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مقدمه .1

بینـغربایراندارایت ایرانیاریخطوالنیارتباطبا کهحالیدر،تانیاستـککشورکوهسـالنهریناست.

توپوگبین در اختالف این است. پست سرزمین یک ـالنهرین تحرافی گسترشوالتـباعث در گوناگونی

ترآمدوشدراحت،النهرینبااینمشخصاتورودهایجاریدرآنبیندرهایدومنطقهشدهاست.فرهنگ

اینمنطقهاماغربایراندارایچنینویژگیگیرد،صورتمی تاریخوازازادوارمختلفپیشهایینیست.

تشابهاتفراوانیدرمصنوعاتبودهاست.غربایرانهاباکنشازبرهمطوالنییدارایتاریخ،کنونتاریخیتا

بهشودسنگیونوسنگیدومنطقهدیدهمیهایپارینهسنگیدوره طوریکهبرخیازاصطالحاتفرهنگی،

.(Braidwood, 1960; 1961)روندکارمیهاهمچونبَرادوستیوزارزیدرهردومنطقهیکسانبهایندوره

 ,.Henrikson, E. F)شودالنهرینوزاگرسایرانیافتمیهایجنوببینتشابهاتیدرسفالیعبیددردوره

اینمناطقایندراولیههایحکومتگیریشکلبا.رسدمیخوداوجبهاوروکدورهِدرارتباطاتاین.(1983

کهاستسیماشکییدورهتاریخیهایدورهاینازیکی.استبودههمراهکشمکشوتنشباگاهیارتباطات

مدارکدرمکررطوربهوقدیمبابلجدید،اکدیدورهالنهرینیبینهایحـکومتبهمربوطمـکتوبمـنابعدر

درپ.م.Sukkalmah))(1900-1600)مَخسوکَلیدورهمتونومنابعنیزو.(م.پ2014-1911)سوماوریدوره

.شودمیظاهر،قدیمعیالم

ترینمنابعاولپ.م.بسیاربحثبرانگیزاست.مهمیهزارهنخستیجغرافیایتاریخیغربایراندرنیمه

نواست.ایننوشتارهاآشورِیمکتوببرایبررسیوکسباطالعاتازتاریخسیاسیایندورهمربوطبهدوره

(Ashurbanipal)پالتازمانآشوربانیشروعوپ.م.(824-858)(Shalmaneser III)شلمنصرسومیازدوره

پ.م.(627-688) ،پ.م.(858-824)سومفرمانرواییشلمنصریبیشترایننوشتارهامربوطبهدورهادامهدارند.

.استپ.م.(705-721)(Sargon II)دوموسارگونپ.م.(727-745)(Tiglath-pileser III)سومتیگالتپیلسر

عالوهبرکتیبهدرغربایرانبه اسندرتمدارکیازایندورهیافتشدهاست. ناددیگریازـهایسلطنتی،

ن نوشامهـجمله یـهای شده دربـته به رسیده پیـا پیشامهـنمانـار، و آشور،وییـگها از تاریخی های

پادشاهانوبرخورددرگیری(.1381:450)لوین،گاهمتونعیالمینیزدردستاستههایبابلوگرویدادنامه

برآمدنیندابراینشود.بعدشروعمیدومقرننهمپ.م.بهیبازاگرسومناطقاطرافآنازنیمهنوآشورِ

اورارتودرشرقآناتولیبودکهنتایجسیاسیواقتصادیفوریبرایآشوریانداشت.قطعدستآشوریاناز

منطقهنمودووزنسیاسیآنانرادرهمیـطرمواجـخقدرتنظامیآشوریانرابا،منابعسنتیتأمیناسب

(Radner 2013:442)دادکاهشمی برابراینتهدیدواکنشنشانغربایراندرآشوریانباتغییرمسیربه.

آوردنیکپایگاهومناطقبودوهیچدیدیبرایپدیدمنظورتأمیناسبازاینآغازاینحمالتبهدادند.در

هاآنبعد،سیاستقرنهشتمبهیازمیانه.(Radner 2003: 38-43)کنترلهمیشگیدراینمناطقنداشتند

خراسانبزرگیایراندرمسیرجادههایپایداروکنترلهمیشگیبرغربِایجادپایگاهاورارتوبهبارقابتدر

(Radner 2013:442)تغییرکرد وقوعوقایعسیاسیمهمیدرغربایرانبه،سومدرزمانتیگالتپیلسر.

سومدراولینلشگرکشیخودنتیجهاینتغییرسیاست،تیگلتپیلسرپیوستوسیاستپیشینتغییرکرد.در

غربِ سالبه ایالتپارسواپ.م.744ایراندر بیت(Parsua)دو نمود.(Bit-Hamban)خمبن-و ایجاد را

استکهدودومزمانفرمانرواییسارگونمربوطبه کندآشوریکهبهغربایراناشارهمیبیشترینمنابع
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آشوررابهمناطقرابنیاننهاد.سارگونمرزهاینفوذ(Harhar)وخرخار(Kišessim)ایالتجدیدکیشِسیم

درشرحذیلبیاننمود: توانبهمیراجغرافیایسیاسیغربایرانتافروپاشیآشوریتررساند.نقشهشرقی

دوحکومتبزرگاورارتووعیالمفرمانمیشمالوجنوب .راندندغربایرانیعنیآذربایجانوخوزستان،

آن پهناوربین پادشاهی دو ماناییولیکم،ها، داشت. مناطق(Mannea)هاجمعیتوجود و کردستان در

کهراسانبزرگ.لوینمعتقداستـخیدرلرستاندرجنوبجاده(Ellipi)ارومیهوالیپییجنوبیدریاچه

اینشناختاز(.452-1381:3)لوین،ایساماننیافتهبودندشکلواحدهایسیاسیگستردهایندوپادشاهیبه

امپراتوریآشورِجایاطالعاتنوشتاریبهینتیجهوضعیتسیاسیغربایراندر از بهمانده دستآمدهنو

 است.

کنیمکهمحلهاییرامشاهدهمینامجایالنهرینهایتاریخیبینبانگاهدرمنابعتاریخیمربوطبهدوره

پژوهشگرانبابررسیهایمحلی،هاوحکومتنامجاییابیاینهابرایماروشننیست.برایمکاندقیقآن

تشناسیموقعیّدقیقاینمنابعومسیرهایلشگرکشیآناندرانطباقباجغرافیایمنطقهومدارکباستان

بابررسیمنابعتاریخی،نظراتپژوهشگرانو،اینمقالهدرنگارندگاناند.رامشخصیاپیشنهادنمودههاآن

دردورهنشینالیپیشاهکربوطبهـم(Simaš)سیماشنامجاییابیبررسیمکانبه،هایاخیراوشـنتایجک

.ندپردازمینوآشورِ
 

 جغرافیای منطقه .2

زاگرسهرمزکشیدهشده،بخشیهغربایرانتاجنوبوتنگکهازشمالزاگرسکوهرشتههاییکیازبخش

کوهشرقیاست.کبیرجنوب-غربیشمالایموازیباجهتاینمنطقهدارایسهبرآمدگیرشتهمرکزیاست.

