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چکیده

امپراتــوری ساســانی یکــی از باشــکوهترین سلســلههای ایــران باســتان بــوده اســت؛ از ایــن دوره ،هــم
آثــار باستانشــناختی و هــم دســتنویسهای پهلــوی زرتشــتی ارزشــمندی وجــود دارد .افزونبــر ایــن،
تأثیــر آییــن گفتــاری ایــن دوره بــر دورۀ پساساســانی نیــز غیرقابلانــکار اســت .بــا وجــود ایــن ،گلمهرهــای
نوشــتهدار و بینوشــتۀ ساســانی یکــی از مهمتریــن آثــار بهجامانــده از ایــن دورۀ باشــکوه اســت.
گلمهرهــای ساســانی در شــناخت جغرافیــای اداری روزگار ساســانی یکــی از مهمتریــن منابــع بهشــمار
میآینــد .در یکســدۀ گذشــته در موضــوع ویژگــی هنــری و نوشــتههای آنهــا کارهــای ارزشــمندی بــه
چــاپ رســیده اســت .باتوجــه بــه اهمیــت ایــن منابــع ،در ایــن مقالــه تالششــده تــا بــا یــک آزمایــش فنــی
مبتنیبــر «( »EPMA: Electron Probe Micro-Analyzerمیکــرو آناالیــزر الکتــرون پــروب) بــرای
نخســتینبار بــر مــواد ترکیبــی ایــن گلمهرهــا تمرکــز شــود .ایــن مقالــه بــر تشــخیص ترکیبــات گلمهــر از
دیــد کانیشناســی و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ،آیــا ســازندگان ایــن گلمهرهــا در ســاخت آنهــا از اســتاندارد
خاصــی پیــروی میکردنــد یــا نــه؟ تأ کیــد دارد .نگارنــدگان بــرای انجــام ایــن آزمایشهــای فنــی ،قطعــات
بســیار ریــزی از گلمهرهــای ســه محوطــۀ شناختهشــدۀ ساســانی ،یعنــی« :تختســلیمان»« ،قصــر ابونصــر»
و «تپهکبــودان» را انتخــاب کردهانــد .بــرای پاســخ بــه پرســش اصلــی مقالــه ،آزمایــش «ای .پــی .ام .ای»
( )EPMAانتخــاب شــده اســت کــه یکــی از دقیقتریــن آزمایشهــا بــرای انجــام ایــن پژوهــش محســوب
میشــود .در مرحلــۀ نخســت ،ابتــدا عناصــر ترکیبــی ثابــت از هــر گلمهــر (محوطــه) را بهدســت آورده و
ســپس ترکیبــات گلمهرهــای ســه محوطــۀ ساســانی ،ارزیابــی و باهــم ســنجیده شــدهاند .هــدف از ایــن
ارزیابــی ،پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه ،آیــا ســازندگان گلمهرهــا از معــادن خاصــی بــرای انتخــاب ِگل
خــام اســتفاده میکردهانــد؟ آیــا آنهــا بــرای انجــام ایــن کار و بــرای انتخــاب آن گل ،از دانــش (اطالعــات)
خاصــی پیــروی میکردنــد؟ نتایــج آزمایشهــا نشــان میدهــد کــه ســازندگان ِگل خــام (مــواد اولیــه) خــود
نزدیکــی عناصــر ترکیبــی
را از هرجایــی انتخــاب نکــرده و در ایــن موضــوع بســیار دقیــق عمــل کردهانــد.
ِ
نمونههــای دو محوطــۀ مهــم تختســلیمان و قصــر ابونصــر نشــان میدهــد کــه ســازندگان ایــن آثــار از
دانــش و فهــم فوقالعــادهای در زمینــۀ انتخــاب مــواد اولیــه برخــوردار بودهانــد.
کلیدواژگان :ساسانیانِ ،گل ُمهر ،آزمایش  ،EPMAمواد ترکیبی ِگل ُمهر.
 .Iدانشــیار گــروه زبانهــای باســتانی و متــون کهــن ،پژوهشــکدۀ زبانشناســی ،کتیبــه و متــون کهــن پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
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گردشــگری ،تهــران ،ایــران (نویســندۀ مســئول).
 .IIاســتادیار گــروه زبانهــای باســتانی و متــون کهــن ،پژوهشــکدۀ زبانشناســی ،کتیبــه و متــون کهــن پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری ،تهــران ،ایــران.
 .IIاســتادیار گــروه زبانهــای باســتانی و متــون کهــن ،پژوهشــکدۀ زبانشناســی ،کتیبــه و متــون کهــن پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و
گردشــگری ،تهــران ،ایــران.

|| ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارۀ  || 9سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سوم || پاییـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز || 1398

(صص)139 - 146 :
تاریــخ دریافــت1398/02/10 :؛ تاریخ پذیرش1398/05/23 :
شناسۀ دیجیتال (10.30699/PJAS.3.9.139 :)DOI

Downloaded from journal.richt.ir at 20:05 IRST on Wednesday January 19th 2022

داریوش ا کبرزاده
II
فریبا شریفیان
III
آزاده حیدریپوری
I

P. ISSN: 2645-5048 & E. ISSN: 2645-5706

کانیشناسی ترکیبات ِگل ُمهرهای ساسانی

|| || 140

Downloaded from journal.richt.ir at 20:05 IRST on Wednesday January 19th 2022

شاهنشــاهی ساســانی ( 224-651م ).یکــی از پرافتخارتریــن دورههــای ایــران باســتان بــوده اســت .شــکوه
و بزرگــی هنــری ،معمــاری ،موســیقی ،و پیوندهــای فرهنگــی دوســویه ،بهویــژه در ســدۀ ششــم میــادی بــه
اوج خــود رســید .از یکســو مرزهــای هلنــی بهشــدت تحتتأثیــر هنــر و فرهنــگ ایرانــی درآمــد و ازســویی
دیگــر ،هنــر ایــران ساســانی بــه شــرقدور از چیــن تــا نــارا (پایتخــت قدیــم ژاپــن) و ســیال (کــره) را درنوردیــد.
ساســانی بهدســتآمده از مرزهــای هلنــی تــا آســیای میانــه و از آنجــا تــا بخشهایــی از چیــن و
میــراث
ِ
گورگاههــای شــاهان ســیال ،کمتریــن گــواه بــر ایــن ادعــا اســت .دیــن رســمی ،یعنــی زرتشــتی نیــز در پــی ایــن
گســترش فرهنگــی بــه دوردسـتها رســید .ســغدیان زرتشــتی ،میــراث ایــن دیــن را بــه دورتریــن نقــاط چیــن
بردنــد .آتشــکدههای ساختهشــده در برخــی شــهرهای شــرقدور کمتریــن گــواه ایــن ســخن اســت .بــا وجــود
ایــن ،بــا تــازش تازیــان بــه ایــران بهســال  651م .و کشتهشــدن یزدگــرد (ســوم) ،ایــن دودمــان نیــز بــه پایــان
راه خــود در تاریــخ رســید.
از شــمار میراثفرهنگــی متنــوع ایــن دورۀ باشــکوه میتــوان بــه سنگنوشــتههای شــاهان و بــزرگان،
ســکهها ،ظــروف ســیمین و زریــن ،ظــروف شیشــهایُ ،مهــر و ِگلمهرهــای بــزرگان و دیگــر کارگــزاران،
ازجملــه :موبــدان ،اســتانداران ،فرمانــداران و فرماندهــان ارتــش ارجــاع داد .چنیــن شــواهد باســتانی در اکثــر
محوطههــای درهمتنیــده بــا ساســانیان ،بهویــژه در اســتان فــارس (زادگاه ساســانیان) کشــف شــده اســت
(.)Gyselen, 2006: 25
ا گرچــه از یکصدســال گذشــته تاکنــون آثــار علمــی زیــادی درمــورد تاریــخ ،هنــر و فرهنــگ ساســانیان
