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Abstract 
The genre of Luristan ware, which was first emerged in the early first millennium BC, 
was distributed in the Pish-Koh region. The typology of this ware was not clear because 
of the lack of excavation and surveys on the first millennium BC site of the region. Only 
painted ceramics of genre of Luristan ware, known as Baba-Jan III, had been well 
introduced. Regarding the lack of comprehensive typology for the genre of Luristan ware, 
many suggested pottery typologies and relative dating for the first millennium BC sites of 
Luristan were unreliable. According to the results of the several new-excavated sites 
containing genre of Luristan ware and the author’s survey in the Pish-Koh region, it is 
possible to suggest a comprehensive typology for the genre of Luristan ware for the first 
time. Based on some factors such as manufacturing, forms, paintings, and hardness, genre 
of Luristan ware can be divided into three groups: rough ware, medium ware, and fine 
ware. These wares are mostly in simple and painted forms and some with application 
decorations. The result of the research showed that the tradition of genre of Luristan ware 
was common in the early first millennium BC in the Pish-Koh region. This research also 
indicated that the genre of Luristan ware was distributed on a broad scale. In this type of 
pottery, the shape, size and smallness of the designs best match the shape of the 
container. Hand-lit tea pots are found only in cemeteries that seem to have a ritual 
application. Jars are found in government areas such as Baba-Jan tape. Ordinary simple 
dishes are also more common in nomadic villages. Since the main and largest amount of 
the genre of Luristan ware has been documented from the royal place of Baba-Jan, it 
seems that this place was a center for distribution of this ware. The appearance of this 
ware may indicate a political-cultural unity in Pish-Koh during the early first millennium 
BC .   
  
Keywords : Pish-Koh, 1st millennium B.C, Genre of Luristan wares, typology, pottery of 
Baba-Jan III.  
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Introduction  
The genre of Luristan ware, which was first emerged in the early first millennium BC, 
during the Iron Age IIB(950–800BC)& IIIA (800-650BC), was distributed in the 
settlement and graveyards of Pish-Koh region(Adachi, 2004: 81). The pottery is often 
called by Roman Ghirshman «Genre Luristan», that were found from Tape 
Giyan(Contenau&Ghirshman, 1935). Although after excavation at Baba Jan tape by Clare 
Goff, she named them «Baba Jan III painted ware»(Goff, 1978 : 29). Baba Jan III painted 
wares, decorated with the bow-tie designs, which has called the kite design(Fig 1). 
But the appearance for about 300 years of genre of Luristan ware or Baba Jan III painted 
wares, can be divided into two phases old style and new style. Old style of genre of 
Luristan ware (Baba Jan III) is mostly handmade or thrown on a slow wheel. But the new 
style of this pottery (Baba Jan IIB) is made entirely by wheel. In addition to the Pish-Koh 
area, the new style of genre of luristan ware has been obtained in the south of 
Hersin(Goudarzi, 2017 : 226). This phenomenon is the result of the expansion of cultural 
relations and has led to the evolution of technology and wheel maker genre of Luristan 
ware.   

Moorey suggested that genre of Luristan ware in the Iron Age Luristan can be 
generally attributed to invader from outside of this region(Moorey,1974:19). The invaders 
have been considered to be Kassites, Cimmerians, Median or Elamite people. Goff thinks 
that the culture of Baba Jan III was mist probably Median(Goff, 1968: 131). 
Medvedskaya believes that Baba Jan III painted ware belongs to the Ellipian kingdom. 
She says it cannot be Median, because it is quite different from the pottery found at Nush-
I Jan tape. 

The typology of this ware was not clear because of the lack of excavation and surveys 
on the first millennium BC site of the region. Only painted ceramics of genre of Luristan 
ware, known as Baba-Jan III, had been well introduced. Regarding the lack of 
comprehensive typology for the genre of Luristan ware, many suggested pottery 
typologies and relative dating for the first millennium BC sites of Luristan were 
unreliable. According to the results of the several new-excavated sites containing genre of 
Luristan ware includes Baba-Jan tape and Baba-Jilan graveyard (Hassanpor, 2008) and 
Frood-Gah tape(Sajadi, 2015), and also the author’s survey in the Pish-Koh region, it is 
possible to suggest a comprehensive typology for the genre of Luristan ware for the first 
time. Therefore, the basis of study and relative chronology of the studied pottery and the 
samples obtained from the survey, based on the comparison with the pottery, these index 
sites have been excavated, which have a valid stratigraphy. Based on some factors such as 
manufacturing, forms, paintings, and hardness, genre of Luristan ware can be divided into 
three groups: coarse ware, medium ware, and fine ware. These wares are mostly in simple 
and painted forms and some with application decorations. Fine ware is a medium 
thickness 7-8 mm, hard, string, well levigated, with inclusions which range from barely 
visible sand particles grits. The colour varies from off-white through cream to peach, pale 
orange and a light reddish brown, though a warm buff is the shade most frequently 
occurring. The surface id normally wet smoothed, and often several shades lighter than 
the interior due to firing processes. Based on author's field and studies, fine ware of 
Genre of Luristan can be classified into tree types: painted, decorated and simple. A 
pattern of kite design on the painted pottery of genre of luristan ware. In this type, the 
usual designs are hatch and bow-tie pattern. Typology of fine painted pottery of genre of 
Luristan ware included jar, tea-pot and small bowl forms. The most prominent form of 
this pottery type is the jar without handles in different sizes. These jars can be seen in 
most of the study areas, northwest of Pish-Koh from Sefid-Koh to Garin mountain, in 
Delfan area. It has been found  in central sites such as Baba Jan tape and graveyards such 
as Baba Jilan(Hasanpur&et.al, 2015 :205). These vessels are always elaborately decorated 
with variations on the kite theme. also small bowls with no handles, fine type of genre of 
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Luristan ware(Table 1&2). Medium wares are made from a light brown, medium-textured 
clay with large, black grits give the surface a speckled appearance, rather like a hen s egg. 
Medium ware of genre Luristan ware included the large storage vessels and pithoi. Due to 
daily use of Medium ware, this type of pottery has made the largest number. The outside 
is smoothed but the interior is often untreated and rather friable ad flaky. Buff or reddish 
brown fabrics are most common(Goff, 1978 : 31). The jars are normally decorated with 
applied cordons and impressed motifs. The most common forms are jars with a handle, 
glass and pitchers with a handle(Fig 4), jugs and vats(Fig 5), pots and large bowls with a 
handle(Fig 8&9). Small bowls usually with a slightly inverted rim and horizontal handle, 
decorated with ladders or varieties on the pendent triangle theme, are found in their 
hundreds throughout the central mound of Baba Jan tape. Small bowls with spouts 
sometimes occur in private collections but are not definitely attested at Baba Jan tape. 
Coarse wares are invariably dark and friable with closely-packed, black or brown grits. 
They range in colour from reddish brown to black, and the exterior is often patchy and 
smoke-blackened. The most common forms of coarse type of genre of Luristan ware are 
cups, pots and storage pithos. In fact, their use has been used as kitchen utensils. Cups 
normally with a single and horizontal handle, occur in a variety of forms(Fig 14). The 
storage pithos are made in large dimension(Fig 15). Due to the large volume of these jars, 
they were made thick and been installed on the floor of storage rooms and kitchens. 
The Analysis and the results  
The result of the research showed that the tradition of genre of Luristan ware was 
common in the early first millennium BC in the Pish-Koh region. This research also 
indicated that the genre of Luristan ware was distributed on a broad scale. In this type of 
pottery, the shape, size and smallness of the designs best match the shape of the 
container. Hand-lit tea pots are found only in cemeteries that seem to have a ritual 
application. Jars are found in government areas such as Baba-Jan tape. Ordinary simple 
dishes are also more common in nomadic villages. Since the main and largest amount of 
the genre of Luristan ware has been documented from the royal place of Baba-Jan, it 
seems that this place was a center for distribution of this ware. The appearance of this 
ware may indicate a political-cultural unity in Pish-Koh during the early first millennium 
BC. The long tradition of the bow-tie designs suggests that the indigenous pottery culture 
survived despite repeated invasions by various ethnic groups into Luristan(Chart 1). This 
might explain how Bronze Age motifs, notably the kite and the Kassite cross came to 
adorn Iron Age II pottery. According to studies, Caspian people that living in the Eastern 
Luristan at the beginning of the first millennium BC, likely has been able to establish the 
kingdom of Ellipi(Mollazah&Goudarzi, 2016: 93-94). A great achievement for this 
people, that even earlier of the Medes and Persians and contemporary with Mannea, were 
achieved.  
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 .همدان و معماري، دانشکده هنر سینا، شناسی دانشگاه بوعلی باستاني دکتراآموخته  دانش
 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 30/04/1398 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 

