
  

  

  

  

  

  پي  جغرافيائي سرزمين الي- تاريخيةبررسي پيشين

   لرستان-كوهدشت  سرخ دم لكيةاي بر كاوش در محوط مقدمه و

  

  گر رمان شيشهآ

  وگردشگريسازمان ميراث فرهنگي شناسي  باستانةت علمي پژوهشكدئعضو هي

  انگيز الله روح

   و گردشگريراث فرهنگيسازمان مي شناسي  باستانةپژوهشكدشناسي  كارشناس ارشد باستان

  
  

  )1ريتصو(  در زاگرس مركزيپي اليپادشاهي 

و احتماالً    ياد شده ، در متون م.  پ  هفتم ة سد ة تا نيم  نهم ة سد  زماني ة در محدود كه  از مناطقي يكي
 از  نلرستا  بندي   تقسيم  در ضمن موري.   است»پي الي«  يابد، سرزمين  مي  همجايي  لرستان با سرزمين
  ة رامسير جاد  آن  شمالي ة محدود  يعني  از لرستان ، بخشيII-IIIB   عصرآهن  لرستاني هاي نظر مفرغ

 »پي الي « را  از آن  بخشي كم   يا دست  باختري  لرستان  آشوري  منابع ة گفت  و به  دانسته  بزرگ خراسان
   آشورنصيرپال  سلطنت ة بار در دور  نخستين  كه ت اس  ايالتي  نام پي  الي  وي ة گفت به.   است  داده نام

   اين و به) ٥١ :١٣٧٩،  موري (  است ظاهر شده  آشوري در متون)  م.  پ٨٨٣ -٨٥٩حدود  ( دوم
  .گيرد  آشورنو قرار مي ة سلسل  مورد توجه  لرستان ة منطق  دوباره ، سده  از حدود سه  پس ترتيب
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   در بخش پي  الي  سرزمين  دارد كه  عقيده  روزگار خويش هاي  آگاهي ة برپاي اما دياكونف  
   احتماالً منظور وي كه) ٨٨ -٨٩ :١٣٥٧دياكونف،  (  است  بوده  فعلي  كرمانشاه  نزديك كرخه  علياي
،  اما هينتس.   مورد نظر نيست  فعلي  شهر كرمانشاه  و فقط  است  كرمانشاه استان   غربي يها بخش

   است  ممكن كه) ١٨١ و ١٧٧ :١٣٧٦،  هينتس (  است  كرده يابي  جاي لرستان  مال را در ش پي الي
 قرار   كرمانشاه  استان  در جنوب  باشد كه  و ايالم  لرستان  فعلي هاي استان  منظور او نيز شمال

  .اند گرفته
 آباد و تا كرند اسالم  ة را تا در  آن ةو گستر)  دشت ماهي (  كرمانشاهة را در ناحي پي  نيز الي يانگ  

 و   داده  احتمال ذهاب  سرپل ، باال و شرق  فالت ة را حاشي  آن  و مرز غربي  دانسته  لرستان در شمال
 :Young, 1967 (  است  كرده  اخير نيز اشاره ة در ناحي م.  پ  اول ة از هزار  با آثاري وجود چند تپه به

p. 13-14  ( .است  كرده  فرض  از لرستان  را خارج پي ليا   كلي  به  ترتيب  اين به )  p.120, Note 6 
Muscarela , 1988, (.را   لرستان  و ترجيحاً شمال  لرستان غربي  يا شمال  شمال ، نخست  لوين 

 قلمرو   و دومين پي ، قلمرو الي طور كلي  را به  اما بعداً، لرستان  است ، در نظر گرفته پي الي  سرزمين
   دو حكومت  ايران  در غرب دهد كه  مي  و توضيح  از ماناها، دانسته ، پس  زاگرس ةمنطق  پادشاهي

   پهناور، ولي شاهي، دو پادها  حكومت  اين اند و بين  بوده  حاكم م.  پ٦٥٠ تا  عيالم  اورارتو وةعمد
   دو نيز در دو سوي ناي.   در لرستان پي  و الي  در كردستان مانايي:  وجود داشت  جمعيت  احتماالً كم

  بودند  نيافته  سامان اي  گسترده  واحد سياسي  شكل  به  قرار داشتند، كه بزرگ خراسان ة  جاد هاي دره
  ).Levine, 1974: p. 104-6 ،٤٥١ -٣ ص: ١٣٨١ ، لوين(

   و آنجا را دولت  كرده  دريافت ن در لرستا  جايي  شكل  را به  لوين  نخست ةاما ريد گفت  
 نظر   به  با عنايت.)Reade, 1978: p. 14 (  است  در نظر گرفته  آشور و عيالم ميان  حديسر

   باشد، در حال  كرده  فرض  را درست پي  الي  جغرافيايي ة منطق  لوين بر اينكه  فرض باماسكارال 
  شناختي  باستان ة منطق غربي  شمال بخش)   آن  آشوري انيا فاتح ( پي الي  آيا  كه  نيست حاضر معلوم

   يا تمامي  داشته  و نظارت  كنترل  تحت ست ا  شده  شناخته  باستاني لرستان  عنوان  به  را كه و فرهنگي
   سوي  به پي ، زيرا اگر الي  است  مهمي ة مسئل اين.   است شده  مي  شرقي پيشكوه   شامل  را كه اي ناحيه
   با يك- باشيم  موافق  اگر با لوين-) و ماد پي  الي بين (  ديگري  دولت ، پس  محدود شده غرب
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. )Muscarella,1988: p.120, Note 6( ».  است كرده  مي  را كنترل  شرقي ةناحي،   كامالً مشابه فرهنگ
   برد كه  جديد پي يها  پژوهش  به  و با عنايت  دياكونف هاي  گفته  از ميان توان مي   توجه اما با اندكي

  گرفته مي را نيز دربر ز خاور و باختر آن ا ييها  بخش  بلكه  لرستان شمال  تنها  نه پي الي  سرزمين
 از   و بخشي  كرمانشاه  تا جنوب  كنوني  و ايالم  لرستان يها استان   آن ة گستر  و در حقيقت است
 و  پي الي   ميان صل در حد فا  سرزمين  از اين  بخشي نماند كه  ناگفته.   است  بوده  خوزستان شمال
   كه است) ٨٨  ص(  كنوني  لرستان يها  در كوه همبان   بيت  در جنوب  دياكونف  قول  و به عيالم

 & Parpola( باشد   داشته  مطابقت در كرمانشاه   با بيستون  همبان  بيت  با كه  شده  داده  احتمال نکاي

and porter, 2001, Map 11/2c) (تصور  توان  بودند و مي  كرده را اشغال ها آن كاسي كه)  ۴ة نقش 
 از  ، مشتركاً ساكنيني  مشخص  مرزهاي داشتن   بدون  و كاسي پي الي   از سرزمين ييها  بخش كرد كه

   سرزمين  محدود كردن كه   از موانعي يكي .اند  داشته نشين  كوهستان هاي  و عيالمي  و كاسي پي الي
   در اين  دياكونف ةكند گفت  مي ايجاب ،  فعلي  و كرمانشاه  كرخه  علياي خش حدود ب ها را به پي الي

  ص (  است  دانسته  بعدي روزگارهاي  در  اليمايي  مردم  را سرزمين  ايشان  سرزمين  كه مورد است
در ) آياپير ( ها، ايذه  اليمايي سرزمين   كه  است  داده  نشان شناختي  باستان يها  پژوهش  اينك.)٨٨

  ، زيستگاه  بدانيم  را يكي  واليمايي پي الي   اگر سرزمين دهد كه  مي  نشان  و اين  است  شوش جنوب
   تا كرمانشاه  شمال  سوي به  و  امتداد داشته  خوزستان  تا شمال  جنوب  سوي  به پي الي  مردم

 باشند و احتماالً   نداشته نتسكو  در يكجا  كه شده  مي  باعث  ايشان نشيني كوچ و   است رسيده مي
 ،  خوزستان  حدود شمال جنوبي   و مناطق  ييالق  محل،  كرمانشاه  حدود جنوب  يعني  شمالي مناطق
   از يك  قبايل  دور را تمام چنين   راهي  كه  معنا نيست  بدان  اين البته.   است  بوده  ايشان  قشالق محل

تر   شمالي تر به  جنوبي نواحي  از  در تابستان  برخي اند، بلكه دهكر  مي  و قشالق ، ييالق  خاص ةنقط
 از   همگي رحال هتر، اما به جنوبي  تر به  شمالي  از نواحي  در زمستان اند و برخي رفته  خود ميةمنطق
   مثالً بخش چنانچه. اند شده مي جا ه خود جاب  سرزمين  در تمام اند كه  بوده  سرزمين  همين مردم

 تا  مشگان رو  شرق  ميان مسيري  سفيد  و كوه كوه كبير ميان)   و قشالق ييالق(ير مسير و سردسگر
 .  است مسير مورد استفاده   نيز همين  اكنون  و هم  است  باستاني  مسيري  كه  است نورآباد در لرستان

  يها  مثالً كوهستان است، داده مي  ه اجاز  طبيعي  موانع  كه  بوده  استفاده  قابل  مسيرها تا حدي  اين البته



 

  

383   ... سرخ دم لكيةاوش در محوطاي بر ك مقدمه و پي  جغرافيائي سرزمين الي- تاريخيةبررسي پيشين

   طبيعي  مانعي ترتيب  بدين اند و  خود بوده  فراسوي  نفوذ به ة ادام  براي ، احتماالً مانعي بلند لرستان
  نشينان نفوذ كوهستان   احتماالً جلوي و و بالعكس  ايشان  برخاك  از نفوذ دشمن  جلوگيري براي

