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چکٕذٌ :
حٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ ٔٙغجك ٕٞ ٚؿبٖ ثب تؼطيف حٛض ٝآثطيع ربظٔٛضيبٖ اؾت وٙٔ ٝغجك
ثبٔىٗ زٚضاٖ آوبز زض ٞعاض ٜؾٌٚ ْٛسضٚظيب -اوٛفبريبٔٚ -ىطاٖ زٚض ٜتبضيري اؾت.
قٟط لسيٓ ريطفتٔ ،طوع  ٚوطؾي حٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ زض زٚضاٖ اؾالٔي زض ٔحٛعٝ
ثبؾتب٘ي «قٟط زليب٘ٛؼ» ريطفت ثب ثيف اظ  12وئّٛتط ٔطثغ ثٛز ٜاؾت.
ثبفت والٖ قٟط ريطفت زض زٚضاٖ اؾالٔي ،تٕبْ ٚيػٌيٞبي ثبفت قٟطي زٚضاٖ اؾالٔي ٔب٘ٙس
ثبض ،ٚقبضؾتبٖ؛ ٔحّٞٝبٔ ،ؿزس ٌ،طٔبث ،ٝثبظاض ،ضطاثربٌ٘ٛ ٚ ٝضؾتبٖ  ٚثركي نٙؼتي زاقتٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٝ
ثؿيبض ٔٙبؾجي ثطاي زضن ثٟي ٝٙقىُ ٌيطي  ٚزض ٘ظط ٌطفتٗ وّي ٝػٙبنط قٟطي  ٚقٙبذت ض٘ٚس
تح َٛثبفت قٟطي اؾتٚ .يػٌي فٗآٚضي ؾفبٍِطي ايٗ قٟط ثب ٌٞٝ٘ٛبي قبذم ،ثب تِٛيس ا٘جٜٛ
ٔكره ٝايٗ ٔٙغم ٝثٛز ٜاؾت و ٝاظ ؾسٜٞبي ا َٚتب ٞفتٓ .ٜق تسا ْٚزاقت ٝاؾت  ٚثب زيٍط ٔطاوع
تٕس٘ي ٕٞعٔبٖ ذٛز زض ثط ٖٚچ ٖٛچيٗٙٞ -س -ػٕبٖ  ٚزض ٖٚؾطظٔيٗ ٔب٘ٙس ٘يكبثٛض -ضي -وبقبٖ
پي٘ٛس ٕٞ ٚؿب٘ي زاقت ٝاؾت .قٟط حطٚتٕٙس ريطفت زض احط يٛضـٞبي ٔسا ْٚغعٞب ٚيطاٖ  ٚزض ؾسٜ
ٞفتٓ .ٜق ٔتطٚن ٔيٌطزز .

ياصٌَاْکلٕذْ:حٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖٔ ،حٛع ٝثبؾتب٘ي قٟط زليب٘ٛؼ قٟط و ٟٗريطفت،
ؾفبِيٞٝٙبي زٚضاٖ اؾالٔي .
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پٕصدرآمذ :
حسٚز حٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ ٕٞؿبٖ  ٚيىؿبٖ ثب تؼطيف  ٚتحسيس رغطافيبيي حٛض ٝآثطيعربظٔٛضيبٖ
٘ٚيع ٔحسٚز ٜثؿتط ظٔيٗ قٙبؾي قٙبذت ٝقس ٜربظٔٛضيبٖ اؾت (ٞبضيؿ1943 ٖٛل  )220-209ايٗ تؼطيف زض
ثبؾتبٖ قٙبؾي ثطاي ايٗ ٌؿتطز ٜوٕٞ ٝؿب٘ي  ٚتسا ْٚفطٍٙٞي زاضز ٘يع ث ٝوبض ثطز ٜقس ٜاؾت .حٛظ ٜفطٍٙٞي
ربظٔٛضيبٖ ثؿبٖ يه ٌصضٌب ٜيب ضاٞطٚي عجيؼي ثيٗ ٙٞسٔ ،يب٘طٚزاٖ  ٚزضيب ثٛز ٚ ٜزاضاي ٚيػٌي ٔيبٖ
فطٍٙٞي*اؾت (چٛثه )1385- 1383

ربظٔٛضيبٖ اظ قٕبَ ث ٝوٜٞٛبي ثبضظ  ٚاظ رٛٙة ث ٝوٜٞٛبي ثكبٌطز ٔحسٚز اؾت  ٚقطق ث ٝوٜٞٛبي ٔىطاٖ
ٔيپي٘ٛسز  .ز ٚضٚز ثٕپٛض زض قطق ّٞ ٚيُ ضٚز زض غطة ٕٞطا ٜثب ضٚزٞبي فهّي وٍٕٞ ٝي تب ٞبٔ ٖٛربظٔٛضيبٖ
ضا زض ثط زاضز( .تهٛيط )1
زض زٚضاٖ اؾالٔي قٟط لسيٓ ريطفت ٔطوع  ٚترتٍب ٜحٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ ثٛز ٜاؾت( .تهٛيط ٚ )2
ترتٍب ٜظٔؿتب٘ي ؾّزٛليبٖ وطٔبٖ ث ٝقٕبض ٔيآٔس ٜاؾت اظ ريطفت و ٟٗثب ٘بْ عٛل ٝيب ثٟكت يبز قس ٜاؾت
 ٚاظ ؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ تب پبيبٖ زٚض ٜؾّزٛلي قٟطي آثبز  ٚپطرٕؼيت  ٚزاضاي چٟبض زضٚاظ ٜثب ثبظاض ٔ ٚؿزس
ربٔغ  ٚضطاثرب٘ ٝثٛز ٜاؾت .قٟط داراْچٙسيٗ ٌطٔبث ٝثٛز ٜاؾت تٕبٔي ايٗ ٔزٕٛػ ٚ ٝثبفت قٟطي ثب پي
ؾٍٙي  ٚآرطٞبي ظطيف ثٙب قس ٜاؾت و٘ ٝكب٘ ٝحطٚت  ٚآثبزا٘ي قٟط ثٛز ٜاؾت .ربز ٜازٚي ٝاظ آٖ ٔيٌصقتٚ ٝ
پركٍب ٜثبظضٌب٘ي وبالٞب ثٛز ٜاؾت زض ايٗ زٚضاٖ ّٞيُ ضٚز پيف اظ  150آؾيبة ضا ٔيچطذب٘يس ٜاؾت .ايٗ
قٟط پطض٘ٚك زض يٛضـ پي زض پي غعٞب زض ؾس ٜقكٓ ٞ ٚفتٓ ٞزطي ٔتطٚن  ٚاظ ض٘ٚك ٔيافتس
ٚيطا٘ ٝقٟط و ٟٗريطفت زض ٔحٛعٝاي ٌؿتطزٔ ٜؼطٚف ث ٝقٟط زليب٘ٛؼ 1زض غطة ّٞيُ ضٚز ،ث ٝفبنّ ٝيه
وئّٛتطي اظ پُ فّعي ّٞيُ ضٚز ث ٝربز ٜثّٛن ،قٟط و٘ٛٙي ريطفت لطاض ٌطفت ٝاؾت (تهٛيط  ٚ، )3ث ٝقٕبضٜ
 503حجت آحبض ّٔي اؾت.
ٔحسٚز ٜايٗ ٔحٛع ٝثب ٞعاضاٖ پكت ٚ ٝپؿتي  ٚثّٙسي زض حسٚز  12وئّٛتط ٔطثغ ،پٛقيس ٜاظ آرط ٚؾفبَ
ث ٝعٛض ٔتطاوٓ و ٝفكطزٌي آحبض زض ثركي ؤ ٝحّيٞب ث ٝايٗ ثرف «وٍّٙي» ٔيٌٛيٙس ثؿيبض ظيبز اؾت؛ وٝ
ٞؿت ٝانّي قٟط ريطفت اؾت254 .ل( WILKINSON1973تهٛيط )4
کايشَاْباستانضىاسٓضُزکُهجٕزفت.

َٓاي
بزرس 
_____________________________________________________________________________________
 .1زليب٘ٛؼ زض ٔكطق ظٔيٗ ضطة إِخُ اؾتجساز  ٚؾتٕىبضي  ٚزض ظٔبٖ پبزقبٞي ا ٚثٛز وٞ ٝفت ٘فط انحبة وٟف زاذُ آٖ غبض
قس٘س (لطآٖ وطيٓ ؾٛض 18 ٜآي ،)8 ٝؤ ٝؼطة ٘بْ ٌبيٛؼ ٔؿيٛؼ وٙيتٛؼ تطايب٘ٛؼ زؾيٛؼ اؾت(Gaius Messius .
)ٔ 251 201( Quintus Trajanus Deciusيالزي ؤ ٝحُ آٖ زض افؿؽ  Efsesيب  Ephesosاؾت و ٝقٟطي لسيٓ زض
اي٘ٛيٚ ٝالغ زض ؾبحُ زضيبي اغ ٜاؾت ٚي ٔؿيحيبٖ ضا آظاض ٔيزاز ٜاؾت .اظ ؾٛي زيٍطزضافٛأ ٜطزْ زض ايطاٖ ٞط احطي لسيٕي ٚ
و ٟٝٙضا ث ٝػٟس زليب٘ٛؼ ٘ؿجت ٔي زٙٞس ثؿيبضي اظ ٔٙبعك زيٍط ٘يع ث٘ ٝبْ قٟط زليب٘ٛؼ زض ايطاٖ ٘بْ زاضزٔ .ب٘ٙس ٔٙغمٝاي زض
وبظٚضٖ و ٝايٗ ٘بْ ذٛا٘سٔ ٜيقٛز ٘ ٚيع ٔحٛعٝاي زض قٟط ذٛر٘ Khocho ٛعزيه لط ٜذٛر ٛزض حٛض ٝتٛضفبٖ ثٙبْ
قٟطزليب٘ٛؼ ٘بٔيسٔ ٜيقٛز ))(stein p-151
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ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض اقتيٗ ايٗ ٔحٛع ٝضا قٙبؾبيي  ٚوبٚـ وطز(Stein - 1937) .

