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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،73-05،)2(11 ،پیاپی  ،22تابستان 1733
عرب ،حسنعلی ( .)7931نقش باستان مردم شناسی در شناخت کوچگران بختیاری و ارتباط آنها با خرفتخانه ها.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.91-05 ،)2(77 ،
شاپا2554-7481 :

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

نقش باستانمردمشناسی در شناخت کوچگران بختیاری
*
و ارتباط آنها با خرفتخانهها
حسنعلی عرب

1

دریافت 6031/30/03 :پذیرش6031/31/61 :

چکیده

مدت زیادی است ک باستانشناسان برمبنای نظری هایی مانند رهیافت مسهتقی تهاریخی ،اقهدام به مۀالعه
جوامع معاصر کرده و براساس مدارک باستانشناختی و مۀالعهات مردمنگهاری ،جوامهع گتشهت را بازسهازی
میکنند .آنچ در فرهنگ عام مردم وجود دارد ،بخشی از پژوهشهای آنها را دربر میگیرد .براسهاس آداب و
رسوم فعلی ک در میان مردم منۀق بختیارینشین وجود دارد ،برخی از آثار باستانی ک «استودان» نام دارنهد را
ب کوچگران مربوط دانست و معتقدند ،افراد فرتوت را هنگام کوچ در آنها قهرار میدادنهد .در ایهن مقاله ابتهدا
محیط جغرافیایی منۀق ب عنوان زمین تحقیق قلمداد شده و سپس بها نگهاهی مردمشناسهان  ،قهوم بختیهاری و
آدابورسوم آنها بررسی شده و سپس با رویکردی باستانشناختی و بررسی دادههای جدید این حهوزه ،سهعی
در ارزیابی این امر داشت و آن را برآمده از اذهان عام مردم ب دلیل ناآشنایی آنهها بها کهاربری دقیهق ایهن آثهار
دانست است.
کلیدواژهها :استودان ،کوچگران بختیاری ،متهب ساسانیان،خرفتخان  ،باستانمردمشناسی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

* داوران این مقال  :محمود حیدریان (استادیار انسانشناسی دانشگاه شهرکرد)؛ و حمیدرضا قربانی (استادیار باستانشناسهی
دانشگاه بیرجند)
 .1استادیار باستانشناسی ،گروه باستانشناسی ،دانشکده باستانشناسی و مرمت دانشگاه هنر شیراز ،شیراز ،ایران.



مقدمه

این پژوهش اختصاص دارد ب رویکرد عامیانه ای که در مهورد اسهتودانها وجهود دارد .در ارهرا
شوشتر و گتوند و قسمتی از کوههای بختیاری در خوزستان ،دستکندهایی وجود دارد ک «دخمه »
نیز نامیده شدهاند .این دستکندها در اصۀالح محلی بها نامههای «پیردالهو» و «خرفتخانه » نیهز
شناخت میشوند (تصویرهای شماره 7و .)2انگیزه اصلی ایجاد این استودانها ب اعتقهادات مهتهبی
دورههای پیش از اسالم و ب ویژه دوره ساسانی مربوط میشود .براساس اعتقادات ایران باستان ب نظر
میرسد ساخت این دستکندها با پایان دوره ساسانی کاهش یافت است.
از نظر برخی از نویسندگان (امانی758 ،7942 ،؛ اقتداری060 ،7910 ،؛ سام آرام،7912 ،
704؛ و بسیاری دیگر) «ایهن گوردخمه ها یها اسهتودانها ،کهاربردی در قهرون جدیهد و معاصهر
داشت اند؛ ب رریقی ک کوچگران منۀق در آن پیرزنان و پیرمردان را هنگهام جنهگ یها جابه جایی
فصلی ک دستوپاگیر بودند یا توان کوچ نداشتند را با رفع نیهاز نندینماهه ههه خهوراکی و البسه
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کافی هه آنها باقی میگتاردند تا از گزند دشمنان و حیوانات درنده ایمن باشند .این دخم ها دارای
حوضچ های آب و محل خواب ،همچنین سوراخی برای ارتبهاط بها دخمه های دیگهر هسهتند»
(تصویرهای شماره  7و  .)2این دیدگاهی است ک در بین عام مردم نیز رواج دارد و درحقیقهت،
نویسندگان فوق این امر را با رویکردی مردمنگاران و در مورد کوچگران بختیاری آوردهاند .نظراتی
نیز در رد این مسئل مۀرح شده است؛ ب عنوان مثال ،رهبر با بررسهی کتیبه اسهتودانی در منۀقه
تختقیصر شوشتر این عمل را «ب هیچوج با روحی ایرانهی و سهنت آریهایی سهازگار» نمیدانهد
(رهبر .)43 ،7949 ،در این مقال  ،مسئل یادشده از دیدگاه باستانشناسی بررسی میشود.

