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چکیده
محوطۀ گندمزار در حوضۀ آبگیر سد سیمره در شهرستان بدرۀ استان ایالم قرار دارد و از مهم  ترین 
یافت.  انجام  ماه   1 در مدت  محوطه  این  كاوش های  می  شود.  مركزی محسوب  زاگرس  محوطه  های 
اهداف كاوش های این محوطه نجات  بخشي آثار تاریخی ـ فرهنگی، به دست آوردن درك روشن  تري 
از ساختارهای معماري و استقراری شناسایی  شده و شناخت رابطۀ آن با گورستان محوطۀ گندمزار و 
همچنین بررسی استقرارهای به  جا ماندۀ اقوام كوچ  نشین بود. كاوش ها به شناسایی فضاهای مسکونی و 
بخشی از گورستان عصر مفرغ منجر شد. با توجه به اینکه منطقۀ زاگرس مركزی مسیري است كه از 
آن به عنوان دروازۀ ارتباطي بین  النهرین با كرانه  هاي غرب ایران و جادۀ بزرگ خراسان یاد مي  شود و در 
تمام دوران  هاي پیش از تاریخ و تاریخي مسیر عبور بوده است، به همین دلیل تغییرات فرهنگی در آن 
به  سرعت اتفاق افتاده است، می تواند پاسخ گوی بسیاری از سؤاالت و فرضیات باستان شناختی منطقه، 
و چگونگی روابط و تعامالت فرهنگی این حوزۀ فرهنگی باشد. بقایای معماری گندمزار معرف خانه  هایی 
با پالن مستطیل  شکل است كه با قلوه  سنگ  و به صورت خشکه  چین ساخته شده اند. اتاق  های فضاهای 

شناسایی  شده در فاز 1 متصل به هم اند. در فاز 2 یک گور به دست آمده است.

واژه  های كلیدی: 
سیمرۀ ایالم، محوطۀ گندم زار، معماری مسکونی عصر مفرغ، گورستان عصر مفرغ، كاوش باستان شناسی.
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مقدمه
با  مركزی  زاگرس  منطقۀ  میالد  از  پیش  سوم  هزارۀ  اوایل  در 
از حضور فرهنگی جدید در  یک تغییر عمدۀ فرهنگی كه حاكی 
دوره  این   .)23:  1386 مافی،  )مترجم،  شد  مواجه  بود،  منطقه 
در  می  شود.  محسوب  پیچیده ای  تحوالت  سرآغاز  مفرغ(  )عصر 
آغاز هزارۀ سوم پیش از میالد در بیشتر مناطق ایران شواهدی از 
روند تغییرات گسترده فرهنگی ـ اجتماعی وجود داشت كه اغلب 
می  آورند.  حساب  به  اولیه  مفرغ  دورۀ  شروع  نشانه های  از  را  آن 
باستان  شناسی(  شواهد  و  مدارك  اساس  )بر  تغییرات  این  اهم  از 
می  توان به تغییرات تکنولوژیکی، بافت جمعیتی، ارتباطات تجاری 
حکومت  بر  مبتنی  جوامع  نخستین  شکل  گیری  و  فرامنطقه ای، 

اشاره كرد )مترجم و نیکنامی، 1390: 34(. 
در  جدید  اقوامی  ق .م   3000 3200ـ  سال  های  حدود  در       
بخش  هایی از شمال غرب و غرب ایران را اشغال كردند كه سنت

 Burney,( های فرهنگی آنان با فرهنگ  های پیشین متفاوت بود 
است  ارس شناخته شده  ـ  كورا  نام  به  فرهنگ  این   )1961: 38
)Sagona, 2004( كه در قفقاز ]و[ آناتولی به اسم ماورای قفقاز 
)Burney and Lang, 1958: 57( و در غرب ایران با نام فرهنگ 
گودین IV شناخته شده است. نشانه  های این فرهنگ در حوضۀ 
 .)Burney, 1961( است  شده  گزارش  نیز  ارومیه  دریاچۀ  شرق 
دورۀ مفرغ در غرب ایران شامل دو فرهنگ متفاوت است كه پهنۀ 
با  آن ها نیز متفاوت است. فرهنگ معروف به »یانیق«  از  هر كدام 
شاخصه  های فرهنگی قابل مقایسه با مواد فرهنگی كورا ـ ارس یا 
یانیق  تپه عمدتاً در دورۀ آغازین مفرغ یا مفرغ قدیم، تمام دشت های 
و دره های شرق زاگرس مركزی را در بر می  گیرد )مترجم، 1387: 
52(. در حالی كه در فرهنگ گودین IV مشخصۀ دوره  های مفرغ 
میانی و جدید در قالب فرهنگ گودین III معرفی می  شود كه پهنۀ 
ایران بوده  از محدودۀ فرهنگ یانیق در غرب  آن به مراتب فراتر 
و حتی از مرزهای زاگرس مركزی نیز می  گذرد )مترجم، 1387: 
52(. وجود شبکۀ راه ها و ارتباط بین مناطق مختلف زاگرس، متأثر 
از ویژگی  های زمین  شناسی زاگرس است كه سیمای كلی منطقه 
داده  شکل  طبیعی  دره  های  و  موازی  رشته  كوه  های  صورت  به  را 
است و در طول تاریخ هرگونه ارتباط از طریق همین دره  ها ممکن 
و میسر بوده است. مهم  ترین ]این[ راه  ها معبری طبیعی است كه 
در دوران تاریخی به جادۀ بزرگ خراسان معروف است )مترجم و 