  هاي  سرزمين هاي عيالمي   ترتيب  همين  و به گرفته مي)  وزستانخ (  عيالمة را بر منطق زاگرس
   طبيعي مرزهايي  خود اند و خود به  نبودهها  كوهستان  نفوذ در اين  نيز قادر به  و پست اي جلگه
  هاي سرزمين   ساكن  نيز كه  و ايشان کرده است ايستادگی می   آشورياندر مقابل بارها   كه  آمده پديده
  معبري   نفوذ كنند كهها  كوهستان  داخل اند به توانسته  مي  از مناطقي اند فقط  بوده رودان  ميان پست
 ، ذهاب پلدر حدود سر)  توبليس/  توگليش (  زاگرس هاي  دروازه كهمثالً آنجا .   است تر داشته سهل

  ).Parpola & porter, 2001, Map 11/2B(   است  گرفته نام
  آشور  سلطنت ة در دور  ياد شده پي الي   از مردمان  آشوري  در متون  كه  باري گويا نخستين  

  يا  باختري ، لرستان پي الي   سرزمين  موري ة عقيد به.  است)  م.  پ٨٨٣ -٨٥٩حدود  (  دوم نصيرپال
  استان تمام   اگر نه دهد كه  مي  نشان حالهر    به كه) ٥١، ١٣٧٩،  موري (  است  از آن  بخشي كم دست

 ،  را بپذيريم  عقيده  اين چنانچه.   است شده  مي  را شامل  ايالم  استان كم ، دست  امروزي  و ايالم لرستان 
 و   آمده دست  به  و حدود كرمانشاه  لرستان ب غر  به پي  الي  سرزمين  در محدود كردن  ديگري مدرك

،  است   داشته  تعلق  ورهشه  مردمان  به  روزگاري  كه يا  منطقه  تمام  در حقيقت  كرد كه  فرض توان مي
  و  نيز هست ، تغيير قومي  نام  تغيير  اين  كه  نيست  و مشخص  يافته  تعلق پي  الي  مردمان  به اينك

   سكوت  و منابع  مورد مدارك در اين.  اند يا نه  مانده  باقي  ورهشه  قوم  از همان پي الي  مردمان
  ة دربار  مدارك  و نخستين م.  پ  دوم ة هزارة نيم  در مورد ورهشه  مدارك  آخرين ةزيرا فاصل .اند كرده

  . كند هئ را ارا  جديدي ، بتواند مدارك  آينده يها شايد كاوش.   است م.  پ نهم  ة سد پي الي
  ساکن  عيالم و پي الي   ميان  غربي  جنوب  و مناطق  مناطق  در همين  و بيش ها نيز كم كاسي  

)   دياله  علياي بخش (  در كرمانشاه  و قصرشيرين ذهاب  سرپل ة با محدود  كه اند و درسرزميني بوده
  از آن.  (Parpola & porter 2001, Map 11/2B)بودند   داده  تشكيل  مستقلي  است حكومت مطابق
 آشور   پادشاه شلمنصر سوم. اند  برده م دردسر نا  منبع عنوان  به  محل  از اينها بعد آشوري   به هنگام

   با نيروهاي  تن  به  تن  جنگ يك« در   اروميه ة درياچ  در جنوب  از فتوحاتي  پس م. پ ٨٤٣  در سال
  اش  در توگلي پي اليها از  آشوري.  كرد  او را غارت  شد و كاخ پيروز » نمري پادشاه   مودميق مردوك
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   از اين  پيش  همانطور كه.)٢٣٧  ، ص  اول ، ج١٣٧٦،  مجيدزاده(داشتند   دريافت  خراج)  اش توپلي(
  آباد در نزديكي  اسالم  در دشت  نمري  سرزمين  در جنوب توبليش  يا اش  توگلي  شد گفته

 در   آشوريان  كه  است  بوده  معبري  بهترين  كه شده  مي ناميده   زاگرس ة، درواز  كنوني ذهاب سرپل
  . كنند  استفاده  زاگرس ة منطق  ورود به براي  اند از آن توانسته  خود مي شرقي  مرزهاي

   شلمنصر در لشكركشي  ينزو كه  آن  در ضمن  بود كه٨٣٥   در سال  نمري  به  بعدي لشكركشي  
 خود را   و سرزمين  گريختها  آشوري از مقابل  بود،  كرده  مودميق- مردوك ، او را جانشين پيشين

 ينزو نيز از  رسد كه  نظر مي  به پس). ٢٣٧  ص: ١٣٧٦ ،  اول ج ، مجيدزاده(  سپردها آشوري  به
   به  فتح  از اين  آشور پس پادشاه.  كند  مقاومت ، اما نتوانسته  آشور سرباز زده پادشاه  اطاعت

   به  و سپس رفته)   تا حدود همدان  كرمانشاه  و شمال  كردستان  در جنوب سرزميني(پرسوا  سوي
ة  گفت  به.  است  كرده حمله) ، هارهارخرخر( خارخار  ة مادها و ناحي  سرزمين  و به  رفته جنوب  سوي

ار، احتماالً در مالير خارخاند،   كرده  آشور نو را تهيه  متصرفات ة نقش  آخرين پارپوال و پورتر كه 
 -  رودخانه  و كنار يك  سنندج  به سير كرمانشاهرا در م  آن ، يانگ  از ايشان اما پيش.  است   شده واقع
 نظر را دارد   نيز تقريباً همين لوين  و دانسته   آنة با تسخير قلع  در رابطه  آشوري ةبرجست   نقش بنا به

 و   بزرگ  خراسان ة و مسير جاد  دانسته  گاماساب هاي سو از شاخه  را قره مورد نظر يانگ ة و رودخان
  اين.   است  كرده ار تعيينخرخا   را محل  گاماساب ة رودخان هاي  در دره و جايي  حدود كرمانشاه

   شده  برده نام)  آماداي( ماد  نام  به  از ملتي  آشوري  نظامي يها در گزارش   كه  است  باري نخستين
  ۱۵۵ -٦  ص:١٣٥٧،  دياكونف ،٢٣٧   ص:١٣٧٦  ج اول،، مجيدزاده ( است

Parpola & Porter, 2001, Maps 11/2D, 12/2 Young, 1967: p. 14-15, Levine, 1974: p. 

116-117, Fig. 2).                                                               

 در   محلي جمعيت «  آن  در ضمن  كه  است  بوده م.  پ٨٢٨   در سال  نمري به   بعدي ةحمل  
   شهرها و روستاهاي  زدن  آتش دند و شلمانزر مجبور شد بهش  هانپن العبور   صعبيها كوهستان

  ).٢٦١   ص:١٣٧٦ج اول، ،  مجيدزاده(سازد   خوشنود  آن  اكتفا كند وخود را به  از سكنه خالي
  توان  مي اند، پس  ياد شده  در متون  جداگانه ، ماد و پارسوا هر يك پي الي،   نمري از آنجا كه  
 در   زاگرس ة، اما درواز  نبوده پي الي در اختيار   زمان ، در آن  كرمانشاه ر حدود غرب د  نمري كه گفت
 از   را در آذربايجان مادها نيز گويا مناطقي.   است  بوده  قوم  اين  نظارت آباد تحت اسالم  دشت
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اند و  ها بوده پي الي   شمالي ةاند و همساي  در اختيار داشته  تا حدود اصفهان اروميه ة  درياچ جنوب
 تا   نهم يها  ماد در قرن ة، نقش١٣٥٧،  دياكونف(اند   بودهها  كاسي  شمالي ةهمساي ها نيز خود پي الي

  ). م.  پ هفتم
   را در هم  و بابل اتحاد عيالم)  م.  پ٨٢٣ -٨١١ (  ادد پنجم ، شمسي م.  پ٨١٤  در سال  

   است  كرده  را نيز تصرف  خوزستان  در شمال س زاگر  ارتفاعات  بلكه  تنها بابل و نه  شكسته
 از   زاگرس هاي  سرزمين  نيز مردم  زمان  در اين دهد كه  مي  نشان  نكته ، همين)٢٨: ١٣٧٠ ، مجيدزاده(

 نيز  پي الي آشور بر   يافتن  دست ، باعث  عيالم اند و شكست  متحد بوده  عيالم دولت  با پي الي  جمله
  .  است شده

 ، خارخار پي الي   فرمانروايي م.  پ٨٠٢   در سال  كه  است  نيز ادعا كرده  سوم نيراري ادد  
،   بوندا، ماننا، پارسوآ، آالبريا، ابدادان ، ماد، گيزيل ، مسي  همدان در شمال)  آرانزياس ( آرازياتس

   ايران  خاك  تا قلب خود را  مرزهاي  فراسوي هاي  ديگر از سرزمين  و بسياري  كاسپي اندياو درياي
   زمان  باشد، در اين  داشته  ادعا حقيقت اگر اين). ١٦١ -٢ :١٣٥٧،  دياكونف (  است آورده  دست به

  و خارخار و آرازياش پي الي از  از آنجا كه.   است بوده ها  در اختيار آشوري مركزي   غرب تمام
تر  تر يا غربي  جنوبي  را در جايي پي الي  د مردمان باي  زمان  شايد در اين ، پس   است مستقالً ياد شده

  .جستجو كرد   مناطق از اين
 سر در سال   پيله  تيگالت  سلطنت  دوران به   مربوط پي الي   پادشاهي  به  ديگر آشوريان ارتباط  

  برخورد پي الي   با پادشاه  راه ة در ميان  پادشاه ظاهراً اين.   ماد است  به  وي ة حمل  در ضمن م.  پ٧٣٧ 
 ، دياكونف (  است  كرده  تقديم  ايشان  به  آشوريان  عنايت  جلب  براي ، زيرا هدايايي آميز داشته صلح

