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چکیده

یکــی از گونههــای ســفال دوران اســامی کــه در بررســیهای باستانشناســی دشــت نرماشــیر شناســایی
شــده ،ســفال منقــوش بدونلعــاب (شــبه پیشازتاریخــی) اســت کــه پیشتــر در جنــوب و جنوبغربــی
ایــران گــزارش شــده و در ســالهای اخیــر مطالعاتــی دربــاره پراکندگــی آن در برخــی محوطههــای دیگــر
صــورت گرفتهاســت .ایــن گونــه ســفال دوران اســامی فاقــد لعــاب ،امــا دارای نقــوش هندســی قهــوهای،
اخرایــی ،قرمــز یــا نارنجــی اســت کــه در نــگاه نخســت ،شــباهت زیــادی بــا ســفال منقــوش پیشازتاریــخ
دارد .امــا بــا توجــه بــه اختــاف خمیــره ،رنــگ ،نقــش و توزیــع در کنــار ســفالهای لعابــدار دورۀ اســامی،
یکــی از گونههــای رایــج ســفال دورۀ اســامی شــمرده میشــود کــه در بیشــتر مناطــق ایــران مــورد اســتفاده
بــوده اســت .پرســش ایــن اســت کــه ویژگیهــای ســفال منقــوش بدونلعــاب نرماشــیر در مقایســه بــا
نمونههــای نواحــی دیگــر چیســت؟ هــدف ،معرفــی و مطالعــه ایــن ســفال ،مقایســۀ آن بــا نواحــی دیگــر
و ارائــه آ گاهیهایــی نــو دربــاره فرهنگهــای دوران اســامی حاشــیه لــوت اســت .روش گــردآوری
دادههــا «میدانــی و اســنادی» و روش پژوهــش «توصیفــی ـ تحلیلــی»اســت .بــر ایــن اســاس ،دادههــای
گردآوریشــده شــامل قطعــات ســفال منقــوش بیلعــاب بــا نقــوش قهــوهای تــا قرمــز اســت کــه در شــهر قدیــم
نرماشــیر (محوطــۀ چغوکآبــاد) و محوطههــای جاللآبــاد و رفیعآبــاد در بافــت فرهنگــی ســدههای میانــی
اســامی بهدســت آمــده و شــباهتهایی بــا نمونههــای منقــوش بدونلعــاب جنــوب ،جنوبغربــی ،مرکــز،
شــمال و شمالشــرقی ایــران دارد .امــا برخــاف نمونههــای جنــوب و جنوبغربــی ایــران ،نمونههــای
ّ
نرماشــیر بــه جوامــع کــوچرو تعلــق نداشــتهاند و از اســتقرارهای ثابــت شناســایی شــدهاند.
کلیــدواژگان :نرماشــیر ،ســفال منقــوش بدونلعــاب ،ســفال شــبه پیشازتاریخــی ،محوطههــای دوران
اســامی.
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روش پژوهش

دادههــای پژوهــش بــا دو روش میدانــی و اســنادی گــردآوری شــده و پژوهــش بـهروش توصیفــی ـ تحلیلــی
صــورت گرفتــه و تحلیلهــا بــر پایــۀ مقایســۀ تطبیقــی بــه انجــام رســیدهاســت .دســتاوردهای ایــن پژوهــش،
نقــش مهمــی در شــناخت فرهنگهــای دوران اســامی جنوبشــرق کشــور و حاشــیۀ کویــر لــوت و تبییــن
تعامــات فرهنگــی ایــن ناحیــه بــا نواحــی همجــوار دارد.

پیشینۀ پژوهش

گونــۀ ســفال منقــوش بدونلعــاب در دو دهــۀ اخیــر توجــه پژوهشــگران و باستانشناســان دوران اســامی
را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا وجــود ایــن ،پژوهشهــا دربــارۀ ایــن گونــۀ ســفالی در مقایســه بــا دیگــر
گونههــای ســفال اســامی و دیگــر حوزههــای پژوهشــی کمشــمار اســت؛ چنانکــه در محوطههــای
تاریخــی جنــوب و شــرق اســتان کرمــان ،تاکنــون ایــن گونــۀ ســفال گــزارش نشــدهاســت .دونالــد ویتــکام
از نخســتین پژوهشــگرانی اســت کــه بــه مطالعــۀ ایــن گونــۀ ســفالی در نواحــی جنوبــی ایــران پرداختــه و
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حــوزۀ فرهنگــی نرماشــیر در شــرق اســتان کرمــان ،بــا وجــود شــواهد اســتقراری از دوران نوســنگی تــا قاجــار،
ســهم اندکــی در پژوهشهــای نظاممنــد و علمــی باستانشناســی داشــته اســت .شــهر قدیــم نرماشــیر
(محوطــۀ چغوکآبــاد) در منابــع تاریخــی صدراســام تــا ســدههای میانــی اســامی بهعنــوان یکــی از
والیــات پنجگانــۀ کرمــان ،مرکــز تولیــد محصــوالت کشــاورزی و صنعتــی ،محــل واســطهگری کاال و مرکــز
خدماترســانی بــه کاروانهــا در کنــارۀ کویــر لــوت معرفــی شــد ه اســت .ایــن شــهر در مســیر ارتباطــی مرکــز
فــات ایــران بــه سیســتان ،عمــان و هندوســتان نقــش مهمــی در تحــوالت تاریخــی صدراســام تــا ســدههای
میانــی اســامی در شــرق و جنوبشــرق کرمــان داشــته و بههمــراه محوطههــای جاللآبــاد ،پیرماشــا،
جمالــی و رفیعآبــاد ،تپــه کارتــن ،قلعــه شــهید ،کاروانســرای چهلتخــم و بر جهــای عنایتآبــاد ،ضیاءآبــاد
و حجتآبــاد منظــر تاریخــی دشــت نرماشــیر را تشــکیل میدهنــد .در بررســیهای نگارنــدگان در حــوزۀ
فرهنگــی نرماشــیر ،گونههــای ســفال صدراســام تــا ســدۀ  12هـــ.ق .در ســطح ایــن محوطههــا شناســایی
شــد .یکــی از ایــن گونههــا ،ســفال منقــوش بــدون لعــاب اســت کــه نخســتینبار در جنــوب و جنوبغربــی
ایــران توســط ســامنر و ویتــکام گــزارش شــدهبــود ( .)Sumner & Whitcomb, 1999امــا پــس از آن و
در ســالهای اخیــر دربــارۀ پرا کندگــی آن در اغلــب محوطههــای دوران اســامی ایــران مطالعاتــی صــورت
گرفتــه و در ادبیــات باستانشناســی بــا نــام «ســفال شــبه پیشازتاریخــی»« ،منقــوش بــدون لعــاب» یــا
ـتباه «پی ـشاز تاریخــی دروغیــن» معرفــی شــده اســت .در ایــن پژوهــش از اصطــاح «منقــوش
اصطــاح اشـ ِ
بدونلعــاب» اســتفاده شــده؛ زیــرا بهتریــن و دقیقتریــن توصیــف را از نظــر گونهشناســی از ایــن گونــۀ ســفال
ّ
ارائــه میکنــد و واژۀ «شــبه پیشازتاریخــی» بهدلیــل کلــی بــودن و عــدم تأ کیــد بــر گونــۀ خاصــی از ســفال
پیشازتاریخــی ،بهطــور کامــل و دقیــق نمیتوانــد بازگوکننــدۀ ویژگیهــای ســاخت و تزئیــن ایــن گونــۀ
ســفال باشــد .اینگونــه ســفال دوران اســامی فاقــد لعــاب ،امــا دارای نقــوش هندســی قهــوهای ،اخرایــی،
قرمــز یــا نارنجــی اســت کــه در نــگاه نخســت ،شــباهت زیــادی بــا ســفال منقــوش پیشازتاریــخ دارد .امــا
بــا توجــه بــه اختــاف خمیــره ،رنــگ ،نقــش و توزیــع درکنــار ســفالهای لعابــدار دورۀ اســامی ،یکــی از
گونههــای رایــج ســفال دورۀ اســامی شــمرده میشــود کــه در بیشــتر مناطــق ایــران مــورد اســتفاده بــوده
اســت .پرســش مقالــۀ حاضــر ایــن اســت کــه ویژگیهــای ســفالهای منقــوش بــدون لعــاب در نرماشــیر
و تفاوتهــا و شــباهتهای آن بــا نمونههــای نواحــی دیگــر چیســت؟ هــدف مقالــه ،معرفــی و مطالعــه
ایــن گونــۀ ســفالی ،مقایســۀ آن بــا نمونههایــی از مناطــق دیگــر ایــران و ارائــه آ گاهیهایــی نــو دربــاره
فرهنگهــای دوران اســامی حاشــیۀ کویــر لــوت اســت.
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موقعیت جغرافیایی

