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چکیده
بخش مرکزی تفرش به صورت ناحیه ای کوهستانی محصور در میان کوه ها قرار گرفته است. این منطقه 
ازآنجاکه در کنار شاهراه شمال به جنوب که از حاشیه کویر می گذرد در دوران  مختلف تاریخی و چه بسا 
پیشاتاریخی مطمح نظر بوده و به این ناحیه جایگاه ویژه ای بخشیده است. در دوره اشکانی این ناحیه به 
گمان جزو اولین نواحی بوده که بعد از پیشروی اشکانیان به سمت غرب و در آستانه تصرف ماد مورد 
توجه گرفت. زیرا این ناحیه صعب العبور به صورت قلعه ای طبیعی می توانست در بحران ها، زمینه الزم 
برای تدارکات و آمادگی های نظامی و غیره را فراهم سازد. در این منطقه چندین استقرار و محوطه مربوط 
به این دوره بررسی و مطالعه شده است. نتایج آن نشان می دهد که این محوطه  ها در کرانه های رودخانه  
قره چای و سرشاخه های آن و در کناره راه های کوهستانی که این ناحیه را به نواحی دیگر متصل کرده یا 
از این منطقه عبور می کنند، ایجاد شده اند. مطالعه سفال ها در کنار سایر عوامل نیز نشان از ارتباطات 
فرهنگی و تجاری و اهمیت این منطقه در این تبادالت به عنوان حلقه ارتباطی و راهبردی دارد. در مجموع 
در این مقاله کوشیده ام ابتدا به وضعیت دوره اشکانی و جغرافیای تاریخی تفرش از دیدگاه باستان شناسی 
و تاریخی پرداخته و سپس به محوطه های متعلق به این دوره که شامل استقرار )روستا( و قلعه می شوند و 
در ادامه به وضعیت تحوالت تاریخی دوره اشکانی که این نواحی در آن نقش داشته اند و همچنین عوامل 
مؤثر در شکل گیری و مکان یابی محوطه ها و تحلیل و مقایسه یافته های سطحی و معماری به دست آمده 

پرداخته ام. 

واژههایکلیدی: استقرارهای اشکانی، سفال معمولی، سفال کلینکی، رودخانه قره چای، تفرش، مرکزی.
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پیشگفتار
اشکانیان  فرمانروایی  آغاز  درباره  ما  گاهی  آ
منابع  به گواهی  متکی   

ً
عمدتا و  نابسنده  و  ناچیز 

تروگوس،  نظیر  نویسندگانی  است.  متأخر  غربی 
که  بوده اند  حیرت  در  آریان  و  استرابو  ژوستین، 
به  ضعیف  آغازی  با  توانسته  سلسله ای  چگونه 
هولناک  هماوردی  به  تبدیل  و  یابد  دست  قدرت 
 :1378 )ویسهوفر،  شود  روم  امپراتوری  برای 
167(. در تواریخ ملی ایران نیز از خداینامه گرفته 
باعظمت  و  طوالنی  تاریخ  فردوسی،  شاهنامه  تا 
فراموشی  به دست  )پارتیان(  اشکانیان  درخشان  و 
سپرده شده و مطلب قابل توجه و درستی از ایشان 
نقل نشده است، و آنچه را که در تواریخ مورخان 
افسانه  و  داستان  مرز  از  شده  یاد  آنها  از  اسالم 
که  فردوسی  شاهنامه  در  حتی  نمی کند.  تجاوز 
مطالبی  است  پیشینیان  داستان های  از  گنجینه ای 
نمی گذرد.  بیت  از 23  اشکانیان است  دربارۀ  که 
سلسله،  آن  تاریخ  درباره  فردوسی  مدرک  چون 
خداینامه و یا ترجمه های عربی و فارسی آن بوده، 
و  کرده  اعتراف  باره  آن  در  خود  بی اطالعی  به  و 
نامه  در  نه  نشنیده ام  نام  بجز  ایشان  از  می گوید: 

خسروان دیده ام )فردوسی، 1384، ج 6: 139(.
منابع  در  اشکانیان  حکومت480ساله  دوره 
است  رسیده  سال   200 به  اسالمی  و  پهلوی 
)کالج،1380: 1(. با مرگ اسکندر در سال 323 
دچار  آسیا  غرب  جنوب  کل  و  ایران  غرب  پ م، 
 :1381 )ونکه،  شد  سیاسی  درگیری  و  گسستگی 
بنیانگذار  اشک،  از  پس  اشکانی  شاهان   .)497
پارت،  منطقه  نام  بنابر  پارتیان  یا  آنها،  سلسله 
سال140  حدود  از  ایران،  در  آنها  مرکز  نخستین 
پ م بر امپراتوری عظیم چندفرهنگی و چندقومی 
علیه  خود  نبردهای  در  که  اینان  کردند.  سلطنت 
سلوکیان و متحدان آنها شکست می خوردند، ابعاد 
امپراتوریشان به وسعت شاهنشاهی هخامنشیان و 
ایران  اعظم  بخش  منتهی  نرسید،  اولیه  سلوکیان 

شد.  شامل  را  بین النهرین  تمام  همیشه   
ً
تقریبا و 

اشکانیان تأثیر بسیار زیادی بر تاریخ ارمنستان و 
 بر تاریخ سوریه و آسیای صغیر که هر دو 

ً
نیز موقتا

سرگرم جنگ با روم بودند، بر جا نهادند. همچنین 
خویش  غربی  همسایگان  با  خود  جنگ های  در 
با  مبارزه  در  به طورکلی  و  کردند  جلوه  به خوبی 
تجاوزها و دست اندازی های قبایل بیابان گرد سکا 
غافلگیرکننده  پایان  در شمال شرقی موفق شدند. 
دو   

ً
تقریبا ایران  تاریخ  در  که  پارتیان،  شاهنشاهی 

حکومت  هخامنشی  امپراتوری  مدت  طول  برابر 
کردند، درآغاز قرن سوم میالدی فرا رسید، و این 
به  پارس  از شاهان کوچک  بود که یکی  هنگامی 
نام اردشیر که بسیار بلندپرواز و آزمندانه جویای 
قدرت بود، در زمان سلطنت ارتابانوس )اردوان( 
پارتیان را شکست داد )ویسهوفر، 1378: 153(.

باوجوداین، بین210 پ م تا 640 میالدی دو 
پ م-225  -حدود210  پارت  پیاپی  شاهنشاهی 
میالدی-640   225 حدود  ساسانی  و  میالدی 
و  یافتند  استقرار  ایران  بلندی های  در  میالدی 
سرانجام بیشتر بخش های جنوب غرب آسیا را زیر 
)ونکه،  درآوردند  اقتصادی خود  و  سلطه سیاسی 

.)497 :1381
و  پارت  فرهنگ  و  تاریخ  بازسازی های 
ساسانی با تکیه بر مدارک باستان شناختی و مستند 
دارند.  متفاوتی  بسیار  کیفیت  دو  هر  ولی  است 
از  بسیاری  در  قرن،  این  اوایل  حفاری های  در 
محوطه های مهم همچون شوش، کیش، اوروک، 
هترا، بابل و نیپور، باستان شناسان به زیستگاه های 
بیشتر  در  بااین حال  برخوردند.  ساسانی  و  پارت 
زیستگاه های  کشف  پژوهش  هدف های  موارد، 
قدیمی تر بوده و اغلب الیه های پارت و ساسانی با 
بی دقتی از میان برداشته می شد و کمترین تحلیلی 
 :1381 )همان،  نمی گرفت  انجام  آنها  روی 
زیستگاه های  از  برخی  میان  این  در  اما   .)499
به طور  ایران  جنوب  و  غرب  در  ساسانی  و  پارت 
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شوش،  ازجمله  است،  شده  حفاری  روشمندی 
یحیی،  تپه  جندی شاپور،  کرخه،  ایوان  بیشاپور، 
و  یزدگرد،  قلعه  بیستون،  ابونصر،  قصر  سیراف، 
شهر قومس. ولی به طورکلی مقیاس این حفاری ها 
استقراری  فازهای  هدفشان   

ً
اساسا و  بود  محدود 

دیگر بود، یا اینکه در محوطه های غیرشاخص یا 
شهری انجام می شد. در بیشتر موارد از نمونه های 
حفاری شده برای طبقه بندی سفال های منطقه ای 

پارت و ساسانی استفاده نشده است.
ما  باستان شناختی  مدارک  بیشتر  درواقع 
از  بلکه  است  نیامده  به دست  حفاری ها  از 
بررسی های روشمند مناطق زیر یافت شده است: 
دشت  رامهرمز،  ایذه،  دشت  شوشان،  دشت 
دهلران، استان فارس، ساحل خلیج فارس، دشت 
عراق، کردستان ایران و در شرق مرکز ایران، ناحیه 
مرکزی  آسیای  کشورهای  در   .)1 )نقشه  دامغان 
شده  حفاری  ساسانی  و  پارت  محوطه های  نیز 
این  تأثیر  روسی،  زبان  به  آنها  انتشار  ولی  است، 

پژوهش ها را کاسته است.
این  سفال های  طبقه بندی  استثناء،  چند  جز 
نواحی مختلف، آنقدر دقیق نبوده است که امکان 
فراهم  را  زیستگاهی  الگوی  جدی  تحلیل های 
ساسانیان  و  پارت ها  از  مکتوب  مدارک  سازد. 
شمار  ولی  است،  همزمان  متن  چند  شامل  فقط 
صخره ای  مهم  کتیبه  چندین  و  مهر  و  سکه  زیاد 
که  هم عصر  متن های  از  برخی  است.  باقی مانده 
در  است،  کرده  اشاره  ساسانی ها  و  پارت ها  به 
شده  یافت  عبری  ارمنی،  رومی،  یونانی،  ادبیات 
است. برخی از محققان مانند اسپولر این کم بودن 
و  عرب ها  تعمد  به  را  ساسانیان  نوشتاری  مدارک 
ترک ها در از بین بردن این متن ها نسبت می دهند. 
بااین حال دقیق ترین منابع نوشتاری ما درباره ایران 
جغرافی دانان  و  تاریخ دانان  را  ساسانی  و  پارت 
این  روی هم رفته  نگاشته اند.  اسالم  اولیه  دوران 
جمعیتی،  مهم  جنبه های  از  بسیاری  در  منابع 

