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 چکیده

های نخست دوران اسالمی در غرب ایران،  شناختۀ سده ، از شهرهای کم»آذِیوجان«نام 
. ق آمده است٤های این شهر از سدۀ  اسالمی و سکهنویسان های جغرافی در گزارش

رغم در غرب ایران بوده و علی» ماسبذان«ای در ایالت حدود جغرافیایی این شهر ناحیه
شناسی در محدودۀ ایالت ماسبذان، شهر آذیوجان و مطالعات و تحقیقات باستان

سی و شناخت هدف این نوشتار، برر. مانده است آن ناشناخته باقیموقعیت مکانی
های موجود در منابع نوشتاری دست محدودۀ جغرافیایی شهر آذیوجان بر اساس آگاهی

شناسی، به منظور دستیابی به موقعیت مکانی این اول و انطباق آن با شواهد باستان
است و » جغرافیای تاریخی«رویکرد پژوهش، . شهر در جغرافیای امروزی منطقه است

بنا بر نتایج، شهر آذِیوجان در . انی و اسنادی سنجیده شده استها با مطالعات مید یافته
قرار داشته » کنگیر«در شمال استان ایالم در امتداد رود » ایوان«شهرستان امروزی 

 جوی«های متون تاریخی، محوطۀ  شناسی با آگاهی های باستان از مقایسۀ آگاهی. است
 .  شود پیشنهاد میدر ساحل رودخانه کنگیر برای موقعیت مکانی آن» زر
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 مقدمه
، در منابع تاریخی دورۀ ساسانی، بخشی از کُوَست خوربران بوده و در استان امروزی ایالم

ناحیه این ). ١،٣٧مارکوارت( شده استقذق اداره میقالب دو ایالت ماسبذان و مهرجان
و تحت ) ١١٦استخری، (رفته شمار میهای نخستین اسالمی جزء ایالت جبال بهدر سده

های پژوهشگران  بنا بر نوشته. شده استسلطۀ والیان کوفه در عراق امروزی اداره می
 های شمالی استان و مهرجان قذق بخشحوزۀ جغرافیای تاریخی، ماسبذان بخش

). ٢١٨، ٢لسترنج(گرفته است  خوزستان را در بر میهایی از لرستان وجنوبی و قسمت
طور کامل در محدودۀ ایالت ماسبذان  بهدر شمال استان ایالم،شهرستان امروزی ایوان 

ایوان تشکیل قرار داشته است، بخش قابل توجهی از این شهرستان را درۀ حاصلخیز 
در جنوب واقع شده » لزوشره«در شمال و » بانکول«ارتفاعات دهد، که در حدّ فاصل می
های با استناد بر نتایج بررسی. کندخوبی آن را مشروب میرودخانۀ کنگیر بهو 

شناسی، ایوان در طول دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی، از مراکز جمعیتی  باستان
. شودآغاز می) م٦٥١ـ٢٢٤:  حکـ(مهم بوده است، اما شکوفایی آن از اواخر دورۀ ساسانی 

محیطی و نزدیکی آن به تیسفون و بغداد، موجب رونق و شکوفایی عدادهای زیستاست
بر اساس اشارات متون تاریخی، از اواخر . های آغاز اسالمی گردیدآن در این دورۀ و سده
های متعددی در های نخست دوران اسالمی، شهرها و استقرارگاهدورۀ ساسانی و سده

شیروان و / ترین آنها دو شهر سیروان و مهممحدودۀ ایالت ماسبذان وجود داشته
آذیوجان که در منابع مکتوب به صورت آذیوخان، .  استآریوحان بوده/ آِذیوجان

آمده است، به » آذیوجان«ها با ضبط آریوحان و آریوخان، اربجان، اریحان و بر روی سکه
مورخان دوران نویسان و نشین ایالت ماسبذان، توجه جغرافیعنوان دومین شهر حاکم
همچون شیروان، نام آن در کنار شهرهای مهم غرب ایران، اسالمی را جلب کرده و 
های دورۀ حکومت بدر بن عالوه بر متون تاریخی، سکه.  استسیمره و دینور ذکر شده

ر بضرب شهر آذیوجان، سند محکمی  )م١٠١٤ـ٩٧٩/ ق٤٠٥ـ٣٦٩ : حکـ(حسنویه 
در مقالۀ . استحسنویه آن در قلمرو حکومت آل و اهمیت ق٤وجود این شهر در قرن 

های  سنجش و انطباق اطالعات ذکر شده در کتب جغرافیای تاریخی با یافتهباحاضر، 
 .شناسی، کوشش شده تا مکان شهر آذیوجان نشان داده شودباستان

 
                                                                                                                                            
1. Markwart 
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  ٣٢١ شناسی آذِیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان یابی شهرمکان

 نظری تحقیق  رویکرد .١
 اسنادی و میدانی ها با مطالعات رویکرد این پژوهش جغرافیای تاریخی است و یافته

در بخش اسنادی با مطالعۀ متون تاریخی و رجوع به منابع دست . گردآوری شده است
های شهر آذیِوجان از محیطی و ویژگیاول، به شناسایی موقعیت مکانی، وضعیت زیست

نویسان دورۀ اسالمی پرداخته خواهد شد و در بخش میدانی دیدگاه مورخان و جغرافی
شناختی، های باستانآوری یافتهشناسی منطقه، ضمن جمعباستانهم با روش بررسی 

های اشاره شده در متون تاریخی در ارتباط با شهر آذیوجان با دشت ایوان در ویژگی
 . شود گیری میامتداد رود کنگیر مقایسه و از آنها نتیجه

 
 پیشینۀ پژوهش  .٢

» ایوان کلهر«و عبور از منطقۀ م، هنگام سفر از زهاب به خوزستان ١٨٣٦ در ١راولینسون
). ٤٠راولینسون،(ای را در نزدیکی دهکدۀ زرنه، همان آذِیوجان دانست آثار خرابۀ محوطه

، )م١٩٢٥ـ١٧٨٩ /ق١٣٠٤ـ١١٧٤(ای از حکومت قاجارپس از وی، مأمور ناشناخته
اب گَون و انتهای چَکره نزدیک سرای در انتهای کبیرکوه و ابتدای مِلهمنطقۀ ناشناخته

های مسعودی و ابودلف دربارۀ گُذارخوش را اریوحان محسوب داشت و آن را با گزارش
 مکان آذِیوجان را ٢مینورسکی، اما )١٤٨جغرافیای ناشناس، (شهر آذیوجان تطبیق داد 
مینورسکی براساس  نظر. های رودخانۀ کنگیر یکی دانسته استبا درۀ ایوان در سرچشمه

ای که وی در نقشه. ز مسیر سفر در ایران ترسیم کرده استتوصیفاتی است که ابودلف ا
از مسیر سفر ابودلف در غرب ایران تدارک دید، موقعیت شهر آذیوجان را در ایالت 
ماسبذان در غرب لرستان در حدّ فاصل جنوب کرمانشاه و مرز عراق ذکر کرده است 

ی و با استناد به متون  نیز به پیروی از مینورسک٣هرتسفلد). ١٢١مینورسکی، ) (٢نقشه(
محمدی ). ٢٠٩ به نقل از ساکی،(تاریخی، درۀ ایوان را محل شهر اریوجان تشخیص داد 

بر مبنای توصیفات متون تاریخی از ایالت ماسبذان و آتشفشان آن، بر این باور است که 
شهر واقع شده بود شهر آذیوجان در وسط دشت ایوان غرب و در محوطۀ جوب

ایزدپناه نیز با تکیه بر گزارش ابودلف در باب ماسبذان . )١٩٤، ١٩٣، ٢٧، ١٧محمدی، (
 خلیفۀ عباسی بوده، آذیوجان را )م٧٨٥ـ٧٧٥ /ق١٦٩ـ١٥٨(و آذِیوجان، که مدفن مهدی 
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ای عبدهللا قوچانی در مقاله). ٥٠٢/ ٢ایزدپناه، (با شهر امروزی ایالم انطباق داده است 
 سکۀ نقرۀ ضرب ٣ حسنویه، ضمن معرفی برای مشخص کردن قلمرو حکومت بدر بن

ق، موقعیت شهر آذیوجان را در سومار و در نزدیکی مرز عراق ٤شهر آذیوجان از قرن 
 ). ٥٢قوچانی، (دانسته است 

