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 The Neyriz Plain, which is located between Kerman and Fars provinces, with an area of around 

240km
2
 has hosted important settlements belonging to the Islamic era (Figure 1). In order to 

identifying these settlements and to determine their chronological order, a systematic surface 

survey was carried out by the authors at the first season of 2017. The first step was to study the 

ceramic fragments collected from surface survey, and compare them on the basis of similarities 

of their forms, fabric and decoration. Based on the results of data analysis, the ceramics were 

classified into eight main categories. So, the main aim of this paper is to perform classification, 

typification, and propose a relative chronology of the collected potteries from Islamic period 

sites from the Neyriz Plain. The results suggest a strong relation between the ceramics 

belonging to the Early to Mid-Islamic era (11-16 cetury AD) and the eastern Iranian 

civilizations, such as Sirjan. For instance, the slip-painted and polychrome Sgraffiato potteries 

have considerable similarity to those obtained from Sirjan. Indeed, the Neyriz plain may be 

considered as one of the main distribution areas of the slip-painted potteries of Sirjan. 

Moreover, the ceramics dated 13-17 centuries AD are indication of the cultural ties and trade 

relations between this region of Fars province with Nishabur, Kerman and Sistan regions of 

Iran.The main aim of this paper is to perform classification, typification, and to propose a 

relative chronology of the collected potteries from Islamic period sites from the Neyriz Plain. 

The objectives are to compare Neyriz Plain potteries to similar ones from other Islamic 

archaeological sites, and to recognize inter and intraregional connections of the ancient 

settlements of this plain and other ceramic production centers. The present research aims answer 

the question of to what extend settlements of the Neyriz Plain find cultural relation to other 

Iranian Islamic settlements? And how much study of ceramic fragments will reveal such 

relationships? Primary investigation of historical sources indicates interregional cultural ties 

between Neyriz and Shiraz (on the west), and Kerman and Sirjan provinces (from the east). 

Furthermore, considering the location of Neyriz Plain on the main route between Shiraz to 

Kerman corridor, vast cultural ties can be imagined between Neyriz Plain settelement and 

eastern Iranian cities, such as Sirjan, Kerman and even Nishabour on the northeast of Iran.  

The present research adopts a descriptive-analytical method in both fieldwork and 

bibliographical studies. Fieldworks consist of pottery findings, typology, and classification of 

findings (based on similarities of their forms, and decorative elements), while bibliographic 

activities include literature survey, similar findings, and suggestive dating. Although there have 

been efforts in investigating pottery data of northern coasts of the Persian Gulf, there is little 

information on regional data, especially areas between Fars, Kerman, and Mokran (northern 

area of Persian Gulf) during early Islamic periods. Neyriz, located at the eastern Fars Province 

on the Shiraz to Sirjan trade corridor, is a marvelous ancient region with remarkable sites. 
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Further to identification of 63 sites at Neyriz Plain, some 911 potsherds recovered from the 

Bakun to late Islamic periods. The authors focus on 440 Islamic fragments, which were 

generally divided into two unglazed (214 pieces), and glazed (226 pieces) sherds. Considering 

their form, temper, impurity and decorations, they were categorized to eight main groups, 

towards chronological comparison against other similar samples.  

 Unglazed potteries include two slipped ones and potteries with incised and stamped 

decorations, which are characteristically the majority in the collection and consisted of two 

groups of thickly slipped potteries (Figure 2). Glazed samples include six main groups of 

monochrome, Sgraffito, splashed, slipped painted, underglaze painting, and painting on glaze 

ceramics. The potteries reveal information about patterns of production, consumption, and 

distribution of pottery during different periods. Thick slipped potteries date to Sassanid to early 

Islamic periods (3-8 centuries AD). Considering incised designs under slips and color of slips 

within the group, it appears that all four groups are from the same period. The first group, with 

thick slip and fine temper, from Williamson Collection, date to 2
nd

 century BC to 7
th
 AD century 

(Priestman, 2005: 232-234, 402, Pl. 82-84). It appears, considering incised designs with similar 

themes, they are later than the other three groups, while they date to a same period. It is 

confirmable following absence of the same findings from two other Parthian sites in Neyriz 

Plain. Potteries with incised designs frequently associated with potteries with stamped, and 

cylindrical designs, similar to findings from Sirjan and Qasr-i-Abu Nasr (Whitcomb, 1985: 122, 

135).However, turquoise glaze is the most common monochrome glaze; it is the most abundant 

one. On the other hand, there are other monochrome glazes that characteristically are significant 

in the pottery studies. The white mono chrome pottery that is one of the particles of the 

“Samarra Horizon”, has several production centers including Sirjan (Williamson, 1987: 15), 

which appears an indication of a bigger pattern of relations, comparing to previous period. The 

green mono chrome glazed pottery that is very similar to the same color Sgraffito is reported 

also as findings of eastern coasts of Africa. The turquoise mono chrome glaze with earthen 

temper, vastly range many forms and quality of glaze that date as wide as Sassanid to Late 

Islamic periods, for continuity of production and consumption. The other type is stone paste that 

mainly appears as open form vessels and date to 11-13 century.     

Slip painted wares of Neyriz are similar to the findings from Sirjan, which appears, as a 

characteristic pottery within 10
th
 and 11

th
 centuries AD, as an indication of more relations to 

Sirjan. Potteries with splashed and Sgraffito glaze are chronologically and technically similar, 

which indicate a penetration of Sirjan to Neyriz. Pottery with underglaze paintings from group 1 

are similar to findings from other centers including Kashan, Gorgan, and Soltan Abad that had 

commercial relations. Such pottery can be found in other areas of Iran as well. The underglaze 

painted Potteries from group 2 indicate commercial relation to the regions such as Nishapur and 

Samarqand, of which productions have found in other regions including southern Africa. Black 

painting under turquoise glaze potteries are of common types dated to 13-17 centuries. Blue and 

white potteries produced at various centers, the closest one Kirman. Turquoise & Black 

Underglaze-Painted Ware, Blue and White Underglaze-Painted are similar to findings from 

Keram and Sistan that indicate vast inter regional cultural relation. The absence of some mostly 

known Islamic potteries including moulded Celadon, and luster ceramics are of the other issues, 

significant in studies of potteries of Neyriz Plain, which probably is for lack of production and 

circulation of the wares in the region.  
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،استانفارسهایدوراناسالمیدشتنیریزشناسیسفالبندیوگونهطبقه
حسنمرادی

 تهران. ایران. .، دانشگاه تهراندوران اسالمی شناسی دکتری باستان آموخته دانش

حسنکریمیان

 . تهران. ایران.شناسی، دانشگاه تهرانگروه باستاناستاد 
30/10/1399؛تاریخپذیرش:21/01/1397 تاریخدریافت:

چکیده
 خود در را اسالمی دوران از مهمی استقراری های محوطه دارد، قرار فارس و کرمان فرهنگی حوزه دو حدفاصل در که نیریز دشت

 هدف با سطحی هایبررسی از آمده دست به سفالی هایداده مطالعه ها استقرارگاه این شناخت در گام اولین. است داده جای

محوطه متعلق به دوران ساسانی و  63بر این اساس از . بود دشت این ایفرامنطقه و ایمنطقه هایبرهمکنش مطالعه و گاهنگاری

های فراوانی که  علیرغم تالشانیم گردد که بد ها وقتی افزون می آوری گردید. اهمیت این یافته اسالمی مواد فرهنگی شاخص جمع

ها در نواحی مذکور و بویژه  های شمالی خلیج فارس به انجام رسیده، اطالعات اندکی از این داده های سفالی کرانه در مطالعه داده