نیکنامی، 1390: 38(.
این جانب  به سرپرستی  كه  این محوطه  كاوش       دستاوردهای 
انجام شد )شریفی، 1393(، متعلق به دورۀ گودین III است كه در 
برگیرندۀ بازۀ زمانی گسترده  ای است كه حدود هزار سال )2400ـ 
1400ق. م( را در بر می  گیرد. محوطۀ گندمزار، گورستان وسیعی 
متعلق به اقوام كوچ  نشین است. كاوش های محوطۀ گندمزار ابتدا 
در تراس فوقانی محوطه صورت گرفت كه به شناسایي سازه  هاي 
اقوام كوچ رو در دوران پیش از تاریخ ـ تاریخی منجر شد. سپس 
گندمزار،  محوطۀ  كالن  سنگی  قبور  تداوم   در  و  كاوش  ادامۀ  در 

فضاهاي عصر مفرغ و یک گور شناسایی شد.
     به هر روی در پایان هزارۀ چهارم و آغاز هزارۀ سوم پیش از 
میالد منطقۀ زاگرس مركزی با دو پدیدۀ جدید مواجه است. نفوذ 

فرهنگ اوروك از جنوب بین  النهرین و شوش II در قالب پایگاه  های 
از مرزهای  پراكندگی گروه  های جمعیتی جدید  و  نفوذ  و  تجاری 
شمال غربی حوضۀ دریاچۀ ارومیه به نام فرهنگ یانیق یا پدیدۀ 
گودین IV در زاگرس مركزی )مترجم و نیکنامی، 1390:38(. از 
ویژگی های این فرهنگ در سراسر حوزۀ گسترش، سفال منقوشی 
است كه جایگزین سفال خاكستري تیرۀ براق فرهنگ یانیق شده 
برای  جدیدی  گاهنگاری  گودین،  در  انجام  شده  كاوش های  است. 
منطقه در دورۀ گودین III مطرح كرد. هنریکسون طبق آخرین 
این  فازهای  III تعداد  بارۀ دورۀ گودین  تحقیقات منتشرشده در 
دوره را به شش الیه تقسیم كرد ) Henrickson, 1986:17( كه 
از گودین )2600BC-2400(هIII_6 به )1400BC III_1( ختم 
مي  شود )Henrickson, 2011(. مهم  ترین مشخصۀ فرهنگی دورۀ 
 Henrickson,( در سفال  های خاص آن دیده می  شود III گودین
با  زاویه  دار  و ظروف  بود  یکنواخت  و  ساده  1986(. شکل ظروف 
 Henrickson,( كاركردی ویژه در اشکال مختلف ساخته می  شدند
1986(. توالي دورۀ III در گودین  تپه مبناي گاهنگارانۀ محکمي 
فراهم  مركزي  زاگرس  در  فرهنگي  توسعۀ  تحلیل  و  تجزیه  براي 

ساخته است. 

شرایط زیست  محیطی زاگرس مركزی 
منشأ  مطالعات  در  عمده  ای  اهمیت  از  مركزی  زاگرس  منطقۀ 
كلیدی  نقاط  از   یکی  مثابه  به  و  است  برخوردار  كشاورزی 
 Matthews,( زیستگاه های طبیعی گیاهان وحشی و حیوانات است
2013(. رودخانۀ سیمره از تالقی جریان  های رودخانه  ای گاماسیاب 
و قره  سو به وجود می  آید و پس از عبور از طاقدیس  های مختلف 
با  كبیركوه  بزرگ  طاقدیس  با  برخورد  محل  در  زیاد  پیچ  های  و 
محققانی   .)145  :1379 )ابرلندر  می  شود  یکی  كشکان  رودخانۀ 
كه در زاگرس مركزی فعالیت كرده اند، مطالعات رسوب  شناسی و 
دریاچه  شناسی در دسترس  شان است و هدف آن ها بازسازی اقلیم 
كهن و الگوی گیاهی از اواسط پلیستوسن است. مطالعات دیرین 
بوم  شناختِي پوشش گیاهي و اقلیم در دوران چهارم زمین شناسی 
از حدود پنجاه سال پیش در شمال و شمال غرب كشور و در امتداد 
بررسي  با  را  گرده  نمودار  اولین  شد.  آغاز  زاگرس  رشته  كوه  هاي 
 Van Zeist &( رسوبات دریاچۀ زریوار در كردستان تهیه كردند
ایستگاه  هاي  از  این دریاچه  این رو  از   .)Wright, 1963: 65-67
اقلیم آسیاي جنوب  كلیدي و شاخص تغییرات پوشش گیاهي و 
 .)Van Zeist & Wright, 1963: 65-67( غربي به شمار مي  رود
از هسته  سنگ  های رسوبی  از مجموعه  ای  بیشترین داده  ها برآمده 
جوان گرفته  شده از دریاچه  های زاگرس از جمله زریوار و میرآباد 
منطقه  چندین  به  را  كلی  توالی  همکارانش  و  زیست  وان  است. 
در  رادیوكربن  تاریخ  گذاری  های  درواقع  اند.  كرده  تقسیم  گرده  ای 
تغییرات  زمانی  دوره  های  با  هسته  سنگ  ها  زمانیِ  دوره  های  مورد 
 .)Henrickson, 1983: 30( اند  منطبق  اقلیمی  و  گیاهی 
رسوبات دریاچۀ زریوار ]تحوالت[ 25000 سال گذشته را نمایش 
می  دهد )Wasylikowa, 2006 Wright 1993;( اگرچه محوطۀ 
]گندمزار[ دارای ارتفاعی كم  تر است و در حاشیۀ جنگل بلوط واقع 
است،  زریوار  از  كم تر  اندكی  آن  در  آرتمیزیا  گردۀ  درصد  است، 
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 MC( باشد  فالت  از  آن  فاصلۀ  افزایش  نشان  دهندۀ  شاید  این  و 
Donald 1979:86(. سولکي تالش كرد تا از طریق آزمایش  های 
گرده شناسي اطالعاتي دقیق دربارۀ وضع آب  وهوایي زاگرس مربوط 
 .)Smith, 1986:18( به 40000 سال به این سو را به  دست آورد
رایت كاهش عمیق خط برف در رشته  كوه زاگرس )كه تراز ارتفاعی 
آن  1200 متر از سطح دریا تخمین زده شده است( را به كاهش 
دما منسوب می  كند كه خود باعث افزایش بارندگی و سپس صاف 
شدن آسمان و در نتیجه افزایش شدید ذوب برف در زیر آسمان 
تغییرات  از  بسیاری   .)Wright, 1983: 507( می  شود  ابر  بدون 
آب  وهوایی ثبت  شده در سطح جهانی ازجمله سرد شدن قطب و 
خشکیِ مناطق استوایی و تغییرات عمدۀ آب  وهوایی نشان دهندۀ 
بوده  هولوسن  دورۀ  آب  و هوایی  تغییرات  در  انسانی  عامل  اهمیت 

