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چکیده

محوطههــای باستانشــناختی بســیار اندکــی مربــوط بــه دورۀ ساســانی در جنوبشــرق و ســواحل
خلیجفــارس کاوش شــده ،بنابرایــن مجموعــۀ ســفالی بــا تاریخگــذاری مطمئــن ساســانی در ایــن
ناحیــه معرفــی نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل شناســایی محوطههــای ساســانی جنوبشــرق و ســواحل
خلیجفــارس بســیار مشــکل و مجموعــۀ ســفال تاریخگذاریشــدۀ دقیــق مربــوط بــه دورۀ ساســانی بــرای
درک دورۀ ساســانی ایــن منطقــه الزم اســت .ســفال در دورۀ ساســانی همچــون دورۀ اشــکانی محلــی بــوده و
هــر منطقــه از ایــران ســبک و ویژگیهــای ســفالی خاصــی دارد .هــدف ایــن مقالــه پرداختــن بــه ایــن مســأله و
معرفــی یکــی از گونههــای شــاخص ســفال ساســانی جنوبشــرق ایــران براســاس ســفالهای بهدسـتآمده
از بررسـیها و کاوشهــای انجامشــدۀ جنوبشــرق ایــران و ســواحل جنوبــی و شــمالی خلیجفــارس اســت.
ایــن گونــه کــه بــه نــام ســفال نارنجــی ظریــف منقــوش یــا ُ
«نامــرد» مشــهور اســت ،پرا کندگــی گســتردهای
در ســواحل شــمالی و جنوبــی خلیجفــارس و جنوبشــرق ایــران دارد .ایــن گونــه تنهــا از کاوشهــای
انجامشــده در محوطههــای کــوشِ ،ملیحــا و ِاددور در امــارات متحــده ،تپهیحیــی در بافــت کرمــان و
ن گونــه در بررس ـیهای انجامشــده در
َتممــارون در مینــاب بهدســت آمــده اســت ،ولــی شــمار زیــادی از ای ـ 
ایــن مناطــق نیــز یافــت شــده اســت .ســفال گونــۀ ُ
نامـ َـرد دو گونــه اســت؛ یــک گونــۀ آن مربــوط بــه اواخــر دورۀ
اشــکانی و گونــۀ دیگــر مربــوط بــه اوایــل و اواســط دورۀ ساســانی اســت .روش یافتهانــدوزی ایــن پژوهــش
میدانــی و کتابخان ـهای ،ولــی اســاس یافتهانــدوزی در ایــن پژوهــش میدانــی اســت.
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سفال منقوش ُ
نامرد :سفال مربوط به اواخر دورۀ پارت و
دورۀ ساسانی جنوبشرق ایران و سواحل خلیجفارس
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.)lovsky, 1970

از محوطههــای مهــم ساســانی دیگــر کــه در ایــن منطقــه کاوششــدهَ ،ت ِممــارون اســت .ایــن محوطــه
تپـهای اســت بســیار بلنــد بــه ابعــاد  60×70متــر بهشــکل بیضــی کــه در میــان باغــات روســتای خیرآبــاد ،در
بخــش مرکــزی شهرســتان رودان در اســتان هرمــزگان قــرار گرفتــه اســت (خســروزاده .)1384 ،ایــن تپــه در

تصویر  .1موقعیت محوطههای مهم اشارهشده در مقاله روی نقشه (خسروزاده.)۶۴ :۱۳۹۱ ،
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همانطورکــه میدانیــم ســفال در دورۀ ساســانی همچــون دورۀ اشــکانی محلــی بــوده و هــر منطقــه از ایــران
ســبک و ویژگیهــای ســفالی خاصــی دارد .یکــی از مناطقــی کــه ســفال ساســانی آن بســیار کــم شــناخته
بشــرقی ایــران،
شــده ،جنوبشــرق ایــران و ســواحل خلیجفــارس اســت .بخــش بســیار بزرگــی از جنو 
یعنــی منطقـهای کــه امــروزه اســتانهای کرمــان ،هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان را دربرمیگیــرد ،از نظــر
باستانشناســی نســبت بــه ســایر بخشهــای ایــران ناشــناختهتر مانــده اســت .متأســفانه بهعلــت عــدم
کاوشهــای باستانشــناختی در ایــن بخــش از ایــران ،نمیتــوان دیــدی کلــی و صحیــح از دورۀ ساســانی
ایــن منطقــه ارائــه کــرد.
بررسـیها و پژوهشهــای باستانشــناختی انجامگرفتــه در ایــن منطقــه بســیار انــدک اســت .نخســتین
کس ـیکه از نظــر باستانشناســی اطالعــات درســتی ارائــه داده ،اورل اشــتاین اســت کــه طــی چنــد ســفر بــه
سیســتان ،شــمال و جنــوب بلوچســتان و کنارههــای دریــای عمــان و خلیجفــارس ،توانســت تعــداد زیــادی
محوطــه باســتانی را شناســایی و ثبــت کنــد (.)Stein, 1937
یکــی از مهمتریــن محوطههــای کاوششــده در جنــوب شــرق کــه اســتقرار دورۀ ساســانی نیــز در آن
وجــود دارد ،تپهیحیــی در جنوبشــرقی شهرســتان بافــت ،نزدیــک دهکــدۀ صوغــان اســت (تصویــر .)1
ایــن تپــه بــا  18متــر ارتفــاع دارای  7دورۀ اســتقراری از حــدود  4900ق.م .تــا دورۀ ساســانی اســت .در نتیجــۀ
کاوش در ایــن محوطــۀ باســتانی و شناســایی الیههــای متوالــی آن ،محوطههــای دیگــر منطقــه نیــز
مشــخص و روشــن شــدهاند .الیههــای  I ،IAو  IIبراســاس اطالعــات کارلوفســکی مربــوط بــه دورۀ اشــکانی
و ساسـ�انی هسـ�تند .از الیـ�ۀ  IAســفال نارنجــی ظریــف منقــوش بهدســت آمــده اســت (�Lamberg-Kar
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پژوهــش حاضــر دارای نظامــی کیفــی ،و هــدف آن بنیــادی اســت .همچنیــن از نظــر روش ،توصیفــی-
تحلیلــی اســت .روش یافتهانــدوزی ایــن پژوهــش میدانــی و کتابخانـهای اســت ،ولــی اســاس یافتهانــدوزی
در ایــن پژوهــش میدانــی اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش در بررسـیهای میدانــی در ســواحل خلیجفــارس
و جنوبشــرق ایــران بهدســت آمــده اســت .ایــن بررســیها بهصــورت پیمایشــی انجــام گرفتــه و تمامــی
موقعیتهــای جغرافیایــی در آن لحــاظ شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .فراینــد ایــن مقالــه بررســی
و مطالعــۀ دادههــا و یافتههــا و در ادامــه ،مطالعــه و تطبیــق مجموعــه بــا دیگــر دادههــا در حــوزۀ جغرافیــای
مــورد مطالعــه در گســترۀ فرهنگــی ساســانی اســت.

