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 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٦٠

  مقدمه

های در سده شناسی در تاریخ ایرانباستانو  یکی از مناطقی که در مطالعات تاریخی

 .، قهستانمای، ماه، جبل، کوهستانَپهله، ماد، : بودبال ِج  همنطقداشت، همیت ا میانه

 تاریخی،در ادوار ، این منطقه محیطی و موقعیت راهبردیهای زیستبرخورداری سبب به

براساس متون کهن، این منطقه، شهرهای . انگیخت می را بر ی مختلفهاتوجه حکومت

ق و ماسَبذان را دربر 
َ
ذ
َ
مهمی چون ری، اصفهان، همدان، دینور، نهاوند، قزوین، ِمهرجانق

این ایالت . ، اهمیت خاص داشت خاص جغرافیایی ماسبذان به سبب موقعیت. گرفتمی

  هکی، قلعماَه  هیوجان، قلعسیروان، آِذ همچون شامل شهرها و مناطقی 
ُ
ذ و نجان، الَر ولِ خ

های خوزستان و ر سر راهاین شهر ب. ، شهر سیروان بودآننشین  کرسی و حاکماست و  راوبِ 

دربارۀ تاکنون پژوهشی  سیروان، شهرغم اهمیت ر  به. واقع بودعراق به غرب و مرکز ایران 

های کالبدی و خصوصیات این شهر، ویژگی تشکیلچگونگی باب در  وصورت نگرفته آن 

بازشناسی  ،روهدف پژوهش پیش. فضایی آن اطالعات بسیار اندکی در دسترس است

 ،شناختی استو اشارات متون تاریخی و شواهد باستان ها گزارش توجه بهشهر سیروان با 

تا حد اسالمی ـ  این شهر مهم ساسانی پیرامون ابهامفضای  با تکیه بر این اطالعات،ا ت

 سبب به ، اماانجام گرفته شهراین در خصوص چند مطالعاتی  ،در گذشته. کنار رودممکن 

شناسی، های باستاناز شواهد و یافتهبی اطالعی بر متون تاریخی و  آنهادر تمرکز 

. ۱: چونی همیهاپرسشهنوز بدون پاسخ مانده است؛  رمربوط به این شهابهامات 

در جغرافیایی امروزی منطقه غرب ایران براساس شیروان / سیروانموقعیت مکانی شهر 

با . ۲باستانی منطبق است؟  هشناسی با کدام محوطمتون جغرافیایی و شواهد باستان

گیری، رونق و ر شکلد یعواملچه شناسی توجه به منابع مکتوب و شواهد باستان

 اینها مسائلی است که در این؟ تأثیر داشته استانقراض شهر سیروان سپس شکوفایی و 

   . بررسی خواهد شد مقاله

های آن با توجه به ماهیت موضوع، براساس دو تاریخی است و یافته ،رویکرد تحقیق

قرون متقدم نخست، منابع جغرافیایی و جغرافیای تاریخی از : گونه اطالعات استوار است

ای آن بر این منابع معتبر تکیه دارد و گروه دوم، بخش کتابخانهو  ق تا حدود قرن ششم

های میدانی نگارندگان این سطور دیدار  ۀه نتیجکشناسی مطالعات میدانی و باستان

  .  ای و بررسی میدانی استپژوهش حاضر ترکیبی از مطالعات کتابخانه ،بنابراین. است

توان در دو بخش را می شیروان/ شهر سیروان بارۀانجام گرفته درهای پژوهش

در  .بندی کردتاریخی تقسیم شناسی و تحقیقات تاریخی و جغرافیاِی مطالعات باستان



  ٢٦١   یشناس و شواهد باستان یخیمتون تار یۀبر پا روانیس یاسالمـ  یشهر ساسان یبازشناس 

نخستین پژوهشگری  ١راولینسون: نام برد تن  ۳ی ها کوششاز توان بخش نخست می

 هنگام  .م۱۸۳۹وی در  .است که به معرفی سیروان پرداخت
َ
از  ،هاب به خوزستانسفر از ذ

 َس  های روستایخرابه
َ
این  نیز دیدار کرد و استان ایالم شیرواندر شهرستان  النرابک

اما دالیل کافی و مستند  ،)۱٠-۹ نسون،یراول(مربوط دانست  ساسانی ۀه دور بمحوطه را 

ن زمینه به دست نداد؛ گرچه نظر او، شالودۀ تحقیقات بعدی در ایخود  هبرای اثبات فرضی

آنجا پرداخت تأسیس و قدمت به موضوع شهر، نقشۀ  ۀضمن تهی ٢دمورگاناو، پس از . شد

واقع در روستای های تصاویری از خرابه ۀضمن ارائ ،٣تینآنگاه اس ).۳۲٦دمورگان، (

بنای  از او، مانند راولینسون و شاید به تبع را بقایای شهر سیروان دانست و آنجا  ،سرابکالن

  ).۲۳۲-۲۲۳ ن،یاست(نسبت داد ساسانی  ۀآن را به دور 

ایرانی ژوهشگران پبه کوشش تحقیقات تاریخی و جغرافیای تاریخی  ، شاملبخش دوم

 جغرافیای در پژوهشی عیالم؛ و ایالم کنونی استان« ۀچانلو در مقالحسین قره :است

 مِ  ذان وماسبَ  تاریخی
َ
 هرجانق
َ
در متون تاریخی و جغرافیای به وضعیت این دو ایالت » قذ

جغرافیای تاریخی والیات « ۀدر مقالنیز بیگی علی ).٥۲- ۳۱ چانلو،قره( پرداختتاریخی 

 ذان و مِ ماسبَ 
َ
 هرجانق
َ
فتوحات و جغرافیای سیاسی این  موضوع به» نشین آنهاق و حاکمذ

 ،یگیب یعل( پیش برده استو مطالب خود را براساس شواهد تاریخی توجه کرده دو والیت 

قرار چانلو پژوهش قرهتحت تأثیر این مقاله رسد که  می البته چنین به نظر). ۱٤۲- ۱۲۳

 ۀمقال. توجه نشده استشناسی شواهد باستان ، بهدو پژوهشدر هر  حال، هردارد و به 

                                                                                                                                            

1 .)Rawlinos ( ۱۲۱۲/ م۱۸۳۳هنری راولینسون یکی از افسران کمپـانی هنـد شـرقی بریتانیـا، در سـال 

بـرای مقابلـه بـا نفـوذ روسـیه، بـا ) ش۱۲۱۳-۱۱۷٦: حکــ(شـاه قاجـار  ش و در اواخر حکومت فتحعلی

های حضور در ایران، به ویژه در باب خط میخـی بـه طـور سال او در. افسران انگلیسی به ایران اعزام شد

م به مدت یـک سـال بـه عنـوان وزیـر مختـار بریتانیـا در ایـران نیـز ۱۸٥۹گسترده پژوهش کرد و در سال 

 .برگزیده شد

2 .)De Morgan (سال  ۱٥شناسان معروف فرانسوی، ژاگ دمورگان،از باستان)هدایت ) ش۱۲۹۱-۱۲۷٦

هـای ایـن گـروه در شـهر شـوش در عمده کاوش. فرانسه را در ایران بر عهده داشتتیم باستان شناسی 

هـای وی در شناسـایی بیشـتر ایـن منـاطق حـائز کمـال اهمیـت پژوهش. استان خوزستان انجام گرفت

 .  است

3 .)Stien (ی وی بـا هـا و پژوهش هـا شناس اهل مجارستان و تبعۀ انگلیس، کـه کاوشاورل استین باستان

های کاوش. های دولت انگلستان در ایران و برخی نقاط دیگر جهان، اهمیت و جایگاه خاص داردهزینه

 .ش در شهر سوخته و تپۀ حسنلو در آذربایجان غربی صورت گرفت۱۳۱٥وی در ایران درحدود سال 
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» یخالفت عباس ۀدر دور ) ایالم(و تحلیل جایگاه ایاالت ماسبذان و مهرجانقذق  یبررس«

تحوالت تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی این دو ایالت  ز، مؤلف برنوشتۀ اکبری نی

