نویافتههای بقایای معماری اواخر دوران ساسانی و اوایل اسالمی در
حوضه رودخانه سیمره (زاگرس مرکزی)
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(تاریخ دریافت                    98/02/16 :تاریخ پذیرش)98/06/24 :

چکیده

حکومت ساســانی در دوران میانی و اواخر حکومت از زمان شــاپور دوم بهتدریج مرکزیت سیاسی خود را از فارس به سرزمین باز و
اســتراتژیک بینالنهرین انتقال داد .قطع ًا هدف از این انتقال مرکز قدرت ،تسلط بیشتر بر مرزهای غربی و سرزمینهای حاصلخیز عراق
و خوزســتان بوده اســت .درههای زاگرس مرکزی به عنوان نزدیکترین مناطق مرتفع به مرکزیت سیاسی در این دوره بهشدت مورد
توجه واقع شدند که از جمله این دالیل ،واقع شدن در مسیر شاهراه ارتباطی بین مرکزیت امپراتوری با مرکزیت سیاسی ،حاصلخیزی
و تنوع زیستمحیطی را میتوان برشمرد.وجود استقرارهایی از دوره ساسانی با تراکم نسبت ًا باالتر از حد توان زیستمحیطی ،واقع شدن
در درههای طبیعی غیر قابل دســترس ،دوری از مسیر راههای ارتباطی اصلی و از همه مهمتر ایجاد یکباره و همزمان آنها ،نشان دهنده
حضور مردمانی است که به دور از تیررس اعراب به مقاومت پراکنده و ادامه حیات خود ادامه دادهاند(،به طوریکه تمام این محوطهها
بر روی خاک بکر و نه در راستای تداوم استقراری از دوره قبل بنا شدهاند).کاوشهای جدید باستانشناسی منجر به نمایان شدن بخشی
از بقایای معماری مربوط به خانههای اعیانی  -اشرافی و خانههای مسکونی شد .در این مقاله برآنیم که عالوه بر ارزیابی کارکرد و قدمت
محوطههای نویافته به پرســشهایی از جمله چگونگی ارتباط بین بناهای اربابی همدوره در منطقه سیمره بپردازیم .نتایج بهدست آمده
نشــانگر تداوم استقرار از دوره ساسانی تا اوایل اسالم در این بناهاست که مدارک سفالین دلیلی محکم بر تأیید این تاریخگذاری است.
لذا این نوشتار تالش میکند به این پرسش پاسخ دهد که کارکرد بقایای معماری بهدست آمده چیست و متعلق به کدام فاز زمانی است؟
پژوهش حاضر بر مبنای کاوشهای باستانشناســی طی سالهای اخیر صورت گرفته و با رویکرد توصیفی -تحلیلی ،سعی در تبیین آثار
معماری دارد.
واژگانکلیدی :بناهای اربابی ،دره سیمره ،زاگرس مرکزی ،معماری ساسانی -اسالمی.
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مقدمه
ّ
ساســانیان آخ رین پادشــاهی ایــران قبل از ظهور اســام بودند
( .)Wiesehofer, 1996ایــن حکومت به عن وان یکی از مه مت رین و
تأثیرگذارت رین دورههای تاریخی ای ران بوده و آخ رین امپ راتوری بزرگ
ای ران قبل از فتح مسلمانان و پذیرش اسالم است(.)Hourani, 1991: 87
این شاهنشاهی یکپارچه را اردشیر بابکان با شکست اردوان چهارم،
آخ رین شاهنشــاه اشــکانی بنا کرد و ای ران را مجددا ً پس از سقوط
هخامنشــیان ب رای نخستین بار یکپارچه ســاخته و زیر فرمان تنها
یک دولت شاهنشاهی درآورد (ک ریستین سن .)10 :1385 ،در سال
 ۱۴هجــری ب رابر با  ۶۳۶م در جنگ قادســیه ،لشــک ریان عرب در
نبردی س رنوشتســاز بر لشــکر ای رانیان به فرماندهی رستم فرخزاد
پیروز گشتند .به دنبال این شکست ،شهر مدائن پایتخت ساسانیان
ســقوط کرد و یزگرد سوم به مرکز ای ران عقب نشینی نمود .در سال
۲۱ه .در نزدیکی نهاوند سپاهیان ساسانی در ب رابر اع راب صف آرایی
کردند .در این جنگ نیز لشکر ساسانیان شکست خورده و یزدگرد
سوم به شمال خ راسان ف رار نمود .این آخ رین مقاومت قابل توجه در
ب رابــر اع راب بود ،پس از آن فاتحان وارد ای ران شــدند و یکی پس
از دیگری شــهرها و آبادیها بهدســت آنها فتح گردیده و سقوط
کردند(آورزمانی)11 :1370،؛ اما شــواهد باستانشناســی دره سیمره
در زاگرس مرکزی گ ویای این مسئله است که شهرها و استق رارهای
ساســانی این نقطه پس از تســلط اع راب به حیات خود ادامه داده
و به عن وان پناهگاهی امن ب رای اســتق رار و ســک ونت شــاهزادگان
ساســانی مورد اســتفاده ق رار گرفت .در دوره ساســانی شهرسازی
گسترش ف راوانی داشته است (محمدیفر .)45 :1394،شهرهایی که
در این دوره ساخته شدند ،بیشــتر دارای انگیزههای سیاسی-اداری
بوده (علی زاده و حبیبی )72 :1390،و به شــهرهای شــاهی معروف
بودند .آنچه که معماری به ما م ینمایاند ،نمایی اســت از اجتماع،
اقتصاد ،مذهب و فرهنگ جامعة انسانی که بنا در آن شکل گرفته
است (محمدیفر و میرصفدری .)19 :1393،در اینجا م یبایست به
این نکته اشــاره نماییم که هرگاه از کاخهای سلطنتی به شهرهای
کوچک و اقامتگاههای ساســانی م یرســیم ،مشخص م یشود
که این مناطق تاکنون مورد پژوهش ق رار نگرفتهاند(شــیپمان:1384،
 .)132تاکنــون تمرکز مطالعات صورت گرفته بیشــتر بر کاخها و
بناهای مذهبی ساسانیان ( )Boyce, 1975و آتشکدهها (Hozhabri,
 )2013بوده اســت .از این دوره کاخها و بناهای شــکوهمند زیادی
از جمله کاخ اردشــیر اول در فیروزآباد ،تیسفون (;Reuther, 1929
 ،)Morony, 2009تختســلیمان ( ،)Huff, 1987: 37قصرشــی رین
( ،)Rether, 1939: 553بیشــاپور (گی ریشــمن ،)139 :1370،معبــد
یآبــاد ( )Azarnoosh ,1994به
آناهیتا (ســرف راز )25 :1366،و حاج 
جا مانده اســت .با توجه به اهمیت و عظمت حکومت ساســانی
متأســفانه تاکنون شناخت جامعی از بناهای اعیانی و کوشکهای
کوچکتــر نداریم و این ابهام در معماری مســک ونی این دوره نیز