تعریف و توصیف

دو گونــ ه ســفال نارنجــی ظریــف منقــوش ُ
«نامــرد» در کاوشهــا و بررســیهای مختلــف انجامگرفتــه در
جنوبشــرق ایــران و جنوبشــرق شــبهجزیرۀ عربســتان شناســایی شــده اســت .گونــۀ اول ظریــف اســت و
بدن ـهای بهرنــگ قرمــز زرد و پوشــش رقیــق قرمــز دارد .از ماســه در خمیــرۀ ســفال اســتفاده شــده و نقــوش
ً
معمــوال هندســی اســت کــه بهرنــگ ســیاه بــر ســطح خارجــی ظــرف اجــرا شــده اســت .اینگونــه بیشــتر
بهشــكل جــام بــا لبــۀ عمــود و كمــی برگشــته بــه خــارج اســت .بــر ســطح بیرونــی ایــن ســاغرها اغلــب آثــار
ناشــی از فراینــد داغداركــردن بهصــورت خطــوط عمــودی مشــخصی در نیمــۀ پایینــی ظــرف دیــده میشــود
(تصویــر .)2
گون ـ ۀ دوم هماننــد گونــۀ اول ظریــف اســت ،ولــی کیفیــت آن پایینتــر از گونــۀ اول اســت .ایــن گونــه
بهرنــگ نارنجــی تــا نارنجیقهــوهای اســت و از ماســه در خمیــرۀ ســفال اســتفاده شــده اســت .ســطح خارجــی
ســفال پوشــش نارنجــی دارد و نقوشــی بهرنــگ ســیاه بــر ســطح ســفال اجــرا شــده اســت .شــماری از اینگونــه
از محوطــۀ رمچــاه در قشــم بهدســت آمــد ،امــا تکهتکــه بــودن ایــن ســفال ســبب میشــود تــا نتــوان آنهــا
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ســال  1384ش .توســط ســرلک بررســی مجــدد و در زمســتان  1386ش .توســط وی کاوش شــد .ســرلک
براســاس ســفالهای بهدسـتآمده از الیههــای مختلــف ،پنــج دورۀ فرهنگــی در ایــن تپــه شناســایی کــرده
اســت (ســرلک.)374 :1391 ،
در حــوزۀ جنوبــی خلیجفــارس نیــز کــه کاوشهــای بســیار بیشــتری انجــام گرفتــه ،محوطههــای واقــع
در امــارات و عمــان نیــز در ایــن محــدودۀ فرهنگــی جــای میگیرنــد .کاوشهــای ســوهار در عمــان ،اددور،
کــوش ،ملیحــا در امــارات ،از جملــه مهمتریــن کاوشهــای انجامشــده در ایــن منطقــه اســت (تصویــر.)1
ً
مهمتریــن محوطــۀ ســواحل جنوبــی خلیجفــارس کــه دارای گاهنــگاری نســبتا دقیقــی اســت ،کــوش اســت.
ً
تپــۀ باســتانی کــوش در ناحیــۀ ِشــمال رأسالخیمــه ،تقریبــا در  70کیلومتــری جنــوب تنگــۀ هرمــز قــرار گرفتــه
اســت ( .)Kennet, 1997: 284اولینبــار ِدکاردی ایــن محوطــه را طــی بررس ـیهایش در ســال  1977م.
دیــده و ثبــت کــرد ( .)de Cardi, 1985: 179, site 40fکاوش در ایــن محوطــه کــه از ســال  1994م .شــروع
شـ�د ،نشـ�ان داد کـ�ه ایـ�ن تپـ�ۀ بـ�زرگ دارای توالـ�ی اسـ�تقراری از دورۀ ساسـ�انی تـ�ا قـ�ر ن  13م .اســت (�Ken
 .)net, 1997: 284, Kennet, 2004براســاس کاوشهــای انجامگرفتــه در ایــن محوطــه ،دورۀ یــک،
قدیمیتریــن دورۀ اســتقراری در کــوش اســت کــه شــامل دو مرحلــۀ ســاختمانی خشــتی اســت و میتــوان آن
را بــه قــرن پنجــم و ششــم م .تاریخگــذاری کــرد ( .)Kennet, 2005از ایــن دوره شــمار زیــادی ســفال گونــۀ
ُ
نامــرد بهدســت آمــد.
عالوهبــر کاوش ،بررس ـیهای متعــددی نیــز در ایــن محــدودۀ فرهنگــی انجــام شــده اســت .شــماری از
ایــن بررسـیها را باستانشناســانی ماننــد دکاردی ،پاتــس و ...انجــام دادهانــد .در ایــن بررسـیها نیــز شــمار
زیــادی ســفال گونــۀ ُ
نامــرد از محوطههــای ساســانی بهدســت آمــده اســت.
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را بــا مجموعههــای تاریخگذاریشــدۀ ســایر محوطههــا مقایســه کــرد .اینگونــه ســفال مشــابه ســفالهای
یکرنــگ و دورنــگ منقوشــی اســت کــه هرینــک آنهــا را توصیــف و بــه قرن اول تــا ســوم ق.م .تاریخگذاری
کــرده اســت (هرینــک.)242 :1376 ،