اقتصادی و سیاسی این امپراتوری ها دقیق نیست و 
ناسازگاری های بی شمار و نادرستی های آشکاری 
اطالعات  آنها  بااین حال،  دارد.  وجود  آنها  در 
گسترده ای در زمینه راهبردهای سیاسی، نظام های 
مذهبی  آیین های  شاهان،  جانشینی  مالیاتی، 
به دست  پادشاهان  )فرضی(  بهره کشی های  و 

می دهند )همان 1381: 501-500(. 
بزرگ  ماد  را جزو  منطقه  این  استرابو  چنانچه 
با  مشرق  در  بزرگ  ماد  است:  نوشته  و  دانسته 
می شود  محدود  کاسی ها  کوهستان  و  پارتیا 
و ساسانی  اشکانی  دوره  در  )استرابو1381:50(. 
شده  تقسیم  ناحیه  به چندین  ایران  سرزمین 
را  استان  چندین  نواحی  این  از  هر کدام  که   بود 
خاص  سپهدی  را  بخش  هر  و  دربرمی گرفت 
مشتمل  که  جبال  یا  خوربران  کورۀ  می کرد.  اداره 
اولین  دوران،  این  در  بود،  ایران  غربی  بخش  بر 
این  در  البته  می رفت.  شمار  به  ناحیه  این  بخش 
مورد مورخان و جغرافی دانان اشتراک نظر چندانی 
اسامی  نویسندگان  این  از  برخی  زیرا  ندارند 
را  دیگری  و  بخش  یک  جزو  را  شهرها  از  برخی 
به  )بنگرید  کرده اند  محسوب  دیگر  بخش  جزو 
حدود العالم، 1362: 141-142؛ یعقوبی، ج 1، 
24؛   :1371 خردادبه،  ابن  218-219؛   :1382
 :1372 مارکوارت،  122؛   :1385 کریستین سن، 
37-39( به هررو این ناحیه در دوره اشکانی جزو 

ایالت کوهستان به شمار می رفته است. 
در  مرکزی  استان  در  واقع  تفرش  شهرستان 
متر   1900 ارتفاع  به  آب کمر  آبریز  حوزه  داخل 
رشته  از طریق  و  است  واقع  آزاد  دریای  از سطح 
ایران از سمت شرق، جنوب و غرب  کوه مرکزی 
آب  پر  دره  به  تندی  شیب  با  و  بوده  محصور 
کوه های  شمال:  سمت  از  می شود.  ختم  قره چای 
قشالق، خرازان، سیاه کوه کبوران و از مشرق دامنه 
کوه های  به  جنوب  از  سرخان  و  استن  سینه  کوه 
منار، نقره کمر و کالهه از مغرب به دامنه کوه رفسا 
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در  می شود،  محدود  امجک  و  برادران  دو  کوه  و 
تنها  و  ندارد  جریان  دائمی  رودخانه  قسمت  این 
رودخانه های  منشاء  که  است  جاری  مسیل هایی 
مسیل ها  این  از  یکی  هستند.  قمرود  قره چای، 
و  فم  قسمت  دو  بین  میان شهر  از  آب کمر  نام  به 
ترخوران )تلخوران( می گذرد به رودخانه قره چای 
می ریزد که از غرب وارد دهستان رودبار می شود 
بخش  و  کوهستانی غرب  دره های  گذر  از  پس  و 
از  می پیوندد.  قمرود  به  تفرش  شهرستان  شمالی 
دید توپوگرافی شیب زمین از طرف جنوب به مرکز 
از شرق  است.  غربی  به طرف  شمال  مرکز  از  و 
فراهان و آشتیان  با  با قم، جنوب و جنوب شرقی 
با  غرب  در  و  ساوه  با  غرب  شمال  و  شمال  در  و 
کمیجان همجوار است. این شهرستان مانند سایر 
قرار  بررسی  مورد  دیر  مرکزی  استان  قسمت های 
1327هـ.ق/1288ه.ش.  در  اولین بار  گرفت. 
به  ش.(   1332-1249( آیتی  عبدالحسین 
در  که  پرداخت  نوذر  توس  قلعه  در  خاکبرداری 
شرح  بشر(  پرواز  )نخستین  ایران  هگوی  کتاب 
آن را آورده است )آیتی، 1321: 80-81(. ولفرام 

آن  نزدیک  محوطه  و  نویس  آتشکده  نیز  کالیس 
)قلعه نویس( در دره برزه و مسیر راه قدیمی قاهان 
به توس نوذر و تفرش را در سال 1994 را بررسی 
کرد )Kleiss, 1999(. برای اولین بار بخش علیای 
را   1376 سال  در  فراهان(  بخش  )شامل  تفرش 
کرد  باستان شناسی  بررسی  پوربخشنده  خسرو 
سال  در  نیز  نگارنده   .)1376 )پوربخشنده، 
1386 و 1387 این شهرستان را جهت شناسایی 
محوطه ها و آثار باستانی و همچنین پر کردن خالء 
تهیه  راستای  در  و  باستان شناسی  پژوهش های 
نقشه باستان شناسی کشور بررسی کرد که تاکنون 
)نوراللهی،  است  شده  منتشر  آن  نتایج  از  برخی 
 ،1398 1395الف،   ،1391  ،1386-1387
 .)1395 علی لو،  و  نوراللهی  ب؛  و  1399الف 
بررسی  و  شناسایی  محوطه  بررسی83  این  طی 
سفال های  دارای  محوطه   12 آنها  میان  در  شد. 
که  شد  شناسایی  اشکانی  دوره  شاخص  کلینکی 
هرچند  می شود،  پرداخته  آنها  به  نوشتار  این  در 
محوطه ها و استقرارهای متعلق به این دوره بیشتر 

از این تعداد است.

تصویر1.موقعیتقلعهچالیادوبرادران



7پژوهشنامۀ ایران باستان

تصویر2.عکسهواییازقلعهچال

قلعهچالیادوبرادران
این قلعه در باالی یکی از ارتفاعات کوهپناه به نام 
دوبرادران و در ارتفاع 2905  متری در حد فاصل 
فضای ناودیسی دو  قله دوبرادران که از همدیگر 
150 متر فاصله دارند، واقع است. قلعه به صورت 
متر   22 و  طول  متر   45 ابعاد  به  شکل  مستطیل 
عرض در جهت شرقی- غربی ساخته شده است 
شامل  که  شرقی  بخش  است.  بخش  دو  دارای  و 
یک حیاط یا فضای محصوری به ابعاد 19/5 متر 
طول و عرض حدود 22 متر است. بخش غربی، 
درواقع بخش اصلی و سکونتگاهی قلعه در داخل 
دیواری است که با داالنی به عرض یک تا 1/5 متر 
از دیوار بیرونی قلعه جدا می شود. این بخش  18 
متر عرض و 18 متر طول دارد )اندازه با احتساب 
به علت  که  دارد  فضا   8 غربی  بخش  دیوارها(. 
شناسایی  قابل  به سختی  دیوارها  درهم ریختگی 
یا  داالن  با  فضاها  این  می رسد  به نظر  که  هستند 
راهرو یا مستقیم به هم مرتبط بوده اند. این فضاها 

1 براساس گفته های اهالی روستای چال و زاغرم.

و  استراحتگاه  نیز  و  آذوقه  انبار  شامل  به احتمال 
آشپزخانه بوده است. ورودی این فضاهای قلعه در 
بخش میانی دیواره غربی با عرض حدود بین 2/5 
تا 3 متر ایجاد شده است. مصالح اصلی این قلعه 
از الشه سنگ خشکه چین و در بخشی از جاها از 
مالت گل و گچ1 است که در خود محل ساخت 
عالوه  است.  بوده  دسترس  در  آن  نزدیک  و  سازه 
به  خشکه چین  الشه سنگ  از  که  بیرونی  دیواره  بر 
عرض 1/5 تا 2 متر کل سازه های داخلی را دربر 
می گرفته است، در روی دو قله کوه که در شمال 
و جنوب آن قرار دارند بقایای برج هایی وجود دارد 
گاه سازی قلعه نشینان  که درواقع دیده بانی و وظیفه آ
به  فراهان  از  که  راهی  بر  نظارت  و  خطر  هنگام 
طراران تفرش می رود را بر عهده داشته اند )تصویر 

.)2-1
این  بودن  برف گیر  به  توجه  با  زمستان ها  در 
کوه، قلعه نشینان آب مورد نیاز خود را از آب کردن 
برف ها و در سایر مواقع سال احتمال از دو چشمه 
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که یکی در حدود 1 کیلومتری غرب آن و دیگری 
در حدود 700 متری در دره شرقی آن است )آب 
می ریزد(،  زاغرم  خاکی  سد  به  پرآب  چشمه  این 
تأمین می کرده اند1. این قلعه در دوره فتحعلی شاه 
قاجارها  برابر  در  که  فراهان  مردمان  توسط  قاجار 
شورش  به  سر  ه.ق  تا 1230  ه.ق  سال 1223  از 
الشه سنگ  مصالح   با  دوباره  بودند،  برداشته 
خشکه چین بازسازی و مورد استفاده قرار گرفت. 
انهدام کامل شهر  با سرکوبی مردم و  این شورش 
 :1362 گاردان،  به  )بنگرید  یافت  پایان  زلف آباد 
 :1377 سپهر،ج1،  لسان الملک  121-122؛ 

.)268-267
از این قلعه آثار فرهنگی نظیر قطعات سفالینه 
انواع ظروف  به  ظریف )قطر 3 میلی متر( مربوط 
بشقاب ها  کاسه ها،  کوزه ها،  نظیر  آشپزخانه ای 
ساده  نوع  از  همگی  سفال ها  این  که  شد  دیده 
پراکندگی  بر  عالوه  است.  نارنجی  رنگ  به  و 
قطعات سفال، سر پیکان های  مفرغی در اندازه و 
شکل های مختلف، مهره مفرغی، زنگوله مفرغی 
و پیکرک مفرغی به شکل قوچ از آثار به دست آمده 
است )شهرابی فراهانی، 1397: 51( )تصویر 3(.
تا  هخامنشی  دوره  از  مفرغی  پیکان های  این 
Muscarel� بوده اند  رایج  ساسانی  دوره  )اواسط 

1 از کنار این دو چشمه تا قلعه راه هایی وجود دارد و دسترسی به قلعه از این راه ها بوده است.
2  به معنی تپه روباه.

