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دستاوردهای باستان شناسی خوزستان با نگاهی به مهرهای استوانهای
فرزام ابراهيمزاده
كارشناس ارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر
Farzam_eb@yahoo.com

مهتاب مبينی
دانشجوی دكتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
(تاریخ دریافت 0932/2/01:تاریخ پذیرش) 0932/1/01 :

چکيده
روشن شدن تاريخ وتمدن خوزستان و اطالع از عظمت و وسعت آن با پيشرفت تحقيقات وفعاليت هاا عمماو و
باستان شناسو آغاز و شروع دوران تاريخو اين تمدن عظيم را در حدود اوايل هزاره سوم پيش از مايالد رارار ماو
دهد .جهت آشنايو با اين دستاوردها باستان شناسان منابع و مدارك بسيار از جممه مهرها اساتواهه ا را ماورد
ارزيابو ررار دادهد .با بررسو بر رو مهرها استواهه ا در اين مقاله جنبه ها

اسطوره ا و مذهبو و تفننو كاه

هنرمندان در ساخت اين مهرها داشتند را مو توان مشاهده همود .اماروزه ايان اساناد باا ارز
شناسايو مورعيت فرهنگو و اجتماعو اين سرزمين مو همايد .جان

مهرهاا اساتواهه ا باه كاار رفتاه در ايان

سرزمين عبارت بودهد از :سنگ آهكو روشن ،بدل چينو ،رير طبيعاو.و غالان هقاو
هندسو ،هقو

حيواهو ،موجودات اساطير و هقو

كماب بسايار باه

ايان مهرهاا شاامل :هقاو

اهساهو كه با ظرافت ها هنر خاصو توسط هنرمنادان در

ررون متماد هقش گرديده است.
واژگان های كليدی :تمدن خوزستان ،مهر ،اسطوره  ،مذهن.
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مقدمه
دشت حاصمخايز خوزستان محل رشد و گستر

آمده اهد در ادامه به معرفو تعداد از اين مكاههاا

تمدهها شكوهمند ايراهو گرديد و شايد ده هزار

مو پردازيم:

سال ربل ساكنان منطقه دست از زهدگو هيمه كوچ
هشينو و جمع آور غذا برداشاتند و وارد دوران

شوش

تازه ا به هام يكجاهشينو و توليد غذا شدهد.

در كنااار رودخاهااه شاااهورو و در منطقااه ا كااه

از اين پ

هخستين استقرارها اولياه كشااورز

كرخه و دز  ،هزديكترين فاصمه را با يكديگر دارهد

در منطقه روهق گرفت و با گذشت هازاره هاا بار

شهر باستاهو شو

تجربيات ماردم ايان سارزمين افازوده شاد .او

وارع بودن در مسير كارواهها تجاار از اهميات

شكوفايو فرهنگ و تمادن ايان ماردم باه هازاره

زياد برخوردار بود .از هزاره سوم اين شاهر باه

چهارم ربل از ميالد و خصوصاً هزاره سااوم ربال

عنوان پايتخت تمادن كهان اياالم اهتخاا .شاد.

از ميالد بر مو گردد .در اين زمان آهان موفااق باه

بنابراين شو

محل رفات و آمادها سياساو و

ابداع خط  ،چرخ سفالگار و مهرهاا اساتواهه

تجار  ،مذهبو  ،هنر و فرهنگاو باا تمادهها

ا شدهد و در زمينه ساخت آثاار هنار هياز باه

خود خصوصاً بين النهرين شد.

دست آوردهايو دست يافتند و سراهجام موفق باه

در اين شهر همچنين كارگاهها مهرساز وجود

تشكيل هخستين حكومتها فراگير شدهد.

