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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
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 نشين شهر تاريخي فريم هاي محوطه شاه مطالعه سفالينه                                                                                                                     ۱۰۴

  مقدمه
 که است ميفر يخيتار شهر از يبخش نينش شاه محوطه

 .دارد قرار يسار شهرستان جنوب يلومتريک شصت در
 ،۱۳۸۵ يها سال نيب يشناس باستان کاوش فصل سه يط

 نيا از يسفال يها گونه از يانبوه حجم ش۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
 ).۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ ،۱۳۸۵ ،يني(عابد آمد دست به محوطه

 حوزه يقيتطب مطالعات و ينگار گاه ،آنکه به توجه اب
 بر شتريب ياسالم هياول قرون در خصوصاً طبرستان يفرهنگ
 رينظ يشناخت باستان يها افتهي گريد و يخيتار متون هيپا
 در و است بوده استوار يمعمار آثار و مسکوکات ها، بهيکت
 ريتفاس در يچندان نقش يسفال يها افتهي ،انيم نيا
 در رو،  نيا از ،اند نداشته يفرهنگ هپهن نيا يشناخت تانباس
 يها افتهي بر تمرکز با تا است شده کوشش نوشتار نيا

 محوطه يسفال شاخص يها گونه مطالعه و يسفال
 شود داده پاسخ پرسش نيا به ميفر يخيتار شهر نينش شاه
 در استقرار يبالندگ و ييشکوفا دوره و يفرهنگ يتوال که
  است؟ يفرهنگ يها دوره چه شامل شتريب محوطه نيا

 يليتحل - يفيتوص نوع از پژوهش نيا در قيتحق روش
 يدانيم مطالعات هيپا بر زين اطالعات يگردآور وهيش است.
 سهيمقا ،يبند طبقه ،ي(مستندنگار يشناخت باستان
 ياسناد وهيش و )،يآثارسفال يشناس گونه و يقيتطب
 يها محوطه و ميفر يخيتار شهر يخيتار شواهد ي(بررس
 در است. بوده استوار مکتوب) منابع براساس آن ياقمار
 و حيتشر ،فيتوص از پس ،يشناخت باستان پژوهش بخش
 گزارش براساس يسفال يها افتهي اطالعات يبند طبقه
 تک تک ،محوطه در شده انجام کاوش فصل سه يينها
 براساس و شده يفن يطراح ضبط، و ثبت جهت ها نمونه
 ميتقس مجزا يها گونه و طبقات به يظاهر تمشخصا
 نييتع ،يقيتطب سهيمقا نديفرآ يط تينها در تا ديگرد
 ۱۱ براساس ها نهيسفال يشناس گونه اريمع شوند. تيهو
 -۲ قطعه، نوع -۱ :از عبارتند که است هبود استوار ريمتغ

 زانيم -۵ ره،يخم رنگ -۴ ره،يخم نوع - ۳ سفال، جنس
 - ۹ ن،ييتز نوع -۸ پوشش، رنگ - ۷ پوشش، نوع -۶ پخت،
 نيهمچن ؛زهيآم -۱۱ و سالمت زانيم -۱۰ ه،يما نقش
 مطالعه مورد ينييتز و يفن اتيخصوص يمبنا بر ها افتهي

 يقيتطب مطالعات با شاخص يها گونه سپس و قرارگرفتند
  شدند. ينسب يگاهنگار دوره، هم يها محوطه با سهيمقا و
 
  

  نيشن شاه محوطه ييايجغراف تيموقع
 ارتفاعات توسط که ميفر دشت در نينش شاه محوطه

 بخش و يجنوب جبهه از يمواز وارهيد دو صورت به البرز
 N:36 مختصات در گشته؛ احاطه يشمال جبهه از يا عمده

 سطح از متر ۹۱۵ اعارتف و E:053 12 10/5 و 51/2 09
 از پوشيده منطقه نيا ارتفاعات .است گرفته قرار ايدر

 و ۱ شکل( است يکوه  انيم هاي دشت و يجنگل درختان
 يبيتقر فاصله به و يشرق جنوب بخش در محوطه نيا .)۲

  است. شده واقع رسکت برج از يمتر ۴۵۰
  

جغرافياي تاريخي شهر فريم براساس منابع مکتوب 
  تاريخي

نخستين اشارات تاريخي پيرامون شهر تاريخي فريم 
ن به جمعيت متعلق به نويسنده حدودالعالم است که در آ

زياد شهر و استقرار لشگري بزرگ اشاره شده است؛ 
همچنين در اين کتاب به بازار شهر فريم اشاره شده که 

 ،نام بیشد ( بار برپا مي طور منظم هر پانزده روز يک به
حوقل نيز اين شهر را يکي  ). اصطخري و ابن۱۴۸ :۱۳۴۷

 اند که در يک منزلي از شهرهاي مهم کوه قارن دانسته
قارن بوده است  شهر ساري قرار داشته و تختگاه آل

). ۲۱۵: ۱۳۴۷؛ اصطخري، ۱۱۹: ۱۳۴۵حوقل،  (ابن
اسفنديار به بناهايي همچون  نويسنده تاريخ ابن

کند که در  مسجدجامع، قصر،گرمابه و ميدان اشاره مي
ارتفاعات تاليوِر در دوره حکومت اسپهبدان طبرستان 