مناطقپستبینبه پشتماننددیواریبلنددرغرباینمنطقه، ازپیشکوهالنهرینو لرسرا تانجداـکوه

سفیدمی میپیش،کوهکند. غربیتقسیم بخششرقیو دو به را لرستان اینرشتهکوه درّکوهکند. یهاز

نزدیکیآباددرشرقشروعشدهوخرم امتدادمیتا هایشهرکرمانشاه کوهدرکوه،سفیدبرخالفکبیریابد.

کوچ اجتماعات برای را تردد امکان نقطه میچند فراهم بارو بهوجودکند. ارتباطات این سختیاین،

قرارگرفتهکهکیلومتر150بهطولحدودگرینکوهرشته،زاگرسمرکزییدرشرقمنطقهپذیراست.امکان

.گفتهدارایطولکمتریاستکوهپیشنسبتبهدورشته

م چنین ایندرهنطقهـدر ارتباطمابین ایجاد برای معبرهایطبیعیموجود کوهینقشهایمیانای،

خاطردرایجادارتباطاتمهموحیاتیهمیناندوبهکنند.اینمعابردرزاگرسمرکزیاندکایایفامیعمده

راهپسازاینالنهریناست.بینیترینمسیرارتباطیفالتایرانبامنطقهمهم،.جادهخراسانبزرگستنده

آبادودروازهزاگرسدشت،اسالمه،ماهیوهالوندبهاسدآباد،کنگاور،صحنگذشتنازدشتهمدانوازشمالک

هایکوهتهـتدادوموازیبارشـداشدهودرامـاندکیجیارـهایبسادهراهـرسد.ازاینجبهدیالهدرعراقمی

هادریکیازاینراهرسند.گفتهوباگذشتنازمعابرطبیعیدرلرستانبهدشتخوزستاندرجنوبمیپیش

جادررسدوازآنآبادمیجهتغرببهخرم شرقکوهگرینبعدازگذشتنازبروجردودشتسیالخوردر

شود.راهدیگرازطرفشمالبهخوزستانواردمیوکرخهکشکانیغربودرامتدادرودخانه جهتجنوب

آبادجهتجنوببهخرمدر،والشتردلفانهایگذشتنازهرسین،دشتازشرقکرمانشاهجداشدهوپساز

درهمینمسیرتنگهمسیرپیشینبهخوزستانمییودرادامه کهیابوجودداردعرضگاماسیکمرسد.
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بهدلفانهاینهاوندوخاوهدرشرقدشت آبادشروعشدهوازدشتاسالم،دهد.مسیرسومهمپیوندمیرا

شود.پسازگذشتنازهُلیالنوطرهاندرامتدادسیمرهوکرخهبهدشتخوزستانواردمی

درهشدکهدرباالاشارهناهموارپیوستهوهایکوهدلیلوجودشرایطکوهستانیورشتهبه آبادخرمی،

همچنانکهامروزهکند.نقشارتباطیمهمیبینفالتمرکزیایرانوزاگرسمرکزیباخوزستانبازیمی

نزدیک راحتنیز و بهترین مرکزی فالت و شرق مناطق ارتباطی مسیر خوزستانترین سمت ایناست.

ارتفاعاتهایعمیقکهبهپهلوبادرهیهشتادالیههایهزاروجودکوهستانبادمرهونآخرمیوضعیتدره

نیزسفیدوبختیاریمتصلمی(Balagrivah)باالگریوه درشمالشوندو خرمکوه مرکزغربآناست. آباد،

ایندرهدارایایباریکبهلرستانکنونی،دردره منابعآبیهمیننامدرمنطقهزاگرسمرکزیقراردارد.

زاگرستاخروجازکوهوورودبهرشتهازدشتسیالخورنظیریاست.محیطغنیوکمفراوانوپایداروزیست

ایراهمچوندرهوکیلومتر،شایدهیچنقطه200ریبیطولتقخوزستانبههاوورودبهدشتکوهاینرشته

راهلحاظبهآبادخرمدشت ،بنابراین.ویژهنتوانیافت،هایفراوانرابـارتباطیوسهایموقعیتجغرافیایی،

ذیرپغربراامکان-جنوبوشرق-مالـاستکهارتباطبینشاستراتژیکآبادیکمعبرطبیعیخرمیدره

 .(3و2)تصاویرکندمی


 نام سیماشموقعیت الیپي و جای بارةدربحث  .3

گرفتکهشکلدومیاولهزارهیسومونیمهیدراواخرهزاره(Simaški)هایسیماشکیاتحادسرزمین

درغربماد،ماناوالیپیهایگیریحکومتشکلالنهرینیبود.هایبینهایحکومتطلبیزمانباتوسعههم

بایهاینخستینهزارهدرسدهایران زمانهمنوآشورِیامپراتورحمالتوبانهطلتوسعهسیاستاولپ.م.

ومناطقینام.بود پادشاهانآشوریدرجریانحمالتخودبهغربایراندرمنابعمکتوبخودازشهرها

اند.محققینبابررسیدقیقجاعبورکردهویاازآنهادرگیرشدههایشانباآناندکهدرمسیرلشگرکشیبرده

ومرزتقریبییابیرامکانهاجایریازایننامغربایرانبسیایهاباجغرافیایمنطقهاینمنابعوتطبیقآن

آن را یکیازحکومتنمودهمشخصها درنشینشاهکدورهدرغربایراناینهایمحلیاند. الیپیاست.

 پردازیم.بودهاستمیالیپیکهیکیازمراکزهانامجاییکیازاینطورخاصبهمابهادامه
7تا9هایزاگرسدرقروندردلکوه«الیپی»ناموجودسرزمینیمستقلبهتنهامنابعتاریخیکهبه

پ.م.(669-680)(Esarhaddon)سومتاسلطنتاسَرحَدونشَلمَنصرد،متونآشوریاززمانِنکنپ.م.اشارهمی

آن (Parpola, 1970: 123-124)هستند بیشتر استکه سارگون حکمرانی زمان به مربوط نیز ها

(Levine,1974: 104) .متخصص بهیهزارهنیپژوهشگرانو اینزمینه در خوبیمنابعآشوریرااولپ.م.