 
 جغرافیای تاریخی و طبیعی  .٣

 ٣٤˚/٥ تا ٣٣˚/٤٥در شمال استان ایالم و بین مدارهای ) کلهرایوان(شهرستان ایوان 
 طول شرقی واقع شده و از ٤٥˚/١٥  تا ٤٥˚/٥٠النهارهای  نصفعرض شمالی و بین

شمال به شهرستان گیالن غرب، از شرق به شهرستان شیروان، از غرب به سومار و از 
محیطی زاگرس این شهرستان بخشی از حوزۀ زیست. شودجنوب به ایالم محدود می

 منابع آب سطحی محیطی، همچونهای زیست مرکزی است که با توجه به برخورداری
های انبوع و مراتع سرسبز، یکی از مراکز مهم جمعیتی غرب جنگل) رودخانه و چشمه(

ایوان در محیطی کوهستانی و در اقلیم معتدل . ایران در ادوار مختلف تاریخی بوده است
 درجه و کمترین آن منفی ٤٣و نیمه مرطوب واقع شده و بیشترین درجۀ حرارت آن 

ترین عارضۀ مهم. متر است میلی٩٠٠ تا ٨٠٠بارش ساالنه آن بین  درجه و میزان ١٠
های گیاهی و جانوری طبیعی آن، کوهستان و رودخانه است و همین عوامل تنوع گونه

شناسی، سابقۀ استقرار در های باستانبا استناد به نتایج بررسی. آن را سبب شده است
). ٢٠١؛ نورالهی و همکاران، ١٣٨٩ی، خانزاد(رسد سنگی میاین منطقه به دورۀ پارینه

، همراه سایر مناطق غرب ایران ضمیمۀ )م.ق٥٥٠ـ٦٧٨(این شهر در دورۀ حکومت ماد 
) ماذَ(نیز، جزء مادَ ) م.ق٣٣٠ـ٥٥٠(قلمرو این امپراتوری شد و در دورۀ هخامنشی 

ـ  م.ق٢٤٧( ایالت مادَ در دورۀ اشکانی ١.دومین ایالت معتبر امپراتوری هخامنشی بود

                                                                                                                                            
ترین نام برای جلگۀ ایوان، آریوخ بوده است که بعدها به آریوحان تبـدیل              به نوشتۀ روالینسون، قدیمی   . ١

 است تغییـر شـکل یافتـه و بـا     قبل از آمدن اسکندر نام آریوخ به سبد که جمع آن سبدان        . شده است 
اسـترابون از آن بـا نـام ماسـاباتیک یـاد و بـه               . به صورت ماسبدان درآمده اسـت     ) منطقه(پیشوند ماه   

نامد موقعیت آن در بین عیالم و کوهستان زاگرس اشاره کرده است، اما بطلمیوس آن را سامباتایی می      
 دو جزء ماه و اسبذان ترکیب یافته است؛ جـزء  به نظر رحمتی، ماسبذان از). 56به نقل از راولینسون،     (

جزء دوم نیـز  . شداول تصحیفی از ماد است که در دورۀ اشکانی و ساسانی با نام مای یا ماه خوانده می                 
تلفظی از اسپهان   ) اسپتان(احتماالً اسبذان   . نیز آمده است  ) اسپدان(صورت اسپتان   اسبذان است که به   

  ←هـا و  جـه بـه موقعیـت کوهـستانی ایـالم و وجـود مراتـع و چراگـاه                 باشد که با تو   ) مکان سپاهیان (



  ٣٢٣ شناسی آذِیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان یابی شهرمکان

های متعدد در به مای یا ماه تغییر نام یافت و شواهد بسیاری از این دوره در تپه) م٢٢٤
در دورۀ ساسانی بخش شمالی استان ایالم با نام ماسبذان . ایوان به دست آمده است

.  طور کامل در محدودۀ این والیت قرار گرفتشد و شهرستان ایوان بهشناخته می
؛ ٢٠خردادبه، ابن(های اداری ایالت جبال بود  یکی از حوزهماسبذان در دورۀ اسالمی

به ) م١١٩٤ـ١٠٣٧/ ق٥٥٢ـ٤٢٩(و از دورۀ سلجوقی ) ٢٧٠ـ٢٦٩، صص ١رسته، جابن
 ق به بعد، والیت ٦از سدۀ . بعد دیگر، نام ماسبذان برای اشاره به این منطقه به کار نرفت

مستوفی، (دستان معروف شد ماسبذان همراه بخش غربی ایالت جبال، تحت عنوان کر
) بدانماسندان، ماسیندان، ماسپتان، ماسه(حدود اربع والیت ماسبذان ). ١٠٩ـ١٠٧

توان موقعیت تقریبی آن طور دقیق مشخص نیست، اما بنا بر اشارات متون تاریخی میبه
های شمالی استان ایالم دانست که از شرق با رودخانۀ سیمره، از شمال به را در قسمت

شده قذق محدود میهیدشت امروزی، از غرب به مرز عراق و از جنوب هم به مهرجانما
های فصلی اشارات مکرر متون تاریخی به این منطقه، مسافرت). ٢٠١لسترنج، (است 

های ماسبذان، در کنار فراوانی آثار آخرین شاهان ساسانی و خلفای عباسی به شکارگاه
های نخست اسالمی در منطقه، حاکی از نی و سدهمعماری بر جای مانده از دورۀ ساسا

پادشاه ساسانی،  به نوشتۀ مقدسی، قباد. های تاریخی استاهمیت ویژۀ آن طی این دوره
دانست  های قلمرو خویش میقذق را جزء دلگشاترین سرزمینماسبذان و مهرجان

صورت بهاین والیت را یعقوبی میزان مالیات  ).٣٧٥ـ٣٧١، احسن التقاسیممقدسی، (
یون و ، دو میل)م٦٤٤ـ٦٣٤ /ق٢٣ـ١٣ ( دومۀقذق در زمان خلیفمشترک با مهرجان

نیز، مالیات متعلق خردادبه ابن). ٢٧٠،البلدانیعقوبی، (پانصد هزار درهم ذکر کرده است 
خردادبه، ابن: نکـ (به این دو والیت را جمعاً سه میلیون و پانصد هزار درهم آورده است 

قذق تفکیک کرده و هرکدام را به بن جعفر، خراج ماسبذان را از مهرجانة ، اما قدام)٤١

                                                                                                                                            
رحمتـی،  (توانست مکان مناسبی برای استقرار سپاهیان ساسانی باشـد  های متعدد در آن، می    قلعه →
، اما به نوشتۀ محمدی، لفظ آریوحان از اریحا گرفته شده است و اریحا شهری در شمال سوریه، از        )٢٣

یان بوده است و به دنبال کوچ یهودیان به ایران و استقرار جمعیتی از آنها در                مراکز اولیۀ سکونت یهود   
درۀ ایوان به دلیل شباهت موقعیت جغرافیایی و آب هوایی ایوان با اریحا آن را اریحا نامیدنـد و بعـدها      

ن، انـد، آن را بـه صـورت اریحـان، آریوحـا           کاتبان و نویسندگانی که آشنایی چندانی با این نام نداشته         
چنـدان دور، جمعیتـی از یهودیـان در         های نه تا سال ). ٥٢محمدی،  (اند    اربجان و مانند آن ضبط کرده     

هـاوج نـام    . اند و قبرستانی از آنها به نام هلوج هنوز هم در منطقه باقی اسـت              درۀ ایوان سکونت داشته   
 .یکی از بزرگان آنها بوده که برای این قبرستان انتخاب شده است
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  ٣٢٥ شناسی آذِیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان یابی شهرمکان

در شهر مزبور فقط سه چشمه . شودریزد و نخلستانها با آن آبیاری میبندنجین می
معدنی و چشمه دیگری موجود است که هرگاه شخص از آب آن تنقیح کند به اسهال 

این آب . گرداندشود و چنانچه از آن بنوشد مقدار زیادی اخالط بر میسخت مبتال می
 و براو چند فرسخ است در آنجا آرامگاه )رذ(از آنجا تا رد . برای اعصاب سر زیان آور است

شود ساختمانی است که شکل یگانه اثری که در این شهر دیده می. مهدی واقع است
سپس از آنجا به سیروان . خارجی آن از میان رفته و چیزی از آن باقی نمانده است