ر نيمه اول قرن هفتم ساخته شده است. مشاهدات وي د
ويران است  هجري قمري از اين شهر، آثاري پراکنده و نيمه

جويني (اواخر قرن  ). عطاملک۱۵۶: ۱۳۶۶اسفنديار،  (ابن
هفتم هـ.. ق.) فريم را شهري مهم در شهريارکوه، ذکرکرده 

هاي گذشته، مرکز حکومت اسپهبدان  و آن را از زمان
). بر پايه ۳۸۳ :۱۳۶۷طبرستان دانسته است (جويني، 

توصيفات سياحان عصرقاجار، فريم، شهري است با دژي 
ترين شهر  قارن، پرجمعيت باوند و آل استوار که در دوره آل

است (اعتمادالسلطنه،  رفته مي شمار به طبرستان کوهستاني
)؛ بنابراين، با توجه به ۲۲۶: ۱۳۸۲؛ رابينو، ۱۰۲: ۱۳۶۷

عيت راهبردي در دليل موق منابع يادشده، شهر فريم به
منطقه، از جمله شهرهاي نظامي و سياسي در قرون اوليه 

آمده  شمار مي اسالمي در مناطق کوهستاني طبرستان به
است. اين مهم بيشتر تابع موقعيت جغرافيايي و قرارگيري 
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  اي افزوده است.  تعامالت فرامنطقهدر نزديکي ايالت قومس بوده که بر اهميت اين شهر در 
  

  
 (نگارندگان) نشين شاه محوطه - ۱ شکل

  

  
  (نگارندگان) نشين شاه محوطه - ۲ شکل

  

  نينش شاه محوطه نيسفال يها نمونه مطالعه
 سفال قطعه ۳۳۰ تعداد سفال، قطعه ۸۶۳۷ مجموع از
 د.يگرد انتخاب يآمار ليتحل و مطالعه يبرا شاخص
 قطعه، ۷۴ کاوش اول فصل از شاخص يها نمونه انتخاب
 فصل نيسوم تينها در و قطعه ۱۷۸ ش،کاو دوم فصل
   .است بوده قطعه ۷۸ کاوش

 يها افتهي نقش، و پوشش نوع يکل ريمتغ دو براساس
 شدند ميتقس عمده گروه دو به نينش شاه محوطه يسفال
  .دار لعاب سفال و لعاب بدون سفال از: عبارتند که

  
  لعاب بدون سفال
 دوگونه به خود لعاب، بدون يها نهيسفال از گروه نيا
 شوند يم ميتقس منقوش و ساده لعاب بدون سفال ،يسفال
  .شوند يم کيتفک ييها رگونهيز به زين هرگونه که

  ساده لعاب بدون سفال
 قطعه نوع پوشش، رنگ براساس ها نهيسفال از گروه نيا
 -۱ اند: شده کيتفک گونه، هفت به قطعه، شکل تينها در و

 ريتصو ،۱ طرح :۳ شکل( ينخود ساده لعاب بدون سفال
 ،۲ طرح :۳ شکل( يآجر ساده و لعاب بدون سفال -۲ )،۱
 : ۳ شکل( ديسف ساده و لعاب بدون سفال -۳ )،۲ ريتصو
 يخاکستر ساده و لعاب بدون سفال - ۴ )،۳ ريتصو ،۳ طرح

 ساده و لعاب بدون سفال - ۵ )،۴ ريتصو ،۴ طرح :۳ شکل(
 و ابلع بدون سفال -۶ )،۵ ريتصو ،۵ طرح :۳ شکل( قرمز
 و لعاب بدون سفال -۷ )،۶ طرح :۳ شکل( ينارنج ساده
  ).۶ ريتصو ،۷ طرح :۳ شکل( يا قهوه ساده
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 هاي گونه بدون لعاب ساده طرح فني (سمت راست) و تصوير (سمت چپ) نمونه سفال - ۳شکل 

  
  منقوش لعاب بدون سفال
 از گروه نيا در قوشمن لعاب بدون يها نهيسفال
 گونه پنج به نييتز نوع ريمتغ براساس ها سفال همجموع
 با لعاب بدون سفال -۱ :از عبارتند که شوند يم ميتقس
 سفال - ۳ فزوده،ا نقش با لعاب بدون سفال - ۲ کنده، نقش
 السف -۴ ،توأمانکنده  نقش و افزوده نقش با لعاب بدون
 نقش با لعاب نبدو سفال - ۵ برجسته نقش با لعاب بدون
  .ينيتزئ

 از کنده نقش با سفال :کنده نقش با لعاب بدون سفال
 ياسالم دوران لياوا از که است يناتييتز نيتر متداول
 است داشته تداوم ياستقرار يها محوطه در وقفه بدون

 روش در ).۱۲۵ :۱۳۹۲ ،همکاران و ياجح يموسو(
 از شيپ زيت کنو ابزار با سفالگران سفال، يرو يکار کنده
 و کردند يم جاديا را نظر مور يها طرح ،سفال شدن خشک
 نوع نيا ساختند. يم منقوش را ها نهيسفال ،صورت نيبد

