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چکيده
شهرستان سنندج حدود  2960کیلومتر مربع وسعت دارد و از شمال به شهرستان دیواندره و قسمتی از مریوان ،از جنوب به
شهرستان کامیاران ،از شرق به شهرستان قروه و از غرب به شهرستان مریوان محدود مییشیود روسیتاد دوشیان در یلع
جنوب شرقی شهر سنندج و  2400مترد شرق جاده کمربندد این شهر واقع شده است این روسیتا ییی تیر داراد بیافتی
مشابه سایر روستاهاد استان بود اما در اثر گسترش شهرسازد اخیراً دچار تحوالتی شده است تپه ییردوشان (تپه دوشیان
در لع جنوبی روستاد دوشان قرار گرفته است ارتفاع آن از سطح دریاد آزاد  1507متر و ارتفاع متوسط این تپه از سطح
زمینهاد اطراف حدود  27متر است تپه ییردوشان بر رود یک تپه صخرهاد مخروطی تشکیل شده است به علیت شیی
بسیار تند تپه بخ هایی از مواد فرهنگی آن در طول زمان دچار فرسای شده ،به گونهاد که حتی در برخی نقاط آن و در
میان عرصه مکانهاد محدودد بدون اثر فرهنگی است در خالل کاوش به منظور تعیین عرصه و حریم تپه دوشان در سال
 ،1392شواهدد از معمارد و دادههاد فرهنگی که شامل  266قطعه سفال بودند به دست آمد این قطعات میواد مطاععیاتی
این یژوه را تشکیل میدهند این یژوه با روش توصیفی -تحلیلی و روش گردآورد اطالعات به صیورت کتابخانیهاد و
من معرفی سفال اشیکانی محوطیه ،طهقیهبنیدد و
یژوه میدانی طی چند مرحله به انجام رسیده است در این یژوه
گونهشناسی آنها در دستور کار قرار میگیرد هدف ما در این یژوه توصیف و طهقهبندد سفال اشیکانی تپیه ییردوشیان
است از عمده نتایج به دست آمده میتوان به وجود دو گونه سفال شاخص جلینگی و معموعی در تپه اشاره کرد کیه از نظیر
فرم و تکنیک ساخت قابل مقایسه با سنت سفالگرد منطقه غرب و جنوب غرب در دوره اشکانی است
واژههاي کليدي :طهقهبندد ،تحلیل ،گونهشناسی ،ییردوشان ،اشکانی ،سفال
ارجاع :محمددفر د بابامیر ساطحی س موچشی ا  1398توصیف ،طهقهبنیدد و گونیهشیناختی سیفال اشیکانی تپیه ییردوشیان سینندج نشیریه
جستارهاد باستانشناسی ایران یی

از اسالم 145-129 : 2(4

 -1استاد باستانشناسی ،دانشکده هنر و معمارد ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -2دانشجود دکترد باستانشناسی ،گرای یی از تاریخ ،دانشکده هنر ،دانشگاه مازندران ،بابلسر
 -2استادیار دانشگاه ییام نور همدان
* نويسنده مسئولsaeidbabamir@gmail.com :
این مقاعه برگرفته از یایاننامه کارشناسیارشد سعید بابامیر تحت عنوان توصیف ،طهقهبندد و تحلیل گونهشناختی سفال تپه ییردوشان به راهنمایی دکتر یعقوب محمددفر در سال
 1395در دانشگاه بوعلی همدان میباشد
تاریخ دریافت1398/09/28 :