تصویر شماره ( .)7نمایی از چند استودان در گتوند

تصویر شماره ( .)2شواهد استخوانی در داخل یکی از

منبع :درخشی و دیگران7936 ،

استودانها و چالههای درون استودان
منبع :نگارنده

 .1روش پژوهش و جامعه آماری

این پژوهش ،مبتنیبر دو روش کتابخان ای و میهدانی اسهت .در مۀالعهات کتابخانه ای ،ارالعهات
مرتبط با زمین جغرافیایی ،مردمشناسی قوم بختیاری و باستانشناسی (استودانها) جمعآوری شهد و
سپس ،در بخش میدانی ،استودانها از لحاظ ساختاری و مکانگزینی ،ابعاد ،موقعیهت جغرافیهایی،
ساخت و بافت بررسی شدند .همچنین ،این روش ک برمبنای تحلیل استقرایی استوار شهده اسهت،
پس از سنجش تعداد زیادی از استودانها در نقاط مختله که امهروزه محهل سهکونت کهوچگران
بختیاری است ،نتیج ای کلی استخراج شده است .جامع آماری پژوهش پهیشرو را اسهتودانهای
موجود در شهرستانهای گتوند و شوشتر (تصویرهای شماره  9و  )8تشکیل میدهند.
 .2زمینه جغرافیایی و نخستین زیستگاهها

خوزستان ک در جنوب غربی ایران قرار دارد ،از شمال ب لرستان ،از جنوب ب خلیجفهارس ،از
شمال شرق و مشرق ب اصفهان و کهگیلوی و از غرب ب کشور عراق متصل است (با وسهعتی
برابر  68680کیلومتر مربع) .ب لحاظ جغرافیایی بین درج های  95درج و  98دقیق عرضی،
و  86درج و  07دقیق رولی قرار دارد (رشیدیان.)84 ،7917 ،
استان خوزستان از دیدگاه جغرافیایی ب دو منۀق کوهستانی و جلگ ای تقسی میشهود:
 ) 7منۀق کوهستانی استان خوزستان در شمال و شرق این استان قهرار دارد .ایهن کوهسهتان
جزء بخش جنوبی زاگرس غربی است ک ارتفاعهات آن ب تهدریج ب سهمت جلگه کهاهش
مییابد و ب وسهیل رودخانه های پر آبهی ماننهد کرخه  ،کهارون و دز قۀهع می شهود .امتهداد
نینخوردگی های این بخش شمالی هجنوبی اسهت که ب تهدریج محهور نینخوردگیهها
ب سمت جنوب کشیده میشود )2 .منۀق جلگ ای :این منۀق در جنوب و غرب استان قرار
دارد .جلگ خوزستان در سۀح فرسایشی رسوبات دوران سوم زمین شناسهی گسهترش یافته
است ک هنوز ب تپه هایی از سهاختمان گتشهت زمهین در ارهرا اههواز برخهورد میکنهد.
رودخان های بسیاری در دوران نهارم ،آبرفت های فراوانی بر این سهۀح فرسایشهی به جای
نهاده و زمین های هموار و حاصلخیزی را ب وجود آورده است .با توج ب شرایط آبوهوایی،
در جلگ خوزستان ،باتالق های وسیع (هورالعظی و هورشهادگان) و ماسه زارهایی ب نشه
میخورد (امیراحمدی.)771-774 ،7964 ،
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شکل ناهمواریهای ایران ازیکسو و شرایط ربیعی مانند اقلی  ،منابع آب ،خاک و پوشش
گیاهی در زندگی جانوری از سهوی دیگهر ،در به وجود آمهدن و تکامهل زنهدگی کوچنشهینی و
اقتصاد مبتنیبر کوچ آنهها مهرثر بهوده اسهت (مشهیری و مهو یی .)27-22 ،7913 ،به نظر
می رسد ک ترکیب کوهستانها ،تپ های فرسایش یافت و فرسوده و دشت رسوبی ،ب محیۀی
با جتابیت خاصی برای شکارگران پارین سنگی و رم داران و کشاورزان استقراریافت آغهازین
اشاره داشت باشد (موتنسن .)735 ،7312،1همچنین ،نراگاه های بسیار خهوبی که در ایهن