مکانبررسینموده لوئیسلوینیابیکردهوموقعیتجغرافیاییحکمرانانالیپیرا بین،اند. اینموقعیترا

عیالموآشوردرغربزاگرسواقعدرشماللرستانونزدیکعیالمدرجنوبجادهخراسانبزرگدانستهکه

رانامعلومدانستهاسترامرزسیاسیجدیدایرانوعراقومرزشرقیآن،مرزغربیآنارخرخرامرزشمالیآن

(Ibid, 106) می بیان مدودسکایا و که بهموقعیتتقریبدارد الیپی میخیآشوریی متون دقتکافیدر

درسمتغربوشمال،مرزبودههمباعیالمدرسمتجنوباومعتقداستکهالیپیدهاست.شمشخص

دروبود(Bit-Hamban)نخمب-وبیت(Tugliaš)شتوگلی،(Halman)ننزدیکبهسهسرزمینخلمغرب

یدهندهرکزپیوندـند.ماهمرزبودمـیپیهـومادباالراخرخ،(Araziash)ششرقارزیسمتشمالوشمال
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ال مثلث، بهـایندو درچندینمورد ایالتیپیو یکیاز ویژه نامبیتطور بود(Bit-Barru)وربر-هایشبه

(Medvedskaya, 1999: 53).محدودهالیپیبنابرمنابعآشوریوبررسیمحققینبایدپیش کوهلرستانرا

  (Ibid: 63)دانست دهکردی، طاهری و 1392)مالزاده شکل155: ،1) منقوش سفال با لرستانگونه»که «ی

است( III)باباجان قرون (Levine, 1987: 241)مشخصشده در 7و9که شدپ.م. شکوفا اینمنطقه در

(Goff, 1978: 34-35).دستآمدهازهایبهفالـزیراازس،تهشودـدانسادیـمتواندفرهنگاینفرهنگنمی

متفاوتسببموقعیتمکانینوشیجانکهبه کهمدودسکایاگونهآن.استاشگویایفرهنگماداستکامالَ

دادهکوهگرینتشکیلمیرشتهپ.م.670یمادراازقرنهشتمتاغربمرزجنوببهاحتمالقویمعتقداست

-Medvedskaya, 1992: 73سفالمنقوشباباجانگستردهاست،کوهارتفاعاتسفیدکهدرغربآنتاچرا

پذیرفتآمد،بایددستبهاساسبررسیمنابعواسنادآشوریوموادفرهنگیاینحوزهچهبربنابرآن. ((75

محدوده دستحکومتالیپییکه سفال و بوده لرستان پیشکوه منقوشدر و شاهدیگونهساز لرستان

بر حوزهمعتبری شناخت است.یای حکومت این بانفوذ تاریخ آزمایشسهاین روی14کربننمونه بر

استخوان شمالدلفانشهرستانهایگورستانباباجیالندر استلرستانغربدر ایندوره مربوطبه که

(.1391پور،)حسندهندمیرانشانپ.م.850-800تاریخیبین،هرسهنمونه.دشتأیید

پیش مشخصشدنموقعیتالیپیدر لرستانبا ادامه(1)تصویرکوه در جایبحثی، کهسیماشنام را

است آورده ماد مرزهایشرقیالیپیبا دره (Lyon, 1883: 3,1.14)سارگوندر درخرمیدر و نتیجهآباد

.خواهدشدیابیمکان،هایاخیردراینمنطقهکاوش

کند،ایایجادمیچرخدوزاویهغربمیسمتآبادبهخرمیکهرودخانهجاییدرهودرستدریدرمیانه

یانهـرودخهاتشرقوجنوبـجوشدوازجزیرآنمیازآبایپرایطبیعیوجودداردکهچشمهصخره

آنخرم فراآباد را در.(3)تصویراستگرفته 1386سال کاوش، منظور جنوبهـالیبه گوشه غربینگاریدر

انجامرسید.درپایانفصلدومآننیزبه،آبادشروعشدوسالپسینآنخرماالفالکفلکییاطدومقلعهـح

 برداشتبیشاز کاوشو فصل الیه13دو باستانیمتر ،ی مجموع د.شفرهنگیشناسایییدورهپنجدر

رسد.ایندورهمیششهایبیرونییافتشدبهیعصرمفرغکهدرگمانهالیههابااحتسابمجموعایندوره

ازقدیمبهجدیدشاملدورهدوره گودینیها آهنپ.م.III(1450-2600)مفرغمیانهوجدیدیا ،IIپایانی

اشکاپ.م.(700-900) فراهخامنشی، سلوکییا قرونپایانیاسالمی، ساسانیو استنی، معاصر وتا )بهرامی

 1394همکاران، کاوشبخش(. جریانفصلدوم رویدر بر ضخیمخشتینمایانشدکه یکدیوار هاییاز

ایندیوارخشتیدارایشالودهصخره بود. شده هایالشهاستایازسنگبنا همکاران، 1387)سجادیو بر(.

هاوشالودهخشتیشواهدمعماریهمچونابعادواندازهیلرستانوهایسفالیمربوطبهگونهاساسیافته

ایندورهدارایسهالیه ییاستقراریاستکهالیهسنگی،اینبنامربوطبهدژیازپادشاهیالیپیاست.

شواهداینآتشدهاستشفراگیرمتروکسوزیآتشدرپییکآنباالیی یروشنیدراینالیهسوزیبه.

ـاس بناینوبیوبیرونازـایدرضلعجمانهـسوزیدرگواهدآتشـهمچنینشتقراریقابلمشاهدهاست.

رویفلکیلعهـق دیواراالفالکبر همین ادامه شدبقایای بهدیده کفآن و بیرونی سطح کاملکه طور

بود سوخته سوخته. و بیرونی شکستشدهسطح با دیوار این یکنواخی از قائمه استهای شده خارج تی
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 ,Goff)دردلفاناستIIIمقایسهبابنایدژمعرفیشدهازباباجانکهقابل(1393:87حاجیوهمکاران،)موسوی

1977: 104, fig.1).
دومسارگون 16در حکمرانیخودسال مناطقبهبارها کرد. غربایرانحمله تریناینمهمیکیاز

وریدرـکهدومرکزآشسومرـسیلپتیگلتمانندتوانستبهاونیزبودکه716الـلشگرکشیس،مالتـح

کنترلدائمومنظورتسلطبهرخاروخدومرکزآشوریدرکیشِسیم،دهبودکرایجادخمبنوپارسوا-بیت

موقعیتاین،بودهآنبررو-بیتایالتطورخاصرخارنزدیکالیپیوبهخکهجاییازآنمنطقهایجادنماید.