  چکیده
شناسی   پیشکوه لرستان رواج یافته است. تاکنون گونه ۀاول ق.م در منطق ةهزار یننخست هاي سدهستان طی سفال نوع لر

به سفال  ه شده است. به همین دلیل سفال نوع لرستانارائه نشده و تنها نوع منقوش آن شناخت این گونه سفالجامعی از 
این نوع سفال در  ی کامل سفال نوع لرستان، کمیاب بودنشناس نیز شهرت دارد. علت عدم وجود گونه IIIمنقوش باباجان

طی  شناختی هزاره اول ق.م در پیشکوه لعات باستانها و مطا و همچنین محدود بودن بررسیهاي کاوش شده  محوطه
اسی شن ها و نیز گونه گذاري محوطه هاي گذشته است. نتیجه این فقدان در برخی موارد سبب بروز اشتباهاتی در تاریخ دهه

چندین محوطه و نیز طی   هاي اخیر با کشف سفال نوع لرستان در کاوش شده است. اما طی سال هاي مربوط به آنها سفال
است. لذا در این مقاله سعی  آمده دست بههاي الزم براي این پژوهش  هاي هدفمند نگارنده در منطقه پیشکوه، داده بررسی

ارائه شود.  ی از سفال نوع لرستانشناسی جامع شناختی، گونه هاي جدید باستان یها و بررس هاي کاوش شده با اتکا به داده
شناسی  فرم ظروف گونهنقوش و ها مانند کیفیت ساخت،  بنديِ یکسري از مشخصه طبقه بر اساستالش شده  این راستادر 

یک فرهنگ سفالگري طی د. نتایج این پژوهش نشان داد که سفال نوع لرستان از این نوع سفال ارائه گرد معتبري
هاي نخستین هزاره اول ق.م در منطقه پیشکوه بوده است. این گونه سفال از لحاظ کیفیت ساخت در سه نوع ظریف،  سده

ساده سفال با تزیینات منقوش، سفال با تزیینات حجمی و سفال  است؛ و به سه صورتمتوسط و خشن ساخته شده 
حاصل شد،  ها شناسی این سفالینه گونهو که با مطالعه دها در سفال نوع لرستان . وجود انواع استانداراست  تولید شده

توزیع این فرهنگ نشان از تولید آنها در سطح گسترده دارد. عالوه بر آن، محوطه حاکمیتی باباجان تپه منبع اصلی 
 آمده دست بهدر این محوطه هاي سفال نوع لرستان  ترین نمونه که بیشترین حجم و اصلی يطور بهگري بوده است؛ سفال

  پیشکوه طی اوایل هزاره اول ق.م باشد.  حوزه فرهنگی  -وحدت سیاسی نشانگر نوعی ازتواند  است. این پدیده خود می

    .IIIشناسی، سفال باباجان  پیشکوه، هزاره اول ق.م، سفال نوع لرستان، گونه :يکلیدهاي واژه

   مقدمه.1
ق.م) در استقرارها و  65 -800( IIIAق.م) و 800-950( IIB)1(سفال نوع لرستان طی عصر آهن

 :Adachi, 2004(شود گذاري می ق.م تاریخ 650تا  950که بین  ظاهرشدههاي منطقه پیشکوه  قبرستان

آباد تا سیمره در  جنوبی) و از خرم -گرین تا رومشگان(مسیر شمالیهاي  کوهحوزه پراکنش آن از  .)81
این نوع سفال که گونه منقوش  .)90: 1395(مالزاده و گودرزي، غربی) است -رقیدامنه کبیرکوه(مسیر ش

، در استبیرونی ظروف بدنه هاي آویزان در  آن داراي خمیره نخودي متمایل به صورتی با نقش مثلث
شود. بعد از  شناخته میGenre of Luristan(»سفال نوع لرستان« عنوان بهشناسی  ادبیات باستان

گذاري  نیز نام» IIIمنقوش باباجان «سفال  عنوان بهمید،  گوف  کاوش باباجان تپه توسط خانم کلر
هاي شاخص عصر  هاي اخیر در کاوش محوطه . طی سال)Goff, 1968; Goff, 1978: 29.41-42(شد

آباد و نیز  تپه فرودگاه خرم و االفالك پیشکوه از جمله بقایاي دژ نویافته زیر قلعه فلک  IIIو IIآهن
 است.  آمده دست بهگورستان باباجیالن دلفان، سفال نوع لرستان 
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شناسانی که در این حوزه فعال هستند،  سفال نوع لرستان از لحاظ خصوصیات فنی براي باستان    
شناسی این سفال  شده نیست. در واقع بحث عدم شناخت مشخصات فنی و گونهشناخته  خوبی به

سفال منقوش سلوکی و یا سفال منقوش  ،مطرح است. این عدم شناخت در بعضی مواقع سبب شده
حتی مبناي گاهنگاري یک محوطه یا و ) 1392(گراوند، سفال نوع لرستان معرفی شود اشتباه بهاشکانی 

شناختی در  هاي جدید باستان . لذا در این پژوهش سعی شده، در پرتو بررسی)1384گر،  (شیشهقرار گیرد
 شناسی جامع از این نوع سفال ارائه شود.   حوزه پیشکوه لرستان، یک گونه

 نگاري سفال نوع لرستان گاه.2
. وي )Goff,1970: 155(نگاري شده استق.م گاه 8و 9توسط خانم گوف به قرون  سفال نوع لرستان

بندي  تقسیم متأخرر این گونه سفال را در محوطه شاخص باباجان تپه به سه فاز اولیه، میانه و ظهو
هاي یکی از قبور گورستان باباجیالن که در آن سه  نگاري مطلق استخواننیز با گاه یتازگ بهکرده است. 

-ت. در این گاهشده اس تأییدگذاري گوف  سبو از گونه منقوش سفال نوع لرستان قرار داشته، تاریخ
 .)141: 1387پور،  (حسنق.م ارائه شده است 804و  808، 888نگاري مطلق سه تاریخ کالیبره شده 

نگاري هاي شاخص بخصوص باباجان تپه، گاه شناختی محوطه هاي باستان کاوش بر اساس طورکلی به
 IIIعصر آهن ق.م) و نیمه اول II)800-950سفال نوع لرستان محدوده زمانی نیمه دوم عصر آهن

را به دو فاز  IIIساله سفال باباجان 300توان حضور حدود  گیرد. اما می ق.م)را در برمی650-800(
 بندي کرد.   جدید (سبک جدید) تقسیمفاز قدیم (سبک قدیم) و 

 آن رامید  که گوف است این همان فازي ق.م):IIB 800–950عصر آهن(الف) سفال فاز یا سبک قدیم 
 :Adachi, 2004(است IVBزمان با حسنلوشود و هم و در تمام پیشکوه دیده می خواند می Bباباجان

. اما برخالف منطقه حسنلو در این زمان در پیشکوه سفال خاکستري نایاب است. گونه اصلی )81
کروي و  هاي عمیق با دو دسته، سبوهاي نیم هاي دسته زنبیلی، کاسه سفالی این فاز بیشتر قوري

 . استدسته هستند که نقش مثلثی موتیف اصلی آنها  سبوهاي بدون
این فاز تحت عنوان تپه شرقی یا همان  ق.م):IIIA 650–800ب) سفال فاز یا سبک جدید (عصر آهن

هاي فاز قبلی در اینجا تداوم دارند، اما فرم  است. برخی از گونه IIIAزمان با عصر آهنهم Aفاز باباجان
 Bهاي باباجان سارند و کامالٌ از سفالي منقوش هستند که چرخها مشخص سفال سبک جدید کاسه
شود؛ این فاز  ها دیده میقوري ها روي بدنه ظروف و دسته ها و مثلث مجزا هستند. نقوشی مانند نقطه

 است.  IIIBو  IVAزمان با حسنلويهم
نوع ماد  سفال دارد و مرتبط باآن قدیم  سبکپراکُنش بیشتري از  نوع لرستان سفال سبک جدید   

