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چکیده
بخش میانکوهِ شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری به سبب دارا بودن کوههای مرتفع ،درههای عمیق
و دشتهای میانکوهیِ کوچک و قرارگیری در مسیر کوچ عشایر از گذشتههای دور تاکنون مورد توجه انسان بووده
است .این منطقه دارای دو چشمانداز کامالً متفاوت است .بخشی از آن باوجود رشتهکووه چهو چشومه و گوره بوا
ارتفاعی بیش از  0633متر دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل و بخشی با ارتفاعی کوم بوین  33توا
 133متر در تابستانها گرم و در زمستانها سرد است .این ویژگیهای جغرافیایی و آبوهووایی باعوش شوده کوه
منطقۀ میانکوه دارای چراگاههای بسیار غنی در بیشتر ماههای سال باشد و ازاینرو منطقهای بسیار مسوتعد بورای
شک گیری و توسعۀ جوامع انسانی با معیشت دامداری از دورترین ایام به این سو بوده است .طی سه فص بررسی
که در این منطقه در سالهای  011تا  043انجام شد ،شمارۀ  26محوطۀ ایالم میانی شناسایی و ثبت شد .بیشتر
محوطههای شناساییشدۀ دورۀ ایالم میانی در درههای کوچک و بزرگ و دامنۀ ارتفاعات قرار گرفتهانود و تموامی
ویژگیهای ریختشناختیِ استقرارهای کوچنشینی اموروزی را دارنود و تنهوا در چنود محوطوه شوواهدی از توداوم
استقرارها دیده میشود.
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کلیدی :الگوی استقراری ،تبادل فرهنگی ،جوامع کوچرو ،ایالم میانی ،منطقۀ میانکوه.
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 .1مقدمه
شرایط ویژۀ جغرافیای منطقۀ زاگرس و کمبود زمینهای مناسب برای کشاورزی ،و برعکس آن
وجود مراتع و جنگ های غنی ،منطقه را جهت زندگی با شیوۀ کوچروی مهیا و آماده نموده است
) .(Young, 1972بهطور کلی چینخوردگیهای زاگرس مرکزی بسیاری از تحوالتی را که در
طول ادوار مختلف پیش از تاریخی رخ داده باعش شده است و بنابراین شرایط جغرافیایی در شک
گیری جوامع در این درهها موثر بوده است ) .(Gopnik, 2011; Wright, 1993منطقۀ کوهستانی
میانکوه نیز از این قاعده مستثنی نیست .از آنجاییکه منطقۀ میانکوه بر سر راه ارتباطی
خوزستان با فارس و فالت مرکزی واقع شده است ،بدیهی است که تأثیراتی از هر دو منطقۀ
فارس و خوزستان در آن دیده شود .به عبارت دیگر ،بهواسطۀ قرارگیری میانکوه بر سر راه
ارتباطی این مناطق ،احتمال وجود تأثیرات و مشابهتهای فرهنگی در این منطقه بسیار زیاد
است .از طرف دیگر ،با توجه به نوع معیشت فرهنگهای ساکن این منطقه که کوچرو بودهاند
( ،)Zagarell, 1975; Nissen and Zagarell, 1976این ارتباطات احتماالً گستردهتر هم بوده
است .بنابراین ظاهراً ما باید به دنبال نقش جوامع کوچرو در شک گیری این ارتباطات احتمالی و
روند تأثیرگذاری فرهنگی مناطق خوزستان و فارس بر فرهنگ منطقۀ میانکوه باشیم .هر چند در
دورۀ ایالم ،با توجه به همگونی فرهنگی که در تمامی نواحی تحت تسلط ایالمیان روی میدهد،
این امر بدیهی بهنظر میرسد ،اما در منطقه شاهد شک گیری و ادامۀ یک نوع فرهنگ بومی نیز
هستیم .سنتسفالگری از دورۀ نوسنگی و مسسنگی تا دورۀ ایالمی ادامه دارد و نمود آن در
کارهای زاگارل و نوروزی (زاگارل 011 ،؛ نوروزی ) 011 ،دیده میشود .با این حال ،به نظر میرسد که
عالوهبر سنت بومی و محلی ،در مناطق جنوبی و شرقی میانکوه سنت سفالگری شبیه به فارس
و در شمال و شرق سنت سفالگری با سفالهای خوزستان مشابه باشد .در هر صورت ،باید در
نظر داشت که در دوره ایالمی ارتباط فرهنگی بسیار محکمی بین فارس و خوزستان وجود داشته
که در نوع سفالگری آنها نیز دیده میشود ) .(Carter, 1979هر چند که در منطقۀ فارس
سفالهایی بیشتر به صورت منقوش نوع کفتری و  ...دیده میشوند ( ;Vanden Berghe, 1954
 ،)Sumner, 1972; Nickerson, 1983اما شک و نوع سفالهای فارس و خوزستان در این دوران
مشابهاست .بدین منظور و برای شناسایی این تأثیرات اقدام به شناخت ،شناسایی و گونهبندی
سفال منطقۀ میانکوه نمودهایم و سعی کردهایم تا با شناسایی سفالهای منطقه و مقایسۀ آنها با
فارس و خوزستان به ارتباط این منطقه با مناطق یادشده بپردازیم.
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 .2موقعیت جغرافیایی میانکوه
بخش میانکوه در شهرستان اردل ،در غرب استان چهارمحالوبختیاری واقع شده است .میانکوه
در بخش میانی کوههای زاگرس واقع شده و رشتهکوههای نسبتاً مرتفوع بوا چنودین قلوۀ بواالی
 0333متر ارتفاع بخشهای قاب توجهی از چشمانداز طبیعی این منطقه را تشکی میدهند .این
چشمانداز عبارت از چند درۀ نسبتاً عریض و بزرگ و چندین درۀ کوچک منتهی به این درههاست
(شک ).
این بخش از زاگرس نیز ،همانند دیگر بخشها ،دارای روند عمومی شمالغرب -جنوبشرق و متشک از درههوای
موازی است .از نظر زمین ریختشناسی این منطقه ترکیبی است از کووههوای بلنود و درههوای عمیوق کوه امکوان
کاربریهای متنوعی از زمین را فراهم کرده است .این منطقه توسط رودخانۀ سرخون و کارون و شاخابههای پرآبوی
که در کوهستان به آن میپیوندند مشروب میشود (خسروزاده و بهرامینیا.)50 : 04 ،

