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موقعیت و توصیف منطقه
الرستان یکی از اولین شهرستان های ایران در تقسمیات مدرن کشوری از دهه اول 1300 شمسی است که در حال حاضر بخشی از قلمرو 
الرستان بزرگ یا الرستان کهن در جنوب فارس به شمار می آید. این شهرستان با وسعت 16809 کیلومترمربع قریب به 17 درصد مساحت 
این شهرستان، شهر الر است که در فاصله 330 کیلومتری شیراز و 190  به خود اختصاص داده است )شکل 1(. مرکز  را  استان فارس 
َوز، طی تقسیمات 

َ
ا نج، ِگراش و 

ُ
کیلومتری بندرعباس واقع شده است. بخش های مختلفی از این شهرستان بزرگ شامل الِمرد و ُمهر، خ

اداری سال های گذشته جدا شده و تبدیل به شهرستان مستقل شده اند. در حال حاضر بخش های این شهرستان، شامل مرکزی، جوُیم، 
ِبنارویه، صحرای باغ و َبیَرم است. البته با توجه به این که شهرستان اوز در آبان 1398 مجزا و مستقل شد و برنامه بررسی و شناسایی در اوایل 

سال 1398 صورت گرفته، بنابراین اوز نیز جزو محدوده های مورد بررسی بود که 53 اثر آن نیز شناسایی گردید. 
توسط  و  دارند  شرقی-غربی  جهت   

ً
غالبا که  است  کشیده ای  و  باریک  دشت  چند  وجود  جغرافیایی الرستان،  مهم چشم انداز  شاخصه 

زنجیره ای از کوه های موازی از همدیگر جدا شده اند )شکل 2(. دشت هایی مانند ِبریز، بنارویه، جویم، بیرم، ُدرز و سایبان، دهکویه، شرفویه، 
صحرای باغ، کورده، الر و گبر، کانون های عمده شکل گیری اجتماعات انسانی یکجانشین و کوچرو بوده که در سراسر پهنه آن ها، جمعیت 
 
ًً
 مسطح بوده که معموال

ًً
 سیالبی و مرطوب، و تقریبا

ًً
مستقر بوده اند. اما برخی دیگر از این دشت ها مانند َهرم، هود، هیرم و خنج/بیِغرد، عموما

ندسکیپ خاص برای استقرار 
َ
تاالبها و دریاچه هایی شور در مرکز آن ها وجود دارد. چنین پدیده ای باعث پیدایش چشم انداز زیست محیطی و ل

 در تمام این پهنه ها یکسان و همگون است )شکل 3(. نواری نازک و هموار، محل شکل گیری محوطه ها، روستاها 
ًً
و سکونت شده که تقریبا

و شهرهای حاشیه دریاچه ها شده که از طریق جاده ها به هم دسترسی داشته اند و مشرف بر این استقرارهای حاشیه ای، در باالی دامنه 
کوه های کم ارتفاع و ستیغ آن ها، بناه و قلعه هایی احداث شده بود. 

شرح عملیات میدانی
این  انجام گرفت که جزو بخش های شمالی  باغ  اوز و صحرای  بنارویه،  بررسی ها در چهار بخش شهرستان شامل جویم،  این  اول  فصل 
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شهرستان محسوب می شوند. بررسی به صورت پیمایشی و فشرده انجام شد تا تمامی محوطه ها و آثاری که نشان دهندۀ فعالیت جوامع انسانی 
گذشته در منطقه است شناسایی شوند. هیئت بررسی متشکل از دو گروه 3 نفره جهت شناسایی آثار بود و عالوه براین، گروه سومی نیز مشغول 

به کار بودند که مسئولیت آن ها، مستندنگاری، فتوگرامتری و عکاسی هوایی با دستگاه پهپاد از بعضی محوطه ها و آثار شاخص بود. 
تمام بخش های مستعد جهت استقرار اعم از زمین های مرکز و حاشیه دشت ها، زمین های حاصلخیز، تپه ماهورها و زمین های هموار 
میان دشت و غارها و پناهگاه های صخره ای در ارتفاعات حاشیه شمالی و جنوبی دشت بازدید و پیمایش شدند. با شناسایی هر اثر، ابتدا 
محدودۀ آن تعیین شده و سپس فرمی حاوی اطالعاتی درباره وضعیت جغرافیایی، موقعیت قرارگیری، ثبت نقطه جغرافیایی توسط دستگاه 
زمین های  و  منابع طبیعی  با  ارتباط  در  موقعیت محوطه  آب،  منبع  تا  فاصله  روستا،  نزدیک ترین  تا  فاصله  اطراف،  جی پی اس، چشم انداز 
کشاورزی حاصلخیز، ابعاد محوطه، میزان و محل پراکنش یافته های سطحی و وضعیت اثر در حین بررسی، اعم از تخریب، دایر یا بایر بودن، 
کاوش غیرمجاز و موارد دیگر برای آن اثر پر می شد و از چهار جهت اصلی عکاسی گردیده و در پایان، کروکی و پالن سردستی آن ترسیم 
می شد. درنهایت کلیه اطالعات فوق، در بانک اطالعاتی )ژئودیتابیس( درخواستی واحد نقشه باستان شناسی پژوهشکده باستان شناسی 

