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چکیده
یکی از شهرهایی که جغرافیدانان و مورخان سدههای اولیه و میانهی اسالمی از آن یادکردهاند و به توصیف آن پرداختهاند ،شهر
زیز است .زیز از شهرهای کوره ی ارّجان بود که در بخش شمال شرقی آن واقع شده بود .بر اساس متون تاریخی این شهر بر مسیر
ارتباطی ارجان به اصفهان واقع شده بود و منبر و جامع داشت .هدف پژوهشی که نتایج آن در نوشتار حاضر ارائه گردید ،تعیین
موقعیت جغرافیایی و شناسایی محل دقیق شهر زیز است .در این تحقیق که به روش توصیفی  -تحلیلی انجام یافت ،تالش بر آن
بود تا با تحلیل مقایسهای نتایج مطالعات میدانی و دادههای اسنادی (منابع مکتوب) به این پرسش پاسخ گفته شود که کدام
محوطه یا محوطههای باستانی بقایای شهر زیز را در خود جای داده است؟ نتایج بهدستآمده از دادههای میدانی و بررسیهای
باستانشناسی و واکاوی متون تاریخی ،موقعیت جغرافیایی شهر زیز را در شهرستان کنونی بویراحمد ،در ناحیهی زیز با محوطهی
«زیزِ نسه» مطابقت میدهند.
واژههای کلیدی :کورهی ارّجان ،شهر زیز ،بررسیهای باستانشناسی ،متون تاریخی ،مکانیابی