منطقۀ بررسیشده شام دو چشمانداز کامالً متفاوت است .اول منواطق پسوت و کومارتفواع کوه
ارتفاعی بین  33تا  2333متر دارند .این بخش شام درههای عمیق و کمعرض تپهماهوری با
پوشش جنگلی از نوع بلوط ،بَنه و کَلخونگ است .این پوشش در بعضوی جاهوا بسویار انبووه و در
بعضی جاها بسیار تُنُک است .دو رودخانۀ بزرگ بازفت در مسیر شمال به جنوب و رودخانۀ اَرمَنود
در مسیر تقریباً جنوب به شمال در این بخش جاری هستند .این منطقه در تابستانها بسیار گورم
است و در زمستانها هوایی معتدل دارد .بخشهای شرقی این محدوده مح قشالق شوماری از
ایالت بختیاری است (شک  .)2بخشهای مرتفع ارتفاعی بین  2333تا  0533متور دارنود .در ایون
بخش ،شمار زیادی پهنههای مسطح ،که دارای دریاچهها یا آبگیرهای فصلی (گوراب) هسوتند ،و
پهنههایی به شک تپهماهوری دیده میشود .این پهنهها بهخصوص در ارتفاعات شومالی بخوش
میانکوه دیده میشوند .از مهمترین این پهنهها میتوان به گوراب بزرگ ،گوراب کوچک ،هُشک
آخر و چال هُشکه ،مُهیز ،بَردتشدان و هفتچشمه اشاره کرد .پوشش گیاهی این بخش نیز کامالً
متفاوت با بخشهای پست است .این بخش دارای پوشش انبوه بوتهای از نوع گون ،جاز و بوتوه-
های خار است (شک .)0
بنابراین ما با منطقهای روبرو هستیم که با واقع شدن در بین کوههایی با منابع سرشار کشاورزی
و دامداری میتواند جمعیتی بزرگ را در خود جای دهد ،به عالوه آنکه و امکوان ارتباطوات درون
منطقهای نیز میسر است .به عبارت دیگر ،بخش میانکوه برای اقتصادی مرکب از کشاورزی دیم
و آبی و دامنۀ کوهها و درهها برای گلهداری شرایط مناسبی دارد (شک .)9
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 .9استقرارهای ایالم میانی میانکوه
تا پیش از سال 011مدارک باستانشناختی اندکی مربوط به دورۀ ایالمی از بخشهای غربی و
جنوب غربی چهارمحال و بختیاری به دست آمده بود ،ولی در بررسیهایی که اخیراً در بخشِ
میانکوه انجام شد ،محوطههای بسیاری مربوط به دورۀ ایالمی شناسایی شد (خسروزاده 011 ،؛
 014؛  .) 043این محوطهها به دو شک یکجانشین و کوچنشین دیده میشوند .محوطههای
یکجانشین در میان درههای کوچک میانکوهی شک گرفتهاند .این محوطهها بهواسطۀ
قرارگیری در نزدیکی منابع آب دائم ،وجود زمینهای قاب کشت و نزدیکی به راههای ارتباطی
دارای شرایط مطلوب برای شک گیری استقرارهای دائمی و یکجانشین هستند .با توجه به
ویژگیهای جغرافیایی و زیستمحیطی میانکوه این گونه محوطهها شمارشان اندک است .بیشتر
این محوطهها در درۀ بزرگ سرخون و درههای جانبی منتهی به این دره قرار گرفتهاند (شک .)6
یکی از این محوطهها گرچِگاه  (MK62) 2است .این محوطه در حاشیۀ جنوب غربی
روستای سرخون قیصری در یک چشمانداز تپهماهوری قرار گرفته که از سوی غرب به شرق از
ارتفاع تپهماهورهای آن کاسته شده تا به رودخانۀ سرخون منتهی شود .بر سطح این تپهماهورها
پوشش جنگلی تنک بلوط دیده میشود .بیشتر این تپه ماهورها شخم خورده و به زیر کشت
رفتهاند .این محوطه بر سطح پشتهای مرتفع قرار گرفته که از هر چهار سو شیب مالیم دارد و از
سوی جنوب شرق با شیب مالیمی به روستای سرخون قیصری محدود میشود .بر سطح پشتهای
که محوطه بر سطح آن قرار گرفته ،شمار فراوانی قلوه و الشهسنگهای کوچک و بزرگ دیده
میشود که احتماالً در ساخت و سازهای محوطه کاربرد داشتهاند .پراکندگی سفال بر سطح
محوطه فراوان و به یک نسبت در تمامی قسمتها دیده میشود (شک .)5
از مهمترین محوطههای یکجانشین شناساییشده ،گرچِگاه  (MK65) 6است .این محوطه در
حاشیۀ شرقی روستای سرخون قیصری قرار دارد .این محوطه به شک تپهای کوچک ،ولی
مرتفع ،به قطر  13متر است که بر روی یک برجستگی مشرف به رودخانۀ سرخون ایجاد شده
است .پشتهای که این محوطه روی آن قرار دارد از چهار سو شیب تند دارد و از سوی شمال و
شمال شرق به بستر رودخانۀ دائمی سرخون منتهی میشود .پشته تقریباً بیضی و کلهقندی
شک است .رأس تپه توسط اهالی تسطیح و به زیر کشت گندم رفته است ،و این در مورد دامنه-
های جنوبی و غربی محوطه نیز صادق است .بر سطح این محوطه تراکمی از قلوهسنگ و الشه-
سنگهای کوچک و بزرگ دیده میشود .پراکندگی سفال بر سطح محوطه زیاد و بیشتر در
دامنههای شمالی و شرقی تپه دیده میشود (شک .)1