 ،در پژوهشی جدیدتر). ۷٤-٥٥ ،یاکبر( کرده استتمرکز ق در چهار قرن نخست 

نقاط  پرداخته و ) ق٥۹٠- ٤۳۱. حک( سلجوقیان ۀدر دور  این ایالتسرگذشت رحمتی به 

ها را در تحوالت تاریخی این مکانها و دژهای مهم آن و نقش این مهم جغرافیایی و قلعه

   .)۲٤-۷ ،یرحمت(و مناطق ناشناخته ای از این ایالت را معرفی کرده است دوره تبیین 

- هزوال والیت مهرجانقذق براساس متون تاریخی و داد« مظاهری و همکارانپژوهش 

زوال والیت ی پیشین تفاوت دارد و در آن موضوع ها با پژوهش» شناسیهای باستان

 ماسبذان کوتاه اشارۀ مؤلفان به مهم است، با این همه،هرجانقذق و عوامل مرتبط با آن م

   ).۱٠۲- ۸٥و همکاران،  یمظاهر( و گذراست

پژوهشگران بیشتر و  نشده استبر شهر سیروان تمرکز  مذکور،یک از تحقیقات  هیچدر 

. اندز اشاره کردهیروان نیسپرداخته و به صورت گذرا به شهرهای ایالت ماسبذان  ۀهمبه 

در  ،اسالمی دورۀ های آغاز و سدهساسانی  ۀنظر به اهمیت این شهر در اواخر دور بنابراین، 

-یابی شهر سیروان، حیات اجتماعی این شهر از زمان شکلپژوهش حاضر ضمن مکان

شناسی متون تاریخی و شواهد باستان توجه بهبا  ق، انقراض در سدۀ چهارم ۀگیری تا دور 

 .خواهد شد بررسی

  

  ذان در متون تاریخیَب نگاهی به ماَس 

بارۀ توضیح دربه همین سبب،  و سیروان یکی از شهرهای مهم ایالت ماسبذان بود 

از ، ١)ذان، ماه سبوذانتان، ماسبَ ماسپَ (ذان ماسبَ سابقۀ  .رسد می به نظرذان ضروری ماسبَ 

 بازتاریخ ایران باستان  به دورۀ ،اسالمی قرون نخستینجبال در  ۀهای مهم منطقوالیت

موقعیت ) م۲۱ .د( ٢استرابون .و مآخذ در این باب بسیار انک است منابعگردد، گرچه  می

 ٣و آن را ماسباتیکا )۳٤۲، ٥۱استرابون، ( کندرا در مرز بین شوش و ماد ذکر می جاآن

ن ماد آتروپاتِ عنوان بخشی از  ذان بهتوان گفت که ماسبَ با توجه به این منبع، می ٤.نامدمی

                                                                                                                                            

یخی جغرافیـای تـار«رحمتی،  :نکـوجه تسمیه این ایالت در ایران باستان و قرون متقدم هجری  بابدر . 1

 .ش۱۳۹٥، ۱٠-۹صص  ،٥۳و  ٥۲ش  ،۱۷ ه، دور فرهنگ ایالم، »سلجوقی هماسبذان در دور 
2. Strabo 
3. Massabatica  

 یایـجغرافو بـا توجـه بـه کتـاب  رانشـهریا یهـا شهرسـتانبراسـاس کتـاب  یخیتار یایکتاب جغراف نیا. 4



  ٢٦٣   یشناس و شواهد باستان یخیمتون تار یۀبر پا روانیس یاسالمـ  یشهر ساسان یبازشناس 

براساس منابع تاریخی . شده استتا قبل از حکومت ساسانیان شناخته می) کوچک ماد(

و » های ایرانشهرشهرستان« جغرافیایی ۀچون رسالهم  ،ساسانی ۀجا مانده از دور  به 

وَرنی ایرانشهر بر مبنای جغرافیایچنین کتاب  هم
ُ
در   نایرا، )م٤۹٠. د( ١موسی خ

در رأس  و ٢بودچهار قسمت مشتمل بر  ،)م٦۲۸- ٥۹٠.حک(خسرو دوم ۀ دور بندی  تقسیم

 ،٤ایلوسکایگ؛ پ۱۷و۱٦۷ ،٣کفینیکولس( راند می  حکم »بدسپاه«ها هر یک از این بخش

 «عنوان  بخش غربی ایران که به  ،بندی براساس این تقسیم .)٤٠
ُ
ورَبرانوَ ک

ُ
از آن » ست خ

 ،یعقوبی: ؛ نیز نک٤٤، ٥مارکوارت(ماسَبذان  داشت، از جملهاستان  ۹برده شده،   نام

پهلوی،  بنابر سندی ،راولینسون ،در بین محققان جدید .)۲٠۳-۱/۲٠۱ج ،یعقوبی خیتار

سبذان  ، ماه)م۲٤۱-۲۲٤ .حک( اردشیر بابکان دورۀاین ایالت در بر این نظر بود که 

   )٤٥ نسون،یراول( شده استنامیده می

ایوان در  های از جلگناحیه ،قبل از اسالمه ماسبذان در دور  مذکور،با توجه به منابع 

ارتباطی نیز ای ده جا. گرفتمی در بر) شوش(تا حدود سوزیانا را های زاگرس  امتداد کوه

بود در قسمت شرقی و مرکزی ایران  های ارتباطی که یکی از راه گذشت می از این منطقه

 ،یختشناشواهد باستان )٤٦همان، ( استه کرده نیز به آن اشار  ٦سیسیلی دیودوروس و

وجود  ،یمرهس فرش در حد فاصل سیروان تاهای سنگهای تاریخی و جادهچون پل هم

این بیشتر آثار شناسایی شده در  .)۱۳۹۸ وند،وسفی( کنداین راه ارتباطی را اثبات می

در پی . استمربوط  پس از اسالم نخستهای ساسانی تا سده ۀدوم دور  ۀبه نیم ،مسیر

آخرین حاکم ساسانی و  ٧درآمد اعرابماسبذان نیز به تصرف سپاه  ،ساسانیان فروپاشی

                                                                                                                                            
  .شده است فیتأل یو به زبان ارمن )م۱٦۸. د( وسیبطلم

1. Movses Xorenac‘i 

و ) کسـتک نیمـروز( ، نیمـروز)کستک کاپکوه، کورالجبال( ، آذربایگان)کستک خراسان( شامل خراسان. 2

  .)کستک خورباران، کورالعراق( خورباران

3. Kolesnikov 
4. Pigulevskaya 
5. Markwart 
6. Diodorus Siculus 

و ) ۲٤۷۷-۲٤۷۸ /٥(  تاریخ طبـریایت در رو سال فتح ماسبذان در منابع تاریخی با هم متفاوت است؛ . 7

مربوط به سال  ) ۲/۳۷٥( فتوح البلداندر  و بالذری ق ۱٦در سال ) ۲/٥۲٥(اثیر ابن الکاملدر پی آن، 

بن ابی وقاص  فاتح آن سعد ،ابن اثیربه نوشتۀ  :نیستنظر  اتفاقنیز آنجا فاتح  بابدر . ق آمده است ۲۱

ایـن نبـرد در ماسـبذان و در  ،طبـریبه روایت .  آنجا را فتح کرد ابوموسی اشعری ،بالذریبه روایت و بود 

   ).همانجا( ف رخ دادنَد محلی به نام َه 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٦٤

   ١.عرب کشته شدن افاتحبه دست ماسبذان، آذین بن هرمزان 

تحت نظر و  ،های ایرانذان و دیگر سرزمینماسبَ  ی پس از اسالم،ها سدهنخستین در 

رونق و شکوفایی اقتصادی  سبب به آنها شد وحاکمیت والیان کوفه و بصره اداره می

 ،یاستخر( داشتند می دریافت جاشهرهای آن، هر ساله مقدار قابل توجهی مالیات از آن

 حوقل،؛ ابن۱/٤٤ج ،یعقوبی خیتار ،یعقوبی ؛۳۳ خردادبه،؛ ابن۱٠۳ ،یهانی؛ ج۱٦٤

عنوان یکی از ، ماسبذان به)ق٦٥٦- ۱۳۲. حک( خالفت عباسی ۀدر دور  .)۲/۱٠٥ج

شرایط جغرافیایی مناسب و موقعیت راهبردی آن بر سر راه  سبب به ٢های جبالایالت

- ؛ ابن۳۱۹، البلدان ،یعقوبی( بغداد به غرب و مرکز ایران، همواره مورد توجه خلفا بود