در ). ٦٤خزرجی، (» های عجیب موجود استروند که در آن آثار زیبا و ساختمان می
 شهر آذِیوجان با ضبط اربوجان آمده و مسعودی به آتشفشان  التنبیه و االشرافکتاب

آتشفشان «: شود، در این منطقه اشاره کرده استمعروفی که از فاصلۀ دور دیده می
تومان معروف است و اربوجان مجاور سیروان و والیت ماسبذان است که به نام حمه

 »شوداد بر راه بندنجین و ابراز الروز دیده میمجاور منجالن است از چهل فرسخی بغد
شناسی ، اما تاکنون با مطالعاتی که از لحاظ زمین)٧٠، التنبیه و االشرافمسعودی، (

شاید اشارۀ مسعودی در باب . صورت گرفته،چنین آتشفشانی در منطقه تایید نشده است
د که در گذشته در وجود آتشفشان در ماسبذان ناشی از فوران منابع گازی طبیعی باش

بولی از شواهد چنین منابعی امروزه در منطقۀ چمن. ور بوده استبرخی مناطق آن شعله
های همیشه روشن قابل مشاهده است و در زبان توابع بخش چوار وجود دارد که با شعله

به نوشتۀ ابن فقیه همدانی، قباد ساسانی در ماسبذان . گویندمی» آگرواج«محلّی به آن 
 چشمۀ آب ـدر کتاب مسعودی باشد » تومان« شاید همان ـای به نام ترمان هکدهدر د

در ). ٢١٢ـ٢٠٩فقیه همدانی،  ابن(کنند گرمی ساخت که پنداشتی آن را با آتش گرم می
، نام این شهر به صورت اریوجان ضبط شده است مروج الذهبکتاب دیگر مسعودی، 

» اآلذِیوخانی«، زیر نسبت األنسابز در کتاب سمعانی نی). ٣٥/ ٢ ،الذهبمروجمسعودی، (
: هنگام معرفی ابوسعد الفضل بن عبدهللا بن علی بن عمر بن عبدهللا بن یوسف گوید

» های نهاوند استوی از مشاهیر علم حدیث بود که اهل آذیوخان بود و آذیوخان از قریه«
ذِیوخان ذکر کرده است یاقوت نیز به نقل از سمعانی نام این شهر را آ). ١/٧٤سمعانی، (
به احتمال بسیار، اعتمادالسلطنه نیز به پیروی از سمعانی، ). ١/١٦٧ حموی،یاقوت(

های نهاوند دانسته و آن را با امالی اَدیوخان آورده است آذیوجان را از قریه
هایی از عالوه بر اشارات متون تاریخی و جغرافیایی، وجود سکه). ١٥اعتمادالسلطنه، (

) ٥٦قوچانی، (ق ضرب شهر آذیوجان ٣٩٧ومت بدر بن حسنویه مربوط به زمان حک
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، سندی قابل اعتماد در اثبات وجود شهری به نام آذیوجان در قلمرو حکومت )١تصویر(
وجود ضرابخانه در این شهر و ضرب سکه در آن، حاکی از . ق است٤حسنویه در سدۀ آل

 اقتصادی آن -و اهمیت سیاسیوجود کرسی حکومتی و سایر ارکان شهری و حکومتی 
 .١حسنویه استدر قلمرو آل

 

 .  گرم٣/٢: وزن. بدر ین حسنویه ضرب شهر آذیوجان پشت و روی درهم بنام . ١تصویر 
 .آرشیو موزه رضا عباسی: مأخذ.  میلیمتر٢٣: قطر 

 
 بررسی و نقد آراء محققان .٥

 امروزی ایالم است یکی از مناطق پیشنهادی که برای موقعیت شهر آذیوجان، شهر
؛ به این سبب که به نوشتۀ بودلف، این محل، محل قبر مهدی خلیفۀ )٥٠٢ایزدپناه، (

و براو چند فرسخ است و در آنجا ) رذ(تا رد ) آریوحان( از آنجا ...«: عباسی بوده است
ای از مرحوم ایزدپناه با توجه به وجود مقبره). ٦١خزرجی، (» آرامگاه مهدی واقع است

شود مقبرۀ مهدی خلیفه عباسی های نخست اسالمی در شهر ایالم که گفته میسده
است و با استناد به نوشتۀ ابودلف در باب محل قبر مهدی، مکان آذیوجان را در شهر 

در باب اینکه منظور ابودلف از قید آنجا ). ٥٣پناه، ایزد(امروزی ایالم دانسته است 
 در این قسمت سفرنامۀ ابودلفظر قوچانی مترجم به ن: اریوجان است یا رذ، تردید هست

                                                                                                                                            
هـای  ه در منابع دورۀ اسالمی از شهر آذیوجان ـ یکی از شـهرهای مهـم غـرب ایـران در سـده      با اینک. ١

 تـاکنون  دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی   ق نام برده شده، در ٤های آن از قرن نخست اسالمی ـ و سکه 
مدخلی مستقل بدان اختصاص نیافته و ضروری است که به منظور شناساندن بهتر این شهر، مـدخلی                 

 .آن نوشته شوددربارۀ 
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گردد، بلکه منظور رذ است  دچار اشتباه شده است و مرجع ضمیر به آریوجان باز نمی
تواند در بارۀ نویسان میهای سایر مورخان و جغرافی در این زمینه نوشته). ٥٢قوچانی، (

مختلف در باب سبب طبری ضمن نقل روایات : محل آرامگاه مهدی بسیار راهگشا باشد
» رذ«ای به نام مرگ مهدی، آورده است که مهدی در ایالت ماسبذان و در دهکده

ای به نام الرذ از قرای به روایت یعقوبی، مهدی در قریه). ٥١٤٢/ ١٢طبری،(درگذشت 
التنبیه و به نوشتۀ مسعودی در ). ٤٠٢ـ٢/٤٠١، تاریخ یعقوبی(ماسبذان از دنیا رفت 

به نوشتۀ یاقوت، در ). ٢٩٦مسعودی، (فرا رسید » رذ«یفه مهدی در ، مرگ خلاالشراف
ست و قبر خلیفه » ده باال» «بندنجین«نزدیک ) جبال(مجاورت ماسبذان در ناحیۀ جبل

:  آمده استالتواریخ و القصصمجملدر ). ٣/٤١ حموی،یاقوت(مهدی در آنجا قرار دارد 
، التواریخ و القصصمجمل(» ه دیه رذ درآمد مهدی به ماسبذان بمرد ب١٦٩و چون سال «
تاریخ بنا بر ). ١٤٢،الفخری( مهدی در ماسبذان مرد الفخریبه روایت مؤلف ). ٣/٣٣٧

»  هجری مُرد و او را در دیه ماسبذان دفن کردند١٦٩مهدی به سال « نیز، گزیده
 خواندمیر نیز همچون دیگر مورخان، مرگ مهدی خلیفه). ٣٠١، تاریخ گزیدهمستوفی، (

 ای موسوم به ماسبذان نوشته است در صیدگاه قریه١٦٩عباسی را در محرم سال 
 ). ٢٢٤/ ٢خواندمیر، (

روایات مختلف در باب مرگ و مدفن مهدی به روشنی بر تاریخ مرگ این خلیفه 
- بوده و شهرها و قریهای گسترده ق در ایالت ماسبذان، که منطقه١٦٩عباسی در سال 

از (در این بین، برخی . ن قرار داشته است، اتفاق نظر دارندهای متعددی در حومۀ آ
اند، اما  ای به نام رذ اشاره کردهتر به قریهبه طور دقیق) جمله یعقوبی، مسعودی و طبری

در هیچ یک از آنها به آذیوجان یا اریوحان به عنوان محل مرگ یا مقبرۀ مهدی اشاره 
 ابودلف نیز همان رذ یا رد بوده و در اثر رسد منظوربنابراین، به نظر می. نشده است

اینکه آرامگاه شناسایی شده در . اشتباه مترجم، مرجع ضمیر به اریوجان بازگشته است
شهر ایالم همان مقبرۀ مهدی خلیفه عباسی است یا نه محل بحث ما نیست؛ فرض کنیم 

ی وجود این  ول ـکه به احتمال بسیار هستـ که این آرامگاه همان مقبره مهدی باشد 
توان دلیل بر این مسئله دانست که شهر ایالم همان شهر آرامگاه در این شهر را نمی

کند که در هنگام سفر او این مقبره محو شده و از ابودلف ذکر می. آذِیوجان است
البته، این نوشتۀ ابودلف نباید ما را . های بیرونی آن چیزی باقی نمانده استقسمت

