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چکیده

شهر انشان در حوضه ی رود ُکر در فارس قلب سرزمین ایالمی است که شواهد برجسته ای از معماری دوره ی 

آغاز ایالمی و هزاره ی چهارم و سوم ق.م. نیز در آن وجود دارد. با وجود اهمیت این شهر، مطالعه ی دقیق 

یافته ها و آثار معماری آن به زبان فارسی در محوطه ی تل ملیان موجود نیست. این پژوهش پس از مطالعه ی  

منابع دست اول کاوش، شواهد یافته های کلیدی تل ملیان به مثابه شهر انشان همانند آجر و گل نوشته ها به 

خط میخی را واکاوی و بقایای معماری را در مقایسه ی با اشیاء یافت شده وارسی می کند. به طور ویژه وجود 

دیوار شهر، بافت مسکونی ممتاز و بناهای اداری-تجاری، بخش هایی همانند اتاق مرکزی با اجاق چسبیده به 

دیوار و ورودی در طرفین آن در قلب مجموعه ها، تزیینات و نقاشی دیواری رنگارنگ، هندسه راست گوشه و 

سازماندهی فضایی خطی، خشت چینی منتظم و دیوارهای پیوسته، بیانگر ساخت و ساز پیشرفته ی شهری 

و عملکرد فرامحلی تل ملیان در دوران آغاز ایالمی است. وجود بنای یادمانی با سازماندهی فضایی حیاط 

مرکزی و رواق دورتادور آن در ایالم میانه و شواهد نظام ثبت تبادالت کاالهای فرامنطقه ای نمایانگر تکامل 

به  این پژوهش  بر روی زمین  بقایای معماری  نبود  به  با توجه  میانه است.  ایالم  این شهر در دوره ی تمدن 

تک  نگاری با مطالعه منابع دست اول باستان شناسی و تاریخی پرداخته است. 
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مقد مه
فصلی از تاریخ سرزمين ایران را پيش از به قدرت رسيدن مادها و 
پارس ها باید در قلمرو تمدن ایالم جست  وجو کرد )هينتس، 1376، 
14(. تمدن ایالم با آثار درخشان معماری دوره ی ایالم ميانه همانند 
زیگورات چغازنبيل در خوزستان متعلق به 1250 ق.م. شناخته شده 
است اما بخش مهمی از آثار تمدن ایالم را نه در خوزستان بلکه در 
فارس و شهر انشان می توان یافت. پِير اَميه1 شهر شوش را مرکز تمدن 
ایالم می داند و بجز سوزیان از ایاالت مهم دیگر همانند انزان یا انشان 
نام می برد )اَميه، 1394، 2(. نام انشان برای اولين بار در یک رساله ی 
جغرافيایی درباره ی امپراطوری سارُگن آکدی )2334 تا 2279 ق.م.( 
یاد شده است. همانطور که جرج کامرون2 می نویسد، در این رساله به 
سرزمين های ایالم و انشان اشاره می شود )کامرون، 1365،   26(. وی 
ادامه می دهد که ایالميان در ابتدا ساکنين کوهستان بودند و شوش 
نقش کوچکی از تاریخ ایالم را بازی می کند و مهم ترین بازیگر تاریخ 
بيشتر جایگاه  واال3 برای درک  فرانسوا   .)9 )همان،  است  انشان  آن 
انشان و شوش به برخی از القاب سلطنتی که در دوران کهن استفاده 
فرمانروای  نَک  اینشوشی  َهک  شيل  می کند:  اشاره  است  می شده 
ایالم در ميانه قرن 12 قبل از ميالد، در ميان القاب مختلف، از دو 
لقب مهم استفاده می کرده است. یکی شاه انزان و شوش4، و دیگری 
دو  این  هيچگاه  خود  القاب  در  اما  و شوش،  ایالم  شاهزاده ی  لقب 
اصطالح را همزمان استفاده نکرده است و این موضوع اشاره به دو 
شهر متفاوت و حتی شاید دو کشور گوناگون ایالم و شوش5 داشته 
باشد )واال، 1373، 1-2(. برای بررسی جایگاه انشان می بایست در 
تاریخ به جلو رفته و این نام را در متون دوران هخامنشی هم جست 

و جو کنيم. واترز در نوشتار خود پيرامون کورش و هخامنشان اشاره 
می کند که استوانه ی کوروش پيشينيان وی را تا سه نسل معرفی 
می کند و آنها را پادشاهان انشان می نامد. مهری از کوروش در خزانه 
انشانی"  "کورش  را  وی  که  است  مانده  باقی  تخت جمشيد  باروی 
بدین   .)Waters, 2004, 94( می نامد   )Teispes( تيشپيش  پسر 
ترتيب در مطالعه ی بقایای معماری ایالمی وارسی آثار به جای مانده 
سال  در  شوش  شهر  است.  اولویت  در  انشان  و  شوش  شهر  دو  از 
مرجع 1455  شماره  به  یونسکو  جهانی  ميراث  فهرست  در   2015
ثبت شده است و دارای سابقه ی بيش از یک قرن کاوش و پژوهش 
 UNESCO WHS Nomination Dossier, Susa, 2015,( است

461�451(. اما در مورد شهر کهن انشان  چه می دانيم؟ 
محيطی حوضه ی  مطالعه ی  هنگام  به  سامنر6 در 1968  ویليام 
از  فارس،  کهن  فرهنگ های  از  مهمی  پهنه ی  مثابه  به  کر  رود 
محوطه ای با نام تل مليان دیدن کرده و تحت تأثير ابعاد وسيع آن 
قرار گرفته است )Sumner, 2003, xi(. کاوش های سامنر در1971 
در این مکان آغاز شد. بر روی این تپه در منابع باستان شناسی به 
است  شده  منتشر  متعددی  کاوش های  و  مطالعات  انگليسی  زبان 
Nicho�( ایالن نيکوالس ،)Sumner, 2003( ویليام سامنر .)1 ر)تصوی

las,  1999(، نائومی ميلِر )Miller, Sumner, 2003( ، اليزابت کارتر 
 Alden et( جان آلِدن  (Carter, 1996, Carter , Stolper, 1984(
و  کرده اند  تشریح  را  یافته هایشان  دقت  با  سایرین  و   ،)al., 2004
نوشتارهای  رسانده اند.  اثبات  به  تل مليان  در  را  انشان  شهر  وجود 
فارسی زبان همانند آثار   ملک شهميرزادی   )ملک   شهميرزادی، 1372، 

و  محوطه  توپوگرافی  همراه  به  ملیان  1-  تل  تصویر 
کاوشگاه  سه   .2004 تا   1972 از  مختلف  کاوشگاه های 
 ،ABC  ،TUV :حاوی آثار معماری تحلیل شده عبارتند از
EDD. کاوشگاه GHI حاوی اطالعات دوره ی میانه ی بانش 

)Alden et al., 2005, 1( :تا کفتری است. مأخذ
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39(، ارفعی )ارفعی، 1365،  30( و عليزاده )عليزاده، 1387( نيز برخی 
شواهد باستان شناسی و تاریخی را توصيف کرده اند، اما مطالعه ی 
حضور  برای  مستدل  شواهد  و  مليان  تل  از  کاوش شده  آثار  دقيق 
شهر کهن انشان در آن به زبان فارسی منتشر نشده است و درک 
بقایای معماری در ميان توضيحات مفصل گزارش های کاوش به زبان 
انگليسی برای پژوهشگران غير باستان شناس پيچيده است. بنابراین 
نيازمند  ایران  تاریخ  از قدیمی ترین شهرهای سرآغاز  معماری یکی 
پژوهش  این  موضوعی  دامنه ی  به  توجه  با  است.  دقيق  شناخت 
بقایای  از اسالم در فارس، وارسی جامع  در تکميل مطالعات پيش 
معماری یافت شده پس از کاوش در این محوطه ی مهم آغاز ایالمی و 
ایالمی ضروری به نظر می رسد. وضع بحرانی فعلی تپه نيز این انگيزه 
را در افزایش آگاهی پيرامون معماری ممتاز آن تقویت می کند. بدین 
ترتيب سؤال های اصلی پژوهش اینگونه مطرح می شود: ویژگی های 
معماری شهر انشان در دوره های مهم آن یعنی آغاز ایالمی و ایالم 
ميانه چيستند؟ تکامل معماری در تل مليان به مثابه شهر انشان از 

