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شهرســتان قــروه در جنوبشــرقی اســتان کردســتان واقعشــده اســت و از مناطــق مرتفــع زاگــرس محســوب
میشــود .ایــن دشــت از دوران تاریخــی و اســامی شــرایط زیس ـتمحیطی بهتــری پیــدا میکنــد و همینامــر
موجــب توجــه گروههــای انســانی بــه آن بــوده اســت .پژوهشهــای باستانشناســی در ایــن دشــت بهنســبت
ســایر مناطــق همجــوار بهویــژه باستانشناســی دوران اســامی بســیار انــدک صــورت پذیرفتــه اســت .در ســال
 1397هـ.ش ،.دشــت و شهرســتان قــروه مــورد بررســی و شناســایی باستانشناســی قــرار گرفــت کــه نتایــج این
پژوهــش بخشــی از یافتههــای آن اســت .یافتههــای مــورد بحــث ،شــامل مجموعــه ســفالینههای دوران
اســامی میشــود کــه مهمتریــن هــدف ایــن پژوهــش تلقــی میگــردد .معرفــی و طبقهبنــدی ایــن یافتههــا
ل دوران اســامی در ایــن منطقــه ،ســاختار
و ارائــه تصویــری از وضعیــت ســفالگری و گونههــای رایــج ســفا 
کلــی ایــن پژوهــش را شــکل میدهــد .پژوهــش صورتگرفتــه حاکــی از شــباهت و تطابــق یافتههــای ایــن
دشــت بــا مناطــق همجــوار بهویــژه همــدان اســت کــه از نظــر چشـمانداز محیطــی و بســتر فرهنگــی ،شــرایط
ً
تقریبــا یکســانی دارنــد .پرس ـشهایی کــه بــرای ایــن پژوهــش مطــرح اســت شــامل ایــن مــوارد میشــوند:
 .1چــه گونههایــی از ســفال دوران اســامی در دشــت قــروه قابــل شناســایی اســت؟  .2یافتههــای ســفالی
مــورد مطالعــه در کــدام بــازۀ زمانــی تاریخگــذاری میشــوند؟  .3یافتههــای ســفالی دشــت قــروه بــا یافتههــای
منطق ـهای و فرامنطق ـهای چــه وجــه تشــابهای و تفاوتــی دارد؟ نتایــج ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه 12
گونــۀ ســفالی در مجموعههــای ســطحی دشــت قــروه قابــل شناســایی اســت و میتــوان آنهــا را از قــرون
اولیــۀ اســامی تــا عصــر حاضــر تاریخگــذاری کــرد .ســفالهای مــورد مطالعــه از نظــر شــیوۀ ســاخت و نقــوش
ً
بــا مناطــق همجــوار بســیار بههــم نزدیکانــد و حتــی میتــوان گفــت کــه کامــا شــبیه هــم هســتند ،امــا در
مقایســه بــا نمونههــای فرامنطق ـهای هرچنــد از نظــر شــیوۀ ســاخت مشــابه هســتند ،ولــی از نظــر طر حهــای
ً
تزئینــی تفاوتهــای کامــا روشــنی دارنــد.
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دشــت قــروه یکــی از دشـتهای اســتان کردســتان اســت کــه ازلحــاظ آبوهــوا ،منابــع آب ،پوشــش گیاهــی
و جانــوری ،زمیــن حاصلخیــز و ...غنــی اســت ،کــه بــه اســتناد بررس ـیهای میدانــی همــواره مــورد توجــۀ
گروههــای انســانی بــوده اســت؛ هرچنــد پیشــینۀ اســتقرارهای ایــن دشــت بــه دورۀ مسوســنگ قدیــم
برمیگــردد (موچشــی ،)1390 ،امــا نقــش محوطههــای اســامی در اینمیــان پــر رنــگ جلــوه میکنــد و
یافتههــای باستانشناســی نشــان از پویــا بــودن دشــت در دوران اســامی را دارد (شــریفی و زینیونــد،
 .)1398همانطورکــه میدانیــم ،یکــی از مهمتریــن یافتههــای باستانشناســی در بررس ـیهای ســطحی
ســفال اســت کــه مطالعــۀ آن میتوانــد اطالعاتــی جالبــی از جنبههــای مختلــف در اختیــار قــرار دهــد؛ از
ای ـنرو ،بــرای روشــن شــدن فرهنــگ جوامــع و برهمکنشهــای منطقــۀ مــورد مطالعــه بــا مناطــق دیگــر،
مطالعــۀ آنهــا ضــروری اســت .بــا توجــه بــه پیشــرفتهای مختلــف در زمینــۀ هنرهــا و صنایــع مختلــف
در دوران اســامی بهدالیــل گوناگــون ،هنــر ســفالگری جایــگاه خاصــی یافــت .هنرمنــدان ســفالگر دوران
اســامی بــا تلفیــق از هنــر ایرانــی و رومــی هنــر ســفالی متفاوتــی نســبت بــه دورههــای قبــل در جهــان اســام
بهوجــود آوردنــد (آلــن)9 :1383 ،؛ نتیجــۀ آن خلــق و تولیــد آثــار ســفالی بســیار ارزشــمندی در دوران اســامی
بــوده کــه امــروزه در بســیاری از محوطههــای اســامی رد پــای ایــن آثــار مشــهود اســت .دو اتفــاق مهــم دیگــر
کــه در صنعــت ســفالگری دوران اســامی رخ داده و بــه پیشــرفت آن کمــک کــرده اســت؛ یکــی اســتفاده
از ِگالبــه بهعنــوان زمینــۀ تزئینــات روی ســفال کــه در قــرن ســوم بهوجــود آمــد و بعدهــا ادامــه پیــدا کــرد و
دیگــری اســتفاده از خمیــرۀ ســنگی ،کــه مهمتریــن اتفــاق فناورانــه در تاریــخ ســفالگری ایــران قــرون میانــه
ً
بهحســاب میآیــد ،کــه احتمــاال نخســتینبار در مصــر توســط فاطمیــان ب ـهکار رفتــه اســت (Lane, 1965:
ً
 .)37; Watson, 2004: 333تکنیکهــای ســفالگری دوران اســامی تقریبــا در جهــان اســام فراگیــر بــوده،
تنهــا در طراحــی نقــوش بــا الهــام گرفتــن از نقــوش محلــی متفــاوت بودهانــد .در ابتــدا ،هنرمنــدان ســفالگر از
ن ســوم بــرای خــود شــیوۀ جدیــد
فــن ســفالگری مصــر ،عــراق و ایــران پیــروی میکردنــد ،امــا در ادامــه و در قــر 
بهوجــود آوردنــد (دیمانــد.)156 :1389 ،
پژوهشهــای بســیاری در رابطــه بــا ســفالهای دوران اســامی ب هصــورت کتــاب و مقــاالت بــا عناویــن
مختلــف منتشــر شــده و در دســترس پژوهشــگران قــرار دارد ،و همچنــان ســفال یکــی از مــواد فرهنگــی بســیار
مهم در مطالعات باستانشناســی اســت .بهنظر میرســد در دوران اســامی بهدلیل روابط گســترده و آســانتر،
یکــرد و
نســبت بــه دورههــای پیــش ،اســتفاده از یــک تکنیــک بهســرعت در مناطــق مختلــف گســترش پیــدا م 
هنرمنــدان محلــی بــا اســتفاده از ذوق و ســلیقۀ خــود بــا ایجــاد تغییــرات اندک ،این ســبکهای ســفالی مختلف
را بــه اجــرا درمیآوردنــد و بههمیــن دلیــل اســت کــه در پژوهشهــای محققیــن ســبکهای متنوعــی از ســفال و
ســفالگری دوران اســامی شناســایی و معرفی شــدهاند .با اینحال ،مناطقی هســتند که همچنان از وضعیت
ســفالگری آنهــا و گونههــای مختلــف ســفال در آنجــا بیخبــر هســتیم؛ از ایــنرو بــرای درک پیوندهــای
فرهنگــی ،اقتصــادی و چگونگــی گســترش ســنتهای ســفالی گوناگــون ،مطالعــۀ چش ـماندازهای مختلــف
و مناطــق گوناگــون ضــروری اســت .دشــت قــروه یکــی از ایــن مناطــق اســت کــه تــا بــه امــروز یافتههــای دوران
اســامی آن مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .بــا توجــه بــه واقعشــدن ایــن منطقــه در حدفاصــل بخشهایــی از
غــرب ایــران ،فالتمرکــزی و شــمالغرب ایــران میتــوان امیــدوار بــود کــه بررســی مــواد فرهنگــی دوران اســامی
ایــن مناطــق آ گاهیهــای تــازهای درخصــوص مــوارد پیشگفتــه در اختیــار قــرار نهــد.
پرس ـشهای پژوهــش :ایــن پژوهــش تــاش میکنــد تــا بــا مطالعــۀ مجموعــۀ ســفالی بهدســت آمــده
ـشرو پاســخ دهــد .1 :چــه گونههایــی از ســفال
از بررســی باستانشناســی منطقــۀ قــروه بــه پرسـشهای پیـ ِ
دوران اســامی در دشــت قــروه قابــل شناســایی اســت؟  .2یافتههــای ســفالی مــورد مطالعــه در کــدام بــازۀ
زمانــی تاریخگــذاری میشــوند؟  .3یافتههــای ســفالی دشــت قــروه بــا یافتههــای منطقـهای و فرامنطقـهای
چــه وجــه تشــابهای و تفاوتــی دارد؟
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تــا پیــش از ایــن ،پژوهشهــای باستانشناســی دشــت قــروه شــامل چندیــن فصــل بررســی میدانــی شــده
بــود کــه شــامل بررســی بخــش چهاردولــی شــرقی و غربــی در ســال  1378هـ.ش .توســط «اقبــال عزیــزی»
(عزیــزی ،)1378 ،بررســی بخــش مرکــزی در ســال  1386هـ.ش .توســط «زاهــد کریمــی» (کریمــی)1386 ،
و بخــش ســریشآباد در ســال  1387هـ.ش .توســط «علــی بهنیــا» (بهنیــا )1387 ،اســت .بایــد امیــدوار بــود
کــه نتایــج ایــن بررسـیها و گزارشهــای حاصــل از آنهــا منتشــر گــردد تــا عالوهبــر شــناخت مــواد فرهنگــی،
الگوهــای فرهنگی-جغرافیایــی حاکمبــر شــکلگیری اســتقرارها و تــداوم یــا گسســت ســیر تاریخــی منطقــه
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد .بــا اینکــه در دشــت قــروه هیچگونــه کاوش گســتردۀ باستانشناســی
صــورت نگرفتــه ،امــا در شــماری از محوطههــا ازجملــه در محوطههایــی چــون :دلبــران (عزیــزی،)1385 ،
میهــم (کریمــی ،)1385 ،شــیدا (کریمــی ،)1385 ،کبودخانــی (اشــتودان )1388 ،و گاللــی (موچشــی،
 )1397گمانهزنــی انجــام گرفتــه اســت .1بــا توجــه بــه اینکــه مــواد فرهنگــی و بهویــژه ســفال دوران
اســامی ایــن دشــت مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه ،ایــن پژوهــش بــه معرفــی ســفالهای دوران اســامی قــروه
اختصــاص یافتــه اســت .از مطالعــات ســفال دوران اســامی مناطــق همجــوار میتــوان بــه :کتــاب بیســتون
کــه دو مقالــۀ ســفالهای کاروانســرای قدیمــی و ســفالهای بهدســت آمــده از بنــای مغولــی نوشــتۀ
(لوشای-شمایســر ،)1385 ،مقالــۀ بررســی و تحلیــل گونهشناســی ســفالینههای آغــاز دوران اســامی تــا
پایــان دورۀ صفــوی منطقــۀ همــدان (زارعــی و شــعبانی ،)1398 ،گونهشناســی و تحلیــل ســفالهای دوران
اســامی دشــت تویســرکان (نظریارشــد و بیکمحمــدی )1396 ،و ...اشــاره کــرد.

