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 چكيده
درةتپ  ميالدي توسط استو 1970و 1968ييها سالدرواالرضي محققين آمريكايي در خوزستان شناسايي سطح العاتمطده نو
)Steve(كتطي آن چندكه قرار گرفتبررسي مورد و كارتر. دار يافت شدندبهيآجر نيز در آنجا چند نمونه)Carter( گنجوي

ت شده مربوط به دوران حكومت پادشاه ايالمي، ايگي هلكي در حدود قرن ترين آجرنوشته يافقديمي. دار پيدا كردندآجر كتيبه
او. باشدچهاردهم پيش از ميالد مي و پسرش كوتير ناهونته نيز آجرنوشته هايي از ديگر پس از به شاهان ايالمي، شوتروك ناهونته

.ه منزت داردو مرمت معبدي براي الههاي تمامي اين شاهان حكايت از ساخت كتيبه دست آمده كه 
تپبررسي سطحخورشيدي 1379در سال ها اين بررسيبا توجه به نتايج.صورت گرفتبهزاد مفيدي ده نو توسطةاالرضي
شد خورشيدي، 1381بخشي از تپه در سال هاي ژئوفيزيكيگيرياندازهو همچنين  تپاليه تصميم گرفته ةهاي مختلف اين

دركه تر مطالعه شوندباستاني دقيق در،منظور شناخت آثار ايالميهب فصل كاوشدر اين. محقق گرديد 1391 بهار سالاين مهم
شدمسيل طبيعي موجود در ميانه تپه تاريخي، برشةارتفاعات مختلفي در بدن آثار مشخص گرديد نگاريدر اليه. هايي ايجاد

را باًًيتقرهاي اسالمي سده هاي دوران پارتي در رغم شناسايي سفالبه. ربر گرفته استددو متر از حجم خاك بااليي سطح تپه
،دو متري از سطح تپه يعني در زير آثار اسالمي در عمق حدود. سطح تپه، بخش كاوش شده فاقد استقرارهاي دوران پارتي بود

به خشتيساختار .آشكار گرديددوران ايالمي معماري بزرگ مربوط
تپنگاري آثار مكشوفه تاريخ نوةاز هاي داده.شدانجام تپهو هفتچغازنبيل شوش،در هاي قبليمقايسه با داده بر اساس ده

پيش از ميالد را در ده نو فراهم كرد كه الزم است در اولةسوم تا اوايل هزارةي هزارهااز سفال بخشيامكان شناخت كاوش
.هاي بعدي تكميل گرددكاوش
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______________________________________________________________________ 
mofidi@uni-mainz.de : نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله  *



و تابستان،1ارةشم،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/90  1392 بهار

 مقدمه
كيلومتري جنوب شرقي شهرستان شوش در استان خوزستان بر روي مختصات 33باستاني ده نو حدودةتپ

و  "07.12'04°32جغرافيايي رود لوره در شرق تپه).1شكل(شرقي واقع شده است "05.61'34°48شمالي
و كشاورزي دشت مجاور تپه ايجاد جريان دارد كه امكان مناس دز. كندميبي براي آبياري فاصله ده نو تا رود

پهناي. باشدميكيلومتر7و چغازنبيل يا شهر باستاني دور اونتاش كه در جناح جنوبي دز واقع است، حدود 
و در جناح شمال غربي حدود 160تپه در قسمت جنوب شرقي حدود  ب 230متر و درازاي آن ورطهمتر

ب نسبتاًًسطح باالي تپه. استمتر 330متوسط حدود و متر 20طور ميانگين ارتفاعي در حدودهمسطح است
هاي بسيار بزرگي توسط آب باران ايجاد شده در قسمت جنوب شرقي تپه مسيل. از دشت پيرامونش دارد

دراست كه هر و موجب تخريب تپه ساله -متوسط پيش طوربه.)2و1تصاوير( شونديمحال گسترش هستند

. مركز تپه در ده سال گذشته حدود هفت متر بوده است به طرفهاليمسروي

تپـ1شكل نوةموقعيت جغرافيايي  ده

 گذشتهيهايبررسةپيشين
نوةتپ در KS 120ةبا شماراالرضي محققين آمريكايي در خوزستان سطحيهايبررسدر ده و شناسايي

كتميالدي توسط استو بررسي گرديد كه در طي آن چند 1970و 1968يها سال  دار يافت شدندبهيآجر
)Steve 1968; 1987: 11(.ًو كارتر نيز در آنجا چند نمونه آجر كتيبه متعاقبا  Carter( دار پيدا كردندگنجوي

ايقديمي.)145 :1971  Igi( المي، ايگي هلكيترين آجرنوشته يافت شده مربوط به دوران حكومت پادشاه

haliki(او. باشديمدر حدود قرن چهاردهم پيش از ميالد شاهان ايالمي، شوتروك ديگر چند سده پس از
بنيز از خود آجرنوشته)Kutirـ Nahhunte(و پسرش كوتير ناهونته)�utruk - Nahhunte( ناهونته -ههايي
و مرمت معبدي براي الهه هاي تمامكتيبه.)6و5تصاوير( اند گذاشتهجاي ي اين شاهان حكايت از ساخت
. دارند)Manzat( منزت
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و ترجم باشديم)Akkadian( متن آجرنوشته ايگي هلكي به زبان اكدي آن در زير آوردهةكه آوانويسي
:شوديم

1.  I I-gi ha-li-ki dMa-an-za-at i�-tar5 i�-me-�u-ma 
2.  E��ANA-ut �u-�í ù An-za-an id-di-i�-�u-ma ku-ku-un-na �a e-pi-ir-ti  
3.  la-bi-ra ú-u�-�í-i�-ma a-na dMa-an-za-at ú�-�e-er 
4.  dMa-an-za-at ba-la-ta da-ra li-id-di-i�-�um-ma 
5.  E��ANA-ut hu-du li-ib-bi �e-pi-is-sú 