تاریخ یذیرش1398/11/30 :
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مقدمه
استان کردستان در تقسیمبندد نهگانه ارنی هرینیک در
منطقه «دو» یعنی غرب ایران واقع شده است متأسفانه
در کتیاب سییفال اییران در دوران اشییکانی تیأعیف ارنییی
هرینک اشارهاد به منطقه سنندج و سنت سیفالگیرد
این منطقه نشده است دوره اشکانی نیی هماننید سیایر
ادوار باستانی ویژگیهاد فرهنگیی ،سیاسیی ،اقتدیادد،
اجتماعی ،هنرد و مختص به خیود را دارد از جملیه
ویژگیهاد فرهنگی و هنرد در این دوره صنعت سفال-
گرد و سفال است در طول زندگی بشیر از مییان همیه
توعیدات اعم از اشیا و عوازم کاربردد و هنرد هیچکیدام
به اندازه هنر سفاعگرد منعکسکننده اندیشهها ،تفکرات
و خالقیتهاد ذهنی انسان به طور مستمر نهوده اسیت
(توحیدد 121 :1386 ،سیفال یکیی از خالقییتهیاد
مانییدگار انسییان از دوره نوسیینگی و یییس از آن اسییت
(کامهخ فرد 9 :1389 ،در کاوشهاد باستانشناسی
ممکن است دادههاد بسیار زیادد به دسیت بیایید و در
این میان سفال یکی از یرتعدادترین دادههایی است کیه
در خالل حفارد و یا بررسی باستانشناسیانه بیه دسیت
میآید براد تهدیل شدن این دادهها به مدرک باستان-
شناسی و کس اطالعات مفید از آنها باید از روشهاد
علمی و نوین استفاده کرد (دارک 47 :1379 ،سفال را
میتوان بازتابی از معیشیت ،زیسیتبیوم ،باورهیا و در
یک جامعه دانست (طالیی 40 :1390 ،سیفال متعلی
به هر دورهاد میتواند معیرف فرهنیو و نحیوه زنیدگی
مردمان آن دوره باشید (کییانی 14 :1379 ،ایین داده
فرهنگی اگر در کاوش علمی و در بافت به دسیت بیایید
میتواند در ارائه گاه-نگیارد نسیهی کمیک شیایانی بیه
باستانشناسان نماید سفال در طیول گیذر زمیان بنیابر
دالیل متعددد دچار تغییر و تحیول شیده اسیت و ایین
دگرگونی در جنس ،رنو ،فرم ،ت ئینات سیفال و قابیل
مشاهده است در دوره اشکانی همانند سایر ادوار ،سفال
و سفالگرد داراد ویژگیهاد خاصی اسیت کیه سیفال
این دوره را از سایر ادوار متمای مییکنید در ایین دوره
شاهد تأثیرات محلی بر سفالگرد اشکانی هسیتیم کیه
به دعیل ویژگیهاد زیست-محیط ایران امیرد طهیعیی
است در سالهاد اخیر بررسی و کیاوشهیاد باسیتان-
شییناختی در اسییتان کردسییتان و شهرسییتان سیینندج
موج بیشتر شدن اطالعات ما از چگونگی استقرارهاد
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دوران تاریخی و خدوصاً دوره اشیکانی شیده اسیت در
سیییال  1392تپیییه ییردوشیییان توسیییط آقیییاد امییییر
ساعدموچشی براد تعیین عرصه و حیریم میورد کیاوش
قرار گرفت و با مطاععه دادههاد به دسیت آمیده از ایین
کاوش ،تک دورهاد بودن محوطه دوشان مشخص شید
هدف اصلی ما در این یژوه معرفی و توصیف ،طهقه-
بندد ،گونهشناسیی ،مسیتندنگارد و تحلییل دادههیاد
سفاعی به دست آمده از تپه ییردوشان و مقایسیه آنهیا
با محوطههاد همجوار و سینت سیفاعگرد اشیکانیان در
غرب ایران مییباشید بیا ییک گونیهشناسیی و مقایسیه
تطهیقی میتیوانیم ییک چیارچوب مشیخص در جهیت
شناسایی سیفال اشیکانی منطقیه سینندج و شناسیایی
تفاوت و مشابهتهاد سفاعی با منیاط هیمجیوار ارائیه
دهیم
جغرافياي منطقه مورد مطالعه
استان کردستان با مسیاحت  28203کیلیومتر در غیرب
ایییران و در مجییاورت کشییور عییراق قییرار دارد از عحییا
اقلیمی و طهیعی استان کردستان منطقهاد کوهسیتانی
میباشد که دشتهاد مرتفیع و درههیاد یهین نیی در
یهنه منطقیه گسیترده شیدهانید اخیتالف ارتفیاع بیین
بلندترین و یستترین نقاط استان به حدود  2400متیر
میرسد (نجفی 48 :1369 ،روستاد دوشیان در یلع
جنوب شرقی شهر سنندج و  2400مترد شیرق جیاده
کمربندد این شهر واقع شده است این روستا ییی تیر
داراد بافتی مشابه سایر روستاهاد استان بود اما در اثیر
گسترش شهرسازد اخیراً دچار تحوالتی شده است تپه
ییردوشان (تپه دوشان در لع جنوبی روستاد دوشان
قرار گرفته است موقعیت جغرافیایی آنN 35 14 56.25
و  E 47 2 25.55است ارتفاع آن از سیطح درییاد آزاد
 1507متر است ارتفاع متوسط این تپه از سطح زمین-
هاد اطراف حدود  27متر است (شکلهیاد  2 ،1و 3
تپه ییردوشان اثرد تاریخی است که بیر رود ییک تپیه
صخرهاد مخروطیی تشیکیل شیده و یخامت آثیار آن
محدود به دوره اشکانی است به علت شی بسییار تنید
تپه بخ هایی از مواد فرهنگی تپه در طول زمان دچیار
فرسای شده ،به گونهاد که حتی در برخی نقیاط آن و
در میان عرصه مکانهاد محدودد بیدون اثیر فرهنگیی
است به همین دعیل تعداد گمانههاد کاوششده و نیی
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مقاطعی که یی تر توسط عوامل انسانی ایجاد شده؛ در
اینجا یاکسازد و مورد مطاععه قرار گرفت اطیراف ایین
تپه را رودخانهاد کوچک فدلی و چنیدین چشیمه فیرا
گرفته است در لع جنوبی تپه یک چشمه فدیلی ییر
آب قییرار گرفتییه کییه در اوائییل تیییر خشییک میییشییود
قهرستانی متعل به دوره اخیر در باالد تپه دییده میی-
شود چنانچه تپه را در رأس به دو نیمه غربی و شرقی
تقسیم کنیم ،قهرستان در نیمه غربی واقع شده و توسط
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اهییاعی فیینسکشییی شییده اسییت در داخییل فیینس یییک
ساختمان دقیقاً در وسط تپه متعل بیه اداره آب ایجیاد
شده است عالوه بر این ،در جان شرق و شمال تپه بیر
اثر تسطیح زمینهاد اطراف و نی سیاختمانسیازد بیه
تپه تخریهاتی وارد شیده اسیت ایین تخریی در جانی
شرق شامل مواد فرهنگی نی میباشد عیالوه بیر منهیع
آب روستا اخیراً حفارد بیا بییل مکیانیکی در ایین تپیه
انجام شده است (ساعدموچشی32 :1392 ،

