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Abstract 

During the excavation at Tappeh Pardis in Varamin, North of the central plateau, several 

heating structures have been discovered, which were called pottery kiln. Considering the 

accumulation of this type of structure in the eastern part of the site, they have assumed that 

these structures are specialized ceramic production in the intensive industrial area of the 

fifth millennium BC. Therefore, these structures were called the first kilns of this period on 

the central plateau of Iran. In this article, I try to show, based on several archaeological 

evidence, that this notion is not correct, and all the interpretations presented on the basis of 

this evidence should be reviewed. The heating structures from Tappeh Pardis are not 

unique in the prehistory of Iran, and their samples have been obtained in excavations of 

several sites, which are also within the settlement area and clearly show the type of ovens. 

In fact, when the discovered structures are not kilns, the tangible archaeological evidence to 

belong them as workshops is low, and it would not be possible to accept that large-scale 

specialized activities, especially in relation to production and bake pottery, have been done 

in this part. These structures are located among the architectural spaces and various 

materials like pottery, beads, oyster, Sling, Token, Clay Spindle, bones, etc. have been 

discovered in there. In fact, the excavator cannot describe the type and function of the kiln 

and cannot explain the presence of Tokens, Slings and Clay Spindle, baked pottery, animal 

bone, and carbonized Cereals in excavated deposits? Moreover, how can there be baked 
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pottery and Slag, as well as Slings, flakes, and unbaked tokens? This evidence is enough to 

doubt the function of structures as a kiln. The documents show that the structures do not 

have function as kiln, According to them, it is impossible to establish a direct relationship 

between the nature of the Tappeh Pardis and changes in the social levels of the community. 

Therefore, it cannot be accepted that these structures are related to the form and structure of 

society and systems that Fazelin-Neshi and his colleagues called them classified society, 

elites, and chiefdoms. 

Keywords: Tappeh Pardis, Pottery Kilns, Specialized Production, Industrial Area, 

Chiefdoms, Saaj/ Oven. 
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چكیده

« گفری  های سفاا   کوره»که است پردیس چند سازۀ حرارتی کشف شده  ۀهای تپ در کاوش
هفای تویدفد    ها را کوره گران این ها در شرق تپه، کاوش به تمرکز آن اند و باتوجه خوانده شده

تصفور   پدش از مفددد تخصصی و متمرکزِ ساا  در بخشِ صنعتی یک روستای هزارۀ پنجم 
کمفک   تاسفدری و بفه  ففف   تفا بفا روش تیلدلفی    دکوشف  ین مقایفه مفی  اند. نگارنده در ا کرده

اسفتناد چنفدین مفدر      ها را بررسفی کنفد و بفه    های متعدد، کارکرد واقعی این سازه مقایسه
تمفامی  از اسفا  درسفت ندسفت و     گفران  های کاوش که برداشتدهد شناسی نشان  باستان
مفدار    وردبفازنگری قفرار گدفرد.   م کلفی  بایفد بفه   هفا شده برپایۀ ایفن تعیدر  ارائه هایتاسدر

 تفوان  نمیو  اند کوره نداشته کارکردِحرارتی پردیس های  سازهدهد که  موردبررسی نشان می
پفردیس بفا تیددفرار در سفاوت اجتمفا ی       ۀتپف  ی مدان ماهدتمستقدم ارتیاط ها استناد آن به

هفایی   ها با شکل و ساختار جامعه و نظام این سازه که توان پذیرفت نمیو  جامعه برقرار کرد
هفای   سفازه  د.نف نام مفی  هاسفارر  و خفان  ،، نخیگفان که آن را جامعۀ طیقفاتی  اند داشتهارتیاط 

هفا در   هفای متعفددی از آن   پردیس در پدش از تاریخ ایران یگانه ندستند و نمونه ۀحرارتی تپ
و تپفه،   آبفاد، جدفران   بافت مسکونی چندین میوطه ازجمله سدلک جنوبی، زاغفه، اسفما دل  

 دهند. ای از اجاق/ بخاری دیواری را نشان می روشنی گونه دست آمده و به قمرود به ۀتپ قره

ی، تویدفد تخصصفی، میوطفۀ صفنعتی، جامعفۀ      پفز  سفاا   ۀپفردیس، کفور   ۀتپ ها:کلیدواژه
 ./ بخاری دیواریاجاقساج/ سارر،  خان
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.مقدمه1

جوامع دورۀ پدش از تاریخ فدر مرکزی ایران از پایان دورۀ نوسنگی درحا  گذر از جامعفۀ  
زمفان   طفو  رفته با رشد و پویایی درخور توجهی کفه در  و رفته ندساده به جوامع پدچدده بود

و پدچدفدگی در روابفط    ،سفاررها  خفان  پذیری فن، ظهفور  زمدنۀ روابط بازرگانی، تخصص در
ای طیقفاتی   صفورر جامعفه   بفه وسفن    در دورۀ مفس دنفد  کراجتمفا ی و اقتصفادی کسف     

شففناختی مففرتیط بففا ایففن تیففورر در ایگوهففای اسففتقراری،   انففد. مففدار  باسففتان درآمففده
و  ،، تویدفد تخصصفی برخفی مفواد    هفا  گفاه  تدفدن، ندایشاجتما ی، فف  مرات  اقتصادی سلسله

هایی چفون سفدلک جنفوبی، قیرسفتان، حصفار، اریسفمان،        فلزی در میوطه یصادرار اشدا
 بازتاب یافته است.ها  های آن و یافته ،ازبکی و سگزآباد ،ساایدن
و اجتمفا ی،   ،های اقتصفادی، سداسفی   بدست سا  اخدر بیث درمورد ظهور پدچددگی در

شناسی ففدر مرکفزی    ساررها در باستان شده، و خان بندی تویدد تخصصی ساا ، جوامع رتیه
 انتشفار هفا و   نگارش رسایهبر  بدش از هر نقاۀ دیگری از ایران داغ بوده است تا جایی که  دوه

؛ 20: 2937پفور   ویفی  ؛2910پفور   ؛ ویی2931اسدی اُجایی و دیگران مقارتی با این مضمون )
 Coningham et al. 2006; Fazeli 2001; Fazeli et al. 2007 a; Fazeli et al. 2007؛2932پور  ویی

b; Fazeli Nashli et al. 2010: 110; Vidale et al. 2018هفای   (؛  نوان گزارش فصل سوم کاوش
: یندر دشفت قفزو   یو اجتما  داسیس ددرارتی»شکل ذیل انتخاب شده است:  قیرستان به ۀتپ

 (.2910نشلی   )فاضلی« قیرستان، گزارش فصل سوم ۀتپ یشناس باستان یها کاوش
گرفته در دورۀ پدش از تاریخ فدر مرکزی ظاهراً تدش  های صورر که در پژوهش با این

گرفتفه در   شناختی به تیددرار و تیورر صورر شده تا با داشتن بندان نظری و نگاهی انسان
شناسفی   بر باسفتان  دیدگاهی میتنی دش از مدددهای ششم تا سوم پ هزارهشناختی  بقایای باستان

کفه  اویدۀ بقایفای مکشفو ،   رسد که در شناخت  نظر می کار گرفته شود، به نو در این مناقه به
مفدهای آن ارائفۀ   آ کفه پفی   رخ دادهی یاهف  شناسفی اسفت، اشفتیاه    باسفتان ماایعفار  گام نخست 

مقایسفۀ   است. بررسی سادۀ بقایای مکشوفه وارزیابی مجدد اکنون ندازمند که است هایی  تئوری
 هایتاسفدر  و هفا شفده یفزوم بفازنگری در تعیدر    کفاوش  هفای  میوطهر گیدبا های پردیس  یافته
درخصفو    شفده  ارائفه  هایکفه گفویی همفۀ تاسفدر     طوری ، بهبخشد شده را ضرورر می ارائه
 آوری وارونه بوده است. شگاتطرز  و ماهدت این میوطه به ،ها ها، کارکرد سازه یافته

های پدش از تاریخی که در شما  فدر مرکزی ایفران واقفع شفده و     یکی از این میوطه
، آن را انجام داده اسفت  کاوش، شناسی دانشگاه تهران استاد گروه باستان ،نشلی  حسن فاضلی

ای هف  بفر کفاوش   پردیس در مناقۀ قرچک شهرستان ورامدن است. در این میوطه  فدوه  ۀتپ
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سفن  صفورر پذیرفتفه،     و  هفای نوسفنگی و مفس     مودی که با هد  شناخت توایی دوره
هفای   های افقی ندز در آن به انجام رسدد که در نتدجۀ آن ساختارهای معمفاری و سفازه   کاوش

 2گففری هفای سفاا    هفا را کففوره  آن نشففلی و همکفارانش   حرارتفی کشفف شففد کفه فاضفلی    
؛ 2911نشفلی و دیگفران     فاضفلی ؛ 2912نشفلی و دیگفران     )فاضلی خواند پزی( می ساا  )نه

Fazeli et al. 2007 a; Fazeli et al. 2007 b; Coningham et al. 2006: 37). 
چنفدن   چنفدان وسفدع و هفم    هنف  ای ههای حرارتفی در میفدود   نمونه از این سازه پنجکشف 

دیوارهای جفانیی   دیدگی باری و حرارر ،های فدخن کشف شمار زیادی قاعار ساا ، گلویه
 بخوانفد  دش از مفددد ای صنعتی در هزارۀ پنجم پ و پردیس را میوطهاکه  شدها با ث  این سازه
های آن، پردیس را در تفاریخ ففن    به قدمت باری یافته که باتوجه ای ویژگی (،9 -2 های)تصویر

 ست.ایران یگانه ساخته افدر مرکزی پذیری در  گری و تخصص و تخصص و فناوری ساا 

 
هایحرارتیواقعدرميانِفضاهایمعماریپردیسوسازهۀشدهدرتپهایکاوش.پالنترانشه9تصویر

.(Fazeli et al. 2007: 268, Fig. 1)رنگتيرهمشخصشدهاستاکهب

 

هایحرارتیدرآنشدهدرپردیسبابقایایسازه.پالنبخشیازفضاهایکاوش2تصویر
(Fazeli et al. 2007: 268, Fig. 2). 
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 .(92-99،تصویر9911:991پور)ولیIVهایحرارتیپردیس.کورةدومترانشۀ.سازه9تصویر