و به او پادشاهيبر فرمانرا)Ishtar( ايشتار- ايگي هلكي الهه منزت" )Anshan(و آنشان)Suse( شوشاست
آ. اعطا شده است وجراو معبد قديمي را با وي. به منزت اهدا كردراآناحيا باشد كه الهه منزت زندگي طوالني به

و  ".پادشاهي او با خوشي همراه باشداعطا كند

ه، كنديمخود اشارهةشوتروك ناهونته در نوشتكهيبه طور لكي، گويا بناي حدود دو قرن بعد از ايگي
درخرابه صورتبهمعبد الهه منزت تا حدي ويران شده  به همين دليل شوتروك ناهونته. آمده استاي

و شرح  هايي آورده كه در مرمت معبد مورد استفاده در آجرنوشتهراآنمبادرت به بازسازي اين معبد كرده
.باشديمزير به صورتمتن آجرنوشته مزبور. اند گرفتهقرار 

1.  ú I �u-ut-ru-uk-dNah-hu-un-te si-ia-an dMa-an-za-at-me su-un-kip ur-pu- 
2.  up-pá ku-�i-ih-�i-ta za-am-mi-ik a-ak mi-�i-ir-ma-ak a-ak e-ri-en-tum4-e tu-tu- 
3.  u�-�ik a-ak hi-ir-ra-na pu-ur si-ma ta-at-tah a-ak ku-la-ak-ma sa-ah-ti-mah a-ak �ar 
4.  ra-ah e-ri-en-tum4 pi-ip-�i-ia-ma pi-ip-�ir8-mah a-ak ku-�i-ih su-un-kip ur-pu-up- 
5.  pá si-ia-an dMa-an-za-at-me e-ri-en-tum8 hi-�a a-pi-e a-ha ta- 
6.  al-lu-ka4 pá-ak-ka4-ah a-ak hi-�a a-pi-e e-ri-en-tum4 ta-al-lu-�i-ih-�i-ta-ma a-ha 
7.  ni-ma-an-ki a-ak ta-al-lu-uk-mi a-pi-e si-ia-an ap-pa ku-�i-ih-ma i 
8.  ta-ah a-ak a-ha ku-�i-ih e dMa-an-za-at na-pír-ú-ri si-ia-an ap-pa mi-�i-ir-ma- 
9.  ma su-un-gìr ak-ka4 me-ru-ur-ra �ar-rá� pi-ip-�ir8-ma-an-ra i du-up-pi ú-mi-ni 
10. hu-uh-ta�-ni a-ak hi-�u-mi a-ha ta-al-lu-ka4 �ar-rá� si-ia-an-ma ta-á�-ni 

من" وساراآنمن شوتروك ناهونته معبد الهه منزت را كه شاهان پيش از و) سپس(خته ويران شده
در.، پي معبد را بنياد كردم)هاآجرپاره(هاآنشدن پس از جمع. خود رها شده بودند به حالهاي آن آجر

و با آجرهاي نو و دوباره ساختمراآنهنگام دعا قرباني ادا كردم آجرهاي معبد منزت كه بر روي. مرمت كرده
و در بينهاآنهاي خود را نوشته بودند، شاهان پيش از من كتيبهها آن هاآنرا دوباره استفاده كرده

(آجرهايي با نام خود را نيز جا دادم شاهان(هاآنهاي در معبدي كه من ساختم، نوشته) به اين شكل.
ب) گذشته من اي منزت، الهه. كار بردمهرا نيز من، باشد كه اگر روزي اين معبد ويرانه شد، شاهي كه پس از

ب، اين نوشتهكنديمبازسازيرا آن وههاي مرا نيز دوباره كار گيرد تا پس از مرمت نام من بر روي كتيبه بماند
".در معبد جاسازي شود

شنيتر مهم احتماالًمشخص بود كه در ده نو ها آجرنوشتهبر اساس اين هر متعلق به الهه منزت بوده معبد
نيز گوياي تداوم استقراري بسيار طوالنييآثار سطح. ته استفكه طي دوراني طوالني مورد استفاده قرار گر

و به يونسكوي چغازنبيلةپروژيشناس باستانمطالعات چارچوبدر خورشيدي 1379در سال. در شهر بودند
تپمنظور شناخت مراكز ايالمي مجاور چغازنبيل در. ده نو توسط بهزاد مفيدي صورت گرفتة، بررسي سطحي

ازاين بررسي طيف در. چهارم پيش از ميالد تا دوران اسالمي مستندنگاري گرديدةتپه از هزاريها سفالي
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گيري ژئوفيزيكي بخش بزرگي از سطح تپه با پشتيباني اندازه خورشيدي 1381ها در سال ادامه اين بررسي
در دانشگاه مالي ).Mofidi-Nasrabadi 2010: 268-272( آمدماينز آلمان به اجرا

 1391خردادو ارديبهشتيها كاوش
و گيريبا توجه به نتايج اندازه شدسطحييهايبررسهاي ژئوفيزيكي تپاليه تصميم گرفته ةهاي مختلف اين

گرافي تپه بر مبناي مختصات جهاني تهيه توپوةدر آغاز كار الزم بود ابتدا نقش. تر مطالعه شوندباستاني دقيق
و با توجه به مختصات، موقعيت نقش . بود، تعيين گردد گيري شدهاندازه 1381ژئومغناطيسي كه در سالةشود

به اين ترتيب موقعيت دقيق ساختارهايي كه بر روي نقشه ژئومغناطيس قابل رويت بودند در محل مشخص
شد.)3و2شكل(شد  كه بخشي از اين ساختارها در طي ده سال گذشته يعني از زمان اجراي همچنين روشن
تااندازه و به درون مسيل سقوط گيري ژئومغناطيسي .اند كردهكنون توسط آب باران تخريب شده
س10× 10يها مربعاي با موردنظر شبكهةوپوگرافي در محوطتةروي نقش بر و هر متر در طح تپه ايجاد

