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   9313 اردیبهشت 52 پنجشنبه زمان:
 تپه سیلک به روایت مختلف تاریخی، هنری و معماری  :عنوان

 آقای دکترن ثریا بی رمااشصااادم م ش مااهمیر،ادین  اهن مهند  آقای دکتر  اعضخخای لنل: و سخخخنرانان

 آیوا،یان سیمون دکترآقای و  ،هدیه مهدی دکترآقای ن مص حی حمید مهند  آقای نمحمدمهدی محمودی
 

است و نزدیک به هفت هزار سال قدمت دارد. همانطور که در کتاب تاریخ گاه باستانی سیلک در منطقه فین کاشان واقع شدهمیدان
هایی که از لحاظ آب و هوا تمدن ایران آمده است نزدیک به پنج هزار سال پیش از میالد مردم غارنشین فالت ایران در پی دگرگونی

های ها نسبت به دورانای را آغاز کردند و در تمدن آنها روی آوردند و زندگی تازها به وجود آمد به دشتو تشکیل مزارع و چمنزاره

نزدیک کاشان بودند که آثار زندگی  (Sialk) نشین، مردم محل سیلکترین مردم دشتپیشیین پیشیرفت بیشتری دیده شد. ک ن
از سلسله نشست های عصر پنجشنبه ها به بررسی تپه سیلک از دیدگاه اند. نوزدهمین نشیست جا به دسیت آوردهایشیان را در آن

 .تاریخی، هنری و معماری اختصاص یافت

 باشد.ها به شرح زیر میای از سخنرانیچکیده

پنج هزار و به بررسی تپه سیلک از دیدگاه باستان شناسی پرداخت. وی  ،صخیک الک اهمیراانک سخنران انل اقای اکتراا

ظروف سفالی باقیمانده رودخانه ای در منطقه وجود داشته که به دریاچه ای وارد می شده است. نقش ماهی بر روی پانصد سال قبل 

نسه  از آن دوره حاکی از آن اسیت که مردم در رودخانه به ماهی گیری می پرداختند. یکی از متخصصین گیاه باستان شنا  از فرا

د پس از بررسیی سیلک کاشان می گوید سیلک در گشش ته منطقه ای جنگلی و مرطوب بوده که انواع حیوانات در آن می زیسته ان
 .از آن دسته می باشندکه با توجه به نقوش روی ظروف سفالی، آهو و گوزن 

اجاق های یافت شده در سیلک از ابتدایی ترین آثار معماری منطقه است. پس از آن ساکنین منطقه به کفسازی و استفاده از چینه 

ه کامال بی طبقه دارد ای دند. اجاق و کفسیازی نشان از جامعهروی آور ب ، جوامعی که تردد می کردند و در هر منطقه بر حسب نیاز 
قدیمی ترین روسییتای  از چینه و سییاخت دیوار، مالکیت و طبقه به وجود آمد. سیاخت اجاق و کفسییازی می پرداختند. با اسیتفاده

 ین روستا در تله سوان عراق و پس از آن روستایی در مصر می باشد. محصور در سیلک کاشان واقع شده است، دوم

با اسیتفاده از دسیتگاه توتال اسیتیشین چند منطقه در سیلک شناسایی شد. بخش ینعتی که موب مس و فلز در آنجا یورت می 

 خشی دیگر اسکله هاییتاسیسات و ساختمان های کوچکی که در عصر آهن ساخته شده می باشد و  در ب شامل دیگر بخشگرفته، 

بی سیلک با تپه شمالی متفاوت است، مردم آنجا از زمان آغاز دوره مس فرم تپه جنو وجود داشت که بر اثر زلزله تخریب شده بود.
سینگی تپه شیمالی را ترو و در تپه جنوبی سیاکن شدند. آن ا مس را با گدازه از کانیه جدا کردند و پس از موب و قالب گیری به 

رای اولین بار نقره را از کانی نقره منطقه سیلک همچنین یکی از ک ن ترین مکان های دنیاست که بساخت ظروف مسی پرداختند. 

 استحصال کردند.

ب زیگورات سییلک به لحاظ سیاختار زیگوراتی منحصر به فرد می باشد. سکوی اول از جنوب به شمال چ ل و پنج متر و از ه شرق 

 ست.اده خشت در ساخت این زیگورات استفاده ش 0521 .و قسیمت شرقی دارای تزیینات می باشد غرب پنجاه و شیش متر اسیت



زیر زیگورات  آماده سیازی خشیت ها و هماهنگی در روند سیاخت زیگورات نشان از جامعه ای ن ام مند در پشت این ساختار دارد.

