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 چکیده
رافیای تاریخی ، کمتر شناخته شده است. اطالعاتی که متون تاریخی و جغهای تاریخیان به نسبت دیگر دورهدوره پارتی در ایر

هایی از دشت گرگان پیجویی شرق ایران بویژه خراسان و بخشهای شمالسرزمین در توان خاستگاه اشکانیان راارائه می کنند، می

رفته غربی، هنر و فرهنگ آنها نیز رفتههای شرق ایران به سرزمینر مراکز دولتی این سلسله از شمالنمود. با گذشت زمان و تغیی

از طرفی بر اساس مطالعات  به طور ملموس مشاهده کرد. توان بقایای آن را در مراکز دولتی غربی آنهاشده که تنها میدگرگون 

براساس منطقه کامالً ناشناخته محسوب کرد.  توان این دوره فرهنگی را درکه در خراسان انجام شده است، می محدود و ناهمگونی

شده است. در پژوهش  شناختی دشت مشهد، تپه اسماعیل آباد با مواد سطحی متعلق به دوره پارتی شناساییهای باستانبررسی

حدی  رود را تاهای سفالی دوره پارتی حوضه کشفونه شناسی و مطالعات تطبیقی، سنتشود براساس مطالعات گحاضر تالش می

پارتی منطقه خراسان و همچنین مبنای گاهنگاری نسبی این  بخشی از فرهنگ تواند روشن کنندهبازسازی نمود که به نوعی می

های سفالی متعددی است که بدلیل منشأ بودن و ها و گونهج حاصل از پژوهش بیانگر وجود فرموب شود. نتایدوره در منطقه محس

وام گرفته و  )دوره آهن، فرهنگ موسوم به یاز(های سفالی دوره قبلارتی در این منطقه تا حدی از سنتشکل گیری اولیه سلسله پ

 باشد.نیز می ته شده در مناطق مرکزی و غربی ایرانهای شناخسنتدارای کالس های محلی نسبت به دیگر 

 

 رود، دوره پارتی، گونه شناسی سفالخراسان، حوضه کشف: واژه های کلیدی

  

                                                           
 مسئول نویسنده یرایانامه:                                                                                         m.sadeghdavari@yahoo.com 



 رود: براساس گونه شناسی سفال های تپه اسماعیل آباد مشهدهای سفالی اوایل دوره پارتی در حوضه کشفتبیین شاخصه /76

 مقدمه. 1

ای یران پیشینه ناشناختهاو در مجموع مناطق شرقی )قبل از تقسیم بندی به سه استان( خراسان بزرگ

گونه اندک و در بسیاری موارد فاقد هر های تاریخی بسیارازتاریخ و دورهاز این حوزه در پیش اطالعات مادارند.

ترین ارینه سنگی قدیم، به عنوان قدیمیه کشف رود بدلیل وجود آثاری از دوره پضحواز طرفی مدرکی است. 

توجه همواره مورد (، 16: 1365 ،؛ امیرلو24-16: 1394 ،؛ بیگلریAriai & Thibault, 1977)حوزه فرهنگی ایران

شناسی دلیل فقدان و ناهمگون بودن مطالعات باستانهاما ب .(4: 1395داوری )بسیاری از پژوهشگران بوده است

برای اولین بار ارنی  این حوزه تا کنون ناشناخته مانده است. یدوار تاریخدر سرزمین خراسان، متاسفانه ا

-1971)هرینگ در راستای تدوین پایان نامه دکتری خود، دست به کاری جسورانه و دشوار زد؛ وی طی دوسال

لعه مطالعه در موزه ملی ایران، برخی سایت های مهم اشکانی و موسسات باستان شناسی، به مطا (1973

شناسی بود، یوه که مبتنی بر بعد مکانی و سبکشهای سفالی دوره پارتی پرداخت و این مواد را به دو سنت

به مناطق شمال شرق  یبخشی بسیار کوچک . با این حال در مطالعه هرینگ(1376 )هرینک،طبقه بندی کرد

ایران اختصاص یافته است که بیشتر متکی بر سایت های اشکانی شناخته شده و کاوش شده اعم از قومس در 

های سفالی به سنتدر دشت گرگان و تپه ناریشان است و هیچگونه اشاره ای  دامغان، تورنگ تپه و یاریم تپه

پس  1395شناختی در سال با تمرکز برخی فعالیت های باستاندر دهه اخیر  دوره پارتی خراسان نشده است.

شناختی مربوط به دوره اشکانی توسط حسن نامی در محوطه شهرتپه های متمادی، پژوهشی باستانز سالا

محققین در متون جغرافیا و تاریخ خاستگاه اشکانیان را  .(1396؛ 1395 ،)نامیدرگز صورت گرفته است دشت

ی دوره کنند. با نگاهی به تاریخ سیاسخراسان و دشت گرگان بیان میویژه همناطق شمال شرق ایران ب

نحوی که با است؛ بهم گیری و رشد و نمو حکومت اشکانی به خوبی قابل فهاشکانی، نقش خراسان در شکل

ای از رویدادهای اوایل حکومت اشکانیان قلمداد نمود که توان خراسان بزرگ را بستر بخش عمدهاطمینان می

عنوان دست اردشیر بابکان، این منطقه بهدر رویدادهای سیاسی بعداز حکومت مهرداد اول تا زوال این سلسله ب

و پس از تثبیت حکومت  (124: 1396)نامی، این حکومت داشتهزادگاه اشکانیان نقش مهم و حیاتی در تاریخ 

اشکانیان، مهمترین شهرها و استقرارهای دوره اشکانی در این منطقه اعم از شهرتپه چاپشلو در درگز و نسا در 