موقعیت جغرافیایی طبیعی و تاریخی دشت قروه

شهرســتان قــروه منطق ـهای کوهســتانی در جنوبشــرقی اســتان کردســتان اســت .شــهر قــروه ،مرکــز ایــن
شهرســتان کــه بیــن  ۴۷درجــه و  ۴۸دقیقــۀ طــول جغرافیایــی و  ۳۵درجــه و  ۱۰دقیقــۀ عــرض جغرافیایــی
قــرار دارد .ایــن شهرســتان شــامل ســه بخــش :مرکــزی ،ســریشآباد و چهاردولــی ،بهترتیــب بــا مرکزیــت
قــروه ،ســریشآباد و دزج اســت .عالوهبــر ایــن ،شهرســتان قــروه از شــرق بــه اســتان همــدان و از جنــوب
بــه اســتان کرمانشــاه محــدود میشــود .شــهر قــروه در ارتفــاع  1900متــری از ســطح آبهــای آزاد و آب و
هــوای آن ســرد و چشـماندازی اســتپی /کوهســتانی دارد .ایــن شهرســتان بــا  2430کیلومتــر مربــع وســعت،
در میــان دو رشــتهکوه واقــع گردیــده اســت .رودخانــۀ شــور مهمتریــن رود ایــن شهرســتان بــوده کــه یکــی
از شــاخابههای اصلــی حوضــۀ رود تالــوار محســوب میشــود (ســازمان زمینشناســی و ا کتشــافات معدنــی
کشــور( ،)1376 ،تصویــر .)1
قــروه بهدلیــل نزدیکــی بــه راه خراســان بــزرگ و قــرار گرفتــن بــر ســر مســیر ارتباطــی غــرب بــه شــمالغرب
ایــران از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .در قــرون اولیــه و میانــی کــه در همســایگی همــدان و اســدآباد
ً
واقــع شــده ،ظاهــرا بــدون مرکــز شــهری تابــع همــدان بــوده اســت .در قــرن نهــم هجریقمــری بهبعــد از
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ی میدانــی و بازدید از
روش پژوهــش :ایــن پژوهــش توصیفی-تطبیقــی اســت و یافتههــای آن در بررسـ 
محوطههــا و تپههــای منطقــۀ قــروه در اســتان کردســتان گــردآوری شــده اســت .در ابتــدا ،دشــت بهصــورت
پیمایشــی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه  243محوطــه شناســایی شــد و از ایــن تعــداد حــدود  118محوطــه
دارای بقایــای دوران اســامی اســت .در ایــن پژوهــش تمــام گونههــای ســفالی محوطههــای شناســایی
شــدۀ دشــت موردنظــر بــوده کــه پــس از شناســایی محوطههــای دوران اســامی و گــردآوری یافتههــای
ســفالی مطالعــه بهصــورت کتابخانـهای و بــا اســتفاده از منابــع و مســتندات موجــود انجــام گرفــت .در ایــن
بخــش تــاش شــد یافتههــای مــورد مطالعــه بــا نمونههــای مشــابه و همعصــر مــورد ســنجش قــرار گرفتــه
تــا قدمــت نســبی آنهــا مشــخص شــود.
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محوطههای دوران اسالمی دشت قروه

در ســال  1397هــ.ش .دشــت قــروه مــورد بررســی باستانشــناختی قــرار گرفــت (شــریفی و زینینــد،
 .)1397در ایــن دشــت  243محوطــه شناســایی شــد کــه  118محوطــه آثــار و بقایــای اســتقرار دوران
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تصویر  .1موقعیت قروه در نقشۀ سیاسی کشور (شریفی و زینیوند.)1398 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 9:22 IRDT on Wednesday June 23rd 2021

همــدان و ایالــت آن تحتعنــوان «قلمــروی علیشــکر» نــام میبرنــد؛ زیــرا در حــدود  850تــا  860هـ.ق..
ایالــت همــدان و توابــع آن از جانــب «میــرزا جهانشــاه» بــه «میــرزا علیشــکر» وا گــذار میشــود (طهرانــی،
 .)297 :1356بلــوک اســفندآباد (دشــت قــروه امــروزی) در دورۀ «قراقویونلــو» جــزو همــدان بــوده اســت
کــه بــه «امیــر علیشــکر» وا گــذار میشــود (ســنندجی)442 :1375 ،؛ ســپس در دورۀ عثمان ـی ،اردالنهــا از
دیاربکــر بــه گــوران و کلهــر مهاجــرت و بــهســرعت گســترش پیــدا کردنــد ( .)Longrigg, 1925: 6دشــت
قــروه نیــز بخشــی از کردســتان میشــود کــه تحــت حاکمیــت طایفــۀ اردالن درمیآیــد؛ ناحیــه بیــن کرمانشــاه
و آذربایجــان را «اردالن» میخواننــد (بارتولــد .)267 :1377 ،طایفــۀ اردالن در ابتــدا بــر شــهر زور فاتــح شــد و
دیگــر شــهرهای کردســتان را در دســت گرفتنــد (بدلیســی .)83 :1377 ،از قــروه در دورۀ قاجاریــه بهعنــوان
«بلــوک اســفندآباد» یــاد میکننــد و مرکــز حکومتــی آن «قصبــۀ قصــان» بــوده اســت .بیشــتر روســتاهای
امــروزی دشــت قــروه در دورههــای زندیــه و قاجاریــه بــا اســکان ایــات کــه ییــاق خــود را آنجــا میگذراندنــد
و یــا از عــراق کوچانــده شــدهاند ،بهوجــود آمدهانــد کــه ازجملــۀ آنهــا :بــراز از ایــات كــرد همــراه بــا النــاق
«حســنعلىخان» حاكــم كردســتان بــا «كریمخــان زنــد» درافتــاده جنگهــا كردنــد ،بعدهــا متفــرق شــده و در
قریــۀ یالغوزآغــاچ اســفندآباد ســى خانــوار و ســایر دهــات متفرقــه ســكونت اختیــار كردهانــد (ســتوده:1385 ،
ُ
 .)11بــرای نمونــه« ،اســماعیلی» یكــى از طوایــف كــرد اســت كــه در گذشــته در شــهر زور مىزیســتهاند و در
زمــان «فتحعلىشــاه» ( 1211تــا 1250هـ.ق )..بــه محــال اســفندآباد آمدنــد و در آنجــا ســاكن شــدند (همــان:
 .)311قــروه نیــز نــام روســتای کوچکــی در بلــوک اســفندآباد بــوده اســت کــه «ســنندجی» ( )24 :1375بــه
آن ،اینگونــه اشــاره میکنــد :در بلــوک اســفندآباد قریــۀ قــروه کــه وســط راه ســنندج همــدان اســت دســتگاه
تلگرافخانــه داشــتهاند .بعــد از توســعه و تغییــر جــادۀ ســنندج-همدان ایــن روســتا گســترش پیــدا کــرده و
مرکزیــت از قصبــۀ قصــان بــه قــروه تغییــر یافتــه اســت و در حالحاضــر بزرگتریــن مرکــز شــهری ایــن دشــت
محســوب میشــود.

|| شریفی و زارعی :بررسی و مطالعۀ سفالهای دوران اسالمی|| 193 || ...

طبقهبندی سفالهای دشت قروه

 12گونــۀ ســفالی دوران اســامی از بررسـیهای ســطحی دشــت قــروه بهدســت آمــده بــود کــه بهطورکلــی بــه
دو دســتۀ لعــابدار و بدونلعــاب تقســیم میشــوند و در ادامــه بــه بررســی آنهــا میپردازیــم .بایــد امیــدوار
بــود در آینــده بــا انجــام کاوش در برخــی از مهمتریــن محوطههــای اســامی و سنســنجیهای مطلــق،
پژوهشهــای بیشــتر و تاریخگــذاری دقیقتــری صــورت پذیــرد.

سفالهای لعابدار

ســفالهای لعــابدار نقــش مهمــی در تاریــخ ســفال دوران اســامی ایفــا نمودهانــد .لعــاب بــرای اولینبــار
در ســدۀ چهــارم پیشازمیــاد در مصــر تولیــد و عرضــه شــد؛ ایــن نــوع ســفالینهها بعدهــا در دورۀ اشــکانی
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تصویر  .2پراکنش محوطههای دوران اسالمی در دشت قروه (.)Google Earth, 2019
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اســامی برخوردارنــد؛ از ایــن محوطههــا بهغیــر از دو پــل و دو حمــام ،یــک قنــات و یــک کانــال کــه یافتــۀ
ســفالی نداشــتهاند ،مابقــی دارای یافتــه ســفالی بودنــد و در ایــن پژوهــش مــورد مطالعــه قــرار گرفــت کــه 12
گونــۀ ســفال دوران اســامی درمجمــوع شناســایی شــد .از محوطههــای اســامی مهــم در دشــت میتــوان
تپههــای اســفندآباد ،مشــهدیآقا (شــهابالدین) ،خیرویــس ،آقکنــد ،وینســار ،ســجانتپه ،عبدلآبــاد،
تپــه میــره ســلیمان آغاســی و حســینآباد نامبــرد ( تصویــر .)2
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و ساســانی در ســوریه ،ایــران و میــانرودان رایــج شــدند (فهــروری .)9 :1388 ،در قــرون اولیــۀ اســامی،
تنوعــی در رنــگ و لعــاب بهوجــود نیامــده و از همــان لعــاب قلیــا و مــات رایــج در طیــف محــدودی اســتفاده
شــده اســت (توحیــدی .)260 :1378 ،از آنجاییکــه در دوران اســامی بهویــژه از قــرون ســوم و چهــارم
هجریقمــری ،ظــروف لعــابدار موردعالقــۀ هنرمنــدان ســفالگر قــرار گرفتــه و لعــاب بهصــورت گســترده
یشــود؛
اســتفاده شــده اســت .در محوطههــای اســامی تعــداد زیــادی یافتههــای ســفالی لعــابدار یافــت م 
بــه تبــع در دشــت قــروه نیــز همیــن وضعیــت حکمفرماســت .در بررس ـیهای ســطحی دشــت قــروه ،هفــت
گونــۀ ســفال لعــابدار شناســایی شــد کــه در ادامــه بــه بررســی آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.