پراکندگی سفال ُ
نامرد در جنوبشرق ایران و سواحل شمالی خلیجفارس

َ
مبکــوه (تصویــر ،)4
اولینبــار در ایــران اورل اشــتاین در چنــد محوطــه از کرمــان و بلوچســتان از جملــه د ِ
فنــوج ،هزارمــردی ،تمــب ُ
نامــرد و دره شــوری اینگونــه ســفال را بهدســت آورد .ایــن محوطههــا شــامل 11
محوطــۀ اســتقراری و گورســتانی بودنــد .محوطههــا اغلــب بهشــکل تپههــای بــزرگ اســتقراری بودنــد کــه از
دورۀ پیشازتاریــخ بــه اینســو دارای نهشــته بودنــد ( .)Stein, 1937: 175در ســال  1983م .ســیدمنصور

تصویر  .3سفال ُ
نامرد بهدستآمده از ریشهر (.)Whitehouse & Williamson, 1973
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َ
تصویر  .2منتخبی از سفالهای منقوش ُ
نامرد بهدستآمده از تممارون (سرلک.)۱۳۹۱ ،
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جنوبشرق عربستان و سواحل جنوبی خلیجفارس

ایــن ســفال از محوطههــای متعــددی مثــل جزیرةالغنــمِ ،اددور ،کــوشِ ،ملیحــا و تــل ابــراک در جنــوب
خلیجفــارس ،در نهشــتههای مربــوط بــه دورۀ اشــکانی و ساســانی گــزارش شــده اســت .از ِاددور (Salles,
 ،)1984: Fig. 11. 15-18; Lecomte, 1993: Fig. 12. 1-4بزرگتریــن محوطــۀ پیــش از اســام در
ســواحل جنوبــی خلیجفــارس و ِملیحــا بزرگتریــن محوطــۀ پیــش از اســام در پسکرانههــای جنــوب

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.3.67

(.)Priestman, 2009: 29

ً َ
مبکــوه ،یکــی از بزرگتریــن گورســتانهای ســنگچین جنوبشــرق
در بررس ـیهایی کــه اخیــرا در د ِ
نامــرد بهدســت آمــد .نقــوش بهکاررفتــه بــر ســطح ســفالهای گونــۀ ُ
انجــام شــده نیــز ســفال گونـهی ُ
نامــرد
َ
مبکــوه شــامل نقــوش حلزونیشــکل ،خطــوط افقــی مــوازی ،خطــوط مــواج و نقــوش نردبانــی اســت.
د ِ
نقــوش اغلــب بــر ســطح خارجــی ســفال و بهرنــگ ســیاه اجــرا شــده اســت( .)Basafa, 2008: 190اشــکال
اینگونــه بیشــتر بهشــکل کــوزه دیــده میشــود.
در بررســیهای انجامگرفتــه در جزیــرۀ قشــم نیــز از شــماری از محوطههــا اینگونــه ســفال بهدســت
آمــد .هــر دو گونــۀ ایــن ســفال در محوطههــای ســاحلی رمچــاه و گامبــرون وجــود داشــت .اینگونــه ســفال
خمیــرهای بهرنــگ نارنجــی دارد و از شــن نــرم و ریــز در خمیــرۀ ســفال بهعنــوان شــاموت اســتفاده شــده
ً
اســت .خمیــرۀ ســفال ظریــف و معمــوال نقــوش بــر ســطح آن هندســی و بهرنــگ ســیاه اجــرا شــده اســت
(خســروزاده1391 ،؛ .)Khosrowzadeh, 2014: 34
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سیدســجادی در رأس یــک هیئــت باستانشناســی ،درۀ رودبــار در جنــوب کرمــان را بررســی کــرد .او از
چهــار محوطــه بــه نامهــای قلعــه خــارگ ،دوگاری ،تمــب ُ
نامــرد ،و س ـیتمب اینگونــه ســفال را بهدســت
آورد .ســجادی اینگونــه ســفال را بــه دورۀ بعــد از پارتــی ،یعنــی ساســانی تاریخگــذاری کــرد (سیدســجادی،
1370؛ نیــز بنگریــد بــه .)Sajjadi, 1989 :در کاوشهــای انجامشــده در تپهیحیــی ،ایــن گونــۀ ســفالی از
الیههـ�ای مربـ�وط بـ�ه دور ۀ  Iکــه بــه دوره اشــکانی و ساســانی تاریخگــذاری شــده ،بهدســت آمــد (�Lam
.)berg-Karlovsky, 1970: Fig. 4
َ
از مهمتریــن محوطههــای پسکرانــهای خلیجفــارس کــه اینگونــه از آن بهدســت آمــده ،ت ِممــارون
در رودان اســت .همانطورکــه اشــاره شــد اینگونــه از دورۀ ســوم کاوش الیهنــگاری تممــارون بهدســت
آمــده اســت (ســرلک .)279 :1391 ،ســفال ُ
نامــرد بهدسـتآمده از الیــۀ ســوم تممــارون خمیــرهای بهرنــگ
ً
نارنجــی یــا قرمــز دارد کــه از شــاموت ماســه در خمیــرۀ آن اســتفاده شــده اســت .معمــوال پوششــی بهرنــگ
قرمــز یــا نارنجــی بــر ســطح خارجــی ســفال دیــده میشــود .نقــوش اغلــب بهشــکل هندســی و بــر ســطح
خارجــی ســفال بهرنــگ ســیاه اجــرا شــده اســت .ســطح خارجــی شــماری از ســفالها صیقــل شــده اســت
(تصاویــر  2و .)5
در ســواحل بوشــهر نیــز اینگونــه ســفال بهدســت آمــده اســت (تصویــر  .)3اینگونــه در ســواحل بوشــهر
(ریشــهر) بهرنــگ نارنجــی بــا شــاموت ماســه اســت و پوششــی غلیــظ بهرنــگ نارنجــی تــا قرمــز بــر ســطح
ِ
آن دیــده میشــود .نقــوش بــر ســطح داخــل و خــارج ســفال بهرنــگ ســیاه اجــرا شــده اســت .در شــماری از
تکهسـ�فالها ،سـ�طح خـ�ارج و در برخـ�ی مـ�وارد داخـ�ل سـ�فال صیقلـ�ی شـ�ده اسـ�ت (�Whitehouse & Wil
 .)liamson, 1973, Fig. 5. Aدر منطقــۀ مینــاب و جنــوب کرمــان شــمار زیــادی محوطــه در بررسـیهای
ویلیامســون گــزارش شــده کــه اینگونــه ســفال از آنهــا بهدســت آمــده اســت.
در مجموعــۀ ویلیامســون شــمار فراوانــی بدنــۀ ســفال از نــوع نارنجــی ظریــف منقــوش از محوطههــای
مختلــف وجــود دارد .در کل  707قطعــه از اینگونــه از  64محوطــه جم ـعآوری شــده اســت .تمرکــز اصلــی
محوطههایــی کــه اینگونــه ســفال از آنهــا بهدســت آمــده ،منطقــۀ هلیــلرود ،بهخصــوص هلیــلرود
پائیــن (ناحیــۀ رودبــار) و دشــت مینــاب اســت .شــمار اندکــی از ایــن ســفالها نیــز مربــوط بــه بوشــهر هســتند
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َ