داشت و ايالميها باه سااخت مهار عالراه زيااد

از جممه آثار كه ايالموها به سااخت آن عالراه

داشااتند امااا بااه جااز مهرساااز ساااخت هقااو

هشان دادهد مهرها استواهه ا و هقو

ساخته شد .اين شهر به دليال

برجساته

برجسته هيز از اهميت زياد برخوردار بود كاه از

بود كه هنرمندان ايالمو صحنه ها متفاوتو را به

آن جممه مو تاوان باه هقاش برجساته آتاهااميتو

رو آهها هقش مو همودهد .مركز تمدن ايالم شهر

اشااره كارد.

شو

اينشوشيناك پادشااه محماو شاو

بود .اين شهر عالوه بار مركاز حكاومتو و

گهگاهو اين شهر به واسطه فرواهروايان ردرتمناد

محل تجارت و مبادله كاال با تمادهها مجااور و

و اليقو كه داشات باه او عظمات و شاكوفايو

همسايگان خود گرديد .عاالوه بار شاو

مراكاز

مورسيد.

ديگر هيز در ايالم فعال بود.

چناهكه در دوره ايالم مياهه به يكو از رطبها مهم

چغازهبيل  ،هفت تپاه  ،چغااميش  ،ممياان ،ده هاو

سياسو و فرهنگو تمدهها منطقاه ا خاورمياهاه

گذشته از مراكز حكومتو و مذهبو محمها داد و

تبديل شد و از آن به عنوان (عصر طالياو اياالم)

ستد و صادرات و واردات كاال هم به شامار ماو

ياد مو شود .از اين دوره آثاار هنار فراواهاو از

رفتند(.مجيدزاده ،8631 ،ص )63

جممه مهرها اساتواهه ا و هقاو

مؤيااد اياان ادعااا مهرهااا اسااتواهه ا و هقااو

دست آمده است كه اكنون اين آثار زينات بخاش

برجسته و آثار است كه از اين مناطق به دسات

تعداد از موزه ها داخمو و خارجو هستند.

برجساته باه

–

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
مهم ترين عنصر هنر شهر شو
باشد .شوشو ها تندي

معاباد آن ماو

خدايان خود را كه شكل

واحد شوشتر

اولين بررسو هاا و كااو
شو
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هاا در شاهر باساتاهو

در خوزستان به وسيمه لوفتوس در سالها

اهسان گوهه داشتند در اين معابد يا زيگوراتها ررار

 8156تاا  8146ماايالد اهجاام گرفاات .در سااال

مو دادهد و به هيايش آههاا ماو پرداختناد خادا و

آماد و دولات

حامو شو

اينشوشيناك هام داشت.اين شهر پ

8116م مارسل ديوالفوآ به شو

فراهسه موافقت هاصرالدين شااه را بارا حفاار

از دو هزار سال پاايتختو ساراهجام در ساال 366

گرفت به شرط اينكه كميه اشياء مكشوفه كه طاال

ق.م به وسيمه آشورباهيپال كامالًويران شاد(همان،

و هقره و جواهر باشد متعمق به دولت ايران باشاد.

)45

دمورگان از سال  8169تا  8688ميالد در شو

دشتها اطراف شو

مكان مناسبو بارا شاكار

حفار كارد .پا

از او پيرشال و ساپ

رولناد

حيواهات بود .اين موضوع را به آساهو مو توان از

دومكنم تا سال  . 8654رياست كاوشاها عمماو

رو آثار هنار ايان مردماان تشاخيد داد كاه

شو

،8696 ،

موضوع شكار يكاو از موضاوعات ماورد عالراه

)63

هنرمندان سازهده آثار هنر بود.

پ

ابعاد مشخصاو را دارا باود  .ايان

اما شهر شو

را عهده دار بوده است( .واهدهبر
از دومكنم  ،رومن گيرشمن و پا

پرو رياست حفار شاو

از او اان

را باه عهاده داشات.
تا پيروز اهقاال.

شهر از هر پهمو حدود  689متر و بمنادترين فاراز

حفار فراهسو ها در شو

آن از سطح دشت پيرامون تقريباً  63/4متر اسات.

