
  

نی نچیر خانلق رياسالمی محوطۀ باستا هاي دورةشناسی سفالبررسی باستان
1

  دکتر فیروز مهجور

  شناسی دانشگاه تهراناستادیار گروه باستان

  نیامحمد ابراهیمی

  شناسی دانشگاه تهرانآموخته کارشناسی ارشد باستاندانش

  حسین صدیقیان

  شناسی دوره اسالمی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري باستان

  )192تا  173 از ص(

  04/07/1389: تاریخ دریافت

  15/10/1389: تاریخ پذیرش

  

  :چکیده

کتاري، ه 11محوطۀ باستانی نچیر خانلق، واقع در بخش فشافویه شهر ري، با عرصه دست کم 

متأسفانه . اسالمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است هاي مهم دورةیکی از محوطه

وسعت بسیار زیاد، پراکنش  عالوه بر. هایی از آن توسط ادوات کشاورزي تسطیح شده استبخش

 دار لعابلعاب و هاي بدون فراوان و گسترده آثار فرهنگی در سطح آن بویژه قطعات مختلف سفالینه

، 1389به همین علت در تابستان سال . نمایندبر اهمیت فرهنگی و تاریخی این محوطه، داللت می

این . حی این محوطه پرداخته شدشناختی، به مطالعه و بررسی سططی یک برنامۀ پژوهشی باستان

ي استقرار و رونق هاي میانی و متأخر اسالمی داراها  ثابت نمود که محوطۀ مذکور در دورهبررسی

  .هاي سفالین بررسی مذکور استمطالعۀ دادهاین مقاله نتیجۀ . خوبی بوده است

دار قرار دارند و هر اببدون لعاب و لع هاي مورد مطالعه در طیف بسیار گسترده و متنوعِسفالینه

هاي سفالینهعات از نکات جالب توجه آنکه در بین قط. شوندهاي فراوانی تقسیم مییک به زیر گروه

هاي موسوم به کوباچه شناسایی گردید که تاکنون هاي متعددي از هر دو گونۀ سفالدار، نمونهلعاب

  . شناسایی و گزارش نگردیده بود هاي اطراف آن الاقل با این حجم،از این منطقه و استقرار

         آن است که محوطۀ  مبینهاي سفالین، اي دادههاي نسبی و مقایسهچنین گاهنگاريهم

داراي استقرار بوده و این استقرار در فاصلۀ  .ق. هـ11تا  4ي قرون نچیر خانلق، حداقل در فاصله

  .به اوج رونق خود رسیده است .ق. هـ11تا  9قرون 

  

ی، دوران شناختپزخانه، بررسی باستان، شورهشهر ري، محوطه نچیر خانلق :هاي کلیدياژهو

  .اسالمی، سفال

  

_____________________________________________________________________  

  fmahjor@ut.ac.ir: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده 

باشد، می »در دشت تهران) خانلق(پزخانه شناسی محوطه شورهبررسی باستان«این مقاله، بر گرفته از طرح تحقیقاتی این جانب تحت عنوان . 1

.است که با پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران تصویب و اجرا شده

  4، شمارة پیاپی  1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، مطالعات باستان شناسیمجلۀ 

مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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  فی محوطهمعرّ

امروزه در بخش فشاپویه، از توابع شهرستان ري قرار  »شورپزخانه«یا  »نچیر خانلق«محوطۀ باستانی 

کیلومتر  27و  30ري و ورامین حدود  این محوطه تا مراکز اصلی دو شهرستانهوایی  ۀفاصل. گرفته است

تنها راه ارتباطی  .د واقع شده استآبادر هشت کیلومتري شمال غربی این محوطه، شهر جدید حسن. است

در فاصلۀ  »نچیر«یا  »شورپزخانه«در حال حاضر، . این شهر میگذرد، از محوطۀ نچیر خانلقامروزي به 

و  »کلین«کیلومتري جنوب شرقی روستاي مهم و تاریخی  5/2 ،»خانلق«کیلومتري جنوب غربی روستاي 4/1

روستاي کلین به  راه ارتباطی و آسفالتۀ. ع شده استکیلومتري کارخانه تولید روغن ماشین آتالنتیک، واق 5/2

آن، یک جادة فرعی خاکی احداث گذرد که در بخشی از خانلق از فاصلۀ حدود یک کیلومتري این محوطه می

  ).1 نقشۀ(باستانی مذکور امتداد دارد  باً تا کنار محوطۀشده است و تقری

  
  موقعیت جغرافیایی شهر ري: 1نقشۀ

    آن و ارتفاعاست متر  550×  200اي، گیري از روي تصاویر ماهوارهابعاد تقریبی محوطه بر اساس اندازه

 35 آن عرض جغرافیاییثانیه و  12 دقیقه و 19درجه و  51طول جغرافیایی . استمتر  938از سطح دریا 

ی منطقه، در حال حاضر، بزرگترین شناختهاي باستانبر اساس بررسی. تثانیه اس 24دقیقه و  19درجه و 

اکنون از دو هاي هوایی و مشاهدات میدانی، همرود وبه استناد عکسشمار میاسالمی دشت تهران به ۀمحوط

هاي مذکور به ترتیب از شمال به منظري بخش بخش مجزاي شمالی و جنوبی تشکیل شده است که ارتفاع

دارد، در حالی که  اي اطرافهمتر از سطح زمین 10/7تا  7بخش شمالی ارتفاعی بین . گرددجنوب کمتر می

  ). 3 - 1تصاویر (رسد سانتیمتر می 100تا  70حداکثر ارتفاع بخش جنوبی به 
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مجاز هاي حفاري غیرکند، چالهتوجه میمذکور به شدت جلب  ۀموضوعی که بالفاصله با دیدن محوط

ه عالو. هاي باستانی را تخریب و به هم ریخته استبسیار گسترده و فراوانی است که حجم بسیار زیادي از الیه

هاي شرقی و جنوب شرقی که در مقیاس هاي غیرمجاز بویژه در بخشهاي حفاري باید به خاکبرداريبر چاله

. اندپذیري را بر سطح محوطه وارد آوردههاي جبران نااشاره کرد که آسیب ورت گرفته نیزاي صنسبتاً گسترده

طه در اراضی کشاورزي مجاور به عنوان هاي انجام شده به منظور استفاده از خاك محوبخشی از خاکبرداري

هاي آجرپزي، احتماالً براي تولید آجر رشوه و کود بوده است و یک بخش دیگر هم با توجه به وجود کوره

  . استفاده شده است

هاي چالهاي شناسایی شده درون خشتی و چینه ةدر سطح محوطه، عالوه بر برخی آثار معماري گسترد

 ةدوردار هاي بدون لعاب و لعابهاي مختلف سفالهاي فرهنگی زیادي شامل گونه، دادهحفاري غیر مجاز

، هاي شرقی و غربیهاي سطحی در حاشیهپراکنش داده. خوردو چند قطعه ظرف سنگی به چشم میاسالمی 

   متري دیده  60، تا فاصلۀو در طرفین شمالی و جنوبی آن ،ظاهري محوطه متري از عرصۀ 140تا فاصلۀ 

نچیر خانلق، الاقل در  دهد که محوطۀمی ، نشاناین فراوانی آثار فرهنگی، در کنار وسعت محوطه. شودمی

  . استقراري فراتر از یک روستاي کوچک داشته است، بخشی از دوران اسالمی

  پیشینه پژوهشی

تاریخ  هاي موجود، محوطه باستانی نچیر خانلق، نخستین بار دربر اساس اسناد و مدارك و گزارش

این مأموریت یک روزه . )1 :1366امیري، (رسی قرار گرفته است مورد بازدید و بر »امیري«توسط  17/11/1366

هدف . گیردند، صورت میاهآباد فشاپویه قرار داشتبه منظور بازدید از چند اثر باستانی که در محدوده حسن

در اراضی یک  »ایلخانی ةفام دورنفیس زرین هاي خشتیکاشی«اصلی این مأموریت، بازدید از محل پیدایی 

امیري در این بازدید، . دامداري بنیاد مستضعفان در خانلق از توابع بخش فشاپوپه شهرستان ري بود موسسۀ

کند و توضیح کوتاهی در مورد نچیر خانلق می به موقعیت تقریبی جغرافیایی محوطۀاي مختصر تنها اشاره

 هایی به ابعادوجود آجرچنین به وي هم. دهدار معماري در این محوطه میهاي سطحی و وجود ساختسفال
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 :امیري. نک(نماید محوطه اشاره میفام در سطح این هاي زرینکاشی متر و قطعات شکستۀسانتی 51818

1366(.  

نامه بر«، طی »خسرو پوربخشنده«و  »قدیر افروند«براي دومین بار، توسط   1380مذکور در سال  محوطۀ

  ).78و  77 :1381افروند و پوربخشنده، (گیرد ، مورد بازدید و بررسی قرار می»بررسی و شناسایی شهرستان ري

، 1385نیا، در زمستان سال هاي عباس رضاییينچیر خانلق نیز با توجه به پیگیر ۀکار تعیین حریم محوط

زنی و تنها با استفاده از شواهد و گمانه رنامۀآن مقرر گردید بدون انجام ب به سرپرستی وي انجام شد که در طی

 15هایی به فاصله گذارياز این رو نشانه. مدارك سطح االرضی، نسبت به تعیین عرصه و حریم تپه اقدام شود

: 1385نیا، رضایی(. کارگذاشته شد ظاهري تپه انجام گرفت و پنج شاخص بتنی در اطراف تپه ۀمتري عرص 30تا 

محوطه نیز  در سطح ههاي سفالی پراکندیافته ۀن حریم و نیز بررسی محوطه، به مطالعطی تعیی وي ).45

هاي بدون لعاب در دو نوع سفال و نهایتاًبدون لعاب و لعاب دار تقسیم نمود  را به دو گروه کلّی پرداخت و آنها

  ).32-27 :1385نیا رضایی(بندي گردیدند قهدار در هشت نوع مختلف طبهاي لعابو سفال

  

  یشناختبررسی باستان

- شهرستان ري، فضاهاي پیرامونی و نیز داده )فشافویه( ۀفشاپویاز بخش  »نچیر خانلق«باستانی  ۀمحوط

سطحی        مورد مطالعه و بررسی 1389هاي فرهنگی پراکنده در سطح آن، توسط نگارندگان در تابستان 

هاي هاي متنوعی از شیشهسطحی محوطه، شامل نمونه ةندهاي فرهنگی پراکداده. شناختی، قرار گرفتباستان

اي به رنگهاي هاي شیشهودي از النگوقطعات محد ویژه سبز،هاي متفاوت بهباستانی به اشکال مختلف و با رنگ

 هايهاي مختلفی از کاشینمونه شدة، تزئینبرخی از انواع ظروف سنگی اعم از ساده و  الجوردي و سبز،

  بدون لعاب و  هايهاي متعدد و متنوعی از سفالینهفام و گونهاي رنگ، یک قطعه کاشی زرینزهدار فیرولعاب

  .دار دوران اسالمی استلعاب

فام در هاي زرینگزارشی در ارتباط با وجود کاشی 1366به طوري که اشاره شد براي نخستین بار در سال 

ولی نه تنها در آن . هاي سطحی آن محوطه گردیدیمذکور ارائه شده بود که این امر، موجب بررس ۀمحوط

اي از این نوع کاشی انجام پذیرفت، هیچ نمونه 1385زنی محوطه که در سال بررسی، بلکه حتی در طی گمانه

، براي نخستین بار، یک 1389ی سال شناختهاي باستاناما در بررسی ).21: 1385نیا، رضایی(شناسایی نگردید 

فام مذکور که تنها بخش کاشی زرین. ام، در سطح محوطه، مورد شناسایی قرار گرفتفقطعه کاشی زرین

ل متر است که متأسفانه به دلیسانتیاي چند رنگ به ضخامت یککوچکی از آن باقی مانده، از نوع ستاره

ا در ارتباط ب. باشدپذیر نمیسطح آن، تشخیص دقیق نقوش آن امکاندیدگی شدید کوچکی قطعه و آسیب

هاي شهرستان ةمذکور باید توجه داشت که تاکنون در محدود ۀاهمیت یافت شدن این قطعه کاشی در محوط

فام به در ورامین و به احتمال بسیار، شهر ري قدیم، کاشی زرین »زاده یحییامام«ري و ورامین، تنها در بناي 
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در توضیح این مهم، ذکر نکاتی به  ).269 :1382واتسون، (ده بود و نه بیشتر طور مستند، شناسایی و معرفی گردی

  :شرح زیر ضروري است

به عنوان خاستگاه  »1آرتر آپهام پوپ«د شهر ري از مناطقی است که توسط برخی پژوهشگران مانن -1

  ).1785 :1387پوپ، (فام، مطرح شده است ینسفال زر

          هاي علمی نبود، یز آزمایششناختی و نهاي باستاناز آنجا که ادعاي مذکور، مستند به کاوش -2

      فام به عنوان خاستگاه سفال رزینري را نه تنها  ،برخی پژوهشگران دیگر مانند واتسون و میسن

نپذیرفتند، بلکه آنجا را حتی به عنوان یکی از مراکز تولید این گونه سفالینه نیز به شدت زیر سوال بردند 

)Mason, 1997: 112; Watson, 1985: 41(، فام تاریخداري که تا ترین اثر سفالین زریندر صورتی که قدیمی

و نیز برخی  )1793 :1387پوپ، ( )1(است. .ق.هـ  575چندي پیش شناخته و معرفی شده و مورخ به سال 

:Pope, 1938( .ق.هـ  587هاي نفیس دیگر مانند یک کاسۀ مورخ به سال نمونه pl.638( منسوب به ري می-

  .باشند

گشاي بسیاري از سؤاالت و در ارتباط با این موضوع، نباید از یک نکتۀ بسیار دقیق و کلیدي که مشکل -3

آن نکته، عبارت است از اینکه در بررسی آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر ري، . ابهامات است، غفلت نمود

آنجا توجه و اکتفا  »مرکزي« و »شهري«همچون دیگر شهرهاي تاریخی و باستانی، نباید فقط به محدودة 

اداري، سیاسی و فرهنگی آن شهر را مد نظر قرار  يبلکه باید حومه و اقمار و به طور کلی حوزه و قلمرو نمود،

فام آنجا در هر هاي زرینها و کاشیبنابراین منظور از آثار فرهنگی و تاریخی شهر ري از جمله سفالینه. داد

سیاسی، یا به  - قی است که در آن دوره، تابع آن شهر بوده و در قلمرو اداريهاي کلیۀ مناطاي، دادهدوره

ك اقتصادي در توضیح آنکه، محور اصلی تحرّ .انداصطالح امروزي، در حوزة استحفاظی آن شهر قرار داشته

ن آن و صنعتگرابسیاري از شهرهاي ایرانی و اسالمی، با توجه به وابستگی صنایع دستی آن شهرها به ساکنان 

ي حقوقی و اداري و نیز ها لذا زمینه. شان، مصنوعات محلی و پایداري آن صنایع بوده استمنطقه و مواد بومی

بدین . آورداجرایی پدید آمده، رشد اقتصادي متکی به صنایع کوچک و متوسط را در آن شهرها فراهم می

ند، فعالیت اهشدل روستاها نیز تولید در داخ ،لحاظ همان گونه که این صنایع کوچک، عالوه بر داخل شهرها

زیرا بافت شهرهاي اسالمی  ه است،گرفتمیکشاورزي نیز عالوه بر روستاها در درون دیوارهاي شهر نیز انجام 

چنان بود که با کشیدن دیوارهاي طوالنی گرداگرد کشتزارهاي اطراف شهر، امکان کشاورزي حتی در درون 

اران نیز در شهر سکونت داشتند و از اجزاي اصلی نظام اجتماعی و طبقاتی کشتک. آمد میدیوارهاي شهر پدید 

اي، بر خالف قرون ي منطقهها این پیوند اجتماعات شهري و روستایی در نظامبنابر. آمدند میشهر به شمار 

 به همین دلیل به جاي تصور .دستی و بازرگانی با کشاورزي شد وسطی در اروپا، منتهی به همبستگی صنایع

