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 چکیده

قذق یکي از مناطق شناسی حاکی از آن است که والیت مهرجانهای باستانبررسی متون تاریخی و داده
سیمره، شکل گرفته و تاریخ حیات آن به  ۀویژه در شهر، بهشهرستان دره ۀمحدودمهم ایران بوده که در 

اشکانی  دورۀشناسی در تأیید متون تاریخی، هم توالی استقرار از  های باستان دد. دادهگر مي دورۀ اشکانی بر
 4و  3دهد و هم بیانگر آن هستند که این منطقه طی قرون سیمره را نشان می ۀدر در جریه 4تا قرن 

در جریان مطالعات  شده های سفالی کشفنمونه ها رونق داشته است.از سایر دورهبیش  جریه
توان گفت که والیت  لذا می .رودجلوتر نمی جریه 4رن نگاری از قاز نظر گاه شناسی ناباست

های تاریخی همخوانی دارد این زمان با گزارش .متروکه شده است جریه 4قرن همین قذق در  مهرجان
ی، متون تاریخ ،گرکنند. از سوی دیدر این قرن اشاره می شیوع وبا و وقوع سیلرخداد زلزله، که به 

 ۀشهر حاکی از این است که این محوطشهر تاریخی دره شناسی و موقعیت و وسعت های باستان داده
 است. ،قذقمرکز والیت مهرجان ،باستانی همان شهر سیمره
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 مقدمه  .1
نویسان و نویسندگان ایراني و یا عرب  مانده از مورّخان، سیّاحان، جغرافي هاي برجاي نوشته

(، ق .ه 326(، یاقوت حموی )مق .ه 280(، یعقوبي )م ق .ه 230مانند ابن خردادبه )م
(، مقدسی )م ق .ه 367(، ابن حوقل )مق .ه 346(، اصطخري )م ق .ه 345م مسعودی )

( و ق .ه 727(، دمشقی )م ق .ه 630ر )م اثی (، ابن. قه 626(، حموی )م . قه 387
هاي مختلف زندگي اطالعات فراواني در مورد جنبه ،(ق .ه 750هللا مستوفی )ماحمد

های ها با دادهبیل آگاهیگذارد و ترکیب و تلفیق این ق اختیار مي گذشتگان در
ن ه از گذشتگاشد في درك بهتر شواهد و مدارك کشالزم را برا ۀشناسی زمین باستان

قذق یکی از مناطق مهم غرب ایران در ادوار گذشته است مهرجان والیتآورد.  فراهم مي
که به شکل پراکنده در متون تاریخی از آن نام برده شده است. در این مقاله در نظر داریم 

 والیتمعرفی اوضاع و احوال این تا از یک سو با مطالعه و بررسی متون تاریخی به 
های مکتوب و ار دادن دادهتا با کنار هم قر بکوشیمدیگر از سوی  و بپردازیم
االت مهم در این زمینه ؤشود. س زیمپردا ل آنزواشناسی به بررسی زمان و علت  باستان

 عبارتند: 
 زمانی بوده است؟ ۀقذق چه گسترحیات والیت مهرجان ۀدور

 قذق شده است؟چه علت یا عواملی موجب اضمحالل والیت مهرجان
قذق داشته یات والیت مهرجانشهر چه نقشی در تاریخ حهای شهر تاریخی درهویرانه
 است؟

 
 منابع تاریخیقذق در والیت مهرجان .2

کدک( به قذب، مهرکانکذک، مهرجانقذق، مهرجانقذق )مهرگانمهرجان والیتدو 
ه بدان( بمرکزیت سیمره )یا صیمره( و ماسبذان )ماسذان، ماسپندان، ماسبتان، ماسه

 ۀند. طبق گفت ا هاستان امروزي ایالم واقع بود ۀمرکزیت سیروان )یا شیروان( در محدود
. (218: 1378/1یعقوبی، )ند ا هاستان قهستان بودوالیت جزو در زمان ساسانیان این دو  ،یعقوبی

یا کوهستان براي نامیدن  «جبال»استفاده از اصطالح  افتادن منطقه به دست مسلمانانبا 
قه و نواحي پیرامون آن مرسوم گردید. اصطخري در ذیل ذکر شهرهاي جبال، این منط

 شمرد: آنها را چنین بر مي
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رد، فراونده، شابرخواست، الشتر، قصر دزدان، اسدآباد، دینور، کرمانشاهان، کراور، رامن، وروهمدان، رود
بره، گربایگان، سراي متصل و مرج، طزر، حورمه، سهرورد، ابهر، سمنان، قم، قاشان، روده، بوسنه، کره، 

راسبي، طالقان، قزوین، دوان، سپاهان، جهودستان، خان لنجان، باره، صیمره، سیروان، دور بني
 (.164: 1368)اصطخری،  قصرالبراذین، زنجان

ابن حوقل، )ابن حوقل نیز به همین شکل به ذکر شهرهاي مشهور جبال پرداخته است  

ماسبذان در روستای سرابکالن در  والیتسیروان مرکز  های. امروزه ویرانه(105: 1345
؛ مظاهری، 58-54: 1362)راولینسون، نزدیک شهر لومار )مرکز شهرستان سیروان( واقع است 

در مرز باختري عراق  ،در باختر لر کوچک»نج در این ارتباط چنین آورده: لستر (.65: 1391
ترین شهرهاي آنها سیروان و که مهمقذق قرار دارد عجم، دو والیت ماسبذان و مهرجان

. بنابراین، (218: 1383لسترنج، ) «هاي آن دو شهر باقي استصیمره بوده و هنوز خرابه
قذق یکی از والیات سرزمین جبال بوده که در  والیت مهرجان ،منابع تاریخی براساس

 به هنگام معرفی سرزمین جبال، به آن اشاره شده است. ،منابع تاریخی
 

  قذق موقعیت والیت مهرجان. 2-1
داند و حدود تقریبي و میزان تقریبي خراج  قذق مي ابن خردادبه سیمره را از والیت مهرجان

