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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 18ه يرو

  پايانيِ ماد شرقي عصر آهن منقوش آجرهاي
  درويش  قلي، شمشيرگاه،سيلك
  قيتطبي گذاري در تاريخ ييها  انديشه

  
  مهرداد ملكزاده

  مدرس تربيت دانشگاه شناسي باستان دكتري دورة دانشجوي
  

  اشاره
 و كليدي مهم يها   محوطه،تپه سه اين ؛ تا ساليانِ سال”كاشان سيلك“، ”حصار دامغان“، ”نهاوند گيان“

 و سومي) رحصا(تر  شرقي در نواحي ، دومي)گيان( غربي در ايران يكي. بودند باستان ايران شناسي باستان
 واقع شناسان باستان مورد توجه ميالدي بيست سدة و چهارم سوم  در دهة)سيلك( ايران در مركز فالت

 اشميت(حصار شد  نوبت از آن ، پس)1935 و 1933 كنتنو و گيرشمن(را كاويدند  گيان نخست. شدند
- 39 و 1935 گيرشمن(دررسيدند  سيلك به كاوشگرِ گيان گروه همان اعضاي برخي و سپس) 1934
  و رونق، ميالدي1960 دهة  حدوداً از اوايل،ايران شناسي باستان شكوفايي آغاز دورةاز  تا پيش). 1938

 و حصار و سيلك گيان از كاوشهاي آمده صلحا  نتايج،ايران فالت پرشمار در اينجا و آنجاي كاوشهاي
 ،و معيار است مرجع نيز كماكان از آن بود؛ و پس  ميايران باستاني فرهنگهاي مأخذ و شاخص يگانه همچنان
در  گيان كهداد  نشان) 1974 و لوين ، يانگ1969 يانگ(كنگاور  تپة گودين كاوشهاي المثل في چرا كه
 حصار را در شرق اهميت) 1976 دهه( گرگان تپة تُرنگ  كاوشهايو يا بوده شاخص اندازه تا چه غرب

  ...نمود عيان دوچندان
 و بررسيهاي كاوش بسيار در روشهاي پيشرفتهاي  و هم،تازه كاوشهاي از اين آمده حاصل در پرتو آگاهيهاي

 در حفاريهاي بازنگري  نياز به،شناختي باستان يها  داده تحليل نوين يها  شيوه مهمتر، پيدايي و از آن ميداني
تر  اقبال خوش از همه ميان شد؛ حصار در اين احساس و حصار و سيلك گيان چون ييها  محوطه شدة كهنه

 و توزي دايسن(شد  المللي بين شناسان از باستان ايزبده گروه نو پذيراي پژوهشهاي زود براي بود و بسي
  .رسيد يانو گ سيلك به نوبت سالها بعد بود كه ، اما فقط)1975

 ملك دكتر صادق آقاي جناب سرپرستي ، به”سيلك بازنگري طرح“ 1380 دهة نخست در سالهاي
 ما از سيلك امروزينة شناسي باستان پرسشهاي به دادن پاسخ و براي نيازهايي چنان به  با توجه،شهميرزادي
 مرحلة  به”سيلك بازنگري طرح “در قالب ميداني برنامة فصل امروز، پنج  تا به1380 شد؛ از سال سازماندهي

 نقره ،دوم ، فصل)1381( سيلك زيگورات ،يكم  فصل:است منتشر شده آن چهار فصل و گزارش اجرا در آمده
، چهار )1384( سيلك صيادان ،چهارم ، فصل)1383( سيلك سفالگران ،سوم ، فصل)1382( سيلك كاران
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 19ه يرو

 و گروهملك شهميرزادي دكتر  كوشش ثمرة نو التي فارسي بر نهصد صفحه بالغ  و در مجموع،جلد كتاب
  .او همكاران

در اختيار  هر ساله كه اً كالنيتبو نس  متناسب،مناسب بودجة  ــ با در نظر آوردن”سيلك بازنگري طرح“
 ميداني پژوهشي هايهبرنام ترين از موفق سازماندهي لحاظ حقاً و حقيقتاً به گرفت ميقرار  آن متوليان
و  ايراني شناسان باستان ترين از زبده پرشماري  گروه؛است اخير بوده در چند دهة نايرا شناسي باستان
 بوده ميو ميسر ن ممكن نهادند و اين بهتر آن هرچه را بر اجراي و هم خويش  شده”...طرح “جذب فرنگي
  ...ملك شهميرزاديدكتر   آقاي،طرح اين و مجري سرپرست شخص و نخبگي مرجعيت جهت مگر به

  
  كسيل 
 آجرهاي شماري شدن يافت  بايد به”سيلك بازنگري طرح“كار ميدانيِ  نخست بسيار ارزشمند فصل از نتايج 

 تعدادي هم ؛ گيرشمن)15 ، ص1381ملك شهميرزادي (كرد   اشاره”بزرگ سازة “و حوش در حول منقوش
 ، لوحة1939 يرشمنگ(بود  خواند، يافته مي) tement de Briquesءrev ("آجرنما “آجرها را كه از اين
 در جلد نخست سيلك نويافتة آجرهاي. )نود و نه و لوحة نود و هشت ، لوحة5-6  عكسهاي،و يك بيست
 با عنوان چگيني ناصر نوروززادة آقاي قلم به اي در مقاله،سيلك زيگورات، ”سيلك بازنگري طرح “گزارش

 پيشتر هم كه گونه همان). 171-175 ، ص1381ملك شهميرزادي ( منتشر شد ”مهراثر  نقشبا  آجرهاي“
 اند ولي كرده و بر آنها بسيار تأكيد و تكيه شمرده زيگورات گذاري تاريخ براي آجرها را سندي شد اين گفته

ــ علناً نياز و  مقاله و اين نشده ي ايالمپيش دورة آجرها به گذاري از تاريخ رسماً سخني چگيني در نوشتة
 به مقاله جور آن گفتيم كه در چند سطر چنان  پس،نكرده  را تأمين”سيلك يبازنگر طرح “متوليان خواستة

در  كتاب در انتهاي كه است آن  مهم،نيست مهم ؛ اين)34 و 25  ص،همان (شده ديگر كشيده ايگونه
 آجرهاي پاره“ :آمده  چنين،است مقاله آن به ــ قاعدتاً مربوط كه  تصاويري،و ب  الف8تصوير  زيرنويس
 كه ؛ در اينجاست)206  ص،همان( ”آغاز نگارش دوران دوم نيمة مشخصة اياستوانه با اثر مهرهاي تزئيني
 گذاري  چرا تاريخ،هست  كه،است مقاله آن به تصاوير مربوط اگر اين اينكه شود و آن  ميمطرح مهم پرسشي
تاريخ گذاري از آن نويسندة نيامده، و حال كه در زيرنويس چنين آمده آيا اين  مقاله در آنها در متن مندرج

 كرد؛ و حال ميرا ابراز  خود آن مقالة مطمئناً در متن داشت  ميآن مقاله است يا نه؟ اگر چگيني چنين باوري
با   پاسخ؟از كيست  پس،نيست مقاله آن از نويسندة مقاله آن به تصاوير مربوط زيرنويس  بايد گفت،نكرده كه

  ! قلمان صاحب انديشة به و احترام علمي اريد از امانت است اينمونه شما؛ اين
موجز و  نوشتة  اين؛طرح  صفحه2و  متن  صفحه3در  كوتاه بس است ايهنوشت چگيني نوروززادة آقاي مقالة

و (آجرها  تكه مقدماتي توصيف به فقط و در آن است عاري گذاري تاريخ و بحث تحليل مختصر از هرگونه
 و توصيف معرفي  سيلك”بزرگ سازة “آجر منقوش  تكه6 مقاله ر اين د. اكتفا شده)سفال مورد تكه يك
 نقشبا  آجرهاي“اينها  اينكه و آن پيشنهاد شده غريبي پندارة معماري آراية توليد اين نحوة  اما درباب،شده
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 20ه يرو

 سياه سنگ“مانند  به است  خود چيزي”مهراثر  نقش“و تعبير  تركيب كه بگذريم  از اين؛ است”مهراثر 
از  “كه شده آجرها گفته اين در مورد نقوش!  است در اينجا هر دو يكي  مهر كه"اثر“ و " نقش“؛ ”السودحجرا
نوروززادة  (”اند  ايجاد شده)نسبتاً بزرگ مهرهاي البته(اي استوانه مهرهاي چون ]اي[ وسيله طريق

 ”اند  ايجاد شده)ايستوانهمهر ا(مانند مهر  ايوسيله در اثر فشردن“، يا )17، سطر 171 ، ص1381 چگيني
 در شرق شناسي باستان يها   آيا در يافته؟چه واقعاً يعني اين ؛ و بايد پرسيد كه)20- 21 سطر ،همانجا(

 چنان به نقشي كه بزرگ چنان ايعدد مهر استوانه يك حتي آغاز كاوشها تاكنون از لحظة باستان نزديك
متر   سانتي5 حداكثر نزديك غربي آسياي اياستوانه هرهايم تمامي و يا آنكه شده ايجاد كند ديده بلندي
 آجرها، به از پختن پيش گل شدة آماده قطعات را بروي نسبتاً بزرگ اياستوانه مهرهاي دارد؟ آيا اين بلندي

 مسطح منفي قالبهاي فشردن از طريق قطعات كشيدند؟ اگر اين  ميايغلتادند، يا با دسته  ميمانند وردنه
در آغاز و  باشد، نقش ايمهر استوانه حاصل واقع  و احياناً به)است ما اتفاقاً چنين گمان به كه( امدهپديد ني
آنها  بررسي  چون،يا نه هست آيا چنين دانيم ميبار بايد تكرار شود؛ ن از يك بيش كم دست هر صحنه انجام

  ! ما نبوده برعهدة
 آغاز نگارش دورة دوم نيمة آنها معرف روي و نقوش زه اندا،ساخت دليل را به پيشگفته آجرهاي كه ديديم

 ؛نيست بود كه مي مستند ،مورد ارجاع با يك نظر حداقل اين كاش ، اي)34  ص،سيلك زيگورات(دانند  مي
 طرح “ ما با مجريان)است از گيرشمن نگره اين و اصل(  است”بزرگ سازة “به آجرها مربوط اين در اينكه
 آن تبع و به(آجرها  و اين نيستيم راي هم آنها با آنان گذاري تاريخ  اما در باب،يم همداستان”سيلك بازنگري

  .دانيم مي 3 عصر آهن به مربوط آوريم ميپسانتر  كه  را بنا بر داليلي)خود سازه
 اندازه چه غربي آسياي شناسي در باستان معماري آراية همچون منقوش آجرهاي كه بايد دانست نخست
 شروع منقوشي آجرهاي چنان انواع از جديدترين معماري آراية اين پيشينة شناخت رايدارد؛ ب پيشينه

 از آجرهاي است  اينها عبارت؛رسيم ميقديمتر  يها  نمونه به و سپس است هخامنشي از دورة كه كنيم مي
 هخامنشي و بابل) 91 ، ص1953 اشميت(جمشيد  ، تخت)104 ، لوحة1959 برگ واندن( لُعابدار شوش

؛ )1918 كُلدوِي(دارد  عشتار بابل دروازة آجرهاي در سنت احتماالً ريشه آجرهايي ؛ چنين)1976 ايدلس(
 آشوري اما بيشتر از آجرهاي) 1994 موسوي( و قاليچي) 328 ، ص1374 معتمدي( زيويه مانايي آجرهاي

) 1983 هنريكسن( باباجان ي؛ آجرها)33، تصوير 1954 فرانكفورت(  تأثير پذيرفته)مثالً در دور شَروكين(نو 
نو  ي ايالم؛ آجرهاي)1977وينتر (حسنلو  كند، مانند آجرهاي  ميتر را معرفي قديمتر و مستقل ايمرحله
 دست از اين منقوش آجرهاي ترين دهد؛ كهن  ميرا نمايش ديگري سنت هم) 14 ، لوحة1965پرادا ( شوش

 بر خالف بينيد كه مي). 1966 گيرشمن( است. م. قدوم ارةهز از ميانة چغازنبيل مياني ايالم همانا آجرهاي
در  كه ي ايالمپيش از دورة نه سيلك با آجرهاي سنجيدني يها  ، نمونه”سيلك بازنگري طرح “نظر متوليان