َ
شهرســتان نرماشــیر در شــرق اســتان کرمــان ،از شــمال بــه شهرســتان کرمــان ،از شــرق بــه شهرســتان فهــرج،
از جنــوب بــه شهرســتان ریــگان و از غــرب بــه شهرســتان بــم محــدود اســت .ایــن شهرســتان  1/63درصــد از
مســاحت اســتان کرمــان را بــه خــود اختصــاص داده و دارای  2993کیلومتــر مربــع وســعت اســت (نقشــۀ .)1
دشــت نرماشــیر جــزء نواحــی گــرموخشــک کشــور محســوب میشــود .بــا اینهمــه ،چشـمانداز کوهســتانی
غــرب و جنوبغربــی دشــت نرماشــیر کــه دنبالــۀ رشــتهکوههای مرکــزی ایــران و دارای قللــی بــا بیــش از
 3000متــر ارتفــاع اســت ،وضعیــت اقلیمــی متفــاوت و پوشــش گیاهــی متنوعــی را در حاشــیۀ دشــت نرماشــیر
پدیــد آوردهاســت (فشــارکی .)4-5 :1357 ،ایــن کوهســتانها سرچشــمۀ آب مســیلها و رودهایــی هســتند
کــه بهســوی مرکــز دشــت جریــان مییابنــد .رود «نســاء» مهمتریــن رود دائمــی و مســیلهای گیشــو،
آبباریــک ،شــور و کرمانشــاه اصلیتریــن آبراهههــای فصلــی دشــت نرماشــیر هســتند (مســتوفی:1348 ،
.)94
اختــاف ارتفــاع مناطــق مختلــف نرماشــیر از یکســو و قرارگیــری در حاشــیۀ جنوبغربــی کویــر لــوت از
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آن را «ســنت ســفالهای شــبه پیشازتاریخــی» 1نامیــده اســت .ویتــکام در مقالــۀ «ســفالهای پیــش از
تاریــخ دروغیــن از جنــوب ایــران» بــه معرفــی ســفالهایی پرداختــه کــه در «پژوهــش قومنــگاری روســتای
سیســخت از ارتفاعــات شــمال بهبهــان» و «بررســی محوطــه دائودختــر» گــردآوری کــردهاســت .وی آنهــا
را بــا ســفالهای منقــوش بدونلعــاب دورۀ اســامی حــوزۀ لوانــت مقایســه کــردهاســت .ویتــکام وجــود ایــن
ســفال ،تولیــد و پراکنــش آن را در بقایــای اســتقراری بــا مناطــق دوگانــۀ آبوهوایــی ،دلیلــی بر زندگی شــبانی
و همچنیــن الگویــی از زراعــت شــبانی ـ رمـهداری فصلــی دانســته و احتمــال داده کــه ایــن گونــۀ ســفالی در
محوطههــای جنوبغــرب ایــران متعلــق بــه جوامــع کــوچرو و دامپــرور بــودهاســت .وی در گــزارش خــود در
معرفــی و گاهنــگاری ایــن گونــه ســفال ،آنهــا را بــه ســدههای میانــی و متأخــر اســامی متعلــق دانســتهاســت
(ویتکمــب .)86 :1382 ،ســامنر نیــز در مقال ـهای بــا عنــوان «ســکونتگاههای دوران اســامی و گاهنــگاری
آنهــا در فــارس از دیــدگاه باستانشناســی» بــا همــکاری ویتــکام ضمــن معرفــی و شناســایی ســفال منقــوش
ُ
بدونلعــاب از  58محوطــۀ دوران اســامی در حــوزه رود کــر در غــرب فــارس ،ایــن گونــۀ ســفالی را بــا نــام
ظــروف مادآبــاد معرفــی کردهاســت (.)Sumner & Whitcomb, 1999: 310
برخــی از نمونههــای شناساییشــدۀ اینگونــه ســفال در مقال ـۀ «ســفال اســامی منقــوش بدونلعــاب
(شــبه پیشازتاریــخ)» از نظــر زمانــی و مکانــی معرفــی و مطالعــه شــدهاســت .صدیقیــان و غالمــی در ایــن
مقالــه ضمــن معرفــی ایــن گونــۀ ســفالی در غــرب و جنوبغــرب ،شــرق ،شــمال مرکــزی و مرکــز ایــران ،ســفال
منقــوش بدونلعــاب اســامی را مختــص بــه یــک منطقــۀ خــاص ندانســته و آن را بهعنــوان یــک گونــۀ
ســفالی در تمــام قلمــرو فعلــی ایــران معرفــی کردهانــد .نویســندگان بــا بررســی نتایــج پژوهشهــای گذشــته
و بــا اســتفاده از دادههــای جدیــد در بخشهــای دیگــر ایــران و بــا توجــه بــه ویژگیهایــی چــون اختــاف
رنــگ ،نقــش و قرارگیــری درکنــار ســفالهای لعابــدار شــاخص احتمــال دادهانــد کــه ایــن گونــۀ ســفالی متعلق
بــه دو دورۀ «ســدههای میانــی» و «ســدههای متأخــر» اســامی اســت (صدیقیــان و غالمــی.)134 :1391 ،
از ســوی دیگــر ،پژوهشهــای علمــی باستانشناســی در دشــت نرماشــیر نیــز بســیار ناکافــی اســت.
از جملــه میتــوان بــه گمانهزنــی در شاهنشــین شــهر قدیــم نرماشــیر در ســال  1375ش ( .اســدآبادی،
 ،)1375گــزارش آثــار دوران اســامی دشــت نرماشــیر در فصــل دوم بررســی باستانشناســی شهرســتان بــم
در ســال  1387ش( .زار ع )1387 ،و همچنیــن گمانهزنــی در شــهر قدیــم نرماشــیر بهمنظــور تعییــن عرصــه
و پیشــنهاد حریــم و طــرح تدویــن پرونــدۀ ثبتــی از آثــار شهرســتان نرماشــیر (امیرحاجلــو )1393 ،اشــاره کــرد.
بنابرایــن فعالیتهــای باستانشناســی نرماشــیر تنهــا شــامل دو طــرح گمانهزنــی ،یــک طــرح بررســی و یــک
طــرح تهیــه پرونــدۀ ثبتــی از آثــار قابلثبــت اســت.
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اهمیت نرماشیر و شواهد تاریخی آن

