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چكیده
شده  واقع  ایالم  استان  در  سیمره  دریاچۀ  حاشیۀ  در  سیمره  آبگیر سد  در حوضۀ  گندمزار  محوطۀ 
است. این محوطۀ عظیم در جریان برنامۀ بررسی و شناسایی باستان شناسی سال 1386 شناسایی شد 
و بخش های کوچکی از آن در سال های 1389- 1393 به طور متناوب کاوش اضطراری شد. یکی 
با مجوز شمارۀ 220/66 مورخ 93/1/27 تحت عنوان  نام محوطۀ گندمزار شرقی  با  این بخش ها   از 

»E1.Gan.93.5S- محوطۀ گندمزار  شرقی« در فرودین ماه 1393 کاوش شد.
     در سطح این محوطه که به صورت پشته ای مشرف بر رودخانۀ سیمره )در حال حاضر دریاچه( 
بود، دیوار های سنگ چین پراکند ه ای دیده می شد. در نتیجۀ کاوش در بلندترین محل محوطه، بنایی 
با دیواره های سنگ چین به ابعاد تقریبی 550 متر مربع شناسایی شد. این اتراق گاه در واقع متشکل 
از 6 فضای معماری ساخته شده از قطعات سنگ است که از پی و دیوار های کم ارتفاع سنگ چینی که 
دارای سقف و پوششی از چادر، چوب و بافته های گیاهی بوده، تشکیل شده است. به نظر می رسد با 
توجه به آثار سطحی و بقایای دیوار های شناسایی شده در اطراف این بنا، این سازه در جهات جنوِب 
شرق، جنوب، و غرب گسترده بوده است که به علت پایان فصل نخست کاوش و سپس باال آمدن آب 
دریاچه، امکان شناسایی آن میسر نشد. در پیرامون این پشته و جایی که بقایای سازه های سنگ چین 
در محوطه ای در ابعاد چهار هکتار پراکنده  اند، بقایای دیوار سنگ چین مدوری شناسایی شد که به نظر 
می رسد در زمان سکونت در محوطۀ گندمزار شرقی، به مثابه حصار عمل می کرده است. بخش هایی از 
این حصار در جریان کاوش، شناسایی و مستندنگاری شد اما با باال آمدن آب دریاچه پیش از شناسایی 
حدود کلی آن غرقاب شد. از آثار شناسایی شده در داخل اتراق گاه فصلی گندمزار شرقی می توان به 
وجود یک اجاق، کف سنگ چین، یک تدفین کودک و مجموعه دست ابزار و اشیای سنگی همچون 
رابطه  اشاره کرد. در   هاون، کوبه و قطعات سفال و ظروف شکسته در کف قسمت های مختلف آن 
به نمونۀ  با توجه  به نظر می رسد  با قدمت تقریبی محوطه استقراری و حصار سنگی شناسایی شده 
سفال های نخودی منقوش به دست آمدۀ مشابه با گودین )2III و شوش IV الف( که از کف فضا های 
معماری مذکور به دست آمده مجموعۀ بنا های گندمزار شرقی شواهدی از استقرار از دورۀ مفرغ را در 

خود محفوظ نگه داشته است.

واژه های کلیدی
سیمره، محوطۀ گندمزار، دوره های پیش از تاریخ، ایالم.
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چكیده
شده  واقع  ایالم  استان  در  سیمره  دریاچۀ  حاشیۀ  در  سیمره  آبگیر سد  در حوضۀ  گندمزار  محوطۀ 
است. این محوطۀ عظیم در جریان برنامۀ بررسی و شناسایی باستان شناسی سال 1386 شناسایی شد 
به طور متناوب کاوش اضطراری شد. یکی  و بخش های کوچکی از آن در سال های 1389- 1393
با مجوز شمارۀ 220/66 مورخ 93/1/27 تحت عنوان  نام محوطۀ گندمزار شرقی  با  این بخش ها  از 

»E1.Gan.93.5S- محوطۀ گندمزار  شرقی« در فرودین ماه 1393 کاوش شد.
در سطح این محوطه که به صورت پشته ای مشرف بر رودخانۀ سیمره )در حال حاضر دریاچه( 
بود، دیوار های سنگ چین پراکند ه ای دیده می شد. در نتیجۀ کاوش در بلندترین محل محوطه، بنایی 
با دیواره های سنگ چین به ابعاد تقریبی 550 متر مربع شناسایی شد. این اتراق گاه در واقع متشکل 
از 6 فضای معماری ساخته شده از قطعات سنگ است که از پی و دیوار های کم ارتفاع سنگ چینی که 
دارای سقف و پوششی از چادر، چوب و بافته های گیاهی بوده، تشکیل شده است. به نظر می رسد با 
توجه به آثار سطحی و بقایای دیوار های شناسایی شده در اطراف این بنا، این سازه در جهات جنوِب
شرق، جنوب، و غرب گسترده بوده است که به علت پایان فصل نخست کاوش و سپس باال آمدن آب 
دریاچه، امکان شناسایی آن میسر نشد. در پیرامون این پشته و جایی که بقایای سازه های سنگ چین 
اند، بقایای دیوار سنگ چین مدوری شناسایی شد که به نظر  در محوطه ای در ابعاد چهار هکتار پراکنده
می رسد در زمان سکونت در محوطۀ گندمزار شرقی، به مثابه حصار عمل می کرده است. بخش هایی از 
این حصار در جریان کاوش، شناسایی و مستندنگاری شد اما با باال آمدن آب دریاچه پیش از شناسایی 
حدود کلی آن غرقاب شد. از آثار شناسایی شده در داخل اتراق گاه فصلی گندمزار شرقی می توان به 
وجود یک اجاق، کف سنگ چین، یک تدفین کودک و مجموعه دست ابزار و اشیای سنگی همچون 
رابطه  اشاره کرد. در   هاون، کوبه و قطعات سفال و ظروف شکسته در کف قسمت های مختلف آن 
به نمونۀ  با توجه  به نظر می رسد  با قدمت تقریبی محوطه استقراری و حصار سنگی شناسایی شده 
الف( که از کف فضا های  IV 2 و شوشIII( سفال های نخودی منقوش به دست آمدۀ مشابه با گودین
معماری مذکور به دست آمده مجموعۀ بنا های گندمزار شرقی شواهدی از استقرار از دورۀ مفرغ را در 

خود محفوظ نگه داشته است.

