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  : چکیده 

اي معادل یک درصد از مساحت ایران را در بر گرفته  بختیاري، محدوده و  استان چهارمحال

و منطبق بر حوضۀ آبریز شمالی رود کارون، یعنی یکی از مهمترین شـریانهاي حیـاتی جنـوب    

شناسـی کشـور مـورد    ایگاه این منطقه در مطالعات باستانبه دالیل متعدد، ج. غربی کشور است

ا نگـاهی اجمـالی بـه نتـایج        . غفلت قرار گرفته است در این مقاله، نگارنده کوشیده اسـت تـا ـب

شناسـان ایرانـی و خـارجی در ایـن منطقـه اهمیـت و جایگـاه         ارزشمند دو دهۀ فعالیت باستان

ل هـا و مسـائ   ارائـه کلیـاتی از دانسـته   و بـا   دستاوردهاي مطالعاتی این عرصه را گوشزد نمـوده 

شناسی ایـران را بـه ایـن منطقـۀ      ستانمندان با شناسی توجه محققّین، متخصصین و عالقه باستان

   هـاي علمـی هدفمنـد     شناخته شده، معطوف نموده و آغازگر فصل جدیـدي در پـژوهش  کمتر 

  .وبختیاري باشد انی چهارمحالبه منظور مطالعۀ مراحل تکوین جوامع بشري در سرزمین کوهست

  

بختیاري، پیش از تـاریخ،   و محال، چهار4بررسی شناسایی، کارون  :هاي کلیدي واژه

  .تاریخی، اسالمی

  

  :مقدمه

سیاسـی   نشینی است که به خاطر ساختار معیشتی وقلمرو ایالت و طوایف بزرگ کوچ ،جنوب غربی ایران

بـا کشـف منـابع    . اندامور سیاسی کشور بوده ةتأثیرگذار در ادار و هاي مقتدرو اجتماعی خود همواره از گروه

سیاسی و اقتصادي براي دول استعمارگر اروپـایی   ط بر اقوام این مناطق از ابعادتسلّ سرشار نفت نیز شناخت و

قرن نوزدهم  اهمیئاروپا )1375ارثویت، بنگرید به گ.(ی یافتت خاص شناسـی،  لـین تحقیقـات قـوم   یانی کـه او 

  .دیپلماتیک بودند مورین سیاسی وأشناسی را در این مناطق انجام دادند بیشتر م شناسی و باستان مردم

قینـی از ایـن دسـت    محقّ ،لرد کـرزن  اوستین هنري الیارد، هوتم شنایدر، راولینسون، ایزابل پیشوب و سر  

  .نواحی بختیاري به تحقیق پرداختند قرن نوزدهم در ۀبودند که از حدود نیم

) مـیالدي  1940و41(گزارشهاي سراوستین هنري الیارد از آثار تاریخی نواحی بختیاري که حاصل دو سال

برخــوردار  آن شــناختی باســتانخاصــی در مطالعــات  اهمیــتهاســت از اقامــت و همراهــی وي بــا بختیــاري

  ) 1371و  امیري،1367الیارد، .(است
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هیچکـدام از  . احی بختیاري محـدود بـه خوزسـتان بـود    ی نوشناس باستانل قرن بیستم مطالعات در نیمه او

ةاشار ،ندا هقینی که از مناطق بختیاري مرتفع بازدید کرداحان و محقّسی هی به آثار تاریخی آن ندارنـد قابل توج .

بـه مطالعـه مشـغول     منطقـه انی که در ایـن  شناس باستانابیت و غناي سرزمین وسیع خوزستان باعث شد تا جذّ

اصـلی  هاي  براي پرداختن به مناطق مرتفع و کوهستانی شرق خوزستان و نواحی مجاور سرشاخهبودند مجالی 

  .نمود می سیماي طبیعی و آثار ملموس این منطقه نیز چنین رویکردي را موجه. کارون نیابند

ـ ظاهراً گمانه ـ    ۀزنی تعیین حریم تپ ـ باسـتانی اسـکندري هفشَ ع در جنـوب شـهرکرد کـه در سـال     جان واق

ـ تـرین فع  قـدیمی ، ی ایـران انجـام شـد   شناسـ  باسـتان آقاي جهـانگیر یاسـی از مرکـز    توسط . ش.ـه1347 ت الی

ـ  ) ی ایـران شناسـ  باستانآرشیو مرکز (ی در این منطقه است شناس باستان فانه گزارشـی از آن در دسـت   کـه متأس

  .نیست

    ط . ش.هـ1353چهارمحال وبختیاري در سال  ةی محدودشناس باستانترین مطالعات  يجدآلن زاگـارل  توس

نجـام چنـد بررسـی در منـاطق     ایـن مطالعـات بـا ا    1354در سـال  .در مناطقی از شهرستان لردگان آغاز شد و

 ةگـاه در محـدود  گردچله تپۀ رستم وباستانی مهم قلعه ۀزنی در تپ گندمان، بلداجی و شهرکرد و گمانهلردگان،

ستانشناسـی آلمـانی   آلن زاگـارل از هیئـت با  توسط  نیسن وبه سرپرستی پروفسور هانس  شهرستان لردگان و

