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دو گونــۀ شــاخص از دادههــای فرهنگــی مربــوط بــه نواحــی شــرقی زاگرسمرکــزی ،ســفال خاکســتری
یانیقــی مربــوط بــه عصــر مفــر غ قدیــم (هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد) و ســفال خاکســتری عصــر آهــن (هــزارۀ
دوم و اول قبلازمیــاد) هســتند کــه شناســایی ،بررســی و بازســازی تکنیــک پخــت ایــن دو گونــۀ ســفال
در پژوهــش پیـشرو ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد گرفــت .هــدف اصلــی پژوهــش ،بازســازی شــرایط
مشــابه پخــت ایــن دو گونــه بــوده کــه بــا اســتفاده از روشهــای باستانشناســی تجربــی و بازســازی عملــی و
کورههــای ســنتی محقــق گردیــده اســت .پرسـشهای پژوهــش عبارتنــداز .1 :ســفال خاکســتری بهواســطۀ
قــرار گرفتــن در معــرض حــرارت مســتقیم بــه ســفال خاکســتری تبدیــل شــده یــا اینکــه در فرآینــد پخــت و
احیــاء بــه ســفال خاکســتری تبدیــل میشــود؟  .2مهمتریــن عامــل تفــاوت دو نــوع ســفال خاکســتری عصــر
مفــر غ و عصــر آهــن در چیســت؟ در ایــن مســیر بــا تکیــه بــر دادههــای باســتانی و مقایســۀ آن بــا نمونههــای
بازســازی شــده ،بــه شــباهتها و تفاوتهــای تکنیکــی موجــود پرداختــه شــده اســت؛ ســپس ،بــه بازســازی
 2نمونــه از هــر یــک ســفالهای خاکســتری عصــر مفــر غ و عصــر آهــن مبــادرت ورزیــده و نمونههایــی تولیــد
شــده و بــا بازســازی کورههایــی ســنتی کــه از امکانــات امــروزی آزمایشــگاهی و وســایل دقیــق اندازهگیــری
دمــا بهــره میبــرد ،در معــرض حــرارت قــرار گرفتــه و در فرآینــد پخــت و احیــاء مــورد آزمــون و خطــا قــرار
گرفتهانــد .بــا نتایــج حاصلــه از آزمــون خطــای روش مذبــور ،در انتهــا میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه
پخــت بــه روش احیــاء و رنــگ خاکســتری حاصلــه ،مهمتریــن شــاخصۀ مشــترک تفــاوت ســفال خاکســتری
بــا دیگــر گونههاســت .نــوع تکنیــک پخــت و معمــاری ســاختمان کــوره ،مهمتریــن عامــل در تفــاوت دو
نــوع ســفال خاکســتری عصــر مفــر غ و عصــر آهــن اســت .آنچــه مســلم اســت ،بــا تکامــل ســاختمان کورههــا،
حــرارت تولیــد شــده از حــدود  700درجــۀ ســانتیگراد در ســفال خاکســتری یانیقــی عصــر مفــر غ ،بــه حــدود
1000درجــۀ ســانتیگراد ،در نمونههــای عصــر آهنــی افزایــش یافتــه و باعــث باالتــر رفتــن کیفیــت پخــت و
همچنیــن ،احیــای مناســب و کامــل ســفالینهها شــده اســت .مقایســۀ عملــی نمونههــای بازســازی شــده،
انطبــاق کامــل مشــخصات آنهــا را ،بــا نمونههــای باســتانی (تپــه پیســا ،تپــه توشــماالن و تپــه احمدآبــاد)
نشــان داده و همچنیــن از راز تولیــد ایــن دو گونــۀ شــاخص ســفال خاکســتری پــرده برداشــته اســت.
کلیــدواژگان :شــرق زا گرسمرکــزی ،ســفال خاکســتری عصــر مفــر غ ،ســفال خاکســتری عصــر آهــن،
باستانشناســی تجربــی ،کــوره ،پخــت و احیــاء.
 .Iدانشآموختۀ کارشناسیارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .IIاستاد گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلیسینا (نویسندۀ مسئول).
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پدیــدۀ ســفال و ســفالگری ،همــواره بهدلیــل آمیختــه بــودن آن بــا تاریــخ زندگــی انســان ،از اهمیــت باالیــی
در مطالعــات باستانشناســی برخــوردار بــوده اســت .طــی صــد ســال گذشــته ،مطالعــه بــرروی ایــن مقولــه
بــرای شــناخت بهتــر جوامــع ،بــه تحقیقــات باستانشناســی وارد شــده اســت (کامبخشفــرد.)9 :1389 ،
مکــم بهمنظــور انتقــال پیــام و مفاهیــم فرهنگــی مــورد
در ابتــدا ،ســفالینه بیشــتر در جهــت کاربــردی آن و ک 
اســتفاده قــرار گرفــت؛ بدینترتیــب بــه نوعــی ،بایــد گفــت بــا بررســی ســفال ،میتــوان از موقعیــت صنعتــی،
کشــاورزی و حتــی احساســات عاطفــی یــک جامعــۀ باســتانی آ گاهــی یافــت .گاهــی هــم ســفالینه بهگونـهای
وظیف ـهی ایجــاد ارتبــاط بیــن فرهنگهــا را عهــدهدار بــوده اســت .تکنیکهــای ســاخت ،تولیــد و پخــت
ســفال ،گویــای بســیاری از مســایل ناگفتــۀ زیســتی و فرهنگــی جوامــع خواهــد بــود.
بــر مبنــای مطالعــات باستانشناســی ،میتــوان زاگرسمرکــزی را خاســتگاه اولیــۀ ســفال و ســفالگری
دانســت؛ از ایــنرو ،در ایــن پژوهــش بــه بررســی و بازســازی تکنیکهــای پخــت ســفال خاکســتری در
نواحــی شــرقی زا گرسمرکــزی پرداختــه شــده اســت و همچنیــن بهعنــوان نمونــه ،دادههایــی از چنــد
محوطــه مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
از آنجــا کــه یکــی از مهمتریــن شــاخصهای عصــر مفــر غ قدیــم و میانــی فــات ایــران در زمینــۀ
ســفالگری ،ظهــور و رواج ســفال خاکســتری رنــگ در جغرافیــای تاریخــی ایــران بوده اســت (طالیی:1387 ،
 ،)49همــواره مســائل فرهنگــی مربــوط بــه آن نیــز ،مــورد بحــث و جــدل باستانشناســان قــرار گرفتــه اســت؛
از جملــه مســائل مهــم و پرسـشهای همیشــگی پیرامــون ایــن موضــوع ،شناســایی درســت و دســتهبندی
خصوصیــات انــواع آن بــوده کــه مطالعــه در مــورد آن بــه کشــف حقایقــی دربــارۀ تکنیکهــای تولیــد و پخــت
یتــوان در دو
ســفال خاکســتری بــوده اســت .باتوجــه بــه مطالعــات گذشــته ،انــواع ســفال خاکســتری را ،م 
دســتۀ ســفال خاکســتریرنگ اولیــه در هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد معــروف بــه «یانیقــی» و ســفال خاکســتری
رنــگ هــزارۀ اول قبلازمیــاد یــا «عصــر آهنــی» تقســیمبندی نمــود.
در بســیاری از منابــع حاصــل از کنــکاش در مــورد تکنیکهــای پخــت ســفال خاکســتری ،بــه اســتفاده
از «روش پخــت متفــاوت» یــا همــان «تکنیــک پخــت احیــاء» ،بهعنــوان اصلیتریــن عامــل تفــاوت آن بــا
دیگــر گونههــا ،اشــاره شــده اســت.
پرس ـشهای پژوهــش :پرســشهای پژوهــش عبارتنــداز .1 :ســفال خاکســتری بهواســطۀ قــرار
گرفتــن در معــرض حــرارت مســتقیم بــه ســفال خاکســتری تبدیــل شــده یــا اینکــه در فرآینــد پخــت و احیــاء
بــه ســفال خاکســتری تبدیــل میشــود؟  .2مهمتریــن عامــل تفــاوت دو نــوع ســفال خاکســتری عصــر مفــر غ
و عصــر آهــن در چیســت؟
اهــداف پژوهــش :هــدف اصلــی پژوهــش ،بازســازی شــرایط مشــابه پخــت ایــن دو گونــه بــوده کــه
بــا اســتفاده از روشهــای باستانشناســی تجربــی و بازســازی عملــی و کورههــای ســنتی محقــق گردیــده
اســت .بــا توجــه بــه محدودیــت تحقیقــات انجــام شــده در گذشــته ،نگارنــدگان بــر آن شــدند تــا بــا اســتفاده
ـشرو گــردد؛ چرا کــه
از روشــی قابــل اســتناد و عملیتــر ،موجــب روش ـنتر شــدن نــکات مبهــم مســائل پیـ ِ
در باستانشناســی نــو ،پرســش علمــی ایــن نیســت کــه چــه میدانیــم ،بلکــه آنچــه کــه میدانیــم را،
چگونــه میدانیــم .ایــن نقطهنظــر ،از مهمتریــن و در عینحــال ســادهترین رویکــرد باستانشناســی نــو بــه
پدیدههــای گذشــته اســت (علیــزاده .)91 :1383 ،از ای ـنرو ،ایــدهی بازســازی شــرایط و محیــط همســان
بــا آنچــه در گزارشــات و دادههــا بــدان پرداختــه شــده بــود ،ارائــه گردیــد .در راســتای پاســخ بــه چنیــن
ابهامــات ،میتــوان گفــت کــه اســتفاده از روشهایــی بهروزتــر در تحقیقاتــی همچــون «باستانشناســی
تجربــی» ،باعــث باالتــر رفتــن دقــت عمــل خواهــد شــد.
روش پژوهــش :در ایــن مســیر بــا تکیــه بــر دادههــای باســتانی و مقایســۀ آن بــا نمونههــای بازســازی
شــده ،بــه شــباهتها و تفاوتهــای تکنیکــی موجــود پرداختــه شــده اســت .در ایــن راســتا ،بــه بازســازی دو
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ا گــر چــه در منابــع پیشتــر (مجیــدزاده ،)7-9 :1370 ،اشــاراتی کلــی بهدالیــل خاکســتری شــدن بدنــۀ
ســفال ،همچــون دخالــت عناصــری ماننــد :ا کســیژن ،آهــن و کربــن شــده بــود و در پژوهشــی دیگــر ،فرآینــد
احیــا را دلیــل اصلــی معرفــی نمــوده اســت (کامبخشفــرد .)296 :1389 ،آنچــه در ایــن مقــال ،میتــوان
افــزود ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه مقایســات انجــام شــده و بررســی نمونههــا ،پخــت ســفال خاکســتری عصــر
آهــن بــه نوعــی تکامــل یافتــن شــیوهها و روشهــای آ گاهانــۀ پخــت در طــی هــزارۀ ســوم تــا اول قبلازمیــاد
را متذکــر اســت؛ بهگون ـهای کــه باوجــود تحــوالت آغازیــن در جهــت دســتیابی بــه تکنیــک پخــت احیــاء در
عصــر مفــر غ اتفــاق افتــاده ،امــا تنهــا در نمونههــای ســفال عصــر آهــن ،میتــوان احیــاء صحیــح ســفالینه را
بهوضــوح مشــاهده نمــود.

