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 .1مقدمه 
غربایراندارایتـاریخطوالنیارتباطبابینالنهریناست.ایرانیـککشورکوهسـتانیاست ،درحالیکه
بینالنهرین یک سرزمین پست است .این اختالف در توپوگـرافی باعث تحـوالت گوناگونی در گسترش
فرهنگهایدومنطقهشدهاست.دربینالنهرینبااینمشخصاتورودهایجاریدرآن،آمدوشدراحتتر
صورتمیگیرد ،اماغربایراندارایچنینویژگیهایینیست.اینمنطقهازادوارمختلفپیش از تاریخو
تاریخیتاکنون،دارایتاریخی طوالنیازبرهمکنشهاباغربایرانبودهاست.تشابهاتفراوانیدرمصنوعات
سنگیدورههایپارینهسنگیونوسنگیدومنطقهدیدهمیشود،بهطوریکهبرخیازاصطالحاتفرهنگی
ایندورههاهمچونبَرادوستیوزارزیدرهردومنطقهیکسانبهکارمیروند ).(Braidwood, 1960; 1961
دردورهیعبیدتشابهاتیدرسفالهایجنوببینالنهرینوزاگرسایرانیافتمیشود( Henrikson, E. F.,
.)1983اینارتباطات در دورهِاوروکبهاوجخودمیرسد.با شکلگیریحکومتهایاولیهدراینمناطقاین
ارتباطاتگاهیباتنشوکشمکشهمراهبودهاست.یکیازایندورههایتاریخیدورهیسیماشکیاستکه
درمـنابعمـکتوبمربوطبهحـکومتهایبینالنهرینیدورهیاکدجدید،بابلقدیموبهطورمکرردرمدارک
دورهی اور سوم ( 2014-1911پ.م ).و نیز منابع و متون دورهی سوکَلمَخ ) 1600-1900()Sukkalmahپ.م ).در
عیالمقدیم،ظاهرمیشود .
جغرافیایتاریخیغربایراندرنیمهینخستهزارهیاولپ.م.بسیاربحثبرانگیزاست.مهمترینمنابع
مکتوببرایبررسیوکسباطالعاتازتاریخسیاسیایندورهمربوطبهدورهیآشورِنواست.ایننوشتارها
ازدورهی شلمنصرسوم ( 858-824()Shalmaneser IIIپ.م ).شروعوتازمانآشوربانیپال ()Ashurbanipal
( 688-627پ.م).ادامهدارند.بیشترایننوشتارهامربوطبهدورهی فرمانرواییشلمنصر سوم( 858-824پ.م،).
تیگالتپیلسر سوم(745-727()Tiglath-pileser IIIپ.م).وسارگون دوم (721-705()Sargon IIپ.م).است.
درغربایرانبهندرتمدارکیازایندورهیافتشدهاست.عالوهبرکتیبههایسلطنتی،اسـناددیگریاز
جمله نـامههای نوشـته شده یـا رسیده به دربـار ،پیـماننـامهها و پیشگـوییهای تاریخی از آشور،
رویدادنامههایبابلوگهگاهمتونعیالمینیزدردستاست(لوین.)450:1381،درگیری وبرخورد پادشاهان
آشورِ نو بازاگرسومناطقاطرافآنازنیمهی دومقرننهمپ.م.بهبعدشروعمیشود.اینبرایند برآمدن
اورارتودرشرقآناتولیبودکهنتایجسیاسیواقتصادیفوریبرایآشوریانداشت.قطعدستآشوریاناز
منابعسنتیتأمیناسب ،قدرتنظامیآشوریانرابا خـطرمواجـهمینمودووزنسیاسیآنانرادر منطقه
کاهشمیداد ).(Radner 2013:442آشوریانباتغییرمسیربه غربایراندر برابراینتهدیدواکنشنشان
دادند.درآغازاینحمالتبهمنظورتأمیناسبازاینمناطقبودوهیچدیدیبرایپدیدآوردنیکپایگاهو
آنها
کنترلهمیشگیدراینمناطقنداشتند).(Radner 2003: 38-43ازمیانهیقرنهشتمبهبعد،سیاست 
دررقابتبااورارتوبهایجادپایگاههایپایداروکنترلهمیشگیبرغربِایراندرمسیرجادهیخراسانبزرگ
تغییرکرد).(Radner 2013:442درزمانتیگالتپیلسر سوم ،وقایعسیاسیمهمیدرغربایرانبه وقوع
پیوستوسیاستپیشینتغییرکرد.درنتیجهاینتغییرسیاست،تیگلتپیلسرسومدراولینلشگرکشیخود
به غربِ ایران در سال  744پ.م .دو ایالت پارسوا ( )Parsuaو بیت-خمبن ( )Bit-Hambanرا ایجاد نمود.
بیشترینمنابعآشوریکهبهغربایراناشارهمیکند مربوطبه زمانفرمانرواییسارگون دوماستکهدو
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ایالتجدیدکیشِسیم ()Kišessimوخرخار()Harharرابنیاننهاد.سارگونمرزهاینفوذآشوررابهمناطق
شرقیتررساند.نقشهی جغرافیایسیاسیغربایرانتافروپاشیآشوررا میتوانبه شرحذیلبیاننمود :در
شمالوجنوب  غربایرانیعنیآذربایجانوخوزستان،دوحکومتبزرگاورارتووعیالمفرمانمیراندند.
بین آنها ،دو پادشاهی پهناور ،ولی کمجمعیت وجود داشت .ماناییها ( )Manneaدر کردستان و مناطق
جنوبیدریاچهی ارومیهوالیپی ( )Ellipiدرلرستاندرجنوبجادهی خـراسانبزرگ.لوینمعتقداست که
ایندوپادشاهیبهشکلواحدهایسیاسیگستردهایساماننیافتهبودند(لوین.)452-3:1381،اینشناختاز
وضعیت سیاسی غرب ایران در نتیجهی اطالعات نوشتاری بهجایمانده از امپراتوری آشورِ نو بهدست آمده
است.
بانگاهدرمنابعتاریخیمربوطبهدورههایتاریخیبینالنهرینجاینامهاییرامشاهدهمیکنیمکهمحل
دقیقآنهابرایماروشننیست.برایمکانیابیاینجاینامهاوحکومتهایمحلی،پژوهشگرانبابررسی
دقیقاینمنابعومسیرهایلشگرکشیآناندرانطباقباجغرافیایمنطقهومدارکباستانشناسیموقعیّت
آنها رامشخصیاپیشنهادنمودهاند .نگارندگان در اینمقاله ،بابررسیمنابعتاریخی،نظراتپژوهشگرانو
نتایجکـاوشهایاخیر،به بررسیمکانیابیجاینامسیماش ()Simašمـربوطبهشاهکنشینالیپیدردوره
آشورِنومیپردازند .
