
 

 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،اقتصادي و اجتماعي تاريخ نامة پژوهش
  23 -  1 صص ،1391 زمستان و پاييز دوم، شمارة اول، سال

  اسالمي دورةرام چهاي معيشت در  و شيوهاقتصادي  جغرافياي
  *راد يباستان حسن
  **يغالم وشيدار

  چكيده
 اسـت  كهگيلويـه  در بزرگ ايالت از يكي نام نيز و جغرافيايي اي منطقه نام چرام،

 هـاي  يمنـد  تـوان  يـايي، و جغراف يعيمناسب طب يطاز شرا برخورداري به سبب كه
. اسـت  داشـته  اطـراف  هاي سرزمين ديگر و ،خوزستان فارس، اقتصاد در اي ويژه
 يهـا  جـاده  يرقرارگرفتن در مس ،ها مراتع و چراگاه و خيز حاصل هاي زمين وجود

 سـبب  يرو عشـا  يالتو حضور ا ،فارس به مركز كشور يجخل سواحل مواصالتي
 و ،داري دام كشـاورزي،  اقتصـادي  شـيوة  سـه  در منطقـه  ايـن  سـاكنان  است شده

قرارگـرفتن دو بخـش    يـايي، از نظـر جغراف . مطلوب داشـته باشـند   نقشي تجارت
منطقـه،   يندر ا نزديك اي فاصلهدر  ،كامالً متفاوت يمبا دو اقل يرو سردس يرگرمس

شـواهد  . بيفزايـد  آن اقتصـادي  تـوان  بر محصوالت توليد تنوعاست  شده موجب
 ةخـور كـوره قبـاد    يخيشهر و مركز تـار  مثابة به ،ارجان دهد ينشان م يزن يخيتار

)در . رام بـوده اسـت  چـ  يونخود را مد ياز اقتصاد شكوفا يفارس، سهم) جانار
 متـون  واكـاوي و  يـداني م يقـات بـا اسـتفاده از تحق   شود يپژوهش كوشش م ينا

 شـكوفايي  داليل و معيشت هاي شيوه و اقتصادي جغرافياي تاريخي، و جغرافيايي
  .شود بررسي جغرافيايي منظر از رامچ اقتصادي
  .يلياقتصاد ا ي،اقتصاد كشاورز ي،اقتصاد يايجغراف يلويه،چرام، كهگ :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 تنهـا  نـه  اسـت  شـده  سـبب  يـران ا »يماقل هفت« يريو به تعب چهارفصل و متنوع جغرافياي
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روسـتا و   يـا بلكه گاه در هر شهر  ،برخوردار باشند يعيگوناگون آن از تنوع طب يها بخش
 تـا  بخـش  فـرح  هـاي  يـيالق  فاصـلة . كرد مشاهده بتوانرا  اقليم گونه چنديناز آن،  يتيوال

تر  مرتفع يروستاها ينب ةو گاه فاصل رسد يم يلومتراز ده ك تر كم به گاه سوزان هاي قشالق
 يـن و ا يسـت ن بـيش  راه منزل يك يرگرمس يسوزان و روستاها يرهايبا كو مترهزار  3از 

سـمنان   و يـزد، و بلوچستان، فـارس،   يستانچون خراسان، كرمان، س ييها امر را در استان
 تكوين شهرها، ها، آبادي گيري شكل داليل ترين مهم از ويژگي همين. ديد توان يم خوبي به

  .است بوده كوچنده عشاير سكونت و ،تمدن
 يتوضـع  يبررسـ  درو  ،دهـد  ينشان مـ  خوبي بهرا  يتوضع ينهم يلويهدر كهگ چرام
ـ    يـران از ا يمنـاطق  يو اقتصاد ياجتماع  متمايزنـد  وهـوايي  آب ةكـه برخـوردار از دو گون

منطقـه   ينا ياقتصاد يختار يردر س ياييعامل جغراف ينا. الگو دانست يآن را نوع توان يم
 ينقـش دوگـونگ   كـه  تـالش بـر آن اسـت    تر بيشمقاله  ينداشته است و در ا ينقش مهم

 ،كه است اين تحقيق مهم پرسش رو ايناز . شود بررسيرام چدر اقتصاد  يعيطب يايجغراف
 در. اسـت  داشـته  چـرام  معيشـت  هـاي  شيوه و اقتصاد در تأثيري چه جغرافيايي عامل اين
 راه از و ،ميـداني  تحقيقـات  جغرافيـايي،  و تـاريخي  متـون  بررسي با شود يتالش م جا اين

  .گيرد قرار تحقيق مورد چرام اقتصادي جغرافياي ها داده تحليل
  

 رامچنام و نشان . 2

و نام  يراحمدو بو يلويهاستان كهگ يها از شهرستان يكيامروز  )Coram( )صرام( چرام
 رفته يشمار م بهمهم فارس  هاي يتاستان است كه در گذشته از وال يندر ا يليو ا يهناح

 يدار فرمان( دارد وسعتمربع  يلومترك 1113 حدود كشوري تقسيمات درو اكنون  است
 يالداز م يشدوم پ ةو هزار يالميانا ةبه دور كم   دست ينسرزم ينا يخيتار يشينةپ .)چرام

 هاي يافته به  بناكه  اي يهچرام جزو ارجان بوده است؛ ناح يبخش اصل. رسد يم
 ايالميان دورة تا تاريخي اي پيشينه) رگانا(جام مشهور ارجان  يانو از آن م يشناخت باستان
 و سردسيري بخش دو چرام). 26 -  11: 1369، مجيدزاده؛ 61 -  4: 1369صراف، ( دارد

 قرار فارس كورة پنج از مهم كورة دو محدودة در ساسانيان دورة در كه دارد گرمسيري
چرام باستاني  درواقع كه) قبادخوره( قباد كورة و) شاپورخوره( شاپور كورة: گرفت مي

ارجان، از  يت،وال ينا يبود و كرس) ارجان ةكور(هاي شمالي قبادخوره  يكي از بخش
 يو حت يافته رشد و توسع يزن ياسالم ةارجان در دور. است  مهم فارس بوده يشهرها
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 شمار بهآن  ياز نواح ،منبر هم بود يكه دارا ،)صرام(از آن بود و چرام  يبالد شاپور بخش
 بخش دو از برخورداري دليل به ،چرام). 113 -  112: 2004، ياصطخر( رفت مي

 ةدر گستر يبرخوردار بود و نقش مهم مناسبي طبيعي موقعيت از سردسيري، و گرمسيري
از مناطق فارس بود  يكي يهصفو ةمنطقه تا دور ينا. آن كوره داشت يو اقتصاد ياجتماع

  .شمار آمد به 1يلويهاز كهگ يو از آن پس، بخش
 زنـدگي  در ريشـه  منطقـه  اين نام كه است آن دهندة نشان رامچ تاريخي شناسي واژه
 حيوانات چراگاه عوام، وزن بر  چرام « لغت هاي فرهنگ در. دارد داري دامبر  مبتني شباني

: 1362، تبريـزي خلـف  ( اسـت  شـده  معني »حيوانات چراگاه ،چرامين«نيز  و »علفزار و
 »ينچـرام «را برگرفتـه از  » چـرام « يـز ان نگـر  پـژوهش  يبرخـ ). »ينچرام«و » چرام« يلذ

 يشبان يچرام با زندگ يواژگان يوندپ). 735: 1359، اقتداري؛ 89: 1377گاوبه، (دانند  مي
 واژة. دانسـت  يو اقتصاد شبان يدار دامبر  مبتني يزندگ يوةشان از شن يننخست توان مي را

 يـاقوت  كـه  چنـان  اسـت،  شـده  بيـان  هم معرَّب صورت به اسالمي دورة متون در چرام
 »چرام شدة معرب« آن نام كه دانسته فارس در روستايي را صرام البلدان معجمدر  يحمو
كـه در   ياز منـاطق  جيلويـه،  رم از بخشـي  چرام). 399/ 2: 1995 ي،حمو ياقوت( است

/ زم(منـاطق   يبلخـ  ابن. آمد يمشمار  بهمحل استقرار كردان بود،  ياسالم ينقرون نخست
بـه روزگـار كـردان    «: است كرده  يمعرف ينكُرد در فارس و خوزستان را چن يرعشا) رم

لـذيوان،  ا جيلويـه، رم  رم صدهزار حومه، به اين تفصيل رمهريك اند،  پارس پنج رم بوده
را از جملـه   »يلويهج رم«). 168: 1363، يبلخ ابن(» البازنجان الكاريان، رم اللوالجان، رم رم
مكـان   يبـه معنـ   رم منابع، در .از آن بوده است ياند كه چرام بخش فارس دانسته يها رم
 ماننـد  حوقل ابن و خردادبه ابن. است رفته كار بهچادرنشينان  يكُرد و اَكراد به معن يلةقب

 ي،؛ اصـطخر 39: 1366حوقـل،   ابـن ( قمري چهارم و سوم هاي قرن دانان جغرافي ديگر
ابن خردادبـه  . اند كرده بيان ياطالعات ها آنو مكان  يشهزموم و پ ينا ة، دربار)96: 1372

 فـارس  كُردان و ) رموم(و در توضيح زِموم  ياندنما تر مي ها را مشخص واژه معناي اين نام
  :نويسد مي

