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 چکیده

اند، شهر و به توصیف آن پرداخته اندیادکردهمی از آن ی اسالاولیه و میانه هایسدههایی که جغرافیدانان و مورخان یکی از شهر

ی ارّجان بود که در بخش شمال شرقی آن واقع شده بود. بر اساس متون تاریخی این شهر بر مسیر های کورهزیز است. زیز از شهر

تعیین  ،ر حاضر ارائه گردیدای که نتایج آن در نوشتپژوهشارتباطی ارجان به اصفهان واقع شده بود و منبر و جامع داشت. هدف 

انجام یافت، تالش بر آن  تحلیلی -توصیفی روش که به  در این تحقیقموقعیت جغرافیایی و شناسایی محل دقیق شهر زیز است. 

خ گفته شود که کدام دی )منابع مکتوب( به این پرسش پاساسنا هایدادهو   نتایج مطالعات میدانیای تحلیل مقایسه با بود  تا

 هایبررسیو  ی میدانیهادادهاز  آمدهدستبهنتایج  زیز را در خود جای داده است؟   باستانی بقایای شهر هایمحوطهه یا محوط

ی ی زیز با محوطهو واکاوی متون تاریخی، موقعیت جغرافیایی شهر زیز را در شهرستان کنونی بویراحمد، در ناحیه شناسیباستان

 دهند.مطابقت می« نسه زیزِ»
 

 یابیمکان، متون تاریخی، شناسیباستان هایبررسیی ارّجان، شهر زیز، کوره :های کلیدیواژه

                                                 
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                Jnayestani@modares.ac.ir 
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 مقدمه .1

در  یهایمانده از مورخان و جغرافیدانان اعصار مختلف تاریخ، حکایت از وجود شهر یجابهی متون مطالعه

-در مسیر هاآناهمیت، ابعاد و قرار گرفتن و تنها با توجه به میزان  گذشته دارد که امروزه دیگر وجود ندارند

های ها از طریق ردیابی نوشتهاین شهری بارهثبت شده است. پژوهش در هاآن، اطالعاتی از های ارتباطی اصلی

مانده،  جایبههای با ویرانه هاآنو تطبیق  شناسیباستانگیری از مطالعات مانده از متون تاریخی و بهره یجابه

ی شود. در دوره هاآنی ها و اطالعات ارزشمندی دربارهتواند سبب کشف محل دقیق این شهریتا حدودی م

ی اطالعات مانده است که حاو جایبهع مکتوب از مناب یتوجهقابلهای قبل، حجم اسالمی نسبت به دوره

هایی که ز شهرهستند. یکی ا هاآنها، موقعیت جغرافیایی، شکوفایی و ویرانی ارزشمندی در توصیف شهر

؛ 581: 1361مقدسی، ) اند، شهر زیز استهای چهارم تا نهم هجری به آن اشاره کردهمورخان و جغرافیدانان سده

اصفهان واقع -این شهر بر مسیر ارتباطی ارّجان  .(136: 1375؛ حافظ ابرو، 140: 1955یاقوت، ؛ 351: 1374ابن بلخی، 

-می حساببهدر طول این مسیر های تجاری، مسافران و بازرگانان وانشده بود و محل اقامت و استراحتگاه کار

ارتباطی  –در مسیر تجاری  شدنواقع به دلیلهمین موقعیت خاص و اهمیت آن  .(673: 1361)مقدسی،  آمد

و  پررونقدامداری و کشاورزی، زیز را به شهری  غنی منطقه در امر بومیستزمچنین اصفهان و هبه ارّجان 

مانده از متون تاریخی  جایبهبا واکاوی اطالعات در این پژوهش سعی بر آن است تا  بدیل کرده است.شکوفا ت

گردد.  زیز مشخصقدیم محل دقیق شهر ، شناسیباستان هایبررسی از آمدهدستبههای از داده یریگبهرهو 

های متنی اهمیت بسزایی ژوهشو پ شناختیباستانهای مطالعه و تعیین مکان شهر تاریخی زیز بر اساس داده

ها در نوع خود ، جدید و ارزیابی یافتهشناسیباستاندارد، که در تحقیق حاضر واکاوی و تطبیق متون با شواهد 

 نوآوری است.
 

 پیشینه تحقیق .2

صورت نگرفت. اندک تحقیقات  شناسیباستانی شهر قدیم زیز مطالعات چندانی در حوزه یبارهتاکنون در

محلی، و اشارات کوتاه پژوهشگران جدید در این زمینه است که  نگارییختاری فته مطالعاتی به شیوهصورت گر

های باستانی جنوب خود در خصوص راه در تحقیقات ،( Stien, 1938) شود: استینمیاشاره  هاآن ترینمهمبه 

. رداختمحل شهر قدیم زیز نپ یکرده است اما به کنکاش درباره یاد به نام زیز یادهکدهاز  ،غرب ایران

ی ارّجان انجام داده (، که تحقیقات جامعی در خصوص جغرافیایی تاریخی کوره1359) پرفسور هاینس گاوبه

را « زیز»شهر قدیم زیز داشت که به دلیل عدم آشنایی کامل با منطقه، مکان شهر  یابیمکاناست، سعی بر 

با  نیز (1388) بر این اساس، تقوی بهبهانی مطابقت داده است.« سیردلی یا»ی های محوطهبا ویرانه اشتباهبه

ها از دهدشت کیلومتر در یک روز توسط کاروان 70الی  60عدم توانایی طی کردن  ازجملهذکر دالیلی مشابه 

شواهد بدون توجه به  یاسیر،در نزدیکی محوطه دلی «عزیزی»همچنین وجود روستایی به نام  به زیز،

ی زمانی ی موقعیت مکانی شهر زیز و همچنین بازهو ردیابی دقیق اشارات متون تاریخی درباره اختیشنباستان

 ی، نظر گاوبه را دربارهشناسیباستان هایبررسیی زیز بر اساس شواهد تاریخی و محوطهو ی دلیاسیر محوطه

( 1371) نورمحمد مجیدی است. بیان کرده صراحتبا « دلی یاسیر»ی های محوطهویرانهمطابقت شهر زیز با 

زیز »های شهر قدیم زیز و همچنین توصیف محوطهی محلی، به اشارات متون تاریخی درباره نگارتاریخدر مقام 
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ی زیز را نیز شهرستان بویراحمد که ناحیه شناسیباستان هایبررسی پرداخته است.« زیز برآفتاب»و « نسه

 ( صورت گرفته است.1388) شود، توسط کورش علمداریشامل می
 

   روش تحقیق .3

قلمرو جغرافیایی پژوهش حاصل میدانی نگارندگان در  هایبررسی این پژوهش، ازهای از داده ایعمدهخش ب

در امتداد شبکه ارتباطی پیمایش سطحی با انجام تالش گردید تا  ،اند. با عنایت به وسعت این قلمروآمده

، آن دسته از ، کاروانسراها و ...(هاپل، سازیراه)نظیر آثار های ارتباطی سازه از هایینشانه ثبتدنیای کهن و 

توانست بقایای شهر زیز باشد شناسایی گردند. می هاویژگیه به جهت وسعت و سایر باستانی ک هایمحوطه

در تعیین  انستندتومیو سایر منابع مکتوب قرون اولیه اسالمی اطالعات مندرج در منابع جغرافیایی  ،تردیدبی

 ایمقایسهتحلیل به تحلیلی،  -. بدین ترتیب، با انتخاب روش توصیفیبسیار مفید فایده واقع گردنداین مسیر 