ايجاد كرده در آن كه آب باران مسيل عميقي تپهاز نگاري بخشي براي اليه. مشخص گرديدايمربع با شماره
يك زيراانتخاب شد، بود يبه خوبهاي در مجاورت مسيل جهت شناخت اليههاي پلكانسو امكان ايجاد برشاز

و از سوي ديگرريپذ امكان ويهاآبمسيل بهتر در مقابل فرسايشةبا اين روش بدنبود  باران محافظت شده
).4شكل(شد از گسترش مسيل تا حدي جلوگيري مي

مي نسبتاًدر سطح تپه خاك داد كه در آن حجم نرم با مخلوط خاكستر اولين اليه آواري را تشكيل
و اشياي ديگر دورانزيادي از سفال نسبتاً اي از قطعات النگوهاي توجهاسالمي، از جمله تعداد قابلهاي ها
و. شدنديافت متأخراي اسالمي شيشه بزودي بقاياي آثار معماري اين دوران نيز مشاهده شدند كه از خشت

آزادسازي بخشي از اين ديوارها مشخص كرد كه اين آثار اسالمي در حقيقت همان ساختارهايي. آجر بودند
ك. شدنديمهستند كه بر روي نقشه ژئومغناطيسي مشاهده  ه حجم ساختارهاي به اين ترتيب معلوم شد

و اندازه نسبتاًاسالمي گيري ژئومغناطيسي آثار اسالمي را كه در قسمت بااليي سطح تپه قرار گسترده بوده
هاي دوران اسالمي را پر كه ويرانهيو خاكسترضخيم خاك نسبتاًةالي).5شكل(داشتند، ثبت كرده است 

كهاز كرده بود، مانع  . تري بودند، شده بوددر عمق پايين ثبت ژئومغناطيسي آثار ايالمي

سهنقـ2شكل و موقعيت نقشةنقشـ3شكل بعدي توپوگرافي ده نو شة  ژئوفيزيكي بر روي تپهةتوپوگرافي ده نو
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و محليها مربعموقعيتـ4شكل  مسيلدر رابطه با آثار ايالمي در مجاورتها گمانهي ده متري

در. شدنديمدو متر از حجم خاك بااليي سطح تپه را شامل باًيتقرهاي اسالمي آثار سده با وجودي كه
بيها سفالسطح تپه  درهدوران پارتي بهاهيالازكيچيهدست آمده بود  احتماالً؛دست نيامدهآثار اين دوران

شناخت آثار ايالمي، در ارتفاعات به منظور. شده استاستقرار دوران پارتي شامل اين بخش از تپه نمي
شدييها برشمسيلةمختلفي از بدن در عمق نزديك به دو متر از سطح تپه يعني در زير آثار اسالمي. ايجاد

شدگر ساختار گستردهچيدمان خشتي يك ديوار كه بيان .اي از دوران ايالمي بود، مشخص

كهـ5شكل  گيري ژئومغناطيسي مشخص شدندبر روي نقشه اندازهساختارهايي
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روي كرده بود، مسيل كه تا قلب تپه پيشةتوجه در ده نو اين بود كه در بخش بزرگي از ديوارقابلةمسئل
كه با كمي فاصله بر روي هم قرارشديمدوران ايالمي ميانه ديده متداولاز نوع آجرهاي آجرهايي از رديف

و ارتفاع شدبه همين دليل در ابتدا.)3تصوير(متر بود5/1تا2/1در حدودهمازهاآن داشتند كه اين تصور
كفچيدمان ميفرشهاي آجري مربوط به هاي متفاوتي از دوران ايالميد كه مربوط به زمانباشهاي فضاهايي

و به همين دليل با فاصله  روكمي نسبتاًميانه هستند مشخص با ادامه كاوشاما.ندا شدهيكديگر واقعيبر
هاي خشتي وجود دارد كه جهت استحكام در چيدمانازييهاحجم،هاي آجريالي اين رديفهشد كه در الب

و در چغازنبيل نيز چنين روشي غير. استفاده شده است هايي از آجر پختهرديفهاآناليهالب عادي نبوده
گر اين بود كه در اين قسمت كشف اين مسئله نشان).27:فارسي، بخش 1386مفيدي نصرآبادي،( اجرا شده است

آناز تپه ساختار بسيار حجيمي از دوران ايالمي ميانه وجود دارد كه براي استحكام  از روش مزبور بيشتر
بود، امكان تعيين حدودهاهيالشناخت كه هدف از اين فصل كاوش فقط از آنجايي. استفاده شده است

 تپه به ما نشان داده بودهاي هفتحفاري.)4تصوير(ميسر نبود كاوشدر اين فصلي ياد شده معمارساختار 
حتي بيش از ده متر بوده است، در دوران ايالمي ميانههاآنكه ديوارهاي بسيار قطور خشتي كه گاهي پهناي

يكشمشخص خواهد مسلماًفصول آينده هايكاوشدر. اند شدهو ساخته نبودهغيرعادي  د كه اين سازه
الببا توجه به اينكه رديف. استبوده ديواري قطور يك تراس يا الي حجم خشتيههاي چيدمان آجري كه در
وقرار دا ميشوندميديده در هر دو طرف بدنه مسيل رند دو، توان چنين تصور كرد كه ساختار مزبور در هر

 ايگي"هاي پادشاه ايالمي قطعه از آجرنوشته ندينچ 1228و 1227يها مربعدر. سمت مسيل امتداد دارد
و حدوداً)Untash- Napirisha( كه جد اونتاش نپيريشا"هلكي  كردهپيش از ميالد حكومت مي14در قرن بوده
هاي در آوارهاي قسمت.)5ويرتص(هاي مياني اين ساختار كشف شدند هاي آواري قسمت، درون خاكاست