لهواهدافئ.بیانمس2

 ۀهفای تپف   یافتفه شده دربارۀ بخشفی از   نظرار مارتاین مقایه ارزیابی نگارنده در هد  
آبفاد   اسفما دل  ، سفدلک، هفای زاغفه   تپفه های کاوش در  پردیس با نگاهی به نتایج و یافته

نهادی  و ارائۀ پدشابهر  یسرا کاروان ۀو تپ ،قمرود ۀتپ قره ،ازبکی ۀتپ جدرانتپه(،  )موشدن
نشفلی و همکفارانش     های حرارتی است که فاضفلی  جایگزین درخصو  کارکرد سازه

بفر ایفن    نشلی  فاضلی هایاسا  تاسدر ،. درواقعاند دانستهی گر های ساا  ها را کوره آن
هفا بفه    کفه قفدمت آن   ،پردیس ۀشده در تپ های حرارتی کشف پایه استوار است که سازه

گفردد،   بفازمی  ( لفی  و افف  چشفمه   IIدورۀ سفدلک  ) دش از مفددد اوایل هزارۀ پفنجم پف  
گرفتفه و پفردیس در ایفن دوره     ها پخفت سفاا  صفورر مفی     که در آن است هایی کوره
تخصصی سفاا    صورر بهها  در آنوقت  تمامصورر  بهن گرا که ساا  داشتههایی  کارگاه

دهفد کفه    پردیس مدارکی در اختدار قرار می گر، کاوشدر نگاه  ،رو . ازاینکردند تویدد می
است کفه نخیگفان   استقراری تخصصی و صنعتی در راباه با تویدد ساا   نشان از وجود

؛ 242-247: 2911دیگران نشلی و   )فاضلی کردند مدیریت میآن را اقتصادی ف  اجتما ی
Fazeli et al. 2007 a; Fazeli et al. 2007 b.) 
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نشفان  شناسفی   استناد چندین شاهد باسفتان  تا به دکوش در این مقایه می نگارنده ،حا  بااین
شفده برپایفۀ ایفن     ارائفه  هایتاسفدر تمامی که این برداشت از اسا  درست ندست و  دده می

هفای   وقتفی سفازه   ،باید موردبفازنگری قفرار گدفرد. درواقفع    سست بوده و اندازه  چهتعیدر تا 
حفدی   پردیس به ۀتپ بودنِ شناسی برای کارگاه شده کوره نیاشند، شواهد ملمو  باستان کشف

مقدفا    بفزر   هفای تخصصفیِ   توان پذیرفت در این مکان فعایدفت  ناچدز خواهد بود که نمی
هفای موردبیفث    ه اسفت. اگفر سفازه   گرفت صورر میویژه در راباه با تویدد و پخت ساا   به

پردیس با تیددرار در ساوت  ۀتوان ارتیاطی مدان ماهدت تپ اند، دیگر نمی کوره نداشته کارکردِ
ها ارتیاطی بفا شفکل و سفاختار     این سازه که توان پذیرفت اجتما ی جامعه برقرار کرد و نمی

هفا را جامعفۀ طیقفاتی و     آن نشفلی و همکفارانش    که فاضفلی  باشند هایی داشته جامعه و نظام
 ؛20: 2937پفور   ویفی  ؛2910پفور   ؛ ویفی 2931اسدی اجفایی و دیگفران   ) دننام سارر می خان
 .(Fazeli et al. 2007 a؛2932 پور ویی
 

روشپژوهش9.2
کفه   گونفه  پژوهش بر آن اسفت تفا بفه ایفن پرسفش پاسفخ دهفد کفه آیفا آن         این نگارنده در 

 ،ضفمن درانفد    پزی بفوده  ساا  ۀپردیس کور ۀحرارتی تپهای  گران ا تقاد دارند، سازه کاوش
شده درمفورد   مارت هایاین موضوع را موردواکاوی قرار دهد که تاسدرکه تدش شده است 

تفا   تدش خواهد کردین مقایه نگارنده در ا ،رو ازاین .مدزان صیدح است ماهدت میوطه تا چه
کمفک   بفه  ،چنفدن  شناسفی و هفم   استانب استناد چندین مدر  تاسدری و بهفف  با روش تیلدلی

پفردیس   ۀهفای حرارتفی تپف    درمورد کفارکرد سفازه   را گران های متعدد، نظرار کاوش مقایسه
های مفرتیط   چندن یافته ها و هم موردارزیابی قرار دهد و با درنظرگرفتن بافت کشف این سازه

 ها ارائه کند. نهادی جایگزین درخصو  کارکرد آن ها پدش با آن
 

هایحرارتیپردیس:سازهۀتپ.3

پردیس در مدان بقایای معماری ندمفۀ او  هفزارۀ    ۀتپ 2911و  2919های  های سا  طی کاوش
هفا را   نشفلی آن   سازۀ حرارتی کشفف شفد کفه فاضفلی     چندشواهدی از  دش از مدددپنجم پ
ایفن   توصدفناچار  بهبعد  هایتاسدرها و  تجزیه و تیلدلداند. برای  های پخت ساا  می کوره
ایشفان   راز مقفار و بفدون تیددفر   مستقدماً  گران گران و پژوهش های کاوش و تیلدلها  بخش
 .شود نقل می
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IIIوIکورةبزرگترانشۀ9.9

 ۀکفور  ،دسفت آمفده اسفت    پردیس به ۀهای تپ ترین سازۀ حرارتی که درطی کاوش بزر 
و در هایی از آن طی کفاوش فصفل قیفل کشفف شفد       بزر  شمارۀ یک است که بخش

های شرقی آن از زیر خا  بدرون آمد. پفدن ایفن کفوره     های این فصل ندز بخش کاوش
ای(  ای )کلوخفه  های مشفته  صورر مربع است. دیوارهای اطرا  را با استااده از خشت به

انفد و   اند و در هر ردیف از دیوار دو یا سه و حتی چهار خشت کفار گذاشفته   ایجاد کرده
ردیف اندود خشن و ظریفف پوشفانده اسفت. در وسفط ایفن      ها را با دو  سپس روی آن

شکل است و دو طر  آن انفدود   کوره دیواری پدیدار شد که دارای انینا و تقرییاً قوسی
سایم دارد و کامدً مشخص است که براثر فروریختگی به دیوار شمایی کفوره تکدفه داده   

هفای   ی از آوار خشفت انیفوه  ،رنف   بر خاکستر سوخته و سداه است. بر کف کوره  دوه
و تعدادی قاعفار سفاایی مربفوط بفه      ،ها دیده، قاعار گل یا با اثر نی روی آن حرارر

انفد و   شفدر سسفت   ها بفه   این ساا دست آمد. چند ظر  ساایی در کنار و روی هم به
پاشند و کامدً مشخص است که پخت ناقصفی دارنفد    براثر تما  با دست از هم فرومی

دیدفل پخفت    گری هستند که بفه  ساا  ۀیصورر دفرمه یا ناقص کورم ،دیگر  یارر و به
 (.229: 2911 یگرانو د یفاضلاند ) ناقص روی کف کوره از هم پاشدده شده

 

 IVۀترانش2.9

 ۀآگفاهی از فضفاهای پدرامفونی کفور     IVو  III ۀهفای شفمار   یکی از اهدا  ایجاد ترانشه
گری دیگر ندفز   ساا  ۀکور چهاربود. با کاوش در این میدوده  2919شده در سا   یافت

شفرایط پدرامفونی    ۀهفا و مجمو ف   بفه سفاختمان آن   آشکار شد که در نوع خفود باتوجفه  
اما از کورۀ چهارم فقط بقایفای   ،دست آمد فردند. بقایای سه کوره نسیتاً سایم به به منیصر

ها در داخفل فضفاهای معمفاری     رهسوختگی و بخشی از کف آن باقی مانده بود. این کو
هفای   به آثار نی و شاخ و بر  رویِ گِل و حجم زیفاد آوار خشفت   قرار داشتند و باتوجه

قیدل دیوار و کف در داخل فضفای   طور بقایای فضاهای معماری از دیده و همدن حرارر
دیدگی ساح دیوارهای فضاهای ففوق ندفز  ملکفردی     اند. حرارر سرپوشدده قرار داشته

 (.220 -222: همان) اند های ساایگری داشته با کوره 4یطمرت

 یک ۀشمار ۀکور 3.2.1

کاه که فضای داخل آن از وسط با دیفوارکی بفه    چهارای است با  سازه 2771کانتکست 
دو قسمت شمایی و جنوبی تقسدم شده است. اختد  ساح بخفش شفرقی و غربفی را    
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متر بفارتر   سانتی دههای شرقی سازه در حدود  که کاه طوری ندز از هم جدا کرده است، به
و  297غربفی  ففف   اند. طو  این سفازه در جهفت شفرقی    های غربی آن قرار گرفته از کاه

بفه   رسد باتوجه نظر می متر است که اییته به سانتی 277 رض آن در جهت شمایی جنوبی 
 90شفرقی   شفما  تخری  بخش شمایی سازه از  رض آن کاسته شده است. ابعاد کافۀ  

متر است. ضخامت دیوارهفای   سانتی 10در  04شرقی  متر، ابعاد کاۀ جنوب سانتی 10در 
متفر اسفت. کافۀ     سفانتی  29تفا   3متر و ارتااع آن از کف سفازه   سانتی 27تا  1جداکننده 

متر  رض دارد. امتداد جنفوبی ایفن کافه بفا      سانتی 20متر طو  و  سانتی 07غربی  شما 
متر میدود شده است و جفنس آن   سانتی 0و ضخامت  0کل به ارتااع ش دیوارکی قوسی

سازه است. در هنگام کاوش این کانتکسفت دو دو  گلفی، تعفدادی قاعفار      ۀاز دیوار
 (.220: هماندست آمد ) و تعدادی استخوان به ،تدک انتقاییدکایکوی ۀساایی دور

 دو ۀشمار ۀکور 2.2.1

هفا   های قیل است، با ایفن تافاور کفه از آن    ای مشابه نمونه ساختاری چهارکاه ۀاین ساز
آمفده   دست تر است. اطرا  این سازه دیوارهای بارآمده است که بارترین ارتااع به بزر 

متر است. سرتاسر دیوارهای اطرا  و کف این سازه بفا   سانتی 90آن در حدود  ۀاز دیوار
سفاح انفدود و    ،دیدفل حفرارر فراوانفی کفه دیفده      اندودی صا  پوشدده شده کفه بفه  

غربفی بفه ارتافاع    فف  رن  و قرمز شده است. دیوارکی شرقی های اطرا  آن تدره خشت
متر از وسط این سازه را به دو قسفمت شفمایی و جنفوبی تقسفدم کفرده       سانتی 40تا  27

