
کاوش باستان شناسی در محوطه بَرزقاواله، حوضه سّد سیمره

شقایق هورشید
کارشناس پژوهشكدة باستان شناسي و دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران

shaghayegh_hourshid@yahoo.com
 سیدرسول موسوی حاجی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
seyyed_rasool@yahoo.com 

چکیده
در روزهای پایانی سال 1392 در پی پسروی آب دریاچۀ سد سیمره، بخشی از زمین های حاشیۀ 
حوضۀ دریاچه از زیر آب خارج ش��د. از آنجا که بخش��ی از رودخانۀ س��یمره که اکنون تبدیل به 
دریاچۀ س��د س��یمره شده است مابین دو استان لرس��تان و ایالم قرار دارد، طبیعی بود که کاوش 
نجات بخشی در مورد تعدادی از محوطه های باستانی در هر دو استان مد نظر قرار گیرد. از جملۀ 
این محوطه ها، برزقاواله در اس��تان لرس��تان بود. الزم به ذکر اس��ت که بخش هایی از این محوطۀ 
وس��یع نیز پیش از این مورد بررس��ی و کاوش نجات بخش��ی قرار گرفته بود که به شناس��ایی آثار 
ارزش��مندی از جمله آثار معماری و گچبری در آن منجر ش��ده بود. با توجه به پیش��ینۀ موضوع، 
گروه های کاوش در فرصت اندک )تا باال آمدن مجدد آب(، ش��روع به کاوش در محوطۀ برزقاواله 
کردند. یکی از این محوطه ها به نام برزقاوالۀ )1( بود که در این نوشته تالش بر این خواهد بود تا با 
معرفی آن و در ادامه با مقایسه داده های حاصل از کاوش آن با یافته های سایر بخش های محوطه 
)برزقاواله( ش��ناخت کامل تری از آن حاصل ش��ود. به همین منظور در ابتدا به تش��ریح موقعیت 
جغرافیایی محوطۀ برزقاواله و در ادامه به بیان پیش��ینۀ تاریخی و پژوهش��ی آن پرداخته ایم و در 
گام بع��دی داده های حاصل از کاوش محوطۀ برزقاوالۀ )1( را � که هدف اصلی این مقاله اس��ت � 
تش��ریح و توصیف کرده ایم و در پایان به اختصار داده های این محوطه را با آثار مش��ابه مقایسه 

کرده به جمع بندی مطالب پرداخته ایم. 

واژه هاي کلیدي 
سیمره، محوطۀ برزقاواله، کاوش نجات بخشی، لرستان.
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مقدمه
کاوش های باستان شناس��ی به منظور نجات بخشی محوطه ها 
و آثار باس��تانی، امروزه نقش س��ازنده ای در کنار فعالیت های 
عمرانی دارند. با این وجود به سبب مشکالت و مسائل متعدد، 
این نقش در کشور ما در بسیاری از موارد یا نادیده گرفته شده 
و یا به علت اتالف وقت، چندان س��ودمند به نظر نمی رس��د. 
از مصادی��ق این موضوع نیز می توان به پروژه های سدس��ازی 
متعددی اش��اره کرد که در استان های مختلف در حال انجام 
اس��ت و یا بعضاً به مراحل پایانی س��اخت و آبگیری رسیده و 
باعث غرقاب ش��دن بسیاری از س��ایت های مهم، بدون انجام 
برنامه های بررس��ی و شناسایی، کاوش و ثبت و مستندنگارِی 
برگ های ارزشمند تاریخ سرزمینمان شده است. از جملۀ این 
سدها می توان به سد سیمره اشاره کرد که حوضۀ آن از حیث 
فراوانی و تنوع آثار و محوطه های باس��تانی، بسیار ارزشمند و 
قابل توجه اس��ت و محوطۀ برزقاواله در آن واقع است. در این 
نوشتار به کاوش بخش کوچکی از محوطۀ برزقاواله که شامل 
بنایی اس��ت که در انتهای غربی محوط��ه و در دامنۀ جنوبی 
کوهی ک��ه بر فراز آن قلعۀ سیرم ش��اه واقع اس��ت، پرداخته 
خواهد ش��د. این بنا جزیی کوچک از آث��ار و بناهای موجود 

در محوطۀ برزقاواله )ش��هر باستانی سیمره( بود که اکنون در 
میان آب های دریاچۀ سیمره مدفون شده است.

موقعیت جغرافیایی محوطه برزقاواله
محوطۀ برزقاواله تقریباً ده هکتار وس��عت دارد و از ش��مال و 
غرب به ارتفاعات دربندکبود و از جنوب به رودخانۀ س��یمره 
منتهی می ش��ود. این محوطه در شمال غربی دهکدۀ متروکۀ 
رماون��د، در بخش کونانی از توابع شهرس��تان کوهدش��ت و 
در ح��دود هفتاد کیلومتری مرکز این شهرس��تان قرار گرفته 
اس��ت. این محوطه باس��تانی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
محوطه ه��ای دورۀ ساس��انی در لرس��تان به ش��مار می آید. 
محوط��ۀ برزقاواله در حوضۀ رودخانۀ س��یمره و در محدودۀ 
حوضۀ آبگیر سد س��یمره واقع شده است. در وضع کنونی به 
غیر از بخش کم عرضی از حاشیۀ شمالی محوطه که در شیب 
تند دامنه های ارتفاعات دربندکبود واقع ش��ده، تقریباً تمامی 
سطح آن زیر دریاچۀ سد سیمره غرق شده است. این محوطه 
در فاصلۀ مس��تقیم )حدود( 6850 متری ش��مال غربی بدنۀ 
سد سیمره  قرار داشت که متأسفانه در روزهای آغازین سال 

1393 غرقاب شد )تصویر 1(.

