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بررسی متون تاریخی و دادههای باستانشناسی حاکی از آن است که والیت مهرجانقذق یکي از مناطق
مهم ایران بوده که در محدودۀ شهرستان درهشهر ،بهویژه درۀ سیمره ،شکل گرفته و تاریخ حیات آن به
دورۀ اشکانی برميگردد .دادههای باستانشناسی در تأیید متون تاریخی ،هم توالی استقرار از دورۀ اشکانی
تا قرن  4هجری در درۀ سیمره را نشان میدهد و هم بیانگر آن هستند که این منطقه طی قرون  3و 4
هجری بیش از سایر دورهها رونق داشته است .نمونههای سفالی کشفشده در جریان مطالعات
باستانشناسی از نظر گاهنگاری از قرن  4هجری جلوتر نمیرود .لذا میتوان گفت که والیت
مهرجانقذق در همین قرن  4هجری متروکه شده است .این زمان با گزارشهای تاریخی همخوانی دارد
که به رخداد زلزله ،شیوع وبا و وقوع سیل در این قرن اشاره میکنند .از سوی دیگر ،متون تاریخی،
دادههای باستانشناسی و موقعیت و وسعت شهر تاریخی درهشهر حاکی از این است که این محوطۀ
باستانی همان شهر سیمره ،مرکز والیت مهرجانقذق ،است.
واژههای کلیدی :کاوشهای باستانشناسی ،جغرافیای تاریخی ،مهرجانقذق ،درۀ سیمره ،درهشهر
 این مقاله برگرفته از پژوهشی است که با عنوان «بررسی ،شناسایی و تحلیل نتایج بالیای طبیعی ادوار گذشته
در محدودۀ در سیمره» و با استفاده از بودجۀ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم انجام گرفته است.
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 .1مقدمه
نوشتههاي برجايمانده از مورّخان ،سیّاحان ،جغرافينویسان و نویسندگان ایراني و یا عرب
مانند ابن خردادبه (م 230ه .ق ) ،یعقوبي (م 280ه .ق) ،یاقوت حموی (م 326ه .ق)،
مسعودی ( م 345ه .ق) ،اصطخري (م  346ه .ق) ،ابن حوقل (م 367ه .ق) ،مقدسی (م
 387ه .ق) ،حموی (م  626ه .ق) ،ابناثیر (م  630ه .ق) ،دمشقی (م  727ه .ق) و
حمداهللا مستوفی (م 750ه .ق) ،اطالعات فراواني در مورد جنبههاي مختلف زندگي
گذشتگان در اختیار ميگذارد و ترکیب و تلفیق این قبیل آگاهیها با دادههای
باستانشناسی زمینۀ الزم را براي درك بهتر شواهد و مدارك کشفشده از گذشتگان
فراهم ميآورد .والیت مهرجانقذق یکی از مناطق مهم غرب ایران در ادوار گذشته است
که به شکل پراکنده در متون تاریخی از آن نام برده شده است .در این مقاله در نظر داریم
تا از یک سو با مطالعه و بررسی متون تاریخی به معرفی اوضاع و احوال این والیت
بپردازیم و از سوی دیگر بکوشیم تا با کنار هم قرار دادن دادههای مکتوب و
باستانشناسی به بررسی زمان و علت زوال آن پردازیم شود .سؤاالت مهم در این زمینه
عبارتند:
دورۀ حیات والیت مهرجانقذق چه گسترۀ زمانی بوده است؟
چه علت یا عواملی موجب اضمحالل والیت مهرجانقذق شده است؟
ویرانههای شهر تاریخی درهشهر چه نقشی در تاریخ حیات والیت مهرجانقذق داشته
است؟
 .2والیت مهرجانقذق در منابع تاریخی
دو والیت مهرجانقذق (مهرگانقذق ،مهرجانکذک ،مهرجانقذب ،مهرکانکدک) به
مرکزیت سیمره (یا صیمره) و ماسبذان (ماسذان ،ماسپندان ،ماسبتان ،ماسهبدان) به
مرکزیت سیروان (یا شیروان) در محدودۀ استان امروزي ایالم واقع بودهاند .طبق گفتۀ
یعقوبی ،در زمان ساسانیان این دو والیت جزو استان قهستان بودهاند (یعقوبی.)218 :1/1378 ،
با افتادن منطقه به دست مسلمانان استفاده از اصطالح «جبال» یا کوهستان براي نامیدن
این منط قه و نواحي پیرامون آن مرسوم گردید .اصطخري در ذیل ذکر شهرهاي جبال،
آنها را چنین بر ميشمرد:
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همدان ،رودراور ،رامن ،وروکرد ،فراونده ،شابرخواست ،الشتر ،قصر دزدان ،اسدآباد ،دینور ،کرمانشاهان،
مرج ،طزر ،حورمه ،سهرورد ،ابهر ،سمنان ،قم ،قاشان ،روده ،بوسنه ،کره ،بره ،گربایگان ،سراي متصل و
دوان ،سپاهان ،جهودستان ،خان لنجان ،باره ،صیمره ،سیروان ،دور بنيراسبي ،طالقان ،قزوین،
قصرالبراذین ،زنجان (اصطخری.)164 :1368 ،

ابن حوقل نیز به همین شکل به ذکر شهرهاي مشهور جبال پرداخته است
 .)105 :1345امروزه ویرانههای سیروان مرکز والیت ماسبذان در روستای سرابکالن در
نزدیک شهر لومار (مرکز شهرستان سیروان) واقع است (راولینسون58-54 :1362 ،؛ مظاهری،
 .)65 :1391لسترنج در این ارتباط چنین آورده« :در باختر لر کوچک ،در مرز باختري عراق
عجم ،دو والیت ماسبذان و مهرجانقذق قرار دارد که مهمترین شهرهاي آنها سیروان و
صیمره بوده و هنوز خرابههاي آن دو شهر باقي است» (لسترنج .)218 :1383 ،بنابراین،
براساس منابع تاریخی ،والیت مهرجانقذق یکی از والیات سرزمین جبال بوده که در
منابع تاریخی ،به هنگام معرفی سرزمین جبال ،به آن اشاره شده است.