با توجه به  ترین پایگاههای حکومتی سلسله اشکانیان شکل گرفته است.ق آباد ترکمنستان به عنوان حیاتیعش

بایست ؛ میو اوایل حکومت اشکانیان بوده ای از رویدادهای شکل گیریخراسان بزرگ بستر بخش عمدهاینکه 

 و تثبیت شکل گیری دوره :ا به دو زیر دوره الفر این دوره دوره اشکانی سرزمین خراساندر مطالعات 

گیری حکومت اشکانیان( )دوره تثبیت و شکلدوره اول دوره حکومت اشکانیان تقسیم نمود. :حکومت اشکانیان و ب

که از )که در برگیرنده پایان دوره زمانی هخامنشی است( IIIپس از آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به یاز 

حکومت )دوره . دوره دومگیردرا دربر میل وقبل از به سلطنت رسیدن مهرداد ازمان تا  ق.م و 300تاریخ 

سلطنت مهرداد  گیری و به رسمیت شناخته شدن سلسله اشکانیان مقارن باشکلت، یپس از تثباشکانیان( 

انجام  .ان توسط اردشیر بابکان ادامه داشته استاست که تا پایان زوال حکومت اشکانی ق.م( 137تا  171)اول

لعات ده دریچه نوین در مطاتواند گشاینر دوره مذکور در خراسان، میشناختی با تمرکز بباستان تمطالعا

 .محسوب شودشناسانه این دوره فرهنگی باستان
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)فهیمی، شود ای دوره تاریخی ایران  قلمداد میهدرآمدی برای فرهنگاز آنجا مهم است که پیشدوره آهن 

های هنگ مادی متاثر از فرهنگرل دو فویژه خراسان، شامهشرق ایران بدوره آهن در منطقه شمال .(32: 1381

های انجام شده در خراسان رضوی و حوضه براساس بررسیآسیای میانه یعنی یاز و داهستان است. آنچه 

رود، تحت تاثیر ه حوضه کشفویژهرود مشخص شده است، فرهنگ غالب دوره آهن در خراسان رضوی بکشف

در  (.1395 ،منتشر نشده؛ مزاری مقدم ،)باصفاباشددوره آهنی یاز در آسیای میانه میها و تحوالت فرهنگ شاخصه

هم زمان با دوران آهن قدیم یعنی  Iشود. یاز تقسیم می (I-II-III)تعاریف گاهشناختی  یاز  به سه میان دوره 

و پایان دوره ق.م  300تا  550منطبق با سال های  IIIق.م و یاز  550تا  900از  IIق.م، یاز  900تا  1400

که پس از آن تحوالتی که در ساختارهای اجتماعی، ،(Cattani & Genito, 1998: 75)هخامنشی است

فرهنگ گیری زمینه ساز و پیش درآمدی برای شکلآید، وجود میهو سیاسی جوامع این دوره بایدئولوژیک 

اوایل دوره شکل گیری و  در. شودغرب آسیای میانه میشرق ایران و جنوبدوره اشکانی در منطقه شمال

دار فرهنگ قبل از خود یعنی فرهنگ دوره وام ،، اغلب شاخصه های فرهنگی این دورهپارتی سلسله تثبیت

های سفالی و الگوی زیستی استقرار اسماعیل که با مطالعه سنت استق.مIII(300 )و  IIویژه یاز هآهنی یاز ب

های روش تطبیقی، شاخصهشناسی و شود با رویکرد گونه. در پژوهش حاضر تالش میآباد مشخص شده است

آباد تبیین و سپس های سفالی تپه اسماعیلبررسی سنت رود را براساسفرهنگی دوره پارتی حوضه کشف

به هر حال پژوهش حاضر در استقرار  های فرهنگ سفالی این دوره را مشخص نماییم.منشأ شاخصه

منطقه موسوم به حوضه آبریز در  پارتینخستین گام در راستای شناخت فرهنگ مادی دوره  آباداسماعیل

شناسی، تنها استقرارهای حوضه این درحالی است که براساس مطالعات باستان است. )شهرستان مشهد(رودکشف

رود طی فعالیت های بررسی از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی شناخته شده اما تا کنون کشف

صورت نگرفته ت تخصصی و گسترده، دوره پارتی این حوضه، مطالعا هایبر روی مواد فرهنگی و یا استقرار

رود توان به عنوان نخستین گام مطالعاتی دوره پارتی در منطقه کشفاست. از این رو مطالعه فعلی را می

های دانست که عالوه بر معرفی استقرار، به برخی از شاخصه های فرهنگی دوره پارتی منطقه یعنی شاخصه

ای بودن استقرار دوره می پردازد. یکی دیگر از دالیل انتخاب این استقرار برای مطالعه نیز تک دورهسفالی این 

دهد؛ چراکه در راستای مطالعات سفالی است که تردیدهای مطالعاتی و تفکیکی سفال این دوره را کاهش می

توان سفال این به سختی می های بخصوصی برای آن در نظر گرفته نشده ودوره پارتی خراسان تاکنون مولفه

 خصوص دوره فرهنگی یاز تشخیص داد.های فرهنگی بهدوره را از دیگر دوره
 

 تحقیقروش . 2

و مطالعه فاکتورهای  )سفال(مواد فرهنگی سطحی تپه اسماعیل آباد مطالعه و تحلیل پژوهش حاضر مبنای

، با رویکردی استقرایی از طریق گونه شناسی جامعه آماری .استکتابخانه ای زیستی استقرار در کنار مطالعات 

نمونه ها در فرآیند بررسی  ،در بعد میدانیالزم به ذکر است  ارزیابی شده اند. هاشده و فرضیه و تحلیل تجزیه