- مروج ،ی؛ مسعود۱۹۸- ۱۹۷ ،ی؛ استخر۲۱۲ -۲٠۹ ه،فقیابن ؛۲٤٤- ۲٤۳ خرداذبه،

 ،ی؛ مقدس۱٤۱، ...حدودالعالم؛ ٤٤، الشرافو ا هیالتنب؛ همو، ۱/۲٥۷؛ ...الذهب

  ،ی؛ حمو۳۸٤، ...میالتقاسأحسن
ً
 ،البلدانمعجم؛ همو، ۳٦٤، ...المشترک وضعا

-۱٥۸ :حک( عباسی ۀخلیف مهدیال ،رخی متون کهنب بنابر روایت  .)۲۱٥- ۳/۲۱٤ج

؛ ۳/۱۱۲ ،یعقوبی خیتار ،یعقوبی( درگذشتهای ماسبذان در یکی از شکارگاه) ق۱٦۹

؛ ۸۷و ٦/۸۱ج ر،اثیابن ؛۳/۳۹۳ ،البلدانمعجم ،ی؛ حمو۲۹٦، ...هیالتنب ،یمسعود

    ٣.است شناخته بوده ذ از شهرهای مهم این ناحیهوی در شهر الَر  مزارو  )۳۱٤ ،ینیقزو

                                                                                                                                            

، چند بیت شعر در ربـط بـا ایـن )۳۹۳و  ٤/۲۱٤ج( معجم البلدانهایی از کتاب بخش در یاقوت حموی. 1

  :آورده است حادثه تاریخی

    هنَد ـآذین َج  نا قوَم ـسبَ َح  وَم َـو ی
ُ
 و ق

َ
  ه عند اختالف العواملطَرت

  رَد و ُز 
ً
 و جمعَ  و آذینا

ً
 الوَ  غداَه   همو فهدا

َ
  اقلوَ فات الصَّ رَه ا بالُم غ

  عد تلک الزالزلــماسبذان بـب   قاءناـل ِبّ ـنا بعد ِغ ـوا الیجاءُ ـف

 وَ یَر فصارت الینا الّس 
ُ
  و ماسبذاُن    هاان و اهل

ُ
 ک
ّ
  ردها یوم ذی الَم ل

 مقدســی،( دشــوهلــه هــم نامیــده مــیبــه نــام پَ دوره اســالمی جبــال در برخــی منــابع  همنطقــ. 2

 نـواحی و ایـاالت ماسـبذان، همـدان، مهرجانقـذق، مـاه بصـرهاین منطقـه، . )۳۸٤ ،...التقاسیم حسنأ

 ( ، ماه کوفه)نهاوند(
َ
گرفتـه بر مـی رهان و در برخی موارد آذربایجان را نیز د، ری و اسپَ )رماسیندینور و ق

  .است

در محل کنونی پارک کودک شهر ایالم و در سـه) ٥۸اکبری، : نکـ(  هااین ناحیه براساس برخی پژوهش. 3

برای آگاهی از مقبـرۀ . ش بر جا بوده است۱۳٥۲نیز تا حدود سال  و این مزارراهی جنوبی آن ذکر شده 

مهدی باللـه در  هت مقبر سرگذش«مرادی مقدم، مراد و کشتمند،  :رکـ ،مهدی عباسی و دالیل تخریب آن

نیز در این زمینـه . ۱۸۳-۱٦٦، صص ش۱۳۹٠، ۲٥، سال هفتم، شماره نامۀ تاریخ پژوهان، »شهر ایالم

  . ش۱۳۸٠، ۸و  ۷ ه، شمار فرهنگ ایالم، »معرفی مقبرۀ مهدی«نعمتی، نورالدین،  :رکـ
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، ماسبذان نیز ق٤ ۀسد ۀاز میان )ق٤٠٥-۳۳۹ :حک( حسنویه با تشکیل حکومت آل

در زمان اوج قدرت این سلسله، غرب ایران از مناطق میانی و . جزء قلمرو آنها قرار گرفت

های تحت قلمرو آنها شد و سرزمینجنوبی تا خوزستان جزو قلمرو آنها محسوب می

ر، ماسبذان، دینوَ  :بود) ق٤٤۷-۳۲٠. حک( بویهای حائل بین خالفت عباسی و آلمنطقه

، همدان، دژ )آباد خرم( ستیوجان، خوزستان، بروجرد، اسدآباد، نهاوند، شاپورخواآِذ 

و  خیمجمل التوار: ـنک(و سیروان ) واقع در شهرستان هرسین استان کرمانشاه(رماج ِس 

توجه حسنویه با آل ).٤۱- ۳۹بدلیسی،  ؛٤۱٦- ٤۱۲ مسکویه،ابن؛ ٤٠۱- ۳۹۳، القصص

این موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط سیاسی زمانه، موجب رونق و شکوفایی بیشتر به 

کرسی  ،حسنویه شهر سیروان یکی از شهرهای مهم قلمرو آل ،در این زمان. شدندمنطقه 

نگاران این  های جغرافیدر نقشه ١.)۲تصویر( شدبود و در آن سکه ضرب می حکومت

یمره نشان سموقعیت سیروان در بین دیگر شهرهای ایالت جبال و در نزدیک شهر  ،دوره

  ).۱تصویر: نکـ( داده شده است

  
: ب) ۲۱۸استخری، (ق  موقعیت شهر سیروان بر روی نقشه استخری از قرن چهارم: الف .۱تصویر

  .)۱٦۳ ،۲ج حوقل،ابن(ق حوقل از قرن چهارم ابن هموقعیت جبال بر روی نقش

                                                                                                                                            

الله ضرب هذا الدرهم  بسم: درپشت سکه عبارت. نوشتۀ روی این سکه را عبدالله قوچانی خوانده است. 1

قوچانی بـا توجـه بـه ایـن کـه بـر روی سـکه  عـالوه بـر نـام بـدر بـن حسـنویه نـام . بالسیروان آمده است

هجری پیشنهاد کرده است  ٤٠٠الدوله ابوطاهر بویهی نیز ذکر شده است تاریخ ضرب آن را سال  شمس

 ).٦٠قوچانی، : نکـ(
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  )رضا عباسی هموز  هآرشیو سک( نقره ضرب شهر سیروان هسک. ۲تصویر

  

  شهر سیروان در منابع تاریخی

بخش نخست شامل مناطق غربی و  :داشتبخش جلگه و کوهستان  دو ایالت ماسبذان

دو  ،براساس متون تاریخی .بودسیمره  ۀبخش دوم شامل مناطق شرقی آن در کنار رودخان

 هکی، قلعماَه  هان، قلعجیوی چون سیروان، آِذ یشهرهاشامل اسبذان، ۀ مذکر شد ۀمنطق

 
ُ
در شده و  می محسوب ترین آنهاسیروان مهم و بود ١)هاروَ (بهار  هذ و قلعالَر  هولنجان، قریخ

 ،یعقوبی: نکـ( اند هشمرد می کرسی منطقه نیزآن را و  ٢بودهواقع  بخش کوهستان

 ،بالذری ؛٤۱٤ ابوالفداء، ؛۲۱٥- ۳/۲۱٤ج ،البلدانمعجم ،ی؛ حمو۳۱۹، البلدان

را  ، برخی از متون تاریخی به اشتباه ماسبذاننظر درست در مقابل این). ۳۷۸- ۲/۳۷۷ج

؛ ۲٦٠،ینی؛ قزو۳۹٤ ،مالتقاسیأحسن ،یمقدس( شهری در نزدیکی سیروان تصور کرده

 .)همانجا ،یمقدس( اندذان یکی دانستهره را با ماسبَ یَم سشهر  و حتی )٤۱٤ابوالفداء، 

را از نزدیک ندیده بودند و همین مسأله موجب بروز این منطقه  مذکور نویسندگان متون

نباید در طی قرون مختلف  را هتحوالت این منطقتأثیر البته . ستچنین اشتباهاتی بوده ا

نیز هر یک از این مناطق  ۀادار  ۀنحو ،دنبال تحوالت سیاسی ممکن است به .از یاد برد

 و )٥۲- ۳۱ چانلو،قره( های معاصردر برخی از پژوهشحتی . دچار تغیراتی شده باشد

  .شود نمی دیدهتمایزی بین این دو  ،تحت تأثیر منابع مذکور

                                                                                                                                            

ماسـبذان معرفـی  هعنـوان بخشـی از منطقـ نیز به را این قلعه) ۲۲-۱۸رحمتی،  :نکـ(محققان برخی از . 1