یعقوبــی در ســدۀ ســوم ه.ق ،نرماشــیر را یکــی از شــهرهای اصلــی کرمــان دانســته (یعقوبــی)50 :1381 ،
و ابنخردادبــه آن را از مرا کــز توقــف کاروانهــا در حاشــیۀ صحــرای خشــک (لــوت) معرفــی کــردهاســت
(ابنخردادبــه ،بیتــا .)54 :قدامهبنجعفــر نیــز در ســدۀ چهــارم هـــ.ق .چنیــن اشــاره کــرده کــه نرماشــیر
در مســیر کرمــان ـ سیســتان ،در هشــت فرســخی بــم و یکصــد فرســخی سیســتان اســت (قدامهبنجعفــر،
 .)30 :1370مقدســی از پنــج ناحیــه یــا والیــت در کرمــان شــامل «بردســیر ،ســیرجان ،جیرفــت ،بــم و
نرماســیر» نــام بــرده (مقدســی )681 :1385 ،و دربــارۀ نرماشــیر بیــان داشــته «نرماســیر درکنــار کویــر در ســمت
سیســتان اســت و قصبــۀ آن 2بهنــام نرماســیر خوانــده میشــود» (همــان .)684 :بهگفتــۀ او «نرماســیر
قصبــهای بــزرگ ،آبــاد ،بــا جمعیــت فــراوان ،مردمــی ثروتمنــد ،کاخهــای زیبــا و پاکیــزه ،دژی بــا چهــار
دروازه ،مســجد جامــع و منــارهای بیماننــد در میــان بــازار ،بازرگانــان گرانمایــه ،کاالهــا و میوههــای متضــاد
بــوده و بهعنــوان بارانــداز و انبــار کاالهــای عمــان و خرمــای کرمــان و پناهــگاه شــهرت دارد» و راه حاجیــان
سیســتان از نرماشــیر اســت (همــان .)681 ،بنابرایــن نرماشــیر بــه ســه دلیــل در صدراســام گســترش و
اهمیــت یافتــه بــود؛ نخســت ،عبــور راه اصلــی سیســتان ـ مکــه؛ دوم ،قرارگیــری بــر ســر راههــای جنوبشــرق
بــه مرکــز ایــران؛ ســوم ،وجــود انبارهــا و حضــور بازرگانــان در ایــن شــهر.
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نقشۀ  .1موقعیت و تقسیمات شهری شهرستان نرماشیر (امیرانی پور.)12 :1395 ،
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ســوی دیگــر ،ســبب پدیــد آمــدن الیههــای آبرفتــی و تپههــای ماس ـهبادی در دشــت نرماشــیر شــدهاســت.
بــر ایــن اســاس ،خــاک مرکــز دشــت نرماشــیر ،اغلــب از نــوع خــاک بــا دانههــای آبرفتـ ِـی ریـ ِـز شــن ،ماســه
و ســیلت اســت و حاشــیۀ دشــت از عناصــر درشــت قلوهســنگ ،شــن و ریــگ تشــکیل شــدهاســت (زارع،
 .)25-26 :1387ایــن خــاک آبرفتــی بههمــراه رود دائمــی نســاء و کاریزهــای پرشــمار در دشــت نرماشــیر،
ایــن دشــت را در گذشــته بــه یکــی از مراکــز اصلــی کشــاورزی حــوزۀ بــم ـ نرماشــیر در شــرق کرمــان تبدیــل
کــرده بــود.
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ادریســی جهانگــرد مراکشــی در ســدۀ ششــم ه.ق ،دو مســیر اصلــی ارتباطــی میــان نرماشــیر و سیســتان
را توصیــف کــردهاســت (ادریســی ،بیتــا .)443 :بــا توجــه بــه الگــوی توزیــع محوطههــا و بناهــای ســده
ششــم هـــ.ق .در نرماشــیر بهنظــر میرســد یکــی از ایــن دو راه از شــهر قدیــم نرماشــیر ،قلعهجمالــی ،محوطــۀ
جاللآبــاد و تپــۀ کارتــن میگذشــته و راه دیگــر از محــل کاروانســرای چهلتخــم در حــدود  10کیلومتــری
شــمال راه قبلــی عبــور میکــرده اســت (ســقایی و امیرحاجلــو .)28 :1395 ،از مهمتریــن رویدادهــای
ُ
تاریخــی ســدۀ ششــم هـــ.ق .در نرماشــیر ،هجــوم غزهــا بــه ایــن شــهر در  576هـــ.ق .بــود کــه بــا ویرانگــری
و کشــتار فراوانــی همــراه بــود (خبیصــی :1343 ،بیســت و چهــار) .امــا پــس از چنــدی نرماشــیر دوبــاره روی
آبادانــی و رونــق بــه خــود دیــد ،چنانکــه افضلالدیــن کرمانــی ،آبادانـ ِـی روســتاهای متصــل و مــزارع نرماشــیر
زمردیــن و ّ
را بــا واژگانــی ماننــد «بســاطی ّ
مرصــع بــه ُد ّر و مرجــان» ســتودهاســت (افضلالدیــن کرمانــی،
 .)129 :1356یاقــوت حمــوی و بغــدادی در ســدۀ هفتــم ه.ق ،نرماشــیر را از شــهرهای مشــهور و بــزرگ
کرمــان معرفــی کردهانــد (حمــوی281 :1990 ،؛ بغــدادی ،بیتــا )1368 :و در ســدۀ هشــتم ه.ق ،حمــداهلل
مســتوفی نرماشــیر یــا نرماردشــیر را توصیــف کــرده و آنرا از آثــار اردشــیر بابــکان دانســتهاســت (مســتوفی،
.)103 :1364
منابــع تاریخــی و جغرافیایــی اواخــر دورۀ تیمــوری تــا قاجــار دربــارۀ نرماشــیر اطالعــات زیــادی ارائــه
نکردهانــد ،امــا شــیروانی و اعتمادالســلطنه در دورۀ قاجــار از آبادانــی نرماشــیر ســخن گفتهانــد (شــیروانی،
603 :1389؛ اعتمادالســلطنه )472 :1367 ،و ادوارد ییــت بــه تولیــد حنــا در نرماشــیر و صــادرات آن اشــاره
کــردهاســت (ادوارد ییــت.)69 :1365 ،
افزونبــر توصیفهــا و گزارشهــای منابــع تاریخــی و جغرافیایــی ،شــواهد باستانشــناختی نیــز
از اهمیــت حــوزۀ فرهنگــی نرماشــیر در دوران اســامی حکایــت دارنــد .ا گرچــه بخــش وســیعی از نیمــۀ
شــمالی دشــت نرماشــیر را کویــر لــوت فــرا گرفتــه ،امــا بــر پایــۀ بررســیهای باستانشناســی نگارنــدگان،
شــواهدی از اســتقرارهای هــزارۀ چهــارم ق.م .تــا ســدههای متأخــر اســامی در نیمــۀ جنوبــی شهرســتان
