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چکیذه
زض سبَ  ٚ 1382زض جطیبٖ ثطضسی ثبستبٖضٙبسی ،زض ٔعضػ ٝپطٚضش است اٚچتپ ٝثٛوبٖ ،اظ پبیٝستٖٛ
ٔٙحػط ث ٝفطزی ثبظزیس ضس و ٝثب تٛج ٝثٚ ٝیژٌیٞبی ٙٞطی ،ث٘ ٝظط ٔیضسس ٔطثٛط ث ٝػػط آٚ III ٗٞ
ٔحٛع ٝلالیچی ثبضس و ٝزض جطیبٖ وبٚشٞبی غیط ٔجبظ ثٔ ٝحُ و٘ٛٙی آٖ ٔٙتمُ ضس ٜاست .ایٗ
پبیٝست ٖٛفبلس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔطبثٟی زض ایطاٖ است أب زاضای ٕ٘ٞٝ٘ٛبی لبثُ ٔمبیسٝای زض ٔحٛعٞٝب ٚ
٘مٛش ثطجست ٝآضٛضی است وٌٛ ٝیبی اضتجبط ٙٞطی ٘عزیىی ٔیبٖ ضٕبَغطة ایطاٖ  ٚأپطاتٛضی آضٛض
است .زض ایٗ ٔمبِ ٝتالش ٔیضٛز ضٕٗ ٔؼطفی ٔرتػط ایٗ احط ،ثٔ ٝمبیس ٚ ٝتبضیدٌصاضی ایٗ احط
پطزاذت ٚ ٝتؼّك آٖ ضا ثٔ ٝحٛع ٝلالیچی ٔ ٚحُ لطاضٌیطی احتٕبِی آٖ ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زٞیٓ.
واصههای کلیذی :پبیٝستٔ ،ٖٛبّ٘ب ،لالیچیٙٞ ،ط آضٛض
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مقذّمه
حٛض ٝجٛٙثی زضیبچ ٝاضٔٚی ٚ ٝزضٜٞبی ز ٚضٚزذب٘ ٟٓٔ ٝظضیٝٙضٚز  ٚسیٕیٝٙضٚز ،ثٝ
جٟت ضطایظ ٔسبػس ظیست ٔحیغی ،اظ زٚض ٜپیص اظ تبضید تب و ٖٛٙاظ ٔٙبعمی ثٛز ٜوٝ
ٔٛضز تٛجٌ ٝطٜٞٚبی ٔرتّف ا٘سب٘ی لطاض ٌطفت ٚ ٝفطًٞٙٞب  ٚزِٚتٞبی ٕٟٔی زض آٖ
ضىُ ٌطفتٝا٘س ،و ٝاظ ٟٔٓتطیٗ آٟ٘ب پبزضبٞی ٔبّ٘ب است و ٝحسالُ اظ اٚاسظ لطٖ  9تب
اٚایُ لطٖ  6ق .ْ .زض ٔٙغم ٝحضٛضی لسضتٕٙس زاضت ٝاستٔ .بّ٘بییٞب اظ فطٙٞ ٚ ًٙٞط
ثطجستٝای ثطذٛضزاض ثٛزٛٔ ٚ ٜلؼیت استطاتژیه آٟ٘ب زض وٙبض ٔطظٞبی آضٛض  ٚاٚضاضت ،ٛثٝ
آٖٞب ایٗ أىبٖ ضا زاز ٜو ٝلجُ اظ ضىٌُیطی زِٚت ٔبز ،ث ٝپبزضبٞی ثعضي  ٚتأحیطٌصاض،
ثب آحبض فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی ثطجست ٝتجسیُ ض٘ٛس .وطف آحبض ثسیبض لبثُ تٛج ٝزض
ٔحٛعٞٝبی لالیچی ،ظیٛی ،ٝظ٘ساٖ سّیٕبٖ ،وَٛتبضیىٌٛ ٝا ٜایٗ ازػب است .آحبض ثسیبض
اضظضٕٙس ٔىطٛف ٝاظ ٔحٛع ٝحسّٛٙی ٘ IVیع ٞط چٙس زض لبِت پبزضبٞی ٔبّ٘ب (و ٝثط
اسبس ٔت ٖٛآضٛضی ثب آٖ آضٙب ٞستیٓ) لطاض ٕ٘یٌیطز ،أب ثب تٛج ٝث ٝلطاثت فطٍٙٞی ٚ
ٙٞطی ثسیبض ،ثرطی اظ تبضید فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی الٛاْ ٛٞضی ؤ ٝبّ٘بییٞب ثرطی اظ ایٗ
الٛاْ ث ٝضٕبض ٔیآیٙسٔ ،حسٛة ٔیضٛزٔ .غبِؼ ٝآحبض ٙٞطی  ٚفطٍٙٞی ٔىطٛف ٝاظ ایٗ
ٔٙبعك ،ضٕٗ ٘طبٖ زازٖ غٙبی ٙٞطی  ٚفطٍٙٞی الٛاْ ٔبّ٘بییٔ ،ب ضا زض ضٙبذت ضٚاثظ
ٙٞطی ٔیبٖ ٔبّ٘ب  ٚزِٚت آضٛض (و ٝا٘ؼىبسی اظ ضٚاثظ ٌستطز ٜسیبسی ایٗ ز ٚزِٚت ثٛز)ٜ
یبضی ٔیزٞس.
تاریخچه مطالعات
زض سبَ  1382زض جطیبٖ ثبظزیس  ٚثطضسی ٔٙغم ٝثٛوبٖ و ٝثٕٞ ٝطاٞی ث ٕٟٗوبضٌط،
سطپطست ٞیأت حفبضی لالیچی غٛضت ٌطفت ،زض ٔعضػ ٝپطٚضش است اٚچتپٚ ،ٝالغ زض
حبضی ٝضٕبِی ضٟط ثٛوبٖ  ٚحسٚز  10ویّٔٛتطی ٔحٛع ٝلالیچی (ضىُ  ،)1اظ پبیٝ
ست٘ٛی ثبظزیس وطزیٓ و ٝػّیضغٓ إٞیت ٙٔ ٚحػط ث ٝفطز ثٛزٖ آٖٔ ،تأسفب٘ٞ ٝیچ
السأی ثطای ٔغبِؼ ،ٝا٘تمبَ  ٚحفبظت آٖ غٛضت ٍ٘طفت ٝاستٔ .غبِؼٔ ٝمسٔبتی ایٗ
احتٕبَ ضا ٔغطح وطز و ٝپبیٝستٔ ٖٛصوٛض (احتٕبالً ثٕٞ ٝطا ٕٝ٘ٛ٘ ٜزیٍطی و ٝاظ ٔیبٖ
ضفت )ٝزض وبٚشٞبی غیط ٔجبظ ٔحٛع ٝلالیچی ث ٝزست آٔس ٚ ٜث ٝایٗ ٔحُ ٔٙتمُ ضسٜ
است .زض ایٗ ٔمبِ ٝتالش ٔیضٛز ضٕٗ ٔؼطفی پبیٝستٔ ٖٛعثٛض ،ث ٝغٛضت ػّٕی ثٝ
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ٔمبیس ٚ ٝتبضیدٌصاضی آٖ پطزاذت ٚ ٝا٘تسبة آٖ ضا ثٔ ٝحٛع ٝلالیچی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض
زٞیٓ.

