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چکیده

دشــت بهبهــان منطقـهای اســت کــه در آن ،کوههــای بلنــد زاگــرس بــه دشـتهای پســت خوزســتان منتهــی
میشــود .ایــن دشــت بهدلیــل وجــود رودخانههــای ُپرآبــی ماننــد مــارون و نیــز وجــود زمینهــای حاصلخیــز،
بهلحــاظ زیســتی ،شــرایط بســیار مســاعدی را بــرای شــكلگیری اســتقرارهای انســانی از پیشازتاریــخ تــا
دورهی معاصــر ،فراهــم آورده اســت .نتایــج حاصلــه ،برآمــده از دو فصــل بررســی در منطق ـهی منصورآبــاد
بهبهــان اســت؛ ایــن منطقــه در بخشهــای شــمال و شمالشــرقی دشــت بهبهــان قــرار دارد .محــدودهی
بررســی منطقــهای بــه مســاحت حــدود  150کیلومتــر مربــع و هــدف اصلــی ایــن برنامــه ،مستندســازی و
شناســایی آثــار باســتانی موجــود در محــدودهی لرزهنــگاری اكتشــاف نفـ ِـت منطقـهی منصورآبــاد بــود .روش
بررســی بهصــورت گســترده و تاانــدازهای فشــرده و براســاس نقشــههای  1/25000منطقــه ،بــرای بررســی
موقعیــت جغرافیایــی و ثبــت آثــار باســتانی بــود .در ایــن بررســی ،ثبــت محوطههــای باســتانی بــا اســتفاده
از دســتگاه مکانیــاب  GPSو نمونهبــرداری از یافتههــای ســطحی بــهروش دلبخــواه انجــام گردیــد .در
یــك نــگاه كلــی میتــوان چشــمانداز زمینریختشناســی منطقــهی بررسیشــده را بــه  3بخــش دشــت،
ـامل بخشهایــی از شــمال دشــت
تپهماهورهــای كوهپایـهای و كوهســتان تقســیم نمــود .قســمت دشــت شـ ِ
بهبهــان میشــود؛ تپهماهورهــای كوهپایـهای ،زمینهایــی بــا پســتیوبلندی مالیــم اســت کــه از بخشهــای
شــمال ،شــرق ،شمالشــرق و شــمالغرب بــه دشــت بهبهــان منتهــی شــده و در بخشهــای دیگــر بــه
رشــت ه كوههــای خائیــز و َبدیــل ختــم میشــود .منطق ـهی کوهســتانی نیــز شــامل بخشهایــی از رشــتهکوه
شناســایی
خائیــز و رشــتهکوه َبدیــل اســت .نتیجــهی بررســیهای انجامشــده در منطقــهی منصورآبــاد،
ِ
مجموعــهای متشــکل از  55محوطــه از دورههــای مختلــف ،شــامل :تپــه ،پراکندگــی ســفال ،پراکندگــی
ســفال و معمــاری  ،پراکندگــی دستســاختهای ســنگی و معمــاری ،پراکندگــی معمــاری و چندیــن ســازه
ازجملــه بنــای امامــزاده ،دژ ،آســیاب ،بنــای مســکونی و اســتودان اســت .آثــار شناساییشــده در بخشهــای
ی تنگههــا
مختلــف چشـمانداز زمینریختشناســی منطقـهی بررســی ،از جملــه دامنـهی ارتفاعــات ،دهانـ ه 
ـبت دوران اســامی ،آثــار متعلــق بــه
و پشــتههای طبیعـ ِـی تپهماهورهــای کمارتفــاع قــرار گرفتهانــد .بــه نسـ ِ
دورههــای پیشازتاریــخ و تاریخــی ،درصــد کمتــری از آثــار شناساییشــده را تشــکیل میدهنــد .شــمار
قابلتوجهــی از محوطههــای شناساییشــده از نــوع محوطههــای بــا معمــاری ســنگی خشــكهچین بــوده
كــه بــا اســتفاده از تكهســنگهای كوچــك و بــزرگ تراشخــورده ســاخته شــدهاند .درمجمــوع پراكندگــی
ـدون ســفالاند.
ســفال بــر ســطح ایــن محوطههــا كــم بــوده و برخــی از آنهــا بـ ِ
کلیدواژگان :بهبهان ،منصورآباد ،بررسی باستانشناختی ،گاهنگاری نسبی.
 .Iعضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی (نویسندۀ مسئول).
 .IIعضو هیئت علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی.
 .IIIدانشجوی دکترای باستانشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد ابهر.
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مقدمه

چشمانداز زمینریختشناسی منطقۀ بررسیشده

در یــك نــگاه كلــی میتــوان چش ـمانداز زمینریختشناســی منطقــۀ بررسیشــده را بــه  3بخــش دشــت،
ـامل بخشهایــی از شــمال دشــت
تپهماهورهــای كوهپایـهای و كوهســتان تقســیم کــرد .قســمت دشــت شـ ِ
کســو
بهبهــان میشــود؛ تپهماهورهــای كوهپای ـهای زمینهایــی بــا پســتی و بلنــدی مالیــم اســت کــه از ی 
منتهــی بــه دشــت ،در بخشهــای شــمال ،شــرق ،شمالشــرق و شــمالغرب بهبهــان و از ســوی دیگــر
بــه رشــتهكوههای خائیــز و َبدیــل ختــم میشــود .منطقــۀ کوهســتانی شــامل بخشهایــی از رشــتهکوه
خائیــز و رشــتهکوه َبدیــل اســت .اختــاف ارتفــاع بلندتریــن و پائینتریــن بخشهــای منطقــۀ بررسیشــده
در حــدود  950متــر اســت .مهمتریــن ویژگــی منطقــۀ كوهســتانی ،وجــود تنگههــای متعــدد اســت.
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دشــت بهبهــان منطقــهای اســت کــه در آن ارتفاعــات زاگــرس بــه دشــتهای پســت خوزســتان منتهــی
میشــود .ایــن دشــت و ارتفاعــات اطــراف آن بهدلیــل وجــود رودخانههــای پرآبــی ماننــد مــارون کــه
ُ
از ک وههــای بلنــد منطقــۀ کهگیلویــه در شــرق سرچشــمه میگیــرد و نیــز وجــود زمینهــای حاصلخیــز،
بهلحــاظ زیســتی شــرایط بســیار مســاعدی بــرای شــكلگیری اســتقرارهای انســانی از پیشازتاریــخ تــا دورۀ
معاصــر فراهــم آورده اســت .یکــی از اهمیتهــای ایــن دشــت ازنظــر باستانشــناختی ،قابلیــت ردگیــری
ارتباطــات فرهنگــی بهویــژه در دورههــای پیشازتاریــخ و تاریخــی دو ناحیــۀ خوزســتان و فــارس ،بهخاطــر
قرارگرفتــن آن بــر ســر مســیر طبیعــی مناطــق پیشگفتــه اســت .وجــود محوطههــای ایالمــی (بهویــژه
َ
ارجــان) ،تپههــا و محوطههــای متعــدد پیشازتاریخــی ،آثــار دوران تاریخــی و شــهر اســامی ارجــان باعـث
شــده پژوهشهایــی در ایــن منطقــه صــورت گیــرد .از مهمتریــن ایــن پژوهشهــا میتــوان بــه بررس ـیها
و کاوشهــای نیســن ( )Nissen, 1971; 1973, Nissen and Redman, 1971و بررســیهای َ
دیتمــن
( )Dittman, 1984اشــاره کــرد .بــا کشــف اتفاقــی آرامــگاه کیدیــن هوتــران طــی احــداث ســد انحرافــی
شــهدا در ســال  1361ش ،.اهمیــت ایــن منطقــه نمایانتــر شــد و بعــد از آن هیأتهایــی بــه سرپرســتی
میرعابدیــن کابلــی و احســان یغمایــی در منطقــه بــه بررســی و کاوش پرداختنــد .از رهگــذر ایــن کشــف
همچنیــن ،مطالعــات دیگــری توســط علیــزاده ( ،)Alizadeh, 1985مجیــدزاده (،)Majidzadeh, 1992
ُ
اســتروناخ (َ،)Stronach, 2003
الوارزمــن ( ،)Alvarezmon, 2006محمدرحیــم صــراف (صــراف،)1369 ،
رســول بشــاش (بشــاش )1369 ،و سوســن معتقــد (معتقــد )1369 ،بــر روی آثــار و مــواد مکشــوف از ایــن
آرامــگاه انجــام گرفــت .پــس از گذشــت چندیــن ســال از ایــن کشــف ،هیــأت باستانشناســی دشــت بهبهــان
بــه سرپرســتی کامیــار عبــدی فعالیتهــای پژوهشــی ایــن منطقــه را در ســال  1384ش .از ســر گرفــت
(عبــدی .)1387 ،از دیگــر پژوهشهــای انجامشــده در منطقــۀ بهبهــان میتــوان بــه کاوش یــک محوطــه
از دورۀ نوســنگی بیســفال اشــاره کــرد کــه شــواهدی از اســتقرار مقطعــی در طــول ســال از ایــن دوره بهدســت
دور جدیــد پژوهشهــای باستانشناسـ ِـی منطقــۀ بهبهــان بــه سرپرســتی
میدهــد (دارابــیِ .)189 :1395 ،
عبــاس مقــدم شــکل گرفتــه اســت .در ایــن پژوهشهــا افزونبــر کاوش محوطــۀ چــاه نفــت ،بررس ـیهای
دورهمحــور در منطقــه و بــا هــدف شناســایی زیســتگاههای آغازیــن و یــا قدیمیتــر نیــز انجــام گرفتــه اســت
(مقــدم.)287-8 :1393 ،
هیــأت باستانشناســی بررســی در مــرداد و آبانمــاه ،طــی دو فصــل کاری در ســال  1386ش،.
منطقــۀ منصورآبــاد را مــورد بررســی قــرار داد .منطقــۀ بررسیشــده در جنوبغــرب اســتان خوزســتان و در
بخشهــای شــمال و شمالشــرق شهرســتان بهبهــان قــرار دارد .بررسـیهای ایــن منطقـ ه در محــدودهای
بــه مســاحت حــدود  150کیلومتــر مربــع انجــام شــد و شــامل ســه بخــش کوهســتان (ارتفاعــات خائیــز و
َبدیــل) ،بخشهایــی از دشــت منصورآبــاد و تپهماهورهــای کمارتفــاع دامنــۀ کوههــای خائیــز و َبدیــل بــود
(شــکل .)1
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ً
ایــن تنگههــا معمــوال جهــت شمالشــرقی-جنوبغربی دارنــد و اکثــر آنهــا دارای منابــع آب بهشــکل
چشــمهها و رودخانههــای دائمــی و فصلــی هســتند .یکــی از مهمتریـ ِـن ایــن تنگههــا ،تنــگ َتــكاب اســت
کــه رودخان ـهی مــارون از داخــل آن بهســمت دشــت بهبهــان در جریــان اســت.