کاوش های  در  پیکان ها  نوع  این  از   .)la, 1988
 ،)Stronach ,1978: pl.165( پاسارگاد 
-198 )تجویدی،2536:  تخت جمشید 

،209،199؛ Schmidt, 1957: 99, pl.76(، قصر 
تپه   ،)Whitcomb, 1985: 171, pl.63( ابونصر 
 )Lamberg�Karlovsky, 1970: 8, pl6( یحیی 
 James, 1990: 81,( دورااروپوس  کاوش های  و 

pl.2.6.D ( به دست آمده است.

تولکتپهسی
شرقی  کناره   در  تپه سی2  تولک  یا  تپه سی   تورک 
راه قدیمی مالروی دهستان کوهپناه به فراهان قرار 
دارد. این محوطه 150 متر طول و 120 متر عرض 
دارد. ارتفاع آن از کف دره 20 متر و شیب آن در 
درجه-   50 -حدود  تند  شمال  و  غرب  قسمت 
است و ارتفاع آن در قسمت جنوب حدود 5 متر 
آب  مسیل  و  چشمه  آن  غرب  و  شرق  در  است. 
جریان دارد و ضلع جنوبی آن که به دامنه شمالی 
کوه منتهی می شود. در شرق آن اتاقکی متعلق به 
به صورت  که  زاغه  چندین  و  دارد  وجود  چوپانان 
کرده اند،  سوراخ  را  تپه  از  زیادی  عمق  تا  تونل 
و  گوسفندان  نگهداری  جهت  چوپانان  توسط 
دیواره قسمت های  در  احشام حفر شده است که 

تصویر3.پیکانهاواشیاءمفرغیقلعهچال)شهرابیفراهانی،1397(.
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دیده  آن  رگه های  و  خشتی  دیوار  آثار  شده  حفر 
می شود )تصویر 5-4(. 

سفالی  بدنه  لبه،  شامل  سطحی  یافته های 
که  داخل  به  برگشته  لبه های  شامل  لبه ها  است. 
تا حدودی ظرف شکم پیدا کرده است و لبه های 
برگشته به خارج با بدنه شکم دار و قطعات سفالی 
آمیزه  با  ذخیره،  بزرگ  خمره های  به  متعلق  خشن 
شن و خمیره نخودی و تزئینات نقش افزوده طنابی 
است و قطعات سفالی مربوط به ظروف دسته دار 
که یک نمونه آن باالی دسته )قسمتی که انگشت 
شصت در آنجا قرار می گیرد( سوراخ شده است. 
در برخی نمونه ها آثار صیقل  دادن ظرف مشاهده 
می شود. بقایای معماری خشتی با مالت کاهگل 
-49×26×10 اندازه های  به  خشت هایی  شامل 
10×26×40؛  10×20×40؛  48؛10×14×49؛ 
می دهد  نشان  که  است  سانتی متر   38×38×10
بسیار  خشتی  سازه  یک  به احتمال  تپه سی  تولک 

بزرگی بوده است )تصویر8-6(.
بزرگ ترین تخریب این تپه مربوط به  3 زاغه 
حفر  آن  شرق  در  که  است  گوسفندان  نگهداری 
شده، به طوری که تونل هایی به عمق حدود 10 متر 

در دل تپه ایجاد کرده اند. 

تپهدادقان
تپه دادقان در 2/5 کیلومتری شمال غرب روستای 
روستای  جنوب  1/5کیلومتری  و  بازرجان  مشهد 
به صورت  دادقان  تپه  است.  شده  واقع  دادقان 
 مستطیل-بیضی شکل است، امروزه 

ً
بلندی تقریبا

بخش های شمالی آن توسط کشاورزان تسطیح و 
خاک آن برداشت شده و در غرب آن مسیل وجود 
است.  کرده  جدا  غربی  بخش  از  را  آن  که  دارد 
عرض  متر   55 و  طول  متر   64 آن  غربی  بخش 
دارد رودخانه بازرجان )آب کمر( که به رودخانه 
جاری  آن  جنوب  متری   50 در  می ریزد  قره چای 

تصویر4.موقعیتتولکتپهسیوراههایقدیمیاطرافآن
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است. روی تپه و اطراف آن آثار سفال  های شکسته 
شرقی  بخش  می شود.  دیده  پراکنده  به صورت 
متر طول ضلع شمالی- دارای 150  این محوطه 
متر   و 250  تسطیح شده(  )با بخش های  جنوبی 
زمین های  سطح  از  آن  ارتفاع  و  شرقی-غربی 
است.  متر   11 رودخانه  از سطح  و  متر  اطراف 7 

غربی   و  در قسمت شمالی، شرقی  تپه  این  شیب 
به  تندتری  شیب  با  جنوب  قسمت  در  و  مالیم 
رودخانه بازرجان منتهی می شود. در 500 متری 
بیضی  کوچک  تپه  دو  محوطه  این  شرق  جنوب 
شکل )A,B( به ابعاد 46×27 و 55×32 متر با 15 
متر فاصله از هم وجود دارند. هنگام بررسی این 

تصویر5.نماییازمحوطهتولکتپهسیوزاغههایکندهشدهدرآن

تصویر6.نماییازدیوارهسازهخشتیداخلزاغهکندهشده
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تصویر7.روشچینشخشتهایسازهبامالتکاهگل

تصویر8.سفالهایسطحیتولکتپهسی
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به دست  آنها  از  آثاری سفالی  دو محوطه کوچک 
نیامد. ولی شواهد نشان می داد که طبیعی نیستند 
و به احتمال مربوط به بناهایی در ارتباط با محوطه 

دادقان است )تصویر 10-9(. 
و  ساده  سفال های  شامل  سطحی  داده های 
کلینکی با خمیره نخودی، تمپر ماسه نرم که همگی 

چرخ سازند که حرارت برای پخت آنها کافی بوده 
و دارای تزئین نقش افزوده طنابی و نقش خیاری 
ورز  آنها خوب  که گل  کلینکی  است. سفال های 
آثار الشه سنگ  تپه  بر  است.  و صیقلی  داده شده 
و قلوه سنگ به صورت پراکنده دیده می شود -که 
آثار معماری است که از بین  به احتمال متعلق به 

تصویر9.نمایهواییتپهدادقانودومحوطهنزدیکآن

تصویر10.نماییازتپهدادقانازشمال
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از آسیاب  رفته است- همچنین قطعات متعددی 
سنگی که جهت خرد کردن غالت کاربرد داشته 
دارد  وجود  پراکنده  به صورت  محوطه  سطح  در 

)تصویر 11(. 

تپهباغعرب
باغ عرب درمیان زمین های کشاورزی و کنار  تپه 
است.  واقع شده  عرب  باغ  روستای  خاکی  جاده 
ثمر  روستای  شرق  کیلومتری   3 در  محوطه  این 
دشت به صورت تپه ای کم ارتفاع دیده می شود که 
در قسمت های سطحی آن آثار حفاری غیرمجاز 
متری   300 از  قره چای  رودخانه  و  می شود  دیده 
این  است.  جریان  در  شرق  سمت  به  آن  جنوب 
محوطه 70 متر طول و 60 متر عرض دارد که از 
دارد  ارتفاع  متر   1/5 کشاورزی  زمین های  سطح 
کمی  وسعت  دارای  محوطه  این   .)12 )تصویر 
و  کشاورزی  زمین های  میان  در  همچنین  است. 

سطح محوطه آثار سفالی ظریف و خشن  متعلق 
دیده  بزرگ  سنگی  آسیاب  و  ذخیره  خمره های  به 
استقرار  از  زیادی  بخش های  به احتمال  می شود. 
در زیر زمین های کشاورزی قرار دارد. سفال های 
این محوطه شامل سفال های خشن با تمپر ماسه 
به صورتی  بوده  کافی  آنها  پخت  برای  حرارت  که 
و  است  درآمده  نارنجی  رنگ  به  مغز سفال ها  که 
با خمیره کرم و قطعات زیادی سرباره  سفال های 
از  قطعاتی  و  تپه  سطح  در  کوره(  )جوش  کوره 
سفال های کلینکی )اشکانی( است. این سفال ها 
چرخ ساز و برخی با لعاب گلی غلیظ و با تزئینات 
نیز در سطح محوطه  افزوده طنابی هستند.  نقش 
خردکردن  جهت  که  آمد  به دست  سنگی  آسیاب 
وجود  است،  می شده  استفاده  آنها  از  غالت 
پراکنده  الشه سنگ های  و  رودخانه ای  سنگ های 
به  مربوط  شاید  آن  اطراف  و  محوطه  سطح  در 

تصویر11.سفالهایسطحیتپهدادقان
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فعالیت های  اثر  در  که  باشند  بناهایی  پی  و  آثار 
کشاورزی تخریب شده اند. این محوطه با توجه به 
یافته های سطحی و سفال های کلینکی مربوطه به 

دوره اشکانی است )تصویر 14-13(.