اسالمو ايران اداماه داشات  .رمعاه سااخته شاده

بقايا اين شهر باستاهو شامل چهاار تپاه بازر

توسط فراهسو ها هشان از ارامت طوالهو آهها در

است كه عبارتند از:

اين منطقه دارد.

الف ا تپه رديمو در شهر پادشاهو كه بيشتر آثاار
مهم شو

از اين تپه به دست آمده است.

مهر استوانه ای از شوش

 .ا تل آپاداها

اين مهر ازجن

ا شهر پادشاهو

سنگ ررمز تيره باوده و در كاف

آن تصوير ديو با سر يب بز كوهو و پاهايو باه

د ا شهر صنعتگران (واهدهبر

،8696 ،ص )93

شااكل ساار جاااهوران شاااخدارحب شااده اساات
(تصوير  .)8تنها شاخ رابل تشاخيد شاباهت باه

ادوار فرهنگی شوش به چهار دورة ،C ،B ، A

شاخها جاهوران گاو ماهناد دارد ،اماا مطما ن

 Dتقسيم شده است

همو توان بود .دياو باا ياب دسات شااخها باز

 Iمربوط به  6199ق.م اسات و

كوهو را گرفته است ،و با دست ديگر پا دومين

دوره  Aيا شو

 IIماو

بز كوهو را گرفته  ،او را باال مو برد .به هظار ماو

باشند.كه همزمان با دوره سمسمه هاا راديم در

رسد كه گويا ديو عنقرين اين جاهوران را به هاوا

بين النهرين بود) Louis , 1965, p 106 ( .

پرتا .مو كند .بدن ديو با شيارها كوتااهو كاه

سه دورة  D،C،Bكه مرباوط باه شاو
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احتماالً پوست پشامالو او را هشاان ماو دهناد،

به طول  8699متر و عار

پوشيده شده است .عمو رغم پاها كه به شكل سر

حصار داخمو به طول 599متر و عر

جاهور هستند ،حالت ديو چنان اهساهو اسات كاه

رسمت مقدس شهر در داخل حصاار ساوم رارار

بيننده او را به عنوان يب مرد در حالات دياو ماو

داشااته اساات .در ميااان رساامت مقاادس شااهر

اهگارد تاا مخماورو از دهياا وحشاتناك خياالو

زيگورات يا بر پان طبقاه ا برپاا شاده باود.

جاهوران ديو شكل.

زيگورات با خشت و آجار سااخته شاده و پان

به هظر مو رساد كاه ايان دياو در آثاار مهرهاا

طبقه داشت .رو طبقاه پانجم عبادتگااهو رارار

باا ياب سامطان اهسااهو

بدست آماده از شاو

جاهوران جابجا شده است.اين هخساتين شااهد

 199متار و ديگار
 699متار

داشت كه اكنون تخرين شاده اسات(.واهدهبر

،

)31 ،8696اين عبادتگاه متعماق باه اينشوشايناك

است برا همايش اهسان و مخماوق شايطاهو كاه

خدا بزر

هيرو او در كنتارل مارهاا و جااهوران خطرهااك

يكديگر ررار هداشتند بمكه هر ياب مساتقالً رو

ديگر بر هيرو معمولو اهسان پيشو جسته اسات

زمين ررار گرفته بودهد .عالوه بار زيگاورات كاه
معبد بزر

(پرادا،8649 ،صد )64-63

ايالميها بوده است .طبقات بار رو

اينشوشيناك  ،خدا بازر

ايالميهاا

بود معابد ديگر هيز در هزديكو زيگورات وجود
چغازنبيل (دوراونتاش)

داشته است .از بين تمام هيايشگاهها پيدا شده در

دومين مركز مهم ايالميهاا چغازهبيال اسات .ايان

چغازهبيل تنها سه هيايشگاه جايگاه ويژه ا هسبت

و در

به ساير جاها داشته اسات .دو هيايشاگاه (ايشانو

سمت راست رود دز ررار دارد .اين شاهر هسابت

كر ، .كيريريش) مستقيماً بر رو صحن شامال

بسيار جديدتر و ايام سكوهت هيز در آن

غربو باز مو شاوهد و هيايشاگاه ساوم (گاال) در

شهر در 59كيمومتر جناو .غرباو شاو
به شو

هزديكو دروازه شمالو دياواره حصاار رارار دارد.