محوطههای نویافتۀ دورۀ ایالم میانی در منطقۀ میانکوهِ شهرستان اردل ،چهارمحال و بختیاری63/

از دیگر محوطههای واقع در درۀ سرخون ،سرزرد  (MK78) 9است .این محوطه در حاشیۀ
شمالغربی روستای سرزرد بر باالی پشتهای مرتفع و مشرف به رودخانۀ سرخون قرار گرفته
است .به نظر میرسد سطح محوطه کامالً تسطیح شده است .محوطه از سوی شمال و غرب با
شیب بسیار تندی به بستر رودخانۀ سرخون و از دو سوی دیگر به روستای سرزرد منتهی میشود.
در قسمت شمالی محوطه کانالی به عرض یک متر کنده شده که در البهالی خاکهای
برداشتهشدۀ آن شمار فراوانی تکهسفال دیده میشود ،ضمن اینکه در دامنۀ شرقی و شمالی پشته
نیز شمار فراوانی سفال و ابزار سنگی به دست آمد .رودخانۀ سرخون در فاصلۀ  233متری شمال
محوطه جاری است (شک .)1
تپه قبرستان سرخون علیا ) (MK84نیز در درۀ سرخون قرار گرفته است .این محوطه در 33
متری جنوب سرخون علیا و  63متری جنوب گورستان قدیمی سرخون علیا قرار گرفته است ،بر
سطح پشتهای کمارتفاع تقریباً کلهقندی شک و مشرف به رودخانۀ سرخون که از سوی شمال و
غرب با شیب تند به رودخانۀ سرخون و از دو سوی دیگر نیز با شیب تند به گورستان و جادۀ
آسفالت سرخون به لردگان منتهی میشود .رأس تپه تسطیح شده ،شخم خورده و به زیر کشت
گندم رفته است .بر دامنۀ دورتادور تپه نیز جادۀ خاکی ایجاد شده که موجب تخریب الیههای
سطحی شده است .در دیوارههای ایجاد شده در دامنههای تپه شمار زیادی سفال دیده میشود.
در قسمت غربی تپه و در پائین دست آن بخش نسبتاً مسطحی به ابعاد تقریباً  03×23متر وجود
دارد که دورتادور این بخش خاکبرداری شده و در چند نقطۀ آن نیز حفاری غیر مجاز شده است.
در دیوارۀ گودالهای حفاریهای غیر مجاز رد دیوارهای سنگچین به خوبی دیده میشود (شک
.)4
از دیگر محوطههای یکجانشین شناساییشده میتوان به گندمکار ( ،)MK3گندمکار وسطی
 ،)MK9( 2گندمکار وسطی  )MK10( 0اشاره کرد که هر سه محوطه در درۀ گندمکار قرار گرفته-
اند.
بیشتر این محوطههای شناساییشده در بخش میانکوه استقرارهای موقت هستند .این
محوطهها معموالً دارای مواد کم و فرسوده هستند و بیشتر در درههای تنگ منتهی به درههای
اصلی سرخون ،گندمکار و شیاسی ،بر سطح تپههای طبیعی کمارتفاع یا دامنۀ کوهها واقعاند .در
کنار این محوطهها چشمههای آب یا جریان آب دائمی دیده میشود .پوشش گیاهی این مناطق
بسیار غنی است و در نزدیکی محدودههایی واقعاند که امروزه نیز کوچنشینها برای اسکان و
چرای دامهای خود از آنها استفاده میکنند.
یکی از این محوطهها تایک ) (MK28است .این محوطه بر پشتهای کومارتفواع در جنووب
جادۀ خاکی منتهی به دک مخابرات گندمکار (از سوی شرق) و گنودمکار (از سووی غورب) قورار
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گرفته است .محوطه در یک چشمانداز تپهماهوری در درۀ مرتفعی معروف به تایوک قورار گرفتوه
است .چشمههای متعددی در این دره وجود دارد که شماری از آنها بوه خواطر خشکسوالی چنود
سال اخیر خشک یا کمآب شدهاند .این دره یکی از استقرارهای مهم ییالقی کوچنشینان بختیاری
است .محوطه از سوی جنوب با شیب تندی به درهای عمیق که در پائیندست آن قورار گرفتوه و
رودخانۀ فصلی در آن جاری است منتهی میشود .سطح محوطوه پوشویده از سونگهوای الشوۀ
کوچک و بزرگ است و در بخشهای جنوبی محوطه نیز چند برونزد صخرهای بزرگ دیده موی-
شود .در حاشیۀ شمالی محوطه بقایای سنگچین یک وارگۀ عشایری دیده مویشوود .در حاشویۀ
غربی محوطه چشمۀ آب کوچکی وجود دارد که هماکنون آب اندکی از آن جواری اسوت (شوک
.) 3
تایک  (MK 34) 1نیز استقراری موقت است که بور پشوتهای طبیعوی و کومارتفواع در 033
متری جنوب جادۀ خاکی منتهی به مخابرات شرکت نفوت (از سووی شورق) ،گنودمکار (ازسووی
غرب) قرار گرفته است .سطح محوطه پوشیده از سنگهای الشوۀ کوچوک و بوزرگ اسوت و در
بعضی قسمتها برونزدهای صخرهای کوچک و بزرگ نیز دیوده مویشوود .بخوشهوای جنووبی
محوطه شخم خورده و به زیر کشت گندم رفته است .در فاصلۀ  63متری شرق محوطوه چشومۀ
کوچکی دیده میشود که هم اکنون آب اندکی از آن جاری است .درهای که محوطوه در آن قورار
گرفته دارای پوشش جنگلی بلوط به شک انبوه است .بر سطح محوطه و اطراف آن چنود وارگوۀ
عشایری با ساختوسازهای ساده و خشکهچین سنگی دیده میشود .پشتهای که محوطه بر سطح