 .2جغرافیای منطقه
یکیازبخشهایرشتهکوهزاگرسکهازشمالغربایرانتاجنوبوتنگهیهرمزکشیدهشده،بخشزاگرس
مرکزیاست.اینمنطقهدارایسهبرآمدگیرشتهایموازیباجهتشمالغربی-جنوبشرقیاست.کبیرکوه
بهماننددیواریبلنددرغرباینمنطقه،مناطقپستبینالنهرینوپشتکوه راازپیشکوهلرسـتانجدا
میکند .سفیدکوه ،پیشکوه لرستان را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکند .این رشتهکوه از درّهی
خرمآباددرشرقشروعشدهوتانزدیکیهایشهرکرمانشاهامتدادمییابد.برخالفکبیرکوه،سفیدکوهدر
چند نقطه امکان تردد را برای اجتماعات کوچرو فراهم میکند .با وجود این ،این ارتباطات به سختی
امکانپذیراست.درشرقمنطقهیزاگرسمرکزی،رشتهکوهگرینبهطولحدود150کیلومترقرارگرفتهکه
نسبتبهدورشتهکوهپیشگفتهدارایطولکمتریاست .
در چنین مـنطقه ای ،معبرهای طبیعی موجود برای ایجاد ارتباط مابین این درههای میانکوهی نقش
عمدهایایفامیکنند.اینمعابردرزاگرسمرکزیاندکاندوبههمینخاطردرایجادارتباطاتمهموحیاتی
هستند.جادهخراسانبزرگ،مهمترینمسیرارتباطیفالتایرانبامنطقهیبینالنهریناست.اینراهپساز
گذشتنازدشتهمدانوازشمالکوهالوندبهاسدآباد،کنگاور،صحنه،ماهیدشت،اسالمآبادودروازهزاگرس
بهدیالهدرعراقمیرسد.ازاینجـادهراههایبسـیاراندکیجـداشدهودرامـتدادوموازیبارشـتهکوههای
پیش گفتهوباگذشتنازمعابرطبیعیدرلرستانبهدشتخوزستاندرجنوبمیرسند.یکیازاینراههادر
شرقکوهگرینبعدازگذشتنازبروجردودشتسیالخوردر جهتغرببهخرمآبادمیرسدوازآنجادر
جهتجنوب غربودرامتدادرودخانهی کشکانوکرخهازطرفشمالبهخوزستانواردمیشود.راهدیگر
ازشرقکرمانشاهجداشدهوپسازگذشتنازهرسین،دشتهایدلفانوالشتر،درجهتجنوببهخرمآباد
ودرادامهی مسیرپیشینبهخوزستانمیرسد.درهمینمسیرتنگهیکمعرضگاماسیابوجودداردکه
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دشتهاینهاوندوخاوهدرشرقدلفان رابههمپیوندمیدهد.مسیرسوم ،ازدشتاسالمآبادشروعشدهو
پسازگذشتنازهُلیالنوطرهاندرامتدادسیمرهوکرخهبهدشتخوزستانواردمیشود .
به دلیلوجودشرایطکوهستانیورشتهکوههایپیوستهوناهموار کهدرباالاشارهشد،درهی خرمآباد
نقشارتباطیمهمیبینفالتمرکزیایرانوزاگرسمرکزیباخوزستانبازیمیکند.همچنانکهامروزه
نیز نزدیکترین و راحتترین مسیر ارتباطی مناطق شرق و فالت مرکزی به سمت خوزستان است .این
وضعیتدرهی خرمآبادمرهونوجودکوهستانهایهزارالیهیهشتادپهلوبادرههایعمیقکهبه ارتفاعات
باالگریوه ( )Balagrivahوبختیاریمتصلمیشوندونیزسفیدکوهدرشمالغربآناست.خرمآباد،مرکز
لرستانکنونی،دردرهایباریکبه  همیننامدرمنطقهزاگرسمرکزیقراردارد.ایندرهدارایمنابعآبی
فراوانوپایداروزیستمحیطغنیوکمنظیریاست.ازدشتسیالخوروورودبهرشتهکوهزاگرستاخروجاز
اینرشتهکوههاوورودبهدشت خوزستانبهطولتقریبی 200کیلومتر،شایدهیچنقطهایراهمچوندرهو
دشت خرمآبادبهلحاظموقعیتجغرافیایی،راههایارتباطیوسـرابهایفراوان ،ویژهنتوانیافت .بنابراین،
درهی خرمآبادیکمعبرطبیعیاستراتژیکاستکهارتباطبینشـمال -جنوبوشرق -غربراامکانپذیر
میکند(تصاویر2و.)3


 .3بحث دربارة موقعیت الیپي و جاینام سیماش
اتحادسرزمینهایسیماشکی ( )Simaškiدراواخرهزارهیسومونیمهی اولهزارهی دومشکل گرفتکه
همزمانباتوسعهطلبیهایحکومتهایبینالنهرینیبود.شکلگیریحکومتهایماد،ماناوالیپی درغرب
ایراندرسدههاینخستینهزارهیاولپ.م.با سیاستتوسعهطلبانه و حمالتامپراتوری آشورِ نوهمزمان
بود  .پادشاهانآشوریدرجریانحمالتخودبهغربایراندرمنابعمکتوبخودازشهرهاومناطقینام
بردهاندکهدرمسیرلشگرکشیهایشانباآنهادرگیرشدهویاازآنجاعبورکردهاند.محققینبابررسیدقیق
اینمنابعوتطبیقآنهاباجغرافیایمنطقهیغربایرانبسیاریازایننامجایهارامکانیابیومرزتقریبی
آنهارامشخص نمودهاند.یکیازحکومتهایمحلی ایندورهدرغربایران شاهکنشین الیپیاست.در
ادامهمابهطورخاصبهیکیازاینجاینامهاکهیکیازمراکزالیپیبودهاستمیپردازیم.
تنهامنابعتاریخیکهبهوجودسرزمینیمستقلبهنام«الیپی» دردلکوههایزاگرسدرقرون 9تا7
پ.م.اشارهمیکنند،متونآشوریاززمانِشَلمَنصرسومتاسلطنتاسَرحَدون(680-669()Esarhaddonپ.م).