(ابن حوقل،

 .1-2موقعیت والیت مهرجانقذق
ابن خردادبه سیمره را از والیت مهرجانقذق ميداند و حدود تقریبي و میزان تقریبي خراج
آن را چنین بیان ميکند « :از حلوان تا شهرزور  9چاپار ،از حلوان تا سیروان شهر ماسبذان
 7چاپار ،از سیروان تا سیمره شهر مهرجانقذق  4چاپار است و مالیات ماسبذان و
مهرجانقذق سه هزار و پانصد هزار درهم است» (ابنخردادبه .)33 :1370،مسعودي نیز سیمره
را از والیت مهرجانقذق ميداند (مسعودی .)48 :1381 ،یاقوت حموي بدین شکل سیمره و
مهرجانقذق را بین دیار جبال و خوزستان معرفي ميکند« :صیمره شهري است از نواحي
جبل از سوي خوزستان و آن را به نام مهرجانقذق نامیدهاند و آن آبادان و داراي میوهها و
آبها است» (یاقوتحموی.)125 :1362،
ابن احمد جیهانی ( ،)103 :1368ابن حوقل ( ،)102 ، 22 :1345اصطخري ( )89 :1368و
ابوالفداء ( ،)354 :1349موقعیت تقریبي سیمره را در شمال و شمال غربي خوزستان قرار
دادهاند .حاصل مطلب ایشان چنین است که:
در پنجاه میلي خاوري ماسبذان ،شهر صیمره که با سیروان بيشباهت نبود قرار داشت و مدت زماني
پس از خراب شدن سیروان ،شهري آباد و محل آن نیز از سیروان بهتر بود .والیت مهرجانقذق که
محیط بر صیمره بود در قرن چهارم به کثرت نعمت شهرت داشت (لسترنج.)218 :1383 ،
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بنابراین والیت مهرجانقذق در محدودۀ شهرستان درهشهر و بهویژه درۀ سیمره قرار
داشته است .شهرستان درهشهر یکی از شهرستانهای استان ایالم است .مرکز این
شهرستان شهر درهشهر است که در فاصلۀ حدوداً  130کیلومتری جنوبشرقی مرکز استان
قرار دارد .این شهرستان از دو سمت جنوب و شمال به ترتیب محدود است به دو عارضۀ
طبیعی کبیرکوه و رودخانۀ سیمره (کرخه) .موقعیت سوقالجیشی دیوارۀ عظیم کبیرکوه با
تنگههای زیبای آن و غارها و اشکفتهایی که در دیوارههای صخرهای ارتفاعات منشعب
از آن ایجاد شده و رودخانهها و چشمههایی که از دامنههای آن سرچشمه میگیرد از یک
سو و رودخانۀ حیاتبخش سیمره از سوی دیگر و همچنین شرایط آب و هوایی معتدل
منطقه و اراضی رسی و آبرفتی و غنی آن موجب گردیده که این منطقه از قدیماالیام مورد
توجه گروههای انسانی قرار گیرد .از نظر کیفیت آب و هوایی و وسعت و غنای اراضی قابل
کشت و زرع ،درۀ سیمره مهمترین قسمت شهرستان مذکور است .قسمت اعظم این دره
در بخش مرکزي شهرستان درهشهر واقع است .طول درۀ سیمره در حدود  30کیلومتر و
عرض (شمالي ـ جنوبي) آن ،بین کبیرکوه و رودخانه سیمره مابین یک تا ده کیلومتر متغیر
است .درۀ سیمره جنوبیترین و پستترین درۀ منطقۀ پیشکوه (محدودۀ جغرافیایی مابین
کبیرکوه در غرب و سفیدکوه در شرق) است .از نکات قابل توجه این است که مهمترین
معابر کبیرکوه در امتداد درۀ سیمره واقع است .از سوی دیگر ،وجود بقایای پلهای باستانی
گاومیشان ،چم نمشت و جایدر در منطقه حاکی از این است که از گذشته همواره رفت و
آمد از طریق درۀ سیمره بسیار بوده است (نقشۀ .)1
اشمیت ،ضمن بررسیهای درۀ سیمره و پیرامون آن ،از این دره به عنوان گذرگاه
اصلی فرهنگهای کوهستانها و دشت جنوب غربی ایران نام برده است (اشمیت:1376 ،
 .)117در هزارههاي گذشته زمینلغزهای ،که طبق گزارشها عظیمترین نوع لغزش در
جهان بوده ،در ضلع شمال شرقي درۀ سیمره و در فاصلۀ حدوداً  5کیلومتري جنوب شرقی
پل گاومیشان رخ داده و موجب مسدود شدن مسیر رودخانه سیمره گشته و بهتدریج
دریاچهاي در پشت آن و در طول درۀ سیمره شکل گرفته است .در هنگام شکلگیري این
دریاچه در پشت سد ،الیۀ ضخیمي از گل و الي رودخانه سیمره در سراسر کف دریاچه