.)Mayewski, 2004:243( است

پیشینۀ مطالعات باستان  شناسی زاگرس مركزی 
كانون  مدت  ها  تا  مركزی  زاگرس  در  بزرگ  خراسان  شاهراه 
منطقۀ   .)Alden, 1982( است  بوده  باستان  شناسی  پژوهش های 
زاگرس به دو بخش غربی و داخلی تقسیم شده است. در شمال 
غربی،  جنوب  در  و  خرم  آباد  و  كرمانشاه  بین  سفید  كوه  شرقی، 
 .)MC Donald, 1979 :30( كبیركوه در انتهای سیمره قرار دارد
تمامی محوطه  ها در مسیر یا نزدیک معابر طبیعی مانند مسیر جادۀ 
بزرگ خراسان هستند )Levin Levin and Young, 1986( زیرا 
بوده  باستانی  ارتباطی  شاهراه  های  از  یکی  خراسان  بزرگ  جادۀ 
سرزمین  های  از  عبور  از  پس  و  می  شده  آغاز  بین  النهرین  از  كه 
در  و  كنگاور(  و  ماهیدشت  )شامل  مركزی  زاگرس  به  حاصلخیز 
چین  در  ابریشم  جادۀ  تا  نهایتاً  و  شرق  در  ایران  فالت  به  ادامه 
می  رسیده است. جادۀ خراسان نقش مهمی در وضعیت فرهنگی و 
زیست  محیطی در ایجاد تمدن  ها داشته است. ساكنان این محوطه 
تبادل  نظیر  این شاهراه،  به  نزدیکی  مزایای  از  اند  ها می  توانسته 
 Levin and Young, 1986: 15;( كنند  استفاده  محصوالت 
و شمال  بین جنوب  رسیدن  Henrickson, 1983: 33(. شاخۀ 
می باشد  نهاوند  دشت  و  مالیر  دشت  طریق  از  همدان  در  جادۀ 
)Henrickson, 1985(. درۀ سیمره در مسیر مبادالت قرار داشته 
و به دلیل ویژگی  های سوق الجیشی اهمیت بسیار داشته و همواره 
از تاریخ، تاریخی و اسالمی در دوره های مختلف  در دوران پیش 
كتاب  در  لسترنج  همچنان  كه  است.  گرفته  قرار  سکونت  مورد 
از  حوقل  ابن  همچنین  و  شرقی  سرزمین  های  تاریخی  جغرافیای 
حوقل  ابن  218؛   :1364 )لسترنج،  اند  می  برده  نام  سیمره  شهر 
1345 :112(. از نخستین پژوهش  های باستان  شناسی در منطقه 
  )Schmidt, 1940( می  توان به بررسی  های هوایی توسط اشمیت
و بررسی  های غرب ایران توسط اشتاین )Stein, 1940( اشاره كرد. 
بررسی  به  می  توان  مركزی  زاگرس  در  مهم  فعالیت  های  دیگر  از 
باستان  شناسی پروژۀ ماهیدشت توسط موزۀ سلطنتی اونتاریو1 به 
سرپرستی لوئیس لوین  اشاره كرد كه طی آن محوطه  های زیادی 
 McDonald, 1979; Levine and M.C. Donal( شناسایی شد
به   .), 1977; Levine, 1975; Henrickson, 1983, 1985
پیش  منطقه  توالی  شناخت  جهت  گودین  تپه  كاوش های  دنبال 

از  آغاز استقرار در گودین، تپه  های سه  گابی به سرپرستی لویس 
لوین انجام شد و گاهنگاری شرِق زاگرِس مركزی ارائه شد. در این 
تحلیل سفال و  تجزیه   )Henrickson, 1983( باره هنریکسون 

داد.  قرار  خود  دكتری  رسالۀ  موضوع  را  سه  گابی  و  گودین   های 
توسط  سیمره  در  باستان  شناسی  پژوهش  های  اخیر  سال  های  در 
سیمره  سد  حوضۀ  بررسی  است.  شده  انجام  مختلف  كارشناسان 
به شناسایی محوطه  های بسیاری  یافت كه  انجام  در سال 1386 
از دوره  های مختلف در سد سیمره منجر شد )بروجنی، 1386(. 
انجام  به  مختلف  تپه  های  در  باستان  شناسی  كاوش های  سپس 
رسید. از جمله كاوش های سرگنداب، لالر، درۀ سیمره، و گندمزار.