 لعاب بدون ظروف يرو يهجر ششم تا رمچها قرن از طرح
 مجموعه در ).۲۴-۲۵ :۱۳۸۴ ،يدي(توح است بوده جيرا

 نقوش ،هيما نقش نظر از ها نهيسفال يتمام شده ،مطالعه
 يافق خطوط شامل: نقش طرح لحاظ از و داشتند يسهند

 طرح :۶ شکل( مورب) ي(موج يموج ،)۸ طرح :۶ شکل(
 يگزاگيز ،)۱۰ طرح :۶ شکل( مورب) ي(عمود يعمود )،۹
 يا نقطه ،)۱۲ طرح :۶ شکل( يا شانه ،)۱۱ طرح :۶ شکل(
 يا  رهيدا ،)۱۴ طرح :۶ شکل( يناخن ،)۱۳ طرح :۶ شکل(
 هستند )۱۶ طرح :۶ شکل( يربدرض و )۱۵ طرح :۶ شکل(
  .)۵و  ۴های  شکل(

افزوده: در روش تزئيني  لعاب با نقش سفال بدون
افزوده، به آماده کردن مواد نيازي نيست و با گل  نقش

صورت برجسته روي بدنه، دسته، لبه يا  سفال، نقوش به
شوند؛ در اين روش سفالگران نقوش  دهانه ظرف ظاهر مي
کردند و  سفال آماده مي گانه با گلمورد نظر خود را جدا

 ب الف
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سپس بر سطوح ظروفي که هنوز خشک نشده بود، 
چسباندند. از اين روش براي افزودن دسته و لوله به  مي

شد که بيشتر جنبه کاربردي داشت  ظروف نيز استفاده مي
). تنها سفالينه ۳۷: ۱۳۹۱گيگلو،  زاده قديم و ممي (ايرواني

لعاب با  هاي بدون ينهبه دست آمده از مجموعه سفال
مايه نقش  نشين از نظر نقش افزوده در محوطه شاه نقش

هندسي دارد و از لحاظ طرح نقش شامل طرح طنابي 
  ).۱۷: طرح ۷ است (شکل

 -کنده: تکنيک افزوده - افزوده لعاب با نقش سفال بدون
کنده بدين صورت است که نخست، سفالگر پس از ساخت 

اگانه ساخته و در هنگام نيمه سفال، تزيين موردنظر را جد
کند  بودن سفال، به بدنه ظرف متصل مي خشک

). اين شيوه پرداخت در قرون ۴۵۷: ۱۳۸۹فرد،  (کامبخش
سه تا هفت هجري قمري در مراکز سفالگري ايران رواج 

توان به قرون  داشت. اوج کاربرد اين شيوه ساخت را مي
حاجي  ي(موسو دانست سلجوقي عصر خصوصاً اسالمي مياني

). در مجموعه مطالعه شده، تمامي ۱۲۶: ۱۳۹۲و همکاران، 
مايه، نقوش هندسي دارند و از لحاظ  ها از نظر نقش سفالينه

 شکل)، لوزي (۱۸: طرح ۵طرح نقش شامل: دايره (شکل 
) و ۲۰طرح  :۷ شکلاي ( )، موجي و شانه۱۹طرح  :۷

) و ۱۳طرح  :۷ شکلاي ( )، نقطه۳۴: طرح ۵(شکل 
 ) هستند.۳۵طرح  :۷ شکلضربدري (

برجسته: براي انجام اين نوع  سفال بدون لعاب با نقش
سازند و سپس  تزيين نقوش موردنظر را جداگانه مي

صورت قطعات کوچک با اشکال هندسي و گياهي بر  به
کنند. اين روش بيشتر  سطح ظروف خشک نشده وصل مي

ي، رفته است (آهنگر کار مي لعاب به در ظروف سفالين بدون
). تنها سفالينه به دست آمده از مجموعه ۱۶۹: ۱۳۸۱
اي مزين به  برجسته، نمونه لعاب با نقش هاي بدون سفالينه

طرحي هندسي است که نقشي طناب مانند را تداعي 
شناختي اين نمونه قابل  کند. براساس مقايسه گونه مي

هاي بيشاپور و شهرگور در قرون اوليه  مقايسه با سفالينه
  ).۲۱طرح  :۷ شکلاست (اسالمي 

لعاب با تزيين نقاشي: اين روش  سفال بدون
ترين شکل تزيين است که از هزاره پنجم پيش از  قديمي

هاي هندسي چون:  صورت طرح ميالد تا دوران اسالمي به
اند  شده جناغي، موازي و متقاطع و ... روي سفال تصوير مي

ه هاي مجموع ). تمامي سفالينه۲۵۹: ۱۳۸۲(توحيدي، 
مايه نقوش هندسي دارد و از  مطالعه شده از نظر نقش

لحاظ طرح نقش شامل: خطوط افقي، عمودي و نامشخص 
) است. با توجه به مقايسه ۲۳و  ۲۲هاي  طرح :۷ شکل(

لعاب منقوش در اين  هاي بدون شناختي سفالينه گونه
ها را مربوط به قرون  توان اين گروه از سفالينه مجموعه، مي
 هجري قمري دانست ۳و  ۲مي به ويژه قرن اوليه اسال
  . )۲و  ۱ول ا(جد

  