تصویر 1. نقشۀ استان لرستان و موقعیت شهرستان کوهدشت و بخش کونانی )مآخذ: بازگیر، 1392: 42(.
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رودخانۀ سیمره
رودخانۀ س��یمره در واقع از به هم پیوستن دو رود گاماسیاب 
ک��ه خ��ود از دامنه ه��ای جنوبی الون��د در اس��تان همدان و 
رودخانۀ قره س��و که آن نیز از کوه های شمال کرمانشاه نشأت 
گرفته، تش��کیل شده است. این رودخانه پس از طی مسیری 
طوالنی سرانجام با نام سیمره وارد استان لرستان شده و مرز 
طبیعی استان های لرستان و ایالم را تشکیل می دهد )تصویر 

2( )زنده دل، 1379: 39(. 

سد سیمره
ب��ر رودخانۀ س��یمره چندین س��د، از جمله ک��وران بوزان، 
س��ازبن، و... ساخته ش��ده اس��ت که یکی از این سدها، سد 
سیمره )هینی � مینی( است که در سی کیلومتری شمال غرب 
شهرس��تان دره ش��هر واقع شده است. س��د در 47 درجه 12 
دقیقۀ طول شرقی و 33 درجه و 17 دقیقۀ عرض شمالی واقع 
است و نیروگاه آن نیز روبه روی روستای تلخاب در فاصلۀ 1/5 
کیلومتری از س��ازۀ س��د قرار دارد. بدنۀ )دیواره( سد سیمره 

تصویر 2. نقشۀ رودخانه ها و موقعیت سدهای استان های کرمانشاه، لرستان و ایالم 
)مأخذ: سیمای طرح سد و نیروگاه سیمره، 1381(.
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180 متر ارتفاع دارد و تا تراز آبی 730 متری پشت مخزن را 
غرقاب کرده و زمین های پش��ت سد را که در دو استان ایالم 
و لرس��تان واقع شده اند را مشمول قوانین حرایم وزارت نیرو 
خواهد کرد. دریاچۀ س��د با طولی بی��ش از چهل کیلومتر، از 
تنگۀ محل احداث سد )در شهرستان دره شهر( تا تنگۀ سازبن 
در شهرس��تان ش��یروان و چرداول اس��تان ایالم و کوهدشت 

لرستان را به زیر آب خواهد برد )تصویر 3(.

جغرافیای تاریخی سیمره
درۀ س��یمره از دیرباز به لحاظ ویژگی های طبیعی، اجتماعی، 
اقتص��ادی، و موقعیت خاص اس��تراتژیکی خ��ود )که در حد 
فاص��ل دو عارض��ۀ مهم طبیعی کبیرکوه و رود س��یمره واقع 
ش��ده( هم��واره م��ورد توجه گروه های انس��انی بوده اس��ت. 
کبیرک��وه موجب ایجاد دو ح��وزۀ جغرافیایی در منطقۀ غرب 
ایران به نام پیش کوه و پش��ت کوه ش��ده است. اکثر محققان، 
مورخان، جغرافیایی و سفرنامه نویس��ان قدیم از پش��تکوه به 
عنوان ایالت ماس��بذان و از پیش کوه به عنوان ایالت مهرجان 
قذق نام برده اند و پایتخت ماس��بذان )ماه سبدان، ماسذان، 
ماسپتان، ماسهبدان، مازندران( را سیروان )شیروان( می دانند 
ک��ه ویرانه ه��ای آن در می��ان روس��تای س��رابکالن از توابع 
شهرستان ش��یروان چرداول واقع اس��ت و پایتخت مهرجان 
قذق )مه��رگان قذق، مهرجان کذک( را س��یمره )صیمره یا 