 3 عصر آهن آجرها به اين گذاري ما را در تاريخ حقيقت شود؛ همين  ميبازجسته عصر آهن يادماني معماري
 نقش اينها عيناً همان كه  بايد دانست”بزرگ سازة “آجرهاي يها  مايه نقش و اما دربارة. درسان  مي ياري4و 
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 21ه يرو

 عدد از 5 در اينجا نقوش. نهد  مينمايش را به) 6 سيلك فرهنگ( ب گورستان تصويرسازي سنت يها  مايه
 سيلك يگوراتز در كتاب  عدد ديگر كه6 با نقوش  همراه،شده چاپ سيلك كاوشهاي در كتاب اينها را كه

  .كنيم  ميمقايسه ب گورستان تصويري سنت يها  مايه و با نقش  تحليل،منتشر شده
و  جانوري  نقوش،گياهي  نقوش،هندسي نقوش: از است عبارت منقوش آجرهاي اين روي يها  مايه نقش
  .انساني نقوش

 اشاره و مربع نقشِ مثلث  بايد به”بزرگ سازة“منقوشِ  نقوشِ هندسيِ آجرهاي از مهمترين :هندسي نقوش 
  .كرد

 )مثلثي و چه دالبري چه( و مخصوصاً چنينِ نقوشي است پاياني عصر آهن رايج يها  مايه از نقش نقشِ مثلثي
و ) Ware Festoon (”دالبري سفالينة“ ،فرهنگي سنت از يك عصر بخشي اين يها  سفالينه غالباً بر تن

 ، لوحة200-201 ، ص1965  دايسن:بنگريد به( است  شدهقلمداد) Ware Triangle (”مثلثي سفالينة“
 ب گورستان يها  در سفالينه نقوشي چنين فراواني از اين پيش). 1999 دايسن: ؛ نيز2  جدول،و يك چهل

، نيز در )و چهار، و نود و چهار، شصت پنجاه ، لوحة1939  گيرشمن:نمونه براي(بود  شده شناخته سيلك
  در يكي،يا مثلثيِ شبيهي دالبري ؛ نقوش)8، تصوير 62-63  ص،همان( گورستان انهم اياستوانه مهرهاي

و از ) 2 ، طرح1 ، لوح1381 چگينينوروززادة ( شده اخير نيز ديده آمدة دست منقوشِ به از آجرهاي
  .كند  ميآنها حكايت تصويرگري مكتب همگوني

 منقوش مربعات آجرهاي به شبيه بس قشهاييو خصوصاً ن است عصر آهن بسيار رايج نيز از نقوش مربع نقش
 هم باباجان منقوش در آجرهاي) S.1299 و S.134 :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن (”بزرگ سازة“

 يها  سفالينه در سنت فراواني نظير، به بي با شباهت مربعاتي چنين). 1983 هنريكسن(شود   ميديده
 و ،هشتاد و سه ، لوحة1939  گيرشمن:نمونه براي(ود ش  ميمشاهده هم ب  در گورستان6 سيلك منقوش

  .كند  ميهر دو داللت اين تصويرگري سنت  و بر همساني)هشتاد و هفت
 )lotus( لوتوس يا گُل گُلَك ، نقش6 سيلك گياهيِ فرهنگ تصويرگري ماية نقش بارزترين :گياهي نقوش 

و  پنجاه  لوحة،همان( شده ديده سيلك ب تانگورس منقوش يها  در سفالينه كرات به مايه نقش  اين؛است
 بر آجرهاي ايمايه نقش ؛ چنين)A.18:  نود و يك،S.1548:  هشتاد و هفت، هشتاد و سه،S.814: چهار

 زادةز و نورو،S.304a :نود و هشت  لوحة،همان(شود   ميمشاهده عين به عين  هم”بزرگ سازة “منقوش
  .آنهاست هنري سبك قرابتاز  و نشاني) 3 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني

بود  شده بازشناسي سازه اين منقوش در آجرهاي جانوريِ چندي  نقوش،از اين پيش :جانوري نقوش 
آجر  دو تكه نقوش ميان ؛ در آن)S.1299 و ،S.98، S.134، S.304b :نود و هفت ، لوحة1939 گيرشمن(
دار  سم بر آنها جانوراني كه گفت توان  مي، فقط)S.304b و ،S.98 ،همان (نيست بازشناسي قابل درستي به

آهو و يا  بسان جانوري شود، بر يكي  ميديده بازيابي قابل آجر ديگر نقوشي  اما بر دو تكه.بوده شده نقش
 ،همان (بالدار با دو شاخ اسپ بسان جانوري  و بر ديگري)S.1299 ،همان (هاللي با دو شاخ!) ؟(احياناً بز 
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  16 از 22ه يرو

S.134(آمده دست به جانوري نقوشي با چنان منقوش اخير نيز آجرهايي ر كاوشهايد. اند شده  تجسم، 
 ،همان (آن و يا بي با ارابه!) ؟( از اسپان ، گروهي)4 ، طرح1 ، لوح1381 چگينينوروززادة (دار  سم جانوراني

  ).2 ، طرح2  لوح،همان(شاخدار  ، و جانوراني)1-2 ، طرح2 لوح
 بازشناسي سيلك ب گورستان يها  سفالينه و ترسيمي تصويري  مكتبدر فراواني به نقوشي پيشتر چنين

: نود  لوحة،همان( و شاخدار )1: هشتاد، و نود ، لوحة1939 گيرشمن(بالدار  اسپان بسان  از جانوراني؛شده
  ...و) هشتاد و دو، هشتاد و چهار  لوحة،همان (هاللي با شاخهاي و بزهايي تا آهوان  گرفته)7
 انساني بود، نقش يافته سازه آن و حوش از حول گيرشمن كه منقوشي آجرهاي در ميان :انساني نقوش 

 شده آجر يافت تكه اخير سه يها  يافته در ميان ؛ ولي)و نود و هشت نود و هفت  لوحة،همان(شد  مين ديده
 نقش) 4 ، طرح1 ، لوح1381 چگينينوروززادة ( آجر نخست تكه. شود  ميديده انساني آنها نقش روي كه

او از  بدن  نمايش،شكل ايذوزنقه با باالتنة است دهد؛ او مردي  ميجانور نمايش را در كنار سه شخصي
 ريش( سر و صورت  تركيب،بازوان  حركت،، گشادگيِ سينهها  دارد، فراخيِ شانه رخ نيم اياما چهره روبروست

 قوس و آن ايستادن ، حالت)نيست شنرو چشمها خيلي جزئيات  هرچند كه، با بينيِ خميده،كشيده و چانة
 آشناي با اسلوب و همه همه برگشته طرة سر او با آن موهاي آرايش مهمتر نحوة  و از همه،پاها و كمرگاه نرم

آجر  تكه  در دومين. همانند است)پرداخت خواهيم پسانتر بدان كه (6 سيلك تصويرگري ما از فرهنگ
 قطعة). ؟(بر سر  شود، با كالهي  ميديده مردي رخ  دارد، نيمبسيار ساييدگي كه) 1 ، طرح2  لوح،همان(

مانند ( نشسته ايبر اريكه دهد كه  ميرا نشان مردي شده عمالً زدوده ساييدگي از فرط آن نقش ــ كه سوم
 با ،شكل ايو ذوزنقه رخ تمام بدن) 63 ، ص8، تصوير 1939  گيرشمن:سيلك ب از گورستان مهري نقش
 آرايش  نحوة،بسيار محو ــ سر و صورت ــ البته  تركيب،بازوان  حركت،، سينهها  ، شانه)؟( رخ نيم چهرة

، )3 ، طرح2 ، لوح1381 چگينينوروززادة (مو  طرة كند و يا شكل  ميرا تداعي يا كالهي سر كه موهاي
 دست به از پيكر آدمي فرهنگ اين تصويرسازي يها  از شيوه كند تا تصور درستي  ميما كمك به جملگي
  .آوريم

 انساني ، نقوش6 سيلك منقوش سفالين يها   در يافته، و جانوري، گياهي،هندسي از نقوش انبوهي در ميان
آغاز جلد  رنگين لوحة( و سالم كامل يها  سفالينه و نه سفال بر دو تكه شود و از جمله  ميديده هم معدودي

بارها در  را گيرشمن سفال دو تكه اين  طرحو ؛ عكس)2-1: نود  و نيز لوحة،سيلك كاوشهاي كتاب دوم
 گيرشمن: در و از جمله( و تصوير پيكر آدمي نادر از تجسم بس  دو نقش:است خود منتشر ساخته يها  نوشته
  .خواند مي )danseur( ”رقصنده“ و )cavalier( ”سواركار“را  دو نقش ؛ او اين)412 و 9 تصاوير ،الف1963

بيشتر  بخش خود دارد؛ متأسفانه را بر پشت سواركاري دهد كه  ميلدار را نشانبا  اسپي،”سواركار“ :نخستين
 بينيِ ،سياه سپيد در زمينة چشمهاي  اما طرز نمايش،موجود نيست آن و جزئيات سواركار شكسته نقش

با  آن و نمايش برگشته سر با طرة موهاي  و آرايش،سر و صورت و تيز، تركيب كشيده و چانة  ريش،خميده
  .است ما بسيار مهم هايهمقايس  براي،نشسته بر مركب پاها كه انحناي شور، نوعها  طخطو
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  16 از 23ه يرو

ديگر قرار  او نيز مردي و در روبروي بر كمر بسته شمشيري دهد كه  ميرا نشان  مردي،”رقصنده“ :دومين
از او   چيزي)چپش از دست و شايد بخشي( شمشيرش و جز قبضة شكسته وي نقش متأسفانه كه داشته

مرد ديگر را  چپ دارد و يا دست در دست چيزي( را برافراشته راست  دست،ايستاده  مرد اول؛نيست علومم
او از  بدن  نمايش؛نهاده شمشير خويش قبضة بر روي  ــ در كمرگاهرا ــ گوئي چپ و دست) ؟گرفته

 سپيد در زمينة  چشمهاي،شكل ايذوزنقه باالتنة  طرز نمايش،شده ترسيم رخ نيم اشاما چهره روبروست
 ستبر، نوع  بازوان،گشاده  سينة،فراخ يها   شانه،افراشته  گردن،كشيده ايو چانه  ريش، بينيِ خميده،سياه

يا  شايد سربندي(بلند  سر با پشت موي موهاي  و آرايش،سر و صورت  تركيب،زانوان نرم با انحناي ايستادن
  .است ما بسيار مهم هايهمقايس ، برايشورها  با خطوط آن و نمايش) بر سر دارد؟ سرپوشي

، نقش جنگاوري آمده؛ باالتنة او مربع مستطيل، بدنش از ونستو در موزة ب6اي از نوع سيلك نيز بر سفالينه
روبرو ولي چهره و پاهاي او به نيم رخ، چشمها سپيد بر زمينة سياه است؛ بينيِ خميده، چانة كشيده و بلند 

هاي فراخ و قوي، سينة گشاده، بازوان ستبر، نوع ايستادن با انحناي نرم    شانه، گردن افراشته،)با ريش؟(
همه ) شايد سربندي دارد؟(زانوان، تركيب سر و صورت، آرايش موهاي سر با پشت موي بلند بافته شده 

 ؛ مهمتر از همه تيغ كوتاهي است كه با دستة گرد در نيام بر كمر دارد و) الف1381ملكزاده (آشناست 
: است. م.اي خاص يادآور تيغ و نيامهاي آشناي جهان ايرانيِ نيمة نخست هزارة يكم قنمايش آن كه به گونه

  ).Άκινάκης(آكيناكس 
و  بنابر سننِ هنر تجسمي نيز پيكر آدمي ب از گورستان ايچند مهر استوانه ، بر رويها  سفالينه سواي

از  آمده دست مهر به ميان ؛ در آن) و نود و چهار،سي حة، لو1939 گيرشمن( شده  ترسيم6 تصويريِ سيلك
 ايذوزنقه با باالتنة  سواركاري:را در خود گرد آورده و هنري فرهنگي سنت اين شاخص  ويژگيهاي15گور 
، افراشتگيِ )؟با ريش(تيز   چانة، چشمها، بينيِ خميده،رخ نيم ايچهره ولي از روبروست بدن  نمايش،شكل
 سر با پشت موي موهاي  آرايش،سر و صورت  تركيب، ستبريِ بازوان،، گشادگيِ سينهها   شانه فراخيِ،گردن

 شور، تماماً با دو نمونةها  با خطوط آن ، نمايش)بر سر؟  شايد با سربندي”رقصنده“مانند تصوير  به(بلند او 
؛ نيز بايد )S.810: هار نود و چ،و شش  پنجاه،5 :سي  و لوحة63  ص،همان (همانند است سفاليِ پيشگفته