دا متفر از هفم جف    سفانتی  27های شرقی و غربی با اختد  ساح در حفدود   است و کاه
اند، یذا فضای داخلی این سازه به چهار قسمت تقسدم شده است. دیفوار جداکننفده    شده

تر شفده و بریفدگی انفدود آن نشفان      درست در جایی که اختد  ساح وجود دارد پهن
شفده اسفت.    یافته و به سقف سازه متصل می دهد که احتمارً به قسمت بار امتداد می می

 .متر اسفت  سانتی 17در  247ترین کاۀ آن  متر و بزر  انتیس 210در  207ابعاد این سازه 
در  17غربفی   و کاۀ جنوب ،07در  37غربی  ، کاۀ شما 247در  10کاۀ جنوب شرقی 

هفای ایفن سفازه تعفداد زیفادی       متر ابعاد داشته است. در داخفل یکفی از کافه    سانتی 10
داخفل ایفن سفازه     شفدن در  دست آمد که برای پختفه  شکل بدضی به های فدخن به گلویه

 (.221-220: همانقرار گرفته بودند )

 سه ۀشمار ۀکور 1.2.1

 ۀمتفر ابعفاد دارد. دو کاف    سانتی 297در  217ای است که  ای چهارکاه سازه این کانتکستْ
بففا ایففن اخففتد  سففاح و دیففوارۀ  .تففر اسففت جنففوبی آن پففایدن ۀشففمایی آن از دو کافف
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بخفش   چهفار هم جفدا کفرده اسفت، بفه      ای که بخش شرقی و غربی آن را از جداکننده
های این سازه به شرت زیر است: کاۀ جنفوب   شرقی و غربی تقسدم شده است. ابعاد کاه

شفرقی در   غربی و شما  های شما  ، کاه30در  17غربی  ، کاۀ جنوب30در  00شرقی 
 ۀهفای ندمف   متر بفارتر از کافه   سانتی 21جنوبی  ۀهای ندم متر. کاه سانتی 10در  17حدود 

این سازه که در وسط آن قرار گرفته اسفت دارای   ۀشمایی قرار داشتند. دیوار  جداکنند
متفر   سانتی 20تا  27متر و ارتااع آن از کف سازه ندز  سانتی 20تا  27ضخامتی در حدود 

متر اسفت. در دو طفر  شفرقی و     سانتی 21مانده از این سازه  است. بارترین ارتااع باقی
نسفیتاً   ۀقاوری وجود دارد. در سمت شما  ایفن سفازه تفود    ر نسیتاًغربی این سازه دیوا
دست آمد که در داخل آن قاعار مربوط به چند ظر  سفاایی نسفیتاً    زیادی خاکستر به

هفا   بفودن سفاا    اکثر این قاعار ساایی و پفو   ۀبه ساح دودزد کامل یافت شد. باتوجه
انفد   گفری  سفاا   ۀی مربوط به کورپخته دورریزها رسد این ظرو  ندمه نظر می تر به بدش
 .(221: همان)

 چهار ۀشمار ۀکور 3.2.1
نظفر   مانفده اسفت. بفه    های آن بفاقی  یوارهای این سازه از بدن رفته و فقط بخشی از آن کاهد»

گاتفه بفوده    های پدش ای شیده سازه دیده، سازه حرارر ۀهای اندودشد رسد احتمارً این کاه می
 .(221: همان) «است

 

گریدیسکچرخسفال.4

گفری    لی یک دیسفک سفاا    چشمه ۀهای مهم در مدان بقایای مادی دور یکی از یافته
 24تفا   22متر و ضفخامت آن   سانتی 91است به قار  ای گرد است. این دیسک صایه

 .نفرم و تاحفدودی ندفز کفاه دارد     ۀاز ماس  متر و از گل ر  ساخته شده و آمدزه سانتی
ز آن پخته شده است. در وسط ساح زیرین ایفن دیسفک بفا    براثر حرارر ساح و می

استااده از استخوان سوراخی ایجاد شده است. این سوراخ در ساح باریی دیسک پفر  
و یفا   ،گر این دیسک مفدور را بفا اسفتااده از چفوب، شفاخ      ساا  ،شده است. احتمارً

، چرخدفده  گرفته و دیسک بر حو  آن مفی  استخوان میکمی که داخل سوراخ قرار می
گفری   هفای سفاا    برده است. پدداشدن این چرخ در داخل فضاهایی که کوره کار می به

هاسفت   ها قرار گرفته است  ملکرد کارگفاهی )تویدفد و پخفت( ایفن مکفان      داخل آن
 .(220 -221: همان)
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گرانکاوشهای.تفسیر5

گفران ندفز موردماایعفه     گر اصلی برخی دیگر از پفژوهش  بر کاوش  دوهرا های پردیس  یافته
هایی ندفز بفوده اسفت )اسفدی اجفایی و       و رسایه ،ها نامه ، پایانها هو موضوع مقای اند دادهقرار 

 ;Coningham et al. 2006؛ 2932 پفور  ویفی  ؛2937پفور   ویفی ؛ 2910پفور   ؛ ویفی 2931دیگران 

Fazeli et al. 2007 a; Fazeli et al. 2007 bنویسند: نشلی و همکارانش می  (. فاضلی 

 نففوان شاخصففی از  گففری را بفه  هفای سففاا   شناسفان سففاخت کففوره  اکثفر باسففتان » 
آوردند که جوامع انسفانی را بفه تویدفد     شمار می گرایی به شدن و تخصص تخصصی
هفای   های رزم را برای بروز پدچدفدگی  های غدرکشاورزی سوق داد و زمدنه فرآورده

شفما    ۀپفردیس در مناقف   ۀاوش تپف اجتما ی و اقتصادی فراهم آورد. تا پدش از ک
گری هفزارۀ پفنجم    ساا  ۀگونه کور شناسی هدچ های باستان فدر مرکزی در کاوش

 IIIهفای   از بقایای معماری ترانشفه   شواهد و مدار  موجود ا م. دست ندامده بود به
گری، چانفۀ   ها، دیسک چرخ ساا  های ویژه، کوره چندن نوع و تعداد یافته ، همIVو 

ها مورداستااده قرار  بقایای مواد رنگی نظدر گل اخرا که در پوشش ساح ساا گل، 
تفر کفارکرد تویدفدی     دادن ساح ساا ، وجود اشدایی که بفدش  گرفته، ابزار صدقل می

ها داخفل   تر آن  دد فدخن گلی و سردو  ساایی که بدش 220آمدن  دست دارند، به
ساایی شکسته مربوط به چندین  و تعدادی قاعار ،دست آمدند گری به ساا  ۀکور

هفای   ظر  بفا کدادفت نفاقص و سفاح دودزده در داخفل خاکسفتر اطفرا  کفوره        
 ۀدهنفد  ، همگفی نشفان  دشدن  ریخته  لت حرارر پخت ناقص دور گری که به ساا 

از فعایدفت   IVو  IIIهفای   شده در ترانشفه  اند که مجمو ۀ معماری یافت این واقعدت
فقفدان اشفدا و    ورر سفاایی حکایفت دارد.  تخصصی برای تویدفد و پخفت میصف   

ابزارآرر مربوط به یفک اسفتقرار مسفکونی نظدفر ابزارهفای سفنگی و اسفتخوانی        
نظدفر   نهای تویددی و ابزارآرر تویدفد کارهفای سفااید    و وجود سازه ،طر  ازیک

آمفده   دسفت  بفه  یاشفدا  ۀطفور مجمو ف   و همفدن  ،گفلِ ر   ۀگری، چانف  چرخ ساا 
سدسفار  أت ۀجفا بفا یفک مجمو ف     حکایت از این دارد که مفا در ایفن   ،دیگر ازسوی

تهده، تویدد پخت میصورر ساایی مواجه هسفتدم.   ۀزمدن کارگاهی و تخصصی در
کارگفاهی اسفت.    ۀآمده ندز مربوط به ایفن مجمو ف   دست بنابراین فضای معماری به

تنفوع   .دسفتدم های منافرد و مجفزا از هفم مواجفه ن     جا با کوره دیگر در این  یارر به
نظر ساختمان و  ملکرد، بفر   نظر اندازه و چه از های حرارتی چه از و سازه ها هرکو

تفوان اشفاره    مفی  ،سازمان تویدد و پخت میصورر فوق دریت دارد. بر این اسا 
هفای متافاوتی    گران پردیس برای میصورر گوناگون خفود از کفوره   کرد که ساا 
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 ۀبزر  نظدر کفور  ۀظرو  ساایی بزر  را در کور ،هبرای نمون .اند کرده استااده می
تفر کفه ندازمنفد     دادند و برای ظرو  ظریفف  قرار می I ۀشمار ۀیک در ترانش ۀشمار

هفای   حرارر مشخص بوده است از کفوره  ۀتر دمای کوره و تنظدم درج کنتر  دقد 
اسفتااده شفده اسفت )فاضفلی و      IVهفای ترانشفۀ    تر نظدر کوره تر و ظریف کوچک
 .(247 -220: 2911دیگران 

 :گران معتقدند کاوش

اند و ازییفا    صورر متمرکز در کنار هم قرار گرفته گری به های ساا  در پردیس کارگاه
هفا بارهفا    پنجم قیل از مددد تعل  دارنفد. ایفن کارگفاه    ۀاو  هزار ۀزمانی ندز به اوایل ندم
انفد. حجفم    های صنعتی قیلفی سفاخته شفده    ی روی بخشهای بعد تخری  شده و کوره

دهد که سازمان کار فراتفر از   های صنعتی در نقاۀ خاصی از روستا نشان می انیاشت ریه
روش تویدد خانگی بوده است و جامعفه از ففن مفدیریت بفاریی در تویدفد و پخفش و       

نفد و تقرییفاً   گری ک پردیس چرخ ساا  ۀمهم تپ 9ۀبرده است. دومدن داد مصر  بهره می
پفنجم قیفل از مفددد تعلف  دارد. کشفف چنفدن دادۀ        ۀاو  هزار ۀسایمی است که به ندم

گفری شناسفایی کفردیم.     سفاا   ۀمند است که آن را درکنار کور مهمی از این منظر ارزش
نیفوی شایسفته بفه     توان بفه  و غدره می ،های کوچک ها، یافته بافت ریه ۀبنابراین با مقایس
گفری   و روش تویدد پرداخت. وجود چرخ ساا  ،گری، مقدا  تویدد ساا  سازمان تویدد
هفای سفاایی اسفت     گفر تویدفد انیفوه ففرآورده     پفردیس نشفان   ۀهفا در تپف   و تعدد کفوره 

