
  

  

  هاي باستانشناسانهسازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده: ایوان کرخه

  دکتر حسن کریمیان

  استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه تهران

  کوچکباغبانغالمعلی 

  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان عضو هیأت علمی سازمان

  )172تا  149 از ص(

  01/06/1389: تاریخ دریافت

  27/09/1390: تاریخ پذیرش

  

  

  :چکیده

اطالعات بدست آمده از منابع مکتوب، حفریات و بررسیهاي سـطحی محـدود باستانشناسـانه و    

فضـایی آنهـا را روشـن و در تعیـین     مطالعات محیطی در شهرهاي ساسانیان تا حدودي ویژگیهـاي  

ي فراوانی از ایـن دوران  ها با این همه، هنوز شهر.  اندهویت کالبدي و بصري این شهرها موثر گشته

هچنـین هسـتند   . انـد وجود دارند که نام آنها در منابع مکتوب آمده، لیکن تا کنـون کشـف نگشـته   

،  جز صفحات و گاهأ سطوري ن سرزمینر به فردشان در تاریخ اییی که، علیرغم نقش منحصها شهر

  .  چند، اطالعات دیگري از آنها در دست نیست

هاي دسته اخیر است که در نوشتار حاضر مورد یکی از نمونه »ایوان کرخه«یقینا شهر باستانی 

باستان به امر پادشاه ساسانی  با مساحتی قریب سه برابر شوشاین شهر، که .  گیردمعرفی قرار می

جنوب غرب مراکز حکومتی در  ترینیکی از معتبراول قرن چهارم میالدي احداث گردیده،  در نیمه

. آمدایران بزرگ به شمار می

اي محـدوده در این مقاله تالش گردیده تا با اتکاء به نتایج مطالعات باستانشناسی نگارندگان در 

دنیاي باستان، تصـویري هـر   اي این ابرشهر از عرصه و بخشهاي حومه هکتار 800به وسعت تقریبی 

هـاي تـاریخی در   گاهنگـاري کلیـه محوطـه   . چند کلی از سازمان فضایی و عملکرد آن ارائـه گـردد  

  .محدودة مورد مطالعه نیز از جمله نتایج ارزشمند تحقیق حاضر است

  

  . ، شهرهاي ساسانیان، شهر شاهی، فضاهاي شهريکرخهایوان :هاي کلیديواژه
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4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة باستان شناسی،  مطالعات/ 140

  

  : مقدمه

علیرغم کثرت و وسعت شهرهاي باستانی ایران، مطالعات باستانشناسی که بتواند روند شکل یابی، توسعه و 

مورد شهرهاي ساسانیان  این نقیصه در ).539: 1386کریمیان (اضمحالل آنها را روشن سازد بسیار اندك است 

ي ها نماید، زیرا از این دوران منابع مکتوب متعددي نظیر کتیبهمیچشمگیرتر و در عین حال توجیه ناپذیرتر 

 ).Karimian 2010, 453(حجاري شده، اطالعات سکه شناسی و سایر مدارك باستانشناسانه در اختیار است 

هکتار وسعت  400است که با  کرخهرودخانهغربجانب درهاي بزرگ ساسانیان شهریکی از  »کرخهایوان«

 شهرشمال غربیکیلومتري25 در شهري اینها امروزه خرابه .هنوز مورد مطالعه واقع نگشته استعرصه 

قابل  »صالح داوود«و ) آزاديسرخه( »مشطط سرخه صالح«در حد فاصل غربی روستاهايو شوش باستانی

  ) 1 شمارةنقشه (رویت است 

با اتکاء به  باستانی شهر عظیماین  ي شکل یابی، توسعه و تخریبها بررسی زمینهحاضر  نوشتارف اصلی هد

عرصه شهر و  شناسیمطالعه آثار سطحی قابل تشخیص و مواد فرهنگی یافت شده در بررسیهاي باستان

ده از مدل پراکنش هاي شهري، با استفا محله عملکردو  ، فرمییفضاسازمان  تشریح. اقماري آن استمحوطه

  .  است مقالهاز دیگر اهداف این  ،مواد فرهنگی

ثبت موقعیت تمامی واحدهاي شاخص شناسایی و ، متعاقب تهیه نقشه عمومی شهر که با در این راستا

توام بود، بررسیهاي سیستماتیک میدانی همراه با نمونه برداري  آني اقماري ها درون شهري و محوطه

و در ، کیلومتر 4آن، یعنی مناطق مجاور دیوارهاي دفاعی تا شعاع  اي و بخش حومه هدفمند در عرصه شهر

  .ه استهکتار،  به انجام رسید 800مجموعا به وسعت تقریبی  اي محدوده

به سه منطقه مستقل تقسیم  غربی-شرقی از آنجائیکه عرصه مستطیلی شکل شهر نیز بوسیله دو دیوار

تعیین چگونگی توزیع،  .اند مجزا مستند سازي و مورد مطالعه قرار گرفته ي هر منطقه بطورها گردیده، داده

به منظور کسب آگاهی از عملکرد شهر  ايو حومه يشهر مناطق مختلف تراکم و وضعیت فضاهاي معماري در

 آندربردارينمونه ،اي وسعت محدوده مورد بررسی در بخش حومهعلیرغم. نمودمیضرورتی اجتناب ناپذیر 

ي سطحی طبقه بندي و با تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده ها کلیه داده. یمایش سطحی به انجام رسیدبا پ

  .  قرار گرفتند

 تحمیلیمانده از جنگبازمنفجره عمل نکرده موادهبهباستانی اتاللمنطقه تحت بررسی و بویژه گیآلوده

از  ،در آنهانظامیبه دلیل حفر سنگرهاي اه و همچنین در هم ریختگی نسبی سطح تپه عراق علیه ایران

تسطیح و دلیلبعالوه به. ساختندمیمهمترین مواردي بودند که بررسی سطحی را با مشکالت جدي مواجه 

مقتضی  نیبایست بررسی آن در زمامیشمالی عرصه شهر، ناگزیر بخشقریب یکصد هکتار از  رفتنکشتزیر

  .رسیدمیبه انجام 
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   مطالعاتی تاریخی و پیشینه

ایرانپررونق و آباديها شهرازیکیساسانیدوراناوایلدرشوشمنابع تاریخی حکایت از آن دارند که 

اسکان مسیحیانکهبودنگذشتهتوسط ساسانیان شهراین  مجدد آبادياززیاديمدت.  گردیدمی محسوب

دومشاپوراز این رو. گشتندرا سببآنویرانیوسوزيآتشبرده وشورشبهدست )1(داده شده در آنجا

دستور- )408: 1367مشکور ( نیز انجامیدنسبی شهرتخریبکه به- شورشیانسرکوبازپس) م 310-379(

نمایند و احداثکرخهرودخانهیک فرسنگی شمال شوش و در غربدررا »ایوان کرخه« جدیدشهرکهداد

.  یافتاستمرار  در این شهر جدید التاسیس کرخهبی دیگر از رودبدین ترتیب حیات هزاران ساله شوش در جان

  .نیاورددستبهراگذشته خودآباديورونقدیگر، شوشایوان کرخهبه هر حال، با ساخت شهر 

منطقه مورد انتخاب شاپور نمایند که مینیز تائید  ر پژوهش حاضرمورد استفاده د ي باستانشناسانهها یافته