آن قرار گرفته از سوی شمال با شیب نسبتاً تندی به بستر عمیوق رود فصولی منتهوی مویشوود
).
(شک
چشمه فولِک  (MK498) 1نیز از محوطههوای شواخم موقوت شناسواییشوده اسوت .ایون
محوطه بر سطح پشتهای نسبتاً کمارتفاع در باالدست روسوتای زینوب خواتون و در فاصولۀ 433
متری شمال شرق آن قرار گرفته است .این محوطه در یک درۀ تنگ و عمیق به نام درهشور واقع
است ،شک تپهماهوری دارد و از سوی شمال شرق به جنوب غرب از ارتفواع ایون تپوه ماهورهوا
کاسته شده تا به روستای زینب خاتون و درهشور منتهی میشود .سطح پشتهای که محوطه روی
آن شک گرفته نیز شخم خورده و به زیر کشت گندم دیم رفته است .پشوتهای کوه محوطوه بور
سطح آن شک گرفته بیضیشک است و از سوی شرق ،غرب و جنوب به درهشور منتهوی موی-
شود .بر سطح محوطه ،شمار زیادی سنگهای الشۀ کوچک و بزرگ دیده میشود .خاک محوطه
نسبت به خاک محیط پیرامون تیرهتر است .نزدیکترین منبع آب به محوطه چشمه فولِک اسوت
که در  163متری شمالغرب آن جاری است (شک .) 2
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سوایر محوطووههوای کوووچرو و موقوت عبارتنوود از :گنودمکار  ،)MK4( 2گنوودمکار ،)MK5( 0
گندمکار  ،)MK6( 9شهرک مالکله  ،)MK13( 2تایوک  ،)MK33( 5موور  ،)MK42( 9موور 3
( ،)MK48مور  ،)MK52( 9مور  ،)MK53( 6تولهدان و2و ،)MK66, 67, 68( 0ماشک کالی
سرمازه ،)MK126( 2سر اشگفت ( ،)MK191پاریاب بابامیران ( ،)MK212درهبید .)MK372( 6
اگر بخواهیم از منظر زیستمحیطی و نقش این عوام در شوک گیوری اسوتقرارهای ایوالم
میانی میانکوه بپردازیم ،بایستی در نظر آوریم که با منطقوهای کوهسوتانی و مرتفوع بوا متوسوط
 133متر ارتفاع از سطح دریا روبرو هستیم .از طرف دیگر ،بهواسوطۀ کوهسوتانی بوودن منطقوه
راههای ارتباطی با محدودیت مواجه هستند ،اما به لحاظ دسترسی به منابع آبی از موقعیت خووبی
برخوردار است .با این اوصاف ،اگر میزان ارتفاع از سطح دریای محوطههوا در نظور گرفتوه شوود،
مشاهده میشود که درصدی باال از محوطهها در ارتفاعی بین  333تا  2333قرار میگیرنود کوه
این میزان ارتفاع با توجه به ارتفاع کلی منطقه قابو توضویح اسوت .بوا ایون حسواب  53درصود
محوطهها در این رده قرار میگیرند .معادل با  6محوطه است .با توجه به این آمار ،محوطههای
زیادی در ارتفاع باالی  133متر از سطح دریا شک گرفتوهانود .حتوی چنود محوطوه نیوز دارای
ارتفاعی باالی  2633متر هستند این ارتفاع جز در مورد استقرارهای موقوت نمویتوانود تووجیهی
داشته باشد (محمودی .)262 : 040 ،با توجه به اینکه تنها زمینهای قاب کشوت میوانکووه در میوان
درهها واقع شدهاند ،بیشتر محوطهها در میان همین درهها و در کنار رودخانههوای جواری در ایون
درهها شک گرفتهاند .نکتۀ حائز اهمیت در مورد استقرارهای ایالم میانی میانکوه این اسوت کوه
در حدود  13درصد از محوطهها در فاصلۀ کمتر از  633متر نسبتبه منابع آبی واقع شدهاند کوه
معادل با  23محوطه است و این وابستگی شدید محوطه هوا را بوه منوابع آبوی نشوان مویدهود.
مهم ترین منابع آبی که در منطقه وجود دارند رودخانههای سرخون ،بازفوت و سرشواخههوای رود
کارون هستند که به صوورت دائموی و پورآب جریوان دارنود .عوالوه بور آن ،رودهوای فصولی و
چشمه های فراوان منطقه از دیگر منابع آبی موجوود در منطقوه هسوتند .منطقوه دارای درههوای
پرپیچوخمی است و ارتباط فقط از این طریق امکان دارد .بهواسطۀ کوچرو بودن جوامع سواکن در
این منطقه ،دسترسی به راه ارتباطی از اهمیت باالی برخوردار است و به همین دلیو اسوت کوه
شاهد شک گیری  19درصدی محوطهها در فاصلۀ کمتر از  633متر از راههای ارتبواطی هسوتیم،
یعنی  2محوطه .همانطور که گفته شد ،منطقۀ میانکوه به دلی شورایط سوخت جغرافیوایی و
دره های پرپیچ و خم تنها از یک شاهراه اصلی استفاده میکنود و آن هوم مسویری اسوت کوه از
خوزستان آغاز می شود و بعد از گذشتن از این منطقه یکی به فارس و یکی هم به فالت مرکوزی
امتداد مییابد .با توجه به کوچرو بودن اکثر استقرارها ،محوطههوا دارای وسوعت کموی هسوتند:
بیش از  19درصد محوطهها دارای وسعتی کمتر از یوک هکتوار هسوتند  5درصود بواقی دارای
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وسعتی باالی یک هکتار .محوطۀ سرزرد  9با  5هکتار بزرگترین محوطۀ اسوقراری دورۀ ایالموی
در منطقه است و به صورت یکجانشین شناسایی شده است (محمدی.)265 : 040 ،

