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چکیده
کوه های کرکس در طول تاریخ جایگاه مهمی در تحوالت فلزگری ایران داشته  اند. بسیاری از معادن 
ایران از ادوار گذشته تا کنون در حوالی کوه های کرکس شکل گرفته  اند. با وجود اهمیت این منطقه، 
تاکنون به صورت خاص بر روی فلزکاری دوران  های تاریخی و اسالمی این ناحیه مطالعه  ای صورت 
نگرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا ابتدا با بررسی میمه به عنوان غربی  ترین ناحیۀ کرکس 
از نظر تاریخی، محوطه هایی که در این بخش دارای شواهدِ فلزکاری بوده  اند، شناسایی و معرفی شوند. 
     طی بررسی انجام  شده در اردیبهشت 1395، پنج محوطۀ ذوب فلز از طریق فراوانی سرباره های 
فلزی بر سطح زمین شناسایی شد. از این رو پنج سربارۀ فلزی به صورت تصادفی از سطح محوطه ها 
انتخاب شد. پس از آزمایش مشخص شد تمام سرباره ها، سرباره  ی فلز آهن هستند. محوطه هایی که 
ذوب فلز در آن  ها انجام شده بود با توجه به سفال های آن ها متعلق به دوره  های تاریخی و اسالمی فرض 
شدند. پس از انجام آزمایش پتروگرافی بر روی سرباره ها، مشخص شد سرباره های فلزی محوطۀ راونج 
که متعلق به دورۀ اشکانی  ـ  ساسانی بودند با سرباره های فلزی محوطۀ ساسانی  ـ  صدر اسالم گزرتو از نظر 
ظاهری و بافت شباهت بسیار زیادی دارند. که این موضوع تدوام تکنیک ذوب فلز در این محدوده در 
بازۀ زمانی اشکانی  ـ  ساسانی تا صدر سالم را نشان می  دهد. ضمن اینکه در محوطۀ ازان که از نظر زمانی 
با گزرتو هم زمان است، تکنیک ذوب فلز و جداسازی آهن از سنگ معدن بسیار ضعیف  تر اجرا شده 

است. این موضوع را می  توان از طریق سایر شواهد باستان  شناختی تحلیل کرد. 
     در این پژوهش سعی شده تا ابتدا به معرفی محوطه های فلزگری بخش میمه پرداخته شود و 
سپس نوع فلزات ذوب  شده در ادوار تاریخی و اسالمی بخش میمه اصفهان مشخص شوند. در عین 
حال به دنبال پاسخ این پرسش بوده ایم که آیا با مطالعات پتروگرافی می توان به چگونگی شاخص  های 
عملکردی ذوب فلز در ناحیه مذکور پی برد؟ و دریافتن این که شاخص  های عملکردی در کنار شواهد 
باستان  شناسی، چگونه می  تواند بر رونق استقرارهای دوره  های تاریخی و اسالمی مبتنی بر تخصص 
تا  بر آن است  این پژوهش سعی  باشد؟ ضمن آنکه در  اثر داشته  ذوب فلز در بخش میمه اصفهان 
سیر تحول فلزکاری دورۀ تاریخی و دورۀ اسالمی در بخش میمه اصفهان مورد مطالعه قرار گیرد و به 

فلزگری کهن در غرب کوه های کرکس پرداخته شود. 
     

واژه  های کلیدی 
فلزگری، پتروگرافی، میمه، دوران تاریخی، دوران اسالمی.
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1. مقدمه
تاریخ جایگاه مهمی در تحوالت  کوه های کرکس در طول 
ادوار  از  ایران  معادن  از  بسیاری  داشته  اند.  ایران  فلزگری 
گذشته تا کنون در حوالی کوه های کرکس شکل گرفته  اند. 
با وجود اهمیت این منطقه، تاکنون به صورت خاص بر روی 
این ناحیه مطالعه  ای  تاریخی و اسالمی  فلزکاری دوران های 
تا  است  بر آن  پژوهش سعی  این  است. در  نگرفته  صورت 
با بررسی میمه به عنوان غربی  ترین ناحیۀ کرکس از  ابتدا 
این بخش دارای شواهِد  تاریخی، محوطه هایی که در  نظر 
فلزکاری بوده  اند، شناسایی و معرفی شوند. در این راستا، به 
مطالعۀ پتروگرافی سرباره های فلزی فراواِن موجود بر سطح 
تا  پژوهش سعی شده  این  در  است.  اقدام شده  محوطه ها 
پرداخته  میمه  بخش  فلزگری  محوطه های  معرفی  به  ابتدا 
شود و سپس نوع فلزات ذوب  شده در ادوار تاریخی و اسالمی 
بخش میمه اصفهان مشخص شوند. در عین حال به دنبال 
پاسخ این پرسش بوده ایم که آیا با مطالعات پتروگرافی می

توان به چگونگی شاخص  های عملکردی ذوب فلز در ناحیه 
این که شاخص  های عملکردی  برد؟ و دریافتن  مذکور پی 
رونق  بر  می  تواند  چگونه  باستان  شناسی،  شواهد  کنار  در 
استقرارهای دوره  های تاریخی و اسالمی مبتنی بر تخصص 
باشد؟ ضمن  داشته  اثر  اصفهان  میمه  بخش  در  فلز  ذوب 
آنکه در این پژوهش سعی بر آن است تا سیر تحول فلزکاری 
دورۀ تاریخی و دورۀ اسالمی در بخش میمه اصفهان مورد 

مطالعه قرار گیرد.

