
  

  

  

  

  

   و تاريخ لرستانشناسي باستاندرآمدي بر 

  

  علي سجادي

  سازمان ميراث فرهنگي كشورعضو هيئت علمي 

  

  

 است كوهستاني كه در بخش مياني سلسله جبال اي ه منطق،استان لرستان از نظر سيماي طبيعي

ي ها ي اصلي رشته كوهها زاگرس و در غرب ايران واقع شده است و به علت واقع شدن در يال

 تپه ، تقريباً سراسر اين منطقه پوشيده از كوه.گردد از مناطق ناهموار ايران محسوب ميزاگرس 

   . دره و دشت است،ماهور

 امتداد يافته يشرق غربي به جنوب در سطح استان عموماً از جهت شمالهاي موجود  كوه رشته  

هاي   دشت، طويلعرض و  كم، عميقهاي هوجود آمدن در هگيري آنها موجب ب  شكلةو نحو

 وضعيت اقليمي و توپوگرافي منطقه و اكوسيستم آن موجب .محصور و محدود شده است

عنوان بخشي از   و بهشناسي قابليت زيست را دارا باشد  چهارم زمينةگرديده است كه از دور

 مركزي خاورميانه و به لحاظ گذر از مراحل ماقبل تاريخ و تاريخي شرايطي متناسب و ةناحي

 هاي ه اين منطقه به گواه يافت.گار با اوضاع طبيعي و جغرافيايي خاص خود را طي كرده استساز

 سنگي پارينهافزارهاي   دست.رود شمار مي هاي بشري به ترين زيستگاه  يكي از قديميشناسي باستان

 ، غارهاي يافته،كهن و غارهاي مسكون و منقوش پيش از تاريخ با قدمتي بيش از چهل هزار سال
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شناسان واقع   باستانةيي هستند كه مورد مطالعها  مكان... ميرمالس و ، هوميان، گرارجنه،پاسنگر

   .اند شده

 ة با توجه به اهميت شرايط زيست محيطي و مطالع١٩٦٠ل ي و اوا١٩٥٠ي بين ها در سال  

وهي از  رابرت بريد وود از دانشگاه شيكاگو براي نخستين بار گر،جوامع باستاني در چنين بافتي

هاي زاگرس آورد تا هم نظر خود و هم نظر چايلد را در رابطه  متخصصين علوم را با خود به كوه

كارگيري ساير علوم در  ه كشاورزي و دامپروري آزمايش كند كه اين امر سرآغازي در بةبا توسع

 شناسان در  بود كه از جانورشناسان و گياهشناسي باستان وي نخستين . شدشناسي باستان

  ١١٣٦)٨٥ -٨٤  ... : تئوري و،عليزاده( .ي زاگرس استفاده كردها ي خود در كوهها كاوش

  

  
سنگي در استان  هاي پارينه ها و پراكندگي محوطه شناسي، ناهمواري  نقشة مناطق زمين-١نقشة 

  )شده هاي كاوش محوطه: هاي توخالي هاي نويافته؛ دايره محوطه: هاي توپر دايره(لرستان 



 

  

 شناسي ايران  باستان316

 در استان سنگي پارينه هاي ه همچنين نخستين پژوهشگري كه به وجود محوط١٩٥٠ در سال  

 -شناختي شناس آمريكايي است كه طي يك بررسي انسان  انسان، هنري فيلد،لرستان اشاره كرد

  . در غار كنجي حفر و نتايج كاوش خود را يك سال بعد منتشر كرداي ه گمان،شناختي باستان

 دكتر فرانك هول استاد دانشگاه رايس آمريكا و همكار او ١٩٦٠ تا ١٩٥٩ي ها  سالةدر فاصل

 غرب ايران مخصوصاً لرستان ة در منطقشناسي باستانهاي  كنت فالنري به انجام بررسي و حفاري

 سازش او با محيط ة زندگي انسان و نحوة ايشان نيز با هدف مطالع.پشتكوه و پيشكوه پرداختند

 ة كه اين سازش فرهنگي را دور، آن پرداختندهاي ه زاگرس و درةزيست طبيعي به بررسي منطق

 سال ١٠٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠  پليستوسين قدمتي در حدودةشكار و گردآوري خوراك در اواخر دور

  .گذاري نمودند قبل از ميالد تاريخ

ريخي متعدد و كثرت و دليل وجود غارهاي پيش از تا آباد را به  خرمةدكتر هول و فالنري در  

 و در ، خود قرار دادند(Paleolthic) پالئولتيك ةعنوان مركز تحقيقات و مطالعات دور كم آن بهترا

 جمله  پالئولتيك گرديدند كه از آنةهاي انساني دور اين دره موفق به يافتن هفده محل اقامتگاه

بزار  كه داراي ا١ ارجنه- گراي ه موسترين و پناهگاه صخرةتوان به غار كنجي مربوط به دور مي

و » موستري«و غار قمري با ابزار » ارادوستيب«و غار يافته با ابزار » بارادوستي«و » موستري«

 ايشان توانستند .همچنين پناهگاه سنگي پاسنگر كه شامل مواد بارادوستي و زارزي بود اشاره كرد

باد را ارائه آ  خرمة درسنگي پارينه توالي صنايع ،دست آمده  بههاي هساخت  دستةبا بررسي مجموع

  .دهند

  موستري از غار كنجي متجاوز ازهاي هدست آمده از راديو كربن نمون هاي به گذاري تاريخ  

 هزار سال پيش ٤٠ هزار تا ٢١دست آمده از غار يافته بين  ه باردوستي بهاي هنمون سال و ٤٠٠٠٠

 غرب سنگي پارينه ة گزارش بازنگري دور١٩٦٧شناس در سال   اين باستان.اند گذاري شده تاريخ

 باستاني بررسي هاي هايران را منتشر كردند كه با استفاده از مدارك مربوط به تراكم و سن محوط

 نتيجه گرفتند كه در اصل سه نوع ،شناختي ها و هماننديهاي قوم ساخته  فهرست دست،شده

هاي موقتي و   اردوگاه،هاي پايه اردوگاه: جود داشته است كه عبارت بودند از باستاني وةمحوط
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 تغيير اين  از آن زمان به بعد براي.ي قضابي يا معادن سنگها  مانند محلاي ه ويژهاي همحوط

  )٦٠ : همان،فرانك هول (. انجام نشده استسنگي پارينه ة دورةبارديدگاه كار چنداني در

 ةي گستردها  از فعاليتاي ه دور، بين دو جنگ جهانيةش در فاصل١٣٢٠قبل از وقايع سال   

 و شناسي باستانهاي   گروهة در ايران شروع شد و يكي از مناطقي كه مورد مطالعشناسي باستان

 عام كلمه يعني بخش جنوبي استان معني به آنها قرار گرفت سرزمين لرستان ةمورد توجه ويژ

 شايد علت .بود)  مطالعات مفرغةمحدود( استان لرستان و استان ايالم ،)كرمانشاه(كرمانشاهان 

 ، پژوهشي و حس كنجكاوي علمي و جستجوهاي ه خاص عالوه بر جنبةوجه به اين منطقت

 اروپا و آمريكا در كسب بيشتر اشيائي درگرفته بود كه امروزه هاي هرقابتي بوده كه بين موز

 هجري شمسي ١٣٠٧ يا ١٣٠٦ي ها  در واقع سال،ي لرستان شهرت دارندها اصطالحاً به مفرغ

بوده و همين عامل باعث ترده براي دستيابي به اين اشياء ت سخت و گسدوران رقابت و فعالي

   .دست آوردن اشياء مفرغي تخريب گردد ديد كه هزاران گور قديمي براي بهگر
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  نگاري غارهاي لرستان تاريخ

  

 ةدور  سال

  شناسي زمين

  نام غار   فرهنگيةدور

  

  با سفال

  

 باز و سه ة بردسفيد غار مارور يك محوطغار

   گورانةتپغار

  

  

٧٥٠٠  

  

  هلوسن

  

  نوسنگي

  

  

  

  آغاز عصر كشاورزي

  

  بدون سفال

  

  غار مارور

   باز بيشترةمحوط

   گورانةتپ

  

  

  سنگي پارينهفرا

  

  كني غار پاسنگر غار كنجي غار كول

  

  

  غار مارور

  غار مارگوركالن سراب

  

  غار گورگل

   باز در اطراف رود سيمرهةسه محوط

  

  غار قلعه جاه

   سيمرهةمحوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٨٠٠٠  

  

پليستوسن 

مرتفع آخرين 

  عصر يخبندان

     هليالنةدر  
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  غار پاسنگر

  غار يافته

  غار بردسفيد

  پناهگاه سنگي ارجنه

  

پليستوسن   ٤٠٠٠٠

  مرتفع

   مرتفعسنگي پارينه

  غار مارگو كالن سراب   هليالنةدر

   باز گرچراغةمحوط

   باز در شرق ةمحوط

   سرابةآثار سطحي در

  ود مكرهاطراف ر

  غار كنجي

  غار قمري

  غار بردسفيد

  پناهگاه سنگي ارجنه

   باز هوميان ةپناهگاه سنگي هوميان در محوط

  

   ميانيسنگي پارينه    ٨٠٠٠٠

   باز گرچراغةمحوط   هليالنةدر

   باز چشمه كمرهةمحوط

   باز سرابةمحوط

  غار هوبره و پناهگاه سنگي

  ١٥٠٠٠٠  غار بردسفيد

٧٠٠٠٠٠  

١٨٠٠٠٠٠  

پليستوسن 

  مياني

  

پليستوسن 

  تحتاني

   كهنسنگي پارينه

   بازچال باريكةمنطق   هليالنةدر

   باز سرچشمهةمنطق

  تبر آشولين

  )٨٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠سال (

  غربي ايران  پيش از تاريخ در جنوبةجداول از كتاب دور
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   لرستانسنگي پارينه ةدور

 كهن و سنگي پارينه هاي هآثار دوريي كه تاكنون انجام شده عمده ها براساس مطالعات و كاوش

آباد در جنوب و كرمانشاه و   خرمة درة ميانه و جديد در ايران از زاگرس و از دو منطقسنگي پارينه

 آثاري كه به قبل از ة بر اين اساس مطالع.دست آمده است  بررسي شده بهةبيستون در شمال منطق

  .وردار است برخاي هالعاد سنگي نسبت داده شده از اهميت فوقنو

  

   ميانه در زاگرسسنگي پارينه

 اين فرهنگ در ايران ة زمان دقيق شروع و خاتم.شود  دوره با فرهنگ موسترين تبيين مياين

نظر   بنابراين منطقي به.م پايان يافته است. پ٤٠٠٠٠روشن نيست و احتماالً اين فرهنگ در حدود 