كمتر است.
معنو چغازهبيل تپه سبد است اوهتا

گال  ،ياا

(گيرشمن ،8631،ص )69

هومبان  ،پادشاه ردرتمند ايالمو از سمسمه

در هنگام خاكبردار از چغازهبيل اشاياء مختمفاو

ايكهالكو در رارن سايزدهم (8659اا 8694ق.م)

به دست آمد از جممه اين اشياء مهرهاا اساتواهه

اين شهر مذهبو را صادر كرد و هام

ا بودهد كه از هيايشگاه هايو كه در مقابل پمكاان

بود كه در وارع

زيگورات ررار داشتند به دست آماد اماا ايان بناا

كاه ماورد پرساتش باود و

بسيار اتفارو كشف شاد.هنگام پروازهاا هاوايو

اوهتا

فرمان تأسي

اين شهر دوراهتا
برگرفته از هام اوهتا

يا شهر اوهتا

تحت حمايت و سرپرساتو اينشوشايناك ،خادا

توسط شركت هفت اياران و اهگماي

باه منظاور

و گاال(ر .الناوع بازر ) بودهاد ،درايان

شناسايو منطقه صاورت گرفات كشاف گردياد.

محل جمع شده بودهد(.آميه ،8696 ،ص )46شاهر

از اين جرياان مطماع شاد و

شو

دوراوهتا

سه حصار داشت يكو حصار خارجو

هي ت حفار شو

بين سالها  8663تا  8666تيمهاا اكتشاافو باه

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر
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محل اعزام شدهد.از سال8648تا8633م چغازهبيال

است .هدف از چنين كار

بااه رياساات گيرشاامن حفااار شااد(.هگهبان،

خنثو كردن هيرو مخر .اين اهريمن باشد .به

،8696ص )69

عالوه دو هقطه مدور كه در دو سو سر اهريمن

اما با توجه به هقو

هيز مو تواهد همان

حيواهو موجود بار آثاار باه

ررار دارهد شايد هماد هجومو مثل كرات

شاكار

باشد.تغيير شكل شعمه آتش به يب زبان دراز

موجود بر رو مهرها استواهه ا مو تاوان باه

شده ،آويخته شده خار از دهان موجود عجين

اين مس مه پو برد كه دشاتها اطاراف چغازهبيال

الخمقه ،فقط در عيالم پيدا مو شود .در بين

مكاهو مناسن برا زهدگو حيواهات مختمف باود

النهرين ،زبان اين موجودات عجين الخمقه

و ايالميها به شكار ايان حيواهاات عالراه زيااد

معموالً در هزديكو محفظه دهان بارو مو ماهد و

داشتند.

اگر رابل رؤيت باشد ،هازك و كوتاه است.هوع

دست آمده از چغازهبيل و همچنين هقاو

ارائه موجود تركيبو در اين مهر استواهه ا ،
مهر استوانه ای از چغازنبيل

يادآور ارائه يب جام طالئو موزه لوور است كه

موجود بالدار شير سر در مهر استواهه ا

در جنو .غربو ايران بدست آمده است .اهريمنان

چغازهبيل (تصوير )6ظاهر مو شود .اهريمن بالدار

شير سر اين گروه ،موتيف بسيار مهمو را در هنر

شير سر ،بر رو چنگال ها پرهده ا حريد

هزاره دوم ربل از ميالد ارائه مو دهند .به هظر مو

در شكار ،رد كشيده و پر و بال گشوده است؛ بر

رسد اين موجودات عجين الخمقه مستقيماً مربوط

رو كفل دو روچ كوهو چمباتمه زده ،به حالت

به اادها شير سر دوره سمسمه آكاد باشد.