 از آمده دست به سفالی هایداده مناطق حد فاصل والیات فارس و کرمان در دست است. بدین سبب مطالعه مواد فرهنگی و

اهمیت مضاعفی  دشت این ایفرامنطقه و ایمنطقه هایبرهمکنش ها و فهم گاهنگاری محوطه به منظور سطحی هایبررسی

 و بندیطبقه اصلی گروه هشت به تزیین و خمیره فرم، در هایشان شباهت براساس سفالی هاییافته هدف، این به نیل در.یابد می

 دوران اواسط تا اوائل سفالی هایگروه که گردید مشخص تحقیق این نتیجه در. شدند تاریخگذاری مشابه هاینمونه براساس

 اسگرافیاتو و ایگالبه های سفال آنکه ویژه به دهند؛می نشان سیرجان خصوص به شرق های تمدن با را زیادی ارتباط اسالمی

 پراکنش مناطق آخرین از یکی عنوان به را نیریز بتوان شاید و دارد سیرجان از آمده دست به هاینمونه با زیادی شباهت چندرنگ

 فرهنگی ارتباط نشاندهنده. هـ 7-11 قرن شده تاریخگذاری هایسفال همچنین. داشت محسوب غرب سمت به ایگالبه سفال

  .است سیستان و کرمان نیشابور، سمرقند، چون مراکزی با فارس از منطقه این

 
 .نیریز دشت اسالمی، دوران سفال شناسی،گونه بندی،طبقه: کلیدیواژگان

.مقدمه1

 قصرابونصر چون فارس خلیج های پسکرانه و هاکرانه اسالمی اولیه قرون شده کاوش مهم های محوطه اکثر

(Whitcomb, 1985)، غبیرا (Bivar et al, 2000) سیرجان و (Morgan & Leatherby, 1985) اطالعات 

 از شده ارائه هایسفال همچنین،. است شده ارائه آنها هاییافته از منتخبی تنها و ندارند دقیقی نگاری الیه

 به هایالیه تاریخگذاری در هاییتردید و است دقیق نگاریالیه اطالعات فاقد نیز  (Tampoe, 1989) سیراف

 توالی نبود در سطحی، هاییافته تاریخگذاری منظور به .(56-63: 1393 ،کنت) دارد وجود آن ساسانی اصطالح

 دقیقتری گاهنگاری هم با مقایسه در و بندیطبقه مختلفی هایگروه به را آنها توانمی شده، گاهنگاری سفالی

 بیانگر و گرفته شکل تزیین و خمیره فرم، در موجود های شباهت براساس بندیطبقه این. نمود ارائه آنها از

 زمینه در پیشرو هایپژوهش از یکی. است مختلف دوران در مصرف و توزیع تولید، در آمده وجود به تغییرات

 انجام فارس خلیج جنوب در الخمیهرأس منطقه بر تمرکز با کِنت دِرِک توسط سفالی هایگروه بندیطبقه

 گروه 106 به را محدوده و محوطه چندین بررسی و حفاری از آمده دست به هایسفال کِنت. است شده

                                                           
  نویسنده مسئول یرایانامه                               :                                                                    hmoradi25@gmail.com  
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 واجد شناسیباستان نظر از و دارند شکل و تزیین خمیره، جنس نظر از مشابهی طیف که نمود بندیطبقه

 المطف و کوش محوطه دو نگاریالیه اطالعات از استفاده با ها گروه این. (1393 ،کنت) هستند خاصی فحوای

 هایسال طی ویلیامسون آندرو توسط شده آوریجمع هایداده برای بندیطبقه این. شدند گاهنگاری و تدقیق

 ,Priestman & Kennet, 2002) شدند تاریخگذاری و بندیطبقه محوطه، 900 حدود از ،1971 تا 1968

Priestman, 2003, Priestman, 2005).  هایسفال تاریخگذاری و بندی طبقه در تواندمی چارچوب این 

 .آید کار فارسخلیج هایکرانهپس و کرانه مختلف مناطق بررسی از آمده دست به سطحی

 رسیده، انجام به فارس خلیج شمالی هایکرانه سفالی هایداده مطالعه در که فراوانی تالشهای علیرغم

 و کرمان فارس، والیات حدفاصل مناطق بویژه و فارس خلیج هایکرانه پس در ها داده این از اندکی اطالعات

 به شیراز تجاری مسیر در و فارس شرق در نیریز شهرستان. است دست در اسالمی اولیه قرون در مکران

 گشته شامل را کیلومترمربع 240 حدود وسعت با دشتی که است باستانی ارزشمند مناطق جمله از سیرجان،

 فقدان نیز و باستانی های محوطه کثرت. است داده جای خود در را توجهی شایان باستانی هایمحوطه و

 قرار کامل سطحی بررسی مورد نیریز دشت تمام تا گشت سبب منطقه این در شناسانهباستان هایبررسی

 است هاییکوه و نیریز دشت شامل بررسی مورد منطقه است، مشخص (1 شکل) شکل در که همانگونه. گرفت

 این. است نیریز شهرستان مرکزی بخش توابع از رستاق دهستان با مطابق و کرده احاطه را آن طرف سه از که

 به غرب از و قطروئیه بخش به شرق از استهبان، شهرستان به جنوب از پشتکوه، بخش به شمال از بخش

 که دهد پاسخ پرسش این به تا است آن بر حاضر پژوهش است. محدود خرامه شهرستان و بختگان دریاچه

با سایر مراکز تمدنی دوران اسالمی را مشخص  به چه میزان ارتباطات فرهنگی نیریز دشت سفالی های داده

توان گسترش داد. به  های نیریز را تا کجا می ای استقرارگاه منطقه ای و فرا ی ارتباط منطقهسازند و حوزه می

 نگارندگان شناسیباستان بررسی از حاصل اسالمی دوران هایسفال شناسیگونه و بندی طبقه با همین منظور

 و (1393) کِنت هایپژوهش نتایج با هایافته مقایسه و  بررسی مورد محدوده در باستانی محوطه 63 در

 فارس استان اسالمی دوران هایسفال شناخت و مطالعه جهت در گامی ،(Priestman, 2005)پریستمن 

 این سازد. مشخص را سفال تولیدکننده مراکز سایر و نیریز دشت سفالی هاییافته بین ارتباط و برداشته

 های بررسی از شده آوری جمع سفالی های یافته. است شده انجام تحلیلی-توصیفی روش از استفاده با تحقیق

 مشابه های نمونه براساس و شدند بندی طبقه تزیین و خمیره فرم، در هایشان شباهت براساس سطحی

 مختلفی های گروه به ها سفال فرهنگی، مواد این تاریخگذاری منظور به. گردیدند گاهنگاری و تاریخگذاری

 براساس بندی طبقه این. گردد ارائه آنها از دقیقتری گاهنگاری هم با مقایسه در تا اند شده بندی طبقه

 ادوار فرهنگی تغییرات سنجش در بتواند تا گرفته شکل سفالها تزیین و خمیره فرم، در موجود های شباهت

 کاوش از سفال مشابه های نمونه مقایسه و مقابله با ای، کتابخانه بخش در. گیرد قرار استفاده مورد مختلف

 . شدند گاهنگاری و تاریخگذاری شاخص سفالی های یافته شده، منتشر های محوطه

 
هایبدونلعاب.سفال2

های بدون لعاب که در مجموع بیشترین تعداد را در کل مجموعه دارند، شامل دو گروه سفال با پوشش  سفال

ل با پوشش گلی احتماالً مربوط دوران ساسانی تا کنده، افزوده و استامپی است. سفا گلی غلیظ و سفال با نقش
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شود که در ادامه  هـ. تاریخگذاری می 4-7کنده، افزوده و استامپی به قرون  قرن دوّم هـ. است و سفال با نقش

