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چکیده

شهرســتان درهشــهر از گذشــتههای دور بهويــژه در دورهی ساســانیان از رونــق و اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده

اســت .میــزان اهمیــت ایــن منطقــه ،زمانــی روشــن میشــود کــه در متــون اوایــل دورهی اســامی ،بــا گزارشهــای

فراوانــی از مورخــان صــدر اســام ،در مــورد شــهر ســیمره ،روبـهرو میشــویم؛ از طــرف دیگــر ،وجــود آثار فــراوان

از دورهی ساســانی در شــهر ســیمره و وجــود راههــای مهــم و اســتراتژیک کــه از ایــن منطقه عبــور كردهاند ،نشــان از

اهمیــت بســزای آن در دوران ساســانی دارد؛ از جملــه راههــای مهــم ،مســیری اســت کــه از شــوش آغاز شــده و پس

از گذشــتن از ســیمره بــه زاگــرس مرکــزی رســيده اســت و دیگــری ،شــاهراهی اســت کــه پــس از عبــور از لرســتان
بــه فــات مرکــزی وارد شــده اســت .کاوشهایــی کــه اخیــرا ً در حــوزهی دریاچـهی ســد ســیمره ،انجــام گرفــت،

زوایــای دیگــری از گذشــتهی ایــن دیــار؛ بهويــژه در دورهی ساســانی را روشــن ســاخت .در ده کیلومتری شهرســتان
درهشــهر بــه ســمت پلدختــر ،تنگـهی بهــرام چوبیــن قــرار دارد .ایــن تنگــه ،شــامل مجموعــه بناهایــی اســت کــه

حصــار طبیعــیِ صخرههــای کبیرکــوه و بارویــی بلنــد و طویــل آنهــا را احاطــه کــرده اســت .در ایــن پژوهــش تالش

شــده اســت تــا بــا معرفــی ایــن مجموعـهی تاریخی-فرهنگــی ،درک بهتــر و علمیتــری از آن بهدســت آیــد .هدف

از ایــن پژوهــش ،آشــنایی بــا نحــوهی ســاخت و مــدت زمان مســکون بــودن این تنگــه و تعییــن قدمت آن اســت .در

ایــن راســتا پــس از بررسـیهایی کــه در ســطح تنگــه بهعمــل آمــد ،بــه تهیـهی پــان از بناهــای موجــود در آن اقــدام

