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باهدفکشفوبازسازیجنایاتعلیهبشریتبهکارگرفتهشدوذهنپژوهشگران
بااینپرسشمواجهشدکهدرجنگهایمدرنیکهدرآنهاازجنگافزارهای
قدرتمندوویرانکنندهاستفادهمیشودآیامیتوانروشباستانشناختیرابه
کارگرفت.درمبانینظریباستانشناسیهرنوعمادهایکهحاصلدستانسان
یاتغییریافتهبهدستانسانباشدقابلیتمطالعۀباستانشناسانهدارد.استفادهاز
روشباستانشناسیجنگپسازسرنگونیحکومتبعثدرعراقاجراشد.در
پژوهش نتیجۀ و شدند حفاری دستهجمعی گورهای عراق کردستان منطقۀ
موفقیتروش بهسبب دادگاهجنایاتصدامعرضهشدند. مذکوردرجریان
جدید،اینپژوهشهادرکامبوج،روسیه،رواندا،شیلیوآرژانتینبهکارگرفته
شد.1یکیازمهمترینپژوهشهادرزمینۀباستانشناسیجنگراسیمونجیمز
صورتدادکهدرسال2009مقالۀ“استراتژی،رزموجنگشیمیاییدرمحاصرۀ
تونلهایشهردورااوراپوس”رامنتشرساخت.باستانشناسیجنگدرایرانبه
شکلرشتهایجدیدهیچگاهمطرحنبودهوپژوهشیدراینزمینهبهرشتۀ
تحریردرنیامدهاست.یگانهنمونۀمشابهاینروشرامیتوانتحقیقاتپاپلی

یزدیدررویکردباستانشناسیمعاصربمدانست.2

سرپلذهابدر147کیلومتریغرباستان
کرمانشاه،25کیلومتریشرققصرشیرین،در
فاصلۀ46درجهو6دقیقهتا46درجهو42
دقیقۀطولشرقیو34درجهو13دقیقهتا
34درجهو42دقیقۀعرضشمالیگسترده
است)تصویر1(وارتفاعمتوسطآنازسطح
دریا540متراست.3شواهدباستانشناختی
)کاوشکوتاهمدتسال1961فرانکهولو
کنتفالنریدرغارکلداوود(حاکیازآن
استکهاینمنطقهازدورههایپیشازتاریخ
تابهامروزمسکونیبودهاست.سابقۀتاریخی

1لیالپاپلییزدی،“غبارروبیازتاریخدرکاوشهایجنایی،”روزنامۀایران،سال20،شمارۀ5597)12
اسفند1392(،11.

2بنگریدبهلیالپاپلییزدی،“قومباستانشناسیفاجعه:بمپساززلزله،1386-1387”)طرحپژوهشی(.
نیروهای انتشاراتجغرافیایی )تهران: آبادیهایکشور فرهنگ مسلح، نیروهای 3سازمانجغرافیایی

مسلح،1386(،3.

تصویر1.موقعیتسرپلذهاب.
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اینشهرکهبهیونانی“خاال”نامیدهمیشد،بهدورۀآشوریانبرمیگرددودرمنابع
آشوری“خلمن”یا“هلمن”نامیدهشدهاست.درتورات)فصل17ازکتابدوم
پادشاهان(نیزاینمنطقه“حلح”معرفیشدهکهمحلتبعیدیهودیانبهدست
شلمانصر،شاهآشور،بودهاست.4ازدورههایمادتاساسانینامهایمتفاوتیبهاین
منطقهنسبتدادهشدهاست.مشهورترینناماینمنطقهدراسناداسالمیحلوان
است.حلوانازشهرهایمهمدورۀساسانیبودکهقبادساسانیآنراتجدیدبنا
کرد.5اینشهردراواسطسدۀهشتممتروکوذهابدرنتیجۀروندویرانیحلوان
درفاصلۀنزدیکیازآنساختهشد.6تاقبلازدورۀمظفری،اینشهردرتاریخ
سیاسیایرانمطرحبودوازایندورهبهبعداسمیازشهرذهابدرمنابعذکر
نشدهاست.درسال1317ق،ذهابدهکدهایدرنیمفرسنگیسرپلدرنسخ
خطیمعرفیشدهاست.7دراوایلدورۀقاجاروبهسببتقویتنهادروحانیتو
قرارگرفتناینشهردرمسیرزیارتیحجوعتباتعالیات،سرپلذهابموردتوجه
دولتهایقاجارودولتهایبعدازآنقرارگرفتوبهمرورزمانروبهتوسعهنهاد.
اینمسیردردورۀقاجارمسیراصلیعتباتبود،چنانکهآقامحمدخانواحمدشاه
قاجارازاینمنطقهبرایتدفینبهعتباتبردهشدند.8درواقع،آخرینمنزل
کاروانهایزیارتیوحتیتجاریدرخاکایرانمنطقۀسرپلذهاببود9کهشامل
سهمنزلکاروانی،یعنیسرخهدیزهوسرپلوقرابالغ،میشد.10درقصبۀسرپل،
کاروانسرایشاهعباسیوبیدستانوپستخانههموجودداشت.11ترکیبجمعیتي
فعلیسرپلذهابراسهگروهُکرد،یعنيجافوکلهروگوران،تشکیلميدهند.

