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 مقاله تهيه راهنماي

 

 ثبػتبى ،ؿٌبػي هجبًي ًظشی ثبػتبى هَضَػبت توبهي دس ،"ضناسی ایران پيص از اسالم جستارهاي باستان" ًِـشي

ػٌگ، هفشؽ ٍ آّي ٍ فشآيٌذ گزاس -ّبی ًَػٌگي، هغ ؿٌبػي دٍسُ ثبػتبى ،ػٌگي ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هشثَط ثِ دٍساى پبسيٌِ صهیي 

گزاسی رذيذ تبسيخ ،ّبی پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيؿٌبػي هشتجظ ثب دٍسُّبی ثبػتبىّب ٍ ثشسػي ؽدػتبٍسدّبی کبٍ ،ّب ثِ آى

ػٌزي ٍ فٌبٍسی اعالػبت دس حَصُ هغبلؼبت ثبػتبى ،ّبی پیؾ اص تبسيخي ٍ دٍساى تبسيخييبثي ؿذُ اص هحَعِ ٍ ثقبيبی ػبل

ؿٌبػي دٍساى تبسيخي )ايالم، هبد، َى تبسيخي ٍ هغبلؼبت ثبػتبىهت ،ؿٌبػي پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيهغبلؼبت ثبػتبى

ؿٌبػي ٍ قَم ثبػتبى ،ؿٌبػي ٍ طًتیکثبػتبى ،ؿٌبػيّب دس ثبػتبى ای ٍ ربيگبُ آىػلَم هیبى سؿتِ ،ّخبهٌـي، پبست ٍ ػبػبًي(

 ٍ ًشػیذُ، چبح ثِ ػلوي بتًـشي دس قجالً کِ سا پظٍّـي هقبالت ؿٌبػي ٍ ػلَم پبيِ )ؿیوي، فیضيک، سيبضیبت ٍ آهبس ٍ ...(ثبػتبى

. کٌذ هي چبح ٍكَل اٍلَيت تشتیت ثِ یذ،أيت كَست دس ٍ پزيشفتِ داٍسی ٍ ثشسػي ثشای ثبؿذ، ًـذُ اسػبل ّب آى دس دسد ثشای يب

 قبثل ًِـشي ايي دس ًیض گشديذُ اسائِ ػلوي ّبی کٌفشاًغ ٍ ػویٌبسّب دس يب پظٍّـي ّبی گضاسؽ چبسچَة دس کِ ييّب پظٍّؾ

 .اػت چبح ٍ ثشسػي

 ؿًَذ، ضشٍسی اػت:  ّبيي کِ ثشای چبح ثِ ًـشيِ اسػبل هي سػبيت دػتَسالؼول صيش دس ًگبسؽ هقبلِ

 .ؿَد اسػبل www.sku.ac.ir/iaejػبهبًِ ًـشيِ ثِ ًـبًي  عشيق اصثشاػبع فشهت هزلِ تٌظین ٍ  هقبلِ، Word فبيل -

 ٍی ثب هكبتجبت کلیِ ٍ کٌذ هي اسػبل ًـشيِ ثشای سا هقبلِ کِ اػت ؿخلي ْذُػ ثش ًَيؼٌذگبى ًبم تشتیت ٍ هقبلِ هؼئَلیت -

اػبهي کلیِ ًَيؼٌذگبى  دسدًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِ دکتشی ثبؿذ،   . دس كَستي کِ هقبلِ حبكل پبيبىؿذ خَاّذ اًزبم

 )داًـزَ، اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍس( الضاهي اػت.

 صهبى ثشای چبح ثِ ًـشيبت ديگش اسػبل ؿذُ ثبؿذ. سػیذُ ثبؿذ يب ّنهقبلِ ًجبيذ ثِ ؿكل کبهل ثِ چبح  -

ٍكَلي ثؼذ اص  ِدس ايي ساػتب، هقبلػت. اتحشيشيِ هزلِ ّیأت رلؼِ  أيیذت هٌَط ثِ اص داٍسیپغ ح چبای هقبلِ ثشؽ پزيش -

 خَاّذ ؿذ. ػَدتگبى ذيب ًَيؼًٌگبسؽ، ثِ ًَيؼٌذُ  ًِبه ؿیَُ ًكشدى د ٍ دس كَست سػبيت َؿ هيدسيبفت، ثشسػي اٍلیِ 

 هزلِ دس ٍيشايؾ هقبالت آصاد اػت.

 :مقاله مختلف هاي قسمت ضرح و ترتيب

پیـیٌِ ٍ هجبًي  ،ّب سٍؽ ٍ هَاد ،هقذهِ ،کلیذی ّبی ٍاطُ ،فبسػي چكیذُ ،ػٌَاى ،هقبلِ هـخلبت ثشگ ؿبهل اسػبلي هقبالت

 )اختیبسی(؛ گضاسی ػپبع ،گیشی ٍ ًتیزِ ثحج ،ًتبيذ ،بلؼِ(ؿٌبػي هٌغقِ يب هحَعِ هَسد هغ ًظشی )هَقؼیت رغشافیبيي ٍ ثبػتبى

 .ثبؿذ هي اًگلیؼي صثبى ثِّبی کلیذی ُ ٍ ٍاط چكیذُ ؛ ػٌَاى،اػتفبدُ هَسد هٌبثغ

هقبلِ دس ثبال، ًبم کبهل کلیِ هؤلفبى دس ػغش دٍم ٍ آدسع  ػٌَاى ًَيؼٌذگبى فبيل ای رذاگبًِ، دس  دس كفحِ مطخصات مقاله:

ػلوي )کبسؿٌبع، هشثي، اػتبديبس، داًـیبس يب اػتبد(، اسگبى هشثَعِ، ؿْش هحل اقبهت، آدسع پؼت الكتشًٍیک جِ ّب ؿبهل هشت آى

(E-mailؿوبسُ توبع هؼتقین آى ٍ ) .ّب، ثِ كَست فبسػي ٍ دس كفحِ دٍم ّوبًٌذ كفحِ اٍل اًگلیؼي دسد گشدد 

 ًَيؼٌذگبى ًبم رکش ثِ ًیبصی ػٌَاى صيش دس. ثبؿذ هي هقبلِ هحتَای کٌٌذُ هٌؼكغ ٍ کلوِ 02 دس حذاکخش هقبلِ ػٌَاى :عنوان

 .ثبؿذ ًوي

 کلي گیشی ًتیزِ ٍ آهذُ دػتِ ث ًتبيذ ٍ سٍؽ ّذف، هؼئلِ، ثیبًگش کلوِ، 052 حذاکخش تب 052 دس هقبلِ چكیذُ :فارسی چكيذه

 .اػت پظٍّؾ اص



 

 

دس هقذهِ ِ ّویي هٌظَس ث تحقیق يب هـبّذُ اػت. ثیبى کٌٌذُ ػَاثق ػلوي هغبلؼِ، ضشٍست اًزبم ٍ اّذافايي ثخؾ  :مقذمه

اًگیضُ کبس اًزبم  پبيبى ثِ ٍ دس هقبلِ هـخق ثبؿذد ٍ استجبط آى ثب هَضَع َعَس هختلش ثیبى ؿ ّبی قجلي پظٍّؾ ثِ ثبيذ صهیٌِ
  ؿذُ اؿبسُ ؿَد.