نیز بررسی کوتاه مدتی در دشت شهرکرد انجام و گمانه هایی نیز  1357و1356در خالل سالهاي . پیگیري شد

-Zagarell,1975,1982(  .حفر گردید) 1تصویر شماره (گلی لردگان قلعه تپه در Nissen and Zagarell,1976(  

طـوالنی ایـن منطقـه    ۀ آلمانی که با تکیه بر دوران پیش از تاریخ انجام شد پـرده از گذشـت   هیئتمطالعات     

  . ه استالمللی کشاند ی این منطقه را به محافل بینشناس باستانبراي اولین بار مباحث  برداشته و

ـ سا 10ت ی چهارمحال وبختیاري به مدشناس باستان .ش.هـ1357پس از انقالب اسالمی در سال  ف ل متوقّ

  .گردید

بـه سرپرسـتی    .ش.هـ1367کیلومتري جنوب شهرکرد در سال  2در  »تپه گورگاي«باستانی  تپۀ زنی با گمانه

ان ایرانی در چهارمحال وبختیـاري  شناس باستانمطالعات  ،آقاي جعفر مهرکیان از سازمان میراث فرهنگی کشور

  .مجدداً آغاز شد

ی استان با انسجام بیشـتري دنبـال شـد و    شناس باستانتحقیقات  ،ستانمیراث فرهنگی ا ةبعد از تشکیل ادار

فهرست مطالعات سـال  . ها گسترش یافت فعالیتاین  ،ی بومی در این ادارهشناس باستانسرانجام با تشکیل تیم 

ـ آلمـانی موجـب ارا   هیئـت ی شناسـ  باستانمطالعات .خالصه شده است 1 ةسو در جدول شمار به این 1367 ه  ئ

ـ صـورت جـد  ه لین بار و ببراي او چهارمحال وبختیاري گشته و ۀمنطق ۀت سودمندي از گذشتاطالعا ه ي توج

ـ . ه اسـت مرتفع جلب نمود ۀی را به این منطقشناس باستانمجامع  هـا و کاوشـهاي شـتابزده و     فانه بررسـی متأس

اید بـه همـین دلیـل نتـایج     و ش هت این مطالعات کاستمناطق و مکانهاي باستانی به همان نسبت از دقّ اجمالیِ

 ان ایرانـی و از شناسـ  باسـتان تحقیقـات  . ه استهیچگاه منتشر نشد) ها اريمخصوصاً حفّ(تفصیلی این مطالعات

 ب وپژوهشی مصـو هاي  این مطالعات در چارچوب برنامه. ت و وسواس بیشري انجام شدجمله نگارنده با دقّ

ـ  ۀداشت به طوري که با مقایسـ درپی باريد نتایج پرمنفرد متعد ت ومد کوتاههاي  بررسی ی و کیفـی  آثـار   کم

بـا ایـن حـال    .ت و فراگیر بودن ایـن مطالعـات بسـیار واضـح اسـت     دقّ ،ت آلمانیۀکشف شده با مطالعات هی

مطالعــات  ةموضــوعی در حــوز ی اخیــر بــیش از آنکـه بررســی صــرف علمــی و شناســ هــاي باســتان بررسـی 

ها و کاوشهاي انجام شده نیـز بیشـتر بـه منظـور      زنی سایی محورند و گمانهنگر و شنا یی باشد، کلّشناس باستان
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یـا   قرار داشته و اهمیتم دو گرفته و اهداف پژوهشی آنها در درجۀاماکن باستانی انجام  ۀتعیین حریم و عرص

هـاي  فعالیت تعـداد محـدودي از ایـن    ،با این حـال . اندمطالعاتی توأم بوده کوچکهاي  زمان با گمانهبه طور هم

  .کامالً هدفمند و با دیدگاههاي پژوهشی انجام شده اندشناختی  باستان

کنـد تـا بـا     مـی  باستانی در استان بـوده و بـه مـا کمـک     ۀمحوط و تپه ماحصل این مطالعات، کشف صدها

 االت اساسـی ؤهدفمند پژوهشی آتی به منظـور پاسـخگویی بـه سـ    هاي  هایمان به طرح برنامه دانسته ۀمجموع

  . ی منطقه بپردازیمشناس باستان

  

   :قروش تحقی

ی شناسـ  باسـتان زنی و کـاوش   بندي نتایج  قریب دو دهه بررسی، گمانه جمع در این مقاله حاصل مطالعه و

 ةی محـدود شناسـ  باسـتان  ۀنگارنده در عرص فعالیتسال  10دستاوردهاي حدود  گروههاي ایرانی و خارجی و

مقاالت منتشر شـده در ایـن حـوزه وابسـته      بیش از آنکه به معدود کتب و و ختیاري استبو استان چهارمحال

ـ که انتشار کلّآن است امید . اند کنون توفیق انتشار نیافتهفانه تاسأمطالعات میدانی است که مت ۀباشد نتیج اتی از ی

ران دانشـمندي کـه   انتشار نتایج تفصیلی مطالعات نگارنده وهمکـا  ايآغازي باشد بر ،ی این منطقهشناس باستان

  .اند نقشی در این مطالعات ایفا کرده

  