امروزه جدید مورد استفاده مردمانی بود که شوشاناز ادوار پارینه سنگی تا، ایوان کرخهشهر احداث  براي

  .   جستجو نمود توانمیمتعدد مکشوفه  باستانی يها ي آنان را در محوطهها بقایاي تمدن

 اولیهبه جمالتی مختصر از جغرافی نویسان قرون  اسالمی اولیهایوان کرخه در قرون اطالعات مرتبط با 

، )90-89: 1368(اگر چه اصطخري تنها به ذکر موقعیت این شهر بسنده نموده .  گرددمیاسالمی محدود 

.  دهندمیمقدسی و ابن حوقل، دو جغرافی نویس دیگر قرن چهارم هجري، اطالعات مفید تري از آن بدست 

از نهرهایش جاري است  مقدسی آنرا شهري آباد و داراي دژ و باغهاي متعدد معرفی نموده که آب آشیامیدنی

ابن حوقل نیز آنرا از شهرهاي معروف خوزستان .  )610و  606: 1361(دایر است  ها و بازارهایش در یکشنبه

،  -قرن هفتم - یاقوت .  )24-23: 1345( )2(باشدمیدانسته که در تمام دنیا شهرت دارد و صاحب منبر نیز 

ي خوزستان ها به ذکر نام این شهر به عنوان یکی از شهر ابوالفداء و مستوفی در قرن هشتم هجري نیز تنها

در متون تاریخی قرون بعد نیز هیچگونه نامی از )259- 258: 1364؛ لسترنج  311: 1349ابوالفداء ( اند بسنده نموده

  .این شهر برده نشده است

.  ران به ثبت رسیددر فهرست آثار ملی ای 47 شمارةاین شهر باستانی به  يها خرابه ش . ھ 1309ه سال ب

اي جادهاسالمیانقالب، پیش از وقوع1329به سال  تاریخیین شهرعلیرغم مرمت بخشهایی از دیوار شرقی ا

دیوارهمیانیبخشاز- دهدمیارتباطهمبهراکرخهغربمختلف منطقهيها بخشوروستاهاکه- آسفالته

  . )3(گردید خارجالیشمدیوارهوسطازأو حدودعرصه آن شدهواردشرقی

یک بار دیگر به کرخهایوانباستانیشهر،عراقبعثیرژیمتوسط1359سالتحمیلی بهجنگآغازبا

تبادل آتش بین نیروهاي خودي، که در پاي  ۀدر نتیج. آوردگاه نبرد با مهاجمان بین النهرینی تبدیل گشت

اوزانه تا پاي دیوار غربی آن پیش رانده بودند، که متج ،و نیروهاي دشمن ،دیوار شرقی شهر سنگر داشتند

خسارات تخریباینجملهاز.  ي اطراف آن وارد آمدها باستانی و محوطهجدي بر این شهر عظیميها آسیب

ایوان ورودي اصلی شهر و بناي مشهور به کاخ شاهی بود که دیوالفوا و گریشمن قبال از آنها گزارش و طرح 

ي باستانی اقماري آن نیز تا ها شهر و تپهدر حصارها و برجهاي دفاعی عظیمداث سنگراح.  تهیه نموده بودند
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در سال   )1 شمارةتصویر ( .و ادوار فرهنگی آنها را سبب گشته است ها اضطراب الیه اي حد قابل مالحظه

این شهر  هکتار از عرصه مصوب و ثبتییکصدازبیشیکی از دانشگاههاي غیر دولتی استان خوزستان 1370

به،شهر عرصهتاریخیآثاراز تسطیحپسوتصرف »کشاورزيتحقیقاتمرکز«ایجاد عنوانتحترا

فوق اقدامبهتوسلبامحلی نیزافرادازبرخیمتعاقبا، .)57: 1385باغبان (است نمودهاقداممحلدرکشاورزي

دیمبه صورتکشاورزيفعالیتبهتسطیحازپسواشغالراکرخهایوانتاریخیعرصهاراضیازییها بخش

  .)4(مبادرت ورزیدند آبیو

بخشی از.  ي ساسانیان، مطالعات باستانشناسی در این شهر نیز بسیار اندك استها همانند سایر شهر

 این ضمن بازدید از،1883او به سال .  تهیه گردیده است »دیوالفوا«توسط ایوان کرخه شهر باستانیمدارك

آن طرحهایی  مرتفع کاخيها عرضی و پنجرهقوسهايآمدهپیشاجزاي معماري آن و بویژه پاکارهاي از ،شهر

 -نرشمیگرومن توسطمیالدي1950سالبهاین مداركبخش دیگري از. )546:   1371دیوالفوا، ( تهیه نمود

آثارکلیهمتاًسفانه.  )392: 1364گیرشمن ( آمدبدست - شوشدرفرانسهشناسیباستانهیاًتوقترئیس

کلیبه عراقمتجاوزارتش تهاجمکه دیوالفوا و گیرشمن به ثبت آنها پرداخته بودند، درپابرجاییمعماري

  .گردیدندمنهدم

ي ها مین گذاري کاووش ننمود زیراباستانی پس از گیرشمن هیچ باستانشناس دیگري در عرصه این شهر 

صورت گرفته تهدیدي جدي براي استمرار فعالیتهاي باستان  آنرامون پیعرصه و در به هنگام جنگ فراوانی که

اي محوطهدرو این شهرشرق متري شمال  1500 در )5(رهبرمهديکاوشهاي.  آید میشناسانه به حساب 

در این حوزه  هاالیمائیدورهبهاستقرار مربوطاطالعات ارزشمندي از  »داودصالحسرخه«باستانی به نام 

  .) 1381و  1378رهبر ( راهم نمودفرهنگی ف

به سرپرستی نگارنده دوم ، دو هیات از باستانشناسان مرکز میراث فرهنگی خوزستان 1385در زمستان 

گمانهانجامنسبت به )6(اقماري آنيها تپهوکرخهایوانمحوطهشناسیباستانبررسی متعاقب ،این مقاله

 ،هیاتاولین   )a & b 1385 باغبان کوچک(. شهر مبادرت ورزیدندبیرون از حصار شرقیوشمالیضلعدرزنی

با توزیع  2 شمارةمحوطه در حومه شهر گردید که در نقشه  20شناسایی بهموفقي سطحیها برسیدر

ازخارجشمالیجبههآزمایشی درترانشه 10توفیق یافتندنیز  )7(دومین گروه. فضایی آنها آشنا خواهید شد

  . )8(دنحفر نمایآنحصارازبیرونشرقیجبههموازاتآزمایشی دیگر درترانشه 22شهر و حصار

، )9(شهر مورد مطالعـه  عرصه قریب یکصد هکتار از بخش شمالیغیر مجاز از آنجائیکه تسطیح و خاکبرداري 

ایـن   قابل استفاده در نیل به اهداف پژوهش حاضـر را میسـور نمـوده بـود، نگارنـدگان      و کسب اطالعات جدید

ها مبـادرت  یک بار دیگر عرصه شهر را مورد پیمایش سطحی قرار داده و به ثبت داده، 1387در زمستان  ،مقاله

  .ورزیدند
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  يعملکرد یی وویژگیهاي فضا

