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چکيده
شهرســتاندرهشــهرازگذشــتههایدوربهویــژهدردورهیساســانیانازرونــقواهمیــتباالیــیبرخــورداربــوده
اســت.میــزاناهمیــتایــنمنطقــه،زمانــیروشــنمیشــودکــهدرمتــوناوایــلدورهیاســامی،بــاگزارشهــای
فراوانــیازمورخــانصــدراســام،درمــوردشــهرســیمره،روبــهرومیشــویم؛ازطــرفدیگــر،وجــودآثارفــراوان
ازدورهیساســانیدرشــهرســیمرهووجــودراههــایمهــمواســتراتژیککــهازایــنمنطقهعبــورکردهاند،نشــاناز
اهمیــتبســزایآندردورانساســانیدارد؛ازجملــهراههــایمهــم،مســیریاســتکــهازشــوشآغازشــدهوپس
ازگذشــتنازســیمرهبــهزاگــرسمرکــزیرســیدهاســتودیگــری،شــاهراهیاســتکــهپــسازعبــورازلرســتان
بــهفــاتمرکــزیواردشــدهاســت.کاوشهایــیکــهاخیــراًدرحــوزهیدریاچــهیســدســیمره،انجــامگرفــت،
زوایــایدیگــریازگذشــتهیایــندیــار؛بهویــژهدردورهیساســانیراروشــنســاخت.دردهکیلومتریشهرســتان
درهشــهربــهســمتپلدختــر،تنگــهیبهــرامچوبیــنقــراردارد.ایــنتنگــه،شــاملمجموعــهبناهایــیاســتکــه
حصــارطبیعــِیصخرههــایکبیرکــوهوبارویــیبلنــدوطویــلآنهــارااحاطــهکــردهاســت.درایــنپژوهــشتاش
شــدهاســتتــابــامعرفــیایــنمجموعــهیتاریخی-فرهنگــی،درکبهتــروعلمیتــریازآنبهدســتآیــد.هدف
ازایــنپژوهــش،آشــناییبــانحــوهیســاختومــدتزمانمســکونبــودناینتنگــهوتعییــنقدمتآناســت.در
ایــنراســتاپــسازبررســیهاییکــهدرســطحتنگــهبهعمــلآمــد،بــهتهیــهیپــانازبناهــایموجــوددرآناقــدام
ــاســفالهایمناطــقدیگــرمقایســهگردیــد.حاصــلپژوهــش شــدوازســفالهایبهدســتآمــده،طراحــیوب

نشــانمیدهــدکــهمجموعــهیمــوردنظــرمربــوطبــهاواخــردورهیساســانیوقــروناولیــهياســامیاســت.
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مقدمه
شهرســتاندرهشــهرازســمتجنــوببــاکبیرکــوهوآبدانــان،ازشــمالوشــرقبــااســتانلرســتانوازغرب
بــاشهرســتانبــدرههممــرزاســت.ایــنشهرســتان،دشــتیوســیعبــاخــاکبســیارمناســبجهــتکشــاورزی
داردکــهبــاعبــوررودخانــهیپــرآبســیمره،ســیرآبمیشــود؛بــهواســطهیقرارگیــریدرمــرزمیــاندو
منطقــهیپیشــکوهوپشــتکوهازاهمیــتبســزاییبرخــورداراســت؛ازطــرفدیگــر،وجــودمســیرهایارتباطی
ــاایــنحــال،ایــن ــازاگــرسمرکــزیوفــاتمرکــزیبــراهمیــتآنافــزودهاســت؛ب میــانایــنمنطقــهب
منطقــهتــاکنــونبهطــورشایســتهایمــوردپژوهــشقــرارنگرفتــهاســت.میتــوانگفــتکــهســیمینلکپور،
جدیتریــنعملیــاتباستانشــناختیرادرمنطقــهیحفــاریشــهرســیمرهانجــامدادهوطــیهشــتفصــل

کاوش،اطاعــاتبســیارمفیــدیراارائــهنمــودهاســت.
ایــنمقالــهبــرایدرکبهتــرازچگونگــیوکــموکیــفآثــارتاریخــیشهرســتاندرهشــهربــهشــناخت،
بررســیومعرفــییکــیازمهمتریــنمحوطههــایتاریخــیایــندیــار؛یعنــیتنگــهیبهــرامچوبینمیپــردازد.
درایــنراســتابناهــاوســفالهایبدســتآمــدهازایــنتنگــهراتــاحــدامــکان،بــادیگــربناهایمشــابه،مقایســه
میکنــد.بــاتوجــهبــهنــامونحــوهیســاختبناهــامیتــوانگفــت:ایــنتنگــهمربوطبــهدورهساســانیاســت.
ــهدســتآیــد ــودنآناطاعــاتمناســبی،ب ــرایــناســاس،ســعیمیشــوداززمــانســاختومســکونب ب

)شــکل1و2(.
موقعيت جغرافيایی و پيشينه ي پژوهشی

ایــنتنگــهدراســتانایــام،دردهکیلومتــریشهرســتاندرهشــهرودرمســیرارتباطــیایــنشهرســتانبــه
پلدختــر،درســمتراســتجــادهودرجهــتجنــوب،قــرارگرفتــهاســت.درشــمالشــرقتنگــه،روســتای
ــهلحــاظطبیعــی،بســیارمرتفــعو ــرارداردوب ــهیکبیرکــوهق »ارمــو«واقــعشــدهاســت.ایــنتنگــهدردامن
غیرقابــلنفــوذاســت.دودیــوارصخــرهایطبیعــیبــاشــیببســیارتنــدومرتفــع،تنگــهرادرآغــوشگرفتــهو
تنهــاراهورودیآن،دهانــهیآناســتکــهدیوارهــایطبیعــیبــاســطحزمیــن،همســانمیشــوند.زمینهــای
مناســب،جهــتســاختوســازدرداخــلتنگــه،بســیارمحــدودهســتندوبســترمســیلرودخانــهآنهــارابــهدو
قســمتشــرقیوغربــیتقســیممیکنــد.جهــتتنگــه،جنوبــی-شــمالیاســتودرموقعیــت728935طول
جغرافیایــیو3663427عــرضجفرافیایــیوارتفاعــیمعــادل681متــرازســطحدریــاقــرارگرفتــهاســت.