  :آبخیز کارون شمالی

 ةشـمار  ۀنقش. (گیرد کارون را دربر می ۀرودخانهاي  بخش بزرگی از سرشاخه ،آبخیز کارون شمالی ۀحوض

کیلـومتر مربـع وسـعت     16000بختیاري با  سیاسی استان چهارمحال و ةتقریباً منطبق بر محدود ضهاین حو) 1

بسـیاري بـا آبـدهی    هـاي   رودخانه ،اقلیمی شناسی و هاي توپوگرافی، زمین ت ویژگیدر این منطقه به علّ. است

رودخانـه   غربی جریـان داشـته و   ـ  شرقی یا شرقیـ   ها معموالً در راستاي غربی این رودخانه. زیاد قرار دارند

ایـن  هاي  مهمترین رودخانه. نوبی استج ـ  شود و داراي جهت شمالی می م پیوستن آنها تشکیله کارون از به

  .و خرسان) لردگان(بهشت آباد، کوهرنگ، سبزکوه، ونک، بازفت، منج : حوزه عبارتند از

هـاي توپـوگرافی ایـن     ترین ویژگی کوهی عمدهکوچک میانهاي  ژرف و و دشتهاي  هکوههاي مرتفع، در

عی را در ایـن  متنـو  و پوشش گیـاهی و جـانوريِ  اندازها  چشم ،ع اقلیمیشرایط متنو. دهد می منطقه را تشکیل

نفري این منطقه در شـهرهاي نوپـاي شـرق منطقـه      900000ت بیش از نیمی از جمعی.منطقه ایجاد کرده است

چنـد   ةو نیم دیگر یا در روستاها به کشاورزي و دامداري توأم مشغولند و یا همانند نیاکانشان به شـیو . هستند

  .کنند می سال را به همراه دامهاي خود در مراتع ییالقی و قشالقی سپرينشینی طول هزار ساله کوچ

  

  : ادوار فرهنگی شناسایی شده 

  ):Palaeolithic(سنگی دوران پارینه) الف

بـا در نظـر داشـتن شـرایط اقلیمـی و      . سنگی در این منطقه کشف نشده استپارینه ةکنون آثاري از دورتا

اند فقدان آثـار ایـن دوران    هاي انسانی در پایان عصر یخبندان بوده لین گروهتوپوگرافیک مناطقی که پذیراي او

قدر فراگیـر نبـوده    پارینه سنگی ایران آن ةبا این وجود مطالعات دور. مرتفع دور از انتظار نیست ۀدر این منطق
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مـذکور   ةان دورانسـ  ةمـورد اسـتفاد   قطعـیِ هاي  ها به تعمیم و تعیین محدوده بندي داده است که بتوان با جمع

  .ر ما را در مورد این دوران دگرگون سازدتصو ر وی تفکّات آینده به طور کلّچه بسا کشفی. پرداخت

   )Zagarell, 1974( .خانمیرزا خبرداده است ۀموسترین در منطق ةزاگارل از کشف ابزار سنگی دور

دسـت آمـده اسـت    ه سطح منطقه بسنگی در پارینه ةتعدادي ابزار سنگی مشکوك به دور ،در سالهاي اخیر

ایـذه در   ۀمنطقـ هـاي   در بررسـی . اي نیست که قابل طرح در این مقاله باشددر مرحلهها  این یافته ۀولی مطالع

. نیــز آثــار ایــن دوره شناســایی نشــده اســت) اســتان خوزســتان ةدر محــدود(غــرب چهارمحــال وبختیــاري 

)H.Wright, 1979(  

  

):Epi-Palaeolithic(نگی سنگی و آغاز نوسفرا پارینه) ب

ق آنها نگارنده حاکی از تعلّتوسط  اردل ۀابزارهاي سنگی از نوع تیغه و ریزتیغه در غار گندمکار و در منطق

مکشـوفه  هـاي   فراپارینه سنگی و قابل مقایسه با فرهنگ ابزارسازي زارزیان در زاگرس و مشابه نمونه ةبه دور

در ) بردوسـتین  ةدور(تـر   قدیمیهاي  ي از ابزارهاي مکشوفه نیز با نمونهتعداد) 1374 ،نوروزي.(از ایذه هستند

نباید فراموش کرد که فرهنگ ابزارسـازي ایـن   ) 2ةتصویر شمار. (اند کردستان عراق و غرب ایران قابل مقایسه

  )30 :1378 ،هول.(گیرند مناطق اصوالً در گروه زاگرس قرار نمی

آوري و مطالعـه   شـهرکرد جمـع   ۀاز یکی از غارهاي منطقـ را نگی تعدادي ابزار سدر بررسی خود، زاگارل 

ــن ابزارهــا پیشــنهاد کــرده اســت   . کــرده اســت ــراي ای ــه ســنگی و آغــاز نوســنگی را ب ــاریخ فراپارین وي ت

)Zagarell,1982 (اواخـر   فراپادینه سنگی و آغاز نوسـنگی و مربـوط بـه    از تر قدیمیرا فرانک هول این آثار  ؛

وجود گسسـتگی میـان آثـار فراپارینـه سـنگی و نوسـنگی       ) 24 :1378، هول.(داند ل مینوسنگی را بدون سفا