شکل  . 1موقعيت قرارگيري تپه پيردوشان در شهر سنندج (ساعدموچشي)1392 ،

شکل  .2تصوير هوايي تپه پيردوشان (ساعد موچشي)1392 ،
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شکل  .3تصوير تپه پيردوشان از جهات اصلي (ساعدموچشي)1392 ،

مواد و روششناسي پژوهش
روش انجام این یژوه به صورت مییدانی و کتابخانیهاد
است سفالهاد شاخص به دست آمده از تعیین عرصه و
حریم تپه ییردوشان براد طراحی و عکاسی جیدا شیده و
اطالعات توصیف سفال در جداول مخدوص ثهت شیدند
سپس با استفاده از منابع کتابخانهاد به مقایسه سفالهیا
با مناط همجوار یرداخته شد در سال  1392کاوش بیه
منظور تعیین عرصه و حریم تپیه دوشیان بیه سریرسیتی
آقاد ساعدموچشی انجام شد و در این فدل  33گمانیه و
مقطع کاوش شد که داراد ابعیاد مختلفیی هسیتند ایین
گمانهها با حیروف انگلیسیی نیامگیذارد شیدند و شیامل
گمانه A, B, C, D, E, A’, B’, C’, D’, E’, F, G, H, I,
J , K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
و گمانه  Wاست (شکل  4مقاطع کاوششده نی شیامل

رأس تپه (که بر رود کانال آب حفارد شده ،ایجاد شده
و مقطعی در دامنه شرقی است شرح مهسیوط گمانیههیا
شامل موقعیت ،مختدات جغرافیایی آنها است مجموعیاً
 266قطعه سفال از بررسیهیاد سیطحی و کیاوش ایین
محوطه به دست آمد که نمونههاد شاخص براساس فیرم

و نوع ظرف به عنوان مواد یژوه انتخاب شد اطالعیات
مربوط به توصیف سفالها در جیداول مخدیوص جمیع-
آوردشده و از این تعداد  85سفال شاخص براد عکاسی،
طراحی ،طهقهبنیدد ،گونیهشناسیی و مقایسیه بیا دیگیر
محوطههاد اشکانی در غرب و شمال غرب انتخاب شد
محوطههایی که سفالهاد اشکانی تپه ییردوشان با آنها
مقایسیه شیید ،عهارتنیید از :تپیه هگمتانییه (محمییددفییر و
همکییاران1392 ،؛ هژبییرد ، 1389 ،مییاهنشییان زنجییان
(خسییروزاده و عییاعی ، 1383 ،زنیید مالیییر (جانجییان و
دیگران ، 1392 ،سنو شیر همدان (افشیارد و نقشیینه،
 ، 1393حوزه ابهیررود (عیاعی ، 1385 ،بخی ویسییان
خرمآباد (خسرود ، 1387 ،شهرستان مریوان (محمدد-
فییر ، 1382 ،محوطییه یییارتی بیسییتون (کالیییس1996 ،؛
علی اده1382 ،؛ علی بیگیی ، 1389 ،تییهلیه خیرمآبیاد
(خسرود ، 1385 ،خورهه محالت (رههر ، 1382 ،قلعیه
حاک (کالیس ، 1973 ،الئودیسه نهاوند (رههر و علیی-
بیگی 1390 ،و تپه دوآب کنگاور (محمیددفیر1384 ،
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شکل  .4موقعيت قرارگيري گمانهها بر روي نقشه (ساعدموچشي)39 :1392 ،