محوطهکوره
محوطه کوره در 2 کیلومتری شرق روستای کوره 
دهستان رودبار در میان زمین های کشاورزی و در 
مربع  محوطه  یک  به صورت  خاکی  جاده  جنوب 

تصویر12.نمایتپهباغعربازشمال

تصویر13.سفالهایسطحیتپهباغعرب

تصویر14.آسیابسنگیدرمیانزمینهایکشاورزیاطرافتپهباغعرب
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احاطه  ماهورها  تپه  با  غرب  و  شرق  از  که  مانند 
جهت  در  که  قره چای  رودخانه  و  دارد  قرار  شده، 
آن  غرب  و  جنوب  از  دارد  جریان  شرق  به  غرب 
می گذرد. این محوطه 200 متر طول و 160 متر 
و   دارد  هکتار وسعت  حدود 3/5  که  دارد  عرض 
در یک شیب مالیم واقع شده و ارتفاع آن نسبت 
به جاده خاکی حدود 0/5متر و در باالترین نقطه 
1 متر است. این محوطه در بستری آبرفتی شکل 

گرفته است. از طرف دیگر می توان گفت که این 
تپه ماهورهای  مالیم  دامنه  برخورد  از  محوطه 
بستری  دارای   

ً
اکثرا که  آمده  به وجود  اطراف 

سنگالخی و سنگ ریزه ای است. بر بخش بلند آن 
که به صورت پرتگاهی بر رودخانه قره چای منتهی 
می شود تعدادی ابزار سنگی به دست آمد )تصویر 

 .)16-15
سنگی  ابزار  تعدادی  سطحی  بررسی  در 

تصویر15.نمایهواییمحوطهکوره

تصویر16.نماییازمحوطهکورهازغرب
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کفه  و  دسته  بدنه،  لبه،  شامل  سفال  چندین  و 
دربرگیرنده  سفال ها  این  فرم  شد.  جمع آوری 
ساده  بدنه های  و  خارج  به  برگشته  کمی  لبه های 
تخت  کفه  و  طنابی  افزوده  نقش  با  شده  تزئین  و 
نخودی  نخودی،  خمیره  دارای  سفال ها  است. 
و  کاه  تمپر  با  کرم   و  خاکستری  و  سیاه  و  آجری 
خمره های  و  کوزه  به  مربوط  مربوط   که  ماسه 
ذخیره و ظروف دهانه باز است که چرخ ساز و با 
حرارت کافی پخته شده اند. در بررسی فقط یک 
قطعه دسته با بخشی از بدنه  ظرف سفال کلینکی 

به دست آمد.
سفالی  مدور  شیء  یک  شامل:  اشیاء  دیگر 
ابزار   6 و  سنگی  آسیاب  متر،  سانتی   2 قطر  به 
سنگی که 4 عدد خردکننده است که در طیفی از 
سنگ های قهوه ای تیره، قهوه ای-سبز روشن، سبز 
مایل به زرد است و یک نمونه که به نظر می رسد از 

آن استفاده نشده است )تصویر 17(.
بقایای  آثار و   سالم است. 

ً
تقریبا این محوطه 

1  در متن های تاریخی فردجان )فردگان( نام دارد که آتشکده مهم  فردقان در آن واقع است.

شده  جمع آوری  کشاورزان  توسط  که  الشه سنگی 
به احتمال متعلق به بقایای معماری باشد که در اثر 

فعالیت های کشاورزی تخریب شده اند.

تپهوسمقکوره
در کرانه غربی رودخانه قره چای  و در ضلع شمالی 
روستای وسمق کوره قرار دارد. این محوطه دارای 
از  آن  ارتفاع  عرض،  متر   150 و  طول  متر   200
سطح رودخانه 18 متر و از سطح زمین های اطراف 
10 متر است. محوطه در ابتدای دره ای است که 
راه، این ناحیه را به روستای فردقان1 و همچنین به 
کمیجان و نواحی اطراف وصل می کند. از طرف 
دیگر در حدود یک کیلومتری شرق آن پل دختر 
)قیز کورپه سی( و میل راهنمای کوره بر رودخانه 
قره چای و کناره آن برای گذر مسافران و کاروان ها 
در  تجاری  ارتباطات  بر  است. عالوه  ایجاد شده 
دوره اشکانی و ساسانی زائرانی که قصد زیارت و 
بازدید از این آتشکده را داشته اند از این پل و دره 

تصویر17.سفالهاوابزارهایسنگیمحوطهکوره
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عبور می کرده اند. پل دختر و میل راهنمای آن که 
بر پشته ای بلند، مشرف بر دره و پل ایجاد شده  از 
چند کیلومتری قابل دیدن بوده و نشان از اهمیت 
میل  و  )پل  دارد  و مذهبی  تجاری  نظر  از  راه  این 
کوره به گمان در دوره ساسانی بازسازی شده اند(.

یک  پی  آثار  محوطه  این  فوقانی  بخش  در 
مستطیل  به صورت  داردکه  وجود  اربابی  قلعه 
شکل با 55 متر طول و عرض 38 متر و در جهت 
شمالی-جنوبی با الشه و قلوه سنگ و مالت گل 
اتاق های متعدد  بنا دارای  این  ساخته شده است. 
در اطراف صحن میانی است و چهار برج دایره ای 

شده  ایجاد  بنا  گوشه  چهار  در  دفاع  برای  شکل 
است )تصویر 19-18(.

سفال های  محوطه  این  سطحی  بررسی  در   
لعابدار  سفال های  همراه  به  تاریخی  دوران 
تاریخی  دوره  سفال های  آمد.  به دست  اسالمی 
ماسه  آمیزه  و  نخودی  خمیره  با  سفال های  شامل 
شن است که حرارت برای پخت آنها کافی بوده و 
چرخ سازند و برخی از نمونه ها دارای پوشش لعاب 
گلی غلیظ هستند. سفال های اسالمی دارای لعاب 
سفال ها  تزئینات  هستند.  ای  فیروزه  آبی  و  سبز 
شامل نقش افزوده طنابی، نواری، زنجیری و نقش 

تصویر18.نمایهواییتپهوسمقکورهوپیهایقلعهاربابیدرکنارهقرهچای

تصویر19.نماییازتپهوسمقکوره
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آنها شامل خمره ها، کوزه، کاسه  فرم  کنده است. 
سفال های  است.  روزمره  کارکرد  با  سفال های  و 
محوطه  سفال های  مشابه  محوطه  این  تاریخی 
سس فرن قیه، چارداغ و محوطه کوره و سفال های 
از  آمده  به دست  سفال های  مشابه  نیز  اسالمی 
این  است.  قره جقیه  روستای  آرپاچالی  محوطه 
حوزه  بزرگ  محوطه های  معدود  از  یکی  محوطه 
از  که  است  تفرش  محدوده  در  قره چای  رودخانه 
دارای  اربابی(  )قلعه  قاجار  دوره  تا  اشکانی  دوره 

استقرار است.

1  به  معنی صخره ای که صدا را پژواک و انعکاس می دهد.

قلعهومحوطهسسفرنقیه
شرق  متری   500 در  قیه1  سس فرن  محوطه 
است.  واقع  رودبار  دهستان  قره جقیه  روستای 
این محوطه بر بستری طبیعی شکل گرفته است. 
بلندی  جنوبی  دامنه  و  باال  در  محوطه  و  قلعه 
در  و   است  شده  واقع  آن  کش  سینه  و  صخره ای 
وجود  سنگی  پناهگاه های  آن  جنوبی  دیواره 
آنها  اطراف  در  نخودی خشن  که سفال های  دارد 
کوچک  و  بزرگ  قطعات  همچنین  است.  پراکنده 
 
ً
سنگ که از صخره سس فرن قیه جدا شده، تقریبا

از  به احتمال  کرده اند.  اشغال  را  محوطه  سطح 

تصویر20.دورنمایمحوطهوقلعهسسفرنقیهواطرافآن

تصویر21.نماینزدیکسسفرنقیه
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تصویر22.دامنهمحوطهوقلعهسسفرنقیهازجنوب

تصویر23.دامنهمحوطهوقلعهسسفرنقیهازغرب

تصویر24.سفالهای
سطحیمحوطهوقلعه

سسفرنقیه
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پناهگاه  و  دفاعی  قلعه  یک  به عنوان  قیه  سس فرن 
این  به  آب  منبع  نزدیک ترین  و  کرده اند  استفاده 
محوطه رودخانه قره چای است که از 400 متری 
نسبت  کاملی  به نسبت  دید  و  آن می گذرد  جنوب 
به آن دارد. این محوطه 320 متر طول و 120 متر 
سطح  از  آن  نقطه  باالترین  ارتفاع  و  دارد  عرض 
)تصویر23-20(.  است  متر   40 حدود  زمین 
با  نخودی  سفال های  شامل  سطحی  یافته های 

لبه های  دربرگیرنده  که  است  ماسه  و  شن  تمپر 
ذخیره  بزرگ  خمره های  لبه  و  خارج  به  برگشته 
آنها کافی ولی گل  غالت که حرارت برای پخت 
تزئین  دارای  و  داده نشده است  به خوبی ورز  آنها 
مواج  نواری،  طنابی،   ردیفی   2 و   1 افزوده  نقش 
بدنه ظروف  بدنه سفال ها و قطعات  و کنده روی 
لعابدار ظریف با لعاب سبز و آبی است که همگی 
این سفال ها دارای خمیره نخودی و حرارت برای 

تصویر25.نمایهواییوراههایقدیمیاطرافتپهچارداغ

تصویر26.نماییازتپهچارداغوتصویر27.آسیابسنگیدرسطحتپهچارداغ
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داده  ورز  خوب  آنها  گل  و  بوده  کافی  آنها  پخت 
شده است و بقایای معماری در دامنه این محوطه 
همچنین  و  جنوبی  دیواره  در  اما  نمی شود،  دیده 
ساخته  دیوارهای  از  اندکی  بقایای  صخره  باالی 
قابل  نیمکوب  گچ  مالت  با  الشه سنگ  از  شده 
مشاهده است. با توجه به یافته های سطحی و فرم 
و تزئینات سفال ها این محوطه استقراری مربوط به 
دوره اشکانی و دوره ساسانی است )تصویر 24( .

تپهچارداغ 
تپه چارداغ1 در 800 متری شمال غرب روستای 
قره جقیه دهستان رودبار در غربی ترین نقطه بخش 
مرکزی شهرستان تفرش واقع شده است. در فاصله 
حدود یک 1/5 کیلومتری غرب محوطه سس فرن 

1  چارداغ به معنی چهار کوه است که چون روستاییان چهار کوه بلند که در اطراف این منطقه است را چهار داغ می نامند.

قیه قرار دارد. این محوطه دارای 200 متر طول و 
110 متر عرض و حدود 3 هکتار وسعت دارد که 
ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف 15 متر است. 
مقطع آن بیضی شکل است که به صورت شمالی 
تندتر  غرب  در  محوطه  این  شیب  است.  جنوبی 
از بقیه نقاط است. رودخانه قره چای نزدیک ترین 
منبع آبی است که در حدود 250 متری جنوب آن 
جریان دارد )تصویر 25-26(. روی این محوطه 
پراکنده  به صورت  سفال های  اطراف  زمین های  و 
می شود.  دیده  است  خشن  و  نخودی  اکثر  که 
این  سطح  در  نیز  سنگی  آسیاب های  همچنین 
آرد  جهت  در  به احتمال  که  دارد  وجود  محوطه 
کردن و خرد کردن  غالت  از آنها استفاده می شده 

است )تصویر 27(.