 پردازیم؛ به آنها می

 
 سفالباپوششگلی.1-2

 که هستند چرخساز و رسی خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 31 از سفال این گروه

 طیف گروه این فرم نظر از. شود می دیده آنها طرف دو یا یک بر سیاه و ای قهوه قرمز، رنگ به گلی پوششی

 رنگ به ها سفال خمیره. شود می شامل را خمره و کوزه کاسه، انوع شامل بسته، تا باز دهانه ظروف از وسیعی

 بندی طبقه گروه چهار به پوشش رنگ و خمیره کیفیت نظر از و است خاکستری و نخودی نارنجی، قرمز،

 به اوّل گروه خمیره. دارند تفاوت خمیره کیفیت نظر از امّا است، قرمز دوّم و اوّل گروه پوشش رنگ. شوتد می

 با خشن ای خمیره دوّم گروه که درحالی است، نارنجی رنگ به بیشتر و ندارد ناخالصی شده، داده ورز خوبی

 سوم گروه. دارند ای قهوه تا سیاه رنگ به پوششی چهارم و سوم گروه. دارد قرمز و سیاه رنگ به شن ناخالصی

 زیادی های ناخالصی و خشن چهارم گروه خمیره که درحالی دارد، خاکستری رنگ به ناخالصی بدون ای خمیره

 تزیین ظرف بیرون در فشاری و کنده نقوش با گروه این قطعات از برخی. دارد سیاه رنگ به شن صورت به

 در برجسته نوارهای روی بر فشاری های طرح و شده اجرا مواج یا موازی خطوط صورت به کنده نقوش. اند شده

 به است متفاوت سفال بیرون و درون در ها سفال از برخی گلی پوشش رنگ. شود می دیده منظم فواصل

 در گاهی رنگ تفاوت این. است درآمده ای قهوه یا سیاه رنگ به درون و قرمز رنگ به سفال بیرون که ای گونه

 کوره حرارت اثر در پوشش در رنگ تفاوت رسد می نظر به که طوری به شود می دیده نیز قطعه یک سطح

 .(2: 5 شکل و 1-4: 2 شکل) است شده ایجاد

 قرار  SLIP.R, SLIP.B, SLIP.TB های گروه در پوشش رنگ به توجه با ویلیامسون مجموعه در گروه این

 غبیرا محوطه در سفالی گروه این مشابه . نمونه (Priestman, 2005: 232-234, 402, Pl. 82-84) است گرفته

 این های سفال (Bivar et al., 2000: 431; Pl. 113 (a) 88-1037)است . شده تاریخگذاری ساسانی دوره به

 با. باشند دوره یک به مربوط رسد می نظر به و دارند کنده نقش تزیینات و فرم نظر از زیادی مشابهت گروه

 تا 3 قرون به  گروه این شده تدقیق شناسی سکه اطالعات با که قصرابونصر از آمده دست به های نمونه به توجه

 ,Whitcomb, 1985: figs. 50: g, i-k, n, p; 52: j, l, o-q, 43; 50: b, c, e-n)شوند می تاریخگذاری میالدی 8

p).  دوره با همزمان دورۀ تک محوطه دو سفالی های یافته در سفال این حضور عدم به توجه با گاهنگاری این 

 .شود می تایید نیریز دشت در اشکانی

 

کنده،افزودهواستامپی.سفالبانقش2-2

 که است( رنگ کم زرد) نخودی رنگ به رسی خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 38 از گروه این

 اریب مواج، ای، شانه صورت به کنده نقش تزیین. دارد وجود افزوده و کنده نقش صورت به تزیین آنها بیرون در

 به افزوده تزیینات. است شده تکمیل استامپی و افزوده تزیینات با قطعات برخی در و شده اجرا متقاطع و

 به استامپی نقوش. است شده نصب ظرف سطح بر کنده نقش ایجاد از بعد که است کوچکی های گلوله صورت
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 اشکال به توان می ها طرح دیگر از. است گرفته قرار ای دایره قابی درون در که کوچک های مثلث صورت

 شکل و 6: 2 شکل) است بسته نقش ظرف سطح بر ای استوانه مهرهای با نواری صورت به که کرد اشاره هندسی

5 :3.) 

 قصرابونصر ،(Kervran, 1977: fig. 22: 1-7)شوش  از گروه این در کنده نقش از مشابهی تزیینات

(Whitcomb, 1985: 122, 135)  سیرجان و(Morgan & Leatherby, 1987: 147, Fig. 37: 5,Group 1 

Type B: Stamped and incised decoration)   رساند می. هـ 4-5 به را آن قدمت که شده شناسایی .

 به زیادی شباهت نیز گرگان شهر از آمده دست به کنده نقش با همراه لعاب بدون های سفال های نمونه

 (Kiani, 1984: 42) اند  شده تاریخگذاری. هـ 4-7 قرون به و دارد نیریز هاینمونه

 

هایلعابدارسفال.3

 به شوند، می محسوب اسالمی دوران های محوطه تاریخگذاری در مهمی داده عنوان به که لعابدار های سفال

 لعابدار سفال اصلی گروه شش شامل لعابدار های سفال. دارند مجموعه در را تعداد بیشترین شاخصیت دلیل

 برخی همچنین. است لعاب روی نقاشی و زیرلعاب نقاشی ای، گالبه ظروف پاشیده، لعاب اسگرافیاتو، رنگ، تک

 .پردازیم می آنها به ادامه در که شوند می تقسیم هایی زیرگروه به ها گروه از

 
رنگسفاللعابدارتک.3-1

 تولید اسالم جهان سراسر در اسالمی دوران تمام در که است ظروفی متداولترین از یکرنگ لعاب با سفال

 سفالگری مراکز اغلب در اسالم از بعد و قبل ایران در سفال این ساخت .(Grube, 1994b: 135) اند شده می

 استفاده ای فیروزه همه از بیشتر و سفید ای، قهوه زرد، سبز، آبی، الجوردی، های رنگ از و داشته رواج

 ای فیروزه و الجوردی سبز، سفید، رنگ تک لعابدار های سفال نیریز در (.30: 1364 ،کیانی و کریمی) اند کرده می

 .پردازیم می جداگانه صورت به هرکدام معرفی به زیر در که شد شناسایی

رنگسفیدلعابدارتک.سفال3-1-1

با خمیره سخت، فشرده  این گروه سفال شامل دو قطعه است که از یک محوطه به دست آمده و شامل قطعاتی

های دهانه باز با کف حلقوی است که تمام رنگ است. قطعات این گروه مربوط به کاسه با خمیره زرد کم

بدنه جدا  شده است. لعاب به صورت ورقه ورقه ازآن به وسیله لعاب نسبتاً ضخیم سفید رنگی پوشیده  سطوح

شود که به به خوبی بدنه نچسبیده است. ناخالصی لعاب به صورت ذرات ریز سیاه رنگی دیده می شود ومی

است. سطح لعاب در بیرون نسبتاً ناهموار است و شواهد حرارت زیاد  صورت نامنظم در سطح لعاب پراکنده

همچنین آثار فرسایش بر سطح لعاب در بیرون  .شودز در نزدیکی کف دیده میری هایی کوره به صورت سوراخ

 (.10: 3)شکل  آیدبه صورت پودر درمی و درون ظرف وجود دارد، به طوری که به تدریج

و     (Priestman, 2005: 239-40)در مجموعه ویلیامسون TIN.W2 و TIN.W1  این گروه مشابه گروه

است. این سفال که به عنوان نخستین گونه وارداتی از چین به ( 78-81: 1393 ،)کنتاز کوش   YBTIN گروه