انباشت شده است .این پدیده سبب ایجاد یک بستر مناسب با خاك حاصلخیر شده ،به
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طوري که این نوع خاك بهندرت در قسمتهاي دیگر کمربند کوهستاني جنوب غرب
ایران یافت ميشود (.)Harrison, 1946: 62
 .1-2والیت مهرجانقذق قبل از اسالم بر اساس متون نوشتاری
تاکنون هیچگونه نوشتاری از دوران قبل از اسالم در مورد والیت مهرجانقذق به دست
نیامده و تمام آگاهیهای تاریخی ما در مورد وجود این والیت در قبل از اسالم ،به
نوشتههای مربوط به نویسندگان قرون نخستین دوران اسالمی بر میگردد .بر اساس گفتۀ
دینوری ،در دورۀ اشکانیان و در ایّام بعثت عیسی بن مریم (ع) ،اردوان پسر اشه پسر
اشکان (پادشاه ناحیۀ جبال) ،بر نواحی ماهان ،همدان ،ماسبذان ،مهرجانقذق و حلوان
حکومت میکرده است (دینوری .)66 :1384 ،مقدسی ،از قول قباد ساسانی ،سرزمین
مهرجانقذق را جزو دلگشاترین سرزمینها و مردم آنجا را جزو خردمندترین مردمان
معرفی میکند (مقدسی .)375-371 :2/1361 ،یکی از مشهورترین شخصیتهای والیت
مهرجانقذق هرمزان است که از سرداران نامی یزدگرد سوم بود .هرمزان در حضور عمر
خلیفۀ مسلمین ،خود را مهرجانی (اهل مهرجانقذق) معرفی میکند (طبری386 ، 381 :1384 ،؛
دینوری.)67 :1384 ،

در مورد چگونگی و مسیر ورود مسلمانان و سال فتح مهرجانقذق و سیمره نقل
قولهای مختلفی وجود دارد .بالذري ابتدا ميگوید که در سال  21هجری بعد از فتح
نهاوند و ماسبذان ،شهر سیمره و تمام کورههاي مهرجانقذق به صلح گشوده شد .سپس
بیان میکند که استوارترین خبر این است که از سمت اهواز فتح شده است (بالذری: 1367،
 .)433دینوري مسیر حملۀ مسلمانان و تصرف سیمره را از سمت خوزستان و اهواز و بعد از
فتح شوش در سال  17هجری بیان نموده است (دینوری.)167 :1384 ،
 .2-2اوضاع جغرافیایی والیت مهرجانقذق بر اساس متون
در متون تاریخی به محصوالت کشاورزی متنوع و فراوان و اوضاع مطلوب جغرافیایي
والیت مهرجانقذق اشارات زیادی شده است .یعقوبی چنین ميگوید:
اگر کسي بخواهد بر استانهاي ماسبذان و مهرجانقذق و صیمره بگذرد ،هنگام عبور از پل نهروان به
طرف دست راست رهسپار گردد و شش منزل تا شهر ماسبذان سیر کند و  ...از شهر سیروان تا شهر صیمره
که شهرستاني است معروف به مهرجانقذق ،دو منزل راه است و شهر صیمره در مرج افیح واقع است و در
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آن مرغزار ،چشمهها و نهرهایي است که آباديها و مزرعهها را مشروب ميکند و اهل آن مردمي
بههمآمیخته از عرب و عجم و از فارس و کردهایند و( ...یعقوبی.)44-43 :2/1356 ،

اصطخري نیز در مورد اوضاع شهرهاي سیمره و سیروان چنین آورده:
و اما صیمره و سیروان دو شهر کوچکند با آب بسیار و غالب بنیاد خانههاي ایشان از گل و گچ ميباشد و
انواع فواکه که در شهرهاي گرمسیر و سردسیر ميباشد در ایشان هر دو مجتمع ميشود ،مثل خرما و
گردکان و برف و ترنج و غیره .و ایشان دو شهر خوش و نزهاند و آب در تمامیت محلهها و کوچههاي
ایشان روانه مي رود و در کوهستان به هیچ شهري درخت خرما نیست اال به صیمره و سیروان و
شابرخواست ،جهت آنکه به عراق تالطقي و قربتي دارند (اصطخری.)166-165 :1368 ،

ابودلف در سفرنامۀ خود ،عالوه بر اشاره به زیبایی و آبادانی شهر سیمره ،میگوید:
«میان صیمره و (طرهان) پل بزرگ ،زیبا و عجیبي بر پا ميباشد که دو برابر پل خانقین
است» (ابودلف .)61-60 :1342 ،ویرانههاي این پل ،که امروزه به نام پل چم نمشت معروف
است ،در آن سوي رودخانۀ سیمره و در مرز شهرستان درهشهر و استان لرستان واقع است.