هاي  اند. عالوه بر آن، در این فاز فرم ساز شده ها چرخ غلب سفالیعنی سفال نوشیجان است و نیز ا
 ,Stronach&Roaf(است  هاي عمودي استفاده شده ها با دسته سفال مادي مانند کاسه و بشقابمرسوم 

1978: Pl. Ivb ،در خارج از پیشکوه یعنی  جدید سبکتر  توزیع گسترده به نظر ).38: 1383؛ جاوري
در پی  ونهاوند، کنگاور، جنوب هرسین و در کل نواحی اطراف، نتیجه گسترش ارتباطات فرهنگی بوده 

 داشته است.  به همراهساز شدن سفال نوع لرستان را  آن تحول فناوري و چرخ
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 ن سفال نوع لرستا شناختی بندي و تحلیل گونه توصیف، طبقه.3
 

هاي سفال نوع  ونهاز گ ماشناخت  شناسی معتبر، بندي منسجم و گونه ک طبقهی عدم وجودعلت ه ب
ها  سري از مشخصهیک بنديِ طبقه بر اساس شدهبه همین سبب در اینجا سعی . محدود استلرستان 

ترین  از این نوع سفال ارائه شود. کامل یشناسی جامع گونهنقوش و فرم ظروف مانند کیفیت ساخت، 
 ،)III   )Goff,1978باباجان تپه ةهاي کاوش شد سفال نوع لرستان از محوطه هاي مجموعه گونه

است. لذا مبناي  آمده دست به )1393(سجادي، آباد و تپه فرودگاه خرم )1387پور، (حسن گورستان باباجیالن
سه مقای بر اساساز بررسی،  آمده دست بههاي  هاي مورد مطالعه و نمونه نگاري نسبی سفالمطالعه و گاه

  هستند. نگاري معتبري  که داراي الیه استهاي شاخص کاوش شده  هاي این محوطه با سفال
کم  یک نوع چرخ سفالگري بدوي با دور) بیشتر با III(سفال باباجان سفال سبک قدیم نوع لرستان    
جدید ساز هستند. اما سفال سبک  ها نیز دست و برخی نمونه است؛  ساز ساخته شده چرخ صورت بهو 

از لحاظ  طورکلی بهاند.  ساز ساخته شده چرخ صورت به طور کامل به) IIB(سفال باباجان نوع لرستان
بندي  ظریف، معمولی(متوسط) و خشن طبقه ۀتوان سفال نوع لرستان را به سه دست کیفیت ساخت می

را به سه گروه  IIIهاي کشف شده از باباجان تپه، سفال باباجان نمونه بر اساسمید  ). گوف1کرد(نمودار
 اي که در . در واقع دسته)Goff, 1968: 116( بندي کرده است معمولی، متوسط و خشن طبقه

مید معمولی نامیده است. زیرا که ضخامت این  گوفسفال ظریف آورده شده،  عنوان بهبندي ما  طبقه
ها توجه کرد که با چه هدفی  این گونه سفالمتر است؛ اما باید به ماهیت میلی 8تا  7ها بین  گونه سفال

مید بر مبناي ضخامت، سفال ظریف نوع  اند. گوف اي تولید شده و براي چه کاربري و در چه نوع جامعه
هاي هزاره اول ق.م  در بافت محوطه بندي کرده است. اما در واقع گروه معمولی طبقه عنوان بهلرستان را 

تنها معیار ظریف بودن  ،بوده يرو بر کوچمبنی  کهپیشکوه لرستان با شرایط معیشتی عموم ساکنان 
هاي  با دیگر گونه بخشضخامت کم آن نیست. در نتیجه منظور از گونه ظریف در این  فالیسگونه یک 

 ظریف سفالی تا حدودي متفاوت است. 
 سفال ظریف نوع لرستان .3-1

به اند.  ل صیقل داده شدهمتر دارند و کاممیلی 8تا  7سفال ظریف نوع لرستان، همگی ضخامتی بین 
مردمان  یطیمح ستیزو روي  مبتنی بر کوچدلیل این ضخامت، نوع جامعه و شرایط معیشتی  نظر
که  استرنگ ی، کرمی و نارنجی کمرنگ این گونه بیشتر هلویگونه سفال بوده است.  این دکنندهیتول

ماد  رات ریز میکا که در سفالذ استفاده شده است. زهیشن ردر خمیر آنها براي چسبندگی از ذرات 
. پخت این گونه سفال شود دیده نمی بکار رفته، در سفال نوع لرستان  IIغربی و سفال وارادتی باباجان

هاي مثلث هاي به شکل طرح قوش بیشتر داراي نقوش بومی منطقه یعنیهاي من نمونهاست. کافی 
مید  گوفوم ق.م لرستان دارد. بعد از کاوش سفال هزاره د الگوهاي تزیینیکه ریشه در  ،آویزان هستند
و  ناقص يگذار نامور شد. اما این مشه» IIIسفال منقوش باباجان«، سفال نوع لرستان بهدر باباجان تپه

بر شود.  می آن هاي منقوش و تنها شامل نمونه ؛ردیگ یبرنمهاي سفال نوع لرستان را در  تمامی گونه
منقوش،  ۀتوان به سه گون سفال ظریف نوع لرستان را مینگارنده، هاي میدانی و مطالعات  یبررس اساس

 بندي کرد.  تزیینی و ساده طبقه
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 سفال ظریف منقوش  الف)
به سفال منقوش باباجان وسفال نوع لرستان است  هشد  شناخته ۀتنها گونمنقوش،  سفال ظریفIII 

. دارند اي و حنایی خودي و نقوش قهوهن منقوش بیشتر داراي خمیره هاي ظریف نیز معروف است. نمونه
این نقوش شامل  اجرا شده است.آنها   ی و حاشیه لبهقسمت باالی بدنه بیرونی ظرف و دربر نقوش 

کشی  افقی داخل آنها خط صورت بهکه هستند  هایی خطوط افقی موازي و مثلثبه شکل  یهای طرح
 ؛ که مشتمل برشود خطی دیده میدر مجموع در این گونه سفال اغلب سه نوع نقش  است. شده

هاي آویزان در بدنه بیرونی و نیز  هاي ساده شبیه مثلث خطوطی در گردنه ظرف، دیگري موتیف
 ). 1(شکلباشند میاي بر روي لبه ظرف  هاي لکه باند

 
سفال نوع لرستان بکار رفته است؛ در  از منقوش ظریف ۀهاي آویزان که در گون : طرح به شکل مثلث 1شکل

 نگارنده)طرح از (شود زیگزاگ، هاشور و تارعنکبوتی دیده می صورت بههاي معمول  این گونه طرح
Figure 1: Pattern of kite design on the painted pottery of gerne of luristan ware. In 

this type, the usual designs are hatch and bow-tie pattern(Author)   
 

نوع لرستان(ظریف و معمولی)، معموالٌ نقوش بر بدنه بیرونی  هاي منقوشِ مونه سفالدر ن طورکلی به
-يطور بهظرف و گاهی اوقات بر روي لبه نیز اجرا شده است. اما در اینجا یک مشکل فنی وجود دارد، 

بر بدنه سفال تثبیت نشده است. یعنی اینکه در بیشتر  خوبی بههاي منقوش، نقش  که در اغلب نمونه
گیري در  در اثر قرار به نظرها،  واقع قسمتی از نقش محو شده است. عالوه بر آن در برخی نمونهم

چنانچه با شُستن این گونه سفال، معرض نور خورشید، نقش سفال کامالٌ خشکیده و محو شده است. 
داول نوع لرستان در قالب چند فرم متاز شود. سفال ظریف منقوش  نقش شُسته و پاك می راحتی به

). این اشکال شامل 2تولید شده که در آنها نقش به بهترین وجه با فرم ظرف انطباق یافته است(جدول
  .باشند ها و انواع قدح می انواع سبوهاي بدون دسته، قوري

هاي  سفالی، سبوهاي گردن باریک بدون دسته در اندازه ۀترین فرم این گون شاخص :)Jars( سبوها -1
غرب پیشکوه از سفیدکوه تا گرین  هاي مورد مطالعه شمال سبوها در اغلب محوطهمختلف هستند. این 

هاي مرکزي مانند باباجان  که هم در محوطهيطور به؛ شوند شهرستان دلفان دیده می حوزهیعنی 
 :Hasanpur&et.al, 2015(هاي گورستانی مانند باباجیالن و نیز در محوطه) Goff, 1978: 43(تپه

