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 چكيده
و كوهستانيةمنطق درو اصفهانفارس خوزستان، فاصلحددراشيريگبه دليل موقعيت قرار راحمديبوكهگيلويه اهميت فراواني

آب.نشيني داردشناسي كوچباستان خصوصبهشناسي باستان و چراگاوبه دليل يز اين منطقه، از ديرباز هاي حاصلخهواي مناسب
 هايمحوطه،اخيريها سالاين منطقه در در انجام گرفته شناختي هاي باستاندر بررسي.اند شدهدر آن ساكنروكوچاجتماعات 

م از اند شدهشناسايي است، قرار گرفتهرو كوچمورد استفاده اين جوامع)فصلي( وقتاستقراري متعددي كه به صورت كه يكي
و كمبوس بنارية، محوطهاآننيتر مهم و حريم اين در راستايكه است راحمديبودر بخش چرام استان كهگيلويه تعيين عرصه

ازةدر مقال. است قرار گرفته نگارندگانبه طور دقيق مورد بررسي 1388محوطه در سال  حاضر به نتايج بررسي اين محوطه
و قومديدگاه باستان  هاي در محوطهو كمبوس بناريةدر محوطتوجه نكته جالب. خته شده استشناسي پرداباستانشناسي

از،آندوره با هم .اسالمي استةمنقوش دورسفال معروف به سفال استفاده
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 مقدمه

د و در موقعيت جغرافياشهرستان كهگيلويه و بويراحمد و 30يير غرب استان كهگيلويه دقيقه عرض 52درجه

و و 50 شمالي و 4632وسعت اين شهرستان حدود. دقيقه طول شرقي قرار دارد 31درجه كيلومتر مربع
مركزي، چرام، لنده، سرفارياب، ديشموك،(و متشكل از شش بخش بوده نفر 207040جمعيت آن بالغ بر

از) وساچار و شش شهر 893و بيش  است) دهدشت، چرام، سوق، لنده، قلعه رئيسي، ديشموك(روستا
.)36:1385، نژادموسوي(

و قلب مناطق منطقه،بخش چرام اين شهرستان نشين قرار گرفته راحمديبواي است كه در مركز استان
دشت چرام به مركزيت. مساحت دارد وسعت استان،%4كيلومتر مربع، نزديك به 611و تقريباً حدوداست 

و در منطق هجده كيلومتري جنوبةگرد در فاصل تل طول اين. گرمسيري قرار داردةشرقي شهر دهدشت
و متوسط عرض آن از . كيلومتر در تغيير است5/1تا4 دشت در جهت شمال به جنوب حدود يازده كيلومتر

و در جنوب. متر از سطح دريا ارتفاع دارد 700اين دشت حدود دشت چرام از سوي شمال به روستاي بلدون

و تل موشكاران محدود مي و كمبوس. گردد به تل بابونه احاطه را هاي شرقي دشت بخشكوهستان كرك
از.دمتر از سطح دريا ارتفاع دار 1500تا 1000و بلندترين نقطه آن حدود كرده ارتفاعات شرقي پوشيده

را نيز بخش غربي اين دشت. اين وضعيت در ارتفاعات غربي نمود بسيار كمي دارددرختان متراكم بلوط است، 
و كوه شمال دشت چرام به رشته. است كردهمتر احاطه 1000كوه گرپاجولي با حداكثر ارتفاع  كوه سياه

و جنوب آن به كوه گچ مي 800دره با حداكثر ارتفاع بوربورمك منتهي .شود متر ختم

كمةمحوط  بوستاريخي

و به فاصلهةاين محوطه در فاصل در 5865چهار كيلومتري شرق روستاي بناري عليا به خط مستقيم متري

Eاين اثر در موقعيت. خاكي واقع شده استةامتداد جاد 50˚ 50΄ و˝12.2 Nطول جغرافيايي 30˚ 40΄ 54.6˝

و ارتفاع آن از سطح دريا حدود به. استمتر 1800عرض جغرافيايي قرار گرفته حدود محوطه از شرق

و راه  و در ارتفاعات موسوم به كمبوس كرك در ميان درختان متراكم بلوط قرار گرفته روستاي بناري عليا
و يك جاد اين راه از وسط. پذير است خاكي ناهموار امكانةدسترسي به اين محوطه از طريق روستاي بناري

قسةمحوط و آن را به دو و آسيب زيادي به آن وارد نموده باستاني عبور كرده و جنوبي تقسيم مت شمالي

هاي دسترسي به توده برايو است تاريخي كمبوس بر روي معادن فسفات قرار گرفتهةمحوط)1شكل(. است
مي جاده،معدني و كوهستاني در سطح محوطه ايجاد شده كه از طريق آن شماليةتوان به دامن اي خاكي

د .به محوطه آسيب جدي وارد نموده استيكاومعدناين؛ ست يافتمحوطه با شيب ماليم
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و-1 شكل ايعليبناريروستا شرقدر كمبوسةمنطق25000/1نقشهو در نقشه ايران راحمديبوموقعيت كهگيلويه