در  5به شبکه های  سطح تپه برآمدگی . بر این اساس(Burke &Smith 2004: 68)روشمند انتخاب شده اند 

آوری ها جمعهای موجود در شبکهمواد فرهنگی، تمامی داده بیش از حدود کمب دلیلهب متر تقسیم و 5

های سفالی در های مشخص، جایابی گونهها از شبکهبندی و برداشت نمونه. تنها هدف از شبکهگردید
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های مختلف تپه بود که بر اثر برداشت کلیه مواد فرهنگی سطح تپه، بتوان جهت مطالعات آتی و یا شبخ

. تمامی مواد فرهنگی سطح تپه های تپه آگاهی داشتهای مختلف در بخشکاوش تپه، از نحوه پراکندگی گونه

شامل قطعات سفال بود. از مهمترین مواد فرهنگی جمع آوری شده، یک سبو سفالی کامل و یک سبوی 

مورد از (%23.6)22 دادها برداشت شد که تعقطعه سفال از تمامی شبکه 93شکسته می باشد. در مجموع تعداد 

ندگی مواد فرهنگی در همانطور که اشاره شد پراک های شاخص مورد مطالعه قرار گرفت.آنها به عنوان نمونه

دست و طور یکهار محدود و بیسآگاهانه از سطح تپه، بناای و فههای غیر حردلیل برداشتهآباد بتپه اسماعیل

فت نشد. گونه مواد فرهنگی یا قطعه سفال یابررسی شده هیچ یهاشکلی که در بیشتر شبکهبه ؛منظم نبوده

پراکنده بوده که از مواد فرهنگی بیشتر در دو نیمه شمالی و جنوبی تپه  عالوه براین مشخص شد که فراوانی

های کشاورزی و همچنین های وارده از سوی فعالیتن تسطیح این دو بخش توسط آسیبترین دالیل آمهم

آهن بوده است. همچنین براساس مطالعات اولیه، شواهدی از توالی فرهنگی عمرانی مربوط به راههای فعالیت

نمونه ها در . در پایان ای بودن استقرار استتک دوره بیانگر)سفال( و مواد فرهنگی شودمیدر این تپه مشاهده ن

گی موجود بر از حد مواد فرهن الزم بذکر است کمبود بیشاند. شدهبندی طبقهای تحلیل و رویکردی مقایسه

آالت ی وارده در الیه سطحی توسط ماشینهاآباد و همچنین تسطیح و آسیبسطح استقرار اسماعیل

ت مربوط به مجاز سبب آشفتگی مواد سطحی استقرار شده که هرگونه مطالعاهای غیرکشاورزی و حفاری

تلف استقرار را با چالش روبرو های مخو فضایی مربوط به فعالیت بخش انیهای مکبررسی روشمند و تحلیل

های اولیه مواد ی این استقرار را به عنوان نمونهسازد؛ از این رو تصمیم برآن شد که تنها مواد فرهنگمی

ده شناختی قرار دارود مورد مطالعه تطبیقی و گونهفهای مربوط به دوره اشکانی منطقه کشفرهنگی یا سفال

 های فرهنگی این دوره ارائه دهیم.انیم تصویری هرچند کوچک از شاخصهتا بتو
 

 
 آباد)آرشیو اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی(نقشه توپوگرافی تپه اسماعیل: 1تصویر
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 جغرافیایی بسترموقعیت نسبی و . 1-2

و قره قوم حوضه آبریز اترک  3استان خراسان رضوی در شمال شرق کشور واقع است. این منطقه محل تالقی 

گیرد ز استان خراسان رضوی را در بر میشهرستان مشهد بخش نسبتا وسیعی اباشد. و کویر مرکزی ایران می

گذرد از میان آن می رودرودخانه کشفبینالود واقع شده که و بین دو رشته کوه شمالی هزار مسجد و جنوبی 

-39 طول شرقی و  61-10 تا57-22درمختصات جغرافیایی رود معروفشده است و نام حوزه آبگیر کشفهو ب

ترین شریان حیاتی و منبع آب دشت مشهد اصلی رودکشف رودخانه. قراردارد عرض شمالی 37-04 تا 35

 تا سرچشمه محل از کیلومتر250 حدود نظرهیدرولوژیکی از حوضه اصلی رودخانه طول .شودمیمحسوب

 (.1660: 1392 ،)دهقان و دیگراناست یافته تشکیل آن به مشرف سرشاخه25 توسط که بوده آن خروجی

 

 
 (17: 1395)داوری، رودموقعیت کشف: 2تصویر

 

 
 (google earth)محدوده مورد مطالعه)شهرستان مشهد(: 3تصویر

 

 شمالی مناطق با مقایسه در آن ارتفاعات که بوده خشک و گرم تقریبا هوای و آب دارای این منطقه

 آن گیاهی پوشش در دارند آب به نیازکمتری که بارندگی،گیاهانی میزان کمبود دلیلبه و است اندک خراسان

ه و از چند دهه گذشته با حفر بوده که امروز شوند. همچنیناینناحیهازمنابعآبسطحیزیادیبرخوردارمی دیده
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رود ر این منابع از جمله رودخانه کشفهای نا متعارف و فقر نزوالت جوی اکثهای عمیق و حجم برداشتچاه

های متفاوت، سبب شده انه دشت مشهد و دارا بودن سرشاخهای پربار در میوجود رودخانه. خشک شده است

ویژه هکه زمینه ساز جذب جوامع فرهنگی ادوار مختلف ب تا اکوسیستمی بارور در دشت مشهد شکل بگیرد

 .دوره پارتی بوده است
 

 آبادتپه اسماعیل. 2-2

کیلومتری شرق مشهد، در فاصله چهارصد متری شمال محور ارتباطی  72آباد در حال حاضر در تپه اسماعیل