ش بررسی
اهداف و رو 

هــدف اصلــی ایــن برنامــه ،بررســی و شناســایی آثــار باســتانی موجــود در محــدودۀ لرزهنــگاری اكتشــاف
نفــت منطقــۀ منصورآبــاد بهبهــان و مشــخص کــردن موقعیــت ایــن آثــار بــر روی نقشــه ،بــرای جلوگیــری
از آســیبهای احتمالــی بــه آثــار باســتانی ،درصــورت تــداوم برنامههــای لرزهنــگاری اكتشــاف نفــت بــود.
روش بررســی بهصــورت گســترده و تــا انــدازهای فشــرده و براســاس نقشــههای  1/25000منطقــه ،بــرای
بررســی موقعیــت جغرافیایــی و ثبــت آثــار باســتانی بــود .در ایــن بررســی ،ثبــت محوطههــای باســتانی بــا
اســتفاده از دســتگاه مکانیــاب  GPSو نمونهبــرداری از یافتههــای ســطحی بـهروش دلبخــواه (arbitrary
 )samplingانجــام گردیــد.

آثار شناساییشده

نتیجــۀ بررســیهای انجامشــده در منطقــۀ منصورآبــاد ،شناســایی مجموعــهای متشــکل از 55
محوطــه از دورههــای مختلــف شــامل تپــه ،پرا کندگــی ســفال ،پرا کندگــی ســفال و معمــاری،پرا کندگــی
دستســاختهای ســنگی و معمــاری ،پرا کندگــی معمــاری و چندیــن ســازه ازجملــه بنــای امــامزاده،
دژ ،آســیاب ،بنــای مســکونی و اســتودان اســت (شــکل  .)2آثــار شناساییشــده در بخشهــای مختلــف
چشــمانداز زمینریختشناســی منطقــۀ بررســی ازجملــه دامنــۀ ارتفاعــات ،دهانــۀ تنگههــا و پشــتههای
طبیعــی تپهماهورهــای کمارتفــاع قــرار گرفتهانــد .بــه نســبت دوران اســامی ،آثــار متعلــق بــه دورههــای
پیشازتاریــخ و تاریخــی ،درصــد کمتــری از آثــار شناساییشــده را تشــکیل میدهنــد .در ادامــه ،براســاس
مطالعــۀ مــواد فرهنگــی گردآوریشــده از ســطح محوطههــا و ویژگیهــای معمــاری ســازهها بــه بررســی
دورههــای شناساییشــده پرداختهایــم.
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دورۀ فراپارینهسنگی

از دورۀ فراپارینهســنگی یــک محوطــه بــه نــا م ِتیتــو شناســایی شــد (شــکل  .)3ایــن محوطــه در
دامنــۀ ارتفاعــات َبدیــل بــا ارتفــاع  396متــر از ســطح آبهــای آزاد قــرار گرفتــه و شــامل پراکندگــی انــدک
دستســاختهای ســنگی و اســتقراری بهنســبت قــوی از دوران اســامی شــامل پرا کندگــی ســفالهای
ایــن دوره و بقایــای معمــاری ســنگی اســت .مســاحت محوطــه براســاس پرا کندگــی ســفالها و دیگــر
مــواد فرهنگــی در حــدود  4هکتــار بــرآورد شــده و مشــخص نیســت کــه چــه میــزان از ایــن مســاحت در
دورۀ فراپارینهســنگی مــورد اســتفاده بــوده اســت (تصویــر  .)1از ســطح ایــن محوطــه ،شــمار اندکــی
ً
دستســاختهای ســنگی گــردآوری شــد .ایــن دستســاختها احتمــاال از خانــوادۀ ســنگهای سیلیســی
و از ســنگ ِچرت/فلینــت و بــه رنگهــای خاکســتریِ ،کرمــی ،صورتــی روشــن ،ســفید و قهــوهای هســتند.
دستســاختها شــامل دو نمونــه ســنگمادر ریزتیغــه و یــک نمونــه خراشــندۀ انتهایــی و شــماری برداشــته
اســت (تصویــر  .)2ســنگ مادرهــای ریزتیغــه و خراشــندۀ انتهایــی قابلمقایســه بــا نمونههــای همزمــان
گزارششــده از دشــت ایــذه هســتند (بســنجید بــا جایــز.)1392 ،