 .1سفال ایالم میانی میانکوه
پس از مطالعۀ سفال محوطههای ایالم میانی میانکوه مشخم شد که سه گونه سوفال ایالموی
در این منطقه رایج بوده است .نوع اول مربوط به سفالهایی است مشابه با سفال منقوش و سادۀ
فارس و این شام فرهنگهای قلعه ،شوقا و تیمووران اسوت .ایون نووع سوفال دارای خمیورهای
نارنجی ،قهوهای و نخودیرنگ است که بیشتر با نقوش هندسی و بوه رنوگ قهووهای توا قرموز
نقاشی و تزئین شدهاند ،بهطوریکه در شماری از سفالها از نظر نقش و شک سفال کامالً مشابه
به سفال فارس هستند .سنت دیگری که در منطقه دیده میشود برگرفتوه از سونت سوفالگوری
خوزستان است .اینگونه سفالها بیشتر معمولی و بدون تزئین و نقاشی هستند ،اما گاه نمونههای
منقوش نیز وجود دارد با نقشهایی بهصورت خطوط مواج و مثلثی .مشابه این سفالها در شوش،
شهرشاهی  IIچغازنبی و هفتتپه و ده نو دیوده مویشوود (گریشومن 016 ،؛ نگهبوان 012 ،؛ نورمفیودی و
میرزائی 042 ،؛  .)Miroschedji,1981سنت دیگری که در سفالگری میوانکووه وجوود دارد سونتی
بومی و محلی است .با توجه به وجود ذرات شنی ریز سفیدرنگی که در درون خمیرۀ سوفالهوا در
میانکوه دیده میشود ،شکی باقی نمیماند که سفالها ساخت خود مح هستند ،چراکوه وجوود
این ذرات ریز سفیدرنگ در خاک منطقه تأیید شده است .پس با این حساب میبینیم کوه سوفال
ایالمی میان کوه در خود منطقه ساخته شده هرچند که از نظر نوع ،شیوۀ ساخت و نقووش مشوابه
با نمونههای همزمان در فارس و خوزستان است.
 .1-1سفال مشابه سفال فارس
گونۀ منقوش نارنجی قهوهای :این نوع سفال دارای خمیرهای از نارنجی ،قهوهای تا قرموز اسوت.
مغز این گونه سفال به رنگ سیاه است و این ناشی از عدم پخت کافی آن اسوت؛ دارای شواموت
گیاهی و شن و ماسه و ذرات سفیدرنگ است و به دو گونۀ دستساز و چرخساز ساخته شودهانود.
سطح خارجی سطح سفال دارای پوششی به رنگ نخودی کرم ،قهوهای و قرمز است و در بعضوی
مواقع سطح داخلی شماری از سفالها نیز دارای پوشش است .سطح خارجی شماری از سوفالهوا
نیز صیقلی شده است .نقوش این نوع سفال به شک هندسی اجورا شودهانود و بیشوتر بوه شوک
خطوط مواج ،ضربدری و مثلشهای توخالی و توپر همراه با خطوط موازی دیده میشود .این نووع
تزئینات در سفالهای قلعه ،شقا و تیموران دیده میشود.
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گونۀ ساده :شام سفالهایی به رنگ قرمز تا قهوهای ،دارای شاموت گیواهی و کوانی اسوت.
مواد تشکی دهنده آن شام شن ریز و دانههای سفیدرنگ است .این گونه سفال بوه دو صوورت
دستساز و چرخساز مشاهده میشود .بهلحاظ نوع پخت دارای کیفیت متفاوت اسوت و در مووارد
زیادی مغز خاکستری مای به سیاه در سفالها دیده میشود که حاص عدم پخت مناسب آنهوا
است .این نوع سفال دارای تزئیناتی به صورت نوارهای برجسته طنابی-زنجیره ای و نوار برجسوته
با مقطع چهارگوش است .در مواردی سطح خارجی سفال دارای پوشش غلیظ قهووهای اسوت .از
اشکال رایج این گونه میتوان به انواع خمرهها و کوزههای بزرگ اشاره کرد (شک .) 0
 .2-1سفال مشابه سفال خوزستان
گونۀ منقوش نخودی :این نوع سفال دارای خمیره ای نخودی تا کرم و صورتی است و از شاموت
گیاهی و شن و ماسه و دانههای ریز سفیدرنگ در خمیرۀ آن استفاده شده اسوت .مغوز سوفال بوه
رنگ خاکستری و سیاه دیده میشود که در نتیجۀ پخت ناقم سوفال اسوت .در موواردی سوطح
داخلی یا خارجی سفال دارای پوشش غلیظ قهوهای ،نخودی ،صورتی و قرمز است .بیشتر سفالها
با چرخ ساخته شده ،ولی شماری نیز با دست ساخته شدهاند .نقوش بهکاررفته در سوفال نخوودی
بهمانند سفال نارنجی قهوهای بهصورت تزئیناتی هندسی است بیشتر به شوک خطووط مووازی و
مواج و ضربدری همراه با مثلشهای توخالی و درهم طنیده .شک های متوداول ظوروف منقووش
بیشتر به شک کوزههای کوچک انواع سبوها و ظروف گردندار با بدنه کرویشک است.
گونۀ ساده :خمیرهای به رنگ نارنجی قهوه ای دارد و از شاموت گیاهی همراه با ماسه و شون
ریز و دانههای ریز سفیدرنگ در خمیرۀ آن استفاده شده است .سفالهوا دارای پوشوش نخوودی،
کرم ،قهوه ای و قرمز هستند که گاه بر سطح داخلی و گاه خارجی سفالها دیده مویشوود .شوک
متداول این سفالها بیشتر شام انواع سبوها ،خمرهها ،ظروف گردندار با بدنۀ کوروی و ظوروف
معروف پایهدکمهای است .گروه دیگر دارای خمیرهای نخودی و همراه با شاموت گیاهی و ماسوه
و دانههای ریز سفیدرنگ است .عمدتاً بهصورت چرخسازند و مغز سفالها بهعلوت پخوت نواقم
سیاهرنگ است .در مواردی سطح داخلی سفال دارای پوششی به رنگ قهوهای ،نخودی ،صوورتی
و قرمز است (شک .) 9
 .9-1سفال بومی میانکوه
این نوع سفال میانکوه دارای طیفوی از سوفالهوای قرموز ،قهووهای و نخوودی اسوت و شوام
سفالهایی با خمیرهای به رنگ قرمز ،قهوهای و نخودی ،دارای شاموت گیاهی و کانی است .مواد
تشکی دهندۀ آن شن ریز و دانههای سفیدرنگ است .اینگونه سفال به دو صوورت دسوتسواز و
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چرخساز مشاهده میشود .بهلحاظ نوع پخت دارای کیفیت متفاوت است و در مووارد زیوادی مغوز
خاکستری مای به سیاه در سفالها دیده میشود که حاص عدم پخت مناسوب آنهاسوت .ایون
نوع سفال دارای تزئیناتی بهصورت نوارهای برجسته طنابی-زنجیرهای و نوار برجسوته بوا مقطوع
چهارگوش است .بهندرت ظروفی با پوشش کرم دیده میشود.
 .5بحث و نتیجهگیری