فرآیند پخت سفال

پختــن ســفال ،یــك اقــدام مهــم در تكنولــوژی تولیــد محســوب میشــود .بــه اینترتیــب كــه بــا ایجــاد درجــه
حرارتــی بیــن  500-1700درجــۀ ســانتیگراد (بســته بــه نــوع خمیــره ســفال) ،گل نــرم بــه مــادهای ســخت،
بــا دوام ،ضــد آب و مقــاوم بــه حــرارت تبدیــل میشــود .شــكلگیری تشــكیالت ثابــت جهــت تولیــد آتــش
تــوأم بــا ایجــاد یــك محفظــۀ كمابیــش بســته ،پیشدرآمــدی بــر ســاخت كورههــا و گام مهمــی در جهــت
ً
كنتــرل مراحــل پخــت ســفال بــوده اســت ( .)Streily, 2001: 69كورههــا ،احتمــاال پاســخگوی ســه نیــاز
ع ــمدۀ ســـفالگران بـــوده و هســتند .1 :كنـــترل بیشـــتر بر تولیـــد محـــصول؛  .2تولیـــد درجۀ حرارت بیشتـــر؛ و
 .3اســتفاده اقتصادیتــر از ســوخت (.)Rice, 1987: 153

مراحل پخت سفال

كشــدن كامــل :در ایــن مرحلــه ،تمــام آب باقیمانــده در ِگل تبخیــر میشــود و ای ـنكار ،بایــد
الــف) خش 
بــه آهســتگی انجــام گیــرد .ایــن مرحلــه ،در نــزد ســفالگران بــه مرحلــۀ -بخــار شــدن آب ســفال -معــروف
اســت كــه ســفالگران بــا مشــاهدۀ بخــار و نــوع دود كــوره ،ایــن حالــت را بهخوبــی تشــخیص میدهنــد .در
ً
پایــان مرحلــۀ تبخیــر ،ســفالگران حــرارت (ســوخت  /آتــش) كــوره را افزایــش میدهنــد كــه معمــوال بــه 350
تــا  400درجــه میرســد؛ در ایــن مرحلــه ،آب شــیمیایی ِگل رس شــروع بــه تجزیــه و خار جشــدن میكنــد.
آب شــیمیایی از مــواد تركیبــی بــا ملكولهــای تشــكیلدهندۀ ِگل اســت كــه تــا قبــل از  350درجــه بــدون
ً
واكنــش در ِگل باقــی میمانــد و معمــوال میــزان آب شــیمیایی گل  14درصــد اســت .گل در دمــای  500درجــه
فاقــد هــر نــوع آب بــوده و تغییــر شــیمیایی در آن غیرقابــل بازگشــت اســت .در مرحلــۀ تبخیــر شــیمیایی،
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نمونــه از هــر یــک ســفالهای خاکســتری عصــر مفــر غ و عصــر آهــن مبــادرت ورزیــده و نمونههایــی تولیــد
شــده و بــا بازســازی کورههایــی ســنتی کــه از امکانــات امــروزی آزمایشــگاهی و وســایل دقیــق اندازهگیــری
دمــا بهــره میبــرد ،در معــرض حــرارت قــرار گرفتــه و در فرآینــد پخــت و احیــاء مــورد آزمــون و خطــا قــرار
گرفتهانــد .بخشهــای اولیــۀ ایــن پژوهــش بــه پیگیــری دادههــای موجــود و مطالعــات کتابخانـهای منابــع
و گزارشــات گذشــته پرداختــه اســت؛ لــذا در بخــش دیگــر ،بازســازی شــرایط و محیــط پخــت همســان بــا
اطالعــات پیشیافتـه ،هــدف اصلــی نگارنــدگان قــرار گرفتــه اســت .در ایــن بخــش بهطــور عملــی« ،ســاخت
کــوره» و تجربــه پخــت بدنــۀ ســفال در ایــن کورههــا اتفــاق افتــاد کــه دســتیابی بــه اطالعاتــی جدیــد در مقولــۀ
ً
ســیر تحــول پخــت ســفال خاکســتری را بهدنبــال داشــت؛ نهایتــا ،مقایســۀ دادههــای بهدســت آمــده در ایــن
بازســازی بــا نتایــج مطالعــات گذشــته ،اثبــات درســتی فرضیــات را در پــی داشــت؛ بهطــوری کــه بــا تولیــد
ً
محصوالتــی ،کامــا مشــابه بــا دادههــای باســتانی ،کلیــدی بــودن نقــش فرآینــد احیــاء در مراحــل پخــت و
همچنیــن نقــش مهــم طراحــی و معمــاری کــوره در نــوع خــاص پخــت اثبــات گردیــد.
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براساس نظریۀ رایس ( ،)Rice, 1987كورهها را میتوان به سه نوع كلی تقسیم كرد:
 -1كورههای اجاقی.
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یشــود .خطــر
دقــت زیــادی الزم اســت؛ زیــرا ا گــر حــرارت بهســرعت بــاال بــرود امــكان َتـ َـرك و تخریــب زیــاد م 
دیگــر در حــرارت حــدود  573درجــۀ ســانتیگراد و بــرای ســفالهای نــازك بــا مقــدار بیشــتر كوارتــز اســت؛ زیــرا
در ایــن نقطــه ،كوارتــز ،ســاختمان ملكولــی خــود را تغییــر میدهــد و در چنیــن مــواردی حــدود  2درصــد در
حجــم ،انبســاط حاصــل میشــود (توحیــدی.)17 :1382 ،
ب) اكســید شــدن :اكســید شــدن ،یعنــی تركیــب بــا ا كســیژن هــوا .تغییــر دیگــری كــه در عمــل پختــن
ً
انجــام میگیــرد ،تجزیــه یــا اكســید شــدن مــوادی اســت كــه قبــا اكســید نبودهانــد؛ اینهــا ،شــامل مــواد
آلــی چــون كربــن یــا مــواد غیرآلــی كربنــی و ســولفاتها هســتند .ایــن عمــل بــا رســیدن بــه حــرارت  900درجــه
ً
انجــام میگیــرد .مــواد كربنــی ،معمــوال در تمــام ِگلهــا وجــود دارد و پختــن باعــث ســوختن ایــن مــاده
یــا اكســید شــدن آن میگــردد .اكســید شــدن ،مســتلزم وجــود اكســیژن كافــی در فضــای كــوره اســت؛ ا گــر
اكســیژن كافــی وجــود نداشــته باشــد ،مقــداری از كربــن در ِگل باقیمانــده و آنرا بــه رنــگ قهــوهای یــا ســیاه
درم ـیآورد .ممكــن اســت مقــدار كمــی از كربنــات كلســیم یــا ســولفات در گل وجــود داشــته باشــد كــه ایــن
ناخالصیهــا در حرارتهــای بــاال از آن خــارج میشــود (همــان).
ج) تجزیــۀ كوارتــز :مقــدار قابلتوجهــی كوارتــز ،بهصورتهــای مختلــف در ِگل وجــود دارد .كریســتال
كوارتــز ،بــه شــكلهای مختلــف دیــده میشــود و بــا افزایــش درجــۀ حــرارت بلورهــای آن تجزیــه شــده،
و ایــن امــر باعــث تغییــر ظرفیــت ملكولهــا میگــردد .در باالتــر از  573درجــه ،تغییــرات اساســی در ِگل
ً
ایجــاد میشــود؛ اصطالحــا ایــن تغییــرات را تغییــر آلفــا بــه بتــا مینامنــد كــه  -+%20تغییــر ظرفیــت را باعــث
میشــود .هنــگام ســرد شــدن ،ایــن تغییــر ظرفیــت بهجــای خــود بازمیگــردد .كوارتــز شــكل و انــدازۀ خــود
را بهدســت م ـیآورد .بــا درنظــر گرفتــن ایــن تغییــرات ،بایــد در افزایــش و كاهــش حــرارت كــوره دقــت كــرد
(همــان).
د) شیش ـهای شــدن یــا اســتحاله :اســتحاله در ســفالگری ،یعنــی ســخت شــدن ،انجمــاد و باالخــره
شیشـهای شــدن كــه در ایــن مرحلــه ِگل حالــت شــكنندگی پیــدا میكنــد .ا گــر حــرارت از ایــن حــد هــم بگــذرد،
ِگل ســختتر شــده و ممكــن اســت بــه مرحلــه ذوب و از هــم پاشــیدن نیــز برســد (جــوش كــوره) .ســخت
شــدن ِگل بــه ایــن علــت اســت كــه در درجــات مختلــف حــرارت ،مــواد معدنــی و در درجــۀ حــرارت بــاال،
بهویــژه آهــن ،داخــل ِگل بــا یكدیگــر جــوش میخــورد .ا گــر درجــۀ حــرارت را بســیار بــاال بــرود ،تمــام ایــن
مــواد بهصــورت مــادۀ شیشـهای درخواهنــد آمــد .بعضــی ِگلهــای قرمــز چــون مقــدار بیشــتری آهــن دارنــد،
نقطــۀ ذوب آنهــا پایینتــر اســت .ســختی اشــیای ســفالی بســتگی بــه نــوع تركیــب كریســتالهای آن پــس
از پختــن دارد و ایــن خاصیــت بهویــژه بــه وجــود كریســتالهای دوگانــۀ آلومینیــوم و ســیلیكات برمیگــردد
كــه دراز و سوزنیشــكل اســت و باعــث چســبندگی و ســختی اجــزای ســفال میشــود .اســتحالۀ گلهــا در
ً
حرارتهــای مختلــف صــورت میپذیــرد؛ مثــا ِگل قرمــز بــه علــت وجــود آهــن 1000 ،درجــه و بعضــی دیگــر
از گلهــا حــرارت  1250درجــه الزم دارنــد .آخریــن مرحلــه ،آب رفتــن در ایــن حالــت بــوده و علــت آن ذوب
كشــدن
و مخلــوط شــدن اجــزای ِگل اســت .آب رفتــن ایــن مرحلــه بهانــدازۀ آب رفتــن ِگل در مرحلــۀ خش 
كامــل نیســت .در ایــن مرحلــه ،آب رفتــن ِگل بهطــور كلــی  10درصــد اســت كــه ایــن مقــدار بســته بــه درجــۀ
انجــام اســتحاله متغیــر اســت .هنــر پختــن اشــیای ســفالی در گــرو تنظیــم درجــۀ حــرارت بــه مقــدار معینــی
اســت كــه در آن درجــۀ ذوب شــدن و جوشخــوردن همزمــان انجــام شــود .خــوب پختــه شــدن ســفال
یشــود
براســاس ســختی ،اســتقامت و غیرقابــل نفــوذ بــودن در مقابــل مایعــات و مــواد شــیمیایی مشــخص م 
(همــان.)18 :
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ســختی و تراكــم كربــن ،تــداوم پخــت و حــرارت یكنواخــت و تراكــم و ورزیدگــی گل كــه حركــت گازهــا در
ً
درون ِگل بــه آنهــا بســتگی دارد ،تمامــا در نحــوۀ پخــت مؤثرنــد .برخــی مــواد كربـندار در حــرارت پاییــن،
ماننــد  225درجــۀ ســانتیگراد شــروع بــه اكســید شــدن میكننــد؛ امــا مؤثرتریــن دمــا بــرای ایــن عمــل بیــن
 700تــا 800درجــۀ ســانتیگراد اســت .در حرارتهــای باالتــر ،كربــن اغلــب بهشــكل متراكمتــری تبدیــل
میشــود كــه بــه آســانی اكســید نمیشــود .ا گــر مــواد كربـندار پیــش از آغــاز مرحلــۀ شیشـهای شــدن ،بهطــور
كامــل خــارج نشــود ،گازهایــی كــه در زیــر ســطح نفــوذ ناپذیــری كــه در اثــر شیش ـهای شــدن ســطح ســفال
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 -2كورههایی كه رو به باال طراحی شدهاند.
 -3كورههایی كه رو به پایین طراحی شدهاند.
كورههــای اجاقــی از لحــاظ عملكــرد ،چیــزی بیــن روش پخــت روبــاز و كورههــای رو بــه بــاال هســتند؛ بــه
اینصــورت كــه فضــای كــوره محــدود شــده ،امــا مــواد ســوختنی هنــوز بیــن ظــروف پراكندهانــد .در اصطــاح
بــه ایــن تكنیــك «روش پخــت آمیختــه» نیــز میگوینــد .ایــن كورههــا بهطــور معمــول از ســه یــا چهــار طــرف
ً
بهوســیلۀ دیوارهــای كوتــاه خشــتی احاطــه شــدهاند .در ایــن نــوع درجــه ،حــرارت نســبتا باالیــی تولیــد شــده
ً
و بــرای مــدت نســبتا طوالنــی در كــوره باقیمانــده و عمــل پخــت نیــز بهطــور كامــل انجــام میگیــرد؛ ا گرچــه
كــه ایــن درجــۀ حــرارت بــرای پخــت ظــروف لعــابدار نیــز ،كافــی اســت؛ امــا از ایــن كورههــا بهدلیــل نزدیكــی
بیــش از حــد ظــروف بــه یكدیگــر ،اســتفاده نمیشــود (.)Rice, 1987: 158
آتشــدان كورههــای رو بــه بــاال ،بهگون ـهای طراحــی شــده كــه گرمــا از زیــر ظــروف بــه طــرف بــاال حركــت
كــرده و در نهایــت از كــوره خــارج میشــود .ایــن كورههــا ،بهطــور معمــول اســتوانهای شــكل هســتند؛ البتــه
اشــكال مكعبــی شــكل نیــز ،دارنــد .ســوخت ایــن كورههــا در محوطــۀ رو بــاز اطــراف كــوره یــا زیــر آتشــدان قــرار
دارد .انــواع اولیــۀ ایــن كورههــا ،كورههــای پشــتهای بــوده كــه روی یــك تپــه یــا خاكریــز حفــر میشــدهاند.
آتشــدان آنهــا در ســطحی پایینتــر قــرار داشــته و روی آن اتاقكــی بــوده اســت كــه بهوســیلۀ یــك دودكــش
بــه خــارج راه پیــدا میكــرده اســت .وجــود ســطحی مشــبك در كــف اتاقكهــا ،حــرارت را از آتشــدان بــه
ظــروف منتقــل مینمــوده اســت .حــرارت و گازهــای داغ نیــز ،از دودكــش موجــود در پوشــش گنبــدی بــه
بیــرون راه پیــدا میكــرده اســت .ایــن كورههــا ،دارای انــواع پیچیدهتــر نیــز ،هســتند؛ امــا بهنظــر میرســد
كــه انــواع ســادهتر آن توســط ســفالگران ســنتی اســتفاده گردیــده اســت .از ســه پایههایــی بــرای جــدا كــردن
ظــروف از یكدیگــر در داخــل ایــن كورههــا اســتفاده میشــده اســت (.)Rice, 1987: 160
رأس ایــن كورههــا ،بــاز بــوده و بــرای پوشــاندن آن یــا از تكــه ســفالهای بــزرگ و مــواد ســوختنی
ً
اســتفاده میشــده و یــا پوششــی موقتــی و گنبدیشــكل بــرای آنهــا میســاختهاند .احتمــاال بــرای جــدا