اند  كرده  كشور آنها را تهديد مي  با مادها كه ها در مقابله پي الي   سياسي  در اينجا نقش.)١٩٢ :١٣٥٧
 در مقابل)  م.  پ٧٢١ -٧٠٦ (  آشوري دوم  ارگن متعدد س هاي لشكركشي. شود  آشكار مي خوبي به

  در نقاط«   دوره در اين. گذارد  مي  نمايش  به پي الي را با   خاصي يها  ماد، ارتباط  قبايل ةاتحادي 
 با ماننا يا آشور   وجود داشتند كه  و مستقل  بسيار كوچك  واليات تر كماكان و شرقي تر جنوبي
   يعني  ماداي  سرزمين  مفهوم ند و بيشتر آنها مشمولا ه بود  مستقل كليطور به  و يا  بوده مربوط
از . كرد  اظهار وجود نمي وجه  هيچ  به  زمان  مزبور در آن ةاتحادي  شدند ولي  مي  ماد  قبايل ةاتحادي
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  اي زه تا اندا  عيالم  چون  بزرگي  دولت  مرزهاي  مجاورت سبب  به پي الي   پادشاهي  آنها فقط ميان
 »رفت شمار مي ه ب  و مهم  نسبتاً قوي  علت  اين  بدارد و به مصون  آشور  بود خود را از تعرض ممكن

  ).١٩٤ :١٣٥٧،  دياكونف(
  پي الي   سرزمين توان  مي  كه  است  نشانگر آن پي الي با   عيالم  دولت  مرزهاي  مجاورت مفهوم  

را )   خاوري لرستان (  امروزي  اگر لرستان تجو كرد و حتي جس تر از كرمانشاه  جنوبي هاي را در خطه
   اين موري. خواهد شد)   امروزي ايالم (  باختري  لرستان  شامل  حداقل  در نظر گرفت نتوان نيز

   خاوري لرستان«كند   مي  توجيه  چنين م.  پ  هشتم ة اواخر سد  يعني  زماني ة محدود اين  را در مسئله
  وي.  » نيست  روشن  چندان  آن  تصوير تاريخي ولي.   آنهاست اي  قبيله  زادبوم امروزي  از نظر لرهاي

   آغاز كرده  بخش  را در اين  نفوذشان م.  ق  هشتم  از اواخر قرن كم شايد مادها دست«  معتقد است
ا هاي خود به داخل خاك ايران قالع بسياري ر كشيسارگن در طول لشگر) ٥٢: ١٣٧٩(» بودند

 روستاهائي هستند كه گذشته از -بايد توجه داشت كه اين قالع در حقيقت قلعه. تصرف كرد
  خارخارةها يكي قلع ميان اين قلعه در .نيز در آنها جاري بوده است تدافعي، زندگي مردمي ةجنب

در . بود   داده  از دست نيزرابا ماد شرقي  خود  آشور در ماننا، ارتباط   متصرفات  سبب  به بود كه
 ماد در   قبايل ة گويا اتحادي  كه گرفت در  بزرگي  خرخر شورش ة، در قلع م.پ ٧١٣  حدود سال

   قلعه  اين ساكنان.   است رسيده  مي  كمك  شورشيان  به پي احتماالً از الي  داشتند و  دست ايجاد آن
 تقاضا كردند  پي الي   شاهك الته كردند و از ت  اخراج  داشت كيبابا نام   را كه  خويش»ه ِدخداونِد«

 از   يكي پي  الي  كه  را بپذيريم  قول  اين  اگر اينك و البته  بپذيرد  خويش  تابعيت  را به ايشان
 » آشور و عيالم  ميان حايل«  عنوان  را به  مهمي نقش   كه  بوده»جنوبي  ماد  كوچك هاي پادشاهي«

، گو   ماد شناخت  دولت  قوي  از متحدين  يكي عنوان  را به رزمين س  بايد اين  از اين ، پس  است داشته
 خود نبود، اما  تلفينؤ م  استقالل  براي مانعي  وجه  هيچ  به  اتحاديه  اين  شد كه گفتهاين  از   پيش اينكه

   ششم  در سال  سارگن حال هر اما به .  است  مادها در منطقه  نشانگر نفوذ تدريجي حال هر به
شد و سراسر اتحاد مزبور  ) ماداي(ماد   بر  غلبه  به  موفق٧١٦   خود در حدود سال مانرواييفر

 ماد«  فرمانرواي ٢٨ يا ٢٦   مزبور نام متن.  بود  جمله  نيز از آن پي  گرديدند و الي گزار وي  خراج
  هنگام در.   است  داشته قرار  آن سأ در ر پي  الي  فرمانرواي  تالته  اسم كند كه  را ذكر مي»نيرومند
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  كه  ماد  اراضي ي» ها  دهكده خداوندان«  ، از طرف پي الي   پارسوآ در شمال  ايالت  به ورود سارگن
 . شد  تقديم  سارگن  به  هدايايي- بودند  مجاور آن  بودند و بالواسطه  گشته  آشوريان قبالً مطيع

  . بوده دو كوهان شاخدار و شتران  يها ام و قاطر و د  اسب  شامل  ايشان هداياي
   منظور مطيع به« را   و آن  گرفت  اسارت  را به  آن  و ساكنان ر را اشغالارخا خ ة قلع سارگن  

   كرد و مركز ايالت  جايگزين  بيگانه مهاجرين  را با  آن  و مردم  ساخت  مستحكم»ماد  ساختن
،  دياكونف(  كرد  كوتاه  را از آن پي  الي  دست  هم و عمالً بازنام نهاد  كارشاروكينرا  خود  آشوري

١٩٤، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠ -١ :١٣٥٧،  
Luckenbill, Vol II, 1927: p. 6 , Parpola & Porter, 2001, Maps II, 1212B).  

  پارسوآ  در شمال اي ناحيه( در كارلو   شورش ة بهان  ماد به  خاك  به  سارگن  بعدي شكركشيل  
   شورش  اين  از فرونشاندن  پس سارگن. ، آغاز شد م.  پ٧١٣  در سال)   در كرستان حدود كامياران

   خود ابقاء كرده  طرفدار آشور بود، در جاي را كه و تالته   است  وارد شده پي الي   ماد و سپس به
  سپس. » بودند  ناراضي  رهگذر از وي  از اين  و اعيان  بزرگان  و حتي  وي اتباع «با آنكه.  است

   به  لشكركشي  در مورد اين  آشوري  منبع در يك.   است  ماد رفته  داخلي متصرفات   سوي  به سارگن
   برده  نام پي الي در مرز   مادي  ايلي  از بيت ويژه شود و به  مي پي الي ماد و  مرزي  هم  به  اشاره وضوح

   يافته  مطابقت پي الي   گويا با شرق  كه  ايراني  ديگر نيز با اسامي و چند محل   ايلي شود، از بيت مي
   بوده پي الي   حمله  اينأ مبد رسد كه  نظر مي آيد و به  مي  ميان  به  سخن نشده  شناسايي  و تاكنون است
 .Parpola & Porter, 2001, Map 11, Luckenbill, 1927: p ،۲۰۵ -۶ :١٣٥٧،  دياكونف(،  است

10.(  
ة  و ناحي  سرزمين  اين  در حد فاصل پي الي بزرگتر از   قدرتي  كه  دريافت توان ي م  ترتيب بدين  

   امروزي  لرستان  از استان  بخشي  است  ممكن  زمان  در اين  و بنابراين  است خارخار، وجود نداشته 
   سال در همين  همچنين.   دانست پي الي  ، جزو سرزمين  كنوني  ايالم  استان  شرقي ةنيز در محدود را

   شهر اصلي٤٥   و گرفتن  تالته  حكومت  تحت پي الي   قبايل  كردن  مطيع  به  ديگري  در متن سارگن
   ديگر اشاره  شهرهاي شمار، و بسياري   بي  و قاطر و گاو و گوسفندان ب اس٤٦٠٩نيرومند و  ماد

 پسر  ، سنخريب م.  پ٧٠٢   در سال و چون) Luckenbill, Vol. II, 1927: p .11(  است كرده



 

  

 شناسي ايران  باستان388

 ).٢٠٧ -٨: ١٣٥٧،  دياكونف ( تر گشت  ضعيف  دولت آن  لشكر كشيد، پي الي   بار ديگر عليه سارگن
  كه  پي الي   اسپبارا پادشاه كه در حالي.   رفت پي الي   سوي  خود به  با لشكريان  سال  در اين سنخريب

  بار  نبرد، سنخريب در اين.  بود  پيوسته  عيالم  اعتالف به بود، ها  آشوري  مطيع  سارگن قبالً در زمان
 هر دو   سنخريب  از قول  آشوري در متون.  كرد  و نيز شهر اكودو را اشغال ديگر شهر موعوبيشتي

   در پيرامون  كوچكتري  شهرهاي  همراه  به اند كه  شده  خوانده پي الي   شاه  اقامتگاهي شهرهاي شهر،
  ، با ترديد تطابق  در آن  لري دم  اكودو با سرخ  كه آباد و كوهدشت  خرم  ميان حد فاصلالبد  آنها،
 آنجا  مردمان. اند  شده  كشيده  آتش  و به  رفته ، تاراج  شده ، ويران  افتاده  سنخريب دست به ،  است يافته

شمار   بي ا و گوسفندان، يابوها، خرها، شترها، گاوهها  و نيز اسب ، مرد و زن بزرگ  و از كوچك
 و   سيرتو و كوماهلوم  سي  مستحكم  از شهرهاي ، سنخريب  متن همين در. اند  يغما رفته آنها به

  ياد كرده) آباد و مالير  خرم احتماالً بين( باروآ - بيت ةنيز از ناحي  آنها و  پيرامون  كوچك شهرهاي
  كار  به  آن  و از تغيير نام  النزاش  و گرفتن  است  كرده ملحق  آشور  و به  گرفته پي الي   از سرزمين كه

   مردم كند كه  مي گويد و اشاره  مي  سخن سنخريب  شهر- قلعه  معني  اريبا به- اهه-سين
   بر حاكم  خويش ة، غلب در پايان.   است  داده جاي   بوده، در آن  تسخير كرده  را كه هايي سرزمين

  هاي  ماد در سرزمين  قبايل ، به در بازگشت  كند كه  مي  اشاره  همچنين.دهد  مي خارخار را شرح
اند و   بوده  را نشنيده  ايشان  نام او هم   و پدران  نبوده  شاهان  آنها در ميان  نام  كه  برخورد كرده دوري

  اند  كرده  وي  آنها خود را تسليم كند كه ادعا مي
(Lukenbill, Vol. II, 1927: p. 118, Parpola & porter, 2001, map. 11/ 3C, p. 5). 