وضعیت معماری كوچ نشینی و استقرارهای كوچ  رو در تراس 
فوقانی سیمره

  3688987  700676 جغرافیایی  موقعیت  در  گندمزار  محوطۀ 
)تصویر  است  متر   65 آزاد  آب  های  سطح  از  آن  ارتفاع  و  واقع 
بیشتر  است.  دائم  و  كوچ  نشینی  استقرارهای  دارای  كه   )2 1ـ 
محققان معتقد اند زندگی كوچ  نشینی پس از گسترش كشاورزی 
كوچ  است.  آمده  وجود  به  انسانی  جمعیت  افزایش  درنتیجۀ  و 
در  كامل  طور  به  و  نوسنگی  دورۀ  از  مركزی  زاگرس  در  نشینی 
و  )طالیی  است  داشته  كامل  رواج  مفرغ  و  سنگی  و  مس  دورۀ 
دیگران، 1393: 166(. با توجه به سابقۀ اهلی كردن حیوانات، كوچ 
و كوچ  نشینی در زاگرس مركزی از حدود هشت هزار سال پیش 
از میالد تاكنون در دوران های مختلف با فراز و نشیب  های فراوانی 
همراه بوده، می  توان گفت این شیوۀ زندگی با وضع جغرافیایی و 
كوچ  نشیني   .)186 )همان،  است  داشته  مطابقت  منطقه  زیستی 
اوضاع  تنوع  و  پراكندگي  در  مهمي  نقش  مختلف  شکل  هاي  در 
اجتماعي و اقتصادي در شرق نزدیک دارد. كوه  هاي مركزي زاگرس 
مکاني مهم براي تفحص در خصوص تحوالت اولیۀ كوچ  نشیني و 
منشأ آن است. زیرا كوه  هاي زاگرس بخش بزرگي از اراضي ناهموار 
انواع  براي  اما  اند  بزرگ  مقیاس  در  كشاورزي  براي  نامناسب  و 
 Abdi, 2003:( هستند  مناسب  عشایري  كوچ  نشیني  مختلف 
408-395(. مدارك باستان شناسي نشان مي  دهد كه پروسه اهلي 
شدن گیاهان و حیوانات كه تحول عظیمي در زندگي بشر بوده، 
 Less,( است  شده  حاصل  دائم  استقرار  و  كوچ نشیني  تركیب  از 
مناطق  باستاني  كوچ  نشین  جوامع  نقش   .)Bates, 1974: 187
نادیده  نمي  توان  اولیه  حکومت  هاي  شکل  گیري  در  را  كوهستاني 
در  باستان  كوچ  نشینان  كه  داده  نشان  اخیر  پژوهش  هاي  گرفت. 
با وجود  اند.  اثرگذار بوده  توسعۀ جوامع پیچیده در خاور نزدیک 
خاور  در  حکومتي  سازمان  هاي  شکل  گیري  روند  بررسي  در  این 
نادیده گرفته شده  یا كاماٌل  نزدیک نقش جمعیت  هاي كوچ  نشین 
 1383 )علیزاده،  مي  شود  تلقي  جنبي  عاملي  منزلۀ  به  بیشتر  یا 
:23(. كمپ هاي چادرنشیني در رابطه باچراگاه  هاي فصلي در مسیر 
مهاجرت و منابع آبي قرار گرفته اند )Abdi, 2002: 74(. در واقع 
بین از دشت  هاي  را  ایران  فالت  كه  زاگرس  زنجیره  اي  كوه  هاي 

 النهرین و سوزیانا جدا مي  كند، منطقه بسیار مهمي براي توسعۀ  
.)Ibid, 75( اقتصادي و سیاسي و اجتماعي در شرق نزدیک است

     قسمت تراس فوقاني گندمزار با یک شیب مالیم به سمت قعر 
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دره  اي كه رودخانۀ سیمره در آن از غرب به شرق جاري است ـ و 
در طول زمان یکي از چراگاه  هاي بهاره و پاییزه اقوام دامدار منطقه 
تا محل  دامنه  این  نظر زمین  ریخت  شناسي  از  ـ كاوش شد.  بوده 
زمان موجب  تند در طول  نسبتاً  با یک شیب  به رودخانه  اتصال 
گونه  اي  است.  بافت سنگالخي شده  ماندن  و  شسته شدن خاك 
پالن  با  سازه  هاي خشکه  چین  به  هم  پیوستۀ  سلسلۀ  یک  از  خاص 
چهارگوش و مدور در تراس فوقانی شناسایی شد كه مورد استفاده 
قبایل كوچ  نشین بوده است )تصاویر 4، 5، و 6(. در این فضاها از 
سنگ  هاي بزرگ به عنوان پی )فونداسیون( استفاده شده و سپس 
سنگ  هاي كوچک تر در دیوار قرار گرفته است كه این كار عماًل مانع 
از تخریب كلي بافت شده و اندك تخریب هاي ساالنه نیز به  راحتي 
نمونه  هاي  با  این سازه  ها  مقایسۀ  به  توجه  با  است.  بازسازي  قابل 
این  رأس  در  باالتر  و  متري  تا 1/5   1 ارتفاع حدوداً  در  امروزین، 
قرار  درختان  خشک  شاخه  هاي  از  ردیفي  خشکه  چین  دیوارهاي 
گرفته و به این صورت عمالً دیواره  هاي بلند براي پناه دادن احشام 
حداقل  سازه  ها  این  از  كدام  هر  معمول  طور  به  مي  گیرد.  شکل 
شامل سه بخش است. توزیع فضایي و تراكم این گونه مکان  ها با 
غناي مراتع مرتبط است. به طوري كه هر جا مراتع غني  تر باشد 
تراكم و تعداد آن ها بیشتر و هر چه از غناي مراتع كاسته شود، از 