شناســایی شــده اســت .مهمتریــن محوطههــا و آثــار دوران اســامی در ایــن ناحیــه شــامل شــهر قدیــم
نرماشــیر (ارگ شاهنشــین ،بــرج کامرانیــه ،زیارتــگاه مالســراجالدین ،دروازۀ شــرقی و بــاروی جنوبــی شــهر)،
محوطــۀ جاللآبــاد ،محوطــۀ جمالــی ،محوطــۀ رفیعآبــاد ،محوطــۀ پیرماشــا ،تپهکارتــن ،کاروانســرای
چهلتخــم ،قلعهشــهید ،بــرج عنایتآبــاد ،بــرج ضیاءآبــاد و بــرج حجتآبــاد اســت .در بررســی نگارنــدگان
در محوطههایــی همچــون شــهر قدیــم نرماشــیر ،جاللآبــاد ،تپهکارتــن ،جمالــی و رفیعآبــاد گونههــای
مختلــف ســفال دوران اســامی از جملــه لعــاب گلــی ،لعــاب تکرنــگ ،بدونلعــاب بــا نقــوش کنــده ،افــزوده
و قالبــی و ُمهــری ،ســفالینههای بدلچینــی و خمیــرۀ فریتــی ،ســفالهای زرینفــام اولیــه ،فیــروزهای
قلممشــکی ،نقاشــی زیرلعــاب شــفاف ،آبــی و ســفید ،نقشکنــده زیــر لعــاب و منقــوش بدونلعــاب شناســایی
شــدهاســت .گونــۀ ســفال منقــوش بدونلعــاب در ســه اســتقرار دوران اســامی دشــت نرماشــیر یعنــی شــهر
قدیــم نرماشــیر ،محوطــۀ جاللآبــاد و محوطــۀ رفیعآبــاد یافــت شــد ه اســت.
«شــهر قدیــم نرماشــیر» یکــی از محوطههــای وســیع دوران اســامی در حــوزۀ جنوبشــرق اســت کــه
بــر پایــۀ بررس ـیهای ســطحی محوطــه ،شــواهد اســتقراری از اواخــر دورۀ تاریخــی تــا دوران متأخــر اســامی
(ســدههای  11و  12هـــ.ق ).در آن شناســایی شــدهاســت .شــهر قدیــم نرماشــیر یــا محوطــۀ ُچغوکآبــاد،
در شــش کیلومتــری جنوبغربــی شــهر امــروزی نرماشــیر و در حاشــیۀ جنوبــی روســتای شــهیدچمن قــرار
دارد .طــول شــرقی ایــن محوطــه از  58.671667تــا  58.652222و عــرض شــمالی آن از 28.908889
تــا  28.919722و ارتفــاع آن از ســطح آبهــای آزاد  795تــا  800متــر اســت .بقایــای ســطحی معمــاری
ایــن شــهر در محــدودهای بهوســعت  1000متــر در  500متــر (معــادل 50هکتــار) برجــای مانــده و شــامل
بخشهایــی از بــاروی شــهر ،دروازههــای ورودی در جنــوب و شــرق ،شاهنشــین و عناصــر معمــاری پراکنــده
اســت .امــا بــر پایــۀ یافتههــای حاصــل از گمانههــای تعییــن عرصــه و حریــم ،ایــن محوطــه در زمــان رونــق
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ســفال منقــوش بدونلعــاب شناساییشــده از جنــوب و جنوبغربــی ایــران ،برخــاف ســایر گونههــای
ً
ســفال دوران اســامی ،در کمــال ســادگی ســاخته شــده و عمومــا بــا رنگهایــی در طیــف قرمــز تیــره تــا
ت بســیاری
قهــوهای ســوخته نقاشــی شــدهاســت .اینگونــه ســفال ازنظــر نقــش و شــیوۀ ســاخت ،شــباه 
ً
بــا ســفالهای پیشازتاریخــی منقــوش دارد .نقــوش ایــن ســفالها معمــوال بــر ســطح خارجــی ظــروف و
اغلــب در ســطح باالیــی شــکم ظــرف ،دور و روی لبــه و روی دســته ایجــاد شــده و شــامل نقــوش و خطــوط
ســاده ،ابتدایــی و کمدقــت ماننــد نوارهــای عمــودی یــا افقــی ،خطــوط منحنــی و مــواج ،نقوش شــطرنجی و
زیگــزاگ اســت .اغلــب نمونههــای ســفال منقــوش بدونلعــاب کــه تاکنــون گــزارش شــده ،بــا دســت ســاخته
شــدهاند ،امــا در آنهــا نــوع چر خســاز نیــز مشــاهده شــده اســت .فــرم ایــن ســفالها بیشــتر دهانهبســته
و دســتهدار اســت ،امــا نمونههــای محــدودی نیــز بهشــكل دهانهبــاز ماننــد كاســه و درپــوش هســتند.
آمیــزۀ ایــن ســفالها ماســه و در مــوارد معــدودی ماس ـهبادی بــوده و ســطح خارجــی آنهــا فاقــد پرداخــت
یــا صیقــل اســت (صدیقیــان و غالمــی .)135 :1391 ،پژوهشــگران بــا توجــه بــه اختــاف رنــگ تزئینــات،
نــوع نقــوش ســفالها و مــواردی چــون وجــود ســفالهای شــاخص ســادن یــا آبــی و ســفید کنــار ایــن
ســفالها ،دو گاهنــگاری مختلــف «ســدههای میانــی» و «ســدههای متأخــر اســامی» را بــرای ایــن ســفالها
درنظــر گرفتهانــد (همــان .)134 :نمونههایــی از ایــن گونــه ســفال در ســه اســتقرار دوران اســامی در دشــت
نرماشــیر یعنــی محوطــۀ جاللآبــاد ،محوطــۀ رفیعآبــاد و شــهر قدیــم نرماشــیر یافــت شــده اســت (جــدول )1
(تصاویــر  1تــا .)4
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خــود بیــش از  180هکتــار وســعت داشــته اســت (امیرحاجلــو .)166 :1393 ،شــاخصترین اثــر در ایــن
محوطــه ،بنــای مرتفــع شاهنشــین در بخــش شــمالی شــهر اســت .افــزون بــر ایــن در بررســی نگارنــدگان در
شــهر قدیــم نرماشــیر ،اغلــب گونههــای ســفال دوران اســامی در حجــم زیــاد و قطعــات شیشــه ،مهرههــای
زینتــی ،اشــیاء ریــز فلــزی ،آثــار جــوش کــوره ،ســرباره ذوب فلــز و آجرهایــی بــا نقــوش قالبــی یــا کاش ـیهای
اولیــه بدونلعــاب بــا نقــوش قالبــی شناســایی شــد.
محوطــۀ جاللآبــاد در  500متــری شمالشــرقی روســتای جاللآبــاد در بخــش روداب شهرســتان نرماشــیر