رایانامهی نویسنده مسئول:
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 .1مقدمه
مطالعهی متون بهجای مانده از مورخان و جغرافیدانان اعصار مختلف تاریخ ،حکایت از وجود شهرهایی در
گذشته دارد که امروزه دیگر وجود ندارند و تنها با توجه به میزان اهمیت ،ابعاد و قرار گرفتن آنها در مسیر-
های ارتباطی اصلی ،اطالعاتی از آنها ثبت شده است .پژوهش دربارهی این شهرها از طریق ردیابی نوشتههای
بهجای مانده از متون تاریخی و بهرهگیری از مطالعات باستانشناسی و تطبیق آنها با ویرانههای بهجای مانده،
تا حدودی میتواند سبب کشف محل دقیق این شهرها و اطالعات ارزشمندی دربارهی آنها شود .در دورهی
اسالمی نسبت به دورههای قبل ،حجم قابلتوجهی از منابع مکتوب بهجای مانده است که حاوی اطالعات
ارزشمندی در توصیف شهرها ،موقعیت جغرافیایی ،شکوفایی و ویرانی آنها هستند .یکی از شهرهایی که
مورخان و جغرافیدانان سده های چهارم تا نهم هجری به آن اشاره کردهاند ،شهر زیز است (مقدسی581 :1361 ،؛
ابن بلخی351 :1374 ،؛ یاقوت140 :1955 ،؛ حافظ ابرو .)136 :1375 ،این شهر بر مسیر ارتباطی ارّجان -اصفهان واقع
شده بود و محل اقامت و استراحتگاه کاروانهای تجاری ،مسافران و بازرگانان در طول این مسیر بهحساب می -
آمد (مقدسی .)673 :1361 ،همین موقعیت خاص و اهمیت آن به دلیل واقعشدن در مسیر تجاری – ارتباطی
ارّجان به اصفهان و همچنین زیستبوم غنی منطقه در امر دامداری و کشاورزی ،زیز را به شهری پررونق و
شکوفا تبدیل کرده است .در این پژوهش سعی بر آن است تا با واکاوی اطالعات بهجای مانده از متون تاریخی
و بهرهگیری از دادههای بهدستآمده از بررسیهای باستانشناسی ،محل دقیق شهر قدیم زیز مشخص گردد.
مطالعه و تعیین مکان شهر تاریخی زیز بر اساس دادههای باستانشناختی و پژوهشهای متنی اهمیت بسزایی
دارد ،که در تحقیق حاضر واکاوی و تطبیق متون با شواهد باستانشناسی ،جدید و ارزیابی یافتهها در نوع خود
نوآوری است.
 .2پیشینه تحقیق
تاکنون دربارهی شهر قدیم زیز مطالعات چندانی در حوزهی باستانشناسی صورت نگرفت .اندک تحقیقات
صورت گرفته مطالعاتی به شیوهی تاریخنگاری محلی ،و اشارات کوتاه پژوهشگران جدید در این زمینه است که
به مهمترین آنها اشاره میشود :استین ( ،) Stien, 1938در تحقیقات خود در خصوص راههای باستانی جنوب
غرب ایران ،از دهکدهای به نام زیز یاد کرده است اما به کنکاش دربارهی محل شهر قدیم زیز نپرداخت.
پرفسور هاینس گاوبه ( ،)1359که تحقیقات جامعی در خصوص جغرافیایی تاریخی کورهی ارّجان انجام داده
است ،سعی بر مکانیابی شهر قدیم زیز داشت که به دلیل عدم آشنایی کامل با منطقه ،مکان شهر «زیز» را
بهاشتباه با ویرانههای محوطهی «دلی یاسیر» مطابقت داده است .بر این اساس ،تقوی بهبهانی ( )1388نیز با
ذکر دالیلی مشابه ازجمله عدم توانایی طی کردن  60الی  70کیلومتر در یک روز توسط کاروانها از دهدشت
به زیز ،همچنین وجود روستایی به نام «عزیزی» در نزدیکی محوطه دلییاسیر ،بدون توجه به شواهد
باستانشناختی و ردیابی دقیق اشارات متون تاریخی دربارهی موقعیت مکانی شهر زیز و همچنین بازهی زمانی
محوطهی دلیاسیر و محوطهی زیز بر اساس شواهد تاریخی و بررسیهای باستانشناسی ،نظر گاوبه را دربارهی
مطابقت شهر زیز با ویرانههای محوطهی «دلی یاسیر» با صراحت بیان کرده است .نورمحمد مجیدی ()1371
در مقام تاریخنگار محلی ،به اشارات متون تاریخی دربارهی شهر قدیم زیز و همچنین توصیف محوطههای «زیز
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نسه» و «زیز برآفتاب» پرداخته است .بررسیهای باستانشناسی شهرستان بویراحمد که ناحیهی زیز را نیز
شامل میشود ،توسط کورش علمداری ( )1388صورت گرفته است.
 .3روش تحقیق
بخش عمدهای از دادههای این پژوهش ،از بررسیهای میدانی نگارندگان در قلمرو جغرافیایی پژوهش حاصل
آمدهاند .با عنایت به وسعت این قلمرو ،تالش گردید تا با انجام پیمایش سطحی در امتداد شبکه ارتباطی
دنیای کهن و ثبت نشانههایی از سازههای ارتباطی (نظیر آثار راهسازی ،پلها ،کاروانسراها و  ،)...آن دسته از
محوطههای باستانی که به جهت وسعت و سایر ویژگیها میتوانست بقایای شهر زیز باشد شناسایی گردند.
بیتردید ،اطالعات مندرج در منابع جغرافیایی قرون اولیه اسالمی و سایر منابع مکتوب میتوانستند در تعیین
این مسیر بسیار مفید فایده واقع گردند .بدین ترتیب ،با انتخاب روش توصیفی -تحلیلی ،به تحلیل مقایسهای
دادههای جغرافیایی و منابع مکتوب پرداخته شد .بهعبارتدیگر ،در این پژوهش سعی شده است با تطابق
اطالعات بهجای مانده از متون جغرافیایی ،منابع تاریخی و دادههای بهدستآمده از بررسیهای باستانشناسی،
محوطههای باستانی بهجای ماندهی مورد معاینه و درنهایت مکان شهر باستانی زیز معلوم و معرفی گردد.
 .4اشارات متون تاریخی به شهر زیز
یکی از شهرهایی که توصیف آن در متون تاریخی سدههای اولیه و میانهی اسالمی آمده شهر زیز است.
مسعودی در ذکر نواحی که در حوزهی مذهب خرمیان بود ،از دو منطقه تحت عنوان زز (ززین) نام برده است
که یکی متعلق به معقل و دیگری تحت سیطرهی ابودلف قرار داشت (مسعودی .)220 :1365 ،مقدسی زیز را در
ذیل کورهی اصفهان آورده و آن را شهری کوچک مع رفی کرده که به اصفهان تعلق داشت (مقدسی:1361 ،
 .)673وی در توصیف شهر زیز ،از جامع نیکوی آن و فراوردهها و محصوالت ارزان زیز بدین شرح یاد کرده
است ... " :نان را در آنجا هشت من ،به من آنجا ،به یک درهم خریدیم .گوشت و گوز(گردو) و میوه در آن ارزان
است .جامع نیکوى آن به سال  367ساختهشده است[به سال  368که من آنجا بودم هنوز آن را مىساختند] "
(همان .)581 ،ابن بلخی نیز در ذیل کورهی شاپور خوره از زیز و کوه گیلویه با هم یاد کرده و دربارهی آن
نوشته است " :زیر و کوه جیلویه ،این قهستانى است نواحى بسیار و حومه آن زیر است و هواء آن سردسیر
است و آبهای روان بسیار و دیهها داشته است نیکو ،امّا در روزگار فترت و استیالء ملحدان اباد اللّه سنتّهم
خراب گشت و درختستان میو[ه] هاست و زیر ،جامع و منبر دارد ( " ...ابن بلخی .)351 :1374 ،یاقوت از دیگر
نویسندگانی است که از زیز یاد کرده و آن را متعلق به اصفهان دانست (یاقوت .)140 :1955 ،حافظ ابرو نیز از
دیگر نویسندگانی است که از زیز نام برده است  .وی همان مطالب ابن بلخی را تکرار کرده و مطلب جدیدی را
در این مورد عرضه نکرد (حافظ ابرو.)136 :1375 ،
در اینجا اختالفاتی میان مطالب ذکرشده در متون باال دربارهی شهر زیز مشاهده میشود ،بدین ترتیب کهه
برخی از متون زیز را متعلق به اصفهان و بعضی متعلق به کورهی شاپور و کورهی ارّجان نوشتهاند .برای تحلیل
و روشن نمودن این اختالفات ابتدا به موقعیت زم گیلویه در بین این کورههها (اصهفهان ،شهاپور ،ارجهان) پرداختهه
میشود؛ اصطخری دربارهی موقعیت زم گیلویه نوشته است زم گیلویه یهک قسهمت از کهورهی اصهفهان ،یهک
قسمت از کورهی شاپور ،یک قسمت از کورهی اصطخر و قسمتی از کورهی ارّجهان را در بهر مهیگیهرد و تمهام
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شهرها و دهکدههای این قسمتها را نیز شامل میشود (اصطخری .)113 :2004 ،بنابراین ،زم گیلویهه قسهمتی از
بخش شمالی و شرقی کورهی ارجان را در برمیگرفهت کهه در ایهن بخهش شهمالی کهورهی ارجهان ،منطقههی
بالدشاپور واقع شده بود و زیز در این بخش ارجان یعنی بالدشاپور که قسمتی از آن در اختیار قبیلهی گیلویهه
بود ،قرار داشت .در مورد گفتهی ابن بلخی که زیز را متعلق به کورهی شاپور خوره ذکر کرده است میتوان بهه
اصالحات ناحیهای صورت گرفته در زمان وی اشاره کرد؛ احتمهاالا ایهن مسهئله ناشهی از اصهالحات سیاسهی و
تغییرات ناحیه ای صورت گرفته در این زمان باشد که طی آن وسعت ارّجان بهه نصهف کهاهش یافهت ،در ایهن
تغییرات تمامی بخشهای شمالی خط ارّجان_فرزوک_دارخید به استان شاپور واگذار گردید و بالدشاپور ،زیهز و
بازرنگ که قبالا جزء ارجان بودند ،به ایالت شاپور ملحهق شهدند (گاوبهه 16 :1359 ،و  .)103امها ایهن گفتههههای
مقدسی و یاقوت مبنی بر متعلق بودن زیز به اصفهان ،جای شک و تردید دارد ،زیرا اصطخری بازرنگ را متعلق
به کورهی ارّجان نوشت (اصطخری )112 :2004 ،و ابن بلخی بازرنگ را بین زیز و سمیرم ذکهر کهرده اسهت (ابهن
بلخهی .)346 :1374 ،بدین ترتیب زیز که قبل از بازرنگ قرار میگرفت نیز جزء ارّجان بهحساب میآمد نه کورهی
اصفهان ،چراکه بین زیز ،و سمیرم که متعلق به اصفهان بود ناحیهی بازرنگ قرار داشت که متعلهق بهه ارجهان
بود .بنابراین ،زیز نمیتواند به کورهی اصفهان تعلق داشته باشد و احتماالا این گفتههای مقدسی و یاقوت ناشی