4علیرضاخسروزاده،ناصرنوروززادهچگینیوسامرنظری،“سرپلذهابپیشنهادیبرایجاینامحلون
براساسمطالعۀمدارکنوشتاری،”پژوهشهایباستانشناسیایران،دورۀ6،شمارۀ11)پاییزوزمستان

.110،)1395
امیرکبیر،1377(،جلد3، )تهران: انوشه تاریخکمبریج،ترجمۀحسن )ویراستار(، یارشاطر 5احسان

قسمت423،2.
پارس، انتشاراتتمدن )تهران: تاریخسرپلذهاب پژوهشیدر قنبریوصباحخسرویزاده، 6صباح

.34،)1391
7قنبریوخسرویزاده،پژوهشیدرتاریخسرپلذهاب،57.

8محمدفتحاهللبنمحمدساروی،تاریخمحمدی:احسنالتواریخ)تهران:امیرکبیر،1371(،310.
9میرزاسیدجعفرخانمهندسباشیمشیرالدوله،رسالۀتحقیقاتسرحدیه)تهران:انتشاراتبنیادفرهنگ

ایران،1348(،124.
دانشگاه مرکزی کتابخانۀ شمارۀ4791 )نسخۀخطی عتبات سفرنامۀ همدانی، مهاجرانی 10حسین

تهران(،27-26.
آگاه،1362(،316؛ )تهران: بهاروند اماناللهی اسکندر ترجمۀ عتبات، سفرنامۀ راولینسون، 11هنری

محمدعلیخانسدیدالسلطنهمینایی،سفرنامه،تصحیحاحمداقتداری)تهران:بهنشر،1362(،317.
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ذهاب، 1.دشت دهستان پنج و مرکزی بخش یک بر مشتمل ذهاب سرپل
2.حومه،3.قلعهشاهین،4.بشیوهوپاتاق،و5.پشتتنگاست.اینشهرستان
آن ارتفاعات جهت که است زاگرس شمالغربی رسوبی حوزۀ از جزئی
شمالغربی-جنوبشرقیاستوقسمتشمالوشمالشرقاینشهرستان
جنوبغرب و جنوب طرف به هرچه دارد. را متر( 2250( ارتفاع بیشترین
پیشرویم،ازمیزانارتفاعاتکاستهمیشود،بهگونهایکهدرگوشۀجنوب
وجنوبغربی،نزدیکمرزعراقوهممرزباشهرستانقصرشیرین،ارتفاعبه
کمتراز500مترمیرسد.خصوصیاتطبیعیشهرستانسرپلذهابمتأثراز

خصوصیاتوویژگیهایکلیزاگرساست.

شهرستانسرپلذهابازسال1838مبهسببفعالیتهایراولینسونمورد
،1840 در پاسکال و فالندن او، از بعد که گرفت قرار شرقشناسان توجه
در فونگال و کالیس و هرتسفلد ،1942 در دبویز ،1845 در ترومپلمن
منتشر را خود پژوهشهای و مشاهدات و کردند دیدن منطقه از 1974م
ساختند.فعالیتباستانشناسانایرانیدرمنطقهاز1347شبابررسیهایی
این ایشان، از بعد شد. آغاز سرفراز علیاکبر سرپرستی به باستانشناختی
به سال1384 در و گنجوی سعید سرپرستی به سال1349 در تحقیقات
سرپرستیشهینکرمانجانیودرسال1393-1394شبهسرپرستیسجاد
محوطۀ 180 مجموعۀ از یافت. ادامه ذهاب سرپل شهرستان در علیبیگی
اثر بر باستانیشناساییشدهدرشهرستانسرپلذهاببیشاز22محوطه
جنگایرانوعراقآسیبدیدهاست.دراینپژوهشسعیمیکنیماین22
محوطهراازنظرباستانشناسیمعرفیوتاریختقریبیهرمحوطهراباتوجه
بهدادههایباستانشناختیبیانکنیم.همچنین،میزانخساراتواردهبهاین
محوطههارابیانکردهودرنهایت،قوانینبینالمللیوداخلیدرخصوصاین

صدماترابررسیکنیم.

سرهاسشتاانالۀاایشاساواعشاق

درروز31شهریور1359ش/22سپتامبر1980م،ارتشعراقبهخاکایران
حملهودرروزهایاولجنگسرپلذهابراتصرفکرد.اگرچهارتشعراقدر
روزهایآغازینجنگواردسرپلذهابشد،امانیروهایمردمیوارتشایران
درزمانیاندکبهمقابلهبرخاستندکهنتیجۀآن10عملیاتجنگیبودکه
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مستقیماًدرمنطقۀمطالعاتیپژوهشحاضرصورتگرفتکهازمهر1359تا
اسفند1366بهطولانجامیدند.29مرداد1367ش،باپذیرشقطعنامۀ598

جنگرسماًخاتمهیافت.12

نخستینعملیاتدربرخوردباارتشعراقراارتشایراندر21مهرماه1359
دربخشحومۀسرپلذهاب کورهموش منطقۀ در عملیات این داد. صورت
اجراشد.13بهفاصلۀکمترازیکماه،در28آبان1359،برایجلوگیریاز
پیشروینیروهایمتخاصمعملیاتعاشوراییکبهصورتمشترکبینسپاه
وارتشدرمنطقۀبازیدرازدرجنوبغربیشهرستانصورتگرفت.نخستین
نبردسنگینسپاهوارتشبرعلیهنیروهایعراقیعملیاتسیدصادقوکلینه
بودکهدر28آذر1359و15اسفند1359درشمالسرپلذهاباجراشد.14
دراینعملیات،مناطقکورهموش،کلینه،سیدصادق،کوئیک،تنگبردعلی
وقربالغ،بیشترقسمتهایدشتذهابتاگردۀنوباجنگافزارهایسنگین
)توپخانهوماشینهایینظامیمانندتانک(بهصورتمداومازدوطرفبمباران
میشدند)تصویر2(.عملیاتنیمهگستردۀقرارگاهمقدمغربسپاهوارتشدر
اردیبهشت1360بهمدت8روزبانامنبردبازیدرازیکدرجنوبغربسرپل
ذهابرقمخوردوبهفاصلۀکمترازیکماهدر15خرداد1360،عملیات