شـود، بـا تبـدیل    میدشـت خوزسـتان  واردغربیسمتازلرستانپیوستن به آبهايازپسکه،کرخهرود

ي هـا  و به دلیل ماهیت سیالبی اش موجب رسوب گـذاري و ظهـور نهشـته     )Meander()10(شدن به پیچان رود 

شرایطی کامال مساعد که منجر به ظهور تمدنهایی در ادوار مختلف پـیش از تـاریخ   . غنی در این دشت گردیده

  .است شدهزمینه ساز ایجاد شهرهایی مانند شوش و ایوان کرخه  تا عصر ساسانیان و مآآل

سرزمیناستراتژیک در تعامل باموقعیتومناسبمحیطیزیستبستربههتوجکرخه باغربمنطقه

توسطکرخهایوانمهموبزرگشهرایجاد. بوده استتوجهموردمختلفيها دورهدرهموارهمیانرودان،

وجود  وشوشبهنسبتآنارتفاعاز امتیازات این منطقه، .استمدعابر ایندلیلینقطهایندردومشاپور

.  آوردند میوجوددفاع از آنرا به درممتازيموقعیتکه التاسیس بود شهر جدیداطرافهایی درماهوريها پهت

 در آمده وانتخاب این مکان از جانب پادشاه ساسانی به شمار  اصلی از دالیل به احتمال زیاد یکیامتیازي که 

  .گرفتمیرار قطرفین درگیر مورد محاسبه پیوسته جنگ تحمیلی هشت ساله نیز 

 و به موازات رود کرخه کهشکل استشهري مستطیلیایوان کرخه دارد،میمعلوم  1 شمارةآنچنانکه نقشه 

و مستحکمخشتییک حصارتوسطساسانیعظیمشهراین.است جنوبی گسترش یافته- در جهت شمالی 

ضع فعلی دیوارهاي دفاعی شهر با مالحظه و .شده استمحصورکیلومتریکدرچهارکیلومترابعادبهمرتفع 

بوده لیکن کلیه ایاب و  - در محور چهار جهت اصلی - داراي چهار دروازه اشرسد که به روزگار آبادانیمیبه نظر 

ذهاب رسمی تنها از یک دروازه با ایوانی رفیع، که در میانه جنوبی دیوار شرقی تعبیه گردیده بود، به انجام 

مورب و طویلی را بر دوش داشت، احداث  اي سی از آجر پخته که طاق گهوارهاین ایوان عظیم با قو .رسیدمی

  . )73-70: 1371گدار و سیرو، ( آمد  میشده بود و یکی از رفیع ترین ایوانهاي روزگار ساسانیان به شمار 

بخشسهبهغربی - در نقشه مذکور معلوم است، عرصه شهر نیز بوسیله دو حصار شرقی همانگونه که

شهر خود میتواند فرضیه استقرار داخلیاین تقسیم بندي  فضاي. گرددمیتقسیموجنوبیمرکزيشمالی

اگر چه با استفاده از الگوي تقسیم فضاهاي شهري در عصر . نوعی نظام طبقاتی در آنجا را تقویت سازد

اکمان و دو ح ي تصور نمود که بخش مرکزي به طبقه توانمیساسانیان و در یک سازمان دهی فرضی فضاها 

ي ها ، لیکن دادهKarimian 2008: 99)( بخش شمالی و جنوبی به دو گروه متمایز از مردمان تعلق داشته است

مرکزيبخشي ها سازهبقایاي  زیرا.  اند خالف این فرضیه را به اثبات رسانده در این شهریاستانشناسی

عرضو 32° 32′ 815″ جغرافیاییطولدر(هاي آنجابرسیدربعالوه، . رسندمیپراکنده و ضعیف به نظر 

شدهنمایانغیر مجازحفاران توسطکهگردیدشناساییسفالپزيکورهیک)  48° 12′  107″جغرافیایی 

  .سازدمیجدي مواجه  ياحتمال سکونت حکام در آن را با تردید ،صنعتی در این بخش یوجود کارگاه. است

کاربري دارايکه به نظر میرسد بیشتر ،معماري عظیمیزههايشهر سااینجنوبی) ثلث(متقابال، در بخش

مربوطاستوانهاي که به احتمال قويسنگیايهاجزاي ستون ،همچنین. ، شناسایی شده استاند تشریفاتی بوده

 )2 شمارةتصویر. (اند این بخش یافت گردیدهسطحدرپراکندهصورتباشند، بهکاخی از عصر ساسانیان میبه
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اي عریض گهوارهيها طاقبارفیعيها ایواناز )م 1883( همین بخش  يها به هنگام بازدید از خرابه وادیوالف

این از نقطهدوگیرشمن نیز در، میالدي  1950 سالبه.  دهدمیهئاراماندهي جاربآثارازو طرحی نمودهیاد

نامید که آن را کاخ  گردیدساروجوسازه اي عظیم از آجربه کشفپرداخت وموفقکاوشبهشهر قسمت

 یک داالن وپوشانیدهراآنگنبديکهگوشچهارتاالریکازکب بوداین فضا مر.  )392و  386: 1364 رشمنیگ(

برابردرمقاومتدیگر برايدیواربهدیواريازکه ،طاقهاییوسیلهبهوپیوست میآنبهکهمتر 18به درازاي 

کلمان هوار این آثار را با ) 1 شمارة طرح( .گشتمیمهار  ،بودیافتهتخصیصعرضیاي رهگهواطاقهايفشارهاي

کلیساي جامع ویران شده سبک گوتیک مقایسه و آنرا ساختمانی شاهی که براي فرمانرواي والیتی ساخته شده 

ایوانسهدارايکهنمودحفارينیزرا دیگريکوشکیاکاخشهرایندرگیرشمن. )192: 1363(نماید میمعرفی 

لیکن طرحی  ،نمودبنا اشاره ایندردیوارياگرچه او به نقاشی.  داشتوسعت متر1278آنبود و صحن مرکزي

رنگهایی بر دیوارهاي این بنا معلوم است که با نقاشی با رویت بقایاي  ،به هر حال.  تا بکار آید از آن ارائه نداده

وسعت قابل مالحظه بنا و کاربرد عناصر تزئینی در آن تردیدي  .)392: 1364 نرشمیگ( بر روي گچ تزئین یافته بود

این. گذاردمیباقی نو بالنتیجه استفاده حکومتی از بخش جنوبی شهر مورد مطالعه در تشریفاتی بودن آن 

در .  ) 3 شمارةتصویر(نمانده است باقیآنهاازاثري،پیبجزوشدهتخریبتحمیلیجنگهمگی در ها سازه

پذیرفت که مجموعه  توانمییک جمع بندي و با عنایت به تراکم بناهاي وسیع تشریفاتی در بخش جنوبی شهر 

.اند حکومتی در اینجا مستقر و بخشهاي میانی و شمالی به سکونت طبقات دیگر اجتماع تعلق داشته

بافندگیري و کارگاههايسفالگيها کورهجملهاز،شهريتأسیساتانواع به وجود »تی پاتس«اگر چه 

ابریشمی صادراتی جهان خویش معرفی  يها پارچهاشارکرده و آنرا یکی از مراکز تولید کرخهایواندرابریشم

انجام کاووشهاي باستانشناسی در آنجا یکن اظهار نظر در این خصوص را به ، ل)658-625: 1385( نمایدمی

