــپکتیو، ناق ــا پرس ــودن ب ــنا نب ــت آش ــه عّل ــي ب ــا مّدت ــي را ت ــري ایران نگارگ
مي دانســتند، اّمــا بعــد از آن کــه اصــول نّقاشــي غربــي زیــرورو شــد، اکنــون غیبت 
ــه  ــود؛ چنان ک ــمرده مي ش ــي ش ــري ایران ــراق« نگارگ ــه افت ــک »وج ــپکتیو، ی پرس
ــکلي  ــه ش ــد و ن ــاري باش ــي اجب ــا حقیقت ــي ی ــزي طبیع ــپکتیو چی ــي پرس گوی
نمادیــن در میــان اشــکال دیگــر؛ یــا در نهایــت، اکتشــافي جدیــد در خــود غــرب.
ــی بیــن  در اندیشــه و ذهــن ایرانیــان قدیــم، ســه جهــان محســوس )مــاده(، مثال
ــیران، 1384: 45(.  ــهبازی ش ــت )ش ــده اس ــور ش ــول )روح( تّص ــاده( و معق روح و م
اگــر مــاده بــه روح و صــورت بــر معنــا مرّجــح باشــد و بــه نوعــي روح اســیر و در 
بنــد مــاده بشــود، نوعــي ســمبلیک11 به وجــود مي آیــد؛ اگــر در میــان روح و مــاده 
ــود  ــیک12 به وج ــي کاس ــردد، نوع ــرار گ ــل برق ــي کام ــاد و هم خوان ــوازن و اتح ت
ــد.  ــود مي آی ــک13 به وج ــي رمانتی ــد، نوع ــّلط باش ــاده مس ــر م ــر روح ب ــد؛ اگ مي آی
ــد و  ــت مي دادن ــت، اهمّی ــاده اس ــگاه م ــه جای ــوس ک ــان محس ــه جه ــا ب غربي ه
ــد و از ابتــدا  ــت مي دادن ــگاه روح اســت، اهمّی ــم معقــول کــه جای ــه عال ــان ب ایرانی
به دلیــل اعتقــادات یکتاپرستانه شــان، در نگاره هــا فقــط وارد جهــان مثالــي 

مي شــدند.
نگارگــر ایرانــي، هیــچ گاه فکــر نمي کــرد کــه در حــال خلــق کــردن اثــري هنــري 
اســت14؛ وي، خلــق کــردن را فقــط ویژگــي خداونــد متعــال مي دانســت و 
ــتایلیزه را  ــت اس ــه طبیع ــرد؛ بلک ــد نمي ک ــت تقلی ــي از طبیع ــل حّت ــن دلی به همی
ــطه ی  ــلمان، به واس ــد مس ــیران، 1384: 45(. هنرمن ــهبازی ش ــرد )ش ــن مي ک تزیی
ــر ایــن واقعّیــت  اســام، یعنــي »تســلیم« در برابــر شــریعت الهــي، همــواره متذّک
ــه  ــر هنــري، ب ــي نیســت؛ بلکــه اث ــا منشــأ زیبای ــدگار و ی اســت کــه خــود، آفری
میزانــي کــه تابــع و مطیــع نظــم جهانــي باشــد از زیبایــي بهــره جســته، زیبایــي 
ــتن  ــّبه جس ــد را از تش ــه هنرمن ــي، گرچ ــن آگاه ــازد. ای ــر مي س ــي را جلوه گ کل
ــري  ــت هن ــوق خاقّی ــه از ش ــچ وج ــا به هی ــي دارد، اّم ــذر م ــه«15 برح ــه »پرومت ب
 Burckhardt( ــد ــن امرن ــر ای ــاهد ب ــود ش ــري، خ ــار هن ــه آث ــد؛ چنان ک نمي کاه
1987(. بایــد گفــت، کمــال نگارگــري ایرانــي در ظرافــت و ریزه کاري هــاي هنرمنــد 
ایرانــي بــود. کوچــک و مینیاتــوري کار کــردن نگارگــران ایرانــي در نگاره هایشــان، 
ــران  ــي بي ک ــدرت و بزرگ ــل ق ــگاره در مقاب ــودن ن ــک ب ــز و کوچ ــانگر ناچی نش
ــود  ــر، فقــط تزییــن کــردن ب ــد نگارگ ــدگار اســت و نقــش هنرمن ــت خداون خاقّی
ــه  ــتند )روزنام ــر مي دانس ــل، وي را صنعت گ ــن دلی ــردن؛ به همی ــق ک ــه خل و ن

11. سمبلیســم )نمادپــردازي( بــر تشــابه و تطابــق میــان مراتــب مختلــف وجــود مبتنــي اســت و چــون وجــود یکــي 
ــازد. ــر س ــود را جلوه گ ــي خ ــمه ی ازل ــوي سرچش ــه نح ــد ب ــت بای ــه هس ــر آن چ ــت، ه اس

12. Classic
13. Romantic

14. چون این طرز فکر، گناه و شرك و کفر محسوب مي شد.
Prometheus .15یکــي از »تایتان« هــا کــه آتــش را بــراي اســتفاده ی نــوع بشــر از آســمان ســرقت نمــود. »زئــوس« بــراي 
ــود و  ــرد و مي رب ــاره  مي ک ــرش را پ ــي جگ ــر روز عقاب ــه ه ــي ک ــرد، جای ــر ک ــره اي زنجی ــه صخ ــازات او، وي را ب مج

ــو ترمیــم مي شــد. ــوس، جگــرش از ن ــه امــر زئ شــبانه، ب
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شکل 2: نگاره عبور سیاوش از 
.)http:∕∕ Fun.adano.ir( آتش

شکل 2 

ــوان  ــرد به عن ــواره ف ــي، هم ــه غرب ــان محوران ــر انس ــرق، 1384: 483(. در تفّک ش
ــي  ــري »هنــري« تلّق ــدگاه، اث ــن دی ــوده اســت. از ای ــار هنــري مطــرح ب ــق آث خال
ــه از منظــر  ــر ســازد16؛ حــال آن ک ــد را جلوه گ ــت هنرمن ــش فردیّ ــه نق ــود ک مي ش
.)Burckhardt 1987( اســامي، زیبایــي ذاتــاً تجلــي حقیقــت کلــي و جهانــي اســت
ــه اي  ــري گون ــت17 و نگارگ ــته اس ــد نمي دانس ــش را هنرمن ــي، خوی ــر ایران نگارگ
ــده ی  ــري، زایی ــزه کاري در نگارگ ــت و ری ــد18. ظراف ــوب مي ش ــازي محس مصّورس
ــد  ــت و هنرمن ــوده اس ــي ب ــر ایران ــوب هن ــال مطل ــدي و کم ــش و خردمن آرام
ایرانــي، هیــچ گاه از یونــان و روم کــه بــه تقلیــد از طبیعــت و نمایــش امــور واقعــي 
مي پرداختنــد19 تأثیــر نگرفــت و ایــن کار در نظــر ایشــان ســطحي و فــردي جلــوه 
مي کــرد. ذوق ایشــان در نمایــش اشــکال، خواهــان شــیوه اي بــود کــه از قیــد زمــان 
ــار  ــه آث ــد ک ــح مي دادن ــا ترجی ــه فن ــا را ب ــا بق ــد و آن ه ــاده آزاد باش ــکان و م و م
جاودانــه ی ایشــان گویــاي ایــن مطلــب اســت )شــهبازی شــیران، 1384: 47 -48(.

ــب  ــر اس ــت تصوی ــت؛ ناواقعی ــودن آن اس ــي ب ــي، ناواقع ــري ایران ــاز نگارگ امتی
ــودن و  ــک ب ــان در کوچ ــر انس ــت تصوی ــا ناواقعی ــت، ام ــي آن اس ــگ آب در رن
ــوط  ــه مرب ــان قّص ــه جه ــه ب ــت ک ــک وار آن اس ــي عروس ــي و بي نرمش بي مهارت

16. در تفکــر انســان محــور و فردگــراي غربــي، هنرمنــد خالــق اثــر هنــري اســت و بایــد اثــرش را امضــا کنــد، امــا 
هنرمنــدان نگارگــر ایرانــي چــون خــود را هنرمنــد نمي دانســتند، حتــي از ذکــر نــام و امضــاي خــود در نگاره هایشــان 

ــد. ــودداري مي کردن خ
17. کلمه ی هنر »هوـ نر«، در ادبیات ایراني به معني شجاعت است و به معناي غربي آن که هم اکنون رایج شده، نبوده است.

ــه کار  ــاي ب ــف رنگ ه ــدي و طی ــي، رنگ بن ــي هاي تک پرده ی ــه در نقاش ــور و چ ــاي مص ــه در کتاب ه ــه چ 18. البت
رفتــه در نگاره هــا محصــول کار اشــخاص بســیاري بــوده اســت کــه در طــي فرآینــد تصویرســازي بــا یکدیگــر همــکاري 

داشــته اند.
19. نگارگــران ایــران بــه تبــع شــریعت قرآنــي »تنزیــه« را بــر »تشــبیه« ترجیــح مي دادنــد. پرهیــز از طبیعت گرایــي 
و ژرفــا نمایــي رایــج در نقاشــي مغــرب زمیــن و فاقــد پرســپکتیو بــودن شــیوه ی خــاص نگاره هــاي کوچــک و ظریــف 
و ریــز ایرانــي بــوده اســت. در ضمــن هیچ گونــه ســایه اي، آن چنان کــه در نقاشــي هاي غربــي معمــول بــوده اســت، در 

ــود. ــده نمي ش ــي دی ــاي ایران نگاره ه
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ــود،  ــي خ ــي و بي معنای ــان ها در کوچک ــره ی انس ــب، چه ــه این ترتی ــود. ب مي ش
ــر مــي رود، ظاهــر مي شــود و  ــي کــه از خــود آن هــا فرات ــا اصــل تعال ــاط ب در ارتب
در عین حــال نگارگــران بــا خلــق موجــودات زنــده در خطــر همــاوردي بــا خداونــد 
ــا ایجــاد نوعــي کیفیــت انســاني در چهره هــا -کــه  قــرار نمي گیرنــد و همچنیــن ب
ــا  ــود- و ب ــري مي ش ــک از دیگ ــر ی ــز ه ــناختن و تمیی ــث ش ــبي باع ــور نس به ط
ــه  ــد- ب ــي مي بخش ــي از گویای ــا حالت ــه آن ه ــه ب ــدك -ک ــایلي ان ــتفاده از وس اس

ــد. ــن برنمي خیزن ــناختي تزیی ــل زیباش ــا اص ــي ب رویاروی
نــور، برجســته ترین ویژگــي نگارگــري ایرانــي اســت؛ نــه فقــط به عنــوان عنصــري 
مــاّدي، بلکــه بــه مثابــه تمثیلــي از »وجــود« و خــرد »الهــي«. نــور در آثــار نگارگري 
ــد و  ــوذ مي کن ــاّده نف ــي م ــت و تیرگ ــه در غلظ ــت ک ــوي اس ــري معن ــي، جوه ایران
ــد؛  ــیان کن ــري در آن آش ــس بش ــا نف ــد ت ــتگي مي بخش ــت و شایس ــه آن کرام ب
نفســي کــه خــود ریشــه در عالــم نــور دارد کــه همــان نشــئه ی روح اســت. نــور از 
همــه جهــات در آثــار نگارگــري ایرانــي پرتــو مي افکنــد، چــون ایرانیــان همیشــه 
ــایه،  ــي و س ــا تاریک ــن و ی ــراي اهریم ــان ب ــد و در نگاره هایش ــت بودن یکتا پرس

ــت20. ــي نیس ــود دارد، جای ــي وج ــي هاي غرب ــه در نّقاش ــان ک آن چن
ــش  ــوص و درخش ــت و خل ــاب آن اس ــاي ن ــي، رنگ ه ــري ایران ــکوه نگارگ ش
ــي،  ــن گونگ ــق، چندی ــّیت دقی ــت و حساس ــق، ظراف ــي، آزادي مطل ــاي مرئ رنگ ه
ــي  ــري ایران ــز نگارگ ــه تمای ــف، وج ــاي ظری ــا و هماهنگي ه ــي ریزه کاري ه بي کرانگ
ــاي  ــاي زیب ــد، نگارگري ه ــت. هرچن ــي اس ــي و غرب ــي چین ــاهکارهاي نّقاش از ش
ایرانــي و نّقاشــي چینــي منظــره، داراي اســاس مشــترك بینشــي درونــي هســتند.
رنــگ جزیــي اصلــي از هنــر نگارگــري ایرانــي اســت21. برتــر از همــه رنــگ، ســپید، 

ــه  ــب را ب ــد ش ــي مي خواه ــون، وقت ــاي و همای ــقانه ی هم ــات عاش ــگاه ماق ــي در ن ــر حت ــال، نگارگ ــور مث 20. به ط
تصویــر بکشــد از نشــان دادن تاریکــي شــب پرهیــز مي کنــد و صحنــه ی بــاغ، چهره هــا، لباس هــا، آســمان پرســتاره، 
گیاهــان، دیــوار بــاغ و همگــي را بــا بداهــت و تابناکــي کامــل بــه تصویــر مي کشــد و در هیــچ جــاي اثــرش منبــع نــور 

ــود. ــده نمي ش ــعلي دی ــنایي و مش و روش
ــه چشــم مي خــورد و بدیهــي اســت  21. البتــه حــس تشــخیص رنــگ وتــوازن رنگ هــا در همــه ی هنرهــاي ایرانــي ب

که این مسأله با شناخت معنا و نقش نور کامًا مرتبط است.

شکل 3: نگاره دربار کیومرث 
.)http:∕∕ Irnwiki.net(
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کنایــه از »وجــود مطلــق« اســت و اصــل و اســاس تمامــي مراتــب هســتي کــه همه ی 
ــانه ی  ــیاه، نش ــگ س ــه، رن ــت تر از هم ــد و پس ــد مي زن ــم پیون ــا را به ه رنگ ه
نیســتي اســت؛ البتــه رنــگ ســیاه معنــاي تمثیلــي دیگــري نیــز دارد؛ »عــدم« یــا 
ــره  ــت، تی ــر از ســاحت وجــود اســت و از شــدت نورانّی ــه فرات ــدي« ک »ذات خداون
ــده  ــرده ش ــه کار ب ــي ب ــري ایران ــه در نگارگ ــي ک ــد. رنگ های ــي مي نمای و ظلمان
ــم  ــاً از وه ــروزه اي، صرف ــوردي و فی ــي الج ــا و آب ــاي ط ــاً رنگ ه ــت، مخصوص اس
هنرمنــد سرچشــمه نگرفتــه اســت، بلکــه نتیجــه ی رؤیــت و شــهود واقعیتي ســت 
ــر  ــد امکان پذی ــود هنرمن ــي در وج ــي خاّص ــعور و آگاه ــا ش ــط ب ــه فق ــي ک عین
اســت؛ چــون، همان طــور کــه مشــاهده ی عالــم محســوس محتــاج بــه چشــم ســر 
اســت، رویــت عالــم مثــال نیــز محتــاج به بــاز شــدن چشــم دل و رســیدن بــه مقام 
ــا،  ــي دارد؛ در رنگ ه ــرز خاّص ــي، ط ــري ایران ــزي در نگارگ ــت. رنگ آمی ــهود اس ش
درجه بنــدي نیســت و بــا هــم مختلــط نیــز نمي شــوند و یــک مــرز مشــترك هــم 

ــد؛ البتــه ایــن نقــص کــم کــم جبــران مي شــود. ندارن
ــت  ــت اس ــد و بي حرک ــه جام ــوش و بلک ــي خام ــاي ایران ــر در نگاره ه ــتر مناظ بیش
ــد.  ــوه مي ده ــیط جل ــاده و بس ــا را س ــّدي آن ه ــا ح ــه ت ــت ک ــات اس ــن صف و همی
تصاویــر نیــز در ســطح واحــدي تشــکیل یافتــه، یعنــي بــه تقســیم ســایه و روشــن 
ــوده  ــا نم ــع رنگ ه ــه توزی ــود را متوّج ــروي خ ــام نی ــت و تم ــته اس ــه نداش توج

اســت.
ــت  ــک طبیع ــود ی ــه خ ــوده؛ بلک ــت نب ــت طبیع ــک حرم ــي، هت ــاي ایران نگاره ه
ــي  ــر طبیع ــیم مناظ ــن و ترس ــي از پرداخت ــراف و رویگردان ــت. انص ــوي اس ثان
ــر  ــه خاط ــتر ب ــه بیش ــي، بلک ــارت و چیرگ ــدم مه ــي و ع ــز و ناتوان ــه از روي عج ن
ــي آن چــه را کــه مــورد  ــوده اســت. نگارگــر ایران ــي ب بي عاقه گــي نگارگــران ایران
توّجــه و عاقــه بــود و کشــش و جاذبــه اي داشــت تصویــر مي کــرد و اهمّیتــي بــه 
ــر  ــدي عمیق ت ــي داد. از دی ــیاء نم ــر اش ــه ظواه ــن ب ــل و همچنی ــات و تفاصی جزیی
ایشــان، ذهــن و خیــال بیننــده را بــا تصویــرش در هــم مي آمیــزد و احساســات او 
را بــه لــرزه در آورده و عواطــف او را بــه جنبــش وا مــي دارد. هنــر ایشــان تــا عمــق 

ــي آورد. ــد م ــا پدی ــف در روح م ــي لطی ــد و آرامش ــر مي کن ــا تأثی ــود م وج
ــي را  ــن ویژگ ــت و ای ــادي بخش اس ــاط آور و ش ــتر نش ــي، بیش ــاي ایران نگاره ه
ــفاف  ــمان ش ــتري، آس ــاي خاکس ــفید، بیابان ه ــاي س ــیم گل ه ــا ترس ــران ب نگارگ

ــد.  ــش داده ان ــا نمای ــون لباس ه ــاي گوناگ ــون و رنگ ه نیلگ
ــه  ــن ک ــت و تزیی ــن اس ــر تزیی ــي و مبتني ب ــي، توضیح ــاي ایران ــتر نگاره ه بیش
منبــع اصلــي و هــدف هنــر نگارگــري ایرانــي اســت، تنهــا مایــه ی لــذت چشــم یــا 

ــر دارد. ــیار عمیق ت ــي بس ــا و مفهوم ــه معن ــت؛ بلک ــن نیس ــح ذه تفری
ویژگــي  نگارگــري ایرانــي، ایــن اســت کــه تصاویــر و طبیعــت را بــا تزییــن یکپارچه 

و ادغــام مي کنــد و ایــن امــر را بــه کمــک رنــگ خالــص انجــام مي دهــد.
احســاس جاودانگــي و زندگــي درون  اثــر زیبایــي نگارگــر ایرانــي، بــدون عبــور از 
ــد.  ــوذ مي کن ــار نف ــن آث ــده ی ای ــطه در روح بینن ــتداللي، بي واس ــر اس ــي تفّک صاف
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به همیــن دلیــل ناظرانــي کــه در خــود نگاره هــا، گاه از گوشــه و کنــار بــه موضــوع 
ــداري را در  ــم ذات پن ــس ه ــتند، ح ــگاره  هس ــي از ن ــود جزی ــد و خ ــر مي نگرن اث
بیننــده ایجــاد کــرده و بیننــده را بــه درون نــگاره و روایــت مي برنــد. حــس بــودن 
و درون نــگاره، بیننــده را از جهــان مــاّدي و از قیــد زمــان و مــکان جــدا کــرده و بــه 

ــرد22. ــر مي ب ــوي نگارگ ــي و معن ــان تمثیل جه
ــه از دوران کودکــي  ــد ک ــي عــارف و شــیفته ی حقیقــت بودن ــران، صنعتگران نگارگ
ــام  ــه مق ــپس ب ــد و س ــي مي کردن ــس را ط ــه ی نف ــت و تزکی ــل ریاض ــد مراح بای
قلم مــو به دســت گرفتــن و مصــّور کــردن و نگارگــري مي رســیدند. ایشــان  
خــود را هنرمنــد نمي دانســتند، آن چنــان کــه دغدغــه ی هنرمنــدان انســان محــور 
ــود در  ــاي خ ــام و امض ــر ن ــي از ذک ــان حّت ــت. ایش ــوده اس ــي ب ــراي غرب و فرد گ
ــیار  ــاي بس ــوان امضاه ــن، نمي ت ــد؛ بنابرای ــتنکاف مي ورزیدن ــان اس نگاره هایش
ــش  ــدون آزمای ــده را ب ــم ش ــاي رق ــدادي از نگاره ه ــب در تع ــح و نامتناس واض
علمــي پذیرفــت. از دیگــر ویژگي هــاي مهــم هنــر نگارگــري ایرانیــان در گذشــته، 
ــه  ــا ک ــه نگاره ه ــاعرانه و روایت گون ــه و ش ــواي عارفان ــون و محت ــوان در مضم مي ت
ــوده اســت  ــراي مصــّور نمــودن کتاب هــا در کارگاه هــاي مصّور ســازي حکومتــي ب ب
نــام بــرد. نگارگــر بــه عصــاره ی مضمونــي داســتان مي پرداخــت و از شــرح وقایــع 
ــود  ــي خ ــفاهي و روای ــگ ش ــتن فرهن ــل داش ــان به دلی ــرد. ایرانی ــودداري مي ک خ
ــه  ــي، تاریخــي و ...، اســتادي را ب ــي، عرفان در مصــّور کــردن کتاب هــاي شــعر، ادب
حــد کمــال خــود رســاندند؛ ولــي نگارگــر ایرانــي را نمي تــوان تصویر ســاز دانســت 

ــرق، 1384: 483(. ــه ش )روزنام
ــي  ــک دارد، نوع ــدي نزدی ــاب پیون ــازي کت ــا مصّور س ــه ب ــي ک ــري ایران نگارگ
»بســط« و گســترش خوشنویســي اســت و بازهــم، گویــي مراتــب ملکــوت را متمّثل 

مي نمایــد.
قلمــرو  در  زمینه نگارگــري  نخســتین  تحقیقــاً  مصّور ســازي دست نوشــته ها، 

ــت.  ــوده اس ــي ب فرهنگ
نّقاشــي  آثــار  نیــز  و  در دست نوشــته ها  موجــود  نّقاشــي هاي  در خصــوص 
ــود  ــز خ ــود، هرگ ــته مي ش ــگ گذاش ــر روي آن رن ــه ب ــطحي ک ــرده اي، س تک پ
ــم،  ــر و رو کنی ــک زی ــود از نزدی ــمان خ ــا چش ــدر آن را ب ــد؛ هرق ــا نمي کن را افش
ــت. ــو را در آن یاف ــت قلم م ــل رؤی ــزا و قاب ــاي مج ــه اي از رّده ــوان مجموع نمي ت
ــه  ــز، از جمل ــي نی ــري ایران ــّنت نگارگ ــودن23 س ــته  ب ــوم و سربس ــأله ی مکت مس
مــواردي اســت کــه در خــور توجــه اســت، چــه از ســده هاي نهــم و دهــم هجــري، 
ــوط جفــت و  ــون مضب ــا بخــش متناظــري از مت ــد ب ــه بتوان ــک نّقاشــي ک ــي ی حّت
جــور شــود، بــر جــاي نمانــده اســت و هــر چنــد شــواهدي بــر شــیوه ی مرســوم 

22. به همیــن دلیــل بیننــده بــه نوعــي ســفر درونــي فــرا زمــان و فرامــکان مــي رود و سرشــار از احســاس آرامــش و 
ــي شــده و احســاس جاودانگــي،  ــر ایران ــي نگارگ ــه وارد بهشــت مثال حــس »مکاشــفه و مشــاهده« مي شــود، چــرا ک

ــد. ــي مي کن ــاط و زیبای ــت، نش ابدی
23. Hermeticism
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شکل 4: نگارگری ایرانی
.)http:∕∕ Irna.ir( 