 .(242 :همان)

 IVو  ،III ،Iهفای   پفردیس و در داخفل ترانشفه    ۀهای دو فصل او  تپ در کاوش
معمفاری آشفکار شفد. ماهدفت     گری در داخل یک مجمو فۀ   تعداد زیادی کورۀ ساا 

آمده از یک مجمو فۀ کارگفاهی تویدفد و پخفت میصفورر سفاایی        دست مدار  به
و  ،گفری، ابفزار تویدفد    هفای سفاا    حکایت داشت. این مدار   یارر بودند از کفوره 

سفنگی و   یهفای گِفل، اشفدا    گفری، چانفه   پرداخت ساا  نظدر دیسفک چفرخ سفاا    
 ۀخفرا و شفواهد دیگفری چفون جفوش کفور      اَاستخوانی پرداخت ساح سفاا ، گِفلِ   

گدر خاکستر، دیوارها و سفاوت   شدۀ دورریز، حجم چشم های دفرمه گری، ساا  ساا 
هفای   های گلی آمادۀ پختِ داخل کوره شده، گلویه دیدۀ قرمزرن  و کامل پخته حرارر

ها و تعفداد زیفادی میصفورر     دهی ساا  کوچک و برخی ظرو  ساایی برای یعاب
 کارگفاهی بودنفد   ۀویدفدار ایفن مجمو ف   ریسی کفه از ت  های نخ ن دو چو ساایی هم

 (.297-243: 2932پور  )ویی
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 :پور اشاره دارد ویی

گری ندز بایفد گافت کفه  ملکفرد      های ساا  در راباه با فضاهای معماری پدرامون کوره
توانفد در   وجه با یک استقرار صرفاً مسفکونی و روزمفره نمفی    هدچ های موصو  به سازه

ارتیاط باشد. نیود اشدا و ابزارآرر مربفوط بفه یفک اسفتقرار مسفکونی ماننفد ابزارهفای        
های تویددی و ابفزارآرر تویدفد کارهفای     و وجود سازه ،طر  سنگی و استخوانی ازیک

آمفده   دسفت  بفه  یاشفدا  ۀو مجمو ف  ،گری، چانفۀ گفل ر    چون چرخ ساا  ساایدن هم
سدسفار کارگفاهی و   أت ۀجا با یک مجمو ف  یندیگر، حکایت از این دارد که در ا ازسوی

و پخفت میصفورر سفاایی مواجفه هسفتدم. بنفابراین        ،زمدنۀ تهده، تویدد تخصصی در
 (.همان) کارگاهی است ۀمربوط به این مجمو آمده ندز  دست فضاهای معماری به

 :و ا تقاد داردا

تمان و  ملکرد بفر  نظر ساخ نظر اندازه و چه از های حرارتی چه از ها و سازه تنوع کوره
تفوان اشفاره کفرد     می ،سازمان تویدد و پخت میصورر فوق دریت دارد. بر این اسا 

هفای متافاوتی اسفتااده     گران پردیس برای میصورر گوناگون خفود از کفوره   که ساا 
 (.293 -291: همانکردند ) می

 نویسد: پور می ویی باره، درهمدن

هفای   های خانگی و انافرادی در کارگفاه   در کارگاه بر تویدد گری در این دوره  دوه ساا 
شفده اسفت. شفواهد و مفدار       احتما  زیرنظر نخیگان جامعه تویدفد مفی   متمرکز ندز به

زاغفه در دشفت قفزوین     ۀپردیس در دشفت تهفران و تپف    ۀهای تپ آمده از کاوش دست به
 (.242: همان) های فرهنگی این جوامع است گر افزایش پدچددگی بدان

 نویسد: و میا

مجمو ۀ کارگاهی فوق به دریلی چون نزدیکی به منابع اویده یا جلوگدری از پخفش دود  
خفاطر مایکدفت،    پزی به داخل میفدودۀ روسفتا یفا بفه     های ساا  حاصل از فعایدت کوره

کلفی از میفدودۀ    سداسفی بفه  ففف   و نظارر یک نخیۀ اقتصادی یا اجتما ی ،دهی سازمان
یعنی جداشدن فضاهای صفنعتی از منفاط     ،این موضوع مسکونی جدا شده است و اییته

شفمار   هفای جوامفع پدچدفده و مرکف  بفه      گرایی در تویدد از ویژگی سکونتی و تخصص
سفنگی انتقفایی پفردیس در یفک نظفام       جوامفع مفس   ،رسفد  نظر مفی  رود. بنابراین، به می
 (.293: همانکردند ) سارر مراحل پدچددگی فرهنگی را طی می خان
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 نویسد: پردیس می ۀهای حرارتی تپ دانستن سازه فرض کوره اپور ب ویی

سنگی انتقایی، سازمان تویدفد سفاا  در دشفت تهفران فراتفر از       درطو  دورۀ مس
هفای متمرکفز    سازمان تویدد خانگی یا صنایع تویددی خانگی بوده اسفت. کارگفاه  

دهی در ابعفاد مختلفف تویدفد     احتما  دارای سازمان پردیس به ۀتویدد ساا  در تپ
شدن مراحل تویدد و تقسفدم کفار )بفرای نمونفه      اند. تهدۀ گل مناس ، تخصصی بوده
و پخت(، استاندارد در تویدد میصورر سفاایی   ،دهی، تزئدن آوری گِل، شکل  مل

های  نواخت(، تویددار متعدد و مختلف ساایی )مانند دو  سان و یک )تویددار یک
ساایی ساارشی و انفواع و   یهای گلی، اشدا گلی فدخن، پدکر های  ساایی، گلویه

هفایی بفا    و پخفت میصفورر سفاایدن در کفوره     ،اشکا  مختلف ظرو  سفاایدن( 
کارکرد ویژه )برای پخت میصورر دیگر ساایی( بخشی از سفازمان تویدفد سفاا     

ففت  تفوان نتدجفه گر   به میانی نظری پدشدن می سازد. باتوجه در پردیس را آشکار می
فف  نظر برخی نخیگان اقتصادی یا سداسی احتما  تیت چندن کارگاه متمرکزی به یک

اجتما ی قرار داشته که بفر سفازمان تویدفد سفاا  و توزیفع آن در مناقفه نظفارر        
وقت در این میفل بفوده    اند؛ بنابراین، تویدد ساا  یک فعایدت تخصصی تمام داشته
 (.229 -224: هماناست )

هزارسفایه در مناقفۀ ورامفدن     کم هافت  پور به تداوم یک سنت دست و ویی نشلی  فاضلی
 نویسند: اشاره دارند و می

و پخفت آجفر اسفت کفه      ،ترین فعایدت صنعتی این مناقه تهده، تویدد هنوز هم مهم
دهندۀ مرغوبدفت خفا  ایفن مناقفه بفرای تویدفدار گلفی اسفت و          نشان ،سو ازیک
 ه اسفت قف ی در ایفن منا رگف  پدشفدن سفاا    ایهف  گر تداوم سفنت  بدان ،دیگر ازسوی

 (.291 :همان)

 

بحثوارزیابی.6

هفای   هفا آگفاهی   ر یافتفه گف یدو  ،نظر وجفود بقایفای معمفاری، سفاا      پردیس از ۀکه تپ با این
/ دورۀ ففدر قفدیم یفا دورۀ    II لفی )دورۀ سفدلک    توجهی درخصو  فرهن  چشمه قابل

دهفد، امفا    فدر مرکزی در اختدفار قفرار مفی   سن ( در مناقۀ ورامدن و شما   و  انتقایی مس
 شفده از  ارائفه  هایو تاسفدر  ،هفا  متعددی درخصو  ماهدت میوطه، کارکرد یافتفه  یاه ابهام

در ایفن بخفش    نگارنفده پردیس وجفود دارد.   ۀگران دربارۀ بقایای مکشوفه از تپ سوی کاوش
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و  شففد بررسففیهففای حرارتففی کففه در بخففش پدشففدن  داد کففه بقایففای سففازه دنشففان خواهفف
پفردیس را بقایفایِ    ۀهفا تپف   اسفتناد آن  داند و بفه  پزی می های ساا  ها را کوره نشلی آن  فاضلی
دانفد،   می دش از مدددای صنعتی و تخصصی در راباه با تویدد ساا  در هزارۀ پنجم پ میوطه

 پزی ندستند. های ساا  واقع کوره به
های حرارتی  این سازه دربارۀدهند چرا باید  گران توضدح نمی که کاوش نخست این
ها( دیوارهای خشتی با سه تا چهار ردیف خشت کشدده شفده باشفد و    )بخواندد کوره

ها باید درون فضاهای معمفاری بزرگفی قفرار گرفتفه باشفند کفه        اصورً چرا این کوره
ر گففید .بخففش کففوچکی از آن سففاختار را تشففکدل داده باشففد فقففطهففای کففوره  کففف
ها که فاقد سازۀ حرارتی اسفت، چفه کفاربری داشفته اسفت        های این ساختمان بخش

و آیا تفاکنون در   2کوره به چه شکل بوده است منزیۀ های حرارتی به  ملکرد این سازه
ی یبا چنفدن سفاختارهایی شناسفا    ای پزی های ساا  سرتاسر خاور نزدیک باستان کوره

 شده است 
سفت کفه   اای قافور   انفدازه  بفه گرفته  بر های حرارتی را در دیوارهایی که این سازه

داشتن سقف این سازه  ها نگه ها را دیوارهای باربر و حما  نامدد که وظداۀ آن بتوان آن
ها فضاهای معماری مسکونی هستند و  رسد که این سازه نظر می به ،بوده باشد. درواقع

های حرارتی نه کفوره، بلکفه گونفۀ خاصفی از اجفاق/ بخفاری دیفواری یفا          این سازه
ای از واحفدهای مسفکونی وجفود     وپزنفد کفه در گوشفه    هفای مربفوط بفه پخفت     ساج
پردیس کشفف شفده در دورۀ پفدش از تفاریخ      ۀهای حرارتی که در تپ سازه 0.اند داشته

ویفژه در ففدر مرکفزی ایفران      هفای متعفددی بفه    تفر در کفاوش   یگانه ندستند، و پدش
یفابی   ن آشفپزخانه مکفان  که اغل  در فضفاهایی چفو  دست آمده  ها به هایی از آن نمونه
هفای حرارتفی را    خفوبی کفارکرد ایفن سفازه     شفهمدرزادی بفه   صفادق ملفک   شفوند.  می