برایادامه منطقه استیدو بحثمهم مکتوب. منابع از،بنابر منطقه جغرافیاییایندو وهمسایه،نظر

(Sennacherib)سناخریبنخست،:آوردبرایایننزدیکیدومنبعمیلوین.همداشتندارتباطاتنزدیکیبا

،دوم؛دکرخرخاراضافهحکومترابهبرروراازالیپیجداوآن-دردومینلشگرکشیخودبیتپ.م.(681-704)

اینبودکهمردمآن دلیلحملهبهخرخار جریانلشگرکشیسارگون، بیروندر را آشور حاکمطرفدار جا

رخارانتظارتهاجماهالیخ،براساسیکمتناضافهبرآن،.(7-116 :1974)یاریخواستندالیپیازراندندو

 ,ARAB II)کردندهایتحتتسلطالیپیراجستجومیداشتندکهسرزمینپ.م.716آشوریانرادرسال

پیلسرتیگلتپ.م.744.درسالبرروایالتیازالیپیبودهاست-دانیمکهبیتسارگونمییازمتوندوره.(11

بیت سرزمین آن-سوم و تسخیر را بررو بیتیضمیمهرا آشوری نمود-ایالت  ,Medvedskaya)خمبن

1999:54) -بیت. اطراف مناطق و ماهیدشت در خمبن استمکانآن شده  ;Wilson, 1962: 113) یابی

Medvedskaya 1999: 60)کایابیتـمرزبود.مدودسبرروهم-رقبابیتـرفشـپ.م.ازط716الـدرسکه-

.(Medvedskaya, 1999: 56)یابینمودهاستخراسانمیانبیستونوکرمانشاهمکانیکنارجادهبررورادر

نگارندگانترینوشایدمرکزپادشاهیالیپیمهمبررو-بیترسدنظرمیبه براساسفراوانی،بودهاست.

نسبت(1394،بهرامی؛محمدیانو1378)گاراژیان،غربلرستاندرشمالدلفانلرستاندرشهرستانیسفالگونه

دراحتمالبهچندهرد.نکنمییابیمکانمنطقهاین دربررورا-بیت،نووبررسیمتونآشورِمناطقدیگربه

برخی سرزمیندورهاز نیزشاملمیها را کرمانشاه هایبینبیستونتا ازسرزمیندرهیچشدهاست. کجا

تپهباباجانشود.یسفالیدرسطحاستقرارهایباستانییافتنمیگونهایندلفانیاندازهبهپیشنهادیالیپی

جنوبیاینمنطقهودریهنیمدر،منقوشنمایانشدهاستباآجرهایکهازآنیکدژخشتیویکاتاق

یکمرکزشاهیبودهبهاحتمالقویاتاقمنقوشاین.(2)تصویراستواقعشدهسفیدکوههایشمالیدامنه

 آتشکه اثر استبر تهاجممتروکشده (Goff, 1977: 101-140)سوزیناشیاز اس. هایتراتژیـیکیاز

قمسکونیتخلیهدژهاومناط،مردمانغربایرانبرایحفظجانخودواحشامشاندربرابرحمالتآشوریان

(Diakonoff, 1956, chap. II, para. 5)وفراربهارتفاعاتبود هایهستانیبادرهمناطقکودلیلوجودبه.

 جنوب، مناسبعمیقدر بهاینمنطقهیکموقعیتبسیار پناه حمالتگرفتنمنظور امانماندناز در و

 سَآشوریان منطقه در باباجیالن گورستان رکَبود. مناطقشتیدر این دارد )حسنقرار همچنین.(1388پور،

کند.هایصحنهوکنگاورجدامیراازدشتمال،اینمنطقهـارتفاعاتگریندرشیادامه

بررسیموقعیتخ ادامهبا اینمکاندر نظرمیتربهیابیواقعیرخار، راخ(116 :1974)لوینرسد. رخار

سیاسیآناندرزاگرساهمیتیداندکهبرایآیندهمیدرزاگرستحتکنترلآشوریانیترینمنطقهشرقی

دارد.
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 :Levine, 1972: 32; 1987) یابینموددشتمکانرادردشتکرمانشاهیاشرقماهیرخارچندلوینخهر

وآنرایابیلوینراغیرممکندانستهاینمکان،د.مدودسکایانشدرادامهاینپیشنهادموردقبولواقع(230

 ,Medvedskaya)دهدخراساندرمیانورودجادهبهدشتهمدانوبیستونقرارمییدربخشمرتفعجاده

اثدوایالتجدیدکیشسیموخرخارمنظوراحدبهپ.م.716کهسارگوندر(stelae)ازدواستل.(55 :1999

کیلومتری 15آباددرنجفتایـروستلدرـتنهایکییافتشدهاست.ایناس(ARAB, II, 10, 11)کردپابر

دهدایناستلرابهموقعیتخرخارنسبتمی.مدودسکایا(Levine, 1972: 25)شرقکنگاوریافتشد شمال

(Medvedskaya, 1999: 55).اندصحیحباشدتواینادعانمینگارندگانمعتقدندکه، هلویننیزکچنانزیرا

کندونهخرخاریندبرپاییایالتکیشسیمراتوصیفمیامتناستلمسیرلشگرکشیوفر،استاشارهنموده

(Levine, 1972: 25) وردنر(Reade 1995: 39) ریدجملهبسیاریازپژوهشگراناز.
(Radner 2013: 444)

آباددردانند.پساستلدیگرکهبنابرمتناستلنجفیادرارتباطباایجادایالتکیشسیممایناستلرنیز

مربوطبهایجادایالتاحتمالبه(Levine, 1972: 45)دهاستشبرپا(Urattus) پایانلشگرکشیدراورتوس

سارگونشدهاست.میادارهنظرخرخارزیربودهکهییکیازمناطقبهاحتمالقویخرخاراستواورتوس

دراینزمانبخشیشایدکهراخراسانبزرگمناطقاطرافبیستونوشرقکرمانشاهپسازرسیدنبهجاده

الیپیبود جهتشرقحرکتکردهپیمود،نداهاز آندر پساز وهو خرخار استوارد یپسگفته.شده

کهرشته دههکوهمدودسکایا تا 670یگرینرا به3باباجانهایوسفالغربمادمرزجنوبپ.م. دلیلرا

اثباتقابل(Medvedskaya, 1992: 73-75) داندمیمادیهاینوشیجانفرهنگغیرتفاوتآشکارشانباسفال

.(Goff, 1978: 36-38)داندگرینراازقرنهفتممیهبهغربکودورهماداست.گافنیزشروعنفوذسفالِ

 (and pl. II 40-39 :1995)رید و مناسببیانمی(446 :2013)ردنر برایمحلشکنند هرـترینکاندیدا

آندریشدههایکاوشتپهگیاننهاونداستکهشواهدیازعناصرمعماریآشورینیزدرساختمان،خرخار

یابیدرستباشد،بایدپذیرفتکهمکاناگراین.(Ghirshman, 1951: 72, 78)دستآمدهاستبه1یالیه

الیپی/بیت با ارتباطیآن منطقه-کانال در طبیعیگاماسیابدلفانیبررو طریقمعبر است-از بوده خاوه

رخارضمیمهنمودکهشاملدوناحیهازارَزیَشمینبهخسرزششمسیر،سارگونیدرادامه(.3و2ویراتص)

(Araziash)اوریکَتو،(Urikatu)سیکریس،(Sikris،)َسَپَرد(Saparda)واوریَکو(Urikku/Uriyaka)دباشمی