بار مجید کوئیک و عزیز کوئیک
پشت سرپل، حومۀ مناطق دیگر
تنگذهابودشتذهابراوارد
کرد.15 دیگری شدید درگیری
ارتش و سپاه غرب مقدم قرارگاه
در خود اهداف تکمیل منظور به
11 تاریخ در قبلی عملیاتهای
گستردۀ عملیات 1360 شهریور

الملل،” بین روابط نظریههای دید از عراق و ایران جنگ خاتمۀ “علل حاجییوسفی، 12امیرمحمد
پژوهشنامۀدفاعمقدس،سال1،شمارۀ4)1391(،37-36.

13حسندری،کرمانشاهدرجنگ)تهران:انتشاراتمرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،1391(،88.

14دری،کرمانشاهدرجنگ،94.

15دری،کرمانشاهدرجنگ،98؛سعیددارابپور،تقویمتاریخدفاعمقدس)تهران:مرکزاسنادانقالب

اسالمی،1387(،جلد44،9.

تصویر2.عملیاتسیدصادق.برگرفتهازمرکزاسنادو
تحقیقاتدفاعمقدس.
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اینعملیات اجراکردند.16در را بازیدرازدو
جنوبغرب و غرب شمالغرب، منطقۀ کل
عراق توپخانۀ مداوم آتشباران با شهرستان
بر فراوانی صدمات که شد کوبیده هم در
مناطققراویز،بنهدستکوکورهموشواردشد
آذر1360 پاسدارندر22 )تصویر3(.سپاه
درارتفاعاتگاومیشانبرایآزادسازیمناطق
و زنگنه دار رنگین، میشن قیطان، ازگله،
ارتفاعاتبموعملیاتامیرالمومنینراآغازکرد
وتوانستبیشاز100روستایمنطقهراآزاد
کند.اینعملیاتنقطۀعطفیدرنبردهایاین
منطقهبود،چراکهباپایانآناگرچهصدمات
بعد تا6سال اما واردشد، برمنطقه زیادی
نشد. آغاز منطقه این در جدی عملیاتی
ارتشجمهوریاسالمیدرفروردین1366و
همزمانباعملیاتکربالی8درجنوبایران
عملیاتکربالی9رادراینمنطقهآغازکرد.
دراینعملیات،ارتشعراقبهعلتدراختیار
داشتنارتفاعاتآهنگرانوبیشگاندردشت
ارتش روی بر را خود توپخانۀ آتش ذهاب
ایرانگشودومناطقدشتذهابوازگلهرا
نبرد آخرین .)4 )تصویر کرد بمباران شدیداً
نیروی را سنگیندرشهرستانسرپلذهاب
زمینیارتشدر30اسفند1366درارتفاعات
نام با و شهرستان شمالغربی در آهنگران

عملیاتاماممهدی)عج(سازمانداد.17

16دری،کرمانشاهدرجنگ،100؛هادینخعیوحسینیکتا،پیدایشنظامجدید)تهران:مرکزاسناد

دفاعمقدس،1391(،جلد1.
17دری،کرمانشاهدرجنگ،110.

تصویر3.عملیاتبازیدراز2.برگرفته
ازمرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس.

تصویر4.عملیاتامیرالمؤمنین.برگرفته
ازمرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس.
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محوطهااسایابان اناا:گشن اسانشناتساب18

حاصلبررسیهایصورتگرفتهدرشهرستانسرپلذهابشناسایی180بنا،
از180 منتشرشده گزارشهای )تصویر5(.طبق بود باستانی ومحوطۀ اثر
محوطۀباستانی،22محوطهدرجریانجنگهشتسالۀایرانوعراقدچار
آسیبشدکهاینشاملتپۀعظیمهدرفاصلۀ120متريشمالشرقيروستاي
عظیمهمیشودکهدرطولشرقي45ْ52َ43ً،عرضشمالي34ْ24َ39ًو
ارتفاع620مترازسطحدریادردهستانقلعهشاهینواقعشدهاست.اینتپه
درزمانجنگبهانبارمهماتارتشتبدیلشدوپسازچهارسالتخریب
شدکهبراثرآن،بقایايساختمانينمایانگشتکهبالفاصلهباخاکپوشانده
شد.دربررسيهايباستانشناختيسال1349بهسرپرستيسعیدگنجوي
اینتپهنیزشناسایيوبخشهایيازآنموردگمانهزنيقرارگرفتهبودکه

علیاکبر سرپرستی به 1347 سال در ذهاب سرپل شهرستان باستانشناختی بررسی به 18بنگرید
سرفراز،بررسیباستانشناختیشهرستانسرپلذهابدرسال1349بهسرپرستیسعیدگنجویو
بررسیباستانشناختیشهرستانسرپلذهابدرسال1384بهسرپرستیشهینکرمانجانیوبررسی

باستانشناختیشهرستانسرپلذهابدرسال1393-1394بهسرپرستیسجادعلیبیگی.