ُ
مبکوه (.)Basafa, 2008: Pl. 24
تصویر  .4سفال نامرد بهدستآمده از د ِ

خلیجفــارس ( ،)Boucharlat & Mouton, 1993: fig. 15. 3-4اینگونــه ســفال بهدســت آمــده اســت.
از ِاددور یــک جــام شکســته مرمتشــده از ناحیــۀ  Fتوســط هیئــت فرانســوی بهدســت آمــد (تصویــر )6
ً
( .)Lecomte, 1993: fig. 12: 2ایــن جــام کامــا مشــابه نمونــه جامهــای منقوشــی اســت کــه پیــش از ایــن
از َتم ُ
نامـ�رد در قلعـ�ۀ خـ�ارگ در رودبـ�ار ،محوطـ�ۀ گـ�ور سـ�نگچین شـ�مار ۀ  4در درۀ ســوغون ایــران (�Lam
ِ
ریشــهر در ســواحل بوشــهر (Whitehouse & Williamson, 1973:
،
)berg-Karlovsky,
1970:
fig.
4
ِ
ُ
 .)Fig. 5. Aو جزیرةالغنــم در رأسم َســندم عمــان بهدســت آمــده بــود .همانطورکــه الیــور لیکامــت تأ کیــد
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شماره
1

منبع مقایسه

توصیف
نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

ن سببی

de Cardi et al., 1975: fig. 9: 44
Lecomte, 1993: fig. 12: 2

سیاهرنگ بر سار ارخ.
2

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

de Cardi et al., 1975: fig. 9: 44

ن سببی

سیاهرنگ بر سار ارخ.
3

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب

de Cardi et al., 1975: fig. 9: 44
Kennet, 2002: fig. 6

سیاهرنگ بر سار ارخ.
4

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

ن سببی

سیاهرنگ بر سار ارخ.
5

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

Kennet, 2002: fig. 6

ن سببی

سیاهرنگ بر سار ارخ.
6

نارنجی ق وهای ،سار دا به ق بوهای ر،شب  ،مبادۀ چسببانن ۀ
ماسببه ،رریببف ،چببر سببا ،،شوشب
ارخ  ،نقو

7

غلببیق نببارنجی قرمببز بببر سببار

ن سی سیاه در ارخ.

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

ن سببی

سیاهرنگ بر سار ارخ.
8

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلیق قرمز ق وهای بر سار ارخ ،نقو

ن سی سبیاهرنبگ ببر

سار ارخ.
9

نارنجی قرمز ،مادۀ چسببانن ۀ ماسبه ،چبر سبا ،،رریبف ،شوشب
غلببیق قرمببز ق ببوهای بببر سببار ببارخ  ،دا ببه ،نقببو

ن سببی

سیاهرنگ بر سار ارخ.

کــرده ،الی ـهای کــه لیــوان (جــام) از آن بهدس ـتآمده ،توســط هیئــت فرانســوی بــه دورۀ یــک نامگــذاری
شــد .براســاس ارتبــاط ایــن الیــه بــا یافتههــای شیشـهای ساســانی کــه بســیار مشــابه یافتههــای شیشـهای
دورۀ ساســانی در کوخــه ،بابــل ،کیــش و ابوشــهیر در نزدیــک حیــره ،تلماحــوز ،نینــوا و آشــور هســتند ،بــه
دورۀ ساســانی تاریخگــذاری شــد (.)Lecomte, 1993: 201
بقیــۀ گونههــای ُ
نامــرد یافتشــده در ِاددور مربــوط بــه قــرن اول یــا اوایــل قــرن اول م .هســتند .ایــن
تاریخگــذاری براســاس شیش ـههای رومــی شــاخص مربــوط بــه ایــن دوره اســت کــه بههمــراه ایــن ســفال
در ِاددور یافــت شــدند .بهاســتثنای شــمار اندکــی تکهســفال گونــۀ ُ
نامــرد کــه از منــازل شــخصی در نواحــی
 E-B-Cبهدســت آمــد ،شــمار بســیار زیــادی از اینگونــه توســط هیئــت کاوش از یــک خانــۀ بــزرگ چنــد اتاقــه
حاصــل شــد .لیوانهــای بــا لبــۀ عمــود بلنــد و کــف تخــت بهطــور کامــل در اینجــا غایــب بــود و بهدســت
نیامدنــد .کوزههــای بــا لبــۀ برگشــته بــه خــارج بســیار متــداول اســت .ایــن کوزههــا اغلــب بــا خطــوط عمــودی
آویــزان تزئیــن شــدهاند .در زیــر ایــن نــوار کــه زیــر لبــه را احاطــه کــرده ،میتــوان تزئیناتــی بهشــکل خطــوط
افقی-عمودی-برگیشــکل مشــاهده کــرد کــه در بسـ7ـیاری از نمونههــای منتشرشــده توســط ســجادی از
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جدول سفالهای تصویر ( 5نگارندگان).