Pl.18( اند. آمده دست به 
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 ۀبدن ،اي روشن با رنگ قهوه وریزه هستند    نخودي و شاموت شن ةداراي خمیر ي مورد بحثسبوها
هاي آویزان است که به  مثلث طرحترین نقش این سبوها،  بیرونی آنها منقوش شده است. شاخص

 عموالٌ نقشاست. م بکار رفته سفالبیرونی  ۀبهترین وجه با شکل ظرف انطباق یافته و همگی بر بدن
شده و گاهی اوقات بین آنها نقش چرخی  محدودهاي آویزان بین یک یا دو رشته از خطوط افقی  مثلث

اي اصلی تقسیم کرد:    به سه دسته  توان از لحاظ شکل و اندازه شود. این سبوها را می  شکل دیده می
ته  با  وهاي بلند و کشیدهج) سب ا کف تخت، ب) سبوهاي گلدانی شکل،خ گالبی شکل بالف) سبوهاي پ

 اي. دکمه
و  هاي متداول سفال نوع لرستان بخصوص در باباجان تپه: انواع قوري از فرم)Tea-pots( هاقوري -2

و  IIمربوط به نیمه دوم عصر آهن هستند؛ که)Pl. XVII:Contenau&Ghirshman,1935 ( تپه گیان
توان از لحاظ شکل دسته و آبریز به دو گونه  ها را می است. این گونه قوري IVزمان با حسنلويهم

 ها با آبریز کوتاه هستند.  هاي دسته زنبیلی با آبریز افقی و قوري تقسیم کرد که شامل قوري
زنبیلی طنابی شکل براي حمل ظرف به  ۀدست ،ها : در این گروه از قوريهاي دسته زنبیلی الف) قوري

ها  ل به شکل سر یک جانور(بیشتر مار) است. این قوريعموماٌ محل اتصا کهاست؛ آنها افزوده شده 
عمودي نیز هستند که فرایند ریختن مایع درون  ۀزنبیلی حمل کننده، داراي یک دست ۀعالوه بر دست

اند.    ، داراي یک آبریز متوسط نیز بودهعمودي کرده است. همچنین عالوه بر دو دسته می آسانآن را 
 قوريعموماٌ نیمه پایینی اجرا شده و ظرف باالیی  ۀو در نیمبدنه بیرونی  بر ها از قوري گروهنقوش این 

ط افقی است که بین خطو هاي آویزان روي آنها طرح متداول یعنی مثلثنقش  ساده رها شده است.
در سفال نوع لرستان نقوش مثلثی از گردنه ظرف آویزان  طورکلی بهاما  .اند شطرنجی شکل محاط شده

این قضیه در ظروف با کف ته اما . گیرد برمیبدنه بیرونی را در  در باالیی ۀمعمول نیم طور بهشده که 
کاربردي آیینی داشته که از نوع لرستان  به نظرهاي دسته زنبیلی  کند.  قوري اي شکل صدق نمی دکمه

 Oudbashi(تراشان . در محوطه سنگ)Ibid(است آمده دست بهتپه گیان  ICآن تنها در قبور الیه

&et.al, 2013: Pl.3(  بان گورستان خاتونو)Haerinck&et.al, 2004:150-151( هاي فلزي  نمونه
هاي مذهبی و نیز گورستانی  ها در محوطه است. کشف این قوري یافت شدهها  متنوعی از این قوري

یران، ظروفی آیینی است. نمونه قابل مقایسه در دیگر مناطق ا عنوان بهکاربري خاص آنها  هدهند نشان
 اند.      سیلک است که آنها نیز در داخل قبور کشف شده Bهاي گورستان قوري

 در براي ریختن مایع درون ظرف عمودي ۀدر این نوع از قوري تنها یک دست ها با آبریز کوتاه: ب) قوري
 حاکمیتی باباجان تپه ۀها تنها در محوط تعبیه شده است. این نوع از قوري آن مخالف آبریز ۀبدن
. رنگ خمیره آنها نخودي با شاموت شن )Goff, 1978: Pl. IIa(آبریز آنها کوتاه است که آمده دست به

بیرونی این نوع نیز با  ۀهاي آیینی، بدن ریزه که با لعاب گلی غلیظ پوشانده شده است. همانند قوري 
  شود.  دیده میاي روشن منقوش شده که بین آنها نقش چرخی شکل  نقوش مثلثی شکل به رنگ قهوه

این گونه  هستند. منقوش نوع لرستان دیگر از سفال ظریف ۀگونها  قدح: )Small bowls( ها قدح -3
: 1393(سجادي، هاي یکجانشینی از جمله تپه فرودگاه هاي متنوعی مانند محوطه ظروف در محوطه

626)PN.1-PN.6(( گودرزي، و تلیاب تپه)میتی باباجان حاک ۀو همچنین در محوط )179: 1396



 143 / 1400 تابستان ،2 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 آمده دست به) 169:  1396(گودرزي، اروان خانساالري هفت  و نیز در محوطه )Goff, 1978: 43.44(تپه
 توان از لحاظ فرم به دو دسته تقسیم کرد: نوع لرستان را می منقوشِ و هاي ظریف قدح است.

باالیی   نیمه ؛ کهاستنخودي مات و هلویی  ها این قدح ةرنگ خمیرهاي کوچک بدون دسته:  الف) قدح 
 ،ها نقش غالب این قدح آنها منقوش شده است. ۀبیرونی، حاشیه لبه و گاهی اوقات روي لب ۀبدندر 

 شطرنجی است هاي افقیِ خطوط افقی و موجی و باند
 ۀلب ۀحاشی ها معموالٌ بافتی نخودي رنگ دارند که این گونه قدح بدون دسته:و  عمق کمهاي  ب) قدح
اي روي  نقطهخطوط منقوش شده است. این نقوش شامل خطوط افقی شطرنجی،  بیرونیبدنه  ظرف در

ها ابعادي کوچک دارند،  د. این قدحنباش اي روشن می هاي کوچک به رنگ قهوه مثلث یلبه و بدنه و گاه
       ).1متر دارند(جدولسانتی 8تر از و نیز عمقی کم مترسانتی 20تر از آنها کم ۀقطر دهان که يطور به

 )311:  1396(گودرزي، ظریف سفال نوع لرستان بدون دسته از گونه و عمق کمهاي  : قدح 1جدول
Table 1 : Small bowls with no handles, fine type of genre of Luristan ware(Goudarzi, 

2017 : 311)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 312:  1396گودرزي، (نوع لرستان از منقوش شناسی اشکال سفال ظریف : گونه2جدول
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Table 2 : Typology of fine painted pottery of genre of Luristan ware(Goudarzi, 2017 : 
312) 

 

 
 ات حجمی تزیینبا سفال ظریف  ب)

پوشش اغلب رقیق و یا با نخودي و  ةاز نوع لرستان داراي خمیر  شده نییتز هاي ظریف سفال  نمونه
باشند؛  ظریف منقوش می ۀهستند. همچنین از لحاظ فرم ظروف شبیه گونمات  و غلیظ نخودي رنگ

 &Contenau(در واقع دقیقاٌ هنرمند در اینجا بجاي نقاشی کردن ظروف، به تزیین آنها پرداخته است

Ghirshman, 1935: Pl.XVI(ۀها، فرم غالب ظروف گون . انواع سبوهاي بدون دسته و انواع کاسه ظریف 
اند.  معرفی نشده یدرست به تاکنوناین گروه از سفال نوع لرستان نوع لرستان هستند.  سفالاز تزیینی 
منقوش  هاي ظریف که اشاره شد، از لحاظ فرم ظروف شبیه نمونه طور همانهاي ظریف تزیینی  سفالینه
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د تري دارند. در واقع هنرمنلذا با توجه به رواج سنت سفال منقوش، در نتیجه فراوانی کم ؛هستند
هاي  ه در برخی موارد نمونهک يطور به؛ کند ظروف ظریف را منقوش گونه نیاسفالگر بیشتر ترجیح داده 

زمان منقوش نیز شده است. ترکیبی عالوه بر تزیین افزوده، هم صورت بهشود که یک ظروف  دیده می
افزوده و کنده  به دو روش تزیین داراي نقوش تزیینی حجمی هستند و تزیینی هاي ظریف نمونه سفال
:  1393(چهري، هاي مرواریدي هستند ها داراي تزیینی به شکل افزوده اند. برخی از نمونه تزیین شده

  هستند ندهظرف ایجاد شده است. دسته دیگر داراي تزیین کَ ۀنواري شکل بر بدن صورت بهکه  ،)458
بیرونی   اندي تزیینی در بدنههاشوري شکل، ب ةها هنرمند سعی کرده با خطوط کند در این نمونه که

 که نقش غالب ظروف منقوشِ است یمثلثطرح  صورت بهنده ظرف ایجاد کند. در مواردي این تزیین کَ
 نوع لرستان است. 

