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Troglodyte Tahyagh is one of the important sites of the medieval Islamic 
period in Iran. During the first season of archaeological excavations at this 
site, in addition to identifying various architectural spaces, pottery and various 
beads, as well as other valuable artifacts such as various types of metal and 
bronze containers, gold coins and gold ornaments were found. In terms of 
variety and abundance, the metalwork of Tahyagh, it is one of the few known 
archaeological sites in Iran during the Middle Islamic period. Moreover, it is 
one of the few known sites of this period with this amount of metal artifacts of 
the Islamic period has been obtained in its excavations. This is important 
because the total number of archeological sites of this period, which have been 
found in archeological excavations with a large volume of different types of 
metal artifacts, does not exceed the number of fingers of one hand; at the same 
time, most of these sites have several stages of settlement and it cannot be said 
with certainty that all the metal artifacts discovered from them belong to a 
specific time period, such as what has been obtained at Nishapur. This is an 
indication of the importance of these works that yet have not been addressed 
in any research. In this regard, the main purpose of this study is to introduce 
and investigate the metal artifacts obtained from archaeological excavations at  
Tahyagh. The method of this research is based on field studies at the site and 
the identification of similar works in museums through library studies. In 
these studies, it was found that these objects were probably produced and used 
in the 12-13th centuries, based on comparative studies and the existence of 
evidence from coins of this period in the archaeological excavations of 
Tahyagh. In addition, some of these works were likely produced in Nishapur 
or Jorjan and exported to this area. 
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1. Introduction 
Due to its ancient civilization, the land of Iran has many historical monuments, most of which 
have not yet been studied or excavated. An underappreciated group of these historical 
monuments consists of underground handicrafts. Until about two decades ago, these handicrafts 
were less considered by archaeologists and little was known about them. Gradually, however, 
after their identification, archaeological excavations of these architectural spaces began. In the 
excavations of these sites, beyond architectural spaces and finds such as pottery, beads, utensils 
and metal ornaments have been identified. Various examples of these artifacts were found 
during archeological excavations at Tahyagh. No independent research has been done on the 
metal artifacts discovered in Tahyagh. Also, little information has been published about the 
metal finds obtained in Iranian archeological excavations that are exclusively related to the 
Islamic Middle Ages, which is limited to several archeological sites such as Nishapur, Ghobayra 
Kerman and Robat Sharaf (Fehervari & Kiani, 1982; Allan, 1982 and Bivar, 2000). This is 
indicative of our limited knowledge of medieval Islamic metalwork. Accordingly, the main 
purpose of this study is to introduce, study, date and compare the metal artifacts obtained from 
the Tahyagh archaeological excavations so that the time period and origin of production of these 
artifacts can be determined. First a brief description of the stimulation is given and then its 
golden, bronze and iron metal works are introduced and analyzed. 

Troglodyte Tahyagh is located near the city of Khomein in the Khoram-Dasht rural district 
of Khomein county in Markazi province (Figure 1). It is located 9 km northwest of the modern 
city of Khomein, next to the village of Tahyagh, at 33°39'50'' north latitude and 49°59'31'' east 
longitude. 

The site of Tahyagh was first identified by the provincial cultural heritage officials in 2005 
and entered the Iranian Cultural Heritage Register during the following year. The archaeological 
excavation was carried out at the site in 2014 by E. Sharahi. There is not much information 
about the historical background of Tahyagh in the texts of the Islamic period and only in the 
book of “history of Qom” (written in the 10th century) there is a reference to "Tasuj Tahagh" in 
the area upstream of the Great Teymare and near the Qom River (Qomi, 1982: 74). This name 
and its location are largely compatible with the present-day village of Tahyagh. In addition, in 
the archaeological studies of the area, no evidence of historical settlement was obtained, but 
near the village, an ancient site related to the Sassanian period and early Islam was identified 
(Sharahi, 2014: 72). The question of where the inhabitants of the Tahyagh River originally lived 
has not yet been properly answered. 

The subterranean complex at Tahyagh was cut into a conglomerate rock composition of a 
mixture of fine and coarse conglomerates, containing a layer of calcareous marl (Sanaei, 2014: 
20). The excavation exposed large parts of the surviving architecture: the entrance, the entrance 
passage, Hall, 11 rooms, 4 storerooms or bins, 5 corridors, 3 vent ducts, and 2 wells, which 
formed a consistent complex. In addition to these, over 10,000 different pieces of glazed and 
unglazed pottery were found in excavations, all of which find parallels in comparative 
chronologies related to the 12th-13th centuries. Various stone, pottery and bone beads and other 
artifacts, such as glass finds, are among the other valuable artifacts found in the excavation, 
which are discussed in the excavation report. 

The metal artifacts were ubiquitous present across the whole complex, but they were more 
common in larger spaces such as the Hall and Rooms 1, 2 and 6. Given their high variety, they 
are introduced below in different groups: 

Gold: Related objects include Kharazmshahid coinage and personal ornaments such as 
earrings, finger rings, and pendants. 

Silver:  In the excavated assemblage from Tahyagh, silver objects are the least represented 
group of metal artefacts. The discovered pieces are restricted to two finger rings. 
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Copper alloy: The objects of the related material fall in several groups, among them being 

cosmetic implements, personal ornaments, utensils, lamps and miscellaneous objects . 
Iron Objects: By virtue of hypothesized function, the iron pieces from Tahyagh can be 

placed in several classes such as braziers, weaponry, farm tools, etc. 
The subterranean rock-cut architectural complex of Tahyagh, a major archaeological site in 
Markazi Province, was excavated for only a single season. The metal pieces from the site rank 
among the most distinct objects so far known from the excavations of the middle Islamic 
centuries in Iran. Stylistically, they resemble those attributed to the Seljuk period, and the 
bronze pieces find parallels among the material produced at Nishapur or Jorjan.
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کند زیرزمینی تهیق از هاي باستانی ارزشمند ایران در طول قرون میانی اسالمی، دستیکی از محوطه
وطه عالوه بر شناسایی ـناسی این محـشهاي باستاناول کاوش توابع شهرستان خمین است. در فصل

هاي متنوع، آثار ارزشمند دیگري مانند انواع اي و مهرهها، ظروف شیشههاي مختلف معماري، سفالینهفضا
آمد.  به دستاي، آالت طالیی و نقرهظروف و اشیاي فلزي از جنس مفرغ و آهن، مسکوکات طال و زیور

شناسی ، در مطالعات باستانشده ییشناساهاي تنوع فرم و جنس و فراوانی نمونه به دلیل آثار فلزي تهیق
این دوران  ةشد شناختههاي باستانی اي دارند؛ زیرا از معدود محوطهدوران اسالمی ایران جایگاه ویژه

ت. این امر آمده اس به دستهاي آن شود که این میزان از آثار فلزي دوران اسالمی در کاوشمحسوب می
شناسی آن هاي باستانهاي باستانی این دوران که در کاوشبدین سبب اهمیت دارد که تعداد کل محوطه

رود؛ در آمده باشد، از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی به دستبا حجم زیاد انواع مختلف آثار فلزي 
توان همۀ آثار فلزي با قطعیت نمی ها نیز چند مرحلۀ استقراري داشته وعین حال که بیشتر این محوطه