ش��هر تاریخی دره ش��هر امروزی( می دانند. یعنی در واقع هر 
ک��دام از این دو ایال��ت )در اواخر دورۀ تاریخی »ساس��انی« 
و صدر اس��الم( دارای ی��ک پایتخت یا یک مرک��ز مهم بوده 
ان��د )لس��ترنج، 1364: 218(. در این باره ابواس��حق ابراهیم 
اصطخری چنین آورده اس��ت: که صیمره و س��یروان دو شهر 
کوچک اند با آب بس��یار و غالب بنیاد خانه های شان از گل و 
گچ می باش��د )اصطخری، 1373: 207(. ابن حوقل در کتاب 
خ��ود ضمن بیان ح��دود جغرافیایی والیت جب��ال و ذکر نام 
ش��هرهای آن، در م��ورد دو ش��هر صیمره و س��یروان چنین 
نوش��ته: دو ش��هر کوچک اند که بناهای آنها مانند شهرهای 
موصل و تکریت اغلب با گچ و سنگ است )ابن حوقل، 1345: 
112(. س��یمره مرکز ایالت مهرگان کدک )کده( بوده اس��ت 
و بنا به گفته های مقدس��ی، دژی متعل��ق به هرمزان آخرین 
حاکم ساس��انی در آن قرار داش��ت و هرم��زان گاهی در آنجا 
)س��یمره( اقامت می کرده است )کامبخش فرد، 1363: 27(. 
ش��هر سیمره مدت زمانی پس از خراب شدن سیروان شهری 
آب��اد و مح��ل آن نیز از س��یروان بهتر بوده اس��ت. هم چنین 
مقدس��ی از والیت مهرجان قذق که محیط بر س��یمره بوده، 
به بزرگی و آبادی یاد کرده است. همان طور که امروزه نیز در 
جریان کاوش های باستان شناس��ی اخیر مشاهده شده است، 
مصالح به کاررفته در ساخت معماری های درۀ سیمره بیش تر 
از قلوه سنگ و مالت ساروج و گچ بوده است. در همین راستا 

تصویر3. موقعیت سد سیمره نسبت به 
محوط��ۀ برزقاوالۀ )1( ک��ه در تصویر با 

عالمت پیکان مشخص شده است 
)مأخ��ذ: س��یمای طرح س��د و نیروگاه 

سیمره، 1381(.
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در کت��اب جغرافیای غرب ایران نوش��ته ژاک دمورگان آمده 
اس��ت که تمامی این بناها از قلوه های س��نگ گرد و ساییده 
س��اخته ش��ده و با گچ بنایی ش��ده اند و دیوارها با گچ کاری 
مختلفی مزین ش��ده اند. مشاهدات س��یاحان از درۀ سیمره 
بیانگر وجود یک ش��هر ساس��انی با تمام خصوصیات مربوط 
به آن اس��ت که مصالح عمدۀ آن قلوه س��نگ، گچ و س��اروج 
است. بنا به گفتۀ مینورسکی در مهرجاِن قذق سیمره یک دژ 
متعلق به هرمزان آخرین فرمانروای ایرانی قبل از فتح اس��الم 
برپا بوده و اقامتگاه وی در س��یمره بوده است )پرویز، 1380: 
91� 94(. ب��ا توجه به این آثار و پل های تاریخی به جای مانده 
از نیاکان با فر و ش��کوه و س��ایر آثار ارزندۀ معماری و راه های 
انش��عابی دیگر، روش��ن اس��ت که اهمیت و ارزش منطقه در 
گذشته، شهره بوده و ارتباط ساکنان محل با دیگر مراکز مهم 
و باشکوه ایران تأمین و برقرار بوده است. منطقۀ مورد مطالعه 
به س��بب موقعیت جغرافیایی ممتازی که در گذشته داشته و 
همچنین نزدیکی به شاهراه ابریشم و قرار گرفتن در مسیری 
ارتباطی که شمال و جنوب ایران، فالت مرکزی و میان رودان 
را بهم پیوند می داد، چون حلقه ای رابط، طیف گس��ترده ای از 

فرهنگ ها را با هم آشنا می ساخت.
     اما س��یمره در دوران حیات خود دچ��ار ویرانی هایی هم 
شده اس��ت. از جمله این شهر در سده های نخستین اسالمی 
ش��اهد حملۀ اعراب مسلمان بوده اس��ت. با این که در حملۀ 
اعراب خس��ارت ش��دیدی به این ش��هر وارد آمد، ولی دوباره 

آباد شده و در سده های نخس��تین اسالمی درۀ سیمره مرکز 
معتبری بوده است و معماری خاص دورۀ ساسانی با بازسازی 
و تغییر ش��کل در آن مورد استفاده قرار گرفته است تا این که 
زلزله ای هولناک آن را از بین برده است. مسعودی در این باره 
می نویسد: در سال 334ق در سیمره زلزله ای پدید آمده و آن 
شهر را ویران کرده است )مسعودی، 1381:  74(. مؤلف احسن 
التقاس��یم فی المعرفة االقالیم برخالف وی می گوید: سرزمینی 
حاصلخی��ز و آباد بوده که در س��نه 258ق در اثر زلزله ویران 
ش��ده اس��ت. مؤلف الکامل فی التاریخ در توصیف این رخداد 
و چگونگی آن چنین نوش��ته اس��ت که در هن��گام زلزله در 
س��یمره صدایی عظیم بلند شد. اخیراً مطالعات زمین شناسی 
در حوضۀ آبگیر س��د سیمره، وقوع این زلزله را در گذشته به 
اثبات رس��انده است. به هر حال در زمان یاقوت شهر به کلی 
از میان رفته اس��ت. ابن اثیر و حمزۀ اصفهانی نیز تاریخ زلزله 
را 258ق ذک��ر کرده اند. پس از وقوع ای��ن زلزله بزرگ، این 
ش��هر اهمیت خود را از دس��ت می ده��د و می بینیم ابن اثیر 
بعد از این تاریخ )258ق( هر جا از س��یمره نام می برد با نام 
»محل سیمره« است )ابن اثیر جرزی، 1374: ج12:  5434(. 
همان طور که اش��اره شد بعد از وقوع زلزله و ویرانی و متروک 
شدن سیمره و سیروان، دیگر از آن رونق و آبادانی گذشته در 
ادوار بعدی خبری نبوده اس��ت. مناطق پیشکوه و پشتکوه از 
دوران س��لجوقی تا اوایل دورۀ صفوی توسط اعراب، اتابکان و 
سپس خاندان اهل خورشید و در نهایت در اواخر دوره صفویه 