زم  :ها آن جملة از و باشد كردها محال معنى به زموم و است سرزمين چهار آن و
اش تا شيراز چهارده فرسخ است و زم  بن جيلويه كه بازنجان نام دارد و فاصله  حسن
 براز شهر  ابن قاسم زم و است فرسخ شش و بيستاش تا شيراز  بن جواناه كه فاصله  اردام
 كه صالح بن  حسن زم و است فرسخ پنجاه شيراز تا اش فاصله و دارد نام كوريان كه

  ).39: 1370، خردادبه   ابن... (  است فرسخ هفت شيراز تا اش فاصله و دارد نام سوران



 هاي معيشت در چرام دورة اسالمي جغرافياي اقتصادي و شيوه   4

  1391تان زمسو  دوم، پاييزشمارة ، سال اول، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

 جامعة ايلي چرام. 3
 نخسـتين  قـرون  در آيـد،  برمـي  اسالمي دورة هاي نوشته تاريخ و جغرافيايي منابع از كه چنان

 محـدوده  ايـن  در كـردان  از بخشـي  و بود روها كوچ توجه مورد مناطق جزو چرام اسالمي
 مـورد  همـواره  منطقـه  اين). 39: 1370، خردادبه   ابن؛ 96: 1372، ياصطخر( بردند مي سر به

 خـود  مسير در نيز افشارها از اي دسته سلجوقيان دورة در. است بوده عشاير و ايالت توجه
). 62: 1384 كسروي،؛ 234 /1 :1373 ،افشار( شدند ساكن جا آن در خوزستان به كوچ براي
 شـد،  خوانده كهگيلويه كه ،اي محدوده در افشارها از تري بيش يها ق دسته  540 ةده حدود

 بيگـدلي،   ،)افشار/ اوشار( »اوشير« ،)خلج( »قرليق« چون ايالتي پس آن از و يافتند سكونت
در آن زمـان  ). 222: 1381، يديمج( گرفتند شكل مناطق اين در قشقايي سپسو  ،آغاجري
 سلغري بن  مودود بن  سنقور وداد  سكنيبن ارسالن افشري، افشارها را در خوزستان   يعقوب

 كرد؛ خروج سلجوقيان حكومت عليه ق  543 سال در نيز سنقور. كرد سكونت گيلويه كوه در
] يـز ن[ ارسالن بن  يعقوب نهاد؛ سر بر سلطنت افسر« و داد شكست را سلجوقيان كه جا  آن تا

ــا ــتان از باره ــكر خوزس ــيد لش ــان و كش ــك و او مي ــنقور اتاب ــاتي س ــع محارب ــد واق  »ش
  ).89: 1372 ،الحضره وصاف(

منطقـه اطـالق    يـن در ا يبزرگ يلو هم به ا يلويهاز كهگ يعيوس ةهم به منطق چرام نام
از  يكـي موسوم به چرام است كـه در منـابع    يلا چرام، منطقة يالتا ترين مهماز . شود يم

ــلا يــفطوا ــرده شــده اســت  »يچــهچهــار بن« هــاي ي ــام ب  ةدر دور ناصــري فارســنامة. ن
بلـوك   توضـيح هـاي چندگانـه و در    بندي فارس بـه بلـوك   قاجار، با تقسيم شاه ناصرالدين

 از را چـرام  منطقة و كند ميو زيركوه تقسيم  كوه پشت ناحيةآن بلوك را به دو  يه،گيلو كوه
 ايـل : يآغـاجر ( آقاجري ايل سه به را كهگيلويه هاي ايل فسايي،. داند مي كوه پشت نواحي
بـه   يـز را ن يجاك يلا يو. كند تقسيم مي 4)لُر يلا(و جاكي  3)عرب يلا(، باوي 2)زبان ترك

 يي،نــو يراحمـد، بو يفـة طاكـه چهــار   كنـد  يمــ يمتقسـ  يچـه بن و چهــار يـراوي ل ةدو دسـت 
/ 2: 1378 يي،فسـا  ينيحسـ (بودنـد   يچـه بن آن چهـار  دهنـدة  يلتشكو چرام  ،ياريز دشمن
منتسـب بـه    يچـه بن چهار يلا يفاز طوا يكي راچرام  يه،در عصر قاجار سان ينبد). 1479

 تـوجهي  شـايان چرام در عصر قاجار رشد  يفةطا. اند برشمرده يلويهاز الوار كهگ يجاك يلا
 ينبه چند و خود شود يمنطقه شناخته م يالتا ينتر بزرگاز  يكيامروز  يفهآن طا. داشت

گلبـار،   ي،آرنـد  يـف طوا يـان كـه از آن م  شود يم يمتقس يرهت ينبه چند يفهو هر طا يفهطا
  .برد نام توان مي را يو گشتاسب ،يلگانيد
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 تأثير اقتصادي جغرافياي چرام. 4
است بر تأثير طبيعـت و   ييديهاي وسيع و گسترده تأ رام از چراگاهچ ةمنطق برخورداري

 يمطبيعـت و اقلـ  كـه   چنـان  ي؛شـبان  يبا زنـدگ  يوندمنطقه و در پ يناگذاري  ناماقليم در 
ترين ناحيه در كهگيلويه و بويراحمد و برخوردار از  پرآب حكم درسرزمين چرام آن را 

رودها بودن  جاريسو،  يگراز د. داد يروها قرار م داران و كوچ مراتع مهم، مورد توجه دام
جايگـاه  تـرين   مهـم   چرام را به ةنطقه، جلگهاي دائمي و پرآب در اين م و وجود چشمه

 تبـديل در منطقـه   يريو گرمسـ  يريسردسـ  يها كشاورزي كشت برنج و حبوبات و باغ
گذاشـته   يرتـأث  يمـي اقل يتوضـع  يندر ا ياييمهم جغراف عامل يك گمان يب. است كرده
اخـتالف ارتفـاع    يـران، در ا اي يـه از منـاطق كوهپا  ياريمانند بسـ  ،چرام ةدر منطق: است
 ينچنـ  نيـز كرمـان   يفارس و منـاطق جنـوب   يو جنوب يمناطق مركز. دارد وجود زيادي
اند و در  متر قرار گرفته 2500فراتر از  يها كوه ةدر دامن يرسردس يها باغ. دارند يتيوضع

 يطشـرا  يمـي تنـوع اقل  شود يم موجبامر  ينا. ندا يريتند مشرف بر مناطق گرمس يبيش
داران  دام يرا توأمـان فـراهم كنـد و بـرا     يرو سردسـ  يراز محصوالت گرمس يبردار بهره
ـ  يمانند چرام از آن رو مناسب اسـت كـه در انـدك زمـان     يرو مناطق كوچ و  يـيالق  ينب

. يـد د تـوان  يمـ  يـز ن يمحصـوالت كشـاورز   يدرا در تول يرتأث ينا. كنند ميقشالق كوچ 
ـ  يمقدس  يـان در ب يو. بـود  دريافتـه  خـوبي  بـه  راموضـوع   يـن ا يشهم در هزار سال پ

هـاى اسـتوار، پـر خيـر، بـا       سـت بـا سـاختمان    ا اي قصبه«: نويسد يمحصوالت ارجان م
). 634/ 2: 1361 ،يمقدسـ (» !هـم خرمـا  ه هـم يـخ دارد   فـ شهرهاى بـزرگ و مـردم مر  

و  يـوه فصـل سـال م   در هر چهار ،برخوردارند يمياقل يژگيو ينكه از چن ييها نيسرزم
برخوردار  يژگيو يناز ا يرانا يو جنوب يمركز ينواح تر بيش ؛محصول خواهند داشت

  .ندا يرانا يماقل هفت يندر سرزم يميتنوع اقل ةدهند و نشان
 سو هر ازرا  آن پيرامون و است داده تشكيل جلگه را گرمسيري چرام از مهمي بخش

 نهرهاي و جلگه اين كنار در »نازمكان« و »طغار« رودخانة دو وجود. اند كرده احاطه ها كوه
 پرآب نهرهاي ديگر و ،»كورسا« ،»كوركي« ،»نا بركه « ،»بلقيس چشمه « ،»سياه رود«  معروف
 و كهگيلويه سردسيري و گرمسيري منطقة ترين پرآب به جلگه اين است شده سبب

 شده برده نام »شاپور بالد بساتين« جلگه اين گوناگون، منابع در. شود تبديل بويراحمد
 نقل به شاپور، بالد توصيف در ،العباد واخبار البالد آثار صاحب). 104: 1324 ،باور( است

  :نويسد مي بشاري از
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. رسـند  هم به سردسيري و گرمسيري هاي ميوه جا آن در و باصفا است شهري شاپور، شهر
 درختـان  ةسـاي  زيـر  در هميشه روندگان و ندا متصل هم به باغات كثرت از شهر آن دهات
  ).258 -  257: 1373 يني،قزو( نشسته خبازي و بقالي فرسخي هر در و روند

 چرام جزرا  پردرخت و هم به متصل روستاهاي و شاپور بالد از قزويني توصيف اين
 سال حدود در نيز منشي حسيني. داد تعميم توان نمي قديم شاپور بالد از ديگر نواحي به

 جا آن از متعدد هاي رودخانه« كه كند مي بيان چرام در ها رودخانه جريان دربارة ق  1082
 ينيحس( »گردد مي فارس درياي ضميمة  نموده، جريان زيدون و بهبهان به و گذشته

  ).33: 1385 ي،منش
تـوان   مـي را هـا   متعدد وجود دارد كه هنـوز بقايـاي آن   آبي هايهاي چرام آسيا در قريه