هستند ) (Parpola, 1970: 123-124که بیشتر آنها نیز مربوط به زمان حکمرانی سارگون است
) .(Levine,1974: 104پژوهشگران و متخصصین هزارهی اول پ.م .در این زمینه بهخوبی منابع آشوری را
بررسینموده وموقعیتجغرافیاییحکمرانانالیپیرامکانیابیکردهاند.لوئیسلوین ،اینموقعیترابین
عیالموآشوردرغربزاگرسواقعدرشماللرستانونزدیکعیالمدرجنوبجادهخراسانبزرگدانستهکه
مرزشمالیآنراخرخار،مرزغربیآنرامرزسیاسیجدیدایرانوعراقومرزشرقیآنرانامعلومدانستهاست
) (Ibid, 106و مدودسکایا بیان میدارد که موقعیت تقریبی الیپی به دقت کافی در متون میخی آشوری
مشخصشدهاست.اومعتقداستکهالیپیدرسمتجنوبباعیالمهممرزبوده ،درسمتغربوشمال
غربنزدیکبهسهسرزمینخلمن (،)Halmanتوگلیش ( )Tugliašوبیت-خمبن ( )Bit-Hambanبود و در
سمتشمالوشمالشرقارزیش (،)Araziashخرخار ومادباالـیپیهـممرزبودهاند.مـرکزپیوند دهندهی
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ایندومثلث،الـیپیودرچندینموردبهطورویژهیکیازایالتهایشبهنامبیت-بررو ( )Bit-Barruبود
) .(Medvedskaya, 1999: 53بنابرمنابعآشوریوبررسیمحققینبایدپیشکوهلرستانرامحدودهالیپی
دانست )( (Ibid: 63مالزاده و طاهری دهکردی ،155 :1392 ،شکل )1که با سفال منقوش «گونهی لرستان»
(باباجان )IIIمشخص شده است ) (Levine, 1987: 241که در قرون  9و  7پ.م .در این منطقه شکوفا شد
).(Goff, 1978: 34-35اینفرهنگنمیتواندفرهنگمـادیدانسـتهشود،زیراازسـفالهایبهدستآمدهاز
نوشیجانکهبهسببموقعیتمکانیاشگویایفرهنگماداستکامالَمتفاوتاست .آنگونه کهمدودسکایا
معتقداستبهاحتمالقویمرزجنوبغربیمادراازقرنهشتمتا670پ.م.رشتهکوهگرینتشکیلمیداده
چراکهدرغربآنتاارتفاعاتسفیدکوه  ،سفالمنقوشباباجانگستردهاستMedvedskaya, 1992: 73-
) .)75بنابرآنچهبر اساسبررسیمنابعواسنادآشوریوموادفرهنگیاینحوزهبهدستآمد،باید پذیرفت
که محدودهی حکومت الیپی در پیشکوه لرستان بوده و سفال دستساز و منقوش گونهی لرستان شاهد
معتبری برای شناخت حوزهی نفوذ این حکومت است .این تاریخ با سه نمونه آزمایش کربن 14بر روی
استخوانهای گورستان باباجیالن در شهرستان دلفان در شمال غرب لرستان که مربوط به این دوره است
تأییدشد.هرسهنمونه،تاریخیبین850-800پ.م.رانشانمیدهند(حسنپور .)1391،
با مشخص شدن موقعیت الیپی در پیشکوه لرستان (تصویر ،)1در ادامهی بحث جاینام سیماش را که
سارگون در مرزهای شرقی الیپی با ماد آورده است ) (Lyon, 1883: 3,1.14در درهی خرمآباد و درنتیجه
کاوشهایاخیردراینمنطقه،مکانیابیخواهدشد .
درمیانهیدرهودرستدرجاییکهرودخانهیخرمآبادبهسمتغربمیچرخدوزاویهایایجادمیکند،
صخرهایطبیعیوجودداردکهچشمهایپر آباززیرآنمیجوشدوازجـهاتشرقوجنوب رودخـانهی
خرمآباد آنرا فرا گرفته است (تصویر .)3در سال  ،1386کاوش به منظور الیـهنگاری در گوشه جنوبغربی
حـیاطدومقلعهیفلکاالفالکخرمآبادشروعشدوسالپسینآن،فصلدومآننیزبهانجامرسید.درپایان
دو فصل کاوش و برداشت بیش از 13متر الیهی باستانی ،در مجموع پنج دورهی فرهنگی شناسایی شد.
مجموعایندورههابااحتسابالیهیعصرمفرغکهدرگمانههایبیرونییافتشدبهششدورهمیرسد.این
دورههاازقدیمبهجدیدشاملدورهی مفرغمیانهوجدیدیاگودین  2600-1450( IIIپ.م،).آهن  IIپایانی
( 900-700پ.م ،).سلوکی یا فراهخامنشی ،اشکانی ،ساسانی و قرون پایانی اسالمی تا معاصر است (بهرامی و
همکاران .)1394 ،در جریان فصل دوم کاوش بخشهایی از یک دیوار ضخیم خشتی نمایان شد که بر روی
صخرهبناشدهبود.ایندیوارخشتیدارایشالودهایازسنگهایالشهاست(سجادیو همکاران.)1387 ،بر
اساسیافتههایسفالیمربوطبهگونهیلرستانوشواهدمعماریهمچونابعادواندازهیخشتهاوشالوده
سنگی،اینبنامربوطبهدژیازپادشاهیالیپیاست.ایندورهدارایسهالیهیاستقراریاستکهالیهی
باالییآندرپییک آتشسوزی فراگیرمتروکشدهاست.شواهداینآتشسوزیبهروشنیدراینالیهی
اسـتقراریقابلمشاهدهاست.همچنینشـواهدآتشسوزیدرگـمانهایدرضلعجـنوبیوبیرونازبنای
قـلعهی فلکاالفالک بر روی بقایای ادامه همین دیوار دیده شد که سطح بیرونی و کف آن بهطور کامل
سوخته بود .سطح بیرونی و سوختهشدهی این دیوار با شکستهای قائمه از یکنواختی خارج شده است
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کهقابلمقایسهبابنایدژمعرفیشدهازباباجانIIIدردلفاناست (Goff,

(موسویحاجیوهمکاران)87:1393،

) .1977: 104, fig.1
سارگون دوم در  16سال حکمرانی خود بارها به مناطق غرب ایران حمله کرد .یکی از مهمترین این
حـمالت ،لشگرکشیسـال 716بودکهاونیزتوانستبهمانندتیگلت پیلسـر سوم کهدومرکزآشـوریدر
بیت-خمبنوپارسواایجادکردهبود،دومرکزآشوریدرکیشِسیم وخرخار به منظورتسلطدائموکنترل