واژه های کلیدی
سیمره، محوطۀ گندمزار، دوره های پیش از تاریخ، ایالم.
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مقدمه
کاوش ه��ای اضطراری در حوضۀ آبگیر س��د ها دارای اهمیت 
بسیار است زیرا امروزه به سبب فعالیت های گستردۀ عمرانی 
به ویژه در حوزۀ سدس��ازی شاهد تخریب و غرقاب شدن آثار 
باستانی متعددی هستیم که قبل از هر گونه عملیات بررسی، 
شناسایی و کاوش و مس��تندنگاری، برای همیشه در زیر آب 
دریاچه های مصنوعی مدفون و به مرور زمان از بین می روند. 
کاوش در حوضۀ سد سیمره نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
در حوضۀ این س��د نیز محوطه های باس��تانی متعددی وجود 
داش��ت که پیش از کاوش و مستندنگاری کامل، غرق شدند. 
از جمله این محوطه ها »گندمزار ش��رقی« بود که با توجه به 
بررسی و کاوش انجام شده در بهار 1393، به نظر می رسد آثار 
متعددی همچون حصار و بنای س��نگی در این محوطه وجود 
داش��ته که مرتبط با گورستان کالن س��نگی و آثار استقراری 
در محوط��ۀ گندمزار 1 )کاوش ش��ده در س��ال های -1389 
1393( بوده است. از این رو با توجه به اینکه قدمت آثار این 
محوط��ه حداقل به عصر مفرغ بازمی گردد، این موضوع دارای 
اهمیت بسیار اس��ت. زیرا در عصر مفرغ مکان های استقراری 
و گورس��تان مرتبط با آن ها به ندرت شناس��ایی و کاوش شده 
ان��د. در حالی ک��ه در محوطۀ عظیم گندم��زار مجموعه های 
اس��تقراری و گورستان در فاصلۀ کمی  نسبت به یکدیگر قرار 
داش��تند که تنها بخش های مح��دودی از این محوطه عظیم 
کاوش شد. حال با این مقدمه در ادامۀ نوشتار، ابتدا به تشریح 
موقعیت جغرافیایی محوطۀ گندمزار ش��رقی و سپس به شرح 

آثار و شواهد به دست آمده از کاوش آن پرداخته می شود.

موقعی�ت جغرافیای�ی و ویژگی ه�ای طبیع�ی محوطۀ 
گندمزار شرقی 

محوطۀ گندمزار در اس��تان ایالم، شهرس��تان بدره، دهستان 
هندمینی و در حوضۀ ابتدایی آبگیر س��د س��یمره واقع شده 
اس��ت )تصویر 1(. ای��ن محوطه نخس��تین بار در بررس��ی و 
شناسایی باستان شناختی سال 1386 شناسایی شد )سیدین 
 بروجنی، 1386( و در س��ال 1393 محوطۀ بزرگ گندمزار 1

 به صورت ویژه مجدداً بررسی و سپس تفکیک شد و بخشی از 

آن با شناسه »S.5.93.Gan.1.E- گندمزار شرقی« نامگذاری 
و کاوش شد.

تصویر 1. نقشۀ استان ایالم و موقعیت شهرستان بدره 

)بازترسیم از: منصوری، 1392(.

     محوط��ۀ ف��وق در مختصات 47 درجه و 9 دقیقه و 24.8 
ثانی��ۀ طول جغرافیایی و 33 درج��ه و 19 دقیقه و 6.9 ثانیۀ 
ع��رض جغرافیایی و در ارتفاع 680 متری از س��طح آب های 
آزاد واقع ش��ده است. این محوطه در دشتی میان کوهی واقع 
شده که از شمال به رشته کوه دربند و در جنوب به رشته کوه 
سی پیر محدود می ش��ود در فاصلۀ حدود 4871 متری )خط 
مس��تقیم در جهت شمال غربی( تاج سد س��یمره قرار دارد. 
رودخانۀ سیمره در شمال شرقی محوطه با جهت شمال غربی 
� جنوب ش��رقی در جریان است و مسیل »گوشه بیل« که از 
تنگۀ کوه س��ی پیر آغاز می ش��ود و تا رودخانۀ س��یمره ادامه 
می یابد آن را به دو قس��مت ش��رقی � غربی تقس��یم می کند 
و همان گونه که در نام محوطه نیز ذکر ش��ده اس��ت، محوطه 
مورد کاوش در بخش ش��رقی مسیل مذکور واقع شده است. 
طول محوطه در جهت شرقی � غربی حدود 307 متر، عرض 
آن در جهت ش��مالی � جنوبی حدود 125 متر و مساحت آن 
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حدود 4 هکتار است.
    در سطح محوطه عالوه بر بقایای معماری با پالن راست گوشه 
و م��دور، بقایای قلوه س��نگ های ریز و درش��ت رودخانه ای و 
الشه س��نگ هایی در ابعاد متفاوت متعل��ق به بقایای معماری 
قابل مشاهده است. حفاران غیر مجاز گودال های متعددی در 

سطح محوطه حفر کرده اند که این امر به تخریب بخش هایی 
از محوطه منجر ش��ده است. از نظر وضعیت توپوگرافی سطح 
محوطه هم��وار و فقط ناهمواری های��ی در بخش جنوبی آن 
قابل مشاهده است و به طور کلی شیب آن از جنوب به شمال 

)دریاچه( رو به کاهش می گذارد )تصاویر 2و 3(.