تعداد، اندازه و تراكم فضاها كاسته مي  شود. در مجموع به جز سه 
بخش یادشده، كه برای نگهداری احشام استفاده می  شده، نظر به 
دو قسمتي بودن استقرار، این مکان  ها داراي الحاقات جانبي مانند 
انباري و فضاهاي مسقف نیستند و در هیچ موردي در ساخت آن ها 
از مالت استفاده نشده است. سازه  هاي فوق با توجه به فرسودگی 
بیش از حد سنگ  ها و سفالینه  های یافت  شده از كاوش مربوط به 

مردمان كوچ  نشین دوره  هاي پیش از تاریخ تا تاریخي است.
طولی  راستای  در  یکی  شد.  ایجاد  ترانشه  دو  كاوش  مدت  در    
شمالی جنوبی به  ابعاد 8×10 متر در شیب شمالی تراس میانی 
 T.G17 گندمزار، در جانب غربی گورستان گندمزار به نام ترانشۀ
در موقعیت جغرافیایی  700653و 3688814 و دیگری در تراس 
بود.  تاریخی  ـ  فرهنگی  آثار  فاقد  كه   )T.G18( گندم زار  فوقانی 
بنابراین در این مقاله به ترانشه T.G17 می  پردازیم. الزم به ذكر 
است كه در مراحل اولیۀ كاوش، ابتدا فضایی به وسعت 1/5×1/5 
متر از ترانشه كاوش شد و با توجه به پدیدار شدن ساختار منظم، 
بر وسعت ترانشه افزوده شد و در نهایت ابعاد ترانشه به 8×10 متر 
بخش  ساختارها،  و  فضاها  از  بهتر  درك  برای   .)3 )تصویر  رسید 
شرقی ترانشه با شمارۀ لوكوس 500 و فیچر 5000، و بخش غربی 
توصیف شده  و  فیچر 6000 شروع  و  لوكوس 600  با شمارۀ  آن 

است. 

تصویر 1. موقعیت محوطه در عکس هوایی  )مأخذ google earth. جانمایی محدوده از: نگارندگان(. 

تصویر 2. نمایی از محوطۀ گندمزار )عکس از: شریفی(.
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تصویر 3. توپوگرافی محدودۀ كاوش و موقعیت ترانشه  T.G17 در نقشه 
)نقشۀ پایه از: شركت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران. جانمایی نقشۀ كارگاه كاوش از: شریفی(.

تصویر 4. وضعیت شواهد سطحی ساختار سنگی )عکس از: شریفی(. تصویر 5. وضعیت شواهد سطحی ساختار سنگی )عکس از: شریفی(    
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و عرضش 0/90 متر در جهت شمالی ـ جنوبی است. سطح بخش 
میانی ساختار یا گور در عمق 0/40 متر قرار گرفته است و تراز 
انتهای عمق آن 1 متر است. ارتفاع گور حدود 0/70 متر است. 
كف گور پوشیده از تعدادی قلوه  سنگ نامنظم است. بخش شرقی و 
غربی ساختار با ردیفی از تخته  سنگ و قلوه  سنگ به صورت منظم 
در راستای طولی شمالی ـ جنوبی محصور شده است. طول تقریبی 
از دیگر  تا 2/5 متر است.  بخش شرقی و غربی ساختار حدود 2 
مشخصه های ساختار گور وجود دو قطعه سنگ بزرگ ایستاده در 
ضلع جنوبی ساختار است كه به موازات هم قرار گرفته و حدود 
1/25 متر از یکدیگر فاصله دارند. ارتفاع سنگ ها حدود 0/80 متر 
تا 1 متر است. ساختار فیچر 5000 در جهت غرب ادامه یافته و 
به فضاهای متعدد منتهی می شود. كف گور در عمق 1 متر قرار 
گرفته است. تعدادی قلوه  سنگ در ابعاد متوسط به صورت نامنظم 
قلوه  سنگ  كه  مسئله  این  درك  است.  گرفته  بر  در  را  گور  كف 
های كف گور به صورت طبیعی شکل گرفته یا ساختاری مصنوعی 
است؟ نیازمند مطالعات بیشتر است. این گور در فاز دوم محوطه 

ایجاد شده است.
در مجموع گورستان سیمره به دلیل وضع زیست  محیطی مناسب 
در تمامی عصر مفرغ و سپس تا عصر آهن برای تدفین اموات مورد 

استفاده قرار گرفته است.    

ساختمان گور
به  كه  است  بزرگ  سنگ  قطعه  دو  گور،  سطحی  شواهد  و  آثار 
شواهدی   .)7 )تصویر  اند  گرفته  قرار  هم  كنار  در  منظم  صورت 
این است كه  به عنوان گور معرفی شود  این فضا  باعث شده  كه 
عالوه بر اینکه این محوطه تداوم فضاهای گورستان گندمزار است 
كه در فصل  های پیش توسط )پیرانی، 1391( كاوش شده، وجود 
دیده  آسیب  بسیار  كه  است  كودك  یک  پراكندۀ  استخوان  های 
قابل  در سطح  آن ها  از  بخشی  و  فرورفته  زمین  در  است. سنگ ها 
مشاهده است. در ادامۀ كاوش ساختار گور نمایان شد. سطح این 
ساختار در عمق متغیر 0/05][ متر تا 0/40 متر نسبت به نقطۀ 
ثابت اندازه گیری قرار گرفته است و ]در آن[ انباشتی نسبتاً منظم 
از قلوه  سنگ های رودخانه ای، سنگ های الشه و تخته  سنگ در كنار 
را  آن  می توان  این ساختار  بهتر  اند. جهت درك  گرفته  قرار  هم 
در سه بخش توصیف كرد؛ بخش میانی ساختار كه چالۀ گور را 
تشکیل می دهد در جهت طولی شرقی ـ غربی قرار دارد )تصویر 
قلوه ای  سنگ های  با  گور  چالۀ  دیواره های  یا  فوقانی  حاشیۀ   .)8
در ابعاد كوچک و متوسط محصور شده است. ساختار قلوه  سنگی 
ایجاد شده است.  حاشیۀ گور به صورت خشکه چین و در دو رج 
نیمۀ تحتانی گور تنها در نهشتۀ طبیعی حفر شده و فاقد ساختار 
سنگی است. طول چالۀ گور 1/40 متر در راستای شرقی ـ غربی 

تصویر 6. فضای باز در ضلع جنوب شرقی ساختار، شبیه به ورودی، دید از شرق )عکس از: شریفی(.