(Levine, 1972: 40-41; Luckenbill, 1927: 6).هاعددازآنسهطغیانکردندکه715منطقهدرسالپنج

ازالیپیبهسارگونکهپ.م.713درمسیرسال.بودند716مطابقهمانلیستسال)اوریَکو،سَپَردَ،سیکریس(

اوپوراهاذکرشدهازاینسرزمیننامسه،سمتشرقوبهمادرسیده اوریَکَ،  (Bustus)وبوستوساست:

(Luckenbill, 1927: 10).بنا،همچنین دیاکونوف سال لیست بَئیتسو]سیگری[713بر از  ایلی-پیش

(Baʼ it-ili)اضافهمی اینسرزمین(Diakonoff,1956: 219; Luckenbill, 1927: 6)کندرا لیست. در ها

همدودسکایانیزمعتقدکپسچنان.(Tadmor, 1994: 25-42)شوندظاهرمی737گزارانمادیدرسالخراج

 مناطق(Medvedskaya,1999: 57)است می؛این اوپری، و سیکریس اوریک، تشخیصننتواسپرد، به د

716هاراکهسارگوندرسالاینسرزمیندرستیمدودسکایابهد.ننغربیمادباالیپیکمککمرزهایجنوب

هکوسویبوستوسگذشتهرامناطقمیانرشتههابهمیانآنپسازالیپیاز713پسازخرخارودرسال
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دشتهمدانمی ،مالیر،سیالخورهایشاملدشتاینمناطق.(Medvedskaya, 1999: 58)داندگرینو

(.2)تصویرهستندتویسرکانجوکارو

هایمادالیپیبهسرزمینسرزمینازمیانهایگذشتهسارگونبرخالفسالپ.م.713درلشگرکشیسال

تمامطولرشتهحملهمی در شمالگرینکوهکند. یکگذرگاهبخشیازعنوانبهبا تنها الیپی، مادبا مرز

تواندنمیاینتنگهبهدودلیلنگارندگانمعتقدندگاماسیاباست.-خاوههممعبرارتباطیوجودداردوآن

،نخستباشد:پ.م.713مسیرسال کیلومتراستوسارگوندراشارهبهسرزمین15عرضاینمعبرتقریباً

تواندکماینتوصیفنمیۀبهاینفاصلتوجهکندکهباماددرمرزشرقیالیپیبهمادهایدوردستاشارهمی

 بهسرزمین-بیتکهاینمسیرازدیگراینمربوطبهاینمنطقهباشد. 716رسیدکهدرسالهاییمیبررو

نامسیماشدرشرقبهاطقجدیدیازمنسارگون713درسالکهحالیهانامبردهاست،درسارگونازآن

 :Luckenbill, 1927)دشتسخیرسالاینبردکهدرناممیهایغربیماد،یکیازایالتایلی-بئیتالیپیو

بیتاحتمالبه.(10 تنها که بود شده تشکیل ناحیه چندین از آن-الیپی از استبررو شده شناخته ها

(Medvedskaya,1999: 64).قراریدلیلنزدیکیبهجادهاینشناختبه مسیرخراسانبزرگو گرفتندر

ـانبـرآنـرابـهایشاندرباطرمقاومتـخههایپادشاهانآشوروبیشتربلشگرکشی ازعواملیکیودهاست.

وریـشآاهانـکررپادشـتجاوزهایم،هایغربایراندرایندورهینـنشهاوشاهکاهیـادشـاصلیپیدایشپ

یابیکردیم.سناخریبکهمناطقمکاندلفانیمنطقهبررورادر-اینبیتازپیشبهاینمناطقبودهاست.

در النزاشبررو-بیتازمنطقه،جهتجنوبموردحملهقراردادغربیالیپیرا فتحدژ نام(Elenzash)و

تپهگیاننهاوندیکیباشدپساگرموقعیتخ.رخارضمیمهنمودخآشوریِایالتِبهبردکهمی با بهرخار

.استگاماسیابعبورکرده-ازمعبرخاوهسناخریباحتمالقوی

جای سیماشتنها منابعمکتوبدورهیکبنام در آننوآشورِیار زمانسارگونو استIIهمدر .آمده

ازخشمرتاسیماشذکرکردهاستوموقعیتسیماشیفتوحاتخودمحدودهسارگون دررا مجاورترا

1استمادهایدوردستشرقآورده
(Lyon, 1883: 3, 1. 14; Luckenbill, 1927: 61).در  این مدودسکایا

 دارد:رابطهبیانمی

قراردادهاست)نواحیدوردستکهاودر(Madairûkûtê) سیماشرادرمرزمادهایدوردستشرقسارگون»

 ,Levine):سیکریس،سپرد،زکروتیوغیره(هستنداینانغربمادتعییننمودهاستپ.م.خوددرجنوب716استِل

هایآبادوسرزمینیخرممرزبادرههمکهدرمـرزشـرقیالیپیواقعشدهبود.اینمـنطقه(40,11.47-48 :1972

 .(Medvedskaya, 1999: 67)«ایم.یابیکردهجواربـودکهمـاسیماشکی/سیماشرامکانهم

 ادعا این سیماشدورهرا محل استیکه یکی عیالمی سیماشکی با نو مدودسکای،آشور ا،پیشاز

درمشورتباهمچنین.(Herzfeld, 1968: 180)هاستکردبیانهرتسفلدنیز مدودسکایاچنینادعاییرا

کهیکیهمچنان.(Medvedskaya, 1999: 67)نظرزبانشناسیمحتملدانستهاستدیاکونوفوجاکوبسناز

مهمدانستنشیکریشبه از یکی منابععنوان در شده سیکریسذکر با ترینشهرهایسیماشکیعیالمی

.(Medvedskaya, 1999: 65)کلیپذیرفتهشدهاستطورآشوریاکنونبه

دهدکهاینآباد/دورشاروکیننشانمیدرخورسIIنومجموعهنقوشدژهایغربایراندرکاخسارگ

هایوتپهندرتبرخاکریزهاهایطبیعیوبههایمستحکمیبودهکهبرارتفاعاتوصخرهساختماندژها

هاییکشیدهشدهبود.هاوکنگرهبرجشد.گرداگردایندژهایکیاچنددیوارباطبیعیومصنوعیساختهمی
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بدنه و سنگالشه اصلیبا پیحصار رایدیوار خشتخام میبا معمولساختند. جریانبهطور را دژها

 .Diakonoff, 1956, chap)ایکهخندقیطبیعیبرایدفاعبودازیکیاچندجهتفراگرفتهبودرودخانه

II, para. 5).االفالکفلکیهایزیرینقلعهالیپیدرالیهپادشاهیمتعلقبهیشدهموقعیتدژشناسایی

یطبیعیکهصخرهاست.ومنطبقبراینتوصیفیکموقعیتبسیارمناسب(1393حاجیوهمکاران،)موسوی

راآبادآنخرمیازدوطرفرودخانهاستکهمتر 30حدوددریدژبرباالیآنبناشدهاستدارایارتفاع

هایاصلیدرعبورراه،لتاـتراتژیکهرایـهاودالیلاهمیتاسژگیـاین،یکیازویعالوهبرگرفتهاست.بردر