ّب ٍ ٍػبيل هَسد اػتفبدُ ثِ  سٍؽگیشی ٍ ؿشح هَاد،  ايي ثخؾ ثبيذ ؿبهل ربهؼِ هَسد ثشسػي، ًحَُ ًوًَِ ها: مواد و روش

افضاس هَسد  ّبی هـخق ٍ تؼشيف ؿذُ ثب رکش ًبم اسربع ؿذُ ثبؿذ. سٍؽ آهبسی ٍ ًبم ًشم عَس کبهل ثبؿذ ٍ دس كَست لضٍم سٍؽ
 اػتفبدُ ًیض ثیبى ؿَد. 

 سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه(ضنا پيطينه و مبانی نظري )موقعيت جغرافيایی و باستان

ّب ٍ ًتبيذ ثب تشتیت هٌغقي دس هتي، رذاٍل ٍ ًوَداسّب، تلبٍيش ٍ اؿكبل اسائِ ؿَد ٍ فقظ اص يكي اص هَاسد يبد ؿذُ  دادُ نتایج:

گیشی اص حشٍف هخفف دس  گیشی ؿَد ٍ اعالػبت هَرَد دس هتي هزذداً تكشاس ًگشدد. دس كَست ثْشُ ثشای اسائِ اعالػبت ثْشُ
گیشی ؿذُ، توبهي ايي هقبديش ثبيذ ثش  آى دس هتي آٍسدُ ؿَد. دس كَست اؿبسُ ثِ هقبديش اًذاصُتلبٍيش يب رذاٍل حتوبً کلوبت کبهل 

ّب ٍ ثِ كَست  ّب ثبؿذ ٍ ٍاحذّب ثِ كَست حشٍف خالكِ ؿذُ آى گبى آى ّبی دُ الوللي يب ضشيت اػبع ػیؼتن اػتبًذاسد ثیي
Italic .کشد اػتفبدُ ّب ؿكل تشػین يب ٍ ّب رذٍل تْیِ ساٌّوبی ػٌَاى ثِ تَاى هي  ًـشيِ ايي دس هٌذسد هقبالت اص آٍسدُ ؿَد. 

گیشی  ّبی هْن ٍ تبصُ تحقیق ٍ ًتیزِ ؿَد رٌجِ ّبی هْن ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى آٍسدُ ؿَد. تأکیذ هي دس ايي ثخؾ يبفتِ :بحث

ّب ثب ػبيش هٌبثغ ٍ  تفبٍت يب تـبثِ يبفتِّب يب ديگش هغبلت رکش ؿذُ دس هقذهِ يب ًتبيذ تكشاس ًـَد. ػلل  حبكل اص آى ًقل ؿَد. دادُ
 ّبی رذيذ ثیبى، تَریِ ٍ پیـٌْبدّب اسائِ ؿَد. تحقیقبت ثیبى گشدد. دس پبيبى ثحج دس كَست لضٍم فشضیِ

 آى احتوبلي( کبسثشدّبی يب) کبسثشد رکش ٍ گیشی کلي اص پظٍّؾ كَست خالكِ، دس چٌذ خظ ًتیزِ  دس ايي ثخؾ ثِ گيري: نتيجه

 گشدد. ِ هيئاسا

 اؿخبف کلي عَس ثِ ٍ ًْبدّب، ٍ ّب ػبصهبى اؿخبف، هؼشف کلوِ، 52 دس حذاکخش ثخؾ ايي ًیبص، كَست دس :گساري سپاس

 .ثبؿذ  آًبى اص قذسداًي ٍ تـكش ٍ پظٍّؾ اًزبم دس حشؤه حقَقي ٍ حقیقي

ثشای  ٍثبؿذ  دسآهذُ ػلوي هزالت اص ييك دس هٌذسد هقبلِ يب کتبة كَست ثِ قجالً ثبيذ هقبلِ هتي دس ؿذُ اؿبسُ هٌبثغ :منابع

: 9031 ّوكبساى، ٍ ًؼت ٍحذتي)« ٍ ؿوبسُ كفحِ ػبل، ًَيؼٌذُ ًبم» يذ ثبثب هتي دس اسربع ًحَُ. ثبؿذ دػتشػي قبثلًَيؼٌذُ 
 اؿبسُ ثغهٌب اص كشفبً ثبيذ هقبلِ اًتْبی دس اػتفبدُ هَسد هٌبثغ فْشػت .ثبؿذ( 59: 9019ٍ خؼشٍصادُ،  55: 9031؛ ػبسيخبًي، 09

 ّبی ؿوبسُ اص يک ّش دس سفتِ کبس ثِ سٍؽ يب صيش ّبی هخبل ثشاثش ًَيؼٌذُ، ًبم الفجبی حشٍف تشتیت ثِ ٍ ؿوبسُثب  ذبؿث هتي دس ؿذُ
  .ؿَد هي آٍسدُ خبسري هٌبثغ آى دًجبل ثِ ٍ فبسػي هٌبثغ اثتذا ،ثبؿذ ؿذُ تْیِ ًِـشي ايي

اًتـبسات ٍصاست  ،پظٍّـكذُ ػبصهبى هیشاث فشٌّگيؿٌبػي )رلذ اٍل(،  ، تئَسی ٍ ػول دس ثبػتبى9032ػلیضادُ، ػجبع،  .9
 ، تْشاى.فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي

الذيي خشاصی ٍ الِْ حزبصی، اًتـبسات  ؿٌبػي ؿٌبختي )ٍيشاػت چْبسم(، تشروِ ػیذکوبل ، سٍاى9031اػتشًجشگ، ساثشت،  .0
 ػوت، تْشاى.

حلیل ًقؾ ت، 9012، رَاد ًیؼتبًيٍ  ؿْیذی خغیت حویذ ،ًؼت تيحبهذ ٍحذ ،هحوَد حیذسيبى ،هْذی کَّپش، ػیذ هَػَی .0
ّبی رغشافیبی عجیؼي  پظٍّـي پظٍّؾ-ّبی ثبػتبًي اػتبى هبصًذساى، هزلِ ػلوي ػَاهل عجیؼي دس تَصيغ فضبيي هحَعِ
 .9012ثْبس  15داًـكذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى، ؿوبسُ 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ِ ث ًتبيذ ّب، سٍؽ ّذف، تشتیت ؿبهل  ثِ ثبيذ کلوِ 122 حذاکخش تب 522 دس هقبلِاًگلیؼي  چكیذُ :انگليسی زبان به چكيذه

 .ثبؿذ پظٍّؾ اص گیشی ًتیزِ ٍ ، ثحجآهذُ دػت

 .ّؼتٌذ اًگلیؼي صثبى ثِ «کلیذی ّبی ٍاطُ» بهلک ثشگشداى ّب ٍاطُ ايي :انگليسی زبان به كليذي هاي واشه
 .ثبؿذ كفحِ  02ثبيذ  حذاکخش تؼذاد كفحبت ثب سػبيت فشهت هزلِ )ؿبهل چكیذُ اًگلیؼي(: تعذاد صفحات

 ًَيغ دس اًتْبی هقبلِ ثیبٍسيذ. ّب ٍ تَضیحبت اضبفي سا ثِ كَست پيالصم ثِ رکش اػت دس كَست ًیبص هؼبدل التیي ثشخي ٍاطُ



  شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستان نشريه
 )٨٨-٧٥( ١٣٩٦بهار و تابستان / ٣/ پياپي ١شماره  /٢جلد 

  
  
  
  

  افته تپه قزل قلعه فراهانينو يها يبر گچ يقيمطالعه تطب
  

  ٣نيمهرآفر رضاو  ٢يحاج يموسو رسول ديس، *١مقدم ييعال جواد
  
  

  دهيچک
  

به دوران  ياز مصالح ساختمان يکيعنوان  ران بهيمورد استفاده بشر است که قدمت استفاده از آن در ا يگچ از مصالح ساختمان
فرد آن  به منحصر يها که نمونه يد به نحويمختلف استفاده گرد ينات بناهايين دوران از گچ در تزيرسد. پس از ا يانه ميالم ميا