 تطابقبا سعی شده است  پژوهشدر این ، دیگرعبارتبههای جغرافیایی و منابع مکتوب پرداخته شد. داده

، شناسیباستان هایبررسیاز  آمدهدستبههای دادهاریخی و ت جغرافیایی، منابع مانده از متون جایبهاطالعات 

 مکان شهر باستانی زیز معلوم و معرفی گردد. درنهایتمورد معاینه و ی مانده جایبه باستانی هایمحوطه
 

 شهر زیزاشارات متون تاریخی به  .4

 شهر زیز است. آمدهمی ی اسالاولیه و میانه هایسده توصیف آن در متون تاریخیهایی که شهر یکی از

 نام برده است (ززین) زز تحت عنوان مذهب خرمیان بود، از دو منطقهی مسعودی در ذکر نواحی که در حوزه

مقدسی زیز را در  (.220: 1365مسعودی، ) ی ابودلف قرار داشتکه یکی متعلق به معقل و دیگری تحت سیطره

: 1361مقدسی، ) رفی کرده که به اصفهان تعلق داشتی اصفهان آورده و آن را شهری کوچک معذیل کوره

ها و محصوالت ارزان زیز بدین شرح یاد کرده (. وی در توصیف شهر زیز، از جامع نیکوی آن و فراورده673

 نان را در آنجا هشت من، به من آنجا، به یک درهم خریدیم. گوشت و گوز)گردو( و میوه در آن ارزان ... " :است

 "ساختند[ که من آنجا بودم هنوز آن را مى 368است]به سال  شدهساخته 367ى آن به سال است. جامع نیکو

ی آن کرده و دربارههم یاد اپور خوره از زیز و کوه گیلویه با ی شابن بلخی نیز در ذیل کوره (.581همان، )

ست و هواء آن سردسیر ا آن زیر و کوه جیلویه، این قهستانى است نواحى بسیار و حومه زیر " :نوشته است

اباد اللّه سنتّهم  داشته است نیکو، امّا در روزگار فترت و استیالء ملحدان هایهدهای روان بسیار و است و آب

یاقوت از دیگر  (.351: 1374ابن بلخی، ) "... [ هاست و زیر، جامع و منبر دارد خراب گشت و درختستان میو]ه

حافظ ابرو نیز از  (.140: 1955یاقوت، ) ده و آن را متعلق به اصفهان دانستنویسندگانی است که از زیز یاد کر

. وی همان مطالب ابن بلخی را تکرار کرده و مطلب جدیدی را نام برده استدیگر نویسندگانی است که از زیز 

  .(136: 1375حافظ ابرو، ) نکرددر این مورد عرضه 

بدین ترتیب کهه   ،شودشهر زیز مشاهده میی ون باال دربارهدر مت ذکرشده در اینجا اختالفاتی میان مطالب

برای تحلیل  .اندی ارّجان نوشتهی شاپور و کورهاز متون زیز را متعلق به اصفهان و بعضی متعلق به کوره برخی

تهه  پرداخ اصهفهان، شهاپور، ارجهان(   ) هها و روشن نمودن این اختالفات ابتدا به موقعیت زم گیلویه در بین این کوره

یهک   ی اصهفهان، زم گیلویه یهک قسهمت از کهوره    نوشته استموقعیت زم گیلویه  یدربارهاصطخری  شود؛می

گیهرد و تمهام   ی ارّجهان را در بهر مهی   و قسمتی از کوره ی اصطخریک قسمت از کوره ی شاپور،از کوره قسمت
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(. بنابراین، زم گیلویهه قسهمتی از   113: 2004اصطخری، ) شودشامل میها را نیز های این قسمتها و دهکدهشهر

ی ی ارجهان، منطقهه  کهه در ایهن بخهش شهمالی کهوره      گرفهت یبرمی ارجان را در بخش شمالی و شرقی کوره

ی گیلویهه  بالدشاپور واقع شده بود و زیز در این بخش ارجان یعنی بالدشاپور که قسمتی از آن در اختیار قبیله

توان بهه  ی شاپور خوره ذکر کرده است میبلخی که زیز را متعلق به کورهی ابن در مورد گفته بود، قرار داشت.

اصهالحات سیاسهی و   ناشهی از   مسهئله ایهن   احتمهاالا  ای صورت گرفته در زمان وی اشاره کرد؛اصالحات ناحیه

در ایهن   ای صورت گرفته در این زمان باشد که طی آن وسعت ارّجان بهه نصهف کهاهش یافهت،    ناحیهتغییرات 

به استان شاپور واگذار گردید و بالدشاپور، زیهز و   دارخید_فرزوک_های شمالی خط ارّجانتمامی بخش تتغییرا

 ههای گفتهه امها ایهن    (.103و  16: 1359گاوبهه،  ) جزء ارجان بودند، به ایالت شاپور ملحهق شهدند   قبالابازرنگ که 

دارد، زیرا اصطخری بازرنگ را متعلق مقدسی و یاقوت مبنی بر متعلق بودن زیز به اصفهان، جای شک و تردید 

ابهن  ) ( و ابن بلخی بازرنگ را بین زیز و سمیرم ذکهر کهرده اسهت   112: 2004اصطخری، ) ی ارّجان نوشتبه کوره

ی آمد نه کورهمی حساببهگرفت نیز جزء ارّجان (. بدین ترتیب زیز که قبل از بازرنگ قرار می346: 1374بلخهی،  

ی بازرنگ قرار داشت که  متعلهق بهه ارجهان    و سمیرم که متعلق به اصفهان بود ناحیه بین زیز، چراکهاصفهان، 

های مقدسی و یاقوت ناشی این گفته احتماالای اصفهان تعلق داشته باشد و تواند به کورهبود. بنابراین، زیز نمی

، هاستاز وضعیت دقیق مرزاین نویسندگان  یناآگاهو  یادشدههای از تداخل و موقعیت زم گیلویه در بین کوره

هاست نه اطالعات و مشهاهدات  ی شنیدهکند، اطالعات وی در مورد زیز بر پایهیاقوت خود بیان می کهچنانآن

 تعینی خود، زیرا وی نوشته است که اطالعات خود را در این مورد از برخهی خردمنهدان همهدان گرفتهه اسه     

داد کهه  کثراا عشهایری تشهکیل مهی   ا ه کوهستانی و ساکنان آن رااین منطق از طرفی دیگر، .(140: 1955یاقوت، )

با کوه گیلویهه بودنهد، بهه یهیال  و      مرزهمی قلمرو خود، در نواحی جنوبی اصفهان و سمیرم که عالوه بر حوزه

خری اشهاره  ههای اصهط  توان به نوشهته ی زندگی عشایری این نواحی میپرداختند. در رابطه با شیوهقشال  می

 :2004اصهطخری،  ) رفتنهد ها میها به چراگاهها و زمستانکه تابستان کردهاشارهی به کردان و رموم فارس کرد؛ و

ابهن خردادبهه،   ) گردیهد های اولیه به مناطق عشایر نشین و شبانکاره اطهال  مهی  ( نیز در منابع سدهرموم) رم (.99

را نام بهرده و رم گیلویهه را کهه در ایهن نهواحی      فارس  یگانهپنج(. اصطخری رموم 551: 1383، یاقوت؛ 38: 1370