زوتط ؾزبزي ٘يع زض ز 60 ٝٞايٗ ٔحٛع ٝضا ثطضؾي وطز ثٙٔ ٝظٛض تؼييٗ ػطن ٚ ٝحطيٓ آٖ چٙس ٌٕب٘ٝ
ظ٘ي پيطأ ٖٛايٗ ٔحٛع ٝا٘زبْ زاز و٘ ٝبتٕبْ ثبلي ٔب٘س ٜاؾت (ؾزبزي ٌ-عاضـٞبي ٔٙتكط٘كسٔ ٜطوع اؾٙبز
ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٙٞي)؛ ٍ٘ ٚبض٘س( ٜحٕيس ٜچٛثه) اظ ؾبَ  1387- 1381ث ٝعٛض پطاوٙس 4 ٜفهُ زض ايٗ
ٔحٛع ٝوبٚـ وطز .زض ايٗ  4فهُ وبٚـ ٞؿت ٟٓٔ ٝقىُ ٌيطي ثبفت  ٚقٟط ؤ ٝؿزس ربٔغ  ٚثبظاض ٚ
ثبظاضچ ٝثب زوبٖٞب  ٚا٘جبضٞبي آٖٕٞ ،چٙيٗ يه ٌطٔبث ٝثعضي ثب ز ٚقب٘ ٜكيٗ ،چٙس ٌصضٌب ٜؾٍٙفطـ قس،،ٜ
ثرف نٙؼتي يب وبضٌب ٜؾفبٍِطي ثب ا٘جبض ،ذب٘ ٝاضثبثي ثب ا٘جبضيٌٛ ٚ .ضؾتبٖ ثب ٔزٕٛػٌٛ ٝضٞب ثب ثٙبٞبي
آضأٍبٞي زض قٟط ٔطزٌبٖ  ٚتأؾيؿبت آثي  ٚقجى ٝآثطا ٝٞآٖ قٙبؾبئي  ٚوبٚـ قس ٜاؾت.
ثطضؾي  ٚپػٞٚف ٔيسا٘ي ٔ ٚغبِؼبت وتبثرب٘ٝاي ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝزؾت وٓ ايٗ قٟط اظ ؾس٘ ٜرؿتيٗ
زٚضاٖ اؾالٔي ض٘ٚك  ٚقىٛفبئي التهبزي زاقت ٚ ٝثب ٔطاوع ٔ ٟٓتٕس٘ي چ ٖٛچيٗٙٞ -س -ثيٗاِٟٙطيٗ-
ذطاؾبٖ -فبضؼ زض اضتجبط ثٛز ٜاؾت  ٚقىٛفبئي آٖ تب زٚضاٖ ؾّزٛلي ازأ ٝزاقت ٝاؾت ٔٛاز فطٍٙٞي ٚ
يبفتٞٝبي ثبؾتب٘كٙبؾي ٘كبٖ اظ ربٔؼٝاي ٔطف ٚ ٝحطٚتٕٙس زض ريطفت ثٛز ٜاؾت و ٝفكطزٌي آحبض ٌٛيبي ثبفت
فكطز ٜقٟطي ثب تأؾيؿبت ٔ ٟٓقٟطي ٔ،تطٚپِٛيتٗ يب والٖ قٟطي ثب ربٔؼٔ ٝهطفي ٔ ٚطزْ ؾطظ٘سٚ ٜثٛضغٚا
اؾت و ٝث ٝػّت حطٚت ٕٛٞاض ٜتٟسيس  ٚچپب َٚقس ٜاؾت.
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ثب ضاٞىبض  ٚضٚـ پػٞٚف ٌعيٙف قس ٜوٛقف قس ٜثركي اظ ٚيػٌيٞبي فطٍٙٞي ايٗ حٛظ ٜزض زٚضاٖ
اؾالٔي ثطپبي ٝپػٞٚف ثط ضٚي يبفتٞٝبي ؾفبِيٗ وٟٓٔ ٝتطيٗ زاز ٜثطاي قٙبذت  ٚتحّيُ فط ٚ ًٙٞربٔؼ ٝزض
تؼبُٔ ثب ٔحيظ ظيؿت (ظٔيٗ) زض عي زٚضاٖ تبضيري ٔكرم (ظٔبٖ)  ٚقٙبذت  ٚزا٘ف ا٘ؿبٖ ثطاي
پبؾرٍٛئي ث٘ ٝيبظٞب (ا٘ؿبٖ  -فط )ًٙٞقٙبؾبئي  ٚثبظيبثي قٛز .ث ٝػّت آ٘ىٔ ٝغبِؼبت ٔيسا٘ي زض ٔحٛعٞٝبي
ثبؾتب٘ي زٚضاٖ اؾالٔي ثؿيبض ٔحسٚز اؾت  ٚقٙبذت ؾفبِيٞٝٙبي اؾالٔي ثيكتط ثط ضٚي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٞبي ٙٞطي
ثٛز ٜو ٝالئ ٚ ٝحٛع ٝآٖ ٔكرم ٘يؿت عجم ٝثٙسي ؾفبِيٞٝٙبي ايطاٖ وبُٔ ٔ ٚغٕئٗ ٘يؿت ِ ٚعٔ ْٚغبِؼٝ
ٔ ٚؼطفي ربٔغ يبفتٞٝبي ؾفبِيٗ اظ ٔحٛع ٚ ٝاليٞٝبي ٔكرم ٔغٕئٙبً ضإٙٞب  ٚضاٌٜكبي قٙبؾبئي ٔحٛعٞٝب
ثٚ ٝيػ ٜقٙبؾبئي ٔحٛعٞٝب زض ثطضؾيٞبي ثبؾتب٘كٙبؾي اؾتٔ .حٛع ٝثبؾتب٘كٙبؾي قٟط زليب٘ٛؼ ثب تبضيد
ٔكرم اظ ؾس٘ ٜرؿتيٗ تب ؾسٞ ٜفتٓ .ٜق ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبؾجي ثطاي تبضيدٌصاضي زليك اؾت ؤ ٝغٕئٙب ثطاي تبئيس
 ٚتىٕيُ اعالػبت ٔ،غبِؼبت آظٔبيكٍبٞي ثطاي تزعي ٝػٙبنطي ،تؼييٗ ٔٙكب ؾبذت ؾفبَ ٚ ،تبضيدٌصاضي
زليك ث ٝضٚـ تطِٔٔٛٛيٙؿب٘ؽ ضطٚضي اؾت .
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کارگاٌَاْصىعتٓ-کًرٌَاْسفالگزْ
زض ثطضؾي ا٘زبْ قس ٜزض ٔحٛع ٝثبؾتب٘ي قٟط زليب٘ٛؼ ؾغح آٖ پط اظ لبِتٞبي ؾبذت ؾفبَ  ٚرٛـ
وٛضٚ ،ٜاظزٜٞبي وٛض( ٜتهٛيط  )5زض ثرفٞبي ٔرتّف زيسٔ ٜيقس و٘ ٝكبٍ٘ط ٚرٛز وبضٌبٜٞبي وٛچه ٔحّي
ثطاي ؾبذت ؾفبِيٞ ٝٙبي ٔٛضز ٘يبظ ثٛز ٜاؾت؛ زض رٛٙة غطة ٔحٛع ٝتطاوٓ آحبض ؾغحي ثؿيبضي اظ وٛضٜٞبي
ؾبذت ؾفبَ -قيك -ٝآرط ٔكبٞسٌ ٜطزيس :قبُٔ ٚاظزٜٞبي وٛض ،ٜرٛـ وٛض ،ٜتٛپي (تهٛيط  ،)6ؾ ٝپبيٝ
(تهٛيط ،)7وٌ ٝؿتطٜاي ثيف اظ يه وئّٛتط ضا زضثط ٔيٌيطزٕٞ ،چٙيٗ ٚرٛز ثؿتطٞبي آة ،اليٞٝبي ضؾٛثي
ٌُ ضؼ ٔٙبؾت ؾفبٍِطي زض وٙبض آثطاٞٝٞب ،و٘ ٝكب٘ٞٝبي ثطزاقت ٌُ اظ آٖٞب ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت (تهٛيط،)8
٘ ٚيع لغؼبت ثيقٕبض ضيع ٜؾًٞٙبي ؾفيس ثطاي ؾبذت ؾفبِيٞٝٙبئي ثبذٕيط ٜپٛزذبو ٝؾٍٙي ٚيػ ٜزٚضٜ
ؾّزٛلي  ٚؾًٞٙبي ؾيّيؿي ؾفيس (تهٛيط ٚ )9ؾًٞٙبي ؾطثي و ٝزض ؾبذت ؾفبَ  ٚتٟيِ ٝؼبة وبضثطز
زاض٘س ٘ ٚيع ٚرٛز ثيقٕبض لبِتٞبي ؾبذت ؾفبَ (تهٛيط ٘ )10كبٍ٘ط ٚرٛز ٔحّ ٝنٙؼتي وبضٌبٜٞبي
ؾفبٍِطي زض ايٗ ثرف اؾت؛ يبفتٞٝبي ؾفبِيٗ اظ وبٚـٞب ثب آٔبض ٌٞٝ٘ٛ ٚبي ثؿيبض ٘كبٖ اظ تِٛيس ا٘جٚ ٜٛ
ٚرٛز وبضٌبٜٞب  ٚوٛضٜٞب (تهٛيط  )11ثطاي پبؾرٍٛيي ث ٝرٕؼيت ظيبز ريطفت زض ؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ ٔ ٚيب٘ي
اؾت٘ ،مف ٟٔطٞبي لبِت ثط ظيط وف ؾبذتٞٝب ٘كبٖ اظ اؾتبزوبضاٖ  ٚوبضٌبٜٞبي ٔكرم ٘ ٚكبٖ اظ ترههي
ثٛزٖ وبض ؾفبٍِطي  ٚقبذم ويفيت وبض ٞط وبضٌب ٚ ٜاؾتبزوبضاٖ اؾت

مجمًعٍسفالٕىٍَا 
ثيكتطيٗ ٟٓٔ ٚتطيٗ ٔزٕٛػ ٝيبفتٞٝبي ثطضؾي  ٚوبٚـٞبي قٟط ريطفت زض ٔحٛع ٝثبؾتب٘ي قٟط
زليب٘ٛؼ اؾت ؤ ٝساضن زؾت ا َٚثطاي تبضيدٌصاضي ٌ ٚبٍٙٞبضي ٔحٛع٘ ٚ ٝيع زاز ٜثؿيبض ٕٟٔي ثطاي
تحّيُ ٚضؼيت ؾبذتبض ارتٕبػي  ٚالتهبزي ربٔؼ ٝاؾت.
 -1ايٗ ٔزٕٛػٌ ٝؿتطزٜاي تبضيري اظ ؾسٜٞبي ٘رؿت اؾالٔي تب زٚض ٜؾّزٛلي ؾس.ٜ 7-5 ٜق اؾت.
ثطاي پػٞٚف  ٚثطضؾي ايٗ ٔزٕٛػ ٝزض زٌ ٚط ٜٚانّي تمؿيٓ ثٙسي قس .ؾفبِيٞٝٙبي ثي ِؼبة
 -2ؾفبِيٞٝٙبي ِؼبة زاض
و ٝآٔبض زضنس ؾفبَٞبي ثي ِؼبة ثيف اظ ز ٚثطاثط ؾفبَٞبي ِؼبة زاضاؾتٕٛ٘( .زاض  )12و ٝزض ظيط
ٔزٕٛػٞ ٝط وساْ ٌٞٝ٘ٛبي ٔرتّفي ثط پبي ٝپطاؾٙزٞٝبئي* 1عجمٝثٙسي قس ٜاؾت  ٚرسٕٛ٘ ٚ َٚزاضٞبي
آٔبضي ثطاي ثطزاقت آٖٞب ٘ ٚيع ثطٌٞٝبي ٌعيٞٝٙبي آٖٞب تٟيٌ ٝطزيس ٜاؾت (ٕ٘ٛزاض)13
زض ايٗ ٌ ٝ٘ٛثؿيبضي اظ قىُٞب٘ ،مٛـ  ٚضٚـٞب ٕٞب٘ٙس ٔ ٚكتطن ٔيثبقٙس ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛعطحٞبي
ؾفبِيٞٝٙبي لبِجي ثيِؼبة زض ؾفبِيٞٝٙبي ِؼبة يىطً٘ ٘يع ثٝوبضضفت ٝاؾت  ٚيب ٘مكٕبيٞٝبي ؾفبِيٞٝٙبي
ؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ ٔب٘ٙس ٘مكٕبيٞٝبي قج ٝذظ وٛفي ثب تطويت ذظ ٘ٛقت ٝچيٙي زض چٙسٌ ٝ٘ٛوبضثطز زاقتٝ
اؾت.
_____________________________________________________________________________________
1. Parameter
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سفالٕىٍَاْبٓلعاب 