 ير، ضمن بررسياخ يها در سالدست آمده است. ه ب يو دوران اسالم ي، ساساني، اشکانياز دوران مختلف هخامنش
رمجاز و يغ يها  يشد که بر اثر حفار ييمتر شناسا ۴۰۰×۷۰۰به ابعاد  يباستان يا محوطهدشت فراهان،  يشناخت باستان
اندک  يايبر بقابه تپه قزل قلعه شهرت دارد، عالوه که ن محوطه ي. در ااست به شدت آشفته شدهگسترده،  برداري خاک
 .استده يافت نگرديدر منطقه ها  آنه مشابکنون نمونه تادست آمد که ه ب يبر گچ ي، تعداديسطح يها و قطعات سفال يمعمار

و  ياهان انتزاعيپر، نقش گ ۱۲ستاره مرغ)، ي(اغلب س يرياز بال موجود اساط يهمچون بخش يها شامل نقوش يبر ن گچيا
 يها ن نمونهياز اول يکيها  يبر ن گچياز آن جهت است که ا عوموضت ياهم شود. يم ييو چندتا يتک يها يبند ه قابيحاش

نمونه  يشناخت سه گونهيق مقايو از دو طر يقيبا استفاده از روش مطالعات تطب رو نياز ا ،باشند يم شده در منطقه ييشناسا
مشخص، اقدام به  دار خيتار يها افت شده، با نمونهي يبر گچ يها نمونه يسه گونه شناختيمحوطه و مقا يسطح يها سفال

افت شده ي يها سه با نمونهيقابل مقا قزل قلعه فراهان يها يبر ج دربردارنده آن است که نمونه گچينتاد. يمطالعه و پژوهش گرد
سفون و يرماوند، شوش، ت يزدگرد کرمانشاه، قلعه ضحاک، قالگوري، قلعه يل ريشاپور، حصار دامغان، چال ترخان و تپه مياز ب

ن يدکننده اييز تأين يسفال يها ق نمونهيمحوطه از طر ينسب ينگار است و گاه يقلعه هزار در لرستان مربوط به دوران ساسان
از  يکيمتعلق به  احتماالً يساسان يک بناياز  ييايکه تپه قزل قلعه فراهان، بقا کردان ين بيتوان چن يان ميدر پاجه است. ينت

  استفاده شده است. يساسان يها فيبا موت يبر گچ يناتييکه در آن از هنر تز است يمحل يامرا
 
  .يقيمطالعات تطبتپه قزل قلعه، دشت فراهانبري،  شناختي، بررسي هنر ساساني، تزيينات گچ باستان: يديکل يها هواژ
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  مقدمه
بشر از آن  است که يگچ از جمله مصالح ساختمان

قدمت استخراج و استفاده از آن  کرده است و ياستفاده م
از آن  ييها که نمونه يرسد به نحو ين هزار سال ميبه چند

 يبراها و  ن سنگيماده چسبنده مقاوم در ب عنوان به
افت شده است که قدمت يمصر اهرام ثالثه در  يساز کالف

: ۱۳۷۷، يديزمرشرسد ( يسال م ۴۵۰۰ش از يآن به ب
چند هزار  يز استفاده از گچ قدمتيران نيدر ا). ۷۰- ۶۹

مربوط به  شواهد آنن يتر يمياز قد يکيساله دارد و 
ش از يمتعلق به هزاره چهارم پ يگچ يها ساخت مهره

دست آمده است ه دامغان بالد است که از تپه حصار يم
ن شواهد يتر يميالبته قد ؛)۱۰۱ و ۵۱: ۱۳۸۵(افشارفر، 

ران مربوط به يدر ا يمصالح معمار عنوان بهاستفاده از گچ 
آهار در هفت تپه خوزستان و متعلق به دوره  يمقبره تپت

مقبره و کف  يآجر يهالل يها اقطکه در  استانه يالم ميا
 اده شده است (نگهبان،مجموعه از پوشش گچ استف يآجر

 عنوان بهز گچ ين يران دوره هخامنشيدر ا). ۳۶-۳۹: ۱۳۵۶
 ياست به نحو شده يماستفاده  ياز مصالح ساختمان يکي

و  يازيآرامگاه کوروش در پاسارگاد (ا يدر بنا آنکه از 
 يها پوشش ستون يبرا ينات گچيي)، تز۷: ۱۳۸۵، يريم

، ديوش در تخت جمشيتاالر معروف به خزانه دار يچوب
از گچ به رنگ سبز،  يها هع(قط يپوشش رنگ عنوان به

 يوارهايپوشش د يد) برايروشن و سف ي، آبيخاکستر
 زينو  )۲۹۳- ۲۹۲: ۱۳۷۲ا، يلير اول (تيکاخ اردش يخشت

 يپس از دوران هخامنشاست.  استفاده شدهدر کاخ شوش 
، در يمصالح ساختمان عنوان بهاز گچ عالوه بر استفاده 

ها و  ها، مجسمه سيها، تند و ساخت قاب ينات معمارييتز
ز از گچ در ين يدر دوران اشکان. است ه... استفاده شد

همچون کاخ نساء، کاخ کوه خواجه،  يگوناگون يابناه
استفاده زدگرد، آشور، قلعه زهک و اروک يه، قلعه يسلوک
به شکل  يهندس يبر ن دوره نقوش گچياز ااست.  شده

و  برگ کنگر و خرما از کوه خواجه يها ، نقشيقالب دوز
ر)، ي(مانند: گاو، ش يواني، حيانسان ينقوش گچبر، آشور

، يري، اساطيانسان يبر نقوش گچاه از قلعه زهک، يگل و گ
 دست آمده استه زدگرد بياز قلعه  ياهيو گ يوانيح

  ).۲۴۰-۲۳۰: ۱۳۸۹فر،  ي(محمد
و از  رسد يمبه اوج خود  يبر هنر گچ يدر دوره ساسان

 صورت به، يمصالح ساختمان عنوان بهآن عالوه بر استفاده 
وارها، سقف، درگاه ين سطوح دييپوشش و تز يگسترده برا

انواع نقوش  ن دورهيدر ا .شود يمها استفاده  ز ستونيو ن
منفرد  صورت به ي، مسبک و انسانيواني، حياهي، گيهندس
 يها نمونه. به کار رفته استب با هم يو ترک
آباد،  يحاج يها ن دوران در محوطهياز ا يفرد به منحصر

ان درگز، يشاپور، بنديش، بيسفون، کيکاخ دامغان، ت
، ينيفر و ام ي(محمد دست آمده استه روزآباد و ... بيف

۱۳۹۴ :۱۴۳-۱۴۴.(   
از  ياريز مانند بسين يبر هنر گچ يدوره اسالم آغاز در
مورد کم  کوتاه به يمدت يگر برايد ينييتز يهنرها
با تطابق  يرانيج هنرمندان اياما به تدر قرار گرفت؛ يا توجه
از هنر را در  يگريد يها ، جلوهينيد ديجد يها آموزه
و  يحاج ي(موسوگر هنرها به وجود آوردنديو د يبر گچ
آرام رونق دوچندان  ن هنر آراميا. )۳۷: ۱۳۹۳بر،  کين
از آن  يدرخشان يها نمونه يسوم هجررد و در قرن يگ يم

در مسجد  »ينوتکاريم«مختلف از جمله  يها در مکان
 ).۷۱: ۱۳۷۷، يدي(زمرش قابل مشاهده است سبزوارفرومد 