شکل 4 

ــود  ــه ســبب کمب ــر در دســت اســت؛ ب ــاره ی تصاوی ســخن گفتن و اندیشــیدن درب
ــته ها و  ــان نوش ــک، می ــر یک به ی ــوِد تناظ ــوط و نب ــي مضب ــاي کام توصیف ه
ــد  ــا باش ــه بن ــد، چنان چ ــان مي کنن ــته ها توصیف ش ــه آن نوش ــي هایي ک نّقاش
ــد  ــي خواه ــه ی متفاوت ــیر گران ــر تفس ــه تدبی ــند، ب ــن گر باش ــي روش ــن متون چنی
ــن و  ــان مت ــي می ــر، تاق ــوب توصیف گ ــّنت مکت ــاب س ــن رو، در غی ــود. از ای ب
ــر  ــوِد تناظ ــت و نب ــد داش ــوار خواه ــن و دش ــي نامطمئ ــوص، وضع ــر به خص تصوی
را  شــکاف  ایــن  کامي شــان  توصیف هــاي  و  نّقاشــي ها  میــان  یک به یــک، 
ــه  ــي ک ــکال واکنش های ــرآورد اش ــف و ب ــن، توصی ــي دارد. بنابرای ــر نم ــان ب از می
ــت و  ــي اس ــج و ظّن ــري بغرن ــد، ام ــت مي دارن ــان دریاف ــي ها از بینندگان ش نّقاش
حّتــي هنگامــي کــه زبــان توصیــف بــراي جلــب توّجــه یــا تحســین تکنیک هــاي 
ــاص  ــر خ ــه نظ ــت ب ــن اس ــه کار رود، ممک ــري ب ــاي تصوی ــا قابلّیت ه ــاص ی خ

  .)Racsbere, 2000: 119-146( فهمانــه24 برســد
کاربــرد مکــّرر نقش مایه هــاي ایرانــي در آثــار نّقاشــي ، وابســتگي و پیونــد محکــم 
میــان ادبیــات و نّقاشــي در آثــار مصــّور و فروتنــي و حجــب هنرمنــد نگارگــر ایراني 
ــارش  ــر روي آث ــام خویــش ب ــراز ن ــراي اب کــه طــي قرن هــاي پیشــین کوششــي ب
نداشــته اســت، از دیگــر خصوصّیت هــاي هنــر پرمایــه ی نگارگــري ایرانــي اســت که 

ــد. ــت مي کنن ــت آن دالل ــي و قداس ــر زیبای ــال ب در عین ح

کمال الدین بهزاد و سبک وی
ــش،  ــاز )تاجبخ ــتاد دور نماس ــتین اس ــي، نخس ــر ایران ــزاد، نگارگ ــن به کمال الدی
1381: 364( و بلند آوازه تریــن اســتاد نّقاشــي ایرانــي اســت. اهمّیــت او، هــم بــراي 
ــترده تر  ــوذ گس ــر نف ــم به خاط ــت و ه ــرده اس ــرا ک ــه اج ــت ک ــي اس پرده های

24. Esoteric
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ســبکي اســت کــه بــه نــام وي منســوب اســت )ســوچک، 1382(. ]در تاریخ نقاشــي 
ــت  ــزاد یاف ــن به ــر از کمال الدی ــدي را حیرت انگیزت ــوان هنرمن ــوار بت ــران[ دش ای
)Racsbere, 2000: 119-146(. او زینــت هنــروران و نــگار، نگارگــران ایران اســت25. 
ــیوه ی  ــن ش ــوط و همچنی ــر و خط ــم تصاوی ــتي در رس ــاظ چیره دس ــار وي، از لح آث
خــاص تصویــر قیافه هــا  و اشــخاص کــه ویــژه ی خــود اوســت، بســیار ممتــاز اســت 

ــش، 1381: 364(. )تاجبخ
ــق در  ــري عمی ــا تأثی ــب رنگ ه ــي و ترکی ــاظ هماهنگ ــزاد، از لح ــي هاي به نّقاش
بیننــده مي کنــد. او، دوســت نمي داشــت عملّیــات جنگــي را تصویــر نمایــد. بهــزاد 
نقــاش زندگــي، صلــح و صفــا و دورنماهــاي آرام بــود )پطروشفســکی، 1351: 489(.
ــی، 1305: 64(  ــوده )عال ــزي« ب ــد تبری ــاگرد »پیراحم ــه وي، ش ــت ک ــهور اس مش
ــش  ــورت و نق ــم ص ــه در تجّس ــگفت انگیزي ک ــدرت ش ــوغ و ق ــطه ی نب و به واس
جزییــات داشــته، بــه نگارســتان هــرات راه یافتــه و بــه برکــت دانش پــروري و هنــر 
ــي  ــدك زمان ــي، در ان ــیر نوای ــر علیش ــراء، امی ــین بایق ــر سلطان حس ــتي وزی دوس
ــش، 1381:  ــت )تاجبخ ــیده اس ــرات رس ــتان ه ــت نگارس ــه ریاس ــرده و ب ــي ک ترّق

.)364
ــد  ــاره ی بُع ــه ی دوب ــي، ارای ــراي ســّنت نگارگــري ایران دســتاورد شــخص بهــزاد، ب
ــش  ــق نمای ــي از طری ــخه هاي خط ــري نس ــي در تصویر گ ــن جهان ــوي و ای دنی
ــا  ــن ی ــخن گفت ــن س ــر، در حی ــیار متنوع ت ــوار بس ــاالت و اط ــا ح ــي ب چهره های
تــکان دادن ســر و دســت، بــوده اســت؛ ]یعنــي[، همــان جزییــات تصویــري کــه از 
ــوژه ی  ــه س ــّدي ک ــا ح ــت ت ــر مي رف ــن فرات ــه ی مت ــِد روایت گرایان ــات اکی مقتضّی
ــه  ــر آن ب ــا در براب ــرد، ی ــه در مي ب ــدان ب ــش از می ــتان را کمابی ــوري داس مح
ــر روي حــوادث )آکســیون( جنبــي،  ــدام مي پرداخــت. تمرکــز و تأکیــد ب عــرض  ان

25. اشــاره هاي فــراوان نوشــته ها بــه بهــزاد گواهــي اســت بــر شــأن واالیــي کــه بــه ایــن هنرمنــد و تولیــد هنــري اش 
اعطــا شــده اســت، ولــي مطالعــه دقیق تــر ایــن ارجاعــات حاکــي از درجــات مختلفــي از برخــورد نقادانــه نیــز اســت.

شکل 5: نگارگری سبک بهزاد 
http:∕∕ Jonoobsahand.(

.)blogfa.com

 شکل 3
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ترکیب بندي هــاي زنــده و پــر نشــاطي را پدیــد آورد و توانســت الیه گــذاري 
ــورد  ــز م ــناختي« نی ــد »روان ش ــه ی بُع ــد. ارای ــاد کن ــابقه اي ایج ــي بي س معنای
توّجــه قــرار گرفتــه اســت؛ همچنیــن از ویژگي هــاي پــر اهمّیــت »طبیعت گرایــي« 
ــت  ــا اس ــوط چهره ه ــوع خط ــّره و متن ــاي روزم ــردن فعالّیت ه ــر ک ــزاد، تصوی به
ــام  ــاي پرازدح ــه در ترکیب بندي ه ــا ک ــخصّیت هاي نگاره ه ــي ش ــر گوناگون ــه ب ک
ــه ی  ــده دارد: دامن ــر عه ــي ب ــز نقش ــگ نی ــي ورزد. رن ــد م ــد، تأکی ــاي گرفته ان ج
ــي و  ــاي زمین ــاره ی رنگ مایه ه ــه ی دوب ــا ارای ــزاد ب ــتفاده ی به ــورد اس ــاي م رنگ ه
ترکیب هــاي پیچیــده ی رنگــي از گســترده ی محــدود رنگ هــاي اّولّیــه و ثانویـّـه کــه 
از اوایــل ســده ی نهــم هـــ.ق. بــر نگارگــري ایرانــي چیــره گشــته بــود، فراتــر رفــت 

.)Lentz, 1985: 20(

سایر خصوصیات نگارگری ایرانی
نکتــه ی قابــل ذکــر دیگــر، ایــن اســت کــه اگــر شمایل شــکني26 و مقاومــت کلــي 
ــي  ــل بررس ــور کام ــان مدارانه27 به ط ــر انس ــري و هن ــر تصوی ــر هن ــام را در براب اس
ــِس ایــن مخالفــت، ارج و احترامــي عظیــم نســبت بــه منشــأ خدایــي  کنیــم، در پَ
صــورت بشــري بــر مــا مکشــوف خواهــد شــد. همیــن امــر، بــا تغییراتــي، نگارگري 
ــدل  ــي ب ــري روحان ــه هن ــود و آن را ب ــت نم ــي هدای ــیري باطن ــه مس ــي را ب ایران

ســاخت.
ــي  ــت قدس ــه صف ــي ب ــه از روي بي اعتنای ــام، ن ــري در اس ــور بش ــم ص تحری
ــراي حفــظ حرمــت انســان به عنــوان خلیفــه ی خــدا  آفرینــش، بلکــه برعکــس، ب

.)Burckhardt 1987( ــت ــن اس ــر زمی ب
نفــي صورت  نــگاري در اســام، هــم مطلــق اســت و هــم مشــروط؛ مطلــق نســبت 
ــروط،  ــرد؛ مش ــرار گی ــتش ق ــورد پرس ــد م ــه مي توان ــي ک ــر و تمثال ــر تصوی ــه ه ب
نســبت بــه صــور و اشــکالي کــه بــه موجــودات زنــده تشــّبه مي جوینــد. در نتیجــه، 
شــمایل نگاري در اســام در حــّدي کــه توّهــم حیــات را برنیانگیــزد، مجــاز شــمرده 
ــه فضــاي ســه بُعدي  ــور از پرســپکتیو ک ــه، در نّقاشــي مینیات ــراي نمون مي شــود. ب

.)Burckhardt 1987( ــود ــز مي ش ــد، پرهی ــي مي کن را تداع
ــل در  ــان انگارانه، الاق ــر انس ــه تصوی ــذف هرگون ــا ح ــامي، ب ــري[ اس ــر ]نگارگ هن
ــاي  ــد. او، به ج ــودش باش ــًا خ ــا کام ــاند ت ــدد مي رس ــر م ــه بش ــن، ب ــوزه ی دی ح
ــود  ــز وج ــد در مرک ــد، مي توان ــس نمای ــود منعک ــارج از خ ــش را از خ ــه روح آن ک
Burck- ــد  )خویــش، جایــي کــه هــم خلیفــه و هــم بنــده ی خداســت، باقــي بمان

.)hardt 1987
ــور  ــاص[، به ط ــور خ ــامي به ط ــري اس ــام و نگارگ ــور ع ــامي ]به ط ــر اس ــدف هن ه
کلــي ایجــاد  فضایــي اســت که بشــر را در مســیر شــناخت  شــأن ازلي خویــش یاري 

26. Iconoclasm
27. Anthropomorphic art
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رســاند. پــس از هــر آن چــه بتوانــد، حّتــي به طــور نســبي و موّقــت به صــورت بـُـت 
درآیــد، پرهیــز مي کنــد. هیــچ چیــز نبایــد بیــن انســان و حضــور غیبــي خداونــد 

ــدازد. فاصله ان
ــد  ــا تردی ــه ب ــي همیش ــري ایران ــر نگارگ ــان نمایانه در هن ــر انس ــري تصاوی به کارگی
ــر انســان نمایانه نوعــي خودمختــاري موهــوم و  و ناامنــي تــوأم اســت، زیــرا تصاوی
ــق  ــراد مطل ــض انف ــد ناق ــود آورده و مي توانن ــق کل به وج ــر خال ــي را در براب انتزاع
خدایــي باشــند. چنیــن اســت کــه هنــر اســامي بــراي آییــن اصالــت روان جدیــد 
ــه بازنمایــِي  در حکــم کتــاب بســته اي اســت، بیشــتر از آن جهــت کــه به نــدرت ب
انســان، آن گونــه کــه در هنــر اروپایــي رواج دارد، مي پــردازد. معیــار ســنجش یــک 
فرهنــگ هنــري در بینــش اروپایــي، توانایــي آن در ترســیم طبیعــت و حّتــي بیــش 
از آن، در تصویــر انســان اســت. در مقابــل، هــدف اصلــي هنــر در بینــش اســامي، 
تقلیــد یــا توصیــف طبیعــت نیســت، بلکــه شــکل دادن بــه محیــط انســان اســت، 
.)Burckhardt 1987( چــرا کــه فعل بشــر هرگــز بــا هنــر الهــي برابــر نخواهــد بــود

انــکار نمي تــوان کــرد، هنــر نگارگــري ایرانــي نــه بــه مثابــه ی یــک شــيء، بلکــه 
ــد«  ــه از »توحی ــوي ک ــهودي معن ــا ش ــي را ب ــارت فن ــک روش مه ــوان ی به عن

سرچشــمه مي گیــرد، در هــم مي آمیــزد.
نگارگــري ایرانــي مبتني بــر تقســیم بندي منفصــل فضــاي دو بُعــدي تصویــر اســت؛ 
زیــرا فقــط بــه ایــن نحــو مي تــوان هــر افقــي از فضــاي دو بُعــدي نگارگــري را مظهر 
مرتبــه اي از وجــود و نیــز از جهتــي دیگــر مرتبــه اي از عقــل و آگاهــي دانســت و 
ــاي  ــاي فض ــت، نم ــل اس ــت و منفع ــا یکنواخ ــه فض ــي ک ــي در آن نگارگري های حّت
نگارگــري، کامــًا بــا خصلــت دو بُعــدي خــود از فضــاي طبیعــي ســه بُعدي اطرافــش 
متمایــز شــده اســت و بنابرایــن فضــا خــود نمــودار فضــاي عالمــي دیگــر اســت کــه 
ارتبــاط بــا نوعــي آگاهــي غیــر از آگاهــي عــادي بشــر دارد. قوانیــن علــم مناظــر که 
در نگارگــري ایرانــي از آن پیــروي شده اســت، قبــل از این کــه نفــوذ هنــر رنســانس 
و نیــز عوامــل داخلــي باعــث انحطــاط آن شــود، همــان قانــون علــم مناظــر طبیعــي 
اســت کــه اصــول و قاعــده ی آن را اقلیــدس و پــس از او ریاضــي دان اســامي، ماننــد 
ــي در  ــري ایران ــد. نگارگ ــن کردن ــي تدوی ــن فارس ــري و کمال الدی ــم بص ابن المیث
ــم  ــن عل ــد و از اصــول ای ــن قوانیــن باقي مان ــع ای دوران طایــي خــود، همــواره تاب
پیــروي کــرد و بــر طبــق یــک نــوع واقع بینــي کــه از خصوصّیــات دیــن اســام و 
نیــز هنــر اســامي اســت، هیــچ گاه نکوشــید بــه طبیعــت دو بُعــدي ســطح کاغــذ 
ــه کار  ــا ب ــه ب ــازد، چنان ک ــان س ــه بُعدي نمای ــي آن را س ــه طریق ــرده و ب ــت ک خیان
بــردن قواعــد علــم مناظــر مصنوعــي در مقابــل هندســه ی اقلیــدس، هنــر دوره ی 
رنســانس و دوران انحطــاط هنــر نگارگــري ایرانــي ســطح دو بُعــدي کاغــذ را ســه 

ــد. ــدي مي نمایان بُع
بــا پیــروي کامــل از مفهــوم منفصــل و گسســته از فضــا، نگارگــري ایرانــي توانســت 
ســطح دو بُعــدي نگارگــري را مبــّدل بــه تصویــري از مراتــب وجــود ســازد و موفــق 
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شــد بیننــده را از افــق حیــات عــادي و وجــود مــاّدي و وجــدان روزانــه ی خــود بــه 
ــازد  ــي س ــه جهان ــد و او را متوج ــاء ده ــي ارتق ــود و آگاه ــر از وج ــه اي عالي ت مرتب
مافــوق ایــن جهــان جســماني، امــا داراي زمــان و مــکان و رنگ هــا و اشــکال خــاص 
خــود، جهانــي کــه در آن حــوادث رخ مي دهــد، امــا نــه بــه گونــه ی مــاّدي. همیــن 
جهــان اســت کــه حکمــاي اســامي و مخصوصــاً ایرانــي آن را عالــم خیــال و مثــال و 
یــا عالــم صــور معّلقــه خوانده انــد. در واقــع، نگارگــري تصویــر عالــم خیــال اســت؛ 
ــه در  ــه ک ــر از آن چ ــي غی ــي«، یعن ــاي غیر»واقع ــفي آن و رنگ ه ــي فلس ــه معن ب
عالــم جســماني محســوس اســت و احتــراز از نشــان دادن دور نماهــاي ســه بُعــدي 
همــان اشــاره بــه تصویــر عالمــي اســت، غیــر از عالــم ســه بُعــدي مــاّدي کــه ظاهر 
بینــان ممکــن اســت تصــّور کننــد موضــوع نّقاشــي مینیاتــور اســت )نصــر، 1382: 

.)10-11
نگارگــري ایرانــي، اصــل تزییــن و تذهیــب را بــه تصویــر جهــان تعمیــم مي دهــد؛ 
ایــن جریــان از راه دگرگونــي همــه چیــز در رنــگ نــور صــورت مي گیــرد؛ ریشــه ی 
ایــن کیمیایــي کــه طــي آن چیزهــا وزن و ســایه و ثقــل خــود را از دســت مي دهنــد؛ 
در اندیشــه ی نــور مزدایــي اوســتاي کهــن نهفتــه اســت کــه ماني گــري آن را تغییــر 

شــکل داده اســت )اســحاق پور، 1382: 48(.
ــکال و  ــي و اش ــت ملکوت ــي اس ــودار فضای ــع نم ــي، در واق ــري ایران ــا در نگارگ فض

ــت. ــي اس ــم مثال ــن عال ــوان همی ــکال و ال ــوه اي از اش ــوان آن جل ال
ــاي  ــن فض ــر، بی ــي دیگ ــه افق ــي ب ــت، از افق ــت اس ــي، داراي حرک ــري ایران نگارگ
ــه فضــاي ســه بُعدي  ــن حرکــت منجــر ب ــچ گاه ای ــا هی ــدي؛ ام ــدي و ســه بُع دو بُع
ــقوط  ــوت س ــم ملک ــري از عال ــود، نگارگ ــن مي ب ــر چنی ــرا اگ ــود، زی محــض نمي ش
کــرده و مبــّدل بــه تصویــر عالــم ملــک مي شــد و جــز تکــرار پدیده هــاي طبیعــت 
بــه نحــوي ناقــص چیــزي نمي بــود و گرفتــار آن نــوع گرایــش بــه تکــرار صــورت 
طبیعــت یــا »ناتوریالیســم« مي گردیــد کــه اســام آن را منــع کــرده و هنــر اســامي 
همــواره از آن دوري جســته اســت. بــا باقي مانــدن در ســطح و افقــي، غیــر از افــق 
ــري  ــود، نگارگ ــاص خ ــي خ ــات و حرکت ــتن حی ــال داش ــاّدي و در عین ح ــان م جه
ــوع  ــک ن ــد و ی ــته باش ــهود داش ــّوق ش ــي و مش ــه اي عرفان ــد جنب ــي مي توان ایران
ــت و  ــي اس ــات روح ایران ــه از خصوصّی ــد ک ــاد کن ــده ایج ــرور در بینن ــادي و س ش
شــّمه و ســایه اي از لــّذات و شــادي و عالــم ملکــوت اســت، ماننــد قالــي و بــاغ اصیل 

ایرانــی )نصــر، 1382: 10-11(.
نگارگــري ایرانــي، مبتني بــر تصویــر کوچــک شــده28 یــا مجموعــه اي از داســتان ها 
ــژه  ــي وی ــي و بینش ــر زیبایي شناس ــه مبتني ب ــت؛ بلک ــي نیس ــاي ایران و نگاره ه

اســت.
ــاب،  ــراي کت ــي آن ب ــرد تزیین ــم کارک ــت؛ به رغ ــاب اس ــر ن ــي، هن ــري ایران نگارگ
ــد؛  ــي مي کن ــه همراه ــي ک ــه متن ــه ب ــت، ن ــود آن اس ــه خ ــته ب ــرش وابس تأثی

28. مینیاتور، در لغت به معني تصویر کوچک شده است که به تدریج برگونه اي از نّقاشي شمول یافت.
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ــه را  ــي، هم ــر معنای ــا ه ــي ی ــدف و غایت ــر ه ــر از ه ــع نظ ــر و قط ــوان تصوی به عن
ــي  ــًا زیبای ــاز، کام ــود آن، از آغ ــي و وج ــکل پیدای ــد. ش ــره مي کن ــحور و خی مس
ــر  ــِي معاص ــمایل هاي بیزانس ــي، ش ــن ویژگ ــس ای ــت. برعک ــوده اس ــناختي ب ش
ــد  ــي بوده ان ــاً مذهب ــرد، عموم ــي و بُ ــه ی پرستش ــي، داراي جنب ــاي ایران نگارگري ه

.)48  :1382 )اســحاق پور، 
ــن  ــت؛ بی ــن اس ــر بینابی ــک ام ــي از ی ــي، ناش ــري ایران ــگفتي نگارگ ــون و ش افس
اســطوره و عرفانــي کــه نگارگــري بــا وجــود تمایــز از آن هــا ناشــي مي شــود و قّصــه 
ــت.  ــل شده اس ــر« تبدی ــري بیان ناپذی ــه به»ام ــاده اي ک ــا افت ــت پیش ِپ ــا حکای ی
ــي  ــاي عمل ــه ی واقعیت ه ــه، از مقول ــه قّص ــطوره و ن ــه اس ــي، ن ــن نّقاش ــا در ای اّم
نیســتند؛ تصاویــر نگارگــري دریچــه اي خیالــي بــه خواب هــا و رؤیاهاســت، روي داد 
یــا چیــزي کــه حضــوري واقعــي داشــته باشــد وجــود نــدارد؛ آن چــه هســت فقــط 
ــق و  ــي معّل ــي، جهان ــر دنیای ــي غی ــر جای ــه در دیگ ــت ک ــص اس ــي خال حرکت های

ــت. ــه اس ــق یافت ــل و تحّق ــي تکام ــاي نوران ــاّدي از رنگ ه غیرم
ــودن، بســیار محتمــل  ــا این حــال، در عیــن دســت نیافتنــي ب ــي ب نگارگــري ایران
و نزدیــک اســت؛ ایــن وحــدت کــه از تضادهایــي تلطیــف و تســکین یافتــه، ناشــي 
ــص اســت. به همیــن دلیــل  از حضــور مشــترك جزییــات واقع گــرا و تزیینــات خال
ــه ی ســحرآمیز،  ــه جــاي کاســتن از جاذب اســت کــه جنبــه ی روایتــي و روزمــّره، ب
برلطــف و کشــش آن افــزوده اســت. جنبــه  و بُعــد »کودکانــه« ایــن نّقاشــي کــه تنها 
منحصــر بــه جنبــه ی کوچــک کــردن همــه ی چیزهــا در آن نیســت، قطــع نظــر از 
نوعــي »واقعیــت« زاییــده ی بــازي بســیار وســیع تخّیــل آمیختــه بــا تصویــر اســت. 
در نتیجــه ی عمــل کوچــک کــردن، همــه چیــز، حّتــي در دوردســت ترین چیزهــا، 
در دســترس بــه نظــر مي آیــد؛ بــا این حــال، همیــن امــر اســت کــه معکــوس هــم 
ــي  ــه اي جادوی ــده در هال ــا پیچی ــوس ترین چیزه ــن و محس ــود و نزدیک تری مي ش
و افســانه اي، از دیگــر جــاي آینــه و دور دســتي دســت نیافتني، بــه نظــر مي رســد.