يافتههاي سفالي اشکاني محوطه
سفال در دوره اشکانی به یک کاالد روزمره تهدیل شید و
آنچنان که در دورههاد قهل سفال جیایی بیراد اجیراد
تفکرات هنرد سفاعگر بود در این دوره کمتر شاهد نقی
و نگار بیر رود سیفال هسیتیم و ت ئینیات سیفال شیامل
نقوش هندسیی (داییره و مخیروطهیاد کوچیک  ،فشیار
دست ،نقوش طنابی بر رود خمرههیا ،نقی ماییه گیل و
گیاه و در موارد کمی انسان و حیوانات مییباشید (ییو ،
 807 :1387سفال این دوره کمتر مورد توجه مجموعه
داران قرار گرفت و دعیل اهمیت نیدادن آنهیا بیه سیفال
اشکانی این است که فاقد زیهیایی هنیرد خیاص و وییژه
هستند به منظیور دسیتیابی بیه اهیداف اصیلی ییژوه
مؤعفههاد زیر در نظر گرفته شد:
نوع قطعه :که شامل عهه ،بدنه ،کف و دسته است (شکل
5

قرم آجیرد ،قهیوهاد ،سییاه ،خاکسیترد ،سیه روشین،
نارنجی و صورتی است (شکل 5
ميزان پخت :این مؤعفه می ان درجه حرارتیی کیه بیراد
یخت سفال استفاده شده است را نشان میدهد و شیامل
کافی و ناکافی است (شکل 5
تکنيک ساخت :این مؤعفه شیوهاد که با استفاده از آن
سفال ساخته شده را بیان میکند و شامل تکنیک چرخ-
ساز و دستساز است (شکل 5
کيفيت ساخت :این مؤعفیه شیامل سیه دسیته ظرییف،
متوسط و خشن است که میی ان ظرافیت سیفال سیاخته
شده و می ان تخلخل آن را نشان میدهد (شکل 5
آميزه (شاموت) :در این مؤعفه مادهاد که در کنار خاک
رس مواد تشکیلدهنده و مستحکمکننده سیفال اسیت -
عنوان میشود و شامل شن ،شن و ماسه ،شن ری ه ،یودر
شن و ترکیهی از مواد ذکر شده است (شکل 5

رنگ خميره :این مؤعفه بیانگر رنو خمیره سفال است

فرم ظرف :شامل کاسه ،کوزه ،خمره ،دیگچه ،ییاعه است

که شامل رنوهاد نخودد ،نخودد تیره ،نخودد روشن،
قرم آجرد ،قهوهاد ،سیاه ،خاکسترد ،خاکسترد روشن،
صورتی ،نارنجی و قهوهاد روشن است (شکل 5

(شکل 5

رنگ پوشش (دروني ،بيروني) :این مؤعفه بیانگر رنو
یوش مورد استفاده بر رود سطح سفال است که شامل
رنوهاد نخودد ،نخودد تیره ،نخیودد روشین ،آجیرد،

تزئينات :نقوش و ت ئینات استفاده شده در سفال را بیان
میکند ،تمام سفالها با نقیوش طنیابی تی ئین شیدهانید
(شکل 5
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شکل  .5باال راست :درصد فراواني سفال براساس گونه ظرف ،باال چپ :تزئين ،وسط راست :تکنيک ساخت ،وسط چپ :ميزان پخت،
پايين راست :آميزه و پايين چپ :کيفيت پخت.
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شکل  .6باال :درصد فراواني سفال براساس پوشش بيروني و پايين :بر اساس نوع قطعه

به طور کلی سفالهاد به دست آمده از تپیه ییردوشیان
از عحا ویژگیهاد فنی به دو گروه معموعی و جلینگیی
تقسیم میشوند (شکل 7
سفال معمولي :خمیره سفالهیاد معمیوعی بیه دسیت
آمده از تپه ییردوشان به رنیو نخیودد ،نخیودد تییره،
نخودد روشن ،قرم آجیرد ،قهیوهاد ،قهیوهاد روشین،
سیاه ،خاکسترد ،خاکسترد روشن ،صیورتی ،نیارنجی و
سه روشن است می ان حیرارت یخیت اک یر سیفالهیا
کافی است و تعداد اندکی سفال با می ان یخیت ناکیافی
در بین آنها وجود دارد که خمیره این سفالها به رنو