دهنـدة فراوانـي آب و خروشـاني     نشـان  كـه  كه وجود اين آسـياها  كم آن   دست. كردمطالعه 
و از آن ميان گندم، از سوي ديگر است كه چرام  ،سو و توليد غالت  از يك ستها رودخانه

آبـي در   يها آسيا ده وجود). 634/ 2: 1361 ،يمقدس( است كرده» انبار گندم« نامرا برازندة 
 تلتوصيف طاهري در . كنون استگذشته تا يها چرام دليل رونق كشاورزي از دوره ةمنطق
  :دهد ضمن بيان اهميت كشاورزي اين منطقه توضيح مي) نشين بلوك بيشه( نهوباب

بـيش از ده  . گيرد، واقع شـده اسـت   كه از چرام سرچشمه مي ميان دو رود پرآب،  بابونه تل
هـاي   طايفه اند و غالت روزي در چرخش و غرش شبانه هاي كشتزار،  در شيب ،آسياب آبي

قـدر آدم و بـار و حيـوان فـراوان      آسياها آن ةدر آستان. كنند دور و نزديك را خرد و آرد مي
اي بـه   نوبت بار آسـيابي هـر قافلـه   . اند است كه انگار اردوهاي فراريان جنگ گرد هم آمده

در  ، گـردان  برد شب ها از دست چياني براي حفاظت كاروان رسد تفنگ گذشت روزهايي مي
  ).12: 1388، ريطاه( تك و پويند

 اسـت،  سنگ و ساروج كه ها آن مصالح و چرام، آبي آسياهاي معماري سبك به توجه با
 ايـن  و باشند بوده اسالم از شيپ حتي و اسالمي آغازين هاي دوره به مربوط اين آسياها بايد

  .است چرام در گذشته از غالت محصوالت رونق هاي نشانه از يكي
 يريو عشـا  يمناسـب در اقتصـاد كشـاورز    يطمنطقه از آب فراوان و شـرا  برخورداري

بازتاب داشـته   يخيدر منابع تار يكردرو ينا. آن شده است ياقتصاد ياييپو موجبهمواره 
  :باره معتقد است ينادر  يبلخ  ابن. اند به آن اشاره كرده دانان يجغراف تر بيشو  است

آن سردسيرست بغايت قهستاني،   يهوا ؛و سميرمچرام و بازرنگ دو ناحيت است ميان زيز 
هاي آن دور نشود و نخچيـر بسـيار    سال تا سال برف از كوه و هاي روان آب دشوار و آب 
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 تـر  بـيش جـا   و مردم آن. باشد و منبع رود شيرين از بازرنگ است و حومه و ناحيت صرام
  ).144: 1363 ي،ابن بلخ(مكاري باشند 

و ) 186: 1378( يحمـداهللا مسـتوف   القلـوب  نزهة مانند يانهمدر منابع قرون  يفتوص ينا
 منطقـة  توصـيف  در ابـرو  حـافظ  ميـان  آن از و اسـت  شده تكرار همحافظ ابرو  جغرافياي
  :كند مي بيان كهگيلويه

 سردسـير  آن هـواى  و است زيز آن ةحوم و دارد بسيار نواحى است، كوهستانى منطقه اين
 خراب ملحدان استيالى و فترت روزگار در اما ،است داشته ها ديه و بسيار روان آب. است
 اسـت  نخجيرگاه و است نزديك سميرم به آن نواحى و دارد بسيار ميوه و درختستان. گشته

  ).136/ 2: 1378 ،ابروحافظ (
امـا بـه    ،بـرد  نام مي) صرام(از چرام  ،)سيسخت(سخت  موقعيت سي يانابرو در ب حافظ

دهدشـت  (گرمسيري  يا همنطق حكم دربالد شاپور  ةمنطقبر  عالوه وپردازد  معرفي آن نمي
. پردازد مجزا از بالد شاپور مي ةيك ناحي مثابة بهبه توصيف كهگيلويه ) فعلي و گرمسير چرام

 ةكنـد و مطابقـت نوشـت    حافظ ابرو كهگيلويه را كوهستاني سردسير و نخچيرگاه معرفي مي
كه منظور  دهد ينشان م) صرام(از چرام  مستوفي بلخي و حمداهللا  ابنحافظ ابرو با توصيف 

از  تيحكامنابع  يخيتار يها داده. سردسير چرام است ةحافظ ابرو از كهگيلويه همان منطق
آن دارد كه حدود جغرافيايي چرام در آن زمان كـامالً در منـاطق سردسـيري بـود و بخـش      

نام شـاپور و بـالد شـاپور     يانساسان ةدر دور زينو  ياسالم ينگرمسير فعلي در قرون نخست
در ايـن  . كنـد  شاپور معرفي مي ةدر توضيح خود، چرام را بخشي از كور ،ابن بلخي. داشت

ـ  ةسرچشـم  ،گيـر، سردسـير   توصيف چرام سرزميني كوهستاني، بـرف  و  ،شـيرين  ةرودخان
انجام داده است  يهناح نيادر  يمفصل يدانيم يقاتگاوبه كه تحق. شكارگاه معرفي شده است

  :حدود جغرافيايي چرام معتقد است ةدربار
در . گرديـد  تل خسروي مـي  ةدرسرفارياب و  ةدراين ناحيه شامل سرزمين كوهستاني بين  

نام سادات كه بايستي اسـم قـديم آن همـان    ه هاي شهر قديمي قرار دارد ب اين ناحيه ويرانه
  ).131: 1377 ،گاوبه(باشد  ‘صرام’

 ةداند و آن را آخـرين كـور   چرام را از نواحي سردسير بالد فارس مي يزپاول شوارتس ن
 يبررسـ ). 70 ،37: 1382 ،شـوارتس (كنـد   توصيف ميار دشاپورخوره و بدون مسجد گنبد

 ينطاليي ارجان، چرام تابع ا ةدر دور اسالمي و  يننخست يها قرنكه در  دهد يمنابع نشان م
اين منطقـه   يه،آل بو ةن زوال ارجان پس از دورقبادخوره بود و از زما يكرس حكم درشهر 
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آن  يرو سردسـ  يرگرمسـ  يونـد صورت پ يندر ا. ور پيوستپشا ةكورو به  شداز ارجان جدا 
  .شود يبهتر دانسته م

ايـن ناحيـه از   . كنوني يكي دانسـت  ةرا نبايد با ناحي يانهقرون م  معتقد است چرام گاوبه
ور تعلـق  پبه بالد شـا  يانهچرام در قرون م ةشود و ناحي صفويان چرام خوانده مي ةآغاز دور

بـالد   بهبخش گرمسيري فعلي چرام است كه   يمنظور و). 132: 1377 ،گاوبه(داشته است 
 يبـرا . سردسير چرام اضافه شد بخش همشهور بود و از زمان صفويه قسمتي از آن ب شاپور

. بالد شاپور ميان پارس و خوزستان اسـت « :دارد يخوب يحتوض يبلخ  ابنموضوع  ينا يينتب
امـا اكنـون خـراب شـده اسـت و       ،روزگار قديم سخت آباد بوده است  نواحي خراب و به

  ).147: 1363 ،يبلخ  ابن( »هاي روان دارد گرمسير معتدل است و آب
گرمسيري در ارجان قديم،  يا منطقه ،بالد شاپور  كه ينااست بر  يمبتن يحتوض ينا
و رودهاي  ،سارها هاي دائمي، چشمه گرمسيري فعلي چرام و برخوردار از آب ةمنطق

صفويه  ةاز دور ياييجغراف هاي نوشته يخپرآب يادشده در توصيف تار ةدائمي بود و منطق
 اضافه چرام خاك به، )چرام( صرام سردسير منطقة كنار در گرمسيري، منطقة حكم در
 براي كه قلمرويي به توجه با صفويه، دورة تا اسالمي نخستين هاي قرن منابع بررسي. شد

 به كه توليدي محصوالت از بسياري دهد مي نشان اند، كرده مشخص اسالمي دورة ارجان
 اين از بخشي چرام كه است بوده »ارجان كوه پشت« به مربوط اند يافته شهرت ارجان نام

  .رود مي شمار به ناحيه
 نقـش  منطقه، اين اقتصادي هاي ظرفيت از گيري بهره با ،چرام رو كوچ و كشاورز ةجامع
 ايـن  از را تجاري مهم هاي راه امر همين و اند داشته ارجان چون شهرهايي اقتصاد در مهمي
 و منـابع  در پراكنـده  بسـيار  و انـدك  هاي توصيف جز ،ها نيا همة با. است داده گذر منطقه

 راهـداري،  هـاي  قلعـه  هـا،  راه بسـتر  ماننـد  منطقه اقتصاد با پيوند در معماري آثار از شماري
 دربـارة  مهمـي  هـاي  آگاهي ميداني تحقيقات البته و ،شناختي باستان هاي نشانه ،سراها كاروان
 از. آورد دست به توان نمي گذشته در چرام اقتصادي اهميت بررسي يبرا اقتصادي جزئيات

 بـه  اسـت  ممكـن  فـوق  هـاي  داده بـا  منطقـه  امروز و گذشته اقتصاد تطبيقي بررسي رو، اين
  .بينجامد منطقه اين اقتصادي هاي يمند توان بازسازي