3

ٔؼٕبض٢ ثب دالٖ ضاسز زضضز ضٚزذب٘ٞبسًٙثمب٤ب٢ لٌّٜٛٛضٝ ٚ ٔسٚض،زض سغح ٔحٛعٝ ػالٜٚ ثط ثمب٤ب٢ ٚ ٣٤ ٞبسًٙٚ الض٢ٝا٢ٝ ض٤ع
حفط٢ ٔشؼسز٢ٞبحفبضاٖ غ٥ط ٔؼبظ ٌٛزاَزض اثؼبز ٔشفبٚر ٔشؼّك ثٝ ثمب٤ب٢ ٔؼٕبض٢ لبثُ ٔطبٞسٜ اسز. زٜ ا٘س وٝ ا٤ٗوطزض سغح ٔحٛعٝ

٘بٕٞٛاض٢ٔحٛعٝاظ ٘ظط ٚضؼ٥ز سٛدٌٛطاف٣ سغحضسٜ اسز.ٔٙؼط٣٤ اظ ٔحٛعٝٞبأط ثٝ سرط٤ت ثرص فمظ ٣٤ زض ثرص ٞبٕٞٛاض ٚ
.(3ٚ ٤ٚ2ط بٌصاضز )سػ٣ٔثٝ وبٞص )زض٤بچٝ( ضٚٛث٣ آٖ لبثُ ٔطبٞسٜ اسز ٚ ثٝ عٛض و٣ّ ض٥ت آٖ اظ ػٙٛة ثٝ ضٕبَػٙ

آةسس س٥ٕط١ٜزض٤بچٚ 1ٌٙسٔعاض ١ٔحٛعٌٙسٔعاض ضطل٣ ٘سجز ثٝ ١ٔٛلؼ٥ز ٔحٛع.2سػ٤ٛط  .د٥ص اظ ثبال آٔسٖ
آة زض ظٔبٖ آغبظ وبٚش ث٥بٍ٘ط حس چ٥ٗذظ١٘طب٘ .(Google Earth:)ثطٌطفشٝ اظاسزد٥ططفز

س٣ٌٍٙٛضسشبِٖ والٖزض سػ٤ٛط ٔحُ.ضطل٣، ز٤س اظ ػٙٛةٔحٛع١ ٌٙسٔعاض ٕ٘ب٢ و٣ّ اظ .3سػ٤ٛط
.: ٍ٘بض٘سٜ(اظثب فّص ٘طبٖ زازٜ ضسٜ اسز )ػىسضسٜغطلبةٚ ثمب٤ب٢ اسشمطاض٢ 

تصویر 2. موقعیت محوطۀ گندمزار شرقی نسبت به محوطۀ گندمزار 1 و دریاچۀ سد سیمره پیش از باال آمدن آب. 
.)Google Earth :نشانۀ خط چین بیانگر حد پیشرفت آب در زمان آغاز کاوش است )برگرفته از

3

ٔؼٕبض٢ ثب دالٖ ضاسز زضضز ضٚزذب٘ٞبسًٙثمب٤ب٢ لٌّٜٛٛضٝ ٚ ٔسٚض،زض سغح ٔحٛعٝ ػالٜٚ ثط ثمب٤ب٢ ٚ ٣٤ ٞبسًٙٚ الض٢ٝا٢ٝ ض٤ع
حفط٢ ٔشؼسز٢ٞبحفبضاٖ غ٥ط ٔؼبظ ٌٛزاَزض اثؼبز ٔشفبٚر ٔشؼّك ثٝ ثمب٤ب٢ ٔؼٕبض٢ لبثُ ٔطبٞسٜ اسز. زٜ ا٘س وٝ ا٤ٗوطزض سغح ٔحٛعٝ

٘بٕٞٛاض٢ٔحٛعٝاظ ٘ظط ٚضؼ٥ز سٛدٌٛطاف٣ سغحضسٜ اسز.ٔٙؼط٣٤ اظ ٔحٛعٝٞبأط ثٝ سرط٤ت ثرص فمظ ٣٤ زض ثرص ٞبٕٞٛاض ٚ
.(3ٚ ٤ٚ2ط بٌصاضز )سػ٣ٔثٝ وبٞص )زض٤بچٝ( ضٚٛث٣ آٖ لبثُ ٔطبٞسٜ اسز ٚ ثٝ عٛض و٣ّ ض٥ت آٖ اظ ػٙٛة ثٝ ضٕبَػٙ

آةسس س٥ٕط١ٜزض٤بچٚ 1ٌٙسٔعاض ١ٔحٛعٌٙسٔعاض ضطل٣ ٘سجز ثٝ ١ٔٛلؼ٥ز ٔحٛع.2سػ٤ٛط  .د٥ص اظ ثبال آٔسٖ
آة زض ظٔبٖ آغبظ وبٚش ث٥بٍ٘ط حس چ٥ٗذظ١٘طب٘ .(Google Earth:)ثطٌطفشٝ اظاسزد٥ططفز

س٣ٌٍٙٛضسشبِٖ والٖزض سػ٤ٛط ٔحُ.ضطل٣، ز٤س اظ ػٙٛةٔحٛع١ ٌٙسٔعاض ٕ٘ب٢ و٣ّ اظ .3سػ٤ٛط
.: ٍ٘بض٘سٜ(اظثب فّص ٘طبٖ زازٜ ضسٜ اسز )ػىسضسٜغطلبةٚ ثمب٤ب٢ اسشمطاض٢ 

تصویر 3. نمای کلی از محوطۀ گندمزار شرقی، دید از جنوب. در تصویر محل گورستاِن کالن سنگی
و بقایای استقراری غرقاب شده با فلش نشان داده شده است )عکس از: نگارنده(.
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رودخانۀ سیمره
رودخانۀ س��یمره از اتصاالت رودخانه های گاماسیاب و قره سو 
در اس��تان کرمانشاه تش��کیل و از منطقه هلیالن وارد استان 
ایالم می ش��ود. پس از طی مسافتی رودخانۀ َجزمان از سمت 
راست به آن پیوسته و در امتداد جریان خود در استان ایالم، 
رودخانه های چناره، زنگوان، شیروان، َکلم، سیکان، دره شهر 
و ماژین به آن متصل می ش��ود. رودخانۀ سیمره پس از اتصال 
رودخانۀ ش��یروان، در امتداد جنوب شرق جریان یافته و پس 
از طی حدود 100 کیلومتر به رودخانۀ کشکان می پیوندند و 
در ادامه در محلی بنام پل گاومیشان پس از پیوستِن رودخانۀ 
کشکان، رودخانۀ کرخه تشکیل می شود )فرهنگ جغرافیایی 

آبادی های استان ایالم، 1385: بیست و سه(.