چاپار، از حلوان تا سیروان شهر ماسبذان  9زور  از حلوان تا شهر »کند:  آن را چنین بیان مي
ت ماسبذان و چاپار است و مالیا 4قذق  چاپار، از سیروان تا سیمره شهر مهرجان 7

مسعودي نیز سیمره  (.33: 1370خردادبه، ابن) «قذق سه هزار و پانصد هزار درهم استمهرجان
. یاقوت حموي بدین شکل سیمره و (48: 1381مسعودی، )داند  مي قذقمهرجانرا از والیت 

صیمره شهري است از نواحي »کند:  قذق را بین دیار جبال و خوزستان معرفي مي مهرجان
ها و  اند و آن آبادان و داراي میوه قذق نامیده ز سوي خوزستان و آن را به نام مهرجانجبل ا

 (.125: 1362حموی، یاقوت) «ها است آب
و   (89: 1368)، اصطخري (102 ، 22: 1345)، ابن حوقل (103: 1368)ابن احمد جیهانی 

بي خوزستان قرار موقعیت تقریبي سیمره را در شمال و شمال غر ،(354: 1349)ابوالفداء 
 ل مطلب ایشان چنین است که:صاحاند.  داده
شباهت نبود قرار داشت و مدت زماني  بي  که با سیروان  ، شهر صیمره در پنجاه میلي خاوري ماسبذان 

قذق که  پس از خراب شدن سیروان، شهري آباد و محل آن نیز از سیروان بهتر بود. والیت مهرجان
 (.  218: 1383نج، )لستر ن چهارم به کثرت نعمت شهرت داشتمحیط بر صیمره بود در قر
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قرار سیمره  ۀویژه در شهر و به شهرستان دره ۀقذق در محدودوالیت مهرجانبنابراین 
م است. مرکز این های استان ایالشهر یکی از شهرستانهاست. شهرستان درداشته 

شرقی مرکز استان ری جنوبکیلومت 130حدوداً  ۀشهر است که در فاصلهشهرستان شهر در
 ۀدو عارضمحدود است به قرار دارد. این شهرستان از دو سمت جنوب و شمال به ترتیب 

عظیم کبیرکوه با  ۀالجیشی دیوارسیمره )کرخه(. موقعیت سوق ۀطبیعی کبیرکوه و رودخان
ب ای ارتفاعات منشعهای صخرههایی که در دیوارههای زیبای آن و غارها و اشکفتتنگه

گیرد از یک های آن سرچشمه میهایی که از دامنهها و چشمهاز آن ایجاد شده و رودخانه
بخش سیمره از سوی دیگر و همچنین شرایط آب و هوایی معتدل حیات ۀسو و رودخان

االیام مورد آبرفتی و غنی آن موجب گردیده که این منطقه از قدیم و منطقه و اراضی رسی
قرار گیرد. از نظر کیفیت آب و هوایی و وسعت و غنای اراضی قابل  های انسانیتوجه گروه

قسمت اعظم این دره ترین قسمت شهرستان مذکور است. سیمره مهم ۀکشت و زرع، در
کیلومتر و  30سیمره در حدود  ۀدرشهر واقع است. طول در بخش مرکزي شهرستان دره

کیلومتر متغیر یک تا ده ره مابین جنوبي( آن، بین کبیرکوه و رودخانه سیمـ  عرض )شمالي
جغرافیایی مابین  ۀپیشکوه )محدود ۀمنطق ۀترین درترین و پستسیمره جنوبی ۀدراست. 

ترین کبیرکوه در غرب و سفیدکوه در شرق( است. از نکات قابل توجه این است که مهم
های باستانی پلوجود بقایای  ،است. از سوی دیگر سیمره واقعۀ معابر کبیرکوه در امتداد در

گاومیشان، چم نمشت و جایدر در منطقه حاکی از این است که از گذشته همواره رفت و 
 (. 1 ۀبوده است )نقشبسیار سیمره  ۀآمد از طریق در

ن گذرگاه سیمره و پیرامون آن، از این دره به عنوا ۀهای در ضمن بررسی ،اشمیت
: 1376اشمیت، )ان نام برده است ها و دشت جنوب غربی ایر های کوهستاناصلی فرهنگ

ترین نوع لغزش در  ها عظیمکه طبق گزارش ،ایلغزههاي گذشته زمین در هزاره (.117
کیلومتري جنوب شرقی  5حدوداً  ۀسیمره و در فاصل ۀجهان بوده، در ضلع شمال شرقي در

تدریج  دن مسیر رودخانه سیمره گشته و بهپل گاومیشان رخ داده و موجب مسدود ش
گیري این  گرفته است. در هنگام شکل  سیمره شکل ۀاي در پشت آن و در طول در دریاچه

ضخیمي از گل و الي رودخانه سیمره در سراسر کف دریاچه  ۀدریاچه در پشت سد، الی
شده، به  انباشت شده است. این پدیده سبب ایجاد یک بستر مناسب با خاك حاصلخیر
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هاي دیگر کمربند کوهستاني جنوب غرب سمتندرت در ق طوري که این نوع خاك به
 (. Harrison, 1946: 62)شود  ایران یافت مي

 

  بر اساس متون نوشتاری قذق قبل از اسالموالیت مهرجان .2-1
قذق به دست گونه نوشتاری از دوران قبل از اسالم در مورد والیت مهرجانتاکنون هیچ

وجود این والیت در قبل از اسالم، به  های تاریخی ما در موردنیامده و تمام آگاهی
 ۀبر اساس گفتگردد. دوران اسالمی بر مینخستین های مربوط به نویسندگان قرون  نوشته

ه پسر یسی بن مریم )ع(، اردوان پسر اشاشکانیان و در ایّام بعثت ع دورۀدر  ،دینوری
قذق و حلوان انجبال(، بر نواحی ماهان، همدان، ماسبذان، مهرج ۀاشکان )پادشاه ناحی