و پيشين  كمبوس بناريةتاريخي محوطةمشخصات
و به صورت Kombus)(نام كمبوس ميهاي كامبوس، كمبيس و)492: 1359اقتداري(شود كنوس هم تلفظ

هاي اي از سازه آثار تاريخي كمبوس شامل مجموعه).45: 1370فرهنگ جغرافيايي(نام روستا استBanārīبناري
و چند ساختمان نيمهةپاشيدهممعماري، بقاياي از اين. ارتباط دارند يكديگرپابرجاست كه به نوعي با سنگي

در شمال. هاي متراكم بلوط شكل گرفته استو در ميان جنگل»دور شاه« شيب جنوبي كوهةمحوطه بر دامن
مي به گونه)دختر شاه/ Dovarshah(محوطه غار دورشاه  بقاياي باستان. گيرد اي جالب در معرض ديد قرار

.اند اي با شيب توپوگرافي نسبتاً ماليم پراكنده شده شناختي كمبوس به صورت سطحي، در دامنه
در 700پراكندگي آثار كمبوس در امتداد اين جاده در جهت شمال غرب به جنوب شرق حدود و  متر

ب. متر را دربر گرفته است 300راستاي ديگر حدود : مانده به اين شرح قابل ذكر استجايهبقاياي معماري

مال قلعهةمخروب ساختمان-2؛)ع( سيدابراهيم امامزادهةشدتخريب ساختمان-1 ساختمان-3 سوسن؛اوالد
چين هاي خشكه با ديوارهها ستگاهيز سنگيبقاياي-4 تر از آن؛ مال سوسن يا قديميةمدفون مرتبط با قلعنيمه

ميكه بخش اعظم محوطه را در )2شكل(.غار دورشاه-6 اي شبيه به گورستان؛ محوطه-5 گيرند؛ بر
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و25000/1 نقشه-2شكل آمنطقه  مبوسكةمحوطثار پراكندگي

و˝06.1΄50˚50اين مقبره در موقعيت: معروف به امامزاده سيدابراهيمةبقاياي بقع.1 طول شرقي
طور كه گفته شد، اين بقعه از نظر بستر طبيعي در همان. عرض شمالي واقع شده است˝58.9΄40˚30

و در مجاورت خرابه و از ديدگا كوهستان كمبوس هايه موقعيت مكاني از نوع آرامگاههاي تاريخي قرار گرفته
بهميان ميراهي در مسير كوچ و گچ ساخته شده. آيد شمار و اين بنا، به طور كامل از مصالح بومي سنگ

بهها سنگاز شماري و زاويهرفته در ساخت بنا از نوع تراشكاري پالن بنا كه فقط از اتاق مقبره. دار است دار
م،استتشكيل شده  و شامل يك اتاقك با يك ورودي در شمال آن90/4در30/4شكل به ابعاد ربعتقريباً

هر 48ضخامت ديوارهاي باربر مقبره حدود. است و طول متر80/5يك از اضالع بيروني آن حدود سانتيمتر
و. پنج متر است بنا ماندةجايبهديوارهاي ارتفاع. است و انساريتأثبر اثر گذشت زمان  اين،نيعوامل طبيعي

)1تصوير(.بنا ويران شده است

شد.2تصوير ديد از غرب:)ع(امامزاده سيدابراهيمةشدساختمان تخريب.1تصوير  امامزادهةگنبد تخريب
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 كف مقبره:c.گوشه شمال غربي مقبره:b.در قوطي نانينش كوچت نذورا:a):ع(امامزاده سيدابراهيمةمقبر.3تصوير

ميجايبقاياي به بهةكه در آن نحو بودهيدهد كه بنا داراي گنبدمانده از يك فيلپوش نشان تبديل مربع
سه.)2تصوير(دايره رعايت شده است  ط كنج ديوار باقيچند تويزه گچي در . اند رف مركز جمع شدهمانده كه به

ميآنتوصيف معماري،ريختن گنبدفرو دليلبه گيري رسد اجراي گنبد توسط قالب دشوار است، اما به نظر
و آن و گنبد را اجرا كرده گاه ميان تويزهتويزه صورت گرفته ا.)3تصوير(اند ها طاق زده نباشت آوارهاي به دليل

گونه شواهدي كه گوياي قدمت عالوه بر اين هيچ. اي از سنگ قبر در اين بنا مشاهده نشدساختماني هيچ يافته
و اما با توجه به ويژگي،اين بنا باشد وجود ندارد مي جديد بودن مصالح ساختمانيهاي معماري رسد به نظر

.اسالمي است متأخرقدمت اين بنا مربوط به قرون 

و˝12.2΄50˚50اين بنا در موقعيت:قلعه اوالد مالسوسنةساختمان مخروب-2 ˝58.9΄40˚30طول شرقي

ازةجاد امروزه. شده است متري جنوب شرقي امامزاده سيدابراهيم واقع 200عرض شمالي به فاصله خاكي
آن. اهيم ساخته شده استهمزمان با بناي امامزاده سيدابر قوي احتمالبه اين بنا. كند شرق آن عبور مي ابعاد