دور ۀ آغازایالمی

َ
از دورۀ آغازایالمــی ،دو محوط ـه بهنامهــای کره َیـ ِـل َت ـلآو و زمینهــای َپ َرتکــی شناســایی شــد (شــکل  4و
تصویــر  .)3ایــن محوطههــا در میــان بخشــی از تپهماهورهــای کمارتفـ ِـاع دامنــۀ کــوه َبدیــل و بهترتیــب در
تشــده از دورۀ
ارتفــاع  344و  331متــری از ســطح آبهــای آزاد قــرار دارنــد .افــزون بــر تکهســفالهای یاف 
آغــاز ایالمــی ،ایــن محوطههــا دارای اســتقرارهایی غنــی از دوران اســامی ،شــامل پرا کندگــی ســفالهای
ایــن دوره و بقایــای معمــاری ســنگی و شــواهدی از دورۀ ایالمــی نیــز هســتند .مســاحت کلــی ایــن محوطههــا
براســاس پرا کندگــی ســفال و دیگــر مــواد فرهنگــی بهترتیــب در حــدود  9و  16هکتــار اســت .از ایــن مســاحت
مشــخص نیســت کــه چهمقــدار آن در ایــن دوره مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت .ســفالهای گردآوریشــده
از ســطح ایــن محوطههــا دارای خمیــرهای بــه رنگهــای نارنجــی ،نخــودی مایــلبــه نارنجــی و قهــوهای
مایــلبــه نارنجــی بــوده و از مــواد گیاهــی و دانههــای ســفید بهعنــوان شــاموت اســتفاده شــده اســت .ایــن
ســفالها دارای پوشــش نارنجــی بــر هــر دو ســطح بــوده و چر خســاز هســتند (شــکل .)5
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شکل  .2نقشۀ پراکندگی محوطههای شناساییشده در بررسی سال ( 1386نگارندگان).
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یتــو ،دیــد از جنــوب
تصویــر  .1محوطـ َـه ت 
(نگارنــدگان).

دورۀ ایالمی

تســاختهای ســنگی محوطــۀ
تصویــر  .2چنــد نمونــه از دس 
یتــو (نگارنــدگان).
ت 

از مجمــوع محوطههــای شناساییشــده ،ســه محوط ـ ه و یــک تپــه مربــوط بــه دورۀ ایالمــی اســت (شــک 
ل
َ َ
ــل َتــلآو ،گاســوز و زمینهــای َپ َرتکــی ،و تنهــا تپــۀ شناساییشــده تپــۀ
 .)6محوطههــا عبارتنــد از کرهی ِ
گاومــرده اســت (تصویــر  .)4ارتفــاع ایــن محوطههــا از ســطح آبهــای آزاد بیــن  324تــا  386متــر اســت.
محوطههــای ُ
گاســوز و زمینهــای َپ َرتکــی در داخــل دشــت و محوطــۀ َتــلآو و تپــۀ گاومــرده در بیــن
تپهماهورهــای کمارتفــاع قــرار دارنــد .محوطههــای کرهیــل تــلآو ،گاســوز و زمینهــای پرتکــی دارای
اســتقرارهایی غنــی از دورۀ اســامی ،شــامل پراکندگــی ســفال و بقایــای معمــاری ســنگی نیــز هســتند.
مســاحت ایــن محوطههــا براســاس پرا کندگــی ســفال و دیگــر مــواد فرهنگــی بهترتیــب  16 ،25 ،9و  1هکتــار
اســت .از مقــدار مســاحتهای ذکرشــده مشــخص نیســت کــه چــه میــزان از آنهــا در دورۀ ایالمــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ســفالهای یافتشــده از ســطح ایــن محوطههــا دارای خمیــرهای بــه رنــگ
نارنجــی مایــلبــه نخــودی بــوده و مغــز برخــی از آنهــا خاکســتریرنگ اســت .شــاموت ایــن ســفالها
از موادگیاهــی و دانههــای ســفید بــوده و برخــی از آنهــا دارای پوشــش نخــودی هســتند (شــکل  .)7از
ً
محوطههایــی کــه بــه ایــن دوره منســوب شــدهاند ،بهنظــر میرســد تنهــا تپــۀ گاومــرده احتمــاال دارای
نهشــتههای اســتقراری اســت و محوطههــای دیگــر یــا از نــوع پرا کندگــی ســطحی ســفال اســت یــا شــامل
نهشــتههای فرهنگــی ضعیــف بــر روی برجســتگیهای کوتــاه طبیعیانــد.
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شکل  .3نقشۀ موقعیت محوطۀ دورۀ فراپارینهسنگی
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تصویر  .3نمای عمومی محوطۀ کرهیل تلآو دید از شمالشرق (نگارندگان).

دورههای هخامنشی/اشکانی

از دورههــای هخامنشی/اشــکانی ســه محوطــه شناســایی شــد .افزونبــر محوطهه ـای زمینهــای پرتکــی
ً
و تـلآو کــه احتمــاال مربــوط بــه ایــن دورههــا بــوده و شــواهدی از اســتقرارهای دورههــای ایالمــی و اســامی
نیــز دارنــد ،از ســطح ُتــل َدرهبــازار نیــز تکــه ســفالهایی یافــت شــد کــه نشــان میدهــد ایــن محوطــه نی ـز
ً
احتمــاال دارای اســتقراری از دورههــای هخامنشی/اشــکانی اســت (شــکل  .)8درهبــازار بــا ارتفــاع 402
متــر از ســطح آبهــای آزاد ،تپــۀ کوچکــی اســت بــه مســاحت حــدود  1/2هکتــار کــه بــر ســطح آن بقایــای
معمــاری ســنگی نیــز بهچشــم میخــورد .محوطــۀ زمینهــای پرتکــی در داخــل دشــت و محوطــۀ ت ـلآو و
تــل درهبــازار در بیــن تپهماهورهــای کمارتفــاع قــرار دارنــد .ســفالهای یافتشــده از ســطح ایــن محوطههــا
ل بــه نخــودی بــوده و از مــواد گیاهــی و دانههــای
دارای خمیــرهای بــه رنگهــای نارنجــی و نارنجــی مای ـ 
ســفید بهعنــوان شــاموت آنهــا اســتفاده شــده اســت .ایــن ســفالها دارای پوششــی بــه رنگهــای قهــوهای
و نارنجــی هســتند (شــکل  :9طر حهــای .)1-4
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شکل  .4نقشۀ پراکندگی محوطههای دورۀ آغازایالمی (نگارندگان).
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جدول  .1شرح سفالهای شکل ( 5نگارندگان).
شمارۀ طر ح

نام محوطه

1

تل آو

2

تل آو

3

پرتکی

توصیف سفال
نخودی مایل به نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید،

منبع مقایسه

قدمت
آغازایالمی

پوشش نارنجی بر هر دو سطح ،چرخساز.
قهوهای مایل به نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید،

آغازایالمی

Alizadeh, 2014: Plate 151: E

پوشش نارنجی بر سطح بیرون ،چرخساز.
نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،پوشش نارنجی بر هر

آغازایالمی

Alizadeh, 2014: Plate 153: C

دو سطح ،چر خساز.

شکل  .6نقشۀ پراکندگی محوطههای دورۀ ایالمی (نگارندگان).
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شکل  .5منتخبی از طرح سفالهای محوطههای دورۀ آغازایالمی (نگارندگان).
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شکل  .7منتخبی از طرح سفالهای محوطههای دورۀ ایالمی (نگارندگان).
جدول  .2شرح سفالهای شکل ( 7نگارندگان).
شمارۀ طرح

توصیف سفال

نام محوطه

قدمت

1

تل آو

نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،چرخساز.

ایالمی

2

گاسوز

نارنجی مایل به نخودی ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،پوشش

ایالمی

3

گاسوز

4

پرتکی

5

گاومرده

منبع مقایسه
Alizadeh, 2014: Plate 84: C

نارنجی بر هر دو سطح ،دستساز.
نارنجی مایل به نخودی ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،پوشش

ایالمی

نارنجی بر هر دو سطح ،دستساز.
نارنجی با مغز خاکستری ،مواد گیاهی ،پوشش نخودی بر هر دو

ایالمی

Alizadeh, 2014: Figure 32: H

سطح ،دستساز(؟).
نارنجی با مغز خاکستری ،موادگیاهی و دانههای سفید ،پوشش

ایالمی

نخودی بر سطح بیرون ،دستساز.