قول قباد ساسانی، سرزمین  از ،مقدسی(. 66: 1384دینوری، )کرده است حکومت می
ها و مردم آنجا را جزو خردمندترین مردمان قذق را جزو دلگشاترین سرزمین مهرجان

های والیت یکی از مشهورترین شخصیت (.375-371: 1361/2مقدسی، )کند معرفی می
 مرزدگرد سوم بود. هرمزان در حضور عکه از سرداران نامی یقذق هرمزان است مهرجان

؛ 386 ، 381: 1384)طبری، کند قذق( معرفی می، خود را مهرجانی )اهل مهرجانمسلمین ۀخلیف

 (.     67: 1384دینوری، 

قذق و سیمره نقل فتح مهرجان در مورد چگونگی و مسیر ورود مسلمانان  و سال
بعد از فتح  جریه 21گوید که در سال  مي بالذري ابتدا  های مختلفی وجود دارد. قول

سپس  .قذق به صلح گشوده شدهاي مهرجان نهاوند و ماسبذان، شهر سیمره و تمام کوره
:  1367بالذری،)کند که استوارترین خبر این است که از سمت اهواز فتح شده است  بیان می

ا از سمت خوزستان و اهواز و بعد از مسلمانان  و تصرف سیمره ر ۀدینوري مسیر حمل (.433
 . (167: 1384دینوری، )بیان نموده است  هجری 17فتح شوش در سال 

 
 بر اساس متون  قذقاوضاع جغرافیایی والیت مهرجان .2-2

در متون تاریخی به محصوالت کشاورزی متنوع و فراوان و اوضاع مطلوب جغرافیایي 
 گوید:  ت. یعقوبی چنین ميقذق اشارات زیادی شده اسوالیت مهرجان

قذق و صیمره بگذرد، هنگام عبور از پل نهروان به  هاي ماسبذان و  مهرجاناگر کسي بخواهد بر استان
صیمره   ماسبذان سیر کند و ... از شهر سیروان تا شهر  راست رهسپار گردد و شش منزل تا شهر  طرف دست

افیح واقع است و در   راه است و شهر صیمره در مرج دو منزل ،قذق ستاني است معروف به مهرجان که شهر
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کند و اهل آن مردمي  مشروب مي ها را ها و مزرعه يها و نهرهایي است که آباد آن مرغزار، چشمه
 (.44-43: 1356/2آمیخته از عرب و عجم و از فارس و کردهایند و... )یعقوبی،  هم به

 ان چنین آورده:در مورد اوضاع شهرهاي سیمره و سیرو نیز اصطخري
باشد و  هاي ایشان از گل و گچ مي و اما صیمره و سیروان دو شهر کوچکند با آب بسیار و غالب بنیاد خانه 

شود، مثل خرما و  باشد در ایشان هر دو مجتمع مي انواع فواکه که در شهرهاي گرمسیر و سردسیر مي
هاي  ها و کوچه د و آب در تمامیت محلهان و ایشان دو شهر خوش و نزه .گردکان و برف و ترنج و غیره

رود و در کوهستان به هیچ شهري درخت خرما نیست اال به صیمره و سیروان و  ایشان روانه مي
  (.166-165: 1368)اصطخری،  شابرخواست، جهت آنکه به عراق تالطقي و قربتي دارند

 گوید:ر سیمره، میی و آبادانی شهعالوه بر اشاره به زیبای ،خود ۀنام دلف در سفر ابو
باشد که دو برابر پل خانقین  ، زیبا و عجیبي بر پا مي میان صیمره و )طرهان( پل بزرگ»

نمشت معروف   که امروزه به نام پل چم ،هاي این پل . ویرانه(61-60: 1342ابودلف، ) «است
است.  شهر و استان لرستان واقع شهرستان دره  و در مرز  سیمره ۀاست، در آن سوي رودخان

اند: زیباترین  حکیمان گفته»که  کند ابن فقیه همدانی از سیمره سخن رانده است و بیان می
شاپور است که حصن آباد دارد و سیمره است که جندی ،چه در گذشته و چه در حال ،جاها

. ابن خردادبه نیز به (24-23: 1349ابن فقیه، ) «دو دژ دارد و نصیبین که رود هرماس دارد
عالوه بر اشاره به  ،. ابن حوقل نیز(147: 1370خردادبه، ابن)ای سیمره اشاره کرده است ه قلعه

های زیبایی و آبادانی و محصوالت کشاورزی شهرهای سیمره و سیروان، مصالح ساختمان
های شهرهای موصل و تکریت مقایسه این شهرها را با مصالح به کار رفته در ساختمان

ابن احمد جیهانی نیز به همین شکل به معرفی شهرهای  و (113-112 :1345حوقل،  ابن)کند می
 (.  103: 1368، ابن احمد جیهانی)پردازد سیمره و سیروان می

که خود گویاي عمران و  ،قذقدر مورد میزان مالیات والیات ماسبذان و مهرجان
انصد هزار درهم آباداني و وفور نعمت در این نواحي است، ابن خردادبه مبلغ سه میلیون و پ

یعقوبي نیز نوشته که خراج شهرهاي سیروان و  (.33: 1370)ابن خردادبه را ذکر نموده است 
جعفر بیان  بن ةقدام (.44: 1356/2، یعقوبي)رسد سیمره به دو میلیون و پانصد هزار درهم مي

م یک میلیون و یکصد هزار دره ،که مرکزش سیمره است ،قذقکند که مالیات مهرجان می
 . (143-142: 1370جعفر  بن ةقدام)است 
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   تاریخیبر اساس متون  قذقال والیت مهرجانزو چگونگی .2-3
و  477: 1392وند، گراوند و زینی؛ 112: 1389پور، )لکشناسی هاي باستانمتون تاریخی و پژوهش

های زلزله یجره سوم و چهارمکه در قرون  دکنمي علومم، (52: 1368فرد،  ؛ کامبخش3تصویر 
قذق رخ داده که موجب ویراني شهرهاي مهم شدیدي در والیات ماسبذان و مهرجان