یعنهی یهیال  و قشهال      مسهئله این  احتماالا (.98: 2004اصطخری، ) نوشته است هاآن ینتربزرگاند، هساکن بود

 های نویسندگان گردید.های این مناطق در نوشتههان و کوه گیلویه، نیز باعث اختالط مرزعشایر در نواحی اصف

ی در اختیهار قبیلهه  بخشی از آن که واقع شده بود بالدشاپور  یعنی رستا  بخش شمالی ارجاندر بنابراین، زیز 

: 1374؛ ابهن بلخهی،   581: 1361مقدسهی،  ) های مقدسی و ابن بلخی جامع و منبهر داشهت  بنا به گفته و گیلویه بود

فا و آباد بود و این به دلیهل  ی اسالمی شهری شکواولیه و میانه هایسدهیشین، زیز در پبر اساس مطالب . (351

ههای  فراوردهغنی منطقه در امر  بومزیستو همچنین  (54: 1395پاکباز، ) تجاری -ارتباطیقرار گرفتن در مسیر 

و ابن بلخهی  ایستگاهی بودن زیز و محصوالت ارزان آن مقدسی از  کهطوریبهبود،  دامی و محصوالت کشاورزی

انهد و  صحبت بهه میهان آورده   زیزهای تستان میوه، نواحی بسیار و نخجیرگاههای نیکو، درخهای روان، دهاز آب

مانهده از   جایبههای (. از نوشته351: 1374؛ ابن بلخی، 581: 1361مقدسی، ) اندآن را دارای جامع و منبر ذکر کرده

ز دوران اوج و شهود کهه شههر زیه    ی اسالمی چنین اسهتنتاج مهی  های اولیه و میانهمورخان و جغرافیدانان سده

هجری تا اوایل قرن ششم هجری سپری کرده است. ابن بلخهی   چهارمی زمانی قرن شکوفایی خود را در فاصله
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کنهد و دالیهل آن را بهه    صحبت میو نواحی ارّجان در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری از ویرانی زیز 

هها  در این ویرانهی  احتماالا(. از دیگر دالیلی که 353 و 351: 1374،ابن بلخهی )  دهدها نسبت میحمالت اسماعیلی

ههای  خوزسهتان و ارجهان را در سهال    شدیدی بود که مناطق فارس، هایلرزهزمینگذاشت  جایبهزیادی  تأثیر

هها و  طی حمالت اسماعیلیارجان  سایر نقاطزیز مانند  احتماالا (.121و  294: 1371ابن اثیر، ) اندلرز 478و  444

 شدیدی که در این زمان رخ داد ویران شده است. هایزهلرزمین
 

 و ابودلف گیلویه تکاپوی دو خاندانزیز در ی ناحیه .5

که به  هاآنای وجود داشت. خصومت و درگیری میان دو خاندان گیلویه و ابودلف درگیری و دشمنی دیرینه

ن این دو خاندان گردید. بنا به روایت ی قرن دوم ه.  ادامه داشته منجر به قتل سرارسد از نیمهنظر می

 اصطخری، گیلویه در ابتدا موفق به شکست ابودلفیان گردید و معقل بن عیسی برادر ابودلف را به قتل رساند

های بعدی ، ابودلف توانست گیلویه را در جنگهاتوزیکینه(. به دنبال این خصومت و 144: 2004اصطخری، )

جز وجود داشت که « زیز/ زز یا ززین»حی متعلق به ابودلفیان، دو ناحیه به نام در میان نوا)همان(. شکست دهد

زز »یکی را  هاآنبه نام  و به همین جهت آمدندمی حساببهالیات ابودلفیان امالک اختصاصی و معاف از م

مختلف  هایمورخان و جغرافیدانان سده (.220: 1365مسعودی، ) گفتندمی« زز ابودلف»و دیگری را « معقل

های لرستان و اشاره کردند و یکی را در سرزمین اللستان بین اصفهان و کوه «زیز»اسالمی به موقعیت این دو 

به  (.140م: 1955یاقوت،  ؛351: 1374؛ ابن بلخی، 673: 1361مقدسی، ) اندموقعیت دیگری را در ناحیه همدان نوشته

 درازیدستهای گیلویه و ابودلف بر اثر مسائل مرزی و خاندان یکی از دالیل خصومت و درگیریرسد نظر می

در ناحیه اللستان،  موقعیت آنبه که « زز معقل»، آیدبرمیکه از منابع  گونهآنبوده است.  یکدیگربه قلمرو 

آمد. ابن بلخی نیز به این می حساببههای لرستان اشاره شده بود، بخشی از قلمرو گیلویه میان اصفهان و کوه

« ززین»مسعودی  (.351: 1374ابن بلخی، ) کندی کوه گیلویه ذکر میحومه عنوانبهو زیز را  کردهاشارهع موضو

 نوشته است« زز ابی دلف»و دیگری را « زز معقل»ابودلفیان دانسته و یکی را  را متعلق به« زیز»یعنی دو 

آمد، می حساببهبخشی از قلمرو گیلویه ی زیز که ، ناحیهیادشدهبا استناد به منابع  (.220: 1365مسعودی، )

ملک معاف از  عنوانبهبودند واگذار شده بود و  برخوردارمالکیت آن به خاندان ابودلف که از حمایت خلفا 

ی اللستان و توان گفت زیزی که در ناحیهمورثی گردید. با توجه به مطالب پیشین، می هاآنمالیات در خاندان 

 درواقعگردید. می دستبهدست هاآنتکاپوی خاندان گیلویه و ابودلفیان همواره  میان  متعلق به معقل بود، در

بود، بعد از حمله اعراب  هاآنهای ایرانی گیلویه و نیاکان آن که میراث و سکونتگاه خاندان اطرافاین ناحیه و 

م مهاجر بودند و از طرف خلفا به ایران و نواحی جبال، به ابودلفیان که گروهی از این اقوا هاآنو مهاجرت 

و اطراف ی زیز دست یافتن و مسلط شدن این قوم بیگانه بر ناحیه بنابراین،شدند، واگذار گردید. حمایت می

ی نبود و همواره ابودلفیان و قبیله تحملقابلی گیلویه بود، بر این قوم ایرانی ی قبیلهآن که جایگاه دیرینه

معقل برادر ابودلف که نواحی زیز در اداره و اختیار او بود و به نام وی  کهطوریبهد. گیلویه را مقابل هم قرار دا

های بعدی با شد، به دست گیلویه کشته شد و به دنبال آن خود گیلویه نیز در جنگخوانده می« زز معقل»

 .(144: 2004اصطخری، ) ابودلفیان جان باخت
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 شناختیباستان هایبررسیتاریخی و بر اساس منابع  موقعیت مکانی شهر زیز .6

ی تاب و سومین ایستگاه مسیر ارّجان به اصفهان ذکر مقدسی موقعیت شهر زیز را در کوهستان، کنار رودخانه

ی کوه گیلویه با حومه عنوانبهابن بلخی زیز را نزدیک سمیرم و  (.673و  581: 1361مقدسی، ) کرده است

ی . افزون بر این، ابن بلخی زیز را قبل از ناحیه(351: 1374بلخی،  ابن) کردسردسیری توصیف  وهوایآب

با  بردهی بازرنگ که ابن بلخی از آن نام ناحیه (.346همان، ) نوشته استبازرنگ، و بازرنگ را میان زیز و سمیرم 

ه در این ناحی ی شهرستان دنا مطابقت دارد.ی بشار و تل خسروی درحوزهنواحی امروزی اطراف رودخانه