دیده م یشــود .از ایــنرو در ارتباط با اینگ ونــه معماری هیچ نوع
سب کشناسی مشــخصی وجود ندارد .فقدان کاوشهای گسترده،
وجود تنوع زیســتمحیطی و سنتهای متفاوت ،شناخت معماری
طبقه متوســط این دوره را دش وار م یســازد (محمدی .) 88 :1390
در این بین مطالعات حوضه ســیمره در زاگرس مرکزی به تنهایی
م یت واند مصداق بارز ویژگ یهای معماری ساســانی -صدر اســام
باشــد و خأل موجود در این زمینــه را م رتفع نماید؛ لذا پژوهشهای
اخیر در دره سیمره م یت واند باب جدیدی در این زمینه بگشاید.

معرفی موضوع و اهداف
رودخانه ســیمره که به صورت یک حائل طبیعی در حد فاصل
اســتانهای ایالم و لرستان ق رار دارد ،ش رایط بسیار مساعد زیستی را
در درهها و دشــتهای میانکوهی زاگــرس مرکزی ایجاد نموده و
باعث شــده بسیاری از اســتق رارها در حاشیه آن شکل بگیرد .البته
مســیرهای صعبالعبور و ارتفاعات از می زان ارتباطات آن کاســته
و موجب شــکلگیری فرهنگهای بومــی و محلی در این منطقه
شــده است .در این مقاله با توجه به جدیدت رین اطالعات حاصل از
ش واهد باستانشناسی کشف شده در سالهای اخیر در دره سیمره
که صرفاً بر کاوش است وار اســت ،به چگ ونگی و تبیین شیوههای
معمــاری اعیانی ساســانی م یپردازیم و ویژگ یهــای آنها را مورد
ارزیابی ق رار خ واهیم داد .هدف از این پژوهش ،خ واناســازی بافتار
معماری ،تعیین کاربری بافت معماری و برآورد مســاحت و حدود
گســتره بناهای مکشــوفه است .بسیاری از شــهرها و محوطههای
ساســانی پس از تســلط اع راب به ســک ونت خود ادامه دادند و در
دوران اســامی و حتی تا ســدههای میانی اســامی مورد استق رار
متناوب ق رار گرفتند.
پرسشهای پژوهش
عمده مدارک باستانشناســی و مدارک تاریخی نشان از تمرکز
آثار دوران ساســانی در غرب ای ران دارد .چه بسا این منطقه به دلیل
نزدیکی به تیسفون به عن وان مرکز سیاسی ساسانیان و همچنین به
دلیل شــرایط مطلوب زیســتمحیطی مورد توجه پادشاهان دوران
میانه و متأخر ساسانی بوده است .ب رای مثال وجود آثاری مانند طاق
بســتان (،)Overlaet, 2013شهر ساســانی -اسالمی سیمره معروف
بــه مهرجان قــذق (ابن حوقــل 122-102 :1345 ،و اب والفدا:1349 ،
 ،)89بقایای کاخها و آتشــکده خســرو در ســرپل ذهاب و صدها
اثر شــناخته شــده دیگر نشــان دهنده اهمیت این منطقه در دوران
ساسانی است .بر این اساس در محوطههای دره سیمره که به عن وان
یک مرکز استق راری دوره ساسانی وجود داشته ،پرسشهای اساسی
مطــرح م یگردد کــه کاربری بناها چه بوده اســت؟ همچنین باید
مشخص گردد که اوالً نحوه شکلگیری بناهای اربابی و خانههای
اعیانی و مسک ونی و ارتباط آنها به چه صورت بوده؟ ثانی اً مه مت رین

ع وامل م وثر بر شــکلگیری یک الگوی مداوم معماری اعیانی در
دوره ساسانی و اوایل اسالم کدام است؟

روش و ماهیت پژوهش
مبنای این پژوهش ،روش توصیفی-تحلیلی اســت و بر اســاس
نتایجــی اســت کــه از کاوشهــای باستانشناســی و مطالعــات
کتابخانــهای صورت گرفتــه .رویکرد مقاله این اســت که آخ رین
دســتاوردها در خصوص بقایای معماری ساســانی و اوایل اسالمی
را ارائــه دهد تــا بت وان مطالعات تطبیقی و گاهنــگاری این حوزه با
محوطههای همزمان را مورد تبیین و سنجش ق رار داد.