تصویر 4: موقعیت محوطه برزه قاواله)1( 
نس��بت به دریاچه پشت س��د سیمره و 
 Google( محوطه های باستانی همجوار

)Earth
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تا پایان دوره قاجار توس��ط والیان پشتکوه اداره می شد )راد، 
1374:، 140-226 و افش��ار سیستانی، 1372:  127-172(. 
با توجه به مطالب ذکرش��ده زلزلۀ س��ده س��وم هجری چنان 
ویرانگر بود که این ش��هر هرگز روی آبادانی و رونق گذش��ته 
)دورۀ ساسانی و صدر اسالم( را به خود ندید. از این رو به  نظر 
می رس��د با توجه به شواهد موجود، درۀ سیمره پس از ویرانی 
گستردۀ سدۀ سوم هجری تاکنون، تنها در دوره های آرامش، 

شاهد سکونت موقت اقوام کوچ نشین )عشایر( بوده است.

پیشینۀ مطالعات انجام شده در منطقه 
فعالیت ه��ای باستان شناس��ی در حوضۀ آبگیر س��د س��یمره 
نخس��تین بار از س��وی پژوهشکدۀ باستان شناس��ی با برنامه 
بررس��ی و شناس��ایی به سرپرستی س��ید عبدرسول سیدین 
بروجنی در س��ال 1386 آغاز ش��د که به موجب آن محوطۀ 
برزقاوال��ه به عنوان یک محوطۀ شناسایی ش��ده معرفی ش��د 

)بروجن��ی، 1386(. در ادامۀ این بررس��ی، در س��ال 1389 
بخشی از محوطۀ برزقاواله به سرپرستی آرش لشکری، و بخش 
دیگ��ری از محوطه به نام قلعه گوری رماوند )گبری برزقاواله( 
به سرپرس��تی عطا حس��ن پور و محوطۀ فراش به سرپرستی 
دکت��ر لیلی نی��اکان و هم چنین قلعۀ سیرم ش��اه واقع بر کوه 
)دربندکبود( مش��رف بر محوطۀ برزقاواله به سرپرستی دکتر 
یعقوب محمدی فر مورد کاوش های نجات بخشی قرار گرفتند 
)تصویر 4( )آرشیو مرکز اسناد پژوهشکدۀ باستان شناسی(. در 
اواخر سال 1392 دوباره کاوش های نجات بخشی در برزقاواله 
ادامه یافت که بر این اساس تیم های باستان شناسی به صورت 
همزمان در حد فاصل امتداد خط س��احلی دریاچۀ سیمره تا  
کوه دربند کبود ش��روع به کاوش کردند. در ابتدا کارگاه های 
کاوش با حروف انگلیسی نامگذاری شدند که حرف D معرف 

کارگاه برزه قالوه )1( است )تصویر 5(.

تصویر 5: موقعیت کارگاه های کاوش که توسط تیم های باستان شناسی در اواخر سال 92 به انجام رسید. سایت مشخص شده با حرف التین D موقعیت 
محل کاوش برزقاوالۀ )1(، مربوط به این پژوهش است )ماخذ: دفتر فنی کارگاه سد سیمره(.

D
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یافته های حاصل از کاوش باستان شناختی
در مجموع آثار متنوعی شامل بنای ساخته شده از الشه سنگ 
و م��الت گچ، قطعات س��فال مربوط به ظ��روف و خمره های 
ذخیره، و دو قطعه گچ تزیینی فاقد نقش از کاوش نجات بخشی 
محوطه برزقاوالۀ )1( به دست آمد که در ادامه به شرح آن ها 

پرداخته می شود.

آثار معماری شناسایی شده در محوطۀ برزقاوالۀ )1(
در ط��ول فصل کاوش نجات بخش��ِی محوط��ۀ برزقاوالۀ )1(، 
بنای ساخته شده از الشه سنگ و مالت گچ از زیر خاک خارج 
و ثبت و مس��تندنگاری ش��د )تصویر 6(. مساحت کلی بنای 
مذک��ور در ح��دود 87 متر مربع بود و ش��امل س��ه اتاق، که 
مس��احت داخل آن ها عبارت بود از: اتاق ش��مارۀ 1،  15/64، 
اتاق ش��مارۀ 2،  87/ 15، و اتاق ش��مارۀ 3،  22/86متر مربع 

)تصاویر 7 و8(. 