متری  50آباد و در فاصله پلیس راه روستای متروکه اسماعیل سرخس، یک کیلومتری غرب پاسگاه –مشهد 

تپه گرفته است. این  نام خود را از روستای متروکه نزدیک تپهسرخس واقع شده است.  –خط راه آهن مشهد 

بختیاری محمود شناسی میراث فرهنگی خراسان به سرپرستی توسط هیات باستان 1378تپه در سال 

متری از سطح  746در ارتفاع  N 06 04 36و  E 00 20 60شناسایی شد. این تپه با مختصات جغرافیایی 

 90در حدود  وسعت استقرارهای اطراف است. متری از سطح زمین 7په در ارتفاع دریا واقع شده است. سطح ت

متر عرضی برحسب  30متر طولی و  50برحسب پراکنش مواد فرهنگی و  متر عرضی 80متر طولی و 

های منطقه اطراف این تپه در حال حاضر با زمین ی موجود دراست. به علت کم آببرآمدگی سطح تپه 

های اریشود، اما درگذشته از این تخریب در امان نبوده است. همچنین حفکشاورزی تخریب آنچنانی نمی

آهن مشهد ز این تپه نیز در جریان ساخت راهبخشی ا وارد آورده است. های زیادی را بر تپهمجاز، تخریبغیر

در فهرست آثار  12941و با شماره  19/05/1384تپه اسماعیل آباد در تاریخ ت. سرخس از بین رفته اس –

 .(1383 ،)شکوهی و دل آرامیملی ایران به ثبت رسیده است

 

 
 )نگارندگان(آهن از ضلع جنوبی آنآباد و گذر خط راهی تپه اسماعیلیدورنما: 4تصویر
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 مبانی نظری. 3

استثنای اطالعات مبهم تاریخی، شناخت دوره پارتی منحصر به تا چند دهه گذشته به هرینگ معتقد است 

ر قومس، کوه چند بنای ویران به جا مانده اعم از مسجد سلیمان، بردنشانده، قلعه یزدگرد، کنگاور، خورهه، شه

و پس از آن اغلب پژوهشگران  (23: 1376 )هرینک،غرب ایران بودههای الیمایی در جنوبخواجه، و نقش برجسته

ها متمرکز بر روی این مکاندلیل نبود منابع و مدارک کافی، مطالعات تخصصی این دوره را نیز همچنان هب

در ( 1395)ه سال گذشتهویژه خراسان رضوی، مربوط بهجدی این دوره در منطقه خراسان ب تکردند. مطالعا

 الب چند بررسی و شناساییدر ق و مطالعاتی در استان خراسان شمالی حسن نامی به سرپرستی درگز شهر تپه

 است. بوده

ای هرشک یا اشک نامی در زمان درگیریبه گفته محقیقین غربی اعم از استرابو، یوستینوس و ژوستین، ا

دولت سلوکیه با شورشیان غربی، بر ساتراپ پرثوه هخامنشی شوریدند و حکومت مستقل پارتی را شکل دادند 

آباد ترکمنستان را به ق.م، شهر نسا در عشق 247و خاندان پارتی، رفته رفته با تثبیت سلسله خود در سال 

که محدود به شمال شرق ایران [ده خوتری را در سرزمین اولیپایتخت سیاسی و استقرارهای کوچک عنوان

 )فرای،کوچ نشین خود وفادار بودند اشراف پارتی و اغلب مردمان این دوره به گذشته ایجاد کردند. ]شدمی

های نظامی وی، سرزمین ل و تدابیر سیاسی و همچنین برتریگیری حکومت مهرداد اوبا شکل (.22: 1389

های شروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط تماسالنهرین و سوریه پیغرب در بین پارتیان تا

. این (27: 1387)هرمان، سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بود

اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی، تحول و 

های غربی، سیر این شرق ایران به سرزمینقال تمرکز اداری و سیاسی از شمالانتهایی شود که بدلیل پیشرفت

های الیمایی و در دوره اوج خود ، خورهه، مسجد سلیمان، سرزمینیزدگرددر مراکز غربی اعم از قلعهتحول را 

 مشاهده کرد.  (1372)پیگولوسکایا، در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت همچون الحضرا، دورا اروپوس

 -1400عصر آهن و فرهنگ موسوم به یاز است که از  ،)خراسان رضوی(دروه قبل از پارتی در سرزمین خراسان

گیری دوره پارتی اجتماعی این دوره پیش درآمد شکل های فرهنگی، زیستی و.م تداوم داشته و مولفهق300

رود، به بویژه در منطقه کشفپارتی در خراسان گیری سلسله تثبیت و شکلهای آن در اوایل شده که شاخصه

های اشکانی این شرق ایران و استقرارتفاسیر در شمال با ایناست.  طور ملموس مشخص و قابل مشاهده

های دوره های فرهنگی اولیه دوره پارتی را درک کرد که تداوم یافته شاخصهتوان هنر و مولفهمنطقه تنها می

های مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در و ممکن است در بخش است (IIIو  II)فرهنگ یاز قبل از خود

)اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکی( های منحصر بفردی دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی شاخصه

ا و هوتای در مطالعات گاهشناختی دارد که تفاسفال اهمیت ویژهگیرند، متفاوت باشد. برای آن در نظر می

و روند پیشرفت آنها ها بندی، روشنگر سیر تطوری، تغییرگونهشناختی و طبقهتشابهات آنها در مطالعه گونه

آباد به عنوان های سفالی تپه اسماعیل. رویکرد پژوهش حاضر برای درک گونه(14: 1388پور و دیگران، )ولیاست