  .م در نظر بگيريم. هزار سال پ٥٠ تا ٦٠رسد طول اين دوره را مدتي در حدود بين  مي

رشته  .بندي كرد توان از نوع موسترين طبقه ميبيشتر ابزارها و توليدات سنگي اين دوره را   

 مناطق ،شود ناطق ايران در اين دوره محسوب ميترين م لرستان از غنيدر ويژه  جبال زاگرس به

 غار قمري كه كاشفين تاريخ آن ، غار يا پناهگاه سنگي ارجنه،شناسايي شده مانند غارهاي كنجي

آباد و برداسپي و  اند در خرم هزار سال پيش از ميالد تخمين زده ٣٨ تا ٥٠ بين ةرا در دو ده

 ميانه در سنگي پارينه ة دورةپناهگاه سنگي هوميان در كوهدشت از جمله مناطق شناسايي شد

   .باشند لرستان مي

 اي هران موسترين ايران و عراق يك نوع منطقرسد ادوات سنگي دو نظر مي روي هم رفته به  

صورت  باد در لرستان كه بهآ ي باستاني نزديك خرمها  محل.نمايند از اين فرهنگ را معرفي مي

 اجتماعات مربوط هاي ه آب قرار دارند بهترين نمونهاي ههاي سنگي در كنار چشم غارها و پناهگاه

   .باشند به اين دوران مي

 قرار داده شده است تاريخي ١٤ غار كنجي كه مورد آزمايش كربن چند نمونه از آثار  

نوك «  جانبيهاي هادوات سنگي شامل رند .م سال پيش را نشان داده است. پ٤٠٠٠٠تر از  قديمي

 به علت محدوديت .كار گرفته نشده است ها بوده كه به روش لوالوا به مته» تيزهاي مثلثي شكل

   .ن اجتماعات چندان مشخص نيستطرز زندگاني ايآثار يافت شده، 
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  آباد  از ابزار موستري خرماي هنمون

   موستريهاي ه سرنيز٦ و ٥، ١ هاي هشمار
  . سنگي كه از قسمت اصلي جدا شدههاي ه تك٤ و ٣

   تيغه٧
  )٠٠٠ز كتاب دوره پيش از تاريخ در طرح ا( جانبي هاي ه تيغ٩ و ٨، ٢

  

 نيز آثار )Sar soren سرخن( وه سر سورن كوهدشت نزديك كةدر غرب لرستان در ناحي  

 .دهد صلي موقتي را نشان ميدست آمده كه سبك زندگاني موسمي و ف هفرهنگ موسترين ب

 مك بورني مورد بررسي قرار پروفسور ةوسيل  ميالدي به١٩٦٩سنگي هوميان در سال پناهگاه 

ترين آثار   مرتفعةدر زمر متري از سطح دريا قرار دارد و ٢٠٠٠ اين پناهگاه در ارتفاع .گرفت

 اين آثار مربوط به يك اجتماع موقت موسترين در . سنگ در خاور نزديك استةمربوط به دور

گرفته  در اين فصل مورد استفاده قرار ميفصل تابستان است و احتماالً براي سكونت شكارچيان 

  .اند دهآباد و هليالن در ارتباط بو  شكارچيان با اجتماعات نواحي خرم اين.است
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 يكي ة به منزل،اول:  ايران از دو جهت استسنگي پارينه در توصيف دوران ١اهميت هوميان   

شناخته شده در خاور نزديك با حدود ) موستري( مياني سنگي پارينه هاي هترين محوط از مرتفع

لق براي ترين ساليابي مط  قديمةدليل ارائ  و دوم اهميت آن به، مترمربع باالتر از سطح دريا٢٠٠٠

   . مياني زاگرس استسنگي پارينه ةدور

 مورتنسن هفت محل باستاني پروفسور ، متري قرار دارد٩٣٥ هليالن كه در ارتفاع ةدر در  

 آشوريان قرار ة موسترين را كه در نزديك محل باستاني پل باريك مربوط به دورةمربوط به دور

اه سنگي و پنج محل روباز از اين  پناهگ، غار ويال، غار هوچي.گرفته بودند مشخص نمود

ي از روش لوالوا براي  ولاستآباد  شبيه به ادوات غارهاي خرم ادوات سنگي اين مناطق .اند جمله

  .اند كار رفته بهتي فصلي هاي موق اند كه براي سكونتگاه ها استفاده نموده توليد تيغه
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  دار؛  ريزتيغة كنگره. ٢؛ )فوقانيبخش (ريزتيغة ساده . ١: زرد مصنوعات منتخب از محوطة وره

  تيغة ساده؛ . ٧قالويز؛ . ٦خراشندة انتهايي بر تيغه؛ . ٥اي؛  تيغة دوكنگره. ٤؛ )بخش مياني(تيغه . ٣
دار؛  كنگره/ خراشندة جانبي. ١١دار؛  تراشة دندانه. ١٠تراشة روتوش شده؛ . ٩تيغة استفاده شده؛ . ٨

   ؛سنگ مادر يك سكويي تراشه. ١٤ادر فشنگي؛ سنگ م. ١٥ و ١٣سنگ مادر ريزتيغه؛ . ١٢
  .سنگ مادر ريزتيغه، يك سكويي. ١٦

  

 به بررسي ١٣٧٩كه در زمستان » سنگي پارينه هاي هشناختي محوط بررسي باستان«گروه   

دست آمده از بررسي لرستان را به سه   در مجموع صنايع سنگي به، لرستان مبادرت ورزيدندةمنطق

 ص ،... رجوع به گزارش مقدماتي بررسي ...روستايي و  (. دانسته استگروه كلي قابل تقسيم

٦٥ -٦٢(.  
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 برادوستي يا اورنياسي زاگرس و احتماالً ، كه خود شامل موستريسنگي پارينهگروه صنايع  -١

  ؛)دشت بابازيد(و نوسنگي زارزي 

  ؛)دشت بابازيد(و نوسنگي گروه اواخر زارزي  -٢

  .)دشت بابازيد( زاگرس را ندارد ةي صنايع شناخته شدها گيگروه صنايع تراشه كه ويژ -٣

  

   جديد در زاگرس مركزيسنگي پارينه

 هزار ١٦ آفريقا و آسياي غربي اين دوره از ، در اروپا.شود ن دوره با فرهنگ زارزي شناخته مياي

 ةوايل دور غذا تا اةكنند توليدةسال پيش از ميالد ظاهر شده و تا دوران نوسنگي و اجتماعات اولي

 ادوات سنگي مربوط به اين دوران ظريف و كوچك بوده و به اشكال .هولوسن ادامه داشته است

  .شده است  هالل و ذوزنقه ساخته مي،هندسي مانند مثلث

دست   ميانه در زاگرس بهسنگي پارينه ةدست آمده مربوط به اين دوره نيز همانند دور ابزار به  

 و اي هي فرهنگي منطقها ثير ويژگيأ جديد تسنگي پارينه ةگي دوري فرهنها  از ويژگي.آمده است

ه كه از غار يافته در نزديكي  آثار اين دور. ساخت ادوات و ابزارهاي سنگي استةمحلي در نحو

ي ها  يكي از ويژگي.دست آمده است قدمتي در حدود سي و پنج هزار سال دارند آباد به خرم

 بسيار كوچك است كه  ساختن ادوات سنگي،لرستان جديد در سنگي پارينه ةصنعتي دور

ه و  عالوه بر غار يافته از غارهاي گر ارجن،آباد  در خرم.شود  ميكروليت ناميده ميةتيغاصطالحاً ريز

  ) طلس تاريخي ايرانا (.دست آمده است پاسنگر نيز آثار اين دوره به
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ريزتيغة روتوش شده؛ . ٢يا كورتكس؛ ريزتيغه . ١: ليزه مصنوعات سنگي منتخب از پناهگاه سرخه

تراشه با . ٥هاي جانبي روتوش شده؛  تراشه با لبه. ٤ريزتيغة كولدار يا روتوش معكوس؛ . ٣
بخش (تيغة ساده . ٨دار؛  تيغة دندانه. ٧؛ )بخش تحتاني(ريزتيغة ساده . ٦روتوش معكوس؛ 

. ١٣خراشنده؛ . ١٢ي دوطرفه؛ خراشندة انتهاي. ١١اسكنه؛ . ١٠اي؛  تراشة دوكنگره. ٩؛ )تحتاني
  سنگ مادر فشنگي. ١٥سنگ مادر تيغة ريزتيغه؛ . ١٤ انتهايي؛ -خراشندة جانبي

  

 ١٣٠٠٠ آنچه مسلم است در حدود . اطالعات كافي در دست نيست، شروع اين دورهةدربار  

  .م ادامه داشته است. سال پ١١٠٠٠ -١٠٠٠٠م وجود داشته و تا حدود .سال پ

 راديو كربن هاي هافق با فرهنگ كباريان لوانت دانسته شده براساس داد ه همرزي كفرهنگ زا  

 تنها محلي در زاگرس است  غار شنيدار.رسد م به پايان مي. سال پ١٠٠٠٠غار شنيدار در حدود 

  .دهد  زارزي تا نوسنگي با سفال خبر مينگاري آن از آثار كه اليه
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  سفال نوسنگي بي

شده   گياهان و حيوانات وحشي سپري مية موقت با تغذيهاي هگا كان زندگي در اس،در اين دوره

 گردآوري غذا براي اين دوره و شكارورزي ةاست و خانم جوديت پوالر قائل به يك دور

   . شنيدار را پيشنهاد كرده است- مالرت كه نام زاوي شميةوسيل ه اضافه بر نظر ياد شده ب.باشد مي

افق با فرهنگ ناتوفيان لوانت  د و حدود دو هزاره يا بيشتر همآي زارزي مي كه در پي اي هدور  

 شنيدار پيشنهاد شده چرا كه براساس دو - زاوي شمي، نام اين دوره.باشد و نامي عام ندارد مي

 ة هزارة اوايل تا ميان١٤ عبدالحسين نورآباد با كربن ة تپ،گاه بدون سفال  راديو كربني اسكانةداد

  ٢. شده استگذاري م تاريخ.هفتم پ

 گوران در ة از تپ،م در زاگرس مركزي. هشتم پة عبدالحسين مربوط به هزارةتا حفاري تپ  

 استقرار . چمچمال شناخته شده بودندة سراب در نزديكي كرمانشاه و جارمو در در، هليالنةدر

 .اند هگذاري شد م سراب و جارمو پس از آن تاريخ. هشتم پةاوليه در گوران ميانه تا اواخر هزار

 سنگي هاي ه كيفيت ابسيدين و تفاوت در خراشند،ها وجود سفال در هر دوي اين محل

 عبدالحسين ممكن است ة روند مشابه تپ.دهد  شباهت با عبدالحسين را نشان مي،آوري شده جمع