مبانی نظری

جغرافیای تاریخی سیمره

تمامی محوطههای باســتانی ســیمره در مســیر یا نزدیک معابر
طبیعی مانند مسیر جاده بزرگ خ راسان هستند؛ زی را این جاده یکی
از شــاه راههای ارتباطی باســتانی بوده که از بی نالنه رین آغاز شده و
با عبور از زاگرس مرکزی به فالت ای ران در شــرق م یرســد و نهایتاً
به چین ختم م یشود ( .)Christian, 2000: 25ساکنان محوطههای
م رتبط با این مسیر م یت وانســتهاند از مزایای نزدیکی به این شاه راه،
نظیر تبادل محصوالت اســتفاده کنند (Levin and Young, 1986:
.)15, Henrickson , 1983: 33با عنایت به اینکه ســیمره در مســیر
مبادالت ق رار داشــته و ب هدلیل ویژگ یهای سوقالجیشی ،هم واره در
دوران تاریخی مورد ســک ونت ق رار گرفته اســت .در رابطه با پیشینه
تاریخــی ســیمره مورخان زیــادی از منطقه یاد کردهانــد (از جمله:
ن خردادبــه 1370 ،و مقدســی .)1361 ،حمداهلل
اب والفــدا1349 ،؛ ابــ 
مستوفی در شــرح ایالت جبال م ین ویسد که در باختر لر کوچک،
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پیشینة پژوهش
پژوهشهای بســیاری در سیمره انجام پذیرفته است .استارک در
ســال  1927از سیمره بازدید م یکند (استارک .)118 :1364،در سال
 1374معتمدی ،کاوش درهشــهر را آغــاز و لکپور کاوش را تا نه
فصل ادامــه م یدهد و به نتایج ارزندهای دســت م ییابد (لکپور،
 .)13 :1389ادامه پژوهش توسط ف ریادیان انجام م یشود .کاوشهای
نجاتبخشی ناشی از آبگیری سد سیمره از سال 1389آغاز شده و
تا ســال  1395ادامه م ییابد .طی آبگیری سد سیمره محوطههایی
چــون قالگــوری ،لالر ،روئــه و چ مروتــه غرقاب گردیدنــد .ادامه
کاوشها در محوطه لالر که توسط آندره گدار در سال  1310ثبت
و به عن وان شکارگاه سلطنتی معرفی شده بود ،در سال 1390توسط
عباس مترجم آغاز شــد و بخشــی از یک بنای ساســانی و اوایل
اسالمی به دست آمد (مترجم .)205 :1394،همچنین در بررس یهای
انجام شده در روئه آثاری از استق رارها و بناهای ساسانی کشف شد
(نیاکان.)1398 ،

در مرز ع راق عرب دو والیت ماســبذان و مهرجان قذق ق رار دارد که
مه مت رین شــهرهای آنها سیروان و سیمره بوده و هنوز خ راب ههای آن
دو شــهر باقی است .ســیروان به گفته ابن حوقل شهری کوچک و
غالب ابنی هاش از گچ و ســنگ است (لست رنج .)217 :1377 ،سیمره
مرکز ایالت مهرجان قذق بوده و بنا به گفته مقدســی ،دژی متعلق به
هرمزان ،آخ رین حاکم ساسانی ،در آن ق رار داشته و هرمزان گاهی در
آن اقامت م یکرده است (مقدسی.)1361 ،راولینسون معتقد است ،دژ
محکمی که در کوههای شرق تیسفون وجود داشته و خسروپرویز به
هنگام تهدید تیســفون از طرف امپ راتور ه راکلیوس ،زنان و فرزندان
خود را به آنجا منتقل کرده ،در سیمره ق رار داشته است (راولینسون،
 .)66 :1362باید گفت کشــف ســکههای م ربوط به خسروپرویز در
دره ســیمره توســط دمرگان بر اظهارات راولینسون صحه م یگذارد
(دمرگان ،252 :1339 ،حس نپور .)1394 ،نوشتههای مورخان در مورد
ورود اعــراب به این ناحیه با هم اختالف دارند و بر این عقیده بودند
که لشــکر اسالم به سرداری میسر ابن ابومسلم با ساکنان ماسبذان و
سیمره جنگیده و از دو طرف عدهای به هالکت رسیدهاند .دینوری
مسیر حملۀ مســلمانان و تصرف سیمره را از سمت خوزستان بیان
کرده اســت (دینوری .)167 :1384 ،با اینکه در حمله اع راب خسارت
شــدیدی به این شــهر وارد آمد ،ولی دوباره آباد شده و در دورههای
اولیه اســامی ،معماری دوره ساســانی با بازسازی و تغییر شکل آن
مورد اســتفاده مجدد ق رار گرفته ،تا اینکــه زلزلهای ه ولناک آن را به
طور کامل از بین برده است .این زمین لغزش که در محل تالقی دو
رودخانه ســیمره و کشــکان رخ داده ،از بزرگت رین زمین لغزشهای
ای ران است (سیاپور و قبادی1378 ،؛ شایان  1383،و .) Bloom, 1978
تاریخ دقیق این زلزله با توجه به آزمایشهای ســن ســنجی صورت
گرفته از رســوبات اعماق دریاچه ســیمره  2500-15700برآورد شده
(مالکــی و بح رالعلومی .)1387 ،مســعودی در این باره م ین ویســد:
«در دی ماه ســال  334ه .در ســیمره زلزلهای پدید آمد و آن شهر را
وی ران کرده اســت» .مؤلف الکامل ف یالتاریخ در توصیف این رخداد
و چگ ونگی آن چنین نوشــته اســت« :که در هنگام زلزله در سیمره
صدایی عظیم بلند شد» .ابن اثیر و حمزه اصفهانی نیز تاریخ زلزله را
 258ه.ذکر کردهاند (مترجم.)204 :1394 ،
استقرارهای ساسانی-اسالمی دره سیمره
در ایــن مبحث ابتدا به توصیف مختصــری از بناهایی پرداخته
م یشــود که طی ســالهای اخیــر بخش کوچکــی از آنها از دل
کاوشهای باستانشناسی ب هدست آمده؛ سپس به مطالعه تطبیقی
و گاهنگاری مقایس های بقایای معماری سیمره م یپردازیم.
شهر برزقواله
شــهر بزرگ برزق واله در حاشیه رودخانه ســیمره ق رار گرفته که
صرفاً خانهای اربابی از این شــهر مورد کاوش ق رار گرفت و از نظر
پالن ،گچبریها ،طاقها ،طاقچ هها و ورودیها مشــابهت زیادی با
بنای روئه و قالگوری دارد (نیاکان.)142 :1398 ،
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بنای اربابی نویافته روئه