و درک سیر تطوری و روندتغییرات سبکی ان مشهد( تس)شهررودهای سفالی اوایل دوره پارتی حوضه کشفنمونه

های ساخت، شکل ظروف، پخت، رنگ سفال، اعمال انجام شده بر از دوره قبل، بررسی ماده چسباننده، تکنیک

 و نقوش است. ، میزان ضخامت ظروفسطح سفال
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 آبادتحلیل مواد فرهنگی تپه اسماعیل. 3-1

مشکل جدی وجود  شروع دوره یاز تا اواخر دوران تاریخی، سفالدر تفکیک و شناخت که قابل توجه است 

است که  گونه سفالی متفاوت 5شناسی و فرم شناسی دارای آباد از نظر شکلسفال استقرار اسماعیل .دارد

با فرمی شبیه به کاسه و دیگچه ، خمره، جام و ظروف دسته افقی هاها یا کوزهها، تنگپیاله ها واسهشامل ک

ای مبنی بر پایه ظرف یا چیزی شبیه به آن بدست نیامده قطعات سفالی این استقرار، نمونه باشد. در بینمی

های ذکر شده نا لیل شکستگی، کاربرد آن در فرمدهاما قطعاتی مربوط به دسته ظروف وجود دارد که اغلب ب

دسته را مشاهده کرد که به صورت د رتوان کاربنمونه شبیه به کاسه یا دیگچه می مشخص است و تنها در یک

 به ظرف الحاق شده است.افقی 

 
 مقدار و حجم جامعه آماری: 1نمودار 

 

 
 نوع و تعداد قطعات مورد مطالعه: 2نمودار 

 

)معمولی(، های این استقرار دارای سه گونه متفاوت شامل سفال سادهنیز، سفال های ظاهریویژگیاز نظر 

ها نیز در بررسی ضخامت سفالکنده به صورت نوارهای مواج است. افقی و نقشکنده به صورت نوارهای نقش 

 7میلیمتر و خشن با ضخامت بیشتر از  7-4وسط با ضخامت تمیلیمتر، م 4 -0سه فاکتور ظریف با ضخامت 

 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
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 نظر شکل و فرمآباد از های سفالی تپه اسماعیلتعداد و درصد گونه: 3نمودار 

 

 هافرم شناسی گونه. 2-3

دی یا کرم رنگ، چرخ ساز  و شکل دارای پوشش گلی نخو دو برابر ارتفاع آن،قطر این ظروف  ها:کاسه. 1-2-3

خمیره آنها به خوبی ورز داده شده، فشرده و متراکم و دارای مقدار متوسط آمیزه  منظم و یکنواختی دارند.

ی متغیر است. سطح های نخودی، صورتی و نارنجها روشن و در طیفمعدنی ریز دانه است. رنگ خمیره سفال

ه از سطح معه آماری کتر از سطح داخلی آنها است. تعداد این گروه از کل جاها اغلب روشنخارجی این سفال

را به خود  های شاخصسفال از کل تعداد %9 ها بسیار کم ونسبت به دیگر گونه آوری شده است،استقرار جمع

شود و در برخی موارد استثنایی، ها اثر چرخ سفالگری دیده میطور کلی روی سفالهدهد. باختصاص می

شود. بدنه این گونه فال نیز دیده میارد بر روی سطح سشیارهای ناشی از پرداخت با دست مرطوب و یا ک

نیز ( III)یاز شرقر دوره آهن متاخر شمالهای آن نیز داال دارای کفی صاف بوده که نمونهظروف خمیده و احتم

وم دار و تدادوره اشکانی منطقه دانست که وام سفالی تسن هایلفهؤتوان این ویژگی را میشود و مدیده می

شناسی، این گونه از نظر فرم این گونه اغلب متوسط است. تضخام باشد.خود مییافته سنت دوره قبل از 

مشاهده کرد  (93: 1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف( IIIو  II)یاز های قبل از پارتی توان در دورهظروف را می

 باشد. ال زیاد تداوم یافته دوره قبل میکه به احتم
 

ه ظرف بیشترین قطر آنرا فرمی دهانه گشاد و بدون گردن هستند که دهاناین ظروف دارای  ها:جام. 2-2-3

شود. ضخامت این گونه سفالی در ت مورب از دهانه به کف متصل میدهد و بدنه ظرف نیز به صورتشکیل می

باشد. تمام ظروف گونه فوق میلیمتر و وزنی سنگین می 7تر از تمامی موارد موجود ضخیم با ضخامتی بیش

و منقوش هستند که توسط )معمولی( پوشش گلی رقیق به رنگ کرم است. این گونه در دو نوع سادهدارای 

اند. به مانند گونه قسمت لبه و نزدیک کف، منقوش شده در دو افزوده یا تزئینات طنابی نوارهای افقی و مواج

نها به خوبی ورز داده شده، ساز بوده و شکل منظم و یکنواختی دارند، خمیره آها، این گونه ظروف چرخکاسه

است. رنگ  آن دانه ها، مقدار متوسط آمیزه معدنی متوسطتنها تفاوت آن با گونه کاسهفشرده و متراکم و 
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متغیر است. سطح خارجی این  ای، قرمز و قهوهنارنجیهای نخودی، صورتی وشن و در طیفها رخمیره سفال

را تشکیل  ی شاخصهااز کل سفال% 13/63این گونه سفالی  .تر از سطح داخلی آنها استها اغلب روشنسفال

 هد. دمی
 

دو فرم متفاوت است که شامل: الف(گردن گشاد نسبتاً برگشته، بدنه کروی  این ظروف دارای :هاکوزه. 3-2-3

های به بیرون برگشته و دارای یک لبه ، دارای گردنی نسبتاً بلند،نگتدهانه و دارای یک دسته است ب(