از ) ق٦٥٦. د( الدین سلیمان شـاه ایـوهاین قلعه پایتخت امیر شهاب ،روذکمتا قبل از پژوهش . اند هکرد

شـد، امـا اشـارات متـون به عنوان بخشی از والیـت کردسـتان شـناخته مـی و مخالفان سرسخت مغوالن

  . استاز تعلق این منطقه به ماسبذان حاکی ) همانجا .نک( تاریخی

 بـردعنـوان شـهرهای ماسـبذان نـام مـی بـه) اربجـان( خردادبـه تنهـا از دو شـهر سـیروان و اریوجـانابن. 2

  ).۲٤٤-۲٤۳و ۲٠خرداذبه، ابن(
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ر چندانی داز وضعیت ایالت ماسبذان و شهر سیروان در دوران باستان اطالعات      

-نزدیکی جغرافیایی و مشابهت ۀبر پای) ۱٤رحمتی، (ها برخی پژوهشدر . دست نیست

بر  م.ق ۲۲که از قرن  ١وزوراینشوشیناکپُ  ۀسیروان را با شهر شیلوان در کتیب ،های لغوی

، )۲٤۳ /۲ج( الذهب مروجگزارش مسعودی در در . اند هدانست، منطبق است مانده جای

نیز هایی جا بتدر آن سخن به میان آمده است و اینکهای در اطراف این شهر  آتشکده از

این . آنها را نابود کرد ۀهم) م٥۷۹- ٥۳۱ :حک( خسروانوشیروانو شد نگهداری می

با مطالعاتی که در بخش دوم  است وساسانی  ۀاز حیات این شهر در دور  ه اینشانمطلب، 

شناسی و میدانی انجام گرفته است، این فرضیه این پژوهش و براساس شواهد باستان

  . دشو می یدیتأ

یازدهم م / ققرن پنجم  ۀنیز تا حدود نیم پس از اسالم ۀشهر سیروان در دور مرکزیت 

 ۀسد ۀسوم تا نیم ۀبوط به سدمتون مردر . شده بودعنوان کرسی ایالت ماسبذان حفظ  به

های هوا، فراوانی میوه و این شهر در این زمان، وضعیت خوِش آبانی از آباد قپنجم 

، البلدان ،یعقوبی(آمده است روشنی  کمابیشمختلف و امالح معدنی آن توضیحات 

 ،مقدسی ؛۱٤۱ ،...حدودالعالم ؛۳٦۹-۳٦۸ حوقل،؛ ابن۲٠٠و ۱۹۷ ،ی؛ استخر۳۱۹

مالیات  هنگفتمیزان  مانند ،از برخی موارد). ۳۹۳/ ۳ج ،البلدان ،ی؛ حمو۳٥۸- ۳٥۷

توان به نقش پر اهمیت آن می دارد، جاآناخذ شده از این والیت که نشان از آبادی و ثروت 

اساس برگرفته از در  موجود، هایبیشتر گزارش ،بعد از این قرن ٢.در این قرون پی برد

  . دهندمی به دستمتر اطالعات جدیدی منابع پیشین است و ک

عنوان شهری زنده و آباد  از سیروان به قپنجم  ۀدر هیچ یک از منابع تاریخی بعد از سد

بعد سیروان متروک بوده که از این تاریخ به رسد می و چنین به نظربه میان نیامده  سخنی

شده از سطح شهر برداری های سفالی نمونهشناختی شامل یافته شواهد باستان. است

 .)۱٠۳ ،...یشناس باستان یبررس وند،وسفی؛ ۱٥ ،یرانیپ(  کندیید میأرا ت این نظر ،نیز

قذق چون سیروان و های ماسبذان و مهرجاناین تاریخ، سایر شهرهای ایالت مقارنتقریبا 

این مناطق  ،های مختلف گزارشبنابر  .)۱٦٠وند، همان،وسفی( یمره متروک شدندس

- ؛ ابن٤٤، ...هیالتنب ،ی؛ مسعود۳۸٤ ،مالتقاسیأحسن ،یمقدس( خیز بوده استزلزله 

 ققرن چهارم  ۀرسد که در نیممیو چنین به نظر  )۳٥۸همان،  ،ی؛ مقدس٦/٤۳۱ج ر،اثی

                                                                                                                                            
1. Puzur (Kutik) Inshushinak  

کـرده قذق و ماسبذان را سه میلیون و پانصد هزار درهـم ذکـر خردادبه، میزان مالیات ایالت مهرجانابن. 2

  ).٤۱خردادبه، ابن(است 
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زلزله در شهرهای  وقوع ،متون تاریخیتوجه به با . مهیب شدای  هاین شهر دچار زلزل

شواهد  گرچه ،توان پذیرفتمی ق۳۳٤-۲٥۸ هایسال ۀدر محدودرا یمره سسیروان و 

زلزله در که شدت  توان احتمال داد می .یید نکرده استأرا تشناسی تاکنون آن باستان

توانست  نمی تنهاییزلزله به افزون بر اینکه، .حدی نبود که در متون تاریخی آمده است 

شهر  ،پس از این زلزله کهبه ویژه  را متروکه کرده باشد؛شهرهای منطقه از جمله سیروان 

های قدیمی یا در کنار آن احداث تاریخی بر خرابه دورۀجدیدی در این منطقه و در این 

های ضرب شهر سیروان چنین وجود سکههم. شودشهر قدیمی  گزینجای است تانشده 

پس از حتی رونق و آبادانی شهر  ، حاکی ازهای حکومت بدر بن حسنویهمربوط به سال

دیگر شهرهای  ،زمان با شهر سیرواندیگر اینکه هم ۀنکت). ۲تصویر: نکـ( استزلزله 

از سوی . افتادندره، آذیوجان و شابورخواست از رونق یَم س مانند ،حسنویهپررونق قلمرو آل

مشکل  یکدیگر نیز توجه کرد و بنابر این،این شهرها از قابل توجه  ۀفاصلدیگر، باید به 

   .لزله متروکه شده باشندز آنها در اثر  ۀهمبتوان پذیرفت که 

- نظر میحسنویه، بهزمانی نسبی افول این شهرها با انقراض حکومت آلبا توجه به هم

بدون . بودتری غیر از زلزله و عوامل طبیعی عوامل مهمباید در جست و جوی رسد که 

عیت محیطی و موقهای زیستشک رونق شهرهای والیت ماسبذان در کنار استعداد

حسنویه در منطقه و آل ۀمتأثر از حضور مقتدران تا حد چشمگیری ،مناسب ارتباطی آنها

-راه ۀعمران و آبادانی منطقه به ویژه در زمین برایمحلی  ۀهای امرای این سلسلکوشش

، قچهارم  ۀاین سلسله در اواخر سد. های ارتباطی و مسائل مرتبط با آن بوده است

های امروزی لرستان، همدان، کرمانشاه، کردستان، له استاناز جم، سراسر غرب ایران

ی ها در مآخذ تاریخی موجود، به کوشش. اند هدست داشتایالم و شمال خوزستان را در 

 ساخت و ۀعمران و آبادانی منطقه به ویژه در زمین برایمحلی،  ۀحاکمان این سلسل

بدر بن حسنویه در  ،ریروذراوبه نوشتۀ  :های ارتباطی اشاره شده استگسترش راه

 کرد های دور را نزدیک می ساخت و به این وسیله راه های بلند جاده می کوهستان

کند، از جمله یید میأشناسی نیز این موضوع را تشواهد باستان .)۲۹٠ ،یروذراور(

از   ییها های منطقه اشاره کرد که کتیبه های ساخته شده بر روی رودخانه توان به پل می

 ،نزدیکی به بغداد سبب حسنویه بهتحت نفوذ آل ۀمنطق ١.ددارنبدر بن حسنویه  ۀدور 

                                                                                                                                            

بسـم اللـه الـرحمن  «: توان ذکر کرد که کتیبه آن به این شرح اسـتها پل کشکان را میاز جمله این پل. 1

سـته تسـع و  اطـال اللـه بقائـه نیبن الحسـ هیاألجل ابو النجم بدر بن حسنو ریما امر ببنائه االم. میالرح