تحت نرم افزار آرک جی آی اس تکمیل و تحویل داده شدند. 

آثار و یافته ها
در طی فصل اول این برنامه بررسی و شناسایی، درمجموع 301 اثر تاریخی شناسایی شد که در قالب کد-شماره بر روی نقشه جانمایی و با 
شماره های پیشنهادی نقشه باستان شناسی کشور نیز تطبیق داده شدند. برخی از این آثار، پیش از این شناخته شده بودند و بعضی از آن ها، 

جزو آثار و محوطه های ثبتی در فهرست آثار ملی کشور هستند. دوره های فرهنگی احتمالی برای این آثار به شرح زیر است:
پناهگاه های صخره ای و  پارینه سنگی میانی، جدید و فراپارینه سنگی در غارها، اشکفت ها،  به  اثر مربوط  تاریخ، 20  از  از دوران پیش 
فضاهای روباز کارگاهی وجود دارند. آثار مهمی که از محوطه های روباز در کنار رودخانه های فصلی و بسترهای کنگلومرایی مانند محوطه 
تاگرمه در اوز یا چشمه منال در جویم به دست آمده، اهمیت زیادی برای حضور انسان عصر پارینه سنگی در این منطقه دارد. همچنین غارها 

و اشکفت هایی مانند اشکفت دشت کدو )شکل 4( شناسایی شده که مربوط به پارینه سنگی جدید است. 
که  می رسد  به نظر  و  نشده  پیدا  بررسی ها  در  باسفال(  یا  )بی سفال  نوسنگی  آثار  از  تاکنون شواهدی  تاریخ،  از  پیش  دوران  از  ادامه  در 
 موشکی، جری و شمس آباد(، 

ًً
براساس اطالعات موجود، هنوز ما نمی توانیم فهم دقیقی از ماهیت فرهنگ های نوسنگی منطقه )احتماال

از این، در دوران مس سنگی  تا عصر مس سنگی فارس داشته باشیم. پس  یکجانشینی و شکل گیری نخستین روستاها و گسترش آن ها 
بقایای قابل توجهی از فاز باکون که منسوب به هزاره پنجم ق.م می شود، یافت شده که در سه محوطه/تپه )تل پستمب-تل چغان- محوطه 
بلغان( به دست آمده است. شاخص ترین این سه محوطه، تل پستمب است که محوطه ای متشکل از دو برجستگی الف-ب می شود. تل 
 یکی از روستاهای شاخص و کلیدی دوره باکون فارس در دشت هود به شمار آید )شکل 5(. عالوه براین 

ًً
پستمب الف با ارتفاع 18 متر، احتماال

شواهد سفالی یافت شده از تل چغان در حاشیه دشت جویم، نشان دهندۀ حضور فرهنگ باکون و سفال نخودی منقوش در این بخش است. 
بعد از فاز باکون، بقایایی از سفال فاز لپویی و بانش نیز در تپه خرده دره در دشت هرم-کاریان به دست آمده که عالوه براین، دو محوطه 
یا ایالم قدیم نیز شناسایی شده است. پس از این با وقفه ای تا دوران هخامنشی روبرو هستیم. 3 اثر  مربوط به فاز کفتری از عصر مفرغ 
فرهنگی از دوران هخامنشی درواقع در مطالعات اولیه شناسایی شده که البته با تحلیل و مقایسه دقیق تر سفال ها، ممکن است این آمار 

افزایش یابد. 
 گورهای سنگ چین و پشته سنگی یا در 

ً
در دوران تاریخی، تعداد زیادی آثار اشکانی و ساسانی یافت شدند. از دوره اشکانی، 8 اثر که غالبا

