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چکیده
در این نوشته آثار معماری مکشوفه از نخستین فصل کاوش های اضطراری محوطۀ باستانی قال گوری 
از خطر  این محوطه  نجات بخشی  انگیزۀ  با  این کاوش ها  رماوند1 در سال 1389 معرفی شده است. 
آبگیری سد سیمره انجام گرفت. هدف اصلی در این کاوش ها مستندسازی آثار منقول و غیر منقول 
محوطۀ  نجات بخشی  کاوش  بود. طرح  آنها  انهدام  و  آبگیری سد سیمره  از  قبل  آنها  نجات بخشی  و 
و  دستی  صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  پیشنهاد  به   1389 سال  پاییز  اوایل  در  رماوند  قالگوری 
گردشگري استان لرستان و با اخذ مجوز از پژوهشکدۀ باستان شناسي آغاز شد. کاوش در این محوطه 
به دلیل وجود اثر ارزشمنِد معماری به روش ارگانیک صورت گرفت و با توجه به محدودیِت زمان، 
بخش اندکی از این بنا کاوش شد و هیئت کاوش موفق به آزادسازی و خاک برداری کامل بنا نشد. 
در نتیجه ادامۀ حفاری به فصل دوم موکول شد. در این فصل کاوش به چهار کارگاه با ابعاد 5×5 متر 
محدود شد و حاصل آن آزادسازی قسمت هایی از یک بنا با چهار فضای مرتبط به هم بود. اجزای 
معماری مکشوفه از یک فضای رابط در شمال ترانشه با جهت شرقی ـ غربی تشکیل شده است که به 
دو اتاق موازی با جهت شمالی ـ جنوبی راه دارد. این دو اتاق نیز در ضلع جنوبی به یک اتاق ستون دار 
با جهت شرقی ـ غربی منتهی می شوند. این مقاله با رویکردی تاریخی ـ فرهنگی و با استفاده از روش های 
مطالعات میدانی و کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است. در این بین کوشش شد تا پس از توصیف 
فضاهای معماری و مراحل کاوش، بر اساس گزینه های دسته بندی شده و مقایسۀ تطبیقی با چند بنای 
مشابه و همجوار از جمله محوطه های برزقاوله2 و خانۀ اربابی دره شهر به تحلیل و شناخت هر چه بهتر 

عناصر ساختاری این بنا که مربوط به دوران ساسانی است، بپردازیم. 

واژه  های کلیدی: 
حوزۀ آبگیر سد سیمره، قال گوری رماوند، رودخانۀ سیمره، معماری و گچبری ساسانی.
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مقدمه
ــد  ــیدی کلنگ احداث یک س ــط دهۀ 1370 خورش در اواس
ــه همین نام  ــی« در منطقه ای ب ــام »هینی مین ــی به ن برق آب
)مابین شهرهای بدره و دره شهر( به زمین زده شد. این پروژه 
ــدون انجام مطالعات  ــیاری از پروژه های دیگر ب ــون بس همچ
ــت بیش از یک دهه  ــد. تا آنجا که پس از گذش جامع آغاز ش
ــتانی متعددی در محدوده  متولیان امر متوجه وجود آثار باس
ــدند. لذا تصمیم بر آن شد جهت ادامۀ  ــد ش حوضۀ آبگیر س
ــایی آثار صورت  ــروژه ملی و نجات آثار، عملیات شناس این پ
پذیرد. نتایج نخستین بررسی به عمل آمده در سال 1386 در 
ــد سیمره تغییر  ــد هینی مینی که دیگر به س حوضۀ آبگیر س
ــر فرهنگی ـ تاریخی  ــود، از وجود بیش از یکصد اث نام یافته ب
ــی برخی از آنها زنگ  ــر می داد. تعدد آثار و ارزش احتمال خب
ــور، اما  ــئوالن وقت میراث فرهنگی کش خطری بود برای مس
ــوس که این آهنگ خطر با یک دهه تأخیر در گوش  صد افس
ــد. به هر ترتیب طبق توافق به عمل آمده  مسئوالن نواخته ش
میان پژوهشکدۀ باستان شناسی کشور و وزارت نیرو، نخستین 
ــال  ــیمره در اواخر س ــی س فصل از کاوش های باستان شناس
1387 در محوطه های چیاسبز و چم قوله آغاز شد و در قدم 
ــد سیمره از جمله محوطه های  بعدی آثار نزدیک به دیوارۀ س
ــمۀ رجب کاوش  پیش از تاریخی پیروزعلی، چارآو رو3 و چش
ــال 1389 نیز محوطۀ تاریخی قال گوری که در  شدند. در س
ــی قرار گرفته و محوطۀ برزقاوله4 و چند  این مقاله مورد بررس

اثر دیگر کاوش شدند.  
ــت  ــت معرفی بنایی اس     آنچه در این مقاله حائز اهمیت اس
که به برهه ای تاریک از دورۀ ساسانی در منطقۀ لرستان تعلق 
ــر بود  ــت مطالعۀ آن تنها در این بازۀ زمانی میس دارد، و فرص
ــیمره با تمام ارزش های تاریخی  ــد س و اما پس از آبگیری س
ــد ولی این بار نه  ــاختاری و... بار دیگر مدفون خواهد ش و س
ــا توجه به اینکه لزوم ثبت و  ــر خاک بلکه در زیر آب. ب در زی
ضبط الگوهای معماری پیشین مسجل است سعی بر آن شد 
که بارولوه دقیق و تحلیل ساختار بنای قال گوری به این مهم 

دست یابیم. 

پیشینۀ پژوهش
ــیمره مربوط به سال های 1936  ــتین بررسی منطقۀ س نخس
ــتاین از این منطقه  ــت که سر اورل اش تا 1938 میالدی اس
ــت  ــیمره را نام برده اس عبور کرده و برخی از محوطه های س
ــال 1384 این اثر به نام تپۀ قلعه گوری  )Stein,1940(. در س
ــمارۀ 15206 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت  رماوند به ش
ــال 1386 حوضۀ آبگیر سد سیمره توسط آقای  رسید. در س
سیدرسول سیدین بروجنی شناسایی و بررسی شد و تپۀ قلعه 
ــانی تشخیص  گوری رماوند اثری مربوط به دورۀ پارت و ساس
ــال  ــد )بروجنی، 1386(. در نهایت این اثر در پاییز س داده ش
ــی آن از خطر آبگیری سد سیمره،  1389 با هدف نجات بخش

توسط عطا حسن پور کاوش شد )حسن پور، 1389(.

موقعیت جغرافیایی 
شهرستان کوهدشت با مساحتی برابر با 3904 کیلومتر مربع 
در محدودۀ 47 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 
ــمالی و در غرب استان لرستان واقع شده  32 دقیقه عرض ش
ــت )نقشۀ 1(. این شهرستان از شمال با شهرستان دلفان،  اس
ــتان ایالم، از شرق با شهرستان های پلدختر و  از جنوب با اس
خرم آباد و از غرب با استان کرمانشاه هم مرز است )اسماعیلی، 
ــهر کونانی در  ــی به مرکزیت ش ــش کونان 1386: 284(. بخ
ــه  ــت و از س ــت واقع اس 45 کیلومتری جنوب غرب کوهدش
ــکیل  ــای طرهان5 و کونانی6 و زیرتنگ تش ــتان به نام ه دهس
ــت. محوطۀ قال گوری نیز در 28 کیلومتری جنوب  ــده اس ش
غرب شهر کونانی در منطقه ای به نام رماوند از توابع دهستان 
ــت جغرافیای ــت. این اثر در موقعی ــرار گرفته اس  زیرتنگ ق

S 0699840-UTM 3691230 38 و ارتفاع 656 متر از سطح 

ــتای متروکۀ  ــا قرار دارد. فاصلۀ محوطۀ قال گوری از روس دری
ــرق حدود 1000 متر و از محوطۀ  ــاط بگی در ش رماوند بس

برزقاوله در شمال شرق کمتر از 300 متر است )تصویر 1(.
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     ابعاد محوطه قبل از کاوش حدود 30 × 70 متر بود، اما قدر 
مسلم در گذشته بیشتر بوده است، زیرا بخش های جنوبی آن 
طی سالیان دراز به وسیلۀ رودخانه شسته شده و به کف دره 
ــرش تقریباً 20 متری دیوارۀ  ــت. به طوری که در ب ریخته اس
رودخانه و ساحل آن قسمت هایی از عناصر معماری به خوبی 
قابل رؤیت بود )تصویر 2(. دامنه های شمالی و غربی و شرقی 
تپه به دست کشاورزان به زیر کشت رفته بود و در سطح تپه 

بقایای سازه های معماری و رد دیوارها ُرخِنمون داشت.
ــد از دره ای ناهموار  ــۀ رماون ــیمره در منطق ــۀ س      رودخان
ــی پیر در  ــمال و س ــور بین کوه های دربندکبود در ش و محص
ــمالی  ــاحل ش ــوب عبور می کند. محوطۀ قال گوری در س جن
ــوه دربندکبود، روی یک  ــیمره و دامنۀ جنوبی ک رودخانۀ س
ــیمره  ــت )تصویر 3(. رودخانۀ س تراس آبرفتی قرار گرفته اس
ــت به عنوان بزرگ ترین رودخانۀ  که طولش 714 کیلومتر اس