   به ديگر اشاره.  برد  پي توان  مي  زمان  در اين پي الي   سرزمين  وسعت  به ، نخست  متن در اين  
ة  منطق  از اهميت  نشان  كه  است  يافته  تطابق  لري دم سرخ  با  كه  اكودو است نام  به  شاهي  شهر-قلعه

   و تجمع  وسعت  به  با توجه  لكي دم سرخ   باستانية محوط  نظر من  به  گو اينكه. دارد كوهدشت 
   كه  لري دم سرخ  دارد تا با اكودو بيشتر تطابق  روستا در كنار يكديگر، با-  يا قلعه مكان چند

   متن  در اين  كه ديگري  مسئلة.  )۴ر يتصو(  است  لكي دم سرخ  كوچكتر از  مراتب  به اي محوطه
   بودند كه اسير شده   سنخريب دست  قبالً به  كه  است  مردماني وچ و ك جايي هشود، جاب  مي مطرح

   كوهستان به   را كه  و در دو دژ ديگر كاسياني  بابلي  اسيران ، تسخير شده هاي  از قلعه گويا در يكي
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  ربيغ   مناطق  به  بيگانگان  اجباري  روند كوچ  و اين  است  كرده  و ساكن د برگردانده بودن گريخته
  خود  از ساكنان  تا حد زيادي  مناطق  اين م.  پ٧٠٠   در حدود سال كه طوري  به  داشته  ادامه ايران
: ١٣٥٧،  دياكونف (  است  بوده  آنها را گرفته  جاي  و بابلي ، فلسطيني  اسير سوري  و مهاجران خالي
   سر سوم  پيله  تيگالت  قبالً در زمان  شده  اشاره  آن  به  متن  در اين  كه باروا  بيت ، ايالت)٢١١، ٢٠٨

   و به  شده ارج آشور خ  از فرمان  دوران رسد در اين  نظر مي  به  بود، كه آشور جزو پادشاهي نيز
  .  است  پيوسته پي الي

   عمل  به  عيالم  عليه پادشاه   آن  بود كه اي  طوالني ة از مبارز ، بخشي م.  پ٧٠٢   سال لشكركشي  
 از   جلوگيري  ديگر آن  و هدف  داشت  عيالم  را در جناح  تظاهر جنگي  يك ة جنب و در واقع آورد

   كاسيان  كوهستاني  قبايل  به پي  از الي  گذشته  سبب  همين  ماد بود، به در سرزمين  نفوذ عيالم
 :١٣٥٧،  دياكونف( كرد   نيز حمله پي الي   در جنوب سي كاة فرماند يسو بيگالي   و قبايل صحرانشين

   شوتروك  زمان در اين) .٥٣٤ :١٣٧٢،  ، نگهبان٢٧٣  ، ص  اول ، ج١٣٧٦ ، ، مجيدزاده٢٠٧ -٨
   زاگرس  كوهستاني هاي  در سرزمين پي الي  ، با حمايت  عيالم پادشاه)  م. پ ٧١٦ -٦٩٩ (  دوم ةناحونت

 و » و شوش  انشان شاه« خود را    عيالمي در متونوي . كرد  مي يشرويپ  رودان  ميان  سوي به
 از  اي  كتيبه  آن اهگو). ٢٩ :١٣٧٠،  مجيدزاده (  است خوانده»  عيالم  سرزمين ةدهند گسترش«

 از   كه  است  در معبد اينشوشيناك يادبود در شوش   ستون  يك  شكل  به  دوم ةحونت نا شوتروك
 و مسير   است  نبوده  وي  در دست زمان   در آن كند كه  مي  حكايت ييها ين در سرزم پيشروي
   به  لرستان  از طريقاوعبور   ة اجاز  كه  از اوست پي الي   مردم  او نشانگر حمايت حركت

)   داش-كرين ( كارينداش  خود بر  از پيروزي  كتيبه در ايناو دهد،   مي راتر  شمالي هاي سرزمين
 را از  لشكرش ظاهراًوی  .  است  گفته سخن)  آباد كرمانشاه  م اسال  شرقي  در شمال روزيكرند ام(

كرند و    به  كرمانشاه  و از طريق  گذشته آباد و نهاوند و هرسين  از خرم  كرده  هدايت  لرستان فطر
 در.   است رازير شده س رودان  ميان  دشت  و به  و از آنجا نيز گذشته رسيده ) هلوان ( ذهاب   سرپل به

 ، ، نگهبان١٦٧ -٨ :١٣٧٦ ، هينتس (  است  شده  مشخص  نقطه٣٢ او بر  بود پيروزي ياد  ستون اين
  و  داشت  معكوس اي آشور، نتيجه   پادشاه از سنخريب  پي الي ٧٠٢   سال شكست). ٥٣٤ :١٣٧٢
  . تر ساخت  آشور مصمم  عليه  و بابل  با عيالم  را در اتحاد و ائتالف ايشان
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 و   و نيز انشان پي  الي ، نيروهاي  داشت  و بابل  آشور با عيالم  كه  در جنگي٦٩١  در سال  
 در  يا خلوله) ِ هلول (  جلوال يا هالوله  با نام  كه  جنگ اين.  برخاستند  و بابل  عيالم  كمك به  پرسواش

  روداني  ميان  از طرفين هر يك.  داد  روي له دج  در ساحل  نام  اين  به  دارد، در محلي شهرت  تاريخ
   با نيروهاي رسد پيروزي  نظر مي اما به. اند  را كرده  جنگ  در اين  پيروزي  خود ادعاي هاي درگاهنامه

   قطعي  بعد شاهد پيروزي يها  زيرا سال،  اگر موقتي  حتي  بوده  و متحدانشان  و بابل  عيالم ائتالفي
: ١٣٧٦،  ، مجيدزاده٣٠ :١٣٧٠،  ، مجيدزاده٢٠٩ -١٠ :١٣٥٧،  دياكونف (  است عيالم و  بر بابل آشور

  ).١٧٧ :١٣٧٦،   و هينتس٢٧٤ -٥،  اول  ج
 را   فرصت م.  پ٦٨٨ او در   و مرگ٦٨٩   در سال» نيمنا هومبان«،   عيالم  پادشاه  ناگهاني ةسكت  

 ديگر  اما از سوي). ١٧٧ -٨ :١٣٧٦،  هينتس(د  را تسخير كن  ديگر بابل اي آشور داد تا با حمله  به
   آشور، فراهم  خود را در مقابل  مقتدر و مستقل  دولت  تشكيل  مقدماتي ماد نيز مراحل  مردم

 را   لرستان  تدريج ، به  زمان  در حدود همين  كه  ديگري ةواقع). ٢١٠ :١٣٥٧،  دياكونف( كردند مي
ها از   پارسي اند، جدايي  عبور كرده  سرزمين  از اين سازد كه ي م  مردماني  موقت يها اسكان  محل
  .  است  پارس  سوي  و به  شرق  جانب  به  زاگرس يها  آنها در امتداد كوه گذشتن  وها مادي

  صورت  ايران  به  چند لشگركشي ، ضمن پال   آشور بني  جديد توسط  عيالم لت دو سقوط  
  در محل ( بيت شهر كير  متمردين  قصد تنبيه ، به م.  پ٦٦٨   سال  به  لشگركشي نخستين.  گرفت 

مردم اين شهر كه با  .صورت گرفت ،) مركز استان ايالم  شهر ايالم ، جنوب گل گل  اشكفت
در شرق مهران در » در«اي به مركزيت   يموتبل ناحيهةچندبار به منطق  همسايه بودند،ها كاسي

 با گسيل سپاه پال، بني آشور .ندقتل و غارت ساكنان آن زده بودخاك عراق نفوذ كرده و دست به 
 مصر تبعيد  را به  آن  مصر، ساكنان  به  لشكركشي  شد و بعداً در ضمن شهر را متصرف   اين اندکی

 در  كيربيت. )parpola, & porter, 2001, map. 11/ 3a، ٣٣١  ، ص  اول ، ج١٣٧٦ ، مجيدزاده( كرد
   ايالم  استان  شرقي شهر در جنوب   دره  غرب ة با منطق  اينك  كه  بوده  واقع راشي  يا  اراشي ايالت
   كه  است  از آن  حاكي  جمله اين) parpola & porter, 2001, map 11/ 3b(   است  يافته تطبيق

