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چکیده

تاکنــون پژوهشهــای دامنــهداری در زمینــۀ چگونگــی رویارویــی ایلخانــان مغــول و پایــاندادن بــه کار
عباســیان و اســماعیلیان صورتگرفتــه اســت امــا هنــوز زوایــای ناگفتــۀ بســیاری نــزد مورخــان و محققــان
وجــود دارد .آنچــه مقــرر اســت در ایــن نوشــتار بررســی شــود زاویـهای متفــاوت برگرفتــه از ایــن پرســش اســت
کــه آیــا بخشــی از رویارویــی نظامــی ایلخانــان بــا عباســیان و اســماعیلیان در نقاطــی ر خداده کــه بــه دور از
بــرد پژوهشــی مورخــان و در پــس پــردۀ تاریــک مانــده باشــد؟ نخســتین فرضی ـهای کــه بــه ذهــن متبــادر
میشــود آناســتکــه سیاســت تســخیر یــا خریــد قلعههــای متعــدد و نفــوذ در کوهســتانهای مختلــف
توســط اســماعیلیان و همچنیــن یافتــن راههــای نزدیــک بــرای نفــوذ بــه بغــداد توســط ایلخانــان ،جــدال
ایلخانــان بــا اســماعیلیان و عباســیان را بــه کوهســتان زاگــرس جنوبغــرب نیــز کشــانده باشــد .براســاس
شــواهدی کــه در دســت داریــم حکومتهــای محلــی قــرون  5و  6هـــ.ق .بهشــدت از آدمکشــیهای
کوهســتانیان اســماعیلی تــرس داشــتند .یکــی از مناطقــی کــه موقعیــت مناســبی بــرای اســماعیلیان بــود،
کوهســتانهای شــمال شــهر لــور 1بــود کــه از طریــق گــذرگاه مهمــی میتوانســت بــه بغــداد وصــل شــود .ایــن
گــذرگاه اســتراتژیک توانســته اســت مرکــز ثقــل ســه دشــمن دیرین باشــد .ایلخانــان بنابر اســناد مغولــی اینبار
هدفشــان تنهــا نابــود کــردن مناطــق و تــاراج نبــود ،بلکــه آمــده بودنــد تــا در آســیایغربی پیروزیهــای
درخشــانی بهدســت آورنــد ،زیــرا ده ســال بــود کــه قلمــرو آنــان در ایــن ســمت توســعه نیافتــه بــود .وضــع
مغــوالن چنــان متزلــزل بــود کــه پیوســته از دربــار قــاآن اســتمداد میجســتند و درخواســت برچیــدن حکومــت
خلفــای بغــداد و اســماعیلیه را داشــتند .بــر ایــن اســاس اینبــار بــا برنامــه و نقشـههای از قبــل طراحیشــده
وارد ایــران شــده بودنــد .از طریــق گــذرگاه جنوبغــرب شــهر لــور ،هالکــو در دســامبر 1257م655/.هـــ.ق.
نبــرد علیــه خلفــای بغــداد را آغــاز کــرد و در دهــم فوریــه ســال 1258م 656/.هـ.ق .وارد بغداد شــد .براســاس
اســناد و نقش ـههای ارائهشــده در ایــن مقالــه ،شــهر لــور بهعنــوان یــک مرکــز اســتراتژیک نقــش مؤثــری در
غلبــۀ ایلخانــان بــر دو دشــمن دیرینــه آنهــا داشــته اســت .مقالــۀ حاضــر پــس از بررســی و اثبــات شــهر لــور،
بــه اهمیــت سیاســی نظامــی ایــن شــهر در رویارویــی ایلخانــان بــا عباســیان و اســماعیلیان میپــردازد.
شــیوۀ کار براســاس جم ـعآوری شــواهد از اســناد باستانشناســی و کتابهــای معتبــر تاریخــی و تحلیــل و
نتیجهگیــری از آنهاســت.
کلیدواژگان :ایلخانیان ،تزئینات گچبری ،نقوش تزئینی ،امامزاده فضلبنسهل آوه.
* .استادیار گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
** .دانشجوی دکتری تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز (نویسندۀ مسئول).

h550bc@yahoo.com

Downloaded from journal.richt.ir at 2:28 IRST on Saturday January 29th 2022

حمیدرضا صفاکیش
همایون حاتمیان

*

|| ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارۀ  || 2سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اول || زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــستان || 1396