لعاب تکرنگ

تصویر  .3پیهسوز سفالی محوطۀ خیرویس (نگارندگان.)1397 ،
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در بررســی ســطحی حــدود  80/9درصــد از محوطههــای دوران اســامی دشــت قــروه ،ســفال بــا لعــاب
تکرنــگ گــردآوری شــد .پراکندگــی ســفال بــا لعــاب تکرنــگ و خمیــرۀ شــبهچینی و ُرســی بــر ســطح
محوطههــای دشــت قــروه ،بهویــژه اســتقرارگاههای مربــوط بــه قــرون متأخــر چش ـمگیر اســت .در قــرون
اولیــۀ اســامی ســفال بــا خمیــرۀ ُرســی و از قــرون میانــه بهبعــد ســفال بــا هــر دو خمیــرۀ ُرســی و شــبهچینی در
مجموعــۀ مــورد مطالعــه وجــود دارد .لعــاب ســفالهای تکرنــگ دشــت قــروه بهصــورت ســبز ،فیــروزهای
و آبــی اســت و در مــوارد نــادری بهرنــگ بادمجانــی یــا قهــوهای نیــز دیــده میشــود کــه رنــگ خمیــرۀ
نخــودی ،نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا آمیــزۀ ماســه بــادی دارنــد .ظــروف دارای فرمهــای متنوعــی هســتند،
امــا فــرم دهانهبــاز بیشــترین فراوانــی را دارد .ایــن ظــروف ازنظــر کیفیــت ســاخت در ردۀ متوســط مایــل بــه
زمخــت قــرار میگیرنــد .ســفالهای لعــابدار اغلــب بــا شــیوۀ چر خســاز ســاخته شــدهاند و تعــدادی از آنهــا
دارای کــف حلقــوی هســتند ،کــه ایــن نــوع کــف از قــرن  5ه ـ.ق ،..بهبعــد در ایــران تولیــدشــده اســت.
در مــوارد بســیار نــادر ،تزئینــات برجســتهزیرلعاب ماننــد طنابــی روی لبــۀ ظــرف در مجموعــۀ موردمطالعــه
وجــود دارد .براســاس مقایس ـههای صورتگرفتــه ،بیشــتر ظــروف مــورد مطالعــه کــه دارای خمیــرۀ چینــی
هســتند ،در بــازۀ زمانــی قــرون  6و  7هـ.ق ..قــرار میگیرنــد و نمونههــای ســفالی بــا خمیــرۀ ُرســی مجموعــه
در بــازۀ زمانــی قــرون اولیــۀ اســامی و متأخــر ( 10-13هـ.ق )..قــرار میگیرنــد .تنهــا نمونــۀ ســفالی ســالم از
نمونههــای موردمطالعــه کــه میتــوان در ایــن گــروه قــرار داد ،یــک پیهســوز اســت کــه لعــاب ســبزرنگ دارد
و مربــوط بــه قــرون  6و  7هـ.ق ،..اســت (تصویــر  .)3ســفال بــا لعــاب تکرنــگ بهدلیــل ســهولت در تولیــد،
دارای فروانــی چش ـمگیری در ا کثــر محوطههــای دوران اســامی در مناطــق مختلــف اســت و از همی ـنرو
دشــت قــروه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت (تصویــر .)4
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جدول  .1مشخصات سفال تکرنگ (نگارندگان.)1397 ،
ش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ﻧﻮع ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ
ﻟﻌﺎب ﺗﮏرﻧﮓ

اسگرافیاتو

ﻧﺎم ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ )(10
ﻣﻬﺸﺪي )(105
اﺳﻔﻨﺪآﺑﺎد )(108
آﻗﮑﻨﺪ )(70
ﺷﻮراب ﻫﺰاه)(40
ﺗﭙﻪ ﻓﺮﻫﺎدآﺑﺎد )(19
ﻣﺮي وﯾﺲ )(43
ﻣﻬﺪي ﺧﺎن )(221
ﺑﺪون ﻧﺎم )(64
ﮐﺒﻮد ﺧﺎﻧﯽ )(124
ﺑﺪون ﻧﺎم )(7
ﻣﯿﺮه )(70
ﭘﯿﺮوز آﺑﺎد )(107
) (77ﺑﺪون ﻧﺎم
ﺧﯿﺮوﯾﺲ)(74

ت .ﻧﺴﺒﯽ ﻫ.ق.
ﻗﺮون ﻣﺘﺎﺧﺮ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﺘﺎﺧﺮ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﮥ درونﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن )ﻧﻈﺮيارﺷﺪ و ﺑﯿﮏﻣﺤﻤﺪي.(623 :1396 ،
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻮلﺗﭙﻪ ﻫﻤﺪان )ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ.(144 :1394 ،
ﻣﺤﻮﻃﮥ درﮔﺰﯾﻦ )زارﻋﯽ.(303 :1391 ،
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن )ﻧﻈﺮيارﺷﺪ و ﺑﯿﮏﻣﺤﻤﺪي.(623 :1396 ،
ﻣﻼﯾﺮ )ﺟﺎﻧﺠﺎن.(126 :1391 ،
زﯾﻨﻮآﺑﺎد )ﻣﺤﻤﺪي و ﺷﺒﺎﻧﯽ.(144 :1395 ،
ﺑﻨﺎي ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن )ﻟﻮﺷﺎي-ﺷﻤﺎﯾﺴﺮ :1385 ،آﻟﺒﻮم.(31
ﺳﻨﻘﺮ )ﺑﺎﻗﺮي.( 83 :1394 ،
ﺑﻨﺎي ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن )ﻟﻮﺷﺎي-ﺷﻤﺎﯾﺴﺮ :1385 ،آﻟﺒﻮم.(32
ﺑﻨﺎي ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن )ﻟﻮﺷﺎي-ﺷﻤﺎﯾﺴﺮ :1385 ،آﻟﺒﻮم.(32
ﺳﺎﻣﻦ )ﻫﻤﺘﯽ.(195 :1396 ،
ﺗﺨﺖﺳﻠﯿﻤﺎن )(WadeHaddon, 2011:98
ﻣﺤﻮﻃﮥ درﮔﺰﯾﻦ )زارﻋﯽ.(303 :1391 ،
ﺳﻨﻘﺮ )ﺑﺎﻗﺮي.(49 :1394 ،
).(Wilkinson, 1973: 211

از  35درصــد محوطههــای اســامی دشــت قــروه ،ســفال اســگرافیاتو بهدســت آمــده اســت .اســگرافیاتو
بــا نقشکنــدۀ خطــی و تــراش زیرلعــاب (گــروس) اســت .خمیــرۀ ایــن ســفالها نخــودی مایــل بــه قرمــز
بــا آمیــزۀ ماس ـهبادی بــوده و فــرم بیشــتر آنهــا ظــروف دهانهبــاز (بشــقاب و کاســه) اســت .بــا توجــه بــه
حوزهبنــدی پیشــنهادی «شــاطری» ( )1-12 :1394بــرای ایــن گونــه ،ســفالهای موردمطالعــۀ قــروه
در حــوزۀ شــمالغرب و غــرب ایــران قــرار میگیــرد و بــا ســفالهای بهدســتآمده از مناطــق همجــوار
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از حــدود  6درصــد محوطههــای دشــت قــروه ،ســفالهایی بــا نقاشــی زیرلعــاب مشــاهده شــد کــه بــه دو
گــروه تقســیم میشــوند؛ گــروه اول ،ســفال بــا تزئیــن نقاشــی زیرلعــاب موســوم بــه «قلــم مشــکی» اســت.
ایــن نــوع ســفال ،هــم بــا خمیــرۀ ُرســی نخــودی مایــل بــه قرمــز و هــم بــا خمیــرۀ شــبهچینی تولیــد شــده
ً
اســت .ایــن ظــروف تمامــا چر خســاز هســتند و نقاشــی بــا رنــگ ســیاه روی زمینــۀ فیــروزهای ایجــاد شــده
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چــون محوطههــای شهرســتان ســنقر ازجملــه تپهگنجــی و تپهپارســینه (باقــری ،)49 :1394 ،درگزیــن،
هگمتانــه ،زینوآبــاد همــدان و ...از نظــر شــیوه و نــوع نقــوش مشــابه هســتند .ســفالهای اســگرافیاتو
موردمطالعــه بــا نق ـش کنــدۀ خطــی ،شــامل نمونههــای تکرنــگ ســبز تیــره مایــل بــه زیتونــی ،ســبز ،زرد
مایــل قهــوهای ،ســفید ،ترکیــب ســفید و ســبز و لعابپاشــیده هســتند .ترکیــب رنــگ ســبز و ســفید در بیــن
ً
آنهــا بیشــترین کمیــت (حــدود  15درصــد) را داراســت .معمــوال رنــگ ســفید داخــل ظــرف و رنــگ ســبز
بیــرون و بخشــی از لبــۀ داخلــی را دربــر میگیــرد .بیشــتر قطعــات مربــوط بــه لبــۀ ظروفــی چــون بشــقابها یــا
کاس ـهها هســتند .تزئینــات ایــن ظــروف بهصــورت هندســی در یــک کادر مشــخص روی لبــه ایجــاد شــده
اســت .ایــن کادرهــا در اکثــر مــوارد بهصــورت خطــوط مــوازی هســتند .در مــواردی خطــوط زیگزا گــی منظــم
بیــن دو خــط مــوازی ترســیم شــده کــه مثلثهــای یکانــدازهای را تشــکیل دادهانــد .در برخــی قطعــات،
نقــوش دایــرهای داخــل ایــن خطــوط (کادرهــا) قــرار گرفتهانــد .تعــدادی از ظــروف نیــز ب هصــورت شــبکهای
تزئیــن شــدهاند؛ همچنیــن لوزیهــای منظــم در بیــن دو خــط مــوازی کــه در برخــی مــوارد ،یــک خــط
مــوازی دیگــر در وســط آنهــا ،لوزیهــا را بــه مثلــث یکســان تقســیم کــرده ،ازجملــه دیگــر نقشمایههــای
بهکاررفتــه در تزئیــن ایــن ظــروف اســت .امــا خطــوط مــدور بهشــکل فــرم ظــرف بیشــتر در طــرف مخالــف
تزئینــات مذکــور ،بهویــژه قســمت داخلــی ظــروف ایجــاد شــده اســت .آنچــه از تزئینــات ایــن قطعــات
کوچــک ســفالی میتــوان برداشــت کــرد ،ایــن اســت کــه در زیــر لبــه ،بیشــتر از نقــوش هندســی اســتفاده
شــده اســت؛ امــا چــون قطعــات بزرگتــری در دســت نیســت ،نمیتــوان درمــورد تزئینــات کل ظــرف نظــر
داد .اســگرافیاتو نــوع گــروس (گبــری) در شــمالغرب فراوانــی بیشــتری دارد (.)Watson, 2004 :260
ســفالهای لعــابدار نــوع گــروس موردمطالعــه ،شــامل نمونههــای نقــش تراشــی زیرلعــاب تکرنــگ ســبز بــا
خمیــرۀ رســی نخــودی مایــل بــه قرمــز اســت .تزئینــات ،نقــش تــراش روی زمینــۀ ســبز یــا ســفید ،نقــوش روی
ً
قســمت داخلــی یــک ظــرف ،احتمــاال قســمتی از نقــش یــک پرنــده باشــد؛ ایــن قطعــات بهانــدازهای کوچــک
هســتند کــه نــوع پرنــده یــا حیــوان قابــل تشــخیص نیســت .ایــن نــوع ظــروف در مجموعــۀ موردمطالعــه بیــن
قــرون  4تــا  7هـ.ق ،.تاریخگــذاری میشــوند .مرکــز اصلــی ایــن نــوع ظــروف و نــوع تزئینــات آنهــا را بایــد
در ســمرقند و نیشــابور جســت؛ ولــی هنرمنــدان ناحیههــای دیگــر ،ماننــد :آمــل ،کردســتان و آقکنــد ابتــکار و
ً
خصوصیــات ذوق خــود را بــه آن اضافــه کردهانــد (پــوپ .)95 ،1387 :قطعــات ســفال موردمطالعــه کامــا
گگــرد
مشــابه آنچــه در اســتان کرمانشــاه ،بیســتون ( )Kleiss & Calmeyer, 1996: 263محوطــۀ پلن 
(خســروی و رشــنو )519 :1391 ،بررس ـیهای ســرپلذهاب (علیبیگــی ،)1394 ،اســتان همــدان (زارعــی
و همــکاران1393 ،؛ محمــدی و شــعبانی1395 ،؛ همتیازندریــان و همــکاران ،)1396 ،دیگــر بررسـیهای
شــهرهای اســتان کردســتان (نــوری1389 ،؛ بختیــاری ،)1387 ،تختســلیمان ()Osten, 1961: 182
و زنجــان (عالــی1385 ،الــف؛  )1383یافــت شــده اســت ،میباشــد .در مقایســۀ فرامنطق ـهای نیــز بــا
ً
تفاوتهــای انــدک ،ولــی بــا ســفالهایی بــا شــیوۀ ســاخت کامــا مشــابه هســتند و میتــوان نمونههــای
بهدســتآمده از دشــت قــروه را بــا نمونههــای بهدســتآمده از نیشــابور (،)Wilkinson, 1973: 252
ســیراف (اســماعیلیجلودار )295 :1394 ،و کاشــان ( )Watson, 2004: 262مقایســه کــرد .تنــوع ایــن
نــوع ســفال در حــوزۀ فرهنگــی شــمالغرب و غــرب ،نهتنهــا در ایــران ،بلکــه در جهــان اســام بینظیــر اســت
(شــاطری( ،)3 :1394 ،تصاویــر  5و .)6
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و در پایــان بــا لعــاب شــفاف پوشــش داده شــدهاند .روشــی کــه در ســدۀ ششــم هـ.ق ،.در دورۀ ســلجوقی
متــداول شــد و از مرا کــز مهــم آن :گــرگان ،نیشــابور ،ســمرقند ،آمــل و ســاری اســت (کامبخشفــرد:1386 ،
 .)469گــروه دوم ،نقــوش ســیاه روی زمینــۀ ســفید اســت؛ ایــن گــروه در مجموعــۀ مــورد مطالعــه ،خمیــرۀ
ُرســی نخــودی ،شــاموت ماســهبادی و پخــت کافــی دارنــد .ایــن شــیوۀ تزئیــن در قــرن چهــارم هــ.ق،.
شــروع میشــود ( )Wilkinson, 1973: 91و تولیــد آن تــا دوران متأخــر تــداوم پیــدا میکنــد .مهمتریــن
مرکــز ســاخت ایــن نــوع ســفال ،نیشــابور اســت (توحیــدی .)262 :1378 ،ســفالهای موردمطالعــه بــا
ســبک نقاشــی زیرلعــاب را میتــوان بــه قــرون  5تــا  7هــ.ق ،.نســبت داد .نــوع نقــش بهدلیــل کوچــک
بــودن قطعــات ســفال گردآوریشــده ،قابــل تشــخیص نیســت؛ همچنیــن بــا نمونههــای بهدس ـتآمده از
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8
9
10
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تپه وینسار ()80
بدون نام ()215
تپه حسینآباد ()12
قصالن ()210
مورینه ()22
تپه میره ()70
روانتپه ()84
آقکند ()71