در هنر  يشتريتحوالت ب يلخانيو ا يدر دوران سلجوق
وجود آمد و به ه ن هنر بيو کاربرد خطوط در ا يبر گچ
از  يمنحصر به فرد يها نمونهد. ين سطح خود رسيتر يعال
ه ن، خانقاه، بقعيه قزويدريمسجد ح ن دورهيا يبر گچ
، مسجد جامع اردستان، گنبد مسجد يد بسطاميزيبا

تو اصفهان ير بکران و محراب اولجايان، محراب پيعلو
ن هنر تداوم يز اين يخر اسالمأدر دوران متمانده است.  يباق
در  يحت ،وجود آمده در آن ب يبتکارات فراوانو ا دا کرديپ

 يها وهيبا ش يرانيهنرمندان ا ييه با آشنايدوران قاجار
و  يحاج يافت (موسوي يا فوق العاده رونق يبر ، گچيياروپا

  .)۳۹- ۳۸: ۱۳۹۳بر،  کين
 ،دشت پهناور فراهان يستان شناختبا يبررس پروژه در
 يتپه قزل قلعه که در اثر حفاربه نام  يا وطهدر مح

 ده بود،يد ياديگسترده صدمات ز برداري خاکمجاز و ريغ
ن يا ييبا شناسا. دست آمده ب يبر نات گچيياز تز ييايبقا
ه و آثار شاخص به ن محوطيا يپژوهش و مطالعه رو ،آثار

ر مورد توجه قرار يز ه بر دو پرسشيتک با دست آمده از آن
  گرفت:
قزل قلعه فراهان متعلق به  تپه محوطه يها يبر گچ .۱

  است؟ يا چه دوره
قابل  يقيمطالعات تطب براساسها  يبر ن گچيا .۲

 يخيتار يها کدام محوطه يبر سه با آثار گچيمقا
 است؟
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از محوطه با  يسطح يبردار ن راستا ضمن نمونهيدر ا
ق اطالعات و يها، ثبت و ضبط دق شاخص يروش گردآور
محوطه و  يسفال سطح يها ، نمونهيقيمطالعات تطب

و ثبت  يگردآور ،مانده يباق يها يبر گچ ياين بقايهمچن
قرار گرفت تا  يشناخت سه گونهيمورد مقات يشد و در نها

 ياستقرار يخ نسبيبه تار يابي آن ضمن دست براساس
  رد.يز انجام پذيها ن يبر گچ يا دوره ينگار محوطه، گاه

  
 دشت فراهان يشناس نه مطالعات باستانيشيپ

 يرياحمد کبن بار يبا استناد به مدارک موجود، نخست
حفاظت آثار  يسازمان مل يشناس کارشناس باستان يهند
 ديشهرستان تفرش و بخش فراهان بازداز کشور،  يباستان

  .کردند يابيارز منطقه را و
 ١٣٧٦ و ١٣٧٣، ١٣٦٨ يها در سه فصل در سال

از دشت فراهان تحت عنوان فراهان  ييها بخش يديخورش
پوربخشنده کارشناس  خسرو ياز سويا و فراهان سفليعل

جه يو نت شد يبررس يراث فرهنگيسازمان م يشناس باستان
 يو معرف يبررس يگزارش اجمال صورت بهها  تين فعاليا

م يکشور تسل يراث فرهنگيمهم منطقه به م يها محوطه
  .)١٣٧٦(پوربخشنده،  ديگرد
در دشت فراهان مربوط  يشناس باستان يت علميگر فعاليد

آباد  زلف يم محوطه باستانين حرييو تع يزن به گمانه
 ۱۳۷۷در مرکز دشت فراهان) است که در سال  باًي(تقر

پوربخشنده و  خسرو يآقا يبه سرپرست يديخورش
(پوربخشنده و  رفتيصورت پذ زاد فرحبهروز  يآقا يهمکار
 .)۱۳۷۷، زاد فرح

از جنوب  ياندک يها بخش يديخورش ١٣٨٤در سال 
 ييو شناسا يبررس«برنامه  يدشت فراهان ط

 ين بررسي. در اشد يمجدداً بررس »اراک يشناس باستان
موفق به ثبت چند  يقاسم فضل يو آقا زاد فرحبهروز  يآقا

، زاد فرحو  ي(فضل ران شدنديا يمحوطه در فهرست آثار مل
١٣٨٤(.  

 يبخش جنوب عنوان بهشهرستان اراک  ١٣٨٧در سال 
که در  شد يبررس رزاديشغالم  يآقا ياز سودشت فراهان 

رزاد، ي(ش شد ييشناسا يمحوطه باستان ٢٣٣جه آن ينت
١٣٨٧(.  
گر صورت گرفته در محدوده دشت فراهان، يت ديفعال

 يمحوطه باستان ينگار هيم و الين حريي، تعيزن شامل گمانه
محمد  يآقا يبه سرپرست١٣٨٨که در سال است آباد  ذلف

بعد  يها انجام گرفت و پس از آن در سال يرضا نعمت
ادامه  يل شراهياسماع ين محوطه به سرپرستيکاوش در ا

ک شهر بزرگ دوران ياز  ييايافت و منجر به کشف بقاي
  .)١٣٩٣-١٣٩٠، يشراه ؛١٣٨٨، ي(نعمت شد ياسالم

در دشت فراهان پس از  يشناس گر باستانيت ديفعال
ل يدر استان و تشک ياسيد سيمات جديجاد تقسيا

 يشناس باستان يبا عنوان بررس ،شهرستان فراهان
مقدم  ييجواد عال ياز سو ١٣٩١شهرستان فراهان در سال 

مقدم و  يي(عالانجام گرفت  يجمال يال بنيده ليو س
ن يا يمابق يت با بررسيو در نها) ١٣٩٢، يجمال يبن

از شهرستان  ييها محدوده شامل شهرستان اراک و بخش
ن بار ياول ي، برايديخورش١٣٩٥- ٦ يها سال ان دريآشت
که در  شد يشناس باستان يش و بررسيماين دشت پيکل ا

د يگرد ييشناسا يخيمحوطه تار ٧٦٥ش از يمجموع ب
  ).١٣٩٦مقدم،  يي(عال

  
  مورد مطالعه يو مواد فرهنگ محوطه قزل قلعه

از  يکيا قزل تپه فراهان يمکان معروف به قزل قلعه 
 يدشت فراهان است که رو يساسان يها ن محوطهيتر مهم

 يشرق روستا يمتر ۲۵۰۰واقع در  يعيطب يتپه ماهور
ان ين، در ميلومتر شمال شهر فرمهيک ۱۰ه و يشتر
 - يشمال غرب ين تپه با راستايقرار دارد. ا يزراع يها نيزم

که در فاصله است متر  ۴۰۰در  ۷۰۰به ابعاد  يجنوب شرق
رودخانه  از دو ييايشرق و غرب آن بقا يچند ده متر

 محوطه يص حدود و حصور اصليتشخدارد. ان يجر يفصل
 يعلم يزن و بدون گمانه يت فعليبا توجه به وضع

 ،ن محوطهي. سطح ا)۱ شکل( ناممکن است يشناس باستان
 تر رهيت شو رنگ دارد يرامونيپ يها نيمتفاوت با زم يخاک
ه محوطه خوانده ين امر را وجه تسمي. پوربخشنده هماست
 يدارد که چون خاک محوطه قرمز است اهال يم انيو ب

 قلعه اي تپه يا قزل قلعه به معنيمنطقه به آن قزل تپه 
). در سطح ۷۷: ۱۳۷۴ند (پوربخشنده، يگو يسرخ م