_____________________________________________________________________  

1. Arthur Upham Pope
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بخصوص در مورد شهرهاي بزرگی مانند ري که  را به کار برد، »منطقه شهري«فهوم شهر و ده، بایستی م

ترین گیري اصلیهمین دلیل است که شکل چه بسا به«. داراي روستاهاي متعددي در پیرامون خود بودند

است که روي به آن  اي شهر در این دوران در راستاي محور ورود به شهر از سمت دروازه اجزاي شالودة

حتی اگر به لحاظ جمعیتی، سیاسی یا  ،زیستگاه مجاوري دارد که داراي بیشترین ارتباط با نقطه مزبور است

  .)255 :1376، ...صحی زاده و(» بور نباشدحتی اقتصادي، مهمترین نقطه شهر مز

ري  »شهري منطقۀ«ت دیگر، که بر اساس آن، حوزه و محدوده یا به عبار3عالوه بر نکتۀ مذکور در بند  - 4

هاي علمی اخیر نیز آن شهر را به عنوان یک مرکز است، برخی بررسی» شهر ري کنونی«تاریخی، بسیار فراتر از 

هاي به عمل آمده که مبتنی بر توضیح آنکه نتایج برخی آزمایش. فام، به اثبات رسانیده استتولید سفال زرین

فام کشف شده در که سفالهاي زرینهایی که کارگاه یا کارگاه هموداست، مشخص ن »هاي تجزیه دستگاهیروش«

هاي ششم و هفتم هجري قمري، با استفاده از یک یک قرن در سدهبه به مدتی قریب  اند،ري را تولید میکرده

ه منبع مواد66- 65، 60 :1383محسنیان، (اند د مشغول بودهو یک دستورالعمل ساخت، به تولی اولی.(  

  

  اي اسالمیهسفال

- هاي مختلف سفالین، مربوط به دوراننَچیر خانلق، تعداد زیادي از گونه ۀهاي سطحی محوططی بررسی

-در یک تقسیم. ی متنوع و متفاوت شناسایی و بررسی شدتزئینهاي فنی و مختلف اسالمی، با ویژگی هاي 

 بندي کرد که هر یک به زیر دار تقسیمبها را  به دو گروه اصلی بدون لعاب و لعاتوان این سفالبندي کلی می

  . شوندهاي متعدد دیگري تقسیم میگروه

  : هاي بدون لعابسفال - 1

، سطحی را تشکیل میدهند ةهاي پراکندهاي بدون لعاب این محوطه که از بیشترین درصد نمونهسفال

).1جدول (باشند بندي میگروه مختلف قابل تقسیم 13خود به 

  

نوعشماره

ساده) نخودي روشن تا نخودي مایل به قرمز(طیف نخودي  ةهاي خمیرسفال1

سبز رنگ یا سبز شده بر اثر حرارت زیاد کوره هاي خمیرةسفال2

ساده) قرمز روشن تا قرمز تیره(طیف قرمز  ةهاي خمیرسفال3

ساده) سوخته اي مایل به سیاه یارنگ تا قهوهاي کمقهوه(اي طیف قهوه ةهاي خمیرسفال4

ايآشپزخانه ةسیاه یا سیاه شد ةهاي خمیرسفال5

ین صیقلیوشش رقیق یا غلیظ قرمز تیره و تزئطیف قرمز با پ ةهاي خمیرسفال6
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صیقلی تزئیناي و اي مایل به قرمز با پوشش رقیق یا غلیظ قهوهقهوه ةهاي خمیرسفال7

کنده تزئین طیف نخودي با انواع مختلفخمیرة هاي سفال8

فشاري تزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال9

برجسته تزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال10

استامپی تزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال11

قالبی تزئینطیف نخودي با انواع مختلف خمیرة هاي سفال12

سبز رنگ معروف به فقاع خمیرةهاي سفال13

  

  نچیر خانلق هاي بدون لعاب محوطۀي انواع سفالبندطبقه: 1جدول

  

که صرفاً  اي، قرمز و سیاه قرار دارندهاي نخودي، سبز، قهوهها در طیف متنوعی از رنگاین سفال ةخمیر

هاي در این میان سفال. انددلیل حرارت زیاد کوره بدین رنگ درآمدهبه )2(سبز هاي خمیرةبرخی از سفال

 خمیرةهاي هاي سفالین سطحی برخوردارند، در حالی که نمونهنخودي از بیشترین میزان پراکنش داده خمیرة

ها در سطح محوطه شناسایی سبز و سیاه، پراکنش بسیار محدودي دارند و تنها چند قطعه از این سفال

بادي بوده ولی در میان آنها قطعاتی نیز با ده، ماسههاي بررسی شبیشتر نمونه ةچسبانند ةماد. گردیده است

 ةچسبانند ةالزم به ذکر است که ماد. خورداي نیز به چشم میماسه، خرده آجر و میکاي نقره ةچسبانند ةماد

هاي مشابه اي این محوطه مالحظه شده که در نمونهخانهآشپز ةزدسیاه و دود هاي خمیرةکا صرفاً در سفالمی

  .خوردهاي اسالمی در دیگر نقاط نیز به چشم میحوطهم سایر 

   باشند، ولی قطعاتی نیز با تکنیک ساز میهاي بررسی شده چرخاز لحاظ تکینیک ساخت، بیشتر سفال

هاي بدون لعاب بررسی شده، ظروف دهانه از جهت شکل نیز اغلب سفال. انداي ساخته شدهساز و فتیلهدست

  .اندچون خمره و کوزه را بودههایی از ظروفی باشند و بخشبسته می

ند، ولی در میان این محوطه، ساده و بدون نقش ةهاي سفالی بدون لعاب بررسی شددر مجموع بیشتر داده

ات شناسایی و تزئین. اندی گوناگونی آراسته شدهتزئینهاي خورد که با شیوهآنها قطعات فراوانی نیز به چشم می

ها شامل صیقلی، کنده، فشاري، برجسته، مهري و قالبی است و هر یک از تنوع نقوش این سفال ةبررسی شد

اي با پوشش غلیظی قرمز یا قهوه هاي خمیرةلی صرفاً روي برخی سفالصیق تزئین. بسیار فراوانی برخوردارند

ند، ولی با توجه هاي مربوط به دوران تاریخی دارسفال، مشاهده شد که تشابه بسیاري با نمونه ةبه رنگ خمیر

اند، این جرجان شناسایی شده .ق.هـ  هاي باستانی قرون پنجم تا هفتمن بار در الیهبه آنکه براي نخستی

هاي هاي جرجان و حتی برخی محوطههاي مذکور که تشابه بسیاري با نمونهاحتمال وجود دارد که سفال
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و صدیقیان و  116: 1385مرتضایی و کیانی،  .ك.ر(ند یز مربوط به این دوره باشن فالت مرکزي ایران دارند ةحوز

  .)1389 :دیگران

هاي بدون لعاب این محوطه کار گرفته شده روي سفالترین نقوش بهترین و متنوعکنده از فراوان تزئین

اي شانه ةشیاري افقی، کند ةهندسی خطی نامنظم یا منظم افقی و عمودي، کند ةات کندتزئیناست و شامل 

در قالب  تزئینجدولی باید بیان گردد که این  ةکند تزئیندر ارتباط با . جدولی است ةیا موجی و کندنواري 

معموالً . ات دیگري چون قالبی، مهري یا فشاري هستندتزئین ةباشد که در بر گیرندجداول مستطیل شکلی می

فشاري نیز در انواع  تزئین. اندر رفتهکا، بهو باالي شکم ظرف تا زیر لبهات مذکور روي ظروف دهانه بسته تزئین

ات فشاري مشاهده شده بر روي تزئینانواع . نخودي به کار رفته است هاي خمیرة، روي سفالو اشکال مختلف

قطر به (اي کوچک فشاري انگشتی، فشاري ناخنی، فشاري ابزاري دایره تزئینهاي این محوطه، شامل سفال

) مترابعاد بدنه کمتر از نیم سانتی(یا تو پر، فشاري ابزاري مربعی شکل تو پر تو خالی ) مترکمتر از نیم سانتی

هاي دهانه بسته و در باالي شکم ظروف مشاهده ات نیز عموماً روي سفالتزئیناین . و فشاري سوزنی است

  .شده است

زرگی بتاً بهاي دهانه بسته که ابعاد نسبرجسته هم به صورت بسیار محدود، بر روي برخی سفال تزئین

بررسی شده در این محوطه شامل  ۀات برجستتزئین. مواد، به کار رفته است هاي ذخیرةدارند، مانند خمره

زیرا تنها در  ظروف را دارد، ۀکاربرد دست دوم احتماالً ۀنواري افقی و گوش مانند است که نمون ۀبرجست تزئین

- پی یا مهري به صورت بسیار محدود روي برخی سفالمعروف به استام تزئین. کار رفته استظروف به ۀزیر لب

کار رفته هاي محوطه بهی به دو شیوه در سفالتزئیناین روش ). 4تصویر (هاي محوطه مشاهده شده است 

سفال که هنوز حالت چرمینه یا خیس  ةاول استامپ یا مهر را به طور مستقیم روي خمیر ةدر شیو: است

دوم که تنها در یک قطعه سفال مشاهده گردید، استامپ یا مهر  ةدر شیو. اندهداشته، فشار داده و نقش انداخت

. ظرف متصل یا افزوده شده است اي زده شده و سپس آن تکه به بدنۀاي شکل جداگانهروي تکه گل دایره

ها و اشکال مختلف است که این محوطه شامل انواع نقوش هندسی در طرح ةات مهري بررسی شدتزئینتمامی 

  .یشتر روي ظروف دهانه بسته به کار رفته، ضمن آنکه یک نمونه درپوش نیز به دست آمدب

نخودي روشن محوطه مشاهده  خمیرة ۀهاي دهانه بستقالبی نیز به صورت محدود روي برخی سفال تزئین

 تزئین. حیوانی بسیار منحصر به فرد است دار و یک نمونۀدسی، گیاهی، کتیبهگردید که شامل انواع نقوش هن

قالبی حیوانی مذکور مشتمل بر چند ردیف از حیوانات وحشی است که نقوش شیر و گوزن به وضوح قابل 

  ).6 - 5تصاویر (تشخیص است 
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  )مکشوف از نچیر خانلق(قالبی هندسی  تزئیننخودي با  هاي خمیرةاي از سفالنمونه: 5ویرتص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دارهاي لعابسفال -2

ی از تنوع بسیار زیادي برخوردار تزئینهاي فنی و دار این محوطه از لحاظ ویژگیقطعات سفالین لعاب 

  ).2جدول (باشند گروه مختلف قابل تقسیم می 27بندي کلی به هستند و در یک تقسیم

نوعشماره

نخودي اي خمیرةرنگ فیروزهکدار تلعاب هايسفال1

چینی یا فریتیشبهخمیرة اي رنگ فیروزهدار تکهاي لعابسفال2

نخوديخمیرة رنگ الجوردي دار تکهاي لعابسفال3

چینی یا فریتیشبهخمیرة رنگ الجوردي دار تکهاي لعابسفال4
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نخوديخمیرة رنگ سبز دار تکهاي لعابسفال5

نخوديخمیرة رنگ سبز تیره دار تکابهاي لعسفال6

نخوديخمیرة رنگ سیاه دار تکهاي لعابسفال7

نخوديخمیرة اي رنگ فیروزهنقش کنده زیر لعاب تک8

نخوديخمیرة اي رنگ فیروزهنقش شیاري زیر لعاب تک9

چینیشبهخمیرة اي رنگ فیروزهنقش کنده زیر لعاب تک10

سبز تیره دور لبه تزئیننخودي و خمیرة سفید با  اسگرافیاتو زمینۀ11

چینیشبهخمیرة مشکی با قلم12

نخوديخمیرة بادمجانی با  نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀ13

نخودي میانیخمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 14

نخوديخمیرة دار تک رنگ سفید با هاي لعابسفال15

قالبی یا برجسته زیر لعاب تزئینرنگ الجوردي خمیره نخودي با دار تکلعابهاي سفال16

نخودي میانیخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چند رنگ در 17

فریتی میانیخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چندرنگ در 18

نخوديخمیرة اي سوخته یا قهوهزمینۀ تراشی زیر لعاب در  تزئین19

فریتی میانیخمیرة رنگ الجوردي ش کنده زیر لعاب تکنق20

)موسوم به کوباچه، نوع قلم سیاه ۀگون( نخودي متأخر خمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 21

)موسوم به کوباچه، نوع قلم سیاه ۀگون( فریتی متأخر خمیرة اي فیروزهزمینۀ نقاشی زیر لعاب سیاه در 22

)موسوم به کوباچه، نوع رنگارنگ ۀگون(نخودي متأخر خمیرة سفید زمینۀ زیر لعاب چند رنگ در  نقاشی23

)موسوم به کوباچه، نوع رنگارنگ ۀگون(چینی متأخر شبهخمیرة سفید زمینۀ نقاشی زیر لعاب چند رنگ در 24

نخودي متأخرخمیرة آبی و سفید 25

چینی متأخرشبهخمیرة آبی و سفید 26

چینی متأخرخمیرة آبی و سفید 27

  

  نچیر خانلق دار محوطۀهاي لعابدي انواع سفالبنطبقه: 2جدول

  

 سطحی این محوطه را طیف نخودي رنگ گلی تشکیل  ةدار پراکندهاي لعابسفال ةبیشترین درصد خمیر

. دسلین چینی قرار دارو تا حدودي پر )3(چینی یا فریتیشبه ةهاي داراي خمیربعدي، سفال دهد و در رتبۀمی

رنگ و توان به دو گروه مجزاي تکمی ،یتزئینهاي ی از لحاظ ویژگیبندي کلّها را در یک تقسیماین سفال

  :بندي کردچندرنگ به شرح زیر تقسیم

این گروه در سطح محوطه، خود به دو  پراکندة ةقطعات شناسایی شد :رنگدار تکهاي لعابسفال: الف

هایی که عالوه بر سفال - 2. رنگ دارنده صرفاً لعاب یکهایی کسفال -1: باشندل تقسیم میی، قابدستۀ کلّ
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هاي شیاري زده، نقش برجسته، نقش کنده و طرحی دیگري مانند نقش قالبتزئینهاي ن به شیوهلعاب، مزی

  :استرنگ محوطه به این شرح دار تکهاي لعاببندي جزیی سفالبنابراین، تقسیم. باشندمی

اي، الجوردي، سبزبدون نقش سفید، فیروزه ةرنگ سادتک.  

 7تصویر (سبز تیره یا تیره و سیاه.(  

اي یا الجوردينقش کنده و شیاري زیر لعاب فیروزه.

نقش قالبی یا برجسته در زیر لعاب الجوردي .