 اسالمي، نخست هاي قرن و ساساني دورة اواخر در ارجان و قبادخوره قلمرو به توجه با
بـود   يريسردسـ  يهـا  مشتمل بر كوهستان يهصفو ةو تا دور 5بود ارجان از بخش يك چرام

از  يكـي چـرام   يلويه،كهگ يننش حاكم يريگ و با شكل يهصفو ةاز دور). 131: 1377گاوبه، (
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 6.آن دوره در چـرام شـكل گرفـت    يخيمهـم تـار   ةدو واقعـ  كه ييجامناطق مهم آن بود تا 
 يا و در مرتبـه  يـران ا يگلربيگـي ب يزدهاز س يگلربيگيب ينرا هشتم »يلويهگ كوه« الملوك تذكرة

 ةمجموعـ  يرز يگلربيگيرا ب) يلوكهگ( »يلويكوگ« يگرد يدانسته و در جا ياتاز وال تر يينپا
 ،سـميعا  يـرزا م(آن بوده است  يو امرا يولمواجب ت» دوازده هزار تومان«فارس شناخته كه 

اي سردسـيري و گرمسـيري    دوره چرام را منطقـه  يندر هم الفردوس رياض). 85 ،5: 1378
  :نويسد داند و در توصيف سرزمين چرام مي مي

ء و مواضع بسـيار و يـيالق و    نيز از مضافات بالد شاپور است و محتوي است بر قرا چرام
جا گذشته به بهبهان و زيدان جريـان نمـوده    هاي متعدد از آن رودخانه...  شمار و قشالق بي

اين محال مخصوص الوار ممسني بالد شاپور باشد و اسامي ...  فارس گردنددرياي  ةضميم
گشتاسبي، گرشاسبي، زيالئي، بادالني، توماني، دالوري، : طوايف ايشان بر اين موجب است

 اردشـيري،  بويراحمـد  عـالي،  حسن مويي،چهار روستاق، گيوه  يركوهكي،زياري، م دشمن
  ).33: 1385 ،يمنش ينيحس( بويري قلندر عباسي، بويراحمد

 دهش اطالق زين گرمسير نواحي هب ) ييالق( سردسير مناطق بر عالوه چرام دوره اين در
 فعلي گچساران گرمسيري نواحي همچنين و زمان آن شاپور بالد از زيادي قسمت. است
 چرام ضميمة  چرام، فعلي گرمسير عالوه بر ،»آرو« تا »براكان شام« و »بهرام شاه« در واقع
 سردسير مناطق عالوه بر ،آن سردسير مناطق برده شد نام كه طوايفي به توجه با و اند بوده
 با و است بوده زياري دشمنو  سفلي بويراحمد و سردسير بويراحمد مناطق شامل ،فعلي
 حكومتي نماد ،)افشار گران حكومتاغلب ( حكومتي پايگاه مثابة به ،دهدشت توصيف اين
 ضميمة مهمي طوايف و ،سردسير و گرمسير هاي  كوهستان و ايلياتي مناطق بقية ،زمان آن

 وقوع به كهگيلويه قومي تركيب در تغييراتي ايران در نادرشاه يابي قدرت با. اند بوده چرام
 چرام ممسني الوار طايفة و) 83 -   82: 1377 ،مقدم تقوي ؛25: 1324 ،باور( پيوست

 ،يغفار( دانند مي نادري دورة از را چرام جديد ايل گيري شكل محلي منابع. فروپاشيد
 شدند جدا آن از صفوي دورة چرام از مناطقي جديد، هاي ايل گيري شكل با). 35: 1374

 بخش دو با سرزميني كه شد ليتبد گرفته شكل تازه ايل قلمرو به چرام سرزمين و
  .بود سردسيري و گرمسيري

  
 هاي توليد و معيشت شيوه. 5

 يـد تول هاي يوهشبر  مبتنيباشد،  يعو صنا يبر ساختار اقتصاد شهر يمتككه  آناز  يشب ،چرام
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كه ساختار اقتصادي هر منطقه با توجه به اقليم آن جا  آناز . بوده است يدار و دام يكشاورز
پايـه و اسـاس معيشـت سـاكنان آن منطقـه       يـز هر منطقه ن ةهاي ويژ ييگيرد، توانا شكل مي

دهاي اين سـرزمين  اها و استعد ييدر چرام نيز با توجه به توانا ،اساس ينبر ا. ديآ يم شمار به
هـاي طبيعـي    ييدر مـورد توانـا  . هاي گذشته شكل گرفته بود ساختار اقتصادي آن طي دوره

هاي گذشته با تكيه بـر منـابع هـر     چرام در اين پژوهش مطالبي آورده شده و در طول دوره
هـاي   چرام با نهرها و چشمه ةجلگ. شده است يدكأچرام ت ياقتصاد يگاهدوره بر اهميت جا

 ةتـرين ناحيـ   مهـم  حكم در ه ودش  يبالد شاپور باستاني معرف ةفراوان همواره آبادترين ناحي
 و جلگـه  ايـن  وجود سبب به. است بوده معروف همواره بويراحمد و كهگيلويهكشاورزي 

 دسـت  بـه  آن در حبوبـات   و ،برنج باغي، محصوالت مثل  »فاريابي« محصوالت  فراوان، آب
 ديـم  زمـين  هكتار 3395 همچنين و) آبيكشت ( فاريابي زمين هكتار 5972 وجود. آمد مي

 ،هـا  توانـايي  ايـن  بـه  توجـه  با .)چرام كشاورزي ةادار( است آن كشاورزي اهميت بر دليلي
 اهـالي  هـاي  فعاليت ترين مهم و ،است اقتصادي ساختار دهندة تشكيل كه ،معيشت هاي شيوه
 و ،دستي صنايع ،توليدات و بود دامي و كشاورزي توليدي شيوة دو درآمد كسب براي چرام

  .يافت مي معنا شيوه دو اين با پيوند در تجارت
  
 اقتصاد كشاورزي. 6

محصـوالت مختلـف    يـد تول يآن را بـرا  يطچرام شرا ةجغرافيايي و آب و هوايي منطق تنوع
اي بـا   قصـبه «ارگـان را   مقدسي در قـرن چهـارم    ،شد يانكه ب چنان. كرد يفراهم م يكشاورز
كه خرما، ليمو، انگور،  داند يم» و مردم مرفه ،با شهرهاي بزرگ هاي استوار، پر خير،  ساختمان

 يو حتـ  آمـد  يعمل م بهدر آن  جات يفيو ص يمحصوالت باغ تر شيبو  ،گندم ير،انج يتون،ز
كه بازار گندم آن شهرت  يا بود و منطقه» انبار فارس و عراق و بارانداز خوزستان و اصفهان«
  ).634/ 2: 1361 ،يمقدس(» ]بود[به از بازار گندم ايشان نديده « يداشت و مقدس ياربس

 يـز منطقه ن ياز محصوالت گوناگون در فصول مختلف سال در رونق تجار برخورداري
خيزي  حاصلگرمسيري و پرآب و  ةبالد شاپور باستاني منطقكه  اينبه با توجه . داشت يرتأث

، منابع داشت قرار) كوه گيلويه(بود و مناطق سردسيري ارجان قديم در قلمرو جبل جيلويه 
، انجيـر،   از انگور، گردو، گنـدم، زيتـون   يزهم و ن يكيو خرما در نزد يخاز وجود  يدرست به

بـودن   گذرگاهدر باراندازبودن براي خوزستان و اصفهان و  چرامو نقش تجاري ...  و ،عسل 
يكـي از   حكـم  در يـز محصول عسل ن. اند كرده يادرسيدن به اصفهان و مركز ايران  يبرا آن
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از  يكي يهصفو ةو در دور) 219/ 2: 1379 ،اشپولر(محصوالت صادراتي ارجان مشهور بود 
 ،يدر قرن هشتم قمر). 33: 1385 ،يمنش ينيحس( شد يم يمحصوالت چرام معرف ينتر مهم

 نـام كه نيكو و متعلق به ارجان بـوده اسـت     »مليسي«مستوفي در توصيف ارجان از انار  يزن
 پـيش  دهـة  چند تا چرام منطقةكهن انار در  يها باغ). 188: 1378 ،قزويني يمستوف( برد يم

). 19 :1347 ،خورشـيد رخـش  ( بـود  محصـول  اين توليد قدمت بر گواهي و داشت وجود
 بـاره  ايـن  در اقتداري. رود مي شمار به مهم مناطق جزو انگور و انار توليد در چرام هم هنوز

  :كه دهد مي توضيح
 و بند و جوي و رساني آب منطقه اين كوهستان تر بيش در پايين به رو ارتفاعات سراسر در
 باغ خصوص به ميوه، هاي باغ جاي و است آشكار بارو و برج و دژ و قنات و فارياب و نهر
  ).501: 1359 ،ياقتدار( است مانده باقي قديمي هاي ويرانه صورت به هنوز ،انار

 پيشينيان از نقل به كه ندا ساكن ها نام همين به روستا دو در »بناري« و »آرند« طايفة دو
 با ماليات پرداخت و زيتون خصوص به و ،انار، )ديم( كوهي انجير هاي باغ وجود از خود

 را چرام محصوالت ترين مهم 1324 سال در باور. دهند مي گزارش زيتون ةميو محصول
 »قسم هر از حبوبات  كنجد،  ترياك، تنباكو،  برنج، گندم، جو،«: برد مي نام شرح اين به
 دورة اول دهة سه در چرام جلگة محصوالت از يكي مثابة به ترياك). 105: 1324 ،باور(

