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Abstract 
The Islamic site of Anda-jin is one of the most prominent and extensive sites from the Islamic 

period of Hamadan-Bahar plain, located 8 kilometers north of Hamadan in the fertile Quraq 

plain. The purpose of this research is to study the historical geography, cultural background and 

archaeological findings of the site. Studying and analyzing the archaeological findings obtained 

from the site and its correspondence with the written sources is the most important issue to be 

addressed. According to the abundance of pottery found, such as tiles and architectural remains, 

the site dates back to the sixteen and eighteen centuries AH. Archaeological, historical 

references and geographers reports of the Islamic period — such as those on Marje Gharatkin, 

Dai-Marje, Ghorogh and Andaei Meadow — indicate that this region may have been a large 

settlement (town) in the Ilkhanid period and perhaps there has been a military camp in the 

western parts of the country called “New Hamadan” or “Isin-Qotlogh”. 
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 مصطفی رضائی
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 مریم محمدی

 همدان  سینا،بوعلی دانشگاه ،شناسیباستان گروه استادیار

 20/02/1398؛ تاریخ پذیرش: 17/04/1397 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده
 شهر شمال کیلومتری 8 در که است دشت همدان ـ بهار اسالمی دوره وسیع و شاخص هایمحوطه از یکی اَنداجین محوطه

 هاییافته و فرهنگی پیشینه تاریخی، جغرافیای مطالعه باهدف پژوهش این. است گرفته قرارق رُقُحاصلخیز در دشت  همدان

 مطالعات و( نگارندگان توسط محوطه سطح از بررسی و بازدید) میدانی مطالعات صورتبه محوطه از ماندهبرجای شناسیباستان

 ترینمهمو انطباق آن با منابع مکتوب،  محوطه از ماندهبرجای شناسیباستان هاییافتهتحلیل مطالعه و . پذیرفت انجام ایکتابخانه

 معماری و کاشی بقایای سفالی، هاییافته فراوانی به توجه با. شود داده پاسخ آن به باید پژوهش این جریان در که ستای امسئله

 اسامی با) اسالمی دوره نویسانجغرافی و مورخان اشاره به توجه با همچنین و محوطه از وسیعی سطح در. ق.ه هشتم تا ششم قرن

 دوره در مکان این احتماالً ،در این برهه زمانی منطقه تحوالت به...( و نداییاَ چمن قُرُق،، مَرج دای قراتکین، مرج قبیل از ختلفم

و « همدان نو»با نام  کشور غربی هایبخش در نظامی اردوگاه هم شاید و( شهرک) استقراری وسیع محوطه یک عنوانبه ایلخانی

 . است بوده مطرح« ایسین قتلغ»
 

 .شناسیباستانایلخانی، مطالعات تاریخی و ، اَنداجینمحوطه اسالمی : کلیدی هایواژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                                                   Mohammadi7586@gmail.com 
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 همقدم .1

 مادی بقایای و اسالمی دوره نویسان جغرافی و مورخان اشارات اساس بر تاریخی هایمحوطه بررسی و مطالعه

 حوزه محوطه، توسعه و رشد فرهنگی، پیشینه نمودن روشن در سزایی به سهم ،هاآن از ماندهبرجای فرهنگی و

 و تاریخی جغرافیای مطالعات در شایانی یتاهم از اصلی، مراکز با خصوصبه مراکز، سایر با آن ارتباط و گیرش

 وجود و تاریخی منابع در هامحوطه این از برخی وضعیت به اشاره رغمعلی. است برخوردار شناسیباستان

 تردقیق مطالعه جهت جدی و هدفمند مطالعاتی برنامه ،موردمطالعه منطقه سطح در فراوان فرهنگی هایداده

 ،هامکان این از برخی وضعیت و خصوصیات ،توجهیبی این اثر در. است گرفتهن صورت هامحوطه این از برخی

 اطالعات تاریخی متون ،هاپژوهش از دسته این در دیگرعبارتبه. اندشده سپرده فراموشی بوته به همیشه برای

 هاآگاهی یلقب این تلفیق و ترکیب و گذاردمی اختیار در گذشتگان زندگی مختلف هایجنبه مورد در فراوانی

 فراهم گذشتگان از شدهکشف مدارک و شواهد بهتر درک برای را الزم زمین شناسیباستان هایداده با

 آن بر ملزم را خود پژوهندگان اخیر، هایدهه در موردمطالعه محوطه شدید تخریب روند به توجه با. آوردمی

 سطحی هاییافته پراکندگی کهازآنجایی. پردازندب پژوهش این قالب در آن هاییافته مستندسازی به تا داشتند

 تحوالت به اسالمی دوره مورخان اشارات به توجه با نیز و شوندمی شامل محوطه این برای را وسیعی محدوده

 اهمیتی از مذکور جای نام گستره و رشد منشأ، خصوص در پژوهش ،موردمطالعه منطقه سیاسی و فرهنگی

 شناسیباستان هاییافته و آثار مستندسازی و منطقه فرهنگی توالی بررسی نهمچنی. است برخوردار خاصی

 بر سعی نگارش این در. شود پرداخته بدان باید که است پژوهش این اهداف دیگر از محوطه سطح در برجای

 از آمدهدستبه هایداده از گیریبهره و تاریخی متون از مانده جایبه اطالعات واکاوی با تا است آن

 پاسخ پی در حاضر، نوشته. شود مشخصایلخانی ایسین قتلغ  شهر احتمالی محل ،شناسیباستان هایبررسی

 اشارات طبق اینکه و چیست؟ بیانگر محوطه این از ماندهبرجای هایداده کیفیت و کمیت: است سؤاالت این به

 654 هایسال طی آنان زدن اردو و اشغال و همدان به هوالکو سرداران لشکرکشی و استیال دوره در مورخان،

 هایداده اساس بر «نو همدان شهرک» نام جای با محوطه این بین ارتباطی چه منطقه، این در بعد به. ق.ه

   دارد؟ وجود شناسیباستان هاییافته و تاریخی
 

 پژوهش روش .2

برای توصیف  ایابخانهکت، یعنی مطالعات شناسیباستان مطالعات مقاله پیش رو از دو طریق معمول در

در سطح وسیع پیمایش  صورتبهمیدانی  هایبررسیو  موردمطالعهتاریخی منطقه طبیعی و جغرافیای 

 «طبیقیتـ  تحلیلی»و  «توصیفیتاریخی ـ »رویکرد پژوهش از این انجام پذیرفته است. در روند انجام  محوطه

 آن، قرارگیری منطقه و محوطه به مربوط هایداده و اطالعات تمامی اسنادی روش دراستفاده شده است. 

منابع جغرافیایی،  می،اسال انجغرافی نویس و ، سیاحانمورخان کتب ویژهبهمنابع مکتوب تاریخی  شامل؛

تطبیق سه و بر اساس مقای در ادامه .گردید آوریجمع منطقه و... شناختیباستان هایپژوهش تاریخچه

در مطالعه است.  شده پرداختهمحوطه  نگاریگاهبه  ،مشابه هایمحوطهبا آثار  ماندهبرجای هایداده

و در  شدبررسی متر(  80×80 هایمربع) ایشبکهمنظم و  صورتبهمحوطه، منطقه در وهله اول  شناختیباستان

 قرار گرفت. نگاریگاهو  بندیطبقه، مطالعه موردتصادفی ساده  صورتبهسطحی آن  هایدادهمرحله بعد 
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 پژوهش پیشینه .3

با  ارتباطشناسی دشت قرق بهار، تاکنون مطالعات هدفمندی در سابقه بررسی تاریخی و باستان درزمینة

توان به اطالعات کلی نپذیرفته است و تنها می تلف اسالمی انجامشناخت وضعیت این منطقه در طی ادوار مخ

محوطه  عنوانبه مکاناز این  (1380)اذکائی  نامه در همدانبرای نخستین بار اشاره نمود.  آنشده از آوریجمع

نوشته هادی گروسین « ، دریاچه باستانی همدان1زراَومَند»شده است. در کتاب  بردهناماسالمی شاخص 

های اخیر اشاره شده است؛ وی اولین از این منطقه، طی دهه شدهکشففرهنگی  هایدادهبه برخی از  (1384)

از سوی  شناختیباستان هایبررسیبرد. در ایلخانی نام میمحوطه  عنوانبهقه شخصی است که از این منط

سفالی  هایدادهبه  1391تا  1385 هایسالدانشگاه بوعلی سینا در سطح منطقه طی  علمیهیئتاعضای 

 حمدیم)و ساری قیه اشاره شده است ( Ghorogh) قُرُق هاینامشاخص آن به  هایتپهقرون میانی این منطقه و 

شناختی بررسی و تحلیل باستان»پژوهش در . (1391، ارشد ؛ نظری1388مترجم و بلمکی، ؛ 1385، مترجم و فر

 های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان و شهرستان بهار از آغاز دوره اسالمی تا پایان دورهمحوطه

. پژوهش (1394)شعبانی، شده است های سفالی دو تپه باستانی این منطقه اشاره مختصری به یافته« صفوی

؛ «(همدان استان) بهار شهرستان اَنداجین اسالمی محوطه شناسیباستان و تاریخی بررسی»اخیر با عنوان 

 اخص به وضعیت منطقه در دوره اسالمی پرداخته است. طوربهاز دیگر مطالعاتی است که ( 1395)رضائی، 
 

 بهار طبیعی دشت همدان ـ جغرافیای .4

 دامنه در کیلومترمربع 2459 وسعت با است موسوم نیز رودسیمینه به که بهار ـ همدان دشت آبریز حوزه

 880 دشت وسعت. دارد قرار ،شدهواقع بلند هایکوه به طرف دو از که وسیعی دره الوند ارتفاعات شمالی

 1800 تا 1700 اعارتف حدفاصل در که است کیلومترمربع 468 دشت آبخوان سطحی گسترش و کیلومترمربع

 معبر از دشت این. داراست ،را همدان منطقه هایدشت بین در وسعت ترینکم و شدهواقع دریا سطح از متری

