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Aims & Backgrounds Despite the long history of urbanization in Iran, urbanization trend in 
mountainous areas such as Kohgiluyeh region has not received considerable attention. According to 
historical sources, Kohgiluyeh region during the Islamic period has witnessed the emergence of the Ziz 
city in the geographical area between Arjan and Semirom. After several centuries of its formation, in the 
sixth century AH, it was completely destroyed. The present research aims at determining the location of 
Ziz, the relative chronology of the city settlment, and the causes of its formation and destruction. 
Methodology This is a descriptive-historical research with the approach of historical archeology. 
Therefore, in this research, location of Ziz and the reasons of development have been analyzed by 
studying historical and geographical sources and using field studies and archaeological findings.
Findings According to historical and geographical sources of the Islamic period and archaeological 
studies, Ziz is located on the hillside of Mt. Damah on the historical site of Zizenseh in Zizi village in 
Boyer-Ahmad city. Archaeological evidence such as pottery and coins, architectural studies, and 
historical and geographical sources indicate residence in this city and its prosperity from the first to the 
sixth century AH. The most important reasons for the formation of Ziz can be the rich ecosystem and 
economic products such as meat and walnut and its location on Arjan communication route to Semirom 
and Isfahan.
Conclusion It seems that the most important reason for its collapse is the devastating attacks of the 
Nizari Ismailis in the fifth century.
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  دهیچک
طوالنی شهر و شهرنشینی در ایران، به روند  رغم پیشینهعلی :ها و زمينه فاهدا

ینی در مناطق کوهستانی مانند کوهگیلویه، کمتر توجه شده است. شهرنش
گیلویه در آغاز دوره اسالمی شاهد پیدایش براساس منابع تاریخی، منطقه کوه

جغرافیایی میان اَرجان و سمیرم بوده است که پس از چند  شهر زیز در ناحیه
تعیین  ، به کلی ویران شد.هجری قمریگیری آن، در سده ششم  سده از شکل

گیری و ویرانی  موقعیت و جایگاه شهر زیز، شناسایی دوره حیات و علل شکل
  آن، از اهداف این پژوهش است. 

شناسی تاریخی  تاریخی با رویکرد باستان -روش پژوهش توصیفی :شناسی روش
و علل تکوین آن، با بررسی منابع است. بنابراین، در این پژوهش، موقعیت زیز 

های  گیری از مطالعات میدانی و یافته تاریخی و جغرافیایی مکتوب و بهره
  شناختی، مورد تحلیل قرار گرفته است.  باستان
منابع تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی و مطالعات براساس  :ها یافته
در محوطه تاریخی زیزنسه شناختی، جایگاه شهر زیز در دامنه کوه "َدَمه"  باستان

دهستان زیزی شهرستان بویراحمد است. شواهد موجود از جمله سفال، سکه، 
آثار معماری به جای مانده و نیز منابع تاریخی، گویای سکونت در این شهر و 

ترین دلیل  است. مهم هجری قمریهای دوم تا ششم  رونق آن طی سده
اداری برای یکی از  -مرکز سیاسیبودن یک توان در دارا گیری زیز را می شکل
رتباطی َارجان به های کوره َارجان موسوم به "رون"، قرارگیری بر مسیر ا رستاق

بوم غنی برای کشاورزی و دامپروری منطقه  و سپس زیست سمیرم و اصفهان
  دانست.
اسماعیلیان نزاری در سده  مدت نماید که حمالت طوالنی چنین می :گیری نتیجه

  ده است.ششدن آن  پنجم هجری به این شهر، موجب ویران
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  مقدمه
گیری و رشد شهر و شهرنشینی  ایران همواره سهم مهمی در شکل

در طول تاریخ بشر، از حدود سه هزار سال پیش از میالد مسیح 
گیری، رشد کالبدی و  ساز شکل داشته است. روند و عوامل زمینه

طراحی این شهرها، و همچنین الزامات ساختاری اطالق واژه "شهر" 
فروپاشی این شهرها از به یک محوطه تاریخی و نیز علل 

شناسی و معماری بوده است.  های مهم مطالعات باستان زمینه
های مربوط به شهرنشینی دوره اسالمی در ایران نیز،  پژوهش

بیشتر معطوف به شهرهای حکومتی و شهرهای مهم فالت مرکزی 
ایران بوده و سهم مطالعات شهرنشینی جنوب غربی ایران از این 

ر مناطق کوهستانی، با وجود اشارات جسته ها، بخصوص د پژوهش
گریخته منابع تاریخی به شهرهای این منطقه، اندک بوده است. 
یکی از مناطق مهم جنوب غربی ایران که جایگاه آن در روند 
تحوالت شهرنشینی، تجارت و بازرگانی ایران مورد پژوهش قرار 

کوه  شتهنگرفته، منطقه کوهستانی کوهگیلویه، به عنوان بخشی از ر 
های جنوبی آن تا ساحل خلیج فارس،  زاگرس است که دامنه

امتداد دارد. این منطقه در دوره اسالمی، به دلیل کوهستانی بودن، 
ای، یکی  های پست و جلگه بوم غنی، قرارگیری در کنار زمین زیست

نشینی با یک حوزه جغرافیای سیاسی  های زندگی کوچ از کانون
. جایگاه این منطقه در دوره اسالمی، با وجود اشارات منابع [Estakhri, 1989: 102]رم" بوده است کامال مشخص موسوم به "

گیری شهرهایی همچون زیز، جومه و گنبد  تاریخی به لحاظ شکل
به لحاظ شمار اندک  [Moghaddasi, 1982: 581]ملغان 
شناختی، کمتر شناخته شده است به طوری  های باستان پژوهش

هایی که در خصوص جایگاه شهرهای جنوب  پژوهش که برخی از
در منطقه  ای به شهر زیز گونه اشاره غرب ایران انجام شده، هیچ

گیری  . شکل[Zarei & Noruzi, 2016]اند  کوهگیلویه نداشته
شهرهایی مانند دهدشت را در این منطقه کوهستانی، بدلیل عرضه 
 -کاالهای عشایر و بازارهای آنها دانست، زیرا مناسبات اقتصادی

ای و شهرهای تکامل یافته از  اجتماعی در شهری با منشا قبیله
حالت روستایی، با شهری که در اثر اراده حکومت و دستگاه اداری 

های  یابی عناصر و بخش گیری و مکان همچنین نحوه شکل[Yousefifar, 2010: 147]. وت بسیار داشته است برپا شده، تفا
مهم شهر و رابطه آنها با یکدیگر تحت تاثیر عوامل متعددی مانند 