در حجم انبوه وجود  يا دهينتراش يها محوطه سنگ الشه
و گچ قابل  از ساروج ييايها بقا از آن يبرخ يودارد که بر ر

م و يعظ ييبنا يايت از بقايحکا يمشاهده است و به راحت
  ت دارد.يبااهم

مجاز ريغ يها ير در مرکز تپه حفارياخ يها سالدر 
به  يقيبا لودر برش عم يحت و صورت گرفته ياديار زيبس

و اقدام به  شده جاديمتر ا ۳متر و به عمق  ۱۵×  ۵ابعاد 
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 برداري خاکن يدر اثر هماند.  دهکر يا گسترده برداري خاک
محوطه  شده در آثار مدفون هب يفراوانات صدمه يو حفر

شامل  ،دهيبه شدت صدمه د يمعمار يايبقا اند. وارد آورده
 وده ينتراش يها با سنگن يوار سنگ چياز چند د يشواهد

). ۲(شکل  شود يم يوار خشتيد و و ساروج ، گچمالت گل
به ابعاد وار ين ديمورد استفاده در ا ييها خشت
. نکته قابل استمتر  يسانت ۱۰×۳۸×۳۸و  ۱۰×۴۰×۴۰

ها و آوار سنگ، خشت و گچ  ان خاکينکه در ميتوجه ا
ن قطعه قاب و ياز چند ييايده شده، بقايرون کشيب

است که در  با قابل مشاهدهيف و زيظر يبر گچ يها طرح
اد شده، ير است. عالوه بر موارد ينظ ينوع خود در منطقه ب

ن محوطه شامل قطعات سفال يا يسطح يمواد فرهنگ
ا افزوده يبدون لعاب ساده و منقوش با نقوش کنده و 

  .دارد يتراکم کمتر گردد که يم
ن مکان يا ييکاراا يکاربرد و  خصوصنظر در اظهار

ار کم يبس ياما با توجه به پراکندگ ،ار سخت استيبس
 يمعماراد) و شواهد يسفال در محوطه (نسبت به وسعت ز
و ساروج در بنا و  يبر قابل توجه به همراه قطعات گچ

، امکان يعيطب يا تپه ياد رويآن در ارتفاع ز يريقرارگ
ست يدور از نظر ن کوچک يا کوشکي يارباب عمارتوجود 

 ياز به کاوش علمين ،ن مورديدر ا ينظر قطعکه البته اظهار
  دارد. يشناس باستان

  

  
  و ديد از جنوب غرب (نگارندگان) )Google Earth(تصوير هوايي  -محوطه تپه قزل قلعه فراهان - ۱شکل 

  

  
) بقاياي ديوار الشه سنگ (نگارندگان)ب) بقاياي ديوار خشتي الفبقاياي معماري تپه قزل قلعه فراهان:  - ۲شکل 

    



  ٧٩                                               ١٣٩٦بهار و تابستان / ٣/ پياپي ١/ شماره ٢/ جلد ايران پيش از اسالمشناسي  جستارهاي باستان نشريه

  محوطه قزل قلعه يبر شرح قطعات گچ
 يها در آوار و خاک به عمل آمده يبا توجه به بررس

ه در صورت گرفت يبرداررمجاز و گوديغ يحاصل از حفار
کهن و مدفون در  يبنا يبر از گچ يسطح محوطه، قطعات

 ليدل به يد که جز شش مورد، مابقيافت گرديدل خاک 
 ص بودير قابل تشخيش غونق يدارا ،صدمه و ابعاد کوچک

 يگچ يها وار قابيا مربوط به بخش متصل به ديو 
ز با وجود يمانده ن يباق يبر . شش قطعه گچشدند يم

توان با  يکه م داردص يقابل تشخ يطرح ،صدمات فراوان
 يقيح و مطالعات تطبيز به تشرين مقدار نيه بر هميتک
  د.کرها مبادرت  آن

 يشامل بخش فوقان ۱: قطعه شماره ۱ قطعه شماره
دار) است  ا موجودات باليمرغ و ي(س يريبال موجود اساط

ن نقوش به کار رفته در يتر ن و شاخصيتر جيراجمله که از 
 ۱۰×۱۰ن قطعه که ابعاد آن ياست. ا يهنر ساسان

به روش  .استمتر  يسانت ۵متر و به ضخامت  يسانت
ساخته شده است. با توجه به اندازه بخش  يريگ قالب
حداقل  ين زد که کل نقش دارايتوان تخم يمانده م يباق

 ،۳ شکل( متر بوده است يسانت ۴۰×۴۰در حدود  يابعاد
  .)۷ شکلو  ۰۱نمونه 

 يها از برگ ين قطعه شامل بخشي: ا۲ قطعه شماره
 عنوان بهندرت  که به است فيلط يها چ و تابيبا پ يانتزاع

ا پرکننده ي يلينقوش تکم صورت به نقش مستقل و عموماً
متر و به  يسانت ۱۱×۱۳ن قطعه ياابعاد شود.  ياستفاده م
اندازه بخش  . با توجه بهاستمتر  يسانت ۵/۵ضخامت 

 ين زد که کل نقش حداقل ابعاديتوان تخم يمانده م يباق
نمونه  ،۳ شکل( ه استداشتمتر  يسانت ۵۰×۵۰حدود در 
  ).۸ شکلو  ۰۲

جالب توجه  يبر از قطعات گچ يکي: ۳ قطعه شماره
از  يکشف شده در محوطه قزل قلعه فراهان شامل قسمت

مانده آن  يقاپر است که ابعاد ب ۱۲ا ستاره يک گل ي
 ۷. طول هر گلبرگ استمتر  يسانت ۵×۵/۱۱×۱۵
 ۵/۳پر با قطر تو  يا رهيکه در مرکز به دا استمتر  يسانت
در زمان  ا ستارهين گل يابعاد ا شود. يمتر متصل م يسانت

نمونه  ،۳ شکل(متر بوده است يسانت ۵/۱۷×۵/۱۷ سالمت،
  ).۹ شکلو  ۰۳

از  يشامل بخش يبر ن قطعه گچي: ا۴ قطعه شماره
 ۴متر و ضخامت  يسانت ۳/۳×۹به ابعاد  يک قاب گچي

ن قاب يدرون ا مانده باقياز نقوش  يمتر است. بخش يسانت
با نقش گراز مکشوفه از تپه  ين قاب گچييه قسمت پايشب

  ).۱۰ شکل و ۰۴نمونه  ،۳ شکل(حصار است
ک قاب ياز  يز بخشين قطعه نيا :۵قطعه شماره 

متر و ضخامت  يسانت ۷۷/۰×۱۷ مانده باقيبه ابعاد  يگچ
ه به يمتشکل از دو حاش مذکورمتر است. قاب  يسانت ۵/۵

متر از هم فاصله دارند.  يليم ۵که  است متر يليم ۱۲عرض 
از نقش  يقاب بخش اندک و نامشخص يداخلقسمت در 
مانده، ابعاد  ياست. با توجه به اندازه باق مانده باقي ياصل
 شکل( متر است يسانت ۵۰×۵۰ن قاب در حدود يا يواقع
  ).۱۱ شکلو  ۰۵نمونه  ،۳

از چهار قاب به  يبخش يبر ن گچي: ا۶قطعه شماره 
 ۱۶×۱۵به ابعاد  يا قطعهوسته است که تنها يهم پ
است.  مانده باقيمتر از آن  يسانت ۵/۵متر و ضخامت  يسانت
 ينوار باو  هستندباال بدون کادر  ن قطعه، دو قابيدر ا