اضافه کردن لعاب قلع به سفال ابتدا در عراق در قرن سوّم تقلید شد و به  شود باشناخته می جهان اسالم

در  شاخص ایگونه این سفال به عنوان  .(Watson, 1987: 304)از شمال افریقا و اروپا راه یافت مناطق وسیعی
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  سیراف، ری و نیشابور توان به سیرجان، دوره عباسی در عراق مطرح بوده و از مراکز این سفال در ایران می

(Williamson, 1987: 15) هستند تر های سیرجان به نسبت خشن اشاره کرد که نمونه (Priestman, 2011: 

ظاهر شده که در برخی  4در دورۀ « امراافق س»مرحله اوّل  ،A  این سفال در سیراف در محوطه .(95 ,91

دهم میالدی  با تزیینات به رنگ آبی کبالتی تکمیل شده است و به اواسط قرن نهم تا اواسط قرن  هانمونه

هرچند نمونه به  .(Whitehouse, 1979: 52, 59) شوندتاریخگذاری می )اواسط قرن سوم تا اواسط قرن چهارم هـ.(

به شباهت به  های نیریز دارد، با توجه هایی را با نمونهتفاوت (E-07 و E-05 هایفاز )از بیندست آمده از کوش 

 . (Kennet, 1997: 290-291 (6)) اند یا بعد از آن، تاریخگذاری شده )نهم مـ.(به قرن سوّم هـ. « افق سامرا»
 

رنگسبز.سفاللعابدارتک3-1-2

 سبز، رنگ به قلیایی لعاب با که است رسی خمیره با قطعاتی شامل شده شناسایی محوطه 6 از سفال گروه این

 های لکه صورت به و ندارد یکسانی ضخامت قطعات بیشتر در لعاب. است شده پوشانیده آنها طرف دو یا یک

: 5 شکل و 7: 3 شکل) است کم بسیار ناخالصی با محکم و فشرده گروه این خمیره. شود می دیده سطح در تیره

7.) 

 از GMONO گروه و (Priestman, 2005: 258-59) ویلیامسون مجموعه در MONO.G گروه مشابه گروه این

 است. هـ پنجم قرن اواخر از آن ظهور نشاندهنده کوش در E-08 فاز توالی در گروه این زیاد تعداد. است کوش

 های کاوش اطالعات براساس ،Chittick و هورتون از نقل به پریستمن (.3 شکل ،270 ،114-116: 1393 کنت)

 هفتم قرن اواخر تا پنجم قرن اواسط به را MONO.G گروه آفریقا، شرق در کیلوا و ماندا  شانگا، های محوطه

 .(Priestman, 2005: 258-59)  کند می تاریخگذاری. هـ
 

سفالتکرنگبالعابالجوردی.3-1-3

 به لعابی آن طرف دو در که است شیشه خمیره با است قطعاتی شامل و شدهشناسایی محوطه دو از گروه این

 از کوچکی بخش دیگری و است (رسی خمیره) کف به مربوط قطعاتی از یکی. دارد وجود الجوردی رنگ

 Frit.B اولیه گروه مشابه گروه این. استشده ساخته (شیشه خمیره) قالبی صورت به احتماال که است ای قطعه

-Priestman, 2005: 277) شود می گذاریتاریخ .(مـ 11-13). هـ 5-7 قرون به و است ویلیامسون مجموعه در

288, Fig. 152).  
 

ایرنگفیروزهسفالبالعابتک.3-1-4

الف.خمیرهرسی

 خمیره با های سفال. کرد بندی طبقه شیشه خمیره و رسی گروه دو به توان می خمیره براساس را گروه این

 لعاب با سفال قطعات شامل و شده شناسایی محوطه 41 از و است سفالی های گروه پرتعداد گروه دومین رسی

 خمیره با گروه این های سفال. دارند لعاب قطعه طرف دو در معموالً که است آبی-سبز یا ای فیروزه رنگ تک

 تا کاسه از را بسیاری های فرم و دارند متنوعی لعاب کیفیت و رنگ طیف خمیره، ناخالصی و رنگ نظر از رسی
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 کوچک های حفره و شن ناخالصی با نخودی بیشتر گروه این خمیره. شوند می شامل را کوچک های خمره

  (.1: 5 شکل و 5: 2 شکل) است همراه مقطع در کوارتز های دانه با ها قسمت برخی در که است بسیاری

 .(Priestman, 2005: 234-38) گیرد می قرار ALK. 1–3 گروه در ویلیامسون مجموعه در سفال این

 و است مشکل بسیار تاکنون ساسانی دورۀ از استفاده و تولید در استمرار دلیل به سفالی گروه این تاریخگذاری

 6 گروه به زیادی شباهت گروه این های سفال. کرد تاریخگذاری را آنها توان می فرم به توجه با بیشتر

 است شده پیشنهاد آنها برای اسالمی اوائل و ساسانی دورۀ قدمت که دارد هولیال از آمده دست به های سفال

(Kennet, 1994: 188, Fig. 16: 53-59). کنده، نقش با ها نمونه برخی در که جرجان شهر در سفال گروه این 

 در سفال این (.118: 1385 ،کیانی و مرتضایی) است شده تاریخگذاری. هـ 5-7 قرون به است همراه قالبی و افزوده

 قرار آبی و روشن سبز رنگ یک لعاب و رس خمیره با سفال گروه در سیستان در زابل حوزه های سفال بررسی

 (.30-32 لوح ،94-93: 1389 ،عطایی و حاجی موسوی) است شده تاریخگذاری. هـ 6-7 قرون به و گرفته

ب.خمیرهشیشه

 ای فیروزه لعاب با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 7 از شیشه خمیره با ای فیروزه رنگ تک های سفال

 ظروف بیشتر فرم نظر از گروه این همچنین. دارند لعاب و خمیره نظر از بیشتری کیفیت نسبت به که است

 در ویلیامسون مجموعه در سفال این(. 8: 3 شکل) دارند لعاب طرف دو در که گیرد برمی در را دهانه بازی

 این همچنین .(Priestman, 2013: 604-605) شود می تاریخگذاری. هـ 6-7 به و گرفته قرار FRIT.T  گروه

 این های سفال (.101: 1393 ،کنت) است آمده دست به. هـ 8/7 قرن به مربوط کوش محوطه E-10  فاز از سفال

 (.81: 1393 ،همکاران و زارعی) اند شده تاریخگذاری. هـ 7-8 قرون به ارزانفود در گروه
 
 
ای.سفالگالبه3-2

 برروی ای قهوه-سیاه رنگ به هایی طرح که است قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 9 از سفالی گروه این

 سپس شده، پوشانیده گلی پوشش با آن سطح ابتدا ظروف تزیین برای. است رفته کار به روشن گلی پوشش

 صورت به بیشتر های طرح. است رفته کار به آن برروی تیره ای قهوه یا سیاه رنگ به نوار صورت به ها طرح

 در. است شده تکمیل نقاط برخی در ای لکه/پاشیده لعاب با که است متقاطع و شعاعی عمودی، افقی، نوارهای

 سفال توان می گروه این به (.5: 5 شکل و 11: 3 شکل) است شده پوشانده سرب شفاف لعاب با سفال سطح انتها

 خمیره. است رنگ سفید گلی پوشش روی بر سیاه و قرمز رنگ دو به نقاشی دارای که کرد اضافه را 15-018

 .است ناخالصی بدون و روشن رنگ به گیرد برمی در را ها کاسه بیشتر که سفالی گروه این

 در و تولید سمرقند نزدیکی در افراسیاب و (Wilkinson, 1973) نیشابور در زیاد تعداد به سفالی گروه این