  بنابراين. اند  بوده ها همسايه  با كاسي اند بلكه  نبوده اند كاسي كرده  مي  زندگي كيربيت  در  كه مردمي
   شناخته  نام  هنوز با اين  زمان  در اين  كه  بوده پي الي   جزو سرزمين  كيربيت  كه گرفت   نتيجه توان مي
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). ٢٥٩ :١٣٥٧،  دياكونف (»؟  يا نه  بوده  ماد شده جزو قلمرو دولت« آيا   كه نيست   و معلوم شده مي
   ديگر با عيالم اند و از سوي  بوده پي الي در  اراشي/  راشي و   كيربيت ةهمساي   كهها  كاسي ديگر آنكه

   كرده  را اشغال  ايالم  استان  جنوب  يعني  عيالم غربي  و شمال پي الي  غربي  اند، مناطق  بوده همسايه
شهر در   دره  نزديك  بوناكي اند و بيت  بوده  شده  گسترده  عيالم تا شمال  نيز  شرق بودند و از سوي

، باز   جغرافيايي  اختالط  اين حالر هبه.   است  بوده  آنها واقع مركز سرزمين  دراحتماالً   ايالم استان
   تحت  كه  مناطقي  و احتماالً در تمام  نبوده  يكجانشين  كه  است مردماني   زندگي ةدهند  نشان هم

ها مسلماً با   كوچ اند و در اين بوده  روي  كوچ  در حال  است  بوده  و عيالم  و كاسي پي اختيار الي
  ها و ساير بناهاي گاه راقت ا  كه  است  بوده  الزم  دليل  همين اند و به كرده مي يكديگر زدوخورد نيز

  . برپا كنند  دشمن و دور از دسترس   حصين يها خود را در مكان
  برده  نام» الالريپ  مردم سرزمين«   ايشان شود، سرزمين  ياد مي پي الي از   در تاريخ بار ديگر كه  

   از تمپت اي  در كتيبه  ايشان نام.  هستند  لرستان  در شمال پي الي   مردم همانمنظور  گويا   كه شده 
   سرزمين  اين  بر مردماش  از پيروزي  در آن  كه  آمده  عيالم پادشاه)  تئومان ( اينشوشيناك  هومبان
   باشند، معلوم پي الي   سرزمين  مردم  همان  مردم ، اگر اين)١٨١ :١٣٧٦،  هينتس. (گويد مي  سخن

   شده  امر باعث اند و همين  زده  نافرماني  به  دست  عيالم  پادشاه  آخرين  سلطنت در زمان  شود كه مي
  م.  پ٦٤٤   تا در ساله شد موجب   سركوبي  آنها بپردازد و شايد همين  سركوبي  به عيالم  تا پادشاه

  يها  در اثر اغتشاش  را كه  عيالم  پادشاهان ة بازماند  سوم  هالتاش ، هومبان پي الي  بومي  جنگجويان
 و   شده  شناسايي  شوش غربي  در شمال  اينك  مدكتو كه  به ي قول  و يا به  شمالي لرستان   به داخلي

،  هينتس( دهند   تحويل پال  آشور بني  به بود، دستگير و ، رفته  برگزيده  پايتخت عنوان ا به ر  آن وي
  .)Parpola & porter, 2001, Map 11/ 4C ،٣٣ :١٣٧٠،   مجيدزاده،١٨٧: ١٣٧٦
  پي الي«   بود كه  چنين  ايشان  ماد، سياست  سرزمين  آشور به  پادشاهان هاي  لشكركشي در طول  

   حايل  در جنوب  عيالم ة پاگرفت وباره د  نگهدارند تا در برابر قدرت نشانده  دست  ايالتي چون را
   فشارهاي  سبب  به اي ، تا اندازه م.  ق  هفتم  قرن  اول ة در نيم  و قرار سرانجام  نظم اين .باشد

 » پاشيد  از هم  ناحيه  در اين زبان  ايراني  مادهاي  روزافزون رتري ب  دليل  به اي اندازه ها و تا عيالمي
  .)٥١: ١٣٧٩ ، موري(
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  و پايان پي الي مادها بر   كامل  با تسلط  مصادف م.  پ٦٠٠   حدود سال رسد كه نظر مي به  
  .)De Waele, 1982: p. 11( باشد   سرزمين  اين  قطعي استقالل 

 شناسي  و باستان  در تاريخ م.  پ  هفتمة در سد  آن  و پايان م.  پ  نهم ة در سد پي الي  آغاز تاريخ  
 گو اينكه.  است) III( جديد   آهن ة دور  اول ةو نيم) II (  مياني  آهن ة دور  با پايان ف، مصاد لرستان 
: ١٣٥٧،  دياكونف(اند  دانسته) سوزيانا (  شوش، را جدا از عيالم  ايشان  نيز سرزمين  يوناني مؤلفان 

   بوده  باقي  ايشان  نام  دوران  از اين  پسها دهد تا مدت  مي  نشان  مسئله  اين كه) ٢٠٠  ة، حاشي٥٥٠
و )  كرمانشاه ( همبان  بيت  احتماالً ايالت  هخامنشي  داريوش  در زمان  كه  شده  گفته همچنين . است

  ).٤٠٢ :١٣٥٧،  دياكونف (  است شده  مي كامپاندا خوانده ، پي الي
  نيرومندي  دشمنان. بود  زده  رقم  ديگري  آشور داستان  براي  سرنوشت م.  پ  هفتم ةاما در سد  

  را به  حكومت  اين رسيدند تا با اتحاد با بابل  مي  قدرت  به  ايشان  ماد در مقابل  دولت  با نام در ايران 
  . كنند  محكوم سقوط 

   با حضور مهاجرين  است ، مصادف م.  پ  اول ة هزار  آغازين هاي  تا سده  دوم ةاواخر هزار  
   ماد سخن ة يا اتحادي  از ماداي  آشوري ، متون م.  پ  اول ةدر آغاز هزار . ن ايرا  فالت در غرب  ايراني
   مزبور بعدها، در آثار هرودت  قبايل گويند و اسامي  نمي  سخن جداگانه،  ماد اند اما از قبايل گفته
 و احتماالً   شده ياد  ماد در منابع ة، از اتحادي م.  پ  نهم  قرن  دوم ةنيم  در حال هر به. شود  مي ديده

  ناحية«تر از چند   غربي هاي در سرزمين.   است  بوده و يا مركز آن  ماد  بعدي ، حكومت  شرقي نواحي
   در غرب  هنگام  در اين  طبقاتي اما جوامع. كنند  ياد مي»مسكوني ة نقط«   فقط  و يا حتي» كوچك

   اثري ، فقط مانده  عقب  و ديگر نقاط  كوهستاني  در نواحي البته .  است  بوده گيري  شكل  در حال ايران
 در آنجا حكمفرما   بدوي  جماعت  هنوز سازمان طور كلي  بود و يا به  پديد آمده  طبقاتي از روابط

 ٧ تا ٩  ة از سد اما ماد غربي.   است تر بوده بدوي  از غرب   حتي،  جامعه  شرقي يها بود و بخش
  .  است پيموده را مي   و دولت  طبقاتي ة جامع مل تكا  مدارج ، نخستين م. پ

  نام  را به  از ايشان  برخي آشوريان،   سبب  همين  ماد نبودند و به ة ماد، جزو اتحادي  قبايلةهم  
  و  مادها از كوتيان  اصلي ةاند و تود  نبوده  ماد، آريايي  قبايلة هم خواندند، همچنين نمي)  ماداي( ماد

  بودند  كرده  را كسب  هند و اروپايي  نورسيدگان  زبان  كه  كاسپيان  قبايل  هم  و بر روي زبانان عيالمي
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  جهت مين هبه.  باشند  شده  تعويض ، بالكل) ماد سرزمين (  خطه  آن  ساكنان  اينكه شد، نه  مي تشكيل
  ايراني ة، ريش  است  باقي م.  پ  و هشتم  نهم يها  از قرن  مادها، كه  خاص  از اسامي  بسياري  كه است 
 و   مشترك ، زبان  مادي  دارند و زبان  ايرانية، ريش  مادي يها  بعد نام  به  هفتم ةاما از سد. ندارد 

 بعداً   كه هايي  مادها در خطه  از سكونت پيش، مسلماً  رحال هبه. گردد  ماد مي  قبايل ةاتحادي  همگاني
، هاوارد   تازه  از اينشان و تعداداند زيسته  مي  نواحي  در اين ري ديگ افرادد، ش   اشغال ايشان  توسط
   كه واردين  تازه  اين  در ميانها  بومي اين   از اسامي  بسياري  كه  است  دليل مين ه به، است بوده بيشتر
   به  شرق  از سوي  مادي ، زبان م.  پ  تا هفتم  نهم اما از قرن.   است  شده اند، رايج  بوده كمتري تعداد
  تدريج ، به  گرفت  وسعت م.  پ٧ -٦  هاي  در سده  مشترك  زبان عنوان كرد و به  مي سرايت  غرب
   از بقاياي  يكي  هنوز، چون ، گرچه رفت  مي  دولت  يك  تشكيل  سوي  ماد، رو به قبايل  ةاتحادي

   عليه  در مبارزه  اتحاديه  اين ا تشكيلام.  بود  مانده ، محفوظ  بدوي  جماعت ةدور   پايان سساتؤم
   ايران  غربي هاي  سرزمين ه ب  آشوريان تهاجم.   است  بوده ، الزامي) م.  پ٨٣٤ -٧٨٨(   آشوريان تهاجم

، از   دوم  آشور نصيرپال  حكومت  دوران  تا پايان ايشان.  ياد شد  از اين ، پيش پي الي   سرزمين ويژه به
   و تنها بايد يادآور شد كهكردند  نفوذ مي  داخلي  دوردست ط نقا  و به گذشته   زاگرس  مرزي قلل

