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 چکیده  
دار و منقوش به دست آمد که با توجه بهه اهمیهت   ای کتیبهیک مهر استوانه (،چال شاهین لما) لما در فصل سوم کاوش گورستان

رغه   به ،گورستان این نشینی مردمکوچ ۀشیوده است. مهر مذکور بر تداوم شاین یافتۀ فرهنگی، این مهر معرفی، مقایسه و تحلیل 

گویهای  است، اشاره دارد. وجود این مهر و نیز قبری که مهر مذکور از آن به دست آمده  (مانند سفال) رهنگیتغییر در سایر مواد ف

فرهنگی گورسهتان بهین    ۀ. این مهر بازتاب ارتباطات گستردستدر گذر الما ی تدفین و ارتباطات مردمان گورستان ها سنتتداوم 

خها    ءیشیکی  بر اساسهای فرهنگی ، احتیاط در گاهنگاری الیهلمادار کتیبه. تداوم زمانی مهر استمناطق مختلف جغرافیایی 

 ، فاصله زیادی وجود دارد.و فرد کماندار( شترمرغ) ۀش حک شدوشود. به لحاظ زمانی بین ایجاد کتیبه و نقو شاخص را یادآور می

متعلق به عصر آههن   و نقوش حک شده بر روی آن نل عصر آهیاوا متعلق به اواخر عصر مفرغ/ ،کتیبۀ موجود بر روی مهر احتماالً

III باشدمی . 
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 مقدمه -1

ههای  برداری دامنهه اصفهان و در حین خاک –یاسوج  ۀآسفالت ۀجاد ساختطی در  1379گورستان لما در سال 

 (2و  1)تصهویر  در نزدیکی روستای لما در استان کهگیلویهه و بویراحمهد    «شاهینچال» به نامای منطقه پرشیب

از در پهی آگهاهی   سازمان میهرا  فرهنگهی    و . در حین این عملیات تعدادی از گورها تخریب شدشدشناسایی 

رضهوانی در محهل گورسهتان    به سرپرسهتی حسهن    شناسیباستان ۀپژوهشکداز  ی رائتیهبالفاصله  ،این حادثه

. در طهی  را آغهاز کهرد  مانده بخشی گورهای باقیکاوش و نجات درنگ عملیاتبی کرد که این هیئت نیز مستقر

 گور باستانی با ساختار سنگی از این محل کشف و مستندنگاری شد.   53ماه کاوش،  شش

شهناختی آن، فصهل دوم ایهن    نباسهتا  ۀاین جاده و همچنین اهمیت مطالع ۀبا توجه به لزوم گسترش عرص

شهمالی   یها بخش آن،که طی  از سرگرفته شد 1385مجدداً به سرپرستی رضوانی در مرداد و شهریور  ها کاوش

گور دیگر کشف و مسهتندنگاری شهد. مطالعهات و شهواهد بهه       هشت گورستان مورد کاوش قرار گرفت و حدود

راکنهدگی  گورسهتان لمها و پ   ۀبسهیار زیهاد محهدود   ، بیهانگر وسهعت   مذکور  کاوشدست آمده در طی دو فصل 

 ۀضهرورت توسهع  . (15: 1386، )رضهوانی  امروزی یاسوج به اصهفهان بهود   ۀجاد ۀمحدود ساختارهای تدفینی آن در

از  ،ههای علمهی گسهترده در ایهن گورسهتان     لهزوم پهژوهش   ،از آن تهر  مهه  های عمرانی در این منطقه و برنامه

 ی منظ  در این گورستان بوده است. ها کاوشریزی ارهایی برای برنامهراهک ۀارائ درین دالیل تر مه 

، از بخشی آثاری که در حری  مسیر دوم جاده قرار داشهت ی گورستان لما با هدف نجاتها کاوشفصل سوم 

در ایهن   (.1387)جعفهری،   به سرپرستی محمدجواد جعفهری ادامهه یافهت    1387تا اواخر خرداد سال  اردیبهشت

 ۀآزمایشهی شناسهایی و کهاوش شهد. ترانشه      ۀاصلی و گمانه  ۀگور و یک ساختار نامشخص از ترانش دوازدهفصل 