ابن فقیه همدانی از سیمره سخن رانده است و بیان میکند که «حکیمان گفتهاند :زیباترین
جاها ،چه در گذشته و چه در حال ،جندیشاپور است که حصن آباد دارد و سیمره است که
دو دژ دارد و نصیبین که رود هرماس دارد» (ابن فقیه .)24-23 :1349 ،ابن خردادبه نیز به
قلعههای سیمره اشاره کرده است (ابنخردادبه .)147 :1370،ابن حوقل نیز ،عالوه بر اشاره به
زیبایی و آبادانی و محصوالت کشاورزی شهرهای سیمره و سیروان ،مصالح ساختمانهای
این شهرها را با مصالح به کار رفته در ساختمانهای شهرهای موصل و تکریت مقایسه
میکند (ابنحوقل )113-112 :1345 ،و ابن احمد جیهانی نیز به همین شکل به معرفی شهرهای
سیمره و سیروان میپردازد (ابن احمد جیهانی.)103 :1368 ،
در مورد میزان مالیات والیات ماسبذان و مهرجانقذق ،که خود گویاي عمران و
آباداني و وفور نعمت در این نواحي است ،ابن خردادبه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار درهم
را ذکر نموده است (ابن خردادبه  .)33 :1370یعقوبي نیز نوشته که خراج شهرهاي سیروان و
سیمره به دو میلیون و پانصد هزار درهم ميرسد (یعقوبي .)44 :2/1356 ،قدامةبنجعفر بیان
میکند که مالیات مهرجانقذق ،که مرکزش سیمره است ،یک میلیون و یکصد هزار درهم
است (قدامةبنجعفر .)143-142 :1370
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 .3-2چگونگی زوال والیت مهرجانقذق بر اساس متون تاریخی
متون تاریخی و پژوهشهاي باستانشناسی (لکپور112 :1389 ،؛ گراوند و زینیوند 477 :1392 ،و
تصویر 3؛ کامبخشفرد ،)52 :1368 ،معلوم ميکند که در قرون سوم و چهارم هجری زلزلههای
شدیدي در والیات ماسبذان و مهرجانقذق رخ داده که موجب ویراني شهرهاي مهم
سیمره و سیروان و روستاها و توابع آنها گردیده است .ابن اثیر وقوع زلزلۀ قرن سوم
هجری در سیمره را چنین گزارش ميکند« :در سال  258هجری زمینلرزهاي مهیب در
سیمره واقع شد و روز بعد سختتر بود که قسمت عمده شهر ویران شد و دیوارها فرو
ریخت و بیستهزار تن از اهالي را کشت» (ابن اثیر 4316 :10/1382 ،؛ طبری .)4336 :15/1368 ،در
آثار جدید نیز در کتاب تاریخ زمینلرزههاي ایران این زلزله معرفی شده است (امبرسز و
ملویل.)134 :1370 ،

در قرن چهارم هجری زلزلههای شدید دیگری در مصر و شام و مهرجانقذق و
ماسبذان روی داد و افراد زیادی را از بین برد .مسعودي از چگونگی وقوع این زلزله شدید
خبر میدهد:
در ماه رمضان  344هجری نزدیک سي زراع از باالي مناره (منارهاي در ساحل اسکندریه مصر) از
زلزلهاي که در مصر و بیشتر دیار شام و مغرب در یک وقت رخ داد ،ویراني گرفت و ما در فسطاط بودیم
که اخبار متواتر آن به ما رسید .زلزلهاي سخت و هولانگیز بود و نیم ساعت دوام داشت و  ...ما بیشتر
نقاطي را که به فراواني زلزله معروف است دیدهایم .چون سیراف ساحل فارس که ما بین دو کوه است و
دیار صیمره از والیت مهرگان قذق و ماسبذان از سرزمین جبال که در دامنه کوهي به نام کبر است
(مسعودی.)48 ، 14 :1381 ،

با توجه به گزارش ابودلف ،که به سال  341هجری از سیمره گذشته و آن را توصیف
نموده و هیچ مطلبي در مورد ویراني این شهر یا زلزلهاي که سالهاي قبل از سفر او روي
داده عنوان نکرده (ابودلف ،)61-60 :1342،جاي تردید است که قبول کنیم قبل از سال 341
هجری زلزلهاي با آن کیفیت که ذکر شده در سیمره رخ داده باشد .ظاهراً همان طوري که
لسترنج نیز اشاره نموده (لسترنج ،)218 :1383 ،شهر سیروان زودتر و در سال  258هجری و
شهر سیمره در سال  344هجری در اثر وقوع این زلزلهها ویران شدهاند.
در متون جدیدتر دیگر خبري از آباداني و عمران والیت مهرجانقذق دیده نميشود و
مستوفي در قرن هشتم گفته است که«صیمره شهري نیک بوده است و اکنون خراب
است» (حمداهللا مستوفی .)71 :1362،به احتمال زیاد زلزله شدید و فراگیر سال  344هجری
موجب از بین رفتن شهر سیمره و ویرانی ایالت مهرجانقذق شده است .عالوه بر رخداد
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زلزله سال  344هجری ،در سال  347ه.ق در سرزمین جبال بیماری و با شیوع مییابد و
مردم بسیاری را در کام مرگ فرو میبرد ابن اثیر در این رابطه میگوید:
در این سال ( 347ه.ق) در سرزمین جبال بیماری وبا پدید آمد که بیشترینۀ باشندگان آن بمردند.