2. مختصری پیرامون تاريخ بخش میمۀ اصفهان
در  هجری  سوم  قرن  به  مربوط  در کتاب االعالق النفیسه 
خصوص میمه چنین آمده است: »اردشیر ابن بابک در مسیر 
بازگشت از اصفهان به سمت قم بعد از نوشیدن شراب این 
منطقه دستور داد چهل تن از اسیران را مجاور آتشکده  ای 
رسته ،  )ابن  سکنا دادند«  داشته  وجود  منطقه  این  در  که 
1365 : 155(. در کتاب تاریخ قم که در قرن چهارم هجری 
و  ]بوده[  آباد  که  شده  یاد  میمه  قریۀ  از  نیز  شده  تألیف 
مردمان آن به شغل کشاورزی و سفالگری مشغول بودند.1 
همچنین در ادامه در مورد این قریه آمده است: »این دیه 
را بدان سبب میم نام نهادند که یکی از اکاسره بفرمود تا 
که از مواضع متفرقه چند خروار خمر به جهت او بیاورند و 
برو عرض کردند و او از هر جایی بعضی بیاشامید خمر میم 
را پسند کرد و گفت به زبان عجم می ام یعنی خمر اینست 
پس بدین سبب این دیه بدین اسم نهادند« )قمی، 1361: 
67(. بار دیگر در این کتاب از شراب میمه سخن گفته شده 
که به جهت مرغوبیت به دیگر نواحی صادر می  شده است 
میمه  از  خود  دیوان  در  نیز  راوندي   .)247  :1361 )قمی، 

سخن به میان آورده است: » در سال 532ق منطقۀ کاشان 
مورد هجوم ملک سلجوق بن محمد بن ملکشاه سلجوقي 
قرار گرفت. در این هجوم گرچه شهر کاشان به سبب وجود 
نابودي  از خطر  مسلح  قلعه  بانان  و  مستحکم  باروي  و  برج 
در امان ماند و سرانجام مجدالدین کاشي، یکي از خیرین 
مهاجمان،  به  سرخ  زر  دینار  هزار  هفت  پرداخت  با  شهر، 
شهر را از محاصرۀ آنان نجات داد. با وجود این چهل آبادي 
اطراف کاشان از جمله قزاآن میمه درنوردیده شد« )راوندي، 
1334: 74ـ 86(. ابواسحاق ابراهیم بن محمد قمی در کتاب 
قراء خمسۀ کاشان آورده است: »قریه میمه همزمان با قراء 
در  است.«  بوده  آباد  انوشیروان  زمان  در  زواره  و  اردستان 
کتاب قراء خمسۀ کاشان در ادامه آمده است: »قریۀ میمه 
یکی از قراء خمسۀ کاشان است که در پهنۀ دشتی وسیع 
قرار گرفته است. مردمان آنجا سفیدچهره و مردانه باشند و 
اکثراً سنی و حنبلی  مذهب و در طاعت درجۀ تمام دارند اما 
بیش تر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند و رسم دوهوایی 
هرگز از آنجا برنیفتد و همه خوشی  های آن منطقه در هنگام 
به  کرد.  نتواند  مقابل  فتنه،  آن  ناخوشی  با  دوهوایی  اظهار 
حقیقت این ناحیت همچون باغی است از پیوستگی باغستان 
و دیه مهاء با هم متصل، در این ناحیت قلعه  ای است که آن 
را در کنار مسجد بنا نهاده«. ابوعلی محمد بن ابی  عبداهلل بن 
الرضا در کتاب البارع در مورد قریۀ میمه آورده است: »در 
زمان اشکانیان و ساسانیان این منطقه آباد بوده و به عنوان 
است«.  می  شده  محسوب  دامداری  و  کشاورزی  قطب  یک 
حافظ ابونعیم در کتاب خود )ذکر اخبار اصفهان( از روستای 
تابعه  قراء  و  اصفهان  تصرف  از  بعد  که  می  برد  نام  مُزدآباد 
توسط اعراب »اهل آن پیش نمایندۀ خلیفه رفتند و تظلم 
نمودند از بسیاری آفات و دواین عجم به استشهاد و دستور« 
)به نقل از معینیان، 1386: 29ـ 30(. یاقوت حموی در قرن 
نام  از میمه تحت عنوان قریه  ای در اصفهان  هفتم هجری 

برده است )حموی، 1995: 259(.
گزارش  چنین  را  آن  میمه  از  گذر  هنگام  سیرو  ماکسیم 

می کند:
     قصبۀ کوچک میمه که قدری از جادۀ جدید به کنار 
افتاده نزدیک رودخانه  ای که معموالً خشک شده واقع است، 
ولی چون این رودخانه آب منبعی را که در 10 کیلومتری 
آن قرار گرفته می  کشد، گاهی تجدیِد حیات ویران کننده ای 
نیز  را  متعددی  قنات  چاه  های  میمه  برای  وضع  این  دارد. 
سیراب  آن  باغستان  های  وسیله  این  به  که  می  کند  تأمین 
یک  خرابه  های  مغولی  دورۀ  مسجد  یک  نزدیک  می  شود. 
رباط سلجوقی که متأسفانه با گل بنا شده نظر ناظرین را 
آنجا نشیمن  به خود جلب می  کند که سکنۀ روستایی در 
گزیده  اند. در پیچ و خم کوچه  ها و با درهم و برهمی طبقاتی 
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که  است  ممکن  غیر  تقریباً  گرفته  قرار  هم  روی  که  که 
ساختمان اصلی تشخیص و باز شناخته شود. هنگام هجوم 
این  1850میالدي(  1700ـ  سال  های  )بین  موریانه  بزرگ 
باقی مانده  های  بازدید  برای  لذا  ساختمان  ها نقب زده شدند 

جالب باید بسیار با احتیاط بود )سیرو، 1357: 21(. 
قراء  تاریخ کاشان میمه جزء  یا  القاسان  مرآة  در کتاب 
خمسۀ کاشان است. در این کتاب قراء خمسه را قریۀ میمه، 
قریۀ زیادآباد، قریۀ ازون، قریۀ وزون، قریۀ ون و جسزو که 
نویسنده  است.  آورده  هستند  جوشقان  قصبۀ  ادارۀ  تحت 
قالي  جوشقان  و  میمه  به  ملخ  ها  حملۀ  از  دیگر  جایي  در 
و کامو و وَرکان تا حدود بروجرد صحبت مي  کند )ضرابي، 
1344: 147(. در خاطرات سردار ظفر مي  خوانیم که حاکم 
جوشقان که در میمه ساکن بوده نامش رضا جوزاني بوده 
است )بختیاري، 1356: 49(. به جز میمۀ اصفهان در مناطق 
دیگر کشور نیز شهر و روستاهایي به نام میمه وجود دارد، از 
جمله میمۀ اردکان و ساوه )مهریار، 1382: 784(. در استان 
ایالم هم شهري به نام میمه وجود دارد. در کتب تاریخي 
به  نام میمه در گذشته سخن  به  از شهرها و مناطقي  نیز 
میان آمده است، از جمله: در تاریخ بیهقي از میمه  اي سخن 
به میان آمده است که در راه نیشابور به دوشنبه واقع بوده 
است )زنجاني، 1380: 88(. همچنین ابن ندیم از شهري به 
نام میمه در آذربایجان صحبت به میان مي  آورد )ابن ندیم، 
1343: 611(. برخی نام میمه را به دلیل انگورهای ناب آن 
واژه  آورده است: »این  می  دانند، مهریار در خصوص میمه 