و مصالح به5×15/5 و گچ است كار متر گچسطح. رفته در آن سنگ شده است اندودبيروني بنا با مالط
.)4تصوير(

شمسي تصاويري از اين قلعه را براي احمد اقتداري ارسال نموده كه 1358جهانگيرخان چرامي در سال
بقاياي«: اين اثر چنين نوشته شده استةدربار جهانگيرخانةدر نام.)5تصوير(وي آن را منتشر ساخته است 

بهةمرحوم مالسوسن در كنار چشمةقلع سال پيش بوده كه دژ مستحكمي در آن زمان 80الي 70آب مربوط
و نيز آثاري از آب آنبوده است و ديوارهاانبارهاي قديمي كه كف يشكلي مستطيلها سنگباهاآنةبا بتون

و گرچه فاصل هواي معتدل،نزديك است) چرام(آن نقطه نسبت به گرمسيرةساخته شده باقي مانده است
).249و تصوير1013: 1359اقتداري(».دارد
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مال.5تصوير مالسوسن اوالد قلعهبا مرتبط بقاياي معماري.4ريتصو )249تصوير: 1359اقتداري( سوسن كمبوسقلعه

مالساختمان نيمه-3 ساختمان قلعه مالسوسن:تر سوسن با بافت قديميمدفون مرتبط با قلعه
و ظاهراً به بافت قديمي تري مرتبط بوده كه اكنون بر اثر عمليات ايجاد جاده خاكي بخشي از آن تخريب شده

ميبه صورت نيمه به.شودمدفون در ضلع شرقي جاده ديده يها سنگرفته در ساخت اين بنا قطعه كار مصالح
و و نامنظم آهكي هاي هاللي با مصالح سنگي تشكيل ظاهراً پوشش سقف بنا را قوس. گچ است مالطمنظم

مي نوع قوس. داد كه در طول زمان به كف بنا ريخته شده استمي كه ها نشان اين قسمت زياد مالاحتبه دهد
از. زمين تعلق داشته استزيرةاز بنا به طبق ، اما ديده استي بدون قواره ساخته شدهيها سنگاساس ديوارها

از مي ازةتراش محوطي پاكها سنگشود كه و رجهاآنكمبوس برداشت شده چيني برخي از سطوح در
به تراش اغلب در پاكاري پاكها سنگ. متر است 12در5/13ابعاد بيروني اين بنا. استفاده شده است قوس

و وزن زياد سازه نوع قوس به صورت رومي. طاق استفاده شده استةدهندعنوان شكل به دليل نوع مصالح
و نمون  چگونگياز قوس تخريب علتبه. كوچكي از اين قوس به صورت درگاه باقي مانده استةاجرا شده

 شروع محلدر. نيست دستدريشواهدآن ريزيشفتهو سازه شدنيكپارچهو مالط گيرشو قوس بستن
يا چوبي هاي دستك دادنجاي براي احتماالًًكه اند، كرده تعبيهايتوخالي كوچك فضاهاي پاتاق، روياز قوس

. است بوده قوس اجراي مراحلدر داربست
ة دهان وجود توانمي درستيبهو دارد عرض متر3 حدودكه مانده باقي فضايي بنا اين شرقي ضلع در
يايبقا اين.اند چسبيدههمبه شكلمستطيل اتاق چند صورتبه فضاها.زد تخمين مكان ايندررا قوس

دراي شيوه چنينةنمون،ديگر سوياز،باشند جديدتر كمبوس سنگي هاي ويرانهازبه احتمال زياد ساختماني
.استتر قديمي)صفويهD(ةدوراز طاق اجراي انتخاب
ةپراكنـد بقايـاي دليـل بـه كمبوسةمحوط: چينهاي خشكه با ديوارهاه ستگاهيز سنگيبقاياي-4

 بـا ريخته فرو ديوارهاي تراش،پاكيها سنگ وجود. است برخوردار منطقهدر خاصي شهرتاز سنگي معماري
 كـه)6تصـوير( اسـت كمبوس ساختاري هايويژگياز مالط بدون سنگي هايقوسو چينخشكه سنگي مصالح

25 حدود محوطهنيا وسعت. اندپراكندهيعيوس سطحدر متر 500 حدود طولبه جنوببه شمال راستاي در
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يايـ بقايسـاختمانيآوارهـاريـزدرزيـاد احتمـال بـهكه دهديم نشانيسطح شواهد.)7تصوير( است هكتار
. دارد وجوديهالل تاقبا هايياتاق

اي يكپارچهو كامل دوركهاست شده استفاده سانتيمتر30 ضخامتبهييها سنگازها قوس بستن براي
 معمارانهاي شيوهبههااقتا اين. گيردمي عهدهبهرا قوس نگهداريو بار انتقال اصلي نقشو آورده وجودبه را

ة وظيف. گيرند عهدهبهراريلگدگ نقش توأمان قوس ساخت مراحلدر بتوانندتا شده ساخته زيرزميندر كامالً
)8تصوير(.است زمين سطحبه قوس فشاري نيروهاي انتقالنزيرزميةبدن