واقــع اســت .طــول شــرقی محوطــه از  58.575278تــا  ،58.579444عــرض شــمالی از  28.915278تــا
 28.918333و ارتفــاع آن از ســطح آبهــای آزاد  814تــا  823متــر اســت .بقایــای معمــاری قابــل شناســایی
در محوطــه ،وســعتی در حــدود  20هکتــار را دربــر میگیــرد .امــا بــر اســاس پرا کندگــی ســفال ســطحی بــه
نظــر میرســد ایــن محوطــه وســعتی در حــدود  80هکتــار دارد .محوطــۀ جاللآبــاد شــامل قلعــۀ اصلــی در
جنوبغربــی محوطــه ،بخشهایــی از یــک بنــای مستطیلشــکل بــه نــام قلعهدختــر ،پنــج بنــای همجــوار
موســوم بــه چهــاردران ،زیارتــگاه حــاج خلیفــه و گورســتان اســت .مــواد فرهنگــی ســطحی محوطــه شــامل
شیشــه ،آجرهــای تزئینــی ،یــک قطعــه کاشــی زرینفــام ســدههای متأخــر اســامی و گونههــای متنوعــی از
ســفال دوران اســامی اســت.
محوطــه و قلعــۀ رفیعآبــاد در دهســتان روداب شــرقی در بخــش روداب شهرســتان نرماشــیر واقــع
اســت .ایــن اثــر شــامل محوطـهای وســیع بــا گســتردگی شــرقی ـ غربــی و قلعـهای در بخــش غربــی محوطــه
اســت .ابعــاد قلعــه  121×126متــر اســت و در طــول شــرقی  58.515278و عــرض شــمالی  28.898056و
ارتفــاع  850متــر از ســطح آبهــای آزاد قــرار دارد .ایــن قلعــه شــامل پنــج حیــاط بــا اتــاق ،راهــرو و تاالرهــای
در اطــراف آنهــا و یــک بــر ج دیدهبانــی در فضــای مرکــزی قلعــه اســت .در ســطح محوطــه ،ســفالهای
ً
متنــوع دوران اســامی پرا کنــده اســت کــه عمدتــا بــه ســدههای میانــی تــا ســدههای متأخــر اســامی تعلــق
دارنــد.
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در بررسـیهای محوطــۀ جاللآبــاد نیــز قطعاتــی از ســفال منقــوش بدونلعــاب شناســایی شــد کــه از آن
میــان ،چهــار نمونــه در ایــن مقالــه معرفــی شــدهاســت .چهــار نمونــه از ایــن ســفالها بــا کدهــای NJl 64
 ،NJl 89 ،NJl 91و  NJl 128ثبــت شــد (تصویــر  )2کــه هــر چهــار قطعــه شــامل بدنــه ســفالی چر خســاز
بــا خمیــرۀ قرمــز و پوشــش نخــودی اســت .نمونــۀ  NJl 128دارای آمیــزۀ ماســه اســت و بــا خطــوط منحنــی
پهــن بهرنــگ قهــوهای روشــن نقاشــی شــدهاســت .نمونههــای  NJl 64 ،NJl 89و  NJl 91دارای خمیــرۀ
مایــل بــه نارنجــی و پوشــش نخــودی و خطــوط پهــن بــا رنــگ قهــوهای اســت .قطعــۀ آخــر نیــز نمون ـهای
اســت کــه شــهرام زار ع در بررســی خــود در ایــن محوطــه در ســال  1387ش .ثبــت کــردهاســت .ایــن نمونــه
دارای خمیــرۀ قرمــز بــا پوشــش نخــودی اســت ،امــا نقــوش مثلثــی و شــطرنجی آن بــا رنــگ قهــوهای تیــره ،بــا
دیگــر نمونههــای شناساییشــده از محوطههــای نرماشــیر تفــاوت دارد (زار ع( )437 :1387 ،تصویــر .)3
از میــان نمونههــای منقــوش بدونلعابــی کــه در بررســی محوطــۀ رفیعآبــاد شناســایی شــدهاند نیــز ســه
قطعــۀ شــاخص بــا کدهــای  NRF 06 ،NRF 37و  NRF 38در ایــن مقالــه معرفــی شــدهاســت (تصویــر .)4
نمونــۀ  NRF 06یــک قطعــه لبــۀ چر خســاز بــا خمیــرۀ قرمــز و پوشــش نخــودی اســت کــه بــا خطــوط ظریــف
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در بررســی ســطحی شــهر قدیــم نرماشــیر ،قطعاتــی از ایــن گونــۀ ســفال نمونهبــرداری شــد کــه بهدلیــل
مشــابهتهای میــان آنهــا ،قطعــات تکــراری در ایــن مقالــه ارائــه نشــده و تنهــا دو قطعــه لبــه و یــک قطعــه
دســته و بدنــۀ شــاخص در ایــن مقالــه معرفــی شــد ه اســت .ایــن ســه قطعــه بــا کدهــای  NChS 01و NCh
ق بــه ظروفــی بــا دهانــۀ بســته
 28و  NCh 01ثبــت شــد (تصویــر  .)1دو نمونــۀ  NChS 01و  NCh 28متعلـ 
و خمیــرۀ قرمــز مایــل بــه نارنجــی هســتند .ایــن ســفالها چر خســاز بــوده و قبــل از نقشانــدازی ،بــا الیــۀ
روکــش نخــودی پوشــانده شــدهاند و بــا خطــوط منحنــی پهــن بهرنــگ قهــوهای مایــل بــه قرمــز در قســمت
نزدیــک بــه لبههــا تزئیــن شــدهاند .همچنیــن رنــگ قرمــزی روی لبههــا کشــیده شــده اســت .نمونــۀ NCh
 01بخشــی از بدنــه و دســتۀ ظرفــی بــا خمیــرۀ قرمــز مایــل بــه نارنجــی و آمیــزۀ ماســه اســت کــه پوششــی
بهرنــگ نخــودی دارد .تفــاوت ظاهــری ایــن قطعــه بــا دو نمونــۀ دیگــر در ظرافــت خطــوط منحنــی و رنــگ
نقــوش اســت ،چنانکــه خطــوط منحنــی بهرنــگ قهــوهای روشــن مایــل بــه زیتونــی آن را تزئیــن کــردهاســت.
ظرافــت خطــوط و رنــگ ایــن خطــوط در نمونههــای مناطــق دیگــر ایــران تاکنــون کمتــر دیــده شــد ه اســت.
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تصویر  .3سفال منقوش بدونلعاب از محوطۀ جاللآباد نرماشیر (زارع.)437 :1387 ،
منحنــی بهرنــگ قهــوهای روشــن مایــل بــه زیتونــی نقاشــی شــدهاســت .امــا دو نمونــۀ  NRF 37و NRF 38
12