اصطالح محلی خانه گوری محسوب می شوند. بسیاری از چنین خانه گوری ها با توجه به بقایای سفالی آن ها حائز اهمیت هستند و می توانند 
برای تاریخ گذاری نسبی دیگر محوطه ها نیز استفاده شوند. یک نمونه از این خانه گوری ها، نزدیک روستای جالل آباد، که مجموعه ای از 
چندین پشته درکنارهم است، بر روی بقایای پی دیوارهای سازه یا قلعه ای مخروبه و قدیم تر بر روی ستیغ کوه احداث شده اند که به خوبی، 
می توانند به عنوان معیار الیه نگاری و توالی استقراری دو فاز فرهنگی به حساب آیند )شکل 6(. بنابراین با در نظر گرفتن انتساب این گورهای 
سنگ چین به دوره اشکانی، می توان نتیجه گرفت که بقایای قلعه زیرین متعلق به دوره اشکانی یا قدیم تر بوده است. چنان که این پی ها، 

می توانند مدرکی قابل مقایسه برای تاریخ گذاری نسبی بعضی از بناها و قلعه های باالی کوه با چنین میزان تخریب و فرسایش باشند. 
به نظر می رسد عصر ساسانی، دوره اوج حضور جمعیت در منطقه الرستان با توجه به وجود دستکم 71 اثر بوده است. بعضی از قلعه های 
یافت شده مربوط به این دوره هستند و عالوه براین، چارتاقی همراه با شهری بزرگ و وسیع و قلعه چهارگوش منسوب به این دوره در روستای 
محلچه/فیشور شناسایی شده است )شکل 7(. همچنین با توجه به بقایای تاریخی مجموعه کاریان که شامل قلعه، بناها و ساختمان های 
 یافت شده در دشت هرم-کاریان، حاکی 

ً
شهری و قلعه شاهنشین دوره ساسانی می شود )شکل 8(، همراه با محوطه ها و قلعه های جدیدا

از اهمیت این دشت در این برهه زمانی دارد. 
الرستان براساس منابع مکتوب تاریخی، یکی از کانون های مهم جمعیتی و سلسله های محلی دوران اسالمی از همان قرون اولیه بوده 
است. بنابراین، عجیب نیست که در این دوران ما با بیشترین آثار و محوطه های تاریخی-فرهنگی روبرو باشیم. درمجموع 201 اثر که متعلق 
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به دوران اسالمی هستند در این فصل شناسایی شده که در این بین 42 اثر مربوط به قرون اولیه اسالمی، 28 اثر متعلق به اسالمی میانه 
و 69 اثر به اسالمی متأخر تاریخ گذاری شده و بقیه دربردارنده دوران طوالنی اسالمی از قرون اولیه تا متأخر می شوند. بسیاری از قلعه ها، 

قنات ها، آب انبارها و حمام ها متعلق به این دوره هستند. 
به طورکلی از لحاظ گونه شناسی آثار، آمار محوطه ها شامل 86 قلعه، 49 تپه )تل/تمب(، 10 محوطه رو باز پارینه سنگی، 84 محوطه 
هموار و صاف، 12 غار و اشکفت، 25 قنات، یک سیستم آبرسانی، یک چارتاقی، 11 آسیاب، یک آب انبار، 19 گورستان، 7 گور پشته سنگی، 
2 حمام، 6 بند و 2 سد، 7 کاروانسرا، یک راه و جاده سنگ چین، 2 برج و 2 کانال می شود که در این بین، روستای احمدمحمودی با 24 اثر 

و شهر جویم با 23 اثر، بیشترین میزان محوطه های شناسایی شده را دربردارند. 

نتیجه گیری
شهرستان کنونی الرستان، در واقع بخشی از قلمرو الرستان بزرگ یا الرستان کهن در جنوب فارس به شمار می آید. از جانب دیگر، الرستان 
منطقه بینابینی و ارتباطی فرهنگ های پیش از تاریخی و تاریخی حوزه مرکزی فارس )انشان( با سواحل و پسکرانه های خلیج فارس محسوب 
می شود. این منطقه از منظر تاریخی، می توان به عنوان حوزه فرهنگی- تاریخی مستقلی نیز درنظر گرفت که براساس مدارک باستان شناسی 
پیشینه سکونت در آن از دوران پارینه سنگی میانی به اثبات رسیده است. پس از آن، شواهدی از جوامع دوره مس سنگی معروف به فرهنگ 
باکون نیز در این منطقه شناسایی شده که تداوم آن تا دوره هخامنشی ادامه یافته است. شواهد باستان شناسی نشان می دهد که الرستان 
در دوران اشکانی، ساسانی و اسالمی یکی از سرزمین های پرجمعیت ایران بوده که حضور بقایای زیادی استقرارها، شهرها و بناهای این 
دوران مانند قلعه ها، آتشکده ها، قنات ها، آب انبارها، پل ها و همچنین گورهای پشته سنگی منتسب به عشایر کوچرو داللت بر این امر دارد 