قرن سوم  ۀسیمره و سیروان و روستاها و توابع آنها گردیده است. ابن اثیر وقوع زلزل
اي مهیب در  لرزهزمین هجری 258در سال »کند:   مي گزارش در سیمره را چنین جریه

تر بود که قسمت عمده شهر ویران شد و دیوارها فرو  بعد سختسیمره واقع شد و روز 
در . (4336: 1368/15طبری، ؛  4316: 1382/10، ابن اثیر) «هزار تن از اهالي را کشت ریخت و بیست
سز و  )امبراین زلزله معرفی شده است  هاي ایران لرزه تاریخ زمیندر کتاب آثار جدید نیز 

  (.134: 1370ملویل، 
قذق و و مهرجانشدید دیگری در مصر و شام  هایزلزله جریارم هدر قرن چه

مسعودي از چگونگی وقوع این زلزله شدید ماسبذان روی داد و افراد زیادی را از بین برد. 
  دهد: خبر می

در ساحل اسکندریه مصر( از  اياع از باالي مناره )منارهرنزدیک سي ز جریه 344در ماه رمضان 
صر و بیشتر دیار شام و مغرب در یک وقت رخ داد، ویراني گرفت و ما در فسطاط بودیم اي که در م زلزله

انگیز بود و نیم ساعت دوام داشت و ... ما بیشتر اي سخت و هولزلزله .که اخبار متواتر آن به ما رسید
وه است و ایم. چون سیراف ساحل فارس که ما بین دو ک است دیدهنقاطي را که به فراواني زلزله معروف 

قذق و ماسبذان از سرزمین جبال که در دامنه کوهي به نام کبر است دیار صیمره از والیت مهرگان
 (. 48 ، 14: 1381)مسعودی، 

از سیمره گذشته و آن را توصیف  هجری 341که به سال  ،با توجه به گزارش ابودلف
هاي قبل از سفر او روي اي که سال مطلبي در مورد ویراني این شهر یا زلزله  نموده و هیچ

 341قبل از سال   ، جاي تردید است که قبول کنیم(61-60: 1342ابودلف،)داده عنوان نکرده 
باشد. ظاهراً همان طوري که  اي با آن کیفیت که ذکر شده در سیمره رخ داده زلزله هجری

و  هجری 258، شهر سیروان زودتر و در سال (218: 1383لسترنج، )نموده   نج نیز اشارهلستر
 اند.  ها ویران شده در اثر وقوع این زلزله هجری 344شهر سیمره در سال 

 و شود قذق دیده نميدر متون جدیدتر دیگر خبري از آباداني و عمران والیت مهرجان
بوده است و اکنون خراب   صیمره شهري نیک»قرن هشتم گفته است که مستوفي در

 هجری 344به احتمال زیاد زلزله شدید و فراگیر سال . (71: 1362حمداهللا مستوفی،) «است
قذق شده است. عالوه بر رخداد موجب از بین رفتن شهر سیمره و ویرانی ایالت مهرجان
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یابد و با شیوع می ق در سرزمین جبال بیماری و.ه 347، در سال هجری 344زلزله سال 
 گوید: ابطه میبرد ابن اثیر در این رمردم بسیاری را در کام مرگ فرو می

باشندگان آن بمردند.  ۀ( در سرزمین جبال بیماری وبا پدید آمد که بیشترینق.ه 347در این سال )  

ها را آن ۀتوانستند به دیدار بیماران روند یا جناز شمار زنان و کودکان در میان مردگان بیشتر بود. مردم نمی
 (. 5068- 5064 ، 5052: 1382/12)ابن اثیر، همراهی کنند، زیرا که شمار مردگان بسیار فراوان بود 

سیل  هددادر سرزمین جبال رخ  هجرییکی دیگر از بالیای طبیعی که در قرن چهارم 
 . ه استها و تخریب مزارع کشاورزی شد که موجب ویرانی راه بود هجری 378بزرگ سال 

رخش و تندر همی بزد و ( در سرزمین جبال پیاپی باران بارید و آسمان، آذهجری 378در این سال )
ها پر آب شدند و سراها ویران  ها از آب آکنده شد و رودها و چاه های درشت باریدن گرفت و دره تگرگ

 (. 5300-5299: 1382/12)ابن اثیر،  ها بسته شدند گل و سنگ پر و راه ها از گشتند و قنات

والیت  ردهای تاریخی ما در موتمام آگاهیشود که ، مشاهده میبدین ترتیب 
گردد. بر های مربوط به نویسندگان قرون اولیه دوران اسالمی بر میبه نوشته قذقمهرجان

قذق یکی از والیات سرزمین جبال بوده والیت مهرجانتوان دریافت که  منابع میاین از 
واقع بوده و زمان  سیمره ۀشهر و به ویژه در شهرستان دره ۀدر محدوداحتماالً که 

تاریخی به محصوالت کشاورزی متنوع  نابعدر مرسد. می اشکانیان دورۀبه  گیری آن شکل
این  قذق اشارات زیادی شده است.و فراوان و اوضاع مطلوب جغرافیایي والیت مهرجان

شود که منجر به پایان حیات می بالیای طبیعی متعددی دچار هجری 4در قرن سرزمین 
 گردد.آن می

 

 شناسی های باستانداده -3
پس از مرور منابع تاریخی، در این قسمت به بررسی و معرفی نتایج مطالعات 

پردازیم. در این ارتباط، ابتدا در ذیل مورد مطالعه می ۀشده در حوز شناسی انجام باستان
های قبل از شده در سال اسی، به تحقیقات و مطالعات انجامشنپیشینه مطالعات باستان

های شده در سال شناسی انجامهای باستانها و بررسیشپردازیم، سپس کاوانقالب می
 گیرد.بعد از انقالب مورد بحث و بررسی قرار می