شناسی هاي باستانمکشوفه در آنها را متعلق به یک دورة زمانی خاص دانست مانند آنچه که در کاوش
دهندة اهمیت این آثار است که تاکنون در پژوهش آمده است. همین موضوع نشان به دستنیشابور 

ر بررسی، ـش حاضـلی پژوهـوع هدف اصـموض ده است. با توجه به اینـها پرداخته نشمستقلی بدان
خمین است. روش هاي تهیق آمده در کاوش به دستگذاري نسبی و مطالعۀ مقایسه آثار فلزي تاریخ

هاي میدانی و مطالعات تحلیلی بوده و شیوة گردآوري اطالعات آن شامل فعالیت –پژوهش حاضر توصیفی
آمده در  به دستشد که اوالً بسیاري از آثار فلزي اي است. در این مطالعات چنین مشخص کتابخانه

اي اند؛ موضوعی که با انجام مطالعات مقایسه.ق تولید شدهه 7-6شناسی تهیق، در قرون هاي باستانکاوش
است. ثانیاً بخش مهمی  شده ثابتهاي محوطه، هاي این دوره در کاوشدیگر و نیز وجود شواهدي از سکه

آالت طالیی، احتماالً در مناطقی ویژه ظروف مفرغی و زیورمده در تهیق بهآ به دستاز ظروف فلزي 
 اند.نیشابور و جرجان تولید و از آنجا به این منطقه صادر شده همچون

 کند تهیق، خمین.فلزکاري، قرون میانی اسالمی، دست     :کلیدي هايواژه
 

مطالعات مجله  .کند تَهیق خُمینهاي فلزي قرون میانی اسالمی در دستافتهنوی .1401، حسین ،صدیقیان ؛اسماعیل شراهی،استناد:  
 DOI: 10.22059/jarcs.2020.287667.142768  -)93-118( -31پیاپی  -، پاییز3، شمارة 14شناسی، دورة باستان
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 . مقدمه1
برخورداري از تمدنی دیرینه، آثار تاریخی بسیاري را در خود جاي داده که هنوز بیشتر  به دلیلسرزمین ایران 

دهد که در کیل میزمینی تشهاي زیرکنداند. گروهی از این آثار تاریخی را دستآنها بررسی یا حفاري نشده
ها تا حدود دو دهۀ پیش کمتر کنداند. این دستزمینی شناخته شدهادبیات شفاهی مردم عادي با نام شهر زیر

تدریج و پس از اما به؛ شناسان قرار داشتند و شناخت چندانی در مورد آنها وجود نداشتمورد توجه باستان
دست ترین هاي معماري شروع شد. از جمله مهمسی این فضاشناهاي باستانشناسایی تعدادي از آنها، کاوش

توان به این موارد اشاره کرد: هاي آنها منتشر شده است میزمینی که تاکنون حفاري و گزارشزیر يکندها
)، رباط آغاج 1394خاکسار، ()، سامن مالیر1389خاکسار، ( )، ارزانفود همدان1383ساروخانی، (آباد کاشاننوش

هاي این در کاوش ).1397، يمنتظرظهور( آباد آران و بیدگل) و سفید شهر نصر1395، يمنتظرظهور(خمین
سته، کمتر ظروف و ـعات شکـفالینه، مهره و قطـس همچونهایی هاي معماري و یافتهجز فضاها بهمحوطه

شناسی تهیق باستان هايآالت فلزي متنوع و سالم شناسایی شده است. این در حالی است که در کاوشزیور
گونه پژوهش آمد. در ارتباط با آثار فلزي مکشوفه از تهیق تاکنون هیچ به دستهاي متنوعی از این آثار نمونه

از  منتشرنشدهمستقلی صورت نگرفته است. در حال حاضر و تا قبل از این پژوهش، تنها یک جلد گزارش 
شراهی، (ثار آن به فلزات تهیق نیز اشاره شده استهاي این محوطه وجود دارد که در بخش معرفی آکاوش

شناسی ایران که منحصراً مربوط به هاي باستانآمده در کاوش به دستهاي فلزي ). در ارتباط با یافته1393
قرون میانی اسالمی باشند، نیز تاکنون اطالعات اندکی منتشر شده که محدود به چند محوطۀ باستانی مانند 

همین  ).Bivar, 2000 و Allan, 1982؛ Fehervari & Kiani, 1982(شرف است کرمان و رباط نیشابور، غبیراي
بر همین اساس هدف کاري قرون میانی اسالمی است. دهندة اطالعات اندك ما نسبت به فلزموضوع نشان

هاي تهیق وشآمده در کا به دستگذاري نسبی و مقایسۀ آثار فلزي اصلی پژوهش حاضر معرفی، بررسی، تاریخ
خص گردد. ـد این آثار نیز مشـشأ تولیـاست تا بر پایۀ آن بتوان ضمن بررسی و معرفی، بازة زمانی و من

 یابیمنشاءها، زمان تقریبی تولید و هاي اصلی این پژوهش نیز در مورد چگونگی کارکرد برخی یافتهپرسش
هاي میدانی حاصل از کاوش و بررسی و فعالیتاحتمالی آنها است. روش انجام این پژوهش مبتنی بر مطالعات 

اي پس از آن است. در پژوهش حاضر ابتدا توضیحات مختصري از تهیق اي و نیز مطالعات کتابخانهآثار موزه
 شوند.بیان شده است و سپس آثار فلزي طالیی، مفرغی و آهنی آن ضمن معرفی و بررسی، تحلیل می

 زمینی تهیقکند زیر. دست2
). این اثر در 1(تصویردشت شهرستان خمین از توابع استان مرکزي واقع استتهیق در دهستان خرم کنددست

چنین غرب شهر خمین و در روستایی به همین نام تهیق قرار دارد. این محوطه همفاصلۀ نه کیلومتري شمال
ثانیه عرض شرقی،  31دقیقه و  59درجه و  49ثانیه طول شمالی و  50دقیقه و  39درجه و  33در موقعیت 

هاي کُنگلومرا در شرق روستا کنده اي شش متري از سنگتهیق در داخل پشته کندقرار گرفته است. دست
قرار دارد. با توجه به » بی زینب خاتونزاده بیامام«شده است. در لبۀ شمالی این پشته نیز آرامگاه معروف به 

گونه شواهدي دال بر کند و محیط پیرامونی آن هیچدست شناسی صورت گرفته در سطحهاي باستانبررسی
توسط کارشناسان سازمان  1384نیامد. این اثر براي اولین بار در سال  به دستوجود یک استقرار باستانی 

هاي میراث فرهنگی استان مرکزي شناسایی و سال بعد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. فصل اول کاوش
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، راهیش(و به سرپرستی اسماعیل شراهی انجام گرفت  1393در فصل تابستان سال  شناسی آن نیزباستان
شود و تنها در ). در ارتباط با پیشینۀ تاریخی تهیق در متون دوران اسالمی اطالعات چندانی دیده نمی1393

مرة در محدودة باالدست تی» تسوج تهق« نام جاياي به کتاب تاریخ قم (تألیف قرن چهار هجري) اشاره
و موقعیت مکانی آن تا حد زیادي قابل  نام جاي). این 74: 1361قمی، ( و نزدیک رودخانۀ قم، شده است 1بزرگ