دوران آغاز ایالمی تا دوره ی ایالم ميانی چگونه رخ می دهد؟ 
تحليل  و  تل مليان  تک نگاری  با  توصيفی-تحليلی،  پژوهش  این 
کالبدی  عناصر  و  باستان شناسی  یافته های  بر  روی  هم زمان 
انجام شده است. گردآوری داده ها و مطالعات کتابخانه ای  معماری 
نگاری های  تک  مثل  تحليلی  و  اول  منابع دست  بررسی  مبنای  بر 
مشاهده  همچنين  است.  مقاالت  و  تاریخی  کتب  باستان شناسی، 
نيز در کنار مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته  برداشت ميدانی  و 
آشکار شده  بناهای  پی  و  انجام شده  کاوش های  از  متأسفانه  است. 
زمين  روی  بر  بقایایی  هيچ گونه  باستان شناسی  کاوش های  از  پس 

مشهود نيست بررسی های ميدانی انجام شده در محل تل مليان به 
درک محيطی دشت بيضا و مشاهده ی عوارض سطح زمين کمک 

کرده است.

1- تل ملیان: موقعیت قرارگیری
حوضه ی رود ُکر در فارس شاهد شکل گيری آثار مهم پيش از 
منشأ  پيرامون  خود  بحث  در  عليزاده  است.  ایالم  دوره ی  تا  تاریخ 
شکل گيری نهادهای حکومتی در پيش از تاریخ فارس اشاره می کند 
دارای  که  الف  باکون  تل  همانند  پيشرفت های  مراکز  وجود  که 
شواهد فعاليت های اقتصادی همانند مجموعه ی مهرها و کارگاه های 
جمعيت  و  وسعت  برخالف  حوضه،  این  در  است  سفال  ساخت 
بدون  که  است  عمودی  کوچ نشينی  شکل گيری  نمایانگر  محدود، 
متحرک،  گله دار-کشاورز  شکل  به  یکجا نشين،  کشاورزان  به  اتکاء 
یا گله دار کشاورز نيمه کوچ نشين، به تحول اقتصادخود ادامه دهند. 
اوليه  محيطی  زیست  انطباق  منزله ی  به  ایران  در  کوچ نشينی  این 
حکومتی  سازمان بندی  نهایت،  در  و  اجتماعی  پيچيدگی  به  منجر 
شد؛ و سرانجام تحوالتی که در مناطق کوهستانی رخ داد منجر به 
یاد  ایالم  تمدن  به عنوان  آن  از  که  شد  ویژه ای  هویت  شکل گيری 

می کنيم )عليزاده، 1383، 166-170(، )عليزاده، 1387، 23-22(.
ایالمی،  فارس  شهرنشينی  مرکز  کهن،  انشان  مثابه  به  مليان 
است.  ُکر  رود  حوضه ی  در  ایالمی  آغاز  دوران  استقرار  مهم ترین 
محوطه ی مسکونی مليان حدود 130 هکتار است. بقایای دیوار شهر 
خشتی به پهنای 20 متر که هنوز در بخش های مختلفی باقی مانده 
است، متعلق به دوره ی بانش است و احتماالً محوطه ای 200 هکتاری 
را محصور می کرده است )Miller, Sumner, 2003, 77(. تصویر2 
عکس هوایی سامنر در سال 1978 پيش از گسترش روستای مليان 
و زمين های کشاورزی را نشان می دهد. امروزه استقرارهای انسانی و 
دهکده های متعددی در دشت بيضاء واقع شده اند که بر روی اقتصاد 
کشاورزی متمرکز هستند. منظر عمومی محوطه ی تل مليان مزارع 
و  می برند  بهره  منطقه  این  حاصلخيز  خاک  از  که  است  کشاورزی 

حتی حریم اصلی تل مليان را تهدید می کنند )تصویر  3(. 

2- مروری بر شواهد تل ملیان به مثابه شهر انشان
دقت  به  انشان  شهر  مکان  سامنر  کاوش های  شروع  از  پيش  تا 
مسجد  را  انشان  مکان  گيرشمن  مثال  طور  به  بود.  نشده  مشخص  )Sumner, 2003, II( :تصویر 2- عکس هوایی تل ملیان در سال 1978. مأخذ

تل ملیان   در  ماهوارهای  عکس   -3 تصویر 
 ،ABCاصلی کاوشگاه  سه   .2020 سال 
EDD، و TUV در تصویر مشاهده می شود. 
زرد  کوچک  محدوده  ملیان  قدیم  روستای 
رنگ  به  جدید  توسعه های  و  است  رنگ 
آب  که  قناتی  دو  خورده اند.  هاشور  قرمز 
تصویر  در  است  می کرده  تأمین  را  روستا 
کل  کشاورزی  زمین های  است.  مشخص 
محوطه را پوشانده اند )تحلیل بر روی تصویر 

ماهواره ای حاصل از گوگل ارث(.
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از  پس  اما  )گيرشمن،  1346،   129(.  می داند  کنونی  سليمان 
کاوش های 1971 شواهد مستدلی برای اثبات وجود شهر انشان در 

تل مليان ارائه شده است. مهم ترین این شواهد عبارتند از: 

آجر خوانده شده به دست لَمبرت
سامنر  به دست  اینشوشيناک7  هوتِه لوتوش  آجرهای  بقایای 
آجر  نام  با  لَمبرت8  موریس  توسط  و  است  یافت شده  تپه  از سطح 
اریکا   .)Sumner, 2003, xi(  است شده  تشریح   1972 در  انشان 
نام  با  کتيبه  دارای  آجر  این  که  می کند  استدالل   1973 ِریِنر9 در 
 Reiner,( خدایان ایالمی10 است که معبد انشان وقف آنها شده است

 .)1973,57�62

گل نبشته های ساختمان سوخته 
در  استولِپر12  َمتيو  و  کارتر11  اليزابت  به دست  گلی  کتيبه های 
کارگاه EDD در ساختمان مهمی موسوم به ساختمان سوخته متعلق 
به ایالم ميانه و پایان هزاره ی دوم قبل از ميالد کاوش شده است 
که حاوی نام "انزان" است. نوشته ها به خط ميخی ایالمی هستند 
اما نسبت به متن ایالم ميانه دارای اضافات قابل توجه هستند. عالوه 
این، لوحه ها دارای تعدادی لغت قرض گرفته ی آکدی و کلمات  بر 

ایالمی نگاشته شده با حروف سومری هستند. متون لوحه ها بر توليد 
 Carter,( )تصویر4(  دارد  اشاره  مس  و  برنز  نقره،  و  طال  تزیينات 

.)Stolper, 1976,37�38

گل میخ های ایالمی 
یافته های  مهم ترین  از  یکی  کوزه،  و  سفال  ُخرده های  بر  عالوه 
گل ميخ های  بقایای  از  عبارتست  ميانه  ایالم  سوخته ی  ساختمان 
در  که  است  معروف  ایالمی  گل ميخ های  به  که  لعابدار  سفالی 
تصویر 4  مثال  طور  به  است.  شده  یافت  هم  شوش  و  چغازنبيل 
گل ميخ لعابدار یافت شده در چغازنبيل در دوران ایالم ميانه که در 
حال حاضر در موزه ی بریتانيا نگهداری می شود را نشان می دهد که 
در شکل تزیينات لوحه ی پایه مشابه گل ميخ یافت شده در کارگاه 

EDD است. 