كــردن ظــروف لعــابدار نیــز ،از تكههــای ِگل پختــه اســتفاده میكردهانــد تــا آســیبی بــه ظــروف نرســد .حــد
ا كثــر حــرارت تولیــد شــده در ایــن كورههــا  900-1000درجــۀ ســانتیگراد اســت .محــل قــرار گرفتــن دودكــش
در ایــن كورههــا ،براســاس نحــوۀ چیــدن ظــروف در آن مشــخص میشــود .بــا اینهمــه ،پایینتریــن ســطح
ظــروف ،همچنــان در معــرض خطــر شــوك حرارتــی قــرار دارنــد .تفــاوت كورههــای طراحــی شــدۀ رو بــه بــاال و
رو بــه پاییــن در محــل قــرار گرفتــن ظــروف ،مســیر حركــت حــرارت و موقعیــت اتاقــك احتــراق اســت .حركــت
حــرارت در كورههــای رو بــه بــاال ،بهطــرف بــاال و در كورههــای رو بــه پاییــن ،بهطــرف پاییــن اســت .در
خاتمــه نیــز ،هــوای گــرم توســط دودكــش تعبیــه شــده در قســمت بــاال بــه خــارج راه پیــدا میكنــد (همــان).
كورههــای ســفالگری عصــر نوســنگی و مسوســنگ ،درواقــع مظهــری از تكنولــوژی اولیــۀ اســتفاده از
آتــش هســتند 89 .عــدد كــوره از  15محوطــه در ایــران ،عــراق و ســوریه بهدســت آمــده اســت .ایــن تعــداد،
نشــانگر ایــن اســت كــه محققــان ،تعــداد بســیار كمــی از هــزاران كــورهای را كــه از هــزارۀ هفتــم تــا هــزارۀ
پنجــم قبلازمیــاد در خاورمیانــه مــورد اســتفاده بــوده ،شــناخته شــده اســت (.)Streily, 2001: 70-71
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بهوجــود میآیــد ،محصــور میشــود و در نتیجــه مغــز ســفال را ســیاه میكنــد و باعــث بــاد كــردن ســطح
بدن ـهی ظــرف میشــود؛ البتــه ایــن ســیاهی مغــز ســفال را ،نبایــد بــا آن ســیاهی كــه در پخــت بــا حــرارت
پاییــن صــورت میگیــرد ،اشــتباه كــرد .ا گــر چــه در هــر دو مــورد ســیاهی مغــز بــر اثــر مــواد كرب ـندار بهوجــود
ً
آمــده اســت؛ امــا در مــورد گزینــۀ دوم ،مرحلــۀ شیشـهای شــدن بهوقــوع نپیوســته و مغــز ســفال صرفــا اكســید
شــدن ناقــص و ناتمــام را نشــان میدهــد كــه حاصــل یــك یــا چنــد عامــل -پخــت كوتــاه مــدت ،حــرارت
پاییــن ،اكســیژن ناكافــی -اســت .ایــن مــوارد ،علــل اصلــی ســیاهی مغــز در اكثــر قریــب بــه اتفــاق ســفالهای
پیــش از تاریــخ بــوده اســت .دگرگونیهــای رنــگ از عوامــل متعــدد سرچشــمه میگیــرد؛ ِگل كرب ـندار ،ا گــر
ً
در پخــت كامــا ا كســید نشــود بــه رنــگ قهــوهای ،یــا نخــودی و یــا قهــوهای مایــل بــه خاكســتری درمیآیــد.
بیشــتر كانیهــای آهــندار در حــرارت  800درجــۀ ســانتیگراد ا كســید میشــوند و ِگل آهــندار بــا اكســید
شــدن ،روشــنترین رنــگ را بهخــود میگیــرد .آهــن ا كســید ا كســیژن خــود را در حــرارت  1000درجــۀ
ســانتیگراد از دســت میدهــد و تشــكیل آهــن ا كســید مغناطیســی میدهــد و باالخــره اینكــه آهــن اكســید در
گرمــای  1300درجــۀ ســانتیگراد ،نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد؛ ایــن حرارتــی اســت بســیار باال تــر از حــرارت
موجــود در كورههــای پیشازتاریــخ .بهطــور كلــی ،دخالــت آهــن اكســید در شیشـهای شــدن بدنـهی ســفال
باعــث تیــره و ناخالــص شــدن رنــگ ســفال میشــود .در چنیــن مــواردی ،رنگهــای روش ـنتر نخــودی و
قرمــز بــه زرد مایــل بــه قهــوهای ،قرمــز تیــره یــا قهــوهای و قهــوهای شــكالتی یــا حتــی ســیاه تغییــر مییابنــد؛
البتــه ناخالصیهــای دیگــری نیــز وجــود دارنــد كــه در دگرگونــی رنــگ مؤثرنــد ،امــا اینگونــۀ ناخالصیهــا
كمیابانــد (مجیــدزاده.)7 :1370 ،
بهطــور كلــی ،تركیبــات آهــن در اثــر حــرارت بــه ا كســیدها تبدیــل میشــود و بهصــورت رنــگ دائمــی
ســفال درمیآیــد .مقــدار تركیبــات آهــن ،انــدازۀ ذرات آن ،توزیــع آهــن ا كســید در تمامــی ســطح ســفال و
یــا بخشهایــی از آن ،بــه انضمــام ویژگیهــای خــود ِگل ،عوامــل تعیینكننــده بــرای رنگهــای روشــن
بهشــمار میآینــد و در شــرایط اســتفاده از اكســیژن كافــی تعییــن خواهنــد كــرد كــه رنــگ ســفال ســفید باشــد؛
یــا بــه اصطــاح ،نخــودی یــا قرمــز .مــواد كرب ـندار ،تنهــا بههنــگام كمبــود اكســیژن كــوره در تعییــن رنــگ
ســفال دخالــت دارنــد .ا گــر بههنــگام پخــت ،اكســیژن كافــی بــه كــوره وارد شــود مــواد كرب ـندار تجزیــه
میشــود و بهصــورت گاز كربــن دیاكســید متصاعــد میگــردد؛ بنابرایــن نهتنهــا بــود یــا نبــود تركیبــات
آهــن و مقــدار آن در ِگل باعــث ایجــاد دگرگونیهــای زیــادی در رنــگ ســفال میگــردد ،بلكــه درصــد حجــم
ا كســیژن در خــارج ســاختن مــواد كربـندار از ِگل ســفال ،بههنــگام پخــت ،نقــش عمــدهای در تعییــن رنــگ
دارد .بــا اینحــال ،بایــد توجــه داشــت كــه مقــدار آهــن اكســید موجــود در ِگل همیشــه بــه تنهایــی عامــل
نشــناس
تعیینكننــدۀ رنــگ ســفال نیســت و میتوانــد بهراحتــی شــاخص گمــراه كننــدهای بــرای باستا 
باشــد و آن هنگامــی اســت كــه آهــن اكســید در كنــار دیگــر تركیبــات ِگل در حرارتهــای بــاال از خــود واكنــش
نشــان دهــد ،یــا تركیبــات گل تأثیــر رنگــی آهــن اكســید را متوقــف ســازد؛ ایــن تأثیــر ،بهویــژه در ســفالهای
بــا تركیبــات آهكــی مشــهود اســت (مجیــدزاده.)9 :1370 ،
ً
درصــد اكســیژن هــوای كــوره ،طــول زمــان پخــت و مقــدار حــرارت ،تمامــا در ســوختن مــواد كرب ـندار
موجــود در ِگل مؤثرانــد .هنگامــی كــه جریــان ورود هــوا بــه درون كــوره و خــروج گازهــای متصاعــد شــده
از آن ،انــدك و زمــان پخــت كوتــاه یــا درجــۀ حــرارت پاییــن باشــد ،تنهــا مــواد كرب ـندار ســطحی در ســفال
میســوزند و مغــز بدنــۀ ظــرف بــه رنــگ خاكســتری تیــره باقــی میمانــد .اگــر جریــان هــوا بــه درون كــوره
ً
بــه حداقــل برســد ،مــواد كرب ـندار بهصــورت زغــال درمیآینــد و رنــگ ســفال شــدیدا خاكســتری خواهــد
شــد .تأثیــر شــرایط پخــت بــر مــواد آهــندار اندكــی پیچیدهتــر اســت .ا گــر اكســیژن كافــی بــه كــوره وارد
ُ
شــود ،رنــگ قرمــز هماتیــت (نوعــی ســنگ آهــن بــا فرمــول  Fe2O3كــه گاهــی بهصــورت ِگل اخــرا ظاهــر
میشــود) یــا هــر نــوع آهــن ا كســید تغییــر نمیپذیــرد .لیمونیــت (كلوخــۀ زرد یــا قهــوهای آهــن طبیعــی بــه
فرمــول  )2Fe2O3+3H2Oیــا هــر نــوع آهــن ا كســید آبدار بــر اثــر از دســت دادن آب خــود در حرارتهــای
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در حــدود  3200تــا  3000ق.م .بخشهــای وســیعی از شــمالغرب و غــرب ایــران تحتنفــوذ و اشــغال
ً
قومــی جدیــد درآمــد کــه ویژگیهــای مــادی فرهنگــی آنهــا ،ماننــد معمــاری و ســاخت ســفال ،کامــا بــا
فرهنگهــای پیشــین تفــاوت داشــت ( .)Burney, 1961: 138مطالعــات باستانشناســی ،محــل نشــو،
نمــا و شــکلگیری ایــن فرهنــگ را در حــدود دو رودخانــۀ کــورا و ارس در فققــاز اثبــات نمــود (Sagona,
 .)2004: 80-96بــه ایــن اعتبــار ،امــروزه ایــن فرهنــگ را بهنــام «فرهنــگ کــورا-ارس» مینامنــد ،امــا
چــون نخســتینبار آثــار آن ،بهطــور گســترده در کاوشهــای تپــه یانیــق ،نزدیــک شــهر تبریــز یافــت شــد
کــه در ایــران گاهــی بهنــام «فرهنــگ یانیــق» نیــز نامیــده میشــود ()Dyson, 1968: 310؛ امــا در دیگــر
مناطــق تحتنفــوذ ،ماننــد شــرق آناطولــی و ماوراءقفقــاز ،بــه اســامی مختلفــی ماننــد «نئولیتیــک قفقــاز E
ماوراءقفقــاز»« ،مفــر غ شــرق آناطولــی» ( )Burney & Lang, 1972: 57و در مرکــز غــرب ایــران بهنــام
«فرهنــگ گودیــن »IVنامیــده میشــود (.)Young, 1969: 9تاکنــون آثــار ایــن قــوم ،عالوهبــر مناطقــی
در شــرق آناطولــی و حــوزۀ قفقــاز ،در ایــران در حوضــۀ شــرق دریاچــۀ ارومیــه ( )Burney, 1961: 138-9و
دشــتهای پیرامونــی حــوزۀ کوهســتان الونــد همــدان یافتشــده اســت (.)Young, 1966: 228-39
ازجملــه زیســتگاههای مهــم مربــوط بــه ایــن فرهنــگ در غــرب ایــران ،میتــوان بــه محوطههایــی،
ماننــد :گودیــن در کنــگاور ،باباقاســم در نهاونــد ،تپــه گــوراب در مالیــر ،تپــه خدائــی در ســنقر کلیائــی،
ً
تپــه کوریجــان در دشــت کبودرآهنــگ و تپــه پیســا در همــدان اشــاره نمــود کــه اخیــرا عملیــات کاوش
باستانشناســی در تپــه پیســا (مترجــم و رنجبــران1383 ،؛  -محمدیفــر و مترجــم )1387 ،شــروع شــده
و تاکنــون نتایــج درخــور توجهــی بــه همــراه داشــته اســت؛ یکــی از مهمتریــن ایــن نتایــج کشــف گونههایــی
از ســفالهای شــاخص بــا تنــوع بســیار باالیــی از نقــوش کنــده مربــوط بــه ایــن ســنت اســت .ایــن مجموعــه
نقــوش هــم از لحــاظ تنــوع و هــم از نظــر موتیــف نســبت بــه نمونههایــی کــه تاکنــون شــناخته شــدهاند،
بســیار بیشــتر میباشــند.
ً
ســفالگران ،ســفال را بعــد از ســاخت و قبــل از خشکشــدن ،کامــا بــا یــک شــئ ســخت ،مانند قلوهســنگ
بهشــدت داغدار میکردنــد؛ در حــدی کــه تبلــور ســیلیکاتهای موجــود در ِگل رس بــر بدنــۀ ســفال ظاهــر
میشــدند کــه موجــب نوحــی درخشــش خــاص در بدنــۀ ســفال میگــردد (Young & Levine: 1974 ,
)19؛ بعــد از آن ،بــر اســاس یــک طــرح قبلــی بــا یــا ابــزار ظریــف و تیــز نقــوش هندســی متنــوع را بــه عمــق
اندکــی بــرروی بدنــه نقــر میکردنــد .پــس از خشکشــدن کامــل ســفال ،آنرا درون نوعــی چالــۀ کــوره کــه
انباشــت از مــواد ســوختنی بــود ،قــرار میدادنــد؛ عــدم احتــراق کامــل ایــن مــواد ســوختی بــا تولیــد مقــدار
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پاییــن ،رنــگ قرمــز بــه خــود میگیرنــد .مگنتیــت (نوعــی كلوخــۀ آهــن طبیعــی بــه فرمــول  )Fe2O4و دیگــر
كانیهــای آه ـندار فاقــد ســیلیس ،همچــون پیریــت (یــا آهــن ســولفید كــه در طبیعــت بــه رنــگ طالیــی
ظاهــر میگــردد) و ســیدریت (مــادۀ آه ـندار و كرب ـندار بــه فرمــول  FeCo3كــه در طبیعــت بهصــورت بلــور
یافــت میشــود و بــه ُ
«د ّر كوهــی» شــهرت دارد) بههنــگام پخــت بــا ا كســیژن كافــی نیــز ،بــه آهــن ا كســید
بــدل میشــوند .الزم بــه یــادآوری اســت كــه آهــن اكســید ایــن دو كانــی ،تنهــا پــس از ســوخت كامــل مــواد
كربــندار موجــود در ِگل ســفال تشــكیل میشــود؛ بنابرایــن رنــگ آهــن ا كســید در ســفال بــا حرارتهــای
پاییــن و در شــرایط اســتفاده از ا كســیژن كافــی بهدســت میآیــد ،ا گــر ا كســیژن كــورهانــدك و حــرارت بــاال
باشــد ،آهــن اكســید بــه ا كســید دیگــری از آهــن ،كــه همــان مگنتیــت اســت ،بــدل میشــود و رنــگ ســفال
را بــه خاكســتری تغییــر میدهــد .در چنیــن شــرایطی ،مگنتیــت موجــود در ِگل ســفال بهصــورت خنثــی
باقــی میمانــد یــا خاكســتری شــدن رنــگ ســفال را تشــدید میكنــد .كربــن موجــود در دود داخــل كــوره نیــز،
موجبــات خاكســتری شــدن ســطح ســفال را فراهــم مـیآورد و ا گــر دوده بیــش از حــد باشــد ،ســطح ظــرف بــه
رنــگ ســیاه در میآیــد (مجیــدزاده.)9 :1370 ،