منۀق وجود دارند ،باعث ب وجود آمدن دهکده های اولی ک از راه تولید غهتا امهرار معهاش
می کردند ،شد (هول.)09 ،7902 ،
با وجود خشکی بخش زیادی از جبه شرقی زاگرس ،ب دلیل ارتفاع زیاد و پوشهیده از بهر ،
منبع تغتی آبهای سهۀحی و زیرزمینهی بهوده و دامنه های آن نراگاهههای تابسهتانی (ییالقهی)
قابلتوجهی برای کوچنشینان فراه میکنند و ب همین دلیل ،زاگهرس به عنوان مه تهرین کهانون
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معیشت کوچنشینان در کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و استقرار ایالت و عشایر عمهد
ایران مانند بختیاریها ،قشقاییها و ...گواهی بر ایهن مهدعا اسهت (مشهیری و مهو یی،7913 ،
 .)28منۀق گرمسیری در شمال خوزستان ،شامل دزفول ،اندیمشک و تاحدی شوش تا گتونهد و
شوشتر (ک درواقع ،منارق گرمسیری بختیاریهای لرستان ،الیگهودرز ،ازنها ،درود و ...ب شهمار
میآیند) نیز تداوم دارد .این منۀق  ،زمستانهای نسهبتا مالیه و تابسهتانهای بسهیار گرمهی دارد؛
ب گون ای ک غیرقابلتحمل است .توق بهاران و وجهود گرمهای زودرس ،باعهث خشهک شهدن
نمنزارها و عل ها و همچنین ،قسمتی از آبهایی میشود ک در فصهل زمسهتان و بههار جمهع
شدهاند .رویه رفت  ،گرمای شدید ازیکسو و ک آبی از سهوی دیگهر ،زنهدگی را در ایهن منۀقه
دشوار میکند .ب همین دلیل است ک کوچنشینان تنها برای مدتی از سال در اینجا توق میکنند
(رهنمایی.)708-700 ،7915،
 .3یافتههای مردمشناسی

قلمرو بختیاریها دربردارند شهرستانهای داران و فریدونشهر (از استان اصفهان) ،الیگودرز
(از استان لرستان) و شهرستانهای دزفول ،اندیمشک ،مسجدسلیمان ،ایته و شوشتر (از استان
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1. Mortensen