  
  لعاب منقوش هاي بدون نسبت متغير طرح نقوش در مجموعه سفالينه نمودار - ۴شکل 
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  لعاب منقوش هاي بدون نسبت متغير طرح نقوش در مجموعه سفالينه - ۵شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اب منقوشهاي گونه بدون لع طرح فني نمونه سفال - ۶شکل 
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  هاي گونه بدون لعاب منقوش با تزئينات نقش افزوده، نقش افزوده و نقش کنده توأمان، تزئين نقاشي طرح فني نمونه سفال - ۷شکل 

  

  دار لعاب سفال
  ساده دار لعاب سفال

 نقش بدون يسطح ،ادهس دار لعاب يها سفال مجموعه
 يحاج ي(موسو اند شده دهيپوش نگر کي لعاب با که دارند
 نيتر ساده ،پرداخت وهيش نيا ).۱۲۷ :۱۳۹۲ ،همکاران و
 است بوده دار لعاب يها نهيسفال ساخت در يده لعاب وهيش
 قرار سفالگران توجه مورد دوباره .ق ه. پنجم قرن در که
 در توان يم را سفال گونه نيا گسترده کاربرد .رديگ يم

 ،يديتوح( دکر مشاهده انيمشاهخوارز و انيقسلجو دوره
 شده مطالعه يها سفال مجموعه در .)۲۷۰ و ۲۶۹ :۱۳۸۲
 براساس ساده دار لعاب يها سفال ن،ينش شاه محوطه در
 است يادآوري به الزم شدند. يشناس گونه ،لعاب رنگ ريمتغ
 از مجموعه نيا در ساده دار لعاب يها نهيسفال يتمام که
 عبارتند لعاب رنگ نظر از و اند شده ساخته رس گل ريخم
 با يلجن سبز رنگ کي لعاب با رس گل ريخم با سفال از:
 لعاب با رس گل ريخم با سفال ،)۲۴ طرح: ۸ شکل( ۵۲%
 با سفال ،)۲۵ طرح :۸ شکل( %۹ با روشن سبز رنگ کي
 طرح :۸ شکل( %۳ با زرد رنگ کي لعاب با رس گل ريخم
 %۱۵ ديسف رنگ کي لعاب با رس گل ريخم با سفال ،)۲۶

 لعاب با رس گل ريخم با سفال ،)۲۷ طرح :۸ شکل(
 ريخم با سفال ،)۲۸ طرح :۸ شکل( %۲ قرمز رنگ کي
 ،)۲۹ طرح :۹ شکل( %۴ يا قهوه رنگ کي لعاب با رس گل
 :۹ شکل( %۴ کرم رنگ کي لعاب با رس گل ريخم با سفال
 رنگ  کي لعاب با رس گل ريخم با سفال ،)۳۰ طرح

 رس گل ريخم با سفال و )۳۱ طرح :۹ شکل( %۹ يالجورد
شکل ( )۳۲ طرح: ۹شکل ( % ۲ با ينخود رنگ کي لعاب با
 دار لعاب يها نهيسفال يشناخت گونه سهيمقا براساس .)۱۱
 موزه يها نهيسفال مجموعه و شابورين منطقه با ساده
 ۵ و ۴ قرون به را نهيسفال گونه نيا توان يم نيآشمول
  .)۲و  ۱ل وا(جد داد نسبت يقمر يهجر

  
  دار منقوش سفال لعاب
قطعه از  ۱۹۳دار منقوش، تعداد  هاي لعاب سفالينه

هاي به دست آمده از محوطه  مجموع کل سفالينه
گيرند. اين مجموعه که تنوع تزيين،  نشين را دربر مي شاه
لعاب دارد، براساس متغير نوع تزيين  مايه و رنگ نقش

ياتو ساده (اسگرافياتو دار با تزيين اسگراف شامل: سفال لعاب
پاشيده)، سفال با   رنگ و اسگرافياتو لعاب يک  لعاب
پاشيده و گونه  کنده زيرلعاب، سفال با تزيين لعاب تزيين

  گردد. نقاشي زيرلعاب را شامل مي
رنگ دارد و  يک  سفال با تزيين اسگرافياتو ساده لعاب

وع سفال با تزيين اسگرافياتو لعاب پاشيده دارد: در اين ن
تزيين، ابتدا سطح سفال با پوشش گلي پوشيده شده و 

دهي سطح سفال تا رسيدن به خميره اصلي  قبل از لعاب
شود. اين گونه سفالي قابل مقايسه  حکاکي و يا تراشيده مي

هاي  هاي جرجان در قرون اوليه اسالمي، سفالينه با سفالينه
هجري قمري  ۵-۳نيشابور و باميان افغانستان در قرون 

  ). ۲و  ۱ول ا) (جد۴۶: طرح ۱۰ است (شکل
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کنده زيرلعابي: پرداخت اين گونه سفالي  سفال با نقش
صورت است که سفالگر نقوش پيش طراحي شده  بدين

کند. اين  دهي روي ظرف پياده مي خويش را قبل از لعاب
نوع تزيين عموماً در شمال ايران رايج بوده است (توحيدي، 

اين نوع تزيين بيشتر شامل  ). دامنه زماني۲۶۷: ۱۳۸۲
  ).۲و  ۱ول اقرون سوم و چهارم هجري قمري است (جد