منطقهایجادنماید .ازآنجایی کهخرخارنزدیکالیپیوبهطورخاص ایالت بیت-بررو آن بوده ،موقعیتاین
دو منطقه برای ادامهی بحث مهم است .بنابر منابع مکتوب ،این دو منطقه از نظر جغرافیایی ،همسایه و
ارتباطاتنزدیکیباهمداشتند.لوینبرایایننزدیکیدومنبعمیآورد :نخست ،سناخریب ()Sennacherib
(704-681پ.م).دردومینلشگرکشیخودبیت-برروراازالیپیجداوآنرابهحکومتخرخاراضافهکرد؛دوم،
درجریانلشگرکشیسارگون،دلیلحملهبهخرخاراینبودکهمردمآنجاحاکمطرفدارآشوررابیرون
راندندواز الیپییاریخواستند ).(1974: 116-7اضافهبرآن ،براساسیکمتن ،اهالیخرخارانتظارتهاجم
آشوریانرادرسال 716پ.م .داشتندکهسرزمینهایتحتتسلطالیپیراجستجومیکردند (ARAB II,
).11ازمتوندورهیسارگونمیدانیمکهبیت-برروایالتیازالیپیبودهاست.درسال744پ.م.تیگلتپیلسر
سوم سرزمین بیت-بررو را تسخیر و آنرا ضمیمهی ایالت آشوری بیت-خمبن نمود  (Medvedskaya,
) .1999:54بیت-خمبن در ماهیدشت و مناطق اطراف آن مکانیابی شده است ( ;Wilson, 1962: 113
)Medvedskaya 1999: 60کهدرسـال716پ.م.ازطـرفشـرقبابیت-برروهممرزبود.مدودسـکایابیت-
بررورادرکنارجادهیخراسانمیانبیستونوکرمانشاهمکانیابینمودهاست) .(Medvedskaya, 1999: 56
بهنظرمیرسد بیت-بررو مهمترینوشایدمرکزپادشاهیالیپیبودهاست.نگارندگان ،براساسفراوانی
سفالگونهیلرستاندرشهرستاندلفاندرشمالغربلرستان(گاراژیان1378،؛محمدیانوبهرامی)1394،نسبت
بهاحتمالدر
به مناطقدیگر وبررسیمتونآشورِ نو ،بیت-بررورادر این منطقه مکانیابی میکنند.هرچند 
برخیازدورههاسرزمینهایبینبیستونتاکرمانشاهرانیزشاملمیشدهاست.درهیچ کجاازسرزمین
پیشنهادیالیپیبهاندازهیدلفاناینگونهیسفالیدرسطحاستقرارهایباستانییافتنمیشود.تپهباباجان
کهازآنیکدژخشتیویکاتاقباآجرهایمنقوشنمایانشدهاست ،درنیمهی جنوبیاینمنطقهودر
دامنههایشمالیسفیدکوه واقعشدهاست (تصویر .)2این اتاقمنقوشبهاحتمالقوی یکمرکزشاهیبوده
که بر اثر آتشسوزی ناشی از تهاجم متروک شده است ) .(Goff, 1977: 101-140یکی از اسـتراتژیهای
مردمانغربایرانبرایحفظجانخودواحشامشاندربرابرحمالتآشوریان،تخلیهدژهاومناطقمسکونی
وفراربهارتفاعاتبود ).(Diakonoff, 1956, chap. II, para. 5بهدلیلوجود مناطقکوهستانیبادرههای
بهمنظور پناه گرفتن و در امان ماندن از حمالت
عمیق در جنوب ،این منطقه یک موقعیت بسیار مناسب  
آشوریان بود .گورستان باباجیالن در منطقه سَرکَشتی در این مناطق قرار دارد (حسنپور .)1388 ،همچنین
ادامهیارتفاعاتگریندرشـمال،اینمنطقهراازدشتهایصحنهوکنگاورجدامیکند .
درادامهبابررسیموقعیتخرخار،اینمکانیابیواقعیتربهنظرمیرسد.لوین) (1974: 116خرخاررا
شرقیترینمنطقهیتحتکنترلآشوریاندرزاگرسمیداندکهبرایآیندهیسیاسیآناندرزاگرساهمیت
دارد .
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هرچندلوینخرخاررادردشتکرمانشاهیاشرقماهیدشتمکانیابینمود (Levine, 1972: 32; 1987:

)230درادامهاینپیشنهادموردقبولواقعنشد.مدودسکایا،اینمکانیابیلوینراغیرممکندانستهوآنرا
دربخشمرتفعجادهیخراساندرمیانورودجادهبهدشتهمدانوبیستونقرارمیدهد (Medvedskaya,
).1999: 55ازدواستل ( )stelaeکهسارگوندر716پ.م .بهمنظوراحداثدوایالتجدیدکیشسیموخرخار
برپا کرد) (ARAB, II, 10, 11تنهایکییافتشدهاست.ایناسـتلدرروسـتاینجفآباددر 15کیلومتری
شمال شرقکنگاوریافتشد).(Levine, 1972: 25مدودسکایاایناستلرابهموقعیتخرخارنسبتمیدهد
) .(Medvedskaya, 1999: 55نگارندگانمعتقدندکهاینادعانمیتواندصحیحباشد ،زیراچنانکهلویننیز
اشارهنموده است،متناستلمسیرلشگرکشیوفرایندبرپاییایالتکیشسیمراتوصیفمیکندونهخرخار
).(Levine, 1972: 25بسیاریازپژوهشگرانازجملهرید ) (Reade 1995: 39وردنر )(Radner 2013: 444
نیزایناستلرادرارتباطباایجادایالتکیشسیممیدانند.پساستلدیگرکهبنابرمتناستلنجفآباددر
بهاحتمال مربوطبهایجادایالت
پایانلشگرکشیدراورتوس ( )Urattusبرپاشدهاست)  (Levine, 1972: 45
خرخاراستواورتوسبهاحتمالقوی یکیازمناطقی بودهکهزیرنظرخرخاراداره میشدهاست.سارگون
پسازرسیدنبهجادهخراسانبزرگمناطقاطرافبیستونوشرقکرمانشاهراکهشایددراینزمانبخشی
از الیپی بودهاند ،پیموده و پس از آن در جهت شرق حرکت کرده و وارد خرخار شده است .پس گفتهی
رابهدلیل
مدودسکایا که رشتهکوه گرینراتادههی 670پ.م .مرزجنوب غربماد وسفالهای باباجان   3
تفاوتآشکارشانباسفالهاینوشیجانفرهنگغیرمادیمیداند)(Medvedskaya, 1992: 73-75قابلاثبات
است.گافنیزشروعنفوذسفالِ دورهماد بهغربکوهگرینراازقرنهفتممیداند).(Goff, 1978: 36-38
رید ) (1995: 39-40 and pl. IIو ردنر ) (2013: 446بیان میکنند مناسبترین کاندیدا برای محل شـهر