تصویر 8: پالن بنا و موقعیت فضاهای کاوش شده )ترسیم از: نگارنده(.

تصویر 6: نمای کلی از ساختمان برزه قاواله )1( پیش از غرقاب شدن 
)عکس از نگارنده(.

تصویر 7: نمایی از بنای در حال کاوش، دید از جنوب شرق 

)عکس از نگارنده(.
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ب��رای پی س��ازی بنا از بس��تر ک��وه و نیز صخره ه��ای بزرگ 
اس��تفاده کرده )تصویر 9(، س��پس دیوارهای ساخته شده با 
س��نگ و مالت گچ روی پی ق��رار گرفته اند. در بخش هایی از 
س��طوح داخلی و خارجی بنا گچ اندود شده مشاهده می شود. 
اتاق ش��مارۀ 1 که در جهت ش��مالی � جنوبی س��اخته شده 
بیش ترین آس��یب را در کل بنا متحمل شده است؛ به نحوی 
که در این اتاق آثاری از اندود و کف س��ازی مشاهده نمی شود 

و بخش های فوقانی دیوارها نیز فروریخته است.1 
     در م��ورد راه دسترس��ی به این اتاق نیز باید اش��اره کرد 
که درگاه مابین این اتاق و اتاق ش��مارۀ 3، راه دسترس��ی آن 
را فراهم می کرده اس��ت. در اتاق شمارۀ 2 بخش هایی از کف 
گچی قابل مشاهده بود اما بخش های زیادی از آن در جریان 
نخس��تین غرقاب حل ش��ده و از بین رفته بود. هم چنین در 
کف اتاق مذکور تعداد زیادی قطعات سفال مربوط به ظروف 
و خمره ه��ای ذخیره دیده می ش��د که سطوح ش��ان با حجم 
زیادی از رس��وبات پوشیده شده بود. در بدنۀ شمالی این اتاق 
در داخل دیوار یک تورفتگی مستطیل ش��کل )طاقچه مانند( 
در ابع��اد 104 × 30� 40 س��انتی متر و میانگی��ن ارتفاع 70 
س��انتی متر قرار داشت که در گذش��ته سطح آن با اندودی از 
گچ پوش��انده ش��ده بود اما در حی��ن کاوش فقط بخش های 
مختصری از ان��دود آن باقی مانده بود. هم چنین برای تزیین 
لبۀ خارجی آن از قطعات گچی ش��یارداری استفاده شده بود 
که یک نمونۀ آن در دیوارۀ شرقی سازه قابل مشاهده بود. در 
مقابل این فضای کوچِک تورفته، حجم زیادی از خاکس��تر و 
ظروف شکس��ته دودگرفته که در اثر رطوبت به س��طوح آنها 
چس��بیده بود، و نیز مقداری خاک حرارت دیده قابل مشاهده 
بود اما نش��انه ای از سیاهی و دوده بر بدنۀ سازه دیده نمی شد 
و ش��اید بر اثر تخریب بخش های عمده ای از سطوح آن قابل 
مش��اهده نبوده اس��ت )تصویر 10(. راه دسترسی به این اتاق 
از طری��ق یک درگاه قوس د ار بوده اس��ت ک��ه در اصل رابط 
اتاق های ش��ماره 2 و 3 بوده که از جای خود جدا ش��ده و به 
صورت کامل در داخل اتاق ش��مارۀ 2 فروریخته بود. الزم به 
ذکر اس��ت که در داخل درگاه قوسدار، یک چالۀ حفاری غیر 
قانون��ی موجب تخریب بخش های��ی از آن و هم چنین بخش 
جنوب غربی اتاق شمارۀ 3 شده بود و هم چنین چالۀ حفاری 

غی��ر قانونی دیگری نی��ز در فاصلۀ نیم مت��ری درگاه مذکور 
 ایجاد ش��ده ب��ود که بخش های��ی از دیوار غربی بن��ا و دیوار 
 ح��د فاصل اتاق ه��ای ش��مارۀ 2 و 3 را تخریب ک��رده بود2 

)تصویر 11(.
     س��اختار و تزیینات اتاق ش��مارۀ 3 ک��ه بزرگ ترین اتاق 
مجموعه است، دارای جزییات بیش تری بود. دسترسی به این 
اتاق از طریق یک درگاه که در دیوار غربی بنا تعبیه شده بود 
و در واقع ورودی اصلی بنا را تشکیل می داد، ممکن شده بود. 
در مقابل این در قطعه س��نگ بیضی ش��کلی به ابعاد 75×46 
س��انتی متر و به ضخامت 10 سانتی متر قرار داشت که به نظر 
می رس��د این سنگ در سقف درگاه مستقر بوده و در گذشته 
پس از تخریب بنا در مقابل درگاه فروافتاده است و یا اینکه از 
ابتدا به عنوان پله یا پادری در مقابل در قرار داده ش��ده بوده 