 بر كشور مادها و   فرمانروايي ، مدعي م.  پ٨٠٢   در سال  سوم اددنيراري  ة دور هاي مثالً سالنامه
، ١٤٣ -١٤٥، ١٤٨ -١٤٩، ١٦٢ :١٣٥٧،  دياكونف(   است گرديده  ديگر  مناطق  و بسياري پي الي

١٣٥ -٦، ١٤١.(  
دهد   مي ، نشانها  از كشور مادي پي الي   سرزمين  شد، جدا كردن  قبالً نيز گفته  كه گونه همان  

  ، نواحي  نوشته  از كشور ماد بوده و احتماالً منظور از كشور ماد در اين ، مستقل پي اليهنوز   كه
  ، مدارك  پيشتر يادآور شديم  كه گونه ن و نيز هما  است  البرز بوده هاي  و دامنه سوتر از قزوين آن

،   در لرستان پي الي  ، كشور مستقل م.  پ٩ -٧  هاي  سده ، بين  سال٢٠٠ در حدود  د كهده مي  نشان
   در عمق زبان  ايراني  ظهور قبايل  نخستين كه   اگر بپذيريم  كه  است  در حالي  و اين كرده مي  حكومت

   ماد در اين ، نفوذ دولت)٣٨ :١٣٧٩،  موري (  است  بوده م.  پ٦٥٠ تا ٧٠٠حدود   در لرستان
جستجو كرد زيرا ) III( جديد   آهن  و در اواخر دوران پي الي   از حكومت پس  را بايد تنها سرزمين

   است  مركزي  زاگرس  از جمله  ايران  آنها در غرب  از حضور قطعي حاكي ،)III( جديد   آهن سنن
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)Young, 1967: 29(.است  ميكايي  نخودي  جديد، با سفال  لرستان  شاخص  سفال ة آميز سنن   اين   
   غربي ، زودتر از لرستان  شرقي رسد نفوذ مادها بر لرستان  نظر مي به  اما،)٢٨٤   ص:١٣٨١،  لوين(

اند، گو  ده بو  نفوذ كرده  لرستان ، در شرق م.  پ  هشتم اواخر قرن  از كم  و شايد مادها، دست هبود
جا  در آن  دايمي  پايگاه دند، هيچ كر  را اشغال تدريجاً سراسر ايالت   بعد، كه  تا قرن بايست نمي«  اينكه

  هاي  سده ، در طول  ايران  غربي ة گستر ها به  آشوري تهاجم). ٥٢: ١٣٧٩،  موري (» باشند ايجاد كرده
 ٧  ة سد  اول ة نيم ، يعني پي الي   حكومت  پاياني يها در سال.  است   يافته  ادامه ، همچنان م.  پ٩ -٧

 مجدد   رسيدن  قدرت  از به  جلوگيري  آشور براي مورد توجه ، از يكسو،  لرستان ، سرزمين م. پ
 از   آرامي هاي  جماعت  كوچ  آنكه ضمن.  بودها  مادي  ديگر شاهد نفوذ روزافزون  و از سوي عيالم

 در   اقوام  اين  هنري-  نفوذ فرهنگي  نيز، باعث آشوري   فرمانروايان ، توسط  لرستان  غرب  به سوريه
   كنوني  ايالم  استان يها  از گورستان  از برخي  كه است  ، آثاري  شاهد آن شد كه  مي  لرستان سرزمين

 بايد حدود   و همچنين  است  آمده دست ، به)III(  جديد  آهن ة، از دور)  در گذشته  باختري لرستان(
 بيشتر  ، كه  دانست  لرستان  محلي سازي  مفرغ صنعت   سپردن  فراموشي  به ، را زمان م.  پ٦٥٠  سال

 به). ٥١ -٢ :١٣٧٩،  موري( بود   رايج بزرگ   خراسان ة تا حدود جاد  لرستان  شمالي در نواحي
   گرديد، كه  ماد بدل  دولت  به دريجت ، به م.  پ٧ ة سد  مياني يها  ماد در سال  قبايل ة اتحادي رحاله

بايد .   است  بوده اوزن  قزل ةدر  ماناها در  و حدود سرزمين  در آذربايجان  آن احتماالً مركز حكومت
   سرزمين آغاز، اين اند، در  كرده  توصيف  آشوري هاي  سالنامه  كه گونه  همان  كه در نظر داشت

ر ت  كوچك هم   قبيله  از قلمرو يك  خاكشان  وسعت  كه  بوده»  بسيار كوچكي كشورهاي« از  متشكل
كشور    معناي  دنگهو، دهيو به  در اوستا نيز با نام  مربوط هاي بندي  در تقسيم چنانچه.   است بوده
مستقالً   يا فرمانروا،  قبيله  رئيس  يك چند دنگهو توسط.  ندارد  دولت  چون  بزرگي ، اما مفهوم آمده
 براي"   آلي بل "ة، واژ  شاه ة كلم  جاي  به  آشوري  در منابع  دليل  همين ، به  است شده  مي اداره

 با   كه كار رفته ، به  و لرستان  كردستان  بين ن خراسا ة جاد هاي  در دره  بسياري  كوچك قلمروهاي 
  هنوز  پس. است مطابق،   است كرده  مي  يا چند دهيو حكومت  بر يك  كه  اوستايي» پتي ويس «معني
  رسد كه  نظر مي  به  جستجو كرد، بلكه  دوره  را در اين  مقتدر و مستبد يكپارچه  دولت  يك توان نمي

 ،١٧٩ -٨٠، ١٦٨ ،١٧١: ١٣٥٧، دياكونف(   است  بوده  تكوين  ماد در حال  و دولت  طبقاتي ةجامع
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   در قرن  ماد كهة اتحادي  سرزمين تماعي اج  ساختمان  آنكه  سخن كوتاه). ٤٥١   ص:١٣٨١،  لوين
   مبادي  از روي  جامعه  و تقسيم داري  بنده ة دور  به  بدوي  از جماعت  انتقال ة، در مرحل م. پ  هشتم
   با رعايت  كوچكي  كشورهاي  به ، تبديل م.  پ٧  ة سد ة، در نيم  است  آغاز بوده شرف  در ارضي

 داشتند و دژها احتماالً   عشيرتي ة، جنب  مسكون ها و نقاط دهكده.  شد اي  و قبيله عشيرتي  تقسيمات
   دژها محل ، اين  اتحاديه ، اما با وجود تشكيل   بوده  كوچك  كشورهاي  اين فرمانروايان مقر

در    و سلحشوري  جنگاوري ةروحيايجاد    باعث  منازعات  و همين  است  نيز بوده خانگي  يها جنگ
 در   كهند ماد شد  و دولت  مركزي  قدرت  به  تبديل  قبايل، اين مرور به. بود   شده  قبايل  اين مردم
   خارج  آشور، از صحنه  يعني  ايشان  اصلي اما هنوز دشمن.  داشت  مقتدر قرار  پادشاهي  آن رأس
  هاي نامه، در سال) م.  پ٦٨٠ -٦٦٩ (  اسارهادون تا زمان. كرد مي   حمله  ايران  بود و دائماً به نشده

   اين  زمان  از اين اما احتماالً پس.   است  از ماد، ياد شده متفاوت   كشوري عنوان  به پي  از الي آشوري
،   خود را از دست داده استةژهای فرهنگی وي و شاخصه  شده   ماد، مستحيل  نيز در دولت سرزمين

،   كوهستاني نواحي  در اين. ندا هكرد  مي  بازي ر لرستان را د  اصلي  نقش  و كاسي  عيالمي  هنوز قوماما
  با تعليمات   كه  نفوذ داشت  شدت  به  كاسيان  بود و مذهب  حاكم  بدوي  جماعت هنوز سازمان

 ،۳۴۳: ١٣٥٧دياكونف،  (  داشت  نيز رواج  بابلي  كيش  حتي همچنين.   نداشت  ارتباطي زردشتي
٢١١ -٢١٢.(  

  
    در عصر آهن ر لرستان د  سكونت ةشيو

آنها    اصليةحرف. رو بودند ، عموماً كوچ  يافته  اسكان  جماعتي  استثناي ، لرها به  بيستم  قرن تا اوايل
 آوري  جمع  چون  جنبي  كارهاي ة اضاف ، به گوسفند، بز، گاو، قاطر و اسب:  بود  چارپايان پرورش

 جادر اين.   خاوري  خود در لرستان  تابستاني يها  اردوگاه  در اطراف  زمين  و كشت  زغال ةكتيرا، تهي 
 وجود دارد،   ديم  كشت  براي خيز و مناسب  و عموماً باران  خوب  با خاك ع نسبتاً وسي هاي هرد

 ،كرد  مي  را تكميل آمدشان در  و راهزني  و چپاول غارت.  ت اس  الزم  جاها آبياري در برخي چندهر
   بسيار ديرين ةترديد سابق  بود و بي  لرستان  سخت ر طبيعت د  زندگي  طريق ترين مناسباصل در 

   چنين  م  بيستم ة سد  تا اوايل  در لرستان  زندگي  كلي ة از شيو نمايي). ٥٠ -١ :١٣٧٩ ، موري(دارد 
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  نقوشها و   نوشته  را در ميان  شاهد آن توان  مورد نظر ما نيز مي ةدر دور  و مسلماً  است بوده
،  آمده تحرير در ة رشت  بعدها به  مادها كه  زندگية شيو ة، دربار يوناني   و نيز متون  آشوري ةبرجست
 آنجا وارد   به  كه ييها  و نيز مادي  لرستان  سرزمين بومي   مردم  در ميان  زندگي ة شيو ظاهراً اين.  يافت
   شده  ماد تبديل ة دور  طبقاتي ة جامع  به بدوي   از زندگير مرو ، اما به  است  بوده اند، يكسان شده