قطعاتــی از بدنــه از نــوع دستســاز ،بــا خمیــرۀ قرمــز ،پوشــش نخــودی ،آمیــزۀ ماســه و نقــش خطــی مــواج
پهــن و مایــل بــه قرمــز اســت.

مقایسه و بحث

ســفالینههای منقــوش بدونلعــاب در ســه محوطــۀ شــهر قدیــم نرماشــیر ،جاللآبــاد و رفیعآبــاد از لحــاظ
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ویژگیهــای فنــی و تزئینــی بــا نمونههــای حــوزۀ جنوبغــرب ،مرکــز ،شــمال و شمالشــرقی ایــران شــباهت
نســبی زیــادی دارنــد .ایــن ســفالها خمیــرهای قرمــز یــا نارنجــی ،پوشــش گلــی نخــودی و آمیــزۀ کانــی دارنــد
و جــز یــک نمونــه ،همــه چر خســاز هســتند .طیــف رنگــی استفادهشــده در تزئیــن نقــوش آنهــا قهــوهای،
قرمــز و نارنجــی را شــامل میشــود .دو نمونــۀ  NChS 01و  NCh 28از شــهر قدیــم نرماشــیر ،ازنظــر خمیــره
و رنــگ نقــش بــا ســفالهای منقــوش بدونلعابــی قابلمقایســه هســتند کــه توســط ویتــکام از منطقــۀ
ُ
بویراحمــد و حــوزۀ رود کــر در جنوبغربــی و جنــوب ایــران معرفــی و بررســی شــدهاند .ســفالهای منطقــۀ
بویراحمــد بــا خمیــرۀ نارنجــی ـ خرماییروشــن تــا قرمــز همــراه بــا یــک پوشــش معرفــی شــدهاند و تزئیــن
آنهــا بــا رنگهــای قرمــز تیــره تــا قهــوهای و بــا نقــوش هندســی صــورت گرفتــه اســت (ویتکمــب.)1382 ،
همچنیــن نــوع و رنــگ خمیــره و رنــگ پوشــش بیرونــی ایــن قطعــات بــا نمونههایــی شــباهت دارد که ســامنر
و ویتــکام بــا عنــوان مادآبــاد معرفــی کردهانــد (( )Sumner & Whitcomb, 1999: 320-321تصویــر .)5
نمونههــای مطالعهشــده از محوطــۀ جاللآبــاد و نمونــۀ  NRF 38از رفیعآبــاد نیــز براســاس رنــگ
نقــوش و زمینــه ،بــا نمونههــای گزارششــده از میــدان عتیــق اصفهــان و ارگ شــهر ســمیران در حوالــی
منجیــل شــباهت ظاهــری دارنــد (صدیقیــان و غالمــی( )138 :1391 ،تصاویــر  7و .)8
امــا در میــان نمونههــای مطالعهشــده ،نمونــۀ  NRF 06از قلعــۀ رفیعآبــاد و نمونــۀ  NCh 01از محوطــۀ
شــهر قدیــم نرماشــیر دارای ویژگیهــای ظاهــری کمــی متفــاوت اســت ،چنانکــه نقــوش خطــی در ایــن دو
نمونــه بهصــورت خطــوط منحنــی ظریــف بــا رنگــی14مایــل بــه زیتونــی ترســیم شــده و مشــابه آن تاکنــون در
دیگــر محوطههــای ایــران گــزارش نشــدهاســت (تصاویــر  1و .)3
ّ
بهطــور کلــی اغلــب قطعــات منقــوش بدونلعــاب در نرماشــیر ،ازنظــر شــیوۀ ســاخت بــا نمونههــای
گزارششــده از فصــل نهــم کاوش در بیشــاپور نیــز همســان هســتند .ایــن گونــه ســفال حــدود هش ـتدرصد
ً
ش بیشــاپور را شــامل میشــود و عمدتــا بــا رنگهــای قرمــز تــا ســیاه
از ســفالهای بدونلعــاب حاصــل از کاو 
و نقــوش ســاده مــواج و منقطــع تزئیــن شــدهاند (امیــری و همــکاران( )13 :1391 ،تصویــر  .)6همچنیــن در
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(.)Sumner & Whitcomb, 1999: 321

بررســی محوطــه کمپوسبنــاری کهگیلویــه ،نمونههــای فراوانــی از ایــن گونــۀ ســفال شناســایی و معرفــی
شــده اســت (قزلبــاش و پرویــز .)123-124 :1392 ،نمونههــای گزارششــده از قلعهدختــر و شــاهدژ در
خراســان جنوبــی نیــز ازنظــر ویژگیهــای فنــی و تزئینــی بــا نمونههــای جنوبغربــی ایــران و نرماشــیر
ً
قابلمقایســه هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه بــر پایــۀ منابــع تاریخــی ،ایــن دو قلعــه بــا هجــوم مغــوالن کامــا
تخریــب و متــروک شــدهاند و انــواع قطعــات ســفال ســطحی ایــن دو بنــا بــه ســدههای  5تــا  7هــ.ق .تعلــق
دارنــد ،میتــوان نمونههــای منقــوش بدونلعــاب ایــن دو قلعــه را بــه همیــن بــازۀ زمانــی و قبــل از حملــه
مغــوالن نســبت داد (صدیقیــان و غالمــی .)137 :1391 ،در گمانهزنــی شــهر کهــن قایــن در خراســان
جنوبــی نیــز ایــن گونــۀ ســفال در بافــت دورۀ ســلجوقی شناســایی شــدهاســت .ازایـنرو برخــاف نمونههــای
جنوبغربــی ایــران ،احتمــال اینکــه ســفالهای منقــوش بدونلعــاب خراســان جنوبــی در ارتبــاط بــا
کوچنشــینی و شــبانی باشــند ،بســیار ضعیــف اســت (همــان) .بنابرایــن تاریخگــذاری نســبی نمونههــای
منقــوش بــدون لعــاب خراســان جنوبــی میتوانــد مــا را در تاریخگــذاری نمونههــای نرماشــیر یــاری دهــد.
ا گرچــه حــوزۀ فرهنگــی نرماشــیر بــا برخــی از محوطههــای دوران اســامی بلوچســتان و سیســتان
همجــوار اســت ،نمونههــای یافتشــده از نرماشــیر تفاوتهــای ظاهــری بیشــتری بــا نمونههــای منقــوش
بدونلعــاب سیســتان و بلوچســتان دارنــد؛ بدیــن معنــا کــه در نمونههــای نرماشــیر ،نقــوش قرمــز یــا قهــوهای
ً
روی زمینــه و پوشــش نخــودی ایجــاد شــده ،امــا در نمونههــای بلوچســتان عمومــا نقــوش قهــوهای تیــره
روی زمینــه و پوشــش نارنجــی یــا قرمــز ترســیم شــدهاند و مشــابه آنهــا را در نمونههــای امــروزی ســفال
کلپــورگان میتــوان یافــت (موســویحاجی و همــکاران.)127 :1392 ،
بــا توجــه بــه شــباهتهای ظاهــری برخــی نمونههــای منقــوش بدونلعــاب نرماشــیر بــا نمونههــای
تاریخگذاریشــدۀ ســایر محوطههــای ایــران و خــارج از ایــران 3و همچنیــن پرا کندگــی اینگونــه ســفال در
بافــت فرهنگــی ســدههای میانــی در محوطههــای نرماشــیر ،میتــوان اغلــب نمونههــای نرماشــیر را متعلــق
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بــه بــازۀ زمانــی ســدههای میانــی اســامی درنظــر گرفــت .بهویــژه نمونههایــی بــا خمیــرۀ قرمــز ـ نارنجــی و
ً
پوشــش کــرم کــه بــا نمونههــای مادآبــاد قابلمقایســه هســتند ،براســاس تاریخگــذاری مقایس ـهای احتمــاال
بــه بــازۀ زمانــی ســده  5تــا  8هـــ.ق .تعلــق دارنــد؛ زیــرا نمونههــای مشــابهی کــه در سیســخت و مناطقــی
ً
از غــرب شــیراز شناســایی و معرفــی شــدهاند ،عمدتــا بــه ســدههای  5تــا  8هـــ.ق .تاریخگــذاری شــدهاند
( .)Sumner & Whitcomb, 1999: 322همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه قطعاتــی از ســفال منقــوش
ً
بدونلعــاب در هفــت اســتقرار اســامی در فــاروج و شــیروان خراســان شــمالی گــزارش شــده کــه عمدتــا
بــا نمونههــای جنوبغربــی ایــران مشــابهت دارنــد ،تاریخگــذاری پیشــنهادی بــرای آنهــا ســدههای
 6-5هـــ.ق .بــود ه اســت (صدیقیــان و غالمــی )136 :1391 ،و نیــز بــر پایــۀ شــباهتهای فنــی و ظاهــری
نمونههــای نرماشــیر بــا نمونههــای جنوبغربــی ایــران و شــیروان و فــاروج ،بهنظــر میرســد ســاخت
اینگونــه ســفال در دشــت نرماشــیر نیــز در ســدههای میانــی رایجتــر بــودهاســت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تفاوتهــای ظاهــری و فنــی نمونههــای نرماشــیر بــا قطعــات منقــوش
بدونلعــاب «ســدههای متأخــر» از جنوبغربــی ایــران (تصویــر  )9بهنظــر میرســد نمونههــای نرماشــیر
بــه ســدههای متأخــر تعلــق ندارنــد .بنابرایــن بهتریــن تاریخگــذاری پیشــنهادی بــرای نمونههــای نرماشــیر،
ســدههای میانــی اســامی بهویــژه ســدههای  5تــا  8هـــ.ق .اســت.