از تداخل و موقعیت زم گیلویه در بین کورههای یادشده و ناآگاهی این نویسندگان از وضعیت دقیق مرزهاست،
آنچنانکه یاقوت خود بیان میکند ،اطالعات وی در مورد زیز بر پایهی شنیدههاست نه اطالعات و مشهاهدات
عینی خود ،زیرا وی نوشته است که اطالعات خود را در این مورد از برخهی خردمنهدان همهدان گرفتهه اسهت
(یاقوت .)140 :1955 ،از طرفی دیگر ،این منطقه کوهستانی و ساکنان آن را اکثراا عشهایری تشهکیل مهیداد کهه
عالوه بر حوزهی قلمرو خود ،در نواحی جنوبی اصفهان و سمیرم که هممرز با کوه گیلویهه بودنهد ،بهه یهیال و
قشال میپرداختند .در رابطه با شیوهی زندگی عشایری این نواحی میتوان به نوشهتهههای اصهطخری اشهاره
کرد؛ وی به کردان و رموم فارس اشارهکرده که تابستانها و زمستانها به چراگاهها میرفتنهد (اصهطخری:2004 ،
 .)99رم (رموم) نیز در منابع سدههای اولیه به مناطق عشایر نشین و شبانکاره اطهال مهیگردیهد (ابهن خردادبهه،
38 :1370؛ یاقوت .)551 :1383 ،اصطخری رموم پنجگانهی فارس را نام بهرده و رم گیلویهه را کهه در ایهن نهواحی
ساکن بودهاند ،بزرگترین آنها نوشته است (اصطخری .)98 :2004 ،احتماالا این مسهئله یعنهی یهیال و قشهال
عشایر در نواحی اصفهان و کوه گیلویه ،نیز باعث اختالط مرزهای این مناطق در نوشتههای نویسندگان گردید.
بنابراین ،زیز در بخش شمالی ارجان یعنی رستا بالدشاپور واقع شده بود که بخشی از آن در اختیهار قبیلههی
گیلویه بود و بنا به گفتههای مقدسی و ابن بلخی جامع و منبهر داشهت (مقدسهی581 :1361 ،؛ ابهن بلخهی:1374 ،
 .)351بر اساس مطالب پیشین ،زیز در سدههای اولیه و میانهی اسالمی شهری شکوفا و آباد بود و این به دلیهل
قرار گرفتن در مسیر ارتباطی -تجاری (پاکباز )54 :1395 ،و همچنین زیستبوم غنی منطقه در امر فراوردهههای
دامی و محصوالت کشاورزی بود ،بهطوریکه مقدسی از ایستگاهی بودن زیز و محصوالت ارزان آن و ابن بلخهی
از آبهای روان ،دههای نیکو ،درختستان میوه ،نواحی بسیار و نخجیرگاههای زیز صحبت بهه میهان آوردهانهد و
آن را دارای جامع و منبر ذکر کردهاند (مقدسی581 :1361 ،؛ ابن بلخی .)351 :1374 ،از نوشتههای بهجای مانهده از
مورخان و جغرافیدانان سدههای اولیه و میانهی اسالمی چنین اسهتنتاج مهیشهود کهه شههر زیهز دوران اوج و
شکوفایی خود را در فاصلهی زمانی قرن چهارم هجری تا اوایل قرن ششم هجری سپری کرده است .ابن بلخهی
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در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری از ویرانی زیز و نواحی ارّجان صحبت میکنهد و دالیهل آن را بهه
حمالت اسماعیلیها نسبت میدهد ( ابن بلخهی 351 :1374،و  .)353از دیگر دالیلی که احتماالا در این ویرانهیهها
تأثیر زیادی بهجای گذاشت زمینلرزههای شدیدی بود که مناطق فارس ،خوزسهتان و ارجهان را در سهالههای
 444و  478لرزاند (ابن اثیر 294 :1371 ،و  .)121احتماالا زیز مانند سایر نقاط ارجان طی حمالت اسماعیلیهها و
زمینلرزههای شدیدی که در این زمان رخ داد ویران شده است.
 .5ناحیهی زیز در تکاپوی دو خاندان گیلویه و ابودلف
میان دو خاندان گیلویه و ابودلف درگیری و دشمنی دیرینهای وجود داشت .خصومت و درگیری آنها که به
نظر میرسد از نیمه ی قرن دوم ه .ادامه داشته منجر به قتل سران این دو خاندان گردید .بنا به روایت
اصطخری ،گیلویه در ابتدا موفق به شکست ابودلفیان گردید و معقل بن عیسی برادر ابودلف را به قتل رساند
(اصطخری .)144 :2004 ،به دنبال این خصومت و کینهتوزیها ،ابودلف توانست گیلویه را در جنگهای بعدی
شکست دهد(همان) .در میان نواحی متعلق به ابودلفیان ،دو ناحیه به نام «زیز /زز یا ززین» وجود داشت که جز
امالک اختصاصی و معاف از مالیات ابودلفیان بهحساب میآمدند و به همین جهت به نام آنها یکی را «زز
معقل» و دیگری را «زز ابودلف» میگفتند (مسعودی .)220 :1365 ،مورخان و جغرافیدانان سدههای مختلف
اسالمی به موقعیت این دو «زیز» اشاره کردند و یکی را در سرزمین اللستان بین اصفهان و کوههای لرستان و
موقعیت دیگری را در ناحیه همدان نوشتهاند (مقدسی673 :1361 ،؛ ابن بلخی351 :1374 ،؛ یاقوت1955 ،م .)140 :به
نظر میرسد یکی از دالیل خصومت و درگیری خاندانهای گیلویه و ابودلف بر اثر مسائل مرزی و دستدرازی
به قلمرو یکدیگر بوده است .آنگونه که از منابع برمیآید« ،زز معقل» که به موقعیت آن در ناحیه اللستان،
میان اصفهان و کوههای لرستان اشاره شده بود ،بخشی از قلمرو گیلویه بهحساب میآمد .ابن بلخی نیز به این
موضوع اشارهکرده و زیز را بهعنوان حومهی کوه گیلویه ذکر میکند (ابن بلخی .)351 :1374 ،مسعودی «ززین»
یعنی دو «زیز» را متعلق به ابودلفیان دانسته و یکی را «زز معقل» و دیگری را «زز ابی دلف» نوشته است
(مسعودی .)220 :1365 ،با استناد به منابع یادشده ،ناحیهی زیز که بخشی از قلمرو گیلویه بهحساب میآمد،
مالکیت آن به خاندان ابودلف که از حمایت خلفا برخوردار بودند واگذار شده بود و بهعنوان ملک معاف از
مالیات در خاندان آنها مورثی گردید .با توجه به مطالب پیشین ،میتوان گفت زیزی که در ناحیهی اللستان و
متعلق به معقل بود ،در تکاپوی خاندان گیلویه و ابودلفیان همواره میان آنها دستبهدست میگردید .درواقع
این ناحیه و اطراف آن که میراث و سکونتگاه خاندانهای ایرانی گیلویه و نیاکان آنها بود ،بعد از حمله اعراب
و مهاجرت آنها به ایران و نواحی جبال ،به ابودلفیان که گروهی از این اقوام مهاجر بودند و از طرف خلفا
حمایت میشدند ،واگذار گردید .بنابراین ،دست یافتن و مسلط شدن این قوم بیگانه بر ناحیهی زیز و اطراف
آن که جایگاه دیرینهی قبیلهی گیلویه بود ،بر این قوم ایرانی قابلتحمل نبود و همواره ابودلفیان و قبیلهی
گیلویه را مقابل هم قرار داد .بهطوریکه معقل برادر ابودلف که نواحی زیز در اداره و اختیار او بود و به نام وی
«زز معقل» خوانده می شد ،به دست گیلویه کشته شد و به دنبال آن خود گیلویه نیز در جنگهای بعدی با
ابودلفیان جان باخت (اصطخری.)144 :2004 ،
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 .6موقعیت مکانی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسیهای باستانشناختی
مقدسی موقعیت شهر زیز را در کوهستان ،کنار رودخانهی تاب و سومین ایستگاه مسیر ارّجان به اصفهان ذکر
کرده است (مقدسی 581 :1361 ،و  .)673ابن بلخی زیز را نزدیک سمیرم و بهعنوان حومهی کوه گیلویه با
آبوهوای سردسیری توصیف کرد (ابن بلخی .)351 :1374 ،افزون بر این ،ابن بلخی زیز را قبل از ناحیهی
بازرنگ ،و بازرنگ را میان زیز و سمیرم نوشته است (همان .)346 ،ناحیهی بازرنگ که ابن بلخی از آن نام برده با
نواحی امروزی اطراف رودخانهی بشار و تل خسروی درحوزهی شهرستان دنا مطابقت دارد .این ناحیه در
نوشتههای حسینی منشی (قرن11ه ) .و حسینی فسایی (قرن 13ه ) .با عنوان «دم رود» یاد شده است (حسینی
منشی 32 :1385 ،تا 34؛ حسینی فسایی .)1472 :1382 ،ناحیهی دم رود در سدههای متأخر اسالمی از نزدیک پل-
های پاتاوه تا محل پیوستن رودهای تل خسروی و فالرد را شامل میشد (گاوبه 151 :1359 ،و  .)166یاقوت
موقعیت زیز را در بخش اللستان مابین اصفهان و کوههای لرستان (قوم لر) نوشته است (یاقوت1955 ،م.)140 :
حافظ ابرو نیز همان مطالب ابن بلخی را در مورد موقعیت زیز تکرار کرده و مطلب جدیدی را در این مورد
عرضه نکرده است (حافظ ابرو .)136 :1375 ،بهطورکلی متون یاد شده ،موقعیت شهر زیز را در بخش اللستان
مابین اصفهان و کوههای اقوام لر در کنار رودخانهی تاب (مارون امروزی) و مسیر ارتباطی ارّجان به اصفهان
قلمداد کردهاند (جدول  .)1بنا به گفتههای ابن بلخی زیز را باید قبل از ناحیه بازرنگ جستجو کرد که با نواحی
کنونی اطراف رودخانهی بشار و تل خسروی در شهرستان دنا مطابقت دارد .یعنی جایی که بر اساس گفتههای
مقدسی رودخانهی تاب جاری باشد .امروزه قبل از شهرستان دنا( بازرنگ قدیم) شهرستان بویراحمد قرار دارد
که در بخش علیایی آن یکی از سرشاخههای اصلی رودخانهی تاب(مارون امروزی) جاری است (نقشه  .)1یاقوت
موقعیت زیز را در بخش اللستان نوشته است ،بر اساس مطالب پیشین « بخش اللستان» باید در حوزهی
سرشاخههای رود مارون (تاب ) در شهرستان بویراحمد کنونی باشد .امروزه در این قسمت یعنی سرشاخههای
رود مارون« ،بخش لوداب» واقع شده است که با بخش اللستان در متون یاد شده قابل تطبیق است.
جدول  : 1اطالعات مربوط به شهر زیز و موقعیت آن در متون تاریخی(مأخذ :نگارندگان)
شهر زیز(زیر /زیزی) در منابع مکتوب
منابع