ایـن  ) 34: 138 0،هـول .(همانند سایر مناطق زاگرس و مخصوصاً غرب ایران در این منطقه نیز مشـهود اسـت  

در خالل سالهاي اخیر دههـا غـار  .تواند با محدودیت مطالعات تخصصی این دوره نیز مرتبط باشد می توضعی 

تر از نوسنگی در آنها شناسایی نشده  در این استان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است، لیکن آثار قدیمی

 واقع در فضاهاي باز نیـز هاي  زمانی عالوه بر غارها محوطه ةباید در نظر داشته باشیم که در این محدود. است

 هـایی کـه مسـتعد   پیمایشـی دقیـق در محـدوده   ي ها انجام بررسی. انسان مورد استفاده قرار گرفته استتوسط 

  .هی افزایش دهدما را از این دوره  به طور قابل توجهاي  تواند دانسته می اند پذیرش انسان بوده

  

  :)2ةشمار ۀنقش( (Neolithic)نوسنگی ةدور)ج    

ن نوسـنگی در  دوراۀ محوط 6پیش از انقالب اسالمی منجر به کشف  ،ی آلمانیشناس باستانت ئمطالعات هی

 ۀباسـتانی قلعـه رسـتم در منطقـ     تپـه  مهمترین این مکانهـا ) Zagarell ,1982( .مناطق لردگان وشهرکرد گردید

ـ     ةکلیدي در مطالعات دور عنوان یکی از مکانهاي مهم وه ب تپۀ این. لردگان است ه نوسـنگی ایـران مـورد توج

ـ     کننده، دوك نـخ ابزارهاي سنگی، سنگهاي کوبنده و خرد . قرار گرفته است ه ریسـی و بقایـاي مـواد غـذایی ب

ـ حضـور یـک روسـتاي او   بـه  همـه   تپـه،  مجاور ۀهاي منطق دست آمده و همچنین توانمندي ته بـا  لیالیهـاي  فع

تصـویر  . (استثنایی و بی نظیر است ،سفال منقوش قلعه رستم. احتماالً تولید غذا اشاره دارند دروگري، شکار و

  .قلعه رستم منتشر نشده است اريِارش کامل حفّفانه گزمتأس) 3ةشمار

دیگر شناسایی شد که اغلب در دشتهاي منـاطق شـرقی اسـتان واقـع      نوسنگیِ مکان مهم 15 ،اخیر ۀدر ده
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بزرگتـرین   ،در جنوب شهرکرد با بیش از یک هکتار وسـعت ) سراب(باستانی گنبدك  ، تپۀاز این میان. اند شده

. ش.هــ  1384مهم در پاییز سـال   تپۀ نگاري این زنی و الیه گمانه. اگرس استروستاي نوسنگی این بخش از ز

نوسـنگی بـدون    ةحاکی از وجود استقرار دور ،بقایاي استقراري این محل ۀمطالع. نگارنده انجام گردیدتوسط 

ـ . تحتانی استهاي  سفال در الیه نوسـنگی بـدون سـفال در دشـتهاي      ةه بـه عـدم کشـف اسـتقرار دور    با توج

ابزارهـاي متعـدد سـنگی از    . نظیر اسـت  این مکان در نوع خود بی) 24 :1378 ،هول(زاگرس کوهستانی جنوب 

هاي گلی و ابزار استخوانی این تپه بسـیار قابـل توجـه     نوع سنگ چخماق، چرت و مخصوصاً ابسیدین و پیکرك

طالعـات دورة نوسـنگی زاگـرس    تواند افـق جدیـدي در م   مطالعه و بررسی تخصصی در آثار این دوره می. است

  .کند افزایش کمی و کیفیِ استقرارهاي نوسنگی ما را به یافتن آثار قبل از نوسنگی، امیدوارتر می. بگشاید

  

):Chalcolithic: (سنگی دوره مس) د

  :سنگی قدیم مس ـ1

گیر اسـتقرارها  سنگی با کاهش چشـم  ظاهراً بر خالف روند افزایش استقرارهاي نوسنگی، در آغاز دورة مس

هاي کلیدي داراي آثار نوسنگی و مـس سـنگی،    نگاري تپهکه الیه این کاهش در استقرارها تا زمانی. مواجه هستیم

عدم شناخت کافی ما از کمیت و کیفیت آثار آسـتانۀ مـس سـنگی هرگونـه     . انجام نشده باشد، قطعی نخواهد بود

  .ي را به شدت سست و غیرعلمی خواهد ساختهاي آماري واستقرار اظهار نظر مبتنی بر بررسی

  : مس سنگی میانه ـ2

ایـن افـزایش در سـایر    ) 3ةشمار ۀنقش. (مس سنگی میانه است ۀصتعداد استقرارها مشخّ ةالعاد افزایش فوق

 تپـه  80تاکنون حـدود  ) 1383و1371، و علیزاده،1381 ،هول.(مناطق جنوب غربی ایران نیز گزارش شده است

تواننـد   مـی  اسـتقرارهاي کوچـک اقمـاري    استقرارهاي نسبتاً بزرگ و. وره شناسایی شده استاین د ۀمحوط و

حـاکی از افـزایش    ،یشـناخت  باسـتان شـواهد   )Zagarell ,1982(.نشانگر یک سلسله مراتـب اسـتقراري باشـند   