|| || 46

ش ــمارۀ  ||9ســال سوم || پاییـ ــز || 1398

ً
تپــه پیســا یــا اوزبــاغ روســی ،شــامل دو تپــۀ بــزرگ مجموعــا بــه مســاحت بیــش از  5/5هکتــار هســتند کــه
امــروزه در ضلــع غربــی شــهر همــدان و در کنــار جــادۀ آســفالتۀ همدان-غارعلیصــدر قــرار دارد (محمدیفــر
و مترجــم .)142 :1387 ،اولیــن اســتقرار در ایــن مــکان کــه در گمانــۀ الیهنــگاری فقــط  3متــر مربــع از آن
َ
کاوش شــده ،حــاوی ســفالهای ســیاه داغداری بــود کــه بــرروی درصــدی از آنهــا نقــوش کنــدۀ مثلثــی،
ً
ً
َ
زیگزا گــی و ترکیبــی کنــده شــده و مجــددا بــا گــچ ُپــر شــده بودنــد؛ درحالیکــه ایــن ســفالها قبــا در طبقــۀIV
گودیــن ،در کاوشهــای کایلریانــگ شناســایی و بهعنــوان نفــوذ فرهنــگ یانیــق بــه زاگــرس معرفــی شــده
بودنــد .از ایـنرو تاکنــون قدیمیتریــن دورۀ اســتقراری در ایــن محوطــه مربــوط بــه فرهنــگ یانیــق یــا همــان
گودیــن  IVمربــوط اســت .در تــداوم ایــن اســتقرار در نهشــتی برابــر بــا  870ســانتیمتر بهترتیــب  29الیــه
برمبنــای تغییــر رنــگ تشــخیص داده شــد (همــان .)143 :تپــۀ مــورد نظــر یــا تپــۀ شــرقی ،دارای مســاحت
یســت
 3/49هكتــار اســت .ارتفــاع تپــه از ســطح دریــا در بلندتریــن نقطــه  1774/14متــر اســت؛ ایــن درحال 
كــه ارتفــاع متوســط دشــت در حاشــیۀ تپــه  1763متــر از ســطح دریــا اســت (محمدیفــر و مترجــم:1387 ،
( ،)134تصاویــر  1و 2؛ جــداول 1و .)2

تصویر  .1نمونه سفال خاکستری تپه پیسا (آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلیسینا).
جدول  .1مشخصات سفال خاکستری تپه پیسا (تصویر ( ،)1نگارندگان.)1395 ،

قسمتی از بدنه (لبه) ،سفال خاکستری-سیاه یانیقی (گودین)IV
نوع سفال
هزارۀ سوم قبلازمیالد
قدمت
دستساز
تکنیک ساخت
تکنیک و کیفیت پخت احیاء و کربنیزه با پخت نسبتاً مناسب

کیفیت و نوع خمیره

زبر و زمخت ،مواد معدنی

تزئینات

نقوش کَنده با طرح زیگزاگی داغدار و صیقلی

Downloaded from journal.richt.ir at 15:47 IRST on Wednesday January 1st 2020

نمونههایــی از ســفال خاكســتری هــزارۀ ســوم قبلازمیــاد (گودیــن  )IVدر نواحــی شــرقی
زاگرسمركــزی (تپــه پیســا)
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زیــادی گاز منــو اکســید کربــن  COهمــراه بــود ،ایــن گاز بــا نفــوذ در بطــن ســفال ،رنــگ آن را بــه نســبت
شــدت و ضعــف مقــدار موجــود بــه رنــگ ســیاه تیــره تــا خاکســتری روشــن درم ـیآورد؛ ســپس درون تمــام
َ
نقــوش کنــده شــده را بــا خمیــرۀ گــچ ُپــر میکردنــد ،درخشــش رنــگ ســفید در زمینــۀ ســیاه بــا کنتراســت
بــاال ،موجــب زیبایــی بیــش از بیــش ســفال میگردیــد .امــروزه نــزد باستانشناســان ،ســفال مخصــوص ایــن
َ
فرهنــگ ،همیــن ســفال ســیاه متالیــک بــا نقــوش کنــدۀ پــر شــده بــا مــادۀ ســفید رنــگ اســت کــه شــاخص
وجــود ایــن فرهنــگ در محــل تلقــی میگــردد.
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جدول  .2مشخصات سفال خاکستری تپه پیسا (تصویر ( ،)2نگارندگان.)1395 ،