کهدژیافتشدهکنندپیشنهادمیهایباالیابینگارندگانبابررسیتمامیشرایطومکاناشبود.درونقلمرو

سیماشایالتالیپیاستکهسارگوندرمسیرنامجایهمان،آباداالفالکخرمفلکیهایزیرینقلعهدرالیه

کند.ازآنیادمیپ.م.713اشدرساللشگرکشی

سارگون.کنیمهممقایسهمیراباپ.م.713و716هایمسیرسال،پایانبرایروشنشدنبیشتربحثدر

رسدوپسازمناطقشمالیالیپیبهخرخارمیپسازپیمودن،رگخراسانبزیازمسیرجاده716سالدر

بهآنضمیمهمیسرزمینپیششش،استحکامآن ازمسیرجادهگفتهرا دریمازبخراسانیکندو گردد.

آتشوبهتسخیرزجهتجنوبحرکتکردهوپساسارگونباپیمودنمناطقشرقیالیپیدر713سال

آبادرابهبروجردکهخرمکنونییدرامتدادهمینجاده،آبادومناطقاطرافخرمکشیدنشهرسیماشدر

وسمبه،کندمتصلمی حرکتکرده دشتشرق ـبه پایرسدمی2یالخورـستحاصلخیز بر ادوّـمیهکه

هایاسترابودربخشیراجعبهچراگاه.بودهاستیوجغرافیایتاریخیبخشیازسرزمینمادختشناباستان

عنوانچراگاهاسبنامبردهاستتحتایندشتمادازیمنطقه تبهاهمیّتوجهبا(.51-1382:52)استرابو،

دالیلاصلیحمالتآشوریانبهغرباسببه اوایلهزارهایرانعنوانیکیاز  ,Radner)اولپ.م.یدر

به.سارگوندارایاهمیتبودهاستیویژهدردورههسیالخوربرایآشوریانبدشتقویبهاحتمال(2003

هاازآن713کهسارگوندرمسیرلشگرکشیسالاوریک،اوپورا،بوستوسوسیکریسهایسرزمیناحتمال

استرابرایتعیینمرزمیانمادوالیپیمهمدانستههامدودسکایاآنو(Luckenbill, 1927: 61)نامبرده

(Medvedskaya, 1999: 57)دربررسیدشتسیالخورفاصلبیننهاوندتادورودقراردارند.رمناطقحدِد

هاکهتعلقآنIونوشیجانIIفرهنگیگودینیسایتباستانیمتعلقبهدوره50اخیربیشازهایدرسال

(.1386و1385)پرویز،دهاستشمادقطعیاست،شناسایییبهدوره

،سرانجامستادنبالاینلشگرکشیوبراساسمتنسهنامهاززمانسارگونکهدرخرخارنوشتهشدهبه

وآرامشدراینختخراجمنظمگردیدبخشیازخرخارشدومجبوربهپردامرزباالیپیبوداوریککههم

توانددالیلانتخاباینمسیربرایلشگرکشیسارگونمی.(ABL NO. 645, 713, 1046)دشمناطقبرقرار

سیماشوازیواسطهبهکهباشدهبودهاییمایتـحوتحریکاتتواندیکدلیلمی؛تهباشدـمختلفیداش

حتیجانبالیپی و شاید عیالم آشوبو ایجاد نافرمانیبرای میمناطقایندر استانجام دلیل.گرفته

دردژگرفتنپناهسمتسیماشوبرروبه-بیتنشینیوفرارحاکمانالیپیدرعقبتوانداحتمالیدیگرمی

.دردستنیستازآناطالعیکهناپیدایدیگریمستحکمآندرزمانحمالتآشوریانبودهباشدویادالیل

برایدر بررسیدورهصورتچکیدهروشنشدنبحثبهادامه به پادشاهیسیماشکیعیالمیویوار

پردازیم:اینپادشاهیمیییابیومحدودهنظراتگوناگوندرموردمکان
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 موقعیت سیماشکي .4

یالمکهنحدوداًعیکهناست.دورهعیالمِیمیانیایجغرافیاییوهمنامسلسلهناممنطقههم،سیماشکی

مَخاست.،سیماشکیوسوکَل(Awan)اوانیشودوشاملسهسلسلهگذاریمیتاریخپ.م.2450-1500بین

،آخرینپ.م.(2015-2040)(Kutik-Inšušinak )«اینشوشیناکککوتی»سیماشکیبهزماننخستیناشارهبه

دهپادشاهسیماشکیبهکرگرددکهادعامیازشوشبشدهازاودریافتیاوانوبررویمجسمهۀپادشاهسلسل

اماایندورهبیشترازطریقمتون.(1370:8)مجیدزاده،رااعالمداشتهاستبرداریخودحضوررسیدهوفرمان

این.(Stolper, 1984: 16-23)شودشناختهمیپ.م.(2018-1911)سوماورِیمتوندورهویژهالنهرینیوبهبین

 :Van Dijk, 1978)دکنششمینپادشاهسیماشکی،منقرضمی(،Kindatu)کینداتوپ.م.1911درراسلسله

دور.(204 198-99 بهبابلِۀدر نیز میقدیم سیماشکیاشاره اندکبه .(Gronberg, 1980: 204)شودطور

،خصوصدرالقابشان،بهآخرینپادشاهختامَلسوکَییالمیدورهماندهازپادشاهانعجایمتونبردرهمچنین

بنابراین،متونتاریخی.(Vallat, 1993: 242-243; Potts, 1999: Table6.1)ازسیماشکینامبردهشدهاست

 کنند.تأییدمیپ.م.1450تا2040نامراازوجوداینجای
واالو؛نظرندارندتجغرافیاییسیماشکیاتفاقپژوهشگراندرخصوصموقعیّ تبرایموقعیّواستِفرانسوا

داده،جغرافیاییاینسرزمین پیشنهاد شرقایرانرا .(Vallat, 1985: 50-52; Steve, 1989)اندکرماندر

اصفهانمنطقه،هرتسفلد هایبینفارسوسرزمین،پاتسو(Herzfeld, 1968: 180)ایمیانگلپایگانو

 خزر به(Potts, 1999: 103)دریای را سیماشکی سرزمین گرفتهعنوان نظر مفیدیدر نیز نصرآبادیو

یابیسیماشکیدرمکان.(Mofidi-Nasrabadi, 2010)توانددرانشانباشداندکهسیماشکیمیپیشنهادداده

نابعبابررسیدقیقم(216 :2007)وسپساستاینکر(48 :1982)استولپرراکهواالبرآناصراردارد،شرق

درشمالشوشانپیشنهادنمودهومکانآنندادهکرزمانردهمهایجاینامتاریخیو والترهینتساندرا .