   .سازیممیموکول 

  

  ايي حومهها محوطه و گاه نگاري ، تعیین عملکردتوزیع فضایی

 اي ، بررسیهاي سطحی سیستماتیک در بخشهاي حومهمورد مطالعه عملکرد شهرکاملتر از به منظور درك 

 شمارةهمانگونه که در نقشه .  گردید تاریخی - فرهنگی  محوطه 20آن به انجام رسید که منجر به شناسایی 

ي شاخص ها بررسی داده. اندمه جنوبی شرقی شهر تمرکز یافتهدر حو ها قابل رویت است، غالب این محوطه  2

جالب آن که گاها نامی که بومیان به این . را روشن ساخته است ها کاربري محوطه اي سطحی تا حد قابل توجه

 به عنوان مثال، وجود انبوهی از سر بارههاي ذوب فلز. داللت دارد ها، نیز بر عملکرد آناند ي تاریخی دادهها تپه

  .  سازدمیبه درستی ارتباط نام و کاربري آنها را روشن  »2و  1تپه کوره «بر عرصه دو محوطه مشهور به 

سرخه«مشهور به اي دوازده محوطه باستانی در منطقهقابل مالحظه است،  3 شمارة نقشهآنگونه که در 

 ي سفالیها به گاه نگاري داده ستنادبا ا.  اندگردیدهنامگذاري  نیز با همین عنوانتمرکز یافته و  »مشططصالح
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 شمارةجدول ( به دوران تاریخی و به ویژه دوران ساسانی تعلق دارند مذکوري ها ، تمامی تپه)2 شمارةطرح (

1.(    

باراآنسطحی  بررسی »خداشرم«تپه بخش شمالیسطحبرنکردهادوات نظامی عملاگرچه وجود

ي جمع آوري شده مشخص گردید که این ها لیکن با مطالعه داده، )4 شمارةتصویر (ساخت میمواجه مشکل

جنوبی این بخش ي عرصهبربعالوه،.  ساسانی را در خود جاي داده استوپارتمحوطه آثار ادوار ایالمی،

کورهي مخصوصها هایپسهوکورهجوشفراوانبقایاي، ) 5 شمارةصویرت(ابزارهاي سنگی عالوه بر ،تپه

و نیز  محوطهبر سطح این   کورهجوشبقایايوجود.  مشاهده و ثبت گردیدرنگقرمزآجرهايوپزيسفال

د این فرضیه را تقویت سازد که توانمی -که در فاصله اندکی از شمال شرق آن واقع است  - 16 شمارةتپه 

  .  استي شرقی شهر ایوان کرخه فعالیت صنعتی رونق داشته ها دست کم در دوران ساسانی در محوطه

سرخه صالح «است تاریخی مشهور به  اي شمالی ترین محوطه فرهنگی در شرق شهر ایوان کرخه تپه

این محوطه، قبوري سردابی شکلی را معین حفریات .  که در جنوب روستاي صالح داوود واقع گردیده »داوود

  .آنها را به دوران الیمایی منتسب ساخته است )11(نمود که حفار

سطحی همچنین سه محوطه فرهنگی نسبتا وسیع در غرب و جنوب غربی شهر ایوان کرخه در بررسیهاي 

تپه و جنوبیشمالیقسمتهايدر. اند مشخص گردیده 20تا  18هاي هشمارشناسایی شد که در نقشه با 

هاللی يها طاقنوعورنگوابعادبهتوجهبا ،که هگردید هویداقرمز آجرهايازییها آثار سازه 18 شمارة

محدوده غربیازخارجتپه ساسانی درتنهااگر چه این. تردیدي نیستساسانیدورانبهدر تعلق آنها شکل،

، لیکن با مالحظه است دیده جدي آسیبتحمیلیجنگبه هنگامشدهحفرشهر، به دلیل سنگرهايحصار

  .)6 شمارةتصویر( آئینی بوده ومذهبیبريگفت که محتمال داراي کار توانمیآن آثار معماري شاخص در

 در نقشه 20و  19(»مسیلیتایشان«و »اسودایشان« نامهايبهتاریخیازپیشمحوطهدوشناسایی

ضمن آنکه اطالعات ارزشمندي در کرخهایوانشهر غربی جنوبسیالبی واقع در اي منطقهدر) 2 شمارة

با .  استمفید فایده نیز  ها تحلیل توزیع مکانی محوطه، در فراهم سا خته این حوزه راخصوص سابقه سکونت در 

تاریخی کم ازپیشيها محوطهمحتمال سایر که استطرح قابل این فرض ي مذکورها محوطه شناسایی

» اسودایشان«اگر چه آثار سطحی تپه .  باشندمدفون گشته کرخهرودخانهرسوباتحجمزیردرارتفاعتر

جنگی يها گلولهخمپارها ودر جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده، لیکن وجودنظامیسنگرهايبواسطه حفر

ي ها به هر حال، با مطالعه یافته . است بدان گردیده حفاران غیر مجازدر سطح آن مانع از تعرضات  عمل نکرده

 2د جدیشوشانو1جدیدشوشانمتأخر،میانهگفت که در ادوار شوشان توانمیاین تپه به جرات  سفالی

نیز یافت شده که سفالیدوکهايسروسنگیيها تیغهاین محوطه تعدادي از  .)3 شمارةطرح(مسکون بوده 

ازي سنگی این محوطه و محوطه پیشها ي سفالی و تیغهها تشابه یافته.  اند ارائه گردیده 7 شمارةدر تصویر 

 نیز در ادواراخیر الذکر گذارد که محوطهمین تردیدي باقی )8تصویرو  3 شمارةطرح( »مسیلیتایشان«تاریخی

  .)54- 50: 1385باغبان کوچک ( قرار داشتمورد استفاده ، جدیدشوشانومیانهشوشانمس و سنگ، 
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سیالبی  اي منطقهي ذکر شده، در ده کیلو متري شمال شهر ایوان کرخه و در ها عالوه بر محوطه 

کارگاه پردازش دست ابزارهاي  50 ر غنی مشتمل بر تعدادي پیش از تاریخی بسیاها از محوطه اي مجموعه

آنچنانکه ). 2 شمارةنقشه (جدید شناسایی گردیده است  پارینه سنگیبه ادوار مزولتیک تا  متعلّقسنگی 

، با عنایت به ویژگیهاي قریب ده هزار قطعه شئی برداشت )12(معتقد است ها سرپرست بررسیهاي این محوطه

مطرح نمود که استفاده کنندگان از این کارگاهها در  توانمیین کارگاهها این فرضیه را شده از تعدادي از ا

ي غنی فرهنگی ها بال شک مطالعه این مجموعه بی نظیر و محوطه.  )1387شیخ  ( اند مکانی دیگر ساکن بوده

دشت کرخه  تمدنهاي عظیم صوص اولین استقرارهاي شکل دهندةد اطالعات ذیقیمتی را در ختوانمیمکشوفه 

  .را در اختیار باستانشناسان قرار دهد) بویژه شوش و ایوان کرخه(

  

  :گیرينتیجه

همزمان با شکل یابی  ،ي جانب غرب کرخه روشن ساختند کهها بررسیهاي سطحی محوطه حاصل ازي ها داده

