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شهرســتان ســمیرم بــا مســاحتی حــدود  5224کیلومتــر مربــع در جنــوب اســتان اصفهــان
در دامنههــای ارتفاعــات زاگــرس قــرار گرفتــه کــه بــه تبــع آن از منابــع آبــی سرشــار
و پوشــش گیاهــی مناســبی برخــوردار بــوده و جایــگاه مناســبی بــرای اســتقرار انســان از
آغــاز تــا روزگار حاضــر فراهــم ســاخته اســت .در بررس ـیهای باستانشــناختی شهرســتان
ســمیرم مجموعـ ًا  49محوطــه باســتانی از ادوار پیــش از تاریــخ تــا دوران اســامی شناســایی
گردیدهانــد .از ایــن میــان 30 ،محوطــه شناســایی شــده بــه روزگار ساســانیان و قــرون اولیــه
اســامی تعلــق داشــت کــه رشــد و رونــق چشـمگیر اســتقرارها را بهلحــاظ کمــی و کیفــی
نســبت بهدورههــای قبــل بهنمایــش میگــذارد .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مباحــث
جدیــد در راســتای تحلیــل تحــوالت فرهنگــی جوامــع در دوران مختلــف و همچنیــن دوران
انتقالــی ،در باستانشناســی نویــن اســتفاده از تکنیکهــای آمــاری اســت ،نگارنــدگان
ســعی داشــتند تــا بــا بهکارگیــری تکنیــک آمــاری سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ()GIS
تــا حــدودی بــه درک تحــوالت واقــع شــده در دوران گــذر از ساســانیان بــه قــرون نخســتین
اســامی در ایــن منطقــه جغرافیایــی دسـتیابند .بهمنظــور ارزیابــی تحــوالت اســتقرارهای
مــورد مطالعــه در دوران انتقــال از ساســانیان بــه دوران اســامی ،متغیرهایــی نظیــر فاصلــه
آنهــا از رودهــای دایمــی ،شــبکههای ارتباطــی کهــن ،روســتاهای موجــود و نیــز کــد
ارتفاعــی ،کاربــری اراضــی ،پوشــش گیاهــی و ســایر پارامترهــای کــه در شــکلگیری
ایــن محوطههــا نقــش موثــر داشــتهاند ،تعریــف و تمامــی دادههــای ثبــت شــده تحلیــل
گردیدنــد .توزیــع مکانــی آثــار مکشــوفه(بر اســاس سیســتم جغرافیایــی  )GISروشــن
ســاخت کــه بیشــتر محوطههــای اســتقراری در بخــش شــمالی و مرکــزی ایــن شهرســتان
واقــع شــدهاند کــه از پراکنــش یکنواختــی برخــوردار اســت .آنالیــز دادههــای میدانــی
همچنیــن روشــن ســاخت کــه محوطههــای مکشــوفه از لحــاظ کمــی و کیفــی در دوره
ساســانی و متعاقب ـ ًا دوره اســامی دچــار تغییــرات چش ـمگیری نشــدهاند و دگرگونیهایــی
کــه بــر تاریــخ سیاســی – اجتماعــی کشــورمان عــارض گردیــده تاثیــر چندانــی بــر رونــد
زندگــی ســاکنان دشــت ســمیرم نداشــته اســت.
کلید واژگان:
ساسانیان ،قرون اولیه اسالمی ،سمیرم ،بررسیهای باستانشناختی .تحلیل الگوی استقراری
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یکــی از مباحــث و شــیوههای جدیــد در راســتای شــناخت تغییــرات باستانشناســی در
حوزههــای فرهنگــی مختلــف بهویــژه شــناخت نــرخ تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی
جوامــع در دوران انتقــال از یــک دوره فرهنگــی ب ـهدوره دیگــر؛ بهرهگیــری از آگاهیهــای
بررســیهای باستانشــناختی منطقــه و قــرار دادن دادههــای باستانشــناختی حاصــل
از ایــن بررســیها ،در بوتــهی آزمایــش سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )GISو پایــش
دادههــای فرهنگــی بهلحــاظ آمــاری اســت .غنــای فرهنگــی شهرســتان ســمیرم کــه طــی
بررس ـیهای باستانشناســی منطقــه محــرز گردیــده ،بســتر مناســبی بــرای ایــن قســم از
پژوهشهــای باستانشــناختی بهوجــود آورده اســت و نگارنــدگان بــر آننــد تــا انــدازهای
بــه ایــن شــناخت دســتیابند.
حــوزه فرهنگــی شهرســتان ســمیرم در جنــوب اســتان اصفهــان یــا بــه عبارتــی جنــوب
فــات مرکــزی ایــران واقــع شــده اســت .موقعیــت جغرافیایــی ایــن خطــه فرهنگــی
بهگونــهای اســت کــه در میــان چنــد حــوزه فرهنگــی – جغرافیایــی کشــورمان یعنــی
مناطــق جنوبــی اســتان اصفهــان ،مناطــق شــمالی اســتانهای فــارس ،کهگیلویــهوبویــر
احمــد و مناطــق غربــی اســتان چهــار محــالو بختیــاری قــرار گرفتــه اســت .از ایــن رو
اطالعــات باستانشناســی ایــن منطقــه بــرای درک بهتــر روابــط فرهنگهــای ســه حــوزه
فــات مرکــزی ،جنــوب غــرب و غــرب ایــران بســیار ضــروری بهنظــر میرســد .اطالعــات
باستانشناســی ایــن منطقــه میتوانــد آگاهیهــای ارزشمنــدی در جهــت روشــن شــدن
تغییــر و تحــوالت باستانشــناختی و همچنیــن برهمکنشهــای حوزههــای فرهنگــی –
جغرافیایــی مناطــق فوقالذکــر در اختیــار قــرار دهــد .بایــد اذعــان داشــت بــا توجــه بــه
مرتفــع شــدن جایــگاه ایــن منطقــه در دوران ساســانیان و متعاقبــا قــرون اولیــه اســامی،
ضــرورت شــناخت نــرخ تغییــر و تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی منطقــه در ایــن بــازه زمانی
دو چنــدان میگــردد .مطالعــه محوطههــای باســتانی ،بررســی و واکاوی مــواد فرهنگــی و
نیــز تحلیــل الگــوی اســتقراری بــا توجــه بهفهــم و درک تغییــر و تحــوالت آنهــا در ایــن
منطقــه ،میتوانــد دامنــه آگاهــی مــا را از ارتباطــات منطق ـهای و فرامنطق ـهای و همچنیــن
تغییــرات کمــی و کیفــی در دوران انتقــال از ساســانیان بــه قــرون اولیــه اســامی ،بــاال
ببــرد.
نحــوه شــکلگیری و پراکنــش اســتقرارها ،عوامــل موثــر در الگــوی اســتقرارها و
تغییــر ایــن الگــو در فراینــد گــذار آنهــا از دورهای بــهدوره دیگر(ساســانیان بــه قــرون
نخســت اســامی) ،از ســواالتی اســت کــه ایــن پژوهــش ،بــا بررس ـیهای باستانشناســی
و بهکارگیــری تکنیکهــای سیســتم جغرافیایــی  GISدر میــدان باستانشناســی
در تکاپــوی پاســخگویی بــه آنهاســت .پتانســیلهای طبیعــی و جغرافیایــی منطقــه و
همچنیــن دادههــای حاصــل از بررســیهای باستانشــناختی نشــان از آن دارد کــه ایــن
خطــه فرهنگــی در اکثــر دوران مــورد اســتفاده جوامــع انســانی بــوده و ایــن رونــد اســتقرار
در دورههــای ساســانی و قــرون نخســتین اســامی بــا توجــه بــه حجــم داده هــای فرهنگــی
مشــهودتر اســت .از طرفــی حیــات فرهنگــی منطقــه بعــد از فراینــد گــذار از ساســانیان بــه
قــرون نخســتین اســامی همچنــان بــا تغییــرات نامحسوســی تــداوم داشــته اســت .روش
تحقیــق مقالــه حاضــر بــا تکــه بــر مطالعــات کتابخانــهای و میدانــی باستانشناســی و
همچنیــن تجزیــه و تحلیــل دادههــای باستانشــناختی بــه کمــک سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی ،بــرای دســتیابی بــه الگــوی اســتقراری منطقــه در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه
پیریــزی شــده اســت .بایــد یــاد آور شــد اطالعــات حاصــل از ایــن پژوهــش نمیتوانــد
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خالــی از خلــل باشــد و بــرای صحــت و قطعیــت یافتــن از آنهــا بایــد در انتظار بررسـیهای
فشــرده و مطالعــات گســترده میدانــی آینــده باشــیم.
وضعیت و موقعیت جغرافیایی سیاسی و طبیعی شهرستان سمیرم
شهرســتان ســمیرم بــا مســاحتی حــدود  5224کیلومتــر مربــع بــا مختصــات جغرافیایــی
 ۵۱درجــه و  ۱۷دقیقــه تــا  ۳دقیقــه طــول شــرقی و  ۳۰درجــه و  ۴۲دقیقــه تــا  ۳۱درجــه