در نتیجه کاوشهای روئه بقایای خانه اربابی بهدست آمد (تص ویر
شماره  .)1مصالح به کار گرفته شده در این بنا عمدتاً تخته سنگهای
رودخانهای و قل وهای به هم راه مالت گچ بوده است .خانه اربابی روئه
از ســه تاالر مرکزی ،شــرقی و غ ربی در کنار هم تشــکیل شده که
بــه یکدیگر راه دارند .جرزهایی که روب هروی هم هســتند ت ویزهها را
حمل م یکردهاند و بین آنها طاق زده شده است .با توجه به شناخت
معماری این دوره ،م یت وان گفت این ســبک معماری متعلق به ادوار
میانه و یا پایانی دوره ساســانی بوده و پوشش سقف تاالرهای شرقی
و غ ربی با توجه به انباشــت قطعات دارای قوس م یت وانســته با طاق
آهنگ پوشانده شده باشد (نیاکان.)137 :1398 ،

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

تصویر شماره  :2کوشک قالگوری؛
مأخذ :حس نپور41 :1395 ،

بنای لالر سیمره

سال نهـم

شماره سی و ششـم تابستان 1398
تصویر شماره  :1نمایی از خانه اربابی روئه؛
مأخذ :نیاکان140: 1398،

کوشک قالگوری رماوند
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خوشگذرانــی حاکمــان محلی یا اشــرافزادگان ساســانی بوده
اســت (حس نپور )276 :1394 ،با توجه به نوع معماری و گچبریها
م یت وان اذعان نمــود که این منطقه تأثی راتی از تیســفون پایتخت
ساســانیان و محوطههای همجــوار دارد .البته ایــن تأثی رپذیری تا
قرنها بعد از فروپاشــی تمدن ساســانی در محوطههای دیگر نیز
دیده م یشود (پیشین.)275 :

کاوشهــای محوطه قالگوری در حوضه رودخانه ســیمره منجر
به شناســایی کوشــک یا قصر کوچک ساخته شــده از سنگ و
مالت ساروج گردید (تص ویر شــماره  .)2کوشک قالگوری دارای
تاالر ســتوندار و طاقچ ههای متعدد و متقــارن بوده که پالکهای
گچــی منقوش و کتیب ههای ســفالی دارای نوشــته به خط پهلوی
ساســانی از آن به دست آمده است .این منطقه به عن وان پناهگاهی
امــن در م واقع خطر و همچنین تفرجگاه مناســبی ب رای شــکار و

در محوطه لالر ،تاالر ســتونداری با دی وارهای قطور از ســنگ با
مالت گل به دست آمد .مه مت رین ویژگی این بنا ب هکارگیری ستون
اســت ،ب هگ ونهای کــه در کنارههای فضا و حاشــیه دی وارها تعبیه
شدهاند (تص ویر شماره  .)3سنت اســتفاده از این شیوه ستونسازی
در بناهای اواخر ساســانی مانند تخت ســلیمان و قصرشی رین نیز
گزارش شــده .با توجه به بقایای سفالی به نظر م یرسد این فضاها
م ربوط به اواخر دوران ساسانی باشند که در قرون دوم و سوم هجری
ب ه صورت متناوب مورد استفاده ق رار گرفتهاند (مترجم.)209 :1394 ،
محوطه مسکونی چمروته
نتیجــه کاوشهای باستانشناســی محوطــه چ مروته در حوضه
رودخانه سیمره منجر به شناسایی بخشی از معماری و م واد فرهنگی
دوران ساسانی و اوایل اســامی گردید .این محوطه وسعتی حدود
چهار هکتار دارد و بقایایی از ســاختمانها در ضلع غ ربی و شرقی
آن ب ه دست آمده است .در بخش غ ربی چ مروته بقایای ساختمانی
سنگی با کف قلوه ســنگی گچاندود پدیدار شد .ضلع شمالی و
شرقی بنا را ساختارهای خشکهچین با کاربری فضای آشپزخانهای
در برگرفته است .بر اســاس م واد فرهنگی از جمله سفالینهها ،این
محوطه متعلق به دو دوره فرهنگی ساســانی و اوایل اسالمی است
(تص ویر شماره  .)4مصالح ب هکار رفته مشتمل بر الشه سنگ و قلوه
سنگ اســت که در طبیعت منطقه و به دلیل مجاورت با رودخانه
سیمره به وفور یافت م یشود (تص ویر شماره .)5
در نیمه شرقی محوطه ،بقایای ساختمانی دیگر با پالن مستطیل
در جهت شمال شرقی -جنوب غ ربی بهدست آمد که فضایی حدود