شــهرســیمره)درهشــهر(درجنــوبشــرقیاســتانایــام،بــاطــول32درجــهو7دقیقــهوعــرض47درجــه
و21دقیقــه،واقــعشــدهاســت.ایــنشــهر،درواقــعیــکدشــتمیانکوهــیاســتکــهازشــمالبــاکــوهَملـِـه
ورودخانــهیســیمرهازلرســتانوازجنــوبتوســطکبیرکــوهازآبدانــان)پشــتکوه(جــدامیشــود.دشــت
درهشــهربهواســطهیوجــودرودســیمرهوزمینهــایبســیارحاصلخیــزازکشــاورزیپــررونقــیبرخــوردار
اســت.ایــنمنطقــهدراواخــردورهيساســانی،مــوردتوجــهشــاهانایــنسلســلهبــودهاســت.وجــودپلهــای
ساســانیکــهازخرمآبــادتــادرهشــهرادامــهدارنــد،گــواهایــنامــراســت.شهرســتاندرهشــهرازگذشــتههای
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ــهنامهــای»ســیمره،مهرجانقــذق،مهرجــانگــدکوماســبذان«درمتــونمعــروفبــودهاســت)ابــن دورب
ــهنام»ســیمره« ــناثیــرجــزریدرکتــابلبابااللبــابب حوقــل،101:1345-22واصطخــری،89:1368(.اب
اشــارهکــردهاســتوآنرامربــوطبــه»والیــتجبــال«میدانــد.لســترنجنیــزمهرجانقــذقراهمــان»ســیمره«
میداند)لســترنج،218:1337(.مقدســی،شــهرســیمرهرابــهزمــان»قبــادپســرپیــروزشــاهساســانی«،نســبت
میدهد)مقدســی،372:1361و588(.راولینســون،»ازقوللرهایســاکندرهشــهر،آنراشــهرخســروپرویز«
مینامد)راولینســون،64:1362و66(.اشــتاین،آنرا»شــهریاشــکانی«میدانــدکــهدرزمــانساســانیان،آبــاد

شــدهاست)اشــتاین،206:1940و208(
»درســال1362ازطــرفســازمانمیــراثفرهنگــیگروهــی،بــهسرپرســتیکامبخشفــرد،برایبررســیو
گمانهزنــیبــهدرهشــهرآمدنــدونقشــهیعرصــهیدائــمشــهرراتهیــهوبــهتصویــبرســاندند«)کامبخشفرد،
65:1368(.»اولیــنفصــلکاوشدردرهشــهر،درســال1374توســطنصــراهللمعتمــدیآغــازشــدوطــیچنــد
ــی ــرونکشــیدنپ ــابی ــورب ــور،15:1389(.»لکپ ــداکرد«)لکپ ــهپی ــورادام فصــل،توســطســیمینلکپ
بناهــایشــهر،بــهایــننتیجــهرســیدکــهدرهشــهر»فاقــدهرگونــهمعمــاریقدیمیتــرازآناســت«)همان:22(.

وی»مجموعــهبناهــایتنگــهبهــرامچوبیــنرامربــوطبــهدورهیساســانی«میداند)همــان:14(.
مواد و روش ها

مــوادودادههــایایــنپژوهــش،حاصــلبررســیهاییاســتکــهازتنگــهیبهــرامچوبیــنبهعمــلآمــده
اســت.نگارنــدگانپــسازچنــدمرحلــهبازدیــدازســطحتنگــهبــهلــزومشــناختهرچهبیشــترایــنمجموعه،
پــیبردنــدوبــرایــناســاسبهبررســیســطحتنگــهمبــادرتنمودندوپــانبناهــایموجــودراتاحــدممکن،
طراحــیکردنــد؛ســپس،بــاطراحــیســفالهایبهدســتآمــدهازســطحتنگهبــهمقایســهیآنهاباســفالهای

بهدســتآمــدهازســایرمناطــقپرداختنــد.ایــنمقایســه،معیــارگاهنــگاریتنگــهبــهحســابمیآمد.
بحث و بررسی

مجموعه آثار معماری تنگه ی بهرام 
درتنگــهیبهــرامچوبیــن،آثــارمعمــاریفراوانــیبهچشــممیخــوردتــاجایــیکــهزمیــنمناســب،جهــت
ســاختوســازباقــینمانــدهاســت.عمــدهیبناهــایایــنتنگــه،عبارتنــداز:1.دِرورودی؛2.پــلوســیلبند؛
3.بــرجوبــارویشــرقیوغربــی؛4.مجموعــهبناهــایشــرقیتنگــه؛5.دســتکندها)ســنگآب(؛6.بنــای

نیایشــگاهی؛7.اســتراحتگاه؛8.بــرجوبــارویجنوبــی؛9.آثــارمعمــاریغــربتنگــه.
1. درِ ورودی

دربــدوورودبــهتنگــه،اولیــنبنایــیکــهدیــدهمیشــود،دِرورودیبنــااســت.ایــندرببــاعــرض120
ســانتیمتر،روبــهشــمال،قــرارداردودرمیــاندوبــارویشــرقیوغربــیواقــعشــدهکــهبعــدازفــرودآمــدن
ــهتنگــه،قــرارگرفتــهاســت.بقایــایایــندر،ارتفاعــیدرحــدود170 باروهــادرســطحصــافزمیــندهان
ــانوعــیطــاق)احتمــاالًجناغــی(پوشــشدادهشــدهکــه ســانتیمتردارد.بــهنظــرمیرســدکــهدرگذشــتهب
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امــروزهازبیــنرفتــهاست)شــکل3(.
2. پل و سيل بند