 و هاآب اکثر. دارد هیدروژئولوژیک ارتباط قهاوند و کبودرآهنگ هایدشت با شمالی ناحیه در باریکی

 سرازیر دشت این به همگی شوندمی جاری دالون کوهستان غربی و شمالی هایبخش از که هاییرودخانه

 آب سفره و واقع (متری 1680 ارتفاع در آبادکوشک اراضی) منطقه این شمالی ناحیه در حوزه خروجی. شوندمی

 این در زیرزمینی هایآب جریان. دارد هیدروژئولوژیکی ارتباط قهاوند و کبودرآهنگ هایدشت با آن زیرزمینی

 ترینشاخص. است جریان در شرقی شمال جهت در و دشت مرکز طرفبه یغرب جنوب و غرب از دشت

 ؛68: 1392 ابیانه، زارع) آغاجقره و بهادربیگ رود،یمینهس: از اندعبارت زیستی حوزه این در جاری هایرودخانه

 همدان، رافیاییجغ فرهنگ ـ ایران اسالمی جمهوری کشور هایآبادی جغرافیایی فرهنگ ؛280ـ281: 1392 زالی، و نوذری

. (43: 1383 رحمانی، و سدهی) است حاصلخیزی خاک دارای بودن آبرفتی علت به رودسیمینه دشت. (75: 1376

 هایکوه به نیز غرب جهت از و دارد قرار دشت این شرق جنوب و جنوب در همدان شهر و الوند کوهرشته

 در غربی جهت از UTM جغرافیایی مختصات لحاظ به دشت این. شودمی منتهی غربی پراکنده آهکی

 ،ME، 3863485.89 MN 296375.00 در شرقی جهت از ،ME، 3869449.55 MN 255427.93 مختصات

 ،ME 287424.84 در جنوبی جهت از و ،ME، 3884337.18 MN 269219.53 در شمالی جهت از

3849661.12 MN منطقه  S39 ؛63: 1380 همدان، شهرستان ـ کشور هایشهرستان جغرافیایی فرهنگ) دارد قرار 



 143/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

. (281: 1392 زالی، و نوذری ؛75: 1376: همدان جغرافیایی فرهنگ ـ ایران اسالمی جمهوری کشور هایآبادی جغرافیایی فرهنگ

 :شامل بهار ـ همدان دشت محدوده اربعه حدود

 .جانشیخی و زرد کمر ارتفاعات الرأسخط به شمال سمت از -

 .قیسی قوش و ارجنی ارتفاعات رأسالخط به شرق سمت از -

 .جانشیخی آلمابالغ و ارتفاعات الرأسخط به غرب سمت از -

 (.2و  1 تصویر) ؛(43: 1383 رحمانی، و سدهی) الوند ارتفاعات الرأسخط به جنوب سمت از -

. است اینهمدیترا اقلیم تیپ از آن بارندگی رژیم و خشک وهوایآب دارای اقلیمی، ازنظر بهار ـ همدان دشت

 دارای مختلف فصول در منطقه این. شودمی محسوب ایران خشکنیمه نواحی جزو حوزه این بارش، لحاظ به

 هایتابستان و طوالنی و سرد هایزمستان دارای بهار ـ همدان دشت طورکلیبه. است متغیری وهوایآب

 همدان، شهرستان ـ کشور هایشهرستان جغرافیایی فرهنگ ؛1394 همدان، استان آماری سالنامه) است خشک و گرم تقریباً

 سنجیباران ایستگاه هایداده اساس بر ساله 39 آماری دوره در ساالنه بارندگی آمار متوسط(. 23ـ24: 1380

 و جنوبی جبهه. (280: 1392 زالی، و نوذری) است مترمیلی 324 ،(بهادربیگ) کهریز آق و اکباتان سد همدان،

 وهواییآب تأثیر تحت شدتبه که شودمی منتهی الوند هایکوه سلسله به بهار ـ مدانه دشت غربی جنوب

 کشور سردسیر مناطق از در فصل زمستان طوالنی هاییخبندان علت به منطقه این. دارد قرار ارتفاعات این

 واسطهبه الوند انکوهست. (23ـ24: 1380 همدان، شهرستان ـ کشور هایشهرستان جغرافیایی فرهنگ) شودمی محسوب

 در پیرامونی هایدشت سمت به هاآن همگی که است پرآبی هایرودخانه و هاچشمه دارای بلند، نسبتاً  ارتفاع

 این که شوندمی منتهی( الوند دلتای) بهار ـ همدان دشت به ارتفاعات این از جاری هایآبراهه اکثریت. اندجریان

 کشور، هایکوه جغرافیایی فرهنگ) آیدمی شمار به آن، پررونق کشاورزی و منطقه آب تأمین در مهم عاملی خود

 یجهدرنت دشت این. است بهار قُرُق دشت بهار، ـ همدان دشت هایبخش حاصلخیزترین از یکی. (501: 1381

 ناحیه این به الوند از منشعب سارهایچشمه از ایعمده بخش چراکه است؛ گرفتهشکل الوند کوهستان آبرفت

 دارای منطقه این ،همدان ـ بهار دشت بودن آبرفتی جهت به(. 2 تصویر) اندجاری است، آن شمالی جلگه که

 .است غنی مراتع و شکارگاه شرایط با زیستی و طبیعی هایپتانسیل

 دوره هایمحوطه رشد بر تأثیربی آب، منابع به دسترسی نیز و ـ بهار همدان دشت مساعد اقلیمی وضعیت

 منطقه، این در استقرارها گسترش و رونق در اصلی فاکتورهای از یکی درواقع. است نبوده ،منطقه این اسالمی

 مراتع معتدل، هایتابستان و سرد نسبتاً  هایزمستان با منطقه این. (1394 شعبانی،) است فراوان آبی منابع

 این به هرساله جوارهم هایستانا عشایر که حد آن تا کند،می فراهم عشایر برای را تابستانه و بهاره چرای

 .(263: 1391 پور، ؛ جهان86ـ87: 1390 شرفی، و آقامحمدی ؛30: 1376 دل،زنده) کنندمی ییالقی کوچ کشور از منطقه
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 (137: 1395)محمدی و شعبانی، و موقعیت محوطه اَنداجین در آن موقعیت جغرافیایی دشت همدان ـ بهار  :1تصویر 

 

 
 (نگارندگان: مأخذ) اَنداجین در میان دشت قُرُق موقعیت جغرافیایی محوطه و بهار ـ همدان دشت آبریز هایهحوز :2تصویر 

 

 از دیدگاه مورخان و جغرافیانگاران  محوطه اسالمی اَنداجین .5

 در که ایمحوطه تنها بهار، ـ همدان دشت سطح از اخیر هایسال در شناسان باستان متعدد هایبررسی طی

 قرُقُ تاریخی محوطه همان آمده، دست به وسیعی سطح در هجری هشتم تا پنجم قرن آثار از ایمجموعه آن،

 جهت مکان ترینمحتمل همدان، شهر شمال از کیلومتری 12 تقریبی فاصله به توجه با محوطه این. است بهار

 و تاریخی دوران متون در جغرافیایی حوزه این از. آیدمی شمار به در این پژوهش موردنظرمحوطه  بررسی

/ایسین قراتکین مرج/2مرج دای/قُرُق/اَندایی/یناَندانچ دشت» ازجمله متعددی اسامی با همواره اسالمی،

 نیز هاآن تسمیهوجه به ها،واژه این معانی بهتر درک برای بایستمی اینجا در که است یادشده «قتلغ/همدان نو

جای نام . هستند واحدی معنایی بار دارای هاواژه این که هستیم آن شاهد یتدرنها کما اینکه شود؛ پرداخته

در فرهنگ لغات فارسی به معنی کور، نابینا و « اندا»تشکیل یافته، که « اندا + جین»اَنداجین، از دو بخش 
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)دوست  دهدمیو کور  شدهحفاظتمعنی مکان  همرویاست و بر پسوند مکان « جین»پوشیده آمده است و 

 . در فرهنگ لغات دهخدا و معین نیز برای این واژه معانی زیر مطرح است:(22: 1361 خواه،

: 1377، 3دهخدا، ج )مالیدن  دیوار و بام بر گلکاه و گالبه اندای، انده،. رفیق. دوست( اِ مغولی،)[  اَ]  اندا:

محلی ـ 1رُق معانی همچون: نام قُ . در فرهنگ لغت فارسی معین برای جای(322: 1385، 1؛ معین، ج 3505ـ3489

شکارگاه و  زارسبزهـ 2 اندممنوعکه اختصاص به شخص یا اشخاص معین دارد و دیگران از ورود بدانجا 

منع و . )غیاث(ممانعت )ترکی، اِ( . قُرُق. ]قُ رُ[ (1822: 1385، 2، ج معین)مخصوص شاه یا امیر، آمده است 

 .(17510: 1377، 11)دهخدا، ج . قوروق. منع و حراست )آنندراج(بازداشتن 

 چیزی، داشتن پوشیده و کردن پنهان خاک زیر در را چیزی همچون نیز دیگری معانی قرق واژه برای

 توانمی را نداجینمحوطه اَ ،هانامجای  شناختیریشهبر مبنای  محققین از برخی نظر بر بنا. است شده آورده

 از آشوری منابع اشارات به توجه با. (35ـ36: 1384 گروسین،) نستدا یکی بهار شهرستان قُرُق امروزی محوطه با

 با ،(رودسیمینه تاالب) بوده آب پر ایمنطقه الوند، هایدره از جاری هایآب واسطهبه که بهار قرق بزرگ دشت

 راندو منابع از نقل به اذکایی و گروسین عقیده طبق. (91ـ92: 1378 اذکایی،) است شده یاد «شارانته» نام

 هاینام به ترتیب به ساسانی و هخامنشی دوره در بهار قُرُق دشت بزرگ دریاچه به اسالمی و تاریخی

 اذکایی، ؛9: همان گروسین،) است شده اشاره (bahram-avand) ؛«آوند بهرام» و (zar-aw-mand) «زَراَومَند»

 دریاچه: »است آمده دریاچه این محل رد هادریاچه چگونگی و آفرینش نحوه باب در بُندَهِشن در. (92: 1378