   كه  است  در دژ شهرهايي  زندگي  نوعي به  ، اشاره  دريافت توان  مي  آشوري  از متون  كه آنچه.  است
  هاي  بر خاكريزها و تپه  و گاه طبيعي  هاي  و صخره  بودند بر ارتفاعات  محكمي يها دژها ساختمان

   دژها بوده  در ساخت اصلي   مصالح  و خشت ا چند حصار گرداگرد آنها، سنگ ي  با يك مصنوعي
   قول  يا به قبيله  ، رئيس  ده  فراتر از ارباب  بود كه  دژها مقر فرمانرواياني  و احتماالً اين است

ند يستز مي  خود  فصلي هاي رو در استقرارگاه  كوچ  دژها مردم در اطراف. د نبودن» آلي بل« ها آشوري
 ها اند و دام كرده مي   زراعت  اطراف يها ند و در زمينپرداخت  مي  و قشالق  ييالق به   سال و در طول

با هم  يكديگر   اموال گرفتن  ها، احتماالً براي  قبيله اين. اند داده  مي  را پرورش  خويش يها و اسب
 دژها بود  همين.  است   بوده  ضروري امري   دژ مستحكم  يك ، ساخت  دليل  همين اند و به  داشته نزاع

 دژ   اين معموالً مردم  آشورة حمل در هنگام. شد  آنها ياد مي  از تصرف  آشوري  مرتباً در متون كه
   آتش به  و  برده  غارت  را به  شده  خالي  مناطق اند و آشوريان برده  مي  پناهها  كوه شهرها، به

  به  را يافتند و ايشان  مي  نيز دست  آشور بر مردم  شاهان افتاد كه  مي فاقاما بسيار نيز ات. كشيدند مي
   آشوري  دژي  دژ را به ، آن  ايشان  و احشام  جنگي ، غنائم  خراج  از گرفتن گرفتند و يا پس  مي بردگي

   از غرب ي مردمان  اجباري كوچ. گماردند  مي  از خود بر آن نشانده  دست اكميكردند و يا ح  مي بدل
، ١٧٤ -١٨٢ :١٣٥٧،  دياكونف( . بود  آشوريان  نيز از ديگر كردارهاي  تسخير شده  دژهاي اين در

  ها و متون  سالنامه  از مضمون آگاهي   براي  منابع  از بهترين  و يكي٥١ :١٣٧٩،  ، موري١٤٩ -١٦٢
  .Luckenbill, 1927 ,Vols. I-II):  آشوري

  
  )5 ريتصو( لكي  دم  سرخ ة محوط موقعيت

 شرقي  در جنوب دم سرخ   بر كوه  لري دم سرخ ة  محوط  كوهدشت ة در جلگ  محوطه ترين معروف
 حدود  ة فاصل  به  كوهدشت  شهرستان شرقي  ناموند در جنوب  يا خوش دم سرخ،   سرخ  دم ةدهكد 
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  ة از دور  محوطه  در اين اريآث.   است  گرفته  دهكده  خود را از اين  نام  كه  است  آن كيلومتري ١٠
   جدول:١٣٧٢،  چگيني (  است  شده ، شناسايي) م.  پ٦٥٠ تا ١٦٠٠) (III( جديد  تا آهن   مياني مفرغ
  ).١١٠، ٩٨  ص

 غربي  شمال ري كيلومت٦ حدود  ة فاصل  و به  كوهدشت ة نيز در جلگ  لكي دم سرخ ة محوط  
   واقع  لري دم سرخ ة  محوط  در مقابل  و درست)۲ رتصوي ( در استان لرستان  كوهدشت شهرستان 

  .)۳ ريتصو(  خود دارد ة در دامن  كوچك اي دهكده ة  واسط  خود را به  و نام  است شده
ة  ساز  شكل  بشر به  با دستكاري  كه  است  طبيعي هايي بندي  تراس  شكل  به  محوطه ةمجموع  

اند   را محصور كردهها  تراس  اين  طبيعي هاي  صخره  كه يب ترت ، بدين  است آمده در  عظيمي پلكاني 
،   طبيعي هاي  سازه  اين  به اند، با ديوار چيني  ديده  الزم  از نظر تدافعي  كه ييها  در محل  آن ساكنين و

 از   آثاري  محوطه  دريا در رأس  از سطح  متري١٥٦٠ حدود  در ارتفاع. اند  بخشيده تري منظم  شكل
 از  برخي   فقط شود كه  مي  ديده،  كامالً فروريخته  اينك  كه) غربي  شمال ةمحوط ( چين سنگ  يبناي

  به  سنگ  از الشه هايي  با پلكان  جنوب  بنا از سوي اين.   است  تشخيص  قابل  آن  زيرين سازي صفه
  . )۱۰ رتصوي( نياز دارد   كاوش شود و به  مي ، متصل)  غربي ةمحوط (  ديگري تراس
  وسيعي  دريا تراس  متر از سطح١٤٧٠   متوسط تر در ارتفاع  متر پايين١٠٠ حدود  ة فاصل به  

 و بر  آمده در  عظيم  تختگاه  يك  شكل  به  الشه  از سنگ  با استفاده ، وجود دارد كه)  مركزي ةمحوط( 
   تاكنون ، كه)II-III( و جديد   مياني  عصر آهن  كوچندگان هاي  يا وارگه گاهي راقت ا هاي سازه  آن

ک تاالر همچنين با پيدايش آثاری از ي.   است  شده ، ساخته   آمده دست  به  از آن نسبتاً وسيعي  بخش
اد ي» اکودو« که ممکن است همان »بل آلی«ک نشين يا مرکز حکومت ي ستوندار، وجود يک خان

  وجه يچ هبه  كه شده  ايجاد  در مكاني كزي مر ةمحوط. ، رو به اثبات استمتون آشوری باشدشده در 
 و در   تختگاه  اين جنوبي ة  متر در گستر٢٠ حدود   اندكي ة فاصل به.   نيست مشاهده   قابل  كوه ةاز دامن
  در حد فاصل  ديگر  طويل  ديوار چيني  از يك  دريا بقايايي  متر از سطح١٤٦٠ حدود  ارتفاع
  ).۶ -۷ رتصاوي(   است  پلكاني  قبلي  تراس  به  نسبت كه   است  باقي  طبيعي هاي صخره
  طبيعي، نظر  به شود كه  مي  ديده  مركزية محوط شرقي  نيز در جنوب  ديگري  مسطح تراس  

  ة محوط غربي شمال در.  دارد زني  گمانه  نياز به  بخش  اين ، گو اينكه) شرقي  جنوب ةمحوط(رسد  مي 
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   و تراس چيني ديوار   از يك  دريا آثار ديگري  متر از سطح١٥٠٠دود  ح  نيز در ارتفاع مركزي
   . دارد فاصله  متر١٠٠ از   بيش  مركزية از محوط ، كه) غربي ة محوط(شود   مي  ديده مسطح
  تراس  يك ، بر روي)  شمالي ةمحوط (  بزرگة محوط ، يك  مركزي ة محوط  شمال در سمت  

 متر بر ٧٠ در ٤٠   تقريبي  و عرض  طول  به  بزرگ  تختگاه  آثار يك  كهشود  مي  ديده  مسطح طبيعي 
  .  )۱۱ ريتصو(  پيداست آن  سطح
 ٣٠٠ كمتر از  اي  فاصله ، به  معماري هاي ها و سازه  تراس  مجموعه  اين غربي  شمال در سمت  

ة  تا قل  آن  رأس شود كه ي م  ديده  فروريخته  سنگي  ديوار عظيم  از يك ، آثاري  مركزيةاز محوط متر
  از تمامي  ديوار تدافعي شود و يك  مي  منتهي  پرتگاهي  به  ديگر آن  و سوي  امتداد يافته چنگري  كوه 
   ).۵ ريتصو(   است كرده  مي ، محافظت غرب  شمال  از سوي  احتمالي  تهاجم  در مقابل مجموعه 

   مادر فشنگي  و سنگ  سنگي هاي  تيغه  شكل  به سنگي نو  از دوران ثاري نيز آ  تپه ةدر دامن  
   آنكه ،ضمن در.  دارد  نوسنگي تا احتماالً دوران   محوطه  اين  از قدمت  نشان شود كه  مي ديده  شكل

مواد  ة  ذخير عنوان  احتماالً به شود كه  مي  ديده  پخته  از گل هايي  حفره ، تپه ة از دامن در چند نقطه
  در  كاوش ، اما اهميت  است  در مورد آنها نشده  بيشتري ة هنوز مطالع اند كه د داشته كاربر غذايي

 .دهد  مي  را نشان  تپه ةدامن

اي براي  بهانه ، نقوش برجسته از اين محوطه باكشف اتفاقي قطعاتي از سنگ آهك  
دهند كه  حدي را نشان مي نقش وا، قطعاتةهم .لكي گرديد دم سرخ ي علميها كاوش
  . )۹ ريتصو(  اثر دست هنرمند حجار است،نهاآي اندك ها تفاوت
، اند  دست خود را به سوي آن بلند كردهكه يك بالدار در طرفين يك گياه در حاليدو شير   

لوفر يي نها رديفي از گلبرگ شود، ل اتصال، گياه ديگري نيز ديده مي هر دو سنگ در محةر زاويد
 زيرين ةحاشي.  بااليي نقش را پر كرده استة سراسر حاشي، ميانطور يك در ها بهي آنها و كاسبرگ