تصویر شماره  :4شماره  7-6سفال ساسانی ،شمارههای ،1،2،3،8،9
متعلق به اوایل اسالم؛ ماخذ :نگارنده

 150متر را در برگرفته است (تص ویر شماره  .)6دی وارها از مصالح قلوه
سنگ با مالت گچ ساخته شده و دارای اندود گچی است.
شهر ایرانی-اسالمی درهشهر
درهشهر از شهرهای مهم ساسانی و اوایل اسالمی در کنار رودخانه
سیمره است .محققان معتقدند این شهر و قلع ههای آن را خسرو دوم
به منظور محافظت از خان وادهاش بر اثر تهدیدات دشــمنان تأسیس
کرده است ( .)Rawlinson, 1839بسیاری از مورخان بنای این شهر را
به دوره ساسانی نسبت دادهاند (مقدسی1361 ،؛ ابن خردادبه)1370 ،
که ن ویافتههای ســالهای اخیر بر این امر صحه م یگذارد .این شهر
که از دل کاوشهای باستانشناســی بهدســت آمده ،شامل مسجد
و کاروانســرا م ربوط به دوره اســامی و خانههای اعیانی و مسک ونی
م ربوط به دوره ساســانی است (تص ویر شــماره  .)7یکی از خانههای
اعیانی مکشوفه وسعتی حدود  1196متر دارد .مصالح آن الشه سنگ

تصویر شماره  :5نمای کلی ساختمان ضلع غ ربی شماره I؛
مأخذ :نگارنده

و مالت گچ اســت (لکپور .)20 :1389 ،خانه اربابی درهشهر بنایی
مستحکم است که شــامل طاقهای هاللی ،طاقچ هها ،طاق نماها،
نی مســتونها و همچنین دارای گچبریهای بســیار نفیس میباشد
(ف ریادیان.)279 :1388 ،
سفال
طی کاوشهای چ مروته (شــریفی ،)1395،درهشهر (لکپور1389،؛
ف ریادیان،)1388،لالر(مترجــم )1394 ،و روئه (نیاکان )1398 ،قطعات
شاخصی از سفالینههایی به دست آمد که از گ ونه نخودی با پوشش
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تصویر شماره  :3پالن قالگوری ،درهشهر ،چ مروته ،لالر ،روئه؛
ماخذ :حس نپور1395 ،؛ ف ریادیان1388 ،؛ ش ریفی1395؛ مترجم 1394 ،و نیاکان1398 ،
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تصویر شماره  :6پالن معماری واحد شماره دو؛
ماخذ :نگارنده

تصویر شماره  :7گچبریهای مکشوفه از کاوش باستانشناسی درهشهر؛
ماخذ :ف ریادیان1388 ،

سال نهـم

شماره سی و ششـم تابستان 1398
تصویر شماره  :8عکس هوایی ،پالن و س هبعدی چ مروته؛ ماخذ :نگارنده

گلی و تزئینات نخلی ،طنابی ،افزوده و انگشتی بودند .گاهنگاری و
گ ونهشــناختی این سفالینهها حاکی از آن است که از نظر زمانی در
طیفی از اواخر ساسانی و اوایل اسالمی ق رار م یگی رند (تص ویر شماره
 )9و از مه مت رین مدارک در خصوص انتقال از دوره اواخر ساســانی
به اویل اسالمی هستند.
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مقایسات تطبیقی
همانگ ونه که پیشتر اشاره شد مطالعات جدید دره سیمره منجر
به شناسایی خانههای اربابی از دوران ساسانی گردید که بعضاً تا دوره
اسالمی نیز تداوم استق راری داشتهاند .الزم به ذکر است از بین بناهای