زض آٔبضؾٙزي ؾفبِيٞٝٙب ،ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِيٞٝٙب ثيكتطيٗ آٔبض زاضز و ٝثيكتط ثطاي ظطٚف وبضثطزي ٔؼِٕٛي
ؾبذتٔ ٝيقٛز ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِيٞٝٙب ٔكبث ٝيبفتٞٝبي ٔحٛعٞٝبي قٙبذت ٝقس ٜچ ٖٛقٛـ ٘ ٚيكبثٛض اؾت.
ٌ ٝ٘ٛؾفبِيٞٝٙبي ٔٙمٛـ  ٌٝ٘ٛ ٚثب پٛقف ٌّي لطٔع ث٘ ٝظط ٔيضؾس وِ ٝؼبة زازٖ ٘مبقي  ٚپٛقف قسٜا٘س
و ٝثٔ ٝطحِّ ٝؼبة زٞي ٘طؾيس ٚ ٜثسِ ٖٚؼبة اؾتفبز ٜقسٜا٘س ؛ تغييط ضً٘ٞبي ؾفبِيٞٝٙب زض ٌط٘ ٜٚرٛزي
(تهٛيط  ،14لطٔع (تهٛيط ٚ )15لٜٟٛائي -ذبوؿتطي (تهٛيط  )16زض احط قطايظ زضر ٝحطاضت وٛض ٚ ٜظٔبٖ
پرت ثٛز ٜاؾت (زض ٔغبِؼ ٝضً٘ٞبي ذٕيط  ٚپٛقف ؾفبِيٞٝٙب اظ رسٔ َٚب٘ؿُ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت).
ؾفبِيٞٝٙبي ثي ِؼبة ريطفت
.I
.III
.V
.VII

ٌ٘ ٝ٘ٛرٛزي ٘ -رٛزي ؾجع

.II

ٌ٘ ٝ٘ٛبض٘زي  -نٛضتي  -لطٔع

ٌ ٝ٘ٛلٜٟٛاي ضٚقٗ  -تيطٜ

.IV

ٌ ٝ٘ٛذبوؿتطي ضٚقٗ  -تيطٜ

ٌ ٝ٘ٛثب ٘مف وٙس ٜذغي  -قيبضي

.VI

ٌ ٝ٘ٛثب ٘مف تطاقيس ٚ ٜثطيسٜ

ٌ ٝ٘ٛثب ٘مف ٟٔط ظز ٜلبِجي

.IX

ٌ ٝ٘ٛثب ٘مف افعٚزٜ

.XI

ٌ ٝ٘ٛثب پٛقف ٌّي ضٍ٘يٗ

.VIII
.X
.XII

ٌ ٝ٘ٛثب ؾبذت ٘ ٚمف لبِجي
ٌ ٝ٘ٛثب تعئيٗ ِؼبة
ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ

ؾفبِيِ ٝٙؼبة زاض ريطفت
.XIII
.XV
.XVII

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يه ضً٘ فيطٚظ ٜاي

.XIV

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يه ضً٘ ؾجع

ٌِ ٝ٘ٛؼبة لطٔع  -ل ٜٟٛاي

.XVI

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يىطً٘ ظضز٘ -بض٘زي (ػؿّي
فبْ)

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يىطً٘ ثبزٔزب٘ي  -ثٙفف

.XIX

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يىطً٘ ؾفيس

.XXI

ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ ظضز ثب ِؼبة ؾطثي قفبف

.XXIII

ٌ٘ ٝ٘ٛمبقي ِؼبثي ضٚي پٛقف ٌّي
ضٍ٘يٗ slip painted

.XVIII
.XX
.XXII

ٌِ ٝ٘ٛؼبة يىطً٘ الرٛضزي
ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ الرٛضزي  ٚؾجع ثب ِؼبة
ٔبت لّؼي
ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ لٜٟٛاي  ٚؾيب ٚ ٜظيط ِؼبة
ؾطثي

.XXIV

ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ وٙسِ ٜؼبة ثطي
champleve

.XXVI

ٌِ ٝ٘ٛؼبة پبقيسSplashed ٜ

ٌ٘ ٝ٘ٛمف وٙس ٜزضٌالث ٝاؾٍطافيبتٛ
Sgraffiato
ٌ ٝ٘ٛظضيٗ فبْ زٚض ٜاِٚيٝ

.XXVIII

.XXIX

ٌٙٔ ٝ٘ٛمٛـ ظيط ِؼبة قفبف لّيبئي

.XXX

.XXXI

ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٚ ٝٙچيٙيٞبي ٚاضزاتي ؾبذت چيٗ  :وبئ ِٗٛؾفيس  -ؾالز ٖٚؾجع  -ؾفبَ ِؼبة ظيت٘ٛي ٚ
لٜٟٛائي

.XXV
.XXVII

ٌ ٝ٘ٛظضيٗ فبْ زٚضٔ ٜيب٘ٝ
ٌ ٝ٘ٛؾفيس  ٚآثي زٚضٔ ٜيب٘ٝ
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قىُٞبي ضايذ ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٝٙثيكتط زض قىُٞبي ثؿت ٝاظ قٕبض آٖ ذٕطٜٞبي شذيط ٜذٕچٞٝبي آة،
تغبضٞبي وٛچه  ٚثعضي ٍِٗ .يب ٍِٙچ ٝوٛظٜٞبي ثي زؾت ،ٝوٛظٜٞب  ٚتًٞٙبي آثرٛضي زؾت ٝزاض ثب تٛٙع ا٘ٛاع
زؾتٞٝب  ٚتًٞٙبي زؾت ٝزاض  ِِٝٛ ٚزاض اثطيمي اؾت ،وٛظ ٜفمبع (تهٛيط  )17تٛپي  ٚؾ ٝپبي ٝوٛض ٚ ٜلبِتٞبي
ؾفبٍِطي  ٚؾبذتٞٝبي چِِٞٝٛ ٖٛبي تٙجٛق٘ ٝيع زض ايٗ ٌط ٜٚربي ٔيٌيط٘س ثس٘ ٚ ٝذٕيط ٜايٗ ؾفبِيٞٝٙب اظ
ذكٗ٘ ،يٕ ٝذكٗ ٔ -ؼِٕٛي تب ظطيف اؾت .ضربٔت آٖٞب اظ  1/5ؾب٘تيٕتط تب ٔ 2يّيٕتط اؾت ،ذٕيط ٜزاضاي
ذٕيطٔبيٞٝبي قٗ ضيعٔ ،بؾ ٝثبزي ،شضات ضيع ؾفيس (آٞه) ٌ ٚبٞي ٔيىب اؾت .ايٗ ؾفبِيٞٝٙب چطخ ؾبظ
ثٛزٜا٘س  ٚثرفٞبي افعٚز ٜزؾت ؾبظ ثٛز ٚ ٜلبِتٞب ٘يع زؾت ؾبظ٘س .ا٘ج ٜٛايٗ ؾفبِيٞٝٙب ٘كبٍ٘ط رٕؼيت ٚ
تِٛيس ا٘ج ٜٛاؾت.
ريشَاْگًواگًنسٔزاست .
تشٕٔهأهسفالٕىٍَابٍ 

٘ -1مف وٙس ٜذغي  ٚؾٛظ٘ي ضيع؛ ثب ٘مكٕبيٞٝبي ٔخّخي ٛ٘ -اضٞبي قيبضي وٙس ٜافمي  ٚػٕٛزي ضيع ٚ
زضقت  ٚزٚايط وٙس٘ ٚ ٜيع ٘مف ٔبٞي ٘ ٚمٛـ ٌيبٞي  ٚحّمٞٝبي پيچ زض پيچ زيسٔ ٜيقٛز( .تهٛيط )18
٘ -2مف افعٚز .ٜث ٝنٛضت ٘ٛاضٞبي عٙبثي ثطرؿت ٝضٚي قب٘ ٝظطٚف ،آضايٞٝبي افعٚز ٜحّمٝاي زؾتٝ
ٔب٘ٙس (زؾتٞٝبي وبشة) لجٞٝبي ثطرؿت ٝافعٚزٔ ٜكجه ،لبِجي ٘مٛـ افعٚز ٜلبِجي چٔ ٖٛبٞي .زٚايط ٚ
حّمٞٝبي ثطرؿتٔ ٝب٘ٙس چكٓ( .تهٛيط )19
٘ -3مف ٟٔط ظز ٜضيع ٘مفٞبي پط٘سٌبٖ ،زٚايطٟٔ ،ط لبِجي ٘بْ ؾبظ٘س( ٜثط ضٚي يه وٛظ ٜفمبع ٘بْ ػّي)
زٚايط فكطز ٜضيع و ٝثب يه اثعاض ٚيػ ٜيب ؾط٘ي ٘مف قس ٜاؾت( .تهٛيط )20
٘ -4مف ثطيس ٚ ٜتطاقيس ٜث ٝقىُ ٔخّجٞبي ضٚثط ٚ ٚيه زض ٔيبٖ ٚاضٌ ٚ .ٝ٘ٚبٞي تعييٗ تطاقيس ٚ ٜثطيسٜ
ٔكجه زيس ٜقس ٜاؾت (تهٛيط ٌ ،)21بٞي قجىٞٝبي ضٚي زٞب٘ ٝآثرٛضيٞب ثطاي تهفي ٝآة اؾت
٘ -5مف لبِجي اظ ثيكتطيٗ ٌط ٜٚؾفبِيٞٝٙبي تعييٗ زاض اؾت (تهٛيط )24-22ايٗ ؾفبِي ٝٙاظ ربيٍبٜ
اضظقٕٙسي ثطذٛضزاض اؾت ،آٔبض ظيبز ايٗ ؾفبِيٕٞ ٝٙطا ٜثب لبِتٞبي ؾبذت آٖ ٘كبٖ اظ تِٛيس ا٘ج ٜٛايٗ
ؾفبِي .ٝٙافع٘ٚي رٕؼيت ،ترههي ثٛزٖ وبضٌبٜٞب ٌٞٝ٘ٛ ٚبي وبضٌبٜٞب اؾت ،تبو ٖٛٙثيف اظ ٟٔ ٌٝ٘ٛ 10ط
وبضٌب ٜؾفبٍِطي زض وف ظطٚف ثب ٘مف لبِجي ،زيس ٜقس ٜاؾت و ٝثيكتط ؾتبضٜٞبي چٙس پط ٔتساذُ اؾتٚ .
ٟٔط اؾتبزوبضاٖ ثط ؾبذتٞٝب ٕ٘بيبٍ٘ط رٛاةٌٛئي ؾبظ٘س ٜثطاي اضظـ ويفي ٙٞ ٚطي احط ثٔ ٝهطف وٙٙسٚ ٜ
ذطيساض ثٛز ٜاؾت.
قىُ ٔتسا َٚايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٝٙآثرٛضيٞبي ظيجب اظ ا٘ساظ ٜثعضي تب وٛچه اؾت و ٝقىُ ٔكره ٝايٗ
ٌط ٜٚاؾتٕٞ .چٙيٗ لٕمٕٞٝبي ثب ثس٘ٔ ٝسٚض وتبثي قىُ ،ايٗ ؾفبِي ٝٙثيكتط ث ٝضً٘ ذبوؿتطي ضٚقٗ تب
تيطٌ ٚ ٜبٞي ٘رٛزي  -ؾجع ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبي لطٔع ٘ ٚبض٘زي اؾت .ايٗ ضً٘ ؾفبِيٕٞ ٝٙب٘ٙس ؾفبِيٞٝٙبي ذبوؿتطي
زٚضٔ ٜفطؽ  ٚآٌٛ ٗٞيبي وبضثطز وٛضٜٞبي ثبظ و ٝثب وٕتطيٗ ظٔبٖ ٔ ٚيعاٖ حطاضت ؾفبَٞب پرت ٝقس ٚ ٜضً٘
ثٝزؾت آٔس ٜث ٝػّت ض٘ٚس ٔطاحُ اوؿيساؾي ٚ ٖٛوٕجٛز اوؿيػٖ وبفي ث ٝضً٘ ذبوؿتطي زض ٔيآيٙس .ايٗ