 
 شناسیمطالعات باستان ۀپیشین .1 -3  

در طي  ،م 1836در سال  بود.هنري راولینسون  سیمره بازدید نمود ۀاز در دانشمندیاولین 
سیمره عبور کرده است. در   ۀز میان درذهاب به سمت خوزستان، ا ۀمسافرت خود از منطق
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گاومیشان سالم بوده و راولینسون از روي آن گذشته است. راولینسون از   این زمان پل
، این هبردشهر بازدید نموده و از آن با عنوان شهر سیمره نام هاي شهر تاریخی دره خرابه

 ،راولینسون) سته استدانساساني  دورۀشهر را با سیروان مقایسه کرده و آن را مربوط به 

در جریان انجام مطالعات جغرافیایي در  ،م 1891ژاك دومرگان در سال  (.67 - 64: 1362
ناسان ش سیمره، اطالعات مفیدي را براي باستان ۀغرب ایران، در ضمن عبور از در ۀمنطق

ومرگان یافته است. دشهر بازرا در مجاورت دره ،کرد که ماداکتو تصور مي وفراهم ساخت. ا
شهر  کنم در درهمن فکر مي»کند:  شهر چنین بیان مي شاهدات خود را از شهر تاریخی درهم

در  امّا. (250 ، 216: 1339، دومرگان) «ام را باز یافته ،هاي دومین پایتخت عیالم، ماداکتو خرابه
اشتاین  اورل ،م 1936داکتو نیست. در سال مطالعات بعدي مشخص شد که این محل ما

از دزفول که  همراه بهمن کریمي، پس از بازدید خوزستان، وارد لرستان شد. وي به 
گذشته سیمره نیز  ۀ، از دره بودلرستان غربي و شمالي بازدید نمود بود و از حرکت کرده

 هقرار گرفت  اشتاین ۀسیمره که مورد مطالعۀ هاي باستاني درترین مکان. یکی از مهمبود
د که این محوطه کامالً منطبق با شهر سیمره گوی. اشتاین میشهر استشهر تاریخی دره

های . در سال(Stine,1940: 206)جغرافیدانان و مورخان معرفی شده است در آثار است که 
شناسی مطالعات باستان ،ش.ه 80و  70 ۀویژه ده می، بهبعد از پیروزی انقالب اسال

 پردازیم.سیمره انجام شده که در ادامه به آنها می ۀای در حوزه درگسترده
 

 شناسی های باستانکاوش .3-2
ترین شهر، بقایای یکی از مهمهغربی شهر جدید در جنوب ۀدر دامن ،شهرشهر تاریخی دره

در استان  تاریخی ۀترین محوطشهرهای باستانی غرب ایران است که از نظر وسعت بزرگ
 (.12: 1389پور، )لکرسد هکتار می 120وسعت آثار باقیمانده آن به  ؛آیدایالم به شمار می

های ترین محوطهاهمیت این محوطه در این است که عالوه بر این که یکی از بزرگ
انجام  آن مدتی در شناسی گسترده و طوالنیای باستانهتاریخی غرب کشور است، کاوش

 دورۀآید، در متون تاریخی بر می ۀعشده است. همان طوری که اشاره گردید و از مطال
قذق بوده است. اغلب ساسانی شهری به نام سیمره وجود داشته که مرکز والیت مهرجان

 : 1368فرد،  ؛ کامبخش69: 1391شهبازی، ؛ 190: 1378پور،   لک؛ 67 – 64: 1362)راولینسون، پژوهشگران 

 دانند. را همان شهر سیمره می شهرهای شهر تاریخی درهویرانه( ,Stein 206 :1940؛  61
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  سیمره و شهر  ۀهاي جدیدي را در در شناسان ایراني پژوهش، باستانانقالبپس از 
شناسي ایران  ش هیأتي از سوي مرکز باستان.ه1362دادند. در سال   شهر انجامتاریخي دره

ر اعزام شد. شه فرد به درههللا کامبخشا زني به سرپرستي سیف براي بررسي منطقه و گمانه
باستاني نیز   ۀشهر، چند محوط شهر تاریخي دره  حریمه نقش ۀتهی  ضمن ،در این مطالعات

یکی از نقاطی که  (.66- 34: 1368فرد،  )کامبخش زني قرار گرفت  مورد بررسي و گمانه
شهر واقع شهر تاریخی دره ۀپامیل است که درون محدود ۀفرد کاوش نمود تپکامبخش

 7این شهر تاریخی است. در این محل و در عمق حدوداً  ۀقع بلندترین نقطبوده و در وا
 (.40: و)همساسانی آشکار شده است  دورۀمتری نسبت به سطح اراضی پیرامون، آثار 

تخریب و ویران شده است، الذکر  های فوق زلزله ۀپامیل در نتیج ۀتپ ۀجدیدترین طبق
فرد معتقد کامبخش(. 52: و)همشاهده شده است دوم نیز آثار وقوع زلزله م ۀهمچنین در طبق

ها، برده است. وجود پل میبه سر  ساسانی در اوج اقتدار خود دورۀسیمره در  ۀاست که در
سیمره دیده  ۀجای دروفور در جای که بقایای آن به ،و شهرهای ساسانیها بناها، قلعه

سیمره مرکز معتبری  ۀدر پنجماسالمی نیز تا قرن   دورۀشود، گویای این امر است. در  می
 .(61: و)همبوده است 

شناسي در هاي باستان فصل کاوش  اولین  شهر،تاریخي دره  در بخش دیگري از شهر
گردید. در   روز انجام 45هللا معتمدي به مدت ا پرستي نصرت ش به سر.ه 1374بهمن ماه 

 ۀ، ادامها کاوش يِدر فصول بعد  .ه استداشت  پور نیز شرکت این پژوهش سیمین لک
 9و به مدت  هپور واگذار گردید هاي این شهر تاریخي به لک کاوش و خاکبرداري از خرابه

 (.15: 1389؛ 218 -187: 1378پور،  )لک ه استفصل ادامه یافت

 ،شهر در واقع همان شهر سیمره  های شهر تاریخي درهکه ویرانه معتقد بودپور ابتدا لک
پس از ورود مسلمانان به سیمره، این که  گفته استاست و  ،قذقمرکز والیت مهرجان

