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.دانشگاه تهران محفوظ است



شناسیمجلۀ مطالعات باستان

اي علمی ـ پژوهشی است که در سال در دانشگاه تهران، نشریهشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مجلۀ مطالعات باستان
.شودمنتشر میشمارهدو 

:هاي کلّی مقالۀ مورد پذیرشویژگی
.بوده و در نشریۀ دیگري منتشر نشده باشد) یا نویسندگان(مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده -
.عد از داوري، صالحیت طبع آن اعالم خواهد شدپذیرش مقاله براي چاپ، با هیئت تحریریۀ مجله است و ب-
.است) یا نویسندگان(ها با خود نویسنده مسئولیت صحت نوشته-
با B Nazanin) فونت(و قلم 13) سایز(و با اندازه ) مترسانتی21×30(مقاله باید بر یک رويِ صفحۀ کاغذ استاندارد -

.تهیه و ارسال شودCDسه نسخۀ خوانا همراه با و تنظیم حواشی مطابق با نمونه، در WORDفرمت
.نیز فراهم استjarcs@ut.ac.irبه آدرس(E-mail)براي ارسال مقاله امکان استفاده از پست الکترونیکی-
.رتبۀ علمی وي باشدصفحۀ اول باید شامل نام و نشانیِ کامل و شمارة تلفن نویسنده و محل خدمت و م-
.نامۀ نویسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما و مشاور و داور، ضروري استدر صورتی که مقاله، برگرفته از پایان-
، »روش بررسـی «، »مقدمـه «، »سه تا پنج واژة کلیدي از متن مقاله«، »چکیده«، »عنوان«متن مقاله باید به ترتیب، شاملِ -
بحث و             «

.باشد» چکیدة انگلیسی«و » فهرست منابع طبق راهنماي شیوة ارجاع«، »گیرينتیجه
.مجله در ویراستاري مقاالت آزاد است-
.چکیدة انگلیسی باید عیناً ترجمۀ همان چکیدة فارسی باشد-
.در زیر آورده شود) توضیحات و ذکر منبع(و نمودارها با ذکر شماره هاها، طرحها با ذکر شماره در باال و تصاویر، نقشهعناوین جدول- 
.نشریه بیشتر باشد) سطر24(صفحۀ استاندارد 20مقاله نباید از -
.هاي فارسی، عربی یا التین باشدتواند به زبانمقاله می-

:هاي جزئی مقالۀ مورد پذیرشویژگی
ات زیر ضروري استدر تهیۀ مقاله، رعایت جزئی:



خانوادگی نویسنده و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وي است؛ عنوان شاملِ موضوع مقاله، نام و نام» عنوان«ـ 
.باید گویا و بیانگر محتواي نوشتار باشدمقاله،

- هدف، ماهیت پژوهش، نکتهشرح مختصر اما جامعی از مسائل محتوایی و نوشتاري است و شامل بیان مسأله، » چکیده«ـ 

.بیشتر باشد) سطر10(واژه 150الزم به ذکر است چکیدة مقاله نباید از . شودهاي مهم و نتیجۀ بحث می
.هاستشامل سه تا پنج واژة تخصصی است که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه» هاي کلیديواژه«ـ 
د پذیرش و هدف پژوهشگر از بررسی و انتشار آن است؛ در این بخش در صورت شامل طرح مسألۀ اصلی مور» مقدمه«ـ 

.امکان باید به اجمال، سوابق پژوهشی در حیطۀ مسألۀ مورد نظر مطرح شود
.شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وي در این زمینه است» روش بررسی«ـ 
گیري با روش منطقی و مفید و روشنگر مسألۀ مورد مل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجهشا» گیري و تشکّربحث و نتیجه«ـ 

تواند راهنمایی دیگران  را در پایان این بخش، نویسنده می. همراه باشد... تواند با جدول، تصویر و نمودار وپژوهش است و می
.صراً سپاسگزاري نمایداند ـ یادآوري کند و از ایشان مختـ که در نوشتن مقاله مؤثر بوده

:شیوة ارجاع به منابع
.شود از معتبرترین منابع استفاده شودارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می-
.هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادي اولی و مرجح است-
.شوداند، ارجاع داده میمنسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی دادهدر مورد آثار مفقود و نیز -
صفحه یا صفحات؛شمارة: خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثرنام: ارجاع داخل متن مقاله-

)54:1388ملک شهمیرزادي، : (مثال فارسی
Smith): التین 1999: 33)

):ذمنابع و مآخ(ارجاع پایانی متن مقاله 
:فارسی

:ارجاع به کتاب
نوبت ، ...]مترجم یا مصحح و) نام خانوادگی( نام و نام اشهر [نام کتاب، ) تاریخ نشر( نام کوچک مؤلّف: مؤلّف) نام خانوادگی(ـ نام اشهر 

.چاپ، نام نشر، محل نشر

:ي دیگرهاها، مجالت و نشریه، فصلنامه)هادایرة المعارف(ها ارجاع به مقاالت دانشنامه
، ]مترجم) خانوادگی(نام و نام اشهر [مؤلّف، نام کوچک مؤلّف، عنوان مقالۀ مورد استفاده در داخل گیومه، ) نام خانوادگی(ـ نام اشهر 

.لهصفحات مقاشمارةمورد استفاده و شماره و دورة انتشار آن، نام ناشر، محل نشر، تاریخ نشر، ... عنوان اصلی دانشنامه، فصلنامه، مجله و
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Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of ideals in the aceramic
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نامهارجاع به پایان
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:نکات دیگر در باب ارجاع به منابع
شود، همانشود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میـ منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می

منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، اما در داخل متن بدان 
.ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد

.شودـ در صورتی که مؤلّف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف می
.ها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شدها و مقالهـ عنوان کتاب

.آورده شود... عربی، انگلیسی، فرانسوي و: ـ منابع غیرفارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب
.نوشت ذکر شودـ هر توضیح دیگري غیر از ارجاع به منابع مورد استفاده، در پی
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مازندران ۀباستانی گوهر تپۀبازسازي رژیم غذایی محوط
دست آمده از آن محوطهه بیهاي دندانبر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه

فهیمه شیخ شعاعی
دکتري باستان شناسی دانشگاه تهراندانشجوي 

د مهدي موسوي کوهپردکتر سی
ساستادیار دانشگاه تربیت مدر
دکتر حامد وحدتی نسب

مدرساستادیار دانشگاه تربیت 
)14تا1صاز (

13/06/1389: تاریخ دریافت
26/08/1390: تاریخ پذیرش

:چکیده
پایدار کربن و نیتروژن تکیه ایزوتوپهايآنالیز پژوهش حاضر بر تعیین رژیم غذایی، با استفاده از

باستانی گـوهر تپـه در   ۀاسکلت انسانی از قبرستان عصر آهن محوطدوازدهدارد که از کالژن دندان 
.شرق استان مازندران واقع در ساحل جنوبی دریاي خزر استخراج شده است

در دشتی رسوبی واقع شده گوهر تپهۀمحوطکهمیدهدشناسی نشان شواهد جغرافیایی و زمین
هاي گوسفندي و شـواهد گیـاه   شناختی نظیر گونههاي جانور باستانکشف دادهاز طرف دیگر. است

کشاورزي در این محوطه با استفاده فعالیتهايهاي مربوط به شناختی نظیر جو اهلی و نشانهباستان
آن است که دامداري و کشاورزي جزء ، بیانگر میدهندکل ابزار سنگی را تشکیل% 70ها، که از تیغه

.اصلی ساکنان این محوطه بوده استفعالیتهاي
نیز استفاده از پستانداران خشکی در رژیم 15و نیتروژن13ایج حاصل از آنالیز ایزوتوپ کربننت

هـاي مـورد   نمونـه در13تمرکز سطوح ایزوتوپ کـربن . کندیید میأغذایی ساکنین این محوطه را ت
دارد که هـیچ نشـانی از   است، حکایت از آندر هزار-9/19در هزار تا -2/20در حدود آزمایش که 

گیاهـان  مانند امـروز  رژیم غذایی مردم ساکن در این محوطه وجود ندارد، و درC4گیاهان استفادة
C3، نتایج سطوح ایزوتـوپ  . ه استگرفتمیپوشش گیاهی غالب منطقه مورد استفاده قراربه عنوان

هـاي  گونـه (که وجود علفخواران خشـکی  استدر هزار3/11در هزار تا 79/8ود در حد15ژننیترو
بنابراین، نتایج آنالیزهاي . میدهدرا در رژیم غذایی نشان ) گندم و جو(C3و گیاهان ) گوسفندسانان

ن زمینـی را نشـا  C3هاي گیاهـان  اکوسیستمۀیی بر پایاگوهرتپه، رژیم غذایۀایزوتوپی براي محوط
خـارج از  (دیگـر  ۀگوهرتپه با نتایج آنالیز سـه محوطـ  ۀهاي محوطنمونهنتایج آنالیزۀمقایس. میدهد

.نیز گویاي همین امر است) ایران

.شناسی، رژیم غذایی، دندان، گوهر تپه، عصر آهن، مازندراندیرین تغذیه:هاي کلیديواژه

fahimeh_shoaee@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

4، شمارة پیاپی 1390تان یز و زمس، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 2

:مقدمه
ناسـی محوطـه، آنـالیز    شباسـتان ۀهاي تحلیلی متفاوتی، شامل مطالعشناسی با روشتغذیههپژوهش دیرین

ي غـذایی  هـا بررسی رژیـم ، اخیراً.شودغذا انجام میۀو ابزارهاي به کار رفته براي تهی،حیوانیبقایاي گیاهی و
دیدگاه علـم  ها، ازساختمان و پوشش دندانةمشاهدۀوسیله جوامع گذشته، با استفاده از بقایاي استخوانی و ب

اي که فقط در موارد استثنائی بـاقی  در گذشته از معده و محتویات روده،گیردشناسی صورت میآسیبۀدیرین
کـه  یی از آنجـا . شـد کردنـد، اسـتفاده مـی   نعکس نمـی را مـ ) دائمی(مانده بودند و لزوماً رژیم غذایی همیشگی 

اطالعات الزم براي فهم کامل رژیم غذایی یک فرد یا یـک گـروه و   ۀهمۀ به تهیها منجرهیچکدام از این روش
پژوهشـی، بـا انجـام آنالیزهـاي ایزوتـوپی      ۀهاي اخیر تحول جدیدي در این زمینتغییرات آن نشدند، طی دهه

,.Giorgi et al(می استخوان فراهم شده است زمین شیمی زیستی، و شی 2005(.

:هاي ایزوتوپیآنالیز
متفـاوت اسـت و در نتیجـه جـرم      هایشـان بـا هـم   هایی از یک عنصرند که تعداد نـوترون ها، شکلایزوتوپ

,Faure)اي متفاوتی دارند هسته ایزوتـوپ  . وجـود دارنـد  ) رادیواکتیـو (آنها به دو صورت پایدار و ناپایدار .(1986
پایدار، این حالـت وجـود   ایزوتوپهايکه برايدر حالی،شوددر طول زمان دچار تجزیه می) رادیواکتیو(ناپایدار 

کـربن  . سر و کار دارند) 14و 13، 12کربن (شناسان عموماً با سه ایزوتوپ کربن شناسان و انسانباستان. ندارد
سـبب است و به ) رادیواکتیو(ناپایدار 14کربن . شوندیه نمیپایدارند و در طول زمان دچار تجز13کربن و12

13و کربن 12که کربن در حالی،رودتجزیه در طول زمان، عامل مفیدي براي تاریخگذاري کربن به شمار می
.دروایط محیطی به کار میتغذیه و شربراي بازسازي دیرینۀ

نیتـروژن  . ی پیش از تاریخ مفیدندهاي غذایهاي رژیمکردن جنبهپایدار نیتروژن هم براي روشنایزوتوپهاي
ۀپایدار هستند و درنتیجه براي بازسازي دیرینـ ) 15و 14نیتروژن (ایزوتوپ دارد که فقط دو ایزوتوپ آن هفت

,Tucker(گیرند تغذیه مورد استفاده قرار می 2002.(

بن و نیتروژن استخوان تمرکز یافته است وپایدار براي تفسیر رژیم غذایی، بر روي کرایزوتوپهايآنالیزهاي 
معـین طور طبیعی بین طبقـات  بها زیرا این نسبت؛میدهندتغذیه بدست هاي صحیحی را از دیرینۀبینیپیش

,Deniro(کننـد  انواع مـواد غـذایی فـرق مـی     1987; Hutchinson et al., 1998; Norr, هـا بـه   ایـن تفـاوت  .)1995
ایـن عناصـر   ایزوتوپهـاي د، منتقل شده و بررسی نسبت انکردهین غذاها را مصرف میرادي که اهاي افاستخوان

,.Bender et al(نماید ند، مشخص اهکردتواند نوع غذایی را که افراد مصرف میمی،هادر استخوان 1981; Deniro

and Epstein, 1978; Katzenberg, 1992; Tieszen et al., 1983; Vogel, 1978.(
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:مواد غذایی و نسوج مصرف کنندهةنیتروژن در انواع عمدپایدار کربن وایزوتوپهايدیر تقریبی مقا
نشـان  1مـواد غـذایی در شـکل    نیتروژن براي برخی از انواع عمدةپایدار کربن وایزوتوپهايمقدار تقریبی 

صورت نیاز بـه مقـادیر جدیـد،    اند و در این اشکال بر اساس مقادیر موجود در گذشته تنظیم شده. اندداده شده
همچنین مقدار . خاك را نیز در نظر داشتةکنندثیر آلودگی هوا و استفاده از مواد شیمیایی خنثیأست تاالزم

نشـان  2شـکل  هاي حیوانی و گیاهی یک خلیج سـاحلی در هاي ایزوتوپ کربن به نیتروژن گروهتقریبی نسبت
.داده شده است

,Simon Mays(پایدار در برخی از مواد غذایی عمده ایزوتوپهايدیر متوسط مقا: 1شکل  1998(

,Tykot(هاي حیوانی و گیاهیهاي ایزوتوپ نیتروژن به کربن، از گروهیک خلیج ساحلی، نسبتۀنمون: 2شکل

2004(
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هـاي  نمونـه . تصحیح شده است-2%، کربن کالژن استخوان حیوانی براي شبیه شدن با گوشت2در تصویر
هاي زمینـی وگیـاهی شـبیه بـه     کنندههرچند سطوح مصرف.اندتصحیح شده+ 5/1%ثیر صنعتی أجدید براي ت

,Tykot(سطوح منابع دریایی ممکن است متفاوت باشد اما دیگر نواحی هستند،  2004.(

رژیـم غـذایی انسـانی و    در C4و C3پایدار، بررسی توزیع نسبی گیاهانایزوتوپهايمهمترین هدف مطالعات 
در ۀنیتـروژن مطالعـ  ایزوتوپهـاي بیشـترین کـاربرد   . بعضی منابع غذایی دریایی یا خشکی استةاستفادۀمطالع

شـوند کـه از نـواحی    مشاهده مـی یدر مواد باستانی، C3هاي خالصرژیم. ی دریایی استیمیزان مصرف مواد غذا
شـوند  نـدرت دیـده مـی   به صورت خالص، بـه C4هاي دریایی ورژیم. هستندC4ساحلی دور بوده و فاقد گیاهان 

).3شکل (
,Ambroseدر هزار کمتـر از مـواد غـذایی اسـت    هاي انسان حدود پنجکالژن استخوان13Cδمقدار 1993).(

Hedgesand(در هزار بزرگتر از مواد غذایی اسـت  د سه تا پنجدر کالژن مانند نسوج نرم در حدو15Nδمقدار 

Reynard, 2007; Bocherens and Drucker, اسـت،  C3کـه یـک گیـاه    (Oryza sativa)بـرنج  براي مثـال، .)2003
آن 13Cδباشـد، سـطح   میC4که گیاه )Foxtail millet Setaria italica(است و ارزن-26‰آن13Cδسطح 

,.Hu et al(است-11‰در حدود  2006; Pechenkina et al., کـم  5‰برنج و ارزن، 13Cδاگر از سطوح .)2005
).4شکل (دست خواهد آمده این گیاهان بکنندةمصرفکالژن استخوان 13Cδشود، مقدار

یک مدل تئوریک در خصوص مقادیر : 3شکل 
به دست آمده از 15Nδو 13Cδتخمینی 

هاي انسان بر مبناي مطالعۀ کالژن استخوان
c3 ،c4مربوط به غذاهاي دریایی)Simon

Mays, 1998(

کالژن استخوان 13Cδمقدار : 4شکل 
کننده دو گیاه برنج و ارزن به ترتیب مصرف

در  هزار -6و - 21درحدود 
)Simon  Mays, 1998(
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:گوهرتپهۀموقعیت جغرافیایی محوط
°36(کیلـومتري غـرب بهشـهر    تقریبی پنجۀباستانی گوهرتپه، در فاصلۀمحوط 40' 42" N 53° 24' 07" E( و

برنـز  ةایـن محوطـه در طـی دور   . کال در استان مازندران واقع شده اسـت ي شمال غرب شهر رستمدو کیلومتر
و IIآهـن  ةخر متروك شـده و مجـدداً در دور  أبرنز متةهکتار داشته، اما در دورمیانی وسعتی در حدود پنجاه

IIIورد استفاده قرار گرفته استبه عنوان قبرستان م)Sołtysiak and Mahfroozi, 2008 .(

شناختی در میان نوار باریـک حاصـلخیزي بـین دریـاي مازنـدران در شـمال و       گوهرتپه از نظر بومةمحدود
کیلـومتر بـه   حـدود سـی  ،ترین بخش آن در نزدیکی ساريوسیع. هاي البرز در جنوب قرار داردهاي کوهدامنه

کمی با ساحل ۀاین محوطه فاصل. باشدکیلومتر می6-7سمت غرب بوده و عرض آن در نزدیکی گوهرتپه فقط 
بنـا بـر   . کیلـومتري آن قـرار دارد  و ارتفاعات البرز در کمتر از یـک ) هساعت پیاددر حدود یک تا دو(دریا دارد 

هاي معیشـتی مختلفـی ماننـد شـکار در کوهسـتان،      شواهد جغرافیایی برشمرده، در این محوطه همواره شیوه
-در دشـت ) بستانکاري(پروري ا و مرغزارهاي ساحل دریا و کشاورزي و گلهماهیگیري از دریا، دامداري در تپه

,Noel(پذیر بوده است هاي کوهستانی امکانها و دره 1921.(

بـراي  نیـاز باشد که بیشتر از مقـدار مـورد  متر میمیلی600میانگین بارش ساالنه در این منطقه، بیشتر از 
ایـن  در) آب شـیرین (جمعیـت منطقـه، کمبـود آب آشـامیدنی    با این وجود مشکل مهـم  . رویش گیاهان است

کیلـومتري غـرب گوهرتپـه    در حـدود ده در این منطقه وجود دارد که ) نکاء(تنها یک رود دائمی . هاستدشت
شـوند  اند، در تابستان ناپدیـد مـی  بسیاري از نهرهاي موسمی و موقت که از کوهها سرچشمه گرفته. واقع است

)Sołtysiak and Mahfroozi, 2008.(

)1386ماهفروزي، (په تگوهرۀموقعیت جغرافیایی محوط: 5شکل 



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 6

:گوهرتپهۀمطالعاتی در محوطۀنگاهی گذرا به پیشین
:  مطالعات بقایاي گیاهی) الف
هاي مربـوط بـه   الیهاز(Hordeum vulgare)جو اهلیهاي گوهرتپه فقط دانۀنمونهدر: شدهگیاهان کشت-1

. به دست آمده است) XXX-IV1AUگمانه 10الیه (عصر آهن 
Prunus(نوع چوب گیالس جنگلیهاي زغال چوب این محوطه، دوی نمونهبا بررس: زغال چوب-2 avium(

الیـه  (هاي مربوط به عصر آهن در الیه) بلوط(Fagaceaeةو بلند مازو از خانواد) گل سرخ(Rosaceaeةاز خانواد
چوب درختـان پهـن بـرگ اسـت کـه      شده از هاي چوب شناساییزغال. شناسایی شد)XXX-IV1AUگمانه 7

هـا، چـوب سـوزنی برگـان شناسـایی نشـده       تاکنون در ایـن نمونـه  . شوداکنون در اطراف محوطه یافت میهم
).1384کیمیایی، (است

:ابزار سنگی) ب
هـاي  کواترنري و تراسةجوان دورهايدشتی که گوهرتپه در آن واقع شده، با توجه به اینکه حاصل آبرفت

اي حاصلخیز و مستعد براي کشت و پرورش انواع محصوالت کشاورزي به شـمار  اي است، منطقهمخروط افکنه
. سـت گونـه ابزارها آوري تولید اینتنوع زیاد در فنةدهنددست آمده نشانه همچنین ابزارهاي سنگی ب. رودمی

) هـاي داراي جـال  تیغه(ها ها را داستیغهکلّ مجموعۀ% 10هاست و هشامل تیغابزارهاي سنگی % 70قریب به
وجـود  . ها به مرور زمان حالت صیقلی به آنها داده اسـت اثرات بقایاي گیاهی بر روي این داس1.میدهدتشکیل 

بـا ایـن حـال بقایـاي گیـاهی      . ها مدرکی معتبر براي اثبات کشاورزي گسترده در این محوطـه اسـت  این داس
هاي گیاهی هنگـام شناورسـازي   البته این امکان وجود دارد که تعدادي از دانه. ان گویاي این مطلب نیستچند

. ها، بر میزان بقایاي بازیافتی اثر گذاشته باشداز دست رفته یا حجم کم نمونه

:بقایاي جانوري) ج
هاي موجود به ترتیـب اهمیـت   هاي باستان جانورشناسی در محوطه، در دورة مفرغ گونهبا توجه به بررسی

عصرآهن، گوسفندسـانان،  در. گاو، گراز و باالخره گوزن است،)به معنی گوسفند و بز(اقتصادي، گوسفندسانان 
هاي موجود دیگر مانند سگ و االغ مصرف غـذایی  گونه. و پرنده وجود داشته است) به یک میزان(گراز و گوزن 

_____________________________________________________________________

.هاي آقاي رحمت نادري و گفتگوي شفاهی خانم کیمیایی با ایشانبراساس بررسی.1
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در آینده، بـراي مشـاهدة آثـار    ند، نیاز به مطالعۀ بیشتر اهگرفتذایی قرار میاند و اگر هم مورد استفادة غنداشته
.در هر دو دوره گاو باالترین گونۀ حیوانی است). 1386، يماهفروز(دارد قصابی 

: مواد و روش آنالیز
قـرار  مـورد مطالعـه   ،محوطۀ گوهرتپـه قع در چندین ترانشۀهاي انسانی واعدد دندان، از اسکلت12بقایاي 

Europaمتري جرمی درصد عنصري آنها از طریق اسپکترومقدار ایزوتوپی کربن و نیتروژن و همچنین . گرفتند

Geo 20-20 isotope ratio دي اکسـید کـربن و گــاز نیتـروژن توسـط جداســازي     . گیـري شــده اسـت  ، انـدازه
گیري ایزوتـوپی در  اي اندازهسانتیگرادي دریافت و همزمان برک محوطۀ شصت درجۀکروماتوگرافی گازي در ی

هاي شاهد بـراي کـالیبره کـردن داخلـی طـی      استانداردها و نمونه. الیز شدندمقدار کل نیتروژن و کربن آلی آن
و نیتروژن هوا گزارش شدند که با اسـتانداردهاي داخلـی   VPDBها با مقیاس تمام داده. آزمایش وجود داشتند

for ‰22.7-(لوسین δ13C, 1.8‰ for δ15N(، کالژنGNS20.85‰ for δ13C, 9.41‰ for δ15N)-( وEDTA(-

30.6‰ for δ 13C, 0.4‰ for δ15N)0.1±هـا  گیريدقت آنالیزي نوعی براي این اندازه. تنظیم و نرمال شدند‰

,Beavan(است δ15Nبراي ‰0.3±وδ13Cبراي  2009, Present Comment.(    هـاي  الزم به ذکـر اسـت کـه نمونـه
.اندسازي و آنالیز شدهدر کشور نیوزیلند، آماده،Rafterدان انسان، توسط آزمایشگاه رادیوکربن دن

:نتایج آزمایشات و بحث
نتـایج  محـدودة . نشان داده شده است2جدول ها در و خالصۀ داده1نتایج آنالیز ایزوتوپ پایدار در جدول 

بـا میـانگینی حـدود    -8/17‰تـا -2/20‰از) نمونـه 12(هاي مورد آزمـایش  نمونه13ایزوتوپ پایدار کربن
میـانگینی حـدود    ابـ 1/12‰تـا 79/8‰، از15و نتایج ایزوتوپ پایدار نیتـروژن باشدمی-64/0±‰7/19
شـده در گوهرتپـه را   نتایج ایزوتوپی، تراکم در رژیم غذایی در میان اشخاص دفـن . دارد93/0±‰1275/10

).  6شکل (میدهدنشان 
آید، سـطوح ایزوتـوپ   هایی که نوعاً پروتئینشان از غذاهاي دریایی به دست میدانیم، انسانانطور که میهم

در . باشـد مـی 22‰و12‰و سطوح ایزوتوپ پایدار نیتـروژن آنهـا بـین   -12‰پایدار کربن آنها نزدیک به 
ی اسـت، سـطوح   ئین زمینـ منـابع پـروت  بـر اسـاس  C3شان فقط گیاهـان  هایی که رژیم غذاییحالی که انسان

. را دارنـد 12‰تـا 5‰و سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن از حدود-20‰در حدود 13ایزوتوپ پایدار کربن
بر پایـۀ پـروتئین زمینـی دارنـد، سـطوح      C3اي مرکب از غذاهاي دریایی و گیاهان هایی که رژیم غذاییانسان

Richards t(اهد بودخوا، بین نقاط پایانی دو گروه باالایزوتوپی آنه al., 2006; Schoeninger and Moore, 1992 .(
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با توجه به نتایج ایزوتوپی به دست آمده از ساکنان محوطۀ گوهرتپه، آنها کمابیش جزء گـروه دوم قـرار دارنـد؛    
.و حیوانات زمینی دارندC3اي بر پایۀ گیاهان هایی که رژیم غذایییعنی انسان

,Beavan(یزوتوپ پایدار کربن و نیتروژن نتایج آنالیز ا: 1جدول 2009(
Atomic

C:N Rati
o

%N%Cstd.
dev.d15Nstd.

dev.d13CSexSample IDN

3.213.637.840.0410.40.06-20MAH2xxl  F:231

3.213.5637.740.138.70.09-19.7FAH2XX F:332

3.2715.142.40.029.20.01-19.8FT.AH2XX
F:18 D:26, 163

3.2915.142.60.039.70.01-19.9UT.AJ2XX
F:384

3.2516.044.50.0610.50.02-20.0MT.AH2XXI
F:62 D:22, 30M5

3.2715.744.00.0310.20.00-19.4UT.T.M SK.I
F:186

3.2814.641.00.028.80.02-19.9UT.AL2XXI
F:6 D:24, 39M7

3.2814.941.90.0211.30.01-17.8UT.AL2XX
F:9 D:25, 95M8

3.2914.340.40.0210.50.01-20.1UAH2XXI
F:37 D:24, 479

3.3014.541.10.0512.10.00-20.2UT.AI2XXI
F:15 D:23,7910

3.3114.641.40.0610.10.02-20.0UAH2XXII F:7
D:19, 80M11

3.2915.343.30.029.90.02-20.0FT.AI2XX
F:32 D:25,40M12

هاي آنالیز ایزوتوپی پایدار کربن و نیتروژنخالصه آمار داده: 2جدول
Stable Isotope N Mean Minimum Maximum

δ13C
Total sample

Females
Males

Sex unknown

12
3
2
7

19.7±0.64-
-19.8
-20.0
-19.6

-17.8
-20.0
-20.0
-20.2

-20.2
-19.7
-20.0
-17.8

δ15N
Total sample

Females
Males

Sex unknown

12
3
2
7

10.1±0.93
9.2

10.4
10.3

8.7
8.7

10.4
8.8

12.1
9.9

10.5
12.1
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-0/20‰از13Cδهویت آنها زن تشخیص داده شده بود، سطوح هاي تدفینی کهسه اسکلت از کل نمونه
، بـا میـانگینی در   9/9‰تـا 79/8‰از15Nδو سطوح -85/19‰با میانگینی در حدود-75/19‰تا

13Cδدرمورد دو اسکلت مرد نیـز، کـالژن بـه دسـت آمـده از ایـن اشـخاص، سـطوح         . است29/9‰حدود

7شکل شمارة. باشدمی47/10‰و با میانگینی در حدود 5/10‰تا44/10‰از15Nδو سطوح -‰20
.میدهدمشخص نیست، نشان ها را براي مردان، زنان و اشخاصی که جنسیت آنهاهمپوشانی توزیع

:هاي دیگرمقایسۀ محوطۀ گوهرتپه با محوطه
)ناکدو(:کرة جنوبیNukdoمحوطۀ -1

این محوطه یکی از بزرگترین . کرة جنوبی واقع شده استز جزایر شبه جزیرةدر یکی اNukdoمحوطۀ 
Proto-Threeهـاي تا حدود دورة پادشـاهی Mumunشود و از دورة شناسی کره محسوب میهاي باستانمحوطه

Choy andه است مسکونی بود) بعد از میالداز قرن چهارم قبل از میالد تا قرن یکم( Richards, 2009).(

هاي این محوطه تا حـدودي قابـل مقایسـه بـا  گوهرتپـه      هاي ایزوتوپی پایدار به دست آمده از انساننسبت
هـاي  نسـبت باشـد، و  مـی -4/17‰تـا -3/22‰از Nukdoنتایج نسبت ایزوتوپ پایدار کربن محوطه . است

یج ایزوتـوپ پایـدار کـربن    حدود نتا. است-8/17‰تا-2/20‰ایزوتوپی پایدار کربن محوطۀ گوهرتپه  از 
ها به طور معمول در اصـل زمینـی   که منشأ منابع پروتئینی این جمعیتمیدهدحاصل از هر دو محوطه نشان 

).Ibid(نبوده است C4بوده و در رژیم غذایی آنها هیچ ورودي قابل دریافتی از غذاهاي گیاه 

نتـایج  . ، مـورد توجـه اسـت   )شـدید (متمرکزاي از جامعۀ پیچیده با کشاورزيبه عنوان دورهMumunدورة 
ها، تفـاوت  هاي غذایی مرتبط با جنس نمونهکه در رژیممیدهدنشان Nukdoایزوتوپی بقایاي انسانی از محوطۀ 

) کربن و نیتروژن(توزیع ایزوتوپی: 6شکل
هاي گوهرتپهنمونه

) کربن و نیتروژن(توزیع ایزوتوپی: 7شکل
ها، بر اساس جنسنمونه
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اسـتفادة کمتـر   ت که حاکی ازکمتر از مردان اس1‰سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن در زنان، تقریبا ً. وجود دارد
را Nukdoاین دادة ایزوتوپی تنوع در مصرف غذا در میان افراد جامعۀ محوطـۀ  . باشدی میاز منابع پروتئینزنان 

.کندمنعکس می
زنان نسـبت بـه   . هاي محوطۀ گوهرتپه نیز تفاوت وجود داردهاي ایزوتوپی بین جنس نمونهدر مورد نسبت

دهندة استفادة کمتر زنان نشان، که 1‰تفاوتی درحدود شان کمتر است؛مردان سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن
.  میدهداز منابع پروتئینی است و تنوع در مصرف غذا در میان افراد جامعۀ گوهرتپه را نشان 

توانـد اطالعـاتی دربـارة گیاهـان و     هـاي اسـتخوان حیـوانی، مـی    سطوح ایزوتوپی کربن و نیتروژن از نمونه
در محـدودة  Nukdoیزوتوپی آهو و گراز وحشی محوطـۀ  از آنجایی که نتایج ا. هاي گذشته تهیه کنداکوسیستم

و قسمت جنـوبی شـبه جزیـرة    Nukdoشود که پوشش گیاهی جزیرة باشد، معلوم میمیC3هاي کنندهمصرف
).(Ibidبوده استC3اخیر، غالباً از گیاهان Mumunکره در دورة 

هاي جـانوري محوطـۀ گوهرتپـه بـراي     هاي مالی، امکان آزمایش بر روي نمونهمتأسفانه به دلیل محدودیت
شناسـی و در  هـاي جـانور باسـتان   فراهم نشد، اما از طریق مطالعه و استفاده از یافتهNukdoمقایسه با محوطۀ 

شناسی محوطۀ گوهرتپه، توانستیم بـه اطالعـاتی مفیـد و راهگشـا     هاي گیاه باستانکنار آن استفاده از پژوهش
.گذشتۀ این محوطه دست یابیمهاي دربارة گیاهان و اکوسیستم

جئودیک تپه:ترکمنستانGeoktchik Depeمحوطۀ -2
هـاي مـورد   استخوان. نواقع در جنوب غرب ترکمنستا) شمال شرقی ایران(Dehistanاین محوطه در دشت 

ــاریخی همزمــان ،)م.ق1300(، عصــر آهــن ، از دو دورةGeoktchik Depeمطالعــۀ محوطــۀ ــا و دورة ت دورة ب
بقایـاي  غیـر از محوطـۀ بـاال،    . انـد بعـد از مـیالد بـه دسـت آمـده     7ــ 6آغـاز دورة اسـالمی قـرن    انیان و ساس

باشد نیز مورد آزمـایش قـرار گرفتـه    بعد از میالد می12ـ11به دورة ایلخانی قرن متعلّقکه Misrijanمحوطۀ
Geoktchikهاي عصر آهن محوطه هاي گوهرتپه را با نمونهما داده. است )( Depe سـنجیم  مـی)Bocherens et

al., 2006.(

در ایـن محوطـه، سـطوح ایزوتـوپ     نمونۀ انسانی مورد آزمایش از دورة آهـن  2بنابر نتایج به دست آمده از 
تـا  6/13در حدود 15وژندر حالی که نتایج ایزوتوپ نیترـ است،1/20ـ تا 2/20آنها در حدود کالژن 13کربن

. باشدمی2/14
بـه دسـت   ) هاي اهلی یا وحشیهایی از خوكگونه(ها Suidبه آنچه از ها پایدار کربن انسانزوتوپسطوح ای

توانند موارد گونـاگونی را  ها میخوك. است15و سطوح نیتروژن پایدار اندکی باالتر از آمده، بسیار شبیه است
هـاي  هـاي گیـاهی و دیگـر قسـمت    ها، غدهها، دانهیعنی میوهC3غالباً گیاهان کنند، اما در رژیم غذایی مصرف
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، شامل حبوبـاتی  C3شده، گیاهان در منطقۀ مورد مطالعه، اغلب گیاهان کاشته. میدهندگوشتی گیاه را ترجیح 
به این نتیجه دست یافته که گویا ساکنین محوطـۀ  Bocherensدر نهایت . مثل گندم و جو و سبزیجات هستند

Geoktchik Depe ازگیاهانC3مثل گوشت یا مـواد لبنـی   -وة پروتئین محدودي از علفخوارانبعال،شدهکشت
).Ibid(ند اهکردبراي تغذیه استفاده می-آنها

ـ ، بـا  8/17‰ـ  تا2/20‰هاي مورد آزمایش گوهرتپه، از حدود نمونه13محدودة ایزوتوپ پایدار کربن
ترکمنسـتان کـه در حـدود    Geoktchik Depeـ است که با نتایج حاصله از محوطۀ7/19‰میانگینی درحدود 

محـدودة  (است، تقریباً در یک محدودة ایزوتوپی قـرار دارنـد   -1/20‰ـ با میانگینی در حدود5/19ـ تا 2/20
بـا  1/12‰تـا 79/8‰هاي گوهرتپـه، از نمونه15ا محدودة ایزوتوپ پایدار نیتروژنام). C3ایزوتوپی گیاهان 
محوطـه  15از سـطوح ایزوتـوپ پایـدار نیتـروژن    باشـد کـه البتـه   مـی 1275/10‰±93/0میانگینی حـدود  
Geoktchik Depeترکمنستان کمتر است.

کَنُون یا کَنُنCannonمحوطۀ -3
13سـطوح کـربن  .باشـد ، واقع در دشت ساحلی جرجیا میOcmulgee Big Bendدر ناحیۀ Cannonمحوطۀ 

-92/18ن بـا میـانگی  (در هـزار  -04/20تا -3/17در حدود Cannonکالژن استخوان به دست آمده از محوطۀ 
اسـت  90/11تـا  47/9در حـدود از کالژن اسـتخوان همـان افـراد،   به دست آمده15و سطوح نیتروژن) درهزار

)Tucker, 2002.(

بـا میـانگینی حـدود    -8/17‰تـا -2/20‰محوطـۀ گوهرتپـه، از  13حدود نتایج ایزوتوپ پایدار کربن
‰تـا 79/8‰از همان دوازده اسکلت حدود15د و حدود ایزوتوپ پایدار نیتروژنباشمی-64/0±‰7/19

علل مقایسۀ این محوطه با محوطـۀ گوهرتپـه، شـباهت    . است1275/10‰±93/0با میانگینی حدود 1/12
.طه استنتایج سطوح ایزوتوپی، ساحلی بودن و تراکم در رژیم غذایی حاصل از نتایج ایزوتوپی هر دو محو

ایـن امـر در   ، میدهـد شده در گوهرتپه را نشان نتایج ایزوتوپی، تراکم در رژیم غذایی در میان اشخاص دفن
آید کـه رژیـم غـذایی سـاکنان     در مقایسه با جوامع ساحلی، به نظر می.هم مشهود استCannonمورد محوطۀ

در (15از مواد غـذایی غنـی از نیتـروژن    شده و کمترزمینی تأمین میC3این محوطه به طور خالص از منابع 
اسـت  C3اي این محوطه، عموماً گیاهانمنابع زمینی منطقه. )Ibid(اندکردهمصرف می) این مورد، منابع دریایی

. هاي آنالیز شده استمونهکه در ارتباط تنگاتنگی با نتایج ایزوتوپی حاصل از ن
هـاي غـذایی مـرتبط بـا جـنس      که در رژیـم میدهدنشان Cannonنتایج ایزوتوپی بقایاي انسانی از محوطۀ

بـا  90/11تـا  79/6‰از) نمونـه انسـانی  Cannon)5سـطوح نیتـروژن محوطـۀ    . ها، تفاوت وجـود دارد نمونه
سـطوح نیتـروژن   . ار براي جوامع درون خشـکی اسـت  محدودة مورد انتظاین سطوح در. است7/9‰میانگین
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با فرض یک میانگین جزء به جزء . است3/8‰رفته همزنان رويمورد در و 7/10‰مردان به طور متوسط
اي تغذیـه شود که مصرف گوشت حیوانـات توسـط مـردان، از سـطح    اي، روشن میسطح تغذیه4-3‰شدن

از تعداد مشابهی جمعیت آرکائیک از محوطـۀ  1998نیز در سال Schober.باالتر نسبت به زنان برخوردار است
Klunk دبـو 7/8‰زنـان  در و 1/10‰در مـردان 15، میانگین ایزوتوپ نیتروژندر آن محوطۀ. دادگزارش .

بلکه به عقیدة وي ممکن اسـت مـردان   . داندوي این اختالف در سطوح ایزوتوپ را لزوماً تبعیض علیه زنان نمی
ت حیوانـات  مـثالً در طـول انتقـال گوشـ    هاي متفـاوتی فـراهم کـرده باشـند    وشمصرف گوشت بیشتر را به ر

,Schober(شکارشده از محل کشتار تا محل زندگی  1998.(

:گیرينتیجه
هـاي دادن دربـارة سـواالت منـتج از پـژوهش    تواند براي توضیح و آگاهیزیستی، میشناسیپژوهش باستان

و نتـایج آنـالیز  ،انسـانی هايبقایاي اسکلتآنالیز. در کنار هم قرار دادن نتایجشناسانۀ سنّتی به کار رودباستان
بهتر نحـوة  ، وسیلۀ مفیدي براي فهم ايوح منطقهسطها و محوطهاز درونآوري شده،گوها و مصنوعات جمعال

شناسـی زیسـتی، در   شناسـی و باسـتان  هاي انسـان غالباً پژوهش. گذشته و فرهنگشان استدر مردمان زندگی 
شناسی زیستی در طـول هـر   شناسی و انسانباستانهاي روز افزون بین پژوهشگرانافزایش همکاري و آموزش

,Tucker(هاي علمی، سودمند خواهد بود هاي رشتهکدام از زیرشاخه 2002.(

، دادة ايآنالیزهاي ایزوتوپی و مطالعۀ کتابخانـه : ي شاملبر ترکیب اطالعات، از منابع بسیاردر این پژوهش
هـا  ایـن داده . ب و هواشناسی و محیطی، تکیـه شـده اسـت   هاي زمین و آحیوانی و گیاهی خاص منطقه و داده

.هاي زیستی مردم این منطقه در طول عصر آهن به کار رفته استبراي بازسازي استراتژي
آنالیزهـاي  . هـاي ایـن منطقـه، طراحـی شـده اسـت      این مطالعه بر پایۀ آنالیزهاي ایزوتوپ پایدار از تـدفین 

در غـذاهاي متفـاوت   15Nو14Nو همچنـین 13Cو 12Cود در مقـدار  پایدار بر پایـه، تفـاوت موجـ   ایزوتوپهاي
توانـد بـراي کمـک بـه بازسـازي      ها در ترکیبات متفاوت استخوان میهاي متفاوت این ایزوتوپنسبت. استوارند

.ند، به کار روداهکردآنچه مردمان گذشته مصرف می
ا با اطالعات جدیدي دربارة رژیم غذایی سـاکنین  هاي محوطۀ گوهرتپه، ما رآنالیزهاي ایزوتوپ پایدار انسان

مرکـب از  (اي بـر پایـۀ منـابع زمینـی     در محوطۀ گوهرتپه، رژیـم غـذایی  . سازدعصر آهن این محوطه آشنا می
هـاي  داده. ه اسـت ، وجـود داشـت  )نـد اهکردتغذیه میC3و حیوانات ساکن در خشکی که از گیاهانC3گیاهان 

هـاي غـذایی انسـانی وجـود     به رژیـم C4گیاهاناي ازهند که هیچ ورودي عمدهدمیایزوتوپی همچنین نشان 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه      مشاهده شـد و ایـن   C3فقط شواهد ایزوتوپی گیاهان در این محوطه،. ه استنداشت
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زي تواند در ارتباط با گسترش کشـاور این مسأله می. اندکردهمیتغذیهC3گیاهان ازمردمان گوهرتپه، در اصل
.در دورة آهن باشدC3گیاهان 

:منابع
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ق به دوران پارتی متعلّجلینکیشناسی سفال ساختار
)باستان سنجی(بر اساس مطالعات آرکئومتریک 

ه نوغانیسمی
فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهانـکارشناس ارشد مرمت اشیاء تاریخی 

دامین امامید محمسیدکتر 
ر اصفهاندانشگاه هناستاد
)34تا15صزا(

05/10/1389: تاریخ دریافت
16/07/1390: تاریخ پذیرش

:چکیده
هـاي دورة اشـکانی مـورد مطالعـه     به عنـوان یکـی از انـواع سـفال    جلینکیدر این مقاله سفال 

و کیفیت فرآوري و شرایط پخت سفال، عواملی تأثیرگذار در اسـتحکام و  اولیهمواد . قرارگرفته است
هاي هدفمند آنالیزهاي شیمیایی به منظور بررسی این استفاده از روش. اري این ماده بوده استپاید

هاي نهفته در این عالوه بر آشکارسازي ارزش،هاي تاریخیعوامل و در واقع ساختارشناسی سرامیک
ناسـب  هـاي م اتخاد شیوههمچنین از نظر ن و شناخت تاریخ آتولید و آوري نظر شناخت فناز ،آثار

شناسـی سـاختار سـفال    بررسـی کـانی  . بـود خواهـد  مـؤثر  حفظ و مرمت میراث تاریخی و فرهنگی 
SEM-EDXو میکروسکوپ الکترونی روبشی Xبا استفاده از پتروگرافی، آنالیز پراش اشعۀ جلینکی

اسـتفاده از  . دهـد گونه سفال به دست مینتایج جالب توجهی از تکنولوژي تولید و شرایط پخت این
، فرآوري کوارتز به صورت ریزدانه با پراکندگی یکسان در تمام بافـت در  اولیهبندي مناسب مواد دانه

اي چـون آنورتیـت، گلنیـت،    هـاي ثانویـه  گیـري کـانی  تهیۀ سفال و شـکل اولیهفرایند تولید خمیر 
تـا  950محدودة دمـاي پخـت  ها در و شبه موالیت در برخی نمونه)دارآهن(دیوپسید و انستاتیت 

ـگراد، همچنین تشکیل اکسیدهاي متنوع آهن در شرایط اکسیداسیون و احیـا   سانتیدرجۀ1000
. هاي ساختاري این نوع سفال استاز  ویژگیـبه ترتیب هماتیت و مگنتیت 

در ایـن  جلینکـی هـاي  اي یا ساندویچی در سفالشده در خصوص ساختار الیهفرضیۀ نوین ارائه
پرداخته که عامل استحکام n(Si-O)سازي با ساختار پلیمري گیري فاز آمورف شیشهشکلمقاله، به 

. و همچنین ایجاد طنین صداي فلزي است

، ساختارشناسـی، آنـالیز دسـتگاهی    جلینکـی آرکئـومتري، سـفال، سـفال    :هاي کلیـدي واژه
).ایکسی، میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعۀپتروگراف(

noghani_S@yahoo.com: ی نویسنده مسئولنشانی پست الکترونیک

4، شمارة پیاپی 1390و زمستان یز، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 16

:مقدمه
هـاي تـاریخی بـراي دسـتیابی بـه اطالعـاتی نظیـر        هاي آنالیز و بررسی سیسـتماتیک سـرامیک  استفاده از روش

پروسۀ پخت سفال و شـرایط پخـت   دهی،و نحوة فرآوري آنها، فرایند شکلاولیهشناسایی مواد خام (تکنولوژي تولید 
شناسـی و بررسـی فراینـد تخریـب     ، نوع کاربري و استفاده، منشأیابی، شرایط محـیط دفـن، آسـیب   )و اتمسفر کوره

نامیـده  ) 2نگـاري سرامیک(سنجی سرامیک یا باستان1هاي آنالیز دستگاهی، آرکئومتريبر پایۀ داده،ساختاري سفال
.شودمی

گـنج دره بـا تـاریخ    Eسـفال الیـۀ   (زنند یران را هزارة نهم پیش از میالد تخمین میسابقۀ تولید سفال در ا
که به تدریج مراحل رشد و تکامل صنعتی خود را پیموده و عـالوه  )137923کامبخش فرد، (. م.ق150±8450

تـاریخ هنـر و   شـناختی،  اي ارزشمند در مطالعات باستانبر آشکار ساختن هنر و صنعت آفرینندگان خود، ماده
بـه دوران امپراتـوري   متعلّـق هـاي مختلـف سـفال    در این میان، پرداختن به گونـه . رودتکنولوژي به شمار می
می و همچنین و روند رو به رشد تکنولوژي بوخالقیتتواند شاهدي بر تنوع و گستردگی، اشکانی در ایران، می

بـه دلیـل   ،متأسـفانه بررسـی هنـر دوران اشـکانی    .در جامعـۀ آن روزگـار باشـد   هاسـتد میزان مراودات و دادو
شـکوهمندي دو دوران  و همچنین به سـبب  ،قرارگرفتن عمدة آثار این دوران در خارج از مرزهاي کنونی ایران

سـایی و  تواند گامی در جهت شنامیاما مطالعاتی از این دست .هنري هخامنشی و ساسانی، مهجور مانده است
.ایران باشدتاریخ ند از ارزشمشناساندن این برهۀ 

وجـه  ). 1385نیکنـامی و دیگـران،   (مشخص شـده اسـت   3جلینکیدوران اشکانی در غرب ایران با ظهور سفال 
زدن بـه آن اسـت و نخسـتین بـار توسـط دیویـد       تسمیۀ این سفال، ایجاد طنین صداي فلزي در هنگام ضـربه 

.)1376هرینک، (نی برگزیده شد هاي دورة اشکااستروناخ این نام براي این گونه از سفال
اسـت کـه   اي، سرامیکی ظریف با بدنۀ سخت و متراکم و ساختاري الیـه 4یا سفال دارچینیجلینکیسفال 

خاکسـتري  ـ، سـیاه )الیـه درونـی  (اي بوده و مغز سفال قهوهـنارنجی تا قرمز  ـرنگ سطوح خارجی آن قرمز  
).1شمارةتصویر (شود دیده می5است و در مقطع عرضی به شکل ساختار ساندویچی

_____________________________________________________________________

1. Archaeometry
2. Cramography
3. Clinky pottery

.ۀ سطح این نوع سفال به آن داده شده استاین نام به دلیل رنگ الی. 4
5. Sandwich structure.
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1شمارةتصویر 
سایت B.87.88.B1شمارةنمونۀ (، نمونۀ به دست آمده از سایت بیستون جلینکیساختار ساندویچی سفال 

).بیستون

هاي مختلف این سفال در غرب و جنوب غربی ایـران و همچنـین   شناختی به تفاوت گونهدر مباحث باستان
؛ نیکنامی و دیگران، 1376هرینک، .ك.ربراي مثال (دربرگیرندة تولید این سفال پرداخته شده است بازة زمانی

بـا توجـه بـه نتـایج مطالعـات      جلینکـی در این مقاله بـه ساختارشناسـی سـفال    ). 1387؛ محمدي فر، 1385
. آرکئومتریک پرداخته خواهد شد

هاي تاریخیدر سفال) چیساندوی(اي ختار الیهگیري ساات مرتبط با شکلنظری:
هایی مرتبط با تمـدنهاي باسـتانی   در حوزة آرکئومتري سفال، مقاالتی در رابطه با ساختار ساندویچی سفال

.Nodari et al)اتروسکی  …, ,Broekmans et al(النهـرین شمال بـین ،(2004 2006; در 1حـوزة کارپاتیـان  )2008
,Szakmány et al)مرکز و شرق اروپا  و همچنین بررسی تأثیر شرایط پخت بر محصـوالت سـرامیکی بـه    ،(2007

,Maritan et al)) ساندویچی(اي هاي داراي ساختار الیهویژه سفال . منتشر شده است(2006
,Nodari(Nodari et alمرتبط با این پدیدة ارائه شده در مقالۀ نظریات : عبارتند از(2004

.فت مرکزي سفال بر اثر شرایط احیابن در باحضور و باقی ماندن ذرات کر) الف
.حله سرد کردن در محیط اکسیداسیونپخت احیا و سپس یک مر) ب
هاي غنی از مواد آلی در شرایط اکسیداسیون و باقی ماندن کربن در بافـت سـفال   ها یا رسپخت خاك) ج

.تبدیل شرایط محیط کوره به احیاءدر هنگام 
+Fe2هـاي مختلـف و نسـبت    در الیـه گیري اکسیدهاي آهن شکل) د / Fe3+)    گیـري  بـه طـور ویـژه شـکل

مطرح شده، ایجاد شرایط احیـاي  نظریاتیکی دیگر از ). (FeO)یا ووستیت(Fe3O4)و مگنتیت(Fe2O3)هماتیت

_____________________________________________________________________

1. Carpathian Basin
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)1گیري مگنتیت و مگمایتموضعی در داخل بافت سفال و شکل γ-Fe2O3)   دار هـاي آهـن  و یـا سـایر اسـپینل
,Maritan et al)رنگ است رسینیت در الیۀ تیرهمانند ه 2006).

:هاي آنالیزها و روشنمونه
هـاي  بـه دسـت آمـده از کـاوش    ) مطالعاتینمونۀ(جلینکیشش قطعه سفال ،هاي مطالعاتی این پژوهشنمونه
جـدول  (سـت ا) سه نمونه از سایت هگمتانه و سه نمونه از یـک کاروانسـراي ایلخـانی در ناحیـۀ بیسـتون     (سطحی 

). 1شمارة
هـاي هگمتانـه حاصـل فـاز اول شـانزدهمین فصـل کـاوش در ایـن محوطـه توسـط دکتـر یعقـوب            نمونه
AKشمارةهاي ، از ترانشه2فرمحمدي 46 ،AK AJو 45 هـاي  هاي بیستون نیـز حاصـل کـاوش   است و نمونه45

.است1387سطحی ایشان در ناحیۀ مذکور در سال 

هاي مورد مطالعهمعرفی نمونه: 1جدول شمارة 
_____________________________________________________________________

1. maghemite
.هنر و معماري دانشگاه بوعلی سیناي همدان و سرپرست گروه کاوش فصل شانزدهم سایت هگمتانهکدةریاست دانش.2

H.88.88.A1: مارةشنمونۀ
7083: ارجاع در متنشمارة

H.88.88.A2: نمونۀ شمارة
7084: ارجاع در متنشمارة

H.88.88.A3: نمونۀ شمارة
7085: ارجاع در متنشمارة

سایت هگمتانه : محل اکتشاف
)همدان(

سایت هگمتانه : محل اکتشاف
)همدان(

)همدان(سایت هگمتانه : محل اکتشاف

Aj: ثبتشمارة 45
A.136/p3

Ak: ثبتشمارة 45
LB152/p3

Ak: ثبتشمارة 46
C.164/p1



19/...ق به دوران پارتی متعلّجلینکیشناسی سفال ساختار

به منظور بررسی ) پتروگرافی(1با استفاده از میکروسکوپ پالریزانجلینکیهاي سفال مطالعۀ مقاطع نازك نمونه
موجود در بافـت،  3هاياین نوع سفال، نوع مواد افزودنی و تمپر به کار رفته در تولید آن، انکلوزیون) بافت(2ماتریکس

همچنـین از  . ها در طول زمان تـدفین، انجـام گرفتـه اسـت    حتماالً حضور ترکیبات ثانویه و نمکها و االگوي تخلخل
Xۀآنالیز پراش اشع

4(Semi-Q. XRD)افـزار با استفاده از نـرم 5به همراه روش محاسباتی ریتفلدX’pert high score

بـا هـدف   (واکـنش در دمـاي بـاال    ماتریکس و محصوالت جدیـد  ) کانی شناسی(به منظور شناسایی ترکیب مینرالی 
میکروسکوپی در مقیاس میکرومتر براي بررسی سـاختار زینتـر و همچنـین    . استفاده شده است) تخمین دماي پخت

Philips XLمـدل 6SEM-EDXهـا بـا میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی     ترکیب شیمیایی نمونه 30 with scandium

softwareانجام گرفته است.

_____________________________________________________________________

)صا ایران(PM-240: مدل دستگاه میکروسکوپ پالریزان. 1
2. Matrix
3. Inclusions : دربرداري
4. Quantitative X-ray diffraction
5. Rietveld
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: پخت در سفالمروري بر فرایند 
در نتیجـۀ فراینـد پخـت، تغییـرات     . آورد، حرارت استآنچه از خاك سست، سرامیکی سخت و بادوام پدید می

اي مستحکم با سـاختاري متفـاوت از ترکیـب    گیري مادهدهد که سبب شکلناپذیري در خمیررسی رخ میبرگشت
عـالوه بـر امکـان تخمـین دمـاي پخـت و اتمسـفر        مطالعۀ بافت و ترکیبات جدید رشـدیافته در آن، . شودمیاولیه

تـرین تغییـرات زمـان    مهم. سازدکوره، میزان استحکام و پایداري قطعه و همچنین شرایط محیط دفن را آشکار می
در صـورت موجـود   (، سوخت و تجزیۀ مواد آلی اولیهخروج آب آزاد و شیمیایی موجود در ترکیب : پخت عبارتند از

بتـا  ←آلفـا کـوارتز   (، تبـدیالت پلـی مـورفی کـوارتز     )ورت آگاهانه یا انکلوزیونی همراه خـاك به ص،بودن در بافت
هـا، تجزیـۀ   هـاي رسـی، تجزیـۀ کربنـات    کانیدر دماهاي مختلف، تجزیۀ1)ستوبالیتکری←تریدیمیت ←کوارتز 

و کریستالیزاسـیون  )هـا هـا در دمـاي زیـر نقطـۀ ذوب آن    شدن دانـه ناشی از نرم(فلدسپارها، تشکیل محلول جامد 
ها به یکدیگر و کاهش تخلخل عمومی بافت از این محلول، فرایند زینتر و اتصال دانهفازهاي جدید
. افزایش چگالی در زیر نقطۀ ذوب. افزایش چگالی در زیر نقطۀ ذوبهمراه با

,Emami)دهی خمیر سفالمحدودة دمایی برخی از تغییرات حین حرارت: 2جدول شمارة  2008).

هـایی چـون   ور کربنـات هاي ثانویه در هنگام  پخت در شرایط حضـ بیشترین تغییرات فازي و تشکیل کانی
گیـري  آنچه در مطالعات مختلف به طور کلی به آن اشاره شده شـکل . دهدکلسیت و دولومیت در بافت، رخ می

_____________________________________________________________________

گراد و تبدیل تریدیمیت به درجه سانتی867گراد، تبدیل بتا کوارتز به تریدیمیت در درجه سانتی573تبدیل آلفا کوارتز به بتا کوارتز در . 1
.رخ میدهدگراددرجه سانتی1470کریستوبالیت در 

)آب آزاد(خروج آب سطحی 
)اي بین الیه(خروج آب مویینگی 
)هاي هیدروکسیلگروه–یایی آب شیم(خروج آب مولکولی 

c˚100~
250 ˚ c~

< 700 ˚ c

سوخت و تجزیۀ مواد آلی
500).درجه نیز پیشنهاد شده است400تا زیر 275براي تجزیۀ مواد آلی دماي حدود ( – 700 ˚ c

تخریب کائولینیت و تبدیل آن به متا کائولینیت
Al(OH)4(Si2O5) → Al2O3· 2SiO2 + H2O

400 – 600 ˚ c

550به هماتیت... تبدیل ترکیباتی مانند سیدریت، اکسیدهاي آهن و  – 650 ˚ c

700)هاتجزیۀ کربنات(تجزیۀ کلسیت، دولومیت و منیزیت  – 900 ˚ c

)سیلیکون اسپینل(تبدیل متاکائولینیت به فاز اسپینل 
Al2O3·2SiO2 → γ-Al2O3 + SiO2

950 ˚ c~

985دسپارفل–نقطۀ یوتکتیک کوارتز  ˚ c

تشکیل فاز موالیت  و فرایند زینتر
3Al2O3 + 6SiO2 → 3Al2O3·SiO2 + 4SiO2

1150 – 1400 ˚ c
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، 4در ماتریکس حاوي کلسیم کربنات و تشـکیل دیوپسـید  3و الرنیت2، والستونیت1فازهاي ثانویه چون گلنیت
باشـد  هاي کلسـیم، منیـزیم و آهـن مـی    کس غنی ازیونو اسپینل در ماتری7، پریکالز6، فورستریت5مونتیسلیت

ــی    ( ــفال م ــت س ــزیم، وارد باف ــی منی ــیت داراي ناخالص ــا کلس ــومیتی و ی ــاز دول ــدتاً از ف ــزیم عم ــودمنی )ش
(Trindade et al, 2009; Cultrone et al. 2001; Riccardi, 1999; Maggetti, 1982).

تبادالت صورت گرفته، تأثیر اتمسفر کوره بر این فراینـد اسـت؛   ویلائز اهمیت در فرایند پخت و تبدنکتۀ ح
.ها در اتمسفر اکسیداسیون و احیا با هم متفاوت خواهد بودبه طوري که محصول واکنش برخی کانی

جلینکیشیمیایی و ماتریکس سفال ـهاي مینرالوژیکی ویژگی
اي ، سـاختار الیـه  جلینکـی سـفال  زدانه و پراکندةهاي ایزولۀ عمدتاً ریبافت متراکم با تخلخل-پتروگرافی

این تراکم بافت . گذاردمیبه نمایش) همسانگردي(8خود را در زیر میکروسکوپ پالریزان با خاصیت ایزوتروپی
دهندة در نتیجۀ فرایند پخت باشد که تمامی اجزاي تشکیل) ايشیشه(گیري فاز آمورف تواند ناشی از شکلمی

شده در بافت سفال، احتماالً ناشی از تجزیـۀ فازهـاي آلـی    تخلخل رؤیت. کندود نگهداري میماتریکس را در خ
تغییـر شـبکۀ   کاررفته در خمیر سفال و یا تخریـب فازهـاي مینرالوژیـک در بافـت آن در حـین پخـت و یـا        به

توانـد  نیز میسازي مقطع نازكاگرچه فرایند سایش براي آمادهکریستالی اجزاء متشکلۀ درون ماتریکس است؛
در پتروگرافـی  ،تـرك و ریزتـرك  . تـر از بافـت و ایجـاد فضـاي خـالی باشـد      عاملی براي خروج ترکیبات سست

توان مسیر حرکـت یـک ریزتـرك در بافـت را     که می7081دیده نشد؛ به جز در نمونۀ،هاي مورد مطالعهنمونه
و یا ژیپس پر نشده اسـت  9ي چون کلسیت ثانویهاریزترك با محصوالت  ثانویه). 2شمارةتصویر (مشاهده کرد 

تواند دلیلی بر حضور مقادیر کم کلسیم کربنات در بافت این سـفال و همچنـین درگیـري    است و این نکته می
اي که از خاك، ایـن سـفال را   هاي احتمالیهاي کلسیم در ماتریکس باشد که در طی زمان در برابر محلولیون

.اندناپذیر بودهکنشاند، وامورد تهاجم قرارداده
ــدارد     ــرز دقیــق و معینــی وجــود ن ــگ و هســتۀ مرکــزي خاکســتري، م ــی حاشــیۀ قرمزرن در محــل تالق

ــداخل ــهو ت شــده در هــاي شــاخص مشــاهدهکــانی). 3شــمارةتصــویر (شــود هــا در هــم مشــاهده مــیالی
و 10هـاي تـداخلی  ماننـد رنـگ  (در میکروسـکوپ پالریـزان   هـا ها با توجه به اصول شناسایی کانیتمامی نمونه

_____________________________________________________________________

1. Gehlenite
2. Wollastonite
3. Larnite
4. Diopside
5. Monticellite
6. Forsterite
7. Periclase
8. Isotropy
9. Secondary calcite
10. Interference color
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و 4هـایی ماننـد بیوتیـت   کوارتز، فیلوسـیلیکات : عبارتند از...) و 3، چند رنگی یا پلی کروئیسم2، رخ1بیرفرنژانس
هاي حاوي کوارتز که به صورت انکلوزیون سنگهاي آهن به صورت پراکنده در بافت، خرده، کُلنی5و مسکوویت

رسـد فازهـاي   به نظر مـی ). عمدتاً به شکل کلسیت(ضور دارند و همچنین فازهاي کربناته انکلوزیون در بافت ح
اند و البته حضور آنها در این سفال بـا توجـه بـه    کربناته، همراه خاك و به عنوان انکلوزیون وارد ماتریکس شده

:1380زاده، ویـش در(ن تـا گلپایگـان   وجود ترکیبات کلسیتی در خاك ناحیۀ زاگرس مرکزي و به ویـژه همـدا  
. رسدامري طبیعی به نظر می) 520

شده در بافت ردیابی مسیر ریزترك مشاهده: 2تصویر شمارة 
تصویر . به بیستونمتعلّق7081نمونۀ جلینکیسفال 
).برابر10بزرگنمایی . (2Pol: آنالیزاتور+پالریزاتور:برداري

اي و مغز قهوه _تداخل سطوح قرمز : 3تصویر شمارة 
2Pol:تصویربرداري. جلینکیرنگ در سفال تیره

).برابر15بزرگنمایی (

هـاي ناشـی   توان از تخلخلهاي پراکنده در ماتریکس، میهاي حضور کلسیت در بافت را عالوه بر دانهنشانه
) ر برخـی نقـاط  د(ها کلسیت ثانویه در جدارة این تخلخلهاي ریزدانۀگیري کریستالاز تجزیۀ کلسیت و شکل

در زمان پخت و با افزایش فشار کـربن  تواند گیري کلسیت ثانویه میشکل). 5و 4شمارةتصاویر (مشاهده کرد 
در بافـت و یـا بـه مـرور     CaOگیري آهک آزاد به صورت ه و شکلپس از تجزیۀ کلسیت اولی(fCO2)6دي اکسید

که خود، محصول فرایند پخت (8و آنورتیت ثانویه7زمان و در محیط دفن بر اثر تجزیۀ فازهایی چون گلنیت

_____________________________________________________________________

1. Birefringence
2. Cleavage
3. Polyochromatism
4. Biotite
5. Muscovite
6. Carbon dioxide fugacity
7. Gehlenite
8. Secondary anorthite
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,Noghani et al)(رخ دهد ،(Ca(OH)2)یا جذب کربن دي اکسید هوا توسط پرتلندیت ) باشندمی 2010.