شناسی سطح محوطه نیز شواهدي از هاي باستانانطباق با روستاي تهیق امروزي است. عالوه بر این در بررسی
باستانی مربوط به دورة ساسانی و اوایل  اما در نزدیکی روستا یک محوطۀ ؛نیامد به دستاستقرار تاریخی 

کند تهیق در اصل کجا ساکن ). این موضوع که ساکنان داخل دست72: 1393شراهی، ( اسالم شناسایی شد
 نیامده است. به دستبودند، پرسشی است که فعالً پاسخ مناسبی براي آن 

آمد که در یک بافت  به دستهاي مختلف معماري شناسی تهیق فضاهاي باستاندر فصل اول کاوش    
ها شامل یک ورودي، ). این فضا20: 1393ثنایی، ( سخت و مارن آهکی نرم، ایجاد شده بودند ییکنگلومرا

. عالوه بر این موارد بالغ است، پنج راهرو، سه هواکش و دو چاه، ، چهار انباركاتاق 11راهروي ورودي، سالن، 
آمد که تماماً در  به دستهاي تهیق و بدون لعاب در کاوش دارهزار قطعه سفال مختلف لعاب 10بر 

هاي متنوع سنگی، سفالی و استخوانی و آثار باشند. مهره.ق میه 7-6اي مربوط به قرون هاي مقایسهگاهنگاري
باشند که در گزارش آمده در این کاوش می به دستاي از آثار دیگر ارزشمند هاي شیشهیافته همچوندیگري 
 ه آنها پرداخته شده است.کاوش ب

 
 شهرستان خمین (منبع: نگارندگان) خرمدشتدر دهستان  : موقعیت محوطۀ باستانی تهیق1 ریتصو

Fig1: The location of Tahyagh site in Khorramdasht village of Khomein city (authors) 
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 (منبع: نگارندگان) کند تهیق: پالن دست2 ریتصو

Fig2: The Plan on Tahyagh troglodyte (authors) 
 آالت فلزي. اشیاء و زیور3

آمد؛ اما فراوانی آنها در  به دستها ها و راهروهاي موجود مجموعه اعم از اتاقآثار فلزي تقریباً از تمامی فضا
در چند گروه تنوع زیاد  به دلیلبیشتر بود. این آثار  6و  2، 1 ةهاي شمارتر مانند سالن و اتاقهاي بزرگفضا

 اند که توضیحات آنها به شرح زیر است:مختلف بررسی شده
گوشواره،  همچونآالت زنان و زیور آمده در این کاوش شامل سکه به دستاشیاء طالي  آثار طالیی: -الف

از هاي یکی هاي طال دو عدد بوده که کتیبهاند. سکه یا دینارآمده به دست 6اتاق که از  استانگشتر و آویز 
که یکی از  شده مشخصهاي خوانده چنین ). با توجه به نوشته4-3(تصویر  آنها تقریباً ناخوانا و پاك شده است

 596 – 568» (الدین تکش پدر سلطان محمد خوارزمشاهعالء«یا همان » تکش بن ارسالن«ها مربوط به سکه
الدنیا و السلطان المعظم عالء«سکه  هاي پشت و روي این سکه بدین شرح است: رويباشد. نوشته.ق) میه

متأسفانه  ».ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا الناصرالدین«پشت سکه  ».الدین ابوالمظفر تکش بن خوارزمشاه
توان از و اطالعات دیگري نمی شده پاكهاي این سکه مانند تاریخ و مکان احتمالی ضرب آن بخشی از نوشته

نیز با توجه به تشابه زیاد آن از لحاظ نوع  شده پاكهاي آن دیگر که بیشتر نوشتهاما سکۀ ؛ آورد به دستآنها 
کتیبه، اندازه و وزن آن با نمونۀ قبل، احتمال دارد مربوط به زمان حکومت تکش باشد. الزم به ذکر است که 

براي نمونه ( ستاگرم  80/2تا  60/2متر بوده و وزن آنها بین میلی 22هاي طالي تکش معموالً به قطر سکه
-در این مجموعه را زیور شده ییشناسا). گروه دیگر آثار طالیی Zeno.ruسایت  197664 ةمقایسه شود با سکه شمار

). در این کاوش چهار 2-1(جدول  استدهد که شامل انگشتر، گوشواره و آویزه آالت مختلف زنان تشکیل می
اي شکل از جنس فیروزه نیشابور یا خمیر شیشه دایره آمد که تمامی آنها نگینی به دستعدد انگشتر طال 

زنی براي ایجاد تزئیناتی چون افزوده و قلم يها فندار کردن، از ها عالوه بر نگینرنگ دارند. در این انگشترسیاه
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ها از لحاظ فرم و تزئین تا اند. این گوشواره، استفاده کردهبرجسته مینوار و هندسی افزودة هندسی زنجیر
 :Jenkins & Keene, 1983( .ق هستنده 7-6منسوب به جرجان قرن حدود زیادي قابل مقایسه با دو انگشتر 

 به دستهاي دورة سلجوقی، نیز در این کاوش ). عالوه بر انگشتر، سه گوشوارة طال کامالً مشابه با نمونه64
ها در قسمت ي دارند. دو عدد از گوشوارهبا قالب آویزي حلقو شکل یهاللها ساختار تقریباً آمد. این گوشواره

دارند. این دو گوشواره از لحاظ فرم تا حد  شکل يدیمرواربیرونی بدنۀ هاللی خود تزئینات افزودة ردیفیِ 
 به دست.ق هستند که احتماالً از جرجان ه 7-6زیادي مشابه نمونه موزة متروپولیتن و ارمیتاژ با تاریخ قرن 

گوشواره سوم ). 6و  5؛ تصاویر ИР-1682 شیئو موزه ارمیتاژ، شماره  52.4.15 شیئیتن، شماره موزه متروپول( آمده است
نشانی سنگ فیروزه در مرکز بدنه و کاري یا جواهرکه شامل تزئین مرصع استداراي چند تزئین مختلف 

این  ةشد ییساشناآالت طالیی کاري روي خود بدنه است. گروه دیگر زیورملیله فنکاري هندسی با مشبک
ها از دو بخش حلقه بزرگ یا کوچک براي عبور زنجیر و آویزة . این آویزهاستمجموعه دو عدد آویزه یا پالك 

کاري و یک چکش فنها احتماالً با اند. این پالكشکل تو پر یا تو خالی در زیر آن، تشکیل شده يحبه انگور
اند که در حال حاضر صاف شده است. یکی از این شتهو تزئیناتی دا شده ساختهمورد با شیوة موم گمشده 

 گونهعنوان نگین روي آن افزوده شده است. همانها در باالي حلقه تزئین مرصع سنگ الجورد دارد که بهآویزه
اي صورت گرفته ارتباط نزدیکی از هاي مقایسهآالت طالیی تهیق طبق گاهنگاريکه در باال ذکر شد زیور

اما متأسفانه در ؛ ه.ق منسوب به جرجان دارند 7-6هاي مشابه قرون فرم با برخی نمونهلحاظ نوع نقش و 
مربوط به دوره  آنکههاي فلزکاري شناسی جرجان جز اشارات مختصري به کورههاي کاوش باستانگزارش