ایــنبنــا،چســبیدهبــهدِرورودیتنگــهاســت.ســاکنانتنگه،بــهخاطروجــودرودخانــهایکــهدرمیانتنگه
جــاریاســت،بــهســاختپــلوســیلبنداقــدامنمودهانــدتــاهــمبــهقســمتهایمختلــفتنگــهدسترســی
داشــتهوهــممانعــیجهــتمهــارســیابهاایجــادکــردهباشــند.ایــنرودخانــهدرفصلهــایپاییزوزمســتان،
ســیابهایحاصــلازبارندگیهــایکبیرکــوهرابــهپاییــنهدایــتمیکنــد؛ولــیدربهــاروتابســتانآب
کمتــریدارد.ایــندرحالیســتکــهدردهههــایاخیــروبــهعلــتخشکســالیهایمــداوم،آبرودخانــهدر
تابســتانکامــاًخشــکمیشــود؛چنانکــهگفتــهشــد،درروزگارگذشــته،ســاکنانتنگــه،جهــتدسترســی
ــلیــکچشــمه)دهانه(داشــتهوســتونهایآن ــنپ ــد.ای ــلکردهان ــهســاختپ ــدامب ــی،اق ــهقســمتغرب ب
بهصــورتمربــعمســتطیل،ســاختهشــدهاند)طــرحشــماره1(.ضخامــتســتونهادرحــدود3متــروارتفــاع
آنهــادرحــدود4تــا5متــرمیباشــد)شــکل4و5(.درمــوردنــوعطــاقوشــیوهیاجــرایآننمیتــواناظهــار
نظــرکــرد؛چراکــهبــهجــزســتونهاچیــزیازپــلباقــینمانــدهاســت.ایــنپــلازســمتشــرقبــهدیــواردِر
ورودیوازســمتغــرببــهبــارویغربــیتنگــه،متصــلشــدهاســتتــاارتبــاطمیــانقســمتهایشــرقی
وغربــیتنگــهبرقــرارکنــد.وجــودشــیبزیــادکــوهووقــوعســیلهایبســیار،احتمــالوجــودســیلبندرا
افزایــشمیدهــد؛چیــزیکــهازآناثــریباقــینمانــدهاســت.ازطرفــیوجــوددهانــهیپــلوفاصلــهيمیــان
آن،میبایســتتحــتکنتــرلمیبــودهاســت.حــالآنکــهبــهچــهوســیلهایســعیدرحفاظــتآنداشــتهاند،
اثــریبــرجــانیســت.الزمبــهذکــراســتکــهدیــواربســیارضخیمــیمیــاندربورودیوســتونشــرقِیپــل،

وجــودداردکــهاحتمــاالًدرآن،پســتهاییجهــتمحافظــتازدِرورودیوپــلایجــادکردهانــد.
3. برج و باروی غربی و شرقی

موقعیــتخــاصجغرافیایــیتنگــه،شــکلخــاصورودیودیوارهــایصخــرهایبســیاربزرگــیکــهدر
جلــویورودیآنقــرارگرفتــه؛بــهطــورطبیعــیباعــثحفاظــتازتنگــهمیشــدهاند.ایــندیوارهــایطبیعــی
ازبــاالبــهکــوهوصــلبــودهوبــاشــیبیبســیارتنــد،بــهســمتدهانــهیتنگــه،ســرازیرمیشــوند.درقســمت
شــرقیوپــسازپایــانایــنصخرههــازمیــن،صــافشــدهکــهدِرورودی،درآنجــاقــرارگرفتــهاســت.در
ســمتغربــی،درانتهــایصخــرهیــکپرتــگاهبلنــدوروبــهپاییــنقــرارداردکــهبــهمســیررودخانــهمنتهــی
میشــود.بــهجهــتپاییــنآمــدنصخرههــابــهشــکلپلــهای،دیوارهــایبــارویشــرقیوغربــیبهصــورت
پلــهایطراحــیوســاختهشــدهاند.شــیبصخــرهایکــهدیــوارشــرقیبــررویآنبنــاشــده،بســیارتنداســت؛
ــاالبــرود.بــارویشــرقی،یــکبرجــک ــهنحــویکــهکمتــرکســیمیتوانــدازایــندیــوارهصخــرهایب ب
ــنبرجــکبســیارمحقــروکوچــک، ــهاســت.ای ــرارگرفت ــارویشــرقیق ــویب ــیداردکــهدرجل دیدهبان
دارای2متــرارتفــاع،1/5متــرقطــرداخلــیو40ســانتیمترضخامــتمیباشــدکــهبــاپانــیدایــرهایشــکل،
ســاختهشــدهاســت.ســقفآن،بــاقلوهســنگومــاتســاروجبهصــورتگنبــدیکوچــکبــاخیــزبســیار
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کــم،اجــراشــدهاســت.تعــدادیســوراخدربدنــهیبرجــکتعبیــهشــدهکــهبــرایدیــدنمناظــربیــروناز
آنهــااســتفادهمیکردهانــد)طــرحشــماره2(.قرارگیــریبرجهــادرکنــاربــارویشــرقیوغربــیبــهنحــوی
اســتکــهکامــاًبــردشــتدرهشــهرومناطــقاطرافآنمســلطهســتند؛بهگونــهایکــههرگونهتحــرکدر
اطــراف،قابــلدیــدنوکنتــرلاســت.بــارویشــرقیکــهدرمیــاندیــوارصخــرهایوســتیغآنبناشــدهاســت،
درحــدود200متــرطــولداردوضخامــتآندرقســمتهایمختلــف،از1/5تــا3متــرمتغیــراســت.دیــوار،
بــهواســطهیبســترصخــرهایوســنگیکــوه،فاقــدپیاســت؛همچنین،شــیبزیــاددیــواروپلــهایبــودنآن،
امــکانرفــتوآمــدرامحــدودکــردهاســت.دسترســیبــهبــارویشــرقیوبــرجآنازطریــقراهمارپیچــی
کــهدرداخــلتنگــهودرســمتشــرققــراردارد،صــورتمیگرفتــهاســت.عمــدهیمصالــحســاختبــاروو
ســایربناهــایتنگــه،قلوهســنگهایریــزودرشــتنتراشــیدهبــامــاتســاروجاســت)شــکل6و7(.بــاروی
غربــینیــزدرتقــارنبــابــارویشــرقیوماننــدآنســاختهشــدهاســت.طــولتقریبــیآندرحــدود200متــرو
ضخامــتدیــوارهیآنبیــن1/5تــا3متــراســت.دربعضــیازقســمتهایبــارو،دیوارهایــیبــاارتفــاع4متــر
دیــدهمیشــود.بــرجغربــینیــزبــاانــدکتغییــریدرجزئیــات،هماننــدبــرجشــرقیاســت.دِرورودیبــرج
غربــی،بــرخــافبــرجشــرقیکــهبــهســویجنــوباســت،روبــهغــربدارد.راهدسترســینگهبانــاننیــزاز
داخــلتنگــهومشــابهنمونــهیشــرقیآن،درغــربتنگــهایجــادشــدهاســت)شــکل8و9طــرحشــمارهی2(.