آرامگاه به خاطر تخریب و آسیب شدید در زمان ابودلف به کلی از گمراه کند که این 
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بین رفته و مقبرۀ کنونی متعلق به مهدی نیست، زیرا ممکن است بعد از ابودلف، آن را 
بازسازی کرده باشند؛ چنانکه برخی منابع تاریخی به بازسازی این مقبره در اواسط قرن 

 .کنداین نظر را تقویت می، که )٦٣٢حموی، یاقوت(اند  ق اشاره کرده٦
منطقۀ دیگری که برای موقعیت احتمالی شهر آذیوجان مطرح شده است، سومار در 

های انجام بر اساس بررسی). ٥٣قوچانی، (استان کرمانشاه و در مرز ایران و عراق است 
های حاصلخیز نیست و شناسی از نوع خاکگرفته، خاک دشت سومار از نظر زمین

گیری شهری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی در این حدّ و اندازه داد شکلقابلیت و استع
گفت وگوی نگارنده با دکتر حجت دارابی، سرپرست بررسی و شناسایی شهرستان (ندارد 
های پر از عالوه بر این، به نوشتۀ ابودلف، شهر آذیوجان در دشتی میان کوه). سومار

های اطراف باق با سومار نیست؛ زیرا کوهدرخت واقع شده است و این ویژگی قابل انط
ق تاکنون تغییر ٤رسد که از قرن سومار فاقد پوشش جنگلی است و بعید به نظر می

نکتۀ دیگر اینکه به تصریح ابودلف، . چندانی در پوشش جنگلی منطقه رخ داده باشد
نطقه، در م. ریخت می) مندلی(شهر آذیِوجان در کنار رودی قرار داشت که به بندنجین 

ریزد، رودخانۀ کنگیر در دشت ایوان تنها رود شناخته شده و معروف که به مندلی می
اهمیت این رود در اقتصاد استقراهای دشت ایوان به حدی بوده است که در دورۀ . است

، خان کلهر، سدّی بر این رودخانه احداث )م١٧٧٩ـ١٨٤١/ ق١١٩٣ـ١٢٥٧(زندیه 
روشن است که سد را . رۀ ایوان سدّی احداث شده استامروزه نیز در انتهای د. کند می

کنند که آب پیوسته جریان داشته و از نظر اقتصادی و سیاسی  بر رودی احداث می
 . مقرون به صرفه باشد و رودخانۀ کنگیر این قابلیت را دارد

گزینۀ بعدی برای موقعیت احتمالی شهر آذیوجان، زرنه است که راولینسن آن را 
 کیلومتری ٨؛ این محوطه در دشت ایوان و در فاصلۀ )٤١راولینسون، ( است معرفی کرده

به نوشتۀ راولینسن، دلیل او برای انتخاب این منطقه این . از رودخانه کنگیر قرار دارد
های دیگر این منطقه نتوانسته آثاری از یک شهر پیدا بوده که در آن زمان در قسمت

ر هنگامی که برف سراسر منطقه را پوشانده بود، از راولینسون در فصل زمستان و د. کند
های منطقه برای وی آن دیدن کرد و سرما و برف مجالی برای دیدن سایر آثار و تپه

های انجام شده در امتداد رود کنگیر آثار و بقایای باقی نگذاشت، اما امروزه در بررسی
های نخستین دوران و سدهتر از زرنه با شواهدی از دورۀ ساسانی چندین محوطه بزرگ

عالوه . زر در کنار رود کنگیر استترین آنها محوطۀ جویاسالمی شناسایی شده و مهم
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ها های شهرها و ویژگیبر این موضوع، با توجه به دقتی که از ابودلف در ذکر موقعیت
رسد که ابودلف فاصله یک فرسنگی محوطه زرنه از رود سراغ داریم، بعید به نظر می

در بررسی . گیر را نادیده گرفته باشد و سراغی از این شهر در کنار رود بدهدکن
به نظر . گونه شواهدی از دورۀ اسالمی کشف نشدنگارندگان از این محوطه نیز هیچ

رسد که این محوطه مربوط به دورۀ اشکانی باشد، در حالی که با توجه به اشارت  می
های نخست دورۀ اسالمی رونق وجان در سدههای موجود، شهر آذیمتون تاریخی و سکه

 . ق بوده است٥ و ٤های حسنویه در سدهداشته و اوج شکوفایی آن مربوط به دوره آل
 

 یابی آذیوجان مکان .٦
 شواهد جغرافیای تاریخی. ١ـ٦

اند برخی از پژوهشگران برای موقعیت شهر آذیوجان به شهرستان ایوان اشاره کرده
؛ هرچند که به طور دقیق موقعیت مکانی شهر را )١٣٧٦حمدی، ؛ م١٣٦٢مینورسکی، (

ای سخن به میان اند و در مواردی هم که از محوطهدر شهرستان ایوان مشخص نکرده
اند، اما فرضیات  شناسی کافی و مستدل به دست ندادهاند، شواهد تاریخی و باستان آورده

ها برای شهر ها و نشانهویژگیمتون مکتوب نیز برخی . آنها جای تأمل بیشتری دارد
توانند در شناخت که می) بخش آذیوجان در منابع مکتوب: ـ نک(دهند آذیوجان ارائه می

بنابراین، با توجه به این مسائل و براساس نتایج حاصل از . موقعیت آذیوجان یاری رسانند
 :گیریم میبررسی این منابع نتیجه

ای ایران و در محدودۀ ایالت ماسبذان در منطقهآریوحان در غرب  / شهر آذیوجان. ١
های پر از درخت دربرگرفته بود قرار کوهستانی و در وسط دشتی که اطراف آن را کوه

 .داشته است
 .ریخت می) مندلی(این شهر در کناری رودی واقع شده بود که به بندنجین . ٢
ه و آب آن های آبی جریان داشتدر داخل این شهر و در اطراف آن چشمه. ٣

 .ها دارای امالح معدنی بوده است چشمه
این شهر در فاصلۀ نزدیک شهر شیروان و در مسیر حرکت از شمال به جنوب بر . ٤

 . سر راه آن قرار داشته است
نماید که این شهر دارای محیطی مناسب برای  از میزان خراج آن، چنین می.٥

 . اقتصاد کشاورزی بوده است
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شود که این دشت دارای اولین  نگاهی به دشت ایوان مشخص میدر ابتدای کار با 
های اطراف آن، کوهی زاگرس است که کوههای میانایوان یکی از دشت: نشانه هست

. اندهای انبوه بلوط تأکید کردهسیاحان بر جنگل. پوشیده از درختان انبوه بلوط است
ام، اگرس که در آنها سفر کردهدر تمام مناطق ز: راولینسون در همین زمینه نوشته است

این دشت از ). ٤٣راولینسون، (های اطراف ایوان ندیدم های به انبوهی جنگلجنگل
از شمال و غرب کوه بانکول و از سمت : چهار طرف در میان کوه محصور شده است

 ). ٢تصویر(زول آن را در بر گرفته است جنوب هم کوه شره
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مشخصه دوم، وجود آبهای معدنی و گوگردی و معدن زاج و شوره و امالح دیگر در 
عالوه بر ابودلف، مؤلفان دیگری نیز به . این شهر است که ابودلف نیز گزارش کرده است

اند؛ لسترنج به نقل از قزوینی، به معادن گوگرد، ن اشاره کردهمعادن ماسبذان و آریوحا
این ). ٢١٨لسترنج، :  نکـ(زاج، پوره و نمک ماسبذان سخن به میان آورده است 

ای که آب آن مضرّ است  چشمه: های طبیعی امروزه نیز در دشت ایوان وجود دارند پدیده
عالوه . ب گوگردی در بیجار بولیو چشمۀ آ) زاده عبدهللا کنونیامام(در روستای هلش 

ای جریان دارد که آب آن تیره  بر این، در روستای سیاهگِل در جنوب ایوان، چشمه
های اطراف در این محل معدن بیتومینی شناسایی شده و سبب تیرگی رنگ آب. است

محیطی، برداشت از این معدن متوقف شده های زیستبه خاطر آلودگی. همان است
ب این روستا چارتاقی از دورۀ ساسانی هست که آن هم به نام سیاهگِل در جنو. است