دست ابزارهاي  مانند پردازش ،ي صنعتیها بودند که به فعالیت مستقراین حوزه  مردمانی نیز در ،تمدن شوش

ي سطحی همچنین حاکی از ها داده.  دناشتغال داشت ،ده کیلومتري شمال شهر ساسانی ایوان کرخه در سنگی

ي ها یی نیز در محوطهها گروه ،همزمان با شوشیان میانه و جدیدمدتها قبل از ساخت شهر ایوان کرخه،  ،آنند که

آقاي گزارش حفریات .  اند مستقر بوده شهر مورد مطالعهغربی واقع در جنوب  »ایشان مسیلیت«و  »ایشان اسود«

مجاور شرق ایوان کرخه  منطقه روشن ساخت که بعدها الیمائیها در »سرخه صالح داوود«رهبر در محوطه مهدي 

شرم «وجود آثار پارتیان در محوطه مشهور به .  اند یافتهدو محوطه پیش از تاریخ ذکر شده سکونت  و حد فاصل

قبل از ساکنان غرب کرخه  زندگی استمرارنیز به روشنی موید  - اندك از سرخه صالح داوود اي فاصلهبا  - »خدا

  .است ایجاد شهر موضوع تحقیق

به وسعت تقریبی یکصد  اي دودهدر مح »صالح مشطط « ي دوازده گانه تاریخی مشهور بهها تراکم تپه

، این شهر احداثسازد که مدتی قبل از میرا تقویت نیز این احتمال  )در جنوب شرقی شهر ایوان کرخه( هکتار

مناسب در جهت  اي بدین ترتیب زمینهو ند سکونتی داشت این حوزهدر  به صورت متراکم جمعیتی انبوه

تردیدي نیست که بهره برداري از دشتهاي حاصلخیر جانب غرب کرخه . عظیمی فراهم بود احداث چنین شهر

 شوشدر این هنگام، شهر  .ر توسعه و تقویت شهر جدید التاسیس عمل نمایدد اي ست به عنوان پشتوانهتوانمی

به روزگار ساسانیان کماکان بخشی از اعتبار گذشته خویش را حفظ کرده بوده، متعاقب شورشی که در آن  که

  .خویش را از دست داد پیشینمورد تخریب واقع و با احداث شهر جدید ایوان کرخه اهمیت  ،رخ داد

باستان شناسانه در  مدتمند ظهار نظر قطعی درخصوص عملکرد ایوان کرخه نیازمند انجام حفریاتاگر چه ا

رسد که کلیه عرصه آن میآن است، لیکن، با داشتن مساحتی قریب سه برابر وسعت شوش، بعید به نظر 

 شهر  عرصهر ي کوچکی دها که به شکل تپه -  توزیع فضایی بقایاي واحدهاي مسکونی ةنحو. مسکون بوده باشد

به عنوان یکی از مراکز معتبر حکومتی در کنترل این شهر  سازد کهمینیز این احتمال را تقویت  - اند پراکنده
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دیوار دفاعی عظیم و قطور شهر نیز بیش از هر .  ي دشت خوزستان مورد بهره برداري بوده استها بر تمدن

) شهر شاهی(ي آنرا به عنوان مرکزي حکومتی کاربرفرضیه چیز بر اهمیت استراتژیک آن صحه گذاشته و 

  . سازدمی  تقویت

نماید مینه تنها از تفکرات کیهانی ایرانیان باستان تبعیت جداگانه، سه منطقه شهر به  يتقسیم عرصه

)Karimian 2001& 2003(،  منفک از همي مختلف اجتماعی در مناطق ها اجراي الگوي استقرار گروهبلکه ،

تنها تفاوت  .(Karimian 2008: 99-106) سازدمیرا یادآور ،ر شهرهاي ساسانی متداول بودآنگونه که درسای

و  شمالی ،مستقر و بخشهاي میانی آندر بخش جنوبی  این شهرمجموعه حکومتی  ،محسوس آن است که

    .اند به سکونت طبقات دیگر اجتماع تعلق داشته اي حومه

جدول (قابل استنباط است  شهر مورد مطالعه اي در بخش حومه ي سطحیها آنچنانکه از الگوي پراکنش داده

یکه بر سطح ئاز آنجا. اند مولدان ثروت و صنعتگران عصر ساسانی عمدتا در این بخش استقرار داشته ،)1 شمارة

ذوب فلز قابل مالحظه است، این فرض تقویت  سرباره و ها آثار کوره اي ي مورد مطالعه حومهها اکثر محوطه

حال، چنانچه شهري .  ر عصر ساسانیان بودهدکه فلزکاري عمده ترین فعالیت صنعتگران ایوان کرخه  گرددمی

، که عمده ترین را در نظر آوریم بسیار مرتفع و قطوردفاعی وسیع و تا حدودي خالی از سکنه با دیوارهاي 

را براي آن اد عملکردي نظامی ، با احتمال زیدادهمیآن را فلز کاري تشکیل  اي فعالیت اقتصادي ساکنان حومه

اگر چه متون تاریخی ایوان کرخه را یکی از شهرهاي آباد خوزستان در قرن چهارم هجري . تصور نمودمیتوان 

ي باستانشناسانه مرتبط با دوران اسالمی، تائید کامل این مطلب را اندکی با ها نمایند، لیکن فقر دادهمیمعرفی 

رسد در پایان قرن ششم هجري حیاط میي سطحی، به نظر ها با مالحظه داده به هر حال،. سازدمیمشکل مواجه 

  .اند این شهر به پایان رسیده و مورخانی نظیر یاقوت و ابوالفداء نیز تنها به تبعیت از متون گذشته نامی از آن برده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در دو سوي رود کرخه  شوشو  کرخهایوانتاریخیهايشهرموقعیت  :1شمارةنقشه



4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة باستان شناسی،  مطالعات/ 148

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حومه شهر ایوان کرخهباستانی در هاي توزیع فضایی محوطه :2شمارةنقشه
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، جنوب شرقی ایوان کرخهمشططصالحسرخهدر منطقه معروف به ي دوازده گانههاتپهتراکم : 3شمارةنقشه
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هايخرابه رفیعاياي ایوانگهوارههايطاقو  متر 18مورد رویت گیرشمن به درازاي  داالن :1شمارةطرح

)3: 1345تجویدي ( ایوان کرخه
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صالحسرخه«باستانی مشهور به يهاتپهمجموعهمکشوفه از يسفالهانمونه  :2 شمارةطرح

)يزاهدپریوش:طراح( »مشطط
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  اي شهر باستانی ایوان کرخههاي حومهدر محوطه هاي سطحیگاهنگاري دادهتوزیع، تنوع و : 1 شمارةجدول 