خرخار ،تپهگیاننهاونداستکهشواهدیازعناصرمعماریآشورینیزدرساختمانهایکاوششدهیآندر
الیهی 1بهدستآمدهاست ) .(Ghirshman, 1951: 72, 78اگراین مکانیابیدرستباشد،بایدپذیرفتکه
کانال ارتباطی آن با الیپی/بیت-بررو در منطقهی دلفان از طریق معبر طبیعی گاماسیاب-خاوه بوده است
(تصاویر  2و .)3درادامهی مسیر،سارگون شش سرزمینبهخ رخارضمیمهنمودکهشاملدوناحیهازارَزیَش
(،)Araziashاوریکَتو(،)Urikatuسیکریس(،)Sikrisسَپَردَ()Sapardaواوریَکو()Urikku/Uriyakaمیباشد
).(Levine, 1972: 40-41; Luckenbill, 1927: 6پنجمنطقهدرسال715طغیانکردندکهسهعددازآنها
(اوریَکو،سَپَردَ،سیکریس)مطابقهمانلیستسال 716بودند.درمسیرسال 713پ.م.کهسارگونازالیپیبه
سمتشرقوبهمادرسیده ،سهنامازاینسرزمینهاذکرشدهاست:اوریَکَ،اوپورا وبوستوس ()Bustus
) .(Luckenbill, 1927: 10همچنین ،دیاکونوف بنابر لیست سال [ 713سیگری]سو پیش از بَئیت-ایلی
( )Baʼ it-iliرا اضافه میکند ) .(Diakonoff,1956: 219; Luckenbill, 1927: 6این سرزمینها در لیست
خراجگزارانمادیدرسال737ظاهرمیشوند).(Tadmor, 1994: 25-42پسچنانکهمدودسکایانیزمعتقد
است ) (Medvedskaya,1999: 57این مناطق؛ سپرد ،اوریک ،سیکریس و اوپری ،میتوانند به تشخیص
مرزهایجنوبغربیمادباالیپیکمککنند.مدودسکایابهدرستیاینسرزمینهاراکهسارگوندرسال716
پسازخرخارودرسال 713پسازالیپیاز میانآنهابهسویبوستوسگذشتهرامناطقمیانرشتهکوه
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گرین و دشت همدان میداند ) .(Medvedskaya, 1999: 58این مناطق شامل دشتهای سیالخور ،مالیر،
جوکاروتویسرکانهستند(تصویر .)2
درلشگرکشیسال713پ.م.سارگونبرخالفسالهایگذشتهازمیانسرزمینالیپیبهسرزمینهایماد
حملهمیکند.درتمامطولرشتهکوه گرینباشمالبهعنوانبخشیازمرزمادباالیپی،تنهایکگذرگاه
ارتباطیوجودداردوآن هممعبر خاوه -گاماسیاباست.نگارندگانمعتقدنداینتنگهبهدودلیلنمیتواند
مسیرسال 713پ.م .باشد:نخست،عرضاینمعبرتقریباً 15کیلومتراستوسارگوندراشارهبهسرزمین
ماددرمرزشرقیالیپیبهمادهایدوردستاشارهمیکندکهباتوجهبهاینفاصلۀکماینتوصیفنمیتواند
مربوطبهاینمنطقهباشد.دیگراینکهاینمسیرازبیت-برروبهسرزمینهاییمیرسیدکهدرسال716
سارگونازآنهانامبردهاست،درحالیکهدرسال 713سارگونازمناطقجدیدی به نامسیماشدرشرق
الیپیوبئیت-ایلی،یکیازایالتهایغربیمادناممیبردکهدر این سال تسخیرشد (Luckenbill, 1927:
بهاحتمال الیپی از چندین ناحیه تشکیل شده بود که تنها بیت-بررو از آنها شناخته شده است
)  .10
) .(Medvedskaya,1999: 64این شناخت بهدلیل نزدیکی به جادهی خراسان بزرگ و قرارگرفتن در مسیر
لشگرکشیهایپادشاهانآشوروبیشتربهخـاطرمقاومتهایشاندربـرابـرآنـانبـودهاست.یکی ازعوامل
اصلیپیدایشپـادشـاهیهاوشاهکنشـینهایغربایراندرایندوره،تجاوزهایمـکررپادشـاهانآشـوری
بهاینمناطقبودهاست.پیش از اینبیت-بررورادر منطقهی دلفان مکانیابیکردیم.سناخریبکهمناطق
غربیالیپیرادر جهتجنوبموردحملهقرارداد ،ازمنطقهبیت-بررووفتحدژالنزاش ( )Elenzashنام
میبردکهبهایالتِ آشوریِ خرخارضمیمهنمود .اگرموقعیتخرخارباتپهگیاننهاوندیکیباشدپس به
احتمالقویسناخریبازمعبرخاوه-گاماسیابعبورکردهاست .
جاینام سیماش تنها یکبار در منابع مکتوب دورهی آشورِ نو و آنهم در زمان سارگون  IIآمده است.
سارگونمحدودهیفتوحاتخود راازخشمرتاسیماشذکرکردهاستوموقعیتسیماشرادر مجاورت
مادهایدوردستشرقآوردهاست .(Lyon, 1883: 3, 1. 14; Luckenbill, 1927: 61)1مدودسکایادر این
رابطهبیانمیدارد:
«سارگونسیماشرادرمرزمادهایدوردستشرق ( )Madairûkûtêقراردادهاست(نواحیدوردستکهاودر
:سیکریس،سپرد،زکروتیوغیره) (Levine,

استِل716پ.م.خوددرجنوبغربمادتعییننمودهاستاینانهستند
) 1972: 40,11.47-48کهدرمـرزشـرقیالیپیواقعشدهبود.اینمـنطقه هممرزبادرهیخرمآبادوسرزمینهای
همجواربـودکهمـاسیماشکی/سیماشرامکانیابیکردهایم.(Medvedskaya, 1999: 67)».

این ادعا را که محل سیماش دورهی آشور نو با سیماشکی عیالمی یکی است ،پیش از مدودسکایا،
هرتسفلدنیز بیانکردهاست) .(Herzfeld, 1968: 180همچنینمدودسکایاچنینادعاییرادرمشورتبا
دیاکونوفوجاکوبسنازنظرزبانشناسیمحتملدانستهاست).(Medvedskaya, 1999: 67همچنانکهیکی
دانستن شیکریش بهعنوان یکی از مهم ترین شهرهای سیماشکی عیالمی با سیکریس ذکر شده در منابع
آشوریاکنونبهطورکلیپذیرفتهشدهاست) .(Medvedskaya, 1999: 65
مجموعهنقوشدژهایغربایراندرکاخسارگون  IIدرخورسآباد/دورشاروکیننشانمیدهدکهاین
دژهاساختمانهایمستحکمیبودهکهبرارتفاعاتوصخرههایطبیعیوبه ندرتبرخاکریزها وتپههای
طبیعیومصنوعیساختهمیشد.گرداگردایندژهایکیاچنددیواربابرجهاوکنگرههاییکشیدهشدهبود.