سد و دریاچۀ سیمره
سد سیمره در حد فاصل دو استان ایالم و لرستان و در حدود 
40 کیلومتری ش��مال غربی شهرس��تان دره ش��هر و در 106 
کیلومتری جنوب ش��رقی شهرس��تان ایالم واقع ش��ده است. 
مختصات جغرافیایی س��د 47 درجه 12 دقیقۀ طول شرقی و 

33 درجه و 17 دقیقۀ عرض ش��مالی است. بدنۀ سد سیمره 
با ارتفاع 180 متر، تا تراز آبی 730 متری پش��ت مخزن خود 
را غرقاب کرده و زمین های پش��ت س��د را که در دو اس��تان 
ایالم و لرس��تان واقع ش��د ه اند، مشمول قوانین حرایم وزارت 
نیرو خواهد کرد. دریاچۀ س��د با طول��ی بیش از 40 کیلومتر 
محدوده ای از تنگۀ محل احداث س��د واقع در شهرستان بدره 
تا تنگۀ سازبن در شهرس��تان شیروان و چرداول استان ایالم 
و کوهدش��ت لرس��تان را به زیر آب خواهد ب��رد )تصویر 4( 

)سیمای طرح سد و نیروگاه سیمره، 1381(.

پیشینۀ مطالعات انجام شده در محوطه های گندمزار
فعالیت ه��ای باستان شناس��ی در حوضۀ آبگیر س��د س��یمره 
با برنامۀ بررس��ی و شناس��ایی آن به سرپرس��تی سیدرسول 
س��یدین بروجنی در سال 1386 آغاز شد که ضمن آن 103 
محوطۀ باس��تانی شناسایی شد )س��یدین بروجنی، 1386(. 
محوطه های گندمزار 1 ش��امل گورستان و محوطۀ استقراری 
هم زمان به سرپرس��تی بیان پیرانی و سیدرسول بروجنی در 
سال 1389 مورد کاوش های نجات بخشی قرار گرفت که بنا 

.)Google Earth :تصویر 4. موقعیت محوطۀ گندمزار شرقی نسبت به سد سیمره و دریاچۀ آن )برگرفته از
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بر نظر ایشان »محوطۀ گندمزار  1 شامل گورستان و محوطۀ 
استقراری متعلق به اقوام کوچ نشین عصر مفرغ و سپس عصر 
آه��ن بوده که از این محوطه به عنوان محل اس��تقرار موقت 
خود استفاده می کردند. گور های این گورستان دارای پوشش 
خرپشته ای و از نوع گور های چاله ای با دیوار های خشکه چین 
بوده اند. س��طح داخلی گور با توجه به ابعاد آن وسیع بوده و 
با توجه به بقایای اس��کلتی به دس��ت آمده، این مردمان اموات 
خ��ود را به صورت جنینی و به ش��کل چمباتم��ه ای و رو به 
ش��مال دفن می کردند و در کنار متوفی ظروف س��فالی قرار 
می دادند«.  کاوش��گران بر اس��اس مقایسۀ س��اختار گور ها و 
سفال های به دست آمده از گورستان و بقایای استقراری، تاریخ 
ای��ن محوطه را دورۀ مف��رغ قدیم تا عصر آهن حدس زده اند 

)پیرانی، 1391: 109� 110(.

یافته های حاصل از کاوش باستان شناختی
در مجموع آثار متعددی شامل معماری خشکه چین، تدفین، 
قطعات س��فال مربوط ب��ه ظروف کوچک و ب��زرگ از جمله 

خمره ه��ای ذخیره و تدفی��ن )یک نمونه(، ابزار های س��نگی 
شامل دست ابزار ها، کوبنده ها، ساینده ها و سنگ ساب و نیز دو 
قطعه شیشه و همچنین چند قطعه فلز در جریان کاوش های 
باستان شناس��ی محوطۀ گندمزار  شرقی به دست آمد که در 

ادامه به شرح آن ها پرداخته می شود. 

آثار معماری شناسایی شده
در مجموع محوطه ای به ابعاد 25×22 متر کاوش ش��د که در 
نتیجۀ آن بخشی از یک بنای ساخته شده از قطعات سنگ به 
مس��احت 530 متر مربع نمایان شد )تصاویر 5 و 6(. این بنا 
متشکل از شش فضای مرتبط با هم است و هنوز بخش هایی 
از آن ک��ه می تواند نش��ان دهنده گس��تردگی بن��ا و فضا های 
معماری دیگر باش��د، کاوش نش��ده اس��ت. کما اینکه بخشی 
از دیوار های قلوه س��نگی در جهات جنوب و غرب نمایان شد 
)فضای ش��مارۀ 7 و ...( اما ب��ه علت پایان یافتن زمان کاوش، 

پیگردی نشد )تصاویر 7� 9(.