 عبدالحسين اين تغييرات را ة متأخر گنج دره و گوران نشان داده شود كه حفاري تپهاي هدر الي

 عبدالحسين ة نوسنگي بدون سفال تپهاي ه براساس آنچه شرح داده شد برخي الي.اده استنشان د

   .اند افق دانسته كش هم و آسياب را با فاز بزمرده در عليدره  افق گنج هم

اين محوطه ابزاري از  . عبدالحسين مبادرت ورزيدة به حفاري در تپ١٩٧٨پوالر در سال   

 بذر ، در آنجا.دست آمد كه نشان از كشاورزي بود هبيه شده بود، بمانند هاون كه در بستري گلي تع

سفال   روستانشيني آغازين با نوسنگي بيزمان با آن همةگندم دانه درشت نيز كشف گرديد و دور

 روستانشيني ةآباد دلفان نيز از جمله مناطقي است كه ساكنان آن متعلق به دور  روستاي شهن.است

 .اند ساكنان اين محوطه كشاورزان يكجانشين بوده) ١٩٧٩(دانلد  ري مكگي  براساس نتيجهقديم و

  )١١٣:  همان،هول(
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  نوسنگي با سفال 

ي ابتدايي و ها  نوسنگي همزمان با ساخت سفالةسنگي به دور زندگي بشر از پايان دوران ميان

 ةو اهميت اين تحول مربوط به دگرگوني شي.شود زارهاي ظريف متنوع سنگي متحول مياب

نشيني است كه  كشاورزي و يكجا، به آغاز توليد غذا،معيشتي از گردآوري خوراك و كشاورزي

در آن اتكاء بشر به طبيعت وحشي كمتر شده و با انجام كشاورزي طبيعت را تغيير و شروع به 

  .هاي مهم اين تحول در زندگي بشر ساخت سفال است  از شاخص.توليد غذا نموده است

 باغ نو در ة روستانشيني قديم متعلق به منطقةدست آمده از دور ي بهها ترين سفال كهن  

 كه كارگران براي يافتن خاك آجر به اي ه هول و فالنزي از برشي در تپ.استآباد  نزديكي خرم

دست   بزرگي سفال بهة براي آزمايش راديو كربن و مجموعاي ه نمون،كندن آن مشغول بودند

 زيزيفوس هاي ه پسته و هست، عدس،تخم خربزه ، غالت ديگر،ندم گ، در خاكستر موجود.آوردند

(zizyphus)) ي ها  استخوان،پشت  الك،ي ماهي كوچكها و استخوان) ٣٩٩ :١٩٦٩ ،هليك

  .فند يا بز و گاو يافت شدگوس

 .باشد هاي آن مي  عظمت لرستان در مفرغ.ها الزم است تجديد نظر كلي در ساختار و نوشته  

ره براي پرداختن به چنين بحثي  ون لون پروفسور موري و غي،از كارهاي اشميتبنابراين اطالع 

  .صورت بسيار خالصه الزم است به

 و سنتي تكرار شده اي ه علمي و نوين است و مطالب كليشهاي ه فوق فاقد جنبهاي هنوشت  

ت بسيار صور هاكاالير به ة ن نيز استفاده شود و از نوشتي بهتر است از كتاب جان كريست.است

   .گيري شود بهرهخالصه در تدوين اين قسمت 

 روستانشيني ةآباد آثار متعلق به دور  ديگر دشت خرمةكم در شش تپ فالنري و هول دست  

 طبق گزارش يانك ، كشف شد(kungi) چند تكه سفال در غار كنجي .قديم را كشف كردند

 ة محوطه در انتهاي ديگر درآباد و دو  يكي در شرق خرم، باستاني ديگرةسه محوط) ١٩٦٦(

 كوهدشت واقع در غرب ة ديگر را در درهاي همحوط) ١٩٧١(بروجرد وجود دارد و گاف 

  .آباد كشف كرد خرم
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اليه جنوبي   پيرامون منتهي، كوهدشت-آباد ي خرمها هاي كهن دشت  زيستگاهةبنابراين هم  

ر ارتفاع حدود  بلند بروجرد دةدر در متر و ١٢٠٠هايي با ارتفاع تقريبي   واقع در بلندي،كوه سفيد

   .اند  متري كشف شده١٥٠٠

ت جامعي از اين دوران در  م اطالعا. پنجم پةم و پايان هزار. هفتم پةبين اواخر هزار  

   .طور كلي يك گسستگي سكونت در منطقه وجود دارد باشد ولي به دست نمي

 ةآب و هواي منطقه از دور كه چنان شايان ذكر اينكه برخالف نظر جوديت پوالر ةنكت  

 غيرممكن و در تمامي ،رسد سكونت دائم در منطقه نظر مي نوسنگي تاكنون تغييري نكرده به

  .ها استقرار فصلي بوده است دوره

  

   سنگي- مسةدور

آن نمايان  ةشود كه غالباً نشان  روستانشيني جديد خوانده ميةمعموالً با دور»  سنگ-مس «ةدور

 و عبيد (halaf)رنگ نظير ظروف حلف  ساخت و اغلب نخودي  خوشي منقوشها شدن سفال

(abaid)شدند ي با دماي نسبتاً باال پخته ميهاي ه است كه در كور.  

دست آمده   عبدالحسين نورآباد بهة تپهاي ه سنگي كه از باالترين الي- مسةجز آغاز دور به  

 مورد بررسي ة دوره باشد در منطق آثار اينةدهند  آن اشاره شد كاوش ديگري كه نشاناست و به

ي مناطق همجوار و ها يق كاوش اطالعات مربوط به اين دوره از طرة عمددرنتيجه .وجود ندارد

  .شود  حاصل ميشناسي باستانهاي  بررسي

ي سياه يا قرمز تزئين ها  مثلثي نخودي با شاموت كاه كه در مواردي با رديفها سفال  

 .اند  سنگي- مسة آغاز دورة سراب هستند مشخصة مشابه تپاند و از نظر تكنيك و فرم شده

 نورآباد توسط دكتر سيد ةآثار متعلق به اين دوره از تپ .آباد به وضوح پس از سراب است شهن

  .كند م را براي اين دوره پيشنهاد مي. پ٣٠٠٠ -٣٢٠٠ ايشان تاريخ .دست آمده است سجادي به
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   مفرغةدور

 با ظهور اين آلياژ دوران مس پايان يافت ،وجود آورده شد مس و قلع به آلياژي كه از تركيب مفرغ

 ةكه تا اواسط هزار( جديد ، ميانه، اين دوره تحت عناوين مفرغ قديم،و عصر مفرغ آغاز گرديد

  .بندي گرديده است تقسيم) يابد اول م ادامه مي

 عام دارد و آن ةشخص اما يك م.ستها ها جزئي و در نوع و نقش سفال ي اين دورهها تفاوت  

 ة در تمامي طول دور. از زاگرس استاي هفراگير شدن يك سنت فرهنگي واحد در مناطق گسترد

   .شود اطق زاگرس مركزي و جنوبي رايج ميي همانندي در تمامي منها مفرغ فرم

ي باباجان ها  براساس اطالعات حفاري.كند  مفرغ مياني و پاياني تفاوت ميهاي هماي تنها نقش  

  . فترت قرار داردة باباجان داراي آثار اين دوره است كه بر روي بقاياي رسوبي يك دورIV ةدور

 كشف اتفاقي و ورود هزاران شيء مفرغي به ةواسط هآميز لرستان ب اسرارة منطق١٣٠٧از سال   

 اين اشياء هنري كه از ، لندن و نيويورك مورد توجه قرار گرفت، پاريس، تهرانةبازارهاي عتيق

العاده و خيالي  اي عجيب و خارق  و حيوانات را به شيوهها انسانجنس مفرغ بودند به سبب اينكه 

تنوع بسيار زياد اشياء . كردند اي را به خود جلب مي به نمايش گذارده بودند، توجه هر بيننده

و  هنري عيالم، آشور، هيئتي و يا آرامي -هاي اين اشياء با مواريث فرهنگي مفرغي و شباهت

  . هاي بسياري در مورد اين اشياء شده است تالشي موجب رواج فرضيه



 

  

 شناسي ايران  باستان330
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   لرستان-شيء مفرغي

  

و به طبع آن ) لرستان(ي منطقه ها فر سريع ديگر گورستانكشف اشياء مفرغي موجب ح  

وسط ي غيرعلمي و غيراصولي تها  پس از حفاري. اروپايي شدهاي هسرازير شدن اشياء به موز

دم لري كوهدشت   سرخةش در منطق١٣١٦ل  اولين كاوش علمي توسط اريخ اشميت در سا،اهالي

صورت مجزا به  و رابرت دايسون به» اديت پرادا«چون  به دنبال آن دانشمنداني .صورت گرفت

لوئي واندنبرگ  پروفسور ١٣٤٣گذاري اشياء مفرغي پرداختند و نيز در سال  مطالعه و تاريخ

   .ي لرستان ارائه دادها  مختلف مفرغهاي هگرايانه از گون  و تحليلشرحي گويا

 براساس .كار بردند بار اين صنعت را در زندگي خود بهها و مادها براي اولين  در ايران كاسي  

م را . ق٦٠٠ الي ٢٥٠٠توسط بين  مطور به زماني ةي لرستان محدودها  مفرغ،مطالعات صاحبنظران

هاي  سازي لرستان هنري بومي بوده كه سرمشق وان گفت كه هنر مفرغ شايد بت،ندگير دربرمي
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النهرين  لي گرفته شده است كه با نقوش بين پيرامون آنان يا نقوش سفاءدان آنجا هم از اشياهنرمن

  .درآميخته است

 بدون شك ... .شناس فرانسوي هنر حقيقي ايران هنر لرستان است   گيرشمن باستانةبه گفت  

از هم تأثيراتي  ،آوري ويژه العاده و فن رغ لرستان با توجه به خالقيت فوق صنعت مفاين اشياء و

 اما نبايد در اصالت ،پذيرفته و هم تأثيراتي بر هنر ساير اقوام نهاده است)  آشور،بابل(النهرين  بين

ي  بر همين اساس متون آكدي از قوم.نام كاسي است ه اين اشياء منتسب به قومي ب.آنها شك كرد

 نژادي ة اقوامي با ريش،دانند  را اجداد لرها ميها  كاسي.دهند خبر مي دوم ةنام كاسي در هزار هب

گان اسب و خالق اشياء دهند ران اوليه به نجد ايران كه پرورش آسيانيك از پيشتازان مهاج-آريائي

  .اند اعي مبتني بر كوچ و مهاجرت داشته كه زندگي اجتم،انگيز بودند مفرغي شگفت

 ، انكيدو،گيلگمش: ند ازا گيرد عبارت صاويري كه نقوش آثار مفرغي را دربرميظواهر و ت  

 نقش مراسم مذهبي ،ها  نقش آتشدان، درخت نخل، شير بالدار، بزكوهي، مجالس شكار، گراز،شير