ل ــور ،تثبیـت ایلخـانـان

|| || 106

شمارۀ  || 2سال اول || زمــستان || 1396

پیشینۀ تحقیقاتی

اولیــن گــزارش رســمی دربــارۀ شــهر لــور گــزارش کوتاهــی اســت کــه در مــورد پیشــینۀ تاریخــی آن بــه بحــث
مینشــیند (ســگوند .)1385 ،ســابقۀ فعالیتهــای باستانشناســی در محوطــۀ لــور فقــط در ســال 1364
هـــ.ش .توســط آقایــان رهبــر و مهرکیــان یــک فصــل حفــاری باستانشناســی شــده و آثــاری از اواخــر ساســانی
تــا اســامی میانــی و متأخــر بهدســت آمــده ،ولــی گزارشــی از نتایــج آن منتشــر نشــده اســت .در ضمــن
پژوهشــی دربــارۀ پــل تاریخــی لــور نیــز انجــام پذیرفتــه اســت کــه پــل لــور را بــه دورۀ ایلخانیــان نســبت
میدهــد (اکبــری و همــکاران.)1394 ،

روش تحقیق

تحقیــق حاضــر براســاس هــدف ،بنیــادی و مبتنــی بــر روش تاریخــی  -تحلیلــی انجــام یافتــه اســت.
گــردآوری منابــع و اطالعــات تحقیــق بــا روش کتابخانــهای صــورتپذیرفتــه و مطالــب آن نیــز از منابــع
معتبــر موجــود اســتخراج شــده اســت.
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شــهر لــور در موقعیــت اســتراتژیکی واقــعشــده بــود کــه از یکطــرف در پایکــوه میتوانســت نقــش یــک
پایــگاه لجســتیکی را بــرای مبــارزه بــا قلعــۀ منگــره 2کــه بــر فــراز کــوه دز 3در کوهســتان شــمال شــهر لــور
بــود ایفــا کنــد و از طرفــی بــا اســتفاده از گــذرگاه جنوبغــرب ایــن شــهر ،ارتــش ایلخانــی میتوانســت بــه
ســهولت از ایــن گــذرگاه عبــور کــرده و بــه مرکــز خالفــت یعنــی بغــداد دسترســی داشــته باشــد .براســاس
اســناد موجــود ،ایــن گــذرگاه در اعصــار گذشــته نیــز وجــود داشــته و براســاس مــدارک باســتانی ،زمانــی محــل
عبــور ارتــش آشــوربنیپال 4بــرای جنــگ بــا ایــام باســتان و در عصــر ساســانیان نیــز گــذرگاه مــورد اســتفادۀ
شــاپور ساســانی بــرای رویارویــی بــا روم در نبــرد ادســه 5بــوده اســت .در عصــر اســامی نیــز اهمیــت آن بــرای
ایلخانــان شــناخته شــده بــود و هالکــو بهخوبــی و بــا اســتفاده از پایانــۀ نظامــی شــهر لــور توانســت بخشــی
از عملیــات نظامــی خــود را در کوهســتان شــمالی آن علیــه اســماعیلیان و بخشــی دیگــر را از طریــق گــذرگاه
جنوبغــرب ایــن شــهر علیــه دولــت خلفــای عباســی ب ـهکار گیــرد.
پایــگاه لــور کمــک کــرد تــا ایلخانــان عالوهبــر غلبــه بــر دشــمنان اســماعیلی و عباســی ،حاکمیــت خــود را
تثبیــت کننــد .آنهــا از همیــن پایــگاه نیــروی نظامــی خــود را متوجــه دمشــق و حلــب کردنــد ،زیــرا مقصــد
بعــدی آنــان بعــد از بغــداد ،یــورش بــه ســوریه بــود .هالکــو بــا تقویــت نیروهــای خــود از همیــن گــذرگاه
توانســت عملیــات نظامــی خــود را در ســایر مناطــق موردنظــر گســترش داده و پشــتیبانی و هدایــت کنــد.
ســپاه هالکــو بــه بــاروت چینــی ،فــن منجنیــق و جدیدتریــن تجهیــزات مهندســی محاصــره مجهــز شــده
بــود .کمانــداران ســوارۀ هالکــو تحتفرمــان ســردارانی بودنــد کــه همــراه ســوبوتای و چنگیزخان بــه عملیات
نظامــی پرداختــه بودنــد؛ ســپاهی کــه از فرصــت بهدسـتآمده بــرای واردآوردن ضربــه بــه مســلمانان لــذت
میبردنــد .ایلخانــان بغــداد را غــارت کردنــد و بهدنبــال آن خلیفــه تســلیم شــد .گنجینههــای عباســیان
غــارت و بــه مقــر خانمغــول حمــل شــد .خلیفــه بــه امــر هالکــو بــه زیــر ســم اســبان افکنــده و کشــته شــد و
خالفــت عباســیان پــس از  5قــرن بهدســت مغــوالن منقــرض گردیــد .آنــان از گــذرگاه فــوق ،عملیــات را تــا
دیگــر بــاد در اطــراف ســوریه ادامــه دادنــد تــا اینکــه پــس از دریافــت خبــر مــرگ منگوقــاآن پیشــرفت ســپاه
مغــول متوقــف شــد و هالکوخــان بــه آذربایجــان بازگشــت .از پایــگاه شــهر لــور نیــز قلعــه منگــره تســخیر شــد و
ایــن رویــداد آغــاز حضــور جــدی ایلخانــان در قلعــه منگــره اســت و بعــد از ایــن از ســال ( 1256م 654/هـ.ق).
ایلخانــان بســیاری از قــاع اســماعیلیان در سراســر کشــور را محاصــره کردنــد .در ایــن میــان مبــارزه داخلــی در
محافــل زمامــداران اســماعیلیان جریــان داشــت و ایــن خــود تناســب نیروهــا را بــه نفــع ایلخانــان تغییــر داد.
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لــور ( )Lurشــهری اســت کــه در عصــر ساســانیان حیــات داشــته اســت و شــاپور اول در حــدود  260میــادی
بوهوایــی اطــراق و از کــوه شــمال
از آن دیــدن نمــوده و مدتــی در اطــراف آن شــهر بهدلیــل شــرایط خــوش آ 
ایــن شــهر تنگــوان ،صعــود کــرده است(ویلســون.)27 :1363 ،
معنــای اصلــی لــور یعنــی ســرزمین مســطحی کــه در مســیر جریــان ســیالب قــرار دارد کــه باتوجــه بــه آثــار
باقیمانــده از ایــن شــهر هنــوز هــم در مســیر ســیالب قــرار دارد و در الیهنگاریهــای باســتانی محوطــۀ آن
ً
کامــا مشــهود اســت .در تأییــد ایــن وجهتســمیه در برهــان قاطــع ،لــور زمینــی دانســته شــده کــه ســیالب آن
را کنــده اســت (تبریــزی.)58 :1362 ،