-۲٥۷/ ۱ج  ایزدپنـاه،(» انا به الله عنه نیو ثلمائه عشر سن نیو ثلمائه و فرغ منه سته تسع و تسع نیثمن
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- امرای آل. افزود می و این امتیاز بر اهمیت آنداشت حالتی حائل بویه خالفت و آلمیان 

تحت  ۀمنطق ۀحسنویه با درک درست از شرایط سیاسی زمانه و با توجه به موقعیت ویژ 

  . را فراهم کردندشهرهای آنرونق هرچه بیشتر  ۀنفوذ، زمین

حسنویه بر اثر قدرت آلسپس زوال و نفوذ کاهش  و در پی قپنجم  هاز اوایل سد

 ۀو قلع) آبادخرم( بویه، قلمرو آنها به شاپورخواستاختالفات داخلی و سپس شکست از آل

آنها به  قلمروبخش غربی  ؛محدود شد )در شهرستان هرسین استان کرمانشاه( سرماج

در این  گرچه درآمد که در تحوالت سیاسی منطقه نقش داشتند و ١نازَع کردان بنی تصرف

-٥۱۲ ،٢ینورسکیم( شده استکالت سیروان نام برده  ۀزمان چندین بار از محاصر 

حسنویه با انقراض آل ،در واقع. نیستآباد و پر رونق نشانی در منابع  یعنوان شهر از آن به

عمران و آبادانی  برای ،حسنویههای ارتباطی متوقف شد و پس از آلساخت و بازسازی راه

های محیط ،مغوالندر پی یورش پس از آن و . صورت نگرفتمنطقه فعالیت چندانی 

ها و از دست دادند و زندگی در قلعهبه کلی خود را  ۀشهری منطقه اهمیت گذشت

ومت ایلخانی در ایران و با با استقرار حک. نشینی جایگزین زندگی در شهرها گردید کوچ

های ارتباطی و بازرگانی که از انتقال مراکز حکومتی از غرب به مناطق مرکزی ایران، مسیر

جا شدند و این عامل بیش از پیش رفت، جابهشمار می عوامل اصلی رونق شهر سیروان به

ضمحالل ار عوامل مؤثر د بابدر  ،بنابراین. از رونق ایالت ماسبذان و شهرهای آن کاست

های شهر سیروان در کنار عامل زلزله باید به نقش تحوالت تاریخی و کاهش رونق راه

  .اند، نیز توجه کردودهبهای اقتصادی سیروان که شریان ،ارتباطی

  

  ی شهر سیروانختشناشواهد باستان

اختالف  ،موقعیت مکانی شهر سیروان در مقایسه با دیگر شهرهای ایالت ماسبذان بارۀدر

  ۀمحوط ،اولین بار راولینسون .است نظر کمتر
َ
الن در باستانی واقع در روستای سرابک

 عنوان موقعیت شهر تاریخی سیروان معرفی کرداستان ایالم را به شیروانشهرستان 

. نظر او پذیرفته شده است ، از جمله این پژوهش،ها پژوهش و در بیشتر )٦۲ نسون،یراول(

عنوان موقعیت احتمالی شهر مناطق دیگری را به پژوهشگران، برخی در کنار این نظر،

                                                                                                                                            
۲٦٠ .( 

 َعناز بر پایه کردهای شاذنجان شکل گرفتـه بودنـد کـه مرکـز حکومـت آنهـا شـهر ُحلـوان بـودکردان بنی. 1

 ).٥۱۳-٥۱۲مینورسکی، (
2. Minorsky 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٧٠

سومار در مرز عراق را موقعیت احتمالی شهر  ،عبدالله قوچانی :اندکردهسیروان پیشنهاد 

شهر  مربوط بههای این نظر با توجه به ویژگی .)۱۲٠ ،یقوچان( سیروان دانسته است

منابع جغرافیای میان در  .تردید است محل در متون تاریخی سیروان و موقعیت آن،

کتاب  از آن بهره برد،یابی دقیِق شهر سیروان تواند در مکانمیکه  ،تاریخی در این زمینه

وی طول و عرض جغرافیایی شهر سیروان  .)٤۱٤ابوالفداء، ( ابوالفداء است تقویم البلدان

های ایالت ۀو هم کردهدقیقه ذکر  ۳٠درجه و ۳۳درجه و عرض  ۳۷را با مختصات طول 

 
ً
- از جغرافی یکهیچ . برده استماسبذان را در اقلیم چهارم از آن نام  جبال و مخصوصا

جغرافیای ریاضی از این ناحیه به دست  ۀاسالمی چنین اطالعاتی از جنب ۀنگاران دور 

 ۲٠ ابوالفداء با شهر امروزی شیروان در مذکور در کتابطول جغرافیایی . دهندنمی

 سرابکالن مطابقت دارد و عرض جغرافیایی شهر کیلومتری س
ً
منطبق بر  یروان هم دقیقا

در ای که باید در آن منطقه ،این گزارش هبا استناد ب و بنابراین. کالن استبروستای سرا

شهر  موقعیت امروزی. همین شهرستان شیروان استان ایالم است ،شهر سیروان بود پی

 راورا باید در روستای س روانیباستانی س
َ
مرکز شهرستان ( در نزدیکی شهر لومار النبک

  .کردجو و در استان ایالم جست) شیروان

درصد مساحت استان را  ٠۹/۱۱کیلومترمربع،  ۲۲۳٦شیروان با مساحتی در حدود 

 ٤۹درجه و  ۳۳دقیقه طول و  ۱۷درجه و  ٤٦در موقعیت جغرافیایی  و شودشامل می

در . هماهنگ استابوالفداء  ۀمحاسباین اطالعات با . دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد

در زیر  باستانی ۀای که بتوان آن را شهر نامید همان محوطترین محوطه مهم ،این منطقه

ترین گزینه برای موقعیت این محوطه در حال حاضر محتمل. روستای سرابکالن است

د آثار فراوان معماری از محوطه، وجو چشمگیروسعت  ،ما ادلۀاز جمله . شهر سیروان است

های ساسانی و سده ۀاز دور  ، فراوانی قطعات سفالیاسالم دورۀ ساسانی و اوایل ۀدور 

حکومتی در مرکز روستاست که در  ۀهایی موسوم به قلعو وجود سازه نخست پس از اسالم

بزرگ  ۀدر سراسر شهرستان شیروان محوط. بین اهالی به قصر انوشیروانی معروف است

. شناسایی نشده است ،داد تی که بتوان آن را با شهر باستانی سیروان مطابقشهر

موقعیت شهر سیروان  باباین موارد با روایات منابع تاریخی و جغرافیایی در  ۀهم ۀمقایس

دهد که این مکان همان شهر تاریخی بخشی نشان می در غرب ایران تا حدود اطمینان

   .سیروان است
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مختصات دارای  ١لتوابع بخش لومار شهرستان چرداوُ روستای سرابکالن از 

دقیقه عرض شمالی و در  ۳٤درجه و  ۳۳دقیقه طول شرقی و  ٤۳درجه و  ٤٦جغرافیایی 

 ،ش۱۳۸۸نگارندگان در سال  هایدر بررسی. کیلومتری شهر لومار واقع شده است ۱۲

 ا ستهای مسکونی اهالی روستزیر خانه ،شهر تاریخی ۀمشخص شد که قسمت عمد

 دورۀاصول شهرسازی  ،شواهد معماری موجود حاکی است که در این محوطه). ٥تصویر(

مین اهداف تدافعی، أگیری از امکانات طبیعی برای تبهره :ساسانی رعایت شده است

ها، از دار در پوشش سقفهای مازه استفاده از مصالح سنگ و گچ در ساخت بناها، طاق

ساسانی  ۀاصول معماری و شهرسازی دور و با های معماری شهر سیروان است ویژگی

یروان از موانع طبیعی برای تأمین اهداف تدافعی استفاده سدر شهر . استهماهنگ 

های بلند با شیب تند فرا گرفته و تنها در سمت  ای که اطراف شهر را تپهگونهشده است، به

دیوار بلند و محکمی  ،احتماال در این سمت را، زیشرقی آن موانع طبیعی وجود ندارد

بیشترین طول آن قرار دارد که باریکی  ۀاین شهر در در ). ٤و  ۳تصویر ( وجود داشته است