نقاشي زيرلعاب: شيوه نقاشي زير لعاب از ابتداي کاربرد 
طور اخص از دوره  لعاب در دوران اسالمي رايج بوده و به

اي نوين در تزئين به کار گرفته  عنوان شيوه سلجوقي به
  ). ۴۴: طرح ۱۰ شکل) (۴۵طرح  :۱۰شده است (شکل  مي

پاشيده در  هاي لعاب پاشيده: سفال سفال با لعاب
پاشيده  هاي لعاب مجموعه مطالعه شده، به زيرمجموعه

پاشيده با  اي و سفال لعاب پاشيده لکه ساده، سفال لعاب
). اين گونه ۴۷طرح  :۱۰شوند (شکل  کنده تقسيم مي نقش

شود.  تزيين، بيشتر از سده پنجم هجري قمري رايج مي
شناختي و  هاي اين مجموعه پس از گونه بسياري از سفالينه

هاي  مطالعه تطبيقي، قابل مقايسه و مشابه با سفالينه
نيشابور، جرجان، سرمشهد و مالين باخرز هستند. مجموعه 

قرون اوليه اسالمي  دار منقوش مربوط به هاي لعاب سفالينه
ول اويژه قرون چهارم و پنجم هجري قمري هستند (جد به
  ).۲و  ۱
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  ۷، طرح ۱۴۳: ۱۳۹۱فيضي و ديگران،   سيمره  *  *  *  -   -   *  *  *  هـ. ق. ۳- ۲  لبه  ۲: ۹  ۱
  ۹، طرح ۱۴۳: ۱۳۹۱فيضي و ديگران،   سيمره  *  *  *  -   -   -   -   *  هـ. ق. ۳- ۲  بدنه  ۲: ۱۱  ۲
  ۲۷، طرح ۱۴۴: ۱۳۹۱فيضي و ديگران،   سيمره  *  *  *  -   -   *  *  *  هـ. ق. ۳- ۲  لبه  ۳: ۱۳  ۳
  ۱۴۵: ۱۳۹۱فيضي و ديگران،   سيمره  *  *  *  -   -   -   *  *  هـ. ق. ۳- ۲  لبه  ۸: ۳۴  ۴

  ١١، شماره ٢لوحه : ۱۳۹۳خدادوست،   مالين باخرز  *  *  *  -   -   -   *  *  قرون اوليه  لبه  ۸: ۳۵  ۵
  ١١، شماره ٢شکل  :۱۳۹۳خدادوست، 

  ٢٦، شماره ١٨شکل : ۱۳۹۳خدادوست،   مالين باخرز  *  *  *  -   -   -   *  -   قرون اوليه  بدنه  ۲: ۸  ۶

 ۳۳، تصوير ۱۶۶: ۱۳۸۵پازوکي،  سرخ قلعه * * * -  -  * * - سلجوقي بدنه  ۸: ۳۶  ۷

  ۲۹، تصوير ۱۶۵: ۱۳۸۵پازوکي،   سرخ قلعه  *  *  *  -   -   *  *  -   سلجوقي  بدنه  ۸: ۳۷  ۸

آغاز   بدنه  ۸: ۳۵  ۹
  اسالمي

  ۴- ۳۲، شکل ۱۴۷: ۱۳۹۱اميري،   گرد داراب  *  *  *  -   -   *  *  - 

از آغ  لبه  ۸: ۳۹  ۱۰
  DR: 34، ۴- ۳۴، شکل ۱۴۹: ۱۳۹۱اميري،   گرد داراب  *  *  *  *  *  -   -   *  اسالمي

 BISH: ۲۹، تصوير ۹۴: ۱۳۹۱اميري،  بيشاپور *  *  *  -   -   -   *  -   قرون اوليه  بدنه  ۵: ۲۱  ۱۱

 FI 42، ۴- ۴۵، شکل ۱۶۸: ۱۳۹۱اميري،  شهرگور *  *  *  -   -   -   -   -   قرون اوليه  بدنه  ۵: ۲۱  ۱۲

 سرمشهد *  *  *  -   -   -   -   -   وليهقرون ا  بدنه  ۲:۱۰  ۱۳
، تصوير ۱۳- ۴، شکل ۱۱۲: ۱۳۹۱اميري، 

۲۵ ،SM 

  بدنه  ۲:۱۱  ۱۴
آغاز 
 سرمشهد *  *  *  -   -   -   -   -   اسالمي

، تصوير ۱۴- ۴، شکل ۱۱۳: ۱۳۹۱اميري، 
۴۰ ،SM 

  بدنه  ۴: ۱۷  ۱۵
هـ.  ۴و  ۳

 ES 50، تصوير ۱۳۷: ۱۳۹۱اميري،   استخر  *  *  *  -  - - - -  ق.

  سيستان  -   -   -   *  *  -   -   *  اوليه قرون  لبه  ۱: ۱  ۱۶
، لوح ۲۱۳: ۱۳۸۹حاجي و عطايي،  موسوي

  ۲۵: طرح ۵
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۱۷  ۴۶ :۱۰   لبه 
۳ – ۴ 

 ,Wilkinson, 1975: 43 & 49, nos. 249  نيشابور  -   *  -   -   *  *  *  *  * .هـ. ق
250 

۱۸  ۴۵ :۱۰  ۴ – ۳  بدنه 
 .هـ. ق

 .Wilkinson, 1975: 8, nos. 225  نيشابور  -   *  -   -   *  *  *  *  *

 ۴ – ۳  بدنه ۹: ۴۴  ۱۹
 هـ. ق.