مرکب از دو جزء می+ مه است. میمه جزء اولش همان واژۀ 
می )شراب( است و جزء دوم آن مه صفت است و به معنای 
بزرگ و صفت تفضیلی آن مهین است و دو جزء بر روی هم 

می  شود، می بزرگ و مهین« )مهریار، 1382: 784(. 

3. ويژگی  های جغرافیايی
واقع  اصفهان  شمال  کیلومتری  صد  حدود  در  میمه  شهر 
شده و با شهرستان های کاشان، نطنز، اردستان، گلپایگان، 
و دلیجان همسایه است. دشت میمه در شمال غربی استان 
اصفهان و در مختصات جغرافیایی 50 درجه و 48 دقیقه 
و 27  درجه  و 33  دقیقۀ طول  شرقی  و 12  درجه  تا 51 
شده  واقع  شمالی  عرض  دقیقۀ   14 و  درجه   33 تا  دقیقه 
است )نقشۀ 1(. وسعت کل دشت 2098 کیلومتر مربع است 
)اروجی، 1390: 1(.  میمه در ارتفاع 1970 متری از سطح 
دریا واقع شده است. این شهر با گسترش در راستای شمالی 
در  و  قم  و  دلیجان  به  اصفهان  جادۀ  امتداد  در  جنوبی  ـ 
دشتی هموار واقع شده است. قرارگیری شهر در امتداد یکی 
عوامل  مهم ترین  از  کشور  ارتباطی  راه  های  پرترددترین  از 
توسعۀ آن به شمار می رود )حیدریان و ساسان  پور، 1392: 
5(. بخش میمه دارای آب   و هوای سرد در زمستان و آب 

 وهوای معتدل در تابستان است و در بخش غربی کوه های 
فرآیند  از  متأثر  میمه  منطقۀ  است.  شده  واقع  کرکس 
به  که  بوده  زمین  شناسی  سوم  دوران  در  کرکس  کوه زایی 
تشکیل انواع مختلف سنگ های آذرین در منطقه منجر شده 

نقشۀ 1. پراکندگی محوطه های دارای سرباره در منطقۀ میمه.
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است. همچنین فعالیت آتش فشانی به همراه رخدادهای بعد 
از آن به تشکیل منابع معدنی گوناگون از جمله طال، نقره، 

سرب، روی، مس، و آهن منجر شده است. 

4. محوطه هايی که شواهد فلزکازی در آن ها يافت شد
بررسی  طی  اصفهان  میمۀ  بخش  در  محوطه  پنج  از 
اردیبهشت ماه 1395، سرباره های فلزی شناسایی شد که 
در نقشۀ 1 قابل مشاهده هستند. تمامی محوطه ها مربوط 
به دوره   های تاریخی و اسالمی بوده و در ارتفاع باالی 2000 
متر از سطح دریا قرار گرفته  اند و همگی در دشت مرتعی 
مطالعات  طبق   .)1 )تصویر  شده  اند  واقع  تپه  ماهوری  و 
صورت گرفته فلز ذوب  شده در همه  ی محوطه ها آهن است. 
از نظر تقسیمات زمین  شناسی دشت میمه، متعلق به ایران 
میمه  آهن هماتیتی  منشأ  )زاهدی، 1364(.  است  مرکزی 
این  در  که  نفوذی حسن  رباط  تودۀ  به  می  توان  احتماالً  را 
منطقه به صورت تودۀ نفوذی ماگمایی دیده می  شود، نسبت 
داد و در خصوص آهن  های بخش میمه باید اذعان داشت 
که این آهن  ها از نوع آهن نواری یا رسوبی نیست و اثری از 
الیه در آن ها دیده نمی  شود. ضمن آنکه آهن میمه را می  توان 
و  )اسماعیلی  کرد  محسوب  هیدروترمال  آهن  ـ  منگنز  یک 

دیگران، 1391(.

4. 1. تپۀ باستانی مسجد جامع میمه
قرار  میمه  جامع  مسجد  غربی  جنوب  قسمت  در  تپه  این 
گرفته است. با توجه به وسعت این محوطه، به نظر می  رسد 
قسمت  این  در  را  میمه  شهر  کهن  بافت  از  بخشی  بتوان 
جست  وجو کرد یا از آباد بودن این قسمت از میمه در ادوار 
تپه  این  شرقی  قسمت  در  آورد.  میان  به  سخن  گذشته 
تعدادی سنگ قبر ـ که عموماً شکسته هستند ـ نیز قابل 
مشاهده بوده که با توجه به جنس سنگ  ها، نوع پیاده کردن 
تکنیک نوشتن روی سنگ، و تفاوت در خطوط آن  ها و از 
سوی دیگر تفاوت روی نقوشِ برخی از آن  ها، می   توان به این 
نتیجه رسید که این قبرستان در دوره  های مختلف اسالمی 
با  قبری  سنگ  یافتن  است.  بوده  میمه  اهالی  توجه  مورد 
که  حالی  در  است.  آن  بودن  قاجاری  گواه  تاریخ 1280ق 
سنگ  مزارهای دیگری یافت شد که تکنیک کاماًل متفاوتی 
در اجرای آن  ها دیده می  شود که با توجه به نقوش موجود 
در آن ها و نوع خط  شان احتماالً متعلق به دوره  های پیش از 
قاجار هستند. در قسمت غربی تپۀ مسجد جامع، محوطه ای 
در  که  شد  مشاهده  مربع،  متر   15×12 حدود  وسعت  به 
سرتاسر آن سرباره های فلزی با ساختار شیشه  ای یافت شد. 
کارگاه  یک  عنوان  به  مکان  این  از  می  توان  ترتیب  این  به 
ذوب فلز یاد کرد. وجود آجرها و خشت  های بسیار در کنار 