لرستان در غرب و جنوب کوهدشت جریان دارد و مرز استان 
ــت. این رودخانه  ــتان های کرمانشاه و ایالم اس ــتان با اس لرس
ــیاب در جنوب غرب استان همدان و  ــرابی به نام گاماس از س
ــمالی کوه گرین سرچشمه می گیرد و به سمت شرق  دامنۀ ش
ــتان همدان جهتی شمالی  جریان می یابد. این رودخانه در اس
ــپس غربی به خود گرفته و با پیوستن به رودخانۀ قره سو  و س
در استان کرمانشاه به سمت جنوب تغییر مسیر می دهد. پس 
ــتان در منطقۀ رودبار کوهدشت،  ــدن به خاک لرس از وارد ش
ــه حالت اولیۀ خود برمی گردد و  مجدداً جهت این رودخانه ب
ــیری در  ــرق جریان می باید. پس از پیمودن مس در جهت ش
ــۀ کفنیال به دیوار بتونی  ــدود 40 کیلومتر از رودبار تا تنگ ح
ــتان دره شهر می رسد و با  ــد سیمره در شهرس 182 متری س
ــد سیمره به منطقۀ چم کالن، سیکان  عبور از دریچه های س
ــود و در نزدیکی پل تاریخی گاومیشان  و دره شهر وارد می ش

.)David Collection :تصویر 1. نقشۀ وسعت قلمرو حکومت و شهرهای مهم سلجوقیان )مأخذ

نقشۀ 1. موقعیت شهرستان کوهدشت در غرب استان لرستان )مأخذ: اسماعیلی 1386: 3(.
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ــکان نیز به آن اضافه شده و با نام رود کرخه در  رودخانۀ کش
ــمت جنوب ادامۀ مسیر می دهد و پس  امتداد کبیرکوه به س
ــد کرخه  ــت س ــتن رودخانۀ زال به آن، نهایتاً در پش از پیوس
آرام می گیرد. در واقع رودخانۀ سیمره از معدود رودخانه های 
کشور است که از سرچشمه تا انتها در چهار جهت جغرافیایی 
ــتان،  ــاه، لرس ــتان همدان، کرمانش حرکت می کند و پنج اس
ــیراب می سازد  ــیر خود س ــتان را در طول مس ایالم و خوزس

)حسن پور، 1386: 30(.

روش و اهداف کاوش
ــتندنگاری داده ها و مواد فرهنگی نیز  روش ثبت، ضبط و مس
ــتیابی به اطالعات  ــه صورت لوکوس ـ فیچر بود و برای دس ب

ــه سویه و تعیین عمق یافته  دقیق تر، به روش اندازه گیری س
نسبت به نقطۀ ثابت، موقعیت دقیق یافته ها مشخص شد. 

ــی       مهم ترین هدف از کاوش اضطراری این اثر نجات بخش
ــیـ  تاریخی از آن بود. هر چند که  ــب اطالعات فرهنگ و کس
ــد  ــی به معنای واقعی در کاوش های س هیچ گونه نجات بخش
ــیمره وجود نداشت، زیرا در صورت کاوش یا عدم کاوش و  س
خواسته یا ناخواسته این اثر به زیر آب می رفت. لذا بهتر است 
ــم هدف اصلی از کاوش بهره گیری از یک فرصت کوتاه  بگویی
ــتیابی به حداقِل اطالعات  ــناخت یک اثر مهم و دس برای ش

فرهنگی ـ تاریخی، قبل از نابودی کامل این اثر بود.
ــی  ــل از کاوش علمی محوطه، حفاران غیر مجاز بخش      قب
از محوطه را مورد کند و کاو قرار داده و در یکی از چاله های 

تصاویر 2 و 3. عوارض طبیعی و محوطه های باستانی اطراف محوطۀ قال گوری )عکس از: عطا حسن پور(.

.)Google earth :تصویر 1. موقعیت محوطۀ قال گوری رماوند نسبت به سد سیمره و روستای زیرتنگ سیاب )برگرفته از
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ــر و ابعاد تقریبي   ــق بیش از 2 مت ــاق )غیر مجاز( تا عم  قاچ
ــمت هایی از یک فضا با  ــر خاک برداری کرده و قس 3 × 3 مت
چند طاقچه و یک ورودی نیز نمایان شده بود. وجود این چاله 
ــازی برخی از ساختار معماری در تعیین  غیر مجاز و آشکارس
ــناخت اولیۀ ما از سازه مؤثر بود. لذا به  استراتژی کاوش و ش
ــمت های بنا و پیگردی دیوارها،  ــازی سایر قس منظور خواناس
ــورت ارگانیک در پیش گرفتیم. پس از  ــیوۀ کاوش را به ص ش
ــاختن سطح مغشوش محوطۀ قال گوری و به منظور  هموار س
ــه به ابعاد 10 × 10 متر با نام های I و  ــبکه بندی 2 ترانش ش
ــه را به 4 کارگاه  ــخص کردیم و هر ترانش II در مرکز تپه مش
ــا d نامگذاری و  ــی a ت ــر با حروف کوچک انگلیس 5 × 5 مت
تقسیم کردیم. از مجموع 8 کارگاه مشخص شده برای کاوش 
ــه دلیل اتمام بودجه کاویده  ــۀ II ب دو کارگاه c و d از ترانش

نشدند.

توصی�ف فضاها و یافته ها بر اس�اس توالی و گس�ترش 
حفاری

ــازی و  ــا پاک س ب  Ib ــمالی و کارگاه ــمت ش کاوش از قس
ــد و به دنبال آن به ترتیب  ــاماندهی چالۀ غیر مجاز آغاز ش س
کارگاه های Ia، Id، Ic، IIb و IIa کاویده شدند. کاوش در 6 
کارگاه مذکور به کشف 4 فضای مرتبط به هم منجر شد. این 
ــیم با جهت  ــار فضا عبارت اند از: اتاق رابط یا فضای تقس چه
شرقی ـ غربی در شمال ترانشه، دو اتاق با پالن مستطیل شکل 

ــه و یک  ــمالی ـ جنوبی در مرکز ترانش و موازی هم با جهت ش
اتاق ستوندار با جهت شرقی ـ غربی، در جنوب ترانشه )تصاویر 
ــن نقطۀ تپه که در کنار  ــه های 2 تا 4(. بلندتری 4 و 5 و نقش
ــوان نقطۀ ثابت  ــت، به عن ــرقی کارگاه Id قرار داش دیوارۀ ش
ــد. ارتفاع این  ــا در نظر گرفته ش ــت اندازه گیری ه کاوش جه
ــطح دریا 656 متر است. اکنون به ترتیب از شمال  نقطه از س
ــه به توصیف فضاهای معماری مکشوفه که با  به جنوب ترانش

حرف S )Space(  از 1 تا 4 مشخص شده  اند، می پردازیم:

  )S1( فضای رابط
ــخص  ــه در نتیجۀ کاوش کارگاه های Ia و  Ibمش ــی ک فضای
ــکل به ابعاد 232 × 874 سانتی متر  ــد ، پالنی مستطیل ش ش
ــی از یک جرز بزرگ و  ــمالی این فضا بخش دارد. در جبهۀ ش
مکعبی شکل نمایان شد که آزادسازی آن به علت محدودیت 
ــد. این  زمان و محدودیت بودجه به فصل های بعد موکول ش
ــمالی قرار دارد و ابعادش 304 و 296  جرز در مرکز جبهۀ ش
ــانتیمتر است. در جبهۀ جنوبی دو ورودی قرار دارد، عرض  س
این دو ورودی که با شماره های 2 و 3 شماره گذاری شده اند 
ــانتی متر و ارتفاع کنونی دیوارهای اطراف آنها  123 و 105 س

در حدود 2 متر است.
ــه ابعاد 15 ×  ــی ب ــک فرورفتگ ــمارۀ 2 دارای ی     ورودی ش
ــت. عالوه بر  ــانتی متر در کف اس ــق 9 س ــانتی متر و عم 9 س
وجود پاشنۀ در، برآمدگی آستانه نیز در امتداد عرض ورودی 

تصویر 4. نمای جنوبی بنا بعد از کاوش )عکس از: عطا حسن پور(.                       تصویر 5. نمای شمالی بنا بعد از کاوش )عکس از: عطا حسن پور(.
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آشکار شد. این ورودی احتماالً دری یک لنگه داشته،که حول 
ــرب ورودی(، 90  ــمت غ ــکل )واقع در س حفرۀ مستطیل ش
ــمال می چرخیده و بر جدارۀ غربی مماس  درجه به سمت ش
ــت. در دو طرف ورودی شمارۀ 2 قاب های گچی  می شده اس
با ضخامتی در حدود 20 سانتی متر  وجود دارند که دقیقاً به 
ــتند. با کار گذاشتن این قاب ها در دو سوی  موازات دیوار هس
ورودی ها، عرض ورودی کمتر و ورودی تعریف شده است. در 
ــا نیز ورودی هایی به عرض  ــرقی و غربی این فض دیوارهای ش
83 سانتی متر به صورت قرینه وجود دارند که خارج از ترانشه 
ــازی آنها در این فصل از کاوش میسر  قرار گرفته اند و آزادس
نشد. در کف ورودی دیوار شرقی )ورودی شمارۀ 1( نیز محل 
ــهود است. با  ــانتی متر مش ــنه با ابعاد آن 12 × 5 س یک پاش
وجود یک پاشنه، در یک لنگه بوده و حول حفرۀ ایجادشده به 

ــمت شرق می چرخیده و ارتباط با فضاهای شرقی را میسر  س
می ساخته است )نقشۀ 3(.