 .Wilkinson,1975: 5a, 5b, nos. 243  نيشابور  -   *  -   *  *  *  *  *  *

  بدنه  ۱۰: ۴۵  ۲۰
۳ – ۴ 

 www.metmuseum.org نيشابور -   *  -   *  *  *  *  *  *  هـ. ق.

 ۴ – ۳  بدنه  ۹: ۴۳  ۲۱
  هـ. ق.

  ،۹۶ - ۳- ۱۰: تصوير ۱۳۸۶مرتضايي،   جرجان  -   *  -   -   *  *  *  *  *

- ۳، تصوير ۱۸: طرح ۱۳۸۶مرتضايي،   جرجان  -   *  -   -   *  *  *  *  -   ۴قرن   هبدن  ۹: ۴۴  ۲۲
۹۳  

  بدنه  ۹: ۴۱  ۲۳
قرون 
  -   *  -   -   *  *  *  *  -   اوليه

مالين 
  باخرز

؛ ٢٨: ١٩لوحه : ۱۳۹۳خدادوست، 
  G13-141 ،٢٨: ١٩شکل 

: لوحه ۱۳۸۹حاجي و عطايي،  موسوي  سيستان  -   *  -   -   *  *  *  *  -   ۶قرن  لبه ۹: ۴۰  ۲۴
۶۹ :۲۰۸  

 ۴ – ۳  بدنه  ۱۰: ۴۵  ۲۵
  هـ. ق.

  ۹۷- ۳- ۱۶: تصوير۱۳۸۶مرتضايي،   جرجان  -   *  -   -   *  *  *  *  - 

 BISH،  ۴۰: تصوير۱۳۹۱اميري،  سرمشهد -   *  -   -   -   *  *  *  -   اسالمي  بدنه  ۱۱: ۵۰  ۲۶

  لبه  ۷: ۳۰  ۲۷
هـ.  ۵و  ۴

 Grube, 1994: 94, 97, non: 88, 89, 93  نيشابور  -   -   *  *  *  -   -   -   -   ق.

  املک  ۷: ۳۱  ۲۸
هـ.  ۷و  ۶

  Alan, 1995: 88, fig. 6  آشمولين  -   -   *  *  *  -   -   -   -   ق.

هـ.  ۵و ۴  لبه  ۱۰: ۴۶  ۲۹
  ق.

 ۳۵۲، تصوير ۲۷۸: ۱۳۸۴گروبه،   باميان  -   *  -   -   -   *  *  *  - 

  بدنه  ۱۱: ۵۰  ۳۰
هـ.  ۵و ۴

  ۵۰، طرح ۳۴۷: ۱۳۸۳چوبک،   جيرفت  -   -   -   -   -   -   *  *  -   ق.

 ب الف

http://www.metmuseum.org
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  دار ساده هاي گونه لعاب ) نمونه سفالالف) و تصوير (الفطرح فني ( - ۹شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي گونه لعابدار منقوش طرح فني نمونه سفال - ۱۰شکل 

 ب الف
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 مورد مجموعه در مختلف يارهيمتغ يآمار گزارش
  مطالعه
 يها نسبت محاسبه و سفال مختلف يرهايمتغ به توجه
 اطالعات تواند يم همواره مجموعه، کي در ها آن يآمار

 ارياخت در شده، مطالعه مجموعه خصوص در را يارزشمند
 يسفال شاخص يها نمونه مطالعه با اساس، نيا بر قراردهد.

   :که ديگرد مشخص يمارآ جينتا و نينش شاه محوطه در
 شده مطالعه مجموعه نيسفال يها نمونه شاموت •

 %۲ کا،يم %۱۰ ،شن %۸۶ :شامل بيترت به
 نيا در که بوده کاه %۱ و ماسه %۱ زه،ير سنگ
 را مقدار نيترشيب ،%۸۶ با شن شاموت ،انيم
 .)۱۱شکل ( است داده اختصاص خود به

نسبت متغير خميره سفال در مجموعه  •
% از نوع خمير ۹۹نشين  محوطه شاه هاي سفالينه
 ).۱۲شکل % از نوع خميرسنگ است (۱رس و  گل

نشين در  هاي محوطه شاه ميزان پخت سفالينه •
% از نوع سفال با پخت کافي و ۸۴حوزه فريم با 

). ۱۳شکل % از نوع پخت ناکافي هستند (۱۶
هاي اين مجموعه که ميزان پخت  بيشتر سفال
اي  هاي آشپزخانه سفالاند از نوع  ناکافي داشته

% از مجموع کل قطعات سفالي را ۲۱هستند و 
 ).۱۴شکل اند ( خود اختصاص داده به

هاي  ترين رنگ خميره در مجموعه سفالينه رايج •
هاي آجري، خاکستري،  نشين، رنگ محوطه شاه

اي، نارنجي، نخودي است که  سفيد، قرمز، قهوه
از % ۱۹% و ۶%، ۴۵%، ۵%، ۱%، ۱۵%، ۹ترتيب  به