منتشــر شــده ( ،)Malandra, 2005: Onlineامــا تالشهــای کمتــری در انجــام آزمایشهــای فنــی ،ماننــد
تجزیــه و تحلیــل اثــر انگشــت بــر گلمهرهــا و آزمایــش غیرتخریبــی بــرروی شیشــههای بهجامانــده از
ایــن دوران صــورت گرفتــه اســت .بدیهیســت ایــن آزمایشهــای فنــی کــه میتوانــد جایگاهــی مهــم در
پژوهشهــای ایرانشناســی ،باستانشناســی و مــوزهداری داشــته باشــد ،از ضروریــات مطالعــات بنیــادی
در اینبــاره اســت.
پرسـشها پژوهــش :ایــن مقالــه بــر تشــخیص ترکیبــات گلمهــر از دیــد کانیشناســی و پاســخ بــه ایــن
پرس ـشها کــه ،آیــا ســازندگان ایــن گلمهرهــا در ســاخت آنهــا از اســتاندارد خاصــی پیــروی میکردنــد یــا
نــه؟ آیــا ســازندگان گلمهرهــا از معــادن خاصــی بــرای انتخــاب ِگل خــام اســتفاده میکردهانــد؟ آیــا آنهــا
بــرای انجــام ایــن کار و بــرای انتخــاب آن گل ،از دانــش (اطالعــات) خاصــی پیــروی میکردنــد؟ تأ کیــد
دارد.
روش پژوهــش :از ایـنروی نگارنــدگان بــرآن شــدند تــا بــا آزمایــش ( EPMAمیکــرو آناالیــزر الکتــرون
پــروب )Electron Probe Micro-Analyzer :بســیار دقیــق را بــرروی برخــی گلمهرهــای ساســانی
(نمونــه) در ســه محوطــۀ شناختهشــده ،شــامل تختســلیمان (آذربایجانغربــی) ،قصرابونصــر (فــارس)
و تپهکبــودان (گلســتان) انجــام گیــرد .باوجــود ایــن ،در ایــن مســیر تــاش شــده تــا از آزمایــش ICP
( )Inductively Coupled Plasmaیــا ســایر آزمایشهــای فنــی تخریبــی پرهیــز شــود .آزمایــش EPMA
یکــی از راههــای ایمــن بــرای بررســی و حفــظ اشــیاء بــدون هرگونــه آســیب اســت .آشــکار اســت کــه در آزمایش
حرفــهای  ICPاز محلولــی اســتفاده میشــود کــه بــه اثــر باســتانی آســیب میرســاند و ایــن برخــاف روح
ـون حفاظــت از اشــیاء اســت.
قانـ ِ
بــرای ایــن آزمایــش ،پــس از کســب مجوزهــای الزم از مــوزۀ ملــی ایــران ،برخــی قطعــات ریــز و خردهشــدۀ
گلمهرهــای بهدسـتآمده از ســه محوطــۀ نامبــرده ،انتخــاب شــده اســت .ایــن قطعــات ریــز بــا هماهنگــی
الزم بــه «مركــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران (ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایــران)» بــرای آزمایــش فنــی منتقــل شــده اســت .در مــدت بیــش از یکمــاه بــرروی ریزههــای گلمهرهــا،
کارهــای فنــی انجــام و نتایــج در اختیــار نگارنــدگان بــرای بررســی و ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
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ِگل ُمهرهای ساسانی