نظامی بوده  -عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و عوامل اداری
ات در که به این تمایز  [Khalidian et al, 2016: 36]است 
گیری شهرهای جنوب غرب ایران، به خصوص منطقه  شکل

  کوهستانی کوهگیلویه، توجه نشده است.
که تاکنون  ستهای شهری کوهگیلویه ا یکی از معدود محوطه زیز

. شناختی قرار نگرفته است ) مورد مطالعه دقیق باستان۱۳۹۷(
 االقالیم" در سده چهارم  التقاسیم فی معرفه صاحب کتاب "احسن 

های  هـ.ق، نخستین کسی است که از زیز به عنوان یکی از منزلگاه
برد: از َارجان گرفته تا  نام میّرجان به اصفهان مسیر ارتباطی اَ 

"کنشت مجوسان" یک مرحله، سپس تا قریه سپس تا زیز، یک 
مرحله، سپس تا عینیه یک مرحله، سپس تا رودخانه یک مرحله، 

در بیان شهرهای  وی همچنین. [Moghaddasi,1982: 637] ا سمیرم یک مرحله استسپس تا خزنده یک مرحله، سپس ت
زیز شهری کوچک در «نویسد:  برد و می کوهستان از شهر زیز نام می

کوهستان در کنار رود طاب است. نان را درآنجا هشت من، به مِن 
آنجا، به یک درم خریدیم. گوشت و گوز (گردو) و میوه، در آنجا 

ساخته شده است. به سال  ۳۶۷امع نیکوی آن به سال ارزانست. ج
. [Ibid, 581]» ساختند که من آنجا بودم هنوز آن را می ۳۶۸

و  هجری قمری ۳۶۷اشاره مقدسی به ساخت این مسجد در سال 
، احتماال حاکی از هجری قمری ۳۶۸تداوم ساخت آن در سال 
 بوده است.کاری در آن  بری یا کاشی بکارگیری تزییناتی مانند گچ

منطقه کوهگیلویه و از  هجری قمریپنجم  سده بلخی در اواخر ابن
روان  یها هوا آن سردسیرست و آب«... : کند ویرانی زیز صحبت می

اما در روزگار فترت و استیالء  ،ها داشته است نیکو بسیار و دیه
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(اسماعیلیان) خراب گشت و درختان  ملحدان اباداهللا سنتهم
سمیرم نزدیک  ،جامع و منبر دارد و نواحی آنهاست و زیر  میوه

این امر نشان  .[Balkhi, 2007: 147] »است و نخجیرگاه است
دهد که گستره جغرافیای اداری زیز تا رودخانه خرسان و کوه  می

دنا به عنوان یک امر طبیعی بوده است. یاقوت از  زیز با نام " زز" 
 ل همدان، در باب ززاز برخی عقالی اه«نویسد:  کند و می یاد می

(زیز) سوال کردم که پاسخ دادند: زز والیتی در اللستان است و از 
. با [Hamwi, 1995: 141]» رود های اصفهان به شمار می بخش

گیری شهر زیز در منابع تاریخی،  توجه به اینکه از زمان شکل
شود و مکان دقیق آن براساس  اطالعات چندانی حاصل نمی

شناختی، مشخص نشده است، از این رو در این  باستانمطالعات 
موقعیت شهر  -۱پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش هستیم: 
شناختی تا چه اندازه  تاریخی زیز کجا بوده است و شواهد باستان

با تاریخ استقرار و علل تکوین و فروپاشی آن در منابع تاریخی 
 -ر تاریخ سیاسیشهر تاریخی زیز چه جایگاهی د -۲انطباق دارد؟ 

اداری کوره َارجان و به تبع آن منطقه کوهگیلویه داشته است؟ 
نگارندگان در این پژوهش سعی خواهند کرد تا براساس بررسی 

شناختی، ضمن مشخص نمودن مکان دقیق شهر زیز، علل  باستان
  گیری و فروپاشی آن را مورد بررسی قرار دهند. شکل

  

  شناسی روش
گیری از علومی چون جغرافیا، تاریخ،  طه بهرهشناسی به واس باستان

ای دارد. با توجه به اینکه در این  رشته فیزیک، شیمی ماهیت میان
-یابی و تعیین جایگاه سیاسی پژوهش، هدف نگارندگان مکان

اداری شهر تاریخی زیز در منابع تاریخی با اتکا به شواهد 
ی تاریخی شناس شناختی است، این پژوهش از روش باستان باستان

جوید که از ُبعد روش تحقیق، بر ترکیبی از  در مطالعه خود سود می
شناسی  نگاهی به تاریخچه مطالعات باستان [Orser,1998]. شناختی استوار است  های باستان مدارک مکتوب و داده

دهد، اصول آن کمتر از یک سده پیش در سال  تاریخی نشان می
روز جامعه آمریکا، در ایاالت میالدی در پاسخ به نیازهای  ۱۹۳۰

شناسان  و پس از سه دهه مورد توجه باستان متحده تدوین شد
اروپایی و استرالیایی قرار گرفت. این ُبعد از مطالعات 

گیری از مدارک مکتوب جغرافیایی و  شناسی، اگر چه با بهره باستان
های تاریخی و موضوعی برای یافتن یا تفسیر  تاریخی بر پرسش

باستانی تأکید دارد، با این وجود، اگر مدارک مکتوب را  طهیک محو
شناختی به موازات هم مورد مطالعه قرار دهیم،  های باستان با داده
بنابراین . توان نتایج را با هم مقایسه یا حتی ادغام نمود می
توان با همسنجی و تحلیل مدارک نوشتاری با شواهد مادی، به  می

خصوص نهادها و ساختارهای اجتماعی و  ارزیابی منابع تاریخی در
های مبتنی بر  ایران پژوهش سیاسی در نواحی گوناگون پی برد. در

شناسی تاریخی از حدود نیم سده پیش، بیشتر در  رویکرد باستان
شناسان عالقمند به پژوهش در خصوص تمدن عیالم  میان باستان

اهمیت  بردن به موقعیت و تا دوره اسالمی، و بیشتر با هدف پی

های تاریخی چون شهرها و ارزیابی آنها با تکیه بر شواهد  جای نام
یابی مرهشی در هزاره سوم و  گیرد. مکان شناختی انجام می باستان
و پژوهش در خصوص تعیین شهر  [Moradi, 2014] دوم ق.م