تصویر5.محوطههایباستانیشهرستانسرپلذهاب.
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نتیجۀآنکشفدیوارهايساختهشدهازسنگوگچبهابعاد2/20×3/30متر
بودوآنرابهدورۀساسانينسبتدادند.19دراینتپهسفالینههايمتعلقبه
یک فاصلۀ در 1 دومالن تپۀ است. آمده دست به ساساني و اشکاني دورۀ
عرض ،45ْ 51َ 12ً  شرقي طول در سرابله، روستاي شمالشرق کیلومتري
شمالی34ْ31َ58ًوارتفاع582مترازسطحدریاواقعشدهاست.اینتپه
درزمانجنگسنگردفاعيبود،بهطوريکهآثاروشواهدآنبهصورتکانالي
اشکانیوساسانیدر آثارسفالیندورۀ و ایجادشده تپه برسطح استکه
دامنههايشرقوجنوبتپهپراکندهاست.تپۀدومالن2درفاصلۀ900متري
شمالشرقروستايسرابلهدرطولشرقي45ْ51َ19ً،عرضشمالي34ْ31َ01ً
وارتفاع577مترازسطحدریاواقعشدهاست.اینتپهنیزدرزمانجنگمانند
سنگردفاعیمورداستفادهقرارگرفتهکهآثاروشواهدآنبهشکلکانالهاي
عریضبرسطحتپهمشاهدهميشود)تصویر6(.یافتههایحاصلازتپهشامل
ابزارسنگیدورۀنوسنگیوسفالینههایدورههایاروکتادورۀساسانیاست.
تپۀپنجهعليدرجنوبروستايدستکعلیابهسرابلهدرفاصلۀ30متري
شرقآنوارتفاعاتکورهموشدرجنوبواقعشدهکهبخشهایشمال،شرق
وغربتپهمسکونيوروستایدستکعلیابررویآنقرارگرفتهاست.این
تپهدرطولشرقي45ْ50َ1ً،عرضشمالي34ْ31َ25ًوارتفاع565متراز
سطحدریاواقعشدهاست.بقایایکاناليمربوطبهزمانجنگبررويتپه
مشاهدهميشود.اینتپهبراثرساختوسازبیرویهدرمعرضآسیبجدی

19سعیدگنجوی،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب”)بررسیهایباستانشناسیکرمانشاهان

درمرکزاسنادومدارکسازمانمیراثفرهنگیکشور،گزارشمنتشرنشده،1349(،61-56.

تصویر6.حفاریکانالدرتپۀدومالن.برگرفتهازشهینکرمانجی،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپل
ذهاب”)بررسیهایباستانشناسیکرمانشاهاندرمرکزاسنادومدارکسازمانمیراثفرهنگیکشور،گزارش

منتشرنشده،1384(.
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دورۀ ریزتیغههای شامل تپه این از آمده دست به باستانی آثار دارد. قرار
در ورکورگ تپۀ است. ساسانی تا ماد دورههای سفالینههای و کالکولیتیک
جنوبغربروستايدستکعلیا،درطولشرقي45ْ49َ50ً،عرضشمالي
34ْ31َ30ًوارتفاع548مترازسطحدریاواقعشدهاست.بخشيازخانههاي
روستارويتپهساختهشدهودرزمانجنگسنگردفاعيبودهاندکهبقایاي
اینسنگرهابهارتفاعیکمترمیرسید.همچنین،آثارکانالهايایجادشدهدر
سطحتپهمشاهدهمیشود.درضلعشمالینیزگودالهاییکندهشدهکهباعث
تخریببخشهاییازتپهشدهاست.اینتپهنیزآثاریازدورۀنوسنگیتادورۀ
ساسانیدارد.تپۀکچل1درفاصلهدوکیلومتريشمالروستايدستکعلیا،
درموقعیتجغرافیایيطولشرقي45ْ50َ00ً،عرضشمالي34ْ32َ22ًو
ارتفاع534مترازسطحدریاواقعشدهاست.اینتپهاگرچهدارایآثارفراوان
باستانشناختیازدورههاینوسنگی،مفرغ،آهن،اشکانی،ساسانیودورههای
اسالمی)سلجوقی،ایلخانیوصفوی(است،متأسفانهبیشترینصدماترادر
جنگمتحملشدهاست،بهطوریکهنیازمندحفارینجاتبخشبهمنظور
آتشکدۀ بناي است. سرپل حومۀ و ذهاب تنگ پشت دشت تاریخ بازسازی
سرابذهابدرفاصلۀ150متريجنوبغربروستايسرابذهابکنار
جادۀآسفالتسرپلذهاب-ثالث،درفاصلۀ100متريشرقاینجاده،در
طولشرقي45ْ49َ47ً،عرضشمالي34ْ37َ22ًوارتفاع554مترازسطح
دریاواقعشدهاست.متأسفانهبخشيازدیوارجنوبيبنادرزمانجنگتخریب
شدهوهماکنونبهصورتتليازسنگوگچدرمنتهيالیهضلعجنوبيریخته
سقف داراي و چهارضلعي بنا فرم موجود، شواهد و آثار اساس بر است.
بهدورۀساسانياستکهدر آتشکدهايمربوط بودهواحتماالً گنبديشکل
دورۀاسالمينیزازآناستفادهمیشدهاست.20محوطهملهدزگهدرفاصلۀیک
کیلومتريغربروستايملهدزگه،درطولشرقي45ْ49َ28ً،عرضشمالي
34ْ39َ51ًوارتفاع639مترازسطحدریاواقعشدهاست.اینمحوطهدر
دامنۀکوهغالمرضاقرارداردودرزمانجنگمحلاستقرارتانکهايجنگي
بودکهآثارکانالهاوخاکریزهايدفاعيدرغربوشمالشرقمحوطهباقي
ماندهوبههمینعلتآثاربسیاراندکیازسفالینههایدورۀتاریخیواسالمی