|| || 74

ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.3.67
Downloaded from journal.richt.ir at 10:33 IRDT on Thursday July 7th 2022

ُ
ُ
مبمارون ،میناب (سرلک.)۱۳۹۱ ،
تصویر  .5منتخبی از سفالهای منقوش نامرد بهدستآمده از ت ِ

قلعــۀ خــرگ و َتم ُ
نامــرد وجــود دارد .کوزههــای بــا لبــۀ آویــزان و تزئینــات نیمدایــرهای ،لیوانهــای شــبیه
ِ
کــوزه بــا تزئینــات انــدک و نامنظــم نیــز دیــده میشــود .بیشــتر نقــوش اجراشــده در ظروفــی مثــل کوزههــا و
فالس ـکهای بــا گــردن باریــک نیــز دیــده میشــود .تمامــی ایــن ســفالها بــا اشــکال مختلــف از یــک بســتر
باستانشــناختی بهدســت آمدنــد (.)Potts, 1998: 211
ُ
از قلعــۀ کاوششــده در ِملیحــا نیــز چنــد لیــوان بــا بدنــهای ظریــف و منقــوش گونــۀ نامــرد پیــدا شــد
(تصویــر  .)33-4خمیــرۀ اینگونــه ســفال بســیار ســخت و بهرنــگ نارنجــی اســت و پوششــی بهرنــگ قرمــز
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تصویر  .7منتخبی از سفالهای منقوش ُ
نامرد بهدستآمده از ملیحا (.)Benoist et al., 2003: Fig. 18
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تصویر  .6منتخبی از سفالهای گونۀ ُ
نامرد بهدستآمده از اددور ،امارات (.)Lecomte 1992: fig. 11
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ُ  منتخبی از سفالهای منقوش.8 تصویر
.)Kennet, 2002: Fig. 6( نامرد بهدستآمده از کوش
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تصویر  .9منتخبی از سفالهای منقوش ُ
نامرد بهدستآمده از رأسمسندم (.)De Cardi et al., 1975: Fig. 9
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دارد کــه بهشــکل عمــودی صیقــل شــده و تزئیناتــی بهرنــگ ســیاه بهشــکل مارپیچهــا ،نقــوش گیاهــی و
حیوانــی (آهــو و غــزال) بــر ســطح آنهــا دیــده میشــود .اینگونــه حــدود  1/5درصــد از کل مجموعــۀ ســفالی
بهدســتآمده از قلعــۀ ِملیحــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت (Benoist et al., 2003: 71, Fig. 9:
.)2-3
ً
از تــل ابــراک در امــارات نیــز شــماری ســفال ُ
نامــرد بهدســت آمــده کــه احتمــاال مربــوط بــه محوطــۀ
گورســتانی هســتند .پاتــس اینگونــه را ُ
نامــرد اولیــه میدانــد و بــه قــرن اول و دوم میــادی تاریخگــذاری
کــرده اســت (.)Potts, 1998
ُ
در کاوشهــای کــوش در امــاراتِ ،ک ِنــت ســفال گونــۀ نامــرد را بهدســت آورده و آن را بــه دورۀ ساســانی
تاریــخ گــذاری کــرده اســت ( .)Kennet, 2002: Fig. 6اینگونــه در کــوش چر خســاز اســت ،در حــرارت
مناســب پختــه شــده و بدنـهای ظریــف بــا حــدود  4میلیمتــر ضخامــت دارد .مقطــع شکســتگی ایــن ســفال
صــاف و یکنواخــت اســت و بدنـهای بهرنــگ قرمــز زرد ( ،)5YR 6/8بــا نقوشــی بــر ســطح خــارج .در خمیــرۀ
آن مــواد چســبانندۀ زاویــهدار کوچــک را میتــوان دیــد .طر حهــای تزئینــی نقششــده بــر ســطح خــارج
بهرنــگ ســیاه اســت .اشــکال بیشــتر بهشــکل جــام بــا لبههــای عمــود کمــی برگشــته بــه خــارج اســت
(تصویــر  .)8بــر ســطح خــارج ایــن جامهــا بهروشــنی میتــوان اثــر صیقــل را بهشــکل خطــوط عمــودی در
قســمتهای پائینتــر ظــرف دیــد (.)Kennet, 2004: 62
در بررس ـیهای شــمال عمــان ،در شــبهجزیرۀ ُم َســندم (تصویــر  )9نیــز نمونههایــی مشــابه بــا ســفال
منقــوش ُ
نامــرد از محوطههــای اشــکانی و ساســانی بهدســت آمــده اســت (de Cardi et al., 1975: Fig.9.
 .)40-66ســفال نارنجــی ظریــف منقــوش بهدسـتآمده از جزیرةالغنــم چر خســاز و خمیــرۀ آن بهرنــگ قرمــز
ً
یــا قرمــز روشــن اســت و معمــوال پوششــی بهرنــگ خمیــره دارد کــه بــر ســطح خارجــی ســفال دیــده میشــود
و اغلــب اثــر صیقــل بــر ســطح آن بهشــکل خطــوط عمــودی قابــل مشــاهده اســت .ایــن پوشــش گاهــی بــر
هــر دو ســطح ســفال دیــده میشــود .بیشــتر طر حهــای تزئینــی ســطح ســفالها مشــابه بــه مــواد منتشرشــده
از دورۀ  Iتپهیحیــی هســتند .دو قطعــه ســفال بهرنــگ نخــودی صورتــی و پرداخــت بــا دســت مرطــوب بــر