اسگرافیاتو
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو نوع گروس
اسگرافیاتو نوع گروس
اسگرافیاتو نوع گروس
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو نوع گروس

5-7
5-7
4-5
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7

محوطۀ هگمتانه ( رنجبران.)369 :1392 ،
سنقر ( باقری.)121 :1391 ،
زنجان (عالی.)41 :1385 ،
تخت سلیمان (.)Watson, 2004:261
تخت سلیمان (.)Osten,1961
موچش (بختیاری.)140 :1387 ،
بیستون (لوشای -شمایسر :1385 ،آلبوم.)30
زنجان (عالی.) 41 :135 ،

).(Watson, 2004: 254
سیراف ( اسمعیلیجلودار)235 :1139 ،
نیشاپور (.)Wilkinson, 1897: 252
کاشان (.)Watson, 2004: 262
(گروبه.)109 :1384 ،
(فهروری.)30 :1388 ،
نرگه ( گنجوی.)236 :1386 ،
نیشاپور (.)Wilkinson, 1897: 252

سفالی نقاشی زیر لعاب (نگارندگان.)1397 ،
تصویر  .7منتخبی از گونۀ
ِ

همــدان (زارعــی و شــعبانی ،)130 :1398 ،محوطــۀ موســوم بــه «معبــد الئودیســه» نهاونــد (رهبــر:1390 ،
 ،)43تختســلیمان ( ،)Wade Hoden, 2011: 143اردبیــل (یوســفی ،)183 :1386 ،ســوریه (دیمانــد،
 )262 :1389قابــل مقایســه هســتند (تصویــر .)7

نقاشی روی لعاب

نقاشــی بــا رنگهــای متنــوع روی لعــاب از دورۀ ســلجوقی گســترش یافتــه اســت (کامبخشفــرد:1386 ،
 .)463براســاس بررســیهای صورتگرفتــه از حــدود  5درصــد از محوطههــای دشــت قــروه ،ســفال
بــا نقــوش روی لعــاب بهدســت آمــده اســت .نمونههــای موردمطالعــه بــا نقاشــی روی لعــاب بــه دو
گــروه تقســیم میشــوند؛ گــروه نخســت ،بــا خمیــرۀ نخــودی و آمیــزۀ ماســه بــادی هســتند .ایــن ظــروف
چر خســازند و پخــت کافــی دارنــد .گــروه دوم نیــز بــا خمیــرۀ شــبهچینی ،در دســتۀ ســفال ظریــف قــرار
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محوطه
بدون نام ()2
تپه حسینآباد ()13
شیدا ()235
سجانتپه ()181
عبدلآباد ()18
تپه مشهدی ()105
تپه جعفر ()31

نوع
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو نوع گروس
اسگرافیاتو
اسگرافیاتو نوع گروس

ت .نسبی ه.ق.
5-7
5-7
6-7
5-7
5-7
5-7
5-7

نمونههای مقایسهای مناطق همجوار
بیستون (لوشای-شمایسر :1385 ،آلبوم.)31
پلنگرد ( خسروی.)،
درگزین (زارعی.)282 :1391 ،
پلنگرد ( خسروی.)519 :1391 ،
بیستون (لوشای  -شمایسر :1385 ،آلبوم.)30
تخت سلیمان)(Wade,2011:143
بیستون (لوشای  -شمایسر.)222 :1385 ،

نمونههای مقایسهای برونمنطقهای
بامیان ( مورگان.)372 :1384 ،
مصر (فهروری.)54 :1388 ،
کاشان (.)Watson, 2004: 262
بامیان ( مورگان.)373 :1384 ،
.Mason, 2004: 111
(پوپ.)617 :1387 ،
کاشان (.)Watson, 2004: 262
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ش
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محوطه
مهدیخان ()221
مهدیخان ()221
علیوردی ()232
شوراب حاجی ()228
ویهج ()148
آقکند ()71
محوطۀ 7

نوع
سیاه قلم
سیاه قلم
سیاه قلم
سیاه قلم
سیاه قلم
نقاشی زیر لعاب
نقاشی زیر لعاب

ت .نسبی ه.ق.
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
8-10
8-10

نمونههای مقایسهای مناطق همجوار
بیستون (لوشای -شمایسر :1385 ،آلبوم.)49
زینوآباد (محمدی و شعبانی.)116 :1398 ،
محوطۀ درگزین ( زارعی)304 :1391 ،
فامنین (بختیاری.)48 :1388 ،
تختسلیمان (.)Wade Hoden, 2011
نهاوند (رهبر)43 :1390 ،
سنقر ( باقری.)109 :1391 ،

نمونههای مقایسهای برون منطقهای
شهر بلقیس (کمالهاشمی.)1390،
مصر (.)Wotson, 2004: 296
نیشابور (گروبه.)172 :1384 ،
(گروبه.)184 :1384 ،
نیشابور (گروبه.)172 :1384 ،
کاشان (اسماعیلی.)1396 ،
کاشان (اسماعیلی.)1396 ،

جدول .4مشخصات نمونههای نقاشی روی لعاب (نگارندگان.)1397 ،
ش
1
2
3
4
5
6

محوطه
آقکند ()71
آقکند ()71
حمام حسین آباد
شوراب هزاره ()41
شوراب هزاره ()41
تپه منتش ()27

نوع
نقاشی روی لعاب
نقاشی روی لعاب
نقاشی روی لعاب
نقاشی روی لعاب
نقاشی روی لعاب
نقاشی روی لعاب

ت .نسبی ه.ق.
8-9
8-9
10-13
10-13
10-13
10-13

نمونههای مقایسهای مناطق همجوار
تپه گورستان همدان (زارعی.)120 :1398 ،
تپه گورستان همدان (زارعی.)120 :1398 ،
محوطه سامن (همتی.)1396:210 ،

نمونههای مقایسهای برونمنطقهای
کاشان (اسماعیلی.)1396 ،
کاشان (اسماعیلی.)1396 ،
ازبکستان ).)Henshaw, 2010: 73

میگیرنــد کــه چر خســازند و پخــت کافــی دارنــد و طراحــی نقــوش بــا ترکیــب چندرنــگ روی لعــاب انجــام
گرفتــه اســت .رنگهــای ب ـهکار ُبردهشــده در نمونههــای ایــن گــروه شــامل نارنجــی ،ســبز ،آبــی و قهــوهای
اســت .بیشــترین اســتفاده از رنــگ نارنجــی و ســبز اســت .ایــن نــوع ســفالینهها در بــازۀ زمانــی قــرون 10-13
ه ـ.ق ،.تاریخگــذاری میشــوند .از نمونههــای قابلمقایســه ،میتــوان بــه نمونههــای بهدســتآمده از
همــدان (زارعــی و شــعبانی ،)116 :1398 ،نیشــابور ( ،)Wilkinson, 1973: 152ســوریه (دیمانــد)1389 ،
و ازبکســتان ( )Henshaw, 2010: 73اشــاره کــرد (تصویــر .)8