است )تصویر 12(. 
     از جزیی��ات س��اختاری دیگر این ات��اق می توان به وجود 
پنج طاقچه گچ اندود اشاره کرد که سه عدد از آنها در فواصل 
گوناگ��ون در دیوار ش��مالی و دو عدد دیگر در دیوار ش��رقی 
و در طرفی��ن درگاه موج��ود، مابین اتاق های ش��مارۀ 2 و 3 
ق��رار گرفته ان��د. طاقچه های گچ اندود به ط��ور میانگین 50 
س��انتی متر باالتر از کف اتاق س��اخته ش��ده بودند و متوسط 
عرض دهانۀ آن ها 60 و عمق آن ها 40 سانتی متر بود. الزم به 
ذکر اس��ت که دو عدد از این طاقچه ها به شدت تخریب شده 
بود و فقط قوس کوچکی از پایۀ آن ها باقی مانده بود و در یک 
نمون��ۀ دیگر هم تقریباً نیمی از طاقچه از بین رفته بود در دو 
نمونۀ باقیماندۀ دیگر نیز سقف قوسی آن ها دچار آسیب شده 
بود اما با این وجود س��اختار کلی آن ها قابل تشخیص بود. به 
طوری که با توجه به دو طاقچۀ نس��بتاً سالم موجود می توان 
ارتفاع فضای داخلی هر طاقچه را در حدود 60 سانتی متر در 

نظر گرفت )تصویر 13(. 
     همان طور که پیش از این نیز اش��اره ش��د در دیوار شرقی 
ات��اق، درگاهی وجود داش��ت ک��ه به اتاق ش��مارۀ 1 راه پیدا 
می کرد. این درگاه به ش��دت آسیب دیده بود. با این وجود به 
نظر می رسد دارای س��اختار بسیار ساده تری نسبت به درگاه 
اصل��ی مجموعۀ س��اختمان )در دیوار غربی بنا( بوده اس��ت. 
متأس��فانه در حین کاوش به س��بب باال آمدن آب پشت سّد، 
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گس��تره احتمالی بنا در جهات شمال و غرب مشخص نشد و 
ام��کان اطالع از آثار مح��دوده اطراف به وجود نیامد. پیش از 
این که بنا کامل از زیر خاک آشکار شود، محوطه در آب غرق 

شد )تصاویر 14و 15(.

تصویر 9. پي هاي متشکل از صخره و تخته سنگ در گمانۀ پیشرو در 
جنوب اتاق شمارۀ 1 )عکس از نگارنده(. 

پی متشکل از صخره و تخته سنگ آشکار شد )عکس از نگارنده(.

تصویر 10. اتاق شمارۀ 2 و  فضای کوچک تورفته )طاقچه مانند(، دید از 
جنوب )عکس از: نگارنده(.

تصویر 11. نمایی از اتاق های شمارۀ 1 و 2 دید از غرب 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 12. نمایی از ورودی غربی ساختمان )ورودی اصلی(، دید از 
شرق )عکس از: نگارنده(.

تصویر 13. نمایی از طاقچه های گچی 2 و 3 در تقاطع دیوارهای شمالی 
و شرقی اتاق شمارۀ 3 )عکس از: نگارنده(.

تصویر 14: چشم انداز کل بنا در حین کاوش همزمان با باال آمدن سریع 
آب پشت سد. دید از جنوب )عکس از: نگارنده(.
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تصویر 15: در این تصویر باال آمدن آب تا پای دیوار شمالی بنا 
)دیوار دارای طاقچه های سه گانه( مشاهده می شود )عکس از: نگارنده(.

مواد فرهنگی حاصل از کاوش
الف. س�فال: در مجموع 735 قطعه س��فال به دست آمد که 
از ای��ن تعداد 199 قطعه نخودی، 229 قطعه قرمز، 55 قطعه 
قهوه ای، 44 قطعه خاکستری، 206 قطعه نارنجی، و 2 قطعه 

لعاب دار بودند. 
     کاًل ده ظ��رف ش��امل خمره های ب��زرگ و ظروف ذخیرۀ 
آذوق��ه و ظروف با کارک��رد روزمره، وصالی ش��ده و همراه با 
قطعات سفال های شاخص طراحی شد. اما نکتۀ حائز اهمیت 
در این باره نسبت تعداد ظروف به ابعاد خانۀ کاوش شده است 
که به نظر می رس��د محل امنی برای نگهداری آذوقه ساکنان 

آن محل بوده است )تصاویر 16� 19(.

تصاویر 16 و17. نمونۀ خمره های ذخیرۀ آذوقه 

)طراح: زینب قاسمی(.
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تصاویر 18. نمونه هایی از ظروف ساده و منقوش ساسانی محوطۀ برزقاوالۀ )1( )طراح: زینب قاسمی(.
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تصویر 19. نمونه هایی از ظروف ساده و منقوش ساسانی محوطۀ برزقاوالۀ )1( )طراح: زینب قاسمی(.
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ب. گچ: دو قطعه گچ که در لبۀ دیوارها به کار برده شده بود 
در اتاق شمارۀ 2 به دست آمد. یکی از نمونه ها شامل قطعه ای 
آجری شکل اس��ت که در داخل و لبه های جانبی آن سوراخ 
و شیارهای اس��توانه ای شکلی وجود دارد که به نظر می رسد 
آنها را جهت اتصال به قطعات مش��ابه در آن ایجاد کرده اند. 
قطعۀ دوم لبۀ پلکانی شکل ساده ای است که امروزه نیز جهت 
پوش��اندن لبۀ خارجی دیوار و درگاه ها از نمونه های مشابه آن 

استفاده می کنند )تصویر 20(. 