خوزستان) و شهرستانهای بروجن ،لردگان و فارسان (از استان نهارمحالوبختیهاری) اسهت
ک روای بختیاری از دیرباز در آن ب سر میبرند .منۀق ب دو قسمت ییالقی و قشالقی تقسی
میشود .قسمت قشالقی شهامل شهرسهتانهای ایهته ،دزفهول ،اندیمشهک ،مسجدسهلیمان و
شوشتر و قسمت ییالقی دربردارند شهرستانهای فارسان ،بروجن ،لردگان ،الیگودرز ،داران و
فریدونشهر است .وسعت منۀق بختیاری 93355 ،کیلهومتر مربهع بهرآورد و محاسهب شهده
است (امیراحمدی.)60-66 ،7914 ،
بختیاریها شعب ای از قوم لر هستند و هنوز تعداد قابلتوجهی از آنهها کونندهانهد .کهوچ
آنها نیز ب دلیل عوامل اکولوژیکی متفاوت کوهستانی (منۀق ییالقی) انجام میشود و از انواع
عمودی است .البت خود بختیاریها نیز ب شعب هایی تقسی میشهوند که ازجمله مه تهرین
شعب های آنها عبارتند از :دو شاخ بزرگ هفتلنگ و نهارلنگ .شهعب هفتلنهگ بیشهتر در
منارق شرقی و جنوب شرقی و درواقع ،در استانهای نهارمحالوبختیاری و اصفهان و شمال
شرقی و شرق خوزستان سکونت دارند و شعب نهارلنهگ نیهز بیشهتر در قسهمتهای شهرقی،
شههمال شههرقی و بخههش کمتههری از آنههها در شههمال لرسههتان ،قسههمتهای غربههی اصههفهان،
شمال مرکزی استان خوزستان و ب رور پراکنده
قسمتهای جنوبی استان مرکزی و قسمتهای
ِ
در منارق و حواشی دیگر نواحی ذکرشده ساکنند؛ البت بسیاری از تیرههای روای نهارلنگ،
ُ
اسکان یافت اند (نیکخلق و نوری.)46 ،7942 ،
در این زمین تنها مورد مشخص ایهن اسهت که قشهالق کلیه کهوچگران یادشهده ،اسهتان
خوزستان است ک با توج ب موقعیت و شرایط اقلیمی خوزستان ،هر سال تعهدادی از عشهایر
سایر استانها در پاییز و زمستان ب صورت مهمان ،دوران قشهالق خهود را در خوزسهتان ب سهر
میبرند ....بین عشایر مهمان ،یک وج مشترک وجهود دارد و آن ایهن اسهت که دارای قلمهرو
خاصی متعلق به جامعه یها تیهره خهود ب گونه ای که جنبه مهالکیتی داشهت باشهد ،نیسهتند
(محمودیبختیاری.)777-772 ،7942 ،
جامع عمومی بختیاری ب س جامعه شهری هروستایی (دهقانی) ه و عشهایری تبهدیل شهده
است ،ولی ب لحاظ بافت فرهنگی آن ،کل جامع عمومی در یهک پوشهش تقریبها همگهون محهاط
است (محمودیبختیاری .)06 ،7942 ،در ننین بافت فرهنگیای ،برخهی از ویژگیهها ههه ماننهد
آیینهای خاکسپاری هه دارای سازوکار ویژهای هستند.
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نمودار شماره ( .)7تقسیمات جامعه بختیاری به سه قسمت؛ کوچنشین ،روستانشین ،شهرنشین
(براساس آمار سال )7931
(منبع :امیراحمدی)66 ،7914 ،
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تصویر شماره ( .)2حدود تقریبی سکونت ایل بختیاری

تصویر شماره ( .)9خط سیر کوچندگان رمهدار بختیاری و مهمتر ین مرکز مبادالتی آنان در اللی،
حدفاصل ییالق و قشالق
(منبع :امان)705 ،7963 ،

با توج ب اهمیت تدفین و شیوههای خاکسپاری در میان کونندگان بختیهاری و بها کمهی
تعدیل ،میتوان پالنها و مصالح و در کل ،شهیوههای تهدفین مهورد کهاربرد را بها گتشهت دور
ب خوبی قابلمقایس و همسان دانست .براساس مشاهدات و پرسشهای مۀرحشده در منۀقه
بختیاری ،کوچگران ،عمل تدفین متوفا را در گتشت و حال برحسب قهرار گهرفتن در یهیالق یها
قشالق و مسیر راه ،انجام میدادند .آنها ننین میگفتند ک تا  755سال گتشت عموما متوفا را
در هرجایی ک فوت میشد (اع از ییالق و قشالق یا ایلراه) دفن میکردند .مکانهایی ک به
دفن در هریک از منارق پیشگفت اختصاص میدادند باید دارای شهماری از ویژگیهها باشهد.
عوامل کلی انتخاب یک مکان برای تدفین عبارت بودند از )7 :قرار گهرفتن در نزدیکهی مرقهد،
گنبد یا زیارتگاه یک یا نند امهامزاده ،یها شخصهیت مهورد احتهرام1؛  )2دور بهودن از دیهد و