سرباره ها را می  توان متعلق به کوره  ها و بناهای کارگاهی در 
این قسمت از تپه در نظر گرفت. پس احتماالً سنگ معدن 
این نوع فلز در جایی از نزدیکی خود میمه آورده شده است. 
مسجد  پشت  تپۀ  شمالی  قسمت  در  فلز  ذوب  کارگاه  این 
جامع قرار دارد. برای تاریخ  گذاری این محوطه از سفال های 
آن کمک گرفته شد، که با توجه به این سفال ها، استقرار 
در این محوطه را می  توان از دورۀ ساسانی ـ صدر اسالم تا 
حدود سدۀ ششم هجری در نظر گرفت. از جمله سفال های 
شاخص مربوط به دورۀ اسالمی یافت  شده در این تپه می

و  لعاب  پاشیده،  سفال  اسگرافیاتو،  زرین  فام،  سفال  به  توان 
قلم مشکی اشاره کرد. 

تصویر 1.  پراکندگی سرباره های فلزی در محوطۀ مسجد جامع میمه.

از این تپه  نام قسمتی  با توجه به صحبت  های اهالی و 
به نامِ محلیِ »کوزه   گره« این احتمال وجود دارد که کارگاه 
سفال گری میمه هم در ادوار گذشتۀ تاریخی و اسالمی در 
این قسمت مستقر بوده باشد. ولی با توجه به از بین رفتن 
قسمت  های مختلف تپه از جمله قسمت شمال غربی )محل 
احداث تاالر چند منظورۀ میمه( اظهار نظر قطعی در این 
خصوص نیازمند کاوش  ها و مطالعات دقیق  تر باستان  شناسی 

است.

4. 2. تپۀ راونج جوشقان قالی
قرار  قالی  جوشقان  شهر  شمال  کیلومتری   7 در  تپه  این 
و  متر   14 حدود  اطراف  زمین  های  از  ارتفاعش  و  گرفته 
پراکندگی   .)2 )تصویر  است  هکتار   2 به  نزدیک  وسعتش 
سفال در پیرامون آن نسبتاً زیاد است. سفال های آن بیش تر 
دارای بدنه  ای قرمزرنگ هستند، که برخی از آن  ها با استفاده 
از نوعی پوشش گلی با ضخامت کم پوشیده شده  اند. رنگ 
این پوشش گلی در اکثر موارد نخودی است. پخت سفال ها 
کافی بوده و مادۀ چسبانندۀ آن  ها عمدتاً شن و ماسه است. 
رد چرخ سفالگری روی برخی از این سفال ها کاماًل مشخص 
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است. نقوشی که روی برخی از سفال ها دیده می  شود از نوع 
نقوش کنده است. سفال های این تپه با سفال های محوطۀ 
 :1382 )رهبر،  است  مقایسه  قابل  کاماًل  محالت  خورهۀ 
فاصله  لحاظ  از  اشکانی  محوطۀ  نزدیک ترین   .)118 117ـ 
است.2  محالت  خورهۀ  شد،  گفته  که  همان  طور  راونج،  به 
همچنین سفال های فوق با سفال های بردسیر )خسروزاده، 
و   )1385 عالی،  و  )خسروزاده  شوشتر  میاناب   ،)1383
قابل   )1391 همکاران،  و  )مهرآفرین  مکران  همچنین 
متعلق  را  محوطه  این  می  توان  رو  این  از  هستند.  مقایسه 
به برهۀ سلوکی  ـ  اشکانی در نظر گرفت. ضمن آنکه شواهد 
دیگری نیز موجود است که گویای این موضوع هستند، از 
جمله: گورستان موجود در این محوطه، یکی از انواع معروف 
گورستان  های اشکانی یعنی گورستان پشته  سنگی است، که 
در آن سطح گور را با استفاده از قلوه  سنگ  های ریز و درشت 
اشکانی  دورۀ  از  گورها  این  مشابه  نمونه  های  پوشانده  اند. 
در محوطۀ چشمه  سار تخت  جمشید در استان فارس یافت 
گورستان   .)105  :1375 هرسیني،  )سعیدي  است  شده 
قسمت  در  و  رودخانه  متری   400 حدود  فاصلۀ  در  راونج 
جنوبی تپۀ راونج واقع شده است. محوطه  ای که گورها در 
اما  است  توجه  قابل  مساحت  با  محوطه  ای  دارند،  قرار  آن 
متأسفانه به سبب برخی حفاری  های قاچاق تعدادی از این 

گورها از بین رفته  اند.
زیادی  بسیار  تعداد  شاهد  راونج  تپۀ  شرقی  قسمت  در 
از سرباره های نوعی فلز هستیم که خبر از وجود کارگاهی 
مهم جهت ذوب فلز در راونج می  دهد )تصویر 3(. همان طور 
به  ایران  در  میمه  و  قالی  جوشقان  منطقۀ  شد  گفته  که 
معدن  احتماالً  و  هستند.  زبانزد  فلز  معادن  وجود  خاطر 
با  این نوع فلز در نزدیکی همین محوطه واقع شده است. 
آثار  ارائۀ  اشکانی،  نظر می رسد در دورۀ  به  اینکه  به  توجه 
و سفال  فلز صورت می  گرفته  از  استفاده  با  بیش تر  هنری  
و  )سرفراز  بوده  روزمره  احتیاجات  و  عام  استفادۀ  برای 
فلز  ذوب  کارگاه  احتماالً  پس   )227  :1389 فیروزمندی، 
راونج، کارگاهی تخصصی بوده است که البته سطح وسیع 
باشد.  این موضوع  بر  تأییدی  نیز می  تواند مهر  این کارگاه 
می  توان احتمال داد که یکی از عوامل مهم جهت اسکان در 
این محوطه استفاده از سنگ های معدنی موجود در آن بوده 
است. در قسمت فوقانی این تپه قسمتی از دیواری خشتی 
قابل مشاهده است. با توجه به آنکه بخش بسیار کمی از آن 
بیرون از خاک باقی مانده، تشخیص نوع اثر معماری بدون 
کاوش غیر ممکن است. شیب این تپه در قسمت شمالی تند 
است و در اطراف آن تپه  ماهورهایی به صورت پراکنده قابل 
مشاهده است. فاصلۀ تپه تا رودخانه حدود 600 متر است و 

رودخانه در قسمت جنوبی آن واقع شده است. 