     با توجه به تعدد ورودی ها و دسترسی به دو فضای مجاور 
در اضالع جنوبی، شرقی، و غربی و همچنین فضاهای شمالی 
ــن فضا به مثابه  ــرار نگرفته اند، احتماالً ای ــه مورد کاوش ق ک
یک فضای رابط میان اتاق ها عمل می کرده است. البته اظهار 
ــت. تنها  نظر قطعی منوط به ادامۀ کاوش در فصول بعدی اس
طاقچۀ فضای مذکور در وسط دیوارۀ جنوبی واقع شده است. 
ــاع آن از کف اتاق تا  ــانتی متر و ارتف عرض این طاقچه 59 س
ــانتی متر است. عمق طاقچه 47 سانتی متر  رأس قوس 80 س
ــت. تمام سطح درونی و بیرونی آن با گچ اندود شده است.  اس

کف و دیوارهای این اتاق با دو الیه گچ اندود شده است.

نقشۀ 2. توپوگرافی محوطۀ قال گوری و موقعیت کارگاه های کاوش شده به همراه ساختارهای معماری مکشوفه )ترسیم از: فاطمه دلفان(.
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 )S2( فضای اتاق شرقي
 ،IIb ــمتی از کارگاه ــاری در کارگاه Id و قس ــترش حف گس
ــدن فضای  ــکار ش ــوب چالۀ غیر مجاز به آش ــداد جن در امت
ــکل S2 منجر شد. با ادامۀ کاوش، چالۀ غیر مجاز  مستطیل ش
ــت،  ــمال غربی فضای مذکور قرار داش دیگری که در کنج ش
ــاماندهی چاله های غیر مجاز دریافتیم کف  ــد. با س نمایان ش
ــر پایین تر از کف فعلی  ــه )اصلی( این فضا حدود نیم مت اولی
ــت و احتماالً در فاز دوم استفادۀ مجدد از این بنا، کف آن  اس

را به دالیل خاصی باالتر آورده اند )شکل 1(.
ــته و  ــاق 4 طاقچه وجود داش ــن ات ــرقی ای ــوارۀ ش      در دی
ــا از کف بنا کمتر از  ــت، ارتفاع کف طاقچه ه فاقد ورودی اس
ــانتی متر است. دیوار غربی دارای 2 طاقچه و 2 ورودی  30 س

ــت که یکی از ورودی ها مسدود شده است. قاچاقیان  بوده اس
ــده را حین حفاری از بین  ــمت هایی از ورودی مسدودش قس

برده اند )نقشه 4(.
ــایر فضاها،       مصالح به کاررفته درجدارۀ این اتاق همانند س
ــت. روی مصالح  ــیده و مالت گچ اس ــنگ های الشۀ نتراش س
اصلی )زبره( دو الیۀ گچ اندود شده است. کف این اتاق نسبت 
ــانتیمتر پایین تر است. قسمتي از حجم  به نقطۀ ثابت 307 س
داخل طاقچه های این اتاق با ماسۀ نرم و شن های ریِز آبرفتی 
ــیالب به این مکان است. در  ــده اند که نشانۀ هجوم س  پر ش
ــکل به ابعاد  ــن اتاق یک قطعه قاب گچی مستطیل ش  کف ای
ــانتی متر روی یک ظرف سفالی سالم با  73 × 50 و قطر 8 س
ــقوط کرده و موجب خرد شدن آن شده  نقوش کندۀ مواج س

بود.

شکل 1. نمایش جزییات و توالی الیه های کف سازی )فضایS2( )ترسیم از: فاطمه دلفان(.
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 )S2( فضای اتاق شرقي
 ،IIb ــمتی از کارگاه ــاری در کارگاه Id و قس ــترش حف گس
ــدن فضای  ــکار ش ــوب چالۀ غیر مجاز به آش ــداد جن در امت
ــکل S2 منجر شد. با ادامۀ کاوش، چالۀ غیر مجاز  مستطیل ش
ــت،  ــمال غربی فضای مذکور قرار داش دیگری که در کنج ش
ــاماندهی چاله های غیر مجاز دریافتیم کف  ــد. با س نمایان ش
ــر پایین تر از کف فعلی  ــه )اصلی( این فضا حدود نیم مت اولی
ــت و احتماالً در فاز دوم استفادۀ مجدد از این بنا، کف آن  اس

را به دالیل خاصی باالتر آورده اند )شکل 1(.
ــته و  ــاق 4 طاقچه وجود داش ــن ات ــرقی ای ــوارۀ ش      در دی
ــا از کف بنا کمتر از  ــت، ارتفاع کف طاقچه ه فاقد ورودی اس
ــانتی متر است. دیوار غربی دارای 2 طاقچه و 2 ورودی  30 س

ــت که یکی از ورودی ها مسدود شده است. قاچاقیان  بوده اس
ــده را حین حفاری از بین  ــمت هایی از ورودی مسدودش قس

برده اند )نقشه 4(.
ــایر فضاها،       مصالح به کاررفته درجدارۀ این اتاق همانند س
ــت. روی مصالح  ــیده و مالت گچ اس ــنگ های الشۀ نتراش س
اصلی )زبره( دو الیۀ گچ اندود شده است. کف این اتاق نسبت 
ــانتیمتر پایین تر است. قسمتي از حجم  به نقطۀ ثابت 307 س
داخل طاقچه های این اتاق با ماسۀ نرم و شن های ریِز آبرفتی 
ــیالب به این مکان است. در  ــده اند که نشانۀ هجوم س  پر ش
ــکل به ابعاد  ــن اتاق یک قطعه قاب گچی مستطیل ش  کف ای
ــانتی متر روی یک ظرف سفالی سالم با  73 × 50 و قطر 8 س
ــقوط کرده و موجب خرد شدن آن شده  نقوش کندۀ مواج س

بود.

شکل 1. نمایش جزییات و توالی الیه های کف سازی )فضایS2( )ترسیم از: نگارندگان(.
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  )S3( فضای اتاق غربي
در پایان کاوش کارگاه های Ic و قسمتی از کارگاه IIa، فضایی 
ــد.  ــتطیلی به ابعاد 4/11  × 7/24 متر نمایان ش با پالن مس
ــک ورودی به عرض 1/5 متر  ــمالی این فضا دارای ی نمای ش
ــت. در کف گچ اندود این ورودی، دو حفرۀ مستطیل شکل  اس
ــانتی متر و عمق 10 سانتی متر قرار دارد  به ابعاد 17 × 11 س
ــنۀ در بوده اند. در دو سوی این ورودی  که احتماالً مکان پاش
ــمالی اتاق، دو طاقچۀ سوراخ کلیدی تعبیه  و در دل دیوار ش
شده است. جدارۀ جنوبی این اتاق دارای یک ورودی به عرض 
 S4 148 سانتی متر با دو طاقچه در طرفین است که به فضای
ــمالی از نظر محل قرارگیری  ــت. دیوار جنوبی و ش مرتبط اس
ورودی و طاقچه ها مشابه و متقارن اند. فاصلۀ کف طاقچه ها تا 
کف اتاق، متغیر و  بین 30 تا 50 سانتی متر است )نقشه 5(. 
ــرقی دو ورودی و یک طاقچه دارد. همان طور که در  دیوار ش
ــی از ورودی ها  ــد یک ــف دیوار غربی فضای S1 ذکر ش توصی
ــانتی متر عرض دارد و دو  ــدود است. ورودی دیگر 83 س مس
اتاق S2 و S1 را به هم مرتبط می سازد. مابین این دو ورودی 
ــی فضای مذکور دو  ــرار دارد. در جدارۀ غرب ــز طاقچه ای ق نی
ــدند  ــرقی وجود دارد که کاوش نش ورودی به قرینه جبهۀ ش
ــمت های این بنا  ــایر قس ــف این اتاق مانند س ــکل 4(. ک )ش

گچ اندود و متشکل از چند الیه گچ کوبیده شده است. 