 ).۱۵شکل شوند ( ها را شامل مي کل سفال

ها مربوط  % سفالينه۴۴در مجموعه مطالعه شده،  •
% شامل ۵۶لعاب و  هاي بدون به گونه سفال

). از ۱۶شکل شده است ( دار مي هاي لعاب سفالينه
هاي  لعاب، سفالينه هاي بدون اين مجموعه سفالينه

% ۲لعاب منقوش از نظر نوع تزيين شامل:  بدون
% ۳لعاب،  % منقوش هندسي بدون۵جسته، بر

کنده  % همراه با نقش۸۷% افزوده و ۳کنده،  افزوده
هاي  )؛ همچنين، سفالينه۱۷شکل است (  بوده
دار منقوش نيز از نظر متغير نوع تزيين  لعاب

% نقاشي ۱۵% لعاب پاشيده، ۲۷عبارتنداز: 
% اسگرافياتو ۵۶لعاب و  کنده زير % نقش۲لعاب،  زير

لعاب و  هاي بدون ). از مجموع سفالينه۱۸شکل (
% نيز نقش ۵۶اند و  % نقش نداشته۴۴دار  لعاب
 ).۱۹شکل اند ( داشته

لعاب منقوش،  هاي بدون در ميان مجموعه سفالينه •
% داراي جايگاه نقش در سطح بيرون و حدود ۹۷
 ).۲۰شکل % در سطح درون قرارداشتند (۳

توان  مي با توجه به جايگاه نقوش در اين مجموعه •
هاي  ها را در گروه سفالينه اين گروه از سفالينه

داري مايعات و غالت در نظر گرفت.  مربوط به نگه
هاي اين مجموعه با توجه به جايگاه  بيشتر سفالينه

نقش در گروه ظروف با دهانه باز چون کاسه و 
هاي  گيرند. در مجموعه سفالينه بشقاب قرار مي

ش در سطح دروني دار منقوش، جايگاه نق لعاب
% بوده است ۳۶% و سطح دروني شامل ۶۴شامل 

 ).۲۱شکل (

  

  
  

  نسبت متغير نوع شاموت در مجموعه مطالعه شده نمودار - ۱۱شکل 



 نشين شهر تاريخي فريم هاي محوطه شاه مطالعه سفالينه                                                                                                                     ۱۱۴

  
  

  نمودار نسبت متغير نوع خميره در مجموعه مطالعه شده -۱۲شکل 
  

  
  

 نسبت متغير ميزان پخت در ميان مجموعه مطالعه شده نمودار - ۱۳ل شک
  

  
  

 اي در ميان مجموعه ودار نسبت متغير سفال آشپزخانهنم - ۱۴شکل 
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  ه شدهنمودار نسبت متغير رنگ خميره در ميان کل مجموعه مطالع - ۱۵شکل 
  

 
  

  لعاب منقوش نمودار نسبت متغير نوع پوشش در کل مجموعه گونه بدون - ۱۶شکل 
  

  
  

 لعاب منقوش نمودار نسبت متغير نوع تزيين در کل مجموع گونه بدون - ۱۷شکل 
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  لعاب منقوش متغير نوع تزيين در کل مجموعه گونه بدوننمودار نسبت  - ۱۸شکل 

  

  
  لعاب منقوش نمودار نسبت متغير نوع تزيين در کل مجموعه گونه بدون -۱۹شکل 

  

  
 لعاب منقوش نمودارنسبت متغير نقش در کل مجموعه گونه بدون - ۲۰شکل 
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 نسبت متغير نقش در کل مجموعه گونه لعابدار منقوش نمودار -۲۱شکل 

  
  يريگ جهينت

 تختگاه م،يفر يخيتار شهر ،يخيتار نيقرا براساس
 نيتر مهم از يکي و قارن آل و باوند آل يمحل حکومت
 بوده ياسالم هياول قرون در طبرستان يکوهستان يشهرها
 گاهيجا و نقش شهر، نيا توب،مک منابع گواه به است.
 صدر در طبرستان ياجتماع و ياسيس تحوالت در يليبد يب

 در يشناخت باستان يها کاوش يپ در است. داشته اسالم
 محسوب ميفر شهر از يبخش واقع در که نينش شاه محوطه

 آن به وابسته ناتيتزئ و يمعمار از يمتنوع آثار شود، يم
 ياياش مسکوکات، ،يسفال يها افتهي ،يگچبر رينظ
 در سفال تياهم ليدل به آمد. دست هب يا شهيش
 ينسب ينگار گاه نديفرآ و يشناخت باستان يها ليتحل

 در يريگ بهره جهت شاخص يها گونه ييشناسا به محوطه
 گريد از آمده دست به يها نمونه با يقيتطب مطالعه روند
 که حيتوض نيا با شده پرداخته يفرهنگ يها حوزه
 تياولو در محوطه کاوش از آمده دست به يها نمونه