زاغفه   ۀهای تپف  در کاوش(. ایشان 2931شهمدرزادی  موردبررسی قرار داده است )ملک
هفایی در رابافه بفا     هفا را سفاج یفا اجفاق     ه که آنکرد به ساختارهای مشابهی برخورد

 (.0 -2)تصویر  داند وپز می پخت

ها را در بافت مسکونی روسفتای زاغفه و درسفت در     نمونه از این چند شهمدرزادی ملک
هفا را   آنبرخفی از  کفه  و سفدزده(   ،)واحدهای هات، هشت، یفازده واحدهای مسکونی یافته 

؛ 941: 2914شفهمدرزادی   ملفک ؛ 2902شفهمدرزادی   )ملفک  خوانفده اسفت  خانۀ کشفاورزان  
 (.;471Malek Shahmirzadi 1979; Malek Shahmirzadi 1990 -230 :2931شهمدرزادی  ملک
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زاغهدرميانبافتمسکونیروستاۀحرارتیتپة.ساز1تصویر

(Malek Shahmirzadi 1979: 186)

 

علیزاغهازدورةچشمهۀدرتپVIIIحرارتیواقعدرمنزلمسکونیشمارةة.ساز1تصویر
(1،شکل9911:207شهميرزادی)ملک
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(Talai 1983: Fig 4 , 5)آباداسماعيلۀهایمختلفتپهادربافتمسکونیالیه.اجاق1تصویر

 

ایازیکفضایمسکونیدورةازبکیدرگوشهۀتپ.عکسعمودازسازةحرارتیجيران7تصویر
(10،تصویر9931:109)مجيدزادهعلیچشمه

زاغه ندفز   ۀتپ A ۀاز ترانش نشلی  های فاضلی ها در کاوش یک نمونه از این سازه ،چندن هم
هفای   (. در کفاوش 22 -4، تصفویر  09: 2910یفاری   نشلی و  لی  دست آمده است )فاضلی به
مدفان   های مشفابهی در  سازه Vو  ،I ،IVهای  تپه( در ریه آباد ساوجیدغ )موشدن اسما دل ۀتپ

در (. 1)تصفویر   (Talai 1983: Fig 4 , 5)دسفت آمفده اسفت     ها و فضاهای مسفکونی بفه   خانه
( ندز مجددزاده نمونۀ دیگفری از  274-09ایف:  2913ازبکی )مجددزاده  ۀتپ های جدران کاوش
هفای حرارتفی مکشفوفه از     . یکی از سفازه (0)تصویر  ها را در بافت مسکونی یافته است این
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سفت کفه   ( سفازۀ مشفابهی ا  41، تصفویر  10 ،90 -92: 2932قمرود )کفابلی   ۀتپ ریۀ دوم قره
در  ،چنفدن  هفم  .(1)تصفویر   اسفت  را معرفی کرده آن «ها و تاپوها اجاق»کابلی در ذیل بخش 

( 94، یفوت  471: 2903( )گدرشفمن  3سدلک جنوبی )تصویر  IV2های دورۀ  کاوش ساختمان
یری در ارتاا ار شفمایی حوضفۀ آبریفز ابهفررود در      سرا/ کو  کاروان ۀهای اخدر تپ و کاوش

هفا در باففت    ( نمونفۀ دیگفری از ایفن   2934بدگفی   زنجان و قزوین ) لفی مرز سداسی استان 
 1.مسکونی آشکار شده است



(کهباپيکانIII1-3بهدورةمسوسنگقدیم)سيلکقمرودمتعلقۀتپ.سازةحرارتیقره3تصویر
(1ۀنقش،9911:19)کابلیمشخصشدهاست
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درتپۀجنوبیسيلکوسازةحرارتیميانِفضایمسکونیIV2وسازدورة.ساخت1تصویر
(92،لوح9971:203)گيرشمن
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هفای دیگفری از ایفن     نمونفه  (Burney 1962: 144 and Pl. XLII b)تپه  های یاند  در کاوش
تپه یکی از این ساختارها در زمان کشفف   با همدن ویژگی کشف شده است. در یاند  ها سازه

یفادآور تنورهفای امفروزی     ،ا تقاد چفاریز برنفی   و سن  داشت که بهسایی پوشدده از شن 
های دیگری از ایفن نفوع    نمونه 0.(Burney 1964: Fig. 60, Pl. XIV C)پخت نان سنگک است 

شفدزر   تپه در استقرارهای  صر مارغ قدیم تپفه  و یاند  ،ازبکی ۀتپ بر زاغه، جدران  دوه ها سازه
؛ 31: 2937قلعه در استان زنجان )نقشدنه  صائدن ۀیوردتپ( و  لی 2910پور  تاکستان )ویی

از  ههفای منتشرشفد   ( از دورۀ مارغ قدیم کشف شده است. در طفرت 241: 2939نقشدنه 
وبدش مشابهی کشفف   ندز نمونۀ کم ) صر مارغ قدیم( IVبقایای استقراری دورۀ گودین 

 1.شده است
 های شفرقی و غربفی سفن     ایچی ماسودا در فضاهای مسکونی تپه های سه در کاوش

 دسففت آمففده اسففت هففای حرارتفی نسففیتاً مشففابه بفه   چخمفاق ندففز شففمار زیفادی سففازه  
(Tsuneki 2014: Figs. 6, 9, 10, 13). ظاهر  شکلی مشابه و به در سن  چخماق به ،درواقع

هفای حرارتفی آشفکار     شده سفازه  پردیس، در اغل ِ فضاهای کاوش ۀچون تپ متمرکز هم
 (.27ده است )تصویر ش

هفای   بفر تپفه   ند که  دوها جدتون های فرهن  چخماق/ ناپذیرِ خانه ها بخشِ جدایی این سازه
خفان   ، قلعفه (Garazhian and Shakouei 2013: 292, Fig. 18.12)سن  چخماق از تل آتشفی بفم   

 (Roustaei 2016: Fig. 10) خدفر شفاهرود    و ده (Garazhian et al. 2014: Fig. 6, 10,11, 12)بجنورد 
هفای اویدفه و نسفخۀ     ها نمونفه  این سازه ،رسد نظر می های آن گزارش شده است. به ندز نمونه
هفایی از    لی هستند کفه نمونفه   / چشمهIIتر دورۀ سدلک  های حرارتی پدشرفته تر سازه قدیمی

نفد.  ا دسفت آمفده   و ... بفه  ،تپه تپه(، جدران آباد )موشدن های پردیس، زاغه، اسما دل ها از تپه آن
هفا در برخفی از    هفای آن  های دیواری هستند کفه نمونفه   ها اجاق یا بخاری این سازه ،درواقع

 روستاهای سنتی ایران تا همدن چند دهه پدش رایج بود.
کند که در خمدرۀ یکفی از   های پردیس اشاره می نشلی در گزارش فصل دوم کاوش  فاضلی

، 01تفا:   نشفلی بفی    )فاضفلی  وجفود دارد های حرارتی مخلوطی از قاعار سفاا  و شفن    سازه
هفای حرارتفی اسفتقرار     های شفن در سفازه   شهمدرزادی به وجود ریه تر ملک (. پدش00تصویر 

؛ 941: 2914شففهمدرزادی  زاغففه اشففاره کففرده اسففت )ملففک     ۀ لففی در تپفف  دورۀ چشففمه
همفدن  و شفدزر ندفز    ،یفورد  خدفر،  لفی   تپفه، ده  های جدران (. نمونه471: 2931شهمدرزادی  ملک

سفن  در زیفر پوشفشِ نفاز ِ      این ریۀ شن یا خرده که رسد نظر می ساختار فدزیکی را دارند. به
توانسفت   کفه مفی   ایفن   لت ها/ بخاری دیواری( به های حرارتی موردبیث )اجاق گلی، در سازه
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نفواختی بفه سفاح بفاز پفس دهفد، موردتوجفه و         شکل یک مرور به و بهکند حرارر را جذب 
 3.استاستااده بوده 

 

(Tsuneki 2014: Figs. 6, 9, 10)هایغربیوشرقیسنگچخماقهایحرارتیدرتپه.سازه90تصویر

تپفه، زاغفه،    هفا در جدفران   سفان آن  هفای هفم   های موردبیفث و نمونفه   اگر سازه ،اصلدر
هفا   نفد،  ملکفرد آن  ا های پخت ساا  قمرود کوره ۀتپ و قره ،تپه(، سدلک آباد )موشدن اسما دل

کردنفد  تفاکنون در سرتاسفر خفاور      ها چگونه کفار مفی   به چه شکلی بوده است و این سازه
ی نشفده  یپفزی بفا چنفدن سفاختارهایی شناسفا      های ساا  نزدیک باستان از آغاز تاکنون کوره

 و شفده در پفدش از تفاریخ ایفران از سفدلک، قیرسفتان،       ییهای شناسفا  کوره ،در وض .است
هفای   چندن کفوره  تن  بدغی و هم 32و  09های  اریسمان گرفته تا تل چگا سالی و میوطه

هفای سفاده یفا معمفورً      شفکل سفازه   و یوگردان همگی بفه  ،تل ایعویلی، تل  یاده، گردی قَد
دنی و بفا  یفور از   یای هستند که دارای ستونی در وسفط بفوده و حفرارر از بخفش پفا      چایه
گدرشفمن  )رسفدد   داشت، مفی   اریی کوره که معمورً سقف گنیدیهای گلی به بخش ب توری
: 2931؛ مجدفدزاده  29-90: 2912توحددی ؛ 30-31: 2903فرد  کامیخش؛ 0، شکل 20: 2903
، شفکل  29: 2930؛ پفور  و مقفدم   1شفکل  ، 20 -29: 2937؛ سددین و هلوین  9، پدن 247
42،Madjidzadeh 1977; Hansen Strerily 2000; Boroffka 2004; Boroffka et al. 2011: Fig. 10- 
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13, 18, 20- 21; Vallet et al. 2017; Alizadeh 1985)تنهفا چنفدن ندسفتند،     های پردیس نه . سازه
 اند. وضوت  ملکردی متااور داشته بلکه به

هفای   شفده کفوره   های کفاوش  ای صنعتی است و بافت باید پرسدد که اگر پردیس میوطه
نپختفه، اسفتخوان حدفوانی،    گلی  های های فدخن و دو  ، گلویهوجود توکنند، ا پخت ساا 