متهر انتخهاب و    10و عهر    25آسفالت به طول  ۀجنوبی و در ضلع شمالی جاد -با جهت شمالی )بزرگ(اصلی 

تقسهی    Eو  A ،B، C ،D تهر  کوچکاصلی، این ترانشه به چند قسمت  ۀترانش ۀکاوش شد. به علت ابعاد گسترد

)جعفهری   قبر کاوش شدچهار ی مورد بحث از آن به دست آمد، اانهکه گور حاوی مهر استو Eو  Dشد. از بخش 

کهه اشهیاء خها  در مبهاحوی چهون       شهود بحث مهی  حاضر بر اساس این فرضیه ۀنوشت (.3( )تصهویر  239: 1393

 گاهنگاری، شناخت ارتباطات، تداوم سنت و غیره حایز اهمیت هستند.  

 

 موقعیت جغرافیايی   -2

ۀ مسهیر شهمال   در ادامه  هاکوهاین رشته .داردی زاگرس قرار ها کوهدر امتداد رشتهکهگیلویه و بویراحمد استان 

 14د. وسعت این اسهتان بهالب بهر    نگیرمی دربرغربی ایران، این استان را نیز  ۀبه جنوب شرق خود در نیم غرب

ای کامالً ناهموار است و فقه  حهدود یهک    منطقهکهگیلویه و بویراحمد کیلومتر مربع است. استان  261هزار و 

ی، از دهد. استان مذکور از غرب به خوزستان، از شمال بهه چهارمحهال و بختیهار   پنج  آن را دشت تشکیل می

اسهتان کهه گورسهتان     یهها  شهرسهتان د. یکهی از  شوشرق به شیراز و اصفهان و از جنوب به بوشهر محدود می

. ایهن شهرسهتان در شهمال اسهتان کهگیلویهه و      نهام دارد  «دنها »روستای لما در آن واقع شده است، شهرستان 

ستان دنا از شهمال بهه سهمیرم در    . شهراستکیلومتر مربع  1821ده و دارای مساحتی بالب بر شواقع  راحمدیبو

: 1371( )مجیهدی  1)تصویر  دشومحدود می راحمدیبواستان اصفهان و شهرستان لردگان و از جنوب به شهرستان 

17.) 



 97/  با نقش شترمرغ از گورستان لما  داربهیکت ایمهر استوانه

 

 موقعیت گورستان روستای لما   -3

کیلهومتری شهمال بخهش پاتهاوه از توابهع       10و در  )علیها( گورستان در ضلع جنوبی روستایی به نام لمای بهاال  

درجهه   51ثانیه عر  شمالی و  696دقیقه و  02درجه و  31این گورستان در  (.2)تصویر  دارد ستان دنا قرارشهر

متهر اسهت و در    1426ثانیه طول شرقی واقع شده است. ارتفاع آن از سهط  دریاههای آزاد    018دقیقه و  13و 

بویراحمهد علیها و از     شرقی  از جنوب  نهرودخا  اینشرقی کوه دنا واقع شده است.  ۀبشار و در دامن ۀکنار رودخان

رود.  مهی   پیش  بویراحمد سفلی  شرقی  شمال  سوی  گیرد و به می  سرچشمه در فارس   و ممسنی  اردکان  یها کوه

  شهرقی   از عبور از شهمال   رود پس  . این است  سرخ و تنگ  تیزآب  گنجگون  ، نهرهایرود  این  اصلی  های سرچشمه

بها   گذرد ومی  و طیبی  بویراحمد سفلی  مناطق  دنا، از شمال  شمالی ۀرسان، در دامنخِ  ۀرودخان  ورود بهو   منطقه

در لمها  گورسهتان   .(48دل، بهی تها:   )زنهده  شود سرازیر می  فارس  خلیج  سوی  پیوندد و به می  رود کارون  بارز به  نام

موجب شهده اسهت   ای کوه بافت ماسه. ار گرفته استکوهی مسط  واقع شده که روستای لما روی آن قر ۀدامن

 اند.گرفته شیب تپه قرارک  ۀبیشتر قبور در دامن(. 3و  2ویر ا)تص رخ دهد هاییدر دامنه و روی گورستان ریزش