در نهایــت، آن چــه در نگارگــري ایرانــي اهمّیــت یگانــه دارد، همــان هالــه ی جادویــي 
اســت و موضــوع نّقاشــي در ایــن میــان بــه کّلــي فاقــد تمایــز اســت )اســحاق پور، 

.)48 :1382
نگارگــري ایرانــي، برخــاف بعضــي نّقاشــي هاي چینــي، هنــگام تماشــا بــه بیننــده 
ــًا  ــود و مث ــل ش ــره داخ ــه ی درون منظ ــه حیط ــه ب ــد ک ــکان را نمي ده ــن ام ای
ــري  ــا زای ــت و ی ــّرج اس ــال تف ــه در ح ــد ک ــه اي ببین ــاي فرزان ــاعر تنه ــود را ش خ
ــوس  ــکان محس ــا ام ــوت ی ــه دع ــت؛ هیچ گون ــت اس ــاي طبیع ــو تماش ــه مح ک
ــن  ــدارد. همچنی ــود ن ــري وج ــق نگارگ ــرو مطل ــدن در قلم ــل ش ــي داخ ــا خیال ی
نگارگــري ایرانــي، ماننــد نّقاشي»کاســیک« اروپایــي در معــرض تماشــاي بیننــده 
نیســت، بیننــده اي کــه نگاهــش لنگــرگاه صحنــه و نقطــه ی تکویــن فضــاي تابلــو 
باشــد. نگارگــري ایرانــي، هرگونــه امــکان رجــوع و پیونــد بــا تماشــاگر را بــه کلــي 
رد مي کنــد. در هنــگام تماشــا از ســوي بیننــده، بــه خــاف مناظــر چینــي، خــود را 
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ــي  ــیک غرب ــي کاس ــاف نّقاش ــد و به خ ــاهده ی او نمي کن ــرض مش ــوف و مع موق
ــت  ــل و ظراف ــي و تجّم ــک زیبای ــه کم ــردد؛ ب ــش وي نمي گ ــوش و دان ــلیم ه تس
محســوس خــود بیننــده را مجــذوب و مســحور خویــش مي کنــد؛ در ایــن نّقاشــي 
ــر آن، بلکــه مجــذوب تصاویــر  ــه در براب ــه در داخــل تصویــر اســت و ن تماشــاگر ن
ایــن جهــان رؤیاهاســت کــه او را افســون زده، اســیر و مســحور کــرده، آرامــش و 

ــد29. ــّایش مي بخش تس

نتیجه گیری
همان طــور کــه ماحضــه شــد، نگارگــری ایرانــی نــوع خاصــی از تصویرگــری اســت 
ــرش  ــک و نگ ــر تکنی ــا از نظ ــایر تصویرپردازی ه ــا س ــات ب ــیاری جه ــه از بس ک
ــان  ــه جه ــگاه ب ــودن، ن ــی ب ــت. انتزاع ــاوت اس ــتی متف ــم هس ــه عال ــد ب هنرمن
معنــوی، اهمیــت نــور، پیچیــده بــودن بــه ماننــد زبــان فارســی، اســتایلیزه کــردن 
ــپید،  ــگ س ــت رن ــودن، اهمی ــاط آور ب ــودن، نش ــی ب ــزه کاری، ناواقع ــت، ری طبیع
ــن  ــه مهم تری ــر، از جمل ــیاری دیگ ــتن و بس ــاعرانه داش ــه و ش ــوای عارفان محت
شــاخصه های نگارگــری ایرانــی اســت. بــا ژرف نگــری و مقایســه تطبیقــی نگارگــری 
ــی  ــی و تکنیک ــای فن ــر درك تفاوت ه ــوان عاوه ب ــی، می ت ــی غرب ــی و نقاش ایران
ایــن دو ســبک تصویرگــری، بــه مهم تریــن تفاوت هــای ایــن دو ســبک بیشــتر پــی 
بــرد؛ اساســاً نگارگــر ایرانــی، نــگاه معنــوی بــه عالــم دارد و نمــود ایــن نــگاه خــود 
را در نگارگــری بــه ظهــور می رســاند. نگارگــری ایرانــی، در آثــار بهــزاد بــه کمــال 
ــه  ــی ارائ ــری ایران ــنت نگارگ ــرای س ــزاد، ب ــخص به ــتاورد ش ــد. دس ــود می رس خ

ــوده اســت.  ــد دنیــوی و ایــن جهانــی در تصویرگــری ب ــاره ی بُع دوب
بنابرایــن، در بررســی نگارگــری ایرانــی، هرگــز نبایــد آن را از نظــر تکنیکــی ســطح 
پاییــن یــا نوعــی تصویرپــردازی ســاده طلقــی کــرد. نگارگــری ایرانــی از هــر نظــر 
ــد از  ــی را بای ــری ایران ــن رو، نگارگ ــت. از ای ــرد اس ــر به ف ــای منحص دارای ویژگی ه
منظــر ســبک خــاص آن مــورد بررســی قــرار داد و در ایــن ارتبــاط تکنیــک آن را 

بایــد در همیــن قالــب قضــاوت کــرد.  

کتابنامه
ــاغ(«،  ــه و ب ــور: آین ــاي ن ــري ایراني)رنگ ه ــف، 1382، »نگارگ ــحاق پور، یوس - اس
ترجمــه ی جمشــید ارجمنــد، فصلنامه ی هنــر، پاییــز، شــماره ی 57، صــص. 42-58.

- اصــان، عدنــان، 1376، »ادیــان و مفهــوم ذات غایــی، مصاحبــه بــا جــان هیــک 
و ســید حســن نصــر«، ترجمــه ی احمدرضــا جلیلــی، مجلــه معرفــت، شــماره 23.

- بوکهارت، تیتوس، 1369، اصول و روش ها، ترجمه ی جال ستاری، تهران.
- بوکهــارت، تیتــوس، 1378، »نظــری بــه اصــول و فلســفه هنــر اســامی«، ترجمه ی 

دکتــر غامرضــا اعوانــی، فصلنامــه هنــر دینی، شــماره 2.

29. این افسون نگري متناسب با زمان کامل و معّلق نگارگري است که به هر چیز سبکي محض و اثیري دنیایي بي وزن و فضایي 
به همان اندازه کامل مي بخشد، دنیایي بدون وجود فعلیت و، مستقل از نگاه، همچون تجّلي منظر و مرئي.
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- پطروشفســکي، ایلیــا پاولویــچ، 1351، اســام در ایــران از هجــرت تــا پایــان قــرن 
نهــم، ترجمــه ی کریــم کشــاورز، تهــران: انتشــارات پیــام.

- تاجبخــش، احمــد، 1381، تاریــخ تمــدن و فرهنــگ ایــران از اســام تــا صفویــه، 
چــاپ اول، شــیراز: نویــد شــیراز.

ــگاه  ــران: پژوهش ــاپ اول، ته ــر، چ ــراق هن ــب، 1384، اش ــیران، حبی ــهبازی ش ش
ــری. ــوزه هن ــامی ح ــر اس ــگ و هن فرهن

ــن بهــزاد، مجموعــه مقــاالت  ــار کمال الدی - ســوچک، پرســیا، 1382، احــوال و آث
نــگار نگارگــران، ترجمــه فائــزه دینــی، تهــران: فرهنگســتان هنــر.

- عالي، مصطفی، 1305، مناقب هنروران، چاپ استانبول.
ــه ی  ــی«، ترجم ــزم دین ــون پلورالی ــی پیرام ــن، 1377، »نکات ــر، سیدحس - نص

ــماره 2. ــت، ش ــی، معرف ــا جلیل احمدرض
- نصــر، سیدحســن، 1380، معرفــت و معنویــت، ترجمــه ی انشــاهلل رحمتــی، تهــران: 

دفتــر پژوهــش و نشــر ســهروردی.
ــي«،  ــال و مفهــوم فضــا در نگارگــري ایران ــم خی - نصــر، سیدحســین، 1382، »عال

ــز، شــماره ی 57، صــص 8-21. ــر، پایی ــه ی هن فصلنام
ترجمــه ی  اســام،  واقعیت هــای  و  آرمان هــا  سیدحســن،1383،  نصــر،   -

شــهاب الدین صــدر، تهــران: دفتــر پژوهــش و نشــر ســهروردی.
- نصــر، سیدحســن، 1385، در جســت وجوی امــر قدســی، ترجمــه ی ســیدمصطفی 

شــهرآیینی، تهــران: نشــر نــی.
ــر و  ــام هن ــی اس ــاری قدس ــدت و معم ــل وح ــن، 1389، اص ــید حس ــر، س - نص

ــت. ــر حکم ــران: نش ــمیان، ته ــم قاس ــه ی رحی ــامی، ترجم ــت اس معنوی
ــت  ــر و معنوی ــران، هن ــگ ای ــی در فرهن ــر قدس ــن، 1389، هن ــر، سیدحس - نص

ــت. ــر حکم ــران: نش ــمیان، ته ــم قاس ــه ی رحی ــامی، ترجم اس

- Burckhardt, Titus. 1987, Mirror of the intellect: Perennial values in Is-
lamic Art, Quinta Essentia.
- Burckhardt, Titus. 1987, Mirror of the intellect: The role of the fine arts 
in Moslem education, Quinta Essentia.
- Racsbere, J. David.  2000,  Kamal – al – Din Bihzad and Authorship in 
Persianate Painting, Muqarnas Journal, pp.119-146.
- Thomas W. Lentz. 1985,  Painting at herat under baysunghur ibn 
shahrukh, Ph.D. diss., Harvard University, esp. chap.2.
)Racsbere, 2000, 119-146(
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چکیده
ــکل  ــوان ش ــیاحان، به عن ــان و س ــب جغرافی دان ــی و کت ــون تاریخ ــه در مت مطالع
ــاری و  ــیوه معم ــه ش ــی در مطالع ــی اساس ــده، نقش ــع باقی مان ــژه ای از مناب وی
شهرســازی ایــران دارنــد. ایــن منابــع، اطاعــات علمــی گســترده ای  در مــورد نحــوه 
ــار  ــامی، در اختی ــهرهای اس ــدی ش ــاختار کالب ــاری و س ــیوه معم ــکل گیری، ش ش
محققــان قــرار می دهنــد. اهمیــت مطالعــه و تحقیــق در کتــب جغرافیدانــان قــرون 
ــع  ــران مناب ــال بح ــه به دنب ــرورت دارد ک ــت ض ــام، از آن  جه ــی اس ــه و میان اولی
ــم  ــه ک ــرف  و دامن ــامی از یک ط ــن اس ــهرهای که ــی ش ــورد ویژگ ــی در م کاف
ــل اطاعــات  ــات باستان شــناختی از طــرف دیگــر، نقشــی اساســی در تکمی مطالع
ــق،  ــن تحقی ــد. در ای ــا می کنن ــامی، ایف ــهرهای اس ــاختارکالبدی ش ــا از س م
ــه  ــرو و مقایس ــر خس ــفرنامه ناص ــه س ــتناد ب ــا اس ــا ب ــت ت ــده اس ــعی بر آن ش س
ــاری و  ــی معم ــم هـــ.ق.( ویژگ ــرن پنج ــان )ق ــفرنامه های همزم ــایر س ــا س آن ب
شهرســازی شــهرهای مذکــور ایــران در ایــن منابــع مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. بــا 
مطالعــه متــون باقی مانــده مشــخص گردیــد کــه 90% از شــهرهای ایــران در قــرن 
پنجــم هـــ.ق.، دارای حصــار و بــرج و بــارو بــوده و عناصــر کالبــدی شــهر از قبیــل: 
ــن  ــازار، حمــام و کاروانســرا جــزء الینفــک ســاختار کالبــدی ای ــع، ب مســجد جام

ــت ــده اس ــمار می آم ــه ش ــهرها ب ش
.کلیدواژگان:
سفرنامه ناصر خسرو، شهرهای ایران، قرن پنجم هـ.ق.، دیوارهای دفاعی. 

بررسیتطبيقیمتونواسنادتارخيیبرایتبيني
ساختار،نظاممعماریوشهرسازیايران،منونه
موردیسفرنامهناصرخسرو
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مقدمه
ناصــر خســرو قبادیانــی مــروزی )481-394 هـــ.ق.(، در ســال 347 هـــ.ق. بــه حدود 
ــده  ــی کــه دی ــه گفتــه خــود، به واســطه خواب ــا ب ــود کــه بن 42 ســالگی رســیده ب
بــود از اشــتغال بــه امــور دنیــوی و دیوانــی دســت شســت و عــزم آن کــرد کــه بــا 
ســیر آفــاق، راهــی بــه ســمت ســر منــزل مقصــود ســیر انفــس جســتجو نمایــد. 
ناصــر خســرو کــه پنــج ســال پــس از آغــاز ســلطنت ســلطان محمــود غزنــوی )421 
هـــ.ق.( پــای بــه عرصــه ی وجــود نهــاده بــود، جوانــی را در دســتگاه وی و فرزنــدش 
ســلطان مســعود )431 هـــ.ق.( ســپری کــرده و بعــد از آن کــه در ســال 431 هـــ.ق. 
غزنویــان در موضــع تــاش ربــاط در نزدیکــی مــرو شکســت ســنگینی از ترکمانــان 
ــان  ــه از خراس ــرای همیش ــا ب ــت آن ه ــیله دس ــدند و بدین وس ــرا ش ــلجوقی پذی س
ــگاه فرمانروایــی امیــر خراســان  ــه مــرو شــاه جهان کــه اکنــون جای ــاه شــد ب کوت
ــمی،  ــر قاس ــدند )امی ــه کار ش ــغول ب ــی وی، مش ــتگاه دیوان ــه و در دس ــود، رفت ب
ــت  ــی اس ــفرنامه فارس ــن س ــی، اولی ــرو قبادیان ــر خس ــفرنامه ناص 1382؛ 280(. س
ــب بســیار مفیــد اســت؛ از جملــه  ــده ی مطال ــا وجــود حجــم کــم، در بردارن کــه ب
موضوعــات معمــاری و شهرســازی، تاریخــی، جغرافیایــی، مــردم شناســی، اقتصــاد 
ــه ســفر پــر نشــیب و فــراز  تاریخــی و ...، در ایــن کتــاب، ناصــر خســرو، اشــاره ب
و طوالنــی خــود دارد کــه از شــمال خراســان آغــاز و بــه مصــر ختــم شــده و پــس 
از چنــد ســال مجــدداً از  مصــر شــروع و بــه خراســان پایــان یافتــه اســت. مرحلــه 
ــای  ــاده و بیایان ه ــرزمین های دورافت ــق و س ــور از مناط ــل عب ــت وی، به دلی بازگش
ــات  ــاوی اطاع ــران، ح ــوب ای ــارس و جن ــوب خلیج ف ــی جن ــاز و نواح ــک حج مهل
ــاحل  ــر س ــه ب ــس از آن ک ــت. وی، پ ــی اس ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــمند سیاس ارزش
پــارس قــدم می گــذارد، از طریــق راه هــای پرخطــر و روســتاها و شــهرهای آشــوب 
ــته  ــرس گذش ــای زاگ ــه( و کوه ه ــدگان آل بوی ــد بازمان ــر عه ــوب )در اواخ زده ی جن
و خــود را در محــل امــن اصفهــان کــه بــه تازگــی از قحــط بیــرون آمــده، رســانیده 
و از مســیر نائیــن بــه ســمت طبــس و جنــوب خراســان آمــده و ســپس بــه ناحیــه 
ــب  ــری، 1368: 132(. غال ــت )مدی ــده اس ــخ وارد ش ــهر بل ــان و ش ــمالی خراس ش
ــر  ــون از ناص ــه اکن ــفرنامه ای ک ــه س ــت ک ــن اس ــر ای ــده ب ــران را عقی ــب نظ صاح
خســرو، در دســت اســت، متــن کامــل ســفرنامه نوشــته ناصــر خســرو، نیســت و به 
احتمــال قریــب بــه یقیــن گزیــده ای از متــن اصلــی اســت )ســلطانی، 1374(. ناصــر 
ــب،  ــان(، ادی ــران )خراس ــرقی ای ــای  ش ــه ی بخش ه ــرورش یافت ــرو، زاده و پ خس
ــه روزگار  ــه حجــت خراســان از ســال   734 هـــ.ق. و ب ــغ مذهبــی و معــروف ب مبل
ــران، ســفرهای خــود را آغــاز  قــدرت یافتــن و گســترش قلمــرو ســلجوقیا ن در ای
کــرد کــه ســفرنامه ی او در واقــع مهم تریــن ره آورد وی، بــه  شــمار مــی رود؛ اگرچــه 
ناصــر خســرو، بــه شــهرهایی چــون: ســمرقند، بخــارا و شــیراز کــه  دو ســه دهــه 
پیــش از او در اوج شــهرت و اعتبــار بودنــد، ســفر نکــرد، امــا از بخش هــای  شــمالی 
تخارســتان و گروگانــان تــا مــرو کــه مبــدأ ســفرهای او به شــمار ســفرهای  خــود را 



101

ر...
ختا

سا
ن 

بیی
ی ت

برا
ی 

یخ
تار

اد 
سن

 و ا
ون

 مت
قی

طبی
ی ت

رس
بر

به ســوی مغــرب جهــان اســامی ادامــه داد و در ایــن مســیر بــه توصیــف  شــهرها، 
راه هــا جوامــع، فرهنگ هــا، ســاختارهای اجتماعــی و...پرداخــت. ســفرنامه ی  ناصــر 
خســرو یــک متــن جغرافیایــی بــه شــمار نمــی رود، همچنیــن او بــا هــدف علمــی   
ایــن ســفرنامه را تنظیــم نکــرده اســت، بلکــه بیشــتر گزارشــی ســاده و بی تصنــع، 
امــا مــورد تأمــل تهیــه کــرده اســت و از نظــر ادبــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
ــه از  ــت گزارش گون ــی اس ــت، توصیف ــته اس ــهرها نوش ــاره ی ش ــه وی، درب آن چ

وضعیــت زمــان خــود.
ســفرنامه ناصــر خســرو، یکــی از منابــع ارزشــمند باقی مانــده در مــورد معمــاری و 
ــد.  ــمار می آی ــام به ش ــی اس ــه و میان ــرون اولی ــران در ق ــهرهای ای ــازی ش شهرس
ــازی،  ــاری و شهرس ــورد معم ــی در م ــی و تخصص ــع کاف ــود مناب ــع در نب ــن منب ای

نقشــی اساســی در ارائــه ویژگــی شــهرهای ایــران ایفــا مــی نمایــد. 

شهرهای ذکر شده در سفرنامه ناصر خسرو
ــده،  ــی باقی مان ــون جغرافیای ــیاحان و مت ــب س ــه کت ــن: از مطالع ــهر قزوی ش
این گونــه اســتنباط می شــود کــه در ایــن دوره )قــرن پنجــم هـــ.ق.(، شــهر قزویــن 
ســه ردیــف حصــار و 205 بــرج و بــارو داشــته کــه ایــن دیوارهــا به صــورت تودرتــو 
بــوده و داخــل و بیــن حصارهــا نیــز منــازل مســکونی وجــود داشــته اســت )طــرح 
1(. ابن حوقــل، در کتــاب صــورة االرض، در قــرن چهــارم گویــد: »قزویــن شهریســت  
دارای بــارو و داخــل قزویــن شهرچه ایســت کــه آنهــم دارای بارو اســت و شــهرچه ای 

ــل: 345(.  ــن اســت و دو مســجد دارد...« ) ابن حوق ــه داخــل قزوی ک
ــن  ــه )اب ــرداد ب ــری: 345(، ابن خ ــتخری )اصطخ ــفرنامه های اس ــر آن س عاوه ب
ــد  ــد می کنن ــن را تأیی ــای قزوی ــار و برج ه ــوی، حص ــوت حم ــه: 234( و یاق خردادب
)ســتوده، 1373(. ناصــر خســرو، در ایــن مــورد می نویســد: »پنجــم محــرم ســنهء 
ثمــان و ثلثیــن و اربعمائــه. دهــم مــرداد ســنهء خمــس و عشــر و اربعمائــه از تاریــخ 
فــرس: بجانــب قزویــن روانــه شــدم و بدیــه قوهــه  رســیدم. قحــط بــود یــک مــن 
ــد. از آن جــا برفتــم. نهــم محــرم   بقزویــن رســیدم.  ــدو درهــم میدادن ــان جــو ب ن
باغســتان بســیار داشــت بی دیــوار و جــار و هیــچ مانعــی از دخــول در باغــات  نبــود 
و قزویــن را شــهری نیکــو دیــدم باروئــی حصیــن و کنگــرهء بــر او نهــاده و بازارهائی  
خــوب مگــر آنکــه آب در وی انــدك بــود....« ) ناصرخســرو: 256(. ناصــر خســرو، تــا 

12 محــرم ســنهء ثمــان و ثلثیــن و اربعمائــه )432 هـــ.ق.(در قزویــن بــوده اســت. 
 محمــد قزوینــی، در جلــد دوم کتــاب خــود نقشــه تقریبــی ایــن شــهر را چنیــن 
ــرد  ــترك بگ ــز مش ــک مرک ــا ی ــی ب ــهر حصارهائ ــه: »دور ش ــرده ک ــیم  ک ترس
ــاح  ــهر باصط ــود ش ــت و خ ــتان اس ــی  شهرس ــره داخل ــود دارد، دائ ــر وج یکدیگ
قزویــن المدینــه ی العظمــی محیــط بــر شهرســتان اســت و باغهــا محیــط بــر خــود 
شــهر و کشــت زارهــا محیــط بــر باغهاســت و دو رودخانــه از میــان آن  کشــتزارها 

می گــذرد...«.
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ــترنج، در  ــف لس ــی(، تألی ــرق)جغرافیای تاریخ ــاف ش ــرزمین های خ ــاب س در کت
ــن  ــد:»....قزوین مهم تری ــن می نویس ــن چنی ــی   قزوی ــوق الجیش ــت س ــورد موقعی م
ــم  ــت دیل ــی والی ــور اهال ــود )منظ ــخت ب ــار سرس ــل کف ــلمین در مقاب ــه مس قلع
ــد....«  ــی میش ــلمانان نگهبان ــدی از مس ــاخلوی  نیرومن ــیلهء س ــد( و به وس میباش

ــترنج، 1327(. )لس

طرح 1: شهر قزوین در قرن 
پنجم هـ.ق. براساس توصیفات 
جغرافی دانان )ترسیم از 
نگارندگان(.

طرح 1 

ده خنــدان: از والیــت طــارم و در مســیر قزوین-شــمیران، محــل بــاج ســتانی امیر 
ــوك دیلمان(. ــران )مل امی

ــت  ــکوه و مکن ــه ش ــت ک ــان اس ــم آذربایج ــهرهای مه ــی از ش ــز یک ــز: تبری تبری
ــی،  ــای ترانزیت ــی و جاده ه ــیرهای مواصات ــری در مس ــون قرارگی ــود را مدی خ
خصوصــاً جــاده ابریشــم اســت )تصویــر 1(. ایــن شــهر جــزو شــهرهایی اســت کــه 
ــر  ــفرنامه ناص ــه س ــده ک ــاره ش ــاد اش ــه آن زی ــیاحان ب ــب س ــفرنامه ها و کت در س
خســرو، یکــی از آن هــا اســت. ناصــر خســرو، بــاز در توصیــف این شــهر بــه جزئیات 
زیــادی نپرداختــه و بــه ذکــر ابعــاد و وســعت ایــن شــهر اکتفــا نمــوده اســت: »قصبه 
ــودن در  ــه گام پیم ــش ب ــول و عرض ــادان و ط ــت آب ــهری اس ــت. ش ــان اس آذربایج

یــک 1400 گام« )ناصــر خســرو: 203(.
در ســال 22 هـــ.ق. کــه آذربایجــان به دســت مســلمین گشــوده شــد، نامــی از تبریز 
ــه  ــد؛ در حالی ک ــر می دهن ــل خب ــرف اردبی ــراب از تص ــه اع ــوده، بلک ــان نب در می
ــری:  ــری )طب ــاذری: 341(، طب ــاذری )ب ــه: 160(،  ب ــه )ابن خردادب ــن خردادب اب
182(،  اصطخــری )اصطخــری: 130(، تبریــز را یکــی از شــهرهای کوچــک آذربایجــان 
ــز را  ــدادی، تبری ــل بغ ــوده و ابن حوق ــدح آن گش ــه م ــان ب ــی، زب ــد؛ مقدس می دانن
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تصویر 1: موقعیت شهر تبریز در 
مسیر جاده ابریشم )بهمنش راد، 

.)90 :1389
تصویر 2: نقشه شهر تبریز 

در موزه توپقاپوسرای ترکیه 
)عمرانی و سنگری، 1386: 76(.