  هشمار  نام تپه
  ي سطحیها تنوع داده  

گاه نگاري بر 
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  تپه

در 

  نقشه

  مساحت

متر (

  )مربع

  ريآثار معما

پراکندگی 

قطعال 

  سفالی

ابزار و 

ظروف

  سنگی

جوش 

کوره 

  سفالگري

سرباره 

  فلز
  سایر آثار

اساس 

 هاي داده

  سفالی

مشهود   1800  1  1تل کوره 

  نیست

ساختمان  متراکم  0  0  0

  بتنی

 تاریخی

  )ساسانی(

مشهود   1600  2  2تل کوره 

  نیست

 تاریخی  0  متراکم  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  1مشطط 

مشهود   2500  3

  نیست

جاده  0  0  0  اندك

  آسفالته

  تاریخی

صالحسرخه

  2مشطط 

مشهود   1620  4

  نیست

 تاریخی  0  0  0  0  اندك

  )ساسانی(

صالحسرخه

  3مشطط 

مشهود   000/10  5

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  4مشطط 

مشهود   400/14  6

  نیست

بسیار 

  اندك

ساختنان   0  0  0

  نوساز

 تاریخی

  )ساسانی(

صالحسرخه

  5مشطط 

مشهود   000/9  7

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  6مشطط 

مشهود   000/12  8

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  7مشطط 

مشهود   800/19  9

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  8مشطط 

مشهود   200/7  10

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  9مشطط 

مشهود   1/900  11

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  10مشطط 

مشهود   000/4  12

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  11مشطط 

مشهود   800/1  13

  نیست

بسیار 

  اندك

 تاریخی  0  0  0  0

  )ساسانی(

صالحسرخه

  12مشطط 

مشهود   500/17  14

  نیست

بسیار 

  اندك

جاده  0  0  0

  آسفالته

 تاریخی

  )ساسانی(

ي ها آجر  500/19  15  شرم خدا

  قرمز رنک

انبوح و 

  متنوع

قابل 

  مالحظه

قابل   فراوان

  مالحظه

خمپاره

عمل

  نکرده

ایالمی، پارت و 

  ساسانی

 تاریخی  0  متراکم  0  0  بسیار اندك  مشهود نیست    16  تپه بدون نام

  )ساسانی(

  الییماییسنگرهايقابل   0  0انبوح و قبوري   000/45  17سرخه صالح 
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  :هانوشتپی

به ایران منتقل و میان شوش و شهرهاي دیگر خوزستان توزیع ) دیار بکر(این اسیران را شاپور دوم پس از تصرف آمیدا -1

)162: 1363کلمان هوار . (نموده بود

  .آمداسالمی به حساب می اولیهي مهم و حکومتی در قرون ها هاي شهرداشتن جامع و منبر از شاخصه-2

تاریخی محوطهنیمه شمالیمورد استفاده است،منطقهدرترددپراصلیمسیرهايازیکیعنوانبهجاده کهینا-3

.استنمودهغربی تقسیموشرقیبخشدوبهراایوان کرخه

نگارنده اول این مقاله به همراه آقایان مهندس محمد حسن محبعلی و مهندس حسین رایتی مقدم از جانب دادگستري -4

ستان شوش جهت کارشناسی در پرونده مطروحه از جانب میراث فرهنگی علیه متجاوزان به این اثر بی نظیر ملی شهر

متجاوزان از اثر  »رفع تجاوز و خلع ید«شده هیات منجر به صدور راي ارائه که خوشبختانه نظرات گشتیم دعوت 

  .گردید

کارشناس »مهدي رهبر«شود که آقاي گفته می. م رسیدهبه انجا 1381و  1378در دو فصل و در سالهاي این حفریات  -5

  .هاي خنثی نشده ناتمام گذاشته استهایش را به دلیل وجود مینفعالیت -سازمان میراث فرهنگی کشور  ۀپر تجرب

.صیدآباديملکزاهدي و اعظمامیدفر، پریوششوهانی، مهدياحمدزادهلقمان: اعضاي تیم بررسی عبارت بودند از-6

نادرمیري و حدیثشیخسرخه، زینبدیناروند، حجتفر، یوسفیزدانامیر: زنی عبارت بودند ازتیم گمانهاعضاي -7

منش

به کرخهایوانمحوطهبیرون از حصار شرقیوشمالیضلعزنیگمانهبراي اطالعات بیشتر مراجعه شود به گزارش-8

  .وزستان نگهداري میشودکوچک که در سازمان میراث فرهنگی خباغبانسرپرستی غالمعلی

هکتار از یکصدازکشاورزي بیشتحقیقاترا اندازي مرکزعنوانتحتهاي غیر دولتی خوزستان دانشگاهیکی از -9

نمودهاقداممحلدرکشاورزيبهدرون شهريتاریخیآثاراز تسطیحبعدوتصرفعرصه مصوب و ثبتی این شهر را

.است

سردابی شکلی   داوود

 +   

نهر  آب 

  سنتی

شدهحفر  مالحظه  متنوع

جنگدر

  تحمیلی

ازییها سازه  1600  18  تپه بدون نام

  قرمزآجرهاي

  اندك

  و متنوع

قابل     0

  مالحظه

سنگرهاي

شدهحفر

جنگدر

  تحمیلی

 تاریخی

  )انیساس(

 بقایاي  000/45  19  ایشان اسود

ییها سازه

  خشتی

انبوح و 

  متنوع

قابل 

  مالحظه

قابل 

  مالحظه

قابل 

  مالحظه

خمپاره،

هايگلوله

  جنگی

میانهشوشان

شوشانمتأخر،

و1جدید

  2جدید شوشان

ایشان 

  مسیلیت

انبوح و   0  000/15  20

  متنوع

قابل 

  مالحظه

سنگرهاي  0  0

  نظامی

میانه،شوشان

  1جدید نشوشا
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هاي غنی باالدست گذاري را پیدا کرده و نهشتهاي و پست فرصت رسوبدر مناطق جلگه ها از آنجائیکه اینگونه رودخانه-10

  .سازندسازند، همواره مناطق مستعدي براي کشاورزي را ایجاد میرا به دشت منتقل می

کارشناس پرتجربه سازمان میراث فرهنگی کشور  - آقاي مهدي رهبر-11

با همکاري آقایان   - ناس توانمند میراث فرهنگی استان خوزستانکارش –آقاي محمد شیخی  رااین بررسیها  سرپرستی-12

  .دار بوده استعهده ،امیر یزدانفر و سعید دیناروند
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اسالمی محوطۀ باستانی نچیر خانلق ري هاي دورةشناسی سفالبررسی باستان
1

  دکتر فیروز مهجور

  شناسی دانشگاه تهراناستادیار گروه باستان

  نیامحمد ابراهیمی

  شناسی دانشگاه تهرانآموخته کارشناسی ارشد باستاندانش

  حسین صدیقیان

  المی دانشگاه تهرانشناسی دوره اسدانشجوي دکتري باستان

  )192تا  173 از ص(

  04/07/1389: تاریخ دریافت

  15/10/1389: تاریخ پذیرش

  

  :چکیده

کتاري، ه 11محوطۀ باستانی نچیر خانلق، واقع در بخش فشافویه شهر ري، با عرصه دست کم 

فانه متأس. اسالمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است هاي مهم دورةیکی از محوطه

عالوه بر وسعت بسیار زیاد، پراکنش . هایی از آن توسط ادوات کشاورزي تسطیح شده استبخش

دار لعابلعاب و هاي بدون فراوان و گسترده آثار فرهنگی در سطح آن بویژه قطعات مختلف سفالینه

، 1389به همین علت در تابستان سال . نمایندبر اهمیت فرهنگی و تاریخی این محوطه، داللت می

این . شناختی، به مطالعه و بررسی سطحی این محوطه پرداخته شدطی یک برنامۀ پژوهشی باستان

ي استقرار و رونق هاي میانی و متأخر اسالمی داراها  ثابت نمود که محوطۀ مذکور در دورهبررسی