شد يافتپيش از ميالد 12تر ايالمي شوتروك ناهونته از قرن متأخرهاي شاه رنوشتهباالتر نيز قطعاتي از آج
و احياي معبد الهه منزت سخن طور كه در باال ذكر شد، هر دو اين نوشتههمان).6تصوير(  ها از ساخت

كه حداقل معبد مذكور باشدهمان در حقيقت خشتيبنابراين اين احتمال وجود دارد كه ساختار. گويندمي
ها مورد استفاده بوده براي چند سده، يعني از زمان پادشاهي ايگي هلكي تا دوران حكومت سلسله شوتروكي

اي با تكنيك كتيبهداراي هاي آواري پيدا شد كه در خاك1227ي نيز در ترانشه ديگر دارآجر نوشته. است
و يا متأ. است استامپي تخريب،عمدي به صورتاينكه در زمان باستان سفانه متن كتيبه يا در اثر فرسايش

واز بين رفته كامالًو شده  جالب اين بود كه برخالفةمسئل. امكان قرائت آن وجود نداشت است
، كتيبه بر متاخر هايي بر روي سطح جانبي بودند، اين موردهاي نامبرده در باال كه داراي كتيبهآجرنوشته

.تقرار داشآجر روي سطح بااليي
در حجم خشتي مربوطه از نوع آجرهاي دوران ايالمي هاي استحكامي آجرها گفته شد ردهطور كه همان

ميبه اين ترتيب با توجه به آجرهاي كتيبه. ميانه هستند توان اين سازه را مربوط به زماني بين دوران دار
و شوتروك ناهونته يعني از حدود اواخر قرن چهاردهم  تا قرن دوازدهم پيش از ميالد حكومت ايگي هلكي

تأبه اين ترتيب چنانچه معبد در دوراني قديمي. دانست بسيس شده تر تر آن بايد در عمق كهنقاياي باشد،
ميةبا توجه به اين مسئله ساز.دقرار داشته باش بيشتري كرد كه خشتي موجود حكم شاخصي را براي ما ايفا

آثاري كه در زير آن واقع بودندكهيبه طور. آثار وجود داشتنسبي تاريخ نگاريمبناي آن امكان بر
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و آثار روي آن جديدتر از دوران سلطنت بايست حداقل قديميمي تر از دوران حكومت ايگي هلكي بوده
.دها يا همزمان با آن باششوتروكي سلسله

هاي معماري مجاورت بازماندهة سفالي در تعدادي قطعمذكورةمكشوفروي ساختار بر 1227 در ترانشه
سمت در 1282همچنين در برشي كه در مربع.)8و7ويراتص(دتر از اين ساختار باشمتأخركه بايد يافت شد

بر تعدادي قطعه،)9تصوير( شمالي مسيل زده شد و چند پيكرك گلي هاي ايندهروي امتداد بازمانسفال
ش ميترين طيف دادهمتأخراين اشيا.دساختار پيدا 1،2تابلو(دهند هاي ايالمي اين فصل از كاوش را تشكيل

.)10و
و چند پيكرك شكستهي از سفالقطعاتتر از ساختار خشتي حجيم، پايين سطحيدر 1228در مربع
ازپايينعمقي در كه با توجه به موقعيت اين اشيا.شدگلي كشف توان قدمتمي، هستند خشتيةساز تر

مشابه تقريباًها پيكرك.را به دوره سلطنت ايگي هلكي در قرن چهاردهم پيش از ميالد نسبت دادها آن
.)12تابلو(پيش از ميالد تعلق دارند 14و15و به قرون اندشدهتپه نيز يافت هايي هستند كه در هفتنمونه

كهةرت سازو در مجاو 1227در مربع و تعدادي ظرف سفالي يافت شد حجيم خشتي، يك گور آجري
و به دوران سوكلماخ تعلق داشتهكمي قديمي احتماالً هاي گور مزبور ديواره. اندتر از دوران ايالمي ميانه بوده

و سانتي26×26×9از آجرهايي به ابعاد متوسط  متر نتيسا 30متر طوري با ارتفاع متوسط سانتي30×19×9متر
و نيمههالليساخته شده بود كه بر روي آن طاقي  و6شكل(آجرهاي ايستاده ايجاد شده بود شكل با آجرها

آن.)13تا10تصاوير و در درون آن سانتي 240×110ابعاد گور در بخش بيروني و سانتي180×80متر متر بود
. فرشي از آجرهاي سالم بودداراي كف

 1227گور آجري واقع در مربعـ6شكل

 خشتي

قطعات خمره سفالي
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بت يك خمره سفالي بزرگ قرار داشتدر مجاورت ضلع طولي شمال غربي آن قطعا علت فشار خاكهكه
شددر كنار قطعات خمره استخوان. شكسته شده بود و يا گوسفند احتماالًكه هاي حيواني يافت مربوط به بز

گوشت قرباني نيز براي مردگان در كنار گور احتماالًه بزرگ به اين ترتيب در هنگام تدفين در كنار خمر. بود
شتعدادي ظروف،درون گور بقاياي سه اسكلت.ه استنهاده شد و يك انگشتر برنزي يافت .)7شكل(د سفالي

و جنوبشمال هايجهتدر ب. كمي از گور قرار داشتةشرقي گور ديواري خشتي با فاصلشرقي درستيههنوز
د در باشنداين امكان وجود دارد كه ديوارها مربوط به فضايي. يوار با گور مشخص نيستارتباط اين كه گور

تر ديوارها مربوط به ساختماني قديمياز طرف ديگر اين احتمال وجود دارد كه اين. آن ساخته شده است
و گودال گور در زماني  سموازي با بازمانده به صورتتر در آنجا متأخرباشند اختمان كه در زير خاك هاي اين