سال وفات

حوزه

(ه ق)

سیاسی

موقعیت شهر زیز
 -1در کوهستان،

احسن

مقدسى ،أبو عبد

التقاسیم فى

اهلل محمد بن

معرفة االقالیم

أحمد

کنار رود تاب است.
قرن 4

اصفهان

510

کوره

 -2سومین ایستگاه
مسیر ارّجان-
اصفهان است.

فارسنامه ابن
بلخى

ابن بلخى

شاپورخوره

توضیحات
 -1ساخت مسجد جامع زیز
 -2صحبت از ارزانی گوشت،
نان ،گردو و میوه ارزان زیز

 -1نزدیک به

 -1جامع و منبر دارد

سمیرم است

 -2دارای باغها و درختان

 -2بازرنگ میان زیز

میوه ،هوای آن سردسیر و

و سمیرم است

نواحی آن نخجیرگاه است.

 -3حومهی کوه

 -3صحبت از ویرانی و خرابی

گیلویه است.

زیز و کوه گیلویه توسط
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اسماعیلیان
معجم البلدان

یاقوت حموی
بغدادی

در بخش اللستان
626

اصفهان

مابین اصفهان و

-

کوههای لرستان

 -1جامع و منبر دارد
 -2دارای باغها و درختان
جفرافیاى
حافظ ابرو

حافظ ابرو،
شهاب الدین
عبد اهلل خوافى

833

 -1نزدیک به

میوه ،هوای آن سردسیر و

کوره

سمیرم است

نواحی آن نخجیرگاه است.

شاپورخوره

 -2حومهی کوه

 -3صحبت از ویرانی و خرابی

گیلویه است.