 يها اند. قاب جدا شده ينييبخش پا يها ک از قابيارب
نات يياز تز يو با توجه به بخش دارند ينوار هيحاش يفوقان
 صورت بهکه  آشکار است ،در دو قاب مانده باقي ياهيگ
  ).۱۲ شکلو  ۰۶نمونه  ،۳ شکل( اند نه ساخته شدهيقر
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  (نگارندگان)دار  هاي نقش بري قطعه گچ - ۳شکل 

  

  
  قطعات گچي بدون نقش و نمونه بقاياي مالت گل (نگارندگان) - ۴شکل 
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  هاي سطحي محوطه تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) نمونه سفال - ۵شکل 

  

  
  هاي سطحي محوطه تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) طرح نمونه سفال - ۶شکل 
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  قلعه فراهان (نگارندگان)تپه قزل  ۱بري شماره  طرحي از گچ - ۷شکل 

  

  
  تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) ۲طرحي از گچ بري شماره  -۸شکل 

  

  
  تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) ۳بري شماره  طرحي از گچ - ۹شکل 
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  تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) ۴بري شماره  طرحي از گچ - ۱۰شکل 

  

  
  قزل قلعه فراهان (نگارندگان) تپه ۵بري شماره  طرحي از گچ - ۱۱شکل 

  

  
  تپه قزل قلعه فراهان (نگارندگان) ۶بري شماره  طرحي از گچ -۱۲شکل 
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  همحوط ينگار هگا
 يها نمونه يسه گونه شناختيمقا يبر مبنا ينگار گاه
 يسفال

محوطه و برداشت  يشناخت باستان يبا توجه به بررس
 ،ها شاخص يگردآور يبر مبنا يسطح يسفال يها نمونه

 ديگرد يآور ن محوطه جمعينمونه سفال از ا ۳۲تعداد 
ره به چهار ير رنگ خميمتغ براساسکه  )۶و  ۵ يها شکل(

، يره آجري، سفال با خميره نخوديگروه سفال با خم
م يره تقسيره قرمز تيفال با خمره قرمز و سيسفال با خم

در ساخت و  يت خوبيفيکها  ن نمونهيااکثرا شوند.  يم
 يکانمحوطه از نوع  يها . شاموت تمام سفالدارندپخت 
که اکثر با رنگ  دارند يها پوشش گل و تمام آن است

سه ي. با توجه به مقااستره يمتفاوت از رنگ خم
ن محوطه با يا يها صورت گرفته، سفال يشناخت گونه
خورهه محالت، آتشکده آتشکوه،  يها از محوطه ييها سفال

ان يان، بنديرم شاه، تل مليماه نشان زنجان، کوش، قلعه س
سه يقابل مقا ياناب شوشتر متعلق به دوران ساسانيو م

  ).١است (جدول 
  
هاي  نگاري بر مبناي مقايسه گونه شناختي نمونه گاه
 بري گچ

با توجه به مطالعه و بررسي صورت گرفته در 
تاريخي، قطعات يافت شده از قزل قلعه فراهان هاي  بري گچ

هاي ساساني قابل مقايسه  بري محوطه با چند نمونه از گچ
  است.

که بخشي از بال موجود اساطيري  ۱قطعه شماره 
هاي سيمرغ چال  بري هاي از گچ دارد، قابل مقايسه با نمونه

و شيردال بالدار يافت  )Thompson, 1967: 30-31ترخان (
) ۷۸: ۱۳۹۲اق شماره يک قلعه يزدگرد (هرمان، شده از ات

هاي از موجودات  هاي قلعه يزدگرد شامل بخش است. نمونه
ها با عنوان سيمرغ  توان از آن ترکيبي بالدار است که مي

). بال اين ۱۰۱: ۱۳۸۵ساساني ياد کرد (خانمرادي، 
قزل قلعه  ۱بري شماره  موجودات درست همانند قطعه گچ

هاي موجود در  توان با بال ها را مي بال است؛ همچنين اين
دار کشف شده در تل داروز، موجود در  بري اسب بال  گچ

هاي  )، بال۳، شکل ۷۶: ۱۳۹۶موزه ملي عراق (کروگر، 
کروگر، جفتي به دست آمده از خانه ام الزعتر تيسفون (

)، مقايسه کرد. اين نوع بال که قسمت ۲، شکل ۱۴: ۱۳۹۶
فوقاني آن به حالتي مارپيج در آمده در ترسيم موجودات 

ويژه در هنر فلزکاري، حجاري و  اساطيري هنر ساساني به
پارچه بافي قابل مشاهده است و نمونه نقش آن در 

اي  تزيينات رداي خسرو دوم در طاق بستان، بشقاب نقره
بريتانيا، قطعه پارچه ابريشمي از آنتينو  موجود در موزه
) و همچنين ۱۶۰و  ۱۵۵، ۱۴۸: ۱۳۸۹مصر (کرتيس، 

اي که براي پيچيدن ماترک سنت لوپوس تروايي  پارچه
موجود در موزه هنرهاي تزييني پاريس، قابل مشاهده 

  ).۵: ۱۳۹۲است (هرمان، 
با نقش گياهي داراي پيچ و تاب زيبا،  ۲قطعه شماره 

هاي گچي  قوشي است که در تزينات پرکار تاقچهاز جمله ن
)، در ۹۶-۹۰: ۱۳۸۹محمدپور،  تزييني در بيشاپور (شاه

هاي در هم  قطعه مدور گچي با هشت نقش مستقل با برگ
) و ۲۰۱-۱۹۹: ۱۳۷۸تنيده مکشوفه از بيشاپور (گريشمن، 

بري قوس درگاه مکشوفه از تپه حصار  در قطعه گچ
اي از قالگوري رماوند  ه)، نمون۱۹۵: ۱۳۸۶(چهري، 

هايي از ام الزعتر (کروگر،  )، نمونه۴۰: ۱۳۹۲پور،  (حسن
کروگر، هايي از شوش، المعاريذ ( )، نمونه۲۱و  ۲۰: ۱۳۹۶
: ۱۳۹۶کروگر، ) و ام الساعير تيسفون (۳۸و  ۳۷: ۱۳۹۶
) قابل مشاهده ۲۱۱: ۱۳۸۶) و چال ترخان (چهري، ۵۷

  است.
پر است که از  ۱۲يک گل يا ستاره  ۳قطعه شماره 

بري ساساني است و  جمله نقوش متداول در گچ
هاي متفاوت قابل  هاي گوناگون و با تعداد برگ صورت به

آباد (چهري،  پر در نظام ۱۶مشاهده است. دو نمونه ستاره 
پر کامالً متشابه از  ۱۲)، يک نمونه ۲۰۷- ۲۰۶: ۱۳۸۶

گنبد غربي قلعه يزدگرد  ۲۰۱ميان آوارهاي ايوان 
)، دو نمونه ستاره شش پر از قلعه ۸۷: ۱۳۷۲يس، (کال

پور،  هاي آن کامالً متشابه است (صديق ضحاک که برگ
 ۱۲پر آن که داراي دو رديف  ۲۴)، يک نمونه ۲۲: ۱۳۸۴

پر آن  ۸)، نمونه ۱۰۶: ۱۳۸۶است، از تپه حصار (چهري، 
) و کيش ۱۸۰- ۱۷۹: ۱۳۸۶چهري، از قلعه هزاردر (

  )، به دست آمده است. ۱۲۱ل ، شک۲۹۱: ۱۳۹۶(کروگر، 
که بخشي از يک قاب تک نواري است،  ۴قطعه شماره 