 قوس اجرايةشيوو مدفوننيمه ساختمان.6 تصوير

و سنگ هاي نيمهويرانه.7تصوير )C(اي در تصوير ماهوارههاآنو موقعيت) A-B(مدفون ساخته شده از گچ

 مالط بدونيها سنگبايهالل هايقوس.8ريتصو
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 دار پراكنده در محوطهي قوارهها سنگ.10تصوير مالط بدونيها سنگبا هاللي قوسازاينمونه.9 تصوير

 كمبوس تراشپاكيها سنگ.11صويرت

ا گيري شد، طول افراز قوس آن حدود متر اندازه2و عرض90/3هاي مسقف به طولاقتيك نمونه از اين
ميسانتيمتر برآ 110 به.)9تصوير(دشوورد و وفور سنگ، عمده مصالح رفته شامل كار به دليل شرايط محيطي
.)10تصوير( اي به عهده دارند كه در تمامي مراحل اجرا، نقش سازهي آهكي نوع مرغوب استها سنگ

بهاآنابعاد. استتراش به صورت رديفي استفاده شدهي پاكها سنگدر معماري كمبوس از ه بسته
به اين سنگ. متر استسانتي86×30×23؛ 120×27×23؛55×27×27؛80×50×28هاي آن در حدود رديف ها

تراش دو نمونه سنگ پاك،عالوه بر اين. انددهشسازه را متحمل دليل مقاومت خوب، نيروي وزن تمام
به) سرتراش( شد اندازه،اند كار رفتهكه ظاهراً در نماي بيروني يك بنا ها شامل دو قسمت اين سنگ. گيري

× 31به ابعاد(هاي گونياو كلة تسطيح شده با لبه) سانتيمتر 26و در يك مورد5/23با عمق(مشخص دم 
دم.است)5/42×5/36و در يك مورد5/43 ةپاي در درونسانتيمتر 26تا5/23ةبه اندازها اين سنگقسمت

ميها ديوار هرشده استمي حكمممالتباو گرفته قرار بقاياي. اي باقي نمانده است چند اثري از چنين سازه،
به قدمت اين محوطه با توجه.)11تصوير( معماري موجود شباهت زيادي با معماري دلي ياسير كهگيلويه دارد

آنهاي لعاب سفال .مربوط به قرون مياني اسالمي است،دار يافته شده از
قبرستان به تاريخي كمبوس، فضايي شبيهةجنوب غربي محوطهياليمنتهدر:كمبوس گورستان-5

وها سنگسطح قبوردر. شرقي استجنوبـ غربيشمال گورهاجهت. وجود دارد ي مسطح به صورت رديفي
و سطحي مستطيل خشكه بهچين در كنار هم چيده شده در چند مورد مالحظه گرديد. اند وجود آوردهشكل را

 380×387كننده حدود اغلب فضاي محاط)12تصوير(اند؛ با رديفي از سنگ محصور شدهكه قبرهاي مستطيلي 
و در مواردي 230×63ابعاد قبور در حدود. سانتيمتر است .)13تصوير(سانتيمتر است 230× 75سانتيمتر
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و در نقطةاين غار در بلندترين نقط: غار يا اشكفت دور شاه-6 ع شده شمالي كل دور شاه واقةارتفاعي
و كوهستان پايينةانداز آن محوطو چشم موسـوم بـه اوالد مـالةغار تا قلعةفاصل. دست استباستاني كمبوس

.متر است 800سوسن حدود 
را،1358در سال جهانگيرخان چرامي اطالعاتي از اين غار را براي احمد اقتداري ارسال نموده كـه وي آن

پـس از دو سـاعت ...«: راجع به اين اثـر چنـين نوشـته شـده اسـت جهانگيرخانةدر نام. منتشر ساخته است
افراد محلـي ايـن نظر قطعه سنگي را يافتم كه طبق اظهار،راهپيمايي در قسمت بناري عليا در كنار چشمه آبي

تـوجهي قابـل چيـز ضـمناً. ده استشكه به پايين پرت قرار داشته) غار دورشاه(قطعه سنگ در اشكفت بااليي 
ب ديده نمي و ).493: 1359اقتداري(»چاهي در داخل آن است زياد احتماله شد

 قبور كمبوس.13تصوير ديوار محصور كننده برخي از قبور.12تصوير

كه بـه اعتقـاد اهـالي عكـس)14تصـوير(آقاي چرامي تصوير يك قطعه سنگ را براي اقتداري ارسال نموده
دو طرف قطعـه سـنگ.)1011: 1359اقتداري( دو چشم او نابينا شده است،دختري است كه بعد از عاشق شدن

و گردن انساني با و بر يك قسمت آن تزئيناتي به صورت سر و زلـف پيچيـده كـه بيشـتر بـه حكاكي شده مـو
و گردن زني شباهت دارد و سر و در طرف ديگر،صورت  مجمـوع در بر روي سـنگ. محو شده است باقي مانده