هفای فرسفوده و سسفت     شفده و سفاا    هفای پختفه   در کنارِ ساا شده  های غدر کربندزه دانه
نفد،  ا کفوره  یادشفده  اگر سفاختارهای  چه تاسدری دارد  چه ضایعار کوره خوانده شده( )آن

بفا پخفت    یو قاعات، یزهارشده، دور های پخته  واحد هم ساا چگونه ممکن است که در آنِِ
های گلی نپختفه   و توکن ،ها ها، فدخن اند  در ساختمان کوره وجود داشته باشد و هم دو 

هفای   کفوره  منزیفۀ  هفا بفه   و خام  آیا همدن موارد کافی ندست تا درخصو  کارکرد این سازه
هفایی صفورر    فعایدفت  هفا چفه نفوع    گلی تردید کنفدم  در ایفن کفوره    یپخت ساا  و اشدا

هفای   گرفت که انواع یوازم زندگی روزمره چون مهفره، فدخفن، صفد ، اسفتخوان، دانفه      می
هفای متنفوع بفرخد  نظفر      شود  آیا ایفن یافتفه   ها دیده می و ... در آن ،شده، پدکر  کربندزه
دهند کفه   ، نشان نمیاند گران که میوطه را خایی از آثار و بقایای زندگی روزمره دانسته کاوش

 رو هستدم تا بافتی صنعتی  به ما با بافتی مسکونی رو
و همکفارانش میافو  مانفده اشفاره بفه وجفود        نشفلی   نظر فاضفلی  یکی از نکاتی که از

ظفرو  نپختفه در کفوره تعیدفر      بفه  ها آن از واای است که  های سست و ظاهراً پوسدده ظر 
اندکی ندز صورر گرفته باشد، چنفدن   مدزان داندم که پخت در کوره هرچند به می است. دهکر

روشفنی پدداسفت ایفن ظفرو  احتمفارً       که به درحاییآورد.  ها پدید نمی وضعدتی برای ساا 
وپز در تما  مکرر با آتش به این شکل درآمده و فرسفودگی   مشابه بسداری از ظرو  پخت

پخفت   نفه  ،درکف جو و جستدر ارتیاط با تما  مداوم با حرارر را باید ها  بودن آن و سست
 اند  در کوره.

 تپفه،  تپفه(، جدفران   آبفاد )موشفدن   اسفما دل  زاغفه،  پفردیس،  درهفا   گونفه سفازه   ینا نمونۀ
شففده  سففاخته یمعمفار  یففایبقا دففانو در م یمسفکون  یهففا و قمفرود در بافففت  ،سففرا کفاروان 
قاعار ظفرو    دوانی،استخوان ح جملهروزمره از یاز زندگ یشواهد و( 0 و 2 هاییر)تصو

 تزئدنفی،  هفای  مهفره  صفد ،  ،شفده  دفزه غفدر کربن  یهفا  ساب، دانه مختلف، سردو ، سن 
 یهفا  در باففت  کفه  رود یانتظفار نمف   ،یطفور کلف   دست آمده است. به ها به و ... از آن ،پدکر 
 ماهدفت  و کفارکرد  بفا  ارتیاط بی یایی رابقا دندارند چن یو کارکرد مشخص دتماه که یصنعت
 27.کرد کشف ها، آن



 029   (بيگی سجاد علی) ... «ساالر خان ۀجامع ی،صنعت ۀمحوط ی،تخصص يدتول ی،گر سفال یها کوره»

پفردیس بفه سفه گفروه      ۀ لی تپف  های دورۀ چشمه گرفته، ساا  استناد انتشارار صورر به
 دههای خشن ضفخامتی بفایب بفر     و ظریف. ساا  ،های خشن، متوسط شوند. ساا  تقسدم می

هفای مربفوط بفه     . ایفن ظفرو  شفامل ففرم    دارنفد  و آمدفزۀ آیفی   ،متر، حرارر نامناس  مدلی
نفد  ا داری مفواد غفذایی   هفای نگفه   چنفدن خمفره   خدفره و هفم  های بزر  یعنی ظرو  ذ ساا 
ای  دهفد کفه میوطفه    گران میوطه توضفدح نمفی   (. کاوش49 -42: 2911و دیگران  پور )ویی

ها کارگاهی تخصصی و متمرکز و تیت مدیریت نخیگان جامعفه   ز م آن که به ،چون پردیس
کدادفت   هفای خشفن و بفی    چرا باید سفاا   ،پزی است های پدشرفتۀ ساا  است و دارای کوره

گفری دسفت    کلفی از سفاا    ر استقرارهای پدش از تاریخ مناقه بهگیدتویدد و  رضه کند  آیا 
توانستند ساا  نامرغوب و زمخت موردنداز خود را تویدد کنند و باید ایفن ندفاز    کشدده و نمی

ی بفا  هفای تخصصف   کردنفد  آیفا اصفورً کارگفاه     پردیس تأمدن مفی  ۀخود را حتماً از طری  تپ
هفای   مدیریت نخیگان که قرار است مرکزی برای تویدد ساا  در مناقه باشد و آن را کارگفاه 

اسفتناد   کفرده اسفت  بفه    های نامرغوبی تهده و تویدد می خواندم چندن ساا  متمرکز صنعتی می
 فقفط دانفدم کفه مردمفان دورۀ باسفتان      های پتروگرافی متعدد در خاورمدانه، مفی  نتایج بررسی

هفای   و حداقل ظرو  با کدادت متوسط به بار را از مراکز و کارگاه ،ی مرغوب، فاخرها ساا 
تصور کندم که مردمان دورۀ پفدش از تفاریخ    ،کردند. غدرمناقی است گری دیگر تهده می ساا 

هفای   به چنان سفایی از پدچدفدگی   دش از مدددفدر مرکزی آن هم در اوایلِ هزارۀ پنجم پ
های ویژۀ خود شفده باشفند کفه     دده باشند و همگی درگدر تخصصاقتصادی و اجتما ی رس

هفای   گری در هر سایی )تویدد خانگی و میلی( دست کشدده و تمامی ساا  کامدً از ساا 
جفا   گری )در این های زمخت و نامرغوب را ندز از مراکز ساا  موردنداز خود یعنی حتی ساا 

 22.ده باشندکرپردیس( تهده  ۀتپ
های دوران پدش از تفاریخ ففدر    ر میوطهگیدپردیس با  ۀتپ های حرارتی سازهبا مقایسۀ 
نشفلی و    فاضفلی  ی کفه کفارکرد رد کفه  تفوان پفی ب ف    و شما  غرب ایران مفی  ،مرکزی، غرب
ایفن   حفا  کفه ارزیفابی جدیفدِ     24.ندستدرست  اند مارت کرده ها سازهاین  برای همکارانش

 کنفد،  مارت میها  درخصو  کارکرد آنتری  اً مناقینهاد نسیت و پدش ها دیدگاه متااور یافته
ا تیفار   کلفی بفی   بفه را  «هفا سفازه  این بودنکوره» گزارۀشده  ارائه هایرسد که تاسدر نظر می به

دش از باید مدیریت نخیگان در یک جامعفۀ صفنعتی هفزارۀ پفنجم پف      ،رو و ازاین دکرخواهد 
و مفدیریت امفور    ،پفردیس  ۀتپف  سفارر در  های حضفور جامعفۀ پدچدفده و خفان     ، بیثمددد
و  نشفلی   فاضفلی  29.گری در شما  فدر مرکزی ایران را موردبازنگری جدی قرار داد ساا 

گونفه   ایفن  ،شفدۀ آن  فضاهای کاوش نامددن کارگاهو تپۀ پردیس  خواندن  همکارانش با صنعتی
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ری گف  مردمفانی بفا تخصفص سفاا      دش از مفددد که در اوایل هزارۀ پفنجم پف   کنند میتصور 
انفد؛   پردیس مشیو  بوده ۀوقت به کار ساخت و پخت ساا  در تپ ورانی تمام صورر پدشه به

هفای   غرب ایران بفا نمونفه   های پدش از تاریخ فدر مرکزی و غرب و شما  یافته ۀاما مقایس
 کفوره معرففی شفده    منزیفۀ  های پردیس در فضاهایی که به نگاهی به یافته ،چندن پردیس و هم

بندفانی قفوی بفرای     منزیفۀ  ای ندست که بتوان از آن بفه  دهد که پردیس میوطه نشان می است
شفده درخصفو ِ    دهفی  های کارگفاهی سفازمان   پذیری و فعایدت بیث درخصو  تخصص

 و ... یاد کرد. دش از مدددگری هزارۀ پنجم پ ساا 

 

گیری.نتیجه7

گفران   گفران و پفژوهش   چه کفاوش  برخد  آنکه دهد  پردیس نشان می ۀهای تپ بررسی یافته
و صنعتی بفا   ،تنها استقراری پدچدده، کارگاهی پردیس نه ،کردند درمورد این میوطه تصور می

هایی مشفابه بفا    ساررها ندست، بلکه روستایی ساده با مدزان پدچددگی مدیریت نخیگان و خان
 فدر مرکزی است. دش از مدددر استقرارهای هزارۀ پنجم پگید

 یشفده، اشفدا   های غدر کربندزه پردیس از استخوان حدوانار، دانه ۀای تپه زمانی که یافته
 ،دهفدم  و صد  گرفته تا ساا  و بقایای معماری را موردبررسفی قفرار مفی    ،استخوانی، مهره

در همفدن باففت اسفتقراری     ،د. درواقفع شو ماهدت استقراری میوطه بدش از پدش آشکار می
ها ندز معنا پدفدا   اجاق و خاکسترها، ،ها ها، استخوان است که درکنار ظرو  ذخدره، بقایای دانه

هفای   زدۀ سفازه  های پفردیس و تیلدفل شفتاب    شود. یافته معنا می ها بی کنند و وجود کوره می
دش از پفنجم پف   گران با ث شده این تصور پدش آید که از هفزارۀ  سوی کاوش حرارتی آن از

بار در شما  ففدر مرکفزی ایفران جامعفۀ پفدش از تفاریخ بفه چنفان          و برای نخستدن مددد
صفنعتی   منزیفۀ  گفری بفه   های اقتصادی و اجتما ی رسدده بود که سفاا   ای از پدچددگی درجه

رو در  شفکلی پفدش   ساررها درآمد و تپفۀ پفردیس بفه    تخصصی تیت نظارر نخیگان و خان
 ش از تاریخ ایران یگانه بود.گری پد صنعت ساا 

های پردیس و انتشار نتفایج آن فرصفتی    سا  از کاوش پانزدهاکنون پس از گذشت حدود 
 هاید که این موضوع مهم موردواکفاوی قفرار گدفرد تفا نشفان دهفدم بندفان تاسفدر        شفراهم 
 ،رو پایفه بفوده اسفت. ازایفن     اندازه بفی  های این میوطه تا چه گرفته درخصو  یافته صورر

، «سازمان تویدد سفاا  » رۀشده دربا ارائه هایاکنون زمان آن رسدده که تاسدر که رسد نظر می به
کفه از آغفاز   « سفارر  مفدیریت نخیگفان و جامعفۀ خفان    » و ،«وقت های متمرکز و تمام کارگاه»
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مافرت شفده بفود، موردبفازنگری      «هفای پفردیس   ها/ بخاری کردنِ اجاق فرض ورهک»براسا  
 جدی قرار گدرد.