قابل مقايسه با قاب نقش گراز مکشوفه از تپه حصار 
  ) است.۲۳۵- ۲۳۳: ۱۳۸۶(چهري، 

که بخشي از يک قاب گچي است با  ۵قطعه شماره 
: ۱۳۹۲پور،  اي از قالگوري رماوند (حسن بندي نمونه قاب
)، ۷۴: ۱۳۹۲قلعه يزدگرد (هرمان، اي از  )، نمونه۴۰

هايي از حصار دامغان در حاشيه قاب سر گراز  نمونه
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هايي در بيشاپور  )، نمونه۲۰۰: ۱۳۵۰(گريشمن، 
هاي يافت شده از  ) و نمونه۲۰۸-۲۰۴: ۱۳۷۸(گريشمن، 

  )، شباهت دارد.۱، شکل ۷۷: ۱۳۹۶عراق (کروگر، 
هم و  که در بردارنده چهار قاب در کنار ۶قطعه شماره 

پارچه است، نوعي تزيين است که در هنر  صورت يک به

هايي مشابه  بري ساساني شناسايي شده است و نمونه گچ
) و ۱۰۹-۱۰۸: ۱۳۸۵با آن، در قلعه يزدگرد (خانمرادي، 

) قابل مشاهده ۲۰۳: ۱۳۸۳قلعه ضحاک (قندگر و ديگران، 
  است.

  
  هاي قزل قلعه شناختي سفال همقايسه گون -۱جدول 

سهيمنبع مورد مقا  
سه يمحوطه مقا
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  ۱ لبه خمره ● ●    ماه نشان ) ۶، شکل ۱۵، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال
(Kennet, 2002, F.4.T86). ۲ لبه خمره ● ●    کوش  

 ۳ لبه تنگ ● ●    ماه نشان ).۳، شکل ۱۷، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال
  )۶، شکل ۱۶، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال

  ).۷۵s.s، طرح ۱۷ شکل، ۱۳۹۳، يو طهماسبفر  محمدي(
  ماه نشان

  ●        رم شاهيقلعه س
● 

●  
  ۴  لبه  کوزه ●

  ۵ بدنه -   ●  ● رم شاهيقلعه س )۳۵ شکل، ۱۳۹۳، يفر و طهماسب ي(محمد
 ۶ بدنه -   ●  ● رم شاهيقلعه س )۳۵ شکل، ۱۳۹۳، يو طهماسبفر  محمدي(

  )۹، شکل ۱۳، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال
  )۳۱، طرح ۱۳۷۹(رهبر، 

  ).۹، طرح ۶۱و خسروزاده، شکل  ي(عال

  ماه نشان
  کوههآتش

  اناب شوشتريم
      

●  
●  
● 

●  
●  
● 

  ۷  لبه  کاسه

  )۸، شکل ۱۵، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال
  ).۴/۱، طرح ۸، لوحه ۱۳۸۵(رهبر، 

(Kennet, 2002, F.4.T81)  
  )s.s.57، طرح ۵ شکل،۱۳۹۳، يو طهماسبفر  محمدي(

  ماه نشان
  انيبند

  کوش
  رم شاهيقلعه س

  

  
  
  
●  

●  
●  
●  
●  
● 

●  
●  
●  
● 

  ۹  لبه  کوزه

  ۱۰  لبه  تنگ ● ●        اناب شوشتريم  ).۷، طرح ۶۳و خسروزاده، شکل  ي(عال
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  ).۱۴، طرح ۶۳و خسروزاده، شکل  ي(عال
  کوش

  اناب شوشتريم
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●  
●  
  ۱۷  لبه  خمره  ●

  ).۳، شکل ۱۴، طرح ۱۳۸۳، ي(خسروزاده و عال
(Kennet, 2002, F.2.T33).  

  ماه نشان
  کوش

      ●  
●  

●  
  ۱۹  لبه  کاسه  ●
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(Kennet, 2002, F.2.T25).  ۲۱  لبه  کاسه  ●  ●        کوش  

  ۲۲  لبه  تنگ  ●  ●  ●      آتشکوهه  )۲۳، طرح ۱۳۷۹(رهبر، 
(Kennet, 2002, F.4.T87).  ۲۳  لبه  کوزه  ●  ●        کوش  

  ).۱۱۸، طرح ۱۶۱، ص ۱۳۸۲(رهبر، 
  )s.s.182،طرح ۱۴ شکل، ۱۳۹۳، يو طهماسبفر  محمدي(

  خورهه
  رم شاهيقلعه س

  ●    
●  

●  
●  

●  
  ۲۴  لبه  تنگ  ●

)Alden, 1978. F.6,No.21(  
  )s.s.92، طرح ۷ شکل، ۱۳۹۳، يو طهماسبفر  محمدي(

  انيتل مل
  رم شاهيقلعه س
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   - ۱جدول ادامه 

  
  قزل قلعه فراهان يبر گچ يها نمونه يوه اجرايش

نات يي، مانند گذشته و پس از آن تزيدر دوره ساسان
 يگر ختهيو ر يريگ ، قالبيکار به سه روش: کنده يبر گچ

و فر  محمديگرفت ( يش ساخته انجام ميپ يبر و گچ
صورت گرفته در  ي). با توجه به بررس۱۴۵: ۱۳۹۴، ينيام

 شکل(قزل قلعه فراهان دار  طرح يها يبر ساختار قطعه گچ
توان  يم ،)۴ شکلگر فاقد نقش (ين قطعات دي) و همچن۳

 ييوه اجرايش ازتپه قزل قلعه  يها يبر گچدر گفت 
استفاده  ،ش ساختهيوه پيو ش يگر هختيو ر يريگ قالب

تپه  يها يبر از گچ ۶و  ۵، ۳، ۱شده است. قطعات شماره 
 هستند يگچ ينييتز يها از قاب يقزل قلعه در اصل بخش

 يگچ رو يا هي، با اليريگ که پس از ساخت به روش قالب
نکه يبا وجود ا ۴و  ۱ يها شدند. نمونه يوار نصب ميد

 يموجود حاک يايکن بقايل ،است يک قاب گچياز  يبخش
نصب  يبراآن است.  يجاد نقوش رويا يبرا ياز کندکار

اندود بر  عنوان بهاز گچ  يا هيها در ابتدا ال يبر ن گچيتمام ا
شد و پس از هموار شدن سطح  يه مديوار کشيد يرو

مالت گچ بر  بارا  يرب گچ يها ر، قاباويد يخشن سنگ
 شکلن يا ۰۸. در نمونه شماره کردند يخود نصب م يجا

که  يوار و هم گچيه اندود دياز ال يدر واقع هم بخش
ت يؤقابل ر ،نصب قاب استفاده شده يبرا مالت عنوان به

  است.
  