4. مجموعه بناهای شرقی تنگه
ــک ــاهدی ــیتنگــه،درســمتچــپوراســتقســمتشــرقی،ش ــورازدِراصل ــهمحــضورودوعب ب
مجموعــهمعمــاریهســتیم.قســمتراســت،بــهعلــتخرابــیوآوارزیــاد،چیــززیــادیازآنبرجــاینمانــده
اســت؛ولــیازپاییــنودربســتررودخانــهبــهســمتبــاال،یــکردیــفازطاقهــایضربــیدیــدهمیشــوند؛
احتمــاالًبناهــایدیگــرینیــزوجــودداشــتهکــهبهوســیلهيآبوســیلازبیــنرفتهانــد؛امــاآثــارمعمــارِی
ســمتچــپآنتــاحــدودزیــادیازبیــنرفتهانــدودیوارهــایباقــیمانــده،ارتفاعــیدرحــدود1/5متــرباقــی
دارنــد.ایــنبناهــاشــامل7اتــاقهســتند)طرحشــماره3(.اتــاق6بهصــورتکشــیدهوتــاحــدودیباریــک،
ســاختهشــدهاســت؛ضخامــتدیوارهــادرحــدود60ســانتیمتراســت؛اتاقهــایشــماره1و2کــهتــاحدودی
ضلــعشــرقیآنهــاتوســطآبشســتهشــدهودارایابعــاد4×8و4×7متــرهســتند.اتاقهــایشــماره3و4نیــز
بــهترتیــب15×4و15×7متــر،بُعــددارنــدوروبــهشــمالهســتند.دراتــاقشــماره4آثــاریازســاختوســاز
واجــرایطــاقنیــزدیــدهمیشــود.اتــاقشــماره5بــهصــورتافقــیوپشــتبــهچهــاراتــاقیــادشــده،قــرار
گرفتــهاســتودارایابعــاد4×15متــراســت.درقســمتجنــوبایــناتــاقوچســبیدهبــهدیــوارهیکــوه،دو
اتــاقدیگــربــهصــورتعمــودیوروبــهشــمال،ســاختهشــدهاندکــهدارایابعــاد4×10و6×10متــرهســتند.
مصالــحآنهــانیــزقلوهســنگومــاتســاروجاســت.بــاتوجــهبــهنحــوهیســاختوشــکلاتــاق6ووجــود
ــارطــاقدراتــاقشــماره4،میتــواناحتمــالدادکــهســقفآنهــابهصــورتطاقآهنــگ، ــهایازآث نمون

ســاختهشــدهبــودهکــهجهــتانبــاریواصطبــلمــورداســتفادهقــرارمیگرفتهانــد.
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5. دست کندها )سنگ آب(
ــوارهی ــهدی ــوب،درشــرقوچســبیدهب ــهســمتجن ــاریورودیتنگــهوب ــارمعم ــورازآث ــسازعب پ
صخــرهایکــوه،چشــمهایدیــدهمیشــودکــهدربینشــکافصخرههــایکــوه،جریــاندارد.ســاکنانتنگه،
ــد. ــدامکردهان ــجحوضچــهدردرونبســترســنگیکــوهاق ــدنپن ــهکن ــرداریازآبچشــمه،ب ــرایبهرهب ب
ایــندســتکندهابــهوســیلهیقلــمواســکنه،تراشــیدهشــدهاند؛کمــااینکــهآثــارکنــدهکاریآنبهصــورت

پرداخــتنشــده،هنــوزهــمقابــلمشــاهدهوتشــخیصاســت.
ایــندســتکندهاجهــتانبــارآبواســتفادهیبیشــتریایجــادشــدهاند.علــتســاختایــنســنگآبها،
شــیبزیــادســطحچشــمهوباقــینمانــدنآبداخــلآناســت.درســالهایاخیــر،میــراثفرهنگــیاســتان
ایــام،دســتکندهاراازخاکهــاورســوباتیکــهطــیســالهایمتمــادیدرآنهــاجمــعشــدهبــود،تخلیــه
کــردهاســت)شــکل10(.دســتکندشــمارهی1،ابعــادیبــهطــول4متــر،عــرض1/60متــروعمــق3متــر
وســنگآبشــمارهی2،ابعــادیبــهطــول3متــر،عــرض1متــروعمــق1/5متــردارد.ایــندودســتکنددر
کنــارهــمودرســمتراســتوســهســنگآبدیگــردرســمتچــپ،قــراردارنــد.درســنگآبشــمارهی
1اثــرنقــشبرجســتهایازســرحیوانــی-احتمــاالًگاویــااســب-نمایــاناســتکــهبــهشــدتآســیبدیــده

است.
دســتکندشــماره3بــاابعــاد2/5متــردرطــول،1/20متــردرعــرضو2متــرعمــق،ســاختهشــدهاســت.
دســتکندشــماره3،4متــرطــولو2/5متــرعــرضدارد؛ولــیعمــقآنبــهخاطــرانباشــتخــاکووجــود
مقــدارآبــیکــهداخــلآناســتقابــلدیــدننیســت.دســتکندشــماره5کــهبــاپهنــای75ســانتیمتر،درازای
1متــروعمــق60ســانتیمتراســت،کوچکتــروپایینتــرازدســتکندهایدیگــرودرســمتچپقــرارگرفته