شمار زنان و کودکان در میان مردگان بیشتر بود .مردم نمیتوانستند به دیدار بیماران روند یا جنازۀ آنها را
همراهی کنند ،زیرا که شمار مردگان بسیار فراوان بود (ابن اثیر.)5068- 5064 ، 5052 :12/1382 ،

یکی دیگر از بالیای طبیعی که در قرن چهارم هجری در سرزمین جبال رخ داده سیل
بزرگ سال  378هجری بود که موجب ویرانی راهها و تخریب مزارع کشاورزی شده است.
در این سال ( 378هجری) در سرزمین جبال پیاپی باران بارید و آسمان ،آذرخش و تندر همی بزد و
تگرگهای درشت باریدن گرفت و درهها از آب آکنده شد و رودها و چاهها پر آب شدند و سراها ویران
گشتند و قناتها از گل و سنگ پر و راهها بسته شدند (ابن اثیر.)5300-5299 :12/1382 ،

بدین ترتیب ،مشاهده میشود که تمام آگاهیهای تاریخی ما در مورد والیت
مهرجانقذق به نوشتههای مربوط به نویسندگان قرون اولیه دوران اسالمی بر میگردد .بر
از این منابع میتوان دریافت که والیت مهرجانقذق یکی از والیات سرزمین جبال بوده
که احتماالً در محدودۀ شهرستان درهشهر و به ویژه درۀ سیمره واقع بوده و زمان
شکلگیری آن به دورۀ اشکانیان میرسد .در منابع تاریخی به محصوالت کشاورزی متنوع
و فراوان و اوضاع مطلوب جغرافیایي والیت مهرجانقذق اشارات زیادی شده است .این
سرزمین در قرن  4هجری دچار بالیای طبیعی متعددی میشود که منجر به پایان حیات
آن میگردد.
 -3دادههای باستانشناسی
پس از مرور منابع تاریخی ،در این قسمت به بررسی و معرفی نتایج مطالعات
باستانشناسی انجامشده در حوزۀ مورد مطالعه میپردازیم .در این ارتباط ،ابتدا در ذیل
پیشینه مطالعات باستانشناسی ،به تحقیقات و مطالعات انجامشده در سالهای قبل از
انقالب میپردازیم ،سپس کاوشها و بررسیهای باستانشناسی انجامشده در سالهای
بعد از انقالب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 .1 -3پیشینۀ مطالعات باستانشناسی
اولین دانشمندی از درۀ سیمره بازدید نمود هنري راولینسون بود .در سال  1836م ،در طي
مسافرت خود از منطقۀ ذهاب به سمت خوزستان ،از میان درۀ سیمره عبور کرده است .در
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این زمان پل گاومیشان سالم بوده و راولینسون از روي آن گذشته است .راولینسون از
خرابههاي شهر تاریخی درهشهر بازدید نموده و از آن با عنوان شهر سیمره نام برده ،این
شهر را با سیروان مقایسه کرده و آن را مربوط به دورۀ ساساني دانسته است (راولینسون،
 .)67 - 64 :1362ژاك دومرگان در سال  1891م ،در جریان انجام مطالعات جغرافیایي در
منطقۀ غرب ایران ،در ضمن عبور از درۀ سیمره ،اطالعات مفیدي را براي باستانشناسان
فراهم ساخت .او تصور ميکرد که ماداکتو ،را در مجاورت درهشهر بازیافته است .دومرگان
مشاهدات خود را از شهر تاریخی درهشهر چنین بیان ميکند« :من فکر ميکنم در درهشهر
خرابههاي دومین پایتخت عیالم ،ماداکتو ،را باز یافتهام» (دومرگان .)250 ، 216 :1339 ،امّا در
مطالعات بعدي مشخص شد که این محل ماداکتو نیست .در سال  1936م ،اورلاشتاین
به همراه بهمن کریمي ،پس از بازدید خوزستان ،وارد لرستان شد .وي که از دزفول
حرکت کرده بود و از لرستان غربي و شمالي بازدید نموده بود ،از درۀ سیمره نیز گذشته
بود .یکی از مهمترین مکانهاي باستاني درۀ سیمره که مورد مطالعۀ اشتاین قرار گرفته
شهر تاریخی درهشهر است .اشتاین میگوید که این محوطه کامالً منطبق با شهر سیمره
است که در آثار جغرافیدانان و مورخان معرفی شده است ( .)Stine,1940: 206در سالهای
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،بهویژه دهۀ  70و  80ه.ش ،مطالعات باستانشناسی
گستردهای در حوزه درۀ سیمره انجام شده که در ادامه به آنها میپردازیم.