.خواهد بودپذير تشخيص اين مسئله با ادامه كاوش در فصول آينده امكان.، كنده شده باشداست بوده

 وضعيت اشياي موجود در گور آجرـ7شكل

مي،)10تصوير(خشتيةتر نسبت به سازدليل محل قرارگيري گور در سطحي بسيار پايينهب  رودگمان
ب سوه گور باةاين گمان با مقايس. كلماخ تعلق داشته باشددوران يها سفالنوع ظروف پيدا شده در گور

-، مشابه خمره)6تابلو( گرفته در كنار گورقرار اينكه خمرة بزرگ خصوصبه. شوديمشوش تا حدي تقويت

و پانزده منسوب شوش به اليه Ville Royale Aهايي است كه در كارگاه د بودههاي چهارده هاير سدهو
و هفدهم پيش از ميالد  البته الزم به تذكر است.)Gasche 1973, Pl. 48, 4( شونديم نگاريتاريخ هيجدهم

باليهةآثار اين كارگاه در شوش با مشكالتي روبرو است، زيرا شيو نگاريتاريخكه  درستي در حفاريهنگاري
.تر از دوران ايالمي ميانه محسوب كردطه را قديميتوان ظروف مربوآن اعمال نشده است، ولي در مجموع مي



97/)خوزستان(نگاري در تپة باستاني ده نو مطالعات اليه

و براي تشخيص دورهگور مزبور مربوط به كهن مسلماً تر بخشي از هاي كهنترين استقرار در ده نو نبوده
بةهاي قرار گرفته در زير سازمسيل آب انتخاب شد تا بررسي اليه گمانه. پذير باشدراحتي امكانهخشتي

و جهت.)4شكل(واقع بود 1280ع مورد بررسي در مرب با توجه به شرايط مسيل حاصل از فرسايش، ابعاد
بگمانه نمي ميهتوانست و به ناچار گمانه از سطح. بايست با مسيل همخواني داشته باشددلخواه انتخاب شود

ر از سطح كف متر باالتسانتي 220مسيل حدودةدر بدن.)8شكل(متر عمق داشت سانتي180موجود در مسيل 
ميةترين رديف آجري در زير سازمسيل، پايين اين رديف آجري با مالت زير آن بر روي.شدخشتي ديده

 باًيتقرخاك مزبور.)1اليه-8شكل(متر قرار داشت سانتي 80تا 20رنگ سخت به ضخامتاي از خاك سرخاليه
و ب احتماالًبدون قطعات سفالي بود خشتي استفاده شده استةراي زيرسازي اين سازخاك يا گلي بوده كه

اي از خاك متمايل به خاكستري به ضخامت تقريبي يك متر قرار در زير آن اليه. تا سطح محوطه هموار گردد
).2اليه-8شكل(داشت كه شامل قطعات سفالي بود 

ميةدر ميان از.شداين اليه نوار باريكي از خاكستر ديده و در يكسو كمي باالتر خاك اين اليه افقي نبود
كههاي زيرين بودن اليهناهمواربه دليل تفاوت در ضخامت خاك. سوي ديگر واقع بود هنگام ساختبه بوده

اي از خاكستر واقع بود دوم روي اليهةالي. ريزي سطح زمين هموار شودبا انجام خاك خشتي الزم بودهةساز
و تعدادي پاره اد زيادي قطعةتعدكه در آن  خاك متشكل از4ةالي.)3اليه-8شكل(شديمآجر ديده سفالي

و حجم زيادي قطعةعدادي پارهت،سفت با مخلوط خاكستر كهسفالي آجر متخلخل اي از خاكروي اليهبر بود
ما به رنگ ب)5اليه-8شكل(سفالي يل به خاكستري با مقدار كمي قطعةنخودي فقط در بخشي6ةالي.ودواقع

6و5شماتيك سطح اليه هاي

8تا6شماتيك سطح اليه هاي

نوار خاكستر

سطح كف
 فعلي مسيل آب

 1280 در گمانه واقع در مربعهاي موجود اليهـ8شكل
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آواري تا عمق متوسط اين اليه خاك.)8شكل(يافت مسيل امتداد نميةو تا بدن شناسايي گرديداز كف مسيل
و در آن بازماندهسانتي40 به اين.شديمپالستيكي نيز ديدهةهاي كيسمتري از كف مسيل ادامه داشت

كه ترتيب اين اليه در حقيقت خاك . مسيل رسوب كرده بودةاخير در ميانيها سالدر آواري بود
اليسنگنازكي از قلوهةالي،در بخش غربي گمانه و ماسه در زير پنجم واقع بود كه در اينجاةهاي كوچك

الي. مشخص شده است7ةبا شمار و همچنين در زير بخش شرقي و خاكستر،5ةدر زير آن مخلوطي از خاك
و قرار داشت كه در آن پاره اليشديمسفالي ديدهي قطعةزياد تعدادهاي آجر در. دادرا تشكيل مي8ةكه

اليةزير الي . هاي آجر موجود بودندمتشكل از خاك نرمي قرار داشت كه در آن تعداد زيادي پاره9ةهشتم،
و با شاموتهاي بااليي تفاوت داشتند، زيرا بسيار زمختآجرهاي اليهاين آجرها با پاره . درشت گياهي بودند تر

باز خاك بسيار نرم ماسه 10ةالي سررنگ قهوههاي از تعداد كمي قطعة.خ تشكيل شده بوداي مايل به سفالي
الي.شدجمله قطعات منقوش، در اين اليه ديده مي مي 10ةدر بخش پاييني - يك نوار باريك خاكستر ديده

شدنامa10ةشد كه تحت عنوان الي زير. گذاري
رنگ نرمياين قشر نازك خاكستر، خاك قهوهاي

درةيك قطعجز وجود داشت كه  كوچك سفالي
- ديده نميدر آن قطعات سفالي سطح اين خاك 

الي. شد ةاحتمال دارد اين خاك كه تحت عنوان
علتهب. اري شد، در اصل خاك بكر باشدذگنام 11