سفالٕىٍَاْديراناسالمٓ-ضُزکُهجٕزفت89/


ٌ ٝ٘ٛؾفبَ ٔكره ٝرٛأغ پيكطفت ٝاؾت وٌ ٝؿتطـ رٕؼيتي زاض٘س و ٝثب ٚيػٌي تِٛيس ا٘ج ٜٛثطاي
پبؾرٍٛيي ث ٝثبظاض ٔهطف ٘عزيه؛ ث ٝنطف ٚ ٝرٛاثٍ ٛثٛز ٜاؾت  ٚثب وبضثطز لبِت ثب ٘مكٕبيٞٝبي تعئيٙي ثٝ
ثطاي حؽ ظيجبپطؾتي  ٚتحّٕي ٔكتطيبٖ پبؾرٍ ٛثٛز ٜاؾت ،ا٘جٞٛي لبِت زض ثطضؾي  ٚوبٚـ ٔحٛع ٝثبؾتب٘ي
ٞطزليب٘ٛؼ ثٝزؾت آٔس ٜو ٝثؼضي اظ آٖٞب زض ثرفٞبي ٔرتّف تىطاض قسٜا٘س( .تهٛيط )23
زض ؾبذت ايٗ آثرٛضيٞبي ؾفبِيٗ اظ زؾت وٓ چٟبض يب پٙذ لبِت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثطاي ثرفٞبي ٔرتّف ثس٘ٝ
ؾفبِي ٝٙاؾتفبز ٜقس ٜاؾت ايٗ لبِتٞب و ٝلبِت ٔٙفي ثٛز ٜا ؾت اظ ضٚي يه ٕ٘ٔ ٝ٘ٛخجت و ٝثب زؾت ؾبذتٝ
قس ٚ ٜعطح ا٘ساظي قس ٜاؾت ث ٝنٛضت ز ٚلؿٕتي يب ٘يٕٝاي ؾبذت ٝقس ٜاؾت و ٝقبُٔ ثرفٞبي ظيط
اؾت:
-1

لبِت ِجٌ ٚ ٝطزٖ

-2

لبِت قب٘( ٝثرف ثبالي ثس٘)ٝ

-3

لبِت پبييٗ ثس٘ٝ

-4

لبِت پبيٝ

-5

لبِت يب ٟٔط ظيطپبي ٝضٚي وف ػالٔت ؾفبٍِط ؾبظ٘س ٜيب وبضٌب ٜؾفبٍِطي (تهٛيط )24

ظٔب٘ي و ٝاظ ايٗ لبِتٞب ،ظطف ٔٛضز ٘ظط ؾبذتٔ ٝيقس پؽ اظ پبيبٖ لبِتٌيطي ٞط ثرف ،اظ زض ٖٚثب
٘ٛاضٞبي فتيّٝاي ثبضيه ثرفٞبي لبِتٞب ضا ثٔ ٟٓتهُ ٔيوطز٘س  ٚضٚي ٝثيط٘ٚي آٖ ضا ثب اثعاض  ٚزؾت نبف ٚ
ٕٛٞاض ٔيقس ٜاؾت ،پيف اظ ذكه قسٖ ثط ضٚي چطخ ؾفبٍِطي ظطف ضا قىُ ٔيزاز٘س  ٚثرفٞبي افعٚزٜ
چ ٖٛتعئيٙبت لجٝاي ٔكجه  ٚيب زؾت ٝث ٝآٖ اضبفٔ ٝيوطز٘س  ٚؾپؽ ثطاي پرت زض وٛض ٜلطاض ٔيزاز٘س اظ ايٗ
ٌ ٝ٘ٛلبِتٞب ٘يع زض ؾبذت ؾفبِيٞٝٙبي ِؼبة زاض ٘يع ثىبض ضفت ٝاؾت.

سفالٕىٍَاْلالبٓ 

ومطمأٍَاْ

تعئيٙبت ٘ ٚمٛـ ايٗ ؾفبِيٞٝٙب ث٘ ٝظط ٔيضؾس ثطٌطفت ٝاظ پيفٕ٘ٞٝ٘ٛبي تعئيٙبت ظطٚف فّعئ ،فطغي ٚ
٘مطٜاي ٕٞعٔبٖ زٚض ٜؾّزٛلي اؾت( .تهٛيط  ٚ 1982 - p: 113.No 44، Chirvani )22قبيس لّٕع٘بٖ فّع
ثب ؾفبٍِط ٕٞطإٞ ٚ ٜىبض ثٛزٜا٘سNo 127 ،1980،Fehervari

ايٗ تعئيٙبت ٘مٛـ ؾطظ٘س  ٜپطوبض  ٚتزّٕي ثٛز ٜاؾت ٌٛ ٚيبي شٚق  ٚؾّيمٔ ٝطزٔبٖ ايٗ قٟط  ٚضٚظٌبض
اؾت وٕ٘ ٝبيبٍ٘ط ربٔؼ ٝقٟط ٘كيٙي ٔطف ٚ ٝثٛض غٚايي اؾت و ٝظضق  ٚثطق  ٚتعئيٙبت پطوبض ضا پؿٙس زاقتٝ
اؾت ٌٛيبي شٚق  ٚؾّيمٝاي ؾطچكٌٕ ٝطفت ٝاظ ؾطظٔيٗٞبي تطن ٘ػاز اؾت  ٚآٔيعٙٞ ٜسي ٔأثي وٍ٘ ٝبٞي
٘يع ث ٝقى ٚ ٜٛرالَ زٚضٜٞبي پيكيٗ چ ٖٛزٚض ٜؾبؾب٘ي يب ثبذتطي ٔيوطزٜا٘س ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛلبِت تطن ،تطن
ثس٘ ٝيه وٛظ ٜفمبع ٌٛيي ٙٞطٔٙس اظ يه ظطف فّعي زٚض ٜؾبؾب٘ي آٖ ضا لبِت ٌيطي  ٚاِٟبْ ٌطفت ٝاؾت
(تهٛيط ٘ )23مٛـ پيچيس ٚ ٜزض  ٓٞيبزآٚض ٘مٛـ ثبفتٝاي  ٚتٛضثبفت ٌيپٛضي ٔب٘ٙس) اؾتٕٞ .چٙيٗ تسأٚي اظ
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ضً٘ ٘ ٚمكٕبيٞٝبي ضٚي ؾبذتٞٝبي ؾٍٙي زٚضاٖ قٟط ٘كيٙي ايٗ ٔٙغم ٝزض ٞعاض ٜؾ ْٛح ْ .اؾت ٌٛيب
فطظ٘ساٖ ٕٞبٖ ؾبظ٘سٌبٖ  ٚعطحا٘ساظاٖ ثط ضٚي ايٗ ؾفبِيٞٝٙب ٘مف ا٘ساظي وطزٜا٘س
تمؿيٓ ثٙسي ٘مكٕبيٞٝبي ايٗ ؾفبِيٞٝٙب  ٚلبِتٞب ث ٝقطح ظيط اؾت :
ذظ ٘ٛقتٞٝبي وٛفي ٘ ٚؿد ثط ضٚي ِج ٝث ٝقىُ ٘ٛاضٞبي ثبضيه  ٚپ ٟٗزض ظيط ِج ٝيب ضٚي ثس٘ ٝضٚي قب٘ٝ
٘مف قسٜا٘س و ٝقيٜٞٛبي تعئيٙي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزاض٘س  ٚوبٔالً ٕٞؿبٖ ثب ذظٞبي ٔتسا َٚزض زٚض ٜؾّزٛلي اؾت ؛
وٛفي ؾبز ،ٜوٛفي ٌّساض ٘ ٚمٛقي و ٝث ٝؾط ا٘ؿبٖ يب زؾت ٔٙتٟي ٔيقٛز ؛ٔضٕ ٖٛايٗ ٘ٛقتٞٝب ثيكتط زػب ٚ
آضظٚي ذيط ثطاي نبحت ظطف ٔب٘ٙس «اِؿؼبز ٚ ٜاِؿالٔ ٚ ٝاِجمب  ٚاِؼع ِهبحج »ٝيب «اِؼع ٚااللجبَ ٚاِسِٝٚ
ِهبحج » ٝاؾت.
٘مكٕبيٞٝبي رب٘ٛضي  :اظ ٟٔٓتطيٗ ٌط٘ ٜٚمكٕبيٞٝبي ؾفبِيٞٝٙبي لبِجي ٌط٘ ٜٚمٛـ رب٘ٛضيا٘س ثيكتطيٗ
ايٗ ٘مٛـ ٘مكٕبي ٝپط٘سٌبٖ ٔرتّف ،چ ٖٛػمبة وجٛتط ،لٕطئ ،طؽ قب٘ٝثٝؾط يب وبوُ زاض پط٘سٌبٖ ثبزْ  ٚثبَ
پ ٟٗچتطي چ ٖٛعبٚٚؼ ،وجه  ٚرٛرٞٝب  ٚعطح ٔطؽ ريطفتي  ٚزضاد اؾت ٕٞچٙيٗ پط٘سٌبٖ ثب ؾطا٘ؿبٖ
(پط٘س ٜزضذت عٛثي) و ٝاظ ٘مكٕبيٞٝبي ٔكره ٝزٚض ٜؾّزٛلي اؾت ثط ضٚي ايٗ ؾفبِيٞٝٙب زيسٔ ٜيقٛز.
ايٗ پط٘سٌبٖ زض حبِتٞبي ٔرتّف چ ٖٛپطٚاظٔ ،مبثُ  ٓٞيب ٚاض٘ ٝ٘ٚؿجت ث٘ ٓٞ ٝمف قسٜا٘سٌ .طاظ ،قيط
،قيط ثب ؾطا٘ؿبٖ ،ؾً ،ضٚثب، ٜاؾت ،فيُ ،قتط ،آ ٛٞذطٌٛـ ثعوٞٛي ٔبٞي اظ زيٍط ٘مكٕبيٞٝبي رب٘ٛضي اؾت
ايٗ ٘مٛـ ث ٝقي ٜٛعجيؼي  ٚؾطظ٘س ٚ ٜپطحطوت ٘مف قسٜا٘س ثب ضيعٜوبضيٞب ٙٞ ٚطٔٙسا٘ ٝارطا قسٜا٘س.
٘مكٕبيٞٝبي ٌيبٞي:حبقيٞٝبي ٌُ ٚثتٔ ،ٝتساَٚتطيٗ آٖ ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌٌُٞ ٖٛبي ثبزاْ يكىُ وٛچه ٚ
وكيس ٜثّٙس ٌُ وٛوجي چٙس پط اؾت و ٝثيكتط زض ثرف پبييٗ ثس٘ ٝزض ثبالي پبي ٝلطاضٌطفت ٝاؾت و ٝتسأٚي
اظ ٘مف ٌُ وٛوجي ؾفبِيٞٝٙبي تبضيري ايٗ ٔٙغم ٝاؾت،
قبذٞٝبي پيچ ٌُ  ٚثطي اؾّيٕي و ٝپطوٙٙس ٜظٔي٘ ٚ ٝٙيع ٌُٞبي چٙس پط ضيع  ٚزضقت ؾتبضٜاي اؾت
و ٝث ٝنٛضت حبقي٘ ٝمف قس ٜاؾت ٘يٓ تط٘ذٞب ثب ضيعٍ٘بضٞبي ٌيبٞي اؾّيٕي  ٚقبخ  ٚثطي پطوٙٙس ٜظٔي.ٝٙ
٘مكٕبيٞٝبي ٙٞسؾي  :زض ايٗ ٌط٘ ٜٚمكٕبيٞٝبي قجىٝاي ٌ ٚطٜٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾت و ٝايٗ قجىٞٝب لبة
ٔب٘ٙس ث ٝنٛضت چٙس ضّؼي  ٚؾتبضٜاي اؾت و ٝث ٝقىُ ٘ٛاضٞبي پ ٟٗثب ٘مٛـ اؾّيٕي زض ٖٚآٖ اؾت وٝ
زض ٖٚايٗ چٟبضچٛةٞب ٘مكٕبيٞٝبي انّي چ٘ ٖٛمكٕبيٞٝبي رب٘ٛضي ٌ ٚيبٞي ربي ٌطفتٝا٘س ٘مٛـ نّيجي
قىؿتٛ٘، ٝاضٞبي ٞفت ٞ ٚكتي قىؿت٘ ٝيٓ ٔطثؼي (عطح ي٘ٛب٘ي) و ٝثيكتط ضٚي پبيٞٝب ٘مف قس ٜاؾت ٘يٓ
تط٘ذٞبي زاِجطي ضٚي پبي ٚ ٝثس٘ ٝاؾت زايطٜٞبي تٛزضت ٚ ٛتط٘زي اظ زيٍط ٘مكٕبيٞٝبي ٙٞسؾي اؾت و ٝزض
چيسٔبٖٞبي ٔرتّف ٘مف قسٜا٘س.
ٕٞؿبٖ ايٗ ؾفبِيٞٝٙب زض وبٚـٞبي ٘يكبثٛض ٘ ٚيع ضي ٘يع زيس ٜقس ٜاؾت زض ٌط ٜٚؾفبِيٞٝٙبي لبِجي
٘يكبثٛضي  ٚضي ٘مف ٔبي ٝا٘ؿبٖ ثٝوبضضفت ٝاؾت زض حبِي و ٝتبو ٖٛٙزض قٟط زليب٘ٛؼ ٘مف ا٘ؿب٘ي زيسٜ