تصویر شماره  :9سفال ساسانی و اوایل اسالم درهشهر؛
ماخذ :ف ریادیان1388 ،

تصویر شماره  :10طاقچه مکشوفه از قالگوری و درهشهر؛
ماخذ :حس نپور1395 ،

 -5تاالر ستوندار

در کاوشهای باستانشناسی حوزه سیمره صرفاً در دو بنای اربابی
روئه و لالر ،تاالر ستوندار به دست آمد .تاالر روئه دارای ستونهای
گرد ســاخته شــده از ســنگ و مالت گچ بوده است .همچنین به
دلیــل وجود قطعات بزرگ گچبری دارای قوس و شناســایی آن و
عرض ورودیها به نظر م یرســد بخشهای ورودی بنا مزین به این
قوسهای تزئینی بوده که بســیار جالب توجه اســت .این روش در
اکثــر بناهای منطقه غرب از دوره اشــکانی تا به امروز متداول بوده
اســت؛ از جمله این بناها م یت وان به بناهای دوره اشکانی ،از جمله
گنبد قلعه یزدگرد و قلعه خســرو اشاره کرد (نیاکان.)139 :1398 ،
ســتونهای ب هکار برده شده در تاالر ستوندار لالر مدور و مستطیل
است .ستونها عمدتاٌ در کنارههای فضا و در حاشیه دی وارها ساخته
شدهاند (مترجم.)201 :1394 ،
 -6مصالح ساختمانی
در خصوص مصالح ساختمانی ،هوف اظهار م یدارد که معماری
ساسانی با استفاده گسترده از سنگ ت راشی ،مالت و تکنی کهای
انعطاف پذیر آن مشخص م یشود ( .)Huff, 1987: 2011مصالح ب ه
کار رفته در محوطههای ســیمره نیز مشــتمل بر قلوه سنگ است
کــه در طبیعت منطقه و بــه دلیل مجاورت با رودخانه ســیمره به
وفــور یافت م یگردد .در این ســاختمانها از مالت گچ اســتفاده
شده است .به نظر م یرســد مه مت رین مالت مورد استفاده در دوره
ساسانی مالت گچ و ساروج باشد که در ساخت بناها به کار گرفته
شده اســت ( .)Huff, 1987: 329در روئه جرزهایی که روب هروی هم
هستند ت ویزهها را حمل م یکردهاند و بین آن ها طاق زده شده است
(نیاکان .)137 :1398 ،با توجه به شناخت معماری این دوره م یت وان
گفت این نوع ســبک معماری متعلق بــه ادوار میانه و پایانی دوره
ساسانی است که تا دوره اوایل اسالمی نیز مورد استفاده بوده است.
طبق استدالالت پیش گفته و در مجموع باید گفت محوطههای
ســیمره اهمیت زیــادی دارند و در متون ب یشــماری از آن نام برده
شــده .این منطقه در دوره ساســانی دارای عظمت و شکوه بوده و
پس از فروپاشی حکومت ساســانی محلی امن و پناهگاهی ب رای
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کاوش شــده صرفاً چ مروته بنایی مســک ونی و روئه ،قالگوری ،لالر
و درهشــهر خانه اربابی هســتند .در این قسمت به تحلیل و مقایسه
عناصر معماری بناهای مکشوفه با یکدیگر م یپردازیم .دلیل این امر
مجاورت محوطهها در منطقه ســیمره و تشابه ساختاری و همزمانی
آنهاست .از خصوصیات بناها م یت وان به م وارد ذیل اشاره کرد:
 -1مصالح معماری
همه بناهای ســیمره با مصالح قلوه ســنگ هم راه با مالت گچ و
ســاروج ساخته شده که در کتب تاریخی نیز به آن اشاره شده است.
این مصالح در بناهای شاخص ساسانی نیز به کار گرفته شده است
(.)Huff, 1987: 329
 -2کف سازی
درهشــهر دارای کفسازی بســیار ضخیم و مستحکمی است.
کف گچی پس از یک مرحله زیرســازی از ســنگ و مالت گچ و
یک رج گچ مجددا ً با ســنگ و مالت گچ زیرســازی گردیده و در
انتها با اندود ضخیم گچی ،پوشیده شده است (ف ریادیان.)72 :1388 ،
در کفســازی چ مروته از تکنیک مصالح قلوه سنگی با اندود گچ
استفاده نمودهاند .در بنای قالگوری رماوند کف فضاها شامل خاک
ک وبیده ،قلوه ســنگ و چند الیه گچی اســت .از آنجا که ت والی و
روی هم ق رار گرفتن الی ههای خاک و گچ ،بســتر محکم و مناسبی
ب رای کفســازی نیســت و پس از مدتی به علت عدم چسبندگی
مناســب این دو الیه ،کف از هم گسیخته می شــود ،سازندگان بنا
از قلوهســنگ به عن وان عنصر واســطی جهت چسبندگی بهتر بین
دو الیه بهره جســتهاند و به ساختاری با انسجام نسبی در کفسازی
دست یافتهاند (حس نپور.)52 :1395 ،
 -3ورودی بناها
در چ مروتــه چهار جرز تعبیه گردیده بود .حد فاصل بین جرزها
را سه ورودی تشــکیل م یدهد که امکان دسترسی دو فضا را میسر
م یســازد .ارتفاع جرزها یک متر است .عرض ورودی ساختمانهای
چ مروتــه بیــن 00.70متر تــا  00.90متر  اســت .در حالیکه عرض
ورودیها در بنای قالگوری بین  cm 155 -70و بزرگتر است .نکته
جالب توجه اینکه بین کلیه بناها ،صرفاً در درهشهر ورودیها تزئین
شــدهاند و فرمی هندســی در جلوی این اتاقها تعبیه شده تا معمار
در تمامی اتاقهای این مجموعه از این شــیوه ب رای زیباسازی اتاقها
استفاده نماید.
 -4طاقچه
اســتفاده از طاقچــه در بناهای قالگوری ،درهشــهر و روئه متداول
بوده و طاقچ ههایی با ابعاد مختلف در جدارهها ،گاه منفرد و گاه به
صورت ق رینه جای گرفتهاند (تص ویر شماره  .)10در بنای اربابی روئه
دو طاقچه با پوشــش نیم گنبدی بهصورت ق رینه تعبیه گردیده بود
(نیاکان .)138 :1398 ،در درهشهر طاقچ هها بهصورت مخروطی بوده
و در ســاخت طاقچه از گچ استفاده نمودهاند (ف ریادیان.)78 :1388 ،
در بنای قالگوری رماوند فضاهای این بنا فاقد پنچره و نور کافی بوده؛