 كشف مفرغ لرستان شامل .وار است و نقش خورشيد، گل آفتاب،ها  ابوالهول، كركس،و قربانگاه

 ساخت اشياء و ابزارهاي مفرغي ةخصوص شيو در.است ايالم و كرمانشاه ، از لرستانيا همحدود

 مفرغي  آثار.كاري استفاده شده است  كندهةگيري و هم از شيو  قالبةتوان گفت كه هم از شيو مي

  :اند بندي شده لرستان به موارد ذيل دسته

   ؛)... سرنيزه و ، سرپيكان،تبر، تبرزين(ابزار و وسايل جنگي  -١

  ؛)... و ها  پالك،ها  سنجاق،ها  طلسم،ها بت(اشياء نذري و مذهبي  -٢

  ؛ظروف -٣

  .)... گردنبند و ، انگشتر، گوشواره، بازوبند، كمربند، آينه،قاب(اشياء زينتي  -٤

 ،تشابهات اشياء مفرغي لرستان با اشياء مفرغي كشورهاي اروپايي چون مجارستان  

  :رانسه و انگليس در موارد زير است اسكانديناوي و شمال فةه جزير شب، سويس، آلمان،بلغارستان

  ؛شاخ برنزي -١

  ؛ها سنجاق قفلي -٢

  ؛نقش خورشيد -٣
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  ؛گردنبندهاي مارپيچ -٤

  .صليب شكسته -٥

 شايد به داليلي چند چون ، كه هنر باستان استة در مقولاي همفرغ لرستان واجد مقام ويژ  

نشين با اين غناي  ن آنها و نيز انتساب به قومي كوچل گرفت مقطع تاريخي شك،خود ويژه بودن

 ملي و شخصي نگهداري هاي ه امروزه اشياء مفرغي لرستان در اكثر مجموع.فرهنگي باشد

 ،)لندن( بريتيش ميوزيوم ،)نيويورك( معتبري چون متروپوليتن هاي هبخش موز شوند و زينت مي

   .توان نام برد مي ديگر را هاي هو بسياري موز) ملي( ملي ايران باستان ة موز،)پاريس(لوور 

  

   آهنةدور

شود كه   جديدي شروع ميةبا پايان يافتن عصر مفرغ و شروع عصر آهن از نظر فرهنگي مرحل

 آثار عصر آهن در محوطه و .دم تاريخ ايران ياد كرد  سپيدهةعنوان مرحل توان از آن به مي

   .ها گزارش شده است دم و بعضي ديگر از تپه رخي لرستان از جمله چغاسبز و سها قبرستان

 تقسيم III.، II، I آهن ة به سه فاز مهم دورم. پ١٢٥٠ -٤٠٠ي زاگرس غربي از ها فرهنگ  

كه تاريخ تقريبي آنها انجام شده  IIIa;b و V، IVبندي با توجه به حسنلوي   اين تقسيم. استشده

 سفال .م پيشنهاد شده است. پ٧٠٠ -٤٠٠م و .پ ١٠٠٠ -٨٠٠ و م. پ١٠٠٠ -١٢٥٠ترتيب  به

 داراي ها  اين محلةيي دارند چرا كه همها  شباهتI هخامنشي ة و دهكدI گيان ،نوع لرستان

ي ها اين نمونه سفالبه توان  ويژه مي  به،اند كه نقوش قرمز دارد هاي نخودي پرداخت شده سفال

  .كرددار اشاره  پايه

 هاي ه لول، برگشتهةي با لبهاي ه كاس. استIIIيباً برابر با آهن  تقرة شرقي الية فرهنگ تپ:Aباباجان 

 هاي ه همچنين كاس. و زيويه استIIIB منقار شكل مستقيم كه موازي با حسنلو هاي هپره و لول سه

 ظروف .دست آمده است  تداوم دارند بهB افقي كه هر دو تا باباجان ةي با دستهاي هدار و كاس زاويه

م . پ٥  و٤ شوش هم وجود دارد كه با تابلت به قرن I,IIي هخامنشي دار در روستا لوله

  .گردند برمي
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  Iآهن 

ي شرقي استان لرستان اتفاق ها تر رويدادهايي در گيان و محل م يا كمي قبل. پ١٢٠٠در حدود 

 خاكستري و نخودي ، با سفال قرمزII,IIIافتاد كه استقرارها متروك شدند يا سفال منقوش گيان 

   . هم در شمال مشاهده شده بود جايگزين شد اين اتفاق قبالIًگيان تكرنگ 

 جمشيدي هم متروك شده و در گوران ة تپ.پس ما شاهد تغييرات مستقيم در پيشكوه هستيم  

ثيرات دور ماندند أها قرار داشتند از اين ت  رودخانههاي هيي كه در درها  محل.هم همين اتفاق افتاد

  .نت سفالگري قديمي در آنجا ادامه يافتتوان نظر داد كه س و مي

  

   IIآهن 

 كه احتماالً نشانگر بوده كوچروان ة در منطقB تغيير وجود ناگهاني سفال باباجان ةنخستين نشان

 كوچك هاي ه در اطراف آب ترازك در فالت كاكاوند و درها  تمركز محل.ورود اقوام جديد است

 خنگري و در غرب هاي هي بنب و ميرعلي در در توئ،هفت چشمه در كاناب در بادآور فريدون

 گيان ة گذر در تپةي دورها  پشت سزگان كوه سفالهاي ه در ميربگ غربي و در.گيرد دلفان قرار مي

طق كرمانشاه و بروجرد شود ولي در خاوه و الشتر كميابند و توسط يانگ هم از منا ديده مي

گزآباد شناسايي شده است كه نشانگر ييالق گان و  ي منفرد از مردهها سفال .اند گزارش نشده

  .عشاير است

  

  IIIآهن 

 در پيشكوه غربي اين افق با . در شرق پيشكوه استAي باباجان ها  شبيه سفالIIIي آهن ها سفال

 معمولي چشمه ماهي هاي هها در قبرهاي گزآباد و كاس  حفاري دانماركيهاي هسفال جديدترين الي

 ، هخامنشي پاسارگاد مشابه است نشان داده شدههاي هد كه با الي جازمن رو-ي سپهرهها و محل

 محل باستاني در ماهيدشت توسط يانگ گزارش شده ٦ن دوره در حداقل ي مربوط به ايها سفال

 III,II جديدتر هاي ه و در دورI هخامنشي ة دهكد، در شوشها  منقوش اين سفالهاي ه نمون.است

  .شود ديده مي
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 مقابله دارد كه Bگيري با انواع باباجان   به شكل چشمIIIي آهن ها ع سفالبه بيان ديگر توزي  

طور ضعيفي در  زستان شمالي نيز وجود داشته و بهدشت تا خو  بر ماهي عالوهاحتماالً در لرستان

دهد كه  دشت كرمانشاه نشان مي ي پيشكوه و ماهيها حفاري .شود مي قبل مشاهده هاي هسنت دور

  .گردد به عقب برمي. م.پ ٧قرن فرهنگ لرستان تا 

صات در تمام  اين مشخ.شود  جدا مييناپذير از فاز قبل اين فاز با مشخصات انكار:Bباباجان 

 ها  سفال. استIV و برابر با حسنلوي II آهن ة مربوط به دورB فاز .شود پيشكوه شرقي ديده مي

 هاي ه پاي، عميق با دو دستههاي ه كاس،ي دسته زنبيليها  قوري، افقيهاي هولبا ل) آبريز(شامل قوري 

 . ساده استةكروي و سبوهاي بدون دست  سبوهاي نيم، شبيه جانورهاي ه باز، لولهاي ه پاي،محكم

 در اين زمان سفال خاكستري .ي مشابه فراوان بودندها  باريك پيدا نشدند ولي فرمهاي هدست

 عبارتند ها  اين فرم.تر است  قديمياي ه نشانگر دورها خالف حسنلو ناياب است ولي برخي فرمبر

كه در روستاي ) Va ةاز الي(دار و سبو با دو دسته   زاويههاي ه افقي و كاسةكاسه با دست: از

 تاريخ آن را Vb ة آشوري در الياي ه مهر استوان. هم ديده شده استIII و حسنلوي Iهخامنشي 

 به اوج خود رسيده است و م.پ ٨در قرن  B احتماالً باباجان .برد م به عقب مي.پ ٩ -٨تا قرن 

تري تاريخ آغاز آن را چه فقدان سفال خاكسم شروع به رشد كرده است اگر.پ ٩شايد در قرن 

  .برد كمي جلو مي

  

  III پس از آهن هاي هدور

 فرهنگي ة حاوي دور،دست آمده و شواهد موجود ي بهها  براساس سفالدم لكي  سرخةمحوط

  .باشد  ميIIIآهن 

ي ها  از جمله دشتها  برخي قسمترسد در نظر مي ررسي انجام گرفته در دلفان بهر بد  

ند اما در دشت خاوه و چواري و  پارت ادامه داشته باشة تا دورIII آهن ةي دورها تر سنت پست

 سفال شناسايي شد كه اي ه ارتفاعات و تنها از طريق بررسي گونةويژه در تپه ماهورهاي دامن به

 خميري خاكي رنگ و ها  اين سفال. باشندIII پس از آهن اي هد متعلق به دوررو احتمال مي

براي شاموت سنگريزه دارند و در بيشتر موارد سطح سفال دود زده است كه نشانگر استفاده از آن 
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 هاللي هاي هدار و در مواردي دست ي دستهها  اما فرم.شكلند  اكثراً ديزيها  فرم.باشد پخت و پز مي

گونه سفال عمدتاً مساحتي بيش از نيم   استقرارهاي داراي اين.شود ظرف ديده ميروي شكم 

ي ها  دشتة بيشتر كشيدگي اين استقرارها در جهت غربي شرقي و در حاشي.هكتار دارند

  .ها  تنگ رودخانههاي هاند نه در در هي شناسايي شدهميانكو

  

  )م. سوم قةهزار(لرستان در دورة تاريخي 

النهرين قبل از اقوام ايراني خط را اختراع   اقوام بابل و سومر ساكن دشت بين،هزارهدر اواسط اين 

ذاشتند به اقوام  اين اقوام در متوني كه از خود باقي گ.نمودند و وارد مرحلة آغاز تاريخي شدند

 لولوبي و گوتي اشاره ، كاسي،يعني اقوام عيالمي) سرزمين ايران(النهرين  ساكن در شرق بين

  .اند هنمود

ي ها  اما به گواه بررسي،چند مرزهاي جغرافيايي اين اقوام مشخص نشده استهر  

 سرزمين لرستان يا حداقل بخش اعظمي از آن در محدودة جغرافيايي دولت عيالم شناسي باستان