هفای   بندی جوامفع و شفروع و اففزایش پدچدفدگی     هرچند این ارزیابی اسا  نظری رتیه
دهفد کفه برداشفت     کند، اما نشفان مفی   اقتصادی و سداسی در فدر مرکزی ایران را نای نمی

توانفد   انفدازه مفی   تا چه پردیس ۀتپ و ساختارهای معماری ،ها از کارکرد فضاها، سازه نادرست
ی را فراهم آورد که از بفدخ و بفن غلفط    هایهای تاسدر و زمدنه اهه بیردر گران را به بی پژوهش
هفای مسفکونیِ    مقایسفه از باففت   کمک چندین نمونۀ قابفل  نگارنده به تاسدر جایگزینِ .است

ازبکفی   ۀتپف  و جدران ،تپه( آباد )موشدن اف ، چون زاغه، اسما دل های پدش از تاریخِ هم میوطه
و ...  ،سفرا، سفدلک جنفوبی    کفاروان  ۀقمفرود، تپف   ۀتپف  و استقرارهای اندکی جدیدتر چون قره

پفردیس را   ۀچندان پدچددۀ تپف  تری ماهدت استقرار پدش از تاریخی نه شدوۀ معقورنه تواند به می
 توضدح دهد.

 

گزاریسپاس

 ،منفد  ه، تفذکرار ارزش از آقایان دکتر کوروش روستایی و سدامک سریک برای بازخوانی مقای
هفای ایفن نوشفتار متوجفه      کاسفتی  ۀهم ،گزارم. قاعاً گذاشتن دیدگاهایشان سپا  اشترا  و به

 نگارنده است.
 

هانوشتپی
 

شناسفان   وجفود نفدارد، امفا برخفی از باسفتان      «گفری  کورۀ ساا »  نوان شناسی چدزی به در باستان. 2
 خوانند. گری می اشتیاه کورۀ ساا  هستند، به« پزی کورۀ ساا » واقعهای پخت ساا  را که در کوره

 بوده است.« ارتیاط»منظور نویسندگان . 4

 است.« یافته»منظور نویسندگان  ،احتمارً. 9

 و هفا  آن کامفل  ساختار چگونگی ها سازه این با راباه در مهم سؤا »: نویسد می جایی در گر کاوش 2.
 جفایی  در سپس(. 10: تا یب نشلی  ی)فاضل «دارند تعل  آن به ها سازه این که است معماری فازهای
 از اهیگف آ درضمن،. است آن  ملکرد چگونگی سازه این درمورد سؤا  ترین مهم: نویسد می دیگر

 کفرده  مفی  پدفروی  مکاندسفمی  چه از آن داخل به حرارر انتقا  که این و کوره این کامل ساختمان
 هفا  سفازه  ایفن  ماهدفت  و  ملکفرد  از گر کاوش سردرگمی درواقع،(. 30: تا یب نشلی  ی)فاضل است
 پفردیس  هفای  نمونه با مشابه های سازه که است درحایی این. است مشخص ندز جا این در خوبی به
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 بففود کففرده منتشففر پففردیس هففای کففاوش از پففدش سففا  پففانزده درحففدود شففهمدرزادی ملففک را
 (.27 شکل: 2902 درزادیشهم )ملک

. ایفن مدفزان   (Fazeli et al. 2007: 268)متر مربع نوشته شده است  94های شمارۀ یک و دو  مساحت کوره 0.
هفا بفا    تفوان تصفور کفرد ایفن کفوره      حدی زیاد است که نمی های پخت ساا  به مساحت برای کوره

 هفا چگونفه انجفام    شفده و فراینفد پخفت در آن    امکانار هزارۀ پنجم پدش از مددد چگونه گفرم مفی  
 شده است. می

کفه   بفه ایفن   ر دورۀ سوم حصار ندز کشف شده است؛ اما باتوجهها د هایی از این سازه نمونه ،ظاهراً. 1
 12اسا  مربع مرکزی در شفکل شفمارۀ   اشمدت فاقد جزئدار کافی است فقط بر گزارش کاوش

تفی  هفای حرار  هفای مشفابهی از ایفن سفازه     توان حد  زد که در حصار هم نمونفه  می اوگزارش 
 (.12، شکل 424: 2932 کشف شده است )اشمدت

ج(،  22، تصفویر  440ایفف؛   0، تصفویر  421؛ 09: 2931قیرسفتان )مجدفدزاده    ۀهای تپ در کاوش. 0
هفا یفا    ( و قلی درویش قم )سریک( ندفز اجفاق  217-203 ،2ج  :2913تپۀ ازبکی )مجددزاده  مارا 

های قلی درویفش ندفز کفه     اند. نمونه با گل ساخته شده فقطآمده که  دست های گلی به درواقع ساج
انفد   اسفم مفذهیی هسفتند از گفل سفاخته شفده      دان و مربفوط بفه انجفام مر     قددۀ سریک آتفش  به

ندفز چنفد   III 2C ، و III2 ،III 4A(. از ریۀ گودین 290: 2910 ی؛ سریک و  قدل30 -32: 2911 )سریک
ده اسفت  شف یا اجاق ندز خوانده شده گفزارش   دیواریبخاری ها که در مواردی  نمونه از این سازه

 ,Cuyler Young 1969: 129, Pl. VIII; Cuyler Young and Levine 1974: 87, Fig. 21; 88, Fig. 22; 89بفه   بنگرید)

Fig. 23 156, Pl. XXI). 
 مصفایح  و سفاختار  امفا  است، شده گزارش ندز تپه گودین از هایی سازه چندن از دیگری های نمونه .1

 (.0202 تصویر: 213؛ 0243 تصویر: 200: 2930)راثمن  است نشده تشریح روشنی به ها آن
 گفزارش  مشفابهی  وبدش کم های سازه ندز ارومده دریاچۀ حوضۀ در فدروز حاجی تپۀ های کاوش در. 3

 مفدوری  نسیتاً های اجاق نوسنگی دورۀ مسکونی فضاهای مدان در که دارد اشاره و یت. است شده
 نوسفنگی  سفنت  شیده تر بدش فرم نظر از ها سازه این هرچند. است شده کشف شن های ریه مدان با

 یعنفی  مشفابه،  ساختاری ندز ها اجاق این اما است، جدتون فرهن  اصادت در و ایران شرق شما 
؛ 92، شفکل  19؛ 97، شفکل  14: 2910 یفت )و  دارنفد  ریزه سن  و گل متناوب های ریه از متشکل
 (.12: شکل 223؛ 02، شکل 224

یفا   منزیفۀ کوبنفده   توانسته بفه  مانند می ساب و هاون در فضاهای کارگاه شاید تصور شود که سن  27.
یک از مفوارد   ، در هدچحا  مشابهی مورداستااده قرار گرفته باشد. بااینسابندۀ گل اُخرا یا در موارد 

 اند. ها اشاره نکرده ساب ران به وجود بقایای گل اُخرا و ... بر ساح سن گ کاوش موردبررسی
شفده   شکل تخصصی انجفام مفی   گری به زاغه ساا  هنشلی و جمایی در تپ  فاضلی گاتۀ که به با این. 22

حفدی   داندم ساح تویددار و میادرر در چفه  اما هنوز نمی ،(2914نشلی و جمایی   است )فاضلی
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ای کفه بفد    نکتفه حفا ،   بااینها بوده است.  شده دقدقاً شامل کدام گونه های ساخته بوده و نوع ساا 
 ۀدر ترانشف  موردبیث این مقایهرتی اهای حر دیگری از سازه ۀندست به آن اشاره شود کشف نمون

A سفاا  در  و متمرکفز  که با بیفث تویدفد تخصصفی     استزاغه   در بخش مرکزی ندمۀ شمایی تپه
های صفنعتی در زاغفه از میفل     جنوب شرق تپه در تضاد است. اگر فعایدتدر  K ۀمیدودۀ ترانش

در نشلی کورۀ پخت ساا  اسفت؛    ز م فاضلی این نوع سازه که بهاستقراری جدا شده است، پس 
، 09: 2910یفاری   نشفلی و  لفی    دارد )فاضلی تیلدلیای سکونتی است چه  که میدوده A ۀترانش

ای  شهمدرزادی در زاغه یافته، این نمونه ندفز سفازه   هایی که ملک نمونهچون  آیا هم(. 4 -22تصویر 
 حرارتی غدر از کوره ندست 

هفا را   نشفلی آن   قیرسفتان کفه فاضفلی    ی متعددی درخصو  ساختارهای معمفاری تپفۀ  اه ابهام. 24
ر اسفت،  (. نگارنفده امدفدوا  2910 نشلی  گری خوانده است ندز وجود دارد )فاضلی های ساا  کوره
 .ارزیابی کند ندز را ها سازه آن نوشتار دیگری در

دسفت آمفده کفه بخفاری خوانفده       های شهرشاهی شفوش بفه   ها از کاوش نمونه از این سازه 40 29.
هفای بفزر  و    هفای پفذیرایی خانفه    ها معمورً در مدفان اتفاق   که این سازه تر این مهم همه اند. از شده

د که در مدان این فضفاهای  بتوان تصور کر که رسد مینظر  کوچک دورۀ  ددم ایجاد شده و بعدد به
 (.13: 2910 شده است )مدرزایی و فدروزمندی ساا  پخت می پذیرایی

 

نامهکتاب

های اجتمفا ی ففف اقتصفادی جوامفع      تیلدل پدچددگی»(، 2931اسدی اُجایی، سددکما  و دیگران )
، شناسی ایران های باستان پژوهش، «فدر مرکزی ایران در هزارۀ پنجم ق.م برپایۀ فناوری ساا 