  

زیر  ةکنداي، الجوردي و نقشفیروزه ةرنگ ساددار تکهاي لعابهاي این گروه، نمونهبا آنکه در بین سفال

نخودي  ةها را خمیرولی بیشتر نمونه اند،چینی به کار رفتهشبه نخودي و نیز ةاي، روي خمیررنگ فیروزهلعاب تک

 چینی تنها در چند قطعهشبه ةاي با خمیررنگ فیروزهکنده زیر لعاب تک تزئینبه عبارت دیگر . ددهتشکیل می

  .خوردهاي کوچک یا متوسط به چشم میباز مانند کاسهدر داخل ظروف دهانه ،ات مزبورتزئینشود و دیده می

سفال ایجاد شده است و فقط یک نمونه  ةطور مستقیم روي سطح خمیرها بهنقوش کنده در تمامی نمونه

  .شده و سپس لعاب داده شده بودسفید ایجاد  ۀنقش کنده روي آستر یا گالبدر آن که  ناسایی گردیدش

این گروه در سطح محوطه، شامل  ةهاي شناسایی شدنمونه سفال :دار چند رنگهاي لعابسفال - ب

بز تیره دور لبه، س تزئیننخودي و  به مشهور به اسگرافیاتو در زمینۀ سفید با خمیرةتکنیک نقش کنده در گال

اي سوخته، نقاشی زیر تراشی زیر لعاب در زمینه قهوه تزئینمشکی، نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینه بادمجانی، قلم

اي، نقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینه سفید و در نهایت سفال یا چینی آبی و سفید لعاب سیاه در زمینه فیروزه

  .است

ي در محوطه وجود به میزان محدودکه سبز تیره دور لبه  تزئینفید با هاي اسگرافیاتوي زمینه سسفال

ریز در  ۀات ماسبادي است، به جز یک مورد که ذرآنها ماسه ةچسبانند ةماد و نخودي رنگ دارند ةخمیر دارند،

  .خوردآن به چشم می ةخمیر

هاي بزرگ تر شامل انواع کاسهباز است و بیشهاي این گروه، دهانهسفال ةهاي بررسی شدفرم تمامی نمونه

صورت حلقوي کامل یا           ا معموالً بهها، گرد ساده است و کف آنههاي این سفاللبه. یا همان قدح است

ظروف در قسمت خارجی آنها با یک  ۀباالیی بدن ۀها و بخشی از نیمسطح داخلی این سفال. است )4(حلقوينیمه

 ةات کندتزئین. ن گشته استات کنده، مزیتزئینه و سپس داخل آنها با انواع سفید رنگ پوشیده شد ۀالیه گالب

تماماً شامل اشکال مختلف هندسی است که بیشتر سطح روي کف را  ،هاي این محوطهمشاهده شده در سفال

دار را نتزئیهاي ها را پوشانده که بخشات، یک الیه لعاب شفاف سربی، روي سفالتزئینبعد از این . اندپوشانده
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ها نیز با یک هاي این سفالعالوه بر این، دور لبه. میدهدتقریباً به رنگ نخودي مایل به زرد یا نارنجی نشان 

هاي این گروه سفالاي، هاي نسبی و مقایسهگاهنگاري بر اساس. الیه لعاب به رنگ سبز تیره پوشانده شده است

.)267 :1378توحیدي، (اند ده قرار گرفتهمورد استفا و  تولید  .ق.ـ ه قرون چهارم تا ششم ۀدر فاصل

و فقط یک  چینی به چشم میخوردمشکی با خمیرة شبههاي قلمسفال ،ظروف دهانه بستهبیشتر در بین 

در این شیوه، تمامی سطح خارجی ظرف با . هاي سطحی مشاهده گردیدباز در بین نمونهقطعه با فرم دهانه

صورت شیاري عمودي هاي گالبه با خطوطی بهسپس سطح بخشی از قسمت سیاه پوشانده شده و ۀگالب

. تاي رنگ کشیده شده اسپس از این کار، روي سفال یک الیه لعاب شفاف فیروزه. تراشیده شده است

 .),Mason :2004 132و  129 :1384گروبه، (شوند اي دیده میها با دو رنگ سیاه و فیروزهبنابراین این گونه سفال

 .ق.ـ هششم  ة، پس از سد»سفالینه با نقاشی زیر لعاب«ی، یعنی تزئین ةم به یادآوري است که این شیوالز

  ).37 :1388فهروري، (گري اسالمی ایفا نموده است نقش مهمی در تاریخ سفال

اي بادمجانی، تنها در یک نمونه سفال شناسایی گردید که خمیره ۀنقاشی زیر لعاب سیاه در زمین تزئین

عالوه بر ناهموار  داخت سفال مزبور، بسیار ضعیف است،کیفیت پر. ماسه دارد ةچسبانند ةودي رنگ با مادنخ

ات تزئینماسه، لعاب استفاده شده و  ةچسبانند ةآن، به دلیل استفاده از ماد ۀبودن سطح داخلی و خارجی بدن

قابل  ۀصورت گرفته هیچ نمون هايمتأسفانه تاکنون و طی بررسی. کیفیت استآن نیز بسیار ضعیف و بی

  .آن بتوان یک تاریخ نسبی براي آن در نظر گرفت ۀاي با این سفال شناسایی نگردید که بر پایمقایسه

این . نیز تنها در یک قطعه سفال محوطه شناسایی شد اي سوختهقهوه ۀتراشی زیر لعاب در زمین تزئین

این  ةروي خمیر. باز استبادي دارد و فرم آن دهانهماسه ةچسبانند ةنخودي مایل به قرمز با ماد ةسفال، خمیر

تیز و پهن، و سپس با ابزارهاي نوكشده است اي رنگ داده ابتدا یک الیه پوشش گلی نسبتاً غلیظ قهوهسفال 

سرانجام هم روي . اندمتر تراش دادهبخش محدودي از سطح داخلی سفال را با ضخامت کمتر از یک میلی

  .اندهندسی را با یک الیه لعاب غلیظ سربی روشن متمایل به زرد پوشانده ةقوش تراشیده شدپوشش گلی و ن

چینی قرون میانی به میزان نخودي یا شبه ةسفید با خمیر نقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمینۀ تزئین

متنوع شکال اباز مخصوصاً هاي دهانهفالکه بیشتر شامل انواع س) 8تصویر (نسبتاً محدودي شناسایی شد 

ها با یک الیه پوشش گلی یا داخلی و تا حدودي خارجی این سفال ۀروي بدن. هاي کوچک تا بزرگ استکاسه

. شده است تزئیناي ویژه سیاه و فیروزههاي مختلف، بهسفید رنگ پوشیده شده و سپس با انواع رنگ ۀگالب

سی و تا حدود کمی اسلیمی و گیاهی است هاي مذکور شامل اشکال مختلف هندکار رفته در سفالنقوش به

 احتماالًهاي نسبی و تطبیقی، گاهنگاري با توجه به. اندکه در زیر یک الیه لعاب شفاف قلیایی پوشانده شده

  .اندتولید و مورد استفاده قرار گرفته .ق.هـ  ششم تا هشتمقرون  ۀها در فاصلاین نوع سفال
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چینی مالحظه نخودي و شبه ةهایی با خمیراي، روي سفالفیروزه نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀ تزئین

قوش هندسی و گیاهی تنوع نهاي بررسی شده، شامل انواع مختلف و مکار رفته در نمونهات بهتزئین. گردید

در نهایت روي . است اي رنگی کشیده شدهفیروزه ۀروي زمین که به رنگ سیاه است و باشدمانند اسلیمی می

با توجه به . نقوش یک الیه لعاب شفاف رقیق کشیده شده که مانع از پاك شدن نقوش گردیده است

     این گروه مربوط به قرون ششم تا هشتم ةی شدهاي بررساي، بیشتر نمونههاي نسبی و مقایسهگاهنگاري

  .است .ق.هـ 

هاي قرون متأخر اسالمی محوطه نیز دیده هاي قرون میانی اسالمی، در نمونهعالوه بر سفال تزئیناین 

موسوم به کوباچه معروفند واز جهت  ۀهاي گونشناسی دوران اسالمی، به سفالشود که در ادبیات باستانمی

  :شوندی تقسیم میکلّ ۀز لحاظ لعاب و نقش، به دو دستتاریخی و ا

اي، آبی مایل به سبز و که داراي نقوشی به رنگ سیاه در زیر لعاب فیروزه اولیهم و متقد ظروف کوباچۀ-1

ها به ها قبل از اجراي نقوش سیاه، معموالً طرحدر این گونه سفال). 10 -9تصاویر (باشند سبز مایل به زرد می

در آنها از به کار بردن اشکال انسانی پرهیز شده و در . اندی ظریف در بدنه سفال، خراشیده شدهصورت خط

ها استفاده هایی به شیوه ایرانی و همچنین برخی کتیبهاي، اسلیمی و نیز پیچکهاي گل و بوتهعوض از ترنج

توان تاریخ تند میها، به طور مسکار رفته بر روي این نوع سفالهاي بهبا استناد به برخی کتیبه. شده است

  .را براي آنها در نظر گرفت .ق.هـ تا ربع اول قرن دهم  .ق.هـ نیمۀ دوم قرن نهم 
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- اي، آبی، فیروزههاي اخرایی، قهوهباشند و بویژه با رنگمیمتأخر که منقوش و رنگارنگ  کوباچۀظروف -2

 تزئینی، رنگ و ها از جهات فنّاین نوع سفال). 11تصویر (اند گردیده تزئیناي، سبز، سفید، سیاه، زرد و کرم 

در ضمن داراي . شوندمحسوب می .ق.هـ  یازدهمو  دهمکامالً با نوع اول تفاوت دارند و جزء تولیدات قرون 

 یی معمولیهاهاي تقریباً نامشخص و دوپهلو و رنگدقت، طرحمهاي آزاد و کلعاب تگري نسبتاً ضخیم، طراحی

نقوش آنها مشتمل است بر مناظر طبیعی و اشکال . رنگ و پریده دارندباشند که تقریباً حالت زرد کممی

در برخی از . م گردیده استویري از انسان، حیوان و پرنده توأدرختان و گیاهان که در موارد متعددي با تصا

هاي اشخاص، کامالً به تنههاي انسانی و نیمها و بویژه چهرههاي شاخص و قابل توجه این ظروف، نقاشینمونه

  ).73-71 :1387مهجور، (مکتب رضا عباسی است کننده شیوه اصفهانی و تداعی

  

  

نچیر خانلق را به چهار  ۀشاخص و منحصر به فرد محوط ۀهاي کوباچتوان نمونهبا توجه به این موارد می

ا اي بفیروزه نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀ تزئینهاي با گروه مختلف تقسیم بندي کرد که شامل سفال

نخودي  سفید با خمیرة ۀنقاشی زیر لعاب چند رنگ در زمین تزئینهاي با چینی و سفالنخودي یا شبه ةخمیر

  .چینی، استیا شبه

سفید با خمیرة  ۀیا چند رنگ در زمین ،ايفیروزه هاي نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینۀمیزان پراکنش سفال

 ةچسبانند ةماد. هاي پیرامونی آن نسبتاً زیاد استتقراربلند اصلی و اس ۀمتقدم در بخش تپ نخودي کوباچۀ

آنها کامالً هموار است و ناهمواري بین قطعات بررسی شده مشاهده  ۀبدن .بادي استهاي این گروه ماسهسفال

هاي بزرگ یا متوسط شامل کاسه این گروه. باز استروه دهانهاین گ ةهاي بررسی شدفرم تمامی نمونه. نگردید
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 تزئیناي را بیشتر نقوش گیاهی و تا حدودي هندسی به رنگ سیاه و هاي زمینه فیروزهسفال زئینت. است

دهد که سطح اي، تشکیل میهاي سیاه و فیروزههاي زمینه سفید را نقوش هندسی منحنی با رنگتمام نمونه

یه لعاب شفاف و غلیظ قلیایی خارجی آنها را در بر گرفته و روي آنها را یک ال ۀها و تا حدودي بدنداخلی سفال

  . پوشانده است

 ةاي یا چند رنگ در زمینه سفید با خمیرهاي نقاشی زیر لعاب سیاه در زمینه فیروزهمیزان پراکنش سفال

فرم تمامی . چینی متأخر کوباچه نیز در سطح محوطه و مخصوصاً بخش مرکزي آن، نسبتاً فراوان استشبه

هاي گرد ساده با کفی هاي بزرگ و نیز متوسط است و لبهاز و شامل انواع کاسهبهاي بررسی شده دهانهنمونه

به رنگ سیاه است که بر  هاي هندسی و گیاهیاي، شامل طرحهاي زمینه فیروزهات سفالتزئین. حلقوي دارند

نیز شامل  هاي چند رنگ زمینه سفیدکار رفته در سفالات بهتزئین. انداي ایجاد شدهاي فیروزهروي زمینه

هاي به رنگو خال گونه و فلس مانند، اسلیمی، گیاهی و تا حدودي جانوري،  ةنقوش متنوع هندسی، پاشید

، تمام سطح داخلی ندارندتراکم چندانی  این نقوش که. نارنجی و آبی استاي، قرمز روشن یا سیاه، فیروزه

. دانظرف در قسمت خارجی آن را پوشانده ۀسفال و بخش باالیی بدن

 تزئینهاي محدودي نیز در سطح محوطه با نمونه سفال، دار چند رنگهاي لعابعالوه براین گونه سفال

چینی و چینی شناسایی گردیده است که داراي نقوش مختلف هندسی و نخودي، شبه ةآبی و سفید و خمیر

تا  هشتمقرون  ۀدر فاصل االًاحتماي، هاي نسبی و مقایسههنگاريو با توجه به گا) 12تصویر (گیاهی هستند 

  ).287 :1378توحیدي، (اند ده قرار گرفتهتولید و مورد استفا .ق.هـ  یازدهم

  

  

  :گیرينتیجه

ي وسیع و مهم دوران اسالمی دشت تهران، هایکی از محوطه 1389ی سال شناختهاي باستاندر بررسی

هاي سطحی و نیز گاهنگاري نسبی آن معروف به خانلق یا نچیر خانلق که با هدف شناخت بهتر محوطه و داده

 تر،دقیق ۀجهت مطالع. دار شناسایی گردیدبدون لعاب و لعاب هاي مختلف سفالهايصورت گرفت، گونه

هاي مختلف پراکنش گونه مبینگروه تقسیم شدند که خود  27دار به و لعاب 13هاي بدون لعاب به سفالینه

موسوم به  کوباچه  ۀهاي گوندر این میان، قطعات مختلف سفالینه. فرهنگی در سطح محوطه است ةاین داد

دشت تهران و با این حجم  ةنیز در مقیاسی وسیع شناسایی گردید که چون براي نخستین بار در محدود

ها در محل تولید دهد این نوع سفالمطالعات نشان می. است، از اهمیت باالیی برخوردار استشناسایی شده 

را از جهت مبادالتی و تجارتی در دوره  »ري«اهمیت ی محوطه و به طور کلّاین این امر، اهمیت . اندنشده

  .رساندبیش از پیش به اثبات می. .ق.هـ  یازدهمتا  نهمقرون در اسالمی بویژه 

، مشخص اي آنهاهاي نسبی و مقایسههاي سفالین محوطه و گاهنگاريهاي دادهنین طی بررسیچهم

. تقریباً به طور پیوسته محل سکونت بوده است .ق.هـ  یازدهمتا  چهارمقرون  ۀاین محوطه در فاصل گردید که
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هاي آبی و سفالینهمانند  .ق.هـ  یازدهمتا  نهمهاي سفالین قرون که میزان پراکنش دادهالبته با توجه به این

رسد دوران اوج استقرار ، به نظر میها، حجم بیشتري دارده سایر گروهسفید و گونه موسوم به کوباچه نسبت ب

  . محوطه، مربوط به این قرون باشددر این 

ده هاي استاد محترم، سرکار خانم دکتر هایها و راهنماییدر پایان الزم است از کمک :دانیتشکر و قدر

  .دانی نماییمالله صمیمانه تشکر و قدر

  

  :هانوشتپی

اثر مزبور، یک کاشی است که در . فام شناخته شده استتري از نوع زرینهاي اخیر، اثر سفالین تاریخدار قدیمیدر دهه-1

به مدفن  ساخته شده و .ق.هـ  529شود و در تاریخ نوزدهم جمادي الثانی سال موزة اسالمی برلین شرقی نگهداري می

).2، 1371قوچانی، (یکی از سادات تعلق داشته است 

اي در طیف رنگ سبز نیز شناسایی شده که داراي پخت در سطح محوطه یک قطعه سفال معروف به فقاع با خمیره-2

.کافی و مناسب است

شوند الم محسوب میهاي دیگر، یکی از تولیدات مهم جهان اسهاي خمیره سفید فریتی، سنگینه و بسیاري از نامسفال-3

اي براي که چنین بدنهاین. اندهاي چینی تولید شدهکه احتماالً و با توجه به منابع منتشر شده، به تقلید از سفالینه

احتماالً ). 129 ،1384 گروبه،( رود که منشأ آن مصر باشداولین بار در کجا ساخته شده، نامعلوم است، ولی احتمال می

ي فاطمی به ایران مهاجرت کرده بودند، تأثیر سفالگران مصري، که پس از افول قدرت سلسله گران ایران تحتسفال