 )S4( فضای ستوندار
ــت  ــا در نتیجۀ کاوش کارگاه های IIa و IIb به دس ــن فض ای
ــکل  ــرداری، فضایی با پالنی مستطیل ش ــس از آوارب ــد. پ  آم
ــط و دو  ــتون بیضوی در وس ــر( با یک س )8/75 × 3/50 مت

نیم ستون در دیوارهای شرق و غربی آن نمایان شد.
ــتون و نیم ستون  ــازه ای س      ویژگی بارز این فضا، عناصر س
است که در سایر قسمت های بنا نمونه آنها مشاهده نشد. این 
فضا به واسطۀ یک ورودی به عرض 148 سانتی متر در جبهۀ 
ــمال به اتاقS1 و در همان جبهه توسط ورودی دیگری به  ش
ــود. در کف  ــانتی متر به اتاق S2 مرتبط می ش عرض 133 س

ورودی به اتاق S1 محل یک پاشنه وجود دارد )نقشه 6(. 
ــرقی و غربی این فضا دو ورودی آشکار شد       در دو ضلع ش

ــن ورودی ها قرینه  ــدند. ای که به طور کامل خاک برداری نش
ــمت جنوب هر  ــت. در س اند. عرض هر دو ورودی 1 متر اس
ــتون چسبیده به دیوار قرار  کدام از این ورودی ها، یک نیم س
ــمالی 232 سانتی متر  دارد و فاصلۀ هر کدام از آنها از دیوار ش
ــت. ستون مرکزی به فاصلۀ 3 متر از نیم ستون ها در مرکز  اس
ــت. مصالح ستون ها سنگ الشه نتراشیده  فضا قرار گرفته اس
ــطوح آنها با گچ صیقل خورده پوشیده  با مالت گچ است و س

شده است )نقشه 6(.
ــیۀ رودخانه رد برخی       خارج از محدودۀ کارگاه ها در حاش
ــطحی برخی از  ــازی س دیوارها باقی مانده بود. پس از پاک س
ــد که فاصلۀ دیوار انتهایی موجود در حاشیۀ  آنها مشخص ش
ــت و در این فاصله،  ــتون ها 7/54 متر اس رودخانه تا مرکز س
ــخص نیست. لذا احتمال می رود کارگاه  دیوار یا رد دیوار مش
ــمت رودخانه( و 14 متر طول  II حدود 11 متر عرض )به س
ــت. اظهار نظر قطعی دربارۀ  ــته اس )در امتداد رودخانه( داش
ــه ادامۀ کاوش در ضلع جنوبی آن  چگونگی این فضا منوط ب

است.
ــفال،  ــترین و مهم ترین یافته های معماری، س یافته ها: بیش
ــت آمده اند. قسمتی از  ــه و گچبری در این اتاق به دس شیش
قوس طاق نیز در کف این فضا به دست آمد. در زیر آوار الیۀ 
ــانی و حیوانی  102 قطعاتی از چند قاب گچبری با نقوش انس
ــت آمد. یک قاب گچبری با نقش دست انسان، نقشی  به دس
ــبیه به یک تاج، تندیس گچبری گراز و قطعات متعددی با  ش
ــی و ترکیبی از جمله این یافته ها بودند  نقوش گیاهی، هندس
)تصویر 6(. )برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک: حسن پور، 

.)437 :1393

بررسی روند نهشته گذاری الیه ها و علت تخریب بنا
ــبز )700  ــدن از درۀ چیاس ــیمره پس از خارج ش رودخانۀ س
متری غرب محوطۀ قال گوری( )تصویر شماره 3( مسیر خود 
ــیر ناشی از  ــت. این تغییر مس را در طول زمان تغییر داده اس
ــوب گذاری رودخانه بوده است، به این صورت که رسوبات  رس
ــده  ــته ش ــای فصلی در خروجی دره انباش ــط طغیان ه توس
ــتر رودخانه،  ــی با باال آمدن بس ــوان یک مانع طبیع و به عن
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شکل 2. ترسیم سه بعدی دید پرنده از محدوده کاوش )ترسیم از: الهام بیرانوند(.

نقشۀ 7. پالن بنای قال گوری در پایان کاوش فصل نخست )ترسیم از : فاطمه دلفان(.
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ــت. این امر باعث شده  ــیر جریان آب را مسدود کرده اس مس
ــکان آن را داده،  ــه بافت زمین ام ــا رودخانه در مناطقی ک ت
ــا و پیچ های متعددی  ــر دهد و پادگانه ه ــیر خود را تغیی مس
ــوب گذاری  را در طول زمان به وجود آورد. در نتیجۀ این رس
ــمت  ــنگ های بزرگی در دهانۀ خروجی دره و در قس الشه س
ــرقی محوطۀ چیاسبز شرقی انباشت شده است. که  جنوب ش
ــت که به کندن و در نتیجه  ــی از طغیان هایی اس این امر ناش
ــده است؛ به طوری که  ریزش صخرۀ کناری رودخانه منجر ش
سنگ ها در جایی که امکان تغییر مسیر بوده انباشت شده اند. 
طی گمانه زنی و حفاری های انجام شده توسط شرکت توسعۀ 
منابع آب و نیروی ایران در بستر رودخانۀ سیمره در محدودۀ 
ــد، ]مشخص شد[ نوعی رسوبات دریاچه ای نیز در بین این  س
ــوبات وجود دارد که حاکی از وجود دریاچه ای قدیمی در  رس
ــیمره به  ــد در اثر زمین لغزۀ س ــه بوده و به نظر می رس منطق
ــت )طرح سرشاخه های کرخه،  طور طبیعی به وجود آمده اس
ــیمره  1378: 25(. مهم ترین مطالعات مرتبط با زمین لغزۀ س
 Harrison & Falcon,( ــون و فالکون شامل مطالعات هاریس
1938(، مطالعات ابرلند )ابرلندر، 1379(، مطالعات حاصل از 

گمانه زنی و حفاری های رسوب شناسی، و طرح سد و نیروگاه 
ــدس بحرالعلومی در  ــط مهندس مالکی و مهن ــیمره توس س

فصلنامۀ مهاب قدس است )مالکی و بحرالعلومی، 1378(.
ــه  ــته گذاری الیه های محوطۀ قال گوری با س      در روند نهش
ــامل خاک سطحی به  ــتیم. نخستین الیه، ش الیه مواجه هس
ــتر متأثر  ــیاه بود. رنگ تیرۀ آن بیش رنگ قهوه اي مایل به س
ــاورزی بعد از  ــک محصوالت کش ــوختن ساقه های خش از س
ــطحی که تقریباً 25 سانتیمتر  ــت آنهاست. این الیۀ س برداش
ــتان دربند  ــت و اغلب حاصل آبرفت های کوهس ضخامت داش
ــخص شد.  ــمارۀ الیۀ 101 مش ــمال اثر بود، با ش کبود در ش
ــت آمد شامل قطعات  یافته هایی که از کاوش این الیه به دس
ــامل آوار  ــمارۀ 102 ش ــفال بود. دومین الیه به ش مختلف س
ــمت هایی از دیوارهای از جنس  ــقف و قس حاصل از ریزش س
ــرور زمان و در اثر عوامل  ــنگ، گچ و خاک بنا بود که به م س
جوی، رطوبت و فشارهای مختلف، به حالت فشرده و متراکم 
ــانتی متر  ــده بود. این الیه ضخامتی بین 70 تا 100 س در آم

ــرداری به کندی صورت  ــت. کاوش در الیۀ 102 و آوارب داش
ــتن برخی از آوارها از اهرم  گرفت و گاهی اوقات جهت برداش
ــد. در البه الی این آوارها قطعات مختلفی از  ــتفاده می ش اس
ــه تزیینات معماری  ــت آمد که مربوط ب انواع گچبری به دس
ــوم  ــت. الیۀ س ــته بوده اس ــمت های مختلف بنا در گذش قس
ــامل مقدار قابل توجهی شن و ماسۀ بادی  ــمارۀ 103( ش )ش
ــه تقریباً در تمام  ــنگ های رودخانه ای بود ک ــی قلوه س و برخ
ــاهده شد. الیۀ مذکور که حاصل  فضاهای کاوش شده بنا مش
رسوبات رودخانه ای بود، حدود 35 سانتی متر در این قسمت 
ــت و احتماالً در اثر طغیان های ویرانگر رودخانۀ  ضخامت داش
ــال می رود یکی از عوامل  ــیمره بر جای مانده اند که احتم س
تخریب این بنا بوده باشد. اندازۀ رسوبات در این الیه به حدی 
بود که طاقچه های ایجادشده در دل دیوارها، به وسیلۀ ماسه 
ــده بودند. نهشته های الیۀ 103  ــمت پاکار قوس پر ش تا قس
ــت. این الیه دو  ــۀ 104 قرار داش ــف گچی بنا در الی روی ک
ــازی را در بنا نشان می دهد که کف اولیه حدود  مرحله کف س
ــانتی متر پایین تر از کف ثانویه قرار داشت. با نگهداری  60 س
تمام آوارها تا پایان کاوش و مطالعۀ آنها از جمله مطالعۀ نحوۀ 
ــری، قالب های گچی  ــا، واژگونی قاب های گچب ریزش طاق ه
ــوبات کف بنا، احتمال  ــته ها و رس کنار درگاه ها، ترتیب نهش
می رود بنای قال گوری بر اثر وقوع یکی از سیالب های ویرانگر 
رودخانۀ سیمره از سمت ضلع جنوبی تخریب شده باشد، زیرا 
جهت پرتاب یا واژگونی تمام عناصر معماری و مواد فرهنگی 
ــی از جبهۀ جنوب به  ــان از این دارد که نیروی ــوفه نش مکش
ــوبات و الیه های  ــت. البته مطالعۀ رس ــده اس این بنا وارد ش
ــده  ــرکت مهاب قدس انجام ش ــط ش ــی که توس زمین شناس
ــیمره طی قرون گذشته  ــت که منطقۀ س مؤید این مطلب اس
ــت. هر چند که منابع  طغیان های ویرانگری به خود دیده اس
ــال 251ش / 258ق / 872 م  ــی از زلزلۀ مهیبی در س تاریخ
ــیمره گزارش می دهند )وب  با بزرگای Ms 6/8 در منطقۀ س
سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ( اما شواهد تخریب 