 و 62-63  ص،همان (نشسته ايبر اريكه مردي آن در نقش كرد كه اشاره مجموعه از اين مهر ديگري به
 ،رخ از نيم چهره از روبرو ولي بدن  نمايش،شكل ايذوزنقه ؛ باالتنة)S.1327:  و نود و چهار،7 :سي لوحة

نيز  ب گورستان در ديگر مهرهاي كمابيش پيكر آدمي در نمايش ويژگيهايي  چنين؛ما آشناست كامالً براي
  ).21  ص، الف1381 ملكزاده:  و نود و چهار؛ بسنجيد با،سي  و لوحة62-65  ص،همان(شود   ميديده

و )  و مهرهاها  سفالينه( ب گورستان يها   داده)Iconography (شناسي نگاره و همگوني همساني كه ديديم
 يك دو را به آن دارد كه  ميرا بر آن هر پژوهشگر منصفي كه است حدي به ”بزرگ سازة “منقوش آجرهاي
 آجرهاي يها  نگاره بايد گفت ؛ در حقيقت)نقوش هايهمقايس جدول(نمايد  منسوب تصويرسازي مكتب

را در  و آن زده گل بر تن را هنرمند يكبار با رنگ  نقشي؛است  عيناً يكي6 سيلك يها  و سفالينه منقوش
 گل بر تن سازي بار با برجسته را اين نقش  و بار ديگر همان،آورده فراهم ب گورستان و سفالينة دهنها كوره
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  16 از 24ه يرو

پيشتر  كه يياههمقايس به  اگر با عنايت؛آورده كف  به”بزرگ سازة “و آجر منقوش نهاده را در كوره و آن زده
 يها   و سفالينه”بزرگ سازة “يا بايد آجرهاي  باور كنيمها  آجرها و سفالينه ساخت همزماني به گذشت

 ”سيلك بازنگري طرح “مجريان كه  چنان،آغاز نگارش دورة  را به6 سيلك فرهنگ و هم ب گورستان
 راه اين برم  مي گمان، بجوييم3 هر دو را در عصر آهن گاهنگاري و يا اينكه كنيم گذاري پندارند، تاريخ مي
 و ،است گويا چنين  باشد، كه”بزرگ سازة “يها  آرايه وشمنق اگر آجرهاي! باشد بيشتر نزديك صواب به دوم

 گذاري  تاريخ،است گويا چنين شود، كه گذاري  تاريخ3 عصر آهن به آن يها  مايه آجرها بنابر نقش اگر اين
  ؟است ، خود كدام”بزرگ سازة“
 آجرين يها  از آرايه دسته آن ناميدن براي پيشنهادي است  تعبيري”پاياني عصر آهن منقوش آجرهاي“

بود  شده  شناخته”بزرگ سازة“و  از سيلك فقط از اين پيش  كه،در ماد شرقي عصر آهن پسين نيمة معماري
در  كه دانيم مي .شده  يافت”خشتي سكوي “و بر روي درويش در قلي از آن هم اينمونه اينك و هم

  عكسهاي،و يك بيست لوحة، 1939 گيرشمن(بود  شده آجرها يافته از اين شماري سيلك پيشين كاوشهاي
تعداد  يافتن بايد به سيلك نوين ارزشمند كاوشهاي يها  و از داده. )نود و نه و لوحة نود و هشت ، لوحة6-5

 و 25، 15 ، ص1381ملك شهميرزادي (كرد   اشاره”بزرگ سازة “و حوش آجرها در حول از همين ديگري
34.(  

 نوروززادة( شده آجرها نوشته اين در خصوص مستقل اي مقاله”سيلك بازنگري طرح “نخست فصل در گزارش
 به و فقط نشده چنداني توجه گذاري تاريخ و بحث تحليل موجز و مختصر به مقالة در اين). 1381 چگيني
 آراية اين ساخت شيوة  درباب. اكتفا شده)سفال مورد تكه و يك(آجر   تكه6 مقدماتي و توصيف معرفي
  چون]اي [وسيله از طريق.. .اثر مهر با نقش آجرهاي “اين بر آنكه مبني آمده توضيحي معماري آجرين

 )ايمهر استوانه(مانند مهر  ايوسيله در اثر فشردن“ يا ”..).نسبتاً بزرگ مهرهاي البته( اياستوانه مهرهاي
 ز طريقا آجرين قطعات موجود بر اين نقش كه است ما، اما، بر آن ؛ گمان)171  ص،همان( ”اند ايجاد شده

در آغاز و  باشد، نقش ايمهر استوانه واقعاً حاصل نقوش  اگر اين،پديد آمده مسطح منفي قالبهاي فشردن
نسبتاً  “اياستوانه مهرهاي آيا اين بار بايد تكرار شود؛ بايد پرسيد كه از يك بيش كم دست هر صحنه انجام
 اي يا با دسته،شده  ميغلتانده انند وردنهم آجرها، به از پختن پيش گل شدة آماده قطعات  بروي”بزرگ

 بزرگ چنان اياستوانه مهرهاي باستان نزديك شرق شناسي در باستان كه بگذريم شده؟ از اين  ميكشيده
 5 حداكثر نزديك غربي آسياي اياستوانه مهرهاي و تمامي نشده ايجاد كند ديده بلندي چنان به نقشي كه

  .دارد متر بلندي سانتي
 آغاز نگارش دورة دوم نيمة آنها معرف روي و نقوش  اندازه،ساخت دليل را به پيشگفته آجرهاي كه يمدانست
 مورد ارجاع با يك  حتي،نيست مستند و مستدل نگره ، اما اين)34 ، ص1382ملك شهميرزادي (دانند  مي
 ”سيلك بازنگري طرح “ما با مجريان  است”بزرگ سازة “به آجرها مربوط اين  در اينكه؛موارد مشابه به

 و اين نيستيم رأي آنها هم گذاري تاريخ  اما در باب؛است نظر از آنِ گيرشمن بنياد اين  البته،همداستانيم
  نخست.دانيم مي 3 عصر آهن به مربوط آوريم ميپسانتر  كه  را بنا بر داليلي)خود سازه آن تبع و به(آجرها 
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 پيشينه اندازه چه غربي آسياي شناسي در باستان عماريم آراية همچون منقوش آجرهاي كه بايد دانست
 كه كنيم  ميشروع منقوشي آجرهاي چنان انواع از جديدترين معماري آراية اين پيشينة شناخت دارد؛ براي

 لُعابدار شوش از آجرهاي است  اينها عبارت؛رسيم ميقديمتر  يها  نمونه به و سپس است هخامنشي از دورة
 سايدل( هخامنشي و بابل) 91 ، ص1953 اشميت(جمشيد  ، تخت)104 لوحة، 1959 برگ واندن(

 ؛ آجرهاي)1918 كُلدوِي(دارد  عشتار بابل دروازة آجرهاي در سنت احتماالً ريشه آجرهايي ؛ چنين)1976
مثالً (نو  آشوري اما بيشتر از آجرهاي) 1994 موسوي( و قاليچي) 328 ، ص1374 معتمدي( زيويه مانايي
-مرحله) 1983 هنريكسن( باباجان ؛ آجرهاي)33، تصوير 1954 فرانكفورت(  تأثير پذيرفته) شَروكيندر دور

 نو شوش ي ايالم؛ آجرهاي)1977وينتر (حسنلو  كند، مانند آجرهاي  ميتر را معرفي قديمتر و مستقل اي
همانا  دست از اين منقوش آجرهاي ترين دهد؛ كهن  ميرا نمايش ديگري سنت هم) 14 ، لوحة1965پرادا (

نظر  بر خالف بينيد كه مي). 1966 گيرشمن( است. م. قدوم هزارة از ميانة چغازنبيل مياني ايالم آجرهاي
 ي ايالمپيش از دورة نه  سيلك”بزرگ سازة “با آجرهاي سنجيدني يها  ، نمونه”سيلك بازنگري طرح “متوليان

عصر  آجرها به اين گذاري ما را در تاريخ حقيقت ينشود؛ هم  ميبازجسته عصر آهن يادماني در معماري كه
  .رساند  مي ياري4 و 3 آهن

، 1939 گيرشمن(بود  يافته گيرشمن را كه) 5 تا 1 قطعات( منقوش آجرهاي  عدد از اين5 در اينجا نقش
و   يافت”سيلك بازنگري طرح “اول فصل طي كه) 11 تا 6 قطعات(  عدد ديگري6، با )نود و هشت لوحة

 به درويش قلي كاوشهاي دوم از فصل كه) 12 قطعة( نمونه ، و با يك)1381 چگيني نوروززادة(  شدهمنتشر
با  و هم ، با هم)Iconography (شناسي انداز نگاره ، از چشم)]سازي آماده در دست[سرلك ( آمده دست
  .كنيم  ميمقايسه سيلك ب گورستان تصويري سنت يها  مايه نقش

  سانتي8  و عرض5/11 طول ، به)S.304a :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن( كيآجر كوچ تكه. 1 قطعة 
 لوتوس  عدد گُل4از  ــ بيش آجر ــ گويي تكه  بر اين؛شكسته از چهار طرف ، كه)252  ص،همان(متر 

)lutus( شايد ر نقش11 يا گُلَكتصويرگري ماية نقش بارزترين نقش  اين؛شده  پ 6 سيلك گياهيِ فرهنگ 
: و چهار پنجاه  لوحة،همان (شده ديده هم سيلك ب گورستان منقوش يها  بر سفالينه كرات و به است

S.814،هشتاد و هفت، هشتاد و سه : S.1548،بر تن گُلَك نقش انكارناكردني ؛ شباهت)18  الف: نود و يك 
  چنين؛آنهاست هنري سبك و چراي چون بي از قرابت نشاني منقوش آجرهاي  و هم6 سيلك يها  سفالينه

 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني نوروززادة = 7 قطعة(شود   ميديده هم از سيلك ايبر آجر نويافته ايمايه نقش
3.(  
 10  و عرض10 ، با طول)S.304b :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن( آجري كوچك تكة. 2 قطعة 

 ديده پايينيِ نقشي جر قسمتآ تكه  بر اين؛شكسته از هر چهار طرف ، كه)252  ص،همان(متر  سانتي
  جلوتر از دو پاي؛است) ؟اسپ(سمدار  جانوري  شايد، عقب،، دو پايها  مايه نقش ترين شود؛ از واضح مي

 ،ايو سرنيزه اي نيزه،اسپ تر از پاهاي بر پا دارد؛ و عقب كه) ؟( ايبا چكمه  آويخته،سوار آن  شايد پاي،اسپ
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 26ه يرو

بسيار  صحنة نقوش احتماالً كُل ترتيب باز؛ بدين با دهان ديگر است اسپي  گويا، جلو صورت،تر از آنو عقب
از  رديفي چنين. دارند را بر دست  سرنگون)ييها   نيزه~ (نيزه كه سواركاران كند، رديف  ميرا تداعي آشنايي
 ايستوانها ــ بر مهري اسپان عقبي پاهاي نمايش ويژه ــ به نقوش در جزئيات باورنكردني با شباهت سواران
بر آجر  شبيهي عقبي پاهاي نقش).  و نود و چهار،سي  لوحة،همان(شود   مي ديده6  در سيلك15از گور 
  ).4 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني نوروززادة = 8 قطعة(شود   ميديده هم از سيلك اينويافته

  و ضخامت13 ، عرض14 طول ، به)S.134 :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن( آجر كوچك تكه. 3 قطعة 
 نقوش آجر در ميان تكه  بر اين؛شكسته آن و راست چپ دو طرف ، كه)252  ص،همان(متر   سانتي4

، ) نقش2(  پر نازك6 يها   و ستاره) نقش3( چهارخانه شطرنجي مانند مربعات پرشمار و پركار، به هندسي
تصوير   شاخها افراشته؛ ــ آمده؟تر اسپكم احتمال ــ گاو يا به جانور سمدار و شاخدار و بالداري ماية نقش
 در درون توخالي ايدايره سان به و چشم افتاده پايين جانور به و گوش داخل به برگشتگي با اندك شده
 نقوش  كُل؛تصوير شده انتهايي و با برجستگي پايين  رو به،جانور كلفت  دم؛شده داده بزرگتر نمايش ايدايره