 .2-3کاوشهای باستانشناسی
شهر تاریخی درهشهر ،در دامنۀ جنوب غربی شهر جدید درهشهر ،بقایای یکی از مهمترین
شهرهای باستانی غرب ایران است که از نظر وسعت بزرگترین محوطۀ تاریخی در استان
ایالم به شمار میآید؛ وسعت آثار باقیمانده آن به  120هکتار میرسد (لکپور.)12 :1389 ،
اهمیت این محوطه در این است که عالوه بر این که یکی از بزرگترین محوطههای
تاریخی غرب کشور است ،کاوشهای باستانشناسی گسترده و طوالنیمدتی در آن انجام
شده است .همان طوری که اشاره گردید و از مطالعۀ متون تاریخی بر میآید ،در دورۀ
ساسانی شهری به نام سیمره وجود داشته که مرکز والیت مهرجانقذق بوده است .اغلب
پژوهشگران (راولینسون67 – 64 :1362 ،؛ لکپور190 :1378 ،؛ شهبازی69 :1391 ،؛ کامبخشفرد:1368 ،
 61؛  )Stein, 1940: 206ویرانههای شهر تاریخی درهشهر را همان شهر سیمره میدانند.
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پس از انقالب ،باستانشناسان ایراني پژوهشهاي جدیدي را در درۀ سیمره و شهر
تاریخي درهشهر انجام دادند .در سال 1362ه.ش هیأتي از سوي مرکز باستانشناسي ایران
براي بررسي منطقه و گمانهزني به سرپرستي سیفاهللا کامبخشفرد به درهشهر اعزام شد.
در این مطالعات ،ضمن تهیۀ نقشه حریم شهر تاریخي درهشهر ،چند محوطۀ باستاني نیز
مورد بررسي و گمانهزني قرار گرفت (کامبخش فرد .)66- 34 :1368 ،یکی از نقاطی که
کامبخشفرد کاوش نمود تپۀ پامیل است که درون محدودۀ شهر تاریخی درهشهر واقع
بوده و در واقع بلندترین نقطۀ این شهر تاریخی است .در این محل و در عمق حدوداً 7
متری نسبت به سطح اراضی پیرامون ،آثار دورۀ ساسانی آشکار شده است (همو.)40 :
جدیدترین طبقۀ تپۀ پامیل در نتیجۀ زلزلههای فوقالذکر تخریب و ویران شده است،
همچنین در طبقۀ دوم نیز آثار وقوع زلزله مشاهده شده است (همو .)52 :کامبخشفرد معتقد
است که درۀ سیمره در دورۀ ساسانی در اوج اقتدار خود به سر میبرده است .وجود پلها،
بناها ،قلعهها و شهرهای ساسانی ،که بقایای آن بهوفور در جایجای درۀ سیمره دیده
میشود ،گویای این امر است .در دورۀ اسالمی نیز تا قرن پنجم درۀ سیمره مرکز معتبری
بوده است (همو.)61 :
در بخش دیگري از شهر تاریخي درهشهر ،اولین فصل کاوشهاي باستانشناسي در
بهمن ماه  1374ه.ش به سرپرستي نصرتاهللا معتمدي به مدت  45روز انجام گردید .در
این پژوهش سیمین لکپور نیز شرکت داشته است .در فصول بعديِ کاوشها ،ادامۀ
کاوش و خاکبرداري از خرابههاي این شهر تاریخي به لکپور واگذار گردیده و به مدت 9
فصل ادامه یافته است (لکپور218 -187 :1378 ،؛ .)15 :1389
لکپور ابتدا معتقد بود که ویرانههای شهر تاریخي درهشهر در واقع همان شهر سیمره،
مرکز والیت مهرجانقذق ،است و گفته است که پس از ورود مسلمانان به سیمره ،این
شهر توسعه یافته تا جایي که در سدههاي اولیه اسالمي از عظمت و وسعت زیادي
برخوردار شده و تا دورۀ آلبویه پا برجا بوده و موقعیت خود را حفظ کرده است و در نهایت
در سال  258ه.ق در اثر وقوع زلزله ویران شده و متروک گردیده است (همو 190 :1378 ،و
 .)207با این حال ،در گزارشهای بعدی بر او معلوم شد که در کاوشهای شهر تاریخی
درهشهر تاکنون مدارکی در مورد شکلگیری این شهر در دورۀ اشکانی و ساسانی یا
مدارکی در مورد ساخت این شهر در ادوار پیش از اسالم به دست نیامده است و زمان
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حیات این شهر در محدودۀ زمانی بین اواسط قرن  2تا اواسط قرن  4ه.ق بوده است
 113 ،14 :1389و  ،)125و گفته است که اصطالح سیمره را بعدها برای این محوطه به کار
بردهاند (همو )114 :و شهر تاریخی درهشهر همان «هاشمیه» اولین پایتخت عباسیان ،است
(همو .)125 :امّا در هیچ یک از منابع تاریخی این موضوع تأیید نشده است (همو.)122-120 :
منابع تاریخی موقعیت شهر هاشمیه را نه در والیت مهرجانقذق ،بلکه در جوار فرات و
مابین کوفه و حیره معرفی میکنند (یعقوبی.)9-8 :1347 ،
لکپور در مورد زمان متروکه شدن شهر تاریخي درهشهر هم میگوید که این شهر در