گلمهرهــای ساســانی یکــی از مهمتریــن آثــار بهجامانــده از ایــن دورۀ غنــی فرهنگی-تاریخــی اســت.
ایــن آثــار از مهمتریــن منابــع در مطالعــات باستانشناســی و ایرانشناســی و نیــز پژوهشهــای مرتبــط
بــا تاریخهنــر تاریــخ خــط و شــناخت جغرافیــای اداری ،نامهــای خــاص و عنــوان مســؤلیت افــراد اســت.
گلمهرهــا ،هــم در امــور اداری ،هــم در امــور سیاســی و هــم در تجــارت مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد
( .)Gyselen, 2002: 24مجموعههــای متعــددی از گلمهرهــای ساســانی از اســتانهای مختلــف کشــور
ـتر آنهــا توســط محققــان غربــی پژوهــش و بــه چــاپ رســیده اســت (& Gignoux
کشــف شــده کــه بیشـ ِ
 .)Gyselen, 1987ایــن آثــار از ِگل خــام ســاخته شــده کــه بــا دســت ورزداده شــده ،بیشــتر بــا شــکل ِگــرد
ً
ســاخته شــده و احتمــاال بــا ریســمان بــه کاالهــا نیــز متصــل میشــده اســت .در یــک مــرور کلــی ،ا کثــر آنهــا
ـمار بزرگتریــن مجموع ـۀ گلمهرهــای ساســانی ،میتــوان بــه
ازنظــر شــکل و رنــگ یکســان هســتند .از شـ ِ
گنجینــۀ بهدســتآمده از تختســلیمان اشــاره کــرد.
بــا وجــود ایــن ،مقالــۀ حاضــر بــه جنبههــای تاریخــی ،هنــری ،ارزشهــای اداری ،تجــاری و نیــز
نوشــتههای ایــن آثــار نخواهــد پرداخــت (ر .ک .بــهAzarpay, 2003: Online; Gubaev et al., 1996: :
 .)56مهمتریــن هــدف ایــن نوشــتار ،فهــم ایــن موضــوع بــوده کــه ســازندگان ایــن گلمهرهــا چگونــه و تــا
چهانــدازه بــا دانــش کانیشناســی آشــنا بودنــد؟ آیــا آنهــا بــرای اســتخراج گل مورداســتفادۀ خــود در ســاخت
ایــن گلمهرهــا از اســتاندارد خاصــی بهــره میجســتند؟ آیــا معیارهــای ابتدایـ ِـی آنهــا بــرای انتخــاب ایــن
گلهــا از پیــش تعیینشــده و انتخابــی بــوده اســت؟ آیــا معادنــی خــاص بــرای مــادۀ ِ(گل) ایــن ِگلمهرهــا
اســتفاده میشــده اســت؟
ش فنــی (چــون )EPMA :براســاس تجزیــه و تحلیــل مــواد ترکیبشــونده
آیــا انجــام چنیــن آزمایــ 
میتوانــد مــا را از میــزان توانمنــدی و دانــش ســازندگان آنهــا تاحــدود زیــادی مطلــع ســازد؟ افزونبــر آن ،چــه
هماننــدی و ناهماننــدی در ترکیــب مــواد ایــن گلمهرهــا از محوط ـهای بــه محوطــۀ دیگــر دیــده میشــود؟

نمونههای مطالعاتی ِگلمهرها از سه محوطۀ تاریخی

بــرای پاســخ بــه پرســشهای یــاد شــده ،نمونههایــی را از ســه محوطــۀ شناختهشــدۀ ساســانی (ایــران)
انتخــاب گردیدنــد تختســلیمان در اســتان آذربایجانغربــی ،قصــر ابونصــر در اســتان فــارس و تپهکبــودان
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در ســالهای گذشــته ،نتایــج برخــی پژوهشهــا براســاس انجــام آزمایشهــای فنــی (یــا شــیمیایی)
بــرروی آثــار باســتانی ساختهشــده از فلــزات ،ســفال ،مفــر غ و ســایر اشــیاء منتشــر شــده اســت .در بیشــتر
ایــن پژوهشهــا از آزمایشهایــی ماننــد « »XRDیــا « »XRFاســتفاده شــده اســت (& Ashkanani
 .)Tykot, 2013: 245; Tanasi at al., 2017: 222-234باوجــود ایــن ،تاکنــون هیــچ گزارشــی از انجــام
آزمایشهــای فنــی بــرروی گلمهرهــا ارائــه نشــده اســت .افزونبــر ایــن ،آزمایــش فنــی  EPMAآشــکارا بــا
آزمایشهــای شناختهشــدۀ پیشــین چــون  XRFیــا  PXRFقابلســنجش نیســت .دقــت بــاال ،عــدم خطــا و
دســتاوردهای دقیقتــر و کمرنگشــدن هرنــوع خطــر بــرای آثــار فرهنگــی ،کمتریــن دالیــل ایــن ادعاســت؛
همچنیــن پیداســت کــه باتوجــه بــه فراوانـ ِـی آثــاری چــون ســفال ،مفــر غ و دیگــر آثــار همســان کهنســال،
دسترســی بــه آنهــا بــرای آزمایشهــای فنــی تــا دریافــت صــدور مجــوز بســی راحتتــر از دسترســی و
دریافــت مجــوز آزمایــش بــرروی گلمهرهــای ساســانی اســت .الزم بــه یــادآوری اســت کــه نگارنــدگان بــه
آزمایشهــای فنــی بــرروی آثــاری کــه از محوطههــای شناختهشــده نیســتند ،بــاور ندارنــد .بدیهیســت
کــه آثــار بهدســتآمده از کاوشهــا و نیــز از محوطههــای شناختهشــده ،دارای جایــگاه علمــی و ارجــاع
اســتوارتری از آثــار بــدون شناســنامۀ محوط ـهای هســتند.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.9.139
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Total