دورۀ ساسانی

ُ
از دورۀ ساســانی دو محوطــه بــهنامهــای زمینهــای پرتکــی و کنارتپــه شناســایی شــد (شــکل  .)10محوطــۀ
کنارتپــه بــا ارتفــاع  365متــر از ســطح آبهــای آزاد ،ماننــد محوطــۀ زمینهــای پرتکــی دارای اســتقراری
از دوران اســامی شــامل پرا کندگــی ســفال و معمــاری ســنگی اســت .هــر دوی ایــن محوطههــا در دامنــۀ
تپهماهورهــای کمارتفــاع قــرار دارنــد .مســاحت کلــی ایــن محوطههــا براســاس پرا کندگــی ســفال و دیگــر
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تصویر  .4تل ُ
گاومرده ،دید از جنوبشرق (نگارندگان).
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شکل  .9منتخبی از طرح سفالهای محوطههای دورههای هخامنشی ،اشکانی و ساسانی (نگارندگان).
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شکل  .8نقشۀ پراکندگی محوطههای دورۀ هخامنشی /اشکانی (نگارندگان).
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جدول  .3شرح سفالهای شکل ( 9نگارندگان).
شمارۀ طرح

نام محوطه

توصیف سفال

قدمت

1

پرتکی

نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید  ،پوشش

اشکانی-هخامنشی

2

تل آو

3

پرتکی

4

تل درهبازار

5

تل آو

منبع مقایسه

قهوهای بر سطح داخل.
نارنجی بر هر دو سطح ،چرخساز.
نارنجی با مغز خاکستری ،مواد گیاهی و دانههای

اشکانی

Keall & Keall, 1981: Fig 19:31

سفید ،پوشش قهوهای تیره بر هر دو سطح،
چرخساز.
قهوهای ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،پوشش

اشکانی

قهوهای تیره بر هر دو سطح ،چرخساز.
نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید ،پوشش

ساسانی

نارنجی مایل به قهوهای بر هر دو سطح ،چرخ-
ساز.
6

پرتکی

نارنجی ،مواد گیاهی و دانههای سفید،چرخساز.

ساسانی

7

کنارتپه

نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،پوشش

ساسانی

8

کنارتپه

Azarnoush, 1994: Fig 174:g

خاکستری تیره بر هر دو سطح ،دستساز.
نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،پوشش

ساسانی

محمدیفر و طهماسبی:1393 ،

نارنجی بر هر دو سطح ،دستساز.

 s. s. 328تصویر ،33

شکل  .10نقشۀ پراکندگی محوطههای دورۀ ساسانی (نگارندگان).

مــواد فرهنگــی بهترتیــب  16و  9هکتــار اســت .ســفالهای یافتشــده از ســطح ایــن محوطههــا دارای
خمیــرهای بــه رنگهــای نخــودی و نارنجــی بــوده و از مــواد گیاهــی ،شـنریز و دانههــای ســفید بهعنــوان
شــاموت آنهــا اســتفاده شــده اســت .برخــی از ایــن ســفالها دارای پوششــی بــه رنگهــای قهــوهای و
نارنجــی هســتند (شــکل  :9طر حهــای  .)5-8از ســطح محوط ـهی ت ـلآو ،یــک تکــه ســفال لعــابدار بــا
لعــاب آبــی مــات یافــت شــد .ســطح لعــابدار ایــن تکــه ســفال کــه بخشــی از بدنــۀ یــک ظــرف بــوده ،فرســوده
و تــرکدار شــده اســت.
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نارنجی مایل به نخودی ،مواد گیاهی ،پوشش

هخامنشی  -اشکانی
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شکل  .11نقشۀ پراکندگی استودانهای شناساییشده (نگارندگان).

تصویــر  .5اســتودان شــمارۀ  2تنــگ تــکاب ،دیــد از تصویــر  .6نمــای داخــل اســتودان شــمارۀ  1تنــگ تــکاب
(نگارنــدگان).
شــمال (نگارنــدگان).

دوران اسالمی

شــمار آثــار شناساییشــده در ایــن بررســی مربــوط بــه دوران اســامی اســت .بهنظــر میرســد
بیشــترین
ِ
َ
شــهر ارجــان بهعنــوان یــک مرکــز مهــم دوران اســامی و بهخاطــر قــرار داشــتن بــر ســر مســیر ارتباطــی مهــم
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نکتـهای کــه در پایــان ایــن بخــش بایســتی بــه آن اشــاره شــود ،شناســایی دو اســتودان در ایــن بررســی
اســت کــه در داخــل تنــگ تــکاب قــرار دارنــد (شــکل  11و تصاویــر  5و  .)6بســترهای ایجــاد ایــن اســتودانها
ً
ـنگی بــزرگ جداشــده از کــوه اســت .فضــای داخــل ایــن اســتودانها تقریبــا بیضیشــکل بــوده
بلوکهــای سـ ِ
و در حــدود  1/80×1/50× 90متــر طــول ،عــرض و ارتفــاع دارنــد .در داخــل ایــن اســتودانها فضاهایــی
ســکومانند تعبیــه شــده کــه در حــدود  1/50×40×30ســانتیمتر طــول ،عــرض و ارتفــاع دارنــد .ورودی ایــن
ً
اســتودانها بــر اثــر تخریــب ،شــکلی تقریبــا نامنظــم گرفتهانــد .در مــورد تاریخگــذاری ایــن محوطههــا
نمیتــوان بــا اطمینــان ســخن گفــت ،بــا اینحــال بــا توجــه بــه نمونههــای شناساییشــده در ســایر مناطــق
ایــران ازجملــه فــارس و چهارمحــال بختیــاری ،بســیاری از پژوهشــگران دربــارۀ کارکــرد آنهــا هــمرأی
بــوده و قدمــت آنهــا را مربــوط بــه دورههــای اشــکانی و ساســانی میداننــد (بــرای نمونــه بنگریــد بــه:
ســیدینبروجنی 1391 ،و روســتایی.)43 :1394 ،
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شکل  .12نقشۀ پراکندگی محوطههای دوران اسالمی (نگارندگان).

تصویر  .7تکه سفال کتیبهدار یافتشده از محوطۀ کرتول (نگارندگان).