شــهر لــور در شــمال شهرســتان اندیمشــک امــروزی قــرار دارد و ابنحوقــل آن را در شــمال خوزســتان و
پیوســته بــه جبــال معرفــی کــرده و آبوهــوای آن را کوهســتانی و آن را شــهری فراخنعمــت اعــام کــرده
اســت (ابنحوقــل .)29 :1366 ،هنــری راولینســون معتقــد اســت کــه صحــرای لــور در نزدیکــی کــوه تنگــوان
و درکنــار دهکــدۀ صالحآبــاد (اندیمشــک امــروزی) واقــع شــده اســت و در نزدیکــی اندیمشــک چنــد تپــه
ً
کوچــک و خرابههایــی دیــده میشــود کــه احتمــاال بازمانــدۀ شــهر لــور و یــا بالداللــور میباشــند .براســاس
نوشــتههای جغرافیدانــان شــرقی ایــن شــهر در دو فرســنگی اندامیشــن قــرار دارد (راولینســون:1362 ،
ً
 .)77کتــاب ظرائــف و طرائــف اندیمشــک را ســابقا صالحآبــاد دانســته اســت (آبــادی .)56 :1357 ،در
َ
جغرافیــای حافــظ ابــرو شــهر لــور داخــل خوزســتان دانســته شــده و ا کثــر قســمتهای آن کوهســتانی
ظ ابــرو .)99 :1378 ،در کتــاب احسنالتقاســیم آمــده اســت در قــرن
بهحســاب آورده شــده اســت (حافــ 
چهــارم هجــری شــهر لــور در مــرز کوهســتان اســت و از جبــال و ســپس بــه خوزســتان افــزوده شــده اســت و
کارگاههــای بافندگــی بســیار دارد (مقدســی .)66 :1361 ،اصطخــری جغرافینویــس معتقــد اســت از شــهر
لــور تــا شــهر اندامیــش (اندیمشــک امــروزی) دو فرســنگ اســت (اصطخــری .)163 :1347 ،بــارون دوبــد در
ســفرنامۀ لرســتان و خوزســتان بــه عبــور از محلــی بــه اســم دشــت لــور و ورود بــه ارتفاعاتــی اشــاره دارد کــه در
شــمالباختری بــه جنوبخــاوری امتــداد دارد (دوبــد .)373 :1371 ،اســناد بــاال حکایــت ازایــن دارد کــه
ً
لــور شــهری بــوده اســت کــه از ســمت شــمال بــه سلســلهجبال زاگــرس میرســد و از جنــوب دقیقــا در ابتــدای
جلگــه خوزســتان قــرار دارد .و باتوجــه بــه اینکــه رودخانــۀ دز در جهــت شــرق ایــن شــهر و رودخانــۀ کرخــه
در جهــت جنوبغــرب آن قــرار داشــته و همچنیــن رودخانــۀ فصلــی بــاالرود در دره بــاالرود ،درکنــار شــهر
لــور و مــوازی بــا کرخــه جریــان داشــته اســت و باتوجــه بــه شــواهد باستانشــناختی موجــود در الیههــای
قابلمشــاهده بهنظــر میرســد کــه ایــن شــهر در دورۀ اســامی دارای سیســتم آبیــاری وســیع و پیشــرفته
و دارای اهمیــت و اعتبــار خوبــی بــوده اســت (ا کبــری و همــکاران .)1394 ،نــام لــور امــروزه در یکــی از
بخشهــای شــهر اندیمشــک بــه نــام کــوی لــور کاربــرد دارد.