حسینی ) یاد شده است« دم رود»( با عنوان ه. 13قرن ) ( و حسینی فساییه. 11قرن) های حسینی منشینوشته

-های متأخر اسالمی از نزدیک پلدم رود در سدهی ناحیه (.1472: 1382حسینی فسایی، ؛ 34 تا 32: 1385منشی، 

یاقوت  (.166و  151: 1359گاوبه، ) شدمی های تل خسروی و فالرد را شاملهای پاتاوه تا محل پیوستن رود

 (.140م: 1955یاقوت، ) ( نوشته استقوم لر) های لرستانموقعیت زیز را در بخش اللستان مابین اصفهان و کوه

و مطلب جدیدی را در این مورد  کردهحافظ ابرو نیز همان مطالب ابن بلخی را در مورد موقعیت زیز تکرار 

، موقعیت شهر زیز را در بخش اللستان متون یاد شده یطورکلبه (.136: 1375رو، حافظ اب) نکرده استعرضه 

 و مسیر ارتباطی ارّجان به اصفهان (مارون امروزی) ی تابدر کنار رودخانه های اقوام لرمابین اصفهان و کوه

 که با نواحیجستجو کرد  بازرنگ های ابن بلخی زیز را باید قبل از ناحیهبنا به گفته .(1جدول ) اندقلمداد کرده

های . یعنی جایی که بر اساس گفتهطابقت داردی بشار و تل خسروی در شهرستان دنا ماطراف رودخانه کنونی

( شهرستان بویراحمد قرار دارد قدیم بازرنگ از شهرستان دنا) ی تاب جاری باشد. امروزه قبلمقدسی رودخانه

یاقوت . (1 نقشه) جاری است ی تاب)مارون امروزی(صلی رودخانههای اکه در بخش علیایی آن یکی از سرشاخه

ی باید در حوزه« بخش اللستان» ، بر اساس مطالب پیشین موقعیت زیز را در بخش اللستان نوشته است

های ( در شهرستان بویراحمد کنونی باشد. امروزه در این قسمت یعنی سرشاخهتاب) های رود مارونسرشاخه

 قابل تطبیق است.متون یاد شده که با بخش اللستان در  واقع شده است« لوداب بخش»رود مارون، 
  

 : اطالعات مربوط به شهر زیز و موقعیت آن در متون تاریخی)مأخذ: نگارندگان(1جدول 

 شهر زیز)زیر/ زیزی( در منابع مکتوب

 منابع
 سال وفات

 ()ه ق

حوزه 

 سیاسی

 

 موقعیت شهر زیز

 

 توضیحات

احسن 

فى  التقاسیم

 معرفة االقالیم

مقدسى، أبو عبد 

اهلل محمد بن 

 أحمد

 

 4قرن 

 

 اصفهان

در کوهستان،  -1

 کنار رود تاب است.

سومین ایستگاه  -2

-مسیر ارّجان

 اصفهان است.

 ساخت مسجد جامع زیز -1

 

صحبت از ارزانی گوشت،  -2

 نان، گردو و میوه ارزان زیز

 

فارسنامه ابن 

 بلخى

 

 ابن بلخى

 

510 

 

 

 کوره

 شاپورخوره

نزدیک به  -1

 سمیرم است

بازرنگ میان زیز  -2

 و سمیرم است

ی کوه حومه -3

 گیلویه است.

 جامع و منبر دارد -1

ها و درختان دارای باغ -2

میوه، هوای آن سردسیر و 

 نواحی آن نخجیرگاه است.

صحبت از ویرانی و خرابی  -3

زیز و کوه گیلویه توسط 
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 اسماعیلیان

 معجم البلدان
قوت حموی یا

 بغدادی
 اصفهان 626

در بخش اللستان 

مابین اصفهان و 

 ستانهای لرکوه

 

- 

 

جفرافیاى 

 حافظ ابرو

 

حافظ ابرو، 

شهاب الدین 

 عبد اهلل خوافى

 

833 

 

 

 

کوره 

 شاپورخوره

 

نزدیک به  -1

 سمیرم است

ی کوه حومه -2

 گیلویه است.

 جامع و منبر دارد -1

ها و درختان دارای باغ -2

هوای آن سردسیر و  میوه،

 نواحی آن نخجیرگاه است.

صحبت از ویرانی و خرابی  -3

زیز و کوه گیلویه توسط 

 اسماعیلیان
 

 
 (نگارندگان: مأخذ)اسالمی مختلف هایسده تاریخی منابع اساس بر زیز موقعیت: 1 نقشه

 

های ای به نام زیز از طریق نوشتهبا وجود اطالع از دهکده ی. وگاوبه مکان شهر زیز را به درستی تشخیص نداد

ی دلی یاسیر با محوطه اشتباهبههای زیز و بررسی آن، موقعیت این شهر را ی ویرانهاستین، بدون مشاهده

ته پرداخ هاآنکه در ادامه به نقد  تقوی بهبهانی نیز با ذکر دالیلی .(218و  95: 1359گاوبه، ) مطابقت داده است

 پذیرفت صراحتبا های دلی یاسیر، ی مطابقت شهر زیز با ویرانهبارهدرگاوبه را  احتمالی یابیمکان شود،می

کیلومتری  70الی   60ییکی از دالیل تقوی بهبهانی در این زمینه، فاصله -1 ؛(14تا  11: 1388تقوی بهبهانی، )

-که نمی (12)همان،  ها استتوسط کاروان ک روزعدم توانایی طی کردن این مسیر در یبین زیز و دهدشت و 

اصفهان، بین دو ایستگاه -زیرا ممکن است در توصیف مقدسی از راه ارتباطی ارجانواقع شود،  موردقبولتواند 
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مکان نشده باشد.  به درستی تعیین« قریه»باشد و یا ایستگاه قبل یعنی افتادهازقلم، ایستگاهی «زیز»و « قریه»

» ( که تقوی بهبهانی با توصیفاتی چون آثار معماری با دلیاسیر/ دیل یاسیرهای دلی یاسیر )یرانهی ودرباره -2

« پیش از اسالم و حتی میالد»را به  هاآنیاد کرده است و قدمت  هاآناز « های بزرگ و بدون مصالحسنگ

ره کرد؛ حسینی منشی در های حسینی منشی در این زمینه اشا(، باید به نوشته13 همان،) نسبت داده است

و راه بر فراز کوه است، الحق آن راه انموذجى از پل » ...  اصفهان نوشته است: -توصیف راه ارتباطی دهدشت

مشهور « تنگ نارى»و درّه مزبور به  -ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا -صراط است، اما مستقیم نیست

و قرب یک هزار خانه از اتراک در آنجا  به دیلحاسل اى است موسوماست و در حوالى تنگ مذکور قریه

دلی یاسیر/ » (.33و  32: 1385منشیحسینی) «نماینداند و در صیف و شتا ییالمشى و قیشالمشى مىساکن

( تنگ نالیآمده که موقعیت آن در حوالی تنگ ناری)«  دیلحاسل » بانامهای حسینی منشی در نوشته« دلیاسیر

« دلی یاسیر»ی های محوطهاست؛ یعنی جایی که امروزه ویرانه شدهنوشتهاصفهان -دشتو راه ارتباطی ده

های اند، ویرانهمطابقت داده« شهر زیز»واقع شده است. بنابراین، بقایای معماری که گاوبه و تقوی بهبهانی با 

هزار خانه آمده  های حسینی منشی با حدودهمان روستای دیلحاسل)دلی یاسیر امروزی( است که در نوشته

و ردیابی  شناسیباستانی زمانی و موقعیت مکانی این محوطه با توجه به شواهد بر این، بازه افزون -3است. 