با خطوط اسليمي وجود دارد كه در هر قطعه سه سطر نوشته شده است، بـه گمـان احمـد شده سطر نوشته6
).1011همان،( قبر تعلق دارد روي سنگ به يك سنگةاقتداري نوشت
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هئ، در تصوير ارا)1011: همان( است نمودهاحمد اقتداري منتشررا 245ةسنگي به شمارةتصوير اين لوح
مي 10سه سطر به خط كوفي گلدار كه فاصله هر سطر حدود،شده شود، سانتيمتر است، در سطح سنگ ديده

لوح، از نوع آهكي سنگ. باريك حك شده استاي تزئيني در دورادور كتيبه به شكل يك باند همچنين حاشيه
و سفيد و مشابه پايدار و ظاهراً متن آن چندان مورد توجه يافت شده از محوطه كمبوس استيها سنگرنگ

و چگونگي تزئين خطوط به صورت ناروشنةاما شيو. آقاي اقتداري قرار نگرفته است و ساختار كلمات نگارش
هاي منقوش اسالمي اين دوره با سفال. مقايسه استو قرون مياني قابلسلجوقيةبا خط كوفي گلدار دور

.زماني دارد هم

و نقش زن، كل دور شاه.14تصوير  سنگي با خط كوفي
 هاي سفالي يافته

اغلب. هاي سطحي استسفال،كمبوس بناريةمواد براي گاهنگاري محوطنيتر مهمعالوه بر بقاياي معماري،
و تاريخ دروغينازپيشهاي از نوع سفالهااين سفال به وفور يافت راحمديبوهستند كه در استان كهگيلويه

آن بسياري هاينمونهو شودمي و تاريخپيشرا از : 1382ويتكمب(است كردهگذاري تر دونالد ويتكمب معرفي

كت گورستانامامزاده، قلعه،ةچه بقاياي معماري، بقعاگر.)84 دار منسوب به محوطه، مورد يبهو يك سنگ
و مقايس به براياين موارد كمتر نسبي قرار گرفت،ةمطالعه ميگاهنگاري مي روند، كار شود بنابراين سعي

به سفال و درك ضروريشناختي آمده از كمبوس بناري به عنوان يك مؤلفة باستاندستهاي براي تشخيص
و استقرار در اين محل مطالعه  .شودجمعيت

دار، هاي لعاب سفال-الف:شامل كه است اسالميةدور به مربوط،شده از اين محوطههاي يافتسفالمجموع
ج سفال-ب و .باشدميهاي منقوش سفال- هاي ساده

 شاخص غير اغلبكهشد يافت دارلعاب سفال زيادي قطعات محوطه سطحاز: دارلعاب هاي سفال- الف
 تشكيل) كبالتي آبي( الجورديتااي فيروزهاز،رنگتك دارلعاب سفالرا دارعابل هايسفالازيشمار. بودند
ها سفال اين بارةدر مورگان. است مغولي اوايلو سلجوقيةدور اواخر هايشاخصهازها سفال نوع اين. دهندمي
 فازبا ولي است، سلجوقي دوراندر انبوه توليد مرغوب هاي سفالةنمايند الجوردي هاي كاسه اين«: نويسد مي

 متداول بسيار ميالدي چهاردهمو سيزدهم قرن اواخردر شكل اين كاربرد زيرا،دارد بيشتري ارتباط بعدي
 سيزدهم قرنبه مربوطراها سفالينه نوع اين نيز فهرواري).180- 182 هاي نمونه،161: 1384مورگان(›› است شده

بر عالوه).Fehervari 2000: 104 - no.116( داندمي مغوليازآغبه متعلق عمومي پنداربهو ميالدي
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 هاي نمونهبا مقايسه قابلكهشد يافت امامزادهةمحوطدراي شيشه النگوي زيادي قطعات دارلعاب هاي سفال
:1385 شمايسرو بورگ اينگه لوشاي،( است ميالدي 12 قرنبه مربوط بيستون قديمي كاروانسراياز شده يافت

از پيكانسر قطعهيك كمبوس ثبتي پروندهدر.)5و6 هاي شماره راست، سمت رديف دومين،31 عكس آلبوم،264
 مشابهةنمون بيستون مغولي بناي سطحي هاي يافتهدر كه)ب9 طرح: 2162 ثبتيةپروند( شده يافت آهن جنس

).1 شمارهب؛وآ.318،38؛1385: كاليس( است آمده دستبه آن

 قرمز موارديدرواي قهوه نخودي، رنگبهاي خميره داراي اغلبها سفال نوع اين: ساده هاي سفال-ب
. است افزودهو برجسته نقشه فشاري، نقش اي، شانه شياردار، كنده نقوش شاملهاآن اغلب تزئيناتو هستند
).26-24 هاي شماره( است اسالمي ميانه قرونبه انتساب قابلها سفال اين اغلب

توجهي سفال منقوش با نقوش هندسي به قابل تعداد،هاي سفالي در ميان يافته:سفال منقوش-ج
و استقرارهاي حوض چشم مي . هاي مشترك است رود كر داراي برخي ويژگيةخورد كه ظاهراً با سفال مادآباد