و  ۵۱دقیقــه عــرض شــمالی و بــا ارتفــاع متوســط  ۲۴۰۰متــر از دریــا در جنــوب اســتان
اصفهــان و در فاصلــه 160کیلومتــری از مرکــز اســتان در دامنههــای ارتفاعــات زاگــرس
قــرار گرفتهاســت(جعفری()718 :1379 ،نقشــه  .)1هــر چنــد در تقســیمات امــروزی کشــور
ایــن شهرســتان جــزء اســتان اصفهــان محســوب میگــردد ولــی شــواهد مســتند ،حاکــی
از آن اســت کــه ایــن خطــه پیــش از ایــن تحــت لــوای حکومــت فــارس قــرار داشــته
اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه میتــوان اذعــان داشــت در هیــچ یــک
از متــون دوران تاریخــی از دوران هخامنشــی تــا دوران ساســانی نامــی از ایــن منطقــه
بــرده نشــده اســت .امــا مورخــان و جغرافیدانــان دوران اســامی از قــرن اول تــا چهــارم
هجــری ماننــد :ابنرسته(ابنرســته )122 :1356 ،ابنخرداذبه(ابنخرداذبــه)35 :1370 ،
اصطخری(اصطخــری )122 :1373 ،ابنحوقــل( ابنحوقــل )51 :1345 ،جیهانــی( جیهانــی،
 )111 :1368و کتــاب حدودالعالم(حدودالعالــم )375 :1372 ،ایــن منطقــه را جــزء اســتان
فــارس و تحــت قیومیــت ایالــت اردشــیر خــوره معرفــی کردهانــد .در ایــن برهــه زمانــی
تنهــا مقدســی در قــرن چهــارم هجــری ســمیرم را جزءقصبههــای یهودیــه اصفهــان
برشــمرده است(مقدســی.) 679 :1361 ،
در قــرون میانــی اســامی(قرن  5تــا  10هجــری) نیــز مورخــان و جغرافیدانــان( قزوینی،
 460 :1373؛ ابوالفــداء 474 :1349 ،؛ مســتوفی )113 :1362 ،ســمیرم را جــزء اســتان فــارس
بهشــمار آورده و ابنبلخــی و حافــظ ابــرو ســمیرم را جــز ایالــت اســتخر اســتان فــارس
میدانند(ابنبلخــی 430 :1374 ،؛ حافظابــرو .)106 :1378 ،مورخــان و جغرافیدانــان دوران
متاخــر اســامی ،نیــز بیشــتر آن را جــزء اســتان فــارس دانستهاند(لســترنج304 :1337 ،؛
حسینیفســایی1358 :1378 ،؛ االصفهانــی 318 :1340 ،؛ جنــاب و شــاردن.)126 :1376 ،
ســمیرم تــا ســال  ۱۳۲۴جــزء اســتان فــارس بــوده و ازآن ســال از اســتان فــارس جــدا و
بهصــورت بخــش بــه اســتان اصفهــان ملحــق میگــردد و ســرانجام در مهرمــاه  ۱۳۴۲بــا
مســافرت اســداله علــم نخســت وزیــر وقــت بــه شهرســتان تبدیــل و بــه دو بخــش مرکــزی
و پادنــا تقســیم میگــردد .ایــن شهرســتان در حــال حاضــر دارای  2بخــش مرکــزی و
پادنــا 4 ،شــهر «ســمیرم ،حنــا ،ونــک و ُکمــه» و دهســتانهای« وردشــت ،بیــده و چهــار
راه» است(قاســمی.)40 :1386 ،
شهرســتان ســمیرم بــا دارا بــودن آب و هــوای کوهســتانی بــا زمســتانهای پربــرف
و تابســتانهای معتــدل و خنــک و شــرایط ایجــاد مراتــع مرغــوب گســترده ،دشــتهای
مســتعد کشــاورزی (بــرای ســکونت ییــاق دامداران کوچنشــین و کشــاورزان فصلــی)
میتوانســته شــرایط مناســبی بــرای اســتقرارهای دایــم و موقت(کوچنشــینی) در دورههــای
مختلــف را بهوجــود آورد .موقعیــت ایــن شهرســتان بهعنــوان یکــی از راههــای ارتباطــی
اقتصادی-سیاســی و انتقــال فرهنگهــا در میــان حوزههــای فرهنگــی گوناگــون،
بیانگــر اهمیــت نقــش ایــن منطقــه در دوران گذشــته اســت .شهرســتان ســمیرم از طریــق
راههــاي باســتانی خسروشــیرین و تنگهبیــژن ،بــا اســتانهاي فــارس و کهگیلویــهو
بویراحمــد و از طریــق راههــاي شــهرضا «قمشــه» و بروجــن بــا مناطــق دیگــر اســتانهاي
اصفهــان و چهارمحالوبختیــاری در ارتبــاط است(شــفقی.)74 :1353 ،
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جغرافیایــی طبیعــی شهرســتان ســمیرم از ســه بخــش ارتفاعــات کوهســتانی ،تپــه
ماهورهــا و کوهپایههــا و دشــتها تشــکیل شــده اســت .شهرســتان ســمیرم در منطقــه
کوهســتانی واقــع شــده کــه میانگیــن میــزان منحنــی ارتفــاع آن  2000تــا  2500متــر از
ســطح دریــا است(نیســاری .)37 :1350 ،ایــن ارتفاعــات کــه اکثــراً متعلــق بــه ســنگهای
آهکــی دوران ســوم زمینشناســی میباشــند و از نظــر مورفولــوژی رونــد عمومــی شــمال
غرب-جنــوب شــرق دارنــد .ارتفاعــات کوهســتانی شهرســتان ســمیرم در دو گــروه قابــل
مطالعــه هســتند؛ گــروه اول ،ارتفاعــات جنــوب و جنــوب غربــی شهرســتان کــه شــامل
سلســله جبــال دینــار اســت کــه مرتفعتریــن قلــه آن دنــا دارای  4444متــر ارتفــاع از ســطح
دریاســت و بــه علــت شــرایط آب و هوایــی خــاص همیشــه پوشــیده از بــرف اســت(بیات،
 .)108 :1383و گــروه دوم ارتفاعــات شــمالی و مرکــزی اســت کــه میتــوان از کوههــای
پرنرمــه ،علیجــوق ،قــرهداغ و چشــمهخونی نــام برد(فرهنــگ جغرافیایــی کوههــای
کشــور.)91 :1379 ،
دامنــه ارتفاعــات منطقــه ســمیرم را بیشــتر تپــه ماهورهــا وکوهپایههایــی بــا ارتفــاع
متوســط و بهطــور پراکنــده فــرا گرفتــه کــه اکثــراً از رســوبات واریزهــای فرســایش یافتــه
تشــکیل شــدهاند .بهطــور کلــی دشــتها را رســوبات دوران چهــارم و تراسهــای
آبرفتــی ،واریزههــای درشــت دانــه ،رســوبات مخروطــه افکنــه ،ســیالبها و رســوبات
رودخانههــای بــا دانهبندیهــای مختلــف بهوجــود آوردهانــد .ضخامــت آبرفــت در ایــن
دش ـتها کــم و از نظــر آبهــای زیرزمینــی در بعضــی نقــاط ایــن دش ـتها بهعلــت قــرار
گرفتــن در دامنــه ناودیسهــا ،ســنگ کــف آنهــا بــاال بــوده و ســفرههای ســطحی قابــل
توجهــی را بهوجــود آوردهانــد .اکثــراً در ایــن منطقــه رویشهــای گیاهــی بهصــورت
مــرغزار درآمــده کــه محــل مناســبی بــرای چــرای احشــام میباشــند(فرجی.)322 :1366 ،
حداكثــر بارندگــي ســاالنه در ارتفاعــات شــمالي بهميــزان  450ميليمتــر و حداقــل در نقــاط
پســت شــرقي بهميــزان 290ميليمتــر ميباشد(قاســمی .)21 :1386 ،منابــع آب شهرســتان
ســمیرم کــه در حقیقــت از سرشــاخههای اصلــی رودخانــه کارون در اســتان خوزســتان
میباشــد ،بــه مــدت زمــان و مقــدار بــارش نــزوالت جــوی «بــاران و بــرف» بســتگی دارد.
منابــع آب ایــن شهرســتان بــه دو صــورت آبهــای ســطحی و زیرزمیــن میباشــد .منابــع
آب ســطحی شهرســتان ســمیرم شــامل مقــدار زیــادی جریانهــای آبــی موقــت «فصلــی»
و جریانهــای دایمــی اســت کــه بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی منطقــه و نحــوه تغذیــه
حوضههــای آبــی آن شــامل رودخانههــای حســینآباد ،گندمــان ،شــمسآباد ،ونــک ،حنــا،
ســمیرم و ماربــر میباشــد کــه میــزان آبهــای برداشــتی ســالیانه جریانهــای ســطحی
 272میلیــون متــر مکعــب بــرآورد میگردد(نیســاری .)330 :1350 ،ایــن شهرســتان از
لحــاظ جغرافیــای گیاهــی جــزء اســتپی بــا پوشــش عمومــی «درمنــه و گــون» اســت.
تراکــم جنگلهــا در ایــن شهرســتان بســیار کــم و بیشــتر بهصــورت مراتــع اســت .حــدود
 76درصــد از وســعت ایــن شهرســتان را مراتــع تشــکیل میدهــد کــه از مجمــوع وســعت
آنهــا حــدود  390000هکتــار در قالــب مراتــع درجــه  59000 ،1هکتــار درجــه  2و بقیــه در
قالــب مراتــع فقیــر طبقهبنــدی میگــردد .زراعــت دیــم ،بهرهبــرداری و چــرای بیموقــع
از مهمتریــن عواملــی اســت کــه مراتــع ایــن شهرســتان را تخریــب نمــوده و بــه ایــن
مراتــع صدمــه وارد ساختهاست(شــفقی.)130 :1353 ،