شــد و از ســفالهای بهدســت آمــده ،طراحــی و بــا ســفالهای مناطــق دیگــر مقایســه گردیــد .حاصــل پژوهــش
نشــان میدهــد کــه مجموعـهی مــورد نظــر مربــوطبــه اواخــر دورهی ساســانی و قــرون اولیـهي اســامی اســت.
واژهگان کليدي :تنگه بهرام چوبین ،سیمره ،کبیرکوه ،درهشهر.
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مقدمه
شهرســتان درهشــهر از ســمت جنــوب بــا کبیرکــوه و آبدانــان ،از شــمال و شــرق بــا اســتان لرســتان و از غرب
بــا شهرســتان بــدره هممــرز اســت .ایــن شهرســتان ،دشــتی وســیع بــا خــاک بســیار مناســب جهــت کشــاورزی
دارد کــه بــا عبــور رودخان ـهی پ ـرآب ســیمره ،ســیرآب میشــود؛ بــه واســطهی قرارگیــری در مــرز میــان دو
منطقـهی پیشــکوه و پشــتکوه از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ از طــرف دیگــر ،وجــود مســیرهای ارتباطی
میــان ایــن منطقــه بــا زاگــرس مرکــزی و فــات مرکــزی بــر اهمیــت آن افــزوده اســت؛ بــا ایــن حــال ،ایــن
منطقــه تــا کنــون بهطــور شایســتهای مــورد پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت .میتــوان گفــت کــه ســیمین لکپور،
جدیتریــن عملیــات باستانشــناختی را در منطق ـهی حفــاری شــهر ســیمره انجــام داده و طــی هشــت فصــل
کاوش ،اطالعــات بســیار مفیــدی را ارائــه نمــوده اســت.
ایــن مقالــه بــرای درک بهتــر از چگونگــی و کــم و کیــف آثــار تاریخــی شهرســتان درهشــهر بــهشــناخت،
بررســی و معرفــی یکــی از مهمتریــن محوطههــای تاریخــی ایــن دیــار؛ یعنــی تنگـهی بهــرام چوبین میپــردازد.
در ایــن راســتا بناهــا و ســفالهای بدســت آمــده از ایــن تنگــه را تــا حــد امــکان ،بــا دیگــر بناهای مشــابه ،مقایســه
میکنــد .بــا توجــه بــه نــام و نحــوهی ســاخت بناهــا میتــوان گفــت :ایــن تنگــه مربوط بــه دور ه ساســانی اســت.
بــر ایــن اســاس ،ســعی میشــود از زمــان ســاخت و مســکون بــودن آن اطالعــات مناســبی ،بــه دســت آیــد
(شــکل  1و .)2
موقعیت جغرافیایی و پیشینهي پژوهشی
ایــن تنگــه در اســتان ایــام ،در ده کیلومتــری شهرســتان درهشــهر و در مســیر ارتباطــی ایــن شهرســتان بــه
پلدختــر ،در ســمت راســت جــاده و در جهــت جنــوب ،قــرار گرفتــه اســت .در شــمال شــرق تنگــه ،روســتای
«ارمــو» واقــع شــده اســت .ایــن تنگــه در دامن ـهی کبیرکــوه قــرار دارد و بــه لحــاظ طبیعــی ،بســیار مرتفــع و
غیرقابــل نفــوذ اســت .دو دیــوار صخــرهای طبیعــی بــا شــیب بســیار تنــد و مرتفــع ،تنگــه را در آغــوش گرفتــه و
تنهــا راه ورودی آن ،دهانـهی آن اســت کــه دیوارهــای طبیعــی بــا ســطح زمیــن ،همســان میشــوند .زمینهــای
مناســب ،جهــت ســاختو ســاز در داخــل تنگــه ،بســیار محــدود هســتند و بســتر مســیل رودخانــه آنهــا را بــه دو
قســمت شــرقی و غربــی تقســیم میکنــد .جهــت تنگــه ،جنوبــی -شــمالی اســت و در موقعیــت  72 89 35طول
جغرافیایــی و  36 63 427عــرض جفرافیایــی و ارتفاعــی معــادل  681متــر از ســطح دریــا قــرار گرفتــه اســت.
شــهر ســیمره (درهشــهر) در جنــوب شــرقی اســتان ایــام ،بــا طــول  32درجــه و  7دقیقــه و عــرض  47درجــه
و  21دقیقــه ،واقــع شــده اســت .ایــن شــهر ،در واقــع یــک دشــت میانکوهــی اســت کــه از شــمال بــا کــوه َملِــه
و رودخانـهی ســیمره از لرســتان و از جنــوب توســط کبیرکــوه از آبدانــان (پشـتکوه) جــدا میشــود .دشــت
درهشــهر بهواســطهی وجــود رود ســیمره و زمینهــای بســیار حاصلخیــز از کشــاورزی پــر رونقــی برخــوردار
اســت .ایــن منطقــه در اواخــر دورهي ساســانی ،مــورد توجــه شــاهان ايــن سلســله بــوده اســت .وجــود پلهــای
ساســانی کــه از خرمآبــاد تــا درهشــهر ادامــه دارنــد ،گــواه ایــن امــر اســت .شهرســتان درهشــهر از گذشــتههای
دوره پانزدهم شماره 44و( 45پاييز و زمستان )1393
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دور بــه نامهــای «ســیمره ،مهرجانقــذق ،مهرجــان گــدک و ماســبذان» در متــون معــروف بــوده اســت (ابــن
حوقــل 22-101 :1345 ،و اصطخــری .)89 :1368 ،ابــن اثیــر جــزری در کتــاب لبابااللبــاب بــه نام«ســیمره»
اشــاره کــرده اســت و آن را مربــوط بــه «والیــت جبــال» میدانــد .لســترنج نیــز مهرجانقــذق را همــان «ســیمره»
میداند(لســترنج .)218 :1337 ،مقدســی ،شــهر ســیمره را بــه زمــان «قبــاد پســر پیــروز شــاه ساســانی» ،نســبت
یدهد(مقدســی 372 :1361 ،و  .)588راولینســون« ،از قول لرهای ســاکن درهشــهر ،آن را شــهر خســرو پرویز»
م
مینامد(راولینســون 64 :1362،و  .)66اشــتاین ،آن را«شــهری اشــکانی» میدانــد کــه در زمــان ساســانیان ،آبــاد
شــده است(اشــتاین 206 :1940 ،و )208
«در ســال  1362از طــرف ســازمان میــراث فرهنگــی گروهــی ،بــه سرپرســتی کامبخشفــرد ،برای بررســی و
گمانهزنــی بــه درهشــهر آمدنــد و نقشـهی عرصـهی دائــم شــهر را تهیــه و بــه تصویــب رســاندند»(کامبخشفرد،