هاي اولیه اسالمي از عظمت و وسعت زیادي  شهر توسعه یافته تا جایي که در سده
کرده است و در نهایت   خود را حفظ  بویه پا برجا بوده و موقعیت  و تا دورۀ آل هبرخوردار شد

و  190: 1378، و)هم ه استو متروک گردیدق در اثر وقوع زلزله ویران شده .ه 258در سال 

های شهر تاریخی در کاوشکه بر او معلوم شد های بعدی . با این حال، در گزارش(207
 یاو ساسانی اشکانی  دورۀاین شهر در  گیری مدارکی در مورد شکلشهر تاکنون دره

و زمان ساخت این شهر در ادوار پیش از اسالم به دست نیامده است  در موردمدارکی 
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، و)همق بوده است .ه 4تا اواسط قرن  2زمانی بین اواسط قرن  ۀحیات این شهر در محدود

که اصطالح سیمره را بعدها برای این محوطه به کار ، و گفته است (125و  113، 14: 1389
 است ،اولین پایتخت عباسیان «هاشمیه» همانشهر و شهر تاریخی دره (114: وهم)اند برده
. (122-120: و)همدر هیچ یک از منابع تاریخی این موضوع تأیید نشده است  امّا. (125: و)هم

قذق، بلکه در جوار فرات و منابع تاریخی موقعیت شهر هاشمیه را نه در والیت مهرجان
 . (9-8: 1347)یعقوبی، کنند مابین کوفه و حیره معرفی می

د که این شهر در گویمی هم شهر در مورد زمان متروکه شدن شهر تاریخي دره پورلک
اول در  ۀوقوع زلزلمواجه شده و ساکنین شهر بعد از  بزرگ ۀطول حیات خود با دو زلزل

دوم در اواسط قرن  ۀپا نگه داشته و سپس بعد از زلزل مجدداً شهر را بر سوم هجریقرن 
. (112 :و)همها، شهر تخلیه و متروکه شد ، به علت تخریب شدید و گستردگی ویرانیچهارم
ه حاکي از آن است که پس از این واقعه، سالیان سال زندگی شهری به دست آمد  مدارك

 ه استسیمره رخت بر بسته و این منطقه تبدیل به سکونتگاه موقت عشایر گردید ۀاز در
اخیر، به دلیل یکجانشینی  ۀتا این که در سد ،(191-190: 1339دومرگان،  ؛ 209: 1378، همو)

شهر بر پا های شهرتاریخی درهشهر در کنار ویرانهمنطقه، شهر جدید دره تدریجی عشایر
 .  (112: 1389پور، )لکشد 

ای با وسعتی نزدیک به سد سیمره منجر به شناسایی محوطه ۀهای اخیر در حوزپژوهش
به  1389شود. این محوطه در سال هکتار شده که امروزه به نام برزقواله خوانده می 30

آثار . (1390)لشگری و دیگران، بخشی شد  ش لشگری و کامیار عبدی کاوش نجاتآر ۀوسیل
و تصویر  477: 1392وند، )گراوند و زینیمکشوفه از این محوطه نیز حاکی از وقوع یک زلزله است 

این  وساسانی کشف  دورۀها در محوطه برزقواله یک بنای یادمانی از  کاوش ۀ. در نتیج(3
انی سیمره مطرح شد های احتمالی با محل شهر ساساز گزینهمحوطه به عنوان یکی 

کامالً روشن است که این محوطه از نظر وسعت و  ،. به هر حال(477: 1392وند، )گراوند و زینی
 شده در منابع تاریخی باشد.  قابل مقایسه با شهر سیمره توصیف تواندموقعیت نمی

 
 شناسی های باستانبررسی .3-3 

خی و همچنین ترسیم اطلس جهت شناسایی و ثبت آثار تاری ش.ه 1384 در سال
متشکل از دو دهستان ارمو و  که ،شهرشناسی کشور، بخش مرکزی شهرستان دره باستان
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شناسی قرار گرفت دشت است، در طی دو فصل مورد بررسی و شناسایی باستان زرین
نوسنگی  دورۀمحوطه و بنا از  246در مجموع دو فصل تعداد  (.1385؛ مظاهری، 1385)شهبازی، 

سیمره متمرکز  ۀغربی در ۀدر واقع، فصل اول بر نیممتأخر تا قرن حاضر شناسایی گردید. 
 شرقی.  ۀنیم بر گردید و فصل دوم

باستاني مورد شناسایی و مطالعه قرار   اثر 80های فصل اول تعداد در جریان بررسی
های مورد مطالعه در دورهۀ ید که محدودگرفت. در پایان مطالعات این فصل مشخص گرد

های بسیاری در  گاه سکونتاشکانی، ساسانی و قرون اولیه اسالمی رونق زیادی داشته و 
ها و این ادوار شکل گرفته است. افزایش جمعیت، رونق کشاورزی و ساخت قلعه

 ۀحوطشده م شناسایی ۀترین محوطها کامالً آشکار است. بزرگاستحکامات در این دوره
های فرهنگی آن به د و یافتههکتار وسعت دار 20نشین سیکان است که حدود شاه

: 1385)شهبازي، گذاری شده است اسالمی تاریخ ۀهای اشکانی، ساسانی و قرون اولی دوره

اشکانی به سمت  دورۀاز  ها گاه سکونت. روند افزایش جمعیت منطقه و تعداد (148 ،144، 111
 ۀاساس نتایج این بررسی، به ترتیب اهمیت، قرون اولی است. بر بارزاسالمی  ۀقرون اولی
ترین ادوار فرهنگی محدوده هستند. پس از اشکانی مهم دورۀساسانی و  دورۀاسالمی، 
 و هداافتقرن از رونق  9سیمره نزدیک به  ۀقاجاریه، در دورۀاسالمی، تا اوایل  ۀقرون اولی