ج. شیش�ه: از می��ان م��واد فرهنگ��ی به دس��ت آمده از کف 
س��اختمان برزقاوالۀ )1( دو قطعه شیشۀ ظریف مربوط به لبه 
و کف ظرف )به شدت آسیب دیده( آبی رنگ است که پوشش 
خارجی آنها با گذشت زمان و در قرار گرفتن در مجاورت هوا 
و رطوبت زیاد کریس��تالیزه شده و به شکل هفت رنگ درآمده 

بود )تصویر 21(. 

تصویر 20. نمونۀ قطعات گچی ساختمان برزقاوالۀ )1( 

)تصویر از: نگارنده(.

تصویر 21. نمونۀ قطعات شیشه شامل کف و لبۀ ظرف )طراح: زینب قاسمی(.
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شرح مختصر و کلی کاوش های محوطۀ برزقاواله
پژوهش ها و کاوش های اخیر در حوضۀ س��د سیمره به اندک 
ش��ناختی از محوطۀ بزرگ تاریخی برزقاواله )س��یمره( منجر 
ش��ده اس��ت. همان طور که پی��ش از این در بخش پیش��ینۀ 
مطالعات نیز به آن اشاره شد، محوطۀ برزقاواله )شهر تاریخی 
س��یمره( در سال های 1389� 1393 مورد کاوش های متعدد 
قرار گرفته که از آن جمله: کاوش بخشی از محوطۀ برزقاواله 
به ن��ام )برزقاواله(، کاوش محوطۀ قلعه گوری )گبری(، کاوش 
محوطۀ فراش و قلعۀ سیرم ش��اه )که در ارتفاعات دربند کبود 
مش��رف بر محوطۀ برزقاواله )شهر تاریخی سیمره( قرار دارد( 
را باید برشمرد. از خصوصیات کلی و مشترک این آثار با سازۀ 

مورد بحث در این نوشتار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مصالح به کاررفته در س��اخت این آثار س��نگ و گچ و ساروج 
اس��ت که در کتب تاریخی در بخش جغرافیای تاریخی نیز به 
این مهم اشاره شده است. از خصوصیات مهم دیگر استفاده از 
طاق های کوچک به عنوان درگاه، طاقچه های متعدد در بدنۀ 
داخلی دیوارها با روکش گچ یا س��اروج و هم چنین استفاده از 
روکش گچ یا س��اروج و یا بلوک های گچی س��اده و مزین در 
نمای سازه هاس��ت. در داخل این س��ازه ها نیز همچون بنای 
برزقاوالۀ )1(، قطعات سفال متعلق به ظروف دورۀ ساسانی به 
وفور دیده می ش��ود.1 در کل تمام بناهای مورد اشاره در واقع 
قطرات کوچکی از دریای بیکران آثار غرقاب شده شهر تاریخی 

سیمره است که اکنون دریاچۀ سیمره آن را پوشانده است. 

نتیجه گیري
 بنا بر آنچه که تاکنون گفته ش��د، می توان این گونه استنباط 

و نتیجه گیري کرد که:
1.  محوطۀ برزقاواله به عنوان یک ش��هر )ش��هر سیمره دورۀ 
ساس��انی � سدۀ س��وم هجری( در حاشیۀ رودخانۀ سیمره 
قرار داشته و تا دامنۀ ارتفاعات دربندکبود گسترش داشته 
است. در واقع وسعت این شهر بر اساس آثار پراکنده بیش 
از 10 هکتار بوده که امروزه بخش گس��ترده ای از آن بدون 

انجام کاوش های نجات بخشی غرقاب شده است. 
2. با توجه به ش��باهت های موجود بین مصالح به کاررفته در 

س��اخت بنای برزقاوالۀ )1( با آث��ار پیش گفته از یک طرف 
و با توجه به ش��باهت جزییات س��اختاری بنا )مثل درگاه 
ق��وس دار همانن��د نمونۀ محوط��ۀ برزقاوال��ه، طاقچه های 
متقارن مانند نمونه های قال/ قلعه گوری( و همچنین وجود 
نمونۀ س��فال های مشابه با قطعات س��فال پراکنده در کل 
محوطه و سایت های مذکور و نیز شباهت آنها با نمونه های 
ش��اخص ساسانی، می توان تعلق این بنا را به دورۀ ساسانی 

را مد نظر قرار داد.
3. ب��ا توجه به ش��واهد س��فال و خصوصیات کل��ی معماری، 
این گونه به نظر می رس��د که بن��ای برزقاوالۀ )1( به عنوان 
بنایی کوچک در ش��هر بزرگ سیمره دورۀ ساسانی � صدر 
اسالم مسکونی بوده اس��ت و وجود ظروف شکسته متعدد 
درجا و طاق قوس دار فروافتاده، ش��اید نشانه ای احتمالی از 
وقوع زلزله مهیب سدۀ سوم هجری باشد که موجب آسیب 