موقعیت استراتژیک سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی لور

همانطورکــه براســاس اســناد نشــان داده شــد ،شــهر لــور در دامنــۀ کوهســتان واقــع اســت .ایــن شــهر بهطــور
دقیــق در جایــی قــرار دارد کــه رشــتهکوه زاگــرس بــا انحــراف بهســمت شــرق ،جلگــهای شــکل داده کــه
خوزســتان نامیــده میشــود .ایــن شــهر در نقطــۀ آغازیــن جلگــۀ خوزســتان در حســاسترین نقطــۀ ایــن
جلگــه یعنــی جاییکــه از یکطــرف بــه زاگــرس و از طــرف دیگــر بــه جلگــۀ بینالنهریــن (عــراق) متصــل
میشــود ،قــرار گرفتــه اســت (تصویــر .)1
از طرفــی نیــز در هزارههــای گذشــته بهدلیــل پیشــروی آب خلیجفــارس و همچنیــن ایجــاد هورهــای
باتالقــی بــامنشــأ رود کرخــه بهتریــن نقطــه بــرای ارتبــاط بــا عــراق گذرگاهــی اســت کــه در جنوبغــرب لــور
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قــرار دارد .ایــن جــاده از عصــر باســتان نیــز وجــود داشــته و آشــوربنیپال در لوحــۀ خــود آورده اســت کــه:
ســربازان مــن در محلــی کــه رودخانــۀ کرخــه وارد دشــت میشــد ،از ایــن رود عبــور کردنــد (رو)369 :1381 ،
و تمــدن ایــام باســتان را نابــود کردنــد .ایــن ســند نشــان میدهــد کــه از دیربــاز گــذرگاه فــوق وجــود داشــته
اســت.
بــا بررســی شــرایط جغرافیایــی شــمال خوزســتان بهســهولت میتــوان دریافت کــه زا گرس با عقبنشــینی
ً
بهطــرف شــرق ،جلگــه خوزســتان را بهوجــود آورده اســت کــه دقیقــا در مقابــل جلگــۀ بینالنهریــن (عــراق)
قــرار میگیــرد.
حــال ایــننکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه شــهر لــور بهطــور دقیــق در نقطــۀ اتصــال ایــن دو جلگــه و
بهعنــوان یــک گــذرگاه مهــم قــرار گرفتــه اســت .بــا احتســاب اینکــه در قســمت شــمالغرب رشــتهکوه
زا گــرس و در قســمت جنوبشــرق باتالقهــای موســوم بــه هــور ،مانــع بزرگــی در مســیر دو بخــش تمدنــی
خوزســتان و بینالنهریــن بودهانــد ،شــهر لــور میتوانســته تنهــا گــذرگاه بیــن ایــن مناطــق باشــد.
بهنظــر میرســد عامــل شــکلگیری ایــن شــهر در ابتــدا همــان موقعیــت اســتراتژیک و جایــگاه ارتبــاط
تجــاری ،فرهنگــی و نظامــی خــاص بــوده کــه اوج اعتــا و شــکوفایی ایــن شــهر در دورۀ اســامی بــوده اســت.
بدونشــک ایــن گــذرگاه مهــم در عصــر حاضــر نیــز همچنــان موقعیــت ویــژۀ خــود را حفــظ کــرده اســت،
بهطوریکــه در  31شــهریور  1359هـــ.ش .ارتــش عــراق از همیــن گــذرگاه وارد خوزســتان شــد و هــدف آن
تســخیر مناطــق مختلــف اســتان خوزســتان بــود.