تصویر 2. دید از جنوب غرب تپۀ راونج.

تصویر 3. پراکندگی سرباره های فلزی بر سطح محوطۀ راونج.

4. 3. محوطۀ گزرتو
این محوطه در شمال  غرب صحرای میمه، نزدیک چشمۀ 
پیرامون  گزرتو قرار دارد. محوطه در دشتی واقع شده که 
آن را کوه هایی با ارتفاع قابل توجه در بر گرفته  اند. محوطۀ 
و  و در جنوب  دارد  قرار  این دشت  در وسط  تقریباً  گزرتو 
فاصلۀ حدود 200  با  فلز  کارگاه ذوب  دو  آن  شمال  شرق 
سرباره های  فراوانِی  طریق  از  که  دارند  قرار  محوطه  متری 
این  سفال های   .)4 )تصویر  هستند  شناسایی  قابل  فلزی 
که  بوده  اسالم  صدر  تا  ساسانی  دورۀ  به  متعلق  محوطه 
عموماً  سفال ها  محوطه،  شرقی  و  شمالی  قسمت  های  در 
مربوط به دورۀ اسالمی و در جنوب محوطه، عمدۀ سفال ها 
مربوط به دورۀ ساسانی هستند )تصویر 5(. سفال های این 
محوطه قابل مقایسه با سفال های ساسانی و صدر اسالم در 
)جاوری، 1389(  اصفهان  استان  بیدگل  و  آران  شهرستان 
درۀ  جمله  از  دیگر  نواحی  ساسانی  سفال های  همچنین  و 
سیمره )محمدی  فر و طهماسبی، 1393( و ماه نشان استان 
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زنجان )خسروزاده و عالی، 1383( است. بدین ترتیب شاید 
بتوان دو دورۀ فلزکاری برای گزرتو در نظر گرفت. قسمت 
شمال  قسمت  و  بوده  ساسانی  عصر  به  متعلق  که  جنوبی 
 شرقی که مربوط به دورۀ اسالمی است. در نزدیکی گزرتو، 
آتش فشانی  فعالیت  های  اثر  بر  که  تخت  و  وسیع  صخره ای 
شکل گرفته قرار دارد. این ناحیه به نام تخت سرخ و درۀ 

دوزخی نیز شناخته می  شود. 

4. 4. محوطۀ ازان
در  ازان  امروزی  روستای  غرب  نزدیکی  در  محوطه  این 
مساحت  است.  شده  واقع  ازان  رودخانۀ  از  شاخه  ای  کنار 
این محوطه حدود 2/5 هکتار بوده، که با توجه به وسعت 
آن، می  توان از این محوطه به عنوان یک شهر یا روستای 
دورۀ  به  مربوط  محوطه  این  سفال های  برد.  نام  متروکه 
ساسانی و صدر اسالم هستند. بدین صورت که سفال های 

تصویر 4. پراکندگی سرباره های فلزی در محوطۀ گزرتو شمالی.

تصویر 5.  پراکندگی سرباره های فلزی در محوطۀ گزرتو جنوبی.
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قسمت شمالی عمدتاً مربوط به دورۀ ساسانی و سفال های 
هستند.  اسالم  صدر  دورۀ  به  مربوط  عموماً  جنوبی  ناحیۀ 
علت این نوع پراکندگی سفال در محوطۀ مذکور را می توان 
احتماالً تالشی دانست که در صدر اسالم برای از بین بردن 
نظام طبقات اجتماعی دورۀ ساسانی صورت گرفته است. که 
نمونه  های مشابه آن را می  توان در آران و بیدگل )جاوری، 
 Karimian( و همچنین دارابگرد مشاهده کرد )1389: 169
شمالی  قسمت  نزدیکی  در   .)and Seyedein, 2011: 51
این محوطه، یک راه باستانی به سمت غرب وجود دارد که 
این مسیر و همچنین  وجود کتیبه  هایی روی صخره  ها در 
روی کوه سنجه که مشرف  راه  این  برای حفاظت  قلعه  ای 
بر این راه است، باستانی بودن آن را خاطر نشان می  کند. 
به  توجه  با  را  بر روی کوه سنجه  راه،  این  بر  قلعۀ مشرف 
سفال های آن می  توان مربوط به دورۀ ساسانی و صدر اسالم 
دانست. سرباره های فلزی در محوطۀ ازان از قسمتی متمرکز 
یافت نشدند  بلکه در سرتاسر آن به صورت پراکنده قابل 
از  محلی  مردم  استفادۀ  آن،  علت  شاید  هستند.  شناسایی 
و  اجاق  ها  داشتن  نگاه  گرم  برای  محوطه  این  سرباره های 

تنورهای خود در سال  های اخیر بوده است. 

5. مطالعۀ سرباره های فلزی 
محوطۀ  پنج  فلزی  سرباره های  مطالعۀ  به  قسمت  این  در 
محوطه،  پنج  از  هریک  از  می  شود.  پرداخته  شده  معرفی 
یک سرباره به صورت تصادفی انتخاب شده و برای مطالعۀ 
تفاله  های  سرباره ها  شد.  برده  آزمایشگاه  به  پتروگرافی 
به  یا  سرباره ها  هستند.  ذوب  فرایند  از  ناشی  سیلیکاتۀ 
صورت یک سیلیکات مذاب و یا به صورت مخلوطی از چند 
سیلیکات دیده می  شوند )امامی، 1383: 3(. سرباره ها را با 
توجه به شرایط استحصال و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
به دو دسته تقسیم  بندی می  کنند: 1. سرباره های متالوژیک؛ 
تمام   .)Bachmann, 1982( متالوژیک  غیر  سرباره های   .2
سرباره های مطالعه  شده در این پژوهش در دستۀ اول جای 

داشته و از نوع سربارۀ آهن هستند. 