سفالٕىٍَاْديراناسالمٓ-ضُزکُهجٕزفت91/


٘كس ٜاؾت  ٚتٟٙب قيط  ٚپط٘س ٜثب چٟط ٜا٘ؿبٖ ٘مف قس ٜاؾتٌ( .طٚة اض٘ؿت  1384 :نم-175
، 1972،WILKINSON176نم)287-284

ىٍَاْلعابدار 
 -2سفالٕ 
زض ظيط ٔزٕٛػ ٝؾفبِيٞٝٙبي ِؼبة زاض  ٌٝ٘ٛ 20قبذم زض ايٗ ٔحٛع ٝثبؾتب٘ي قٟط زليب٘ٛؼ قٙبؾبيي ٚ
عجم ٝثٙسي قس ٜاؾت و ٝاضتجبط آٖ ثب زيٍط ٔحٛعٞٝبي زٚضاٖ اؾالٔي  ٓٞظٔبٖ ٔكرم اؾت چٖٛ
٘يكبثٛضرطربٖ ضي قٛـ ايٗ ٔ ٌٝ٘ٛ 20كره ٝؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ :ؾس ٜا- َٚپٙزٓ .ٜق اؾت  ٚثؼضي ٌٞٝ٘ٛب
زض ز ٚثرف ٔكتطن ٞؿتٙس و ٝتفبٚتٞبي چ ٖٛذٕيطِ ٌٝ٘ٛ ،ٜؼبة يب ٘مكٕبيٞٝبي ػبُٔ تفبٚت  ٚتكريم
ايٗ ٌ ٝ٘ٛزض زٜٞٚبي ٔرتّف اؾت ثطاي ٕ٘ ٝ٘ٛؾفبِيٞٝٙبي آثي فيطٚظٜاي -فيطٚظٜي ؾجع ث ٝقىُ ذٕطٜٞب ٚ
ذٕچٞٝب ثب زؾتٞٝبي افعٚز ٜچؿجيس  ٜحّمٝاي و ٝضً٘ ِ ٌٝ٘ٛ ٚؼبة ػبُٔ تؼييٗ تفبٚت آٖٞب اؾت يب زض ٌٝ٘ٛ
ظضيٗ فبْ تفبٚت ٘ٛع ذٕيط ٜايٗ ٌ ٝ٘ٛضا زض ز ٚزٚضٔ ٜتفبٚت لبثُ قٙبؾبيي ٔيوٙس .ث٘ ٝظط ٔيضؾس حسالُ 18
ٌ ٝ٘ٛاظ ايٗ ؾفبِيٞٝٙب ؾبذت ٔحّي ثٛز ٜاؾت  ٚتٟٙب ز٘ ٌٝ٘ٛ ٚمف لبِت ظزِ ٜؼبة پبقيس ٚ ٜچيٙيٞبي
ؾبذت چيٗ ٚاضزاتي ٔيثبقٙس .

گًوٍَاْسفالٕىٍديرانوخستٕهسذٌ.ٌ5-1ق :

ِؼبة وٕطً٘ آثي -ؾجع تيط ٜتب ضٚقٗ (ِؼبة ٔبت لّؼي) و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝػطة ؾبؾب٘ي ٔؼطٚف اؾت قىُ
ٔكره ٝآٖ ذٕط ٜيب ذٕچٞٝب ثب ٘مٛـ افعٚز ٜعبلي ٛ٘ ٚاضي  ٚعٙبثي  ٚزؾت ٝحّمٝاي وبشة ٕٞؿبٖ ثب قٛـ
ث٘ ٝظط ٔيضؾس ايٌٗ ٝ٘ٛزؾتٞٝب ٔٙكبء چيٙي زاضزٕٞ .ب٘ٙس آٖ زض وبٚـٞبي ػٕبٖ يبفت قس ٜاؾتKervran( .

  - 1986نم ( )361 - 307تهٛيط )25ِ ؼبة يىطً٘ ؾفيس ٔبت ِؼبة لّؼي ٘ ٚمبقي ؾجع  ٚالرٛضزي ضٚي ِؼبة ٔبت ؾفيس لّؼي (ٍٕٙٞبضثب
قٛـ ٘ ٚيكبثٛض ٔؼطٚف ث ٌٝ٘ٛ ٝؾبٔط )ٜثب ٘مكٕبي ٌُ ٝوٛوجي ،ذظ ٘ٛقت ٝوٛفي ٌّ ٚجطي (تهٛيط قٕبضٜ
.)26
 ؾفبِيٙٔ ٝٙمٛـ لٜٟٛاي  ٚؾيب ٜضٚي ظٔي ٝٙپٛقف ٌّي ؾفيس ظيطِؼبة قفبف ثب ٘مكٕبيٞٝبي ذغي ٚ
ٙٞسؾي  ٚذغٛط قجي ٝث ٝذظ وٛفي  ٚتمّيس  ٚقج ٝذظ چيٙي).
٘مف ِؼبثي پط ثط ضٚي پٛقف ٌّي ضٍ٘يٗ لطٔع ٘بض٘زي يب لٜٟٛاي تيط٘ ٜمكٕبيٞٝبي اٖ ٌ٘ ٝ٘ٛمٛـ
ٔطٚاضيسي يبز آٚض ٘مٛـ ؾبؾب٘ي٘ ،مغ ٝچيٗ ،ذبَ ذبَ ٌُٞ،بي چٙس پط  ٚزاِجطيٞب اؾت زض ايٗ ٌط ٜٚقىُ
وبؾٞٝب ٘ ٚيع آثرٛضي زيس ٜقس ٜاؾت ٌبٞي ٘مكٕبيٞٝبي قجى ٝذظ وٛفي  ٚقج ٝذظ چيٙي ٘بذٛا٘ب ٘مف
قس ٜاؾت .تهٛيط قٕبض27 ٜ
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 ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ اِٚي :ٝو ٝآٔبض لبثُ تٛرٟي زاضز ٕٞب٘ٙس ؾفبِيٞٝٙبي ظضيٗ فبْ قٛـ ٘ ٚيكبثٛض اؾت
 ٚتفبٚت آٖ ثب ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ زٚض ٜؾّزٛلي تفبٚت زض ٘ٛع ذٕيط ٜاؾت و ٝؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ اِٚي ٝزاضاي
ذٕيط٘ ٌُ ٜرٛزي ظضز فبْ اؾت( .تهٛيط)28
ِ ؼبة يىطً٘ ظضز ٘بض٘زي -لطٔع (ػؿّي فبْ) .ثب ِؼبة قفبف ؾطثي (تهٛيط 29ؾفبِيٙٔ ٝٙمٛـ ؾيب ٜيب
لٜٟٛاي لطٔع ضٚي پٛقف ٌّي ؾفيس ظيطِؼبة قفبف ؾطثي ظضز ضً٘ ثب ٘مكٕبئ ٝكره ٝچكٓ وفتطي ٚ
زايطٜٞب  ٚذغٟبي ٙٞسؾي (تهٛيط .)30
 ؾفبِي ٝٙثب ٘مف وٙس ٜزض ٌالث" ٝاؾٍطافيب ت ٚ "ٛظيطِؼبة قفبف ظضز يب ؾفيس ضٚي پٛقف ؾفيس ٕٞب٘ٙس
ضي٘ ،يكبثٛض  ٌٝ٘ٛ ٚوبؾپيٗ اظ ؾس.ٜ 5 -3 ٜق (چٛثه  1386ل  .)98و ٝثطٌطفت ٝاظ قي ٜٛلّٓ ظ٘ي فّع اؾت.
(تهٛيط )31
 ؾفبِي ٝٙثب ٘مف وٙس ٜاؾٍطافيبت ٛزض پٛقف ٌالث ٝؾفيس ثب ٘مٛـ ِؼبة پبقيس ٜؾجع  ٚظضز  ٚلٜٟٛاي
ظيطِؼبة قفبف ؾطثي تأحيط ؾفبٍِطي زٚض ٜتبً٘ چيٗ ؾس ٜؾ- ْٛپٙزٓ .ٜق ٔكبث ٝثب يبفتٞٝبي ٘يكبثٛض ٚ
قٛـ ذغٟبي ايزبز قس ٜث ٝعطحٞبي ٌُ ثت٘ ،ٝمٛـ ٔخّخي ٘ ٚيٓ زايط ٜاؾت  ٚذغٛط اؾّيٕي اؾت و ٝزض
ظيط ِؼبة قفبف ث ٝضً٘ لٜٟٛاي زضآٔسٜا٘س  ٚايٗ ث ٝايٗ ػّت اؾت و ٝچ ٖٛثب وٙس ٜوبضي پٛقف ٌّي ؾفيس
زض ايٗ ثرفٞبي وٙس ٜقس ٜثطزاقت ٝقس ٜاؾت  ٚث ٝثس٘ ٝظطف و ٝذٕيط٘ ٜبض٘زي يب لطٔع زاضز ضؾيس ٜايٗ
ضً٘ ذٕيط ٜزض ظيطِؼبة قفبف ث ٝضً٘ ذغٟبي تيط ٜلٜٟٛاي زضآٔس ٜاؾت( .تهٛيط )31
 ؾفبِيِ ٝٙؼبة پبقيس :ٜثط ضٚي پٛقف ٌّي ؾفيس ثب ضً٘ٞبي ؾجع ،لٜٟٛاي  ٚظضز ثي قىُ  ٚآظاز ضٚاٖ
ث ٝنٛضت قؼبػي ٛ٘،اضي ،يب ِىِ ،ٝى ٝتعييٗ قس ٜاؾت و ٝث ٝانغالح پبقيس ٜيب ( )splashedقٙبذت ٝقسٜ
اؾت و ٝتأحيط ؾفبٍِطي چيٗ ضا زض ٙٞط اؾالٔي اؾت ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي٘ ٝٙيع زض زٚض ٜاؾالٔي ٌؿتطـ
رغطافيبيي ٌؿتطزٜاي اظ قٕبَ قطق ذطاؾبٖ ٔ،طوعي ،ضي ،رٛٙة غطة (قٛـ)( 1974،Aylon ،نم 174-