ی ای از رودخانههیچ شاخههمچنین  ی زمانی شهر زیز مطابقت ندارد.متون تاریخی، با موقعیت مکانی و بازه

 کنداسیر عبور نمیی ی دلیت، از نزدیکی و یا اطراف محوطهطاب که مقدسی شهر زیز را در کنار آن نوشته اس

ی دلی یاسیر که تقوی در نزدیکی محوطه« عزیزی»وجود روستایی به نام  دالیلی چون از طرفی دیگر، -4

تواند ارتباطی با یکسان لی یاسیر، به آن استناد کرده است، نمیهای دتطبیق شهر زیز با ویرانهبهبهانی برای 

صورت گرفته،  هایبررسیمطالعات و بر اساس  داشته باشد. «دلی یاسیر»ی و محوطه« شهر زیز»ن فرض کرد

-( که تا به امروز نیز اسم سابق خود را حفظ کرده و هنوز هم به همین نام خوانده میزیزی/ زیر) ی زیزمنطقه

ای منطقه درواقعقع شده است. وا (تاب) ی مارونی کنونی شهرستان بویراحمد در کنار رودخانهشود در منطقه

ی معروف به اسبید در دو منطقهدمه و گور کوهرشتهی دو شود در دامنهشناخته می« زیز » که امروزه با نام 

زیز »ی محوطه. ایدنمهر دو را از هم جدا می (مارون) ی تابکه رودخانه قرار دارد« زیز برآفتاب»و « زیز نسه»

نماید، در تقسیمات امروزی استان کهگیلویه و بویراحمد، در زیز مطابقت می با مکان شهر قدیمکه « نسه

درجه طول  50 – 59 – 972بخش لوداب از شهرستان بویراحمد واقع شده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 

 (.2 نقشهمتر از سطح دریا قرار گرفته است) 1844درجه عرض شمالی، در ارتفاع  30 – 54 – 614شرقی و 

 از: اندعبارتقدیم زیز یکی پنداشت  توان این محوطه را با بقایای شهرمی هاآندالیلی که بر اساس  ترینممه

(، که با اشارات متون تاریخی مارون امروزی) در کنار رودخانه تاب« زیز نسه»ی کنونی موقعیت محوطه :1

 - 2و  1نقشه) (، مطابقت دارد571: 1361مقدسی، ) در کنار رودخانه تاب« شهر زیز»ی موقعیت مکانی درباره

های دمه و گور اسپید با وضعیتی ی کوهدر دامنه« زیز نسه»ی کنونی موقعیت محوطه :2 (.2و 1تصاویر 

(، همان) اندکوهستانی، که مطابقت دارد با اشارات متون تاریخی که موقعیت زیز را در کوهستان ذکر کرده

( با بقایایی از اصفهان-ارجان) در مسیر ارتباطی قدیم« زیز نسه»ی موقعیت مکانی محوطه :3 (.2و  1تصاویر )

( که با اشارات متون تاریخی 3، نقشه 6تصویر ) مانده از یک پل تاریخی در کنار این محوطه جایبههای پایه

 :4 (.673همان، ) ابقت دارد( مطاصفهان-ارجان) شهر زیز شدنواقعایستگاهی بودن و در مسیر ارتباطی  یدرباره
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های ابن بلخی مبنی بر نزدیک بودن ی زیز با نوشتهو مطابقت موقعیت مکانی منطقه هاویژگییکسان بودن 

 و 1نقشه ) ( بین زیز و سمیرمنواحی امروزی اطراف رودخانه بشار و تل خسروی) بازرنگ گرفتن قرارزیز به سمیرم و 

حومه آن آمده است؛ همچنین توصیف اقلیم  عنوانبهی ابن بلخی در نوشته (، نزدیکی زیز به کوه گیلویه که2

با اقلیم امروزی منطقه و حتی  هاآنهای آن در متون تاریخی و یکی بودن منطقه و محصوالت و فراورده

سی های مقدهای دامی که در نوشتههای میوه، جو و گندم و فراوردهگردو، باغ ازجملهفراوانی همان محصوالت 

 :5. (136: 1375؛ حافظ ابرو، 351: 1374؛ ابن بلخی، 581: 1361مقدسی، ) اندارزان آمده« نان و گوشت» صورتبه

زیز »ی های محوطهویرانه :6( تا به امروز. زیز) و حفظ همان صورت قدیم خود« زیز»ی یکی بودن نام منطقه

ها و دیگر بقایای موجود که اغلب اهد سفالی، خرابهبقایای فراوان آثار ساختمانی، تراکم شو صورتبهکه « نسه

های دور است. این شکوفایی این محوطه در گذشته یدهندهنشان(، 9تا  1تصاویر ) اندفرورفتهبه دل خاک 

زیز » ی در سرتاسر محوطه هاآنها و پی گچ و سنگی هایی با رد دیوارتپه و برجستگی صورتبهها که ویرانه

 هایبررسیگاهی دارند که با توجه به مطالعات و های شهر یا سکونت، حکایت از ویرانهانداهدهمشقابل« نسه

-ی اسالمی، مطابقت میدانان دورههای مورخان و جغرافیهای شهر قدیم زیز در نوشتهصورت گرفته با ویرانه

 نمایند.
 

 
: مأخذ)بویراحمد و کهگیلویه استان امروزی قسیماتت در زیز یناحیه موقعیت: 2 نقشه

 (نگارندگان
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 استان نقشه در آن هایشهر و بالدشاپور منطقه ارتباطی هایراه نقشه: 3 نقشه

 (235: 1395 پاکباز،: مأخذ)موجود بقایای اساس بر امروزی بویراحمد و کهگیلویه
 

، «زیز نسه»ی کوه دمه در قسمت در دامنه شود،می لی زیزی که شهر قدیم زیز با آن تطبیق دادهی اصمحوطه

 جایبهساختمانی، و رد دیوار و پی گچ و سنگی آثار ساختمانی قطعه زمین بزرگی آکنده از بقایای جایی که 

ارون که در این منطقه ی مرودخانه شمالیی زیز نسه در ساحل (. محوطه1تصویر ) مانده، واقع شده است

ی طبیعی مرتفعی قرار دارد که بافت فرهنگی آن در چهار شود، بر روی پشتهنیز نامیده می ی زیزیرودخانه

 (.1 طرح و 2و 1تصاویر ) ی بسیار وسیعی گسترده شده استجهت شرقی، غربی، شمالی و جنوبی در محدوده

 و فرورفتهاکثراا به دل خاک  ،بود شدهساختهح سنگ و گچ ا مصالشهر که باز  مانده جایبهو آثار  هاخرابه

ارتباط این قسمت با بخش  شوند.دیده می آبادفرحدر ضلع شرقی روستای ی هایتپه و برجستگی صورتبه

آن  یپایهیکگرفته که امروزه تنها بقایای و زیز برآفتاب از طریق یک پل ارتباطی کوچک صورت می جنوبی

 (.6 تصویر) مانده است جایبهانه ی رودخدر حاشیه
 

 
 (.نگارندگان: مآخذ)دمه کوه دامنه در نسه زیز یمحوطه از دورنمایی: 1 تصویر



 47/ 1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

 