 سفال ظریف ساده  ج)
آنها بیشتر خمیره و پوشش ، اما هستند هاي منقوش از نظر ساخت مشابه نمونهساده  ظریف هاي سفال

ها بخصوص با فرم دهانه باز  اشکال این گونه شامل انواع کوزه. است نارنجیبه رنگ نخودي و 
نشینان موقت مانند  هاي مرتبط با کوچ ساده بیشتر در محوطه هاي ظریف ). سفالینه3و2است(شکل

هاي مرکزي و  هاي ظریف در محوطه سفال گونه نیاشوند.  دیده می)Comp sites(روستاهاي عشایري
 مانند باباجان تپه سفال ظریف ۀاند. به همین دلیل در محوط وماٌ منقوش شدهبخصوص حاکمیتی عم

 نوع لرستان کمیاب است.   از ساده

 
 (طرح و عکس از نگارنده)ساده از تپه مرکزي تلیاب ظریف ۀگون از دهانه باز ة: کوز 2شکل

Figure 2 : A open mouth jar from simple and fine types of genre of Luristan 
ware(Author) 
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 (طرح و عکس از نگارنده)آباد سفلی ایمان ۀلرستان از محوط نوع ساده سفال ظریف ۀهاي گون : کوزه 3شکل

Figure 3: Jars of simple and fine type of genre of Luristan ware, from Iman-Abad 
site(Author) 

 سفال معمولی(متوسط) نوع لرستان  .3-2
سازي  هاي ذخیره سفال نوع لرستان شامل ظروف بزرگ و جادار و خمرهاز لی(متوسط) معمو ۀگون

معمولی با توجه به کاربري روزمرگی آنها، بیشترین حجم سفال نوع لرستان را به خود  ۀهستند. گون
هاي مربوطه دیده  ها در محوطه اختصاص داده و از لحاظ تنوع فرم و میزان تولید، بیشتر از دیگر گونه

ضخامتی  کهاي مایل به قرمز و زرد تیره است  هاي نوع معمولی بیشتر قهوه شوند. رنگ سفالینه می
ترین استفاده شده است. مهمآنها شاموت  عنوان به زهیر سنگمتر دارند و از شن و میلی 8بیش از 

. همچنین هستندهاي جادار  دار و کوزه اشکال سفال گونه معمولی شامل دیگ و دیگچه، سبوهاي دسته
ات تزیینبا سفال متوسط منقوش، سفال متوسط  ۀتوان به سه گون سفال نوع معمولی(متوسط) را می

 بندي کرد.   ساده طبقه فال متوسطی و سحجم
 سفال معمولی(متوسط)منقوش الف)
هاي آویزان  معمولی داراي همان نقش سنتی سفال نوع لرستان یعنی مثلث هاز گون هاي منقوش ِ نمونه

اینکه فرم ظروف در ابعاد  لیبه دلاند.  بدنه بیرونی ظروف ایجاد شده و بر باالیی ۀکه در نیم ؛ستا
بیشتر  ها سفالها  این نمونه، لذا ضخامت هاي بزرگ ساخته شده ها و کوزه ند دیگچههمان تريبزرگ

تر در بدنه  هایی در ابعاد بزرگ مثلث صورت بهاست. عالوه بر آن به علت بزرگی ظروف، نقوش نیز 
اند. همچنین با توجه به اینکه خمیره و پوشش بیرونی این گونه ظروف عموماٌ روشن  بیرونی ایجاد شده

ها در حجم بیشتري  نبوده، لذا نقوش بیشتر قرمز رنگ هستند. این گونه سفال به نسبت دیگر گونه
و تولید فراوان این گونه،  با توجه به اشکال متنوعاشکال متنوعی دارند.  به همین سبب ،تولید شده

ترین اشکال این گونه سفال شامل انواع هاي مختلفی براي آنها تعریف کرد. مهم توان کاربري می
ها و  هاي متوسط و تغارها، دیگ و دیگچه  دار، انواع کوزه هاي دسته و پارچ  دار، انواع لیوان سبوهاي دسته

 هستند.  دار هاي دسته کاسه
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: سبوهاي منقوش معمولی(متوسط) از لحاظ نقش و )Jars with a handle(ردا سبوهاي دسته -1
مت بیشتري ضخا داراي ترابعاد بزرگ به علت ؛ ومنقوش هستند خمیره شبیه سبوهاي ظریف

اند. این گونه  شده  دار ساخته دسته صورت به ترتو نیز براي حمل راح متر) میلی 15 -10(باشند می
و  )Contenau&Ghirshman, 1935: Pl.XVI(ی مانند گورهاي تپه گیانهاي متنوع سفال در بافت

    است.   آمده دست به)Goff, 1978: fig.9, Pl.XVIII(محوطه حاکمیتی باباجان تپه
: این دو گونه از لحاظ فرم )Glass&pitchers with a handle(دار هاي دسته و پارچ   ها لیوان -2

با کف تخت و تا حدودي  کههستند  و فاقد آبریز دارند عمودي ۀدست ها یک تقریباٌ مشابه هستند. پارچ
ها نقوش معمول  بیرونی این پارچ ۀبدندر پایینی  ۀاند. بر روي لبه، دسته و نیم کمر باریک ساخته شده

هاي کوچک آویزان(بر روي نیمه  سفال نوع لرستان یعنی خطوط افقی(بر روي لبه و دسته) و مثلث
با این تفاوت که  ،ها هستند نیز از لحاظ فرم شبیه پارچ ها  لیوان. یرونی) اجرا شده استب ۀبدن در پایینی

معموالٌ اند که  هاي مثلثی منقوش شده طرحبا انواع  ها اند. این لیوان شده  تر ساخته فاقد دسته و باریک
  .   )4(شکلشود ها نقوش چرخ و صلیب دیده می بین این مثلث

 

 
از گورستان  1لرستان)؛ شماره نوع سفال  از معمولی منقوشِ ۀ(گون دار هاي دسته رچ: لیوان و پا 4شکل

 )Goff, 1978: fig.6, Pl.III(از باباجان تپه 9و  4،  3شماره  )،Hasanpur&et.al, 2015: Pl.19باباجیالن(
Figure 4 : Glass&pitchers with a handle (painted medium types of genre of Luristan 

ware)N.1 from Baba-Jilan graveyard(Hasanpur&et.al, 2015: Pl.19), N. 3.4.9 From 
Baba-jan Tapeh (Goff, 1978: fig.6, Pl.III) 

ي به رنگ نخودي و یا نارنجی دارند که  ا خمیره ،: این گونه ظروف)Jugs&vats( ها و تغارها کوزه-3
ها  اند. کوزه اي روشن منقوش شده خودي با رنگ قهوههاي ن هاي نارنجی با رنگ قرمز و نمونه نمونه

هاي  عمودي و نمونه ۀهاي بزرگ آنها با دو دست دار و گردن باریک هستند که نمونه شکم ۀداراي بدن
؛ چین هستند در لبه داراي نقش نقطه ،هاي متوسط بدون دسته باشند. کوزه متوسط فاقد دسته می

بیرونی با  ۀبدن بر باند شطرنجی و نیز در نیمه باالیی ورتص بهخطی  در گردنه ظرف نقشِ همچنین
. عالوه بر این، یک شود شکل دیده میکه بین آنها نقش چرخی منقوش شده  هاي آویزان نقوش مثلث
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ظرف را از یک سوم و منقوش باالیی  ۀنیم ،یک باند نازك شطرنجی صورت به و افقی نقش خطیِ
هاي  نمونه ،تنها در باباجان تپه که در سطح وسیعی کاوش شده، جدا کرده است. و ساده ظرفپایینی 

،  هاي بررسی شده اما در دیگر محوطه .)Goff, 1978: fig.5, pl.4(است آمده دست بهها  کامل این کوزه
   ).6و 5این گونه ظروف کشف شده است(شکل ۀتنها قطعاتی از دسته و بدن