وعمق گمانه ميسرةكمبود زمان ادام  نگرديد
شدتشخيص دقيق . اين مسئله به آينده موكول

در 10ةالييها سفالبا توجه به توضيحات باال
ترين ظروف اين فصل از قديمي 1280ةگمان

هاهيالوضعيت.)9تابلو(دهند كاوش را تشكيل مي
 صورتبهدر نمودار زيرهاآنو نسبت زماني

.ماتريكس نشاد داده شده است

 مختلف كاوش هايآثار در بخش نگاريتاريخ
مي به صورتهاي دوران اسالمي كه گذشته از بازمانده توان آثار گسترده در تمامي سطح تپه موجود هستند،

ب در.نگاري نسبي نمودتاريخ 1282و 1280، 1228، 1227هاي هاي واقع در مربعخصوص در گمانههايالمي را
ميخشتي بزرگ،ةسازهاي يافت شده در مجاورت آجرنوشته گاهنگاري متن اين در حال.دنكبه ما كمك

 نسبتاً طولهببا چيدمان يك اليه آجر در بين هر چند رديف چيدمان خشتي، بخشي از اين سازه حاضر 
.)4و3 ويراتص( استرويت مسيل قابل دو طرفزيادي در
بهالي آوار مجاور سازه در مجموع قطعاتهدر الب به آمددست مختلف دو نوع آجرنوشته كه يكي مربوط

ب و ديگري متعلق قرندرزمان شوتروك ناهونتهه دوران حكومت ايگي هلكي در قرن چهاردهم پيش از ميالد
. دهندميشاهان نامبرده شرح وسيلةبهرا ها بازسازي معبد الهه منزت كتيبه متن. دوازدهم پيش از ميالد بود

 1280هاي واقع در گمانه مربع ماتريكس اليهـ1نمودار
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و يا كهنمتأخرآثار نگارييختار شاخصي برايخشتيةبه اين ترتيب اين ساز ميتر تر در مربع. گرددمحسوب
شداي بر روي سازتعداد كمي سفال در اليه 1227 برخي از اين ظروف.)8تصويرو3تابلو(ة نامبرده كشف

بحفاريازكه هستند مشابه ظروفي  لبهب. استه دست آمدههاي چغازنبيل برگشتهةعنوان مثال يك كوزه با
چ است سفاليمشابه  هاي مسكوني واقع در جنوب محوطه ساختاري سوم خانهةازنبيل مربوط به دورغكه در

 حدس توانمي ترتيب اين به).1جدول( شوديم گذاريپيش از ميالد تاريخ11و 12هاي سدهدروتمنوس بوده 

آنهب حدوداً مذكورةالي كه زد و ظروف دوران حكومت شوتروك ناهونته يا كمي پس از ديگر اين تعلق دارد
.)3تابلو(اليه نيز متعلق به همين دوران هستند 

 خشتية، واقع در اليه آواري بر روي ساز1227سفالي در مربعةنمون:1جدول

سده پيش از
 ميالد

ساختاريةدور
 مقايسهموردةنمون

ش منبع نمونه مورد مقايسه يكد

 C.Z. 81-14-2 D.N. 12-1227-500،83لو، تاب1386مفيدي نصرآبادي123تا 11

سفالي زيادي قطعة نسبتاًخشتي قرار داشت، حجمةآواري كه بر روي سازةنيز در يك الي1282در مربع
و چغازنبيل مشابهت دارنديها سفالبرخي از اين ظروف با).2و1هاي تابلو(شد يافت - نمونه).2جدول(شوش

و چغازنبيل پيدا Ville Royale IIهاي مشابهي كه از كارگاه و نهم پيش، حدوداًاند شدهشوش در قرون دهم
ها در مزبور در ده نو همخواني دارد، زيرا كه سفالةالييها سفالبا موقعيتكه شونديمگذاري از ميالد تاريخ
و از آنجاييةهايي پيدا شدند كه روي سازكنار بازمانده آخخشتي واقع بودند خشتيةر كاربرد سازكه مراحل

پيش از ميالد 11تا 12ها، يعني در قرن هاي شوتروك ناهونته در زمان سلسله شوتروكيبر مبناي آجرنوشته
و حدوداًمتأخرها بايد كمي بوده، بنابراين اين سفال جالب. مربوط به قرون دهم تا نهم پيش از ميالد باشند تر

Aهاي ها به اليههايي هستند كه توسط فرانسويتوجه است كه برخي از ظروف مشابه نمونه XII وA XI از
از را معموالًهاآنو اند شدهدر شوش منسوب Ville Royale Aكارگاه و پانزدهم پيش به قرون شانزدهم
كه. دانندميمتعلق ميالد  دليل عدم اجرايهب Ville Royale Aآثار كارگاه نگاريتاريخ الزم به ذكر است
باليهدقيقايهروش بنابراين در حال).(Mofidi-Nasrabadi, in press نيستريپذ امكانراحتيهنگاري،

بتوان نمونهحاضر نمي .گذاري كرددرستي تاريخههاي ذكر شده در اين بخش را
، واقع در اليه آواري بر روي سازه خشتي1282هاي سفالي در مربع نمونه:2جدول