« .)65 :1368اولیــن فصــل کاوش در درهشــهر ،در ســال  1374توســط نصــراهلل معتمــدی آغــاز شــد و طــی چنــد
فصــل ،توســط ســیمین لکپــور ادامــه پیــدا کرد»(لکپــور« .)15 :1389 ،لکپــور بــا بیــرون کشــیدن پــی
بناهــای شــهر ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درهشــهر « فاقــد هرگونــه معمــاری قدیمیتــر از آن اســت»(همان.)22 :
وی « مجموعــه بناهــای تنگــه بهــرام چوبیــن را مربــوط بــه دورهی ساســانی» میداند(همــان.)14 :
مواد و روشها
مــواد و دادههــای ایــن پژوهــش ،حاصــل بررسـیهایی اســت کــه از تنگـهی بهــرام چوبیــن بهعمــل آمــده
اســت .نگارنــدگان پــس از چنــد مرحلــه بازدیــد از ســطح تنگــه بــه لــزوم شــناخت هر چه بیشــتر ایــن مجموعه،
پــی بردنــد و بــر ایــن اســاس به بررســی ســطح تنگــه مبــادرت نمودند و پــان بناهــای موجــود را تا حــد ممکن،
طراحــی کردنــد؛ ســپس ،بــا طراحــی ســفالهای بهدســت آمــده از ســطح تنگه بــه مقایسـهی آنها با ســفالهای
بهدســت آمــده از ســایر مناطــق پرداختنــد .ایــن مقایســه ،معیــار گاهنــگاری تنگــه بــه حســاب میآمد.
بحث و بررسی
مجموعه آثار معماری تنگهی بهرام
در تنگـهی بهــرام چوبیــن ،آثــار معمــاری فراوانــی بهچشــم میخــورد تــا جایــی کــه زمیــن مناســب ،جهــت
ســاخت و ســاز باقــی نمانــده اســت .عمــدهی بناهــای ایــن تنگــه ،عبارتنــد از .1 :د ِر ورودی؛  .2پــل و ســیلبند؛
 .3بــرج و بــاروی شــرقی و غربــی؛  .4مجموعــه بناهــای شــرقی تنگــه؛  .5دسـتکندها (ســنگآب)؛  .6بنــای
نیایشــگاهی؛  .7اســتراحتگاه؛  .8بــرج و بــاروی جنوبــی ؛  .9آثــار معمــاری غــرب تنگــه.
 .1د ِر ورودی
در بــدو ورود بــه تنگــه ،اولیــن بنایــی کــه دیــده میشــود ،د ِر ورودی بنــا اســت .ایــن درب بــا عــرض 120
ســانتیمتر ،رو بــه شــمال ،قــرار دارد و در میــان دو بــاروی شــرقی و غربــی واقــع شــده کــه بعــد از فــرود آمــدن
باروهــا در ســطح صــاف زمیــن دهانــه تنگــه ،قــرار گرفتــه اســت .بقایــای ایــن در ،ارتفاعــی در حــدود 170
ســانتیمتر دارد .بــه نظــر میرســد کــه در گذشــته بــا نوعــی طــاق (احتمــاالً جناغــی) پوشــش داده شــده کــه
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امــروزه از بیــن رفتــه است(شــکل .)3
 .2پل و سیلبند
ایــن بنــا ،چســبیده بــه د ِر ورودی تنگــه اســت .ســاکنان تنگه ،بــه خاطر وجــود رودخانـهای کــه در میان تنگه
جــاری اســت ،بــه ســاخت پــل و ســیلبند اقــدام نمودهانــد تــا هــم بــه قســمتهای مختلــف تنگــه دسترســی
داشــته و هــم مانعــی جهــت مهــار ســیالبها ایجــاد کــرده باشــند .ایــن رودخانــه در فصلهــای پاییز و زمســتان،
ســیالبهای حاصــل از بارندگیهــای کبیرکــوه را بــه پاییــن هدایــت میکنــد؛ ولــی در بهــار و تابســتان آب
کمتــری دارد .ایــن در حالیســت کــه در دهههــای اخیــر و بــه علــت خشکســالیهای مــداوم ،آب رودخانــه در
تابســتان کامـ ً
ا خشــک میشــود؛ چنانکــه گفتــه شــد ،در روزگار گذشــته ،ســاکنان تنگــه ،جهــت دسترســی
بــه قســمت غربــی ،اقــدام بــه ســاخت پــل کردهانــد .ایــن پــل یــک چشــمه(دهانه) داشــته و ســتونهای آن
بهصــورت مربــع مســتطیل ،ســاخته شــدهاند (طــرح شــماره  .)1ضخامــت ســتونها در حــدود  3متــر و ارتفــاع
آنهــا در حــدود  4تــا  5متــر میباشــد (شــکل  4و  .)5در مــورد نــوع طــاق و شــیو هی اجــرای آن نمیتــوان اظهــار
نظــر کــرد؛ چراکــه بــه جــز ســتونها چیــزی از پــل باقــی نمانــده اســت .ایــن پــل از ســمت شــرق بــه دیــوار د ِر
ورودی و از ســمت غــرب بــه بــاروی غربــی تنگــه ،متصــل شــده اســت تــا ارتبــاط میــان قســمتهای شــرقی
و غربــی تنگــه برقــرار کنــد .وجــود شــیب زیــاد کــوه و وقــوع ســیلهای بســیار ،احتمــال وجــود ســیلبند را
افزایــش میدهــد؛ چیــزی کــه از آن اثــری باقــی نمانــده اســت .از طرفــی وجــود دهانـهی پــل و فاصلـهي میــان
آن ،میبایســت تحــت کنتــرل میبــوده اســت .حــال آنکــه بــه چــه وســیلهای ســعی در حفاظــت آن داشــتهاند،
اثــری بــر جــا نیســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه دیــوار بســیار ضخیمــی میــان درب ورودی و ســتون شــرقیِ پــل،
وجــود دارد کــه احتمــاالً در آن ،پسـتهایی جهــت محافظــت از د ِر ورودی و پــل ایجــاد کردهانــد.
 .3برج و باروی غربی و شرقی
موقعیــت خــاص جغرافیایــی تنگــه ،شــکل خــاص ورودی و دیوارهــای صخــرهای بســیار بزرگــی کــه در
جلــوی ورودی آن قــرار گرفتــه؛ بــه طــور طبیعــی باعــث حفاظــت از تنگــه میشــدهاند .ایــن دیوارهــای طبیعــی
از بــاال بــه کــوه وصــل بــوده و بــا شــیبی بســیار تنــد ،بــه ســمت دهانـهی تنگــه ،ســرازیر میشــوند .در قســمت
شــرقی و پــس از پایــان ایــن صخرههــا زمیــن ،صــاف شــده کــه د ِر ورودی ،در آنجــا قــرار گرفتــه اســت .در