لذا وجود چنین طاقچ ههایی ب رای گذاشتن وسایل روشنایی همچون
شمعدان و پی هســوز الزامی بوده است (حس نپور .)52 :1395 ،در این
بنا طاقچ هها قوسدار هستند (پیشین.)55 :
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تاریخی سیروان،کرمانشــاه و تیســفون در غرب و مناطق ماسبذان
و شاپورخ واســت در شــرق ،به نظر م یرسد ســیمره نقش بس زایی
در تاریخ دورۀ ساســانی ایفا کرده است .شــواهد به دست آمده از
کاوشهای اخیر نشان م یدهد که منطقۀ سیمره یک حاک منشین
محلــی یا یک قــدرت منطقهای بوده اســت .یکــی از مه مت رین
شــواهدی که نشاندهنده تداوم اســتفاده بناها در اوایل اسالم است
سفالینهها هستند که در اکثر بناهای ذکر شده ب ه دست آمدهاند.
در مجمــوع باید گفــت دوران ساســانی ( 651-224میالدی) از
مه مت رین دورههای تاریخی ای ران به لحاظ ابداع آثار هنری و معماری
است که خود زمینه ایجاد برخی تحوالت عمده اجتماعی ،سیاسی
و مذهبی گردید .به واقع با تشکیل سلسله ساسانی قدرت و عظمت
پارسی بعد از دوران ی ونانی مآبی به ای ران بازگشت .مطالعات زیادی
در خصوص دوره ساســانی مخصوصاً کاخها صــورت گرفته ،اما
اطالعــات جامعی در خصوص بناهــای اعیانی عل یالخصوص در
زاگرس مرکزی وجود ندارد؛ لذا در این مقاله با توجه به ن ویافتههای
حاصل از مدارک و شــواهد باستانشناســی کشف شده سالهای
اخیر دره سیمره ،به چگ ونگی و تبیین شیوههای معماری ساسانی
پرداخته و ویژگ یهای آنها را مورد بررســی ق رار دادیم .بســیاری از
شــهرها و محوطههای ساسانی پس از تســلط اع راب به سک ونت
خود ادامه دادند و حتی تا ســدههای میانی اســامی مورد استق رار
متنــاوب ق رار گرفتند .اســتق رارهای حوضه رودخانه ســیمره از آن
جمله است.

شــاهزادگان رانده شده ساســانی بوده اســت (.)Zakeri, 1995: 96
وجود پ راکندگی محوطههای ساســانی که تا دوره اســامی تداوم
استق راری در آنها برق رار بوده ،گ واه این مدعاست.
خانههای اربابی م ربوط به دوره ساسانی و صدر اسالم در خارج از
مرزهای سیاســی ای ران نیز بهدست آمده که مشابهتهای نزدیکی
از نظر پــان با ســیمره دارند؛ زیــرا موقعیت جغ رافیایی ســیمره
حاکی از رویارویی مســیر ارتباطی بی نالنه رین و نقش ســیمره در
گذر از این منطقه به لرســتان و سپس تیسفون بوده است؛ از جمله
م یت وان به خانه اربابی تیســفون اشــاره نمود .معمــاری خانههای
تیســفون طرح ساده شده کاخها هستند و اغلب شامل یک حیاط
و ای وانــی در یک ضلع و یا دو ایــوان متقاب لاند .خانههای طبقات
مرفهتر فضاهای بیشــتری داشته و ای وان در چهار ضلع حیاط جای
م یگرفت و نقشــه چهار ای وانی را شکل م یداد (روتر-687 :1387،
 .)690ایــن خانههــا دارای حیاطــی بزرگ و فضاهایــی در اط راف
هستند ( )Azarnoush, 1994: 91و پالن آنها م ربع یا مستطیل است
( .)Reuther, 1938: 549از دیگر خانههای مسک ونی اواخر ساسانی
و اوایل اسالم م یت وان به المعارید اشاره نمود (.)Reuther, 1939: 547
همچنین مشــابه این بناها در تل ابوســریفه ،دی وانیه در نیپور ع راق
و تل ذهب نیز به دســت آمــده ( .)Adams, 1970: 87الزم به ذکر
اســت تداوم نقشــه چهار ای وانی و حیاطهای بــزرگ را در بناهای
اسالمی از جمله مساجد ،مدارس و کاروانس راها مشاهده م یکنیم.
پالنهای بناهای تیســفون و اســتفاده از طاقهای هاللی ،مشابهت
زیادی با ســیمره دارند .همچنین با توجه به ارتباط ســیمره با شهر
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نتیجهگیری
یکی از نشــانههای تحول جمعیتی و اجتماعی زاگرس مرکزی،
افزایش شــمار اســتق رارهای ساســانی در منطقه اســت ،به طوری
که تنها در دره ســیمره بیش از ده محوطه اســتق راری شناســایی و
بخشهای کوچکی از بناها توســط کاوشهای باستانشناســی از
دل خاک نمایان شدهاند .این محوطهها افزون بر شهرهای مه متری
هســتند که در متون تاریخی به وجود آنها اشاره شده است .ممکن
اســت این محوطهها م ربوط بــه زمان بعد از تهدیداتی باشــند که
اع راب ب رای حکومت ساســانی ایجاد کردهاند .وجود محوطههای
عظیم این دوره در ســیمره و در خط شهر باستانی درهشهر ،وجود
یک مجموعه م واصالتی از شــهرها و دژها را در این محدوده تایید
م ینماید .در منطقه ســیمره خصوصا نقاط دور افتاده محوطههای
تک دوره ساســانی به وفور دیده م یشــود که این امر نشاندهنده
یک نوع مهاجرت اســت .در ســاخت تمامی سازهها نوعی شتاب
و عجله دیده م یشــود از جمله در جرزبندیها و عدم اســتحکام
دی وارها و شــاید بتــوان آن را یک معماری اواخر ساســانی یا دوره
انتقالی از ساســانی به اوایل اســامی قلمداد نمود که پس از ورود
اســام به ای ران این بناها همچنان مورد استفاده ق رار گرفتهاند .م واد
فرهنگی محوطهها از جمله ســفالینهها نشــان از تداوم استق رار تا
دوران اسالمی دارد ،تا زمانی که زلزله مهیب باعث نابودی و وی رانی
کلیه این بناها گردید.
در این مقاله تالش شد خانههای اربابی ن ویافته ساسانی-اسالمی
ســیمره مورد بررســی ق رار گی رند .یکی از دالیلی کــه ما این بناها
را خانه اربابی م ینامیم این اســت که از نظر وســعت از خانههای
مســک ونی بزرگ تر بــوده و همچنین دارای گچبریهای نفیســی
هستند که در خانههای مســک ونی استفاده نم یشده است .به نظر
م یرســد بناهای باشکوه و فاخر معرفی شــده در این مقاله متعلق
به حاک منشــینانی بوده که تحت ل وای حکومت ساسانی در حوزه
غرب ق رار داشــتهاند .به علت نزدیکی به م راکز غرب و تیســفون،
ســیمره از م راکــز ثقــل جمعیتی بوده و بــه عنــوان محلی ب رای
اســتق رارهای ساسانی مورد توجه واقع شده است .با عنایت به آنچه
که از کاوشهای باستانشناســی در سالهای اخیر ب ه دست آمده،
م یت وان ســبک معماری ســیمره را به دلیل مجــاورت با رودخانه
استفاده از مصالح سنگی و مالت گچ برشمرد .یکی از ویژگ یهای
طبیعی ســیمره دسترسی به منابع زیس تمحیطی است که در کنار
رودخانه ق رار دارد که هم از منابع آبی اســتفاده شده و هم پتانسیل
مناســبی ب رای دامداری داشته اســت .با توجه به مستندات موجود
به نظر م یرســد خانههای اعیانی ســیمره ویژگ یهای مشترکی در
عناصر معماری از جمله پالنهای مستطیل شکل ،طاقهای هاللی
و طاقچ هها دارند .تقارن ،یک عامل مشــترک در کلیه بناهاســت.
ورودی آنهــا در یــک امتداد ق رار گرفتــه و عل یرغم تکنی کهای
بــاالی معماری ،ب هکارگیری مصالح نامرغــوب در این محوطهها تا