بررسیهای باستانشناسی حاضر به طور نسبی نشان میدهدکه استقرارهای ایالمی پایدار و ثابت
میبایست در درههای نسبتاً باز رودخانۀ سورخون و گنودمکار قورار داشوته باشوند .محوطوههوای
شناساییشده در طول این درهها به شک تپههای منظمی است که هماکنوون از بسوتر رودخانوه
چندین متر ارتفاع دارند و به طور میوانگین در ارتفواعی بوین  033توا 533متور از سوطح دریوا
واقعاند .تراکم استقرارهایِ این درههای طولی بیش از سایر نقاطِ مستعدِ اسوتقرار اسوت .از جملوۀ
این محوطهها میتوان به گرچگاه  6اشاره کرد .با توجه به گونهشناسی سفالهای سطحی آنهوا
به نظر میرسد در دورۀ ایالمی هم ،به خصوص در دورۀ ایالم میانی ،مسوکونی بوودهانود .تووالی
سفالی آن و کیفیت سطحی این سفالها نشاندهندۀ احتماالً یک زندگی یکجانشین در این دره-
هاست .از طرف دیگر ،محوطهها دارای مواد کم و فرسووده هسوتند و بیشوتر در درههوای تنوگ
منتهی به درههای اصلی سرخون ،گندمکار و شیاسی ،بر سطح تپههای طبیعی کمارتفاع یا دامنوۀ
کوهها واقعاند .در کنار این محوطهها چشمههای آب یا جریان آب دائمی دیده میشوود .پوشوش
گیاهی این مناطق بسیار غنی و در نزدیکی محدودههایی هستند که امروزه نیوز کووچ نشوینهوا
برای اسکان و چرای دامهای خود از آن استفاده میکنند .بقایای استقرارهای کوچنشینی اموروزی
به شک وارگه و بقایای چین سیاه چادر دیده مویشوود .در کو اسوتقرارهای دورۀ ایوالم میوانی
میانکوه نسبت به دوره مسوسنگ ( 0محوطه) به شک فوقالعادهای افزایش یافتهاند ،اما ایون
روند بعد از دورۀ ایالمی و دورۀ هخامنشی به شدت کاهش یافته اسوت (خسوروزاده .) 043 ،ایون امور
احتماالً ریشه در مالحظات سیاسی زمان حکومت ایالمیان و نقش قبای کوچرو منطقه دارد .رشد
روزافزون و شتاب سریع گسترش جوامع شهرنشین در سرزمینهای پست میوانرودان و همچنوین
دشت خوزستان ،طی هزارههای سوم و دوم پ.م ،تأمین منابع خام و مصرفی از سوی این جواموع
را امری اجتنابناپذیر ساختهاست ( .)Potts, 1993: 388; Potts, 2004:141در این میان ،کوههای
زاگرس و ماورای آن ،دشتهای پست مرکز فالت ایران منبعوی مناسوب بورای توأمین نیازهوای
اساسی جوامع ساکن در میانرودان شدهاست (علیزاده .)1 : 011 ،این اهمیت دلیلی شده تا رشته کوه-
های زاگرس عالوه بر اینکه به عنوان دروازههای ورود به فالت ایران شوناخته شوود ،بوه عنووان
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محلی برای تأمین نیازهای جوامع سرزمینهای پست میانرودان باشد (هینتس .)02 : 015،بوه هموین
دلی در طول هزارههای سوم و دوم پ.م ،شاهد تالشهای گسترده بورای تسولط بور ارتفاعوات
شرقی خود شده است (آمیه .) 014 ،این کشمکشها را میتوان به عنووان عواملی شوتابدهنوده در
افزایش تمرکز و یکپارچگی در میان جوامع ساکن در درههوای میوانکووهی دانسوت کوه ایجواد
یکپارچگی را تنها راه مقابله با نیروی خارجی میداشتهاند ) .(Rothman, 2001با ایون توصویفات،
بهنظر می رسد میان یکپارچگی سیاسوی بوا همگوونی فرهنگوی رایوج در ایون منواطق ،افوزایش
استقرارگاهها و تأثیرات فرهنگی رابطه مستقیمی برقرار باشود .شواید بتووان بور اسواس مطالعوۀ
سفالهای موجود در منطقه و همگونی چشمگیر موجود در میان این مجموعه ،همگونی فرهنگی
و سیمای روشنی از تمرکز فرهنگی موجود در ایون منطقوه را بازسوازی کورد ).(Shepard, 1985
هرچند با مطالعۀ سفالهای بدستآمده از بررسیهای سطحی امکوان گاهنگواری دقیقوی وجوود
ندارد ،اما میتوان تا حدودی تنوع فرهنگی موجود در ناحیه بررسیشده را موورد ارزیوابی قورارداد
) .(Evans, 1982پس از مطالعۀ سفال محوطههای ایالم میانی میانکوه مشوخم شود کوه سوه
گونه سفال ایالمی در این منطقه رایج بوده است .نوع اول مربوط به سفالهایی است که مشابه با
سفال منقوش و ساده فارس است .سنت دیگری که در منطقه دیده مویشوود برگرفتوه از سونت
سفال گری خوزستان است .سنت دیگری که در سفالگری میانکووه وجوود دارد سونتی بوومی و
محلی است .با توجه به وجود ذرات شنی ریز سفید رنگی که در درون خمیرۀ سفالها در میانکوه
دیده میشود ،شکی باقی نمیماند که سفالها ساخت خود مح هستند .بوا توجوه بوه الگوهوای
استقراری محوطههای ایالم میانی در میانکوه ،بیش از  %15از ساکنان این منطقوه همزموان بوا
دورۀ ایالمی عشایر کوچرو بودهاند .با توجه به الگوهای معیشتی وابسوته بوه سواختار کووچروی و
قرارگیری این منطقه در مسیر راههای مبادالتی که حلقۀ اتصال میان دشتهای پست خوزسوتان
و فارس است ،مشاهدۀ تأثیرات فرهنگی از هر یک از این دو حوزه دور از ذهن نیست .همانطور
که دیده شد ،سفالهای میانکوه همبستگی و همگونی زیادی با سفالهوای فوارس و خوزسوتان
دارند .اما اینکه این همگونی بهخاطر قرارگیری منطقۀ میانکوه در میان حد فاص ایون منواطق
بوده باشد یا نه بهخوبی نمایان نیست و بیشک این امر جز بوا انجوام کواوش و حفواری ممکون
نیست .البته باید به نقش قبای کوچرو منطقه ،که خود یک عامو اصولی در شوک گیوری ایون
همگونی فرهنگی در منطقهاند ،نیز توجه داشت .اطالعات بیشتر پیرامون فرهنوگهوای رایوج در
این درهها ،که میتواند ما را در بازسازی فرهنگهای گذشوته یواری رسواند ،در پرتوو کواوش در
محوطههای کلیدی این منطقه امکان پذیر است .بر همین اسواس محوطوۀ گرچگواه )MK65( 6
میتواند اطالعات مفیدی در این زمینه ارائه کند.
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تصاویر