با [Mortezai & Farhani ,2010] باستانی ویمه یا دیمه 
لیل متون تاریخی و جغرافیایی چنین رویکردی، ضمن تجزیه و تح
شناختی چون سفال و آثار معماری،  و ارزیابی آنها با شواهد باستان

شناسی تاریخی با توجه به کثرت و تنوع  انجام شده است. باستان
های  های رشته گیری از نظریه رشتگی و بهره اسناد مکتوب، میان

یاسی اداری به عنوان واحدهای س-دیگر همچون جغرافیای سیاسی
و جغرافیای  [Jones et al, 2004: 2]های اداری  محلی و بخش

تاریخی به عنوان علم مطالعه تأثیر محیط جغرافیایی بر وقایع 
های رویکرد  از ویژگی  که [Gharachanlou, 2011: 8]تاریخ 

کوشد به تعیین جایگاه جغرافیایی  نظری تاریخ فرهنگی است، می
ترین مدارکی که پژوهشگران رشته  و سیاسی شهر زیز بپردازد. مهم

شناسی در رویکرد تاریخ فرهنگی از آن سود  تاریخ و باستان
ها، قراردادها،  جویند عبارتند از: منابع مکتوب (مانند سفرنامه می

ها،  های حکومتی)، منابع معماری (مساجد، کاخ ها، فرمان کتیبه
ها)،  ندیسها و ت ها، نقاشی معماری شهرها)، منابع تصویری (نقشه

، اگر چه در نبود مدارک نوشتاری، [Shahidi Marnani et al,  2013: 94]ها  ها، و اشیای مورد استفاده روزمره مانند سفال سکه
های تاریخی  تعیین هویت، شناخت و وابستگی بسیاری از محوطه

های  شناسی حاصل از مطالعات و بررسی ، مدارک باستان[Mohamadifar, 2005: 82]ها با ابهام همراه خواهد بود  و فرهنگ
میدانی، به صورت مستندتری شواهد مادی مرتبط با آنها را، مورد 

دهد. شهر زیز به استناد منابع مکتوب در  بررسی و مطالعه قرار می
در دارای حیات اجتماعی بوده  هجری قمریقرون چهارم و پنجم 

ولی  [Moghaddasi, 1982: 637; Balkhi,2007: 147]است 
بنیان این شهر، کیفیت و جایگاه وجود آن   منابع تاریخی از پیشینه

رو  ساالر و کوچ در ساختار نظام اداری و اقتصاد سیاسی جامعه خان
اند. بنابراین، از آنجا که سواد و  کوهگیلویه اطالعاتی فراهم نکرده

رباره های باالی اجتماعی منحصر بوده است و د نوشتار به گروه
وران،  های اجتماعی دیگر مانند عوام شهرنشین، پیشه گروه

رو اطالعات اندک است. از تلفیق منابع  روستائیان و عشایر کوچ
شناختی  های باستان مکتوب (تاریخ سیاسی و اجتماعی) با داده

ای  مانند معماری، کتیبه برجای مانده، سکه و سفال از محوطه
وان به روند تکوین و نابودی این  میچون زیزنسه (مکان شهر زیز)، 

های  شهر، روند تحول و تطور نهادهای اجتماعی، برهمکنش
اداری، تا  -هایی از نظام سیاسی ای و تا حدودی به جنبه فرامنطقه

. [Labbaf Khaniki, 2010; Stein, 2009]برد  حدود زیادی پی
این مقاله گامی نخست در جهت شناخت ما با رهیافت 

اسی تاریخی از نهادهای موثر در ساختار اداری منطقه شن باستان
ساالر  (مرکزیت سیاسی شهر زیز) و روند تطور فرهنگی جامعه خان
های  منطقه مورد مطالعه (کوهگیلویه) مبتنی بر بررسی

جستن از منابع تاریخی در خصوص  شناختی با بهره باستان
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

مانند گران انسانی در روند سیاسی اَرجان و کوهگیلویه  کنش
  گیلویه و نوادگان او و  فرقه مذهبی اسماعیلیان است.

  حدود و موقعیت کوهگیلویه 
هجری شمسی به عنوان فرمانداری  ۱۳۴۲سراسر منطقه که از سال 

هجری شمسی "استان  ۱۳۵۵کل کهگیلویه و بویراحمد و از سال 
). در تمامی متون ۱کهگیلویه و بویراحمد" نامگذاری شد (شکل

. [Hosseini Fasaei, 2003: 1488] و "کوهگیلویه" [Mostofi, 1957: 152] ه""جبل جیلوی ،[Estakhri, 1989: 102]تاریخی و جغرافیایی دوره اسالمی با عناوینی چون "زم جیلویه" 
شناخته شده است. استان کوهگیلویه و بویراحمد با 

   ۳۰°  ۹" کیلومتر مربع وسعت در جنوب غربی ایران، بین۲۶۴/۱۶
طول شرقی  ۴۲"و  ۵۰°تا  ۵۷"و   ۴۹°عرض شمالی و  ۳۲"و  ۳۱°تا 

از شمال به چهارمحال و بختیاری، از واقع شده است. این استان 
غرب به خوزستان، از جنوب به فارس و بوشهر و از شرق به فارس 

). شهر مورد مطالعه (زیز) در ۱شود (شکل  و اصفهان محدود می
  ناحیه سردسیری این استان، در شهرستان بویراحمد قرار دارد.

  

  
سمیرم و اصفهان در موقعیت زیزی بر مسیر راه باستانی ارجان به  )۱ شکل
 کوهگیلویه منطقه

  
یاسیر در  های دلی برخی از محققان موقعیت زیز را با ویرانه

دهد که  های انجام شده نشان می ، در صورتی که پژوهش[Gaubeh, 1980: 95] اند کیلومتری شرق دهدشت، مطابقت داده۲۰
موقعیت شهر زیز در منابع تاریخی، قابل انطباق با شواهد 

شناختی و إشارات منابع تاریخی در محوطه باستانی  باستان
نویسنده کتاب تاریخ و جغرافیای کوهگیلویه و . [Azadi, 2008: 609; Sepidnameh et al, 2016] یاسیر امروزی نیست دلی

ای  بویراحمد، نخستین کسی است که موقعیت شهر زیز را با منطقه
توازی کوه َدمه و کوه زی" در دامنه دو رشته کوه م به نام "زی

گوراسپید، در دو محوطه زیزنسه و زیز برآفتاب در دو سوی رودخانه 
. لیکن شواهد [Majidi, 1992: 76] مارون مطابقت داده است

شناختی برجای مانده را مورد مطالعه قرار نداده است.  باستان
شناختی انجام شده، زیزنسه، یکی از  های باستان براساس بررسی