تصویر  .9قطعات سفال منقوش بدونلعاب سدههای متأخر اسالمی از جنوبغربی ایران
(صدیقیان و غالمی.)136 :1391 ،
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ردیف شمارۀ قطعه

ویژگیها

 N ChS 01ظرف دهانهبسته ،چرخساز ،خمیرۀ قرمز مایل
به نارنجی ،پوشش نخودی ،نقوش منحنی

1

پهن با رنگ قهوهای مایل به قرمز در نزدیکی
لبهها و رنگ قرمز اخرایی روی لبه.
ظرف دهانهبسته ،چرخساز ،خمیرۀ قرمز مایل

3

N Ch 01

4

N Jl 64

5

N Jl 89

6

N Jl 91

7

N Jl 128

8

N Rf 06

9

N Rf 37

10

N Rf 38

لبهها و رنگ قرمز اخرایی روی لبه.

شاهنشین شهر قدیم
نرماشیر
(محوطۀ چغوکآباد)
شارستان شهر قدیم
نرماشیر
(محوطۀ چغوکآباد)

بدنه و دسته ،چرخساز ،خمیرۀ قرمز مایل به

شارستان شهر قدیم

نارنجی ،پوشش نخودی ،نقوش ظریف

نرماشیر

بویراحمد
(ویتکمب1382 ،؛ صدیقیان و
غالمی)135 :1391 ،
ُ
حوزۀ رود کر فارس ،سیسخت و
بویراحمد
(ویتکمب1382 ،؛ صدیقیان و

چرخساز ،دارای خمیرۀ قرمز و پوشش
نخودی ،آمیزۀ ماسه ،نقوش منحنی پهن و
متقاطع با رنگ قهوهای
ظرف دهانهبسته ،چرخساز ،دارای خمیرۀ
قرمز و پوشش نخودی ،آمیزۀ ماسه ،خطوط
پهن اریب با رنگ قهوهای مایل به اخرایی
چرخساز ،دارای خمیرۀ قرمز و پوشش
نخودی ،آمیزۀ ماسه ،نقوش منحنی پهن با
رنگ قهوهای
چرخساز ،دارای خمیرۀ قرمز و پوشش
نخودی ،آمیزه ماسۀ فراوان ،نقوش منحنی
پهن با رنگ قهوهای روشن.
ظرف دهانهبسته ،چرخساز ،دارای خمیرۀ
قرمز ،پوشش نخودی ،نقوش منحنی ظریف
با رنگ قهوهای روشن مایل به زیتونی
دستساز ،دارای خمیرۀ قرمز ،پوشش
نخودی ،آمیزه ماسۀ فراوان ،نقوش منحنی
پهن با رنگ قرمز.
دستساز ،دارای خمیره قرمز ،پوشش
نخودی ،آمیزه ماسۀ فراوان ،نقوش منحنی
پهن با رنگ قرمز.

محوطۀ جاللآباد
محدودۀ شمالی
محوطۀ جاللآباد
محدودۀ شمالشرقی
محوطۀ جاللآباد
محدودۀ شمالشرقی
محوطۀ جاللآباد
محدودۀ شرقی
محوطۀ رفیعآباد
محدودۀ مرکزی
محوطه رفیعآباد
محدودۀ شرقی
محوطۀ رفیعآباد

هشتم هـ.ق.

سدههای پنجم تا
هشتم هـ.ق.

غالمی)135 :1391 ،
ـ

منحنی با رنگ قهوهای روشن مایل به زیتونی (محوطۀ چغوکآباد)
محدودۀ شمالی

سدههای پنجم تا

ارگ شهر سمیران و میدان عتیق
اصفهان
(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،
ارگ شهر سمیران و میدان عتیق
اصفهان
(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،
ارگ شهر سمیران و میدان عتیق
اصفهان

سدههای میانی
اسالمی
سدههای میانی
اسالمی
سدههای میانی
اسالمی
سدههای میانی
اسالمی

(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،
ارگ شهر سمیران و میدان عتیق
اصفهان

سدههای میانی
اسالمی

(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،
سدههای میانی
ـ

اسالمی

ارگ شهر سمیران و میدان عتیق

سدههای میانی

اصفهان

اسالمی

(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،
ارگ شهر سمیران و میدان عتیق

سدههای میانی

اصفهان

اسالمی

(صدیقیان و غالمی)138 :1391 ،

بــا اینهمــه برخــاف بســیاری از نمونههــای منقــوش بدونلعــاب از جنوبغربــی و جنــوب ایــران،
ّ
بهنظــر میرســد نمونههــای نرماشــیر بــه جوامــع کــوچرو و غیریکجانشــین تعلــق نداشــتهاند ،زیــرا ایــن
نمونههــا در ســه محوطـۀ شــهری یــا محوطههایــی بــا اســتقرار ثابــت بهدســت آمدنــد کــه هــر ســه محوطــه،
ارتفــاع بیــن  795تــا  850متــر از ســطح آبهــای آزاد
دههــا هکتــار وســعت دارنــد و در نواحــی دشــتی بــا 20
واقــع هســتند ،درحالیکــه نمونههــای منقــوش بدونلعــاب جنــوب و جنوبغربــی ایــران از محوطههایــی
کوهســتانی و کوهپای ـهای بهدســت آمدهانــد کــه کمتــر از یــک هکتــار وســعت و بیــش از  1600متــر از ســطح
ً
ق بــه اســتقرارهای موقــت و جوامــع کــوچرو هســتند (صدیقیــان و
آبهــای آزاد ارتفــاع دارنــد و عمدتــا متعلـ 
غالمــی .)134-135 :1391 ،بنابرایــن نمونههــای نرماشــیر بیشــتر مشــابه نمونههــای شــهر قدیــم قائــن در
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به نارنجی ،پوشش نخودی ،نقوش منحنی
پهن با رنگ قهوهای مایل به قرمز در نزدیکی

محل نمونهبرداری

نمونههای قابلمقایسه و منبع
ُ
حوزۀ رود کر فارس ،سیسخت و

تاریخگذاری
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جــدول  .1مشــخصات نمونــه ســفالهای منقــوش بدونلعــاب از محوطههــای دوران اســامی دشــت نرماشــیر
(نگارنــدگان.)1397 ،

|| || 162

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

نتیجهگیری

پینوشت
 .1در ترجمـهای کــه از مقالــه ویتــکام در شــمارۀ یازدهــم از مجلــه باســتانپژوهی بــه چــاپ رســیده ،بــرای واژۀ «»Pseudo-Prehistoric
اصطــاح نامناســب «پیــش از تاریــخ دروغیــن» اســتفاده شــدهاســت (ویتکمــب.)1382 ،
 .2در متن مقدسی ،قصبه بهمعنی مرکز و پایتخت والیت آمدهاست.
 .3ایــن گونــۀ ســفال ،در سراســر لوانــت نیــز در ســدههای  5تــا  8هـــ.ق .تولیــد و اســتفاده میشــدهاســت (ویتکمــب.)85 :1382 ،
جونــز نیــز نقشـهای از توزیــع ایــن ســنت ســفالی در بــاد شــام منتشــر کــرده و ویژگیهــای ســبکی و فنــی اینگونــه ســفال را برشــمرده و تاریــخ
ســاخت آنهــا را ســدۀ  5تــا  7هـــ.ق .دانســته اســت (.)Johns, 1993