شهر لور پایگاه نظامی ایلخانان

یــورش ایلخانــان بــه ایــران در ابتــدای قــرن ســیزدهم میالدی/هفتــم هجــری نقطــۀ عطفــی در تاریــخ
بهشــمار م ـیرود (مرتضــوی .)571 :1371 ،لشگرکشــی هالکوخــان برخــاف چنگیــز بــا طــرحو نقش ـهای از
پیشپرداختــه همــراه بــود .اینبــار تجربــه بــه فرمانــروای مغــول نشــان داده بــود کــه بــرای ایجــاد قــدرت
پایــدار در ایــران ،برچیــدن بســاط خالفــت بغــداد و اســماعیلیان ضــرورت دارد و آنهــا میبایســت بهجــای
کشــتار و تخریــب بیهــوده ،ایــن دو قطــب متضــاد دنیــای اســام را کــه بهخاطــر جنبههــای مذهبــی خویــش،
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مانــع از اســتقرار فرمانروایــی آنهــا در ایــران بهشــمار میآمدنــد از میــان بــردارد (زرینکــوب.)524 :1390 ،
بیگمــان مــادر هالکــو (ســرقوبیتیبیگی) زنــی مســیحی بــود و همســر هالکــو (دوقوزخاتــون) نیــز بــه
مذهــب مســیحی ایمــان داشــت .کســانیکه در ایــن حملــه بــه هالکــو کمــک میکردنــد یکــی اتبــاع مســلمانان
مغــول بودنــد کــه خواهــان برافتــادن اســماعیلیان بودنــد و دیگــر ارامنــه کــه بهعلــت اختــاف مذهبــی بــا
مســلمانان تابــع خلفــای عباســی ،مایــل بودنــد کــه هالکــو بغــداد را بگیــرد (اقبالآشــتیانی.)187 :1384 ،
بهدنبــال آن هالکــو در ســال  1258م .لشگرکشــی بــه بغــداد ،پایتخــت خلفــای عباســی را آغــاز کــرد (هــال،
 )109 :1380و یکــی از خطــوط عملیــات نظامــی بــه بغــداد ،گــذرگاه مهــم شــهر لــور بــود.
ً
ن یافــت و پــس از یــک محاصــرۀ  50روزه وزیــران المســتعصم
نبــرد نهایــی بغــداد نســبتا بهســرعت پایــا 
بــرای او روشــن کردنــد کــه تســلیم شــهر تنهــا راه چــاره اســت .ســپاه خلیفــه نابــود شــد و پایتخــت عباســیان
روز یکشــنبه دهــم فوریــه 1258م/چهــارم صفــر 656هـــ.ق .بهدســت هالکوخــان افتــاد (اشــپولر:1386 ،
 )56و بهدنبــالآن خلیفــه تســلیم شــد .آنچــه عباســیان در طــی چندیــن قــرن گــردآورده بودنــد بــه مقــر
خــان مغــول حمــل شــد و پیرامــون آن انباشــته گشــت .خلیفــه بــه فرمــان هالکــو کشــته شــد .لشــکریان مغــول
ضربــۀ بعــدی خویــش را متوجــه ســوریه ســاختند؛ حلــب ،دمشــق و دیگــر بــاد آن ســرزمین را تســخیر کردنــد
(پیگولوســکایا و دیگــران .)341 :1354 ،هالکــو بــا کشــور ارمنــی کیلیکیــه 6عقـ د اتحــاد بادوامــی بســت و آن
را زیــر چتــر حمایــت خــود گرفــت (جمعــی از خاورشناســان فرانســوی.)204 :1392 ،
امــا براســاس اســنادی در اینزمــان دیگردشــمن مذهبــی و جــدی ایلخانــان ،یعنــی اســماعیلیان نیــز
در کوهســتان شــمالی شــهر لــور حضــور داشــتند .حضــور نظامــی ایلخانــان در شــهر لــور ،جنــگ در دو جبهــه
بــود؛ یکــی جنــگ در جنوبغــرب ازطریــق گــذرگاه شــهر لــور بــا خلفــای بغــداد و دیگــر جنــگ در کوهســتان و
بهســمت شــمال بــا اســماعیلیان ســاکن قلعــۀ منگــره (تصاویــر  2و .)3
ً
فعالیــت اســماعیلیان تقریبــا مقــارن پیدایــش ســامانیان شــکل گرفــت .اوج فعالیــت آنــان در دوران
ســلجوقیان بــود .پــس از مــرگ حس ـنصباح ،اســماعیلیان ب ـ ا تســخیر ،خریــد یــا بنــای قلعههــای متعــدد
دیگــر قــدرت خــود را در جایجــای کوهســتانهای ایــران بســطوگســترش دادنــد (زرینکــوب:1390 ،
.)508
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براســاس اســناد موجــود ،قلعــۀ منگــره میتوانــد ادامــۀ بســطوگســترش قــدرت اســماعیلیان در دیگــر
کوهســتانهای ایــران باشــد.
قلعــۀ منگــره در  75کیلومتــری شــمال شــهر لــور بهعنــوان یــک دژ مســتحکم دارای مشــخصات