سیلهوتو

تنهــا یــک قطعــه از ســفال گونــۀ ســیلهوتو یــا همــان ســایهنما از بررســی یکــی از محوطههــای دشــت قــروه
بهدســت آمــده اســت؛ ایــن قطعــه ،کــف یــک ظــرف بــا خمیــرۀ ُرســی نخــودی بــا آمیــزۀ ماسـهبادی اســت کــه
بــا اســتفاده از چــرخ شــکل داده شــده اســت (تصویــر  .)9ظــروف ســیلهوتو نیــز بــا ِگالبــۀ ِگل ُرس تزئیــن شــده
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اســت .در اینجــا گالبــه بهعنــوان زمینـهای بهعنــوان نقاشــی بـهکار نرفتــه اســت؛ بلکــه بهجــای آن ،ظــرف
را درون لعــاب گلــی ســیاه و غلیظــی فــرو بــرده و پــس از خشــک شــدن ،روی گالبــه کنــدهکاری صــورت گرفتــه
اســت و طــرح روی زمینــۀ ســفید بهصــورت نقشبرجســته باقیمانــده اســت .لعــاب فیــروزهای کــه بعــد از
آن بــه ظــرف داده میشــود ،آرایــش رنــگ نهایــی ظــرف بــه رنگهــای فیــروزهای و ســیاه ایجــاد میکنــد
(آلــن .)24 :1383 ،ســفال ســیلهوتو کاملکننــدۀ ســفال اسگرافیاتوســت و شــیوۀ آن ماننــد ســفال گــروس
(گبــری) اجــرا شــده اســت (پــوپ.)749 :1378 ،

زرینفام

خیرویــس
از بررســی یکــی از محوطههــای دشــت قــروه ،تنهــا یــک قطعــه ســفال زرینفــام از محوطــۀ ِ
بهدســت آمــده اســت .تولیــد ســفال زرینفــام در ســدۀ ســوم هجریقمــری در :نیشــابور ،ری ،شــوش،
اســتخر و گــرگان ،ابتــکار دیگــر ســفالگران بــوده اســت (کامبخشفــرد .)1386 ،اوج تولیــد ســفال زرینفــام،
قــرون  6و  8هــ.ق ،.اســت ،امــا ایــن شــیوه از قــرن هشــتم بهبعــد رو بــه افــول مــیرود (Fehervari,
یشــود (Lane,
 ،)2000: 288ولــی همچنــان تولیــد ادامــه پیــدا میکنــد و در دورۀ صفویــه دوبــاره احیــا م 
 .)1942: 104یــک قطعــۀ کوچــک ســفال زرینفــام در مجموعــۀ موردمطالعــه وجــود دارد .ایــن ســفال بــا
خمیــرۀ شــبهچینی بههمــراه نقــوش آبــی و زیتونــی مایــل بــه طالیــی بــر زمینــۀ ســفید اســت .ایــن نمونــه را
میتــوان حــدود قــرون  6و  7ه ـ.ق ،.تاریخگــذاری کــرد .مهمتریــن مرکــز تولیــد ســفال زرینفــام کاشــان
اســت (فهــروری38 :1388 ،؛  .)Mason, 1997از نمونههــای قابلمقایســه میتــوان بــه نمونههــای
بهدســتآمده از ســامن (همتیازندیــان و همــکاران ،)195 :1396 ،جیرفــت (چوبــک،)110 :1391 ،
کاشــان (آلــن ،)13 :1387 ،گــرگان (کامبخشفــرد )529 :1379 ،و رقــه در ســوریه (Pradell et al., 2008:
 )2663اشــاره کــرد (تصویــر .)10

آبی و سفید

تولیــد ســفال آبــی و ســفید بــرای نخســتینبار از جنــوب چیــن در اوایــل قــرن  14م .آغــاز شــده اســت
( .)Watson, 2003: 61تولیــد ایــن ســفال بیــن ســفالگران ایرانــی بســیار محبــوب بــوده و از مرا کــز مهــم
تولیــد ایــن نــوع ســفال مشــهد و کرمــان اســت ( .)Mleziva, 2019: 128; Lane, 1957دو قطعــه ســفال
آبــی و ســفید در نمونههــای موردمطالعــه وجــود دارد کــه هریــک از دو محوطــۀ مختلــف بهدســت آمدهانــد.
یکــی از ایــن نمونههــا (نمونــۀ بهدســتآمده از محوطــۀ محمدصالــح) متعلــق بــه قــرون متأخــر اســت و
دارای خمیــرۀ شــبهچینی ،پخــت کافــی و فــرم دهانهبــاز اســت .نمونــۀ دیگــر نیــز متعلــق بــه قــرون متأخــر
ت آمــده و دارای خمیــرۀ چینــی و نقــوش بهرنــگ آبــی روشــن
اســت کــه از بررســی محوطــۀ قلعهکهنــه بهدسـ 

Downloaded from journal.richt.ir at 9:22 IRDT on Wednesday June 23rd 2021

تصویر  .9نمونه سفال سایهنمای مکشوف از دشت قروه (نگارندگان.)1397 ،
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جدول  .5مشخصات سفالهای سایهنما ،زرین فام و آبی سفید (نگارندگان.)1397 ،
ش
1
1
1
2

محوطه
عبدلآباد ()18
خیرویس ()74
محمدصالح ()10
قلعه کهنه ()19

نوع
سایهنما
زرینفام
سفیدوآبی
سفیدوآبی

سفالهای بدون لعاب

ت .نسبی ه.ق.
6-8
6-7
10-13
10-13

نمونههای مقایسهای مناطق همجوار
مالیر (جانجان.)1391 ،
سامن (همتی.)202 :1394 ،
زینوآباد (محمدی و شعبانی.)145 :1395 ،
(شعبانی.)209 :1397 ،

نمونههای مقایسهای برونمنطقهای
کاشان (.)Watson, 2004: 334
جیرفت (چوبک.)1391 ،
صفد ).(Stern, 2014: 144
(آلن.)65 :1386 ،

ـدون لعــاب گــردآوری شــده اســت .ایــن گــروه از
در تمامــی محوطههــای دوران اســامی ،قطعــات ســفالی بـ ِ
ســفالها نســبت بــه گــروه نخســت ،فروانــی بیشــتری دارنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر نمونههــا ادامــۀ
رونــد دورههــای تاریخــی اســت و مشــابهت بســیاری بهویــژه در قــرون اولیــۀ اســامی بــا ســفالهای بــدون
ً
لعــاب دورۀ ساســانی دارنــد ،تاریخگــذاری آنهــا دشــوار اســت و معمــوال پژوهشــگران را در محوطههایــی کــه
دارای بقایــای دورۀ ساســانی هســتند ،دچــار مشــکل میکننــد.
ســفالهای بــدون لعــاب موردمطالعــه ،دارای خمیــرهای در طیــف نخــودی تــا قرمــز ،قهــوهای و
پوشــش ِگلــی رقیــق نخــودی ،نخــودی مایــل بــه شــیری و یــا پوشــش همرنــگ خمیــره و بیشــتر دارای
آمیــزۀ ماس ـهبادی ،و در مــواردی نیــز دستســاز و دارای آمیــزۀ ترکیبــی ،متشــکل از ماســه و کاه هســتند.
تزئینــات روی ســفالهای بــدون لعــاب بهصــورت کنــده ،نقــش قالبــی و نقــش افــزوده اســت .بیشــتر ایــن
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تصویــر  .10نمونــۀ زرینفــام بهدســت آمــده از
محوطــۀ خیــر ویــس (نگارنــدگان.)1397 ،

تصویــر  .11دو نمونــه از ســفالهای آبــی و ســفید
(نگارنــدگان.)1397 ،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.15.189

اســت و بهدلیــل اینکــه قســمتی از بدنــه اســت ،فــرم ظــرف قابــل تشــخیص نیســت .ســفال نــوع متأخــر در
ایــران ازلحــاظ تولیــد و اســتفاده ،فراوانــی زیــاد دارد ،امــا دلیــل اینکــه تنهــا دو قطعــه در مجموعــه مــورد
مطالعــه وجــود دارد ،میتوانــد شــکننده بــودن آن باشــد کــه در ســطح محوطههــا ،بهدالیــل مختلــف،
ازجملــه رفتوآمــد انســان و دامهــا ،شــخمهای ســاالنۀ زمیــن و ...و بــه قطعــات بســیار کوچکــی تبدیــل
شــده کــه در نتیجــه در بررســیهای ســطحی کشــف آنهــا دشــوار اســت .از نمونههــای قابلمقایســه
میتــوان بــه نمونههــای بهدس ـتآمده از زینوآبــاد همــدان (محمــدی و شــعبانی ،)145 :1395 ،درگزیـ ِـن
رزن (زارعــی ،)316 :1391 ،تختســلیمان ( ،)Wade Hoden, 2011: 143تبریــز (Soustiel, 1985:
 ،)246ســمنان (اکبــری و همــکاران ،)135 :1398 ،کاشــان ( )Mleziva, 2019: 132و فلســطین اشــغالی
( )Stern, 2014: 144اشــاره کــرد (تصویــر .)11

|| || 202

شـ ـ ــمارۀ  || 15سـ ـ ــال پنـ ـ ــجم || بهـ ـ ـ ــار || 1400

سفال ساده

تصویر  .12نمونههایی از سفالهای بدونلعاب دستساز (نگارندگان.)1397 ،
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گروهــی از ســفالها کــه در محوطههــای دورۀ اســامی قابلتوجهانــد ،ســفالهای دستســاز بــا آمیــزۀ
ســنگریزه و کاه اســت کــه بیشــتر آنهــا دارای مغــز دودزده هســتند .ایــن گونــۀ ســفالی در مــوارد کمیابــی
تزئینــات طنابــی دارنــد .ایــن نــوع ظــروف از نــوع ظــروف آشــپزخانهای هســتند و خمیــرۀ قرمــز مایــل بــه
قهــوهای دارنــد و درمیــان مجموعههــای گردآوریشــده در  25درصــد از محوطههــای دوران اســامی دیــده
میشــوند .ایــن ســفالها موســوم بــه «ســفالهای آشــپزخانهای» اســت کــه در اکثــر محوطههــای ایرانــی
یافــت شــده و از دورۀ مسوســنگ تــا قــرون متأخــر اســامی تولیــد میشــده اســت (علیبیگــی ،زیرچــاپ).
درمیــان ســفالهای بیلعــاب و بــدون تزئیــن ،تعــداد قطعــات درپــوش چشــمگیر اســت .ایــن نــوع
ســفال خمیــرۀ ُرســی نخــودی مایــل بــه قرمــز و پوشــش ِگلــی غلیــظ دارنــد ،در ا کثــر مــوارد پخــت ناکافــی
ً
دارنــد ،بیشــتر دودزده هســتند ،و غالبــا در دســتۀ ظــروف آشــپزخانهای قــرار میگیرنــد .درپوشهــای
موردمطالعــه در محوطههایــی کــه یافتههــای قــرون میانــۀ پرشــمارتری دارنــد ،از فراوانــی بیشــتری
برخوردارنــد .نمونههــای مشــابه آن در محوطــۀ زینوآبــاد (محمــدی و شــعبانی )140 :1395 ،و بیســتون
(لوشای-شمایســر :1385 ،آلبــوم  )34بهدســت آمــده اســت (تصویــر .)12
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تزئینــات در قســمت باالیــی ظــرف بهویــژه روی شــانه و زیــر لبــه و در مــواردی روی لبــه ایجــاد شــده اســت.
مرا کــز اصلــی ســاخت ســفالهای بــدون لعــاب در کارگاههــای نیشــابور ،ری و گــرگان بــوده اســت (کیانــی،
)24 :1379؛ البتــه ایــن ســفالها در مرا کــز محلــی نیــز تولیــد شــدهاند .بهنظــر میرســد در دوران اســامی،
ظــروف ســفالی بدونلعــاب نســبت بــه ظــروف لعــابدار از اهمیــت و جذابیــت کمتــری برخــوردار بــوده اســت
(.)Wilkinson, 1973: 290
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سفال با نقش کنده