ســمت غربــی ،در انتهــای صخــره یــک پرتــگاه بلنــد و رو بــه پاییــن قــرار دارد کــه بــه مســیر رودخانــه منتهــی
میشــود .بــه جهــت پاییــن آمــدن صخرههــا بــه شــکل پلـهای ،دیوارهــای بــاروی شــرقی و غربــی بهصــورت
پلـهای طراحــی و ســاخته شــدهاند .شــیب صخــرهای کــه دیــوار شــرقی بــر روی آن بنــا شــده ،بســیار تند اســت؛
بــه نحــوی کــه کمتــر کســی میتوانــد از ایــن دیــواره صخــرهای بــاال بــرود .بــاروی شــرقی ،یــک برجــک
دیدهبانــی دارد کــه در جلــوی بــاروی شــرقی قــرار گرفتــه اســت .ایــن برجــک بســیار محقــر و کوچــک،
دارای  2متــر ارتفــاع 1/5 ،متــر قطــر داخلــی و  40ســانتیمتر ضخامــت میباشــد کــه بــا پالنــی دایــرهای شــکل،
ســاخته شــده اســت .ســقف آن ،بــا قلوهســنگ و مــات ســاروج بهصــورت گنبــدی کوچــک بــا خیــز بســیار
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کــم ،اجــرا شــده اســت .تعــدادی ســوراخ در بدن ـهی برجــک تعبیــه شــده کــه بــرای دیــدن مناظــر بیــرون از
آنهــا اســتفاده میکردهانــد (طــرح شــماره  .)2قرارگیــری برجهــا در کنــار بــاروی شــرقی و غربــی بــه نحــوی
اســت کــه کامـ ً
ا بــر دشــت درهشــهر و مناطــق اطراف آن مســلط هســتند؛ به گونـهای کــه هرگونه تحــرک در
اطــراف ،قابــل دیــدن و کنتــرل اســت .بــاروی شــرقی کــه در میــان دیــوار صخــرهای و ســتیغ آن بنا شــده اســت،
در حــدود  200متــر طــول دارد و ضخامــت آن در قســمتهای مختلــف ،از  1/5تــا  3متــر متغیــر اســت .دیــوار،
بــه واســطهی بســتر صخــرهای و ســنگی کــوه ،فاقــد پی اســت؛ همچنین ،شــیب زیــاد دیــوار و پلـهای بــودن آن،
امــکان رفــت و آمــد را محــدود کــرده اســت .دسترســی بــه بــاروی شــرقی و بــرج آن از طریــق راه مارپیچــی
کــه در داخــل تنگــه و در ســمت شــرق قــرار دارد ،صــورت میگرفتــه اســت .عمــدهی مصالــح ســاخت بــارو و
ســایر بناهــای تنگــه ،قلوهســنگهای ریــز و درشــت نتراشــیده بــا مــات ســاروج اســت (شــکل 6و  .)7بــاروی
غربــی نیــز در تقــارن بــا بــاروی شــرقی و ماننــد آن ســاخته شــده اســت .طــول تقریبــی آن در حــدود  200متــر و
ضخامــت دیــوارهی آن بیــن  1/5تــا  3متــر اســت .در بعضــی از قســمتهای بــارو ،دیوارهایــی بــا ارتفــاع  4متــر
دیــده میشــود .بــرج غربــی نیــز بــا انــدک تغییــری در جزئیــات ،هماننــد بــرج شــرقی اســت .د ِر ورودی بــرج
غربــی ،بــر خــاف بــرج شــرقی کــه بــه ســوی جنــوب اســت ،رو بــه غــرب دارد .راه دسترســی نگهبانــان نیــز از
داخــل تنگــه و مشــابه نمونـهی شــرقی آن ،در غــرب تنگــه ایجــاد شــده اســت (شــکل  8و  9طــرح شــمارهی.)2
 .4مجموعه بناهای شرقی تنگه
بــه محــض ورود و عبــور از د ِر اصلــی تنگــه ،در ســمت چــپ و راســت قســمت شــرقی ،شــاهد یــک
مجموعــه معمــاری هســتیم .قســمت راســت ،بــه علــت خرابــی و آوار زیــاد ،چیــز زیــادی از آن برجــای نمانــده
اســت؛ ولــی از پاییــن و در بســتر رودخانــه بــه ســمت بــاال ،یــک ردیــف از طاقهــای ضربــی دیــده میشــوند؛
احتمــاالً بناهــای دیگــری نیــز وجــود داشــت ه کــه بهوســیلهي آب و ســیل از بیــن رفتهانــد؛ امــا آثــار معمـ ِ
ـاری
ســمت چــپ آن تــا حــدود زیــادی از بیــن رفتهانــد و دیوارهــای باقــی مانــده ،ارتفاعــی در حــدود  1/5متــر باقــی
دارنــد .ایــن بناهــا شــامل  7اتــاق هســتند(طرح شــماره  .)3اتــاق  6بهصــورت کشــیده و تــا حــدودی باریــک،
ســاخته شــده اســت؛ ضخامــت دیوارهــا در حــدود  60ســانتیمتر اســت؛ اتاقهــای شــماره  1و  2کــه تــا حدودی
ضلــع شــرقی آنهــا توســط آب شســته شــده و دارای ابعــاد  8×4و 7×4متــر هســتند .اتاقهــای شــماره  3و  4نیــز
بــه ترتیــب  4×15و  7×15متــر ،بُعــد دارنــد و رو بــه شــمال هســتند .در اتــاق شــماره  4آثــاری از ســاخت و ســاز
و اجــرای طــاق نیــز دیــده میشــود .اتــاق شــماره  5بــه صــورت افقــی و پشــت بــه چهــار اتــاق یــاد شــده ،قــرار
گرفتــه اســت و دارای ابعــاد  15×4متــر اســت .در قســمت جنــوب ایــن اتــاق و چســبیده بــه دیــوارهی کــوه ،دو
اتــاق دیگــر بــه صــورت عمــودی و رو بــه شــمال ،ســاخته شــدهاند کــه دارای ابعــاد  10×4و  10×6متــر هســتند.
مصالــح آنهــا نیــز قلوهســنگ و مــات ســاروج اســت .بــا توجــه بــه نحــوهی ســاخت و شــکل اتــاق  6و وجــود
نمون ـهای از آثــار طــاق در اتــاق شــماره  ،4میتــوان احتمــال داد کــه ســقف آنهــا بهصــورت طاقآهنــگ،
ســاخته شــده بــوده کــه جهــت انبــاری و اصطبــل مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهانــد.
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 .5دستکندها (سنگآب)
پــس از عبــور از آثــار معمــاری ورودی تنگــه و بــه ســمت جنــوب ،در شــرق و چســبیده بــه دیــوارهی
صخــرهای کــوه ،چشــمهای دیــده میشــود کــه در بین شــکاف صخرههــای کــوه ،جریــان دارد .ســاکنان تنگه،