پیشینهی پژوهشهای باستانشناختی منطقه

هــر چنــد اهمیــت فرهنگــی ایــن حــوزه در مطالعــات باستانشــناختی ایــران واضــح و
مبرهــن اســت ولــی متاســفانه تاکنــون اقدامــات درخورتوجهــی در راســتای مطالعــه گســترده

آن نشــده اســت .مطالعــات باستانشناســی ایــن منطقــه را میتــوان در دو دوره جســتجو
کــرد .دور اول مطالعــات باستانشناســی ایــن منطقــه توســط پروفســور واندنبــرگ در ســال
 ،1341زمانــی کــه اقــدام بــه بررســی باستانشــناختی مناطــق شــمال و غــرب اســتان
فــارس کــرد ،انجــام شــد .پرفســور واندنبــرگ در نامــه مــورخ  2دی مــاه  1341نتایجــی را
کــه از مســافرت خــود در منطق ـهی ســمیرم بهدســت آورده بهشــرح زیــر یــاد نمودهاســت:
 -1اطــاع بــر وجــود نیایشــگاه مهــم و معتبــری از دوره ساســانیان بــا نوشــته پهلــوی در
چشــمهناز«تنگ جلــو» -2 .بازدیــد از  5عــدد میــل ســنگی ساســانی در اطــراف ســمیرم-3 .
بررســی و مطالعـهی تلهــای وزیــری و شــاهی در روســتای کومــه و اقــدام بــه گمانهزنــی
در تلوزیــری -4 .بررســی و مطالعــهی قلعهسنگی«داشقلعهســی» (مصطفــوی .)1343
دور دوم ایــن مطالعــات در دو فــاز تکمیلــی بررســی باستانشــناختی در ســالهای 1378
و 1386بــه سرپرســتی محســن جــاوری و بابــر نــرهای انجــام پذیرفــت کــه بــه شناســایی
محوطههــای از پیــش از تاریــخ تــا دوران اســامی انجامید(جــاوری ()1378نــرهای.)1386
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بررســی باستانشناســی شهرســتان ســمیرم ،بــا هــدف شناســایی و ثبــت محوطههــای
باســتانی و آثــار تاریخــی آن و تهیــه نقشــه باستانشناســی شهرســتان بــا توجــه غنــای
فرهنگــی و زیسـتمحیطی و همچنیــن مطالعـهی الگوهــای اســتقراری دورههــای مختلــف
محوطههــا ،بــا حمایــت ســازمان میــراث فرهنگــی انجــام شــد .ابتــدا قبــل از شــروع
بررســی میدانــی ،منابــع باستانشناســی موجــود در مــورد منطقــه مطالعــه و ســپس بــا
تهیــه نقشــه  1:50000از منطقــه وضعیــت محیطــی و جغرافیایــی منطقــه مــورد بررســی
قــرار گرفــت .حاصــل ایــن بررســیهای میدانــی ،شناســایی  49محوطــهی باســتانی در
ایــن شهرســتان بــود کــه شــامل تپههــا ،محوطههــا ،غارهــا ،قلعههــا و آثــار و بناهــای
باســتانی میشــوند .بــا توجــه بهمطالعــه بــر روي دادههــاي فرهنگــي بهویــژه دادههــای
ســفالی بهدســت آمــده از بررســي ،معلــوم گردیــد ،آثــار شناســایی شــده متعلــق بــه ادوار
پیــش از تاریخ(هــزاره چهارم ق.م) ،هخامنشــی ،ساســانی و اســامی هســتند(جاوری .)1378
مطالعــات صــورت گرفتــه بــرروی دادههــای فرهنگــی نشــان میدهــد ،در دوره ساســانی و
گــذر بــه قــرون اولیــه اســامی بــا افزایــش چش ـمگیر محوطههــا روب ـهرو هســتیم .تعــداد
ایــن محوطههــا در مقایســه بــا محوطههــای پیــش از تاریخــی و دوران قبــل ساســانی
شهرســتان ســمیرم افزایــش محسوســی داشــته ،بهطــوری کــه از  49محوطــه شناســایی
شــده  30محوطــه را بهخــود اختصــاص داده اســت(نرهای  .)1386البتــه نبایــد شــباهت
ســفالهای دوره ساســانی بــا ســفالهای چنــد قــرن اول اســامی را از نظــر دور داشــت.
بــا توجــه بــه گاهنــگاری نســبی و مقایســههای ســفالهای اســامی ،محوطههــای
اســامی شهرســتان ســمیرم مشــخص گردیــد ،بیشــترین اســتقرارهای آن مربــوط بــه
قــرون اولیــه  1-4هجــری اســت(منتظرظهوری.)65-70 :1390 ،
ایــن آمــار کمــی ،نشــان از آن دارد کــه منطقــه ســمیرم در دوران ساســانیان و قــرون
نخســتین اســامی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده و ســهم بیشــتری در مناســبات
سیاســی منطقــه داشــته اســت .شناســایی آثــار ارزنــدهای ماننــد پناهــگاه زیــر زمینــی
تپههژدر(جــاوری ()1383جــاوری و منتظرظهــوری  ،)1391میلهــای ســنگی ،اســتودان
و همچنیــن وجــود کتیبههــای پهلــوی ساسانی«چشــمهناز» خبــر از غنــای ایــن حــوزه
فرهنگــی در اواخــر دوران ساســانی و اوایــل اســام دارد(ترومپلمــن35 :1372 ،؛ تفضلــی،
106-102 :1376؛ Gropp, 1970 : 200 :؛ نصــراهللزاده و جــاوری .)73 :1382 ،ایــن
مدعــا را میتــوان بــا گفتههــای منابــع تاریخــی کــه ایــن خطــه را تحــت قیومیــت اســتان

فــارس کــه کانــون سیاســی و مذهبــی ساســانیان معرفــی کردهانــد ،توجیــه پذیــر نمــود.