ـش کنــده ،متنو عتریــن و بیشــترین نــوع تزئیــن روی ســفال بیلعــاب در مجموعههــای موردمطالعــه
نقـ ِ
اســت؛ تزئینــات بهصــورت خطــوط مــوازی ،مــواج ،شــبکهایی و زیگــزاگ ،نقط ـهای انجــام گرفتــه اســت.
تزئینــات نقشکنــده اغلــب روی شــانه و یــا زیــر لبــۀ ظــرف ،درواقــع در قســمت فوقانــی ظــروف انجــام گرفتــه
اســت .خمیــرۀ ایــن گونــه در طیــف وســیعی از رنگهــای نخــودی تــا کــرم و در مــواردی قرمــز یــا قرمــز مایــل بــه
ً
قهــوهای دارنــد ،و معمــوال پوشــش ِگلــی همرنــگ خمیــره اســتفاده شــده اســت (تصویــر  .)13از نمونههــای
مشــابه میتــوان بــه یافتههــای بهدس ـتآمده از کاروانســری قدیمــی بیســتون (لوشای-شمایســر:1385 ،
 ،)268درگزیــن همــدان (زارعــی )270 :1391 ،و نیشــابور ( )Wilkinson, 1973: 290اشــاره کــرد.

نقش کنده (نگارندگان.)1397 ،
تصویر  .13نمونههایی از سفالهای بدونلعاب با تزئینات ِ

Downloaded from journal.richt.ir at 9:22 IRDT on Wednesday June 23rd 2021

ش
1
2
3
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5
6
7
8
9
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11
12
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محوطه
سلیمان آغاسی ()203
تپه میری ()65
وزیر آباد ()176
قلعه نارنجک ()173
دیرکلو ()217
حسنخان ()22
کاظمآباد ()77
آقکند ()71
سجانتپه ()181
عبدلآباد ()18
پیروزآباد ()107
روانتپه ()86
میره ()70

نوع
ساده دستساز
ساده دستساز
دستساز با تزئین طنابی
ساده دستساز (درپوش)
نقش کنده
نقش کنده
نقش کنده
نقش کنده
نقش قالبی
نقش قالبی
نقش افزوده
مرصع
مرصع

ت .نسبی ه.ق.
قرون میانه
قرون میانه
قرون اولیه
قرون میانه
قرون میانه
قرون میانه
قرون میانه
قرون اولیه
قرون میانه
قرون میانه
قرون میانه
قرون میانه
قرون میانه

نمونههای قابل مقایسه
کاروانسرای قدیمی بیستون (لوشای -شمایسر :1385 ،آلبوم .)34
کاروانسرای قدیمی بیستون (لوشای-شمایسر :1385 ،آلبوم .)34
پلنگرد (خسروی.)1391 ،
کاروانسرای قدیمی بیستون (لوشای-شمایسر :1385 ،آلبوم .)34
سامن (همتی.)193 :1396 ،
بنای مغولی بیستون (لوشای-شمایسر.)368 :1385 ،
پلنگرد (خسروی.)514 :1391 ،
پلنگرد (خسروی.)519 :1391 ،
بیستون (کالیس.)392 :1385 ،
ری (مهجور و صدیقیان)171 :1390 ،
سامن (همتی.)195 :1396 ،
مشکینتپه (مهجور و صدیقیان.)119 :1388 ،
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جدول  .6مشخصات سفالهای بدونلعاب (نگارندگان.)1397 ،
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نقش قالبی (نگارندگان.)1397 ،
تصویر  .14نمونههایی از سفالهای بدونلعاب با تزئینات ِ

نقش افزوده
ِ

تنهــا دو نمونــه بــا نقــش افــزوده درمیــان ظــروف موردمطالعــه وجــود دارد .ایــن قطعــات دارای خمیــرۀ
نخــودی و پوشــش ِگلــی رقیــق همرنــگ خمیــره و آمیــزۀ ماســهبادی هســتند .در یــک نمونــه نقــش
بهصــورت دایــرهای کوچــک بــر شــانۀ ظــرف و در نمونــۀ دیگــر روی دســتۀ ظــرف اضافــه شــده اســت .ایــن
قطعــات ســفال بیــن قــرون  5-7هــ.ق .تاریخگــذاری میشــوند (تصویــر  .)15شــهرهای ری و نیشــابور
از مرا کــز مهــم ســاخت ایــن نــوع ســفال اســت .از نمونههــای مشــابه بــا نمونههــای مکشــوف از بررســی
دشــت قــروه میتــوان بــه نیشــابور ( ،)Wilkinson, 1973جیرفــت (چوبــک )102 :1392 ،و ری (مهجــور و
همــکاران )171 :1390 ،اشــاره کــرد.

مرصع

در ایــن نــوع شــیوه ،فقــط دو قطعــه از محوطههــای میــره ( )70و روانتپــه ( )84بهدســت آمــده اســت .ایــن
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اســتفاده از قالــب بــرای تزئینــات ظــروف ســفالی ،ســفالهای بدونلعــاب دورۀ ســلجوقی را از دورههــای
دیگــر متمایــز کــرده اســت .درمیــان ســفالهای بدونلعــاب دشــت قــروه چنــد نمونــۀ قطعــه ســفال بــا نقــش
قالبــی دیــده میشــود .ایــن ســفالها دارای خمیــرۀ نخــودی و پوشــش نــازک همرنــگ خمیــره و بــا آمیــزۀ
ماســهبادی و چر خســاز هســتند .دو نمونــه ،نقــش انتزاعــی حیوانــی در قســمت فوقانــی ظــرف دارنــد.
ایــن ســفالها بــه قــرون  5-7ه ـ.ق ،.تاریخگــذاری میشــوند (تصویــر  .)14در اینراســتا بــه نمونههــای
مشــابه یافتشــده از ســامن (همتیازندریــان و همــکاران ،)193 :1396 ،بیســتون (کالیــس)392 :1385 ،
و نیشــابور (لبافخانیکــی33 :1386 ،؛  )Wilkinson, 1973: 360میتــوان اشــاره کــرد .ســفالهای
قال ـبزدۀ دورۀ ســلجوقی دارای طر حهــای برجســتهای هســتند کــه بــه تقلیــد از صنایــع فلــز و گــچ ســاخته
شــدهاند (کامبخشفــرد.)470 :1379 ،
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قطعــات داری خمیــرۀ ُرســی قهــوهای و نخــودی مایــل بــه قرمــز هســتند .هــر دو قطعــۀ دســته و قســمتی از
لبــۀ ظــرف اســت .بــرای تزئیــن آنهــا از تکههــای ریــز ســفال بــا لعــاب فیــروزهای و الجــوردی روی دســته
اســتفاده شــده اســت (تصویــر .)16

سفال بدونلعاب با تزئین مرصع (نگارندگان.)1397 ،
ِ
تصویر  .16نمونههای
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نقش افزوده (نگارندگان.)1397 ،
تصویر  .15نمونهای از گونۀ بدونلعاب با تزئینات ِ