3- واکاوی بقایای معماری
کارگاه ABC، دوره ی بانش 

بر مبنای گفتار سامنر کارگاه ABC حاوی بزرگ ترین محوطه ی 
یا  بانش  )دوره ی  بانش  دوره ی  عمومی  یا  مسکونی  ساختمان های 
آغاز ایالمی در اواخر هزاره ی چهارم/ اوایل هزاره ی سوم قبل از ميالد 

ایالمی  )میانی(، چپ: تصویر گل میخ  لعابدار  )راست( و گل میخ های  به خط میخی  لوحه  ایالم میانی تل ملیان شامل  باستان شناسی ساختمان سوخته  یافته های  تصویر4- 
)Carter, Stolper, 1976, 38, 40( :یافت شده در چغازنبیل که در موزه ی بریتانیا نگهداری می شود. مأخذ راست و میانی

تصویر 5- کاوشگاه ABC، بقایای ساختمان الیه ی 4 )راست(، نقاشی بر روی گچ با نقوش گل نیلوفر، پلکانی و مارپیچ )چپ(. تصویر e نمایانگر نقش سقف شیب داری بر روی 
یک کوزه سفالی است که احتماالً به اتاق 63 ساختمان الیه ی 2 اشاره دارد. بازسازی رنگی نقاشی ها از روی هاشورهای تصاویر سیاه و سفید است اما تونالیته ی رنگی فرضی 

)Sumner, 2003, Plate 3 )right), Figure 17-19, 28 )left)) :است. مأخذ
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نام 
 ساختمان 

مصالح: ابعاد عمومی  مهمترین یافته های باستان شناسی
 خشت  و  تزیینات

های ویژه )حیاط، راهرو، بخش اجزا مهم
 ورودی(

ساختمان 
 -5الیه 

BL 5 
 

 تیغه سنگی، مهر نانوشته 
 خرده سفال، استخوان، ذغال

 (251نمونه آزوریت )اتاق 
 (353هماتیت )حیاط 

 (247سوزن مسی )اتاق 

 17در  17در  37
اندود سفید یا قرمز 

 دیوار و کف.
خرده های نقاشی سیاه  

 247در آوار اتاق 

با دو   247در دیوار غربی اتاق  327اجاق 
 درگاه رو به روی هم.

با حفره جای ستون  360اجاق یا نیمکت 
 احتماال دارای سایبان چوبی.

 363تنور 

 348حیاط 
 353حیاط 

، 358، 359فضای بیرونی 
336 

 346و  347فضای ورودی 
ساختمان 

 -4الیه 
BL 4 

تیغه سنگی، خرده سفال، مهر ، مهر حک نشده، 
ای، استخوان، مهره سنگی، صدف، مهر استوانه
 ذغال، قیر.

 66سوزن مسی، مهره سنگ  صابون در اتاق 
مهره خمیر شیشه و دو میله طال، تیغه یشم در 

 281حیاط 
دین، صدف در ماسوره و سوزن مسی، تیغه ابسی

 241راهرو 
 288سنگ سمباده در راهرو 

  8در  22در  47
 8در  20در  43

 اندود گل در کف
 اندود سفید

نوار سیاه بر روی اندود 
 (293سفید )اتاق 

 

 ، با دو درگاه  67در اتاق   67اجاق 
احتماال  64سکوی خشتی در میانه اتاق 

 راه پله
 2.1با مساحت  288در راهرو  290نیمکت 

 سانتیمتر 40متر و ارتفاع 
احتماالً یک تنور  297در اتاق  300تنور 

 نانوایی با سقف گنبدی
دیوار دفاعی  4در ساختمان  242دیوار 

 محلی ساخته شده بر روی آوار 

)گوشه شمال غربی  281حیاط 
کف حاوی الیه گل شسته 

شده با آب باران است( با اجاق 
299  

 288به جای  راهرو  241راهرو 
 سرپوشیده یا سرباز؟( )

 333و  332، 331فضاهای 
 احتماالً بدون سقف

و  332،  331، 307فضای 
 فضای باز با اجاق. 333

ساختمان 
 -3الیه 

BL 3 

تکه های مهر، تیغه سنگی، بقایای استخوان، 
 خرده سفال، قیر، صدف.

هماتیت، صفحه گرد قیر سوراخ شده، سرباره 
 211مس در اتاق 

 )بدون شواهد استفاده(،   شمتیغه نوک تیز ی
ماده معدنی که برای تولید مهره ها و مهرهای 

 63استوانه ای استفاده می شود در اتاق 
 34میله مسی، و مهره فیروزه در اتاق 

ابزار سنگ یشم و مته سنگ چرت با بقایایی 
ها، نشانگر استفاده بر روی مصالح سخت در لبه

 269هماتیت   در اتاق 
 229تیغه های یشم در اتاق میله مسی، 

 8در 19در 40
 19-17در  36

بزرگترین مجموعه تکه 
آ  11و  9ها در قشر نقاشی

با نقوش پلکانی، مارپیچ 
 و نقش گل رز.

 210نقاشی بر روی دیوار 
شامل  268در اتاق 

نوارهای سیاه، سفید، 
قرمز و زرد قاب کننده ، 

 نقوش پلکانی 
 اندود گل آهک

ار کف و در سفید، دیو
 قرمز

متری اتاق  7در مرکز دیوار  213اجاق 
  211کشیده 

 268در اتاق کشیده  277اجاق 
 279طاقچه در دیوار 

در  219کمد کوچک چسبیده به دیوار 
 220شمال در اتاق 

سانتیمتر با  90در  115به ابعاد  53اجاق 
بقایای قیر در زیر آن، در مرکز اتاق وسیع 

 سانتیمتر. 700در  1070به ابعاد  63
 35با سقف طاق در اتاق  36اجاق 

 

 271راهرو 
، 229، 228، 304اتاق های 

بخشی از فضای  232و  230
در فاز  260بیرونی محوطه 

 آخر زندگی در این الیه است. 

ساختمان 
 -2الیه 

BL 2 

خرده سفال بانش، خرده استخوان، تیغه سنگی،  
 مهره های سنگ نیمه قیمتی، صدف، 

ای در سوراخ آن، جنس قیر با مهره صفحه گرد از
 129میله فلزی، 

تیغه سنگ چخماق، میله مسی، قالب سیمی، 
 128قطعه سربی در اتاق  2لوحه، مهر گلی،  و 

 131سنگ الجورد کار نشده در اتاق 
قطعات پوسته تخم شترمرغ، حلقه گلی و دوک 

نخ ریسی دوسرمخروطی نپخته، کوارتز کار نشده 
 154اتاق  و خرده های مس در
تیغه های یشم، سوزن  ،دو توپ گلی توخالی
 118مسی در کف راهرو 

های معدنی همانند فیروزه، قیر، انواع سنگ
 31کلسیت و سنگ کریستال در اتاق 

 8در  22در  44
اندود  دیوار اخرایی 

 رنگ 
یک سنگ کار نشده به 

متر در کف اتاق  1طول 
یک متری غرب  118

 117ورودی  اتاق 
دانه های بقایای 

خوراکی، و بقایای حصیر 
قیر اندود در کف اتاق 

71 
 

-20در  42-39قطعه کاشی به ابعاد  100
سانتیمتر با چهار سوراخ  36-16در  23

در گوشه ها از جنس گل، دست ساز 
پخته شده و با مالت قیر،  بیشتر در اتاق 

  117و راهرو  71
 120با ارتفاع  155سکوی خشتی 

 130سانتیمتر در اتاق 
 131در اتاق  160دیوار چینه 

به قطر  71خمره منقوش بزرگ در اتاق  13تا  11
متر با دهانه باریکک تببیکت    1متر و ارتفاع  1-2

 71در اتاق  27شده با اندود گل سکوی 

 118و  117راهرو 
در دوره اول احتماالً  31فضای 

 حیاط بزرگی بوده است.
 