ر )، اطالعات چندان دیگري در مورد نوع و جنس آثار تولیدي این شهKiani, 1984: 38بوده (سلجوقی 
شناسی که در این زمینه توان بر این اساس سخن چندانی بیان کرد. عالوه بر منابع باستانو نمی منتشرنشده

همراه با ابهامات بسیار است، در برخی منابع تاریخی قرون میانی اسالمی نیز اشارات بسیار مختصري به مکان 
را تأیید یا رد کرد. در همین ارتباط باید بیان  توان صحت آنهااند که در حال حاضر نمیتولیدي این آثار کرده

مافروخی شد (اي تولید میآالت طالیی و نقرههایی مانند نیشابور زیورشود که طبق گفتۀ این منابع در شهر
هاي متون تاریخی و برخی شواهد ). در عین حال که  طبق گفته205: 1396و ثنایی و قنوات،  53: 1328اصفهانی، 

؛ 305: 1383جوهري نیشابوري، ی خراسان بزرگ نیز یکی از مراکز استخراج فلز طال نیز بوده است (شناسباستان
). در کنار این موارد نیشابور در Nikzad et.al, 2016: 73 - 117: 1392؛ حاجی علیلو و الله، 279: 1361بیهقی، 

دهندة دیگر نشان يا گونه بهمر نیز هاي طال بوده که همین اقرون میانی اسالمی خود از مراکز مهم ضرب سکه
 :Broom, 1985 - 357: 1377؛ عقیلی، 151: 1385باسورث، ( جایگاه این شهر در ذوب و تولید آثار طالیی است

توان احتمال داد که حداقل خراسان با محوریت شهر نیشابور، یکی از مراکز ). با استناد به این منابع می62
 طالیی در قرون میانی اسالمی بوده است. آالتمهم تولید آثار و زیور
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گرم و ردیف دوم دینار طالي دورة  60/2س.م و وزن  2/2الدین تکش بن ارسالن؛ قطر : ردیف اول دینار طالي مربوطه به عالء4-3 ریتصاو

 منبع: نگارندگان)گرم ( 82/2س.م و وزن  6/2خوارزمشاهی؛ قطر 
    

 مشخصات عکس شماره
1 

  

نگین فیروزه، قطر 
و ارتفاع  19حلقه 
.م، وزن م 26انگشتر 
 گرم 06/3

2 

  

نگین خمیر شیشه، 
و  20قطر حلقه 

 27ارتفاع انگشتر 
 گرم59/3.م، وزن م
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3 

  

نگین خمیر شیشه، 
و  18قطر حلقه 

م.م، وزن 22ارتفاع 
 گرم 27/2

4 

  

نگین خمیر شیشه، 
و  14قطر حلقه 

ن م.م، وز20ارتفاع 
 یک گرم

 تهیق 6آمده از اتاق به دستهاي طالي : انگشتر1جدول
Table1: Gold rings obtained from room 6 of Tahyagh 

 
 مشخصات عکس شماره

1 

  

م.م، وزن 12و عرض  20طول 
 گرم60/1

2 

  

م.م، وزن 17و عرض  18طول 
 گرم 48/2
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3 

  

م.م، وزن 16و عرض  17طول 
 گرم5/2

4 

  

م.م، وزن 4و عرض  9طول 
 /.گرم5

5 

 

 /.گرم24م.م و وزن 6عرض  

 تهیق 6آمده از اتاق به دست: سایر زیورآالت طالي 2جدول
Table2: Other gold ornaments obtained from room 6 of Tahyagh 

  
و سمت چپ موزه  52.4.15 شیئه شمارهاي طالي دوره سلجوقی تولید جرجان (سمت راست موزه متروپولیتن، : گوشواره6-5تصاویر 

 )ИР-1682 شیئارمیتاژ، شماره 
Fig 5-6: Seljuk gold earrings Jurjan (the right side of the Metropolitan Museum, item number 52.4.15 and 

the left side of the Hermitage Museum, item number ИР-1682) 
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 ايآثار نقره -ب
ویژه بت به سایر فلزات و بهـاي فراوانی کمتري نسار فلزي شناخته شدة تهیق، آثار نقرهدر میان تمامی آث 

که  استاي تهیق دقیقاً مشابه با وضعیت فلزکاري دورة سلجوقی آالت طالیی دارند. اندك بودن آثار نقرهزیور
تفاده ـلزات اسـایر فـا سشتر از فلز طال یـاي آن بیـدود شده بود و بجـیار محـترسی به نقره بسـدر آن دس

). هر چند که این Allan, 1995: 15 و 179 – 178: 1379جهت آگاهی بیشتر رك: سورن ملکیان شیروانی، ( کردندمی
هاي تهیق بتواند تا حدودي این موضوع را گران مواجه شده اما شاید یافتهموضوع با مخالفت برخی پژوهش

 اندآمده به دستکه در اتاق شماره شش  استامل دو انگشتر نسبتاً ساده اي تهیق صرفاً شتأیید کند. آثار نقره
کاري کاري و کندهچکش فناند، با و زنگار زیادي گرفته دهید بیآسها که نسبتاً ). این انگشتر8-7(تصاویر 

وده و رکاب ها نگینی از جنس سنگ عقیق داشته اما انگشتر دیگر فاقد آن باند. یکی از این انگشترتزئین شده
کاري با کنده فندار و کاري در انگشتر نگیناند. تزئین چکشتکه از نقره ساخته شدهصورت یکو نگین آن به

 کار رفته است.نقوش هندسی ساده در انگشتر دیگر، به

      
، 6چپ انگشتر نقره با نقوش کنده، اتاق م.م و سمت13و قطر حلقه  17، ارتفاع 6: سمت راست انگشتر نقره با نگین عقیق، اتاق8-7تصاویر 

 م.م(منبع: نگارندگان)19و  قطر حلقه  22ارتفاع 
Fig7-8: The right side of a silver ring with an onyx gem, room 6, height 17 and ring diameter 13 mm, and 

the left side of a silver ring with carved motifs, room 6, height 22 and ring diameter 19 mm (authors) 
 آثار مفرغی -ج
و ظرافت  فناز لحاظ فرم،  اند مفرغشناسی تهیق که از جنس هاي باستانآمده در کاوش به دستاشیاء  

کاري دورة سلجوقی هستند به چند ساخت، تنوع بسیاري دارند. این اشیاء که به شایستگی معرف هنر فلز
سوز، وسایل دارویی و سایر ظروف آالت، ظروف خانگی، پیهایشی زنان، زیورگروه مختلف شامل وسایل آر

به ویژه اتاق شماره دو، هاي این مجموعه به). این آثار تقریباً از بیشتر فضا4-3جدول ( شوندبندي میتقسیم
برخی از آنها و  شده ساختهگیري گري و قالبکاري، ریختهساخت چکش فناند. این ظروف عمدتاً با آمده دست

 اند. توضیحات این اشیاء به شرح زیر است:کاري تزئین شدهزنی و کندهبا شیوة قلم
 وسایل آرایشی -1
-قالب فندتاً با ـکه عم است )Cosmetic Mortar( 2و هاون آرایشی نهـییآدان، قاب این مجموعه شامل سرمه 

دان مخروطی هاي تهیق دو سرمه). در کاوش4تا  1هاي ، شماره3اند (جدولگیري ساده یا تزئینی ساخته شده
صورت نواري دان اول تقریباً مخروطی شکل بوده و تزئیناتی بهآمد. سرمه به دستشکل نیز  لیمکعب مستطو 