|| || 206

شـ ـ ــمارۀ  || 15سـ ـ ــال پنـ ـ ــجم || بهـ ـ ـ ــار || 1400

نتیجهگیری

شهرســتان قــروه یکــی از دش ـتهای بــزرگ اســتان کردســتان اســت .شــواهد باستانشناســی نشــان از آن
دارد کــه ایــن دشــت در دوران اســامی بهدلیــل وضعیــت جغرافیایــی موردتوجــه گروههــای انســانی بــوده
و محوطههــای گوناگونــی بــا کارکردهــای مختلــف در آن شــکل گرفتــه اســت .یافتههــای ســفالی بــا تنــوع
گونههــای مختلــف در بررســی باستانشناســی گــردآوری شــد .در ایــن پژوهــش تمــام مناطــق همجــوار و
مناطقــی کــه در متــون (متأخــر) بــه آن اشــاره شــده کــه جوامــع متحــرک دشــت قــروه ،ییــاق (دشـتذهاب
تــا شــهرزور) خــود را در آنجــا گذارندهانــد ،بهعنــوان مناطــق درونمنطق ـهای در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مرا کــز اصلــی تولیــد ســفال ،ماننــد :کاشــان ،نیشــابور و ...در زمــرۀ مناطــق برونمنطق ـهای درنظــر گرفتــه
شــد و حتــی نمونههــای خــارج از مرزهــای سیاســی داخلــی ،ماننــد :صفــد ،ســوریه ،افغانســتان و ازبکســتان
شتــر
نیــز بــرای ســنجشها و مقایسـهها بــا نمونههــای مــورد مطالعــه اســتفاده شــد؛ البتــه همانطورکــه پی 
اشــاره شــد ،مقایســه بــا یافتههــای مــوارد مذکــور بهدلیــل نشــاندادن تفاوتهــا بــوده اســت.
یافتههــای ســفالی دوران اســامی دشــت قــروه ،توالــی گاهشــناختی از قــرون اولیــۀ اســامی تــا عصــرحاضــر را
پوشــش میدهــد .در یــک تقســیمبندی کلــی ســفالهای دشــت قــروه بــه دو گــروه لعــابدار و بدونلعــاب
تقســیمبندی میشــوند؛ ســفال لعــابدار شــامل هفــت گونــه و ســفالهای بدونلعــاب شــامل پنــج گونــه
اســت .ســفالهای بــا تزئیــن نقشکنــده در بیــن ســفالهای بیلعــاب و ســفال بــا لعــاب تکرنــگ ســاده،
بهدلیــل ســهولت در تولیــد و نقشکنــده در ِگالبــه کــه خــود در شــمالغرب ایــران ســبک خــاص و متفاوتــی
دارد ،در بیــن ســفالهای لعــابدار بیشــترین فراوانــی را دارد .ســفالهای لعــابدار بررس ـیهای اخیــر را
خگــذاری
میتــوان در ســه گــروه قــرون  5 -4هــ.ق ،.قــرون  5تــا  9هــ.ق ،.و قــرون  10تــا  13هــ.ق ،.تاری 
کــرد .ســفالهای بدونلعــاب از قــرون اولیــه اســام تــا حالحاضــر در منطقــه تــداوم دارنــد .درمیــان
مجموعههــای گردآوریشــده ،ســفالهای بــدون کیفیــت نیــز فراوانــی قابلتوجهــی دارنــد ،امــا بهدلیــل
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در مناطقــی ماننــد قــروه ،بــا توجــه بــه اینکــه در محوطههــای دوران اســامی آن کاوش باستانشــناختی
انجــام نگرفتــه و مطالعــات تنهــا بــر پایــۀ بررس ـیهای میدانــی و ســطحی صــورت گرفتــه اســت؛ در نتیجــه
تنهــا راه شناســایی تعامــات فرهنگــی تکیهبــر یافتههــای ســفالی اســت .همانطورکــه پیشتــر اشــاره شــد،
بــا رجــوع بــه مطالعاتــی کــه دربــارۀ ســفال در جهــان اســام صــورت گرفتــه ،بیشــتر بــا شــیوۀ ســفالگری در
جهــان شــباهت کلــی دارنــد .بــا مقایســۀ ســفالهای دشــت قــروه بــا ســفالهای مطالع هشــده ســایر نقــاط
کشــور یــا جهــان میتــوان نتیجــه گرفــت ،ســفالهای دشــت قــروه -بهویــژه ســفالهای لعــابدار -ازلحــاظ
شــیوه ،شــکل و رنــگ ،بهطــور مثــال بــا ســفالهای بهدسـتآمده از :نیشــابور ،ری ،جیــرف ،کاشــان و حتــی
افغانســتان ،ازبکســتان ،ســوریه و فلســطین اشــغالی و ...وجــه تشــابه دارنــد ،ولــی از نظــر نــوع مضامیــن
نقــوش متفــاوت هســتند؛ امــا در مقایســه بــا مناطــق همجــوار از هــر نظــر ،شــیوه ،شــکل ،رنــگ و نــوع نقــوش
تشــابه دارنــد .منظــور از مناطــق همجــوار محوطههــای مطالعهشــدۀ اســتان همــدان ،اســتان کرمانشــاه،
تختســلیمان و دیگــر شــهرهای اســتان کردســتان اســت کــه در قســمت مقایســۀ ظــروف بــه آنهــا ارجــاع
داده شــده اســت .در نتیجــه میتــوان گفــت بیشــتر تبــادالت فرهنگــی دشــت قــروه بــا مناطق همجوار اســت.
بهنظــر میرســد بخشــی از ســاکنین دشــت قــروه در دوران اســامی عشــایر کــوچرو بودهانــد؛ همانطورکــه
متــون قــرون متأخــر بــه آن اشــاره میکنــد ،از دشــت ذهــاب و شــهر زور بــرای گذرانــدن ییــاق ،ایــن دشــت را
انتخــاب میکردنــد (ســتوده .)12 :1385 ،اینامــر بدیهــی اســت کــه نهتنهــا ســنتهای فرهنگــی توســط
ایــن افــراد بیــن گروههــای بیشــتری انتقــال داده میشــده اســت ،بلکــه تبــادالت کاالی و فرهنگــی بیــن
مناطــق بهوســیلۀ همیــن مســیرهای ارتباطــی همــوار بــوده اســت؛ در نتیجــه تعامــات منطق ـهای دور از
انتظــار نیســت.
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برهمکنشهای فرهنگی استقرارهای دوران اسالمی دشت قروه
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مایلیــم از آقایــان :محســن زینیونــد ،دکتــر ســجاد علیبیگــی ،دکتــر حســین صدیقیــان و خانــم نجمــه
نــوری بــرای بازخوانــی مقالــه و کمــک بیدریغشــان صمیمانــه قدردانــی نماییــم؛ همچنیــن از خانــم ســمیه
زینعلــی بــرای طراحــی یافتههــا سپاســگزاریم.

پینوشت
 .1همچنیــن چندیــن نوشــتۀ مجــزا ،ازجملــه الگــوی اســتقراری محوطههــای مسوســنگ میانــه حاشــیۀ رودخانــۀ تالــوار
شهرســتانهای قــروه و دهــگالن (ساعدموچشــی و همــکاران)1390 ،؛ توصیــف ،طبقهبنــدی و گونهشناســی ســفال دورۀ اشــکانی
شهرســتان قــروه (فرزادمافــی و همــکاران)1388 ،؛ بررســی و تحلیــل الگــوی اســتقراری محوطههــای اشــکانی در شهرســتان قــروه (رجبیــون
و همــکاران)1399 ،؛ و بررســی الگوهــای اســتقراری دورۀ ساســانی در دهــگالن و قــروه ( )Samadi Bagejani et al., 2019منتشــر شــده
اســت.

کتابنامه

 آلــن ،جیمــز ویلســن .)1383( ،ســفالگری اســامی .ترجمــۀ مهنــاز شایســتهفر ،تهــران :مؤسســۀمطالعــات هنــر اســامی.
 اســماعیلی ،زهــرا« .)1396( ،مطالعــه و بررســی باستانشــناختی ســفال محوطــۀ ایلخانــی فیضآبــادکاشــان» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی دانشــگاه کاشــان (منتشرنشــده).
جفــارس بنــدر
نشــناختی خلی 
 اســماعیلیجلودار ،محمداســماعیل .)1394( ،پژوهــش باستا ســیراف .تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــکری.
 اشــتودان ،رســول« .)1388( ،گمانهزنــی تپــه کبودخانــی» .ســنندج :آرشــیو اداره کل میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشده).
 ا کبــری ،حســن؛ بحرالعلومــی ،محمدحســین؛ و مرادســلطان ،محمدشــریف« .)1398( ،یادمانــیناشــناخته در زاوغــان :مســجد جمعــه یــا عمــارت» .مطالعــات باستانشناســی پارســه ،ســال  ،3شــمارۀ ،8
صــص.127-140 :