- اي با محوطههاي نسبی و مقایسهبا توجه به گاهنگاري). 130 ،1384 گروبه،( اندي خمیر سنگی را تولید کردهبدنه

 ي زرندیهتپهو مشکین) ,Treptow 26 ,2007( ، شهر ري)52 ،1376چوبک، ( هایی چون پوئینک ورامین

تولید و مورد . ق.هـ  7-6ي قرون ي سفالین در ایران در فاصلهتوان بیان کرد که این گونه، می)45 ،1389 صدیقیان،(

.استفاده قرار گرفته است

ي زیر هاي این محوطه در نظر گرفته شده که رینگ یا حلقهحلقوي اصطالحی است که براي انواعی از کف سفالنیم-4

  .باشدهاي کف مقعر میها از ارتفاع بسیار کمی برخوردار است و کف بیشتر شبیه نمونهآن

  

  :منابع

فرهنگی حوزه فرمانداري  - گزارش پژوهشی بررسی و شناسایی آثار باستانی و تاریخی  ،)1381 (افروند، غدیر و خسرو پوربخشنده

  ).منتشر نشده(دشگري استان تهران ، چهار جلد، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرري

، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع آباد فشاپویهگزارش بازدید یک روزه از چند اثر باستانی در حسن  ،)1366(امیري، احمد 

  ).منتشر نشده(دستی و گردشگري استان تهران 

.، تهران، سمتفن و هنر سفالگري  ،)1378(توحیدي، فائق 

، تهران، سازمان میراث )1(شناسی هاي باستان، گزارش»هاي اسالمی قلعه پوئینکسفالینه ۀگزین« ،)1376(چوبک، حمیده 

.66-51، صص )پژوهشگاه(فرهنگی کشور 

آرشیو سازمان میراث فرهنگی،  گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه باستانی خانلق شهرستان ري،  ،)1385(نیا، عباس رضایی

).منتشر نشده(ستان تهران صنایع دستی و گردشگري ا
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نامه کارشناسی ، پایانتپه استان مرکزيهاي دوران اسالمی محوطه مشکینشناسی سفالبررسی باستان  ،)1389(صدیقیان، حسین 

).منتشر نشده(ارشد، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی 

، »ده و یازده در سدةکهن شهرهاي ایران  دةشالو« ،)1376( و محمد سعید ایزدي شهاب الدین ارفعی ،صحی زاده، مهشید

.269 -249، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 5مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، ج 

هاي پژوهش ، مجلۀ»میانی اسالم هاي بدون لعاب خمیره قرمز دورةالمعرفی و بررسی سف« ،)1389(صدیقیان، حسین و دیگران 

). در دست چاپ( 4 شمارةس، ناسی مدرشباستان

مطالعات هنر  فر، تهران، مؤسسۀمهناز شایسته ۀ، ترجمطارق رجب کویت ةسفالگري جهان اسالم در موز ،)1388(فهروري، گزا 

.اسالمی

.فرناز حایري، تهران، کارنگ ، ترجمۀسفال اسالمی  ،)1384. (گروبه، ارنست ج

هاي شناختی سالهاي باستانهاي مکشوفه از کاوشمطالعه و تحلیل سفالینه« ،)1385( مرتضایی، محمد و محمد یوسف کیانی

 -2 شمارة، 57ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره  ، مجله علمی ـ پژوهشی دانشکدة»تاریخی جرجان ۀمحوط 1384ـ  1381

.129 -111، صص 1385، زمستان 180

).منتشر نشده(دکتري، دانشگاه تهران، گروه باستان شناسی  ۀ، رسالکوباچه ه منقوش گونۀبررسی سفالین  ،)1387(مهجور، فیروز 

  .شکوه ذاکري، تهران، سروش ، ترجمۀفام ایرانیسفال زرین  ،)1382(واتسون، آلیور 

Mason, Robert (2004), Shine like the sun: Luster painted and associated pottery from the 
medieval Middle East, Ontario: Mazda publishers.

Pope; Arthur Upham (1938), A Survey of Persian Art, Vol. V, London and New York.
Treptow, Tanya (2007), Daily life ornamented the mediaeval Persian city of Reyy, Chicago: 

The oriental Institute.
Museum of the University of Chicago. Watson; Oliver (1985), Persian Lustre Ware, 

London, Faber and Faber.
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اي از اوایل دوره قاجار قزوین؛ گرمابهحمام حاج میرحسن

  پریوش اکبريدکتر 

  دانشگاه تهراندوره دکتري باستان شناسی  دانش آموخته

  هایده اللهدکتر 

  انشگاه تهرانگروه باستان شناسی داستادیار 

  علی شجاعی اصفهانی

  دانشگاه تهران دانشجوي دوره دکتري باستان شناسی

  )219تا  193از ص (

  16/09/1389: تاریخ دریافت

  30/08/1390: تاریخ پذیرش

  

  :چکیده

بسیاري  ۀکه مقدم،دین اسالم ظهور اي هستند که با المنفعه عام ۀابنی ةهاي عمومی در زمر حمام

 متأسفانه از آغاز دوران اسـالمی تـا  . در سراسر قلمرو اسالم گسترش یافتند ،استاز فرائضش تطهیر 

 ةاما از دور ،هاي عمومی در ایران باقی نمانده است اي پابرجا از حمام نمونهقمري، قرن هشتم هجري 

یکـی از  . پابرجاسـت هنـوز  هاي عمومی بسیاري در سراسـر ایـران    قاجار حمامویژه دورة  بهصفوي و 

هاي پـیش   از حمام. حمام عمومی قدیمی در آن وجود دارد، قزوین است زیاديی که تعداد شهرهای

جز  این دوران نیز بهشناسیم و در متون کهن پیش از مین پابرجایی ۀصفوي در این شهر نمون ةاز دور

 هاي صفوي به احداث حمام ةاما منابع دور ،خوریممینام حمام قمک و حمام مسلم به نام دیگري برن

از قـزوین دیـدن    این عصـر که در  ،هم خارجی جهانگردان و اشاره کرده در این دوره متعدد در شهر

صـفوي   ةاز دورامـروزه  . انـد  اشـاره کـرده  شـهر  ایـن  هاي عمـومی   گرمابهاند، به تعدد و زیبایی  کرده

در . انـد  که هردو مرمت و بازسازي شده و به موزه تغییر کاربري یافته ستقجر برجا هاي بلور و حمام

 50از  ،قاجار ةدولتمرد دور ،الممالک ادیب. دورة قاجار نیز تعداد زیادي گرمابه در قزوین احداث شد

هـاي   حمـام  ةآنهـا در زمـر  از بـاب   15که در شهر قزوین در زمان خود یاد کرده باب حمام عمومی 

ایـن  .  میرحسن استبرد حمام حاج میهاي مشهوري که وي از آن نام  یکی از حمام. اند مشهور بوده

هاي اخیر مرمت و بازسازي شده  در سال ،قاجار است ةمانده از دور جا ترین حمام به که قدیمی ،حمام

.و در حال حاضر به موزه و فرهنگسرا تغییرکاربري یافته است

  

  .قزوین، قاجار، حمام، حاج میرحسن، معماري، آب :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

   akbari@yahoo.com: ه مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسند

  4، شمارة پیاپی  1390یز و زمستان ، پای2، شمارة 3دورة ، ت باستان شناسیمطالعامجلۀ 

مجلۀ سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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  مقدمه

اي هستند که پس از گسترش دین اسالم، که مقدمۀ بسیاري ازالمنفعههاي عمومی در زمرة ابنیۀ عامحمام

 افـت و تأکیـد اسـالم بـر نظ   . وري اسالمی رواج یافتنـد تفرائضش طهارت و تغسیل است، در سراسر قلمرو امپرا

» ان االسالم نظیف فتنظفوا فانه ال یدخل الجنـه اال نظیـف  «: فرمودمی) ص(پاکیزگی تا آنجاست که پیامبر اکرم

 الفصـاحه،  نهـج (جز فرد پاکیزه وارد بهشت نخواهد شـد   ؛ زیراپس شما نیز پاکیزه باشید .همانا اسالم پاکیزه است

1364، 125(.  

ستفتح علـیکم ارض العجـم و سـتجدون فیهـا بیوتـا      «داده بود که  مسلمانان را بشارت) ص(با اینکه پیامبر 

هایی به نـام حمـام    زودي سرزمین عجم بر شما گشوده خواهد شد و شمایان در آن خانه به» یقال له الحمامات

در آغـاز دوران  و نیز هیچ سخنی در مخالفت بـا حمـام نفرمـوده بـود،     ) 377الحلبی الشافعی، بی تا، (خواهید یافت 

آنـان حمـام را   . هایی از جانب برخی مسلمانان متعصب مواجه شدهاي عمومی با مخالفتمی ساخت حماماسال

مکـانی اسـت کـه در آن    حمام گفتند دانستند که پیامبر و صحابه از آن چشم پوشیدند و میتجملی بیهوده می

  رغـم ایـن   بـه  .)مانجـا ه(شـود  شـنیده نمـی   قـرآن پیچـد و صـداي   شود، صدا در آن مـی عورت انسان آشکار می

هاي عمومی از جانب عامۀ مسلمانان، که توان و امکان کـافی بـراي سـاخت حمـام در منـزل      ها، حماممخالفت

سرعت جایگـاهی مهـم در کنـار سـایر ابنیـۀ اسـالمی همچـون         شخصی خود نداشتند، با اقبال مواجه شد و به

  .)334، 1376عبدالستار، ؛ 107، 1368 پاپادوپلو،( مساجد، مقابر و مدارس کسب کرد

عالوه بر اجر معنوي،  ،آورد که شرایط تطهیر براي اداي فرائض دینی اسالم را فراهم می ،هاي عمومی حمام

عمومی  حمام 90، درآمد یکی از قمري در قرن سوم هجريبالذري. عواید مادي سرشاري نیز داشته است

جالب توجه دیگر نام بردن این مؤلف از  ۀنکت. رده استآن زمان را روزانه هزار درهم ذکر ک ةموجود در بصر

در طول دوران اسالمی نه فقط محلی براي  این بناها. )211، 1346بالذري، ( اند دار بوده زنانی است که حمام

نقش رسانه هاي عمومی  حمام. نداجتماعی بود استمرار روابط اقتصادي و بلکه مکانی براي ،استحمام و تطهیر

چندان  فضاي نه ،از سوي دیگر. )65، 1364دروویل، ( ندهاي پخش اخبار بود و یکی از کانونند کردمیا را نیز ایف

 -277، 1ج، 1357شهري، (کرد درپیچ حمام محیط مناسبی را براي انجام انواع سحر و جادو مهیا میروشن و پیچ

انجام برخی از  وتیسمی و مفصلی ها ازجمله دردهاي رما همچنین تأثیر حمام در بهبود برخی بیماري .)283

جایگاهی ویژه به از منظر پزشکی همچون فصد و حجامت و گرتراشی در آن،  هاي معالجۀ طب سنتی، روش

اي در طول دوران عالمان و طبیبان برجسته ،از این رو. )259 - 257، 1ج، 1357شهري، (بخشید می هاحمام

اختصاص داده و آن را از منظر پزشکی و درمانی بررسی  اسالمی ایران فصلی از تألیفات خود را به حمام

       رساله، زکریاي رازي در )240-237 ،1357، ابن سینا( قانون در طب سینا در کتابمثال ابن ؛ براياند کرده

 ،1366ابن بطالن،( الصحهحفظ ابن بطالن بغدادي در کتاب  ،)151 ،1349 محقق،( الحمام و منافعه و مضاره فی

و  )145-155، 1388ملک االطبا، ( الصحۀ ناصريحفظاالطبا در کتاب محمدکاظم گیالنی ملک، )163 -153

مطالبی دربارة حمام به رشتۀ تحریر  )69 -68 ،1388برقعی، ( دالکیه ۀرسالخان کرمانی در محمدکریم



13/ اسالمی محوطۀ باستانی نچیر خانلق ري هاي دورةشناسی سفالبررسی باستان

  

هاي عمومی  ارزانی نرخ حمام ناصرالدین شاه، نیز ضمن اشاره به ةپوالك، پزشک دربار قاجار در دور. اند درآورده

غربی آن زمان،  ۀو شایستگی تبعیت از این موضوع براي جامع هاي ایرانو پراکنش منطقی آنها در سطح شهر

   .)247، 1361پوالك، (تأثیر مثبت حمام ایرانی را در مداواي دردهاي رماتیسمی و مفصلی باور داشته است 

  

 ،انـد گرم، صابون و نـوره قـرار داشـته    ت و مواد خورنده همچون آبها به علت اینکه مدام در معرض رطوبحمام

شـدة پابرجـا در ایـران،     هـاي شـناخته   تـرین حمـام   قدیمی .)19، 1384فخارتهرانی، (اند پذیرتر از سایر ابنیه بوده آسیب

ت و انـد و در طـول زمـان تغییـرا     همچون حمام افوشتۀ نطنـز و میرعمـاد کاشـان در دورة تیمـوري احـداث شـده      

صـدر اسـالم تـا دورة تیمـوري، فقـط از      هـاي قـدیمی آنهـا از    بقایاي نمونـه . تعمیرات زیاد در آنها انجام شده است

حمام شـوش مربـوط بـه سـدة اول تـا سـوم        توان ازمیشناختی به دست آمده است؛ براي نمونه  هاي باستان کاوش

حمـام هـاي    ،)Withehouse,1972, 78( چهـارم هجـري   ، حمام سـیراف سـدة سـوم و   )540 ،1376چوبک، (هجري 

-Kiani ,1984, 22)( مربوط به سـدة چهـارم هجـري   جرجان و حمام  )158 -139 ،1379شاه محمدپور، (بور بیشا 28، 

تپـۀ   بقایاي حمام مکشوفه از قنات ،)28، 1374فـرد،   کامبخش(مربوط به سدة چهارم تا ششم هجري  کنگاورحمام 

و حمام شهر حریـرة کـیش مربـوط بـه دورة      )Wilkinson,1986, 267-289(نیشابور مربوط به دورة سلجوقی 

قاجار تعداد زیادي حمام در شـهرها   از دورة ویژهاما از دورة صفویه و بهنام برد، ) 17-13، 1384موسوي، (ایلخانی 

  .و روستاهاي ایران برجاي مانده که هنوز تحقیق کامل و جامعی دربارة آنها صورت نپذیرفته است

قاجاري در آن وجـود دارد کـه برخـی همچـون      حمام چشمگیريین از جمله شهرهایی است که تعداد قزو

. حمام رضوي، حمام خان، حمام حاج میرزاکریم، حمام حاج مالتقی، حمام صـفا، حمـام گلشـن هنـوز دایرنـد     

انـد و بقیـه    هاي قجر، بلور و حاج میرحسن تغییر کاربري یافتـه و بـه مـوزه تبـدیل شـده      برخی همچون حمام

  . )پیوستجدول . رك( شود تعطیل شده و یا به عنوان انبار یا کارگاه از آنها استفاده می

ترین حمام قاجاري قزوین  حمام حاج میرحسن قدیمیبا توجه به اسناد موجود، هاي یادشده  میان حمام از

، صفتی خاص مکان تجنق از حاج میرحسن با عنوان 1215زیرا در سرلوحه سندي مربوط به تاریخ است 

. ق است1215تاریخ احداث حمام پیش از  باتوجه به این نکته . ، یاد شده است  )1()6و7 تصاویر(درگذشتگان، 

 و ها هاي ناشی از نوسازي ه از آسیبهایی است ک حمام حاج میرحسن از معدود حمام، ازسوي دیگر

هاي  تعمیرات و بازسازي .د را حفظ کرده استساختار کلی خو هاي دورة پهلوي در امان مانده و کشی خیابان

تواند شاخص میاین حمام  ،براین اساس. نیز مانع شناسایی فضاهاي حمام براي اهل فن نیست هاي اخیر سال

حمام . پایان دورة قاجار باشد هاي قزوین از دورة صفوي تا ي مناسبی براي بررسی سیر تطور گرمابها مقایسه