ق شـرقی  استقرارهاي این فاز در دشـتهاي منـاط  . اي مخصوصاً با فارس و خوزستان است منطقه ارتباطات برون

بندي جدیـدي   توان طبقه می مکانهاي کلیدي این فاز نگاريِ زنی، کاوش و الیه با گمانه. اند استان گسترش یافته

اسـتقرارهاي   ،ایـن مرحلـه   ةمکان شناسایی شد 80از میان . ه دادناسایی فازهاي فرعی این دوره ارائبر مبناي ش

. بسـیار کوچکنـد   ،اغلب مکانهاي شناسایی شده. باشند اند در تمام طول سال مسکون بوده توانسته می معدودي

  .و مرغزارها بیشتر است) تاالبی(اراضی مردابی  ۀپراکندگی مکانهاي این دوره در حاشی

  : ـ مس سنگی جدید 3

و  Zagarell,1982(. حاکی از تغییراتی در الگوهاي استقراري در این مرحلـه اسـت   ،انجام شدههاي  بررسی

ت اسـتقرارهاي ایـن دوره بسـیار شـتابزده اسـت و      زاگـارل در مـورد وضـعی   هـاي   گیريجهنتی )1374نوروزي، 

  .سازد می ت استقرارهاي این دوره مطرحمباحث جدیدي را در مورد وضعی ،جدیدهاي  بررسی

اي با فالت مرکزي ایران گسترش یافته اسـت ولـی قسـمتهاي جنـوبی     بین منطقه ارتباطات ،در این مرحله

  )1374نوروزي، (. کنند می تفارس تبعی ۀلگوهاي منطقکماکان از ا

گانـۀ مـس    هاي نوسنگی و مراحل سه در بررسی دشت شهرکرد، تفاوت آشکاري در الگوهاي استقراري دوره

مکان داراي آثـار مـس سـنگی میانـه      14مکان با آثار مس سنگی این منطقه،  32از مجموع . سنگی مشهود نیست
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در مناطق استقراري، تغییر محسوس مشهود نیست؛ هرچند بـیش  . مس سنگی جدیدندمکان متعلّق به دورة  17و

کـاهش اسـتقرارها در   . اي هسـتند  دوره از نیمی از استقرارهاي مس سنگی جدید براي اولین بار ایجاد شده و تک

نـه  (ونتی هاي جدید سک اتّخاذ شیوه. تواند مالك کاهش جمعیت باشد این کاهش نمی. سایر مناطق، مشهود است

هاي متّکی بر کمیت اسـتقرارها را تحـت تـأثیر قـرار      تواند بازتاب عوامل متعددي باشد، مقایسه که می) استقراري

ارتفـاع    اي کم هاي نادرستی منجر شود چرا که استقرارهاي کوچک و یک دوره گیري داده که ممکن است به نتیجه

  ) 10: 1380همو، .(اند ا حفّاري قابل شناساییاند و تنها ب اغلب با رسوبات طبیعی پوشانده شده

اي و رشـد   ی با آرایش جدیـد ارتباطـات منطقـه   شناس هاي باستان بر اساس یافته .م.چهارم ق ةهزار ۀدر نیم

ظاهراً در این مقطع ارتباط نواحی شمالی منطقه بـا فـالت مرکـزي افـزایش یافتـه      . رو هستیم هنشینی روب کوچ

   )1374همو، . (کنند می ته ارتباط نواحی جنوبی کماکان از الگوي فارس تبعیاین در صورتی است ک. است

  

  : دوران تاریخی ) هـ

باسـتانی  هـاي   محوطـه  زنـیِ  استان، عدم کـاوش و گمانـه   یِشناس باستانمطالعات  محوربودنِ پیش از تاریخ 

ز یکسو و همچنین ایجاد تغییر صی در مطالعات آثار این دوران ادر نتیجه نداشتن معیار مشخّ دوران تاریخی و

اي مخـتص   یـک دوره  کـم ارتفـاع و  هـاي   اساسی در معیشت و الگوهاي استقراري که با اسـتقرار در محوطـه  

ترسیم چشم انداز صحیحی از اوضاع این منطقه در آغـاز دوران تـاریخی را    ، از سویی دیگرنشین جوامع کوچ

   )1380نوروزي،.(با مشکل اساسی مواجه کرده است

پاي مهاجرین از رد گروههاي مهاجر به این نواحی است و حاکی از ورود تدریجیِ شناختی، باستاندارك م

هـاي   دهـد کـه بخـش    می ی نشانشناس هاي باستان یافته. باشد می نواحی  شمالی به سمت جنوب قابل پیگیري

ـ   ۀایالم از نیم ةدورتمام مدارك  .اند حکومت ایالم قرار داشته ةصاً در محدودوسیعی از منطقه مشخّ ه جنـوبی ب

ظـاهراً در اواخـر   . دست آمده است و آثار قابل اثباتی از حضور ایالمیان در نواحی شـمالی در دسـت نیسـت   

بـه خـط    اي کشـف آجـر نوشـته    .الت سیاسی ایالم داشته استاین منطقه نقش مهمتري در تحو .م.ق 2 ةهزار