قلعههــای اســماعیلیان اســت .ایــن قلعــه برفــراز قل ـهای  1200متــری بهنــام دز در بخــش الــوار گرمســیری
در منطقــۀ گردشــگری منگــره و در غــرب دهکــدۀ گــرداب 7ســاخته شــده اســت .موقعیــت قرارگیــری،
ســبک معمــاری ،مصالــح استفادهشــده و شــباهتآن بــا ســایر قــاع منســوب بــه اســماعیلیان و نیــز آثــار
ن امــر دارد .ایــن قلعــه یکــی از قلعههــای تاریخــی اســت کــه احتمــال
بهجایمانــده در محــل داللــتبــر ای ـ 
دارد در میانههــای قــرن پنجــم هـــ.ق .بنیانگــذاری شــده باشــد .براســاس گــزارش حمــداهلل مســتوفی
ن خورشــید و بــرادرش نورالدیــنمحمــد بــوده و دارالخالفــۀ بغــداد
ایــن قلعــه مدتــی در دســت شــجاعالدی 
از ایشــان قلعــه را درخواســت نمودنــد و دارالخالفــه ،والیــت طــرازک از توابــع خوزســتان را درعــوض قلعــه بــه
وی دادنــد (مســتوفی.)650 :1364 ،
همانطورکــه ذکــر آن رفــت ،تســخیر یــا خریــد قلعههــای متعــدد و نفــوذ در کوهســتانهای ایــران
یکــی از سیاســتهای اســماعیلیان بــوده اســت ،ضمــناینکــه بســیاری از ســاطین مناطــق مختلــف از
آدمکشهایــی کــه اســماعیلیان بــه مناطــق مختلــف میفرســتادند بیمنــاک بــوده و بــه آنهــا خــراج
میدادنــد (پیگولوســکایا و همــکاران .)336 :1354 ،بهاحتمــال فــراوان قلعــۀ منگــره نیــز مشــمول چنیــن
رویدادهایــی شــده اســت.
قلعــۀ منگــره بــرفــراز قلــۀ دز بــر درههــای اطــراف خــود مســلط اســت و راهرســیدن بــه بــاالی ایــن قلــه
منحصــربــه یــک معبــر ســخت اســت کــه اهالــی آن را «بــزرو» میگوینــد؛ یعنــی راهــی کــه فقــط بــز میتوانــد از
آن بگــذرد .ســبک تدافعــی ســاخت ایــن قلعــه در نــوع ســاخت بهصــورت محلــی ،صعبالعبــور بــدون مســیر
دسترســی کــه از س ـهطرف بــه پرتــگاه و از یکطــرف بــه یــک معبــر ســخت منتهــی میشــود و نیــز در نــوع
ســبک معیشــت ،بینیــازی از محیــط اطــراف و دارا بــودن آبانبارهــا و ســطح مســطح در ارتفــاع بــاال بــرای
رفــع نیــاز غذایــی -علیرغــم وجــود آب فــراوان و زمیــن حاصلخیــز در دره مشــرف بــه کــوه( -تصویــر )4
ً
دقیقــا یــادآور و منطبقبــر شــرایط ســاخت قلعههــای مشــهور اســماعیلیان بهعنــوان متخصصــان ایــن فــن
ً
مشــخصا در آن دوره مطــرح اســت.
قلعــۀ منگــره طــوری ســاخته شــده کــه دیــوار شــرقی آن مشــرف بــه پرتــگاه دز اســت .ســطح کلــی آن
نزدیــک بــه  2000متــر مربــع و دارای  12اتــاق اســت کــه طولوعــرض هریــک  5/5×4/5متــر اســت .در ضلــع
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تصویر  .3موقعیت جغرافیایی قلعۀ منگره برفراز قله دز (.)www.google.com/maps
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شــرقی شــش مخــزن بــرای ذخیــرۀ آب کنــده شــده و دیــوار آنهــا بــا ســنگ و مــاتآن بــا نوعــی ســاروج
ســاخته شــده اســت (تصویــر .)5
دیــدگاه قلعــه طــوری اســت کــه دشــت شــرقی کــه اینــک بــا ایجــاد ســد دز آن را آب فرا گرفتــه بهخوبــی
نمایــان اســت .درکنــار قلــه دز درۀ منگــره قــرار دارد و در نقط ـهای بــهنــام گــرداب حجــم زیــادی از آب از
عمــق زمیــن خــارج میشــود و بــه دره میریــزد .آنچ ـه کــه در آنجــا بهچشــم میآیــد وجــود آســیاب و مقابــر
اســت .براســاس معمــاری و مصالــح بهکاررفتــه در آســیابها ،قدمــت آنهــا بــه دورۀ ایلخانــان میرســد.
آنچــه مســلم اســت قلعــۀ منگــره کــه از نظــر نظامــی اهمیــت ویــژهای داشــته و همــواره در آن برهــه
از تاریــخ بــر ســر آن کشــمکش و درگیــری رخ داده ،در یکــی از مهمتریــن دوران حیــات خــود در دســت
اســماعیلیان بــوده اســت .نگارنــدگان معتقدنــد زمانیکــه پایــان عمــر اســماعیلیان بهدســت ایلخانــان رقــم