  .هاي سفالین بررسی مذکور استمطالعۀ دادهاین مقاله نتیجۀ . خوبی بوده است

دار قرار دارند و هر بدون لعاب و لعاب هاي مورد مطالعه در طیف بسیار گسترده و متنوعِهسفالین

هاي سفالینهعات از نکات جالب توجه آنکه در بین قط. شوندهاي فراوانی تقسیم مییک به زیر گروه

تاکنون  هاي موسوم به کوباچه شناسایی گردید کههاي متعددي از هر دو گونۀ سفالدار، نمونهلعاب

  . هاي اطراف آن الاقل با این حجم، شناسایی و گزارش نگردیده بوداز این منطقه و استقرار

         آن است که محوطۀ  مبینهاي سفالین، اي دادههاي نسبی و مقایسهچنین گاهنگاريهم

رار در فاصلۀ داراي استقرار بوده و این استق .ق. هـ11تا  4ي قرون نچیر خانلق، حداقل در فاصله

  .به اوج رونق خود رسیده است .ق. هـ11تا  9قرون 

  

ی، دوران شناختپزخانه، بررسی باستان، شورهشهر ري، محوطه نچیر خانلق :هاي کلیديواژه

  .اسالمی، سفال

  

_____________________________________________________________________  

  fmahjor@ut.ac.ir: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

باشد، می »در دشت تهران) خانلق(پزخانه شناسی محوطه شورهبررسی باستان«این مقاله، بر گرفته از طرح تحقیقاتی این جانب تحت عنوان . 1

.بانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تصویب و اجرا شده استکه با پشتی

  4، شمارة پیاپی  1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، ستان شناسیمطالعات بامجلۀ 

مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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  فی محوطهمعرّ

رار امروزه در بخش فشاپویه، از توابع شهرستان ري ق »شورپزخانه«یا  »نچیر خانلق«محوطۀ باستانی 

کیلومتر  27و  30ري و ورامین حدود  این محوطه تا مراکز اصلی دو شهرستانهوایی  ۀفاصل. گرفته است

تنها راه ارتباطی  .د واقع شده استآبادر هشت کیلومتري شمال غربی این محوطه، شهر جدید حسن. است

در فاصلۀ  »نچیر«یا  »هشورپزخان«در حال حاضر، . این شهر میگذرد، از محوطۀ نچیر خانلقامروزي به 

و  »کلین«کیلومتري جنوب شرقی روستاي مهم و تاریخی  5/2 ،»خانلق«کیلومتري جنوب غربی روستاي 4/1

روستاي کلین به  راه ارتباطی و آسفالتۀ. ع شده استکیلومتري کارخانه تولید روغن ماشین آتالنتیک، واق 5/2

آن، یک جادة فرعی خاکی احداث گذرد که در بخشی از خانلق از فاصلۀ حدود یک کیلومتري این محوطه می

  ).1 نقشۀ(باستانی مذکور امتداد دارد  شده است و تقریباً تا کنار محوطۀ

  
  موقعیت جغرافیایی شهر ري: 1نقشۀ

    آن و ارتفاعاست متر  550×  200اي، گیري از روي تصاویر ماهوارهابعاد تقریبی محوطه بر اساس اندازه

 35 آن ثانیه و عرض جغرافیایی 12 دقیقه و 19درجه و  51طول جغرافیایی . استمتر  938ا از سطح دری

ی منطقه، در حال حاضر، بزرگترین شناختهاي باستانبر اساس بررسی. تثانیه اس 24دقیقه و  19درجه و 

اکنون از دو مهاي هوایی و مشاهدات میدانی، هرود وبه استناد عکسشمار میاسالمی دشت تهران به ۀمحوط

هاي مذکور به ترتیب از شمال به بخش مجزاي شمالی و جنوبی تشکیل شده است که ارتفاع منظري بخش

دارد، در حالی که  اي اطرافهمتر از سطح زمین 10/7تا  7بخش شمالی ارتفاعی بین . گرددجنوب کمتر می

  ). 3 - 1 تصاویر(رسد سانتیمتر می 100تا  70حداکثر ارتفاع بخش جنوبی به 
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نچیر خانلق نسبت به اطراف  موقعیت محوطۀ: 1تصویر

  
  نچیر خانلق ۀمحوط:  2تصویر
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  نچیر خانلق نمایی از محوطۀ: 3تصویر

مجاز هاي حفاري غیرکند، چالهتوجه میمذکور به شدت جلب  ۀموضوعی که بالفاصله با دیدن محوط

عالوه . هاي باستانی را تخریب و به هم ریخته استار زیادي از الیهبسیار گسترده و فراوانی است که حجم بسی

هاي شرقی و جنوب شرقی که در مقیاس هاي غیرمجاز بویژه در بخشهاي حفاري باید به خاکبرداريبر چاله

. اندپذیري را بر سطح محوطه وارد آوردههاي جبران نااشاره کرد که آسیب ورت گرفته نیزاي صنسبتاً گسترده

هاي انجام شده به منظور استفاده از خاك محوطه در اراضی کشاورزي مجاور به عنوان بخشی از خاکبرداري

هاي آجرپزي، احتماالً براي تولید آجر رشوه و کود بوده است و یک بخش دیگر هم با توجه به وجود کوره

  . استفاده شده است

هاي چالهاي شناسایی شده درون شتی و چینهخ ةدر سطح محوطه، عالوه بر برخی آثار معماري گسترد

 ةدوردار هاي بدون لعاب و لعابهاي مختلف سفالهاي فرهنگی زیادي شامل گونه، دادهحفاري غیر مجاز

، هاي شرقی و غربیهاي سطحی در حاشیهپراکنش داده. خوردو چند قطعه ظرف سنگی به چشم میاسالمی 

   متري دیده  60، تا فاصلۀو در طرفین شمالی و جنوبی آن ،حوطهظاهري م متري از عرصۀ 140تا فاصلۀ 

نچیر خانلق، الاقل در  دهد که محوطۀمی ، نشاناین فراوانی آثار فرهنگی، در کنار وسعت محوطه. شودمی

  . استقراري فراتر از یک روستاي کوچک داشته است، بخشی از دوران اسالمی

  پیشینه پژوهشی

هاي موجود، محوطه باستانی نچیر خانلق، نخستین بار در تاریخ رك و گزارشبر اساس اسناد و مدا

این مأموریت یک روزه . )1 :1366امیري، (رسی قرار گرفته است مورد بازدید و بر »امیري«توسط  17/11/1366
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هدف . ردگیند، صورت میاهآباد فشاپویه قرار داشتبه منظور بازدید از چند اثر باستانی که در محدوده حسن

در اراضی یک  »ایلخانی ةفام دورهاي خشتی نفیس زرینکاشی«اصلی این مأموریت، بازدید از محل پیدایی 

امیري در این بازدید، . دامداري بنیاد مستضعفان در خانلق از توابع بخش فشاپوپه شهرستان ري بود موسسۀ

کند و توضیح کوتاهی در مورد خانلق مینچیر  به موقعیت تقریبی جغرافیایی محوطۀاي مختصر تنها اشاره

 هایی به ابعادوجود آجرچنین به وي هم. دهدهاي سطحی و وجود ساختار معماري در این محوطه میسفال

 :امیري. نک(نماید محوطه اشاره میفام در سطح این هاي زرینکاشی متر و قطعات شکستۀسانتی 51818

1366(.  