طول حیات خود با دو زلزلۀ بزرگ مواجه شده و ساکنین شهر بعد از وقوع زلزلۀ اول در
قرن سوم هجری مجدداً شهر را بر پا نگه داشته و سپس بعد از زلزلۀ دوم در اواسط قرن
چهارم ،به علت تخریب شدید و گستردگی ویرانیها ،شهر تخلیه و متروکه شد (همو.)112 :
مدارك به دست آمده حاکي از آن است که پس از این واقعه ،سالیان سال زندگی شهری
از درۀ سیمره رخت بر بسته و این منطقه تبدیل به سکونتگاه موقت عشایر گردیده است
(همو 209 :1378 ،؛ دومرگان ،)191-190 :1339 ،تا این که در سدۀ اخیر ،به دلیل یکجانشینی
تدریجی عشایر منطقه ،شهر جدید درهشهر در کنار ویرانههای شهرتاریخی درهشهر بر پا
شد (لکپور.)112 :1389 ،
پژوهشهای اخیر در حوزۀ سد سیمره منجر به شناسایی محوطهای با وسعتی نزدیک به
 30هکتار شده که امروزه به نام برزقواله خوانده میشود .این محوطه در سال  1389به
وسیلۀ آرش لشگری و کامیار عبدی کاوش نجاتبخشی شد (لشگری و دیگران .)1390 ،آثار
مکشوفه از این محوطه نیز حاکی از وقوع یک زلزله است (گراوند و زینیوند 477 :1392 ،و تصویر
 .)3در نتیجۀ کاوشها در محوطه برزقواله یک بنای یادمانی از دورۀ ساسانی کشف و این
محوطه به عنوان یکی از گزینههای احتمالی با محل شهر ساسانی سیمره مطرح شد
(گراوند و زینیوند .)477 :1392 ،به هر حال ،کامالً روشن است که این محوطه از نظر وسعت و
موقعیت نمیتواند قابل مقایسه با شهر سیمره توصیفشده در منابع تاریخی باشد.
(همو،

 .3-3بررسیهای باستانشناسی
در سال  1384ه.ش جهت شناسایی و ثبت آثار تاریخی و همچنین ترسیم اطلس
باستانشناسی کشور ،بخش مرکزی شهرستان درهشهر ،که متشکل از دو دهستان ارمو و
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زریندشت است ،در طی دو فصل مورد بررسی و شناسایی باستانشناسی قرار گرفت
(شهبازی1385 ،؛ مظاهری .)1385 ،در مجموع دو فصل تعداد  246محوطه و بنا از دورۀ نوسنگی
متأخر تا قرن حاضر شناسایی گردید .در واقع ،فصل اول بر نیمۀ غربی درۀ سیمره متمرکز
گردید و فصل دوم بر نیمۀ شرقی.
در جریان بررسیهای فصل اول تعداد  80اثر باستاني مورد شناسایی و مطالعه قرار
گرفت .در پایان مطالعات این فصل مشخص گردید که محدودۀ مورد مطالعه در دورههای
اشکانی ،ساسانی و قرون اولیه اسالمی رونق زیادی داشته و سکونتگاههای بسیاری در
این ادوار شکل گرفته است .افزایش جمعیت ،رونق کشاورزی و ساخت قلعهها و
استحکامات در این دورهها کامالً آشکار است .بزرگترین محوطۀ شناساییشده محوطۀ
شاهنشین سیکان است که حدود  20هکتار وسعت دارد و یافتههای فرهنگی آن به
دورههای اشکانی ،ساسانی و قرون اولیۀ اسالمی تاریخگذاری شده است (شهبازي:1385 ،
 .)148 ،144 ،111روند افزایش جمعیت منطقه و تعداد سکونتگاهها از دورۀ اشکانی به سمت
قرون اولیۀ اسالمی بارز است .بر اساس نتایج این بررسی ،به ترتیب اهمیت ،قرون اولیۀ
اسالمی ،دورۀ ساسانی و دورۀ اشکانی مهمترین ادوار فرهنگی محدوده هستند .پس از
قرون اولیۀ اسالمی ،تا اوایل دورۀ قاجاریه ،درۀ سیمره نزدیک به  9قرن از رونق افتاده و
علت آن به احتمال زیاد همان زلزلههای قرون سوم و چهارم بوده است (همو.)150 – 148 :
در نتیجۀ بررسیهای فصل دوم نیز  166اثر باستاني مورد شناسایی و مطالعه قرار
گرفت و مشخص شد که محدودۀ مورد مطالعه در دورههای اشکانی ،ساسانی و قرون اولیۀ
اسالمی رونق زیادی داشته و سکونتگاههای بسیاری در این ادوار شکل گرفته است .در
نیمۀ شرقی درۀ سیمره نیز روند افزایش جمعیت منطقه و تعداد سکونتگاهها از دورۀ
اشکانی به سمت قرون اولیۀ اسالمی بارز است ،به طوری که در بررسیهای فصل دوم در
 37نقطه آثار دورۀ اشکانی ،در  62محل آثار دورۀ ساسانی و در  64محل آثار فرهنگی
قرون اولیۀ اسالمی شناسایی گردید (مظاهری .)1385 ،بسیاری از محوطهها دربرگیرندۀ
انباشتهای فرهنگی سه دورۀ متوالی اشکانی ،ساسانی و قرون اولیه اسالمی هستند؛ به
طور مثال محوطۀ بزرگ تپهتپه (تپهتپۀ  1تا  ،)5به وسعت حدود  13هکتار ،در برگیرندۀ
انباشتهای فرهنگی سه دوره مذکور است (همو614-575 :؛ شکل  .) 2از دیگر محوطههای