توسط زلزله در این بنا مشاهده نمی شود.    
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تاریخ گذاری بنا
ــی در این فصل  ــدک باستان شناس ــه یافته های ان ــا توجه ب ب
کوتاه، اعم از پالک گچی با نقش نیم تنۀ انسان که لباس های 
ــانی را بر تن دارد، نقش گراز،5  ــریفاتی مرسوم دورۀ ساس تش
ــفال های شاخص دورۀ ساسانی و عناصر معماری آن دوره،  س
ــده  ــانی احداث ش احتمال میرود این بنا در اواخر دورۀ ساس

ــد )تصویر 6(. البته شواهدی همچون پر کردن کف بنا و  باش
ــتفاده مجدد از  وجود 2 الیه کف گچی می تواند دلیلی بر اس
این بنا در فازها یا دوره های بعدی باشد. البته مشخص کردن 
ــکونت در این بنا نیازمند انجام کاوش های  دقیق دوره های س

مجدد و آزمایش های مختلف است. 

تصویر 6. نمونه ای از گچبری های به دست آمده در فصل نخست کاوش )عکس از: عطا حسن پور(.
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تحلیل
ــعی خواهد شد با تحلیل  ــده، س با توجه به توصیفات ارائه ش
عناصر معماری مکشوفه و ویژگی های آنان به درک صحیحی 

از چگونگی ساختاربنا دست یابیم.
1. کف سازی: کفسازی فضاهای مکشوفه شامل خاک کوبیده، 
ــنگ و چند الیه گچ است. از آنجا که توالی  یک الیه قلوه س
ــتر محکم  و روی هم قرار گرفتن الیه های خاک و گچ، بس
ــبی جهت کف سازی نیست و پس از مدتی به علت  و مناس
ــبندگی مناسب این دو الیه، کف از هم گسیخته  عدم چس
ــنگ به عنوان عنصر  ــازندگان بنا از قلوه س ــود، لذا س می ش
واسطی جهت چسبندگی بهتر بین این دو الیه بهره جسته 
اند و با این عمل به ساختاری با انسجام نسبی در کف سازی 
دست یافته اند. این کف سازی در تمامی فضاهای مکشوفه 

مشهود است )شکل 1(.
ــاختار مذکور مربوط به کف سازی آخرین استقرار است.      س
ــازی اولیه  ــیوۀ کف س ــه توصیف و تحلیل در بارۀ ش هرگون

منوط به ادامۀ کاوش و حفاری در سطوح وسیع تر است.
ــالوه بر تفکیک  ــده ع ــوار: این عنصر در بنای بررسی ش 2. دی
ــا از طریق  ــف و ترکیب فضاه ــم، تعری ــی، در تحکی فضای
ــور درگاهها  نقش مؤثری ایفا کرده و این درگاه ها  در  حض
ــته موجبات انبساط فضایی و نوری را  جداره های فضای بس

میسر می ساخته است.
ــا، جداره ها را از  ــور طاقچه ها در بدنۀ اتاق ه ــه: حض 3. طاقچ
ــکل دهی و  ــرده و از این طریق در ش ــی خارج ک یکنواخت
ــد. فضاهای این بنا  ــای فضایی نقش مهمی ایفا می کنن غن
ــد پنچره و نور کافی بوده، لذا وجود چنین طاقچه هایی  فاق
برای گذاشتن وسایل روشنایی همچون شمعدان و پیه سوز 
ــش اول در  ــه به توصیفات بخ ــت. با توج ــی بوده اس الزام
ــوان اظهار کرد  ــا در این بنا، می ت ــوص تعدد طاقچه ه خص

فضاها، کاربری و عملکردهای متفاوتی داشته اند.
ــده، لذا   ــای باالیی بنا تخریب ش ــقف: بخش ه ــش س 4. پوش
ــش سقف بر اساس آوار سقف و  تحلیل هایی در مورد پوش
ــه با بناهای مشابه و نوع پوشش سقف در بازۀ زمانی  مقایس
ــت. در کف  ــانی( صورت گرفته اس ــاخت اثر )دورۀ ساس س

ــقوط  ــش بنا س فضاهای این بنا توده های متراکمی از پوش
ــد  کرده و با توجه به فرم بخش هایی از این توده ها محرز ش
ــایر بناهای همدورۀ  ــقف فضاهای این بنا همچون س که س

بنای  مذکور از نوع سغ )طاقی( بوده است.
5. نورگیری: با توجه به توصیفات به عمل آمده از وضع موجود، 
ــن بنا فاقد پنجره در جداره ها بوده، احتماالً علت این امر  ای
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی بنای مذکور بوده است. لذا با 
ــی  توجه به ضرورت نورگیری طبیعی در طول روز و بررس
ــابه و هم دوره با بنای مذکور،  وضعیت نورگیری بناهای مش
ــقف صورت می گرفته  نورگیری به طور معمول از طریق س
ــش طاقی بنا، ورود نور به فضای  ــا تعبیۀ روزنی در پوش و ب

تاریک داخلی  میسر می شده است.

مقایسۀ تطبیقی
ــهر و  ــال گوری با خانۀ اربابی دره ش ــن بخش محوطۀ ق در ای
ــده است. گزینه های فوق  ــایت ساسانی برزقاوله مقایسه ش س

به دلیل:
مجاورت و نزدیکی محدودۀ جغرافیایی 	•

تقارِن بازۀ زمانی ساخت 	•
تشابه ساختاری 	•

ــش  ــده در بخ ــات به عمل آم ــد. در مقایس ــده ان ــاب ش انتخ
ــی، مصالح،  ــابه پالن ــا، فاکتورهایی نظیر تش ــاختاری بناه س
ــا،  ــاد جرزه ــا، ابع ــری، ورودی ه ــش، نورگی کف سازی،پوش
طاقچه ها، تزیینات، سکوسازی، و ... که تشابه زیادی با عناصر 
ــی قرار گرفته  ــده در بنای قال گوری دارند، مورد بررس ذکرش
ــت. قبل از مقایسۀ تطبیقی به معرفی اجمالی خانۀ اربابی  اس

دره شهر و سایت برزقاوله می پردازیم:

الف. خانۀ اربابی دره شهر:
ــتان ایالم قرار  ــهر واقع در اس ــهر تاریخی دره ش این بنا در ش
ــده در این منطقه  ــای به عمل آم ــی 9 فصل کاوش ه دارد. ط
باستانی بناهای متعددی از جمله بنایی معروف به خانۀ اربابی 
کشف و آوار برداری شد )لک پور، 1389: 15(. این بنا از نظر 

ساختاری تشابه زیادی با بنای قال گوری دارد.
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ب. سایت برزقاوله:
نزدیک ترین محوطۀ باستانی به بنای قال گوری، محوطه ایست 
ــرق آن که حدود 12 هکتار  به نام برزقاوله در 300 متری ش
ــگری و عبدی، 1389(. کاوش این محوطه  ــعت دارد )لش وس
ــود و یافته های معماری،  ــا کاوش بنای قال گوری همزمان ب ب
گچبری و سفالین این دو محوطه شباهت بسیار به هم دارند.

1. پالن
ــر این نکته  ــای مذکور ذک ــی پالن های بناه ــش از بررس پی
ــه بنا به علت محدودیت هایی به صورت  الزامی ست که هر س
ــده  اند )البته وسعت محدودۀ کاوش در بنای  کامل کاوش نش
ــت(. لذا آنچه در  ــۀ اربابی چندین برابر دو بنای دیگر اس خان
ــن بناها در  ــه کلیت پالن ای ــده راجع ب ــن بخش مطرح ش ای

محدوده های کاوش شده است.
ــاختمان را نمی توان یافت که در  ــانی دو س      در دورۀ ساس
ــا،  1383: 95(. در بناهای  ــند )پیرنی طرح کاماًل همانند باش
ــده جدول فوق یکی از عوامل مشترک وجود تقارن  بررسی ش
موضعی ـ محوری در کلیت پالن این بناهاست. به عبارتی این 
ــتند  و  ــش و مواضعی دارای تقارن محوری هس ــا در بخ بناه

ــباهت در دو سوی  هر چه از محور فاصله می گیریم، میزان ش
ــطحی اطراف محدودۀ کاوش و  محور کاهش می یابد )آوار س
ــوی محور اصلی مطلب فوق  ــردی برخی جرزها در دو س پیگ
ــتون ها و نیم ستون ها در هر سه بنا در  را تصدیق می کند(. س
ــاختمان های  ــده اند. در اغلب س جناحین این محور واقع ش
ــه گفتۀ دیگر،  ــت و پادجفت یا ب ــل جف ــانی از اص دورۀ ساس
ــت )پیرنیا، 1383:  ــده اس قرینگی و ناقرینگی بهره گیری ش
ــی کامل تشابهات پالنی منوط به گسترش کاوش  95(. بررس

در بنای قالگوری و برزقاوله است )جدول 1(.