ضىُ ٘ )1مطٙٔ ٝغمٛٔ ٚ ٝلؼیت ضٟطستبٖ ثٛوبٖ (ٔحُ ٍٟ٘ساضی پبی ٝستٔ ٚ )ٖٛحٛع ٝلالیچی (ٔحُ
احتٕبِی وطف پبیٝست)ٖٛ

ضىُ  )2تػٛیط  ٚعطح پبیٝستٙٔ ٖٛمٛش ثٛوبٖ (ٔالظاز -ٜسٛظ٘چی)
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معزفی پایهستون مکشوفه
پبی ٝست ٖٛثٛوبٖ ثب عطح ٔسٚض اظ س ًٙآٞىی ٔطغٛة ،ث ٝضً٘ ٘رٛزی سبذت ٝضسٚ ٜ
ضبُٔ ز ٚحبضی ٝاستٛا٘ ٝای سبز ٜزض لسٕت ثبال  ٚپبییٗ  ٚثس٘ٔ ٝحسة ٔٙمٛش ث٘ ٝمٛش
ثطجستٙٞ ٚ ٝطٔٙسا٘ٝای است .اضتفبع پبیٝست 48/5 ٖٛسب٘تیٕتط ،لغط سغح فٛلب٘ی آٖ
 65سب٘تیٕتط ٔ ٚحیظ لسٕت ٔیب٘ی آٖ ٔ 2/65تط است (ضىُ .)2
حبضی ٝتحتب٘ی ثطای ایستبیی ثیطتط٘ ،سجت ث ٝحبضی ٝفٛلب٘ی اظ لغط  ٚضربٔت ثیطتطی
ثطذٛضزاض استٕٞ .چٙیٗ ایٗ أىبٖ ٚجٛز زاضز وٕٞ ٝب٘ٙس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آضٛضی (ضىُ ،)3
ایٗ پبیٝست ٖٛزض اغُ ثط ضٚی پبیٔ ٝىؼت ضىّی لطاض ٔیٌطفت ٝاست .حبضی ٝفٛلب٘ی
ضربٔت وٕتطی زاضز  ٚث ٝضىُ ٔرطٚعی  ٚثب ا٘حٙبی ظطیفی ث ٝزاذُ وطیس ٜضس ٜتب
٘بحی ٝا٘تمبِی ٔتٙبسجی ثطای لطاض ٌطفتٗ سبل ٝفطا ٓٞسبظز .ثس٘ ٝاغّی پبی ٝو ٝعطحی
ٔحسة ٔ ٚتٙبست زاضز ،ثب زٛ٘ ٚاض ٔطتُٕ ثط عطحٞبی ا٘تعاػیٔ ،عیٗ ضس ٜوٕٞ ٝبٍٙٞی
ثسیبضی ثب عطح ٔحسة ثس٘ ٝزاضزٛ٘ .اض تعییٙی تحتب٘ی ضبُٔ لٛسٞبیی است و ٝثٝ
ٕٞطا ٜیه عطح ِٛظیضىُ زض پبییٗ ٘ ٚیع عطح غسفی یب ثطٌیضىُ زض ثبال ،ث ٝیىسیٍط
ٌط ٜذٛضز ٜا٘س .ثط ثبالی ایٗ لسٕت  ٚزض جٟت ػىسٛ٘ ،اض زیٍطی ٔتطىُ اظ لٛسٞبی
ث ٓٞ ٝپیٛست ٝثب ز ٚػٙػط تعییٙی وطٚی ِٛ ٚظیضىُ ،وبض ضس ٜاست .تٙبسجبت عالیی
ثرصٞبی ٔرتّف پبی ٝست٘ ٖٛسجت ث ٝیىسیٍط ٘ ٚیع ضی ٜٛثسیبض استبزا٘ ٝعطاحی ٚ
اجطای تعییٗ ثطجست ٝو ٝتٙبست فٛقاِؼبزٜای ثب ضىُ پبی ٝزاضز ،ایٗ پبی ٝست ٖٛضا ث ٝاحط
٘فیسی تجسیُ وطزٔ ٚ ٜغٕئٙبً ث ٝسٙت ٙٞطی غٙی  ٚلسضتٕٙسی تؼّك زاضت ٝاست؛ ِصا
ضطٚضی است تبضید  ٚتؼّك ایٗ احط ٙٞطی ٘ ٚیع سٙت ٙٞطی ٔطثٛط ث ٝآٖ ٔٛضز ٔغبِؼٝ
لطاض ٌیطز.
مقایسه و تاریخگذاری
پبی ٝست ٖٛثٛوبٖ ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛحػط ث ٝفطزی است ٔ ٚطبث ٝآٖ اظ زیٍط ٔحٛعٞٝبی ػػط
آ٘ ٚ ٗٞیع اظ زٚض ٜتبضیری ایطاٖ ٌعاضش ٘طس ٜاست .عطحٞبی تعییٙی ث ٝوبض ضفت٘ ٚ ٝیع
ٚجٛز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔطبث ٝآضٛضی ،تؼّك ایٗ یبفت ٝضا ث ٝػػط آٔ III ٗٞغطح ٔیسبظز.
ٔحٛعٞٝبی ػػط آ ٗٞضٕبَغطة  ٚغطة ایطاٖ ثب ٔؼٕبضی ستٖٛزاض ضبُٔ حس،ّٛٙ
لالیچی ،ظیٛیٛ٘ ،ٝضیجبٌٖٛ ،زیٗ ،ثبثبجبٖ ٛٔ ٚاضز زیٍط است.