بحث
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بــرای تفســیر و تحلیــل الگــوی اســتقراری محوطههــای باســتانی شهرســتان ســمیرم و
همچنیــن آگاهــی یافتــن از تغییــر و تحــوالت آن در دوران انتقــال از ساســانیان بــه قــرون
اولیــه الزم اســت چندیــن متغییــر بــرای ارزیابــی وضعیــت و موقعیــت اســتقرارها مدنظــر
قــرار گیــرد .بــرای دســت یافتــن بــه ایــن مهــم ابتــدا بایــد محوطههــا را بــه لحــاظ پراکنش
مکانــی و زمانــی مــورد مطالعــه باستانشــناختی قــرار داد .بایــد اذعــان داشــت متغیرهــای
کــه در رابطــه بــا مکانگزینــی اســتقرارها در دوران گذشــته مهــم بهنظــر میآینــد ،در
رونــد مطالعاتــی کنونــی مــا بــر روی ایــن اســتقرارها نیــز موثرنــد .گــروه اول ایــن متغییرهــا،
شــامل متغییرهــای محیطــی هســتند کــه در منظــر جغرافیایــی ایــن محوطههــا نقــش
مهمــی دارنــد و عبارتنــداز :فاصلــه از رودخانههــا ،ارتفــاع از ســطح دریا،کاربــری اراضــی و
پوشــشگیاهی .دســته دیگــر شــامل متغییرهــای هســتند کــه از دیــدگاه باستانشــناختی
محوطههــا را مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد کــه شــامل فاصلــه از راههــا و روســتاها و در
نهایــت وســعت محوطههــا اســت .بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف و بــرای درک بهتــر الگــوی
اســتقراری محوطههــا از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی  GISاســتفاده میگــردد .در ایــن
روش ابتــدا تمــام دادههــای محوطههــای شناســایی شــده مــورد مطالعــه قــرار گرفــت
و بعــد از ارایــه نقــاط مختصــات جغرافیایــی محوطههــا ( )GPSبــه سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی  GISو پــردازش دادههــا ،خروجــی دادههــا تحــت مطالعــه آمــاری واقــع گردیــد.
مطالعــات باستانشناســانه بــر روی دادههــای اطالعاتــی پــردازش شــده ،گویایــی شــرح
تعییــن الگــوی اســتقراری محوطههــا و نیــز تغییــر و تحــوالت آنهــا در دوران انتقــال از
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نقشــه شــماره  :1موقعیت شهرســتان
ســمیرم (منتظرظهوری .)1390

ساســانیان بــه قــرون نخســتین اســامی اســت کــه در ادامــه ایــن مقــال بــه آنهــا خواهیــم
پرداخــت.
الگوی پراکنش زمانی و مکانی استقرارها
چنانچــه ذکــر شــد طــی بررســیهای باستانشــناختی شهرســتان ســمیرم  49محوطــه
باســتانی از دوران پیــش از تاریــخ تــا دوران اســامی شناســایی گردیــد کــه از ایــن میــان 30
محوطــه بــه دوران ساســانی و قــرون نخســتین اســامی تعلــق دارد .در یــک تقســیمبندی
معلــوم گردیــد از ایــن  30محوطــه اســتقراری بــا توجــه بــه تقســیمات دهســتانی 5 ،محوطه
در دهســتان وردشــت 5 ،محوطــه در دهســتان دره شــور 9 ،محوطــه در دهســتان ونــک5 ،
محوطــه در دهســتان حنــا و  6محوطــه در دهســتان پادنــا علیــا قــرار دارد کــه در شــهرهای
مهرگــرد ،ونــک ،ســمیرم ،حنــا و بیــده قــرار گرفتهانــد .بــا مطالعــه نحــوه پراکنــش
محوطههــا در پهنــه شهرســتان ســمیرم در مییابیــم ،بیشــتر پراکنــش محوطههــا در
منطقــه شــمالی و مرکــزی شهرســتان قــرار داشــته و تنهــا  5محوطــه در بخــش جنوبــی
شهرســتان قــرار گرفتــه اســت(منتظرظهوری()71 :1390،نقشــه  2و .)3
مطالعــات باستانشــناختی مشــخص ســاخت ،از  30محوطــه مذکــور  21محوطــه
مربــوط بــه دوره ساســانی بــوده کــه از ایــن  21محوطــه در  12مــورد از آنهــا تــداوم

نقشــه شــماره  :2توزیــع مکانــی
محوطههــای اســتقراری (منتظرظهــوری
.)1390
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نقشــه شــماره  :3چشــم انــداز
نحــوه توزیــع محوطههایاســتقراری
(منتظرظهــوری .)1390
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اســتقرار تــا قــرون نخســتین اســامی را شــاهد هســتیم کــه دادههــای فرهنگــی گویایــی
ایــن مطلــب اســت و تنهــا  9محوطــه فقــط دارای آثــار ساســانی صرف(تــک اســتقراری)
اســت .تــداوم دادههــای فرهنگــی در ایــن محوطههــا مــا را در تعییــن الگــوی اســتقراری و
نحــوه پراکنــش محوطههــای اســتقراری در دوره گــذر از دوران ساســانی بــه قــرون اولیــه
کمــک میکنــد .بقیــه محوطههــا یعنــی  9محوطــه دیگــر بــه قــرون اولیــه اســامی
تعلــق دارد(نقشــه ( ،)4نمــودار .)1

متغییرهای محیطی و باستانشناختی
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 -1فاصلــه از رودخانههــا :آب ه ـمواره نقشــی ســازنده در شــکلگیری اســتقرارها و
شــاخص مهمــی بــرای تحلیــل آنهــا بهحســاب میآیــد .قرارگیــری محوطههــا در کنــار
رودهــای دایــم و فصلــی میتوانــد الگــوی ســکونت اســتقراری منطقــه را روشــن ســازد.
تحلیلهــای سیســتم اطالعاتــی  GISنشــان میدهــد ،در فاصلــه بیــن  250متــری از
رودخانــه  11محوطــه ،در فاصلــه بیــن  500متــری  8محوطــه ،در فاصلــه بیــن 1000
متــری  6محوطــه و  5محوطــه هــم در فاصلــه بیشــتر از  1000متــر از رودخانــه قــرار
دارند(نمــودار .)2
 -2ارتفــاع از ســطح دریــا :ایــن شــاخص تحلیــل ،از ویژگیهــای اقلیمــی مهــم
بهشــمار میآیــد و هــمواره در شــکلگیری نــوع اســتقرار نقــش بهســزای داشــته اســت.
ارتبــاط تنگاتنگــی میــان میــزان بــارش ،نــوع و میــزان پوشــش گیاهــی و جانــوری بــا ارتفاع
از ســطح دریــا محوطههــای اســتقراری وجــود دارد ،بهگونـهای در مواقعــی شــیوه معیشــتی
بــا توجــه بــه ایــن شــاخص دس ـتخوش تغییــر میگــردد.
محوطههــای شناســایی شــده در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه در کل بیــن کــد ارتفاعــی
 2900تــا 2000متــر قــرار گرفتهانــد .بــا مطالعــه کدهــای ارتفاعــی محوطههــای
اســتقراری چنیــن برداشــت میشــود کــه 17 ،محوطــه در بیــن کــد ارتفاعــی  2000تــا
 2400متــر کــه دش ـتهای میانکوهــی را دربــر میگیــرد ،قــرار دارنــد 11 .محوطــه بیــن
کــد ارتفاعــی  2400تــا  2700متــر و  2محوطــه بیــن کــد ارتفاعــی  2700تــا  2900متــر
واقــع شــدهاند(نمودار .)3
-3کاربــری اراضــی :در پایــگاه تحلیــل دادههــا ،جهــت کاربــری زمیــن  7پارامتــر
در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن پارامترهــا عبارتنــد از :زمینهــای دامن ـهای ،زمیــن بــا
پوشــش تنــک ،صخــرهای ،زمینهــای شــور ،شــن و ماسـهای ،باتالقــی و جنگلــی .از ایــن

نقشــه شــماره :4توزیــع زمانــی
محوطههــای اســتقراری (منتظرظهــوری
.)1390

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ

30%

30%
ﻣﺣﻭﻁﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺣﻭﻁﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ  -ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺣﻭﻁﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ

40%

نمــودار  :1توزیــع زمانــی محوطههای
استقراری.

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

71

نمــودار  :2فاصلــه محوطههــا بــا
رودخانــه.