6. پتروگرافی سرباره ها
باستان  شناسی و  از روش  های مشترک در  پتروگرافی یکی 
زمین  شناسی است که در زمین  شناسی بیش تر برای مطالعۀ 
باستان شناسی  در  اما  می  رود.  کار  به  سنگ  ها  و  کانی  ها 
برای مطالعۀ سرباره های فلزی نیز کاربرد دارد. در مطالعۀ 
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تصویر6. تصویر ماکروسکوپی نمونۀ سرباره های مورد بررسی. 
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پتروگرافی الزم است که الیۀ نازکی به ضخامت 30 میکرون 
پالریزان  میکروسکوپ  با  و  شده  تهیه  نظر  مورد  نمونه  از 
و  نوری  خصوصیات  مبنای  بر  کار  اساس  شود.  بررسی 
آن  مطالعۀ  با  که  است  نمونه  سازندۀ  اجزای  کانی  شناسِی 
با جدول شناسایی کانی  ها ـ که قباًل تهیه شده  و مقایسه 
در  می  شود.  مشخص  نمونه  در  موجود  کانی  نوع  ـ  است 
مطالعۀ سرباره ها همان  طور که گفته شد، دو نوع کانی وجود 
دارد. کانی های فلزی یا اپک که در اصل بقایای همان مادۀ 
و کانی  های شفاف  استحصال شده  اند،  معدنی هستند که 
باشد.  دیگری  ترکیب  یا  کربناته،  سیلیکاته،  می  تواند  که 
برای مطالعۀ کانی  های فلزی از نور انعکاسی استفاده می 

شود )چون نور از کانی  های فلزی عبور نمی  کند باید با نور 
نور  از  برای مطالعۀ دیگر کانی  ها  انعکاسی مطالعه شود( و 
عبوری استفاده می  کنند. به همین دلیل در مطالعۀ سرباره 
الزم است که دو مقطع نازک و صیقلی تهیه شود. تغییرات 
درصد وزنی برخی از مواد، تعیین  کنندۀ کنترل حرارت در 
حین ذوب است. این مواد فرعی اضافه  شده به مذاب بیش تر 
که  تشکیل شده  و سیلیسی  کربناته  و  کالکی  ترکیبات  از 
باعث پایین آوردن نقطۀ ذوب می  شود. با بررسی کانی  های 
فاز  تشکیل  و  آهن  استحصال  و  سرباره ها  در  تشکیل  شده 
پیروکسن، درجۀ حرارت الزم برای تشکیل آن دمای بیش 

از 1200 درجه سانتی  گراد است.

6. 1. بررسی ماکروسکوپی سرباره ها
نمونه  های مورد بررسی را از نظر ظاهر می  توان به سه دسته 

تقسیم  بندی کرد.
و . 1 جنوبی،  گزرتو  شمالی،  گزرتو  محوطه های  نمونه  های 

راونج: ابعاد این نمونه  ها بزرگ و در حدود 10 سانتی  متر 
ناهمگن،  فراوان،  فرج  و  خلل  دارای  نمونه  ها  این  است.  
وزن مخصوص باال، رنگ تیره هستند و همچنین ادخال

های فراوان دارند.
نمونۀ محوطۀ ازان: این نمونه دارای رنگ قهوه  ای، خلل و . 2

فرج کم  و نسبتاً همگن است و وزِن مخصوص باال دارد.
نمونه . 3 این  جامع(:  مسجد  )پشت  میمه  محوطۀ  نمونه 

کوچک و فاقد هرگونه خلل و فرج است و ساختار کاماًل 
شیشه  ای دارد.

6. 2. بررسی میکروسکوپی سرباره ها
نمونه  های سرباره در مطالعۀ میکروسکوپی به طور معمول 
دارای سه فاز هستند. کانی  های اولیه یا ذوب  نشده )کانی

 هایی که بقایای کانی  های اولیه هستند و در اثر ذوب از بین 
نرفته اند(، کانی  های سیلیکاته/ شیشه، و اکسیدهای فلزی.

جنوب  گزرتو،  شمال  محوطه های  به  مربوط  نمونه  های 

در نزدیک هم و در شمال میمه  تقریباً  گزرتو و راونج که 
قرار دارند، به لحاظ ساختار و شکل ظاهر نیز شبیه یکدیگر 
یا  سیلیکاتی  مذاب  زمینه  اصلی  فاز  نمونه  ها  این  در  اند. 
شیشه است که در نور عبور معمولی )PPL(، بی  رنگ و در 
در   .)9 و   7 )تصویر  است  تیره  کاماًل   ،)XPL( متقاطع  نور 
از کانی کوارتز که عمدتاً  ادخا ل  هایی  این زمینۀ شیشه  ای 
دیده می  شود  است،  )کوارتزیت(  به صورت سنگ سیلیس 
فلزی  اکسیدهای  کوارتز،  قطعات  این  با  همراه  )تصویر8(. 
تیره  رنگ که عمدتاً به رنگ سیاه و قرمز دیده می  شوند، در 
هستند  آهن  دار  ترکیبات  اکسیدها  این  دارد.  وجود  نمونه 
که در نور انعکاسی به رنِگ زرد و خاکستری روشن دیده 
می  شود )تصویر10(. وجود این اکسیدهای فلزی در سرباره، 
نشان از استحصال آهن در محوطه های مورد مطالعه است. 
در  مجزا  دانه  های  صورت  به  آهن  اکسید  نمونه  ها  این  در 
و  خالی  فضاهای  اطراف  در  و  دارند  قرار  شیشه  ای  زمینۀ 
دیده  الیه  ای  و  قرمز  رنگ  به  آهن  اکسید  نمونه،  حاشیۀ 
می شود. همراه با این قطعات بقایایی از کانی های اولیه نیز 

در نمونه دیده می  شود )تصویر 9(.
سرد شدن سریع سرباره ها باعث شده است که فاز شیشه 
و  باشد  نداشته  تبلور  برای  کافی  فرصت  آن  زمین ه ای  و 
این  دیگر شواهد سردشدگی سریع سرباره ها،  از  همچنین 
فاز شیشه  ای  و  کوارتز  قطعات  کنتاکت  در محل  که  است 