 آمده آوند بهرام خصوص در ایران هایشهرستان پهلوی رساله در. (77 ؛1385 دادگی،) ؛«است همدان به زَراَومند

 شهرستانی خوانندمی گور بهرام را او که یزدگرد پسر بهرام ،آوند بهرامحصار  و نهاوند ناحیه و ماد در: »است

 منسوب بهار،( شکارگاه) «قرق» تاالب کنار در «آبادبهرام» امروزی روستای احتماالً. (39: 1388 ،دریایی) ؛«ساخت

 و رفت فرو آن داخل «گور» پی در بهرام که باشد آبگیری همان شاید این و بوده، ساسانی پنجم بهرام به

 منطقه این نزدیکی در «دستجرد» و «آبادکوشک» هایدهکده همان نیز بهرام قصر کما اینکه شد؛ «گور»

 .(92: 1378 اذکایی،) است

 گور سُنب منار» به ساسانی دوره منابع از نقل به اسالمی دوره منابع در قُُرق، دشت بزرگ تاالب بر عالوه

 اساس بر. (522: 1372 اسدآبادی، ؛77ـ82: 1349 فقیه، ابن) است شده اشاره نیز دشت، این در «اردشیر بن شاپور

 آباد،بهرام روستاهای نزدیکی در «آوند بهرام» در نیز منار این احتماالً  نام، جای این یشناختریشه تحلیل

 و مورخان کتب در. (21ـ25: 1384 گروسین،) است داشته قرار بهار قرق دشت در امروزی امزاجرد و دهنجرد

 ؛«مرج دای» ،«آوند بهرام» هاینام یجابه یکسانی مضامین با متعدد، اشارات اسالمی دوره نویسانجغرافی

(Day-Marje) ؛«شهرستانه» و (shahrestaneh) به مربوط روایت خصوصبه هاآن در پیوسته وقوع به وقایع و 

 اثیر، ابن ؛78: 1363 گردیزی؛ ؛86: 1371 دینوری،) است شده پادشاه، این کوشک نیز و ساسانی پنجم بهرام داستان

 در را مذبور هاینام جای توانمی احتماالً ،هاآن در پیوسته وقوع به یعوقا واشارات تاریخی  بر بنا. (472: 1374

 .(36: 1384 گروسین،) کرد جایابی بهار قُرُق دشت امروزی محل

 جامع نامه، سلجوق، العصره نخبه و النصره زبده هایکتاب در ازجمله سلجوقی دوره کتب در بار اولین برای

 «قراتکینمرج /مرگ دای/مَرج دای» /مرغزارکِمرغزار نام به مکانی از الصدور، راحه و( سلچوق آل تاریخ) التواریخ

 و همدانشهر  منزلییک درهجری  ششم تا چهارمذیل وقایع قرن  در «کوشک مرغزار»و  «کوشک کهن»و 
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 همدانی، اهللفضل ؛87: 1390 نیشابوری، ظهیری؛ 261: 2536بنداری اصفهانی، ) اندیادکرده اصفهان به همدان مسیر در

 گروسین نظر بر بنا که( 168: 1389 شیروانی،؛ 241ـ242: 1385 راوندی،؛ 121: 1358همدانی،  اهللفضل ؛96ـ127: 1386

 نیز دهخدا لغت فرهنگ در. است پژوهش این در موردبحث نام جای با مطابقت برای دیگر فرضی( 36: 1384)

 ـ همدان نیز و کاشان و همدان بین مکانی قی،سلجو دوره در «مرگ دای» و «مَرج دای» واژه ذیل در

 قراتکین مرغزار به (242: 1385) راوندی اشاره به توجه با. (10453: 1377 ،7 ج دهخدا،) است شده ذکر کرمانشاه

(marje gharatakin) تا پنجم هایسده در اصفهان به همدان مسیر احتماالً ،(پیاز ده) بیار ده میدان نزدیکی در 

 .است کردهمی عبور قرق دشت داخل از و همدان شهر شرقی شمال و شمالی هایبخش از هجری هشتم

 در مهم شهرکی دوره این در کهطوریبه گردید، ویرانی دستخوش مغوالن توسط ایلخانی دوره در همدان

 در خانهوالکو (.401: 1384 اسدبگی، ؛94: 1380 اذکایی،) گرفت شکل «نو همدان» نام به همدان شمالی حومه

 خود تدارکاتی پایگاه. ق.ه 656 تا 654 هایسال طی را )صحرای دلگشای همدان( همدان بغداد، به هجوم هنگام

 سال در هوالکو سرداران ،اشارات متون بر بنا. (100: 1355ندمیر، اخو ؛704ـ699: 1362 همدانی، اهللفضل) داد قرار

 و ویران را بهار پیرامون روستاهای کشیدند، آتش به را آن هقلع و شهر تمامی و شدند بهار شهر وارد. ق.ه 655

 طول در و آوردند ساختمانی مصالح و مواد پیرامونی روستاهای از وی دستور به سپس و کردند یکسان خاک با

: 1382 جوینی،) کردند بنا کوشکی آبادقاسم و دزج روستای دو میان در فرماندهان از یک هر برای ماه یک

 ذیل ،سمرقندی عبدالرزاق نوشته البحرین مجمع و سعدین مطلعکتاب  در (.365ـ37: 1375 بری،ع ابن ؛482ـ481

 شهر شمال نزدیکی در که (Isin–Qotlogh) ؛«قتلغ نیایس» نام به جدیدی مغولی شهر از. ق.ه 737 سال وقایع

 روشن مسئله این فوق، اشارات به توجه با (.166: 1372 سمرقندی،) کندمی یاد است، شده ساخته همدان

 کشور از بخش این در هاآن اسکان و هالکو سپاهیان توسط بهار ـ همدان دشت تصرف از پس که شودمی

 را خود دوباره حیات و رونق منطقه این تدریجبه تر،غربی مناطق به حمله جهت تدارکاتی پایگاه عنوانبه

 هایمحوطه از برخی گذارینام با رابطه در بیانی نشیری. نمود پیدا نوین شهرسازی قالب در مغوالن، توسط

 تدفین محل نیز و ممنوعه مکان و خاص جایگاه عنوانبه «قُرُق» به مغول، ایلخانیان توسط سیطره تحت

 مغول، عهد ایران در دولت دین کتاب اول جلد در شکل سردابی قبور صورتبه (مردگان دنیای) مغول خوانین

 اشارات و اَنداجین و قُرُق واژه از شدهارائه معانی به توجه با. (34ـ31: 1389 بیانی،) ستا کرده اشاره تفصیلبه

 شاید و مغول بزرگان تدفین برای محلی شاید)ی خاص داشته جایگاه حالت هر در احتماالً محل این آن، به تاریخی

 ـ ترکی ایواژه «قوروق» ،«قُرُق» مهکل. اندنداشته را منطقه این به ورود حق عادی افراد و( نظامی اردوگاه هم

 امروزی منطقه به ورود طی در مغول فرماندهان توسط محوطه این گذارینام از نشان احتماالً که است مغولی

 .است بوده ه.ق. به بعد 654از سال  بهار ـ همدان دشت

 این از. ش.ه 2471 سال به عتبات سفر هاییادداشت بخش در 3الملکاعتصام خانلرخان ناصری، عهد در

 اندبوده نظامی تمرینات حال در عاشقلو گانهسه گروه آن در که بردمی اسم ،«اندانچین چمن» بانام محوطه

 اشتباهبه محوطه نام ثبت در وی احتماالً سفرنامه، این در مذکور جای نام به توجه با (.71: 1351 الملک،اعتصام)

 سال به خود خاطرات روزنامه در نیز 4.(ش.ه 1324ـ1250 السلطنه عین زامیر قهرمان) السلطنه عین. است افتاده

 هایویژگیدر خصوص  و یادکرده بارها (Meadow Andaei) ؛«اَندایی چمن» نام با محوطه این از. ش.ه 1300

 کمک ما بهمنطقه  تاریخی جغرافیای در مطالعه که است نموده بیان را یتوجهجالب مطالبیمکانی آن، 
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 این در ساکن مردم فرهنگ و عظمت ،اعتبار به محوطه توصیف در وی. (31ـ30: 1374 سالور،) کرد خواهد

 ادامه در السلطنه عین. اندداشته اقامت آن در ترکاشوند ایل خوانین زمان آن در اینکه و پرداخته منطقه

: همان) است بوده چمن عرض فرسنگ یک و طول فرسنگ یک که پرداخته محوطه وسعت به خاطراتش

 از حدودی تا توانمی السلطنه عین توسط محوطه از گرفته صورت اشارات و توصیفات به توجه با(. 382ـ381ـ

 تاریخی اشارات اساس بر قرق محوطه. شد آشنا متأخر هایسده طی محوطه جغرافیایی و زیستی وضعیت

 ییالقی استقرارگاه و مرتع نیز قاجاریه یلاوا و زندیه دوران تا و بوده واقع همدان اللجین قریه جنوب در متأخر

 قصبه جزو هجری چهاردهم قرن اوایل در محوطه این(. 5ـ3: 1356 برقعی،) است آمدهمی بشمار ترکاشوند ایل

 محسوب استان گانهیازده هایبخش از یکی رود،سیمینه بخش در ،«5همدان شمالی بلوک چهار» دهستانِ 

 برای «اَندایی» واژه لفظ از منطقه بومی مردم نیز امروزه که است ذکرقابل. (4ـ7: 1380 اذکایی،) است شدهمی

 .است اَنداجین لفظ شدهخالصه صورت احتماالً که کنندمی استفاده منطقه معرفی
 

 (نگارندگان: مأخذ)ترین وقایع جغرافیای تاریخی دشت قُرُق بهار : مهم1جدول 

ف
ردی

  

 نام مورخ

 

 نام اثر

و یا  سده

ریخ تا

 تألیف اثر

 

 دلیل اشاره به منطقه بهار

 

 منبع

هزاره  منبع آشوری ........ 1

 اول ق.م.

