غا )چغا( زنبيل
چوغ
يک تل بزرگ
شود که برروی ک
ساختمانی گفته می د
ی
شد به
زيگورات که در دورران اشکانيان با واژه »زاگارو« خوانده می ش
ک يا برروی جاييی که بلند تر ازز سطح زمين باباشدساخته می شده است.
از خاک
به دست بابلی ھھا ،ايرانيان يا نيياکان ايرانيان ببنا شده اند.
گورات که در ددره بين دو رودد ساخته شده ه
از نموننه ھای مھم زيگ
شھرت دارند.
ی پله دار نيز ش
ت ھا به ھرم ھای
اين بنا ھا يا زيگورات
ھر اور نزديک ننصيريه در عراق امروزی ،زييگورات اکار کووف نزديک
از نموننه ھای مھم زييگورات ،زيگوررات بزرگ شھر
قرار دارد.
است و ديگری سيااليک نزديک کااشان ايران ر
ستان ايران ت
بغداد درر عراق امروز ،چوغا )چغا( ززنبيل در خوزس
ن
سه و شن
ساخته اند که ددربيشتر نقاط اييران در زير ماس
ايالمی ھا ساختمان ھھای گوناگونی ددر فالت ايران س
پنھان بوده ويا
سراز خاک بيرون ددارد .چوغا يا چغا در زبان ببختياری به
ز
ن است که
جموعه خوزستاان يکی از آنان
ھنوز پپنھان است .مج
رود )بين النھرين( در درون
الت بين دو د
گوراتی است ککه بيرون از فال
چم »تپپه« است .چغغا زنبيل خوزستتان يکی از زيگ
ختر سوسا
جنوب باختری دزففول سی کيلومتتر به سمت باخ
ب
شده است .اين زيگورات  ٤٢کيلومتر
فالت اييران ساخته ش
ش(_ ودر  ٨٠کيلومتری اھوازز ساخته شده ااست .
_)شوش
چوغا زنبيل  ١٢٥٠سال پيش ازز
ی
زايش ممسيح از سوی پادشاھی بنامی
ت
ش نپـــير يشا ،در بزرگداشت
اونتاش
خدايی بنام اينشوشنيااک ساخته شدهه
است.
D
صلی شھر "دور اونتاش Dur
نام اصل
ست که به چمم
 " Unبوده اس
ntash
ی
)معنی(( شھر )کاخ(( اونتاش می
ن
ست اگر اين
باشد .مشخص نيس
ت معبد ساختهه
زيگورات به صورت
ی
شد چه تعداد درر آن زندگی می
شده باش
کرده انند.
تمام ززيگورات وسااختمان آن با
ديوار ھايی دوره شده است کهه
ی
ظاھرا محدوده شھرر را نشان می
می پرستيدند
وبه خدايی که ی
به خدا پرستی اشاره دارد ه
ت که بيشتر ه
شانه ھايی ھست
ن زيگورات نش
دھند .ددرون ساختمان
شده باشد قرار دارد که آنرا
ن انباری که بنظظر ميرسد پيشتتر از خود زيگوورات ساخته ش
ش شده است .درر زير ساختمان
پيشکش
ھم به ااونتاش نپـــير يشا نسبت می ددھند.
گفته می
در مياننه ساختمان ياززده جايگان مققدس ديگر ديدهه می شوند .گف
شده بود ولی پپيش از
يست و دو معبدد ديگرطراحی ش
شود درر اين مکان بيس
شا بتواند آنھا ررا تمام کند در ممی گذرد.
آنکه اوونتاش نپـــير يش

برای رسيدگی به مررده ھا
اختصاص داشته و
ص
در نگاھی ديگر زيگوورات به قصر پاادشاھی می مانند که بيرون آن محلی ھم ی
شته است.
شاھی قرار داش
گر قرار گرفته است که در آنججا گور ھای پادش
درزير آن پنج اليه ديگ
شھری شش
 ٣٢٦٢سال پيش سااخته شده باشد ،در جايگاه ش
٣
احتمال می دھند زيگوورات که پيش از سال  ١٢٥٠يعنی
شده است.
خاک بيرون آورده ش
باستان شناسان ايراننی از زير ک
ن
ساله قرار داشتهه باشد .زيگوراات چوغا زنبيل به ھمت
ھزار س
 ١٩٧٩به عنوان
١
که يونسکو آنرا در سال
در ايران است ه
زيگورات چوغا زنبيلل يکی ازساختممان ھای بزرگ خشت و گل ر
محلی بباستانی شماره گذاری و تاييد کرده است.
خش ھايی از زييگورات در
آغاز شده بود و بخ
سالھای  ١٩٧٠در منطقه ز
يوفيزيکال( از س
ش ھای جغرافياييی فيزيکی )ژيو
پژوھش
سال  ١٩٧٩از سوی يونسکو شناساايی شده است.
گری در منطقه وجود داشته و در زير خاک پپنھان است
باور بااستانشناسان و زمين شناسان بر اين است کهه زيگورات ديگ
و بايستتی بزودی آنرا نيز از خاک درر آورد.
اونتاش نپـــيريشا بررای زندگی
ش
که پادشاه
شھری بوده است ه
ی
ستا ويا
باور بااستانشناسان برراين است که اين منطقه روس
ش ساخته است.
مردمش