و  از نظر ابعاد های مورد مطالعه، نمونه دارای دسته وجود نداشت.ه در بین نمونهالبت .(200: 1376)هرینگ، دسته

 15-20فاعی کمتر از )ارتسانتیمتر( و کوچک 30های بزرگ جسته)ارتفاعی بیش از اندازه این ظروف دارای اندازه

ای و کرم رنگ اشاره ان به پوشش گلی نخودی، قهوهتوهای این گونه میباشند. از دیگر ویژگیمیسانتیمتر( 

ریزدانه ارای مقدار کمی آمیزهکرد. خمیره این گونه ظروف متراکم، خوب ورز داده شده، پختی کافی، د

ای متغیر است. این گونه باشد. رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی، نارنجی، قرمز و قهوهمی

ساز بوده و شکل منظم و نه ظروف، چرخاین گو دهد.تقرار را تشکیل میاس شاخص هایاز کل سفال% 18/18

شناسی، این گونه باشد. از نظر فرمز نظر ضخامت دارای ضخامتی خشن مییکنواختی دارند. این ظروف ا

مشاهده کرد که  (1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف (IIIو  II)یاز های قبل از پارتی توان در دورهظروف را می

 باشد.ره قبل میبه احتمال زیاد تداوم یافته دو
 

ساز هستند که دستای و این گونه ظروف دارای تنکیک ساختی متفاوت از نوع فیتیله ها:خمره. 4-2-3

های شود و در پرداخت سطح و لبهنیک مکمل ساخت این ظروف محسوب میساز، تکتکنیک ساخت دست

های به ابعاد بزرگ با لبه ن گونه شامل ظروفی دهانه بسته، دارای ضخامتی خشن درظروف کاربرد دارد. ای

این گونه ظروف بر عکس دیگر  دایره است.نه این ظروف به صورت خمیده و نیمباشد. بدبیرون برگشته می

یره است. عنوان ظروف ذخ رد آنها بهباشد که متاثر و بیانگر کاربهای اشاره شده بدون پوشش گلی میگونه

ریزدانه و متوسط آمیزه  خمیره این گونه ظروف متراکم، خوب ورز داده شده، دارای پختی کافی، مقدار زیادی

از % 13/63ای متغیر است. باشد. رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی، نارنجی، قرمز و قهوهدانه می

توان در فرم شناسی، این گونه ظروف را می به این گونه ظروف اختصاص دارد. از نظر های شاخصکل سفال

ال زیاد تداوم مشاهده کرد که به احتم (1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف (IIIو  II)یاز دوره های قبل از پارتی 

 باشد. یافته دوره قبل می
 

از باشد که جود تنها یک قطعه از گونه فوق میهای مواز تعداد کل سفال ظروف دسته افقی:. 5-2-3

بندی ها یا دیگچه تقسیمته افقی و در گونه پیالهدایره با دستوان به بدنه خمیده و نیمهای فرمی آن میویژگی

ساز بوده و شکل منظم و ا کرم رنگ است. این گونه ظرف چرخنمود. این ظرف دارای پوشش گلی نخودی ی

رای مقدار متوسط آمیزه معدنی م و دایکنواختی دارد، خمیره آن به خوبی ورز داده شده، فشرده و متراک

طور هتر از سطح داخلی آن است. بمز است. سطح خارجی این سفال روشندانه است. رنگ خمیره سفال قرریز

شود و در برخی موارد استثنایی، شیارهای ناشی از پرداخت با وی سفال اثر چرخ سفالگری دیده میکلی ر

شود. بدنه این ظرف خمیده و احتماال دارای کفی نیز مشاهده میارد بر روی سطح سفال دست مرطوب و یا ک
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های شود و از نوع دیگچهدر دشت گرگان مشاهده میهای آن نیز در دوره آهن متاخر وده که نمونهصاف ب

اما تعمیم شباهت . (1390، )عباسیخاکستری استسته افقی در طرفین و از نوع سفال کوچک، دارای دو د

با فرهنگ عصر آهنی داهستان در جنوب غرب نزدیکی رابت ته افقی دشت گرگان که قری دسظروف خاکست

داوم یافته فرهنگ های آن ترود که اغلب سنتست با سفال دوره پارتی منطقه کشفا را دارا ترکمنستان

 ه. این گونشودقابل تأمل و بحث برانگیز محسوب می ایباشد، کمی غیر ممکن اما مسئلهعصرآهنی یاز می

 دهد.را تشکیل می ی شاخصهااز کل سفال 4/54%
 

 های ظاهریویژگی. 3-3

ای اولین بار سفال معمولی بطور عمده سفال ساده و بدون نقش است که بر ساده)معمولی(:های سفال. 1-3-3

ین اصطالح استفاده کرده شرق ایران از اهای دوره پارتی منطقه شمالشناسی سفالارنی هرینگ در گونه

که جان  های این نوع استشش گلی شیری یا کرم رنگ از زیرگونهبا پو یهایسفال (.198: 1376 )هرینک،است

های مکشوفه این بندی سفالی اولین بار در تقسیمبرا هانسمن و دیوید استروناخ، کاوشگران شهر قومس

ارنی هرینگ نیز در (. Hansman and Stronach 1970: 55)بندی کردندای مجزا دسته، آنها را گونهسایت

، این گونه را سفال معمولی دانسته است. با این های این نوع سفالله دکتری خود با بررسی کلی ویژگیرسا

ها از این گونه محسوب ها و خمرهها، تنگویژه گونه کاسههآباد بهای استقرار اسماعیللب سفالتفاسیر اغ

ساز، دارای شکلی منظم و یکنواخت، خمیره فشرده و ها، چرخسفالطور کلی ویژگی فنی این هود. بشمی