Fe

Mn

Cr

Ti

Ca

P

K

Si

Al

Mg

Na

Nom.

34.63

0.6

0.01

0

0.04

21.8

0.03

0.66

6.99

3.39

1.08

0.04

3/1.

27.69

0.97

0.02

0

0.06

15.99

0.02

0.64

6.17

2.62

1.14

0.06

4/1.

تصویر  .1تصویر نمونۀ گلمهر تختسلیمان (نگارندگان.)1396 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.9.139

جدول  .1نتایج تحلیل مواد ترکیبی نمونۀ گلمهرهای تختسلیمان (نگارندگان.)1396 ،
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در اســتان گلســتان؛ نمونههــا از بخــش ُمهــر و ســکۀ مــوزۀ ملــی ایــران ،جاییکــه گلمهرهــای ایــن ســه
محوطــه نگهــداری میشــود ،گزینــش شــدند .نمونههــا بــه مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران
(ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران) بخــش پژوهشهــای مربــوط بــه پــردازش
مــواد معدنــی تحویــل شــد .دســتگاه  EPMAایــن مرکــز ،تنهــا دســتگاه موجــود در کشــور بــرای انجــام
ایندســت آزمایشهاســت .کاظــم قل ـیزاده و همکارانــش ،مســئول انجــام ایــن آزمایــش فنــی بودنــد .از
هــر محوطــۀ تاریخــی چنــد قطعــۀ ریــز انتخــاب و بــرای آزمایــش  EPMAدرنظــر گرفتــه شــد تــا اطالعــات
جامعتــری در اختیــار نگارنــدگان قــرار گیــرد .در همینحــال ،در ایــن آزمایــش باتوجــه بــه قوانیــن موجــود،
ُ
از آزمایــش  Polish Testبراســاس ( BSEکــه در آن خردکــردن و حلکــردن مــواد ،اســاس کار اســت) پرهیــز
شــده اســت .افزونبــر آن ،تصاویــر  EPMAاز وضــوح بســیار باالیــی برخــوردار بــوده (بــا کیفیــت )15%-10%
و بــرای انجــام چنیــن آزمایــش کافــی بــود و نیــازی بهوضــوح  2%-1%نبــود .در ایــن کار ،گــروه متخصــص
از روش عکســبرداری  BSEا( )Back Scattered Electronsبــرای بهتــر دیــدن جزئیــات هــر خــرده ،بهــره
بــرده اســت .در ادامــه بــه دســتاوردهای ایــن آزمایــش (عکــس و تحلیــل مــواد ترکیبــی) پرداختــه میشــود.
براســاس نتایــج ایــن آزمایــش ،نخســت ،همانندیهــای نزدیکــی میــان مــواد ترکیبشــوندۀ
گلمهرهــای تختســلیمان دیــده میشــود .تنهــا ناهماننــدی ،بهوجــود درصـ ِـد آهــن در نمونههــای ایــن
تســلیمان
محوطــه برمیگــردد .همانندیهــای بهتــر و نزدیکتــری در نمونــۀ مــواد گلمهرهــای تخ 
و قصــر ابونصــر دیــده میشــود و ناهماننــدی قابلتوجهــی نیــز میــان ایــن دو محوطــه بــا نمونــۀ مــواد
گلمهرهــای تپهکبــودان قابلرؤیــت اســت (جــداول و تصاویــر .)1-3

|| کانیشناسی ترکیبات ِگل ُمهرهای ساسانی || || 143

Total

Fe

Mn

Cr

Ti

Ca

P

K

Si
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Mg

Na
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29.12

1.97

0.05

0

0.22

9.34

0.04

1.05

12.1

3.36

0.97

0.04

5/1.