اســت.درکــفآننیــزســوراخکوچکــیجهــتتخلیــهآبتعبیهشــدهاســت)شــکل11(.
نحــوهیقرارگیــریســنگآبهابــهگونــهایاســتکــهپــسازپــرشــدنهــریــکازآنهــا،آبســرریز
کــردهوتوســطشــیارهایباریکــیکــهدرمیــانآنهــاایجــادشــدهاســتبــهســنگآبپایینــیمیریــزد.در
نهایــتبــاریختــنآببــهدســتکندشــمارهی5ازطریــقشــیاریکــمعمــق،ازشــیبتنــدبســترصخــرهای،
ــهپاییــنهدایــتمیشــود.درحــالحاضــر،فقــطدســتکندشــماره4آبداردوبقیــه،خشــکهســتند ب

)طــرحشــماره4(.
6. بنای نيایشگاهی

بنــاینیایشــگاهروبــهرویدســتکندهاودرغــربآنهــاقــراردارد.درپشــتایــنبنــا،مســیلرودخانــه،
قــراردارد.بنــایمذکــوربــا10متــرارتفــاعبــهمســیلرودخانــه،منتهــیمیشــود.شــایدبتــوانگفــتمهمترین
بنــایســاختهشــدهدرتنگــهاســت)شــکل12و13(.بنــاینیایشــگاهشــاملیــکاتــاقمرکــزیودواتــاق
کوچکتــردرطرفیــناســت.اتــاقشــمالیبــهاتــاقمرکــزی،چســبیدهاســتوتنهــاراهورودیبــهآنازاتــاق
مرکــزیمیگــذرد.پــاناتــاقگونیــانیســت؛چنانکــهوطــولدیــوارغربــی3متــروطــولدیــوارشــرقی4
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متــرمیباشــد.دِرورودیآن،70ســانتیمترعــرضداردکــهبــاطــاقجناغــیکوتــاه،پوشــیدهشــدهاســت.قطر
دیوارهــایشــمالیبنــادرحــدودیــکمتــراســت.

اتــاقمرکــزیکــهدروســطدواتــاقدیگــرواقــعاســت،نیــزیــکورودیداردکــهدرســمتجنــوبقرار
گرفتــهاســت.ابعــادایــنبنــا4/5×5متــراســت.دیــوارضلــعغربــیبنــابهطــورکامــلفــروریختــهوآوارآن
درمســیررودخانــهریختــهشــدهوامــکانهرگونــهتوصیــفوتفســیریازویژگیهــایدیــواروپنجرههــای
احتمالــیراازبیــنبــردهاســت؛امــادرمقابــلآن،درضلــعشــرقیودروندیــوار،دوطاقچــهبــهعــرض40
ســانتیمتر،ایجــادشــدهکــهســقفآنهــابهصــورتطــاق،اجــراشــدهاســت.درایــنطاقچههــاآثــارســوختگی
بــهچشــممیخــورد.دروســطاتــاقمرکــزی،دوپشــتیبانجلــوآمــدهازدیــوار،بــهشــکلمســتطیلدیــده
میشــوندکــهیکــیدردیــوارشــمالیودیگــریدرمیــاندیــوارجنوبــیقــراردارد.قطــرهــرکــدامازآنهــادر
حــدودکمتــرازیــکمتــراســت.بــاتوجــهبــهآثــارطاقــیکــهبــررویدیوارهــایاتــاقمرکــزیقــراردارد،
میتــوانکاربــردایــنپشــتیبانهارادرجهــتحمــلبــارناشــیازرانــشطاقهــادانســت.طــاقبــهکاررفتــه

درایــنبنــابهصــورتطاقآهنــگبــودهاســت)طــرحشــماره5(.
اتــاقجنوبــیتوســطراهرویــییــکمتــریازاتــاقمرکــزیجــداشــدهاســت.ایــناتــاق،یــکدِرورودی
بــهعــرض70ســانتیمتردارد.بــهجهــتتخریــبزیــاد،نمیتــواندرمــوردپنجرههــاویــاطاقچههــایاحتمالی
اظهــارنظــرکــرد.ابعــادبنــا3×4متــرمیباشــد.نکتــهیجالــبتوجــهدرمــوردآن،نبــودپنجــرهبــرایارتبــاط
بــابیــرون،درهــرســهاتــاقاســتوهــرکــدامفقــطیــکورودیاصلــیدارنــد.ایــنورودیهــاروبــهرویهم
قــرارگرفتهانــد.بســتهبــودنفضــا،احتمــالنیایشــگاهبــودنآنراافزایــشمیدهــد.ازطــرفدیگــر،آبــیکــه
درچشــمههاودســتکندهایواقــعدرچنــدمتــریشــرقآنهــاجــاریبــوده،توســطجویهــایباریکــیکــه
هنــوزرّدآنهــابرجاســت،بــهایــنبنــاهدایــتمیشــدهاســت.شــیاردیگــریکــهدرقســمتجنوبیتــربنــاوبر
بســترصخــرهایکنــدهشــده،آبچشــمههایاســتراحتگاهرابــهســمتبنــاهدایتمیکــردهاســت؛همچنین،
وجــودنقــشبرجســتهیســریــکگاوکــهنمــادیازالهــهیآب،آناهیتاســت،احتمــالاینکــهبنــایمذکــور

مربــوطبــهمعبــدآناهیتــاباشــدراافزایــشمیدهد)شــکل14و15(.
7. استراحتگاه

آخریــننقطــهیقابــلاســتفادهازتنگــه،درضلــعشــرقیآناســتکــهبهصــورتیــکاشــکفتایجــاد
شــدهکــهدرطــولروز،درســایهقــراردارد.ســاکنانتنگــهبــهمنظــوراســتراحتوفــرارازگرمــایتابســتان،
ــطحاشــکفترابهصــورت3 ــوده،س ــنگیب ــترآنس ــهبس ــد؛ازآنجــاک ــتفادهمیکردهان ــنمحــلاس ازای
ــهعــرض70 ــهدرحــدود50ســانتیمتروســطحآنب ــاعهــرپل ــه(تراشــیدهاند.ارتف ــهای)درمجمــوع3پل پل
ســانتیمتراســت.درازایهــرپلههــابــه6متــرمی-رســد.درمیــانایــنپلههــا،دوحوضچــهیســنگیبــاعمــق
کــمنیــزوجــودداردکــهعــاوهبــرتلطیــفهــوایاســتراحتگاه،زیبایــیخاصــیبــهآندادهاســت؛ازطــرف
دیگــر،آبمــازادحوضچههــا،توســطیــکشــیارکــهدرونصخــرهحفــرکردهانــدبــهســمتبناینیایشــگاه
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هدایــتمیشــود.راهارتباطــیآنبــهخاطــرشــیبزیــادبــهصــورتمارپیــچوبــاقلوهســنگســاختهشــده
اســتکــهبقایــایآنهنــوزهــمدیــدهمیشــود؛همچنیــن،درجلــویاولیــنپلــهیاســتراحتگاه،مصطبــهای
ســنگیســاختهشــدهوداخــلآنرابــاخــاکپــرکردهانــدتــاهمســطحبــااولیــنپلــهیســنگیاســتراحتگاه