 تصویر 1

 تصویر 2

در ســال 368هـــ.ق. از لحــاظ آبــادی برتــر از اغلــب شــهرهای کوچــک  آذربایجــان 
ــتی، 1376(. ــمارد )دوس می ش

ــاد  ــرده و ابع ــی ک ــف جغرافیای ــز توصی ــهر تبری ــه از ش ــی ک ــن کس قدیمی تری
آن را به طــور دقیــق داده اســت، ناصــر خســرو اســت کــه در ســال 438 هـــ.ق. از 
تبریــز دیــدن کــرده و طــول و عــرض آن را هریــک 1400 گام نوشــته کــه مســاحت 
ــن  ــر 2(. در ای ــت )تصوی ــده اس ــط آن 5600 گام می ش ــی آن 14600 و محی تقریب
مســاحت انــدك گــروه انبوهــی از مــردم مــی زیســتند کــه 40000 تــن از ایشــان در 

زلزلــه ی434 هـــ.ق. هــاك شــدند )خاماچــی، 1389(.
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 شــهر تبریــز، مثــل همــه ی شــهرهای ایــران به وســیله دیوارهــای دفاعــی محــاط 
می شــده کــه براســاس ایــن نقشــه )تصویــر 3( نیــز مشــخص می گــردد؛ محــدوده 
ــهر  ــوب ش ــت. در جن ــته اس ــرار داش ــی ق ــای دفاع ــز در درون دیواره ــهر تبری ش
ــهر دارای 8  ــت. ش ــیده اس ــرون کش ــار بی ــی حص ــط کل ــود را از خ ــاروی ارگ خ ب
دروازه بــوده اســت: در شــمال دروازه هــای اســتانبول و دوه چی )شــتربان( در شــمال  
شــرق دروازه ســرخاب، در شــرق دروازه باغمیشــه، در جنوب شــرقی دروازه نوبــر، در 
حنوب غربــی دروازه میارمیــار و در غــرب دروزاه گویجــه بــل. تمامــی ســطح شــهر 
ــا شــبکه های دسترســی  ــه ب ــز در درون دیوارهــای دفاعــی محصــور اســت ک تبری

ــر 4(، )بهمنــش راد، 1389(. ــاط داشــته اند )تصوی نامنظــم باهــم ارتب

تصویر 3: نقشه گسترش شهر 
تبریز در دوره های مختلف 
تاریخی )بهمنش راد، 1389(.

تصویر 4: بافت تاریخی شهر 
تبریز و موقعیت دروازه های 
شهر نسبت به یکدیگر 
)بهمنش راد، 1389(.

تصویر 3 

تصویر 4 

ارجــان: شــهری اســت بــزرگ بــا 20000 مــرد، بــر جانــب شــرقی آن آب اســت و در 
جانــب شــمالی آن رود، شــهر زیرزمینــی اســت.
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اصفهــان: اصفهــان در تقســیمات جغرافیایــی برخــی از جغرافیدانــان و نویســندگان 
ــزرگ  ــارس ب ــوزه ف ــی ح ــارس، یعن ــت ف ــزو ایال ــک ج ــالک و ممال ــای مس کتاب ه
ــی  ــی و حکمران ــه دیوان ــا از جنب ــی، 1943(، ام ــوده )اصفهان ــانیان ب ــد ساس در عه
ــال،  ــت جب ــوده. ایال ــزرگ آن ب ــهرهای ب ــال و از ش ــه جب ــزاری، در منطق و خراج گ
منطقــه ای بســیار مهــم مشــتمل بــر شــهرهای بــزرگ اصفهــان، قــم، کاشــان، ری، 
قزویــن و همــدان بــوده کــه مجموعــاً بــه »بــاد الفهلوییــن« معــروف بــوده اســت 

ــایی، 1376(.  )کس
طبــق ســفرنامه ناصــر خســرو و توصیــف ُمکنــت و شــکوه آن»شــهری بــر هامــون 
نهــاده دیــواری حصیــن دارد. دروازه هــا و جنگ گاهــا دارد و بــه همــه بــارو کنگــره 
ــنگ و  ــهر 3,5 فرس ــاروی ش ــو دارد و ب ــجدی نیک ــهر مس ــان ش ــاخته اند. در می س
ــا 50  ــه در آن ج ــراز دارد ک ــه کوط ــزه و کوچ ــراهای پاکی ــیار، کاروانس ــای بس بازاره
ــن  ــه ای ــه ورود وی، ب ــت ک ــخص اس ــرو: 150(«، مش ــر خس ــد )ناص ــرل باش کاروانس
شــهر پــس از دو واقعــه )جنــگ و قحطــی( ویــران کننــده اتفاق افتــاده اســت؛ 1- در 
اوایــل ســده چهــارم هـــ.ق.، اصفهــان مرکــز تاقــی و زد و خورد ســه نیــروی مهاجم 
بــود. ســپاه مرداویــج زیــاری، لشــکر ســامانیان و آل بویــه )ابونعیــم، 1361(.  2- بــا 
توجــه بــه توصیفــات ناصــر خســرو، مشــخص اســت کــه حضــور وی، در ایــن شــهر 
مصــادف اســت بــا پایــان قحطــی و خشک ســالی در ایــن شــهر؛ زیــرا طبــق منابــع 
در فاصلــه بازگشــت ســپاه مســعود غزنــوی از اصفهــان، تــا آن گاه کــه طغــرل بیــک  
ــه اســت، اصفهــان روزگار خوشــی نداشــته  ــن شــهر دســت یافت ــر ای ســلجوقی ب
اســت )اصفهانــی، 1990(. در قحطــی فراگیــری کــه از ســرزمین های شــرقی، از حــد 
هنــد و ســند و ماوراءالنهــر آغــاز شــده و دامنــه اش بــه خراســان و جبــال کشــید و 
از اصفهــان تــا عــراق امتــداد یافــت، طاعونــی فراگیــر طــی چنــد روز حــدود چهــل 
ــادی و  ــامانی های اقتص ــر نابس ــرد. عاوه ب ــی ک ــان قربان ــی را در اصفه ــزار آدم ه
اجتماعــی، از نظــر سیاســی نیــز اصفهــان وضعــی اســفبار داشــت، زیــرا جانشــینان 
ــاخته  ــی س ــای خانوادگ ــاز و درگیری ه ــدان تاخت وت ــان را می ــه، اصفه ــاء الدول ع
ــر  ــلجوقیان ب ــرانجام س ــه س ــا این ک ــود ت ــری نب ــش خب ــت و آرام ــد و از امنی بودن
ــر  ــر 5(، )ابن اثی ــد )تصوی ــت یافتن ــان دس ــر اصفه ــه ب ــه و از جمل ــرو آل بوی قلم

جــوزی: 386(.
ــف  ــدودی در وص ــا ح ــم، ت ــه ی االقالی ــی معرف ــیم ف ــن التقاس ــی، در: احس مقدس
اصفهــان مبالغه نمــوده اســت: »در اصفهــان صالحــی عابــد را یافتــم کــه معاویــه را 
نیــز از جملــه پیامبــران مرســل می شــمرد و چــون در مقــام رد ایــن دعــوی برآمدم، 
چنــان مــورد تهدیــد قــرار گرفتــم کــه اگــر کاروان نرســیده و مــرا درنیافتــه بــود، 
ــرد  ــن ف ــد: »از ای ــی، می نویس ــدم. مقدس ــزرگ می ش ــری ب ــار خط ــا گرفت چه بس
عابــد از نحــوه زندگــی و معتقــدات اصفهانیــان جویــا شــدم. او گفــت: مــردم، آرام و 

ــی: 268(. ــد.« ) مقدس ــب1 بگذارن ــتادگان صاح ــر فرس ــربراه اند اگ س

1. این صاحب همان صاحب عباد، کافی الکفاه ی)م، 385 ق(از وزیران نامدار عصر آل بویه است
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تصویر 5: ترسیم نقشه شهر 
اصفهان توسط یکی از سیاحان 
اروپایی )اولئاریوس، 1385(.

تصویر 5 

ــی  ــی اصفهــان، مردمان ابن بطوطــه، در ذکــر اصفهــان چنیــن نگاشــته اســت: »اهال
زیبــا روی انــد، رنــگ آنــان ســفید و روشــن و متمایــل بــه ســرخی اســت. شــجاعت 
ــاده  ــی گش ــا، مردمان ــد. اصفهانی ه ــان می باش ــارز ایش ــات ب ــی از صف و نترس
دســت اند. هم چشــمی و تفاخــری کــه میــان آنــان در مــورد اطعــام و مهمان نــوازی 

ــه، 1348(. ــت.« )ابن بطوط ــده اس ــی ش ــات غریب ــاء حکای ــود دارد، منش وج
ــدن  ــی از حشــرات اســت. ب ــف: »اصفهــان دارای هــوای صــاف و ســالم و خال ابودل
ــد.  ــر نمی کن ــهر تغیی ــت در آن ش ــوی گوش ــد و ب ــاك آن نمی پوس ــردگان در خ م
هــرگاه در یــک غــذا پــس از یــک مــاه پخــت و پــز همــان حــال بمانــد تغییــر در 
آن روی نمی دهــد. اصفهــان از بناهــای اســکندر اســت، در زمینــی بــه شــکل دایــره 
کامــل واقــع شــده اســت، مســاحت آن را احمــد بــن ابراهیــم، مشــهور بــه محمــد 
ــزار  ــهر دو ه ــاحت ش ــت... مس ــت آورده اس ــدس به دس ــی مهن ــده اصفهان ــن ول ب
جریــب دهقانــی اســت...بر بــاروی شــهر صــد بــرج وجــود دارد و شــهر چهــار دروازه 

ــف: 169(. اســت .« )ابودل
اشــاره ناصــر خســرو بــه ربــاط زبیــده: ناصــر خســرو در مســیر بازگشــت آن گاه کــه 
ــری، 1368(: »در راه ریــگ  ــگارد )مدب ــه شــهر طبــس روان می شــود، چنیــن می ن ب
روان دیدیــم عظیــم کــه هــر کــه از نشــان بگــردد، از میــان آن ریــگ بیــرون نتــوان 
آمــدن و هــاك شــود. و از آن بگذشــتیم. زمیــن شــوریده پدیــد آمــد برجوشــیده 
کــه شــش فرســنگ چنیــن بــود کــه اگــر از یــک راه کســی یــک ســو شــدی فــرو 
ــاط مــرا می گوینــد برفتیــم و آن  ــرا رب ــاط زبیــده کــه آن ــه رب رفتــی. و از آن جــا ب
ــان  ــاط و آب نبــودی کــس از آن بیاب ــاط را پنــچ چــاه آب اســت کــه اگــر آن رب رب
گــذر نکــردی و از آن جــا بــه چهــار دیــه بــه طبــس آمدیــم.« )ناصــر خســرو: 168(
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لنجان: بر دروازه شهر نام طغرل نوشته شده.
ــه  ــان حمل ــه خراس ــلمان ب ــراب مس ــه اع ــال های 28 و 19 هـــ.ق. ک ــس: در س طب
کردنــد، طبــس و یــا طبســین، اولیــن جایــی بــود کــه بــه تصــرف آن هــا درآمــد 
ــا  ــار و ی ــه حص ــاره هایی ب ــامی اش ــون اس ــب و مت ــت، 1376(. در کت ــش دوس )دان
دژ آن می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســفرنامه ناصــر خســرو ایــن شــهر، 

شــهری بــدون حصــار و بــرج و بــارو ذکــر شــده اســت. 
ســال 444 هـــ.ق. توصیــف ناصــر خســرو از شــهر طبس: »طبس شــهری انبوه اســت، 
اگرچــه بــه روســتا نمایــد و عظیــم ایمــن و آســوده بودنــد و مــردم آن جــا چنان کــه 
ــهر  ــه ش ــا آن ک ــد. ب ــا باش ــتور در کوچه ه ــتندی و س ــرای ها نبس ــب در س ــه ش ب
ــا مــرد بیگانــه ســخن گویــد.«  را دیــوار نباشــد و هیــچ زن را زهــره نباشــد کــه ب

)ناصــر خســرو: 536(.
در فتــوح البلــدان کــه در قــرن ســوم هـــ.ق. تالیــف شــده اســت، آمــده: »عبــداهلل 
بــه کرمــان رفــت و از آن جــا بــه طبســین شــد. شبســین دو بــارو اســت کــه یکــی 
ــن. آن جــا گرمســیر اســت و دارای نخلســتان ها  را طبــس گوینــد و دیگــری را کری
و آن دو دژ خراســانند.« )بــاذری: 241(، در مســالک و مالــک، اصطخــری، بــه ســال 
346 هـــ.ق. آمــده: »و طبســین کم تــر از قایــن اســت. درخت خرمــا دارد و در شــمار 
گرمســیر اســت و حصــاری دارد، ولــی قهنــدژ نــدارد و آب از کاریــز بردارنــد.« و در 
جــای دیگــر گویــد: »و طبــس بــزرگ ر از ینابــذ اســت و آب کاریزدارنــد و حصــاری 
ویــران دارد.« )اصطخــری: 140(؛ مقدســی، آورده: »طبــس خرمــا دژی دارد. حجــازی 
ــه  ــاز ب ــی: 116(. ب ــت.« )مقدس ــوب اس ــش خ ــک و جامع ــازارش کوچ ــت. ب ــا اس نم

حصــار شــهر اشــاره شــده اســت.
ــال 497  ــا س ــه ت ــی ک ــماعیل گیلک ــر اس ــان امی ــرو و در زم ــر خس ــان ناص ــه زم ب
ــر 6(. در  ــوده، صحبــت از دروازه هــای شــهر می شــود )تصوی هـــ.ق. امیــر طبــس ب
عقدالعلــی کــه مؤلــف آن حامــد کرمانــی اســت و بــه ســال 562 هـــ.ق. در گذشــته 
ــاز  ــن آغ ــتایی چنی ــک روس ــا ی ــی ب ــماعیل گیلک ــر اس ــورد امی ــتان برخ ،داس
ــس  ــاه طب ــه پادش ــی ک ــماعیل گیلک ــر اس ــت، 1376( »امی ــود: )دانش دوس می ش

ــد...«. ــرون آم ــهر بی ــود روزی از دروازه ش ب
شــهر نیشــابور: باوجــود این کــه شــهر نیشــابور بــه زمــان ناصــر خســرو در اوج 
مکنــت و شــکوه خــود بــوده، ولــی ناصــر خســرو بــه ذکــر نــام آن اکتفــا کــرده و 
توصیــف دقیقــی از آن ارائــه نمی دهــد. هم زمــان بــا ایــن دوره، مقدســی، بــا ارائــه 
توصیفاتــی دقیــق از ایــن شــهر،  بســیاری از دروازه هــا را در نیشــابور نــام می بــرد 

)تصویــر7(. 
ــف از  ــای مختل ــع گروه ه ــز تجم ــابور و نی ــای نیش ــق بازاره ــب وی، از رون در کت
ــه  ــت ک ــده اس ــیار آم ــانه های بس ــابور، افس ــون در نیش ــای گوناگ ــروان دین ه پی
ــای  ــاجد و خانقاه ه ــدارس و مس ــازار و م ــق ب ــهر و رون ــی ش ــتان از بزرگ ــه داس هم
ــابوری،  ــار نیش ــای عط ــه گفته ه ــتناد ب ــا اس ــی: 216(. ب ــد )مقدس ــاد می کن آن ی
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تصویر 6: یکی از دروازه های 
قدیمی شهر طبس )دانش 
دوست، 1376(.

تصویر 7: دروازه های نیشابور 
)کیانی، 1374(.

تصویر 6 

تصویر 7 

ــر 8(:  ــت )تصوی ــته اس ــود داش ــز وج ــا نی ــابور، کلیس ــکده در نیش ــر آتش عاوه ب
ــی  ــه جای ــع ب ــا جم ــود و ب ــته ب ــر نشس ــابور ب ــعید در نش ــا ابوس ــیخ م »روزی ش

ــابوری، 1326(. ــید.« )نیش ــایی رس ــه در کلیس ــت. ب می رف
از قــرن ســوم هـــ.ق. بــه بعــد کانــون توجــه راه هــای بازرگانــي، مناطق شــرق جهان 
اســام بــود. اهمیــت خراســان از بعــد سیاســي و اقتصــادي بــراي حکومــت  اســامي 
ــد در  ــه بع ــوم ب ــرن س ــه از ق ــي ک ــر حکومت های ــي اکث ــت سیاس ــداد و مرکزی بغ
ــلجوقیان(  ــان و س ــامانیان، غزنوی ــان، س ــان، صفاری ــر )طاهری ــان و ماوراءالنه خراس
شــکل گرفتنــد، ســهم مهمــي در ایــن رونــد داشــت )نیشــابوری، 1369(. اهمیــت 
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تصویر 8: آتشکده ای در 
نیشابور )کیانی، 1365(.

 تصویر 8

مســیر هاي تجــاري نیمــه شــرقي )خراســان( بــه حــدي بــود کــه تجــارت مناطــق 
ــن ســمت معطــوف  ــه ای ــران و غــرب جهــان اســام را ب ــي ای جنــوب و جنوب غرب
ــرق و  ــاط ش ــارت و ارتب ــان در تج ــطه اي خراس ــش واس ــن نق ــن بی ــرد. در ای مي ک
غــرب و بــه اصطــاح امــروزی، برخــورداري ایــن منطقــه از مزایــاي ترانزیــت نیــز 
نقــش مهمــي داشــت؛ البتــه ایــن مطلــب بــدان معنــي نیســت کــه تمامــي درآمــد 
مــردم ایــن منطقــه تنهــا از راه ترانزیــت کاال به دســت مي آمــد؛ چراکــه بســیاري از 
شــهرهایي کــه در مســیر عبــور جــاده تجــاري بغــداد بــه خراســان واقــع بودنــد در 
تولیــد محصــوالت صنعتــي، معدنــي و کشــاورزي ســهم عمــده داشــتند )مقدســي: 
ــق  ــي در رون ــش مهم ــت نق ــیرهاي ترانزی ــور مس ــال، عب ــا این ح 252-270(؛ ب

ــر 9(. ــن نژاد، 1383(، )تصوی ــد )حس ــا مي کردن ــا ایف ــي آن ه ــاري و ارتباط تج
از جملــه شــهرهای مهــم خراســان، شــهر نیشــابور اســت کــه در قــرن پنجــم هـ.ق. 
ــراهایی  ــا و کاروانس ــا و تیمچه ه ــا، تیم ه ــی: »دارای بازاره ــته ی مقدس ــق نوش طب
ــای  ــران، ج ــدا از دیگ ــی ج ــی در محل ــر صنف ــوده و ه ــف ب ــاف مختل ــرای اصن ب
مخصوصــی را بــرای خــود داشــته اســت.« )لســترنج، 1327(. لســترنج نیــز، بــر ایــن 
امــر توجــه ویــژه ای داشــته و نوشــته اســت: »دکاکیــن و مهمانخانه هــای نیشــابور 
مملــو از نماینــدگان صنــاع مختلــف بــود و در حوالــی شــهر، مــس و آهــن و نقــره و 

ــادی، 1375(. ــد.« )اعتض ــتخراج می کردن ــر را اس ــادن دیگ ــروزه و مع فی
عبــادان: پیــش از تغییــر نام هــا توســط فرهنگســتان، همــه ی جغرافی نویســان و 
ــد و در وجــه تســمیه آن  ــا نام»عبــادان« ذکــر کرده ان ــادان را ب تاریــخ نویســان، آب
کــه بطلمیــوس، آن را جــزء اقلیــم ســوم دانســته، نظرهــای گوناگونــی آمــده اســت 
)طرفــی، 1381(. ســابقه تاریخــی آن بــه روزگار هخامنشــان برمی گــردد و هــرودوت 
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تصویر9: نقشه قدیم نیشابور 
)کیانی، 1365(.

تصویر 9 

در کتــاب خویــش از آن به عنــوان »بنــدر خاراکــس« یــاد نمــوده اســت. آبــادان در 
روزگار بعــد از اشــکانیان جــزء قلمــرو ساســانیان و از توابــع اســتان »شــاد بهمــن« 

ــری، 1375(.  ــت )محمدی مای ــوده اس ب
از ایــن شــهر در کتــاب مســالک و ممالــک، ابــن خردادبــه )ســال 250 هـــ.ق.(، )ابــن 
خردادبــه: 60( و مقدســی ) قــرن چهــارم هـــ.ق.(، ) مقدســی: 112( ذکــری بــه میــان 
آمــده اســت. ایــن شــهر در قلمــرو و دیــار عــرب، در حــد فاصــل اســتان خوزســتان 
ــت  ــرزمین های تح ــدوده س ــلجوقی در مح ــرد و در دوره ی س ــرار می گی ــرب ق و ع
ــق  ــادان و دارای رون ــتم آب ــرن هش ــا ق ــهر ت ــن ش ــرد. ای ــرار می گی ــا ق ــوذ آن ه نف
ــا  ــود و ت ــته می ش ــق آن کاس ــم از رون ــم ک ــس از آن ک ــا پ ــر 10(، ام ــوده )تصوی ب
ــی  ــی و جغرافیای ــای خارج ــانی در کتاب ه ــادان نش ــر از آب ــه کم ت دوره قاجاری
می بینیــم )عزیزیــان، 1373(. ابعــاد جغرافیایــی جزیــره آبــادان بــر حســب دایــره 
المعــارف بــزرگ اســامی چنیــن اســت: »درازی آن 64 کیلومتــر، پهنــای آن بیــن 3 
تــا 20 کیلومتــر و ارتفــاع آن در باالتریــن نقطــه آن 3 متــر از ســطح دریــا اســت.« 

ــد، 1373(. )میرخوان
دو نکتــه شــاخص در مــورد آبــادان در ســفرنامه ها و کتــب جغرافی دانــان مســلمان، 

ذکــر حصیــر بافــی و حصار آن اســت. 
ــد:  ــی، آورده ان ــری و مقدس ــاذری، اصطخ ــادان: ب ــی در عب ــه حصیرباف ــاره ب در اش
»بیشــتر مــردم حصیــر بافنــد... در آن جــا عبادانــی زیبــا و ســامانی عالــی دارنــد.« 
ــه  ــده: »هم ــم آم ــدود العال ــی: 176(. در ح ــری: 191؛ مقدس ــاذری: 80؛ اصطخ )ب
حصیرهــای عبادانــی و حصیرهــای ســامانی از آن جــا خیــزد...و نمــک بصره و واســط 
ــادان  ــی از عب ــرو آورده: »و گروه ــر خس ــم: 201(. ناص ــدود العال ــت.« )ح از آن جاس

ــرو: 2536(. ــر خس ــد...« )ناص ــر خرن حصی
ــادان به دلیــل قرارگیــری در چهــارراه مســیرهای  ــادان: آب اهمیــت بازرگانــی آب
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مواصاتــی عمــده در آمــد آن از ســه راه تأمیــن می شــده اســت: صــدور محصــوالت، 
عــوارض گمرکــی، درآمــد کاوران حــج )جالــی و عزیزیــان، 1373(.

حموی»بلجــان شــهری اســت از ناحیه هــای بصــره، میــان آن شــهر و عبــادان و مــن 
بــه ســال 590 هـــ.ق. در آن شــهر بــودم. آن جــا لنگــرگاه کشــتی هایی اســت کــه 
ــام  ــه شــهرکی به ن ــد و ســپس آن هــا را از آن جــا ب ــی آورن از ســرزمین هنــد کاالی

ــره عبــادان منتقــل می کننــد.« )حمــوی بغــدادی: 342(. محــرز در جزی
ایــن شــهر در کتــب جغرافی دانــان و تاریخ دانــان، شــهری مــرزی و ســوق الجیشــی 
بــه حســاب آمــده کــه نقشــی اساســی  در  دفــاع از حــدود و صغــور کشــور، کنتــرل 
راه هــای تجــاری و جلوگیــری از حملــه دزدان دریایــی داشــته اســت. در این خصوص 
ــا  ــلمانان ب ــد مس ــر ح ــتوفی، آن را س ــاذری: 150(؛ مس ــکرگاه )ب ــاذری، آن را لش ب
ــی  ــری از دزدان دریای ــکان جلوگی ــوی، آن را م ــتوفی، 1383(؛ حم ــد )مس ــار هن کف
)حمــوی: 187(؛ اصطخــری، آن را » ... حصــاری کوچــک و آبــادان بــر کرانــه پ ی دریــا 
و آب دجلــه آن جــا گــرد آیــد و آن رباطــی اســت کــه در آن پاســبانانت بودنــدی، 
کــی دزدان دریــا را نــگاه داشــتندی و از آن جــا پیوســته ایــن کار را گروهــی مترصــد 
ــر کنــار  ــادی ب باشــند.« )اصطخــری: 111(؛ ابن حوقــل آن را: » ... قلعــه ای کوچــک آب
دریــا و محــل گــرد آمــدن آب دجلــه اســت و آن رباطــی اســت کــه جنگجویــان از 
صفریــه  قطریــه و دیگــر دزدان دریایــی در آن جــا می باشــند و در آن جــا پیوســته 

ــد. ــر کرده ان ــل: 132( ذک ــد.« )ابن حوق ــت می کنن ــی مراقب مرزداران
اشــاره ناصــر خســرو بــه آبــادان چنیــن اســت: »و عبــادان بــر کنــار دریــا نهــاده 
اســت چــون جزیــره ای کــه شــط آن جــا دو شــاخ شــده اســت، چنان کــه از هیــچ 

تصویر 10: نقشه قدیمی آبادان 
)عزیزیان، 1373(.