تصویر28.سفالهایسطحیتپهچارداغ
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و  ساده  سفال های  شامل  سطحی  یافته های 
حرارت  که  شن  و  ماسه  تمپر  با  نخودی  کلینکی 
چرخ سازند  همگی  و  بوده  کافی  آنها  پخت  برای 
که دربرگیرنده لبه و بدنه است. سفال های کلینکی 
و  بیرون  به  برگشته  یا کمی  لبه های ظریف  شامل 
برگشته به داخل با خمیره یکدست و بافت فشرده 
که گل آنها خوب ورز داده شده است و همچنین 
قطعات خشن مربوط به خمره های ذخیره که دارای 

تزئینات نقش افزوده طنابی است )تصویر 28(.
خاک های  میان  در  و  قاچاق  حفریات  اثر  بر 
زیادی  الشه سنگ های  و  سفال ها  ریخته  بیرون 
بناهای  دیواره  به  مربوط  به احتمال  که  دارد  وجود 
و  سفال ها  به  توجه  با  شده اند  تخریب  که  بوده 
دوره  به  مربوط  محوطه  این  سطحی  یافته های 

اشکانی است.

تپهتجره)عزالدین(
تپه تجره  در 1/5 کیلومتری جنوب شرق روستای 
رودخانه  که  دارد  قرار  رودبار  دهستان  عزالدین 
از ضلع شمالی  به شرق  با جهت غرب  قره چای 
حاشیه  هموار  قسمت  در  تجره  تپه  می گذرد.  آن 
دیده  بلندی  به صورت  قره چای  رودخانه  جنوبی 
می شود که زمین های اطراف آن زیر کشت غالت 
آبی و دیم قرار دارد. این محوطه دارای 350 متر 
شرقی- عرض  متر   170 و  شمالی-جنوبی  طول 

غربی  است و در روی و دامنه آن آثار و تکه های 
خمره های  به  متعلق  خشن  سفال های  شکسته 

سنگ های  قلوه  و  بزرگ  الشه سنگ های  و  ذخیره 
ارتفاع  می شود.  دیده  محوطه  این  روی  زیادی 
متر   10 اطراف  زمین های  سطح  از  محوطه  این 
است که بر این قسمت از رودخانه قره چای و پل 

عزالدین مسلط و اشراف دارد )تصویر 29(. 
کفه  و  بدنه  و  لبه  شامل  سطحی  یافته های 
سفال  و  آشپزخانه ای  بزرگ،  ذخیره  خمره های 
اکثر سفال های سطحی مربوط  کلینکی است که 
به خمره های ذخیره غالت و ظروف آشپزخانه ای 
است که دارای خمیره نخودی با تمپر ماسه و شن 
اما  است.  بوده  کافی  پختشان  حرارت  که  است 
بوده است.  ناکافی  نمونه ها حرارت  از  در بعضی 
نواری  افزوده  نقش  دارای  و  چرخ ساز  سفال ها 
به  توجه  با  است.  لبه  زیر  و  بدنه  روی  طنابی  و 
حجم بزرگ خمره های ذخیره، آنها را در انبارها و 
و  تخته سنگ  گذاشته اند.  کار  معماری  سازه های 
الشه سنگ روی دامنه و باالی تپه به احتمال متعلق 
تخریب  و  رفته  بین  از  که  بوده  معماری  آثار  به 

شده اند )تصویر30(.
قسمت شرق و جنوب شرق تپه تجره به علت 
تخریب  معرض  در   

ً
تقریبا ماسه  کارخانه  فعالیت 

استقرار  دهنده  نشان  سفالی  داده های  دارد.  قرار 
در دوره اشکانی و اوایل ساسانی در این محوطه 

است.

A تپهثمردشت
تپه ثمردشت A در ضلع شمالی جاده خاکی واقع 

تصویر29.نماییازتپهتجرهازشمال
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آسفالته  جاده  از  شعبه ای  به عنوان  که  است  شده 
ثمردشت  به طرف  و  عزالدین جدا شده  روستای 
ادامه پیدا می کند. تپه ثمردشت A و B به صورت دو 
تپه دو قلو در 2 کیلومتری شرق روستای ثمردشت 
متر طول و 90   100  A تپه ثمردشت  دارند.  قرار 
متر عرض دارد که ارتفاع آن از زمین های اطراف 
5 متر است. این محوطه دارای پالن دایره ای شکل 
است که در غرب آن مسیل آب با پوشش نیزار به 
چشم می خورد و در شرق آن به فاصله 200 متر 
)تصویر  می شود  منتهی  ماهوری  تپه  کوه های  به 

 .)32-31
لبه،  شامل  محوطه  این  سطحی  یافته های 
بدنه و کفه است. فرم  لبه برگشته به خارج و بدنه 
شکم دار لبه شکسته به خارج و لبه کمی برگشته، 
نخودی،  همگی  که  شکم دار  بدنه  با  عمودی، 
دارای تمپر، ماسه نرم و چرخ ساز است و همچنین 
لبه های ظریف از نوع سفال های کلینکی اشکانی 

نقش  با  کنده هاللی همراه  نقش  با   و سفال های 
مربوط  سفال ها  این  بدنه،  روی  طنابی  افزوده 
سطحی  یافته های  است.  ذخیره  خمره های  به 
دهنده  نشان  کلینکی  سفال های  به خصوص 
)تصویر  است  اشکانی  دوره  به  مربوط  استقرار 

.)33

Bثمردشت
گرفته  قرار   A دشت  ثمر  غرب  در   B ثمردشت 
 100 و  طول  متر   120 دارای  محوطه  این  است. 
متر عرض و ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف 
است   A ثمر دشت  تپه  از  بزرگ تر  و کمی  متر   6
)تصویر 34(. در اطراف و دامنه این محوطه نیز 
که  نخودی  خمیره  با  ساده  و  کلینکی  سفال های 
حرارت برای پخت آنها کافی بوده و چرخ سازند، 
دسته ظرف و تکه های خمره ذخیره به دست آمد. 
رنگ  به  زیاد  حرارت  اثر  بر  سفال ها  از  بعضی 

تصویر30..سفالهایسطحیبهدستآمدهازتپهتجره
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این سفال ها  که  می دهد  نشان  که  درآمده اند  سبز 
یافته های سفالی  و  در خود محل ساخته شده اند 
ثمردشت A و B   شبیه به هم هستند و در سطح 
معماری  وجود  بر  دال  که  آثاری  نیز  محوطه  این 

باشد، مشاهده نمی شود )تصویر 35(.

تپهومحوطهسفیدشبان
تپه سفیدشبان در کناره راه مالروی قدیم فراهان به 

تفرش و در ضلع شمال شرقی روستا به ابعاد 90 
متر طول و عرض 70 متر واقع است. این تپه سالم 
مانده و آثار سفالی اندکی دارد که مشابه محوطه 

سفیدشبان است )تصویر 36(.
جنوب  کیلومتری   3 در  سفیدشبان  محوطه 
آسفالته  جاده  شرق  و  سفیدشبان  روستای  غرب 
متر   95 و  متر   120 طول  دارای  تفرش،  فرمهین 
عرض است که ارتفاع آن از زمین های اطراف 2 

تصویر31.سفالهایسطحیبهدستآمدهازتپهتجره

Aتصویر32.نماییازتپهثمردشت
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تپه  شمالی  ضلع  در  که  آبی  مسیل  از کف  و  متر 
آن حدود 2  است. مساحت  متر  عبور می کند 7 
از  تندتر  آن  شمالی  دامنه  شیب  که  است  هکتار 
بقیه قسمت هاست. این محوطه بر بستر آبرفتی و 
رسوبی ناشی از عبور مسیل شکل گرفته است که 
این  و روی  متر است  این مسیل حدود 5  عرض 
تپه در قسمت جنوبی آن دو حلقه قنات حفر شده 
است. آثار سفالی حدود 30 تا 40 متری محوطه 
شبیه  قسمت ها  این  سفال های  شده اند.  پراکنده 
)تصویر  است  تپه  اصلی  قسمت های  سفال های 

.)38-37
شامل  محوطه  این  سطحی  یافته های 
سفال های نخودی و با تمپر شن است که حرارت 
برای پخت آنها کافی بوده است و چرخ ساز است 
به  متعلق  که  است  خشن  نمونه ها  از  بعضی  و 

خمره ها و ظروف نگهداری است.
در بررسی محوطه دسته ظروف و سفال های 
با لعاب گلی و بدنه شیاردار به دست آمد. عالوه بر 

این نمونه سفال ها، دو نمونه سفال با تمپر کاه که 
آمد که  به دست  دارای لعاب قرمز-نارنجی است 
هیچ کدام شاخص نیستند )تصویر 39(. با توجه 
به سفال های به دست آمده از این محوطه، این تپه 
دارای استقرارهای از دوره مس سنگی میانی و دوره 

اشکانی است.

دیگرمحوطهها
سرآبادان،  محوطه  ازجمله  دیگری  محوطه های 
قلعه سه گوش، توس نوذر، ابره در، جالیر، خرازان، 
قلعه کهنه سی دربر، گاور قلعه جورقین، قاور قلعه 
زرجین، قیز قلعه کهلوی پایین، تپه قالی کهلوی 
نارنج  و  طراران،  قلعه  قیز  شبان،  سفید  تپه  باال، 
قلعه جفتان، محوطه حشه، محوطه هفتان و قلعه 
بابالر و محوطه قزلقاش، پل و میل راهنمای کوره 
در مسیر راه های مواصالتی مهم که ارتباط تفرش 
را با نواحی همجوار ممکن می سازند قرار دارند. 
که  داد  نشان  سطحی  آثار  براساس  بررسی  نتایج 

Aتصویر33.سفالهایبهدستآمدهازثمردشت
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این محوطه ها متعلق به دوره ساسانی هستند و در 
استفاده  و  توجه  مورد  همچنان  نیز  بعد  دوره های 
بر  به احتمال  آنها  به موقعیت  با توجه  اما  بوده اند. 
آثار دوره اوایل اشکانی ایجاد شده اند. زیرا در این 
محوطه ها سفال های کلینکی به دست نیامد و فقط 
سفال های ساده معمولی به دست آمد که تشخیص 
ساسانی  دوره  ساده  سفال های  از  آنها  تمایز  و 
این موضوع در بررسی دیگر  ندارد.  امکان   

ً
تقریبا

محوطه ها که هر کدام دارای آثار چندین دوره اند، 

نیز مشاهده می شود )تصویر 40(.