نمــودار  :3پراکندگــی محوطههــا بــر
اســاس ارتفــاع از ســطح دریــا.
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میــان بیشــترین مســاحت را زمینهــای دامنـهای بهخــود اختصــاص دادهانــد کــه از شــمال
تــا جنــوب شهرســتان را در نوردیــده اســت .بــا تحلیلهــای صــورت گرفتــه مشــخص
گردیــد 24 ،محوطــه از محوطههــای مــورد مطالعــه در ایــن زمینهــای میانکوهــی و
دامن ـهای قــرار داشــته و  6محوطــه دیگــر در زمینهــای شــور قــرار گرفتهاند(نمــودار .)4
 -4فاصلــه محوطههــا تــا راههــا :هـمواره اســتقرارها در طــول ادوار مختلــف در
مســیر راههــای ارتباطــی شــکل گرفتــه و راههــا نقــش عمــدهای در ارتبــاط محوطههــای
اســتقراری داشــتهاند .متــون تاریخــی بازگــو میکنــد کــه در دوران اســامی و بــه احتمــال
زیــاد در دوران تاریخــی بیــن شهرســتان ســمیرم و شــهرهای همجــوار ماننــد اصفهان(ابــن
خرداذبــه )43 :1370 ،و فارس(حافظابــرو )106 :1378 ،و بهبهان(شــواتس،)254 :1372 ،
راههــای وجــود داشــته کــه امــروزه روی نقشــه نمیتــوان بهطــور قطعــی مشــخص کــرد.
بــا توجــه بــه مطالعــه راههــا و مســیرهای شهرســتان ســمیرم در بررس ـیهای میدانــی و
متــون ،معلــوم شــد کــه راههــا نیــز نقــش مهمــی در تعییــن الگــوی اســتقراری محوطههــا
بــه عهــده دارنــد .راههــای ارتباطــی شهرســتان ســمیرم از شــمال شهرســتان تا جنــوب دیده
میشــوند کــه اکثــر اســتقرارها در مجــاورت ایــن راههــا شــکل گرفتهانــد .بــا مشــخص
شــدن جایــگاه محوطههــا نســبت بــه مســیر راههــا معلــوم گردیــد ،حــدود  10محوطــه از

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ
20%

نمــودار  :4پراکندگــی محوطههــا
بــر اســاس کاربــری اراضــی.

ﺯﻣﻳﻧﻬﺎی ﺩﺍﻣﻧﻪ ﺍی
ﺯﻣﻳﻧﻬﺎی ﺷﻭﺭ

80%
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محوطههــای مــورد مطالعــه در فاصلــه بیــن  500متــری راههــا 4 ،محوطــه در فاصلــه بیــن
 1000متــری راههــا 5 ،محوطــه در فاصلــه بیــن  1500متــری راههــا و  11محوطــه در
فاصلــه بیــش از  1500متــر از مســیر راههــا قــرار گرفتهاند(نمــودار .)5
 -5موقعیــت محوطههــا نســبت بــه روســتاها :روســتاها و دهکدههــا در
مــوارد زیــادی در کنــار بافتهــای کهــن و محوطههــای باســتانی شــکل میگیرنــد
کــه بهگونــهای تــداوم اســتقرار در یــک پهنــه فرهنگــی را نشــان میدهنــد .دلبســتگی
انســانها بــه جایــگاه اجدادیشــان باعــث میشــود ،اســتقرارهای جدیــد خــود را در کنــار
یــا روی اســتقرارهای پیشــینیان خــود بــر پــا کنــد .بــا توجــه بــه ایــن پیونــد فرهنگــی در
زمینــه اســتقرارها میتــوان در یــک تحلیــل آمــاری متوجــه ایــن وابســتگی اســتقرارها شــد.
بــا تحلیلهــای صــورت گرفتــه بــر روی اســتقرارها و موقعیــت قرارگیــری آنهــا نســبت
بــه روســتاهای امــروزی مشــخص شــد ،بــه جــزء  6محوطــه کــه در مجــاورت تنگاتنــگ
روســتاها قــرار نداشــتند بقیــه محوطههــا یعنــی  24محوطــه دیگــر در مجــاورت روســتاها
شــکل گرفتهاند(نمــودار .)6
 -6موقعیــت محوطههــا نســبت بــه پوشــش گیاهــی :پوشــش گیاهــی
منطقــه یکــی از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار بــرای انتخــاب آن بهعنــوان محیطزیســت
و برپایــی اســتقرارها بــوده و هســت .همــواره مناطــق بــا مســتعد بــودن از لحــاظ پوشــش
گیاهــی بــه عنــوان محــل اســتقرارگاهها انتخــاب شــدهاند و هــر زمــان بــا اضمحــال
پوشــش گیاهــی و چراگاههــا روبــرو شــده دچــار فروپاشــی اســتقرارها میشــده اســت کــه
ایــن عامــل در دوران پیــش از تاریــخ پررنگتــر بهنظــر میرســد .شهرســتان ســمیرم
بهلحــاظ پوشــش گیاهــی منطقــه مســتعدی بــرای اقــوام کوچنشــین و چــرای دامهــای
آنهــا بــوده اســت .پارامترهــای مشــخص شــده در پایــگاه دادههــا در ایــن منطقــه فرهنگــی
عبارتنــد از :زراعــات دیــم ،جنــگل نیمــهانبــوه ،جنــگل تنــک ،زراعــات آبــی و باغــات،
ســطوح آبــی ،مراتــع متراکــم ،مراتــع نیمــهمتراکــم ،مراتــع کــممتراکــم و زمینهــای
شــهری .تحلیلهــای آمــاری نشــان میدهــد از تعــداد  30محوطــه مــورد مطالعــه در بــازه
زمانــی مــورد نظــر  9محوطــه در مراتــع کــم متراکــم 8 ،محوطــه در مراتــع نیمــه متراکــم،
 5محوطــه در زراعــات آبــی و باغــات 4 ،محوطــه در زمینهــای زراعــات دیــم 3 ،محوطــه
در جنگلهــای تنــک و  1محوطــه در مراتــع متراکــم قــرار گرفتــه اســت(نمودار .)7
 -7وســعت محوطههــا :یکــی دیگــر از شــاخصههای مهــم در تحلیــل اســتقرارها
ارزیابــی میــزان وســعت محوطههاســت .ایــن شــاخصه بــه تقریــب نشــان دهنــده اهمیــت

نمــودار  :5پراکندگــی محوطههــا بــر
اســاس فاصلــه از راههــا.

نمــودار  :6پراکندگــی محوطههــا بــر
اســاس فاصلــه از روســتا.

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎ

28%
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ﻣﺣﻭﻁﻪ ﻫﺎی ﺩﺭ ﻣﺟﺎﻭﺭﺕ ﺭﻭﺳﺗﺎ
ﻣﺣﻭﻁﻪ ﻫﺎی ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺗﺎ

72%
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محوطههــا و میــزان جمعیــت منطقــه در زمانهــای مختلــف اســت .ســنجش میــزان وســعت
محوطههــا را میتــوان بهعنــوان فاکتــوری بــرای تحلیــل روابــط درون و بــرون اســتقراری
کــه در کنــار آن میتــوان بهشــناختی از نحــوه ارتبــاط محوطههــا بــا یکدیگــر هماننــد
ویژگــی مــکان مرکــزی و شــناخت رده -انــدازه اســتقرارها دســت یافــت ،در نظــر گرفــت.
وســعت محوطههــای شناســایی شــده در بررســیهای باســتان شــناختی شهرســتان
ســمیرم در ســه گــروه قابــل بررســی اســت .از  30محوطــه شناســایی شــده  10محوطــه
دارای وســعت تــا  1000متــر مربــع 15 ،محوطــه وســعت بیــن  1000تــا  5000متــر مربــع
و  5محوطــه وســعتی بــاالی  5000متــر مربــع دارنــد .آمــار وســعت محوطههــا مویــد ایــن
مطلــب اســت کــه  25محوطــه مــورد مطالعــه وســعتی کمتــر از  5000متــر مربــع داشــته
و همچنیــن از لحــاظ آثــار فرهنگــی و دادههــای ســطحی ماننــد معمــاری دارای غنــای
زیــادی نیســتند(نمودار .)8

تحلیــل الگــوی اســتقراری در دوره انتقــال از ساســانیان بــه قــرون
اولیــه اســامی
بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد محوطههــا در دوره ساســانی در منطقــه مطالعاتــی و انتقــال از
ایــن دوره بــه دوره اســامی بنیــاد پژوهــش روی ایــن حــوزه فرهنگــی ،معطــوف بــه ایــن
بــازه زمانــی گردیــد .از مســایل مهــم در ایــن پژوهــش چگونگــی الگــوی توزیــع محوطههــا

نمــودار  :7پراکندگــی محوطههــا
بــر اســاس پوشــش گیاهی.
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ﻭﺳﻌﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻱ

ﻭﺳﻌﺕ ﺗﺎ  1000ﻣﺗﺭ ﻣﺭﺑﻊ

33%

17%

نمــودار  :8وســعت محوطههــای
استقراری.