ايستاده و در حال بمند كردن دو آهو از يب
پايشان است .در طرف راست اهريمن ،در رو

هفت تپه

زمينه ،يب ماهو و يب پرهده ديده مو شود.

آثار باستاهو هفت تپه در حاصامخيزترين رسامت

اين اهريمن شير سر ،موجود غول آسائو بوده

دشت خوزساتان در فاصامه رودخاهاه هاا دز و

كنار آن با مقياس

كرخه در حادود پنجااه كيماومتر جناو .شاهر

زيرا بزها

كوهو و آهوها

خيمو كوچكو هشان داده شده اهد( .پرادا،
،8649ص )45موتيف ها
مهر احتماالً برا

اضافه شده بر رو

خنثو كردن ردرتها

مخر.

اهديمشب و يكصد كيمومتر شمال شاهر بازر
اهااواز مركااز ايالاات خوزسااتان راارار گرفتااه
است(.آميه)66 ،8696 ،

اهريمن در مقابل صاحن اين مهر استواهه ا بوده

اين محوطه دارا 85تپه باستاهو است و حدود 8

است .اين موضوع مو تواهد در مورد درخت

در  8/4كيمومتر مربع وساعت دارد .دكتار هگهباان

مقدس و لوز

صدق كند كه مسمماً همادها

معتقد است كه هام باستاهو اين محل كاپناك باوده

سودآور و برتر بوده اهد و هيز بدن اهريمن جام،

است  .محوطه باساتاهو هفات تپاه در شناساايو

بخصوص گردن اهريمن با هقاط مدور تزئين شده

تمدن ايالم از اهميت وااليو برخوردار است زيارا
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در بر دارهدة تاريخ دوران فتارت اياالم ياا حمقاه

همااايش ماو دهااد( .تصااوير  )6موجااود تركيبااو

مفقوده ا بين ايالم رديم و مياهه است.متن كتيباه

تخيمو كه پايين تنة او در حالت هيمرخ باه شاكل

ها و لوحه ها به دست آمده از هفت تپه حااكو

گاو با دم طويل و باالتناة تقريبااً از روبارو باه

از آن است كه اين مجموع آثار باستاهو به وسايمه

صورت اهسان همايش داده شده در مقابل الهاه در

تپتو آهار پادشاه ايالمو كه خود را پادشاه شاو

حاليكااه حيااواهو را باارا پاايش كااش همااودن

 ،ايالم و اهشان معرفو هماوده بناا گردياده و ايان

هگاهداشته ،ررار گرفته است.

پادشاه همزمان با كاداشن اهميل اول پادشاه كاساو

اين حالت جدياد و منحصار كاه ايان موجاود

در بين النهرين بوده كه تاريخ آن مقاارن باا 8694

تخيمو تركيبو را به جا مباارزه و كشامكش در

ق.م است .آثار به دست آمده از هفت تپاه شاامل

حالت آرامش و صمح و صافا هماايش داده اسات

معمار معابد و زيگوراتها  ،كاخهاا و گوردخماه

فقط بررو اثر مهرها هفات تپاه مشااهده ماو

ها دسته جمعو آهان است.

گردد( .هگهبان)694-693 ،8696 ،

ضمن باه دسات آمادن اشاياء مختمفاو تعاداد
مهرها استواهه ا و اثر مهر هيز به دسات آماده

چغاميش

است كه تعداد زياد مهرها استواهه ا هشان از

اين محل باستاهو در  69كيمومتر جنو .دزفول

اهميت اين مهرها برا سااكنان هفات تپاه دارد.