2. ورودی
ــاحت  ــه بنا به فراخور ابعاد و مس ابعاد ورودی فضاهای هر س
ــت. عرض ورودی ها در بنای قالگوری بین  فضاها متفاوت اس
70 ـ 155سانتی متر است. در دو بنای قالگوری و خانۀ اربابی 
ــرای قرارگیری درها  ــا حفره هایی ب ــف برخی ورودی ه در ک
ــابه در سه بنای فوق  ــت. یکی دیگر از موارد مش ــهود اس مش
ــت که باعث  ــی ورودی ها و قرار گرفتن در یک امتداد اس توال
ــط نور در فضاها می شده است. در هر  ــط چشم انداز و بس بس
ــداد ورودی ها و بعضاً تنگ کردن ورودی ها دیده  ــه بنا انس س
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جدول 1. پالن بناها.
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.            .              می شود )جدول 2(.

3. کف سازی
ــازی روی خاک بکر   در بناهای قالگوری و خانۀ اربابی کف س
ــامل یک ردیف قلوه سنگ و چند الیه گچ  صورت گرفته و ش
است )شکل 1(. الیۀ نهایی گچ به مرور زمان و بر اثر استفاده 
ــبب اندودهای کف  ــده است. به همین س ــاییده ش مداوم، س
ــه روی هم قرار گرفته اند.  ــده و به صورت چند الی تجدید ش
در کف ها خطوط شمشه گیری مشهود است )لک پور، 1389:  
ــه اطالعات  ــایت برزقاول ــازی س ــع به نحوۀ کف س 35(. راج
ــت نیست اما آنچه از تصاویر می توان برداشت  چندانی در دس
ــت که الیۀ نهایِی کف سازِی اکثر فضاهای این بنا  کرد این اس

همچون دو بنای فوق اندود گچی است. 

4. مصالح
ــتفاده در دورۀ ساسانی،  ــاخت مایۀ مورد اس ــاخص ترین س ش
ــت که در بسیاری از بناهای شاخص  سنگ الشه با مالت اس
ــرج فیروزآباد، قلعۀ دختر،  ــن دوره همانند کاخ فیروزآباد، ب ای

 .)Huff, 1987:329( و... به کار گرفته شده است
     در برخی بناهای ساسانی گاه ترکیب سنِگ تراش با سنگ 
الشه را در دیوارسازی می بینیم. به این صورت که قسمت های 
ــه و  مالت پر شده  ــنگ های نامنظم الش میانی دیوارها با س
است و در نماها، سنگ ها به صورت منظم و تراش خورده کار 
شده است )بزرگمهری، 1381: 41(. در برخی بناهای دیگر از 
ــدود گچ در نماهای دیوارها بهره برده اند. مصالح به کاررفته  ان
ــاکلۀ اصلی بناهای قال گوری و خانۀ اربابی سنگ الشه  در ش
ــت. در حالی که محوطۀ  ــالت گچ نیم کوِب  نیمپخت اس و م
ــت استفاده شده است  برزقاوله عالوه بر مصالح مذکور از خش
ــطیح سطوح و  ــه بنای مزبور جهت تس )جدول 3(. در هر س

جدول 2. ورودي.

جدول 3. مصالح.
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نمای دیوارها از اندود گچ استفاده شده است.

5. عناصر باربر
ــتون و  ــقف از طریق دیوارهای باربر، س ــا بار س ــن بناه در ای
ــود. نیم ستون ها که در انتها  ــتون به زمین منتقل می ش نیم س
ــاهده می شود عالوه بر جنبه های  و امتداد برخی دیوارها مش
ــده است. در  بصری باعث تعریف ورودی های برخی فضاها ش
ــتون هایی با  ــتون هایی مدور، س محوطۀ برزقاوله عالوه بر س
ــهود است. اختالف مصالح در جرزها )در  مقطع مربع نیز مش
بخش تحتانی دیوارها از سنگ الشه و گچ و در بخش فوقانی از 
خشت استفاده شده( و همچنین بهره گیری از ستون در وسط 
ــدارد، احتماالً حاکی از مرمت های  ــیعی ن طاقی که دهانۀ وس

دوره ها و یا فازهای بعدی استقرار است )جدول 4(.

6. پوشش سقف
ــایر بناهای  ــقف بناهای مورد بررسی همچون س ــش س پوش
ــفانه در بناهای قال گوری و  ــانی از نوع طاق است. متأس ساس

ــش سقف از بین رفته  ــعت تخریب، پوش برزقاوله به علت وس
ــقف است.  ــت و اطالعات در این زمینه محدود به آوار س اس
ــقف اغلب فضاها جز در موارد  ــش س در خانۀ اربابی نیز پوش
ــان می دهد که به  ــت. آثار سقف ها نش ــده اس نادر تخریب ش
ــکل بوده و با سنگ  ــی بیضی ش صورت طاق گهواره ای با قوس
ــیده و مالت گچ نیم کوب نیم پخت اجرا شده اند.  الشه نتراش
ــه صورت پله ای از  ــانتی متر ب پاطاق هر قوس حدود 2ـ 3 س
سطح دیوارهای حمال جانبی جلو زده و در محل پاکار قوس 
ــورت نواری به عرض  ــوار و خیز طاق به ص ــد فاصل دی  در ح

7ـ 10سانتی متر ابزاربندی شده اند )جدول 5(.

7. طاقچه
ــی طاقچه هایی با ابعاد و  ــوری و خانۀ ارباب ــای قال گ در دو بن
ــرد و گاه به صورت  ــای مختلف در جداره ها، گاه منف اندازه ه
ــوع طاقچه در  ــۀ اربابی دو ن ــای گرفته اند. در خان ــه ج قرین
ــوالً به صورت  ــت، در نوع اول معم ــده اس جداره ها تعبیه ش
فضایی مکعب شکل ساخته شده و در مواردی بدنه ها قوس دار 

جدول 4. عناصر باربر.
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هستند. در نوع دوم در بخش فوقانی از چفت مازه دار استفاده 
شده است. در حالی که دربنای قال گوری تنها یک نوع طاقچه 
ــکل کلید استفاده شده است. در سایت  آن هم با چفت به ش
ــب در ارتفاع، اطالعاتی دال بر  ــعت تخری برزقاوله به علت وس

وجود یا عدم وجود طاقچه در دست نیست )جدول 6(.

8. نورگیری
ــتقیم بوده و نور مورد  نورگیری خانۀ اربابی به صورت غیر مس
نیاز از توالی هماهنگ دهانه های باز ورودی ها تأمین می شده 
است. همچنین در مرکز طاق های پا برجا، هواکشی به صورت 
استوانه ای به قطر 25ـ 30 سانتی متر از گچ تعبیه شده است. 
ــنایی به  از این طریق هوای داخل اتاق تهویه و تا حدی روش
داخل فضا وارد می شده است. در جداره های وضع موجود دو 

ــو و پنجره ای که ورود نور را  بنای قال گوری و برزقاوله باز ش
ــازد، یافت نشد. البته باید اذعان  ــر س به فضاهای داخلی میس
داشت که فضاهای کاوش شده به صورت مستقیم با فضای باز 
ــو بتوان نور را به فضای  ــته اند که با تعبیه بازش ارتباط نداش
ــال می رود در این  ــا هدایت کرد، بنا بر این احتم ــی آنه داخل

بناها همچون خانۀ اربابی از سقف نورگیری شده باشد.

9. سکو
ــم  ــکوهایی در بخش های مختلف به چش ــا س ــه بن در هر س
ــکل متغیر  ــکوها از نظر ابعاد و ش می خورد. در خانۀ اربابی س
ــکوها از سنگ الشه  ــاختار اصلی بدنۀ اصلی س اند و عموماً س
ــت. تمامی دیوارهای سکوها با الیه ای از اندود  و مالت گچ اس
ــده اند. در بنای قال گوری، خارج از محدودۀ  ــیده ش گچ پوش
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جدول 5. پوشش سقف.

جدول 6. طاقچه.
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ــکوهای خانۀ اربابی  ــکوهایی با ساختاری مشابه س کاوش، س
ــوفه در بنای برزقاوله و خانۀ اربابی  ــکوی مکش وجود دارد. س
ــدۀ این فصل بنای  ــکوهای کاوش ش به مراتب عریض تر از س

قالگوری است )جدول 7(.