گیري ه و شکلاولیتخریب دانۀ کربناتۀ: 4تصویر شمارة 
هاي دانه(کلسیت ثانویه در فضاي خالی حاصل از آن 

. هاو همچنین تجمع آهن در حاشیه) رنگروشن و طالیی
).برابر25بزرگنمایی (.2Pol:تصویربرداري

تصویربرداري از فاز مورد نظر در تصویر : 5تصویر شمارة 
دادن با استفاده از تیغۀ ژیپس براي نمایش4شمارة 

.هحاصل از تخریب فاز کربناتۀ اولیتخلخل ایجادشدة

هـاي  ها به صورت یکسان است و با توجه به ریزدانـه بـودن و وجـود زاویـه    ت نمونهپراکندگی کوارتز در تمام باف
-به صورت شن یا ماسـه (سنگ مادر) آسیاب کردن(خردکردن حاصل فرآوري این کانی را توان ها، میتیز در گوشه

,Riederer)و سرند کردن آن دانست) سنگ هـاي رسـی در   نیدار به همراه کـا کوارتز بسیار ریزشده و زاویه. (2004
.ترکیب با آب و ورز دادن مناسب، بافتی همگن و متراکم را ایجاد کرده است

). 6تصـویر شـمارة   (باشـند  ها، مسکوویت و بیوتیت مـی شده در ماتریکس نمونههاي شناساییفیلوسیلیکات
مله آنـدالوزیت،  هاي متنوعی از جالبته عمدتاً میکاشیست-و منطقۀ زاگرس مرکزي، حاوي میکا خاك همدان 
تواند ناشـی از  ها میهایی در ترکیب این سفالاست و حضور چنین کانی-)1380زاده،درویش... (سیلیمانیت و 

. ها باشدبومی بودن خاك مورد استفاده در تهیۀ سفال

نمونۀ : نمونۀ موردي. العههاي مورد مطهاي منشوري نازك در بافت سفالحضور مسکوویت به صورت دانه: 6ةتصویر شمار
).برابر25بزرگنمایی (.2Pol: تصویربرداري. 7081شمارة 
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شکل بـوده و بـه   شود که بیرنگی مشاهده میهاي کوچکی از ترکیب ایزوتروپ سیاهدر مقاطع نازك، کُلنی
ز لحـاظ ظـاهري   هاي ایزوتروپ اکسیدهاي آهن اها از دانهاین دانه. رسد ناشی از ته نشست کربن باشدنظر می
.متفاوتند

بـا اسـتفاده از روش مطالعـاتی    جلینکـی هاي مینرالوژیکی ساختار سفال بر اساس بررسی-XRDنتایج آنالیز 
ها، حضور شـاخص فـاز کـوارتز را بـه     ، الگوي پیک1و به صورت نیمه کمیX’pert high scoreافزار ریتفلد با نرم

هـا را در نـوع   تـوان ایـن سـفال   ناحیۀ کلسـیت و دولومیـت مـی   د و با توجه به شدت کم پیکگذارنمایش می
پوشانی پیک کوارتز با پیک فازهایی هم). 1شمارةدیاگرام (بندي کرد طبقه2هاي با بافت غنی از سیلیسسفال

زئولیـت سـدیم دار محصـول    (اي چون آنالسـیم  گیري ترکیبات ثانویهفازهایی چون گرافیت، موالیت و یا شکل
-شـکل مشخصۀ(عدم تقارن در این پیک را سبب شود، اگرچه گردة سمت چپ پیک تواند ی، م)تخریب آلبیت
شـده در بافـت عمـدتاً    الزم به ذکر است پالژیوکالز شناخته(ها بسیار ضعیف است در این نمونه) گیري آنالسیم

).فراهم نیستبنابراین عمالً شرایط تشکیل آنالسیم. آنورتیت بوده و میزان حضور یون سدیم بسیار کم است
شود که حاکی از دمـاي  ها مشاهده نمیهاي رسی نظیر کائولینیت در نمونههاي شاخص فیلوسیلیکاتپیک

تـوان  هـا مـی  با این وجود حضور بیوتیت و مسـکوویت را در نمونـه  ؛گراد استدرجه سانتی650پخت باالتر از 
درجـه  850هـا از حـدود   ایـن کـانی  ي تجزیـۀ دما). ز قابل مشاهده بودندکه در مقاطع نازك نی(تشخیص داد 

بنابراین تا این مرحله حداقل . ها نیز در فرایند تجزیه مؤثر خواهد بودشود و البته اندازة دانگراد آغاز میسانتی
. شودتخمین زده میجلینکیهاي گراد براي سفالدرجه سانتی850دماي پختی در حدود 

گراد گزارش شده اسـت و از تخریـب آنهـا و در    درجه سانتی850تا 750ها معموالً از دماي تجزیۀ کربنات
هـاي  نمونـه XRDگیرد کـه در مطالعـات   اي شکل میها فازهاي ثانویههاي کوارتز و فیلوسیلیکاتمجاورت دانه

و CaAl2Si2O8، آنورتیـت 4دارو انسـتاتیت آهـن  3دار، دیوپسید آهـن Ca2Al2SiO7فازهاي گلنیتجلینکیسفال 
گیـري  علـت شـکل  . شناسـایی شـدند  ) 7083و7082شـمارة هاي تنها در نمونه(مچنین مونوهیدروکلسیت ه

شـده و آهـک   مونوهیدروکلسیت و یا احتماالً پرتلندیت در بافت، ناشی از جذب رطوبت توسط کلسـیت تجزیـه  
. مانده در بافت استباقی

2جدید با این پیک در به دلیل تخریب و تجزیۀ فلدسپارها و همپوشانی پیک ترکیبات  عدم تقـارن  28°
هـاي رسـی  هاي شـایع در سـطح پوسـته و مرجـع تشـکیل کـانی      فلدسپارها از کانی. شوددر پیک مشاهده می

همانطور که پـیش از ایـن اشـاره    . هاي تاریخی امري طبیعی استبنابراین حضور آنها در بافت سفال. باشندمی
.تواند به طور ثانویه نیز در بافت به وجود بیایدمی) ر حاوي یون کلسیمبه عنوان فلدسپا(شد، آنورتیت 

_____________________________________________________________________

1. Semi quantitative
2. Silica-rich matrix
3. Diopside ferroan (Ca,Mg,Fe)(Si2O6)
4. Enstatite ferroan (Mg,Fe) (Si2O6)
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:Cahفلدسپار،: fldکوارتز،: Qzترکیبات هاي شاخص، و محل پیک7084نمونه XRDپیک: 1شمارةدیاگرام 
موالیت،:Mulهماتیت، مگنتیت،Hem:دیوپسید، Di:انستاتیتEns:بیوتیت،Bio:،گلنیت: Gehکلیست،

:Gگرافیت.

از جمله تأثیرگـذارترین  ها شناسایی شدند،در تمامی نمونهکه (Fe3O4)و مگنتیت (Fe2O3)فازهاي هماتیت 
هماتیت فاز پایدار شرایط اکسیداسیون و مگنیـت  . باشندمیجلینکیاي سفال گیري ساختار الیهفازها در شکل

احیـا در  –هر دوي این فازها بیانگر شرایط تناوبی اکسیداسیون حضور . باشدفاز پایدار آهن در شرایط احیا می
. بوده استجلینکیپخت سفال 

ها، گرافیت است که حـاکی از وجـود مقـادیري کـربن در بافـت      شده در این نمونهاز دیگر فازهاي شناسایی
تـر  ور بررسی دقیـق به منظ. توان در مقاطع نازك نیز مشاهده کردکلوئیدهاي کربن را می. استجلینکیسفال 

نکتۀ جالب توجـه حضـور پیـک    نیز استفاده گردید، 1FT-IRاز آنالیز،جلینکیآلی در بافت سفال حضور مادة
بـراي الیـۀ مغـز    FT-IRآنـالیز  ). 2دیاگرام شـمارة (است جلینکیي سفال هادر نمونهC-Hناشی از پیوندهاي 

& 2923هاي حدود پیک. تها و حاشیۀ آنها به صورت جداگانه انجام گرفسفال 2853 cm-1 بر حضـور  شاهدي
ي الیـۀ پیک این ناحیه برا(هاست در تمامی نمونهجلینکیدر الیۀ مغز سفال ) آلیمادة(ترکیبات هیدروکربنی 

).سطحی قرمزرنگ بسیار ضعیف است

_____________________________________________________________________

1. Fourier Transform Infrared (FTIR), NEXUS 470: مدل دستگاه
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رد مطالعه و اختالف فازها در این هاي موبررسی حضور ترکیبات آلی موجود در بافت نمونه: 2دیاگرام شمارة 
.7080نمونه : نمونه موردي. ها در مغز سفال و سطح آننمونه

و 7083، 7080هـاي  بـراي مثـال نمونـه   (ها نیز به صورت جزئی در برخی نمونه) 3Al2O3.SiO2( موالیت 
وجـود کمـک        درجـه نیـاز دارد،   1100گیـري ایـن فـاز بـه دمـایی حـدود       اگرچه شکل. شناسایی شد) 7084

ها به صـورت  تواند این دما را کاهش داده و در نمونهدار و فلدسپارها میهایی چون کلسیت، ترکیبات آهنذوب
).این فاز مشاهده شدSEMها با در میکروسکوپی نمونه(جزئی و مقطعی با این فاز مواجه شویم 

طالعهممورد جلینکیهاي سفال بندي نمونهاي و طبقهنمودار شاخه
مورد مطالعـه،  جلینکیهاي ، نمونه سفال)3دیاگرام شمارة(1ايو نمودار شاخهQXRDبراساس نتایج آنالیز 

هاي گیرند و نمونۀاز بیستون در یک گروه قرار می7081و 7080هاي نمونه: شوندبندي میدر دو دسته طبقه
7085و 7084دو نمونـۀ  . تون، در یـک گـروه  از بیس7082از هگمتانه به همراه نمونۀ 7085، 7084، 7083

توان تکنولوژي براي هر گروه می. شباهت بسیاري به هم دارند که الگوي پیک آنها نیز شاهدي بر این مدعاست
ـ    بینی کرد؛تولید یکسانی را پیش بـه صـورت   (ه اختالفات اندك موجود احتماالً ناشی از تفـاوت مـواد خـام اولی

مانند قرار گرفتن در نقاط مختلـف کـوره در   (ها، تفاوت شرایط پخت مقدار انکلوزیونی تفاوت دریا حتّ) جزئی
، نمونـه خشـت بـه دسـت     7086الزم به ذکر است که نمونـۀ  . (باشد،هاي مختلفکورهپخت درو ) زمان پخت

_____________________________________________________________________

1. Clustering
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Akترانشه cm 3.36-آمده از عمق  45 (B) ۀسایت هگمتانه استبه کار بـرده  که به منظور مقایسۀ ترکیبات اولی
).مورد استفاده قرار گرفته است،هاي آنها با خاك منطقهشده در تولید سفال و شباهت

اي الگوي پیک نمودار مقایسه. XRDهاي مورد مطالعه بر اساس نتایج آنالیز نمونه) دندروگرام(اي دیاگرام شاخه: 3دیاگرام شمارة 
به منظور مقایسۀ مشخصات ظاهري و شدت ) ل به همراه یک نمونه خشت از سایت هگمتانهشش نمونه سفا(نمونه مورد بررسی 7

. ها در نواحی مختلف در قسمت باالي این دیاگرام قرار داده شده استپیک

:SEM-EDXمیکروسکوپی بافت سفال جلینگی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشیۀنتایج مطالع
تـوان مشـاهده کـرد،    میجلینکیکوپی در مقیاس میکرومتري از ماتریکس سفال آنچه از مطالعات میکروس
هاي مغز سفال و حاشیۀ سطحی است و این نکته داللت بر یکدسـت بـودن خمیـر    عدم اختالف فازي بین الیه

همچنین بافت متراکم و منسجم در این تصاویر نیز قابـل مشـاهده  . گونه سفال داردتولید اینمورد استفاده در
). 8و 7تصاویر شـمارة (در آنها مشاهده کرد توان ها و زینتر ناقص را میمرحلۀ پیش ذوب فیلوسیلیکات. است

هـاي  رود و سـفال هاي صنعتی و امروزي بـه کـار مـی   عنوان زینتر ناقص تنها در مقابل زینتر کامل در سرامیک
.مورد مطالعه، در نوع خود، از پخت مناسبی برخوردارند

درجـۀ 1700ذوب کامل این کانی حـدود  دماي(هاي باقی مانده، احتماالً کائولینیت تجزیه نشده اتفیلوسیلیک
ناشـی از فراینـد   ) در ابعـاد میکرومتـري  (هاي ثانویـه  تخلخل. باشند، مسکوویت و بیوتیت می)گراد استسانتی

از خلـل و فـرج موجـود در    در برخـی . ها مشاهده کردنمونه1SE-SEMتوان در تصاویرپخت و زینتر را هم می

_____________________________________________________________________

1. Secondary Electron-SEM
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اي ناشی از فعل رسند و از آنجا که شورهها را شاهد بود که غیرفعال به نظر میتوان تجمع برخی نمکبافت می
). 9تصویر شمارة(کیبات قابل قبول است شود، منفعل بودن این ترها مشاهده نمیو انفعاالت درونی در نمونه

اسـتفاده شـده   جلینکـی ت که از خاك نسبتاً مرغوبی براي تهیۀ سـفال  توان نتیجه گرفاز این مطالعات می
هـاي خـاك شـامل میکاهـا و     مانند رس کائولینیتی با ناخالصی آهن و همراه بـا سـایر انکلوزیـون   خاکی است؛ 

پس از تخریب ساختارهاي کائولینیتی به متاکائولینیت، در دماي مناسب، سـاختارهاي سـوزنی شـکل    . کلسیت
ـ  اگرچـه موالیـت  . گیرنـد کنند، شکل میه استحکام شبکه کمک میموالیت که ب بـه صـورت شـبه    (ه هـاي اولی

ۀحـرارت و همچنـین زمـان مانـدگاري در حـداکثر درجـ      دهند، اما درجـۀ خود را در بافت نشان می) 1موالیت
).7تصویر شمارة(ا کامالً شکل بگیرند حرارت به اندازة کافی نبوده تا این ساختاره

اي ، وجود ساختارهاي الیه7081نمونۀ : 7تصویر شمارة 
گیري موالیت حاصل از تخریب کائولینتی و همچنین شکل

سمت راست تصویر در محل (هاي فیلوسیلیکاتی دانه
.)گذاري شدهعالمت

، در این تصویر میکروسکوپی 7080نمونۀ: 8تصویر شمارة 
نشدة ي تخریبهاتوان ساختار زینترو فیلوسیلیکاتمی

.مانده در ماتریکس را مشاهده کردباقی

حفراتازی یکدری نمکباتیترکي ریگشکل، 7080ۀنمون: 9تصویر شمارة 
..بافتدرموجود

_____________________________________________________________________

1. Pseudomullite
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:EDXنتایج آنالیز 
کیبـات  تر. انجـام گرفـت  EDXهـاي مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از آنـالیز       شناسایی ترکیب شیمیایی نمونه

:ارائه شده است4شمارةو درصد فراوانی ترکیبات در دیاگرام 3شمارةشده در جدول شناسایی

EDXنتایج آنالیز : 3جدول شمارة 

الزم به ذکر است که مجموع اکسیدهاي آهن موجود به صورت (درصد فراوانی ترکیبات موجود : 4دیاگرام شمارة 
Fe2O3اسبه شده استمح.(
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,Noll)هاي تاریخی توسـط والتـر نـول    بندي سرامیکبراساس این آنالیز و طبقه در سیسـتم تعـادلی   (1991
SiO2- Al2O3 – CaO+MgO5دیاگرام شمارة (توان مورد تحلیل قرار داد نمونۀ مورد مطالعه را می، شش.(

6دهندة ترکیبات جدیـد در بافـت، دیـاگرام شـمارة     ازهاي شکلبه منظور بررسی ماتریکس و تأثیر عمدة ف
SiO2نیز بر اساس سه ترکیب اصلی  – CaO – MgOهـا، نمـودار   الزم به ذکـر اسـت ایـن دیـاگرام    . رسم گردید

هاي تاریخی عمدتاً بـا  سرامیکمورد ترکیبات مورد انتظار در شرایط تعادل ترمودینامیکی است و از آنجا که در 
دل ترمودینامیکی مواجهیم و برخی محصوالت بـه شـکل ابتـدایی، کـاذب و غیراسـتوکیومتري شـکل       عدم تعا

بینـی فازهـاي ثانویـه و    هاي تعادلی مورد نظـر و پـیش  به منظور بررسی حوزه،هاگیرند، کاربرد این دیاگراممی
. ها از لحاظ ساختاري استبندي نوع سفالطبقههمچنین

گرفته در ترکیب، پالژیوکالز ثانویۀ آنورتیت اسـت کـه در   عمدة فاز ثانویه شکل5ارة با توجه به دیاگرام شم
هـا نظیـر   احتمال تشکیل مقادیري از ترکیبـاتی چـون پیروکسـن   . نیز این مطلب قابل مشاهده بودXRDآنالیز 

دار هـاي آهـن  مالحظـه شـد حضـور پیروکسـن    XRDآنچـه در  (انستاتیت نیز در بافت وجـود دارد دیوپسید و
انـد، از آنجـا کـه در ایـن دیـاگرام ترکیبـات آهـن محاسـبه نشـده        . انستاتیت فروآن و دیوپسـید فـروآن اسـت   

).توان مشاهده کردهاي تعادلی آنها را نمیمحدوده
همـراه بـا مقـادیري    جلینکـی بافت غنی از سـیلیس سـفال   نشانگر آید ها برمیآنچه از مجموع این دیاگرام

محدودة قرارگیري ترکیبـات  . کندبندي میهاي سیلیسی طبقهگونه سفال را در ردة سفالکربنات است که این
هـا و  توان به تشابه تکنولوژي تولیـد در ایـن نـوع از سـفال    ها، در مجاورت یکدیگر است و از این نکته مینمونه

. پی بردجلینکیوجود یک روش هدفمند در تولید سفال 

مورد جلینکیهاي سفال انطباق نمونه: 5م شمارة دیاگرا
-SiO2-Al2O3مطالعه با نمودار تعادلی نول در سیستم

(CaO+MgO).(

هاي مورد مطالعه بر اساس بندي سفالطبقه: 6دیاگرام شمارة 
.SiO2-CaO-MgOنمودار تعادل ترمودینامیکی
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:جلینکیسفال اي درگیري ساختار الیهشکل
در ) بـه صـورت کـربن   (گرافیـت  اسایی ترکیبات آلی در بافت و وجـود رغم شنهاي مطالعاتی، علیدر نمونه

ایـن  . اي دال بر استفاده از تمپر گیاهی مشاهده نگردیـد آنالیزهاي دستگاهی، در پتروگرافی مقاطع نازك، نشانه
: تواند در پی چند دلیل رخ دهدنکته می

هایی به شـکل ایـن   بایستی تخلخلمیرده شده که در نتیجۀ آنکار بزیۀ کامل مادة آلی بهسوخت و تج-1
. چنین شواهدي مشاهده نگردید، ایجاد شده و باقی مانده باشد، اما مواد در بافت

1براسـاس واکـنش تعـادلی بـودوآرد    طی فرایند پخت با اتمسـفر احیـا،  در؛تجمع کربن در خلل و فرج-2

وشاتلیه، در حین سرد شدن، واکنش به سمت واکـنش گرمـازاي تولیـد کـربن     و اصل ل
معمـوالً  جلینکیهاي از آنجا که در سطح سفال. رودپیش می) به صورت دوده(اکسید و به همراه آن کربن دي
.یابداحتمال این فرضیه نیز کاهش می-هامگر در بعضی نمونه-توان ته نشست کربن را مشاهده کردنمی

هاي حاوي مادة آلـی  محیط قرارگیري این نوع سفال و هوموس خاك در طی زمان دفن و نفوذ محلول-3
هـا  در مورد ایـن نمونـه  FTIRبر اساس آنالیز C-Hآلی با پیوند تواند از دالیل تشخیص مادةبه درون بافت، می

. باشد
دة آگاهانـه سـفالگر از خـاکی داراي    توان در ایـن خصـوص ارائـه داد، اسـتفا    و اما فرضیۀ نوینی که می-4

. هاي رسوبی تأمین شده باشدتوانسته از منابع خاكاست که میلی در تولید این نوع سفالمقادیري مادة آ
رسـد کـه   هاي مورد مطالعه، چنین به نظر میاي یا ساندویچی در نمونهگیري ساختار الیهدر خصوص شکل

شده و در این حـدود، بـه   گراد، روند پخت طیسانتیدرجۀ800ـ750طی یک فرایند اکسیداسیون، تا حدود 
ذوب مرحلـۀ پـیش  . و کاهش فشار اکسیژن، اتمسفر احیا در کوره حاکم شده اسـت CO2تدریج با افزایش فشار 

اگرچـه  ،افتـد گـراد زودتـر اتفـاق مـی    سانتیدرجۀ50ي رسی در شرایط احیا حدود هاها و کانیفیلوسیلیکات
گرفتـه طـی   محلول جامد شـکل . یري کلسیت و همچنین فلدسپار، نیز نقش گدازآور را داشته استحضور مقاد

هـاي  در مـرز دانـه  . فرایند زینتر، اجزاي بافت را در بر گرفته و بـافتی متـراکم و مسـتحکم ایجـاد کـرده اسـت      
از آنجـا کـه   . داده استد و بلورینگی ترکیبات جدید رخ ها با کلسیت، به تدریج کریستالیزاسیون مجدسیلیکات

ۀترکیب مواداند، طـی  اي چون کائولینیت بهره بردههاي رسیمورد استفاده عمدتاً سیلیسی بوده و از کانیاولی
هـاي کریسـتالین آزاد شـده و در نتیجـۀ     شدگی و زینتر، بنیان سیلیس از شبکهذوب و در واقع نرمفرایند پیش

گرفتـه و عـالوه بـر آن    اي تیره، شکلژل قهوهبه صورت n(Si-O)پلیمرهاي ،واکنش 
–و همچنـین اکسـید آهـن در اتمسـفر احیـا      ) نظیر انستاتیت فروآن و دیوپسـید فـروآن  (هاي آهن سیلیکات
.انددر این بافت قرار گرفته–مگنتیت 

_____________________________________________________________________

1. Boudouard reaction
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افـذ، از  تواند دلیلی بر حضور این فاز آمورف باشد که بـا بسـتن من  گیري مگنتیت در محیط احیا، میشکل
1000تـا  950ر دمـایی در حـدود   در چنـین شـرایطی و د  . نفوذ اکسیژن به درون بافت جلوگیري کرده است

گراد، پخت متوقف شده و دمش اکسیژن به درون کوره اتفاق افتاده و بر اثر اکسیداسـیون سـریع،   سانتیدرجۀ
رده و اکسید آهنِ شرایط اکسیداسـیون  ة اندك و معینی، نفوذ کتنها تا محدودجلینکیاکسیژن به بافت سفال 

تـوان مـرز   هـا نمـی  و به همین دلیل، در مقطع نـازك نمونـه  (در سطح تشکیل شده است ـهماتیت  یا همانـ
ژل آمورف، اکسیژن جذب کـرده  ). رنگ به سطح قرمزرنگ را مشاهده کردمشخصی از تبدیل الیۀ مرکزي سیاه

ماننـد  (-غیرفعـال -پسـیو سم تازه تشکیل شده هماننـد یـک الیـۀ   لیتبدیل شده اما این اکسید سیSiO2و به 
عمل کرده و از ادامۀ روند اکسیداسـیون بـه درون بافـت جلـوگیري کـرده      ) اکسید آلومینیوم در سطح این فلز

هـاي  نشست در خلل و فرج مجـاور و یـا بـر روي دانـه    ربن نیز در شرایط احیا، امکان تهدر این صورت ک. است
و n(Si-O)شده در این مقاله، حاکی از تشکیل فاز آمورف و پلیمـري  فرضیۀ جدید ارائه. ستگی را داردداراي برج

تواند عامل ایجاد طنین صـداي فلـزي در ایـن نـوع     میاست کهجلینکییک شبه شیشه در مغز سفال درواقع
. سفال و همچنین استحکام شیمیایی این بافت باشد

ایـن  .اسـت جلینکـی هـاي  ضخامت سـفال میزان ي پذیرش این فرضیه، فرم و هاي حائز اهمیت برااز نشانه
و البته -و نه کوزه و مانند آن-گشاد هستندهاي باز و به شکل کاسه و ظروف دهانعمدتاً داراي دهانهها سفال

اي بـه  اي و همچنین رنگ  قرمزقهـوه ضخامت کمی هم دارند تا امکان کنترل نفوذ اکسیژن، ایجاد ساختار الیه
. وجود داشته باشد،اي درونیبا وجود بافت مستحکم و شبه شیشه،عنوان تزئین در سطح

:گیرينتیجه
هـاي  در تولیـد چنـین سـفالی بـا ویژگـی     خالقیـت نظیـر  هاي بـی ، از نمونهجلینکیتکنولوژي تولید سفال 

اي مسـتحکم و مناسـب   هلیـد مـاد  بیشتر به منظور تو_اي با توجیه تکنیکی فردي چون ساختار الیهبهمنحصر
. سال قبل است2000در حدود _براي حمل یا نوشیدن مایعات 

اصـلی  ه و کوارتز به عنوان مادة پرکننـدة شده استفاده گردیدبراي تولید این سفال از خاك بهینه و فرآوري
م بـا ویژگـی درگیـري    منسجيتا خمیر،آسیاب و سرند شده، مورد استفاده قرار گرفته استبه صورت ، )تمپر(

. ایجاد شود،مکانیکی اجزا با هم
رسد به طور آگاهانه این فاز تا حـد  شود، به نظر میدانه در بافت مشاهده نمیهاي درشتاز آنجا که کربنات

ها، محصـولی قابـل قبـول ایجـاد     ممکن حذف شده تا هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ پایداري شیمیایی سفال
. شود

توانند محصوالت ثانویـه نیـز   شده در بافت عمدتاً از نوع آنورتیت هستند که البته میي شناساییفلدسپارها
نیـز  EDXاما نکتۀ قابل توجه عدم استفاده از ترکیبات حاوي سدیم و پتاسیم است و چنانکـه در آنـالیز   . باشند

ی از عدم اسـتفاده از ترکیبـاتی   این مطلب حاک. ها بسیار اندك استشود مقادیر اکسید این کاتیونمشاهده می
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باشـد؛ زیـرا   می) نظیر فلدسپارهایی چون آلبیت و ارتوکالز و یا فیلوسیلیکاتی چون ایلیت(ها حاوي این کاتیون
. باشـند سـاز مـی  هاي نمککه از کاتیونزاد شدن سدیم و پتاسیم همراه استتخریب این فازهاي کریستاله با آ

هاي کریسـتالی  ر ترکیب با فاز آمورف، قادر به ایجاد ساختارهاي زئولیتی با شبکهها دعالوه بر این، این کاتیون
. باشندبزرگ حاوي تعدادي مولکول آب و قابلیت تبادل یونی می

) به صورت دمش سریع اکسـیژن در کـوره  (احیا و اکسیداسیون مجدد ـایجاد شرایط متناوب اکسیداسیون  
گیـري فـاز   اي منجر شـده اسـت بـا شـکل    خدادها، به ایجاد ساختار الیهو کنترل تقریبی زمان هر یک از این ر

گیـري  هـاي آهـن در بافـت و شـکل    تیره رنگ، باقی ماندن مگنتیت و سـیلیکات n(Si-O)آمورفی از پلیمرهاي 
. هماتیت در سطح، با کنترل میزان نفوذ اکسیژن به درون بافت

شـرایط کـوره و تـأثیر آن بـر فراینـد      تفادة خود و شـناخت بنابراین سفالگر اشکانی، با علم به مواد مورد اس
. پرداخته استجلینکیپخت، به تولید سفال 

تشکر و سپاسگزاري
شناسی میراث فرهنگی اصفهان، جناب آقاي دکتر جاوري و جناب آقاي علیـان و  بدینوسیله از همکاري ادارة باستان

.نماییمها، سپاسگزاري میفر در تهیۀ نمونهمحمديدریغ جناب آقاي دکتر یعقوب همچنین از همکاري بی
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:چکیده
یکی از مشخصه هاي فرهنگی شرق زاگرس مرکزي در هزاره سوم و دوره مفرغ قدیم گسترش 

در دشتهاي 1387در بررسی میدانی . زیستگاههاي مربوط به فرهنگ یانیق در این ناحیه است
زیستگاه مربوط به دوره 90محدوده شرق زاگرس مرکزي واقع در حوضه الوند ما توانستیم بیش از 

بر اساس تجزیه وتحلیل داده هاي بدست آمده از این بررسی در . رغ قدیم را شناسائی نماییممف
و با استفاده از روش هاي آماري رابطه بین موقعیت هر زیستگاه با عوامل GISمحیط نرم افزار 

بر این اساس طراحی مدلی توانستیم برخی از زمینه هاي ایجاد. محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند
استقرارها ي دوره مفرغ قدیم منطقه و همچنین رابطه بین زیستگاهها را با راههاي باستانی بین 

به .م از این منطقه عبور میکرده است را بیان نماییم .فالت ایران وبین النهرین که در هزاره سوم ق
ستقراري دوره مفرغ به ما این امکان را داد تا علل بسیاري از جابجائیهاي اGISکارگیري نرم افزار 

قدیم را بر اساس مدارك باستان روشن نموده  و بدین ترتیب الگوهاي استقراري آنها را تشریح 
دیم را در بعنوان نتیجه این تحقیق می توان نوعی سیستم شبه کوچروي وکشاورزي. نماییم 

.نمودمقیاس محدودي به عنوان سیستم اقتصادي مردمان مفرغ قدیم این منطقه پیشنهاد 

فرهنـگ  باستان شناسی دوره مفرغ، زاگرس مرکزي، بررسی باستان شناسی،:هاي کلیديواژه
.مدل هاي مکانی،یانیق
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4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، تان شناسیمطالعات باسمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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:مقدمه
اجتماعی است کـه اغلـب   -یران نشان از روند تغییرات گستردة فرهنگیآغاز هزارة سوم براي اغلب مناطق ا

از اهم این تغییرات بر مبنـاي شـواهد و مـدارك    . آورندهاي شروع دورة مفرغ اولیه به حساب میآن را از نشانه
ي گیـر اي، و شـکل توان به تغییرات تکنولوژیکی و بافت جمعیتی، ارتباطات تجاري فرامنطقهشناسی میباستان

تـر در  رسد این تغییرات عمدتاً و در سـطوح پیچیـده  به نظر می. نخستین جوامع مبتنی بر حکومت اشاره نمود
فارس و حـوزة رود کـر و منـاطق وسـیعی از جنـوب شـرق و       احی جنوب غرب مانند شوش و دهلران، ناحیۀنو

.شوداز پیچیدگی دیده میبین این سطوحتفاوتهایی هرچند ،Frack)(1993,کرمان نیز اتفاق افتاده است 
شناسـی  ما در این مقاله با اتکاء به جدیدترین نتایج به دست آمده از بررسیهاي دقیق و پیمایشـی باسـتان  

هاي مهم از این دوره سعی خواهیم کرد تا ضمن شناسی در برخی از محوطهمنطقه، همچنین کاوشهاي باستان
ایـن دوره در نیمـۀ شـرقی زاگـرس مرکـزي، در عـین حـال        تشریح و توضیح ویژگیهاي فرهنگی ایستگاههاي 

.تفاوتهاي اساسی و بنیادي این منطقه در دورة مذکور را با سایر نقاط ایران نشان دهیم

:شناسیمحیطی منطقۀ شرق زاگرس مرکزي از دیدگاه باستانمنظر زیست
یهی است که هر منطقـه مشخصـات   این اصل بد، شناسیدر باستانساختارهاي جغرافیاییثیرأتدر رابطه با
ایـن  ۀاز جملـ .گـذارد ثیر مـی أهـا تـ  منحصر به فردي دارد کـه نـاگزیر بـر پراکنـدگی محوطـه     یطبیعی و زیست
فرانـک  (سوخت اشاره نمود منابع وجود میزان میزان بارش و ،توان به وسعت زمینهاي قابل کشتمشخصات می

امـون اثـر یـا بـه عبـارت دیگـر مجموعـۀ        طی موجود در پیرمحیعوامل زیستدر این افق مجموعۀ.)1381،هول
,Loak and Harris).زمـانی دارنـد  عوامل فضایی، نقشی موثر بر ایجاد بافتهاي اسـتقرار در هـر دورة   ایـن  (2006

هـا را بـا   میزان انطباق زیستگاهمیزان تأثیر آن در ایجاد هر زیستگاه، شناخت شناسی عالوه بر رویکرد در باستان
بلکه مجموعه این شرایط و انطباق آنها با دورة مـورد مطالعـه از اهمیـت    ط محیطی حاکم نیز میسر میسازد شرای

.فراوان برخوردار است
در ایـن راسـتا بـه ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از      شرقی زاگـرس مرکـزي،   مهمترین مشخصات زیستی نیمۀ
. شش گیاهیان حاصلخیزي خاك و پومیانگین ارتفاع، منابع آب، مقدار و میز

شناسی بر مبناي مطالعه و تفسیر جدید رسوبات دریاچۀ زریبار بـه  ی مطالعات اقلیم باستانتاکنون نتایج کلّ
نشـان  -تري راجع به تغییـرات آب و هـوایی در آن آمـده اسـت    که اطالعات دقیق-1شناسیروش گرده فسیل

_____________________________________________________________________

1. Palaeolimnology
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اي بعـد از  منطقه پدید آمده و تغییرات عمدهم به بعد وضعیت اقلیمی امروزي در.ق5500که از حدود میدهد
,Wasylikowa)است هآن دیده نشد et all, تـوانیم مهمتـرین مشخصـات زیسـت     بر این اساس امروز می. (2006

. اطالعات زیستی فعلی تشریح و تبیین نماییممطالعۀ خود را با اتکاء به مجموعۀمحیطی منطقۀ مورد 
که نیمۀ شرقی آن به نسـبت بخشـهاي غربـی از    میدهدس مرکزي نشان هاي توپوگرافی زاگربررسی نقشه

میانگین ارتفاع بیشتري برخوردار است یا به عبارت دیگر مجموعـه دشـتهاي پیرامـونی کوهسـتان الونـد، زون      
) 1بنگرید به نمودار شمارة . (اندمتر تشکیل داده1550مرتفع زاگرس مرکزي را با متوسط ارتفاع باالتر از 

غربی زاگرس مرکزي  به سمت شرقطولی افزایش نسبی ارتفاع از نیمۀپروفیل: 1شمارةنمودار 

ایـن ویژگـی بـراي    ،در مجموع. به تنهایی عامل مهمی در برودت بیشتر منطقه است،میانگین ارتفاع باالتر
؛ بـه نحـوي کـه کمتـرین     کلّ دشتهاي شرق زاگرس مرکزي سرما و یخبندان طوالنی را به همراه داشته اسـت 

مرکـزي تـاکنون در   درجه دماي زاگـرس -35درجه و حداقل مطلق-8/91میانگین متوسط شبهاي دي ماه با 
افتد و ایـن  روز یخبندان در آن اتفاق می137همدان به ثبت رسیده است؛ در حالی که به طور میانگین ساالنه 

شناسی، به تنهائی به این مسئله از نگاه باستان). 1387علیجانی، (بیشترین آمار براي کل زاگرس مرکزي است 
Levine)نوسنگی در این منطقه تلقـی شـده اسـت   گیري زیستگاههاي دورةعنوان عاملی مهم براي عدم شکل

and Young, اي قدیمتر از فاز مس و سـنگ قـدیم سـه گـابی     طوري که تاکنون در این ارتفاع دورهبه (1986
).1382ویت و دایسون، (شناخته نشده است ،الی فرهنگی منطقهدر تو) کنگاورXIفاز(
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برخـوردار اسـت و شـرایط         ی مطلـوب نسـبتاً  منطقۀ شرق زاگـرس مرکـزي از حیـث منـابع آب از وضـعیت      
موجب شده تـا سـاالنه بخـش عظیمـی از نـزوالت جـوي در       ،آهکی1شناسی زاگرس، و وجود کارستهايزمین
ها و نهرها را تغذیـه  جاي گرفته و در فصول گرم به صورت چشمه و سراب، رودخانههاي این نوع کارستها حفره
حـداکثر  ع در فصول مختلف سال متغیر باشـد، تا میزان آبدهی این نوع منابهدیگرداین سیستم موجب . کنند

س زاگـر 3در خصوص آب سـنجی 2به طوري که اکارتدر ماههاي پاییز است،آن در ماههاي بهار و حداقل آن
هیدروگرافی کارستهاي موجود در کوههاي آهکی زاگرس نیـز داراي اهمیـت قابـل تـوجهی اسـت؛      «: گویدمی

بـرداري کشـاورزي قـرار    که به طور فصلی از آب پر شـده و مـورد بهـره   5هابزرگ وکوچک و پولیه4هايدولین
) نظیـر دریاچـۀ زریبـار   (آیند میهاي کارستی به وجودهاي چشمههایی که از آبگیرند و همچنین دریاچهمی

)157: 1365اکارت، . (آیندهاي کارستی به شمار میاي از پدیدههمگی مجموعه
ــا 400در مجمــوع قرارگیــري بخــش مــورد مطالعــۀ مــا در میــانگین همبــاران  ســاالنهمیلیمتــر 600ت

بخش شرقی و غربـی آن  بینزون باالي کشت دیم قرار داده است، منطقۀ زاگرس را در )70: 1387علیجانی،(
تـا  1955از سـاله  10دورة میانگین بارش ساالنه طـی  .رش ساالنه تفاوت اندکی وجود دارداز نظر میزان بااما 

نیمۀ غربی دارد که ایـن رونـد در   به نسبت حکایت از کاهش تقریباً نوزده درصدي بارش در نیمۀ شرقی 1964
متوسط بارش کمتـر بـین   .)گزارشهاي ساالنۀ هواشناسی همدان(شودهاي آماري به تقریب دیده میۀ دورهکلی

توانسته در طول تاریخ میزان ریسک ناشی از خشکسـالی و بـروز قحطـی در نیمـۀ شـرقی را بـه       میدو منطقه
باالتر از حـد کشـت دیـم،    نگین بارش ساالنۀنسبت نیمۀ غربی بیشتر تهدید کند؛ چرا که علیرغم باال بودن میا

هـاي متعـدد و در   اي نامنظم ناشی از بارش کمتر از میانگین موجـب بـروز خشکسـالی   هاي دورهتنشهمواره
اي از ایـن تهدیـد محیطـی در    ،گونه2شمارةنمودار . یهاي وسیع جمعیتی را به دنبال داشته استنتیجه جابجائ
) 148: 1387علیجانی، (میدهدرا نشان 1985تا 1964طی سالهاي 

1978، 1973، 1970سـالهاي خشکسـالی  عالوه بر خشکسالیهاي یکساله مانند م که بینیمیدر این نمودار 
عمالً بسـیاري از روسـتاها را متـروك و    1968تا 1963ساله طی سالهاي 5همدان، بروز یک دوره خشکسالی 

_____________________________________________________________________

1. Karstes
2. Ekartes
3. Hydrography

4.)Dolin (ها و سرابها را گردند و در فصول خشک چشمههاي آهکی که در طول ایام پر بارش از آب پر میهاي موجود در صخرهحفره
.کنندمیتغذیه 

5 .)poli (کلیومترمربع300وسعت این زمینها گاه تا ، شودی گفته میکارستۀواقع در منطقۀاصطالحی است که به زمینهاي زراعتی فرو رفت
.رسدنیز می
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ر کمتـ یهمین امر به نوبۀ خود در طول زمان تـراکم جمعیتـ  . اي وادار نموده استجمعیت را به کوچ فرامنطقه
اي کـه امـروزه در بررسـیهاي          مسـئله نسـبت غـرب را بـه همـراه داشـته اسـت،      در بخش شـرقی زاگـرس بـه   

. شناسی نیز روشن استباستان
در مجموع شرایط فوق موجب ایجاد شبکۀ روان آبها به عنوان زهکش طبیعی منطقه شده است کـه شـامل   

متـر مکعـب   48/32ماسی آو با متوسط دبـی سـاالنه   رودخانۀ دائمی گا. دو حوضۀ آبریز داخلی و خارجی است
فرهنگ جغرافیائی رودهـاي  (در محل ایستگاه هیدرومتري پل چهر، 1372تا 1348ساله 26طی دورة آماري 

گیرد و طی مسیر خـود  به عنوان سرشاخۀ اصلی حوضۀ آبریز کرخه علیا از نهاوند سرچشمه می) 1384، کشور
سنقر و دینور ضمن ایجـاد  مالیر، نهاوند، کنگاور، اسدآباد،و روان آبهاي دشتهاي با دریافت بسیاري از رودخانه 

از ایـن رو ایـن   ،)1367، بـدیعی (ریـزد شرایط مطلوب زیستی نهایتاً با نام سیمره و کرخه به خلیج فـارس مـی  
یمـه  تر است؛ در حالی کـه عمـده شـریان طبیعـی ن    بخش شرق زاگرس مرکزي داراي منابع آب کافی و دائمی

متر مکعب در ایسـتگاه  27/8که با دبی متوسطمیدهدچاي تشکیل شمال غربی کوهستان الوند را رودخانۀ قره
بـه نسـبت   ) 1364مهندسـین مشـاور جامـاب،    _وزارت نیـرو _طرح جـامع آب کشـور  (هیدرومتري خماجین 

).1بنگرید به نقشه شمارة (تر و فصلی استآبگاماسی آو کم

: پوشش گیاهی
اخـتالف  شناسـی  از نظر خاك. شرایط اقلیمی و نوع خاك است: گیاهی هر منطقه متأثر از دو عاملپوشش

گیري چند نوع خاك بـا  اعث شکلبهاي مرتفع، اي و کوههاي میان جلگهارتفاع زیاد در بعضی نقاط مثل دشت
هـا  آنحصوالتی که بـر روي  نوع ماز نظرها این خاك. استهاي خاص خود در این ناحیۀ جغرافیایی شدهویژگی
هـاي  خاکهاي کوهستانی، خاك:نوعکلی است که از این چهارنوع، سهبنديکند، داراي چهار تقسیممیرویش
ــوه ــوطیخاکواي قه ــاي بل ــگه ــین،رن ــاي زم ــدة ه ــتعم ــا و درهدش ــاه ــش  ي ه ــزي را پوش ــرس مرک زاگ
.)265-1374:280کردوانی،(میدهد

که نسـبت خاکهـاي حاصـلخیز در    میدهدشناسی منطقه نشان هاي خاكهدر عین حال بررسی بیشتر نقش
) 319-34: 1386دوان و فاموري،. (غرب زاگرس مرکزي به نسبت شرق بسیار بیشتر هستند

، بـا میـانگین نـزوالت    )و جنگلیعلفی(، جزء مناطق استپی کوهستانیناحیۀ زاگرس مرکزي از نظر اقلیمی
تـرین منـاطق  که به این سـبب یکـی از مناسـب   شود میبنديدر سال طبقهلیترمیلی450تا 350جوي بین 

در حالی که نیمـۀ شـرقی فاقـد منـابع     ، )66: 1369قبادیان، (داده است برداري چراگاهی کشور را تشکیل بهره
جنگلی اما داراي ذخایر فراوان منابع مرتعی است و این امر موجب تداوم زندگی مبتنی بـر دامـداري تـا زمـان    

. حاضر در منطقه شده است
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: هاي باستانیراه
شناسی زاگرس است کـه  زمینهاي، متأثر از ویژگیوجود شبکۀ راهها و ارتباط بین مناطق مختلف زاگرس

هـاي طبیعـی شـکل داده اسـت و در طـول تـاریخ       کوههاي موازي و درهسیماي کلی منطقه را به صورت رشته
هـاي ترانزیـت   ممکن و میسر بوده است، یگانه معـابري کـه حتـی جـاده    هاهرگونه ارتباط از طریق همین دره

مهمترین این راهها معبر طبیعی است که در دوران تاریخی به. گذرندبه نوعی از همان مسیرها مینیز امروزي 
ارتبـاط بـین   ایجـاد  الیه غرب به شرق ضـمن  این راه اصلی از منتهی. نام جادة بزرگ خراسان نیز معروف است

،خود به عنوان یک کانون و مرکز ثقل بسیاري از استقرارها در طـول تـاریخ  ،النهرینکنان فالت ایران با بینسا
الیـه  هـاي زاگـرس از منتهـی   به موازات دره،عالوه بر آن راه تجاري و قدیمی شوش با منطقه. مطرح بوده است

پیونـدد گودین به همان جـاده بـزرگ مـی   نهاوند وسپس در نزدیکی تپه ،خرم آباد به دشتهاي بروجرد، مالیر
,Weiss and Young(ار شوشی با مناطق مرتفع زاگـرس اسـت   این همان مسیر معروف تج.)2بنگرید به نقشه (

. خوزستان است-نهاوند-کرمانشاه و کنگاور–اصلی همدان که امروز منطبق با دو جادة)1975

:زاگرس مرکزيمروري بر مطالعات پیشین دورة مفرغ قدیم در 
تاکنون هیچ کار مستقلی راجع به شناخت دورة مفرغ قدیم زاگرس انجام نشده است؛ اما براي نخستین بـار  

محوطه مربوط به دورة مفرغ قـدیم را  5حداقل 1961کایلر یانگ از غرب ایران در سال بررسی فراگیر،یک در 
,Young)در دشتهاي شرق زاگرس مرکزي شناسایی وگزارش نمود 1966: وي به دنبـال ایـن بررسـی    .(228-39

هاي فرهنگی و استقرارهاي موجود در شرق زاگـرس مرکـزي تپـه    شناسی و به منظور تبیین توالی دورهباستان
گودین را جهت کاوش انتخاب نمود که در نتیجۀ کاوش، آثار استقراري از دورة مفرغ قدیم با سفالهاي شاخص 

قرار داشـت شناسـایی نمـود و ارتبـاط ایـن      Vطبقۀفاصله بر روي دژ بیضويکه بالIVدر طبقۀ را ارس -کورا
,Young and L.Levine)فرهنگ با فرهنگ مشابه در یانیق تپه تبریز را مطرح کرد  1969: و از اینجا بود کـه  (10

پدیدة مهاجرت و استقرار اقوام آشنا بـا فرهنـگ یـانیق از شـمال غـرب بـه حـوزة زاگـرس مرکـزي در حـوزة           
.  شناسی غرب وارد شدباستان

V/VIاما آنچه به عنوان شاخصی براي دورة مفرغ قدیم تاکنون در حد فاصل دورة نفـوذ اوروکـی در طبقـۀ    

گـردد  میکه شاخص دورة مفرغ میانی و جدید محسوبIIIگودین از اواخر مس و سنگی جدید و دورة گودین
کاوشهاي گودین یافت شده و مالك و شاخصـی بـراي   IVي طبقۀا موادي بود که در انباشتهاوجود داشت، تنه

گسترش ایـن فرهنـگ در   1975تا سال )  126: 1382ویت و دایسون، (گردد مفرغ قدیم زاگرس محسوب می
شناس ایرانی و کایلر یانگ دشـت کنگـاور   در این سال مهدي رهبر، باستان. شدمنطقه چندان جدي تلقی نمی

محوطـه و تپـۀ باسـتانی از دوران مـس و سـنگ      150قرار دادند که طی آن بیش از را مورد بررسی پیمایشی
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محوطـۀ آنهـا آثـاري از دورة    18تا دورة اسالمی متأخر را شناسایی نمودند کـه در بـیش از   ) XIگودین(قدیم 
و هدف از این بررسی تجزیه و تحلیل جمعیتـی ). 1353یانگ و رهبر، (یافت شده است IVمفرغ قدیم گودین 

گزارش فشردة ایـن بررسـی توسـط یانـگ     .ی به تفکیک هر دورة فرهنگی بودهاي باستانتحلیل مکانی محوطه
,Young)منتشر شد 1975).

گـرس مرکـزي بـود    بررسی دورة مفرغ قدیم در برخی از دشتهاي شرق زا،آخرین کار مستقل در این رابطه
ـ نتیجۀ اولیکه توسط مترجم انجام شد و امنـۀ جنـوب غربـی    راکم زیسـتگاههاي ایـن دوره در د  ه آن نشان از ت

).1386مترجم و مافی، (کوهستان الوند داشت 

: گاهنگاري دورة مفرغ در شرق زاگرس
م منطقۀ زاگرس مرکزي با دو پدیـدة جدیـد مواجـه    .به هر روي در پایان هزارة چهارم و آغاز هزارة سوم ق

در قالـب پایگاههـاي تجـاري و همچنـین نفـوذ و      IIشـوش النهـرین و نفوذ فرهنگ اوروك از جنوب بین: است
هاي جمعیتی جدید از مرزهاي شمال غربی حوضۀ دریاچه ارومیه به نام فرهنگ یانیق یا پدیدة پراکندگی گروه

هـاي بعـد از دورة نوسـنگی    مهم اینکه این فرهنگ که نخستین بار خود در الیـه . در زاگرس مرکزيIVگودین
کند، مرتبط با فرهنگهاي مناطق قفقاز و شـرق آنـاطولی تشـخیص    گوي تپه ظهور پیدا میKیانیق تپه و دورة
,Brwon)داده شده است 1951).

م بخشهاي وسیعی از شمال غرب و غرب ایـران تحـت نفـوذ و اشـغال قـومی      .ق3000تا 3200در حدود
مالً بـا فرهنگهـاي پیشـین    جدید در آمد که ویژگیهاي مادي فرهنگی آنها مانند معمـاري و سـاخت سـفال کـا    

,Burneyتفاوت داشت 1961: گیري این فرهنـگ  شناسی محل نشو و نما و شکلتاکنون مطالعات باستان.)(138
,Sagonaرا در حدود دو رودخانۀ کورا وارس در قفقاز اثبات نموده است 2004: بـه ایـن اعتبـار امـروزه     ). (80-96

نامند؛ اما چون نخستین بار آثار آن در ایران بـه طـور گسـترده از    میارس –این فرهنگ را به نام فرهنگ کورا 
شـود کاوشهاي تپه یانیق نزدیک شهر تبریز یافت شد در ایـران گـاه بـه نـام فرهنـگ یـانیق نیـز نامیـده مـی         

)Dyson, 1968: در دیگر مناطق تحت نفوذ مانند شـرق آنـاطولی ومـاوراء قفقـاز، بـه اسـامی       این فرهنگ.)310
,Burney and Lang(، ماوراء قفقاز، مفرغ شـرق آنـاطولی   Eفی مانند نئولیتیک قفقازمختل 1958: ، و در مرکـز  )57

,Young(شـود  نامیده مـی IVغرب ایران به نام فرهنگ گودین 1969: اینهـا تمامـاً مربـوط بـه یـک پیکـرة       ).9
غـرب ایـران را تحـت نفـوذ و     از شمال غـرب و ا نیمۀ هزارة سوم بخشهاي وسیعیفرهنگی وسیع هستند که ت

طالئی،(شد میاشغال خود در آورده بود و به عنوان یکی از چهار پهنۀ عصر مفرغ مناطق مختلف ایران قلمداد 
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. گردیـد هندسـی منحصـر مـی   فال نزد این قوم فقط به نقـوش کنـدة  تکنیک اصلی ساخت و تزئین س). 1374
ند که اهاعتقاد دارد که این مردم قومی شبان و کوچرو بودکاشف این فرهنگ در شمال غرب ایران 1چارلز برنی

از بیش از هـر مـادة دیگـر    قبالً به خاطر نوع زندگی متحرك و زیستگاه جنگلی در نواحی قفقاز ظروف خود را 
تنها نقش ثابت و پایدار ممکن بر روي چوب صرفاً نقوش کنده است؛ اند بنا بر ماهیت این مادههساختچوب می

و تـا مـدتها دور از زیسـتگاه اصـلی آن را ادامـه      د را بر روي سفال انتقال دادهعداً این سنت فرهنگی خواینان ب
,Burney and Lang)نداهدادمی 1958: تاکنون آثار این قوم عالوه بـر منـاطقی در شـرق آنـاطولی و حوضـه      .(52

,Burneyقفقاز، در ایران در حوضۀ شرق دریاچـۀ ارومیـه   1961: کوهسـتان الونـد   دشـتهاي پیرامـونی   و(138-9
.همدان یافت شده است

گذاري بـه شـیوة رادیـو کـربن توسـط      براي تشخیص دورة زمانی این فرهنگ در گودین تپه دو نمونه تاریخ
الزم بـه  . م دارنـد .یانگ ارائه شده است که هر دو اشاره به تاریخ این پدیدة فرهنگی به نیمه اول هزاره سـوم ق 

تـرین فـاز   وتحتانی(Vترین الیۀ گودینبلکه از فوقانیIVدو نمونه نه از نهشتهاي خود طبقه ذکر است که این
هاي فتـرت دیـده شـده قبـل و یـا بعـد از ایـن        از این رو ممکن است دوره. برداري شده استنمونه) IIIگودین

.فرهنگ را نیز شامل شده باشد
V2932فوقانی گودین الیۀ از –نمونۀ الف  ±103 .B.C

III2217±124  B.Cاز فاز تحتانی گودین–نمونۀ ب 

,Dyson)داند م می.دایسون هم شروع این استقرار را کمی بعد از هزارة سوم ق 1968: 310)

اما نتایج آخرین تاریخ رادیو کربن از نهشتهاي تحتـانی مربـوط بـه ایـن فرهنـگ در تپـه گـوراب واقـع در         
که قدیمترین الیۀ اسـتقراري ایـن فرهنـگ در    در حالی. گزارش شده استالیه دشت مالیر به شرح ذیل منتهی

شناسایی شده بود که بالفاصله بر روي انباشتهاي با مواد فرهنگی اوروکی قرار داشت اما اولـین  36الیۀ شمارة 
30، یعنی چهارمین نهشت مربوط به این فرهنگ در تپه گوراب تـاریخ  33از الیۀ OXA-18093نمونه به شمارة

مربوط به آخرین الیـه اسـتقرار فرهنـگ    25از کاتالوگ OXA-17792بود و سپس نمونۀ شمارة م .ق±2409
در دست است که پس از آن ایـن فرهنـگ توسـط فرهنـگ     م .ق2159±31در این محوطه تاریخ IVگودین
ه شروع این فرهنگ به رسد کاز این رو به نظر می. گرددبا سفالهاي نخودي منقوش جایگزین میIII-5گودین 

قبـل  22گذاري گودین جدیدتر باشد؛ در حالی که از طرف دیگر، حداقل تا سدة منطقۀ زاگرس نسبت به تاریخ
در تپه گودین با آخـرین مرحلـه از   III-6توان در همزمانی فاز گودین دلیل آن را می. از میالد دوام آورده است

_____________________________________________________________________

1. Charles Alen burney
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خاکسـار،  (اثـري نبـود  III-6ن محوطـه از زیسـتگاه دوره گـودین    این فرهنگ در گوراب تلقی کرد، زیـرا در ایـ  
1385.(

در یـانیق  اختالفاتی وجـود دارد؛ در خصوص نحوة شروع این فرهنگ در تپۀ گودین با یانیق تپه آذربایجان
ولـی شـود، یاد میشود که از آن به عنوان دورة مفرغ قدیمهاي گرد آغاز میتپه شروع این دوره با ساخت خانه

در تپه گودین در اولین اسـتقرار  شود؛ درحالیکههاي راست گوشه مشخص میفاز دوم این دوره با ساخت خانه
از این رو در مقایسـه بـا یـانیق تپـه ایـن      .  شودهاي راست گوشه دیده میمربوط به این فرهنگ بالفاصله خانه

.1دوره در گودین مربوط به فاز دوم مفرغ قدیم است
نه با مدارك گاهنگاري کـه بـا تفـاوت عمیـق در سـبکهاي سـفالی       IIIو IVگودینو دورةحد فاصل بین د

منظور تغییـر جمعیتـی  (که در بین این دو دوره هیچ فاصله یا شکاف زمانی میدهدو این نشان شودتعیین می
.)1385طالئی، (اتفاق نیفتاده است ) است

د ماهیدشت و دهلران نیز حکایت از نـوعی گسسـت   از سوي دیگر مطالعۀ دیگر مناطق زاگرس مرکزي مانن
هـایی از ایـن مرحلـه    تاکنون نشانه. داردIIIگاهنگاري از دورة مس و سنگی جدید به دورة مفرغ میانی گودین

در مقیاس محدود در کاوشهاي چغاماران به دست آمده که ارتباط ساکنان این بخـش از زاگـرس در نیمـۀ اول    
اما نتـایج سلسـله   )116: 1382ویت و دایسون،(میدهندرا نشان IIIو IIهاي قدیم م با سلسله.هزارة سوم ق

مطالعات هیأت دانمارکی در حوضۀ هلیالن یأ جنوب زاگرس مرکزي نشان از نوعی گسست کامل و به عبـارتی  
,Mortensen(نشین در منطقه داردرواج مجدد شیوة دامداري کوچ 1976: 45.(

گیـري فرهنـگ   شرق زاگرس مرکزي به مرکزیت کنگاور تا همـدان بـه صـورت شـکل    این نوع تغییرات در 
را با یک Vبافت گودین انگ جایگزینی این فرهنگ در شود؛ هر چند یبا تراکم نسبتاً زیاد دیده میIVگودین 
شـکاف  کیلومتري شرق گودین هیچ نشانی از یک60هاي تپه گوراب در یافتهاما کند، ساله ذکر می50تاخیر 

مـدت  هـاي کوتـاه  بر این اساس علیـرغم احتمـال تـنش   ). 1385خاکسار، (میدهدزمانی بین دو دوره را نشان ن
ها به عنوان عامل گسست فرهنگی در منطقه چندان منطقی به نظـر  اقلیمی در منطقه، فرض نمودن این تنش

. رسدنمی
دشـت همـدان و   ال کنگـاور در مالیـر،  ی از شرق و شـم هاي مرتبط با این فرهنگ در مناطقدیگر مجموعه

,Swiny)نواحی بیجار و میاندوآب  و اخیراً چند محوطه در جنوب غربی سگزآباد و حاشـیه غربـی دشـت    (1975
).1385فاضلی نشلی، (قزوین یافت شده است 

_____________________________________________________________________

1. Early Bronze Age  II
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: بررسی میدانی
ي اسـدآباد، کنگـاور،   براي انجام این کار ما تمامی دشتهاي واقع در پیرامون رشته کوه الوند شـامل دشـتها  

نهاوند، سنقر، صحنه و تویسرکان در جنوب غرب و دشتهاي همدان، کبودرآهنگ در ضـلع شـمال غربـی ایـن     
بررسی به شیوة پیمایشـی و ثبـت هـر زیسـتگاه بـه      . کوهستان را به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار دادیم

محیطـی  اطالعـات محوطـه و ویژگیهـاي زیسـت    کلیۀ اطالعات مورد نیاز از قبیـل . نگاري انجام شدروش مکان
. پیرامون اثر ثبت و ضبط گردید

محوطـه در مسـاحتی کمتـر از    90تعدد و وسعت استقرارهاي مربوط به این فرهنگ، که تعداد آنها بالغ بر 
، بـه روشـنی گویـاي یـک حرکـت      )2و جـدول شـمارة   3شـمارة نقشۀ (شناسایی شدندکیلومترمربع10000

مرکز ثقل این زیستگاهها بر مبناي محاسـبه بـه روش نزدیکتـرین همسـایه در     . ر منطقه بودجمعیتی بزرگ د
اما دامنه نفوذ آنان هرگز از کـوه بیسـتون بـه    ). 3شمارةنمودار (کیلومتري شمال تپه گودین قرار دارد 5حدود 

ایـن دوره بایـد   این بدان معنی است که تمرکز ثقـل اسـتقرارهاي  .ربی زاگرس مرکزي وارد نشده استبخش غ
در این منطقه وجـود داشـته   باید وابسته به مجموعه شرایط محیطی و فرهنگی باشد که قبل از هر جاي دیگر 

نتیجۀ بررسیهاي اخیر در دشتهاي کنگاور و صحنه حوضۀ آبریز گاماسی آو به روشـنی نشـان از تـراکم    . باشند
این الگـو بـه روشـنی نشـان از     . ها داردودخانهبیشتر جمعیت اجتماعات دورة مس و سنگی جدید در نزدیکی ر

لخیز توانسته مانع از دستیابی این قوم به زمینهاي حاصهمین امر می. رواج شیوة کشاورزي آبی در منطقه دارد
در همـین حـال بـر    . گردیـده باشـد  هکه داراي شرایط مطلوبتر کشاورزي بـود و مستعدتر بخش غربی زاگرس
از دورة میـانی  انگین ارتفـاع زیسـتگاهها  ررسی یانگ و رهبر از دشت کنگاور میحسب تجزیه و تحلیل گزارش ب

.)1353رهبـر و یانـگ،   (کاهش یافته اسـت  ) VIIو VI(و سنگی جدید به مس)IXو Xگودین (مس و سنگی
اینها نشان از نوعی حرکت جمعیت بومی منطقه از زون مرتفع به دشتهاي حاصـلخیز وحواشـی رودخانـه دارد    

برداري از توان محیطی، بایستی با تغییر شیوة معیشت از دامداري بـه کشـاورزي همـراه    حسب نوع بهرهکه بر
از سوي دیگر این شرایط عمالً زمینه را براي قومی دامدار فراهم آورد که به تـدریج از اواخـر هـزارة    . بوده باشد

جنوبی را در پـیش گرفتـه بودنـد و    راه سرزمینهاي،چهارم و در پی تغییرات زیست محیطی در خاستگاه خود
,Rothman)خیلی زود مناطق زیادي از شرق آناطولی  ,Amiran)، شمال سوریه(1997 شمال غرب ایـران  ،(1965

(Burney, ,Young)و غرب ایران(1961 الگـوي آرایـش ایـن زیسـتگاهها در شـرق      . را در پیش گرفته بودند(1966
هاي غربی و لرسـتان را بایسـتی ناشـی از وجـود جمعیـت بـومی در آن       زاگرس مرکزي و عدم گسترش آنها به مرز