 

.ABC جدول 1- مهم ترین بقایای معماری و اشیاء یافت شده در کارگاه

)تصویر6(.  است  کاوش  زمان  تا  ایران  در  ق.م(   2600 تا  از3400 
عملکرد یافته های باستان شناسی فعاليت  های مهمی را به شرح زیر 

 .)Sumner, 2003, 59�84( در این تپه نشان می دهد
- فلزکاری با سرب و مس، )احتماال در ساختمان 2 سرب انبار 

))Ibid.,66( شده است
- توليد مهره سنگی، صدف کاری )مهره صدفی و روکش صدف( 

که بيشتر از ساختمان 2 به دست آمده است؛
- نخ ریسی و بافندگی، توليد غذا، سبد و حصيربافی، ابزار بریدن 

و سایر ابزار؛ 
- اندودکاری آهک بر روی دیوارها و ظروف؛

- پردازش اطالعات )وابسته به ثبت فعاليت های تجاری با کمک 
ژتون های سنگی و گلی، مهر و لوحه(؛

- شواهد اندکی از توليد سفال بانش.

چهار مجموعه ساختمان منطبق بر هم دوره ی بانش کاوش شده 
شامل قدیمی ترین الیه ساختمان 5 تا جدیدترین الیه ساختمان2 
است. ساختمان2 حاوی انباری با 12 خمره ی رنگی بزرگ ذخيره  
 25( است  اتاقه  متر(. ساختمان 3 ساختاری 17  )26در 16  است 
در 15 متر( که دارای دیوار نقاشی شده است. ساختمان 4 )20 در 
10 متر( و ساختمان 5 )13 در10 متر( ساختارهای خوش ساختی 
را  صنعتگری  و  اقامتی  فعاليت های  از  آشکاری  شواهد  که  هستند 
 Ibid.,( از شهر هستند  ممتاز  منطقه ای  نمایانگر  و  نشان می دهند 
2(. یافته ها عبارتند از دیوارها، کف ها، اتاق ها، حياط، راهرو و درگاه، 
و  کف ها  دیوارها،  درجاساخت.  خمره های  و  طاقچه  تنور،  اجاق، 
چارچوب درها اغلب به رنگ سفيد، زرد، سياه یا قرمز رنگ آميزی 
شده اند و کم تر به رنگ طبيعی خشت هستند )تصویر 5(. تکه های 
زیادی اندود دیوار با نقاشی سياه وجود دارد و احتمال اینکه برروی 
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 Ibid.,( برخی دیوارها، نقاشی دیواری مشابه باشد را نشان می دهد
 .)Ibid., 34( در الیه ی 2 بقایای کاشی سفالی یافت شده است .)20
بخش غربی کارگاه ABC احتماالً دارای دیوار دفاعی ساخته شده بر 
انتهایی یک استقرار  نقطه  بيانگر  آوار شيبدار است و احتماالً  روی 
 Ibid.,( )5  کوچک و یا محله ای از شهر مليان است )الیه ی  4، تصویر
41(. مهم ترین یافته ها و شرح بقایای معماری در جدول  1 ارائه شده 

است.
ABC جمع بندی عملکرد

در  است  باال  سطح  مسکونی  منطقه  یک  احتماالً   5 ساختمان 
حالی که ساختمان4 نمایانگر فضای عمومی، توليد صنایع در مقياس 
 .)Sumner n.d.a , 3  ) تجاری و نگهداری سوابق تجاری مرتبط است
بسياری از اتاق های ساختمان 3 دارای دیوارهایی بودند که به اشکال 
بودند  رنگ آميزی شده  رز  گل  و  مارپيچ  پله ای،  نقوش  با  رنگارنگ 

احتماالً  عمومی،  ساختمان  یک  به عنوان  مجموعه  این  )تصویر5(. 
می شود  تعبير  باال  مقامی  اقامتگاه  یک  یا  مذهبی  دارای شخصيت 
)Ibid., 3(. شيوه ی پوشاندن سقف شيب دار اتاق 63 در الیه ی 3 

با دهانه نزدیک7 متر با تير چوبی مهم ترین موضوع مورد بحث در 
این الیه است. بر روی یکی از خمره های ذخيره ی غذا یافت شده در 
ساختمان الیه 2 سقف شيب دار با ساختار سبک وزنی با دیوارهای 
حصيری و سيستم خرپایی نشان می دهد و دودی از سقف در حال 
 63 اتاق  پوشش  برای  می تواند  و   )e )تصویر   5،  است  خارج شدن 
پيشنهاد شود. هيچ سفالی برای پوشش بام یافت نشده است لذا این 
 Sumner,( است  بوده  تخته پوش  احتماالً  سقف خرپایی شيب دار 
31 ,2003(. ساختمان  2 حاوی بسياری از خمره های ذخيره سازی 
بسيار بزرگ، مواد اوليه صدف، و صدها قطعه با روکش صدف است. 
یا  روغن  جمله  از  فله،  کاالهای  برای  هم  انباری  به عنوان  بنا  این 

 )Sumner, 2003, Figure 8-9-12-20) :تل ملیان به همراه کدگزاری رنگی بخش ها و اجزاء متمایز. مأخذ ABC تصویر 6- پالن های معماری کارگاه
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یا  و  توليد  مواد محلی که در  و هم  وارداتی  اوليه  مواد  و هم  دانه، 
ساخت صنایع دستی مورد استفاده قرار می گيرند، تفسير می شود 
)Sumner n.d.a , 3(. شاخصه ی منحصربه فرد ساختمان 2 حضور 

بيش از100 قطعه از کاشی گلی پخته شده در آوار پرکننده ی اتاق ها 
است که با مالت قير حداقل در3 ردیف کنار هم به طول حدود 460 
باالیی  در   الیه های  کاشی ها  این  احتماالً  شده اند.  چيده  سانتی متر 
 Sumner , شده اند  )3  استفاده  رطوبت  از  حفاظت  یا  تزیين  برای 

.)n.d.a

کارگاه TUV، دوره ی بانش 
ایلِن ام نيکوالس13 در کارگاه TUV واقع در بخش جنوبی تپه، 
از  قبل  چهارم  هزاره ی  اواخر  به  متعلق  را  ساختمانی  الیه ی  سه 
ميالد شناسایی کرده است )Nicholas, 1990, 1(. ساختمان های 

کاوش شده در سه الیه ی1، 2 و3 تقسيم بندی می شوند. دیوارها با 
خشت ساخته شده اند. سه نوع اندود در دیوار و کف در این کاوشگاه 
اندود  و  اندود گچ،  اندود آهک سفيد،  اندود گل،  است.  یافت شده 
منقوش. در کف ساختار 315 ساختمان 3 ب اندود سختی شبيه به 
سيمان یافت شده است )Ibid., 22(. ساختمان ها دارای اتاق، راهرو، 
درگاه،  و  اجاق  جزیيات  و  بيرونی  فضای  یا  حياط  ورودی،  فضای 
انبارک، چاله زباله، بقایای زهکشی و بقایای قلوه سنگ و سنگریزه 
به وضوح در بخش های  تعدادی مدفن هستند. ساختمان  3 و 2  و 
مجزا ساماندهی شده اند و بيشتر دارای مقياس سازماندهی پيچيده 
با عملکرد اداری هستند تا خانوادگی و مسکونی )Ibid., 131(. اقالم 
دارای عملکرد معماری که توزیع باالیی دارند عبارتند از سنگ پاشنه 
ساختمانی،  الیه های  تمامی  در  سفالی  زهکشی  ناودان  بقایای  در، 
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مصالح: ابعاد عمومی  مهمترین یافته های باستان شناسی نام ساختمان 
 خشت  و  تزیینات