ميالدي 1991ويتكمب در سال.هاي مواد فرهنگي رخ داده است با ظهور اين سفال، ظاهراً تغييري در ويژگي
بي گيرد كه سفال دست نتيجه مي كه به سفال مادآباد شهرت يافته (HMGPW)لعاب با تزئين منقوش ساز،

و شمال بهبهان هاي پيدا شده در بررسي با سفال)Sumner and Whitcomb 1999: fig 3( است هاي جنوب
در تا سواحل خليج) شوش(و خوزستان) سختسي( ميالدي 14تا 11هاي سيراف كه به سده فارس

سفال منقوش«اي به عنوان اين گونه سفال با ارجاعات گسترده.)Ibid: 320( گذاري شده مرتبط است تاريخ
و موارد مشابه اين سفال در محوطه» Pseudo- Prehistoric تاريخ دروغينازپيش هاي شناسايي شده است

و سو مي 12به شروع اواخر سدههاآنريه كه تاريخ قرون مياني اسالمي در لوانت رسد، گزارش شده ميالدي
 ). Whitcomb 2003: 274( است

و مربوط به جوامع كوچ،هاي منقوش از اين گونهاغلب سفال  متأخررو محلي است كه در قرون ميانه
و و نواحي مجاور سكونت، چهارراحمديبواسالمي در فارس، كهگيلويه و بختياري تاكنون.نداهداشتمحال

درهاي زيادي نمونه ييش روستاو، كور)كهگيلويه(هاي ويتكمب، عباس عليزاده، احمد آزادي بررسي از آن نوع
، خسرو 1373، عليزاده 1386:105، آزادي 1382مبكويت(. يافت شده است) فارسان(و عليرضا خسروزاده) كوهرنگ(

و هاي مرغوب منقوش كمبوس با گونههاي ظاهراً سفال.)1386، روستايي 1386زاده تر يافت شده در دائو دختر
ميهاآنساز در ميان هاي چرخ بيشتري دارد؛ نمونه مشابهت).84: 1382ويتكمب( سختسي در ديده و شود

وراچنين سفالي. است تري برخوردار تر در مادآباد از طراحي استادانه هاي ساده مقايسه با گونه گاوبه در جنوب
هاي گاوبه سفال.دهاي كمبوس دارر نزديكي با نمونهكه مشابهت بسيا كرده استمال بهبهان گزارشش

GوFهاي ها را با گونه او اين سفال. بندي كرده است طبقه)ميالدي14تا11هاي سده(Cةمنقوش را در مرحل
).Gaube 1973: Taf.76؛ 377-381: 1359 گاوبه( مشخص نموده كه هر دو گروه در كمبوس يافت شده است

.)3كاتالوگ شكل(و)3شكل(

در سطح،هاي مياني هاي سده نگاري به اين نتيجه رسيد كه گروه هاي قوم لوفلر در جريان پژوهش
بهتري اجتماعي بسيار پيشرفته- يكپارچگي سياسي و نوع وجود اين. قرار داشتندامروز نسبت سفال، توليد

د قلمروبا استقرارييبقاياپراكنش آن در  آبومنطقه ةپايبري زيستزندگي شباناز حكايت،هواييوگانة
وـط محيطايشر وـ فرهنگ زيستي در زيستي ييالق همسراسر ايران است قشالق ازةچنين نشانو الگويي



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 124  1392پائيز

اسةگونه كه ذكر شد اين سفال مربوط به دورهمان. داري فصلي است رمه-زراعت شباني المي يعني مياني
و در اين دوره ادامه داشتهةاگر زندگي طايف. يازدهم تا سيزدهم ميالدي استةسد گيلويه در اين منطقه

.هاي ثابت اين طايفه دانست توان مستقيماً از مؤلفه است، پس اين سفال منقوش را مي
،اسـت تـأليف كـرده خود را در زمان سلطان محمـد سـلجوقي)م 1116/ق.هـ 510(ابن بلخي كه فارسنامه

و ارجان را به اسماعيليان نسبت مي مي؛دهد ويراني كوه گيلويه و خوزسـتان«: نويسدو بالد شاپور ميان پـارس
و بروزگار قديم سخت. است در روزگار فتـرت ...ه استخراب شد)ق.هـ 510(آباد بودست اما اكنون نواحي خراب

رفتـه كـار در اين بيان البته اغراق نيز بـه).1363:148:ابن بلخي(»و استيال ملحدان اباداهللا سنتهم خراب گشت
مورد نظر به دولت اتابكـان لـر بـزرگ تعلـقةناحي.ق.هـ 550/م 1155تقريباً از سال.)1359: 115گاوبه(است 

و اينها با سياست معقولي تمام اين سـرزمين كوهسـتاني را  و پيشـرفت داشت از لحـاظ اقتصـادي بـه تكامـل
بهةاز دور. گيري رساندندشمچ و وي صحبت از كشاورزاندراز ويراني سخني، ديگر بعدابن بلخي ميان نيست

).1359: 114گاوبه:رك(نمايد مرفه مي

بي،بر اساس شواهد موجود از اين دوره بيانگر دورة كمابيش اول سلجوقيان استياليثباتي است كه نشان
ي اقتصادي منسجمي براي اين منطقه در دهندة الگوش اين گونه سفال نشانها دارد اما پراكن مغول سپسو 