مشـابه  . اي غرب زاگـرس شـدند  مناطق قلمداد کرد که مانع از پیشروي بیشتر این قوم به مناطق حاصلخیز و جلگه
و در تمرکز این فرهنگ بیشتر در زون مرتفع شـرق دریاچـه   . این الگو قبالً در حوضۀ دریاچۀ ارومیه نیز اتفاق افتاد

هایی مانند گوي تپه، یانیق و هفتوان گزارش شده نه در درة سلدوز و بخش غرب و جنوب دریاچـۀ ارومیـه   محوطه
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تنها مواد اندکی از این فرهنگ که حاصل ارتبـاط تجـاري بـوده از دورة    . هاي وسیع و حاصلخیز بودکه داراي جلگه
VII A-B مشـابه ایـن الگـو در شـرق آنـاطولی در دشـت       ). 169: 1382ویت و دایسون، (حسنلو گزارش شده است

,Rothman and  Gülriz Kozbe)موش نیز اخیراً براي توزیع این فرهنگ گزارش شده است 1997).
در هـر حوضـۀ زیسـت محیطـی     . نکتۀ بسیار مهـم اسـت  توزیع این زیستگاهها بر مبناي اندازه گویاي یک

:زه مواجه هستیممحدود ما با دو گروه از زیستگاهها از نظر اندا
عـالوه بـر   مدتاً در حاشیۀ دشت قرار دارنـد و هکتار که ع3گروه زیستگاههاي بزرگ با اندازة بیش از -الف

نزدیک به معابر طبیعـی وراههـاي   بایستآب دائمی و زمینهاي حاصلخیز میدسترسی به حداقل یکی از منابع
برداري اقتصادي مبتنی بر کشاورزي و تجـارت را نیـز   رهاین الگو مهمترین پتانسیل و شرایط به. باستانی باشند
بنگرید بـه جـدول   (هاي کوچکتر کمتر است ها در هر دشت به نسبت محوطهتعداد این محوطه. به همراه دارد

هـاي خاکسـتر و بقایـاي سـوخته در ایـن      هـا حجـم بسـیار زیـاد تـوده     ویژگی دیگـر ایـن محوطـه   ). 2شمارة
هـاي شـمال غـرب    مورد بررسی ما بلکـه در محوطـه  هاي منطقۀت نه تنها در محوطهاین خصل. هاستمحوطه

کـار تجزیـۀ ایـن    1.مانند یانیق تپه نیز گزارش شده و همین امر موجب نامگذاري آن به این اسـم بـوده اسـت   
ضـوالت  خاکسترها در تپه پیسا در کاوش سال اخیر نشان داد که بافت آن تماماً از نوع بافت خاکستر علفـی و ف 

شناسی آن از وجود حجم زیاد دام در محوطه است که مدارك استخواناین امر به روشنی حاکی. حیوانی است
) 1387فر و مترجم،محمدي(کند را کامالً تأیید می

ها در هر دشت و حوضـۀ شامل تعداد بیشتري از کل محوطهکه هکتار 3گروه زیستگاههاي کوچکتر از -ب
نظـر  از . رسـد مـی هکتار نیز کوچک /. 2گاه بهها این محوطهمحدودیت و کمی وسعت . اشندبوابسته به آن می

هاي گروه الـف  ی از پیرامون محوطهمعیندر یک شعاع موقعیت مکانی، زیستگاههاي مربوط به این گروه عمدتاً
در عـین حـال   . تر اسـت قرار دارند و در مجموع میانگین ارتفاع آنها به نسبت میانگین ارتفاع دشت بسـیار بـاال  

تنـاوب  . بیشترین پتانسیل فضایی آنها وجود مراتع و دوري از زمینهاي مرغوب کشاورزي و راههاي اصلی اسـت 
IVهاي دشت بسیار کمتر و اغلب مربوط به همان فاز گودین هاي فرهنگی در این گروه به نسبت محوطهدوره

رسد این شیوه و الگوي زیستی بیش از هـر دورة دیگـر و   میبه هر روي به نظر. استIIIوگاه موادي از گودین
. شکل گرفته باشدIVشاید براي نخستین بار در همین فاز گودین 

_____________________________________________________________________

.هاي حجیم خاکستر در این محوطه این اسم بدان داده شده استیانیق، واژة ترکی به معنی سوخته است که به سبب وجود توده.1
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: مواد فرهنگی
هاي شناسـایی شـده نشـان داد    در محوطهIVهاي سفالی فاز گودین بندي گونهنتایج اولیه بررسی و طبقه

اي و حتی گـاه  نوعی تفاوت درون منطقهپرداخت و تزئین سفال،ر ساخت وکه علیرغم وحدت کلی و سبکی د
بدین معنی که علیرغم وحدت سبکی در ساخت سفالهاي سیاه و خاکسـتري  .جود دارداي بین سفالها ومحوطه

هـا نشـانی از پـر    خاص تزئین شده بودند، اغلب ایـن کنـده  روش داغدار پرداخت و با نقوش کندةکه عموماً به 
اما نوع رنگ سیاه به لحاظ شدت و کنتراسـت، نـوع و مقـدار    . ترکیبات گچی را در خود داشتندشدن مجدد با

هـا  ایـن . اي به محوطۀ دیگر تفاوت داشـت شاموت، میزان پخت و حتی ترکیب کلی نقوش کنده گاه از محوطه
تکنیکی گروهی از بندي ارتباط بر حسب این طبقه. شونداي از تولیدات محلی از یک سبک کلی تلقی مینشانه
بـه گـروه الـف بـه خـوبی بـا تعـدادي از        متعلّـق هاي هر زیستگاه بـزرگ در میانـه و یـا حاشـیۀ دشـت      سفال

. ی پیرامون آن قرار داشتندمعینگردید که اغلب در شعاع زیستگاههاي کوچکتر از آن مشخص می
قـدیم در شـرق زاگـرس مرکـزي     این الگو با تفاوتهاي اندك در فاصله، براي کل زیسـتگاههاي دورة مفـرغ   

.عمومیت دارد

هاي دورة مفرغ قدیم بر حسب اندازه و به تفکیک دشتتوزیع محوطه: 2شمارةجدول 

هـاي فرهنگـی اسـت درکـل     انگین ارتفاع انباشت که خود ناشی از تداوم استقرار و همچنین تـوالی دوره می
هکتار واقع 3هاي کمتر ازمتر است اما میانگین ارتفاع انباشت در محوطه48/6هکتار، 3هاي بزرگتر از محوطه
هـاي  کـه محوطـه  میدهـد لگو نشان به عبارت دیگر این ا.متر است2هاي بزرگتر تنها ة زیستی محوطهدر حوز

اي بـراي زیسـتگاههاي بزرگتـر مطـرح     هاي حاشیهبه دورة مفرغ قدیم و به عنوان محوطهمتعلّقکوچکتر تنها 
. اندبوده

: گیريتجزیه و تحلیل و نتیجه
که در اواخر هـزارة چهـارم و  میدهدشناسی شرق زاگرس مرکزي نشان ۀ حاصل از بررسی باستاننتایج اولی

م این منطقه دچار تغییرات مهم جمعیتی و فرهنگی شده است که از آن جمله نوعی تغییـر  .آغاز هزارة سوم ق

همدانصحنهسنقرتویسرکاننهاوندمالیراسدآبادکنگاور

کل آثار131514188949

76460103
هکتار3<و= 

هکتار3>6910128846
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حاشـیۀ  طـرف  ترك زیستگاههاي واقع در مناطق مرتفـع بـه   ي استقراري دورة مس و سنگ جدید ودر الگوها
فع شـرق زاگـرس مرکـزي    کاهش جمعیت بومی در زون مرت. ها و نواحی پست وحاصلخیزتر بوده استرودخانه

کـه مراتـع فـراوان ایـن بخـش      هعمالً زمینه را براي ورود یک گروه جمعیتی با مواد فرهنگی خاص ایجاد نمود
رد پاي ورود این قوم از طریق مناطق مرتفـع واسـتپی شـمال غـرب بـه سـمت       . بسیار مطلوب آنان بوده است

بیجـار  ، دژ، تکـاب ن شـهرهاي فعلـی شـاهین   کردستان و سپس ورود به منطقه از طریـق کریـدور طبیعـی بـی    
)(Swiny, شناسی طی بررسیهاي باستان) 1386مترجم و مافی، (، قروه و نهایتاً دشتهاي همدان و اسدآباد1975

تحلیل بیشترین تمرکز زیستگاههاي این فرهنگ در شـرق زاگـرس بـر اسـاس فاصـلۀ دو      . شناسایی شده است
هاي جنوبی کوهستان الوند و خان گـونبز نشـان   کنگاور به طرف دامنهزیستگاه از هم در محدودة شمال دشت 

اکنون بیشـترین پتانسـیل ایـن خطّـه همانـا      چرا که همه به منابع مرتعی این منطقه دارد؛از وابستگی این گرو
در حالیکه هم حاصلخیزي خاك و هم امکـان کشـت آبـی    و امکان کشت دیم است،فراوان وجود مراتع ییالقی 

). 3شمارةنمودار (بسیار ناچیز و محدود است در آن 
مسـافت مطابقـت دارد کـه هنـوز تـا      ه اي از دامداري با کوچ کوتااین الگوي زیستی قبل از هر چیز با شیوه

حدودي در منطقه بر جاي مانده است و اساس آن بدین صورت است که دامداران فصـول طـوالنی و سـرد دام    
همین امر موجب بزرگ شدن این ایستگاهها شده اسـت  . دارنددشت نگه میخود را در زیستگاه اصلی واقع در

هـاي تولیـد   بدون اینکه نشانی از پیچیدگیهاي مربوط به شروع شهرنشینی مانند خط، معماري سـترگ، نشـانه  
ه از چرخ در ساخت سفال شـروع نشـده   بلکه به عکس هنوز استفاددر آنها دیده شود،... سفال و غیرهتخصصی 

حجم زیاد . میدهدسبک تولید سفالها از هر محوطه به محوطۀ دیگر تفاوت ناشی از تولید محلی را نشان .است
اما زیسـتگاههاي کوچـک در واقـع    . خاکستر ناشی از زیست دام در محوطه دلیل روشن دیگر بر این اصل است

ها چنـد خـانوار بـه همـراه دام     اقامتگاههاي فصلی این گروه دامدار است که با شروع فصل بهار در هرکدام از آن
از . گشـتند شدند و تا پایان فصل تابستان با جابجاییهاي ممتد در آنها نهایتاً به زیستگاه اصلی برمـی مستقر می

. این رو جمعیت ساکن در هر چند زیستگاه مقدار واحدي بوده است
کمتـرین  ،ه اخیراً کاوش شدهکاز این فرهنگ هایی بررسی بیشتر مواد فرهنگی این قوم خصوصاً در محوطه

تر با تمرکز این قوم در منطقه راههاي تجاري قدیم. ارددنت اي و تجارت دوردساي از ارتباطات فرا منطقهنشانه
النهرین و شوشان کامالً از رونق افتاد و این راه به جنوب فالت ایـران و نهایتـاً تجـارت    بین فالت مرکزي و بین

ـ  این فرضی.دریایی منجر شد هـاي ایـن کاوشـها تطبیـق     ه گردیـده کـامالً بـا یافتـه    ه که توسط جان آلـدن ارائ
,Alden)کندمی 1982).
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:گیرينتیجه
گیـري شهرنشـینی و رواج خـط و کتابـت و     در نیمۀ هزارة سوم و همزمان با دورة مفرغ قدیم علیرغم شکل

،امدار آشنا با سفال سـیاه رنـگ نـوع یـانیق    بخشهاي شرق زاگرس مرکزي توسط قوم د،ايارتباطات فرامنطقه
ر تغییرات نشین در آن ایجاد گردید و تا مدتها در براباشغال و نوعی الگوي زیستی مبتنی بر دامداري نیمه کوچ

ـ  زمینـه IIIگیـري دورة مفـرغ میـانی گـودین     اما با شـکل .عمیق فرهنگی دوام آورد ه بـراي شـرایط   هـاي اولی
.  زارة سوم ایجاد گردیدشهرنشینی از نیمۀ دوم ه

شبکۀ روان آبهاي منطقه شرق زاگري مرکزي: 1شمارةنقشۀ 
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,Alden: ة زاگرس مرکزي ایران  ازراههاي تجاري هزارة چهارم در حوز: 2شمارةنقشۀ  1982

در همدان1964- 85هاي خشکسالی طی دورة آماري ب دورهتناو: 2نمودار شمارة 
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آرایش تمرکز زیستگاههاي دورة مفرغ قدیم در محدودة دشتهاي شرق زاگرس مرکزي: 3نمودار شمارة 
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شرق زاگرس مرکزيدر هاي عصر مفرغ قدیم توزیع محوطه: 3شمارةنقشۀ 

IDنامارهکت/مساحت متر/ارتفاع ارتفاع از سطح دریا

187261Hasan abaAS-1
1868192Ghpch tapAS-2
152780BadhoreAS-3
152960BehareAS-4
1522217Janat abaAS-5
1590205Hesam abaAS-6
1708305KhakrizAS-7
195240Kamak sofAS-8
1550111KavanajAS-9
1638132Monavar tAS-10
1504115Mosi abadAS-11
1505156Ghale najAS-12
1518146Vender abAS-13
166911Esmaeil sAS-14
151051Ghoshak tAS-15
1654100Agah olyaSO-1
191371Khaki kalSO-2
186560KhodaeiSO-3
197620Shaikh jaSO-4
191191Ali bagSO-5
1859121MarangazSO-6
201371GhanatSO-7
196690Kord mazrSO-8
1842125Klga zamaSO-9
1425222Argana olSA-1
1401211KortabijSA-2
1482141NazlianSA-3
1523121Akbar abaSA-4
14962815GodinK-1
1543174DehlorK-2
148051DinnoK-3
1559211DabK-4
1527153DivineK-5
1590133Faros abaK-6
152351Scarab sheK-7
17701512ArcaneK-8
1532172RattanK-9
155070KoreaK-10
1574133Gabi shiK-11
154693Abad khanK-12
154131GhomparehK-13
1463281Baba rostN-1
139371Bar afragN-2
148320ShiravandN-3
1333111YazdanN-4
156841Dar avajN-5
174343SardoranN-6
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1439424Sarsam gaN-7
1566174SoggyN-8
143961Ghale shiN-9
139461Kauris asN-10
179021Rod has anN-11
1625287GarzaN-12
1779195GuyanaN-13
165421MilaN-14
172571Bbaei tarikN-15
199063DeanneN-16
161121Sarong zaN-17
157030VerazaneN-18
1489160Najaf abaTU-1
1487110Miroj abaTU-2
147471TellyTU-3
153810Do ab seTU-4
153430SahmodinTU-5
153211Morde  ITU-6
156810Morde  IITU-7
200321LamyanTU-8
2115173ParyM-1
1555301KallanM-2
1877223GorabM-3
171892Ghale nooM-4
1685111Torpagh gM-5
1670120GharavolkM-6
1714161Chogha gaM-7
1681153Avar zamaM-8
1691111BelertooM-9
1820812KhomaranM-10
215331MarranM-11
194620ZarbaliM-12
1810192Khon kafaM-13
175531RozvankadM-14
175566Pissa  IH-1
177251Pissa  IIH-2
170060Pisa tapeH-3
1683133KorijanH-4
1737231HamekasiH-5
166861BozorgH-6
172030MatrokH-7
162431ChahH-8
1770143DastjerdH-9

شرق زاگرس مرکزيدر دورة مفرغ قدیم هاي شناسایی شدةاطالعات مربوط به محوطه: 1جدول شمارة
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هاي عصرآهن منطقۀ طالقان، شمال مرکزي فالت ایرانمحوطه
حجت دارابیدکتر 

دکتري باستان شناسی
نازلی نیازي
شناسیکارشناس باستان

)76تا 55از ص(
02/10/1389: دریافتتاریخ

17/06/1390: تاریخ پذیرش

: چکیده
از جملـه منـاطق مسـتعد    ...از قبیل ساوجبالغ، دشـت تهـران و   انند مناطق مجاورشطالقان م

شـناختی ایـن   طی بررسی باستان.صرآهن شمال مرکزي فالت ایران استگیري استقرارهاي عشکل
، نوزده محوطه به عصـرآهن منتسـب گشـت کـه در نتیجـۀ مطالعـۀ دوبـارة        1380منطقه در سال 

نگـاري  اریخبـل تأمـل و تـ   هاي حاصل از این بررسی، تنها ده محوطه داراي سفالهاي شاخص قایافته
به . باشندمیIIو Iدهد که اینها مربوط به عصرآهن میها نشان مقایسۀ سفالهاي این محوطه.اندبوده
رسد ارتفاع باالي منطقۀ طالقان و نیز آب و هواي سـرد و کوهسـتانی آن بـه همـراه کمبـود      مینظر 

د توجـه جوامـع   همانند عصـر حاضـر مـور   در عصرآهن زمینهاي کشاورزي باعث شده تا این منطقه 
.نشین قرارگیردکوچ

.نشینعصرآهن، شمال مرکزي فالت ایران، طالقان، جوامع کوچ:هاي کلیديواژه

hojjatdarabi@gmail.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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:مقدمه
دورة اول کـه  : ي مرتبط با عصرآهن به دو دورة متمایز تقسیم شـده اسـت  به طور کلّی مطالعات و پژوهشها

الیــاز فع ــتانآغ ــاي باس ــران  ته ــناختی در ای ــال  ش ــا س ــرد ومیرا در بر. م1957ت ــت دادهگی ــاي دورة انباش ه
مـان بـا   و همز. م1957دورة دوم که از سال جۀ فعالیتهاي انفرادي بوده است وشناختی عصرآهن در نتیباستان

میالدي ادامه یافته و طـی آن 1980اخر دهۀ شروع فعالیتهاي رابرت دایسون در تپۀ حسنلو شروع شده و تا او
شناسی عصـرآهن  این امر باعث پیشرفت باستان). 41: 1381طالیی،(است هاي مطالعاتی، هدفدار گشته برنامه

رابرت دایسـون در نتیجـۀ مطالعـات خـود در     گیري مباحث نظري مرتبط با این دوره شد؛ به طوري کهو شکل
,Dyson؛ 1376،طالیی(» پویایی فرهنگی«غرب نظریۀ شمال افقهـاي  «و همچنین کـایلر یانـگ نظریـۀ    )1965

,Young)» سفالی و مهاجرت ایرانیان را مطرح ساختند که البته یانگ بعدها به تعـدیل نظریـات پیشـین    (1967
,Young)خود پرداخت غـرب و شـمال مرکـزي    شناسی عصرآهن تاکنون در مناطق غرب، شـمال نباستا. (1985

اي عصرآهن به دلیل وجود اشیاء موزهوجود با این .اطق دیگر تمرکز بیشتري داشته استایران در مقایسه با من
شناسـی ایـن دوره در   اي و مسائل نظـري در باسـتان  اند، علوم میان رشتهکه بیشتر از گورستانها به دست آمده

در میـان  کـه  اسـت  در حـالی  ایـن  .ته اسـت هـاي پـیش از تـاریخی نمـود کمتـري داشـ      مقایسه با دیگر دوره
از دورة آهن شناسایی شده، گورستانها در برخی منـاطق ماننـد غـرب ایـران و     که هاي استقراريِ کمی محوطه

. اندشمال مرکزي فالت ایران از نسبت باالیی برخوردار بوده
شناسی بلژیکـی بـه   میالدي توسط هیئت باستان70و 1960هايپشتکوه در دههو مخصوصاًمنطقۀ غرب 

مورد توجه خاصی قرار غرب ایران در دورة دوم مطالعات عصرآهنشمال.رپرستی لویی واندنبرگ مطالعه شدس
ار که در ردة نخسـتین ایـن مطالعـات قـر    نیز مطالعات مرتبط با عصرآهن در شمال مرکزي فالت ایران گرفت، 

(1939ه بـود  شـروع شـد  . م1932سیلک کاشـان در سـال   BAگیرد با کاوشهاي گیرشمن در گورستانهاي می

(Ghirshman,. فرد به کاوش در گورستان قیطریه در شـمال  اهللا کامبخشخورشیدي سیف1348-9در سالهاي
نشـگاه تهـران در تپـۀ    شناسـی دا در همین زمان، کاوشهاي باستان).1370کامبخش فرد،(تهران پرداخت شهر

هـاي  کـاوش 1354در سـال  و) 1351ان، نگهبـ (سگزآباد دشت قزوین به سرپرستی شادروان نگهبان آغاز شد 
).1379واندنبرگ، (لویی واندنبرگ به مدت ده روز در گورستان خوروین انجام گرفت 

از تهـران قـرار دارنـد،    اسـتان  هاي قابل ذکر منطقۀ شمال مرکزي فالت ایران کـه در حـوزة   از دیگر محوطه
).1383کامبخش فرد، (بوستان پنجم پاسداران استکهریزك، دروس، پیشواي ورامین، قلهک، سلطنت آباد و

هاي عصـرآهن شـمال مرکـزي    شناختی در محوطهو در سالهاي اخیر نیز کاوشهاي باستان1980بعد از دهۀ 
سـرلک و  (، قلـی درویـش   )1374مهرکیـان،  (ین تهـران  به طور کلّی تاکنون تپۀ معمـور . فالت ایران ادامه یافت

در سـاوجبالغ، گورسـتان   ) 1378مجیدزاده، (در قم، تپۀ ازبکی ) 1382پوربخشنده، (و تپۀ صرم ) 1383عقیلی، 
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فاضـلی و  (و گورستان عصـرآهن تپـه قبرسـتان دشـت قـزوین      ) 1387آقاالري، (تپه پردیس در قرچک ورامین 
بخشهاي غربی و جنوبی دشـت  2002و 2001همچنین در سالهاي. اندر گرفتهمورد کاوش قرا) 1385نقشینه، 

,Mousavi)توسـط علـی موسـوي بررسـی شـد     . م.ساوجبالغ جهت شناسایی استقرارهاي هـزارة دوم ق  2005).
رسد که ایـن منطقـه   میمنطقۀ طالقان، که موضوع این مقاله است در کنار ساوجبالغ، واقع شده است و به نظر 

بـر ایـن اسـاس،    . شناختی عصرآهن از اهمیت باالیی برخوردار استنند ساوجبالغ از نظر مطالعات باستاننیز ما
. هاي عصرآهن این منطقه پرداخته استنوشتار حاضر به معرّفی مقدماتی محوطه

:موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ مطالعاتی منطقۀ طالقان
ایـن  ). 1شکل شـمارة  (ران و در شمال ساوجبالغ قرار دارد غرب تهکیلومتري شمال140منطقۀ طالقان در 

و از شـرق  کیلومتر مربع وسـعت دارد 1186وجبالغ در استان تهران است، شهرستان ساع جزء منطقه که در واق
به شهرستان کرج، از غرب به ناحیۀ الموت قزوین، از شمال به ارتفاعات البرز و از جنوب بـه ارتفاعـات جنـوبی و    

قان و بـاال  طالقان از سه دهستان پائین طالقان، میان طال. ي شهرستان ساوجبالغ محدود گشته استبخش مرکز
باشـد کـه از گردنـۀ عسـلک سرچشـمه      میمهمترین رودخانۀ منطقۀ طالقان شـاهرود  .طالقان تشکیل شده است

). 19: 1382وکی، پاز(ریزد میگرفته و با جهت شرقی ـ غربی به ناحیۀ الموت و نهایتاً رودخانۀ سفیدرود 
ی شـناخت باسـتان ۀ یحیی کوثري مـورد بررسـی   خورشیدي به وسیل1353منطقۀ طالقان اولین بار در سال 

؛ بـاالخره در  )22: 1386توفیقیان، (، حسن رضوانی دوباره آن را بررسی نمود 1374سپس در سال . قرار گرفت
ها و آثار این بخش از شهرسـتان سـاوجبالغ   هیئتی به سرپرستی ناصر پازوکی به شناسایی محوطه1380سال 

هـاي مختلـف پـیش از تـاریخ، تـاریخی و اسـالمی       ها و بناهـاي متعـددي از دوره  پرداخت که طی آن، محوطه
منتشر نمـوده اسـت   آثار تاریخی طالقانپازوکی نتایج اولیۀ بررسی خود را در قالب کتابی با عنوان . گردیدثبت

هاي منتسب به عصرآهن را فقط به طور مختصـر معرفـی نمـوده و    تاب، وي محوطهدر این ک). 1382پازوکی، (
ور کلّـی بـه   هـاي شـاخص ایـن دوره، بـه طـ     هاي سطحی با دیگر محوطـه گاهنگاري آنها را بدون مقایسۀ یافته

در ایـن  . م دورة عصرآهن مـورد نظـر بـوده اسـت    اي که مشخص نیست کدابه گونهعصرآهن نسبت داده است،
که عمـدتاً قطعـات سـفالی    هاي حاصل از بررسی ـ سعی بر آن است تا با بررسی دوباره و مقایسۀ یافتهنوشتار،

هـاي  ـ مشخص شـود کـه محوطـه   صوصاً خود شمال مرکزي فالت ایرانهاي عصرآهن ـ مخ ـ با محوطهاند  بوده
ت که در مطالعۀ دوبـارة  شایان ذکر اس. باشندمی) 3و2، 1( منتسب شدة منطقه، مربوط به کدام دورة عصرآهن

19هاي شناسایی شده در بررسی منطقۀ طالقان کـه توسـط مـوزة ملّـی ایـران انجـام یافتـه،        سفالهاي محوطه
همچنـین  . محوطه از آنهـا بـا عالمـت سـؤال همـراه بـوده اسـت       11محوطه به عصرآهن نسبت داده شده که 

هت مقایسه، با حدس و گمان همـراه بـوده و   ها به دلیل فقدان سفالهاي شاخص، جگاهنگاري برخی از محوطه
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کـه بـر اسـاس سـفالهاي سـطحی      ) محوطـه 10(اند هایی مورد بحث قرارگرفتهلذا در این نوشتار فقط محوطه
.آوري شده، قابل تاریخگذاري باشندجمع

:T.A.S.-007(Havresi Band)محوطۀ هورسی بند ) 1

1960شـهرك بـه جـزن و در ارتفـاع     جـادة آسـفالتۀ  متري جنوب 20انی در این محوطه در واقع، گورست
از گورهاي تخریب شده در محوطه، سفالهاي خاکستري به همراه اشیاء فلـزي بـه   . باشدمیاز سطح دریا يمتر

شده همگـی خاکسـتري تیـره و روشـن و در سـه      آوريسفالهاي جمع).208: 1382پازوکی، (دست آمده است
هاي حلقوي و عمـودي متصـل   ها، دستهدر میان نمونه.)2شماره شکل (طیف ظریف، متوسط و خشن هستند 

برخی از ظـروف، دود زده و .هاي صاف قابل مشاهده استنیز کفاي مربوط به ساغر ودکمهبه بدنه، کفهاي ته
شکل از مشخصـات  ايظروف کوچک و مینیاتوري با بدنۀ کروي و کف دکمه.اندبرخی بیش از حد حرارت یافته

یک قطعه نیز با نقش کندة افقی و زیگزاگـی وجـود دارد کـه مشـابه آن در     . سفالی این محوطه استمجموعۀ 
Ghirshman)هاي سـیلک محوطه 1939, pl.LXIII)  طالیـی،  (، خـوروین  )82: 1370کـامبخش فـرد،   (، قیطریـه
. تشناسـایی شـده اسـ   ) 95، شـکل  4؛ طـرح  200: 1385بحرانـی پـور،   (و تپه صـرم  ) 1؛ شمارة 101: 1387

کـه  قدحی ت زیادي با شباهه دست آمده که نقش آن همچنین یک لبۀ خاکستري با نقش برجستۀ زیگزاگی ب
یـک نمونـۀ   ،عـالوه بـر قطعـات سـفالی    . دارد) 158لوحه : 1379رگ، واندنب(از گورستان چندار به دست آمده 

دار بوده فنجانهاي دستههاي حلقوي قسمتی ازدسته. باشدمیهاي سطحی محوطه درفش مفرغی از دیگر یافته
بـه دسـت آمـده    ) 211: 1383مدوسـکایا،  (و گوي تپـه  ) 91: 1370کامبخش فرد، (قیطریه مشابه آنها در که

تپۀ گـودین  2، قیطریه و دورة Aسیلک 1هاي عصرآهن از محوطه) ايته دکمه(اي ساغرهاي پایه دکمه. است
).3-5اي شمارة شکله) (143: 1383کامبخش فرد، (اند شناسایی شده

:T.A.S.-012(Fashandak)كمحوطۀ فشند) 2

گونه اطالعاتی از موقعیت و مشخصات این محوطه منتشر نشـده و صـرفاً وجـود یـک ظـرف      متأسفانه هیچ
هـاي  سفالی سالم که با نام این محوطه در بانک سفال موزة ملی ثبت شده، باعث گشته تا در فهرست محوطـه 

با این وجود با توجه به نام محوطـه، احتمـاالً در نزدیکـی روسـتاي فشـندك      .قع شودعصرآهن مورد بررسی وا
یـک  سـتري و تمپـر ماسـه بـادي بـوده و      ظرف سفالی به دست آمده، داراي بدنۀ خاک. طالقان قرار گرفته است

ف همچنین روي دستۀ ظرف یک برجستگی وجود دارد و ک. ۀ افقی روي شانه دارددستۀ عمودي و نوار برجست
، مشخص نیست کـه داراي آبریـز   با توجه به اینکه بیشتر لبۀ ظرف، شکسته شده و از بین رفته.آن صاف است

بـا  ). 6شکل شـمارة  (هر چند که شکل ظاهري آن حکایت از کاربردي براي حمل مایعات دارد بوده است یا نه،
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ست، ولی احتمال دارد که از یک وجود اینکه از هویت و محل پیدایش ظرف سفالی مذکور اطالعی در دست نی
هاي عصـرآهن شناسـایی   تاکنون هیچ نمونۀ قابل مقایسه با این نمونه از دیگر محوطه. گور به دست آمده باشد

اما بر روي برخی از سفالهاي به دست آمده از کاوش گورسـتان مسـجد کبـود تبریـز، نقـوش نـوار       . نشده است
شـایان ذکـر   ). 1384هژبري و صالحی گروسی، (باشند می2آهن شود که مربوط به عصرمیبرجستۀ افقی دیده 

اي از گورستان تپـه صـرم   شباهت بسیاري با نمونهوي بدنۀ ظرف را در نظر نگیریم،است که اگر نوار برجسته ر
که البته در نمونۀ مذکور به جاي برجسـتگی روي دسـته، سـر یـک     ،)2، شماره 101: 1387طالیی، (داردقم 

.قوچ وجود دارد

:T.A.S.-013(Sarab Tapeh)سراب تپه سوهان محوطۀ) 3

قرمـز  از محوطۀ مذکور تنها دو قطعه لبـۀ . ین محوطه نیز اطالعی در دست نیستاز موقعیت و مشخصات ا
الزم بـه ذکـر   .اندساز بوده، تمپر ماسه بادي داشته و حرارت کافی دیدهآوري شده که هر دو دستآجري جمع

ایـن قطعـه   . اي وصل شده که البته این لوله شکسته شده استاي مدور و استوانهها به لولهبهاست که یکی از ل
باشد؛ لولـه بـه شـانۀ    میاي اي استوانهشکل با گردن کوتاه، لبۀ برگشته و لولهدر واقع بخشی از یک ظرف کروي

نجانـدن قطعـۀ بـه دسـت     ؛ با این اوصاف گ)7شکل شمارة (ظرف متصل بوده و به طرف باال کشیده شده است 
رسد؛ هر چند که به لحاظ گاهنگاري، ظروف میهاي عصرآهن، مشکل به نظر آمده از سراب تپه در یکی از دوره

). 11: 1374طالیی، (باشند میم .ق1100تا 1500دار عصرآهن مربوط به فاصلۀ زمانی لوله

T.A.S.-003گبري محوطۀ قبرستان) 4 (Ghabrestan-e Gabri):

از سـطح  يمتـر 2174و در ارتفـاع  (Naviz)کیلومتري شمال شرق روستاي نویز 5/2محوطه در حدود این
شناختی محوطه، قطعات اسـتخوان انسـانی، قطعـات سـفالی     طی بررسی باستان. دریا در شمال طالقان قرار دارد

ده کـه حکایـت از وجـود    هاي گردنبند عقیق و غیره به دست آمـ خاکستري، نخودي و قرمز، قطعات فلزي و دانه
بیشتر سـفالهاي برداشـت شـده، غیـر شـاخص بـوده و فاقـد ارزش        ). 133: 1382پازوکی، (یک گورستان دارند 

گاهنگاري هستند؛ با این وجود، چند نمونه سفال خاکستري کمرنگ چرخسـاز کـه داراي بافـت ظریـف و تمپـر      
شـکل نیـز   ین گروه سفالی، یک نمونه لولـۀ نـاودانی  در ا. باشند، قابل توجه هستندمیماسه بادي با حرارت کافی 

شـمال فـالت مرکـزي ماننـد قیطریـه      1هاي عصرآهن هاي ناودانی متداول در محوطهوجود دارد که مشابه لوله
دیگر سفالها داراي بافت خشن و تمپر شـن درشـت   .است) 1379واندنبرگ، (و خوروین ) 1383کامبخش فرد،(

شایان ذکر است که در میان این گونـۀ سـفالی نیـز یـک لبـۀ      .باشندمیاي تا قهوهبوده و عمدتاً به رنگ نخودي
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قرمز آجري وجود دارد که داراي نقش برجستۀ زیگزاگی مانند نمونۀ محوطۀ هورسی بند است و مشابه این نـوع  
).8رة شکل شما(شود مینیز دیده ) 158لوحۀ : 1379واندنبرگ، (نقش بر روي ظرفی سالم از گورستان چندار 

:T.A.S.-016(Ronasar)محوطۀ روناسر )5

متري از سطح 1979و در ارتفاع (Zeid Dasht)متري جنوب روستاي زیددشت 300این محوطه در فاصلۀ 
اگرچه در سطح محوطه عـالوه بـر سـفالهاي خاکسـتري عصـرآهن، سـفالهاي دوران تـاریخی و        .دریا قرار دارد

این محوطه نیز یک .باشندمیه عصرآهن هاي برداشت شده همگی مربوط باسالمی نیز وجود داشته، ولی نمونه
سفالهاي خاکستريِ برداشت شده، چرخساز بـوده و تمپـر   ). 340: 1382پازوکی، (گورستان معرفی شده است 

نیـز در بـین آنهـا قابـل مشـاهده      اي با پخت ناکافی و تمپر شن هاي آشپزخانهماسه بادي دارند که البته نمونه
زیـرا ایـن نـوع سـفالها    رسد،میتان تا حدودي عجیب به نظر اي در گورسوجود نمونه سفالهاي آشپزخانه.است

دار مشـابه قیطریـه   در میـان مجموعـۀ سـفالی ایـن محوطـه، فنجانهـاي دسـته       .اندعمدتاً کاربرد روزانه داشته
Aهــایی از ســیلک ونـه ، تغـار مشــابه نم )211: 1383مدوســکایا، (و گـوي تپــه  ) 91: 1370کـامبخش فــرد،  (

(Ghirshman 1939, Pl.XLI)، ؛ 1387آقـاالري،  (، خوروین و پردیس )100-101: 1370کامبخش فرد (قیطریه
همچنین عالوه بر سـفال، بخشـهایی از   ). 9شکل شمارة (هاي باز وجود دارد ،  کف صاف و لبه کاسه)6-5طرح 

دسـته و تیغـۀ خنجرهـا بـه    ). 10شکل شمارة (ت دو نمونه خنجر آهنی نیز از سطح محوطه به دست آمده اس
تـوان شـکل اصـلی    میبه دلیل اینکه اثري از انتهاي دسـته وجـود نـدارد، ن   .اندگیري شدهصورت یکپارچه قالب

و 10شایان ذکر است که در قـرون  .اند یا هاللیشکل بودهانتهاي دستۀ آنها را بازسازي نمود که مثالً مستطیل
پـس احتمـاالً  گورسـتان    ،)94: 1381طالیـی،  (شده است مشیرهاي آهنی در ایران رایجاستفاده از ش. م.ق9
. است2و 1وناسر مربوط به عصرآهن ر

:T.A.S.-023(Ma’dan)تپه معدن) 6

اما با توجه بـه اینکـه بـا نـام تپـه      مشخصات این محوطه منتشر نشده است،متأسفانه اطالعی از موقعیت و 
کیلـومتري جنـوب غـرب    11رسد در حوالی روستاي فشـندك در فاصـلۀ   می، به نظر معدن فشندك ثبت شده

برداشت شده همگی شاخص و مشـتمل بـر گونـۀ    سفالهایی که با نام این محوطه. دمرکز طالقان واقع شده باش
در میان مجموعۀ منتسب به محوطـۀ  . دباشنمیخاکستري کمرنگ و با پخت کافی و تمپر ماسه بادي چرخساز 

: 1383کامبخش فـرد،  (هاي قیطریهدار مشابه نمونهپایه-)؟(احتماالً جامهاي-هاي صاف، ظروفعدن کفتپه م
، )77: 1383کـامبخش فـرد،   (و قیطریـه ) 193: 1385بحرانی پـور،  (هایی از تپه صرم لیوان مشابه نمونه، )73

نـاودانی  و لولـۀ  ) 100: 1383د، کامبخش فر(هاي قیطریه هاي دهانه باز مانند نمونهشکل، کاسهظروف گلدانی



61/هاي عصرآهن منطقۀ طالقان، شمال مرکزي فالت ایران محوطه

ه از هـاي بـه دسـت آمـد    شکل مانند نمونههمچنین یک نمونه بدنه با نقش برجستۀ زیگزاگی.خوردمیبه چشم 
هـاي مربـوط   الزم به ذکر است که در یکی از لبه. بند نیز به دست آمده استقبرستان گبري و محوطۀ هورسی

اي از تپۀ دینخواه در تعبیه گشته که از این حیث قابل مقایسه با نمونهباز، دو سوراخ در کنار هم به کاسۀ دهانه
فاضـلی و  (اي از گورستان تپه قبرستان دشت قـزوین  و نیز نمونه) 36شکل ؛124: 1381طالیی، (1عصرآهن 
).11-14شکلهاي شمارة (باشد می) 4-11تصویر ؛142: 1385نقشینه، 

T.A.S.-020(Poladمحوطۀ پوالد دره )7 Dareh):

با وجود اینکه در بانک سفال موزة ملی، یک مجموعۀ سفالی با انتساب به این محوطه و با تاریخ کلّی مفـرغ  
این مجموعه به دو گروه خاکسـتري  .قعیت آن نیز اطالعی در دست نیستو آهن ثبت شده، از مشخصات و مو

باشـند، فنجـان   میسـاز  کستري، کـه چـرخ  در میان سفالهاي خا. دشومیو قرمز آجري تقسیم ) و تیرهکمرنگ (
تغـار  ،)211: 1383مدوسـکایا،  (گـوي تپـه   و) 91: 1370کـامبخش فـرد،   (هاي قیطریه دار مشابه نمونهدسته

,A(Ghirshman,1939هـایی از سـیلک   مشـابه نمونـه   Pl.XLI)،  100-101: 1370کـامبخش فـرد،   (قیطریـه( ،
و نیـز یـک نمونـه بـا     ) ؟(کاسه با دهانه باز، ظروف مینیـاتوري ، )6-5طرح : 1387آقاالري، (خوروین و پردیس 

بنـد و قبرسـتان گبـري دیـده     هـاي هورسـی  به دست آمده از محوطههاينقش برجستۀ زیگزاگی مشابه نمونه
).15-16شکلهاي شمارة(شود می

8 (ه خولی زرد ورکش تپT.A.S.-022(Kholi Zard):

که متأسفانه اطالعات مربوط به موقعیت و مشخصات آنها در هایی استاین محوطه نیز در فهرست محوطه
اي و دو کف تخت دکمهسفالهاي منتسب به عصرآهن محوطه مشتمل بر دو بدنۀ کروي با کف ته. دست نیست

اي مربوط به دو فنجـان  دکمهرسد دو نمونه با کف تهمیبه نظر . باشندمیساز بوده که همگی خاکستري و چرخ
,Young)ۀ قابل مقایسه با آنهـا از گورسـتانهاي خـوروین و چنـدار     د که نمونباش 1965: 69, fig.9, no.3)  بـه

).  17شکل شمارة (دست آمده است 

:T.A.S.-048(Vagin So)محوطۀ واگین سو) 9

متـري از سـطح دریـا واقـع شـده      1920متري جنوب غرب شهرك طالقان و در ارتفاع 900این محوطه در 
اکسـتري و قرمـز کمرنـگ    مجموعه سفالهاي برداشت شده بـه دو دسـته اصـلی خ   ). 210: 1382پازوکی،(است 

ساز بوده و از پخت کافی و تمپـر ماسـه بـادي برخـوردار اسـت،      در بین گونۀ خاکستري که چرخ. دشومیتقسیم 
قرمـز  هـاي حلقـوي در بـین گونـۀ    همچنـین دسـته  .برگشته و لولۀ ناودانی وجـود دارد هاي هاي تخت، لبهکف
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رسد که گنجانـدن گونـۀ   میبه نظر .ن و ذرات میکا برخوردارند، مشخصندساز بوده و از تمپر شکمرنگ که دست
دار و یا دسته(ها مربوط به فنجان زیرا چند نمونه از لبهتر باشد،منطقی. م.خاکستري در نیمۀ دوم هزارة دوم ق

کـامبخش فـرد   (هاي این دوره مانند قیطریه غالب در محوطهاست که به همراه لولۀ ناوادانی از اشکال ) دستهبی
گفتنـی اسـت کـه محوطـۀ     ).  18-19شـکلهاي شـمارة   (روند میشمار به ) 1379واندنبرگ، (و خوروین ) 1383

).1386توفیقیان، (منتسب شده است 2تعیین حریم و در نتیجۀ آن به عصرآهن 1385واگین سو در سال 

:T.A.S.-052(Eshkarchar)محوطۀ آشکارچر) 10

از يمتـر 2298و در ارتفـاع  (Varekash)کیلومتري جنوب شرق روستاي ورکـش  2این محوطه در حدود 
قطعات سفالی به دست آمده از محوطه خاکسـتري روشـن،   ). 363: 1382پازوکی، (سطح دریا واقع شده است 

دار، مینیاتوري، پایه بلنـد،  ظروف لوله).20شکل شمارة (دي با پخت کافی است و داراي تمپر ماسه باساز چرخ
هـاي مـذکور و نیـز    دهند که با مقایسه با محوطهمیدار و نیز ظروف با کف تخت را انواع شاخص تشکیل دسته

رسد به نظر می... هاي شاخص حوزة شمال مرکزي فالت ایران مانند قیطریه، خوروین، ازبکی، پردیس ومحوطه
.باشند. م.دوم قمربوط به نیمۀ دوم هزارة که 

:گیرينتیجه
اي، نخودي، قرمز و قرمز روشن را سفالهاي عصرآهن منطقـۀ طالقـان   سفالهاي خاکستري تیره و روشن، قهوه

ایـن امـر، مطـابق    .باشندمی1هاي منطقه در عصرآهن ترین سفالسفالهاي سادة خاکستري عمده. اندتشکیل داده
بـوده کـه بیشـترین    ... ، خوروین، قیطریـه، حسـنلو، دینخـواه و    Aهاي شاخص این دوره مانند سیلکبا محوطه

هـاي مـورد   بیشتر سفالهاي محوطه). 122: 1381طالیی، (دهد میقطعات سفالی آنها را این گونۀ سفالی تشکیل 
سـاز بـوده و تنهـا در    که تقریباً همگـی چـرخ  1این موضوع با ویژگی ظروف عصرآهن .باشندمیساز بررسی چرخ

هاي سفالی از وجود شاخصه.  ، نیز مطابقت دارد)46: 1383مدوسکایا، (باشد میساز رصد از آنها دستد3حدود 
اي هـ هـا مهمتـرین شاخصـه   اي و نیـز کاسـه  دکمـه دار، ظروف تـه دار، ساغر، فنجان، ظروف پایهقبیل ظروف لوله

1هـاي عصـرآهن  دانی از شاخصـه ظروف با لوله نـاو . روندمیطالقان به شمار هاي منطقۀگاهنگاري نسبی محوطه
دار به لحاظ گاهنگاري، ظروف لولـه ). 123: 1375؛ نقشینه، 47: 1383؛ مدوسکایا، 10: 1374طالیی، (باشند می

دار بـه قبـل از عصـرآهن    لولـه بوده، اما پیشـینۀ ظـروف   .م.ق1100تا 1500عصرآهن مربوط به فاصله زمانی 
عصـرآهن  اي و سفالهاياستوانهآهن به شکل عصر هاي ظروف قبل از لهگردد و تنها تفاوت، این است که لومیبر

هـاي  داري کـه از محوطـه  لولـه بیشـتر ظـروف     ). 11-12: 1374طالیـی،  (عمدتاً داراي لولـۀ خمیـده هسـتند    
، بـا ایـن   شـکل هسـتند  ناودانیو خوروین به دست آمده، داراي لولۀعصرآهن شمال فالت مرکزي مانند قیطریه 
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شـایان ذکـر اسـت کـه     .مربوط بـه عصـرآهن اسـت   ) شکلاي و ناودانیاعم از استوانه(دار اج ظروف لولهوجود رو
عدم توجه به این پیشـینه باعـث شـده تـا     ).همانجا(رسد می. م.دار در ایران به هزارة ششم قپیشینۀ ظروف لوله

,Young)گسترش این نوع سفال در عصرآهن به مهاجرت ایرانیان نسبت داده شود 1967).
اند، اما به همراه ساغرها یکی از اشـکال غالـب   در ایران شناخته شده1هرچند فنجانها از پیش از عصرآهن

).72: 1383مدوسکایا، (باشند می5مانند حسنلو 1هاي عصرآهن در محوطه
یـه و  خود منطقـۀ شـمال مرکـزي ایـران ماننـد قیطر     2و 1هاي عصرآهن سفالهاي با پایۀ بلند در محوطه

: 1375نقشـینه،  (آینـد به شمار می1هاي عصرآهني نیز از شاخصهادکمهسفالهاي تهاند وخوروین رایج گشته
رنگ در نیمـۀ دوم  هاي سفالی خاکستريترین گونههاي با دهانۀ باز و کف مسطح هم از جمله رایجکاسه). 123

.ر لبۀ برخی از آنها تعبیه گشته استآیند که دو سوراخ در کنار هم دبه شمار می.م.هزارة دوم ق
دهـد کـه اکثـر سـفالهاي     میهاي عصـرآهن شـمال فـالت مرکـزي ایـران نشـان       هاي محوطهبررسی سفال

هـاي اسـتقراري   در حالی که در محوطـه ه را سفالهاي خاکستري تشکیل داده،گورستانهاي عصرآهن این منطق
کستري بسـیار کمتـر   اتب بیشتر است و نسبت سفالهاي خااین دوره مانند حسنلو و سگزآباد تنوع سفالها به مر

ها مانند تپـه  توان گفت که در برخی از محوطهمیبا فرض چنین موضوعی در منطقۀ طالقان، .از گورستانهاست
البته الزم به ذکر است که این فـرض صـرفاً بـر    . معدن احتمال وجود گورستان مربوط به عصرآهن بیشتر است

رود کـه در چنـین   میـ موجـود در بانـک مـوزة ملّـی ایـران بـوده و ایـن احتمـال نیـز          اساس بررسی سفالهاي
وجـود سـفالهاي غیـر    . اندبرداري نشدهوجود داشته باشد که نمونهاي نیزهایی سفالهاي غیر خاکستريمحوطه

هاي منتسب به عصـرآهن منطقـۀ طالقـان، گاهنگـاري آنهـا را بـا       خاکستري و غیرشاخص در برخی از محوطه
هـاي بـا سـفالهاي متنـوع خاکسـتري،      توان به سادگی مشخص کرد که محوطهمین. مشکل مواجه ساخته است

تـوان گفـت،   تر مـی اما در یگ نگاه کلّی و گستردهباشند،میبه کدام دوره از عصرآهن مربوط ... اي وقرمز، قهوه
از سـفالهاي  بـه طـوري کـه    انـد، اي شـده آمده و سفالها منطقـه به وجود2این تنوع سفالی عمدتاً در عصرآهن

نیـز مـورد اسـتفاده    است و سفالهاي نخودي و قرمز استفاده شده 1خاکستري به میزان کمتري نسبت به آهن
ناشی از تأثیر محدود فرهنگهـاي خـارجی   2اي شدن فرهنگهاي عصرآهن رسد منطقهمیبه نظر .اندقرار گرفته

و فعـال شـدن فرهنگهـاي بـومی بـوده اسـت       2هنـگ عصـرآهن   مانند آشور، قفقاز و سوریه، تکامل طبیعی فر
کـنش جوامـع   اي در نتیجـۀ بـرهم  منطقـه احتماالً این سه عامل به همراه تأثیرات برون). 133: 1381طالیی، (

هـر چنـد کـه در هـر دوره،     متنوع در منطقۀ طالقان گشته اسـت، هاي سفالیعصرآهن باعث استفاده از سنّت
نشـین در منطقـه در عصـرآهن نمـود     این امر با فـرض جوامـع کـوچ   . ري داشته استاي خاص رواج بیشتگونه

هاي استقراري مرتبط با گورستانها در عصرآهن باعث شده تا ایـن گورسـتانها بـه    نبود محوطه. یابدبیشتري می
مرکزي در امکانات کشاورزي مانند زاگرس این امر در مناطق کم.نشین نسبت داده شوندجوامع دامپرور و کوچ
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بـه دلیـل   نیز در منطقۀ طالقـان  امروزه .یابدزي گسترده، نمود بیشتري میمقایسه با مناطق پست قابل کشاور
ستانی اسـت و منـابع آب زیـادي    این منطقه کوه.نشینی وجود داردویژگیهاي محیطی خاص دامپروري و کوچ

ت سـاکنان منطقـه را عمـدتاً باغـداري و     با وجود این به دلیل کمبود زمینهـاي قابـل کشـاورزي، معیشـ    دارد،
: 1382پـازوکی،  (انـد پیوسته زندگی ایلـی داشـته  ،منطقهساکنین در طول تاریخ نیز . دهدمیدامداري تشکیل 

.قایسـه بـا منـاطق پیرامـونی شـده اسـت      العبور بودن منطقه باعث انزواي آن در طـول زمـان در م  ؛ صعب)20
بـه  عیتـی در روسـتاها در تابسـتان باشـد،    اعـث شـده تـا اوج تـراکم جم    همچنین ارتفاع باال و اقلیم سرد آن ب

هـاي  از طرفـی محوطـه  ). 21:همـان (رسـد  میکه در برخی مواقع جمعیت آنها به بیست برابـر زمسـتان   طوري
متري سطح دریا قرار گرفته، که با توجه بـه وجـود آب و   2000باالي عصرآهن منطقه نیز در ارتفاع نزدیک به 

.اندنشینان مورد استفاده قرار گرفتهها به صورت فصلی توسط کوچآن، احتماالً این محوطههواي سرد 
هاي عصرآهن طالقان مربوط به چه قومی و با چه نـوع الگـوي معیشـت و    به هر حال، جدا از اینکه محوطه

سـفالهاي شـاخص   طـوري کـه مقایسـۀ   همـان .گذاري آنها در اولویـت قـرار دارد  اند، مسئلۀ تاریخاي بودهحرفه
هـاي شـاخص   هاي سـفالی مشـابه بـا دیگـر محوطـه     هاي مورد بحث نشان داد، بیشتر آنها داراي نمونهمحوطه

توان گفـت در  میاند و لذا بوده... عصرآهن حوزة شمال مرکزي فالت ایران از قبیل قیطریه، خوروین، تپه صرم و
.گیرندمیجاي 2و 1فاصلۀ زمانی عصرآهن 

سپاسگزاري 
هاي بررسی منطقـۀ طالقـان را بـه نگارنـدگان     روري است که از آقاي ناصر پازوکی که اجازة مطالعۀ یافتهض

مودند تشکر و قدردانی بـه عمـل   دادند و نیز آقاي دکتر حسن طالیی که با خواندن مقاله به اعتالي آن کمک ن
همکار ایشان سرکار خانم غفـوري  همچنین از آقاي محمد کرمی، مسئول محترم بانک سفال موزة ملّی، و .آید

.شودمیکه جهت مطالعۀ سفالها با ما همکاري نمودند، سپاسگزاري 
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نمونه سفالهاي محوطۀ هورسی بند: 2شکل شمارة 

موقعیت جغرافیایی منطقۀ طالقان: 1شکل شمارة 
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بندده از محوطۀ هورسینمونه سفالها و درفش مفرغی به دست آم: 3شکل شمارة 
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بندنمونه سفالهاي محوطۀ هورسی: 4شکل شمارة 

بندنمونه سفالهاي محوطۀ هورسی: 5شکل شمارة 
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نمونه ظرف سفالی از محوطۀ فشندك: 6شکل شمارة 
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قبرستان گبريمحوطه نمونه سفالهاي : 8شکل شمارة نمونه سفالهاي سراب تپه: 7شکل شمارة 
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خنجرهاي آهنی محوطۀ روناسر: 10شکل شمارة نمونه سفالهاي محوطۀ روناسر: 9ارة شکل شم
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نمونه سفالهاي تپه معدن: 12تصویر شمارة نمونه سفالهاي تپه معدن: 11تصویر شمارة 
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هاي تپه معدننمونه سفال: 14شکل شمارة هاي تپه معدننمونه سفال: 13شمارة شکل 
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نمونه سفالهاي محوطۀ پوالد دره: 15شکل شمارة 

نمونه سفالهاي محوطۀ خولی زرد ورکش: 17شکل شمارة رجستهنقش بنمونه سفال محوطۀ پوالد دره با: 16شکل شمارة 
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نمونه سفالهاي محوطۀ اشکارچر: 20شکل شمارة 

نمونه سفالهاي محوطۀ واگین سو: 19شکل شمارة نمونه سفالهاي محوطۀ واگین سو: 18شکل شمارة 
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:هانوشتپی
محوطـۀ دیگـر بـا نامهـاي لمبـران      8شـناختی منطقـۀ طالقـان،    بررسـی باسـتان  هـاي مـورد نظـر ایـن نوشـتار، طـی      عالوه بر محوطـه . 1

(Lambaran) پوله چال ،(Poleh Chal) ،   خرمالـه کـول(Khurmaleh Kol) ،  میـرآش(Mirash) ،   کوشـک سـر(Koshk Sar)  غـار ،
Panj Aliو پنجعلـی تپـه  (Zardeh Gahreh)زرده گهره ، (Panj Ali Cave)پنجعلی  Tapeh)   اسـت آهـن منتسـب گشـته   بـه عصـر

ها هیچ یافتۀ حاصل بررسی در دسترس نگارنـدگان نبـوده و از برخـی دیگـر     که متأسفانه به دلیل اینکه از برخی از این محوطه) 1382پازوکی، (
.اندنیز سفالهاي شاخص جهت مطالعه و مقایسه برداشت نشده، از حوزة مطالعۀ این نوشتار خارج گشته

:منابع
، پایان نامۀ هاي عصرآهن دشت ري براساس کاوشهاي گورستان تپه پردیسبررسی و مطالعۀ سفالینه، )1387(رام آقاالري، بای

).منتشر نشده(کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
نامـۀ کارشناسـی ارشـد، گـروه     ، پایـان )قـم -کهـک (بررسی تکنیک سفالگري عصرآهن تپه صـرم ،)1385(بحرانی پور، حنان 

).منتشر نشده(شناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانباستان
.، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهرانآثار تاریخی طالقان،)1382(پازوکی طرودي، ناصر 

، اسـتان قـم،   سفال خاکسـتري تپـه صـرم   گزارش فصل سوم کاوش در محوطۀ باستانی فرهنگ،)1382(پوربخشنده، خسرو 
).منتشر نشده(شناسی بخش کهک، روستاي صرم، پژوهشکدة باستان

، جلد دوم، مجموعه مقاالت 7گزارشهاي باستان شناسی : ، در»محوطه باستانی واگین سو، طالقان«،)1386(توفیقیان، حسین 
.18-11تهران، صص: و گردشگريهنگی، صنایع دستینهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران، سازمان میراث فر

گزارشهاي باستان ، »قم-نگاري محوطۀ باستانی قلی درویش جمکرانگزارش الیه« ،)1383(سرلک، سیامک و شیرین عقیلی 
.96-59تهران، صص : شناسیباستان، پژوهشکدة3شناسی 

شـوش،  ،یادنامۀ اولین گردهمایی باسـتان شناسـی ایـران   ، »شناسی ایرانپویایی فرهنگی در باستان«،)1376(طالیی، حسن 
.263-259تهران، صص : ث فرهنگی کشورانتشارات سازمان میرا

ه ، سال نهم، شـمار شناسی و تاریخمجله باستان، »پیشینۀ ظروف سفالین لوله دار و مهاجرت آریائیها«،)1374(ـــــــــــــ 
.15-9صص : 74اول، پائیز وزمستان 

.، انتشارات سمت، تهرانعصرآهن ایران،)1387(ــــــــــ ـــ
.، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهرانشناسی و هنر ایران در هزارة اول قبل از میالدباستان،)1381(ــــــــــــ 

شـارات  ، انتشناسـی دشـت قـزوین   باستان: ، در»قبرهاي عصرآهن تپه قبرستان«، )1385(فاضلی، حسن و امیر صادق نقشینه 
.148-121، صص تهران: دانشگاه تهران

.، انتشارات سمیرا، تهرانهاي جنوب غربی دریاي خزرفرهنگ عصرآهن در کرانه،)1381(فهیمی، سید احمد 
.، نشر فضا، تهرانتهران سه هزار و دویست ساله،)1370(اهللا کامبخش فرد، سیف

.، چاپ دوم انتشارات ققنوس، تهرانایرانسفال و سفالگري در ،)1383(ـــــــــــــــــــــ 
، )1378-1377(سـاوجبالغ : نخستین و دومین فصل حفریات باستان شناسی در محوطۀ ازبکـی ،)1378(مجیدزاده، یوسف 

.انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران
زمان میراث فرهنگی و گردشگري کشـور،  ترجمۀ علی اکبر وحدتی، انتشارات سا،1ایران در عصرآهن،)1383(مدوسکایا، یانا 

.تهران
. 74-5صص: 3، شمارة مجلۀ میراث فرهنگی، »هاي سفال خاکستريافق نوین در پژوهش«،)1374(مهرکیان، جعفر 

نامۀ کارشناسی، پایانمطالعۀ سفالهاي خاکستري و رابطۀ آن با مهاجرت اقوام ایرانی،)1375(نقشینه، محمدصادق 
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).منتشر نشده(لوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ارشد، دانشکدة ع
مجلۀ دانشکده ، ضمیمه 1، مجلۀ مارلیک، شمارة »گزارش دوماهه عملیات حفاري منطقۀ سگزآباد«،)1351(اهللا نگهبان، عزت

ح.ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مجلـۀ  ، »هن در گورستان مسـجد کبـود تبریـز   هنر سفالگري عصرآ«،)1384(هژبري نوبري، علیرضا و مهناز صالحی گروسی 

.38-30صص : 1384ل، بهار و تابستان ، سال اول، شماره اوشناسیباستان
.، ترجمۀ عیسی بهنام، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانشناسی ایران باستانباستان، )1379(واندنبرگ، لویی 
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no. 3: 53-83.
- ----------- (1967), "The Iranian migration into Zagros", Iran, no. 4: 11-34.
- ---------- (1985), "Early Iron Age Iran Revisited: Priliminary suggestion for the reanalysis of old
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وة تدفینی از دوره ساسانی در قلعه کَنگلو واقع در سوادکوه مازندرانیمعرفی ش
سامان سورتیجی

شناسیمی پژوهشکده باستانعضو هیأت عل
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور 

)92تا77ص زا(
15/09/1388: تاریخ دریافت
25/10/1389: تاریخ پذیرش

:چکیده
مناسـب بـه قلعـه    به منظور احداث راه دسترسیفاقد آثار باستانی،راستاي انتخاب مسیري در

انجـام  ) تسـت (بـا هـدف آزمایشـی   زنـی  عملیات گمانهالیتی در قالب مازندران، فعکنگلوي سوادکوه
همراه با اشـیاء مربـوط بـه اواخـر     با تدفینی به شیوه جنینیکه منجر به کشف گوري نادرپذیرفت

هـا در ایـن   گور ساسانی مغایر با انواع معمول تـدفین . دوره ساسانی و دو گور از دوره اسالمی گردید
تـر، بـر تأکیـد شـاه خطـه      نده، ضمن داللت بر تداوم سنتی بسیار قـدیمی به نظر نویسدوره است و

دانیم کـه دیـن زرتشـتی کـه     میـ . کنـد هاي پیشین خود و مردمانش اشاره میشمالی ایران بر سنت
اردشـیر  «مذهب رسمی در دوره ساسانی است، با تنوع مراسم مذهبی همراه گردیده و دینی را کـه  

ملّی و مذهبی به عنوان دین رسمی شاهنشاهی ایران اعـالم کـرده   براي ایجاد وحدت » شاه ساسانی
شاه مستقل گیالن از متون معتبر دوره ساسانی مورد قبول » نامه تنسر«بود، صراحتاً به استناد متن 

) راسـت کیشـی زرتشـتی   (و مازندران واقع نگردید و او، اردشیر را متهم به بدعت و ارتداد در سنّت 
هـاي  زنی به معرفی شیوه تدفین مطروحه و یافتـه اله، ضمن شرح عملیات گمانهدر این مق. نمایدمی

. شودآن پرداخته می

.مازندران، سوادکوه، قلعه کنگلو، تدفین ساسانی، خط پهلوي، آئین مهري:هاي کلیديواژه

Soortijee_archaeologist@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
علوم انسانی دانشگاه تهرانمجلۀ سابق دانشکده ادبیات و 
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مقدمه
جهـت احـداث راه دسترسـی   فاقـد آثـار باسـتانی،   ی است در انتخاب مسیري هایحاصل تالش، حاضرمقاله

مـورخ  251-304شـمارة مجـوز  عملیـات گمانـه زنـی آن بـا    مازنـدران کـه  مناسب به قلعه کنگلوي سوادکوه
بواسطه منـابع مـالی سـازمان میـراث فرهنگـی،      سازمان وشکده باستان شناسیریاست محترم پژوه23/1/85

ضـمن  1×1ابعـاد  درگمانـه 78حفر . به ثمر رسیدگردشگري مازندران به سرپرستی نویسندهصنایع دستی و
پـاي حد فاصل راه ماشـین روي  روسـتاي کنگلـو تـا     ازمتر1500مسافتی حدود درتعیین مسیر راه مربوطه

قایاي قبريب، منجر به شناسایی هزار متر مربع20حدود یوسعتباستانی درشناسایی بقایاي استقراريوقلعه
و پدیـدار آنـرا جهاد سـازندگی  ادوات سنگین راه سازي پیش از اینکهمربوط به دوره اسالمی چهارچینه اي

مربـوط  2شمارةگوریگر به ترتیب ددو گورو کشف )معرفی می شودمقالهدر1شمارةبا این گور(ویران نمود
در این مقالـه بـه ترتیـب موقعیـت     .شداسالمی از صدر تدفین3شمارةگور دوره ساسانی و ی از اواخر به تدفین

. شودمیآن معرفی هايسیاسی، جغرافیایی و پیشینه تاریخی حوزه پژوهش، شرح عملیات گمانه زنی و یافته