محوطهها و تپهها

از مجمــوع آثــار شناساییشــده از دوران اســامی ،شــمار  24محوطــه و تپــه دارای ســفالهای اســامی
تریــن ایــن محوطههــا میتــوان بــه محوطههــای ُتــل َبــردی و گــوری،
هســتند (شــکل  .)13از مهم ِ
َ
َ
انداز زمینریختشناســی
بیبین ِ
رجــس ،زمینهــای پرتکــی و محوطــۀ کرهتــوول اشــاره کــرد .چشــم ِ
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خوزســتان بــه فــارس ،نقــش اساســی در گســترش و توســعۀ مرا کــز کوچــک و بــزرگ اقمــاری در ایــن منطقــه
ایفــا میکــرده اســت .از ایــن دوره شــمار  46اثــر شــامل محوطــه ،تپــه ،بنــا (امــامزاده ،دژ و آســیاب) ،راههــای
ســنگفرش و پلکانهــای ســنگی شناســایی و ثبــت شــد .ایــن آثــار در بخشهــای مختلــف چش ـمانداز
زمینریختشناســی منطقــۀ بهبهــان ازجملــه بلنــدی ارتفاعــات ،داخــل و دهانــۀ تنگههــا ،در بیــن
خگــذاری
تپهماهورهــای کمارتفــاع و در داخــل دشــت منصورآبــاد قــرار گرفتهانــد (شــکل  .)12مبنــای تاری 
ایــن آثــار در محوطههایــی کــه دارای موادفرهنگــی ســطحی ازجملــه ســفال بودهانــد ،ســفالها ،و بــرای
بناهــا ،ویژگیهــای شــاخص معمــاری اســت .بهجــز محوطــۀ َک َره ُتـ َ
ـوول کــه از ســطح آن یــک تکــه ســفال
کتیب ـهدار متعلــق بــه ســدههای نخســتین اســامی یافــت شــد (تصویــر  ،)7بیشــتر ایــن محوطههــا متعلــق
بــه ســدههای میانــۀ اســامی و برخــی از بناهــا متعلــق بــه ســدههای متأخــر اســامی هســتند.
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محوطههــا و تپههــا ،قرارگیــری در دامنــۀ کوههــا ،دهانــۀ تنگههــا ،داخــل تنگههــا ،دامنــۀ تپهماهورهــای
کمارتفــاع و بخشهایــی از دشــت اســت .مســاحت ایــن محوطههــا براســاس پرا کندگــی ســطحی یافتههــا
بهطــور میانگیــن بیــن  16تــا  0/25هکتــار بــوده و در ارتفاعــی بیــن  336تــا  745متــر از ســطح آبهــای
آزاد قــرار گرفتهانــد .بهطــور عمــده بیشــتر ایــن محوطههــا دارای گون ـهای ســفال هســتند کــه در ادبیــات
تاریــخ دروغیــن شــناخته شــدهاند (بــرای آ گاهــی
باستانشناســی ایــران بــا عنــوان ســفالهای پیشاز ِ
بیشــتر درمــورد ایــن ســفالها ،ن.ک .بــه .)Whitcomb, 1991 :خمیــرۀ ایــن ســفالها در طیفــی از
رنگهــای نخــودی تــا نارنجــی بــوده و از شــن ریــز و دانههــای ســفید بهعنــوان شــاموت آنهــا اســتفاده
شــده اســت .در بیــن ایــن ســفالها هــم ســفالهای دستســاز و هــم ســفالهای چر خســاز دیــده میشــود.
حــرارت بــرای پخــت ایــن ســفالها کافــی بــوده و برخــی از آنهــا دارای پوششــی بــه رنگهــای نخــودی و
خاکســتری هســتند .گونههــای منقــوش ایــن ســفالها دارای نقوشــی بــه رنگهــای قهــوهای و نارنجــی
ُ
و بیشــتر دارای نقــوش هندســی بهشــکل نوارهــای پهــن بــر روی لبــه ،نوارهــای اریبــی بیــن دو نــوار افقــی،
نوارهــای متقاطــع و ترکیبــی از نوارهــای عمــودی و مــواج در بخشهــای داخــل و خــارج ســفال هســتند .در
چنــد مــورد نقــوش گیاهــی بهشــکل نقــش بــرگ درخــت نخــل(؟)( ،شــکل  )11:13بــر روی ایــن ســفالها
دیــده میشــود .افــزون بــر ســفالها ،بــر ســطح برخــی محوطههــای شناساییشــده از ایــن دوره ،بقایــای
دستســاختهای ســنگی ماننــد هــاون ،دســته هــاون و ظــروف ســنگی نیــز بهچشــم میخــورد.
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شکل  .13منتخبی از طرح سفالهای محوطههای دوران اسالمی (نگارندگان).
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جدول  .4شرح سفالهای شکل ( 13نگارندگان).
شمارۀ طرح

نام محوطه

توصیف سفال

قدمت

1

بیبی نرجس

خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز.

سدههای میانۀ اسالمی

2

بیبی نرجس

خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش نارنجی و

سدههای میانۀ اسالمی

3

بیبی نرجس

قهوهای ،شن ریز و دانههای سفید ،دستساز.

سدههای میانۀ اسالمی

4

بیبی نرجس

نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز.

سدههای میانۀ اسالمی

5

مرغداری قالند

نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز.

سدههای میانۀ اسالمی

6

ده امیر

خاکستری  ،شن ریز و دانههای سفید ،دستساز.

سدههای میانۀ اسالمی

7

بیبی نرجس

نارنجی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز.

سدههای میانۀ اسالمی

8

ِتی تو

خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،پوشش نارنجی و نخودی بر

سدههای میانۀ اسالمی

9

بیبی نرجس

10

ده امیر

11

بیبی نرجس

12

حاجی پیر

13

تیزه

14

تی تو

15

ِتی تو

16

تی تو

دو سطح داخل وخارج.
نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز.

سدههای میانۀ اسالمی

خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش خاکستری بر

سدههای میانۀ اسالمی

دو سطح.
خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش نارنجی بر

سدههای میانۀ اسالمی

هر دو سطح.
خاکستری ،شن ریز ودانههای سفید ،چرخساز ،پوشش نارنجی بر

سدههای میانۀ اسالمی

سطح بیرون.
نارنجی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش نارنجی بر هر

سدههای میانۀ اسالمی

دو سطح.
نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش نارنجی بر هر

سدههای میانۀ اسالمی

دو سطح.
نخودی ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش خاکستری بر

سدههای میانۀ اسالمی

هر دو سطح.
خاکستری ،شن ریز و دانههای سفید ،چرخساز ،پوشش خاکستری بر

سدههای میانۀ اسالمی

هر دو سطح.

از مهمتریــن آثــار موجــود بــر ســطح محوطههــای دوران اســامی بقایــای آثــار معمــاری اســت کــه برخــی
از آنهــا بــا اســتفاده از ســنگ و مــات گــچ ســاخته شــده و برخــی دیگــر بــدون اســتفاده از مــات و ب هصــورت
خشــکهچین ســاخته شــدهاند .نقشــۀ آثــار معمــاری کــه بــا اســتفاده از ســنگ و گــچ ســاخته شــده ،بهصــورت
مربــع و مســتطیل بــوده و پوشــش آنهــا بــا اســتفاده از طاقهــای جناغــی و هاللــی اجــرا شــده اســت (تصویــر
 .)8نقشــۀ ســازههای معمــاری کــه بهصــورت خشــکهچین ســاخته شــدهاند ،بیشــتر ب هشــکل مربــع و
مســتطیل و در برخــی مــوارد ِگــرد(؟) اســت (تصاویــر  9و  .)10بهنظــر میرســد ســتونهای ســنگی چنــد
ـنگ تراشخــورده و بهشــکل مــدور ،بــه قطــر حــدود  40ســانتیمترند،
تکــه کــه بــا اســتفاده از چنــد تکــه سـ ِ
ً
احتمــاال بــرای کمــک بــه حمـ ِـل بــار پوشــش ســقف ،در بخشهــای میانــی اتاقهــا اســتفاده شــده اســت.
َ
بقایــای ایــن تکهســتونها در محوطــۀ بدیــل گپــو برجــا مانــده اســت (تصویــر  .)11در اطــراف برخــی از ایــن
محوطههــا بقایــای دیوارهــای ســنگچینی بهچشــم میخــورد کــه بــا اســتفاده از آنهــا ،شــیب طبیعــی
ـکومانند ایجادشــده ،بیشــتر بــرای احــداث باغــات میــوه اســتفاده شــده
کــوه را مهــار کــرده و از فضــای سـ
ِ
اســت (تصویــر .)12

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

خاکستری بر دو سطح خارج و داخل.
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تصویــر  .10بقایــای معمــاری خشــکهچین بــا نقشــۀ ِگــرد
(؟) ،محوطــۀ بدیلگپــو (نگارنــدگان).

تصویــر  .11بقایــای یکــی از ســتونهای چندتکــه در
محوطــۀ بدیلگپــو (نگارنــدگان).