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زض ایٗ ٔیبٖ ،ثٙبٞبی حس( ّٛٙزیس :1989،ٖٛضىُٛ٘ ، )15ضیجبٖ
ضىُ ٌٛ ٚ )4-7زیٗ (ٌپٙیه – 320-321 :2007،ضىُ  ،)7،13-7،12پبیٝستٖٞٛبی ذطتی زاض٘س ٚ
پبیٝستٞ ٖٛبی سٍٙی تطاضیس ٜتٟٙب زض لالیچی  ٚظیٛی ٝضٙبسبیی ضس ٜاست .ثب ایٗ حبَ
پبیٝستٖٞٛبی ظیٛی ٚ ٝلالیچی ،لغؼٝای استٛا٘ٝایضىُ  ٚسبز ٜثیص ٘یستٙس  ٚضجبٞتی
ثب ٕ٘ ٝ٘ٛثٛوبٖ پیسا ٕ٘یوٙٙس .ػّیضغٓ فمساٖ ٕ٘ ٝ٘ٛلبثُ ٔمبیسٝای زض ٔٙغم٘ ،ٝمٛش
تعییٙی پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ثب تؼسازی اظ عطحٞبی ثىبض ضفت ٝثط ضٚی آحبض ٙٞطی ظیٛی،ٝ
آجطٞبی ِؼبةزاض لالیچی  ٚضثظ (ٚالغ زض ٔٙغم ٝسطزضت) لبثُ ٔمبیس ٝاست .اظ عطف
زیٍط غیطٔٙغمی است و ٝتػٛض وٙیٓ ایٗ پبیٝست ٖٛثعضي زض ٔٙغم ٝسبذت٘ ٝطسٚ ٜ
ٚاضزاتی است.
٘عزیهتطیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی لبثُ ٔمبیس ٝثب پبیٝست ٖٛثٛوبٖ اظ ٔحٛعٞٝب (ثٚ ٝیژٜ
ذٛضسآثبز ٘ ٚیٛٙا) ٘ ٚمٛش ثطجست ٝآضٛض فطأ ٓٞیآیٙس .ػّیضغٓ ایٙىٔ ٝؼٕبضی
ستٖٛزاض  ٚسبذت تبالضٞبی ستٖٛزاض زض آضٛض ٔتسا٘ َٚجٛز ،أب ٔساضن ٘طبٖ ٔیزٞس
آضٛضی ٞب ثب ایٗ ػٙػط سبذتٕب٘ی آضٙبیی وبُٔ زاضت ٚ ٝاظ آٖ زض تؼسازی اظ فضبٞبی
ٚضٚزی (ایٛاٖ) ٘ ٚیع فضبٞبی زاذّی استفبزٔ ٜیوطزٜا٘س .لسیٕیتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛلبثُ ٔمبیسٝ
آضٛضی ظبٞطاً ٔطثٛط ثٔ ٝحٛع ٝذٛضسآثبز اظ زٚض ٜسبضٌ ٖٛز 727-705( ْٚق).ْ .
است .زض ٔیبٖ ثمبیبی اتبق ش  15وبخ  Kایٗ ٔحٛع ،ٝپبیٝستٖٞٛبی وٛچىی ث ٝزست
آٔس ٜو ٝاظ ٘ظط ضىُ  ٚعطح تعییٙی ،لبثُ ٔمبیس ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛثٛوبٖ است (ضىُ .)4
تعییٙبت ایٗ پبیٝستٞ ٖٛط چٙس سبزٜتط است ،أب ٕٞب٘ٙس ٕ٘ ٝ٘ٛثٛوبٖ ضبُٔ ز ٚضزیف اظ
لٛسٞبی ث ٓٞ ٝپیٛست ٝاست و ٝزض جٟت ٔربِف  ٓٞلطاض ٌطفتٝا٘س .زض وبخ ٕٞ Fیٗ
ٔحٛع ،ٝپبیٝستٖٞٛبی ثعضيتطی ث ٝزست آٔس ٜو ٝفبلس عطحٞبی تعییٙی است أب
ضىُ پبی ٝثب ٕ٘ ٝ٘ٛثٛوبٖ لبثُ ٔمبیس ٝاست (ضىُ .)6
اظ لطٖ  7ق ٚ .ْ .ثٚ ٝیژ ٜاظ ٔحٛع٘ ٝیٛٙا ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وبٔالً ٔطبثٟی ضٙبسبیی
ضس ٜو ٝث ٝضىُ پبیٝست( ٖٛضىُ ٘ ،)7 ٚ 3مص ثطجست( ٝضىُ ٘ ٚ )8-9یع ٔسَٞبی
وٛچىی اظ پبیٝستٖٞٛبی تطویجی(ضىُ  )5ظبٞط ٔیض٘ٛس ٘ ٚطبٖ ٔیزٙٞس و ٝزض لطٖ
 7ق .ْ .ایٗ ٘ٛع پبی ٝثب عطحٞبی تعییٙی ٔطبث ،ٝثسیبض ٔتساٛٔ ٚ َٚضز تٛج ٝثٛز ٚ ٜاظ آٖ
٘ ٝتٟٙب زض ٔؼٕبضی ،ثّى ٝثطای سبذت ٔسَٞبی تعییٙی وٛچه (ضىُ  ،)5پبیٔ ٝیع ٚ
غٙسِی(ضىُ ٛٔ ٚ )9اضز زیٍط ٘یع استفبزٔ ٜیضس ٜاست.