و در پناه كوه زاگرس و حاشيه شمالو شاو

در

حفار هفت تپه را بايد يب طار مماو باساتان

ميان رودخاهه ها دز و كارون جا دارد .وسعت

شناسو ايران هاميد .زيرا بعد از گذشت حدود يب

اين شهر باستاهو چيز حدود 83هكتاار اسات و

ررن از حفاريها باستان شناسو خارجو در ايران

ارتفاع آن در بعضو رسمتها بيش از بيست متر مو

از

از مطالعه و بررساو آثاار

اين هخستين حفار گسترده ا است كه پا

رسد .باستاهشناسان پ

حفار مارليب به رياست دكتر عزت اله هگهباان

تپه به اين هتيجه رسيدهد كه از چندين هزار ساال

و با همكار باستان شناسان ايراهو در سال 8655

پيش اين محل مسكوهو بوده است .آثار باريماهاده

هجر صورت گرفت(.همان)66،

هشان مو دهد كه شهر چغااميش ربال از اختاراع

حفار هفت تپه چهارده فصل طول كشيد  .هتاي

خط حياات داشاته و بااالترين درجاه از رشاد و

حفار هفت تپه در كتا .حفار هفت تپه دشت

فرهنگ پيش از تاريخ منطقه دست يافته است.

خوزستان به رمم دكتر هگهبان اهتشار يافت.

دوره ها ديگر به جز دوره ايالمو از اين محل
به دست آمده است .ماهناد گورساتان جدياد كاه

مهر استوانه ای از هفت تپه

مربوط به دوره ساساهو و اساالمو اسات و چناد

اثر مهر كه هقش آن چندان روشن هيست صحنه

ربر و سفال پارتو وآثار دوره هخامنشو كه بسايار

ا را كه در آن الهه ا به حالات هشساته و ياب

جالن هستند(.كنتور،دلوگاز)61 ، 8615،

موجود تخيمو تركيبو و هيايشگر ررار گرفته اهد

–

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

واحد شوشتر

47

كاوشها باستاهشناسو موجن كشاف رسامتهايو

زهو كه ايستاده است بدست گرفته تا با تكان دادن

از شهر  ،رمعه  ،زه كشو كوچه ها ،ديوارها خاهه

آن مايع مخصوص آرايش بهتر حل شود ،مشاهده

ها خصوصو شد .عالوه بر سفال از خاهه هاا

مو شود( .بياهو( )61 ، 8694، ،تصوير)5

دوران آغاز ادبيات تعداد ظروف سنگو  ،اشاياء
فمز و استخواهو و به ويژه مهرهاا اساتواهه ا
بر رو گل به دست آمده كه از هظر هنر وجود
مدارك به منظور روشن شدن تاريخ تمادن دوران
آغاز ادبياات از اهميات بسايار برخاوردار ماو
باشند(همان)66 ،
حفاران چغاميش خاهم همن ،جو  ،كااهتور اساتاد
باستان شناس داهشاكده شارق شناساو داهشاگاه
شيكاگو و دلوگاز استاد باستان شاناس در بخاش
زباههااا خاورمياهااه داهشااگاه كاليفرهيااا و لااوس
آهجم

بوده كه طو چند فصال از ساال  8638م

زير هظر و به هزينه مؤسسه شرق شناسو داهشگاه
شيكاگو كار خود را آغاز كرد.

تهياه

وسايل آرايش را هشان مو دهد.
در رسمتو از مهر دو زن با درت زياد به تهيه مايع
مخصوص بازك مشاغولند .در طارف ديگار ساه
هوازهده مشغول هاواختن چناگ و طبال و هاوعو
فموت دو سر كه به شكل دو شاخ است ،هساتند.
آوازه خوان كاه در كناار هشساته و دسات را باه
برده (برا اينكه بتواهاد بمنادتر بخواهاد) و