53.24

1.47

0.04

0

0.16

2.93

0.06

2.02

39.52

5.73

1.21

0.09

6/1.

باتوجــه بــه نتایـ ِـج حاصلشــده ،ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه دلیــل وجــود ایــن نزدیکیهــا میــان دو
محوطــۀ کلیــدی ساســانی از یکســو و تفــاوت فاصلـهدار آنهــا بــا تپهکبــودان چیســت؟
همانطورکــه پیشتــر بــه آن اشــاره شــد ،تختســلیمان یکــی از مقدستریــن ،مهمتریــن و
شناختهشــدهترین محوطههــای ساســانی اســت .درمــورد اهمیــت و ارزشهــای دینــی ایــن محوطــه بــرای
ایــران روزگار ساســانی بســیار گفتــه و نوشــته شــده اســت ( .)Daryaee, 2008: 45میــراث باســتانی و بســیار
ارزشــمند ایــن محوطــه بــر هیچکــس پنهــان نیســت ( .)Gobl, 1976از دیــد جغرافیایــی نیــز ایــن محوطــۀ
ارزشــمند ،توســط کوههــای مجــاور احاطــه شــده کــه میتوانــد تداعیکننــدۀ دسترســی آســانتر بــه مــواد
گلمهرهــا باشــد و دور از ذهــن خواهــد بــود کــه تصــور کــرد ســازندگان گلمهرهــا ،گل اولیــۀ خــود را از جایــی
دور وارد میکردهانــد.
هرچنــد محوطــۀ تاریخــی قصــر ابونصــر نیــز یکــی از مهمتریــن محوطههــای ساســانی اســت ،امــا
ـدک انجامشــده در ایــن محوطــه،
نمیتــوان آن را بــا بزرگــی نــام تختســلیمان ســنجید .پژوهشهــای انـ ِ
بــر بزرگــی و اهمیــت آن ُمهــر گــواه اســت و میــراث ساســانی موجــود ،کمتریــن گواهــی ایــن محوطــه (Frye,
 )1973: 8بهشــمار مــیرود.
ً
تپهکبــودان در اســتان گلســتان ،برخــاف دو محوطــۀ تاریخــی پیشــین یادشــده ،تقریبــا ناشــناخته
و بــا کمتریــن پیشــینۀ کاوشهــای باستانشــناختی و پژوهــش روبــهرو اســت .گلمهرهــای ساســانی
بهدس ـتآمده از تپهکبــودان کــه در مــوزۀ ملــی ایــران نگهــداری میشــوند ،بهطــور تصادفــی از ایــن منطقــه
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تصویر  .2تصویر نمونۀ گلمهر قصر ابونصر (نگارندگان.)1396 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.3.9.139

جدول  .2نتایج تحلیل مواد ترکیبی نمونۀ گلمهرهای قصر ابونصر (نگارندگان.)1396 ،
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39.02

1.13

0

0

0.14

24.91

0.06

1

7.49

2.33

1.79

0.17

1/1.

22.61

1.91

0.05

0.03

0.15

7.98

0.06

1.43

8.03

1.98

0.93

0.08

2/1.