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پی حصار اصلی با سنگ الشه و بدنهی دیوار را با خشت خام میساختند .به طور معمول دژها را جریان
رودخانه ایکهخندقیطبیعیبرایدفاعبودازیکیاچندجهتفراگرفتهبود (Diakonoff, 1956, chap.
) .II, para. 5موقعیتدژشناسایی شدهی متعلقبهپادشاهیالیپیدرالیههایزیرینقلعهی فلکاالفالک
(موسویحاجیوهمکاران )1393،یکموقعیتبسیارمناسبومنطبقبراینتوصیفاست .صخرهیطبیعیکه
دژبرباالیآنبناشدهاستدارایارتفاعی در حدود 30متر استکه ازدوطرفرودخانهی خرمآبادآن را
دربرگرفتهاست.عالوهبراین،یکیازویـژگیهاودالیلاهمیتاسـتراتژیکهرایـالت،عبورراههایاصلیدر
درونقلمرواشبود.نگارندگانبابررسیتمامیشرایطومکانیابیهایباالپیشنهادمیکنندکهدژیافتشده
درالیههایزیرینقلعهیفلکاالفالکخرمآباد،همانجاینامسیماشایالتالیپیاستکهسارگوندرمسیر
لشگرکشیاشدرسال713پ.م.ازآنیادمیکند .
درپایانبرایروشنشدنبیشتربحث،مسیرسالهای716و713پ.م.راباهممقایسهمیکنیم.سارگون
درسال716ازمسیرجادهیخراسانبزرگ،پسازپیمودنمناطقشمالیالیپیبهخرخارمیرسدوپساز
استحکامآن ،شش سرزمینپیشگفتهرابهآنضمیمهمیکندوازمسیرجادهی خراسانبازمیگردد.در
سال 713سارگونباپیمودنمناطقشرقیالیپیدر جهتجنوبحرکتکردهوپسازتسخیروبه آتش
کشیدنشهرسیماشدرخرمآبادومناطقاطراف ،درامتدادهمینجادهی کنونیکهخرمآبادرابهبروجرد
متصل میکند ،بهسمت شرق حرکت کرده و به دشـت حاصلخیز سـیالخور 2میرسد که بر پایهی مـوّاد
باستانشناختیوجغرافیایتاریخیبخشیازسرزمینمادبودهاست.استرابودربخشیراجعبهچراگاههای
منطقهی مادازایندشتتحت عنوانچراگاهاسبنامبردهاست(استرابو.)51-52:1382،با توجه بهاهمیّت
اسب به عنوان یکی از دالیل اصلی حمالت آشوریان به غرب ایران در اوایل هزارهی اول پ.م(Radner,  .
) 2003بهاحتمال قوی دشت سیالخوربرایآشوریانبهویژهدردورهی سارگوندارایاهمیتبودهاست.به
احتمال سرزمینهای اوریک،اوپورا،بوستوسوسیکریسکهسارگوندرمسیرلشگرکشیسال 713ازآنها
نامبرده) (Luckenbill, 1927: 61و مدودسکایاآنها رابرایتعیینمرزمیانمادوالیپیمهمدانستهاست
) (Medvedskaya, 1999: 57درمناطقحدِفاصلبیننهاوندتادورودقراردارند.دربررسیدشتسیالخور
درسالهایاخیربیشاز 50سایتباستانیمتعلقبهدورهیفرهنگیگودین IIونوشیجان  Iکهتعلقآنها
بهدورهیمادقطعیاست،شناساییشدهاست(پرویز1385،و .)1386
به دنبالاینلشگرکشیوبراساسمتنسهنامهاززمانسارگونکهدرخرخارنوشتهشدهاست،سرانجام
اوریککههممرزباالیپیبودبخشیازخرخارشدومجبوربهپرداختخراجمنظمگردید وآرامشدراین
مناطقبرقرارشد ) .(ABL NO. 645, 713, 1046انتخاباینمسیربرایلشگرکشیسارگونمیتوانددالیل
مختلفیداشـتهباشد؛ یکدلیلمیتواند تحریکات وحـمایتهاییبودهباشدکه به واسطهی سیماشواز
جانب الیپی و حتی شاید عیالم برای ایجاد آشوب و نافرمانی در این مناطق انجام میگرفته است .دلیل
احتمالیدیگرمیتواند عقبنشینیوفرارحاکمانالیپیدربیت-برروبه سمتسیماشوپناه گرفتن دردژ
مستحکمآندرزمانحمالتآشوریانبودهباشدویادالیلناپیدایدیگریکهاطالعیازآندردستنیست .
در ادامه برای روشن شدن بحث به صورت چکیدهوار به بررسی دورهی پادشاهی سیماشکی عیالمی و
نظراتگوناگوندرموردمکانیابیومحدودهیاینپادشاهیمیپردازیم :
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 .4موقعیت سیماشکي
سیماشکی،همناممنطقهایجغرافیاییوهمنامسلسلهیمیانیعیالمِ کهناست.دورهیعیالمکهنحدوداً
بین2450-1500پ.م.تاریخگذاریمیشودوشاملسهسلسلهیاوان(،)Awanسیماشکیوسوکَلمَخاست.
نخستیناشارهبه سیماشکیبهزمان«کوتیک اینشوشیناک» ( 2040-2015( )Kutik-Inšušinakپ.م،).آخرین
پادشاهسلسلۀاوانوبررویمجسمهییافتشدهازاودرشوشبازمیگرددکهادعاکردهپادشاهسیماشکیبه
حضوررسیدهوفرمانبرداریخودرااعالمداشتهاست(مجیدزاده.)8:1370،اماایندورهبیشترازطریقمتون
بینالنهرینیوبهویژهمتوندورهیاورِسوم(2018-1911پ.م).شناختهمیشود).(Stolper, 1984: 16-23این
سلسلهرادر1911پ.م.کینداتو(،)Kindatuششمینپادشاهسیماشکی،منقرضمیکند (Van Dijk, 1978:
) .198-99 204در دورۀ بابلِ قدیم نیز بهطور اندک به سیماشکی اشاره میشود).(Gronberg, 1980: 204
همچنیندرمتونبرجایماندهازپادشاهانعیالمیدورهیسوکَلمَختاآخرینپادشاه،بهخصوصدرالقابشان،
ازسیماشکینامبردهشدهاست).(Vallat, 1993: 242-243; Potts, 1999: Table6.1بنابراین،متونتاریخی
وجوداینجاینامرااز2040تا1450پ.م.تأییدمیکنند.