6

ثب فّصضسٜثٙب٢ وبٚشز٠سػ٤ٛط ٔحسٚا٤ٗ زض . ز٤س اظ ضٕبَ،ضطل٣ٔحٛع١ ٌٙسٔعاض ٕ٘ب٢ و٣ّ .5سػ٤ٛط 
.: ٍ٘بض٘سٜ(اظ)ػىس٘طبٖ زازٜ ضسٜ اسزچ٥ٗ ذظس٥ٕطٜ ثب ١زض٤بچ١زض حبض٥ٚ ٔحُ حػبض

سطاس١ِسٛدٌٛطاف٣ ٔحٛعٝ ٚ ٔٛلؼ٥ز ثٙب٢ ٔىطٛفٝ ٚ ثرط٣ اظ حػبض زض ِج١٘مط.6سػ٤ٛط 
.ض٥طٔحٕس٢(...: ضٚح ااظ٘مطٝسطس٥ٓ سس س٥ٕطٜ د٥ص اظ غطلبة وبُٔ )١ٔططف ثط زض٤بچ

شوط ضسٕٞبٖ ازا٢ٝٔ ذطىٝٞبضسٜ اظ ز٤ٛاضضسٜ ضبُٔ ضص فضب٢ ٔؼٕبض٢ سبذش٢ٝ ٕ٘ب٤بٖٞبثرص، عٛض وٝ د٥ص اظ ا٤ٗ وٝ زض چ٥ٗ اسز
:دطزاظ٣ٔٓ٤ٞبثٝ شوط ٔسبحز ٚ ٤ٚژ٣ٌ ٞط ٤ه اظ فضب

تصویر 5. نمای کلی محوطۀ گندمزار شرقی، دید از شمال. در این تصویر محدودۀ بنای کاوش شده با فلش
و محل حصار در حاشیۀ دریاچۀ سیمره با خط چین نشان داده شده است )عکس از: نگارنده(.
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     همان طور که پیش از این ذکر شد، بخش های نمایان شده 
ش��امل ش��ش فض��ای معم��اری ساخته ش��ده از دیوار های 
خش��که چین اس��ت که در ادامه به ذکر مساحت و ویژگی هر 

یک از فضا ها می پردازیم: 
     فضای مستطیل ش��کل شمارۀ 1 مس��احتش 19.43 متر 
مربع اس��ت که در بخش شمالی آن قسمت هایی از سنگفرش 
کف فضا باقی مانده اس��ت. ضخامت تقریبی دیوار ها حداکثر 
150 و حداقل 80 س��انتی متر است. بخشی از دیوار های این 
فضای معماری در گوش��ۀ جنوب غرب��ی )در محل تقاطع دو 
دیوار اصلی جنوبی و غربی( از بین رفته بود )تصاویر 7 و 8(.
مساحت فضای مستطیل شکل ش��مارۀ 2،  30.87 متر مربع 
است و ضخامت دیوار های آن بین 70� 190سانتی متر متغیر 
ب��وده به نحوی که ضخام��ت دیوار های خارج��ی بنا بیش از 
150 سانتی متر و ضخامت دیوار های داخلی و پشتیبان بین 
70 س��انتی متر تا 1 متر بود. همچنی��ن در داخل این فضای 
معماری حجم زیادی از خاکس��تر و یک اجاق ساخته شده از 
قلوه سنگ )تصاویر 8 و 9( دیده شد. به عالوه تعدادی اشیای 
س��نگی شامل  هاون، کوبه و آس��یاب نیز از این فضا به دست 
آمد )تصاویر 8 و 9(. مساحت فضای تقریباً مربع شکل شمارۀ 

تصویر 6. نقشۀ توپوگرافی محوطه و موقعیت بنای مکشوفه و بخشی از حصار در لبۀ تراِس  
مشرف بر دریاچۀ سد سیمره پیش از غرقاب کامل )ترسیم نقشه از: روح ا... شیرمحمدی(.

3،  8.5 متر مربع ب��وده و پهنای دیوار های آن حداکثر 210 
و حداقل 70 س��انتی متر اس��ت. در کف ای��ن فضای معماری 
نیز اش��یای سنگی همچون  هاون و مش��تۀ سنگی یافت شد. 
مس��احت فضای مستطیل شکل ش��مارۀ 4،  28.16 متر مربع 
اس��ت و حداکثر ضخام��ت دیوار ه��ای آن 120 و حداقل آن 
90 س��انتی متر اس��ت. از کف ای��ن فضای معم��اری قطعات 
شکستۀ ظروف سفالین و  هاون سنگی و همچنین حجم زیاد 
خاکستر به دست آمد. مساحت فضای مستطیل شکل شمارۀ 
5،  21.08 متر مرب��ع و پهنای دیوار های آن حداکثر 120 و 
حداقل 90 س��انتی متر اس��ت. این فضای مستطیل شکل نیز 
با فضای ش��مارۀ 4 موازی بوده و از کف آن یک وزنۀ س��نگی 
و ظرف س��فالین شکسته شده به دس��ت آمد. مساحت فضای 
مستطیل ش��کل شمارۀ  6،  157.5 متر مربع است و حداکثر 
ضخامت دیوار های آن 120 و حداقل 85 س��انتی متر اس��ت. 
نکتۀ ویژه در این فضای معماری وجود یک تدفین اس��ت که 
بدان منظور با اس��تفاده از قطعات س��نگ ابتدا بستر مناسبی 
تهیه کرده و س��پس با اس��تفاده از قطع��ات نیمۀ یک خمره، 
کودکی را دفن کرده بودند که در ادامه به ش��رح ویژگی های 
این تدفین پرداخته خواهد ش��د. همان طور که قباًل هم اشاره 
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تصویر 7. پالن فضا های معماری بنای آشکارشده در کاوش گندمزار شرقی )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 8. بنای مکشوفه در محوطۀ گندمزار  شرقی، دید از جنوب )عکس از: نگارنده(.