سوادکوه موقعیت جغرافیایی 
پل سفید، شیرگاه، زیـراب و آالشـت   هايامه نچهار شهر بو شهر پل سفید یت مرکزبا ،ن سوادکوهشهرستا

جنوب استان مازنـدران واقـع شـده    درو مرکزي البرزهايدر دامنه شمالی کوهکیلومتر مربع وسعت2441با 
از شـرق بـه   ان بابـل و غرب به شهرستازجنوب به فیروزکوه، ازشهر،شمال به شهرستان قائمازسوادکوه.است

جنـوب شـرقی   درکـه  »سـوات «کوهی اسـت موسـوم بـه   آن وجه تسمیه .شهرستان ساري محدود می گردد
)25: 1373،اعتمادالسلطنه(. داردقرار» راتچِ«روستاي 

روستاي کنگلو و وجه تسمیه آن
کیلومتر که از 14جاده اي است فرعی به طول ، درسمت چپ،ورسک سوادکوه-جاده دوآب10درکیلومتر

و بـه  آغازمقر آخرین شاه سلسله ساسانی در مازندران » طاق اسپهبد خورشید«و از پاي »باال دوآب«روستاي 
پـیچ و خـم   راه پر،پل سیمانیازدرسمت چپ با عبور. شودمیمنتهی »کنگلو«و»چاشم«ي هادوراهی روستا

حـدود هشتصـدمتري  فاصـله  در. ومتراسـت کیل16شـود کـه طـول آن    میروستاي کنگلو منشعب کوهستانی و
مخروطـی از  پشـته اي  بر فـراز  ) 1شمارةتصویر ( کنگلو، قلعه بقایاي ،ارتفاعی پایین تردرو جنوب این روستا 

از جهـت  ،اشـراف دارد متـر  350به عمق حدود این قلعه که بر دره اي. بر جاي مانده استسنگ آهکجنس
مـالرو بـه روسـتاي    راهـی و بواسـطه » آریم«و از شرق به روستاي » ه خطیر کو«مسیرو »سرتنگه« غرب به 

وجـه  .)66: 1381،سورتیجی(.منتهی می شوددر دودانگۀ ساري» هیکو«روستاي و استان سمنان  در » چاشم«
ر امـا بـه نظـ   )472: 1366ستوده، ( . آمده است)در مازندرانی به معنی زنبور(» نگه لیکَ«به شکل کنگلو تسمیه 

باید وجه تسمیه پیشین را مورد مینویسنده، با توجه به معانی نام مرکّب آن و نیز نقل قولی از معمرین روستا، 
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روئیـده در پیرامـون آن مسـمی    هـاي نزدیـک روسـتا بـه کنگر   هايتردید قرار داد زیرا در قدیم یکی از چشمه
بـه  » او « ، بـه مـرور بـا حـذف همـزه      )ارسی آبدر ف= او (و ) در فارسی کنگر= کنگل (» او+ کَنگل «گردید و 

. کنگلو بدل و این نام درکلّیتی فراتر به روستاي مورد بحث ما تعمیم داده شد

عکس از نگارنده. نماي قلعه کنگلو از جبهه شمالی: 1شمارةتصویر 

روستاي ما از پیشینه تاریخی روستاي جدیداالحداث کنگلو در هیچ جا سخن به میان نیامده است ا
در باب کوچ خانواده اسپهبد خورشید آخرین .از قدمت زیادي برخوردار استکنگلودر مجاورت»آریم«

بازمانده شاهان ساسانی، از مقابل سپاه اعراب به سوي طاق و قلعه اي که در ابتداي ورود به راه کنگلو قرار 
اصفهبد خورشید جمله ... «: آمده استبرستان تدرکتاب تاریخ. شودمینام برده » ارم « دارد، از محلی به نام

، با خزانه باالي دربندکوال، براه بطانه و معتمدان او بودندمتعلقان که ازخواص وحرم را با دیگراوالد وه واعزّ
البته شایان ذکر )1366:176،ابن اسفندیار(» ...ارم طاقی است که این ساعت آنرا عایشه گرگیلی دز می گویند

یاقوت . دربند و طاقهاياما بدون نشانه» آرم«روستایی است به نام کیلومتري جنوب ساري 90درست که ا
کند که نزدیک شهر ساري است اما در ادامه آورده میبر وزن آفعل یاد » آروم«شهرکی به نام حموي نیز از 

از ] ساري[= د، نام شهري نزدیک ساریه بر وزن جرَد و برخی حرف دوم را ساکن روایت کننماُر« : است
کوهستان  قاذوسیان در سرزمین دیلم است و رهبر ایشان در دیهی : استخري گوید... طبرستان استهايبخش
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مسافتی که مسافر در یک روز راه طی کند [از آنجا تا ساریه یک مرحله... نامیده می شود» اُرم«می زید که
ذکر شده موقعیت هايبه این ترتیب با نشانه.)28: 1366چگینی، (» اه استر) ] فرهنگ معین، ذیل واژه(

.شودمیتاریخی کنگلو در مجاورت شهرکی قدیمی با نام آریم  مسجل 

در دوره ساسانیسوادکوهاجمالی تاریخ 
ساسانی اسپهبد قـارن بـر  پرویزخسروزمان حکومت انوشیروان ومیالدي در607الی 570هايحدود سال

آخرین پادشاه ساسانی، حکومـت  یزگرد سومدر زمان . کردپریم حکومت میولپور،آمل،شهریارکوه،سوادکوه
تـا زمـان حکومـت فریـدون،     .بـه او اعطـا گردیـد   »شاهجرفرشواد«واگذار و لقب والشسرزمین سوادکوه به 

ایـن نـام در  .اسـت بـوده » فرشـوادگر «حوزه درمازندرانجزء اقطاره ششمین پادشاه پیشدادي ایران، سوادکو
و » بدشوارگر«درکتاب المسالک و الممالک ابن خرداد به بصورت ، »پتشخوارگر«کارنامه اردشیر بابکان بصورت 

این حـدود بـه   )28: 1368حکیمیان،(.ضبط شده است»پرخواتراس«ت دان یونانی بصوران جغرافیواستراببوسیله
سـوادکوه  درانبـوه و دژهـاي اسـتوار   هـاي جنگل،هاکوه. استبوده مازنی تخت گاه دیوان، کتاب اوستانقل از 

ـ    هـا پـس از  باعث شده بود تا ورود اعراب به این منطقه سـال  بـا ورود اسـالم،   .افتـد خیرأهجـرت نبـوي بـه ت
از بازمانـدگان خانـدان   خـود را  لشـکریان  آنـان  ه وداشـت اختیارها را درکوهستانن یا شاهان محلی،اسپهبدا

زبـان  ه بـ هجريو پنجم ساکنین این ناحیه تا قرن چهارم بسیاري از . کردندساسانی همین نواحی انتخاب می
مازیـار بـه   باسی، اسـپهبد  در عهد خالفت مأمون خلیفه ع. کردندمیپهلوي سخن گفته و با خط پهلوي کتابت 

86: 1373، اعتمادالسلطنه(. رشاه یا پادشاه کوهستان ملقب گردیدج(

شرح گورهاي مکشوفه
در محدوده جاده جدید االحداث روستا و مشرف بر قلعه کنگلو  انجام پذیرفت عملیات گمانه زنی بخشی از 

و دو گـور اسـالمی   محوطـه،  در ایـن  . گردیـد ی صخره ايکه منجر به کشف گورستانی باستانی در شیب کوه
بهـره  کمتـري که از خاك محدوده اي در دوره ساسانی تدفین . دوره ساسانی بدست آمدبه اواخر متعلّقي گور

و در مقابل تدفین دوره اسالمی در جـایی کـه از حجـم خـاك بیشـتري برخـوردار اسـت        مند است انجام شده 
)1شمارةطرح ( .صورت پذیرفته است
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پروفیل دستی، جانمایی گورهاي مکشوفه : 1شمارةطرح 

Nجغرافیـایی  مختصـات  در این گـور یکشمارةگور  35∙ 56' 51/1"-E 53∙ 9' .مشـاهده گردیـد  "15/8
متـر  4برشی به ارتفـاع حـدود   دامنه کوه مشرف بر جاده،در، بواسطه عملیات راهسازي توسط جهاد سازندگی

ایـن گـور  )2شمارةتصویر ( .گردیددوره اسالمی ازسنگ چین دیواره گوري شدنکه منجر به پدیدارشدزده
.گل ساخته شده استطبدون بهره گیري از مالو جهت شرقی غربی ، در چهارچینه

بواسطه عملیات راهسازي اسالمیاز دورهگوريشدنپدیدار:2شمارةتصویر 
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،مانـده جـاي آن برکه در حال حاضـر تنهـا سـه وجـه    دیوارة قبراي بکار رفته در سنگهتخته میانگین ابعاد 
سـتنباط کردکـه شـکل آن مسـتطیل و بـه      اتـوان میبقایاي دیواره شـمالی قبـر   از .سانتیمتر است35×25×5

هـاي  و در مجموع از سطح خاکعمقسانتیمتر35از لحد تا روي کف ، سانتیمتر عرض و طول190×50ترتیب
. داردعمقسانتیمتر100اطراف 

دوشمارةگور 
هاي ما را ساسانی در محوطه کنگلو دانستهپیش از اسالم و مربوط به اواخر دوره کشف گوري با مشخصات 

فـارس، در بـاب اهمیـت    » تـل ملیـان  « در گزارش کاوش . دنکمیکاملتر این سلسلهدر ارتباط با سنت تدفین 
اینگونه قبور به دلیل ممنوع بـودن دفـن   . بور ساسانی اتفاقی مهم استکشف ق...« :گورهاي ساسانی آمده است

زمـان ساسـانیان   درودـمردگـان ناپاکنـ  ،تاـــ تعلیمـات اوس بنابرزیرا » ...اجساد در دین زردشتی بسیار نادرند
شـتند گذامیبراي تجزیه به حیوانات و پرندگان وحشی وااکثراً به منظور نیالودن آب و خاكجسد مردگان را

قبـور  ، اسـتودان بـه نـام   هاییفرورفتگیباقی مانده را در طاقچه ها یاهايسپس استخوانو)1383:128دریایی،(
.کردندمیفن صخره اي و طاقچه ها د

بـه  بر اساس مطالعات لئـو تـرومپلمن،   در دوره ساسانی،آئین تدفینبه منظور آگاهی بیشتر از انواع قبور و
: یادآور شویمدو راشمارةاهمیت گور،هاتدفیندازیم تا ضمن آشنایی با انواع پرمیهایی شرح  نمونه

محلـی  درجسد رادهند،استودان قراردرراهاایرانیان زردشتی پیش ازآنکه استخوان: خاموشهايبرج-1
اموش اسـتفاده  خـ هـاي مکانی بـه نـام برج  ازبراي این منظور.بدن آن خارج شودروح ازدادند تامیقرار روباز
نزدیکی سرمشهد اي به نام خندق درویرانهبه دوران ساسانی درمتعلّقخاموش هايبرجاي از نمونه. کردندمی

)1شمارةشکل 3شمارةتصویر (. حدوداً در نیمه راه محل نقش برجسته بهرام دوم قرار دارد
کـوه و سـنگ بـراي قـرار دادن     هـایی اسـت کـه در دل    هـا و شـکاف  منظور حفره: ايهاي صخرهحفره-2

علـی  (. شـده اسـت  مینیز اطالق » دخمه«گاهی اوقات به این حفرات . شده استمیي مردگان ایجاد هااستخوان
زیـادي از آنهـا را   نخستین کسـی بـود کـه شـمار    ، باستان شناس شهیر برگناحتماالً لویی واند)68: 1385پور، 

فـارس بـه فعالیـت مشـغول     انی که در اوائل قرن حاضـر در پژوهشگره هرتسفلد و دیگرهر چند کمعرفی کرد
کاتوراسـت ژههرتسـفلد واژه اسـتودان را بـا وا   .علت وجودي آنها آگاه بودنددیده و ازراهااین استودان،بودند

astrothekaiم.80تا 50حدود(در زمان بالش اول ...«: دانست و درباره تاریخ آنها نیز عقیده داشت کهمیبرابر (
دورانی بود کـه  مد و این مصادف باآعمل نخستین کوشش براي گردآوري و تدوین اوستا به صورت مکتوب به

هـواي آزاد نیـز   در سرزمینشان آذربایجان به قدرت رسیدند و سنت باستانی قـراردادن جسـد در  ،مغان باستان
زیـادي اسـتوکا   به بعد بـا تعـداد  از آن زمان امادر زمان هرودوت این سنت مختص مغان بود » .عمومیت یافت

)astothecae()را بعـد از تجزیـه جسـد درآن    هـا شـویم کـه اسـتخوان   میمواجه ) ايهاي کوچک صخرهطاقچه
متـر طـول و   2تـا 5/1تراشیده شده وهاکه در صخرهاندیهاي مستطیل شکل، چالههااین نوع حفره.نهادندمی
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در حوالی نقـش  ، تراي قدیمیجلوي گورهاي صخرههایی درحفرهچنین.ارندعمق دعرض و نیم مترنیم متر
در نزدیکـی نقـش   ی روي تخته سنگدامنه کوه گونداشلو،روي سکویی دراستخر،در دامنه کوه رحمت رجب،

شـایان  . انـد آبـاده و در بـاالي دژي مشـرف بـه بیشـابور کشـف شـده       اقلیدرستم، تنگ حشک نزدیک سیوند،
ی بـه  هـای کتیبه) م .7تـا  5قرن( یا نزدیک به آنها مانند حفره سنگی اقلیدهاازاین حفرهذکراست روي تعدادي

شرح موقوفاتی کـه بـراي حفـظ و نگهـداري دخمـک یـا قبـر       هااین کتیبهدر.خط پهلوي مشاهده شده است
تـدفین  در تقسیماتی که ترومپلمن بـراي )2شمارةشکل 3شمارةتصویر (.ذکر گردیده استنیز تاسیس شده 

به عنوان گونه اي مشخص و متفاوت نام برده شده است  سنگیهايطاقچهدوره ساسانی قائل گردیده است، از 
ي صـخره  هااما با توجه به نوع قرارگیري، کیفیت معماري و کاربري آنها، این گونه قبور را که در دل دیوارة کوه

یی بـا  هـا کتیبـه تـوان میهـا باالي تعدادي از این طاقچهبر. گرفتند را در گروه استودانها معرفی کردمیاي قرار 
قسـمت  توسط واندنبرگ در هااین گونه طاقچه.مضامینی چون آرزوي پاداش بهشت براي متوفی مشاهده کرد

شـمارة تصویر . (شناسایی گردیدکوه سروي، کوه ایوب و کوه زاغهکوه زیدون،،کوه رحمتشرقی کوه حسین،
)3شمارةشکل 3

یافـت  ايپایه ستون تمام نشدهشبیه به داردر نزدیکی استخر فارس تخته سنگی کتیبه: بور خمره ايق-4
سـانتیمتر و  36قطـر  بـه  میانه سطح فوقانی آن یک سـوراخ متر و در10/1و ارتفاعشمتر18/1که قطرآن شد

یمتر عمـق دارد، بـه نظـر    سانت16سانتیمتر قطرو36که این گودال کوچک تنها از آنجا.سانتیمتر دارد16عمق 
) 4شمارةشکل 3شمارةتصویر (.حاوي تربت باشدخمرهرسدکه این حفره محلی براي نگهداري یک می

عجیبگرفت اما میقرار نوع تدفین ساده به جهت ارزان بودن مورد استفاده عموم مردم این : قبور ساده-5
بیضی شـکل  ايحاوي یک عدد بشقاب نقرهشدکه ي کشفگورفارس لیان ل مدر تَ. و نادرندمعدودبسیار کهآن
ی از یـک تـابوت   هایتعدادي قالب و احتماالً میخ،ی مربوط به کمربند، خنجرهایی آهنیغقطعات مفر) قایقی( 

579(که بر اساس وجود سکه هرمز چهـارم  گردیدکشفساده گوري نیز شهر قومس هايدر کاوش.چوبی بود
اطـاقی کـالن سـنگی    در یـک گـور  و ورکبـود  در .ششم میالدي منتسب شده استدر آن به قرن) م .590تا 
،اردشـیر اول ازايه تـن بـه همـراه درهـم نقـره     ـسـ قبـر نیـز استفاده مجـدد قرارگرفتـه   که مورد) مگالتیک(
ساسـانی  -قبرسـتانی پـارتی  درحوالی حیره عـراق ، ایرانمرزهاي در خارج از . به دست آمد)  م.241تا224( 

ساسـانی شناسـایی کـرده    سـاده از دوره  غرب عراق تعدادي قبـر  در حوزه حمریننیز سورینهاگن وکشف شد
)29: 1373، ترومپلمن(.است
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Nیـیایـ ــغرافـجمختصاتدردو شمارةگور  35∙ 56' 51/1"-E 53∙ 9' فاصـله آن تـا   . کشـف گردیـد  "15/8
ضـلع جنـوبی   بخـش اعظـم   . متـر اسـت  1000تر و تا قلعه حـدوداً م720حدود،غربضلعزروستاي کنگلو ا
را نسبت بـه کـاوش و   گروهه بود که  این وضعیتاثر فرسایش خاك تپه نمایان گردیدبرگورساختار معماري

ترغیـب  انسـانی و طبیعـی   عوامـل و نیز جلوگیري از تخریباتیک شمارةتکمیل اطالعات بدست آمده از گور 
سـانتیمتر در  40حدودعرضدیواره اي سنگی به گور، بقایايي سنگی باالدستهاتقال واریزهدر نتیجه ان. کرد

یی فاقـد ابعـاد   هـا تخته سنگبر روي هم قراردادن بواسطهاین دیواره که. گردیدمشخصشرقی غربی راستاي
بـه ابعـاد   ل راتقریباً بیضی شـک گوري صورت پذیرفته،گلطمالابوسانتیمتر7خامت میانگین ضمشخص به 

خوابیده بر پهلوي راست بـا  ، اشیاء مختلف و اسکلتیانتقال خاكدر نتیجه. فرا گرفته استسانتیمتر140×75
ـ طمـال بر روي بستري از دهانقرارگرفته در مقابل ي هاپاهاي جمع شده و دست تـدفین  .ل نمایـان گشـت  گ

بـازو اسـتخوان  در ایـن اسـکلت   .نسـبت داد لسـا 40تـا 30به زنی بـالغ بـا سـنی حـدود    توان میرا 2شمارة
)Humerus( ،این ناهنجاري که بـه  . بر روي آن داردیی هاحفرهقطر استخوان وافزایششدید به شکلناهنجاري
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) Syphilis(استاد محترم جناب آقاي فرزاد فروزانفر، انسان شناس تیم، از عـوارض بیمـاري سـیفیلیس   تشخیص

. را فرا گرفته استراست بخش تحتانی بازوي دستتاقسمت فوقانیمعرفی گردید،
10عمق از . سانتیمتر متغیراست45تا 25از نسبت به دیواره شمالیعمق گوربا توجه به فرسایش خاك، 

عـدد انگشـتر نقـره   ششو ايشیشهظرفی ،کاسه اي از جنس سفید روي،سفالییظرفبه ترتیبسانتیمتري 
:گرددمیبدست آمد که به شرح ذیل معرفی

گور شمارة دو، تدفینی از دوره ساسانی به همراه اشیاء : 4تصویر شمارة 

:ظرف سفالی لعابدار-
و کنـده افقـی  نـواري  نقـوش  ، لعـاب سـبز تیـره   کوچک با گردن کشـیده، ايکه به شکل کوزهاین ظرف

بـه دوره ساسـانی  را رجعت هنر سلجوقی ارد، دبه ظروف دوره سلجوقی هت بسیار زیادي شبا،عموديايدسته
ي باستانی استان مازندران و تجدید نظر در تاریخ گـذاري آنهـا   هایادآور شده و در باب کرنولوژي سفال محوطه

.آیدمیمرجع مناسبی به حساب 
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،کوزه سفالی لعابدار 2شمارةشی :5شمارةتصویر 

:کاسه سفید روي-
. یی از آن را فراگرفتـه اسـت  هـا باشد و پوششی بسیار نازك از زنگار بخشمیسفید روي از جنس این کاسه 

یی بـا لبـه تیـز    هـا در لبه ظـرف مکشـوفه شکسـتگی   . کف کاسه با نقوش مدور ساده پرگاري، تزئین شده است
750تـا 550سفید روي در حرارت بـین .شود که معرف شیوه تولید آن به روش چکش کاري استمیمشاهده 

به هـیچ عنـوان ضـربه پـذیر نخواهـد بـود و بـا        ، کمی سرد شوداگراست ودرجه سانتیگراد قابل چکشخوري 
ف ساخته شده ازسـفید روي داراي تـرك و   وشود به این دلیل است که اکثر ظرمیشکسته ايکوچکترین ضربه

موجـب   ،د طـال و نقـره اسـت   رنگ و شفافیت سفید روي ماننچون «.یی با لبه تیز و برنده هستندهاشکستگی
در عـین  . ندنمایآن را جایگزین د،نقره استفاده کننستند ازتوانمیآن طبقاتی که ناواخر دوره ساسانیدرتا شد 

را نشـان  کاهش توان اقتصادي آنان وضعف دولت مرکزي و کاهش قدرت سیاسی از سفید روي،حال استفاده
ولی ظـاهري بـا همـان رنـگ و جـال و      طال و نقره نبودصنوع که ازترکیب این م)1375:11، لک پـور (» .دهدمی

تـداوم ایـن هنـر از دوره    )78-1364:79،توحیـدي (.گاهی به نام هفت جوش خوانده شـده اسـت  ، زیبایی داشته
جاج چون در زمان ح... «: نویسدمیابوالقاسم کاشانیشود چنانکه میساسانی تا دوره اسالمی نیز به خوبی دیده 

ن و آشامیدن در ظـروف سـیمین و زریـن منـع شـده بـود، حکمـا و صـنعتگران ظروفـی از سـفید روي           خورد
زمـان  پـیش از بر اساس مدارك باستان شناسی موجود، سـاختن ایـن اشـیاء   )1345:245، کاشانی( » ...ساختند
ارس و آن عـراقین، حجـاز، خراسـان، فـ    حکومـت،  به دستور عبدالملک مـروان . ق.ـه75در سال ( نیز حجاج 

بـه  )1351:33،سلیمخانف(. شناخته شده و متداول بوده است)270: 1328، مستوفی()حدود به حجاج سپرده  شد
محوطه باستانی و در )1368:144نگهبـان،  (هزاره دوم پیش از میالدبا قدمتی ازي مارلیکهاطور مثال از کاوش

آقـاي  گـزارش در. یی کشـف گردیـده اسـت   هانیز نمونهد نیمه دوم سده هفتم پیش از میالبا قدمتی ازارجان
آزمایش  اشیاء مفرغی توسط آقاي محمد رضـا فـردي در آزمایشـگاه    : ارجان آمده استحفاراسماعیل یغمایی 

ـ يهـا آزمـایش اسـت و مفرغ نشان داده = قلع +ترکیب مس راکیفی نتایج ،مرکز باستان شناسی ایران یکم،
قلـع  % 30مـس و % 70قلـع، % 20ومس% 80قلع،% 10مس و% 90: ترتیببه رادرصد ترکیبات مس و قلع
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در ،با درصد باالي قلـع یمفرغیاسفید روي ساخت کند که میثابت هانتیجه این آزمایش. مشخص کرده است
.بوددر ارجان شناخته شده ،سده هفتم پیش از میالد

اواخر دوره ( هشتم میالدي –وط به سده  هفتم مربکه مازندرانظروف سفید روي سواحل جنوبی دریاي 
، ولی سادگی شکل درآنها بسـیار  اندگرچه به اشکال مختلف و داراي موارد مصرف گوناگوناباشند،می) ساسانی 

شـیاردار،  و یی بـا گـردن بلنـد    هـا ي ساده و منقوش، ظروف کشکولی، تنگهااین ظروف کاسه. محسوس است
)15: 1375، لک پور(.شودمیي بزرگ، مالقه و غیره را شامل هاپایه، سینیي پایه دار و بدون هابشقاب

کاسه سفیدروي2شمارةشی :6شمارةتصویر 

:ايشیشهظرف -
کوچک و شفاف موسوم به عطردان که به روش دمیدن ساخته شده و در حال حاضر سـطح  ايشیشهظرف 

خوشبختانه رطوبت کم خـاك و شـرایط اقلیمـی مناسـب در     .، صدفی نموده استاکسیداز نازكايالیها رآن
. سالم بماندبا کمترین آسیبی درگور ودر بهترین وضعیت مربوطه منطقه موجب گردید تا عطردان

موسوم به عطردانايطرف کوچک شیشه3شمارةشی :7شمارةتصویر 
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:هاانگشتري-
یی از هـا نگشتر نقره به شکل ساده یا رکابـدار بـا نگـین   از باالي سر جسد و در یک ردیف، تعداد شش عدد ا

جنس خمیر شیشه و عقیق با کاربرد زیور و مهر بدست آمد که احتماالً با توجه به موقعیت قرارگیري در گـور،  
.شوندمیجزء اشیاء اهدایی به متوفی محسوب 

اي ساده یا با کاربري مهر انگشترهاي نقره:8شمارةتصویر 

هرکاربري منگین عقیق سرخ با با انگشتري دو، شمارةاشیاءگور مجموعه ازشیمنحصر به فرد ترین
عالمتی به شکل یا پهلوي کتابی و همچنین cursiveاز نوع پیوسته پهلوي به خط ايکتیبهاست که داراي

ارتی از اواخر دوره ساسانی این نوع کتابت که از قرن ششم میالدي به بعد یا به عب. باشدمیخورشید شش پر
9شمارةتصویر. ( رودمیگردد، بهترین سند جهت تعیین قدمت تدفین مکشوفه و اشیاء آن به شمار میمرسوم 

»یا فرخی یهفر«کلمه نقر شده بر روي نگین، توسط استاد محترم جناب آقاي رسول بشاش، ) 4شمارةشی 
به نظر . )163: 1346فره وشی،(یاد، بسیار، فراوان، و تمام است به معناي زXwarrahفرّه خوانده شدکه از ریشه 

وده ببه عنوان نشان خانوادگی و یا، طلب شکوه براي صاحب خودخورشیدو نقش واژه این رنقرسد هدف از می
ر دگواه مهمیکردند،میه را به چه چیزي مانند درباره این که ساسانیان فرّ... «: نویسدمیی یتورج دریا. باشد

ه فرّ،آن استپایه گذارودرباره آغاز سلسله ساسانی ايدر کارنامه اردشیر پاپکان که اثري افسانه. دست است
خسرو دوم ... و ...کندمیرا تائید هاگرداگرد شاه در سکهله این رو نظریه هابه خورشید مربوط است و از

)94: 1383،دریایی(») ...م 591( ش کرده است یش واژه فره را نقهانخستین پادشاه ساسانی است که بر سکه
افزودن شکل و » ه خسرو افزوده شدفرّّ«یش با نگاشتن واژههابر سکهخود خسرو دوم در سال  دوم سلطنت 

تقویت ،ه و فرمانروایان برحق ایرانشهرهستندین فرّستادعاي ساسانیان را مبنی بر اینکه دارندگان را،خورشید
.نمود
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هانقوش نقر شده بر روي نگین و حلقه انگشتري:9شمارةتصویر

آیینـی از ادیـان باسـتانی    .آیـد مـی نیز بـه حسـاب   میترایسمیا از مظاهر آیین مهريهمچنیننماد خورشید،
.فرشـته فـروغ و روشـنایی بنیـاد شـده اسـت      همچنین محافظ عهد و پیمان و ،بر پایه اعتقاد به ایزد مهرکهایران 
دو نقـر گردیـده، بـه عنـوان     شـمارة از گـور  ي مکشوفههايیکی از انگشتري که در دو سوي حلقهسروشنقشاید 

شـی  9شـمارة تصویر. ( بی ارتباط با کـیش مهـري نباشـد   )90: 1375ورمازرن، ( نمادي از ایزد مهر و وقف خورشید 
)5شمارة

منقـور بـه   ز جنس عقیق کشف گردیدکهی انگیندو همچنین انگشتر دیگري با کاربرد مهر با شمارةاز گور 
ایـن جـانور در حالیکـه بـر روي     . استبا بدن شیر، منقار، پنجه و بال عقاب) گریفون(ايتصویر جانوري افسانه

)7شمارةشی 9شمارةتصویر. ( پاهاي خود نشسته، بال خود را بر گُرده خود افراشته است

سهشمارةگور 
Nاییـــ یات جغرافـه در مختصـسشمارةگور  35∙ 56' 51/1"-E 53∙ 9' فاصـله آن تـا   و قـرار دارد "15/8

شـمالی  دیـواره یا بنچ مارك در این گور، هانقطه ثابت عمق.استمتر720حدود،غربضلعزروستاي کنگلو ا
در ابعـاد  الشـه سـنگ  تعـدادي ،سـانتیمتري 50تا30عمقاز ،در نتیجه انتقال خاك.در نظرگرفته شدگمانه

نامنظم بر روي هم قـرار گرفتـه   به طورمتر بدست آمد که1به قطر ايدر محدودهسانتیمتر 35×15انگین می
.بودند
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هاي نشانه، لحد، معماري گور و اسکلت درون آنسه و طرح سنگشمارةگور :9شمارةتصویر 

140عمـق  انـد و در داشـته زمانی کـابرد نشـانه گـور را    ي موصوف کههادر جنب غربی سنگرکابا ادامه 
جهـت شـمال غربـی بـه جنـوب شـرقی       در قطعه تخته سنگ 8متشکل از ي لحد،سانتیمتري از نقطه ثابت

35سـانتیمتر و بـه عمـق    30سـانتیمتر و بـه عـرض   220به درازاي، گوري در نتیجه برداشت لحد. شدنمایان
یک به عرض هر، این گورو دیوار سنگچیند. نمایان گشتاطرافاز سطح ي سانتیمتر175عمق درسانتیمتر 

ایـن  . شـکل گرفتـه اسـت   گـل ط مـال استفاده از با و سنگ تختهردیف6تا 5زسانتیمتر متشکل ا25حدود 
165بـا قـد  به زنی بـالغ  متعلّقاین قبر .نداردايهدیوار،اپدر باالي سر و پایین 1شمارةبرخالف گور تدفین،

ي نرم ناحیه گردن موجب گردید تـا  هاتجزیه بافتاگرچه .است» دولیکو سفال«وع از نايجمجمهبا سانتیمتر
وي ستون فقـرات هااما فاصله ایجاد شده بین مهرهتغییر وضعیت دهدقبله به سمت شمال شرقی ويسر از س
یـق ایـن   در بـاب پیشـینه دق  . روبه قبله دارددن جسد بر پهلوي راست ویداللت بر خوابان،پاانگشتان دوجهت 

یی که در محوطه مسکونی مشرف بر قلعـه کشـف گردیـد،    هانظر قطعی داد اما از روي سفالینهتوانمیتدفین ن
.دوم تا سوم دوره اسالمی رساندهايقدمت آنرا به سدهتوانمی
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:گیرينتیجه
در جهت شود تا میگردد که موجب میمتفاوتی وارد هايدر دوره ساسانی، در کیش زرتشتی باورها و دریافت

به عنـوان مرجـع دینـی و    » تنسر«یا » توسر«بنابراین به استناد متن پهلوي دینکرد، . اصالح آن تمهیدي شود
شود تا بر اساس متون و اسناد مکتـوب،  میشاهنشاه ساسانی مامور داوري راست کردار از طرف اردشیر بابکان، 

سـامان  پراکنده دیـن زرتشـتی را فـراز آورده و    يهاباقی مانده روایات شفاهی موبدان و معتمدان و همه آموزه
اما دینی را که اردشیر بواسـطه تنسـر   . بود برگزید و بقیه را کنار نهاد) موثق تر( تراو آنهایی را که راست. دهد

کند به دلیل تحمیل برخی میبه عنوان مذهب رسمی شاهنشاهی ایران براي ایجاد وحدت ملی و مذهبی اعالم 
، اعتراف به گناهـان و توبـه کـردن    هاو هاوخت ها و آبان یشتهات جدید مانند از بر کردن یشترفتارها و عادا

و غیـره، ظـاهراً از   هـا در پیشگاه موبد، قرار دادن اجساد مردگان در معرض سگان و الشـخوران و درون دخمـه  
در کتاب نامـه تنسـر   . دگردمیشود و انحراف از سنت زرتشتی و نوعی بدعت تلقی میسوي توده مردم پذیرفته ن

( شاه گـیالن و مازنـدران و موسـس سلسـله گشنسپشـاهی،      آمده است که جشنسف، گشنسف یا گشتاسب، 
که نسبت به اردشیر استقالل داشـت نیـز او را مـتهم بـه ارتـداد و نـوآوري در سـنت کـرده         )30: 1352گیالنی، 

. پذیردمیو آنرا ن)38-5: 1340مینوي،(
ي آتـی و مطالعـات   هـا انه زنی در کنگلو،  ضمن روشـن نمـودن سـمت و سـوي پـژوهش     نتایج عملیات گم

سنت تدفیناطالعات ارزشمندي را در باب معرفی گوري از اواخر دوره ساسانی،تر باستان شناختی، باگسترده
د، دو در مقالـه معرفـی گردیـ   شـمارة تدفین جنینی شکل مکشوفه که تحت عنوان گـور  .دکنمیاین دوره ارائه 

ضمن بیان تداوم سنتی بسیار قدیمی تر، آینه تمام نمایی از وضعیت مذهبی و اجتماعی مردمانی است کـه بـر   
.شوندمیي پیشین خود ابرام ورزیده و القاعات مذهبی دربار ساسانی را پذیرا نهاسنت
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فریومد و مسجد جامع آن
دکترمحمدابراهیم زارعی

شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همداناستادیار گروه باستان
)128تا 93از ص(

01/05/1388: تاریخ دریافت
22/09/1389: تاریخ پذیرش

:دهچکی
بخش میامی شهرستان شـاهرود اسـت کـه در شـرق اسـتان      هايفریومد اکنون یکی از دهستان

مرکـز بخـش   .ق.هــ  بنا به قول حمداهللا مستوفی این شهر در قرن هشـتم  . واقع شده استسمنان
در منابع تاریخی نـام ایـن شـهر ذکـر     . در زمان ایلخانان اعتبار باالیی داشته است.جوین بوده است

دولتشاه سمرقندي از عمارت شهرستان فرومد نام برده و از آن به زیبـایی و شـکوه یـاد    . شده است
.ندکمی

بنـاي قـدیمی آن احتمـاالً    . مهمترین اثر به جاي مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت  
براساس شواهد و مدارك موجود بـه  . مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است

ري این بنـا از نظـر معمـا   . احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازي کامل شده است
عالوه بر این هـم فضـاهاي   . مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسالمی است. حائز اهمیت است

بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط      . عمومی شهري از جمله بیماستان در فریومد وجود داشته اسـت 
ت توان به عنوان موزة تزئینـا مسجد جامع فریومد را می. کالبدي و فضایی با شهر برقرار نموده است

داراي نقشه دو ایوانی است، ایوانهاي مسجد نسبت به . معماري ایران در دورة اسالمی محسوب نمود
. صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت      

و سر در ورودي آن، وجـود تزئینـات سـفالکاري پرکـار بـا      هانداشتن مناره یا گلدسته در روي ایوان
هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبري شـده حـاوي آیـات    ايهطرح

.هاي بارز آن استقرآنی و احادیث، همراه با طرحهاي گیاهی و هندسی از ویژگی

.فریومد، مسجد جامع، دوایوانی، سبک خراسانی، شهرستان:هاي کلیديواژه

mohamadezarei@yahoo.com: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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مقدمه
ي بسـیاري  هااگر چه که پژوهش. اي برخودار استمطالعۀآثار معماري ایران در دوره اسالمی از جایگاه ویژه

یکی از مناطقی که از نظرهـا پنهـان مانـده شـهر فریومـد و      . در بارة معماري اسالمی ایران صورت گرفته است
فریومـد  . باستان شناختی و هنر اسالمی قابل بررسـی و پـژوهش اسـت   مسجد جامع آن است، که از نقطه نظر

الدین محمد وزیـر خراسـان   یکی از شهرهاي قدیمی است که در زمان حاکمیت ایلخانان و صدارت خواجه عالء
مورد توجه قرار گرفت و مسجد جامع آن نیز به احتمال زیاد در همین زمان ازآبـادانی خاصـی برخـوردار بـوده     

.است
الـدین  به ویژه در زمان قیام سربداران، که خواجه عـالء . دربرخی متون تاریخی نام این شهر ذکر شده است

رسـد عمـارت بسـیار    به نظر می. نشین بوده استمحمد فریومدي وزیر خراسان بود، فریومد یکی از نقاط حاکم
زیرا آثار به جاي مانده از آن که بـه  . دالدین محمد فریومدي ساخته شده باشءعالی فریومد در زمان خواجه عال

دولتشاه سمرقندي از عمارت شهرستان فریومد نـام  . صورت تلی از خاك است نشانگر اهمیت این عمارت است
بنا بر این اهمیت و جایگاه فریومـد از قـرن ششـم تـا اواسـط قـرن       . کندبرده و از آن به زیبایی و شکوه یاد می

.آثارآن نیازمند بررسی جداگانه استبا توجه به وجود.ق.هـ هشتم 

جغرافیاي فریومد
ایـن دهسـتان کـه مرکـز آن     . فریومد از دهستانهاي بخش میامی شهرستان شاهرود در استان سمنان است
کیلـومتري  105فریومـد در  .قصبه فریومد است؛ در شمال خاوري میـامی در منطقـه کوهسـتانی واقـع اسـت     

کیلـومتري  63ل باختري داورزن که سر راه شاهرود به سبزوار واقع است و کیلومتري شما22خاوري میامی و 
کیلومتري شمال خاوري شهرستان شاهرود 165به طور کلی در حدود . آباد داردآباد راه شوسه به عباسعباس

اسـت و بـه   تابستان منطقه گرم و خشک است، بارش باران کممشخصات اقلیمی آن، هواي معتدل، . واقع است
فرهنـگ  (آبـش از قنـوات اسـت   . شـود ین دلیل از نظر جغرافیایی جزو مناطق کویري کشـور محسـوب مـی   هم

پایگــان آب فریومــد، از طریــق کاریزهــاي حســین آبــاد، ).1048: 3، ج1363؛ اعتمادالســلطنه، 3جغرافیــایی ایــران، ج
کـه  (د، کالنـه نـو، کاریزبـازار   محمدآباد، سعیدآباد، نصرتیه، مظفر، برزین، کوشک، باغ پایین، مرداب، عـیش آبـا  

شده، و اراضی قصبه را آبیاري میتامین ) گذشته و اکنون بی آب استمیشکافته آن از زیر مسجد جامع فریومد 
داشـته،  هارسد که رونق و آبادي این شهرستان بستگی به این قناتمیبه نظر .)170:مولوي، همان(کرده استمی

.ن روند تسریع شده استي آب ایهاکه پس از خشک شدن سرچشمه

جغرافیاي تاریخی فریومد
با توجه به پیشینه فریومد بسیاري از رجال علمی اسالمی از علما وشـعرا و وزرا بـه آنجـا منسـوبند، و قبـر      

فریومد تا عهد مغول وکمی بیشتر اهمیت شـایانی  . شاعر شیرین سخن ابن یمین فریومدي در فریومد قرار دارد
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نی و با کمبود جمعیت آن در حدود سه هزار خانه وار پنج نفري است و بسیاري از اهـالی بـه   داشته و بعداً ویرا
.)170: 1353مولوي،(اندتهران وجاهاي دیگرمهاجرت کرده

در این آبادي دو یادگار مهم وجود داشته که یکی از آنها سـرو فریومـد و از پـیش از اسـالم در ایـن محـل       
درخـت را سـوزانده و از بـین بـرده اسـت، و      .ق.هـ 537بن خوارزم شاه در سال غرس شده بوده وینال تکین 

مسجد جـامع در حـدود نهصـد سـال قبـل      . دیگري مسجد جامع فریومد است که از عجایب هنري ایران است
عمـل  (ساخته شده و نام بانی هنوز بدست نیامده است و معمار آنجا علی نام داشته که در دیوار جنوبی مسجد

اي بنا بر این فرومد با آثار ارزنـده . )171:مولوي، همان(شودمیخوانده )بن الحسین محمود جابر الشهرستانیعلی 
از ایـن  .ق.هـ اي دیرپا است و به همین علت است که در قرن هشتم که در خود جاي داده است، داراي گذشته

کـه حمـداهللا مسـتوفی در کتـاب     بـه طـوري  . محل به عنوان شهرستان مرکز یک منطقه نام بـرده شـده اسـت   
قصـبه  . جوین والیتی است، پیش از این داخل تومان بیهق بـوده و اکنـون مفـرد اسـت    «نویسد میالقلوب نزهه

فریومد شهرستان آنجاست و بحرآباد که مقام سعدالدین حمـوي اسـت و آزادور اروکـارزي و احتمـاالً کـارجی      
آب این والیت از قنوات است . اندل آن والیت اکثر شافعی مذهبایران و دلقند و خوراشاه از معظم قراي آن، اه

مسـتوفی،  (»و هر موضعی که دو کاریز معتبر دارد و محصوالت او از همه چیزي باشد و میوه و انگور کمتر باشـد 
1381 :214(.

ر محسـوب  فریومد پیش از اینکه به شهرستان مرکز جوین تبدیل گردد؛ یکی از دوازده ربع اطـراف سـبزوا  
هاي اطراف سبزوار را در قرن ششم هجري دوازده ربع ،که یکـی از آنهـا   شده است، مولف تاریخ بیهق دهکدهمی

نوشته است که یاقوت ذکري از فرومد )417: 1364(لسترنج. )125: 1360حقیقـت، (ربع فرومد بوده، نام برده است
رسد که فرومد در دورة خوارزمشـاهی  مینابراین به نظر کند، زیرا شهر اصلی جوین در زمان او آزادور بود، بنمی

چهـاردهم مـیالدي   /.ق.هـ کسب اعتبار کرده است، به استناد گفته مستوفی مرکز بخش جوین در قرن هشتم 
اگرچه قول حمداهللا مستوفی چنین نیست، چـون شـهر آزادور کـه یـاقوت آن را شـهري      . به فریومد تغییر کرد

اي واقع در جاده جـاجرم بـه نیشـابور    معرفی کرده از طرف مستوفی به عنوان قریهپرجمعیت با مساجدي زیبا 
از سویی مستوفی از نقاط وسیع دیگر این منطقه نظیر بحرآباد، اروکـارزي،  . )256: 1371گدار،(معرفی شده است

.ق.هــ  740ر سـال  دلبند، خاراشه، نیز یاد کرده است، اما هنگامیکه مرکزیت به فریومد تغییر کرده، احتماالً د
توانـد اطالعـات کـافی در    بوده، به این دلیل این کتاب در این باره نمیالقلوبنزههمصادف با تاریخ اتمام کتاب 

نشـین  اختیار ما بگذارد، چون مسجد بزرگ و مجلل فریومد احتماال هنگامی ساخته شده که ایـن شـهر حـاکم   
.منطقه بوده است

قیـام سـربداران در همـین    . مغول به ویژه مقارن با نهضت سربداران اهمیت یافتفریومد در زمان ایلخانان
هـا السیر نوشته است که در هنگام حضور ایلچیخواندمیر در کتاب حبیب. منطقه و مناطق مجاور شکل گرفت

کسـان بـه   . الدین محمد که در آن اوان وزیر خراسان بود؛ در قریه فریومد اقامت داشتخواجه عالءبه باشتین، 
. )357: 1333خوانـدمیر، (طلب آورد و چون از حقیقت واقعه آگاهی یافت، جمعی را با خود متفـق و متحـد نمـود   
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. )468-9: 1365اقبـال آشـتیانی،  (حرکت متهورانه برادران در قتل ایلچی ایلخانان، سرمنشـاء قیـام سـربداران شـد    
الدین محمـد بـه وزارت مالیـه    به همراه غیاثم1327-28/ق. هـ728الدین محمد فریومدي که در سال عالء

مطلـب فـوق   . )122: 1361اسـمیت، (منصوب شده بود، در خالل سلطنت ابوسعید به این منصب اشـتغال داشـت  
اطراف آن از نظر سیاسی، داراي اهمیت بـوده  هاينشانگر آن است که در قرن هشتم هـ ق قصبه مذکور و آبادی

الدین محمد فریومـدي وزیـر   ، عالء)144: 1334(دولتشاه سمرقنديلشعراء اتذکرهبراساس نوشته کتاب . است
طغاي تیمور بوده و از سوي دیگر چون حاکم سبزوار و نیشابور و جوین محسوب میگردیـد، مرکـز جـوین هـم     

.شهرستان فریومد بوده است
خلص به ابن یمین یکی الدین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدي مشهور و متامیر فخرالدین محمدبن یمین

ق چشم به جهان گشود پس از ..هـ685ابن یمین در سال . از شاعران معروف ایران در قرن هفتم هجري است
ق در سمت مستوفی وزیر خراسان جانشـین پـدر   .هـ 722مرگ پدر که او نیز مردي شاعر مسلک بود در سال 

اي از امـراي خراسـان و   ابن یمین که پاره. ت جوین استاو از مردم فریومد مرکز والی. )549: 1366بویل، (گردید
: 1365اقبـال آشـتیانی،   (زیسته اسـت  هرات را مدح گفته و با سربداران و ملوك ترك و طغاتیمور در یک عصر می

در قطعه ذیل شاعر به اقامـت خـویش در   .ابن یمین با سعایت دشمنان دربارهاي مختلفی را تجربه نمود. )549
.آید اقامتی ناخوشایند بوده است، اما آنچنانکه از محتواي آن برمی)957: 3، ج1352صفا،(اي داردهسلطانیه اشار

تو یقین دان که به فریومد از آن خوشتر نیسترددـع گـلطانیه واقـاتی که به سـر وفـه

هی از امراء و وزراي برد و با گروابن یمین پس از بازگشت به خراسان بیشتر در مولد خود فریومد به سر می
ستود و از آن میان بیش از همه به خواجـه عالءالـدین   عهد خود در جانب شرق ایران رابطه داشت و آنان را می

گیـري  آخر عمـرش را در فریومـد بـه گوشـه    هايابن یمین سال. محمد فریومدي وزیرخراسان اختصاص داشت
مقبـره  . )همانجا: صفا، همان(در همانجا درگذشت.ق.هـ 769گذراند و به کار کشاورزي پرداخت تا اینکه در سال 

.اي خاص توسط انجمن آثارملی ساخته شده استاو در فرومد قرار دارد و با الهام از معماري سنتی و با شیوه

عمارت شهرستان فریومد
ختمان سـا میدهـد اي به جاي مانده اسـت کـه نشـان    در محدوده خارج از قصبه فعلی فریومد آثار مخروبه

آید و مـدارك تـاریخی نیـز    ها برمیبزرگ و با تاسیسات جانبی آن وجود داشته است، آنچنانکه از برخی نوشته
الدین محمد وزیر سلطان ابوسعید در زمان حکومـت وزارت خـود در خراسـان    کند، خواجه عالءرا تایید میآن

دولتشـاه  . و بیمارستان عمومی نیـز بـوده اسـت   عمارتی به نام شهرستان در فریومد بنا کرد، که داراي کتابخانه
عمـارتی اسـت عـالی بنـاي     «: در وصف این سـاختمان گویـد  ) 143: 1334(تذکره الشعراءسمرقندي درکتاب 

ابـن یمـین شـاعر    . انـد الدین محمد نیز نسبت دادهالدین هندو و برادر عالءعمارت شهرستان فرومد را به غیاث
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. »و بیمارستان عمـومی و دارالحـدیث عمـارت شهرسـتان در فرومـد اشـعاري دارد      معروف نیز در باره کتابخانه
اکنون از کتابخانه، مریضخانه، دارالحدیث و عمارت مجلل شهرستان فریومد اثري به جز تلی خاك که در خارج 

بنـا بـه   به واژة قص. نامند، اثري به جاي نمانده استقصبه فریومد قرار دارد، مردم قصبه آن را تل شهرستان می
ي اصلی تقسیمات کشـوري  هاي بعد پایتخت هر یک از واحدهاگفته مقدسی، پایتخت ایالتی بوده، ولی در دوره

بر همین اساس قصبه فریومد از ساختار شهري برخوردار بـوده کـه   . )12: 1353اشرف،( اندنامیدهمیرا به این نام 
ي باستان شناختی در محـل شهرسـتان قطعـاً در    هاکاوشبا.اندبخش اصلی آن را شهرستان یا شارستان نامیده

باره ساختار شهرسازي و معماري و سبک ساختمان عمارت شهرستان نتایج مطلوبی به دست خواهد آمـد، بنـا   
.توان در این باره اظهار نظر قطعی نمودبراین تا زمان کاوش در محل نمی

سرو فریومد
بنـا بـه نوشـته تـاریخ     . ده است که نشانه قدمت شهر مذکور اسـت یکی دیگر از آثار مهم فریومد سرو آن بو

بیهقی به فرمان زردشت دو سرو در دو نقطه غرس شده که یکی از آنها در فریومد و دیگـري در کاشـمر بـوده    
:است به طوریکه فردوسی گفته

تـکشـشمر بـهر کــدروازه شــهشت             بـد از بـرو آوریـاخ سـی شـیک

ق توسـط ینـال   ..هــ 537این سـرو درسـال   . رسدمیاساس سابقه سرو فریومد به پیش از اسالم بر همین
مدت بقاي این سرو در فریومد هـزارو ششصـد و نـود و یکسـال     . تکین بن خوارزم سوزانده و از بین رفته است

ر ادوار مختلـف  وجود سروي با این قدمت در این منطقه نشـانگر اهمیـت د  . )172-174: 1353مولوي،(بوده است
.تاریخی بوده است

مسجد جامع
هنرمند هرچه در توان داشته،. مسجد فریومد در بخش خاوري روستا و در مرکز شهر قدیم واقع شده است

مختلـف مسـجد بـه عنـوان مثـال      هايساخت بخش. ات این مسجد به کار گرفته استتزئیندر ایجاد و به ویژه 
ها که با دقت عمل بسـیار  رگیري خطوط زیباي کوفی و ثلث و ریحان در کتیبههاي رفیع و با شکوه، به کاایوان

آنچنان متنوع است کـه صـدها   هاگچبري. اي اعلی رسانیده استتزئینات گچبري را به درجه. همراه بوده است
، در )35: 1365بورکهـارت،  ( تزیین یـک مسـجد یعنـی عبـادت خداونـد     . طرح و نقش را در خود جاي داده است

.مسجد فرومد این کار با ذوق و سلیقه خاص انجام شده و در عین حال نوعی عبادت بوده است
. یکی از آنها مسـاجد نـوع نقشـه دو ایـوانی اسـت     . مساجد ایران براساس چند نوع نقشه ساخته شده است

مین خاطر است و به ه)259: 2،ج1371(کندمیآندره گدار این نقشه و شیوه دو ایوانی را سبک خراسانی معرفی 
انـد و بـه نظـر    که مهمترین مساجد دو ایوانی دوره اسالمی در منطقه شرق و به ویـژه خراسـان سـاخته شـده    
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مساجد جامع زوزن، گناباد، فرومد داراي ایـن نـوع نقشـه هسـتند    . اندرسد که از همان منطقه نشات گرفتهمی
در این نوع نقشه ایـوان  . این سبک معماري استمسجد جامع فریومد یکی از بناهاي مهم. )66-68: 1374کیانی،(

چون در هـر سـه مسـجد یـاد     . را بزرگ و طویل ساخته که هم کارکرد ایوان را داشته و هم کارکرد گنبد خانه
).3تا1ش(شده از گنبدخانه استفاده نشده است

).258: 2، ج1371گدار، (، نقشه مسجد فرومد که به آندره گدار تهیه شده است1ش

).35: 1385لباف خانیکی،(نقشه مسجد جامع ملک زوزن،2ش
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).33: 1385لباف خانیکی،(، نقشه وبرش مسجد جامع گناباد3ش

سـال  70او در حـدود  . در بارة این مسجد، مطالعه و بررسی آغازین مربوط به آندره گـدار فرانسـوي اسـت   
طالعه، تصاویر و نقشۀ آنرا نیز تهیـه نمـوده اسـت   مسجد مزبور را م. پیش، رئیس اداره عتیقات ایران بوده است

میالدي دونالـد ویلبـر امریکـایی بـه بررسـی و بازدیـد       1946گدار در سال پس از آندره. )262-256: 1371گدار،(
ویلبـر،  (مسجد به انضمام نقشه وتصاویري ارائه داده استهاياو نیز شرحی کوتاه از ویژگی. مسجد پرداخته است

).4ش(؛ )3تا1تصاویر(؛ )68: 1374کیانی، (یانی هم شرح کوتاهی از بنا ارائه نموده استک. )169: 1365

).259: 1371گدار،(آندره گدار: ، نماي مسجد جامع فریومد ،عکس1تصویر
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).260: 1371گدار،(، ایوان جنوبی و رواق غربی مسجد جامع فریومد2تصویر

).261: 1371گدار،(آندره گدار: مسجد جامع فریومد، عکسات داخلی ایوان جنوبیتزئین، 3تصویر
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).1386نگارنده، (، نماي عمومی مسجد جامع فریومد4تصویر

).61فهرست شمارة39: 1365ویلبر،(، نقشه مسجد جامع فریومد ترسیم ویلبر4ش

ي شـرقی  هـا الی، رواقایوان جنوبی یا اصلی، ایـوان شـم  : ي مختلفی همچونهامسجد فریومد داراي بخش
، کـه ایـن فضـاها بـه صـورت قرینـه در طـرفین        هافضاهاي پیرامون ایوان) ایوان ورودي(وغربی، مدخل ورودي

ي مختلف تغییر و تحـوالت  هابر اساس شواهد و وضعیت موجود بناي مسجد، در دوره. ایجاد شده استهاایوان
اي از ي گونه گون وگسترده بـه عنـوان گنجینـه   هاآرایهاین بنا به دلیل داشتن . مهمی در آن بوجود آمده است
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»سـبک خراسـانی  «معمـاري  هـاي شـود و بـا دارا بـودن ویژگی   تزئینات و عناصر معماري اسالمی محسوب می
.، وکتیبه نگاري از دیدگاه مطالعات باستان شناختی دورة اسالمی حائز اهمیت است)10: 1379پیرنیا،(

زیـادي از آن بـه کلـی    هايتوجهی قرار گرفته و متاسفانه بخشگذشته مورد بی هر چند که این مسجد در 
بـر اسـاس برخـی    . ی در آن انجـام گرفتـه اسـت   هـای تخریب و از بین رفته است، ولی در چند دهه اخیـر مرمت 

دهخـدا، لغـت نامـه، فریومـد؛ فرهنـگ     (داننـد می. ق.زمان احداث این مسجد را مربوط به قرن چهـارم هــ   هانوشته
رسـد کـه نخسـتین    میبـه نظـر   . ؛ در حالیکه مدارك مستندي در این باره ارائه نشده اسـت )3جغرافیایی ایـران، ج 

و تغییرات و بازسازي در دوره خوارزمشاهی و پس از آن در زمان ایلخانان انجـام شـده باشـد؛ سـپس     هامرمت
).5ش(استاضافات و تغییراتی در آن به عمل آمده که بعضی از آنها کامالً جدید 

).1371نگارنده،(، نقشه مسجد جامع فریومد5ش

هریـک از  . مسجد دو ایوان رفیع روبروي هم، صـحنی کوچـک در میانـه بـا دو رواق در شـرق وغـرب دارد      
ی که پهناي آنها در بین دیوار شـرقی صـحن و   هایرواق. داراي سه مدخل ارتباطی به صحن مسجد استهارواق

ایـوان  . قسمت پایین دیـوار اخیـر هنـوز وجـود دارد    . امتداد نوعی آبراهه ساخته شده استدیواري بوده که در
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در ایوانهاي هـردو مسـجد درگاههـایی    . جنوبی این بنا قابل مقایسه با ایوان مسجد جامع قاین درخراسان است
).6ش(تعبیه شده است

).22: 1385لباف خانیکی،(، نقشه مسجد جامع قاین6ش

، نیمی از یک گنبد ساخته شده با خشت خام که روي نقشـه بـه   )5ش(اي که تهیه گردیدهقشهبا توجه به ن
در بخـش شـرقی راهـرو ورودي باقیمانـده اسـت کـه آنـدره        چـین نمـایش داده شـده،    اي نقطـه وسیله دایره

سـت کـه   منظور گدار کامالً مشـخص نی . معتقد است، این قسمت را باید بعداً ساخته باشند)259: 1371(گدار
مسـجد سـاخته   هايرسد که این بخش را همزمان با سایر بخشـ به چه زمانی است، ولی به نظر میمتعلّقبعداً 

فضایی مستطیل شکل و گنبد دیگري که بـا توجـه بـه ایـوان شـمالی بـه عنـوان قرینـه راهـرو ورودي          . باشند
هايچـون بخشـ  . برپـا هسـتند  گردیده، وجود داشته است که امروزه فقط دیوارهـاي دو ضـلع آن   محسوب می

هايي شرقی و غربی در طول زمـان خـراب شـده تعیـین حـدود اصـلی بخشـ       هاپیرامون مسجد از جمله رواق
).7ش(بیرونی آنها به طور دقیق ممکن نیست 

).23: 1373روحپرور،(، پرسپکتیو مسجد جامع فریومد7ش



4، شمارة پیاپی 1390مستان ، پاییز و ز2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 104

هـا در اکثـر مسـاجد دورة اسـالمی صـحن    زیرا. صحن مسجد به صورت مربع است و وسعت چندانی ندارد
با اینکه در دورة ایلخانی مسجدهایی با صـحن کوچـک زیـاد سـاخته     . اندوسعت نسبتاً زیادتري داشته) حیاط(

، ولی در اینجا احتماال علت کوچک بـودن انـدازه صـحن مسـجد ویژگـی معمـاري      )43-41: 1365ویلبـر، (شدمی
صد آنها بیشتر مرتفع نشان دادن مسجد بوده تـا وسـیع بـودن آن، بـه     منطقه درآن دوره بوده است و یا شاید ق

ایوانهـاي مسـجد درسـت مقابـل هـم      . از طول صحن مسجد بیشـتر اسـت  هاهمین دلیل است که ارتفاع ایوان
، چـون بـدون   درجه با هم اختالف دارند که در ساخت آن دقت کافی به کار نرفته37اند و حدود ساخته نشده

دو طـرف  ) هـاي درگاه(هـاي  در نتیجـه پهنـاي غرفـه   . ور دو ایوان در امتداد یکدیگر قرار ندارندهیچ دلیلی مح
عظیم مسجد بـه کـار   هاينیز یکسان نیستند، اما از طرف دیگر دقت بسیاري در تزئیین و ساختن ایوانهاایوان

.مسجد بوده استاحتماالً اختالف آنها نیز صرفاً به خاطر جهت قبله .)261:گدار، همان(رفته است

)جنوبی(ایوان اصلی
مهم ترین بخش این مسجد را ایوان جنوبی آن است، که هم از نظر انـدازه و هـم از نظـر داشـتن تزئینـات      

متر اسـت و ارتفـاع آن   26/6در 25/11طول و عرض ایوان . قابل توجه استهاگچبري،کتیبه نگاري و محراب
اند احتماالً استفاده از آن به عنـوان  ان جنوبی را بزرگ و طویل ساختهعلت این که ایو. بیش از دوازده متر است

به این دلیل بوده . از جملۀ مساجدي است که فاقد گنبد خانه است. یک فضاي گنبددار پشت ایوان اصلی است
لبـاف  (که اقلیم منطقه سازگار با این نوع معماري بوده است و قابل مقایسه با مساجد قاین، زوزن و گناباد است

).5تصویر(که در خراسان ساخته شده است)1385خانیکی، 

).1386نگارنده، (، نماي ایوان جنوبی مسجد جامع فریومد5تصویر
دیگـر مسـجد   هايرسـد کـه از بخشـ   ي ایـوان بـه نظـر مـی    هاها و محراب، کتیبههابا توجه به نوع گچبري

ي بعـد پـر   هـا تیزه دار دارد که در تجدید ساختمان دورهي با طاق تر باشد، زیرا دیوار شرقی ایوان سردرقدیمی
بر همین اساس آجرچینی دیوار با طرح سبدي شکل احتمـاالً مربـوط بـه دوره سـلجوقی اسـت، و      . شده است
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احتمـاال  (بعـدي يهاها و نصف دیوارها در دورهپیداست که ایوان اصلی کمی بعد از ساختن سقوط کرده و پایه
براي تجدید ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است، همچنـین بـر دیـوار محـراب از     ) یا ایلخانیخوارزمشاهی

.گچبري دورة ایلخانی اثر تزیین گچی دورة سلجوقی هویدا استهايباالي شکاف
ی وجود داشته که به فضاهاي جانبی ایوان اصـلی مـرتبط  هایدرگاه) در ضلع شرقی و غربی(در دیوارهاي ایوان 

کـه در یـک زمـان و احتمـاالً     میدهـد نشـان  ) 5ش(وجود چهار درگاهی عریض در یـک دیـوار ضـعیف    . بوده است
در حال حاضر دو تا از آنها باز است و بـه عنـوان   . هنگامی که ایوان دچار ترك خوردگی شده، مسدود گردیده است

ی هایکـه شـکاف  میدهـد ی مسـجد نشـان   وضع کنـون . شوددرگاه ارتباطی با فضاهاي جانبی ایوان اصلی استفاده می
شایان ذکـر اسـت کـه در چنـد دهـه      . چشمگیري در آن اتفاق افتاده استهايو حتی جابجا شدنهاعریض، ریزش

).6تصویر(اندرا که در آن محرابی گچبري شده قرار دارد باز نمودههااخیر هنگام مرمت مسجد یکی از درگاه

).1386نگارنده، (وار ایوان اصلی، محراب کوچک داخل پایه دی6تصویر
پوشش سقف ایوان، به روش طاق و تویزه است، به این صورت که داراي دو طاق جناغی در ابتـدا و انتهـاي   

البته ذکر این نکته ضروري اسـت کـه  . انددیوارها است و سپس از طریق پوشش تویزه آن را مسقف و طاق زده
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بخش انتهـاي ایـوان بـا    . انددر طول سالهاي متمادي سالم ماندههاهبخش طاق آن مرمت شده است، ولی تویز
هـا در داخل هریک از مقـرنس . انداین قسمت را با مقرنس کاري پر کرده. گنبدي مسقف شده استپوشش نیم

تخریـب شـده اسـت و در    هـا باالي مقرنسهايقسمت. هندسی و گل و بوته کار شده استهايگچبري با طرح
را انجـام داده تـا   هـا اي است که نام یکی از سازندگان بنا و احتماالً کسی کـه گچبـري  نها کتیبهوسط یکی از آ

پس از او دونالد ویلبر کتیبـه  . خوانده است» عمل علی«آن را ) 261: 1371(گدارآندره. حدودي مشخص است
بـن  عمـل علـی  «نگارنده عبارت هايدر بررسی. )169: 1365ویلبر، (خوانده است» السنایی سمنانیجامیعلی «را 

هر چند به طور دقیق مشخص نشده کـه نـامبرده در ایـن پـروژه     . خوانده شد» محمدبن محمود البناء سمنانی
.رسد که احتماالً استادکار گچبر ساختمان مسجد بوده استمیساختمانی چه نقشی داشته، ولی به نظر 