بــرای بهرهبــرداری از آب چشــمه ،بــه کنــدن پنــج حوضچــه در درون بســتر ســنگی کــوه اقــدام کردهانــد.
ایــن دسـتکندها بــه وســیلهی قلــم و اســکنه ،تراشــیده شــدهاند؛ کمــا اینکــه آثــار کنــدهکاری آن بهصــورت
پرداخــت نشــده ،هنــوز هــم قابــل مشــاهده و تشــخیص اســت.
ایــن دســتکندها جهــت انبــار آب و اســتفادهی بیشــتری ایجــاد شــدهاند .علــت ســاخت ایــن ســنگآبها،
شــیب زیــاد ســطح چشــمه و باقــی نمانــدن آب داخــل آن اســت .در ســالهای اخیــر ،میــراث فرهنگــی اســتان
ایــام ،دسـتکندها را از خاکهــا و رســوباتی کــه طــی ســالهای متمــادی در آنهــا جمــع شــده بــود ،تخلیــه
کــرده اســت (شــکل  .)10دسـتکند شــمارهی  ،1ابعــادی بــه طــول  4متــر ،عــرض  1/60متــر و عمــق  3متــر
و ســنگآب شــمارهی  ،2ابعــادی بــه طــول  3متــر ،عــرض  1متــر و عمــق  1/5متــر دارد .ایــن دو دسـتکند در
کنــار هــم و در ســمت راســت و ســه ســنگآب دیگــر در ســمت چــپ ،قــرار دارنــد .در ســنگآب شــمارهی
 1اثــر نقــش برجســتهای از ســر حیوانــی  -احتمــاالً گاو یــا اســب  -نمایــان اســت کــه بــه شــدت آســیب دیــده
است.
دسـتکند شــماره  3بــا ابعــاد  2/5متــر در طــول 1/20 ،متــر در عــرض و  2متــر عمــق ،ســاخته شــده اســت.
دسـتکند شــماره  3 ،4متــر طــول و  2/5متــر عــرض دارد؛ ولــی عمــق آن بــه خاطــر انباشــت خــاک و وجــود
مقــدار آبــی کــه داخــل آن اســت قابــل دیــدن نیســت .دسـتکند شــماره  5کــه بــا پهنــای  75ســانتیمتر ،درازای
 1متــر و عمــق  60ســانتیمتر اســت ،کوچکتــر و پایینتــر از دسـتکندهای دیگــر و در ســمت چپ قــرار گرفته
اســت .در کــف آن نیــز ســوراخ کوچکــی جهــت تخلیــه آب تعبیه شــده اســت (شــکل .)11
نحــوهی قرارگیــری ســنگآبها بــه گونـهای اســت کــه پــس از پــر شــدن هــر یــک از آنهــا ،آب ســرریز
کــرده و توســط شــیارهای باریکــی کــه در میــان آنهــا ایجــاد شــده اســت بــه ســنگآب پایینــی میریــزد .در
نهایــت بــا ریختــن آب بــه دسـتکند شــمارهی  5از طریــق شــیاری کــم عمــق ،از شــیب تنــد بســتر صخــرهای،
بــه پاییــن هدایــت میشــود .در حــال حاضــر ،فقــط دس ـتکند شــماره  4آب دارد و بقیــه ،خشــک هســتند
(طــرح شــماره .)4
 .6بنای نیایشگاهی
بنــای نیایشــگاه روبـهروی دسـتکندها و در غــرب آنهــا قــرار دارد .در پشــت ایــن بنــا ،مســیل رودخانــه،
قــرار دارد .بنــای مذکــور بــا  10متــر ارتفــاع بــه مســیل رودخانــه ،منتهــی میشــود .شــاید بتــوان گفــت مهمترین
بنــای ســاخته شــده در تنگــه اســت (شــکل  12و  .)13بنــای نیایشــگاه شــامل یــک اتــاق مرکــزی و دو اتــاق
کوچکتــر در طرفیــن اســت .اتــاق شــمالی بــه اتــاق مرکــزی ،چســبیده اســت و تنهــا راه ورودی بــه آن از اتــاق
مرکــزی میگــذرد .پــان اتــاق گونیــا نیســت؛ چنانکــه و طــول دیــوار غربــی  3متــر و طــول دیــوار شــرقی 4
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متــر میباشــد .د ِر ورودی آن 70 ،ســانتیمتر عــرض دارد کــه بــا طــاق جناغــی کوتــاه ،پوشــیده شــده اســت .قطر
دیوارهــای شــمالی بنــا در حــدود یــک متــر اســت.
اتــاق مرکــزی کــه در وســط دو اتــاق دیگــر واقــع اســت ،نیــز یــک ورودی دارد کــه در ســمت جنــوب قرار
گرفتــه اســت .ابعــاد ایــن بنــا  5×4/5متــر اســت .دیــوار ضلــع غربــی بنــا بهطــور کامــل فــرو ریختــه و آوار آن
در مســیر رودخانــه ریختــه شــده و امــکان هرگونــه توصیــف و تفســیری از ویژگیهــای دیــوار و پنجرههــای
احتمالــی را از بیــن بــرده اســت؛ امــا در مقابــل آن ،در ضلــع شــرقی و درون دیــوار ،دو طاقچــه بــه عــرض40
ســانتیمتر ،ایجــاد شــده کــه ســقف آنهــا بهصــورت طــاق ،اجــرا شــده اســت .در ایــن طاقچههــا آثــار ســوختگی
بــه چشــم میخــورد .در وســط اتــاق مرکــزی ،دو پشــتیبان جلــو آمــده از دیــوار ،بــه شــکل مســتطیل دیــده
میشــوند کــه یکــی در دیــوار شــمالی و دیگــری در میــان دیــوار جنوبــی قــرار دارد .قطــر هــر کــدام از آنهــا در
حــدود کمتــر از یــک متــر اســت .بــا توجــه بــه آثــار طاقــی کــه بــر روی دیوارهــای اتــاق مرکــزی قــرار دارد،
میتــوان کاربــرد ایــن پشــتیبانها را در جهــت حمــل بــار ناشــی از رانــش طاقهــا دانســت .طــاق بــه کار رفتــه
در ایــن بنــا بهصــورت طاقآهنــگ بــوده اســت (طــرح شــماره .)5
اتــاق جنوبــی توســط راهرویــی یــک متــری از اتــاق مرکــزی جــدا شــده اســت .ایــن اتــاق ،یــک د ِر ورودی
بــه عــرض  70ســانتیمتر دارد .بــه جهــت تخریــب زیــاد ،نمیتــوان در مــورد پنجرههــا و یــا طاقچههــای احتمالی
اظهــار نظــر کــرد .ابعــاد بنــا  4×3متــر میباشــد .نکتـهی جالــب توجــه در مــورد آن ،نبــود پنجــره بــرای ارتبــاط
بــا بیــرون ،در هــر ســه اتــاق اســت و هــر کــدام فقــط یــک ورودی اصلــی دارنــد .ایــن ورودیهــا روبـهروی هم