نتیجه گیری
ــات به عمل آمده با ابنیۀ  ــا توجه به توصیف، تحلیل و مقایس ب
مشابه می توان ضمن پاسخ به برخی از سؤاالت مطرح شده در 

بخش های قبلی به نتایج ذیل دست یافت:
ــتفاده از مصالح بومی و  ــا با اس ــی بخش های این بن تمام 	•
ــود( ساخته  ــت می ش ایدری )مصالحی که از محل برداش
ــنگ الشه  ــت. مصالح به کاررفته در زبرۀ بنا، س ــده اس ش
ــت. برای تسطیح سطح ناهموار  ــیده و مالت گچ اس نتراش
ــه( و ایجاد نمای  ــنگ الش ــده از س )دیواره های ساخته ش
ــطوح اندود گچ شده اند.  ــت، تمامی س ــب و یکدس مناس
ــرق  ــه وجود معدن گچی که در 200 متری ش ــا توجه ب ب
محوطه قرار دارد، و فاصلۀ اندک آن با محوطه، احتماالً از 

گچ این معدن در ساخت بنا استفاده شده است.
ــایر  ــاهده دو تراز متفاوت در کف و تعمیم آن به س 	با مش 	•
ــت، در دو مقطع زمانی این بنا  ــا می توان اذعان داش فضاه
ــت و آخرین ساکنان این بنا  ــتفاده قرار گرفته اس مورد اس
با پر کردن سطح کف قبلی، کف جدید را ایجاد کرده و با 
این کار کف بنا باال آمده و در نتیجه ارتفاع فضا کم تر شده 

است.
ــارۀ ویژگی های  ــای مهم  اظهار نظر، درب یکی از فاکتوره 	•
ــت؛ بدین معنی  فضا، وجود و تعدد درگاه ها و طاقچه هاس
ــود فضا جنبۀ  ــا بیش تر می ش ــداد درگاه ه ــرگاه تع که ه
ــوان مثال در بنای  ــری می یابد و بالعکس. به عن عمومی ت
ــداد ورودی و خروجی را  ــن تع ــاق S2 کمتری ــور، ات مذک
ــت اما در عوض بیش ترین تعداد طاقچه6 را در میان  داراس
ــده به خود اختصاص داده است. در این  فضاهای کشف ش
ــردن ورودی ها و همچنین  ــاکنان آن با محدود ک اتاق س
ــر و  ــۀ خصوصی ت ــروج، وجه ــردن دِر ورود و خ ــگ ک تن

کنترل شده تری  به این اتاق داده اند )جدول 8(.
ــانی برای به دست آوردن فضاهای یکپارچه،  در دورۀ ساس 	•
ــیع و مسقف بدون مانع بصری، یا از طاق های عظیم با  وس
ــاپور،  ــری( یا گنبد )کاخ بیش دهانه و افراز زیاد )طاق کس
ــیرین( و یا ستون بهره می جستند  کاخ فیروزآباد، قصر ش
ــتون ها در قیاس با دیوارهای قطور و ممتد بسیار  )ابعاد س
ناچیز بوده و مانند دیوار مانع بسط چشم انداز نمی شود(. در 
ــتفاده از ستون، فضا را به ابعاد متناسبی تقسیم  صورت اس
ــاندند  ــا دهانه هایی با ابعاد معقول آن را می پوش کرده و ب
ــتون دار بناهایی همچون: عمارت خسرو، کاخ  )فضاهای س
ــتان، کاخ 2 کیش در میانرودان، و...(. در این حالت  سروس
ــروی رانش عظیم حاصله  ــار نه دغدغۀ مهار کردن نی معم
ــاق را دارد و نه محدودیت فضایی گنبد را  ــاد زیاد ط از ابع

جدول 7. سکو.
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ــتطیل  )گنبدها اغلب بر روی زمینه های مربع یا مربع مس
ــکل می گیرد(، و با اطمینان خاطر بیشتر فضا را مسقف  ش
می ساخته است. در فضای شمارۀ S4 این بنا برای ساخت 
ــیع )به دلیل کاربری خاص(،  فضای یکپارچه و نسبتاً وس
سازنده ی بنا برای تحمل بار آسمانه سغ )خمیده( در میانۀ 

فضا از ستون کمک گرفته است. 
ــاهده داغ طاق بر روی جداره ها و نامعلوم  به علت عدم مش 	•
ــقف، تخمین ارتفاع سقف دشوار  بودن جای پاکار قوِس س
است. قدر مسلم اینکه ارتفاع سقف و بلندای آن در حدی 
ــکل در ارتفاع60  ــک دوره بدون ایجاد مش ــوده که در ی ب
ــبت به کف اولیه، کف بعدی ساخته شده  ــانتی متر نس س

است.
ــات تطبیقی به عمل آمده )در بخش نحوۀ  با توجه به مقایس 	•
ــود پنجره احتماالً  ــاختار فضایی و عدم وج ــری( س نورگی
ــقف  ــای قال گوری همچون خانۀ اربابی از س نورگیری بن

بوده است.
ــفالینه های  ــده از س ــات به عمل آم ــه مقایس ــه ب ــا توج ب 	•
محوطه های ذکرشده با محوطه های شهر تاریخی سیمره و 
همچنین تطبیق سازه های معماری و گچبری های نفیِس 
به دست آمده از محوطه های برزقاوله و قال گوری، احتمال 
می رود که درۀ سیمره در دورۀ ساسانی به مثابه یک تمدن 
کوچِک منطقه ای در غرب کشور حیات فرهنگی پررونقی 
داشته با توجه به ارتباط این حوزه با شهر تاریخی سیروان 

ــبذان7 و  ــفون در غرب، و مناطق ماس ــاه و تیس و کرمانش
ــت در شرق و همچنین شوش و خوزستان در  شاپورخواس
ــانی ایفا کرده  ــزایی در تاریخ دورۀ ساس ــوب نقش بس جن
است. شواهد و قراین به دست آمده از کاوش های اخیر نشان 
ــیمره یک حاکم نشین محلی یا یک  می دهد که منطقۀ س
قدرت منطقه ای کوچک تحت لوای حکومت ساسانیان در 
ــادۀ ارتباطی به عنوان  ــه بوده که عالوه برکنترل ج منطق
ــاده ای برخوردار  ــتراتژیک از اهمیت فوق الع گذرگاهی اس
ــت. محوطۀ برزقاوله با وسعتی بیش از 12 هکتار  بوده اس
بزرگ ترین محوطۀ شناخته شده در منطقه است و احتماالً 
ــهرک یا محل حاکم نشین عمل می کرده  به عنوان یک ش
است و شاید بنای قال گوری به عنوان یک کوشک یا خانۀ 
ــکدۀ ویزنهار  ــت. آتش اربابی تحت کنترل برزقاوله بوده اس
ــاه8 با موقعیتی ویژه مشرف به  ــتراتژیکی سیرم ش قلعۀ اس
محوطه های برزقاوله و قال گوری نقش بسزایی در تحوالت 
ــن پل رماوند  ــت )تصویر 3 (. همچنی ــته اس منطقه داش
ــد، به  ــف و کاوش ش ــه به همراه محوطه قال گوری کش ک
ــاه بر  ــهر ـ کرمانش عنوان حلقۀ اتصال راه ارتباطی دره ش
ــت آمده  ــت. گچبری های به دس اهمیت منطقه افزوده اس
ــفالینه های لعاب دار و منقوش آنها  ــن دو محوطه و س از ای
گویای گوشه ای از اهمیت و تمول ساکنان این محل بوده 
ــده دیگری همچون الره الره  ــت. محوطه های کاوش ش اس
ــده مربوط به دوران  ــدم زار و 69 محوطۀ شناسایی ش و گن
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ــتطیل  )گنبدها اغلب بر روی زمینه های مربع یا مربع مس
ــکل می گیرد(، و با اطمینان خاطر بیشتر فضا را مسقف  ش
می ساخته است. در فضای شمارۀ S4 این بنا برای ساخت 
ــیع )به دلیل کاربری خاص(،  فضای یکپارچه و نسبتاً وس
سازنده ی بنا برای تحمل بار آسمانه سغ )خمیده( در میانۀ 

فضا از ستون کمک گرفته است. 
ــاهده داغ طاق بر روی جداره ها و نامعلوم  به علت عدم مش 	•
ــقف، تخمین ارتفاع سقف دشوار  بودن جای پاکار قوِس س
است. قدر مسلم اینکه ارتفاع سقف و بلندای آن در حدی 
ــکل در ارتفاع60  ــک دوره بدون ایجاد مش ــوده که در ی ب
ــبت به کف اولیه، کف بعدی ساخته شده  ــانتی متر نس س

است.
ــات تطبیقی به عمل آمده )در بخش نحوۀ  با توجه به مقایس 	•
ــود پنجره احتماالً  ــاختار فضایی و عدم وج ــری( س نورگی
ــقف  ــای قال گوری همچون خانۀ اربابی از س نورگیری بن