دسترس دیگران؛  )9عموما در نزدیکهی منهابع آبهی؛  )8سهعی میشهود ننهین مکانههایی در
نزدیکی محلهای استقراری در هریهک از دو ناحیه اسهتقراری یها در ایهلراه باشهد (قربهانی،
731 ،7948؛ فیلبرگ.)288 ،7963 ،
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تصویر شماره ( .)2نمایانگر قبرستان کوچگران رمهدار منطقه مورد مطالعه ،الیگودرز
(منبع :قربانی7948 ،؛ تصویر شماره )73-9

 .4یافتههای باستانشناسی

باید توج داشت ک جامع شناسی و تاریخ ادیان و فلسف متاهب نمیتوانند بدون توج ب آثار
ب جایمانده از اقوام باستانی ک ب نوعی ب فلسف مهرگ و نیسهتی و واکهنش انسهان در برابهر آن
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1براساس مۀالعات انجامشده مشخص شد ک تمام خانوارهای روای موردمۀالعه از نظهر دیهن ،مسهلمان ،از نظهر مهتهب،
شیع دوازدهامامی و بسیار معتقد و مقید و مرمن ب مبانی اسالم بودند.

مربوط میشوند ،ب نتیج گیری درست و بازسازی اعتقادات پیشهینیان و تهیثیر آن در حرکهت و
تحول انسان و تاریخ آن دست یابند (نایچیامیرخیز.)7 ،7947 ،
دخم ب سازههای روبازی گفت میشود ک معمو بر فراز کوهها با سۀح مرتفعتری از سهۀح
زمین قرار دارند .براساس باور زرتشتیان ایران باستان ،به دلیل مقهدس بهودن عناصهر اربعه (آب،
خاک ،باد ،آتش) ،نسو (جسد مهرده) را دفهن نمیکردنهد ،بلکه در ههوای آزاد بهر فهراز کوههها و
دخم ها قرار میدادند و استخوانهای ب جایمانهده را هپس از تجزیه گوشت ه در راقچه ها یها
فرورفتگیهایی ک در صخرهها ایجاد شده و استودان نامیده میشد ،منتقل میکردند (ترومپلمن،
 .)23 ،7919به همینترتیب ،اسههتودان مرکههب از دو واژه اسههت؛ «اسههت » یهها «هسههت » به معنی
استخوان و «دان» ک پسوند مکان است؛ بنابراین ،استودان ب معنی محهل نگههداری اسهتخوانها
است .در دوران تاریخی (هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان) این رس دینی وجهود داشهت اسهت
(فاضلی .)83 ،7940 ،نمای بیرونی این استودانها ب صورت راقچ مانند و فضای داخلی آنهها
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نهههارگوش ایجههاد شههده اسههت (هههو 05 ،7945 ،؛ درخشههی ،عههرب و کریمیونههد7946 ،؛
جعفری .)7946 ،این دخم ها در قسمتهای مختل ایران پراکنده هستند .تعدادی از آنهها در
استانهای کرمان ،فارس و بوشهر بررسی و مۀالع شدهاند (جعفری .)7946 ،تعهدادی از آنهها
نیز در منۀق شمال غرب در ارتباط با اورارتوها شناسهایی شهدهاند (کهارگر )7964 ،و در منۀقه
کردستان نیز مدتها پیش تعدادی از آنها کش شدند ک آنها را متعلق به دوره مهاد دانسهت اند
(هرتسفلد7947 ،؛ گریشمن)7945 ،؛ هرنند این فرضی ها با تردید روب رو شهدهاند و برخهی از
آنها را ب دورههای جدیدتر نسبت دادهاند (فونگال .)001-042 ،7344 ،1در خوزسهتان نیهز در