کتابنامه

 ابن خردادبه ،عبیداهلل بن عبداهلل (بیتا) .المسالک و الممالک ،بیروت :دارالصادر. ادریسی ،محمد بن محمد (بیتا) نزهةالمشتاق فی اختراق اآلفاق .جلد  ،١بیروت :عالمالکتب. ادوارد ییــت ،چارلــز ( .)1365خراســان و سیســتان؛ ســفرنامۀ کلنــل ییــت بــه ایــران و افغانســتان.ترجمــۀ قــدرتاهلل روشــنی زعفرانلــو و مهــرداد رهبــری ،تهــران :یــزدان.
 اعتمادالســلطنه ،محمدحســن بــن علــی .)1367( .مــرآت البلــدان .جلــد اول .بــه تحقیــق هاشــممحــدث و عبدالحســین نوایــی ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
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در بررسـیهای نگارنــدگان در دشــت نرماشــیر ،در ســه محوطــۀ شــهر قدیــم نرماشــیر ،جاللآبــاد و رفیعآبــاد
نمونههایــی از ســفالهای منقــوش بدونلعــاب شناســایی شــد .اغلــب ایــن ســفالها چر خســاز ،دارای
خمیــرۀ قرمــز ،پوشــش گلــی نخــودی ،آمیــزۀ کانــی و نقــوش قهــوهای ،قرمــز یــا نارنجــی هســتند .تعــداد
اندکــی نیــز دارای نقــوش خطــی منحنــی ظریــف بهرنــگ قهــوهای روشــن مایــل بــه زیتونــی هســتند و
مشــابه آن تاکنــون در محوطههــای دیگــر ایــران گــزارش نشــده اســت .نمونههــای منقــوش بدونلعــاب
لشــرقی ایــران
نرماشــیر بــا نمونههــای شناساییشــده از جنــوب ،جنوبغربــی ،مرکــز ،شــمال و شما 
و نیــز بــا نمون ـه ســفالهای هندســی غــرب از لوانــت شــباهت ظاهــری زیــادی دارنــد ،امــا بــا نمونههــای
ً
گزارششــده از سیســتان و بلوچســتان متفاوتنــد؛ بهگونهایکــه در نمونههــای بلوچســتان عمومــا نقــوش
قهــوهای تیــره روی زمینــۀ نارنجــی یــا قرمــز ترســیم شــده اســت و مشــابه آنهــا را در نمونـهای امــروزی ســفال
کلپــورگان میتــوان یافــت .اغلــب نمونههــای منقــوش بدونلعــاب دشــت نرماشــیر را براســاس معیارهایــی
ماننــد مقایســۀ نســبی بــا نمونههــای تاریخگذاریشــدۀ ســایر محوطههــای ایــران و نیــز بافــت فرهنگــی
دربردارنــدۀ ایــن نــوع ســفال ،میتــوان بــه ســدههای میانــی اســامی (ســدههای  5تــا  8هــ.ق ).نســبت
داد .ا گرچــه بســیاری از نمونههــای منقــوش بدونلعــاب از جنوبغربــی و جنــوب ایــران از اســتقرارگاههای
کوهســتانی و پایکوهــی در ارتفــاع بیــش از  1600متــر و وســعت کمتــر از یــک هکتــار بهدســت آمــد ه و بــه
ّ
جوامــع کــوچرو تعلــق داشــتهاند ،امــا نمونههــای نرماشــیر در ســه محوطــۀ شــهری یــا محوطههایــی بــا
اســتقرار ثابــت بهدســت آمدنــد کــه هــر ســه محوطــه ،دههــا هکتــار وســعت دارنــد و در نواحــی دشــتی بــا
ارتفــاع متوســط  795تــا  850متــر واقــع هســتند.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.2.3.149

اســتان خراســان جنوبــی هســتند کــه احتمــال ارتبــاط آنهــا بــا زندگــی شــبانی و کوچنشــینی بســیار ضعیــف
اســت (صدیقیــان و غالمــی.)137 :1391 ،
ّ
بــر ایــن اســاس در یــک جمعبنــدی کلــی ا گرچــه نمونههــای منقــوش بدونلعــاب نرماشــیر از نظــر
ظاهــری و شــیوۀ ســاخت شــباهتهایی بــا حوزههــای جنوبغربــی و جنوبــی ایــران دارد ،امــا برخــاف آن
نمونههــا ،مورداســتفادۀ جوامعــی یکجانشــین قــرار میگرفتــهاســت .از ســوی دیگــر نمونههــای نرماشــیر بــا
نمونههــای سیســتان و بلوچســتان بهعنــوان حوزههــای همجــوار ،تفــاوت ســبکی و فنــی دارنــد.
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 افضلالدیــن کرمانــی ،ابوحامــد احمــد بــن حامــد ( .)1356عقــد العلــی للموقــف االعلــی .تصحیــحعلیمحمــد عامــری نایینــی ،تهــران :روزبهــان.
 امیرانیپــور ،محجوبــه (« )1395بررســی باستانشــناختی ســفال دوران اســامی شهرســتان نرماشــیربــا تکیــه بــر شــهر قدیــم نرماشــیر (چغوکآبــاد)» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد ،رشــتۀ باستانشناســی.
دانشــگاه جیرفــت ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی (منتشرنشــده).
 امیرحاجلــو ،ســعید (« .)1393گــزارش گمانهزنــی بهمنظــور تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم شــهرقدیــم نرماشــیر (محوطــۀ چغوکآبــاد) اســتان کرمــان» .کرمــان :بایگانــی ادارۀ کل میراثفرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان (منتشرنشــده).
 امیــری ،مصیــب .موســویکوهپر ،ســیدمهدی و خادمیندوشــن ،فرهنــگ (« .)1391طبقهبنــدیو گونهشناســی ســفالهای ساســانی اســامی بیشــاپور؛ مطالعــۀ مــوردی ســفالهای فصــل نهــم کاوش».
مطالعــات باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران ،دورۀ چهــارم شــمارۀ یــک .شــمارۀ پیاپــی پنــج ،صــص.1-32 :
 حموی ،یاقوت ( .)1990معجم البلدان .جلد پنجم ،بیروت :دارالکتب العلمیه. خبیصــی ،محمدابراهیــم ( .)1343ســلجوقیان و غــز در کرمــان .تصحیــح محمدابراهیــم باســتانیپاریــزی ،تهــران :طهــوری.
 زار ع ،شــهرام (« .)1387گــزارش فصــل دوم بررســی باستانشــناختی شهرســتان بــم» و جلــد اول ودوم ،کرمان :بایگانی ادارۀ کل میراثفرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان کرمان (منتشرنشــده).
 ســقایی ،ســارا و امیرحاجلــو ،ســعید (« .)1395منظــر تاریخــی و فرهنگــی نرماشــیر کرمــان در دوراناســامی» .مطالعــات باستانشناســی دوران اســامی ،ســال اول ،شــمارۀ اول .صــص.7-36 :
 شــیروانی ،زینالعابدیــن ( .)1389بســتان الســیاحه یــا ســیاحتنامه .تصحیــح منیــژه محمــودی،تهــران :حقیقــت.
 صدیقیــان ،حســین و غالمــی ،حســین (« .)1391ســفال اســامی منقــوش بدونلعــاب (شــبهشهــای باستانشناســی مــدرس .شــمارۀ ششــم و هفتــم .صــص.134-142 :
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