زیز و کوه گیلویه توسط
اسماعیلیان

نقشه  :1موقعیت زیز بر اساس منابع تاریخی سدههای مختلف اسالمی(مأخذ :نگارندگان)

گاوبه مکان شهر زیز را به درستی تشخیص نداد .وی با وجود اطالع از دهکدهای به نام زیز از طریق نوشتههای
استین ،بدون مشاهدهی ویرانههای زیز و بررسی آن ،موقعیت این شهر را بهاشتباه با محوطهی دلی یاسیر
مطابقت داده است (گاوبه 95 :1359 ،و  .)218تقوی بهبهانی نیز با ذکر دالیلی که در ادامه به نقد آنها پرداخته
میشود ،مکانیابی احتمالی گاوبه را دربارهی مطابقت شهر زیز با ویرانههای دلی یاسیر ،با صراحت پذیرفت
(تقوی بهبهانی 11 :1388 ،تا )14؛  -1یکی از دالیل تقوی بهبهانی در این زمینه ،فاصلهی 60الی  70کیلومتری
بین زیز و دهدشت و عدم توانایی طی کردن این مسیر در یک روز توسط کاروانها است (همان )12 ،که نمی-
تواند موردقبول واقع شود ،زیرا ممکن است در توصیف مقدسی از راه ارتباطی ارجان-اصفهان ،بین دو ایستگاه

 /44مکانیابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسیهای باستانشناختی

«قریه» و «زیز» ،ایستگاهی ازقلمافتاده باشد و یا ایستگاه قبل یعنی«قریه» به درستی تعیین مکان نشده باشد.
 -2دربارهی ویرانههای دلی یاسیر (دلیاسیر /دیل یاسیر) که تقوی بهبهانی با توصیفاتی چون آثار معماری با «
سنگهای بزرگ و بدون مصالح» از آنها یاد کرده است و قدمت آنها را به «پیش از اسالم و حتی میالد»
نسبت داده است (همان ،)13 ،باید به نوشتههای حسینی منشی در این زمینه اشاره کرد؛ حسینی منشی در
توصیف راه ارتباطی دهدشت -اصفهان نوشته است ... « :و راه بر فراز کوه است ،الحق آن راه انموذجى از پل
صراط است ،اما مستقیم نیست -ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا -و درّه مزبور به «تنگ نارى» مشهور
است و در حوالى تنگ مذکور قریهاى است موسوم به دیلحاسل و قرب یک هزار خانه از اتراک در آنجا
ساکناند و در صیف و شتا ییالمشى و قیشالمشى مىنمایند» (حسینیمنشی 32 :1385و « .)33دلی یاسیر/
دلیاسیر» در نوشتههای حسینی منشی بانام « دیلحاسل » آمده که موقعیت آن در حوالی تنگ ناری(تنگ نالی)
و راه ارتباطی دهدشت-اصفهان نوشتهشده است؛ یعنی جایی که امروزه ویرانههای محوطهی «دلی یاسیر»
واقع شده است .بنابراین ،بقایای معماری که گاوبه و تقوی بهبهانی با «شهر زیز» مطابقت دادهاند ،ویرانههای
همان روستای دیلحاسل(دلی یاسیر امروزی) است که در نوشتههای حسینی منشی با حدود هزار خانه آمده
است -3 .افزون بر این ،بازهی زمانی و موقعیت مکانی این محوطه با توجه به شواهد باستانشناسی و ردیابی
متون تاریخی ،با موقعیت مکانی و بازهی زمانی شهر زیز مطابقت ندارد .همچنین هیچ شاخهای از رودخانهی
طاب که مقدسی شهر زیز را در کنار آن نوشته است ،از نزدیکی و یا اطراف محوطهی دلی یاسیر عبور نمیکند
 -4از طرفی دیگر ،دالیلی چون وجود روستایی به نام «عزیزی» در نزدیکی محوطهی دلی یاسیر که تقوی
بهبهانی برای تطبیق شهر زیز با ویرانههای دلی یاسیر ،به آن استناد کرده است ،نمیتواند ارتباطی با یکسان
فرض کردن «شهر زیز» و محوطهی «دلی یاسیر» داشته باشد .بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته،
منطقهی زیز (زیزی /زیر ) که تا به امروز نیز اسم سابق خود را حفظ کرده و هنوز هم به همین نام خوانده می-
شود در منطقه ی کنونی شهرستان بویراحمد در کنار رودخانهی مارون (تاب) واقع شده است .درواقع منطقهای
که امروزه با نام « زیز » شناخته میشود در دامنهی دو رشتهکوه دمه و گوراسبید در دو منطقهی معروف به
«زیز نسه» و «زیز برآفتاب» قرار دارد که رودخانهی تاب (مارون) هر دو را از هم جدا مینماید .محوطهی «زیز
نسه» که با مکان شهر قدیم زیز مطابقت می نماید ،در تقسیمات امروزی استان کهگیلویه و بویراحمد ،در
بخش لوداب از شهرستان بویراحمد واقع شده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در  50 – 59 – 972درجه طول
شرقی و  30 – 54 – 614درجه عرض شمالی ،در ارتفاع  1844متر از سطح دریا قرار گرفته است(نقشه .)2
مهمترین دالیلی که بر اساس آنها میتوان این محوطه را با بقایای شهر قدیم زیز یکی پنداشت عبارتاند از:
 :1موقعیت محوطهی کنونی «زیز نسه» در کنار رودخانه تاب (مارون امروزی) ،که با اشارات متون تاریخی
دربارهی موقعیت مکانی «شهر زیز» در کنار رودخانه تاب (مقدسی ،)571 :1361 ،مطابقت دارد (نقشه 1و - 2
تصاویر 1و  :2 .)2موقعیت محوطهی کنونی «زیز نسه» در دامنهی کوههای دمه و گور اسپید با وضعیتی
کوهستانی ،که مطابقت دارد با اشارات متون تاریخی که موقعیت زیز را در کوهستان ذکر کردهاند (همان)،
(تصاویر  1و  :3 .)2موقعیت مکانی محوطهی «زیز نسه» در مسیر ارتباطی قدیم (ارجان-اصفهان) با بقایایی از
پایههای بهجای مانده از یک پل تاریخی در کنار این محوطه (تصویر  ،6نقشه  )3که با اشارات متون تاریخی
دربارهی ایستگاهی بودن و در مسیر ارتباطی واقعشدن شهر زیز (ارجان-اصفهان) مطابقت دارد (همان:4 .)673 ،