چندان  منازل اعیانی نه کاروانسرا و ر،انبا آب ،اي شامل حمام مهم مجموعه عناصر ازحاج میرحسن در واقع یکی 

  .دیمج داشته است ۀمحل ۀتوسع دهی و پرتجمل بوده است که نقش اساسی در شکل

پردازد که بیانگر تداوم سنتی مبتنی بر میهاي عمومی قدیمی قزوین  حمام ۀاین مقاله نخست به پیشین

آبادانی وکثرت جمعیت شهر در ادوار اسالمی  نمادي از رونق ونیز  باورهاي عرفی و م وهاي دینی اسال آموزه
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گونه که گفته شد یکی از عناصر اصلی در  که همان کند بررسی می سپس حمام حاج میرحسن را .است

  .دیمج بوده است ۀمحل ۀتوسع دهی و شکل

  

  )266- 264، 1379اکبري، ( هاي قدیمی موجود در شهر قزوین جدول حمام

  

ف
دی

ر
  

  موقعیت کنونی  نام حمام
موقعیت در 

  بافت کهن شهر
  مالحظات  کاربري  قدمت

  

1  
  خیابان مولوي  آخوند

 - محلۀ آخوند

  میدانگاه
  پهلوي

حوضچۀ پرورش 

  ماهی آکواریوم

بر روي بقایاي دورة قاجار 

  .ساخته شده است

  خیابان محمدیه  بالغی  2
فشتهول و 

  بالغی
  حمام- تعطیل  قاجار

یاقی معتقد است که دبیرس

احتماالً حمام باجی خاتون 

 دبیرسیاقی،(دورة صفویه است 

  ).146، ص 1381

  بلور  3
- خیابان منتظري

  کوچۀ تبریز
  محلۀ آخوند

صفوي

  قاجار-
  موزة سنگ

دراختیار سازمان نوسازي 

  شهرداري قزوین

4  
بویندرکوچه 

  )نوبهار(

-خیابان شهدا

  کوچۀ بویندر
  ایرد-حمام  قاجار  محلۀ خیابان

باتوجه به مساحت 

مترمربع، احتماالًحمام 170

  .سرخانه بوده است

  پیرحصار  5
اهللا  خیابان آیت

  کاشانی
  قاجار  محلۀ گلبینه

گاراژ و تعمیرگاه 

شدت  اتوموبیل، به

  آسیب دیده

تخریب توسط مالک انجام شده 

  .است

6  
  تنکابنی

  )نو(

  خیابان مولوي

  چهارراه بازار

محلۀ 

  االغنام سوق
  در تملک میراث فرهنگی  حمام- عطیلت  قاجار

7  
  حاج مالتقی

  )شهید ثالث(
  دایر-حمام  قاجار  محلۀ دیمج  خیابان مولوي

بانی حمام، حاج مالتقی 

برغانی، از مجتهدان بنام دورة 

قاجاربوده است که به دست 

لقب شهید بابیه ترور شد و 

 محمدي، نور( یافتثالث 

  ).100- 93ص ،1381

8  
حاج 

  میرحسن

- ولويخیابان م

  کوچه خطیبی
  فرهنگسرا  قاجار  محلۀ دیمج

دراختیار سازمان نوسازي 

  شهرداري قزوین

9  
حاج 

  محمدصادق 
  خیابان سعدي

محلۀ 

  االغنام سوق
  حمام- تعطیل  قاجار

شدت آسیب دیده و در حال  به

  .تخریب است
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  حمام- تعطیل  قاجار  محلۀ خیابان  خیابان راه آهن  حاجی بیگلر  10

  

ه قصد سربینه توسط مالک ک

وساز بناي دیگري به  ساخت

جاي حمام داشته، کنده شده و 

  .مقداري تخریب شده است

  خان  11
خیابان امام 

  خمینی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

  

بانی حمام، موالوردیخان، از 

اغنیاي دورة قاجار، نوه و همنام 

با جدش، بیگلربیگی قزوین، در 

دورة زندیه بوده است 

-573،ص1381 دبیرسیاقی،(

574.(  

  حمام- تعطیل  قاجار  ریسه محلۀ پنبه  آباد خیابان ملک  داروغه  12

به علت اختالف میان وراث، از 

طرف دادگستري پلمپ شده 

  .است

  دودرب  13
خیابان سعدي 

  جنوبی

محلۀ 

  االغنام سوق
    حمام- تعطیل  قاجار

  راه ري  14
 -خیابان راه آهن

  کوچه راه ري
  حمام- تعطیل  قاجار  محلۀ راه ري

به گفتۀ مالک نام دیگر حمام، 

  .اکبر است میرزاعلی

  )شاه(رضوي   15
خیابان امام 

  خمینی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

شاه قاجار  بانی حمام فتحعلی

، 1،ج1368گلریز، (بوده است 

  ).326ص

  روشن  16
خیابان شهدا 

  )سپه(
    سازي کارگاه مبل  قاجار  محلۀ خیابان

  سردار  17
- ن سردارخیابا

  کوچۀ رفیعی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

بانی حمام حسین خان سردار 

هاي  قاجار از سرداران دلیرجنگ

الدوله،  سیف(ایران و روس 

  ).29، ص1364

  سعدیه  18

خیابان امام 

  خمینی

داخل سراي 

  سعدالسلطنه

محلۀ سکه 

  شریحان
  قاجار

درحال بازسازي 

و تغییر کاربري 

زمان بازدید 

گارنده  ن

  بهار. ش1388

  بانی حمام سعدالسلطنه،

حاکم قزوین در زمان  

 ورجاوند،(ناصرالدین شاه 

  ).353ص ،1ج ،1377

  سیدیان  19
  خیابان شهدا

  )سپه(
  محلۀ خیابان

-قاجار

  صفوي
  حمام - تعطیل

در تملک سازمان میراث 

داخل حریم مسجد  فرهنگی،

  .جامع واقع است
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  االسالم شیخ  20
 -خیابان شهدا

  وچه چاقوسازانک
  قاجار  محلۀ خیابان

به شدت  -حمام 

  آسیب دیده
  

21  
حاج (صفا 

  )محمدرحیم
  دایر-حمام  قاجار  محلۀ خندقبار  خیابان مولوي

این حمام تنها حمام دوقلوي 

بانی  .موجود در قزوین است

حمام، حاج محمدحسن، 

ازمتموالن قزوین دردورة قاجار 

حاج محمد رحیم . بوده است

ورجاوند (وست نام برادر ا

  ).1961-1960،ص3ج1377،

  قجر  22
خیابان عبید 

  زاکانی

محلۀ درب 

  کوشک

صفوي  

  قاجار

موزة 

  شناسی مردم

به استناد کتیبۀ سردر، حمام 

در زمان شاه عباس دوم صفوي 

احداث شده و در دورة قاجار 

  .مرمت و بازسازي شده است

  خیابان انصاري  گلشن  23
محلۀ سکه 

  شریحان
    دایر-حمام  قاجار

24  
مقدم 

  )کالنتر(
    دایر-حمام  قاجار  محلۀ راه ري  خیابان سالمگاه

    دایر-حمام  قاجار  ریسه محلۀ پنبه  خیابان انصاري  میرزا کریم  25

  

  هاي قدیمی قزوین به استناد متون حمام

 شـهر ایـن   شهر قزوین در دامنۀ جنوبی سلسله جبال البرز و در دشتی واقع است که رودخانۀ دائمی ندارد،

نویسد قزوین داراي دو رودخانـه اسـت کـه    میالبلدان یعقوبی در  .آبی بوده استهمواره در چالشی مداوم با کم

ایـن دو رود همـان دو رود   . )45 ،1343یعقـوبی، ( شـود در زمستان آب در آنها جریان دارد و در تابستان قطع مـی 

تـاریخ گزیـده   و حمداهللا مسـتوفی در   )49 -48، 1ج ،1376( التدوینفصلی دزج و ارنزك است که امام رافعی در 

برنـد و همچنـین در متـون و اسـناد دورة     نـام مـی   آنهـا از  )216 ،2ج ،1373( آثارالبالدو قزوینی در  )1364،779(

فصلی بـه   ۀو اکنون نیز این دو رودخان) 33 - 29و 22، 1ج، 1377ورجاوند،(اند صفوي و قاجار نیز به همین نام آمده

و  )142، 1362( حـدودالعالم ، صاحب )113 ،1345(، ابن حوقل )208، 1373(اصطخري . شوندخوانده میهمین نام 

مؤلفـان یـاد شـده همچنـین     . کنندنیز در تألیفات خود به کمبود آب در قزوین اشاره می )5 ،1354(ناصرخسرو 

خیـز  ارونق، آبـاد و حاصـل  رغم کمبود آب، شهر ب شود و بهمینویسند آب مصرفی شهر از طریق قنات تأمین می

ق قزوین را تقریباً معادل هشت برابر خراج زنجان و ابهر با هـم ذکـر کـرده    273ابن خردادبه خراج سال . است

  . )250و 244، 1306( است
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، )1089 ق،1374(، یـاقوت حمـوي   )51 -48، 1ج، 1376(هاي بعد نیـز بـر مبنـاي آنچـه امـام رافعـی       در دوره

و میــرزا محمــد  )156 -155، 3ج، 1378(، امــین احمــدرازي )58، 1362(هللا مســتوفی ، حمــدا)1373،216(قزوینــی

خیز بوده و آب مصرفی شـهر  اند، قزوین شهري مشهور، آباد، بارونق و حاصلنگاشته )26، 1362(حسین فراهانی 

صـلی دزج و  هاي فرودخانه سیالب بار در سالکشت آن دیم بوده و باغات را یک. شده استاز قنوات تأمین می

  . کرده استارنزك کفایت می

 ق توسط شاه طهماسب صفوي بـر اهمیـت ایـن شـهر افـزود     962انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در سال 

شاه طهماسب اقدامات وسیع عمرانی در این شـهر انجـام داد؛ از   . )379 - 378و  313-312 ،1ج ،1359قاضی قمی، (

 ،)398 -397 ،1372( بـرین  خلـد اصـفهانی در  واله . در شهر بوده استجمله این اقدامات احداث حمامات متعدد 

 )90و 53 ،1364(  تاریخ سلطانیو استرآبادي در  )124 -123، 1ج ، 1350(آراي عباسی  عالماسکندربیک منشی در 

-ثنـوي ها را در قالب شعر در م شرح این عمران و آبادانی نیز بیگ عبدي. کنندبه این اقدامات عمرانی اشاره می

 هزینـ و ) 141 ،1381دبیرسـیاقی ( الصـفات  هروض، )126 -116 ،1974( االزهار هدوح، )25-8، 1979( االثمار هجنهاي 

هـزار نفـر بـرآورد    350اش در دورة صفوي  جمعیت قزوین را در اوج آبادانی. آورده است )43 -19، 1979( االوراق

سـختی تکـافوي جمعیـت دومـین تختگـاه       ع آب موجود بهکه مناب ،در آن زمان. )235 ،1338بیک،  اروج(اند کرده

کیلومتري قـزوین قـرار    30که مسیرش در  ،کرده است، اندیشۀ آوردن آب رودخانۀ شاهروددولت صفوي را می

 ،این طرح. )78 ،1ج ،1377ورجاوند، (براي مقابله با کمبود آب در پایتخت مطرح شده بود راهکاري  همچون ،دارد

  .با مرگ شاه طهماسب مسکوت ماند ،بود و هزینۀ بسیاري الزم داشتکه در اجرا دشوار 

ق بـه  1006را در سـال   پایتخـت واداشـت تـا    کـه شـاه عبـاس اول را    کمبود آب یکی از دالیل مهمی بود

اسـکندربیک  (انتقال دهد  ،رود مکان مناسبی بود موقعیت جغرافیایی و وجود زاینده علتزعم او به  که به ،اصفهان

  . )544 ،1350منشی،

اگرچه پس از انتقال پایتخت به اصفهان از کثرت جمعیت قزوین کاسته شـد، امـا قـزوین همـواره یکـی از       

که پس از تختگاه شدن در زمان صـفویه   شهرهاي مهم ایران، پس از پایتخت، باقی ماند و عنوان دارالسلطنه را،

به قزوین در زمـان شـاه عبـاس و جانشـینانش نیـز      انتقال آب شاهرود . یافته بود، تاپایان دورة قاجار حفظ کرد

 از بـیم آن کـه بـا آوردن آب   ) ها باشد منظور باید اصفهانی(ها ایرانی«: نویسددر این باره می شاردن. عملی نشد

 ،شاهرود به قزوین این شهر در صفا و زیبایی از اصفهان جلوتر بیفتد و در نتیجه شاهنشاه آنجـا را تـرك گویـد   

  . )37، 3، ج1336شاردن، (» شوندب شاهرود به قزوین میمانع آوردن آ

. کننـد هاي متعدد در قـزوین اشـاره مـی   گونه که پیشتر گفته شد منابع صفوي به ساخته شدن حمام همان

، حمـام بـاجی   )78همـان، (الـدین  حمام امیر غیاث) 135 -134 ،1361 مدرس طباطبایی،( نام حمام شاهی گاننگارند

، حمـامی را کـه اسـماعیل    )102 ،1375مستوفی قزوینی، ( ، حمام مشهور به تختگاه)146، 1381 دبیرسیاقی،(خاتون 

در متون و اسـناد  ) 102 ،2، ج1383قاضی قمی، (خان خانم، دختر شاه طهماسب، ساخت میرزا در کنار منازل پري

نگام بـرآورد جمعیـت قـزوین    بیگ ه اروج. است ها بسیار بیش از این بودهتردید تعداد حمامبی. ندا صفوي یافته
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بیـک،   اروج(» متجـاوز اسـت   500مسـاجد آن را شـمردم از    ،براي آنکه وسعت شهر مجسم گردد... « :نویسدمی

 هـا بیشـتر اسـت    هاي شهر برابر و حتی در مواردي تعـداد حمـام   از آنجا که تعداد مساجد و حمام. )235 ،1338

  .حمام در آن زمان در قزوین وجود داشته است 500حدود  احتماالً ،بنابراین .)99، 1379فخارتهرانی، (

نویسد که سیلی عظیم در محرم این سال  ق در قزوین می1020باشی در ذیل حوادث سال  مال جالل منجم

ق از جانـب  1039ــ 1037هـاي  توماس هربرت، کـه در سـال   .)411 ،1366(کاروانسرا و حمام را خراب کرد  65

: مینویسدهاي عمومی قزوین چنین به دربار شاه عباس آمده بود، دربارة حمام ،یسپادشاه وقت انگل ،چارلز اول

امـاکن   .هاي الجوردي زیبـا هسـتند  و کاشی )2(هاي عمومی بسیاري در شهر هست که داراي گچبريحمام... «

بـه ایـران    ق1056آدام الئاریوس نیز، که در سـال   .)242 ،1381دبیرسیاقی، (» دیگري نیز هستند با زیبایی کمتر

  . کندمیبه تعداد زیادي گرمابه در شهر قزوین اشاره  )156، 1362( آمده است، در سفرنامۀ خود

بـا   ،حمام بلـور و به استناد کتیبۀ آن،  ،)قجر(امیرگونه خان  هاي عمومی قدیمی قزوین حماماز میان حمام

هاي پـیش از صـفوي تـا    اند، اما از حمام صفوي منسوب ةبه دور ،هاي آنهاي نقاشی و سبک نگارهتوجه به الیه

شـناختی هـم تـاکنون     هاي باسـتان  ها و پژوهش بررسی در. اي در شهر قزوین شناسایی نشده استکنون نمونه

هجـري   در یکی از معتبرتـرین کتـب قـرن هفـتم    . بقایاي حمامی از دورة پیش از صفوي به دست نیامده است

امـام رافعـی، از مسـاجد،     نوشـتۀ اخبار قـزوین   التدوین فی، یعنی که بخشی مستقل دربارة قزوین دارد ،قمري

. )3(ها برده نشده اسـت برد، اما نامی از حمام ها و محالت شهر نام میها، دروازهها، کتابخانه مقابر، مدارس، خانقاه