قــرار گرفتهانــد .بســته بــودن فضــا ،احتمــال نیایشــگاه بــودن آن را افزایــش میدهــد .از طــرف دیگــر ،آبــی کــه
در چشــمهها و دسـتکندهای واقــع در چنــد متــری شــرق آنهــا جــاری بــوده ،توســط جویهــای باریکــی کــه
هنــوز ر ّد آنهــا برجاســت ،بــه ایــن بنــا هدایــت میشــده اســت .شــیار دیگــری کــه در قســمت جنوبیتــر بنــا و بر
بســتر صخــرهای کنــده شــده ،آب چشــمههای اســتراحتگاه را بــه ســمت بنــا هدایت میکــرده اســت؛ همچنین،
وجــود نقــش برجســتهی ســر یــک گاو کــه نمــادی از الهـهی آب ،آناهیتاســت ،احتمــال اینکــه بنــای مذکــور
مربــوط بــه معبــد آناهیتــا باشــد را افزایــش میدهد(شــکل  14و .)15
 .7استراحتگاه
آخریــن نقطـهی قابــل اســتفاده از تنگــه ،در ضلــع شــرقی آن اســت کــه بهصــورت یــک اشــکفت ایجــاد
شــده کــه در طــول روز ،در ســایه قــرار دارد .ســاکنان تنگــه بــه منظــور اســتراحت و فــرار از گرمــای تابســتان،
از ایــن محــل اســتفاده میکردهانــد؛ از آنجــا کــه بســتر آن ســنگی بــوده ،ســطح اشــکفت را بهصــورت 3
پل ـهای(در مجمــوع  3پلــه) تراشــیدهاند .ارتفــاع هــر پلــه در حــدود  50ســانتیمتر و ســطح آن بــه عــرض 70
ســانتیمتر اســت .درازای هــر پلههــا بــه  6متــر می-رســد .در میــان ایــن پلههــا ،دو حوضچـهی ســنگی بــا عمــق
کــم نیــز وجــود دارد کــه عــاوه بــر تلطیــف هــوای اســتراحتگاه ،زیبایــی خاصــی بــه آن داده اســت؛ از طــرف
دیگــر ،آب مــازاد حوضچههــا ،توســط یــک شــیار کــه درون صخــره حفــر کردهانــد بــه ســمت بنای نیایشــگاه
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هدایــت میشــود .راه ارتباطــی آن بــه خاطــر شــیب زیــاد بــه صــورت مارپیــچ و بــا قلوهســنگ ســاخته شــده
اســت کــه بقایــای آن هنــوز هــم دیــده میشــود؛ همچنیــن ،در جلــوی اولیــن پلـهی اســتراحتگاه ،مصطبـهای
ســنگی ســاخته شــده و داخــل آن را بــا خــاک پــر کردهانــد تــا همســطح بــا اولیــن پلـهی ســنگی اســتراحتگاه
باشــد (شــکل  16و .)17
 .8برج و باروی جنوبی
آثــار و بقایــای دیوارهــا و برجهــا کــه در منتهیالیــه ســمت جنوبــی تنگــه قــرار دارنــد ،بــه واســطهی
قرارگیــری در درون تنگــه ،از ســیالبهای فصلــی ،در امــان نمانــده و تقریبـاً از بیــن رفتهانــد .ایــن برجهــا ،در
زمــان اســتفاده ،مســیر تنگــه در ســمت جنــوب را تحــت کنتــرل داشــتهاند.
 -9آثار معماری غرب تنگه
آثــاری از معمــاری در ســمت غــرب مســیر رودخانــه دیــده میشــود کــه بــه دلیــل ویرانــی و حجــم بــاالی
آوار آنهــا امــکان دسترســی بــه نــوع پــان و وضعیــت ســاختاری بناهــا وجــود نــدارد .بنــای مصطبـهای دیگــری
در منتهیالیــه تنگــه ،در ســمت غــرب و پشــت بــاروی غربــی وجــود دارد کــه امــروزه دامــداران محلــی از آن
جهــت نگهــداری دامهــای خــود اســتفاده میکننــد؛ همچنیــن ،بناهــای پراکنــده دیگری در ســطح تنگــه وجود
دارنــد کــه بــه علــت خرابــی و آشــفتگی زیــاد ،قابــل بررســی و توصیف نیســتند.
 .10مواد و مصالح به کار رفته در بنا
بطــور کلــی مــوادی کــه در ســاخت بنــای ایــن دژ بــه کار رفتهانــد؛ عبارتنــد از :قلوههــای ســنگی ریــز و
درشــت بــه صــورت ناتراشــیده و نامنظــم و گــچ نیمکــوب یــا ســاروج کــه بــه عنــوان مــات اســتفاده میشــده
اســت.
آسیبشناسی
از مهمتریــن عواملــی کــه باعــث نابــودی آثــار معمــاری ایــن تنگــه شــده ،فرســایش خــاک میباشــد کــه
بــه واســطهی شــیب زیــاد تنگــه و وجــود ســیالبهای فصلــی فــراوان بــوده کــه عمــده آثــار را ویــران و بعضـاً
محــو کــرده اســت .در ایــن راســتا میــراث فرهنگــی اســتان ایــام ،اقــدام به احــداث ســیلبندهایی در مســیرهای
آبــراه نمــوده اســت.
عامــل دیگــری کــه همــواره در همــهي محوطههــای تاریخــی باعــث تخریــب آثــار میشــود ،وجــود
حفــاران غیرمجــاز اســت کــه ســبب تخریــب بیشــتر ایــن آثــار میشــوند؛ از طــرف دیگــر ،اهالــی منطقــه از این
تنگــه بــه عنــوان منطقـهی تفریحــی اســتفاده میکننــد کــه رفــت و آمــد آنــان در آسیبرســانی بیشــتر بــه بناهــا
مؤثــر اســت.
در متــون تاریخــی ،دربــارهی « ویرانــی شــهر ســیمره بر اثــر زلزلهای که در ســدهی ســوم هجــری » ،رخ داده،
مطالبــی ذکــر شــده اســت(ابن اثیــر)115 :1385 ،؛ شــاید همیــن موضــوع ،عامل مهــم ویرانی بناهای تنگه باشــد؛
از طــرف دیگــر حفاریهایــی کــه در شــهر ســیمره انجــام گرفتــه « ،وجــود هرگونــه زلزلـهای» کــه در این شــهر
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رخ داده باشــد؛ بــه طــوری کــه بــه قــول ابــن اثیــر « ،بیســت هــزار تــن را کشــته » باشــد ،رد میکند(لکپــور،
.)22 :1389
سفالهایتنگه
تمامــی ســفالهای یافتــه شــده در تنگـهی بهــرام چوبیــن ،بــدون لعــاب هســتند کــه خــود بــه دو گروه ســاده
و منقــوش تقســیم میشــوند.
ســفالهای ســاده :ایــن گونــه از ســفالها طیفــی از رنــگ نخــودی تــا نارنجــی دارنــد .شــاموت همگــی ایــن