در « شارانته»وجود تاالبی پر آب به نام 

 این منطقه

: 1378)اذکایی، 

 (.91ـ92

 سفرنامه  ویلیامز جکسن 2

 

احداث کاخی توسط سمیرامیس ملکه  م. 1906

 ق.م. 9آشور در این منطقه در هزاره 

 (171: 1387سن، )جک

 (77؛ 1385)دادگی،  «زراومند»ای با نام دریاچه اشاره به ساسانی بندهشن فرنبغ دادگی 3

 

4 

 

احتماالً قباد 

 یکم

رساله پهلوی 

های شهرستان

 ایران

؛ «بهرام آوند»ای با نام دریاچه اشاره به ساسانی

ساخت شهرستانی در این منطقه توسط 

 بهرام پنجم ساسانی

: 1388، )جلیلیان

39) 

 

 

5 

دینوری، 

، گردیزی

 مسکویه رازی، 

اخبار 

اطوّال/زین 

األخبار/ تجارب 

 االمم

های سده

 آغازین

تا میانه 

 اسالمی

کارگاه و کوشک بهرام پنجم ساسانی ش

بهرام »، «شهرستانه»در مکانی به نام 

 در دشت قرق« دای مرج»و « آوند

؛ 86: 1371)دینوری، 

؛ 78: 1363گردیزی؛ 

رازی،  مسکویه

1369.) 

6 
 

 

ابن فقیه 

 همدانی

ابن الشادی 

 اسدآبادی

 

 

 تاریخ البلدان/

مجمل التواریخ 

 و القصص

 

 

 ه.ق. 291

 ه.ق. 520

 
 

در  ایقریه« سیستان»جای نام اشاره به

نزدیکی همدان؛ و نیز اشاره به بنای گور 

کنیزک بهرام پنجم در محلی به نام 

 ری، در همدان و بر سر راه« اسیه دمیان»

ساخت بنای منار سُنب گور شاپور بن 

جای  اردشیر در قریه اسفجین؛ اشاره به

گور آهو »و بناهای « جوهسته»نام 

« گور کوشک بهرام»و « الظبیه( )ناووس

 همدانشهر در سه فرسنگی 

  

)ابن فقیه همدانی، 

؛ 70ـ89: 1349

: 1372اسدآبادی، 

 (522ـ520
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7 

 
 

ظهیری 

 نیشابوری،

 بنداری

 ،یاصفهان

 اهللفضل

 ،همدانی

الدین  نجم

 راوندی

تاریخ آل 

، تاریخ سلچوق

سلسله 

 سلجوقی، 

تاریخ مبارک 

 غازانی،

راحة الصدور و 

 آیه السرور

نیمه دوم 

قرن 

 ششم،

 6قرن 

ه.ق، قرن 

 ه.ق. 7

ـ603

 ه.ق. 599

دای »مرغزار اشاره به مکانی به نام 

/کوشک دای مرگ/مرج قراتکینمَرج/

یک فرسنگی  در« مرغزار، کوشک کهن

 شهر همدان

ج و اخت کوشک در دو روستای دزس

به دستور هوالکوخان برای هر  آبادقاسم

 یک از فرماندهان ایلخانی

)ظهیری نیشابوری، 

 ؛ بنداری87: 1390

: 2536 اصفهانی،

 اهلل؛ فضل261

؛ 121: 1358 همدانی،

: 1385راوندی، 

 (242ـ241

 

8 

اهلل فضل

همدانی، 

 خواندمیر

 ریخجامع التوا

 دستور الوزراء

 700ـ710

 ه.ق.

906 ،914 

 ه.ق.

بهار از سوی همدان ـ  دشتقرار دادن 

عنوان پایگاه تدارکاتی سرداران هوالکو به

های خود جهت حمله به بغداد طی سال

 ه.ق. 656تا  654

اهلل همدانی، )فضل

؛ 704ـ699: 1362

: 1355 خواندمیر،

100) 

 

9 

عبدالرزاق 

 سمرقندی

 مطلع سعدین و

 مجمع البحرین

 

سده نهم 

 ه.ق.

اشاره به شهر مغولی جدیدی به نام 

در نزدیکی شمال شهر « ن قتلغیایس»

 ه.ق. 737سال  در ذیل وقایعهمدان 

: 1372)سمرقندی، 

166) 

خانلرخان  10

 الملکاعتصام

 1247 سفرنامه

 ه.ق.

الملک، )اعتصام «چمن اندانچین»اشاره به این مکان با نام 

1351 :71) 

قهرمان میرزا  11

 طنهلعین الس

روزنامه خاطرات 

 عین السلطنه

1300 

 ه.ش. 

: 1374)سالور،  «چمن اَندایی»اشاره به این مکان با نام 

 .(31ـ30

12  

 محمد برقعی

چادرنشینان 

ایل دامدار 

 ترکاشوند

1356 

 ه.ش.

مرتع و استقرارگاه ییالقی ایل ترکاشوند 

 در دوره زندیه و اوایل قاجاریه

 (5ـ3: 1356ی، )برقع

13  

 شیرین بیانی

دین و دولت در 

 ایران عهد مغول 

1367 

 ه.ش.

مکان ممنوعه و محل تدفین خوانین 

 مغول )دنیای مردگان( در دوره ایلخانیان

: 1389)بیانی، 

 (34ـ31

 1380 همدان نامه  پرویز اذکایی 14

 ه.ش

چهار بلوک شمالی »جزو قصبه دهستانِ 

 ودر، در بخش سیمینه«همدان

 (4ـ7: 1380)اذکایی، 

 

 نداجینسالمی اَجغرافیایی و توصیف محوطه ا وضعیت .6

 قرارگرفتهکیلومتری شرق شهر بهار  4 و شهر همدان،غرب کیلومتری شمال  10محوطه اسالمی اَنداجین در 

 و وندال کوهستان ایدره زیستگاه آبرفتی بخش دراین محوطه  شناسیزمینو عوارض  توپوگرافی ازنظراست. 

لحاظ مختصات جغرافیایی در  به .(2)تصویر  ق شهرستان بهار قرار داردرُدشت وسیع و حاصلخیز قُ میانه در

در قسمت  ترینجنوبیو در  ME، 3867786.44 MN 270163.34مختصات قسمت در  ترینشمالی

270574.13 ME، 3864145.25 MN منطقه ،S39  .محوطه  بخش اصلی و مرکزی حالبااینقرار دارد

و بقایای  قطعات سفالی ازجمله شناسیباستانشاخص  هاییافتهآثار و کثرت اَنداجین نیز بر اساس اسالمی 

متری از سطح  1714در ارتفاع  ،S39، منطقه ME، 3864269.78 MN 270204.23، در ماندهبرجایمعماری 

از آبرفت کوهستان الوند به این بخش طی هزاران سال گذشته بخش اعظمی  کهییازآنجااست.  گرفته قراردریا 

. با توجه به آیدمیکشاورزی و رویش مرتع به شمار  جهتدارای خاک غنی  ،شودمیاز منطقه سرازیر 

مرتع و کشتزار  صورتبهمختلف  هایدورهاین منطقه در  جغرافیای طبیعی منطقه و اشارات تاریخی به آن،



 149/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

برای این محوطه بر اساس پراکندگی  طورکلیبه بوده است. مطرح چَمن تا به امروز نیز عنوانبهغنی، 

از  ماندهبرجایو بقایای معماری  قطعات سفالی دوره اسالمیدر پراکندگی  خصوصبه، شناسیباستان هاییافته

 علت به امروزه اَنداجین محوطه (.3تصویر )هکتار در نظر گرفت  215حدود  بربالغوسعتی  توانمی ،آن

 پراکنده وجود ،آن از مشهود آثار تنها و شده تخریب شدتبه آن فرهنگی بقایای منطقه، در ردهگست کشاورزی

 چشم به منطقه از وسیعی سطح در که است آن (خشتیـ  آجری )سنگی،، قبرستان و آثار معماری قطعات سفالی

محوطه اسالمی  کهازآنجاییآن است؛  هایدادهمشکل اصلی و اساسی در بررسی منطقه، آشفتگی  .خوردمی

و آثار  هایافته، قرارگرفته زنیشخممورد توسط کشاورزان بارها  هرسالهدور تا به امروز  هایسالاَنداجین از 

که این امر مطالعه دقیق منطقه را با مشکل  ،پراکنده و مخدوش شده است شدتبهاز آن نیز  ماندهبرجای

 .سازدمی روروبهفراوان 

محوطه اسالمی ، همدانمنطقه از  کشور بردارینقشهسازمان ه.ش.  1347هوایی  ایهعکستحلیل  بر بنا

عظیم و  هایتپه صورتبهتا قبل از انقالب اسالمی و اجرای تقسیم اراضی به خرده مالکین، اَنداجین 

برجا خل و تصرف عامل انسانی سالم و پااز آثار و مواد فرهنگی آن بدون د ایعمدهبوده که بخش  ایگسترده

و  ایچینهـ  خشتی معماری صورتبه محوطه معماری مصالح از تنها بقایایی امروزهبوده است.  ماندهباقی

. است نمایان آن جنوبی سمت درتاریخی  گورستان و بخش جنوب شرقی و شمالی محوطه، در آجری ـ سنگی

در ان الوند به این منطقه که از کوهست است هاییرودخانهآب محوطه اسالمی اَنداجین  منبع ترینمهم

فرجین، وَ اَلوسجرد، )قوری چای(، چای  فصلی قره هایرودخانهبه  توانمیاین منابع سطحی  ازجمله .اندجریان

 هاآنکه برخی از  اشاره نمود ،دنکنمیرود مریانج و چندین رودخانه فصلی دیگر که از نزدیکی محوطه عبور 

 .(2 ؛ )تصویر(1383گروسین، ) دهدمی فصلی تاالب تشکیل آنجا در
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( نداجینمحوطه اسالمی اَ شناسیباستاننقشه  :3 تصویر
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 هانمونه انتخاب و محوطه سیستماتیک بررسی روش .7

 با و جدید رویکرد یک با (منظم بندیشبکه روش) شناختیباستان روشمند بررسی از محوطه نگاری مستند در

 روش این در. است شده انجام GPS, Google Earth, Map Source مانند کاربردی ارهایافزنرم کارگیریبه