عبدالسـتار،   ؛61، 1364 درویـل، (ولی از آنجا که حمام عمومی از ملزومات زندگی شهري ممالک اسالمی بوده است 

حمـداهللا مسـتوفی در   . هاي متعددي در قزوین وجود داشـته اسـت  تردید حمامبی ،)69 ،1384کونئو، ؛233، 1376

از جملـه کسـانی کـه بـه قـزوین       ،ق در نیشابور540نویسد که پس از زلزلۀ سال میقمري قرن هشتم هجري 

بر در مسجد جـامع،   ،که صاحب مکنت بود ،وي. الدین علی ابن عبدالرزاق بودالقضات تاجمهاجرت کردند قاضی

او همچنـین در   .)814 ،1364مسـتوفی،  (مدرسه و خانقاه و حمام و باغ و غیر آن ساخت و بـر آن موقوفـات کـرد    

و ریخـتن و حمامـات    خـوردن  تـا بـه جهـت    آب این کاریزهـا ... «: نوشته است، شرحی که دربارة قنوات آورده

این در حالی است کـه  . )781همان، (» ات بردن به موجب شرط واقفان روا نیستدربایست باشد، به باغات و زراع

به جز نام حمام مسلم، که طبق روایت مستوفی هوالکو پس از بازگشت پیروزمندانـه از المـوت در مواجهـه بـا     

مچنین در ه. خوریمبه نام حمام دیگري در تألیفات او بر نمی ،)793 همان،(شوید اسماعیلیان، در آن سروتن می

 مینـودر آن را مرحوم گلریـز در کتـاب    که متن ،ق454تاریخ  به) نوك(قنات آخوند  اي مربوط بهنامهمتن وقف

به نظر مرحوم گلریز، نثر . نام برده شده است) درخت بن(در محلۀ آخوند » قمک«از حمامی به نام  ،آورده است

 ،ق454اي در سـال  نامـه ر صورت وجود چنین وقـف همچنین د. نامه هیچ شباهتی به نثر قرن پنجم نداردوقف

یا اصالت سند محـل تردیـد اسـت و یـا      ،بنابراین. بایست از آن نام برده باشندمیمستوفی  امام رافعی و احتماالً

  .)302 ،1368، 1جگلریز، (اینکه تاریخ سند اشتباه است 
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میـرزا محمـد حسـین فراهـانی تعـداد      . انـد هاي عمومی قزوین از دورة قاجار به جا ماندهبیشترین تعداد حمام 

 50 الممالـک  و عبدالعلی ادیـب ) 20، 1362فراهانی، ( باب ذکر کرده 30 ق1303-1302هاي  در سال حمامات شهر را

در . )41، 1349الممالـک،   ادیـب (انـد  بـوده  هاي مشهور و مـابقی غیرمشـهور  باب در زمرة حمام 15نظر وي  باب، که به

()1380دبیرسـیاقی ،  (باب گرمابه در آمارگیري آمـده اسـت    38ق شهر قزوین نیز 1299هاي سال  سرشماري
ذکـر  . )4

، راه چمـان  )244همـان،  ( ، فشـتهول و بالغـی  )154 همـان، (این نکته ضروري است که کدخدایان محـالت درب ري  

انـد،  بـه میـان نیـاورده   آمار خـود ذکـري از حمامـات     در) 230 همان،( و دباغان )267 همان،( ، تنورسازان)251همان، (

اکبـر و در محلـۀ بالغـی گرمابـۀ بالغـی هنـوز       راه ري یا میـرزا علـی   گرمابۀ) راه ري(ري  که در محلۀ دربدرحالی

  .رسدمیبه نظر تر الممالک صحیح باب بوده و آمار ادیب 38تعداد حمامات بیش از  گویا ،بنابراین. برجاست

  

  تاریخچه و موقعیت حمام حاج میرحسن

الممالـک،   ادیـب ( الممالک آن را از حمامات مشهور شهر قزوین برشـمرده بـود  ام حاج میرحسن، که ادیبحم 

از  ،وي پسر میرهادي و نوة میرشاه طالقانی. گذاري شده بوده است ، به نام بانی آن حاج میرحسن نام)41، 1349

بعـدها فرزنـدان او بـه    . لقان گریخـت ها، به طابود که هنگام تسخیر قزوین به دست افغان ،سادات معظم قزوین

، 1368 گلریـز، (بزرگی یافـت   قزوین آمدند و حاج میرحسن در میان نوادگان میرشاه مقبول عامه شد و ریاست و

 ۀصاحب جود و سخا در دارالسـلطن  نمتموال و اغنیا نام وي را در زمرة التواریخرستمالحکما در  رستم .)361 ،1ج

بازماندگان حاج میرحسن پس از تشکیل ادارة آمار و ثبت احـوال،  . )374 ،1379، کمارستم الح(قزوین آورده است 

ایـن  . )361، 1، ج1368 گلریز،( انتساب به میرشاه طالقانی براي خود برگزیدند سببنام خانوادگی امیرشاهی را به 

ـ پهلـوي بسـتر رود   ةهـاي دور  کشـی  خیابـان  و هـا  حمام در خیابان مولوي، که پیش از نوسازي دزج بـوده   ۀخان

دیمـج قـرار    ۀاین کوچه در بافت کهن شهر در محلـ . شده است در کوچۀ خطیبی بنا و، )462 ،1381 دبیرسیاقی،(

که در ضلع غربـی   )24 ،1380، دبیرسیاقی(گانۀ قزوین در دورة قاجار بوده است  دیمج یکی از محالت شانزده. دارد

در طومار تقسیم آب رودخانۀ دزج به تـاریخ چهـاردهم شـهر     نام این محله). 1 هنقش(بافت کهن شهر قراردارد 

از اواخر دورة صفوي  کم دستمحلۀ دیمج  ،بنابراین. )1381،227 دبیرسیاقی،(شود میدیده  1013ربیع االول سال 

تبـدیل  خود  این محله در دورة صفوي گذر مهمی در محلۀ بزرگ ابهر بوده که بعداً وجود داشته است ، احتماالً

،  رسـیاقی دبی(تن سکنه داشـته اسـت    1234 ، محلۀ دیمج1299براساس سرشماري محرم سال . له شده استبه مح

ش کـه حـاوي هزینـه     15/7/1343به استناد سندي بـه تـاریخ    سهم و نیم از حمام حاج میرحسن دو. )24، 1380

  ).8یر تصو(ش در تملک خاندان امیرشاهی بوده است 1343تا سال  کم تعمیرات حمام است، دست

  

  معماري حمام حاج میرحسن

ضرورت رعایت دستورهاي فقهی و طبی و نیز تأثیر گفتار محتسبان دربارة چگونگی اسـتحمام، معمـاران را   

 مراتـبِ  گیـري سلسـله   باعث شکلاین خود . ملزم به رعایت نکات مورد نظر آنان در طراحی فضاهاي حمام کرد
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، 1347( آیین شهرداريابن اخوه در . )19 ،1384فخارتهرانی،( می شد هادر طول دوران اسال مشابه در حمام فضاییِ

بدان که اثر طبیعی گرمابه گرم شدن به وسیلۀ هـواي آن و خـیس شـدن بـه وسـیلۀ آب آن      «: نویسد می) 160

کننـده   کننـده و سـراي سـوم گـرم و خشـک      کننده و خیساننده و سراي دوم گرم و نرم است، سراي اول خنک

  ».است

اند که دما و رطوبت هـر فضـا نسـبت     اي از یکدیگر تفکیک شده گونه  هاي قدیمی به اصلی در حمامفضاهاي 

به فضاي مجاور تنظیم شود و از خطر بیماري فرد به دلیل ورود به فضاي گرم و خروج ناگهانی به فضاي سـرد  

یرحسـن نیـز رعایـت شـده     این قاعده در حمام حـاج م . )170، 1366فخارتهرانی، (تا حدود زیادي پیشگیري شود 

  .است

هاي قـدیمی ایرانـی شـامل هشـتی ورودي،      متر مربع و داراي تمام عناصر اصلی حمام 850مساحت حمام 

  ).2 هنقش( حوض است  در، گرمخانه، خزینه و چال بینه، میان

 .داردارتفـاع  از سـطح کوچـه    حدود یک متر و نیم حمام حاج میرحسن در داخل زمین واقع شده و بام آن

آورده، تبادل حرارتـی را در زمسـتان   این شگرد عالوه بر اینکه امکان سوار شدن آب قنات را به حمام فراهم می

رسـانده اسـت و در واقـع خـاك همچـون عـایقی       داخل حمام و فضاي خارج آن به حداقل می تابستان میان و

را در برابـر خطـر زلزلـه افـزایش     همچنین قرار گرفتن بنا در دل زمین مقاومت آن . کرده استمیحرارتی عمل 

پیرامون بـام حمـام بـا آجـر و      ،که سازمان نوسازي شهرداري قزوین انجام داده ،هاي اخیردر بازسازي .دهدمی

  . آهنی دیوارکشی شده است ةنرد

. گیـرد میخطیبی انجام  ۀمتر از سطح کوچ سانتی 40ورود به جلوخان نیم هشت حمام با یک پله به ارتفاع 

در ورودي چـوبی و  . هاي سبز و سیاه اسـت  مانند حمام داراي تزئینات تلفیق کاشی و آجر به رنگ یوانورودي ا

 هاي قزوین ساخته شده است و کوبـۀ زنانـه و مردانـه دارد    جدیدساخت است که به سبک درهاي قدیمی حمام

  ).1 تصویر(

  ).2 تصویر(است  دي نصب شدهاي به خط نستعلیق، که روي سنگ سیاه حجاري شده، برفراز در ورو کتیبه

  :متن کتیبه به این شرح است

  حمام پاك باصفا

زیبا بناي دلگشا

   تعمیر شد این حمام

  از همت حاجی بابا

                   1370  

گونـه   همان .ق است1370آید، مربوط به تعمیر حمام در سال  گونه که از مضمون آن برمی این کتیبه، همان

ق 1370تـاریخ . که حاج میرحسن در قید حیات بوده، احداث شده است ،ق1215ش از سالکه گفته شد بنا پی

براسـاس  . است؛ یعنی زمانی که تاریخ قمري کاربرد رسـمی نداشـته اسـت   مسی ش 1329-30مصادف با سال 
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ش بـه دسـتور شـهردار وقـت، تهیـه کـرده       6/7/1326 اي، بازرس شهرداري، در تاریخ فهرستی که رسول مغاره

پیشـتر   .)6، 1388نورمحمـدي،  ( مالک عمدة حمام حاج باباي محمدي بوده اسـت  کی از مالکان و احتماالًاست، ی

حـاج  . اسـت   گفته شد که دو سهم و نیم از سیزده سهم حمام در این تاریخ در اختیارخاندان امیرشـاهی بـوده  

دار قـزوین،   ي قـدیمی کتیبـه  ها سیاق حمام به شعر و سبک و این کتیبه را ،باباي محمدي پس از تعمیر حمام

  .همچون حمام قجر، تهیه و بر سردر حمام نصب کرده است

پـالن  . رسـیم  متر به کف هشـتی حمـام مـی    سانتی 20از درگاه حمام با فرود از چهار پله به ارتفاع تقریبی 

ت که نما تعبیه شده اس در دیوارهاي هشتی تعدادي طاق. و کف آن آجرفرش است )2نقشۀ ( شکل هشتی مربع

از . اند تا گنبد بـر فـراز آن برپـا شـود     اند و هم تعداد اضالع را افزایش داده نواختی بیرون آورده هم فضا را از یک

پس از عبور از پلکانی با هشت پله و به ارتفـاع تقریبـی    وشویم  وارد داالنی می درجه 90هشتی با یک چرخش 

  .رسیم به مدخل ورود به سربینه می ،متر 5/2

که سقف آن گنبدي است و نـورگیري مـدور بـه قطـر تقریبـی      ) 2نقشۀ (وجهی است  فضایی هشت سربینه

پیرامون ایـن نـورگیر هـواکش و     ،هاي اخیر در تعمیرات و بازسازي. شود دیده میآن متر در سقف  سانتی 20/1

ن سـاخته شـده   ک هایی با طاق جناغی براي رخت وجهی بینه غرفه پیرامون فضاي هشت. اند نورافکن نصب کرده

از دو فضاي متصـل بـه هـم تشـکیل شـده کـه هـر دو فضـا بـا          ) کن شرقی رخت(ضلع شرقی بینه  ۀغرف. است

هـا در حـال حاضـر     کف غرفه. متر دارد سانتی 50اند و نورگیري به قطر تقریبی گنبدهاي چهارترك مسقف شده

  ).4و3 ویراتص(شود میسنگی دیده وجهی  در وسط بینه یک حوض هشت .متر از کف بینه باالتر است سانتی 90

 ضـلع  شکل است که در در به شکل راهرویی مستطیل میان. در از ضلع شمالی بینه میسر است ورود به میان

. اسـت   در حال حاضر نیز آبریزگاه در این قسمت تعبیه شده. خانه قرار داشته است  کش غربی آن آبریزگاه و نوره

در و بـا یـک    از گوشـۀ شـمال شـرقی میـان    . متـر دارد  سـانتی  50تقریبی در نورگیري مدور به قطر  سقف میان

  .شودمیخانه میسر  چرخش ارگانیک ورود به فضاي گرم

نصـب  . کـه پوشـش سـقف آن گنبـدي و داراي نـورگیر اسـت      ) 2نقشۀ (خانه فضایی چهاروجهی است  گرم

 ،شـد میهاي محدب قرارداده  ها شیشههایی بود که در داخل آن که داراي سوراخ ،خانه نورگیرهایی موسوم به جام

کـه   بـوده  اي گونـه  هـا بـه   به منظور حداکثر استفاده از نور طبیعی براي حمام بوده است ؛ زیـرا طراحـی حمـام   

ها امکان استفاده  ، این موضوع و نیز رطوبت موجود در حمامداشته باشدکمترین تبادل حرارتی با فضاي بیرون 

دار  و درصورت ضـرورت، گرمابـه   رسانده استمیبه حداقل ممکن  ز و چراغ راسو از وسایل روشنایی همچون پیه

کـرده اسـت   میبراي پیشگیري از آلودگی هواي حمام پس از رفع ضرورت، چراغ را در خارج از حمام خـاموش  

در دو طـرف خزینـه   ) حوضـچه (دو دسـتک   و خانه واقع است خزینه در ضلع شمالی گرم. )290 ،1382قبادیان، (

  . اشته که اکنون پر شده استقرار د

در حال حاضر از این فضا از طریق یک درگاه بـه فضـایی   . خانه خزینۀ دیگري واقع است در ضلع غربی گرم

یـابی   ها، کـه راه  با مقایسه با سایر حمام .یابد رسیم که با یک رشته پلکان به بام راه می شکل می تقریباً مستطیل
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این قسمت  ،که در پشت خزینه واقع است ،ده است، و همچنین موقعیت آنبه تون از طریق بام حمام میسر بو

  .هاي اخیر به این شکل درآمده است تون و انبار سوخت حمام بوده که در مرمت

تبدیل شـده اسـت از گوشـۀ    ) 4نقشۀ (تئاتر هاي اخیر به آمفی که در بازسازي) 3نقشۀ ( حوض ورود به چال

حوض به صورت طاق و تویزه است و در حـال حاضـر دو    وشش سقف چالپ. خانه میسر است جنوب شرقی گرم

انـد   و شـیبی مالیـم بـه آن داده     حـوض را بـاال آورده   کـف چـال  . شکل در سقف تعبیه شده اسـت  نورگیر مربع

آب حمـام   ةحوض منبع ذخیـر  گفتنی است که کاربرد اصلی چال. اي که عمق اولیه قابل محاسبه نیست گونه به

انـد تـا در موقـع لـزوم از آب آن بـراي       کرده حوض را نیز پر می چال ،موقع نوبت آب حمام بوده بوده است و هر

در ضـلع  . اند کرده بازي می  حوض شنا و آب در فصل گرم، مردان در چال. تأمین آب مصرفی حمام استفاده شود