و با مدارک تاریخی و زبان شناسی تاریخی نیز همخوانی دارد. 
 نصف این شهرستان را تحت پوشش قرار داده است 

ًً
بررسی های باستان شناسی شهرستان الرستان که در بهار 1398 انجام گرفت، تقریبا

که درواقع می توان به عنوان فصل اول این مطالعات درنظر گرفت. از این منظر، امید است برنامه ریزی برای ادامه این بررسی ها جهت تکمیل 
نهایی شهرستان صورت پذیرد و در قالب فصل دوم تأمین اعتبار شود تا اطالعات ما از وضعیت گاهنگاری، پراکندگی استقرارها و محوطه ها 

و چشم انداز آینده باستان شناسی الرستان روشنتر و تکمیل گردد. 

سپاسگزاری
نگارندگان مایلند از اعضای هیئت بررسی آقایان امیر حشمدار، ابراهیم روستایی فارسی، سامر نظری، مرتضی امین الرعایا، محسن حیدری، 
 .)9 )شکل  نمایند  سپاسگزاری  نمودند  گزارش  تهیه  و  آثار  ثبت  و  شناسایی  جهت  فراوانی  همکاری  که  راوند  محمدرفیع  و  ترزبان  خلیل 
تشکر می شود.  پهپاد  با  و عکاسی  آقای سینا شکاری جهت مستندسازی  و  به خاطر طراحی سفال  از خانم سمانه عسکرنژاد  عالوه براین 
باستان شناسی، مصیب امیری  آقایان بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، روح اله شیرازی رئیس پژوهشکده  از 
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس و محمدرضا رکنی، مدیر واحد نقشه باستان شناسی کشور جهت راه اندازی، تأمین اعتبار و صدور مجوز 
آقایان یعقوب موحدی، عضو سابق شورای شهر الر، احمد خضری، همکار  این برنامه قدردانی می شود. همچنین سپاس وافر خود را به 
میراث فرهنگی در شهرستان اوز و مدیر مسئول هفته نامه پسین اوز، کرامت اله تقوی، همکار میراث فرهنگی در بخش جویم، جلیل حسنی، 
فرماندار ویژه الرستان، علی اصغر علیپور فرماندار شهرستان اوز، محمدرضا قنبرزاده شهردار شهر الر و اعضای محترم شورای شهر الر، سید 
یوسف حسینی، رئیس سابق اداره ورزش و جوانان اوز، شریف بازرگانی رئیس موزه مردم شناسی اوز، خانم ها سیما علویه، رئیس اداره میراث 
فرهنگی الرستان و فروغ هاشمی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اوز، اعضای محترم شورای روستاهای احمد محمودی، کاریان، 

فیشور و محلچه که مساعدت های الزم در طول اجرای برنامه بررسی داشتند تقدیم می نمایند. 
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شکل 1: نقشه استان فارس و موقعیت شهرستان الرستان در جنوب آن

)Google Earth( شکل 2: تصویر ماهواره ای از چشم انداز جغرافیایی الرستان



660    گزارش های هفدهمین گردهمایی ساالنۀ باستان شناسی ایران

شکل 3: چشم اندازی از دشت سیالبی و مسطح هرم-کاریان

شکل 4: یکی از اشکفت های دشت کدو مربوط به دوران پارینه سنگی 
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شکل 5: تل پستمب مربوط به دوره مس سنگی )باکون(

شکل 6: خانه گوری های جالل آباد )گورهای پشت هسنگی(



662    گزارش های هفدهمین گردهمایی ساالنۀ باستان شناسی ایران

شکل 7: چارتاقی محلچه-فیشور در داخل محدوده بزرگ شهری دوره ساسانی 

 منسوب به آتشکده آذرفرنبغ
ًً
شکل 8: قلعه گلی کاریان، احتماال
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شکل 9: اعضای هیئت بررسی و شناسایی شهرستان الرستان )غایبین: خلیل ترزبان و سمانه عسکرنژاد(
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