 تصویر 10
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جانــب بــه عبــادان نتــوان شــد اال بــه آب گــذر کننــد. و جانــب جنوبــی عبــادان 
خــود دریــای محیــط اســت کــه چــون مــد باشــد تــا دیــوار عبــادان آب بگیــرد و 
ــر  ــادان حصی ــی از عب ــود. و گروه ــنگ دور ش ــر از دو فرس ــود کم ت ــزر ش ــون ج چ

خریدنــد و گروهــی پچیــزی خوردنــی خردیدنــد.« ) ناصــر خســرو: 165(
در ده فرســنگی عبــادان اشــاره ناصــر خســرو بــه » خشــاب«؛ چهــار چــوب اســت 
ــراخ  ــده آن ف ــه قاع ــع، ک ــد، مرب ــق نهاده ان ــدت منجنی ــون هی ــاج، چ ــم از س عظی
باشــد و ســر آن تنــگ و علــو آن از روی آب چهــل گــز باشــد و بــر ســر آن ســفال 
ــر مثــال  ــا چــوب به هــم بســته و ب هخــا و ســنگ ها نهــاده، بعــد از آن کــه آن را ب
ســقفی کــرده و بــر ســر آن چهــار طاقــی ســاخته کــه دیدبان بــر آن جــا شــود و این 
خشــاب را بعضــی می گوینــد کــه بازرگانــی بــزرگ ســاخته اســت و بعضــی گفتنــد 
ــه  ــی آن ک ــت: یک ــوده اس ــز ب ــرض از آن دو چی ــت و غ ــاخته اس ــاهی س ــه پادش ک
ــر  ــه اگ ــک، چنان ک ــا تن ــت و دری ــده اس ــی گیرن ــت خاک ــه آن اس ــدود ک در آن ح
کشــتی بــزرگ بــه آن جــا رســد بــر زمیــن نشــیند و کــس نتوانــد خــاص کــردن، 
دوم آن کــه جهــت عالــم بداننــد و اگــر دزدی باشــد ببیننــد و احتیــاط کننــد و بــه 
شــب آن جــا چــراغ ســوزد، در آبگینــه چنان کــه بــاد بــر آن نتوانــد زد و مــردم از 
دور ببیننــد و احتیــاط کننــد و کشــتی از آن جــا بگرداننــد.«  ناصــر خســرو: 162(.

مهروبــان: شــهری بــزرگ اســت بــر لــب دریــا نهــاده، بــر جانــب شــرقی و بــازاری 
بــزرگ دارد و جامعــی نیکــو، امــا آب ایشــان از آب بــاران بــود و غیــر از آب بــاران، 
چــاه و کاریــزی نبــود کــه آب شــیرین دهــد، ایشــان را حوض هــا و آبگیرهــا باشــد 
کــه هرگــز تنگــی آب نبــود و در آن جــا ســه کاروانســرای بــزرگ ســاخته اند، هــر 
ــه  ــی )طــرح 2(. و در مســجد آدین ــک از آن چــون حصــاری اســت محکــم و عال ی
ــت.  ــم داش ــاری محک ــته و حص ــدم نوش ــث، دی ــوب لی ــام یعق ــر ن ــر منب ــا ب آن ج
گفتنــد در ایــن شــهر چهــار صــد کارگاه بــوده اســت کــه زیلــو بافتنــدی و در شــهر 
ــه  ــد ک ــتان پندارن ــخ و تخارس ــردم بل ــرای ها. م ــود در س ــیار ب ــته بس ــت پس درخ

پســته جــز بــر کــوه نرویــد و نباشــد.« )همــان: 170(.
ارجــان: شــهری بــزرگ اســت و در او بیســت هــزار مــرد بــود و بــر جانــب شــرقی 
ــوی  ــار ج ــمال آن رود و چه ــب ش ــه جان ــد و ب ــوه درآی ــه از ک ــت ک آن رودی آب اس
ــد و  ــیار کرده ان ــرج بس ــه خ ــرده ک ــه در ب ــهر ب ــان ش ــد و آب از می ــم بریده ان عظی
ــل و  ــاخته و نخ ــتان ها س ــا و بس ــر آن باغ ه ــهر ب ــر ش ــه آخ ــده و ب ــهر بگذرانی از ش
ــرداب ها  ــا و س ــا در زیرزمین ه ــد و در همه ج ــیار باش ــون بس ــج و زیت ــج و ترن نارن
ــایش  ــا آس ــطه آن آب و زیرزمین ه ــهر را به واس ــردم ش ــتان م ــذرد و تابس آب می گ

باشــد. 
شــهر تــون: شــهری بــزرگ بــوده اســت، امــا در آن وقــت کــه مــن دیــدم اغلــب 
خــراب بــود و بــر صحرایــی نهــاده اســت و آب روان و کاریــز دارد و بــر جانب شــرقی 

باغ هــای بســیار بــود )طــرح 3(.
قایــن: شــهری بــزرگ و حصیــن اســت. گــرد شهرســتان خندقــی دارد و مســجدی 
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طرح2: ترسیم نقشه شهر 
مهروبان در قرن پنجم هـ.ق. 

براساس توصیف جغرافی دانان 
)نگارندگان(.

طرح 3: ترسیم نقشه شهر 
تون در قرن پنجم هـ.ق. 

براساس نوشته جغرافی دانان 
)نگارندگان(.

 طرح 2

 طرح 3



114

13
94

ن 
ستا

ــ
مـ

و ز
یز 

ــ
ایـ

، پ
وم

ه د
ور

، د
2 

ره
ما

ــ
ــ

 ش

طرح 4: ترسیم نقشه شهر 
تون در قرن پنجم هـ.ق. 
براساس نوشته جغرافی دانان 
)نگارندگان(.

طرح 4 

ــم  ــی عظی ــت، طاق ــوره اس ــه مقص ــا ک ــت و آن ج ــدر اس ــتان ان ــه شهرس ــه ب آدین
ــه در  ــاق ن ــدم و آن ط ــر ندی ــان از آن بزرگ ت ــه در خراس ــت؛ چنان ک ــزرگ اس ب

ــه گنبــد اســت )طــرح 4(. خــور آن مســجد اســت و عمــارت همــه شــهر ب

 نتیجه گیری
ــاوی   ــم هـــ.ق.، ح ــرن پنج ــی در ق ــم فارس ــون مه ــرو، از مت ــر خس ــفرنامه ناص س
ــن  ــت. ای ــران اس ــازی ای ــاری و شهرس ــخ معم ــاره ی تاری ــیاری درب ــای بس نکته ه
ــمال  ــا ش ــن ت ــران  زمی ــامی، از ای ــرزمین های اس ــی از س ــش بزرگ ــفرنامه، بخ س
ــت   ــفر هف ــلجوقی، س ــنجر س ــلطان س ــر س ــرد. وی، معاص ــا را در برمی گی آفریق
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ــا شــمال  ــه قصــد حجــاز آغــاز کــرده و ت ســاله ی خــود را از ســال 437 هـــ.ق. ب
ــر درآورده و  ــته تحری ــه رش ــود را ب ــدار خ ــوده و دی ــهر پیم ــه ش ــهر ب ــا، ش آفریق
در ســال 444 هـــ.ق. بــه ایــران بازگشــته اســت. ایــن ســفرنامه کــه شــرح ســفر 
ــیار  ــکات بس ــاوی ن ــی او، ح ــای گزارش ــر از جنبه ه ــت، صرف نظ ــاله اوس ــت س هف
ارزنــده ای اســت در مــورد مســائل جفرافیایــی، ماننــد: آب و هــوا، اصول شهرســازی 
ــا دو دوره ی  ــت ب ــادف اس ــرو مص ــر خس ــافرت ناص ــات و مس ــان حی ــت. زم و ... اس
ــا،  ــا، ناکامی ه ــراز، کام ه ــیب و ف ــای پرنش ــلجوقیان(؛ رویداده ــان  و س )غزنوی
تلخی هــا، شکســت ها و پیروزی هــا، قحطی هــا و هم زمــان بــا دوران پایــان 
ــای  ــکل گیری دولت ه ــان و ش ــی خراس ــر نواح ــی ب ــای عباس ــت خلف ــوق دول تف
مســقل ایرانــی.  در حقیقــت ایــن دوران را می تــوان دوران آغــاز فرم یابــی ســاختار 
ــر اســاس ســفرنامه ناصــر خســرو،  ــران اســامی دانســت. ب کالبــدی شــهرهای ای
ــه تنهــا همــه شــهرهای  به دلیــل شــرایط سیاســی حاکــم بــر جامعــه آن زمــان، ن
ایــران، دارای حصــار و بــرج و بــارو بودنــد، بلکــه وجــود عناصــر کالبــدی شــهرهای 
ــارزی در فرم دهــی  ــازار، حمــام و کاروانســرا نقــش ب اســامی، از قبیــل: مســجد، ب
ــران  ــهرهای ای ــه ی ش ــن دوران، هم ــت. در ای ــرده اس ــا می ک ــران ایف ــهرهای ای ش
دارای کهنــدژ، شارســتان و ربــض بوده انــد کــه عمــده فضاهــای عمومــی و بناهــای 
عام المنفعــه در مرکــز شــهر و در قســمت شارســتان جــای می گرفته انــد. در 
ــجد  ــرو دارای مس ــر خس ــفرنامه ناص ــده در س ــر ش ــهرهای ذک ــر ش ــن دوره اکث ای
جامعــی در مرکــز شــهر هســتند کــه به عنــوان هســته ی مرکــزی شــهر، عناصــر و 
ــا  ــت خانه ه ــد. باف ــای می گرفته ان ــار آن ج ــی در کن ــاری و عموم ــاختارهای تج س
در ایــن شــهرها از نــوع متراکــم و به هــم پیوســته اســت کــه بــه طریــق محــات 
ــا یکدیگــر برقــرار می شــده اســت. خانه هــا، عمومــاً یــک طبقــه،  ارتبــاط آن هــا ب
ــن آب  ــت تأمی ــه جه ــه ای ب ــر خان ــه ه ــتند ک ــه هس ــزی و باغچ ــاط مرک دارای حی
ــا،  ــح خانه ه ــت. مصال ــوده اس ــود ب ــاط خ ــی در حی ــود دارای چاه ــاز خ ــورد نی م
ــش  ــدی پوش ــوع گنب ــقفی از ن ــیله س ــه به وس ــوده ک ــر ب ــت و آج ــاً خش عموم
می یافتنــد. تعــدادی از ایــن شــهرها بــه زمــان مســافرت ناصرخســرو دارای مکنــت 
و شــکوه )مثــل: اصفهــان، مهروبــان و...( و تعــدادی نیــز بــا رکــود و پســرفت مواجــه 
ــوان  ــی، می ت ــری کل ــک نتیجه گی ــن(. در ی ــس و قزوی ــل: طب ــد )مث ــده بوده ان ش
ــات و  ــدرت حی ــتعداد، ق ــن، اس ــهرهای که ــاختار ش ــه س ــود ک ــر نم ــه ذک این گون
زندگــی را دارا بــوده و پدیــده ای مانــدگار هســتند؛ ایــن پدیــده مانــدگار در مقطعــی 
از حیــات شهرنشــینی ایــران، از قــرن پنجــم هـــ.ق. بــر اثــر تحــوالت اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی بــا پیشــرفت اساســی مواجــه شــده اســت. آن چــه کــه امــروز 
بــر ضــرورت مطالعــه ویژگــی شهرســازی ایــن دوره و باززنده ســازی و احیــای آن هــا 
ــم و  ــای قدی ــن فضاه ــجم بی ــی و منس ــی منطق ــاد ارتباط ــه ایج ــاز ب ــد نی می افزای

جدیــد در جهــت حفــظ و هویــت یکپارچگــی و هویــت شــهر اســت. 
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جدول 1: بررسي شهرهاي مسیر 
ارتباطي مرو- بغداد بر اساس 
کتب ابن خردادبه، قدامه بن 
جعفر، ابن رسته، اصطخري، 
ابن حوقل و مقدسي قرن )3- 
7هـ.ق.(، )نگارندگان(.

 ابن خردادبه قدامه بن جعفر ابن رستهجدول 1 
 فطسد 5مطي تا يىًجطز فطسد 5مطي تا يىًجطز ________
 فطسد 5يىًجطز تا زاوساوقان  فطسد 5يىًجطز تا زاوساوقان  ________
 فطسد 6زوساوقان تا تلساوٍ  فطسد 6زوساوقان تا تلساوٍ  ________
 فطسد 6ا اضتط مغاك تلساوٍ ت فطسد 6تلساوٍ تا اضتط مغاك  ________
 فطسد6اضتط مغاك تا قصط وجاض  فطسد6اضتط مغاك تا قصط وجاض  ________
 فطسد 6قصط وجاض تا سطذس  فطسد 6قصط وجاض تا سطذس  ________
 فطسد 6سطذس تا آبگيىٍ  فطسد 6سطذس تا ايكيىٍ  ________

 فطسد 8آبگيىٍ تا معزيضان  فطسد 8ايكيىٍ تا معزيضان  ________
 فطسد6معزيضان تا وًقان  فطسد6معزيضان تا وًقان  ________
 فطسد5وًقان تا مثقب  فطسد5وًقان تا مثقب  ________
 فطسد 5مثقب تا حمطاء  فطسد 5مثقب تا حمطاء  ________
 فطسد 6حمطاء تا بغيس  فطسد 6حمطاء تا بغيس  ________
 فطسد6ًض بغيس تا ويطاب فطسد6بغيس تا ويطابًض  ________

 فطسد5ويطابًض تا بيسكىس  فطسد5ويطابًض تا بيطكىس  فطسد5ويطابًض تا بيطكىس 
 فطسد5بيسكىس تا سىكطزض  فطسد5بيطكىس تا سىكطزض  فطسد5بيطكىس تا سىكطزض 

 فطسد6سىكطزضتا حسيه آباز فطسد6سىكطزضتا حسيه آباز فطسد6سىكطزضتا حسيه آباز
 فطسد6حسيه آباز تاذسطيجطز  فطسد6آباز تاذسطيجطز  حسيه فطسد6حسيه آباز تاذسطيجطز 

 فطسد6ذسطيجطز تا وًق  فطسد6ذسطيجطز تا وًق  فطسد6ذسطيجطز تا وًق 
 فطسد6وًق تا بُمه آباز فطسد6وًق تا بُمه آباز فطسد6وًق تا بُمه آباز

 دفطس6بُمه آباز تا اسسآباز فطسد6بُمه آباز تا اسسآباز فطسد6بُمه آباز تا اسسآباز
 فطسد7اسسآباز تا َفتكىس  فطسد7اسسآباز تا َفتسض  فطسد7اسسآباز تا َفتسض 
 فطسد 7َفتكىس تا ميمىس فطسد 7َفتسض تا ميمىس فطسد7َفتسض تا مًضجان
 فطسرا21ميمىس تا بصش  فطسرا21ميمىس تا بصش  فطسرا21مًضجان تا بصش 
 فطسد7بصش تا حسازٌ  فطسد7بصش تا حسازٌ  فطسد7بصش تا حسازٌ 
 فطسد7حسازٌ تا قًمس فطسد7حسازٌ تا قًمس فطسد7حسازٌ تا قًمس
 فطسد8قًمس تا آذطيه فطسد8قًمس تا آذطيه فطسد8قًمس تا آذطيه
 فطسد8آذطيه تا سمىان  فطسد8آذطيه تا سمىان  فطسد8آذطيه تا سمىان 

 دفطس7سمىان تاضاس الكلب  فطسد7سمىان تاضاس الكلب  فطسد7سمىان تاضاس الكلب 
 فطسد7ضاس الكلب تا قصط الملح فطسد7ضاس الكلب تا قصط الملح فطسد7ضاس الكلب تا قصط الملح

 فطسد7قصط الملح تا ذًاض فطسد7قصط الملح تا ذًاض فطسد7قصط الملح تا ذًاض
 فطسد8ذًاض تا افطيسيه  فطسد8ذًاض تا افطيسيه  فطسد8ذًاض تا افطيسيه 

 فطسد8افطيسيه تا كاسب  فطسد8ا كاسب افطيسيه ت فطسد8افطيسيه تا كاسب 
 فطسد6كاسب تا مفضالآباز فطسد6كاسب تا مفضالآباز فطسد6كاسب تا مفضالآباز

 فطسد4مفضالآباز تا ضي  فطسد4مفضالآباز تا ضي  فطسد4مفضالآباز تا ضي 

 فطسد7ضي تا قسطاوٍ فطسد7ضي تا قسطاوٍ فطسد7ضي تا قسطاوٍ

 فطسد8قسطاوٍ تا مطكًيٍ  فطسد7ٍ تا مطكًيٍ قسطاو فطسد8قسطاوٍ تا مطكًيٍ 
 فطسد 9مطكًيٍ تا سايٌ فطسد 8مطكًيٍ تا سايٌ فطسد 9مطكًيٍ تا سايٌ

 فطسد5سايٌ تا زضيز  فطسد5سايٌ تا زضيش  فطسد5سايٌ تا زضيز 
 فطسد3زضيز سًسىقيه تا  فطسد3زضيش سًسىقيه تا  فطسد3زضيز سًسىقيه تا 

 فطسد4سًسىقيه تا زايزآباز فطسد3سًسىقيه تا زايزآباز فطسد4سًسىقيه تا زايزآباز
 فطسد4زايزآبازتا ضيشٌ  فطسد4زايزآبازتا ضيشٌ  فطسد4زايزآبازتا ضيشٌ 
 فطسد4ضيشٌ تا اسايضٌ فطسد4ضيشٌ تا اسايضٌ فطسد4ضيشٌ تا اسايضٌ
 فطسد 4اسايضٌ تا ططظٌ  فطسد 4اسايضٌ تا ططظٌ  فطسد 4اسايضٌ تا ططظٌ 

 فطسد4ططظٌ تا تا ظضٌ  فطسد4ططظٌ تا تا ظضٌ  فطسد4ظضٌ  ططظٌ تا تا
 فطسد5بًظوجطز تا زضوًا فطسد5بًظوجطز تا زضوًا فطسد5بًظوجطز تا زضوًا
 فطسد8زضوًا تا َمسان  فطسد8زضوًا تا َمسان  فطسد8زضوًا تا َمسان 
 فطسد8َمسان تا ذىساز فطسد6َمسان تا ظعفطاويٍ فطسد8َمسان تا ذىساز

 فطسد7ذىساز تا قصط الصًظ  فطسد6ظعفطايىٍ تا اسسآباز  فطسد7ا قصط الصًظ ذىساز ت

 فطسد7قصط اللصًظ تا زكان  فطسد7اسسآباز قصط اللصًظ فطسد7قصط اللصًظ تا زكان 

 ________ 4قصط اللصًظ تا مسحىٍ فطسد ________
 فطسد9زكان تا قطميسيه فطسد5مسحىٍ تا پل مطيم فطسد9زكان تا قطميسيه

 فطسد3قطميسيه تا قصط عمطي فطسد5پل مطيم تا قطميسيه  فطسد3طميسيه تا قصط عمطيق

 فطسد4قصط عمطيتا ذطكاضيص  فطسد4قطميسيه تاكاخ عمطي  فطسد4قصط عمطيتا ذطكاضيص 

 فطسد3ذطكاضيص تا ظبيسيٍ  فطسد4كاخ عمطي تا ذطكاضيص  فطسد3ذطكاضيص تا ظبيسيٍ 

 فطسد6ظبيسيٍ تا قصط يعيس  فطسد6يص تا ظبيسيٍ ذطكاض فطسد6ظبيسيٍ تا قصط يعيس 
 فطسد6قصط يعيس تا مطج القلعٍ  فطسد6ظبيسيٍ تا قصط يعيس فطسد6قصط يعيس تا مطج القلعٍ 



117

ر...
ختا

سا
ن 

بیی
ی ت

برا
ی 

یخ
تار

اد 
سن

 و ا
ون

 مت
قی

طبی
ی ت

رس
بر

 فشسخ6مشج القلعٍ تا مارسياستان فشسخ 4قصش يضيذ تا مشج القلعٍ  6مشج القلعٍ تا ماي رسياستان

 4مارسياستان تا حلًان  فشسخ4ادسياستان مشج القلعٍ تا م 4ماي رسياستان تا حلًان 
 ________ فشسخ5مادسياستان تا حلًان  ________
 فشسخ6حلًان تا قصش شيشيه فشسخ5حلًان تا قصش شيشيه  فشسخ6حلًان تا قصش شيشيه

 فشسخ7قصش شيشيه تا خاوقيه  فشسخ7قصش شيشيه تا خاوقيه  فشسخ7قصش شيشيه تا خاوقيه 

 فشسخ7خاوقيه تا جلًالء  فشسخ7خاوقيه تا جلًالء  فشسخ7خاوقيه تا جلًالء 

 فشسخ7جلًالء تا دسكشٌ فشسخ7جلًالئ تا دسكشٌ فشسخ7جلًالء تا دسكشٌ

 فشسخ5دسكشٌ تا ديش تاصما  فشسخ5دسكشٌ تا ديش تاصما  فشسخ5دسكشٌ تا ديش تاصما 

 فشسخ4ديشتاصما تا وُشين سخفش 4ديش تاصما تا وُشيان فشسخ4ديشتاصما تا وُشين

 فشسخ 4وُشيان تا تغذاد فشسخ4وُشيان تا تغذاد فشسخ 4وُشيان تا تغذاد
 اصطخشي اته حًقل مقذسي
 مىضل 5مشي تا سشخس مىضل 5مشي تا سشخس مشحلٍ 1مشي تا جشيجشد 

 __________ __________ مشحل1ٍجشيجشد تا دوذاوقان 
 __________ __________ مشحل1ٍدوذاوقان تا تلساوٍ 
 __________ __________ مشحل 1اتلساوٍ اشتشمغك 

 __________ __________ مشحل1ٍاشتشمغك تا سشخس 
 مىضل6سشخس ويشاتًس  مىضل6سشخس ويشاتًس  مشحل1ٍسشخس تا ايكيىٍ 

 __________ __________ مشحل1ٍايكيىٍ تا مضديسان 

 __________ __________ مشحل1ٍمضديسان تا صاٍَ 

 __________ __________ محل1ٍصاٍَ تا الشمادٌ
 __________ __________ مشحل1ٍالشمادٌ تا قصش الشيح 
 __________ __________ مشجل1ٍقصش الشيح تا ويشاتًس

 مشحل4ٍويشاتًس تا خسشيجشد  سيص4ويشاتًس تا خسشيجشد  مشحل1ٍويشاتًس تاتيسكىذ 

 __________ __________ مشحل1ٍتيسكىذ تا حسيه آتاد 

 __________ __________ مشحل1ٍحسيه آتاد خسشيجشد 

 مشحل1ٍخسشيجشد تا تُمه آتاد __________ مشحل1ٍخسشيجشدتا وًق 

 مشحلٍ 1تُمه آتاد تا اسذآتاد __________ مشحل1ٍوًق تا تُمه آتاد
 __________ تُمه آتاد تا اسذآتاد مىضل مشحل1ٍتُمه آتاد تا اسذآتاد 

 __________ مىضل1اسذآتاد تا َفذس  مشحل1ٍاسذآتاد تا َفذس 

 __________ مىضل1َفذس تا مشجان  مشحل1ٍَفذس تا مشجان 

 __________ مىضل1مشجان تا تزش  مشحل1ٍمشجان تا تزش 
 __________ مىضل1تزش تا حذادٌ مشحل1ٍتزش تا حذادٌ

 __________ لمىض1حذادٌ تا دامغان  مشحل1ٍحذادٌ تا دامغان 
 __________ مىضل1جشمجًي تا ستاط  مشحل1ٍجشمجًي تا ستاط 

 __________ مىضل1ستاط تا سمىان  مشحل1ٍستاط تا سمىان 

 __________ مىضل1سمىان تاساس الكلة  مشحل1ٍسمىان تاساس الكلة 

 __________ مىضل1ساس الكلة تا قشيٍ الملح مشحل1ٍساس الكلة تا قشيٍ الملح
 __________ مىضل1قشيٍ الملح تا خًاس  مشحل1ٍيٍ الملح تا خًاس قش

 __________ مشحل1ٍخًاس تا كيس  مشحل1ٍخًاس تا كيس 
 __________ مشحل1ٍكيس تا كيليه  مشحل1ٍكيس تا كيليه 
 __________ مشحل1ٍكيليه تا سي  مشحل1ٍكيليه تا سي 

 __________ مشحل1ٍسي تا قسطان  مشحل1ٍسي تا قسطان 
 __________ مشحل1ٍقسطان تا مشكًيٍ  مشحل1ٍقسطان تا مشكًيٍ 
 __________ __________ مشحل1ٍمشكًيٍ تا دسوً 

 __________ فشسخ33سايٌ تا َمذان  مشحلٍ 1دسوً تا سايٌ 
 __________ __________ مشحل1ٍسايٌ تا سًسىقيه 

 __________ __________ مشحلٍ 1سًسىقيه تامصذقان 
 __________ __________ مشحل1ٍمصذقان تا سيرٌ 

 __________ __________ مشحل1ٍسيرٌ تا دكان 

 __________ __________ مشحل1ٍدكان تا قشيٍ جه 

 __________ __________ مشحل1ٍقشيٍ جه تا تًصوجشد 
 __________ __________ مشحل1ٍتًصوجشد تا َمذان 
 فشسخ9َمذان تا اسذآتاد فشسخ15َمذان تا اسذآتاد  مشحل1ٍَمذان تا اسذآتاد 

 فشسخ7اسذآتادتا قصش اللصًص  __________ مشحلٍ 1اسذآتادتا قصش اللصًص
 فشسخ4پل وعمان تا دٌ ايًب فشسخ7قصش اللصًص تا پل وعمان  مشحل1ٍقصش اللصًص تا پل وعمان 
 فشسخ2دٌ اتًايًب تا تيستًن 5پل وعمان تا قشيٍ اتي ايًب مشحل1ٍپل وعمان تا كًٌ تيستًن 
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کتابنامه
- اصطخــری، ابــو اســحق ابراهیــم، 1373، ممالــک و مســالک، ترجمــه: محمــد بــن 
اســعد بــن عبــد اهلّل  تســتری،به کوشــش: ایــرج افشــار، تهــران: بنیــاد موقوفــات 

افشــار .
ــازار در ســفرنامه ناصرخســرو و احســن التقاســیم  ــو، 1382، »ب - امیرقاســمی، مین
ــز«، شــماره 12، صــص  مقدســی، مجلــه علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه تبری

.50 - 35
- ابــو معیــن ناصــر بــن خســرو قبادیانــی مــروزی، 1375، ســفرنامه، بــه کوشــش: 

محمــد دبیــر ســیاقی، تهــران: زوار،چــاپ ششــم.
ــری و  ــادات ناص ــن س ــید حس ــه س ــر، ترجم ــن اثی ــخ اب ــر، 1358، تاری ــن اثی - اب

ــا. ــی بی ت ــه علم ــران، موسس ــت، ته ــم حال ــو القاس ــی و اب ــاس خلیل عب
- ابــن بطوطــه، 1348، ســفرنامه ابــن بطوطــه، ترجمــه: علــی موحــد، تهــران، بنــگاه 

ترجمــه و نشــر کتــاب.
- امام حافظ ابی نعیم...اصفهانی، 1943،  ذکر اخبار اصفهان، لیدن. 