 (. 150 – 148: و)همبوده است  سوم و چهارمهای قرون زلزلههمان علت آن به احتمال زیاد 

اثر باستاني مورد شناسایی و مطالعه قرار  166 نیز های فصل دومبررسی ۀدر نتیج
 ۀهای اشکانی، ساسانی و قرون اولیمورد مطالعه در دوره ۀمشخص شد که محدود و گرفت

وار شکل گرفته است. در های بسیاری در این اد گاه سکونتاسالمی رونق زیادی داشته و 
 دورۀاز  ها گاه سکونتسیمره نیز روند افزایش جمعیت منطقه و تعداد  ۀشرقی در ۀنیم

های فصل دوم در  به طوری که در بررسی ،است بارزاسالمی  ۀاشکانی به سمت قرون اولی
محل آثار فرهنگی  64ساسانی و در  دورۀمحل آثار  62اشکانی، در  دورۀنقطه آثار  37
 ۀبرگیرندها درمحوطهبسیاری از  (.1385)مظاهری، اسالمی شناسایی گردید  ۀن اولیقرو

به  ؛متوالی اشکانی، ساسانی و قرون اولیه اسالمی هستند دورۀهای فرهنگی سه انباشت
 ۀبرگیرند در ،هکتار 13به وسعت حدود  ،(5تا  1 ۀتپتپه )تپهبزرگ تپه ۀطور مثال محوط

 های. از دیگر محوطه( 2؛ شکل 614-575: و)هموره مذکور است سه د های فرهنگیانباشت
های  با انباشتاست  2هکتاری یوژاندر 14 ۀشده در این بررسی محوط مهم شناسایی
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های ، دژ چوبینه و محوطه(1041-1027: و)همساسانی و قرون اولیه اسالمی  دورۀفرهنگی 
و محوطه چم  (996-965: و)همی اشکانی و ساسان دورۀهای فرهنگی مجاور آن با انباشت

گیرنده ه نام چهارطاقی مشهور است، که دربرکه ب ،و بنای مدفون مجاور آن 1نمشت
)مظاهری، اسالمی هستند  ۀهای اشکانی، ساسانی و قرون اولیهای فرهنگی دورهانباشت

 . (1391؛ علیبیگی، 313-334: 1385
گل( گل )قال هقلع ۀعه شد، تپیکی از آثار شاخصی که در فصل دوم شناسایی و مطال

 ۀگل و در فاصل هشهر، در میان منازل مسکونی منطقه قلعاست که در شمال شرق شهر دره
 85×  50گل  هقلع ۀتپابعاد شهر قرار دارد. حدوداً یک کیلومتری شمال شهر تاریخی دره

ان آن از همباستانی است که در ساخت  ۀیک قلع ۀو در واقع بقایای مخروباست متر 
برج  12 آثار هم . در پیرامون آنشهر استفاده شده است مصالح شهر تاریخی دره

شهر بوده هحکومتی شهر تاریخی در ۀگل احتماالً بقایای قلع شود. قلعهای دیده می دایره نیم
راً جدا از شهر تاریخی به نظر شهر، ظاهسازهای شهر جدید درهو که در اثر گسترش ساخت

های دارند. از سفالبه دوران اشکانی، ساسانی و اسالمی تعلق  آن گیرسد. مواد فرهن می
های گونه جلینگی توان به سفال( در بررسی این اثر می1شده )شکل  شاخص گردآوری

شناسی های باستان داده این . به هر حال، با توجه به(516 -512: 1385)مظاهری، اشاره نمود 
های منابع تاریخی و موقعیت و ، آگاهی( 516-512: 1385؛ مظاهری، 40: 1368فرد، )کامبخش

تاریخی همان شهر سیمره  ۀرسد که این محوطشهر، به نظر میوسعت شهر تاریخی دره
 قذق است.   مرکز والیت مهرجان

 
 نتیجه .4

شناسی، از یک های مکتوب و باستاند تا با کنار هم قرار دادن دادهشدر این مقاله تالش 
ال زوقذق بپردازیم و از سوی دیگر سعی شد تا زمان و علت والیت مهرجانسو به معرفی 

های تاریخی ما در مورد والیت تمام آگاهیاین منطقه مورد بررسی قرار گیرد. 
. آید به دست میهای مربوط به قرون اولیه دوران اسالمی نوشته از قذق، مهرجان

قذق یکي از مناطق مهم غرب نهای مذکور حاکی از این است که والیت مهرجا نوشته
فتوحات مسلمانان  دورۀدر گردد.  مي قبل از اسالم بر دورۀایران بوده که تاریخ حیات آن به 

اسالمی  ۀساسانی و قرون اولی دورۀقذق در مهرجان .ه استاین والیت به صلح فتح شد



 1393، پاییز و زمستان 2شمارۀ  ،4سال شناسی،  های ایران / پژوهش98

ه و دشدد متعدچار بالیای طبیعی  چهارم هجریتا این که در قرن  هبود ای آباد منطقه
 .ندا ی این ایالت و پایان حیات آن شدهمنجر به ویران ها زلزله مخصوصاً

قذق در انتقال از شناسی گویای این است که والیت مهرجانهای باستانبررسی داده
، بلکه روند رو به رشد هاسالمی نه تنها دچار زوال و انحطاط نگردید دورۀعصر ساسانی به 

 های  گاه سکونتاسالمی شاهد افزایش  ۀبه طوری که در قرون اولی، هو رونق آن تداوم یافت
شناسی در تأیید متون تاریخی، عالوه بر آن که توالی استقرار از های باستاندادههستیم. 