حاکی از احداث یادمـان یـا بنـایی     ،هکتار وسعت 9ی با حدود باستانی قلعه گل تپۀ از) 4ةتصویرشمار(ایالمی 

هـاي   یافتـه  )1382نـوروزي،  (. پادشـاه شـوترکی ایـالم میانـه اسـت      ،هوته لوتـوش اینشوشـیناك  توسط  مذهبی

  . تأثیر قرار داده است تحتی جهان را شناس باستانمحافل  ،ی این دورهشناس باستان

نشـین ایـن منـاطق     مراکز اقتصادي، اداري و مذهبی جوامع کـوچ  صاًبزرگ ایالمی منطقه مشخّهاي  محوطه

  .باشند می بزرگ بسیار اندكهاي  به همین خاطر استقرارهاي اقماري این محوطه )1384نوروزي، (. بوده است

ها  در استقرارهاي این محوطه .م.ل قاو ةق به اقوام مهاجر در طول هزارمتفاوت و متعلّهاي  حضور سفالینه

ارتباط با حضور پارسها و امتزاج آنها بـا ایالمیـان    شوند که بی می رجانشینی فرهنگ جدیدي را متذکّ ،به خوبی

   )Potts, 1999.(باشد نمی

ـ   .م.اول ق ةد با تاریخ هزارمتعدهاي  کشف محوطه ت و رونـق  در اکثر مناطق استان نشانگر افـزایش جمعی

 هیاي و فاقـد معمـاري قابـل تـوج    یـن نـوع یـک دوره   مطالعـه شـده از ا  هاي  اکثر محوطه. کوچ نشینی است

. د گسترش اساسی این نوع معیشت استگورستانهاي بدون استقرار این دوره نیز مؤی )1381نوروزي،(. باشند می

د دامپـروري و همچنـین ایجـاد سیسـتمهاي     مسـتع  ۀکی به دامپروري به یـک منطقـ  ورود گروههاي مهاجر متّ

نشین رونق این نوع زنـدگی را در   سیاسی جوامع دامپرور و کوچ ت اجتماعی ومنیحکومتی و کنترلی و ایجاد ا
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  . پی داشته است

منطقه را به ییالق  ،و ساسانی نیز وجود مراتع غنی) الیمایی(همزمان با حکمرانی دودمان هخامنشی، پارتی 

مجـاور   ۀنقـوش برجسـت   ـنی  ایل راههاي باسـتا . نشین تبدیل کرده است جوامع کوچ مهم) سکونتگاه تابستانه(

المیـایی   یِآثار حکومت محلّ) 57 :1375مهرکیان ،. (مسیرهاي کوچ اشاره دارند ةالعاد فوق اهمیتاین راهها به 

  .بسیار زیادي برخوردار است اهمیتبا شکوفایی این حکومت و دوران اسالمی در دوره اشکانی از 

  

  :دوران اسالمی) و

منابع مدون قرون اوابوالفدا، ابن حوقـل، اصـطخري و دیگـران نشـانگر     ـ مسعودي   ماننداسالمی  ةدور هلی

آثـار اسـتقراريِ   )220: 1367لسـترنج،  .(نشین در منطقه است د کوچحضور گروههاي متعد  ـ قـرون او اسـالمی   ۀلی

ـ  ةسـپس در دور  دنبال هجوم اقوام ترك و مغول بـه منطقـه و  ه ب. د، پراکنده و کوچکندمتعد اتابکـان  ت حاکمی

یـیالق و قشـالق از گسـترش زیـادي      ةهاي طوالنی به شیونشینی و مخصوصاً کوچ کوچ) ق.هـ827تا  550(لر

دي انجام دادنـد کـه راههـاي    ت در منطقه، اقدامات عمرانی متعداتابکان لر با ایجاد ثبات و امنی. برخوردار شد

تـرین دوره   دوران اتابکان شاخص. اقداماتشان است د این دوره از مهمترینها و کاروانسراههاي متعد مالرو، پل

. بختیـاري شناسـایی شـده اسـت     دي از این دوره در چهار محال واز همین رو آثار متعد .منطقه است اسالمیِ

. کنـد  مـی  نشینی در تمام قرون اسالمی فقدان مراکـز مهـم یکجانشـینی در منطقـه را توجیـه      زندگی کوچ ۀغلب

عنـوان کرسـی والیـت    ه ب ة اسالمی از آنات در منابع دورکه به کرّاست منطقه  سالمیِا ةلردگان تنها شهر دور

در قرون متأخر اسالمی نیز ایـن منطقـه    .یاد شده استاسالمی منطقه  ةسردان مهمترین کانون یکجانشینی دور

سیاسـی  ت عشایري همواره از ابعـاد اقتصـادي و  به لحاظ وجود مراتع و چمنزارهاي وسیع و همچنین جمعی، 

12: 1378نوروزي ،(. ه حکومتهاي مرکزي بوده استمورد توج (  

  

  : گیري نتیجه

ایـن گروههـاي   . پارینه سـنگی وارد ایـن منطقـه شـدند     ةدر پایان دور گروههاي انسانی براي نخستین بار

ینی و تولیـد  لین استقرارها را در نواحی مستعد ایجاد کـرده و وارد دوران روستانشـ  غذا سرانجام او ةگردآورند