.)203زاقت ٝاؾت(تهٛيط قٕبض.)32 ٜ
 تىٝاي وٛچه اظ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٝٙلبِت ظز ٜيب لبِجي ثب ٘مف تط٘ذٞبي چٙس ٌٛـ ٌطٔ ٜب٘ٙس تٟٙب ٕ٘ٝ٘ٛ
قٙبذت ٝقس ٜاؾت و ٝتعييٙبت ثطرؿت ٝذبَ ذبَ ضيع زاضز  ٚثط ضٚي آٖ ِؼبة پبقيس ٜؾجع  ٚظضز ظيطِؼبة
قفبف ؾطثي اؾت و ٝث ٌٝ٘ٛ ٝػطة ؾبؾب٘ي  ٌٝ٘ٛ ٚؾبٔط ٜقٙبذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض قٛـ ٕٞبٖ ،p.166

)٘ ٚ plXLIيكبثٛض درقٕبض ا٘سن يبفت قس ٚ ٜث٘ ٝظط ٔيضؾس ثب تٛر ٝث ٝقٕبض ا٘سن آٔبضي آٖ زض ٔزٕٛػٝ
ؾفبِي ٝٙريطفت ثبيس آٖ ضا ٚاضزاتي زا٘ؿت وٛٙٞ ٝظ ذبؾتٍبٙٔ ٚ ٜكب آٖ ٔكرم ٘يؿت  ٚيه پطؾف اؾت.
(تهٛيط قٕبض)33 ٜ
 ؾفبِيٌ ٝٙالث ٝتطاقي ( :)champleveايٗ ٘ٛع ؾفبِيٞٝٙب ثب ِؼبة  ٚپٛقف ؾفيس پٛقب٘يس ٜقس ٜؾپؽ
عطح ا٘ساظي قس ٚ ٜزٚض عطح ِؼبة آٖ ثطزاقت ٝقس ٚ ٜثسيٗ قىُ ٘مف زض ظٔيٙٔ ٝٙفي ثطرؿت ٝزضآٔس ٜاؾت
 ٚظيطِؼبة قفبف ثرفٞبي پيطأ ٖٛو ٝثس ٖٚپٛقف ؾفيس اؾت ،ذيٕط ٚ ٜثس٘ ٝاؾت تيط٘ ٚ ٜمف ظيطِؼبة
قفبف ؾفيس يب ضٍ٘يٗ ثطرؿتٕ٘ ٝبيف زازٔ ٜيقٛز ،ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٝٙزض زٚضٔ ٜيب٘ ٝضٚاد ٔييبثس (تهٛيط )34
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آ٘چ ٝاظ ٍٕٙٞبضي ٔ ٚمبيؿ ٝؾفبِيٞٝٙبي ٔحٛع ٝريطفت ٔيتٛاٖ ثطزاقت ٘ ٚتيزٌ ٝيطي وطز آٖ اؾت وٝ
تمطيجبً ٌٞٝ٘ٛ ٕٝٞبي قٙبذت ٝقس ٜزض ٘يكبثٛض زض ريطفت ضٚاد زاقت ٚ ٝؾبذت ٔحّي اؾت تٟٙب ٌ ٝ٘ٛاؾت وٝ
تبو ٖٛٙزض ٔزٕٛػ ٝؾفبِيٞٝٙبي ريطفت قٙبذت٘ ٝكس ٜاؾت ٌ ٝ٘ٛؾفبِيٝٙاي و ٝثٌ ٝط ٜٚؾفبِي٘ ٝٙرٛزي
( )Buff wareعجم ٝثٙسي قس ٜاؾتWilkinson.1973" .نم ".1-53و ٝؾفبِيٙٔ ٝٙمٛـ ضٍ٘بضً٘ ثب
٘مكٕبيٞٝبي رب٘ٛضي  ٚا٘ؿب٘ي ٌ ٚيبٞي اؾت و٘ ٝمٛـ لّٓ ٌيطي ث ٝضً٘ ؾيب ٜقسٜا٘س و ٝتٟٙب زض ذطاؾبٖ
قٙبذت ٝقس ٚ ٜاظ زيٍط ٔٙبعك ايطاٖ اؾالٔي تبوٌ ٖٛٙعاضـ ٘كس ٜاؾتٕٞ( .بٖ ل)90
ؾفبِي٘ ٝٙبض٘زي -لطٔع زض عيفٞبي ضٍ٘ي ٌ٘ٛبٌِ ٚ ٖٛؼبة ظضز تيط ٜتبو ٖٛٙاظ زيٍط ٔحٛعٞٝب ٌعاضـ
٘كس ٚ ٜتٟٙب زض ريطفت قٙبذت ٝقس ٜاؾت.
ؾفبِيٞٝٙبي زٚض٘ ٜرؿتيٗ ريطفت اظ ثطضؾي رٕغ آٚضي قس ٜاؾت  ٚچٛٙٞ ٖٛظ وبٚـٞب زض الئ ٝطثٛط
ث ٝايٗ زٚضاٖ ا٘زبْ ٘كس ٜاؾت ظطف وبّٔي اظ ايٗ ٔزٕٛػ ٝثٝزؾت ٘يبٔس ٜاؾت تٟٙب ز ٚوبؾ ٚ ٝپيبِ ٝوٛچه
ثب پٛقف ٌّي ضٍ٘يٗ ثب ذظ ٘ٛقت٘ ٝبذٛا٘بي قج ٝذظ چيٙيٞب ثٝزؾت آٔس ٜاؾت.
زض ٔزٕٛع ٌٞٝ٘ٛبي ؾفبِي ٝٙؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ اظ ظيجبيي  ٚؾبزٌي ٚ ٚلبض ذبني ثطذٛضزاض اؾت  ٚاظ
ٚيػٌي آٖ تأحيط ثؿيبض قسيس ؾّيم ٝچيٙي ٔأثي زض تعييٙبت ايٗ ؾفبِيٞٝٙب اؾت و ٝث٘ ٝظطٔي ضؾيس اظ ضٚي
پيف ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٚاضزاتي ؾبذت چيٗ تمّيس  ٚؾبذت ٝقسٜا٘س  ٚآ٘چٙبٖ و ٝقج ٝذظ چيٙي ث ٝقىُ ػٕٛزي زض
وف زض٘ٚي وبؾٞٝب ٘مبقي قس ٜاؾت .

سفالٕىٍَاْديرٌمٕاوٍ(سذٌ.ٌ7-5ق)