منارق مختل تعدادی از آنها وجود دارند ک مۀالع نشدهاند (درخشی ،عهرب و کریمیونهد،
7946؛ حاتمی و عرب.)7946 ،
آثاری از تدفین در دوره اسالمی با شیوههای رایج ساسهانی در سهیرا نیهز ب دسهت آمهده
است .وایت هاوس ،کاوشگر سیرا  ،بر این نظهر اسهت که ایهن آرامگاههها در دوره اسهالمی
(سدههای سوم و نهارم) توسط غیرمسلمانان ایجاد شدهاند ،زیرا اینگون مراس تدفین از نظر
مسلمانان قابلقبول نبود ،درحالیک اینگون مراس در بین زرتشهتیان نامتعهار نبهوده اسهت.
قرار دادن اجساد بر روی ک گچی باعث میشود ک مسئل آلوده نکردن زمین (خاک) رعایت

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. VonGall

شود .همانگونه که مهیدانی  ،جوامهع زرتشهتی زمهانی بسهیار رهو نی در دوره اسهالمی در
قسمتهایی از فارس ب زندگی خود ادام میدادنهد .درضهمن ،دولهت آلبویه احتهرام نسهبتا
زیادی برای مراس و سنتهای ایرانی قائل بودند؛ بنابراین ،احتمال دارد ک سنتهای زرتشتی
برای اکثریت ساکنان سیرا در سدههای سوم و نهارم هجری ،کامال آشنا بوده اسهت (وایهت
هاوس7909 ،؛.)218-219
نشان های مختلفی وجود دارد ک نشان میدهد استودانهای شوشتر و گتوند متعلق ب دوره
ساسانی هستند .ب اینترتیب که در بها ی یکهی از ایهن دخمه های موجهود در تخهت قیصهر
شوشتر ،کتیب ای ب خط پهلوی ساسانی دیده میشود ک «بخت نهوی» یها «بخهت تهور(ک)»
(فاضلی )83 ،7940 ،و «نوبخت» (نصرال زاده)37 ،7949 ،خوانده شده است .ایهن کتیبه ،
تنها کتیب ای است ک تاکنون از دوره ساسانی در خوزستان ب دسهت آمهده اسهت و نصهرال زاده
براساس مقایس ای ک با آخرین کتیب فارسی میان ساسانی ،یعنی مهر نرسی ،داشت است ،این
کتیب را نیز متعلق ب زمانی پیش از  801میالدی میداند و آن را کونکترین کتیب سنگ مهزار
میخواند (رهبر و نصرالل زاده .)32 ،7949 ،هرنند ایهن تاریخگهتاری به رور دقیهق ،زمهان
ساخت استودان را نشان نمیدهد ،ولی ب احتمال فراوان ،متعلق ب دوره ساسهانی و پهیش از آن
است .در بررسیهای باستانشناسی میانهاب نیهز شوشهتر را محوره بزرگهی از دوره ساسهانی
دانست اند (مقدم)49 ،7940 ،؛ به اینترتیب و بها توجه به ارالعهاتی که از اعتقهادات دوره
ساسانی در وندیداد آمده است ،وجود این استودانها در اررا شوشتر کامال قابلتوجی است.
عالوهبر این ،در بررسیهای باستانشناسی شمال گتوند نیز استودانهای آن منۀق را مربوط ب
دوره ساسانی دانسهت اند (درخشهی ،عهرب و کریمهی ونهد)37 ،7946 ،؛ هرننهد گاهنگهاری
استودانهای این منۀق مبتنیبر روشهای آزمایشهگاهی نبهوده و براسهاس مۀالعهات تۀبیقهی
انجام شده است.
دستکندهای صخرهای شوشتر در منارق مختل اررا آن ب دست آمده است .برخی از
این منارق شامل تخت قیصر ،پیر گوری ،پیر دالو ،کبهوتردره ،حسنشهاهی ،درهمهاهی ،تنهگ
عقیلی و نوکنوک آب هستند (تصویر شماره ( )1حاتمی و عرب.)7946 ،
در منۀق گتوند نیز  95عدد استودان شناسایی و مۀالعه شهده اسهت که  79عهدد از آنهها در
جانب شمالی رودخان کارون و در بدن صخرهای مشر ب سد تنظیمی گتوند قرار دارند .در انتهای
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غربی همین دامن صخرهای در فاصل ای دور مشر بر جاده گتوند ب سوی روستای پهل پهرزین که
ب عبارتی بخش شمال غربی رودخان کارون نیز ب شمار میآید 3 ،عدد دیگر از این آثار قهرار دارنهد.
تعداد  9عدد دیگر در ارتفاعات شرقی مسیری ک از سد تنظیمی گتوند ب سد درحالاحداث گتونهد
علیا خت میشود ،موجود هستند و  8عدد نیز در جوانب جنوب شرقی رودخان کهارون در نزدیکهی
سد تنظیمی گتوند و ب عبارتی در بخش شرقی ابتدای مسیر گتوند ب عقیلی در ارتفاعات شرقی دامن
قلع دوران تاریخی ،معرو ب «قلع سهراب» واقع شهدهاند .سهرانجام ،آخهرین نمونه که  7عهدد
است ،در قسمت شمالی دامن «قلعه رسهت » قهرار دارد (تصهویر شهماره ( )6درخشهی و دیگهران،
.)35 ،7946
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تصویر شماره ( .)3موقعیت تقر یبی استودانهای منطقه
گتوند
منبعwww.googlemap.com :