  
 ساحل در نسه زیز محوطه از دیگر دورنمایی: 2 تصویر

 (.نگارندگان: مآخذ)شرق از دید ،(زیزی)نمارو رودخانه

 (359: 1388 علمداری،)زیز محوطه یتوپوگراف: 1 طرح

 

نویسد و از آثار زنده و بانی میهای دیدهی زیز را حدود هفت هکتار با بقایایی از برجمجیدی وسعت محوطه

خش دیگر یعنی زیز برآفتاب، های پل ارتباطی و در بهای یک حمام، یک ستون از پایهمعروف آن، به ویرانه

مسجد یا مکان ارزشمندی دانسته است و همچنین های داخلی بنا، آن را ای که با توجه به قوسآثار ویرانه

 متأسفانه امروزه آثار معماری محوطه .(76: 1371مجیدی، ) بردچند ساختمان با مصالح گچ و سنگ، را نام می

ی با بررسی و مطالعه کهطوریبهمدفون شده است،  یرزمینزآن در های از بین رفته و مخروبه یطورکلبه

توان معماری آن را تشخیص داد و بازسازی نمود. رد آثار ساختمانی و قسمتی از پی گچ و سطحی محوطه نمی

ی ی محوطه یک سازه(. در میانه3تصویر ) است یصتشخقابلهایی از محوطه هنوز در قسمت هاآنسنگی 

 شدهیبتخرهایی از آن مصالح گچ و سنگ وجود دارد که توسط قاچاقچیان حفاری و قسمتمعماری با 

، بقایایی از یک دیوار به ارتفاع تقریبی یک یرمجازغ های حفاری(. همچنین در یکی از گودال5است)تصویر 

 (.4ویرتص) مانده که از مصالح سنگ و گچ برای ساخت آن استفاده شده بود جایبهمتر در زیر زمین 
 

 
 (.1394 رجبی، از عکس) زیز دیوار، یک سنگی و گچ پی: 3 تصویر
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 دیوار یک از بقایایی ،یرمجازغ حفاری هایگودال: 4 تصویر

 (.نگارندگان: مأخذ) زیز زمین، زیر در

 قاچاقچیان، توسط شده تخریب معماری سازه یک: 5 تصویر

 (.نگارندگان: مأخذ) زیز
 

ی نسبتاا ی صخرهای است به خط نسخ اولیه که بر سینهی زیز کتیبهاز محوطه آمدهدستبهاز دیگر آثار 

ی فحهدورانی در ص صورتبهافقی بلکه  صورتبه(. حرکت خطوط این کتیبه نه 7صویر ت) است شدهکندهبزرگی 

از دیگر آثار معماری صخره حک شده است که به دلیل ساییده شدن برخی از حروف خواندن آن دشوار است. 

ی رودخانه است که ارتباط شهر زیز با مناطق مانده از یک پل در حاشیه جایبههای ی زیزی پایهمحوطه

ن رفتن آثار معماری و مخدوش بودن (. متأسفانه به دلیل از بی6تصویر ) گرفتهمجوار از طریق آن صورت می

ی زیز و سبک ساختمانی آن ارائه نمود، اما بر اساس توان تصویر درستی از معماری محوطهمحوطه نمی

مانده از این محوطه را،  جایبههای توان مخروبهی اسالمی میهای اولیهمانده از متون سده جایبهاطالعات 

اند و دارای جامع و منبر ست که مقدسی و ابن بلخی آن را توصیف کردههای همان شهر قدیم زیز دانویرانه

 .(351: 1374؛ ابن بلخی، 581: 1361مقدسی، ) انددانسته
 

  
 رجبی، از عکس) زیز طهمحو از آمدهدستبه کتیبه: 7 تصویر (1395 سپیدنامه، از عکس) زیز پل بقایای: 6 تصویر

1394) 
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 های سفالییافته .7

مانده از آثار ساختمانی، پراکنش قطعات سفالی در سطح محوطه  جایبهها و پی گچ و سنگی عالوه بر رد دیوار

های سفال  نمایانگر طیفی زیزی از محوطه آمدهدستبههای سطحی ی سفالمطالعهبسیار باال بوده است. 

تا  8ویر اتص) است« (1)اسالمی رانمنقوش بدون لعاب دو سفال»منقوش موسوم به ساده و های لسفالعابدار و 

های ی جنوب غرب ایران سفالدوران اسالمی در حوزه یشدهشناختههای سفالی نسبتاا یکی از گونه(. 11

-فارس، کهگیلویه و بویر های فراوانی در غرب استانها تاکنون از استقرارمنقوش بدون لعاب هستند. این سفال

صورت  هایبررسیاند. عالوه بر جنوب غرب ایران، طی احمد و تا حدودی شمال خوزستان شناسایی شده

 اندهای منقوش بدون لعاب شناسایی شدهگرفته در غرب، شر  و شمال مرکزی و مرکز ایران نیز سفال

شناسان را در است که باستان ایگونهبهالی، سف گونهاینمسئله پیچیدگی  (.139: 1391صدیقیان و غالمی، )

های منقوش را سفال گونهاینویتکمب  های اسالمی با مشکل مواجه ساخته است.ها و تپهمحوطه گذاریتاریخ

کند در داند و اشاره میی اسالمی می، مربوط به دورهازتاریخیشپهای به سفال شانیظاهرشباهت  رغمبه

و  فارسیجخلی حوزه شناسیباستانی جدیدی در مدارک وایل قرن پنجم هجری، پدیدهاواخر قرن چهارم و ا

منقوش، سفال  سازدستهای ی جدید، گسترش سنت سفالخاورمیانه روی داد، این پدیده سرتاسر درواقع

ی تا سده یرشهریغهای بود که در بیشتر محوطه(، pseudo- prehistoric ceramic) یندروغ ازتاریخیشپ

(. ویتکمب 84: 1382ویتکمب، ) ی هجدهم ادامه یافتپانزدهم نیز وجود داشت و حتی در بعضی نواحی تا سده

ی بویراحمد را مقدم بر سبک جلفار دانسته و با سبک پیش منطقه ویژهبههای منقوش جنوب ایران سفال

های یازدهم تا وط به سدهسلجوقی مرب احتماالارا سبکی  هاآندهد و هندسی فاطمی لوانت مطابقت می

ی دا محوطه) ی فارسها را در منطقه(. وی تاریخ برخی از این سفال85همان، ) کندسیزدهم میالدی معرفی می

های این نوعِ جنوب ایران هستند، محدود به قرن دوم هجری متفاوت از سایر سفال هاآن( که البته فرم و دختر

 »های فنی و تزئینی ویژگی شدهانجامهای . بر اساس پژوهش)همان( داشتندی عباسی تداوم داند که تا دورهمی

خرمایی روشن تا  -ای نارنجی بدین شرح است: دارای خمیره« های منقوش بدون لعاب دوران اسالمی سفال

و های پهن ها منقوش و شامل نوارتزئینی بیشتر این سفال ازلحاظهستند و  دارپوششو  رنگکرمقرمز و یا 

ها اند. در بین این نقشکشیده شده دقتیبیای عجوالنه و با خطوط موجی نامنظم هستند که عموماا به شیوه

 نیز رایج است دارشاخههای ها و طرح گل، مثلثشکلبیضیهای متقاطع، نقوش هاشور صورتبههایی خط

ها را تشکیل ین نقوش این سفال(، نقاط فضایی، خطوط درخت مانند و سه وجهی بیشترین درصد ا84همان، )