های شهری چون  ای شهری دوره صفویه، با تمام مولفهه محوطه

های  . لیکن به وسعت و تنوع مواد فرهنگی، مولفه[Alamdari, 2009: 412] وسعت و تنوع مواد فرهنگی، دانسته شده است
ای نشده  گونه اشاره شهرنشینی و جایگاه این محوطه تاریخی، هیچ

های  لعه راهاست. نگارنده مسئول این نوشتار، در راستای مطا
گذاری پل زیزنسه، به  ای کوهگیلویه و بویراحمد و تاریخ منطقه برون

بررسی سطحی محوطه زیزنسه پرداخت و با گردآوری و مطالعه نه 
بویه و سلجوقی را برای ساخت پل زیزی  قطعه سفال، دوره آل

های متعلق به عصر سلجوقی، نگارندگان  پیشنهاد داد. وجود سفال
، تا به بررسی تطبیقی زیزنسه با شهر زیز، در منابع را بر آن داشت

شناختی ناحیه زیزی در بخش  تاریخی بپردازند. قرابت زبان
های  سردسیری کوهگیلویه با شهر زیز و معنای لغوی زیز به دانه

 [Schwartz, 1993: 254]ها  برف به استناد برخی پژوهش
یز باشد که با تواند از دالیل انطباق محوطه زیزنسه با شهر ز می

توجه به قرارگیری در اقلیم سردسیری، در فصل زمستان نیز تا 
  حدودی پوشیده از برف است.

  
  جغرافیای تاریخی زیز

در خصوص جغرافیای تاریخی شهر زیز، تنها با تحلیل منابع 
توان به موقعیت آن در گستره جغرافیایی جنوب غربی  تاریخی می

تر یاد شد، مقدسی در سده  همان گونه که پیش ایران پی برد.
چهارم هـجری قمری به گوشت، گردو و میوه ارزان شهر زیز، ابن 

 یها آب ،سردسیر یهوامری به قجری پنجم ه سدهدر اواخر بلخی 
بودن زیز و یاقوت به موقعیت آن  درختان و نخجیرگاه، روان بسیار

اند  کرده ان اشارههای لرست در بخش اللستان، میان اصفهان و کوه
که توصیفات یادشده ناحیه " زیز" را در گستره جغرافیای 

های اصفهان در  دهد. قرارگیری زیز در بخش گیلویه قرار میهکو
دوره یاقوت، بیانگر آن است که احتماال تقسیمات جغرافیایی 

گانه فارس در این دوره، دستخوش تحول شده  های پنج اداری کوره
ر در متون ماقبل خویش، به عنوان بخشی از کوره بود، زیرا این شه

سیاسی به اصفهان منضم  -ولی در این رفورم اداری [Balkhi, 2007: 124; Hamwi, 1995: 141] اَرجان و شاپور یاد شده است
شده است. از دوره یاقوت به بعد، در هیچ یک از منابع تاریخی و 
جغرافیایی، از شهر زیز یاد نشده است. شهر زیز در بخش سردسیری 
کوهگیلویه موسوم به "ِرِون" قرار داشته است، به طوری که 

ت جغرافیایی این توصیفات مورخان از وضعیت اقلیمی و موقعی
. صاحب [Mostofi, 1957: 134; Balkhi, 2007: 124] های زیزی است ناحیه نیز قابل انطباق با موقعیت محوطه

فارسنامه ناصری در سده سیزدهم هجری (دوره حکومت 
الدوله)، ضمن اشاره به تصاحب هر قسمتی از آن توسط  احتشام

ه سردسیر طوایف مختلف الوار کوهگیلویه، "رون" را ناحی
کوهگیلویه با زمستان سرد در ميانه شمال و مغرب شيراز  در 
منطقه بویراحمد امروزی دانسته است که در دوره ساسانی تا اوایل 

  بندی جغرافیایی حسینی . انطباق نسبی تقسیم[Hosseini Fasaei, 2003: 1467]نشین طایفه شبانکاره بود  اسالم نیز تابستان
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حوقل در سده چهارم هجری قمری از   با ابنفسائی (دوره قاجار) 
کوهگیلویه و ِرِون، در کنار إشارات مقدسی به محصوالتی   ناحیه

سردسیری کوهگیلویه   (که خاص منطقه چون گردوی ارزان شهر زیز
است) و ابن بلخی در خصوص موقعیت سردسیری شهر زیز در 

های برف  کوهگیلویه و همچنین معنای واژه زیز به دانه [Schwartz, 1993: 254]  حاکی از موقعیت جغرافیایی شهر
  ). ۲ زیز، در ناحیه سردسیری کوهگیلویه است (شکل

  

 
  کوهگیلویه موقعیت تقریبی بالدشاپور و زیز در  )۲ شکل

  
  شناختی "زیزنسه"  بررسی باستان

کیلومتری شمال غرب شهر یاسوج قرار ۶۰منطقه زیزی در حدود 
(موسوم به جاده  آسفالته اصفهان به خوزستاندارد که امروزه جاده 

 ).۳ (شکلگذرد  پاتاوه به دهدشت) از سوی شمال و شرق آن می
پوشش جنگلی منطقه عمدتا از نوع بلوط است و محصوالت باغی 

دهد و در کنار کشاورزی،  آن را انگور، گردو و هلو تشکیل می
ری غرب مت۳۰۰دامداری نیز رونق دارد. محوطه زیزنسه، در حدود 

راه ارتباطی ناحیه زیزی و در سوی غربی رودخانه زیزی، در نزدیکی 
 کوهگیلویه و همچنین در های ارتباطی عشایر یکی از شعبات راه

مسیر شاهراه ارتباطی اَرجان و بنادر ساحلی مهروبان و جنابه به 
شناختی انجام شده،  های باستان براساس پژوهش. [Sepidnameh et al, 2016: 109] فالت مرکزی ایران نیز قرار داشته است

دو ایستگاه کنشت مجوسان و قریه (دو ایستگاه پیش از زیز از 
اَرجان به سمیرم) با کاروانسراهای دژمهتابی و محمدآباد تطبیق 

های سطحی کاروانسرای محمدآباد نیز قابل  داده شده که سفال
  ای متعلق به دوره آل بنابراین وجود محوطه [Sepidnameh & Salehi Kakhki, 2018]. انتساب به دوران یاد شده است