کافــی باستانشــناختی از ایــن محوطــه ،هرگونــه اظهارنظــر دربــارۀ
نبــود اطالعــات
بهدســت آمدهانــدِ .
ِ
اصالــت ،بزرگــی و اهمیــت محوطــه را پرســشبرانگیز کــرده اســت (Akbarzadeh & Daryaee, 2012:
 .)Onlineافزونبــر ایــن ،موقعیــت خــاص جغرافیایــی آن در نزدیکــی بــه معــادن ،تپههــای حاصلخیــز و
رودخانههــا ،موقعیتــی ویــژهای بــه تپهکبــودان داده اســت .موقعیــت دسترســی هــر ســه محوطــه بــه مــواد
اولیــه نیــز قابلتأمــل اســت.
یتــوان
بــا وجــود ایــن ،بهگمانــی هنرمندانــی کــه در تختســلیمان و قصــر ابونصــر کار میکردنــد را نم 
بــا کســانیکه در تپهکبــودان (باتوجــه بــه عــدم دادههــای کافــی) کار میکردنــد ،ســنجید .آشــکارا برخــی
متــون زرتشــتی بــه پهلــوی و نیــز متــون پساساســانی بدیننــام ســترگ ارجــاع دادهانــد ،بســیاری از شــاهان
ساســانی (قــس .خســروپرویز) بــرای انجــام مراســم آیینــی بــه تختســلیمان میرفتنــد .موقعیــت مکانــی
قصــر ابونصــر و نیــز شــواهد موجــود گویــای حضــور هنرمنــدان حرفــهای و چیرهدســت در ایــن محوطــه
اســت .بهعبارتــی روشــن ،وضعیــت جغرافیایــی ،دینــی ،سیاســی و اداری ایــن دو محوطــه بههیچوجــه
قابلســنجش بــا تپهکبــودان نیســت .از همیــنروی ،یــک نمونــۀ آزمایشــی بــه محوطــۀ کمنامونشــان
اختصــاص داده شــده اســت .بهگمانــی عوامــل اهمیــت دو محوطــۀ شناختهشــده ،کمتریــن دلیــل مــواد
ترکیبــی هماننــد و یــا دس ـتکم نزدیــک بههــم میتوانــد معرفــی شــود.
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گلمهرهــای ساســانی یکــی از مهمتریــن آثــار بهجامانــده از ایــن دورۀ افتخارآفریــن بــرای شــناخت
جغرافیــای اداری (ایرانشــهر) اســت .ایــن گلمهرهــا نهتنهــا مهمتریــن منابــع شــناخت جغرافیــای
اداری ،بلکــه در موضــوع تجــارت ،شــناخت نامهــای خــاص افــراد کارگــزار و نیــز ســمتهای آنزمــان بــه
خــط و زبــان (پهلــوی) و هنــر نیــز ارزشــمندترین هســتند .گلمهرهــای مهمــی از :موبــدان ،اســتانداران،
فرمانــداران ،فرماندههــان ارتــش (چهارکوســت) در ســالیان دور و نزدیــک پژوهــش و معرفــی شــدهاند .امــا
بــا وجــود آن پژوهشهــا ،تاکنــون آزمایــش فنیوحرف ـهای بهمنظــور تجزیهوتحلیــل ترکیبــات گلمهرهــا
صــورت نگرفتــه اســت.
نگارنــدگان بــرای نخســتینبار بــا کســب مجــوز ،ریزههایــی از گلمهرهــای ســه محوطــۀ تاریخــی
تختســلیمان ،قصــر ابونصــر و تپهکبــودان (موجــود در مــوزۀ ملــی ایــران) را بــرای انجــام آزمایــش EPMA
گزینــش نمودنــد .ایــن آزمایــش ،یکــی از دقیقتریــن آزمایشهــای فنــی بــرای تجزیــه و تحلیــل عناصــر
ترکیبــی ایندســت آثــار باســتانی اســت .نتیجــۀ ایــن آزمایــش از نزدیکــی مــواد ترکیبشــوندۀ گلمهرهــای
ایــن ســه محوطــه بهویــژه دو محوطــۀ شناختهشــده خبــر میدهــد .بهعبارتــی روشــن ،نتایــج آزمایشهــا
نشــان میدهــد کــه ســازندگان ِگل خــام (مــواد اولیــه) خــود را از هرجایــی انتخــاب نکــرده و در ایــن موضــوع