ســفالها شــامل شــن ریــز و درشــت و شـنهای ریــز از ســنگ آهکــی اســت .در بعضــی مــوارد ،مغــز ســفالها
بهرنــگ قهــوهای دیــده میشــود کــه ناشــی از پخــت کــم سفالهاســت .گاهــی هــم بــا پوشــش نــازک گلــی
نخــودی و نارنجــی ســطح ســفالها را پوشــاندهاند.
سفالهای منقوش :نقوش بهکار رفته در این نوع سفالها به سه گونه است:
گونــه نخســت؛ نقشهــا بهصــورت نــواری طنابــی شــکل هســتند کــه بیشــتر بــرای تزییــن خمرههــای
بــزرگ بــهکار رفتهانــد.
گون ـهی دوم؛ نوارهــای برجســتهی مــوازی هســتند کــه در چنــد ردیــف و بهصــورت افقــی دور تــا دور
ظــروف را در -بــر گرفتهانــد.
گونهی سوم؛ بهصورت نوار زنجیرهای ممتدی است که دورتادور ظرف را پوشانده است.
بهطــور کلــی ســفالهای بهدســت آمــده از محوطـهی تنگــه ،بــدون لعــاب و ســاده ،همــراه بــا نقــوش تزیینی
نــواری شــکل برجســته ،هســتند .در خـ ِ
ـاک بــه کار رفتــه در ســاخت تمــام ســفالهای تنگــه ،قطعــات ریــز و
درشــت ســنگ آهکــی وجــود دارد .ســفالها بــه لحــاظ فــرم ،شــامل انــواع خمرههــا ،ســبوها و کاس ـههای
بــزرگ و کوچــک دســتهدار هســتند .از نظــر پخــت نیــز ســفالها ،در ســه نــو ِع پخــت کــم بــا مغــز قهــوهای،
پخــت کافــی و پخــت خــوب و خمیــرهی یکدســت دیــده میشــود .در میــان ســفالهای تنگــه ،ســفالهایی
نیــز وجــود دارنــد کــه بدنـهی آنهــا بهصــورت اســفنجی و دارای خمیــرهای نارنجــی رنــگ؛ بــا پخــت مناســب
و یکدســت هســتند(طرح شــماره .)6
نتیجهگیری
بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت درهشــهر و جایــگاه ویــژهی آن در اواخــر دورهی ساســانی ،بــه جــرأت میتوان
گفــت کــه تنگـهی بهــرام چوبیــن بنایــی بازمانــده از همیــن دوره اســت .وجــود آثــار فــراوان از دورهی ساســانی
در ایــن منطقــه ،مــواد و مصالــح بـهکار رفتــه در ســاخت ایــن مجموعه؛ همچنین مقایسـهی ســفالهای بهدســت
آمــده از تنگــه بــا محوطههــای دیگ ـ ِر حفــاری شــده مربــوط بــه دورهی ساســانی ،احتمــال انتســاب تنگ ـهی
بهــرام چوبیــن بــه ایــن دور ه را افزایــش میدهــد .موقعیــت منحصــر بـ ه فــرد تنگــه و مشــرف بــودن آن بر دشــت
درهشــهر و وجــود بــرج و باروهــا ،در نــگاه نخســت؛ آن را دژی مســتحکم ،مینمایانــد کــه در میــان صخرههای
طبیعــی ســاخته شــده اســت .از آنجــا کــه بیشــتر ســفالهای بــه دسـتآمده از ایــن محــل ســاده و بــا ظرافــت
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کــم هســتند؛ احتمــال نظامــی بــودن ایــن بناهــا را افزايــش ميدهــد؛ امــا سیســتم انتقــال آبــی کــه در تنگــه بــرای
هدایــت آب چشــمهها بــه درون بنــای موســوم بــه نیایشــگاه وجــود دارد احتمــال معبــد بــودن آن را بــاال میبرد؛
عــاوه بــر آن ،وجــود نقــش برجســتهی ســر یــک حیــوان (احتمــاالً گاو) بــر روی ســنگآبها کــه در ارتبــاط
بــا اله ـهی آب (آناهیتــا) اســت ،نشــان از مذهبــی بــودن بناهــا دارد (تصویــر 11تــا .)14بــا ایــن حــال ،بهطــور
قطــع نمیتــوان آن را بنــای مذهبــی دانســت و بــرای مطمئــن شــدن از ایــن امــر نیــاز بــه حفــاری و کاوش در
تنگــه احســاس میشــود .بــه هــر حــال ،یکــی از مشــکالت مربــوط بــه بناهــای دورهي ساســانی ،نــوع کاربــری
آنهاســت؛ نمونـهی آن کاخ فیروزآبــاد اســت کــه گاهــی بــه آن ،آتشــکده نیــز اطــاق میشــود .بــا ایــن حــال،
یکــی از اهــداف مــا کــه شناســایی تنگـهی بهــرام چوبیــن و تعییــن دورهی زمانــیِ اســتفاد ه و بهرهبــرداری از آن
بــود ،حاصــل شــد .ایــن بنــا مربــوط بــه اواخــر دورهی ساســانی و قــرون اولیــه اســامی اســت کــه بــا متــروک
شــدن شــهر ســیمره ،رو بــه زوال گذاشــته اســت.
در پایــان بایــد یــادآور شــد کــه اطالعــات مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش ،بر اســاس بررسـیهای ســطحی،
بــه دســت آمــده و بهتــر آن اســت کــه در ســطح تنگــه حفاریهایــی صــورت گیــرد تــا بتــوان بهطــور کامــل بــا
بررســی معمــاری و دیگــر یافتههــای احتمالــی بــه اطالعــات کاملتــر و بیشــتری دســت یافت.
پیشنهادها
بــا توجــه بــه شــرایط مجموعههــاي بناهــای یــاد شــده در تنگ ـهی بهــرام چوبیــن ،بــه نظــر میرســد اگــر
تالشــی بــرای ســاماندهی وضــع موجــود بــه عمــل نیایــد ،در انــدک زمانــی ،باقیمانــدهی آثار نیــز رو بــه ویرانی
خواهــد رفــت .بــرای جلوگیــری از ایــن ضايعه ،پیشــنهاد میشــود ادارهی میراث فرهنگــی ،اقدام بــه محافظت و
ســاخت مکانــی بــرای حراســت از ایــن مجموعـهی فرهنگــی -تاریخی نمایــد؛ همچنین ،بــا راهنمایی مســافران
و گردشــگران ،هــم از ویرانــی تنگــه جلوگیــری کنــد و هــم ایــن منطقــه را بــه مــکان مناســب و امنــی جهــت
اســتفادهی گردشــگران تبــدل نماید.
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مقایسه سفالهای تنگهی بهرام چوبین با مناطق دیگر