و هاي منقوش دست حال، سفالهربه.)86: 1382ويتكمب( طول دوران مياني اسالمي است توجهي قابلشمار ساز
و بررسي،استآوري شده كمبوس جمعةساز منقوش كه از سطح محوط سفال چرخ هاي نياز به مطالعات

به اگرچه اين سفال. داردبيشتري  سيدستها با مواد و هاي مياني اسالمي سخت در سدهآمده از دائو دختر
.هاي سطحي چندان مطمئن نيست به دليل بررسيهاآنگذاري چنان تاريخهمقابل مقايسه است، 

وسهاي كمبطرح سفال-3شكل
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پوشش نارنجي بدنه7
نارنجي 

 رقيق

 ذراتوشن نارنجي
 آهك

قرون ميانه؟ نقش قهوه اي
 اسالمي

Whitcomb 
1991:107 fig 3:i 

اي نقش قهوه شن سرخ نخودي نخودي نخودي لبه8
 يل به قرمزما

قرون ميانه؟
 اسالمي

پوششايقهوه نخودي لبه9
 نارنجي

و شن ريز
 ذرات آهك

اي نقش قهوه
 مايل به قرمز

قرون ميانه؟
 اسالمي

پوشش نخودي نخودي لبه 10
 نارنجي

و شن ريز
 ذرات آهك

اي نقش قهوه
 مايل به قرمز

قرون ميانه؟
 اسالمي

Whitcomb 
1991:109 fig 4:b 

نخودي مايلهلب 11
 به نارنجي

نارنجي
 روشن

نخودي مايل
 به نارنجي

و شن ريز
 ذرات آهك

اي نقش قهوه
 مايل به قرمز

چرخ
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

Gaube 1973: 
Taf.76 
Whitcomb 
1991:111 fig 5:g 

اي نقش قهوهشن نارنجي نارنجي خاكستري لبه 12
 مايل به قرمز

چرخ
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

Whitcomb 
1991:111 fig 5:g 

نارنجي خاكستري لبه 13
 روشن

ايشن پوشش كرم نقش قهوه
 قرمزو شياري

چرخ
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

Whitcomb 
1991:111 fig 5:e,o 

چرخاينقش قهوه آهكوشن خاكستري خاكستري خاكستري لبه 14
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

پوشش خاكستري پايه 15
ايقهوه

اي مايلهقهو
 خاكستريبه

و ذرات شن
 آهك

قرون ميانه؟ نقش قرمزتيره
 اسالمي

Gaube 1973: 
Taf.76 
Whitcomb 
1991:111 fig 5:s,t 

اي قهوه خاكستري پايه 16
مايل به 

 خاكستري

 ذراتوشن خاكستري
 آهك

چرخ نقش قرمزتيره
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

Whitcomb 
1991:109 fig 4:q 

جي مايل نارن پايه 17
 به خاكستري

نخودي
مايل به 
 قهوه اي

 ذراتوشن نارنجي
 آهك

چرخ نقش قرمزتيره
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

Whitcomb 
1991:111 fig 5:u 
Whitcomb 
1991:109 fig 4:q 
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نارنجي مايل بدنه 18
 به خاكستري

پوشش نارنجي
 نارنجي

 ذراتوشن
 آهك

 مايل قرمزنقش
ايبه قهوه

قرون ميانه؟
 اسالمي

و 19 لبه
 دسته

اي مايل قهوه
 به نارنجي

اي قهوه
مايل به 
 نارنجي

اي مايل قهوه
 به نارنجي

و شن ريز
 ذرات آهك

مايل نقش قرمز
ايبه قهوه

قرون ميانه؟
 اسالمي

و شن ريز نخودي نخودي نخودي لبه 20
 ذرات آهك

دستايقهوه
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

نخودي مايل لوله 21
 به صورتي

كرم مايل
 به نارنجي

نخودي مايل
 به صورتي

 ذراتوشن
 آهك

 مايل قرمزنقش
ايبه قهوه

چرخ
 ساز

اي مايل قهوه لوله 22
 به خاكستري

وايقهوهايقهوه ذرات شن
 آهك

دست نقش قرمز
 ساز

و شن ريز قرمز قرمز قرمز لبه 23
 ذرات آهك

چرخ-
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

چرخ نقاط فشاري آهكوشن نخودي نخودي خاكستريهبدن 24
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

و لبه 25 خاكستري
 رنگقرمز كم

قرمز
 كمرنگ

اي مايل قهوه
به 

 خاكستري

و ذرات شن
 آهك

باند برجسته با
 نقاط فشاري

دست
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

اي قهوه خاكستري بدنه 25
مايل به 

 خاكستري

و نخودي ت ذرا شن
 آهك

چرخايخطوط شانه
 ساز

قرون ميانه
 اسالمي

3كاتالوگ شكل

 نتيجه
و صعب تاريخي كمبوس در منطقهةمحوط ااي كوهستاني تراق جوامع العبور شكل گرفته است كه امروزه محل
و در فصول باراني سال تپهكوچ.رو بويراحمدي استكوچ هاي خاكي نشيان اين منطقه بيشتر دامدار هستند