تصویر 7. شواهد سطحی گور )عکس از: شریفی(.
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 تصویر 8. آخرین وضعیت ساختار ترانشۀ T.G17، ساختار گور، دید از 
شمال )عکس از: شریفی(.

فضاهای استقراری
در ادامۀ كاوش برای روشن شدن وضعیت ساختاری بخش غربی، 
ترانشه گسترش داده شد. دیواری قلوه  سنگی به صورت خشکه  چین 
در ضلع جنوب شرقی ساختار بخش غربی ترانشه را در بر گرفته 
است كه فیچر 6000 نام گذاری شد. سطح این ساختار در عمق 
انتهای  به غرقاب شدن محوطه،  توجه  با  است.  قرار گرفته   0/5
این ساختار كه در راستای طولی شمال  عمق آن مشخص نشد. 
)در  متر   1/37 طولش  است،  شده  ایجاد  غربی  جنوب  ـ  شرقی 
راستای شمال شرقی ـ جنوب غربی( و عرضش 0/81 متر است و 
به صورت خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی در 
ابعاد ریز و متوسط به وجود آمده است. بَر داخلی ساختار )ضلع 
بَر  اما  است  گرفته  بیشتری شکل  نظم  با  و  است  منظم  شمالی( 
خشکه  چین  دیواری  نیست.  منظم  چندان  جنوبی(  )ضلع  بیرونی 
است.  گرفته  بر  در  را  ترانشه   غربی  بخش  ساختار  جنوبی  ضلع 
سطح این ساختار در عمق 0/5 قرار دارد. و طولش 4/85 متر )در 
راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی( و عرضش 0/48 متر است. 
فیچر 6002 معرف ساختاری قلوه  سنگی )دیوار خشکه  چین( است 
كه ضلع شمال غربی ساختار بخش غربی ترانشه را در بر گرفته 
قرار گرفته است. فیچر  این ساختار در عمق 0/5   است. سطح 
6002 در راستای طولی شمال شرقی ـ جنوب غربی، به موازات 
فیچر 6000 ایجاد شده است و طولش 3/11 متر )در راستای شمال 
شرقی ـ جنوب غربی( و عرضش 0/49 متر است. این ساختار به 
صورت خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی در ابعاد 
درشت به ابعاد 35ـ40س  م به وجود آمده است. بَر داخلی ساختار 
)ضلع شرقی( منظم است و با نظم بیشتری شکل گرفته است. ضلع 
شمالی ساختار بخش غربی ترانشه )فیچر 6003( را در بر گرفته 
است و  معرف ساختاری قلوه  سنگی )دیوار خشکه  چین( است كه 
سطح این ساختار در عمق 0/5 قرار گرفته است. فیچر 6003 در 
راستای طولی شمال غربی ـ جنوب شرقی، به موازات فیچر 6001 
ایجاد شده است و طولش 2/93 متر )در راستای شمال غربی ـ 
جنوب شرقی( و عرضش 0/58 متر است. این ساختار به صورت 

خشکه  چین و از كنار هم قرار گرفتن قلوه سنگ هایی با ابعاد ریز تا 
متوسط به وجود آمده است. فیچر 6004  معرف ساختاری سنگی 
)دیوار خشکه  چین قلوه سنگی( است. سطح آن در عمق 0/5 متر 
قرار گرفته است. فیچر 6004 از كنار هم قرار دادن قلوه  سنگ هایی 
ساختار  این  طول  است.  آمده  وجود  به  متوسط  تا  ریز  ابعاد  در 
در راستای شمال شرقی ـ جنوب غربی ایجاد شده و تا اندازه ای 
در امتداد فیچر 6000 قرار گرفته است. طول این ساختار 3/96 
 0/79 عرضش  و  غربی(  جنوب  ـ  شرقی  شمال  راستای  )در  متر 
به  از جنوب  و  فیچر 6001  به  از شمال  فیچر 6004  است.  متر 
فیچر 6005 می پیوندد. فیچر 6005 معرف ساختار سنگی )دیوار 
خشکه  چین قلوه سنگی( در عمق 0/5 است. فیچر 6005 از كنار 
هم قرار دادن قلوه  سنگ هایی در ابعاد ریز تا درشت و تخته سنگ 
به وجود آمده است. طول این ساختار در راستای شمال غربی ـ 
طول  است.   6001 فیچر  موازات  به  و  شده  ایجاد  شرقی  جنوب 
بخش پدیدار شدۀ این ساختار 2/5 متر )در راستای شمال غربی ـ 
جنوب شرقی( و عرضش 1 متر است. فیچر 6005 از جنوب شرق 

به فیچر 6004 می پیوندد. ضلع شمالی این ساختار كاوش نشد.
     در مجموع این بنا متشکل از دو اتاق مرتبط با یکدیگر است كه 
سنت  های فرهنگی آن مشابهت بسیار با محوطه  های مفرغ جدید 

زاگرس مركزی دارد )تصویر 9 و 10 و 11(.