افقی در زیر پاکار طـاق قـرار دارنـد کـه روي هـم قـرار       در داخل این ایوان دو کتیبه خطی به صورت نواري
به زمانی است کـه تعمیراتـی در   متعلّقکتیبه احتماال ً. استاند و توسط اندودي از گل از هم مجزا گردیدهگرفته

کتیبـه اول احتمـاالً   ) و در جریان آن است که دو درگاهی مقدم مسدود شده است(جهت استحکام بنا انجام شده
تـاریخ سـاخت و تـاریخ مرمـت     یابیم که احتماالًبا مقایسه حروف این دو کتیبه در می. با احداث بناستهمزمان 

در زیر پایه طاق در سه ضلع ایوان کتیبه دیگري است کـه بـه خـط ریحـان نقـش      .اندبسیار به هم نزدیک بوده
کمـی در بـاالي ایـن کتیبـه بـین      به فاصله .ي موجود در رباط شرف استهاشده است که قابل مقایسه با کتیبه

شود کـه بـه خـط کـوفی     کتیبه دیگري دیده میکند،کاري را محدود میطاق سردر و طاقی که قسمت مقرنس
ي نیم گنبدي سقف که به وسیله گچبري انجام شـده و اهـم آنهـا در اینجـا نیـز نقـوش       هاپس از آن آرایه. است

در زیـر  . هشت پر به صورت برجسته گچبري شده استهايي شش ضلعی گلهادر داخل قاب.شش گوشه است
هندسی به صورت نواري عریض که به پنهـاي طـاق   هايسقف طاق ضربی ایوان جنوبی تزیینات گچبري با طرح

).10و7تصویر،(هاي گچی برجسته قرار دارداي آن نیم کرهشمسههايدر میان طرح. جناغی را پوشانده است

).1386نگارنده، (هاي خط کوفی با دو نوع خط از دو دوره و کتیبه داخل ایوانیبه،کت8و 7تصویر
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).280و 277: 1371گدار،(ي سمت راست و چپ باالي محراب مسجد فریومدها، گچبري10و9تصاویر

بـه شـکل نـواري بـا     اي اي افقی قرار داشته که مجمـوع آنهـا داخـل حاشـیه    در رخبام ایوان جنوبی کتیبه
اي گچبـري بـه خـط    کناري ایوان جنوبی سر طاق با کتیبههايبر روي نیم ستون. تزیینات قرار می گرفته است

شـش گوشـه   ) پختـه گـل (هايطاق جنـاغی ایـوان از سـفالکاری   هايدر باالي پشت بغل. ریحان آذین شده است
اطراف ایـن لوحـه   . انداند و در بنا کار گذاشتهمجزا در کارگاه ساختههايساخته شده که آنها را به صورت بخش

هايهـر چنـد کـه، از بخشـ    . تر قرار دارد که تزیینات آن احتماالً گچبري بوده که از بین رفته اسـت نواري پهن
. باالیی این تزیینات بسیار زیبا چیزي برجاي نمانده، ولی چون قسمت عمودي نـوار سـردر بـاالتر رفتـه اسـت     

اي بر باالي این لوحه تزئینی نظیر آنچه کـه در ربـاط شـرف وجـود دارد، قـرار      که کتیبهرسد میچنین به نظر 
ي این بنا از نظر سـاختاري   هاایوان. آمده استداشته است و بعد از این کتیبه، نوار سردر به صورت افقی در می

).13تا11تصاویر (قابل مقایسه با ایوان مساجد زوزن و گناباد است
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).3-7تصویر : 1366کیانی،(، ایوان اصلی مسجد جامع زوزن11تصویر

).32: 1385لباف خانیکی، (، ایوان اصلی مسجد جامع گناباد12تصویر
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).1386نگارنده، (،  نماي ایوان جنوبی مسجد جامع فریومد13تصویر

یزي شده در طرفین ساخته شده است، رقالب) پختهگل(چهار نوار موازي که با آجرهاي معرق و سفالکاري
مجـزا در کارگـاه سـاخته شـده،     هاينوار اصلی یا نوار بزرگ متشکل از یک ردیف شش گوشه است که از بخش

بـر زمینـۀ ایـن    . متر است و متشکل از چهار قسمت مربع شـکل اسـت  سانتی42ها ابعاد هریک از شش گوشه
که در تزیینات نواري زیر طـاق  هاو آجري داشته نظیر هماناي به شکل برجسته شش گوشه، احتماالً نیم کره

گیري شـده  تزیینی سفالکاري قالبهايها را با طرحبه احتمال فراوان وسط شش گوشه. جناغی ایوان قرار دارد
هـاي نـوار حاشـیه    اي شکل بوده و شبیه آنهایی است که در وسط شش گوشهستارههااند که اکثر نقشساخته

دو نوار مجـاور در پیرامـون نـوار تزیینـی اخیرالـذکر، از اجـزاء مسـتطیلی شـکلی بـه          . ی وجود داردایوان شمال
نـوار چهـارم حـاوي طرحـی تزیینـی      . ریزي از گل پخته شده استمتر که با کمک قالبسانتی5/18×5/9ابعاد

این چهار نوار کـه  در. هاي کوفی دورة سلجوقی که رباط شرف ساخته شده استاست، یادگاري از زمینه کتیبه
به کـار رفتـه در ایـن    هايطرح. آمیزي وجود نداردبه صورت قرینه در دو طرف ایوان قرار دارند، هیچگونه رنگ

).14تصویر (کتیبه نواري تزیینی حاشیه ایوان همه هندسی است
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).1371نگارنده، (ات سفالکاري نماي ایوان جنوبیتزئین، 14تصویر 

اي به خط کـوفی بـه صـورت    ارتباطی دیوار ایوان جنوبی کتیبههايجناغی درگاههاينی طاقبر روي پیشا
مزبور تزیینات گچبـري  هايهاي طاقبر روي پایه. آن خراب شده استهاينواري گچبري شده، که بیشتر بخش

طاق هر یک در زیر. آجرکاري رباط شرف استهايشده وجود دارد که از نظر فرم و طرح قابل مقایسه با طرح
-115: 1371زارعی،(ها گچبري به شیوه آچرچینی نماي بیرونی ضلع جنوبی مسجد بایزید بسطامی استاز غرفه

.در بناهاي خراسان، به ویژه در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی بسیار دیده شده استهااین گونه طرح. )143

ایوان شمالی
این ایوان از نظر انـدازه  . ایوان جنوبی مسجد واقع شده استمتر در مقابل12ایوان شمالی به فاصله حدود 

. متـر اسـت  5/6متـر و عـرض   82/7ابعاد آن به طول . و طول و عرض با ایوان جنوبی تفاوت نسبتاً زیادي دارد
ارتفاع ایوان شمالی با ایوان جنوبی بر ابر است و از طرف دیگر تزیینات نماي آنها هم تقریبـاً یکسـان و بـا هـم     

اند، به این معنی که در دو سوي این ایوان دو درگاه ورودي قرار دارد که یکی از آنها بـه ایـوان ورودي راه   ینهقر
).15تصویر(دارد و دیگري نیز فضاي کوچکی است
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).1386نگارنده، (، ایوان شمالی مسجد جامع فریومد، دید از داخل ایوان جنوبی15تصویر

شمالی از نظر آرایه شبیه ایوان جنوبی است، اما از لحاظ انـدازه کـوچکتر اسـت و از    هرچند که نماي ایوان 
تـر از  نوار حاشیه تزیینی بـزرگ کـه پهـن   . هاي تزیینی محصور کرده استدو نوار تشکیل شده که آنها را رشته

مجـزا و بـه   هايهایی ترکیب یافته که بـه صـورت بخشـ   است نیز از شش گوشه) جنوبی(نوار اصلی ایوان قبله 
در زمینـه ایـن   ). قسمت تشکیل شده است6هر شش گوشه از (اندکمک آجرهاي معرق در کارگاه ساخته شده

نـوار  . ریزي شده وجود داردها و نیز در وسط هریک از آنها یک قاب تزیینی از جنس گل پخته قالبشش گوشه
اي را در خـود جـاي داده،   ش گوشـه ها یا به عبارت دیگر از تعدادي مربـع کـه هریـک شـ    دیگر از شش گوشه
هـا همچنـین در چهـار رشـته     این مربع. اما اندازه آنها به مراتب کوچکتر از نوار اصلی استتشکیل شده است،

.اندساخته شده) سفالکاري(ریزي شده تزیینی که همگی از گل پخته قالب
در واقـع جنبـه   . انداما آنها را ساده رها نکردهگاه براي قوس بزرگ بوده است، این دیوارها ظاهراً نوعی تکیه

این دیوارهـا، نظیـر   . رسدمیتزیینی داشته و تاثیر آن در استحکام طاق ایوان از نظر نیروي رانشی مهم به نظر 
اغراق در ردیف تزیینات عالی معمـاري  داراي تزییناتی هستند که از نظر نوع تزیینات معماري بیهانماي ایوان
هـایی در  نماها در گذشته کتیبـه در باالي طاق .فیروزه رنگ وجود داردهايکاشیهاا در این قسمتاست و تنه

. در سمت چپ ایوان شمالی نیز تزییناتی به همین شیوه و طرح ساخته شـده اسـت  . حاشیه وجود داشته است
اي وجـود  کتیبهبر روي پیشانی قوس جناغی آن. در سمت راست ایوان مدخل ورودي مسجد تعبیه شده است

).16تصویر(دارد که آسیب فراوان دیده است
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).1371نگارنده، (ات نماي ایوان شمالی مسجد جامع فریومدتزئین، 16تصویر

در بخـش  . اي و تلفیق کاشی و آجر ساخته شده اسـت در پشت بغل قوس ایوان، تزیینات زیباي گل و بوته
دیگـر بنـا   هايکوفی و گچبري شده وجود دارد که اینگونه خط در بخشـ اي به خط ، کتیبههافوقانی پشت بغل

خط کـوفی گچبـري شـده در محـراب مسـجد جـامع بسـطام در دورة        نیز به کار رفته و قابل مقایسه با کتیبه
.)234: 1371زارعی، (ایلخانی است

ارد کـه خرابـی بـرآن    اي به خط کوفی گچبري شـده وجـود د  بر روي نماي قوس جناغی طاق ایوان کتیبه
دو طرف ایوان زیر پایه قوس جناغی روکار دو . احتماالً مضمون آن آیاتی از قرآن کریم باشد. سایه افکنده است

از کف زمین شروع و تا زیر کار قوس جناغی طـاق ایـوان ادامـه    هااین نیم ستون. نیم ستون تزیینی قرار دارند
. اي کار شده استی گلدانی ساخته شده و روي آن تزیینات گل و بوتهدر باالي هریک از آنها سرستون.یابندمی

اي نـواري در زیـر   داخل ایوان شمالی نیز کتیبـه . روي ستون حاوي تزیینات گچبري با طرحهاي هندسی است
) قبلـه (پایه طاق سقف ایوان در سه طرف قرار دارد که به خط ریحان است و مشابه آن نیـز در ایـوان جنـوبی    

کتیبه مزبور نیز آسیب کلی دیده و بخشهاي اصلی حروف کلمـات آن از بـین رفتـه اسـت و فقـط      . ردوجود دا
احتماالً در ایـن کتیبـه شـرحی از سـاختمان     . قسمتهاي باالیی حروف که جنبه تزیینی داشته باقی مانده است

و تـزئین بیشـتر یـادآور   تـزئین ایـن شـیو   . مسجد آورده شده و یا اصالً از بانی و سازنده آن نیز یاد شده اسـت 
.ي دوره سلجوقی و ایلخانی در مساجد استهاساخت محراب

نماهایی در دو طرف به طور قرینه ساخته شـده  در داخل ایوان، در باالي کتیبه ورودي پایه قوس طاق، طاق
یرون آنها با نماها در یک کادر مستطیل شکل قرار دارند و داراي قوس ضربی هستند و داخل و باین طاق. است

.)17تصویر(تزیینات پرکار هندسی و گیاهی گچبري شده است
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).1371نگارنده، (، کادرهاي مستطیل شکل داخل ایوان شمالی مسجد جامع فریومد17تصویر

هـاي آجـري سـاخته شـده     در قسمت انتهایی ایوان شمالی در زیر سقف آن همانند ایوان جنوبی با مقرنس
پوشـش ایـوان   . ه تزیینات گچبري زیبا بر روي آن کار شده که متاسفانه بیشتر آنها خـراب شـده اسـت   است ک

شمالی همانند ایوان جنوبی است، یعنی با روش طاق و تویزه پوشیده شده اسـت و زیـر طاقهـا را بـا تزیینـات      
.گچبري هندسی و گیاهی که وسط آنها را یک نیم کره برجسته گچی پر کرده است

در پیشانی قوس . در سمت چپ ایوان شمالی نیز مدخلی که راه ورودي به اتاق سمت چپ ایوان شمالی قرار دارد
اي به خط کوفی وجود دارد،گچبري شده است، که متاسفانه بخشهاي عمده آن خراب شده جناغی این مدخل کتیبه

در پشت بغل قوس تزیینات تلفیـق  . استهندسی و گل و گیاه پرشدههايزیر طاق با تزیینات گچبري با طرح. است
اي افقی به خـط کـوفی تزیینـی گچبـري     در باالي این تزیینات کتیبه. اي سفالکاري ساخته شده استکاشی فیروزه

در باالي این . شده که حاوي آیات قرآنی است که با کتیبه خط کوفی سمت راست ایوان شمالی مشابه و قرینه است
).18تصویر(نماي با قوس ضربی قرار دارد، ساخته شده استها و دو طاقیقسمت نیز تزیینات شش ضلع
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).1371نگارنده، (ی وآیات قرآنی جنب ایوان شمالی مسجد جامع فریومدتزئین، کتیبه خط کوفی 18تصویر

هاي شرقی وغربیرواق
رواق شـرقی داراي سـه درگـاه    . ردخاوري و باختري دو رواق به موازات هم دامسجد جامع فرومد در جهت

بر همین اساس . این بخش سالم است در حالیکه از دیوار شرقی فقط پی آن مانده است. استمسجدبه صحن 
ایـن رواق مسـتطیل شـکل، و احتمـاالً     . متـر اسـت  12×70/5ابعـاد آن  . توان طرح بازسازي آن را ارائه دادمی

).19تصویر(؛ )را بنگرید5ش(ده استبوايپوشش آن طاق و تویزه یا طاق گاهواره

).1371نگارنده، (، درگاههاي رواق شرقی مسجد جامع فریومد19تصویر
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هایی کـه در طـی سـالهاي متمـادي در ایـن      با خرابی. رواق غربی مسجد هم داراي سه درگاه ارتباطی است
رسد کـه ایـن رواق هـم قرینـه رواق     میبه نظر. دیوار بیرونی رواق مزبور تخریب شده است، مسجد بوجود آمده

).20تصویر(شرقی بوده است که قسمتهایی از دیوارهاي آن بجا مانده است

).1371نگارنده، (ي ارتباطی رواقهاي غربی و شرقی ایوان شمالی مسجد جامع فریومدها، فضا20تصویر

طرحهاي هندسی و گل و بوته کار شده است تزیینات گچبري پرکار با ي رواق شرقیهادر زیر قوس درگاه
ریحـان گچبـري   آنی به خط در دوسمت،کادرهاي مستطیل شکل سخن بزرگان و آیات قرهاو روي پاکار قوس

بر روي پیشانی قوسـها در دو طـرف یعنـی    . شده که بعضی از آنها سالم باقیمانده و بعضی نیز از بین رفته است
روش . هایی به خط کوفی با مضمون آیات قرآنی گچبـري شـده اسـت   یبههم از بیرون و هم از داخل صحن کت

مرسوم در اکثر مساجد آیات قرآن کریم درخطوط کوفی استفاده قابل مقایسه با کتیبه محراب مسجد جـامع و  
.محراب مسجد بایزید در بسطام است

هـاي تزیینـی زیـر طاقهـا     در طرح. و بـه ویـژه تزیینـات ایـن رواق نیـز مشـابه رواق شـرقی اسـت        هاکتیبه
در داخل هریک از آنهـا عبـاراتی   . خوردمیهاي داخل کادرهاي مستطیل شکل تفاوتهاي جزیی به چشم وکتیبه

هـا در حاشیه این کتیبه. شودبه خط ریحان خوانده می. »االخرهالدنیا مزرعه«و » .....الجنه داراال «: به این شرح
هندسی و گیاهی قـرار دارد، کـه ترکیبـی از    هايی با طرحهایگچبریهاس، بر روي پاکار قوهاو در داخل درگاه

).24تا 21تصاویر(مربع و گل چهارپر است
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).1371نگارنده، (ي پاکار قوسهاي رواقهاي مسجد جامع فریومدها، کتیبه21تصویر
).1386نگارنده، (ي آنهاهاي رواق غربی کتیبهها، نماي قوس22تصویر

).1371نگارنده، (ات گچبري با ترکیب گل و مربع در زیر قوس رواقهاتزئین، 23ویرتص
).1371نگارنده، (ات گچبري زیر قوس رواق مربوط به دورة اول مسجدتزئین، 24تصویر
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ایوان ورودي مسجد
: این بخش شامل قسمتهاي زیـر اسـت  .ورودي مسجد جامع فرومد در ضلع شمالی مسجد قرار گرفته است

امـروزه  . متر است404×3درگاه ورودي، هشتی مستطیل شکل، که داراي پالن مستطیل به ابعاد دار،ي طاقنما
).26و25تصویر(فقط اندکی از تزیینات نماي ایوان ورودي بجا مانده است

).1371نگارنده، (، نماي ایوان ورودي مسجد جامع فریومد25تصویر

تایی که بـه صـورت دو طبقـه روي هـم قـرار      نما در دو ردیف یازدهبیست و دو طاقدر نماي بیرونی مسجد 
البتـه  . نماهاي صـحن مسـجد داراي قـوس ضـربی هسـتند     نماها همانند طاقاین طاق. دارند، به جا مانده است

هـا را بـا   نمانماهاي ردیف باال کوچکتر و کوتـاه ترنـد، داخـل طـاق    نماهاي طبقه پایین از نظر ابعاد از طاقطاق
شـرف و ربـاط )143-115: 1371زارعـی،  (هاي هندسی و همانند تزیینات مسـجد جـامع بسـطام   گچبري با طرح

در بـاالي  . نماهـا بـه فـرم آجرکـاري تـزیین شـده اسـت       داخلی طـاق هايبخش. استساخته شده)1981کیانی،(
.صورت افقی قرار دارداي گچی به خط ثلث نواري به نماهاي ردیف پایین در قسمت باال کتیبهطاق

هاي مسجدمحراب
در انتهـاي ایـوان جنـوبی    ) محراب اصلی(در مسجد فریومد دو محراب گچبري شده وجود دارد که یکی از آنها 

درنتیجـه ضـعف   . قـرار دارد ) سـمت چـپ  (واقع شده است و دیگري در یکی از درگاههاي ارتباطی قـدیمی  ) قبله(
مقـدم يهـا ر اثر حوادث ناگواري که براي آنها پـیش آمـده سـعی شـده درگـاه     وکم استقامت بودن این دیوارها و ب
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بر اثر این اقدام محراب مدت زمـان طـوالنی در زیـر    . )259: 1371گدار،(بسته شود تا دیوار ایوان را مرتفع سازند
.آجرها پنهان مانده تاینکه در چند دهه گذشته در نتیجه کارهاي مرمتی کشف گردید

ایـوان اصـلی قـرار    ) سمت چپ(ضلع شرقیهاياین محراب در میان یکی از درگاهچک،محراب کو) الف
محـراب داراي ارتفـاعی   . انـد دارد که در یک مقطع زمانی بسته شده بود، اما در سه دهه اخیر آن را بـاز نمـوده  

مـوده کـه   اي باریک دورتادور محراب را احاطـه ن یک نوار حاشیه. متر استسانتی90متر و عرض 30/1حدود 
.ها معمول بوده استاینگونه تزیینات در محراب

محراب مزبور یک فرو رفتگی در وسط دارد که در داخل آن نیز تزیینات گل و برگ اسلیمی و هندسـی بـه   
درسـمت  » اکبـر «در سمت راسـت و  » اهللا«درپشت بغل قوس کوچک محراب دو واژة مقدس . کار رفته است

در قسمت زیر محراب تزیینـات گچبـري   . ریباً کلمه آخر سالم مانده استچپ به خط کوفی گچبري شده و تق
اي بـا طـرح   اسلیمی و پیچک ساخته شده است که دور آن را نواري باریک بـه صـورت حاشـیه   هايشده طرح

اي به خط کوفی ساده گچبـري شـده اسـت و    بر روي قوس جناغی محراب کتیبه. اي احاطه کرده استزنجیره
: از قرآن کریم به شرح زیر استحاوي سوره اخالص

››]یکن له کفواً احدیولد و لمیلد، و لملم[الصمد،احد، اهللا] اللــههوقل[‹‹ 
اخـالص در کتیبـه محـو شـده     ةمتاسفانه قسمتی از سمت چپ محراب آسیب دیده و دو آیه آخـر از سـور  

زیر پایه قـوس محـراب دو   . استقوس محراب دو طرح اسلیمی گل کنگر گچبري شده هايدر پشت بغل. است
هـاي دوره  و فرمهـا را در محـراب  هااین نمونه طرح. ستون تزیینی که با طرح آجري گچبري شده قرار داردنیم

رسد که مربـوط بـه   میتاریخ دقیق ساخت محراب مشخص نیست ولی به نظر . شودسلجوقی بیشتر مشاهده می
ینی آن قابل مقایسه بـا تزیینـات گچبـري دوره سـلجوقی     تزیهايدوره سلجوقی باشد؛ چون خط کوفی و طرح

.است
محـراب بـزرگ و   . این محراب که در انتهاي ایوان جنوبی ساخته شـده اسـت  محراب اصلی مسجد،) ب

ــایی اســت ــوس . زیب ــاالي پیشــانی ق ــا ب ــاع محــراب ت ســانتیمتر و عمــق 430ســانتیمتر و عــرض 707ارتف
ه در دو سوي پیشانی آن دو فرم گلدانی کار شده قرار دارد و محراب مستطیل شکلی است ک. سانتیمتراست90

آن قـرار  هـا گلدانی شکل در دو طرف پایـه هاداراي یک طاقنما با قوس تیزه دار است که دو ستون با سرستون
ی که در تزیینات آن بـه  هایطرح. را با رنگ الجوردي و آبی رنگ آمیزي شده استهازمینه نقوش و طرح. دارد

ي هـا متاسفانه در انتهاي کتیبه محراب سال سـاخت را مشـخص کـرده ولـی واژه    . ته منحصر بفرد استکار رف
) دوازدهـم مـیالدي  (در نتیجه گدار آن را مربوط به قـرن ششـم هجـري   . از آن باقی مانده است» فی شهور...«
که بسیار مزین و پرکـار  زمان ایلخانی را داراستهايهر چند که ویژگی خاص محراب. )278: 1371گدار، (داندمی

دوره هـاي تـر از سـایر محراب  با تزیینات گچبري و کتیبه نگاري ساخته شده، امـا محـراب بـه صـورت برجسـته     
مشبک هندسی و اسـلمی  هايطرح. به ویژه نوار حاشیه محراب گچبري آن از نوع برجسته است. ایلخانی است

. هندسی مشبک استهايستون با طرحبه صورت نیمنوار حاشیه کناري محراب . در تزیین نقش اساسی دارند
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دار دورتادور محـراب را فـرا گرفتـه اسـت و در قسـمت بـاالي محـراب در دو گوشـه         اي ستوناین نوار حاشیه
.نماهاي تزیینی با قوسی جناغی ایجاد شده استطاق

هـاي برجسـته   پـک هندسـی و تو هـاي در باالي این محراب در یک کادر مستطیل شکل تزیینـاتی بـا طرح  
احتمـاالً  . اي قرار دارد که در مرکز آن نیز یک دایره خالی استمشبک گچبري شده است و در داخل آنها دایره

هـاي ها در داخل دایره بـزرگ طرح در پیرامون توپک. یک نیمکره برجسته در آن قرار داشته، از بین رفته است
اي به خط ریحـان بـه صـورت افقـی و بـه      اي شکل کتیبهدر زیر این بخش دایره. اي گچبري شده استزنجیره

نمونـه مشـابه   . باشد» اهللاالاله اله«: احتماالً باید عبارت. نما گچبري شده که آسیب بسیار دیده استپهناي طاق
.باشد» اهللامحمدرسول« نما هم در گوشه سمت چپ باالي محراب وجود دارد ممکن است عبارتاین طاق

هـاي شـامل طرح . دور تـا دور محـراب را فـرا گرفتـه اسـت     . تر استیه محراب که نسبتاً پهننوار دوم حاش
اسـلیمی و گـل و بوتـه بـه صـورت پرکـار       هايدر داخل آنها نیز طرح. اي شکل استاي و دایرههندسی ستاره

.گچبري شده است
. ون محراب قرار گرفته اسـت اي به خط ثلث عالی گچبري شده که در پیرامنوار سوم حاشیه محراب کتیبه

احتمـاالً ایـن کتیبـه نیـز     . کتیبه مزبور آسیب فراوان دیده به طوري که بسیاري از کلمات آن از بین رفته است
.از سورة مریم باشد11حاوي آیه 

قوس جناغی محراب تزیینات گچبري شده، همانند نوار حاشیه تزیینی سـاخته شـده کـه    هايدر پشت بغل
. دار استمحراب داراي دو ستون در طرفین قسمت طاق. هندسی و گیاهی استهاياي از طرحهشامل مجموع

بر روي پیشانی . در زیر پاکار قوس سرستونی گلدانی شکل قرار دارد که تزیینات گچبري آنها از بین رفته است
ل طبیعی و انسـانی  این کتیبه در مواجهه با عوام. اي به خط کوفی مقعدگچبري شده استقوس محراب کتیبه

).26تصویر(شودمیاز آن خوانده » جامع«و» محمد«ي هافقط واژه. آسیب کلی دیده است

).1375سجادي،(، کتیبه خط کوفی بر روي قوس محراب26تصویر
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شـکل سـاده تـر آن را در محـراب     . زیباترین و پیشرفته ترین خط کوفی مقعد تا زمان ساخت محراب است
کـوفی معقـد در محـراب مسـجد سـمنگان پـایین و محـراب مسـجد جـامع          . مشاهده کردنتوامیرباط شرف 

رسد کـه نـوع خـط    میبه نظر . )125: 1375سجادي، (گلپایگان و محراب مسجد پامنار زواره نیز به کار رفته است
هرچندکـه تـاریخ دقیـق   . این کتیبه با خط کتیبه محراب رباط شرف در منطقه خراسـان قابـل مقایسـه باشـد    

ساخت محراب مشخص نیست، ولی نوع گچبري و تزیینات آن بیشتر قابل مقایسه با تزیینات محرابهـاي ربـاط   
طرحهاي تزیینی خطوط کوفی معقد، ریحان و ثلث همه این امر را تا حدود زیـادي  . شرف دوره سلجوقی است

.کنندتایید می

ات مسجدتزئین
توان گنجینه یا موزه تزیینات معماري دانست، در این بنا استادکاران در حقیقـت  مسجد جامع فرومد را می

طرحهـا و  . تـوان دیـد  شـمار مـی  اند که نمونه آن را فقط در چند بنـاي انگشـت   یافتهبه نوعی از زیبایی دست
همه به .... قسام دایره، مربع و لوزي، فرمهاي مختلف گیاهی با گل و برگ و پیچک، کنگره و هندسی و انواع و ا

).28و 27تصویر(اندزیباترین شکل پرداخت شده

).1371و 1386نگارنده، (ات سفالکاري و کاشی یکرنگ حاشیه ایوان شمالی مسجد جامع فریومدتزئین، 28و 27تصاویر

تزیین در اینجا بـه واسـطه در هـم    گچبري مسجد جامع فرومد، از غناي خوبی برخوردار است، به طوریکه 
مقصـود از ایـن نقـوش بـزرگ     . آمیختن تمام عوامل همانند نواي موسیقی به بلندترین اوج خود رسـیده اسـت  
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گرفتـه اسـت کـه در اینجـا     صـورت مـی  ) طلـب (همان نیایش کهن است که براي حصول فراوانی و درخواست 
آور هـاي تخیلـی شـگفت   شـکوفه هـا ردیده است، بـرگ استغاثه با غناي سرشار به صورت تصاویر گیاهی بیان گ

بسیار ریز، موها و پیچکهاي درهم بافته نه به صورت اشکال حقیقی بلکه همه نقشهاي ویژه و جادویی و هايگل
).11تا8ش(سازدخیالی است که غایت حاصلخیزي را براي دنیایی ناپایدار منعکس می

، باال سفالکاري ایوان شمالی پایین گچبري زیر قوس درگاه 9ش). 104و100، 99: 1373روحپرور، (یه ایوان شمالی، طرح سفالکاري حاش8ش
).45و 98: روحپرور، همان(رواق

).1371نگارنده، (، طرح سفالکاري نماي ایوان شمالی11ش. ات گچبري زیر قوس رواق شرقیتزئین، 10ش
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توان هریک را به صورت واحـدي مشـخص و مجـزا در    اند که مییک در هم بافته شدهآنچنان از نزدهاطرح
هرکدام از آنها داراي ویژگی است که صرف نظر از ارتباط با اعضاي دیگر طرح باید یکپارچگی خود . نظر گرفت

ب با هم در یک نقشـه معـین تاحـدي ماننـد ترکیـ     هارا نیز همچنان حفظ کنند، همبستگی و هماهنگی طرح
. جمعی است یا همچون دستگاه تزیینی و پیچیده و جداگانه نقش قالی اسـت اصوات مختلف در یک آواز دسته

یعنی روابط بین اجزاء طرح بسیار خردمندانه و منطقه تنظیم یافته به طوري که در عین پیچیـدگی مقصـود و   
.منظور طراح و کار هنرمند به وضوح نمایان است

ورودي بـه  هايو الگو آفریده شده است، هرکدام از زیر طـاق قوسـ  هاچ و گچبري طرحدر مسجد فرومد با گ
اي که هریـک از آنهـا داراي یـک    شبستان شرقی و غربی مسجد را به فرم و شکل خاص گچبري شده، به گونه

در . انداي باریک گچبري شده آراستهسطح یکسان هندسی و یا گل و بوته است و سپس پیرامونش را با حاشیه
به داخل صحن مرکزي مسجد یک نوار کتیبـه خـط کـوفی بسـیار زیبـا از نـوع       هاطاقهايبخش بیرونی قوس

دار تعبیه شده است و سپس در قسمت زیر پایه طاق نمونه یک خط ریحان و یا ثلث و یا کـوفی معقـد   گلبرگ
.حاوي احادیث و روایات و آیات قرآنی گچبري شده است

نمانـده، ولـی بـر روي ایـوان شـمالی تلفیقـی از کاشـی        ري زیادي در این مسجد بـاقی هر چند که کاشیکا
ها این نوع کاشی. این شیوه کار قابل مقایسه با نماي مسجد جامع زوزن است. اي و سفالکاري وجودداردفیروزه
ري در ایـن نـوع کاشـیکا   . انـد هندسی کار گذاشته شدههاياي هستند که در مرکز طرحهاي شش گوشهقطعه

اواخر دوره سلجوقی و اوایل دوره خوارزمشاهی مرسوم و متداول بوده است و احتمـاالً بیشـتر نماهـاي مسـجد     
.چنین تزییناتی داشته است

به طور کلی مجموعه تزیینات نماي ایوانهاي شمالی و جنوبی مسجد جامع فرومد از اینگونه سـفالکاري بـا   
شده است و روش تهیه چنین است کـه بعـد از ورز دادن گـل آن را بـه     ي هندسی وگل و بوته پوشیده هاطرح

آورند؛ سپس تـک تـک   داده و به صورت پخته در میاندازه در قالب معین شکل و فرم داده در کوره حرارت می
اینگونه تزیینات که اغلب اسـلیمی هسـتند و گـاه نیـز هندسـی بیشـتر بـا        . گذارندآنها را درجاي خود کار می

).را بنگرید28تصویر(اي همسانی و همانندي دارند تسمهطرحهاي 
هـاي گـره در   نمونـه . توان همزمان با بکارگیري گره آجري دانستچینی در گچبري و سفالکاري را میگره

سـازي بـا گـچ را    تـرین و زیبـاترین نـوع گـره    اما نفیس. در رباط شرف مشاهد کرد. .ق.هـ گچکاري قرن ششم 
چینی حتی در سفالکاري و سایر بخشـهاي تزیینـی   گره. نی محراب مسجد جامع فرومد دانستچیتوان گرهمی

).29تصویر(بنا به صورت بسیار عالی و پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است
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).1386نگارنده، (ات سفالکاري ایوان شمالی مسجد جامع فریومدتزئین، 29تصویر

هاي مسجدکتیبه
به همان اندازه که معمـاران  . کنداي را در تزیین ایفا مینقش عمدهبصري سنتی، کتیبههايعالوه بر سمبل

انـد، طراحـان ایرانـی خطـاب بـه      گرایی تصویر زنده عرضه داشتهگوتیک داستان آیین مسیحیت را با یک واقع
.)45: 1371بورکهارت،(دادندحضار با سوادتري اسالم را در کلمات حقیقی قرآن و احادیث ارائه می

ها گچبري و بخشی بخشی از این کتیبه. ها را در خود جاي داده استمسجد جامع فریومد بیشترین کتیبه
ها به علت مواجهـه بـا   متاسفانه باید این نکته را یادآور شد که بسیاري از کتیبه. با سفالکاري ساخته شده است

ی از خطوط بسیار عالی کـوفی، ثلـث و   هاینمونه. نیستتوجهی تخریب شده و قابل خواندن عوامل طبیعی و بی
.اندحاوي آیات قرآنی و احادیثاند، اکثراُها استفاده شدهریحان در این کتیبه

اي اسـت کـه بـر    ترین کتیبه خط کوفی ایوان اصلی مسجد احتماالً کتیبـه قدیمیهاي خط کوفی،کتیبه
قع در دیوار شرقی ایوان جنوبی است قرار گرفته است کـه  پیشانی قوس محراب کوچک داخل درگاه ارتباطی وا

اند و این مسئله عجیب بـه نظـر   اهللا نوشتهاین سوره از قرآن کریم را بدون بسم. حاوي آیات سوره اخالص است
هاي مساجد و بناهاي مذهبی این روش کمتـر معمـول و حتـی اتفـاق نیافتـاده      چون در تمامی کتیبه. رسدمی

توانست تمامی آیات نوشت، نمیاهللا را هم میاگر بسم. ه علت کمبود جا این اتفاق رخ داده استاحتماال ب. است
.سوره را در آن بگنجاند و همین عامل شاید موجب این کار شده است

کتیبه خط کوفی زیر پاکار طاق ایوان جنوبی گچبري شده است و نحوه قلم و نوع خط آن با نوع ذکر شده 
احتمـاالً مـتن آن   . تـوان دریافـت  متاسفانه خرابی آن به حدي است که چیـزي از آن نمـی  . ت استقبلی متقاو

.حاوي آیات قرآنی بوده است
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از سـورة  11آیـه  . هاي خط کوفی روي قوس جناغی محراب اصلی که از نوع خط کوفی معقد اسـت کتیبه
.قرآن کریم است) ع(مریم

جـانبی ایـوان جنـوبی ایـن نمونـه هـم بـا خطـوط         هايدرگاهانی قوسهاي خط کوفی بر روي پیشکتیبه
.ارتباطی ایوان اصلی قابل مقایسه استهايدرگاه

خط کوفی روي پیشانی قوس جناغی ایوان شمالی که از نوع خطوط کوفی تزیینی گل و بردار اسـت  کتیبه
.ون سمت چپ ادامه داردو به صورت نواري از روي ستون سمت راست ایوان شروع و تا روي ست

هاي دیگري به خط کوفی بر روي پیشانی قوس درگاه فضـاهاي جـانبی ایـوان شـمالی     عالوه بر اینها کتیبه
در اثر مواجهه با عوامل طبیعی ، به علت اینکه از گچ ساخته شدههاوجود دارد که متاسفانه همانند سایر کتیبه

مربـوط بـه بخـش حـروف     هـا چـون بیشـترین آسـیب   . خریب شده استي بعد به عمد تهاویا احتماال در دوره
. استهاکتیبه

ي زیبـاي آن  هاي منطقه شرق ایران استفاده شده که نمونههانوعی خط در کتیبههاي خط ریحان،کتیبه
پس از آن ایـن  . ي مسجد فریومد استهاکه قابل مقایسه با کتیبه)1981کیانی،(مربوط به بناي رباط شرف است

هاي خـط ریحـان ایـن مسـجد از نظـر تعـداد       کتیبه.وع کتیبه نگاري در مسجد جامع فریومد انجام شده استن
گـدار،  (اطـالق نمـوده اسـت   ي هابراي نوع خط کتیبهاین نام را آندره گدار . هاي خط ثلث استبیشتر از کتیبه

چبــري و ســاخته در ایــوان جنــوبی مســجد چهــار کتیبــه بــه خــط ریحــان بــزرگ و کوچــک گ . )270: 1371
).31و30تصاویر(اندشده

).1371نگارنده، (، کتیبه خط ریحان و بقایاي مقرنس کاري ایوان شمالی30تصویر
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).1371نگارنده، (ات و کتیبه خط ریحان داخل ایوان ورودي مسجد جامع فریومدتزئین، 31تصویر

ه صورت نواري به موازات قوس طاق گچبـري  خط ریحان روي پیشانی قوس طاق ایوان جنوبی که بکتیبه
احتماالً . استتمامی قسمتهاي عمده آن از بین رفته و فقط بخشهاي تزیین حروف کلمات باقیمانده. شده است

.این کتیبه حاوي نام بانی و سازنده و شاید بیان وقایع منطقه فریومد در آن مقطع زمانی بوده است
اي عـریض بـه   در داخل ایوان در زیر پایه طاق ایوان جنوبی، کتیبـه ،یخط ریحان داخل ایوان جنوبکتیبه

بـه احتمـال   . نظیـر اسـت  صورت نواري که سه ضلع ایوان را فرا گرفته گچبري شده است که در نوع خـود بـی  
: فراوان این کتیبه حاوي مطـالبی در خصـوص ایجـاد بنـاي ایـوان جنـوبی و مسـجد بـوده و کلمـاتی هماننـد          

رسد در باره کسی باشد کـه بنـاي سـاختمان    از آن خوانده شد که به نظر می» ....الدنیالم و الشاههوخسرو العا«
االرض، اسـتفاده  زیرا شاهان براي خود از القابی مانند، خسرو العالم، ملک. مسجد به دستور او ساخته شده است

: 1350هنرفـر، (انند مسجد جـامع اصـفهان  هایی از اینگونه القاب در بناهاي دورة سلجوقی هماند و نمونهکردهمی
و همچنـین  ) 150-174:  1383هیلینبراند، (و در برج کاشانه بسطام)179-180: 1371گـدار، (، رباط شرف)256

هـایی بـه خـط کـوفی و     در کتیبه)268-279: 1371زارعی،(در ایوان شرقی ورودي مجموعه بسطام دوره ایلخانی
.ثلث استفاده شده است

کوچک به صـورت افقـی   هاي خط ریحان محراب اصلی مسجد، در دو گوشه باالي محراب دو کتیبههکتیب
.قابل قرائت است»اللمحمد رسول«و» اهللاالال اله« :به خط ریحان گچبري شده، عبارت

اي نواري شکل در زیر پاکار قوس طـاق قـرار دارد کـه بـه     در داخل ایوان شمالی مسجد جامع فرومد،کتیبه
خط ریحان ایوان جنـوبی از نظـر انـدازه برابـري     ورت کمربندي سه ضلع ایوان را فرا گرفته و تقریباً با کتیبهص

ولـی آنچـه کـه    . دیده و خواندن آن براي نگارنـده میسـر نگردیـد   متاسفانه کتیبه آسیب بسیار آسیب . کندمی
و بناي این بخـش از مسـجد اسـت و دلیـل     توان از آن استنباط کرد این است که احتماالً دربارة ساختمان می

شد، این بوده که هرکسی سوادي داشت و ایـن  هایی که نام معماران و بناها در آن مندرج میخوانا بودن کتیبه
چون خواندن خط پر از رمز و راز کوفی بسیار دشـوار اسـت و  . دید بتواند به راحتی آن را بخواندها را میکتیبه
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آشنا در آن بسیار مشکل است و به همین دلیل از خطوط سـاده و عامـه فهـم اسـتفاده     فهم کلمات و عبارات نا
.ببرداي به هویت بانی یا معماري مسجد پیکردند تا هر بینندهمی

ي شرقی و غربی، در داخل هـر درگـاه دو کتیبـه مسـتطیل شـکل در      هاارتباطی رواقهايدر داخل درگاه
:ه عبارات و سخن بزرگان دین به شرح ذیل خوانده شدطرفین زیر پاکار قوس  قرار دارند ک

.»افضل داراالخره«و»......الجنه دار«، »االخرهالدنیا مزرعه «
نماي ردیف زیـرین  در ضلع شمالی و سمت بیرون مسجد جامع، در میان کادر مستطیل شکلی که در طاق

فـراوان  دارد که متاسفانه آنها نیز به علـت آسـیب   هاي خطی ریحان وجود نماها کتیبهدر باالي طاق. قرار دارند
.قابل خواندن نبودند، احتماالً حاوي احادیث و آیات قرآنی باشند

تـزئین اي به خط ریحان که نـام معمـار یـا    انتهاي ایوان جنوبی مسجد، کتیبههايدر داخل یکی از مقرنس
بـن محمـد از معمـاران و    وانـدن اسـت کـه علـی    کننده مسجد را داراست، این کتیبه تا حدود زیـادي قابـل خ  

عمـل علـی بـن محمـدبن محمـود البنـاء       «گچکاران را به ما معرفی نمود کـه از معمـاران اهـل سـمنان اسـت     
. »السمنانی

هر چند علت دقیق . در این بنا کمتر از کتیبه نگاري به خط ثلث استفاده شده استهاي خط ثلث،کتیبه
رسد که خط مورد توجه در این مقطع زمانی خط ریحان بـوده کـه در اکثـر    میآن مشخص نیست، ولی به نظر 

تنها کتیبه با این نوع خط فقط یک کتیبه است که در ایوان جنـوبی  . ي همزمان نیز استفاده گردیده استهابنا
زند که متاسـفانه ایـن کتیبـه هـم     کتیبه به صورت نواري حاشیه محراب را دور می. مسجد گچبري شده است

.دریافت نمودتوانمیسورة مریم از قرآن کریم از 11یی از آیه های آسیب دیده، در عین حال واژهخیل
هاي مسجد جامع فریومد در دو مقطع زمانی یعنی زمـان احـداث ودورة دوم زمـان مرمـت     نوع خط کتیبه

جه در این بنا استفاده از هاي بارز و جالب توازدیگر مشخصه. پس از آسیب دیدگی طبیعی یا انسانی بوده است
سوم اینکه احتماال این نـوع کتیبـه   . خط ریحان است که در بناهاي دیگر با این گستردگی استفاده نشده است

ات  نشانگر حضور معمـاران و اسـتادکاران سـمنانی و دامغـانی اسـت کـه شـرق سـمنان و         تزئیننگاري توام با 
.ن حوزة فعالیت آنها بوده استساخرا

:ريگینتیجه
در دورة . ي مختلف پیش از اسالم و دورة اسالمی اهمیت داشته استهافریومد از مناطقی است که در دوره

اعتبار این منطقه از قـرن چهـارم هجـري بـه بعـد      . پیش از اسالم از سرو بلند شهر فریومد نام برده شده است
در زمان صـدارت  . ي مهم بوده استمسجد جامع فریومد نشانگر یک نقطه شهر. نشانگر تداوم اهمیت آن است

نشـین انتخـاب شـد و مرکـز والیـت      الدین محمد فریومدي وزیر خراسان این محل به عنوان حاکمخواجه عالء
وجود شاعري توانا چون ابن یمین فریومدي بر اعتبار و . گردید.ق.هـ جوین در قرن هفتنم و اوایل قرن هشتم 

.اهمیت این شهر افزوده است
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نشـین تکمیـل و بـه صـورت اثـر      در زمان اعتبار و اهمیت فریومد و تبدیل آن به یک مرکـز حـاکم  مسجد
بطور قطع در عمران و آبادي شهر فریومد خواجه عالءالدین محمد نقش به سزایی داشـته  . موجود درآمده است

ی از سـبک معمـاري   مسجد جامع فریومد عالوه بر آنکه یک موزه تزیینات معماري است، به عنوان الگوی. است
: ی همچـون هـای این مسجد داراي ویژگی. گرددمیخراسانی که به سبک دو ایوانی شناخته شده است، محسوب 

.به هم، نداشتن گنبدخانه و مناره استها، نزدیکی ایوانهابلندي ایوان
از انـد که در آنجا کار کـرده اي دور افتاده قرار دارد، اما معماران و هنرمندانیفریومد امروزه اگرچه در نقطه

چرا که حاصل کار بـر تبحـر و   . انداند و از آن به خوبی بهره جستهعلم و هنر زمان خود کامالً آگاه و مطلع بوده
.گذارداستادي هنرمندان آن صحه می
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دوره ماد در تپه نوشیجان مالیرزنیمطالعه و معرفی شیوه بدیع طاق
کاظم مالزاده دکتر 

دانشکده هنر و معماري، شناسی دانشگاه بوعلی سیناي همداناستادیار گروه باستان
صاحب محمدیان منصور

ماري دانشگاه بوعلی سیناي همدان، دانشکده هنر و معماريعضو هیات علمی گروه مع
)148تا 129از ص(

03/06/1388: تاریخ دریافت
11/11/1389: تاریخ پذیرش

:چکیده
هاي تاریخی ایران و به تبع آن معماري ماد نیز داراي ترین دورهدوره ماد یکی از پرابهام

نوشیجان مالیر است هاي تاریخی ماد تپهمحوطهیکی از مهمترین. هاي ناشناخته زیادي استجنبه
این محوطه در فاصله . شودم را شامل می.ق650تا 750که استقرار اصلی آن، یک دوره زمانی از 

توسط هیات انگلیسی به سرپرستی دیوید استروناخ کاوش شد که در نتیجه 1977تا 1967سالهاي
بناهاي . کند، کشف گردیدمعماري ماد میآن بناهاي ارزشمندي که کمک بزرگی به شناخت 

یکی از . مکشوفه به جهت ماندگاري ویژه و ویژگیهاي منحصربفرد دیگر حائز اهمیت بسیار است
زنی بدیعی است که قبل از این تاریخ در هیچ محوطه طاقویژگیهاي معماري این محوطه شیوه

. دیگري شناسایی نشده است
هر . اندهاي خشتی اجرا شدههاي متوالی قوس یا تویزهاز ردیفهاي مورد بحث با استفاده طاق

گاهی در قوس تشکیل شده که انتهاي تحتانی آنها بر روي تکیهها از دو نیمکدام از این قوس
ها با گل مرغوبی این تویزه. گیرنددیوارهاي طولی و انتهاي فوقانی آنها در راس طاق بر هم قرار می

زنی بعد از دوره ماد در دوره هخامنشی و این شیوه طاق. اندی مسلح شدهساخته شده و گاه با ن
هاي متاخر در معماري سنتی ایران ادامه پیدا هاي متفاوتی تا دورهاشکانی نیز تداوم یافته و به شیوه

.کندمی

.خشتیهاي طاقی، تویزهتپه، پوششماد، معماري ماد، نوشیجان:هاي کلیديواژه

mollazadeh@basu.ac.ir:ست الکترونیکی نویسنده مسئولنشانی پ

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
دانشگاه تهرانمجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی 



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 130

مقدمه
هاي مهم هنري و تمدن بشري است که از روزگار پیش از تاریخ تاکنون مورد توجه معماري یکی از شاخه

در طی این . به عمل آمده استگروههاي مختلف انسانی قرار گرفته و سعی وافر در تکامل و گسترش آن
اي براي ظهور هنرها و فنون و نیز نمایش شکوه و عظمت عرصه, دوران معماري عالوه بر رفع نیازهاي کاربردي

هاي گیري و تکامل طرحدر کنار سایر ملل، اقوام ساکن در ایران نقش کلیدي در شکل. صاحبان آن بوده است
دوره ماد از . هایی وجود دارد که به خوبی مطالعه نشده استن دورهدر تاریخ ایرا. مختلف معماري داشتند

رغم اهمیت فراوان آن، از جهات مختلف کمتر شناخته شده و ابهامات هاي است که علیجمله این دوره
اساسی در ارتباط با ساختارهاي مختلف تاریخی، اقتصادي، هنري و ماهیت سیاسی آن وجود دارد که نیازمند 

.گسترده و هدفمند براي روشن شدن آنهاستهايپژوهش
ها از معماري هاي دوره ماد صورت گرفته، مشخص شده که ماديهاي که در محوطهبا توجه به کاوش

هاي مزبور، از بین محوطه. جستندهاي بدیعی در معماري خود سود میقابل توجهی برخوردار بوده و از تکنیک
1آثار معماري این محوطه در مقاالت متعدد. ا به خود اختصاص داده استنوشیجان مهمترین و بیشترین آثار ر

. )Stronach and Roaf.2007(و در سالهاي اخیر در قالب کتابی ارزشمند منتشر شده است

بدیعی که براي نخستین بار در در این مقاله تالش داریم به صورت موردي به معرفی و مطالعه شیوه
.  بپردازیم- تواند منشاء پیدایش طاق و تویزه باشدو می- وشیجان بکار گرفته شده هاي طاقی ناجراي پوشش

.این شیوه قبل از این در مباحث معماري ایران مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است

تپهمحوطه نوشیجان
و در غرب شهرستان مالیرکیلومتري شمال20کیلومتري جنوب همدان، 60در حدود 2تپه نوشیجان

. کندکیلومتري جنوب آن جریان پیدا می5/1میانه دشت هموار و مرتفع مالیر واقع شده و رود مالیر از 
متر ارتفاع 37هاي پیرامون اي است طبیعی با ساختار سنگ شیستی که نسبت به سطح زمیننوشیجان تپه

.کندمیمتر فراهم 100×40رأس تپه فضاي محدودي به وسعت . دارد
توسط هیات انگلیسی به سرپرستی دیوید استروناخ مورد 1977تا 1967یجان در فاصله سالهاي تپه نوش

کاوش قرار گرفت که در نتیجه آن مجموعه بناهاي ارزشمندي که کمک بزرگی به شناخت معماري ماد 

_____________________________________________________________________

١. Stronach.1969,1974,1975; Roaf and D.Stronach. 1973; Stronach and M.D.Roaf.1978
°34واقع در عرض جغرافیایی. 2 °48شمالی و طول جغرافیایی22.0′ شرقی38.0′
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مجموعه مکشوفه در راس تپه و در اصل داخل. )Stronach and Roaf.2007:58-63(کند، کشف گردیدمی
شکلی قرار داشته و شامل؛ بناي معبد مرکزي که در نقطه مرکزي تپه قرار گرفته و مهمترین حصاري بیضوي

قدیمی، مجموعه انبارها، تاالر ستوندار، فضاهاي طاقدار جنوبی و رود؛ معبد غربیبناي مجموعه به شمار می
ه چندان بر ما مشخص نیست، در یک مقطع تاریخی، به دالیلی ک. شودمیغربی و بقایاي بناهاي دیگر 

متر انباشته شده و بناي معبد 6هاي زیادي از محوطه با حجم عظیمی از خشت و گل به ضخامت بخش
متر پنهان 10مرکزي نیز با تدابیر خاصی انباشته شده و در زیر برج خشتی عظیمی به ارتفاع نزدیک به 

و از کشفیات منحصر بفرد اي سالم ماندهر ویژهبه جهت همین انباشت، تعدادي از بناها بطو. گردیده است
عالوه بر ماندگاري منحصر بفرد، آثار مکشوفه ویژگیهاي مهمتر دیگري . آیندشناسی ایران به شمار میباستان

کشف دو بناي مهم مذهبی که اطالعات ارزشمندي در خصوص مراسم مذهبی و معماري : دارند که عبارتند از
معبد، قلعه، انبار، تاالر ستوندار، فضاهاي (شناسی بناهاکنند، تنوع زیاد در گونهمیها فراهم مذهبی مادي

هاي خاص ، تنوع زیاد در تزیینات معماري خشتی و ماندگاري جزییات و تکنیک)انبار و تونلطاقدار، آب
.توان پیدا کرداي براي آنها نمیهاي باستانی نمونهمعماري که در دیگر محوطه

م را .ق650تا 750با توجه به تاریخگذاریهاي صورت گرفته بناهاي اصلی نوشیجان تاریخی از حدود
.)Ibid:218(شوندشامل می

هاي مشخص شده بدست آمده است هاي طاقی در قسمتش، بقایاي پوشنقشه بقایاي معماري مکشوفه از تپه نوشیجان:1تصویر
)محمدیان منصور: باز ترسیم(
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هاي مورد استفاده در معماري مادي نوشیجانانواع پوشش
هاي وششمحوطه نوشیجان همانگونه که اشاره شد ویژگیهاي مهم و متعددي دارد که یکی از آنها نوع پ

نوع پوشش براي 3با توجه به مدارك بدست آمده، در این محوطه از . در این محوطه استمورد استفاده
: ها استفاده شده استمسقف ساختن فضاهاي معماري و یا درگاه

)براي پوشش تاالر ستوندار اصلی و شمالی، فضاي اصلی معبد مرکزي(هاي مسطح تیرپوشپوشش. 1
براي پوشش پیشخوان معبد مرکزي، انبارها، فضاهاي طاقدار و تعدادي از (1ايتویزهپوشش طاق آهنگ. 2

)هاي مارپیچیپلهفضاهاي بناي غربی قدیمی، راه
)شرقی تاالر ستوندارحداقل براي پوشش درگاههاي قلعه و درگاه شمال(طاقهاي ضربی خشتی. 3

طاق آهنگ «خشتی که در اینجا از اصطالح هايهاي طاقی متشکل از قوساز میان این سه گونه، پوشش
براي نامیدن آن استفاده شده، حائز اهمیت بسیار بوده و با مهارت تمام از آن براي پوشش فضاهاي »ايتویزه

هاي طاقی در ایران و منطقه بدیع و این نوع از پوشش. استفاده شده است) متر70/2حداکثر به عرض (مختلف
دیگري شناسایی نشده و در این مقیاس و تنوع و سطح این تاریخ در هیچ محوطهسابقه بوده و  قبل ازبی

حداقل براي در نوشیجان از این نوع پوشش. شودتکنیک، بعدها نیز در هیچ محوطه دیگري ظاهر نمی
شکل، پیشخوان معبد مرکزي، تعدادي از فضاهاي بناي غربی قدیمی، انبارها و فضاهايهاي مارپیچیپلهراه

. طاقدار جنوبی استفاده شده است

ايتویزهآهنگشیوه اجراي طاق
ها، در هاي طاقی بدین صورت است که به هنگام ساخت دیوارهاي اتاقشیوه کار در این نوع از پوشش

سانتیمتر، بر سطح دیوارهاي طولی ایجاد 10- 15هاي افقی به عمق حدود گاهها یا لبهارتفاع مناسب تکیه
ریزي و آماده شده بودند را مطابق طرح ارائه هاي خشتی که از قبل قالبو سپس تویزه) 2تصویر (دکردنمی

) 3تصویر (شودقوس تشکیل میهر قوس یا تویزه کامل از دو نیم. چیدندها می، بر روي این لبه)5تصویر (شده
انتهاي فوقانی آنها در راس طاق و هاي طولی، وگاه تعبیه شده در دیوارکه انتهاي تحتانی آنها بر روي تکیه

ها پوشش کل سطح فضا با در کنار هم چیدن این تویزه). 4تصویر (گرفته استمیانه فضا، بر همدیگر قرار می
هاي ها به ردیفساخت و نیز تکیه تویزهفشاري که دو تویزه متقابل به یکدیگر وارد می). 5تصویر (یافتمی

ها و هر نوع شکاف باقیمانده با در مرحله بعد سطح تویزه. شده استموجب میمجاور، ایستایی اولیه آنها را
_____________________________________________________________________

امید است با مطالعه این مقاله . اي با توجه به شکل و ماهیت این طاقها براي این گونه خاص پیشنهاد شده استاصطالح طاق آهنگ تویزه. 1
.تري براي آن پیشنهاد نمایندن معماري سنتی ایران این اصطالح را تایید نموده و یا نام شایستهپژوهشگرا
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ها در این سطح و در مجاورت دیوارهاي کناري، روي انتهاي قوس. یافته استالیه ضخیمی از مالت پوشش می
اند که به همراه قطعات کوچکتر خشت و مالت کل سطح طاق را چیدهرا با خشت و مالت، دورتا دور می

.Stronach and Roaf)(6- 7تصاویر(داده استپوشش می 2007: ). 168-1379:172.بزنوال؛78

. شده استداده، پوشیده میدر نهایت تمام این عناصر با الیه دیگري از اندود که سطح کف طبقه دوم را شکل می
آمد، باعث یکپارچگی ر کل بر روي طاق میهاي طاق و پوششی که دهاي خشتی کنارهالیه ضخیم اندود و سازه

بایست در این شیوه، پوشش طاقی جزء ساختار اصلی بنا که حتماً می. شدطاق و ایستایی و استحکام مناسب آن می
.هاي تعبیه شده اجرا شودتوانست بعد از ساخت کامل دیوارها، بر روي لبهبا ساخت دیوارها اجرا شود، نبوده بلکه می

هاي شیوه پوشش فضاي معماري با کمک تویزه:5تصویر
)محمدیان منصور(خشتی

قوس کامل خشتی متشکل از دو تویزه که از : 3تصویر
شده استاي از آنها براي پوشش فضا استفاده میمجموعه

گاههاشیوه قرارگیري قوس خشتی روي تکیه:4تصویر

گاهی که در دیوارهاي طولی براي  قرار یا تکیهبهل: 2تصویر
)محمدیان منصور(شده استها ایجاد میگرفتن قوس
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که انواع بلند. اندشدههاي خشتی در دو نوع کوتاه و بلند ساخته میقوسها و یا به عبارت دیگر نیمتویزه
هاي به عرض متر طول داشتند، از انحناي ظریفی برخوردار بوده و براي پوشش فضاي40/1تا 18/1بین 

استفاده ) متر را پوشش داده است70/2رسد این شیوه تا در ارتباط با انبارها به نظر می(متر5/2حداکثر 
ها مورد استفاده قرار پلهاي پوشش راهانواع کوتاهتر که تقریباً راست بوده و انحنایی ندارند، بر. شدندمی

18سانتیمتر عرض و 10هاي بلندي که در فضاي پیشخوان معبد مرکزي استفاده شده، قوسنیم. اندگرفته
ها با متاسفانه این قوس. اندشدهسانتیمتر ضخامت دارند و احتماالً همانند قوسهاي کوتاه با قالب ساخته 

رفته و مشخص نیست آیا ابعاد آنها در سرتاسر طول قوس یکسان بوده و یا اینکه جزییات مورد مطالعه قرار نگ
). Ibid.190-191؛ 1379:169.بزنوال(شده استعرض و ضخامت آنها از پایین به باال کاسته می

ریـزي شـده اسـت کـه در     هـاي گچـی و قالـب   ها بسـیار شـبیه بـه تـویزه    شکل و شیوه ساخت این تویزه
هـاي طـاقی مـورد    می ایـران بـه عنـوان قالـب یـا راهنمـا بـراي برپـایی گنبـد و انـواع پوشـش           معماري اسـال 

تپــه کنگــاورهــاي مشــابه دیگــري کــه در گــودینهــا و نمونــهایــن تــویزه. گرفتــه اســتاســتفاده قــرار مــی
)Ibid:190(،ــت ــید تخ ــومس )Tadjvidi.1973:201(جمش ــه ق ــان (و محوط ــک دامغ ــکانیاز دور) نزدی ه اش

پوشش پیشخوان معبد مرکزي:7تصویر)محمدیان منصور(هاشیوه دورچین نمودن سطح تویزه:6تصویر
)Stronach and Roaf.2007,pl.12a(
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)Hansman.1968: 121-123;Hansman and Stronach.1974: ــد منشــاء بدســت آمــده، مــی)10-11 توان
.کاربردهاي مختلف تویزه در دوره ساسانی و اسالمی باشد

هاي مورد بحث از گل نسبتاً مرغوبی که معموالً براي ساخت خشت مورد براي ساخت تویزه
در موارد . اندزیادي آمیخته) قطعات ساقه گندم یا جو(تفاده شده و آن را با کلشگرفته، اسمیاستفاده قرار 

اند که احتماالً براي افزایش استحکام آنها و ها با یک جفت نی مسلح شدهخاصی مشاهده شده که قوس
هایی در دوره اشکانیاستفاده از نی براي مسلح کردن چنین سازه. جلوگیري از شکستن آنها بوده است

Hansman and Stronach.1970:41-51)(،ساسانی)نیز معمول )32-34: همان(و اسالمی)26-27: 1367.گدار
.پردازیمتپه میهاي باقیمانده از این نوع پوشش در نوشیجاندر ادامه به معرفی نمونه. بوده است

معبد مرکزي)1
هنگام پایان حیات آن با دقت بسیار که به) 1تصویر(معبد مرکزي مهمترین بناي محوطه نوشیجان است

هاي خشت و هاي متناوب گل و سنگ و در نهایت با الیهمتر، سپس با الیه6با قطعات خرده سنگ، به ارتفاع 
اقدامات مزبور سبب شده که . شکل از خشت و گل مدفون شده استگل انباشته شده و در میان پوشش برجی

با توجه به مدارك موجود پوشش . در وضعیت بسیار خوبی باقی بماندسال، بنا 2600رغم گذشت بیش از علی
. هاي خشتی صورت گرفته استپله مارپیچی بنا با استفاده از تویزهفضاي پیشخوان و راه

پوشش طاقی فضاي پیشخوان)1- 1
9/3به طول ) A2فضاي(در حد فاصل تنها مدخل معبد مرکزي و فضاي اصلی آن، فضاي پیشخوان

واقع شده که دسترسی به فضاي اصلی ) در جهت شمالی جنوبی(متر5/2و عرض ) در جهت غربی شرقی(متر
همانند دیگر ). 8تصویر(سازدرا فراهم می) A3فضاي(پلهو نیز اتاق زیر راه) 3فضاي(پله طبقه دوممعبد و راه

انباشت مزبور به صورت . اندودهفضاهاي داخلی معبد مرکزي، پیشخوان را نیز با قطعات خرده سنگ انباشته ب
. اي در زیر پوشش طاقی پیشخوان قرار گرفته و باعث ماندگاري تقریباً کامل این پوشش شده استشالوده

البته این پوشش تا حدي نشست کرده، اما استحکام انباشت سنگی داخل پیشخوان مانع از پایین آمدن بیشتر 
آمده تا ساختار این پوشش با جزئیات بیشتري مورد مطالعه قرار از همین رو این امکان فراهم. آن شده است

.Stronach and Roaf(گیرد 2007: 78.(

10اي افقی به عمق متري از سطح کف و در دیوارهاي طولی، لبه30/2براي ایجاد این پوشش، در ارتفاع 
33این لبه و میانه فضا در کل حدود بر روي . هاي خشتی باشندگاهی براي تویزهمتر ایجاد شده تا تکیهسانتی
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و ضخامت 10/0، عرض40/1هر قوس کامل از دو نیم قوس، هر کدام به طول . استقوس کامل نشانده شده 
.)5و3تصاویر (متر تشکیل شده است18/0

ها هر چند طاق با نشستی که داشته طرح اولیه خود را از دست داده اما در طرفین طاق و نقاطی که قوس
در اینجا مشخص . توان مقطع اصلی طاق را بدون تغییر زیادي مشاهده کرددادند، میدیوارهاي عرضی تکیه بر

هـا از خیـز کمـی    آنچه که مشخص است طاق). 10تصویر (استاي داشتهاست که طاق انحناي آرام و پیوسته
وانایی و تجربه زیاد معماران نوشیجان و توان به تبرخوردار بودند و با توجه به ماهیت مصالح بکار برده شده، می

.ها داشتند پی برداطمینانی که به این نوع طاق

- هاي اندکی ایجاد شده که براي اتصال مستحکمفاصله) محور میانی طاق(در محل اتصال دو قوس متقابل

ها یا سبعد از چیدن تمامی قو. ها، این فضاي خالی با قطعات کوچک سنگ و سفال پر شده استتر قوس
ها کشیده شده و بعد از ضخیمی از مالت بر روي تویزهها، همانگونه که قبل از این توضیح دادیم، الیهتویزه

، تمامی سطح با خشت و گل و نخاله ساختمانی پرشده و کف طبقه دوم بر آن )9- 6-7تصاویر (دورچینی طاق
.شکل گرفته است

اناز فضاي پیشخوA-Aمقطع پرسپکتیو :9تصویر)محمدیان منصور(پالن معبد مرکزي:8تصویر
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پلههاي طاقی راهسازه) 2- 1
پله در انتهاي شمالی دیوار غربی پیشخوان درگاهی وجود دارد که مستقیماً به فضاي داخلی راه

.Stronach and Roaf(شودشکل بنا باز میمارپیچی 2007: متر، 10/1تا 80/0پله به عرض متغییر راه).79
هاي در جهت عکس عقربه ، با گردش)متر10/1×95/0به ابعاد (پیرامون یک جرز مستطیل شکل مرکزي

پله سالم بر جاي مانده سه گردش و ربع گردش کامل این راه. داده استبام راه میساعت، به طبقه دوم و پشت
بطور متوسط هر . رسدمتر و باالتر از کف اتاق فوقانی پیشخوان می8است و ارتفاع کل سازه باقیمانده آن به 

)12تصویر(متر ارتفاع دارد2پلهتیمتر و هر گردش کامل راهسان50رشته پلکان 
هاي پوشش برخالف نمونه. هاي خشتی متقابل اجرا شده استپله با یک سري از تویزهپوشش راه
شکل پله کوتاه و بدون انحنا بوده و در نقطه اتصال آنها به یکدیگر، فضاي مثلثیهاي خشتی راهپیشخوان، تویزه
ها بطور متوسط هر کدام از این تویزه. شده استماند که همیشه با گوه بزرگی از مالت پر میمیو بزرگی باقی 

همانند پوشش . اندسانتیمتر ضخامت داشته14تا 13پهنا و سانتیمتر11تا 10سانتیمتر طول، 60تا 55
ها براي قرار گرفتن قوساي هپله لباي خشتی طرفین راههرسد در اینجا نیز در دیوارهپیشخوان، به نظر می

)13تصویر (نداایجاد کرده
در این راستا هر . شکلی به خود گرفته استاي اجرا شده که طاق حالتی پلکانیپله به گونههاي راهتویزه

چهار جفت تویزه، یک سطح افقی را شکل داده و چهار جفت تویزه بعدي، نسبت به سطح قبلی خود یک رج 

بقایاي پوشش طاقی پیشخوان و خیز اولیه آن:10تصویر
)Stronach and Roaf.2007. pl.12c(

پوشش طاق فضاي پیشخوان معبد مرکزي:11تصویر
)Stronach and Roaf.2007. pl.12c(
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هاي طاق ما قبل پله، نسبت به قوسهاي راههاي قرار گرفته در گوشهقوس. )14تصویر(ه استباالتر قرار گرفت
رسد این نوع چیدمان استحکام چندانی داشته باشد، با این حال به نظر نمی. خود، زاویه راست گوشه دارند

معماران تسلط خاصی در ماندگاري آنها تا زمان پایان حیات بنا نشان داده که به اندازه کافی مقاوم بوده و
، بلکه شدهساخته نمیايپله، باید اشاره کرد که در این سطح پلهدر ارتباط با کف راه. برپایی آنها داشتند

شد که در اي در ضخامت مالت روي آن لحاظ می، به گونههاي اجرا شدهیا طاقهاشکل قوسحالت پلکانی
.گردیدبام ختم میاز طبقه همکف شروع شده و به پشتگردید که نهایت سطحی پلکانی شکل ایجاد می

)دیان منصورمحم(پله معبد مرکزياز فضاي پیشخوان و راهB-Bمقطع پرسپکتیو :12تصویر
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بناي غربی قدیمی)2
در مقایسه با معبد مرکزي، ماندگاري مناسبی ندارد با این حال در اینجا دو ) 1تصویر (بناي غربی قدیمی

اتاقکی است که در محل مدخل ورودي شکل گرفته و پوشش طاقی نسبتاً سالم باقیمانده که یکی مربوط به 
) 46اتاق (همچنین در داخل فضاي اصلی).16تصویر(دیگري مربوط به قسمت فرورفته فضاي اصلی بنا است

نیز با ) متر20/9×70/3به ابعاد (سازد که این فضاي وسیعمدارکی بدست آمده که این احتمال را مطرح می
ت فوقانی دیوارهاي شمالی و شرقی این فضا انحنایی وجود دارد که به نظر در قسم. شده استطاق مسقف می

همچنین قطعات شکسته چند تویزه خشتی در میان آوار این اتاق . رسد مربوط به قسمت پاطاق باشدمی
در صورت صحت این (با این حال با توجه به حضور بقایاي پاطاق در ضلع شمالی و شرقی. بدست آمده است

توان گفت که این فضا پوشش طاقی متفاوتی داشته که در آن پوشش طاقی فضا از هر چهار ضلع یم) انتساب
:Stronach and Roaf.2007؛169- 170: 1379. بزنوال(استشدهشروع می 102-104.(

است که با تغییرات ورودي ایوان مانند بناي غربی قدیمی و اتاقک مدخل ورودي از جمله فضاهاي ثانویه
با برداشته شدن کف این اتاقک مشخص شده که کف بر روي طاقی . استگرفتهاخت تاالر مجاور شکلنیز س

شیوه اجراي این طاق مشابه انواع دیگر بوده و براي پوشش این . گرفته استهاي خشتی قرار متشکل از تویزه
حدودیت کاوش به جهت م. قوس یا تویزه کامل خشتی استفاده شده بود10تا 9فضاي کوچک حدود 

.Stronach and Roaf(جزییات این طاق مورد مطالعه قرار نگرفته است 2007: 97 .(

پلههاي خشتی پوشش راهنحوه قرارگیري تویزه:14تصویرC-Cمقطع پرسپکتیو :13تصویر



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 140

آمدگی سانتیمتر بطرف داخل پیش40سانتیمتر و دیوار شرقی55، دیوار غربی46در انتهاي جنوبی اتاق
بخش تحتانی این فرورفتگی . ه استمتر شکل داد2و عمق70/2پیدا کرده و تورفتگی غیرمعمولی به عرض

گاه اولیه خود جدا شده و به پایین طاق از تکیه. خشتی مسقف شده استهايهنوز با طاقی متشکل از تویزه
، دار است اما با توجه به اینکه طاق از حالت اصلی خود خارج شدهدر حال حاضر مقطع طاق تیزه. استخزیده

که طاق در اصل مقطعی مدور یا نزدیک به مدور ) مینانی بر آن نیستهر چند اط(این احتمال وجود دارد
.به جهت حفاظت این سازه، طاق بطور کامل خاکبرداري نشده و جزییات آن مطالعه نشده است. داشته است

قلعه یا مجموعه انبارها )3
ق بــزرگ اتــا4مــارپیچی و فضــاي ورودي یــا نگهبــانی، از دیگــر بناهــاي شــاخص نوشــیجان تپــه، بنــاي

هـاي  مشخص شـده اسـت کـه طـاق    در جریان کاوش). 17-1تصویر(شکل کشیده و موازي قرار دارندمستطیل
هاي مستطیل شکل نیز با توجه به شواهد و پوشش اتاقپله معبد مرکزي اجرا شدهاي مشابه راهپله به شیوهراه

.شده استمیهاي خشتی مسقف هایی متشکل از قوسو مدارك موجود در اصل با طاق

46از فضاي A-Aمقطع پرسپکتیو :16تصویر )محمدیان منصور(پالن بناي غربی قدیمی:15تصویر
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پلهراه) 1- 3
شکل بنا در ابعاد بزرگ ساخته شده و فضاي مارپیچی آن در جهت حرکت عقربه ساعت، پله مارپیچیراه

پله هنوز آثار پاطاق اضالع مختلف جرز میانی راه. کندمتر مربع گردش می2پیرامون یک جرز خشتی به ابعاد 
پله شکل پنج گردش راهخطوط بیرونی مقاطع پلکانی. میدهندپله را نشان ده راههاي طاقی و ویران شسازه

متري به40/6پله در ارتفاع حدود گردش کامل الزم بوده تا راه7هنوز قابل شناسایی است اما در کل 
.برسد) یا پشت بام(طبقه فوقانی

ها یا قوس). 18تصویر(اجرا شده استهاي خشتی شکل، متشکل از تویزههاي پلکانیپله با طاقپوشش راه
سانتیمتر ضخامت داشتند که از این نظر  مشابه قطعاتی 9سانتیمتر پهنا و 18هاي مورد استفاده تویزه

.Stronach and Roaf(اندهستند که در دو تا از انبارهاي قلعه بدست آمده 2007: 115(.