اند شامل های ظروفی که به این شیوه تزئین شدهفرم طورمعمولبه(. 109: 1388سامنر و ویتکمب، ) دهندمی

(. 84: 1382ویتکمب، ) است عمقکمهای های تخت و کاسهها، بشقابهای کوچک کروی شکل و سبوکوزه

هجری  7تا  5شود، قرن ی زیز را هم شامل میحوطهاحمد که می بویری سفالی در منطقهگونهاین

هجری به رونق و شکوفایی شهر زیز و  367مقدسی در سال  ازآنجاکه(. 84همان، ) شده است گذاریتاریخ

 و شواهد موجود نیز( و مطالعات صورت گرفته 673: 1361مقدسی، ) کندهمچنین جامع نیکوی آن اشاره می

-می ارزیابیی زیز در تحقیق حاضر را منطقی های مقدسی و محوطهدر گفته شدهتوصیفشهر زیز یکی بودن 

 4ی قرن ی بالدشاپور حداقل تا نیمهی سفالی را در منطقهی پیچیدهگونهاین گذاریتاریختوان ، میکنند

 کنده.  ذکر می4م/10ی سفالی را اواخر قرن گونهاینکلی ویتکمب شروع  گذاریتاریخ. (2)هجری عقب آورد
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 5ی بویراحمد قرن ی سفالی در منطقهگونهاین گذاریتاریخوی در مورد  گیرینتیجه، اما (84: 1382ویتکمب، )

 جایبههای بر اساس نوشته توسط نگارندگان شدهانجاممطالعات  کهدرحالیدهد، هجری را نشان می 7تا 

در تاریخی مشخص اشاره  موردمطالعههای طهمانده از متون تاریخی و جغرافیایی اسالمی که به شکوفایی محو

ی احمد، حداقل تا نیمهی بویری سفالی منطقهگونهاینویتکمب را در مورد شروع  گیرینتیجهتواند دارند، می

 یگونههمینی زیز متعلق به های محوطهبیاورد. الزم به یادآوری است که اکثر سفال ترعقبهجری  4قرن 

( است و این موضوع، خود بیانگر یک ارتباط زمانی بین شکوفایی شهر زیز ازتاریخپیششبه  سفال موسوم به) سفالی

قطعه سفال لعابدار با تکنیک سالدن جهت  1قطعه سفال معمولی و  21 طورکلیبه ی سفالی است.گونهاینو 

 2ای نقوش هندسی، قطعه دار 13هایی مطالعه شده شد. از مجموع سفال بردارینمونهمطالعه و مستند نگاری 

جداول ) قطعه بدون نقش است 6قطعه دارای تزئین نقش کنده و  1قطعه دارای تزئین برجسته و نقش افزوده، 

ی زیز دارای نقوشی به شکل نوارهای برجسته با نقوش فشاری، های منقوش در محوطه(. گونه1نمودار و  3و  2

ای کنده به شکل خطوط مواج،  نوارهای مدور، نقوش شانهترکیبی از نوارهای افقی و مواج، نقوش زیگزاگی و 

های بخش . این نقوش در(11تا  8تصاویر ) افقی، نوارهای اریب، زیگزاگی منفرد، و نوارهای مواج منقطع است

-ها و به رنگهای درون، بیرون، زیر لبه و بخش درونی و بیرونی کف سفالبخش ازجملهها سفالمختلف تکه 

-افزون بر این، همراه سفال ای تیره نقاشی شده است.ای مایل به بنفش، قهوهمایل به قرمز، قهوه ایهای قهوه

سفال منقوش بدون لعاب  کهطوریبهاند آمدهدستبهنیز ه. .  5و  4های لعابدرا سدههای سفال یاد شده، های

 .(167: 1395پاکباز، ) های لعاب دار تعداد محدودی را تشکیل داده بودندی غالب و سفالگونه
 

  
 محوطه از آمدهدستبه سالدن سفال قطعه یک: 8 تصویر

 (352: 1388: علمداری: مأخذ)زیز 

زیز  محوطه هایسفال تزئینات آماری فراوانی درصد: 1 نمودار

 (نگارندگان: مأخذ)
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: علمداری: مأخذ)زیز  محوطه هایسفال از منتخبی: 9 تصویر

1388 :352) 

: 1388: علمداری: مأخذ)زیز  محوطه هایسفال طرح: 10 تصویر

 (354 و 353
 

 
 (356 و 355: 1388: لمداریع: مأخذ) زیز محوطه هایسفال طرح: 11 تصویر

 

 (نگارندگان اصالحات با ؛358: 1388 علمداری،: مأخذ) زیز هایسفال کاتالوگ: 2 جدول

نام 

محوط

 ه

شما

 ره

طر

 ح

فر

 م

رنگ 

 خمیره

پوشش/پرداخ

 ت

نوع 

 ساخت

 منبع مقایسه دوره  پخت تزئین

بیرو درون

 ن

 

ساچرخ - - طوسی لبه 1 زیزی

 ز

منقوش هندسی 

ی شامل باند عنای

پهن روی لبه 

باندهای پهن افقی و 

مواج روی بدنه 

 خارجی

 4قرن   کافی

 7تا 

 هجری

: 1382ویتکب، 

، 94، 5، شکل 94

n 

 دورنگ لبه 2 //

 ط و نا

ساچرخ - -

 ز

: 1382ویتکب،  //  // ------------

، 94، 5، شکل 94

b 

 - //  // -------------دست  - - دورنگلبه  3 //
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و 

دس

 ته

 ساز نا = ط

چرخ  - - طوسی لبه 4 //

 ساز

باند برجسته طنابی 

 روی بدنه خارجی

//  // - 

خاکستر لبه 5 //

 ی

منقوش هندسی  // - -

عنابی روی بدنه 

 خارجی

//  // - 

منقوش هندسی  // - - نخودی لبه 6 //

عنابی شامل 

باندهای پهن افقی 

 روی بدنه خارجی

: 1382ویتکب،  //  //

، 94، 5، شکل 94

i 

-چرخ - - دورنگ لبه 7 //

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی شامل 

باندهای پهن افقی 

 روی بدنه خارجی

: 1382ویتکب،  //  //

، 94، 5، شکل 94

n 

پوش نارنجی لبه 8 //

ش 

گلی 

 غلیظ

پوش

ش 

گلی 

 غلیظ

منقوش هندسی  //

عنابی شامل باند 

پهن روی لبه و 

باندهای افقی روی 

بدنه خارجی و 

 داخلی

//  // - 

قزلباش و  //  // ---------- // - - طوسی // 9 //

: 1392دیگران، 

، 3، شکل 124

 23طرح 

منقوش هندسی  // - - دورنگ // 10 //

شامل باند افقی روی 

 لبه

//  // Samner & 

Whitcomb, 

1999, 321, fig 

3, f 

بدن 11 //

 ه

-دست - - طوسی

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی شامل نوارها 

ی روی افقی مواز

 بدنه خارجی

قزلباش و  //  //

: 1392دیگران، 

، 3، شکل 124

 7طرح 

دورنگ  // 12 //

 ط و نا

-چرخ - -

 ساز

باند افزوده طنابی 

 روی بدنه خارجی

//  // - 

-دست - - طوسی // 13 //

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی شامل باند 

افقی روی بدنه 

 خارجی

//  " - 

دسی منقوش هن // - - نخودی // 14 //

عنابی شامل 

نوارهای پهن افقی 

موازی و مواج روی 

بدنه خارجیو رنگ 

قزلباش و  "  //

: 1392دیگران، 

، 3، شکل 124

 7طرح 



 53/ 1398 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

میزی سیاه روی 

 بدنه داخلی

دورنگ  // 15 //

 ط و نا

-چرخ - -

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی شامل خطوط 

نامنظم روی بدنه 

 خارجی

//  // - 

 (نگارندگان اصالحات با ؛358: 1388 علمداری،: مأخذ) زیز محوطه هایسفال کاتالوگ: 3 جدول