20بختیارعبدی،“تحلیلفضایمحیطیاستقرارهایدورۀتاریخی)اشکانیوساسانی(سرپلذهاب”
)پایاننامۀکارشناسیارشدباستانشناسی،دانشگاهسیستانوبلوچستان،1395(،62.
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ازسطحمحوطهشناسایيشدهاست.تپۀسرابکوانگدرفاصلۀ1800متري
قلمه،در قلمهو150متريجنوبجادۀسرابذهاب جنوبغربروستاي
طولشرقي45ْْ46َ28ً،عرضشمالی34ْ37َ43ًوارتفاع539مترازسطح
دریاواقعشدهاست.تپۀسرابکوانگورسولآقادرسال1347شناساییشد
کهآثاربهدستآمدهدراینبررسیشاملابزاردورۀنوسنگیوسفالینههای
دورۀحلف،عبید،اشکانیوساسانیاست.21بررسیسال1384نشانمیدهد
کهدرضلعجنوبغربتپهچالۀبزرگيایجادشدهکهمحلتخریبمینهاي
منقوش، وسفال ابزارسنگی آن، اثر بر و است زمانجنگ از مانده جا به
الشهسنگوآجرهایدورۀساسانیازدلخاکبیرونافتادهاست.همچنین،
دردامنۀتپهبقایایتسلیحاتنظامیبهجایماندهازدورانجنگمشاهده
میشود.تپۀرسولآقا)حاجيعلي(درفاصلۀ500متريجنوبروستايقلمه،
درطولشرقي45ْ47َ11ً،عرضشمالي34ْ38َ12ًوارتفاع580متراز
از آثارفراوانی بااهمیتاستو سطحدریاواقعشدهاست.اینتپهعظیمو
سال بررسيهاي در آن در پیوسته بهصورت اسالمی تا نوسنگی دورههای
1347شناسایيشدهاست.22اینکشفیاتباعثشداینتپهبهشمارۀ835
درفهرستآثارمليبهثبتبرسد.بهسبباینکهدرزمانجنگتپهواطراف
آنمینگذاريشدهبود،دربررسيهايباستانشناختيبعدازانقالببررسی
نشد)تصویر7(.تپۀاحمدشهبازیدرفاصلۀتقریبی500متریجنوبشرق
343616ً45،عرضشمالی4700ًروستایتایشهای،درطولشرقی
وارتفاع529مترازسطحدریاواقعشدهاست.تپۀمذکوردارایشیبمالیمی

21علیاکبرسرفراز،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب”)بررسیهایباستانشناسیکرمانشاهان
درمرکزاسنادومدارکسازمانمیراثفرهنگیکشور،گزارشمنتشرنشده،1347(،26-25.

22سرفراز،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب،”26-25.

تصویر7.تپۀرسولآقا.برگرفتهازکرمانجی،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب.”
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استودرضلعشرقیآنفعالیتهایکشاورزیصورتمیگیرد.ضلعغربی
تپهکهدرزمانجنگایرانوعراقمینگذاریشدهبودپاکسازینشدهاست.
دراطرافتپهآثارسفالینهمتعلقبهدورۀاشکانیوساسانیبهدستآمده
در داراخان تپۀ روستاي غرب متري 100 فاصلۀ در 1 داراخان تپۀ است.
طولشرقي45ْ46َ3ً،عرضشمالي34ْ34َ42ًوارتفاع502مترازسطح
بناشدهکهدر تپهایطبیعی بر تپۀداراخان واقعشدهاست.روستای دریا
بخشهاییازآنمینهایزمانجنگهنوزخودنماییمیکنند)تصویر8(.در
است. آمده دست به ساسانی و اشکانی میانه، ایالم سفالینههای تپه این

قبرستانگبريدرفاصلۀیککیلومتريغربروستايتپۀداراخان،درطول
شرقي45ْ45َ20ً،عرضشمالي34ْ34َ57ًوارتفاع540مترازسطحدریا
قبرستان است.محل “باوکهرو”محدود ارتفاعات به ازجنوب که واقعشده
آخریناثرمرزياستکهبالفاصلهپسازآنپاسگاهوکوههايحائلبینایران
وعراققراردارند.محلاینقبرستاندرزمانجنگمیدانمینبودهوامکان
بررسیدقیققبرستانمیسرنیست.تپۀبرخ)برق(وبارانعلیادرفاصلۀ110
متريشمالروستايبرخبارانعلیا،درطولشرقي45ْ45َ59ً،عرضشمالي
34ْ36َ48ًوارتفاع509مترازسطحدریاواقعشدهاست.بخشهاییازاین
تپهدرزمانجنگتسطیحشدهولذاازنظردادههایباستانشناختیبسیار
سفالهای به میتوان آمده دست به سفالینههای مجموع از است. ضعیف
در بیشگان تنگۀ قبرستان کرد. اشاره اسالمی و ساسانی اشکانی، دورههای