رد آن مشـخص  شـود کـه کـارب    حوض اتاقک کوچکی با سقف گنبدي و بدون نورگیر مشـاهده مـی   جنوبی چال

  .حوض حمام بوده است احتماالً مدخل ورود آب قنات به چال. نیست

و نیـز   ،گذشـته  که از محالت دیمج و سکه شریحان مـی  ،آب مورد نیاز حمام را در گذشته قنات خمارتاشی

ب قنـات  آ. نـد ا کرده تأمین می ،)308 -306 ، 1ج ،1368 گلریز،(روي حمام شهید بوده  که مظهر آن روبه ،قنات شاه

هاي سفالی براي آن در نظر گرفته بودنـد و بـه کمـک فشـار      پس از ورود به حمام در مسیرهایی که با تنبوشه

اند و در موقـع   خدمۀ حمام از مسیر آب اطالع داشته. رسیده است ناشی از اختالف سطح به محل مورد نظر می

بخشـی ازمسـیر حرکـت آب در    . انـد  کرده د میلزوم با برداشتن و یا گذاشتن یک توپی مسیر آب را باز یا مسدو

کرجـی در بخشـی از   گفتنـی اسـت کـه    . ها در حمام حاج میرحسن هنگام بازسازي مشاهده شد داخل تنبوشه

و دربارة جنس خاك، شکل، اندازه، نحوة اتصـال و   مطالبی نوشتهتنبوشه  دربارة هاي پنهانی استخراج آبکتاب 

اتصال بین بندهاي تنبوشه بـه وسـیلۀ    )62-60و  92-88 ، 1345کرجی، ( ستمالت اتصال به تفصیل توضیح داده ا

خاکستر، ماسه، پشم  عبارت است از آهک شکفته، ترکیب ساروج. شده است مالت گل آهک یا ساروج انجام می

  .)42  ،1376فرشاد، (رفته است میبندي به کار  و آب که از دیر باز در ایران براي هرگونه آب

با سوزاندن مواد  ،هاي قدیمی ایران همانند سایر حمام ،یاز حمام حاج میرحسن در گذشتهحرارت مورد ن

تون  .)211 ،2536نجمی، (شد میهاي خشک و فضوالت حیوانی در تون تأمین  آلی همچون خار و خاشاك، برگ

لی در آغاز دود ناشی از احتراق مواد آ. حمام قرار داشت ۀخارج از فضاي زیستی حمام و در زیر دیگ خزین

این  ،شد ور می شعله  پس از آنکه آتش کامالً .شد توسط دودکشی که مستقیماً از تون به بام راه داشته خارج می

. اند کرده رو در زیر حمام می اي به نام گربه دودکش را مسدود کرده، دود و گرماي ناشی از احتراق را وارد شبکه

. یک انسان بتواند با حالتی خمیده داخل آن رفته، آن را تمیز کنداي است که  گونه روها به ابعاد مسیر گربه

به بام راه و سرانجام شده  خانه و بنیه می خانه و بینه، منجر به گرم شدن فضاي گرم عبور دود گرم از زیر گرم

، 1372؛ پیرنیا،281، 1382قبادیان، (خانه بوده است  روها در زیر بینه بسیار کمتر از گرم تعداد گربه. یافته است می

 مشخص شدآشکار گردید و حمام و بازسازي رو حمام حاج میرحسن هنگام مرمت  قسمتی از مسیر گربه. )200

  .هاي قدیمی ایران است که سامانۀ گرمایش این حمام نیز همانند سایر حمام
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د دربارة سیستم قدیمی دفع فاضالب حمام حاج میرحسن گزارشی در سازمان میراث فرهنگی موجو 

سیستم قدیمی فاضالب به . گیري قرار گیرد مهم نیز مورد بررسی و پی ۀنیست و جاي آن دارد که این مسئل

دند؛ کربانان سالخورده طی مصاحبه بیان  هاي قدیمی قزوین بوده که گرمابه احتمال قوي مشابه سایر حمام

  .اند رتباط داشتهکانال به یکدیگر ا ۀوسیل هاي متعدد که به حفر حلقه چاه ةیعنی به شیو

شـده   انـد، تـأمین مـی    گفته خانه می نور حمام سابقاً فقط از طریق نورگیرهاي سقف، که اصطالحاً به آن جام

خانه سـاخته و روي نورگیرهـاي    تعدادي جام ،هنگام بازسازي حمام حاج میرحسن از روي بقایاي موجود. است

هـایی دارد کـه داخـل آن     اي سـفالی اسـت کـه سـوراخ     هکر خانۀ حمام نیم جام). 5 تصویر(اند  حمام نصب کرده

اند تا در موقع لـزوم تهویـه نیـز انجـام      ها متحرك بوده بعضی از این شیشه. هاي محدب تعبیه شده است شیشه

تابیـده اسـت بـه درون حمـام هـدایت       آفتاب را با هر زاویـه کـه مـی   ، هاي محدب این شیشه. )289همان، (شود 

  . شده است ها دیده نمی وجه از طریق این شیشه اي داخل حمام به هیچهمچنین فض. اند کرده می

 در سـال  ،که در اختیار سازمان نوسازي شهرداري قروین قرارگرفته ،مرمت و بازسازي حمام حاج میرحسن

ضـمن  ). 4نقشـۀ  (به پایان رسیده و هم اکنون این بنا به موزه و فرهنگسرا تغییر کاربري یافته اسـت   ش1387

هایی که براي حفظ کالبد فیزیکی این بناي تـاریخی ارزشـمند تـالش      ادن به زحمات اشخاص و سازمانارج نه

رسد که برخی تغییرات و تعمیرات انجام شده در این حمام به اصالت بنا لطمـه زده اسـت؛    اند، به نظر می کرده

کاستن و افزودن برخی دیوارهـاي  حوض حمام، و یا  باال و پایین بردن کف بعضی فضاها، مثل تونک و چال مثالً

همچنین ضروري اسـت مصـالحی کـه بـراي     . سازد جداکننده تشخیص کاربري را براي بینندة عادي دشوار می

کـه   ،درحال حاضر اندود گـچ . نگري بیشتري انتخاب شود  دقت، احتیاط و آینده رود بامیتعمیر و مرمت به کار 

اسـتفاده از  . ها نـم داده و طبلـه کـرده اسـت     در بسیاري از قسمت ،براي روکار فضاي داخلی حمام به کار رفته

شـایان  . مصالحی کامالً نو و ناهمگون مثل سرامیک نیز سیماي تاریخی بنا را تا حدودي مخدوش کـرده اسـت  

ذکر است که شماري از کارشناسان بر این باورند که اصوالً گرفتن رطوبت از بنایی که از اساس بـراي مجـاورت   

هـا   به کار رفتـه در حمـام   رطوبت طراحی و ساخته شده است، کار صحیحی نیست؛ زیرا آهک و ساروجِبا آب و 

رطوبت این مصالح را پوك کـرده، خطـر تخریـب     نبود. شده است تر می در مجاورت دائم با آب و رطوبت محکم

شناختی، که مقدمـۀ   انهاي باست از سوي دیگر هیچ گزارشی از پژوهش. بنا را در درازمدت در پی خواهد داشت

ایـن  . نیست موجودهرگونه عملیات براي مرمت و احیاي بناهاي کهن است، در سازمان میراث فرهنگی قزوین 

شـدت آسـیب    در حالی است که در موقعیتی مشابه در کشور ازبکستان هنگام مرمت حمام صرافان بخارا، که به

شـناختی صـورت پذیرفتـه اسـت      ژوهش باسـتان پـ 1982تـا   1979دیده بود، سه سال متوالی یعنـی از سـال   

)Asanova and Dow,2001, 189(    و در هنگام مرمت نیز این نکته مدنظر بوده است که احیـاي آن در کالبـد

حفـظ کالبـد فیزیکـی     ،گونه که پیشتر نیز گفتـه شـد   همان. پذیر باشد در آینده امکان» حمام«اش یعنی  اصلی

مند است، اما بهتر است که این امکان نیز بررسی شود که آیـا حفـظ ایـن    هاي تاریخی بسیار مهم و ارزش حمام

پـذیر اسـت؟    امکـان  ،گونه که ترکیه به آن مبادرت کـرده  ها در کالبد اصلی خود، به عنوان گرمابه، آن ساختمان
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این کار ترکیه موجب شده است که امروزه مردم دنیا نوع حمام و شـیوة اسـتحمامی را کـه در گسـترة جهـان      

جزئـی بـه نـام حمـام ترکـی بشناسـند        تغییراتیآن را به ترکیه بردند، بـا سالم رواج داشته و در واقع سالجقه ا

مفیـد اسـت؟ و اگـر چنـین      پرسش این است که آیا چنین اقدامی در ایران نیز ممکن و. )59-57، 1386طبسی، (

هـا داده شـود و در واقـع     اختمانکاري مقدور نیست آیا ممکن است کاربري همسان با کاربردي اصلی به این س

  سنتی کهن را در قالبی نو و منطبق بر شرایط نوین بهداشتی احیا کنیم؟

  

  فرجام سخن

در ، هاي اصلی کشور به سوي غرب و شمال قراردارد که در نزدیکی پایتخت و در مسیر راه ،شهر قزوین 

اش را  آبادانی قزوین عمده رونق و. تهاي تجاري و استقرار آنها بوده اس طول تاریخ محل آمدوشد کاروان

شهرهاي آباد ایران  ةقاجار نیز تاجرنشین و در زمر ةاین شهر در دور. الجیشی خود است مدیون موقعیت سوق

کثرت جمعیت ساکن در شهر و نیز کسبه و تجاري که در این دوره براي معامله و سودا به قزوین . بوده است

ضروري  ،که از ملزومات زندگی در شهرهاي اسالمی بوده است ،حمام را سیساتی همچونأاحداث ت ،آمدند می

. اند از آنها پابرجا ماندهبسیاري قاجار در شهر ساخته شد که  ةهاي متعددي در دور حمام ،بر این اساس. کردمی

 ق1215رغم نظر برخی کارشناسان پیش از سال  ها حمام مشهور حاج میرحسن است که به این حمام ۀاز جمل

قاجار در  ةاوایل دور ۀهاي برجست که از شخصیت ،هاي آغازین حکومت قاجار به دست حاج میرحسن و در سال

هاي قرن اخیر  هاي ناشی از نوسازي از آسیبگونه که گفته شد،  ، هماناین حمام. احداث شد ،قزوین بوده است

صفوي  ةهاي دور با حمامحمام  ۀ اینبنابراین، مقایس. ظ کرده استفح امان مانده و ساختار کلی خود را در

و یا متون بعد از تاریخ  ههاي قاجاري که به استناد کتیب و نیز با حمام ،همچون حمام قجر و حمام بلور ،قزوین

دهد که  میرزاکریم نشان می صفا و، اند همچون حمام سردار تقریبی احداث حمام حاج میرحسن ساخته شده

مبناي اصول فقه  مبتنی بر اصول حفظ الصحه و نیز رعایت پاکی و ناپاکی بر که ،ها مراتب فضایی حمام سلسله

صفوي تا فرجام  ةهاي عمومی قزوین از دور تقسیمات فضایی حمام و نیز ساختار کلی و ،اسالمی بوده است

  .ها بوده است هاي حمام ین و آرایهئتز ةقاجار تغییري نکرده است و آنچه دستخوش تغییر شده شیو ۀسلسل

  

  : هانوشتپی

  .دادند اختیار نگارندگان قرار را در با تشکر از آقاي دکتر اردوان امیرشاهی، از نوادگان حاج میرحسن، که تصویر سندها -1

  .حمام ندارد گچ چنین کاربردي در .منظور باید آهکبري باشد -2

؛ 181، 490، 496، 152، 478، 39، 465، 123، 168،  117،  55 -51، ص 1، ج 1376، )رافعـی القزوینــی (امـام رافعــی   -3

، 536، 488، 371، 363، 443، 398، 87، 368، 89، 314: 3؛ ج143، 354، 367، 411، 444، 365،493، 126، 336، 162: 2ج

134,  

  .388، 372، 230، 206، 181، 171، 105، 04، 58، 36، 23، 3، 1، ص 1380، دبیرسیاقی -4
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  . مسکو

  .کوشش رحیموف، مسکوبهزینت االوراق، صحیفه االخالص،  جته االثمار، ، )1979( __________________

  .رجمه علی چراغی، تهران، امیرکبیرت مدینه اسالمی، ،)1376( عبدالستار عثمان، محمد

، سف کیانی، تهران، جهاد دانشگاهیکوشش محمد یوبه معماري ایران دوره اسالمی، ،»هاحمام«، )1366( فخارتهرانی، فرهاد

  .199-166صص

  .94-105، صص30سال دهم، شماره صفه، ، »ها در نظرگاه زمانحمام«، )1379( ___________

تهران، پژوهشکده مجموعه مقاالت همایش حمام در فرهنگ ایرانی،  حمام به شیوه اصفهانی، «، )1384( ___________

  .19-22، صص مردم شناسی

  .وشش مسعود گلزاري، تهران، فردوسیبه کسفرنامه، ، )1362( فراهانی، میرزا محمد حسین

تهران،   ن اشراقی،تصحیح احسا، 1خالصه التواریخ، ج، )1359( حسینی قمیقاضی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین الحسن ال

  .دانشگاه تهران

  .تهران، دانشگاه تهرانبررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، ، )1382( قبادیان، وحید

  .رانشاه مرادي، تهران، دانشگاه تهبه تصحیح محمد ، 2آثارالبالد واخبارالعباد، ج، )1373( قزوینی، زکریابن محمد

دیوجم، تهران، بنیاد فرهنگ ترجمه حسین خاستخراج آبهاي پنهانی، ، )1345( کرجی، ابوبکر محمدبن الحسین الحاسب

  .ایران

  .تیزقلم زنوزي، تهران، وزارت مسکنترجمه سعید تاریخ شهرسازي جهان اسالم، ، )1384( کونئو، پائولو

 . طه ، ن زوی ق، ن زوی ق  ه ن ج ال  اب ا ب ی ودر ن ی م ،)1381(  ی ل دع م ح ز، م ری ل گ

  .تهران، انجمن آثارملیفیلسوف ري،  ،)1349( محقق، مهدي

  .بدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیرتصحیح عتاریخ گزیده، ، )1364( مستوفی، حمداهللا

  .ح گاي لسترنج، تهران، دنیاي کتابتصحینزهه القلوب، ، )1362( مستوفی، حمداهللا

.تعلیق رسول چوپانی، تهران، المعی، تصحیح و حفظ الصحه ناصري، )1387( کاظم گیالنی ملک االطبا، محمد

  .وشش سیف اهللا وحیدي، تهران، وحیدبه کروزنامه مالجالل، ، )1366( منجم باشی، مالجالل

  .وشش محمد دبیرسیاقی، تهران، زواربه کسفرنامه،  ،)1373( ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین

.رتهران، امیرکبیداراخالفه تهران، ، )2536( نجمی، ناصر

  .قزوین، سایه گستر مشاهیرقزوین،، )1381( نورمحمدي، مهدي

. 6، ص168، ش)هفته نامه(، پیام شهر»)4(بلدیه در گذرزمان«،)1388( __________

بنیاد موقوفات  تهران،  ، به تصحیح میرهاشم محدث،)ایران در روزگارصفویان(: خلد برین ، )1372( محمد یوسف ، واله اصفهانی

  .یزديافشار دکتر محمود

  .، تهران، نشرنی3و ج1جسیماي تاریخ وفرهنگ قزوین، ، )1377( ورجاوند، پرویز
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  .بغداد، داراالحیاء کتب عربی مراصد االطالع،، )1374( یاقوت حموي، شهاب الدین ابوعبداهللا

  .آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران براهیمترجمه محمد االبلدان،  ،)1343( یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب
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The Bathhouse of Haj Mir-Hassan Qazvin, a Bath from Early Qajar Era

Dr. Parivash Akbari  

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Dr. Hayedeh Laleh 

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran

Ali Shojaee Esfahani 

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Abstract 

The public bathhouses are included in buildings as public utilities that have been 

expanded throughout Islamic realm by arising Islamic religion that cleaning is the 

preamble for most of its rites. Unfortunately, from the beginning of Islamic period until 

8th hegira century (15th AD century) no stable sample of public bathhouses remained in 

Iran, but many public bathhouses have still remained from Safavid and especially from 

Qajar era all over Iran. Qazvin is a city where there are a lot of public bathhouses. We 

may not know any remained bathhouses in this city as sample of pre-Safavid era and 

except for Ghomak and Moslem bathhouses, we could not find another name in ancient 

texts before this period. But, the Safavid sources have referred to construction of several 

bathhouses in this city during this period while those foreign tourists, who visited 

Qazvin in this period, implied numerous and beautiful public bathhouses in this city. 