نام 

محوط

 ه

شمار

 ه

 طرح

رنگ  فرم

خمیر

 ه

پوشش/پرداخ

 ت

نوع 

ساخ

 ت

پخ تزئین

 ت

 منبع مقایسه دوره

درو

 ن

 بیرون

نارنج بدنه 16 زیزی

 ی

-چرخ - -

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی روی بدنه 

 خارجی

کاف

 ی

 4قرن 

  7تا 

 هجری

- 

طوس // 17 //

ی 

 روشن

چرخ - -

 ساز

منقوش هندسی 

عنابی شامل 

نوارهای افقی 

موازی و مواج 

روی بدنه 

 خارجی

قزلباش و دیگران،  // //

، شکل 124: 1392

7، طرح 3  

دو  // 18 //

 رنگه

-چرخ - -

 ساز

شیارهای افقی 

موازی کنده زیر 

 گردن

// // Samner & 

Whitcomb, 

1999, 321, fig 

3, g 

طوس فک 19 //

 ی

دست  - -

 ساز

-----------

- 

// // - 

طوس لبه 20 //

 ی

چرخ - -

 ساز

منقوش هندسی 

عنایی شامل باند 

افقی روی لبه 

باند مواج روی 

 بدنه داخلی

، 94: 1382ویتکب،  // //

 v، 93، 4شکل 

کف  21 //

حلقو

 ی

طوس

 ی

چرخ - -

 ساز

، 94: 1382ویتکب،  // // لعابدار

 r، 94، 5شکل 



 باستانشناختی هایبررسی و تاریخی منابع اساس بر زیز شهر یابیمکان /54

کف  22 //

لقوح

 ی

نخود

 ی

رسو -

ب 

 گرفته

-چرخ

 ساز

، 94: 1382ویتکب،  // // -----

 mm، 93، 4شکل 

 

 نتیجه .8

 ه.   6تا  4ی زمانی قرن ی ارّجان بود که در فاصلههای کوره، زیز یکی از شهربر اساس مطالعات صورت گرفته

اصفهان و همچنین  _ارّجان قرار گرفتن در مسیر تجاری و کاروان رو  شهری شکوفا و آباد بود و دلیل آن

مانده از  جایبهمتون  طورکلیبهبود.  های دامی و محصوالت کشاورزیفراوردهغنی منطقه در امر  بومزیست

-های مختلف اسالمی، موقعیت شهر زیز را در بخش اللستان مابین اصفهان و کوهمورخان و جغرافیدانان سده

اند. بخش ن امروزی( و مسیر ارتباطی ارّجان به اصفهان قلمداد کردهی تاب)ماروهای اقوام لر در کنار رودخانه

در شهرستان بویراحمد قابل تطبیق است. بر اساس « لوداب»در متون یاد شده با بخش کنونی« اللستان»

ی زیز)زیزی/ زیر( که تا به امروز نیز اسم سابق خود را حفظ کرده و هنوز هم صورت گرفته، منطقه هایبررسی

ی مارون)تاب( واقع شده ی کنونی شهرستان بویراحمد در کنار رودخانهشود در منطقهمین نام خوانده میبه ه

اسبید دمه و کوه گور کوهرشتهی دو شود در دامنهشناخته می« زیز »  بانامای که امروزه منطقه درواقعاست. 

اید، قرار نمی تاب هر دو را از هم جدا میکه رودخانه« زیز برآفتاب»و « زیز نسه»ی معروف به در دو منطقه

زیز »ی کوه دمه در قسمت در دامنه شود،می ی اصلی زیزی که شهر قدیم زیز با آن تطبیق دادهدارد. محوطه

ساختمانی، و رد دیوار و پی گچ و سنگی آثار ساختمانی قطعه زمین بزرگی آکنده از بقایای ، جایی که «نسه

ابن بلخی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری از ویرانی زیز صحبت  است.مانده، واقع شده  جایبه

طی حمالت زیز مانند سایر نواحی ارجان  احتماالادهد. ها نسبت میکند و دالیل آن را به حمالت اسماعیلیمی

های سفالی هی دادمطالعه شدیدی که در این زمان رخ داد، ویران شده است. هایلرزهزمینها و اسماعیلی

متأسفانه به  دهد.هجری قرار می 7تا  4قرن ی زمانی این محوطه را در محدوده گذاریتاریخ، زیزی محوطه

ی زیز و توان تصویر درستی از معماری محوطهدلیل از بین رفتن آثار معماری و مخدوش بودن محوطه نمی

ی اسالمی، های اولیه و میانهمانده از متون سده جایبهسبک ساختمانی آن ارائه نمود، اما بر اساس اطالعات 

های توان مخروبهی زیز، میهای سفالی محوطهتحلیل داده و شناسیباستانمیدانی، مطالعات  هایبررسی

-را ویرانه هاآنکرد و  گذاریتاریخهجری  7تا  4ی زمانی بین قرن مانده از این محوطه را در محدوده جایبه

 اند.دیم زیز دانست که مقدسی و ابن بلخی آن را توصیف کردههای همان شهر ق
 

 هانوشتپی
 شناسیباستان یاتآشکار(، باعث شده تا در ادب هایتفاوت رغمبه)ازتاریخپیش هایبا سفال یسفال یگونهاین یشباهت ظاهر .1

« pseudo- prehistoric ceramic /ینروغد ازتاریخپیش هایسفال ،ازتاریخپیششبه » چون ینیبا عناو یسفال یگونهاین

 یخیدر دوران تار ی،ازتاریخپیشمشابه  هایعالوه بر نمونه یشین،پ هایبررسی و هاپژوهش در ینکهشوند. با توجه به ا یمعرف

و  یقیانز صد؛ به نقل ا1379)استروناخ،  گزارش شده است یسفال گونهازاین یمشابه هاینمونه یزن یو سلوک یدوره اشکان ویژهبه

 باشند. یسفال یگونهاین یمعرف یبرا یو درست مععنوان جا توانندیشده نم یاد ین(، عناو1391:134 ی،غالم

شهر جومه و  ازجملههای دیگری ی زیز، محوطهی محوطهنگارندگان در این زمینه عالوه بر مطالعات صورت گرفته درباره .2

 189: 1395)برای اطالعات بیشتر رک: پاکباز،  آمد به دستاند که نتایج مشابهی ار دادهو بررسی قر موردمطالعهمحوطه ایدنک را 
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های لعابدرا ی سفالی)دوره اسالمی( به همراه سفالگونهاینی زیز و ایدنک، است که در هر دو محوطه یادآوری(. الزم به 202و 

د محدودی را تعدا دارلعابهای ی غالب و سفالدون لعاب گونهسفال منقوش ب کهطوریبهاند آمدهدستبهه. .  5و  4های سده

 (.202و  189: 1395رک: پاکباز،  )نیز تشکیل داده بودند
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