ورودی(، های ویژه )حیاط، راهرو، بخش اجزا مهم
 حدسیات باستان شناسی 

 3ساختمان 
B.L. III 

و  Aالیه های 
B 

 250مجموعه ای از ابزار تیغه سنگی در اتاق 
 IIIBالیه  215و کف اتاق  IIIAالیه 

 215در اتاق  تیغه های سنگی ابزار برش
 IIIBساختمان 

و  215های تولید مهره زئولیت در  حوالی اتاق
219 

 IIIBالیه  216لوح آغاز ایالمی در اتاق درگاه 
 IIIAفلزکاری مس در الیه 

های سنگی خام یا نیمه تولید شده از مهره
  215جنس زئولیت، کوارتز و الجورد در اتاق 

در الیه  250و  247اتاق  قطعات صدف در
IIIA 

و اتاق  IIIAدر الیه  164مهر در از اتاق  10
284 

 250و  258بقایای سبد با خط قیر در اتاق 
  IIIAی الیه

سه قطعه بقایای ظرف سنگی )مرمر سبز و 
سنگ آهک( از واحد شمالی همجوار محوطه 

 قطعه از واحد غربی. 6و  IIIAالیه  39
 372کردن در محوطه استخوان برای سوراخ 

تیشه نجاری سنگی )احتماالً بازالت( در اتاق 
 IIIAالیه  250

 284در اتاق  IIIAنقوش مهر در الیه 

 8در  20در  40
 8در  20در  20

اندود گل و اندود آهک 
سفید در کف و دیوارهای 

 225اتاق 
بقایای نقاشی سیاه و 
سفید احتماال با نقش 

 225پلکانی در اتاق 
قرمز در گوشه شمال اندود 

)اندود  219غربی اتاق 
 دیوار؟(

اندود سفید آهکی اتاق 
215 

نقاشی سفید و سیاه در 
 215حداقل یک دیوار اتاق 

 234اندود سفید در اتاق 

 48در  58به ابعاد  227اجاق 
ی دیوار شرقی سانتیمتر در میانه

در شمال  224با درگاه  225اتاق 
 اجاق.

دیوار  هدر میان 214اجاق گنبدی 
 215شرقی اتاق 

 320در اتاق  328اجاق 
 265در اتاق  267اجاق معمولی 

مجرای زهکشی با کف خرده 
 265سفال در دیوار غربی اتاق 

مجموعه اجاق و انبارک 
در دیوار شمالی اتاق  273/281
258 

 
 

 306حیاط یا اتاق بزرگ 
 308فضای خارجی 

  313و راهرو  307کوچه  
 338، 326، 325، 242محوطه 

 309هال کوچک ورودی 
دایره ای شکل با دو الیه اندود  315عنصر 
 IIIBمانند در دوره  "سیمان"محکم 

 احتماالً انبار غله یا اجاقی بزرگ.
تخریب بخش جنوبی و ایجاد محوطه 

 IIIAدر الیه  308بیرونی همجوار 
در مرکز بخش  263سکوی خشتی 
 IIIAشمالی در الیه 

با عملکرد  IIIAبخش شمالی الیه 
 تدفینی

 IIIAالیه  V164مجموعه ترانشه 
احتماالً دارای عملکرد انبار، پردازش 

 اطالعات و پردازش گوشت.
تولید انبوه  IIIAواحد غربی الیه 

 سرامیک و فعالیت پردازش اطالعات.
احتماال  263ی اطراف سکوی محوطه

 فلزکاری مس 

 2ساختمان 
B.L. II 

 

 IIفلزکاری مس در محوطه شمال شرقی الیه 
 43سه قطعه صدف در اتاق 

 دوک نخ ریسی در واحد شمالی
، 36، 43بقایای آماده سازی غذا در اتاق های 

 25و  26، 32
 102بقایای نقش مهر و مهرهای خام در اتاق 

خرده سفال حاوی لبه ظروف بزرگ انبار در 
 39 ، محوطه36، اتاق 30، حیاط 102اتاق های 

 102نقوش مهر در اتاق 
لوح آغاز ایالمی دارای چندین نقش مهر  

 سانتیمتر  2.4در  7.8در  6مشابه با ابعاد 
 

 8.5در  36در  36
 8.5در  36در  18

سنگفرش در جنوب حیاط 
30 

های بزرگ چیده سنگ
شده بر روی سنگریزه در 

احتماال با  2ساختمان 
 عملکرد پی

 

دیوار غربی اتاق  اجاق در میانه
  363و اتاق  69

، 139اجاق قلوه سنگ در اتاق 
 با هواکش  26شمال اتاق 

انبارک در گوشه شمالی اتاق 
 43، در اتاق 25، در محوطه 103

نیمکت کوتاه در اطراف اتاق  
 109کشیده 

در کنج جنوب  38تورفتگی 
 انبار. خمرهدارای 36شرقی اتاق 

 30به عرض  261کانال زهکشی 
  262تیمتر در دیوار سان

 27چاله زهکشی در کف اتاق 

 30حیاط 
 )فضای خارجی؟( 183محوطه 

 39؟، فضای بیرونی 126راهرو 
ساختمان مجزا و مدور در کنج شمال 

  V164شرقی ترانشه 
ناحیه شرقی:  انبار موقت، منبع تأمین آب 

برای مجموعه، و استفاده از سفال تولید 
 انبوه شده.

الگوی اداری انبار  ی جنوبی: ناحیه
 دریافت و توزیع کاال

محله ای برای   Aناحیه شمالی:  بخش 
آشپزخانه ای   Bزندگی/سرگرمی، بخش 

 پرجزئیات و بزرگ
 1ساختمان 

B.L. I 

 

 8.5در  36در  36 88صدف در اتاق 
 8.5در  36در  18

 181در اتاق  199چاه 
دو ردیف دیوار قطور در طرفین 

 16کوچه 

 کوچه 16فضای 
 راهرو 87فضای 

. TUV جدول 2- مهم ترین بقایای معماری و اشیاء یافت شده در
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تصویر7- پالن های معماری کارگاه TUV، الیه های ساختمان 3، 2 و 1 به همراه کدگزاری رنگی بخش ها و اجزاء ویژه.

 )Nicholas, 1990, Figure 13-16) :مأخذ

است. پيشرفته ترین توليدات، فلزکاری مس بوده است. قدیمی ترین 
الیه، B.L.III، نشانه هایی از فضایی مقدس برای این سازمان اداری 
نظر  به  ترتيب  بدین  ناحيه ی شرقی.  در  اتاق 225  آشکار می کند: 
می آید که عملکرد اصلی بخش جنوبی TUV به شکل اداری و دولتی 

.)Ibid., 129�131( باقی می ماند

ملیان در هزاره ی سوم قبل از میالد، دوران بین بانش و کفتری

)حدود2200-1600  کفتری  مرحله ی  از  عليزاده،  عقيده ی  به 
ق.م.(، یعنی دوره ی ظهور سلسله های قدرتمند عيالمی شيَمشکی و 
سوَکل َمخ، آثار چندانی در مليان آشکار نشده که در شأن کالن شهر 
پایتختی همچون انشان باشد )عليزاده، 1387، 67(. ميلر و سامنر 
با معرفی بقایای کارگاه H5 در مليان به شرح این دوره ی مبهم در 
هزاره ی سوم ق.م. می پردازند )Miller, Sumner, 2003(. براساس 
بين  الیه نگارانه ی  آشکاری  تداوم  عدم  شناسی،  باستان  کاوش های 
دو الیه  این  دارد.  مليان وجود  در  کفتری  و  بانش  دوران  الیه های 

سفال تزیين دیوار مخروطی شکل )این تزیين از روی دیوار به دست 
نيامده بلکه در یافته ها مشاهده شده و شاید از بخش های دیگر تپه 
یافت شده باشد(. ُخرده های کاشی، و ُخرده های آجر حرارت دیده 
)Ibid., 81�82(. خالصه ای از آثار و شواهد معماری به دست آمده 

)تصویر7( از این کاوشگاه در جدول 2 فهرست شده است. براساس 
اشياء یافت شده عملکردهایی بدین شرح را می توان مبتنی با ميزان 