تواند  های سوم تا پنجم هجری قمری) می (سده بویه و سلجوقی
قابل انطباق به زیز باشد که با کاروانسراهای یادشده از لحاظ زمانی 
نیز، مطابقت داشته باشد. آنچه در پی خواهد آمد، بررسی 

ترین محوطه تاریخی زیزی،  عنوان بزرگ شناختی زیزنسه، به باستان
ها و شهرهای  کننده امنیت راه قالع تاریخی به عنوان تأمین

های محیطی به عنوان عوامل موثر بر  تاریخی، ارزیابی پتانسیل
  گیری و رویدادهای تاریخی مرتبط با فروپاشی آن است. شکل

  

  
   [Google Earth] های تاریخی زیزیانداز قرارگیری محوطهچشم )۳ شکل

  
  شواهد معماری زیزنسه

های  زیزنسه با حدود بیست هکتار وسعت، یکی از معدود محوطه
شهری دوره اسالمی کوهگیلویه، پس از بافت قدیم دهدشت است 
که در دهستان زیزی بخش لوداب، شهرستان بویراحمد واقع شده 

  ). ۴ است (شکل
سراسر این محوطه امروزه توسط ساکنین ناحیه زیزی، به زیر کشت 

جات رفته است  محصوالت باغی چون هلو، گردو و همچنین صیفی
های فراوانی به آن وارد  زدن و کاشت درختان، آسیب و در اثر شخم

های گذشته این  ، الف). افزون بر این، طی دهه۵شده است (شکل 
جای  جاز مصون نمانده و در جایگران غیرم محوطه از خطر کاوش

دهد  آن، کندوکاوهای زیادی صورت گرفته است که نشان می
بسیاری از بقایای معماری، هنوز در زیر دو متر از خاک سطحی 

شناسی زیزنسه برای شناخت  اند. بنابراین کاوش باستان قرار گرفته
هر چه بیشتر بناهای مختلف آن چون مسجد جامع، بازار، ارگ و 

جای زیزنسه  ر اجزای کالبدی یک شهر ضروری است. در جایدیگ
خورد که در برخی از  آثار دیوارهایی بر سطح زمین به چشم می

، ۵متر از ارتفاع آنها برجای مانده است (شکل  سانتی۸۰جاها تا 
های  ب). آنچه بر سطح محوطه بر اثر مداخالت انسانی چون کاوش

های ساخته شده از سنگ و شود، آثاری از بنا غیرمجاز دیده می
های قالبی به روش  مالت گچ و همچنین اجرای ساختمان با سنگ

چین و بدون استفاده از هر گونه مالتی است؛ گرچه  خشکه
تراش، امروزه توسط کشاورزان  شده تقریبا پاک های پرداخت سنگ

های کشاورزی  شده و به عنوان حصار و مرزبندی زمین  کامال جمع
های نسبتا  ، ج). برخی از این سنگ۵است (شکل به کار رفته 

هایی است که به عنوان  تراش و پرداخت شده، همانند سنگ پاک
های دوره اسالمی منطقه کوهگیلویه به  پایه ستون در دیگر محوطه
های پایه ستون که در برخی مواقع نیز  کار رفته است. این قطعه

متر قطر و  سانتی۳۰اند حدود  داده های چندتکه را می تشکیل ستون
های چنین شیوه  ، چ). نمونه۵متر ارتفاع دارند (شکل  سانتی۳۰
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های میانه اسالمی  معماری در منطقه کوهگیلویه به سده
های میانه اسالمی  های سده . افزون بر محوطه[Ghezelbash & Parviz, 2013; Azadi, 2008: 490]اند  گذاری شده تاریخ

های چندتکه سنگی در بنای کاخ  کوهگیلویه، چنین سبک ستون
های نخستین اسالمی  سروستان، یادآور اَواخر دوره ساسانی و سده

  است.
  

  
  های زیزی و روستاهای معاصرموقعیت ارتفاعی محوطه )۴ شکل

  

  ب) شواهد آثار معماری محوطه زیز  انداز کلی محوطه زیزنسهالف) چشم

  ای شکلهای چندتکه دایرهچ) ستونمعاصر کشاورزان چینسنگ حصارهای ج)
  شواهد معماری محوطه زیزنسه) ۵شکل 

  
  استحکامات زیز

های ارتباطی در بدون شک تامین امنیت شهرهای تاریخی و راه
پذیر بانی امکانهای دیدهدوران باستان، جز با ساخت قالع و برج

بر دره نبوده است. در ناحیه زیزی بقایای سه قلعه تاریخی مشرف 
های تاریخی آن، شناسایی شده است که و تنگه زیزی و محوطه

گیری و تداوم حیات شهر دهد به مقوله دفاع در شکلنشان می
  پردازیم.دقت شده است. در ادامه به این استحکامات می

متر از ۲۰در سوی جنوبی زیزنسه بر روی یک برجستگی در ارتفاع 
های اطراف، بقایای تنها بنای قابل انتساب به قلعه سطح زمین

). دسترسی به این بنا با شیب ۶مرکزی یا ارگ زیز قرار دارد (شکل 
مالیمی از سوی جنوب غربی به ورودی آن در سوی شمال غربی 

-پذیر است. از سه سوی دیگر، با شیب تندی به سطح زمینامکان
کزی یا ارگ زیز یابد. مساحت قلعه مر های اطراف پایان می

متر است. حیاط مرکزی آن ۱۴متر و عرض ۱۷مترمربع، به طول ۲۳۵
متر طول دارد. ورودی این بنا در جبهه شمال ۱۱متر عرض و ۸

متر از ارتفاع دیوارهای آن ۲غربی، ضخامت دیوارهای آن یک تا 
برجای مانده است. بقایای معماری برجای مانده شامل یک اتاق در 

اتاق در جبهه شمالی است. در ضلع شرقی، جبهه غربی و یک 
دیواری به طول سه متر از دیوار اصلی به سمت شمال کشیده شده 

دهنده بقایای برجی در این سوی استحکامات یاد  است که نشان
شده است. افزون بر این که در گوشه جنوب شرقی نیز در اثر 

اط دیده کندوکاو، بقایای دیواری به ارتفاع یک متر، در زیر کف حی
های گذشته توسط عشایر  شود، دیوارهای آن نیز طی دهه می

های این بازسازی مجدد، در  که نشانه . به طوری[Alamdari, 2009: 412] استمنطقه برای استفاده مجدد، بازسازی شده 
اتاق جبهه شمال غربی، کامالً مشخص است. با توجه به موقعیت 

ین بخش، مقر حاکم شهر زیز، توان احتمال داد ا قرارگیری بنا، می
  ترین بخش محوطه بوده است. به عنوان برجسته