- احمــد بــن یحیــی بــادزی، 1346، فتــوح البلــدان، ترجمــه: آذرتــاش آذرنــوش، 
تهــران، بنیــاد فرهنــگ ایــران.

- ابــن خردادبــه، 1371، مســالک و ممالــک، ترجمــه: ســعید خاکرنــد، بــا مقدمــه ی 
آنــدره میــکل )تهــران: مؤسســه مطالعــات و انتشــارات تاریخــی میــراث ملــل.

- ابــن حوقــل، 1354، صــورهء االرض، ترجمــه: جعفــر شــعار )تهــران: بنیــاد فرهنــگ 
.)1354 ایران، 

- ابــو عبــد اهلّل یاقــوت حمــوی بغــدادی، 1338، معجــم البلــدان، ترجمــه: علینقــی 
منــزوی )تهــران: ســازمان  میــراث فرهنگــی کشــور، ج 2.

ــن  ــد ب ــه: محم ــابور، ترجم ــخ نیش ــداهلل، 1375، تاری ــابوري، ابوعب ــم نیش - الحاک
ــفیعي  ــا ش ــات محمدرض ــح و تعلیق ــه و تصحی ــابوري، مقدم ــه نیش ــین خلیف حس

ــران: آگاه. ــي، ته کدکن
ــران،  ــور، ته ــد بهپ ــه: احم ــوس، ترجم ــفرنامه اولئاری ــوس، آدام، 1385، س - اولئاری

 فرسخ8بيستَى تا كرهاًشاّاى فرسخ4قريِ ابي ايَب تا كَُ بيستَى  هحل1ِكَُ بيستَى تا قرهاسي 
 فرسخ8كرهاًشاّاى تا زبيديِ  فرسخ8كَُ بيستَى تا قرهاسيي  قرهاسيي تا قصر عورٍ ًين هرحلِ

 __________ فرسخ8قرهاسيي تا زبيديِ هرحل1ِقصر عوررٍتا زبيديِ 
 فرسخ9زبيديِ تا هرج القلعِ  فرسخ9زبيديِ تا هرج القلعِ هرحل1ِزبيديِ تا قصر يسيد 

 فرسخ11هرج القلعِ تا حلَاى __________ هرحل1ِقصريسيد تا هرج القلعِ 
 __________ فرسخ11هرج القلعِ تا حلَاى بريد2هرج القلعِ تاهاذرٍاستاى

 __________ __________ هرحل1ِهاذرٍاستاى تا حلَاى 
 هرحل6ِحلَاى تا بغداد __________ هرحل1ِحلَاى تا قصر شيريي 
 __________ __________ هرحل1ِقصرشيريي تا خاًقيي 

 __________ __________ هرحل1ِخاًقيي تا جلَالء
 __________ __________ هرحل1ِجلَالء تا دسكرُ 

 __________ __________ هرحل1ِدسكرُ تا دير باز ها 
 __________ __________ بريد2ُدير بازها تا ًْرٍاى
 فرسخ 4ًْرٍاى تا بغداد فرسخ4ًْرٍاى تا هديٌِ السالم  بريد2ًْرٍاى تا بغداد
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انتشــارات ابتــکار.
- ابودلــف، مســعر بــن مهلهــل خزرجــي ینبعــي، 1354، ســفرنامه ابودلــف در ایــران، 
ــي،  ــل طباطبای ــه ابوالفض ــکي، ترجم ــر مینورس ــات والدیمی ــات و تحقیق ــا تعلیق ب

تهــران: زوار.
- بهمنــش راد، جــواد، 1389، در جســتجوی هویــت شــهری تبریــز، دفتــر مطالعــه 
و طراحــی شــهری، انتشــارات مرکــز مطالعاتــی و تحقیقاتــی شهرســازی و معمــاری

ــاد  ــامی، بنی ــادان در روزگار اس ــخ آب ــن، 1373، تاری ــان، حس ــی عزیزی - جال
ــوی. ــدس رض ــتان ق ــامی آس ــای اس پژوهش ه

ــه اهتمــام عبــد الحســین نوائــی،  ــه مســتوفی، 1362، تاریــخ گزیــده، ب - حمــد ال
تهــران، انتشــارات امیرکبیــر.

- حاکــم نیشــابوری)ابو عبــد الــه محمــد ابــن عبــد الــه نیشــابوری(، 1369، تاریــخ 
نیشــابور، بــه کوشــش بهمــن کریمــی، تهــران  ابــن ســینا، بی تــا.

- حســن نــژاد، حســین، 1383، نیشــابور در دوره ســلجوقیان، مجلــه تاریــخ پژوهی، 
شــماره 19، صــص 25 - 50.

ــد،  ــار تول ــه کوشــش: و.و. ب ــی المغــرب، 1342، ب ــن المشــرق ال ــم م - حــدود العال
ــاه،  ــین ش ــر حس ــهء می ــکی، ترجم ــش و.مینورس ــه کوش ــات و ب ــه و تعلیق مقدم

ــون. ــی پوهنت کابل:پوهنج
-  حمد اله مستوفی، 1319، نزهه القلوب، به کوشش گای لسترنج، لیدن.

ــوك  ــنی المل ــران و شاهان)س ــخ پیامب ــی، 1346، تاری ــن اصفهان ــن حس ــزه ب - حم
االرض و االنبیــاء(، ترجمــه جعفــر شــعار، تهــران  انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران

- خاماچی، بهروز، 1389، تبریز از نگاه جهانگردان، انتشارات یاران.
ــراث  ــازمان می ــس، س ــی طب ــای تاریخ ــوب، 1376، بناه ــت، یعق ــش دوس - دان

ــور. ــی کش فرهنگ
ــه  ــی(، مجل ــای تاریخ ــن )جغرافی ــه قزوی ــی، 1347، تاریخچ ــین قل ــتوده، حس - س

ــص 165 - 210. ــماره 23 و 24، ص ــی، ش ــای تاریخ ــی ه بررس
- طرفی، علی، 1381، آبادان در تاریخ اسامی، تهران؛ انتشارات فرایض.

ــز،  ــی تبری ــت تاریخ ــین،1385، باف ــنگری، حس ــمعیلی س ــروز، اس ــی، به - عمران
ــارت آگاه. انتش

ــرو،  ــر خس ــفرنامه ناص ــای آن در س ــداق ه ــام و مص ــه، 1388،  مق ــدار، فاطم - گل
ــص 79-71. ــماره 15، ص ــر، ش ــتان هن ــه گلس مجل

- کیانــی، محمــد یوســف، 1386، معمــاری ایــران در دوره اســامی، تهران؛ انتشــارات 
. سمت

- کســایی، نــوراهلل، 1376، اصفهــان در روزگار آل بویــه و ســلجوقیان، مجلــه 
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگا اصفهــان،  شــماره 9، صــص 202-176.
- لســترنج.گای، 1364، جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای خافــت شــرقی، ترجمــه 

محمــود عرفــان، علمــی و فرهنگــی تهــران.
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ــو القاســم پابنــده،  - محمــد بــن جریــر طبــری، 1362، تاریــخ طبــری، ترجمــه: اب
تهــران، انتشــارات اســاطیر.

ــر  ــفرنامه ناص ــده« در س ــاط زبی ــور« و »رب ــرام گ ــود، 1368، »به ــری، محم - مدب
ــص 123-100. ــماره اول، ص ــتا، ش ــه چیس ــرو، مجل خس

ــام  ــزی، خی ــارات مرک ــران، انتش ــخ(، ته ــا )تاری ــه الصف ــد، 1338، روض - میرخوان
ــروز. پی

- محمدی مایری، محمد، 1375، تاریخ و فرهنگ ایران، انتشارات طوس.
- میــرزا نصرآبــادی اصفهانــی، محمدطاهــر، 1317، تذکــره نصرآبــادی، بــه تصحیــح: 

وحیــد دســتگردی.تهران.
ــع  ــزدی، 1342، جام ــتوفی ی ــی مس ــود بافق ــن محم ــم الدی ــن نج ــر ب - محمدجعف

ــار،تهران. ــرج افش ــش: ای ــه کوش ــدی، ،ب مفی
ــن  ــد امی ــش: محم ــه کوش ــری، ب ــوب طب ــد ای ــا، محم ــات، بی ت ــاح المعام - مفت

ــران،  ــگ ای ــاد فرهن ــران، بنی ــی، ته ریاح
- مقدســی، ابــو عبــد اهلّل محمــد بــن احمــد، 1361، احســن التقاســیم فــی معرفــه 
االقالیــم  )قــرن چهــارم هـــ.ق.(، ترجمــه: علینقــی منــزوی، تهــران: شــرکت مؤلفان 

و مترجمــان  ایــران.
- محمــد بــن محمــود بــن احمــد طوســی، 1345، عجائــب المخلوقــات، بــه اهتمــام: 

منوچهــر ســتوده، تهــران، بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
- محمــد بــن عبــد اهلّل ابــن بطوطــه، 1337، ســفرنامه ابــن بطوطــه، )رحلــه(، ترجمه: 

محمــد علــی موحــد )تهــران: بنــگاه ترجمــه و نشــر کتاب.
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ــران بیــن  ــخ معمــاری و هنــر ای ــوان نقطــه ی عطــف تاری ــار قره قویونلوهــا را می ت آث
ــمال غرب و  ــاری در ش ــد معم ــکل های جدی ــت. ش ــوی دانس ــوری و صف دو دوره تیم
شــیوه های تزیینــی جدیــد ســبب شــد تــا شــکل نهایی تزیینــات در دوره ی صفویــه 
تکمیــل شــود و بــه انســجام، هماهنگــی و پختگــی کامل برســد. از آثــار ارزشــمند این 
دوره، مســجد کبــود، متعلــق بــه870 هـــ.ق. و ســردر و گنبــد کوچــک امامــزاده بنــای 
درب امــام اصفهــان متعلــق 857  هـــ.ق. اســت. ســاخت ایــن دو بنــا ازآثــار ابوالمظفــر 
ــا،  ــن دو بن ــت. ای ــو اس ــان قره قویونل ــان ترکمان ــف، از دودم ــره یوس ــن ق ــاه ب جهانش
بــر اســاس دو شــیوه متفــاوت معمــاری ســاخته شــده، ولــی از لحــاظ تزیینــات بــه کار 
رفتــه تــا حــدودی شــبیه هــم هســتند. بنــای مســجد کبــود از لحــاظ نقشــه و پــان 
ــاظ  ــان از لح ــردر اصفه ــای س ــت و بن ــبیه اس ــمال غرب ش ــای ش ــه بناه ــاری ب معم
ــه بناهــای مرکــز ایــران. تزیینــات ســردر مســجد کبــود  مقایســه پــان معمــاری ب
دارای طرح هــای گیاهــی و کتیبه نــگاری در قالــب کاشــی معــرق اســت، ســردر بنــای 
امــام زاده درب اصفهــان از شــاهکارهاي تزئینــات رنگیــن ایرانــي اســت کــه از لحــاظ 
ــم و شــاید کاشــیکاري  ــر ســراغ داری ــر آن را کم ت ظرافــت صنعــت کاشــیکاري، نظی
مســجد کبــود تبریــز هماننــد آن باشــد. تریینــات این بنــا نیــز دارای کتیبــه تاریخی و 
طرح هــای مفصــل گیاهــی بــا زمینــه ی رنــگ الجوردی ســت. نگارنــدگان در تاشــند 
تــا ضمــن معرفــی ایــن بناهــا و عناصــر تزیینــی آن هــا، تفاوت ها و شــباهت دو ســردر، 
از لحــاظ تزیینــات معرفــی و مــورد مقایســه قرار گیــرد. در پژهــش پیش رو مســتندات 
تصویــری تهیــه شــده از بناهــا، آرایه هــای تزیینــی آن از حیــث محتوایــی و گرافیکــی 
ــا نگاهــی تطبیقــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. تزینــات ایــن ســردرها در  ب
ایــن دوره بــا اختافــات ناچیــزی شــبیه هــم هســتند و هنرمنــدان قره قویونلوهــا در 

ــد. ــه موفقیت هــای شــگرفی دســت یافته ان ترکیــب کاشــی و نقــوش گیاهــی ب
کلیدواژگان:
قراقویونلوها، تزیینات، مسجد کبود، مسجد گوهرشاد.

مطالعهتطبيقیسردرهایبناهایدورهقرهقويونلوها
)مطالعهموردی:سردرمسجدکبودتربيزو
بنایامامزادهدرباماماصفهان(

سيدمهدیحسينینيا
 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
Mehdihosseyni44@Yahoo.com
تقیزينیزاده
 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
از ص 139-121
دریافت مقاله: 1394/07/19؛ پذیرش مقاله: 1394/09/21
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مقدمه
ــاری دوران  ــر و معم ــژه ای در هن ــگاه وی ــو جای ــی دوران قره قویونل ــاری مذهب معم
ــای  ــی و طرح ه ــته های قرآن ــات و نوش ــژه آی ــگاه وی ــت. جای ــته اس ــامی داش اس
ــم و در  ــا باه ــک بن ــی در ی ــوش هندس ــلیمی و نق ــی و اس ــف گیاه ــات مختل تزیین

ــت.   ــن دوره اس ــای ای ــم، از ویژگی ه ــدا از ه ــر ج ــای دیگ بن
چنــد عمــارت باقی مانــده از ترکمانــان در ناحیــه ای وســیعی، از اصفهــان و تبریــز در 
ایــران تــا حصــن کیفــا در ترکیــه، پراکنــده شــده اســت، ولــی از اهمیــت بقایــا هــم 
ــژه در  ــان، به وی ــو و دوره صفوی ــاری دوران قره قویونل ــت معم ــه اهمی ــوان ب می ت
ــش دو  ــن پژوه ــوم، 1381: 105(. در ای ــر و بل ــرد )بل ــان پی ب ــه ی روزگار عثمانی ترکی
بنــا از ایــن دوران، یکــی در شــمال غرب و دیگــری در مرکــز ایــران مــورد کنــکاوش 
ــه چشــم می خــورد، بزرگــی  ــدا ب ــود آن چــه در ابت ــرد. در مســجد کب ــرار می گی ق
و پهنــای ســردر اســت کــه بــا دیگــر قســمت های بنــا هماهنــگ نیســت. ارتفــاع 
ســردر دو برابــر پهنــای آن اســت، امــا خطــای چشــم در ارزیابــی عمــودی و افقــی 
آن را مرتفع تــر و بلندتــر نشــان می دهــد. ســردر بــا ویژگی هــای خــاص خــود بــه 
ســه قســمت تقســیم شــده اســت؛ دو پایــه بــزرگ کــه طــاق ضربــی روی آن هــا زده 
شــده و در وســط دو پایــه محــل اســتقرار درب ورودی اســت. حاشــیه ی طاق ســردر 
ــن  ــن ای ــا در کار تزیی ــه هنره ــد. هم ــکیل می ده ــد تش ــی ممت ــتون مارپیچ را س
ســردر بــه کار گرفتــه شــده اســت. ســردر اصلــي درب امــام کــه در ضلــع شــمالي 
ــي  ــه صحــن شــمالي آن اســت، از شــاهکارهاي تزئینــات رنگیــن ایران و مشــرف ب
اســت کــه از لحــاظ ظرافــت صنعــت کاشــیکاري نظیــر آن را کم تــر ســراغ داریــم و 
شــاید کاشــیکاري مســجد کبــود تبریــز کــه آن هــم در دوره جهانشــاه قره قویونلــو 
بنــا شــده اســت هماننــد آن باشــد. کتیبــه تاریخــي ایــن ســردر در جبهــه مقابــل و 
جانــب غربــي ســردر کــه ابتــداي کتیبــه از آن جاســت باقي مانــده، ولــي ثلــث آخــر 
کتیبــه کــه در جانــب شــرقي ســردر بــوده، به کلــي از بیــن رفتــه اســت. هرچنــد 
رنــگ و بــوی جغرافیایــی دو منطقــه در تنــوع شــکل گیری ســاختار دو بنــای مــورد 
نظــر بی تأثیــر نبــوده، امــا هماننــدی هنــر نــگارش در مایــه ی مذهــب ایــن دوران 
قابــل توجــه اســت. در هــر دو  بنــا کتیبــه تاریخــی بــا خــط ثلــث ســفید بــا زمینــه 
الجــوردی و آبــی کار شــده اســت. ایــن دو بنــا  از لحــاظ تزیینــات بــه کار رفتــه بــا 
هــم تفاوت هــا و شــباهت هایی دارنــد.  ایــن پژوهــش درپایــان کار خــود بــه چنــد 
ــن دو  ــان  ای ــای می ــا و همانندی ه ــد داد؛ تفاوت ه ــی خواه ــخی منطق ــش، پاس پرس
ســردر چیســت؟ آیــا رنگ بنــدی تزیینــات دو بنــا کامــًا یکســان اســت؟ آیــا ایــن 
دو بنــا از تزیینــات بناهــای اطــرف خــود یــا قبــل از آن تاثیــر پذیرفته انــد؟ در نــگاه 
نخســت بــه تزیینــات دو بنــا، می تــوان تفــاوت میــان زمینــه ی کار شــده کتیبه هــا 
ــد  ــان خواه ــنی بی ــه روش ــر ب ــل بیش ت ــه و تحلی ــا تجزی ــه ب ــه در ادام ــد ک را دی
ــه،  ــورد مطالع ــجد م ــن دو مس ــات ای ــد، در تزیین ــه ش ــه گفت ــه ک ــد. همان گون ش
ــه آن هــا  ــی ب ــد به صــورت جزی ــه بای ــده می شــود ک ــا و یکســانی هایی دی تفاوت ه
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پرداختــه شــود. اهمیــت و ارزش ایــن پژوهــش بیش تــر بــدان اســت کــه تاکنــون 
ــن موضــوع پرداختــه نشــده اســت و  ــه ای ــی ب در هیــچ پژوهشــی به صــورت جزی
ــناخت  ــژه ش ــا و به وی ــن دو بن ــگاری ای ــر روی کتیبه  ن ــق ب ــه ی دقی ــه مطالع ــاز ب نی
همانندی هــا و ناهمانندی هــای ایــن دو بنــای تقریبــاً هــم دوره، امــری ضــروری بــه 

ــد.   ــر می رس نظ

روش تحقیق
ــردآوری  ــزار گ ــه ای و اب ــی و مقایس ــتار، تحلیل ــن نوش ــر ای ــش حاض روش پژوه
ــا  ــدا ب ــه ابت ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوده اس ــی ب ــه ای و میدان ــات کتابخان اطاع
مســتندات تصویــری تهیــه شــده از بناهــا، آرایه هــای تزیینــی آن از حیــث محتوایی 
ــا نگاهــی تطبیقــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، تــا عاوه بــر  و گرافیکــی ب
مســتندنگاری و حفــظ ایــن آثــار ارزشــمند، گامــی بــه شــناخت تزیینــات ایــن دو 

ــت یابیم. ــا دس بن

پیشینه پژوهش
ــای  ــن دو بن ــری، ای ــه و ذوق هن ــان اندیش ــران و صاحب ــن، پژوهش گ ــش  از ای پی
مذهبــی و بــا ارزش تاریــخ ایــران را مــورد کنــکاش و بررســی خــود در زمینه هــای 
ــاختن  ــن س ــه روش ــاوت ب ــه ای متف ــه گون ــدام ب ــر ک ــد و ه ــرار داده ان ــون ق گوناگ
بخشــی از نادانســته ها دربــاره ی ایــن بناهــا پرداخته انــد. در ایــن راســتا، مطالعــات 
ــه،  ــوان نمون ــت؛ به عن ــز اس ــان ناچی ــام زاده اصفه ــای درب ام ــای بن و پژوهش ه
ــد  ــی ارش ــه کارشناس ــه در پایان نام ــاف، ک ــعر ب ــد ش ــش محم ــه پژوه ــوان ب می ت
ــه  ــان و ارائ ــام زاده اصفه ــی ام ــد داخل ــات گنب ــی تزیین ــاره، فن شناس ــود درب خ
ــدی  ــش ه ــه و پژوه ــن مطالع ــعرباف، 1390(؛ همچنی ــی آن )ش ــای حفاظت راهکاره
ــان  ــام اصفه ــام زاده درب ام ــی ام ــه تاریخ ــاره مجموع ــی درب ــد، در پژوهش خردمن
ــرد.  ــاره ک ــت، اش ــه اس ــه پرداخت ــن مجموع ــف ای ــه توصی ــد، 1372( ب )خردمن
همچنیــن پژوهــش و تحقیــق مشــترك مریــم مســتاحی و دیهیــم تاکــی، در بــاره ی 
بررســی هماهنگــی معمــاری و نیاریــش در بقعــه امــام زاده درب امــام اصفهــان بــه 
ــی، 1392(.  در  ــتاحی و تاک ــت )مس ــه اس ــاری آن پرداخت ــل معم ــف و تحلی توصی
مــورد مســجد کبــود، حجــم مطالعــات بــه نســبت بنــای درب امــام اصفهان بیشــتر 
بــوده اســت و می تــوان به عنــوان نمونــه: کتــاب مســجد کبــود »فیــروزه اســام«، 
نوشــته ی ســید جمــال ترابــی طباطبایــی، که بــه تفصیــل در مورد مســجد کبــود در 
بــازه ی زمــان بحــث نمــوده اســت و جزییــات آن را از لحــاظ معمــاری بررســی کــرده 
اســت )ترابــی طباطبایــی، 1379(. همچنیــن آقــای منصــور حســین پور، در کتابــی 
بــه زیباشناســی معمــاری و تزییــن در مســجد کبــود پرداختــه اســت )حســین پور 
میــزاب، 1389(؛ یــا خانــم بهنــود در مقالــه ای به مقایســه کاشــی کاری مســجد کبود 
ــز پرداختــه اســت )بهنــود، 1388(؛ ســایر پژوهش گــران  ــا مســاجد معاصــر تبری ب
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کــه در متــن و مآخــذ بــه نــام آنــان اشــاره رفتــه، می تــوان به عنــوان پیش زمینــه 
ــه  ــن دو بنــای هــم دوره اشــاره نمــود. همان گون ــی در راســتای شــناخت ای مطالعات
ــت  ــوان دریاف ــود، می ت ــاره می ش ــدان اش ــق ب ــن تحقی ــذ ای ــع و مآخ ــه در مناب ک
ــی  ــی و پژوهش ــای مطالعات ــیاری به کاره ــی بس ــی و خارج ــران داخل ــه پژوهش گ ک
ــه  ــد را ب ــود کاری مفی ــهم خ ــه س ــدام ب ــر ک ــد و ه ــت یازیده ان ــاره دس ــن ب در ای
ــه  ــن ب ــد و نوی ــه ای روش من ــه گون ــر ب ــش حاض ــی پژوه ــانده اند، ول ــرانجام رس س
بخشــی جزیــی و مقایســه ای میــان دو بنــا پرداختــه و نوشــته ای تــازه را بــه تمامــی 