 

 موقعیت مهر لما در گور  -4

تهدفین  گور بزرگ بها بهیش از یهک     هشتچهار گور کوچک با یک مرحله تدفین و  از کاوش، این فصل طیدر 

هها،  سهنگ شناسایی شد. تمامی گورهای کاوش شده دارای ساختار سنگی و اجزایی چون نشانه یا تاج گور، قلوه

تهدفین،   ۀحفهر  ۀچین دیوارۀ تدفین، سنگگور، حفر ۀشکل حفرل سط  گور، پوشش خرسنگی هشتیشن و گِ

در ایهن گورهها    (.240: 1393 ،)جعفهری  تدفین بودند ۀفضای جلوی درب ورودی حفرو  تدفین ۀورودی حفر بدر

افزارهای مفرغی، اشیاء آهنی، اشیاء سهنگی و  ی چون ظروف سفالی، ظروف مفرغی، اشیاء تزئینی و جنگاشیای

 (.244)همان: داده شده است  رارنذورات جانوری ق

(. 4)تصهویر   اصلی واقع شهده بهود   ۀدر ترانشترین گورهای کاوش شده است که یکی از بزرگ 69 ۀشمار گور

غربهی و حهدود    -متر در جهت شرقیسانتی 65جنوبی و عر  تقریبی  -متر در جهت شمالی 5/4ابعاد این گور 

ههای مختلفهی چهون تهاج، در و سهقف      سنگی با مالط گل اسهت و قسهمت  متر ارتفاع است. ساختار آن قلوه 1

های یافته(. Overlaet, 2003:66-63 ) تهای لرستان در همین دوره اسو شبیه نمونه( 5)تصویر  داردای خرپشته

داد ای تشهکیل مهی  ریز و پودر شده یها استخوانهای ناقص و داخل آن را اشیاء بسیار زیادی به همراه جمجمه

اشیاء ایهن گهور، تغییهر کامهل در مهواد       بارۀترین نکته درهای مجدد در این قبر است. جالبکه نشان از تدفین

ای که برخالف سایر قبور که دارای سنت سفالی منقوش بودنهد،  به گونه ؛نسبت به سایر گورهاست آنفرهنگی 

هها  و ابعهاد آن  نیسهت منحصر  ها سفالاست. این تغییرات به رنگ  یرنگنقوش این قبر ساده و بدون  یها سفال

از آههن بهه صهورت    شده است. وجود چند عدد سفال خاکستری کوچک و نیهز اسهتفاده    تر کوچکنیز تغییر و 

 های جدید است. از دیگر یافته )خنجر(کاربردی 

 شناسایی شد، از نهوع فهاز شهغا/تیموران    69 ۀبه جز گور شمار ،گورها ۀمنقوش که در هم یها سفالسنت 

(.  ;Overlaet, 1997: 20 Overlaet, 2007: 73) اسهت ق.م(  700 -800 ق.م تا حدود 1300ق.م و قبل از  1600)بعد از 

دسهت آمهدن   ه و ب (TT) آزمایشی ۀایالمی در مقابل در ورودی گور ترانش -ساغری کاسی پیدا شدنبا توجه به 

اواخهر   درتوان استفاده از ایهن گورسهتان را   می ،تعداد بسیار زیادی اسکلت و اشیاء فراوانی مانند سفال منقوش
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وجهود  دانست.  ((Jafari, 2013: 76) اولو ایالم جدید  سومو  دوم ۀعصر مفرغ تا اواخر عصر آهن و یا ایالم میان

دال بهر تعهامالت    ،این گورسهتان  در )مناطق ایالم، فارس و احتماالً فالت مرکزی ایران(مختلف  هایاشیاء با سبک

 . استمردمانِ به احتمال کوچرو  ۀگسترد

در قسهمت جنهوبی گهور     اییاستوانه، مهری 69 ۀکه ذکر شد، یکی از اشیاء قابل توجه قبر شمار گونه همان

  50متهری از ضهلع شهمالی و از عمهق     سهانتی  231متهری از ضهلع غربهی و    سانتی 35 ۀدر فاصل مهراین است. 