آبادراپیشنهادطورخاصخرمهایلرستاندرشمالشوشاندانستهوبهتسیماشکیرادرکوهستانموقعیّ

 :Kupper, 1969)شوشانراپیشنهادنمودهاستشمالکوپرنیز(.Hinz, 1963: 12; 1964: 67)نمودهاست

شرقوشرقهایشمالومیروشچیکوهستان(4 :1979)آمیهشرقدشتشوشانپیر.(27 برایشوشانرا

 گرفتهموقعیتآن نظر در داده.(138 :1980)است و مکتوب منابع بررسی با نیز علوی و هاینیکنامی

لرستانباستان مکاننظریه،شناسیکرمانو بر و رد را منطقهیواال زاگرسمرکزیییابیسیماشکیدر

ن مودهـتآکید اند علوی، رفیعی و ـمج.(1388)نیکنامی 1370)یدزاده م(8: ـدودسـو بـن(64 :1999)کایا اـیز

نامکسانیکهبرحضورجایبیشتر.اندآبادقراردادهخرمیاندومرکزسیماشکیرادردرهعقیدههمهینتس

کوهستان در سنّسیماشکی با آن انطباق بر دارند، تأکید لرستان یا شوشان تسفالیفرهنگهایشمال

تأکیددارند(100 :1984)مانندهنریکسونبهپ.م.III2(1600-1900) ویژههوبپ.م.III4(1900-2100)گودین

الرسا-ایسینیدیگرنقاطایرانچونخوزستانوفارسونیزدورههاییباظروفکهسفالآندارایشباهت

.(Henrickson 1987: 211, 212)استآنانارتباطاحتمالییهدهندالنهریناستکهنشاندربین

سرزمینسیماشکی،سومازپادشاهانسلسلهاورِپ.م.(35-1943)(Šu-Suen)سونایازشودرمتنکتیبه

،(Yabulmat)ت،یبولم(Šikriš)،شیگریش(Zabšali)لینداز:زبشامهمبودهاستکهعبارتشهر شش دارای

براساسمتون.(Steinkeller2007: 216-17)(Šatilu)وشَتیلو(Karta)،کرت(Alumiddatum)الومیداتوم
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 ,Levine)ضمیمهنمودرابهخرخاردانیمکهسیکریسیکیازشهرهایمادبودکهسارگونآنآشورنومی

1972: 40-41; Luckenbill, 1927: 6).کلیطوریکیبودنسیکریسآشورنوباشیکریشسیماشکیاکنونبه

-1889)(Išbi-Era)راا-ایشبیلینیزبراساسمتنیاززبش.(Medvedskaya, 1999: 65)پذیرفتهشدهاست

. (Steinkeller1982: 244)نخستینپادشاهایسین،درشمالعیالمبودهاستپ.م.(،1920

 یابیآندرایرانبود.یسیماشکیومکانایازنظریاتارائهشدهدربارههچکیدآنچهدرباالاشارهشد،

تأکیدIIIتسفالیگودینهایشمالیشوشانوارتباطآنباسنّبروجودآندرکوهستانپژوهشگرانبیشتر

یآبادرامرکزسیماشکیدراواخرهزارهطورخاصخرم،مجیدزادهومدودسکایابههینتزدراینمیان.دارند

دهدویژهسفالنشانمیشناسیوبههایباستاناند.بررسیدادهدومپ.م.دانستهیاولهزارهیسومونیمه

ترینالککهقدیمیـاالفلکـفیوجوددارد.یکیخودقلعهدورهایناستقرارمهمازسه،آبادخرمیکهدردره

در.(1394)بهرامیوهمکاران،متراستپنجهایاستقراریآنمربوطبهایندورهودارایضخامتیبیشازالیه

قرارداردوهمچنیندرتپهمهمو(Masur)ماسورتپهنامآبادبهخرمیترینسایتدره،بزرگشهرجنوب

فراوانیایندورهبهزمانسفالهم،آبادخرمیدرورودیشرقیدره(Zahed-e Shir)الجیشیزاهدشیرسوق

لرستاندریاستقرارهایمنطقهفراوانیبهتوجهنگارندگاننیزمعتقدندکهبا.(1387)پرویز،یافتشدهاست

دوره در سیماشکی که وجودای دارد، حضور شیکریشنامجایمتون زبشلی، چون وهایی /سیکریس

،هابایکدیگروامکانانطباقآنآشورنوو IIIاوریسیماشدراینمنطقهبراساسمتوندورهسیماشکی/

هایسیماشکیاست.یابیسرزمینمناسبیبرایمکانیاینمنطقهگزینه
 

 نتیجه. 5

کهدرنشینالیپیشاهکتشهرسیماشموقعیّجغرافیاییکهدرباالبحثشد،-یبراساسپژوهشتاریخ

713جریانلشگرکشیسال درهIIسارگونپ.م. استدر برده آننام د.شیابیمکانآبادخرمیآشوریاز

یاالفالکدرمیانهفلکیهایزیرینقلعهیابیاشارهنمودهاست.درالیهمدودسکایابهاینمکان،اینازپیش

هایالشهیافتشد.براساسموادفرهنگیدرشواهدیازوجوددژخشتیقطوریباپیسنگآباد،رمـشهرخ

تعلقآنبهپادشاهیالیپیتأییدهایاستقراریهمالیه ایندژ کهدهاست.شزمانبا را نگارندگانایندژ

یکآتش آنبا پایاناستقرار استسوزیگسترده بوده کنندکهنامسیماشپیشنهادمیجایبرای،همراه

آبادتاخرمیرسدفاصلهنظرمیبه.استکشیدهتسخیروبهآتشپ.م.713سارگوندرجریانلشگرکشیسال

اشارهسارگونباشدکهسیماشرادریکنندهتواندتوجیهکیلومتراست،می80دشتسیالخورکهدرحدود

مجاورتمادهایدوردستشرقدانستهاست.