 روستای در کنار جاده دسترسی بهغرب شهر ایوان این معدن در . معروف شده است
بنا بر این شواهد، منابع ). ٤تصویر ( کنگیر واقع شده استۀسیاهگل در مجاورت رودخان

 .ر اطراف ایوان وجود دارندهای اشاره شده در منابع تاریخی دمعدنی و چشمه
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 .نگارندگان: مأخذ. معدن بیتومین سیاهگل. ٤تصویر

 
در . ریزدنشانۀ بعدی، وقوع شهر آذِیوجان در کنار رودی است که به بندنجین می

منطقۀ غرب ایران و استان ایالم تنها رود شناخته شده و معروف که به بندنجین 
زول در شره  واز کوه بانکولاین رودخانه . یر استریزد رودخانۀ کنگمی) مندلیج، مندلی(

رودخانه کنگیر در دشت ایوان به سمت غرب ادامۀ . گیردسرچشمه میشهرستان ایوان 
های دشت ایوان، در انتهای دهد و پس از مشروب کردن بخش وسیعی از زمینمسیر می

های ز درهدهد و ادشت و جنوب غرب روستای سرتنگ به طرف جنوب تغییر مسیر می
از . ریزدشود و پس از آن به مندلی میگذرد و وارد سومار میوخمی میباریک و پر پیچ

این رودخانه نقش . کندکیلومتری را طی می ١٠٠سرچشمه تا مندلی مسافتی 
شهر آذیوجان در . چشمگیری در تشکیل و شکوفایی استقرارهای درۀ ایوان داشته است

این رودخانه و نحوۀ . ای حاصلخیز شکل گرفته استسرچشمۀ این رود و در منطقه
استفاده از آب آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز مرزی بین ایران و عثمانی و بعدها عراق 

 ).٢٠ـ٥اکبری و یاری، (بوده است 
فاصلۀ بین شهر آذیوجان و دیگر شهرهای منطقه، که در منابع تاریخی ذکر شده نیز، 

ق از راه عراق ٤ابودلف که در قرن . تواند مدد برساندن مییابی شهر آذیوجادر مکان
کنونی وارد غرب ایران شد، ضمن دیدار از شهرهای مسیر سفر، توصیفات دقیقی به 

دهد که  ترتیب ذکر اسامی شهرهای که وی به آنها سفر کرد، نشان می. دست داده است
به مسیر سفر ابودلف، مینورسکی با توجه . وی از سمت شمال به جنوب سفر کرده است
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 هایی از مسیر حرکت او و موقعیت شهرهای که از آنها دیدن کرد، تهیه کرده استنقشه
/ موقعیت شهر آذیوجان درنقشۀ وی، در جنوب شهر طَزَر و شمال سیروان).  الف٥تصویر(

های ایالت جبال در نقشۀ ارائه شده از شهر. شیروان، موقعیت امروزی ایوان منطبق است
برده، آمده است جز اش از آنها نام کتاب استخری، شهرهایی که ابودلف در سفرنامهدر 

در این نقشه و با توجه به مسیر سفر ابودلف و ترتیب اسامی شهرهایی که وی . آذیوجان
از آنها دیدن کرده است و مقایسه و مطابقت موقعیت آنها با شهرهای موجود در نقشۀ 

وجان را در شمال غرب شهر سیروان و جنوب طزر نشان توان موقعیت آذیاستخری، می
 ).  ب٥تصویر(داد که با موقعیت امروزی ایوان در شمال استان ایالم تطابق دارد 

کند، وجه عالوه بر این، نکتۀ دیگری که فرضیۀ تطبیق آذیوجان را با ایوان تقویت می
آذین به صورت مفرد یا نام : تسمیۀ ایوان و ارتباط و نزدیکی آن با نام آذیوجان است

 ق بر چند تن از افراد ٣از دوران ساسانی تا سدۀ ) آذین گشنسب، آذین بنداد(مرکب 
مراد از هرمزان، همان سردار معروف . نامی اطالق شده است، از آن جمله پسر هرمزان

های بزرگ و حکومتگر دورۀ ساسانی و فرمانروای مهرجانقذق ایرانی است که از خاندان
در نزدیکی این ایالت، ایالت ماسبذان قرار داشت که تختگاه ). ٢٦٨آذرنوش، (ست بوده ا

طبری در . های همین ایالت، آذین پسر هرمزان کشته شدآن سیروان بود و در دشت
چون هاشم بن عقبه از «: باب چگونگی فتح ماسبذان به نقل از منابع خود آورده است

 وقاص خبر داد که آذین بن هرمزان گروهی جلوالء به مداین بازگشت به سعد بن ابی
سعد در این باب به عمرخطاب نامه . گردآورده و به دشت ماسبذان فرود آمده است

ضِرار . نوشت عمر به وی فرمان داد ضِرار بن خطاب را با سپاهی به مقابله آنان روانه کند
 سپاه بیامد و ابن هُذیل را به مقدمه سپاه گماشت چون به دشت ماسبذان رسیدند در با

مسلمانان پیش دستی . جای بنام بَهندَف با سپاه آذین تالقی کردند و جنگ درگرفت
ضرار آذین را پیش . پس لشگریان آذین فرار کردند. کردند و ضِرار آذین را اسیر کرد
نبال فراریان رفتند تا به سیروان رسیدند پس ماسبذان آورد و گردن او را زد سپس به د

این روایت، ). ٢٤٧٨/ ٥طبری، (» را به جنگ فتح کردند و مردم آن به کوهها پناه بردند
 .تواند سندی بر تأیید حکمرانی هرمزان بر این منطقه باشد می
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و ) الف(غرب ایران موقعیت آذِیوجان بر روی نقشه مینورسکی از مسیر سفر ابودلف در . ٥تصویر

در این نقشه ) ١١٧استخری، : مأخذ). ب(صوره جبال و موقعیت شهرهای سیمره و شیروان در آن 
 .موقعیت احتمالی آذیوجان در شمال شرق سیروان مشخص شده است

 
های ماسبذان به دست ضرار دهد که آذین در یکی از دشت این روایت نشان می

باید برای تدارک سپاه و اسکان نیروها اه گرفت، میمحلی که آذین در آن پن. کشته شد
دشت ایوان با توجه به موقعیت دفاعی طبیعی آن، وجود . داشت شرایط مناسب می

توانست گزینۀ مناسبی برای این هدف های مرغوب کشاورزی، میرودخانۀ کنگیر و زمین
ای از اهمیت  انوجود آثار و شواهد چشمگیر معماری دورۀ ساسانی در ایوان، نش. باشد

از جملۀ این آثار محوطۀ گنبد جهانگیر در ساحل شمالی . آن در دورۀ ساسانی است
قلعه شمیران . غربی درۀ ایوان استالیه جنوبرودخانه کنگیر و قلعۀ شمیران در منتهی

در موقعیتی استراتژیک در ابتدای راه ورود به ایوان از سمت جنوب و غرب ساخته شده 
اند و تنها گرفته ایوان را همچون حصاری مستحکم دربر اطراف، دشتهایکوه. است

معبر طبیعی برای ورود به دشت ایوان، از سمت جنوب و غرب از کنار قلعۀ شمیران 
ارتباطی امروزی ایوان به سمت غرب و کشور عراق و کرمانشاه از گذرد که راه  می

باطی دشت ایوان، به روشنی حاکی های ارتتوجه به موقعیت قلعۀ شمیران و راه. آنجاست
رسد محلّی که آذین به آن پناه نظر میبه. از نقش امنیتی و حفاظتی قلعۀ شمیران است

شاید بعد از کشته شدن آذین در این . برد و در آنجا کشته شد، همین دشت ایوان بود
آنجا شکل های بعد برای نامیدن شهری که در ماند و در دورهمحل، نام آذین بر آن باقی

توجه به . مناسبت باشد تواند بیباید توجه داشت که نام جایها نمی. گرفت، به کار رفت
های آذیوجان، آذیوخان، اریوجان و در این اواخر ایوان، در کنار آگاهی از روایت مذکور،  نام
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، تواند ما را به این نتیجه و فرضیه نزدیک کند که در نام شهر آذیوجان و بعدها ایوانمی
.  نیز به شباهت اسمی این دو نام اشاره کرده است ١وستنفلد. ای به آذین باشد شاید اشاره

نکتۀ دیگر در این روایت، موقعیت مرگ آذین . شاید اریوجان نیز باید آذِیوجان باشد
بنا بر روایت، ضرار سر : شیروان است/ نسبت به سیروان) های بعد آذیوجان سده =بهندف(