تصویر  .5ویرانههای قلعۀ منگره (گزارش انجمن میراثفرهنگی اندیمشک).
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تصویــر  .4چش ـمانداز کــوه دز واقــع در منطقــۀ منگــره

کــه قلعــۀ منگــره بــرفــراز آن واقــع شــده اســت (www.
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بــا بررس ـیهای انجــام شــده در ایــن پژوهــش ،کــه بــا هــدف روشــن شــدن ســایر مرا کــز نظامــی و جنگــی
ایلخانــان در جــدال بــا عباســیان و اســماعیلیان انجــام پذیرفــت ،ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه براســاس
اســناد تاریخــی ارائــه شــده شــهر لــور بــا قــرار گرفتــن در ابتــدای گذرگاهــی کــه از جنــوب بــه شــهر بغــداد و
از کوهســتان شــمالی بــه قلعــۀ منگــره میرســد ،بهعنــوان یــک مرکــز مهــم مــورد اســتفادۀ ایلخانــان قــرار
گرفتــه اســت .پیروزیهــای ایلخانــان بــر عباســیان و اســماعیلیان فقــط بــا انتقــال مــداوم قــوا از پایــگاه
نظامــی در ایــن منطقــه میســر بــود و ایلخانــان بــرای تســخیر قلعــۀ منگــرۀ اســماعیلیان و حملــه بــه عباســیان
بغــداد و تثبیــت تصرفــات خــود ،پایــگاه نظامــی در دشــت کهــن لــور پدیــد آوردنــد و قوایشــان را در آن مســتقر
نمودنــد .شــهر لــور بــا ایــن کــه در ابتــدا توســط ایلخانــان بــا اهــداف نظامــی ب ـهکار گرفتــه شــد ،درنهایــت
بهطــور گســتردهای مــورد اســتفادۀ آنــان قــرار گرفــت .شــهری کــه براســاس شــواهد تاریخــی در دورۀ پــس از
اســام احیــاء گشــته و حیــات خــود را از ســر گرفتــه اســت.