تصویر شماره ( .)1موقعیت تقر یبی استودانهای منطقه
شوشتر
منبعwww.googlemap.com :

نمای تمام این دخم ها روب جنوب است و آنگاه ک صخره ب سمت شمال انحنا مییابهد،
دخم ای ایجاد نشده است (تصویر شماره .)6ایهن مسهئل به مسهائل آیینهی مربهوط میشهود
(درخشی و دیگران ،)39 ،7946 ،ب این معنا ک مانع تابش مستقی نور خورشید به درون آن
شوند تا قداست نور خورشید بر اثر تابش بر استخوانهای مرده از بین نهرود .از سهوی دیگهر،
تمام گور دخم های گتونهد (درخشهی و دیگهران )39 ،7946 ،و تمهام اسهتودانهای شوشهتر
(عرب ،دردست ناپ) در بدن صخرهای سنگ ماس ای (رسوبی) سخت تراشیده شدهاند .این
امر نیز ب آیین زرتشتی مبنیبر عدم آلودگی عنصر دیگری از عناصر مقدس (خاک) بوده است.
از سوی دیگر ،هیچگون نشان مردمشناسی یا باستانشناختیای مبنیبر وجود آیین زرتشهت در
این منۀق پس از اسالم مشاهده نشده است.

بحث و نتیجهگیری

هرنند با توج ب آثار استخوانی (که درون برخهی از آنهها وجهود دارد) کهاربرد ثانویه ای در
ارتباط با دورههای متیخر ،برای آنها قائل شدهاند (درخشی و دیگهران .)37 ،7946 ،درواقهع،
در دورههای متیخر ،دوباره برای تدفین ب کار رفت اند.
بنابراین ،با توج ب شواهد ب دستآمده ،تاریخ این دخم ها در منۀق شوشهتر و گتونهد به
دوره ساسانی مربوط میشود و با توج ب آثار موجود ،کاربرد ثانوی ای نیز داشت اند ،ولهی ایهن
کاربرد ثانوی ب همان شکل کاربری پیشین ،یعنی تنها برای تدفین بوده است .در ادام  ،کلیاتی
در مورد استودانهای مورد بحهث اسهتخراج شهد تها ببینهی ایهن اسهتودانها بها آنچه برخهی
نویسندگان گفت اند ،کاربرد دیگری داشت اند یا خیر.
تعدادی از استودانهای موردمۀالع  ،نسبت ب پایین صخره یا دامن کهوه در ارتفهاع بها یی
(گاهی تا  0متر) قرار دارند ،ب گون ای ک دسترسی به برخهی از آنهها تنهها بها کمهک نردبهان
امکانپتیر است و در برخی دیگر ،در ارتفهاع بسهیار پهایین قهرار دارنهد (درخشهی و دیگهران،
)32-39 ،7946؛ بنابراین ،درصورتیک کاربری ثانوی توسهط عشهایر را بهرای آنهها متصهور
شوی  ،مشکالتی از قبیل نحوه دسترسی دشوار برای افراد پیر در مهورد نخسهتین اسهتودانهای
پیشگفت و خۀر حمل حیوانات وحشی در مورد دوم وجود دارد .ب اینترتیب ،دو گهروه عمهده
از استودانها (گروهی ک دارای ارتفاع زیهاد هسهتند و گهروه دیگهری که دردسهترس هسهتند)
نمیتوانستند ننین کاربریای داشت باشند.
تعدادی از این استودانها دارای فضهایی بسهیار کونهک هسهتند (تصهاویر شهماره  7و )2
(درخشی و دیگران ،)38 ،7946 ،ب گون ای ک ب هیچروی نمیتوان تصور کرد ک یک انسهان