 و عرضی خطوط موازاتبه Polygon ابزار کارگیریبه با و Google Eearth افزارنرم از استفاده با محوطه ابتدا

 متر 80×80 ابعاد به مربع 169 به ،(Place mark) نشان مکان یک از استفاده با نیز و زمین جغرافیایی طولی

 محوطه از درصد 83 معادل واحد، 120 محوطه، عرصه با مرتبط واحد 145 از اینجا در. شد تقسیم

 شاخص و اصلی هایداده پراکندگی اساس بر محوطه مرکزی بخش پیمایش این در. گرفت انجام بردارینمونه

 از بعد محوطه واقعی سطح روی بر شبکه این لانتقا برای. است شده زده تخمین (F, G, H, I) جداول میان در

 تصادفی جدول از استفاده با که موردنظر مربع چهارگوشه جغرافیایی موقعیت ،موردنظر هایشبکه انتخاب

. شد داده انتقال زمین سطح روی بر GPS از استفاده با و تعیین UTM برحسب بودند، شده انتخاب اعداد

 قرار وتحلیلیهتجز و مطالعه مورد ساده تصادفی صورتبه آن، از ماندهیبرجا فرهنگی هاییافته یتدرنها

 .گرفت
 

 بقایای معماری محوطه .8

)کاربرد معماری سنگی ـ آجری  صورتبهآثار پراکنده معماری  ،از سطح محوطه ماندهباقی شواهدبر اساس 

آجری در ـ و معماری خشتی  ،در بخش جنوبی و شمالی محوطه در پی بنا و آجر در کالبد اصلی بنا( سنگقلوه

صورت گرفته بیشترین حجم آثار معماری در  هایبررسی طبق. است نمایان آنبخش شمالی  جایجای

 هایشخمطی  هرسالهمتأسفانه  .است شده شناساییآجری  ـمعماری خشتی  صورتبهشمالی محوطه  قسمت

از بافت منسجم آثار معماری محوطه  ایعمدهبخش ، مرداندولت وسازتساخیات لکشاورزان و عم درپییپ

 منطقهبه بیرون از ، کشاورزی هایزمین سازیپاکطی  ،تاریخی بیرون آمده از آن هایدادهو تخریب شده 

است که در ابعاد مختلف  هاییسنگقلوه صورتبهعمده مصالح سنگی این محوطه  .(4تصویر ) شوندمیل منتق

و تسطیح  برداریخاک. در بخش شمالی محوطه نیز به علت اندپراکندهو بزرگ در سطح محوطه وچک ک

معماری  صورتبهقاچاق، آثار پراکنده معماری  هایحفارینیز ، و حوطه برای احداث شهرک صنایع غذاییم

معماری سنگی  . عالوه بر کاربرد مصالحشودمیتخمین زده هکتار  45 بربالغخشتی در سطح وسیعی ـ آجری 

 هایبخشکه آثار آن در  اندبردهبهره مجموعه بناها در سازه و پی بنا، از آجر نیز در کالبد و ساختار اصلی 

به  هاییخشت صورتبهمحوطه شمالی آثار معماری خشتی نیز در سطح . است ماندهبرجایختلف محوطه م

. مالت نمایان استاق نمایان گشته، قاچ هایحفاریکه طی  مترسانتی 28×28×7و  27×27×7ابعاد 

نیز از همین مالت  هابوده است. در اندود کف فضاو گل گچ ـ ماسه تلفیق  هاخشتدر بین این  مورداستفاده

 .(الف 5)تصویر  اندکردهبرای کف سازی استفاده 

این پژوهش  آجر در 210در سطح محوطه، با استفاده از روش تصادفی ساده،  ماندهبرجایاز میان آجرهای 

که  شوندمیمختلفی تقسیم  هایگونهوطه به لحاظ ابعاد و رنگ به قرار گرفت. آجرهای مح مطالعه مورد

؛ 21×21×5؛ 22×22×5؛ 24×24×5ـ6اد تیره با ابع ایقهوهو  ایقهوهاز: آجرهای قرمز، نخودی،  اندعبارت

به لحاظ پخت، از  این آجرها (.4 یر)تصو مترسانتی 16×5/15×5/3 و 18×18×5؛ 5/19×5/19×5؛ 19×19×5
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شبیه به ، %51فراوانی  با مترسانتی 21×21×5و  مترسانتی 22×22×5با ابعاد  آجرهای برخوردارند. کافیپخت 

، درپیپیعمیق و  هایشخمبه علت  حالینباا .(1365)ویلبر،  اندهجریقرون ششم تا هشتم  در رایج هاینمونه

 هایکاوشجم در این محوطه تا به امروز شناسایی نشده است و تا زمانی که بافت معماری منس گونههیچ

معماری محوطه وضعیت در خصوص دقیق  طوربه توانمیمحوطه صورت نگیرد ن مختلف هایبخشعلمی در 

. است مانده برجای آناست که در سطح از دیگر آثار محوطه  دارلعاب هایکاشیسخن گفت. و گاهنگاری آن 

خشتی به رنگ  هایکاشیـ 1 دستهکنیک ساخت و رنگ لعاب به سه پس از مطالعه بر اساس ت هاشیکااین 

 این در (.ب 5)تصویر  شوندمیتقسیم  فامزرینـ کاشی 3 خشتی به رنگ الجوردی ـ کاشی2 ایفیروزهآبی ـ 

. شودمیشتر دیده بی هاگونهدر سطح محوطه نسبت به سایر  ایفیروزهآبی ـ  دارلعاب هایکاشی، بین

تشکیل  درشت و ریزشن  آمیزهرا خاک کائولین ناخالص همراه با  هاکاشیخمیرمایه اکثریت این دسته از 

مایل به  ایقهوهاز خاک رُس به رنگ  هاکاشی ی این دستههانمونهاز خمیرمایه برخی  ،. عالوه بر آندهدمی

. در میان قطعات شده است، استفاده بیشتری استقامت ، از نی باریک، براهاکاشیقرمز است. در خمیرمایه 

 ضلعیششو  ضلعیهشتاشکال  از این محوطه، آمدهدستبهو الجوردی  ایفیروزه رنگتک هایکاشی

ای، الجوردی و های فیروزهاز این محوطه به رنگ ماندهیبرجا هایکاشیقطعات است.  تشخیصقابلخوبی به

توان در بناهای های تطبیقی آن را میقرن هفتم و هشتم هجری هستند که نمونههای فام از نوع کاشیزرین

در  هاآنها، قرارگیری شاخص دوره خوارزمشاهی و ایلخانی مشاهده نمود. بیشترین کاربرد این نوع از کاشی

ی هاکاری دوره ایلخانی، کاشیفام چندوجهی با طرح چلیپایی است. در هنر کاشیهای زرینبین کاشی

ضلعی با لعاب ضلعی، ششگوشه، هشتشکل، ششهای صلیبی، در خالل کاشیدرمیانیکفام چندوجهی زرین

؛ 47: 1345؛ نفیسی، 123: 1390؛ کیانی، 166: 1390؛ واتسون، 94ـ90: 1365)ویلبر، گیرند ای قرار میرنگ فیروزهتک

نمونه  تا به امروز از سطح این محوطه، کهییازآنجا. (Carboni and Masuya, 1993 ؛103: 1382مردانی پور، 

، یموردبررسهای ها و دیگر نمونهتوان ابعاد دقیقی را برای این دسته از کاشینسبتاً سالم به دست نیامده، نمی

 در نظر گرفت. 
 

 
 (گارندگانن: مأخذ)ابعاد به لحاظ انواع آجرهای محوطه انداجین و سنگی ـ آجری بقایای معماری  بخشی از :4تصویر 

 کاشیهایی از قطعات نمونهب( وریخته، بخش شمالی محوطه آثار معماری خشتی در قالب بخشی از یک دیوار فرالف(  :5تصویر 

 (نگارندگان: مأخذ)، مکشوفه از بخش جنوبی محوطه ایرنگ فیروزهتکخشتی 
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 آثار سفالی محوطه .9

اول های سفالی است که مدارک دستاَنداجین دادهمحوطه اسالمی  هاییافتهمجموعه  ترینمهمبیشترین و 

بسیار مهمی برای تحلیل وضعیت ساختار اجتماعی و  هاییافتهمحوطه و نیز  نگاریگاهو  گذاریتاریخبرای 

 حجم، اما بیشترین شودمیدیده  محوطه هایبخشگی سفال در بیشتر اقتصادی جامعه است. امروزه پراکند

است. شاید یکی از  شناختیباستان هاییافتهوبی و شمالی محوطه در کنار سایر پراکندگی مربوط به بخش جن

و  درپیپی هایکشتتسطیح محوطه،  آمده دست بهدالیلی که آثار سفالی کمتر از بخش مرکزی محوطه 

مختلف اسالمی منطقه  هایدوره هایسفال، در آن بوده است. طی بررسی محوطه مردم متعدد هایسازیپاک

اسالمی دوره  هایسفالقطعه است که تمامی  ذکرقابل. است شده شناساییفنی و تزئینی متنوع  هایویژگیا ب

که پس از  گردید آوریجمعادفی ساده از تمام سطح منطقه تص بردارینمونهن محوطه با استفاده از روش ای

 مطالعه نتایج زیر به دست آمد.