سیاه دیده میشود شاموت استفاده شده در سفالهیاد
معموعی شین ،شین و ماسیه ،شین ریی ه ،ییودر شین و
ترکیهی از مواد گفته شده است بیشتر سفالهیا چیرخ-
سازند و اثر چرخ سفالگرد به صورت شیارهایی بر رود
سطح سفال دیده میشود تعداد کمیی از سیفالهیا بیه
روش دستساز توعید شدهاند در سفالهاد اشکانی تپه
ییردوشان از یوش استفاده نشده و تمامی سفالهیا بیا
دست مرطوب یرداخت شدهانید اغلی سیفالهیا داراد
خمیییرهاد متوسییط هسییتند و تعییداد انییدکی سییفال بییا
خمیره خشن و ظریف وجود دارد
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شکل  .7منتخبي از سفالهاي به دست آمده از محوطه

سفالهاد معموعی از نظر شکل تنوع بیشترد دارند و از
آن میان میتوان به انواع کاسیههیا ،ییاعیههیا ،کیوزههیا
(کوزههاد گردندار ،کوزههاد بدون گردن  ،دیگچههیا،
خمره و بشقاب اشاره کرد:
کاسهها :از فرمهاد شاخص کاسه که سیاخت آنهیا در
دوره اشکانی رایج بوده است میتوان به کاسیه بیا بدنیه
کرود و عهه برگشته به بیرون اشیاره کیرد (جیدول  1و
شکل  6-1 :8که مشابه آنها نیی در بیسیتون و قلعیه
حاک و ماهنشان زنجان وجود دارد کاسههیاد بیا عهیه
خیمشده برگشته به بیرون فرم رایج دیگرد است کیه

در بسیارد از محوطههاد اشکانی غرب اییران مشیاهده
میشود (شکل  9-7 :8کاسه با عهه تخیت متماییل بیه
داخل نمونه دیگر کاسههاد به دست آمده از کاوش تپه
ییردوشان است که با نمونهاد از معهد الئودیسه نهاونید
قابل مقایسه اسیت (شیکل  11-10 :8کاسیه بیا بدنیه
یرانت د و عهه متمایل به داخیل کیه فیرم راییج در دوره
اشکانی است و در محوطههاد ماهنشان زنجیان ،سینو
شیر همدان ،ویسیان خرمآباد و سد تاعوار نیی مشیاهده
شد و با نمونه تپیه ییردوشیان قابیل مقایسیه مییباشید
(شکل 12 :8
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شکل  .8فرم کاسههاي به دست آمده از تپه پيردوشان
جدول  .1مقايسه گونهشناسي کاسهها
نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل مقايسه
آبری ابهر

قروه

ماهنشان

ماهنشان

سنو شیرهمدان
سنو شیرهمدان

طرح
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ماهنشان
آبری ابهر
سنو شیرهمدان
ویسیان خرم آباد

پيالهها :ییاعه با عهه تخت و متمایل به بیرون که نمونیه-

بشقاب :بشقابهاد به دست آمده از تپه ییردوشیان دو

هاد مشابه آن از سنو شیر همیدان ،قیروه کردسیتان،
خورهه و بیستون به دست آمده است (جدول  2ییاعیه
با عهه برگشته به داخل و کف تخت که نمونههاد مشابه
آن از سنو شیر همدان و میاهنشیان زنجیان بیه دسیت
آمده است (جدول 2 :2

قطعه بوده است که یک ظرف با عهه متمایل بیه بییرون
(جدول  4 :2که مشیابه بیا میاهنشیان زنجیان اسیت و
دیگرد با عهه تخت متمایل به داخل (جیدول  4 :2کیه
نمونه مشابه آن از هگمتانه همدان و قروه کردستان بیه
دست آمده است

جدول  2مقایسه گونهشناسی ییاعه و بشقابها
رديف

نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل مقايسه

طرح

سنو شیر همدان
1
قروه
ماهنشان
2
ماهنشان
هگمتانه

3

هگمتانه

قروه
4

کوزهها
کوزهها به دو گروه گردندار و بدون گردن تقسییم میی-
شوند کوزههاد گردندار که از آن مییان مییتیوان بیه
کوزه با عهه تخت برگشیته بیه بییرون (جیدول 2-1 :3
اشاره کرد که نمونه مشابه آن در بیستون ،قلعه حاک،

ماهنشان

فرخآباد و ماهنشان وجود دارد کوزههاد گردندار با عهیه
برگشته به بیرون (جدول  4-3 :3که نمونیه مشیابه آن
از هگمتانه همدان ،سد تاعوار ،قروه کردستان ،بیسیتون،
قلعه حاک و ماهنشان بدست آمیده اسیت کیوزههیاد
بدون گردن شامل کوزههاد بیا عهیه تخیت متماییل بیه
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بیرون (جدول  6-5 :3و قابیل مقایسیه بیا سیفالهیاد
سنو شیرهمدان و قلعه حاک هستند
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آبخورد با دستهحلقود و کفتخت که نمونه مشابه ایین
آبخورد از محوطههاد اشکانی غیرب کشیور بیه دسیت
نیامده است (شکل 9