مس سـنگی   ۀت آن هنوز مبهم است در مرحلمس سنگی که علّ ةاي کوتاه در آغاز دور بعد از وقفه. غذا شدند

ـ   وجود آمد که نشـانگر ه بزرگ در سراسر این منطقه ب استقرارهاي کوچک و ،میانه ت و رونـق  افـزایش جمعی

  .اجتماعی در این مقطع استهاي  اقتصادي و پیشرفت

عیشـتی  م ةمردمان این منطقه با شیو ،دوره و مصادف با ایجاد نخستین شهرها در نواحی پست در پایان این

زنـدگی   ةخاذ این شـیو اتّ. نشینی توأم با دامداري و کشاورزي روي آوردند جاي شهرنشینی به کوچه متفاوت ب

        . ایـران اسـت   ی جنـوب غربـی  شناسـ  باسـتان ل پـیش روي  ئفاق افتاد که از مهمتـرین مسـا  به دالیل مختلف اتّ

ـ  کوچ ،سیاسی و اجتماعی ساختار معیشتی و ۀواسطه ب ی برخـوردار شـدند و بـا    نشینان از قدرت و نفوذ خاص

ورود به دوران تاریخی به یکی از ارکان مهم اتحادیه ایالم تبدیل و نقش مهمالت سیاسی جهـان آن ی در تحو 

. نشینان افـزود  ها با ساکنین بومی بر رونق کوچ نشینی ونقش کوچشینان و امتزاج آنن ورود کوچ. روز ایفا کردند

وجود نیامـد  ه در طول دوران تاریخی و سپس اسالمی تغییري اساسی در الگوي معیشتی ساکنین این نواحی ب
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یکجانشـینان عمـالً در    نشین بـاقی مانـد و   کنترل سیاسی منطقه در دست اقوام کوچ ،تا حدود نیم قرن پیش و

  . خود نداشتند ۀاسی منطقینشینان بوده و کنترلی بر اوضاع س خدمت کوچ

مختلـف معیشـتی و   هـاي   خاذ شیوهر در اتّمراحل مختلف استقراري، الگوهاي استقرار و عوامل مؤثّ ۀمطالع

 الت سیاسـی منطقـه از مهمتـرین موضـوعات فـرا روي      جایگاه سیاسی مردمان ساکن در این نواحی در تحـو

  .بختیاري است ال وی چهارمحشناس باستان

بـا وجـود    پشـتکار  عالقـه و  مدیون همه کسانی است که بـا عشـق،   ،ی چهار محال و بختیاريشناس باستان

اي  پـر بـار گوشـه    ۀاند تـا زوایـاي تاریـک گذشـت     سی سال گذشته کوشیده بسیار درهاي  دشواري ها و سختی

کـه  (داند دستان یکایکشان را  وظیفه خود می هنگارند .فی ونگهداري بکاوندمنظور معرّه ناشناخته از کشور را ب

  .بوسه زند )مجال ذکر نامشان نیست
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  )1385تا سال (ی چهارمحال وبختیاري شناس باستانفهرست مطالعات : 1جدول شماره 

  سرپرست  قدمت  مکان  سال  نام پروژه  

  جعفر مهرکیان  پیش ازتاریخ  شهرکرد  1367  گمانه زنی گورگاي تپه  1

  جعفر مهرکیان  اسالمی-تاریخی  بازفت   1369  تبررسی بازف  2

  بهمن کارگر  پیش ازتاریخ  گندمان  1371  گمانه زنی تپه گندمان  3

  بهمن کارگر  پیش ازتاریخ  لردگان  1372  گمانه زنی قلعه رستم  4

  بهمن کارگر  پیش ازتاریخ  لردگان  1372  گمانه زنی تپه برجویی  5

  جعفر مهرکیان  میانه اسالمیقرون   جونقان  1373  کاوش محوطه خانوي  6

  جعفر مهرکیان  قرون میانه اسالمی  لردگان  1373  گمانه زنی محوطه دشت آباد  7

  علی اصغرنوروزي  تاریخی-پیش ازتاریخ   کوهرنگ  1374  گمانه زنی تپه گردو سفلی  8

  علی اصغرنوروزي  تاریخی–پیش ازتاریخ   بلداجی  1375  هاي بلداجی گمانه زنی تپه  9

  علی اصغرنوروزي  تاریخی–پیش ازتاریخ   لردگان  1375  ه زنی تپه قلعه افغانگمان  10

  علی اصغرنوروزي  پیش از تاریخ تا اسالمی  بروجن  75-76  شناسی بروجن بررسی باستان  11