 سيلك ب گورستان سفالهاي بالدار تكه يادآورِ اسپان بال  شكل.محدود است نيپه در قاب از باال و پايين
 ،همان(بالدار و شاخدار  اسپ: نهد  مينمايش را به تصويرگري مكتب همان شناسي نگاره و گويا سنن است
  ).16  ب:، و نود و يك7 و 1: هشتاد، و نود لوحة

 ،همان(متر   سانتي5/7  و عرض9 طول ، به)S.1299 :نود و هشت  لوحة،همان (آجر كوچكي تكه. 4 قطعة 
 ماية پركار و نقش خانة نُه شطرنجي مربعات آجر نقش تكه  بر اين؛شكسته از چهار طرف ، كه)252 ص

 بي با شباهت مربعاتي  چنين.آمده) بز؟/  قوچ/ آهو ( برگشته داخل به هاللي شاخدار با شاخهاي جانوري
 :نمونه براي(شود   ميمشاهده هم ب  در گورستان6 سيلك منقوش يها  الينهسف در سنت فراواني نظير، به

. كند  ميهر دو داللت اين تصويرگري سنت  و بر همساني) و هشتاد و هفت،هشتاد و سه  لوحة،همان
 به شبيه بس و خصوصاً نقشهايي است عصر آهن بسيار رايج از نقوش مربع نقش كه است گفتني همچنين

  ).1983 هنريكسن(شود   ميديده هم باباجان منقوش در آجرهاي رنجيشط مربعات اين
  و عرض11 طول ، به)S.98 :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن( آجر كوچكي تكه پاييني بخش. 5 قطعة 

دو جانور  اندام قدامي آجر بخش تكه  بر اين؛شكسته طرف از سه ، كه)252  ص،همان(متر   سانتي7
 نقش كوچكي هستند؛ متأسفانه در حركت چپ سمت به سر هم پشت شود كه  ميدهدي) ؟(سمدار  چهارپاي
  .دهد ميرا ن از اين بيش توصيف اجازة باقيمانده

  و ضخامت10 ، عرض12 طول ، به)2 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني نوروززادة( آجر كوچكي تكه. 6 قطعة 
 و ميزان آجر، كوچك باقيماندة  بخش؛شكسته از چهار طرف ، كه)172  ص،همان(متر   سانتي8/3 تا 5/3

 نقش از نوع كه است روشن شود ولي مين ديده آن از نقوش چيز زيادي  بنابراين،است بزرگ آن شكستگي
  ميلي9 عرض از مثلثها به نواري گياهي نقوش  در باالي. است6 سيلك تصويرگري فرهنگ گياهي يها  مايه

و  است پاياني عصر آهن رايج يها  مايه نقش به  بسيار شبيه،يا مثلثي دالبري نقوش متر وجود دارد؛ چنين
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 سنت از يك عصر بخشي اين يها  سفالينه ــ غالباً بر تن مثلثي و چه دالبري را ــ چه نقوش مخصوصاً اين
اند   قلمداد كرده)Ware Triangle( ”مثلثي سفالينة“ و )Ware Festoon( ”دالبري سفالينة“ ،فرهنگي

 از اين پيش). 1999 دايسن: ؛ نيز2  جدول،و يك چهل ، لوحة200-201 ، ص1965 ايسن د:بنگريد به(
  گيرشمن:نمونه براي(بود  شده شناخته هم سيلك ب گورستان يها  در سفالينه نقوشي چنين فراواني
  ص،همان (گورستان همان اياستوانه ، نيز در مهرهاي)و چهار، و نود و چهار، شصت پنجاه ، لوحة1939

  .كند  ميآنها حكايت تصويرگري مكتب از همگوني ، و اينها همه)8، تصوير 62- 63
  سانتي5/13  و عرض5/15 طول ، به)3 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني نوروززادة( آجر كوچكي تكه. 7 قطعة 

-13 يا گُلَك لوتوس  عدد گُل7آجر  تكه  بر اين؛شكسته و راست چپ از دو طرف ، كه)172  ص،همان(متر 
 :نود و هشت ، لوحة1939 گيرشمن(  است1 شمارة قطعة نقش آجر از نوع تكه اين  نقش؛شده  پر نقش11

S.304a(.  
  و ضخامت8 تا 5/7 ، عرض7/12 طول ، به)4 ، طرح1 ، لوح1381 چگيني نوروززادة( آجري تكه. 8 قطعة 

را  شخصي آجر نقش تكه اين ؛شكسته چپ و طرف گويا از باال، پايين ، كه)172  ص،همان(متر   سانتي8/2
 نشسته) ؟اسپ( جانوران از آن يكي او بر پشت دهد و شايد كه  مينمايش) احتماالً سمدار(جانور  در كنار سه
 رخ نيم اياما چهره او از روبروست بدن  نمايش،شكل ايذوزنقه با باالتنة است مردي ؛ وي)؟( و يا ايستاده

 با بينيِ ،كشيده و چانة ريش( سر و صورت  تركيب،بازوان  حركت،ه، گشادگيِ سينها  دارد، فراخيِ شانه
پاها و  نرم قوس و آن ايستادن ، حالت)نيست روشن خيلي چشمها در طرح جزئيات  هرچند كه،خميده
ما از  آشناي با اسلوب و همه همه برگشته طرة سر او با آن موهاي آرايش مهمتر نحوة  و از همه،كمرگاه
 تكه اين ؛ با اينكه)20-23، 1381 ملكزاده(  همانند است6 سيلك تصويرگري در فرهنگ پيكر آدمي نمايش

 به) ؟( اسپ بدن قدامي قسمت و فقط شده در اينجا بريده ندارد، اما نقش شكستگي راست آجر از سمت
 از سمت ديگر كه مورد نظر، در آجري صحنة آن تبع و به اسپ بدن خلفي  شايد قسمت،در آمده نمايش

 نخودي رقيق آجر را رومال  سطح.كرده  ميرا كامل و صحنه آمده ميدر  نمايش  به،چسبيده  ميبدان تراس
 برخوردار نبوده و ثابتي مناسب پخت  و از درجة،بوده مخلوط درشت آجر با شن  خميرة.بوده پوشانيده رنگي
  .شده رنگ سرخ بااليي در بخش دليل همين و به است

متر   سانتي5/10  و عرض5/11 طول ، به)1 ، طرح2 ، لوح1381 چگيني زادةنوروز( آجري تكه. 9 قطعة 
 مورب گونة به راست از طرف ولي است سالم چپ و طرف گويا از باال، پايين ، كه)172- 173  ص،همان(

 اليه  در منتي؛متر است  سانتي5/9 منقوش بخش بسيار دارد، عرض ساييدگي آجر كه تكه  در اين؛شكسته
 او گويا .در دست) ؟( ، و كماني)؟(بر سر  شود، با كالهي  ميديده مردي رخ  نيم،شكسته ر كهآج راست سمت

 شايد ،كشد؛ باالتر از سر اسپ ميرا  گردونه شود كه  ميديده  جلوتر از او اسپي؛است) ؟( ايسوار بر گردونه
باشد،  تشخيصها درست اين اگر .افتاده شير ديگري گويا كه هم اسپ شود و زير پاي  ميديده شيري نقش كه
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  16 از 28ه يرو

مهر  نقش آن به شبيه صحنة ترين معروف كه  شكار شير با گردونه:شده نقش آشنايي بس آجر صحنة در اين
  .است هخامنشي يكم بسيار مشهور داريوش

  سانتي11  و عرض14 طول ، به)2 ، طرح2 ، لوح1381 چگيني نوروززادة( سائيده آجري تكه. 10 قطعة 
آجر،  تكه  در اين؛شكسته از دو طرف رسد، ولي مينظر  به سالم از باال و پايين ، كه)173  ص،همان(متر 

 جانوري  نقوش،تنيده و پايينيِ درهم بااليي در دو رديف و بر آن متر است  سانتي7 منقوش بخش عرض
ــ  رحدر ط كه راست در سمت تزئينيِ دالبري از نقش است عبارت نقوش بااليي رديف. شود  ميديده چندي
با  يا قوچي بزي  نقش،چپ  و در سمت،تعبير شده پاييني رديف شاخِ جانوران به ــ از آن اشتباه گويا به

از دو جانور  است عبارت پاييني دارد؛ رديف راست سمت به روي كه برگشته بيرون بلند منحنيِ به شاخهاي
 به باشد، كه شده كشيده غلط هب راستي سمت اگر شاخ. دارند چپ سمت به روي كه سر هم سمدار پشت

 آنها به صورت و كشيدگي افتاده  دم،كشيده را بدن هستند و اين دو جانور اسپ  اين،است ما چنين گمان
 8، تصوير 206 ، ص1381ملك شهميرزادي ( آجر منقوش اين شدة چاپ عكس كه دريغ. كند ميالقا  خوبي

  .دارد نازل بس  كيفيتي)ب
 5/3  و ضخامت5/15 ، عرض18 طول ، به)3 ، طرح2 ، لوح1381 چگينيوززادة نور( آجري تكه. 11 قطعة 

 است تقريباً سالم گويا از باال و خصوصاً پايين پرشمار و پركار، كه ، با نقشهاي)173  ص،همان(متر  سانتي
، 206  ص،همان (و عكس) 3 ، طرح175 ، ص1381ملك شهميرزادي (  طرح؛شكسته از دو طرف ولي

 با وضوح اخيراً عكسي  اما خوشبختانه،است و مبهم گنگ  و بس،كيفيت بدون آن شدة  چاپ)لف ا8تصوير 
كند تا   ميما كمك به و اين) 137 كاتالوگ ، شمارة2004 و همكاراناشتولنر ( آجر منتشر شده زياد از اين

بر  دهد كه  مياننش را در مركز صحنه آجر مردي تكه اين  نقش؛كنيم ارائه از آن مقدماتيِ روشني توصيف
 ، بدن)63 ، ص8، تصوير 1939  گيرشمن:سيلك ب از گورستان مهري دقيقاً مانند نقش( نشسته اياريكه
 آرايش  نحوة،سر و صورت  تركيب،بازوان  حركت،، سينهها   شانه،رخ نيم  با چهرة،شكل ايو ذوزنقه رخ تمام

از  كند تا معيار درستي  ميما كمك به و، جملگيم طرة كند و يا شكل  ميرا تداعي يا كالهي سر كه موهاي
 ها  سفالينه بر تن ويژه  به؛آوريم دست به سنجش براي  از پيكر آدمي6 سيلك فرهنگ تصويرسازي يها  شيوه

 ، يا مهرهاي)412 و 9، تصاوير 1963 ، گيرشمن1- 2: نود  و نيز لوحة،آغاز كتاب رنگين  لوحة،همان(
:  نود و چهار،و شش ، پنجاه7 و 5 :سي  و لوحة62-65 ، ص1939 گيرشمن( سيلك ب گورستان اياستوانه
S.810، S.1327،آجر  تكه اين  ديگر عناصر تصويري،انسانيِ مركزي پيكرة اين سواي). 1381  نيز ملكزاده
 دندانه شير دندانه ؛ يال)؟شكار در حال( گشوده با دهان غران شيري  نقش،بااليي در رديف: از است عبارت

در . مانند لوزي هندسي  نيز نقوش،آمده دالبريِ گياهي تزئيني شير نقوش نقش  در دو سوي.شده جسمت
 ،پاييني  در رديف.شده داده از روبرو نمايش) ؟ بز،آهو، قوچ(سمدار  جانوري آجر، سر و شاخهاي چپ سمت

شود،   ميديده ايستاده خويش عقب بر دوپاي كه) ؟شايد اسپي(  جانور سمدار ديگري،مرد نشسته روبروي
  ).5 عكس( نيست ممكن آنها در عكس همة تشخيص متأسفانه كه بسيار ديگري با نقوش همراه
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 29ه يرو

  
   شمشيرگاه

 ، پاييز و زمستان1 ، شمارة17 سال( و تاريخ شناسي باستان مجلة 33 پياپي در شمارة از اين پيش چندي 
بر  كه دهيم نشان ايم كوشيده”سيلك جنگاوران مدر نيا مادي تيغ “با نام ايدر مقاله) 17-33 ، ص1381

 ؛شده زده. م. قتا چهارم هشتم يها  سده ايراني مشهور جهان از تيغ  نقشي،سيلك از خاك ايسفالينه تن
  .اند كرده ثبت) Akinakes( آكيناكس گونة را به نامش خويش يها  در نبشته يونانيان كه تيغي