آبخوري
جدول  3مقایسه گونهشناسی کوزهها
رديف

نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل مقايسه
الئودیسه نهاوند

1

ویسیان خرم آباد

ماهنشان زنجان
ماهنشان زنجان

قروه کردستان
2
سنو شیرهمدان

3

هگمتانه

الئودیسه نهاوند
4

تاعوار کردستان
قروه کردستان

5

سنو شیرهمدان

6

سنو شیرهمدان

طرح
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شکل  .9فرم آبخوري به دست آمده از تپه پيردوشان

ديگچه
از اشکال این گروه میتوان به دیگچه بیا بدنیه کیرود و
عهه خمیده به داخل (جدول  1 :4که نمونیه مشیابه آن
در تیهله خرمآباد ،ماهنشان زنجیان ،قیروه کردسیتان و

سنو شیرهمدان گ ارش شده است دیگچه با عهه گیرد
شییده متمایییل بییه بیییرون (جییدول  2 :4نییی از تپییه
ییردوشان به دست آمده که این نمونه با سیفال سینو
شیرهمدان قابل مقایسه است

جدول  .4ديگچهها و مقايسه گونهشناسي آنها
رديف

نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل مقايسه

طرح

ماهنشان زنجان

1

ماهنشان زنجان

سنو شیرهمدان

2

خمرهها
اشکال اینگونه سفاعی شامل خمرهها با دهانه گشاد و بیا
عهه برگشته به بیرون (جدول  1 :5میباشد کیه نمونیه
قابل مقایسه آن از سد تاعوار به دست آمده است خمیره

دهانه گشیاد بیا عهیه تخیت و صیاف (جیدول  2 :5کیه
نمونههاد مشابه آن از میاهنشیان زنجیان ،سینو شییر
همدان و قروه کردستان نی به دست آمده است

جدول  .5خمرهها و مقايسه گونهشناسي آنها
رديف

1

نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل
مقايسه

ویسیان خرم آباد

طرح
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ماهنشان زنجان

سنو شیرهمدان
2

قروه کردستان
قروه کردستان

طنابی است که بیشتر بر رود خمرهها و کوزههیا نقی
بسته است (شکل 10

تزئينات سفال معمولي
اک ر سفالهاد به دست آمیده از تپیه ییردوشیان بیدون
ت ئین هستند و تنها عندر ت ئینی بر رود آنها نقیوش

3

1

2

شکل  .10تزئينات سفالهاي معمولي

گونه جلينگي
نخستین بار توسط کایلر یانو این نام بیراد ایینگونیه
سفاعی اشیکانی برگ ییده شید (هرینیک115 :1376 ،
دوران اشکانی در غرب ایران بیا ظهیور سیفال جلینگیی
مشخص شده است (نییکنیامی و دیگیران99 :1385 ،
زمانی که به این سفال یربهاد وارد مییشیود صیداد
طنین و انعکاس برخورد فل به گوش میرسد ،که دعیل
نامگذارد این نوع سفال میهاشد اینگونه سیفال بسییار
شاخص بوده و شناسایی آن آسان است و همچنیین بیه
عنوان اب ارد براد گاهنگارد دقیی تیر در محوطیههیاد
استقرارد دوره اشکانی قابل استفاده اسیت بیر اسیاس
دادههاد موجیود در اک یر محوطیههیاد باسیتانی دوره
اشکانی واقع در منطقه غرب ایران سفال جلینگی یافیت
شییده و اییین مو ییوع نشییاندهنییده وجییود یییک سیینت