هرنند فرتوت ،توانایی جایگیری در آن را حتی برای یک شبان روز داشت باشد .در این مرحل
نیز تعدادی از موارد جامع آماری ما کاست میشود.
در برخی دیگر از استودانهای منۀق گتوند ،مقدار زیادی استخوان ب دست آمده اسهت (درخشهی
و دیگران .)37 ،7946 ،هم این استخوانها ،انسهانی بهوده و مربهوط به قسهمتهای مختله بهدن
هستند .ب نظر میرسهد که در ههیچ شهرایۀی کسهی تهوان مانهدن در ایهن اسهتودانها و در کنهار ایهن
استخوانها را ندارد و ب فرض استفاده از آنها ابتدا باید استخوانهای موجود در آنها پاکسهازی میشهد
ک این کار انجام نشده است .در این قسمت نیز شماری از جامع آماری کاست میشود.
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سرداب هایی ک در ک این استودانها وجهود دارنهد ،بهرای قهرار دادن اسهتخوانها ایجهاد
شدهاند .همسانی آنها با منارق فارس و بوشهر و کرمان (جعفری )7946 ،و سهیرا (وایهت
هاوس )7909 ،و آرامگاههای سهلۀنتی پادشهاهان هخامنشهی (مهاریکخ )994 ،7940 ،در
نقش رست و تخت جمشید این مۀلب را تییید میکنند.
با توج ب ارالعاتی ک دربهار آبوههوای منۀقه داده شهد ،دانسهتی که منۀقه شوشهتر از
گرمترین منارق استقرارگاههای کوچگران بختیاری است (رهنمهایی .)705 ،7915 ،زمهان کهوچ
کوچگران نیز مصاد است با شروع فصل گرمای منۀق (محمودیبختیهاری )777 ،7942 ،که
دراینصورت باید افراد پیر را در فصل گرما در منۀق نگ میداشهتند ،درحالیکه مهیوای آنهها،
استودانها بوده است .اسکان و استقرار در استودانهایی ک فضای کافی برای اقامهت نداشهت اند،
در این فرصت مختصر ،ب هیچروی امکانپتیر نیست؛ ن رسد ب اینک فرد مستقر در آنها پیر و
فرتوت نیز باشد.
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با توج ب مۀالب مۀرحشده و با استناد ب دادههای باستانشناختی ،نمیتوان تصور کهرد که
کوچگران بختیاری با ریش های قوی خویشاوندی خهود ،اقهدام به قهرار دادن بزرگانشهان در ایهن
مکانها کردهاند و دلیل ایجاد این تفکر تنها ناآگاهی ساکنان منۀقه از کهاربرد دقیهق اسهتودانها
بوده است .فراموش شدن نام اصلی این آثار ،خود گواه این امر است .این نتیج با مۀالعهاتی که
در مورد استودانهای گتوند و شوشتر انجام شده است ،ب دست آمده و میتوانی ب جرئت بگویی
ک دستک این امر را در منۀق مورد مۀالع نمیتوان متصور شد .بنا بر روشی ک در ایهن مقاله
ب کار رفت است ،بیتردید ،مۀالع منارق دیگر نیز میتواند نتایج استوارتری ایجاد کند.
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