قسمتی از بدنه (لبه) ،سفال خاکستری-سیاه یانیقی (گودین)IV
نوع سفال
هزارۀ سوم قبلازمیالد
قدمت
دستساز
تکنیک ساخت
تکنیک و کیفیت پخت احیاء و کربنیزه با پخت نسبتاً مناسب

کیفیت و نوع خمیره

زبر و زمخت ،مواد معدنی

تزئینات

بدون نقش با سطح داغدار و صیقلی

نمونههایــی از ســفال خاكســتری عصــر آهــن (هــزارۀ اول قبلازمیــاد) در نواحــی شــرقی
زاگر سمر كــزی

 .1تپــه توشــماالن  :K-64در داخــل روســتای توشــماالن و در زیــر بافــت كنونــی روســتا تپ ـهای باســتانی
قــرار دارد كــه از نظــر موقعیــت توپوگرافــی تپــه ،قســمت اعظــم آن در زیــر بافــت مســكونی روستاســت و فقــط
بخــش كوچكــی از آن در مركــز ایــن روســتای  65خانــواری ،آزاد اســت و بقیــۀ آثــار در زیــر بافــت مدفــون
اســت.
ظ قرمــز رنــگ از دورۀ گودیــن  VIIو گودیــن  ،VIســفالهای نخــودی
ســفالهای خشــن بــا لعــاب غلیـ 
منقــوش از فازهــای مختلــف گودیــن  IIIو ســفال بــا شــاموت نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا نقــش قرمــز از دورۀ
اشــكانی و ســفالهای لعــابدار تكرنــگ اســامی ،مجموعــۀ ســفالهای ایــن تپــه را تشــكیل میدهنــد
(محمدیفــر.)262 :1384 ،

تصویر  .3نمونه سفال خاکستری تپه توشماالن (آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلیسینا).
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نوع سفال
قدمت
تکنیک ساخت

قسمتی از بدنه ،سفال خاکستری عصر آهن
هزارۀ اول قبلازمیالد
چرخساز

تزئینات

نقوش خیارهای داغدار

کیفیت و نوع خمیره

مناسب و با مواد بسیار ریز معدنی

.2تپــۀ احمدآبــاد  :AS-67در كنــار روســتای احمدآبــاد و متصــل بــه ضلــع شــمالی روســتا ،تپ ـهای
باســتانی قــرار دارد كــه در محــل بهنــام «تپــۀ احمدآبــاد» نامیــده میشــود .از نظــر وضعیــت توپوگرافــی،
ً
تپــه از اطــراف دارای شــیب بــه جوانــب میباشــد و ســطح قاعــدۀ آن تقریبــا بهصــورت مــدور ،ب هطــول ،50
عــرض 40متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمینهــای اطــراف  7/30متــر اســت.
ایــن تپــه بهمنظــور مطالع ـهی عصــر آهــن ،یــك تپ ـهی جالــب توجــه اســت؛ هرچنــد قســمت اعظــم آن
تخریــب شــده و تنهــا قســمت محــدودی از آن باقیمانــده اســت .ســفال پراكنــده بــرروی ســطح ایــن تپــه را،
ً
عمدتــا میتــوان در جــدول گاهنــگاری منطقــۀ اســدآباد بهشــرح ذیــل طبقهبنــدی نمــود:
 -1مسوسنگ (سفالهای پوك و كاهی خشن)
 -2مفر غ (دورهی گودین )III
 -3هزارۀ اول (با سفالهای شاخص خاكستری این دوران) (تصویر ،4جدول )4
 -4اشكانی (محمدیفر.)125-124 :1384 ،

تصویر  .4نمونه سفال خاکستری تپۀ احمدآباد (آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلیسینا).
جدول  .4مشخصات سفال خاکستری تپۀ احمدآباد (تصویر ( ،)4نگارندگان.)1395 ،

قسمتی از بدنه و دسته ظرف ،سفال خاکستری عصر آهن
نوع سفال
هزارۀ اول قبلازمیالد
قدمت
چرخساز
تکنیک ساخت
تکنیک و کیفیت پخت احیاء با پخت مناسب

کیفیت و نوع خمیره

مناسب و با مواد بسیار ریز معدنی

تزئینات

بدون نقش با سطح داغدار
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تکنیک و کیفیت پخت

احیاء با پخت مناسب
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ابزار سنجش تغییرات حرارتی

در ادوار مختلــف ،ســفالگران فرهنگهــای گوناگــون راههــای بســیاری بــرای ســنجش حــرارت و چگونگــی
پخــت ســفالها ارائــه كردهانــد كــه بیشــترین آنهــا بــر مبنــای مقایســۀ درجــۀ ذوب مــواد مختلــف یــا انبســاط
و انقبــاض و دیگــر خصوصیــات فیزیكــی و شــیمیایی مــواد بــوده اســت .از آنجــا كــه در ایــن تحقیــق،
بهدلیــل اهمیــت ثبــت دقیــق و علمــی تمامــی مراحــل پخــت ،نمیتــوان بــر پایــۀ احتمــاالت و روشهــای
بــا دقــت پاییــن اســتناد نمــود؛ لــذا بــه ابــزاری دقیــق و بــا حداقــل ممكــن خطــا نیــاز بــود كــه خوشــبختانه
امــروزه بهوســیلۀ پیشــرفت تكنولــوژی ،ایــن مشــكل بــه آســانی بــر طــرف گردیــده و ابــزاری علمــی بهنــام
«ترموكوپــل» یــا حرارتســنجهای الكترونیكــی در دســترس هســتند.
م جنــس اســت کــه از یکطــرف
ترموکوپــل ،یکــی از انــواع مولــد بــرق اســت .ترموکوپــل ،دو فلــز غیــر هــ 
بههــم متصلانــد .بــرای تولیــد بــرق بایــد محــل اتصــال دو فلــز را حــرارت داد .در ایــن صــورت در دو ســر
دیگــر کــه آزاد هســتند ،بــرق تولیــد میشــود؛ البتــه برقــی کــه بــه اینصــورت تهیــه میشــود ،بســیار کــم
اســت .بــه اینصــورت کــه وقتــی بــه محــل اتصــال ایــن دو مفتــول حــرارت داده شــود ،اختــاف پتانســیلی
در دو ســر ایــن مفتولهــا بهوجــود میآیــد .ایــن اختــاف پتانســیل تابــع میــزان حــرارت اعمــال شــدهاســت و
بنابرایــن بــا بررســی میــزان ولتــاژ خروجــی ،میتــوان درجــۀ حــرارت اعمــال شــده بــه ترموکوپــل را تشــخیص
داد (تصویــر .)5
ایــن دســتگاه ،قابلیــت آنرا دارد تــا در صــورت نیــاز بهطــور جدا گانــه بــرروی هرگونــه كــوره و منبــع
حرارتــی نصــب شــده و بــرای اندازهگیــری نوســانات درجــۀ حــرارت اســتفاده شــود .امتیــاز عمــدۀ ترموکوپلهــا

تصویــر  .5نمونــۀ ترموکومپــل مــورد اســتفاده در ثبــت درجــۀ حــرارت نمون ههــای مــورد مطالعــۀ پژوهــش
(نگارنــدگان.)1395 ،
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در تولیــد بدنههــای ســفالی مــورد نیــاز ســعی شــده تــا حــد ممكــن الگوهــای شــكلدهی و فرمهــای شــاخص
ایــن بــازۀ زمانــی مــورد تقلیــد و بازســازی قــرار گیــرد و رعایــت نــكات طراحــی بدنــه ،تنهــا تــا حــدی رعایــت
گردیــده كــه حداقلهــای ظاهــری و فنــی مؤثــر و مــورد نیــاز در محصــول نهایــی تأمیــن گــردد .ظروفــی كــه
ً
بــرای تس ـتهای پخــت و همچنیــن پختنهایــی انتخــاب و اســتفاده شــدهاند ،اكثــرا دستســاز بــوده و
در تعــداد كمــی از چــرخ اســتفاده شــده اســت .در تعــدادی نیــز ،از هــر دو تكنیــك چــرخ و دســت بهمــوازات
هــم اســتفاده گردیــد كــه ایــن اتفــاق گریزناپذیــر بــوده و بنــا بــه طراحــی خــاص آنهــا در الگوهــای تعریــف
شــده ،میبایســتی شــكل میگرفتنــد .در ســفالهایی كــه بهصــورت دســتی ســاخته شــده ،فرمدهــی بــا
تكنیكهــای انگشــتی و فتیل ـهای مهمتریــن گزینــه بهشــمارآمــده و گاهــی نیــز ،از تلفیــق هــر دو و یــا حتــی
تركیــب تكنیــك فتیلـهای و چــر خكاری اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن تزیینــات ظــروف نیــز ،تكنیكهایــی
َ
همچــون :داغدار كــردن ،ایجــاد صیقــل ،تزئینــات كنــده و افــزوده و تزئینــات خیــارهای هســتند .در تعــدادی
از ظــروف كــه بــا تكنیكهــای تلفیقــی شــكلگرفت ،هماننــد ظــروف لول ـهدار عصــر آهــن ،گاهــی قطعاتــی
همچــون لولــه و دســته ،بهطــور جدا گانــه ســاخته و بــه بدنــۀ اصلــی اتصــال داده و افــزودهشــد.
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بازسازی عملی ،تولید و پخت سفال خاکستری بدنۀ سفالهای مورد نیاز