  

  
  الف) موقعیت بنای مرکزی

  

  
  ب) پالن بنای مرکزی محوطه

 شواهد معماری محوطه زیزنسه )۶شکل 
  

(قلعه عاشقونه) در موقعیتی قرار  دومین اثر دفاعی قابل مالحظه
توانسته بخش شمال غربی زیزی یعنی انتهای  گرفته است که می

ای که شهر در آن قرار گرفته را تحت پوشش دید ساکنین قلعه  دره
ای شکل   های دایره ای با برج قرار دهد. این قلعه دارای پالن ذوزنقه
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که تقریبا حدود یک متر  [Alamdari, 2009: 378-385] است
  ). ۷ از ارتفاع دیوار شمالی آن برجای مانده است (شکل

  

  
  الف) موقعیت قلعه عاشقونه به زیزنسه

  
  ب) بقایای دیوار ضلع شمالی قلعه عاشقونه

 آثار قلعه عاشقونه زیز )۷شکل 
  

ساز  های دست های سطحی قلعه عاشقونه به دو گروه سفال سفال
ای روشن با شاموت شن درشت و پخت ناکافی  قهوهدارای خمیره 

های خاکستری دارای  متر و سفال میلی۱۳- ۱۵با ضخامت حدود 
متر (بدنه) و  میلی۱۴-۱۷ریز و پخت کافی و ضخامت  شاموت شن

ها از لحاظ گاهنگاری قابل  متر در کف هستند. این سفال میلی۵
المی (سده های نخستین اس انتساب به اَواخر دوره ساسانی و سده

های محوطه زیزنسه  اول و دوم هجری) هستند که تقریبا با سفال
دهند. ابن بلخی، ویرانی این شهر را به  هایی را نشان می همانندی

دهد که این کار آنها، جز با داشتن یک  اسماعیلیان نسبت می
پایگاه نظامی، میسر نبوده است. گاوبه نیز با اشاره به ویرانی شهر 

اسماعیلیان، احتمال وجود یک دژ اسماعیلی دیگر را  زیز به دست
لیکن با  [Gaubeh, 1980: 181] در ناحیه دهدشت داده است

توجه به عدم شناخت موقعیت شهر زیز، نتوانسته موقعیت قلعه را 
مشخص نماید. روی دو پشته در جنوب غربی قلعه عاشقونه و 

موسوم به  متری غرب روستای زیزی سفلی، محوطه۹۰۰تقریبا در  
چه، ساختارهای معماری از الشه سنگ و مالت گچ متعلق به  قلعه

های فرهنگی قرون میانه اسالمی با  دوره پهلوی اول بر روی الیه
. این بناها با توجه به موقعیت [Alamdari, 2009: 458-459]های نخستین اسالمی گزارش شده است  قبوری از سده

ارتباط داشته و بخش شمال و  قرارگیری آنها، با قلعه عاشقونه
  نمودند. در ناحیه غرب دره زیزی را به طور کامل محافظت می

زیزی، قلعه دیگری موسوم به "قلعه ده برآفتاب" در سوی شمالی 

رودخانه زیزی، روی یک پشته طبیعی با شیب تندی از سه جهت 
شمال، جنوب و غرب است که بخش شرقی و جنوبی دره زیزی را 

های این قلعه به آغاز دوره اسالمی  . سفالدهد پوشش می
از لحاظ  که [Alamdari, 2009: 402]تاریخگذاری شده است 

  شناسی زیزی همپوشانی دارند. های باستان زمانی با دیگر داده
  

  رودتاب و پل تاریخی زیز نسه
های زیزی، رودخانه دایمی زیزی، از  در میان ناحیه و محوطه

مارون قرار دارد که در تمامی منابع های رودخانه  سرشاخه
جغرافیایی دوره اسالمی تا دوره قاجار، به رودتاب مشهور بوده 

با استناد به منابع جغرافیایی  [Majidi, 1992: 42] است
های میانه اسالمی، شهر زیز در کنار رودخانه تاب قرار داشته  سده

 [Moghaddasi, 1982: 581; Ibn Hauqel, 1936: 44]است 
های متعدد در طول  . با پیوستن شاخه[Mostofi, 1957: 234] گرفت های نزدیک به اصفهان سرچشمه می که از مرزها و کوه

. در ضلع شرقی محوطه زیزنسه، بقایایی از یک پل [Hosseini Fasaei, 2003: 323] گذشته است مسیر خود، از کنار اَرجان می
این رودخانه از دوره ارتباطی قلوه سنگ و مالت آهک وگچ، روی 

حیات و رونق این محوطه، برجای مانده است. از این پل، تنها 
متر و ارتفاع ۳متر، عرض ۱۰/۳های آن به طول  بقایای یکی از پایه

   متر باقی مانده است. ۲۰/۳
  

  کتیبه کوفی
الیه جبهه شمال غربی محوطه زیزنسه، یک سنگ نبشته  در منتهی

الخط ابتدایی آن،  به خط کوفی برجای مانده که با توجه به رسم
). ۸های نخستین اسالمی است (شکل  گذاری به سده قابل تاریخ

الخط این سنگ نبشته فرسایش یافته و ناخوانا، در گروه  رسم
مهجری قمری قرار خطوط کوفی مرسوم سده چهارم تا هفت

گیرد و حروف و زمینه خطوط به کار رفته در این کتیبه، دارای  نمی
  نظم خاصی نیست و به صورت چرخشی در زمینه، کنده شده است. 

  
  

  
   نبشته کوفی زیزنسهسنگ )٨ شکل
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  سکه 
دست آمده در این ناحیه  توان به سکه به افزون بر کتیبه زیزی، می
شود.  شخصی پوردلیر یاسوج نگهداری میاشاره کرد که در مجموعه 

ای دارای مشخصات دوره اموی است که در سال  این سکه نقره
). روی ۹هجری قمری در شهر واسط ضرب شده است (شکل ۱۲۵

این سکه در مرکز عبارت "اهللا احداهللا الصمد لم یلد و لم یولد ولم 
 لَِّذيا سوره توبه "ُهوَ  ۳۳یکن له کفوا احد" و در حاشیه آن آیه 

ينِ  َعلَى ِلُيْظِهَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُهَدى َرُسولَهُ  َأْرَسلَ   َكرِهَ  َولَوْ  ُكلِّهِ  الدِّ
اْلُمْشرُِكوَن" آمده است. پشت سکه نیز در مرکز عبارت "ال اله اال اهللا 
وحده ال شریک له" و در حاشیه "بسم اهللا ضرب هذا الدرهم بواسط 

مده است. این سکه مربوط به آغاز سنه خمس و عشرین و مئه" آ
سده دوم هجری و اواخر دوره امویان (اوایل خالفت هشام بن 

دهد دست کم  هـ.ق) است که نشان می ۱۲۵- ۱۰۵عبدالملک؛ حک 
در آغاز سده دوم هجری حیات اجتماعی در استقرارگاه زیز برقرار 

  بوده است. 
  