تصویر 9. موقعیت كلی ساختار بخش غربی T.G17، دید از جنوب 
)عکس از: شریفی(.    

تصویر 10. گسترش بخش غربی T.G17، دید از شمال 
)عکس از: شریفی(.
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مواد فرهنگی حاصل از كاوش
اشیای فلزي: در میان یافته  های گورچاله، دو حلقۀ ساخته  شده از 
نقره در داخل گور به دست آمد كه پس از هوازدگی دچار آسیب 

فراوانی شد )تصویر 12(.
اشیای سفالین: سفال  های محوطۀ شرقی محوطۀ گندمزار،       
سفال  های ساده و منقوش هستند. سفال دارای نقوش هندسی در 
این كاوش به طور محدود به دست آمد. این نقوش هندسی كه با 
رنگ سیاه و قهوه  ای كمرنگ روی زمینۀ نخودی و آجری كشیده 
زاگرس  حوزۀ  در   III گودین  سفال  های  با  مقایسه  قابل  شده، 
مركزی است كه بازۀ زمانی مفرغ جدید را در بر می  گیرد )شریفی، 
از  وسیعی  III طیف  گودین  دورۀ  در   .)13 )تصویر   )1394:175
رایج نخودی  منقوش  سفال  های  كه  داشته  رواج  سفال  ها  انواع 
مهم ترین  از  یکی  تک  رنگ  منقوش  سفال  سنت  آن هاست.   ترین 
شاخص  های عصر مفرغ میانی و متأخر منطقۀ زاگرس مركزی است 

 III كه مراحل توسعۀ آن را می  توان در فازهای شش گانۀ گودین
مطالعه كرد )طالیی، 1385 :104(.

     سفالینه  های محوطۀ گندمزار نخودي  رنگ و اكثراً داراي لبۀ 
گرد و تزیینات برجستۀ طنابي هستند. سفالینه  های این محوطه 
این  منقوش  سفالینه  هاي  اند.  شده  تولید  محلی  سبک  به  اكثراً 
محوطه از نوع سفال  های گودین III هستند كه نقوش  شان با رنگ 
سیاه و قهوه  ای كم رنگ روی زمینۀ نخودی و آجری كشیده شده 
زاگرس  حوزۀ  در   III گودین  سفال  های  با  است  مقایسه  قابل  و 
مركزی كه متعلق به بازۀ زمانی مفرغ جدید است. این سفالینه  ها 
دست  ساز هستند و فرایند پخت در آن ها به طور كامل صورت گرفته 
است و  اكثراً تزییناتی به صورت باندهاي افقي روي قطعات بدنه 
این تزیینات در هر دو حوزۀ فرهنگي مجاور در  دارند كه مشابه 
محوطه  هاي باروج در آذربایجان، و محوطه  هاي گودین و سه  گابي 
كردستان  استان  قشالق  تپۀ  و  گاماسیاب،  شرقي  محوطه هاي  و 

تصویر 12. حلقۀ فلزی )عکس از: شریفی(.

تصویر 11. پالن كلی فضای استقراری گور )طرح از: شریفی(.
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دیده مي  شود. طرح سفال منقوش نردباني )تصویر 13 شماره 5( 
فرم  است.   )Henricson, 1983: 01 P: 124( با  مقایسه  قابل 
با  مقایسه  قابل   12 تصویر   1 شمارۀ  همانند  دهانه  باز  خمره  های 
)no 2 , fig 4, p:86 Henrickson :1987,( است. طرح نقوش 
قابل  6 و 7 تصویر 13 كه دارای نقوش برجستۀ طنابي هستند، 
مقایسه با P: 2.91) Henrickson, 1987,1986: 40-46,( است. 
این سفالینه  ها نخودي هستند و شاموت آن ها شن است. فرم دسته 
 no.7, fig :1987( های سفالینه های گندمزار نیز قابل مقایسه با
p:103 (Henrickson ,21, است. در كاوش  هاي چشمۀ رجب در 
حوزۀ سد سیمره نیز سفالینه  هاي مشابه این محوطه به دست آمد. 
باندهای برجسته  طرح  های 6 و 7 و 16 و 17 در تصویر 13 كه 
مالگه سیمره  غارت  با سفالینه  های  دیده می  شود  آن ها  بر  و كنده 
نزدیکی دارد )مظاهری 1393، شماره 19 طرح 2 ص:  مشابهت 

  .)144

تحلیل ساختارهای به  دست  آمده از كاوش تحقیقات و برآیند
با اینکه گورستان گندمزار بسیار وسیع است، با این حال به نظر 
می  رسید كه برای تدفین افراد ]فقط[ دو گونه ساختار در نظر گرفته 
شده است: 1. گونه  ای ساختار رسمی برای دفن افراد بزرگسال با 
 .2 و  است؛  مرتبط  ایالمی  منشأ  و  با سنت  كه  سنت خرپشته  ای 
گونه  ای ساختار غیر رسمی كه برای تدفین افراد خردسال در نظر 
انجام شده است. گور  گرفته شده و تدفین آن ها به شکل چاله  ای 
كاوش  شده توسط این جانب یکی از گورهایی است كه در مجموعه 
و محدودۀ گورستان بزرگ قرار گرفته است و با توجه به استخوان
های پراكنده و كوچک و خردشده انسانی، این گور متعلق به یک 

كودك است.
     كاوش هایی كه در منطقۀ گندمزار انجام شده نشان داد كه در 
تدفین  تدفین علی  الخصوص  این حوزۀ فرهنگی و در عصر مفرغ 
است.  می  گرفته  صورت  مسکونی  ساختمان  های  زیر  در  كودكان 
ازجمله می  توان به ساختارها و تدفین به  دست  آمده در گندمزار و 
چیاسبز غربی ـ كه مشابهت بسیار با این محوطه دارد ـ در حوزۀ 