|| || 78

ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.3.67

تاریخگذاری

پاتــس ســفال گون ـهی ُ
نامــرد را براســاس شکلشناســی بــه دو گونــۀ متأخــر و قدیمــی تقســیمبندی کــرده
اســت .گونــۀ قدیمــی را مربــوط بــه دورۀ پارتــی (قــرن اول و دوم م ).و گونــۀ جدیدتــر را بــه اوایــل ساســانی
(قــرن ســوم م ).تاریخگــذاری کــرده اســت ( .)Potts, 1998: 211تاریخگــذاری گونــۀ متأخــر براســاس
وجــودش در نهشــتههای دورۀ  Iدر ناحیــۀ  Fدر ِاددور اســت (.)Lecomte, 1993: 200
 34قطعــه ســفال از اینگونــه در مراحــل الیهنگاریشــده در کــوش وجــود داشــت (تصویــر  )30-4کــه
میتواننــد در ســفال گونــۀ متأخــر پاتــس جــای بگیرنــد؛  15قطعــه از ایــن ســفالها از قدیمیتریــن مرحلــۀ
الیهنگاریشــده در کــوش ( )W-01کــه قابــل تاریخگــذاری بــه قــرن  4و  5م .هســتند بهدســت آمــد کــه
بــر ایــن اســاس ِک ِنــت معتقــد اســت ســاخت اینگونــه ســفال تــا بعــد از قــرن ســوم م .نیــز رایــج بــوده اســت
(.)Kennet, 2004: 62
ُ
ِپرس ـت َمن نیــز براســاس مطالعــۀ ســفالهای گون ـهی نامــرد مجموعــۀ ویلیامســون ،دو گــروه ســفالی
تشــخیص داده اســت .گــروه اول خمیــرهای ســخت و فشــرده بهرنــگ نارنجــی تــا قرمــز دارد .لبــۀ ظــروف
اینگونــه اغلــب بهشــکل خمیــده بــه خــارج اســت و دیــوارۀ ظــروف ضخامــت یکســانی دارنــد .تزئینــات
اجراشــده بــر ســطح ســفال شــامل مثلثهــای بلنــد و کشــیده اســت کــه در زیــر لبــه و یــا بــاالی کــف ظــرف اجــرا
ً
شــده اســت .گــروه دوم کمــی ضخیمتــر از گونــۀ اول اســت و ســطح ســفال معمــوال دارای پوشــش اســت.
ً
رنــگ خمیــرۀ اینگونــه بیــن نخــودی تــا نارنجــی متغیــر اســت .اشــکال معمــوال بهشــکل لیوانهایــی بــا لبــۀ
ً
برگشــته بــه خــارج اســت .بــر ســطح ســفال معمــوال اثــر صیقــل بهخصــوص در بخــش داخلــی ظــرف دیــده
میشــود ،بــه همیــن دلیــل بهنظــر میرســد خمیــرۀ آن نرمتــر و ظریفتــر اســت .نقشهــای تزئینــی گونــۀ
دوم متفــاوت اســت .رایجتریــن نقــوش شــامل مارپیچهــا یــا نقــوش طومــاری اســت کــه تــا حــدودی مشــابه
گونــۀ لونــدو اســت.
بیشــتر تکهســفالهای بهدس ـتآمده از محوطههــای مینــاب و شــمار اندکــی از محوطههــای منطقــۀ
هلی ـلرود از گونــۀ اول هســتند .از کــوش نیــز شــماری تکهســفال مشــابه اینگونــه بهدســت آمــده اســت.
گــروه دوم از شــمار زیــادی از محوطههــای منطقــۀ هلیـلرود و تنهــا چنــد محوطــه از دشــت مینــاب بهدســت
آمــده اســت .همچنیــن ســفالهایی مشــابه ایــن گــروه از تپهیحیــی ،قــات بحریــن و جزیرةالغنــم بهدســت
آمــده اســت .براســاس ویژگیهــای فنــی ایــن دو گــروه ســفالی ،میتــوان گفــت گــروه دوم شــباهتهای
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ً
ســطح خــارج دیــده میشــود کــه بــا دیگــر ســفالها متفــاوت هســتند .اولــی ســطح آن کامــا صیقلــی شــده
و نقــوش بهرنــگ ســیاه بــرروی پوشــش نخــودی تــا قهــوهای روشــن اجــرا شــده و پوششــی قرمــز یــا نقــش
تزئینــی در زیــر باندهــای نقــش شــده دیــده میشــود .بــا توجــه بــه کوچــک بــودن قطعــات ســفال مشــخص
نیســت کــه پوشــش قرمــز اســت یــا نقــش ،ولــی بهنظــر میرســد کــه نــواری بــا نقــش قرمــز اســت .قطعــۀ
دوم مشــابه اول ـی ،امــا کمــی ظریفتــر اســت و تنهــا بــا نوارهــای ســیاهرنگ روی پوشــش قهــوهای روشــن
تزئیــن شــده اســت 12 .تکــه ســفال بــا خمیــرهای مشــابه بــه ســفال نارنجــی منقــوش نیــز از ســطح محوطههــا
جم ـعآوری شــد کــه بــر ســطح آنهــا هیــچ نقشــی وجــود نداشــت .ســطح بیشــتر ایــن ســفالها نیــز صیقلــی
شــده بــود .اشــکال ایــن گونــه شــامل فنجانهــا ،کاس ـهها ،کاس ـههای محــدب ،یــک کــوزه یــا فالســک بــا
گــردن باریــک و کوزههــا بــا لبــۀ گردشــده اســت (.)De Cardi et al., 1975: 58
از قانــا در یمــن از نهشــتههای مربــوط بــه قــرن  2تــا  4م ،)Sedov, 1996: 21-23, fig.6 2-7( .و
َ
ن گونــه گــزارش شــده اســت .ســفال
قــات بحریــن ( )Hojland & Anderson, 1997: 213-215نیــز ای ـ 
ُ
نامــرد بهدســتآمده از محوطههــای جنــوب خلیجفــارس اغلــب بهشــکل کوزههایــی بــا لبــۀ آویــزان و
ً