طول و قطر این مهر به ترتیب (. 7و  6ویر ا)تصه  دست آمد. این مهر در داخل یک النگو قرار داشته متری بسانتی

 (.9و  8)تصاویر متر است میلی 3متر و قطر سوراخ  آن میلی 9و  19

 

 کتیبه و جنس مهر  -5

شود. این کتیبه از جهات مختلف آسیب دیده است. یکهی از  یک کتیبه دیده می از ییها بخش ،بر روی مهر لما

 ۀتدفینی و حتهی بخشهی از بدنه    یها استخوانبه طوری که  ؛گورستان لماست زیادرطوبت  ها بیآس این دالیل

اظههارات   بهر اسهاس  داخل قبر،  هایآسیبای از پودر تبدیل کرده است. عالوه بر را به پشته ها سفالتعدادی از 

 ین قسهمت و بیشهتر  اسهت  مهر بازتراشی و پاک شده ۀحنص از دانشگاه شیکاگو (Gary Beckman)گری بکمن 

پشهت دسهت   توان چهار یا پنج سطری آن معدوم شده است. بر اساس اظهارات وی انتهای خطوط را می ۀکتیب

های شروع خ  اول را از باالی قسمت فوقانی دست چپ فهرد حهدس زد.   نشانه بتوان راست پیکره دید و شاید

 ۀنهوع خه  را بهه دور   تهاری   خطوط،  ۀترجم بر اساسو نه )ستون عمودی کتیبه( حکاکی  ۀشیو بر اساسبکمن 

بقایای موجهود کتیبهه بهه ایهن      تمال قوی. به اح(9)تصویر  است نسبت دادهق.م  دوم ۀدوم هزار ۀها و نیمکاسی

 نحو است:

1.  x x [ … ]-ib(?) 
 2.  [ … ] x 

 3.  [ … ]-ni(?) 

 4.  [ … ]-ru(?) 

 5.  [ … ] x(?) 

امها بها    ،مطمئن باشد تا تعیین تاری  آن دقیق و است باقی نمانده چندانیی هااصلی متن و نشانه ۀکتیب از

 جهت با سهوراخ طهولی مههر حهک شهده اسهت      کتیبه به صورت عمود و ه این مبنا که خطوط وجود این و بر 

 ,.Matthews, 1992: 123 ) کاسی است ۀاحتماالً این مهر متعلق به دور ،ای که در دورۀ کاسی مرسوم بود()شیوه

No. 164 ; Collon, 1987: 59-61, no. 242). 

برخی بر این بر این اساس، مختلف در میان گذشتگان مرسوم بوده و  یها سال ینگهداری مهرها در ط

قابل  ۀداد ،مختلف یها نسلدر  شدنشاندست بهها و دستاند که مهرها بنا به دلیل ارزش و اهمیت آنعقیده

: 1372)نگهبان، توان استنتاج کردها را میتنها تاری  تقریبی آنبنابراین، اطمینانی برای گاهنگاری نیستند و 

استفاده ق.م  1200تا  1500است. از حدود  (faience) چینی از نوع بدل ،زیاد جنس این مهر به احتمال(. 209

اما پیشرفت در  ،شد آغازق.م  5 ۀاز مواد ترکیبی در جنس مهر افزایش یافت. استفاده از بدل چینی از هزار

ای ای به تولید آن داد. بدل چینی در حج  گستردهدوم ق.م جان تازه ۀگری در اواس  هزارصنعت شیشه

آن را تا مناطق بسیار دور کشاند. در این  ،دست در این دورهی آن ساده بود و تجارت دورها طرحشد، تولید می
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مجدد از مهرها رواج یافت و استفاده از مهرهای خانوادگی و ارثی مرسوم شد و ابعاد مهرها در ۀ دوره استفاد

 Saed) شودچنین تغییراتی در ایران نیز دیده می (.Collon, 1990: 40) سوریه کاهش یافتجاهایی چون 

Mucheshi and Talaʼ i, 2012: 86.) 
 