ﻭﺳﻌﺕ ﺑﻳﻥ  1000ﺗﺎ  5000ﻣﺗﺭ ﻣﺭﺑﻊ
50%
ﻭﺳﻌﺕ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ  5000ﻣﺗﺭ ﻣﺭﺑﻊ
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بهلحــاظ زمانــی و مکانــی و همچنیــن بررســی نقــش عوامــل زیســت محیطــی و فرهنگــی
در شــکلگیری و تغییــر و تحــوالت آنهــا در دوران گــذار از روزگار ساســانیان بــه قــرون
نخســتین اســت .نتیجــه فرایندهــای صــورت گرفتــه و مطالعــات آمــاری دادههــا کــه بــا
توجــه بــه نقشــهها و نمودارهــای مربوطــه تهیــه شــده در سیســتم جغرافیایــی ،GIS
جمــعآوری گردیــد ،گویایــی چگونگــی فراینــد تبییــن الگــوی اســتقراری در ایــن بــازه
مطالعاتــی اســت.
بــا مکانیابــی جغرافیایــی محوطههــا بــر روی نقش ـههای  GISمعلــوم گردیــد بیشــتر
محوطههــای اســتقراری مــورد مطالعــه در پهنــه شــمالی و مرکــزی منطقــه قــرار داشــته و
تنهــا  5محوطــه اســتقراری در قســمت جنوبــی منطقــه مــورد بررســی قــرار دارد .همچنیــن
معلــوم گردیــد %30 ،از محوطههــا بــه دوره ساســانی و  %30بــه قــرون اولیــه اســامی
تعلــق داشــته و  %40از محوطههــا دارای آثــار ساســانی و متعاقب ـ ًا قــرون اولیــه اســامی
هســتند .بــا توجــه بــه آمــار فــوق میتــوان دریافــت تعــداد محوطههــا در دوره ساســانی و
ســپس قــرون نخســتین اســامی دســتخوش تغییراتــی نشــده و در دوره انتقــال از ساســانیان
بــه قــرون اولیــه اســامی شــمار محوطههــا از یــک پیمــون یکســان برخوردارنــد و
شــاهد کاهــش یــا افزایــش محوطههــای اســتقراری در ایــن دوره انتقالــی نیســتیم .ایــن
مطلــب میتوانــد گویایــی ایــن امــر باشــد کــه منطقــه مذکــور در مناســبات سیاســی نقــش
چندانــی نداشــته و در فراینــد گــذار از ساســانیان بــه قــرون اولیــه اســامی دســتخوش
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حــوادث و تغییــرات محسوســی نشــده اســت.
بــا تهیــه نقش ـههای جغرافیایــی  GISو پــردازش دادههــا و مطالعــات آمــاری صــورت
گرفتــه مشــخص گردیــد ،انگارههــای زیســت محیطــی و فاکتورهــای فرهنگــی نقــش
موثــری در شــکلگیری محوطههــای اســتقراری داشــته اســت .بــا آنالیــز محوطههــا
نســبت بــه پارامترهــای ماننــد فاصلــه از رودخانههــا ،کــد ارتفاعــی ،کاربــری اراضــی ،فاصلــه
از راههــا و روســتاها ،همچنیــن پوشــش گیاهــی منطقــه و در نهایــت وســعت محوطههــا
مشــخص گردیــد ،ایــن پارامترهــا بــر شــکلگیری محوطــه تاثیــر موثــر داشــته اســت.
در مطالعــات صــورت گرفتــه نســبت بــه فاصلــه محوطههــا از رودهــا مشــخص گردیــد،
 %37محوطههــا در فاصلــه بیــن  250متــری از رودخانههــا %27 ،محوطههــا در فاصلــه
بیــن  500متــری از رودخانههــا %20 ،محوطــه هــا در فاصلــه بیــن  1000متــری رودهــا
و  %16محوطههــا هــم در فاصلــه بیشــتر از  1000متــر از رودخانههــا قــرار داشــتند.
میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه بیشــتر محوطههــا در فاصلــه زیــر  1000متــر از
رودهــا قــرار داشــتهاند .بــا توجــه بــه تحلیلهــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد ،ســهم
عمــدهای از محوطههــا در کنــار رودهــای فصلــی بــوده کــه بهگون ـهای نشــان از اســتقرار
موقــت آنهــا دارد و در بــازه زمانــی مطالعاتــی تغییــرات آمــاری محسوســی در فاصلــه
آنهــا از رودهــا دیــده نمیشــود .همچنیــن میتــوان گفــت الگــوی معیشــتی دامداری و
کشــاورزی در منطقــه و نیــاز مبــرم آنهــا بــه منابــع آبــی نحــوه اســتقرار آنهــا نســبت بــه
رودخانههــا را مدیریــت میکــرده اســت.
بــا مطالعــه کدهــای ارتفاعــی محوطههــای اســتقراری چنیــن برداشــت میشــود کــه،
 %57محوطههــا در بیــن کــد ارتفاعــی  2000تــا  2400متــر کــه دش ـتهای میانکوهــی
را دربرمیگیــرد ،قــرار دارنــد %36 .محوطههــا بیــن کــد ارتفاعــی  2400تــا  2700متــر و
 %7محوطههــا بیــن کــد ارتفاعــی  2700تــا  2900متــر واقــع شــدهاند .بــا توجــه بــه آمــار
کــد ارتفاعــی محوطههــا میتــوان دریافــت کــه اکثریــت محوطههــا در کدهــای ارتفاعــی
پاییــن نســبت بــه ارتفاعــات منطقــه قــرار داشــته و در دش ـتها شــکل گرفتهانــد کــه در
دوره ساســانی و متعاقبـ ًا قــرون اولیــه اســامی از یــک الگــوی اســتقراری ســود جســتهاند.
ارتفاعــات پاییــن میتوانســته هــم از لحــاظ دسترســی بــه منابــع آبــی و هــم چراگاهــی
بــرای احشــام ،زیس ـتبوم بهتــری بــوده باشــد کــه بــا نیازهــای کوچنشــینان ســازگاری
مناســبتری داشــته اســت.
در مبحــث کاربــری اراضــی از  7پارامتــر کاربــری اراضــی تنهــا محوطههــا در دو
پارامتــر قــرار داشــتند %80 .محوطههــا از محوطههــای مــورد مطالعــه در زمینهــای
میانکوهــی و دامن ـهای قــرار داشــته و  %20محوطههــای دیگــر در زمینهــای بــا خــاک
شــور قــرار گرفتهانــد .ایــن آمــار نشــان میدهــد در دوره ساســانیان و متعاقبــ ًا قــرون
نخســتین اســامی بیشــتر توجــه ســاکنین معطــوف بــه زمینهــای میانکوهــی بــه جهــت
زراعــت و چــرای دامهایشــان بــوده اســت کــه گواهــی بــر اقتصــاد معیشــتی کشــاورزی و
دامداری ســاکنین در فصــول مختلــف ســال اســت.
بــا مشــخص شــدن جایــگاه محوطههــا نســبت بــه مســیر راههــا معلــوم گردیــد ،حــدود
 %33محوطههــا از محوطههــای مــورد مطالعــه در فاصلــه بیــن  500متــری راههــا%14 ،
محوطههــا در فاصلــه بیــن  1000متــری راههــا %17 ،محوطههــا در فاصلــه بیــن 1500
متــری راههــا و  %36محوطههــا در فاصلــه بیــش از  1500متــر از مســیر راههــا قــرار
گرفتهانــد .در مجمــوع میتــوان گفــت  %64از محوطههــا در فاصلــه زیــر  1000متــر از
جادههــا قــرار داشــته اســت .بــا توجــه بــه الگــوی قرارگیــری محوطههــا در مســیر راههــا