تصویر 9. نمای کلِی فضای معماری شمارۀ 2 و موقعیت اجاق که با فلش نشان داده شده است )عکس از: نگارنده(.
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ش��د این بنا محدود به ش��ش فضای معم��اری ای که تاکنون 
کاوش شده، نیست و در جهات غرب و جنوب نیز امتداد دارد 
که البته به س��بب پایان گرفتن فصل کاوش و پیش روی آب 

امکان ادامۀ کار میسر نشد.
     در همین زمینه بخش هایی از یک حصار بیضی ش��کل در 
لبۀ ش��مالی و شرقی تراس نیز گمانه زنی شد. به نظر می رسد 
ای��ن حصار دور تا دور بنای مزب��ور و بنا های موجود در روی 
تراس و مش��رف بر رودخانۀ س��یمره )دریاچ��ۀ کنونی( را بر 
می گرفته که امروزه بقای��ای آن ها در تصاویر ماهوار ه ای قابل 
مش��اهده اس��ت. طول تقریبی بخش هایی از این حصار که تا 
پایان فصل نخس��ِت کاوش، مستندنگاری و کاوش شد، 151 
متر اس��ت که در حدود 82 متر آن در لبۀ شمالی تراس و در 
حدود 69 متر آن در امتداد لبۀ غربی تراس واقع ش��ده است. 
ارتفاع باقی ماندۀ حصار در بخش داخلی 70 س��انتی متر و در 
بخش خارجی تا 3 متر اس��ت که به صورت پی خشکه چین و 
شفته ریزی شده قابل مشاهده است. عرض حصار بین 110 تا 
120 سانتی متر است که در بخش هایی به شدت آسیب دیده 
اس��ت. حصار مذکور از یک طرف در امتداد ش��مالی تراس به 
س��مت غرب و ساختمان کاوش ش��ده و از طرف دیگر در لبۀ 
شرقی تراس به سمت جنوب ادامه می یابد )تصاویر 10 و 11(.    

تصویر 10. نمایی از اجاق مکشوفه و کف پوشیده از خاکستر در فضای 
شمارۀ 2 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 11. نمایی کلی از فضا های معماری 4 و 5، دید از جنوب غرب )عکس از: نگارنده(.
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تدفین 
ی��ک نمونه تدفین انس��انی در گوش��ۀ جنوب ش��رقی فضای 
معماری شمارۀ 6 آشکار شد )تصاویر 7 و 9( که شامل بقایای 
کودک خردسالی با س��ن تقریبی 4/5 سال بود. برای تدفین 
کودک از قطعات س��نگ در کن��ار هم و به صورت بیضوی در 
ابعاد 1.15×1 متر دورچین ش��ده بود. سپس در بخش میانی 
آن با گذاشتن قطعات شکستۀ یک خمره، کودک را به حالت 
جنین��ی بر پهلوی چپ )در حال��ی که صورت او رو به جنوب 

بود( ق��رار داده و در کنارش دو قطعه ابزار س��نگی )تراش��ۀ 
اولیه( و یک گوی س��نگی به قطر 2 سانتی متر گذشته بودند 
و س��پس روی او را با قطعات دیگری از همان خمره پوشانده 
بودن��د. این روش دفن باعث ش��ده بود به علت رانش قطعات 
شکستۀ نیمۀ خمره، آسیب جدی به جمجمه و استخوان های 
قفس��ه سینۀ کودک وارد شود؛ به نحوی که جدا از تأثیر گذر 
زمان باعث خردش��دگی و پودر شدن بیشتر استخوان ها شده 

بود )تصاویر 19-12(.   

تصویر 12. نمای کلی از بنای مکشوفه در محوطۀ گندم زار شرقی، دید از غرب )عکس از: نگارنده(.

تصویر 13. نمایی از فضای معماری شمارۀ 6 و سکوی تدفین که 
در تصویر با فلش نشان داده شده است، دید از جنوب شرق )عکس از: نگارنده(.
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تصویر 14. سکوی ساخته شده از الشه سنگ جهت تدفین 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 15. بخشی از حصار شمالی پیرامون محوطۀ گندمزار  شرقی.
محل بنای کاوش شده با فلش مشخص شده است )عکس از: نگارنده(.

تصویر 16. نمایی از پی و حصار باقیمانده در پیرامون محوطۀ گندمزار شرقی 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 17. بخشی از حصار پیرامونی محوطۀ گندمزار شرقی، 
حصار شرقی )عکس از: نگارنده(.

تصویر 19. بقایای تدفین یک کودک که در حالت جنینی و بر پهلوی چپ تصویر 18. نمایی از تدفین، دید از شمال غرب )عکس از: نگارنده(.

)رو به جنوب( قرار داده شده )عکس از: نگارنده(.
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مواد فرهنگی حاصل از کاوش
سفال: در مجموع 242 قطعه سفال از کاوش محوطۀ گندمزار 
ش��رقی به دس��ت آمد که از این تعداد 165 قطعه نخودی، 7 
قطعه قرمز، 33 قطعه قهو ه ای، 4 قطعه خاکستری، 27 قطعه 
نارنجی، و 6 قطعه صورتی بودند. با توجه به وجود سفال های 
شاخصی همچون س��فال های نخودی با نقوش تیره به شکل 
خط��وط مواج، باند ه��ای موازی عمودی و افق��ی، چهارخانه، 
مثلث های آویزان، نوار های برجس��ته موجی و ساده، کف های 
نخ بر، پایه ه��ای ظریف مزین به باند های موازی، دس��ته های 
دکمه ای و دماغی شکل و نیز شباهت آن ها با نمونه سفال های 
گورستان کالن سنگی عصر مفرغ گندمزار، می توان نمونه های 
س��فالی محوطۀ گندمزار  ش��رقی را ب��ا دورۀ گودین III که 
طی��ف وس��یعی از انواع س��فال ها که رایج ترین آن ها س��فال 
نخودی منقوش بوده )مفرغ میانی( همزمان دانس��ت )تصاویر 

 .)26-20
سنگ: در مجموع 331 عدد ابزار سنگی در بنای کاوش شده به 
دست آمد که در دو گروه قابل تقسیم بندی هستند. گروه اول 
ش��امل 15 شی با کارکرد مشخص در زندگی روزانه )کارکرد 
آشپزخانه ای( هستند که شامل 1 دست آس، 1 سینی سنگی، 
4 شی مدور در اندازه های کوچک تا بزرگ )مشته سنگی(، 5 
عدد س��اینده، 2 عدد کوب��ه، 2 عدد وزنه )تصویر 27( و گروه 