 
زنی حیاط قلعه  لرستان که از گمانه نوع سفالاز منقوش ِ دار، نوع متوسط هاي بزرگ دسته : کوزه 5شکل

 )11: 1394(بهرامی و دیگران، آمده دست بهآباد  االفالك خرم فلک
Figure 5 : Big Jugs with handles, painted medium types of genre of Luristan ware, 
from stratigraphy of Khorramabad Falak-Aflak castle(Bahrami&et.al, 2015 : 11) 

 
آباد  هاي ایمان که از بررسی محوطه منقوش سفال نوع لرستان معمولیِ ۀگون ، هاي کوزه : نمونه دسته 6شکل

 (عکس و طرح از نگارنده).  است  آمده دست به) 5اوران(شماره ) و هفت4سفلی(شماره
Figure 6 : Sample jar handles, painted medium types of genre of Luristan ware, 

from the  
    surface layer of Iman-Abad(N.4)& Haft-Oran(N.5)sites(Author) 
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عمودي به حالت  ۀتر و کوتاه هستند که دو دست باریک ۀدار با گردن دار و زاویه شکم ۀتغارها داراي بدن 
ها اغلب به شکل یک حیوان یا به سر  ظرف تعبیه شده است. این دستگیره ۀاي شکل در شان دستگیره

که براي حمل و نقل این ظروف نیمه  )84شماره ،76کلشو 184:  1387پور،  (حسنشوند یک حیوان ختم می
سنگین بوده است. همانند سنت سفال منقوش نوع لرستان، نقش غالب آنها مثلث آویزان است. اما در 

 .)Goff, 1978: fig.6, pl.1(شود ها نقش بز کوهی دیده می اباجان تپه بین مثلثیک نمونه از ب
دانیم، نقوش حیوانی در سفال نوع لرستان بسیار کمیاب است. این تغارها همانند  که می طور همان

 گونه نیاپیدا شدن  که طوريه اند. ب لرستان، کاربري خانگی داشته متوسط و تمامی ظروف نوع منقوش
 گونه نیاکاربري  دهندة نشان وضوح بهباباجان تپه که فضاهایی مسکونی بوده،  ۀها و قلع در اتاق ظروف
 . )7(شکلکاالیی روزمره است عنوان بهظروف 

 
سفال متوسط منقوش نوع لرستان که  ۀظرف، گون ۀعمودي در دو شان ةگیر : سه نمونه تغار با دو دسته 7شکل

 )Goff, 1978: 58( آمده دست بهتپه شرقی باباجان  III) الیه5از کف اتاق سفید و اتاق شماره(
Figure 7 : Three examples of vats with two vertical clamp handles on two pottery 
shoulder, painted medium types of genre of Luristan ware, from the floor of white 
room and room 5 of level III on the east mound of Baba-jan tapeh(Goff, 1978: 58) 

نوع  منقوشِ و : گونه دیگري از اشکال متنوع سفال معمولی(متوسط))Pots( ها دیگ و دیگچه -4
ها هستند. این گونه ظروف داراي طیفی از خمیره به رنگ نخودي مات تا  ها و دیگ لرستان، دیگچه

ماده چسباننده در آنها استفاده شده است.  عنوان بههاي سفید  ریزه نخودي تیره هستند که از شن
که با دو   شده ها با اشکال دهانه باز ساخته  است. دیگچه متر میلی 10ضخامت آنها معموالٌ کمی بیش از 

عمودي در نزدیکی لبه  ۀدار، داراي دو دست هاي دسته اند. نمونه دار و بدون دسته تولید شده فرم دسته
. نقش غالب )8(شکلفاقد دسته هستند ،اي بدون دسته، به علت ابعاد کوچکه هستند. اما دیگچه
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هاي شطرنجی،  خطوط باندي افقی و عمودي است که بین آنها طیفی از نقش صورت بهها  دیگچه
این نقوش طبق سنت رایج سفال نوع  .اي روشن و قرمز ایجاد شده است زیگزاگی و غیره با رنگ قهوه

 باالیی ظرف اجرا شده است.   ۀو در نیمبیرونی  ۀلرستان در بدن

 
) PN.7: 1393(سجادي، آباد معمولی؛ تپه فرودگاه خرم سفال منقوشِ ۀبدون دسته از گون هاي : دیگچه 8شکل

 )107، شماره 20لوح :1391پور،  (حسنو گورستان باباجیالن دلفان
Figure 8 : Pots without handles from painted medium types of genre of Luristan 
ware, Forood-Gah tapeh(Sajadi, 2013 : PN.7)& Baba-Jilan graveyard(Hassanpur, 

2012, Fig.20: 107) 
 ةها با توجه به انداز ها دارند. دیگ ها از لحاظ فرم و نقش تنوع بیشتري نسبت به دیگچه دیگ      
ها با کف  متوسط، دیگ از ظروف منقوشِضخامت بیشتري دارند. فرم مشهور این نوع  ،تر آنهابزرگ

ظرف تعبیه شده است. با توجه به  ۀافقی بر روي شان ۀمعموالٌ دو دست وبسته هستند  ۀتخت و دهان
 .)Goff,1978: Pl. III(بیشتري براي هنرمند سفالگر فراهم شده است ۀها، زمین تر این دیگبزرگ ۀبدن

اي آویزان، نقش چرخی شکل و خطوط باندي ه همانند مثلثمتنوع  در نتیجه طیفی از نقوش
 نقاشی شده است. ها  بیرونی این گونه دیگ ۀشطرنجی بر روي بدن

افقی هستند که حمل و  ۀهاي بزرگ داراي دو دست : این کاسه)Large bowls(دار هاي دسته کاسه -5
شوند.  تقسیم می دار منقوش خود به دو گروه هاي دسته کند. این کاسه تر می نقل این ظروف را راحت

تري دارند که داراي آبریزي در لبه هستند و از لحاظ آبریز و دسته ها ابعاد بزرگ یک گروه از این کاسه
ه بنیز هاي آنها  هایی نیز آبریز بلند دارند. دسته تنوع دارند. بدین صورت که برخی آبریز کوتاه و نمونه

تري دارند که فاقد  ها ابعاد کوچک دیگري از کاسه ظرف واقع شده است. اما گروه ۀلبصورت توپر و در 
هاي بزرگ  آنها تعبیه شده است. انواع این کاسه ۀافقی تو خالی در لب ۀآبریز هستند و تنها دو دست

 آمده دست بهتر فاقد آبریز) در کاوش باباجان تپه تر آبریزدار و چه کوچکدار(چه بزرگ دسته
اند که در سرتاسر  ی داشتهکاربري خانگمنقوش  و هاي بزرگ اسهک نظره . ب)Goff, 1978: fig.2(است
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نوع  سنت سفال منقوشِ طبقاند.  در فضاهاي خانگی تپه مرکزي باباجان تپه کشف شده و 3الیه
 ؛شود ها مزین به نقش شده است. از لحاظ نقش نیز تنوع دیده می بیرونی این کاسه ۀلرستان، تنها بدن

اندي شطرنجی شکل هستند. ریزدار معموالٌ داراي نقوش خطی با طرح بهاي آب بدین صورت که کاسه
هاي  نقوش مثلثآنها  ۀفاقد آبریز، عالوه بر نقوش باندي خطی با طرح شطرنجی، بر بدنهاي  کاسه

  .   )9(شکلشود دیده مینیز آویزان 

 
 :Goff, 1978(باجان تپه منقوش لرستان) از با و دار(سفال نوع متوسط هاي بزرگ دسته : انواع کاسه 9شکل

44(  
Figure 9 : Types of large bowls with handles(painted medium types of genre of 

Luristan ware) from Baba-jan tapeh(Goff, 1978: 44). 
    با تزیینات حجمی سفال معمولی(متوسط) ب)

طنابی و مرواریدي شکل تزیین  صورت هبعموماٌ با نوارهاي افزوده  ها سفالینهسطح بیرونی این گونه 
سفال  ۀبدن ی برايبخش استحکام ، کاربريموردنظروه بر تزیین ظرف الاست. در واقع این نوارها ع شده 

در ها بخصوص  دوره ۀها، در هم . به همین دلیل تزیین افزوده طنابی شکل در خمرهاند نیز داشته را
ها خارج از  سفال  ر نتیجه شناسایی دوره ساخت این گونهشود. د  هاي دوران تاریخی مشاهده می ه خمر