  قرارگرفت.
 سه از مکشوفه شاخص يها نهيسفال يرو مطالعه جينتا
 دهدکه يم نشان ميفر نينش شاه محوطه کاوش فصل
 به ترتيب به دار لعاب و لعاب بدون يها سفال ياصل دوگونه
 نيتر مهم شدند. ميتقس يسفال رگونهيز چهار و دوازده
 اتوياسگراف و کنده نقش شامل ها نهيفالس ينييتز نقوش
 را مجموعه کل از %۵۶ و %۸۷ بيرتت به که است بوده
 هياول قرون در شتريب نقوش نيا است. شده يم شامل
 در نيتزئ و نقوش تراکم عدم است. داشته کاربرد ياسالم
 از مات و رنگ کي يها لعاب يريکارگ هب ها، نهيسفال مرکز

 محوطه در دوره نيا يها السف شاخص يها يژگيو گريد
 فام نيزر چون خاص يسفال يها گونه نبود است. نينش شاه
 منقوش دار لعاب يها نهيسفال يفراوان زين و يينايم و
 طبقه با يا جامعه وجود از يا نشانه تواند يم رنگ تک

 غالب باشد. ياقتصاد اي ياسيس نخبه گروه بدون و متوسط
 ساخته يکاف پخت و تيفيک با و شن از ها نهيسفال شاموت
 هنرمندان يآگاه و شناخت از نشان لهئمس نيا اند. شده
 ديتول به الزم مهارت با که داشته ميفر شهر در سفالگر
 يسفال گونه يقيتطب مطالعه با .کردند اقدام ها نهيسفال انبوه

 اشتراک وجوه ران،يا در يشهر مراکز گريد و مکشوفه
 محوطه انيم جيرا لاشکا پوشش، نوع نقش، در ياديز
 گرد، داراب گور، شاپور،يب شابور،ين يشهرها و نينش شاه

 انوس،يدق باخرز، نيمال ستان،يس جرجان، سرمشهد،
 هائار قابل ينسب ينگار گاه دارد. وجود مرهيس و قلعه سرخ
 پنجم قرن تا يساسان اواخر يزمان دامنه محوطه، نيا يبرا
 مطالعات و يخيتار شواهد اساس بر است. يقمر يهجر
 نينش شاه محوطه ييايپو و يبالندگ دوره ،يشناخت باستان
 چهارم و سوم قرون م،يفر يخيتار شهر از يبخش عنوان     به
  است. يقمر يهجر

  
  يسپاسگزار
 جناب هتوج حسن از دانسته واجب خود بر نگارندگان

 مواد دادن قرار ارياخت در با که ينيعابد مهندس يآقا
 امکان ميفر يخيتار شهر يها کاوش از حاصل يفرهنگ
 کمال ساختند سريم را حاضر پژوهش يمطالعات روند
  .آورند عمل به را يگزار سپاس
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predominantly in the area of Shahneshin Frime, from the late Sassanid era began in the late 

fifth century AH. Glory period in this area has been third and fourth century AH. 
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Abstract 

 

According to historical sources, Frime city in Tabaristan Province, during the Sassanid and 

early Islamic centuries, was one of urban centers which have an active role in the cultural 

developments in Tabaristan. This city is the center of power of the Tabaristan local houses, 

namely Al-e Qaren and Al-e Bavand.  Predominantly as a small area of the historical town of 

Frimes, during the years 2006, 2008, and 2009 were archaeological excavations. The results 

of these excavations have been architectural masterpieces, potteries, and other cultural 

findings. The need to study the works of ceramics in the city, mostly due to further 

understanding of the chronology and sequence of indicator species were babies in the early 

centuries of the region, despite the existence of Islamic sites from early centuries of Islamic 

sites scientific study on Islamic sites of Mazandaran focused on classification, typology and 

comparative study of potteries from excavations took place. According to historical sources, 

historical city of Ferim has been the local capital of Al-e- Bavand and Al-e-Qaren. This city 

located in one of the mountainous cities in Tabaristan Province. Based on evidences, Ferim 

has been an important element in economic and social changes in early Islamic Period. The 

results of this research show that indicator potteries from Ferim that this site has been two 

major types of potteries: unglazed potsherds and glazed potsherds. Also, there are 12 

subgroups of two main types. Most important motives from these types included carved and 

graffito motives. These motives respectively 87% and 56%. These motives were used in early 

Islamic era. One of the indicator characteristics in early Islamic potteries has been the lack of 

intensive motives in centers of vessels and monochrome and opaque potsherds. Lack of 

lusterware and Minaei wares in Shahneshin site and extra production monochrome vessels 

will assign as middle-class society without political and economic elite class. Majority of 

these potsherds included from sand and with high-quality baking. This case shows that society 

is aware of numerous production potteries. Comparative studies pottery types discovered from 

others urban centers there are similarity aspect between motives, coveting, in urban centers 

such as Nishbour, bishapur, Gour, Darabgerd, Sarmashad, Jurjan, Sistan, Malin Bakharz, 

Daghyanoos, Sorkh Qale and Seymareh. Relative Chronology based on potteries evidence 

including to the late Sasanid era until 5 century A.D. according to historical text and 

archaeological evidence has assigned as dynamic urban spaces such as Shahneshin site in 

Tabaristan province in 3 and 4 century A.D. This study utilizes a descriptive analytical 

method and data collection documentary and field studies. Intended to provide relative 

chronology Shahneshin area is predominantly based on finding. Based on typological and 

statistical analysis of indicators and to making pottery historical context, established 
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