شناسی، جهت و گونه  بندیطبقهوطه اسالمی اَنداجین پس از حاز بررسی م آمدهدستبهقطعات سفالی 

منطقه بر  نگاریگاهس مشابه استفاده شده است و اسا هایمحوطه سفالی هایدادهمقایسه قطعات سفالی، از 

و ری قرار  تخت سلیمان، سلطانیه، کاشان، مراغه ساوه، ،فراهان خصوصبه دورههمسفالی  هایسبکمبنای 

و بدون  دارلعابقطعه سفال  596، تعداد سطحی محوطه هایسفالمجموع از  ،. در این پژوهشاست شده داده

 آمدهدستبه هایسفالینهاز  ایعمدهبخش ، بندیتقسیمدر یک . شدانتخاب  بندیطبقهلعاب، برای مطالعه و 

دون لعاب محوطه تنها ب هایسفالینه مجموعدر اینجا از  .دهدمیبدون لعاب تشکیل  هایسفالمحوطه را از 

ی بدون لعاب به چهار دسته زیر هانمونه طورکلیبهاست.  گرفته قرار مطالعه موردشاخص سفال قطعه  78

 نقش با افزوده د( سفال نقش با ب( سفال با نقش کنده ج( سفال ساده هایسفال. الف( شوندمیتقسیم 

است  شدهمینقش کنده در ادوار مختلف اسالمی تولید و  بدون لعاب ساده هایسفال نگاریگاه ازنظر. زدهقالب

، کیفیت ساخت، هاسفالاز  گونهاینارائه داد. در  هایسفالینهتاریخ دقیقی برای این دسته از  توانمیو ن

ی هانمونهدر اینجا سفالی به ما کمک خواهد کرد.  هاییافته گذاریتاریخضخامت و رنگ بدنه تا حدودی در 

. شوندمیرا شامل )سده سوم تا سیزدهم ه.ق.( اولیه تا قرون متأخر اسالمی  هایسدهتاریخی از ، مورد بررسی

با خمیره  زدهقالببدون لعاب با تکنیک نقش افزوده متعلق به قرن چهارم و پنجم هجری و ظروف  هایسفال

 :Whitcomb, 1973) آیندمیرایج سده سوم تا پنجم هجری به شمار  هایسفالنخودی رنگ نیز از 

است. بر اساس مطالعات  شده شناساییاینجا ی مختلف آن در هانمونهکه  ( Wilkinson, 1973: 359؛81

متعلق به قرون  هاسفال % 4حدود و افزوده(  زدهقالب)سفال با نقش بدون لعاب محوطه  هایسفالتطبیقی از میان 

ی محوطه اسالمی اَنداجین را از بررس آمدهدستبه هایسفالدسته دیگر از  پنجم و ششم هجری هستند.

منقوش  دارلعاب هایسفالو  ساده دارلعاب هایسفال، که خود به دو گروه دهندمیتشکیل  دارلعاب قطعات

هستند که  دارلعابقطعه شامل ظروف  516، تعداد محوطه مطالعه مورد هایسفال. از مجموع شوندمیتقسیم 

محوطه، ظروف  دارلعاب هایسفال بندیطبقه. در اندگرفته قرار نگاریگاهو  مطالعه مورددر این پژوهش 

لعاب ایلخانی  نقاشی زیر هایسفال، %2.69اسگرافیاتو  هایسفال، %43.84سلجوقی  رنگتک دارلعاب

، سفال %1.01، سفال گامبرون %6.67سفید  ـ ، ظروف آبی%5.53نقاشی روی لعاب  هایسفال، 12.78%
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محوطه شامل  دارلعاب هایسفال کلی طوربه. (1 )جدول انددادهرا به خود اختصاص  %16.83تأخر م چندرنگ

 زیر است. هایگروه
 

 نگارندگان(مأخذ: )اسالمی انداجین محوطه  دارلعاب هایبندی سفالطبقه. 2جدول 

ف
دی

ر
 

 

محوطه اسالمی  دارلعاب هایسفال بندیطبقه

 انداجین

 

 نگاریگاه

تعداد 

هانهنمو

ی 

 مورد

 مطالعه

درصد 

نمونه از 

مجموع 

کل 

 هاسفال

 

 مقایسهقابلمنبع 

1 

 ه.ق. 6و  5 سلجوقی رنگتک دارلعابظروف 
 (23: 1383)ویلسن آلن، 

Jenkins, 1983)) 

 

 ساده رنگتک دارلعابالف( ظروف 

 

 % 8/38 231 .ه.ق 6و  5

 (164: 1384)گروبه، 
(Whitcomb, 1973; 

lane, 1947: pl.3; 

Haddon, 2011:98; 

Morgan, 2005: LV 

1,4; Wilkinson, 1973) 
 (293: 1384)گروبه،  % 0.33 2 .ه.ق 6و  5 زدهقالببا نقش  رنگتک دارلعابب( ظروف 

 % 2.02 12 .ه.ق 6و  5 با نقش کنده رنگتک دارلعابج( ظروف 
؛ 230: 1384)گروبه، 

(Wilkinson, 1973: 313 

2 
 چندرنگکنده زیر لعاب نقش  هایسفال

 )اسگرافیاتو(
؛ 92: 1380)کیانی،  % 2.69 16 .ه.ق 6و  5

(Fehervari, 2000: 88 

3 

 ه.ق. 8تا  6 لعابنقاشی زیر هایسفال

)قلم  رنگتکالف( سفال با تزئین زیر لعاب 

 (ایفیروزه زیر لعابمشکی 
 % 11.44 68 ه.ق. 8تا  6

 (37: 1387)ویلسن آلن، 
(Grube, 1976: 177) 

(V&A Museum, no: 

41-1908; 

Metropolitan Museum 

of Art Accession, 

Number: 68.215.11) 

 % 1.34 8 ه.ق. 8تا  6 چندرنگب( سفال با تزئین زیر لعاب 
 (241: 1377)رفیعی، 

(Neyestani & others, 

2012: 97-98) 

4 

 ششم تا هشتم ه.ق. های نقاشی روی لعابسفال

 (297: 1384)گروبه،  % 5.21 31 ه.ق. 8تا  6 سفید روی لعاب چندرنگا تزئین الف( ظروف ب

 (255: 1364)کریمی و کیانی،  % 0.16 1 ه.ق. 8تا  6 ب( سفال مینایی

 % 0.16 1 ه.ق. 8تا  6 طال نشانج( سفال الجوردی 

 (231: 1377)رفیعی، 
(Freer and Sackler 

Gallery Accession 

Number: F1908.161) 

5 

 ه.ق. 13تا  9 ظروف آبی سفید

 ((Haddon, 2011:94 % 2.18 13 ه.ق. 10و  9 الف ( آبی سفید تیموری

 % 2.86 17 .ه.ق 11و  10 ب( آبی سفید صفوی
 (50: 1389)حسینی، 

Haddon, 2011:95)) 
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 (65: 1383)ویلسن آلن،  % 1.63 10 .ه.ق 13و  12 ج( آبی سفید قاجاری

 (362: 1387)توحیدی،  % 1.01 6 .ه.ق 11و  10 سفال گامبرون 6

 % 16.83 100 .ه.ق 13و  12 متأخر چندرنگو  رنگتکظروف  7
 (245: 1377)رفیعی، 

 % 86.88 516 مجموع =
 

، ایفیروزهآبی ـ  ،ایفیروزهالجوردی،  قطعات سفالی به رنگعمدتًا شامل  رنگتکساده  دارلعاب هایسفال

 ورا به خود اختصاص داده است محوطه  رنگتک دارلعاب هایسفالاز  ایعمدهکه بخش است  ایقهوهسبز و 

در این گروه،  .(ب 6تصویر ) (؛(Jenkins, 1983 ن پنجم و ششم ه.ق. استعمدتًا مربوط به قر نگاریگاه ازنظر

سلجوقی  رنگتک هایسفال بندیتقسیمدر یک . شودمیدیده  زدهقالبیی با نقوش کنده، هانمونه

 از: اندعبارتاَنداجین اسالمی از محوطه  آمدهدستبه

 .کائولین و نخودی خمیرهبا  سبز، ایقهوه، الجوردی، آبی، ایفیروزه رنگتک ساده دارلعاب سفال( الف

 .کائولین و نخودی خمیرهبا  لعاب زیر کنده نقش با الجوردی و ایفیروزه رنگتک دارلعاب سفال( ب

 کائولین.  و نخودی خمیرهبا  زدهقالب برجسته نقش با ایفیروزه رنگتک دارلعاب سفال( ج

هنری ظروف  هایویژگیاز محوطه اسالمی اَنداجین نیز دارای  آمدهدستبهاسگرافیاتو  هایقطعه سفال

سبز، زرد، سفید و ارغوانی  چندرنگ هایلعابآق کند و گروس است بدین ترتیب که نقوش کنده روی سبک 

 نقش ،عالوه بر آن. (267: 1387)توحیدی،  خاصی از ظرف نقاشی شده است هایقسمتو سپس  گرفته نجاما

 با گالبه در خطی کنده نقش و رنگبی لعاب با گالبه در ساده کنده نقش پاشیده، لعاب با همراه گالبه در کنده

عمومًا قدمت . آیندمیاسالمی به شمار آثار سفالی این محوطه  تراشی گالبه هایتکنیکاز دیگر  رنگارنگ لعاب

. (Fehervari, 2000: 88؛184: 1398اطری و همکاران، )ش گرددبرمیهفتم  تا پنجم هایسدهتاریخی این ظروف به 

خمیره . (30: 1387)ویلسن آلن، کاماًل بومی و محلی است  هاسفالتکنیک ساخت و طراحی این دسته از 

اسگرافیاتو  هایسفالدر  کاررفتهبهبه رنگ نخودی است. بیشترین نقوش  هاالسفاز  دسته ایندر  کاررفتهبه

محوطه شامل ظروف  دارلعاب هایسفالدسته دیگر از . محوطه شامل نقوش اسلیمی و هندسی استاین 

تزیین  ف سفال بامختل یهانمونه. (الف 7الف و  6)تصویر  است که از پراکندگی نسبتًا زیادی برخوردارند لعابیزیر

 از:  اندعبارتمحوطه  زیر لعابنقاشی 

 و الجوردی با خمیره کائولین و نخودی ایفیروزهسبز، آبی، آبی ـ  لعابزیرالف( نقاشی 

 (زیر لعاب)موسوم به قلم مشکی با خمیره نخودی و کائولین  ایفیروزه در زمینهبه رنگ سیاه  لعابزیرب( نقاشی 

لعاب سفید با خمیره نخودی و کائولین  در زمینهو الجوردی  ایفیروزهی، آب هایرنگ به لعابزیرج( نقاشی 

 .)گونه موسوم به سفال آبی ـ سفید ایلخانی(

 رنگ شیریشفاف  در زمینهو سیاه  ، خاکستری، الجوردیایفیروزه هایرنگ بهلعاب با نقوشی د( نقاشی زیر