ــد. ــاجد می افزای ــن مس ــی ای ــینه پژوهش پیش

زمینه ی تاریخی این دوران
ــه ی  ــد، دو اتحادی ــی می کردن ــران فرمانروای ــاور ای ــان در خ ــه تیموری ــی ک هنگام
ــا  ــت در 873-728 هـــ.ق.( و آق قویونلوه ــا )حکوم ــی قراقویونلوه ــان یعن ترکمان
)حکومــت در 914-780 هـــ.ق.(، ســرزمین باختــری ایــران را زیــر نفــوذ داشــتند. 
ایــن دو اتحادیــه در پایانــی ســده هشــتم هـــ.ق. در خــاور آناتولــی و شــمال عــراق 
ســر برآوردنــد و در ســده ی نهــم بــر باختــر ایــران گســترش یافتنــد. مرکــز اصلــی 
ــناخته  ــلطنت در 839-827 هـــ.ق.(، ش ــاه )س ــود. جهانش ــز ب ــهر تبری ــا ش آن ه
ــی  ــرد و حت ــرف ک ــران را تص ــر ای ــا، سرتاس ــروای قراقویونلوه ــده ترین فرمان  ش
ــوم، 1381: 103(.  ــان بل ــیابلر و جانات ــت )ش ــدرت نشس ــریر ق ــم برس ــرات ه در ه
ــژه در  ــی، به وی ــب تاریخ ــی در کت ــا ناآگاه ــا ب ــان قویونلوه ــاری دوره ی ترکمان معم
بررســی های تاریــخ معمــاری، دوره تیمــوری شــناخته شــده در صورتــی کــه ایــن 
روزگار، دوره ای مســتقل بــر بخش هــای گســترده ای از مرکــز و شــمال باختری ایــران 
ــران  ــای ای ــن دوره در جای ج ــی از ای ــاخص و مهم ــار ش ــر آث ــال حاض ــوده و درح ب
بازمانــده اســت. آثــار بســیاری در تبریــز، پایتخــت ایــن حکومت هــا بــر اثــر زلزلــه 
ــجد  ــی ازمس ــون بخش های ــت، هم اکن ــه اس ــن رفت ــده و از بی ــب ش ــگ تخری و جن
کبــود و مســجد حســن پادشــاه و بنــای درب  امــام اصفهــان برجــای مانــده اســت 
ــه  ــه معمــاری ارائ ــاره ی معمــاری و آرایه هــای وابســته ب ــادی درب کــه اطاعــات زی

ــی، 1389: 36(. ــاری و ابراهیم ــد )انص می ده

مسجد کبود تبریز
ــر  ــار ابوالمظف ــجد( ازآث ــوی مس ــز )گ ــجدکبود تبری ــا مس ــاه ی ــجد جهانش مس
ــو اســت کــه در 870  ــان قره قویونل ــان ترکمان ــره یوســف، از دودم ــن ق جهانشــاه ب
هـــ.ق. بنــای آن بــه کوشــش و نظــارت جــان بیــگ خاتــون )زن جهانشــاه( پایــان 
ــه روی  ــام خمینــی روب ــان ام ــروزه در بخــش شــمالی خیاب ــن مســجد ام ــت. ای یاف
ــای  ــران، 1376: 124(. بن ــده دل و دیگ ــرار دارد )زن ــز ق ــهر تبری ــدر در ش ــه ص کوچ
تاریخــی مذهبــی مســجد کبــود، از آثــار ارزش منــد دوره قراقویونلــو می باشــد کــه 
به دســتور جهانشــاه کــه شــهر تبریــز را پایتخــت خــود قــرار داده بــود اســت و بــه 
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اســتادکاری عزالدیــن قاپوچــی بنــا گردیــده اســت. بــا اســتناد بــه کتیبــه برجســته 
ســردرب بــه ســال870 هـــ. ق ســاختمان آن بــه پایــان رســیده اســت. بنــای اصلی 
ــه ای از  ــه در آن مجموع ــوده ک ــیعی ب ــن وس ــره، دارای صح ــجد و مقب ــام مس در مق
ــده  ــاخته ش ــه و... س ــاه و کتابخان ــام و خانق ــه و حم ــه مدرس ــاختمان ها از جمل س
بــود، متأســفانه آثــاری از آن هــا امــروز به جــا نمانــده اســت )انصــاری و ابراهیمــی، 

.)1389

معماری مسجد کبود
ــت )870 هـــ.ق.( و در روزگار  ــیوه آذری اس ــوی ش ــز، آوازه ق ــود تبری ــجد کب مس
ــدون  ــن مســجد کــه ب ــگ ای ــوده اســت. ته رن ــام آور ب ــه فیــروزه اســام ن خــود ب
ــس از آن  ــده و پ ــه ش ــر گرفت ــت ب ــاه ولی تف ــجِد ش ــد، از مس ــرا می باش میان س
ــای  ــا، 1387: 267(. بن ــت )پیرنی ــه اس ــه کار رفت ــف اهلل ب ــیخ لط ــجد ش ــز در مس نی
ــک  ــراف آن را ی ــه اط ــت ک ــزی اس ــه مرک ــک گنبدخان ــده ی ی ــی در بردارن کنون

شکل1 : نمایی از مسجد کبود 
)نگارندگان، 1393(.

 شکل 1

هشــتی بــا نــه گنبــد و در ســمت قبلــه هــم یــک شبســتان گنبــددار در برگرفتــه 
اســت. نقشــه متعــارف آن هماننــد مســجد »شــاه مســجد«، ســاخته شــده درســال 
ــا  ــود ب ــجد کب ــای مس ــه همانندی ه ــران ب ــی از پژوهش گ ــت. بعض 855 هـــ.ق. اس
ــای  ــی کاری آن امض ــن کاش ــه تزیی ــد ک ــاره کرده ان ــه اش ــجد« بورس ــیل مس »یش
ــا،  ــان بن ــوم، 1381: 104(. پ ــان بل ــیابلر و جانات ــزی را دارد )ش ــی کاران تبری کاش
ترکیبــي از حجــم مکعــب مســتطیل یــا مکعــب مربع بــا کشــیدگي شــمالي-جنوبي 
اســت کــه در مرکــز آن گنبــدي آجــري افراشــته شــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه گنبــد الحاقــي درســال هاي اخیــر توســط اســتاد رضــا معمــاران احــداث شــده 
اســت. مکعــب اصلــي فضــاي مســجد و مکعــب کوچــک محــل مقبــره ي جهانشــاه 
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اســت کــه بــا اســتفاده از گنبدهــاي کوچــک کــه حکــم رواق بــراي گنبــد اصلــي 
را دارد، ایــن مکعــب خــرد شــده اســت )انصــاری و ابراهیمــی، 1389(. ایــن مســجد 
گلدســته نــدارد؛ احتمــاالً محــل دو گلدســته مســجد در انتهــای دو دیــوار جلویــی 
ــرای  ــه ای ب ــه و پل ــزش، پای ــل ری ــه مح ــه هیچ گون ــته از این ک ــرا گذش ــوده، زی ب
صعــود بــه گلدســته در محــل نزدیــک ســردر مشــاهده نمی شــود، تمرکــز ســردر 
عظیــم بــادو گلدســته مرتفــع ظرافــت و عظمــت خاصــی بــه بنــا مــی داد کــه بــا 
ــت در  ــاری نمی توانس ــن اعتب ــی کم تری ــت و حت ــرت داش ــازندگانش مغای ــر س هن
ــر  ــی آن، 12 مت ــقف ضرب ــای س ــه پایه ه ــد. فاصل ــته باش ــاری داش ــای معم معیاره
اســت کــه بــر روی چهــار پایــه یــک محوطــه مربــع شــکل قــرار دارد. بــاالی ایــن 
ــت. ــه اس ــه ریخت ــود ک ــده ب ــاخته ش ــر س ــه از آج ــت ک ــرار داش ــدی ق ــا، گنب بن
تزیینــات دل انگیــز و زیبــای متنــوع بــه داخل مســجد اختصــاص دارد. کف مســجد 
کاشــی های بــراق داشــت. شبســتان بــزرگ محــاط بــه رواق هــای بــه هــم پیوســته 
ــاط دارد.  ــود ارتب ــراف خ ــای اط ــه رواق ه ــی ب ــا طاق نماهای ــو ب ــه س ــت و از س اس
ــه آن 17  ــی پوشــیده شــده اســت کــه قطــر دهان ــا ســقفی ضرب ایــن شبســتان ب
ــه  ــرروی چهارپای ــاخت آن ب ــد، س ــن گنب ــب ای ــت جال ــا خصوصی ــت. تنه ــر اس مت
مربعــی اســت کــه ایــن مربع خــود بــه خــود بــه تقــارن و تجانــس در درون مســجد 
می انجامــد؛ لــذا عظمــت و زیبایــی مســجد را کــه طــی قــرون مختلــف بــه نام هــای 
ــت  ــاص آن دانس ــاری خ ــاظ معم ــه لح ــد ب ــت، بای ــده اس ــده ش ــف خوان مختل
ــگ  ــه رن ــاً ب ــیکاری آن صرف ــه، 1384: 37(.  کاش ــت گروب ــراتو و ارنس )امبرتوش
الجــوردی و عمدتــاً از قطعــات شــش ضلعــی کار شــده بــود و تمام ســطح ســقف آن 
زرنــگار ) نقاشــی بــا آب طــا( و کــف شبســتان ها بــه احتمــال قــوی مرمریــن بــوده 
ــگار نقاشــی معــرق مســجد، شــامل گره بندی هــای هندســی، گل  اســت. نقــش و ن
و بوتــه اســلیمی و ختایــی و کتیبه هــای مختلــف کــه مجموعــاً حکایــت از زیبایــی 

خــارق العــاده ای داشــته اســت.

شکل2: پان مسجد کبود) 
ماخذ: اسناد دانشگاه شهید 
بهشتی(

شکل 2 
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شکل3: پرسپکتیو 
اگزونومتریک مسجد 

کبود)ماخذ: اسناد دانشگاه 
شهید بهشتی(

 شکل 3

سردر مسجد کبود
ســردر اصلــی ایــن مســجد ، نمونــه ای بســیار ممتــاز از هنــر تزیینــی کاشــی کاری 
ــوردی و  ــن الج ــاع در مت ــط رق ــه خ ــه ای ب ــرق، کتیب ــردر مع ــن س ــر ای ــت. ب اس
ــر  ــن مظاه ــال از عالی تری ــی و کم ــر زیبای ــه از نظ ــده ک ــب ش ــفید نص ــه ی س زمین
ــع االول  ــخ ربی ــه تاری ــن کتیب ــی رود. از مت ــمار م ــامی به ش ــرق کاری دوره ی اس مع
ــردر  ــای س ــر کتیبه ه ــه و دیگ ــن کتیب ــود. ای ــده می ش ــال 870 هـــ.ق. خوان س
مســجد بــه خــط نعمــت اهلل البــواب بوده اســت. خطــوط متنــوع نســتعلیق، نســخ، 
کوفــی ســاده و تزئینــی، ثلــث و طرح هــای دل انگیــز اســلیمی بــه کار رفتــه در ایــن 
مســجد از نعمــت اهلل بــن محمــد بــواب خطــاط و کاشــی کار مشــهورآن دوره اســت 

ــوم، 1381: 105(. ــرو بل )بل

بنای درب امام زاده اصفهان
مــزار درب امــام، به لحــاظ موقعیــت جغرافیایی از ملحقات گورســتان ســنبان اســت 
کــه یکــی از درب هــای آن بــه ســمت محلــه دردشــت از محات کهــن اصفهــان واقع 
شــده اســت. تاریــخ بنــای گنبــد و صحــن شــمالی ســال 857 هـــ.ق. و دوره جهــان 
شــاه قراقویونلــو بــر می گــردد. ایــن مــکان، آرامــگاه دو امــام زاده ابراهیــم و زیــن 
العابدیــن )ع( از احفــاد و نــوادگان حســن مثنــي و علــي بــن جعفر)ع( اســت. نســب 
ایــن امــام زاده مســتند بــه شــجره ســادات »امامــی« اصفهانــی اســت کــه از اعقــاب 
ایشــان هســتند و وجــه تســمیه امــام زاده را نیــز همیــن دانســته اند. ایــن مــکان، 
ــا از روی  ــی از آن ه ــزار برخ ــه م ــت ک ــوده، اس ــز ب ــر نی ــی دیگ ــن امام زادگان مدف
ظــن و قرینــه مشــخص شــده اســت. عاوه بــر امــام زادگان، تنــی چنــد از عالمــان 
و فاضانــی چــون: حــاج ســید ابوتــراب مرتضــوی درچــه ای، اســحق بیــک عــذری، 
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شکل4-  نمایی  از سردر مسجد 
کبود)نگارندگان،1393(

شکل 4 

محمدحســین میــرزا صفــوی و ســید عبــاس شــاهزاده، در ایــن مــکان مدفوننــد. 
بنابــر روایاتــی، قبــر محمــود افغــان، فاتــح اصفهــان در زمان شــاه ســلطان حســین 
ــام زاده، مســجد  ــی ام ــن مــکان واقــع شــده اســت. در ضلــع جنوب غرب نیــز در ای
کوچکــی اســت کــه بــه نــام ســعید بــن جبیــر )از اصحــاب امــام زیــن العابدیــن( 
ــش در  ــول اقامت ــادت وی، در ط ــگاه عب ــل جای ــن مح ــراً ای ــهرت دارد و ظاه ش
ــل  ــران، ذی ــاهی و دیگ ــدوی،1382: 210-201؛ خرمش ــت )مه ــوده اس ــان ب اصفه
امــام زادگان(. از آثــار مانــدگار ایــن امــام زاده، می تــوان بــه ســردر اصلــی آن اشــاره 
ــا و  ــن نمونه ه ــک از عالی تری ــود دارد و بی ش ــر خ ــاه را ب ــام جهان ش ــه ن ــرد ک ک
از شــاهکارهای هنــر معمــاری الــوان در ایــران اســت )گــدار، 1368: 237(. پنجــره 
نفیــس گچ بــری از دیگــر آثــار بســیار ارزشــمند ایــن بنــا محســوب می شــود کــه 
بــرای حفاظــت بــه عمــارت چهلســتون منتقــل شــده اســت )خرمشــاهی و دیگران، 
ــن  ــا، مزی ــی ها و کتیبه ه ــا و کاش ــا، دیواره ه ــر بن ــام زادگان(. در سراس ــل ام مدخ
ــر،  ــوی دیگ ــکان و از س ــت م ــخ و اهمی ــو، تاری ــه از یک س ــت ک ــعاری اس ــه اش ب
ــد،  ــت می کن ــام زاده را روای ــدگان ام ــا کنن ــازندگان و احی ــدف س ــادات و ه اعتق

ــه تکامــل می رســد.  ــا هنــر متعالــی هنرمنــدان ب امــری کــه ب



129

ا...
وه

ونل
قوي

ره 
ه ق

دور
ی 

اها
ی بن

رها
رد

 س
قی

طبي
ه ت

الع
مط

معماری بنای امام زاده
تاریــخ ســاختمان دو گنبــد بــزرگ و کوچــک درب امــام متفاوت اســت. گنبــد بزرگ 
معمــاري قــرن نهــم هـــ.ق. و زمــان ســاختمان بقعــه اســت کــه پوشــش کاشــیکاري 
آن در دوره ســلطنت شــاه عبــاس اول تعمیــر یــا تجدیــد شــده و بانــي ایــن اقــدام 
ــت.  ــوده اس ــتوفي، ب ــیني المس ــود الحس ــن محم ــاث الدی ــام غی ــه ن ــخصي ب ش
ــل ماحظــه اي  از تعمیــر دوره شــاه عبــاس اول هــم در ســنوات اخیــر قســمت قاب

شکل5- نمایی از سردر درب 
امام زاده اصفهان)ماخذ: درگاه 

اینترنتی ویکی پدیا(

 شکل 5

ــات اداره  ــي از اقدام ــي کاري فعل ــده کاش ــمت عم ــت و قس ــوده اس ــده ب باقي نمان
باستان شناســي اســت کــه تاریــخ تعمیــر آن در یــک ســطر عمــود بــر کتیبــه دور 
گنبــد بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــه الجــوردي بــه ایــن ترتیــب ذکر شــده 
اســت. بنــاي درب امــام، ابتــدا فقــط َحرمــي بــوده کــه روي آن گنبــدي و جلــوي آن 
دهلیــزي قــرار داشــته اســت و ســاختمان آن در ســال 857 هـــ.ق. هنگام پادشــاهي 
ــه انجــام رســیده اســت. بعــداً قبــور متعــددي در اطــراف  ــو ب جهانشــاه قراقویونل
ــوات  ــن ام ــز مدف ــه نی ــوي بقع ــز جل ــه دهلی ــده ک ــداث ش ــام زادگان اح ــد ام مرق
ــال  ــت و در س ــده اس ــب ش ــره اي نص ــي آن پنج ــابق اصل ــاي در س ــده و به ج گردی
1081 هـــ.ق. گنبــد کوچکــي نیــز بــر فــراز رواق مزبــور کــه بــه ایــن ترتیــب جــزء 
ــادی، 1352: 769-770(.  ــی مهرآب ــت )رفیع ــده اس ــاخته ش ــود، س ــده ب ــره ش مقب
ــرار  ــام زاده ق ــگاه دو ام ــر آرام ــي ب ــه ضریح ــام ک ــزرگ درب ام ــد ب ــل گنب در داخ
ــا تزیینــات نقاشــي گل و بوتــه آراســته شــده اســت و  دارد دیوارهــا و ســقف آن ب
ــي  ــا کاشــي هاي خشــت هفــت رنــگ تزییــن شــده، ول ازاره هــاي اطــراف حــرم ب
هیــچ نــوع کتیبــه اي در حــرم وجــود نــدارد. در ورودي َحــرم داراي زنجیــر نفیســي 
اســت کــه بــر دایــره برنجــي وســط آن بــه قطــر 11 ســانتي متر کلمــات و عباراتــي 
منقــور اســت. ایــن زنجیــر را در قــرن ســیزدهم هـــ.ق. شــخصي به نــام آقــا محمــد 
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حســن تاجــر همدانــي، وقــف بــر امــام زاده نمــوده اســت. در شــمال مرقــد دهلیــزي 
ــوده  ــاه ب ــي کاري دوره جهانش ــردر کاش ــره از س ــي مقب ــه راه ورودي اصل ــت ک اس
اســت و بــه اطــاق مربــع شــکلي منتهــي مي شــود. در ایــن اطــاق صــورت قبــوري 
ــو هــم در همیــن  ــادر جهانشــاه قراقویونل ــه شــده اســت کــه م وجــود دارد و گفت
محــل دفــن شــده اســت. ســقف اطــاق واقــع در دهلیــز کــه گنبــد کوچــک درب 
ــاي  ــاکاري و پنجره ه ــي و ط ــاي گچ ــده داراي مقرنس ه ــا ش ــراز آن بن ــر ف ــام ب ام
ــري شــده اســت و در قاعــده گنبــد آن کتیبــه اي در دو ســطر موجــود اســت  گچ ب
ــا  ــات: ی ــود جم ــه کب ــر زمین ــگ ب ــي رن ــي طای ــط کوف ــه خ ــطر اول ب ــه در س ک
ســبحان، یــا حنــان، یــا منــان، یــا برهــان نقاشــي شــده و در ســطر دوم آن بــه خــط 
ثلــث طایــي رنــگ بــر زمینــه کبــود اشــعاري نقاشــي شــده اســت. ابتــداي ایــن 
اشــعار ضلــع غربــي محوطــه زیــر گنبــد اســت و ضمــن ابیــات آن به نــام جهانشــاه 
قراقویونلــو و ابوالفتــح محمــدي ســلطان کــه از طــرف او حکمــران اصفهــان بــوده و 
ســال تحریــر ایــن اشــعار 857 هـــ.ق. کــه ســال بنــاي درب امام اســت، اشــاره شــد 
ــال  ــام در س ــک درب ام ــد کوچ ــه گنب ــت ک ــر اس ــل ذک ــدوی، 1382: 25(. قاب )مه
1334 هـــ.ش. و صحــن شــمالي آن تــا ســال 1337 هـــ.ش. بــه سرپرســتي لطــف اهلل 
ــر و  ــان تعمی ــي اصفه ــد اداره باستان شناس ــتادان هنرمن ــیله اس ــه وس ــر و ب هنرف
ــمت  ــاور آن به س ــاي مج ــه و دیواره ــي بقع ــاي خارج ــت. نم ــده اس ــي کاري ش کاش
صحــن غربــي تزییناتــي از پشــت بغل هــاي کاشــي کاري دارد و ایوان هــاي مشــرف 
ــا  ــمتي از آن ه ــه قس ــت ک ــي اس ــاي گچ ــاي زیب ــن، داراي مقرنس ه ــن صح ــه ای ب
ــاي  ــا و پنجره ه ــع دره ــن ضل ــط ای ــوان وس ــت. در ای ــده اس ــزي ش رنگ آمی
نفیســي نصــب شــده بــوده کــه بعضــي از آن هــا موجــود اســت. یکــي از پنجر هــاي 
ــاي  ــک از بناه ــر آن در هیچ ی ــاً نظی ــه یقین ــمت ک ــن قس ــري ای ــس گچ ب نفی
تاریخــي کشــور کهن ســال ایــران وجــود نــدارد و تمامــي آن از گــچ ریختــه شــده 
ــي  ــیله اداره ی باستان شناس ــت، به وس ــده اس ــن ش ــن تزیی ــه هاي رنگی ــا شیش و ب
اصفهــان بــا مراقبــت تمــام بــه قصــر چهلســتون انتقــال داده شــده و براي تماشــاي 
ــت.  ــده اس ــب ش ــن کاخ نص ــاي ای ــي از اطاق ه ــبي در یک ــل مناس ــیاحان در مح س
قســمت وســط ایــن پنجــره کــه قبــل از انتقــال شکســته شــده بوده اســت؛ توســط 
اســتاد هنرمنــد فقیــد گــچ بـُـر اصفهــان، اســتاد نصــراهلل رفائیــل، به طــور ماهرانــه 
تعمیــر شــده اســت کــه بــا کارهــاي اصلــي آن هیچ گونــه تفاوتــي نــدارد )باقــری، 
1392(. به طــور کلــی، مجموعــه ی درب امــام اصفهــان به دلیــل ویژگی هــای 
ــداد  ــری در اع ــی کاری و گچ ب ــکوه کاش ــیار باش ــات بس ــاری و تزیین ــری و معم هن
یکــی از شــاهکارهای مســلم هنــری ایــران به شــمار مــی رود کــه بیانگــر ســیر هنــر 

معمــاری ایــران در دوران هــای مختلــف اســت.