مشترک سفالگرد در دوره اشکانی با توجیه بیه وجیود
ویژگیهاد محلی است تکنوعوژد توعید سفال جلینگی
از نمونههیاد بیینظییر خالقییت در چنیین سیفاعی بیا
ویژگیهاد منحدر به فردد چیون سیاختار الییهاد بیا
توجیه تکنیکی بیشتر به منظور توعید مادهاد مستحکم
و مناس براد حمل نوشیدن مایعیات در حیدود 2000
سال قهل است (نوغانی و امامی31 :1390،
در مورد منشیأ و تیاریخ ایینگونیه از سیفالهیا نظیرات
متفاوتی وجود دارد ،عیکن به نظر میرسید تیاریخ نیمیه
اول سده دوم یی از میالد قهول و میورد تأییید باشید
سفال نوع جلینگیی احتمیاالً در سیده سیوم مییالدد از
رواج افتاده است گرچه با اطمینان میتیوان گفیت کیه
این سفال در دوره میانه و متأخر اشکانی وجیود داشیته
است ،وعی در این زمان ارائه یک ارتهاط شکلشناسیی و
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گونهشناسی بین هریک از این دوره ها غیر ممکن است؛
زیرا مدارک مطمئن الیهنگارد چندانی در دست نیست؛
زیرا بیشتر آثار از بررسی ها یییدا شیده اسیت و تیاریخ-
گذارد قطعی نی بیه ناچیار بیا مشیکل بیاقی مییمانید
(محمددفر106:1384،
ويژگيهاي فني
سفال جلینگی به نسهت سفالهیاد معمیوعی از ظرافیت
بیشترد برخوردار نید کیه رنیو ایین سیفالهیا شیامل:
نارنجی ،قرم نارنجی ،قرمی آجیرد ،قهیوهاد ،قهیوهاد
روشن و صورتی است شاموت به کار رفته در ایینگونیه
سفاعی مشهود نیست همه سفالهیاد جلینگیی چیرخ-
سازند و شکل منظم و یکنواختی دارند میی ان حیرارت
براد یخت تمامی سفالها به می ان کافی بوده و بافت و
ساختار سفالهاد جلینگی منسجم و فشیرده اسیت در
این نوع سفالها همانند گونیه معمیوعی بیر رود سیطح

سفال عمل خاصی انجام نشده و تمام سفالها با دسیت
مرطوب یرداخت شدند
اشکال سفال جلينگي
اشکال سفال جلینگی به دست آمیده از تپیه ییردوشیان
شامل کاسه است از اشیکال وییژه و شیاخص ایین نیوع
سفال میتوان به کاسیههیا بیا عهیه برگشیته بیه بییرون
(جدول  3-1 :6اشاره نمود که نمونههاد مشیابه آن از
بیستون (کالییس ، 5 :1996 ،معهید الئودیسیه نهاونید
(رههر و علیبیگی :1390 ،شکل  ، 23، 25 :4ماهنشیان
زنجان ،سد تاعوار ،قروه کردستان ،تپه عظیما در منطقیه
سییریل ذهییاب (کالیییس ، 39 :1973 ،تپییه دوآب در
کنگاور (محمیددفیر :1384 ،ف عیوح  ، 37 :4و سینو
شیر همدان (افشارد و نقشینه :1393 ،طرح 2، 1 :8
سفالهاد جلینگی بیه دسیت آمیده از تپیه ییردوشیان
سنندج همگی ساده و فاقد ت ئینات هستند

جدول  .6فرم سفالهاي جلينگي و مقايسه گونهشناسي آنها
رديف

نمونه به دست آمده از تپه پيردوشان

نمونه قابل مقايسه

طرح

ماهنشان زنجان
1
قروه کردستان
2

ماهنشان زنجان

سد تاعوار کردستان
3
قروه کردستان

نتيجهگيري
با توجه به مطاععات صورتگرفته بر رود سفالهیاد بیه
دست آمده از تپیه ییردوشیان (توصییف ،طهقیهبنیدد،
گونهشناختی و مقایسه که در نمودارها و جداول آورده
شده است ،این سفالهیا را از سیه دییدگاه کلیی میورد
گونهشناسی ،طهقهبندد و جمعبندد قرار دادیم که بیه
شرح زیر است -1 :از عحا ویژگییهیاد فنیی و کیفیی