 (.دآباسلطانسبک )گونه موسوم به سفال با خمیره کائولین 

با اشکال لبه تی  قطعات سفالیو  ایفیروزهلعاب مشکی زیرقلم  هایسفالبدنه از نوع  یوجود تعداد زیاد

(T ) ؛37 1388)فهروری،  استه.ق. سفید، مربوط به قرون هفتم و هشتم  و آبی ـ ایفیروزهبه رنگ Grube, 

را،  ساده و منقوش دارلعاب هایسفالز ا آمدهدستبهبیشتر قطعات سفالی  الزم به ذکر است که(. 177 :1976

 لعابیروی ظروف هانمونهز ا. دهدمیتشکیل  ه.ق. ن پنجم تا هفتمقرو آبی  ایفیروزهقطعات سفالی 
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ج( نقاشی روی  ، ب( ظروف مینایی،طال نشانالف( ظروف الجوردی  به: توانمیاین محوطه از  آمدهدستبه

بر زمینه سفید  چندرنگبا نقوش  لعابیروظروف . نخودی، اشاره نمودبا خمیره  چندرنگگالبه سفید با نقوش 

است که در سطح وسیعی  .ق.از دیگر ظروف قرن هفتم و هشتم ه)سفال مینایی به سبک محلی(  با خمیره نخودی

و  شدهیدهد ترکمدر سایر نقاط  کهاینبه دلیل  هاسفالگروه از  . این(ب 7)تصویر  است شده شناساییاز محوطه 

 آمده دست بهدر مناطق مختلف استان همدان  خصوصبهغربی کشور  هایبخشآن در مشابه ی هانمونه

به شمار کشور در دوره ایلخانی  این بخش ازاز ظروف محلی و شاخص در  احتماالً، (115: 1394)رحمانی، 

اب سفید با خمیره کائولین و لع در زمینهآبی  لعابیزیر. دسته دیگر از ظروف شاخص محوطه را ظروف آیندمی

 یران به ظروف آبی ـ سفید تیموری،که به تقلید از ظروف چینی ساخته شده و در ا دهدمینخودی تشکیل 

 ظروف و ایفیروزهالجوردی، سبز، آبی و  رنگتک ظروف .((Haddon, 2011: 94 مشهورندو قاجاری صفوی 

قطعات  طورکلیبه. شوندمیمحوطه محسوب  از دیگر ظروف دوره قاجاری این متأخر محلی چندرنگ

لجوقی تا دوره قاجار خود طیف وسیعی از دوره ساسالمی اَنداجین ساده و منقوش محوطه  دارلعاب هایسفال

 به شرح زیر است. گذاریتاریخبه ترتیب  هاسفال، این دسته از گیرندبرمیرا در 

ن ششم تا هشتم و روی لعاب قر لعابزیروش ـ ظروف منق2 قرن پنجم و ششم هجری. رنگتکـ ظروف 1

سوم به ـ ظروف مو4 هجری. تا هفتم پنجمقرن )اسگرافیاتو(  چندرنگـ سفال نقش کنده زیر لعاب 3 هجری.

رایج در سده هفتم ، (T)معروف به لبه  وفظر و ایفیروزهو آبی ـ  ایفیروزه (لعابقلم مشکی زیر) لعابزیرنقاشی 

آبی ـ ـ ظروف 6 .قرن هشتم هجریشاخص روشن،  در زمینهقوش خاکستری ـ ظروف من5 .و هشتم هجری

 ـ ظروف آبی ـ سفید و ظروف معروف به گامبرون رایج در دوره صفوی.7 دوره ایلخانی و تیموری.سفید رایج 

 دوره قاجاری. چندرنگالجوردی و  رنگتکـ ظروف 8
 

 
 رنگدار تک، ب( قطعات سفالی لعابو الجوردی ایفیروزه زیر لعاب قلم مشکیلعاب ـ  زیر نقاشی قطعات سفالیالف(  :6تصویر 

 (نگارندگان: مأخذ)اَنداجین اسالمی  محوطهن پنجم تا هفتم ه.ق. ، الجوردی و سبز قرایفیروزهلعاب 
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بر  وش چندرنگنقبا  سفالی قطعات، ب( Tلبه  فرم باظروف  لعاب ـزیر اشینقو  ایفیروزه رنگتک سفالی قطعاتلف( ا :7تصویر 

 (نگارندگان: مأخذ)اَنداجین  اسالمی محوطه ،روی لعاب سفید
 

 نتیجه. 10

 ایدرهرگیری در بخش آبرفتی زیستگاه قرا جهتبه در طول ادوار تاریخی و اسالمی اَنداجین اسالمی  محوطه

 اتعمرفراوان و منابع آب )وجود  ی مطلوبزیست هایپتانسیلو موقعیت جغرافیایی  و نیز)دشت قُرُق( کوهستان الوند 

)جاده خراسان آن با جاده ارتباطی شرق به غرب خاص موقعیت ارتباطی همچنین و مکان گزینی برای غنی(، 

 سطحی آثار مطالعه اساس بر برخوردار بوده است. ایویژهاز اهمیت  ،نظامی هایلشکرکشیدر جهت بزرگ( 

 و معماری بقایای، سفالی هاییافته ازجمله، هاآن از آمدهدستبه انیوافر و محوطهاین از  ماندهبرجای

 و سلجوقی ادوار به محوطه انداجین اصلی استقرار، آناز  ایگسترده سطح در ایفیروزهخشتی  هایکاشی

قرن پنجم تا هشتم مربوط به  هاسفال %70، شدهبررسی هایسفالقطعه  کلاز مجموع  .دارد تعلق ایلخانی

قرن هفتم و  ایفیروزهبا لعاب ( ضلعیهشت)چلیپا، شش و  چندضلعیکاشی خشتی از  گیریبهرهاست.  .ه.ق

قطعات وجود ایلخانی داشته است.  دوراندر محوطه این نشان از معماری شاخص  ،این مکانهشتم ه.ق. در 

لعاب شفاف و گونه ی زیر، نقاشایفیروزه زیر لعابقلم مشکی  ازجمله لعابیزیرنقاشی  سفالی متعدد به سبک

 فراهان، همچون کاشان، قرن ششم تا هشتم هجریموسوم به ظروف آبی ـ سفید مشابه سایر مراکز سفالگری 

از ، موردمطالعه قطعات سفالیسفید، در بین  شفافزمینه در  سیاه و الجوردی نقوش تزئین باو ساوه 

 . دنآیمیمار ایلخانی این محوطه به ش دوره هاییافتهاصلی  هایشاخصه

، همدانی اهللفضل بنداری اصفهانی، ،عبری ابن، راوندی، جوینی) اسالمی دوره منابع مکتوب اشارات به توجه با

، و همدان بهارهای شهر تصرف و اشغال ازجمله، بعد به .ق.ه 654 سال از منطقه تحوالت به ...(و سمرقندی

برای خوانین و شهر همدان  منزلییکدر حومه و  بنا و کوشک ، ایجادمنطقهگاه نظامی در وساخت ارد
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 «قتلغ ایسین» و «نو همدان» یهانام با مهم شهرکی ساخت همچنین و مغول خوانین مدفن، فرماندهان مغول

 ششم نقر معماری و سفالی شاخص هایداده پراکندگی اساس بر همچنین و، همدان شهر شمالی حومه در

 هفتم و هشتم هجریقرن  دراسالمی انداجین، احتماالً این مکان  حوطهمدر سطح وسیعی از ، .ق.ه هشتم تا

 در( یتدفینو  نظامی)مکان  یک مکان ممنوعه عنوانبهو شاید هم ( شهرک) استقراری وسیع محوطه یک عنوانبه

 است.  بوده مغول ایلخانان اختیار
 

 نوشتپی

 است. به معنای مندآب )دریاچه( زرین همرویبند، سد. به  ـ mandآب. مَند  ـ awزرین. اَو  ـ zarزَر زَراَومَند:  .1

 (.86: 1371ذکر شده است )دینوری،  (بهرام گور)در منابع مورخان دوره اسالمی این محوطه منسوب به مرغزار بهرام پنجم  .2

 ه.ق.( 1315ـ1243) شاهناصرالدیندولتی از سوی وزارت امور خارجه در عهد  روزنامه و وقایع انشاء مأمور .3

  .قاجار محمدشاه فرزند عزالدوله میرزا عبدالصمد شاهزاده ذکور فرزند دومینه.ق.(  1288ه.ش./  1250) میرزا قهرمان .4

 .شودمی. دشت چهار بلوک با نام دشت همدان ـ بهار نیز شناخته 5
 

 منابع
 .قومس: تهران ،همدان استان عشایر و ایالت جغرافیایی پراکندگی بر تحلیلی ،(1390) حسین شرفی، مهدی؛ آقامحمدی،

 ، تهران: اساطیر.2روحانی، ج  محمدحسین، ترجمه تاریخ کامل(، 1374ین )اثیر، عزّالد ابن

 علمی و فرهنگی. عبدالمحمد آیتی، تهران: ، ترجمهتاریخ مختصر الدول(، 1375بری، گرکوریوس ابوالفرج بن اهرون )ع ابن

 فرهنگ بنیاد :تهران، مسعود. ح ترجمه، البلدان مختصر ترجمه(، 1349) محمد بن اسحاق ابوبکر احمد بن، همدانی ابن فقیه

 ایران.