با توجه به جهت حرکت . جنگ که از بَهندَف به سیروان گریخته بودند، نهاددر پی فراریان 
نیروهای سپاه اسالم از غرب به شرق و راه ارتباطی بین آذیوجان و سیروان که ابودلف نیز از 

غرب سیروان پذیرفتنی همان مسیر سفر خود را طی کرد، موقعیت آذیوجان در شمال
 . امروزی تطبیق داردنماید و این موقعیت، با ایوان می

 
 زرشناسیِ محوطۀ جویشواهد باستان. ٢ـ٦

ای که در آن باید در پی شهر با توجه به مطالب مذکور، به نظر نگارندگان، منطقه
شناسی نیز، شواهد باستان. آذِیوجان بود، شامل دشت ایوان و در امتداد رود کنگیر است

های نخست دورۀ اسالمی اسانی و سدهحاکی از رونق و شکوفایی دشت ایوان در دورۀ س
؛ خسروی، ١٣٩٤الهی، امان(توان به بنای ارزشمند گنبد جهانگیر از جمله می. است

، آتشکدۀ )١٣٩٤؛ خسروی،١٣٨٢مرادی، (، بنای معروف به گوریه و کَلِک )١٣٩٥
های چندی ها و محوطهسیاهگل در غرب ایوان و قلعۀ حفاظتی شمیران و همچنین تپه

از جمله . های نخستین اسالمی اشاره کرداهدی از اواخر دورۀ ساسانی و سدهبا شو
های نخستین اسالمی، های درۀ ایوان با شواهد دورۀ ساسانی و سدهترین محوطه مهم

های داده). ٦تصویر) (١٣٨٢پیرانی، (زر در ساحل رودخانۀ کنگیر است محوطۀ جوی
 اهمیت و موقعیت ویژۀ آن در بین سایر سفالی و شواهد معماری این محوطه، حاکی از

این محوطه در غرب شهر ایوان در حاشیۀ جنوبی جادۀ . های درۀ ایوان استمحوطه
 متری شمال رود کنگیر و در مختصات ٦٠٠آسفالتۀ ایوان به کرمانشاه و در فاصله 

ارتفاعات بانکول در .  شرقی واقع شده است٤٦١٥٥٧ شمالی و ٣٣٥١٤٣جغرافیایی 
در باب وجه تسمیۀ آن چیزی دانسته . اندزول در جنوب آن را در بر گرفتهو شرهشمال 

و زر است و احتماالً در ) رود(نیست، اما احتماالً این نام بر گرفته از دو کلمۀ جوی 
گذشته و در هنگام طغیان رودخانۀ کنگیر، به سبب نزدیکی آن به محوطۀ باستانی، 

آمده و به همین  ر اثر آن، آثار باستانی به دست میشده و دهای از آن شسته میقسمت
این محوطه در حاشیۀ جنوبی جادۀ ارتباطی ایوان به . اندگفتهمی» زرجوی«سبب به آن 

                                                                                                                                            
1. Wüstenfeld. 
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این محوطه بخشی از محوطۀ . کرمانشاه و نزدیک روستای اسماعیلی واقع شده است
شده اوه محدود میگر و حصار شتری است که از جنوب به روستاهای نرگسی، بانبزرگ
هایی از دیواری قطور به عرض دو متر ، بخش)حصار شاه(شاوه در روستای حصار. است
در اطراف . نامند به همین دیوار، این روستا را حصار شاوه میمانده است و با توجه باقی

های سفالی باقی مانده است و چشمۀ آب نزدیک روستای دویران در کوه بانکول، تنبوشه
اند و اکنون نزد مردم محلّی  دادهن طریق، آب این چشمه را به داخل شهر انتقال میاز آ

وقوع این محوطه در حاشیۀ رودخانه کنگیر و نزدیکی .  استشهر معروف شدهبه جوب
به دنبال قانون . آن به روستاهای اطراف موجب تخریب آن در سالیان گذشته شده است

، طوایفی که تا قبل از آن به صورت )ش١٣٢٠ـ١٣٠٤( اسکان عشایر در دورۀ پهلوی اول
با . های زاگرس یکجانشین شدندها و کوهپایهکردند، به اجبار در دشترو زندگی میکوچ
گیری روستاهایی در اطراف رودخانۀ کنگیر، اهالی این روستا از مصالح شهر قدیمی شکل

انون اصالحات ارضی دورۀ عالوه بر این، ق. های خود استفاده کردندبرای ساخت خانه
های کشاورزی اطراف بندی زمینگیری خرده مالکان، موجب تقسیمپهلوی دوم و شکل

های خود را توسعه دادند و رودخانه کنگیر گردید و به دنبال آن، کشاورزان زمین
های کشاورزان برای همچنین فعالیت. محدودۀ شهر قدیمی به مرور زمین کشاورزی شد

شد دیوار بناهای شهر ها، موجب میها و تعیین حدود مرزی زمین زمینهموارتر کردن
آنچه از این محوطه باقی ماند، وضعیت . به سرعت تخریب شود و آثار آن از بین برود

های اطراف، که  متر از سطح زمین٣امروزی است، شامل سه برجستگی با ارتفاع 
جاز، موجب تخریب بخش اعظم زنی و همچنین حفاران غیر معملیات کشاورزی و شخم

 .مانده در زیر رسوبات دفن شده استهای باقیآن گردیده و قسمت
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 هکتار بیان ١٠های اولیه از برجستگی اصلی، مساحت این محوطه گیریاساس اندازهبر
دگان از این محوطه مشخص شد که ابعاد آن بسیار ، اما در دیدار نگارن)٤پیرانی، (شده است 

تر از این مقدار بوده است و گسترۀ آن به روستاهای حصارشاوه، و بانگره در جنوب بزرگ
...) سفال و معماری و (های فرهنگیبا توجه به پراکندگی داده. رسدرودخانه کنگیر نیز می

های لعاب دار دورۀ اسالمی سفالپراکنش . رسدمساحت آن به بیش از بیست هکتار نیز می
شود و نشان از گستردگی عرصۀ این محوطه  کیلومتر برجستگی مرکزی دیده می١تا شعاع 

شود و در این قسمت بخشی از یک دیوار با در برجستگی اصلی تجمع سنگ دیده می. دارد
 هاللی در این قسمت همچنین اتاق بزرگی با تاق. مانده استمصالح سنگ و مالت گچ باقی

). ٧تصویر(های الشه پراکنده است باقی مانده و در اطراف آن حجم انبوهی از سنگ
ای از اواخر ساسانی تا هایی که از سطح این شهر جمع آوري شد، حاکی از دوره سفال
 ).١ و جدول٨ تصویر) (١٤٠وند، یوسف( ق است ٥ و ٤های  سده
 

      
 .١٣٨٢پیرانی، : أخذزر، مآثار معماری محوطه جوی. ٧تصویر

های نخست اسالمی است و در بین آنها، ها مربوط به سدهبیشترین فراوانی سفال
و سفال با نقاشی زیر لعاب دیده ) اسگرافیاتو(کندۀزیر لعاب های سفالی با نقشگونه
 زمان  ق است؛ هم٥ و ٤ ، که حاکی از رونق این شهر در سده)هاتصاویر سفال(شود  می

حسنویه در غرب ایران، که شواهد متون تاریخی نیز آن را تأیید درت حکومت آلبا اوج ق
عالوه بر قطعات پراکندۀ سفالی، در بررسی نگارندگان در سطح این محوطه، . کرد

های پزی کشف شد که نشان دهندۀ کارگاههای سفالهای کورههایی از سرباره نمونه
های شهرستان در گزارش بررس.  استهای پخت سفال در این شهرسفالگری و کوره

زر اشاره شده های نزدیک به جویها در محوطهایوان به مواردی دیگری از این سرباره
 ). ٣٥پیرانی، (است 
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 زرهای محوطه جویمشخصات فنی سفال. ١جدول
 

 منبع مقایسه
 
 دوره

 :خصاتمش
 نوع قطعه، رنگ خمیره، ماده چسباننده، نوع ساخت، میزان پخت، ضخامت،

 رنگ پوشش درون، رنگ پوشش بیرون، نوع تزیین

اره
شم

 