برنامه «، طی »خسرو پوربخشنده«و  »قدیر افروند«راي دومین بار، توسط  ب 1380مذکور در سال  محوطۀ

  ).78و  77 :1381افروند و پوربخشنده، (گیرد ، مورد بازدید و بررسی قرار می»بررسی و شناسایی شهرستان ري

، 1385نیا، در زمستان سال هاي عباس رضاییينچیر خانلق نیز با توجه به پیگیر ۀکار تعیین حریم محوط

زنی و تنها با استفاده از شواهد و گمانه آن مقرر گردید بدون انجام برنامۀ به سرپرستی وي انجام شد که در طی

 15هایی به فاصله گذارياز این رو نشانه. مدارك سطح االرضی، نسبت به تعیین عرصه و حریم تپه اقدام شود

: 1385نیا، رضایی(. کارگذاشته شد در اطراف تپه ظاهري تپه انجام گرفت و پنج شاخص بتنی ۀمتري عرص 30تا 

محوطه نیز  در سطح ههاي سفالی پراکندیافته ۀطی تعیین حریم و نیز بررسی محوطه، به مطالع وي ).45

هاي بدون لعاب در دو نوع سفال و نهایتاًبدون لعاب و لعاب دار تقسیم نمود  را به دو گروه کلّی پرداخت و آنها

  ).32-27 :1385نیا رضایی(بندي گردیدند قهدار در هشت نوع مختلف طببهاي لعاو سفال

  

  یشناختبررسی باستان

- شهرستان ري، فضاهاي پیرامونی و نیز داده )فشافویه( ۀفشاپویاز بخش  »نچیر خانلق«باستانی  ۀمحوط

سطحی        رسیمورد مطالعه و بر 1389هاي فرهنگی پراکنده در سطح آن، توسط نگارندگان در تابستان 

هاي هاي متنوعی از شیشهسطحی محوطه، شامل نمونه ةهاي فرهنگی پراکندداده. شناختی، قرار گرفتباستان

اي به رنگهاي هاي شیشهودي از النگوقطعات محد ویژه سبز،هاي متفاوت بهباستانی به اشکال مختلف و با رنگ

 هايهاي مختلفی از کاشینمونه شدة، تزئینساده و  برخی از انواع ظروف سنگی اعم از الجوردي و سبز،

  بدون لعاب و  هايهاي متعدد و متنوعی از سفالینهفام و گونهاي رنگ، یک قطعه کاشی زریندار فیروزهلعاب

  .دار دوران اسالمی استلعاب

فام در ي زرینهاگزارشی در ارتباط با وجود کاشی 1366به طوري که اشاره شد براي نخستین بار در سال 

ولی نه تنها در آن . هاي سطحی آن محوطه گردیدمذکور ارائه شده بود که این امر، موجب بررسی ۀمحوط

اي از این نوع کاشی انجام پذیرفت، هیچ نمونه 1385زنی محوطه که در سال بررسی، بلکه حتی در طی گمانه

، براي نخستین بار، یک 1389ی سال شناختباستان هاياما در بررسی ).21: 1385نیا، رضایی(شناسایی نگردید 

فام مذکور که تنها بخش کاشی زرین. فام، در سطح محوطه، مورد شناسایی قرار گرفتقطعه کاشی زرین
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ل متر است که متأسفانه به دلیسانتیاي چند رنگ به ضخامت یککوچکی از آن باقی مانده، از نوع ستاره

در ارتباط با . باشدپذیر نمیسطح آن، تشخیص دقیق نقوش آن امکاند دیدگی شدیکوچکی قطعه و آسیب

هاي شهرستان ةمذکور باید توجه داشت که تاکنون در محدود ۀاهمیت یافت شدن این قطعه کاشی در محوط

فام به در ورامین و به احتمال بسیار، شهر ري قدیم، کاشی زرین »زاده یحییامام«ري و ورامین، تنها در بناي 

در توضیح این مهم، ذکر نکاتی به  ).269 :1382واتسون، (ده بود و نه بیشتر طور مستند، شناسایی و معرفی گردی

  :شرح زیر ضروري است

به عنوان خاستگاه  »1آرتر آپهام پوپ«د شهر ري از مناطقی است که توسط برخی پژوهشگران مانن -1

  ).1785 :1387پوپ، (فام، مطرح شده است ینسفال زر

          هاي علمی نبود، شناختی و نیز آزمایشهاي باستاناز آنجا که ادعاي مذکور، مستند به کاوش -2

      فام به عنوان خاستگاه سفال رزینري را نه تنها  ،برخی پژوهشگران دیگر مانند واتسون و میسن

لینه نیز به شدت زیر سوال بردند نپذیرفتند، بلکه آنجا را حتی به عنوان یکی از مراکز تولید این گونه سفا

)Mason, 1997: 112; Watson, 1985: 41(، فام تاریخداري که تا ترین اثر سفالین زریندر صورتی که قدیمی

و نیز برخی  )1793 :1387پوپ، ( )1(است. .ق.هـ  575چندي پیش شناخته و معرفی شده و مورخ به سال 

:Pope, 1938( .ق.هـ  587به سال  هاي نفیس دیگر مانند یک کاسۀ مورخنمونه pl.638( منسوب به ري می-

  .باشند

گشاي بسیاري از سؤاالت و در ارتباط با این موضوع، نباید از یک نکتۀ بسیار دقیق و کلیدي که مشکل -3

آن نکته، عبارت است از اینکه در بررسی آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر ري، . ابهامات است، غفلت نمود

آنجا توجه و اکتفا  »مرکزي« و »شهري«ون دیگر شهرهاي تاریخی و باستانی، نباید فقط به محدودة همچ

اداري، سیاسی و فرهنگی آن شهر را مد نظر قرار  يبلکه باید حومه و اقمار و به طور کلی حوزه و قلمرو نمود،

فام آنجا در هر هاي زرینها و کاشیبنابراین منظور از آثار فرهنگی و تاریخی شهر ري از جمله سفالینه. داد

سیاسی، یا به  - هاي کلیۀ مناطقی است که در آن دوره، تابع آن شهر بوده و در قلمرو ادارياي، دادهدوره

ك اقتصادي در توضیح آنکه، محور اصلی تحرّ .انداصطالح امروزي، در حوزة استحفاظی آن شهر قرار داشته

و صنعتگران آن ی، با توجه به وابستگی صنایع دستی آن شهرها به ساکنان بسیاري از شهرهاي ایرانی و اسالم

ي حقوقی و اداري و نیز ها لذا زمینه. شان، مصنوعات محلی و پایداري آن صنایع بوده استمنطقه و مواد بومی

بدین . آورداجرایی پدید آمده، رشد اقتصادي متکی به صنایع کوچک و متوسط را در آن شهرها فراهم می

ند، فعالیت اهشددر داخل روستاها نیز تولید  ،لحاظ همان گونه که این صنایع کوچک، عالوه بر داخل شهرها

زیرا بافت شهرهاي اسالمی  ه است،گرفتمیکشاورزي نیز عالوه بر روستاها در درون دیوارهاي شهر نیز انجام 

_____________________________________________________________________  

1. Arthur Upham Pope