  يريگ جهينت
قابل مشاهده است،  ۱طور که در جدول  همان

 يشناخت گونه سهيمقا يمحوطه بر مبنا ينسب ينگار گاه

ن يا ،آن يکه بر مبنا انجام گرفت يسطح يها نمونه سفال
آتشکده  يها از محوطه ييها سه با نمونهيها قابل مقا سفال

ماه  اناب شوشتر،يان درگز، خورهه محالت، ميآتشکوه، بند
دوره متعلق به  رم شاه و کوشينشان زنجان، قلعه س

گر تعلق قطعات  انيب يخوب به ينگار ن گاهيا. است يساسان
با  يگذار خيتار نيا است که يبه دوران ساسان يبر گچ

با  قزل قلعه يبر قطعات گچ يشناخت سه گونهيتوجه به مقا
افت شده از ي ،دارند خ مشخصيتار که ييها يبر نمونه گچ
شاپور فارس، حصار يچون ب يشاخص ساسان يها محوطه

 يقالگورزدگر، قلعه ضحاک، يدامغان، چال ترخان، قلعه 
  د است. ييأرماوند، شوش، قلعه هزاردر و ... قابل ت

اندک از شواهد  ياين اساس و با توجه به بقايبر ا
تپه قزل قلعه  يآشکار شده در محوطه باستان يمعمار

 ن محوطه احتماالًيکه ا کردان يتوان ب يفراهان م
کوشک کوچک متعلق  ايک عمارت ياز  يايبردارنده بقادر

که در ساخت آن از الشه  يياست. بنا يبه دوره ساسان
ده همراه با مالت گل، گچ و ساروج ينتراش يها سنگ

 براساسهر چند  يع ساختار معمارنو استفاده شده است.
دوران  يمعمار ساخت همچوننوع و  به کار رفته مصالح
ت کم يفين کيا ودارد  يت کميفياز ک يول است يساسان

ز قابل مشاهده است يافت شده ني ينات گچييدر ساخت تز
شاخص  ينه در حد بناها يدربردارنده ساختمان که احتماالً

متمول در  يمتعلق به فرد يارباب يک بناي، بلکه يساسان
هر چند در مورد د که کران يد بيبااست.  يدوره ساسان

در  ه آن،يها و ابن و محوطه يدوره ساساندر  فراهانمنطقه 
مانند حسن بن ندرت و در حد چند جمله  به يخيمنابع تار

 منبع مورد مقايسه
محوطه مقايسه 
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  ۲۷  لبه  کوزه  ●  ●    ●    ماه نشان  ).۸، شکل ۱۶، طرح ۱۳۸۳(خسروزاده و عالي، 
  ۲۸  لبه  تنگ  ●  ●  ●      آتشکوهه  )۱۳، طرح ۱۳۷۹(رهبر، 

  ).۸/۱، طرح ۱۲، لوحه ۱۳۸۵(رهبر، 
)Alden, 1978. F.6,No.26(  

  بنديان درگز
  تل مليان

      ●  
●  

●  
  ۲۹  لبه  تنگ  ●

  )۴/۲، طرح ۹، لوحه ۱۳۸۵(رهبر، 
  ).۱۳، طرح ۶۶(عالي و خسروزاده، شکل 

  بنديان درگز
  مياناب شوشتر

●  
●  

  
●  

  ۳۰  بدنه  -      ●

  ۳۱  بدنه  -      ●    ●  قلعه سيرم شاه  )s.s.342، طرح ۳۳، شکل۱۳۹۳فر و طهماسبي،  (محمدي
  ۳۲  بدنه  -        ●  ●  آتشکوهه  )۱۰۴، طرح ۱۳۷۹(رهبر، 



  ٨٧                                               ١٣٩٦بهار و تابستان / ٣/ پياپي ١/ شماره ٢/ جلد ايران پيش از اسالمشناسي  جستارهاي باستان نشريه

اشاره شده  -۲فقيه همداني و ابن ۱محمد بن حسن قمي
ت فراوان ياز جمع يحاک يشناس کن شواهد باستانيل ؛ستا

ن يتر ر جامعداست.  ين منطقه در دوره ساسانيت ايو اهم
صورت گرفته در دشت فراهان  يباستان شناخت يها يبررس

در حدود که  شد ييشناسا يباستانمحوطه  ۷۶۵ش از يب
از  و دارند ياز دوران ساسان يمحوطه شواهد استقرار ۲۰۲
توان به آتشکده فردغان، قزل قلعه،  يها م ن آنيتر مهم
آباد، گورستان کله  کمال يها ز، تپهيگم يها نگاره سنگ

داوود آباد، تپه  يها بار، تپه خرابه، تپه ينمک کور، تپه ن
اچه، محوطه قلعه تر، يمتعدد، تپه در يها ليسوراخه، م

ن يا درگر يد ياز سو ؛۳دکرمحوطه جوخواست و ... اشاره 
ز در ين يبزرگ با وسعت چند ده هکتار يها دوران محوطه

ت يش اهميبر افزا يليرند که دليگ يدشت فراهان شکل م
آن در  عالوه بر ؛ت مستقر در آن استيمنطقه و جمع

ه با ياز آثار و ابن يا ت، مجموعهين دشت با اهمياطراف ا
چون آتشکده آتشکوهه،  يت و شاخص دوران ساسانياهم
راهجرد  ي، چهارتاقيديمور، قلعه جمشيلونا، بند نيل ميم

س، کرنجگان و قلعه دختر ينو ي(برزو)، قلعه مغ، چهارطاق
ن يبه ا يمنته يهاريها در مس و ... وجود دارد که اکثر آن

ت ين مطالب نشان از اهميا همه. ۴اند دشت قرار گرفته
ا يکوشک دارد و وجود  يدشت فراهان در دوران ساسان

ن يدر ا يج دوران ساسانينات راييبا تز مجلل ييها عمارت
  .ستيندور از ذهن منطقه 

  
 منابع
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Qala Gouri of Ramavand, Susa, Tesiphon, Qala Hezardar in Lorestan, etc. Although these 

stucco samples have been executed through molding, casting and pre-fabricated methods, 

most of the decorative panels are made of plaster produced using a molding method. 

 

Keywords: Archeological Survey, Comparative Studies, Farahn Plain, Sassanid Art, Stucco 

Decorations. 
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Abstract 

 

Plaster is among the building materials used by human whose extraction and application date 

back to several thousand years ago. The use of plaster in Iran, as one of the building materials, 

dates back to the middle Elamite period when it was used in construction of Tabpti Ahar tomb 

on Haft Tappeh in Khuzestan where plaster coating was applied in the crescent brick arches 

and the brick floor of the complex. It was after these eras that plaster was applied in 

decorations of different buildings so that some of its unique examples have been obtained 

from various periods including Achaemanian, Parthian, Sassanid, and Islamic eras. In 

archaeological survey of the large plain of Farahan which resulted in identification of 765 

ancient sites related to a time period expanding from the late Neolithic to the Qajar periods, 

in one of these sites called Tappeh Qezel Qala remains of stucco art were found. The ancient 

mound Qezel Qala is located on a natural hill with a northwest-south-easterly direction with 

dimensions of 700 to 400 meters that about a few dozen meters from it there are the remains 

of two seasonal rivers; however, determining the original boundaries and limits of these rivers 

is impossible according to the current situation and without scientific archaeological 

speculations. Unfortunately, a large part of this site has been destroyed during the last years 

due to unauthorized excavations and extensive diggings. In addition to the few architectural 

remains and surface pottery pieces, a number of broken and crushed pieces were discovered, 

some of which have remarkable patterns. According to the significance of these stuccos, as 

one of the first examples identified in the region, an independent research was considered 

aiming at the chronology of these remains, as well as the classification, typology, and 

comparative study of these samples that the obtained results are presented in the present 

paper. In the current paper, which relies on the studies resulted from archeological 

excavations, while documenting, introducing, and describing the stucco samples, using a 

comparative study method through the typological comparison of the obtained stucco samples 

and typological comparison of the surface pottery samples collected from the site in a 

systematic manner, the settlement period of the site was identified and scientific chronology 

(dating) for the stuccos was provided. The results of the performed research, indicate that the 

Tappeh Qezel site of Farahan plain is among the important Sassanid sites of the region, and 

the stuccos obtained from this site which contain various patterns including the wing figure of 

a mythical beast, twelve-pointed star, abstract figure of floras, and single and multiple panels 

are among the Sassanid representative identified sites, such as Bishapur in Fars, Hesar in 

Damghan, Chal Tarkhan and Tape Mill in Rey, Qala Yazdgerd in Kermanshah, Qala Zohak, 
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