- کشاورزی و هم چنین آب برای(منبع آب مورد نیاز ساکن . رسد به هزار و شصت متر می

ریان دارد و در جنوب غرب محوطه ج این چشمه .کالن استبپر آب سرا ۀچشم) شرب

موقعیت . ریزدسیمره می ۀهای پایین دست به رودخانپس از آبیاری بخش وسیعی از زمین

ها ای است که شهر در شیب یکی از این تپهگونهبه پیرامون شهرهای تپه ۀشهر در دامن

این عامل  .های فصلی قرار داشته استشکل گرفته و از چند طرف در مسیر سیالب

برخی از متون ). ۱٠تصویر(شده است ری از بناهای در مسیر آن تخریب بسیا موجب

-از گچ و سنگ گزارش کردهبه طور عمده معماری شهر سیروان را  ،تاریخی و جغرافیایی

کالن مشخص شد که بهای باستانی محوطه سرا در بررسی نگارندگان از خرابه ٢.اند

  .و مالط گچ استسنگ الشه  ،های شهرکار رفته در ساخت ساختمان مصالح به

                                                                                                                                            

اما از  بودند،بخشی از ایالم  در تقسیمات کشوری ش شهرستان شیروان و چرداول۱۳٦٠تا قبل از سال . 1

هیئـت وزیـران، تصـویب نامـۀ  ،ش۱۳۹۱در مهـر مـاه سـال . ندبه بعد از شهر ایالم جدا شد ۱۳٦٠سال 

 و اولی به مرکزیـت سـرابلهتبدیل کرد؛ به دو شهرستان سیروان و چرداول را شهرستان شیروان و چرداول 

، ات دولت، شیروان چـرداول رسـمأبا مصوبه هی ۱۳۹۲چنین در تیر ماه سال  هم. به مرکزیت لومار دومی

  . به نام چرداول تغییر نام یافت

چـون موصـل و  یاستخری نیز معماری شهرهای صیمره و سیروان را با شهرهای. ۳٦۹-۳٦۸ ،حوقلابن. 2

  ).۲٠٠استخری، ( اندو گچ ساخته شدهشهرها نیز با سنگ  این اینکهو است  کردهتکریت مقایسه 
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  )De Morgan, 233( های شهر تاریخی سیرواننقشه خرابه. ۳تصویر

  
  ای روستای سرابکالن و شهر تاریخی سیروانتصویر ماهواره. ٤تصویر

ها و بناهای شهر به صورت پلکانی و اکثر ساختمان ،محدودیت فضا در ساخت سبب به

امروزه نیز در بسیاری از مناطق کوهستانی این شیوه . است نیمه زیرزمینی، ساخته شده

 ،های این شهرساختمان. شودمیدیده  غرب ایران و شمال ایران به خصوص مناطق غرب

تمام بناهای شهر با مصالح سنگ و مالت گچ ساخته . است بسیار پرتراکم و به هم فشرده

صورت سنگ به . توان مالحظه کرد می برخی متون تاریخیاین موضوع را در  است و شده

- تمام سقف. اند هکرد می تهیههای اطراف  از کوهرا نیز و گچ  است فراوان در دسترس بوده
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استفاده از عنصر  :است ساسانی اجرا شده ۀمعمول دور  ۀها با طاق هاللی و شیو

به هم واحدهای ساختمانی ). ٦تصویر(سازی سقف بناها سبک برایپوشی  کانه

اکثر استفاده  حدبه نحو از فضاهای موجود کوشش شده است تا  و )۷تصویر( اند هچسبید

احتماال از طبقات زیرزمین برای احشام و انبار علوفه  است وبرخی بناها دو طبقه . شود

فشردگی بناهای این . و طبقات باال، محل زندگی ساکنان بوده است اند هکرد می استفاده

دورۀ شهر در  قابل توجهجمعیت  حاکی ازاحتماال  ،محدودیت فضا گذشته از ،شهر

پایین  ۀچند پله با طبقاز طریق  ،های دو طبقهبیشتر ساختمان. بوده استساسانی 

زیر  کهن هنوز شهروقتی  ،سال پیش ۱٥٠ که راولینسون. شده استمرتبط می

نوشته  ۀ خوددر سفرنام را دیده بود، هاخرابه ،بود مدفون نشدههای جدید ساختمان

  : است

های هاللی شکل است و منازل زیرزمینی دارند که آن هم شامل اتاقتمام 

 شود ها منتهی میبناهای فوقانی دارای یک راهرو هاللی هستند که به تمام اتاق

  ).٥۹ نسون،یراول(

این  و اند هساخت می های مسکونی را به صورت مستطیلی و در کنار همهای خانهاتاق

های های خانهاتاق. به کار برندهای هاللی طاقداده است  می شیوه به آنها امکان

های مسکونی دهکده خانه زیر حیاط در هایی با طاق تونلی که امروزهمسکونی با سقف

مناسبی برای  جای در زمستان،منطقه  اند، در شرایط آب و هواییسرابکالن قرار گرفته

تل بر فراز در مرکز روستا، . ده استروستای سرابکالن شدر داری چهارپایان و علوفه نگه

: نکـ( مشخص است یهای مربع شکل طبقات باالی ساختماناتاقبقایایی از  یبزرگ

. هنوز سالم و پا برجاست ،انبار علوفه و کاه استاینک که این بنا طبقات پایین  .)۸تصویر

با طاق  فضاییبه صورت  ،متر آن باقی مانده است ۱٥در  ۱٠این مجموعه که در حدود 

عرض دیوارهای این . شود می دیدهقوسی و مصالح سنگ و مالت گچ در میان روستا 

 ٥/۱های این ساختمان از ارتفاع رسد و طاق قوسی اتاقمتر میسانتی۱۲٠ساختمان به 

در . ددارنها از چهار طرف در خروجی برخی اتاق ،در این بخش از شهر. شود می آغازمتر 

اما با  ،است دشوارکاربری دقیق این فضاها  بابو بحث در حال حاضر تحلیل فضایی 

توان گفت که های شهر، میچنین موقعیت مرکزی آن در میان خرابهتوجه به بزرگی و هم

. است داشتهبا حاکم شهر  یارتباط ساده و معمولی نبوده و احتماال یساختماناین بنا 

ها پر از مجاز، فضای داخلی اتاقهای غیرامروزه بر اثر تخریب شدید بناها در حفاری
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  .سنگ و کلوخ شده است

  
های ساکنین روستای سرابکالن که بر روی شهر سیروان و با استفاده از مصالح شهر خانه. ٥تصویر 

  قدیمی ساخته شده است

  

  
  ۲۲٠: ۱۳۲۹. دمورگان: مأخذ. های بناهای شهر سیروانطرحی از پوشش طاق. ٦تصویر
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  )نگارندگان(های سیروان های کم عرض یکی از خانهاتاقپالن . ۷تصویر 

  

  
که به قلعه انوشیروان ) سیروان( کالنعمومی برجستگی اصلی در میان روستای سراب همنظر . ۸تصویر

  معروف است

-یکی از خانهر زی یدیگرواحد ساختمانی  ،متری این مجموعه ۱٥٠تقریبا  ۀدر فاصل

اتاق منظم در کنار هم  ۳این واحد به صورت . ن جدید روستا باقی مانده استاهای ساکن

 و )۷تصویر( الشه و مالط گچ ساخته شده استبا مصالح سنگمتر  ۲متر در  ۸به ابعاد 
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  .دارندطاق هاللی ها نیز  این اتاق

های  غربی خرابه بند سیروان است در شمالاز دیگر شواهد معماری موجود، پل یا پل

یرسازی مناسب و بر زپل بدون . شودر و در راهی که از سمت شمال وارد شهر میشه

ای مانع شسته شدن بستر مسیر این بستر صخرهو شده  ساختههای طبیعی  صخره

آب و سیل در این  جریاندر سرعت  مهمیو نقش ) ۹تصویر (بوده رودخانه در زیر پل 

- جلوگیری از رانش آن میو ام استحک ، موجبهای طبیعیصخره. منطقه داشته است

اقی بچند رج بیشتر جز فشرده  و های متراکمسنگاز  ،بنددر دو طرف پل. شده است

هایی به ابعاد بزرگ و کوچک که برخی از آنها تراش  سنگ هپل از الش. نمانده است

  ـ جهت پل غربی. ساخته شده است ،اندخورده
ً
آغاز راهی بوده  شرقی است و این احتماال

. شده استغربی زاگرس می هرفته و وارد منطقت که از شیروان به سمت غرب میاس

-هم. به نحو قابل توجهی به کار رفته استساروچ مشخص است که در احداث پل مالت 

ور در مالت  های کوچک و بزرگ با روش غوطههای پل از سنگچنین بخش داخلی پایه

های واقع در شمال  ی قرار دارد که از کوهاین پل در مسیر آبکند فصل. است ساخته شده

که با طاق جناغی یا نیم بیضی اجرا شده  ای داشته پل دهانه. شده استشهر سرازیر می

  . بخش میانی طاق دهنه این پل امروزه فروریخته است .است

ی هایویژگی ،ساسانی مانند پل والرین در شوشتر در استان خوزستان ۀهای دور پل

های پل با مسدود کردن دهانه و این هدف )۱۹ ،١ریو کالما سیکال( اند هداشتسد  چون

کوچک برای مهار  یسدهمچون توانسته پل شیروان نیز می. شده استمحقق می

در داخل شهر در مسیر . ها و هدایت آنها به مسیری در خارج از شهر بوده باشد سیالب

پل، سیالب بخشی از آنها را تخریب که امروزه بر اثر شود  می دیدههایی  ساختمان ،آبکند