دوم ش��امل 316 عدد دست ابزار س��نگی شامل تعداد زیادی 
تراش��ه اولیه، برداشته، تعداد کمی  سنگ مادر و تعداد اندکی 
تیغه و ریزتیغه شکس��ته است )تصویر 28(. الزم به ذکر است 
که ابزار های گروه اول به جز فضای معماری شمارۀ 1، از تمام 
فضا های معماری به ویژه فضای معماری ش��مارۀ 2 به دس��ت 
آمدند و اکثریت ابزار های گروه دوم نیز از داخل دیوار گوش��ۀ 
جنوب ش��رقی بنا )لوکوس 138( به صورت یک انباشت � که 
به نظر می رس��د جهت پر کردن حف��رۀ موجود در بدنۀ دیوار 

مذکور مورد استفاده قرار گرفته بودند � به دست آمد.

تصویر 20. نمونۀ ظرف با دستۀ دماغی شکل 
)عکس از: نگارنده( )طرح از: زینب قاسمي(.

تصویر 21. نمونۀ قطعات سفال نخودی منقوش )عکس از: نگارنده(.

تصویر 22. نیمه خمرۀ تدفین پس از وصالی
)عکس از: نگارنده( )طرح از: زینب قاسمي(.

103



تصویر 24. نمونۀ قطعات سفال مربوط به کف ظروف )نخ بر(.تصویر 23. نمونۀ قطعات سفال نخوی منقوش.    

تصویر 25. نمونۀ قطعات سفال نخوی منقوش
)عکس از: نگارنده( )طرح از: زینب قاسمي(.              

تصویر 26. نمونۀ قطعات سفال ساده و منقوش 
)عکس از: نگارنده( )طرح از: زینب قاسمي(.
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شیش��ه: یک قطعه شیش��ه س��بزرنگ احتماالً متعلق به یک 
ظ��رف کوچک در محدودۀ ورودی فضای معماری ش��مارۀ 6 

به دست آمد. 
فلز: در مجموع س��ه قطعه فلز از جنس مفرغ و آهن به دست 
آمد که به نظر می رس��د دو قطع��ۀ مفرغی کوچک، متعلق به 
یک ش��یء بوده اند که با گذش��ت زمان شکسته و از هم جدا 
ش��د ه اند. این دو قطعه از کف فضای معماری شمارۀ 4 و در 
میان حجم زیادی از خاک و خاکس��تر موجود در کف آن به 
دس��ت آمدند. اما نمونۀ آهنی که شیء تخت و مدوری است، 
از داخل گمانۀ ش��مارۀ 2 در کنار حصار مش��رف بر رودخانۀ 

سیمره به دست آمد )تصاویر 29 و 30(. 
استخوان: قطعاتی از استخوان های جانوری )بز و گوسفند( در 
میان حجم انبوهی از خاکس��تر و خاک موجود در کف بنا به 

دست آمد )تصویر 31(.

III شرح مختصری از دورۀ گودین
»دورۀ گودین III در برگیرنده چهارچوب زمانی گس��ترد ه ای 
اس��ت که ح��دود ه��زار س��ال )2400� 1400ق.م( را در بر 
می گیرد. در این دوره مساحت استقرار گودین تپه به حداکثر 
وسعت خود رسیده است. به غیر از حفاری محوطۀ استقراری، 
چندی��ن قبر مربوط به این دوره نیز کاوش ش��ده اس��ت. بر 
اس��اس ش��یوۀ به کاررفته در الیه نگاری محوطه، گودین دورۀ 
III به ش��ش فاز تقسیم ش��ده که از پایین به باال به صورت 
 III 6 قدیم ترین فاز دورۀIII 1� 6 فازبندی ش��ده اس��ت. فاز
را تش��کیل می ده��د. گرچه توال��ی دورۀ گودین III فرهنگ 
خاصی را در منطقۀ زاگرس مرکزی در طول هزار سال آشکار 
می سازد، اما بین فاز های 3� 4 و 4� 5 ِ آن، گسیختگی زمانی 
کوتاه مدت یک تا دو سده ای دیده می شود. با این حال توالی و 
تسلسل دورۀ III در گودین اساس گاهنگاری توسعۀ فرهنگی 
در زاگ��رس مرکزی را از نیمۀ هزارۀ س��وم تا نیمۀ هزارۀ دوم 
قبل از میالد فراهم ساخته است. با وجود اینکه تعیین توزیع 
جغرافیایی س��فال گودین III بر پایه داده های محدود استوار 
اس��ت، توزیع محوطه های باس��تانی مرتبط ب��ا گودین III را 
می توان در شش منطقۀ جغرافیایی زاگرس مرکزی و مناطق 

پیرامون��ی مورد توجه قرار داد که ش��امل این مناطق اس��ت: 
ش��رق منطقۀ کوه گرین، پیش��کوه ش��رقی بین کوه گرین و 
سفیدکوه، غرب پیشکوه، درۀ ماهیدشت کرمانشاه، پشتکوه، و 
بخش هایی از خوزستان و بین النهرین. در منطقۀ کنگاور بین 
همدان و کرمانشاه 57 محوطه مرتبط با گودین III شناسایی 
 III ش��ده که نش��ان دهندۀ افزایش جمعیت در دورۀ گودین
در این بخش از زاگرس مرکزی اس��ت. وس��عت 86 درصد از 
محوطه های باس��تانی اشاره ش��ده کمتر از 2 هکتار است. در 
عی��ن حال وس��عت 9 درصد از محوطه ها بی��ن 2 تا 5 هکتار 
است و فقط دو محوطه مساحتی بیش از 15 هکتار دارند که 
بزرگ ترین آن ها خود تپۀ گودین اس��ت که گستره اش حدود 