كمامنهد ميهاي فوق پوشيده از درختان متراكم بلوطةسرتاسر منطق. كنندشيب را به صورت ديمي كشت
مي،سوختةاست كه بوميان محل از چوب آن براي تهي و دارو استفاده .كنندو از ميوه آن براي تهيه خوراك

وجشواهد موجود نشان مي  احتماالً. ود داشته استدهد كه در گذشته نيز چنين الگوي زيستي در منطقه
و پايه و بررسياداشتهكمبوس به اين الگو توجهةگذاران محوطساكنان هاي ند، با توجه به شواهد تاريخي

و باستانقوممحدود  مي،كوهستانيةشناسي انجام شده در اين منطقنگاري ةرسد سازندگان محوطبه نظر
در اجتماعي بسيار پيشرفتهـ كه در سطح يكپارچگي سياسينداههاي مياني اسالمي بود جوامع سده،كمبوس

ميهاسفالهاآن. انداين منطقه ساكن بوده هاآندر بيشتر استقرارهايآنكردند كه پراكنشي منقوش توليد
مي. شودميمشاهده هاي موجود در تنوع سفال. هاي اين جوامع دانستتوان يكي از نشانه اين سفال منقوش را

ة جغرافيايي اين جوامعگوياي گستر،مناطق ديگر اين حوزه از زاگرسهاي سفالباهاآنهايو شباهت بوسمك
و منابع مناسبي بودهـ ها كه داراي شرايط زيستاين جوامع در بعضي مكان. رو استكوچ و محيطي

محاستقرارهاي وسيعي با استفاده از مصالح بومي موجود در محل به ةكمبوس از جملةوطوجود آوردند كه
و اين محوطه يكي از وسيع.ه استشدمياستفاده) قشالق( به عنوان اقامتگاه زمستاني احتماالًوهاآن ترين

و كاوش هاي مربوط به اين جوامع در زاگرس جنوبي است كه انجام مطالعات گمانهمحوطهنيتر مهم  زني
كمبوسةمحوط. اسالمي در منطقه باشدةرو دورمع كوچجوادرخصوص تواند پاسخگوي بسياري از ابهامات مي



 127/)كهگيلويه كمبوس بناريةمحوط: مطالعة موردي(؛هاي دورة اسالمي در ارتفاعات زاگرس جنوبيبررسي زيستگاه

هاي پرهزينه اما اين پرسش كه ساختمان.ي سنگي داردكاركردي بناهاـ دقيق تركيب فضاييةنياز به مطالع
و ارتباط آن با كنترل كوچ ارتفاعيةمحدودبه چه دليل در اين  و ديگر مسا ساخته شده وئنشينان ل مراقبتي

ةباردر.ن بدون جواب باقي خواهد ماندتر آتي همچنا، تا انجام مطالعات دقيقاسته بودهمحافظتي چگون
گچخشكهةشيو(وري متفاوت معماري فنا و استفاده از مالط اين احتمال وجود،كمبوسةدر مجموع) چين

براهيم كه همچنانابناهاي مذهبي مانند امامزاده سيد،كمبوس بناريةدارد كه پس از پايان استقرار در محوط
و بازسازي شده،ه استروان بودمورد توجه كوچ تا زماني كه استفاده از گچ به باشد توسط اين افراد مرمت

.روان رواج يافتدر ميان كوچنيز عنوان مالط 

و قدر  دانيتشكر
.شان در انجام اين مطالعات سپاسگزاريمآقاي احمد حيدري به دليل همكاري صميمانهجناب از

 منابع
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و گردشگري: تهران .پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي
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و، 1359،، احمداقتداري و ممسني خوزستان .149ةملي شمار انتشارات انجمن آثار: تهران.كهگيلويه

.انتشارات آگاه:، تهران، چاپ اولقوم لر،1370،، اسكندرونداللهي بهارامان
.خانه كانونپچا: تهران، پنجمچاپ،خاتون هفت قلعه، 1373،، محمدابراهيمباستاني پاريزيي

و،فارسنامه ناصري، 1367، حسيني فسائي، حاج ميرزاحسن ، چاپ اول،، منصور رستگار فسائي، جلد دومتحشيه تصحيح
.انتشارات اميركبير: تهران

شر منت(شناسي باستانةپژوهشكد:، تهرانشناسي شهرستان فارسانگزارش بررسي باستان، 1386زاده، عليرضا، خسروز
 ). نشده

سازمان جغرافيايي نيروهاي:، تهرانبهبهان، 91،1370جلد هاي كشور جمهوري اسالمي ايرانفرهنگ جغرافيايي آبادي
.مسلح

، آرشيو دفتر ثبت آثار تاريخي، 2162 ثبتة، شمار»محوطه تاريخي كمبوس بناري«ثبتيةگزارش پروند،1377، بي نام
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صصانتشارات ميراث فرهنگي: تهران ،332-285.
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