 فراواني و توليد از جلگه اين بومي اهالي. شد اضافه سرزمين اين توليدي اقالم به پهلوي
 فروش به بهبهان در توليدات اين همة كه دهند مي  گزارش چرام در ترياك زياد بسيار
 چرام ساكنان اظهار طبق. داشت اختصاص داخلي مصرف به آن مقدار ترين كم و رسيد مي
را  محصول آن همة و كند استفاده ترياك از كه شد مي يافت پيرمردي شايد ندرت به

  .كردند يم منتقل بهبهان به و خريداري بهبهاني وران پيله
 سردسيري و گرمسيري بر كيدأت و ارجان كشاورزي محصوالت يمعرف با حوقل ابن
 آباداني بر فارس زموم توضيح در و برد مي نام ارجان تمحصوال از نيز را گردو ،ها آن بودن

: 1366 ،حوقل  ابن( كند يم كيدأت ،است بوده آن از بخش يك چرام كه جيلويه رم پرنعمتي و
 ذكرشده هاي ميوه فهرست در دقت با اما ،داشته محصول تنوع ارجان هرچند ).39 -  38

 داشته اختصاص كوه پشت منطقة يا ارجان حومة به ها آن از برخي كه شود مي مشخص
 ترديدي هيچ بدون آمده، ارجان هاي ميوه از حوقل ابن گزارش در كه گردو مثالً ؛است
بوده  ) كوه پشت(  7»رِوِن« صحراي هاي بخش ديگر و چرام سردسير هاي كوهستان به مربوط
هاي  وحشي در كوهستان شكلانجيرهايي كه به  فراوان انگور و همچنين يها باغ. است
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هايي كه در  از محلجا  آنو گزارش ساكنان  رويد، يو هنوز هم م استچرام وجود داشته 
 اين توليدي توان از نشان همه  بودند، كرده تهيه انگور شيرة استخراج براي ها كوهستان
  .دارد سردسيري و گرمسيري از اعم ها كوهستان

از  ناصري فارسنامة. هاي نيازهاي ساكنان چرام بود كننده ها يكي از تأمين كوهستان طبيعت
دهد و معيشت  در زمين كهگيلويه خبر مي ييدارو ياهانهاي خوردني و گ رويش انواع سبزي

زاگرس و از كوه  رشته. داند بلوط مي ةرا از ثمر) سردسير و گرمسير(كهگيلويه  كوه پشتمردم 
منـاطق   ينتـر  مهـم جـزو   يراحمـد و بو يلويـه فارس و كهگ يو شمال يغرب ةمحدود يانم آن

 ،يمانند بادام كـوه  يگريدرخت و درختان د ينا. اند بلوط اندرخت يدارا كه اند يرانا يجنگل
 يزن ،كار رود به يهادو يدتا در تول شد يكه به هند صادر م ،المحلب به نام حب يو محصول ،بنه

  :نويسد مي باره يندر ا ييحسن فسا يرزام. ندداشت يمنطقه نقش مهم يندر اقتصاد مردم ا
و در سردسـير عـالوه بـر آن     هـا  در همه جا از درخت بلوط و بنه و بادام كـوهي جنگـل   

هـا   فراوان باشد و از ثمـر آن ) امرود كوهي(ها، درخت كيالك و درخت انچوكك  درخت
گيلويـه فـراوان اسـت و معيشـت      كوههاي خوردني در زمين  توشه برگيرند و انواع سبزي

  ).1469/ 2: 1378، ييفسا ينيحس(بلوط است  ةثمراز  كوه پشتمردم 

 بـه . كـرد  حفظ داري باغ و كشاورزي در را خود پيشين عيتموق چرام صفويه دورة در
 و مصـفا  عسل و آيد حاصل به محال آن در لطيفه اثمار و فواكه انواع « دوره، آن منابع گواه

 اين  دوره آن در كه رود مي گمان). 33: 1385 ،يمنش ينيحس( »دارد خوب سفيد گزانگبين
 فتـرت  دورة در صفويه، سلسلة انقراض از پس. باشد بوده پرمحصول و آباد ) چرام( منطقه

 ةنـو ( الدولـه  احتشـام  ميـرزا  اويـس  سلطان استقرار رسيدن و به حكومت تا مرج  و  هرج و
شـد،   يدچـار نـاامن  ) يلويـه كهگ(كـوه   پشـت  يـة و بهبهان، ناح يلويهكهگدر  8)يرزام  عباس

دچـار غـارت شـد و سـاكنان آن بـه       يلويـه كهگ يالـت ا يننشـ  كه دهدشت حاكم يشكل به
 ةدور يــندر ا). 1488/ 2: 1378، ييفســا ينيحســ(اطــراف مهــاجرت كردنــد  يشــهرها

تبـديل   يو آبـاد  يتاي بدون امن آباد آن به بيشه ةشد و جلگ يمرج چرام دچار ناامن  و  هرج
 يمنفـ  يرو تـأث  يـزي خ بـر حاصـل   يروشـن  بـه  يگزارش گرمرود). 104: 1324 ،باور(شد 
  9).159 -  158: 1370 ،يگرمرود(دارد  يدكأر اقتصاد چرام تد يهقاجار ةدور هاي يناامن

  
 )عشايري(اقتصاد شباني . 7

 يكـي  يدار دام است شده سبب گسترده هاي كوهستان و سردسير و گرمسير اقليم دو وجود
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 وجـود  و چراگـاه  بـه  دام نيـاز  ،هوايي و آب تنوع. باشد چرام مردم توليد مهم هاي شيوه از
 »جيلويه رم« نام با اسالمي اولية قرون منابع در ها آن توصيف همچنين و ،هايي چراگاه چنين

 برخـورداري  دليـل  بـه . اسـت  چـرام  سرزمين مردم معيشت در يدار دام اهميت دهندة نشان 
 طوايـف  از اي پـاره  و  بود دام پرورش مستعد سرزمين اين  قشالق، و ييالق شرايط از منطقه
 روزگـار  شـيوه  ايـن  بـه  آنـان  از برخـي  هم هنوزو  داشتند يدار دام بر مبتني اقتصادي چرام
 تـرين  مهـم  از هـا  ديلگـاني  و ،هـا  آرنـدي   هـا،  بناري گلبار، شيخ باياري، طوايف. گذرانند مي
. اسـت  متفـاوت  چـرام  اقليم به توجه با نيز دام نوع. روند مي شمار به چرام رو كوچ اندار دام
 جلگـة  در ،كـه  حـالي  در است پايانچهار و ،گوسفند  بز، تر بيش رو كوچ اهالي  هاي  دام نوع
 دام پـرورش  بـه  كشـاورزي  كنار در  و دارند كشاورزي بر مبتني اقتصادي مردمانش كه چرام
 متفـاوت  جلگـه  طبيعـي  شرايط به توجه با دام نوع كنند، مي اقدام خود نيازهاي تأمين براي
 شـير  تأمين بر عالوه گاو. اند جلگه ساكنان هاي دام ترين مهم باركشي يبرا االغ و گاو. است

 زدن شخم در نيز االغ. داشت محصول دروكردن و زمين زدن شخم در مهمي نقش گوشت و
  .گرفت يم قرار استفاده مورد باركشي و ديم و اي تپه هاي زمين

 پوسـت  از همچنـين  و بـود  گوسـفندان  و بزهـا   »پشـم « و »مـو « دامي توليدات از يكي
. كردند مي درست آب و  ،تنقالت كره، ماست،  دوغ،  يدار نگه براي ظروفي  معموالً حيوانات

 عشاير بانوانو به دست  دندييرو يم ها كوهستان در كه گياهاني كمك با پشم رزي رنگ كار
 ،)افـرا ( كـيكم  درخت از موادي از بود عبارت رنگ توليد اولية مواد ترين مهم. شد مي انجام

 گيـاه  گردو، ميوة پوست  نيل،  كاه،  انار، ميوة پوست  زاج،  خشك، درخت برگ  روناس، گياه 
 رزي رنـگ  در درختان و گياهان از استفاده. آن ) جفت( مازوي و ،بلوط ميوة پوست جاشير،

  .است چرام اقتصادي هاي يمند توان ديگر از ها بافته دست و
 تُربه،  قاليچه،  جاجيم،  گبه، :از ندا عبارت منطقه اين در عشايري هاي بافته دست ترين مهم

بنـه، خـورجين،    10وريـس،  شله، ، )ارپاهچ شال/ پالون( كالون و  نمد  گليم،  ،خوابي رخت رو 
 هـاي  بافتـه  دسـت ). چـادر  ياهسـ (هـاي بِهـون    و قسـمت  ،چادر سياه ،دان ، آينه)فالخن(كيفار  

 ها بافته دست بقية و درآمد تهية و صادراتي ارزش  قاليچه، و قالي و گليم  و گبه مثل ،عشايري
  .داشتند داخلي مصرف

  
 هاي تجاري يمند توان. 8

 توليـد  خيـز،  حاصـل  خاك جغرافيايي، خاص وضعيت دوگانه، اقليم دائمي، هاي  آب وجود
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 چرام هاي كوهستان جغرافيايي موقعيت و ،دامي توليدات غناي ،كشاورزي محصوالت انواع
 كشـور  مركـزي  نواحي به جنوب ارتباطي داالن از بخشي حكم در منطقه اين شد يم سبب