20 هکتار است.
     در دورۀ گودین III طیف وس��یعی از انواع س��فال ها رواج 
داش��ته که س��فال های منقوش نخودی رایج ترین آن هاست. 
اص��والً س��نت س��فال منق��وش تکرن��گ یک��ی از مهم ترین 
ش��اخص های عصر مف��رغ میان��ی و متأخر منطق��ۀ زاگرس 
مرکزی اس��ت که مراحل توس��عۀ آن را می ت��وان در فاز های 
ش��ش گانه گودین III  مطالعه کرد )1991، 1987، 1986، 

 .)Henrickson
    ام��ا در بارۀ ش��یوۀ زندگ��ی در این دوره بر اس��اس آنچه 
تاکنون منتش��ر ش��ده، چنین برمی آید ک��ه در بخش هایی از 
زاگ��رس در دوران مف��رغ و آه��ن و حتی تا به امروز ش��یوۀ 
زندگی کوچگری رواج داشته است؛ چنانچه آثار و شواهد آن 
از محوطه های باستانی سرخ دم )لری و لکی(، دامنه های کوه 
مله، گیان، و در کل غرب ایران به دس��ت آمده اس��ت. زیرا با 
توجه به شرایط اقلیمی  یکسان، مردمان باستان شیوۀ زندگی 
کوچندگی میان دش��ت و کوهستان را برگزیده بودند. الزم به 
ذکر است � آثار و بقایای این نوع زندگی که بر اساس شواهد 
س��فالی و بعضاً اشیا فلزی به دست آمده حداقل به دورۀ مفرغ 
و آهن بازمی گردد � در اس��تان های امروزی همدان، لرستان، 
کرمانش��اه، کردس��تان، ایالم و آذربایجان غربی شناس��ایی و 
کاوش ش��ده اس��ت که بر اس��اس یافته های علمی  موجود به 
نظر می رسد بقایای استقراری به جای مانده از آن دوران شامل 
دیوار های خش��که چینی بوده که پوشش و سقف آن از چادر 
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تصویر 28. نمونۀ دست ابزار سنگی به دست آمده از کاوش محوطۀ گندمزار شرقی )عکس از: نگارنده(. 

تصویر 27. نمونۀ اشیای سنگی به دست آمده از کاوش محوطۀ گندمزار شرقی )عکس از: نگارنده(.

تصاویر29 و 30. دو قطعه مفرغ و آهن متعلق به اشیای تزیینی، به دست آمده از کاوش فضای مسکونی و حصار محوطۀ گندمزار  شرقی )عکس از: نگارنده(. 

تصویر 31. نمونۀ قطعات استخوان جانوری به دست آمده از کاوش محوطۀ گندمزار شرقی 
)عکس از: نگارنده(.
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و یا در مواردی نیز چوب و بافته های گیاهی بوده اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت که این س��نت تا به امروز نی��ز در نواحی غربی 
کش��ور قابل مشاهده است که به آن »مال گه« گفته می شود 

)معتمدی، 1378؛ شیشه گر، 1384(.

جمع بندی
با توجه به مطالبی که در بارۀ ویژگی ها و بقایای مواد فرهنگی 
محوطۀ گندمزار  به صورت کلی و محوطۀ گندمزار شرقی به 
ص��ورت خاص مطرح ش��د و نیز با توجه به اش��ارۀ مختصری 
ک��ه در بارۀ ویژگی های عصر مف��رغ )گودین III( در زاگرس 

مرکزی گفته شد، این جمع بندی حاصل می شود:
بقایای استقراری و سنت سفالگری )نخودی منقوش( و نیز   -
گورستاِن کالن سنگی موجود در محوطۀ گندمزار و به ویژه 
گندمزار ش��رقی، دارای شباهت های گونه شناختی با آثار و 
بقایای فرهنگِی تاکنون شناخته شده در زاگرس مرکزی در 
عصر مفرغ اس��ت. در نتیجه این بخش از اس��تان ایالم نیز 
دربردارنده و معرف بخش��ی از آثار و بقایای سکونت انسان 

در آن دوره است.
ام��ا در بارۀ نوع اس��تقرار در محوطۀ گندمزار ش��رقی، این   -
مسئله قابل تأکید است که این محوطه در دورۀ مفرغ دارای 
ویژگی خاص همجوارِی محوطۀ استقراری و گورستان بوده 
اس��ت. اما این موضوع ک��ه در این دوره در زاگرس مرکزی 
شاهد استقرار های کوچ گری نیز هستیم، می تواند به عنوان 
الگویی احتمالی در ش��یوۀ استقرار در گندمزار نیز مد نظر 
قرار گی��رد. این فضا های اس��تقراری در واق��ع اتراق گاهی 
فصلی شامل فضا های نشیمن، فضاهای فعالیت های روزمره 
و تهیۀ غذا، انبار، و آغل می شده است که همین کاربری را 
می توان با توجه به شواهد به دست آمده برای بنای گندمزار 

شرقی متصور شد. 
     در پای��ان باید اش��اره کنم که اکنون )زمان نوش��تن این 
مقال��ه( تراز آب دریاچۀ س��د به 695 متر رس��یده و محوطۀ 
گندمزار ش��رقی غرقاب شده است و دیگر شناخت کامل آثار 

موجود در گندمزار شرقی عماًل امکان پذیر نیست. 

پي نوشت ها
1- در گذشته این محوطه به دلیل کشت گندم به گندمزار معروف 

بوده است.
2- محوطۀ گندمزار 1 )تصویر 2( شامل بقایای گورستان و محوطۀ 
اس��تقراری بوده که متأس��فانه پیش از ش��روع کاوش، محوطۀ 

گندمزار شرقی در آب دریاچه مدفون شد )تصاویر 2 � 4(.
3- الزم به ذکر است که پس از وصالی قطعات خمره مشخص شد 
ظرف تنها ش��امل یک نیمه و بدون قطعات تحتانی بوده که در 
واقع نیمۀ ظرف نیز به چند قس��مت تقس��یم و برای قرار دادن 
کودک و سپس پوشاندن او از قطعات شکسته آن استفاده شده 

است.
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