آواز ميخواهد .در زمينه مهر كاسه ها كوچاب و
بزر

از آثار موجاود در دشات خوزساتان را شناساايو
كنند و ما را با اوضاع سياسو  ،اجتماعو و روابط
فرهنگااو و تاااريخو در اياان ساارزمين آشاانا
همايند.پيشرفت ها تااريخو و هنار اياران تاا
اهدازه زياد تحت تاثير اوضااع جغرافياايو ايان
سرزمين بوده است.
دشت خوزستان به دليل مورعيت مناسن و وجود
دشت ها و رودخاهه ها بسايار باه مردماان ايان
سرزمين ايان امكاان را ماو داد تاا باه خاوبو از
مواهن خداداد استفاده همايند و هنرمنادان ايان
آثار بديع بر رو مهرها استواهه ا اردام كردهد.

اثر مهر بسيار جالن توجهو از چغااميش بدسات

گو

باستان شناسان و ساير محققين تواهسته اهد بخشو

خطه با مهارت و درت فراوان به خمق صحنه ها و

مهر استوانه ای از چغاميش
آمده است كه اهواع آالت موسايقو و رو

نتيجه گيری

و اهواع خمره و كوزه و ظارف دساته دار و

دو مشب دو دهاهه و سه دهاهه كه يكو از اههاا را

كماب بسايار باه

امروزه ايان اساناد باا ارز

شناسااايو مورعياات فرهنگااو و اجتماااعو اياان
سرزمين مو همايد و با مطالعه بر رو اين مهرهاا
به آساهو مو توان با شيوه معيشتو مردمان دشات
خوزستان آشنا شد ،جن

مهرها استواهه ا باه

كار رفته در اين سرزمين عباارت بودهاد از:سانگ
آهكو روشن ،بادل چيناو ،ريار طبيعاو.و غالان
هقو

اين مهرهاا شاامل:هقو

هندساو ،هقاو

حيواهو ،موجودات اساطير و هقو

اهساهو كاه

با ظرافت ها هنر خاصو توسط هنرمنادان در
ررون متماد هقش گردياده باود .باه هار طرياق
باستاهشناسو به مثابه پمو اسات جهات شاناخت

48

دستاوردهای باستان شناسی.....
دستاورد ها دشت خوزستان كه با كمب گرفتن

 .5گيرشمن ،رومن "، 8631،ايران از آغاز تا

از مهر ها استواهه ا تاا حادود تواهسات در

اسالم" ،ترجمه محمدمعين  ،چاپ سوم ،تهران،

جهت شناخت بيشتر گام بردارد.

اهتشارات عممو و فرهنگو.
 .4مجيد زاده  ،يوسف" ،8631 ،آغاز شهرهشينو

منابع

در ايران" ،چاپ اول  ،تهران ،مركز هشر

 .0آميه ،پير " ،8696 ،تاريخ عيالم" ،ترجمه

داهشگاهو.

شيرين بياهو ،چاپ دوم ،تهران  ،اهتشارات
داهشگاه تهران.
 .6بياهو ،ممكزاده " ،8694،تاريخ مهر در ايران" ،
تهران :هشريزدان.

 .3هگهبان ،عزت اهلل" .8696 ،حفار هفت تپه
دشت خوزستان" ،تهران :اهتشارات عممو و
فرهنگو.
 .9واهدهبر  ،لويو " ،8696 ،باستاهشناسو ايران

 .6پرادا ،ايدت " ،8649،هنر ايران باستان (تمدن

باستان" ،ترجمه عيسو بهنام  ،تهران .اهتشارات

ها پيش از اسالم)" ،ترجمة يوسف مجيدزاده،

داهشگاه تهران

تهران :اهتشارات داهشگاه تهران.
 .6كنتورهمن ، .پ .دلوگاز" ،8645 ،كاوشها
چغاميش" .باستاهشناسو و هنر ايران شماره هفتم
و هشتم ،تابستان و پاييز.

Louis hout, Jean Persia, (1965) Vo1,
8. 1 Switzerland, Nage
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