دهد، بیانگر آن هستند که این سیمره را نشان می ۀدر در چهارم ساسانی تا قرن دورۀ
ها رونق داشته است. با توجه به این که دوره بیش از سایر سوم و چهارم منطقه طی قرون

 ۀشناسی در نقاط مختلف درهای باستانها و بررسیهای سفالی که در جریان کاوشنمونه
توان گفت که رود، میجلوتر نمیچهارم نگاری از قرن  سیمره به دست آمده، از نظر گاه

های تاریخی ا گزارشقرن متروکه شده است. این زمان ب همانقذق در والیت مهرجان
ویژه این که در  کنند، بهمی ای عظیم در این قرن اشارهوقوع زلزلههمخوانی دارد که به 

با  ،آثار تخریب بناها در اثر زلزله مشاهده شده است. از سوی دیگر ه،شد اوشکآثار معماری 
شهر، رهشهر تاریخی د شناسی و موقعیت و وسعتهای باستانتوجه به متون تاریخی، داده

قذق ه مرکز والیت مهرجانباستانی همان شهر سیمر ۀرسد که این محوطبه نظر می
 است.   

 

 شهرسیمره در شهرستان دره ۀ: موقعیت در1نقشه 
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 (516-515: 1385)مظاهری،  گل های قلعه: نمونه سفال1شکل 

 1: کاتالوگ شکل 1جدول 

 
 

 
 (610و  602، 587، 579-578: 1385)مظاهری،  (5-1تپه )های محوطه تپه : نمونه سفال2شکل 

 2: کاتالوگ شکل 2جدول 
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های دوران شناختی سفالبندی و تحلیل گونهطبقه ،(. توصیف1383)ابوالفضل  ،عالی، خسروزاده، علیرضا 
شناسی ایران: المللی باستانمجموعه مقاالت همایش بینماه نشان،  ۀاشکانی و ساسانی منطق

 .70-45، به کوشش مسعود آذرنوش،  سازمان میراث فرهنگی، شمال غرب ۀحوز
 ، ترجمه و توضیح کاظم ودیعي، تبریز، چهر.جغرافیاي غرب ایران(. 1339دومرگان، ژاك )

 محمود مهدوي دامغاني، تهران، ني. ، ترجمۀاخبار الطّوال(. 1384دینوري، ابوحنیفه )
 آگاه.  تهران، هي بهاروند،لّسکندر امان ال ، ترجمۀسفرنامه راولینسون(. 1362راولینسون، هنري )

، شهر شناسي شهرستان درهگزارش فصل اول بررسي و شناسایي باستان(. 1385شهبازي، سیاوش )
 سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان ایالم )گزارش منتشر نشده(.

، 8 شناسیهای باستانگزارشنگاری پیش از تاریخ دشت سیمره، (. تبیین گاه1391)                
غرب، کرمانشاه، آبان  ۀشناسی ایران: حوزالمللی باستانمجموعه مقاالت همایش بین ۀنام )ویژه

 .106-69(، تهران، میراث فرهنگي، 1385
ابوالقاسم پاینده،  ، ترجمۀ15، جلد تاریخ طبری )تاریخ الرسل والملوک((. 1368طبری، محمد بن جریر )
 تهران، اساطیر. 

صادق  ، ترجمۀهجری(31)بخش ایران از آغاز تا سال  الرسل والملوکتاریخ (. 1384)                 
 نشأت، تهران، علمی و فرهنگی. 

دورۀ ساسانی  ۀنمشت نشان از یک آتشکد گچی مکشوفه از محوطه چم ء (. آیا شی1391علیبیگی، سجاد )
، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 8، س چهارم، ش شناسی مدرسهای باستانپژوهشدارد؟، 

196-202. 
 البرز. چانلو، تهران، حسین قره ، ترجمۀالخراج(. 1370بن جعفر ) ةقدام

، 3، جلد مجموعه مقاالت شهرهاي ایرانیوسف کیانی، محمد درشهر،  (. دره1368 )هللاا فرد، سیفکامبخش
 . 65-34تهران، جهاد دانشگاهي، 

هر ساسانی سیمره بر اساس متون (. پیشنهادی برای محل ش1392وند، محسن )گراوند، مرتضی؛ زینی
المللی همایش بین قاالتمجموعه مشناختی، ارائه شده در تاریخی و مدارک باستان

 . 484-473، 1392، دانشگاه تهران، آبان شناسان جوان باستان
ی محمود عرفان، تهران ، ترجمۀهاي خالفت شرقي جغرافیاي تاریخي سرزمین. (1383)لسترنج، گاي 

 گي.علمي و فرهن
، تهران، سد سیمره ۀبرزقواله لرستان، حوض ۀبخشی محوطکاوش نجات(. 1390) و دیگران لشگری، آرش

 نشده(. شناسی )گزارش منتشرهشکده باستانآرشیو پژو
 ، تهران، پازینه.)سیمره( شهر هشناسی درهای باستانها و پژوهشکاوش(. 1389پور، سیمین )لک

مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماري و اربابي، در  ۀمعرفي خان (.1378)                    
زاده شیرازي، تهران، سازمان میراث هللاا، به کوشش باقر آیت1جلد ، ارگ بم، شهرسازي ایران
 .218-187فرهنگي کشور، 
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 ۀقلع موردی ۀمطالع ؛سیمره ۀبندی سفال ساسانی در(. طبقه1393فر، یعقوب؛ طهماسبی، الناز )محمدی
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، باغ نظرساسانی در آبدانان ایالم،  ۀنویافت ۀآتشکد ،(. جولیان1390فر، یعقوب؛ مترجم، عباس )محمدی
 .87-77، تهران، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، 19س هشتم، ش 

 ۀشهرستان آبدانان در قرون اولی ۀهای ناشناختی و تحلیل شهرها و آبادی(. بررس1389مرادی، ابراهیم )
 .112-84، 23، س ششم، ش فقه و تاریخ تمدناسالمی، 

 ، به اهتمام گاي لسترنج، تهران، دنیاي کتاب.القلوب ةهزن(. 1362هللا )امستوفي قزویني، حمد
ابوالقاسم پاینده، تهران، علمي و  ، ترجمۀالذهبمروج(. 1378مسعودي، ابوالحسن علي بن حسین )

 فرهنگي.
 ابوالقاسم پاینده، تهران، علمي و فرهنگي.  ، ترجمۀالتنبیه و االشراف(. 1381)                      
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