Today, Boloor and Qajar bouthhouses have been resumed from Safavid era while both 

of them were were repaired and reconstructed and used as museums. Also during Qajar 

period, a great number of bathhouses were constructed in Qazvin. Adib-Al-Mamalek, a 

stateman of Qajar period, has mentioned 50 public bathhouses located in Qazvin City 

out of which 15 samples of them were among well- known baths. Haj Mir Hossein 

bathhouse is one of those famous bathese he referred to them. This bathhouse is also 

one of the oldest baths remained from Qajar Dynasty. This bath was repaired and 

reconstructed during recent years and it has been currently converted and used as 

museum and art and culture center.                

Keywords: Qazvin, Qajar, Bathhouse, Haj Mir- Hossein, Architecture, Water.
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Archaeological Survey of Potteries in the Site of Nachir Khanloq of the Ray¹

Dr. Firooz Mahjoor   

Assistant Professor of Archaeology, University of Tehran

Mohmmad Ebrahimi-Niya

MA in Archaeology University of Tehran

Hossein Sedighiyan 

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Abstract 

With at least 11 hectares site locating on Fashafooyeh from Rey Town, the archaic area 

of Nachir Khanloq is one of the important regions from Islamic period that has been 

less noticed yet. Unfortunately, some parts of this region have been leveled by farming 

equipments. In addition to its large area, great and massive distribution of cultural 

artifacts throughout this area, particularly several pottery fragments of both enameled 

and without enasmel types signify cultural and historic importance of this zone. For this 

purpose in summer 2010 and within an archaeological researching plan, surface of this 

area was exploered for study. These explorations demonstrated that the given area 

enjoyed an appropriate settlement and growth during Islamic mid- and late period. This 

paper is resulted from study on data of the aforesaid potteries. 

The potteries in this case of study are placed within a very large and various spectrums 

with/ without enamel and each of them is divided into frequency subgroups. One of the 

interesting points in this regard is that among enameled pottery fragments, some of 

them were identified from both groups called as Koobacheh and until now no such type 

of pottery has been yet discovered and reported with the same quantity from this area. 

Similarly, relative and comparaticve chronologies of potteries data indicate that Nachir 

Kanlog Region had such settlents at least within 4-11th hegira centuries (11-18th AD 

centuries) and this settlement has got to the peak point within 9-11th hegira centuries 

(16-18th AD centuries). 

Keywords: Rey City, Nachir Khanloq Area, Brick Baking Plant, Archaeological 

Survey, Islamic Period, Pottery

*

Email (Corresponding Author): fmahjor@ut.ac.ir

1.  The present essay is exerpted from my research project under title of “An archaeological survey on 

(Khanloq) brick baking plant in Tehran Plain” that has been approved and executed by support from 

the respected research deputy of Tehran University.



English Abstracts /9

Ivan-E- Karkheh: The Spatial Structure, Form and Function with Reference to the 

Archeological Data

Dr. Hassan Karimian   

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran

Gholamali Baghban Koochak

Iranian Archaeological Research Centre

Abstract 

The information obtained from written sources, archaeological limited surface 

excavations and surveys as well as environmental studies in Sassanid towns have made 

their spatial characteristics clear to some extent and become effective in determination 

of functional and visual identity of these cities. Nevertheless, there are still a lot of cities 

from this period which their names listed in written sources by they have never been 

discovered yet. At the same time, there are some cities about of which only few pages or 

often lines of information exist despite of their unique role in history of this land. 

Certainly, archaic city of “Ivan-E-Karkheh” is one of the samples from the latter group 

so we introduce it in the present passage. With approximate area that is three time than 

of archaiccity of Susa, this city was constructed by order of Sassanid king in first half of 

4th AD century and it was considered as one of the most credible ruling centers at 

southwestern part of Great Iran.

In this essay, it has been tried to represent an image, albeit an overall one, from spatial 

organization and its performance by reliance on the results came from authors’ 

archaeological studies done within a region with approximately 800 hectars on site and 

outskirts of this megalopolis of ancient world. Chronological dating of all historical 

areas within the studied limit is considered as results of the present survey. 

Keywords: Eyvan-E-Karkheh, Sassanid Towns, Royal City, Urban Areas 
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Study and Introduction of Novel Arch- Construction Method during Median Era 

on Noshijan Hill at Malayer City

Dr. Kazem Mollazadeh  

Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Saheb Mohammadian Mansoor 

Faculty Member, Department of  Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Abstract 

One of the most ambiguous historical periods in Iran is Median Era so that the Median 

architecture has a lot of unknown aspects. Noshijan Hill in Malayer City is one of the 

foremost historical zones of Media where its main settlement includes a time period

ranged from 750 to 650 BC. This zone has been explored by a British team headed by 

Dr. David Stronach; as a result, some of valuable constructions in this region were 

discovered so that to contribute extremely to identify Median Architecture. The 

discovery of buildings is greatly important because of their special sustainability and 

other unique characteristics. One of the architectural specifications of this region is its 

novel arch- construction that has not been already identified in any other area.  

The mentioned archs had been constructed by application of sequenced rows of arch or 

mud waffle slabs. Each of these archs comprises of two semi- arches so their lower ends 

are placed on a support in longitudinal walls while their upper ends will place on the 

head of this arch. These waffle slabs were made from a fine mud and often reinforced 

by reed. After Median period and during Achaemenid and Arsacides Empires, this 

technique of arch- construction was also continued and followed by several methods up 

to later periods in Iranian traditionsal architecture.           

Keywords: Media, Median Architecture, Nooshijan Hill, Arch Coverings, Mud Waffle 

Slab 
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Faryomad and the Great Mosque

Dr. Moahmmad Ebrahim Zarei 

Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan

Abstract 

At present, Faryomad is one of the valleys in Mayami County from Shahrood City that 

is situated at the eastern part of Semnan Province (Iran). According to Hamdolah 

Mostofi, a historian, this city was the capital of Jovein County at 8th hegira century (15th

AD century). During Ilkhanates Dynasty, this city was highly credible for several 

reasons. Name of this city has been implied in historical sources. Dolat Shah 

Samarghandi implied building of Faryomad Town and illustrated it as a beautiful and 

splendid region. Its old building may be dated from the late Seljuk era and the early 

Khwarazmian Dynasty (1077-1231AD). According to the existing evidence and proofs, 

this city has been more likely reconstructed during Khwarazmian and Ilkhanates 

perfectly. This building is important in terms of architectural aspect. In general, Great 

Mosque is an urban sign during Islamic period. Furthermore, there have some urban 

public areas including hospital in Faryomad. Thus, this Great Mosque has established a 

matrix (functional) and spatial relationship with the given city. One may deem 

Faryomad’s great mosque as a museum for Iranian architectural decorations in Islamic 

period. This mosque has double- story (Hexa- Style) porch where verandas of mosque 

are higher than the level of its hall. Proximity of porches together may cause lessening 

the area of hall in mosque. Lack of minaret or prayer’s call tower on these porches and 

before its entrance, the existing ceramic massive decorations with novel and beautiful 

geometric designs, using Kufi, Thuluth and Reyhan Scripts with moldings included 

Quranic verses and Islamic Traditions (Hadith), along with plant and geometric designs 

are some of distinct characteristics of this mosque.            

Keywords: Faryomad, Great Mosque, Double- Story Porch, Khorasani Style, Town   
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The Introduction of Burial Method from the Sassanian Dynasty in Kangelo Fort 

Located in Savadkouh, Mazandaran

Saman Soortijee 

Iranian Archaeological Research Centre

Abstract 

In the course of selecting a route that lacks any archaeological artefacts and in order to 

construct an appropriate access path to Kangelo Fort in Savadkouh at Mazandaran 

Province, an activity was done in the form of sounding operation by considering as a 

test (trial) and it led to discovery of a rare grave with burial structure formed by 

Embryonic Method plus the related objects relating to the late Sassanid era as well as 

two graves from Islamic period. Sassanid grave differs from the usual type of burials at 

this period and from author’s viewpoint, in addition to signifying to duration of a very 

older tradition, it refers to emphasis of the ruling king of northern Iran on his preceding 

customs and its people. As we know, Zoroasterianism was the official religion during 

Sassanid Empire. This religion was followed by variation in religious rites while by 

virtue of text of “Letter of Tosar” (high priest during Ardashir, Sassanid King) as 

compiling the valid theological texte during Sassanids, the independent king of Gilan 

and Mazandaran rejected to accept this religion; one that was declared formally as the 

main religion throughout the Iranian Monarchical Realm. And also he accused Ardashir 

to heresy and heterodoxy to tradition (Zorosterian Orthodoxy). In this paper, we will 

introduce the aforesaid burial method and its findings rather than description of 

sounding operation.     

Keywords: Mazandaran, Savadkouh (City), Kangelo Fort, Sassanid Burial, Pahlavi 

Script, Ahuraic Rite  
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The Irone Age Settlements of Taleghan, Northern Central Plateau of Iran

Dr. Hojjat Darabi

Ph.D in Archaeology, University of Tehran

Nazli Niazi 

BA in Archaeology

Abstract 

Like the adjacent areas including Savojbolagh and Tehran Plain etc, Taleghan is one of 

the regions susceptible to form Iron Age Settlements at northern central part of Iranian 

Plateau. During an archaeological survey in this region in 2001, 19 zones were 

attributed to Iron Age Region so that due to study on the findings resulting from this 

survey again, only ten of them included characteristic and remarkable and chronological 

potteries. Comparison among potteries in this region may indicate that the given 

potteries are related to Iron Age I and II. It seems the high altitude of Taleghan region as 

well as its cold and mountaineous climate along with the lack of farming lands caused 

this region to draw attention of nomadic communities during Iron Age like the present 

time.         

Keywords: Iron Age, Northern Central Part of Iranian Plateau, Taleghan, Nomadic 

Communities   

*

Email (Corresponding Author): hojjatdarabi@gmail.com



4/ English Abstracts

Early Bronze Age at Central Zagros, Iran

Dr. Abbas Motarjem  

Assistant Professor Faculty of Arts & Architecture, University of Buali Sina, Hamedan 

Dr. Kamal Aldin Niknami  

Professor, Department of Archaeology, University of Tehran

Abstract 

One of the cultural characteristics of eastern zone at central part of Zagros Range during 

3rd millennium BC and at early Bronze Age is the extension of the related habitats to 

Yaniq Culture (Ancient City near Abhar) in this region. Within field study conducted in 

2008 in the plains covering central Zagros eastern side that is situated in Alvan Basin, 

we managed to identify more than habitats relating to Early Bronze Age. According to 

analysis done on the data derived from this survey in GIS software environment and by 

adaption of statistical methods, the relationship between site of habitat and its ecological 

factors has been assessed. Based on design of this model, we managed to interpret some 

reason for creation of settlements in this region during Early Bronze Age as well as the 

existing relationship among the given habitats and archaic routes passed between 

Iranian Plateau and Mesopotamia at 3rd millienium BC. Using GIS software made it 

possible for us to identify the reason for many settlement displacements based on 

archeological evidences at Early Bronze Age so that to describe their settlement models. 

We can purpose this point, as result of this study, that one may suggest a type of 

pseudo- nomadic and dry- farming system as economic system for people at Early 

Broze Age within a limited scale in this region.        

Keywords: Archaeology at Bronze Age, Central Zagros, Archaeological Survey, Yaniq 

Culture, Topographic Models   
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Structural Pattern of Parthian Clinky Pottery: An Archaeometric Study

Somayeh Noghani

MA in Historic- Cultural objects restoration, Isfahan Art University 

Dr. Seyed Mohammad Amin Emami

Professor, Isfahan Art University

Abstract 

In this essay, Jelinki Pottery (clinky- ware ceramics) has been studied as one types of 

ceramics at Arsacides era. Raw materials, quality of processing and baking conditions 

of potteries are some of effective factors in strength and stability of this material. 

Employing purposeful methods of chemical analyses in order to examine such factors 

and in fact structural science of historical potteries will be effective in terms of 

identifying production technology and their dating as well as taking appropriate 

techniques to maintain and repair of historical- cultural heritage  rather than revealing 

the latent values in such artefacts. Mineralogical survey on structure of Jelinki potteries 

by adaption petrography technique, conducting analysis on X-Ray differaction and 

Sweeping Electronic Microscope (SEM-EDX) may give some remarkable results from 

production technology and baking conditions of such kind of potteries. Using 

appropriate aggregate of raw materials, quartz processing in fine grain with the unform 

diffraction throughout the texture in process of producing original paste to prepare 

pottery and formation of secondary minerals such as anorthite, glinite, diopside, 

enstatite (ferous) and pseudo- mullite in some of samples within the limit of baking 

temperature (950-1000°C) as well as formation a variety of iron oxides within oxidation 

and reduction conditions- hematite and magnetite, respectively- are some of structural 

properties of this pottery type. In this paper the modern hypothesis purposed concerning 

to laminar or sandwich structure in Jelinki potteries may lead to formation of 

amorphous phase of vitrification with polymeric structure )( OSi
n

 that is the strength 

factor as well as reason for creation of metallic sound (tone) in this pottery.  

Keywords: Archaeometry, Pottery, Jelinki Pottery, Structural Science, Device Analysis 

(Petrography, Electronic Microscope, X-Ray Diffraction)
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Isotopic Analysis for Ditary Regimes of Gohar- Tapeh Occupants, Mazandaran

Fahimeh Sheikh Shoaee

Ph.D Student, Department of Archaeology, University of Tehran

Dr. Seyed Mehdi Mosavi Koohpar

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tarbiat Modares

Dr. Hamed Vahdati Nasab

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tarbiat Modares

Abstract 

The present study relies on determination of diet by adapting analysis on carbon and 

nitrogen stable isotopes extracted from dental collagen of twelve human skeletons 

buried in Iron Age grave situated in Gohar Tapeh archaic settlement at eastern region of 

Mazandaran Province, locating on southern coast of Caspian Sea. 

The geographical and geometric evidences indicate that Gohar Tapeh zone is situated on 

a sedimentary plain. On the other hand, discovery of animal’s archaeological data such 

as ovine species as well as plants’ archeological evidences like barley and the signs 

relating to farming activities in this zone obtained by using lamella that forms 70% of 

total stone-made tools, suggesting that animal husbandry and agriculture were among 

the major activities done by inhabitants in this region. 

The results came from analysis on isotopes of carbon (13) and nitrogen (15) also 

confirmed that the inhabitants had consumed land mammals in their diet in this area. 

Concentration levels of isotope of carbon 13 which are approximately -20.2 through -

19.9 per thousand units signify that there is no sign of consuming plant (C4) in diet of 

inhabitant people in this region and like today, plants (C3) had been consuming as the 

dominant flora throughout this zone. The resulting levels of isotopes of nitrogen -15 are 

about 8.79-11.3 per thousand units so this indicates the presence of land herbivorous 

animals (Ovine Species) and plants- C3 (wheat and barley) in the given diet. Thus, 

results of isotopic analysis done for Gohar Tapeh zone show a diet based on plant- C3

ecology in this land. Comparison between results of analysis on samples taken from 

Gohar Tapeh zone and results of analysis on three other zones (outside Iran) also 

verifies this point. 

Keywords: Paleotological Diet, Diet, Teeth, Goahr Tapeh, Iron Age, Mazandaran 

Province (Iran) 
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