پژوهشگراندرخصوصموقعیّتجغرافیاییسیماشکیاتفاقنظرندارند؛ فرانسواواالواستِو برایموقعیّت
جغرافیایی این سرزمین ،کرمان در شرق ایران را پیشنهاد دادهاند ).(Vallat, 1985: 50-52; Steve, 1989
هرتسفلد ،منطقهای میان گلپایگان و اصفهان ) (Herzfeld, 1968: 180و پاتس ،سرزمینهای بین فارس و
دریای خزر ) (Potts, 1999: 103را بهعنوان سرزمین سیماشکی در نظر گرفته و نیز مفیدی نصرآبادی
پیشنهاددادهاندکهسیماشکیمیتوانددرانشانباشد).(Mofidi-Nasrabadi, 2010مکانیابیسیماشکیدر
شرقراکهواالبرآناصراردارد،استولپر) (1982: 48وسپساستاینکر) (2007: 216بابررسیدقیقمنابع
تاریخیونامجایهای همزمانردکردهاند ومکانآن رادرشمالشوشانپیشنهادنمودهاند.والترهینتس
موقعیّتسیماشکیرادرکوهستانهایلرستاندرشمالشوشاندانستهوبهطورخاصخرمآبادراپیشنهاد
نمودهاست( .)Hinz, 1963: 12; 1964: 67کوپرنیزشمالشوشانراپیشنهادنمودهاست (Kupper, 1969:
) .27پیرآمیهشرقدشتشوشان) (1979: 4ومیروشچیکوهستانهایشمالشرقوشرق شوشانرابرای
موقعیت آن در نظر گرفته است ) .(1980: 138نیکنامی و علوی نیز با بررسی منابع مکتوب و دادههای
باستانشناسی کرمان و لرستان ،نظریهی واال را رد و بر مکانیابی سیماشکی در منطقهی زاگرس مرکزی
تآکید نـمودهاند (نیکنامی و رفیعی علوی .)1388 ،مجـیدزاده ( )8 :1370و مـدودسـکایا ) (1999: 64نـیز بـا
هینتس همعقیدهاندومرکزسیماشکیرادردرهی خرمآبادقراردادهاند .بیشتر کسانیکهبرحضورجاینام
سیماشکی در کوهستان های شمال شوشان یا لرستان تأکید دارند ،بر انطباق آن با سنّت سفالی فرهنگ
گودین 2100-1900( III4پ.م ).وبهویژه 1900-1600( III2پ.م ).به مانندهنریکسون) (1984: 100تأکیددارند
کهسفالآندارایشباهتهاییباظروفدیگرنقاطایرانچونخوزستانوفارسونیزدورهیایسین-الرسا
دربینالنهریناستکهنشاندهندهیارتباطاحتمالیآناناست) .(Henrickson 1987: 211, 212
درمتنکتیبهایازشوسون(1943-35()Šu-Suenپ.م).ازپادشاهانسلسلهاورِسوم،سرزمینسیماشکی
دارای شش شهرمهمبودهاستکهعبارتانداز:زبشلی(،)Zabšaliشیگریش(،)Šikrišیبولمت(،)Yabulmat
الومیداتوم (،)Alumiddatumکرت ( )Kartaوشَتیلو ( .(Steinkeller2007: 216-17) )Šatiluبراساسمتون
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آشورنومی دانیمکهسیکریسیکیازشهرهایمادبودکهسارگونآن رابهخرخارضمیمهنمود (Levine,

).1972: 40-41; Luckenbill, 1927: 6یکیبودنسیکریسآشورنوباشیکریشسیماشکیاکنونبهطورکلی
پذیرفتهشدهاست).(Medvedskaya, 1999: 65زبشلینیزبراساسمتنیازایشبی-ارا (-1889()Išbi-Era
1920پ.م،).نخستینپادشاهایسین،درشمالعیالمبودهاست) .(Steinkeller1982: 244
آنچهدرباالاشارهشد،چکیدهایازنظریاتارائهشدهدربارهیسیماشکیومکانیابیآندرایرانبود.
بیشترپژوهشگرانبروجودآندرکوهستانهایشمالیشوشانوارتباطآنباسنّتسفالیگودینIIIتأکید
دارند.دراینمیانهینتز،مجیدزادهومدودسکایابهطورخاصخرمآبادرامرکزسیماشکیدراواخرهزارهی
سومونیمهی اولهزارهی دومپ.م.دانستهاند.بررسیدادههایباستانشناسیوبهویژهسفالنشانمیدهد
کهدردرهیخرمآباد،سهاستقرارمهمازایندورهوجوددارد.یکیخودقلعهیفـلکاالفـالککهقدیمیترین
الیههایاستقراریآنمربوطبهایندورهودارایضخامتیبیشازپنجمتراست(بهرامیوهمکاران.)1394،در
جنوبشهر،بزرگترینسایتدرهی خرمآبادبهنامتپهماسور ( )Masurقرارداردوهمچنیندرتپهمهمو
سوقالجیشیزاهدشیر ( )Zahed-e Shirدرورودیشرقیدرهی خرمآباد ،سفالهمزمانایندورهبهفراوانی
یافتشدهاست(پرویز.)1387،نگارندگاننیزمعتقدندکهبا توجه بهفراوانی استقرارهایمنطقهی لرستاندر
دورهای که سیماشکی در متون حضور دارد ،وجود جاینامهایی چون زبشلی ،شیکریش/سیکریس و
سیماشکی /سیماشدراینمنطقهبراساسمتوندورهی اور  IIIو آشورنو وامکانانطباقآنهابایکدیگر،
اینمنطقهگزینهیمناسبیبرایمکانیابیسرزمینهایسیماشکیاست .
 .5نتیجه
براساسپژوهشتاریخی -جغرافیاییکهدرباالبحثشد،موقعیّتشهرسیماش شاهکنشینالیپیکهدر
جریان لشگرکشی سال 713پ.م .سارگون  IIآشوری از آن نام برده است در درهی خرمآباد مکانیابی شد.