رویدادهایتاریخی
در  )ارشک(  اول  اشک  پ م    247 سال  در 
و  کرد  استقالل  اعالم  پرثوه  یعنی  خود  سرزمین 
اولین گام وی برای کشورستانی، تصرف دو ایالت 
نظامی  موفقیت  کار  این  که  بود  هیرکانی  و  پارت 
 :1393 )ولسکی،  بود  یکم  اشک  برای  بزرگ 
79(. کشورستانی پارتیان به آهستگی روی می داد 

Bتصویر34.نماییازتپهثمردشت

Bتصویر35.سفالهایبهدستآمدهازمحوطهثمردشت
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 228 سال  در  بود.  همراه  نشیب های  و  فراز  با  و 
اقدام  اشکانیان  برای سرکوبی  دوم  پ م سلوکوس 
نابسامانی های داخلی و مقاومت  اثر  بر  کرد ولی 
انطاکیه  به  ناچار  دستاوردی  بدون  اشکانیان 
 دست اشکانیان را برای اقدامات 

ً
بازگشت و عمال

دیگر باز گذاشت. بعد وی انتیوکوس سوم در سال 
209 پ م به شرق لشکرکشی کرد که چند سال به 

درازا کشید، در پیکارهای متعدد اشک دوم )217-
191 پ م؟( توانست این حمله را دفع کند. اما طی 
پیمانی فرمانروایی سلوکیان را پذیرفت )ولسکی، 
آنتیوکوس   .)292 فرای، 1377:  و   223  :1393
تخت  بر  با  همزمان  پ م   171 سال  در  چهارم 
نشستن مهرداد اول )پایه گذار راستین شاهنشاهی 
اشکانی( در لشکرکشی به شرق ایران ناکام ماند. 

تصویر36.تپهسفیدشبانوراهقدیمیفراهان-تفرش

تصویر37.نماییازمحوطهسفیدشبانوراهقدیمیبهفراهانوروستایچال
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ولی در غرب با تصرف ماد به موفقیت هایی دست 
اپیفانا  او  افتخار  یه  هگمتانه  یا  همدان  و  یافت 
 :1377 )فرای،  گرفت  نام   )Ephiphaneia(
293(. در این زمان اشکانیان با سلوکیان همجوار 
شدند و هکاتوم پیلوس یا صددروازه )شهر قومس( 

به پایتختی برگزیده شد. به هرروی با ضعف ناشی 
در  اول  مهرداد  رومیان،   از  سلوکیان  شکست  از 
سال 148پ م موفق شد که همدان را از دست آنها 
خارج کند. پیروزی های مهرداد یکم و فتح ماد به 
معنای دسترسی به بین النهرین بود. بنابراین در این 

تصویر38.نماییازمحوطهسفیدشبان

تصویر38.سفالهایسطحیمحوطهسفیدشبان
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معادالت نظامی و سیاسی منطقه تفرش و همجوار 
به عنوان جبهه ای واحد در برابر سلوکیان محسوب 
شده و به احتمال این مناطق در طی این 23 سال 
)171-148 پ م( نقش سوق الجیشی و راهبردی 
در تهیه تدارکات و پشتیبانی از اشکانیان در برابر 
سلوکیان داشته اند )فرای، 1377: 296؛ ولسکی، 
ماد  ساکنان  و  شهرها  بعدها   .)95-93  :1393
)کوهستان، پهله، جبال( جایگاه مهمی در حفظ 
و پیشتیبانی از اشکانیان ایفا کردند. نقش حمایتی 
آنها در پیروزی های اشکانیان بر سلوکیان و تثبیت 
بر  استیال  هنگام  به ویژه  آنها  حکومت  پایه های 
به  )بنگرید  است  داشته  زیادی  تأثیر  بین النهرین 

ولسکی، 1393: 98( )تصویر 41(.

عواملمؤثردرشکلگیریاستقرارها
اشکانی  استقرارهای  شکل گیری  در  مؤثر  عوامل 

شهرستان تفرش را می توان را در عوامل محیطی–
این  کرد.  گروه بندی  انسانی  عوامل  و  جغرافیایی 

عوامل عبارت اند از:
دوره  استقرارهای  آب:  منابع  به  دسترسی  الف: 
شاخه های  و  قره چای  رودخانه  کنار  در  اشکانی 
گرفته اند.  شکل  هستند،  دائمی  آب  دارای  که  آن 
تنها محوطه تولک تپه سی در میان دره فرک است 
که منبع آب آن از چشمه دائمی نزدیک آن است. 
کنار  در  دوره  این  به  متعلق  قلعه های  همچنین 
چشمه های طبیعی آب ایجاد شده اند. برای تأمین 
استفاده  سفالی  تنبوشه های  از  قلعه نشینان  آب 
رسانی  آب  سیستم  این  بقایای  و  آثار  کرده اند. 
امروزه در قلعه گندم کوه و توس نوذر قابل مشاهده 

است.
ب: ارتفاع زمین از عوامل دیگر مؤثر بر شکل گیری 
استقرارهای این دوره است. با توجه به ارتفاع زیاد 

تصویر40.محوطههایدارایسفالهایسادهومعمولیاحتمالیاشکانی

پراکنشاستقرارهاومحوطههای
دورهاشکانیتفرش

محوطههایاشکانی

محوطههای
احتمالیاشکانی
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و کوهستانی بودن شهرستان تفرش و محدودیت 
زمین های هموار. محوطه های استقراری اشکانی 
در بخش غربی و زمین های پست اطراف رودخانه 

قره چای مکان یابی شده اند.
ج: دسترسی به زمین های قابل کشت نیز از دیگر 
اینکه  به  توجه  با  تفرش  شهرستان  است.  عوامل 
تاریخی  ناحیه ای کوهستانی است و در متن های 
و  بوده  بوم  باغ  ناحیه  این  شده  اشاره  بارها  هم 
کشت غالت محدود است. بنابراین محوطه های 
استقراری این دوره در کرانه های قره چای و در میان 
کشت  قابل  برای  خیز  حاصل  رسوبی  زمین های 

غالت مکان یابی و شکل گرفته اند.
دیگر  اندازه  به  گمان  به  که  عوامل  دیگر  از  د: 
از  که  بوده اند  راه های  است  بوده  مؤثر  عوامل 
با مناطق  ناحیه را  این  ارتباط  ناحیه گذشته و  این 
را ممکن  فرهنگی همجوار  و  اقتصادی  و  تجاری 
کنار  در  که  می داد  نشان  بررسی  می ساخته اند. 
انسانی  عامل  این  محیطی  و  جغرافیایی  عوامل 
چنانچه  است.  بوده  تأثیرگذار  نیز  راه ها  یعنی 
تجره،  تپه سی،  تولک  سفیدشبان،  مکان یابی  در 
دادقان، ثمردشت B-A و باغ عرب، کوره، وسمق 

دیگر  بر  عالوه  چهارداغ  و  قیه  سس فرن  کوره، 
کشت(  قابل  زمین های  ارتفاع،  )آب،  عوامل 
مسیر  این  در  داشته اند.  نظر  در  نیز  را  عامل  این 
امروزه فقط پل دختر کوره )قیزکورپه سی( و میل 
اشکانی  شالوده  بر  گمان  )به  آن  نزدیک  راهنمای 
پل  گمان  به  که  است  مانده  باقی  شده اند(  ایجاد 
استقراری  نزدیک محوطه  به ویژه  دیگر  پل های  یا 
تجره و مسیر تیزرآباد وجود داشته است که بر اثر 

جریان تند رودخانه قره چای شسته شده اند.
هـ: دیگر عامل دفاعی و حفاظت از راه هاست. 
برای نگهداری و حفاظت از راه ها به ویژه در دره ها 
ارتفاعات کوهستانی قلعه های متعددی ساخته  و 
شده و بر آنها اشراف داشته اند. این قلعه ها عالوه 
بر جلوگیری از نفوذ دشمن به این ناحیه در سایر 
یا  مال التجاره  کاروان های  امنیت  تأمین  زمان ها 
توجه  قابل  نکته  می گرفته اند.  عهده  بر  را  زائران 
گونه هایی  که  بوده  این  قلعه ها  این  ساخت  در 
و  داشته  دید  هم  به   

ً
تقریبا که  شده اند  مکان یابی 

درواقع  و  کرده  گاه  آ را  همدیگر  بحران  زمان  در 
می کرده اند.  کار  هماهنگ  و  یکپارچه  به صورت 
این قلعه ها ازجمله قلعه دختر طراران )قیز قاال(، 

تصویر41.موقعیتتفرشنسبتبهقومسوایالتماد)پهله-کوهستان(
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جورقین،  قلعه  گاور  دربر،  بازرجان،  گوش  سه 
قاور قلعه زرجین، قیز قلعه و قلعه سلطان محمود 
توس  قلعه  باال،  کهلوی  قالی  تپه  پایین،  کهلوی 
نوذر، قلعه خرازان، ابره در، جالیر، محوطه حشه، 
نارنج قلعه جفتان، محوطه هفتان، قلعه بابالر و پل 
دختر )قیز کورپه سی( و میل راهنمای کوره هستند 
ساخته  ارتباطی  اصلی  راه های  کرانه  و  مسیر  که 
شاخص  داده های  بررسی  در  هرچند  شده اند. 
به دست  آنها  از  برخی  در  جز  اشکانی،  دوره  از 
نیامد، اما به گمان بنیاد آنها به این دوره برمی گردد 

)تصویر 40 و 42(.

تحلیلدادهها)سفالومعماری(
سفال  با  استقراری  12محوطه  اشکانی  دوره  از 
کلینکی شناسایی و بررسی شد. براساس داده های 
استقرارهایی  بر  استقرارها  این  از  برخی  سطحی 

فراهخامنشی؟  و  هخامنشی  مس سنگی،  دوره  از 
)محوطه سفیدشبان، قلعه چال یا دوبرادران( شکل 
بخش های  در  محوطه ها  و  استقرارها  گرفته اند. 
کوهستانی و کرانه رودخانه قره چای و شاخه های 
محوطه های  به طورکلی  واقع اند.  آن  فرعی 
کرانه  در  استقراری  محوطه های  شامل  اشکانی 
در  منطقه  این  اینکه  به  توجه  با  هستند.  قره چای 
بوده  پهله  و  کوهستان  ایالت  جزو  اشکانی  دوره 
اراک  قزوین،  قم،  همدان،  اصفهان،  مناطق  با  و 
فراهان،  ساوه،  )خورهه(،  محالت  )عراق(، 
و  همجوار  خمین  و  کمیجان  دلیجان،  آشتیان، 
دارای مراوده فرهنگی و تجاری و غیره بوده است 
در  استقرارها  و  محوطه ها  این  بیشترین  بنابراین 
مکان یابی  قره چای  های  کرانه  و  مهم  مسیرهای 
عبارت اند  وسعت  نظر  از  آنها  مهم ترین  شده اند. 
وسمق  تپه  دادقان،  تجره،  تپه  تپه سی،  تولک  از 

تصویر42.محوطههاواستقرارهایاشکانیباسفالکلینکی

پراکنشاستقرارهاو
محوطههایدورهاشکانی

محوطههایاشکانی
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کوره، تپه چهارداغ که درمیان آنها تپه دادقان دارای 
بیشترین وسعت است )جدول 2(.