(ستط٘ٚچ  ٚضاف-164 :2007،

 /78پضوهشهای ایزانشناسی ،سال  ،2شمارة  ،2پاییش و سمستان 1391

ضىُ  )3پبیٝست ٖٛآضٛضی ٔىطٛف ٝاظ ٘یٛٙا
()British Museum. BM. 91989

ضىُ  )4پبیٝست ٖٛآضٛضی ٔىطٛف ٝاظ ذٛضسآثبز
(ِٚٛز)32: 1938 ،

ضىُ ٔ )5سَ سٍٙی آضٛضی اظ یه ٘ٛع پبیٝست)British Museum. BM. 90984; Curtis and Reade, p.100( ٖٛ

ضىُ  )6ذٛضسآثبز ،پبی ٝستٖٞٛبی ایٛاٖ وبخ ِٚٛ( Fز)38 :1938 ،

ضىُ  )7پبیٝستٔ ٖٛىطٛف ٝاظ ٘یٛٙا
(یطٚت  ٚچبضِع)214 :1884 ،
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ضبذعتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛلطٖ  7ق .ْ .آضٛضی و ٝأطٚظ ٜزض ٔٛظ ٜثطیتب٘یب ٍٟ٘ساضی ٔیضٛز،
ضىُ ش  3است و ٝزض جطیبٖ وبٚش وبخ ضٕبِی ٘یٛٙا ث ٝزست آٔس ٜاست .ایٗ
پبیٝست ٖٛزاضای ضبِٛزٔ ٜىؼتضىُ ثعضي  ٚثس٘ٔ ٝحسة ثب تعییٗ ٔطبث ٕٝ٘ٛ٘ ٝثٛوبٖ
است .پبیٞ ٝبی زیٍطی ثب ٕٞیٗ عطح ،زض ٘مٛش ثطجستٔ ٚ ٝسَٞبی وٛچه سبذت ٝضسٜ
آضٛضی حضٛض پیسا ٔیوٙٙس .ثب تٛج ٝثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی اضائ ٝضس ٚ ٜتبضید تمطیجبً لغؼی
پبیٝستٖٞٛبی آضٛضی ٘ ٚیع ثب تٛج ٝث ٝضٚاثظ ٌستطزٜای و ٝزض ایٗ زٚضٔ ٜیبٖ آضٛض ٚ
ٔبّ٘ب (و ٝزض ایٗ تبضید ثط ٔٙغم ٝتسّظ زاضتٚ )ٝجٛز زاضتٔ ،ٝیتٛاٖ پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ضا
زض لبِت لطٖ  7ق .ْ .تبضیدٌصاضی وطز .زض ٔٙغم ٝحضٛض پبی ٝست٘ٛی و ٝث ٝتمّیس اظ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آضٛضی سبذت ٝضس ٜثب زض ٘ظط ٌطفتٗ لطاثتٞبی ثسیبض ٔیبٖ زیٍط آحبض ٙٞطی
ٔبّ٘ب  ٚآضٛض(ػبدوبضی ،آجطٞبی ِؼبةزاض  ٚظطٚف سفبِی ِؼبةزاض ،فّعوبضی  ٚغیط٘ ٚ )ٜیع
ضٚاثظ سیبسی ٘ ٚظبٔی ٌستطزٜای و ٝزض ٔت ٖٛآضٛضی ثٚ ٝیژٌ ٜعاضش ِطىطوطی
ٞطتٓ سبضٌٔ( ٖٛبیطٙٔ )1388،ؼىس ضس ،ٜلبثُ تٛجی ٝاست.
عطح پبی ٝستٖٞٛب ٘ ٚیع ٔسَٞبی تطویجی سبذت ٝضس ٜآضٛضیٔ ،تؼّك ث ٝسٙت
ٙٞطی زأٝٙزاضی است و ٝزض زٚض ٜأپطاتٛضی ٞیتیت ضىُ ٌطفت ٚ ٝاظ عطیك زِٚتٞبی
ٞیتیت جسیس  ٚیب زِٚت ٞبی وٛچىی و ٝثؼس اظ فطٚپبضی پبزضبٞی ٔیتب٘ی اظ ٔٙغمٝ
ضٕبَ سٛضی ٝتب زضیبچ ٝاضٔٚی ٝزض ضٕبَ غطة ایطاٖ ضىُ ٌطفت ٝثٛز٘س ،ثٙٞ ٝط آضٛض ضاٜ
یبفت ٝاست .استفبز ٜاظ پبیٝستٖٞٛبی تطویجی ث ٝضىُ اسفٙىس (ٔطبثٔ ٝسَٞبی
آضٛضی) زض ٞیتیت ٔتسا َٚثٛز  ٚث٘ ٝظط ٔیضسس ثؼس اظ ثطافتبزٖ ایٗ أپطاتٛضی اظ عطیك
زِٚت ٞبی ٞیتیت جسیس ثٙٞ ٝط ٔ ٚؼٕبضی آضٛض ضا ٜیبفت ٝاست .ػال ٜٚثط ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
تطویجی (ضىُ  ،)9زض سّیٕیٚ( ٝالغ زض ٘عزیىی آ٘تبِیبی تطوی )ٝاظ زٚضٞ ٜیتیت جسیس،
پبی ٝست٘ٛی اظ لطٖ  7ق .ْ .ث ٝزست آٔس ٜو ٝلبثُ ٔمبیس ٝثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضز ٔغبِؼٝ
است (ضىُ .)11