 ةاین گونه از سفال نوع لرستان داراي طیفی از خمیر است.اي دشوار  هاي تک دوره بافت محوطه
ده نخودي مات پوشانبه رنگ با لعاب گلی غلیظ بیرونی ظروف  ۀبدنو نخودي رنگ تا نخودي تیره است 
گري از این گونه ظروف نیز داراي تزیین فشاري هستند که در آنها شده است. عالوه بر آن، دسته دی

تري دارند و اند. این گونه ظروف فراوانی کم تزیین شده شکل ل ناخنیاشکاَلبه ظرف عموماٌ به  ۀحاشی
هستند. فرم شاخص این نوع ظروف شامل کوزه و  کمیابدر کل  و استدیگ  صورت بهفرم آنها بیشتر 

 است. شکل متوسط و ظروف گلدانیها در ابعاد  خمره
ها و  کوزه صورت بهها اغلب  فرم ظروف این نمونه :)Large jars( ها در ابعاد متوسط کوزه و خمره -1

ها  این خمره ةاند. خمیر قرار گرفته مورداستفادهسازي  ها در ابعاد متوسط هستند که براي ذخیره خمره
با یک یا دو ردیف از نوارهاي افزوده تزیین  و گیرد میبراي را در  هاي نخودي تا قهوه طیفی از رنگ

هاي ظریف مرواریدي و طنابی شکل است که  طرح صورت بهاین گونه  ة). تزیین افزود10اند(شکل شده
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لذا بیشتر بر امر تزیین توجه شده است. عالوه بر آن در برخی از  ؛فرم متوسط ظروف است ،دلیل آن
خود نشان از اهمیت امر تزیین در  کهشود  می ن استامپی شکل دیده موارد بر روي طرح افزوده، تزیی

 این گونه ظروف است.      

 
(عکس و اروان ظروف تزیینی (گونه معمولی سفال نوع لرستان) از بررسی محوطه هفت ۀ: دو قطعه بدن 10شکل

  طرح از نگارنده)
Figure 10 : Two pieces of decorative wares(medium types of genre of Luristan 

ware)from surface layer of Haft-Oran site(Author)  
 وشوند  هاي متوسط دیده می : این گونه ظروف بیشتر در اندازه)Flower pots( ظروف گلدانی -2

هاي  کاسه صورت بهداراي یک نوار تزیینی افزوده به دور لبه بیرونی ظرف هستند. شکل آنها تقریباٌ 
سبب ضخامت این قسمت از ظرف شده   تزیینی دور لبه ۀمان گلدانی شکل است که تسمعمیق یا ه

کوچک ظرف، هیچگونه تزیینی براي بدنه در نظر گرفته نشده است. لذا  ۀبدن به علت. )11(شکلاست
 ظرف گلدانی شکل اضافه شده است.  ۀقسمت افزوده شده صرفاٌ کارکرد تزیین داشته که بر لب

 
سفال نوع لرستان )، گورستان باباجیالن » متوسط«معمولی ۀی از یک گلدان تزیینی (گون:  قسمت 11شکل

 )192:  1391پور،  (حسندلفان
Figure 11 : Part of a flower pots(medium types of genre of Luristan ware), from 

Baba-Jilan graveyard(Hassanpur, 2013: 192) 
 سفال معمولی ساده  ج)

براي  وسایلی عنوان به وشود  ظروف بزرگ و جادار دیده می صورت بهها  محوطه ۀدر همسفال ه این گون
ها  این ظروف که بیشتر به فرم انواع کوزه ةاند. خمیر ذخیره مواد روزمره مورد استفاده قرار گرفته

همچنین از  ).13و12(شکلگیرد برمیاي مایل به قرمز تا نخودي تیره را در  هستند، طیفی از رنگ قهوه
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ماده چسباننده استفاده  عنوان به، در ابعاد به نسبت متوسط، به رنگ سیاه و سفید  ریزه و شن سنگ
شود. این خصیصه خود یک  که خلل و فرج حاصل از آن در بدنه این سفال دیده میيطور به ؛شده است

  ویژگی و مشخصه براي شناخت این گونه از سفال نوع لرستان است.
 

 
نخودي، الیه سطحی  ة(گونه معمولی ساده سفال نوع لرستان) با خمیر  دو کوزه ۀ:  قطعاتی از لب 12شکل

 (عکس و طرح از نگارنده)اوران هفت ۀمحوط
Figure 12 : Pieces of two jars(medium types of genre of Luristan ware) with buff 

paste, surface layer of Haft-Oran site(Author)  

 
اي از الیه سطحی محوطه  قهوه ةمتوسط ساده سفال نوع لرستان) با خمیر ۀ: نمونه کوزه (گون 13شکل

 (عکس و طرح از نگارنده) آباد سفلی ایمان
Figure 13 : A sample jars(medium types of genre of Luristan ware) with brown 

paste from surface layer of Iman-Abad site(Author)  
 سفال خشن نوع لرستان .3-3

در بافت آنها  خشن و تُرد هستند که صورت بههاي این گونه از سفال نوع لرستان  تمامی نمونه
اي مایل به سیاه است و  آنها قهوه ۀشود. طیف رنگ بدن اي و یا سیاه رنگ دیده می هاي قهوه ریزه سنگ

و براي  يا آشپزخانهظروف  عنوان بهها را که کاربري آن استسیاه دود زده آنها  بیرونی ۀاغلب بدن
هاي کوچک، انواع  اشکال گونه خشن سفال نوع لرستان شامل فنجان نیتر مهمدهد.  نشان می وپز پخت
 سازي هستند. هاي ذخیره دار و بدون دسته) و خمره (دسته دیگ

مودي هستند. ع ۀ: این ظروف فنجانی ابعاد کوچکی دارند و داراي یک دست)Cups( ها الف) فنجان
 ۀاست و آثار دودزدگی که در اثر مجاورت با آتش بر روي بدنمتر  میلی 20تا  15ضخامت آنها بین 

ها از   دهد. این نوع فنجان اي این نوع ظروف را نشان می کاربري آشپزخانه وضوح بهبیرونی ایجاد شده، 
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) Goff, 1978:fig.4, pl.19(ه دلفانو باباجان تپ )PN.5:  1393(سجادي، آباد تپه فرودگاه خرم II دوره

 است.      آمده دست به
ها هستند که با توجه به  شاخص گونه خشن سفال نوع لرستان، دیگ ۀ: نمون)Pots(  ب) انواع دیگ

به اند. این گونه ظروف  اي، به همین علت اغلب با اشکال عمیق و گود ساخته شده کاربري آشپزخانه
دار  ها در دو فرم دسته بیرونی آنها دود زده شده است. این دیگ  ۀ، بدنقرارگیري در مجاورت آتش علت

آنها  ۀبر روي لب ،دار  هاي دسته نمونه در آبریز هستند. ۀو معموالٌ فاقد لول  و بدون دسته ساخته شده
و در نتیجه  ،)Goff,1978:fig.4, No 33-48(تر تعبیه شده راي حمل و نقل راحتهایی ب دسته یا دسته

 و تري دارند تر و ابعاد کوچکضخامت کم ،هاي بدون دسته نمونهاد و ضخامت بیشتري دارند. اما در ابع
 ). 14در نتیجه فاقد دسته هستند(شکل

 

 
 ۀاي از محوط خشن سفال نوع لرستان) با کاربري آشپزخانه ۀبدون دسته (گون  : دیگ 14شکل

 (عکس و طرح از نگارنده).اوران هفت
Figure 14 : Pots without handles(Rough type of genre of Luristan ware)with kitchen 

type from Haft-Oran site(Author) 
هاي  هاي نوع خشن، خمره دیگر از سفال ۀ: گون)Storage pithos(سازي هاي ذخیره ج) خمره

 صورت بهها،  رهاند. با توجه به حجم بزرگ این خم سازي هستند که در ابعاد بزرگ ساخته شده ذخیره
 .Goff,1978:fig.3, No(بودند  اي تعبیه شده ضخیم ساخته شده و در کف فضاهاي انباري و آشپزخانه

28-40(.  
استفاده شده  آنها ریزه براي شاموت از شن اي است و از قرمز کم رنگ تا قهوهآنها طیفی  ةرنگ خمیر