حضور در همه جا در الیه های مختلف پيشنهاد داد: 
توليد  مس،  پایه ی  بر  فلزات  ذوب  کم:  توزیع  با  فعاليت های   -
مهره سنگی، صنعت پارچه، آماده کردن غذا، توليد سفال، سبدبافی و 
حصيربافی )شاید توزیع کم به دليل ماهيت نابودشدنی در طول زمان 
باشد(، ظروف ویژه )سنگی، به شکل نادر فلزی(، پردازش اطالعات؛

- فعاليت با توزیع متوسط: توليد صدف، استفاده از خمره انبار، 
استفاده از مهرها، ابزار سوراخ کردن، نجاری؛

و  اندود  توليد  تيغه سنگی،  ابزار  توليد  زیاد:  توزیع  با  فعاليت   -
 Ibid., 65,( تزئينی  اشياء  تزیينات شخصی،  بریدن،  ابزار  رنگدانه، 

.)85, 88

TUV جمع بندی عملکرد

نشان   TUV کارگاه  در  موجود  اداری  سازمان  تفسير 
اهالی  از  که  است  غيردینی  دولتی  احتماالً  که  می دهد 
ماليات اخذ می کند و از نزدیک با مرکز شهری مليان و 
از مبادالت محلی حوضه رودخانه  قابل توجهی  شبکه ی 
برای  غذا  ساختمانی  مجموعه  هر  در  دارد.  ارتباط  کر 
است  می شده  آماده  اداری  کارگران  به دست  استفاده 
اقالم  توليد  و  مصنوعات  اوليه  نگهداری  فعاليت  اغلب  و 
تجمالتی مختلف )تزئينات شخصی( در آن انجام می شده 
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جدا  هم  از  قرن ها  گذر  از  حاصل  فرسایش  از  حاصل  وقف های  با 
ميالد  از  قبل  حدود2300  تا  و  می شود  آغاز  از2800  که  شده اند 
یافت  معماری  بقایای  کاوش  این  در  اینکه  وجود  با  می یابد.  ادامه 
نظر  به   H5 عميق  گودال   C و   B واحدهای  در  اما  است،  نشده 
می رسد که اولين مراحل تکامل سبک سفال کفتری دیده می شود. 
در این صورت پيشرفت سفال کفتری در هزاره ی سوم ادامه یافته تا 
اینکه سبک کاماًلً کفتری در حدود2200-1900 قبل از ميالد در 
دوره شيماشکی پایه ریزی شده است. در طول این دوران، مليان و 
محوطه های متعدد دیگر، احتماالً با گروه کوچک یکجانشينی تصرف 
شده است. اما حضور جمعيت عشایر کوچ نشين نيز محتمل است. 
از فعل  را در زمينه ای  ترتيب می توان ظهور دوره ی کفتری  بدین 
جمعيت های  و  متحرک  عشایر  گروه های  ميان  مداوم  انفعاالت  و 
 .)Miller & Sumner, 2003, 88( پراکنده ی ساکن پيش بينی کرد

EDD ملیان در ایالم میانه و ساختمان سوخته کارگاه
همانطور که گفته شد کارتر و استولپر در کارگاه EDD در اوایل 
فصل کاوش 1972 برداشت با دستگاه مغناطيس سنج سيزیم14 در 
باالترین نقطه ی تپه ی مليان را انجام دادند که سبب کشف دیوارهای 
 Carter, Stolper,( بزرگ سوخته ای از یک ساختار خشتی گشت
36 ,1976(. پالن فاز سوخته ساختمان)فاز دوم( شامل سه عنصر 
و  باریک  محيطی  کریدور  یا  راهرو  چهارگوشه،  حياط  است:  اصلی 
به  بازشو  تادور کریدور و دارای  اتاق های چهارگوشه دور  از  ردیفی 
آن )تصویر  8(. حياط 14 متر طول و 10/5 متر عرض دارد. عرض 
است. مقطع ساختمان سوخته  متر  کریدور چهارگوشه محيطی 2 
شواهد سوختگی تير چوبی سقف را در رسوبات راهرو نشان می دهد. 
آواری در داخل حياط یافت نشده است بنابراین حياط سرباز بوده 
است. اگرچه شکل کلی بنا شبيه آثار ایالم ميانی شوش و چغازنبيل 
است، استفاده از جرزهای کنج و ستون های تقسيم کننده حياط از 
با  ساختار  همه  ندارد.  هم دوره ای  ایالمی  مشابه  اطراف  محوطه ی 
خشت ساخته شده است. اندود دیوار به ضخامت 5-10 سانتی متر 
کاه گل است. از روی یکی از ستون های افتاده می توان تشخيص داد 
ارتفاع ساختمان 5 متر بوده است. قطر دیوارهای باربر 1/8 متر به 
است که 2/1  دیوار جنوب غربی  استثناء  تنها  است.  آجر  عرض 4 
متر عرض دارد و 5 آجره است. عرض این دیوار و رسوبات کنار آن 
نشان می دهد این دیوار لبه خارجی بنا بوده و بيرون آن کوچه است. 
بنابراین دیوارهای جنوب شرقی کاوشگاه متعلق به ساختاری مجزا و 

.)Carter, 1996, 5�14, Ibid., 37�42( مشابه است

معماری  بقایای  مقایسه  از  حاصل  یافته های  شرح   -4
کاوشگاه های مختلف تل ملیان

نيکوالس  سامنر،  به دست  بدقت  که  معماری  بقایای  مطالعه  با 
و  آثار  با  معماری  بقایای  مقایسه ی  و  است،  شده  تشریح  کارتر  و 
فهرست   2 و   1 جداول  در  که  فضا  هر  داخل  در  یافت شده  اشياء 
شده است، این پژوهش به یافته های مختلفی پيرامون ویژگی های 
ممتاز معماری آغاز ایالمی و ایالمی در تل مليان رسيده است که در 

دسته های مختلفی به شرح زیر قابل بررسياند:

ساختار، مواد و مصالح
از  ابعاد یکسان شاخصه ی پيشرفت مصالح  با  استفاده از خشت 
چينه تا گل قالب زده است. خشت ها نسبتاً منتظم با طول و عرض 
نيز  دیوارها  در  رج چينی خشت  به 1 هستند.   2 نسبت  یا  مساوی 
نسبتاً منتظم است و چند نوع رج چينی را می توان شناسایی کرد: 
الیه ی  در  پایين  یا  باال  در  افقی  راسته  رج  با  عمودی  راسته  رج 
یا  ردیف  یا دو  راسته ی عمودی در یک  ABC، رج چينی  و 4   5
و   TUV  3 و   2 الیه ی  در  پایين  و  باال  در  افقی  راسته ی  رج  با 
رج چينی  کاوشگاه.  دو  هر  در  عمودی  راسته  رج چينی  ردیف های 
مشاهده می شود.  الحاقی  و  تغيير یافته  دیواره ای  در  بيشتر  نامنظم 
ساختار  تکامل  نوعی  نيز  تقاطع ها  در  دیوارها  نمودن  بست  و  قفل 
از  نيروهای جانبی است. استفاده  برای یکپارچه کردن سازه و مهار 
آهک برای تقویت گل و جلوگيری از ترک خوردگی از شاخصه های 

مالت و اندود است.  