  
  

   
  سکه اموی زیزی مجموعه پوردلیر )٩ شکل

  
  سفالی زیزنسه شواهد

تکه سفال برای طراحی و مطالعه  ۲۲از سطح محوطه زیزنسه شمار 
ها به دو گروه ساده و لعابدار تقسیم  ). سفال۱۰گردآوری شد (شکل 

ای و  رنگ سبز، فیروزه های لعابدار ساده تک شوند. سفال می
کنده زیر لعاب با خمیره نخودی و سفید چینی با  الجوردی و نقش
های سوم  ز لحاظ تاریخگذاری قابل انتساب به سدهپخت کافی، ا

بدون لعاب نیز سه گروه  های سفال. هستندتا ششم هجری قمری 
 ای و بدون بدون لعاب ساده، بدون لعاب منقوش به رنگ قهوه

های منقوش بدون لعاب، موسوم  کنده هستند. سفال لعاب با نقش
سده گیلویه در های ثابت طایفه  به "شبه پیش از تاریخ" از مولفه

ها، از سده  چهارم هجری قمری دانسته شده که در بیشتر محوطه
با توجه به  .[Sumner & Whitcomb, 1999: 320; Rajabi, 2015: 206]دوم تا هفتم هجری قمری وجود داشته است 

این که از سده ششم هجری قمری به بعد، در منابع تاریخی از این 
توان دوره حیات شهر را سده دوم تا ششم  شهر یاد نشده است، می

  هجری قمری دانست.

  
ها پس از ¬سفال نیا( های بدون لعاب و لعابدار محوطه زیزنسهسفال )۱۰ شکل
 )شده، برگردانده شدند.و مطالعه به بافت محوطه در بخش برداشت یبررس

  
  گیری شهر زیز عوامل موثر بر شکل

گیری شهر زیز را باید در دارابودن یک مرکز  ترین دلیل شکل مهم
  های شرق کوره ارجان (ناحیه اداری، در یکی از رستاق - سیاسی

قرون  کوهگیلویه) دانست. کوره اَرجان در بخش شرقی خود در
نخستین اسالمی دارای شهر جومه در بخش کوهستانی گرمسیری 
در رستاق بالدشاپور و شهر زیز در بخش کوهستانی سردسیر ِرِون 

ترین  اداری بزرگ - بود. این دو شهر در گستره جغرافیای سیاسی
ظیفه حاکم این َرم، مقابله با و [Estakhri, 1989: 102]. اند گیلویه قرار داشته نشینان فارس، موسوم به َرم ناحیه کوچ
های ارتباطی قلمرو  آوری مالیات و تامین امنیت راه حوادث، جمع

یابی به این مهم، صاحب بیش از  خود دانسته شده که برای دست
نشینان وابسته  هزار سوار و گستره جغرافیایی مشخصی برای کوچ

در  برخی از پژوهشگران به واسطه وجود شهر زیز. به او بوده است
اجتماعی خاندان  -ناحیه کوهگیلویه، ضمن بررسی نقش سیاسی

گیلویه در عصر عباسیان طی سده سوم هجری قمری، یکی از 
ترین دالیل درگیری خاندان بودلف عجلی و گیلویه را حاکمیت  مهم

  دانند که به  برداری از منابع و منافع آن می بر شهر زیز و بهره
قتل گیلویه و معقل بن عیسی را  دلیل مقاومت سرسختانه گیلویه،

بنابراین باید همواره در روند  [Siahpour, 2013] در پی داشت
گیری شهر زیز و رونق اقتصادی این شهر به گیلویه و نوادگان  شکل

او که بیش از یک سده در دوره عباسی حاکمیت منطقه را در 
رسد این شهر، افزون بر  اختیار داشتند توجه داشت. به نظر می

نشین منطقه، همانند دیگر  کارکرد مدیریتی برای جامعه کوچ
یک مرکز مبادله کاال نیز بوده  [Sepidnameh et al, 2013] نشین همانند دهدشت در عصر صفوی رهای نواحی کوچشه
. ساخت برآورده مینیز که نیازهای مردمان این نواحی را  است

گیری یک استقرار شهری را  همچنین گزینش این مکان برای شکل
ری در آن محیطی و رودخانه جا های زیست باید مرهون پتانسیل

مقدسی از گوشت، گردو و میوه ارزان زیز صحبت دانست، چنانکه 
های  های متاخر اسالمی، از گله که در منابع تاریخی سده نماید می

بوم غنی نیز اهمیت  زیستگوسفند و بز آنان نیز یاد شده است. 
ای و شهرهای این منطقه را دوچندان کرده بود  منطقه های برون راه
این منطقه به شهرهای  تولیدات اقتصادیالوه بر که ع طوریه ب
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تولیدات شد.  همجوار، به کشورهای دوردست نیز فرستاده می
گردو،  وحشی، این منطقه مانند جاشیر، دانه محلب، باداماقتصادی 

گوشت و محصوالت لبنی برای صدور مهم بودند زیرا تا هندوستان 
رجان های تجاری مهمی مانند راه اَ  راه از آنجا که ،. بنابراین[Sepidnameh & Salehi kakhki, 2018] شدند نیز فرستاده می

هگیلویه وساکنان ک ،گذشت به شیراز و اصفهان از این منطقه می
 ،شهرهای خوزستان، اصفهان و فارس و پیوسته با ساکنان مناطق

. [Sepidnameh et al, 2016: 115] پرداختند به مبادله کاال می
های مناسب در مسیر  توانست از جمله مکان این زیز میبنابر 

به عنوان یک شهر خدماتی و حتی  اصفهان،رجان و ارتباطی میان اَ 
  ایفای نقش نماید. مرکزی برای تامین امنیت این راه ارتباطی

  فروپاشی زیز
 اجتماعیزیز مانند دیگر شهرها در روند تطور حیات اداری و 
رجان دچار خویش نیز به سرنوشت دیگر شهرهای منطقه از جمله اَ 