 ،6 سيلك نوع تر سفالهاي مطمئن گذاري تاريخ براي ييها  نديشه ا،روشنگري اين تبعات ترين از مهم
 ح (3 تر عصر آهن روشن عبارت  يا به،عصر آهن پسين نيمة  به،سيلك ب گورستان آشناي يها  سفالينه

 زمينة چنان به با تمسك كه داريم رو سر آن پيش و خبرگونة كوتاه  بود؛ در نوشتة.)م.ق 550 تا 850
 )قم(خورآباد  شمشيرگاه از دژ سنگي كه پاياني از عصر آهن آجر منقوش نمونه يك فيمعر ضمن گاهنگاشتي

  .بپردازيم شناختي باستان يها  داده تر چنين دقيق گذاري تاريخ  به،شده يافت
 مجلة 35 پياپي در شمارة از اين پيش كه) 4630 آثار ملي ثبت شمارة به( شمشيرگاه باستاني محوطة
حميد  از آقاي ايدر مقاله) 61-69 ، ص1382 ، پاييز و زمستان1 ، شمارة18 سال( خو تاري شناسي باستان
 در )و جعفريه كهك( قم استان شناختي باستان بررسيهاي نخست فصل  اخيراً ضمن،شده معرفي فهيمي
تعداد نسبتاً  شدن  يافت،بررسي اين دستاوردهاي ترين شد؛ از مهم  مجدداً بازديد و بررسي1383 زمستان

با   عدد، آجرهايي14 و جانوري انساني با نقوش آجرهايي: بود پاياني عصر آهن منقوش آجرهاي پرشماري
 آجري ، قابهاي)نخودي و رومال سرخ  عدد با خميرة3و   عدد خاكستري23( عدد 26 هندسي نقوش

  . عدد28 ساده آجري  عدد و قابهاي6 منقوش
 سيلك " بزرگ سازة"از  فقط از اين را پيش پاياني ز عصر آهنا آجريني يها  آرايه چنين كه ذكر است شايان

 سرپرستي به جمكران درويش قلي شناختيِ تپة باستان كاوشهاي فصل در دومين تازگي  اما به،شناختيم مي
 و تحليل معرفي كه آمده دست  به”خشتي سكوي“از  منقوش آجرهاي از اين نمونه  نيز يك،سرلك سيامك
 ، بهار و تابستان1 ، شمارة1 سال( شناسي باستان مجلة شمارة در همين است ايقالهم موضوع آن مقدماتي

 در ها  يافته سطحي پراكندگي چنين كه است يادآوري شايستة ؛ و اما همچنين)52-66 ، ص1384
  آنپايانيِ عصر آهن يادماني آنها در بناهاي و كاربرد وسيع آجرين يها  آرايه اين از فراواني حاكي شمشيرگاه
دژ  شناختي باستان پژوهشهاي يكم  فصل،نوشته و انتشار اين چاپ تا زمان كه  پر دور نيست؛است دژ سنگي

 از اين پرشمار ديگري يها  آغاز و نمونه فهيمي آقاي سرپرستي به) 1384در بهار (خورآباد  شمشيرگاه سنگي
  .باشد شده آجرها يافت
 8/6  و ضخامت13 ، عرض8/9 طول به است كوچكي شكستة ةتك) 1 طرح( شمشيرگاه نويافتة آجر منقوش

  متأسفانه.است شكسته باال و چپ از دو طرف ولي مانده تقريباً سالم و پايين راست از سمت متر، كه سانتي
 چنداني وضوح آن نقوش علت همين و به شده شديدي و فرسودگي آجر دچار ساييدگي اين منقوش روية
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 30ه يرو

 رنگ به رقيق رومالي كه تاس) 2.5Y 4/2: در جدول مانسل(گ رن  خاكستريآجر تكه اين ندارد؛ خميرة
متغيير  با درشتي مواد كاني ذرات آن  چسبانندة،پوشانيده ميرا  آن حسط) 6/10Y GLEY1(ه تير سدري
 تا 2 با درشتي رنگ ايقهوه متر، شن  ميلي3تا حدود  رنگ و سياه ريز خاكستري سنگ و خرده  شن،است

 در آن از رومال اثري  ولي،است آجر كامالً سالم راست سمت  گوشة.آهك يها  دانه  و مقدار كميمتر  ميلي5
آجر  پاييني در بخش  ولي،شده سترده آن از سطح كلي آجر تقريباً به تيرة سدري  رومال؛نمانده باقي قسمت

 اياز گردونه  بخشهايي،آن دةباقيمان آجر در مركز تكة اين روي  نقوش.مانده هنوز باقي آثار انگشت همراه به
 تصوير بخش آجر فقط بااليي قسمت شكستگي دليل  به؛است تشخيص قابل آن و ركاب چرخ كه است

 محور بين به ييها  با پايه آن ركاب دهد كه  ميو نشان شده طراحي دقيق بسي كه مانده سالم گردونه پاييني
خصوصاً در  آجر كه سطح وسيع فرسايش جهت به هگردون چرخ يها  تعداد پره  تشخيص.بوده متصل دو چرخ

 به چنين  ولي، بسيار دشوار است،پديد آورده ريز و درشتي  شكستگيها، فرورفتگيها و سوراخهاي،بخش اين
 تو خالي ايمانند دايره به ــ كه مركز چرخ به كه داشته اصلي پرة) ؟ (5 كم دست چرخ اين رسد كه مينظر 
  .شود  ميــ متصل شده رسم
 و ،شده و گم شكسته اسپ نقش بيشترينة كشد؛ متأسفانه  ميــ اسپي صحنه چپ را ــ در سمت گردونه اين

و  خورده گره مانندي منگوله و با تزئين بلند و پر موست جانور كه دم  فقط.نيست معلوم آن جزئيات بنابراين
محو  تمامي و تقريباً به شكسته مس قسمت شود، ولي  ميجانور ديده عقبي پاي و ساق و ران كفل همچنين

  .شده
و   زانو زده،راست سمت به  روي،دهد كه  ميرا نشان ــ مردي صحنه راست آجر ــ در سمت ديگر روي نقش
 جزئيات. دارد) ؟( گوي يك راست و در دست را بر كمر نهاده چپ پا دارد، دست به مانندي چكمه پوش پاي

 آن لبة بر سر دارد كه) ؟( نمدي كالهي رسد كه مينظر   اما به،شدهن حفظ خوبي به او متأسفانه سر و صورت
 بعدي در شمارة كه هم شمشيرگاه ديگر مجموعة در چند آجر منقوش كالهي  چنين.است باال برگشته به

شود؛ نيز بر   ميديده خواهد شد، بر سر كساني معرفي) 1384، پاييز 2  شمارة،شناسي باستان (مجله همين
 تشخيص قابل بر سر يكي كالهي ــ گويا ــ چنين  سيلك”بزرگ سازة“از  نويافته منقوش اياز آجره يكي
 ،شناسي باستان ة پژوهشكد: تهران ملك شهميرزادي، صادق،يكم فصل  گزارش،سيلك زيگورات (است

  ).1 ، شمارة2 ، لوح175 ، ص1381
 گرد و در نيامي  دارد، با دستةبر كمر وي كه است كوتاهي تر همانا تيغ مهم از همه نقش اما در اين

 .شده افزوده زيبا بدان دار و بس قوس با حالتي تزئيني ايتكه بااليي در بخش كه كوتاه مخصوص؛ نيامي
 6 سيلك نوع سفالينة نمونة همان به بسيار شبيه شناختي از ديد نگاره و نيام تيغ اين نقش اجراي شيوة
 خود به خاص با برجستگي در آجر شمشيرگاه و نيام تيغ اين). 2 طرح(بود  شده معرفي از اين پيش كه است
 اين بازشناسي. نهد  مينمايش را به آكيناكس به موسوم مادي و نيام تيغ و همان شده نقش و ظرافت دقت
 كه نكته اين دارد؛ مهم در پي مشخصي گاهنگاشتي  نتيجة،شمشيرگاه آجرهاي در نقوش و نيام تيغ ويژة نوع

 سفال فرهنگي اُفق يها  با سفالينه و همسان خاكستري  آجرهايي،و شمشيرگاه درويش قلي منقوش آجرهاي
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 31ه يرو

  ولي، است.)م.ق 850 تا 1250 ح (2 از عصر آهن و بنابراين دو محوطه جديد در اين غربي خاكستري
 ح (3 ر آهناز عص جديد و بنابراين غربي نخودي سفال فرهنگي با اُفق  همزمان6 سيلك نوع يها  سفالينه

  . است.)م.ق 550 تا 850
 قلي رنگ خاكستري منقوش آجرهاي براي توان  ميكه تاريخي جديدترين كرد كه بايد توجه سان بدين

 گذاري  تاريخ)quem ante terminus( ”حد انتهايي“ديگر  بيان و به در نظر گرفت شمشيرگاه درويش
ماديِ  و نيام حضور تيغ براي توان  ميكه تاريخي ترين و قديم است. م.ق 850 حوالي آجرها سالهاي اين

 )quem post terminus( ”حد ابتدايي“تر  روشن بيان در نظر آورد و به ايران در مركز فالت نام آكيناكس
  .است. م.ق 850 حوالي سالهاي نيز همان گذاري تاريخ
  كمي،.م.ق 850 سالهاي حوالي بايست ميقاعدتاً  در ماد شرقي آجرينِ معماري آراية  چنين،اينكه نتيجه

 آن يها  آجرها، آرايه اين كه يادماني منطقاً معماري آن تبع باشد و به زودتر پديد آمده ديرتر يا كمي
تر  دقيق گذاري تاريخ خود به اين گاهنگاري به خوديِ. شود  ميگذاري تاريخ زمان همين به است محسوب

آنِ  ــ يك  سيلك”بزرگ سازة“تر  روشن گذاري تاريخ خود به در جاي و آن درويش  قلي”خشتي سكوي“
  .كند  ميــ كمك و فرهنگيِ جديدتر از اين تاريخي

  
  درويش قلي 

شهر و در  اهللا اين بقية ميدان غربي  در ضلع،ـ كاشان قم قديم جادة در كيلومتر اول درويش قلي محوطة
 مركزي سراسر عرصة ـ جنوبي ليشما با جهت كه( جمكران به قم تأسيس تازه بزرگراه ورودي مدخل
 شهر واقع اين غرب جنوب ، در حاشية)است كرده تقسيم و غربي شرقي دو بخش را به و آن را قطع محوطه

 دو دهة طي آن اعظم بخش كه  هكتار است30بر   بالغ،مانده برجاي محوطه اين از بقاياي امروزه  آنچه.شده
 يها  برنامه اجراي براي و گاه و سودجويانه شخصي با اهداف اهاخير، گ  سالةسه رشد طي اخير، با روند روبه

  گسترش،علميه حوزة  ساخت،آزمايش  ايجاد شهرك،آهن راه دوخطة  برپاييِ پل،بزرگراه ساخت( عمراني
 ،تجاري واحدهاي  توسعة،زراعي زمينهاي  گسترش،محوطه غربي عرصة درون جعفر قريب امامزاده تأسيسات
حدود  از ارتفاع كه نحوي  به،شده و تخريب تسطيح طور كامل ، به..).و شهر قم شيةحا و مسكوني صنعتي

 ،شرقي جنوب در بخش فقط هم  متر، آن20/5حدود  ، چيزي)44 ، ص1983 كاليس( محوطه  متري20
  .است مانده برجاي
 باستان ، تنها مطالعات1382و پاييز  در تابستان درويش قلي كاوشهاي فصل از آغاز نخستين تا پيش
  ميالدي1980 آغاز دهة سالهاي طي كاليس ولفرام بررسيهاي منحصر به محوطه در اين شده انجام شناختي

 درويش قلي محوطة و كاوش حريم  تعيين،زني گمانه  طرح1382 در سال). 1983 و 1982 كاليس(بود 
 و متعاقب قرار گرفت قم ستانا فرهنگي ميراث و ادارة شناسي باستان پژوهشكدة پژوهشي يها  برنامه در زمرة

 و فصل اعزام قم استان كشور به فرهنگي ميراث سازمان از كارشناسان متشكل شناسي باستان گروه آن
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  16 از 32ه يرو

منتشر  [سرلك(بود  خود حائز اهميت در نوع كه نخست فصل نتايج. آغاز شد درويش قلي كاوشهاي نخست
و پاييز  در تابستان كاوش دوم فصل  انجامو محوطه در اين ميداني استمرار پژوهشهاي ، موجب)]نشده