از  شده  جمع آوری  اشکانی  سفال های 
مشابه  و  مقایسه  قابل  تفرش  محوطه های 
سفال های به دست آمده از کاوش ها و بررسی های 
محالت،  خمین،  )کمیجان،  همجوار  نواحی 
 ،1386 )شیرزاده،  میقان(  دریاچه  حوزه  و  اراک 
شمال  و   )1396 عالیی،  1382؛  رهبر،  1388؛ 
شرق، مرکزی )Trinkaus, 1981, 1986( و غرب 
 ،1394 نوراللهی،  1392؛  دیگران،  و  )آذرنوش 
1385؛  کالیس،  1384؛  شیشه گر،  1395ب؛ 
Keal & Keal, 1981( و جنوب )شیشه گر1394؛ 

 Wenke,( غرب  جنوب  و   )Whitcomb, 1985
شمال  و   )1383 عالی  و  1975/76؛خسروزاده 
غرب )عالی و خسروزاده، 1384؛ کامبخش فرد، 
Ki�( و شمال )1377؛ نوراللهی، 1391، 1395ج

 )Debevoise,1934( نواحی  دیگر  و   )ani, 1982
تفرش  جایگاه  دهنده  نشان  موضوع  این  است. 
جنوبی  نواحی  ارتباطی  و  اتصال  حلقه  به عنوان 
تبادالت  از  نشانی  همچنین  و  شمالی  نواحی  با 

فرهنگی و غیره است.
میانی  اشکانی  دوره  در  کلینکی  سفال های 
سفال  جانشین  و  متداول  ایران  غرب  جنوب  در 
منقوش اشکانی شد، به نظر می رسد که سفال های 

تصویر43.گزیدهایازسفالهایاشکانیبهدستآمدهازمحوطهها
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نوآوری بومی و محلی  کلینکی نوعی خالقیت و 
منطقه غرب ایران بوده  و به مرور زمان به مناطق 
دیگر گسترش یافته است. این نوع سفال در حوزه 
قرن  اواخر  تا  پ م  سال170-150  از  ایران  غرب 
رواج  و  کاربری  میالدی(   250( میالدی  دوم 
و  داخل  سطح  رنگ  فنی  نظر  از  است.  داشته 
و  قرمز-نارنجی  نارنجی،  سفال ها  این  خارج 
سفال  مغز  ولی  است،  خاکستری-قهوه ای  گاهی 
آمیزه  است.  تیره  یا  روشن  خاکستری 

ً
معموال

بعضی  در  ولی  نیست  مشهود  سفال   )Temper(
مشاهده  را  نرم  ماسه  و  نرم  شن  می توان  نمونه ها 
کرد. همه این سفال ها چرخ سازند و شکل منظم و 
یکنواختی دارند. حرارت برای پخت آنها کافی بوده 
)هرینک،1376:  دارند  سختی  و  محکم  بافت  و 
این  استقراری  از همه محوطه های   

ً
تقریبا  .)117

دوره تفرش این نوع سفال به دست آمده است.
سفال ها  تعداد  بیشترین  معمولی  سفال های 
از سفال های معمولی  را تشکیل می دهند. برخی 
ساخته  چرخ  با  ظروف  از  بخشی  و  دست سازند 
شده اند. به طورکلی طرح آنها منظم و یکنواخت، 
با پخت خوب، و خمیر خوب ورز داده شده دارای 
بافت یکدست و متراکمی هستند، هرچند در میان 
آنها سفال هایی نیز وجود دارد که ترد و شکننده اند 
و بافت متراکم و محکمی ندارند. در خمیره برخی 
از آنها دانه های آهک سفید وجود دارد که مربوط 
است.  آن ساخته شده  از  که سفال  است  گلی  به 
در  و  آجری،  به  مایل  تا  نخودی  رنگ  به  آنها  گل 
مواردی خمیر مایل به رنگ نارنجی است و دارای 
آمیزه ماسه نرم و کاه خرد شده هستند که آثار آن بر 
سفال ها دیده می شود. بر سفال ها پرداختی انجام 
نشده است و فقط اثر چرخ سفالگری بر سفال ها 
به صورت خطوط  موازی یکنواخت دیده می شود. 
به صورت  که  است  رفته  به کار  کم  گلی،  پوشش 
می شود.  دیده  سفال ها  برخی  در  سفیدی  الیه 
نقش برجسته های  به  محدود  نیز  آنها  تزیینات 

طنابی، زنجیری و نواری است.
سفال های لعاب دار: جز در محوطه سس فرن 
قیه که سفال هایی به دست آمد با لعاب سبز و آبی 
که صدف گرفته و در بعضی از آنها لعاب ریخته 
است، در بررسی محوطه ها و استقرارهای تولک تپه 
سی، باغ عرب، سفید شبان  فقط تعداد معدودی 
غلیظ  گلی  پوشش  دارای  که  معمولی  سفال های 
لعاب  می رسد  به نظر  آمد.  به دست  بودند  رقیق  و 
دادن سفال در دوره اشکانی در این منطقه چندان 
دادن  لعاب  به طورکلی سابقه  نداشته است.  رواج 
ظروف سفالی به هزاره اول قبل از میالد )سده 7 و 
8 پ م( بازمی گردد و در دوره هخامنشی اهمیت 
زیادی داشته است. لعاب دادن سفال ها در دوران 
به  سفال ها  لعاب  و  شده  متداول  اشکانی  اولیه 
لجنی  و  سبز  نقره ای،  خاکستری،  سفید،  رنگ ها 
میانی اشکانی  بود و رنگ لعاب ها در دوره  رنگ 
متنوع شد )بنگرید به نوراللهی، 1395ج: 240؛ 

هرینک، 1376: 111(.
سفال  بررسی  در  اشکانی:  خاکستری  سفال 
خاکستری اشکانی فقط دو قطعه در محوطه کوره 
به دست آمد که چرخ سازند و دارای بافت محکم و 
فشرده ای هستند. جان هانسمن و دیوید استروناخ 
این گونه سفال منطقه شمال شرق )منطقه VI( را 
تیره  خاکستری  سفال  یا  خاکستری  سفال  نام  به 
توصیف و معرفی کرده اند که ژان دهه آن را سفال 
خاطرنشان  باید  را  نکته  این  است.  نامیده  سیاه 
کرد که تعداد یافته های این نوع سفال بسیار اندک 
از  ناچیزی  درصد  فقط  و  است  بوده  محدود  و 
یافته های سفالین شهر قومس را تشکیل می دهد. 
بیشتر این سفال ها متعلق به ظروف کوچک اندازه 
هستند و کاسه های اندازه بزرگ در میان سفال های 
خاکستری شهر قومس وجود ندارد یا تولید نشده 
است. فقط تعداد اندکی کوزه بزرگ و خمره ذخیره 
است  شده  معرفی  قومس  شهر  در  خاکستری 
 .)Stronuoch et al, 2019: 194, fig.33-35(
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کوره،  محوطه  در  سفال  گونه  این  وجود  گمان  به 
مرتبط با راهی زیارتی و تجاری است که از کنار 
این محوطه  گذشته، با گذر از پل دختر  وسمق به 

آتشکده معروف فردقان )فردگان( می رسد.
شدن  دفرمه  و  کوره  جوش  قطعات  براساس 
از  آمده  به دست  معمولی  سفال های  از  برخی 

و  عرب  باغ  تجره،  مانند  دوره  این  محوطه های 
و  سفال  ساخت  که  می دهد  نشان   B ثمردشت 
خود  در  فلزگری  چون  فعالیت های  به احتمال 
مورد  در  اما  است.  می گرفته  انجام  محوطه ها 
سفال های کلینکی ما نمی دانیم آیا در خود محل 

تولید شده اند یا وارداتی هستند )تصویر 43(.

جدول1.توصیفسفالهایسطحیمحوطههایاشکانی

گاهنگاری توضیحات)خمیره،تمپر،شیوهساخت،حرارت،ضخامت،...( نام شماره

اشکانی لبه، نخودی مایل به زرد، ماسه نرم، حرارت کافی، چرخ ساز، صیقلی، ظریف تولک تپه سی 1

اشکانی لبه، نخودی، شن، حرارت کافی، چرخ ساز، خشن تولک تپه سی 2

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، صیقلی )بیرون ظرف(، ظریف 
)کلینکی(

دادقان 3

اشکانی بدنه، نخودی، ماسه نرم، حرارت کافی، تزئین با نقش افزوده طنابی، متوسط. دادقان 4

اشکانی لبه، کرم، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، پوشش لعاب گلی قرمز غلیظ بیرون و 
درون، کلینکی، ظریف

باغ عرب 5

اشکانی لبه، نخودی، شن، چرخ ساز، حرارت کافی، پوشش لعاب گلی کرم، ساده، متوسط.  باغ عرب 6

اشکانی بدنه، نخودی، ماسه نرم، حرارت زیاد )در اثر حرارت زیاد پوسته به رنگ قهوه ای 
شکالتی(، تزئین با نقش افزوده زنجیری، کاربرد روزمره

باغ عرب  7

اشکانی لبه کاسه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف محوطه کوره 8

اشکانی بدنه، نخودی، شن، حرارت کافی، تزئین با نقش افزوده طنابی، خشن. محوطه کوره 9

اشکانی لبه، نخودی، ماسه، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف سس فرن قیه 10