باشــد)شــکل16و17(.
8. برج و باروی جنوبی

ــطهی ــهواس ــد،ب ــراردارن ــهق ــیتنگ ــمتجنوب ــهس ــهدرمنتهیالی ــاک ــاوبرجه ــایدیواره ــاروبقای آث
قرارگیــریدردرونتنگــه،ازســیابهایفصلــی،درامــاننمانــدهوتقریبــاًازبیــنرفتهانــد.ایــنبرجهــا،در

زمــاناســتفاده،مســیرتنگــهدرســمتجنــوبراتحــتکنتــرلداشــتهاند.
9- آثار معماری غرب تنگه

آثــاریازمعمــاریدرســمتغــربمســیررودخانــهدیــدهمیشــودکــهبــهدلیــلویرانــیوحجــمبــاالی
آوارآنهــاامــکاندسترســیبــهنــوعپــانووضعیــتســاختاریبناهــاوجــودنــدارد.بنــایمصطبــهایدیگــری
درمنتهیالیــهتنگــه،درســمتغــربوپشــتبــارویغربــیوجــودداردکــهامــروزهدامــدارانمحلــیازآن
جهــتنگهــداریدامهــایخــوداســتفادهمیکننــد؛همچنیــن،بناهــایپراکنــدهدیگریدرســطحتنگــهوجود

دارنــدکــهبــهعلــتخرابــیوآشــفتگیزیــاد،قابــلبررســیوتوصیفنیســتند.
10. مواد و مصالح به کار رفته در بنا

بطــورکلــیمــوادیکــهدرســاختبنــایایــندژبــهکاررفتهانــد؛عبارتنــداز:قلوههــایســنگیریــزو
درشــتبــهصــورتناتراشــیدهونامنظــموگــچنیمکــوبیــاســاروجکــهبــهعنــوانمــاتاســتفادهمیشــده

اســت.
آسيبشناسی

ازمهمتریــنعواملــیکــهباعــثنابــودیآثــارمعمــاریایــنتنگــهشــده،فرســایشخــاکمیباشــدکــه
بــهواســطهیشــیبزیــادتنگــهووجــودســیابهایفصلــیفــراوانبــودهکــهعمــدهآثــارراویــرانوبعضــاً
محــوکــردهاســت.درایــنراســتامیــراثفرهنگــیاســتانایــام،اقــدامبهاحــداثســیلبندهاییدرمســیرهای

آبــراهنمــودهاســت.
ــود،وجــود ــارمیش ــبآث ــثتخری ــایتاریخــیباع ــهيمحوطهه ــوارهدرهم ــههم ــلدیگــریک عام
حفــارانغیرمجــازاســتکــهســببتخریــببیشــترایــنآثــارمیشــوند؛ازطــرفدیگــر،اهالــیمنطقــهازاین
تنگــهبــهعنــوانمنطقــهیتفریحــیاســتفادهمیکننــدکــهرفــتوآمــدآنــاندرآسیبرســانیبیشــتربــهبناهــا

مؤثــراســت.
درمتــونتاریخــی،دربــارهی»ویرانــیشــهرســیمرهبراثــرزلزلهایکهدرســدهیســومهجــری«،رخداده،
مطالبــیذکــرشــدهاســت)ابناثیــر،115:1385(؛شــایدهمیــنموضــوع،عاملمهــمویرانیبناهایتنگهباشــد؛
ازطــرفدیگــرحفاریهایــیکــهدرشــهرســیمرهانجــامگرفتــه،»وجــودهرگونــهزلزلــهای«کــهدراینشــهر
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رخدادهباشــد؛بــهطــوریکــهبــهقــولابــناثیــر،»بیســتهــزارتــنراکشــته«باشــد،ردمیکند)لکپــور،
.)22:1389

سفال های تنگه
تمامــیســفالهاییافتــهشــدهدرتنگــهیبهــرامچوبیــن،بــدونلعــابهســتندکــهخــودبــهدوگروهســاده

ومنقــوشتقســیممیشــوند.
ســفالهایســاده:ایــنگونــهازســفالهاطیفــیازرنــگنخــودیتــانارنجــیدارنــد.شــاموتهمگــیایــن
ســفالهاشــاملشــنریــزودرشــتوشــنهایریــزازســنگآهکــیاســت.دربعضــیمــوارد،مغــزســفالها
بهرنــگقهــوهایدیــدهمیشــودکــهناشــیازپخــتکــمسفالهاســت.گاهــیهــمبــاپوشــشنــازکگلــی

نخــودیونارنجــیســطحســفالهاراپوشــاندهاند.
سفالهایمنقوش:نقوشبهکاررفتهدرایننوعسفالهابهسهگونهاست:

ــای ــنخمرهه ــرایتزیی ــهبیشــترب ــتندک ــیشــکلهس ــواریطناب ــابهصــورتن ــهنخســت؛نقشه گون
ــد. ــهکاررفتهان ــزرگب ب

ــادور ــدردیــفوبهصــورتافقــیدورت ــهیدوم؛نوارهــایبرجســتهیمــوازیهســتندکــهدرچن گون
ــد. ــرگرفتهان ــروفرادر-ب ظ