سردر بنای درب امام زاده اصفهان
ــوزون  ــدری م ــرق به ق ــی های مع ــا کاش ــمالی و ب ــه ی ش ــی، در محوط ــردر اصل س
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ــن  ــا و متناســب ســاخته شــده کــه در هیچ یــک از ابنیــه دیگــر اصفهــان ای و زیب
ــزاد  ــی رود )نیک ــمار م ــی به ش ــس تاریخ ــی از نفای ــدارد و یک ــود ن ــت وج صنع
امیرحســینی، 1335: 165(. در بــزرگ اصلــی بنــا کــه نــام جهانشــاه را در بــر دارد و 

 شکل 6: موقعیت سردرهای 
بنا  و  پرسپکتیو بنا )الف( و 

پان)ب( از بنای درب امام زاده 
اصفهان )ماخذ: دیهم؛ تاکی، 

)5 :1392

 شکل 6

در زمــان ســلطنت شــاه ســلیمان مســدود گردیــده اســت، مســلماً اگــر بزرگ تریــن 
شــاهکار ســاختمان های رنگیــن ایرانــی نباشــد، الاقــل یکــی از شــاهکارهای ایــن 
ــاری  ــه ی ــی ب ــا، تمام ــردر بن ــاصالح، 1318: 38(. س ــی رود )پاش ــمار م ــن به ش ف
ــلیمی  ــی، اس ــه ی هندس ــف در مای ــای مختل ــا و نگاره ه ــی در طرح ه ــات کاش تزین
ــی ســردر،  ــه ی کمربنــدی اصل ــراز کتیب ــر ف ــه اســت. ب ــاه پوشــش یافت و گل و گی
ــش  ــده و در بخ ــرا درآم ــه اج ــی ب ــا زیبای ــدی ب ــه ها مقرنس بن ــرف گوش در دو ط
ــت  ــده اس ــازی ش ــه در دور آن جاس ــا کتیب ــد، ب ــی مانن ــبکی مثلث ــن آن مش زیری
)صدرحــاج ســیدجوادی، 1378: 467(. ســردر باکاشــیکاری معــرق باشــکوهی همراه 
ــعار  ــود. اش ــای ب ــا و کتیبه ه ــلیمی ها، گلدان ه ــاوی اس ــه ای ح ــای قرین ــا قاب ه ب
فارســی ســردر و هشــتی ایــن عمــارت را بــا تعابیــری عرفانــی وصــف کــرده اســت 

ــوم، 1381: 106 و 107(.  ــر و بل )بل
ســردر فــوق، جزیــی از بنــا اســت و در ســایر قســمت های بنــا تزییناتــی به خوبــی 
ــدارد و از  ــود ن ــًا وج ــوده، فع ــم ب ــر ه ــود و اگ ــده نمی ش ــردر دی ــی کاری س کاش
ایــن رو مشــکل بتــوان بنــای درب امــام را بــا ابنیــه ی مهم تــری از قبیــل مقبــره ی 
ــرف  ــاس، ط ــاه عب ــه ش ــا ابنی ــی ی ــیخ صف ــزار ش ــده و م ــو خدابن ــلطان الجایت س
مقایســه قــرار داد؛ امــا اگــر هیبــت و ترکیــب ایــن ســردر چنــدان کامــل نیســت و 
تنهــا ســردری ماننــد ســردرهای آن زمــان اســت، در مقابــل به انــدازه ای متناســب 
ــه  ــت و کار آن ب ــا و ظراف ــات رنگ آمیزی ه ــرح تزیین ــده و ط ــاخته ش ــوزون س و م
ــه جــز، شــاید  حــدی کامــل اســت کــه از هیــچ بنــای دیگــری در ایــن صنعــت ب
مســجد کبــود تبریــز کــه آن نیــز در زمان ســلطنت جهانشــاه ســاخته شــده اســت 

ــاصالح، 1318: 38 و 39(. ــرد )پاش ــذت ب ــوان ل ــور، نمی ت ــردر مزب ــش از س بی

مقایسه تطبیقی سردرهای دوبنا
ــا و  ــی کاری دو بن ــات کاش ــتند. تزیین ــم هس ــبیه ه ــا ش ــردر دو بن ــی س ــرح کل ط
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قاب بنــدی تزیینــی کــه بــا نقش هــا اســلیمی گل و گیــاه و گلدان هایــی زیبایــی در 
آن هــا رویده انــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در بنــای ســردر مســجد کبــود کتیبه هایــی 
ــای دو  ــدول 1 و 2 تفاوت ه ــوم، 1382: 81(. در ج ــرو بل ــود )بل ــده می ش ــادی دی زی

بنــا ذکــر خواهــد شــد.

شکل 7:  نمایی  از سردر مسجد 
کبود)نگارندگان،1393(

شکل 8: طرح سردر مسجد 
کبود)نگارندگان،1393(

شکل 7 

شکل 8 

کتیبه های تاریخی سردرها
کتیبــه ی خــط ثلــث و کاشــی کاری معــرق ســردر نفیــس و زیبــای تاریخــی بقعــه 
درب امــام اصفهــان جــزء زیباتریــن آثــار هنــری زمــان جهانشــاه قراقویونلــو اســت 
ــت  ــی والی ــه وال ــت: در زمانی ک ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــکوتی، 1349: 39( ک )مش
عظمــی و حاکــم حکومــت کبــری پادشــاه جهــان پنــاه ابوالمظفر میــرزاده جهانشــاه 
ــد  ــم موی ــاهزاده عال ــاره ش ــه و اش ــت بایال ــن والی ــه ای ــه و حکومت ــداهلل خافت خل
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 شکل 9: طرح سردر بنای درب 
امام اصفهان)نگارندگان،1394(
جدول 1: شباهت های دو بنا از 

لحاظ تزیینات )نگارندگان(

 شکل 9

 سردر مسجد درب امام اصفهان سردر مسجد کبود هاعنوان مقایسه و تفاوت جدول 1

 
 

در هر دو بنا کتیبه تاریخی آن با رنگ سفیذ رو 
ی زمینه آبی کار شذه است و  به خط ثلث 

 نگاشته شذه است.

 

 

 
 
 

در هر دو بنا در سردر ورودس مقرنس های 
 .ه استکاشی اجرا شذ

  
 

در هر دو بنا زمینه اجرای تسیینات بیشتر  با رنگ 
 .زمینه ی الجوردی اجرا شذه است

  
 
 

 .استفاده از سنگ مرمر در پایه ها

 
 

 
استفاده از کتیبه تاریخی سرتاسری بنا  در سه 

 قسمت  سردر
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جدول 2: تفاوت های دو بنا از 
لحاظ تزیینات )نگارندگان(

 سردر مسجد درب امام اصفهان سردر مسجد کبود عنوان مقایسه  و  تفاوت هاجدول 2 

در تٌای درب اهام زادُ در پایِ ّای کاضی ّای زراًذٍد دیذُ 
 هی ضَد.

ٍلی در سردر هسجذ کثَد در پایِ ّای سردر آى سٌگ ّای 
 هرهر جلة تَجِ هی کٌذ

  
در تٌای درب اهام زادُ در پایِ ّای آى تٌْا  در داخل لَحِ  

 ّای آى طرح ّای گیاّی  دیذُ هی ضَد. 
ٍلی  در سردر هسجذ کثَد اًَاع  طرح ّای کتیثِ ّا در کٌار 

 .طرح ّای گیاّی  دیذُ هی ضَد

  
لَحِ ّای تسییٌی در تٌای پایِ ّای  سر در درب اهام  ًقَش 

ًذ اها در سر در هسجذ کثَد  کتیثِ ًگاری ایجاد اسلیوی دار
 ضذُ است.

  
در تٌای درب اهام زادُ در  تاالی  در ٍرٍدی ًقَش اسلیوی 

 دیذُ هی ضَد دیذُ هی ضَد. 
ٍلی  در سردر هسجذ کثَد  در تاالی آى سِ لَحِ سٌگ دیذُ 

 هی ضَد

  
ٍ در تٌای درب اهام زادُ  ًقَش ضوسِ  در داخل هقرًس ّا  

 کاش ّای آى دیذُ هی ضَد.
ٍلی  در سردر هسجذ کثَد  ایي ًقص دیذُ ًوی ضَد ٍ در ایي 

 . ضوسِ در زیر گٌثذ اجرا ضذُ است

  
در تٌای درب اهام زادُ در خَد کتیثِ تاریخی تٌا خط دیکر 
دیذُ ًوی ضَد اها در سر در هسجذ کثَد در خَد تاریخی تٌا 

 .خط دیگری ٍجَد دارد

  
ُ ار کاضی زراًذٍد  تِ ّوراُ کاضی هعرق ٍ ّفت رًگ استفاد

در تٌای درب اهام اصفْاى ، ٍلی در سردر هسجذ کثَد کاضی 
 هعرق تِ کار رفتِ است

  
 ُ ضتعر فارستتی در دٍ تٌتا، تتا ایتتي تفتاٍش کتیثتِ ضتتعر       از استتفاد

ِ  یٍرٍد درب پطتت  در فارسی در هستجذ کثتَد در مستوت     تت
 ثلت   خط تِ یفارس ضعر تیت کی کثَد، هسجذ رگتس ضثستاى
ِ  هضتوَى  يیتذ ایتذ، اهتا در تٌتای درب اهتام زادُ     یهت  چطتن  تت

 یعٌت ی کَچک گٌثذ ریزٍ ّوچٌیي  سر پٌجرُ یتاالاصفْاى در 
َ یگ کیت ًسد است ضذُ هقثرُ تِ لیتثذ کِ یسیدّل در  ریت ز ییلت
   ی، کتیثِ ّای ضعر فارسی دیذُ هی ضَد.ا ِیحاض طاق
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قواعــد الدیــن االحمــدی ابوالفتــح محمــدی خلــداهلل ســلطانه مفــوض فرمــوده بــود 
امیــر اعظــم اعــدل معــدن العــز و الجــاه جــال الدیــن صفــر شــاه زاد اهلل دولتــه در 
بنــای ایــن بقعــه رفیعــه و عمــارت منیعــه طلبــا لمرضاتــه اهلل اهتمــام کافــی بــه کار 
داشــت فی شــهور ســنه ســبع و خمســین و ثمانمــاه« )نیکــزاد امیرحســینی، 1335: 

.)166
ــی  ــون تاریخ ــا مضم ــی را ب ــوان کتیبه های ــز، می ت ــز نی ــود تبری ــجد کب در مس
ــاق  ــي ت ــه ي جنوب ــود. در پای ــاره می ش ــا اش ــه بدان ه ــه در ادام ــود ک ــتجو نم جس
شبســتان ســمت راســت در میــان نقــوش اســلیمي و کاشــي ها، کتیبــه اي بــه خــط 
ــه ســرکاري عزالدیــن  فارســي دیــده می شــود کــه در آن نوشــته شــده اســت: »ب
قاپوچــي ابــن ملــک«. کاشــي و کتیبــه نشــان دهنده ي آن اســت کــه ایــن مســجد 
ــد: »...  ــاره مي نویس ــگ، در این ب ــت. کارن ــده اس ــاخته ش ــي س ــه کس ــر چ ــر نظ زی
ناظــر و ســرکار ایــن عمــارت بــزرگ مــردي بــوده به نــام عزالدیــن بــن ملــک کــه 
ســمت حاجبــي و دربانــي پادشــاه را داشــته و از مقربــان و معتمــدان دربــار به شــمار 
مي رفتــه اســت ...« )کارنــگ، 1374: 291(. در نغــول جبهــه  ي شــرقي ســردر ورودي 
ــي آن را چنیــن  ــه ترابي طباطبای ــده مي شــود ک ــي در کاشــي کاري هاي آن دی عبارت
ــن و  ــنه ی ثبعی ــع االول س ــع ربی ــي ارب ــه ی ف ــه ی المظفری ــد: »... المبارک خوانده ان
وثمانائــه ی اقــال عبــاد نعمــه الــه بــن محمــد البــواب...« )ترابي طباطبایــي، 1379: 
ــد  ــن محم ــت اهلل ب ــاره ي نعم ــود، درب ــاب خ ــي درکت ــین کربای ــظ حس 43(. حاف
البــواب نوشــته اســت: »موالنا نعمــت اهلل بــن محمــد البــواب از مشــاهیر روزگار بوده 
و کتــاب عمــارت مظفریــه کــه منســوب بــه جهانشــاه پادشــاه اســت، وي نوشــته: 
ــن کربایــی، 1383:  در قریــه ي انارجــان از قرارحــدود تبریــز مدفــون اســت...« )اب
370(. ایشــان، بــا واســطه، شــاگرد خطــاط معــروف تبریــز دوره ي ایلخانــي عبــداهلل 
ــوده اســت )انصــاری و ابراهیمــی، 1389(. شــادروان محمدعلــي تربیــت  صیرفــي ب
ــواب،  ــن الب ــت اهلل ب ــر نعم ــد: »...می ــس مي نویس ــن خوش نوی ــب ای ــاره نس درب
ــا و  ــادات و نقب ــر س ــه از اکاب ــت ک ــهور اس ــزي مش ــاب تبری ــره ي میرعبدالوه نبی
فضــا بــوده و در زمــان پادشــاهان آق قویونلــو بســیار مطــاع شــده و میــر نعمــت 
اهلل بــه اخــاق حمیــد هــوا و صــاف پســندیده معــروف و مشــهور و ســامت نفــس 
موصــوف، خطــوط ثلــث و نســخ را خــوب مي نویســد، امــا شکســته ي تعلیــق آمیــز 
ــد...«  ــان نش ــط ایش ــري در خ ــري تغیی ــاً در پی ــت و مطلق ــزه اس ــیار بام ــز بس نی
ــزرگ و  ــس ب ــان را خوش نوی ــوان ایش ــاید بت ــن، ش ــت، 1335: 386(؛ بنابرای )تربی
ــه  ــن گفت ــش از ای ــه پی ــه ک ــمار آورد. همان گون ــود به ش ــجد کب ــت مس چیره دس
شــد، »برپایــه ی نوشــته روی کتیبــه ی ســردِر اصلــی مســجد کبــود، ایــن مســجد 
در ســال870 هـــ.ق. / 1465 م. بنــا شــده اســت. ایــن کتیبــه با معــرق کاری بــه رنگ 
ــاع  ــط رق ــا خ ــی آن ب ــده و خوش نویس ــن ش ــفید تزیی ــه ی س ــوردی روی زمین الج
ــت  ــجد، هنردس ــای مس ــیاری کتیبه ه ــه و بس ــن کتیب ــی ای ــت. خوش نویس اس
»اســتاد نعمــت اهلل البــواب« اســت کــه از نام آورتریــن خوش نویســان ســده ی نهــم 

هـــ.ق. و دوران تیموریــان بــوده اســت.
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نتیجه گیری
در شــکل گیری نقــوش  مذهبــی مســاجد دوره ی تیمــوری و قراقویونلوهــا، مذهــب 
ــت. از  ــته اس ــزایی داش ــش به س ــاهان آن روزگاران نق ــی ش ــای مذهب و گرایش ه
ــاد  ــوف و ازدی ــعه تص ــترش و توس ــه گس ــوان ب ــوری، می ت ــای دوره تیم ویژگی ه
ــت  ــا از روی حقیق ــی وی، ی ــال حکومت ــور و عم ــت. تیم ــا دانس ــا و زاویه ه خانقاه ه
ــه  ــتند. ب ــی می گذاش ــرام خاص ــه احت ــایخ صوفی ــه مش ــا، ب ــر و ری ــا از روی تزوی ی
همیــن دلیــل از دوره تیمــوری تــا قــرن دهــم بــازار دیانــت و کار خانقاهــا و مســاجد 
در رونــق بــود و ســلطه مذهــب و عرفــان و تصــوف در تمــام وجــوه زندگــی مــردم 
ــدارس  ــاجد و م ــا، مس ــام خانقاه ه ــورد. در تم ــم می خ ــه چش ــش ب ــش از بی بی
ــی  ــردن یک ــدا ک ــه ج ــود ک ــده ب ــک ش ــم نزدی ــه ه ــان ب ــوف چن ــب و تص مذه
ــوف  ــل تص ــایخ اه ــوف و مش ــل تص ــن دلی ــه همی ــود. ب ــن ب ــری غیرممک از دیگ
گســترش و توســعه یافتنــد. تحــوالت مذهبــی در ایــن دوران بــه مســاجد و مــدارس 
و آرامگاه هــا و مقابــر راه یافــت و باعــث شــد هنرمنــدان زیباتریــن نقــوش تزینــی 
و کتیبه نــگاری در بناهــا بــه اجــرا بگذارنــد. یکــی از ایــن بناهــا کــه تزیینــات آن 
ــام  ــای درب ام ــجدکبود و بن ــده ی مس ــته ش ــان نگاش ــوف و عرف ــر تص ــت تأثی تح
اصفهــان بــود. بــا توجــه بــه جــو عرفانــی آن روزگار، معمــاران و بنایــان در آن زمــان 
ســعی می کردنــد از لحــاظ تزینــات و کتیبه نــگاری بناهــای خــود را آرایــش کننــد 
ــاز و دوره ی  کــه جــو عرفانــی آن بیشــتر شــود. بنــای درب امــام اصفهــان، از دیرب
قراقویونلوهــا تــا بــه امــروز دچــار دگرگونی هــای بســیار شــده اســت کــه گاهــی در 
برهه ایــی از تاریــخ، تخریــب و ویرانی هایــی نیــز بــر آن وارد شــده اســت. مســجد 
کبــود تبریــز نیــز، تقریبــاً هم زمــان بــا بنــای درب امــام اصفهــان اســت، در گــذر 
ــای  ــجد یادگاره ــر دو مس ــت. در ه ــده اس ــی ش ــای فراوان ــار تخریب ه ــان دچ رم
ــه در  ــاری، و چ ــاخت و معم ــه در س ــام آن روزگار، چ ــدان به ن ــری از هنرمن هن

آراســتن و زیبایــی بدنــه بنــا برجــای مانــده اســت. 
ــداف  ــا، از اه ــن دو بن ــردر ای ــه در دو س ــه کار رفت ــات ب ــه تزیین ــی و مقایس بررس
ــی  ــناختی کل ــه ش ــت ب ــتا، نخس ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــش ب ــن پژوه ــی ای اصل
ــبک آذری  ــوان در س ــه می ت ــا ک ــه در دو بن ــه کار رفت ــاری ب ــیوه های معم از ش
ــپس  ــد؛ س ــه ش ــود، پرداخت ــی نم ــا را بررس ــام آن ه ــه ی اس ــده های میان از س
ــی  ــیوه های تزیین ــه و ش ــات به کاررفت ــاظ تزیین ــا از لح ــر دو بن ــدا ه ــورت ج به ص
و خطــوط بــه کار رفتــه در آن هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. در بررســی 
ــن  ــود و همچنی ــده می ش ــات دی ــر تزیین ــیاری از نظ ــای بس ــا، همانندی ه کتیبه ه
تفاوت هــای آن هــا نیــز از جهــات گوناگــون مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. در 
هــر دو بنــا، کتیبــه ی تاریخــی آن بــا رنــگ ســفید روی زمینــه آبی کار شــده اســت 
و بــه خــط ثلــث نگاشــته شــده اســت. در هــر دو بنــا، در ســردر ورودی مقرنس هــای 
کاشــی اجــرا شــده اســت. در زمینــه ی اجــرای تزیینــات بیشــتر بــا رنــگ زمینــه ی 
ــا و  ــر در پایه ه ــنگ مرم ــتفاده از س ــن اس ــت، همچنی ــده اس ــرا ش ــوردی اج الج
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ــوان  ــردر را می ت ــمت س ــه قس ــا در س ــری بن ــی سرتاس ــه تاریخ ــتفاده از کتیب اس
ــای  ــاظ تفاوت ه ــت. از لح ــات دانس ــه تزیین ــردر، در زمین ــترك دو س ــوه مش وج
ــام زاده در  ــای درب ام ــه در بن ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــارز اس ــی ب ــه خیل ــا ک دو بن
ــود؛  ــده می ش ــی دی ــای گیاه ــای آن طرح ه ــل لوحه ه ــا در داخ ــای آن تنه پایه ه
ــای  ــار طرح ه ــا در کن ــای کتیبه ه ــواع طرح ه ــود، ان ــجد کب ــردر مس ــی در س ول
گیاهــی دیــده می شــود، همچنیــن در ســردر بنــای درب امــام اصفهــان، اســتفاده 
از کاشــی زرانــدود بــه همــراه کاشــی معــرق و هفــت رنــگ دیــده می شــود، ولــی 
در ســردر مســجد کبــود کاشــی معــرق بــه کار رفتــه اســت. یکــی دیگــر از وجــوه 
ــلیمی  ــوش اس ــاالی در ورودی نق ــام زاده در ب ــای درب ام ــا، در بن ــا در دو بن تفاوت ه
ــنگ  ــه س ــه لوح ــاالی آن س ــود در ب ــجد کب ــردر مس ــی در س ــود، ول ــده می ش دی
دیــده می شــود. بــا توجــه بــا مطالعــه تزیینــات ایــن دو بنــا ایــن نتیجــه حاصــل 
ــا  ــه گســترش تصــوف و خانقاه ــا توجــه ب ــن دوران معمــاران ب ــه در ای می شــود ک
کــه از دوره تیمــوری شــروع شــده بــود. یکــی از بحث هایــی کــه در مــورد تزیینــات 
ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــا ب ــگ در بناه ــتفاده از رن ــت اس ــد گف ــا، بای دوران قراقویونلوه
شــرحی کــه گذشــت رنــگ الجــوردی در زمینــه تزیینــات زیــاد بــه کار می رفــت. 
ایــن رنــگ در نمــاد و اشــارات تصــوف هــم بیشــترین توصیــف شــده اســت و در 7 
مــورد ویژگی هــای آن بیــان شــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه گفتــه شــده رنــگ 
در مســجد محیطــی را فراهــم می کنــد کــه بــه معنــای خلوتــگاه انســان بــا خــدا 
هســت، رنــگ آبــی الجــوردی و فیــروزه ای بــه معنــای یگانگــی و کمــال مطلــوب 
ــگ  ــدگان رن ــر نگارن ــه نظ ــاید ب ــا ش ــت؛ ی ــود اس ــدت وج ــانه ای از وح ــت، نش اس
آبــی در ایــن بنــا بــه ایــن نشــانه اســت کــه معمــار مســلمان می خواهــد از علــم 
خاکــی عــروج کنــد و بــه فضــای برتــر راه یابــد و از ایــن قفــس جهــان رهایــی یابد. 
ــی، رنگــی  ــاد مــی آورد. آب ــه ی رنــگ آبــی گســتردگی وســعت آســمان صــاف را ب
ــوده و جنبه هــای گوناگــون روح انســان هــا را  هســت کــه همــواره مــورد توجــه ب
نشــان می دهــد. رنــگ ســفید کــه بیشــتر در مــورد کتیبه هــای تاریخــی ایــن دو 
ــوده و  ــوده کــه مــورد توجــه پیامبــر ب ــه کار رفتــه اســت، از رنگ هایــی ب ســردر ب
آن حضــرت بــه همــه توصیــه کــرده اســت کــه جامعــه ســفید بپوشــند؛ ایــن رنــگ 
هــم در اشــارات و نمادهــای تصــوف و عرفــا ویژگی هــای خــاص آن بیان شــده اســت 
و بعــد از رنــگ الجــوردی، بیشــترین توصیــف در مــورد آن شــده اســت. در مجمــوع 
بایــد گفــت ایــن دو رنــگ کبــود و ســفید در هنــر اســامی دارای نمــاد هســتند و به 
آن توجــه شــده اســت. همچنیــن در ایــن میــان مفاهیــم و اســرار عرفانــی و مذهبی 
نهفتــه در اعــداد در کنــار نقــوش هندســی و شمســه ها بیــش از بیــش ویژگی هــای 
ــا  ایــن نقــوش مقــدس را در ایــن دو بنــای مذهبــی قــرن نهــم آشــکار می کنــد. ب
ــت در  ــد گف ــت، بای ــا گذش ــن آن ه ــا و مضامی ــر کتیبه ه ــه ب ــرحی ک ــه ش ــه ب توج
ایــن دوران و بــا توجــه بــه تحــوالت سیاســی و مذهبــی قــرن  هشــتم و نهــم بایــد 

ــورد. ــم می خ ــان به چش ــوف و عرف ــرات تص ــا تأثی ــن بن ــت، در ای گف
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