شگاه خدايی
بزرگ است که ھم ممی تواند به پيش
بقدری زيبا و گ
ی
ی می شود که اندازه شھر و دديوار آن
اين باوور از آنجا ناشی
کش شده باشد و ھم به منظورر زندگی شاه وومردم ،زيرا نماايانگر قدرت وممھر پادشاھی و آثار شھر
که می پرستيدند پيشک
سازی نيز ھست.
شده بود ھنوز پپا برجا است .ددر درون ديوار ھا ودر ميانه بخش ھای
شھر ساخته ش
ت که در مرکز ش
دو طبققه از زيگورات
ست.
گوناگوننی که به دوره ھای گوناگون ايالمی مربوط ممی شودساخته شده است که ھھنوز پا برجا اس
ديوار ھھای شھر چھارر کيلومتر درازاا دارند و در حددود  ١٠٠ھکتاار زمين را در ددرون خود جا دداده اند .محل پپادشاھی در
ساختمان با
شھر سه گونه س
فته بوده است .در اطراف ش
 ٤٥متری زيگوورات قرار گرفت
صلی و در ٥٠
ی در ورودی اص
نزديکی
لن ھای بارگاه پپادشاھی می مااند قرار داشته است که با راھھرو ھای دراز ببھم پيوسته بوددند که ھمه
سالن ھھايی که به سالن
از زير خاک در آمده ااند.
شبيه گور ھايی ککه در ھفت
در زيرر يکی از اين تاالالر ھای کاخ کهه بنام کاخ شمارره يک نامگذارری شده است پننج طبقه گور ش
شتر ومجھز تر و باشکوه تر ھھستند.
گورات البته بيش
تپه )کببناک( بدست آمدده وجود دارند ..گور ھای زيگ

ت ھای پخته )آآجر( بھره گرفتته است .ساختتمان بسيار ھنررمندانه وبا
ساختماان زيگورات ازز خشت گلی ووگاھی از خشت
تزيينات گچبری و
ت
لعاب پخته دارند تززيين شده است .گچ و
سنگ ھا و آجرر ھايی که ب
اصول معماری ساختهه شده است با س
است وبصورت کانييفورم روی
نگاره ھای ايالمی نققش بسته ت
ه
ن آجر پخته کهه بر آنھا
شيشه در آنجا ديده ممی شود .ھزاران
می بخشد.
ساختمان را زيببايی ديگری ی
کنده کاری شده و س
آنھا نووشته شده بر دييوارھا وجود داررند که با دست روی آنھا ه
)نيم بدن دال و نييم ديگر شير( که نگھبان
شير و دال م
ی از گاو نر وش
ت مجسمه ھايی
سفال ھھای لعاب داده شده که ساخت
درھای ورودی زيگوررات بوده اند درر آنجا يافت شدهه است.
در نزديکی معبد "کيرريرشا و کيشمي
ميتيک -روھورااتير" کوره ھا و اجاق ھايی يافت شده اند که احتمال می رود برای
سد زيگورات در دو مرحله ساخ
ت .بنظر می رس
ساخت و پخت آجر و موزاييک بکارر می رفته است
خته شده باشد .مرحله دوم
آن شاممل چندين اليه ببوده است.

تروکه نشده
است ولی شھر متر
س از مرگ اونتااش نپـــيريشا اددامه نيافته ت
گرچه ننشانه ھا بر آن است که ساختتمان سازی پس
و مردمم آنجا را ترک ننکرده اند و ھممواره در آنجا ززندگی کرده اند تا اينکه يکی ااز شاھان آشورری بنام "آشورببانيپال" در
ب کرده است.
 ٦٤٠پپيش از زايش ممسيح آنرا خراب