گونهیسوم؛بهصورتنوارزنجیرهایممتدیاستکهدورتادورظرفراپوشاندهاست.
بهطــورکلــیســفالهایبهدســتآمــدهازمحوطــهیتنگــه،بــدونلعــابوســاده،همــراهبــانقــوشتزیینی
نــواریشــکلبرجســته،هســتند.درخــاِکبــهکاررفتــهدرســاختتمــامســفالهایتنگــه،قطعــاتریــزو
ــواعخمرههــا،ســبوهاوکاســههای ــرم،شــاملان ــهلحــاظف درشــتســنگآهکــیوجــوددارد.ســفالهاب
بــزرگوکوچــکدســتهدارهســتند.ازنظــرپخــتنیــزســفالها،درســهنــوِعپخــتکــمبــامغــزقهــوهای،
پخــتکافــیوپخــتخــوبوخمیــرهییکدســتدیــدهمیشــود.درمیــانســفالهایتنگــه،ســفالهایی
نیــزوجــوددارنــدکــهبدنــهیآنهــابهصــورتاســفنجیودارایخمیــرهاینارنجــیرنــگ؛بــاپخــتمناســب

ویکدســتهســتند)طرحشــماره6(.
نتيجه گيری

بــادرنظــرگرفتــنموقعیــتدرهشــهروجایــگاهویــژهیآندراواخــردورهیساســانی،بــهجــرأتمیتوان
گفــتکــهتنگــهیبهــرامچوبیــنبنایــیبازمانــدهازهمیــندورهاســت.وجــودآثــارفــراوانازدورهیساســانی
درایــنمنطقــه،مــوادومصالــحبــهکاررفتــهدرســاختایــنمجموعه؛همچنینمقایســهیســفالهایبهدســت
ــامحوطههــایدیگــِرحفــاریشــدهمربــوطبــهدورهیساســانی،احتمــالانتســابتنگــهی آمــدهازتنگــهب
بهــرامچوبیــنبــهایــندورهراافزایــشمیدهــد.موقعیــتمنحصــربــهفــردتنگــهومشــرفبــودنآنبردشــت
درهشــهرووجــودبــرجوباروهــا،درنــگاهنخســت؛آنرادژیمســتحکم،مینمایانــدکــهدرمیــانصخرههای
طبیعــیســاختهشــدهاســت.ازآنجــاکــهبیشــترســفالهایبــهدســتآمدهازایــنمحــلســادهوبــاظرافــت
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کــمهســتند؛احتمــالنظامــیبــودنایــنبناهــاراافزایــشميدهــد؛امــاسیســتمانتقــالآبــیکــهدرتنگــهبــرای
هدایــتآبچشــمههابــهدرونبنــایموســومبــهنیایشــگاهوجــوددارداحتمــالمعبــدبــودنآنرابــاالمیبرد؛
عــاوهبــرآن،وجــودنقــشبرجســتهیســریــکحیــوان)احتمــاالًگاو(بــررویســنگآبهاکــهدرارتبــاط
ــاایــنحــال،بهطــور ــاالهــهیآب)آناهیتــا(اســت،نشــانازمذهبــیبــودنبناهــادارد)تصویــر11تــا14(.ب ب
قطــعنمیتــوانآنرابنــایمذهبــیدانســتوبــرایمطمئــنشــدنازایــنامــرنیــازبــهحفــاریوکاوشدر
تنگــهاحســاسمیشــود.بــههــرحــال،یکــیازمشــکاتمربــوطبــهبناهــایدورهيساســانی،نــوعکاربــری
آنهاســت؛نمونــهیآنکاخفیروزآبــاداســتکــهگاهــیبــهآن،آتشــکدهنیــزاطــاقمیشــود.بــاایــنحــال،
یکــیازاهــدافمــاکــهشناســاییتنگــهیبهــرامچوبیــنوتعییــندورهیزمانــِیاســتفادهوبهرهبــرداریازآن
بــود،حاصــلشــد.ایــنبنــامربــوطبــهاواخــردورهیساســانیوقــروناولیــهاســامیاســتکــهبــامتــروک

شــدنشــهرســیمره،روبــهزوالگذاشــتهاســت.
درپایــانبایــدیــادآورشــدکــهاطاعــاتمــورداســتفادهدرایــنپژوهش،براســاسبررســیهایســطحی،
بــهدســتآمــدهوبهتــرآناســتکــهدرســطحتنگــهحفاریهایــیصــورتگیــردتــابتــوانبهطــورکامــلبــا

بررســیمعمــاریودیگــریافتههــایاحتمالــیبــهاطاعــاتکاملتــروبیشــتریدســتیافت.
پيشنهادها

ــهنظــرمیرســداگــر ــاتوجــهبــهشــرایطمجموعههــايبناهــاییــادشــدهدرتنگــهیبهــرامچوبیــن،ب ب
تاشــیبــرایســاماندهیوضــعموجــودبــهعمــلنیایــد،درانــدکزمانــی،باقیمانــدهیآثارنیــزروبــهویرانی
خواهــدرفــت.بــرایجلوگیــریازایــنضایعه،پیشــنهادمیشــودادارهیمیراثفرهنگــی،اقدامبــهمحافظتو
ســاختمکانــیبــرایحراســتازایــنمجموعــهیفرهنگــی-تاریخینمایــد؛همچنین،بــاراهنماییمســافران
وگردشــگران،هــمازویرانــیتنگــهجلوگیــریکنــدوهــمایــنمنطقــهرابــهمــکانمناســبوامنــیجهــت

اســتفادهیگردشــگرانتبــدلنماید.

منابعومآخذ
الف(منابعفارسي

-ابناثیرجزری؛)1385(،لبابالباب،جدوم،بیجا:بیروت.
-ابنحوقل؛)1345(،صورهاالرض،ترجمهجعفرشعار،تهران:بنیادفرهنگیایران.

-اصطخری،ابوالقاسمابراهیم؛)1368(،مسالکالممالک،بهاهتمامایرجافشار،تهران:علمیوفرهنگی.
-راولینسون،هنری؛)1362(،گذرازذهاببهخوزستان،ترجمهاسکندرامانالهیبهاروند،تهران:آگاه.