تصویر8.تپۀدراخان.برگرفتهازعبدی،“تحلیلفضایمحیطیاستقرارهایدورۀ
تاریخی،”76،تصویر25-4.
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از یکی بیشگان روستای غرب کیلومتری 3 در بیشگان تنگۀ ارتفاعات
قبرستانهایمرزیدرسرحدایرانوعراقاستکهامکانشناساییآنبه
علتقرارگرفتندرمیدانمینوجودندارد)تصویر9(.تپۀکالرهمهرابي1
درشمالروستايکالرۀمهرابي)ُکلکل(واقعشدهوخانههايروستارويتپه
ساختهشدهاند.موقعیتجغرافیایيآنعبارتاستازطولشرقي47َ35ً
45ْ،عرضشمالي34ْ34َ40ًوارتفاع522مترازسطحدریا.اینتپهنیزاز
محوطههاياستقراريکناررودخانۀدلهشیراستکهدرزمانجنگآسیب
است. شده شناسایي آن از اندکي نسبتاً سفالینههاي لذا و دیده زیادي

تپۀگلخاطر است. وساساني اشکاني بهدورههای مربوط آن سفالینههاي
سفلیدرفاصله600متریشمالشرقروستایدستکعلیادرمکانروستای
مخروبهگلخاطرسفلی،درطولشرقی4550َ17ًوعرضشمالی31َ37ً
34وارتفاع531مترازسطحدریاواقعشدهاست.درزمانجنگ،روستای
گلخاطرسفلیوعلیامتروکهشدهوبهجایسنگرازآنهااستفادهمیشد.
اهالیروستاپسازجنگبهروستایدستکعلیانقلمکانکردند)تصویر
10(.یافتههاياینتپهشاملابزارسنگيوسفالینههايمربوطبهایالممیاني
ودورۀتاریخياست.گنبدیاآتشکدۀمیلصفیدرفاصلۀتقریبي150متري
جنوبغربروستايکوئیکمجید،درطولشرقي45ْ51َ27ً،عرضشمالي
34ْ33َ34ًوارتفاع559مترازسطحدریاواقعشدهاست.درزمانجنگ
گلولههايآر.پي.جيبخشيازآنراتخریبکردندوگنبدآنهمفروریخته
استواکنونبخشهاییازدیوارآنباقیماندهاست.ایندرحالیاستکه

تصویر9.قبرستانمرزیبیشگان.برگرفتهازکرمانجی،“بررسی
باستانشناسیشهرستانسرپلذهاب.”
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و هرمی گنبد با چهارگوش، صورت به را بنا این 1347 سال بررسی در
فاصلۀ تپهورکبوددر ازمصالحگچوساروجتوصیفکردهاند.23 ساختهشده
500متريشمالروستايگلمکبودعلیا،درطولشرقي45ْ47َ57ً،عرض
34ْ32َ39ًوارتفاع526مترازسطحدریاواقعشدهاست.اینتپهدرزمان
جنگبرایدیدهبانيمورداستفادهقرارگرفتهوهماکنونبهمرتعتبدیلشده
تپۀ است. شناساییشده آن در ساسانی و اشکانی دورۀ سفالینههای است.
گبريدرفاصلۀ300متريجنوبروستايقرهبالغشیخمراد،درطولشرقي
39ْ45َ51ً،عرضشمالي56ْ28َ34ًوارتفاع533مترازسطحدریاواقعشده
است.اینتپهدرزمانجنگبهخاکریزدفاعيتبدیلشدهبودوهماکنونآثار
آندرامتدادضلعشماليوجنوبيتپهمشاهدهميشود.بهعلتتغییروتحول
زیاد،آثارسفالینبسیاراندکيازدورۀتاریخیواسالمیدرانشناسایيشده
کهبیشتردرضلعغربيتپهپراکندهاندمحوطۀقرهبالغشیخمراددرفاصلۀ
،45ْ51َ59ً 120متريشرقروستايقرهبالغشیخمراد،درطولشرقي
عرضشمالي34ْ29َ15ًوارتفاع559مترازسطحدریاواقعشدهاست.این
ایجادسنگرهايدفاعيزمان آثارسفالیناستکه از مکانمحوطهايغني
جنگبرسطحمحوطهباعثتخریبآنشده،بااینهمه،سفالینههايمتنوعي
پیکرۀ اینمحوطهشامل از آمده بهدست آثار است. پراکنده تپه درسطح
حیوانات،شیشه،سفالینههایدورههایمادتاساسانیودورۀاسالمیاست.
تپهرشکالشیدرفاصلۀ300متریشرقروستایتپهرش،درطولشرقی
455054ً،عرضشمالی34301ًوارتفاع582مترازسطحدریاواقع
در بود. دفاعی سنگرهای از یکی جنگ زمان در محوطه این است. شده

23سرفراز،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب،”71.

تصویر10.محوطۀگلخاطرسفلی.برگرفتهازکرمانجی،“بررسیباستانشناسیشهرستانسرپلذهاب.”
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چالههاییکهرویتپهایجادشده،بقایایاستخوانوسفالنمایانشدهواز
نظرآثارسفالیندرسطحنسبتاًخوبیقرارداردوسفالینههایآنمتعلقبه
کیلومتری دو فاصلۀ در پوالد تپه بناي است.24 اسالمی و اشکانی دورۀ
جنوبشرقروستایریخکعلیا،100متریشرقجادۀآسفالتهسهراهقرهبالغ
–سرابگرم،درطولشرقی455010ً،عرضشمالی342749ًوارتفاع
574مترازسطحدریاواقعشدهاست.درزمانجنگایرانوعراق،ارتشدر

ضلعشمالیبنادیواریساختهکههماکنوننیزآثارآنباقیاست.