ھای بزرگ و گونناگون مقدس ببودن چوغا
برخی از دانشمندان بباستانشناس برراين باور ھستنند که به دليل ووجود معبد ی
مرکز دينی تازه ای بوجود آورد و به احتمال
ز
ش نپــيريشا برآآن بوده تا
زنبيل ببسيار اھميت دااشته وبراين باوورند که اونتاش
جايگزيين شوش گردانند .البته منظوررش بوجود آورردن دين تازه نببوده و می خواسته است باوررمندان معبد ھای ديگر را
از احترام ايرانياان به ديگران و ديگر باورمنددان .که در
شانه ای است ز
جا و در کنار ھھم قرار بدھد .ککه اين خود نش
در يکج
گ که از سوی ببابلی ھا منتشر شده نيز آمده است.
منشورر کوروش بزرگ
گورات چوغا ززنبيل يکی از ززيگوراتی است که بيشتر از ھھمه سالمت
ظاھرا زيگ
زيگوراتی است که در اييران کشف
ی
و کامل ماانده است .اين محل نخستين نوع
شده است.
تبری که ددر اينجا می بينييد نام اونتاش ننپــيريشا برآن ککنده کاری شده است.
حله پيشتر بين سالھای  ١٩٥١تا  ١٩٦١خااکبرداری و
چوغا زنبييل در شش مرح
نسبت داده می شودد.
صی رومی بنام گيرشمان ت
ف شده است و ااين کار به شخص
اکتشاف
طی قرارداد ناکس دارسی بر
ستان به سرزميين ھايی که ی
سلط دولت انگلس
خوزستان و تس
ختانه اکتشاف نففت در منطقه خ
شوربخ
برخی از آثار باستاانی ايران در اثثر غفلت و
ی
باستانشناسی شده ويا
ی
گر
آن ھا دست آنداخته ببود مانع از اکتتشاف ھای ديگ
ست.
ت انگليس از بيين برده شده اس
ندانم کااری شرکت نفت
شده است به
اکتشاف نفت انجام ش
ف
به منظور
لرزه نگاری ھا وآزمايش ھای زمين نشان می دھد برخی اننفجار ھا که ه
ديگر لر
که انگلستان
ستخراج نفت ه
است زيرا محل اس
از بين برده ت
زيگورات چوغا زنبيلل صدمه زده وييا زيگورات و آثار ديگر را ز
صله ندارد.
ن( با محل زيگوورات چوغا زنببيل تقريبا  ٣٠٠متر بيشتر فاص
مشغولل آن بوده است )مسجد سليمان
آب رسانی را
ست و چون باالتتر از سطح روودخانه است ب
زيگورات در نزديکی رود "اآلئوس"" )دز( امروز قرار گرفته اس
کانالی از شوش
ی
ستور داده است تا مردم
ت .بنابراين اونتتاش نپيريشا چچاره ای برآن اننديشيده .او دس
مشکل می کرده است
گورات بکنند .ايين کانال از ھففت تپه می
ی شد )رودخانهه چواسپس = کرخه( به زيگ
جايی ککه آب تازه در آنجا يافت می
گذشته..

سرازير بوده
با فشار زياد از سوی شوش س
چون آن زمان ھم ا
شده است ن
ختانه اين بخش از کرخه پر از گل و الی می ش
شوربخ
کل در "دور اوننتاش" )در
توليدد گل و الی کردده و قابل استفادده نبوده است .برای رفع مشک
است و آب از چنددين بستر گذر دداده می شد
ستفاده شده ت
سيستم تصفيه اس
شھرر اونتاش( از س
اين تصفيه خانه ھارا نشان
ستر يکی از ن
ب زالل و قابل استفاده شود .ففرتور کناری بس
تا آب
شھرسازی است که ر
ا
می ددھد که ھنوز ھھم باقی است .ايين شاھکار معمماری و
در سه ھزار
ترين در نوع خوود است که
است .اين نوع تصففيه آب قديمی تر
.
سال پيش در ايران رخ داده
در ايران رواج داشته است.
بزرگ بوده است که سالن ھای بزررگ با درھای بززرگ داشته
سه خانه گ
در کنارر در ورودی بهه شھر گويا سهه کاخ بصورت س
بيرون تکيه دارند.
ن
ساخته شده اند به ديوار
ق ھا که در اطرااف کاخ اصلی س
است .ببسياری از اتاق
کو( اختصاص دداشته است.
يک مععبد ھم به بابلی ھا وبه خدای ببابلی ھا ) نوسک
خاورميانه نام دارد مرسوم بوده گور
سر ايران و جاييی که امروز خا
ھمانطوور که در سراس
يافت شده
در اين گور ت
پادشاه در زير کاخ ققرار می گرفته است .گرچه ييک اسکلت ر
شده اند
ندگی می کرده اند سوزانده ش
ن و زنان که ددر اين شھر زند
است وولی ديگر مردان
لوم شده مرده ھھا پس
)امروزز ھم سوزاندن ممرده رواج داردد( اين تنھا جاييی است که معلو
از ممرگ سوزانده می شده اند.
حياط شھر وديووار آن ديده می شود و خود زييگورات در
در فرتور کناری بباقيمانده ھای ح
صله دور ديده می شود.
فاص
از نظر فرھنگی اايالمی ھا و باببلی ھا شباھت ھای زيادی باھم داشته اند و ساختمان
در ناحيه بغداد و عراق ساخته شده شباھت ھھای زيادی
يگوراتی که ر
شده با ديگرزيگ
زيگورات که در خوززستان ساخته ش
"اتمنانکی" است که به خدای بابل
"
ت ھا در ناحيهه بابل ساخته شده اند .يکی از اين زيگوررات
دارند .بيشتر زيگورات
ک" نسبت می دھند و آنرا "نببوپولسار" شاهه و " نبوکدنظارر" شاه ديگر باابل ساخته اند .ظاھرا مدعی ھھستند که به
"مردوک
شت" می رسد .البته اين داستاانی در تورات و انجيل است ککه به "برج
دليل اررتفاع بسيار زيااد آن می گفته اند تا به "بھش
مشھور بوده است
ر
بابل" ممشھور است .شباھت زيگوررات چوغا زنبيلل در بلندی آن و نام ديگری ککه به "پلکان بھھشت"
شد.
به آن دداده اند می باش