  .)]سازي آماده در دست [سرلك( شد 1383
 بكر با هدف خاك به تا دستيابي نگاري  اليه،محوطه حريم و تعيين زني بر گمانه عالوه نخست در فصل
 در .قرار گرفت كار كاوش در اولويت آنها با هم ارتباط و چگونگي مستقر در محوطه فرهنگهاي شناخت
 شامل ايپله برش ايجاد يك به اقدام شرقي جنوب در ضلع محوطه بخش ترين در مرتفع هدف اين راستاي

در  درويش قلي فرهنگي يها  اليه ضخامت داد كه نشان محوطه نگاري اليه.  متر شد3 * 2ابعاد  به  پله7
 دشتهاي  سطحدر زير  آن30/8و  دشت سطح در باالي  متر آن20/5 كه  متر است5/13حدود  مجموع
  .قرار دارد امروزي
 18و  معماري اصلي  مرحلة23از  متشكل استقراري  الية7 شامل فرهنگي دورة  سه،محوطه نگاري در اليه
 آغاز نگارش اول  دورة،شده شناخته دورة ترين  قديم.قرار گرفت مورد شناسايي تر معماري فرعي مرحلة

 )A دورة( جديد آن و دورة با عصر مفرغ ، همزمان)B دورة( درويش قلي مياني  دورة. است)C دورة(
موجود  مدارك بر مبناي). 1383 نياكي و عقيلي سرلك( است عصر آهن استقراري يها  اليه دربرگيرندة

از  مهمي و بخش شده فراوان دچار آسيب درويش قلي محوطة عصر آهن استقراري يها  اليه كه است بديهي
در  تاريخي و منابع شناختي باستان مدارك و با اتكا به حال  در عين.تهرف از بين تخريبي عمليات طي آن

 جديدتر از عصر آهن يها  اليه تمامي كه استقرار وجود داشته . ق. ه3-4 تا سدة حداقل درويش قلي محوطة
  .رفته از بين محوطه

 در قلي دوره اين  شاخص.است آغاز نگارش دورة و معرف شده  تشكيل7 و 6 از دو الية درويش  قليC دورة
 با C 7 درويش قلي بر ارتباط دال  مداركي،درويش  قلي7  از الية.است واريخته لبه يها  كاسه درويش
از   نيز شواهديC 6 از الية. آمد دست  به17 آكروپل  و شوش)زير اليه يك و دو (4، سيلك 5 گودين
 درويش  قليB دورة. شد  مشخص14 لآكروپ ، و شوش)6زير اليه ( با گودين درويش قلي فرهنگي ارتباط

 نگاري  در اليه.جديد است مفرغ ويژه  به،با عصر مفرغ همزمان دوره  اين. است5 و 4 يها  از اليه نيز متشكل
 اليه مدارك  با اتكا به.قرار گرفت مورد شناسايي فرهنگي و گسست خال استقراري چند مرحلة درويش قلي

 در اين شاهد بروز خال فرهنگي محيطي زيست داليل احتماالً به C 6 درويش قلي از اتمام پس نگاري
از  پس. يابد  ميادامه. م. قسوم انجامد و تا اواخر هزارة  ميطول به  قرن3 تا 2گويا حدود  كه هستيم محوطه

 مدارك. شود  مينيز متروك بالفاصله گيرد كه  ميشكل درويش در قلي مدت استقرار كوتاه يك مرحله اين
 5 درويش قلي  با پايان.است و محلي بومي خصوصيات از هر چيز مبين  بيش،استقراري مدت كوتاه ةدور اين
B4 درويش شود و قلي  ميمشاهده درويش در قلي فرهنگي گسست دورة  مجدداً يك Bبا  همزمان  كه

 اهـ سي خاكستري سفالهاي  گسترش،دوره اين شاخص. گيرد  ميشكل دوره از اين جديد است، پس مفرغ
 خرده  گاه،و ماسه شن با چسبانندة خشن خميرة اخير داراي  گونة. است”جديد آلويي “گونة داغدار و سفال

  .است و سياه روشن اي قهوه،تيره ايقهوه رنگ و فرّار به شونده زايل گلي  و پوشش،سفال
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 33ه يرو

 A 3 درويش ليو ق) جديد مفرغ (B 4 درويش قلي پايان در حد فاصل درويش قلي محوطة نگاري در اليه
از  آمده دست به مدارك. متر قرار دارد  سانتي40قطر حدود  به خاكستر ضخيم اليه ، يك)آغاز عصر آهن(

نظر  لذا به. نداد را ارائه و خشونت از جنگ شواهدي گونه  هيچ،B 4 استقرار الية مراحل و آخرين اليه اين
 در .آميز بوده و مسالمت استقرار تدريجي شدروي قلي در محوطة عصر آهن استقرار فرهنگهاي رسد كه مي
 ،A، 2 A 3  يعني،قرار گرفت مورد شناسايي عصر آهن به مربوط استقراري الية سه درويش قلي نگاري اليه

 از ويژگيهاي. دهد  ميخود اختصاص را به محوطه اين معماري  مرحلة13 درويش قلي  عصر آهن.A 1و 
 است متكي محوطه اين عصر آهن نگاري اليه  مالك.است دوره ينا استمرار فرهنگي درويش قلي عصر آهن

از  درويش قلي عصر آهن. سفالها و تزئين ساخت و فنون در معماري ايجاد شده تحوالت بر روند تدريجي
  .است داده خود اختصاص را به. م. قاول هزارة اول تا اواخر نيمة دوم حدود اواخر هزارة

 محوطه عصر آهن يها  اليه در سطح  كاوش،نگاري بر اليه عالوه درويش يقل كاوشهاي و دوم اول در فصول
بود  محوطه مستقر در اين عصر آهن جوامع فرهنگي ويژگيهاي برخي شناخت آن حاصل شد كه نيز انجام

 كوير مركزي غربي حاشية عصر آهن در فرهنگهاي معماري داد كه نشان كاوش مدارك. )]زير چاپ [سرلك(
 عصر آهن واحد مسكوني چندين محوطه اين در كاوشهاي. بود يافته دست مشهودي فتهايپيشر به ايران

 يك آن ضلع در يك كه است فضاهايي ساخت دوره اين معماري  از ويژگيهاي.قرار گرفت مورد شناسايي
در  وسيعي در سطح گچ  از مالط.متر ايجاد شده  سانتي40 تا 20حدود  ارتفاع به خشتي سراسري سكوي

 با فعاليتهاي عموماً در ارتباط فضاها كه برخي كف. بود شده استفاده استقراري فضاهاي و ديوارهاي د كفاندو
 يك فضاها داراي اين بود و عموم شده تعبيه گچي و تاپوهاي سفالي بزرگ يها   خمره،بوده و پز روزمره پخت
  .بود سفالي شكل مستطيل ساج
 .است در ابعاد مختلف با كاه مخلوط رس گل از جنس قالبي خشتهاي دوره اين معماري مصالح ترين مهم
 * 10 و ،50 * 40 * 10 ،40 * 38 * 12 ،40 * 40 * 10(: بود از خشتها عبارت ابعاد اين ترين رايج
 شده استفاده رايج روش يك عنوان زيرساز ديوارها، به در ساخت ويژه نيز به از چينه. متر  سانتي)35 * 30
عموماً  بيروني كند؛ ديوارها و حصارهاي  ميپيروي معيار مشخص ديوارها از يك ضخامت دوره در اين. بود

  .متر بوده  سانتي80 داخلي فضاهاي جداكنندة جانبي  و ديوارهاي180 تا 110باربر  ، ديوارهاي260-250
. بود دوره اين فلز و فلزكاري ذوب فناوري شناخت درويش قلي عصر آهن يها  در اليه كاوش از دستاوردهاي

و  سنگ از جنس گري ريخته فلز، قالبهاي  سنگ،فلزات سربارة مقادير زيادي همراه فلزگري  كورة3از  آثاري
 قلي عصر آهن با فلزكاري در ارتباط دوره اين مدارك فلز مجموعة ذوب سفالي يها  بوته  و قطعات،سفال

 نيز به.. .و  سوزن،فلزي يها   ميله،فش در،سرپيكان مثل فلزي ءشي قطعه چندين حال  در عين.است درويش
  .بوده زياد توليد محلي احتمال به آمد كه دست

 قرار گرفت مورد شناسايي عصر آهن معماري به مربوط مهم چند يافتة درويش قلي كاوشهاي دوم در فصل
 .ستا دوره اين در معماري منقوش و كاربرد آجرهاي خشتي سازي سكو و صفه آنها، شناخت ترين مهم كه

حدود  وسعت به اي محدوده،دوم فصل  طي،محوطه اعظم بخش بسيار شديد و تسطيح آسيبهاي رغم علي
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 34ه يرو

 متر بود، 3حدود  آن باقيماندة ارتفاع كه قرار گرفت مورد شناسايي خشتي سكوي از يك  متر مربع180
 در سالهاي محوطه ي متر20 ارتفاع به با توجه كاليس بررسيهاي ويژه موجود به مدارك به با توجه ليكن

 بسيار بيشتر از وضعيت درويش  قلي”خشتي سكوي “ارتفاع زد كه حدس توان مي ، ميالدي1980 آغاز دهة
و  بر تخريب دال مدرك گوياترين. كند  ميحكايت  خشتي”بزرگ سازة “از يك كه نحوي به بوده آن فعلي

 تقربياً در سراسر محوطه كه است آن ”خشتي سكوي “فعلي و اندازة مؤثر در شكل و عوامل محوطه تسطيح
 و ،شده انجام تخريبهاي به شد؛ با توجه ميبلدوزر برخورد  يها  تيغه آثار تخريبي در ابتدا به كاوش در حين

 امامزاده ارتباطي ايجاد جادة دليل به درويش قلي خشتي سكوي و شمالي ـ جنوبي امتداد غربي شدن قطع
 واقعي وسعت زد كه حدس توان  ميبرآورد مقدماتي يك  طي، جمكرانـ جديد قم با بزرگراه جعفر قريب

  ).2 و 1 عكس(  متر بوده10حدود  آن  متر و ارتفاع30 * 30حدود  حداقل درويش  قلي”خشتي سكوي“
 * 30 * 10 ،40 * 40 * 10 ،50 * 40 * 10 ،50 * 45 * 10(و از قرار  سكو، متنوع ابعاد خشتهاي

 ورز داده رس خشتها از گل جنس. شد گيري متر اندازه  سانتي)25 * 25 * 10 ،30 * 25 * 10 ،35
خشتها  بين  مالط.است ـ غربي خشتها شرقي تمامي  و جهت،روشن خاكستري رنگ به كاه با ذرات مخلوط

  ،متر است  سانتي5 تا 3 يا 2قطر حدود  و به كاهگل نيز از جنس
 و به پر شده كاهگل خشتها با مالط بين فضاي مواقع در برخي درويش قلي سازي صفه در روش  ليكن
 در رج محوطه اين سازي صفه در سبك. شد گيري اندازه متر هم  سانتي10تا  گاه قطر مالط دليل همين
 سكو عموماً به خشتهاي چين خشتها در رديف و چيدمان شده استفاده و بست قفل خشتها از روش چين

در  چند خشت خشتي سكوي نقاط در برخي معماري ضرورت به اما ،شده انجام گي و كله چين نحو راسته
نيز  نرم و ماسة رس گل از سكو از مالط در محلهايي. راستا بود و بند خشتها در يك امتداد قرار گرفته يك

 .شده استفاده) خشتها چين در رج ترازبندي(ايجاد تراز  خشتها جهت چين و زيرساز رج پر كردن جهت
  .شده تشكيل خشت  رج40 تا 35در   رديف12 تا 10از  فعلي در وضعيت درويش قلي خشتي سكوي

 كاوشهاي دوم در فصل ، بلكه”بزرگ سازة “و حوش از حول نه كه كوچكي آجر شكستة تكه. 12 قطعة 
وجود   عيناً نشاندهندة،آمده دست  به”خشتي سكوي “، از سطح)1383( درويش در قلي شناختي باستان
  ابعاد تكة؛قم امروزي تر در خطة شمالي بار اندكي  اين، است6 سيلك معماري  سنتآجرينِ يها  آرايه همان

 و خصوصاً سمت گويا از پايين متر، كه  سانتي5/7  و ضخامت12 ، عرض13 طول: از است عبارت باقيمانده
 دگيو سايي آجر فرسودگي تكه اين  سطح؛شكسته چپ باال و سمت از دو طرف ولي است تقريباً سالم راست