معاسداتابینااالمللاامحافظتاازامیشاثافشسرگاابهاسرگامامخاصمۀا
مسلحانه

مهمتریناقدامدرحمایتازاموالفرهنگیبعدازجنگجهانیاولقرارداد
موسومبهمعاهدۀروریخ)Roerich Pact (acte Roerichاستکهبههمت
نیکالیروریخ(Nicholas Roerich, 1874-1947)در15آوریل1935مدر
واشنگتنبرایحمایتازتأسیساتهنریوعلمیوبناهایتاریخیدرزمان
جنگامضاشد.25اینسندنخستینسنددرحمایتازاموالفرهنگیاست.26
باپایانجنگجهانیدوموتشکیلدادگاهنظامیبینالمللیباهمکاریچهار
 (Nuremberg)قدرتبزرگدرلندنبهسال1945مبانامدادگاهنورمبرگ
ودادگاهتوکیو،نخستیناقدامپسازجنگبرایمحاکمۀجنایتاکارانجنگی
شکلگرفتکهیکیازمصادیقجنایتجنگیتخریبیاغارتاموالفرهنگی

کشورهایاشغالشدهبود.27

محوطههای و بناها و شهرها سنگین بمباران و نظامی تسلیحات گسترش
بهتصویبکنوانسیون1954الههکردکه رامجاب باستانیجامعۀجهانی

24برایگونهشناسیسفالبنگریدبهسامرنظری،“مطالعهوگونهشناسیسفالهایاشکانیبهدستآمده
ازکاوشهایقلعهیزدگردودشتسرپلذهاب”)پایاننامۀکارشناسیارشدپژوهشکدۀحفاظتومرمت

آثارفرهنگیوتاریخی،دانشگاههنراصفهان،1392(.
25رضانوربها،“بررسیقراردادحمایتازاموالفرهنگیبههنگامنزاعمسلحانهواعمالآندرجنگعراق

علیهایران،”دوفصلنامۀحقوقبینالمللی،دورۀ12،شمارۀ17-16)1372(،210.
26بنگریدبه

The Department of State, Treaty Information Bulletin, 67 (1935).
27بنگریدبه

Commission for Protection and Restitution of Cultural Material, Process - Verbaux des 
Séances, XV, XVII and XVIII.
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تحتعنوانکنوانسیونحمایتازاموالفرهنگیبههنگامنزاعمسلحانهمطرح
وبرایناندیشهاستواراستکهاموالفرهنگیبههمۀعالمتعلقداردونه
تا14 آوریل از21 هلند ابتکاردولت به اینکنوانسیون بهکشوریخاص.
مه1954طرحشدوموردتأییدجامعهجهانیقرارگرفت.قرارداد،مقررات،
اجراوپروتکلآنبهچهارزبانانگلیسی،اسپانیایی،فرانسهوروسیتدوینو
درآنسهقطعنامهتصویبشدکهبهسندالههمنظماست.درکنوانسیون
الههبهصراحتحمایتازاموالفرهنگیبههنگامنزاعمسلحانهمطرحشده
استوتجاوزبهاموالفرهنگیراصرفنظرازتعلقآنبههرملتیتجاوزبه
اموالفرهنگیجامعۀبشریبیانمیکند،چراکههرملتیدرفرهنگجهانی
از ابتکارعملرادردستدارد. سهمیدارد.28دراینقرارداد،یونسکوراساً
را قرارداد طرفهای که است بند1 ،4 مادۀ کنوانسیون این مفاد مهمترین
ملزمبهاحترامبهاموالفرهنگیساخته،خواهاموالدرسرزمینآنهاباشدیا
درسرزمیندیگری،وازآنهاخواستهشدهازاعمالهرگونهخصومتدرقبال
آنهاخوداریکنند.دربند2ازضمانتاجراییسخنبهمیاننیامدهاست،اما
تخلفازآنممنوعشمردهشدهاست.دربند4هرگونهاقدامتالفیجویانهدر
قبالاموالفرهنگیممنوعاعالمشدهاست.درمادۀ5،بند1بیانمیکندکه
اگرسرزمینیکیازطرفهایقراردادرادیگریاشغالکند،تصرفکنندهملزم
بهصیانتوحفاظتازاموالکشوراشغالشدهاست.دربند2بیانشدهکه
نیروینظامیاشغالکنندهباکمکنیروهایمحلیاقداماتاحتیاطیبهمنظور
اموالرابرعهدهبگیرد.درمادۀ8،بند1خواستهاست حفظضروریترین
کهآثارباستانیمنحصربهفردوویژۀفرهنگیشدیداًتحتحمایتوصیانت
باشند،مگراینکهنزدیکمراکزنظامیوامنیتیباشندوبهمنظورنظامیهم
استفادهنشوند.بنابهبند2،اموالمنقولبایددرمکانیخاصبودهوازهرگونه

حملهاحتمالیمصونباشند.