  .قرار داشته است

  

  لرستان در عهد عيالميان

 ةستان لرستان يعني حوز بخش جنوبي اشناسي، باستان اندك هاي هبنابر فرضيات و يافت

 فقر .آباد تا زاغه احتماالً جزئي از دولت عيالم بوده است  كوهدشت و خرم،هاي پلدختر شهرستان

 موجب شده شناسي باستاني ها شناختي و كاوش هاي باستان اطالعات ناشي از عدم انجام بررسي

ضي از دانشمندان  بع.است كه اطالعات دقيقي از حدود و وسعت دولت عيالم در دست نباشد

 ة سيماشكي و كربيانه را در محدود،) دره شهر-صدمره(شهرهاي زاخاب و هيدالو و ماداكتو 

نام سيماشكي   از عيالم بهاي هآباد را پايتخت سلسل شهر خرم» والتر هينتس «.اند لرستان دانسته

 ١٣٧٦ كه در سال شناسي باستانهاي  زني  بنابر گمانه.)٩٤ : عيالمةدنياي گمشد (.معرفي كرده است

آباد كه داراي وسعتي در حدود پنجاه هكتار   ماسور خرمة در تپ،توسط نگارنده به انجام رسيد

 . جنوبي در كف يك بنا كشف شدة متري تپ٢ آجرهايي مشابه آجرهاي ايالمي در عمق ،است
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هاي  دادي از گلميخ تع،ي اطراف در يك گمانهها متري از كف زمين  سانتي١٨٠همچنين در عمق 

   .سفالي كشف گرديد

به ) لرستان مركزي (يي از آنها قوم كاسي يا كاشو را يكي از اقوام حاكم بر لرستان يا بخش  

طق شمالي و غربي لرستان ذكر شمار آورده اند و محدودة آنها را منا  بهها عصر عيالم موازات يا هم

  .اند كرده

اند و تعدادي آنان را   را بوميان نخستين لرستان دانستهآنهاشناسان   از محققان و باستاناي هعد  

 از اقوام آريايي پنداشته كه پيش از ديگر اقوام آريايي ماد و پارس به ايران مهاجرت اي هشعب

  .)خودگو(اند  كرده

يابي به فلز مفرغ عنوان شده كه از تركيب دو آلياژ قلع و   دست،ترين ويژگي اين قوم مهم  

وانستند موجب  فلزگران لرستان با تركيب اين دو آلياژ عالوه بر اينكه ت.ه استروي حاصل شد

النهرين و قوم بابل   زمينة تسلط قوم كاسي را بر بين،انگيز و نادري گردند خلق آثار هنري شگفت

 برتر يها يابي قوم كاسي به تكنولوژي جديد و ساخت سالح  بدون شك دست.فراهم آوردند

  .النهرين و بابل مسلط شده و پانصد سال اين سيطره را حفظ نمايد وم بر بينموجب شد كه اين ق

ساز تسلط  را از ديگر عوامل پيشرفت و زمينه توان آن ي قوم كاسي كه ميها از ديگر ويژگي  

 مفرغي اسب شاهد گويايي از اين هاي ه كشف دهان. پرورش اسب بوده است،آنها عنوان نمود

  .شود محسوب ميمشخصه 

  

   سلوكي و اشكاني، هخامنشي، مادةستان در دورلر

 از جغرافياي تاريخي ماد  در واقع بخشي،شده خوانده مي» زاگرس«نام   بهها  كه قرناي همحدود

ي لرستان را ها  و دشتها  كوه، تا حد پيوستگي سياسي و نژاديكه چنان .شده است محسوب مي

 غرب و شمال ،وريته نواحي شرق امپرا بها داشت آشوري چشم .اند متصرفات آن دانستهجزء 

 بهترين نژاد اسب و مهمتر از همه ،معادن آهن،  براي دسترسي به قلع و روي يا مفرغ،غرب ايران

ادشاهي  پ.كننده ساخته بود تهديداي ه از زاگرس همواره منطق،ايجاد امنيت در مرزهاي شرقي خود
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مادي ديااكو توانست در  اقوام ةاياي سركرد سجةواسط ه بها الوصف در راستاي همين تهاجم ماد مع

  .نخستين حكمراني آريايي را بنياد گذارد) محل جمع شدن(هگمتانه 

ي ماد و هخامنشي همچنان استقالل و اقتدار خويش را حفظ ها كاسيان در دوران حكومت  

ز  سپاهي را ا،كه مي خواستند جهت لشگركشي به ساير نقاط منشي هنگامينموده و شاهان هخا

 اسكندر مقدوني هم در هجوم به .ساي آنها باج بپردازندؤ مجبور بودند به ر،قلمرو آنها عبور دهند

ديد با قوايي عظيم آنها را محاصره و پس از چهل روز وادار به  ايران چون اين طايفه را مطيع نمي

دوران سلوكيه  ي ازهاي ه سك.باره آزادي خود را بازيافتندي پس از مرگ اسكندر دو ول.تسليم كرد

  )١٦٣:  ... كرد و ،ياسمي (.دست آمده است در استان لرستان به

 پارت ة تاريخي در منطقه متعلق به دورهاي هترين دوره در ميان دور بدون شك غني  

جز مناطق كوهستاني جنوب  رار را داشته و بهي استقها  چرا كه بيشترين محل،است) اشكاني(

 مناطق آثار پارتي شناسايي شده ة چم زكريا در بقيةد و رودخانطقه در اطراف كشكان روشرق من

 ززومارو اي ه دژ صخر، كوگاناي هتوان به غار صخر  اين عهد مية از بناهاي شناسايي شد.است

  .آباد نام برد غربي خرم ر جنوبو معبد مهرپرستي بوواس د) در اشترانكوه(

ي نوع كلينكي در دو نوع با نقش كنده ها ويژه سفال  سبوهاي بزرگ و به،ي لبه تختها سفال  

 از . پارت طيف بسيار متنوعي دارندة استقرارهاي دور.و بدون نقش در منطقه شناسايي شده است

 ،استقرارهاي با جاگيري روي ارتفاعات استراتژيك گرفته تا استقرارهاي وسيع در سطح دشت

 ةي دورها يت چنداني ندارند سفاليي كه از نظر زيست محيطي نيز قابلها طور كلي در قسمت به

ها و قبور و چند معبد   آثار قلعه.شوند و در استقرارهاي كوچك شناسايي مي ،طور پراكنده پارت به

كوگو «توان به غار  جاي مانده است كه از آن جمله مي به) اشكانيان( پارت هاي همهرپرستي از دور

Kogo) ي سنگي از دهستان ها ون و سرستون چمشك و ستةو قبور اشكاني در دهكد» )كوگان

  )١٦ ... : آثار تاريخي و ،ايزدپناه( .تشكن واقع در بخش چگني اشاره نمود
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   ساسانيةدور

 ةشد كه شامل چند ناحي دة لرستان دوران ساساني اطالق ميبه محدو» پهله يا پهلو«سرزمين 

  .)١٢٣ : ... عيالم و ،ايرج افشار سيستاني (.گرديد ميتر  كوچك

 پارتي است و اين موضوع تا حدي ةي دورها گرچه استقرارهاي قابل توجهي داراي سفال  

 ساساني از جمله ة شاخص دورهاي ه ياد شده است اما گونةي دورها ناشي از شاخص بودن سفال

 اين مسئله از دو جهت قابل بررسي و .ي استامپي اين دوره در منطقه شناسايي نشده استها سفال

 ةكننده به انداز  اول اينكه كارشناسان بررسي.كه در فصول آتي بايد به آن توجه شودبازنگري است 

 را ها اند اين سفال  نتوانستهدرنتيجهآشنا نيستند و  ساساني ة شاخص دورهاي ه و گونها الزم با فرم

 پارت ةي سفالگري اين دوره تداوم سنت دورها در بررسي تشخيص دهند و دوم اينكه سنت

 اين در . پارت و ساساني قائل شدةتوان تفاوتي بين دور كه از طريق بررسي نمي وريط است به

 تاريخي را نشان ةي بزرگ مانند خمره تا حدي تعلق استقرار به دورها حالي است كه سفال

  . تاريخي منتسب كردهاي ه از دوراي هطور دقيق به دور توان استقرار را به دهد ولي نمي مي

 ةي دورها  شاخص از سفالاي هد و بايد به آن اعتراف كرد اين است كه گونآنچه واقعيت دار  

  .ساساني يا استقراري كه شاخص اين دوره باشد تاكنون در منطقه شناسايي نشده است

 شاپورخواست را متعلق به دوران ،التواريخ والقصص  مجملةهمچنان كه آورده شد نويسند  

 شاپور از پادشاهان نامي ايران است كه عالقة .رده استساساني و باني آن را شاپور اول ذكر ك

ر اين  داي هزيادي به شهرسازي و عمران و آباداني از خود نشان داده است و يادگارهاي ارزند

المنفعه مثل سد و پل مخصوصاً در استان لرستان از خود به يادگار  زمينه و همچنين بناهاي عام

   .گذاشته است

  

  مي اسالةلرستان در دور

وري ساساني را منقرض ت نخست قرن اول هجري امپراةاز لحاظ تاريخي اعراب مسلمان در نيم

ثير أ پيروزي اعراب مسلمان ت.جمله لرستان را به تصرف درآوردند ساخته و تمامي نواحي آن من

ژرفي در فرهنگ مردم لرستان و ديگر نواحي نهاد زيرا مردم با پذيرش آيين اسالم بخشي از 
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 با اين حال توانستند نه تنها زبان بلكه بسياري .باستاني نياكان خود را به فراموشي سپردندفرهنگ 

   .)٣٢ :الهي بهاروند امان. (دارند فرهنگ كهن را زنده نگههاي هاز جنب

آثار و شواهد گوناگون تاريخي حكايت از آن دارد كه لرستان در زمان ساسانيان از عمران و   

وجه خاصي به اين ناحيه داشتند  شاهان ساساني ت.وردار بوده استسزايي برخ هآباداني ب

آيند و بر اثر همين توجه  شمار مي  از شاهكاري معماري اين دوران بهكه چند پل عظيم طوري به

  .شهرهاي آن آباد گرديد و زراعت و صنعتش رونق يافت

ندان معروف مهرگان بود كه از خادر عهد ساساني لرستان هميشه در دست يك نفر فرماندار   

سيس سلطنت ساسانيان به اردشير بابكان ياري أ بود كه در تاي هو يكي از هفت خانواد) مهران(