ایجغرافیاییراکداممنطقهاندوهریابیسیماشکیعیالمیپرداختهبررسیمکانپژوهشگرانزیادیبه

 بادهکربرایآنپیشنهاد آنانمنطقه،وجودایناند. برایاینیبیشتر شمالدشتشوشانرا لرستاندر

گسـادشاهیمنـپ و بـاسبدانسته ـترشآنرا بIIIودینـگیفالـسگـفرهنا فازهایهـو آن2و4ویژه

هینتس،مجیدزادهومدودسکایا؛اندایخاصاشارهنمودهنقطهبهتنسهتنها،دانند.دراینمیانمرتبطمی

آبادسهاستقراراصلیمربوطبهخرمیمهمازدرهیدانند.درسهنقطهسیماشکیمیآبادرامحلخرمیدره

تپه دارد: وجود بزرگیایندوره جنوبدرّه،ماسور شرقدرّدر در قدیمیهزاهدشیر نیز تریناستقرارو

اینفلکیمحوطه در محوطهبیناالفالک. ازفلکیاستقرار نقطه این بهاالفالکمهماست. یلـدلدره
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دلیلواقعشدنوجود،بهاینتقرارمعمولیمناسبنیست.باـفاعزیادآنبراییکاسـایبودنوارتخرهـص

حاالکهدژیآجریمانندرسد،بهنظرمیبهاعیاست.ــآلدفموقعیتایدهیک،آبادخرمیانهـدرپیچرودخ

وجودرازآنـدژیبرف،هایاستقراریمحوطه،درتمامیدورهشودمربوطبهقرونمتأخربرفرازآندیدهمی

مداشته ـحقرّـاستکه بوده اکمانمنطقه مواقعخو آنپـهجومدشوطرـدر میـمناندر اند.گرفتهناه

دورهالیه دارایضخامتIIIگودینیهایاستقراریمربوطبه اینمحوطه است.پنجمبیشازیدر بهتر

قوی هزارهاحتمال اواخر هزارهیدر اوایل و یسوم پ.م. همدوم دورهو با پادشاهانیزمان فرمانروایی

باردژیبرفرازاینصخرهنخستینبرایسیماشکی دهاستکهشیطبیعیبرایدفاعدربرابردشمنانبنا

وازخاکدژقدیمیبرایاحداثدژازسازیبدوبارهتپادشاهیالیپیاینموقعیّزماندرترسالپسین600

د.شجدیداستفاده

مرکزسلسلهوبودهآباددرآنزمانسیماشکنونیخرمنامشهرتوانپیشنهادنمودکهمی،اساساینبر

ادارهزیرنظرآنهایسیماشکیعنوانسرزمینتحتگانهآنهایششایالتوپادشاهیسیماشکیبودهاست

قوید.نشدمی احتمال دورهبه بهیپساز قدیم، دشتهدلیلجابعیالم مناطقشمالیبه جاییقدرتاز

طورمستقلبهحیاتخودادامهکدامازاینشهرهابهراازدستدادهوهراینمناطقاهمیتخود،شوشان

مرکز.دهندمی سدهاین هزارهدر آغازین بهیهای پ.م. اول با الیپی شهرهای از یکی عنوان نامهمان

یطلبانهایستادگیدربرابرحمالتتوسعهپایداریوازنمادیبهمانندبیشترمناطقغربایرانهب،سیماش

 شود.آشورنوتبدیلمی

 نوشتپي
1. Iš-tu KUR Ĥa-aš-mar a-di KUR simaš pat-ti KUR ma-da-a-a rūkūtĕšasi-it šam-ši (Lyon, 

1883: 3, 1. 14;Luckenbill, 1927: 61): (استشرقدوردستمادهایمجاورتدرسرزمیناینسیماش،تاخَشمَراز)  

ِفاصلدوشهربروجردودوروداست.احمدپرویزدرپاورقیگزارشبررسیوشناساییحد(Silakhor)دشتسیالخور.2

 در می1385دشتسیالخور رشیدالدین خواجه جامعاهللدفضلنویسد: ر است: نوشته حدود»...التواریخ به را الغر ستوران و

وگزستانشهربروجردفرستادندصورتسیالخر]به است[ )روح«هایسیالخیوسیالحرنیزضبطشده 1373بخشان، :60.)

شودوکسانینامیدهمی«چراگاهاسب»جامرغزاریاستکهدراین»یمادچنیننوشتهاست:هایمنطقهاسترابوراجعبهچراگاه

-گوینددرروزگارپارسیانپنجاههزاریابودرآنچرامیگذرند.میهایکاسپینسفرکنندازآنمیکهازپارسوبابلبهدروازه

خوانیممی«مدیک»رواینگذشتهعلفیراکهبهترینخوراکاسباستازآن یاسببهشاهتعلقداشت...ازکردندواینگله

 «.همینمناسبتشیرهمدیکنامدارد...شود.بهاینسرزمینسلفیومنیزتولیدمیآید.دردستمیکهدرواقعازآنجابه

 تشکّر و قدرداني
 رادارند.اریزگسپاسنهایتتشکروبهخاطربازخوانیمتنمقالهبیگینگارندگانازدکترسجادعلی
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 اول پ.م.های آغازین هزاره . وضعیت سیاسي منطقه در سده1تصویر

 

 
 

 منطقه کوهي و استقرارهای مهم در توپوگرافيهای میانموقعیت شهرها، دشت. 2تصویر
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 (95)نگارندگان، پاییز  شرقآباد، دید از جنوبک نسبت به شهر و رودخانه خرماالفالموقعیت قلعه فلک .3تصویر


)طرح از  آباداالفالک خرمزمان با دژ الیپي در محوطه فلک های استقراری همهای یافت شده از الیه. طرح سفال1شکل 

 نگارندگان( 



 33/  1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال شناسي،باستان مطالعات


 آباداالفالک خرمدر محوطه فلک 3های استقراری مربوط به دوره گودینشده از الیههای یافتای از طرح سفال. نمونه2شکل 

 

 منابع

 )جغرافیایاسترابو»استرابو، »1382 صنعتییترجمه(، همایون چاپاول، افشار،تهرانزاده، محمد موقوفاتدکتر بنیاد

 .یزدی

مجموعه،«لرستانآباد،خرماالفالکفلکتپهنگاریالیهفصلدوگزارش»(،1394)نوروزرجبی؛علیسجادی؛بهرامی،محمد

چهاردرخت.،بیرجندآباد،ایران،بهاهتمامحسنهاشمیزرجشناسیمقاالتدومینهمایشملیباستان

مرکزاسنادادارهکلمیراث،«آبادگاهغربیشهرستانخرمگزارشبررسیوشناساییدهستانکره»(،1387)پرویز،احمد

.فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریلرستان،منتشرنشده

1386)ــــــــــــــ دهستانچاالنگزارشبررسیدشت»(، شهرستانبروجرد، کل«چوالنسیالخور اداره اسناد مرکز
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.نشدهدستیوگردشگریلرستان،منتشر

مجموعهمقاالتهشتادسال،«بخشیدرگورستانباباجیالنوگاهنگاریمطلقآنکاوشنجات»(،1391)پور،عطاحسن

.216-191زادهوسیمامیری،صصیوسفحسن:کوشششناسیایران،بهباستان

مرکز،«آباداالفالکخرمفلکنگاریمحوطهگزارشدوفصلکاوشالیه»،(1387)محمدبهرامی؛نوروزرجبی؛سجادی،علی

.کلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریلرستان،منتشرنشدهاسناداداره
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.448-496صص
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.مرکزنشردانشگاهی،تهرانچاپاول،،تاریخوتمدنایالم(،1370)مجیدزاده،یوسف
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