آن ایجاد شده است. میلۀ آن نیز ساده بوده اما در قسمت باال یا دستۀ آن تزئیناتی  دورتادورعمودي برجسته 
به شناسی نیشابور نیز هاي باستاندان در کاوشدارد. مشابه این سرمه تودرتودایرة  صورت چندهندسی به

؛ Allan, 1982: p76, fig 84-85.ق براي آن در نظر گرفته شده است (ه 6-5آمده که تاریخ قرن  دست
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 شده يکار کندهصورت شکل داشته و نقوشی به لیمکعب مستطدان دوم ساختاري تقریباً اما سرمه؛ )9تصویر
 کار رفته است. در بدنۀ آن به

گیري قالب فنکه با  استمفرغی  آیینهدر این مجموعه یک  شده ییشناسایکی دیگر از وسایل آرایشی     
که در یک  استمتر اي شکل تخت ساده به قطر هفت سانتیساخته شده است. این اثر شامل یک بدنۀ دایره

صورت برجستۀ تزئینی ایجاد شده است. عالوه بر بدنه، یک خطی بهطرف آن و دورتادور لبه دو ردیف نواري 
. هاون آرایشی نیز از دیگر آثار استمتر میلی 9و عرض آن  13دستۀ کوچک افقی نیز دارد که طول آن حدود 

فاقد لوله و با قطر  شیئآمد. این  به دستکه تنها یک عدد از آنها در کاوش محوطه  استمفرغی این گروه 
در  دسته مانندمتر بوده و تنها داراي یک دستۀ بلند، بدنۀ کروي و سه زائدة کوچک سانتی 10کمتر از دهانه 

ها و حتی تزئینات آنها در اند که فرم هاونگیري تزئینی ساخته شدهقالب فن. این هاون با استبدنه،  سه طرف
کاري گیاهی و هندسی ی، از تزئینات کندهبدنۀ قالب از قبل ایجاد شده بود. در این ظرف عالوه بر تزئین قالب

ها و بدنۀ ظرف، استفاده شده است. احتماالً داخل این هاون در گذشته وسمه در ترکیب با آب روي دسته
شده است. تقریباً نمونه مشابه این ظرف از لحاظ جنس، جوشانده شده و سپس براي آرایش زنان استفاده می

 قرار دارد که تاریخ قرن شش هجري براي آن در نظر گرفته شده است 3آلمانفرم و ابعاد در موزه استاتلیچه 
 ).10؛ تصویر I. 6760 ئیشاستاتلیچه: شماره  ة(موز

 مشخصات عکس و طرح شماره
1 

  

ارتفاع ، 2دان، اتاقسرمه
 م.م14و قطر دهانه  73

2 

  

عرض ، 6دان، اتاقسرمه
 م.م73و ارتفاع  23

3 

  

قطر ، 2ق، اتاآیینهقاب 
 م.م3و ضخامت  70
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4 

  

قطر ، 6هاون آرایشی، اتاق
 م.م39و ارتفاع  98دهانه 

5 

  

ارتفاع ، 10انگشتر، اتاق
 م.م17و قطر حلقه  20

6 

 

طول ، 3میله سرمه، اتاق
و ضخامت  7، عرض 119

 م.م2

7 

 

، 5سنجاق و زنجیر، اتاق
 م.م2ضخامت و  51طول 

 آالت مفرغی تهیق: وسایل آرایشی و زیور3جدول
Table3: Tahyagh bronze cosmetics and ornaments 

  
ه.ق(موزه استاتلیچه: 6) هاون آرایشی مفرغی قرن Allan, 1982: p76, fig 83-85دان مفرغی دوره سلجوقی نیشابور(: سرمه10-9تصاویر 

 )I. 6760 شیئ ةشمار
Fig9-10: Seljukid bronze headstone found in Nishapur (Allan, 1982: p76, fig 83-85) & Bronze decorative 

mortar of the 12th century (Statlichen Museum: item number I. 6760) 
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گیري ساخته کاري و قالبچکش فنشامل دو انگشتر و سه سنجاق سر که نسبتاً ساده بوده و با  آالت:زیور -2
 ).7تا  5هاي ، شماره3جدولاند (شده

هاي این مجموعه را ظروف مختلف در کاوش شده ییشناسابخش زیادي از آثار مفرغی  ظروف خانگی: -3
دار، یک دستۀ ظرف به شکل دهد. این ظروف شامل طشتک، درپوش، قاشقک، بشقاب پایهخانگی تشکیل می

کاري، به شیوة چکش). این آثار 6تا  1هاي ، شماره4جدولاست (ببر یا شیر ماده و ظرف مینیاتوري تزئینی، 
زنی شده دارند. بیشترین کاري و قلمصورت کندهو بعضاً تزئیناتی به شده ساختهگري گیري و ریختهقالب

هاي دهند. مشابه قاشقکفراوانی ظروف خانگی را چهار درپوش و چهار قاشقک سادة بدون نقش تشکیل می
.ق ه 7تا  5یراي کرمان مالحظه کرد که تاریخ قرن هاي رباط شرف، نیشابور و غبتوان در محوطهتهیق را می

و  Allan, 1982: p90-91, fig 117-118؛ Fehervari & Kiani, 1982: Table70-2( براي آنها لحاظ شده است

Bivar, 2000: 387اي و یک بشقاب کف تخت کاري شدة دایره). در میان این آثار یک طشتک با تزئینات کنده
 7-6شرف با تاریخ قرن اي در رباطکاري دایرهتقریباً مشابه طشتک تهیق با تزئینات کنده ساده نیز وجود دارد.

). یک نمونه تقریباً مشابه دیگر این ظرف اما با لبه چکشی 89و  85: 1360فهروري، است (آمده  به دست.ق نیز ه
 7-5کویت وجود دارد که تاریخ قرن اي بیشتر نیز در موزه داراآلثار اسالمی الصباح کاري دایرهو تزئینات کنده

تقریباً مشابه این ). 12-11؛ تصاویر LNS 3 M شیئ(موزه الصباح: شماره  .ق براي آن در نظر گرفته شده استه
). یکی Melikian Chirvani, 1982: 61( ظروف در نیمۀ دوم قرن ششم هجري و در خراسان تولید شده است

متر اي با قطر دهانه کمتر از دو سانتیمینیاتوري بسیار کوچک دایرهدیگر از آثار شاخص این گروه یک ظرف 
-اي بهو در بدنۀ خارجی آن تزئینات برجسته است شکل یمخروطصورت محدب تقریباً به شیئ. کف این است

هاي تقریباً مشابه ظرف مینیاتوري با همان نوع تزئینات نیز در کاوش قندي ایجاد شده است.صورت کله
 ,Allan, 1982: p88-89است (ه.ق براي آن در نظر گرفته شده 6تا  4آمده که تاریخ قرن  به دستنیز  نیشابور

fig112 .( 
آمد. این اثر از یک بدنۀ اصلی  به دستسوز مفرغی سادة بدون نقش ها تنها یک پیهدر این کاوش سوز:پیه -4