لیوانهایــی بلنــد شــبیه کــوزه اســت کــه معمــوال تزئیناتــی بهشــکل خطــوط و نوارهــای افقــی و عمــودی زیــر
لبــۀ ظــرف دیــده میشــود.
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ســفال ُ
نامــرد یکــی از گونههــای ســفالی شــاخص بهدس ـتآمده از ســواحل شــمالی و جنوبــی خلیجفــارس
اســت .اینگونــه بیشــتر از محوطههــای بخــش شــرقی خلیجفــارس بهخصــوص از محوطههــای ِاددور،
کــوش ،تــل ابــرا ک ،ملیحــا ،ســوهار و جزیرةالغنــم بهدســت آمــده اســت .عالوهبــر آن از بخشهــای جنوبــی
عربســتان ،محوطــۀ قانــا در یمــن نیــز شــماری تکهســفال از اینگونــه بهدســت آمــده اســت .بــا وجــود اینکــه
پراکندگــی گســتردۀ اینگونــه بــا توجــه بــه یکســانی ویژگیهــای فنــی از قبیــل خمیــره ،شــاموت ،پوشــش،
ً
نــوع و رنــگ نقــش و شــکل ظــروف احتمــاال یــک مرکــز ســاخت داشــتهاند ،بــا توجــه بــه شــمار فراوانــش در
منطقــۀ مینــاب ،ویلیامســون ایــن منطقــه را بــرای تولیــد اینگونــه پیشــنهاد داده اســت (Williamson,
 .)1972امــا همانگونــه کــه اشــاره شــد پاتــس ( )Potts, 1998: 211و پرســتمن (Priestman, 2009:
 )29براســاس ویژگیهــای فنــی اینگونــه ســفال ،از جملــه رنــگ خمیــره ،کیفیــت پخــت و ســاخت ،نــوع
پوشــش و نــوع نقــش اینگونــه ســفال را بــه دو گــروه تقســیمبندی کردهانــد .تقســیمبندی ارائهشــده
توســط ایــن دو باستانشــناس را براســاس ســفالهای گونــۀ ُ
نامــرد بهدس ـتآمده از قشــم و محوطههــای
مینــاب میتــوان پذیرفــت .براســاس گونههــای ســفالی بهدس ـتآمده از ایــن دو منطقــه میتــوان گفــت
کــه ایــن ســفال چنــد مرکــز تولیــد داشــته اســت نــه یــک مرکــز .در بررس ـیهایی کــه ســجادی (ســجادی،
 )50 :1370در منطقــۀ جیرفــت انجــام داد ،از بیشــتر محوطههــای اشــکانی و ساســانی میتــوان اینگونــه
ســفال را بهدســت آورد .بنابرایــن جیرفــت نیــز میتوانــد یکــی از مرا کــز تولیــد اینگونــه ســفال باشــد.
بــا توجــه بــه پراکندگــی گســتردۀ ســفال ُ
نامــرد در جنوبشــرق ایــران و ســواحل شــمالی و جنوبــی
ً
خلیجفــارس احتمــاال اینگونــه ســفال در خلیجفــارس بهعنــوان یــک کاال در یــک تجــارت محــدود و
محلــی بیــن محوطههــای شــمال و جنــوب خلیجفــارس مبادلــه میشــده اســت .ایــن مســأله شــاید بهخاطــر
جنــس و مرغوبیــت اینگونــه ســفال و کاالهــا و مــوادی بــوده کــه بهوســیلۀ آنهــا حمــل میشــده اســت.
ســفال ُ
نامــرد بیشــتر از محوطههــای بخــش شــرقی خلیجفــارس بهخصــوص از محوطههــای ِاددور،
کــوش ،تــل ابــرا ک ،ملیحــا ،ســوهار و جزیرةالغنــم بهدســت آمــده اســت .اینگونــه در بخشهــای جنوبــی
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بیشــتری بــا گونــۀ لونــدو کــه توســط ِدکاردی معرفــی شــده دارد ،هــم از نظــر کیفیــت و هــم از نظــر تزئینــات
ً
بهکاررفتــه بــر ســطح ســفال .بنابرایــن بهنظــر میرســد احتمــاال ایــن ســفالها در دو منطقــه تولیــد
میشــدهاند .از طــرف دیگــر میتــوان ایــن دو گــروه را مربــوط بــه دو دورۀ تاریخــی دانســت :گونــۀ دوم
ً
مربــوط بــه دورۀ قدیمتــر اســت کــه احتمــاال تــا قــرن ســوم م .ســاخت آن رواج داشــته و گونــۀ اول کــه از قــرن
چهــارم م .بهبعــد رایــج میشــود؛ چنانکــه نمونههایــی کامـاً مشــابه گونــۀ اول از الیههــای مربــوط بــه قــرن
چهــارم و پنجــم م .در کــوش بهدســت آمــده اســت (.)Priestman, 2009: 29
َ
از سـ�وی دیگـ�ر طـ�ی کاوشهایـ�ی در کولیکیاندمـ�ب ( )Kullikian Dambدر نزدیکــی نیدوواری (�Nid
 )owariدر َجــاوان ،ســفال گونــۀ ُ
نامــرد اولیــه (طبــق طبقهبنــدی پاتــس و گــروه دوم توصیفشــده توســط
پرســتمن) بههمــراه ســفال لونــدوی متأخــر (براســاس تعریــف ِدکاردی) از یــک بســتر باستانشــناختی
بهدســت آمــد (بنگریــد بــه.)Casal, 1968 :
َ
بهنظــر میرســد ســفال گونــۀ ُ
نامــرد بهدســتآمده از ت ِممــارون متعلــق بــه گــروه اول توصیفشــده
ً
توســط پرس ـتمن باشــد کــه نمونههــای کامــا مشــابه آنهــا از کــوش نیــز بهدســت آمــده و همانطورکــه
گفتــه شــد ،توســط ِک ِنــت بــه قــرن چهــارم و پنجــم م .تاریخگــذاری شــدهاند .ســفالهای بهدســتآمده
از کاوشهــای اخیــر در ایــن محوطــه مربــوط بــه دورۀ ساســانی اســت و هیــچ ســفال قدیمیتــری در بیــن
نمونههــا دیــده نمیشــود.