نتیجهگیری

توزیــع محوطههــا در دوره ساســانی و انتقــال آن بــه قــرون نخســتین اســامی بــا توجــه
بــه نقشــههای جغرافیایــی  GISگویــای ایــن مطلــب اســت کــه بیشــتر محوطههــا در
پهنــه شــمالی و مرکــزی شهرســتان ســمیرم قــرار داشــته کــه از تراکــم یکســانی در ایــن
قســمت منطقــه برخــودار اســت .شــمار محوطههــا در دوره ساســانی و پــس از انتقــال بــه
قــرون اولیــه اســامی تعدادشــان برابــر بــوده و شــاهد تغییــر در کمیــت و تعــداد محوطههــا
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میتــوان دریافــت کــه مســیرهای امــروزی تــا حــدود زیــادی در امتــداد ماهیــت مســیرهای
دوران تاریخــی و اســامی قــرار داشــته و هویــت خــود را بهعنــوان یــک عامــل ارتباطــی
تــا روزگار معاصــر حفــظ کردهانــد .همچنیــن میتــوان اذعــان داشــت کــه نــوع پراکنــش
محوطههــای دوره ساســانی نســبت بــه راههــا بــا نــوع پراکنــش محوطههــا در دوران
قــرون اولیــه اســامی تغییــرات محسوســی پیــدا نکــرده اســت.
در بحــث و تحلیــل فاصلــه محوطههــا از روســتاها مشــخص شــد ،بهغیــر از %28
محوطههــا کــه در مجــاورت تنگاتنــگ روســتاها قــرار نداشــتند ،بقیــه محوطههــا یعنــی
 %72محوطــه دیگــر در مجــاورت روســتاها شــکل گرفتهانــد .ایــن آمــار میتوانــد بیانگــر
ایــن الگــو باشــد کــه در منطقــه مطالعاتــی ،اســتقرارهای امــروزی بیشــتر در مجــاورت
اســتقرارهای کهنتــر شــکلگرفتــه اســت و بهعبارتــی الگــوی اســتقراری روســتاهای
امــروز مشــابه الگــوی روزگار ساســانیان و دورههــای بعــدی اســت .ایــن الگــو ،بــه گونـهای
نشــان از دلبســتگیهای فرهنگــی مردمــان منطقــه بــه پیشینانشــان اســت.
در مبحــث پوشــش گیاهــی تحلیلهــای آمــاری نشــان میدهــد ،از تعــداد  30محوطــه
مــورد مطالعــه در بــازه زمانــی مــورد نظــر  %30محوطههــا در مراتــع کــم متراکــم%27 ،
محوطههــا در مراتــع نیمــه متراکــم %17 ،محوطههــا در زراعــات آبــی و باغــات%13 ،
محوطههــا در زمینهــای زراعــات دیــم %10 ،محوطههــا در جنگلهــای تنــک و %3
محوطــه در مراتــع متراکــم قــرار گرفتــه اســت .پوشــش گیاهــی متنــوع منطقــه باعــث
شــده اســتقرارها در زیســتبومهای جغرافیایــی گوناگــون شــکل گیرنــد .در مجمــوع
پوشــش گیاهــی منطقــه در طــول دوران تاریخــی و قــرون اولیــه اســامی نقــش مهمــی
در ســاماندهی اســتقرارها داشــته و هـمواره محیطــی مســتعد بــرای زراعــت و دامداری بــه
خصوصــی بــرای قبایــل کــوچرو منطقــه فراهــم آورده اســت و تــداوم اســتقرارها از دوره
ساســانی تــا قــرون اولیــه بهگون ـهای وابســته بــه ایــن فاکتــور مهــم بــوده اســت .نحــوه
توزیــع محوطههــا بــر اســاس عامــل پوشــش گیاهــی در دوران ساســانی و قــرون اولیــه
اســامی تفــاوت محسوســی نداشــته و پراکنــش یکســانی دارنــد.
وســعت محوطههــا نیــز یکــی از فاکتورهــای مهــم بــرای تعییــن الگــوی اســتقراری
محوطههــا اســت .در بررس ـیهای انجــام شــده معلــوم گردیــد %33 ،از محوطههــا وســعت
تــا  1000مترمربــع %50 ،محوطههــا وســعت  1000تــا  5000مترمربــع و  %17محوطههــا
وســعت  5000متــر مربــع بــه بــاال داشــتند .بــا توجــه به وســعت کــم و فقــر نســبی دادههای
فرهنگــی محوطههــا ،ایــن آمــار میتوانــد ،نشــان از اســتقرارهای موقــت یــا بــه عبارتــی
اردوگاه قبایــل کوچنشــین باشــد ،بهگون ـهای کــه ردپــای ایــن نــوع اســتقرارهای موقــت
را در میــان قبایــل قشــقایی منطقــه تــا بــه امــروز میتــوان پیگیــری کــرد .میــزان وســعت
محوطههــا در دوره ساســانی نســبت بــه قــرون نخســتین اســامی تفــاوت چشــمگیری
نداشــته و دارای یــک الگــوی یکســان هســتند .بــرای تخمیــن جمعیــت ایــن اســتقرارها
نیــاز مبــرم بــه کاوش محوطههــا اســت تــا در کنــار آگاهــی یافتــن از فعالیتهــای درون
اســتقراری ،بهتــوان بــه ارتبــاط بــرون اســتقراری در منطقــه نیــز پیبــرد.
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نیســتیم .همچنیــن وســعت محوطههــا گویایــی ایــن مطلــب اســت کــه ،محوطههــا از
لحــاظ کیفیــت نیــز دس ـتخوش تغییــرات زیــادی نمیشــوند و متغییرهــای کیفــی نیــز از
شــاخصهای یکســانی برخوردارنــد .وســعت نســبت ًا کــم محوطههــا و کمبــود ،ضعــف و
فقــدان بعضــی دادههــای ســطحی آنهــا ماننــد معمــاری ،میتوانــد بازگــو کننــده ایــن
فــرض باشــد کــه بیشــتر محوطههــا ،محوطههــای اســتقراری موقــت و فصلــی بــوده کــه
احتمــا ًال مربــوط بــه قبایــل کــوچرو در ایــن منطقــه ییالقــی در دوره ساســانی و دوره انتقــال
آن بــه قــرون نخســتین اســامی بــوده اســت ،هــر چنــد افزایــش محوطههــای اســتقراری
و بعضــی آثــار مهــم ماننــد کتیبــه هــای پهلــوی و اســامی در ایــن دوران از اهمیــت بیشــتر
ایــن منطقــه نســبت بــه دورههــای قبــل خبــر میدهــد.
فاکتورهــای زیســتمحیطی و فرهنگــی در شــکلگیری محوطههــای مــورد مطالعــه،
نقــش موثــر و جهتبخشــی داشــتند کــه الگوهــای پراکنــش محوطههــا بــر اســاس ایــن
فاکتورهــا ایــن نقــش موثــر در شــکلگیری اســتقرارها را روشــن ســاخت .منابــع آبــی ماننــد:
رودهــا ،راههــا ،کدهــای ارتفاعــی ،کاربــری اراضــی ،پوشــش گیاهــی و روســتاها فاکتورهــای
بودنــد کــه آنالیــز محوطههــا بــر اســاس آنهــا صــورت گرفــت و تاثیــر موثــر ایــن عوامــل
را در شــکلگیری اســتقرارها بــرای پاســخ بــه ســواالت ایــن پژوهــش مشــخص و محــرز
ســاخت .ایــن تحلیلهــا حاکــی از آن بودنــد کــه شــاخصهای زیســت محیطــی و فرهنگــی
موثــر بــر مــکان گزینــی اســتقرارها در دوران ساســانی و متعاقبـ ًا قــرون اولیه اســامی دارای
نقشــی یکســان بــوده و دس ـتخوش تغییــر و تحــوالت شــگرفی نشــده اســت.
در کل بــا توجــه بــه شــواهد باستانشــناختی و متــون تاریخــی میتــوان اذعــان
داشــت ،شهرســتان ســمیرم در دوران ساســانی و قــرون اولیــه اســامی از جایــگاه برتــری
نســبت بــه دوران قبــل از آن برخــوردار بــوده اســت ،و همچنیــن تجزیــه و تحلیلهــای
آمــاری صــورت گرفتــه توســط سیســتم اطالعــات جغرافیایــی بــرروی داده هــای فرهنگــی
آشــکار ســاخت ،ایــن منطقــه فرهنگــی بــا تغییــر و تحــوالت اندکــی در اســتقرارها ،فراینــد
گــذار از روزگار ساســانیان بــه قــرون نخســتین اســامی را پشــت ســر نهــاده اســت.
منابع
 .1ابــن رســته ،1365 ،االعالقالنفیســه ،ترجمــه :حســین قــره چانلــو ،تهــران:
انتشــارات امیــر کبیــر.
 .2ابــن حوقــل ،1345 ،صــورهاالرض ،ترجمــه :جعفــر شــعار ،تهــران :انتشــارات بنیــاد
فرهنــگ ایران.
 .3ابــن خرداذبــه ،1370 ،المســالک و الممالــک ،ترجمــه :حســین قرهچانلــو ،از روی
متــن تصحیــح شــده دخویــه ،تهــران :چــاپ مهــارت.
 .4ابــن بلخــی ،1374 ،فارسنامــه ،بــر اســاس متــن مصحــح لســترنج و نیکلســون،
تصحیــح و تحشــیه از دکتــر منصــور رســتگار فســایی ،شــیراز :بنیــاد فــارس شناســی.
 .5ابــرو ،حافــظ ،1378 ،جغرافیایــی حافــظ ابــرو ،مقدمــه و تصحیــح صــادق
ســجادی ،تهــران :بنیــان دفتــر نشــر میــراث مکتــوب ،جلــد دوم.
 .6ابوالفــداء ،1349 ،تقویــم البلــدان ،ترجمــه :عبدالمحمــد آیتــی ،تهــران :انتشــارات
بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 .7اصطخــری ،ابواســحاقابراهیم ،1373 ،ممالــک و مســالک ،ترجمــه:
محمدبناســعدبنعبداهلل تســتری ،بــه کوشــش ایــرج افشــار ،تهــران :مجموعــه انتشــارات
ادبــی و تاریخــی.
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 .8بیــات ،عزیــزاهلل ،1383 ،کلیــات جغرافیایــی طبیعــی و تاریخــی ایــران ،تهــران:
امیــر کبیــر.
 .9تفضلــی ،احمــد ،1376 ،تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســام ،بــه کوشــش ژالــه
آمــوزگار ،تهران :ســخن.
 10ترومپلمــن ،لئــو « ،1372 ،قبــور و آییــن تدفیــن در دوره ساســانی» ،ترجمــه:
مولــود شــادکام ،مجلــه باستانشناســی و تاریــخ ،ســال هشــتم ،شــماره اول ،ص.29-37
 .11جیهانــی ،ابوالقاســمبنمحمد ،1368 ،اشــکال العالــم ،ترجمــه :علیبــن
عبدالســام کاتــب ،مقدمــه و تعلیقــات فیــروز منصــوری ،شــرکت بــه نشــر ،انتشــارات
آســتان قــدس رضــوی.
 .12جنــاب ،میرســیدعلی ،شــاردن ،ژان ،1376 ،االصفهــان ،بــه کوشــش
محمدرضــا ریاضــی ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور.
 .13جــاوری ،محســن ،1378 ،گــزارش بررســی شهرســتان ســمیرم ،اداره کل
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ،معاونــت پژوهشــی.
 .14جــاوری ،محســن ،1383 ،گــزارش بررســی پناهــگاه زیرزمینــی تپههــژدر در
ســمیرم ،اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ،معاونــت پژوهشــی.
 .15جــاوری ،محســن و منتظرظهــوری ،مجیــد ،1391 ،پناهــگاه زیرزمینــی
تپــه هــژدر ســمیرم ،اولیــن همایــش معمــاری دس ـتکند ،تهران(:زیرچــاپ).
 .16جعفــری ،عبــاس ،1379 ،گیتاشناســی ایران(دایرهالمعــارف جغرافیایــی ایــران)،
تهــران :موسســه جغرافیایــی و کارتوگرافــی گیتــا شناســی.
 .17حســینی فســایی ،حــاج میــرزا حســن ،1378 ،فارسنامــه ناصــری،
تصحیــح و تحشــیه :دکتــر منصــور رســتگار فســایی ،تهــران :موسســه انتشــارات امیــر کبیــر.
 .18شــفقی ،ســیروس ،1353 ،جغرافیــای اصفهــان ،اصفهــان :دانشــگاه اصفهــان،
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی.
 .19شــواتس ،پــاول ،1372 ،جغرافیایــی تاریخــی فــارس ،ترجمــه :کیــکاووس
جهانــداری ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
 .20فرجــی ،عبدالرضــا و دیگــران ،1366 ،جغرافیایــی کامــل ایــران ،تهــران:
شــرکت چــاپ و نشــر ایــران.
 .21فرهنــگ جغرافیایــی کوههــای کشــور ،ســازمان جغرافیایــی نیروهایــی
مســلح ،1379 ،تهــران :ســازمان جغرافیــای نیــروی مســلح ،جلــد دوم.
 .22قزوینــی ،زکریابنمحمدبنمحمــود ،1373 ،آثــار البــاد و الخبــار العبــاد،
ترجمــه :جهانگیــر میــرزا قاجــار ،تصحیــح و تکمیــل میــر هاشــم محــدث ،تهــران :موسســه
انتشــارات امیــر کبیــر.
 .23قاســمی ،امــراهلل ،1386 ،شــکوفه هــای سیب(شهرســتان ســمیرم) ،نشــر
حامــدون ،چــاپ محمــد.
 .24لســترنج ،گای ،1337 ،جغرافیایــی تارخــی ســرزمینهای خالفــت شــرقی،
ترجمــه :محمــود عرفــان ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 .25مقدســی ،احمــد ،1361 ،احســن التقاســیم ،ترجمــه علینقــی منــزوی ،تهــران:
شــرکت مولفــان و مترجمــان ایــران.
 .26مستوفی ،حمداهلل ،1362 ،نزهه القلوب ،تهران :دنیای کتاب.
 .27االصفهانــی ،محمدمهدیبنمحمدرضــا ،1340 ،نصــف جهــان فــی
تعریــف االصفهــان ،بــه کوشــش منوچهــر ســتوده ،تهــران :چاپخانــه موســوی.