 شکل قرار گرفته است Vعدد سر فتیلۀ  7نۀ آن که دورتادور دها شده لیتشکمتر سانتی 12مانند به قطر کاسه
دار یا بدون دسته حداقل از صورت دستهسوز از جنس مفرغ یا برنج و بهاین شیوة ساخت پیه). 7 ة، شمار4(جدول

 ).54: 1384وارد، ( سدة چهار و پنج هجري در ایران شناخته شده بود
ظروف مفرغی این مجموعه وسایل دارویی قرار  ةشد ییشناساترین آثار در این میان زیباوسایل دارویی:  -5

). این ظروف از یک بدنۀ 10تا  8، شماره 4آمد (جدول به دستهاي تهیق دارند که سه عدد از آنها در کاوش
اند. این با یک دسته در یک طرف و لولۀ باریک و درازي در طرف دیگر، ساخته شده مالقه ماننددایره نیم

جوش و حتی بعضاً اي به اشتباه با نام هاون آرایشی، وسمهها و توضیحات موزهپژوهشظروف در بسیاري از 
تنها ). Melikian Chirvani, 1982: 51(براي نمونه رك:  اندشناخته شدهیا ظرف مخصوص ذوب فلز،  سوزپیه

). این Whitcomb, 1985: p161( اي دارویی کرده استعنوان وسیلهویتکمب اشاره به کاربري احتمالی آن به
تري در حالی است که براي جوشاندن و استفادة وسمه که عملکردي مشابه حنا دارد، اوالً نیاز به ظرف بزرگ

-بر همین اساس عنوان هاون آرایشی یا وسمه ).13(براي نمونه رك: تصویرداشته و ثانیاً هیچ نیازي به لوله ندارند 
دار پزشکی قدیم از گذشته تا حداقل دورة قاجاریه ظروف لولهجوش براي این ظروف عنوانی اشتباه است. در 
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کوچکی از جنس مس، مفرغ یا برنج وجود داشته که با اسامی گوناگون ماچوچه، جرغاتو، چوگه، دارو ریز و 
شدند. از این ظروف صرفاً براي ریختن شربت یا دارو در گلوي نوزادان و خردساالن استفاده المیجر شناخته می

). مشابه این ظروف مربوط به قرون 2146: 2/تاو معلوف، بی 666تا: ؛ هدایت، بی837و  269: 1380برهان، ( شدمی
اند سیناي همدان قرار دارد که به نام جرغتو معرفی شدهمتأخر اسالمی در موزة پزشکی آرامگاه ابن

در تهیق نیز در اصل نوعی دارو  شده ییشناسادهد احتماالً ظروف مفرغی ). همین موضوع نشان می14تصویر(
متر سانتی 12و عرض آنها بین چهار و نیم تا  13اند. طول این ظروف تقریباً بین شش تا ریز یا جرغاتو بوده

هاي ناودانی مانند به یک بدنۀ باریک ولی ناقص و شکسته دارند. این لوله ناودان مانند. این آثار یک لولۀ است
گیري قالب فنها با شوند. جرغاتومتر منتهی میسانتی 10تا  3به قطر بین  مانندمالقه تقریباً کروي شکل 
ها از قبل ایجاد شده بود. ظروف دارویی اند که فرم کلی و حتی تزئینات آنها در بدنۀ قالبتزئینی ساخته شده

، هایی در شائور شوشنهنیشابور و نمو 82تا  79هاي شمارة در این مجموعه قابل مقایسه با نمونه شده ییشناسا
هاي ویکتوریا و آلبرت، متروپولیتن و استاتلیچه هایی در موزهو نمونه غبیراي کرمان، قصر ابونصر، قلعه یزدگرد

 & Kervran( اندهاي متفاوتی از قرن اول تا هفتم هجري براي آنها در نظر گرفتههستند که تاریخ
Rougeulle, 1984: P93, Fig6 ؛Labrousse & Boucharlat, 1972:؛ Allan, 1982: 74-75 ؛Bivar, 2000: 

p388, plate 67 ؛Whitcomb, 1985: p161 & 167: fig62.e؛ Keal & Keal, 1981: 34 ؛ موزه ویکتوریا و آلبرت
ر ؛ تصاوی39.40.100 شیئو موزه متروپولیتن با شماره  I.5629 شیئ؛ موزه استاتلیچه با شماره M.132-1929 شیئبا شماره 

در ارتباط با مرکز تولیدي این ظروف اطالع چندانی وجود ندارد اما ملکیان شیروانی اشاره کرده که  ).15-20
 ).Melikian Chirvani, 1982: 51( اند.ق و در خراسان تولید شدهه 7-6بسیاري از آنها در قرن 

 مشخصات عکس و طرح شماره
1 

  

کاسه، سالن، 
، قطر 35ارتفاع 

و  88دهانه 
 م.م2ضخامت 

2 

  

دار، ظرف پایه
، قطر 2اتاق

، 220دهانه 
و  48ارتفاع 

 م.م2ضخامت 
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3 

  

، 2درپوش، اتاق
و  67طر ق

 م.م2ضخامت 

4 

  

، 5قاشقک، اتاق
و  115طول 

 م.م 3عرض 

5 

  

دسته ظرف، 
ارتفاع ، 2اتاق
و ضخامت  73

 م.م11

6 

  

قطر ، 2راهروي
و ضخامت  17

 م.م1

7 

  

، 2ز، اتاقسوپیه
قطر دهانه 

 م.م120

8 

  

، 1جرغاتو، اتاق
، 134طول 
و  78عرض 
 م.م18ارتفاع 
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9 

  

طول ، 9اتاق
، جرغاتو، 89

و  55عرض 
 م.م4ضخامت 

10 

  

، 2جرغاتو، اتاق
، 63طول 
و  45عرض 

 م.م2ضخامت 

11 

  

مهره مفرغی، 
، 9طول ، 7اتاق

و قطر  7عرض 
 م.م4

 تهیق: سایر آثار مفرغی 4جدول
Table4: Others Tahyagh Bronze objects 

  
 شیئ) و نمونه موزه الصباح کویت در سمت چپ (موزه الصباح: شماره 89: 1360فهروري، راست (: طشتک رباط شرف در سمت 12-11تصاویر 

LNS 3 M( 
Fig11-12: Rabat Sharaf pot on the right (Fehervari, 1981: 89) and the example of Al-Sabah Museum in 

Kuwait on the left (Al-Sabah Museum: item number LNS 3 M) 
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 )http://www.qajarwomen.org/fa/items/14140A4.htmlمنبع: ( هیقاجارجوش دورة : وسمه13تصویر

Fig13: Vasme-Jush in Qajarid period (http://www.qajarwomen.org/fa/items/14140A4.html) 

 
 منبع: نگارندگان)همدان (سیناي هاي موزه پزشکی آرامگاه ابنهایی از ظروف دارویی یا جرغاتو: نمونه14تصویر

Fig14: Examples of medicinal containers or Jarghatos of the medical museum of Ibn Sina's tomb in 
Hamadan (authors) 

  
) و سمت چپ Whitcomb, 1985: p161 & 167: fig62.eابونصر (ه.ق قصر 4-1: سمت راست جرغاتوي مفرغی قرن 16-15تصاویر 

 )39.40.100 شیئموزه متروپولیتن: شماره ( شابورین.ق ه 6-4نمونه قرن 
Fig15-16: The right side of the bronze Jarghatu of the 7-10th century of Abu-Nasr Palace (Whitcomb, 