 ،و بـود  مهمـي  ةزيـ انگ زيـ ن خود ارجانشهر  تاريخي، نظر از. رديگ قرار توجه مورد همواره
. كشـاند  يمـ  سمت آن به را ها كاروان هم ارجان مهم بازار كشاورزي، محصوالت از گذشته
 ايـن  از عبـور  همچنين ،»ارجان« ايالت در قرارگرفتن سبب به زين چرام جغرافيايي موقعيت
 زيادي اقتصادي ارزش كه مهمي كاالهاي تأمين نيز و ،كشور مركز به رسيدن يبرا سرزمين

  .داد مي قرار تجاري هاي جاده گذر محل را منطقه اين داشتند ارجان براي
از  يتجـار  ةجنبـ  نيـ تـر دانسـتن ا   مهم و ارجان تجاري اهميت بر تأكيد ضمن بارتولد

 شـهر  ايـن  پيرامون يها نيزم يخيز حاصل را ارجان تجاري اهميت دليل آن، صنعتي جنبة
 وي. دانـد  مـي  خوزستان به شيراز شاهراه سر برآن  قرارگرفتن و  دريا به آن نزديكي و مهم

 شـهر  مركز جانرا از او مراد و داند ينم دخيل ارجان اقتصادي اهميت در را صنعت بخش
 را وسـيعي  گسترة جغرافيايي نظر از ارجان). 182: 1358بارتولد، ( ارجان واليت نه ،است
 بـود   »دريـا  كرانـة  و كـوه  و دشـت  در مهـم  اي خـوره « مقدسـي  گفتة به و گرفت مي دربر

  ).630/ 2: 1361 ،يمقدس(
 خليج سواحل دهندة اتصال كه بود مسيري از مهمي بخش اصفهان به ارجان ارتباطي راه
 قـرار  راه اين ريمس در بسياري روستاهاي و آمد يم شمار به كشور مركز و اصفهان به فارس
 زيادي تجار و بود گندم ميان آن از و كاالها بارانداز منطقه اين. بردند مي بهره آن از و داشتند

 از ارجـان،  اهميـت  شـدن  كـم  و كهگيلويـه  ايالـت  گيري شكل با. كشيد مي خود سوي به را
هجـده  در (از موقعيـت تجـاري دهدشـت     فسايي 11.نشد كاسته منطقه نيا تجاري اهميت

 ،يك بارانداز و رابط تجاري فروش كاالهاي داخلـي و خـارجي   حكم در ،)چرامكيلومتري 
  :گزارش داده است نيچن

 بـه  نزديـك ) م  1868( 1285 سال تا] الدوله احتشام ميرزا اويسسلطان [ اليه معزي اهتماماز 
 متـاع  كـاروان  چنـدين  و گذاشـتند  تجـارت  بنـاي  نمـوده  مسكن دهدشت در خانوار 500

  ).1488/ 2: 1378 ،ييفسا ينيحس( رسانيدند مي اصفهان به را هندوستان

در منطقـه   يـت امن يبرقرار منظور  به تر بيش ،يلويهكهگ ران حكمالدوله،  احتشام اقدام
منطقه  يكه توان تجار استمنابع گواه آن  يها گزارش. ها بود عبور و مرور كاروان يبرا

از  كـه  يـن اضـمن   ،منطقـه  يـرا ز ،داشـت  يممستق ةآن رابط يها در راه يتامن يبا برقرار
. كرد يخود جلب م به يزن رابرخوردار بود، توجه راهزنان  يدر امر اقتصاد يارمواهب بس
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 يسـو  ازهـا   زمـوم فـارس، بـه تـأمين امنيـت كـاروان       ةدربـار  يدر گزارشـ  ،حوقل ابن
گذشـتند   چرام مـي  يرو از مس يلويهها از رم ج كاروان ينا پردازد؛ ييان محلي مروا فرمان

  ).39: 1366 ،حوقل ابن(
 يشده، عبور از رو يبازساز يها چرام به جاده يكوهستان يها گذر از راه يبرا كاروانيان

 ؛داشـتند  يـاز تنـگ ن  يها در دره يا صخره يها و گذر از راه ،ها پل يلةصعب به وس يها دره
گاوبـه در توضـيح نظـر    . يماينـد راه را بپ يـن ا توانستند ين باركش نمايپاچهار ةهم ينهمچن
: نويسـد  و مي داند يمشغل مردم چرام نظر لسترنج را بر دبيرسياقي ارجح  ةدربار القلوب نزهة

قابل قبـول اسـت و جـاده ارجـان بـه       تر بيشاند  داده كه مردم صرام االغ پرورش مي اما اين«
 باجاده  ينا يتجارت رو). 132: 1377 ،گاوبه(» گذشته است اصفهان از وسط اين محل مي

هـا و   و شتر تـوان رفـتن در دره   شد يباركش مانند االغ و قاطر انجام م يانپاچهار از استفاده
  .چرام را نداشت يكوهستان ينواح

. آن، داراي محصوالت صادراتي بود يريگرمس يها مانند بخش ،چرام يكوهستان قسمت
كـه چـرام    ،رِوِن ةالمحلب از ناحي نام حب هاز صادرات محصول درختي ب ناصري فارسنامة
المحلـب   رون درخت حب ةناحيدر «: دهد از آن بود، به هندوستان خبر مي يبخش يرسردس

است و از آن خروارها بـار  تر و مغزي خوشبو دارد، فراوان  كه از بادام كوهي خردتر و ريزه
اصـلي   ةآن زمـان مـاد   درالمحلب  حب). 1469/   2: 1378 يي،فسا ينيحس(» هندوستان كنند

صادرات و تجـارت  . خود را از دست داده است يدر حال حاضر اهميت تجار وادويه بود 
 ،ييندمـور ( شد يكهگيلويه به هند صادر م ةاز منطق واي داشت  اهميت ويژه يزبادام كوهي ن

و  12گـچ  بـه  معـروف  هـاي  كوه در است، چرام بومي درختان از يكي كه بادام). 39: 1375
  .سرفارياب رويش طبيعي دارد ةناحي
 در آن نقش و چرام كشاورزي و دامي توليد توان همچنين و يادشده موارد به توجه با

 جغرافيايي موقعيت به توجه با چرام كه گرفت نتيجه توان مي منطقه اين اقتصادي اهميت
 به زنديه دورة از. است داشته بعدي كهگيلوية و قديم ارجان اقتصاد در مهمي نقش خود

 مركز همواره شهر اينشد،  بهبهان و كهگيلويه ايالت مركز بهبهان كه يزمان از ،بعد 
 باره اين در باور. كرد مي تأمين را بهبهان كشاورزي و دامي نيازهاي و بود عشاير ستد  و  داد
  :نويسد مي

 شـش  در هاسـت  آن ستد و داد محل و كهگيلويه ماجراجوي و جسور ايالت مركز بهبهان 
 بـه  را خـود  گوسفندان و اغنام و خام مواد كاروان و عشاير دسته دسته بهار و زمستان ةماه
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 كنند مي تهيه را خود احتياج مورد اجناس و  اشيا عوض در و آورده آن بازار به فراوان ةانداز
  ).16: 1324 ،باور(

 چرام طوايف مردم بين ارتباطي حلقة و عامل پهلوي ةدور و قاجاريه اواخر در وران پيله
 در حـق وران  هايي از اجحـاف ايـن پيلـه    گزارش 13.بودند تجاري، مركز حكم در ،بهبهان و

همواره را ها  آن يداران چرام كردن كشاورزان و دامدار وامبا ها  آن. مردم چرام ارائه شده است
   داشتند و در فصل برداشت همواره محصول كشاورزان بيچـاره را بـه   مقروض خود نگه مي

 موجـب گذاشـتند و ايـن رابطـه     و اصل را باقي مـي  كردند يمسود پول خود دريافت  يجا
  :شد يموران  پيله دست بهاستثمار آنان 
 تر گران درصد 20 دحدو را اجناس طرف يك از ،باشد نداشته نقد پول) عشايريمرد ( اگر 

 ،ديگـر  عبـارت   به. گردد مي افزوده اعتباري خريد مجموع به اي بهره ديگر طرف از خريده
 اش اعتبـاري  پـول  به هم درصد 40 و خريده تر گران را نياز مورد اجناس درصد 20 حدود
 بـراي  معمـولي  بـازار  از تـر  گـران  جنس درصد 60 حدود درمجموع و گيرد مي تعلق بهره

 تـر  ارزان نسـبت  بـه  را وردهايشـان آفر] وران پيلـه [ متقابالً ولي ،شود مي تمام مذكور عشاير
  ).270: 1375 ،نژاد صفي( خرند مي

بلكه بـراي   ،دادند دار عشاير قرار نمي پول نقد در اختيار كشاورز يا دامگاه  هيچ وران پيله
گرفتند كه فرد عشاير بر اساس آن اعتبـار در بهبهـان وسـايل     او يك اعتبار خريد در نظر مي

 و منطقـه  مـردم تضـعيف اقتصـادي    موجـب كـرد و ايـن رابطـه     مورد نياز خود را تهيه مي
 تجـاري  و اداري مركـز  صـفويه،  سلسـلة  سـقوط  بـا . شـد  مـي  بهبهاني وران پيله سودجويي
 وران پيلـه  كه بهبهان تجاري نقش و) 392: 1359 ،ياقتدار( يافت انتقال بهبهان به كهگيلويه
  14.ماند باقي خود قوت به پهلوي دورة پايان تا بودند تجارت اين واسطة
 