 .72ـ107 صص ،1378 تابستان ،13 شماره ،شناخت ایران ،«باستان نساهای» ،(1378) پرویز ذکایی،ا

 ، همدان: مادستان.مادستان دربارهه ـ بیست گفتار نام همدان(، 1380اذکایی، پرویز )

 ، به تصحیح ملک الشعراء بهار و محمد رمضانی، تهران: کالله خاور.التواریخ و القصصمجمل (، 1372بادی، ابن شادی )اسدآ

 نسخه خطی.، به کوشش منوچهر محمودی، تهران: سفرنامه(، 1351، میرزا خانلرخان )الملکاعتصام

 .همدانی مفتون: همدان، هقاجاری اواخر تا خوارزمشاهیان از همدان تاریخ(، 1384) حافظ، اسدبگی

 سینا.(، همدان: دانشگاه بوعلی تکثیرشده، )پژوهش چادرنشینان دامدار ایل ترکاشوند(، 1356برقعی، محمد )

 محمدحسین اهتمام به، (العصره نخبه و النصره زبده ترجمه) تاریخ سلسله سلجوقی(، 2536) علی بن فتح، اصفهانی بنداری

 .یرانا فرهنگ بنیاد، تهران: جلیلی

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1، ج دین و دولت در ایران عهد مغول(، 1389بیانی، شیرین )

 ، تهران: سمت.فن و هنر سفالگری(، 1387توحیدی، فائق )

 و علمی: تهران ،ایدرهب فریدون و امیری منوچهر ترجمه ،(حال و درگذشته ایران) جکسن سفرنامه ،(1387) ویلیامز جکسن،

 .فرهنگی

 .، تهران: دنیای کتاب3، ج تاریخ جهانگشای جوینی(، 1382ملک بن محمد )جوینی، عطا

 .کوثر برکت: همدان الوند، شکوه ،(1391) علی پور، جهان

 هنرهای ـ زیبا هنرهای ،«صفوی و تیموری ادوار ایران بر چین سفالگری هنر تأثیر مقایسه» ،(1389) هاشم سید حسینی،
 .82ـ71 صص ،1389 بهار ،41 شماره ،تجسمی

 ، به تصحیح سعید نفیسی، تهران: اقبال.دستور الوزراء(، 2535خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین )

، بهار 29، شماره نگره، «در مسجد جامع ورامین و نائین هاآرایهبررسی تطبیقی »(، 1393خوانساری، شیدا؛ نقی زاده، محمد )

 .61ـ44، صص 1393
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 توس. اد بهار، تهران:، گزارنده مهردبُندهشن(، 1385دادگی، فَرنبغ )

 ، ترجمه شهرام جلیلیان، تهران: توس.ایرانشهر هایشهرستان(، 1388دریایی، تورج )

 مروارید. ، تهران:اوستا(، 1361دوست خواه، جلیل )

 دانشگاه تهران.، تهران: 13، 11، 7، 3ج ، دهخدا نامهلغت(، 1377) اکبرعلیدهخدا، 

 محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی. ترجمه، اخبارالطّوال(، 1371اود )بن د بوحنیفه احمددینوری، ا

 ، به کوشش و اهتمام محمد اقبال، تهران: اساطیر.السرورآیه  و الصدورراحه (، 1385بن علی ) راوندی، محمد

 میراث سازمان: همدان ،فامنین جوق قلعه تاریخی محوطه حریم و عرصه تعیین زنیگمانه گزارش ،(1394) اسماعیل رحمانی،

 (.منتشرنشده) همدان، استان گردشگری و دستیصنایع فرهنگی،

 یساولی.: تهران ،ایران سفال ،(1377) لیال رفیعی،

 مخاطرات و جغرافیا، «بهار – همدان دشت زیرزمینی آب منابع کیفی پارامترهای مکانی تحلیل»(، 1392زارع ابیانه، حمید )
 .65ـ86، صص 1392، زمستان 8 ، شمارهمحیطی

سازمان جغرافیایی نیروهای (، 1376)همدان  کشور جمهوری اسالمی ایران ـ فرهنگ جغرافیایی هایآبادیفرهنگ جغرافیایی 

 ، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.47، ج مسلح

 سازمان: تهران ،مسلح نیروهای ییجغرافیا سازمان ،(1380) همدان ـ شهرستان کشور هایشهرستان جغرافیایی فرهنگ

 .مسلح نیروهای جغرافیایی

 .کشور اطالعات و آمار معاونت: همدان ،(1394) همدان استان آماری سالنامه

، روزگار 1ج ، به کوشش مسعود سالور، السلطنه )قهرمان میرزا عین السلطنه(خاطرات عین  روزنامه(، 1374ر، قهرمان میرزا )سالو

 اساطیر. ، تهران:شاهینناصرالدپادشاهی 

 ،15 دوره زمانی، هایسری مدل با ـ همدان دشت زیرزمینی هایآب سطح بینیپیش» ،(1383) علیرضا رحمانی، مرتضی؛ سدهی،

 .49ـ42 صص ،1383 پاییز ،3 شماره ،فاضالب و آب

 ین نوایی، تهران: طهوری.، به اهتمام عبدالحسمطلع سعدین و مجمع بحرین(، 1372عبدالرزاق ) الدینکمالسمرقندی، 

سفال گونه نقش کنده در گالبه  گذاریتاریخو  بندیطبقهبازنگری در »(، 1398شاطری، میترا؛ الله هایده؛ چوبک، حمیده )

 .188ـ173، صص 1398، دوره نهم، تابستان 21شماره ، ایران شناسیباستان هایپژوهش، «)اسگرافیاتو( در ایران دوره اسالمی

استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره  هایمحوطه شناختیباستانبررسی و تحلیل »(، 1394مد )شعبانی، مح
 .، دانشکده هنر و معماریهمدان: دانشگاه بوعلی سینامریم محمدی، کارشناسی ارشد(،  نامهپایان) ،«اسالمی تا پایان دوره صفوی

 ، به کوشش و اهتمام منیژه محمودی، تهران: حقیقت.نامهسیاحتالسیاحه ـ  انبست(، 1389اسکندر ) بن العابدینزینشیروانی، 

 اساطیر.: تهران، افشار اسماعیل میرزا تصحیح به، سلجوق نامه(، 1390) ظهیرالدین، نیشابوری ظهیری

 .گیب اوقاف: دنلنیان،  کارل تصحیح و اهتمام و سعیه ب، تاریخ مبارک غازانیه.ق.(، 1358) الدیناهلل همدانی، رشیدفضل

 به کوشش بهمن کریمی، تهران: اقبال. ،1ج  جامع التواریخ،(، 1362اهلل همدانی، رشیدالدین )فضل

 .مکتوب میراث: تهران، روشن محمد تصحیح و تحشیه، (سلچوق آل تاریخ) التواریخ جامع(، 1386) رشیدالدین، همدانیاهلل فضل

 هنر اسالمی. مطالعات مؤسسة تهران:، فرشایسته مهناز ترجمة، رجب طارق موزه در اسالم جهان گریلسفا(، 1388) گزا، فهروری

 .ایران شناسیباستان مرکز: تهران ،ایران اسالمی دوره سفالگری هنر ،(1364) کریمی فاطمه و یوسف محمد کیانی،

 دانش. نسیم: تهران ،ایران در سفالگری و سفال پیشینه ،(1380) محمدیوسف کیانی،

 .125ـ118، صص 1390، خرداد 153، شماره کتاب ماه هنر، «ایران کاریکاشی هنر بر درآمدی»(، 1390فاطمه ) کیانی،

، به تصحیح و کوشش عبدالحی حبیبی، زین األخبار ـ تاریخ گردیزی(، 1363ضحاک بن محمود ) عبدالحی بنگردیزی، ابوسعید 

 تهران: دنیای کتاب.

 ، ترجمه فرناز حایری، تهران: کارنگ.المیسفال اس(، 1384ج. ) گروبه، ارنست.

 .اندیشه شهر: همدان ،الوند ایدره هایزیستگاه...  و تاریخی جغرافیای ،(1383) هادی گروسین،

 دانش. ، همدان: سپهرزَراَومَند ـ دریاچه باستانی همدان(، 1384گروسین، هادی )
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 میراث ، همدان: سازمانبهار شهرستان شناختیباستان شناسایی و گزارش مقدماتی بررسی(، 1388بلمکی، بهزاد ) مترجم، عباس؛

 .(منتشرنشدههمدان ) استان گردشگری و دستیصنایع، فرهنگی

 هایپژوهش ،«همدان بهار، ـ زینوآباد محوطه اسالمی دوران هایسفال تحلیل و معرفی» ،(1395) محمد شعبانی، مریم؛ محمدی،
 .135ـ150 صص ،1395 زمستان و پاییز ،ششم دوره ،11 شماره ،شناسیباستان

 .سروش :تهران ،1 ج امامی، ابوالقاسم دکتر ترجمه ،االمم تجارب ،(1369) ابوعلی رازی، مسکویه

، بهار 16و  15، شماره هنر دینی، «پرایس کریستین نگاه از اسالم در سازیموزاییک و کاریکاشی هنر»(، 1382مردانی پور، آرش )

 .110ـ97صص ، 1382و تابستان 

 ، تهران: نامن.2و  1زاده و محمود نامی، ج ، به اهتمام عزیزاهلل علیسی معینفرهنگ فار(، 1385معین، محمد )

، اسفند 42و  41، شماره هنر و مردم، «از هنر کاشی سازی ایران در دوره ایلخانیان توجهیجالبآثار »(، 1345نفیسی، نوشین )

 .48ـ43، صص 1345و فروردین  1344

 جلد ،وخاکآب دانش ،«بهار ـ همدان دشت آبخوان زیرزمینی آب از برداشت وضعیت بررسی» ،(1392) عادل زالی، حامد؛ نوذری،

 .277ـ290صص ،4 شماره ،23

 ، ترجمه شکوه ذاکری، تهران: شکوه.ایرانی فامزرینسفال (، 1390واتسون، آلیور )

 فریار، تهران: علمی و فرهنگی. ، ترجمه عبداهللر دوره ایلخانیانمعماری اسالمی ایران د(، 1365ویلبر، دونالد.ن. )

 شایسته مهناز ترجمه ،8 اسالمی هنر آثار مجموعه اسالمی، سفالگری خاورمیانه، در اسالمی سفالگری ،(1383) جیمز آلن، ویلسن

 .اسالمی هنر مطالعات: تهران فر،

، ترجمه مهناز شایسته غاز تا دوران ایلخانی در موزه آشمولین آکسفوردسفالگری در خاورمیانه از آ(، 1387ویلسون آلن، جیمز )

 فر، تهران: مطالعات هنر اسالمی.
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