|| || 50

ش ــمارۀ  ||9ســال سوم || پاییـ ــز || 1398

بــرای ســاخت کــوره ،نقطـهای كوهپایـهای و در جنوبغربــی شــهر همــدان ،در باغهــای دامنــه كوهســتان
الونــد انتخــاب شــد کــه هــم از لحــاظ جغرافیایــی شــرایط كلــی محوطههــای موجــود در نواحــی شــرقی
زا گرسمركــزی را دارا بــوده و هــم از لحــاظ امكانــات الزم طبیعــی و فیزیكــی ،شــرایط محیطــی مناســبی
جهــت انجــام مراحــل ســاخت و معمــاری كــوره و همچنیــن انجــام مراحــل پخــت ســفال را داشــته باشــد.
ارتفــاع نقطـهای كــه بــرای ســاخت كــوره انتخــاب شــد ،باالتــر از ســطح شــهر بــود ( 1962متــر از ســطح دریــا)
كــه بههمیــن دلیــل محیــط مناســبی را از لحــاظ وجــود جریانــات هوایــی در اختیــار گذاشــت؛ همچنیــن
نقطــهای كــه بــرای ســاخت كــوره انتخــاب شــد ،بهدلیــل دارا بــودن شــیب زیــاد و حالــت دیــوارهای،
محیطــی مناســب از لحــاظ بادگیــر بــودن و كنتــرل جریانــات هوایــی بهوجــود آورد.
طراحــی ایــن كــوره ،براســاس مطالعــات نگارنــدگان بــرروی كورههــای بهدســت آمــده از ادوار گونا گــون
ً
شــكل گرفــت و از آنجــا كــه گســترۀ مــورد پژوهــش ،محــدودهای تقریبــا  3000ســاله را پوشــش میداد؛ ســعی
شــد طراحــی بهگون ـهای انجــام شــود كــه بتــوان شــرایط الزم جهــت بازســازی هــر دو نــوع پخــت مــورد نظــر
را بــا ایجــاد تغییراتــی مختصــر ،در آن محیــا ســاخت .در نتیجــه ،ا گرچــه پایــۀ اولیــۀ كــوره براســاس طــرح
اجاقهــا بنــا گذاشــته شــد ،امــا در ضمــن رعایــت شــرایط طراحــی اجاق-كــوره ،در مراحــل بعــدی ســعی شــد
ً
خصوصیــات پــان مــورد نظــر كورههــای دو محفظـهای عصــر آهــن كامــا رعایــت شــود .آتشــدان ایــن كــوره
ً
یشــكل بــود
كــه عمــا در بخــش اول بازســازی نقــش اجــاق مــورد نظــر را نیــز ،بهعهــده داشــت؛ گودالــی نعل 
كــه در قســمت جلویــی بهوســیلۀ حفــرهای شــیبدار آغــاز میشــد .پــس از انتخــاب نقطــۀ مناســب ،عملیــات
حفــر گودالــی بــه قطــر حــدودی یــك متــر و عمــق  50ســانتیمتر ،در پاییــن دیــواره آغــاز گردیــد .بدنــۀ اصلــی
زمینهــای منطقــه توســط الیــۀ بســیار نازكــی از خاكهــای ُرســی آبرفتــی پوشــیده شــده ،بهدلیــل وجــود الیــۀ
ســختتر از نــوع ســنگهای شیســت در زیــر الیــۀ رســی ،عمــل حفــاری كمــی بهســختی پیــش رفــت .بــه
نوعــی بدنــۀ ســنگی زمیــن ،نقــش دیــوارۀ قســمت داخلــی كــوره را دارا بــود كــه تــا قســمت زیــر ســقف آتشــدان
یــا همــان كــف مشــبك اتــاق پخــت كــوره را دربــر میگرفــت .در وســط آتشــدان نیــز ،دیــوار كوچكــی از مــات
گل ،آجــر و ســنگ در قســمت عقبــی گــودال نعلیشــكل نقــش ســتون حمایتكننــدۀ ســقف مشــبك آتشــدان
را عهــدهدار شــد .پــس از پایــان كار دیوارههــای داخلــی آتشــدان ،مالتــی از گل ُرس بــرروی ســطح داخلــی
كــوره كشــیده شــد .بــرای ایجــاد ســقف آتشــدان یــا كــف مشــبك اتاقــك پخــت از قطعــات ســفالی باریــك و بلند
و در كنارههــا از ســنگ اســتفاده شــد؛ بهطوریكــه یــك ســر ایــن قطعــات بهصــورت زبانــه در دیــوارۀ ســنگی
یشــكل بــر فــراز
بدنــه فــرو رفتــه و در داخــل دیــواره قــرار گرفــت .طبقــۀ دوم كــوره ،بهصــورت اتاقكــی گنبد 
طبقــۀ اول یــا همــان اجــاق یــا آتشــدان طراحــی و پیشبینــی گردیــد .مــواد و مصالــح مــورد اســتفاده بــرای
ایجــاد ایــن گنبــد ،ســنگ و آجــر بــود كــه بهوســیلۀ مــات گل ُرس بــرروی هــم چیــده شــد و كار بهصــورت
چنــد مرحلــهای انجــام پذیرفــت و وقفههایــی بــرای خشكشــدن هــر مرحلــه نیــاز بــود .قطــر ایــن گنبــد
درنهایــت بــه دایــرهای بــه قطــر  10ســانتیمتر رســید کــه محلــی بــرای خــروج دود و گازهــای متصاعــد شــده،
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محــدودهی وســیع اندازهگیــری آنهاســت کــه بهطــور اســمی از  -۱۸۰تــا  +۱۸۰۰درجــۀ ســانتیگراد را دربــر
میگیــرد .دیگــر امتیــاز ترموکوپلهــا ،عملکــرد خطــی آنهــا در محــدودۀ اندازهگیــری اســت.
ترموکوپلهــا ،دارای گونههــای متنــوع بــرای اندازهگیــری دمــا هســتند؛ بهطــور مثــال ،گونههــای R-S
 -Bبــا قابلیــت اندازهگیــری دمــا در محــدوۀ  -۲۰۰الــی  ۱۸۰۰و گونههــای  L-K-Jبــا قابلیــت اندازهگیــری
دمــا در محــدودۀ  -۱۸۰الــی  ۱۰۰۰درجــۀ ســانتیگراد بــهکار میرونــد .از ایــن دســتگاه بــرای اندازهگیــری
ً
ً
دماهــای بــاال (مثــا در کورههــای پخــت محصــوالت ســرامیکی) اســتفاده میشــود .ترموکوپلهــا اصــوال
در دمــای پاییــن دارای دقــت الزم نیســتند ،ولــی جهــت ســنجش دماهــای باالتــر از  ۵۰۰درجــۀ ســانتیگراد
یکــی از گزینههــای خــوب بهشــمار میآینــد.
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تهیۀ سوخت الزم

ً
بنابــر یافتههــای باستانشناســی ،ســوخت كورههــای ســفال خاكســتری ،ا كثــرا از :هیــزم ،شــاخ و بــرگ
درختــان ،خــار و خاشــاك و باقیمانــدۀ گیاهــان خشــك و فضــوالت حیوانــی (بزســانان و گاوســانان) بــوده
اســت؛ لــذا در آغازیــن مراحــل پخــت ،ســعی شــد از نزدیكتریــن و ســهلالوصولترین مــواد موجــود در
محیــط ،جهــت فراهــم ســاختن حرارتــی مســتمر بــرای پخــت مناســب اســتفاده شــود .هیــزم حاصــل از شــاخ
و بــرگ و ریشــۀ درختــان میــوه ،بهدلیــل داشــتن شــیرۀ گیاهــی خــاص خــود ،موجبــات تأمیــن حــرارت الزم را
تــا حــدی تضمیــن میكــرد و بهگونـهای وابســتگی ایجــاد كــوره بــه اقلیــم طبیعــی مــورد نظــر را تأییــد نمــود.
بهمنظــور پخــت ابتدایــی بــا هــدف بازســازی شــرایط پخــت ســفال خاكستری-ســیاه هــزارۀ ســوم
قبلازمیــاد ،یعنــی ســفال خاكستری-ســیاه یانیــق یــا گودیــن  ،IVســوخت مكملــی جهــت ایجــاد كربــن
و دود الزم در كنــار هیــزم خشــك بــود كــه بــا توجــه بــه فراهــم بــودن علــف هــرز خشــك فــراوان در محیــط
اطــراف بــه آســانی فراهــم گردیــد.

بازسازی مراحل پخت سفال خاكستری-سیاه یانیقی (گودین )IV

ً
در مــورد اینگونــۀ خــاص ســفال خاكستری-ســیاه یانیقــی ،تنهــا قســمت پاییــن یــا اصطالحــا آتشــدان بــرای
بازســازی شــرایط چالهكورههــای اجاقگونــه ،كفایــت میكــرد .بــا توجــه بــه فضــای كــم ایــن كــوره ،تنهــا
ســه عــدد ســفالینۀ خــام در نزدیكــی كــوره و در مقابــل ورودی آتشــدان بهگونـهای جاســازی شــد كــه كمكــم
توســط گرمــای شــعلۀ آتــش بــا محیــط همدمــا شــده و بتــوان بــه آهســتگی آنهــا را بــه مركــز شــعله نزدیكتــر
كــرد .در مرحلــۀ بعــد ،سنســور ترموكوپــل در مركــز چالــه كــوره قــرار گرفــت .در مــدت یــك ســاعت ابتدایــی،
شــعلهای بســیار مالیــم هــدف كار قــرار داشــت تــا ســفالها بــه آهســتگی گــرم شــده و شــروع بــه از دســت
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هنــگام پخــت بــود .ســوراخ كوچكــی نیــز ،در میانــۀ گنبــد و ســمت چــپ آن ،جهــت ســوار كــردن حرارتســنج
الكتریكــی درنظــر گرفتــه شــد .داخــل و بیــرون ایــن گنبــد نیــز ،بهوســیلۀ مــات گل رس انــدود و دریچــۀ
ورودی اتاقــك پخــت نیــز ،هماننــد ورودی مخصــوص ســوخت بهصــورت هاللــی ســاخته شــد .ضخامــت
ً
دیــوارۀ ایــن گنبــد حــدودا ده ســانتیمتر بــود كــه باعــث میشــد قطــر داخلــی محفظــۀ پخــت نســبت بــه
ً
طبقــۀ پایینــی ،جمعــا  20ســانتیمتر كاهــش پیــدا كــرده و درنهایــت بــه  80ســانتیمتر برســد .ایــن گنبــد از
ً
كــف مشــبك كــوره تــا خروجــی دود ،حــدودا  70ســانتیمتر دارای ارتفــاع بــود (تصویــر .)6
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دادن رطوبــت نماینــد .در پایــان ،حــرارت آتــش برمبنــای نمایشــگر حــدود  220درجــۀ ســانتیگراد تخمیــن
زده شــد .كمكــم بــر حجــم هیــزم افــزوده و بــا شــیبی مالیــم بــر شــدت شــعله اضافــه شــد و دمــا تــا  360درجــۀ
ســانتیگراد در دومیــن ســاعت پخــت ،بــاال رفــت و برهمیــن منــوال در ســاعتهای ســوم و چهــارم بهترتیــب
بــه  480و  580درجــه افزایــش یافــت .در ایــن بیــن ،ســفالها را كمكــم بــه درون آتــش نزدیكتــر شــدند.
ً
ً
نهایتــا در  580درجــۀ ســانتیگراد ســفالها كامــا در مركــز و كمكــم رو بــه گداختــه شــدن گذاشــتند .در
پنجمیــن ســاعت و در دمــای حــدود  650درجــه ،نیــاز بــه ســوخت بیشــتر و همچنیــن رســاندن ا كســیژن
كافــی ،بیــش از قبــل خودنمایــی كــرد.
در ایــن زمــان ،ســرعت افزایــش دمــا ،رو بــه كاهــش محسوســی گذاشــته و گاهــی نیــز ،بهدلیــل كمبــود
اكســیژن ســوختن بـ ِـد كــوره و دود حاصــل از آنرا باعــث میگردیــد .در نتیجـهی باالتــر رفتــن دمــای كــوره،
ســرخی بدنههــای ســفالی ،حتــی در محیــط روشــن نیــز قابلمشــاهده بــود .نكتــۀ قابــل ذكــر اینكــه بهدلیــل
وزش نســیمی انــدك ،گرچــه رســیدن ا كســیژن كافــی بهعمــل افزایــش دمــا كمــك كــرد؛ امــا گاهــی صدایــی
ً
كــه حاصــل از شــوك حرارتــی بدنههــا بــود ،بــا اندكــی دقــت كامــا بــه گــوش میرســید .در نتیجــه ،نگارنــدگان
ً
ناچــار بــه پوشــاندن بدنههــا در زیــر خاكســتر گردیــد؛ نهایتــا در پایــان ششــمین ســاعت حــدود  50درجــۀ دیگــر
بــه دمــای قبلــی اضافــه و نمایشــگر عــدد  700درجــۀ ســانتیگراد را نشــان داد .در ایــن لحظــه ،زمــان قطــع
ا كســیژن رســانی ،فــرا رســیده بــود .بــرای اینمنظــور بــه یكبــاره ،بهوســیلۀ حجــم فشــردهای از علوفــۀ
خشــك و تــر تمامــی منافــذ پوشــیده و بهوســیلۀ گذاشــتن موانعــی بــرروی خروجــی دود و ورودی ســوخت
و ریختــن خــاك ،كــوره در حالــت خفگــی قــرار گرفــت .ایــن عمــل باعــث حبــس دود بســیار مترا كــم درون
كــوره گردیــد .عمــل خفگــی ،باعــث افــت چش ـمگیر حــرارت گشــته و عــدد نمایشــگر تنهــا در یــك ســاعت
از حــدود  700درجــه بــه  530درجــۀ ســانتیگراد كاهــش یافــت و امــا در ســاعتهای بعــدی ،ســیر كاهــش
ً
ُ
دمــا بهكنــدی گراییــد؛ بهطــوری كــه طــی  4ســاعت تنهــا  330درجــه كاهشیافتــه و حــدودا بــه  200درجــه
ً
رســید .در ایــن دمــا ،كمكــم حــس شــد ،میتــوان منافــذ را بــرای خنكتــر كــردن كــوره گشــود .نهایتــا در
ششــمین ســاعت دسترســی بــه ســفالها امكانپذیــر شــد.
بــا كنــار دادن خاكســتر ،ســفال پختــه شــدۀ سیاه-خاكســتری خودنمایــی كــرد .پــس از خــروج تمامــی
ســفالها ،یكــی از ظــروف بــرای حصــول اطمینــان از نفــوذ رنــگ خاكستری-ســیاه ســطح در عمــق بدنــه،
شكســته و مــورد بررســی قــرار گرفــت كــه پــس از بررســی دقیــق ،میتــوان گفــت رنــگ خاكستری-ســیاه
در تمامــی عمــق بدنــه نفــوذ كــرده بــود؛ البتــه در نقــاط بــا ضخامــت كمتــر ایــن اتفــاق قابلمالحظهتــر
مینمــود.
َ
نكتــۀ دیگــر ،وجــود تركهایــی ریــز و موییشــکل ،روی بدنــه بــود .ســفالها بهدلیــل ترا كــم كربــن،
ً
اكثــرا دچــار حالتــی چــرب و آب گریــز شــده بودنــد كــه شــباهت آنهــا را بــه مــوادی همچــون گرافیــت ،بیشــتر
میكــرد .در نقاطــی بــرروی ســطح ظــروف كــه در نزدیكــی منافــذ كــوره قــرار داشــت ،اثــری از ابلقشــدن
(پلیكــروم) ،بــرروی برخــی نمونههــا قابــل مشــاهده بــود .پرداخــت حاصــل از صیقــلكاری نیــز ،بــرق و
درخشــندگی مخصــوص نمونههــای یانیــق و گودیــن  IVرا در ایــن نمونههــا یــادآوری میكــرد (تصویــر .)7
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پــس از حصــول اطمینــان از نحــوۀ چیدمــان ،سنســور حرارتــی ترموكوپــل در محــل تعبیــه شــده ،قــرار
گرفــت و در آخــر ورودی اتاقــك پخــت توســط دیــوارۀ نازكــی از ســنگ ،آجــر و بــا مــات ِگل ،پوشــیده شــد و در
نقط ـهای كــه بهتریــن موقعیــت میــدان دیــد را دارا بــود ســوراخ كوچكــی بــرای بررســی و مشــاهدۀ اتفاقــات
درون كــوره تعبیــه گردیــد .پــس از گذشــت نیــم ســاعت و خشــکی مــات ،بهآرامــی قــراردادن هیــزم و آمادگــی
جهــت آغــاز مراحــل پخــت در برنامــۀ كاری قــرار گرفــت (تصویــر .)9