گًوٍَاْ

 ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىطً٘ آثي فيطٚظٜاي ثب ِؼبة لّيبيي ؤ ٝب٘ٙس آٖ زض زيٍط ٔحٛعٞٝبي زٚض ٜاؾالٔي ٌٝ٘ٛ
ٔكرهٝاي اؾت اظ قىُٞبي ربِت ايٗ ٌ ٝ٘ٛظطٚف زٚعجمٝاي ثب ثس٘ٔ ٝكجه ث ٝقىُ ثٙب ٔسٚض يب٘يٓ زايطٜ
ثب چٙس پيبِ ٝيب ٞفت ذب٘ ٝاؾت و ٝتٛذبِي ثٛز ٜاؾت  ٚز ٚپٛؾت ٝاؾت ٔ ٚيتٛا٘س وبضوطز ربي ِٛاظْ ثب ٞفت
ٔغع يب چطاؽ ثبقٙسٌ( .طٚة  ،1384ل ( )257تهٛيط )35
 وبؾٞٝب ثكمبة وٛظ ٜت ًٙزؾتٝزاض ظطيف ٌّساٖ اؾت ذٕچ ٝيب وٛظٜٞبي ثب ز ٚزؾت ٝحّمٝاي زؾتٝ
ٌ ٝ٘ٛحّمٝاي چؿجيس ٜاؾت ٕٞ ٚب٘ٙس ذٕچٞٝبي ؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ اؾت و ٝتفبٚت ايٗ ؾفبِيٞٝٙبي زٚض
زٚض ٜزض ِؼبة آٖٞب اؾت وٌ ٝط٘ ٜٚرؿت لّؼي ٔ ٚبت اؾت وِ ٝؼبة تطن ذٛضزِٚ ٜي ثس ٖٚنسف ٌطفتٍي
اؾت  ٚتيط ٜتطاؾت ٌ ٚط ٜٚزٚض ٜزٔ( ْٚيب٘ي) ثب ِؼبة قفبف ( )Alkalineلّيبيي اؾت و ٝزض احط تطي ذبن،
نسف ٌطفت ٝاؾت ٕٞچٙيٗ زض ذٕيط ٜآٖٞب تفبٚت اؾت ٌط ٜٚا َٚثيكتط ٘رٛزي ظضز اؾت ٌ ٚط ٜٚز ْٚذٕيطٜ
ٔهٛٙػي ثب شضات قٗ ٌ ٚبٞي ذبن قيك ٚ ٝپٛز ٜذبو ٝؾ ًٙؾفيس اؾت  ٚاظ ضً٘ ؾفيس ٘رٛزي تب نٛضتي
٘بض٘زي زاضز و ٝتسا ْٚايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِي ٝٙضا زض يه ظٔبٖ عٛال٘ي ٘كبٖ ٔيزٞس.
 آضايٞٝبي ايٗ ؾفبِيٞٝٙب ٘مٛـ وٙس ٜذغي ظيطِؼبة ٘،مٛـ افعٚز ٚ ٜلبِجي اؾت و٘ ٝمٛـ لبِجي ثؼضي
ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٘كبٖ ٔيزٞس و ٝاظ ٕٞبٖ لبِتٞبي ؾفبِيٞٝٙبي ثي ِؼبة ذبوؿتطي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٝ٘ ٕٛ٘ ٚزيٍط
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ثكمبة پبي ٝزاضي اؾت ثب ِج ٝترت  ٚپبي ٝآٖ اظ ٌ ٝ٘ٛپبيٞٝبي ثي ِؼبة لبِجي اؾت و ٝپبي ٝثسِ ٖٚؼبة زض ظيط
ثكمبة اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ِ ؼبة يىطً٘ الرٛضزي ،ث ٝقىُ ثكمبة  ٚوبؾ ٝثٛز ٜاؾت ذٕيط ٜآٖ ٌُ ؾفيس (پٛزذبو ٝؾٚ )ًٙ
ذبن قيك ٝاؾت ٌُ ؾؿت  ٚقىٙٙس ٜاؾت ٘مف وٙس ٜظيطِؼبة وبضثطز زاقت ٝاؾت تهٛيط)36
ِ ؼبة يىطً٘ ؾجع اظ تيط ٜتب ضٚقٗ ثطپبي ٝضً٘ پٛقف پؽ ظٔي ٝٙاظ ضً٘ ذٕيط ٜتب پٛقف ٌّي ؾفيس -
قيطي (تهٛيط)37
ِ ؼبة يىطً٘ لٜٟٛائي (تهٛيط ٚ )38ثبزٔزب٘ي -ثٙفف زض عيف ٌؿتطز ٜضٍ٘ي اظ ضٚقٗ تب تيطٜ
(تهٛيط .)39ذٕيط ٜايٗ ؾفبِيٞٝٙب ٘ٛع ذٕيطٔ ٜهٛٙػي يب ذبن قيكٕٞ ٝطا ٜثب ٌُ ؾفيسپٛز ٜذبو ٝؾ ًٙيب
ضؼ اؾت وٌ ٝبٞي شضات قٗ ضيع زاض٘س  ٚذٕيط ٜؾؿت  ٚقىٙٙس ٜزاقت ٝاظ قىُٞبي آٖ ذٕچ ٝثب ذبَٞبي
ثطرؿت ٝضيع اظ ضٚي قب٘ ٝتب ثبالي وف اؾت ٘ ٚيع ٘مٛـ وٙس ٜظيطِؼبة ثب ٘مف ٔبيٞٝبي زاِجطي ٌّ ٚجطيٞبي
اؾّيٕي اؾت ٕٞب٘ٙس ايٗ ؾفبِيٞٝٙب زض ضي زيس ٜقس ٜاؾت .زِ ٌٝ٘ٛ ٚؼبة ؾفيس قٙبذت ٝقسِ -1: ٜؼبة ؾفيس
ٔبت لّؼي يب ِؼبة ؾطثي قفبف ضٚي پٛقف ٌّي ؾفيس ثبذٕيط٘ ٜرٛزي يب لطٔع ٔطثٛط ث ٝؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ.
ِ - 2ؼبة يىطً٘ ؾفيس لّيبيي ثب ثس٘ ٝظطيف پٛز ٜذبو ٝؾ ٚ ًٙقيك٘ ٚ ٝمف وٙسٕٞ ٜب٘ٙس زضضي زٚضٜ
ؾّزٛلي  -ؾس.ٜ 7-6 ٜق اؾت( .تهٛيط )40
ِ ؼبة ؾفيس ثب ضٌٞٝبي آثي پبقيسٔ ٜؼطٚف ث ٌٝ٘ٛ ٝرطربٖ ) (Kiani, 1984, p; 48اظ ٕ٘ ٝ٘ٛثؿيبض ربِت
ايٗ ٌ ٝ٘ٛظطف ٌّسا٘ي قىُ اؾت ثب ِج ٝثطٌكت ٚ ٝثسٌ٘ ٝالثي قىُ پبي ٝزاضز ضٚي قب٘ ٝؾط ِ ِٝٛتعييٙي
الِٝاي قىُ اؾت ٘ىت ٝربِت ،تىٝاي اظ ؾفبِيٚ ٝٙاظز ٜوٛض ٜثٛز ٜاؾت و ٝضٚقٗ اؾت ٞيچٌب ٜظطف ٘بلم ٚ
ػيتزاض نبزض ٕ٘يقس ٚ ٜذطيساض ٘ساقت ٝاؾت٘ ٚ .كبٖ ٔيزٞس ؾبذتٔ ٝحّي اؾت( .تهٛيط)41
 ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ يب ؾفبِي ٝٙزٚآتكٟٓٔ :ٝتطيٗ ٌط ٜٚؾفبِيٞٝٙبي ريطفت اؾت ٚ .فهُ تبظٜاي زض
ٔغبِؼبت ؾفبَ زٚض ٜاؾالٔي زض قطق ايطاٖ ٌكٛز ٜاؾت .تؼساز آٔبضي لبثُ تٛرٟي اظ ايٗ ؾفبِي ٝٙثٝزؾت
آٔس ٜاؾت .قىُٞبي آٖ ثؿيبض ٔتٛٙع اظ ذٕچٞٝبي ثعضي ،ت، ًٙآثرٛضي زؾت ٝزاض وٛچه پيبِ ٝوٛچه ٚ
ثكمبة  ٚتىٞٝبي ثؿيبضي اظ وبؾٞٝبي ؾبز ٚ ٜثس٘ ٝتطن تطن ثطرؿت ٝلبِجي .اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ايٗ ٌ ٝ٘ٛؾفبِيٝٙ
اؾت( .تهٛيط  ،)42ايٗ ؾفبِي ٓٞ ٝٙث ٝضً٘ ؾفيس  ٚل ٜٟٛاي .ظضز .ظيت٘ٛي ٘ ٚيع الرٛضزي  ٚعاليي زيس ٜقسٜ
وٟٓٔ ٝتطيٗ آٖ ثكمبثي اؾت الرٛضزي ثب ٌّجطيٞبي زضقت عاليي ز ٚضِج ٚ ٝثسِ٘ ٝؼبة ايٗ ؾفبَ زض وٛضٜ
ؾٛذت ٚ ٝتب َٚظز ٜاؾت و ٝؾبذت ٔحّي ثٛزٖ آٖ ضا ٔغطح ٔيوٙس( ،تهٛيطٕٞ )1-42چٙيٗ ؾ ٝپبي ٝؾفبِيٗ
ثٝزؾت آٔس و ٝتىٝاي اظ ِؼبة  ٚضً٘ ظضيٗ فبْ ث ٝآٖ چؿجيس ٜثٛز 1ؤ ٝيتٛاٖ ريطفت ضا ث ٝوبضٌبٜٞبي
ؾبذت ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ افعٚز  ٚتبضيد ٙٞط ؾفبٍِطي ايطاٖ ضا تغييط زاز٘ .مف ٔبي ٝايٗ ؾفبِيٞٝٙب ذظ
_____________________________________________________________________________________
ٔ .1غبِؼبت آظٔبيكٍبٞي ث ٝضٚـ پيىؿي ا٘زبْ قس ٜثطضٚي  ٕٝ٘ٛ٘ 8اظ ؾفبِيٞٝٙبي ظضيٗ فبْ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ريطفت و ٝثطاي
پبيبٖ ٘بٔٔ ٝمغ غ وبضقٙبؾي اضقس ثب اؾتبز ضإٙٞبيي ذب٘ٓ زوتط الِ ٚ ٝآلبي زوتطالٔؼي زض اذتيبض آلبي ٔحٕس ٔحؿٙيبٖ زا٘كزٛي
ثبؾتبٖ قٙبؾي زا٘كٍب ٜتطثيت ٔسضؼ لطاض زاز ٜقس ٜثٛز٘ .كبٖ ٔي زٞس و ٝايٗ ٌط ٜٚاظ ٔٙكب ٔتفبٚتي اظ ضي  ٚوبقبٖ ثٛزٚ ٜ
ٚيػٌي ذٕيط ٜآٖ ٔتفبٚت اؾت
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٘ٛقتٞٝب ،اقؼبض ثب ضٚـ ضً٘ ثطي ِ ٚؼبة ثطي ث ٝضً٘ ؾفيس زض ظٔي ٝٙلٜٟٛاي ظضيٗ فبْ اؾت ،قي ٜٛوبقبٖ
؛٘مكٕبي ٝوجٛتط ،زايطٜٞبي ظ٘زيطٜاي ػٕٛزي ضٚي ثس٘٘ .ٝمٛـ اؾّيٕي ػٕٛزي تطن تطن .ظيجبتطيٗ آٖ
٘مكٕبي ٝضٚي لغؼبت ثس٘ ٝذٕچ ٝاؾت و ٝاظ ظثبِ ٝزا٘ي ثرف ذب٘ ٝاػيب٘ي ثٝزؾت آٔس ٜاؾت ثط ضٚي ايٗ
ذٕچ ٝچٟط  ٜظ٘بٖ ثب ؾطثٙس ٘ ٚيٓ تبدٔ .زّؽ ثعْ ثب اثطيك  ٚزف ضا ٘كبٖ ٔيزٞس( .تهٛيط )43
سفالٕىٍَاْيارداتٓ (تهٛيط :)44

چٕىَٓاي

آٔبض چكٍٕيطي اظ ؾفبِيٞٝٙب  ٚچيٙيٞبي ؾبذت چيٗ وٚ ٝاضزاتي ثٛزٜا٘س زض وبٚـ  ٚثطضؾي قٟط
زليب٘ٛؼ ثٝزؾت آٔس ٜاؾت و٘ ٝؿجت ث ٝآٔبض يبفتٞٝبي ٘يكبثٛض افعٖٚتط اؾتٕٞ .چٙيٗ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض
ثرف چيٙيٞبي ٘يكبثٛض آٔس ٜاؾت .افع ٖٚثط ؾيطاف ٔطوع نبزضات ظطٚف چيٙي ث ٝايطاٖ ٔيٙبة ثٛز ٜاؾت
و ٝثٙسض ٌب ٜريطفت ثٛز ٜاؾت ٚ .ؾپؽ اظ ايٗ ٔحُ ث ٝريطفت و ٝثبضا٘ساظ  ٚثركٍب ٜوبالٞبي ثبظضٌب٘ي ثٛزٜ
اؾت ٔٙتمُ ٔي قس ٜاؾت و ٝزض ٔت ٖٛاؾالٔي ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾت  ٚاظ ريطفت ث ٝؾطاؾط ايطاٖ اظ رّٕٝ
ذطاؾبٖ فطؾتبزٔ ٜيقس ٜاؾت254( .ل )Wilkinson1973اظ يبفتٞٝبي ايٗ ٌٞٝ٘ٛب زض ريطفت؛ چيٙيٞبي
ؾفيس ظطيف ثب ِج ٝزاِجطي ،ؾالز ٖٚؾجع وٓ ضً٘ ، ،تى ٝاظ ثس٘ ٝيه وٛظ ٜؾفبِيٗ ثب ِؼبة ظيت٘ٛي ذبَ ذبَ ثب
زؾت ٝافعٚز٘ ٚ ٜمف ٌّجطي پبپي٘ٛي وٙس ٜاحتٕبالً ػالٔت ٘ ٚكبٖ ؾبظ٘س ٜثٛز٘ ٚ ٜيع ؾفبِيٞٝٙبي ثب ذٕيط ٌٝ٘ٛ
ؾالزِ ٚ ٖٚؼبة لٜٟٛاي ضٚقٗ ثب ت ٝضً٘ لطٔع اؾت  .ظيجبتطيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ ٔزٕٛػٌّ ٝساٖ ثعضي چيٙي  :ثٝ
ثّٙسي  35ؾب٘تي ٔتط اؾت .ايٗ ٌّساٖ چيٙي ؾفيسِ .ج ٝزاِجطي زاقت ٝثب ثس٘ ٝقّزٕي ٌكبز وكيس ٜضٚي ثس٘ٝ
٘مٛـ وٙس ٜپط وبض ٌّجطي اؾّيٕي افكبٖ ظيط ِؼبة قفبف ،تٟٙب ثركي اظ ِج ٝقىؿت ٝقس ٜاؾت ايٗ ظطف ٘يع
زض ثرف ظثبِ ٝزا٘ي يه ذب٘ ٝثٝزؾت آٔس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ اظ حطٚت  ٚغٙي ثٛزٖ زاض٘سٌبٖ ايٗ ذب٘ٔ ٚ ٝطزْ
ريطفت ثٛز ٜاؾتٔ .زٕٛػ ٝچيٙيٞبي ٚاضزاتي ٔتؼّك ث ٝزٚض ٜؾ ً٘ٛچيٗ اؾت وٕٞ ٝعٔبٖ ثب زٚض ٜؾّزٛلي
ثٛز ٜاؾت ٘ ٚكبٖ اظ زازٚؾتس ٌؿتطز ٜايٗ ٔٙغم ٝثب ثعضيتطيٗ تٕسٖ آٖ ؾٛي زضيبٞب زض آٖ ضٚظٌبض ثٛزٜ
اؾت.