1985: p161 & 167: fig62.e) and the left side of the example of the 10-12th century of Nishapur 
(Metropolitan Museum: item number 39.40.100) 

http://www.qajarwomen.org/fa/items/14140A4.html
http://www.qajarwomen.org/fa/items/14140A4.html
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) و سمت چپ نمونه قرن Labrousse & Boucharlat, 1972: p111, fig28-4شوش (: سمت راست جرغاتوي مفرغی 18-17صاویر ت

 )I.5629 شیئشماره .ق نیشابور (موزه استاتلیچه: ه 3-4
Fig17-18: The right side of the Susa bronze Jarghatu (Labrousse & Boucharlat, 1972: p111, fig. 4-28) and 

the left side of the example of the 9-10th century Nishapur (Statliche Museum: Item No. I.5629) 

  
) و Keal & Keal, 1981: p34 & Pl. VIa( سوز.ق قلعه داور با نام اشتباه پیهه 7-6: سمت راست جرغاتوي مفرغی قرن 20-19تصاویر 

 )Allan, 1982: p74, fig80(.ق نیشابور ه 6-5سمت چپ نمونه قرن 
Fig19-20: The right side of the 12-13th century bronze Jarghatu of Qala Davar (Keal & Keal, 1981: p34 

& Pl. VIa) and the left side of the 11-12th century example of Nishapur (Allan, 1982: p74, fig80) 
به ختلف مفرغی که در باال بدان اشاره شد، اشیاء دیگري نیز از جنس مفرغ عالوه بر آثار مسایر اشیاء:  -6

متر که شاید یکی آمد که شامل  این موارد است: سه حلقۀ گرد ساده با قطر بین دو و نیم تا چهار سانتی دست
ند با هایی از سه ظرف یا ورقۀ مفرغی به شکل مستطیل و پالك ماناز آنها بخشی از یک انگشتر بوده؛ بخش

کروي نیم شیئهایی ایجاد شده است؛ یک سوزن؛ دو زنی یا برجسته که در آنها سوراختزئینات نقش کنده، قلم
متر و سه سوراخ بسیار ریز سوزن مانند در بدنۀ آنها؛ یک زنگولۀ گرد ساده با کوچک با قطر سه و نیم سانتی

مفرغی (احتماالً  مفتول مانندکروي  شیئیک بند؛ شبیه به سگک کمر شیئگیره یا حلقۀ متصل به آن؛ یک 
اي کاغذ قدیمی است و یک مهره تو خالی با تزئینات مشبک که تا نوعی حرز یا جاي دعا) که داخل آن تکه
 ).11 ة، شمار4(جدول  4حد زیادي زنگار گرفته و آسیب دیده است

عه از لحاظ نوع ساختار یا فرم و تزئین تا گونه که مالحظه شد تقریباً بسیاري از آثار مفرغی این مجموهمان    
هاي تولیدي نیشابور هستند. هاي دورة سلجوقی بوده و بعضاً مشابه نمونهحد زیادي قابل مقایسه با نمونه

نیشابور، در فاصلۀ قرون چهار تا اوایل قرن هفتم هجري از مراکز اصلی  همچونهایی خراسان با محوریت شهر
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کار رفته است که حتی امضاي برخی از هنرمندان آن روي این آثار به يا گونه بهجی بود تولید آثار مفرغی و برن
). عالوه بر این خراسان در آن بازة Aga-Oglu, 1946: 121و  Mayer, 1959: 23 & 38 ؛15: 1366حسن، محمد(

براي نمونه رك: شت (مس و قلع دا همچونیا فعال زیادي در زمینۀ استخراج فلزاتی  شده ییشناسازمانی معادن 
). بر همین اساس کلیه مراحل استخراج، ذوب و تولید آثار 305: 1383و جوهري نیشابوري،  475: 1361مقدسی، 

گرفت. نظر به اینکه خراسان در این زمان از طریق راه ابریشم با مناطق مفرغی در خود منطقه صورت می
هاي هاي تهیق با نمونههاي بسیار یافتهدلیل مشابهت چنین بهمرکزي ایران نیز ارتباط زیادي داشته و هم

از خراسان به تهیق  دادوستدتجارت و  همچونتوان احتمال داد که این آثار از طرق مختلفی نیشابوري، می
 اند.وارد شده

-جنگ، آتشدانتوان به چند گروه مختلف با توجه به نوع کاربري احتمالی آثار آهنی تهیق را می آثار آهنی: -د
ها کندرطوبت باالي دست به دلیل). این آثار 5(جدول بندي کردآالت کشاورزي و سایر، تقسیمها، ابزارافزار

کاري گیري و چکشگري، قالبریخته فنزده هستند. این اشیاء عموماً با شدت زنگآسیب زیادي دیده و به
 به دستمانند  مجموعه یک ظرف آهنی طشتک اند. از اینکاري تزئین شدهمرصع فنو بعضاً با  شده ساخته

). عالوه این ظرف، قطعاتی از 21(تصویر کاري شده استآمد که در بدنۀ خارجی آن با قطعات فلز مفرغ مرصع
آمد که شامل این موارد است: بخش کوچکی از یک زره آهنین  به دستهاي مختلف نیز در کاوش افزارجنگ

تنیده، بخشی از یک سر پیکان، یک سر نیزه، تیغۀ خنجر، تیغۀ تبر دستی و  هاي در همها و مفتولبا حلقه
 بخشی از قسمت جلویی زره یا قسمت قالب گیر آن. 
آهنین این مجموعه است که احتماالً در امور  ةشد شناختهیک بیل و دو تیغۀ داس نیز گروه دیگري از آثار 

میخ، چفت یا میخ، گل همچوندادي قطعات آهنین دیگر شدند. عالوه بر این موارد، تعکشاورزي استفاده می
 آمد که تا حد زیادي آسیب دیده بودند. به دستاي، زنگوله و ... نیز در این کاوش لوال، حلقۀ دایره

 مشخصات عکس و طرح شماره
1 

  

و  72طول ، 2اتاق
 م.م30عرض 

2 

  

، 81طول ، 4اتاق
و  78عرض 

 م.م)7ضخامت 
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3 

  

و  71 طولسالن، 
 م.م23عرض 

4 

  

، 120طول، 2اتاق
و  105عرض 

 م.م10ضخامت 

5 

  

و  90طول ، 3اتاق
 م.م35عرض 

 : سایر اشیاي آهنی تهیق5جدول
Table5: Others Iron objects of Tahyagh 

 
ارتفاع  و 27هاي مفرغ، محل کشف اتاق چاه، قطر دهانه : طشتک یا منقل آهنین ترصیع کاري شده با تکه21تصویر

 (منبع: نگارندگان)س.م13
Fig21: Iron pan or brazier inlaid with bronze pieces. The discovery site of the well room. The 

diameter of the opening is 27 cm and the height is 13 cm (authors) 
 . نتیجه4

. در استن میانی اسالمی از لحاظ غناي آثار هاي شاخص قروزمینی تهیق خمین یکی از محوطهکند زیردست
 به دستهایی چون سفال و مهره، آثار مختلف فلزي هاي معماري و یافتههاي این محوطه عالوه بر فضاکاوش