سیمره اشاره كرد )امیری و حصاری، 1394: 137(. 
     دربارۀ چشم  اندازهای استقراری این محوطه چند نکته قابل 
تأمل است: 1. محوطۀ گندمزار فاقد راه  های ارتباطی سهل  الوصول 
است؛ 2. منطقه به صورت درۀ آبرفتی است كه در برخی فصل ها 
نوسانات سیالب، دشتِ بستۀ میان کوهی را تهدید می  كند. به این 
این  در  تاریخی  مختلف  دوران  های  در  دائمی  استقرارهای  سبب 
استقرار  مناسبی جهت  پتانسیل  منطقه  و  نمی  شود  دیده  منطقه 
دائم فراهم نکرده است. در حال حاضر نیز به جز چند چینه ]و[ 
كپر عشایری چیز دیگری ساخته نشده است. لذا با توجه به نتایج 
باستان  شناسی از دورۀ مفرغ و دورۀ آهن تا ساسانی و حتی معاصر، 
تمامی استقرارها مربوط به ایستگاه  های غیر دائمی دامداران بوده 
مطلب  این  مؤید  سیمره  درۀ  در  یافت  شده  گورستان  های  است. 
هستند و استقرارهای اندك یافت  شده در این دره نیز از ثبات كافی 
لالر.  محوطۀ  همانند  است  بوم  آورد  آن  مصالح  و  نبوده  برخوردار 
درواقع عدم نیاز به سازۀ مستحکم باعث به وجود آمدن سازه  های 
این  گونه معماری همه  ساله  ناپایدار گشته است )مترجم، 1394(. 

باید تعمیر و بازسازی شود. این فضاها قابلیت گسترش دارد و دائما 
فضایی به آنها اضافه شده است. از نظر كلیت پالن، بناها فاقد تراكم 
هستند و مجموعه بناها را كنار هم نمی  بینیم. به علت اینکه الگوی 
شکل  گیری تابع پتانسیل منطقه است و صرفاً 2 الی 3 خانواده در 

آن سکنی دارند.
     گورستان گندمزار بسیار وسیع بوده و كاوش هایی كه در بخش 
غربی در آن انجام شده به شناسایی ساختارهای اقوام كوچ  نشین 
هم  گورهایی  گورستان  این  در  است.  شده  منجر  مفرغ  عصر  در 
دست  به  نیمه  خر پشته  ای  و  خرپشته  ای  هم  و  چاله  ای  صورت  به 
آمده است )پیرانی 1393: 167(. اما نتایج كاوش های این بخش 
فضاهای  كنار  در  كه  می  دهد  نشان  این جانب  توسط  گندمزار  از 
مسکونی، تدفین نیز انجام می  شده است. درخصوص توصیف كلی 
 T.G17 فضاهای استقراری می  توان گفت در بخش غربی ترانشۀ
قسمتی از ساختاری قلوه  سنگی به صورت خشکه چین پدیدار شد. 
واقع است و ساختار گوری  این ساختار در جانب غربی گورچاله 
ترانشۀ شرقی كاوش شده است. ساختار پدیدارشده  است كه در 
در ترانشۀ غربی عبارت است از فضایی مستطیل  شکل و بخشی از 
دیوارهای خشکه  چین كه در ضلع جنوبی آن فضای مستطیل  شکل 
خشکه چین  صورت  به  ساختار  این  است.  وجود  آمده  به  دیگری 
است.  آمده  وجود  به  درشت  تا  ریز  ابعاد  در  قلوه سنگ های  با  و 
طول ساختار در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی است. ابعاد 
بیرون و  از  ابعاد فضا  و  بخش داخلی فضا 2/21×3/56 متر است 
آنچه كه در  است.  متر  دیوارها 3/10×4/85  احتساب ضخامت  با 
این بین اهمیت دارد فضاهای مستطیل  شکل كنار این گور است 
كه با توجه به غرقاب شدن محوطه و ناتمام ماندن كاوش، اظهار 
ذكر  به  الزم  می  نماید.  دشوار  بسیار  این خصوص  در  قطعی  نظر 
است كه فضاهای استقراری و سنت  های فرهنگی عصر مفرغ این 
محوطه مشابهت انکارناپذیری با دیگر سنت  های فرهنگی زاگرس 
مركزی دارد. به طور كلی با توجه به سفالینه  های منقوش و اشیای 
مکشوفه در این گور به نظر می  رسد تدفین صورت گرفته متأثر از 
است.  بوده  روزگار  آن  جوامع  دینی  باورهای  و  مذهبی  اعتقادات 
ابتدا  بازشناخت.  بتوان  را  فاز  دو  این محوطه  در  نظر می  رسد  به 
استقرارِ ساكنان صورت گرفته است و سپس تدفین در كنار خانه  ها 
و فضاهای استقراری انجام یافته است. كاوش این محوطه نشانگر 
در  به  ندرت  كه  است  گورستان  و  مسکونی  فضاهای  همجواری 

كاوش های باستان  شناسی به دست آمده است. 

سپاسگزاری
عباس  دكتر  آقای  جناب  زحمات  از  می  دانم  الزم  پایان  در 
مترجم، دانشیار گروه باستان  شناسی دانشکدۀ هنر و معماری كه 
به  استقراری  فضاهای  تحلیل  در خصوص  ارزنده ای  رهنمودهای 
دكتر  خانم  زحمات  از  همچنین  كنم.  سپاسگزاری  دادند،  دست 
قدردانی  سیمره  باستان شناسی  كاوش های  پروژه  مدیر  نیاكان 

می گردد.
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