 .47ش 

تهران: پژوهشگاه مدفراث   ،سوز و تُل چگاسالی مدراث در خار تپه ،(2930مقدم ) یا  پور ، سوزان و 
 گری. فرهنگی و گردش

 تهران: سمت. ،گری فن و هنر ساا  ،(2912فائ  ) توحددی،
هفای   راه پفژوهش  مسدر شفاه در  :، در«IVمهاجرر و استقرار مجدد: دورۀ گودین » ،(2930) راثمن، مدچل
امدن میمفد  ترجمفۀ ، ورنفدگان( آ)گرد هددری گوپندک و مدچل راثمفن  ،تپه شناختی در گودین باستان

 بزر  اسدمی. المعارفۀدایرتهران: بنداد  ،مدرقادری و هادی صیوری

راه  مسفدر شفاه  در  ، در:«VIارتیفاط و توسفعه در دورۀ گفودین    » ،(2930) راثمن، مدچل و ویرجدندفا بفدیر  
 ترجمفۀ  ،ورنفدگان( آهددری گوپندک و مدچل راثمن )گرد ،تپه شناختی در گودین های باستان پژوهش

 بزر  اسدمی. المعارفۀدایرتهران: بنداد  ،میمدامدن مدرقادری و هادی صیوری
وری فلزکفاری در جوامفع   اهفای معمفاری و فنف    تکندفک » ،(2910سریک، سدامک و شدرین  قدلی نداکی )

 .93 -91ش  ،اثر،  «قم ف درویش جمکران میوطۀ قلی II و  Iاستقراری  صر آهن 
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درویفش   تیلدلفی بفر  ملکفرد فضفاهای معمفاری  صفر آهفن میوطفۀ قلفی         » ،(2911سریک، سدامک )
 .20ش  ،اثر،  «قم ف جمکران

بخشفی   شناختی نجار ی باستانها گزارش دومدن فصل کاوش» ،(2937هلوین  )باربارا سددین، مژگان و 
مقارر نهمفدن   همجمو  :، در«292و  ،32، 09های  آیمان در درۀ بدغی: میوطه ف  هدئت مشتر  ایران

شفدراز: پژوهشفگاه   (، 0شناسفی )  هفای باسفتان   ، گفزارش 2 ، جشناسی ایفران  گردهمایی سارنۀ باستان
 .گری سازمان مدراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

یفری شهرسفتان ابهفر، اسفتان      سرا/ کفو   کاروان ۀشناختی تپ گزارش کاوش ریه ،(2934سجاد )بدگی،   لی
گفری اسفتان زنجفان     آرشفدو ادارۀ کفل مدفراث فرهنگفی، صفنایع دسفتی و گفردش       زنجفان:   ،زنجان

 )منتشرنشده(.

 ،«2919پفردیس در سفا     ۀگزارش مقدماتی کاوش میوطۀ باستانی تپف » ،(2912)و دیگران  نشلی  فاضلی
، نشفریۀ مشفتر  جهفاد دانشفگاهی     ای رشفته  شناسی و ماایعفار مدفان   باستان نامۀ تخصصی دوفصل

 .4 ، شملی ایران ۀدانشگاه تهران و موز
شناسفی   هفای باسفتان   تیددرار سداسی و اجتما ی در دشت قزوین: کفاوش  ،(2910، حسن )نشلی  فاضلی
 ۀشفکد پژوهگفری،   فرهنگفی و گفردش  پژوهشفگاه مدفراث   تهفران:   ،قیرستان، گزارش فصل سوم ۀتپ

 شناسی. باستان

 ،2912پفردیس سفا     ۀشناسفی تپف   های باسفتان  گزارش دومدن فصل کاوش ،تا( نشلی، حسن )بی  فاضلی
 شناسی )منتشرنشده(. باستان ۀآرشدو پژوهشکد

تییدن فرایند تویدد تخصصی ساا  در روسفتای پفدش از   » ،(2914) جماییمرتضی نشلی، حسن و   فاضلی
مقفارر نخسفتدن    همجمو ف  :، در«شفناختی و نتفایج پتروگراففی    تاریخ زاغه براسا  ماایعار باسفتان 

کوشش مسعود آذرنفوش، تهفران:    ، بهشناسی سنجی در ایران: نقش  لوم پایه در باستان همایش باستان
 شی سازمان مدراث فرهنگی کشور.معاونت پژوه، شناسی باستان ۀپژوهشکد

شناسفی دشفت قفزوین،     باستان :، در«زاغه ۀنگاری تپ گاه» ،(2910یاری )  لیاحمد نشلی، حسن و   فاضلی
 نشلی )گردآورنده(، تهران: دانشگاه تهران.  ، حسن فاضلیاز هزارۀ ششم تا هزارۀ او  قیل از مددد

پفردیس   ۀاتی فصل دوم کاوش میوطۀ باستانی تپگزارش مقدم»(، 2911) و دیگران نشلی، حسن  فاضلی
مقفارر نهمفدن گردهمفایی سفارنۀ      همجمو ف  (،0) شناسی های باستان گزارش :، در«10 -12در سا  
 ۀگفری، معاونفت پژوهشفی، پژوهشفکد     تهران: سازمان مدراث فرهنگی و گردش ،شناسی ایران باستان
 شناسی. باستان

 گری. پژوهشگاه مدراث فرهنگی و گردش :تهران ،قمرود ۀتپ قرههای  کاوش ،(2932)کابلی، مدر ابدین 

تهفران:   ،گری در ایران: از ابتدای نوسنگی تفا دوران معاصفر   ساا  و ساا  ،(2903) اهلل فرد، سدف کامیخش
 ققنو .

 ترجمۀ اصیر کریمی، تهران: مدراث فرهنگی کشور. ،سدلک کاشان ،(2903گدرشمن، رومن )
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تهران: ادارۀ کفل  ، جلد او : هنر و معماری ،های میوطۀ باستانی ازبکی کاوش ،(2913)مجددزاده، یوسف 
 گری. مدراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

کوشفش میمدرضفا    پفژوه، بفه   سسۀ پدشدنؤ، ترجمۀ مقیرستان ۀهای تپ کاوش ،(2931مجددزاده، یوسف )
 پژوه. پدشدن ف تهران: موازی ،مدری و اکرم غدمی خدیری

 مجلفۀ  ،«زاغفه: تیلدلفی اجمفایی از  ملکفرد منفاز  مسفکونی       ۀتپف » ،(2902دی، صفادق ) شفهمدرزا  ملک
 .1ش  ،شناسی و تاریخ باستان

دم  شناسفی ایفران از آغفاز تفا سفپدده      ایفران در پفدش از تفاریخ، باسفتان     ،(2914) شهمدرزادی، صادق ملک
 .تهران: معاونت پژوهشی سازمان مدراث فرهنگی کشور ،شهرنشدنی

سفا  پفدش زاغفۀ دشفت قفزوین       0777روش پخت نان در روستای » ،(2931) شهمدرزادی، صادق ملک
 ۀمجمو ف )شناسفی   گاتارهفایی در باسفتان   :، در«فدر مرکزی ایران و مسئلۀ همسایگی مرتیط بفا آن 

 تهران: سمت. ،(مقارر پژوهشی و تخصصی
 نامفۀ تخصصفی   دوفصفل ، «ایفدم معمفاری مسفکونی دورۀ   » ،(2910فدروزمنفدی ) بهمن مدرزایی، آزیتا و 

، نشریۀ مشتر  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهفران و  ای رشته شناسی و ماایعار مدان های باستان پژوهش
 .2 ، شموزۀ ملی ایران

اسفتان   ،قلعفه  یفورد، صفائدن    لفی  ۀگزارش مقدماتی فصل او  کاوش در تپف » ،(2937)نقشدنه، امدرصادق 
 .(20) 1ش  ،شنا  پدام باستان ،«زنجان

هفای کوتفاه    مقایه :، در«قلعه، زنجان یورد صائدن  لی ۀفصل سوم کاوش در تپ» ،(2939)نقشدنه، امدرصادق 
کفوروش  ویراسفتۀ   ،2939اردییهشفت   92تفا   43، شناسی ایفران  دوازدهمدن گردهمایی سارنۀ باستان

 گری. تهران: پژوهشگاه مدراث فرهنگی و گردش ،ی و مهران غدمییروستا
، آرشفدو ادارۀ  قزوین ،شدزر تاکستان ۀنگاری تپ گزارش فصل او  کاوش ریه ،(2910حمددرضا )پور،  ویی

 گری استان قزوین )منتشرنشده(. کل مدراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

ماایعۀ ساختار اقتصادی و اجتما ی جوامع دشت تهفران در هفزارۀ پفنجم و     ،(2910پور، حمددرضا ) ویی
ادبدار و  لفوم   ۀشناسی دانشکد شناسی پدش از تاریخ، گروه باستان تری باستانرسایۀ دک ،چهارم ق.م.

 .تهران: دانشگاه تهران نشلی،  نما حسن فاضلی استاد راه انسانی دانشگاه تهران،
شناسی پدش از تاریخ دشفت تهفران در پهنفۀ ففدر      نگاهی دیگر به باستان» ،(2937پور، حمددرضا ) ویی

 (.20) 0ش  ،شنا  ستانپدام با ،«مرکزی ایران
، «سفنگی در دشفت تهفران    های نوسنگی و مس سازمان تویدد ساا  در دوره» ،(2932پور، حمددرضا ) ویی

، ویراستۀ شاهدن آریامنش، تهفران: شفرکت سفهامی    ارج ورجاوند، یادنامۀ استاد دکتر پرویز ورجاوند
 انتشار.

هفای   شناسفی سفاا    گونفه » ،(2911خرانقفی )  زیزی حسدن نشلی، و   فاضلیحسن پور، حمددرضا،  ویی
پدفام  ، «پفردیس ورامفدن(   ۀسفنگی دشفت تهفران )ماایعفۀ مفوردی تپف       دورۀ نوسنگی جدیفد و مفس  

 (.24) 1ش  ،شنا  باستان
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ی و صمد  لدون، تهران و ارومدفه: سفازمان   یترجمۀ  لی صدرا ،فدروز تپۀ حاجی ،(2910و یت، ماری، ام. )
 گری استان آذربایجان غربی و گنجدنۀ هنر. ردشمدراث فرهنگی، صنایع دستی و گ
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