   توصیف نقوش -6

را بهه عقهب   ش شهود کهه سهر   به سوی شهترمرغی دیهده مهی   دویدن فردِ کمان به دستی در حال  ،در این مهر

را  )؟(بر اساس نقش موجود، فرد دو دست خود را باز کرده و در یکی از دستان خهود کمهانی   و گردانده استبر

دار اسهت و در  مرغ رو به طرف فرد کمهان مرغی ایستاده است. بدن این شتردست گرفته و در مقابل وی شتره ب

 بهاز  دارکمان دفر مرغ وو پاهای حکاکی شدۀ شتر ها دستعین حال سر خود را به طرف عقب برگردانده است. 

 دهد.  شکار را نشان می ۀتر صحندار و در شکلی کلیفرار در مقابل کمان ۀصحن قوی احتمالبه و  است

 ۀشهیو  بهه کهار رفتهه در    ۀتوان سهبک پیشهرفت  می است، که نقش موجود آسیب فراوانی دیده اینبا وجود 

ظرافت بهه   ،تری دارندپرداخت مهر را به خوبی مشاهده کرد. برخالف سایر مهرهای فالت ایران که سبک ساده

 دسهت آمهده از   ه . مهرههای به  ،تهوان مشهاهده کهرد   مرغ مهی دار و شهتر مانکار رفته در این مهر را در تصویر ک

 و (1382 ،)پوربخشنده صرم در استان ق  ۀ، تپ(Marcus, 1989) ، حسنلو(Girshman, 1939) های سیلکمحوطه

 دارند.خود تری در نقوش سبک ساده )ساعدموچشی، منتشر نشده( سگزآباد

های آشور نهو و  النهرین در دورهمانند آناتولی و بین ،مجاور یها نیسرزمتصاویر شترمرغ بر روی مهرها در 

 و موساسهیر  (Parker, 1962: fig 1) نیپهور دسهت آمهده از   ه افهزایش چشهمگیری دارد. در مهرههای به     ،اورارتو

(Collon, 1994: pl. 4.1.1, 4.1.3 )نقش شترمرغ در چندین  شود.م این نقش دیده می.تاری  قرن هشت  ق در

گهذاری  تهاری   قرن هشهت  ق.م  درآشور نو  ۀدور به که( وجود دارد Ex-Colvilleۀ اکس کولول )مجموعمهر از 

 است.  دار، کماناست که در کنار شترمرغ تصویر شدهفردی اند. در این مهرها شده

( Bibliothèque)و نیهز در مههر پهاریس    )قهرن هشهت  ق.م(    (ND 5379)در مههر معبهد نینورتهای نمهرود     

(Collon, 1998, n.2)  مردِ حک شده دارای یک شالق است. عالوه بهر ایهن،   )بابل نو( متعلق به قرن هشت  ق.م

و مهری  (A.S.Hardy)هاردی  اس. ، مهر مجموعۀ ای.)آشور نو( (W.A 116147) مهر بریتیش موزیوم لندندر 

 (Collon 1998, p 28)که همگی به قهرن هشهت  ق.م    )بابل نو( (WA 141639)دیگر از بریتیش موزیوم لندن 

 .است، فرد موجود دارای شالق تعلق دارند

ایهن  شود. تعدادی نقش شترمرغ دیده می ،در ظرفی از ارجان در شرق خوزستان گفته شدهعالوه بر موارد 

شترمرغ  ششبه صورت برجسته در باالی ساغری از جنس مفرغ به تصویر درآمده است. در این تصویر  هانقش

سنگی ضیافت  هایشساغرهای نق با ،اند. شکل ساغر مورد نظردر حالتی شبیهِ راه رفتن به تصویر کشیده شده

کهه در آن بزرگهان آشهوری    شود مقایسه میق.م(  705-722)سارگون دوم  آباد()خورس آیینی کاخ دور شاروکین

ههایی از  در ایهن مقایسهه بهه نمونهه     (.Álvarez-Mon, 2008:127) اندرا در مقابل صورت خود نگه داشتهساغر 

 (.Ibid: 149) مهرهای حاوی نقش شترمرغ نیز استناد شده است

توان بهه مههری از   و در اینجا فق  می هستندمرغ بسیار ک  در داخل فالت ایران مهرهای حاوی نقش شتر