ً
افــزونبــر ایــن ،درکنــار همیــن فضاهــا معمــوال آبانبارهایــی بــا نقش ـههای مربــع و مســتطیل شــکل
بهچشــم میخــورد کــه بــا اســتفاده از ســنگ و ســاروج ســاخته شــدهاند .بخشهــای داخــل ایــن آبانبارهــا
جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب بــه داخــل زمیــن بهوســیلۀ الیــهای از ســاروج انــدود شــده اســت .آب ایــن
ً
آبانبارهــا معمــوال ازطریــق منابــع آب موجــود در داخــل و اطــراف محوطههــا تأمین ،و بهوســیلۀ جویهایی
کــه از ســنگ ســاخته شــدهاند بــه داخــل آبانبارهــا هدایــت میشــده و از آن بــرای آبیــاری باغــات و مــزار ع
اســتفاده میشــده اســت .برخــی از ایــن آبانبارهــا در حالحاضــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد (تصویــر
ً
 .)13در اطــراف برخــی از ایــن محوطههــا ،گورســتانهایی وجــود دارد کــه معمــوال گورهــای آنهــا نقشــۀ
مســتطیل شــکل دارنــد .بــا توجــه بــه ســفالهای یافتشــده بــر ســطح ایــن محوطههــا ،بهنظــر میرســد
ایــن محوطههــا بیشــتر متعلــق بــه ســدههای میانــۀ اســامی هســتند.

امامزادهها

در مجمــوع ،شــمار پنــج بنــای امــامزاده در بررسـیهای باستانشــناختی منصورآبــاد ثبــت شــد .ایــن بناهــا
عبارتنــد از بنــای امامزادههــای ِسیشــاه احمــد ،بیبــی نرجــس ،محمــود ،حاجــی هفتســاله و حاجیپیــر
(تصویــر  .)14بهطــور کلــی ،نقشــۀ ایــن بناهــا مربــع یــا مســتطیل شــکل بــوده و بیشــتر بــا اســتفاده از مصالــح
ســنگ و گــچ ســاخته شــدهاند .پوشــش بنــای ایــن امامزادههــا بــا اســتفاده از گنبــد و بهشــکلهای
ً
مختلــف اجــرا شــده اســت .معمــوال بخشهــای داخــل ایــن بناهــا بهوســیلۀ طاقنماهایــی بــا طاقهــای
جناغــی تزئیــن شــده اســت .نــور بخشهــای داخــل ایــن بناهــا بهوســیلۀ نورگیرهایــی مربــع و مســتطیل
شــکل تأمیــن میشــود .در داخــل برخــی از بناهــا و در زیــر گنبــد آنهــا بقایــای تزئیناتــی بهشــکل کاربنــدی
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تصویــر  .8بقایــای معمــاری بــا طــاق جناغــی ،محوطــۀ
یتــو (نگارنــدگان).
ت 

تصویــر  .9بقایــای معمــاری خشــکهچین بــا نقشــۀ
مســتطیل ،محوطــۀ تیــزه ،دیــد از غــرب (نگارنــدگان).
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ً
بهچشــم میخــورد کــه بــا اســتفاده از گــچ ایجــاد شــدهاند .در داخــل بناهــا معمــوال یــک یــا چنــد گــور کــه بــا
اســتفاده از ســنگ و گــچ ســاخته شــده وجــود دارد کــه اهالــی از آنهــا بــه نــام گــور امــامزاده یــا افــراد وابســته
ً
بــه آن نــام میبرنــد .تقریبــا تمــام ایــن بناهــا در بخشهــای داخــل و خــارج بــا اســتفاده از الیـهای گچانــدود
شــدهاند .ایــن بناهــا براســاس شــاخصهای معمــاری از جملــه گنبدهــا و پوشــش بخشهــای مختلــف،
ً
احتمــاال متعلــق بــه ســدههای متأخــر اســامی هســتند.

دژها

از ایــن بررســیها چهــار دژ شناســایی شــد (تصویــر  .)15ایــن دژهــا بــا نامهــای محلــی عبارتنــد از قلعــۀ
ً
نــادر ،قلعهدختــر کــوه َبدیــل ،قلعهدختــر تنــگ خائیــز و ُتــل قلعــه .دژهــا معمــوال بــر بلنــدای ارتفاعــات و
بخشهایــی کــه ویژگیهــای ممتــازی در احاطــه بــه مناطــق پیرامونــی خــود دارد ســاخته شــدهاند .ایــن
ً
دژهــا معمــوال از چنــد جهــت بــه شــیبهای تنــد منتهــی میشــدهاند و همیــن امــر دسترســی بــه آنهــا را
ً
دشــوار میکنــد .مصالــح استفادهشــده در ســاخت دژهــا معمــوال از ســنگ و مــات گــچ اســت .در یــک مــورد
ً
(قلعهدختــر کــو َبدیــل) بقایــای آجــر بــر ســطح محوطــۀ دژ نیــز مشــاهده شــد .آنهــا معمــوال دارای بر جهــای
ً
دیدبانــی هســتند کــه در اطــراف حصارهــای محدودکننــدۀ تأسیســات داخــل دژ ســاخته شــدهاند .معمــوال
دژهایــی کــه در ارتفاعــات باالتــر قــرار داشــته (بــرای نمونــه قلعــۀ نــادر) و دسترســی بــه منابــع ِآب چشــمهها
و رودخانههــا دشــوار بــوده ،دارای یــک یــا چنــد آبانبــار جهــت ذخیــرۀ آب موردنیــاز بودهانــد .بیشــتر ایــن
آبانبارهــا دارای نقشــۀ مربــع یــا مســتطیل شــکل بــوده و از تکهســنگهای کوچــک و بــزرگ ســاخته
شــدهاند .تمــام ســطح داخــل ایــن آبانبارهــا جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب بهوســیلۀ الیــهای از ســاروج
انــدود شــده اســت .ســاخت تونلهــای مخفــی از داخــل دژ تــا کنــار چشــمه یــا رودخانههــای قابــل دســترس،
ی دژهایــی اســت کــه در فاصلــۀ نزدیکتــری از منابــع آبــی هســتند .قلعهدختــر تنــگ خائیــز از
از ویژگــ 
نمونههایــی اســت کــه بخشــی از تونــل مخفــی آن بــا اســتفاده از تکهســنگهای بــزرگ تراشخــوردۀ بــدون
تشــده از
مــات و بهصــورت خشــکهچین ســاخته شــده اســت (تصویــر  .)16در مجمــوع مــواد فرهنگــی یاف 
ً
ســطح ایــن محوطههــا انــدک اســت و براســاس ســفالهای یافتشــده از ســطح آنهــا احتمــاال متعلــق بــه
ســدههای میانــه و متأخــر اســامی هســتند.

آسیابها

در مجمــوع در ایــن بررســی پنــج آســیاب شناســایی شــد .از ایــن تعــداد ســه آســیاب در دهانــۀ تنــگ خائیــز
و دو آســیاب دیگــر در داخــل روســتای خارســتان ُعلیــا واقــع شــدهاند .بنــای آســیابها بهدلیــل دسترســی
آســانتر بــه منابــع آب ،در دهانــۀ تنگههــا (آســیابهای تنــگ خائیــز) و در مســیر رودخانههــا و جویبارهــا
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تصویــر  .12بقایــای دیوارهــای ســنگچین باغــات،
محوط ـ ۀ تنــگ بیســتم ،دیــد از جنــوب (نگارنــدگان).

تصویــر  .13نمونــۀ آبانبارهــای قدیمــی که هنــوز مورد
اســتفاده قــرار میگیرد (نگارنــدگان).

|| نویافتههای منطقۀ منصورآباد بهبهان|| 115 || ...

ل زیرزمینی قلعهدختر
تصویــر  .15دورنمــای قلعــۀ دختــر َبدیــل ،دیــد از غــرب تصویــر  .16بقایــای تونـ 
تنگ خائیــز (نگارندگان).
(نگارنــدگان).