-کامبخشفرد،سیفاهلل؛)1368(،شهرهایایران،گردآورنده:محمدیوسفکیانی،تهران:جهاددانشگاهی.
-لســترنج،گای؛)1337(،جغرافیــایتاریخــیســرزمینهایخافــتشــرقی،ترجمــهمحمــودعرفــان،تهــران:بنگاه

ترجمــهونشــرکتاب.
-لکپــور،ســیمین؛)1389(،کاوشهــاوپژوهشهــایباستانشناســیدرهشهر)ســیمره(،ســازمانمیــراثفرهنگــی،

صنایــعدســتیوگردشــگریاســتانایــام،تهران:مؤسســهفرهنگــیانتشــاراتپازینه.
-محمدیفــر،یعقــوبوعبــاسمترجــم؛)1390(،»جولیــان:آتشــکدهنــویافتــهساســانیدرآبدانــانایــام«،فصلنامه
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بــاغنظر،ســالهشــتم،شــمارهنوزدهــم،77-83.
-مقدســی،ابوعبــداهللمحمــدابــناحمــد؛)1361(،احسنالتقاســیممــنمعرفاالقالیــم،تطبیــقوتنظیــم:علینقــی

منــزوی،جدوم،تهــران:شــرکتمؤلفــانومترجمــانایــران.
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- Keall, E. J. & Keall, M. (1981). “The Qaleh-I Yazdigird Pottery: A Statiscal 
Approach”. Iran. Vol 80-31 ,19.

- Priestman, S. (2013), Sasanian Ceramics from the Gorgan Wall and 
other sites on the Gorgan Plain, British Institute of Persian Studies Archaeological 
Monographs Series II, Oxbow: Oxford, 534-447. 

- Ricciardi, R.V. (71-1970).” Sasanian Pottery from Tell Mahuz”. 
Mesopotamia, Vol 6 & 5.

-   Stein, Aurele. (1940), Old Roudes of Western Iran, London.
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شکل)2(.دشتدرهشهر

شکل)3(.دربورودی

شکل)4و5(.ستونهایپل
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طرحشمارهی)1(.پانپل طرحشمارهی)2(.پانبرجهایشرقیوغربی

شکل)8و9(.برجوبارویغربی

طرحشمارهی)3(.برداشتازسنگآب

شکل)10(نمایازسنگآبها
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شکل)11(شکل)12(بناینیایشگاه

شکل)13(بناینیایشگاه
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 بنای نیایشگاه (13)شکل

 
 پالن بنای نیایشگاه .(4) یطرح شماره

19 

 

 
 ی سر حیوان )احتماال گاو(نقش برجسته (15و  14)شکل

 
 گاهاستراحت .(17و  16)شکل

 
طرحشمارهی)5(.پانبنایشرقی شرقی پالن بنای .(5) یطرح شماره

طرحشمارهی)4(.پانبناینیایشگاه

حميد محمدي- مجيد ساريخاني- ياسر مرادي



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

92

شکل)14و15(نقشبرجستهیسرحیوان)احتماالگاو(

شکل)16و17(.استراحتگاه
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طرحشمارهی)6(.منتخبیازطرحسفالهایتنگهیبهرامچوبین
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مقایسهيسفالهایتنگهیبهرامچوبینبامناطقدیگر

21 

 

 ی بهرام چوبین با مناطق دیگرهای تنگهسفال مقایسه

ی طرحهشمار ردیف  مقایسه مشخصات 

1 TB923 ،ریزه سنگ و ریز شن پوشش، بدون نارنجی، یهخمیر لبه 
چرخ ای،هقهو مغز ناقص، پخت آهکی،  ساز

 4، شماره 6، تصویر 1390ر، فمحمدی
، شکل 17ی شماره 18، شکل 1981کال، 

 3ی شماره 19
 3ی شماره 51، شکل 1987دیشیز، 

2 TB924 ،شن ،پوشش بدون صورتی، به مایل نخودی یهخمیر لبه 
سازچرخ کامل، پخت آهکی، ریزه سنگ و ریز  

 6، شماره 6، تصویر 1390فر، محمدی
 4، 1ی شماره 14و  12، شکل 1981کال، 

 7و 

3 TB925 ،شن ،پوشش بدون صورتی، به مایل نخودی یهخمیر لبه 
سازچرخ کامل، پخت آهکی، ریزه سنگ و ریز  

 7یشماره 11و  12، شکل 1981کال، 

4 TB916 ،و ریز شن پوشش، بدون قرمز، -نارنجی یهخمیر لبه 
سازچرخ ای،هقهو مغز ناقص، پخت آهکی، ریزه سنگ  

 8ی شماره 19، شکل 1981کال، 
 95، شکل 1987دیشیز، 

 171،شکل 1994آذرنوش،
 209، شماره 33، طرح 1389لک پور، 

5 TB917 ،سنگ و ریز شن نخودی، پوشش ای،هقهو یهخمیر لبه 
سازچرخ ای،هقهو مغز ناقص، پخت آهکی، ریزه  

 29و  19، 14، شکل 1981کال، 
 6و  5، شکل 1987آلدن، 

 75کل ، ش1971ریکیاردی، 
ی شماره 50و  41، شکل 1987دیشیز، 

 12و  11
6 TB918 ،گسن و ریز شن پوشش، بدون نارنجی، یهخمیر بدنه 

چرخ طنابی، یهبرجست نوار کامل، پخت آهکی، ریزه  ساز

و  6، 5، 4ی شماره 27، شکل 1981کال، 
7 

7 TB929 ،ش،پوش بدون صورتی، به مایل نارنجی یهخمیر بدنه 
 نوارهای کامل، پخت آهکی، ریزه نگس و ریز شن

چرخ موازی، یهبرجست  ساز

 

8 TB9110 ،ش،پوش بدون صورتی، به مایل نارنجی یهخمیر بدنه 
 یهتبرجس نوار ناقص، پخت آهکی، ریزه سنگ و ریز شن

چرخ ای،-زنجیره یا طنابی  ساز

 185،شکل 1994آذرنوش،
 n4، 25، شکل 1981کال، 

9 TB921 ،پخت ریز، شن پوشش، بدون نجی،نار یهخمیر کف 
چرخ کامل،  ساز

11: 18،شکل 2013پریسمن،  

10 TB12 ،و ریز شن پوشش، بدون روشن، نارنجی یهخمیر کف 
چرخ کامل، پخت آهکی، ریزه سنگ  ساز

 

تنگه ي بهرام چوبين و مجموعه ي آثار تاريخي آن