دست آمده ه گذاری مواد بتاری برای  (.1382 ،)پوربخشنده گورستان صرم در بخش کهک در استان ق  اشاره کرد
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       (.116: 1385 ،پهور )بحرانهی  مهورد بحهث قهرار گرفتهه اسهت     ق.م  9الهی   12طیهف زمهانی قهرن     ،از این گورسهتان 

در ایهن مههر تصهویر دو     .اسهت دست آمده از این گورسهتان  ه ب یها سفالبر اساس  ،گذاری صورت گرفتهتاری 

 ۀماننهد اسهتفاد   ،دیگر اشیاء این قبرگرفته است.  ها دو درخت کاج قرارو بین آن دارد شترمرغ بال گشوده قرار

های جدیدتر تأکید دارد. تصهویر  خاکستری نیز بر همین تاری  و یا دوره یها سفالکاربردی از آهن و نیز وجود 

شود. در میان مهرهای هخامنشی، مهری با نقش فرد شالق بهه  های بعد نیز در ایران دیده میشترمرغ در دوره

مقایسهه اسهت. ایهن مههر مشهابه سهبک ع مهوی        دستی که گردن شترمرغی را در دست دارد، با مهر لمها قابهل  

 (.Root, 1999: fig 10) استق.م  500در  (Parnaka) وش، پرنکهداری
 

 نتیجه  -7

در ایهن   دفهن شهده  مردمهان   ۀارتبهاط گسهترد   ۀدهندمختلف در گورستان لما نشان یها سبکوجود اشیائی با 

ارتباط با فرهنگ ایالم منحصر بهه مههر نیسهت و     ،نیز اشاره شد قبلیکه در مطالب  گونه همانگورستان است. 

)حتی تا  اول ایالم میانه برابر با عصر آهنۀ ایالمی دور -برای نمونه در یکی دیگر از قبرهای لما ساغرهای کاسی

نشین این گورسهتان بها جنهوب غهرب     دست آمد که نشان از ارتباط مردمان به احتمال کوچه ب تر(حدودی قدی 

ناپهذیری بها فرهنهگ    منقوش آن شباهت انکار یها سفالدارد. همچنین  IIIآن تا عصر آهن  ۀولیایران از زمان ا

تغییهر در مهواد    ،مواد فرهنگهی گورسهتان مهذکور    دربارۀفارس دارد. از دیگر نتایج مه   ۀشغا/تیموران در منطق

ارتباطهات پیشهین بها     ۀدامه ا ،و در عین حال IIIل عصر آهن با مواد عصر آهن یفرهنگی از اواخر عصر مفرغ/ اوا

امها شهیوۀ کلهی     ،شهده  ایجهاد  در مواد فرهنگی تغییهر  ،از این رو؛ مناطقی است که قبالً با آنجا در ارتباط بودند

های تداوم در سبک زندگی در ایهن گورسهتان،   معیشت، تدفین و ارتباطات ثابت مانده است. یکی دیگر از نشانه

 اسهت کهه  ل عصر آهن یمتعلق به اواخر عصر مفرغ/ اوا ،آن ۀاستناد به کتیباست. این مهر با  69 ۀمهر قبر شمار

 نقش دیگری روی آن حک شده است.  IIIدر عصر آهن 

مواد فرهنگهی   بر اساسشناختی های باستاندار گورستان لما بر احتیاط در گاهنگاری الیهوجود مهر کتیبه

ل عصهر آههن   یه اوا در اواخر عصر مفرغ/ تمال بسیار،احبه ارزشمند و خا  اشاره دارد. این مهر در چند سده و 

 ه است. شدمیاستفاده  از آن IIIتولید شده و تا عصر آهن 

 

 تشکّر و قدردانی
 نهایت تشکر و قدردانی را داری . و نیز آقای گری بکمنجناب آقای دکتر کامیار عبدی های راهنماییاز 
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 69 ۀشمار: موقعیت گور 4تصوير 
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 ( و تصوير مهر6907251مهر  ۀگورآوندها )شمار: موقعیت مهر در میان 7و  6اويرتص
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