اشکانی بدنه، نخودی، شن، حرارت کافی، تزئین با نقش کنده، متوسط. سس فرن قیه 11

اشکانی بدنه، نخودی، ماسه، حرارت کافی، تزئین با نقش کنده، متوسط. سس فرن قیه 12

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف )کلینکی( چهارداغ 13

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، پوشش لعاب گلی غلیظ، ظریف 
)کلینکی(

چهارداغ 14

اشکانی لبه نخودی شن، چرخ ساز، حرارت کافی، تزئین نقش برجسته زیر لبه، خشن تپه تجره 15

اشکانی بدنه، نخودی، شن، حرارت متوسط، تزئین با نقش برجسته طنابی، خشن. تپه تجره 16

اشکانی لبه، نخودی، شن، چرخ ساز، حرارت کافی، تزئین نقش کنده ناخنی با نقش افزوده 
طنابی روی بدنه، خشن

A ثمردشت 17

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف )کلینکی( A ثمردشت 18

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، صیقلی، ظریف )کلینکی( A ثمردشت 19

اشکانی لبه، نخودی، ماسه نرم، چرخ ساز، حرارت کافی، ظریف )کلینکی( B ثمردشت 20

اشکانی دسته ظرف )کلینکی( B ثمردشت 21

اشکانی لبه با کف )کاسه بزرگ(، قرمز آجری، شن، چرخ ساز، حرارت کافی، خشن محوطه سفید شبان 22
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معماری دوره اشکانی شامل سازه های خشتی 
و الشه سنگ و گچ نیمکوب است. معماری خشتی 
که  شد  شناسایی  تپه سی  تولک  محوطه  در  فقط 
-49×26×10 ابعاد  به  بزرگی  خشت های  شامل 
10×26×40؛  10×20×40؛  48؛10×14×49؛ 
مقایسه  )برای  است  سانتی متر   38×38×10
بنگرید به نوراللهی، 1396: جدول 2(1. در دیگر 
عرب،  باغ  تجره،  و  دادقان  تپه  مانند  محوطه ها 
کوره،  محوطه  چهارداغ،  تپه   ،B و   A ثمردشت 
به نظر  سفید شبان  قیه،  سس فرن  کوره،  وسمق  تپه 
الشه سنگ  چون  بوم آورد  مصالحی  از  می رسد 
خشکه چین یا با مالت گل و خشت و چینه برای 

ساخت بناها استفاده کرده اند.

برآیند
غربی  حاشیه  در  تفرش  کوهستانی  ناحیه 
شمال  و  شمال  نواحی  که  شده  واقع  گذرگاهی 
به نواحی مرکزی )استان  شرقی و شمال غربی را 
کرانه های  و  )فارس  جنوب  و  اصفهان(  مرکزی، 
مناطق  و  )کرمان  شرق  جنوب  و  خلیج فارس( 
که  گذرگاه  این  است.  می کرده  وصل  همجوار( 
در  مهمی  جایگاه  داشته  قرار  کویر  حاشیه  بر 
داشته  فرهنگی  و  تجاری  و  سیاسی  معادالت 
است. عالوه بر این، شهرستان کوهستانی تفرش 
با  آشتیان کمیجان  فراهان،  فاصل دشت های  حد 
دشت ساوه و نواحی همدان و قزوین بوده است که 
بحران های  از  ناشی  ناامنی  به علت  در زمان هایی 
گذرگاه  برای  مطمئنی  جایگزین  غیره  و  سیاسی 
اصلی بوده و راه های کوهستانی اهمیت زیادتری 
کوهستان های  پناه  در  راه ها  زیرا  می کردند،  پیدا 
سخت و غیرقابل عبور و کوتاه بودن مسیرهای آن 

جایگزین مطمئن تری بوده اند.
آنها  پیشروی  با  اشکانی  دوره  در  گمان  به 

1 هرچند اندازه آجرها و خشت ها برای تاریخ گذاری یک بنا شاید تا حدودی گمراه کننده باشد اما با توجه با تاریخ گذاری های مطلقی 
که در برخی محوطه ها ازجمله هگمتانه انجام شده و همچنین سفال های کلینکی -که شاخص  دوره اشکانی هستند- در این بنا به دست 

آمده این خشت ها متعلق به این دوره هستند.

ماد  بر  تسلط  برای  آنها  تالش  و  غرب  سمت  به 
از  تفرش  ناحیه  جبال(  بعدها  و  پهله  )کوهستان، 
به هدف  نیل  برای  بوده که اشکانیان  نقاط کلیدی 
خود یعنی تسخیر و تسلط بر ماد و بین النهرین در 
ابتدا به آن توجه کرده اند. به ویژه آنکه شهر قومس 
به این منطقه نزدیک بوده و راه هایی که از این ناحیه 

به ماد و همدان می رسیده کوتاه ترین مسیر بوده اند.
دو  به  تفرش  اشکانی  و محوطه های  استقرارها 
کرانه  در  که  استقرارهایی  می شوند.  تقسیم  دسته 
این  گرفته اند.  شکل  و  مکان یابی  قره چای  رودخانه 
محوطه ها مربوط به روستاها و محوطه های استقراری 
ارتفاعات  در  که  و محوطه هایی  آثار  دیگر  هستند. 
که  هستند  قلعه های  شامل  دارند،  قرار  کوهستانی 
بر کناره و مشرف بر راه هایی تفرش به نواحی دور و 

نزدیک همجوار ساخته و نظارت داشته اند.
در  زیادی  روستاهای  از  تاریخی  متن های  در 
تفرش در سده های اول هجری نام برده شده است 
که امروزه جز معدودی از آنها بقیه ناشناخته اند. اگر 
بپذیریم تعدادی از این روستاها بر بنیاد روستاهای 
بنیان  ساسانی  و  اشکانی  یعنی  پیش  دوره های 
گذاشته شده اند، می توان گفت در این دوره تفرش 
جایگاه تعین کننده ای داشته و از مناطق مورد توجه 
به طور  بوده است. چنانچه در بررسی 12 استقرار 
قطع مربوط به این دوره شناسایی شد که دارای سفال 

کلینکی و معماری شاخص این دوره هستند.
تعدادی  موقعیت  و  مکان گزینی  به  توجه  با 
دوره ساسانی-  به  دیگر -متعلق  آثار  و  قلعه ها  از 
آنها به گمان بر بنیاد دوره اشکانی ساخته شده اند 
با  تنگاتنگی  ارتباط  فضایی  و  مکانی  نظر  از  زیرا 
استقرارهای این دوره دارند. دیگر اینکه سفال های 
ساده دوره اشکانی در این محوطه ها به دست آمده 
که نمی توان آنها را به سادگی از سفال های ساسانی 

متمایز کرد.
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جدول2.محوطههاوقلعههایدورهاشکانیشهرستانتفرش

دوره ارتفاع
محوطه
)متر(

مساحت
)هکتار(

ارتفاعاز
یا سطحدر
)متر(

مختصات دهستان شمارهبررسی ناممحوطه ردیف

اشکانی 10 3 1873 N”59.63’34°45

E”58.84’49°47

بازرجان Tf.204 تولک تپه 
سی

1

2 اشکانی 4 1456 N”36.14’34°53

E”23.73’49°36

رودبار Tf.207 محوطه 
کوره

2

اشکانی، 
ساسانی

40 8 1533 N”3.68’34°56

E”4.07’49°35

رودبار Tf208 سس فرن 
قیه

3

اشکانی 15 3/5 1514 N”38.07’34°56

E”22.30’49°34

رودبار Tf.210 تپه چهار 
داغ

4

اشکانی 7 5 1457 N”39.14’34°48

E”37.98’49°54

بازرجان Tf.213 تپه دادقان 5

اشکانی-
اوایل 

ساسانی

10 4/1 1302 N”7.32’34°52

E”33.04’49°53

رودبار Tf.215 تپه تجره 6

اشکانی 1/5 0/6 1343 N”51.51’34°52

E”4.10’49°50

رودبار Tf.221 باغ عرب 7

اشکانی 5 1/1 1337 N”44.81’34°52

E”4.62’49°49

رودبار Tf222 تپه 
ثمردشت 

A

8

اشکانی 6 2 1338 N”45.92’34°52

E”7.02’49°49

رودبار Tf.223 تپه 
B ثمردشت

9

مس سنگی-
اشکانی

7 3 2247 N”42.98’34°36

E”16.96’49°56

کوهپناه Tf.230 محوطه 
سفیدشبان

10

اشکانی- 
ساسانی

8 2 2386 N”50.81’34°37

E”45.95’49°57

کوهپناه Tf273 تپه 
سفیدشبان

11

هخامنشی، 
سلوکی؟، 
اشکانی-
اسالمی 
)قاجار(

1/5 ./8 2905 N”57.11’34°39
E”48.80’49°55

کوهپناه Tf.274 قلعه 
دوبرادران

12

اشکانی- 
ساسانی-
اسالمی

15 6 1494 N”53.23’34°54

E”5.86’49°35

رودبار Tf.283 تپه وسمق 
کوره

13
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Abstract
The central part of Tafarsh is a mountainous area surrounded by mountains. This area is lo�
cated next to the north-south highway that passes through the Kavir desert edges. In different 
historical and perhaps prehistoric eras, it has been an opinion; It has given a special position 
to this area. In the Parthian period, this area is believed to be one of the first areas. This was 
noticed after the advance of the Parthians to the west and on the eve of the conquest of Media 
because this difficult-to-pass area as a natural fortress could provide the necessary fields for 
military supplies and preparations during crises. In this area, several settlements and sites re�
lated to this period were studied and investigated. Its results show that these sites were created 
on the banks of the Qarachai River and its tributaries and on the side of the mountain roads 
that connect this area to other areas or pass through this area. The study of pottery, along with 
other factors, also shows the cultural and commercial relations and the importance of this 
region in these exchanges as a communication and strategy link. Generally, I have tried in this 
article. First, I will discuss the situation of the Parthian period and the historical geography 
of Tafarsh from the archaeological and historical perspective. Then to the areas belonging to 
this period, which include the settlement (village) and the castle. In the following, I have dis�
cussed the historical developments of the Parthian period in which these areas played a role, 
as well as the effective factors in the formation and location of the areas and the analysis and 
comparison of the surface and architectural findings obtained. the end , have tried to provide 
a conclusion of them.

Keywords: Parthian Settelments, Common Ware, Clinky Ware, Qarachai River,Tafresh county, 
Markazi Province.
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