شک  .موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان
چهارمحال و بختیاری و ایران

شک  .2چشمانداز بخش های پست و مرتفع بخش میوانکووه،
دید از شمال (خسروزاده.) 043 ،

شک  .0نمای عمومی منطقۀ هفتچشمه ،دید از جنوب
(خسروزاده.) 043 ،

شک  .9رود بازفت ،دید از شمال (خسروزاده.) 043 ،

شک  .6پراکندگی محوطههای ایالمی بر اساس ارتفاع از سطح
دریا (نگارندگان)

شک  .5محوطۀ گرچگاه  ،(MK 62) 2دید از
جنوب (خسروزاده) 043 ،
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شک  .1محوطۀ گرچگاه  ،(MK 65) 6دید از غرب
(خسروزاده) 043 ،

شک  .1محوطۀ سرزرد  ،(MK 78) 9دید از شمال
(خسروزاده) 043 ،

شک  .4محوطۀ تپه قبرستان سرخون علیا ((MK 84
(خسروزاده) 043 ،

شک  . 3محوطۀ تایک ) ،(MK 28نمای عمومی،
دید از جنوب (خسروزاده) 043 ،

شک

 .محوطۀ تایک  ،(MK 34) 1نمای عمومی ،دید از
شمال شرق (خسروزاده) 043 ،

شک  . 0منتخبی از طرح سفال منقوش میان کوه
(خسروزاده.) 043 ،

شک  . 2محوطۀ چشمه فولک  ،(MK 498) 1نمای
عمومی ،دید از شمالغرب (خسروزاده) 043 ،

شک  . 9منتخبی از طرح سفالهای سادۀ ایالمی
(خسروزاده.) 043 ،
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جدول (شک ) 0
مقایسه

مشخصات

)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.79
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.56
Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig.
)6.16
Tol-e Nurabad (Weeks et al. 2006: Fig.
)3.116
)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.76
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.53
Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig.
)6.20
Tol-e Nurabad (Weeks, et al. 2006: Fig.
)3.116
Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig.
)6.20
Tol-e Nurabad (Weeks, et al. 2006: Fig.
)3.118
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.50
)Ville Royale (Carter 1980: Fig.29

نارنجی روشن با مغز خاکستری تیره ،مادۀ چسبانندۀ شنریز
و ماسه و گیاهی ،معمولی ،چرخساز ،پوشش غلیظ کرم
صیقلی بر سطح خارج ،نقوش قهوهای بر سطح خارج.