Alden 
anbalcer,1978,fi

g6:type21 
: ١٣٩٣فر،محمدی

 ١٤تصویر . ١٤١

 
 ساسانی

، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، )کوزه(لبه
 اي عمودی و افقی زیر لبههنقوش شان

١ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٤٠شکل . ١٤٨

 ساسانی
، نخودی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، )خمره(لبه

 بدون تزیین
٢ 

  اسالمی ـساسانی ----------
، قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، )کاسه(لبه

 بدون تزیین
٣ 

 اسالمی ----------
، قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، )کاسه(لبه

 بدون تزیین
٤ 

: ١٣٨٥کالیس، 
 ١؛ شکل ٢٩تصویر 

  هجری٥قرن 
لبه، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، نقش کنده 

 زیر لعاب سفید
٥ 

Alden and 
balcer, 1978: 
fig 6, No 25 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ١١ و٧تصویر . ١٣٩

 
 ساسانی

 
لبه، خاکستری، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، کرم، کرم، نقوش شیار فرو 

 رفته روی لبه
٦ 

Kennet, 1978: 
fig2, No 93 

 ساسانی
لبه، نخودی، ترکیب شن نرم و کاه، چرخساز، کافی، ظریف، نخودی، نخودی، 

 نقوش افزوده
٧ 

  
، نخودی، شن نرم و ماسه، چرخساز، کافی، )یکوزه با دسته عمود(لبه

 متوسط، نخودی، نخودی، نقوش طنابی روی دسته
٨ 

 
: ١٣٩٣پور، حسن
 ٨-٤ تصویر ١٨٤

 ٥شکل 
 ساسانی

،قرمز نارنجی، ماسه، چرخساز، کافی، ظریف، )کوزه با دسته عمودی(لبه
 نارنجی، نارنجی، فاقد تزیین

٩ 

: ١٣٩٣پور، حسن
 ٦-٤ تصویر ١٨٤

 ١شکل 
: ١٣٩٣فر،حمدیم

 ٣٧شکل. ١٤٨

 
 ساسانی

لبه، نخودی، ذرات شن و ماسه، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، 
 ای زیر لبهنقش افزوده افقی و نقوش مواج شانه

١٠ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ١١ و٧تصویر . ١٣٩

 ساسانی
، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی متوسط، نارنجی، نانجی، )کاسه(لبه

 یینفاقد تز
١١ 

Kennet,1978,fig
2:type33 

ص : ١٣٨٤خسروزاده،
 ٥طرح : ١٧٠
: ١٣٩٣فر،محمدی

 ١١ و٧تصویر . ١٣٩

 
 ساسانی

 
، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، شیار )کاسه(لبه

 افقی روی لبه
١٢ 

  هجری٥و٤سده  ----
نخودی، ، نخودی، ماسه و شن نرم، چرخساز، کافی، ظریف، )کوزه(بدنه

 نخودی، نقش کنده مواج زیر لعاب
١٣ 

  هجری٥و٤سده  ----
، قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، ظریف، لعاب )خمره کوچک(بدنه

 )اسگرافیاتو از  نوع گروس(سبز، نقوش کنده زیر لعاب 
١٤ 
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: ١٣٩٣پور، حسن
 ١٣-٤ تصویر ١٨٤

-L-502شکل 
5017-n-1 

 ساسانی
نرم ، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، شیار ، نخودی، شن )کوزه(لبه

 افقی  روی لیه و زیر لبه
١٥ 

 ٦ و ٥سده  ----
، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی، ظریف، قرمزنارنجی، )کاسه بزرگ(کف

ای و نقش کنده زیر لعاب با نقوش دو دایره هقرمز نارنجی، لعاب فیروز
 .متحدالمرکز در کف

١٦ 

----  
قرمز نارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی تیره، بدنه، 

 نقش افزوده در بیرون 
١٧ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٣٣تصویر . ١٤٣

 ساسانی
بدنه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، خطوط 

 کنده مواج در بیرون
١٨ 

 ٦ و٥سده  
توسط، نخودی، نخودی، لعاب لبه، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی، م

 )فریت(ایفیروزه
١٩ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ١١ و ٧تصویر . ١٣٩

 ٣٨و 
 ساسانی

کف، نارنجی، ماسه و شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نارنجی، نارنجی، 
 نقش کنده زیر لعاب سفید

٢٠ 

 نخستین اسالمیسده  ------
، لعاب سفید در درون بدنه، قرمز نارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط

 ) نقوش شبیه خط(و بیرون، نقش کنده زیر لعاب در داخل ظرف 
٢١ 

  
بدنه، کرم رنگ، ماسه و شن نرم، چرخساز، کافی، ظریف، کرم، کرم، نقش 

 کنده
٢٢ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٨تصویر . ١٣٩

 ساسانی
،قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، )کاسه(لبه

 فاقد تزیین
٢٣ 

  هجری٥و٤های سده  
بدنه، قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، ظریف، نارنجی، نارنجی، نقوش 

 )اسگرافیاتو(کنده گیاهی و هندسی زیر لعاب سفید
٢٤ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٤٣تصویر . ١٥٠

 ساسانی
 بدنه، قرمزنارنجی، ماسه نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، نقش

 فلسی،
٢٥ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٣٦تصویر . ١٥٠

 ساسانی
بدنه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی،نخودی، تزیین 

 طنابی خطی در بیرون
٢٦ 

: ١٣٩٣فر،محمدی
 ٣٤تصویر . ١٥٠

 ساسانی
بدنه،نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی،متوسط، نخودی، نخودی، تزیین کنده 

 شیار ریز در بیرون
٢٧ 

  هجری٤و ٣هایسده  ------
بدنه، قرمزنارنجی، شن نرم، چرخساز، کافی، ظریف، نارنجی، نارنجی، نقوش 

 )اسگرافیاتو از نوع گروس(کنده زیر لعاب سبز زیتونی، 
٢٨ 

: ١٣٩٣پور، حسن
 ٢٠-٤ تصویر ٢٠٦

 ٤شکل 
: ١٣٩٣فر،محمدی

 ٣٦تصویر . ١٥٠

 ساسانی
 متوسط، نخودی، نخودی، نقش بدنه، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی،

 فلسی
٢٩ 

 ساسانی -------
بدنه، نخودی، شن نرم، چرخساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، نقوش 

 طنابی افقی در بیرون 
٣٠ 

---------  
ساز، کافی، متوسط، نخودی، نخودی، دسته افقی، نخودی، شن نرم،  دست

 ای افزودهنقوش تکمه
٣١ 
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 وجانمتروک شدن شهر آذی .٧
 ق، از آذیوجان همچون شهری زنده نامی به ٥در هیچ یک از منابع تاریخی بعد از سده 

دهد که از این تاریخ به بعد، آذیوجان متروک بوده  و این نشان می. میان نیامده است
برداری شده از سطح شهر نیز های سفالی نمونهشناختی شامل یافتهشواهد باستان. است

). ١٠٣وند، ؛ یوسف١٣٨٢پیرانی، (کند ق به بعد تأیید می٥از قرن متروکه شدن شهر را 
چون قذق همهای ماسبذان و مهرجانزمان با این تاریخ، سایر شهرهای ایالتتقریباً هم

احتماالً عاملی مشترک در این زمینه مؤثر بوده . اندسیروان و سیمره نیز متروک شده
قذق و های ماسبذان و مهرجانز بودن والیتدر برخی منابع تاریخی به زلزله خی. است

؛ ١٢/٤٣١٦اثیر، ابن(هایی در شهرهای سیمره و سیروان اشاره شده است وقوع زلزله
در این زمینه، مسعودی به وقوع دو ). ٤٤، التنبیه و االشراف؛ مسعودی، ٣٥٨مقدسی، 

 پژوهشگران برخی. قذق اشاره کرده استق در ماسبذان و مهرجان٤زلزلۀ شدید در قرن 
ها را عامل متروکه شدن شهرهای منطقه به ویژه نیز با استناد به این منابع، زلزله

 و ٣تاریخی، وقوع زلزله در قرن هرچند با استناد بر متون . اندسیروان و سیمره دانسته
رسد، اما شدت ق در منطقه و به ویژه در شهرهای سیمره و سیروان حتمی به نظر می٤

توانسته موجب متروکه ها نمیده که در متون تاریخی آمده است؛ این زلزلهآن چندان نبو
های ذکر شواهد متقنی از رونق شهرهای منطقه پس از تاریخ. شدن منطقه شده باشد