آجر  تكه اين  خميرة.شده كم آن و از وضوح خورده صدمه آن روي نقوش دليل همين بسيار دارد و به
 5/1 (تيره سدري رنگ به رقيق  با رومالي، است)5/10Y GLEY1: مانسل در جدول( رنگ خاكستري

2.5YR( .3ا حدود ت با درشتي رنگ خاكستري شن: متغير با درشتي است مواد كاني ذرات آن چسبانندة 
  .متر  ميلي8 تا 5 بين رنگ سياه درشت متر، و شن  ميلي1تا  با درشتي رنگ ايقهوه متر، شن ميلي



تار
مه 

لنا
فص

ي
يخ ا

ان
ست
ن با

را
 ،

ره 
شما

س
م، 

و
تان

مس
و ز

يز 
پاي

 
13

85
 

  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 35ه يرو

 آجر معلوم لبة خوردة و تاب نوار پيچيده به با توجه ترتيب و بدين است آجر كامالً سالم راست طرف گوشة
آجر  اين لبة طنابي  نقش؛بوده ابيطن تزئينات  دارايها  آجرها در لبه از اين برخي كم دست شود كه مي

 تزئين توليد اين نحوة  بنابراين،پديد آمده بوده نشده و خشك بوده آجر هنوز نرم كه هنگامي قاعدتاً با دست
 خوش  آثار رومال.است  متفاوت،پديد آمده مهر قالبيِ مسطح بر اثر فشردن آجر كه روي توليد نقوش با نحوة
بيشتر در  آجر و هم لبة طنابي نقش در فرورفتگيهاي ولي شده زدوده آن ز رويةا تمامي آجر تقريباً به رنگ

 آن كنندة آجر تداعي تكه اين در كنارة طنابي  وجود تزئين.مانده هنوز برجاي با رد انگشتان همراه آن پهلوي
 دليل به يژهو آجر ــ به تكه اين  شكل.شده  مينصب) ؟(ديوار  در نبش آجرِ خاص تكه احتماالً اين كه است

 درشت وجود ذرات و هم رقيق گلي  نيز رومال؛ است8 قطعة به ــ بسيار شبيه آن راست سمت وجود لبة
 است در اينجا آن عمده  تنها فرق.است) 8 قطعة خصوصاً همان( سيلك مانند آجرهاي به آن در خميرة شن
 رنگ نخودي آجرهاي خويش اُفق جديد هم غربي نخودي ي  هاسفالينه مثابة ــ به سيلك ي هانمونه كه

جديد همروزگار خود  غربي خاكستري يها  سفالينه مثابة به ــ هم درويش قلي نمونة و اين است محسوب
  .است رنگ خاكستري آجري
  در رديف؛است و پاييني بااليي  در دو رديف،جانوري از دو نقش عبارت درويش آجر قلي تكه روي نقوش
شير،  يال. دارد چپ سمت به روي شود كه  ميديده نمايان با دندانهاي) ؟( رشغ در حالت شيري نقش پايين

 قطعة)  شيرهاي؟~(شير عيناً يادآور شير  اين كشيدة  بدن.شده دار نقش  دندانه11 مانند شير قطعة دقيقاً به
 وريجان  نقش،بااليي  در رديف.است) 8، تصوير 1963 گيرشمن( سيلك ب گورستان نوع  و شير سفالينة9

 كامالً همانند ،برگشته بيرون قوسيِ به دارد، با شاخهاي راست سمت به روي كه) ؟بز/  قوچ/ آهو (شاخدار 
در  فراواني به نقوشي  پيشتر نيز چنين؛شده تجسم) 11 و 10 قطعات( سيلك خود در آجرهاي مشابه نقوش
با  و يا بزهايي آهوان: ودب شده بازشناسي سيلك ب گورستان يها  سفالينه و ترسيمي تصويري مكتب

 تكه يها  مايه انكارناپذير نقش ؛ شباهت)هشتاد و دو، هشتاد و چهار ، لوحة1939 گيرشمن( هاللي شاخهاي
و  تعلق هنري يا سبك مكتب يك آنها به جملگي دارد كه از آن حكايت سيلك يها  با نمونه درويش آجر قلي

  .)1 ، و طرح6 عكس(دارد  واحدي از فرهنگ نشان
 يها  مايه نقش عيناً همان منقوش آجرهاي اين يها  مايه نقش ديديم كه گونه  همان،آنكه است مهم آنچه
 ،هندسي نقوش: از است  عبارتها  مايه نقش  اين؛است) 6 سيلك فرهنگ( ب گورستان تصويرسازي سنت
 ب گورستان يها  داده شناسي نگاره و همگوني  همساني.انساني و نقوش جانوري  نقوش،گياهي نقوش

هر پژوهشگر  كه است حدي  به”بزرگ سازة“ و ”خشتي سكوي “منقوش و آجرهاي)  و مهرهاها  سفالينه(
؛ )نقوش ياههمقايس جدول(نمايد  منسوب تصويرسازي مكتب يك دو را به آن دارد كه  ميرا بر آن منصفي

را  نقشي  در سيلك؛است  عيناً يكي6 سيلك يها  و سفالينه منقوش آجرهاي يها  نگاره بايد گفت در حقيقت
 و بار ديگر ،آورده فراهم ب گورستان نوع و سفالينة نهاده را در كوره و آن زده گل بر تن هنرمند يكبار با رنگ

 سازة “نوع و آجر منقوش نهاده را در كوره و آن نشانده گل بر تن سازي بار با برجسته را اين نقش همان
 را ها  آجرها و سفالينه ساخت همزماني پيشتر گذشت  كهيياههمقايس ا اتكا به اگر ب؛آورده كف  به”بزرگ
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 36ه يرو

 پاياني عصر آهن را به  سيلك”بزرگ سازة“و  درويش  قلي”خشتي سكوي “آجرهاي توانيم مي قاعدتاً ،بپذيريم
  اينو اگر بوده بزرگ يها  و سازه خشتي سكوهاي يها   آرايه،منقوشي آجرهاي  چنين.كنيم گذاري تاريخ

 همان به  را همها  خود سازه بتوان شود، شايد كه  ميمربوط پاياني عصر آهن به آن يها  مايه آجرها بنابر نقش
  .كرد گذاري عصر تاريخ
 زدن  دست،كاوش دو سال با اتكا بر نتايج اينكه  مسلم،است هنوز در آغاز راه جمكران درويش قلي كاوشهاي

خود،  خودي و به ساكن ابتدا به كاوش يها  يافته حال آيد، با اين يمنظر  به ناممكن كالن تحليلهاي به
 عصر آهن شاخص سفالهاي در كنار مجموعة. آيد ميشمار  به و مطالعه مقايسه براي نظيري كم يها  داده

اخير،  دو سالة كاوشهاي يها  يافته ترين  از مهم،پرداخت آنها خواهيم اجمالي معرفي پسانتر به كه پاياني
  .است درويش قلي جانورسان يها  لينهسفا

 و پيكر نمادين  اسپ،مانند بز، قوچ  به،جانوري سفالي پيكركهاي تعدادي درويش قلي كاوش دوم در فصل
ــ عموماً  سفالين از ظروف بخشي و يا تزئين شده ساخته مستقل شكل يا به آمد كه دست به جانوران

 بود كه شده يافت كاوش نخست نيز در فصل شبيه اينه، نمو)7 عكس( داده  ميــ را تشكيل خاكستري
 از ديد نگاره ميان در اين اما آنچه. شود  ميگذاري تاريخ پاياني عصر آهن به شناختي از ديد نگاره جملگي
 جانورسان يها  سفالينه مكتبِ آفرينندة يها  مايه مانند نقش بي رسد، شباهت مينظر  انگيز به شگفت شناسي

  سرديس؛ است”بزرگ سازة “ــ گويا ــ از آوارهاي از سيلك سفاليني سرديس يها  مايه  نقشبا درويش قلي
 تكه طرح فقط فارسي و در انتشارات از اين پيش متأسفانه كه) 8 عكس(بندبند  با شاخهاي) ؟(بز  سفالين

در  ، ولي)7 تا4 ، قطعات3 ، لوح51 ، ص1381ملك شهميرزادي (بود  منتشر شده بندبند آن شاخ يها  پاره
 ، شمارة2004 و همكاراناشتولنر ( رسيده چاپ به از آن كامل عكسي بوخوم نمايشگاه راهنماي كتاب

 ، ص1382 مجيدزاده( شده گزارش جانورساني يها  سفالينه نيز چنين اُزبكي اخيراً از تپه). 136 كاتالوگ
 و قلي سيلك به نزديك چندان نه نمونه اين شدن ؛ يافت)72، تصوير 176 ، و ص2 ، شمارة3 ، لوح132

 صحه تر مادستان شرقي ــ در نواحي پاياني ــ عصر آهن دوره در آن ييها  سفالينه چنين  بر فراواني،درويش
  .نهد مي

بودند  داشته منسوب ي ايالمپيش دورة بز را به سرديس بندبند اين شاخ يها   تكه،از اين پيش كه گفتيم
 ، عكس206 ، ص2004ملك شهميرزادي ( را هم و اخيراً خود سرديس) 35 ، ص1381ملك شهميرزادي (
 كند؛ از جمله  ميتر جلوه محتمل ديگري گذاري تاريخ سرديس اين شناسي در نگاره دقتي با اندك ، ولي)8

با  كشيده جانور و پوزة منخرين تجسم متحدالمركز، نحوة يها  مانند دايره جانور به چشمهاي تجسم نحوة
 تداوم تا آثار روزگار هخامنشيان حتي شاخها كه اين بندبند بودن شاخها و هم  رستنگاه،آن خطي دهان
  .ماد و هخامنشي و دورة هنر عصر آهن تماماً آشنا در تاريخ است ييها  مايه يابد، نقش مي

 به يمطمئن شناختي باستان در بافت  و الجرم”بزرگ سازة “آوارهاي در ميان بز سيلك سفالين اگر سرديس
گويا (باشد  ساخته مواجه را با مشكل آن گاهنگاري مسئله ، و همين)است گويا چنين(باشد  نيامده دست
 ي ايالممفقود و ناموجود پيش يها  با نمونه و مأخذ آن مرجع بدون نامحتمل كار قياس ، چارة)است چنين
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 37ه يرو

و  چنين موجود عصر آهني يها  با نمونه تر آن مطمئن و مقابلة  مقايسه، چاره؛نيست سرديسهايي چنين
 از آن سرديس كه بافتي آن تبع ــ و به سرديس دقيق گذاري تاريخ آن و نتيجة است ييها  سفالينه چنان
  .است پاياني عصر آهن ــ به شده يافت

زير  شرح را به گونه ، سه”خشتي سكوي “سفالهاي شناسي گونه مقدماتي  مطالعات؛درويش قلي و اما سفال
  :نمود مشخص

با  ظريف و نيمه ظريف در دو دستة و چسباننده سفالها از نظر خميره گروه  اين:خاكستري سفال. 1 
 گروه اين سفالهاي  در بين.و تماماً چرخساز توليد شده كامل  با پخت،نرم و ماسة بادي ماسه چسبانندة
 سفالها را نقش گروه اين تزئين. شود  ميزبر نيز مشاهده ماسة با چسبانندة خشن نيمه يها  ندرتاً نمونه

 تشكيل ظروف در زير لبة ايدگمه افزودة و نقش و جناقي موازي  نوارهاي،و نواري خطي شكل به كنده
 ويژه  به،خاكستري سفالهاي نيز در تزئين متقاطع شوريها  شكل به داغدار شده از نقش همچنين. داد مي

  .شده داغدار استفاده بدنة به ـ سياه خاكستري
عموماً  نخودي شود؛ سفالهاي  ميتقسيم و منقوش ساده دو دستة سفالها به گروه  اين:نخودي السف. 2 

 رنگ سفالها به  خميرة.و چرخساز است كافي زبر و پخت ماسة با چسبانندة خشن و نيمه ظريف نيمه
 شاملو  و عنابي ايقهوه رنگ به نخودي سفالهاي  نقوش.است نخودي رنگ به با پوششي و آجري نخودي
تودرتو و  شوردار، جناقيهايها   مثلثهاي،متحدالرأس افقي  مثلثهاي،زيگزاگي پهن خطوط يها  مايه نقش

  .است عمودي نردباني
و در  ريزه زبر و شن ماسة با چسبانندة خشن خميرة سفالها تماماً داراي گروه اين: جديد آلويي سفال. 3 