 و قومس جیرفت، سیرجان، چون دیگر مراکز در سفالی گونه این. است شده می صادر سیراف به. هـ دوّم قرن

 سفال نوع این مرکز، ترین نزدیک عنوان به سیرجان در. است شده می تولید محدودتری شکل به و تقلید ری

 که است موازی خطوط و کتیبه شبه کوچک، های کتیبه به محدود آن های طرح و شده می تولید زیاد تعداد به

 نسبت به موتیف نظر از جیرفت تولید ای گالبه سفال. است رفته کار به نیشابور سبک از متمایز ای شیوه به

 .(Williamson, 1987: 17-19, Map 4) دهد می نشان کف فرم در را هایی تفاوت و است محدودتر سیرجان

 SPW.BW گروه در ویلیامسون مجموعه در و آمده دست به سیرجان سفالگری بخش در سفال گروه این
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(Priestman, 2005: 247, 406, Pl. 114)  950-1050). هـ پنجم و چهارم قرون به توان می را آنها و گرفته قرار 

 های سفال قطعات  .(Morgan & Leatherby, 1987:52, 56-73, 111-130, Fig. 1-22) کرد تاریخگذاری .(مـ

 محوطه (SLIP-PAINTED WARES) ای گالبه های سفال سفید زمینه بر سیاه نقش b گروه شبیه گروه این

 اول نیمه تا هـ چهارم قرن اواسط به را سفال این نگاری الیه اطالعات و ها سفال براساس فهرواری و است غبیرا

 در گروه این .(Bivar et al., 2000: 135-137, 402; Pl. 84 (b) 76-677) کند می تاریخگذاری پنجم قرن

 ،عطایی و حاجی موسوی) است شده تاریخگذاری. هـ 4-5 قرون به و آمده دست به سیستان در زابل حوزه بررسی

 (.61 ،48 لوح ،117 ،108: 1389

 

 سفالاسگرافیاتو.3-3

رنگسبزاسگرافیاتوتک.3-3-1

 رنگ سبز لعاب زیر در که است رسی خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه دو از سفالی گروه این

 شده اجرا ظرف درون در بیشتر منحنی و موازی خطوط صورت به ها طرح. دارد کنده نقش صورت به هایی طرح

 فرم رسد می نظر به امّا است محدود فرم تشخیص برای کف و لبه چون شاخص قطعات و تعداد هرچند. است

 (.6: 5 شکل و 9: 3 شکل) باشند گروه این قالب فرم (بشقاب کاسه و بخصوص) عمق کم و باز دهانه

 قرن اواسط تا چهارم قرن اوایل به و گیرد می قرار GRAF.G گروه در ویلیامسون مجموعه در سفال این

 های سفال مجموعه سفال در گروه این همچنین .(Priestman, 2005: 255-256) است شده تاریخگذاری پنجم

 قرن اواسط تا چهارم قرن اواسط به آن قدمت و گرفته قرار رنگ تک اسگرافیاتوهای یک سبک در سیرجان

 Morgan & Leatherby, 1987: 134, Fig. 24: 8, Group 3 Type A: Sgraffiato Style)  رسد می. هـ پنجم

I, 135, Fig, 25: 2, Group 3 Type B: Sgraffiato Style I, A.D.). ساده اسگرافیاتوهای مشابه گروه این 

 Bivar et) است شده پیشنهاد آنها برای سلجوقی دوره اوایل یا سامانی دوره از بعد تاریخ و است غبیرا محوطه

al., 2000: 138-140, No. E 6/74-408a-b, Pl. 85a).  از آمده دست به های نمونه تاریخگذاری در کِنت 

 Kennet, 1997: 292-293) است نداشته رواج دیگر ایران به ها مغول ورود با سفال این کند می پیشنهاد کوش

(11), Fig. 9).  
 

 
 سفالاسگرافیاتوچندرنگ3-3-2.3

 ای قهوه و سبز رنگ به لعابی زیر در که است قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه دو از سفالی گروه این

 به گلی پوشش درون در که است منحنی و شعاعی خطوط شامل ها طرح. دارد کنده نقش صورت به هایی طرح

 و کوچک آمده دست به قطعات چند هر. است شده ایجاد میلیمتر یک از کمتر ضخامت به خطوط صورت

 لعاب طرف دو یا یک در که است هایی کاسه و باز دهانه ظروف قالب فرم رسد می نظر به اما است محدود

 در پاشیده صورت به ای قهوه لعاب رسد می نظر به امّا است محدود بسیار شده شناسایی قطعات هرچند. دارند

 (.6: 5 شکل و 12: 3 شکل) است شده اجرا قطعات سطح
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 ,Priestman)دارد قرار( اولیه چندرنگ )اسگرافیاتو GRAF.EP سفال گروه در ویلیامسون مجموعه در سفال این

 خورده گره پاشیده لعاب با های سفال با ای پیچیده صورت به اسگرافیاتو های سفال گاهنگاری . (250 :2005

. مـ دهم قرن اوائل یا نهم قرن اواخر در رفت می کار به لعاب بدون های سفال برروی ابتدا که تکنیک این. است

 یافت سیراف و شوش در تأخیر کمی با و همراه پاشیده لعاب های سبک با .(هـ چهارم قرن اوائل و سوم قرن اواخر)

 در سیراف در گیرد می جای سیراف II سبک در که سفال گروه این .(Northedge & Kennet, 1994: 33) شد

 از کوش توالی در سفال این  .(Whitehouse, 1979: 58) شود می ظاهر .(مـ یازدهم قرن اوائل) پنجم قرن اوائل

 های سفال (.94: 1393 ،کنت) است آمده دست به آن از پس یا. هـ ششم قرن قدمت با بعد به E-09 فاز

 اند شده تاریخگذاری. هـ 3-5 قرون به جیرفت دقیانوس محوطه در پاشیده لعاب و چندرنگ لعاب با اسگرافیاتو

 به و است گروه این شبیه کنده نقش با همراه گرگان شهر ساده پاشیده لعاب های سفال. (92: 1391 ،چوبک)

 و D گونه سوّم، گروه در سیرجان در گروه این .(Kiani, 1984: 46) است شده تاریخگذاری. هـ 3-4 قرون

 & Morgan اند شده تاریخگذاری.( هـ 430 تا 330). مـ 1050 تا 950 به و گرفته جای اسگرافیاتو II سبک

Leatherby, 1987: 136, Fig. 26: 10, 11, Group 3 Type D: Sgraffiato Style II)).  سفال این همچنین 

 Sharma تجاری بندر در عباسی دوره (Incised and plain sgraffiatos) سفالی های گروه از یکی عنوان به

 تاریخگذاری.( هـ 370-545/535). مـ 980-50/1140 به و شده معرفی هند اقیانوس سواحل در واقع

 .(Rougeulle, 2005: 230-231, 244-245, Fig:6)شود می
 

.سفالبالعابپاشیده3-4

 زرد به مایل قرمز رنگ به متراکم ای خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه چهار از سفال گروه این

 داده سفال درونی سطح روی بر رنگ سفید لعابی سپس پوشانده، گلی پوشش با را سفال سطح ابتدا. است

 سفید لعاب. است گرفته قرار سبز رنگ به پاشیده لعاب صورت به تزییناتی سفید لعاب این روی بر. است شده

 (.15: 4 شکل) است رنگ سیاه ریز شن ذرات و ریز بسیار های سوراخ صورت به ناخالصی دارای

 .Priestman, 2005: 248-49, pls) است ویلیامسون مجموعه در SPL.GW های سفال مشابه گروه این

 مرتبط اسگرافیاتو تکنیک با آن تاریخ و است پیچیده سوالی پاشیده لعاب کارگیری به آغاز هرچند .(108-09