جدی به بنا و ترک آن شده است.
     در ی��ک ن��گاه کلی، بنای برزقاوال��ۀ )1( در موقعیتی قرار 
داش��ته که قلعۀ سیرم شاه در ش��مال آن، محوطۀ قلعه گوری 
)گب��ری( در غرب آن، بنای برزقاواله در ش��رق آن و بناهای 
دیگری نیز در جنوب و در حد فاصل آنها قرار داش��ته اند که 
البته بخش های جنوبی قباًل با پیش��روی دریاچۀ پشت سد به 
زی��ر آب رفته بود و برای کاوش در جهات ش��مالی و غربی و 
ش��رقی نیز فرصتی نمانده بود. به این ترتیب با توجه به نتایج 
کاوش های اخیر و هم چنین بررس��ی های محلی که ش��امل، 
آثار س��طحی متعددی از بناهای سنگِی قابِل مشاهده بود، در 
واقع این نتیجه کلی حاصل می ش��ود که شهر ساسانی وسیع 
و تداوم س��کونت در آن تا سده های نخس��تین اسالمی � که 
وقوع زلزلۀ بزرگی به ویرانی کامل ش��هر منجر ش��د � برقرار 
بوده است.  به این ترتیب بنای مورد نظر این نوشتار در واقع 
جزیی از دریای بیکران آثار موجود در حاشیۀ رودخانۀ سیمره 
در محوطۀ برزقاواله یا ش��هر ساس��انی � صدر اس��الم سیمره 
بوده که در نخس��تین روزهای فروردی��ن 1393همچون آثار 

پیش گفته به طور کامل غرق در آب شد. 
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پي نوشت ها
1. الزم به ذکر اس��ت محوطۀ برزقاوالۀ )1( به س��بب آبگیری سد 
س��یمره در سال 1392غرق شده بود و به علت وجود مشکالتی 
در بدنۀ س��د، بخشی از آب دریاچۀ سد تخلیه شد به این ترتیب 
در اس��فندماه، بخشی از انتهای محوطۀ برزقاواله در شیب دامنۀ 
کوه دربند مشرف بر دریاچۀ سد از آب خارج شد و به این ترتیب 
تا آبگیری مجدد س��د، فرصت چند روزه ای ب��رای انجام کاوش 
نجات بخشی فراهم شد. نخس��تین آبگیری و در نتیجۀ آن غرق 
شدن س��ایت باعث شد بنا به شدت آسیب ببیند. کما این که به 
دیوارها، ورودی ها، طاقچه ها و کف ها آس��یب جدی وارد شده و 
بعضاً به ش��دت تخریب ش��ده بودند. وجود دو چالۀ حفاری غیر 
قانونی مابین اتاق های شمارۀ 2 و 3 و غرقاب شدن محوطه باعث 
آس��یب های جدی در بنا شده بود. هم چنین قطعات سفال ها به 
علت غرقاب ش��دن دارای پوشش بس��یار سخت سیمان مانندی 
ناش��ی از ته نشست رسوبات دریاچه شده بود که در صورت عدم 
امکان دسترسی به آنها و انجام مستندنگاری، همچون توده های 
بسیار سخت سنگ مانندی برای همیشه در کف دریاچه مدفون 
می ش��دند. البته همان طور که پیش از این گفته شد با بر طرف 
ش��دن مش��کل بدنۀ س��د، مجدداً عملیات آبگیری انجام شد و 
در نتیج��ۀ آن در نخس��تین روزهای فروردی��ن ، 1393محوطۀ 

برزقاوالۀ 1 یکبار دیگر به طور کامل غرقاب شد.  
2. متأسفانه محوطۀ برزقاوالۀ )1( بر اثر حفر چاله های حفاری غیر 
قانونی به ش��دت آسیب دیده است. در گوشه و کنار محوطه این 
گودال ه��ا و چاله های بزرگ و کوچک به راحتی قابل مش��اهده 
بودند و همین موضوع پس از آبگیری و باال آمدن آب سد موجب 
تخریب بیش تر آثار خواهد ش��د. کم��ا این که بخش هایی از این 
تخریبات و اثرات ناش��ی از این گودال ها و چاله های بعضاً عمیق 

در بنای ساسانی محوطۀ برزقاوالۀ 1 عیناً مشاهده شد.
3. ب��رای اطالع��ات بیش تر به گزارش ه��ای موج��ود در کتابخانۀ 
پژوهشکدۀ باستان شناسی مراجعه شود: )آرش لشکری، محوطۀ 
برزقوال��ه، 1389؛ عطا حس��نپور، محوطۀ قلعه گ��وری، 1389� 
1392؛ لیل��ی نی��اکان، محوط��ۀ ف��راش، 89-1393؛ و یعقوب 
محمدی فر، قلعۀ سیرمش��اه، 1389� 1390و هورشید، شقایق؛ 

 .)1393
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