مهم شناساییشده در این بررسی محوطۀ  14هکتاری یوژاندر 2است با انباشتهای
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فرهنگی دورۀ ساسانی و قرون اولیه اسالمی (همو ،)1041-1027 :دژ چوبینه و محوطههای
مجاور آن با انباشتهای فرهنگی دورۀ اشکانی و ساسانی (همو )996-965 :و محوطه چم
نمشت 1و بنای مدفون مجاور آن ،که به نام چهارطاقی مشهور است ،که دربرگیرنده
انباشتهای فرهنگی دورههای اشکانی ،ساسانی و قرون اولیۀ اسالمی هستند (مظاهری،
334-313 :1385؛ علیبیگی.)1391 ،
یکی از آثار شاخصی که در فصل دوم شناسایی و مطالعه شد ،تپۀ قلعهگل (قالگل)
است که در شمال شرق شهر درهشهر ،در میان منازل مسکونی منطقه قلعهگل و در فاصلۀ
حدوداً یک کیلومتری شمال شهر تاریخی درهشهر قرار دارد .ابعاد تپۀ قلعهگل 85 × 50
متر است و در واقع بقایای مخروبۀ یک قلعۀ باستانی است که در ساخت آن از همان
مصالح شهر تاریخی درهشهر استفاده شده است .در پیرامون آن هم آثار  12برج
نیمدایرهای دیده میشود .قلعهگل احتماالً بقایای قلعۀ حکومتی شهر تاریخی درهشهر بوده
که در اثر گسترش ساختوسازهای شهر جدید درهشهر ،ظاهراً جدا از شهر تاریخی به نظر
میرسد .مواد فرهنگی آن به دوران اشکانی ،ساسانی و اسالمی تعلق دارند .از سفالهای
شاخص گردآوریشده (شکل  )1در بررسی این اثر میتوان به سفالهای گونه جلینگی
اشاره نمود (مظاهری .)516 -512 :1385 ،به هر حال ،با توجه به این دادههای باستانشناسی
(کامبخشفرد40 :1368 ،؛ مظاهری ،) 516-512 :1385 ،آگاهیهای منابع تاریخی و موقعیت و
وسعت شهر تاریخی درهشهر ،به نظر میرسد که این محوطۀ تاریخی همان شهر سیمره
مرکز والیت مهرجانقذق است.
 .4نتیجه
در این مقاله تالش شد تا با کنار هم قرار دادن دادههای مکتوب و باستانشناسی ،از یک
سو به معرفی والیت مهرجانقذق بپردازیم و از سوی دیگر سعی شد تا زمان و علت زوال
این منطقه مورد بررسی قرار گیرد .تمام آگاهیهای تاریخی ما در مورد والیت
مهرجانقذق ،از نوشتههای مربوط به قرون اولیه دوران اسالمی به دست میآید.
نوشتههای مذکور حاکی از این است که والیت مهرجانقذق یکي از مناطق مهم غرب
ایران بوده که تاریخ حیات آن به دورۀ قبل از اسالم برميگردد .در دورۀ فتوحات مسلمانان
این والیت به صلح فتح شده است .مهرجانقذق در دورۀ ساسانی و قرون اولیۀ اسالمی
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منطقهای آباد بوده تا این که در قرن چهارم هجری دچار بالیای طبیعی متعدد شده و
مخصوصاً زلزلهها منجر به ویرانی این ایالت و پایان حیات آن شدهاند.
بررسی دادههای باستانشناسی گویای این است که والیت مهرجانقذق در انتقال از
عصر ساسانی به دورۀ اسالمی نه تنها دچار زوال و انحطاط نگردیده ،بلکه روند رو به رشد
و رونق آن تداوم یافته ،به طوری که در قرون اولیۀ اسالمی شاهد افزایش سکونتگاههای
هستیم .دادههای باستانشناسی در تأیید متون تاریخی ،عالوه بر آن که توالی استقرار از
دورۀ ساسانی تا قرن چهارم در درۀ سیمره را نشان میدهد ،بیانگر آن هستند که این
منطقه طی قرون سوم و چهارم بیش از سایر دورهها رونق داشته است .با توجه به این که
نمونههای سفالی که در جریان کاوشها و بررسیهای باستانشناسی در نقاط مختلف درۀ
سیمره به دست آمده ،از نظر گاهنگاری از قرن چهارم جلوتر نمیرود ،میتوان گفت که
والیت مهرجانقذق در همان قرن متروکه شده است .این زمان با گزارشهای تاریخی
همخوانی دارد که به وقوع زلزلهای عظیم در این قرن اشاره میکنند ،بهویژه این که در
آثار معماری کاوششده ،آثار تخریب بناها در اثر زلزله مشاهده شده است .از سوی دیگر ،با
توجه به متون تاریخی ،دادههای باستانشناسی و موقعیت و وسعت شهر تاریخی درهشهر،
به نظر میرسد که این محوطۀ باستانی همان شهر سیمره مرکز والیت مهرجانقذق
است.

نقشه  :1موقعیت درۀ سیمره در شهرستان درهشهر
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جدول  :2کاتالوگ شکل 2
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