ســفال ُ
ریشــهر و محوطههــای قشــم نیــز از گونــۀ اول تعریفشــده توســط
نامــرد بهدســتآمده از ِ
ُ َ
مبکــوه نیــز مربــوط بــه گــروه دوم هســتند.
پرســتمن و مربــوط بــه دورۀ ساســانی و ســفال نامــرد د ِ
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 خســروزاده ،علیرضــا (« .)1384گــزارش بررســی باستانشناســی ســواحل تنگــۀ هرمــز و دریــای عمــاندر شهرســتان مینــاب» ،تهــران :مرکــز اســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشــر نشــده).
 خســروزاده ،علیرضــا (« .)1391فصــل دوم بررســی باستانشــناختی جزیــرۀ قشــم» ،تهــران :مرکــزاســناد پژوهشــکدۀ باستانشناســی (منتشــر نشــده).
خســروزاده ،علیرضــا« ،)1391( ،حضــور پارتیــان در مناطــق جنوبــی خلیجفــارس (شــرق و جنــوب
شــرق شــبهجزیرهی عربســتان) بــر اســاس مــدارک باستانشــناختی بهدســت آمــده از محوطههــای پارتــی
ســواحل جنوبــی خلیجفــارس» ،مطالعــات باستانشناســی ،شــمارۀ  ،2دورۀ ( 4شــمارۀ پیاپــی .63-81 :)6
 ســرلک ،ســیامک (« .)1391الیهنــگاری تممــارون و ســلطانمیران؛ رودان ،اســتان هرمــزگان ،پاییــزو زمســتان  .»1386پژوهشــنامۀ خلیــج فــارس ،دفتــر چهــارم ،بهکوشــش عبدالرســول خیراندیــش و مجتبــی
تبریزنیــا ،تهــران :خانــه کتــاب.
 سیدســجادی ،ســیدمنصور (« .)1370معرفــی دو گونــه ســفال جدیــد از منطق ـهی کرمــان» .مجلــۀباستانشناســی و تاریــخ .ســال پنجــم ،شــمارۀ دوم .صــص.38-51 :
 هرینــک ،ارنــی ( .)1376ســفال ایــران در دوره اشــکانی .ترجمــۀ حمیــد چوبــک ،تهــران :ســازمانمیــراث فرهنگــی کشــور.
- Basafa, H., (2008). “A new perspective on Dambakoh site in southeast Iran”. Iranica Antiqua XLIII. pp: 185-206.
- Benoist, A., Mouton, M. & Schiettecatte, J. (2003). “The Artifacts from the fort at
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و جنوبشــرقی ایــران بســیار متداولتــر بــوده و از محوطههــای متعــدد ( 490محوطــه) بهدســت آمــده
اســت .ســجادی در شــماری از محوطههــای باســتانی رودبــار جیرفــت ،جوشکــورۀ ســفال گونـهی ُ
نامــرد را
ً
بهدســت آورد کــه نشــان میدهــد یکــی از مراکــز تولیــد ســفال مزبــور احتمــاال ایــن منطقــه بــوده و بــه دیگــر
نقــاط بهخصــوص ســواحل شــمالی و جنوبــی خلیــج فــارس صــادر میشــده اســت (ســجادی.)50 :1370 ،
همانطورکــه پرســتمن ( )Priestman, 2009: 32اشــاره کــرده ،محوطههایــی کــه ســفال گونــۀ
نارنجــی ظریــف از آنهــا بهدســت آمــده تــا حــدودی بــا هــم تفــاوت دارنــد .اول محوطههایــی کــه در دشــت
ً
مینــاب و منطقــۀ هلیـلرود قــرار گرفتهانــد .ایــن محوطههــا در مناطقــی حاصلخیــز قــرار گرفتــه کــه احتمــاال
معیشــت بیشــتر مردمــان آن از طریــق کشــت محصــوالت مختلــف بــوده اســت .امــا محوطههایــی مثــل
ً
ریشــهر و کــوش و ِاددور کــه در ســاحل دریــا قــرار گرفتهانــد کامــا متفــاوت هســتند .ریشــهر یــک شــهر بــزرگ
ِ
ساســانی و کــوش و ِاددور نیــز دو محوطــۀ بســیار بــزرگ ساســانی هســتند کــه درکنــار دریــا شــکل گرفتهانــد
و بهراحتــی میتوانســتند از تجــارت گســتردهای کــه در خلیجفــارس و اقیانــوس هنــد انجــام میشــد،
ً
بهرهبــرداری کننــد .محوطههایــی کــه در بلوچســتان اینگونــه از آنهــا پیــدا شــده نیــز عمدتــا بهشــکل
دمبکــوه یــا محوطههــای اســتقراری کوچــک هســتند .بــر ایــن اســاس بهنظــر
گورســتانهایی بــزرگ مثــل ِ
ً
میرســد اینگونــه ســفال در یــک یــا دو منطقــۀ کوچــک (احتمــاال دشــت مینــاب و منطقــۀ هلیـلرود) تولیــد
شــده و عالوهبــر آنکــه بهطــور گســترده توســط مــردم محلــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه ،بــا توجــه بــه
ظرافــت و کیفیتــش بهعنــوان یــک کاالی ارزشــمند بــه دیگــر نقــاط صــادر میشــد.
نبــود چنیــن ســفالی در کویــت ،بحریــن و عربســتان نشــاندهندۀ روابــط تنگاتنــگ بخشهــای شــرقی
خلیجفــارس (امــارات و عمــان) بــا ســواحل جنوبــی و جنوبشــرقی ایــران اســت .همچنیــن در کاوشهــای
انجامگرفتــه در محوطــۀ قانــا واقــع در یمــن اینگونــه ســفال یافــت شــده کــه نشــان از گســترش تجــارت
اینگونــه تــا ســواحل شــرقی اقیانــوس هنــد دارد.
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