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 45/ 1398

یکسان بودن ویژگیها و مطابقت موقعیت مکانی منطقهی زیز با نوشتههای ابن بلخی مبنی بر نزدیک بودن
زیز به سمیرم و قرار گرفتن بازرنگ (نواحی امروزی اطراف رودخانه بشار و تل خسروی) بین زیز و سمیرم (نقشه  1و
 ،)2نزدیکی زیز به کوه گیلویه که در نوشتهی ابن بلخی بهعنوان حومه آن آمده است؛ همچنین توصیف اقلیم
منطقه و محصوالت و فراوردههای آن در متون تاریخی و یکی بودن آنها با اقلیم امروزی منطقه و حتی
فراوانی همان محصوالت ازجمله گردو ،باغهای میوه ،جو و گندم و فراوردههای دامی که در نوشتههای مقدسی
بهصورت «نان و گوشت» ارزان آمدهاند (مقدسی581 :1361 ،؛ ابن بلخی351 :1374 ،؛ حافظ ابرو:5 .)136 :1375 ،
یکی بودن نام منطقهی «زیز» و حفظ همان صورت قدیم خود (زیز) تا به امروز :6 .ویرانههای محوطهی «زیز
نسه» که بهصورت بقایای فراوان آثار ساختمانی ،تراکم شواهد سفالی ،خرابهها و دیگر بقایای موجود که اغلب
به دل خاک فرورفتهاند (تصاویر  1تا  ،)9نشاندهندهی شکوفایی این محوطه در گذشتههای دور است .این
ویرانهها که بهصورت تپه و برجستگیهایی با رد دیوارها و پی گچ و سنگی آنها در سرتاسر محوطهی « زیز
نسه» قابلمشاهدهاند ،حکایت از ویرانههای شهر یا سکونتگاهی دارند که با توجه به مطالعات و بررسیهای
صورت گرفته با ویرانههای شهر قدیم زیز در نوشتههای مورخان و جغرافیدانان دورهی اسالمی ،مطابقت می-
نمایند.

نقشه  :2موقعیت ناحیهی زیز در تقسیمات امروزی استان کهگیلویه و بویراحمد(مأخذ:
نگارندگان)
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نقشه  :3نقشه راههای ارتباطی منطقه بالدشاپور و شهرهای آن در نقشه استان
کهگیلویه و بویراحمد امروزی بر اساس بقایای موجود(مأخذ :پاکباز)235 :1395 ،

محوطهی اصلی زیزی که شهر قدیم زیز با آن تطبیق داده میشود ،در دامنهی کوه دمه در قسمت «زیز نسه»،
جایی که قطعه زمین بزرگی آکنده از بقایای ساختمانی ،و رد دیوار و پی گچ و سنگی آثار ساختمانی بهجای
مانده ،واقع شده است (تصویر  .)1محوطهی زیز نسه در ساحل شمالی رودخانهی مارون که در این منطقه
رودخانهی زیزی نیز نامیده میشود ،بر روی پشته ی طبیعی مرتفعی قرار دارد که بافت فرهنگی آن در چهار
جهت شرقی ،غربی ،شمالی و جنوبی در محدودهی بسیار وسیعی گسترده شده است (تصاویر 1و  2و طرح .)1
خرابهها و آثار بهجای مانده از شهر که با مصالح سنگ و گچ ساختهشده بود ،اکثراا به دل خاک فرورفته و
بهصورت تپه و برجستگیهایی در ضلع شرقی روستای فرحآباد دیده میشوند .ارتباط این قسمت با بخش
جنوبی و زیز برآفتاب از طریق یک پل ارتباطی کوچک صورت میگرفته که امروزه تنها بقایای یکپایهی آن
در حاشیهی رودخانه بهجای مانده است (تصویر .)6

تصویر  :1دورنمایی از محوطهی زیز نسه در دامنه کوه دمه(مآخذ :نگارندگان).
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تصویر  :2دورنمایی دیگر از محوطه زیز نسه در ساحل

طرح  :1توپوگرافی محوطه زیز(علمداری)359 :1388 ،

رودخانه مارون(زیزی) ،دید از شرق(مآخذ :نگارندگان).

مجیدی وسعت محوطهی زیز را حدود هفت هکتار با بقایایی از برجهای دیدهبانی مینویسد و از آثار زنده و
معروف آن ،به ویرانههای یک حمام ،یک ستون از پایههای پل ارتباطی و در بخش دیگر یعنی زیز برآفتاب،
آثار ویرانهای که با توجه به قوسهای داخلی بنا ،آن را مسجد یا مکان ارزشمندی دانسته است و همچنین
چند ساختمان با مصالح گچ و سنگ ،را نام میبرد (مجیدی .)76 :1371 ،متأسفانه امروزه آثار معماری محوطه
بهطورکلی از بین رفته و مخروبههای آن در زیرزمین مدفون شده است ،بهطوریکه با بررسی و مطالعهی
سطحی محوطه نمی توان معماری آن را تشخیص داد و بازسازی نمود .رد آثار ساختمانی و قسمتی از پی گچ و
سنگی آنها در قسمتهایی از محوطه هنوز قابلتشخیص است (تصویر  .)3در میانهی محوطه یک سازهی
معماری با مصالح گچ و سنگ وجود دارد که توسط قاچاقچیان حفاری و قسمتهایی از آن تخریبشده
است(تصویر  .)5همچنین در یکی از گودالهای حفاری غیرمجاز ،بقایایی از یک دیوار به ارتفاع تقریبی یک
متر در زیر زمین بهجای مانده که از مصالح سنگ و گچ برای ساخت آن استفاده شده بود (تصویر.)4

تصویر  :3پی گچ و سنگی یک دیوار ،زیز (عکس از رجبی.)1394 ،
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تصویر  :4گودالهای حفاری غیرمجاز ،بقایایی از یک دیوار

تصویر  :5یک سازه معماری تخریب شده توسط قاچاقچیان،

در زیر زمین ،زیز (مأخذ :نگارندگان).

زیز (مأخذ :نگارندگان).

از دیگر آثار بهدستآمده از محوطهی زیز کتیبهای است به خط نسخ اولیه که بر سینهی صخرهی نسبتاا
بزرگی کندهشده است (تصویر  .)7حرکت خطوط این کتیبه نه بهصورت افقی بلکه بهصورت دورانی در صفحهی
صخره حک شده است که به دلیل ساییده شدن برخی از حروف خواندن آن دشوار است .از دیگر آثار معماری
محوطهی زیزی پایههای بهجای مانده از یک پل در حاشیهی رودخانه است که ارتباط شهر زیز با مناطق
همجوار از طریق آن صورت میگرفت (تصویر  .)6متأسفانه به دلیل از بین رفتن آثار معماری و مخدوش بودن
محوطه نمیتوان تصویر درستی از معماری محوطهی زیز و سبک ساختمانی آن ارائه نمود ،اما بر اساس
اطالعات بهجای مانده از متون سدههای اولیهی اسالمی میتوان مخروبههای بهجای مانده از این محوطه را،
ویرانههای همان شهر قدیم زیز دانست که مقدسی و ابن بلخی آن را توصیف کردهاند و دارای جامع و منبر
دانستهاند (مقدسی581 :1361 ،؛ ابن بلخی.)351 :1374 ،