 نهم و هشتم قرن اواخر در خلفا زمان در سامرا در بار اولین برای که است آن از حاکی شواهد همه است،

 و ای قهوه رنگ به پاشیده لعاب با های کاسه دوّم گروه. است شده ساخته چینی های نمونه از تقلید با میالدی

 سال در المتوکلیه شهر مدت کوتاه استقرار از قبل و .(هـ سوم) مـ نهم قرن اواسط به مربوط تخت کف با سبز

 های شاخصه از یکی عنوان به سیراف در سفال این  .(Northedge & Kennet, 1994: 33) است. مـ 861

-335) میالدی 850-950 به و شده مطرح سیراف در مسجد ساخت از بعد سامرا، افق پنجم دورۀ دوّم، مرحله

 دقیانوس محوطه مشابه های نمونه برای  .(Whitehouse, 1979: 52, 59) است شده تاریخگذاری .(هـ 235

 پذیرفته تاریخ هرچند (.32 شکل ؛107 ،92: 1391 ،چوبک) است شده پیشنهاد. هـ 3-5 قرون قدمت نیز جیرفت

 تاریخ فهرواری امّا است، .(مـ 9-11). هـ 3-5 قرون بین ای دوره ای لکه یا پاشیده لعاب با سفال برای شده

 Bivar et) کند می پیشنهاد غبیرا پاشیده لعاب سفال برای را .(مـ 11-12). هـ 5-6 قرون احتماالً متأخرتری،

al., 2000: 130-131 396; Pl. 78 (d) 79-769).  
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 .سفالبانقاشیزیرلعاب3-5

1گروه.3-5-1

 طرف دو یا یک در لعاب زیر نقاشی با شیشه خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه سه از گروه این

 رنگ به ای خمیره گروه این. است شده تزیین روشن زمینه بر خاکستری/سیاه رنگ به هایی طرح با که است

 ها طرح و شده تقسیم قسمت هشت یا شش چهار، به پهنی نوارهای با ظرف درون و دارد (رنگ کم زرد) نخودی

 زیر نقاشی با ظروف ساخت اصلی مراکز از (.14: 4 شکل) است شده اجرا آن درون در متقاطع نوارهای صورت به

 آن ساخت که کرد اشاره (اراک) بادآ سلطان و سلطانیه کاشان، ،(Kiani, 1984:59-62) گرگان به توان می لعاب

 (.35-44: 1364 ،کیانی و کریمی) است داشته ادامه. هـ 8-10 قرون در

 قرار UNDERGL و MGPAINT گروه دو در توان می را سفال این کنت توسط شده ارائه بندی طبقه در

 ,Reitlinger, 1935: 212, Fig. 16) کیش جزیره بررسی در آمده دست به های نمونه گرفتن نظر در با و داد

 UNDERGL سفال تزیینات و شکل. دانست هـ 9-10 قرون به مربوط را کوش های نمونه المطف و (17

 آمده دست به های نمونه (.282 ،119-106،120: 1393 ،کنت) دارد گروه این به زیادی شباهت المطف از مکشوفه

: 1393 ،همکاران و زارعی) اند شده تاریخگذاری. هـ 8 قرن به و تولید همدان در احتماالً که گروه این در ارزانفود

 (.8 شمارۀ ،3 جدول ،87-84
 

2.گروه3-5-2

 طرف دو یا یک در لعاب زیر تزیین با شیشه خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه سه از گروه این

 به ای خمیره گروه این. است شده تزیین سفید زمینه بر خاکستری آبی، سیاه، رنگ به هایی طرح با که است

 به کادرهایی درون در ها طرح. شود می خرد فشار اثر در که دارند خاکستری و سفید ،(نخودی) کمرنگ زرد رنگ

 در همچنین. است پرشده ها نقطه و مارپیچ و مواج نوارهای گیاهی، مضامین با ظرف درون در فشرده صورت

 لعاب فاقد ظرف کف. اند شده کشیده ظرف کف به لبه از خاکستری رنگ به نوارهایی قطعات از برخی بیرون

 ریزی های شکستگی نامنظمی شکل به لعاب سطح و درآمده ضخیمی شکل به پایینی بخش در لعاب و بوده

  (.16: 4 شکل) دارد

 از آمده دست به های نمونه شبیه بسیار و شوند می تاریخگذاری 9-11 قرون به گروه این های سفال

 .Mason et al., 1996: 114-115, 118-119, 187, Pl. 25. KM.11, 193, Pl. 33)است نیشابور و سمرقند

OA. 31, 209, Pl. 50. BW.1, 210, Pl. 51. RO.1).  
 از Kisimani Mafaia محوطه از آمده دست به نمونه شبیه کامالً گروه این 062-38 شمارۀ سفال قطعه

 تاریخگذاری. هـ نهم قرن اول نیمه به و گیرد می جای Samarqand Hybrid گروه در و جنوبی آفریقای

 راه محوطه این به هند اقیانوس طریق از تجارت وسیله به و شده تولید سمرقند در احتماالً قطعه این. شود می

 و فرم نظر از مشابه ای نمونه همچنین .(Mason et al., 1996: 114-115, 187, Pl. 25. KM.11) است یافته

 زمانی بازه در مصر و سوریه های یافته با که شود می نگهداری فرانسیسکو سان هنر موزه در قطعه این تزیینات

 .(Haddon, 2004: 155-157) اند مقایسه قابل مشابه
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 از امّا است، ظرف بخش کدام به مربوط نیست مشخص و است کوچک بسیار گرچه 040-21 سفال قطعه

 کرمان شهر از آمده دست به III گروه های سفال پشت در رفته کار به های امضاء نمونه به بسیار طرح نظر

 و است شبیه  (Tassel-marks) چینی های نمونه به بسیار گروه این امضاء گلمبگ اعتقاد بنابه. دارد شباهت

 :Golombek, 2003) رود کار به صفوی دورۀ در کرمان تولید سفال تشخیص برای معیاری عنوان به تواند می

257, Fig. 4, b, 259, Golombek et al., 2001: 222-227).  
 

ای.سفالبانقشسیاهدرزیرلعابفیروزه3-6

الف.خمیرهرسی

 شکل) است خاکستری تا نخودی رنگ به رسی خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 9 از سفال این

 خمیره. دارند ای فیروزه رنگ به لعاب زیر در سیاه رنگ به هایی نقش طرف یک یا دو در که (4: 5 شکل و 19: 4

 کار به های طرح از. هستند عمودی یا باز دهانه با کاسه فرم به بیشتر خاکستری، تا نخودی رنگ گروه این

. کرد اشاره (متقاطع نوارهای) ای شبکه و موازی شعاعی، های طرح به توان می سفالی گروه این تزیین در رفته

 فقط و رفته بین از ای فیروزه لعاب کل یا بخشی که طوری به دیده آسیب شدت به قطعات از برخی لعاب

 شود می دیده بسیاری ریز های ترک لعاب سطح در و مانده باقی سیاه نقش از بخشی
 .(هـ 10/9-13). مـ 15/16-19 قرون به و گرفته قرار UGP.F1 گروه در ویلیامسون مجموعه در سفال این

 سیستان در زابل حوزه بررسی در سفال این .(Priestman, 2005: 265-266, Pl. 136) است شده تاریخگذاری

 شده تاریخگذاری. هـ 6-7 قرون به و گرفته قرار «آبی-سبز لعاب زیر سیاه نقش با سفال» گروه در

 بررسی از آمده دست به های نمونه شبیه بسیار ،(58 ،55 ،53 لوح ،114-115 ،112: 1389 ،عطایی و حاجی موسوی)