 هاي تجاري چرام جاده. 9
 بوده گوناگون هاي دوره در مهمي اداري و ،تجاري ارتباطي، هاي راه عبور محل چرام
  :ند ازا عبارت ها  راه اين ترين مهم. است

 شوش به استخر از راه اين كه است معتقد اقتداري: بابل و شوش به استخر راه
 از اي جاده پيرين پل حوالي و ممسني فهليان در و داشت امتداد بابل تا جا آن از و رفت يم
 و شد يم جدا اصلي جادة از كه ،نامد مي تابستاني شاخة را آن يوكه  ،شد مي منشعب آن
  ).777 -  776: همان( پيوست مي بختياري زردكوه ناحية به ها  كوه طريق از
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ادامـه   15»چـرام  چاسـخار « سـوي  بـه  »اميرايـوب  «و »ها انصاري« ده طريق از جاده اين
بـه  جـا   آنآرنـد و از   ةشود و راه به منطقـ  سردسير چرام آغاز مي ةيابد؛ از چاسخار منطق مي

رغم گذشت سـاليان دراز   كنار اين جاده را بهانبارهاي  آبو ها  فرش سنگ. رسد دهدشت مي
. كـرد و مشـاهده  گيـري   پـي  تـوان  يمسبب عوامل طبيعي و انساني هنوز هم   و فرسايش به

 بـه امتـداد آن را  روشني  بهدر كوه خائيز  16)خيرآباد(فرزوك  ةهاي جاده در ناحي فرش سنگ
اين راه از پل فهليان به سـمت  گيري  پياقتداري در . دهد خوزستان و شوش نشان ميسوي 

  :نويسد ميگچساران 
 كه كوچكي روستاي از شايد و باشت از بابل ـ شوش ـ استخر راه يعني اصلي راه اما

 و بهرام شاه قلعة درونه ب شود مي خوانده) شوش( شوشت نامه ب و دارد وجود امروزه
كليان ( نازمكان و اسپر و آرو و مارين و ديل هاي دره از بهمن  شاه قلعة و ديل هاي كوه
 به چرام خاك در امروزي تلگرد قلعة از و رسيده مي چرام خاك به و گذشته مي ) قديم
  ).777: همان( است گذشته مي دهدشت هاي كوه سوي

آباد و شهر  تل موشكاروي چرام و همچنين آتشگاه شمس ةبزرگ در ناحي يانبار آب
اين  . كند يم مشخصراه را  ةشعبشاه بهرام در مرز چرام و باشت وجود اين  ةالرندان در در

  .پيوست ارجان و اصفهان مي ةتابستاني چاسخار و جاد ةتمبي چرام به راه شعب ةراه در ناحي
 از ديگر شعبة و ارجان به آن شعبة يكو  شد مي فرزوك وارد خود امتداد در جاده اين
 امتداد شوش سوي به ) سروك( ساولك ةدر طريق از و) ليكك( بهمئي منطقة سوي به خائيز
 جا كه است نشده انجام شناسي باستان تحقيقات شعبه اين خصوص در هنوز البته. يافت مي
 جادة گاوبه هاينس. گيرد قرار محققان توجه مورد ،شواهد و آثار حضور به توجه با دارد
 اصلي راه به جا آن در و رفت مي) گچساران( باستاني ملغان گنبد سمت به كه را فرعي
 وكرده  بررسي بود، استفاده مورد نيز صفوي دورة تا و پيوست مي بابل و ،شوش استخر،

 آثار كه دهد مي نشان گاوبه هاي بررسي. است داده شرح را جاده اين پيرامون گوناگون آثار
 هركدام و مانده باقي صفوي و ،سلجوقي اسالمي، ساساني، هاي دوره از جاده اين به مربوط

  :سدينو يم گاوبه هاينس. اند بوده جاده اداري يا تجاري ابعاد از يكي با پيوند در آثار از
 به بهبهان، حوالي از عبور از پس و آمد مي دهدشت از كه بود اي جاده مذكور جادة
 بر را فوق جادة مزبور راه. شد مي متصل] فهليان/ خوبدان ـ بهبهان/ ارجان... [ جادة
 ترك خاوري جهت در را دهدشت جاده اين. نمود مي قطع خيرآباد هاي پل روي
گذشته و  14در كيلومتر   17صفويه، دورة از ييسرا كاروان هاي خرابه كنار از و كرد مي
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كه  در حالي. شدند الذكر و راه مورد بحث يكي مي فوق ةبه تمبي، جاد 16در كيلومتر 
اين راه به سوي . گردد زا منحرف مي اصفهان در تمبي به طرف شمال و تنگ بيره ةجاد

 ةالغهاي قلعه  به محل ويرانه 21شود و در كيلومتر  چرام خم مي ةدرو به سمت  جنوب 
در جهت . گردد فشيان وارد مي ةمزبور به در ةجاد 30و بعد از كيلومتر ...  رسد چين مي
ـ تل بابونه تماس  فوق با آبادي فشيان ةجاد 34كيلومتر و در  جنوب باختري  ـ  جنوبي

نيز  صفويه  ةاز دور سرا كارواندر همين نزديكي آثاري از يك آبادي و يك  . گيرد مي
ه دوست كه مربوط عهاي قل در سه كيلومتري پشت تل بابونه ويرانه. شود مشاهده مي

 ةدراين راه در امتداد  42و  40مابين كيلومتر . باشد قرار دارد مي يانساسان ةبه دور
 ةدر كنار. رسد مي ) نازمكان(به رود خيرآباد  42مرادان كشيده شده و در كيلومتر 

صفويه  ةهاي آبادي كوچكي از دور الدين خرابه سيد جمال زاده امامخاوري اين رود 
سالجقه و  ةجا هم آثاري از دور رسد و در آن به آرو مي 54وجود دارد، در كيلومتر 

  ).233 -  230: 1377 ،گاوبه(باقي مانده است  صفويه 

 و سردسـيري  چـرام  خـاك  بـين  زا، بيـره  تنـگ  دهانـة  از: جبـال  ايالت كوهستاني راه
و » بِنـاري «و ارتفاعـات   18)تلگرد( چرام مركزي قصبة شرقي هاي دره كنارة از و گرمسيري

روزگار اسالمي ايالت جبـال خوانـده   سوي شمال و نواحي كه در   دو راه جداگانه به» آرند«
: 1359 ،ياقتـدار (اصفهان شهرت يافـت   ةكه از روزگار صفويه به جاد شد يجدا م شد، يم

آرند و بناري است و  ) روستاي قديم( ةدر چرام حد فاصل بين دو ناحي» كوه باسيون«). 777
رفت و  چاسخار مي يك شعبه از راه از سوي آرند به. اند اين دو ناحيه در دو سوي آن واقع
ديگـر از   ةرسـيد و شـعب   يك شعبه به پل پيـرين مـي   ؛شد از چاسخار به دو شعبه تقسيم مي

و بـا   رفت يمبه پاتاوه جا  آنو از  شد يمبويراحمد  ةهاي سردسير وارد ناحي طريق كوهستان
 گذشت و پس از ورود بـه  بناري مي ةديگر از ناحي ةشعب. پيوست ارجان به اصفهان مي ةجاد
ايـن راه بايـد   . ديرسـ  يمـ و گذر از شهر باستاني الرندان، به باشت بهرام  شاهباستاني  ةمنطق

و  ،هـا  فـرش  سـنگ  آن دژهـا،   ةدر كنار اين جاده در دو شعب يراقدمت زيادي داشته باشد، ز
  .ديد توان يم را يانبارهاي بسيار آب

بنـادر   ةاز محـدود  يـژه و بـه اين جاده سواحل خليج فـارس را  : ارجان به اصفهان ةجاد
وجود همـين جـاده، مقدسـي     سببداد و به  مي يوندبه اصفهان پ) بوشهر( يشهرو ر يرافس

دهدشـت   ناصري فارسنامةكند و همچنين  ارجان را بارانداز خوزستان و اصفهان معرفي مي
بارانداز كاالهاي وارداتي و  ،قرار دارد ) تلگرد(مركزي چرام  ةقصبكيلومتري هجده را كه در 
و سادات به پل تـاريخي   يشد و از تمب وارد مي ياز دهدشت به تمب جاده. نامد يمصادراتي 
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بلخـي،    ابـن خسـرو،   ناصـر  راجاده  نيا. وستيپ يم ،در حوالي كوه دنا ،پاتاوه در بويراحمد
 يبررسـي و معرفـ   يهتا قاجار يصفو ةدور يياروپا ياحاناز س ياريو بس ،مقدسي استوكلر، 

: كنـد  هاي اين محققان آن جاده را به دو شاخه تقسيم مـي  گاوبه با توجه به گزارش. اند كرده
هاي پيشينيان چند  گزارش بر اساس يو. از سميرم تا اصفهان) از ارجان تا سميرم؛ ب) الف

ـ   ايستگاه براي اين راه مشخص مي ي كند كه نخستين ايستگاه آن در خاك چرام ايسـتگاه دل
  :نويسد گاوبه در توصيف اين جاده پس از ايستگاه دلي ياسير چرام مي. ياسير است
سـادات   كيلومتري قرار دارد، بايستي كه ايستگاه بعدي بوده باشد،  33سادات كنوني كه در  