تصویر  :6بقایای پل زیز (عکس از سپیدنامه)1395 ،

تصویر  :7کتیبه بهدستآمده از محوطه زیز (عکس از رجبی،
)1394
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 .7یافتههای سفالی
عالوه بر رد دیوارها و پی گچ و سنگی بهجای مانده از آثار ساختمانی ،پراکنش قطعات سفالی در سطح محوطه
بسیار باال بوده است .مطالعهی سفالهای سطحی بهدستآمده از محوطهی زیز نمایانگر طیفی سفالهای
لعابدار و سفالهای ساده و منقوش موسوم به «سفال منقوش بدون لعاب دوران اسالمی( »)1است (تصاویر  8تا
 .)11یکی از گونههای سفالی نسبتاا شناختهشدهی دوران اسالمی در حوزهی جنوب غرب ایران سفالهای
منقوش بدون لعاب هستند .این سفالها تاکنون از استقرارهای فراوانی در غرب استان فارس ،کهگیلویه و بویر-
احمد و تا حدودی شمال خوزستان شناسایی شدهاند .عالوه بر جنوب غرب ایران ،طی بررسیهای صورت
گرفته در غرب ،شر و شمال مرکزی و مرکز ایران نیز سفالهای منقوش بدون لعاب شناسایی شدهاند
(صدیقیان و غالمی .)139 :1391 ،مسئله پیچیدگی اینگونه سفالی ،بهگونهای است که باستانشناسان را در
تاریخگذاری محوطهها و تپههای اسالمی با مشکل مواجه ساخته است .ویتکمب اینگونه سفالهای منقوش را
بهرغم شباهت ظاهریشان به سفالهای پیشازتاریخ ،مربوط به دورهی اسالمی میداند و اشاره میکند در
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری ،پدیدهی جدیدی در مدارک باستانشناسی حوزهی خلیجفارس و
درواقع سرتاسر خاورمیانه روی داد ،این پدیدهی جدید ،گسترش سنت سفالهای دستساز منقوش ،سفال
پیشازتاریخ دروغین ( ،)pseudo- prehistoric ceramicبود که در بیشتر محوطههای غیرشهری تا سدهی
پانزدهم نیز وجود داشت و حتی در بعضی نواحی تا سدهی هجدهم ادامه یافت (ویتکمب .)84 :1382 ،ویتکمب
سفالهای منقوش جنوب ایران بهویژه منطقهی بویراحمد را مقدم بر سبک جلفار دانسته و با سبک پیش
هندسی فاطمی لوانت مطابقت میدهد و آنها را سبکی احتماالا سلجوقی مربوط به سدههای یازدهم تا
سیزدهم میالدی معرفی میکند (همان .)85 ،وی تاریخ برخی از این سفالها را در منطقهی فارس (محوطهی دا
و دختر) که البته فرم آنها متفاوت از سایر سفال های این نوعِ جنوب ایران هستند ،محدود به قرن دوم هجری
میداند که تا دورهی عباسی تداوم داشتند (همان) .بر اساس پژوهشهای انجامشده ویژگیهای فنی و تزئینی «
سفالهای منقوش بدون لعاب دوران اسالمی » بدین شرح است :دارای خمیرهای نارنجی  -خرمایی روشن تا
قرمز و یا کرمرنگ و پوششدار هستند و ازلحاظ تزئینی بیشتر این سفالها منقوش و شامل نوارهای پهن و
خطوط موجی نامنظم هستند که عموماا به شیوهای عجوالنه و با بیدقتی کشیده شدهاند .در بین این نقشها
خطهایی بهصورت هاشورهای متقاطع ،نقوش بیضیشکل ،مثلثها و طرح گلهای شاخهدار نیز رایج است
(همان ،)84 ،نقاط فضایی ،خطوط درخت مانند و سه وجهی بیشترین درصد این نقوش این سفالها را تشکیل
میدهند (سامنر و ویتکمب .)109 :1388 ،بهطورمعمول فرمهای ظروفی که به این شیوه تزئین شدهاند شامل
کوزههای کوچک کروی شکل و سبوها ،بشقابهای تخت و کاسههای کمعمق است (ویتکمب.)84 :1382 ،
اینگونهی سفالی در منطقهی بویراحمد که محوطهی زیز را هم شامل میشود ،قرن  5تا  7هجری
تاریخگذاری شده است (همان .)84 ،ازآنجاکه مقدسی در سال  367هجری به رونق و شکوفایی شهر زیز و
همچنین جامع نیکوی آن اشاره میکند (مقدسی )673 :1361 ،و مطالعات صورت گرفته و شواهد موجود نیز
یکی بودن شهر زیز توصیفشده در گفتههای مقدسی و محوطهی زیز در تحقیق حاضر را منطقی ارزیابی می-
کنند ،میتوان تاریخگذاری اینگونهی پیچیدهی سفالی را در منطقهی بالدشاپور حداقل تا نیمهی قرن 4
هجری عقب آورد( .)2تاریخگذاری کلی ویتکمب شروع اینگونهی سفالی را اواخر قرن 10م4/ه .ذکر میکند
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(ویتکمب ،)84 :1382 ،اما نتیجهگیری وی در مورد تاریخگذاری اینگونهی سفالی در منطقهی بویراحمد قرن 5
تا  7هجری را نشان میدهد ،درحالیکه مطالعات انجامشده توسط نگارندگان بر اساس نوشتههای بهجای
مانده از متون تاریخی و جغرافیایی اسالمی که به شکوفایی محوطههای موردمطالعه در تاریخی مشخص اشاره
دارند ،میتواند نتیجهگیری ویتکمب را در مورد شروع اینگونهی سفالی منطقهی بویراحمد ،حداقل تا نیمهی
قرن  4هجری عقبتر بیاورد .الزم به یادآوری است که اکثر سفالهای محوطهی زیز متعلق به همینگونهی
سفالی (سفال موسوم به شبه پیشازتاریخ) است و این موضوع ،خود بیانگر یک ارتباط زمانی بین شکوفایی شهر زیز
و اینگونهی سفالی است .بهطورکلی  21قطعه سفال معمولی و  1قطعه سفال لعابدار با تکنیک سالدن جهت
مطالعه و مستند نگاری نمونهبرداری شد .از مجموع سفالهایی مطالعه شده  13قطعه دارای نقوش هندسی2 ،
قطعه دارای تزئین برجسته و نقش افزوده 1 ،قطعه دارای تزئین نقش کنده و  6قطعه بدون نقش است (جداول
 2و  3و نمودار  .)1گونههای منقوش در محوطهی زیز دارای نقوشی به شکل نوارهای برجسته با نقوش فشاری،
ترکیبی از نوارهای افقی و مواج ،نقوش زیگزاگی و مواج ،نوارهای مدور ،نقوش شانهای کنده به شکل خطوط
افقی ،نوارهای اریب ،زیگزاگی منفرد ،و نوارهای مواج منقطع است (تصاویر  8تا  .)11این نقوش در بخشهای
مختلف تکه سفالها ازجمله بخشهای درون ،بیرون ،زیر لبه و بخش درونی و بیرونی کف سفالها و به رنگ-
های قهوهای مایل به قرمز ،قهوهای مایل به بنفش ،قهوهای تیره نقاشی شده است .افزون بر این ،همراه سفال-
های یاد شده ،سفالهای لعابدرا سدههای  4و  5ه . .نیز بهدستآمدهاند بهطوریکه سفال منقوش بدون لعاب
گونهی غالب و سفالهای لعاب دار تعداد محدودی را تشکیل داده بودند (پاکباز.)167 :1395 ،