و این موضوع، فرضیۀ ما را در باب استفاده از پل همچون  )۱٠تصویر( تخریب کرده است

  .کند می سد تأیید

                                                                                                                                            
1. Calmeyer 



  ٢٧٧  

  

  

  وان

 یشناس ستان

 
  د شهر سیروان

تخریب شهر سیرو

و شواهد باس یخین تار

بندصویر و پالن پل

وامل طبیعی در تخ

متون یۀبر پا روانیس 

تص. ۹تصویر 

نقش عو. ۱٠تصویر

یاسالمـ  یهر ساسان

ت

شه یبازشناس 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٢٧٨

شناختی های سفالی بخش دیگری از شواهد باستانیافتهعالوه بر شواهد معماری، 

های  ساسانی تا سده ۀحیات و رونق شهر در اواخر دور است و حاکی از  این محوطه

های انواع سفال ،های گوناگون شهرجادر ). ۱و جدول  ۱۱تصویر: نکـ( اسالمی نخست 

سفال به یی از دو گونه اه نمونه ،در بررسی نگارندگان. لعاب پراکنده است یدار و بلعاب

و  کند، افزوده و داغدارلعاب ساده، نقش یهای بفالس: آوری شدصورت تصادفی جمع

های اکثر سفال. ددارننخودی و نارنجی  ۀلعاب، خمیر بی های بیشتر سفال. لعاب دار

 مایل به نارنجیۀ سرخ نیز دارای خمیر اندکی بسیار  شمارنخودی و  ۀدار دارای خمیر  لعاب

و ، دهای سبز، آبی و زرد استفاده شده است و در تزیینات نقاشیبرای تزیینات از رنگ. ندا

- دار مربوط به سدههای لعابگونه. استبه کار رفته روش نقاشی زیر لعاب و لعاب پاشیده 

حکومت اقتدار اوج  این زمان مقارن . ق استتا قرن چهارم نخست پس از اسالم های 

. بودران است که شهر سیروان یکی از شهرهای مهم قلمرو آنها حسنویه در غرب ایآل

یروان از نظر مشخصات فنی و شکل ظروف با سهای به دست آمده از شهر سفال

 ، کوش)Keall, 1981( زدگردیَ  ۀقلعمانند  یهایهای به دست آمده از محوطه نمونه

)Kennet, 1997( َردسیر، ب ) ،( ، تل ملیان)۱۳۸٤خسروزادهAlden, 1978(گرگان ، 

 )۱۳۸۹، ...ها پژوهش پور،لک( شهر، دره)۱۳۸٥ س،یکال( ، بیستون)۱۳۸٦ ،ییمرتضا(

 
ُ
  . اند هقابل مقایس ) ۱۳۹۳و همکاران،  فریمحمد( والهو برزق

 حاکی از ،ضرب شهر سیروان بن حسنویه از زمان حکومت بدرموجود های سکه

  .)۲تصویر: نکـ(است کرسی حکومتی و ضرابخانه در این شهر 
  

  
  )۱۳۸۹وند، یوسف(های شهر سیروان ای از سفالگزیده. ۱۱تصویر
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 دوره منبع مقایسه
نوع قطعه، رنگ خمیره، رنگ پوشش درون (مشخصات فنی

 )و بیرون، روش ساخت، آمیزه، تزیین

شماره 

 قطعه

 ساسانی ٥طرح :۱۳۸٤خسروزاده،
افقیبادی نرم، شیار ساز، ماسهلبه، نخودی، نخودی، چرخ

 بر لبه و شانه ظرف
۱  

Kennet:1997.fig2 type 64 ساسانی 
اینرم، نقوش شانهساز شنلبه، قرمز نارنجی، نخودی، چرخ

 مواج در بیرون
۲ 

 ساسانی 
نرم، نقشساز، شنلبه، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، چرخ

 شانه
۳ 

Alden 1978:fig5;type 
keall1981:fig 12;type 17 

-ساسانی

 اسالم صدر

نرم، شیار درساز، شنلبه، قرمز نارنجی، نارنجی، چرخ

 بیرون
٤ 

  ٥طرح:۱۳۸٤خسروزاده،

  ۱٥شکل : ۱۳۸٥کالیس،

: ۱۳۹٥کالیس،

 ۱٠شکل :۱۹٦ص

اوایل اسالم  ٥ نرمساز، شنلبه، قرمز نارنجی، نارنجی، چرخ

Kennet:1997.fig2 type 64 ساسانی 
اینرم، نقوش شانهساز شنلبه، قرمز نارنجی، نخودی، چرخ

 مواج در بیرون
٦ 

Kennet,1997:fig3 
alden,1978:fig5:type15 

 ۷ نرم، شیار افقی در بیرونساز، شنلبه، نخودی، چرخ ساسانی

Kennet,1997,fig3 ۸  های افقی ،نرم، شیارساز، شنلبه، نخودی، نخودی، چرخ  ساسانی 
Kervran,1991,fig.6;17 

٥طرح:۱۳۸٤خسروزاده،  ۹ ساز، شن نرم، نقوش فشاریلبه، قرمزنارنجی، نارنجی، چرخ  ساسانی 

Keall,1981,fig21:types:1-
30 

 ۱٠ ای،نرم، شانهساز، شنبدنه، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، چرخ  ساسانی

Kennet,1997:fig3 
alden,1978:fig5:type15 

 ۱۱  نرم، شیار افقی در بیرونساز، شنلبه، نخودی، چرخ  ساسانی

Kervran,1991,fig.6;17  
  ۱۲ ساز، شن نرم، نقوش فشاریلبه، قرمزنارنجی، نارنجی، چرخ  ساسانی  ٥طرح:۱۳۸٤خسروزاده،

Keall,1981,fig27:type13  ۱۳ نرم، نقش افزودهساز، شنلبه، نخودی، نخودی روشن، چرخ  ساسانی 

-۳تصویر:۱۳۸٦مرتضایی،

  ۲٤نمونه: ۹٤

و ومقرون س

 مچهار 

  هجری

نرم، نقاشی زیر لعابساز، شننخودی، نخودی، چرخکف، 

  سیز،
۱٤ 

 --------  

و ومسده س

 مچهار 

  هجری

 ۱٥  نرم، نقاشی زیر لعابساز، شنکف، نارنجی، نارنجی، چرخ

Kennet,1997,fig3 ۱٦  های افقینرم، شیارساز، شنلبه، نخودی، نخودی، چرخ  ساسانی 

Keall,1981,fig22:types1-16 
-ساسانی

  اسالمی

نرم، نقشساز، شنبدنه، نخودی تیره، نخودی، چرخ

  استامپی در بیرون
۱۷ 

نرم، نقشساز، شنلبه، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، چرخ  ساسانی  ۱۸ 
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 دوره منبع مقایسه
نوع قطعه، رنگ خمیره، رنگ پوشش درون (مشخصات فنی

 )و بیرون، روش ساخت، آمیزه، تزیین

شماره 

 قطعه

  شانه

Alden,1978,fig5:type13-15 ۱۹  ساز، ترکیب شن و کاه،لبه، قرمزنارنجی، نارنجی، چرخ  ساسانی؟ 