پینوشت
1. Lur
2. mongereh
3. Dez
4. Ashurbanipal
5. Edessa
6. Cilicia
7. Gardab
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 آبــادی ،باویــل ( .)1357ظرائــف و طرائــف یــا مضــاف و منســوبهای شــهرهای اســامی و پیرامــون.تبریــز :انتشــارات انجمــن ،اســتادان زبــان و ادبیــات فارســی.
 ابنحوقــل ( .)1366ســفرنامههای حوقــل .ترجمــه و توضیــح :جعفــر شــعار ،تهــران :انتشــاراتامیرکبیــر.
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میخــورد ،ســرآغاز حضــور جــدی ایلخانــان در منطقــۀ لــور و بهتبــع آن قلعــۀ اســتراتژیک منگــره اســت .فتــح
ایــن قلعــه براســاس پیشبینــی درســت ایلخانــان توانســت بهعنــوان کلیــدفتــح ایــن منطقــه شــناخته
شــود .ســفالهای ایلخانــی لعــابدار فیــروزهای قــرون  7و  8هـــ.ق .نشــان از تســخیر ایــن دژ تاریخــی
بهدســت ایلخانــان و اســتقرار آنــان در ایــن محــدوده دارد .آســیابهای پاییندســت گــرداب در درۀ منگــره
هــم میتوانــد ســند خوبــی بــر حضــور ایلخانــان در ایــن منطقــه باشــد.
بــه احتمــال فــراوان ایلخانــان بــا انتقــال ادوات نظامــی خــود بــه شــهر لــور و تجهیــز آن بهعنــوان یــک
پایانــۀ نظامــی کــه بعدهــا بــرای حملــۀ نهایــی بــه بغــداد نیــز از آن ســود جســتند ،از ایــن مــکان بهعنــوان
عقبــه بــرای پشــتیبانی در جــدال بــا اســماعیلیان مســتقر در قلعــۀ منگــره ســود بردهانــد .ایلخانــان مغــول
کــه میبایســت بــا کمــک مهندســان چینــی مهــارت بســیاری ب ـهکار میبردنــد تــا منجنیقهــای خــود را بــه
بــاالی آن شــیبهای تنــد بکشــانند (هــال ،)109 :1380 ،توانســتند برگــی دیگــر از تاریــخ حیــات شــهر لــور را
رقــم بزننــد و بــر اســماعیلیان ســاکن در قلعــۀ منگــره غلبــه کننــد.
بیگمــان قلعــۀ منگــره ،همانطورکــه ذکــر آن رفــت و همــواره بــر ســر تصاحــب آن کشــمکش بــود ،پــس
از ایلخانــان ســهم گورکانیــان شــد و مــورد تاختوتــاز گورکانیــان (بدوانــی )353 :1379 ،قــرار گرفــت.
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 اصطخــری ،ابوالســحقابراهیم ( .)1347المســالک الممالــک .بهکوشــش :ایــرج افشــار ،تهــران:بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 اقبالآشــتیانی ،عبــاس ( .)1384تاریــخ مغــول (از حملــه چنگیــز تــا تشــکیل دولــت تیمــوری) .تهــران:انتشــارات امیرکبیــر.
 ا کبــری ،حســن .مرادســلطان ،محمدشــریف .میراســکندری ،ســیدمحمود و کرمــی ،حمیدرضــا(« .)1394ســازهآبی لــور اندیمشــک ،یــادگاری برجامانــده از دوران ایلخانــی» .مجلــۀ باغنظــر .دورۀ .12
شــمارۀ پیاپــی  .33صــص.59-68 :
 بدوانــی ،عبدالقــادر ( .)1379منتخبالتواریــخ .بهتصحیــح :مولویاحمدصاحــب ،تهــران:انتشــارات انجمــن آثــار و مفاخــر ملــی.
 پیگولوســکایا ،ن .و و همــکاران ( .)1354تاریــخ ایــران .ترجمــۀ کریــم کشــاورز ،تهــران :انتشــاراتپیــام.
 تبریزی ،محمدحسین بنخلف ( .)1362برهان قاطع .تهران:انتشارات امیر کبیر. جمعــی از خاورشناســان فرانســوی ( .)1392تمــدن ایرانــی .ترجمــۀ عیســی بهنــام ،تهــران :انتشــاراتعلمــی و فرهنگــی.
ظ ابــرو ( .)1378جغرافیــای حافظابــرو .مقدمــه ،تصحیــح و تحقیــق :صــادق ســجادی ،تهــران:
 حافـ انتشــارات میــراث مکتوب.
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