تصویر  :8یک قطعه سفال سالدن بهدستآمده از محوطه

نمودار  :1درصد فراوانی آماری تزئینات سفالهای محوطه زیز

زیز (مأخذ :علمداری)352 :1388 :

(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  :9منتخبی از سفالهای محوطه زیز (مأخذ :علمداری:

تصویر  :10طرح سفالهای محوطه زیز (مأخذ :علمداری:1388 :

)352 :1388

 353و )354

تصویر  :11طرح سفالهای محوطه زیز (مأخذ :علمداری 355 :1388 :و )356
جدول  :2کاتالوگ سفالهای زیز (مأخذ :علمداری358 :1388 ،؛ با اصالحات نگارندگان)
نام
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ره
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طر

فر

رنگ

پوشش/پرداخ
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//
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تا
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7

هجری
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------------

//
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ز
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و

ساز

نا = ط
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ته
//
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5
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گرفته

 .8نتیجه
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،زیز یکی از شهرهای کورهی ارّجان بود که در فاصلهی زمانی قرن  4تا  6ه.
شهری شکوفا و آباد بود و دلیل آن قرار گرفتن در مسیر تجاری و کاروان رو ارّجان _ اصفهان و همچنین
زیستبوم غنی منطقه در امر فراوردههای دامی و محصوالت کشاورزی بود .بهطورکلی متون بهجای مانده از
مورخان و جغرافیدانان سده های مختلف اسالمی ،موقعیت شهر زیز را در بخش اللستان مابین اصفهان و کوه-
های اقوام لر در کنار رودخانهی تاب(مارو ن امروزی) و مسیر ارتباطی ارّجان به اصفهان قلمداد کردهاند .بخش
«اللستان» در متون یاد شده با بخش کنونی«لوداب» در شهرستان بویراحمد قابل تطبیق است .بر اساس
بررسیهای صورت گرفته ،منطقه ی زیز(زیزی /زیر) که تا به امروز نیز اسم سابق خود را حفظ کرده و هنوز هم
به همین نام خوانده میشود در منطقهی کنونی شهرستان بویراحمد در کنار رودخانهی مارون(تاب) واقع شده
است .درواقع منطقهای که امروزه بانام « زیز » شناخته میشود در دامنهی دو رشتهکوه دمه و کوه گوراسبید
در دو منطقهی معروف به «زیز نسه» و «زیز برآفتاب» که رودخانهی تاب هر دو را از هم جدا مینماید ،قرار
دارد .محوطه ی اصلی زیزی که شهر قدیم زیز با آن تطبیق داده میشود ،در دامنهی کوه دمه در قسمت «زیز
نسه» ،جایی که قطعه زمین بزرگی آکنده از بقایای ساختمانی ،و رد دیوار و پی گچ و سنگی آثار ساختمانی
بهجای مانده ،واقع شده است .ابن بلخی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری از ویرانی زیز صحبت
میکند و دالیل آن را به حمالت اسماعیلیها نسبت میدهد .احتماالا زیز مانند سایر نواحی ارجان طی حمالت
اسماعیلیها و زمینلرزههای شدیدی که در این زمان رخ داد ،ویران شده است .مطالعهی دادههای سفالی
محوطهی زیز ،تاریخگذاری این محوطه را در محدودهی زمانی قرن  4تا  7هجری قرار میدهد .متأسفانه به
دلیل از بین رفتن آثار معماری و مخدوش بودن محوطه نمیتوان تصویر درستی از معماری محوطهی زیز و
سبک ساختمانی آن ارائه نمود ،اما بر اساس اطالعات بهجای مانده از متون سدههای اولیه و میانهی اسالمی،
بررسیهای میدانی ،مطالعات باستانشناسی و تحلیل دادههای سفالی محوطهی زیز ،میتوان مخروبههای
بهجای مانده از این محوطه را در محدودهی زمانی بین قرن  4تا  7هجری تاریخگذاری کرد و آنها را ویرانه-
های همان شهر قدیم زیز دانست که مقدسی و ابن بلخی آن را توصیف کردهاند.
پینوشتها
 .1شباهت ظاهری اینگونهی سفالی با سفالهای پیشازتاریخ(بهرغم تفاوتهای آشکار) ،باعث شده تا در ادبیات باستانشناسی
اینگونهی سفالی با عناوینی چون« شبه پیشازتاریخ ،سفالهای پیشازتاریخ دروغین»pseudo- prehistoric ceramic /
معرفی شوند .با توجه به اینکه در پژوهشها و بررسیهای پیشین ،عالوه بر نمونههای مشابه پیشازتاریخی ،در دوران تاریخی
بهویژه دوره اشکانی و سلوکی نیز نمونههای مشابهی ازاینگونه سفالی گزارش شده است (استروناخ1379 ،؛ به نقل از صدیقیان و
غالمی ،)1391:134 ،عناوین یاد شده نمیتوانند عنوان جامع و درستی برای معرفی اینگونهی سفالی باشند.
 .2نگارندگان در این زمینه عالوه بر مطالعات صورت گرفته دربارهی محوطهی زیز ،محوطههای دیگری ازجمله شهر جومه و
محوطه ایدنک را موردمطالعه و بررسی قرار دادهاند که نتایج مشابهی به دست آمد (برای اطالعات بیشتر رک :پاکباز189 :1395 ،
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و  .)202الزم به یادآوری است که در هر دو محوطهی زیز و ایدنک ،اینگونهی سفالی(دوره اسالمی) به همراه سفالهای لعابدرا
سدههای  4و  5ه . .بهدستآمدهاند بهطوریکه سفال منقوش بدون لعاب گونهی غالب و سفالهای لعابدار تعداد محدودی را
تشکیل داده بودند (نیز رک :پاکباز 189 :1395 ،و .)202
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