 باشد.ای میمز و قهوههای رنگی نخودی، نارنجی، قرای در طیفرای آمیزه معدنی ریزدانه و خمیرهمتراکم و دا

ها از از کل سفال %68، پوشش گلی کرم رنگ در سطح خارجی آنها است. از بارزترین ویژگی این نوع سفال

 باشد.سفال معمولی می نوع
 

تکنیک دو با  آباد،های استقرار اسماعیللسبک و تکنیک نقش اندازی بر روی سفامنقوش: های سفال. 2-3-3

وارهای کنده شده است. ن منقوش مواجنقش کنده در دو نوع به صورت نوارهای کنده افقی و نوارهای کنده 

وسیله کارد یا قطعه چوبی ایجاد شده است و نقوش کنده هدهی با چرخ سفالگری و بافقی اغلب هنگام فرم

. تمام نقوش (29و  28: 1376)هرینگ، ه ایجاد شده استمواج نیز با همین تکنیک و مابین نوارهای افقی کند

سبوها بیشترین جامعه آماری  ها یاها ایجاد شده و جامی این استقرار بر سطح خارجی سفالهاسفال

 باشد.آباد منقوش میقرار اسماعیلتهای اساز کل سفال %32دهند. کیل میهای منقوش را تشسفال
 

 
 درصد و تعداد سفال ها منقوش و ساده: 4نمودار 
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 . بحث و تحلیل4

یا  هاها یا سبوها، تنگها، جامپیاله وگونه کاسه  5آباد در های استقرار اسماعیللشناسی سفااز نظر فرم

بدلیل عدم انجام ها شوند. فرم اغلب این سفالبندی میتقسیم)دیگچه( و ظروف دسته افقی ها، خمرههاکوزه

 فرد و کمتر شناخته شده هستند. عالوه براینهبخصصی دوره پارت در خراسان، منحصرت تکاوش و مطالعا

و  قرابتت درگز متمرکز بوده است، محدود خراسان که در دش هایبراساس مطالعه تطبیقی با پژوهش

، 134: 1396؛ نامی و دیگران، 1394 ،)محمدی فر و فالح مهنهدرگز دارد تهای دوره پارتی دشهایی با سفالشباهت

، متمرکز بر دو ویژه دشت نیشابورهاز طرفی با توجه به مطالعات تخصصی دوره آهن خراسان رضوی ب(. 10تصویر

)شهرستان رودحوضه کشف همچنین (1395فا و رضایی، )باصسه تپه ومنتشر نشده(  ،)باصفااستقرار تیغ مهره

آباد و های پارتی استقرار اسماعیلشناسی بین سفالهای بارزی از نظر فرمشباهت( 1395 ،)مزاری مقدم(مشهد

شهرستان  -شرق خراسان شامل دشت نیشابور[رضوی خراسان( IIIو  II)یاز های دوره آهن متاخرسفال

شد، با شکل گیری دوره آهن، طور که اشاره . همانشودمشاهده می ]رودحوضه کشف -درگز -مشهد

های گیری دورهلساز و پیش درآمد شکاد شده در اواخر این دوره، زمینههای فرهنگی و تحوالت ایجلفهمؤ

ایران شده است. از آنجا که براساس مطالعات اخیر مشخص شده است، تا کنون فرهنگ عصرآهنی تاریخی در 

بدلیل تداوم دوره  است. و درگز دشت نیشابوررود، ویژه منطقه کشفهاسان رضوی بفرهنگ غالب خریاز، 

د های مواهای فرهنگی این دوره و شاخصهتوان مولفهمی)پایان دوره هخامنشی( ق.م 300 تا IIIزمانی یاز 

 )اوایل تثبیت سلسله حکومتیپارتی اولهای مواد فرهنگی دوره ها و شاخصفرهنگی آن را به نوعی به مولفه

 ق.م شکل گرفته است؛ 248یا  250پارتیان در سال تعمیم داد. با توجه به اینکه دوره پارتی و سلسله ( اشکانیان

سلوکیه بر سر قدرت در این منطقه  تهایی با دولهمچنان کشمکش ،در اوایل تشکیل این حکومت مستقل

فرهنگی های ل پارتی، زمینه برای ایجاد مولفهل دولت مستقوجود داشته است. از این رو در اوایل تشکی

های و سبکه و ناچار به استفاده از تکنیک وجود نداشت ،های هنری و تولیدیمنحصر به خود و ایجاد سبک

های نظامی ل و تدابیر سیاسی و همچنین برتریگیری حکومت مهرداد اوبا شکل. انددوره قبل از خود بوده

النهرین و سوریه پیشروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط پارتیان تا غرب در بینی، سرزمین و

: 1387)هرمان، های سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بودتماس

گرگونی، تحول . این اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار د(27

شرق ایران به سرزمین های غربی، سیر قال تمرکز اداری و سیاسی از شمالهایی شود که بدلیل انتو پیشرفت

های الیمایی و در دوره اوج گرد، خورهه، مسجد سلیمان، سرزمیناین تحول را در مراکز غربی اعم از قلعه یزد

 چون الحضرا، دورا اروپوس و هترا مشاهده کرد. با اینخود در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت هم

های فرهنگی اولیه دوره توان هنر و مولفهتنها می شرق ایران و استقرارهای اشکانی این منطقهتفاسیر در شمال

و ممکن است در  است( IIIو  II)فرهنگ یاز های دوره قبل از خودرا درک کرد که تداوم یافته شاخصهپارتی 

مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی های بخش

گیرند، متفاوت برای آن در نظر می (، سفال لعابدار)اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکیهای منحصر بفردی شاخصه