 آخرين حاكم ساساني لرستان همان هرمزان معروف است كه مقر حكمراني او در شهر .رساندند

رآمد و  هجرت پس از فتح نهاوند به تصرف مسلمين د٢١ لرستان در سال .سيمره قرار داشت

امام  (.جا درگذشتآنهرمزان نيز اسير گشته به نزد عمر در مدينه فرستاده شد و سرانجام 

 استان لرستان به سرزمين قهستان ،براساس متون تاريخي صدر اسالم) ١٣٩ : ... تاريخ ،شوشتري

  .)٣٨٦ :١٩٠٩ ،مقدسي (.معروف بوده است) جبال(

همي از ايران را با قهر و غلبه خويش ي مها  هجري توانستند بخش٢١اعراب در سال   

 اما در اواخر حكومت عثمان مردم شاپورخواست شورش كرده در مقابل اعراب قد علم ،درآورند

 اعراب پس از تسخير منطقه دو .)١١٤ ص : فارسنامه،بلخي  رك ابن،١٦ :اتابكان لر كوچك(كردند 

  .شد داير كردند الت كوفه اداره ميه تحت سيطرة ايمركز حكومتي را در ماسبذان و مهرجانقذق ك

آباد مجدداً به   خرم،دومورگان عقيده دارد كه پس از تسخير لرستان توسط اعراب  

 پس از اين موضوع ظلم و ستم .)٢١١ :همان(الجيشي تبديل شده است   سوقطةترين نق پراهميت

شورش بزنند و با خلفاي اموي و عباسي موجب گرديد كه اهالي لرستان و ايالم بارها دست به 

پيمان شوند كه به شركت اهالي لرستان و ايالم در قيام  ي اموي و عباسي همها الفان خاندانمخ

  .)١٦ ... : اتابكان لر ،خودگو(توان اشاره كرد  مون عباسي ميأبابك خرمدين عليه م

 ي مهم ارتباطيها  اشاره شد شهر شاپورخواست كه در مسير راهكه چنانبا اين وجود هم  

سزايي برخوردار بوده و در قرن چهارم  اهميت به فالت ايران به جنوب و غرب واقع بوده است از
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 ة در فاصل.حسنويه تبديل گرديده است به مقر فرمانروايي بدر ابن)  ق٤٠٥ -٣٦٩( هجري 

ر پا به عرصة وجود نهاد  نيرومند و مقتداي ه ق در ناحية غرب ايران سلسل٤٠٦ تا ٣٤٨ي ها سال

   .اند حسنويه شهرت يافته ه آلكه ب

  

  ) ق405 -369(لرستان در عهد سالطين حسنويه 

 ،مقدسي(تان جزء سرزمين جبال محسوب شده  استان لرس،براساس متون تاريخي صدر اسالم

) سيطره( ق تحت تسلط ٤٠٦ -٣٤٨ي ها  سالة كه در قرن چهارم هجري در فاصل،)٣٨٦ :١٩٠٩

 فصل ... : جغرافياي تاريخي ، لسترنج. رك،١٠٠ :حوقل ابن( .خاندان حسنويه درآمده است

عنوان مركز حكومتي  به) ق ٤٠٥ تا ٣٦٩( شهر شاپورخواست در زمان بدربن حسنويه .)چهاردهم

ورخواست  نقطة عطف و شكوفايي تاريخ شاب.)٨ :اثير  ابن(اين خاندان انتخاب شده است 

ويژه بدر كه مورد حمايت  ه ب،نويه دانستبايست در ارتباط با خاندان حس را مي) شابرخواست(

  .)٤١ :پرويز(لمي و سپس فخرالدوله قرار گرفت عضدالدولة دي

نويسان كه بارها از  ها و اشارات تاريخ  سكه،ها  كتيبه،ها  پل، مانده همچون دژهابجاآثار   

خاندان  اهميت لرستان را در دورة حكمراني اين ،اند  و خاندان حسنويه ياد كردهشاپورخواست

  .)همان(يش از پيش خاطر نشان ساخته است ب

است و تبديل آن به ارگ حكومتي و محل نگهداري حسنويه به دژ شاپورخو توجه بدر ابن  

   . لرستان و آباداني آن حكايت داشته استةخزائن خويش از اهميت منطق

ي جنوب  كيلومتر٢٠خاني را در   واقع در روستاي سرماج حسين،حسنويه دژ ارگ سرماج  

عنوان مقر  ن و كرمانشاه و عراق واقع بود بهشرقي بيستون كه در مسير شاهراه ارتباطي همدا

در  و بدر نيز دژ شاپورخواست را كه ،حكمراني خويش بنا نمود كه بقاياي آن همچنان پابرجاست

واقع بود بدين منظور انتخاب نمود ) همدان به خوزستان(سر راه ارتباطي شمال به جنوب 

 .توان آن را از چند منظر مورد توجه قرار داد  كه مي،)٧٥ ،٣  :٦ و ٥ ج ، برگزيده مشترك،ياقوت(

ي ها  پلةكتيب ،شاهراه شمال به جنوب در اين دوران از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده است

اكم مقتدر  و از توجه اين حها حسنويه از اهميت راه والن به يادگار مانده از بدر ابنكشكان و معم
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 ،دهد ن در اين مقطع تاريخي را نشان مي همچنين اهميت لرستا. حكايت داردها به موضوع راه

عنوان شهر و دژ بنامي  ست كه در متون تاريخي از آنها بهعالوه بر اين وجود شهر و دژ شاپورخوا

  .ندا ي عبور و مرور واقع بودهها  شرياني لر نام برده شده است كه در مسيرها در كوه

شود كه دژ شاپورخواست نه تنها از آباداني الزم برخوردار  تفاد مياز همه مهمتر اين نكته مس  

 كه از اي هواسطة موقعيت ويژ شماري آمده است كه به ينيافتني ب جمله دژهاي دستبوده بلكه از 

 خزائن ةنعنوان دژ ارگ حكومتي و همچنين گنجي حسنويه آن را به بدر ابنآن برخوردار بوده است 

   .خويش انتخاب نموده است

  ي آن اشاره كرد كه مقبرة زين ابنتوان به قبرستان قديم از آثار قديمي اين بخش از شهر مي  

 وزير ،٥٢٧علي در آن واقع شده است كه بنابر متون تاريخي زين ابن علي درگزيني در سال 

   .ستطغرل دوم سلجوقي بوده و در شاپورخواست به دار آويخته شده ا

رخي ديگر لقب  بابا طاهر عريان و بة كه برخي آن را متعلق به مقبر،همچنين مقبرة بابا طاهر  

 كه در است متعلق به دورة سلجوقي شناسي باستان براساس شواهد ،كنند او را عطايي ذكر مي

  . بعد مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته استهاي هدور

كه سابقة آن به دورة توان از گرداب سنگي نام برد   ميگر آثار واقع در حومة اين شهراز دي  

  .گردد و احتماالً در قرن چهارم هجري مورد مرمت واقع شده است ساساني برمي

 يعني از فروپاشي ، ق٤٣٥ تا ٤٠٦ي ها در فاصلة سال) لرستان و ايالم(سرزمين لر كوچك   

عيار و آل   امراي بنين به تصرفحسنويه تا هجوم تركان سلجوقي به نواحي غربي ايرا سلسلة آل

 ديلمي از لرستان ةالدول نشيني شمس ق پس از عقب ٤٤٣ تا ٣٩٨ كاكويه ةالدول عالء.كاكويه درآمد

 هجري ظاهراً ٤٢٣ به لرستان در  در سفر دوم وي.شهر شاپورخواست را به تصرف خود درآورد

را در راه شاپورخواست به پايان » اشف«فيلسوف بزرگ ايراني با او همراه بوده و كتاب » سينا ابن«

   .)٩٤ ص : پورسينا، به نقل از نفيسي١٩ -٢٠ ص : اتابكان لر كوچك،خودگو (.رسانيده است

بيك  از طرف طغرل) جبال(قة غرب ايران  ق منط٤٢٩پس از روي كار آمدن سلجوقيان در   

ر آنجا بوكاليجار مود كه د وي ابتدا به بروجرد رفت و سپس قصد همدان ن.به ابراهيم ينال داده شد

 پس از آگاهي از عزيمت ينال به الدوله كاكويه حكومت داشت كهگرشاسب بن عالء



 

  

343   شناسي و تاريخ لرستان درآمدي بر باستان

 

مشروط به دفع شر  به دنبال وي رفته زيرا كه مردم همدان اطاعت خود را ،»شاپورخواست«

   .)همانجا(كنند  گرشاسب اعالم مي

  :و به قول ابن اثير

كه به  هل بلد رو به گرشاسب نهاد و هميناز گرفتن مالي از اينال از مردم دست برداشت و پس «

 . گرشاسب به دژي در ارتفاعات باال رفت و در آنجا پناهنده شد،شاپورخواست نزديك شد

توانايي بر دفع خود  مردمش از بيم غزها با آنها جنگيدند و ،ابراهيم شاپورخواست را محاصره كرد

زور تصرف كرد و غزها مردم آنجا را غارت كردند و اعمال آنها را نداشتند و ينال شهر را به 

 ،اثير ابن(» .دست آورده بودند به ري بازگشتند  شدند و از آنجا با غنايمي كه بهزشت مرتكب

  .)٢٣٢ :١٦ ج ،همان

  

  )ق 437 -550(لرستان در عهد حكام آل برسق 

آل كاكويه نيز در جريان  پس از مدتي .بدين ترتيب منطقة لر كوچك به تصرف سلجوقيان درآمد

 كه در اين ميان شهر ،حوادث سياسي از بين رفت و سرزمين آنها ميان امراي سلجوقي تقسيم شد

كه در ازاي  واگذار گرديد» برسقي«امراي موسوم به شاپورخواست و نواحي اطراف آن به 

 در .)٣٤ : همان،خودگو(در اختيار آنها گذاشته شده بود صورت اقطاع   ملك لرستان به،خدمتشان

اين دوره مسعود بن ملكشاه سلجوقي جهت سركوب امراي برسق كه بناي ناسازگاري را گذاشته 

 ق نيز براي فرار از ٥٢٦ -٥٢٤بودند به لرستان تاخت و آنها را وادار به تسليم نمود و طغرل اول 

سق تا  حكام آل بر.دست مخالفان وارد شاپورخواست مركز حكومت امراي برسقي شده است

ن قوم سنگ قبرهاي  از اي.اند  لرستان و شاپورخواست حكومت كرده برقاواسط قرن ششم 

 است كه چهار برجستگي در چهار گوشة آنها وجود مانده باقيصورت دو طبقه  مكعب مستطيل به

   .شوند االفالك نگاهداري مي كنون چند نمونة آنها در قلعة فلكدارد و هم ا

 به اي هنبشت پورخواست و الشتر بوده است و سنگرسق شهر شامركز حكومت حكام آل ب  

آباد  سق در شرق شهر خرم ابوسعيد برسق بن بر، مربوط به امير اسفهساالر كبيرق ٥١٣تاريخ 