 /88پضوهشهای ایزانشناسی ،سال  ،2شمارة  ،2پاییش و سمستان 1391

ضىُ ٘ )8مص ثطجست ٝوبخ آضٛض ثب٘یپبَ زض ٘یٛٙا ،حسٚز  640ق .ْ .وٝ
ثط آٖ پبیٝستٖٞٛبی ثب اضىبَ تطویجی ٔ ٚطبث ٕٝ٘ٛ٘ ٝثٛوبٖ ث ٝتػٛیط
وطیس ٜضس ٜاست (ضز.)40 :1998 ،

ضىُ ٘ )9مص ثطجستّٔ ٝى ٝآضٛضی زض وبخ ضٕبِی
٘یٛٙا ،حسٚز  640ق .ْ .لسٕتی اظ غٙسِی ّٔى ٝاظ پبیٝ
ست ٖٛتطویجی تعییٗ ضس ٜاست (ضز.)1994،
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ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝجٕؼیت اغّی زِٚتٞبی ٔعثٛض(ٕٞب٘ٙس ٔبّ٘بییٞب)ٛٞ ،ضی ظثبٖ ثٛز٘س،
ایٗ احتٕبَ ٘یع ٚجٛز زاضز و ٝپبی ٝست ٖٛثٛوبٖ ٔستمیٕبً ث ٝتأحیط ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٞیتی-
ٔیتب٘ی سبذت ٝضس ٜثبضسٚ .جٛز ػبدٞب ٟٔ ٚطٞبی سجه سٛضی زض حس ٚ ّٛٙظیٛی،ٝ
اضتجبط ٙٞطی ٔصوٛض ضا تبییس ٔیوٙس.
ثؼس اظ سمٛط آضٛض ،ظبٞطاً سبذت پبیٝستٖٞٛبی ٔطبث ٝتسا ْٚپیسا ٘ىطز ،أب
عطح تعییٙی ایٗ پبیٝستٖٞٛب ،ث ٝضىُٞبی ٔرتّف زض ٙٞط ثیٗاِٟٙطیٗ  ٚایطاٖ ازأٝ
پیسا وطز .وبضیوبضی تبالض ترت ٘جٛوس٘ػط ز 604-562( ّْٚق ).ْ .زض ثبثُ ،ثب عطح
ٔطبثٟی تعییٗ ضس ٜاست (ضىُ  .)12زض ایطاٖ پبی ٝست ٖٛثٛوبٖ ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛحػط ث ٝفطز
است ،ثب ایٗ حبَ پبیٝستٖٞٛبی سبز ٜثب ضىُ ٔطبث ٝضا ٔیتٛاٖ زض زٚضٜٞبی ثؼس
(سبسب٘ی) ٘یع ٔطبٞس ٜوطز (ضىُ .)10
محل کشف پایهستون بوکان
پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ٔغٕئٙبً ث ٝثٙبی ٔٚ ٚ ٟٓیژٜای تؼّك زاضت ٝاست؛ چطا و ٝحتی زض
ٔحٛع ٝظیٛی ٚ ٝتبالض آٖ و ٝجسیستط ث٘ ٝظط ٔیضسس ،اظ پبیٞٝبی سبزٜتطی استفبز ٜضسٜ
استٔ .حٛع ٟٓٔ ٝلالیچی ثب تٛج ٝث ٝآحبض اضظضٕٙس ٔؼٕبضی  ٚتعییٙبت غٙی آجط
ِؼبةزاض ٘ ٚیع ٘عزیىی جغطافیبییٔ ،حتُٕتطیٗ ٌعی ٝٙاست.
ٔحٛع ٝلالیچی زض  8ویّٔٛتطی ضٕبَ ضطلی ضٟطستبٖ ثٛوبٖ ٚالغ ضس ٚ ٜاظ
ٟٔٓتطیٗ ٔحٛعٞٝبی ٔبّ٘بیی است و ٝسبَٞبی اذیط ٔٛضز وبٚش لطاض ٌطفت ٝاست .ایٗ
ٔحٛع ٝزض سبَ  ٚ 1364زض جطیبٖ وبٚشٞبی غیطٔجبظ ٌ ٚستطز ٜث ٝضست ترطیت ضس
 ٚآحبض اضظضٕٙس آٖ (ثرطی تٛسظ لبچبلچیبٖ  ٚثرطی تٛسظ سبوٙبٖ ضٚستبی لالیچی ٚ
ثٛوبٖ) ث ٝیغٕب ضفت .ذٛضجرتب٘ ٝثؼسٞب ثرطی اظ آحبض ایٗ ٔحٛع ،ٝاظ جّٕ ٝتؼساز ظیبزی
آجط ِؼبةزاض  ٚثرطی اظ استُ سٍٙی آٖ تٛسظ سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی جٕغآٚضی ضس.
زض ٕٞبٖ سبَ اسٕبػیُ یغٕبیی ثٔ ٝست یه فػُ ٔأٔٛض وبٚش ٘جبتثرطی زض ٔحٛعٝ
ضس و ٝزض جطیبٖ ایٗ وبٚش ،ثمبیبی ٔؼٕبضی ،استُ سٍٙی  ٚتؼسازی آجط ِؼبةزاض
ثٝزستآٔس (یغٕبییٔ .)1364،تأسفبٌ٘ ٝعاضش ایٗ وبٚش ٞطٌع ٔٙتطط ٘طس.
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ضىُ  )9تػٛیط پبیٝست ٖٛتطویجی ث ٝزست آٔس ٜاظ ٔحٛعٞ ٝیتیت جسیس ،حسٚز لطٖ  8ق)www.hittitemonuments.com( .ْ .