سده پيش از
 ميالد

وره ساختاريد
 نمونه مورد مقايسه

ش منبع نمونه مورد مقايسه يكد

10 Niveau10 De Miroschedji 1981, Fig. 11,15 D.N. 12-1282-510 

9Niveau 9 De Miroschedji 1981, Fig. 18,6 D.N. 12-1282-512 

9Niveau 9 De Miroschedji 1981, Fig. 23,7 D.N. 12-1282-517 

 C.Z. 80-627-17 D.N. 12-1282-522،96، تابلو 1386مفيدي نصرآبادي2ساختاري اليه9تا 10

 C.Z. 81-729-15 D.N. 12-1282-514،95، تابلو 1386مفيدي نصرآبادي2اليه ساختاري9تا 10
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كهشد يافت)7تصوير(خشتيةسفالي در مجاورت بخش پاييني ساز تعداد زيادي قطعة 1228در مربع
مي.)3جدول(تپه مشابهت دارند هاي شناخته شده از هفتبا نمونهاًعمدت ها را توان اين سفالبه اين ترتيب
در مجاورت بخشهاآنگيري محل قرار. گذاري كرددر قرون پانزدهم تا چهاردهم پيش از ميالد تاريخ حدوداً

تأپاييني ساز هاي ايگي هلكي، اين سازه در زمان وشته، زيرا كه برمبناي آجرنكنديمييدة خشتي اين امر را
كميها سفال. در قرن چهاردهم پيش از ميالد بازسازي شده است او، يعني حدوداً بيش به اينومزبور بايد

).5و4تابلو(دوران تعلق داشته باشند 

 خشتية، واقع در مجاورت بخش پاييني ساز1228هاي سفالي در مربع نمونهـ3جدول

شي منبع نمونه مورد مقايسه از ميالد سده پيش  كد

7،4D.N. 12-1228-522، تابلو 1389مفيدي نصرآبادي 14

 9،10D.N. 12-1228-526، تابلو 1389مفيدي نصرآبادي 14

 9،3D.N. 12-1228-511، تابلو 1389مفيدي نصرآبادي 14

15،5D.N. 12-1228-506، تابلو 1389مفيدي نصرآبادي 14

 14،7D.N. 12-1228-535، تابلو 1389مفيدي نصرآبادي 14

يخوببههاي قبل از دوران ايالمي ميانه دوران سوكلماخ، يعني نمونهيها سفالدر اين فصل كاوش
ميو فقط شناسايي نشدند باشند مربوط به اين دوره 1228در گور آجري مربعهشدكشفظروف روداحتمال

درةخمر.)12تصوير( استگلي ايجاد شدهةبور در مجاورت ديواري در زير ساززيرا گور مز)6تابلو( بزرگي كه
ازبه نمونه)6شكلو11تصوير(كنار گور نهاده شده بود  الي هايسفال اي  XIV  Villeةشوش شبيه است كه به

Royale A از .) Gasche 1973: l.48,4( است شده منسوب ميالد يعني به حدود قرن هفدهم تا شانزدهم پيش
.تواند محرز باشدنمي نگاريتاريخ طور كه در باال گفته شد، اينلبته همانا

ميةتر از سازيهاي قديمتر سفال اليهبراي شناخت دقيق  1280هاي گمانه واقع در مربع توان دادهگلي
هايي سفال8و2،3،5هاي از اليه. خشتي قرار دارندةهاي اين گمانه در زير سازنظر قرار داد، زيرا اليهرا مد

شبيه هستند كه در در شوش Ville Royale AوB قديمي از كارگاه نسبتاًهاي دست آمدند كه به نمونههب
يخوببههاي اين كارگاه در شوش كه اليهاين وجودبا).4جدول(اند شدهگذاري پيش از ميالد تاريخ18تا 21قرون

ميطوربه. تر از دوران ايالمي ميانه دانسترا قديميهاآنتوانمي مطمئناًد، گذاري نيستنقابل تاريخ توان كلي
و يا حتي در اواخر هزارةاين ظروف را در اوايل هزار ).8و7تابلو(گذاري كرد سوم پيش از ميالد تاريخةدوم

 خشتية، واقع در زير ساز1280هاي سفالي در گمانه نمونهـ4جدول
شي اليه منبع نمونه مورد مقايسه دوره نمونه مورد مقايسه پيش از ميالدسده ءكد

B اوايل هزاره دوم VIGasche 1973, Pl. 25,16 2D.N. 12-1280-501 

B اوايل هزاره دوم VI Gasche 1973, Pl. 36,5 und 92D.N. 12-1280-502 

B اوايل هزاره دوم VIGasche 1973, Pl. 36,8 2D.N. 12-1280-504 

B اوايل هزاره دوم V-VII Gasche 1973, Pl. 10,10 2D.N. 12-1280-506 

B اوايل هزاره دوم VGasche 1973, Pl. 43,103D.N. 12-1280-512

B سومهزاره اواخر VIIGasche 1973, Pl. 27,45D.N. 12-1280-509 

Ur IIISteve/Gasche 1971,P1.3,12 8D.N. 12-1280-513 سومهزاره اواخر

B اواخر هزاره سوم VIIGasche 1973, Pl. 25,378D.N. 12-1280-514
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B اواخر هزاره سوم VIGasche 1973, Pl. 36,48D.N. 12-1280-515

B اواخر هزاره سوم VI Gasche 1973, Pl. 28,17 8D.N. 12-1280-516 

 Akkad Steve/Gasche 1971,P1.5,31 8D.N. 12-1280-517 اواخر هزاره سوم

 FD Steve/Gasche 1971,P1.13,24 10 D.N. 12-1280-523 نيمة هزاره سوم

FDSteve/Gasche 1971,P1.16,1310 D.N. 12-1280-524 نيمة هزاره سوم

ةقرار داشتند كه نوعي سفال نخودي تير 1280ةهاي گمانترين اليهها در پايينترين سفالقديمي
و عالوه بر نقوش هندسي هستنداي رنگ قهوههبو رنگتك به صورتتصاوير. شدنديمز شامل منقوش را ني

و خطوط موج يها سفال).9تابلو( شوديمديدههاآندار، تصوير پرنده نيز بر روي چون نقش شطرنجي
بهزارةدر نيم،دار در شوشپرنده روي خطوط موجمنقوش با نقش  وده استة سوم پيش از ميالد رايج