   .از اين حكام به يادگار مانده است) شمال شهر شاپورخواست قديم(
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  ) ق1006 -570(لرستان در عهد اتابكان لر كوچك 

لرستان تحت سيطرة ) ق ٥٨٠ (قوري سلجوقي از نيمة دوم قرن ششم تامپرادر پي اضمحالل 

 آل خورشيد توانستند با تدابير جدي .الدين خورشيد درآمد اتابكان لر كوچك به سركردگي شجاع

بر پهنة جغرافيايي كه از شمال به كردستان و كرمانشاه و از جنوب به خوزستان و از غرب به 

 نشرية لرستان ،بهرامي(شد  و از شرق به لر بزرگ محدود ميعراق خطوط مرزي فعلي ايران و 

  . حكومت يابند١٠٠٦تا سال ) ١٣٧٧ ،٢ و ١ ة شمار،١ سال ،پژوهشي

آباد رونق بسياري يافته و  آباد بوده و در اين دوره شهر خرم  شهر خرم،مركز حكومت اتابكان  

    .كم به تاريخ سپرده شد كمشهر شاپورخواست 

 اما در كل از يك ،چند با فراز و فرودهايي همراه بوده سالة اتابكان لرستان هر٥٠٠كومت ح  

توان به مقابر   مانده كه از جمله ميبجا آثار زيادي از اين سلسله .آرامش نسبي برخوردار بوده است

  .اين حكام اشاره كرد

 ،آباد رم خضر زنده در خة مقبر،الدين رستم در حد فاصل لرستان و خوزستان  سيفةمقبر  

 در اين دوره شهر .توان نام برد الدين خورشيد را مي الغيب و مقبرة شجاع حيات الياس در ةمقبر

االفالك   فلكةآباد در قسمت غربي قلع ت خويش را از دست داده و شهر خرمشاپورخواست حيا

  .شكل يافته است

آباد و  ي شهر خرمشرق در شمال) ٦٧٧ تا ٦٩٢(كان لرستان الدين حسن از اتاب  فلكةمقبر  

ستاني قديمي به همين نام در قبر، )ق ٦٩٣ تا ٦٩٢(الدين خضر   متعلق به جمال، خضر زندهةمقبر

   .آباد قديم واقع بوده است غربي شهر خرم در جنوب

 كل استان به انجام نرسيده است ولي  درشناختي هاي باستان رغم اينكه بررسي علي  

 ة اسالمي با مشخصةي دورها  سفال، باستانيهاي هه در محوطدهد ك هاي پراكنده نشان مي بررسي

 هاي ه در قرون اوليه و سبز كمرنگ در دوراي هلعابدار بودن با عموميت سفال لعابدار آبي فيروز

  .شوند مي به وفور يافت ٦ و ٥ي با نقش قالبي در قرون يها بعد و همچنين سفال

لرستان از امنيت نسبي برخوردار بوده و اين  اتابكان ةطور كلي منطقة لر كوچك در دور به  

   .اند اني آن تالش فراواني معمول داشتهسلسله در عمران و آباد
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لدين به سوي بغداد نوشته شده اءدر تاريخ جهانگشاي جويني در شرح حركت سلطان جال  

  رود و]شوشتر[ »تستر« هجري بود كه سلطان تصميم گرفت به ٦٢١ي سال ها اوايل ماه«: است

 . يك ماه در آنجا ماندگار شد، رسيد»شابورخواست« سلطان وقتي به ...زمستان آنجا اقامت كند 

 ،هاي معروف نام آن برده شده است  شهري بزرگ و معروف بوده كه در تاريخ»شابورخواست«

 جويني در اينجا از شاپورخواست تحت عنوان .)٢٢٦ص (» .ولي اكنون شمايي از آن نمانده است

البلخي بناي شهر شاپورخواست به شاپور بن   در فارسنامة ابن. ياد نموده است»واستشابورخ«

 ص ،همان (.است ]الشتر[اردشير نسبت داده شده و آورده است كه شاپورخواست پهلوي االشتر 

   )١١٦ و ٦٣

 حمداهللا مستوفي در ، هجري به رشتة تحرير درآمده است٧٣١در تاريخ گزيده كه در سال   

 بروجرد و ،و از شهرهاي آنجا سه معمور است«: اي آباد لر كوچك نوشته استر شهرهذك

غايت  هآباد و شاپورخواست و آن در اول شهري بود و از هر جنس مردم در آنجا بودند و ب خرم

  .)٥٦١ص (» تگاه پادشاهان بود و اكنون قصبه استمعمور و آراسته بود و تخ

 به لرستان و تخريب قلعة ق ٧٨٨مور لنگ در سال ترين رويدادهاي اين دوره حملة تي مهم  

آباد و دستگيري ملك عزالدين و تبعيد وي به سمرقند و همچنين حملة شاه اسماعيل صفوي  خرم

خان در سال  و نيروهاي قزلباش به لرستان و تسليم ملك شاه رستم و سپس اعدام شاهوردي

  .توان نام برد يان را ميروي كار آمدن سلسلة والشاه عباس اول و دست  ق به١٠٠٦

ن نقطة لر كوچك بعد از بروجرد تري آباد از زمان امير تيمور مهم  خرم،به نوشتة لسترنج  

 به دنبال اتحاد ملك عزالدين اتابك لر كوچك با شاه .)٢١٧ : همان،لسترنج(شمار آمده است  به

 لرستان آغاز كرد ةطقشجاع آل مظفر امير تيمور حمالت خود را به منظور سركوب و تسلط بر من

 ج ،خواندمير(آباد را غمكده گردانيد   بر حاكم لر دست يافت و خرم،خواندميرخره به قول و باأل

  .)٤٥٤ ص :٣/١٣٣٣

 نيز چنانچه ،آخرين جانشين تيمور)  ق٩١١ -٨٧٥(ر زمان حكومت سلطان حسين ميرزا د  

به تصرف برخي از امراي اين دوره آباد و قلعة آن   گويا خرم،آيد  برميالتواريخ احسناز كتاب 

  .)٣٤ ... : قلعه ،خودگو(درآمده است 
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 اداري حكام -االفالك همچنان مركز سياسي آباد و قلعة فلك  شهر خرم،در دورة صفويه  

 موفق به ،اتابكان لر در اين زمان نيز با اطاعت صوري از حكومت مركزي .آمد شمار مي لرستان به

 آنان در دورة صفويه در اوج اقتدار و نفوذ سياسي خود .شدندود مستقل خ ادامة حكومت نيمه

وسيع و معتبر ايران ) يها ايالت (يها عنوان يكي از بيگلر بيگي ودند و لرستان تحت فرمان آنان بهب

 هر از گاه موجبات مداخلة ،طلبي اتابكان  سركشي و استقالل، در اين دوره.آن زمان درآمده بود

 شاه ،)اول(كه لشكركشي شاه اسماعيل  طوري  به.آورد  صفوي را فراهم مي نظامي شاهان-سياسي

طهماسب و شاه عباس اول در همين راستا انجام گرفت و در نهايت به انقراض كامل اين سلسله 

  .)٣٤ : همان،خودگو (.انجاميد

و نواحي آباد   قلعة خرم،خان  خويش پس از فرار شاهورديق١٠٠٢شاه عباس اول در حملة   

اق افتاد شاه  اتفق١٠٠٦ در حملة دوم كه در سال .خان شاملو قرار داد آن را در اختيار مهديقلي

الفالك قرار داشتند محاصره كرد ا  قلعة فلكةخان را كه در كنار عباس منازل شاهوردي

  .)٥٠١ -٥٠٠ :١ ج ،اسكندربيك(

  

  )ق1348 -1006(لرستان در عهد واليان 

خان را به قتل رساند و حكومت اتابكان لرستان را   شاهورديكه شاه عباس صفويبعد از اين

خان را به حكومت لرستان منصوب نمود كه به وي لقب والي داد و بدين   حسين،منقرض كرد

شكل گرفت كه آخرين آنها » واليان لرستان«نام   جديدي از حكام محلي در تاريخ بهترتيب دور

ها توجه   و تفرجگاهها ها و ايجاد باغ  به مرمت زيارتگاه در اين دوران.خان والي نام داشتغالمرضا

 ، استخاني به يادگار مانده آباد و حمام حسين معماري قابل توجهي چون پل گپ خرمشد و آثار 

  .آباد نيز در اين دوره به دستور سلطان حسين صفوي تعمير شده است و مسجد جامع خرم

اليان به پشتكوه محدود شد و از آن به بعد  لرستان تجزيه و حكومت و،در دورة قاجاريه  

 در  قديمية از دورة قاجار تعدادي خان.شد  شاهزادگان قاجار اداره ميلرستان مستقيماً زير نظر

   . استمانده باقيآباد  شهر بروجرد و اشترينان و خرم
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  نتيجه

 لرستان يكي از ،م گرفتهشناختي كه در استان لرستان انجا  و مطالعات باستانها  كاوشهاي هبنابر يافت

به دوران  اين حيات ة سابق.ترين نقاطي است كه بشر در آن زندگي نموده است قديمي

  .گردد  ميانه برميسنگي پارينه

 قابل تأمل ديگر استمرار زندگي ة نكت، كهن سكونت بشر در اين خطهةعالوه بر ويژگي سابق  

كه  طوري  به، در اين سرزمين استتمدنو پيوستگي الينفك فرهنگ و كنون  بشر از ديرباز تا

 هاي ه فرهنگي در اليهاي ه تمام دور،چند در يك تپهدهد هر  نشان ميشناسي باستانهاي  بررسي

  . تمدني استمرار پيدا نموده استهاي هباستاني آن وجود ندارد اما در تپة مجاور آن اين حلق

ي اين خطه همچون ساير نقاط هميشه ها  و فرهنگها البته بايستي اشاره نمود كه طلوع تمدن  

ر طاليي هنر را رقم زده  عص،نظير ي بيها  بلكه گاه با خلق مفرغ،سير صعودي را طي ننموده است

 تعدي ةواسط  را از آن خود نموده و گاه بهها لترين پ  موقعيت جغرافيايي آن عظيمةواسط و گاه به

   .سكنه شده است شهرهاي آن ويران و خالي از ،و تجاوز امثال تيمور

 داراي شناسي باستاني باستاني براساس شواهد ها  تاريخي و حكومتةلرستان در دور  

 ة واقع شدن در حد فاصل فالت ايران به منطقةواسط  اين سرزمين به.اهميتي ويژه بوده است

 ي ارتباطي مخصوصاً بين تمدن ايالمها عبارت ديگر قرار گرفتن در مسير راه غرب و بهجنوب و 