چرخساز و  و در دو گروه برخوردار بوده كامل ز پخت ا.است سفال و خرده ريزه شن نيز مخلوط مواردي
 شونده فرّار و زايل و از نوع و روشن تيره ايقهوه رنگ به گروه اين سفالهاي  پوشش.ساز توليد شده دست
  .است

 آن يها  نمونه كه مارمانند است افزودة با نقوش خاكستري سفالهاي ، تكه”خشتي سكوي “يها  از ديگر يافته
. بود آمده دست به هم محوطه در ساير جايهاي درويش قلي عصر آهن يها  اليه نيز از كاوش نخست در فصل
. شود  ميــ ديده نر و ماده دو جنس نمادين ــ شايد نمايش دو مار در كنار هم برجستة نقش تكه در يك
  سفال.است وشكا محدودة اين يها  نيز از ديگر يافته  و افزوده)قالبي( مهرزده با نقش خاكستري سفال

 تكه اين  نقش؛است ايران عصر آهن شناسي در باستان كميابي بس خود يافتة مهر در نوع با نقش خاكستري
 به عقرب يك دهد كه  ميرا نشان شكل توپي و احتماالً ريش باريك و پوزة گشوده جانور با آروارة  يك،سفال
 يك تنة انتهاي احتماالً به هم عقرب د و دمقرار دار آن در روبروي شكل بلند هاللي با دم عمودي شكل

). 9 عكس(دهد   ميرا نمايش سر اسپي افزودة نقش ديگر نيز شايد كه سفالي  تكه.است متصل) ؟( درخت
 و منقاري ناوداني يها  لوله قطعات.. .و مار و اسپ با نقش سفالهايي بر تكه  عالوه”خشتي سكوي “نيز از روي

  .آمد دست سمدار به جانوران پاي شكل به ييها  و پايه خاكستري يها  سفالينه شكل
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 38ه يرو

و  از وصالي و پس يافت منقوشي رنگ نخودي سفالين جام  قطعات”خشتي سكوي “از روي همچنين
 رنگ به جام اين  نقوش.است لبه به متصل عمودي دستة يك داراي جامهاي از نوع شد كه مشخص بازسازي

 عكس( است ايدندانه شوردار، لوزيها و نقشهايها   مثلثهاي،موازي نةدوگا زيگزاگهاي و شامل تيره ايقهوه
 نيز اخيراً در بين). 3 طرح( از شمشيرگاه گونه از همين اُخرايي سفالي مانند تكه ، دقيقاً به)2 ، و طرح10
و  اليو وص بازشناسي سفالي گونة آبريزدار از همين ظرفي يها  تكه صرم كاوش رها شدة سفالهاي خرده انبوه

 تر همچون جنوبي اندكي كه است  همان،عصر آهن آشناي منقوش سفال سبك  اين؛)4 طرح(شد  طراحي
  لوحة؛6 و 5، 4  عكس،يك ، لوحة1939 گيرشمن( الف گورستان: شود  مي شناخته5 سيلك سفالگري سنت
 ،و يك هلچ  لوحة؛S.476 :5 گور ،چهل  لوحة؛3  عكس،سه  لوحة؛S.436، S.444 :1 گور،و هفت سي
  .)S.495 :6گور 

  
  تطبيقي گذاري تاريخ

  كه5 يا سيلك الف گورستان  فرهنگ،شده بازشناخته فرهنگي  دو اُفق،سيلك در عصر آهن كه پيشتر گفتيم
 به  كه6 يا سيلك ب گورستان شود و فرهنگ  ميگذاري  تاريخ.)م.ق 850 تا 1250 ح (2 اواخر عصر آهن به

 خاكستري سفال از اُفق بخشي الف گورستان  فرهنگ.است  مربوط.)م.ق 550 تا 850 ح (3 عصر آهن اوايل
آيد؛ در  ميشمار  جديد به غربي نخودي سفال از اُفق ايهمانا پاره ب گورستان و فرهنگ جديد است غربي
يا  خاكستري نامنقوش يها  سفالينه اُفق  كه،و ب الف  گورستانهاي،سيلك عصر آهني هر دو فرهنگ دل

 منقوش  سفال.بوده در جريان كامل نيز با همزيستي منقوش يها  سفالينه  فرهنگ،است ا شاملر نخودي
 سيلك منقوش  سفال،تر آن سال ديرينه  اما همتاي،شده شناخته خوبي  به،سيلك ب  گورستان،6 سيلك

مارتر  پرش6 سيلك منقوش سفال يها  نمونه كه و البته نشده معرفي درستي  به،سيلك الف  گورستان،5
 نويد و مژدة درويش قلي عصر آهني و اما سفال. شمار  انگشت5 سيلك منقوش سفال يها  و نمونه است

 اُفق يها  از سفالينه مفصلي گويا در كنار مجموعة دارد كه از آن نشان سفالي يها  داده دهد؛ اين  ميديگري
 5 سيلك  ــ گونة2 عصر آهن منقوش يها  از سفالينه هم پرشماري يها  تكه) 2 آهن(جديد  غربي خاكستري

 تطور و تحول روند تدريجي نزديك در آيندة درويش قلي نگاري اليه اميد است. ــ در اينجا وجود دارد
شايد در  كه ايپديده آشكار نمايد، همان آن كاري ريزه  را با تمامي3 آهن  به2 عصر آهن سفالي فرهنگهاي

  ...پرداخت آن جويي پي به بتوان هم سيلك
 ــ در مواد فرهنگيِ باستان .م.ق 1500 سالهاي در حوالي ــ گويي ايران در فالت عصر مفرغ با پايان

 ــ سبك ــ تقريباً ناگهاني شدن رايج ،تغييرات آيد؛ از بارزترينِ اين ميپديد  نماياني تغييرات شناختي
 عصر مفرغ منقوش سفالي كهايسب جاي به عصر آهن و پسانتر نخودي خاكستري غير منقوش يها  سفالينه
ــ و البد  غالباً گفته آنچه دهد، اما برخالف  ميدفعتاً رخ البته سفالي سبكهاي نينشيجا  اين.است پاياني

 ،غير منقوش عصر آهني سفالي فرهنگهاي در دل  بلكه،گير نيست و همه شود ــ ابداً قطعي  ميپنداشته
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 39ه يرو

 ، اينها  جزيره آيا اين اينكه نيست دانسته شود؛ آنچه  مي آنجا ديدهاينجا و هم منقوش يها  سفالينه يها  جزيره
دهد؛ آيا   ميخود ادامه حيات دارد و هنوز به عصر مفرغ پايان در سنن  ريشه،منقوش يها  سفالينه سبكهاي

 گذشته از روشهاي صرف دارد؟ آيا تقليدي هنري از نوزايش  آيا نشان؟است هنري بازگشت مكتب يك اين
 پيشين هنري با مكاتب  و يا اساساً پيوندي؟است پاياني عصر مفرغ از ياد رفتة سنن دوبارة  آيا احياي؟هنبود

  ؟پديدار شده يكباره ندارد و خود به
 عصر آهن سفالي سنن  و غيره”اردبيل سبك“ و ”لرستان گونة“ــ در كنار  فرهنگي يها  جزيره از اين يكي

 بسي ب در گورستان  كه6 پرشمار سيلك منقوش يها   سفالينه، گفتيمپيشتر كه گونه  و همان؛است سيلك
 و ؛تر مانده ناشناخته بس  كه،الف ، در گورستان5 شمار سيلك كم منقوش يها  و سفالينه شده شناخته خوب
 با فرهنگ از آنچه بيش درويش  قلي”خشتي سكوي “سفالي يها  داده آنكه است مهم ميان در اين آنچه البته
از  بخشي يابد، و خود گويي  ميپيوستگي الف  در پيوند باشد با گورستان6  سيلك،ب گورستان گريسفال

 ب گورستان همزمان  معماري”بزرگ سازة “دانيم  ميكه  و اما چنان؛ است5 سيلك سفالگري فرهنگ
 سكوي“ ،ايهانداز گاهنگاريِ مقايس از چشم سان  بدين؛ در پيوند است6 شود و قاعدتاً با سيلك  ميمحسوب
 نمونة ــ و شايد كهن  سيلك”بزرگ سازة“تر از  قديم و فرهنگي آنِ تاريخي بايد يك  ميدرويش  قلي”خشتي

  چه،است و يكسان همسان اندازه تا چه و سيلك درويش قلي مواد فرهنگي ديديد كه. ــ باشد آن
 ، سيلك”بزرگ سازة“بر  افزون قيدر ماد شر  اينك؛و غيره سفالين يها  يافته و چه معماري يها  كاويده
و  تر در كاشان جنوبي  يكي؛درويش  قلي”خشتي سكوي“ :شناسيم  ميپاياني از عصر آهن ديگري تختگاه
 550 تا 850 ح (3  متأخرتر، از آغاز عصر آهن)بزرگ سازة( يكي و البته تر در جمكران شمالي كمي دومي

 ،بياني ؛ به.)م.ق 850 تا 1250 ح (2 عصر آهن ايانتر، از پ متقدم  كمي)خشتي سكوي(  و ديگري.)م.ق
 سفال فرهنگي  از اُفق)خشتي سكوي( جديد و دومي غربي نخودي سفال فرهنگي  از اُفق)بزرگ سازة( يكي

  .جديد غربي خاكستري
 و ها  شباهت ميزان و نهايتاً قانونمند ساختن  بازشناختن،شناختن براي علمي روشي همچون شناسي باستان
در   اينك؛ستها  داده و بازسنجش  برسنجش، نيازمند سنجش،با آنها درگير است كه ييها  پديده يها  فاختال

 چنان براي) 2 عصر آهن( از آن پيش و فرهنگي آنِ تاريخي و يك) 3 عصر آهن (”ماد دورة “شناسي باستان
 فنون و فرگشت دگرگشت ريگي پي  براي؛در اختيار داريم مناسبي معيارهاي ييها   و مقابلهها  مقايسه
 ماد شرقي جامعة و معنوي مادي پيشرفت درجة و درك فهم  براي،تر مادستان شرقي در نواحي معماري
  .داريم در دست شاخصي يها  يابد سنجه  ميبازتاب مواد فرهنگي در بقاياي كه آنچونان
 ژوهشها مسلماً بر شناختپ  اين؛است هنوز در راه مادستان در شرق شناختي باستان پژوهشهاي آيندة

 ، قم،ري ميان پيوندهايي: متمركز خواهد بود ماد شرقي جغرافيايي يها  پاره و فرهنگي تاريخي پيوندهاي
 ، واسون، شمشيرگاه،درويش  قلي، زاربالغ، معمورين، اُزبكي،خوروين ميان  پيوندهايي،و اصفهان كاشان
  ...و سيلك
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  زجييمهرداد قدرت د  ي مطالعات ساسانيت كنوني به وضعينگاه
 

  16 از 40ه يرو

    كتابنامه
  ) فارسي

  و خسر،پوربخشنده
 صرم تپه عصر آهن گورستان شناختي باستان كاوشهاي فصل نخستين مقدماتي توصيفي گزارش 

  ].منتشر نشده[ ،شناسي باستان  پژوهشكدة،1380  زمستان،ـ قم كهك
 صرم تپه عصر آهن گورستان شناختي باستان كاوشهاي فصل دومين مقدماتي توصيفي گزارش 

  ].منتشر نشده[ ،شناسي ستانبا  پژوهشكدة،1381  تابستان،ـ قم كهك
 صرم تپه عصر آهن گورستان شناختي باستان كاوشهاي فصل سومين مقدماتي توصيفي گزارش 

  ].منتشر نشده[ ،شناسي باستان  پژوهشكدة،1382 پاييز ،ـ قم كهك
   سيامك،سرلك

  آهنعصر در گورستان تدفين يها  قبور و شيوه معماري انواع گيري مؤثر در شكل عوامل”، 1382
  ص،شناسي باستان پژوهشكدة : تهران،)2( شناسي باستان گزارشهاي ”،  قم،ـ كهك صرم تپه

163-129.  
 ،ـ قم جمكران درويش قلي تپة شناختي باستان كاوشهاي فصل نخستين مقدماتي توصيفي گزارش 

  ].منتشر نشده[ ،شناسي باستان  پژوهشكدة،1382و پاييز  تابستان
 ،ـ قم جمكران درويش قلي تپة شناختي باستان كاوشهاي فصل دومين يمقدمات توصيفي گزارش 

  ].منتشر نشده[ ،شناسي باستان  پژوهشكدة،1383و پاييز  تابستان
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