پیشازاین،مدودسکایابهاینمکانیابیاشارهنمودهاست.درالیههایزیرینقلعهیفلکاالفالکدرمیانهی
شهرخـرمآباد،شواهدیازوجوددژخشتیقطوریباپیسنگهایالشهیافتشد.براساسموادفرهنگیدر
الیههایاستقراریهمزمانباایندژتعلقآنبهپادشاهیالیپیتأییدشدهاست .نگارندگانایندژراکه
پایان استقرار آن با یک آتشسوزی گسترده همراه بوده است ،برای جاینام سیماش پیشنهاد میکنند که
سارگوندرجریانلشگرکشیسال713پ.م.تسخیروبهآتشکشیدهاست.بهنظرمیرسدفاصلهیخرمآبادتا
دشتسیالخورکهدرحدود 80کیلومتراست،میتواندتوجیهکنندهی اشارهسارگونباشدکهسیماشرادر
مجاورتمادهایدوردستشرقدانستهاست .
پژوهشگرانزیادیبه بررسیمکانیابیسیماشکیعیالمیپرداختهاندوهرکداممنطقهایجغرافیاییرا
برای آن پیشنهاد کردهاند .با این وجود ،بیشتر آنان منطقهی لرستان در شمال دشت شوشان را برای این
پـادشاهی منـاسب دانسته و گسـترش آن را بـا فرهنـگ سـفالی گـودین  IIIو بـهویژه فازهای  4و 2آن
مرتبطمیدانند.دراینمیان ،تنهاسه تن به نقطهایخاصاشارهنمودهاند؛ هینتس،مجیدزادهومدودسکایا
درهی خرمآبادرامحلسیماشکیمیدانند.درسهنقطهی مهمازدرهی خرمآبادسهاستقراراصلیمربوطبه
این دوره وجود دارد :تپهی بزرگ ماسور در جنوب درّه ،زاهدشیر در شرق درّه و نیز قدیمیترین استقرار
محوطهی فلکاالفالک .در این بین استقرار محوطهی فلکاالفالک مهم است .این  نقطه از دره به دلـیل
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صـخرهایبودنوارتـفاعزیادآنبراییکاسـتقرارمعمولیمناسبنیست.با این وجود،بهدلیلواقعشدن
درپیچرودخـانهیخرمآباد،یکموقعیتایدهآلدفــاعیاست.بهنظرمیرسد،بهمانندحاالکهدژیآجری
مربوطبهقرونمتأخربرفرازآندیدهمیشود،درتمامیدورههایاستقراریمحوطه،دژیبرفـرازآنوجود
داشته است که مـقرّ حـاکمان منطقه بوده و در مواقع خـطر و هجوم دشـمنان در آن پـناه میگرفتهاند.
الیههای استقراری مربوط به دورهی گودین  IIIدر این محوطه دارای ضخامتی بیش از پنج متر است .به
احتمال قوی در اواخر هزارهی سوم و اوایل هزارهی دوم پ.م .و همزمان با دورهی فرمانروایی پادشاهان
سیماشکیبراینخستینباردژیبرفرازاینصخرهیطبیعیبرایدفاعدربرابردشمنانبناشدهاستکه
 600سالپسینتر درزمانپادشاهیالیپیاینموقعیّتدوباره بازسازی  وازخاکدژقدیمیبرایاحداثدژ
جدیداستفادهشد .
برایناساس،میتوانپیشنهادنمودکهنامشهرکنونیخرمآباددرآنزمانسیماشبودهو مرکزسلسله
پادشاهیسیماشکیبودهاستوایالتهایششگانهآنتحتعنوانسرزمینهایسیماشکیزیرنظرآناداره
میشدند .به احتمال قوی پس از دورهی عیالم قدیم ،بهدلیل جابهجایی قدرت از مناطق شمالی به دشت
شوشان ،اینمناطقاهمیتخود راازدستدادهوهرکدامازاینشهرهابه طورمستقلبهحیاتخودادامه
میدهند .این مرکز در سدههای آغازین هزارهی اول پ.م .به عنوان یکی از شهرهای الیپی با همان نام
سیماش ،به مانندبیشترمناطقغربایران به نمادی ازپایداریوایستادگیدربرابرحمالتتوسعهطلبانهی
آشورنوتبدیلمیشود.
پينوشت
1. Iš-tu KUR Ĥa-aš-mar a-di KUR simaš pat-ti KUR ma-da-a-a rūkūtĕšasi-it šam-ši (Lyon,
(ازخَشمَرتاسیماش،اینسرزمیندرمجاورتمادهایدوردستشرقاست) 1883: 3, 1. 14;Luckenbill, 1927: 61):
.2دشتسیالخور ) (Silakhorحد ِفاصلدوشهربروجردودوروداست.احمدپرویزدرپاورقیگزارشبررسیوشناسایی
دشت سیالخور در 1385مینویسد :خواجه رشیدالدین فضلاهلل در جامعالتواریخ نوشته است...« :و ستوران الغر را به حدود
سیالخر[بهصورت هایسیالخیوسیالحرنیزضبطشدهاست]وگزستانشهربروجردفرستادند»(روحبخشان.)60:1373،
استرابوراجعبهچراگاههایمنطقهیمادچنیننوشتهاست«:دراینجامرغزاریاستکه«چراگاهاسب»نامیدهمیشودوکسانی
کهازپارسوبابلبهدروازههایکاسپینسفرکنندازآنمیگذرند.میگوینددرروزگارپارسیانپنجاههزاریابودرآنچرامی-
کردندواینگلهیاسببهشاهتعلقداشت...از اینگذشتهعلفیراکهبهترینخوراکاسباستازآنرو«مدیک»میخوانیم
کهدرواقعازآنجابهدستمیآید.دراینسرزمینسلفیومنیزتولیدمیشود.بههمینمناسبتشیرهمدیکنامدارد»....

تشکّر و قدرداني
نگارندگانازدکترسجادعلیبیگیبهخاطربازخوانیمتنمقالهنهایتتشکروسپاسگزاریرادارند.
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تصویر .1وضعیت سیاسي منطقه در سدههای آغازین هزاره اول پ.م .

تصویر .2موقعیت شهرها ،دشتهای میانکوهي و استقرارهای مهم در توپوگرافي منطقه
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تصویر .3موقعیت قلعه فلکاالفالک نسبت به شهر و رودخانه خرمآباد ،دید از جنوبشرق (نگارندگان ،پاییز )95



شکل  .1طرح سفالهای یافت شده از الیههای استقراری همزمان با دژ الیپي در محوطه فلکاالفالک خرمآباد (طرح از
نگارندگان)
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شکل  .2نمونهای از طرح سفالهای یافتشده از الیههای استقراری مربوط به دوره گودین 3در محوطه فلکاالفالک خرمآباد
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