ً
(آســیابهای خارســتان) ســاخته شــدهاند .نقشــۀ ایــن بناهــا بهدلیــل تخریــب زیــاد تقریبــا نامشــخص
اســت .بیشــترین بقایــای بهجامانــده از ایــن آســیابها ،تنــوره و جــوی آب آنهــا اســت (تصویــر .)17
ً
مصالــح اصلــی در ســاخت ایــن آســیابها از ســنگ ،مــات گــچ و ســاروج اســت .معمــوال تنــورۀ آســیابها
دارای نقشــۀ مــدور و میانگیــن قطــر آنهــا حــدود  1/50متــر اســت .بخشهــای داخــل جــوی آب و تنــورۀ
آســیابها جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب بهوســیلۀ الی ـهای از ســاروج انــدود شــده اســت .تاریخگــذاری ایــن
آســیابها بهدلیــل نبــود مــدارک مســتند دشــوار اســت ،امــا بــا توجــه بــه گفتههــای افــراد بومــی کــه تــا چنــد
دهــۀ پیــش ســرپا بودهانــد ،بهطــور کلــی میتــوان آنهــا را بــا احتمــال بــه دوران اســامی منســوب کــرد.

پلکانهای سنگی

بقایــای دو پلــکان ســنگی تراشیدهشــده در کــوه ،در بخشهــای ابتدایــی تنــگ بیســتم جهــت تســهیل
در امــر رفتوآمــد و دسترســی بــه بخشهــای باالتــر تنــگ وجــود دارد (تصویــر  .)18ایــن پلکانهــا در دو
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تصویر  .14بنای امامزاده حاجی هفتساله ،دید از غرب (نگارندگان).
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قســمت ســاخته شــده و شــمار پلههــای آنهــا چهــار و هفــت پلــه اســت .ایــن پلههــا در اندازههــای مختلــف
ســاخته شــده و بیــن  30×25×15تــا  55×45×30ســانتیمتر طــول ،عــرض و ارتفــاع دارنــد .تاریخگــذاری
ً
ایــن پلکانهــا بهدلیــل نبــود شــواهد کافــی دشــوار اســت ،امــا احتمــاال مرتبــط بــا دیگــر آثــار دورۀ اســامی
تنــگ بیســتم اســت.

راههای سنگفرش

در داخــل برخــی از تنگههــای ایــن منطقــه ،ازجملــه تنــگ خائیــز و تنــگ با ِلنگســتون بقایــای راههــای
سنگفرشــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از تکهســنگهای کوچــک و بــزرگ ســاخته شــدهاند (تصویــر .)19
بقایــای ایــن راههــا در تنــگ بالنگســتون بیشــتر در بخشهــای ابتدایــی تنــگ و در داخــل تنــگ خائیــز در
بخشهــای مختلــف آن قابلمشــاهده اســت .بیشــینۀ عــرض ایــن راههــا در حــدود  2متــر و بیشــترین طــول
باقیمانــدۀ آنهــا در حــدود  5متــر اســت .بــا توجــه بــه اینکــه شــواهد مســتندی بــرای تاریخگــذاری ایــن
ً
راههــا وجــود نــدارد ،بهنظــر میرســد کــه ایــن جادههــا در ارتبــاط بــا دیگــر آثــار احتمــاال دوران اســامی داخــل
تنگههــا و جهــت راحتــی در امــر رفتوآمــد ســاخته شــدهاند.

نتیجهگیری

در بررســی باستانشناســی منطقــۀ منصورآبــاد بهبهــان ،افزونبــر آثــاری كــه در بررسـیهای باستانشناســی
دشــت بهبهــان شناســایی شــده بــود ،در مجمــوع شــمار  55اثــر باســتانی شناســایی و بررســی شــد .گاهنــگاری
یشــده
نســبی دورههــای فرهنگــی شناساییشــده براســاس مطالعــات اولیــه نشــان میدهــد كــه آثــار بررس 
هــر ســه دوران پیشازتاریــخ ،تاریخــی و اســامی را دربــر میگیــرد كــه بیشــتر آثــار متعلــق بــه دوران اســامی
و بهخصــوص ســدههای میانــی آن اســت .آثــار شناساییشــده بــه انــواع مختلفــی ازجملــه پرا كندگــی ســفال
بــدون برجســتگی ،محوطههــای تپــهای ،محوطههــای قرارگرفتــه بــرروی تپههــای طبیعــی ،غارهــا،
بناهــای مختلــف شــامل امامزادههــا ،آســیابها ،دژهــا و بافتهــای مســکونی اســت.
شــمار قابلتوجهــی از محوطههــای شناساییشــده از نــوع محوطههــای بــا معمــاری ســنگی
خشــكهچین بــوده كــه بــا اســتفاده از تكهســنگهای كوچــك و بــزرگ تراشخــورده ســاخته شــدهاند .در
مجمــوع پراكندگــی ســفال بــر ســطح ایــن محوطههــا كــم بــوده و برخــی از آنهــا بــدون ســفالاند .ایــن
ُ
ســبک معمــاری در مناطــق پیرامــون از جملــه منطقــۀ کهگیلویــه نیــز دیــده میشــود .در ایــن منطقــه
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تصویــر  .17بقایــای یکــی از آســیابهای تنــگ خائیــز ،دیــد از شــرق تصویــر  .18بقایــای پلکانهــای ســنگی
تنــگ بیســتم (نگارنــدگان).
(نگارنــدگان).
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تصویــر  .19بقایای جادۀ ســنگفرش تنگ با ِلنگســتون تصویــر  .20خان ههــای عشــایر امــروزی درکنــار محوطــۀ
بدیلگپــو (نگارنــدگان).
(نگارندگان).
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شــمار زیــادی از ایــن محوطههــا مربــوط بــه دوران اســامی شناساییشــده کــه بــه احتمــال قــوی ،بــا رونــق
شــهر قدیــم دهدشــت (ن.ک .بــه :گاوبــه1359 ،؛ حسینیفســایی1367 ،؛  )Stein, 1940در ســدههای
میانــه و متأخــر دوران اســامی و وجــود نواحــی اقمــاری در پیرامــون آن ارتبــاط دارد .الگــوی اســتقراری ایــن
ً
محوطههــا بــا الگــوی روســتاهای دهههــای گذشــته و حتــی امــروزی تقریبــا یکســان اســت .ایــن گونــه
محوطههــا بیشــتر در دامنــۀ کوههــا ،دهانــۀ تنگههــا ،بــر روی ارتفاعــات و البتــه در نزدیکــی منابــع آب قــرار
ً
ک دورهای بــوده و معمــوال بــا معمــاری ســنگی ،کــه بــا اســتفاده از تکهســنگهای کوچــک و
دارنــد .آنهــا تـ 
بــزرگ تراشخــورده و بهصــورت خشــکهچین ســاخته شــده ،همــراه هســتند (بــرای آ گاهــی بیشــتر در مــورد
ایــن گونــه محوطههــا بنگریــد بــه :آزادی ،زیــر چــاپ).
در ایــن بررســی ،بخشهــای مختلــف منطقــه بــا توجــه بــه چشــمانداز زمینریختشناســی آن بــه
ـش دشــت بهصــورت فشــردهتر و بــا دقــت بیشــتر انجــام
نســبتهای مختلــف بررســی گردیــد .بررســی بخـ ِ
شــد .از اولویتهــای مــا در بررســی بخــش كوهســتان دقــت ویژه در بررســی محــدودۀ دهانـ ه و داخل تنگهها
ً
بــود .ویژگــی عمــدۀ ایــن تنگههــا وجــود روانآبهــای عمدتــا فصلــی در داخــل آنهــا اســت كــه آبهــای
ســطحی را بــه داخــل تنــگ و بخشهــای دهانــۀ آن هدایــت میكنــد؛ ایــن منابــع آبــی و چرا گاههــای آن ،از
مهمتریــن علــل شــكلگیری اســتقرارهای كوهپای ـهای ایــن منطقــه اســت.
بهنظــر میرســد ا کثــر ایــن اســتقرارها از نــوع کوچنشــینی اســت .ایــن محوطههــا فاقــد نهشــتههای
معنــیدار باستانشــناختی کــه میتوانــد بهعنــوان نشــانههای اســتقرار دائــم در یــک محوطــه باشــد،
ً
هســتند .باستانشناســان چنیــن محوطههایــی (بهخصــوص در دوران پیشازتاریــخ) کــه معمــوال
کمارتفــاع بــوده و شــامل پراکندگــی ســطحی ســفال و دیگــر مــواد فرهنگــی هســتند را نشــانۀ اســتقرار موقــت
از نــوع کو چنشــینی تفســیر میکننــد (بــرای نمونــه بنگریــد بــه :اســمعیلی جلــودار و ذوالقــدر1393 ،؛ Azadi,
 .)2015همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد ،برخــی از محوطههــای شناساییشــده ،کمارتفــاع و شــامل
پراکندگــی ســطحی ســفال و بقایــای معمــاری ســنگی هســتند کــه بهنظــر میرســد از ایــن مکانهــا بــرای
اســتقرار دائــم در طــول ســال اســتفاده نشــده اســت.
براســاس الگوهــای کوچنشــینی دهههــای گذشــته در ایــن منطقــه و مناطــق همجــوار آن ماننــد منطقــۀ
ُ
کهگیلویــه ( ،)Azadi, 2010بهنظــر میرســد ســاکنان ایــن محوطههــا کوچنشــینانی بودهانــد کــه در زمــان
ً
مشــخصی از ســال (معمــوال از فروردیــن تــا اوایــل مهرمــاه) بهدلیــل وجــود منابــع غنــی چــرا بــرای دامهــا بــه
ایــن مناطــق کــوچ نمــوده و بــه دامــداری میپرداختهانــد .امــروزه درکنــار برخــی از ایــن محوطههــا ماننــد
محوطــۀ بدیــل گپــو خانههــای عشــایر امــروزی کــه انــدک بازماندههــای ایــن شــیوۀ زندگــی هســتند در
منطقــه نیــز دیــده میشــود (تصویــر .)20
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پینوشت
 .1آقــای محمــد احمــدی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مرودشــت ،دیگــر عضــو تیــم بررســی بــود؛ از ایشــان صمیمانــه ســپاسگزاری
میشــود.
 .2شــایان ذکــر اســت کــه بخشهایــی مهمــی از ایــن منطقــه ،ازجملــه محــدودۀ شــهر ارجــان و حاشــیۀ رودخانــۀ مــارون ،پیشتــر
توســط هیــأت باستانشناســی دشــت بهبهــان بــه سرپرســتی کامیــار عبــدی بررســی و شناســایی شــده بــود .در اختیــار قــرار دادن نقشــۀ
پرا كندگــی آثــار بخشهــای بررسیشــده و نیــز نقــاط  GPSعرصــۀ شــهر باســتانی ارجــان توســط ایشــان ،كمــك زیــادی بــه هیــأت بررســی
باستانشناســی محــدودۀ پــروژۀ لرزهنــگاری منصورآبــاد بهبهــان کــرد کــه از ایشــان صمیمانــه قدردانــی میگــردد .پراکندگــی محوطههــای
شناساییشــده در بررس ـیهای هیــأت باستانشناســی دشــت بهبهــان در شــکل  1بــا عالمــت مربــع نشــان داده شــده اســت.
 .3شــمار چهــار محوطــه از محوطههــای شناساییشــده بهدلیــل نبــود مــواد فرهنگــی شــاخص بــر ســطح آنهــا قابــل تاریخگــذاری
نبــوده و برخــی از محوطههــا نیــز چنــد دورهای هســتند.
 .4مســاحتهای ذکرشــده درمــورد محوطههــا براســاس پراکندگــی ســطحی مــواد فرهنگــی بــرآورد شــده و چهبســا مســاحت واقعــی
ایــن محوطههــا کمتــر یــا بیشــتر باشــد.