بنابراین، در کنار بالیایِ طبیعی باید نقش عوامل . شده برای هر دو زلزله در دست است
 اقتصادی را در کاهش اهمیت شهرهای منطقه تر دیگری از جمله، مسائل سیاسی ومهم

های بدون شک، رونق شهر آذیوجان در کنار استعداد. و متروک شدن آنها در نظر گرفت
محیطی و موقعیت مناسب ارتباطی آن، تا حدّ قابل توجهی متأثر از حضور زیست

ان و های امرای این سلسلۀ محلّی برای عمر ها و کوششحسنویه و حمایتمقتدرانۀ آل
ق، سراسر ٤در زمان اوج قدرت این سلسله در اواخر سده . آبادانی این قلمرو بوده است
های امروزی لرستان، همدان، کرمانشاه، کردستان، ایالم و غرب ایران، از جمله استان

حاکمان این سلسلۀ محلّی، اهتمام ). ٥٦قوچانی، (شمال خوزستان را در تصرف داشتند 
های ارتباطی آبادانی منطقه، به ویژه در زمینه ساخت و گسترش راهای در عمران و ویژه

ها اشاره شده  در منابع تاریخی به موارد متعددی از این دست کوشش. دادند نشان می
حسنویه به منطقۀ تحت نفوذ آل. کندشناسی نیز آن را تأیید میاست و شواهدی باستان

بویه، اهمیت قش حائل بین خالفت و آلسبب نزدیکی به بغداد مرکز خالفت اسالمی و ن
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حسنویه با درک درست از شرایط سیاسی زمانه و با توجه به امرای آل. بیشتری یافت
موقعیت ویژۀ منطقۀ تحت نفوذ خود، زمینۀ رونق هرچه بیشتر شهرهای آن را فراهم 

فات حسنویه بر اثر اختالق به دنبال ضعف در ارکان حکومت آل٥از اوایل سدۀ . کردند
، قلمرو ایشان به )  ه١٠٥٥ـ٩٣٤:  حکـ(بویه داخلی و سپس شکست آنها از آل

و قلعۀ سرماج محدود ماند و از تسلط آنها بر غرب ایران کاسته ) آبادخرم(شابورخواست 
های پس از حکومت. همزمان با این تنزل، شهر آذیوجان نیز به مرور از رونق افتاد. شد
با روی کار آمدن مغوالن و با . منطقه فعالیت چندانی نکردندحسنویه برای آبادانی آل

های ارتباطی و بازرگانی، از انتقال مراکز حکومتی از غرب به مناطق مرکزی ایران، مسیر
این عامل بیش از پیش از رونق ایالت . عوامل اصلی رونق شهر آذیوجان، جابجا شدند

از این زمان به بعد، منطقه . رفتماسبذان و شهرهای آن کاست و رو به متروکه شدن 
های شهرهای آن همچون سیمره، آذیوجان و داد و محیطاهمیت گذشته را از دست 

نشینی، یعنی سنت دیرینه در منطقه، گسترش سیروان متروک شدند و زندگی کوچ
 . بیشتری یافت و کم کم جایگزین زندگی مبتنی بر شهرنشینی در منطقه شد

 
 گیری نتیجه .٨

های ترین شهرهای غرب ایران در اواخر دورۀ ساسانی و سدهجان یکی از مهمآذیو
نخست دوران اسالمی بود و کوشش شد با مطالعۀ منابع تاریخی و بررسی شواهد 

. شناسی درکی کلّی از موقعیت مکانی آن در نقشۀ امروزی غرب ایران حاصل شودباستان
جغرافیایی این شهر را در ایالت ماسبذان نویسان و مورخان دورۀ اسالمی، حدود   جغرافی

های پر از اند؛ وقوع آن در دشتی میان کوه  و مشخصاتی را به آن نسبت دادهذکر کرده
های  چنین وجود چشمهریزد و هممی) مندلی(ای که به بندنجیندرخت، درکنار رودخانه

وهی ایوان مطابقت ها با موقعیت دشت میان کاین ویژگی. آبی با امالح معدنی در اطراف
های انبوه بلوط است و رودخانۀ کنگیر در های اطراف ایوان پوشیده از جنگلکوه. دارد

در اطراف . ریزدمی) بندنجین(این دشت جریان دارد، که پس از عبور از ایوان به مندلی
شواهد ذکر شده، در کنار توجه . های آب دارای مادۀ معدنی بیتومین استایوان، چشمه

کند که تواند صورت تغییر یافتۀ آذیوجان باشد این نظر را تقویت میام ایوان که میبه ن
بنابراین، از میان فرضیات مطرح . شهر آذیوجان در درۀ امروزی ایوان قرار داشته است

برای موقعیت شهر آذیوجان، درۀ ایوان در امتداد رودخانه کنگیر پذیرفته شد و محوطۀ 
ن در یک کیلومتری شمال رودخانه کنگیر برای محل احتمالی زر در غرب شهر ایواجوی
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محیطی، همچون درۀ ایوان به سبب برخورداری از امکانات زیست. شودآن پیشنهاد می
به صورت رودخانه و (های کشاورزی و منابع آبی فراوانپوشش جنگلی مناسب، زمین

ای و  فرامنطقهای وهای منطقه، موقعیت مناسب ارتباطی آن در بین راه)چشمه
های نخست دوران همچنین امکانات طبیعی دفاعی آن، در اواخر دورۀ ساسانی و سده

زر در کنار محوطۀ جوی. گیری شهر آذِیوجان بوده استاسالمی، بستر مناسبی برای شکل
های نخست  رودخانۀ کنگیر با شواهد سفالی و معماری شاخصی از اواخر دورۀ ساسانی و سده

های به در بین مجموعه سفال. شودعنوان موقعیت مکانی این شهر پیشنهاد میاسالمی به 
دار، سفال بدون لعاب با نقوش افزوده و کنده های لعابدست آمده از این محوطه، انواع سفال

های متقدم کنده زیر لعاب به دست آمد، که حاکی از رونق این شهر در سدهو سفال نقش
در باب تاریخ احداث . حسنویه بر این منطقه  با دورۀ حکومت آلدورۀ اسالمی است و منطبق

این شهر مدارک متقن و مستندی در دست نیست و متون تاریخی در این زمینه اطالعات 
های متون تاریخی به فرار آذین پسر هرمزان دهند، اما با توجه به اشارهدقیقی به دست نمی

توان گفت تدارک سپاه در برابر سپاه اعراب، میاز مهرجانقذق به ماسبذان و اریوحان برای 
های به دست آمده از که در اواخر دورۀ ساسانی این شهر وجود داشته است، در میان سفال

دهندۀ استقرار در آن در های متعددی از دورۀ ساسانی هست که نشان زر، نمونهمحوطه جوی
وسعه یافت و در پی گسترش های نخستین اسالمی تاین شهر در سده. دورۀ ساسانی است

نشین ایالت ماسبذان سربرآورد، تا ق به عنوان دومین شهر حاکم٤حسنویه در سدۀ قدرت آل
با افول . ای در آن دایر شد و کرسی حکومتی نیز به آن تعلق گرفت آنجا که که ضرابخانه

آن، کاهش ق و به دنبال ٥حسنویه و محدودیت قلمرو آنها به شابورخاست، از سدۀ قدرت آل
های ارتباطی منطقه به سبب انتقال مراکز حکومتی و جابجایی در مسیرهای اهمیت راه

های کاوش. ارتباطی، از رونق آذیوجان کاسته شد و دیگر نامی از آن در منابع به میان نیامد
زر ضمن اینکه شواهد ارزشمندی در باب این محوطه به در محوطۀ جویشناسی باستان

 . تواند فرضیۀ تطبیق آذیوجان را بر آن، تأیید یا رد کنددست داد، می
 

 تقدیر و تشکر 
از آقای فرامرز رنجبر، مدیریت وقت و خانم پریسا گردبیگی مسئول بخش سکه موزه رضا عباسی 

های شهر آذیوجان و از آقایان اسدهللا جودکی عزیزی دکتری به خاطر ارائه تصاویر سکه
زاده دکتری تاریخ ایران در دوران اسالمی به خاطر در  و فرشاد کرمشناسی دوران اسالمی باستان

 .شودارزشمندشان، صمیمانه تشکر می اختیار نهادن برخی از منابع تحقیق و ارائه نظرات
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