Alden,1978,fig5:type13-15 ۲٠  نرم،ساز، شنلبه، نخودی، خاکستری، چرخ  ساسانی 

Alden,1978,fig5:type4 کانی و کاه(ساز، ترکیبیبدنه، خاکستری، خاکستری، چرخ  ساسانی( ۲۱ 

 ۲۲  نرم، نقش کندهساز، شنبدنه، نخودی، نخودی، چرخ  اسالمی 
Keall,1981,fig21:types:1-
30 

 ۲۳ ای،نرم، شانهساز، شنبدنه، قرمزنارنجی، قرمزنارنجی، چرخ  ساسانی

  های شهر سیروانمشخصات فنی سفال. ۱جدول

  

  نتیجه

 قرون نخستینساسانی و  ۀترین شهر این والیت در دور سیروان مرکز والیت ماسبذان و مهم

نویسان های ترسیمی جغرافیبا بررسی منابع تاریخی و نقشه. اسالمی بوده است

امروزی شهرستان  ۀو انطباق اطالعات آنها با محدود نخست پس از اسالمهای  سده

باستانی واقع در روستای  ۀبا محوط )شیروان(  شیروان، موقعیت مکانی شهر سیروان

چون پوشش مناسبی محیطی این شهر امکانات زیست. سرابکالن امروزی منطبق است

 داشت و از )صورت رودخانه و چشمهبه(ان های کشاورزی و منابع آبی فراو جنگلی، زمین

برخوردار ای ای و فرامنطقهی منطقهها راهمیان در چشمگیری به ویژه موقعیت ارتباطی 

نخست پس از های ساسانی و سده ۀدر اواخر دور  ،امکانات طبیعی دفاعی ،چنینهم .بود

آغاز شد و  شهرجدیدی در تاریخ  ۀدور  ،اعرابیورش با . افزود می آنرونق رفاه و  اسالم بر

حسنویه های اقتصادی امرای آلاقدامات عمرانی و سیاست در پیو  پس از اسالم ۀدر دور 

 ق، سیروان رو به زوال رفت وهای قرن پنجم  در میانه اما رونق و آبادانی شهر به اوج رسید،

ی باستانی هاچادرنشینان به مرور در اطراف خرابه ،در دوران معاصر. متروک شد

یروان زیر ساخت و سازهای جدید سکهن ند و آرام آرام بناهای شهر را آغاز کردوساز  ساخت

زیر  ،این شهر جز چند مورد قابل مشاهدهکهن آثار ظاهری و معماری . شدمدفون 

های از جمله ویژگی. است مدفون شدهاهالی روستای سرابکالن جدید های ساختمان

صورت دو طبقه و پلکانی است که در متون تاریخی  ت بناها بهمعماری شهر سیروان ساخ

انواع  ،دست آمده از این محوطهه های بدر بین مجموعه سفال. نیز به آن اشاره شده است

 ،کنده زیر لعابلعاب با نقوش افزوده و کنده و سفال نقش بیدار، سفال های لعابسفال

در متون . پس از اسالم استهای ی تا سدهساسان ۀرونق این شهر از اواخر دور حاکی از 
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ضرب شهر سیروان  یهایسکه با این همه، ،اند هرا سبب زوال شهر شمردزلزله  ،تاریخی

بنابر این، . در دست است بدر بن حسنویه ۀدور از های پس از زلزله و مربوط به سال

 و ته استرونق داش ،ای که عامل انقراض آن فرض شده نیزپس از زلزلهسیروان حتی 

زوال شهر دانست؛ به ویژه که کمابیش هم زمان با عامل اصلی را زلزله توان تنها  نمی

رو به زوال حسنویه چون صیمره، شاپورخواست و آذیوجاندیگر شهرهای قلمرو آل ،سیروان

مشترک در این زمینه  یعامل باید در جست و جویدهد که نشان میرفتند و این موضوع 

 قپنجم  ۀحسنویه در سداین شهر با سقوط حکومت آلبنابر نتایج این پژوهش، زوال  .بود

حسنویه و انتقال مراکز آلحکومت افول  :ها در ارتباط بوده استرونق راهکاهش و 

های های ارتباطی که شریانحکومتی و جا به جایی در مسیرهای ارتباطی، از رونق راه

خود را  ۀست و به مرور شهرهای منطقه اهمیت گذشتکا ند،اقتصادی شهرهای منطقه بود

مانند دیگر شهرهای منطقه متروک شد و از شهر سیروان نیز بدین ترتیب، از دست دادند و 

  .موجود، اطالع جدیدی دربارۀ آن نیامده است در منابعق، قرن پنجم 

  

 منابع

 .م۱۸۸٥/ ق۱۳٠۲بریل،  :، بیروتالبلدان، محمد بن ابوبکر احمد ،فقیه ابن

 .م۱۹٦٥/ ق۱۳۸٥دارصادر،  :، بیروتالتاریخالکامل فیاثیر، عزالدین، ابن
 .م۱۹۳۸ :، لیدناالرض صورهحوقل، محمد، ابن

 .م۱۸۸۹ ،، بریلالمسالک و الممالکخردادبه، ابوالقاسم عبدالله، ابن

  .م۱۸۹۱ :، لیدنالنفیسه االعالقرسته، احمد بن عمر، ابن
 .م۱۸٤٠ :، پاریسالبلدان تقویمالفداء، محمد بن عمر، واب

-  ۱۹۱٤/ق۱۳۳۷- ۱۳۳۲شرکه التمدن الصناعیه،  :، مصراالمم تجاربابوعلی مسکویه، احمد بن محمد، 

 .م۱۹۱٦
: ، تهران۱جکوشش کاظم موسوی بجنوردی، به ،المعارف بزرگ اسالمیة دائر ، »حسنویهآل«اذکایی، پرویز، 

 .ش۱۳٦۷ المعارف بزرگ اسالمیمرکز دائره
انتشارات علمی فرهنگی،  :علی محمد ساکی، تهران ه، ترجمسفرنامه الموت و لرستان و ایالماستارک، فریا، 

 .ش۱۳٤٦

 .م۱۹٦۷ :، لیدنمسالک و الممالکاستخری، ابواسحاق ابراهیم، 
 .ش۱۳۸۲یاد موقوفات محمد افشار، بن :زاده، تهرانهمایون صنعتی ه، ترجمجغرافیای استرابواسترابن، 

، »در دوره ی خالفت عباسی) ایالم(بررسی و تحلیل جایگاه ایاالت ماسبذان و مهرجانقذق«اکبری، مرتضی، 

 .ش۱۳۹٤، ٤۷و  ٤٦فرهنگ ایالم، ش 
 .ش۱۳٥٠انجمن آثار ملی،  :، تهرانآثار باستانی و تاریخی لرستان ایزدپناه، حمید،
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علمی و  :، به کوشش محمد عباسی، تهران)تاریخ مفصل کردستان( شرفنامهبدلیسی، امیرشرف خان، 

 .ش۱۳٤۳فرهنگی، 
 .م۱۹٥٦ :، قاهرهفتوح البلدانبالذری، احمد بن یحیی، 

 .ش۱۳۸۲شناسی،  پژوهشکده باستان: ، تهرانپرونده ثبتی محوطه باستانی سرابکالنپیرانی، بیان، 

و فرهنگی،   علمی :الله رضا، تهران عنایت ه، ترجمشهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ن، پیکلوسکایا

  .ش۱۳٦۷
 .ش۱۳٤٠دانشگاه تهران، :، به کوشش منوچهر ستوده، تهرانحدودالعالم من المشرق الی المغرب

  .م۱۸۷٠- ۱۸٦٦ :، به کوشش ووستنفلد، الیپزیکالبلدانحموی، یاقوت بن عبدالله، 

 و المفترق صقعاهمو، 
ً
 .م۱۸٤٦ :، به کوشش ووستنفلد، گوتینگنالمشترک وضعا

پژوهشکده  :، تهرانشناسی های باستانفصل دوم بررسی بردسیر در گزارشخسروزاده، علیرضا، 

 .ش۱۳۸٤شناسی،  باستان

اطالعات،  : ، ترجمه مریم میراحمدی، تهرانایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنیخورنی، موسی، 

  . ش۱۳۷۳
 .م۱۹۲۳ :، الیپزیکالدهر و عجائب البّر و البحرنخبهدمشقی، 

آگاه،  :اللهی، تهران سکندر امان ه، ترجم)گذر از ذهاب به خوزستان( سفرنامۀ راولینسونراولینسون، هنری، 
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