مقایسهي  سفالهای تنگهی بهرام چوبین با مناطق دیگر
ردیف

شمارهی طرح

1

TB923

2

TB924

3

TB925

4

TB916

5

TB917

6

TB918

7

TB929

8

TB9110

9

TB921

10

TB12

مقایسه

مشخصات

لبه ،خمیرهی نارنجی ،بدون پوشش ،شن ریز و سنگ ریزه محمدیفر ،1390 ،تصویر  ،6شماره 4
سازآهکی ،پخت ناقص ،مغز قهوهای ،چرخ

کال ،1981 ،شکل  18شمارهی  ،17شکل
 19شمارهی 3
دیشیز ،1987 ،شکل  51شمارهی 3

لبه ،خمیرهی نخودی مایل به صورتی ،بدون پوشش ،شن
ریز و سنگ ریزه آهکی ،پخت کامل ،چرخساز

محمدیفر ،1390 ،تصویر  ،6شماره 6
کال ،1981 ،شکل  12و  14شمارهی 4 ،1
و7

لبه ،خمیرهی نخودی مایل به صورتی ،بدون پوشش ،شن
ریز و سنگ ریزه آهکی ،پخت کامل ،چرخساز
لبه ،خمیرهی نارنجی -قرمز ،بدون پوشش ،شن ریز و
سنگ ریزه آهکی ،پخت ناقص ،مغز قهوهای ،چرخساز

کال ،1981 ،شکل  12و  11شمارهی7
کال ،1981 ،شکل  19شمارهی 8
دیشیز ،1987 ،شکل 95
آذرنوش،1994،شکل 171
لک پور ،1389 ،طرح  ،33شماره 209

لبه ،خمیرهی قهوهای ،پوشش نخودی ،شن ریز و سنگ
ریزه آهکی ،پخت ناقص ،مغز قهوهای ،چرخساز

کال ،1981 ،شکل  19 ،14و 29
آلدن ،1987 ،شکل  5و 6
ریکیاردی ،1971 ،شکل 75
دیشیز ،1987 ،شکل  41و  50شمارهی
 11و 12

بدنه ،خمیرهی نارنجی ،بدون پوشش ،شن ریز و سنگ
سازریزه آهکی ،پخت کامل ،نوار برجستهی طنابی ،چرخ

کال ،1981 ،شکل  27شمارهی  6 ،5 ،4و
7

بدنه ،خمیرهی نارنجی مایل به صورتی ،بدون پوشش،
شن ریز و سنگ ریزه آهکی ،پخت کامل ،نوارهای
سازبرجستهی موازی ،چرخ
بدنه ،خمیرهی نارنجی مایل به صورتی ،بدون پوشش،
شن ریز و سنگ ریزه آهکی ،پخت ناقص ،نوار برجستهی
سازطنابی یا زنجیره-ای ،چرخ
کف ،خمیرهی نارنجی ،بدون پوشش ،شن ریز ،پخت
سازکامل ،چرخ
کف ،خمیرهی نارنجی روشن ،بدون پوشش ،شن ریز و
سازسنگ ریزه آهکی ،پخت کامل ،چرخ
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آذرنوش،1994،شکل 185

کال ،1981 ،شکل 4n ،25
پریسمن،2013،شکل 11 :18