)Steve and Gasche 1971: l.17 (.تر مربوط قديمييها سفالبر روي بته نقش شطرنجي در شوش عمدتاًال
الييها سفالكه تعداد از آنجايي. شوديمچهارم مشاهدهةبه اواخر هزار  1280ةدهم گمانةيافت شده در

ميدقيق آن نيز در حال حاضر امكان نگاريتاريخ بسيار اندك است، و فقط كلي به طورراآنتوان پذير نيست
. دانستسوم پيش از ميالدةهزارةمربوط به نيم
، ولي در شونديمچهارم گاهي بر روي سطح تپه يافتةمربوط به هزاريها سفالوءكه اشيانيا با وجود

نگارش نه بر روي سطح اي از دوران آغازهمچنين هيچ نمونه. آثاري از اين نوع مشاهده نگرديد 1280گمانه
و نه در  در. يافت نشدها گمانهتپه به اين ترتيب اين امكان وجود دارد كه پس از ايجاد استقراري كوچك

وة هزار در متعاقباًچهارم پيش از ميالد، اين محل براي مدتي در دوران آغاز نگارش خالي از سكنه شده باشد
ةهزاريها سفالاز تعداديهاي كاوش اين فصل امكان شناخت داده. باشد شدهمسكوني وم مجدداًسةهزار

درپة اول سوم تا اوايل هزار . بعدي تكميل شوديها كاوشيش از ميالد را در ده نو فراهم كرد كه الزم است
بتوان تاريخ نسبي دادهدر پايان مي . بندي كردهاي مختلف را در نمودار زير جمعدست آمده از گمانهههاي

پيش از ميالدسده 1227مربع 1228مربع 1280مربع 1282مربع
9 پيش9تا10سده

10 از ميالد
11
12 پيش از ميالد11تا12سده
13
14 پيش از14سده

15 ميالد
16 گور آجري

17 پيش از ميالد16تا17سده از8و2،3،5هاياليه
18 هزاره دوم پيش از ميالداوايل

19
20
21
22 از11و10اليه هاي

23 نيمه هزاره سوم پيش از ميالد
24
25

 هاي مختلف در مقايسه با يكديگرگمانهيها سفالنسبي نگاريتاريخـ2نمودار
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و قدرداني  تشكر
ازم بذرگردكتر محمدرضا آقاي از جناب و همچنين و گردشگري دير وقت پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي
و خانم سوسن چراغچي مديريشناس باستانةپژوهشكدوقت رئيسدكتر محمود ميراسكندري آقاي جناب

ميروابط بين و صدور مجوز اين كاوش صميمانه تشكر در طول كاوش. شودالملل پژوهشگاه براي پشتيباني
و اندازهةمسئوليت اجراي نقشيعبدالخانآقاي علي  بگيري مختصات دادهتوپوگرافي .ندعهده داشتهها را

و فرانكفورت خانمدانشجويان دانشگاه وهاي ماينز و علي زلقي ها ماريا اشنبرگ، و آقايان بابك رفيعي رنا نيبل
و داده عه. ها را انجام دادندمستندنگاري آثار گوهر آقاي سجاد پاك. دار بوددهخانم زيبا نجفي ترسيم سفال را

و همچنين از كارگران روستاي. تپه بودندها در پايگاه هفتمسئول مرمت يافته در اينجا از تمامي اعضاي گروه
ب و گردشگريهبنه حاجات و همچنين از يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي ويژه از آقاي محمد نصيرپور

. شوديمشهرستان شوشتر صميمانه سپاسگزاري 
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 هاي دهم تا نهم پيش از ميالدظروف سفالي سدهـ2تابلو هاي دهم تا نهم پيش از ميالد ظروف سفالي سدهـ2تابلو

 هم تا يازدهم پيش از ميالدهاي دوازدظروف سفالي سدهـ3 تابلو ظروف سفالي سده چهاردهم پيش از ميالدـ4تابلو
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 ظروف سفالي سده چهاردهم پيش از ميالدـ5تابلو هفدهم هايظروف سفالي از گور آجري مربوط به حدود سدهـ6تابلو

 ظروف سفالي مربوط به اوايل هزاره دوم پيش از ميالدـ7تابلو ظروف سفالي مربوط به اوايل هزاره دوم پيش از ميالدـ8تابلو
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 پيش از ميالدسفالي مربوط به اواسط هزاره سوم ظروفـ9تابلو هاي سفالي مربوط به قرون دهم تا نهم پيش از ميالدپيكركـ10تابلو

هاي سفالي مربوط به قرون دوازدهم تا يازدهم پيكركـ11تابلو ميالدازط به قرن چهاردهم پيشهاي سفالي مربوپيكركـ12تابلو
 ميالداز پيش
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نوـ1تصوير  جنوب شرقاز ديد تپه ده

نوـ2تصوير  هاي خشتي سازهرديفهاي آجري در بين رديفـ3تصوير مسيل بزرگ در ميانه تپه ده

 بزرگ خشتي درون مسيلةسازـ4تصوير
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 هايي از آجرنوشته ايگي هلكينمونهـ5تصوير

 نمونه آجرنوشته شوتروك ناهونتهـ6تصوير

ياسفالـ8تصوير و محلـ7تصوير 1227شده بر روي سازه خشتي در مربعفتهاي آنبا ها در رابطهافتهيسازه خشتي

آن 1227محل گور آجري در مربعـ10تصوير درةروي سازبر 1228ها در مربع محل يافتهـ9تصويرو موقعيت  جبههخشتي
 مسيلماليش در رابطه با سازه خشتي

سازه خشتي

 گور آجري
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و خمره شكسته واقع درـ11تصوير شرقي آنيشمالجبههگور آجري

چيدمان آجرهاي گوراجرايةنحوـ12تصوير

دمحلـ13تصوير و بقايايظروف سفالي هااسكلتاخل گور