اين ترتيب ه مابين سادات و پاتاوه بايستي ب. شود با محل قرون وسطايي صرام يكي تلقي مي
  19).219 -  218: 1377 ،گاوبه(العينيه واقع بوده باشد  ، هارچ ةشمارايستگاه 

و در منابع از اهميت نظامي آن به دليل كوتاهي  تهاين جاده اهميت تجاري و نظامي داش
  .است آمده انيم به سخنمسير تا اصفهان 

 

 گيري نتيجه. 10

 اي ويژه هاي يمند توان جغرافيايي و طبيعي مساعد شرايط از گيري بهره با چرام سرزمين
 هاي زمين از برخورداري است؛ داشته تجارت و ،پروري دام كشاورزي، هاي جنبه در

 و خوزستان كه ارتباطي هاي راه مسير در شدن واقع و ،دوگانه اقليم فراوان، آب مساعد،
 منطقه، اين از »اصفهان به ارجان« راه گذر همچنين و كردند مي وصل اصفهان به را فارس

 اهميت داليل جمله از ،است داده مي ونديپ كشور مركز به را فارس خليج سواحل كه
 عالوه بر باستاني شاپور بالد آباد  بخش حكم در چرام جلگة. اند منطقه اين اقتصادي
 با چرام هاي كوهستان. داشت دامي توليدات در زين اي ويژه نقش كشاورزي، توليدات
 مناطق از و عشاير فعاليت محل همواره هوايي و آب مساعد شرايط و غني مراتع داشتن

 »گيلويه« عشايري رم حضور بر منابع كه بود باستاني ارجان كورة و فارس ايالت عشايري
 نخست هاي قرن از چرام شد مي موجب مساعد شرايط. دارند تأكيد سرزمين اين در

 عسل توان يم هيصفو ةدور تا منابع در. باشد داشته ارجان اقتصاد در مهمي نقش اسالمي
 هاي جنبه ديگر از دامي مشتقات و دام. كرد يابيرد منطقه اين توليدات از يكي مثابة به را

 بر چرام انساني و جغرافيايي قلمرو كردن مشخص با صفويه دورة منابع. بود چرام توليدي
 ايالت حكومتي مركزكه  دهدشت. دارند كيدأت صفويه دورة در منطقه اين اهميت
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 در اغلب حومه مناطق ساير و رفت يم شمار به ها افشار جايگاهبود،  بزرگ كهگيلويه
 اقتصادي توان افزايش موجب جمعيت و قلمرو گستردگي همين و بودند چرام قلمرو
 از يكي همواره چرام بهبهان، مجدد يافتن اهميت و صفويه فروپاشي از پس. شد مي چرام
بازار  بهبهان و رفت مي شمار به بهبهان دامي و كشاورزي هاي نياز اصلي هاي  كننده تأمين
 وران پيله و بود عشايري هاي تهباف دست و دامي كشاورزي، توليدات جذب براي خوبي
  .بودند اقتصادي تبادل اين واسطة

  
  نوشت يپ

 

  .ناحية كوهستاني شمال فارس: جيلويه/  كوه گيلويه. 1
 ،ديانـت  ← دربـارة ايـن ايـل    تر بيشبراي آگاهي . اين ايل پس از استيالي مغول به ايران آمدند. 2

 .»آغاجري« ذيل /1 :1383
دربـارة ايـن    تر بيشبراي آگاهي . هاي لُر است ترين دسته از ساكنان بومي منطقه و از مهمايل اين . 3

 .»باوي« ذيل /7 :1375 ،بهاروند اللهي امان ← ايل
براي آگـاهي  . هاي لُر است ترين دسته ايل جاكي از ايالت مهم و از ساكنان بومي منطقه و از مهم. 4

 .»باوي« ذيل /17 :1388 ،ابراهيمي ← دربارة اين ايل تر بيش
  :بود گونه ساساني اين ةدر اواخر دور) ارجان(قباد  ةكورمرزهاي . 5

: هاي اصفهان و ارجان حوزة عشاير زم گيلويـه؛ شـرق   بين استان) اصفهان(رود خرسان  : شمال
رودخانـة زهـره    : ؛ جنـوب )شاپور(رود پيرين سر آب سياه  ) اصفهان، استخر، شاپور(كوه دينار  

   .)13: 1377گاوبه، (، خليج فارس )اردشير خوره(وبان نيز و مهر ناحية بين سي) اردشير خوره(

: تـر اسـت   خصوص روشـن   بردن از مناطق در اين بندي بهاروند از ارجان به دليل نام تقسيم
كـوه بـود    شد كه چـرام يـك ناحيـه از پشـت     كوه و زيركوه تقسيم مي ارجان به دو بخش پشت

 ).114: 1374بهاروند، اللهي  امان(
هـاي   آراميصورت پياپي در نا  صفويه و به ةهدايت آرندي در چرام در دوره و مالة قلندرشاواقع. 6

تا روي ) مد خدابندهدورة سلطنت مح(ق   996تا  985هاي  پس از سلطنت شاه تهماسب در سال
و  كردنـد كدام تا دو سال در مقابل حكومت مركزي مقاومـت  روي داد و هر عباس كار آمدن شاه
 ).423 -  414 :1385حسيني منشي، (ثير خود قرار دادند أت اي را تحت مناطق گسترده

  ).1485/  2 :1378 ،حسيني فسايي(بود ) Reven(چرام سردسير يك بخش از رون باستاني . 7
 .ق 1298 -  1291و  1285 -  1281: حكومت. 8
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. آوري ماليات كهگيلويه و ممسني بود ق مأمور جمع 1261تا  1260هاي  گرمرودي در سال. 9
جمعي ساكنان چرام،  خيزي چرام و خرابي و مهاجرت دسته گزارش كاملي در مورد حاصلوي 

گزارش گرمرودي . هاي پياپي عشاير و حكام منطقه ارائه كرده است بر اثر ناامني و غارت
هاي كهگيلويه در دورة مأموريت او در  كنندة شرايط اجتماعي، اقتصادي، و سياسي ايل بيان

 .كهگيلويه است
 .كردند طناب از آن استفاده مي جاي  داري كه به سمان پهن و نقشري. 10
 ،اللهـي بهارونـد   امـان (دانـد   گرفته بر ارجان پيشين مـي  شكل صفوي را ةدور ةكهگيلوي ،بهاروند. 11

1374: 114.(  
. ندا اي در بخش گرمسيري چرام و مرز بين چرام و دهدشت هاي گسترده هاي گچ ناهمواري كوه. 12

سرفارياب يكـي از نـواحي معتـدل    . ها درخت بادام وحشي است غالب اين تپهپوشش جنگلي 
» ياسير«گذشت و ايستگاه  كوهستاني چرام است كه مسير جادة ارجان به اصفهان از وسط آن مي

 .در آن قرار داشت
 ةكـه چـرام منطقـ    با توجه به ايـن . ناميدند مي» دوست« راوران بهبهاني  پيله ،سالخوردگان محلي. 13

ور  هر روستا يا اعضاي يك طايفه معموالً با يك يا چند پيله، پروري بود مستعد كشاورزي و دام
 .ور داد و ستد داشت يك پيله هر كشاورز فقط با كردند و معموالً روابط تجاري برقرار مي

ق، بـراي    1285الدولـه حـاكم كهگيلويـه و بهبهـان در سـال       از تالش احتشـام  يفسايي گزارش. 14
عـزل او از حكومـت كهگيلويـه، دهدشـت      كه پـس از  دهدشت داده است ةدوبار گرفتن رونق

 ).1488 :1378 ،حسيني فسايي(شد  بدلاي  دوباره به ويرانه
  .هاي سردسير چرام است يكي از نواحي كوهستان)  Chacakhar(چاسخار . 15
چهارطـاقي ساسـاني و پـل    در ايـن ناحيـه آثـاري از    . فرزوك نام باستاني خيرآباد كنوني است. 16

  .نام محلي خيري و محخان قرار دارد ساساني با ةمعروف دور
را  Bرا براي دورة باسـتان پـيش از ساسـاني،     Aهاي اختصاري  هاي خود، نشانه وي در بررسي. 17

كـار بـرده    را براي دورة صفوي به D ، ورا براي دورة سلجوقي Cـ اسالمي،  براي دورة ساساني
  .شود جا نام هر دوره ذكر مي است كه در اين

به ). 1485 :1378حسيني فسايي، ( اند دانستهمركز چرام را » تلگرد«قريه  ،قاجاريه ةدر منابع دور. 18
بـه   ،اصلي كالنتران چرام بر آن بنا شده بـود  ةكه قلع »تلگرد«باستاني  ةبه دليل وجود تپ ،احتمال

 .بود شدهاين نام مشهور 
: برد ها تا ارجان را به اين شرح نام مي آن ةنخست اين جاده و فاصل ةشعبهاي  وي سپس ايستگاه. 19

 100(زيـز    .3دهدشـت؛    = ) كيلـومتر  61(قريـه   .2قلعـه دز؛  =  ) كيلومتر 25(مجوس  ةكنيس  .1
گرم؛  دره =   )كيلومتر 165(عينيه  .5سادات؛  =   )كيلومتر 133(چرام   .4؛ )چرام(ياسير =   )كيلومتر
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 ) =كيلومتر 270( N. N . 8ميمنه؛ =  ) كيلومتر 228(خرندت . 7پاتاوه؛ ) = كيلومتر 197( نهر . 6
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