سفال  -2گونهشناسی بر اسیاس ت ئینیات و نقیوش -3
گونهشناسی بر اساس شکل ظرف بیر اسیاس مطاععیات
انجامشده بر رود رنو خمیره سفالهاد تپه ییردوشان،
رنوهاد نخودد ،نخودد تییره ،نخیودد روشین ،قرمی
آجرد ،قهوهاد ،سییاه ،خاکسیترد ،خاکسیترد روشین،
صورتی ،نارنجی و قهوهاد روشن تشخیص داده شد ،که
در این میان سفال با رنو خمیره نخودد بیا بیشیترین
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درصد فراوانی ( %34و خاکسترد روشن ،سیه روشین،
صییورتی ،قهییوهاد روشیین و نخییودد روشیین ( % 05بییا
کمترین می ان است رنوهایی که در یوش سفالهاد
اشکانی تپه ییردوشان استفاده شده است شامل :رنیو-
هاد نخودد ،نخودد تیره ،نخودد روشن ،آجرد ،قرمی
آجرد ،قهوهاد ،سیاه ،خاکسترد ،سه روشن ،نارنجی و
صورتی و است در این میان رنیو نخیودد بیشیترین
تعداد و درصد فراوانی ( %41و رنو قرم و سه روشن
هم کمترین تعداد فراوانی را دارند یخت اک ر سفالهاد
به دست آمده کافی بوده و تعداد کمی سیفال بیا یخیت
ناکافی در میان آنها وجود دارد درصد فراوانیی سیفال
با یخت کافی ( %94و یخت ناکافی ( %6است تکنیک
ساخت اک ر سفالهاد مطاععیهشیده چیرخسیاز بیوده و
درصد کمی از آنها نی دسیتسیاز مییباشیند درصید
فراوانی سفالهاد چرخساز ( %86و سفالهیاد دسیت-
ساز ( %14است کیفیت ساخت بیشتر سیفالهیاد بیه
دست آمده از ییردوشیان متوسیط بیوده و تعیداد کمیی
سفال ظریف و خشن در میان آنها وجیود دارد درصید
فراوانی سفالهاد متوسط ( ، %97سفالهاد خشین ییا
کیفیت یایین ( %2و سفالهاد ظریف ( %1است نیوع
شاموت (آمیی ه ییا میاده چسیهاننده اسیتفادهشیده در
سفالهاد مطاععهشیده شیامل شین و ماسیه بیا درصید
فراوانی ( %87بیشترین و یودر شین ( %0.5کمتیرین
ماده چسهاننده اسیت بیا توجیه بیه دادههیاد آمیارد و
مطاععات انجامشده بر رود سفال تپه ییردوشان میتوان
گفت که از نظر فنی و ساخت ،این سفالهیا در شیرایط
مطلوبی نهوده و بیشتر جنهه کیاربردد آنهیا مید نظیر
بوده است که این ویژگی با سنت سفالگرد اشکانی در
ایران و خاصه منطقه غرب همسو میباشد
سفالهایی که مورد مطاععه قرار گرفتند اک ر ساده بودند
و تعداد کمی سفال ت ئینیی در بیین آنهیا وجیود دارد
نقوش استفادهشده در ت ئین سفالهاد تپیه ییردوشیان
تنها نق طنابی بوده که بیشتر بر رود ظروف بی ر و
خمرهها استفاده میشد درصد فراوانی سفالهاد سیاده
( %90و سفالهاد ت ئینی ( %10است میی ان تی ئین
ظروف سیفاعی یکیی از شاخدیههیایی اسیت کیه بیراد
کاربردد یا هنردبودن سفال از آن استفاده میشود در
ساخت سفالهاد ییردوشان بی تر بر جنهیه کیاربردد
آنها توجیه شیده تیا جنهیه هنیرد و زیهیاییشناسیی
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مطاععات انجامشده بر رود سیفالهیاد تپیه ییردوشیان
نشان میدهد که براساس فرم ظیرف بیه  5گیروه قابیل
تقسیماند این فرمها عهارتند از :کاسه (کاسههاد ب ر
و معموعی  ،کوزه (کوزههاد گیردندار و بیدون گیردن ،
خمره ،دیگچه و ییاعه در این میان کاسهها با بیشیترین
تعداد فراوانی ( %39و کوزهها با ( %37در رتهیه بعیدد
قرار دارند درصد فراوانی خمرهها ( ، %14ییاعیه ( %7و
دیگچهها ( %3است براساس نوع قطعه سیفالهیاد بیه
دست آمده شامل عهه ،بدنه ،کف و دسته مییباشید ،کیه
درصیید فراوانییی عهییه ( ، %35بدنییه ( ، %55کییف ( %7و
دسییته ( %3اسییت سییفالهییاد مییورد مطاععییه از نظییر
ویژگیهاد فنی و رنو و سایر خدوصیات را میتوان بیا
سفال اشکانی غرب و جنوب غرب ایران مقایسه کرد در
این یژوه ما سفالهاد تپه ییردوشان را بیا محوطیه-
هایی از استانهاد کردستان ،کرمانشاه ،عرستان ،همدان
و زنجان مقایسیه کیردیم و بیشیترین فراوانیی از عحیا
مورد مشابه در محوطه ماهنشان زنجان وجود داشت بیا
توجه به ارتهاطات منطقه غرب ایران بیا جنیوب غیرب و
شمال غرب ایران میتوان این احتمال را داد کیه سیفال
تپه ییردوشان با محوطههاد داراد سفال اشیکانی ایین
مناط نیی قابیل مقایسیه باشید بیا توجیه بیه کمهیود
مطاععات گونهشناسی و طهقهبندد سفال دوران تاریخی
در منطقه سنندج بیا انجیام ایین ییژوه مییتیوان در
جهت شناسایی بهتر سنت سفالگرد منطقیه در دوران
تاریخی و خاصه اشکانی اسیتفاده کیرد در کتیاب ارنیی
هرینک در توصیف سفال منطقه غرب در دوره اشیکانی
هیچ اشارهاد به شهر سنندج و محوطههاد اشکانی این
منطقه نشده و این یژوه مییتوانید نقطیه آغیازد بیر
شروع مطاععات گونهشناسی و طهقهبندد سفال اشکانی
در سنندج باشد
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