  جعفر مهرکیان  اسالمی –تاریخی   بازفت  1376  فصل دوم بررسی بازفت  12

  علی اصغرنوروزي  تاریخی  لردگان  1374  گمانه زنی تپه قنبري  13

  علی اصغرنوروزي  پیش از تاریخ   شهرکرد  1378  بررسی بخش مرکزي شهرکرد  14

  علی اصغرنوروزي  پیش از تاریخ  شهرکرد  1380  بررسی بخش کیار شهرکرد  15

روستاي   1380  گمانه زنی تپه سلم  16

  سلم

  علی اصغرنوروزي  تاریخی

  لی اصغرنوروزيع  تاریخی  بلداجی  1378  گمانه زنی محوطه سربند  17

  علی اصغرنوروزي  تاریخی –پیش از تاریخ   بلداجی  1380  گمانه زنی محوطه بند بست  18

  جعفر مهرکیان  اسالمی  جونقان  1379  خانوي 2کاوش فصل   19

  علی اصغرنوروزي  تاریخی   جونقان  1380  گمانه زنی کیلی تل  20

  وزيعلی اصغرنور  اسالمی  فارسان  1383  پیگردي تونل پیر غار   21

  علی اصغرنوروزي  پیش از تاریخ  شهرکرد  1384  نگاري تپه سراب  زنی و الیه گمانه  22

  علی اصغرنوروزي  اسالمی   شهرکرد  1384  گمانه زنی تپه گورابی  23

  جعفر مهرکیان  اسالمی  جونفان  1384  فصل سوم کاوش خانوي  24
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  :منابع

  .، فرهنگسرا، تهراناي از سر اوستین الیارد زستان؛ گزارشهاي منتشر نشدهسیري در قلمرو عشایر بومی خو) 1371(امیري، مهراب

از پیش از اسـالم  (بازتاب نقش جغرافیایی، زیست محیطی و اقتصادي در تحوالت جنوب باختري ایران « )1371(زاده، عباس علی

.29ـ47صص ؛21، شمارةمجلّۀ اثر، »)تا اسالم

، بنیـاد پژوهشـی پارسـه ـ     ومتی در پیش از تـاریخ فـارس، ترجمـۀ کـوروش روسـتایی     منشأ نهادهاي حک )1381( -------------

.پاسارگاد

.، ترجمۀ مهراب امیري، نشر آنزان، تهرانتاریخ سیاسی اجتماعی بختیاري )1375(گارثویت، جن

.، ترجمۀ مهراب امیري، وحید، تهرانسفرنامۀ الیارد )1367(الیارد، هنري اوستین

.ن، انتشارات علمی و فرهنگی، ترجمۀ محمد عرفاهاي شرقی رافیاي تاریخی سرزمینهاي خالفتجغ )1367(لسترنج،گوي

.54-59صص؛ 15ةشمار ،مجلّۀ میراث فرهنگی، »شیرینو« نگارکند نویافته الیمایی« )ب1375( -----------

دانشـگاه   شناسـی،  سـی ارشـد باسـتان   کارشنا ۀرسال ،شناسی پیش از تاریخ چهارمحال وبختیاري باستان )1374(اصغر علی نوروزي،

.تهران

-----------)1378( »اداره  شـهرکرد،  ،12-15صـص  ،1ةشـمار  ،فصلنامۀ بام ایران ،»الت شهرنشینی در چهارمحال وبختیاريتحو

  .کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

  .شناسی باستان ةمنتشر نشده، پژوهشکد ،زنی محوطۀ باستانی بند بست بلداجی گزارش گمانه )1380( ----------

 ؛ 3ةشمار ،مجلّۀ نامۀ پژوهشگاه میراث فرهنگی، "فراتر از مرزهاي شناخته شده ایالم ،ایالمی ۀنویافت ۀمحوط" )1382(----------

75-82صص

شناسی و هنـر   باستان تمدن، د، ترجمه محم»اي دوران نوسنگی پیش از سفال خوزستان هاي بین منطقه جنبه« )1378(هول، فرانک

  .مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،رانای

  .، تهرانانتشارات سمت ، ترجمه زهرا باستی،شناسی غرب ایران باستان )1381( ---------

Nissen,Hans J and Allen Zagarell . (1975) "Expedition to the Zagros Mountains , "Proceeding
       of the IVth Annual Symposium of Archaeological Research in iran,159-89. Tehran, 1975.
Potts,D.T.( 1999)The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an  Ancient 
     Iranian State. Cambridge University Press .
Wright H.T and Y.kossary (1979)"Archaeological Investigation in Northeastern Xuzestan."
      Technical report, no 10,pp.1-18.
Zagarell, Allen (1975)"An Archaeological Survey in the North-east Baxtiari Mountains."
    Proceeding of the IIIrd.Annual Symposium of Archaeological Research in iran.23-30 ,Tehran.
---------------- (1982)The Prehistory of the Northeast Bahtiari Mountains, Iran: The Rise of

    Highland Way of Life.Beihefte Zum Tubinger Atlas des Vordern Orients.Riehe B,No 42,
    Weisbaden.
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  موقعیت حوضۀ آبگیر کارون شمالی: نقشۀ شماره یک
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  هاي دورة نوسنگی چهارمحال و بختیاري پراکندگی محوطه: 2نقشۀ شمارة 

  

  



شناسی مجلّۀ مطالعات باستان/  172

  

  

  هاي مس سنگی میانۀ چهارمحال بختیاري پراکندگی محوطه: 3نقشۀ شمارة 
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  تپۀ باستانی قلعۀ گلی لردگان: 1تصویر 

  

  

  

  ابزار سنگی غار گندمکار: 2تصویر 
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  سفال منقوش نوسنگی تپۀ قلعه رستم: 3تصویر 

  

  

  

  یالمی هوته لوتوش اینشوشیناكآجر نوشتۀ ا: 4تصویر 