بخش ها و عملکرد بنا
شاخص ترین بخش بنا که تقریباً در تمامی الیه های آغاز ایالمی 
به  بزرگ چسبيده  اجاق مستطيل  با  بزرگی  اتاق  مشاهده می شود 
دیوار اغلب غربی است که دارای درگاه در دو طرف است )اتاق 247 
 ،ABC در  الیه ی3   63 و   268 اتاق های   ،4 الیه ی   67  ،5 الیه ی 
اتاق های 225 الیه ی 3 و 69 الیه ی 2 در TUV(. در این اتاق های 
مهم اشياء مختلفی همانند سوزن، صدف، تيغه سنگی و ُخرده سفال 
یافت شده است اما براساس گزارش سامنر در برخی همانند اتاق 63 
الیه ی ABC 3 که با دهانه ی 7 متر احتماالً دارای سقف شيبدار 
بوده است، سرباره حاصل از ذوب مس و مواد خام توليد ُمهر یافت 
 3 الیه ی  اتاق 225  نيکوالس   .)Sumner, 2003, 32( است  شده 
TUV را به دليل پرشدن به دقت با خشت برای ساخت الیه ی جدید، 

متروک  با  همزمان  و  قبل  آن  پيرامونی  ناحيه ی  در  نفر   5 دفن  و 
 .)Nicholas, 1990, 129( دارای عملکرد مقدس می داند  ماندن، 
نقاشی روی گچ هستند.  تزیين  نقوش  دارای  نيز  اغلب  اتاق ها  این 
بر  نظارت  و  زندگی  محل  می تواند  اتاق  این  عملکرد  ترتيب  بدین 

امور اداری و بازرگانی فردی مهم یا انجام فعاليت آیينی بوده باشد.
آغاز  معماری  مشترک  اجزاء  شناسایی  پيرامون  پژوهشی  در 
ایالمی که به دست فرانسوا ِدِسه15 انجام شده است، چنين بيان شده 
که این اتاق در پال ن های معماری شوش، گودین تپه، اریسمان، و 
تپه یحيی نيز تکرار شده و به الگوی مشابه معماری در اواخر هزاره ی 
)تصویر  9(  است  شده  تبدیل  ميالد  از  قبل  سوم  هزاره ی  و  چهارم 

.)Desset, 2014(

که  است  مهمی  تحول  شاهد  تل مليان  در  ميانه  ایالم  دوره ی 
است.  گرفته  شکل   EDD کارگاه  سوخته  ساختمان  آن  بر اساس 
برای این بنا عملکردهای مختلفی مفروض است. همانطور که کارتر 
بنا  این  در  کوچک  یافته های  توزیع  و  خصوصيات  می کند،  اشاره 
از  آسياب  و سنگ  غله  دانه  کوزه،  است.  فضا  تنوع  نشان دهنده ی 
اتاق شمال شرقی نمایانگر آماده سازی غذا است. حجم زیاد سنگ 
یافت شده در حياط نمایانگر فعاليت وابسته به ابزار است. گل ميخ ها 

وارسی معماری دوره ی آغاز ایالمی و ایالمی به روایت تل مليان به مثابه 
شهر کهن انشان در فارس
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)Desset, 2014,  10( :تصویر 9- اتاق ویژه با اجاق در دیوار غربی در گودین تپه، شوش، تپه یحیی و اریسمان در اواخر هزاره ی چهارم و هزاره ی سوم پیش از میالد. مأخذ

و کاشی های جنوب غرب بنا نمایانگر عملکرد مذهبی است. لوحه ها 
نمایانگر عملکرد انبار برای بنا هستند. متون یافت شده در لوحه ها 
محاسبه ی  و  توزیع  انبار،  دریافت،  از  پيچيده ای  سازمان  نمایانگر 
هستند.  متنوع  محصوالت  و  توليد شده  کاالهای  و  خام،  مصالح 
)Carter, Stolper, 1976, 42(. اگر پالن این بنا را با عملکردهای 

دوره های تاریخی مقایسه کنيم، به نظر با کاروانسرایی درون شهری 
با عملکرد کارگاه و انبار کاال مواجه هستيم. 

هندسه و سازماندهی فضایی 
ساخت دیوارهای عمود بر هم و فضاهای راست گوشه مهم ترین 
دستاورد در تکامل هندسه ی بنا است. اگرچه در آثار به دست آمده از 
دوره های کهن تر همانند تل باکون الف آثاری از اتاق های به نسبت 
 Langsdorff &    McCown,( است  آمده  به دست  راست گوشه 
8 ,1942(، گوشه های قائم الزاویه دارای قفل و بست خشت، نتيجه ی 
تکامل مصالح به شکل خشت مستطيلی قالب زده و خشت چينی 
منتظم محسوب می شود که معرف تکامل مصالح و شيوه ی ساخت 
و ساز احتماالً در اندازه گيری فواصل و زوایا است. در دوره ی آغاز 
ایالمی الگوی سازماندهی فضایی به شکل دیوارهای موازی یکدیگر 
با کشيدگی در جهت شمالی-جنوبی است )با در نظر گرفتن انحراف 

به سمت شرق یا غرب(. فاصله ی دیوارها بين3 تا 4 متر است. این 
به دليل پوشش سقف به شکل تير چوبی بر روی  موضوع احتماالً 
دیوارهای موازی هم بوده است. بدین ترتيب دیوارهای بلند گاهی در 
سرتاسر کاوشگاه کشيده شده اند )همانند دیوار21 در ساختمان 2 
TUV(. دیوارهای فرعی فضای کشيده ی اصلی را به اجزاء کوچک تر 

تقسيم کرده اند. حياط به مثابه فضای مرکزی نيست بلکه به شکل 
فضای باز کشيده جدا کننده ساختمان ها و بخش ها است. ساختمان 
یادمان گونه است  EDD دارای پالن  ایالم ميانی کارگاه  سوخته ی 
که مشابه هم زمان ایالمی ندارد. ارتباط مليان با شوش و فراتر از آن 
 Carter, Stolper,( است  آشکار  بنا  در  موجود  یافته های  روی  از 
دارای  بنا یک ساختمان حياط مرکزی است که  این   .)1976, 42
اتاق ها در پشت رواق قرار دارند. این  رواق در دورتادور بنا است و 
الگوی یک بنای پيشرفته است و ترکيبی است از سازماندهی فضایی 
مرکزی حياط-  رواق-  اتاق. )تصویر  8(. ردیابی این سازماندهی فضایی 
مثال  طور  به  است.  ممکن  ساسانی  دوره ی  و  بعدی  دوره های  در 
یکی از شبيه ترین بناها کاروانسرای ساسانی-  اسالمی انوشيروان در 
منطقه آهوان سمنان است که با هندسه ی پيشرفته تری ترکيبی از 
البته  نمایش می گذارد.  به  را  اطراف حياط  در  اتاق  و  رواق  حياط، 
این دو بنا فاصله ی زمانی قابل توجه ی از هم دارند اما یافتن بنایی 

تصویر 8- راست: بقایای پی یافت شده از ساختمان سوخته ایالم میانی در تل ملیان (Carter, Stolper, 1976, p. 33(، چپ: کاروانسرای ساسانی- اسالمی انوشیروان 
)رواق و حیاط با رنگ خاکستری مشخص شده اند(.
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دارای حياط مرکزی در دوره ی ایالم و وجود عنصر رواق ریشه های 
شکل گيری این دو عنصر مهم معماری ایران را تا دوران ایالم ميانه 

به عقب می برد.

جزئیات و تزئینات
معماری  در  نشانه های سبک شناسی  مهم ترین  از  یکی  تزئينات 
است. حضور تزئينات به شکل نقاشی بر روی گچ به رنگ های  سياه، 
نشان دهنده ی  نيلوفر  ُگل  و  مارپيچ  پلکانی،  نقوش  با  زرد  و  سفيد 
فضاهایی با کاربری ممتاز به ویژه در الیه ی 3 کارگاه ABC است. 
این تزیينات برای اتاق 268 نمایانگر اهميت اتاق های بزرگ دارای 

اجاق مستطيل است که پيشتر بدان اشاره شد.
ساخت کاشی در الیه ی 2 کارگاه ABC بسيار منحصر به فرد است. 