زض ٔزٕٛع ؾفبِيٞٝٙبي زٚض ٜؾّزٛلي ريطفت ٕٞؿب٘ي ثب زيٍط ٔحٛعٞٝبي ٕٞعٔبٖ زض ؾطاؾط ايطاٖ

آٖ ضٚظٌبض زاضز .ضً٘ٞبي تٙس  ٚقبزاة  ٚؾطظ٘س٘ ٚ ٜمكٕبيٞٝبي پطوبض ٌٛيبي ذطيساضا٘ي ٔطف ٚ ٝيب قٟط٘كيٙب٘ي
نبحت شٚق  ٚقبيس ثٌٝ٘ٛ ٝاي ؾّيمٝاي افطاط زض وبض ثطز تعئيٙبت پطوبض تب ا٘ساظٜاي رّف  ٚؾجىؿطا٘ ٝزاض٘س وٝ
ٔكره ٝرٛأغ قٟطي تبظ ٜث ٝزٚضاٖ ضؾيسٔ ٜهطفي اؾت .ايٗ حٛظٕٛٞ ٜاض ٜاظ پيف اظ تبضيد  ٚزٚضاٖ
قٟط٘كيٙي  ٚزٚضاٖ تبضيري  ٚاؾالٔي ٌصضٌب ٚ ٜچٟبضضا ٜاضتجبعي زازٚؾتس قطق  ٚغطة اظ ضا ٜظٔيٗ  ٚزضيب
ثٛز ٜاؾت و ٝزض ٔت ٖٛزٚض ٜآوبز ٔت ٖٛزٚض ٜي٘ٛبٖ  ٚاؾالٔي ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٜاؾتٔ .ساضن  ٚيبفتٞٝبي
ثؿيبضي اظ پػٞٚفٞبي ٔيسا٘ي ٔٙغم ٝثٝزؾت آٔس ٜاؾت و ٝثب ثطضؾي  ٚپػٞٚفٞبي تغجيمي ٍٕٙٞ ٚبضي ثب
ؾطظٔيٗٞبي ٕٞزٛاض ٘عزيه  ٚزٚض تؼبُٔ  ٚزازٚؾتسٞبي فطٍٙٞي ايٗ حٛظ ٜضا ثب ٔٙبعك  ٚفطًٞٙٞبي زيٍط
٘كبٖ ٔيزٞس .؛زض زٚضاٖ اؾالٔي :ايٗ حٛظ ٜيىي اظ ٔطاوع ٌٔ ٟٓصضٌبٞي  ٚچٟبضضا ٜزاز  ٚؾتس قطق  ٚغطة ٚ
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ؾطظٔيٗٞبي زٚض ٘ ٚعزيه ثٛز ٜاؾت ٕٞ ٚؿب٘ي اضتجبط ٔٛاز فطٍٙٞي آٖ ثب رٛٙة قطق  ٚرٛٙة زضيبي ػٕبٖ
قطق  ٚقٕبَ قطق (٘يكبثٛض ٚثؿت) فالت ٔطوعي (ثبضي  ٚوبقبٖ)  ٚرٛٙة غطة (قٛـ) ٚرٛز زاضز،
ٕٞچٙيٗ تأحيط ٙٞطي چيٗ ثط ضٚي ؾفبِيٞٝٙب ثٚ ٝيػ ٜزض ؾفبِيٞٝٙبي ؾس.ٜ 4ٚ3 ٜق آٖ يب تمّيس قج ٝذظ
چيٙي ٘ ٚيع زض قىُ ؾفبِيٞٝٙب اظ قٕبض زؾتٞٝبي حّمٝاي چؿجيس ٜزؾتٞٝبي وبشة زيسٔ ٜيقٛز .افع ٖٚثط
آٖ ٚرٛز ظطٚف چيٙي  ٚؾفبِيٗ ؾبذت چيٗ وٚ ٝاضزاتي ثٛزٜا٘س حضٛض ايٗ حٛظ ٜضا زض قجى ٝرٟب٘ي تب زٚضاٖ
اؾالٔي ثب ٚيػٌي ٔ ٚكرهٔ ٝيبٖ فطٍٙٞي ٘كبٖ ٔيزٞس .تسا ْٚقيٜٞٛب  -قىُٞب  -تعئيٙبت زض ايٗ حٛظ ٜاظ
زٚضٔ ٜفطؽ  -زٚضاٖ تبضيري  ٚثٚ ٝيػ ٜزٚضاٖ اؾالٔي زض ريطفت ٕ٘بيبٍ٘ط اؾت  ٚثؿيبضي اظ قيٜٞٛب ثب تغييطاتي
زض فٗآٚضي -تعئيٙبت ِ ٚؼبة  ٚذٕيط ٜاظ زٚضاٖ ٘رؿتيٗ ث ٝزٚضاٖ ٔيب٘ي ا٘تمبَ يبفت ٝاؾت.
مىابع :
اثٗ حٛلُ (.ٜ369ق)
نٛض ٜاالضو ،تطرٕ ٝرؼفط قؼبض ،تٟطاٖ ،چبح ز .1366 ْٚا٘تكبضات أيطوجيط
چٛثه حٕيسٔ -ٜحٕس يٛؾف ويب٘ي 1383
حٛظ ٜرغطافيبئي -فطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ زض ثطضؾيٞبي ثبؾتب٘كٙبؾي ل  69 -31فهّٙبٔٔ ٝسضؼ زٚضٞ ٜكتٓ ،قٕبض ٜچٟبضْ
(پيبپي  )35ظٔؿتبٖ– زا٘كٍب ٜتطثيت ٔسضؼ  -تٟطاٖ
چٛثه ،حٕيس:1385 ٜ
رعٔٛضيبٖٔ ،حٛعٞٝبي ثبؾتب٘ي نفح 286 -283 ٝزا٘كٙبٔ ٝرٟبٖ اؾالْ رّس  10تٟطاٖ
چٛثه ،حٕيس1386 ٜ
"وبٚـٞبي ثبؾتب٘كٙبذتي زغ حؿٗ نجبح إِٛت نفحٌ128- 87 ٝعاضـٞبي ثبؾتب٘كٙبؾي ( )7رّس ا -َٚپػٞٚكىسٜ
ثبؾتب٘كٙبؾي-تٟطاٖ -
‘ٌطٚة .اض٘ؿت  -د 1384،
ؾفبَ اؾالٔي ؛ تطرٕ ٝفط٘بظ حبئطي ؛ ٘كطوبضً٘ ،تٟطاٖ ،
-Fehervari ،Geza 1980, Islami.c Metalwork of the eight to the fifteenth century in the Keir
collection ،Faber & Faber ،London.
-Kervran Monique 2004, Archaeological Research at Suhar 1980-1986, The Journal of
Oman Studies Volume 13, Printed by Ministry of Heritage and Culture Sultanate of Oman.
-Kiani.M.Y. 1984, The Islamic City of Gurgan, AMI Reimer, Berlin.
-Melikian - Chirvani and Assadullah Souren 1982, Islamic Metalwork from the Iranian
World 8-18th, H.M. Stationery Office,Victoria and Albert Museum London.
-Rosen- Aylon Myriam 1974, “La poterie Islamique “ Ville Royale de Suse IV”, Librairie
Orientaliste Paul Geuthner, Paris.
-Stein Sir Aurel 1937, Archaeological Reconnaissances in North - Western India and South
Eastern Iran, London, MacMilland and CO Limited.
-.Wilkinson.Charles.K. 1973, Nishapur Pottery of the Early Islamic Period, The
Metropolitan Museum of Art.
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کوه بارز
رشته کوه بشاگرد

تهٛيطٌ 1ؿتط ٜحٛض ٝآثطيع ربظٔٛضيبٖ/حٛظ ٜفطٍٙٞي ربظٔٛضيبٖ

تهٛيط٘2مكٛٔ ٝلؼيت ريطفت زض وتبة نٛض ٜاالضو اثٗ حٛلُ

تهٛيط  3ػىؽ ٛٞائي ثرف انّي قٟط ريطفت
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تهٛيطٔ4حٛع ٝثبؾتب٘ي قٟط زليب٘ٛؼ



تهٛيط قٕبضٚ 5 ٜاظز ٜوٛضٜ

تهٛيط 6تٛپي وٛض ٜؾفبٍِطي وٛظ ٜفمبع

تهٛيطٔ 8حُ ثطزاقت ؾفبٍِطي ٌُ
قٕبض7 ٜؾ ٝپبي ٝؾفبٍِطي
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تهٛيط 9ؾيّيؽ  ٚؾ ًٙؾفيس ثطاي
ذٕيطِ ٚ ٜؼبة

تهٛيط 10لبِت ؾفبٍِطي





تهٛيط 11وٛض ٜؾفبٍِطي

ٔساضن ؾبذت ؾفبَ زض قٟط زليب٘ٛؼ  -ريطفت
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ٕ٘ٛزاض 12آٔبض زضنسي ؾفبِيٞٝٙبي زٚضاٖ اؾالٔي ريطفت

لثه
%22

گردن
تدنه

%0
%1
%0
%1
%0

%31

%0

کف
دسته
درپوش

%36

سه پایه

سفال لعاب دار

لثه
گردن
شانه
تدنه
کف

%61

%1
%0
%1
%0
%1%5
%21

%4
%0

پایه
دسته
لوله
درپوش

%06
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سفال بی لعاب

ٕ٘ٛزاض  13آٔبض ٌٞٝ٘ٛبي ؾفبِيٞٝٙبي ريطفت
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تهٛيط14ؾفبَ ٘رٛزي

تهٛيط - 16ؾفبِي ٝٙذبوؿتطي

تهٛيط  -15ؾفبَ لطٔع

تهٛيط -17وٛظٜٞبي فمبع
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تهٛيط 19ؾفبَ ثب ٟٔطظزٜ

تهٛيط 18ؾفبَ ثي ِؼبة ثب ٘مف وٙسٜ

تهٛيط20ؾفبَ ثب ٘مف افعٚزٜ
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تهٛيط 21ؾفبَ ثب ٘مف تطاقيسٜ








تهٛيط  22ؾفبِي ٝٙثب ٘مف لبِجي
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تهٛيط 23لبِتٞبي ٔٙفي ؾبذت ؾفبَ

تهٛيطٟٔ 24ط اؾتبزوبض زض ت ٝوف ظطف ٚ
لبِت
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تهٛيطٕٞٝ٘ٛ٘ 25بي ِؼبة لّؼي فيطٚظٜائي ؾس٘ ٜرؿتيٗ تسا ٌٝ٘ٛ ْٚؾبؾب٘ي




تهٛيطٙٔ ٌٝ٘ٛ 26مٛـ الرٛضزي  ٚؾجع ثب ِؼبة ٔبت لّؼي ؾفيس ؾسٜٞبي ٘رؿتيٗ










تهٛيطٙٔ 27مٛـ ضٚي ٌالث ٝضٍ٘يٗ ثب پٛقف ِؼبة ؾطثي
قفبف ثب ٘مكٕبي ٝقج ٝذظ وٛفي چيٙي ٔأثي
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تهٛيط 28ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ اِٚيٝ






تهٛيط 29ؾفبِي ٝٙث ٝضً٘ ظضز ٘بض٘زي (ػؿّي فبْ)
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تهٛيط 30ؾفبِيٙٔ ٝٙمٛـ ثب ٘مف چكٓ وفتطي ظيطِؼبة قفبف ؾطثي












تهٛيط 31ؾفبِي٘ ٝٙمف وٙس ٜزضٌالثِ ٝؼبة قفبف ؾطثي ِ ٚؼبة پبقيسSgraffiatoٜ













تهٛيط 32ؾفبِيِ ٝٙؼبة پبقيس Splashed ٜؾس.ٜ4-3ٜق
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تهٛيط ٌٝ٘ٛ 33ؾفبِي ٝٙلبِجي ثب ِؼبة ؾجع  ٚظضز ؾس٘ ٜرؿتيٗ تسا ٌٝ٘ٛ ْٚزٚضٜ
ؾبؾب٘ي






تهٛيط ٌٝ٘ٛ 34ؾفبِي ٝٙثب ٘مف ِؼبة ثطيChampleve
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تهٛيط  35ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىط٘ه فيطٚظٜائي زٚض ٜؾّزٛلي

تهٛيط  36ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىطً٘ الرٛضزي
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تهٛيط 37ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىطً٘ ؾجع زٚض ٜؾّزٛلي



تهٛيط 39ؾفبِي ٝٙثب ِؼبة ثبزٔزب٘ي
زٚض ٜؾّزٛلي

تهٛيط 38ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىطً٘ لٜٟٛائي
زٚض ٜؾّزٛلي
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تهٛيط 40ؾفبِيِ ٝٙؼبة يىطً٘ ؾفيس

تهٛيط 41ؾفّي ٝٙؾفيس  ٚآثي قي ٜٛرطربٖ زٚض ٜؾّزٛلي

تهٛيط 42ؾفبِي ٝٙظضيٗ فبْ زٚض ٜؾّزٛلي
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تهٛيط  43ذٕچ ٝظضيٗ فبْ ثب نحٝٙ
ثعْ



تهٛيط  44ؾفبِي ٚ ٝٙچيٙيٞبي ٚاضزاتي ؾبذت چيٗ