 .28مصطفوی ،محمدتقی ،1343 ،اقلیم فارس ،تهران :انجمن آثار ملی.
 .29منتظرظهــوری ،مجیــد« ،1390 ،تحلیــل الگوهــای اســتقراری شهرســتان
ســمیرم در دوران انتقــال از ساســانیان بــه قــرون اولیــه اســامی» ،پایــان نامــه کارشناســی
ارشــد ،دانشــگاه تهــران.
 .30ناشــناخته،1372 ،حــدود العلــم ،مقدمــه بارتولــد ،تعلیقــات مینورســکی ،دانشــگاه
الزهــرا ،بخــش معاونــت پژوهــش.
 .31نیساری ،سیروس ،1350 ،جغرافیایی ایران ،تهران.
 .32نــر های ،بابــر ،1386 ،گــزارش بررســی باســتان شناســی شهرســتان ســمیرم،
اصفهــان ،آرشــیو ســازمان میــرا ث فرهنگــی.
 .33نصــراهلل زاده ،ســیروس ،جــاوری محســن ،1381 ،مــزار نوشــتههایی
نویافتــه بــه پهلــوی ساســانی از چشــمه نــاز ســمیرم ،نامــه ایــران باســتان ،مجلــه بیــن
المللــی مطالعــات ایرانــی ،انتشــارات مرکــز نشــر دانشــگاهی ،ســال دوم ،شــماره دوم.
34. Gropp, G., 1970,”Bericht uber eine Reise in West-und
Sudiran”, AMI 3: 173-208.

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

80

Journal of Faculty of Art and Architecture
Department of Archaeology
Vol. 2 No.2, Spring-Summer 2012

Analysis of the Settlement Pattern of Semirom
in its Transition from
Sasanian to Early Islamic Era
Hasan Karimian

Assistant Professor in Tehran University

Hkarimian@ut.ac.ir

Mohsen Javeri

Assistant Professor in Kashan University

Mehdi Mntazer Zohor

Vol. 2 No.2, Spring-Summer 2012

Ph.D Student, Departtment of Archaeology, Tehran University

VIII

Abstract
The county of Semirom, with an approximate area of 5224
square kilometres, is located in Zagros mountain foothills in
the south of Esfahan province, and as a result, has benefited
from adequate annual precipitation; hence make abundant water resources and suitable plant variety. Such factors have made
it fairly suitable for human settlement throughout the history.
In archaeological investigations of Semirom, a total of 49 archaeological sites from prehistoric to Islamic era have been
identified. Amongst these, 30 are known to belong to Sassanian
era and early Islamic centuries, which is an indicator of the considerable growth, thrive and flourish of settlement compared
to previous eras. In order to assess the changes in settlements
during the transition from the Sasanian to the Islamic era, various parameters were defined all of the recorded data were analysed. These variable parameters included: (1) distance from
permanent rivers, (2) distance from ancient communication
networks, (3) distance from existing villages, (4) functionality
of the lands, (5) plant coverage and other parameters that had
influenced the establishment of settlements in this region.
Geographical and spatial distribution of the discovered sites
(based on GIS system) clarified that most of residential areas
have been monotonously located in the northern and central
parts of the county. Analysis of the data collected from fieldwork also showed that the discovered sites from the Sassanian
and the Islamic period have not undergone considerable qualitative and quantitative changes; and the socio-political changes
of Iran have not much influenced the life of Semirom residents.
Keywords:
Sassanian, Early Islamic, Transition, Semirom, Settlement Pattern.