هیچ  گونه واکنشی رخ نداده است.
تیره  آن  زمینۀ  کل  ازان،  محوطۀ  به  مربوط  نمونۀ  در 
اکسید  تجمع  است.  فلزی  آهن  اکسید  از  متشکل  و  بوده 
فلزات بیش از حد معمول بوده و ناشی از عدم استحصال 
حرارِت  درجۀ  به  نرسیدن  اینکه  یا  و  معدنی  مادۀ  کامل 
ذوب مناسب است )تصویر11 و 12(. در این نمونه میزان 
فضای خالی کم و حد فاصل بین اکسیدهای فلزی با مذاب 
سیلیکاته پر شده است. در فضای خالی موجود در این نمونه 
کانی کلسیت ثانویه تشکیل شده است که مربوط به زماِن 
سطح  در  نمونه  قرارگیری  زمان  در  و  ذوب  فرایند  از  بعد 

محوطه و مجاورت با آب  های فرورو است. 
نمونه  ای که از محوطۀ پشت مسجد جامع میمه به دست 
نمونه  این  دارد.  تفاوت  نمونه  ها  دیگر  با  کامالً  است،  آمده 
دارای ساختار شیشه  ای است )تصویر 13( و تخلخل بسیار 
پایینی دارد. این نمونه فاقد هر گونه ادخال است و بقایای 
اکسید فلزی در آن بسیار پراکنده و محدود است. به علت 
به خوبی صورت گرفته  فلزی  مادۀ  استحصال  کامل،  ذوب 
مذاب  ]مادۀ[  علت سردشدگی سریع  به  و همچنین  است 
فرصت کافی برای تبلور نداشته و در نتیجه کاماًل شیشه ای 
در  نمونه  ها  دیگر  خالف  بر  دارد.  جریانی  حالت  و  ]ست[ 
این نمونه به مقدار محدود کانی پیروکسن همراه با کوارتز 
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تصویر 7. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور پالریزه )PPL(، فاز شیشه  ای که زمینۀ نمونه را تشکیل داده است. در قسمت مرکز بقایایی از 
کانی  های اولیه دیده می  شود.

تصویر 8. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور متقاطع )XPL(، فاز شیشه  ای که در این نور به رنگ تیره دیده می  شود همراه با قطعات کانی 
کوارتز که به صورت ادخال و فراوان در نمونه وجود دارد. در محل کنتاکت کوارتز و زمینۀ شیشه  ای هیچ  گونه واکنشی صورت نگرفته است.

تصویر 9. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور پالریزه )PPL(، زمینه شیشه  ای و دارای حالت جریانی که نشان  دهندۀ سرد شدن سریع نمونه 
است. در این تصویر بقایایی از کانی اولیه همراه با خلل و فرج سفیدرنگ دیده می  شود.

تصویر10. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور انعکاسی، اکسید آهن )مگنتیت( موجود در سرباره که نشان  دهندۀ استحصال آهن است.

نمونه  این  در  پیروکسن  کانی  است.  شده  تشکیل  سوزنی 
رنگ قهوه  ای و فرم پرمانند دارد و همچنین کوارتز ریز بلور 
نمونه تشکیل شده  این  نیز در  از سردشدگی سریع  ناشی 
است. تشکیل پیروکسن از دیگر شواهدی است که نشان از 
این نمونه  باال در استحصال آهن است که در  درجۀ ذوب 
رخ داده است. در این نمونه نیز مانند نمونه  های قبلی مادۀ 
استحصالی آهن است که بقایای آن به صورت وزیکول3 و 

قطرک در زمینۀ شیشه  ای سرباره دیده می  شود.

7. نتیجه  گیری
متفاوت  دورۀ  سه  می  توان  آمد،  باال  در  آنچه  با  توجه  با 

گرفت:  نظر  در  مطالعه  موضوع  فلزی  سرباره  های  برای   را 
راونج(؛ 2. دورۀ ساسانی و صدر  اشکانی )محوطۀ  1. دورۀ 
اسالم )محوطه های گزرتو شمالی و جنوبی و ازان(؛ 3. دوران 
اسالمی تا سدۀ ششم هجری )محوطۀ مسجد جامع میمه(. 
طبق مطالعات پتروگرافی، در هر پنج محوطه  استحصال فلز 
آهن صورت گرفته است. که این موضوع به معنای اهمیت 
این فلز در بخش میمۀ اصفهان است. ضمن آنکه همان  طور 
که گفته شد، امروزه نیز تعدادی معدن آهن در بخش میمۀ 
اصفهان قابل شناسایی است. در میان سرباره های مطالعه

گزرتو  سرباره های  فلز،  استحصال  چگونگی  نظر  از  شده، 
شمالی و جنوبی و راونج  از نظر شکل ظاهر و ساختار به 
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تصویر 13. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور پالریزه )XPL(، کانی پیروکسن با فرم پرمانند که در درجۀ حرارت باال تشکیل می  شود همراه 
با سوزن  های ریز بلور کوارتز در زمینه شیشه  ای دیده می  شود.

تصویر14. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور انعکاسی، بقایای اکسید آهن استحصالی در مرکز تصویر. قسمت داخلی آن در اثر فرایندهای 
ثانویه التره شده است.
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تصویر 11. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور پالریزه )PPL(، قسمت اعظم زمینه از اکسید آهن تیره رنگ و قرمز تشکیل  شده است و فضای 
خالی بین قطعات اکسید آهن را فاز شیشه  ای پر کرده است.