بوده است.
ــفالینه های  ــده از س ــات به عمل آم ــه مقایس ــه ب ــا توج ب 	•
محوطه های ذکرشده با محوطه های شهر تاریخی سیمره و 
همچنین تطبیق سازه های معماری و گچبری های نفیِس 
به دست آمده از محوطه های برزقاوله و قال گوری، احتمال 
می رود که درۀ سیمره در دورۀ ساسانی به مثابه یک تمدن 
کوچِک منطقه ای در غرب کشور حیات فرهنگی پررونقی 
داشته با توجه به ارتباط این حوزه با شهر تاریخی سیروان 

ــبذان7 و  ــفون در غرب، و مناطق ماس ــاه و تیس و کرمانش
ــت در شرق و همچنین شوش و خوزستان در  شاپورخواس
ــانی ایفا کرده  ــزایی در تاریخ دورۀ ساس ــوب نقش بس جن
است. شواهد و قراین به دست آمده از کاوش های اخیر نشان 
ــیمره یک حاکم نشین محلی یا یک  می دهد که منطقۀ س
قدرت منطقه ای کوچک تحت لوای حکومت ساسانیان در 
ــادۀ ارتباطی به عنوان  ــه بوده که عالوه برکنترل ج منطق
ــاده ای برخوردار  ــتراتژیک از اهمیت فوق الع گذرگاهی اس
ــت. محوطۀ برزقاوله با وسعتی بیش از 12 هکتار  بوده اس
بزرگ ترین محوطۀ شناخته شده در منطقه است و احتماالً 
ــهرک یا محل حاکم نشین عمل می کرده  به عنوان یک ش
است و شاید بنای قال گوری به عنوان یک کوشک یا خانۀ 
ــکدۀ ویزنهار  ــت. آتش اربابی تحت کنترل برزقاوله بوده اس
ــاه8 با موقعیتی ویژه مشرف به  ــتراتژیکی سیرم ش قلعۀ اس
محوطه های برزقاوله و قال گوری نقش بسزایی در تحوالت 
ــن پل رماوند  ــت )تصویر 3 (. همچنی ــته اس منطقه داش
ــد، به  ــف و کاوش ش ــه به همراه محوطه قال گوری کش ک
ــاه بر  ــهر ـ کرمانش عنوان حلقۀ اتصال راه ارتباطی دره ش
ــت آمده  ــت. گچبری های به دس اهمیت منطقه افزوده اس
ــفالینه های لعاب دار و منقوش آنها  ــن دو محوطه و س از ای
گویای گوشه ای از اهمیت و تمول ساکنان این محل بوده 
ــده دیگری همچون الره الره  ــت. محوطه های کاوش ش اس
ــده مربوط به دوران  ــدم زار و 69 محوطۀ شناسایی ش و گن
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جدول 8. تعدد عناصر معماري در فضاهاي کاوش شده )مأخذ: نگارندگان(.



ــیمره در دورۀ ساسانی صحه  تاریخی بر اهمیت منطقۀ س
می گذارد.

ــرف به رودخانۀ دائمی پرآب  محوطه قال َگوری رماوند مش 	•
در میان درهای سرسبز با پوششی نیمه متراکم از درختان 
ــده  ــیـ  که با کوه های آهکی و گچی محصور ش بید وحش
ــب انگیزۀ ساخت و  ــاید این منظرگاه مناس ـ قرار دارد. ش
ــبی این بنا از محوطۀ باال دست )محوطۀ  علت جدایی نس
برزقاوله( باشد. بر این اساس احتماالً می توان کاربری این 
ــک با منظرگاه طبیعِی غنی تصور کرد که  بنا را یک کوش
تزیینات گچبری فاخر و استحکام قابل قبول آن حاکی از 

تمول صاحبان آن است.
در پایان الزم به ذکر است که متأسفانه محوطۀ قال گوری  	•
پس از سه فصل کاوش نجات بخشی با آبگیری سد سیمره 
در سال 1393 به همراه بیش از 120 محوطۀ باستانی به 
زیر آب رفت. لذا سعی خواهد شد در آیندۀ نزدیک با ارائۀ 
ــریح و تبیین دستاوردهای این  مقاالت مفصل تری به تش

کاوش ها در ابعاد مختلف بپردازیم.  

پي نوشت ها
1. در اکثر نقاط ایران به ویژه زاگرس و لرستان به دلیل عدم آگاهی 
ــای تاریخی، اغلب آنها را  ــکل گیری آثار و بناه مردم از زمان ش
ــال قبور گبریان، قلعه  ــبت می دهند؛ به عنوان مث به گبریان نس
ــز در بین مردم محل به  ــمیۀ قال گوری نی گبریان و... . وجه تس

معنی قلعۀ گبریان است.  
ــت که در بلندی  2. در گویش محلی برز قاوله به معنای زمینی اس

واقع شده است )زمین مرتفع(.
3. Char aw roo

4. Brazghawela

ــت کاوش محوطۀ قال  ــت آمده از فصل نخس 5. گچبری های به دس
ــده اند. برای آگاهی بیشتر  گوری در مقاله ای جداگانه معرفی ش

نک: حسن پور، 1393: 447(.
ــائبه ِمهرکده بودن این بنا را در  ــت تعدد طاقچه ها ش 6. ممکن اس
ــازد، اما این بنا ارتباطی با پرستشگاه های  ذهن برخی متبادر س

ــری ندارد. چرا که اوالً هیچ عنصر مذهبی یا آیینی که جنبۀ  مه
ــد در کاوش به دست نیامد و دوم آنکه وجود  تقدس داشته باش
ــزاد ویزنهار  ــکانی( قلعه که ــانی( و مهرابه )اش ــکده )ساس آتش
)معتمدی، 1371: 8 و 16( در منطقۀ رماوند، جوابگوی ساکنان 

منطقه بوده است.
7. Masabzan

8. Sirem shah

منابع
ــدر، تئودور. )1379(. رودخانه های زاگرس. ترجمۀ معصومه  - ابرلن

رجبی و احمد عباس نژاد. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
ــتان  ــه های جغرافیایی اس ــه. )1386(. نقش ــماعیلی، خدیج - اس

لرستان. خرم آباد: ادارۀ کل برنامه و بودجه استان لرستان.
ــایی  ــی و شناس ــول. )1386(. گزارش بررس ــی، سیدرس - بروجن
باستان شناسی حوضۀ آبگیر سد سیمره. پژوهشکدۀ باستان شناسی 

)منتشرنشده(.
ــاختمانی )آژند، اندود،  ــره. )1381(. مصالح س ــری، زه - بزرگمه
ــارات تعاون سازمان میراث فرهنگی  ــه انتش آمود(. تهران: موسس

کشور )پژوهشگاه(.
ــی معماری ایرانی. چ4.  - پیرنیا، محمدکریم. )1383(. سبک شناس

تهران: نشر معمار.
ــن پور، عطا. )1386(. گزارش بررسی و شناسایی بخش زاغۀ  - حس

شهرستان خرم آباد. پژوهشکدۀ باستان شناسی )منتشرنشده(.
ــت کاوش محوطۀ  ــن پور، عطا. )1389(. گزارش فصل نخس - حس

قلعه گوری رماوند. پژوهشکدۀ باستان شناسی )منتشرنشده(.
- حسن پور، عطا. )1393(. »نگاهی به یافته های معماری و گچبری 
حاصل از نخستین فصل کاوش نجات بخشی محوطۀ قلعه گوری 
سیمره«. در مجموعه مقاالت همایش بین المللی باستان شناسان 

جوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 447ـ 452.
ــزارش نهایی  ــه، گ ــاخه های کرخ ــرح سرش ــن 1378(. ط - )بهم
مطالعات مرحلۀ اول سد و نیروگاه سیمره؛ پیوست 3ـ 4: گزارش 
زمین شناسی مهندسی. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران. 

- کریستین سن، آرتور. )1387(. ایران در زمان ساسانیان. مترجم 
رشید یاسمی. تهران: انتشارات راستی نو. 

59



ــدی. )1389(. گزارش کاوش فصل  ــگری، آرش و کامیار عب - لش
نخست محوطۀ برزقاوله. پژوهشکدۀ باستان شناسی )منتشرنشده(.
- لک پور، سیمین. )1389(. کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی 

دره شهر )سیمره(. تهران: انتشارات پازینه.
- مالکی، ابراهیم و فرانک بحرالعلومی. )1378(. »معرفی دو پارینه 
ــۀ دهمین کنفرانس  ــیمره«. در ویژه نام ــزه در منطقۀ س زمین لغ
ــگاه تهران، فصلنامه مهاب قدس، ص36ـ  ژئوفیزیک ایران، دانش

.40
ــزاد ویزنهار«. در  ــرت اهلل. )بهار 1371(. »قلعۀ که ــدی، نص - معتم

میراث فرهنگی، سال سوم، ش 5، ص 8 ـ 16.

- Harrison, J.V. and N.L. Falcon. (1938). «An ancient 

landslide at Saidmarreh in Southwestern Iran».in 

Journ Geol .no.46, pp.296-309.

- Huff. D. (1987).”Architecture II. Sassanian Period”. 

in Encyclo paedia Iranica,Vol II, 

- Stein, Marc Aurel. (1940). Old Routesof Western 

Iran. London.

60