البته این کاشی ها در اتاق 71 که حاوی خمره های سفالی ذخيره 
غذا است یافت شده و عملکرد تزئينی آن جای سؤال دارد و به نظر 
با توجه به قرارگيری کاشی ها در کنار هم و بر روی دیوار با کمک 
قير نوعی روش برای عایق بندی بوده است. اما به هر حال ساخت 
کاشی تحول مهمی محسوب می شود. جزئيات متمایز دیگر بقایای 
 ،TUV 2 یافت شده برای زهکشی است. در کف اتاق 27ساختمان
چاله زهکشی به قطر150 سانتی متر با ُخرده سفال و سنگ های با 
ابعاد متوسط در داخل آن وجود دارد که با دیواره  گلی به دو قسمت 
TUVتقسيم شده است. در دیوار 262 واحد شمالی ساختمان 3 ب
Nicho�( 261 به عرض 30 سانتی متر یافت شده است یکانال زهکش

las, 1990, 47�48(. این بقایا نشانگر پيشرفت در تأسيسات آبرسانی 

و زهکشی در داخل مجموعه ها بوده است.

وارسی معماری دوره ی آغاز ایالمی و ایالمی به روایت تل مليان به مثابه 
شهر کهن انشان در فارس

نتیجه
و  فارس  در  تل مليان  معماری  بقایای  مطالعه ی  نتيجه ی  در 
به  پاسخ  ميانه و در  ایالم  و  ایالمی  آغاز  آثار  با سایر  مقایسه ی آن 
پرسش اول پژوهش، ویژگی هایی به شرح زیر را متناسب با معماری 

شهر مهم انشان به نمایش گذاشته شده است:
1. شهری با دیوار حصار به پهنای20 متری که محوطه ی 200 
و  ممتاز  مسکونی  محله های  با  است  می کرده  محصور  را  هکتاری 
عملکرد اداری-توليدی در دوره ی آغاز ایالمی و بازرگانی فرامحلی 

در دوره ی ایالم ميانه؛ 
دیوارهای  و  راست گوشه  هندسه ی  شامل  منتظم  معماری   .2
عمود بر هم، سازماندهی فضایی خطی، ساختار منتظم در خشت و 
رج چينی دیوار در دوره ی آغاز ایالمی و سازماندهی پيشرفته حياط 

مرکزی در دوره ایالم ميانی؛
3. تزیينات و جزئيات پيشرفته همانند نقوش با رنگ های متنوع، 
در  پيشرفت  و  آهک  و  گچ  گل،  اندود  و  مالت  از  ترکيبی  استفاده 
جزئيات درجاساخت همانند گنجه و نيمکت، و جزئيات وابسته به 

تأسيسات همانند کانال و چاله ی زهکشی در دوره ی آغاز ایالمی.
آغاز  دوران  معماری  ميان  تحول  در  دوم،  پرسش  به  پاسخ  در 
ایالمی در کاوشگاه های ABC و TUV و دوران ایالم ميانه در کارگاه 
تکامل  و  معماری  انتظام  است.  محسوس  معماری  تکامل   ،EDD

دارای  بزرگ  اتاق های  تمرکز  با  از شکل خطی  فضایی  سازماندهی 
آتشدان مستطيل شکل به شکل مرکزی با تمرکز بر حياط مرکزی 
و رواق تغيير کرده است و یافتن حياط مرکزی و رواق به مثابه دو 

عنصر مهم معماری ایران در این بنا منحصربه فرد است. نکته ی مهم 
دیگر آجر یافت شده حاوی خط ميخی ایالمی با نام آجر خوانده شده 
نمایانگر  و  می کند  اشاره  انشان  معبد  به  که  است  لمبرت  به دست 
تمایز  و  تکامل  موضوع  این  است.  کتيبه   دارای  معبد  فضای  وجود 
می دهد.  نمایش  را  ممتاز  آیينی  فضاهای  با  شهرنشينی  فرهنگ 
در  مهم  تزیينات  جزو  که  شکل  مخروطی  کاشی  بقایای  همچنين 
دوره ی ایالم است نشان های از بناهای یادمانی است که ممکن است 

در کاوش های بيشتر یافت شود.
تل مليان حاوی بقایای مهمی از تمدن ایالمی است که نيازمند 
با  تپه  محاصره ی  به  توجه  با  و  بوده  گسترده  و  مستمر  مطالعه ی 
زمين های کشاورزی، نيازمند حفاظت دراز مدت است )تصویر10(. 
دشت بيضاء با وجود تپه های تاریخی که با توالی در کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند می تواند به مثابه جاذبه ی ميراث فرهنگی باستان شناختی 
فارس مورد توجه و تمرکز قرار گرفته و در دراز مدت حفاظت شوند.

 تقدیر و تشکر

پارسه-پاسارگاد  پژوهشی  بنياد  یاری  و  کمک  از  بدینوسيله 
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کارشناسان 
این بنياد، به ویژه مدیر محترم پایگاه ميراث جهانی تخت جمشيد 
جناب آقای دکتر حميد فدایی جهت فراهم   آوردن امکان بازدید های 

ميدانی تشکر می شود.

تصویر 10- منظر عمومی تل ملیان.
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he city of Anshan in the basin of the Kur River 
is the heart of the Elamite land during the late 

third millennium/early second millennium BC. How�
ever, there are important architectural remains in Proto 
Elamit period in this city During 3400�2800 B.C. as 
well. Numerous Elamite inscriptions found in Susa 
cited the Middle Elamite Empires, kings of Susa or 
Anshan. Although Susa has a continuity of accommo�
dation during the pre�Islamic period and the site is well 
recognized, the exact location of Anshan was ambigu�
ous. There were several discussions and assumptions 
about the location of the capital of Anshan (For ex�
ample by Roman Ghirshman). After the excavations of 
William Sumner and Elizabeth Carter in 1970s, new 
findings specifically the Lambert brick, the Elamite 
Cuneiform inscriptions of clay tablets found in burned 
building of EDD operation and Elamite glazed clay 
knob, showed Tall�e�Malyan is the city of Anshan. De�
spite the importance of this city and rich archeologi�
cal resources in English, a careful study of its findings 
and architectural remains in the excavated area of Tal�
e�Malyan is limited in Persian. The research method 
is monograph and due to the lack of architectural re�
mains on the ground, it has been done with the help 
of studying the first�hand sources such as monographs 
of (Sumner, 2003), (Nicholas, 1990), (Carter, 1996), 
(Miller, 2004), and (Alden, 2005). At first, evidences of 
city of Anshan found in Malyan were presented in ar�
cheological findings. Later, the plan of buildings were 
analyzed. Every important object or building division 
and details that were related to the rooms, open spaces 
and corridors of excavated plan such as copper ob�
jects or hearts were documented in analytic tables and 
were presented by color coding of the plans. In ABC, 
4 building levels and in TUV, 3 building levels were 
examined in Proto Elamit period. In EDD, an impor�
tant building with a corridor and central courtyard is 
examined in middle Elamite period. Findings showed 

that there are important evidences of advanced archi�
tectural remains in details, functions and divisions in 
Malyan, proper for an important city such as:1� A 20 m 
wide city wall that encloses a 200�hectare area (Miller, 
Sumner, 2004) 2�The high�status residential area and 
commercial�scale craft production and associated re�
cord keeping in proto Elamite period (Sumner, 2003) 
and extra�local trade in the Middle Elamite period 
(Carter, 1996). 3.Progress in architectural structure 
and space such as regular size mud brick, use of lime 
mortar, use of installation�related details such as drain�
age pits, regular masonry work as perpendicular walls 
with bonded intersections, linear spatial organization, 
presence of decorated spaces with wall paintings, elab�
orated rooms with rectangular hearth in proto Elamite 
period. Two important features in Iranian architecture 
as central courtyard and a columned corridor around 
it which is common specifically in caravanserais of 
Sassanid period in found in burned building of Middle 
Elamite period in EDD operation which turn the origin 
of these two important features back to second millen�
nium B.C. The research concludes with a focus of the 
need to preserve Malyan as an important heritage of 
Proto Emlite and Elamite period.

Keywords
Anshan, Proto Elamite and Middle Elamite, Tal�e�
Malyan, Analysis of Architectural Remains, Painting 
on Plaster, Regular Structure.
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