 40تا  30 ضخامت لبه و کف آنها بینو  متر میلی 30تا  20 ها بین این خمره ۀاست. ضخامت بدن
هاي مخصوص مایعات داراي  خمره اند. لبه تخت ساخته شده صورت به ها  است. این خمره متر میلی
 بیشتري دارند.  ۀجامدات قطر دهان ةهاي ویژ تري هستند، اما نمونهبا قطر کم  دهانه

کف کوچک و محدب ساخته  ، باشده گرفتهمایعات در نظر  ةهایی که براي ذخیر همچنین خمره
 ).15اند(شکل تر تولید شدههایی که براي ذخیره جامدات بوده با کف تخت و بزرگ اند. اما نمونه شده
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 (عکس و طرح از نگارنده) اوران هفت ۀسازي از محوط هاي ذخیره :  خمره 15شکل

Figure 15 : Storage pithos from Haft-Oran site(Author) 
  تیجهبندي و ن جمع.4

هاي اصلی سنت سفالگري پیشکوه لرستان  هاي کلی و ویژگی با توجه به مواردي که مطرح شد، شاخصه
)، شامل موارد ذیل 3) و (جدول1طی اوایل هزاره اول ق.م که به سفال نوع لرستان مشهور شده(نمودار

 است:

 
 رنده)(نگاها کیفیت ساخت گونه بر اساسبندي سفال نوع لرستان  : طبقه 1نمودار

Chart 1 : Classifiction of genre of Luristan Ware based on their function and quality 
(Author) 
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 (نگارنده)شناسی سفال نوع لرستان : گونه 3جدول 
Table 3 : Typology of genre of Luristan ware (Author) 
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ابتدایی با دور کم ساخته شده و از سفالگري   سفال نوع لرستان (سبک قدیم) توسط یک چرخ -1
شاموت  عنوان بهپخت مناسبی برخوردار است. خمیره این سفال عموماً نخودي رنگ و از شن ریزه 

 استفاده شده و داراي پوشش غلیظ گلی است. 
این نوع سفال از لحاظ کیفیت ساخت در سه نوع ظریف، متوسط و خشن تولید شده که به سه  -2

 ساده هستند.سفال و سفال با تزیینات حجمی منقوش،  زییناتسفال با ت صورت
متر میلی 8تا  7ی و ساده تولید شده که بین ات حجمتزیینبا سفال ظریف در سه گونه منقوش،  -3

شکل سبوهاي بدون دسته، قدح و ه ضخامت دارند. فرم ظروف(هر سه گونه منقوش، تزیینی و ساده) ب
   اشند. ب میدار  هاي دسته کاسه و قوري

 8و ساده تولید شده که ضخامت آنها از  با تزیینات حجمیمنقوش،  ۀمتوسط نیز در سه گون  سفال -4
ها  بیشتر است. گونه منقوش آنها ظروفی به شکل دیگچه و گلدان، گونه تزیینی به شکل کوزه متر یلیم

  اند.  ي متوسط تولید شدهها اي و خمره هاي متوسط و گونه ساده آنها به شکل ظروف آشپزخانه و خمره
هاي منقوش سفال نوع لرستان تثبیت نشده و در اکثر مواقع بخشی از نقش محو  نقش بر روي گونه -5

 شود.  یک نقص فنی محسوب می عنوان بهشده است؛ در واقع 
اي روشن، حنایی و قرمز ایجاد شده است. همچنین  هاي منقوش با سه رنگ قهوه نقش بر روي گونه -6

بیرونی(بخصوص نزدیک لبه) و روي لبه اجرا شده است. نقوش رایج شامل  ۀموارد بر بدن ۀش در همنقو
ظروف  ۀاي بر لب هاي آویزان بر روي بدنه، خطوط افقی و شطرنجی بر روي گردنه و نیز نقش نقطه مثلث

 ایجاد شده است. 
 .    شکل، بزرگی و کوچکی نقوش با فرم ظرف به بهترین وجه انطباق دارد -7
اند. سبوها در  کاربردي آیینی داشته به نظرشود که  دار تنها در گورستان دیده می هاي دسته قوري -8

شود. همچنین ظروف معمولی ساده  اوران دیده می هاي حاکمیتی مانند باباجان تپه و هفت محوطه
 شود.  بیشتر در روستاهاي عشایري مشاهده می

رستان نشان داد که در واقع ما با یک سبک سفالگري و یک مکتب شناسی سفال نوع ل مطالعه گونه -9
 هنري منسجم روبرو هستیم. 

شناسی این ظروف حاصل شد،  وجود انواع استانداردها در سفال نوع لرستان که با مطالعه گونه -10
ه ی پیشکوفرهنگ -سیاسینشان از تولید آنها در سطح گسترده دارد. این پدیده خود نشانی از وحدت 

 طی اوایل هزاره اول ق.م است. 
 ها نوشت پی

هاي  ها و دشت دهد که پیشکوه طی عصر آهن بیشتر با مناطق شمالی خود یعنی دره شناختی نشان می شواهد باستان -1
هاي  ها و نیز سنت جاده خراسان بزرگ همانند ماهیدشت، کنگاور و نهاوند در ارتباط بوده است. این قرابت در نوع محوطه

شود. لذا در این پژوهش از گاهنگاري لوییس لوین که پیشکوه را در قالب عصر آهن منطقه  مشاهده می خوبی بهالگري سف
 شده است. )، استفاده 492:  1381غرب ایران گاهنگاري کرده(لوین : 

 تشکر و قدردانی 
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، نهایت تشکر و قدردانی دیاري رسانپژوهش یاین از دوست عزیز و بزرگوار دکتر مجید منصوري که نگارنده را در تدوین 
 را دارم.
 منابع

، »آباد، لرستان االفالك خرم نگاري تپه فلک گزارش دو فصل الیه«)، 1394بهرامی، محمد، سجادي، علی، رجبی، نوروز (
  .11-1دانشگاه بیرجند، صص دوره دوم، ، شناسی ایران دومین همایش ملی باستان

و  یدست عیصنا، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، نامه پژوهشگاه، »ستانی گورتانبا ۀمحوط«)، 1383جاوري، محسن (
  .44-35صص شماره ششم،  دوره دوم، گردشگري،
، هاي اشکانی منطقه کوهستانی شهرستان هرسین بررسی و تحلیل الگوي استقرار محوطه)، 1393( چهري، رامین

 ).منتشرنشدهتهران مرکز( واحد - انشگاه آزادد ،شناسی گروه باستان ،نامه کارشناسی ارشد  پایان
، مرکز اسناد سازمان میراث دلفان -گزارش فصل سوم کاوش اضطراري گورستان باباجیالن)، 1387پور، عطا ( حسن

 ). منتشرنشدهو گردشگري استان لرستان، ( یدست عیصنافرهنگی، 
نامه  پایان، باباجیالنمحوطه گاهنگاري مطلق  اساسبر در لرستان شمالی  IIعصر آهن)، گاهنگاري 1391عطا ( ،پور حسن

   ).منتشرنشده(واحد تهران مرکز -شناسی، دانشگاه آزاد شناسی، گروه باستان کارشناسی ارشد باستان
مرکز ، آباد االفالك خرم نگاري محوطه قلعه فلک گزارش دو فصل الیه)، 1387سجادي، علی، بهرامی، محمد، رجبی، نوروز (

 ).   منتشرنشدهلرستان ( و گردشگري استان یدست عیصناث فرهنگی، اسناد میرا
مرکز اسناد میراث ، آباد خرم –شناختی تپه فرودگاه  گزارش نهایی نخستین فصل کاوش باستان)، 1393سجادي، علی (

 ).   منتشرنشدهلرستان ( و گردشگري استان یدست عیصنافرهنگی، 
چاپ اول، تهران،  ششم)، –دم لکی، کوهدشت لرستان(فصل دوم  وطه سرخگزارش کاوش مح)، 1384گر، آرمان ( شیشه

 . انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی

شناسی  هاي باستان ، پژوهش»ها در غار بتخانه کوهدشت شواهدي احتمالی از حضور الیپی«)، 1392گراوند، مرتضی (
 .  215 -206شماره دهم و یازدهم، صص جم و ششم، دوره پنمدرس، 

در دکتري نامه دوره  پایان، شناسی، تاریخ سیاسی و جغرافیاي تاریخی پادشاهی الیپی باستان)، 1396درزي، علیرضا (گو
به راهنمایی دکتر کاظم مالزاده، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر و شناسی(گرایش دوران تاریخی)،  باستانرشته 
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