ضىُ  )10پبیٝست ٖٛسبسب٘ی ٔىطٛف ٝاظ ٔحٛعٝ
فیطٚظآثبز و ٝاظ ٘ظط ضىُ لبثُ ٔمبیس ٝثب ٕ٘ٝ٘ٛ

ثٛوبٖ است (ٔٛظٞ ٜفتتٙبٖ ضیطاظ).
ضىُ  )12لسٕتی اظ وبضیوبضی تبالض ترت
٘جٛوس٘ػط ز ْٚزض ثبثُ (ِییه )166 :2007 ،و ٝثب
عطح تعییٙی ٔطبث ٝپبی ٝست ٖٛثٛوبٖ تعییٗ ضسٜ
است.

ضىُ  )11پبی ٝستٔ ٖٛىطٛف ٝاظ ٔحٛع ٝسّیٕی ٝزض ٘عزیىی آ٘تبِیبی
تطویٔ ٝطثٛط ث ٝاٚاذط ٞیتیت جسیس  ٚلطٖ  7ق.ْ .
((www.flickr.com
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وبٚش زض ٔحٛع ٝلالیچی ثؼس اظ ٚلف ٝچٙس سبِ ،ٝزض سبَ  ٚ 1378تٛسظ ث ٕٟٗوبضٌط
ز٘جبَ ضس  ٚتب سبَ (1386زض لبِت  9فػُ) ازأ ٝیبفت (وبضٌط ،اِف229-245 :1383 ،؛ وبضٌط،
ةٔ .)289-294 :1386،تأسفبٌ٘ ٝعاضش ایٗ وبٚشٞب ٘یع ٛٙٞظ ث ٝغٛضت وبُٔ ٔٙتطط ٘طسٜ
استٍ٘ .بض٘س ٜزض عی س ٝفػّی و ٝفطغت حضٛض زض ٞیأت وبٚش ضا زاضتٓ ،ثٔ ٝغبِؼٝ
سفبِیٞٝٙبی ایٗ ٔحٛع ٝپطزاذتٓ (ٔالظازٕٞ .)127-107 :1383ٜچٙیٗ آجطٞبی ِؼبةزاض ایٗ
ٔحٛع ٝتب حسٚزی تٛسظ ٘یبوبٖ  ٚحسٗظازٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاست (٘یبوبٖ:1378 ،
162-167؛ حسٗظاز .)2011-2006،ٜاستُ سٍٙی ٔىطٛف ٝاظ ٔحٛع٘ ٝیع تٛسظ ِٔٛط(ِٔٛط،)1998،
ثطبش (ثطبش ٚ )25-39 : 1357،فبِس (فبِس )2003،لطائت ٛٔ ٚضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاست.
ٔتأسفب٘ ٝزیٍط آحبض  ٚاضیبء ٔىطٛف ٝتبوٛٔ ٖٛٙضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٍ٘طفتٟٓٔ ٚ ٝتط ایٙىٝ
ٔغبثمت آٖ ثب ظیطت( ٛپبیترت پبزضبٞی ٔبّ٘ب) ،حُ ٘طس ٜثبلی ٔب٘س ٜاست .ثب ایٗ حبَ
ثیطتط ث٘ ٝظط ٔیضسس ٔحٛع ٝلالیچی تٟٙب یه ٔطوع ٔٔ ٟٓصٞجی ٔبّ٘ب ثٛز ٜثبضس.
ثب تٛج ٝث ٝآ٘چ ٝوٌ ٝصضتٔ ،یتٛاٖ احتٕبَ زاز و ٝپبیٝست ٖٛثٛوبٖ  ٚلطیٝٙ
احتٕبِی آٖ و ٝاظ ٔیبٖ ضفت ،ٝزض جطیبٖ غبضت ٔحٛع ٝلالیچی ث ٝزست آٔس ٚ ٜثٔ ٝحُ
و٘ٛٙی آٖ ا٘تمبَ یبفت ٝاست .لطاثت ٙٞطیٕٞ ،عٔب٘ی٘ ،عزیىی جغطافیبییٚ ،جٛز تبالض ٚ
فضبی ایٛاٖ ٔب٘ٙسی و ٝست ٖٛالظٔ ٝآٖ است ،تعییٙبت ٔؼٕبضی غٙی ،غبضت  ٚا٘تمبَ
ثرطی اظ آحبض ٔحٛع ٝث ٝضٟطستبٖ ثٛوبٖ  ٚضٚستبی لالیچی  ٚضٛاٞس زیٍط ،ایٗ
ٔىبٖیبثی ضا تبییس ٔیوٙس .زض غٛضت غحت ایٗ ٔىبٖیبثی ،ثطای ٔحُ لطاض ٌطفتٗ ایٗ
پبیٝست ٚ ٖٛثبظسبظی آٖ ٔیتٛاٖ پیطٟٙبزٞبیی ٔغطح وطز.
اظ ٔیبٖ فضبٞبی ٔؼٕبضی وبٚش ضس ٜزض ٔحٛع ٝلالیچی ،تٟٙب ز ٚفضبی
ٔؼٕبضی است و ٝأىبٖ استفبز ٜاظ ایٗ پبیٝست ٖٛضا ٔغطح ٔیسبظز :تبالض ستٖٛزاض ٚ
ایٛاٖ یب ٔسذُ ٚضٚزی ایٗ تبالض .ثب تٛج ٝث ٝاثؼبز  ٚپالٖ ذبظ تبالض و٘ ٝیبظٔٙس ثیص اظ
ز ٚست ٖٛاست ٘ ٚیع وطف لغؼبت سٍٙی و ٝظبٞطاً ثبلی ٔب٘س ٜپبیٝستٖٞٛبی سبزٚ ٜ
وٛچهتطی ٞستٙس ،ث٘ ٝظط ٕ٘یضسس پبی ٝستٛٔ ٖٛضز ثحج ٔطثٛط ث ٝفضبی زاذّی تبالض
ثبضس .ثٙبثطایٗٔ ،سذُ ٌطبز ٚ ٜغیطٔؼٕ َٛتبالض تٟٙب ٌعیٔ ٝٙحتُٕ است.
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ضىُ  )13ثبال ٘مط ٝثٙبٞبی اغّی ٔىطٛف ٝزض
لالیچی .ثبال سٕت چپ ٘مط ٝتبالض ستٖٛزاض
لالیچی و ٝزض ٚضٚزی آٖ ٔحُ احتٕبِی
لطاضٌیطی پبیٝستٖٞٛبی ٔٙمٛش ٔطرع ضسٜ
است؛  ٚزض پبییٗ ثبظسبظی ضایب٘ٝای اظ ٔسذُ
ٚضٚزی تبالض اضائ ٝضس ٜاست (٘مط:ٝوبضٌط1383 ،
٘ ٚمط ٝثبظسبظی ضسٔ :ٜالظاز ٚ ٜتػٛیط ثبظسبظی
ضسٔ :ٜحٕس یبضی).