ترین س، ساخت و کاربري، یکی از شاخصـاظ فراوانی، تنوع جنـتوان از لحوطه را میـآمد. آثار فلزي این مح
شناسی ایران دوران اسالمی به حساب آورد. این آثار هاي باستاندر کاوش شده هشناختهاي فلزي مجموعه

آویز طال، انگشتر نقره، ظروف بسیار و گردن هاي طالي تکش خوارزمشاه، تعدادي انگشتر، گوشوارهشامل سکه
آهن که بعضاً هاي خانگی، پزشکی، آرایشی و ... و در نهایت اشیاء مختلفی از جنس متنوع مفرغی با کاربري
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هاي منسوب به شناسی با نمونهشدند. این آثار از لحاظ سبکعنوان ابزار کشاورزي یا نظامی، استفاده میبه
-6هاي قرن آالت طالیی آن قابل مقایسه با نمونهدورة سلجوقی و خوارزمشاهی مشابهت دارند. برخی زیور

هاي هاي مفرغی تهیق نیز قابل مقایسه با نمونهونهه.ق منسوب به جرجان یا شاید نیشابور هستند. برخی نم7
 ه.ق هستند. 7تا  5تولیدي نیشابور قرن 

-6هاي سفالی شاخص قرن وجود دو سکۀ طالي خوارزمشاهی مربوط به اواخر قرن ششم هجري و یافته    
یق تنها در یک دهد احتمال زیاد آثار فلزي تهه.ق در این مجموعه از جمله دالیل دیگري است که نشان می7

اند. در ارتباط با مکان ه.ق تولید و مورد استفاده قرار گرفته7-6ویژه قرون ه.ق و به7تا  5بازة زمانی قرن 
اطالعات اندك در مورد مراکز فلزکاري قرون میانی اسالمی ایران، سخن چندانی  به دلیلتولیدي این آثار 

ن مانند ظروف خانگی، آرایشی و دارویی تا حد زیادي مشابه توان بیان کرد؛ اما بسیاري از ظروف مفرغی آنمی
باشند. بدین سبب چندان پر بیراه نیست که احتمال داد حداقل ظروف مفرغی هاي تولیدي نیشابور مینمونه

آالت آن در خراسان با محوریت نیشابور تولید شده و از آنجا به این منطقه صادر شده باشند. در ارتباط با زیور
توان احتمال داد که نیشابور و شاید جرجان از مراکز تولیدي آنها باشد اي این مجموعه نیز میی و نقرهطالی

-موجود، در برخی منابع تاریخی این دوران نیز اشاره به تولید چنین زیور ةمنتشرشدزیرا عالوه بر اطالعات 
به توان داد زیرا احتمال چندانی نمی اما در مورد ظروف آهنی؛ نیشابور شده است همچونهایی آالتی در شهر

هاي کاربري عامیانۀ بسیار آنها، در هر مرکزي که تر این ظروف و جنبهساخت و پرداخت ساده فن دلیل
 رود.دسترسی به منابع آهن داشته باشد احتمال تولید آنها می

شناسی تهیق باید به آن اشاره هاي باستانآمده در کاوش به دستنکتۀ دیگري که در ارتباط با آثار فلزي     
شود نوع کاربري برخی از آنهاست. کاربري بسیاري از این آثار با توجه به نوع فرم آنها تا حد زیادي مشخص 

اما برخی از ظروف کارکرد چندان ؛ دانهاي چاقو یا شمشیر و سرمههاي سر پیکان، تیغهاست مانند نمونه
اي صورت گرفته کارکرد دارو ریز یا جرغاتو و هاون آرایشی ت مقایسهمشخصی نداشتند که با توجه به مطالعا

 براي برخی از ظروف مفرغی تهیق پیشنهاد گردید.
 هانوشتپی

هاي سیاسی و جغرافیایی تابع اصفهان و سپس قم بندي. تیمره در آن دوران حد فاصل اصفهان تا کرج ابودلف قرار داشته و از لحاظ تقسیم1
 ).122: 1361و قمی،  98: 1379همدانی،  هیابن فق؛ 21: 1992، خرداذبه؛ ابن50: 1356؛ یعقوبی، 67: 1368وري، (دینبوده است

 شود.جوش نیز گفته میموزة ملی ایران وسمه همچونها . به این آثار در برخی موزه2
3 .Staatliche museen zu Berlin 
هاي مختلفی چون طال یا برنز در طول قرن شش و اوایل قرن هفتم بک و تو خالی از جنسهاي فلزي مشالزم به ذکر است که تولید مهره. 4

 ).Rogers, 2010: 86دارد (هاي داخل و خارج وجود هایی از آنها در موزههجري رواج زیادي داشته که در حال حاضر نمونه

 منابع
 ، بیروت، دار صادر افست لیدن.و الممالک المسالک)، 1992( ،اهللاهللا بن عبدالقاسم عبید، ابوابن خرداذبه

 حســن انوشــه، تهــران، امیرکبیر. ۀ، ترجمــتاریــخ غزنویــان)، 1385( ،باســورث، کلیفــورد ادمونــد
 ، تهران، نیما.فرهنگ فارسی برهان قاطع)، 1380( ،حسین بن خلفبرهان، محمد

 تصحیح احمد بهمنیار، تهران، فروغی.، تاریخ بیهق)، 1361بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، (
شناختی و هاي باستان.ق بر پایۀ دادهه 6تا  3هاي صنایع عمدة نیشابور در سده«)، 1396( ،الرحیمرضا و قنوات، عبدثنایی، حمید

 .217 – 195، صص 36، شهاي تاریخیمجله پژوهش، »منابع مکتوب
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ند تهیق خمین، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزي، ک)، گزارش ژئوفیزیک دست1393(، ثنایی کمال، حسین
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 .120 – 101، صص 5پ ، ششناسی ایرانهاي باستانمجله پژوهش، »در دوران اسالمی
زیرزمینی ارزانفود، آرشیو اداره کل میراث  کند دستشناسی مجموعه هاي باستان)، اولین فصل از کاوش1389( ،خاکسار، علی
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 .منتشرنشدهفرهنگی استان همدان، 
 محمود مهدوي دامغانی، تهران، نشر نی. ۀ، ترجماخبار الطوال)، 1368( ،دینوري، احمد بن داوود

آباد، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی شناسی شهر زیرزمینی نوشهاي باستانکاوش )، گزارش فصل اول1383( ،ساروخانی، زهرا
 .منتشرنشدهاستان اصفهان، 
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 ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.هاي ایران در دوره اسالمیالرضربدار)، 1377( ،عقیلی، عبداهللا
 .106-72، صص 5، شمجله اثریوسف کیانی، محمد ۀترجم ،»فلزات مکشوفه از رباط شرف«)، 1360( ،فهروري، گزا

 هران، توس.الدین تهرانی، ت، تصحیح سید جاللتاریخ قم)، 1361( ،قمی، حسن بن محمد بن حسن
حسین علوي آوي، به اهتمام عباس اقبال آشتیانی،  ۀ، ترجممحاسن اصفهان ۀترجم)، 1328( ،مافروخی اصفهانی، مفصل بن سعد

 تهران، شرکت سهامی چاپ.
 علی خلیلی، تهران، اقبال.، ترجمه محمدتاریخ صنایع ایران بعد از اسالم)، 1366( ،حسن، زکیمحمد
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