انبارهاي قلعه)2- 3
متـر عـرض   34/2متر طول و 50/16فضاي معماري این مجموعه است و بزرگترین) 23اتاق (انبار جنوبی

بـا توجـه بـه    . کننـد از پایین به باال بتدریج بطرف داخل اندکی انحنا پیدا مـی 23هر دو دیوار طولی اتاق . دارد
ه سـانتیمتر تعبیـ  12نشسته به عمق اي عقبمتري دیوارهاي طولی، لبه35/4ماندگاري مناسب بنا، در ارتفاع 

با توجه به این لبه باریک و نیز تعدادي تویزه خشتی تقریباً سـالم کـه در بخـش فوقـانی آوار اتـاق      . شده است
انـد  شـده اي مسـقف مـی  آهنـگ تـویزه  توان گفت که این انبارهـا نیـز بـا طـاق    ، می)20تصویر(بدست آمده18

.Stronach and Roaf؛170-172: 1379.بزنوال( 2007:118-119(.

)محمدیان منصور(پالن انبار ها یا قلعه :17تصویر
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که نخستین انبار از سه انبار همسان است، 25اتاق . سه اتاق دیگر این مجموعه ابعاد تقریباً یکسانی دارند
عرض . دارد) در انتهاي شرقی(متر34/2تا ) در انتهاي غربی(متر70/2متر طول و عرضی متغییر از60/12

با توجه به همین مسئله . لعه در انتهاي غربی آن استبیشتر انتهاي غربی اتاق به دلیل عرض بیشتر بناي ق
نوشیجان است که ) متر70/2با (ترین فضاهاي معماريیکی از عریض25توان گفت که انتهاي غربی اتاق می

. شده استمیهاي خشتی مسقف با کمک تویزه

)محمدیان منصور(پله قلعهاز فضاي راهA-Aمقطع پرسپکتیو :18تصویر
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شابه دیگر انبارها ساخته شده تعدادي تویزه  که با نقشه م) 18اتاق (ترین اتاق قلعهدر داخل شمالی
که مقداري از محل ) 20تصویر(خشتی نسبتاً سالم که به موازات یکدیگر قرار گرفته بودند، بدست آمده است

همچنین در انتهاي غربی دیوار جنوبی . نصب خود پایین لغزیده و بر روي آوار خشتی زیرین قرار گرفته بودند
ها و بقایایی که طرحی گرفته است، هنوز خشتهاي خشتی پوشش بر آن قرار میاي که تویزهو روي لبه

).Ibid:122(بخش اندکی از انحناي زیر قسمت پاطاق نیز قابل مشاهده است. شودانحنادار دارند، دیده می

فضاهاي طاقدار )4
هنگام کاوش و به جهت هاي طاقی مشابه استفاده شده و بهاز بناهاي دیگر نوشیجان که در آن از سازه

تصاویر (باشندمیانباشت خشتی داخل آنها، از ماندگاري کم نظیري برخوردار بودند، فضاهاي طاقدار جنوبی 
اند و در نوع این فضاهاي ایوان مانند، در جبهه داخلی حصار پیرامونی محوطه طراحی و اجرا شده). 22-21

هاي دوره اشکانی به بعد و بویژه با نقشه و اجرا تنها با نمونهرود و از نظرمیخود نمونه منحصربفردي به شمار 
.اي استاند که خود این مسئله نیازمند مطالعه جداگانهانواع دوره اسالمی قابل مقایسه

B-Bقلعه، مقطع پرسپکتیو 23اتاق :19یرتصو
18هاي خشتی که به داخل اتاق تعدادي از تویزه:20تصویر

)Stronach and Roaf.2007,pl.44a(اند فروافتاده
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رسد تعداد مانده اما در اصل به نظر میفضاي طاقدار باقی7امروزه در قسمت جنوبی محوطه تعداد 
3دار هر کدام از فضاهاي طاق. اندشدهشتري از این فضاها وجود داشته و تا ضلع غربی محوطه کشیده میبی

هاي متاخرتر، سه ضلع بسته و تنها هاي دورهمتر عمق دارند و همانند ایوان3/2متر پهنا و 55/2متر ارتفاع، 
ها در داخل قاب فرورفته و ن طاقعالوه بر این هر کدام از ای). 22و 21تصویر(یک ضلع باز دارند

در حد فاصل این فضاهاي . اندیافته، قرار گرفتهشکلی که در اصل با تیر چوبی افقی پوشش میمستطیل
:Ibid(متر وجود دارند50/1طاقدار، جرزهایی به ضخامت  134-137.(

آنها با جزییات مورد انباشت خشتی داخل این فضاها به دالیل حفاظتی خالی نشده تا بتوان پوشش طاقی
ها نشان داده که پوشش طاقی این فضاها توسط ردیفی با این حال بررسی سطح باالیی طاق. مطالعه قرار داد

. ، صورت گرفته است)هایی قبلیمشابه نمونه(رسندهاي خشتی متقابل که در راس طاق بهم میاز تویزه
. ي برخوردارند و مقاطع آنها در نما قابل مشاهده استنظیرها از ماندگاري بیهمانگونه که اشاره شد طاق

هاي اجرا شده حداقل در اینجا طرح یکسانی ندارند؛ در حالیکهتوان گفت که قوسبا توجه به این مقاطع می
). 22تصویر (هاي مجاور طرح مدورتري دارندترین طاق تقریباً مستقیم است، قوسدو بازوي قوس غربی

B-Bي طاقدار جنوبی، مقطع پرسپکتیو فضاها:21تصویر
)محمدیان منصور(

فضاهاي طاقدار جنوبی:22تصویر
)Stronach and Roaf.2007: pl.48a(
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:ريگینتیجه
زنی تپه نوشیجان بدیع و نوظهور است و قبل از این تاریخ در هیچ محوطه باستانی دیگري طاقشیوه 

ها، فضاهاي وسیعی که با این شیوه مسقف با این حال شیوه اجراي استادانه این طاق. شناسایی نشده است
که معماران ، اعتمادي)25متر در اتاق70/2و حداکثر عرض 23متر در اتاق 5/16به حداکثر طول(شده

که این تکنیک در ابتداي راه خود قرار نداشته و میدهداند و شواهد دیگر نشان نوشیجان به این نوع طاق کرده
هاي مشابه در ها داشته است و دلیل فقدان نمونهاحتماالً سابقه طوالنی در منطقه و یا در میان مادي

. اي نوشیجان استنظیر بناهتر احتماالً ماندگاري بیهاي قدیمیمحوطه
شود که دسترسی آسانی بـا تیرهـاي چـوبی    گیرد و متداول میمیها معموالً در مناطقی شکل این نوع طاق

که تیرهـاي  میدهدبا این حال تاالرهاي ستوندار نوشیجان، گودین و باباجان نشان . مناسب وجود نداشته است
از طـرف  . در منطقه قابل دسترسی بـوده اسـت  چوبی مناسب براي پوشش فضاهایی به ابعاد کوچک و متوسط 

دیگر پوشش مناسب جنگلی که در دوره باستان در منطقه زاگـرس وجـود داشـته ایـن دسترسـی را سـهولت       
سازد که استفاده از هاي مزبور در نوشیجان این احتمال را مطرح میبنابر این استفاده از طاق. بخشیده استمی

بـه یـک سـنت    متعلّـق اص و مذهبی محوطه بوده و یا به احتمال بیشتر این نوع پوشش یا به جهت ماهیت خ
هـایی  نمونـه . اندها از مناطق شرقی و وطن نخستین خود به غرب ایران وارد کردهخاص معماري بوده که مادي

دیگر شناسایی شـده و  و چند محوطه)Koy Krylgan Kala(که در آسیاي میانه و محوطه کوي کریلگان قلعه
.Hansman(گذاري شدهم تاریخ.ق4به قرن حداقل 1968: و شواهدي از این نوع طاق که از شرق ایـران  )123

Scerrato.1966:13.figs.11,27,31؛191: 1379.بزنـوال (و محوطه دهانه غالمان در منطقه سیستان and و )32
از دوره اشـکانی صـورت   ) دامغـان نزدیـک  (اي که از این نوع طاق در محوطه قـومس نیز استفاده نسبتاً گسترده

;Hansman.1968؛84-185: 1379.بزنـوال (گرفتـه  Hansman and Stronach.1974(،     منشـاء شـرقی ایـن نـوع
.   کندپوشش را تقویت می

هاي نوشیجان، در درگاههاي محوطه پاتپه مالیر که در سالهاي اخیر کاوش هاي مشابه نمونهدر غرب ایران طاق
Stronach، گودین تپه کنگاور)مشاهدات شخصی(ش آن منتشر نشدهشده و هنوز گزار and Roaf.2007: و )(190

و اســتحکامات خشــتی صــفه تخــت جمشــیدDاز دوره متــاخرتر در تخــت جمشــید و پوشــش بنــاي زیــرین کــاخ
)Huff.1990: 148. Fig.4 and pl.26,1;Tadjvidi.1973: 201 and 1976: 187-204; Roaf.2010: 250-251(

. استفاده شده است
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خشتی در بناهاي شهر قومس، نزدیک دامغان در دوره اشکانی بسیار جالب توجه هاياستفاده گسترده از تویزه
.Hansman(است 1968:121-123; Hansman and Stronach.1970: 41-51;; Hansman and Stronach

1974: هاي خشتی که در نوشیجان نوع تویزهدر این محوطه از هر دو). 184- 185: 1379. بزنوال؛10-11
اي و ، استفاده شده و با کمک آنها موفق به اجراي طاق آهنگ تویزه)انواع راست و انواع انحنادار(متداول بوده

هاي قومس با استفاده از سه تویزه آهنگتعدادي از طاق). 23تصویر (انداي شدهپلکانی شکل تویزهنیز طاق
هاي عالوه بر این هر سطح افقی طاق. اندشکل گرفته) هاي نوشیجانزه طاقبه جاي دو توی( خشتی
هاي نوشیجان پلهکه بسیار با پوشش طاقی راهها نیز از سه یا چهار جفت تویزه شکل گرفتهپلهشکل راهپلکانی

. اندمسلح شدههاي خشتی قومس نشان داده که آنها نیز با یک نی مطالعه تعدادي از قوس. قابل مقایسه است
رغم فاصله زمانی زیاد قرابت نزدیکی میان سنت معماري که علیمیدهدتمامی این موارد و مدارك دیگر نشان 

.مادي نوشیجان و سنت معماري دوره اشکانی قومس وجود دارد

بتدریج جاي خود سنت ساخت طاق تویزه خشتی در دوره اشکانی و ساسانی و در احداث بناهاي یادمانی،
)Huff.1990(با این حال همچنانکه هوف بررسی کرده . هاي خشتی، آجري و گاه سنگی داده استرا به طاق

)Hansman and Stronach.1974:13(بقایاي پوششهاي طاقی در شهر قومس:23تصویر
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ها و همچنین باید گفت که قوس. کندمیهاي متاخرتر در معماري سنتی ایران تداوم پیدا این شیوه تا دوره
مطمئناً ریشه )16-44: 1367.گدار(ایران تداوم یافتههاي گچی مسلح به نی که تا دوره اخیر در معماري تویزه

هاي شناخته شده ایران نامید، ترین تویزهتوان قدیمیهاي خشتی دوره ماد، که آنها را میدر استفاده از تویزه
.دارد
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هاي باستانشناسانهسازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده: ایوان کرخه
دکتر حسن کریمیان

استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه تهران
کوچکباغبانغالمعلی

عضو هیأت علمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان
)172تا 149از ص(

01/06/1389: تاریخ دریافت
27/09/1390: تاریخ پذیرش

:چکیده
اطالعات بدست آمده از منابع مکتوب، حفریات و بررسیهاي سـطحی محـدود باستانشناسـانه و    
مطالعات محیطی در شهرهاي ساسانیان تا حدودي ویژگیهـاي فضـایی آنهـا را روشـن و در تعیـین      

ي فراوانی از ایـن دوران  هابا این همه، هنوز شهر.  اندها موثر گشتههویت کالبدي و بصري این شهر
هچنـین هسـتند   . انـد وجود دارند که نام آنها در منابع مکتوب آمده، لیکن تا کنـون کشـف نگشـته   

،  جز صفحات و گاهأ سطوري ر به فردشان در تاریخ این سرزمینیی که، علیرغم نقش منحصهاشهر
.  نها در دست نیستچند، اطالعات دیگري از آ

هاي دسته اخیر است که در نوشتار حاضر مورد یکی از نمونه»ایوان کرخه«یقینا شهر باستانی 
باستان به امر پادشاه ساسانی با مساحتی قریب سه برابر شوشاین شهر، که .  گیردمعرفی قرار می

جنوب غرب کز حکومتی در مراترینیکی از معتبردر نیمه اول قرن چهارم میالدي احداث گردیده، 
. آمدایران بزرگ به شمار می

اي محـدوده در این مقاله تالش گردیده تا با اتکاء به نتایج مطالعات باستانشناسی نگارندگان در 
اي این ابرشهر دنیاي باستان، تصـویري هـر   از عرصه و بخشهاي حومههکتار800به وسعت تقریبی 

هـاي تـاریخی در   گاهنگـاري کلیـه محوطـه   . آن ارائـه گـردد  چند کلی از سازمان فضایی و عملکرد
.محدودة مورد مطالعه نیز از جمله نتایج ارزشمند تحقیق حاضر است

. ، شهرهاي ساسانیان، شهر شاهی، فضاهاي شهريکرخهایوان:هاي کلیديواژه

hkarimi@ut.ac.ir: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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: مقدمه
علیرغم کثرت و وسعت شهرهاي باستانی ایران، مطالعات باستانشناسی که بتواند روند شکل یابی، توسعه و 

این نقیصه در مورد شهرهاي ساسانیان ).539: 1386کریمیان (اضمحالل آنها را روشن سازد بسیار اندك است 
ي هانماید، زیرا از این دوران منابع مکتوب متعددي نظیر کتیبهمیتر چشمگیرتر و در عین حال توجیه ناپذیر

Karimian(حجاري شده، اطالعات سکه شناسی و سایر مدارك باستانشناسانه در اختیار است  2010, 453.(
هکتار وسعت 400است که با کرخهرودخانهغربجانب درهاي بزرگ ساسانیان شهریکی از »کرخهایوان«

شهرشمال غربیکیلومتري25درشهري اینهاامروزه خرابه.مورد مطالعه واقع نگشته استهنوزعرصه 
قابل »صالح داوود«و ) آزاديسرخه(»مشطط سرخه صالح«در حد فاصل غربی روستاهايو شوش باستانی

) 1شمارةنقشه (رویت است 
با اتکاء به باستانیشهر عظیماین یبي شکل یابی، توسعه و تخرهابررسی زمینهحاضر نوشتارهدف اصلی 

عرصه شهر و شناسیمطالعه آثار سطحی قابل تشخیص و مواد فرهنگی یافت شده در بررسیهاي باستان
هاي شهري، با استفاده از مدل پراکنش محلهعملکردو ، فرمییفضاسازمان تشریح. اقماري آن استمحوطه

.  تاسمقالهاز دیگر اهداف این ،مواد فرهنگی
ثبت موقعیت تمامی واحدهاي شاخص شناسایی و ، متعاقب تهیه نقشه عمومی شهر که با در این راستا

توام بود، بررسیهاي سیستماتیک میدانی همراه با نمونه برداري آني اقماري هادرون شهري و محوطه
و در ، کیلومتر4اع آن، یعنی مناطق مجاور دیوارهاي دفاعی تا شعايهدفمند در عرصه شهر و بخش حومه

.ه استهکتار،  به انجام رسید800مجموعا به وسعت تقریبی ايمحدوده
به سه منطقه مستقل تقسیم غربی-شرقیاز آنجائیکه عرصه مستطیلی شکل شهر نیز بوسیله دو دیوار

نگی توزیع، تعیین چگو.اندي هر منطقه بطور مجزا مستند سازي و مورد مطالعه قرار گرفتههاگردیده، داده
به منظور کسب آگاهی از عملکرد شهر ايو حومهيشهرمناطق مختلفتراکم و وضعیت فضاهاي معماري در

آندربردارينمونه،ايوسعت محدوده مورد بررسی در بخش حومهعلیرغم. نمودمیضرورتی اجتناب ناپذیر 
با تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده ي سطحی طبقه بندي وهاکلیه داده. با پیمایش سطحی به انجام رسید

.  قرار گرفتند
تحمیلیمانده از جنگبازمنفجره عمل نکرده موادهبهباستانیاتاللمنطقه تحت بررسی و بویژه گیآلوده

از ،در آنهانظامیبه دلیل حفر سنگرهايهاو همچنین در هم ریختگی نسبی سطح تپهعراق علیه ایران
تسطیح و دلیلبعالوه به. ساختندمیودند که بررسی سطحی را با مشکالت جدي مواجه مهمترین مواردي ب

مقتضی نیبایست بررسی آن در زمامیشمالی عرصه شهر، ناگزیر بخشقریب یکصد هکتار از رفتنکشتزیر
.رسیدمیبه انجام 
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تاریخی و مطالعاتیپیشینه
ایرانپررونقوآباديهاشهرازیکیساسانیدورانلاوایدرشوشمنابع تاریخی حکایت از آن دارند که 

اسکان مسیحیانکهبودنگذشتهتوسط ساسانیانشهراین مجدد آبادياززیاديمدت.  گردیدمیمحسوب
دومشاپوراز این رو. گشتندآنرا سببویرانیوسوزيآتشبرده وشورشبهدست)1(داده شده در آنجا

دستور-)408: 1367مشکور (نیز انجامیدنسبی شهرتخریبکه به-شورشیانبسرکوازپس) م310-379(
نمایند و احداثکرخهرودخانهیک فرسنگی شمال شوش و در غربدررا»ایوان کرخه«جدیدشهرکهداد

.  یافتاستمرار در این شهر جدید التاسیسکرخهبدین ترتیب حیات هزاران ساله شوش در جانبی دیگر از رود
.نیاورددستبهراگذشته خودآباديورونقدیگر، شوشایوان کرخهبه هر حال، با ساخت شهر 

منطقه مورد انتخاب شاپور نمایند که مینیز تائید ر پژوهش حاضرمورد استفاده دي باستانشناسانههایافته
امروزه اده مردمانی بود که جدید مورد استفشوشاناز ادوار پارینه سنگی تا، ایوان کرخهشهر احداث براي

.   جستجو نمودتوانمیمتعدد مکشوفه باستانیيهاي آنان را در محوطههابقایاي تمدن
اولیهبه جمالتی مختصر از جغرافی نویسان قرون اسالمیاولیهایوان کرخه در قرون اطالعات مرتبط با 

، )90-89: 1368(این شهر بسنده نموده اگر چه اصطخري تنها به ذکر موقعیت .  گرددمیاسالمی محدود 
.  دهندمیمقدسی و ابن حوقل، دو جغرافی نویس دیگر قرن چهارم هجري، اطالعات مفید تري از آن بدست 

مقدسی آنرا شهري آباد و داراي دژ و باغهاي متعدد معرفی نموده که آب آشیامیدنی از نهرهایش جاري است 
ابن حوقل نیز آنرا از شهرهاي معروف خوزستان .  )610و 606: 1361(دایر است هاو بازارهایش در یکشنبه

، -قرن هفتم- یاقوت .  )24-23: 1345()2(باشدمیدانسته که در تمام دنیا شهرت دارد و صاحب منبر نیز 
ي خوزستان هاابوالفداء و مستوفی در قرن هشتم هجري نیز تنها به ذکر نام این شهر به عنوان یکی از شهر

در متون تاریخی قرون بعد نیز هیچگونه نامی از )259- 258: 1364؛ لسترنج 311: 1349ابوالفداء (انده نمودهبسند
.این شهر برده نشده است

.  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید47شمارةاین شهر باستانی به يهاخرابهش.ھ1309ه سال ب
ايجادهاسالمیانقالب، پیش از وقوع1329به سال تاریخیشهرین علیرغم مرمت بخشهایی از دیوار شرقی ا

دیوارهمیانیبخشاز-دهدمیارتباطهمبهراکرخهغربمختلف منطقهيهابخشوروستاهاکه-آسفالته
. )3(گردیدخارجشمالیدیوارهوسطازأو حدودعرصه آن شدهواردشرقی
یک بار دیگر به کرخهایوانباستانیشهر،عراقبعثیرژیمتوسط1359سالتحمیلی بهجنگآغازبا

تبادل آتش بین نیروهاي خودي، که در پاي ۀدر نتیج. آوردگاه نبرد با مهاجمان بین النهرینی تبدیل گشت
که متجاوزانه تا پاي دیوار غربی آن پیش رانده بودند، ،و نیروهاي دشمن،دیوار شرقی شهر سنگر داشتند

خسارات تخریباینجملهاز.  ي اطراف آن وارد آمدهاباستانی و محوطهي بر این شهر عظیمجديهاآسیب
ایوان ورودي اصلی شهر و بناي مشهور به کاخ شاهی بود که دیوالفوا و گریشمن قبال از آنها گزارش و طرح 

تانی اقماري آن نیز تا ي باسهاشهر و تپهدر حصارها و برجهاي دفاعی عظیماحداث سنگر.  تهیه نموده بودند
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در سال )1شمارةتصویر (.و ادوار فرهنگی آنها را سبب گشته استهااضطراب الیهايحد قابل مالحظه
هکتار از عرصه مصوب و ثبتی این شهر یکصدازبیشیکی از دانشگاههاي غیر دولتی استان خوزستان1370

به،شهرعرصهتاریخیآثاراز تسطیحپسوتصرف»کشاورزيتحقیقاتمرکز«ایجاد عنوانتحترا
فوق اقدامبهتوسلبامحلی نیزافرادازبرخیمتعاقبا،.)57: 1385باغبان (است نمودهاقداممحلدرکشاورزي

دیمبه صورتکشاورزيفعالیتبهتسطیحازپسواشغالراکرخهایوانتاریخیعرصهاراضیازییهابخش
.)4(دمبادرت ورزیدنآبیو

بخشی از.  ي ساسانیان، مطالعات باستانشناسی در این شهر نیز بسیار اندك استهاهمانند سایر شهر
اینضمن بازدید از،1883او به سال .  تهیه گردیده است»دیوالفوا«توسطایوان کرخهشهر باستانیمدارك

آن طرحهایی مرتفع کاخيهاپنجرهعرضی وقوسهايآمدهپیشاز اجزاي معماري آن و بویژه پاکارهاي،شهر
-نرشمیگرومن توسطمیالدي1950سالبهاین مداركبخش دیگري از. )546:   1371دیوالفوا، (تهیه نمود

آثارکلیهمتاًسفانه.  )392: 1364گیرشمن (آمدبدست- شوشدرفرانسهشناسیباستانهیاًتوقترئیس
کلیبهعراقمتجاوزارتشتهاجمبه ثبت آنها پرداخته بودند، درکه دیوالفوا و گیرشمنپابرجاییمعماري
.گردیدندمنهدم

ي هامین گذاريکاووش ننمود زیراباستانی پس از گیرشمن هیچ باستانشناس دیگري در عرصه این شهر 
ستان صورت گرفته تهدیدي جدي براي استمرار فعالیتهاي باآنپیرامون عرصه و دربه هنگام جنگفراوانی که

اي محوطهدرواین شهرشرق متري شمال 1500در)5(رهبرمهديکاوشهاي.  آیدمیشناسانه به حساب 
در این حوزه هاالیمائیدورهبهاستقرار مربوطاطالعات ارزشمندي از »داودصالحسرخه«باستانی به نام 

.)1381و 1378رهبر (فرهنگی فراهم نمود
به سرپرستی نگارنده دوم ، باستانشناسان مرکز میراث فرهنگی خوزستاندو هیات از1385در زمستان 

گمانهانجامنسبت به)6(اقماري آنيهاتپهوکرخهایوانمحوطهشناسیباستانبررسیمتعاقب،این مقاله
،هیاتاولین )1385a & bباغبان کوچک(. شهر مبادرت ورزیدندبیرون از حصارشرقیوشمالیضلعدرزنی
با توزیع 2شمارةمحوطه در حومه شهر گردید که در نقشه 20شناسایی بهموفقي سطحیهابرسیدر

ازخارجشمالیجبههآزمایشی درترانشه10توفیق یافتندنیز )7(دومین گروه. فضایی آنها آشنا خواهید شد
. )8(دنحفر نمایآنحصارازبیرونشرقیجبههموازاتآزمایشی دیگر درترانشه22شهر و حصار

، )9(شهر مورد مطالعـه عرصهقریب یکصد هکتار از بخش شمالیغیر مجاز از آنجائیکه تسطیح و خاکبرداري 
قابل استفاده در نیل به اهداف پژوهش حاضـر را میسـور نمـوده بـود، نگارنـدگان ایـن       وکسب اطالعات جدید

ها مبـادرت  پیمایش سطحی قرار داده و به ثبت دادهیک بار دیگر عرصه شهر را مورد، 1387در زمستان ،مقاله
.ورزیدند
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يعملکردیی وویژگیهاي فضا
شـود، بـا تبـدیل    میدشـت خوزسـتان  واردغربیسمتازلرستانپیوستن به آبهايازپسکه،کرخهرود

ي هـا و به دلیل ماهیت سیالبی اش موجب رسوب گـذاري و ظهـور نهشـته   )Meander()10(شدن به پیچان رود 
شرایطی کامال مساعد که منجر به ظهور تمدنهایی در ادوار مختلف پـیش از تـاریخ   . غنی در این دشت گردیده

.استشدهزمینه ساز ایجاد شهرهایی مانند شوش و ایوان کرخه تا عصر ساسانیان و مآآل
سرزمینااستراتژیک در تعامل بموقعیتومناسبمحیطیزیستبستربهتوجهکرخه باغربمنطقه
توسطکرخهایوانمهموبزرگشهرایجاد. بوده استتوجهموردمختلفيهادورهدرهموارهمیانرودان،

وجود وشوشبهنسبتآنارتفاعاز امتیازات این منطقه،.استمدعابر ایندلیلینقطهایندردومشاپور
.  آوردندمیوجوددفاع از آنرا بهدرممتازيموقعیتکهالتاسیس بودشهر جدیداطرافهایی درماهوريهاتپه

درآمده وانتخاب این مکان از جانب پادشاه ساسانی به شمار اصلیاز دالیلبه احتمال زیاد یکیامتیازي که 
.گرفتمیقرار طرفین درگیر مورد محاسبه پیوسته جنگ تحمیلی هشت ساله نیز 

وبه موازات رود کرخهکهشکل استشهري مستطیلیخهایوان کردارد،میمعلوم 1شمارةآنچنانکه نقشه 
و مستحکمخشتییک حصارتوسطساسانیعظیمشهراین.استجنوبی گسترش یافته- در جهت شمالی 

با مالحظه وضع فعلی دیوارهاي دفاعی شهر .شده استمحصورکیلومتریکدرچهارکیلومترابعادبهمرتفع 
بوده لیکن کلیه ایاب و - در محور چهار جهت اصلی- داراي چهار دروازهاشدانیرسد که به روزگار آبامیبه نظر 

ذهاب رسمی تنها از یک دروازه با ایوانی رفیع، که در میانه جنوبی دیوار شرقی تعبیه گردیده بود، به انجام 
اشت، احداث مورب و طویلی را بر دوش داياین ایوان عظیم با قوسی از آجر پخته که طاق گهواره.رسیدمی

. )73-70: 1371گدار و سیرو، ( آمد میشده بود و یکی از رفیع ترین ایوانهاي روزگار ساسانیان به شمار 
بخشسهبهغربی- در نقشه مذکور معلوم است، عرصه شهر نیز بوسیله دو حصار شرقیهمانگونه که

ر خود میتواند فرضیه استقرار شهداخلیاین تقسیم بندي  فضاي. گرددمیتقسیموجنوبیمرکزيشمالی
اگر چه با استفاده از الگوي تقسیم فضاهاي شهري در عصر . نوعی نظام طبقاتی در آنجا را تقویت سازد

حاکمان و دو يتصور نمود که بخش مرکزي به طبقهتوانمیساسانیان و در یک سازمان دهی فرضی فضاها 
Karimian)(تعلق داشته استبخش شمالی و جنوبی به دو گروه متمایز از مردمان 2008: ي ها، لیکن داده99

مرکزيبخشي هاسازهبقایاي زیرا.  اندخالف این فرضیه را به اثبات رساندهدر این شهریاستانشناسی
عرضو32°32′815″جغرافیاییطولدر(هاي آنجابرسیدربعالوه، . رسندمیپراکنده و ضعیف به نظر 

شدهنمایانغیر مجازحفاران توسطکهگردیدشناساییسفالپزيکورهیک) 48°12′107″جغرافیایی 
.سازدمیجدي مواجه ياحتمال سکونت حکام در آن را با تردید،صنعتی در این بخشیوجود کارگاه. است

کاربري دارايکه به نظر میرسد بیشتر،معماري عظیمیشهر سازههاياینجنوبی) ثلث(متقابال، در بخش
مربوطاستوانهاي که به احتمال قويسنگیايهاجزاي ستون،همچنین. ، شناسایی شده استاندشریفاتی بودهت

)2شمارةتصویر. (انداین بخش یافت گردیدهسطحدرپراکندهصورتباشند، بهکاخی از عصر ساسانیان میبه
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اي عریض گهوارهيهاطاقبارفیعيهاوانایاز)م1883(همین بخش يهابه هنگام بازدید از خرابهدیوالفوا
این ازنقطهدوگیرشمن نیز در، میالدي1950سالبه.  دهدمیهئاراماندهي جاربآثارازو طرحینمودهیاد

نامید که آن را کاخ گردیدساروجوسازه اي عظیم از آجربه کشفپرداخت وموفقکاوشبهشهر قسمت
یک داالنوپوشانیدهراآنگنبديکهگوشچهارتاالریکازکب بوداین فضا مر. )392و 386: 1364رشمنیگ(

برابردرمقاومتدیگر برايدیواربهدیواريازکه،طاقهاییوسیلهبهوپیوستمیآنبهکهمتر18به درازاي 
مان هوار این آثار را با کل) 1شمارةطرح(.گشتمیمهار ،بودیافتهتخصیصعرضیايگهوارهطاقهايفشارهاي

کلیساي جامع ویران شده سبک گوتیک مقایسه و آنرا ساختمانی شاهی که براي فرمانرواي والیتی ساخته شده 
ایوانسهدارايکهنمودحفارينیزرادیگريکوشکیاکاخشهرایندرگیرشمن. )192: 1363(نماید میمعرفی 

لیکن طرحی ،نمودبنا اشاره ایندردیوارياگرچه او به نقاشی. داشتوسعتمتر1278آنبود و صحن مرکزي
رنگهایی بر دیوارهاي این بنا معلوم است که با نقاشی با رویت بقایاي ،به هر حال.  تا بکار آیداز آن ارائه نداده

در آن تردیدي وسعت قابل مالحظه بنا و کاربرد عناصر تزئینی.)392: 1364رشمنیگ(بر روي گچ تزئین یافته بود
این. گذاردمیباقی نو بالنتیجه استفاده حکومتی از بخش جنوبی شهر مورد مطالعه در تشریفاتی بودن آن 

در .  )3شمارةتصویر(نمانده است باقیآنهاازاثري،پیبجزوشدهتخریبتحمیلیجنگهمگی درهاسازه
پذیرفت که مجموعه توانمیاتی در بخش جنوبی شهر یک جمع بندي و با عنایت به تراکم بناهاي وسیع تشریف

.اندحکومتی در اینجا مستقر و بخشهاي میانی و شمالی به سکونت طبقات دیگر اجتماع تعلق داشته
بافندگیسفالگري و کارگاههاييهاکورهجملهاز،شهريتأسیساتانواعبه وجود»تی پاتس«اگر چه 

ابریشمی صادراتی جهان خویش معرفی يهاپارچهنرا یکی از مراکز تولید اشارکرده و آکرخهایواندرابریشم
انجام کاووشهاي باستانشناسی در آنجا یکن اظهار نظر در این خصوص را به ، ل)658-625: 1385(نمایدمی

.سازیممیموکول 

ايي حومههامحوطه، تعیین عملکرد و گاه نگاريتوزیع فضایی
اي، بررسیهاي سطحی سیستماتیک در بخشهاي حومهمورد مطالعهلکرد شهرعمکاملتر از به منظور درك 

شمارةهمانگونه که در نقشه .  گردیدتاریخی- فرهنگی محوطه20آن به انجام رسید که منجر به شناسایی 
ي شاخص هابررسی داده. انددر حومه جنوبی شرقی شهر تمرکز یافتههاقابل رویت است، غالب این محوطه2
جالب آن که گاها نامی که بومیان به این . را روشن ساخته استهاکاربري محوطهايطحی تا حد قابل توجهس

به عنوان مثال، وجود انبوهی از سر بارههاي ذوب فلز . داللت داردها، نیز بر عملکرد آناندي تاریخی دادههاتپه
.  سازدمیباط نام و کاربري آنها را روشن به درستی ارت»2و 1تپه کوره «بر عرصه دو محوطه مشهور به 

سرخه«مشهور به ايدوازده محوطه باستانی در منطقهقابل مالحظه است، 3شمارةنقشهآنگونه که در 
ي سفالیهابه گاه نگاري دادهبا استناد.  اندگردیدهنامگذاري نیزبا همین عنوانتمرکز یافته و »مشططصالح
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شمارةجدول (به دوران تاریخی و به ویژه دوران ساسانی تعلق دارندمذکوري هاپه، تمامی ت)2شمارةطرح (
1.(

باراآنسطحی بررسی»خداشرم«تپه بخش شمالیسطحبرنکردهادوات نظامی عملاگرچه وجود
ي جمع آوري شده مشخص گردید که این ها، لیکن با مطالعه داده)4شمارةتصویر (ساخت میمواجه مشکل

جنوبی این بخشيعرصهبربعالوه،.  ساسانی را در خود جاي داده استوپارتحوطه آثار ادوار ایالمی،م
کورهي مخصوصهاهایپسهوکورهجوشفراوانبقایاي، )5شمارةصویرت(ابزارهاي سنگی عالوه بر،تپه

و نیز محوطهبر سطح این هکورجوشبقایايوجود.  مشاهده و ثبت گردیدرنگقرمزآجرهايوپزيسفال
د این فرضیه را تقویت سازد که توانمی-که در فاصله اندکی از شمال شرق آن واقع است -16شمارةتپه 

.  ي شرقی شهر ایوان کرخه فعالیت صنعتی رونق داشته استهادست کم در دوران ساسانی در محوطه
سرخه صالح «است تاریخی مشهور به ايشمالی ترین محوطه فرهنگی در شرق شهر ایوان کرخه تپه

این محوطه، قبوري سردابی شکلی را معین حفریات .  که در جنوب روستاي صالح داوود واقع گردیده»داوود
.آنها را به دوران الیمایی منتسب ساخته است)11(نمود که حفار

ی شهر ایوان کرخه در بررسیهاي سطحی همچنین سه محوطه فرهنگی نسبتا وسیع در غرب و جنوب غرب
تپه و جنوبیشمالیقسمتهايدر. اندمشخص گردیده20تا 18هاي هشمارشناسایی شد که در نقشه با 

هاللی يهاطاقنوعورنگوابعادبهتوجهبا،کههگردیدهویداقرمز آجرهايازییهاآثار سازه18شمارة
محدوده غربیازخارجتپه ساسانی درتنهاچه ایناگر. تردیدي نیستساسانیدورانبهدر تعلق آنهاشکل،
، لیکن با مالحظه استدیدهجديآسیبتحمیلیجنگبه هنگامشدهحفرشهر، به دلیل سنگرهايحصار

.)6شمارةتصویر(و آئینی بودهمذهبیبريگفت که محتمال داراي کارتوانمیآنآثار معماري شاخص در
در نقشه20و 19(»مسیلیتایشان«و »اسودایشان«نامهايبهیخیتارازپیشمحوطهدوشناسایی

ضمن آنکه اطالعات ارزشمندي در کرخهایوانشهر غربیجنوبسیالبی واقع درايمنطقهدر) 2شمارة
با .  استمفید فایده نیز ها، در تحلیل توزیع مکانی محوطهفراهم سا ختهاین حوزه راخصوص سابقه سکونت در 

تاریخی کم ازپیشيهامحوطهمحتمال سایرکهاستطرح قابل این فرض ي مذکورهامحوطهییشناسا
» اسودایشان«اگر چه آثار سطحی تپه .  باشندمدفون گشته کرخهرودخانهرسوباتحجمزیردرارتفاعتر

جنگی يهاهگلولخمپارها ودر جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده، لیکن وجودنظامیسنگرهايبواسطه حفر
ي هابه هر حال، با مطالعه یافته. استبدان گردیدهحفاران غیر مجازدر سطح آن مانع از تعرضات عمل نکرده

2جدید شوشانو1جدیدشوشانمتأخر،میانهگفت که در ادوار شوشانتوانمیاین تپه به جرات سفالی
نیز یافت شده که سفالیدوکهايسروسنگیيهاتیغهاین محوطه تعدادي از.)3شمارةطرح(مسکون بوده 

ازي سنگی این محوطه و محوطه پیشهاي سفالی و تیغههاتشابه یافته.  اندارائه گردیده7شمارةدر تصویر 
نیز در ادواراخیر الذکرگذارد که محوطهمیتردیدي باقی ن)8تصویرو 3شمارةطرح(»مسیلیتایشان«تاریخی

.)54- 50: 1385باغبان کوچک (قرار داشتمورد استفاده ، جدیدشوشانومیانهانشوشمس و سنگ، 
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سیالبی ايمنطقهي ذکر شده، در ده کیلو متري شمال شهر ایوان کرخه و در هاعالوه بر محوطه
کارگاه پردازش دست ابزارهاي 50ي پیش از تاریخی بسیار غنی مشتمل بر تعدادهااز محوطهايمجموعه
آنچنانکه ). 2شمارةنقشه (جدید شناسایی گردیده است پارینه سنگیبه ادوار مزولتیک تا متعلّقسنگی 

، با عنایت به ویژگیهاي قریب ده هزار قطعه شئی برداشت )12(معتقد استهاسرپرست بررسیهاي این محوطه
دگان از این کارگاهها در مطرح نمود که استفاده کننتوانمیشده از تعدادي از این کارگاهها این فرضیه را 

ي غنی فرهنگی هابال شک مطالعه این مجموعه بی نظیر و محوطه.  )1387شیخ  (اندمکانی دیگر ساکن بوده
تمدنهاي عظیم دشت کرخه صوص اولین استقرارهاي شکل دهندةد اطالعات ذیقیمتی را در ختوانمیمکشوفه 

.اسان قرار دهدرا در اختیار باستانشن) بویژه شوش و ایوان کرخه(

:گیرينتیجه
همزمان با شکل یابی ،ي جانب غرب کرخه روشن ساختند کههابررسیهاي سطحی محوطهحاصل ازي هاداده

مانند پردازش دست ابزارهاي ،ي صنعتیهابودند که به فعالیتمستقراین حوزه مردمانی نیز در،تمدن شوش
ي سطحی همچنین حاکی از هاداده.  دناشتغال داشت،کرخهده کیلومتري شمال شهر ساسانی ایوان درسنگی

ي هایی نیز در محوطههاگروه،همزمان با شوشیان میانه و جدیدمدتها قبل از ساخت شهر ایوان کرخه، ،آنند که
آقاي گزارش حفریات .  اندمستقر بودهغربی شهر مورد مطالعهواقع در جنوب »ایشان مسیلیت«و »ایشان اسود«

مجاور شرق ایوان کرخه منطقهروشن ساخت که بعدها الیمائیها در»سرخه صالح داوود«رهبر در محوطه مهدي 
شرم «وجود آثار پارتیان در محوطه مشهور به .  اندیافتهدو محوطه پیش از تاریخ ذکر شده سکونت و حد فاصل

قبل از ساکنان غرب کرخه زندگیمراراستنیز به روشنی موید -اندك از سرخه صالح داوودايبا فاصله-»خدا
.استایجاد شهر موضوع تحقیق

به وسعت تقریبی یکصد ايدودهدر مح»صالح مشطط «ي دوازده گانه تاریخی مشهور بههاتراکم تپه
، این شهراحداثسازد که مدتی قبل از مینیز این احتمال را تقویت )در جنوب شرقی شهر ایوان کرخه(هکتار

مناسب در جهت ايبدین ترتیب زمینهو ند سکونتی داشتاین حوزهدر به صورت متراکموهجمعیتی انب
تردیدي نیست که بهره برداري از دشتهاي حاصلخیر جانب غرب کرخه . عظیمی فراهم بوداحداث چنین شهر

شوش، شهر در این هنگام.در توسعه و تقویت شهر جدید التاسیس عمل نمایدايست به عنوان پشتوانهتوانمی
به روزگار ساسانیان کماکان بخشی از اعتبار گذشته خویش را حفظ کرده بوده، متعاقب شورشی که در آن که

.خویش را از دست دادپیشینمورد تخریب واقع و با احداث شهر جدید ایوان کرخه اهمیت ،رخ داد
باستان شناسانه در مدتمندیاتاگر چه اظهار نظر قطعی درخصوص عملکرد ایوان کرخه نیازمند انجام حفر

رسد که کلیه عرصه آن میآن است، لیکن، با داشتن مساحتی قریب سه برابر وسعت شوش، بعید به نظر 
شهر عرصهي کوچکی در هاکه به شکل تپه- توزیع فضایی بقایاي واحدهاي مسکونیةنحو. مسکون بوده باشد

به عنوان یکی از مراکز معتبر حکومتی در کنترل این شهر کهسازدمینیز این احتمال را تقویت - اند پراکنده
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دیوار دفاعی عظیم و قطور شهر نیز بیش از هر .  ي دشت خوزستان مورد بهره برداري بوده استهابر تمدن
) شهر شاهی(کاربري آنرا به عنوان مرکزي حکومتی فرضیه چیز بر اهمیت استراتژیک آن صحه گذاشته و 

. سازدمیتقویت
نماید مینه تنها از تفکرات کیهانی ایرانیان باستان تبعیت جداگانه، سه منطقه شهر به يتقسیم عرصه

)Karimian 2001& ، منفک از همي مختلف اجتماعی در مناطق هااجراي الگوي استقرار گروهبلکه ،)2003
Karimian)سازدمیرا یادآور،آنگونه که درسایر شهرهاي ساسانی متداول بود 2008: تنها تفاوت .(99-106

و شمالی،مستقر و بخشهاي میانیآندر بخش جنوبی این شهرمجموعه حکومتی ،محسوس آن است که
.اندبه سکونت طبقات دیگر اجتماع تعلق داشتهايحومه

جدول (قابل استنباط است شهر مورد مطالعهايي سطحی در بخش حومههاآنچنانکه از الگوي پراکنش داده
یکه بر سطح ئاز آنجا. اندمولدان ثروت و صنعتگران عصر ساسانی عمدتا در این بخش استقرار داشته،)1مارةش

ذوب فلز قابل مالحظه است، این فرض تقویت سربارهوهاآثار کورهايي مورد مطالعه حومههااکثر محوطه
حال، چنانچه شهري .  ساسانیان بودهر عصر دگردد که فلزکاري عمده ترین فعالیت صنعتگران ایوان کرخه می

، که عمده ترین را در نظر آوریمبسیار مرتفع و قطوردفاعی وسیع و تا حدودي خالی از سکنه با دیوارهاي 
را براي آن اد عملکردي نظامی ، با احتمال زیدادهمیآن را فلز کاري تشکیل ايفعالیت اقتصادي ساکنان حومه

ن تاریخی ایوان کرخه را یکی از شهرهاي آباد خوزستان در قرن چهارم هجري اگر چه متو. تصور نمودمیتوان 
ي باستانشناسانه مرتبط با دوران اسالمی، تائید کامل این مطلب را اندکی با هانمایند، لیکن فقر دادهمیمعرفی 

هجري حیاط رسد در پایان قرن ششم میي سطحی، به نظر هابه هر حال، با مالحظه داده. سازدمیمشکل مواجه 
.انداین شهر به پایان رسیده و مورخانی نظیر یاقوت و ابوالفداء نیز تنها به تبعیت از متون گذشته نامی از آن برده

در دو سوي رود کرخهشوشو کرخهایوانتاریخیهايشهرموقعیت :1شمارةنقشه



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 158

حومه شهر ایوان کرخهباستانی در هاي زیع فضایی محوطهتو:2شمارةنقشه
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، جنوب شرقی ایوان کرخهمشططصالحسرخهدر منطقه معروف به ي دوازده گانههاتپهتراکم : 3شمارةنقشه
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هايخرابهرفیعاياي ایوانگهوارههايطاقو متر18مورد رویت گیرشمن به درازاي داالن:1شمارةطرح
)3: 1345تجویدي (ایوان کرخه
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صالحسرخه«باستانی مشهور به يهاتپهمجموعهمکشوفه از يسفالهانمونه :2شمارةطرح
)يزاهدپریوش:حطرا(»مشطط
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» اسودایشان«باستانیمحوطهمکشوفه از تاریخیازپیشيسفالهانمونه :3شمارة طرح
)يزاهدپریوش:طراح(
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»مسلیتایشان«باستانی محوطهمکشوفه از تاریخیازپیشيسفالهانمونه :4شمارةطرح
)يزاهدپریوش:طراح(

هنگامبهکرخهشهر ایواندر حصارها و برجهاي دفاعی عظیمشده نظامی احداث سنگرهاي:  1شمارة تصویر
عراق علیه ایرانتحمیلیجنگ
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.اندشدهتخریبتحمیلیجنگدر حکومتی در بخش جنوبی شهر کههاي بقایاي سازه:3شمارة تصویر

کرخهشهر ایواناي پراکنده در بخش جنوبیاستوانهسنگیاياجزاي ستون:2شمارة تصویر
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»خداشرم«انیباستتپهبخش شمالیسطحبرنکردهادوات نظامی عمل:4شمارة تصویر

»خداشرم«باستانی جنوبی تپهبخش ازآمدهبدستسنگیيابزارهادست :5شمارة تصویر



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 166

ایوان کرخهغرب اقع درو18محوطه باستانی شمارةشکل درهاللی هايطاقمکشوفه باهايسازه:6شمارة تصویر
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»اسودایشان«باستانیمحوطهازمکشوفهسفالیيدوکهاسروسنگیيهاتیغه:7شمارةتصویر
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»مسلیتایشان«باستانیمحوطهازمکشوفه سفالیيدوکهاسروسنگیيهاتیغه:8شمارةتصویر
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اي شهر باستانی ایوان کرخههاي حومهدر محوطههاي سطحیگاهنگاري دادهتوزیع، تنوع و : 1شمارةجدول 

نام تپه

هشمار
تپه
در 

نقشه

مساحت
متر (

)مربع

ي سطحیهاتنوع داده
گاه نگاري بر 

اساس 
هايداده

سفالی
آثار معماري

پراکندگی 
قطعال 
سفالی

ابزار و 
ظروف
سنگی

جوش 
کوره 

ريسفالگ

سرباره 
فلز

سایر آثار

مشهود 111800تل کوره 
نیست

ساختمانمتراکم000
بتنی

تاریخی
)ساسانی(

مشهود 221600تل کوره 
نیست

تاریخی0متراکم000
)ساسانی(

صالحسرخه
1مشطط 

مشهود 32500
نیست

جاده000اندك
آسفالته

تاریخی

صالحسرخه
2مشطط 

مشهود 41620
ستنی

تاریخی0000اندك
)ساسانی(

صالحسرخه
3مشطط 

مشهود 5000/10
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
4مشطط 

مشهود 6400/14
نیست

بسیار 
اندك

ساختنان 000
نوساز

تاریخی
)ساسانی(

صالحسرخه
5مشطط 

مشهود 7000/9
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)سانیسا(

صالحسرخه
6مشطط 

مشهود 8000/12
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
7مشطط 

مشهود 9800/19
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
8مشطط 

مشهود 10200/7
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
9مشطط 

د مشهو111/900
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
10مشطط 

مشهود 12000/4
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
11مشطط 

مشهود 13800/1
نیست

بسیار 
اندك

تاریخی0000
)ساسانی(

صالحسرخه
12مشطط 

مشهود 14500/17
نیست

بسیار 
اندك

جاده000
لتهآسفا

تاریخی
)ساسانی(
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:هانوشتپی
به ایران منتقل و میان شوش و شهرهاي دیگر خوزستان توزیع ) دیار بکر(صرف آمیدا این اسیران را شاپور دوم پس از ت-1

)162: 1363کلمان هوار . (نموده بود
.آمداسالمی به حساب میاولیهي مهم و حکومتی در قرون هاهاي شهرداشتن جامع و منبر از شاخصه-2
تاریخی محوطهنیمه شمالیمورد استفاده است،منطقهدرترددپراصلیمسیرهايازیکیعنوانبهجاده کهاین-3

.استنمودهغربی تقسیموشرقیبخشدوبهراایوان کرخه
نگارنده اول این مقاله به همراه آقایان مهندس محمد حسن محبعلی و مهندس حسین رایتی مقدم از جانب دادگستري -4

نگی علیه متجاوزان به این اثر بی نظیر ملی شهرستان شوش جهت کارشناسی در پرونده مطروحه از جانب میراث فره
متجاوزان از اثر »رفع تجاوز و خلع ید«شده هیات منجر به صدور راي ارائه که خوشبختانه نظرات گشتیم دعوت 
.گردید

کارشناس »مهدي رهبر«شود که آقاي گفته می. به انجام رسیده1381و 1378در دو فصل و در سالهاي این حفریات  -5
.هاي خنثی نشده ناتمام گذاشته استهایش را به دلیل وجود مینفعالیت-سازمان میراث فرهنگی کشور ۀپر تجرب

.صیدآباديملکزاهدي و اعظمامیدفر، پریوششوهانی، مهدياحمدزادهلقمان: اعضاي تیم بررسی عبارت بودند از-6

ي هاآجر15500/19شرم خدا
قرمز رنک

انبوح و 
متنوع

قابل 
مالحظه

قابل فراوان
مالحظه

خمپاره
عمل

نکرده

ایالمی، پارت و 
ساسانی

تاریخی0متراکم00بسیار اندكمشهود نیست16تپه بدون نام
)ساسانی(

سرخه صالح 
داوود

قبوري 17000/45
سردابی شکلی 

 +
نهر  آب 

سنتی

انبوح و 
متنوع

قابل 00
مالحظه

سنگرهاي
شدهحفر
جنگدر

تحمیلی

الییمایی

ازییهاسازه181600تپه بدون نام
قرمزآجرهاي

اندك
و متنوع

قابل 0
مالحظه

سنگرهاي
شدهحفر
جنگدر

تحمیلی

تاریخی
)ساسانی(

بقایاي19000/45ایشان اسود
ییهاسازه

خشتی

و انبوح 
متنوع

قابل 
مالحظه

قابل 
مالحظه

قابل 
مالحظه

خمپاره،
هايگلوله

جنگی

میانهشوشان
شوشانمتأخر،

و1جدید
2جدید شوشان

ایشان 
مسیلیت

انبوح و 20000/150
متنوع

قابل 
مالحظه

سنگرهاي00
نظامی

میانه،شوشان
1جدید شوشان



171/هاي باستانشناسانهسازمان فضایی، فرم و عملکرد با استناد به داده: ایوان کرخه

نادرمیري و حدیثشیخسرخه، زینبند، حجتدیناروفر، یوسفیزدانامیر: زنی عبارت بودند ازاعضاي تیم گمانه-7
منش

به کرخهایوانمحوطهبیرون از حصارشرقیوشمالیضلعزنیگمانهبراي اطالعات بیشتر مراجعه شود به گزارش-8
.کوچک که در سازمان میراث فرهنگی خوزستان نگهداري میشودباغبانسرپرستی غالمعلی

هکتار از یکصدازکشاورزي بیشتحقیقاترا اندازي مرکزعنوانتحتن هاي غیر دولتی خوزستادانشگاهیکی از -9
نمودهاقداممحلدرکشاورزيبهدرون شهريتاریخیآثاراز تسطیحبعدوتصرفعرصه مصوب و ثبتی این شهر را

.است
هاي غنی باالدست شتهگذاري را پیدا کرده و نهاي و پست فرصت رسوبدر مناطق جلگههااز آنجائیکه اینگونه رودخانه-10

.سازندسازند، همواره مناطق مستعدي براي کشاورزي را ایجاد میرا به دشت منتقل می
کارشناس پرتجربه سازمان میراث فرهنگی کشور - آقاي مهدي رهبر-11
ن با همکاري آقایا- کارشناس توانمند میراث فرهنگی استان خوزستان–آقاي محمد شیخی رااین بررسیها سرپرستی-12

.دار بوده استعهده،امیر یزدانفر و سعید دیناروند

:منابع
بنیاد فرهنگ ایران: تهران، ، تر جمه جعفر شعار»اال رضةصور«، )1345(اسماعیل،ابن حوقل، 

به کو شش ایرج افشار، چاپ سوم، تهران، »المسا لک والممالک«،)1368(: اصطخري، ابوالقاسم ابراهیم
ایرانانتشارات بنیاد فرهنگ:، ترجمه عبدالمحید آیتی، تهران»تقویم البلدان«،)1349(: ابوالفداء

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهران»خوزستان و تمدن دیرینه آن«، )1373(:افشار سیستانی، ایرج
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دکتر فیروز مهجور
شناسی دانشگاه تهراناستادیار گروه باستان

نیامحمد ابراهیمی
شناسی دانشگاه تهرانآموخته کارشناسی ارشد باستاندانش

حسین صدیقیان
شناسی دوره اسالمی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري باستان

)192تا 173از ص(
04/07/1389: تاریخ دریافت
15/10/1389: تاریخ پذیرش

:چکیده
کتاري، ه11محوطۀ باستانی نچیر خانلق، واقع در بخش فشافویه شهر ري، با عرصه دست کم 

متأسفانه . اسالمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته استهاي مهم دورةیکی از محوطه
وه بر وسعت بسیار زیاد، پراکنش عال. هایی از آن توسط ادوات کشاورزي تسطیح شده استبخش