ضىُ  )14ثرطی اظ ٘مص ثطجست ٝوبخ

ضىُ )15یىی اظ ثٙبٞبی سبضٌ ٖٛزض ذٛضسآثبز و ٝضی ٜٛاستفبز ٜاظ ستٖٛ

سبضٌ ٖٛزض ذٛضسآثبز( .ضز.)84 :1998 ،

زض ٔؼٕبضی آضٛض ضا ٘طبٖ ٔیزٞس( .پطٚت.)223 :1961،
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ث٘ ٝظط ٔیضسس زض ایٗ ٔسذُ ،زض اغُ یه جفت ست ،ٖٛثب پبیٝستٖٞٛبی ٔٙمٛش  ٚظیجب
لطاض ٔیٌطفت ٝاست (٘مط ٚ ٝعطح ثبظسبظی ضس ٜش  .)13پٛضص ٔسذُ ٚضٚزی(ثب ػطؼ
ثیص اظ ٔ 7تط) ثس ٖٚاستفبز ٜاظ ست ٖٛأىبٖپصیط ٘جٛز ٜاستٕٞ .چٙیٗ پٛضص تعییٙی ٚ
غٙی ٔسذُ ٕ٘ ٚبی ٚضٚزی (ثب آجطٞبی ِؼبةزاض ظیجب) حضٛض چٙیٗ پبیٝستٖٞٛبی
تعییٙی ضا تٛجیٔ ٝی وٙس .جبیبثی  ٚاستفبزٔ ٜطبثٟی زض آضٛض ٔ ٚحٛع ٝذٛضسآثبز زیسٜ
ٔیضٛز (ضىُ ٘ .)15 ٚ 6مٛش ثطجست ٝآضٛضی ٘یع استفبز ٜاظ یه جفت ست ٖٛضا زض
ایٛاٖ یب ٔسذُ ٚضٚزی ثٙب تبییس ٔیوٙٙس (ضىُ  .)14ثب تٛج ٝث ٝلطاثت ٘عزیه پبیٝستٖٛ
ثٛوبٖ ثب ا٘ٛاع آضٛضی  ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ حمیمت و ٝزض ٔحٛعٞٝبی ٞیتیت ٚ
آضٛضی اظ ست ٖٛثیطتط زض لسٕت ٔسذُ ٚضٚزی  ٚایٛاٖ استفبزٔ ٜیضس ٜاستٔ ،یتٛاٖ
ثطای ٔىبٖ لطاضٌیطی پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ٘یع ٔٛلؼیت ٔطبثٟی زض ٘ظط ٌطفت.
ثط ضٚی پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ،سبلٝای استٛا٘ٝای ث ٝلغط حساوخط  50سب٘تیٕتط لطاض ٔیٌطفتٝ
است .ثب تٛج ٝث ٝوطف لغؼبت س ًٙاستٛا٘ٝایضىُ اظ ٔحٛع ٝلالیچی و ٝپبیٝستٖٛ
٘بٔیس ٜضس ٜاست (وبضٌط ،)231 :ایٗ احتٕبَ ٚجٛز زاضز و ٝلغؼبت ٔعثٛض ٔطثٛط ث ٝسبلٝ
سٍٙی ست ٖٛثٛز ٜثبضٙس .ثب ایٗ حبَ سبلٝای ثب ٞست ٝچٛثی  ٚا٘سٚز ضریٓ ٙٔ ٚمٛش
(ٕٞب٘ٙس ستٖٞٛبی ذعا٘ ٝترت جٕطیس) (ضٟجبظی٘ )200 : 1384،یع ٔحتُٕ است.
نتیجه
پبیٝست ٖٛثٛوبٖ زض ٔٙغمٝای وطف ضس ٜو ٝزض سسٜٞبی ٘رست ٞعاض ٜا َٚقٔ .ْ .حُ
ضىٌُیطی پبزضبٞی ٔبّ٘ب  ٚفطٙٞ ٚ ًٙٞط غٙی ثٛز ٜو ٝاضتجبط ٘عزیه ثب آضٛض ،ثط غٙبی
آٖ افعٚز ٜاستٞ .طچٙس زض ٔحٛعٞٝبی ٞعاض ٜاٙٔ َٚغم ،ٝپبیٝست ٖٛلبثُ ٔمبیسٝای ثٝ
زست ٘یبٔس ،ٜثب ایٗ حبَ ٚجٛز عطحٞبی تعییٙی لبثُ ٔمبیس ٝزض ٔحٛعٞٝبی لالیچی،
ظیٛی ٚ ٝضثظ ٕٞ ٚچٙیٗ پبیٝستٖٞٛبی ٔطبث ٝآضٛضی ،ا٘تسبة ایٗ پبیٝست ٖٛضا ث ٝػػط
آ III ٗٞتبییس ٔیوٙس .ضٛاٞس ٔٛجٛز ٘طبٖ ٔیزٙٞس و ٝایٗ پبیٝست ٖٛث ٝاحتٕبَ ثسیبض
اظ وبٚش ٞبی غیطٔجبظ ٔحٛع ٝلالیچی ث ٝزست آٔس ٚ ٜثٔ ٝحُ و٘ٛٙی آٖ ٔٙتمُ ضسٜ
است .پبیٝستٔ ٖٛصوٛض ث ٝاحتٕبَ ثسیبض ٕ٘ ٝ٘ٛزیٍطی ٘یع زاضت ٝو ٝاظ ٔیبٖ ضفتٝاست.
زض ذػٛظ ٔحُ لطاضٌیطی ایٗ پبی ٝست ،ٖٛثب تٛج ٝث ٝپالٖ ٔحٛع ٝلالیچیٔ ،سذُ یب
ایٛاٖ ٚضٚزی تبالض ستٖٛزاض ثٟتطیٗ ٌعی ٝٙپیطٟٙبزی است .ػطؼ ظیبز ایٗ ٚضٚزی،
تعییٙبت غٙی اظ آجط ِؼبةزاض  ٚضٛاٞس زیٍط ایٗ جبیبثی ضا تبییس ٔیوٙس .زض اضتجبط ثب
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ظٔیٙٞ ٝٙطی سبذت ایٗ پبیٝست ٖٛتعییٙی ٘یع ثبیس ٌفت ،اضتجبط ٌستطز ٜسیبسی،
٘ظبٔی  ٚفطٍٙٞی آضٛض ثب ٔبّ٘ب ،ظٔی ٝٙآضٙبیی ٙٞطٔٙساٖ ٔبّ٘بیی ضا ثب ٙٞط آضٛض فطآٞ
وطز ٚ ٜایٗ ٙٞطٔٙساٖ ثب التجبس اظ سبذتٞٝبی آضٛضی ،ث ٝسبذت چٙیٗ پبیٝست٘ٛی الساْ
وطزٜا٘س .وطف سبذتٞٝبی ػبجی ،فّعی ،سفبِی ِ ٚؼبةزاض زض ٔحٛعٞٝبی ٔٙغم ٝو ٝثٝ
تمّیس اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آضٛضی سبذت ٝضسٜا٘س ،ایٗ ٘تیجٌٝیطی ضا تبییس ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ اظ
آٖ جب و ٝسبذت پبیٞٝبی لبثُ ٔمبیس ٝزض ٙٞط سٛضی (ٞیتیت جسیس) ٘یع سبثم ٝزاضت،ٝ
احتٕبَ ا٘سوی ٚجٛز زاضز و ٝپبیٝست ٖٛثٛوبٖ ث ٝتمّیس اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٞیتیت جسیس
سبذت ٝضس ٜثبضسٔ .مبیس ٝسجهضٙبسی پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ثب ا٘ٛاع آضٛضی  ٚتعییٗ غٙیتط
پبیٝست ٖٛثٛوبٖ ،تبضید اٚاسظ یب اٚاذط لطٖ  7ق .ْ .ضا ثطای آٖ ٔغطح ٔیسبظز.