تصویر  .9مراحل آغازین پخت (نگارندگان.)1395 ،

ً
تقریبــا در ســاعت  12ظهــر ،میتــوان گفــت كار شــروع عملیــات آغــاز گردیــد .در ســاعات اولیــۀ پخــت
گرچــه بــا افزایــش حجــم هیــزم ،بــاال بــردن ســریع دمــا امكانپذیــر بــود ،امــا بــرای جلوگیــری از ایجــاد شــوك
ً
حرارتــی ،رونــدی یكنواخــت ،منطقیتــر بهنظــر رســید .از ایـنرو در هــر ســاعت حــدودا  100درجــه بــر حــرارت
ً
كــوره افــزوده شــد؛ بهطوریكــه تــا ســاعت  ،19یعنــی بهمــدت  7ســاعت دمــا ،تقریبــا بــه  700درجــه رســید و
ً
ســفالینهها ،عمــا فرصــت كافــی بــرای از دسـتدادن آب فیزیكــی و شــیمیایی را بهدســت آوردنــد .توضیــح
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بازسازی مراحل پخت سفال خاكستری عصر آهن

ً
در ایــن مرحلــه ،بــا توجــه بهوجــود اتاقــك پخــت و فضــای بیشــتر تعــداد ســفالینۀ بیشــتری (حــدودا 10
قطعــه) انتخــاب شــد و ســعی شــد تــا قســمتهای نازكتــر و ظریفتــر ظــروف كمتــر در معــرض حــرارت
مســتقیم قــرار گرفتــه و حتیاالمــكان توســط قطعــات ضخیمتــر محافظــت شــوند (تصویــر .)8
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پــس از ایــن كاهــش ناگهانــی ،دمــا در ســاعت بعــدی رونــد كاهــش كندتــر شــده و بــه  700درجــه رســید؛
ً
امــا در ســه ســاعت بعــدی ،در هــر ســاعت حــدودا  150درجــه و درنهایــت در حــدود  6صبــح بــه  300درجــه
ً
یتــوان
رســید .ایــن رونــد ،مجــددا در ســاعتهای بعــد كاهــش مالیمتــری داشــت كــه ایــن تغییــرات را ،م 
در نمــودار موجــود بهوضــوح مشــاهده نمــود (نمــودار .)1
درنهایــت ،پــس از گذشــت چندیــن ســاعت و خنكشــدن كــوره ،وقــت بــاز كــردن و خــروج ســفالها و
مشــاهدۀ نتیجــۀ عملیــات پخــت و احیــاء فــرا رســید و کار تخریــب دیــواره ورودی آغــاز شــد .پــس از تخریــب
قســمتی از دیــواره ،نكتــۀ جالــب توجــه ایــن بــود كــه بــه علــت ســوخت كامــل و مصــرف تمامــی اكســیژن
داخــل كــوره ،بهدلیــل انســداد دریچههــا ،هیچگونــه اثــری از دود و دود زدگــی در كــوره مشــاهده نشــد.
همچنیــن بــا نمایــان شــدن داخــل كــوره و مشــاهدۀ ســفالینهها ،ایــن نكتــه بیــش از پیــش خودنمایــی
نمــود؛ چراكــه ســفالینهها بهصورتــی بســیار تمیــز و عــاری از دود و دودزدگــی بــه رنــگ خاكســتری روشــن در
آمــده بودنــد! (تصویــر .)12
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ایــن نكتــه ضــروری بهنظــر میرســد كــه متأســفانه در بــازۀ زمانــی ایــن پخــت ،ســكون جریانــات هوایــی
بهحــدی رســید كــه حتــی كوچكتریــن نســیمی نیــز ،مشــاهده نمیشــد؛ امــا بــا اینهمــه بهعلــت مــكان
مناســب ســاخت كــوره و همچنیــن نــوع معمــاری آن ،خوشــبختانه خللــی بــه عملیــات پخــت وارد نشــد.
امــا میتــوان گفــت ،پــس از گــذر از هفتمیــن ســاعت پخــت ،افــت محسوســی در ســرعت افزایــش دمــا اتفــاق
افتــاد .تغییــرات دمایــی در طــی ســاعات  19الــی ( 24یــا بهعبارتــی  5ســاعت بعــدی پخــت) ،بهگون ـهای
ً
بــود كــه بــا چشمپوشــی از نوســانات لحظ ـهای ،میتــوان گفــت در هــر ســاعت تقریبــا  50درجــه افــزوده و
درنهایــت در ســاعت  24بــه  950درجــه رســید .در ایــن دمــا (بــا توجــه بــه تجربیــات فــراوان پخــت ســفال
توســط نگارنــدگان) بــا نگاهــی از طریــق ســوراخ چشــمی ،تغییــر رنــگ بدنههــای ســفال و درخشــندگی خاص
آنهــا ،تأییدكننــدۀ دمــای باالتــر از  900درجــۀ ســانتیگراد بــود .در ایــن زمــان ،نكتــۀ جالــب ایــن بــود كــه بــا
توجــه بــه حجــم زیــاد شــعله و گرمــای موجــود ،آتــش كــوره آنچنــان تشــنۀ اكســیژن بهنظــررســید كــه هــر از
چنــد گاهــی بــا خــروج ناگهانــی گاز و اتمســفر كــوره بــه همــراه دود از دودكــش ،بهدلیــل حــرارت بــاال و وجــود
تراكــم ذرات نســوخته در ایــن اتمســفر انفجــاری ،گرچــه بســیار مختصــر ،امــا ناگهانــی و غیرمنتظــره بــر فــراز
ً
كــوره در ارتفــاع حــدودا یــك متــری بهوقــوع پیوســت .در یــك ســاعت بعــدی بــا توجــه بــه رســیدن حــرارت بــه
حداكثــر مــورد نیــاز ،ســعی شــد تــا دمــا بهصورتــی متعــادل و ثابــت نگهداشــته شــود و شــرایط را بــرای ایجــاد
عملیــات احیــاء آمــاده گــردد .در ایــن موقــع ،بــا یــك حركــت ناگهانــی ،ابتــدا محــل خروجــی دود كوره مســدود
و بــا توجــه بــه اینكــه هنــوز آتشــدان مملــو از مــواد ســوختی و شــعلههای آتــش بــود ،بهیكبــاره ســوراخ
چشــمی و پــس از آن ورودی ســوخت توســط ریختــن خــاک و ایجــاد موانعــی پوشــانده شــد كــه ایــن عمــل
موجبــات افــت ناگهانــی دمــا در كــوره را فراهــم آورد و تنهــا در یــك ســاعت حــدود 150درجــه از دمــا كاســته و
در ســاعت  2صبــح بــه  800درجــۀ ســانتیگراد رســید (تصویــر .)10
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ً
کمکــم دسترســی بــه ســفالینهها امكانپذیــر گردیــد .میتــوان گفــت ،تقریبــا بــرروی هیچیــك از
ســفالینهها اثــری از شــوك حرارتــی و یــا اثــری از پخــت بــد و ایــرادات معمــول پخــت مشــاهده نگردیــد .تنهــا
مــورد مشــاهده شــدۀ قابلذكــر و جالــب در مــورد یكــی از ســفالینهها بــود كــه بهطــور آزمایشــی بهوســیلۀ
الیــاف ســلولوزی ،نوعــی علــف هــرز پــر شــده بــود .پــس از خــارج كــردن ایــن ظــرف از كــوره بــا كمــال شــگفتی
ً
مشــاهده شــد كــه پوششــی تقریبــا ســیاه رنــگ تمامــی لبـهی داخلــی دهانــه ظــرف را پوشــانده و بهصورتــی
ً
بــراق و چشـمنواز خودنمایــی میکــرد؛ معمــوال چنیــن آثــاری بــه آســانی قابــل شستشــو یــا تراشــیدن هســتند،
امــا ایــن پوشــش پــس از شستشــو و تــراش ،همچنــان پابرجــا بــود .در ایــن مرحلــه نیــز ،بــرای اطمینــان
از نفــوذ رنــگ خاكســتری ،چنــد قطعــۀ شكســته و وجــود رنــگ خاكســتری در عمــق بدنــه و احیــاء كامــل
ســفالینهها بهوضــوح مشــاهده شــد (تصویــر .)13
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بحث و تحلیل