دار لعابلعاب و هاي بدون فراوان و گسترده آثار فرهنگی در سطح آن بویژه قطعات مختلف سفالینه
، 1389به همین علت در تابستان سال . نمایندبر اهمیت فرهنگی و تاریخی این محوطه، داللت می

این . سی سطحی این محوطه پرداخته شدشناختی، به مطالعه و بررطی یک برنامۀ پژوهشی باستان
ي استقرار و رونق هاي میانی و متأخر اسالمی داراها  ثابت نمود که محوطۀ مذکور در دورهبررسی

.هاي سفالین بررسی مذکور استمطالعۀ دادهاین مقاله نتیجۀ . خوبی بوده است
دار قرار دارند و هر و لعاببدون لعابهاي مورد مطالعه در طیف بسیار گسترده و متنوعِسفالینه

هاي سفالینهعات از نکات جالب توجه آنکه در بین قط. شوندهاي فراوانی تقسیم مییک به زیر گروه
هاي موسوم به کوباچه شناسایی گردید که تاکنون هاي متعددي از هر دو گونۀ سفالدار، نمونهلعاب

. حجم، شناسایی و گزارش نگردیده بودهاي اطراف آن الاقل با ایناز این منطقه و استقرار
آن است که محوطۀ مبینهاي سفالین، اي دادههاي نسبی و مقایسهچنین گاهنگاريهم

داراي استقرار بوده و این استقرار در فاصلۀ .ق.هـ11تا 4ي قرون نچیر خانلق، حداقل در فاصله
.تبه اوج رونق خود رسیده اس.ق.هـ11تا 9قرون 

ی، دوران شناختپزخانه، بررسی باستان، شورهشهر ري، محوطه نچیر خانلق:هاي کلیديواژه
.اسالمی، سفال

_____________________________________________________________________

fmahjor@ut.ac.ir: نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول
باشد، می»در دشت تهران) خانلق(پزخانه ناسی محوطه شورهشبررسی باستان«این مقاله، بر گرفته از طرح تحقیقاتی این جانب تحت عنوان . 1

.که با پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تصویب و اجرا شده است

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
نمجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرا
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فی محوطهمعرّ
امروزه در بخش فشاپویه، از توابع شهرستان ري قرار »شورپزخانه«یا »نچیر خانلق«محوطۀ باستانی 

کیلومتر 27و 30ري و ورامین حدود رستاناین محوطه تا مراکز اصلی دو شههوایی ۀفاصل. گرفته است
تنها راه ارتباطی .د واقع شده استآبادر هشت کیلومتري شمال غربی این محوطه، شهر جدید حسن. است

در فاصلۀ »نچیر«یا »شورپزخانه«در حال حاضر، . این شهر میگذرد، از محوطۀ نچیر خانلقامروزي به 
و »کلین«کیلومتري جنوب شرقی روستاي مهم و تاریخی 5/2،»قخانل«کیلومتري جنوب غربی روستاي 4/1
روستاي کلین به راه ارتباطی و آسفالتۀ. ع شده استکیلومتري کارخانه تولید روغن ماشین آتالنتیک، واق5/2

آن، یک جادة فرعی خاکی احداث گذرد که در بخشی از خانلق از فاصلۀ حدود یک کیلومتري این محوطه می
).1نقشۀ(باستانی مذکور امتداد دارد تقریباً تا کنار محوطۀشده است و

موقعیت جغرافیایی شهر ري: 1نقشۀ
آنو ارتفاعاست متر 550× 200اي، گیري از روي تصاویر ماهوارهابعاد تقریبی محوطه بر اساس اندازه

35آنیه و عرض جغرافیاییثان12دقیقه و19درجه و 51طول جغرافیایی . استمتر 938از سطح دریا 
ی منطقه، در حال حاضر، بزرگترین شناختهاي باستانبر اساس بررسی. تثانیه اس24دقیقه و 19درجه و 

اکنون از دو هاي هوایی و مشاهدات میدانی، همرود وبه استناد عکسشمار میاسالمی دشت تهران بهۀمحوط
هاي مذکور به ترتیب از شمال به رتفاع منظري بخشبخش مجزاي شمالی و جنوبی تشکیل شده است که ا

دارد، در حالی که اي اطرافهمتر از سطح زمین10/7تا 7بخش شمالی ارتفاعی بین . گرددجنوب کمتر می
). 3- 1تصاویر (رسد سانتیمتر می100تا 70حداکثر ارتفاع بخش جنوبی به 
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راف نچیر خانلق نسبت به اطموقعیت محوطۀ: 1تصویر

نچیر خانلقۀمحوط:  2تصویر
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نچیر خانلقنمایی از محوطۀ: 3تصویر
مجاز هاي حفاري غیرکند، چالهتوجه میمذکور به شدت جلب ۀموضوعی که بالفاصله با دیدن محوط

عالوه .هاي باستانی را تخریب و به هم ریخته استبسیار گسترده و فراوانی است که حجم بسیار زیادي از الیه
هاي شرقی و جنوب شرقی که در مقیاس هاي غیرمجاز بویژه در بخشهاي حفاري باید به خاکبرداريبر چاله

. اندپذیري را بر سطح محوطه وارد آوردههاي جبران نااشاره کرد که آسیبورت گرفته نیزاي صنسبتاً گسترده
ك محوطه در اراضی کشاورزي مجاور به عنوان هاي انجام شده به منظور استفاده از خابخشی از خاکبرداري

هاي آجرپزي، احتماالً براي تولید آجر رشوه و کود بوده است و یک بخش دیگر هم با توجه به وجود کوره
. استفاده شده است

هاي چالهاي شناسایی شده درون خشتی و چینهةدر سطح محوطه، عالوه بر برخی آثار معماري گسترد
ةدوردار هاي بدون لعاب و لعابهاي مختلف سفالهاي فرهنگی زیادي شامل گونهداده، حفاري غیر مجاز

، هاي شرقی و غربیهاي سطحی در حاشیهپراکنش داده. خوردو چند قطعه ظرف سنگی به چشم میاسالمی 
متري دیده 60، تا فاصلۀو در طرفین شمالی و جنوبی آن،ظاهري محوطهمتري از عرصۀ140تا فاصلۀ 

نچیر خانلق، الاقل در دهد که محوطۀمی، نشاناین فراوانی آثار فرهنگی، در کنار وسعت محوطه. شودمی
. استقراري فراتر از یک روستاي کوچک داشته است، بخشی از دوران اسالمی

پیشینه پژوهشی
ار در تاریخ هاي موجود، محوطه باستانی نچیر خانلق، نخستین ببر اساس اسناد و مدارك و گزارش

این مأموریت یک روزه . )1366:1امیري، (رسی قرار گرفته است مورد بازدید و بر»امیري«توسط 17/11/1366



177/اسالمی محوطۀ باستانی نچیر خانلق ريهاي دورةشناسی سفالبررسی باستان

هدف . گیردند، صورت میاهآباد فشاپویه قرار داشتبه منظور بازدید از چند اثر باستانی که در محدوده حسن
در اراضی یک »ایلخانیةفام دورخشتی نفیس زرینهايکاشی«اصلی این مأموریت، بازدید از محل پیدایی 

امیري در این بازدید، . دامداري بنیاد مستضعفان در خانلق از توابع بخش فشاپوپه شهرستان ري بودموسسۀ
کند و توضیح کوتاهی در مورد نچیر خانلق میبه موقعیت تقریبی جغرافیایی محوطۀاي مختصر تنها اشاره

هایی به ابعادوجود آجرچنین به وي هم. دهدساختار معماري در این محوطه میهاي سطحی و وجودسفال
:امیري. نک(نماید محوطه اشاره میفام در سطح این هاي زرینکاشیمتر و قطعات شکستۀسانتی18×18×5

1366(.
برنامه «ی ، ط»خسرو پوربخشنده«و »قدیر افروند«براي دومین بار، توسط  1380مذکور در سال محوطۀ

).78و 1381:77افروند و پوربخشنده، (گیرد ، مورد بازدید و بررسی قرار می»بررسی و شناسایی شهرستان ري
، 1385نیا، در زمستان سال هاي عباس رضاییينچیر خانلق نیز با توجه به پیگیرۀکار تعیین حریم محوط

زنی و تنها با استفاده از شواهد و گمانهجام برنامۀآن مقرر گردید بدون انبه سرپرستی وي انجام شد که در طی
15هایی به فاصله گذارياز این رو نشانه. مدارك سطح االرضی، نسبت به تعیین عرصه و حریم تپه اقدام شود

: 1385نیا، رضایی(. کارگذاشته شدظاهري تپه انجام گرفت و پنج شاخص بتنی در اطراف تپهۀمتري عرص30تا 
محوطه نیز در سطحههاي سفالی پراکندیافتهۀتعیین حریم و نیز بررسی محوطه، به مطالعطیوي).45

هاي بدون لعاب در دو نوع سفالو نهایتاًبدون لعاب و لعاب دار تقسیم نمود را به دو گروه کلّیپرداخت و آنها
).32-1385:27نیا رضایی(بندي گردیدند قهدار در هشت نوع مختلف طبهاي لعابو سفال

یشناختبررسی باستان
- شهرستان ري، فضاهاي پیرامونی و نیز داده)فشافویه(ۀفشاپویاز بخش »نچیر خانلق«باستانی ۀمحوط

سطحی       مورد مطالعه و بررسی1389هاي فرهنگی پراکنده در سطح آن، توسط نگارندگان در تابستان 
هاي هاي متنوعی از شیشهسطحی محوطه، شامل نمونهةپراکندهاي فرهنگیداده. شناختی، قرار گرفتباستان

اي به رنگهاي هاي شیشهودي از النگوقطعات محدویژه سبز،هاي متفاوت بهباستانی به اشکال مختلف و با رنگ
هايهاي مختلفی از کاشینمونهشدة،تزئینبرخی از انواع ظروف سنگی اعم از ساده و الجوردي و سبز،

بدون لعاب و هايهاي متعدد و متنوعی از سفالینهفام و گونهاي رنگ، یک قطعه کاشی زرینفیروزهدارلعاب
.دار دوران اسالمی استلعاب

فام در هاي زرینگزارشی در ارتباط با وجود کاشی1366به طوري که اشاره شد براي نخستین بار در سال 
ولی نه تنها در آن . هاي سطحی آن محوطه گردیدبررسیمذکور ارائه شده بود که این امر، موجبۀمحوط

اي از این نوع کاشی انجام پذیرفت، هیچ نمونه1385زنی محوطه که در سال بررسی، بلکه حتی در طی گمانه
، براي نخستین بار، یک 1389ی سال شناختهاي باستاناما در بررسی).21: 1385نیا، رضایی(شناسایی نگردید 

فام مذکور که تنها بخش کاشی زرین. فام، در سطح محوطه، مورد شناسایی قرار گرفترینقطعه کاشی ز
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ل متر است که متأسفانه به دلیسانتیاي چند رنگ به ضخامت یککوچکی از آن باقی مانده، از نوع ستاره
باط با در ارت. باشدپذیر نمیسطح آن، تشخیص دقیق نقوش آن امکاندیدگی شدید کوچکی قطعه و آسیب

هاي شهرستانةمذکور باید توجه داشت که تاکنون در محدودۀاهمیت یافت شدن این قطعه کاشی در محوط
فام به در ورامین و به احتمال بسیار، شهر ري قدیم، کاشی زرین»زاده یحییامام«ري و ورامین، تنها در بناي 

در توضیح این مهم، ذکر نکاتی به ).1382:269، واتسون(ده بود و نه بیشتر طور مستند، شناسایی و معرفی گردی
:شرح زیر ضروري است

به عنوان خاستگاه »1آرتر آپهام پوپ«د شهر ري از مناطقی است که توسط برخی پژوهشگران مانن-1
).1387:1785پوپ، (فام، مطرح شده است ینسفال زر

هاي علمی نبود، ی و نیز آزمایششناختهاي باستاناز آنجا که ادعاي مذکور، مستند به کاوش-2
فام به عنوان خاستگاه سفال رزینري را نه تنها ،برخی پژوهشگران دیگر مانند واتسون و میسن

نپذیرفتند، بلکه آنجا را حتی به عنوان یکی از مراکز تولید این گونه سفالینه نیز به شدت زیر سوال بردند 
)Mason, 1997: 112; Watson, 1985: فام تاریخداري که تا ترین اثر سفالین زریندر صورتی که قدیمی،)41

و نیز برخی )1387:1793پوپ، ()1(است. .ق.هـ 575چندي پیش شناخته و معرفی شده و مورخ به سال 
,Pope(.ق.هـ 587هاي نفیس دیگر مانند یک کاسۀ مورخ به سال نمونه 1938: pl.638(منسوب به ري می-

.اشندب
گشاي بسیاري از سؤاالت و در ارتباط با این موضوع، نباید از یک نکتۀ بسیار دقیق و کلیدي که مشکل-3

آن نکته، عبارت است از اینکه در بررسی آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر ري، . ابهامات است، غفلت نمود
آنجا توجه و اکتفا »مرکزي«و»ريشه«همچون دیگر شهرهاي تاریخی و باستانی، نباید فقط به محدودة 

اداري، سیاسی و فرهنگی آن شهر را مد نظر قرار يبلکه باید حومه و اقمار و به طور کلی حوزه و قلمرونمود،
فام آنجا در هر هاي زرینها و کاشیبنابراین منظور از آثار فرهنگی و تاریخی شهر ري از جمله سفالینه. داد

سیاسی، یا به - مناطقی است که در آن دوره، تابع آن شهر بوده و در قلمرو اداريهاي کلیۀاي، دادهدوره
ك اقتصادي در توضیح آنکه، محور اصلی تحرّ.انداصطالح امروزي، در حوزة استحفاظی آن شهر قرار داشته

عتگران آن و صنبسیاري از شهرهاي ایرانی و اسالمی، با توجه به وابستگی صنایع دستی آن شهرها به ساکنان 
ي حقوقی و اداري و نیز هالذا زمینه. شان، مصنوعات محلی و پایداري آن صنایع بوده استمنطقه و مواد بومی

بدین . آورداجرایی پدید آمده، رشد اقتصادي متکی به صنایع کوچک و متوسط را در آن شهرها فراهم می
ند، فعالیت اهشدر داخل روستاها نیز تولید د،لحاظ همان گونه که این صنایع کوچک، عالوه بر داخل شهرها

زیرا بافت شهرهاي اسالمی ه است،گرفتمیکشاورزي نیز عالوه بر روستاها در درون دیوارهاي شهر نیز انجام 

_____________________________________________________________________

1. Arthur Upham Pope
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چنان بود که با کشیدن دیوارهاي طوالنی گرداگرد کشتزارهاي اطراف شهر، امکان کشاورزي حتی در درون 
کشتکاران نیز در شهر سکونت داشتند و از اجزاي اصلی نظام اجتماعی و طبقاتی .آمدمیدیوارهاي شهر پدید 

اي، بر خالف قرون ي منطقههااین پیوند اجتماعات شهري و روستایی در نظامبنابر. آمدندمیشهر به شمار 
تصور به همین دلیل به جاي.دستی و بازرگانی با کشاورزي شدوسطی در اروپا، منتهی به همبستگی صنایع

بخصوص در مورد شهرهاي بزرگی مانند ري که را به کار برد،»منطقه شهري«فهوم شهر و ده، بایستی م
ترین گیري اصلیهمین دلیل است که شکلچه بسا به«. داراي روستاهاي متعددي در پیرامون خود بودند

است که روي به آن ايهشهر در این دوران در راستاي محور ورود به شهر از سمت دروازاجزاي شالودة
حتی اگر به لحاظ جمعیتی، سیاسی یا ،زیستگاه مجاوري دارد که داراي بیشترین ارتباط با نقطه مزبور است

.)1376:255، ...صحی زاده و(» بور نباشدحتی اقتصادي، مهمترین نقطه شهر مز
ري »شهريمنطقۀ«عبارت دیگر، که بر اساس آن، حوزه و محدوده یا به3عالوه بر نکتۀ مذکور در بند - 4

هاي علمی اخیر نیز آن شهر را به عنوان یک مرکز است، برخی بررسی» شهر ري کنونی«تاریخی، بسیار فراتر از 
هاي به عمل آمده که مبتنی بر توضیح آنکه نتایج برخی آزمایش. فام، به اثبات رسانیده استتولید سفال زرین

فام کشف شده در که سفالهاي زرینهایی که کارگاه یا کارگاههشخص نموداست، م»هاي تجزیه دستگاهیروش«
هاي ششم و هفتم هجري قمري، با استفاده از یک یک قرن در سدهبه به مدتی قریب اند،ري را تولید میکرده

همنبع مواد66- 65، 1383:60محسنیان، (اند د مشغول بودهو یک دستورالعمل ساخت، به تولیاولی.(

هاي اسالمیسفال
- هاي مختلف سفالین، مربوط به دوراننَچیر خانلق، تعداد زیادي از گونهۀهاي سطحی محوططی بررسی

-در یک تقسیم. ی متنوع و متفاوت شناسایی و بررسی شدتزئینهاي فنی و مختلف اسالمی، با ویژگیهاي 
بندي کرد که هر یک به زیر دار تقسیمو لعابها را  به دو گروه اصلی بدون لعاب توان این سفالبندي کلی می

. شوندهاي متعدد دیگري تقسیم میگروه
: هاي بدون لعابسفال- 1

، سطحی را تشکیل میدهندةهاي پراکندهاي بدون لعاب این محوطه که از بیشترین درصد نمونهسفال
).1جدول (باشند بندي میگروه مختلف قابل تقسیم13خود به 

نوعشماره

ساده) نخودي روشن تا نخودي مایل به قرمز(طیف نخودي ةهاي خمیرسفال1

سبز رنگ یا سبز شده بر اثر حرارت زیاد کورههاي خمیرةسفال2

ساده) قرمز روشن تا قرمز تیره(طیف قرمز ةهاي خمیرسفال3
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ساده) اه یا سوختهاي مایل به سیرنگ تا قهوهاي کمقهوه(اي طیف قهوهةهاي خمیرسفال4

ايآشپزخانهةسیاه یا سیاه شدةهاي خمیرسفال5

ین صیقلیوشش رقیق یا غلیظ قرمز تیره و تزئطیف قرمز با پةهاي خمیرسفال6

صیقلیتزئیناي و اي مایل به قرمز با پوشش رقیق یا غلیظ قهوهقهوهةهاي خمیرسفال7

کندهتزئینمختلف طیف نخودي با انواع خمیرة هاي سفال8

فشاريتزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال9

برجستهتزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال10

استامپیتزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال11

قالبیتزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال12

سبز رنگ معروف به فقاعخمیرة هاي سفال13

نچیر خانلقهاي بدون لعاب محوطۀي انواع سفالبندطبقه: 1جدول

که صرفاً اي، قرمز و سیاه قرار دارندهاي نخودي، سبز، قهوهها در طیف متنوعی از رنگاین سفالةخمیر
هاي در این میان سفال. انددلیل حرارت زیاد کوره بدین رنگ درآمدهبه)2(سبزهاي خمیرةبرخی از سفال

خمیرةهاي هاي سفالین سطحی برخوردارند، در حالی که نمونهنخودي از بیشترین میزان پراکنش دادهخمیرة
ها در سطح محوطه شناسایی سبز و سیاه، پراکنش بسیار محدودي دارند و تنها چند قطعه از این سفال

بادي بوده ولی در میان آنها قطعاتی نیز با رسی شده، ماسههاي بربیشتر نمونهةچسبانندةماد. گردیده است
ةچسبانندةالزم به ذکر است که ماد. خورداي نیز به چشم میماسه، خرده آجر و میکاي نقرهةچسبانندةماد
هاي مشابه اي این محوطه مالحظه شده که در نمونهخانهآشپزةزدسیاه و دودهاي خمیرةکا صرفاً در سفالمی
.خوردهاي اسالمی در دیگر نقاط نیز به چشم میمحوطهیر سا

باشند، ولی قطعاتی نیز با تکنیک ساز میهاي بررسی شده چرخاز لحاظ تکینیک ساخت، بیشتر سفال
هاي بدون لعاب بررسی شده، ظروف دهانه از جهت شکل نیز اغلب سفال. انداي ساخته شدهساز و فتیلهدست

.اندچون خمره و کوزه را بودههایی از ظروفی بخشباشند وبسته می
ند، ولی در میان این محوطه، ساده و بدون نقشةهاي سفالی بدون لعاب بررسی شددر مجموع بیشتر داده

ات شناسایی و تزئین. اندی گوناگونی آراسته شدهتزئینهاي خورد که با شیوهآنها قطعات فراوانی نیز به چشم می
ها شامل صیقلی، کنده، فشاري، برجسته، مهري و قالبی است و هر یک از تنوع نقوش سفالاینةبررسی شد

اي با پوشش غلیظی قرمز یا قهوههاي خمیرةلی صرفاً روي برخی سفالصیقتزئین. بسیار فراوانی برخوردارند
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ی دارند، ولی با توجه هاي مربوط به دوران تاریخسفال، مشاهده شد که تشابه بسیاري با نمونهةبه رنگ خمیر
اند، این جرجان شناسایی شده.ق.هـ هاي باستانی قرون پنجم تا هفتمن بار در الیهبه آنکه براي نخستی

هاي هاي جرجان و حتی برخی محوطههاي مذکور که تشابه بسیاري با نمونهاحتمال وجود دارد که سفال
و صدیقیان و 116: 1385مرتضایی و کیانی، .ك.ر(ه باشند یز مربوط به این دورنفالت مرکزي ایران دارندةحوز

.)1389:دیگران
هاي بدون لعاب این محوطه کار گرفته شده روي سفالترین نقوش بهترین و متنوعکنده از فراوانتزئین

اي شانهةشیاري افقی، کندةهندسی خطی نامنظم یا منظم افقی و عمودي، کندةات کندتزئیناست و شامل 
در قالب تزئینجدولی باید بیان گردد که این ةکندتزئیندر ارتباط با . جدولی استةواري یا موجی و کندن

معموالً . ات دیگري چون قالبی، مهري یا فشاري هستندتزئینةباشد که در بر گیرندجداول مستطیل شکلی می
فشاري نیز در انواع تزئین. اندکار رفتهبه، و باالي شکم ظرف تا زیر لبهات مذکور روي ظروف دهانه بسته تزئین

ات فشاري مشاهده شده بر روي تزئینانواع . نخودي به کار رفته استهاي خمیرة، روي سفالو اشکال مختلف
قطر به (اي کوچک فشاري انگشتی، فشاري ناخنی، فشاري ابزاري دایرهتزئینهاي این محوطه، شامل سفال

) مترابعاد بدنه کمتر از نیم سانتی(خالی یا تو پر، فشاري ابزاري مربعی شکل تو پر تو ) مترکمتر از نیم سانتی
هاي دهانه بسته و در باالي شکم ظروف مشاهده ات نیز عموماً روي سفالتزئیناین . و فشاري سوزنی است

.شده است
زرگی اد نسبتاً بهاي دهانه بسته که ابعبرجسته هم به صورت بسیار محدود، بر روي برخی سفالتزئین

بررسی شده در این محوطه شامل ۀات برجستتزئین. مواد، به کار رفته استهاي ذخیرةدارند، مانند خمره
زیرا تنها در ظروف را دارد،ۀکاربرد دستدوم احتماالًۀنواري افقی و گوش مانند است که نمونۀبرجستتزئین
- استامپی یا مهري به صورت بسیار محدود روي برخی سفالمعروف به تزئین. کار رفته استظروف بهۀزیر لب

کار رفته هاي محوطه بهی به دو شیوه در سفالتزئیناین روش ). 4تصویر (هاي محوطه مشاهده شده است 
سفال که هنوز حالت چرمینه یا خیس ةاول استامپ یا مهر را به طور مستقیم روي خمیرةدر شیو: است

دوم که تنها در یک قطعه سفال مشاهده گردید، استامپ یا مهر ةدر شیو. اندنداختهداشته، فشار داده و نقش ا
. ظرف متصل یا افزوده شده استاي زده شده و سپس آن تکه به بدنۀاي شکل جداگانهروي تکه گل دایره

که ها و اشکال مختلف استاین محوطه شامل انواع نقوش هندسی در طرحةات مهري بررسی شدتزئینتمامی 
.بیشتر روي ظروف دهانه بسته به کار رفته، ضمن آنکه یک نمونه درپوش نیز به دست آمد

نخودي روشن محوطه مشاهده خمیرةۀهاي دهانه بستقالبی نیز به صورت محدود روي برخی سفالتزئین
تزئین. د استحیوانی بسیار منحصر به فردار و یک نمونۀدسی، گیاهی، کتیبهگردید که شامل انواع نقوش هن
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قالبی حیوانی مذکور مشتمل بر چند ردیف از حیوانات وحشی است که نقوش شیر و گوزن به وضوح قابل 
).6- 5تصاویر (تشخیص است 

)مکشوف از نچیر خانلق(قالبی هندسی تزئیننخودي با هاي خمیرةاي از سفالنمونه: 5ویرتص

)مکشوف از نچیر خانلق(قالبی حیوانی تزئینسفال با : 6تصویر

:دارهاي لعابسفال-2
ی از تنوع بسیار زیادي برخوردار تزئینهاي فنی و دار این محوطه از لحاظ ویژگیقطعات سفالین لعاب

).2جدول (باشند گروه مختلف قابل تقسیم می27بندي کلی به هستند و در یک تقسیم
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نوعشماره
نخودياي خمیرةرنگ فیروزهدار تکلعابهايسفال1
چینی یا فریتیشبهخمیرة اي رنگ فیروزهدار تکهاي لعابسفال2
نخوديخمیرة رنگ الجوردي دار تکهاي لعابسفال3
چینی یا فریتیشبهخمیرة رنگ الجوردي دار تکهاي لعابسفال4
نخوديخمیرة رنگ سبز دار تکهاي لعابسفال5
نخوديخمیرة رنگ سبز تیره دار تکاي لعابهسفال6
نخوديخمیرة رنگ سیاه دار تکهاي لعابسفال7
نخوديخمیرة اي رنگ فیروزهنقش کنده زیر لعاب تک8
نخوديخمیرة اي رنگ فیروزهنقش شیاري زیر لعاب تک9
چینیشبهخمیرة اي رنگ فیروزهنقش کنده زیر لعاب تک10
سبز تیره دور لبهتزئیننخودي و خمیرة سفید با مینۀاسگرافیاتو ز11
چینیشبهخمیرة مشکی با قلم12
نخوديخمیرة بادمجانی با نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀ13
نخودي میانیخمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 14
نخوديخمیرة دار تک رنگ سفید با هاي لعابسفال15
قالبی یا برجسته زیر لعابتزئینرنگ الجوردي خمیره نخودي با دار تکهاي لعابسفال16
نخودي میانیخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چند رنگ در 17
فریتی میانیخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چندرنگ در 18
نخوديخمیرة اي سوخته یا قهوهزمینۀ تراشی زیر لعاب در تزئین19
فریتی میانیخمیرة رنگ الجوردي نقش کنده زیر لعاب تک20
)موسوم به کوباچه، نوع قلم سیاهۀگون( نخودي متأخر خمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 21
)موسوم به کوباچه، نوع قلم سیاهۀگون( فریتی متأخر خمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 22
)موسوم به کوباچه، نوع رنگارنگۀگون(نخودي متأخر خمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چند رنگ در 23
)موسوم به کوباچه، نوع رنگارنگۀگون(چینی متأخر شبهخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چند رنگ در 24
نخودي متأخرخمیرة آبی و سفید 25
رچینی متأخشبهخمیرة آبی و سفید 26
چینی متأخرخمیرة آبی و سفید 27

نچیر خانلقدار محوطۀهاي لعابدي انواع سفالبنطبقه: 2جدول
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سطحی این محوطه را طیف نخودي رنگ گلی تشکیل ةدار پراکندهاي لعابسفالةبیشترین درصد خمیر
. ددي پرسلین چینی قرار دارو تا حدو)3(چینی یا فریتیشبهةهاي داراي خمیربعدي، سفالدهد و در رتبۀمی

رنگ و توان به دو گروه مجزاي تکمی،یتزئینهاي ی از لحاظ ویژگیبندي کلّها را در یک تقسیماین سفال
:بندي کردچندرنگ به شرح زیر تقسیم

این گروه در سطح محوطه، خود به دو پراکندةةقطعات شناسایی شد:رنگدار تکهاي لعابسفال: الف
هایی که عالوه بر سفال- 2. رنگ دارنده صرفاً لعاب یکهایی کسفال-1: باشند، قابل تقسیم مییدستۀ کلّ

هاي شیاري زده، نقش برجسته، نقش کنده و طرحی دیگري مانند نقش قالبتزئینهاي ن به شیوهلعاب، مزی
:شرح استرنگ محوطه به ایندار تکهاي لعاببندي جزیی سفالبنابراین، تقسیم. باشندمی
اي، الجوردي، سبزبدون نقش سفید، فیروزهةرنگ سادتک.
 7تصویر (سبز تیره یا تیره و سیاه.(
اي یا الجوردينقش کنده و شیاري زیر لعاب فیروزه.
نقش قالبی یا برجسته در زیر لعاب الجوردي .

)مکشوف از نچیر خانلق(نخوديرنگ سبز تیره با خمیرةدار تکعابسفال ل: 7تصویر



185/اسالمی محوطۀ باستانی نچیر خانلق ريهاي دورةشناسی سفالبررسی باستان

زیر ةکنداي، الجوردي و نقشفیروزهةرنگ ساددار تکهاي لعابهاي این گروه، نمونهبا آنکه در بین سفال
نخودي ةها را خمیرولی بیشتر نمونهاند،چینی به کار رفتهشبهنخودي و نیزةاي، روي خمیررنگ فیروزهلعاب تک

چینی تنها در چند قطعهشبهةاي با خمیررنگ فیروزهکنده زیر لعاب تکتزئینبه عبارت دیگر . ددهتشکیل می
.خوردهاي کوچک یا متوسط به چشم میباز مانند کاسهدر داخل ظروف دهانه،ات مزبورتزئینشود و دیده می

ونه سفال ایجاد شده است و فقط یک نمةطور مستقیم روي سطح خمیرها بهنقوش کنده در تمامی نمونه
.شده و سپس لعاب داده شده بودسفید ایجاد ۀنقش کنده روي آستر یا گالبدر آن که شناسایی گردید

این گروه در سطح محوطه، شامل ةهاي شناسایی شدنمونه سفال:دار چند رنگهاي لعابسفال- ب
سبز تیره دور لبه، ئینتزنخودي و به مشهور به اسگرافیاتو در زمینۀ سفید با خمیرةتکنیک نقش کنده در گال

اي سوخته، نقاشی زیر تراشی زیر لعاب در زمینه قهوهتزئینمشکی، نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینه بادمجانی، قلم
اي، نقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینه سفید و در نهایت سفال یا چینی آبی و سفید لعاب سیاه در زمینه فیروزه

.است
ي در محوطه وجود به میزان محدودکه سبز تیره دور لبه تزئینینه سفید با هاي اسگرافیاتوي زمسفال

ریز در ۀات ماسبادي است، به جز یک مورد که ذرآنها ماسهةچسبانندةمادونخودي رنگ دارندةخمیردارند،
.خوردآن به چشم میةخمیر

هاي بزرگ و بیشتر شامل انواع کاسهباز است هاي این گروه، دهانهسفالةهاي بررسی شدفرم تمامی نمونه
صورت حلقوي کامل یا           ا معموالً بهها، گرد ساده است و کف آنههاي این سفاللبه. یا همان قدح است

ظروف در قسمت خارجی آنها با یک ۀباالیی بدنۀها و بخشی از نیمسطح داخلی این سفال. است)4(حلقوينیمه
ةات کندتزئین. ن گشته استات کنده، مزیتزئینده شده و سپس داخل آنها با انواع سفید رنگ پوشیۀالیه گالب

تماماً شامل اشکال مختلف هندسی است که بیشتر سطح روي کف را ،هاي این محوطهمشاهده شده در سفال
دار را تزئینهايها را پوشانده که بخشات، یک الیه لعاب شفاف سربی، روي سفالتزئینبعد از این . اندپوشانده

ها نیز با یک هاي این سفالعالوه بر این، دور لبه. میدهدتقریباً به رنگ نخودي مایل به زرد یا نارنجی نشان 
هاي این گروه سفالاي، هاي نسبی و مقایسهگاهنگاريبر اساس. الیه لعاب به رنگ سبز تیره پوشانده شده است

.)1378:267توحیدي، (اند ده قرار گرفتهمورد استفاوتولید.ق.ـ هقرون چهارم تا ششمۀدر فاصل
و فقط یک چینی به چشم میخوردمشکی با خمیرة شبههاي قلمسفال،ظروف دهانه بستهبیشتر در بین 
در این شیوه، تمامی سطح خارجی ظرف با . هاي سطحی مشاهده گردیدباز در بین نمونهقطعه با فرم دهانه

صورت شیاري عمودي هاي گالبه با خطوطی بهشده و سپس سطح بخشی از قسمتسیاه پوشانده ۀگالب
. تاي رنگ کشیده شده اسپس از این کار، روي سفال یک الیه لعاب شفاف فیروزه. تراشیده شده است

.),Mason:1322004و 1384:129گروبه، (شوند اي دیده میها با دو رنگ سیاه و فیروزهبنابراین این گونه سفال
.ق.ـ هششم ة، پس از سد»سفالینه با نقاشی زیر لعاب«ی، یعنی تزئینةالزم به یادآوري است که این شیو

).1388:37فهروري، (گري اسالمی ایفا نموده است نقش مهمی در تاریخ سفال
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اي بادمجانی، تنها در یک نمونه سفال شناسایی گردید که خمیرهۀنقاشی زیر لعاب سیاه در زمینتزئین
عالوه بر ناهموار داخت سفال مزبور، بسیار ضعیف است،کیفیت پر. ماسه داردةچسبانندةنخودي رنگ با ماد

ات تزئینماسه، لعاب استفاده شده و ةچسبانندةآن، به دلیل استفاده از مادۀبودن سطح داخلی و خارجی بدن
قابل ۀهاي صورت گرفته هیچ نمونیمتأسفانه تاکنون و طی بررس. کیفیت استآن نیز بسیار ضعیف و بی

.آن بتوان یک تاریخ نسبی براي آن در نظر گرفتۀاي با این سفال شناسایی نگردید که بر پایمقایسه
این . نیز تنها در یک قطعه سفال محوطه شناسایی شداي سوختهقهوهۀتراشی زیر لعاب در زمینتزئین

این ةروي خمیر. باز استبادي دارد و فرم آن دهانهماسهةبانندچسةنخودي مایل به قرمز با مادةسفال، خمیر
تیز و پهن، و سپس با ابزارهاي نوكشده است اي رنگ داده ابتدا یک الیه پوشش گلی نسبتاً غلیظ قهوهسفال 

سرانجام هم روي . اندمتر تراش دادهبخش محدودي از سطح داخلی سفال را با ضخامت کمتر از یک میلی
.اندهندسی را با یک الیه لعاب غلیظ سربی روشن متمایل به زرد پوشاندهةی و نقوش تراشیده شدپوشش گل
چینی قرون میانی به میزان نخودي یا شبهةسفید با خمیرنقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینۀتزئین

متنوع اشکال صاً باز مخصوهاي دهانهفالکه بیشتر شامل انواع س) 8تصویر (نسبتاً محدودي شناسایی شد 
ها با یک الیه پوشش گلی یا داخلی و تا حدودي خارجی این سفالۀروي بدن. هاي کوچک تا بزرگ استکاسه
. شده استتزئیناي ویژه سیاه و فیروزههاي مختلف، بهسفید رنگ پوشیده شده و سپس با انواع رنگۀگالب

ف هندسی و تا حدود کمی اسلیمی و گیاهی است هاي مذکور شامل اشکال مختلکار رفته در سفالنقوش به
احتماالًهاي نسبی و تطبیقی، گاهنگاريبا توجه به. اندکه در زیر یک الیه لعاب شفاف قلیایی پوشانده شده

.اندتولید و مورد استفاده قرار گرفته.ق.هـ ششم تا هشتمقرون ۀها در فاصلاین نوع سفال

)مکشوف از نچیر خانلق(دار با تزئین نقاشی زیر لعاب چندرنگ در زمینه سفید، خمیره فریتی هاي لعابفالانواع س: 8تصویر



187/اسالمی محوطۀ باستانی نچیر خانلق ريهاي دورةشناسی سفالبررسی باستان

چینی مالحظه نخودي و شبهةهایی با خمیراي، روي سفالفیروزهنقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀتزئین
قوش هندسی و گیاهی ف و متنوع نهاي بررسی شده، شامل انواع مختلکار رفته در نمونهات بهتزئین. گردید

در نهایت روي . استاي رنگی کشیده شدهفیروزهۀروي زمینکه به رنگ سیاه است وباشدمانند اسلیمی می
با توجه به . نقوش یک الیه لعاب شفاف رقیق کشیده شده که مانع از پاك شدن نقوش گردیده است

این گروه مربوط به قرون ششم تا هشتمةبررسی شدهاياي، بیشتر نمونههاي نسبی و مقایسهگاهنگاري
.است.ق.هـ 

هاي قرون متأخر اسالمی محوطه نیز دیده هاي قرون میانی اسالمی، در نمونهعالوه بر سفالتزئیناین 
موسوم به کوباچه معروفند واز جهت ۀهاي گونشناسی دوران اسالمی، به سفالشود که در ادبیات باستانمی

:شوندی تقسیم میکلّۀی و از لحاظ لعاب و نقش، به دو دستتاریخ
اي، آبی مایل به سبز و که داراي نقوشی به رنگ سیاه در زیر لعاب فیروزهاولیهم و متقدظروف کوباچۀ-1

ها به ها قبل از اجراي نقوش سیاه، معموالً طرحدر این گونه سفال). 10-9تصاویر (باشند سبز مایل به زرد می
در آنها از به کار بردن اشکال انسانی پرهیز شده و در . اندرت خطی ظریف در بدنه سفال، خراشیده شدهصو

ها استفاده هایی به شیوه ایرانی و همچنین برخی کتیبهاي، اسلیمی و نیز پیچکهاي گل و بوتهعوض از ترنج
توان تاریخ تند میها، به طور مسسفالکار رفته بر روي این نوعهاي بهبا استناد به برخی کتیبه. شده است

.را براي آنها در نظر گرفت.ق.هـ تا ربع اول قرن دهم .ق.هـ نیمۀ دوم قرن نهم 

موسوم به کوباچه، نوع گونۀ(اي، خمیره فریتی سیاه در زمینۀ فیروزهدار با تزئین نقاشی زیر لعاب هاي لعابانواع سفال: 9تصویر
)نچیر خانلقمکشوف از ) (قلم سیاه
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موسوم به کوباچه، نوع گونۀ(اي، خمیره نخودي ئین نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀ فیروزهدار با تزهاي لعابانواع سفال: 10تصویر
)مکشوف از نچیر خانلق) (قلم سیاه

- اي، آبی، فیروزهقهوههاي اخرایی، باشند و بویژه با رنگمیمتأخر که منقوش و رنگارنگ کوباچۀظروف -2
تزئینی، رنگ و ها از جهات فنّاین نوع سفال). 11تصویر (اند گردیدهتزئیناي، سبز، سفید، سیاه، زرد و کرم 

در ضمن داراي . شوندمحسوب می.ق.هـ یازدهمو دهمکامالً با نوع اول تفاوت دارند و جزء تولیدات قرون 
یی معمولیهاهاي تقریباً نامشخص و دوپهلو و رنگدقت، طرحد و کمهاي آزالعاب تگري نسبتاً ضخیم، طراحی

نقوش آنها مشتمل است بر مناظر طبیعی و اشکال . رنگ و پریده دارندباشند که تقریباً حالت زرد کممی
در برخی از . م گردیده استویري از انسان، حیوان و پرنده توأدرختان و گیاهان که در موارد متعددي با تصا

هاي اشخاص، کامالً به تنههاي انسانی و نیمها و بویژه چهرههاي شاخص و قابل توجه این ظروف، نقاشیمونهن
).73-1387:71مهجور، (مکتب رضا عباسی است کننده شیوه اصفهانی و تداعی
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موسوم به گونۀ(چینی متأخر شبهسفید، خمیرهنقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینۀدار با تزئینهاي لعابانواع سفال: 11تصویر
)مکشوف از نچیر خانلق) (کوباچه، نوع رنگارنگ

نچیر خانلق را به چهار ۀشاخص و منحصر به فرد محوطۀهاي کوباچتوان نمونهبا توجه به این موارد می
اي با فیروزهنقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀتزئینهاي با گروه مختلف تقسیم بندي کرد که شامل سفال

نخودي سفید با خمیرةۀنقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینتزئینهاي با چینی و سفالنخودي یا شبهةخمیر
.چینی، استیا شبه

سفید با خمیرة ۀیا چند رنگ در زمین،ايفیروزههاي نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀمیزان پراکنش سفال
ةچسبانندةماد. هاي پیرامونی آن نسبتاً زیاد استو استقراربلند اصلیۀمتقدم در بخش تپنخودي کوباچۀ

آنها کامالً هموار است و ناهمواري بین قطعات بررسی شده مشاهده ۀبدن.بادي استهاي این گروه ماسهسفال
هاي بزرگ یا متوسط شامل کاسهاین گروه. باز استروه دهانهاین گةهاي بررسی شدفرم تمامی نمونه. نگردید

تزئیناي را بیشتر نقوش گیاهی و تا حدودي هندسی به رنگ سیاه و هاي زمینه فیروزهسفالتزئین. ستا
دهد که سطح اي، تشکیل میهاي سیاه و فیروزههاي زمینه سفید را نقوش هندسی منحنی با رنگتمام نمونه

یک الیه لعاب شفاف و غلیظ قلیایی خارجی آنها را در بر گرفته و روي آنها راۀها و تا حدودي بدنداخلی سفال
. پوشانده است

ةاي یا چند رنگ در زمینه سفید با خمیرهاي نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینه فیروزهمیزان پراکنش سفال
فرم تمامی . چینی متأخر کوباچه نیز در سطح محوطه و مخصوصاً بخش مرکزي آن، نسبتاً فراوان استشبه

هاي گرد ساده با کفی هاي بزرگ و نیز متوسط است و لبهباز و شامل انواع کاسهانههاي بررسی شده دهنمونه
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به رنگ سیاه است که بر هاي هندسی و گیاهیاي، شامل طرحهاي زمینه فیروزهات سفالتزئین. حلقوي دارند
سفید نیز شامل هاي چند رنگ زمینهکار رفته در سفالات بهتزئین. انداي ایجاد شدهاي فیروزهروي زمینه

هاي به رنگو خال گونه و فلس مانند، اسلیمی، گیاهی و تا حدودي جانوري، ةنقوش متنوع هندسی، پاشید
، تمام سطح داخلی ندارندتراکم چندانی این نقوش که. نارنجی و آبی استاي، قرمز روشن یا سیاه، فیروزه

. انددهظرف در قسمت خارجی آن را پوشانۀسفال و بخش باالیی بدن
تزئینهاي محدودي نیز در سطح محوطه با نمونه سفال، دار چند رنگهاي لعابعالوه براین گونه سفال

چینی و چینی شناسایی گردیده است که داراي نقوش مختلف هندسی و نخودي، شبهةآبی و سفید و خمیر
تا هشتمقرون ۀدر فاصلاحتماالًاي،هاي نسبی و مقایسههنگاريو با توجه به گا) 12تصویر (گیاهی هستند 

).1378:287توحیدي، (اند ده قرار گرفتهتولید و مورد استفا.ق.هـ یازدهم

)مکشوف از نچیر خانلق(چینی متأخر دار آبی و سفید، خمیره شبههاي لعابي سفالهانمونه: 12تصویر

:گیرينتیجه
هاي وسیع و مهم دوران اسالمی دشت تهران، طهیکی از محو1389ی سال شناختهاي باستاندر بررسی

هاي سطحی و نیز گاهنگاري نسبی آن معروف به خانلق یا نچیر خانلق که با هدف شناخت بهتر محوطه و داده
تر،دقیقۀجهت مطالع. دار شناسایی گردیدبدون لعاب و لعابهاي مختلف سفالهايصورت گرفت، گونه

هاي مختلف پراکنش گونهمبینگروه تقسیم شدند که خود 27دار به لعابو13هاي بدون لعاب به سفالینه
موسوم به  کوباچه ۀهاي گوندر این میان، قطعات مختلف سفالینه. فرهنگی در سطح محوطه استةاین داد
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دشت تهران و با این حجم ةنیز در مقیاسی وسیع شناسایی گردید که چون براي نخستین بار در محدود
ها در محل تولید دهد این نوع سفالمطالعات نشان می. شده است، از اهمیت باالیی برخوردار استشناسایی

را از جهت مبادالتی و تجارتی در دوره »ري«اهمیت ی محوطه و به طور کلّاین این امر، اهمیت . اندنشده
.رساندبیش از پیش به اثبات می. .ق.هـ یازدهمتا نهمقرون در اسالمی بویژه 

، مشخص اي آنهاهاي نسبی و مقایسههاي سفالین محوطه و گاهنگاريهاي دادهچنین طی بررسیهم
. تقریباً به طور پیوسته محل سکونت بوده است.ق.هـ یازدهمتا چهارمقرون ۀاین محوطه در فاصلگردید که

هاي آبی و سفالینهمانند .ق.هـ یازدهمتا نهمهاي سفالین قرون که میزان پراکنش دادهالبته با توجه به این
رسد دوران اوج استقرار ، به نظر میها، حجم بیشتري دارده سایر گروهسفید و گونه موسوم به کوباچه نسبت ب

. محوطه، مربوط به این قرون باشددر این 
ر هایده هاي استاد محترم، سرکار خانم دکتها و راهنماییدر پایان الزم است از کمک:دانیتشکر و قدر

.دانی نماییمالله صمیمانه تشکر و قدر

:هانوشتپی
اثر مزبور، یک کاشی است که در . فام شناخته شده استتري از نوع زرینهاي اخیر، اثر سفالین تاریخدار قدیمیدر دهه-1

شده و به مدفن ساخته .ق.هـ 529شود و در تاریخ نوزدهم جمادي الثانی سال موزة اسالمی برلین شرقی نگهداري می
).2، 1371قوچانی، (یکی از سادات تعلق داشته است 

اي در طیف رنگ سبز نیز شناسایی شده که داراي پخت در سطح محوطه یک قطعه سفال معروف به فقاع با خمیره-2
.کافی و مناسب است

شوند ان اسالم محسوب میهاي دیگر، یکی از تولیدات مهم جههاي خمیره سفید فریتی، سنگینه و بسیاري از نامسفال-3
اي براي که چنین بدنهاین. اندهاي چینی تولید شدهکه احتماالً و با توجه به منابع منتشر شده، به تقلید از سفالینه

احتماالً ). 1384،129گروبه،(رود که منشأ آن مصر باشداولین بار در کجا ساخته شده، نامعلوم است، ولی احتمال می
ي فاطمی به ایران مهاجرت کرده بودند، ن تحت تأثیر سفالگران مصري، که پس از افول قدرت سلسلهگران ایراسفال
- اي با محوطههاي نسبی و مقایسهبا توجه به گاهنگاري). 1384،130گروبه،(اندي خمیر سنگی را تولید کردهبدنه

ي زرندیهتپهو مشکین) ,26Treptow ,2007(، شهر ري)1376،52چوبک، (هایی چون پوئینک ورامین
تولید و مورد . ق.هـ 7-6ي قرون ي سفالین در ایران در فاصلهتوان بیان کرد که این گونه، می)1389،45صدیقیان،(

.استفاده قرار گرفته است
یر ي زهاي این محوطه در نظر گرفته شده که رینگ یا حلقهحلقوي اصطالحی است که براي انواعی از کف سفالنیم-4

.باشدهاي کف مقعر میآنها از ارتفاع بسیار کمی برخوردار است و کف بیشتر شبیه نمونه

:منابع
فرهنگی حوزه فرمانداري - گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی،)1381(افروند، غدیر و خسرو پوربخشنده

).منتشر نشده(و گردشگري استان تهران ، چهار جلد، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیري
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، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع آباد فشاپویهگزارش بازدید یک روزه از چند اثر باستانی در حسن،)1366(امیري، احمد 
).منتشر نشده(دستی و گردشگري استان تهران 

.، تهران، سمتفن و هنر سفالگري،)1378(توحیدي، فائق 
، تهران، سازمان میراث )1(شناسی هاي باستان، گزارش»هاي اسالمی قلعه پوئینکسفالینهۀگزین«،)1376(چوبک، حمیده

.66-51، صص )پژوهشگاه(فرهنگی کشور 
آرشیو سازمان میراث فرهنگی، گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی خانلق شهرستان ري،،)1385(نیا، عباس رضایی

).منتشر نشده(گري استان تهران صنایع دستی و گردش
نامه کارشناسی ، پایانتپه استان مرکزيهاي دوران اسالمی محوطه مشکینشناسی سفالبررسی باستان،)1389(صدیقیان، حسین 

).منتشر نشده(ارشد، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی 
، »ده و یازدهدر سدةکهن شهرهاي ایران شالودة«،)1376(و محمد سعید ایزديشهاب الدین ارفعی،صحی زاده، مهشید

.269-249، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 5مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، ج 
هاي پژوهش، مجلۀ»میانی اسالمهاي بدون لعاب خمیره قرمز دورةالمعرفی و بررسی سف«،)1389(صدیقیان، حسین و دیگران 

). در دست چاپ(4شمارةس، شناسی مدرتانباس
مطالعات هنر فر، تهران، مؤسسۀمهناز شایستهۀ، ترجمطارق رجب کویتةسفالگري جهان اسالم در موز،)1388(فهروري، گزا 

.اسالمی
.فرناز حایري، تهران، کارنگ، ترجمۀسفال اسالمی،)1384. (گروبه، ارنست ج

هاي شناختی سالهاي باستانهاي مکشوفه از کاوشمطالعه و تحلیل سفالینه«،)1385(یانیمرتضایی، محمد و محمد یوسف ک
-2شمارة، 57ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ، مجله علمی ـ پژوهشی دانشکدة»تاریخی جرجانۀمحوط1384ـ 1381
.129-111، صص 1385، زمستان 180

).منتشر نشده(دکتري، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی ۀ، رسالکوباچهفالینه منقوش گونۀبررسی س،)1387(مهجور، فیروز 
.شکوه ذاکري، تهران، سروش، ترجمۀفام ایرانیسفال زرین،)1382(واتسون، آلیور 
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اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن
پریوش اکبريدکتر 

دانشگاه تهراندوره دکتري باستان شناسی دانش آموخته
هایده اللهدکتر 

اسی دانشگاه تهرانگروه باستان شناستادیار 
علی شجاعی اصفهانی
دانشگاه تهراندانشجوي دوره دکتري باستان شناسی

)219تا 193از ص (
16/09/1389: تاریخ دریافت
30/08/1390: تاریخ پذیرش

:چکیده
بسیاري ۀکه مقدم،دین اسالمظهوراي هستند که باالمنفعهعامۀابنیةهاي عمومی در زمرحمام

متأسفانه از آغاز دوران اسـالمی تـا  . در سراسر قلمرو اسالم گسترش یافتند،طهیر استاز فرائضش ت
ةاما از دور،هاي عمومی در ایران باقی نمانده استاي پابرجا از حمامنمونهقمري، قرن هشتم هجري 

یکـی از  . پابرجاسـت هنـوز  هاي عمومی بسیاري در سراسـر ایـران   قاجار حمامویژه دورة بهصفوي و 
هاي پـیش  از حمام. حمام عمومی قدیمی در آن وجود دارد، قزوین استزیاديهرهایی که تعداد ش

جز این دوران نیز بهشناسیم و در متون کهن پیش از مینپابرجاییۀصفوي در این شهر نمونةاز دور
هايصفوي به احداث حمامةاما منابع دور،خوریممینام حمام قمک و حمام مسلم به نام دیگري برن

از قـزوین دیـدن   این عصـر که در ،همخارجیجهانگردانواشاره کردهدر این دورهمتعدد در شهر
صـفوي  ةاز دورامـروزه  . انـد اشـاره کـرده  شـهر  ایـن  هاي عمـومی  گرمابهاند، به تعدد و زیبایی کرده
در . انـد یافتهکه هردو مرمت و بازسازي شده و به موزه تغییر کاربري ستقجر برجاهاي بلور وحمام

50از ،قاجارةدولتمرد دور،الممالکادیب. دورة قاجار نیز تعداد زیادي گرمابه در قزوین احداث شد
هـاي  حمـام ةآنهـا در زمـر  از بـاب  15که در شهر قزوین در زمان خود یاد کرده باب حمام عمومی 

ایـن  . حاج میرحسن استبرد حماممیهاي مشهوري که وي از آن نام یکی از حمام. اندمشهور بوده
هاي اخیر مرمت و بازسازي شده در سال،قاجار استةمانده از دورجاترین حمام بهکه قدیمی،حمام

.و در حال حاضر به موزه و فرهنگسرا تغییرکاربري یافته است

.قزوین، قاجار، حمام، حاج میرحسن، معماري، آب:هاي کلیديواژه

akbari@yahoo.com: ویسنده مسئولنشانی پست الکترونیکی ن

4، شمارة پیاپی 1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 
انمجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهر
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مقدمه
اي هستند که پس از گسترش دین اسالم، که مقدمۀ بسیاري ازالمنفعههاي عمومی در زمرة ابنیۀ عامحمام

بـر نظافـت و  تأکیـد اسـالم   . وري اسالمی رواج یافتنـد تفرائضش طهارت و تغسیل است، در سراسر قلمرو امپرا
» ان االسالم نظیف فتنظفوا فانه ال یدخل الجنـه اال نظیـف  «: فرمودمی) ص(پاکیزگی تا آنجاست که پیامبر اکرم

الفصـاحه، نهـج (جز فرد پاکیزه وارد بهشت نخواهد شـد  ؛ زیراپس شما نیز پاکیزه باشید.همانا اسالم پاکیزه است
1364،125(.