کتابنامه

ُ
 آزادی ،احمــد (زیرچــاپ)« .گــزارش دو فصــل بررســی منطقــۀ کهگیلویــه» .باستانشناســی ایــران.شــمارۀ .5
 اســمعیلیجلودار ،محمداســماعیل و ذوالقــدر ،ســعید (« .)1393تحلیــل دادههــای کاوش در محوطۀشهــای باستانشناســی
کوچنشــینی شــهریاری  IIاز دورۀ هخامنشــی در منطقــۀ بیــرگان کوهرنــگ» .پژوه 
ایــران  ،6صــص104 :ـ.85
 بشــاش ،رســول (« .)1369کتیبــۀ جــام برنــزی ارجــان» .اثــر .شــمارۀ  ،17تهــران :ســازمان میــراثفرهنگــی کشــور .صــص.62-63 :
 جایــز ،مــژگان (« .)1392تغییــر خــط ســیر تولیــد ریزتیغههــا از فراپارینهســنگی بــه نوســنگی در دشــتایــذه ،شمالشــرق خوزســتان» .مطالعــات باستانشناســی ایــران .شــمارۀ  ،8صــص.39-58 :
 حسینیفسایی ،حاج میرزاحسن ( .)1376فارسنامۀ ناصری .تهران :امیرکبیر. -دارابــی ،حجــت؛ آقاجــری ،مجتبــی؛ نی ـکزاد ،میثــم؛ و بهرامیــان ،ســعید (« .)1395کاوش در تپــۀ
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نكتــۀ قابلتوجــه در بررســی بخشهــای كوهســتان ،وجــود غارهایــی اســت كــه شــرایط مســاعدی را
بــرای اســتقرارهای پیشازتاریــخ داشــتهاند ،متأســفانه مــواد فرهنگــی بــر ســطح ایــن غارهــا بســیار انــدك و
ً
در برخــی مــوارد هیچگونــه مــواد فرهنگــی مشــاهده نشــد .دلیــل ایــن امــر احتمــاال اســتفادۀ اهالــی روســتاهای
اطــراف از آنهــا بــرای نگهــداری احشــام بهخصــوص در فصــل زمســتان اســت .از مهمتریــن ایــن غارهــا
میتــوان بــه غــار تنــگ نـیده اشــاره کــرد.
شــمار چشـمگیری از آثــار بررسیشــده مربــوط بــه دوران اســامی اســت .ایــن امــر بــا توجــه بــه رونــق
َ
َ
شــهر ارجــان در ســدههای نخســتین و میانــۀ اســامی و وجــود نواحــی اقمــاری در اطــراف آن تاحــدودی
ً
معقــول بهنظــر میرســد .ایــن آثــار تقریبــا در تمــام چش ـمانداز زمینریختشناســی منطقــه ازجملــه دشــت
منصورآبــاد ،در اطــراف تپهماهورهــای کمارتفــاع دامنــۀ کوههــای خائیــز و َبدیــل ،دهانــۀ تنگههــا و داخــل
آنهــا و بلنــدای ارتفاعــات خائیــز و َبدیــل بهچشــم میخورنــد.
در پایــان شــایان ذکــر اســت کــه بهدلیــل حاصلخیــزی خــاک منطقــه و وجــود منابــع آب کافــی،
رهگــذر فعالیتهــای کشــاورزی ،خطــرات بســیار
کشــاورزی در ایــن منطقــه رونــق بســیاری دارد کــه از
ِ
جــدی بــرای آثــار ارزشــمند ایــن منطقــه فراهــم آورده اســت .از ســوی دیگــر گســترش روزافــزون فعالیتهــای
صنعتــی و عمرانــی ازجملــه ا کتشــاف نفــت ،آثــار باســتانی ایــن منطقــه را در معــرض تخریــب و نابــودی قــرار
ـوع برخــورد بــا ایــن تهدیــدات ،میبایســت
داده اســت و اتخــاذ روشهــای مناســب و تصمیمــات درســت در نـ ِ
بهعنــوان یــک اولویــت مهــم در دســتور کار قــرار گیــرد.
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