هماننــدی عناصــر ترکیبــی نمونههــای دو محوطــۀ مهــم تختســلیمان و
بســیار دقیــق عمــل کردهانــد.
ِ
قصــر ابونصــر نشــان میدهــد کــه ســازندگان ایــن آثــار از دانــش و فهــم فوقالعــادهای در زمینــۀ انتخــاب
مــواد اولیــه برخــوردار بودهانــد .ایــن دقــت و آ گاهــی از یکســو و نیــز همانندیهــای نمونههــای دو
محوطــۀ شناختهشــده ازســوی دیگــر ،میتوانــد تداعیکننــدۀ نوعــی اســتاندارد بــرای انتخــاب گل خــام
مورداســتفاده در تهیــۀ گلمهــر باشــد .اینکــه آیــا تهیهکننــدگان ایــن مــواد اولیــه ،همــان آفریننــدگان ایــن
آثــار هنــری و فرهنگــی بودهانــد یــا خیــر ،پرسشــی بــزرگ باقــی خواهــد مانــد.
در دو نمونــۀ تختســلیمان نزدیکــی فوقالعــادهای میــان عناصــر نمونههــا دیــده میشــود؛ بــرای
مثــال ،نزدیکــی عنصــر ی ( Naســدیم) یــا ( MGمنیزیــم) تــا بــه عناصــر  Kو  .Pباوجــود ایــن تفــاوت،
آهــن در دو نمونــۀ ایــن مجموعــه قابــل تأمــل اســت .همیــن عناصــر در نمونههــای قصــر ابونصــر نیــز بســیار
نزدیــک و هماننــد هســتند؛ در اینجــا و برخــاف تختســلیمان ،شــاهد نزدیکــی عنصــر آهــن در دو نمونــه
هســتیم .افــزون بــر ایــن ،نمونههــای عنصــری ایــن دو مجموعــۀ بــاال بههــم نزدیــک نشــان میدهــد.
افزونتــر ،نهتنهــا شــاهد فاصلــۀ محســوس عناصــر ترکیبــی تپــه کبــودان بــا دو مجموعــۀ فــوق هســتیم کــه
عــدم نزدیکــی آنچنانــی میــان دو نمونــۀ ایــن مجموعــه نیــز قابــل فهــم اســت .تفــاوت میــان دو نمونــه در
عناصــری چــون  Na ،Mg ،Kو حتــی آهــن ،گویــای ایــن گفتــه اســت.
بــا اینوجــود نمیتــوان ازنظــر دور داشــت کــه دو محوطــۀ تختســلیمان و قصــر ابونصــر از پیشــینۀ
قــوی کهنگــی و تقــدس دینــی برخــوردار بودهانــد .بیگمــان افــرادی کــه در ایــن دو محوطــه بـهکار مشــغول
بودهانــد ،افــرادی آ گاه و بادانــش بــوده کــه ایــن دانــش و آ گاهــی بهیــاری میــراث موجــود قابلفهــم اســت؛
هرچنــد دادههــای مــا از میــراث ساســانی تپهکبــودان ناچیــز اســت ،امــا نتایــج آزمایــش انجامشــده ،گواهــی
رعایــت حداقـ ِـل اســتاندارد از ایــن محوطــه اســت .ایــن حداقـ ِـل اســتاندارد میتوانــد یــادآور نوعــی دانــش و
رعایــت نوعــی اســتاندارد در دسترســی بــه معــادن مــواد اولیــۀ گلمهرهــا باشــد.
آشــکار اســت کــه بیشــتر ایــن گلمهرهــا از دیــد زمانــی متعلــق بــه اواخــر دورۀ ساســانی (قــرن ششــم
میــادی) هســتند .در ایــن مقطــع زمانــی ،هنــر ،موســیقی و ّ
فــن ضــرب ســکه ...بــه اوج خــود رســید و
بهگمانــی رشــد آ گاهــی از نحــوۀ تهیــۀ ِگل بــرای چنیــن آثــاری در ایــن بــازۀ زمانــی نبایــد موضوعــی خــاص
باشــد .واقعیــت ایــن اســت کــه آزمایشهــای انجامشــده ،گواهــی مهــارت بــاالی ســازندگان ایــن آثــار
اســت.
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