جاري شده را بر روي آن قرار كمي برجسته اما بدون نقش است كه گوئي شيرها و گياهان ح
  .اند داده

طور کلی در  و بهران يا ،رودان انيای آشنا در م ادآور نقوشی است که سابقهيطرح کلی نقش   
ک ين يری در طرفيا موجود اساطيوان يای از دو ح ينه قر، يعنياردک باستان دي خاور نزدةمنطق
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اتی متفاوت دارد که آنها را يها جزئ  و دورهها  يک از فرهنگ آشنا در هرةن صحنياما ا. اه مقدسيگ
  . کند يز میگر متمايکدياز 

ثار  آن با آةسيد است اما مقاي نقوش آشور جدرآويادن نقش برجسته با آنکه در شکل کلی يا  
ک و کلورز و جز آن در يران از جمله مارليگری از ايی لرستان و آثار دها المی و نقوش مفرغيع

گو  .دهد تر نشان می با آثاری از دوران هخامنشی منطقیز يش از دوران هخامنشی و نيران پيشمال ا
ن يا.  گرفتيدهران در آن روزگار نادياد شده در ايتوان نفوذ هنر آشور را در مناطق  ينکه نمیا

يک آمدگی در دوسوی عنوان جلو و ممکن است به معماری بوده  مربوط به سازةقطعات احتماالً
  . باشدکار رفته  دروازه به

  
  هاي معماري سازه

 به ةک تختگاه بزرگ است که بر سطح آن دو سازيای از  مجموعهای که تاکنون کاوش شده  سازه
 متر از الشه ۸۰/۱ متر و بلندای ۱۵ در ۵۲ازا و پهنای تختگاه با در .يجاد شده استايوسته هم پ

ده شده است، ساخته شده و ين چيچ صورت خشکه  مسطح که بهی بزرگ با سطوح نسبتاًها سنگ
های باقی مانده در   درشت برای پر کردن حفرهی نسبتاًها تر و مالت گل و شن ی کوچکها سنگ

ياد شده که بيشتر  ة از ساخت تختگاه، دو سازپس. ی بزرگ، استفاده شده استها ان الشه سنگيم
ک فضای بزرگ هر سازه دارای ي. اند يجاد شدهن تختگاه ايبر روی ا اند، سطح آن را اشغال کرده

ای يوارهائی با زوايدارای د تر،  بزرگةساز.  استيرامون آنتر پ مرکزی و فضاهای کوچک
ک تاالر کوچک با ي. تر است ی نامنظمتر اندک  کوچکةوارهای سازيای ديگوشه است و زوا راست

ای که  يک کرسی سنگی با نقش برجستهه ستون و  مترمربع که در آن چند پاي۱۰۰مساحت حدود 
 سقف را بر ةی سوختها آثار چوب ن محل بود ويات مشابه نقش برجسته کشف شده در ايدر کل

 .ها فاقد سقف هستند ير سازهن سازه، سايجز ا). ۸ ريتصو( ن محل کشف شديدر ا خود داشت،
ها قرار   در ورودیده که احتماالًيی بزرگ تراشها تخته سنگ ها، گذشته از ساختار کلی سازه

يک قطعه سنگ . کنند يز جلب توجه میاند ن ة در بودهی مدور گرد که پاشنها اند و سنگ گرفته می
ک سنگ يبخشی از  آن و ةک گودی در گوشيای با سوراخی مربع و گود در مرکز آن و  دو پله
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 تاالر ياد شده باشد که شايد ةچوب دروازاست برای قرار گرفتن در زير چهارگر، ممکن يمشابه د
  .اند گرفته ينه در طرفين اين دروازه قرار میهای مکشوفه به قر قطعات مربوط به نقش برجسته

يا ن ينشير امکيعنوان  ن محوطه بهيت اي مرکزی نشانگر اهمةدار در محوط وجود تاالر ستون  
کنون شناسائی شده و کاوش آن به هائی که تا ين است که با توجه به ساير محوطهنش شاهک

ين محل همان اکودو، يکی از ت کند که اين فرض را تقويتواند ا ، میی بعدی سپرده شدهها فصل
  .پی بوده است مراکز شاهی حکومت الی

 ان،ي گةتپ باباجان، دم لری،  آهن در سرخة دورزتوان با آثاری ا دم لکی را می معماری سرخ  
  .ديسنج.. .يمان و ، زندان سلينگود

  
  نيهاي سفال افتهي

ی ها های آشفته از کاوش يهان الي در مها  مرکزی، انبوهی از پاره سفالةضمن کاوش در محوط
ه، ن محوطينگاری ا توان در بحث گاه ين آشفتگی نمیبا توجه به ا. دست آمد ين، بهشيرمجاز پيغ

دست  های سفالی به بندی گونه توان با انجام طبقه ين وجود میبا ا سفال را مبنای اصلی قرار داد،
های  ير محوطههای سا ينهها با سفال يافتهن يا يسة ت مقايو در نها...  ن ويتزئ ز فن ساخت،يآمده و ن

نکه يضمن ا. تگام برداشدم لکی  های سفالی سرخ يافتهن قدمت ييعصر و مشابه در جهت تع هم
 شناختی هدفمند مطمئناً ی باستانها  است که با انجام کاوشای گونه ين محوطه بهگستردگی ا

  .نده ارائه کرديتری را در آ بندی جامع و کامل توان طبقه می
 قوری، فنجان، قمقمه، کوزه، بشقاب، ،يگچهد خمره، ، ظروفی را به شکل کاسه،ها پاره سفال  

  ).۱۲ -۱۵ ريتصاو( گذارند میش يبه نما...  و سوز يهپ
ی ها  با آنکه تعدادی از سفال،است» سفال نخودی رنگ« دم لکی  سرخةني غالب سفالةگون  

نخودی روی ( پوشش لعاب گلی ها، ينهاغلب سفال . هستند»ای و آجری رنگ قهوه «ن محوطهيا
نات ساده و درصد ياغلب از لحاظ تزئ .دارند) ای روشن  قهوهةنيزمنخودی روی   نخودی،ةنيزم
 خطوط نامنظم، نوارهای حلقوی ساده، .هستند) يی اخرا-ای قهوه(ی از آنها دارای نقوش رنگی کم

عالوه بر  .ها است ينهسفاليدی از جمله انواع نقوش رنگی پرندگان تجرين نقوش مثلث و همچن
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 حلقوی ساده، ةن افزوده هستند که به شکل نوار افزوديتعدادی از آنها دارای تزئ نقوش رنگی،
  .اند يجاد شدهفه و جناغی بر روی سفال ايا دو رديک ي ةس بافت و انگشت فشرديگ طنابی،
يگری چون های د ة محوطهنيران و مشابه سفاليغرب ا) II-III (شتر آنها متعلق به عصر آهنيب  
ی از تشابه برخ .ن استيجان و گوديو نوش )ديم و جدي لرستان قدةگون( باباجان دم لری، سرخ
ن منطقه با فالت مرکزی يان ايژه از لحاظ شکل لبه و کف نشانگر ارتباط ميو های موجود به گونه

ه به ين محوطه شبيهای ا ينهن تعدادی از سفاليعالوه بر ا .ز هستين) لکي جنوبی سةتپ(ران يا
) سبز د ويل به سفيسفال با لعاب زرد ما(  اشکانیةز از دوريسفال دوران هخامنشی و تعدادی ن

  .است
  
  ها يافتهگر يد

 ای و يشه، ش استخوانیسفالی، ،غی، آهنیمفر های سنگی، يافته اندکی از ةدر ضمن کاوش مجموع
ای است که  يک مهر استوانههای سنگی  يافتهان يدست آمده در م يکی از آثار به. دست آمد به... 

رخ  يمصورت ن ستاده بهيشگری ايايک سوی مهر نيدر  .ش استياي محکوک بر آن صحنه نةصحن
در  .ای بالدار با دم عقرب و سر انسان حک شده است يگر در مقابل وی پرندهکامل و در سوی د

 کوچکی که به حالت چمباتمه نشسته و به ةه انسان برهنيموجودی شب ه،يما ين دو نقشان ايم
ين مهر توان نقش ا طور کلی می  به.پرنده دارديده می شود که رو به سوی د مون شباهت دارد،يم

ز با يرودان و ن يانز در همان زمان با ميد و نيالم کهن تا جديگری از ارا با نقوش مهرها و آثار دي
  ).۱۶ ريتصو( سه کرديد از لرستان مقايآثاری از دوران آهن جد

ن نوع سر ياستفاده از ا. کند ای جلب توجه می پره يکان سهک سر پيهای مفرغی  يافتهان يدر م  
ران پس از يژه در ايو يج بوده و بهم را. پ۷۵۰ک پس از سال يای در خاور نزد پره ی سهها انيکپ

، يلکه، گورستان ب سيويز .رفته است کار می م به. پ۴ة م تا سد. پ۶۵۰ -۶۷۵ی ها حدود سال
يالم در گورستان ژه در استان ايو يد و سگزآباد و بهمان، املش، تخت جمشيباباجان، زندان سل

های آهنی  يافتهان ين در ميهمچن). ۱۷ ريتصو( دا شده استي پها کانين نوع سرپي، از اوهرجوب گ
 ).۱۸ ريتصو( کند يز جلب توجه میزه نيک سرنيک داس و ي
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 های گلی و سفالی يسهی سنگی و بادرها و دسته هاون) ۱۹ ريتصو( ها آس کشف دست  
گری از يدم لکی نشان د  سرخة مرکزیهای بدون سقف محوط  يکی از سازهدر) ۲۰ ريتصو(

 . د دارديروهای عصر آهن جد ة کوچعنوان وارگ ين سازه بهکاربری ا
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