منابع
ثطبشوٙعق ،ضس .1375 ،َٛلطائت وبُٔ وتیج ٝثٛوبٖٔ ،جٕٛػٔ ٝمبالت اِٚیٗ ٌطزٕٞبیی ظثبٖ ،وتیجٚ ٝ
ٔت ٖٛو ،ٟٗضیطاظ 12-14 ،اسفٙس ،1370ا٘تطبضات سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ،تٟطاٖ ،غع -39
.25
ضٟجبظی ،ضبٞپٛض .1384 ،ضإٙٞبی ٔستٙس ترت جٕطیس ،ثٙیبز پژٞٚطی پبضس-ٝپبسبضٌبز ،ضیطاظ.
وبضٌط لالیچی ،ث .1383 ،ٕٟٗظیطتٔ ٛطوع ٔب٘ب :الی ،1378-1381 ،Ib ٝزض ٔجٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیص
ثیٗإِّّی ثبستبٖضٙبسی ایطاٖ ،حٛظ ٜضٕبَ غطة ،ث ٝوٛضص ٔسؼٛز آشض٘ٛش ،پژٞٚطٍب،ٜ
تٟطاٖ ،غع .229-246
وبضٌط لالیچی ،ث .1386 ،ٕٟٗذالغٌ ٝعاضش ٕٟ٘یٗ فػُ وبٚش تپ ٝلالیچی ثٛوبٖ (ظیطتٔ ،ٛطوع ٔب٘ب)»،
ٌعاضشٞبی ثبستبٖضٙبسی ( ،)7د ( ،2غع  ) 289-294پژٞٚطٍب ،ٜتٟطاٖ.
ٔبیطٚ ،اِتطٔ .1388 ،تٗ  ٚتطجٌٕ ٝعاضش ِطىطوطی سبضٌ ٖٛث ٝاٚضاضت ٛزض سبَ  714ق .ْ .فطأطظ
٘جسسٕیؼی ،سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی آشضثبیجبٖ غطثی  ٚا٘تطبضات ٌٙجیٙٞ ٝٙط.
ٔالظاز ٜوبظٓٔ .1382 ،غبِؼبت ٔیسا٘ی.
ٔالظاز ،ٜوبظٓ .1383 ،ثبستبٖضٙبسی  ٚجغطافیبی تبضیری ٔب٘ب ،ضسبِ ٝزوتطی ثبستبٖضٙبسی ،زا٘طٍبٜ
تطثیت ٔسضس ،زا٘طىس ٜػّ ْٛا٘سب٘ی.
٘یبوبِٖ ،یال .1378 ،ذالغٝای اظ ٔغبِؼبت فٙی آجطٞبی ثٛوبٖ ،زض ثبستبٖضٙبسی ٙٞ ٚط ایطأٖ 32 :مبِٝ
زض ثعضٌساضت ػعت اهلل ٍٟ٘جبٖ ،ث ٝوٛضص ػجبس ػّیعازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ،تٟطأٖ ،طوع ٘طط
زا٘طٍبٞی ،غع .162-167
یغٕبیی ،اسٕبػیُ .1364 ،وطف ٔؼجس سٞ ٝعاض سبِ ٝزض ثٛوبٖ ،ضٚظ٘بٔ ٝویٟبٖ،
(  ،64/12/21ظ .)9
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