سدههای اولیه اسالمی دیده م یشود که دلیل دیگری بر شتابزدگی
در ســاختن آنهاســت و در نهایت در حدود نیمه قرن دوم هجری
تماماً ب رای همیشه متروک م یگردند.
الزم به ذکر است سیمره منطقهای دلتایی و رس وبی و البته محدود
اســت و به صورت تنگههای ب ریده م یباشد و در عین حال تردد از
یک تنگه به تنگه دیگر مشــکل است .عرض تنگهها کم است و
گاهی در قسم تهایی که عرض درهها بیشتر م یشود موجب رشد
کشاورزی م یگردد؛ لذا باعث تشکیل مجموعه بافتهای روستایی
شــده و در حاشیه آن خانههای مســک ونی شکل گرفته و در کنار
آن ،خانههای بزرگی ســاخته شــده که در ادبیات باستانشناسی به
عن وان خانههای اربابی مطرح م یش وند.بناب راین موجب شکلگیری
الگوهای تطبیقی بین معماری و محیط زیست شده است .در پایان
باید به این نکته اشــاره نمود که در دوره شــکوفایی اسالمی هیچ
استق راری در این منطقه دیده نم یشود؛ لذا با توجه به م واد فرهنگی
از جمله ســفالینهها ،از بناهای دره سیمره به عن وان دوره انتقالی به
دوره اسالمی یاد م یکنیم.
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New discoveries Architecture from the Late Sassanid and Early
Islamic period in the Seimare River Basin(Central Zagros)
Mahnaz Sharifi *(Corresponding Author)

Abstract:
The Sassanid dynasty gradually changed its political focus from Fars to the open and strategic land
of Mesopotamia during the Middle and Late reign of Shapur II. Definitely, the purpose of this power transfer was to dominate the western borders and the fertile lands of Iraq and Khuzestan. The
Central Zagros valleys were highly considered as the closest highlands to the political center during
this period for the reasons including being located in the highway linking the imperial center with
the political center, and its fertility and environmental diversity. The presence of the settlements
from the Sassanid period with relatively higher densities than the environmental capability, being
located in inaccessible natural valleys, being away from the main communication routes, and most
importantly establishing them simultaneously. (so that all of these areas were on pristine soil and
not built for the continuation of previous settlements) .the archaeological evidence that demonstrate these centers as the remnants of Sasanian armies that had been active in the dispersed
resistance and continued artistic and architectural life beyond the reach of Muslims. New archaeological excavations led to viewing a part of the architectural remains of aristocratic luxurious houses
and residential homes. In addition to evaluating the functionality and age of the newly-explored
sites, we consider questions such as how to link between the contemporaneous master buildings
in the Simare area in this paper. The results indicated the continuation of the settlements from
the Sassanid period until the early Islam; the pottery evidence strongly support this dating as well.
Thus, this paper attempts to answer the question that “what is the function of the obtained architectural remains and to what period do they belong?” The present research has been based on
the archaeological excavations in recent years, trying to explain architectural works with a descriptive-analytical approach.
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