 .است نیریز


ب.خمیرهشیشه

 (.4: 5 شکل و 18: 4 شکل) است شیشه خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 5 از سفالی گروه این

 هر. کنید نگاه باال در رسی خمیره با ای فیروزه لعاب زیر در سیاه نقش با سفال به نقش لعاب، توصیف برای

 سفالگران سوریه و ایران در سلجوقی دورۀ از امّا دارد، وجود نظر اختالف سفالی گروه این منشاء مورد در چند

 ظرافت از ظروف آن، کاربرد با و (Morgan 1994: 155, Grube 1994a: 147) شدند آشنا شیشه خمیره با

 (.34: 1364 ،کیانی و کریمی) رفت کار به لعاب زیر در متنوعی های طرح و شدند برخوردار بیشتری

 زیر نقاشی با های سفال گروه زیر در شود می نامیده نیز «مشکی قلم فیروزه» نام به که سفالی گروه این

 امّا (271: 1379 ،توحیدی) بوده مرسوم بیشتر هجری. هـ هفتم و ششم قرون در هرچند. گیرد می قرار لعاب

 دست به I دورۀ از سفالی گروه این حسنلو تپه در .(Morgan, 1994: 157) دارد ادامه نیز امروز به تا آن تولید

 ث، رنگی تصویر ،85 ،2 شمارۀ پ، رنگی تصویر ،83 ،16: 1386 ،دانتی) است شده تاریخگذاری ایلخانی دورۀ به و آمده

 تاریخگذاری .(مـ سیزدهم). هـ هفتم قرن به خلیلی مجموعه در گروه این  مشابه های سفال (.3 شمارۀ

 ویلیامسون مجموعه در سفال این  .(Morgan, 1994: 204-205, Type 2, Group1, Cat: 222-226)اند شده

 :Priestman, 2005) شود می تاریخگذاری. هـ یازدهم تا هشتم قرون به و گیرد می قرار FRIT.TB های گروه در

284-285, Pl. 165). لعاب زیر در سیاه نقش با های سفال به زیادی شباهت گروه این های سفال همچنین 
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 اند شده تاریخگذاری.( هـ 8). مـ چهاردهم قرن اواخر تا اواسط به که دارد مصر از آمده دست به ای فیروزه

(Milwright, 2008: 218, Fig. I). دست به "مشکی قلم فیروزه" گروه های سفال های نمونه مشابه گروه این 

-80: 1393 ،همکاران و زارعی) است شده پیشنهاد. هـ 8 قرن و 7 قرن دوّم نیمه به و است ارزانفود حفاری از آمده

78.) 

 

.سفالآبیوسفید3-7

 آبی رنگ به نقوش که است شیشه خمیره با قطعاتی شامل و شده شناسایی محوطه 8 از سفالی گروه این

 گیاهی، شعاعی، و موازی نوارهای چون هایی طرح با و دارد وجود طرف دو در شفاف لعابی زیر در( کبالت)

. دارند عمود یا باز ای دهانه که است هایی کاسه شامل احتماالً گروه این های سفال بیشتر. اند شده مشبک تزیین

 به دیده آسیب شدت به قطعات از برخی لعاب. دارد لعاب آنها سطح بیشتر و است حلقوی صورت به ها کف

 دارد وجود مختلف ابعاد در هایی ترک قطعات بیشتر لعاب سطح در و رفته بین از لعاب کل یا بخشی که طوری
  (.13: 3 شکل)

 توالی در مشابه های نمونه به توجه با و دارد قرار FRIT.BW گروه ویلیامسون مجموعه در سفال این

 ,Priestman, 2005: 276-277, Pl. 151, Kennet) است شده تاریخگذاری. هـ 8-11 قرون به المطف/کوش

 اطراف مناطق یا کرمان تولید را غبیرا محوطه از آمده دست به سفید و آبی های سفال فهرواری .(296 :1997

 .Bivar et al., 2000: 162-163, No. E 13a/79-810a-h, Pl) کند می تاریخگذاری صفوی دوره به و داند می

105f). است شده تاریخگذاری. هـ 8-9 به و آمده دست به سیستان در زابل حوزه بررسی در گروه این 
 (.40-42 لوح ،102-104: 1389 ،عطایی و حاجی موسوی)
 

 .سفالبانقاشیرویلعاب3-8

 به ضخیم نسبتا لعاب برروی که است شیشه خمیره با قطاتی شامل و شده شناسایی محوطه 4 از گروه این

. است شده پر ها قسمت بعضی در آبی رنگ به آن درون که دارد وجود سیاه رنگ به هایی طرح مات سفید رنگ

 اسالمی، متأخر دوره به سفال این. (17: 4شکل) است چسبیده آن به خوبی به لعاب و است مستقیم ظروف بدنه

 گروه در ویلیامسون مجموعه در سفال این(. 143: 1393 ،کنت) شوند می تاریخگذاری هـ 13 و 12 قرون

FRIT.EI دارد گروه این های سفال به زیادی شباهت و گرفته قرار (Priestman, 2005: 281-82, pl. 159-

160).  
 

گیرینتیجه.4

 ها، دو گروهاز این . شد مشخص اصلی گروه هشت نیریز دشت از آمده دست به سفالی های گروه بندی طبقه در

 سیزدهم قرن اواخر تا ساسانی دورۀ به و (1 جدول) هستند لعابدار بقیه و لعاب بدون های سفال به مربوط گروه

 در سفال توزیع و مصرف تولید، های الگو زمینه در اطالعاتی ها سفال این. (2 جدول) شوند می تاریخگذاری. هـ

 .دهند می دست به مختلف دوران
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( میالدی هشتم تا سوم قرون) اسالمی دورۀ اوایل تا ساسانی دورۀ به غلیظ گلی پوشش با سفال گروه

 نظر به گروه این پوشش رنگ و گلی پوشش زیر در رفته کار به کنده نقش به توجه با. شوند می تاریخگذاری

 در( اوّل گروه) ظریف خمیره با قرمز غلیظ گلی پوشش با گروه. باشند دوره یک به مربوط گروه چهار رسد می

 با گاهنگاری این نسبت داده شده است. میالدی هفتم قرن تا میالد از پیش دوّم قرن به ویلیامسون مجموعه

 نیریز دشت در شده شناسایی اشکانی دورۀ تک محوطه دو سفالی های یافته در گروه این حضور عدم به توجه

 و شده تکمیل ای استوانه و استامپی افزوده، نقش با متناوب طور به کنده نقش با های سفال. شود می تایید

 .دارند قصرابونصر و سیرجان از آمده دست به های نمونه به زیادی شباهت

 سفالی های گروه بین در ای از کثرت شایان توجه ای فیروزه لعاب رنگ، تک لعابدار های سفال بین در هرچند

 در زیادی اهمیت که هستند هایی شاخص دارای رنگ تک لعابدار های گروه از برخی امّا برخوردار است،

 معرفی سیراف در سامرا افق عناصر از یکی عنوان به که سفید رنگ تک لعاب با سفال. دارد سفال مطالعات

 را ارتباط فرهنگی از تری وسیع الگوی رسد می نظر به که است سیرجان جمله از ساخت مرکز چند دارای شده

 خود همرنگ اسگرافیاتوی به زیادی شباهت که سبز تکرنگ لعابدار سفال. دهد می نشان قبل دوره نسبت به

 از وسیعی طیف رس خمیره با ای فیروزه تکرنگ های سفال. است شده شناسایی نیز افریقا شرق مناطق از دارد

 قرون تا ساسانی از وسیعی دورۀ به استفاده در استمرار دلیل به که گیرد برمی در را لعاب کیفیت و ها فرم