ایراندر22ژوئن1959م/31خرداد1338شبهکنوانسیونالههپیوستهوبه
مفادآنمتعهدشد.دولتعراقنیزدر21دسامبر1967مبهاینقراردادپیوسته
بود.امانقطهضعفاینکنوانسیونضمانتاجراییآناستکهبهقوانینداخلی
دولتهاارجاعشدهوبههمینعلتدرجنگکاربردچندانیندارد.ازطرفی،
حمایتازاموالفرهنگیکشورهایعضومشروطبهشرایطمتعددیازجملهثبت

28نوربها،“بررسیقراردادحمایتازاموالفرهنگی،”218.
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اینآثاردردفتربینالمللییونسکواستکهخوشبختانهنقشجهاناصفهان،معبد
جغازنبیلوپارسهشیرازقبلازجنگهشتسالهدراینسندثبتشدهبودند.29

حملۀهواییعراقدر13مارس1985بهاصفهانوتخریبقسمتیازمسجد
جامعاصفهانباعثشدقرارداد1954الههمستقیماًدرمخاصمۀمسلحانۀایران
وعراقطرحشود.ازطرفی،نیروهایایراننیزباحملهبهبصرهخساراتیبه
مسجدامامعلیواردآوردکهنمایندۀعراقبنابرمادۀ4بند4طینامۀمورخ
30مارس1985علیهایرانبهسازمانیونسکوشکایتکرد.مدیرکلیونسکودر
ماهآوریل1985اهمیتآثارفرهنگیایرانرابهجامعۀجهانیوازجملهعراق
یادآورشدودر14اوت1985،نمایندۀیونسکوبرایبررسیخساراتواردشده
عمومی کنوانسیون نوامبر1985، 8 در شد.30 ایران وارد فرهنگی میراث به
یونسکوقطعنامهایصادرکردکهبههردوکشوردرگیراخطارمیدادوازجامعه
جهانیمیخواستکهراهکاریبرایمحافظتازاموالفرهنگیوتضمینآن
عرضهکنند.از31اکتبرتا7نوامبر1985،هیئتارسالیازیونسکوبهبازدیداز
شهرهایاصفهان،دزفول،شوش،شوشتر،آبادان،خرمشهروکرمانشاهپرداخت
وخساراتواردشدهبهآثارفرهنگیرادرپارهایازمواردجبرانناپذیروبرخی
راخساراتجدیدانست.31در2مه1986،سویسبهعنواندولتبیطرف
وپروفسورلومربهعنوانکمیسرعمومیازطرفایراندرکنوانسیونالهه
پذیرفتهشدند.بااینهمه،مناطقغربیکرمانشاهومخصوصاًسرپلذهاببه
علتعدمثبتآثارباستانیدریونسکووشناختهشدندرفهرستآثاربینالمللی
محوطۀ از22 بیش آمد، گفته که وچنان ماندند محروم ازحمایتجهانی

باستانیآندچارصدماتکمتاشدیدوجبرانناپذیرشدهاست.

ن یجهااگیشی

معاصر باستانشناسی گرایشهای جدیدترین از یکی جنگ باستانشناسی
بقایای قابلتوجه ودقیقخودحجم باروشهایظریف دارد وتالش است
باقیماندهازجنگهارابهمنابعمطالعاتیتبدیلکند؛بقایاییکهممکناست

29نوربها،“بررسیقراردادحمایتازاموالفرهنگی،”285.
30آرشیویونسکو،تلکسنمایندۀدائمایران،14ژوئن1985.

31بنگریدبهعبدالغنیو.لومر،“مأموریتدرجمهوریاسالمیایراندرارتباطبااجرایقرارداد1954
الهه،31اکتبرتا7نوامبر1985،”15-1.



91 دیار، شمارۀ 5، زمستان 2018/1396

بهروشنشدنزوایاییازجنگبپردازندکهدراسنادبهآنهااشارهنشدهاست.
باستانشناسیجنگ جمله از و معاصر باستانشناسی گرایشهای ایران در
سالهای در شده شناسایی محوطههای نوشتار این در است. مانده مغفول
1384،1349،1347و1393-1394بررسیوبازنگریشدندکهازمجموع
180محوطۀشناساییشده22محوطهدرجریانجنگایرانوعراقدچار
آسیبهایفراوانشدهاند.قوانینبینالمللیمرتبطبامیراثفرهنگیدرزمان
از مانع نتوانست بودند پذیرفته را آنها نیز عراق و ایران که مسلحانه نزاع
تخریبمحوطهایشاخصسرپلذهابشود.محوطههایآسیبدیدهازطرف
مورد دیدهبانی مقر و مهمات انبار ساخت و کانال حفر با ایرانی نیروهای
تجاوزقرارگرفتهبودند،لیکنبیشترینآسیبواردهبهمحوطههادرنتیجۀ
بمبارانهایشدیدارتشعراقوتخریبهایگستردهبههمراهساختنمیادین

میندرمحوطهواطرافآنبودهاست.

سرپلذهاببهعلتداشتنآثارباستانیفراوانازدورههایقبلازتاریختا
آثار ایرانحائزاهمیتاست.براینمونه، تاریخنگاریغرب دورۀاسالمیدر
باستانیآنوبانینی،نقشبرجستۀبهرام،نقشبرجستۀهورینشیخان،آرامگاه
احمدبناسحاققمیازآثارمهمشهرستاناست.بهرغمتاریخکهنشهرستان،
درطولجنگمحوطههایباستانیدشتذهاب،حومۀسرپلوقلعهشاهین
بهسببواقعشدندرمرکز10عملیاتبزرگوکوچکآسیبشدیددیدند.
میادینبزرگمیندرنواحیغربیدشتذهابهنوزپاکسازینشدهاندکه

امکانبررسیباستانشناختیراناممکنمیکند.