تصویر 12. فتومیکروگراف، قطر میدان دید 2.7 میلی  متر، نور انعکاسی، همان تصویر شمارۀ 6 در نور انعکاسی است. در این تصویر فاز اکسید آهن به رنگ 
روشن، خاکستری روشن، و قرمز دیده می  شود. الزم به ذکر است که فاز قرمزرنگ اکسید آهن موجود از نوع هماتیت و فاز اکسید آهن تیره رنگ از نوع 

مگنتیت است.
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یکدیگر شباهت داشتند؛ در حالی که از نظر دوره  با یکدیگر 
با  جنوبی  و  شمالی  گزرتو  که  صورت  بدین  دارند.  تفاوت 
توجه به سفال های یافت  شده در آن، مربوط به دورۀ ساسانی 
باستان به شواهد  توجه  با  راونج  و محوطۀ  اسالم  و صدر 

 شناختِی یادشده مربوط به دورۀ اشکانی است. بدین ترتیب 
می  توان نوعی تداوم تکنیک صنعت ذوب فلز از دورۀ اشکانی 
تا ساسانی را در بخش میمۀ اصفهان مشاهده کرد. اما در 
قابل  گزرتو  با  نظر  زمانی  از  که  ازان  محوطۀ  حال،  عین 
مقایسه است، از نظر استحصال فلز در وضع پایین  تری قرار 
دارد. شاید علت کیفیت پایین  تر ذوب فلز در محوطۀ ازان 
را بتوان به سطح پایین  تر تخصص در این شهر یا روستای 
در  که  صورت  بدین  دانست.  مربوط  اسالم  ساسانی  ـ  صدر 
محوطۀ گزرتو که وسعتش بسیار کم تر از محوطۀ ازان است، 
به صورت تخصصی کارگاهی برای ذوب فلز آهن ایجاد شده 
است. در حالی  که محوطۀ ازان صرفاً یک محوطۀ تخصصی 
ذوب فلز نبوده و امرار معاش ساکنان آن نمی  توانسته فقط 
وابسته به ذوب فلز  باشد. بلکه قرارگیری آن در کنار یک 
راه باستانی و وجود قلعه  ای مشرف به این راه )و دقیقاً در 
روبه  روی محوطۀ ازان( می  تواند نشان  دهندۀ دیگر فعالیت

 های معیشتی در ازان باشد. به عبارت دیگر ذوب فلز در این 
محوطه تنها کاربردی محلی داشته، بدون آنکه متخصصانی 
محوطه حضور  این  در  تجارت  فلز جهت  ذوب  برای  ماهر 
داشته باشند. اما محوطۀ آخر، محوطۀ جنوب مسجد جامع 
میمه است که تاریخ آن را با توجه به شواهد سفالی می  توان 
از صدر اسالم تا حدود سدۀ ششم هجری در نظر گرفت و 
از تمامی محوطه های مطالعه  شده جدیدتر است. ذوب فلز 
در این محوطه بسیار عالی انجام شده و استحصال آهن در 
این محوطه از تمامی محوطه های دیگر تکنیک پیشرفته  تر 
داشته است. بدین ترتیب می  توان تحول و پیشرفت صنعت 
ذوب فلز از دورۀ اشکانی تا سدۀ ششم هجری را در بخش 

میمۀ اصفهان به خوبی مشاهده کرد. 

پي نوشت ها
1.  تاکنون در متون به حرفه فلزگری در میمه اشاره ای نشده است.

2. خورهه در جنوب شرقی قم در درۀ محالت در جادۀ دلیجان به محالت 
واقع است.

اثر  در  سرباره  یک  در  دایره ای  کوچک  حباب  های  تشکیل  فرآیند   .3
گسترش یک حباب یا بخار گاز است که در مدت خنک شدن سرباره 

ایجاد می  شود.
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Abstract:
Considering the fact that there exist numerous metal mines 
in Iran, many ancient sites of Iran have been established 
due to their connection to metal mines and mining. In the 
same relation, Karkas Mountains have always played an 
important role in the field of metal works through the history 
of Iran. Although this region of paramount importance in this 
regard, no specific research has been carried out on its metal 
works of the Islamic period. This research tries to identify 
and introduce sites that have had metal work evidences 
and have been situated at the region of historical Meymeh, 
the westernmost part of Karkas. Accordingly, petrographic 
tests have been carried out on slags which were abundantly 
found on the surface of the sites. This paper firstly attempts 
to introduce the sites in Meymeh where metal works have 
been done in. in the next phase, type of metals that have been 
melted within the Islamic period were identified. At the same 
time, it had to be known whether petrographic studies can 
determine the functional index of metal meltage in the said 
area? How does identification of these functional indices, 
along with archaeological evidences, impact the upswing 
of settlements of the Islamic period based the expertise of 
metal meltage in the region of Meymeh in Isfahan province? 
In May 2016 five site of metal melting were explored 
through the abundance of slags on their surface. Five slags 
were randomly selected for petrographic tests. The results 
proved that they were all made of iron. The sites where 
metals have been melted in date back to the Islamic period 
as the ceramics found on the surface of the sites belong to 
the said period. The petrographic tests reveal that slags of 
Rāvanj Site which belong to the Arsacid-Sasanian period 
are very similar to the ones found in Gazratū Site which 
date back to the Sasanian-early Islamic period in terms of 
appearance and texture. This fact proves the continuation 
of a metal melting technique in a period from the Arsacid-
Sasanian to the early Islamic one. In addition, it seems that 
metal melting technique and extraction of iron from its ore in 
Azrān Site were weaker than the one employed in Gazratū 

Site while these two sites are contemporaneous. This fact 
can also be analysed through other archaeological finding 
in a way that the extent of Azrān was large enough to be 
regarded as a Sasanian-early Islamic city which was situated 
at an ancient road. It seems that this Sasanian-early Islamic 
city which was across an ancient road and the quality of its 
slags was poorer than other older and contemporaneous sites, 
metal melting was not the main profession of its inhabitants. 
Regarding the extent of the city and being across an ancient 
road, the inhabitants’ living was dependant on other things 
and melting was used very limitedly and its expertise was not 
so sophisticated in comparison with Gazratū and Rāvanj. 

Keywords: Metal work, petrography, Meymeh, historical 
period, Islamic period.

Image: Dispersion of Slags in the Northern Gazatū Site

A Study on Ancient Metal Works in Meymeh of Isfahan, Based on Petrography 
of Metal Slags

Ali A‘rab
PH.D. Candidate, Archaeology of Historical Period, University of Tehran
Seyyed Iraj Beheshti
Expert of the Research Center for Conservation of Cultural Relics, RICHT
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