] [ DOI: 10.30699/PJAS.5.15.189

سپاسگزاری
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عــدم کشــف آنهــا در کاوش ،قابــل تاریخگــذاری مطمئــن نیســتند؛ بــا اینحــال ،بــا توجــه بــه آنکــه
ایــن نــوع ســفالها بیشــتر در اســتقرارهای موقــت بــا انباشــتهای کــم بهدســت آمدهانــد ،میتــوان بــا
احتیــاط آنهــا را بــه اســتقرارهای عشــایر و کوچنشــینان نســبت داد .بــا مقایســه و تطبیــق ســفالهای
منطقــۀ موردمطالعــه بــا محلهــای تولیــد ســفال فرامنطق ـهای ایــن نتیجــه بهدســت میآیــد کــه هرچنــد
ســفالهای دوران اســامی منطقــۀ قــروه ازنظــر شــیوه ،مشــابه نواحــی دوردســتاند ،امــا از نظــر نقــوش
در بیشــتر آنهــا تفاوتهایــی میتــوان دیــد و همیــن تفاوتهــا ایــن فــرض را تقویــت میکنــد کــه بیشــتر
ســفالهای بهدســتآمده از بررســی در خــود منطقــه (مناطــق همجــوار) تولیــد شــدهاند و مشــابهتها،
بیشــتر حاصــل تبــادالت فرهنگــی بــا مناطــق همجــوار اســت .بــرای تعییــن منشــأ و تولیــد ســفالهای دشــت
قــروه بایــد مطالعــات آزمایشــگاهی صــورت گیــرد ،کــه ای ـنکار نیــز نیازمنــد زمــان و صــرف هزینــه اســت و
نگارنــدگان امیدوارنــد در آینــده و بــا کشــف نمونههــای بیشــتر از کاوشهــای علمــی در ایــن محوطههــا ،بــه
ایــن مهــم دســت پیــدا کننــد؛ هرچنــد تاکنــون کاوشهــای علمــی در محوطههــای دوران اســامی منطقــه
صــورت نگرفتــه و شــواهدی از کــوره ســفالگری در ایــن دشــت بهدســت نیامــده ،امــا بایــد منتظــر مطالعــات
آینــده مانــد تــا در ایــن مــورد بــا قاطعیــت نظــر داد .بــا اینحــال ،گونههــای ســفال زمخــت و کمکیفیــت
پراکنــده در ســطح بســیاری از اســتقرارها ،ممکــن اســت در خــود منطقــه تولیــد شــده باشــد و نمونههــای
فاخــر و کمیــاب در زمــرۀ ســفالهای غیرمحلــی قــرار گیرنــد.
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 باقــری ،حســین« .)1394( ،تحلیــل الگــوی اســتقراری جنوبشــرقی شهرســتان ســنقر و کلیایــیبراســاس ســفالینههای اســامی» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی دانشــگاه شــهرکرد
(منتشرنشــده).
 بدلیســى ،شــرفالدین بــن شــمسالدین .)1377( ،شــرفنامه .مصحــح :ولیامینــوف ،والدیمیــر،تهــران :انتشــارات اســاطیر.
 بارتولــد ،ویلهــم .)1377( ،جغرافیــای تاریخــی ایــران .ترجمــۀ همایــون صنعتــیزاده ،تهــران:انتشــارات شــرکت علمــی و فرهنگــی.
 بختیــاری ،ذبی ـحاهلل« .)1387( ،بررســی و شناســایی و مستندســازی آثــار باســتانی بخــش موچــششهرســتان کامیــاران» .ســنندج :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
کردســتان (منتشرنشــده).
 بهنیــا ،علــی« .)1387( ،بررســی باستانشناســی بخــش ســریشآباد شهرســتان قــروه» .آرشــیو ادارهکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 پــوپ ،آرتــور .)1387( ،شــاهکارهای هنــر ایــران .ترجمــۀ پرویــز خانلــری ،تهــران :انتشــارات علمــی وفرهنگــی.
 توحیدی ،فائق .)1378( ،فن و هنر سفالگری .تهران :سمت. خســروی ،شــکوه؛ و رشــنو ،اصغــر« .)1391( ،گــزارش کاوش اضطــراری تپــه پلنگگــرد در شهرســتاناســامآباد ،اســتان کرمانشــاه» .کرمانشــاه :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان کرمانشــاه (منتشرنشــده).
 چوبــک ،حمیــده« .)1391( ،ســفالینههای دوران اســامی -شــهر کهــن جیرفــت» .مطالعــاتباستانشناســی ،دورۀ  ،4شــمارۀ  ،1صــص.112-83 :
 دیماند ،موریس .)1389( ،راهنمای صنایع اسالمی .ترجمۀ عبداهلل فریار،تهران:علمی و فرهنگی. رهبــر ،مهــدی« .)1390( ،گــزارش مقدماتــی دومیــن فصــل گمانهزنــی در نهاونــد بهمنظــور شناســاییمعبــد الئودیســه» .همــدان :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان
(منتشرنشده).
 رنجبــران ،محمدرحیــم؛ و بختیــاری ،ذبیــحاهلل« .)1392( ،گــزارش نهایــی فصــل اول و دوم ،ازدور چهــارم کاوشهــای باستانشــناختی تپــه همــدان» .همــدان :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان (منتشرنشــده).
 شــعبانی ،محمــد« .)1394( ،بررســی الگــوی اســتقرار قــرون نخســتین اســامی تــا اواخــر دورۀ صفــویحــوزۀ مرکــزی همــدان» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،همــدان؛ دانشــگاه بوعلیســینا
(منتشــر نشــده).
 رجبیــون ،زهــرا؛ بهنیــا ،علــی؛ و ساعدموچشــی ،امیر« .)1399( ،بررســی و تحلیل الگوهای اســتقراریمحوطههــای اشــکانی در شهرســتان قــروه» ،مطالعــات باستانشناســی پارســه ،ســال  ،4شــمارۀ  ،11صــص:
.113-91
 زارعــی ،محمدابراهیــم« .)1391( ،گــزارش نهایــی کاوش باستانشناســی شــهر دورۀ اســامی درگزیــنهمــدان» .همــدان :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان
(منتشرنشــده).
 زارعــی ،محمدابراهیــم؛ خاکســار ،علــی؛ مترجــم ،عبــاس؛ امینــی ،فرهــاد؛ و دینــی ،اعظــم.)1393( ،«بررســی و مطالعــۀ ســفالهای دورۀ ایلخانــی بهدســتآمده از کاوشهــای باستانشناســی ارزنفــود».
مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ  ،6شــمارۀ  ،2صــص.73-90 :
 -زارعــی ،محمدابراهیــم؛ و شــعبانی ،محمــد« .)1398( ،بررســی و تحلیــل گونهشناســی ســفالینههای
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آغــاز دوران اســامی تــا پایــان دورۀ صفــوی منطقــۀ همــدان» .مطالعــات باستانشناســی پارســه ،ســال
ســوم ،شــمارۀ  ،8صــص.125-139 :
 ساعدموچشــی ،امیــر؛ نیکنامــی ،کمالالدیــن؛ کریمــی ،زاهد؛ عزیزی ،اقبــال ،و بهنیا ،علی.)1390( ،«الگوههــای اســتقراری محوطههــای مسوســنگ میانــه حاشــیه رودخانههــای تلوار(شهرســتانهای
نشــناس ،شــمارۀ  ،16صــص.34-17 :
دهــگالن و قــروه)» .پیــام باستا 
 ساعدموچشــی ،امیــر« .)1397( ،گمانهزنــی تپــه گاللــی» .ســنندج :آرشــیو اداره کل میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 ســتوده ،منوچهــر .)1385( ،نامنامــه ایــات و عشــایر و طوایف.ســس جلــد  ،1تهــران :مرکــزدائرةالمعــارف اســامی.
 سنندجی ،میرزا شکراهلل .)1375( ،تحفۀ ناصریه .تهران :انتشارات امیرکبیر. شــاطری ،میتــرا« .)1394( ،حوزهبنــدی گونــۀ نقشکنــده در ِگالبــه (نمونــۀ مــوردی :حوزههــایشــرق و جنوبشــرق)» .مجموعــه مقــاالت برگزیــدۀ دومیــن همایــش باستانشناســی ایــران ،بهکوشــش:
حســن هاشــمیزر جآباد ،بیرجنــد :چهــار درخــت ،صــص.1-12 :
 شــریفی ،فرشــته؛ و زینیونــد ،محســن« .)1397( ،بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتانقــروه» .ســنندج :بایگانــی میراثفرهنگــی اســتان کردســتان (منتشرنشــده).
 شــریفی ،فرشــته؛ و زینیونــد ،محســن« .)1398( ،شناســایی و بررســی باستانشناســی دشــتقــروه کردســتان» .مجموعــه مقــاالت کوتــاه هفدهمیــن گردهمایــی ســاالنه باستانشناســی ایــران ،تهــران:
پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری ،صــص.736-741 :
 طهرانی ،ابوبکرس .)1356( ،دیار بکریه از تواریخ قراقونیلو و چغاتای .تهران :طهوری. عالــی ،ابوالفضــل« .)1383( ،گــزارش فصــل اول بررســی و شناســایی حوضــۀ آبریــز ابهــررود» .زنجــان:بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان زنجــان (منتشرنشــده).
 عالــی ،ابوالفضــل1385( ،الــف)« .گــزارش فصــل دوم بررســی و شناســایی حوضــۀ آبریــز ابهــررود».زنجــان :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان زنجــان (منتشرنشــده).
 عالــی ،ابوالفضــل1385( ،ب)« .گــزارش توصیفــی بررســی و شناســایی باســتان شــناختی حوضــۀ آبریــزنشــناس ،ســال  ،3شــمارۀ  ،6صــص.19-42 :
ابهــررود» .پیــام باستا 
 عزیــزی ،اقبــال« .)1385( ،گمانهزنــی قبرســتان تاریخــی دلبــران» .ســنندج :آرشــیو اداره کلمیراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 عزیــزی ،اقبــال « .)1378( ،بررســی باستانشناســی بخــش چهاردولــی شهرســتان قــروه» .ســنندج:آرشــیو اداره کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 علیبیگــی ،ســجاد« .)1394( ،گــزارش بررســی باستانشــناختی منطقــۀ ســرپلذهاب ،قطعــات 4تــا 9طــرح گرمســیری» .تهــران :مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشرنشــده).
 علیبیگــی ،ســجاد( ،زیرچــاپ)« .بررســی و ارتبــاط ســفال بــا آمیــزۀ خردهســنگ بــا ارتقــای رونــدشهــای باستانشناســی ایــران.
پخــت غــذا از دورۀ مسوســنگ تــا دورۀ اســامی» ،پژوه 
 فهروری ،گزا .)1388( ،سفالگری جهان اسالم .ترجمۀ مهناز شایستهفر ،تهران :نقش ایران. کیانی ،محمدیوسف .)1380( ،پیشینۀ سفال و سفالگری در ایران .تهران :نسیم. کامبخشفرد .)1386( ،سفال وسفالگری در ایران .تهران :ققنوس. کریمــی ،زاهــد« .)1385( ،گمانهزنــی تپــه شــیدا یالغوزآغــاج» .ســنندج :آرشــیو اداره کلمیراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 کریمــی ،زاهــد« .)1385( ،گمانهزنــی تپــه میهــم» ،ســنندج :آرشــیو اداره کل میراثفرهنگــی،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
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 کریمــی ،زاهــد« .)1385( ،بررســی باستانشناســی بخــش مرکــزی شهرســتان قــروه» .ســنندج :آرشــیواداره کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان (منتشــر نشــده).
 کمالهاشــمی ،رضــا« .)1390( ،مطالعــۀ ســفالهای دوران اســامی مکشــوفه از شــهر بلقیــس».پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان (منتشرنشــده).
 کالیــس ،ولفــرام؛ و کالمایــر ،پیتــر .)1385( ،بیســتون .ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران :ســازمانمیراثفرهنگــی و گردشــگری.
 گروبه ،ارنست .)1384( ،سفال اسالمی .ترجمۀ فرناز حائری ،تهران :کارنگ. گنجــوی ،ســعید« .)1386( ،کاوشهــای باستانشناســی تپــه نرگــه» .مجموعــه گزارشهــایباستانشناســی (ویژنامــه دورۀ اســامی) .شــمارۀ  ،6تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی بــا همــکاری امــور
فرهنگــی ،صــص.238-225 :
 لبافخانیکــی ،رجبعلــی« .)1386( ،مــروری برمطالعــات و کاوشهــای باستانشناســی هیئــتمشــترک ایــران و فرانســه دژ کهنــدژ فرانســه» .مجموعــه گزارشهــای باستانشناســی (ویژنامــه دورۀ
اســامی) ،شــمارۀ  ،6تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی بــا همــکاری امــور فرهنگــی ،صــص.52-21 :
ی-شمایســر ،اینگــه بــورگ« .)1385( ،ســفالهای بهدس ـتآمده از بنــای مغولــی» .مجموعــه
 لوشا بیســتون ،بهکوشــش» ولفــرام کالیــس و پیتــر کالمایــر ،ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران :ســازمان
میراثفرهنگــی و گردشــگری.
ی-شمایســر ،اینگــه بــورگ « .)1385( ،کاروانســرای قدیمــی» .مجموعــه بیســتون ،بهکوشــش:
 لوشا ولفــرام کالیــس و پیتــر کالمایــر ،ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 مافــی ،فــرزاد؛ بهنیــا ،علــی؛ و بهــرامزاده ،محمــد« .)1388( ،توصیــف ،طبقهبنــدی و گونهشناســینشــناس ،شــمارۀ  ،12صــص.104-85 :
ســفال دورۀ اشــکانی شهرســتان قــروه (کردســتان)» .پیامباستا 
محمــدی ،مریــم؛ و شــعبانی ،محمــد« .)1395( ،معرفــی و تحلیــل ســفالهای دوران اســامیمحوطــۀ زینوآباد-بهــار ،همــدان» .پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،11دورۀ ،6سســس
صــص.135-150 :
 مهجــور ،فیــروز؛ ابراهیمینیــا ،محمــد؛ و صدیقیــان ،حســین« .)1390( ،بررسـیهای باستانشناســیســفالهای دورۀ اســامی محوطــه باســتانی نخچیــر خانلــق ری» .مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ ،3
شــمارۀ  ،2صــص.173-192 :
 نظریارشــد ،رضــا؛ و بیکمحمــدی ،خلیــلاهلل« .)1396( ،گونهشناســی و تحلیــل ســفالهایدوران اســامی دشــت تویســرکان» .ســومین همایــش ملــی باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه بیرجنــد،
صــص.628-615 :
 مــورگان ،پیتــر« .)1384( ،ظــروف بامیــان و افغــان» .مجموعــۀ ســفالهای اســامی ،گــردآوری:ناصــر خلیلــی تهــران :کارنــگ ،صــص.300-265 :
 نــوری ،نــادر« .)1389( ،بررســی و شناســایی و مستندســازی آثــار باســتانی بخــش مرکــزی شهرســتانکامیــاران» .ســنندج :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان کردســتان
(منتشرنشــده).
 همتیازندریــان ،اســماعیل؛ خاکســار ،علــی؛ و شــعبانی ،محمــد« .)1396( ،بررســی و تحلیــلســفالهای دورۀ اســامی مجموعــۀ معمــاری دســتکند زیرزمینــی ســامن مالیــر» .پژوهشهــای
باستانشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،13صــص.189-206 :
 یوســفی ،حســن« .)1386( ،بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی» .مجموعــه گزارشهــایباستانشناســی (ویژنامــه دورۀ اســامی) .شــمارۀ  ،6تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی بــا همــکاری امــور
فرهنگــی ،صــص.153-184 :
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