آباد های تپه اسماعیلونهدر بین نم و لعابدار باشد. البته باید در نظر داشت که عدم وجود سفال نوع جیلینگی

)آرشیو اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و رودیا دیگر استقرارهای شناخته شده دوره پارتی در حوضه کشف
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های دوره پارتی منطقه نباشد ل بر نبود این نوع سفال در فرهنگممکن است دلیبانک سفال موزه بزرگ خراسان( 

. بدلیل ناسی در استقرارهای این دوره استشهای باستانجام کاوشان این نوع سفال، عدم انو دلیل فقد

های گیری سلسله پارتی در منطقه خراسان بالفاصله پس از دوره عصر آهنی فرهنگ یاز، تداوم مولفهشکل

های زیستی، ساختارهای اجتماعی و سبک زندگی های سفالی، مولفهتوان در سنترا می فرهنگ یاز

براساس دوره پارتی مشاهده نمود.  از طرفی  منظور اوایل شکل گیری سلسله پارتی است()استقرارهای اولیه

در  آباد با دوره اول پارتی بودن زمان سکونت استقرار اسماعیلبدلیل مقارن تاریخگذاری نسبی مواد سطحی، 

گیری حکومت اشکانیان بالفاصله پس از پایان آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به ه تثبیت و شکل)یعنی دورمنطقه خراسان

و  های فرهنگی فراگیر اشکانی اعم از سفال جیلینگیها و شاخصهگیری و ظهور مولفههنوز بستر شکل( IIIیاز

شکانیان و سلسله های بین اهای منحصر بفرد این دوره بدلیل درگیریهای معماری و دیگر مولفهلعابدار، سبک

رفته و با تلفیق هنر اشکانیان رفته )از زمان سلطنت مهرداد اول(سلوکیان محیا نبوده است و پس از شروع دوره دوم

 شوند. های فرهنگی این دوره پدیدار میا دیگر هنر مردمان ایران، شاخصهب

رهنگی و های زیستی، فهمولفخراسان به عنوان خاستگاه و سرزمین اولیه پارتیان شاهد از این رو 

های ها و سنتاست. این مسئله در بررسی گونه IIIو  IIدوره قبل یعنی دوره یاز  های مواد فرهنگیشاخصه

در  استقرارهای عصر آهنی .(1)جدول آباد و الگوی زیستی آن کامال مشخص استسفال استقرار اسماعیل

هکتار شکل گرفت که با بررسی الگوی استقرار آنها، تا نیم  05/0رود با وسعتی بین حاشیه رودخانه کشف

عالوه براین (. 98: 1395 ،)مزاری مقدماستقرارهای فصلی و نیمه فصلی با معیشتی مبتنی بر دامداری بوده اند

ویژه رودخانه هی آب باستقرارهایی وابسته به منابع غن)شهرستان مشهد( رودهای عصر آهن منطقه کشفاستقرار

بررسی  اند. بااد شدهمتری از رودخانه ایج 500آنها در فاصله کمتر از  %83اند که اغلب و بودهرود کشف

، اراضی با کاربری کشاورزی، کمترین متری رودخانه 700آباد که در فاصله های زیستی استقرار اسماعیلمولفه

 7/0فته و دارای وسعت تقریبی قرار گر متر از سطح آبهای آزاد 600منطق فازی شیب زمین، ارتفاع کمتر از 

 است.الگوی مشابه با استقرارهای عصرآهن متاخر منطقه  باشد، دارایهکتار می
 

 نتیجه. 5

های شناسی و بررسی سنترود)شهرستان مشهد( براساس گونهفآباد واقع در منطقه کشاستقرار اسماعیل

 )شهرستان مشهد(رودحوضه کشف اولین استقرارهای پارتی ، جزءسفالی آن، همچنین بررسی الگوهای زیستی

گرفته است. از طرفی بدلیل شکل )خراسان( پارتهاتحت کنترل شود که در سرزمین اولیه محسوب می

ان تثبیت قدرت، گیری دوره پارت و حکومت پارتیان در خراسان، آنها در اوایل دوران خود بویژه در زمشکل

 لگری دوره قبل از خودهای سفاو شاخصه مواد فرهنگی به خصوص سنتیستی، معیشتی های زناچاراً از مولفه

ولیه و در اوایل دوره پارتی در سرزمین ا (IIIو  II)یاز های سفالی دوره قبلاند که تداوم سنتتبعیت کرده

رت در خراسان را پا های فرهنگی دورههای زیستی و شاخصهبنابراین مولفه.شودمی تلقی)خراسان( خاستگاه آنها

شود را در دوره متاخر فرهنگ عصر آهنی ماعی آنها میتهای فرهنگی، زیستی، معیشتی و اجکه جزء مولفه

ه موسوم به فرهنگ یاز دانست که پس از تثبیت حکومت پارتیان و شروع حکومت مهرداد اول و تدابیر قمنط

النهرین و مناطق غربی ایران گسترش شرق بینن پارت تا دلتای فرات در سیاسی و برتری نظامی وی، سرزمی
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های جهان، سبب سرزمین یافت و با تسلط بر راه تجاری ابریشم و بسط و رابطه سیاسی و اقصادی با بیشتر

هایی شود که شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی، تحول و پیشرفت

شرق ایران به سرزمین های غربی، سیر این تحول را در مراکز سیاسی از شمال قال تمرکز اداری وبدلیل انت

فرضیه جدیدی در شود که پژوهش حاضر به منزله طرح در پایان مجددا تاکید میمشاهده نمود. توانمی غربی

 اشد.برود میان با نگاهی به حوضه کشفدوره پارت خراس های فرهنگخصوص تبیین شاخص
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