 و شود می شامل را باز دهانه های فرم بیشتر شیشه خمیره با سفال این دیگر گروه. شوند می تاریخگذاری متاخر

 .است. هـ 5-7 قرون به مربوط

 به و دارند سیرجان از آمده دست به های نمونه با زیادی شباهت نیریز از آمده دست به ای گِالبه های سفال

 نیریز با منطقه بیشتر ارتباط نشاندهنده. هـ پنجم و چهارم قرون در شاخص سفالی عنوان به رسد می نظر

 هستند شبیه هم به گاهنگاری و تکنیک نظر از رنگ چند اسگرافیاتوی و پاشیده لعاب با سفال. است سیرجان

 .باشند یافته راه نیریز به سیرجان از رسد می نظر به و

 و گرگان کاشان، چون مراکزی از آمده دست به های نمونه شبیه 1 گروه لعاب زیر نقاشی با سفال

 با 2 گروه های سفال همچنین. داد نسبت مراکز این با تجاری روابط با را آن توان می که است آباد سلطان

 آن تولیدات که است؛ هرچند سمرقند و نیشابور چون مناطقی با تجاری ارتباط دهنده نشان لعاب زیر نقاشی

 .است آمده دست به نیز جنوبی آفریقای در مناطقی در

 هـ 7-11 قرون به را آن توان می که است فراوانی های گونه از ای فیروزه لعاب زیر در سیاه نقش با سفال

 کرمان به توان می آنها ترین نزدیک از که داشته مختلفی تولید مراکز سفید و آبی سفال. کرد تاریخگذاری

 در زابل حوزه از آمده دست به سفید و آبی و ای فیروزه زیرلعاب سیاه نقش های سفال همچنین. کرد اشاره

 این بین گسترده فرهنگی ارتباط نشاندهنده و دارد نیریز از آمده دست به های گروه به زیادی شباهت سیستان

 داد، فقدان قرار توجه مورد نیریز دشت های سفال بررسی در توان می که موضوعاتی دیگر از .است مناطق

 با را آن توان می  که است سالدن و فام زرین قالبی، های سفال چون اسالمی دوران معروف های سفال از برخی

 .مرتبط دانست منطقه در ها آن تولید و رواج عدم
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 نوشتپی

، در مجموع 1396فرودین و  1395شناسی در دهستان رستاق از توابع شهرستان نیریز در اسفند در اولین فصل بررسی باستان. 1

شوند و آثار متنوعی از قنات، محوطه، سنگی میانه تا قرون متاخر اسالمی تاریخگذاری میاثر شناسایی شد که از عصر پارینه 111

  (.1396)مرادی  گیردقلعه، خانه، برکه و ... را در بر می

 هاپیوست

  

 
 دشتنیریزهایموردمطالعهدر:پراکنشمحوطه1تصویر

Figure 1. Distibution of Studied Sites in Neyriz Plain  
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 هایدشتنیریزهایشناساییسفال:گونه1جدول

Table 1: Typology of Potteries of Neyriz Plain














 دشتنیریزهایسفالیگاهنگاریگونه:2جدول

Table 2: Choronology of Pottery Types of Neyriz Plain 

 گروه سفال ردیف
 های میالدی سده

3 4 5 6 7-
1 

8-
2 

9-
3 

10-
4 

11-
5 

12-
6 

13-
7 

14-
8 

15-
9 

16-
10 

17-
11 

18-
12 

19-
13 

20-
14 

 پوشش گلی 1
 نقش کنده 2                  
                  

3 
-لعاب تک
 رنگ

 سفید
 سبز                  
 الجوردی                  
                  

 ایفیروزه

خمیره 
 رس

خمیره                   
 شیشه

 گالبه 4                  
                  

 اسگرافیاتو 5
 تک رنگ سبز

 چندرنگ                  
 لعاب پاشیده 6                  
                  

7 
نقاشی 
 زیرلعاب

 1گروه 
 2گروه                   
           

 
نقش       

سیاه 
زیرلعاب 

 ایفیروزه

خمیره 
 رس

خمیره                   
 شیشه

 آبی و سفید                  
 نقاشی روی لعاب 8                  
                  

 تعداد محوطه تعداد سفال گروه سفال نوع ردیف

 بدون لعاب
 31 129 پوشش گلی 1
 38 85 نقش کنده 2

 لعابدار

3 
لعاب 

 رنگتک

 1 2 سفید
 6 13 سبز

 1 2 الجوردی

 ایفیروزه
 41 95 خمیره رس

 7 15 خمیره شیشه
 6 8 لعاب تخریب شده

 9 21 گالبه 4

 اسگرافیاتو 5
 2 5 تک رنگ سبز

 2 2 چندرنگ
 4 4 لعاب پاشیده 6

7 
نقاشی 
 زیر لعاب

 3 7 1گروه 
 3 5 2گروه 

نقش سیاه 
زیر لعاب 

 ایفیروزه

 9 22 خمیره رس

 5 8 خمیره شیشه

 8 13 آبی و سفید
 4 4 نقاشی روی لعاب 8

  440 مجموع 



 
:پوششگلی4:پوششگلیسیاهخشن،3:پوششگلیقرمزخشن،2:پوششگلیقرمزظریف،1هایسفالی):گروه2تصویر

 کنده،افزودهواستامپی(:سفالبانقش6ایخمیرهرسورنگفیروزه:لعابتک5سیاهظریف،

Figure 2. Pottery Types: 1- Fine red slip, 2- Coarse red slip, 3- Coarse black slip, 4- Fine black slip, 

5- Turquoise monochrome glaze with earthen paste, 6- Pottery with incised and stamped 

decorations)
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رنگسبز،:سفالاسگرافیاتوتک9ایخمیرهشیشه،رنگفیروزهلعابتک:8رنگسبز،:لعابتک7هایسفالی)ه:گرو3تصویر

 :سفالآبیوسفید(13رنگ،:سفالاسگرافیاتوچند12:سفالگالبه،11رنگسفید،:لعابتک10

Figure 3. Pottery types: 7- Green monochrome glaze, 8- Turquoise monochrome glaze with 

stonepaste, 9- Monochrome sgraffiato, 10- White monochrome glaze, 11- Slip-painted, 12- 

Polychrome sgraffiato, 13- Blue and white Ceramic.
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:نقاشیبرروی17(،2:نقاشیزیرلعاب)گروه16:لعابپاشیده،15(،1:نقاشیزیرلعاب)گروه14هایسفالی):گروه4تصویر

 ایخمیرهرس(:نقشسیاهدرزیرلعابفیروزه19ایخمیرهشیشه،نقشسیاهدرزیرلعابفیروزه:18لعاب،

Figure 4. Pottery types: 14- Underglaze-painted (Group 1), 15- splashed glaze, 16- Underglaze-

painted (Group 2), 17- Uperglaze-painted, 18- Turquoise and black painted stonepaste, 19- 

Turquoise and black painted earthen paste. 
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کندهافزودهو:نقش3:پوششگلی،2ایخمیرهرس،رنگفیروزه:لعابتک1هایمنتخب)هایگروه:طرحسفال5تصویر

:لعاب7هاچندرنگورنگوکف هاتک:اسگرافیاتو)لبه6ای،گالبهسفال:5ای،:نقشسیاهدرزیرلعابفیروزه4استامپی،

  رنگسبز(تک

Figure 5. Drawings of selected pottery collections: 1- Monocrome turquoise glaze with earthen 

paste, 2- Slip ware, 3- Pottery with incised and stamped decorations, 4- Turquoise and black 

painted, 5- Slip-painted, 6- Sgraffiato (lips are monochrome and bases are polychrome), 7- Green 

monochrome glaze. 
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