MK
191

نارنجی روشن با مغز خاکستری تیره ،مادۀ چسبانندۀ شن ریز
و ماسه و گیاهی ،معمولی ،چرخساز ،پوشش غلیظ کرم
صیقلی بر سطح خارج ،نقوش قهوهای بر سطح خارج.

MK
191

2

نارنجی ،مادۀ چسبانندۀ شن ریز و ماسه ،معمولی ،چرخساز،
پوشش نخودی بر سطح خارج ،نقوش هندسی به رنگ
قهوهای قرمز بر سطح خارج.

MK 3

0

قهوهای نارنجی با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ گیاهی و
شن ریز ،بدون پوشش ،نقوش هندسی قهوهای بر سطح
خارج.
قهوهای با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ شن ریز و گیاهی،
معمولی ،چرخساز ،پوشش کرم بر سطح خارج ،نقوش قهوه-
ای هندسی بر سطح خارج.

MK 52

9

MK 84

6

MK 84

5

)Tol-e Spid ( Petrie, et al. 2006: Fig. 4.79
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.52
Tol-e Nurabad ( Weeks, et al. 2006: Fig.
)3.116
Mamasani Survey ( Zeidi, et al. 2006:
)Fig. 6.16

نخودی سبز ،مادۀ چسبانندۀ ماسه ،معمولی ،چرخساز ،پوشش
غلیظ قهوهای تیره بر سطح خارج.

محوطه

ردیف

جدول ( 2شک ) 9
مقایسه

مشخصات

محوطه

)Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig. 6.17
)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80
)Ville Royale (Carter 1980: Fig.46
دهنو (مفیدی و میرزایی  : 042تابلوی 9.ص ) 30
چغازنبی (دور -انتاش) (گریشمن  : 016لوح  .44ص )096
Tol-e Nurabad (KHosrowzadeh and Zeidi: Fig.
)3.124
)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80
)Ville Royale (Carter 1980: Fig.9
Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 20
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.51
)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.84
دهنو (مفیدی و میرزایی  : 042تابلوی 2.ص ) 30

نارنجی قهوهای با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ
ماسه ،گیاهی ،شنریز و ذرات ریز سفید ،معمولی،
چرخساز ،بدون پوشش.

MK 4

نارنجی قرمز با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ ماسه،
گیاهی ،شنریز و ذرات ریز سفید ،خشن ،دستساز،
بدون پوشش.

MK 4

2

نارنجی قرمز با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ ماسه،
گیاهی ،ظریف ،چرخساز ،بدون پوشش.

MK 4

0

نارنجی قهوهای با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ
ماسه ،گیاهی ،شنریز ،معمولی ،چرخساز ،بدون
پوشش.

MK 4

9

)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006:Fig. 4.85

ردیف
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)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.45
)Ville Royale (Carter 1980: Fig.46
)Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 23
ده¬نو (مفیدی و میرزایی  : 042تابلو¬ی 9.ص ) 30
چغازنبی (دور -انتاش)( :گریشمن  : 016لوح  .44ص )096

)Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.75
Tol-e Nurabad (KHosrowzadeh and Zeidi: Fig.
)3.130
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.60
)Ville Royale (Carter 1980: Fig.49
) Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 13
دهنو (مفیدی و میرزایی  : 042تابلوی 1.ص ) 39
)Tol-e Spid ( Petrie, et al. 2006: Fig. 4.76
)Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 11
)Malyan (Nickerson 1983:Fig.51
دهنو (مفیدی و میرزایی  : 042تابلوی 2.ص ) 30
چغازنبی (دور -انتاش)( :گریشمن  : 016لوح  .14ص )026

)Malyan (Nickerson 1983:Fig.41
)Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 38
چغازنبی (زیگورات)( :گریشمن  : 016لوح  .51ص )21

مقایسه

قهوهای با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ ماسه و مواد
گیاهی ،معمولی ،چرخساز ،پوشش قهوهای قرمز بر
دو سطح.

MK 498

6

قهوهای ،مادۀ چسبانندۀ ماسه و شن ریز ،معمولی،
چرخساز ،بدون پوشش
قهوهای با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ ماسه و مواد
گیاهی ،معمولی ،چرخساز ،پوشش قهوهای قرمز بر
دو سطح.

MK 498

5

MK 498

1

نخودی ،ماده چسبانندۀ گیاهی و شن ریز ،معمولی،
چرخساز ،پوشش قهوهای بر سطح خارج و داخ .

MK 84

1

نارنجی قرمز ،مادۀ چسبانندۀ شن ریز و ذرات ریز و
درشت سفیدرنگ ،معمولی ،چرخساز ،پوشش نخودی
کرم بر سطح خارج ،دو نوار برجسته زنجیری شک
ظریف بر سطح خارج.
قهوهای نارنجی با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ شن
ریز ،گیاهی و ماسه ،معمولی ،چرخساز ،سطح سفال
خورده شده و رسوب گرفته است ،پوشش قهوهای بر
سطح خارج.

MK13

4

MK 212

3

مشخصات

محوطه

نارنجی ،مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ گیاهی و شن
ریز ،معمولی ،چرخساز ،پوشش غلیظ خاکستری
روشن بر سطح خارج و داخ .

MK 3

نارنجی قرمز با مغز سیاهرنگ ،مادۀ چسبانندۀ گیاهی
و شن ریز ،معمولی ،چرخساز ،بدون پوشش با
نوارهای تزئینی برجستۀ زنجیری شک موازی بر
سطح خارج.

MK 6

ردیف

2
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