ستفتح علـیکم ارض العجـم و سـتجدون فیهـا بیوتـا      «بشارت داده بود که مسلمانان را ) ص(با اینکه پیامبر 
هایی به نـام حمـام   زودي سرزمین عجم بر شما گشوده خواهد شد و شمایان در آن خانهبه» یقال له الحمامات

ن در آغـاز دورا و نیز هیچ سخنی در مخالفت بـا حمـام نفرمـوده بـود،     ) 377الحلبی الشافعی، بی تا، (خواهید یافت 
آنـان حمـام را   . هایی از جانب برخی مسلمانان متعصب مواجه شدهاي عمومی با مخالفتاسالمی ساخت حمام

مکـانی اسـت کـه در آن    حمام گفتند دانستند که پیامبر و صحابه از آن چشم پوشیدند و میتجملی بیهوده می
رغـم ایـن   بـه .)همانجـا (ود شـ شـنیده نمـی  قـرآن پیچـد و صـداي   شود، صدا در آن مـی عورت انسان آشکار می

هاي عمومی از جانب عامۀ مسلمانان، که توان و امکان کـافی بـراي سـاخت حمـام در منـزل      ها، حماممخالفت
سرعت جایگـاهی مهـم در کنـار سـایر ابنیـۀ اسـالمی همچـون        شخصی خود نداشتند، با اقبال مواجه شد و به

.)334، 1376؛ عبدالستار، 107، 1368پاپادوپلو،(مساجد، مقابر و مدارس کسب کرد
عالوه بر اجر معنوي، ،آوردکه شرایط تطهیر براي اداي فرائض دینی اسالم را فراهم می،هاي عمومیحمام

عمومی حمام90، درآمد یکی از قمريدر قرن سوم هجريبالذري. عواید مادي سرشاري نیز داشته است
جالب توجه دیگر نام بردن این مؤلف از ۀنکت. ذکر کرده استآن زمان را روزانه هزار درهم ةموجود در بصر

در طول دوران اسالمی نه فقط محلی براي این بناها. )211، 1346بالذري، (انددار بودهزنانی است که حمام
نقش رسانه هاي عمومی حمام. نداجتماعی بوداستمرار روابط اقتصادي وبلکه مکانی براي،استحمام و تطهیر

چندان فضاي نه،از سوي دیگر. )65، 1364دروویل، (ندهاي پخش اخبار بودو یکی از کانونند کردمیز ایفا را نی
-277، 1ج، 1357شهري، (کرد درپیچ حمام محیط مناسبی را براي انجام انواع سحر و جادو مهیا میروشن و پیچ

انجام برخی از وي رماتیسمی و مفصلی ها ازجمله دردهاهمچنین تأثیر حمام در بهبود برخی بیماري.)283
جایگاهی ویژه به از منظر پزشکی همچون فصد و حجامت و گرتراشی در آن، هاي معالجۀ طب سنتی،روش
اي در طول دوران عالمان و طبیبان برجسته،از این رو. )259- 257، 1ج، 1357شهري، (بخشید میهاحمام

حمام اختصاص داده و آن را از منظر پزشکی و درمانی بررسی اسالمی ایران فصلی از تألیفات خود را به
رساله، زکریاي رازي در )240-1357،237، ابن سینا(قانون در طبسینا در کتابمثال ابن؛ براياندکرده

،1366ابن بطالن،(الصحهحفظابن بطالن بغدادي در کتاب ،)1349،151محقق،(الحمام و منافعه و مضارهفی
و )145-155، 1388ملک االطبا، (الصحۀ ناصريحفظاالطبا در کتاب محمدکاظم گیالنی ملک، )153-163

مطالبی دربارة حمام به رشتۀ تحریر )69-1388،68برقعی، (دالکیهۀرسالخان کرمانی در محمدکریم
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هاي عمومی ره به ارزانی نرخ حمامناصرالدین شاه، نیز ضمن اشاةپوالك، پزشک دربار قاجار در دور. انددرآورده
غربی آن زمان، ۀو شایستگی تبعیت از این موضوع براي جامعهاي ایرانو پراکنش منطقی آنها در سطح شهر

.)247، 1361پوالك، (تأثیر مثبت حمام ایرانی را در مداواي دردهاي رماتیسمی و مفصلی باور داشته است 

،انـد گرم، صابون و نـوره قـرار داشـته   رطوبت و مواد خورنده همچون آبها به علت اینکه مدام در معرضحمام
شـدة پابرجـا در ایـران،    هـاي شـناخته  تـرین حمـام  قدیمی.)19، 1384فخارتهرانی، (اند پذیرتر از سایر ابنیه بودهآسیب

غییـرات و  انـد و در طـول زمـان ت   همچون حمام افوشتۀ نطنـز و میرعمـاد کاشـان در دورة تیمـوري احـداث شـده      
صـدر اسـالم تـا دورة تیمـوري، فقـط از      هـاي قـدیمی آنهـا از    بقایاي نمونـه . تعمیرات زیاد در آنها انجام شده است

حمام شـوش مربـوط بـه سـدة اول تـا سـوم       توان ازمیشناختی به دست آمده است؛ براي نمونه هاي باستانکاوش
,Withehouse,1972(ريچهـارم هجـ  ، حمام سـیراف سـدة سـوم و   )1376،540چوبک، (هجري  حمـام هـاي   ،)78

Kiani)(مربوط به سـدة چهـارم هجـري   جرجان و حمام )158-1379،139شاه محمدپور، (بور بیشا ,1984, 22- 28،

تپـۀ  بقایاي حمام مکشوفه از قنات،)28، 1374فـرد،  کامبخش(مربوط به سدة چهارم تا ششم هجري کنگاورحمام 
,Wilkinson,1986(وقی نیشابور مربوط به دورة سلج و حمام شهر حریـرة کـیش مربـوط بـه دورة     )267-289

قاجار تعداد زیادي حمام در شـهرها  از دورةویژهاما از دورة صفویه و بهنام برد، ) 17-13، 1384موسوي، (ایلخانی 
.و روستاهاي ایران برجاي مانده که هنوز تحقیق کامل و جامعی دربارة آنها صورت نپذیرفته است

قاجاري در آن وجـود دارد کـه برخـی همچـون     حمامچشمگیريقزوین از جمله شهرهایی است که تعداد 
. حمام رضوي، حمام خان، حمام حاج میرزاکریم، حمام حاج مالتقی، حمام صـفا، حمـام گلشـن هنـوز دایرنـد     

انـد و بقیـه   شـده هاي قجر، بلور و حاج میرحسن تغییر کاربري یافتـه و بـه مـوزه تبـدیل    برخی همچون حمام
. )پیوستجدول . رك(شودتعطیل شده و یا به عنوان انبار یا کارگاه از آنها استفاده می

ترین حمام قاجاري قزوین حمام حاج میرحسن قدیمیبا توجه به اسناد موجود، هاي یادشده میان حماماز
، صفتی خاص مکانجنتان ق از حاج میرحسن با عنو1215زیرا در سرلوحه سندي مربوط به تاریخ است 

. ق است1215تاریخ احداث حمام پیش از باتوجه به این نکته . ، یاد شده است )1()6و7تصاویر(درگذشتگان، 
وهاهاي ناشی از نوسازيه از آسیبهایی است کحمام حاج میرحسن از معدود حمام، ازسوي دیگر

هاي تعمیرات و بازسازي.لی خود را حفظ کرده استساختار کهاي دورة پهلوي در امان مانده وکشیخیابان
تواند شاخص میاین حمام ،براین اساس. نیز مانع شناسایی فضاهاي حمام براي اهل فن نیستهاي اخیرسال

حمام . پایان دورة قاجار باشدهاي قزوین از دورة صفوي تاي مناسبی براي بررسی سیر تطور گرمابهامقایسه
چندان منازل اعیانی نهکاروانسرا ور،انباآب،اي شامل حماممهم مجموعهعناصریکی ازحاج میرحسن در واقع

.دیمج داشته استۀمحلۀتوسعدهی وپرتجمل بوده است که نقش اساسی در شکل
پردازد که بیانگر تداوم سنتی مبتنی بر میهاي عمومی قدیمی قزوین حمامۀاین مقاله نخست به پیشین

آبادانی وکثرت جمعیت شهر در ادوار اسالمی نمادي از رونق ونیز باورهاي عرفی وی اسالم وهاي دینآموزه
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گونه که گفته شد یکی از عناصر اصلی در که همانکندبررسی میسپس حمام حاج میرحسن را.است
.دیمج بوده استۀمحلۀتوسعدهی وشکل

)266- 264، 1379اکبري، (هاي قدیمی موجود در شهر قزوینجدول حمام

یف
موقعیت کنونینام حمامرد

موقعیت در 
بافت کهن شهر

مالحظاتکاربريقدمت

1
خیابان مولويآخوند

- محلۀ آخوند
میدانگاه

پهلوي
حوضچۀ پرورش 
ماهی آکواریوم

بر روي بقایاي دورة قاجار 
.ساخته شده است

خیابان محمدیهبالغی2
فشتهول و 

بالغی
حمام- تعطیلقاجار

دبیرسیاقی معتقد است که 
احتماالً حمام باجی خاتون 

دبیرسیاقی،(دورة صفویه است 
).146، ص 1381

بلور3
- خیابان منتظري
کوچۀ تبریز

محلۀ آخوند
صفوي

قاجار-
موزة سنگ

دراختیار سازمان نوسازي 
شهرداري قزوین

4
بویندرکوچه 

)نوبهار(
-خیابان شهدا
کوچۀ بویندر

دایر-مامحقاجارمحلۀ خیابان
باتوجه به مساحت 

مترمربع، احتماالًحمام 170
.سرخانه بوده است

پیرحصار5
اهللا خیابان آیت
کاشانی

قاجارمحلۀ گلبینه
گاراژ و تعمیرگاه 

شدت اتوموبیل، به
آسیب دیده

تخریب توسط مالک انجام شده 
.است

6
تنکابنی

)نو(
خیابان مولوي
چهارراه بازار

محلۀ 
االغنامسوق

در تملک میراث فرهنگیحمام- تعطیلجارقا

7
حاج مالتقی

)شهید ثالث(
دایر-حمامقاجارمحلۀ دیمجخیابان مولوي

بانی حمام، حاج مالتقی 
برغانی، از مجتهدان بنام دورة 
قاجاربوده است که به دست 

لقب شهید بابیه ترور شد و 
محمدي،نور(یافتثالث 

).100- 93ص،1381

8
حاج 

میرحسن
- بان مولويخیا

کوچه خطیبی
فرهنگسراقاجارمحلۀ دیمج

دراختیار سازمان نوسازي 
شهرداري قزوین

9
حاج 

محمدصادق
خیابان سعدي

محلۀ 
االغنامسوق

حمام- تعطیلقاجار
شدت آسیب دیده و در حال به

.تخریب است
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حمام- تعطیلقاجارمحلۀ خیابانخیابان راه آهنحاجی بیگلر10
الک که قصد سربینه توسط م

وساز بناي دیگري به ساخت
جاي حمام داشته، کنده شده و 

.مقداري تخریب شده است

خان11
خیابان امام 

خمینی
محلۀ 

االغنامسوق
دایر-حمامقاجار

بانی حمام، موالوردیخان، از 
اغنیاي دورة قاجار، نوه و همنام 
با جدش، بیگلربیگی قزوین، در 

دورة زندیه بوده است 
-573،ص1381یاقی،دبیرس(

574.(

حمام- تعطیلقاجارریسهمحلۀ پنبهآبادخیابان ملکداروغه12
به علت اختالف میان وراث، از 
طرف دادگستري پلمپ شده 

.است

دودرب13
خیابان سعدي 

جنوبی
محلۀ 

االغنامسوق
حمام- تعطیلقاجار

راه ري14
-خیابان راه آهن
کوچه راه ري

حمام- تعطیلقاجارمحلۀ راه ري
به گفتۀ مالک نام دیگر حمام، 

.اکبر استمیرزاعلی

)شاه(رضوي 15
خیابان امام 

خمینی
محلۀ 

االغنامسوق
دایر-حمامقاجار

شاه قاجار بانی حمام فتحعلی
، 1،ج1368گلریز، (بوده است 

).326ص

روشن16
خیابان شهدا 

)سپه(
سازيکارگاه مبلقاجارمحلۀ خیابان

سردار17
- خیابان سردار
کوچۀ رفیعی

محلۀ 
االغنامسوق

دایر-حمامقاجار

بانی حمام حسین خان سردار 
هاي قاجار از سرداران دلیرجنگ

الدوله، سیف(ایران و روس 
).29، ص1364

سعدیه18

خیابان امام 
خمینی

داخل سراي 
سعدالسلطنه

محلۀ سکه 
شریحان

قاجار

درحال بازسازي 
و تغییر کاربري 

دید زمان باز
نگارنده  

بهار. ش1388

بانی حمام سعدالسلطنه،
حاکم قزوین در زمان  

ورجاوند،(ناصرالدین شاه 
).353ص،1ج،1377

سیدیان19
خیابان شهدا

)سپه(
محلۀ خیابان

-قاجار
صفوي

حمام- تعطیل
در تملک سازمان میراث 

داخل حریم مسجد فرهنگی،
.جامع واقع است
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االسالمشیخ20
-داخیابان شه

کوچه چاقوسازان
قاجارمحلۀ خیابان

به شدت -حمام 
آسیب دیده

21
حاج (صفا 

)محمدرحیم
دایر-حمامقاجارمحلۀ خندقبارخیابان مولوي

این حمام تنها حمام دوقلوي 
بانی .موجود در قزوین است

حمام، حاج محمدحسن، 
ازمتموالن قزوین دردورة قاجار 

حاج محمد رحیم . بوده است
ورجاوند (ادر اوست نام بر

).1961-1960،ص3ج1377،

قجر22
خیابان عبید 

زاکانی
محلۀ درب 

کوشک
صفوي  

قاجار
موزة 

شناسیمردم

به استناد کتیبۀ سردر، حمام 
در زمان شاه عباس دوم صفوي 
احداث شده و در دورة قاجار 
.مرمت و بازسازي شده است

خیابان انصاريگلشن23
محلۀ سکه 

شریحان
دایر-حمامقاجار

24
مقدم 

)کالنتر(
دایر-حمامقاجارمحلۀ راه ريخیابان سالمگاه

دایر-حمامقاجارریسهمحلۀ پنبهخیابان انصاريمیرزا کریم25

هاي قدیمی قزوین به استناد متونحمام
ایـن شـهر  شهر قزوین در دامنۀ جنوبی سلسله جبال البرز و در دشتی واقع است که رودخانۀ دائمی ندارد،

نویسد قزوین داراي دو رودخانـه اسـت کـه    میالبلدان یعقوبی در .آبی بوده استهمواره در چالشی مداوم با کم
ایـن دو رود همـان دو رود   . )1343،45یعقـوبی، (شـود در زمستان آب در آنها جریان دارد و در تابستان قطع مـی 

تـاریخ گزیـده   و حمداهللا مسـتوفی در  )49-48، 1ج،1376(التدوینفصلی دزج و ارنزك است که امام رافعی در 
برنـد و همچنـین در متـون و اسـناد دورة     نـام مـی  آنهـا از )2،216ج،1373(آثارالبالدو قزوینی در )1364،779(

فصلی بـه  ۀو اکنون نیز این دو رودخان) 33-29و 22، 1ج، 1377ورجاوند،(اند صفوي و قاجار نیز به همین نام آمده
و )142، 1362(حـدودالعالم ، صاحب )1345،113(، ابن حوقل )208، 1373(اصطخري . شوندنام خوانده میهمین

مؤلفـان یـاد شـده همچنـین     . کنندنیز در تألیفات خود به کمبود آب در قزوین اشاره می)1354،5(ناصرخسرو 
خیـز  شهر بارونق، آبـاد و حاصـل  رغم کمبود آب، شود و بهمینویسند آب مصرفی شهر از طریق قنات تأمین می

ق قزوین را تقریباً معادل هشت برابر خراج زنجان و ابهر با هـم ذکـر کـرده    273ابن خردادبه خراج سال . است
. )250و244، 1306(است
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، )1089ق،1374(، یـاقوت حمـوي   )51-48، 1ج، 1376(هاي بعد نیـز بـر مبنـاي آنچـه امـام رافعـی       در دوره
و میــرزا محمــد )156-155، 3ج، 1378(، امــین احمــدرازي )58، 1362(حمــداهللا مســتوفی ،)1373،216(قزوینــی

خیز بوده و آب مصرفی شـهر  اند، قزوین شهري مشهور، آباد، بارونق و حاصلنگاشته)26، 1362(حسین فراهانی 
هاي فصـلی دزج و  رودخانهسیالببار در سالکشت آن دیم بوده و باغات را یک. شده استاز قنوات تأمین می

. کرده استارنزك کفایت می
ق توسط شاه طهماسب صفوي بـر اهمیـت ایـن شـهر افـزود     962انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در سال 

شاه طهماسب اقدامات وسیع عمرانی در این شـهر انجـام داد؛ از   . )379-378و 313-1،312ج،1359قاضی قمی، (
،)398-1372،397(بـرین خلـد اصـفهانی در  واله . تعدد در شهر بوده استجمله این اقدامات احداث حمامات م

)90و1364،53( تاریخ سلطانیو استرآبادي در )124-123، 1ج ، 1350(آراي عباسی عالماسکندربیک منشی در 
-در مثنـوي ها را در قالب شعرشرح این عمران و آبادانینیزبیگعبدي. کنندبه این اقدامات عمرانی اشاره می

هزینـ و ) 1381،141دبیرسـیاقی (الصـفات هروض، )126-1974،116(االزهارهدوح، )25-8، 1979(االثمارهجنهاي 
هـزار نفـر بـرآورد    350اش در دورة صفوي جمعیت قزوین را در اوج آبادانی. آورده است)43-19، 1979(االوراق

سـختی تکـافوي جمعیـت دومـین تختگـاه      منابع آب موجود بهکه،در آن زمان. )1338،235بیک، اروج(اند کرده
کیلومتري قـزوین قـرار   30که مسیرش در ،کرده است، اندیشۀ آوردن آب رودخانۀ شاهروددولت صفوي را می

،این طرح. )1،78ج،1377ورجاوند، (براي مقابله با کمبود آب در پایتخت مطرح شده بود راهکاري همچون،دارد
.با مرگ شاه طهماسب مسکوت ماند،شوار بود و هزینۀ بسیاري الزم داشتکه در اجرا د

ق بـه  1006را در سـال  پایتخـت واداشـت تـا   کـه شـاه عبـاس اول را   کمبود آب یکی از دالیل مهمی بود
اسـکندربیک  (انتقال دهد ،رود مکان مناسبی بودموقعیت جغرافیایی و وجود زایندهعلتزعم او به که به،اصفهان

. )1350،544ی،منش
اگرچه پس از انتقال پایتخت به اصفهان از کثرت جمعیت قزوین کاسته شـد، امـا قـزوین همـواره یکـی از      

که پس از تختگاه شدن در زمان صـفویه  شهرهاي مهم ایران، پس از پایتخت، باقی ماند و عنوان دارالسلطنه را،
هرود به قزوین در زمـان شـاه عبـاس و جانشـینانش نیـز      انتقال آب شا. یافته بود، تاپایان دورة قاجار حفظ کرد

از بـیم آن کـه بـا آوردن آب   ) ها باشدمنظور باید اصفهانی(ها ایرانی«: نویسددر این باره میشاردن. عملی نشد
،شاهرود به قزوین این شهر در صفا و زیبایی از اصفهان جلوتر بیفتد و در نتیجه شاهنشاه آنجـا را تـرك گویـد   

. )37، 3، ج1336شاردن، (» شوندردن آب شاهرود به قزوین میمانع آو
. کننـد هاي متعدد در قـزوین اشـاره مـی   گونه که پیشتر گفته شد منابع صفوي به ساخته شدن حمامهمان

، حمـام بـاجی   )78همـان، (الـدین  حمام امیر غیاث) 135-1361،134مدرس طباطبایی،(نام حمام شاهیگاننگارند
، حمـامی را کـه اسـماعیل    )1375،102مستوفی قزوینی، (، حمام مشهور به تختگاه)146، 1381یاقی،دبیرس(خاتون 

در متون و اسـناد  ) 2،102، ج1383قاضی قمی، (خان خانم، دختر شاه طهماسب، ساخت میرزا در کنار منازل پري
بیگ هنگام بـرآورد جمعیـت قـزوین    اروج. استها بسیار بیش از این بودهتردید تعداد حمامبی. نداصفوي یافته
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بیـک،  اروج(» متجـاوز اسـت  500مسـاجد آن را شـمردم از   ،براي آنکه وسعت شهر مجسم گردد... «:نویسدمی
هـا بیشـتر اسـت   هاي شهر برابر و حتی در مواردي تعـداد حمـام  از آنجا که تعداد مساجد و حمام. )1338،235

.حمام در آن زمان در قزوین وجود داشته است500حدود االًاحتم،بنابراین.)99، 1379فخارتهرانی، (
نویسد که سیلی عظیم در محرم این سال ق در قزوین می1020باشی در ذیل حوادث سال مال جالل منجم

ق از جانـب  1039ــ 1037هـاي  توماس هربرت، کـه در سـال  .)1366،411(کاروانسرا و حمام را خراب کرد 65
: مینویسدهاي عمومی قزوین چنین به دربار شاه عباس آمده بود، دربارة حمام،انگلیسپادشاه وقت،چارلز اول

امـاکن  .هاي الجوردي زیبـا هسـتند  و کاشی)2(هاي عمومی بسیاري در شهر هست که داراي گچبريحمام... «
بـه ایـران   ق1056آدام الئاریوس نیز، که در سـال .)1381،242دبیرسیاقی، (» دیگري نیز هستند با زیبایی کمتر

. کندمیبه تعداد زیادي گرمابه در شهر قزوین اشاره )156، 1362(آمده است، در سفرنامۀ خود
بـا  ،حمام بلـور و به استناد کتیبۀ آن، ،)قجر(امیرگونه خان هاي عمومی قدیمی قزوین حماماز میان حمام

هاي پـیش از صـفوي تـا    اند، اما از حمامنسوبصفوي مةبه دور،هاي آنهاي نقاشی و سبک نگارهتوجه به الیه
شـناختی هـم تـاکنون    هاي باسـتان ها و پژوهشبررسیدر. اي در شهر قزوین شناسایی نشده استکنون نمونه

هجـري  در یکی از معتبرتـرین کتـب قـرن هفـتم    . بقایاي حمامی از دورة پیش از صفوي به دست نیامده است
امـام رافعـی، از مسـاجد،    نوشـتۀ اخبار قـزوین  التدوین فیدارد، یعنی که بخشی مستقل دربارة قزوین،قمري

. )3(ها برده نشده اسـت برد، اما نامی از حمامها و محالت شهر نام میها، دروازهها، کتابخانهمقابر، مدارس، خانقاه
؛ عبدالسـتار،  61، 1364درویـل، (ولی از آنجا که حمام عمومی از ملزومات زندگی شهري ممالک اسالمی بوده است 

حمـداهللا مسـتوفی در   . هاي متعددي در قزوین وجود داشـته اسـت  تردید حمامبی،)1384،69کونئو،؛233، 1376
از جملـه کسـانی کـه بـه قـزوین      ،ق در نیشابور540نویسد که پس از زلزلۀ سال میقمري قرن هشتم هجري 

بر در مسجد جـامع،  ،که صاحب مکنت بود،وي. بودالدین علی ابن عبدالرزاق القضات تاجمهاجرت کردند قاضی
او همچنـین در  .)1364،814مسـتوفی،  (مدرسه و خانقاه و حمام و باغ و غیر آن ساخت و بـر آن موقوفـات کـرد    

و ریخـتن و حمامـات   خـوردن تـا بـه جهـت   آب این کاریزهـا ... «: نوشته است، شرحی که دربارة قنوات آورده
این در حالی است کـه  . )781همان، (» زراعات بردن به موجب شرط واقفان روا نیستدربایست باشد، به باغات و

به جز نام حمام مسلم، که طبق روایت مستوفی هوالکو پس از بازگشت پیروزمندانـه از المـوت در مواجهـه بـا     
همچنین در . یمخوربه نام حمام دیگري در تألیفات او بر نمی،)793همان،(شوید اسماعیلیان، در آن سروتن می

مینـودر آن را مرحوم گلریـز در کتـاب   که متن،ق454تاریخ به) نوك(قنات آخوند اي مربوط بهنامهمتن وقف
به نظر مرحوم گلریز، نثر . نام برده شده است) درختبن(در محلۀ آخوند » قمک«از حمامی به نام ،آورده است

،ق454اي در سـال  نامـه نین در صورت وجود چنین وقـف همچ. نامه هیچ شباهتی به نثر قرن پنجم نداردوقف
یا اصالت سند محـل تردیـد اسـت و یـا     ،بنابراین. بایست از آن نام برده باشندمیمستوفی امام رافعی واحتماالً

.)1368،302، 1جگلریز، (اینکه تاریخ سند اشتباه است 
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میـرزا محمـد حسـین فراهـانی تعـداد      . انـد اندههاي عمومی قزوین از دورة قاجار به جا مبیشترین تعداد حمام
50الممالـک و عبدالعلی ادیـب ) 20، 1362فراهانی، (باب ذکر کرده30ق1303-1302هاي در سالحمامات شهر را

در . )41، 1349الممالـک،  ادیـب (انـد  بـوده هاي مشهور و مـابقی غیرمشـهور  باب در زمرة حمام15نظر وي باب، که به
ذکـر  . )4()1380دبیرسـیاقی ،  (باب گرمابه در آمارگیري آمـده اسـت   38ق شهر قزوین نیز 1299ل هاي ساسرشماري

، راه چمـان  )244همـان،  (، فشـتهول و بالغـی  )154همـان، (این نکته ضروري است که کدخدایان محـالت درب ري  
انـد،  امـات بـه میـان نیـاورده    آمار خـود ذکـري از حم  در) 230همان،(و دباغان)267همان،(، تنورسازان)251همان، (

اکبـر و در محلـۀ بالغـی گرمابـۀ بالغـی هنـوز       راه ري یا میـرزا علـی  گرمابۀ) راه ري(ري که در محلۀ دربدرحالی
.رسدمیبه نظر تر الممالک صحیحباب بوده و آمار ادیب38تعداد حمامات بیش از گویا،بنابراین. برجاست

نتاریخچه و موقعیت حمام حاج میرحس
الممالـک،  ادیـب (الممالک آن را از حمامات مشهور شهر قزوین برشـمرده بـود  حمام حاج میرحسن، که ادیب

از ،وي پسر میرهادي و نوة میرشاه طالقانی. گذاري شده بوده است، به نام بانی آن حاج میرحسن نام)41، 1349
بعـدها فرزنـدان او بـه    . به طالقان گریخـت ها، بود که هنگام تسخیر قزوین به دست افغان،سادات معظم قزوین

، 1368گلریـز، (بزرگی یافـت  قزوین آمدند و حاج میرحسن در میان نوادگان میرشاه مقبول عامه شد و ریاست و
ۀصاحب جود و سخا در دارالسـلطن نمتموالواغنیانام وي را در زمرةالتواریخرستمالحکما در رستم.)1،361ج

بازماندگان حاج میرحسن پس از تشکیل ادارة آمار و ثبت احـوال،  . )1379،374، م الحکمارست(قزوین آورده است 
ایـن  . )361، 1، ج1368گلریز،(انتساب به میرشاه طالقانی براي خود برگزیدندسببنام خانوادگی امیرشاهی را به 

ـ پهلـوي بسـت  ةهـاي دور کشـی خیابـان وهـا حمام در خیابان مولوي، که پیش از نوسازي دزج بـوده  ۀر رودخان
دیمـج قـرار   ۀاین کوچه در بافت کهن شهر در محلـ . شده استدر کوچۀ خطیبی بناو، )1381،462دبیرسیاقی،(

که در ضلع غربـی  )1380،24، دبیرسیاقی(گانۀ قزوین در دورة قاجار بوده است دیمج یکی از محالت شانزده. دارد
محله در طومار تقسیم آب رودخانۀ دزج به تـاریخ چهـاردهم شـهر    نام این). 1هنقش(بافت کهن شهر قراردارد 

از اواخر دورة صفوي کمدستمحلۀ دیمج ،بنابراین. )1381،227دبیرسیاقی،(شود میدیده 1013ربیع االول سال 
تبـدیل  خود این محله در دورة صفوي گذر مهمی در محلۀ بزرگ ابهر بوده که بعداًوجود داشته است ، احتماالً

، رسـیاقی دبی(تن سکنه داشـته اسـت   1234، محلۀ دیمج1299براساس سرشماري محرم سال . به محله شده است
ش کـه حـاوي هزینـه    15/7/1343به استناد سندي بـه تـاریخ   سهم و نیم از حمام حاج میرحسندو. )24، 1380

).8تصویر (ش در تملک خاندان امیرشاهی بوده است1343تا سال کمتعمیرات حمام است، دست

معماري حمام حاج میرحسن
ضرورت رعایت دستورهاي فقهی و طبی و نیز تأثیر گفتار محتسبان دربارة چگونگی اسـتحمام، معمـاران را   

مراتـبِ گیـري سلسـله  باعث شکلاین خود . ملزم به رعایت نکات مورد نظر آنان در طراحی فضاهاي حمام کرد
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، 1347(آیین شهرداريابن اخوه در . )1384،19فخارتهرانی،( ن اسالمی شد هادر طول دورامشابه در حمامفضاییِ
بدان که اثر طبیعی گرمابه گرم شدن به وسیلۀ هـواي آن و خـیس شـدن بـه وسـیلۀ آب آن      «: نویسدمی) 160

کننـده  کننـده و سـراي سـوم گـرم و خشـک     کننده و خیساننده و سراي دوم گرم و نرماست، سراي اول خنک
».است

اند که دما و رطوبت هـر فضـا نسـبت    اي از یکدیگر تفکیک شدهگونههاي قدیمی بهاهاي اصلی در حمامفض
به فضاي مجاور تنظیم شود و از خطر بیماري فرد به دلیل ورود به فضاي گرم و خروج ناگهانی به فضاي سـرد  

حـاج میرحسـن نیـز رعایـت شـده      این قاعده در حمام . )170، 1366فخارتهرانی، (تا حدود زیادي پیشگیري شود 
.است

هاي قـدیمی ایرانـی شـامل هشـتی ورودي،     متر مربع و داراي تمام عناصر اصلی حمام850مساحت حمام 
).2هنقش( حوض است در، گرمخانه، خزینه و چالبینه، میان

. داردارتفـاع  از سـطح کوچـه   حدود یک متر و نیمحمام حاج میرحسن در داخل زمین واقع شده و بام آن
آورده، تبادل حرارتـی را در زمسـتان   این شگرد عالوه بر اینکه امکان سوار شدن آب قنات را به حمام فراهم می

رسـانده اسـت و در واقـع خـاك همچـون عـایقی       داخل حمام و فضاي خارج آن به حداقل میتابستان میانو
ت آن را در برابـر خطـر زلزلـه افـزایش     همچنین قرار گرفتن بنا در دل زمین مقاوم. کرده استمیحرارتی عمل 

پیرامون بـام حمـام بـا آجـر و     ،که سازمان نوسازي شهرداري قزوین انجام داده،هاي اخیردر بازسازي.دهدمی
. آهنی دیوارکشی شده استةنرد

. گیـرد میخطیبی انجام ۀمتر از سطح کوچسانتی40ورود به جلوخان نیم هشت حمام با یک پله به ارتفاع 
در ورودي چـوبی و  . هاي سبز و سیاه اسـت مانند حمام داراي تزئینات تلفیق کاشی و آجر به رنگودي ایوانور

هاي قزوین ساخته شده است و کوبـۀ زنانـه و مردانـه دارد   جدیدساخت است که به سبک درهاي قدیمی حمام
).1تصویر(

).2تصویر(است ر ورودي نصب شدهاي به خط نستعلیق، که روي سنگ سیاه حجاري شده، برفراز دکتیبه
:متن کتیبه به این شرح است

حمام پاك باصفا
زیبا بناي دلگشا

تعمیر شد این حمام
از همت حاجی بابا

1370
گونـه  همان.ق است1370آید، مربوط به تعمیر حمام در سال گونه که از مضمون آن برمیاین کتیبه، همان

ق 1370تـاریخ . که حاج میرحسن در قید حیات بوده، احداث شده است،ق1215نا پیش از سالکه گفته شد ب
براسـاس  . است؛ یعنی زمانی که تاریخ قمري کاربرد رسـمی نداشـته اسـت   مسی ش1329-30مصادف با سال 
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ش بـه دسـتور شـهردار وقـت، تهیـه کـرده       6/7/1326اي، بازرس شهرداري، در تاریخفهرستی که رسول مغاره
پیشـتر  .)6، 1388نورمحمـدي،  (مالک عمدة حمام حاج باباي محمدي بوده اسـت ست، یکی از مالکان و احتماالًا

حـاج  . اسـت گفته شد که دو سهم و نیم از سیزده سهم حمام در این تاریخ در اختیارخاندان امیرشـاهی بـوده  
دار قـزوین،  هاي قـدیمی کتیبـه  امسیاق حمبه شعر و سبک واین کتیبه را،باباي محمدي پس از تعمیر حمام

.همچون حمام قجر، تهیه و بر سردر حمام نصب کرده است
پـالن  . رسـیم متر به کف هشـتی حمـام مـی   سانتی20از درگاه حمام با فرود از چهار پله به ارتفاع تقریبی 

ده است که نما تعبیه شدر دیوارهاي هشتی تعدادي طاق. و کف آن آجرفرش است)2نقشۀ (شکلهشتی مربع
از . اند تا گنبد بـر فـراز آن برپـا شـود    اند و هم تعداد اضالع را افزایش دادهنواختی بیرون آوردههم فضا را از یک

پس از عبور از پلکانی با هشت پله و به ارتفـاع تقریبـی   وشویم وارد داالنی میدرجه90هشتی با یک چرخش 
.رسیمبه مدخل ورود به سربینه می،متر5/2

که سقف آن گنبدي است و نـورگیري مـدور بـه قطـر تقریبـی      ) 2نقشۀ (وجهی است ربینه فضایی هشتس
پیرامون ایـن نـورگیر هـواکش و    ،هاي اخیردر تعمیرات و بازسازي. شوددیده میآن متر در سقف سانتی20/1

کن سـاخته شـده   رختهایی با طاق جناغی براي وجهی بینه غرفهپیرامون فضاي هشت. اندنورافکن نصب کرده
از دو فضاي متصـل بـه هـم تشـکیل شـده کـه هـر دو فضـا بـا          ) کن شرقیرخت(ضلع شرقی بینه ۀغرف. است

هـا در حـال حاضـر    کف غرفه. متر داردسانتی50اند و نورگیري به قطر تقریبیگنبدهاي چهارترك مسقف شده
).4و3ویراتص(شود میوجهی سنگی دیده در وسط بینه یک حوض هشت.متر از کف بینه باالتر استسانتی90

ضـلع شکل است که دردر به شکل راهرویی مستطیلمیان. در از ضلع شمالی بینه میسر استورود به میان
. اسـت در حال حاضر نیز آبریزگاه در این قسمت تعبیه شده. خانه قرار داشته استکشغربی آن آبریزگاه و نوره

در و بـا یـک   از گوشـۀ شـمال شـرقی میـان    . متـر دارد سـانتی 50قطر تقریبی در نورگیري مدور بهسقف میان
.شودمیخانه میسر چرخش ارگانیک ورود به فضاي گرم

نصـب  . کـه پوشـش سـقف آن گنبـدي و داراي نـورگیر اسـت      ) 2نقشۀ (خانه فضایی چهاروجهی است گرم
،شـد میهاي محدب قرارداده خل آنها شیشههایی بود که در داکه داراي سوراخ،خانهنورگیرهایی موسوم به جام

کـه  بـوده ايگونـه هـا بـه  به منظور حداکثر استفاده از نور طبیعی براي حمام بوده است ؛ زیـرا طراحـی حمـام   
ها امکان استفاده ، این موضوع و نیز رطوبت موجود در حمامداشته باشدکمترین تبادل حرارتی با فضاي بیرون 

دار و درصورت ضـرورت، گرمابـه  رسانده استمیبه حداقل ممکن سوز و چراغ رایهاز وسایل روشنایی همچون پ
کـرده اسـت   میبراي پیشگیري از آلودگی هواي حمام پس از رفع ضرورت، چراغ را در خارج از حمام خـاموش  

در دو طـرف خزینـه   ) حوضـچه (دو دسـتک  وخانه واقع استخزینه در ضلع شمالی گرم. )1382،290قبادیان، (
. رار داشته که اکنون پر شده استق

در حال حاضر از این فضا از طریق یک درگاه بـه فضـایی   . خانه خزینۀ دیگري واقع استدر ضلع غربی گرم
یـابی  ها، کـه راه با مقایسه با سایر حمام.یابدرسیم که با یک رشته پلکان به بام راه میشکل میتقریباً مستطیل
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این قسمت ،که در پشت خزینه واقع است،سر بوده است، و همچنین موقعیت آنبه تون از طریق بام حمام می
.هاي اخیر به این شکل درآمده استتون و انبار سوخت حمام بوده که در مرمت

تبدیل شـده اسـت از گوشـۀ    ) 4نقشۀ (تئاترهاي اخیر به آمفیکه در بازسازي) 3نقشۀ (حوضورود به چال
حوض به صورت طاق و تویزه است و در حـال حاضـر دو   پوشش سقف چال. ستخانه میسر اجنوب شرقی گرم

انـد  و شـیبی مالیـم بـه آن داده   حـوض را بـاال آورده  کـف چـال  . شکل در سقف تعبیه شده اسـت نورگیر مربع
آب حمـام  ةحوض منبع ذخیـر گفتنی است که کاربرد اصلی چال. اي که عمق اولیه قابل محاسبه نیستگونهبه

انـد تـا در موقـع لـزوم از آب آن بـراي      کردهحوض را نیز پر میچال،و هر موقع نوبت آب حمام بودهبوده است
در ضـلع  . اندکردهبازي میحوض شنا و آبدر فصل گرم، مردان در چال. تأمین آب مصرفی حمام استفاده شود

کـاربرد آن مشـخص   شـود کـه  حوض اتاقک کوچکی با سقف گنبدي و بدون نورگیر مشـاهده مـی  جنوبی چال
.حوض حمام بوده استاحتماالً مدخل ورود آب قنات به چال. نیست

و نیـز  ،گذشـته که از محالت دیمج و سکه شریحان مـی ،آب مورد نیاز حمام را در گذشته قنات خمارتاشی
آب قنـات  . نـد اکردهتأمین می،)308-306، 1ج،1368گلریز،(روي حمام شهید بوده که مظهر آن روبه،قنات شاه

هاي سفالی براي آن در نظر گرفته بودنـد و بـه کمـک فشـار     پس از ورود به حمام در مسیرهایی که با تنبوشه
اند و در موقـع  خدمۀ حمام از مسیر آب اطالع داشته. رسیده استناشی از اختالف سطح به محل مورد نظر می

بخشـی ازمسـیر حرکـت آب در    . انـد کردهمسدود میلزوم با برداشتن و یا گذاشتن یک توپی مسیر آب را باز یا
کرجـی در بخشـی از   گفتنـی اسـت کـه    . ها در حمام حاج میرحسن هنگام بازسازي مشاهده شدداخل تنبوشه

و دربارة جنس خاك، شکل، اندازه، نحوة اتصـال و  مطالبی نوشتهتنبوشه دربارةهاي پنهانیاستخراج آبکتاب 
اتصال بین بندهاي تنبوشه بـه وسـیلۀ   )62-60و 92-88، 1345کرجی، (اده استمالت اتصال به تفصیل توضیح د

خاکستر، ماسه، پشم عبارت است از آهک شکفته،ترکیب ساروج. شده استمالت گل آهک یا ساروج انجام می
.)1376،42فرشاد، (رفته است میبندي به کار و آب که از دیر باز در ایران براي هرگونه آب

با سوزاندن مواد ،هاي قدیمی ایرانهمانند سایر حمام،ورد نیاز حمام حاج میرحسن در گذشتهحرارت م
تون .)2536،211نجمی، (شد میهاي خشک و فضوالت حیوانی در تون تأمین آلی همچون خار و خاشاك، برگ

واد آلی در آغاز دود ناشی از احتراق م. حمام قرار داشتۀخارج از فضاي زیستی حمام و در زیر دیگ خزین
این ،شدور میشعلهپس از آنکه آتش کامالً.شدتوسط دودکشی که مستقیماً از تون به بام راه داشته خارج می

. اندکردهرو در زیر حمام میاي به نام گربهدودکش را مسدود کرده، دود و گرماي ناشی از احتراق را وارد شبکه
. ت که یک انسان بتواند با حالتی خمیده داخل آن رفته، آن را تمیز کنداي اسگونهروها بهابعاد مسیر گربه

به بام راه و سرانجام شده خانه و بنیه میخانه و بینه، منجر به گرم شدن فضاي گرمعبور دود گرم از زیر گرم
، 1372؛ پیرنیا،281، 1382قبادیان، (خانه بوده است روها در زیر بینه بسیار کمتر از گرمتعداد گربه. یافته استمی

مشخص شدآشکار گردید و حمام و بازسازي رو حمام حاج میرحسن هنگام مرمت قسمتی از مسیر گربه. )200
.هاي قدیمی ایران استکه سامانۀ گرمایش این حمام نیز همانند سایر حمام
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موجود دربارة سیستم قدیمی دفع فاضالب حمام حاج میرحسن گزارشی در سازمان میراث فرهنگی
سیستم قدیمی فاضالب به . گیري قرار گیردمهم نیز مورد بررسی و پیۀنیست و جاي آن دارد که این مسئل

دند؛ کربانان سالخورده طی مصاحبه بیان هاي قدیمی قزوین بوده که گرمابهاحتمال قوي مشابه سایر حمام
.اندیگر ارتباط داشتهکانال به یکدۀوسیلهاي متعدد که بهحفر حلقه چاهةیعنی به شیو

شـده  انـد، تـأمین مـی   گفتهخانه مینور حمام سابقاً فقط از طریق نورگیرهاي سقف، که اصطالحاً به آن جام
خانه سـاخته و روي نورگیرهـاي   تعدادي جام،هنگام بازسازي حمام حاج میرحسن از روي بقایاي موجود. است

هـایی دارد کـه داخـل آن    اي سـفالی اسـت کـه سـوراخ    کرهیمخانۀ حمام نجام). 5تصویر(اند حمام نصب کرده
اند تا در موقع لـزوم تهویـه نیـز انجـام     ها متحرك بودهبعضی از این شیشه. هاي محدب تعبیه شده استشیشه
تابیـده اسـت بـه درون حمـام هـدایت      آفتاب را با هر زاویـه کـه مـی   ، هاي محدباین شیشه. )289همان، (شود 

. شده استها دیده نمیوجه از طریق این شیشهین فضاي داخل حمام به هیچهمچن. اندکردهمی
در سـال ،که در اختیار سازمان نوسازي شهرداري قروین قرارگرفته،مرمت و بازسازي حمام حاج میرحسن

ضـمن  ). 4نقشـۀ  (به پایان رسیده و هم اکنون این بنا به موزه و فرهنگسرا تغییر کاربري یافته اسـت  ش1387
هایی که براي حفظ کالبد فیزیکی این بناي تـاریخی ارزشـمند تـالش    رج نهادن به زحمات اشخاص و سازمانا

رسد که برخی تغییرات و تعمیرات انجام شده در این حمام به اصالت بنا لطمـه زده اسـت؛   اند، به نظر میکرده
و یا کاستن و افزودن برخی دیوارهـاي  حوض حمام، باال و پایین بردن کف بعضی فضاها، مثل تونک و چالمثالً

همچنین ضروري اسـت مصـالحی کـه بـراي     . سازدجداکننده تشخیص کاربري را براي بینندة عادي دشوار می
کـه  ،درحال حاضر اندود گـچ . نگري بیشتري انتخاب شوددقت، احتیاط و آیندهرود بامیتعمیر و مرمت به کار 

اسـتفاده از  . ها نـم داده و طبلـه کـرده اسـت    در بسیاري از قسمت،فتهبراي روکار فضاي داخلی حمام به کار ر
شـایان  . مصالحی کامالً نو و ناهمگون مثل سرامیک نیز سیماي تاریخی بنا را تا حدودي مخدوش کـرده اسـت  

ذکر است که شماري از کارشناسان بر این باورند که اصوالً گرفتن رطوبت از بنایی که از اساس بـراي مجـاورت   
هـا  به کار رفتـه در حمـام  آب و رطوبت طراحی و ساخته شده است، کار صحیحی نیست؛ زیرا آهک و ساروجِبا 

رطوبت این مصالح را پوك کـرده، خطـر تخریـب    نبود. شده استتر میدر مجاورت دائم با آب و رطوبت محکم
شناختی، که مقدمـۀ  باستانهاياز سوي دیگر هیچ گزارشی از پژوهش. بنا را در درازمدت در پی خواهد داشت

ایـن  . نیستموجودهرگونه عملیات براي مرمت و احیاي بناهاي کهن است، در سازمان میراث فرهنگی قزوین 
شـدت آسـیب   در حالی است که در موقعیتی مشابه در کشور ازبکستان هنگام مرمت حمام صرافان بخارا، که به

شـناختی صـورت پذیرفتـه اسـت     پـژوهش باسـتان  1982تـا  1979دیده بود، سه سال متوالی یعنـی از سـال   
)Asanova and Dow,2001, و در هنگام مرمت نیز این نکته مدنظر بوده است که احیـاي آن در کالبـد   )189

حفـظ کالبـد فیزیکـی    ،گونه که پیشتر نیز گفتـه شـد  همان. پذیر باشددر آینده امکان» حمام«اش یعنی اصلی
ارزشمند است، اما بهتر است که این امکان نیز بررسی شود که آیـا حفـظ ایـن    هاي تاریخی بسیار مهم وحمام

پـذیر اسـت؟   امکـان ،گونه که ترکیه به آن مبادرت کـرده ها در کالبد اصلی خود، به عنوان گرمابه، آنساختمان
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هـان  این کار ترکیه موجب شده است که امروزه مردم دنیا نوع حمام و شـیوة اسـتحمامی را کـه در گسـترة ج    
جزئـی بـه نـام حمـام ترکـی بشناسـند       تغییراتیآن را به ترکیه بردند، بـا اسالم رواج داشته و در واقع سالجقه 

مفیـد اسـت؟ و اگـر چنـین     پرسش این است که آیا چنین اقدامی در ایران نیز ممکن و. )59-57، 1386طبسی، (
هـا داده شـود و در واقـع    این ساختمانکاري مقدور نیست آیا ممکن است کاربري همسان با کاربردي اصلی به 
سنتی کهن را در قالبی نو و منطبق بر شرایط نوین بهداشتی احیا کنیم؟

فرجام سخن
در ، هاي اصلی کشور به سوي غرب و شمال قرارداردکه در نزدیکی پایتخت و در مسیر راه،شهر قزوین

اش را آبادانیقزوین عمده رونق و. ده استهاي تجاري و استقرار آنها بوطول تاریخ محل آمدوشد کاروان
شهرهاي آباد ایران ةقاجار نیز تاجرنشین و در زمرةاین شهر در دور. الجیشی خود استمدیون موقعیت سوق

کثرت جمعیت ساکن در شهر و نیز کسبه و تجاري که در این دوره براي معامله و سودا به قزوین . بوده است
ضروري ،که از ملزومات زندگی در شهرهاي اسالمی بوده است،همچون حمام راسیساتی أاحداث ت،آمدندمی
. انداز آنها پابرجا ماندهبسیاري قاجار در شهر ساخته شد که ةهاي متعددي در دورحمام،بر این اساس. کردمی

ق 1215رغم نظر برخی کارشناسان پیش از سال ها حمام مشهور حاج میرحسن است که بهاین حمامۀاز جمل
قاجار در ةاوایل دورۀهاي برجستکه از شخصیت،هاي آغازین حکومت قاجار به دست حاج میرحسنو در سال

هاي قرن اخیر هاي ناشی از نوسازياز آسیبگونه که گفته شد، ، هماناین حمام. احداث شد،قزوین بوده است
صفوي ةهاي دوربا حمامحمام مقایسۀ اینبنابراین، . ظ کرده استفحامان مانده و ساختار کلی خود رادر

و یا متون بعد از تاریخ ههاي قاجاري که به استناد کتیبو نیز با حمام،همچون حمام قجر و حمام بلور،قزوین
دهد که میرزاکریم نشان میصفا و، اند همچون حمام سردارتقریبی احداث حمام حاج میرحسن ساخته شده

مبناي اصول فقه که مبتنی بر اصول حفظ الصحه و نیز رعایت پاکی و ناپاکی بر،اهمراتب فضایی حمامسلسله
صفوي تا فرجام ةهاي عمومی قزوین از دورتقسیمات فضایی حمامو نیز ساختار کلی و،اسالمی بوده است

.استها بوده هاي حمامین و آرایهئتزةقاجار تغییري نکرده است و آنچه دستخوش تغییر شده شیوۀسلسل

:هانوشتپی
.دادنداختیار نگارندگان قراررا دربا تشکر از آقاي دکتر اردوان امیرشاهی، از نوادگان حاج میرحسن، که تصویر سندها-1
.حمام نداردگچ چنین کاربردي در.منظور باید آهکبري باشد-2
؛ 181، 490، 496، 152، 478، 39، 465، 168،123، 117، 55-51، ص 1، ج1376، )رافعـی القزوینــی (امـام رافعــی  -3

، 536، 488، 371، 363، 443، 398، 87، 368، 89، 314: 3؛ ج143، 354، 367، 411، 444، 365،493، 126، 336، 162: 2ج
134,
.388، 372، 230، 206، 181، 171، 105، 04، 58، 36، 23، 3، 1، ص 1380، دبیرسیاقی-4
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.، تهران، امیرکبیر1جعالم آراي عباسی، ، )1350(اسکندر بیک منشی

اد موقوفات تهران، بنیبه کوشش ایرج افشار، المسالک و  الممالک، ، )1373(اصطخري، ابواسحاق ابراهیم ابن محمدا لفارسی
.دکتر محمود افشاریزدي

ها در حیات اجتماعی هاي قاجاري شهر قزوین وتبیین نقش این حمامشناختی حمامبررسی باستان، )1389(اکبري، پریوش
منتشر (، پایان نامه دکتري باستان شناسی گرایش دوره اسالمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شهر در دوره قاجار

).نشده
.ابتکارترجمه احمد بهپور، تهران، سفرنامه، ،)1362(الئاریوس، آدام

.صفی علیشاهتهران،سیاست واقتصاد عصرصفوي، ، )1378(انی پاریزي، محمد ابراهیمباست
.علمی وفرهنگیتهران،ین یوسفی، ترجمه غالمحستقویم الصحه، ، )1366(بغدادي، ابن بطالن

.ذرنوش، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانترجمه آذرتاش آفتوح البلدان،، )1346(بالذري، احمد بن یحیی
.جزنی، تهران، مرکز نشرفرهنگی رجاترجمه حشمت معماري اسالمی، ، )1368(الکساندريپلو، پاپادو

.یکاووس جهانداري، تهران، خوارزمیترجمه کسفرنامه پوالك، ، )1361(پوالك، یاکوب ادوارد
.تهران، دانشگاه علم وصنعتآشنایی بامعماري اسالمی ایران، ، )1372(کریم، پیرنیا محمد

مجموعه مقاالت ، »اسالمیوشهرسازي شوش در سده هاي نخستینمروري بر ویژگیهاي معماري«، )1376(یدهچوبک، حم
.505-546، صص هران، سازمان میراث فرهنگی کشورت، 5شهرسازي ایران، جاولین کنگره معماري و

.طهوريخانه کتابتهران، به تصحیح منوچهر ستوده، حدود العالم من المشرق الی المغرب، ،)1362(
.ان، علمی، تهرتصحیح احسان اشراقیتاریخ سلطانی، ، )1364(حسن بن مرتضیحسینی استرآبادي، 

.بیروت، مکتبه االسالمیه، بی تاالسیره الحلبیه، الجزء االول، الحلبی الشافعی، علی ابن برهان الدین، 
، قزوین، سازمان هجري شمسی1320از آغاز تا سال : نسیر تاریخی بناي شهر قزوین و بناهاي آ، )1381(دبیرسیاقی، محمد

.و حدیث امروز) پژوهشگاه(گی کشور میراث فرهن
.نوچهراعتماد مقدم، تهران، شباویزترجمه مسفر درایران، ، )1364(دروویل، گاسپار

.حیح محمد رضا طاهري، تهران، سروش، به تص3جتذکره هفت اقلیم، ، )1378(امین احمدرازي، 
یح عزیزاهللا عطاردي، مشهد، تصح،1التدوین فی اخبارقزوین، ج، )1376(عی القزوینی، امام الدین عبد الکریم بن محمدالراف

.عطارد
.عزیزاهللا علیزاده، تهران، فردوستصحیحرستم التواریخ، ، )1379(رستم الحکما، محمد هاشم آصف

سال پنجم، گلستان هنر،، »هن و مقدمه رساله دالکیهمعماري حمام در متون طب ک«، )1388(رضوي برقعی، سید حسین
.64-69، صص15شماره 
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.  ه علی اکبرخداپرست، تهران، نشرنی، تصحیح و تحشیسفرنامه سیف الدوله، )1364(سیف الدوله، سلطان محمد
،3هرسازي ایران، جمجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماري و ش، »حمام هاي بیشابور«، )1379(شاه محمد پور، علیرضا

.138- 157، صص تهران، سازمان میراث فرهنگی
.تهران، امیرکبیر،1تهران قدیم، ج،)1357(جعفرشهري، 

هاي ایران در دوره صفوي، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات کالبدي و عملکردي گرمابه، )1386(طبسی، محسن
.هنر، منتشرنشدهت مدرس، دانشکده رساله دوره دکتري پژوهش هنر، دانشگاه تربی

رحیموف، یلاوغماشهلضفوالبکوشش دوحه االزهار، به، )1974(شیرازينوممدالبععبدي بیگ، زین العابدین علی بن 
. مسکو

.کوشش رحیموف، مسکوبهزینت االوراق، صحیفه االخالص، جته االثمار، ، )1979(__________________
.رجمه علی چراغی، تهران، امیرکبیرتمدینه اسالمی،،)1376(محمد عبدالستارعثمان،

، سف کیانی، تهران، جهاد دانشگاهیکوشش محمد یوبهمعماري ایران دوره اسالمی،،»هاحمام«، )1366(فخارتهرانی، فرهاد
.199-166صص

.94-105، صص30ره سال دهم، شماصفه، ، »ها در نظرگاه زمانحمام«، )1379(___________
تهران، پژوهشکده مجموعه مقاالت همایش حمام در فرهنگ ایرانی، حمام به شیوه اصفهانی،«، )1384(___________

.19-22، صص مردم شناسی
.وشش مسعود گلزاري، تهران، فردوسیبه کسفرنامه، ، )1362(فراهانی، میرزا محمد حسین

تهران، ن اشراقی،تصحیح احسا، 1خالصه التواریخ، ج، )1359(سن الحسینی قمیقاضی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین الح
.دانشگاه تهران

.تهران، دانشگاه تهرانبررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، ، )1382(قبادیان، وحید
.اه تهرانشاه مرادي، تهران، دانشگبه تصحیح محمد ، 2آثارالبالد واخبارالعباد، ج، )1373(قزوینی، زکریابن محمد

دیوجم، تهران، بنیاد فرهنگ ترجمه حسین خاستخراج آبهاي پنهانی، ، )1345(کرجی، ابوبکر محمدبن الحسین الحاسب
.ایران

.تیزقلم زنوزي، تهران، وزارت مسکنترجمه سعید تاریخ شهرسازي جهان اسالم، ، )1384(کونئو، پائولو
.طه،نزویق، نزویقهنجالاببایودرنیم،)1381(یلدعمحز، مریلگ

.تهران، انجمن آثارملیفیلسوف ري، ،)1349(محقق، مهدي
.بدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیرتصحیح عتاریخ گزیده، ، )1364(مستوفی، حمداهللا
.ح گاي لسترنج، تهران، دنیاي کتابتصحینزهه القلوب، ، )1362(مستوفی، حمداهللا

.تعلیق رسول چوپانی، تهران، المعی، تصحیح و حفظ الصحه ناصري، )1387(محمد کاظم گیالنیملک االطبا،
.وشش سیف اهللا وحیدي، تهران، وحیدبه کروزنامه مالجالل، ، )1366(منجم باشی، مالجالل

.وشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زواربه کسفرنامه، ،)1373(ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین
.رتهران، امیرکبیداراخالفه تهران، ، )2536(نجمی، ناصر

.قزوین، سایه گسترمشاهیرقزوین،، )1381(نورمحمدي، مهدي
. 6، ص168، ش)هفته نامه(، پیام شهر»)4(بلدیه در گذرزمان«،)1388(__________

بنیاد موقوفات تهران، محدث،، به تصحیح میرهاشم )ایران در روزگارصفویان(:خلد برین، )1372(محمد یوسف، واله اصفهانی
.یزديافشاردکتر محمود

.، تهران، نشرنی3و ج1جسیماي تاریخ وفرهنگ قزوین، ، )1377(ورجاوند، پرویز
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.آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانحمد ابراهیمترجمه مالبلدان، ،)1343(یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب

Amirshahi, Ardavan, La ville de Qazvin en Iran et evolution de sa zone commerciale, these
de doctorat du 3eme cycle, University de Paris Sorbonne - Paris IV, Paris 1987.

Asanova, Galina, and Dow, Marthin, (2001), “The Sarafan Bath in Bukhara”, IRAN, Vol.
XXXIX, pp.187- 205.

Kiani, M.Y., The Islamic City of Gurgan, Archäologische Mitteilungen aus Iran 11, Berlin,
1984.

Whitehouse, David, “Excavation at Siraf: Fifth Interim Report”,IRAN,Vol X ,1972, pp.74-76.
Wilkinson, Charles K. (1986), Nishapur: Some Early Islamic Buildings and Their

Decoration. New York: Metropolitan Museum of Art.



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسی/ 210



211/اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسی/ 212



213/اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسی/ 214



215/اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسی/ 216



217/اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن



4، شمارة پیاپی 1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسی/ 218



219/اي از اوایل دوره قاجارقزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن





English Abstracts /11

The Bathhouse of Haj Mir-Hassan Qazvin, a Bath from Early Qajar Era
Dr. Parivash Akbari

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran
Dr. Hayedeh Laleh

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran
Ali Shojaee Esfahani

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Abstract
The public bathhouses are included in buildings as public utilities that have been
expanded throughout Islamic realm by arising Islamic religion that cleaning is the
preamble for most of its rites. Unfortunately, from the beginning of Islamic period until
8th hegira century (15th AD century) no stable sample of public bathhouses remained in
Iran, but many public bathhouses have still remained from Safavid and especially from
Qajar era all over Iran. Qazvin is a city where there are a lot of public bathhouses. We
may not know any remained bathhouses in this city as sample of pre-Safavid era and
except for Ghomak and Moslem bathhouses, we could not find another name in ancient
texts before this period. But, the Safavid sources have referred to construction of several
bathhouses in this city during this period while those foreign tourists, who visited
Qazvin in this period, implied numerous and beautiful public bathhouses in this city.
Today, Boloor and Qajar bouthhouses have been resumed from Safavid era while both
of them were were repaired and reconstructed and used as museums. Also during Qajar
period, a great number of bathhouses were constructed in Qazvin. Adib-Al-Mamalek, a
stateman of Qajar period, has mentioned 50 public bathhouses located in Qazvin City
out of which 15 samples of them were among well- known baths. Haj Mir Hossein
bathhouse is one of those famous bathese he referred to them. This bathhouse is also
one of the oldest baths remained from Qajar Dynasty. This bath was repaired and
reconstructed during recent years and it has been currently converted and used as
museum and art and culture center.

Keywords: Qazvin, Qajar, Bathhouse, Haj Mir- Hossein, Architecture, Water.
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Archaeological Survey of Potteries in the Site of Nachir Khanloq of the Ray¹
Dr. Firooz Mahjoor

Assistant Professor of Archaeology, University of Tehran
Mohmmad Ebrahimi-Niya

MA in Archaeology University of Tehran
Hossein Sedighiyan

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Abstract
With at least 11 hectares site locating on Fashafooyeh from Rey Town, the archaic area
of Nachir Khanloq is one of the important regions from Islamic period that has been
less noticed yet. Unfortunately, some parts of this region have been leveled by farming
equipments. In addition to its large area, great and massive distribution of cultural
artifacts throughout this area, particularly several pottery fragments of both enameled
and without enasmel types signify cultural and historic importance of this zone. For this
purpose in summer 2010 and within an archaeological researching plan, surface of this
area was exploered for study. These explorations demonstrated that the given area
enjoyed an appropriate settlement and growth during Islamic mid- and late period. This
paper is resulted from study on data of the aforesaid potteries.
The potteries in this case of study are placed within a very large and various spectrums
with/ without enamel and each of them is divided into frequency subgroups. One of the
interesting points in this regard is that among enameled pottery fragments, some of
them were identified from both groups called as Koobacheh and until now no such type
of pottery has been yet discovered and reported with the same quantity from this area.
Similarly, relative and comparaticve chronologies of potteries data indicate that Nachir
Kanlog Region had such settlents at least within 4-11th hegira centuries (11-18th AD
centuries) and this settlement has got to the peak point within 9-11th hegira centuries
(16-18th AD centuries).

Keywords: Rey City, Nachir Khanloq Area, Brick Baking Plant, Archaeological
Survey, Islamic Period, Pottery
*
Email (Corresponding Author): fmahjor@ut.ac.ir
1. The present essay is exerpted from my research project under title of “An archaeological survey on

(Khanloq) brick baking plant in Tehran Plain” that has been approved and executed by support from
the respected research deputy of Tehran University.
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Ivan-E- Karkheh: The Spatial Structure, Form and Function with Reference to the
Archeological Data

Dr. Hassan Karimian
Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran

Gholamali Baghban Koochak
Iranian Archaeological Research Centre

Abstract
The information obtained from written sources, archaeological limited surface
excavations and surveys as well as environmental studies in Sassanid towns have made
their spatial characteristics clear to some extent and become effective in determination
of functional and visual identity of these cities. Nevertheless, there are still a lot of cities
from this period which their names listed in written sources by they have never been
discovered yet. At the same time, there are some cities about of which only few pages or
often lines of information exist despite of their unique role in history of this land.
Certainly, archaic city of “Ivan-E-Karkheh” is one of the samples from the latter group
so we introduce it in the present passage. With approximate area that is three time than
of archaiccity of Susa, this city was constructed by order of Sassanid king in first half of
4th AD century and it was considered as one of the most credible ruling centers at
southwestern part of Great Iran.
In this essay, it has been tried to represent an image, albeit an overall one, from spatial
organization and its performance by reliance on the results came from authors’
archaeological studies done within a region with approximately 800 hectars on site and
outskirts of this megalopolis of ancient world. Chronological dating of all historical
areas within the studied limit is considered as results of the present survey.

Keywords: Eyvan-E-Karkheh, Sassanid Towns, Royal City, Urban Areas
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Study and Introduction of Novel Arch- Construction Method during Median Era
on Noshijan Hill at Malayer City

Dr. Kazem Mollazadeh
Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Saheb Mohammadian Mansoor
Faculty Member, Department of  Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Abstract
One of the most ambiguous historical periods in Iran is Median Era so that the Median
architecture has a lot of unknown aspects. Noshijan Hill in Malayer City is one of the
foremost historical zones of Media where its main settlement includes a time period
ranged from 750 to 650 BC. This zone has been explored by a British team headed by
Dr. David Stronach; as a result, some of valuable constructions in this region were
discovered so that to contribute extremely to identify Median Architecture. The
discovery of buildings is greatly important because of their special sustainability and
other unique characteristics. One of the architectural specifications of this region is its
novel arch- construction that has not been already identified in any other area.
The mentioned archs had been constructed by application of sequenced rows of arch or
mud waffle slabs. Each of these archs comprises of two semi- arches so their lower ends
are placed on a support in longitudinal walls while their upper ends will place on the
head of this arch. These waffle slabs were made from a fine mud and often reinforced
by reed. After Median period and during Achaemenid and Arsacides Empires, this
technique of arch- construction was also continued and followed by several methods up
to later periods in Iranian traditionsal architecture.

Keywords: Media, Median Architecture, Nooshijan Hill, Arch Coverings, Mud Waffle
Slab
*
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Faryomad and the Great Mosque

Dr. Moahmmad Ebrahim Zarei

Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Abstract

At present, Faryomad is one of the valleys in Mayami County from Shahrood City that

is situated at the eastern part of Semnan Province (Iran). According to Hamdolah

Mostofi, a historian, this city was the capital of Jovein County at 8th hegira century (15th

AD century). During Ilkhanates Dynasty, this city was highly credible for several

reasons. Name of this city has been implied in historical sources. Dolat Shah

Samarghandi implied building of Faryomad Town and illustrated it as a beautiful and

splendid region. Its old building may be dated from the late Seljuk era and the early

Khwarazmian Dynasty (1077-1231AD). According to the existing evidence and proofs,

this city has been more likely reconstructed during Khwarazmian and Ilkhanates

perfectly. This building is important in terms of architectural aspect. In general, Great

Mosque is an urban sign during Islamic period. Furthermore, there have some urban

public areas including hospital in Faryomad. Thus, this Great Mosque has established a

matrix (functional) and spatial relationship with the given city. One may deem

Faryomad’s great mosque as a museum for Iranian architectural decorations in Islamic

period. This mosque has double- story (Hexa- Style) porch where verandas of mosque

are higher than the level of its hall. Proximity of porches together may cause lessening

the area of hall in mosque. Lack of minaret or prayer’s call tower on these porches and

before its entrance, the existing ceramic massive decorations with novel and beautiful

geometric designs, using Kufi, Thuluth and Reyhan Scripts with moldings included

Quranic verses and Islamic Traditions (Hadith), along with plant and geometric designs

are some of distinct characteristics of this mosque.

Keywords: Faryomad, Great Mosque, Double- Story Porch, Khorasani Style, Town
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The Introduction of Burial Method from the Sassanian Dynasty in Kangelo Fort

Located in Savadkouh, Mazandaran

Saman Soortijee

Iranian Archaeological Research Centre

Abstract

In the course of selecting a route that lacks any archaeological artefacts and in order to

construct an appropriate access path to Kangelo Fort in Savadkouh at Mazandaran

Province, an activity was done in the form of sounding operation by considering as a

test (trial) and it led to discovery of a rare grave with burial structure formed by

Embryonic Method plus the related objects relating to the late Sassanid era as well as

two graves from Islamic period. Sassanid grave differs from the usual type of burials at

this period and from author’s viewpoint, in addition to signifying to duration of a very

older tradition, it refers to emphasis of the ruling king of northern Iran on his preceding

customs and its people. As we know, Zoroasterianism was the official religion during

Sassanid Empire. This religion was followed by variation in religious rites while by

virtue of text of “Letter of Tosar” (high priest during Ardashir, Sassanid King) as

compiling the valid theological texte during Sassanids, the independent king of Gilan

and Mazandaran rejected to accept this religion; one that was declared formally as the

main religion throughout the Iranian Monarchical Realm. And also he accused Ardashir

to heresy and heterodoxy to tradition (Zorosterian Orthodoxy). In this paper, we will

introduce the aforesaid burial method and its findings rather than description of

sounding operation.

Keywords: Mazandaran, Savadkouh (City), Kangelo Fort, Sassanid Burial, Pahlavi

Script, Ahuraic Rite
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The Irone Age Settlements of Taleghan, Northern Central Plateau of Iran

Dr. Hojjat Darabi

Ph.D in Archaeology, University of Tehran
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Abstract

Like the adjacent areas including Savojbolagh and Tehran Plain etc, Taleghan is one of

the regions susceptible to form Iron Age Settlements at northern central part of Iranian

Plateau. During an archaeological survey in this region in 2001, 19 zones were

attributed to Iron Age Region so that due to study on the findings resulting from this

survey again, only ten of them included characteristic and remarkable and chronological

potteries. Comparison among potteries in this region may indicate that the given

potteries are related to Iron Age I and II. It seems the high altitude of Taleghan region as

well as its cold and mountaineous climate along with the lack of farming lands caused

this region to draw attention of nomadic communities during Iron Age like the present

time.

Keywords: Iron Age, Northern Central Part of Iranian Plateau, Taleghan, Nomadic

Communities
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Early Bronze Age at Central Zagros, Iran
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Abstract

One of the cultural characteristics of eastern zone at central part of Zagros Range during

3rd millennium BC and at early Bronze Age is the extension of the related habitats to

Yaniq Culture (Ancient City near Abhar) in this region. Within field study conducted in

2008 in the plains covering central Zagros eastern side that is situated in Alvan Basin,

we managed to identify more than habitats relating to Early Bronze Age. According to

analysis done on the data derived from this survey in GIS software environment and by

adaption of statistical methods, the relationship between site of habitat and its ecological

factors has been assessed. Based on design of this model, we managed to interpret some

reason for creation of settlements in this region during Early Bronze Age as well as the

existing relationship among the given habitats and archaic routes passed between

Iranian Plateau and Mesopotamia at 3rd millienium BC. Using GIS software made it

possible for us to identify the reason for many settlement displacements based on

archeological evidences at Early Bronze Age so that to describe their settlement models.

We can purpose this point, as result of this study, that one may suggest a type of

pseudo- nomadic and dry- farming system as economic system for people at Early

Broze Age within a limited scale in this region.

Keywords: Archaeology at Bronze Age, Central Zagros, Archaeological Survey, Yaniq

Culture, Topographic Models
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Abstract
In this essay, Jelinki Pottery (clinky- ware ceramics) has been studied as one types of
ceramics at Arsacides era. Raw materials, quality of processing and baking conditions
of potteries are some of effective factors in strength and stability of this material.
Employing purposeful methods of chemical analyses in order to examine such factors
and in fact structural science of historical potteries will be effective in terms of
identifying production technology and their dating as well as taking appropriate
techniques to maintain and repair of historical- cultural heritage  rather than revealing
the latent values in such artefacts. Mineralogical survey on structure of Jelinki potteries
by adaption petrography technique, conducting analysis on X-Ray differaction and
Sweeping Electronic Microscope (SEM-EDX) may give some remarkable results from
production technology and baking conditions of such kind of potteries. Using
appropriate aggregate of raw materials, quartz processing in fine grain with the unform
diffraction throughout the texture in process of producing original paste to prepare
pottery and formation of secondary minerals such as anorthite, glinite, diopside,
enstatite (ferous) and pseudo- mullite in some of samples within the limit of baking
temperature (950-1000°C) as well as formation a variety of iron oxides within oxidation
and reduction conditions- hematite and magnetite, respectively- are some of structural
properties of this pottery type. In this paper the modern hypothesis purposed concerning
to laminar or sandwich structure in Jelinki potteries may lead to formation of
amorphous phase of vitrification with polymeric structure )( OSi n that is the strength

factor as well as reason for creation of metallic sound (tone) in this pottery.

Keywords: Archaeometry, Pottery, Jelinki Pottery, Structural Science, Device Analysis
(Petrography, Electronic Microscope, X-Ray Diffraction)
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Abstract
The present study relies on determination of diet by adapting analysis on carbon and
nitrogen stable isotopes extracted from dental collagen of twelve human skeletons
buried in Iron Age grave situated in Gohar Tapeh archaic settlement at eastern region of
Mazandaran Province, locating on southern coast of Caspian Sea.
The geographical and geometric evidences indicate that Gohar Tapeh zone is situated on
a sedimentary plain. On the other hand, discovery of animal’s archaeological data such
as ovine species as well as plants’ archeological evidences like barley and the signs
relating to farming activities in this zone obtained by using lamella that forms 70% of
total stone-made tools, suggesting that animal husbandry and agriculture were among
the major activities done by inhabitants in this region.
The results came from analysis on isotopes of carbon (13) and nitrogen (15) also
confirmed that the inhabitants had consumed land mammals in their diet in this area.
Concentration levels of isotope of carbon 13 which are approximately -20.2 through -
19.9 per thousand units signify that there is no sign of consuming plant (C4) in diet of
inhabitant people in this region and like today, plants (C3) had been consuming as the
dominant flora throughout this zone. The resulting levels of isotopes of nitrogen -15 are
about 8.79-11.3 per thousand units so this indicates the presence of land herbivorous
animals (Ovine Species) and plants- C3 (wheat and barley) in the given diet. Thus,
results of isotopic analysis done for Gohar Tapeh zone show a diet based on plant- C3
ecology in this land. Comparison between results of analysis on samples taken from
Gohar Tapeh zone and results of analysis on three other zones (outside Iran) also
verifies this point.

Keywords: Paleotological Diet, Diet, Teeth, Goahr Tapeh, Iron Age, Mazandaran
Province (Iran)
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