سییلک سیه اتاق وجود دارد که شیکسیت هایی در آن ا به چشیخ می خورد. پس از بررسی های یورت گرفته مشخی شد یکی از 
جاه و چ ار کیلومتر در منطقه کاشان واقع است که بخشی از آن از منطقه سیلک عبور می طوالنی ترین گسل های زلزله به طول پن

 سفال های یافت شده در این اتاق ها مربوط به پنج هزار سال قبل می باشند. کند و این ترو ها در اثر زلزله ایجاد شده اند.

خورشید به جب ه شرقی برخورد می کند. به جنوب جغرافیایی ساخته شده است بنابراین همیشه اولین اشعه  –این بنا روی شمال 
 همین دلیل در این بنا جب ه شرقی را تزیین کرده اند که بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است.

دشت و جایگاه هفت هزار ساله تمدن در آن پرداخت.  تاریخی دشت کاشان بررسیبه  وی ،خینمالمردساثاییابراه اکلمسنران ا

کاشان در دوران قبل از اسالم منطقه ای زرتشتی نشین بوده و کاسی ها بخشی از اقوام ساکن در آنجا بودند. دشت کاشان به دلیل وجود راه 

پس از اتحاد قلعه های  سزایی برخوردار بود.شاهی، راهی که ری را به پاسارگاد ویل می کرد و تقاطع چند راه بزرگ کاروان رو از اهمیت ب

 موجود در دشت، ش ر کاشان به وجود می آید. در دوره آل بویه به اهمیت ش ر کاشان افزوده می شود.

 ای دشت کاشانهای اقلیمی و جغرافیایی و منطقهبررسی ویژگی

یف ان؛ از طرف مشرق و شمال شرقی به دشت دشت کاشان از طرف شمال به کویر و ش رستان قخ؛ از طرف جنوب به ش رستان ا  •

 های محالت و گلپایگان اتصال دارد.ها و ش رستانکویر؛ از طرف جنوب شرقی به اردستان؛ از طرف مغرب به کوهپایه

 تنوع آب و هوایی:   •

  وجود آب و هوای گرمسیری به دلیل اتصال به کویرات از جانب مشرق و شمال شرقی 

   جنوب و غرب کاشانآب و هوای سردسیری در 

 های میانیآب و هوای معتدل در دامنه 

 وجود دو سلسله جبال به موازات همدیگر در دشت کاشان  •

 ها در مشرق نیاسر و نزدیک برزو و کوه هفت کتل و کرکس های مرتفع این کوهوجود برخی قله  •

 های معروف چون فین، نیاسر، نابر، ابیانه و ...وجود چشمه  •

 کاریزها  وجود قنوات و  •

 شناسی تپه سیلک کاشان مطالعات تاریخی و باستان

های ش ر باستانی سیلک؛ و دارای عملکرد به حکخ ک ندژ های موجود، در مراکز زیسیتی یا به عبارتی سکونتگاهقرارگیری تپه  •

 جنوبی سیلک(های شمالی و ش رهای تاریخی ) بر اسا  مطالعات تاریخی و باستانشناسی هیئت فرانسوی بر تپه

 وجود اشکال زیگورات مانند و سلسله مراتب ک ندژ، شارستان و بیرون )ربض( •

 ش ر سیلک به شکل ش رهای حصار درون حصار دارای چندین بارو درون یکدیگر  •

 های پیشینها در زمانوجود نام سی ارو در برخی نوشته  •

 چ ارم قبل از میالد وجود یک تمدن طوالنی بومی از هزاره هفتخ تا سده آخر هزاره  •



 لقییسهاتید اسرک ابیاسییااتید اهی الرطقهاقسری الاتز الالرینی

 :های مشابههای سیلک با سایر تمدنموقعیت ج انی تپه

 

 :مقایسه نقوش ظروف سیلک با دیگر آثار مشابه در ایران

 و گوزن اشاره کرد. شیراز نقش نگاره های به جا مانده بر روی سفال ها می توان به نماد انسان و نقوش پرندگان، عقرب، قوچ، شتر مرغ، گاو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