دست آمده،  های سفالی و همچنین سکه به براساس یافته شد.
شود، اما از  استقرار در این محوطه از سده دوم هجری دیده می
. است بوده دوره آل بویه تا اواسط دوره سلجوقی در اوج رونق

ودی شهرهای دوره اسالمی در همان گونه که یکی از علل اصلی ناب
وتاز و تاراج توسط نیروهای متخاصم صورت  مقاطع مختلف، تاخت

. حضور نیروهای [Zarei & Noruzi, 2016: 3] گرفته است
اسماعیلی مذهب در اواخر سده پنجم هجری قمری در منطقه 

های  اجتماعی، ناامنی - ثباتی در اوضاع سیاسی اَرجان، منجر به بی
الجیشی  با توجه به اهمیت منطقه کوهگیلویه به لحاظ سوق [Balkhi, 2007: 147]. شدن شهر زیز شد گسترده، ویرانی و متروکه

و اقتصادی، اسماعیلیه توجه خود را در ابتدا به این منطقه 
معطوف نمودند، لیکن مدت کمی توانستند بر این منطقه تسلط 

همین دلیل آنها به ناامنی منطقه و ویرانی  داشته باشند به
هجری  ۵۰۰شهرهای آن دست زدند. اندکی پس از سقوط شاهدژ در 

های نزاریان در  آمیز قلعه قمری، ماموریت تسخیر و تخریب موفقیت
هـ.ق)، اتابک فارس،  ۵۱۰حومه َارجان، بر عهده فخرالدین چاولی (

ویرانی زیز،  بنابراین .[Hodgson, 1984: 181]گذاشته شد 
های پایانی سده پنجم هجری قمری اتفاق افتاده  احتماال در سال

های سفالی سطح محوطه زیزنسه نیز،  است، همان گونه که یافته
  با این تاریخ انطباق دارد. 

  

  گیری نتیجه
بودن و  منطقه کوهگیلویه در دوره اسالمی به دلیل کوهستانی

نشینی ایران بوده است.  های کوچ بوم غنی، یکی از کانون زیست
نشینی در این منطقه و قرارگیری آنها  گیری استقرارهای کوچ شکل

های ارتباطی مهمی چون اَرجان به اصفهان، سبب رشد  بر مسیر راه
آنها به مراکز شهری چون "شهر زیز"  این مراکز استقراری و تبدیل

های  نگارانی چون مقدسی و ابن بلخی، در سده شده است که تاریخ
اند. مطالعه و  چهارم و پنجم هجری، به آن اشارات گذرایی داشته

تحلیل منابع تاریخی، موقعیت این شهر را، در بخش سردسیری 

رسی دهد. براساس بر منطقه کوهگیلویه در ناحیه رون قرار می
شناختی انجام شده، جایگاه زیز در دامنه کوه "َدَمه" در  باستان

محوطه تاریخی زیزنسه دهستان زیزی شهرستان بویراحمد، واقع 
گیری از  های زیزنسه برای بهره بردن زمین است. به زیر کشت

های کهن  بردن ساختمان تولیدات زراعی و باغی، همراه با ازبین
های  ح سنگ و گچ آن برای ساخت خانهاین شهر، استفاده از مصال

مسکونی ناحیه زیزی و همچنین ایجاد حصارهای سنگی پیرامون 
مزارع این محوطه، سبب شده تا بقایای این شهر تاریخی که 
سندی ارزشمند از تاریخ و فرهنگ کوهگیلویه بوده است، در اثر 

در  رسد بنایی که تقریبا های انسانی از بین رود. به نظر می فعالیت
متر از ۲۰مرکز محوطه تاریخی زیزنسه و روی برجستگی به ارتفاع 

توانسته حکم ارگ شهر را دارا بوده  سطح محوطه قرار گرفته، می
باشد. قالع عاشقونه و ده برآفتاب نیز محافظت از شهر و کنترل 
تردد در این دره کوهستانی را بر عهده داشتند. براساس نتایج 

های  ت شهر زیز در منابع تاریخی سدهپژوهش حاضر، تاریخ حیا
چهارم و پنجم هجری قمری (دوران آل بویه و سلجوقی) با شواهد 

های سفالی  شناختی مانند سکه، کتیبه کوفی و یافته باستان
گردآوری شده محوطه زیزنسه، مطابقت دارد. عالوه بر این، 

بوم منطقه، وجود آب و هوای سردسیری و رودخانه دایمی  زیست
ی (رودخانه طاب در منابع تاریخی) از دالیل انطباق این محوطه زیز 

با زیز، در منابع تاریخی است. بررسی و مطالعات تاریخی حاکی از 
آن است کوهگیلویه و نوادگان او، به عنوان کنشگران سیاسی 
منطقه کوهگیلویه در سده دوم تا چهارم هجری قمری، نقش 

ترین  شهر ایفا نمودند. مهممهمی در رونق اقتصادی و سیاسی این 
بوم غنی و قرارگیری بر مسیر  توان زیست گیری زیز را می دلیل شکل

ترین دالیل فروپاشی  ارتباطی اَرجان به سمیرم و اصفهان و از مهم
توان به حمله اسماعیلیان نزاری سده پنجم هجری قمری به  آن می

 رهبری ابوحمزه کفشگر اشاره کرد. 
  

های اساتید ارجمندم در دانشگاه هنر  ز راهنماییا تشکر و قدردانی:
اصفهان جناب آقای دکتر احمد صالحی کاخکی (استاد راهنما) 
دکتر هاشم حسینی و دکتر ابراهیم رایگانی (اساتید محترم مشاور) 
و همچنین دکتر فرشید ایروانی قدیم، دکتر ناصر نوروززاده چگینی، 

ز رجبی برای در دکتر احمد آزادی، کوروش علمداری، نورو
اختیارگذاشتن تصویر کتیبه کوفی زیز، حسین درخشنده (تهیه 

اطالعات سکه و  نقشه) آرش پوردلیر برای در اختیار قراردادن
معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان 

های الزم سپاسگزاری  کوهگیلویه و بویراحمد به جهت همکاری
  نماییم. می

 نیحس یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا: تاییدیه اخالقی
قالع و  یشناخت¬و مطالعه باستان یبررس« تحت عنوان دنامهیسپ

از  یدوره سلجوق انیاستحکامات کوره ارجان از صدر اسالم تا پا
در دانشگاه )» هیلویگ¬بر قالع کوه دی(با تاک یادار  یایمنظر جغراف

و  یکاخک یدکتر احمد صالح ییهنر اصفهان است که به راهنما
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