سزايي در  هنقش ب) شوش و همدان(فاصل دو پايتخت باستاني حد  هخامنشي درةو ماد يا در دور

عنوان مسير تبادالت فرهنگي و  ده است و در طول تاريخ همواره به فرهنگ و تمدن ايفا نموةعرص

  .تمدني عملكرد داشته است

 لرستان و يها  تأسيسات و راهةگيري بستر مناسب جهت شبك همين عامل موجب شكل  

 نظير و سترگي بر روي رودهاي خروشان منطقه گرديده كه در اين رابطه آثار  پيدايش آثار بيةزمين

يي كه هر ها  پل. لرستان شناسايي گرديده استة باستاني بر روي نقشة محوط٢٥پل قديمي در  ٤٦

روديناميك  مهندسي و درك هيدهاي هعنوان معماري ايراني مطرح بوده و از نظر شيو كدام به

  .اند روز ايفاد نموده پيشرفت شاياني داشته و نقشي حياتي را در ايران آن
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 ، ساسانيةمربوط به دور) طاق پل اشكسه(توان به پل شاپوري  ي معروف ميها از جمله پل  

 پل و ساساني ة سرطرهان مربوط به دورة پل كرو و دت در سي پل، ساسانيةپلدختر دور

   . ساساني را نام بردةخر دورگاوميشان مربوط به اوا

فاصل فالت ايران به غرب و جنوب ايران واقع شده در طول دح حال لرستان كه درهر  به  

 از يك سو بايستي به آن به مثابة گذرگاه تبادالت . برخوردار بوده استاي هتاريخ از اهميت ويژ

جاوزگران عملكرد تمدني بين جنوب و فالت ياد كرد و از طرف ديگر چون سدي در مقابل ت

  .داشته است

شده   تكنولوژي برتر آن زمان محسوب مييابي به فلز مفرغ كه مردم اين ديار احتماالً با دست  

 ،حال در عهد طاليي تمدن عيالم به هر.النهرين استيال يابند ي بينها  توانستند بر سرزمين،است

 ةر شهرهاي عيالمي مانند تپعنوان بخش شمالي دولت عيالم محسوب گرديده و آثا لرستان به

آباد كه بقاياي يكي از شهرهاي ايالمي را در دل خود نهفته دارد از آثار اين دوران  ماسور خرم

 ساساني اين استان جزء سرزمين پهلو بوده و شهر شاپورخواست كه ة در دوران سلسل.است

 ةهمپاي شهر در عرص و دژ آن نيز ،توسط شاپور اول بنيان نهاده شد رونق بسياري پيدا كرد

ظيمي در اين دوران همچون پل ي عها  پل.سياسي و نظامي نقش مؤثري در طول تاريخ ايفا نمود

ي تجاري و ها آباد و غيره نشان از اهميت راه ي شاپوري كاكارضا و خرمها  پل،دست پلدخترباال

  .اقتصادي اين دوران دارد

 رونق و شكوه عصر ساساني را ،اندر دورة اسالمي در عهد حكام حسنويه استان لرست  

يت  اتابكان لرستان نيز از امنة دور.ي عظيم آن مورد بازسازي قرار گرفتها  و پلها بازيافت و راه

بنيان نهاده ) آباد  خرمةقلع(آباد در اين دوره در قسمت غربي دژ  نسبي برخوردار بوده و شهر خرم

   .شد

 لرستان ، در اين دوران.ستان محسوب نمودتوان دورة افول استان لر عصر قاجار را مي  

ي متعلق به اين دوران در  قديمة تعدادي خان.واسطة سلسلة زنديه مغضوب ايل قاجار گرديد به

  .آباد و بروجرد اشترينان ساخته شده است شهر خرم
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  ها نوشت پي
  .ت كوهي استنوعي درخ(argena) ارجنا معني كوه كوچك و تپه است و   در گويش لري به(Gar)گر . ۱
 استآيد كه از مقاومت بسيار زيادي برخوردار  دست مي نام مفرغ به از تركيب دو فلز قلع و مس، آلياژ محكمي به. ۲

  .شود ثير عوامل مخرب محيطي واقع ميأو كمتر تحت ت
  

  منابع
، تهران، انتشارات  مجلد۹، ۲ عباس خليلي، ج ة، ترجمتاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران علي بن محمد، ، ابن اثير-

  .۱۳۶۴علمي، 
  .۱۳۴۵، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ۲ دكتر جعفر شعار، ج ة، ترجم االرضةصورحوقل، ابوالقاسم محمد،  نب ا-
 .اهللا نگهبان  عزتة، ترجمبررسي دوران ديرينه سنگي در ايران ،اسميت، فيليپ -
  .۱۳۷۲فرهنگ و ارشاد اسالمي، ، تهران، عيالم و تمدن ديرينة آن ايرج، ، افشار سيستاني-
  .۱۳۳۱، تهران، اميركبير، تاريخ جغرافياي خوزستان محمدعلي، ، امام شوشتري-
  .۱۳۷۰ انتشارات آگاه، زمستان ة، مؤسسقوم لر ،الهي بهاروند، سكندر امان -
  .۱۳۶۳انتشارات آگاه، چاپ دوم، ، آثار باستاني و تاريخي لرستان ، ايزدپناه، حميد-
 عمران - فصل اول و دوم،»گزارش بررسي و شناسايي نورآباد لرستان«هاي عصر آهن از  وين بخش دورهبراي تد -

 . بهره گرفته شده است۱۳۸۰ و ۱۳۷۸گاراژيان، ميراث فرهنگي لرستان، سال 
 .۱۳۷۷ بهار و تابستان ،۲ و ۱ ة، شماراتابكان خورشيدي و دولت صفوي ،»پژوهي لرستان«، اهللا بهرامي، روح -
  .۱۳۶۲، نگارش منصور ثروت، تهران، اميركبير، تاريخ جهانگشاي عطا ملك، ، جويني-
  .۱۳۳۳، تهران، خيان، سياقي به كوشش محمد دبير، الصدورةححبيب اليه و يا راالدين،   غياث، خواندمير-
ئيز و زمستان ، پا۴ و ۳ ة، شمار۱، سال شناسي شقايق  لرستانةنشري، »لرستان در گذر تاريخ«خودگو، سعادت،  -

۱۳۷۶.  
  .۱۳۷۸آباد، افالك،  ، خرماتابكان لرستان سعادت، ، خودگو-
هاي  شناسي محوطه گزارش مقدماتي بررسي باستان «، وحدتي نسبو حيدري ، بيگلري وروستايي، كورش -

  .۱۳۸۰ پائيز و زمستان ، اولةشناسي و تاريخ، سال شانزدهم، شمار  باستانة مجل،»سنگي استان لرستان پارينه
  .۱۳۴۳فروشي محمدي،  كتابآباد،  خرم، جغرافياي تاريخي و تاريخ لرستان ،ساكي، علي محمد -
  .تا نا و بي بي ،آباد  خرمة موزة مجموع،»هاي لرستان و صنايع فلزي اسالمي مفرغ« ،صادق بهنام، مينا -
 سازمان چاپ و ،، چاپ اول، سازمان ميراث فرهنگي كشورشناسي تئوري و عمل در باستان ،عليزاده، عباس -

   .۱۳۸۰، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
، سازمان ميراث )زاغه و حومه(» آباد شناسي شهرستان خرم گزارش بررسي و شناسايي باستان «، كبيري، احمد-

  .۱۳۶۵فرهنگي كشور، 
  .۱۳۷۷ بهار و تابستان ،۲ و ۱ ة شمار،۱ سال ،لرستان پژوهشي -
 انتشارات علمي ،، تهران۲ محمود عرفان، ج ة، ترجمي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزمين ي،ا گ، لسترنج-

  .۱۳۶۳و فرهنگي، 
  .۱۳۶۴، تهران، اميركبير، ۳، به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، ج تاريخ گزيدهحمداهللا، مستوفي،  -
  .۱۳۶۲، اسفند ۱۳ ة، شماران باستان انجمن فرهنگ ايرةنشري ،» پنجم لرستانةتمدن هزار« ،معتمدي، نصرت -
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  .۱۳۶۲ ،ك، فروهر. ر،. ق اولةآئين تدفين در هزار ، معتمدي، نصرت-
   .۱۳۷۷انتشارات پيغام، آباد،  خرم، به كوشش سيد فريد قاسمي، مجموعه مقاالت جلد يكم، ،»مفرغ لرستان «-
 علينقي منزوي، تهران، شركت مؤلفان ةليم، ترجم االقاةفالتقاسيم في معر  مقدسي، ابوعبداهللا محمد ابن احمد، احسن-

  .۱۳۶۱و مترجمان، 
  .۱۳۷۴ ،، تهران، جهاد دانشگاهيالنهرين و مصر  بينشناسي پيش از تاريخ ايران، باستان ، ملك شهميرزادي، صادق-
مقطع  ةجزو (،۱۳۷۷ ،كپي، دانشگاه تهران ، پليشناسي پيش از تاريخ ايران باستان ،ملك شهميرزادي، صادق -

  ).كارشناسي ارشد
  .۱، ج عالم آراي عباسياسكندربيك، تركمان، منشي،  -
 ، انتشارات كرمانشاه،علي داراب بيگي:  ترجمه و تنظيم،هاي مفرغي قديم ايران زيرخاكي، . اس. آر. پي،موري -

۱۳۷۹.  
، شناسي تاريخ مجلة باستان، »شناسي در لرستان ي باستانها هيئت هلمز نخستين فعاليت« ، چگيني، ناصرة نوروززاد-

  .۱۳۷۳ ،۱ -۲ ة شمار،۷سال 
  .۱۳۷۱ ، فيروز فيروزنيا، تهران، انتشارات علمي و فرهنگية، ترجمدنياي گمشدة عيالمهينس، ،  والتر-
 مرداد و ،۳ ة شمار،۵ سال ،هاي تاريخي بررسي جعفر شهيدي، ة، ترجم»ي لرستانها مفرغ« ، واندنبرگ، لويي-

  .۱۳۴۹شهريور 
  .۱۳۴۸ ، عيسي بهنام، تهران، دانشگاه تهرانة، ترجمشناسي ايران باستان باستان ،اندنبرگ، لوييو -
الهي بهاروند، چاپ دانش،   سكندر امانة، ترجم»لرستان«غربي ايران   پيش از تاريخ در جنوبة دور،هول، فرانك -
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  نقاشي پيش از تاريخ لرستان
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  الدين خورشيد، سرسلسلة اتابكان لرستان مقبرة شجاع

  

        
  

  پل گاوميشان، بر سر راه سيمره
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  االفالك، بخشي از فضاي داخلي قلعة فلك
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  االفالك  موزة فلك-مفرغ لرستان

  

               
  االفالك اشياء كلماكره، موزة فلك

  