یكــی از مزایــای اســتفاده از روشهــای باستانشناســی تجربــی در پژوهــش حاضــر ،ایــن بــود كــه بازســازی
شــرایط پخــت دو گونــۀ ســفال خاکســتری عصــر مفــر غ و عصــر آهــن ،باعــث شــد تــا پــس از حصــول موفقیــت
در تولیــد نمونههــای مشــابه هــر یــك ،درواقــع گزینــۀ معلــوم ایــن معادلــه بهدســت آیــد .پــس از انجــام
عملیــات بازســازی كــوره و موفقیــت در تولیــد نمونههــا ،تنهــا بــا مقایسـهای بســیار ســاده ،درســتی احتمــاالت
موجــود كــه همــان مجهــوالت معادلــه بــود بهراحتــی قابــل دریافــت اســت؛ البتــه ثبــت دقیــق و علمــی مراحــل
كار نیــز ،بــر ایــن نتایــج ُمهــر تأییــد زد .براســاس ایــن یافتههــای تجربــی در مــورد ســفال خاكســتری عصــر
مفــر غ ،ا گرچــه یافتههــای پیشــین دالبــر دســتیابی ســفالگر بــه فــن پخــت همــراه بــا فرآینــد احیاســت ،امــا بــا
توجــه بــه حجــم كربــن انباشــته شــده در نمونههــا (كربنیــزه شــدن) كــه بهدلیــل همجــواری بــا دود فــراوان و
هیــزم بــوده اســت ،میتــوان گفــت هنــوز امــكان كنتــرل دقیــق و حســاب شــدۀ شــرایط پخــت بــرای ســفالگر
مقــدور نیســت.
براســاس بررســی گزارشــات موجــود و مشــاهدۀ عینــی نمونههــای بهجــا مانــده از عصــر مفــر غ ،اینگونــه
از ســفال دارای بدنههایــی بســیار زمختتــر از ســفال خاكســتری عصــر آهــن اســت و نشــانههای تجربــی
حاكــی از پایینتــر بــودن دمــای پخــت هســتند؛ البتــه تفاوتهــای فراوانــی در زمینههایــی دیگــر،
همچــون طراحــی و تزئینــات نیــز وجــود دارنــد كــه بهدلیــل نامرتبــط بــودن بــا موضــوع ایــن پژوهــش ،یعنــی
«تكنیكهــای پخــت» از آنهــا صرفنظــر شــد .در مــورد تكنیــك پخــت آن نیــز ،در اكثــر اســناد موجــود
اشــاره بــه احتمــال نوعــی پخــت چالهكــورهای شــده اســت كــه بــا توجــه بــه شــواهد دور از ذهــن نیســت .در
مــورد ســفال خاكســتری عصــر آهــن ،امــا وضــع بهگونــه ای دیگــر اســت؛ نمونههایــی از كورههایــی بســیار
متفــاوت و البتــه پیشــرفته در ایــن دوره از تســلط بــاالی ســفالگر بــر آتــش كــوره حكایــت دارد و آنچــه از
مشــاهدۀ مســتقیم و بررســی بدنههــا بهچشــم میخــورد ،نشــاندهندۀ كنتــرل دقیــق فرآینــد پخــت و عمــل
ا كسیداســیون و احیاســت.
ً
بازســازی شــرایط پخــت ســفال عصـ ر مفــر غ نشــان داد كــه كــورۀ مــورد نظــر ،احتمــاال نوعــی اجاق-كــوره
ً
بــا ابعــاد كوچــك اســت كــه محفظ ـهای نســبتا ابتدایــی بــرای كنتــرل آتــش و پخــت در جــوار دود فــراوان
حاصــل از هیــزم و ســوخت را فراهــم میكــرده اســت .آتشــدان كــورۀ بازســازی شــده توانســت شــرایطی مشــابه
ً
اجاق-كورههــا را بهخوبــی فراهــم نمایــد .در ایــن اجاق-كــوره ،پخــت ســفالی كامــا مشــابه بــا نمونههــای
عصــر مفــر غ ،بهخصــوص ســفال یانیقــی یــا گودیــن  IVامكانپذیــر شــد ،امــا بهدلیــل محدودیتهــای
فیزیكــی و اولیــه بــودن امكانــات كیفیــت و نــوع احیــاء ،هرگــز بــا نمونههــای یافتهشــدۀ متعلــق بــه عصــر
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پــس از بررســی و مطالعــۀ مســتندات موجــود در محــدودۀ زمانــی و مكانــی مــورد نظــر ،میتــوان گفــت ســفال
خاكســتری دارای دوگونــۀ اصلیســت كــه ایــن دوگونــه از لحــاظ زمــان پیدایــش ،ریشــۀ فرهنگــی پدیــد
آورنــده و تكنیكهــای خــاص تولیــد و پخــت ،تفاوتهــای شــاخصی بــا هــم دارنــد .از نظــر شــاخصههای
تكنیــك پخــت شــاید ،بتــوان گفــت تنهــا مــورد مشــابهت ایــن دو محصــول فرهنگــی ،وجــود «رنــگ متفــاوت
خاكســتری» در بدنــۀ هــر دو نــوع ســفال اســت كــه بهدلیــل تفــاوت شــاخص بــا دیگــر گونههــا آن دو را
بههــم نزدیكتــر نمــوده اســت .شــاخصههای پخــت ســفال خاكســتری اولیــۀ عصــر مفــر غ كــه آنرا از ســفال
خاكســتری عصــر آهــن متمایــز نمــوده ،در وجــود دو فاكتــور اصلــی ،یعنــی نــوع كــوره و خصوصیــات بدنــۀ
ً
محصــول نهفتــه اســت؛ درنهایــت بــا حصــول نتیجــه و بررســی یافتههــا مشــاهده شــد كــه تقریبــا هیچگونــه
تفاوتــی بیــن نمونههــای بازســازی شــده و دادههــای پیشــین وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه مقایســه و بررســی
نمونههــا ،پخــت ســفال خاكســتری عصــر آهــن بهنوعــی تكاملیافتــن شــیوهها و روشهــای آ گاهانــۀ
پخــت را طــی هــزارۀ ســوم تــا اول قبلازمیــاد متذكــر اســت؛ بهگون ـهای كــه ا گرچــه تحــوالت آغازیــن ،در
جهــت دســتیابی بــه تكنیــك پخــت احیــاء در عصــر مفــر غ اتفــاق افتــاد ،امــا تنهــا در نمونههــای ســفال عصــر
آهــن ،میتــوان احیــاء كامــل و صحیــح یــك ســفالینه را بهوضــوح مشــاهده كــرد .درواقــع اشــتراك ایــن
دوگونــه از ســفال در ایجــاد شــرایط اتمســفر احیــاء در پخــت هــر دو اســت و جالــب اینكــه تفــاوت آنهــا نیــز
در كیفیــت و نــوع اجــرای آن اســت كــه میتوانــد حاصــل پیشــرفت تکامــل تدریجــی در معمــاری کــوره و
امكانــات و آ گاهــی الزم در ســاخت آن و رعایــت فاكتورهــای مهــم در طــی قرنهــا باشــد.

سپاسگزاری

نگارنــدگان بــر خــود الزم میدارنــد از آقــای دکتــر خلی ـلاهلل بیکمحمــدی بهجهــت همیــاری در نــگارش
مقالــه و کمکهــای بیدریغشــان ،مراتــب قدردانــی خــود را ابــراز بدارنــد.
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آهــن قابلمقایســه نبــود .درواقــع ،بــا وجــود تــاش بــرای ایجــاد شــرایط بهینــه ،در ایــن نــوع از كورههــا
امــكان دســتیابی بــه محصولــی بــا كیفیتتــر همچــون ســفالینۀ خاكســتری عصــر آهنــی وجــود نــدارد؛ ولــو
اینكــه بــا توجــه بــه هــدر رفــت بیــش از حــد انــرژی بیشــینۀ حــرارت تولیــد شــده در ایــن اجــاق از حــدود 700
ً
درجــۀ ســانتیگراد تجــاوز نكــرد كــه تولیــد ســفالینهای بــا كیفیــت باالتــر در ایــن شــرایط ،تقریبــا بعیــد اســت.
بــا گســترش كــوره و تكامــل آن ،درنهایــت كــورۀ بازســازی شــده بــه پالنــی همچــون كورههــای بهدســت
آمــده در محوطههــای عصــر آهنــی نزدیكتــر شــده و پــس از بازســازی كامــل شــرایط پخــت ،نتیجــۀ حاصــل
نیــز ،تأییدكننــدۀ ایــن ادعــا بــود .در ایــن كــوره ،دالیلــی همچــون :جــدا بــودن محفظــۀ پخــت ،تســلط بــر
اختصــاص مناســب شــعله بــه ســفالینهها ،بســته بــودن و برخــورد نداشــتن ســفالینهها بــا جریــان هــوا و
آســانتر شــدن ایجــاد شــرایط احیــای مناســب ،باعــث شــد تــا بــا كیفیتــی بهمراتــب باالتــر مواجــه شــویم.
بررســی مراحــل پخــت ســفالینۀ حاصــل بهنوعــی ،میتوانســت شــرایط پخــت ســفالینههای باســتانی
عصــر آهــن را تداعــی كنــد؛ عالوهبــر آن ،بســته و قابلكنتــرل بــودن ایــن كــوره ،باعــث شــد تــا دسترســی
بــه دماهــای باالتــر (حــدود 950درجــۀ ســانتیگراد) نیــز ،امكانپذیــر شــده و همچنیــن عمــل احیــاء نیــز،
در دمــای مناســبتری روی داده و بهدلیــل حــرارت كافــی ،شــاهد رســوب كربــن كمتــری در ســفالینهها
باشــیم .درواقــع ،رنــگ خاكســتری ســفالینۀ بازســازی شــده بــا شــرایط كورههــای عصــر آهــن بیشــتر حاصــل
احیــای صحیــح و وابســته بــه فعــل و انفعــاالت شــیمیایی كربــن و مصــرف و جایگزینــی ا كســیژن موجــود در
ً
اكســید آهــن تركیبــی در خــاك بدنــۀ ســفال اســت .تفاوتهــای تكنیكــی موجــود در ایــن دو گونــه كــه عمدتــا
حاصــل وجــود تفاوتهایــی در ســاختار معمــاری كورههاســت در كیفیــت پخــت بدنههــا و اختــاف شــدت
تجمــع كربــن و تفــاوت رنــگ ســطح و عمــق بدنــه بهخوبــی مشــهود اســت.
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 .1ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــۀ کارشناسیارشــد نگارنــدۀ اول بــه راهنمایــی دکتــر یعقــوب محمدیفــر کــه در گــروه باستانشناســی
دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد تهــران مرکــزی ،نــگارش و دفــاع شــده اســت.
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 مجیــدزاده ،یوســف« ،)1370( ،باستانشناســی و ســفال» .مجلــه باستانشناســی و تاریــخ ،ســالپنجــم ،شــمارۀ دوم ،صــص.7-14 :
 مترجــم عبــاس؛ و رنجبــران ،محمدرحیــم« ،)1383( ،گــزارش فصــل نخســت الی هنــگاری تپــهپیســای همــدان» .آرشــیو مــدارک اداره کل میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان همــدان
(منتشــر نشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب؛ و مترجــم ،عبــاس« .)1387( ،گــزارش ســومین کاوش تپــه پیســا» .آرشــیومــدارک اداره کل میراثفرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان همــدان (منتشــر نشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب« ،)1384( ،بررســی و تحلیــل آثــار و اســتقرارهای اشــکانی در زاگرسمرکــزی».رســالهی دکتــر باستانشناســی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران (منتشــر نشــده).
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