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معرفی سفال منطقه قلعه کهنه........
معرفی سفال منطقه قلعه کهنه جندیشاپور
حسین علیدادی
دانشجوی دکترا باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
Email:
(تاریخ دریافت 5031/0/03 :تاریخ پذیرش)3135/5/13 :

چكیده
از جمله مدارک موجود برای معرفی غنای فرهنگی ـ هنری و رشد و توسعه تمدن هر قـومی در دوران باسـنان بـه
هنر سفالگری آن قوم مربوط میشود .با عـلم به این موضوع که «کاوش در محوطهی باسنانی یا بررسی منطقـهای
فقط نمونهای از آن محوطهی باسنانی یا منطقه را در اخنيار باسنان شناسی قرار میدهد» باید گفت :که دانش مـا در
مورد سفال ادوار اشکانی و ساسانی عميقاً ناقص است .اگر چه بيشنر این اشياء کوچک همچون سـفال بـه خـودی
خود چشمگير نيسنند معهذا آنها پایههای ارتباط با باقيماندههای بزرگنـر در مکـان و زمـان بـوده و یـک برداشـت
کارآمد برای تاریخگذاری و اسنفادهی بيشنر از دادههای باسنان شناسی هسـنند»« .بنـابراین سـفال ساسـانی از ن ـر
باسنان شناسانی که در محوطههای مخنلف کار کرده اند ،در مقولهی مهمی جای نگرفنه و معموالً به توصيف کلـی
از آن اکنفا کرده اند .به هر حال این نقيصه در مورد سفالهای ساسانی به طور محسوسی مشهود اسـت کـه از عـدم
توجه کافی به سفالهای ساسانی در محوطهها ناشی میشود .زیرا در محوطههـای باسـنانی ،باسـنان شناسـان را بـه
رفناری دیگر گونه وا میدارد .در بررسی سيسنماتيک محوطه جندی شاپور با تجزیه و تحليل دادههای سفالی سعی
در معرفی سفال دوران سا سانی را داریم که خود این محوطه تاریخی نيز در این امر مجزا نبوده و گامی کوچک در
ارائه شناخت هنر سفالگری دوران ساسانی بوده است.
واژگان کلیدی :سفال  ،جندیشاپور  ،سيسنماتيک  ،ساسانيان.

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

مقدمه

از بررسی و شناسایی مسـنند و ببـت و ضـبط شـده

در دوره ساسانی جندی شـاپور یکـی از چهـار شـهر

است)Adams and Hansen,1968 : 57-59( .

بزرگ خوزسنان بوده و سه شهر دیگر عبارت بودهاند

هر که با مدارک تاریخی مربوط به دوران ساسـانی و

از کرخه (ایـران ـ خـوره شـاپور Eran-xwarrah-

صــدر اســالم آشناســت بعيــد اســت بــا اهميــت

 )Saburو شوش و شوشنرShahbazi, 2002, ( .

جندی شاپور آشنا نباشد .این شـهر یکـی از مقرهـای

): 131-133

سلطننی ساسانی و مراکز مهم علـم و دانـش و مرکـز

جندی شاپور به عنوان شهرک و شهر مرکـز فرهنگـی

کليسای نسطوری بوده است)Potts, 1989( .

جهان وطنی دارای دورههای تاریخی منمایزی اسـت.
نخسنين نام پهلوی یا پارسی کهن آن جنداشـاپيرینا ،

روش بررسی و نمونهبرداری

بوده کـه بـاز زیبـا و خانـه سـعادت معنـا مـیدهـد.

در این پ وهش نمونهبـرداری بـر اسـاو روشهـای

( )Abbott, 1968, 71-73شهر جندیشاپور یکی

علمی یعنی نمونهبرداری روشـمند طبقـهبنـدی شـده

از مراکز مهم سياسی  ،اجنماعی  ،فرهنگی و اقنصادی

صورت گرفنه است .این روش بر گرفنه از دو الگوی

از زمان ساسانيان تا دوره اسالمی و یکی از مهمترین

نمونهبرداری تصادفی روشمند و تصادفی طبقهبنـدی

شهرهای ایران در دوره ساسانيان محسوب مـی شـده

شــده اســت( .شــيفر،5331 ،ص  )71و خطاهــای

اســت .در پ ـ وهشهــای باســنانشناســی ميــدانی و

احنمالی آن نسبت به روشهای نمونهبرداری تصادفی

مطالعاتی به من ور معرفی سفالهای ایـن محوطـه از

کمنر است )Derewtt, 1999: 44( .معموالً الگوی

بررسیهای ميدانی و کنابخانهای سود بردهایم .به ن ر

طبقه بندی شده بـه من ـور تفـاوت در نـوع و ميـزان

می رسد در گام نخست ارائه این مقاله مبننی بر روش

برداشت از بخشهای مخنلف و مجـزای محوطـههـا

توصيفی است ولی از طرفی دادههای تاریخی به وی ه

اعمال میشود )Orton, 2000: 539( .امـا در ایـن

در دوران باسنان نيازمند تجزیه و تحليل دقيـ بـرای

پ وهش الگوی طبقهبندی به من ور تفـاوت در روش

دریافت اطالعات و مدارک مسنند کـه بـه طـور غيـر

و ميزان نمونهبرداری در نوع یافنهها اعمال شده است

مسنقيم برای اهداف توصيفی ایـن پـ وهش نيازمنـد

 ،بــدین صــورت کــه پــه از شــبکهبنــدی محوطــه

است را ایجاب می کند .همچنين فعاليت های ميـدانی

یافنههای فرهنگی غيرمنقول (سـطحی شـامل بقایـای

اعم از بررسیهـای علمـی و گمانـهزنـیهـا در ایـن

معماری  ،کورهها و  )...در تمـام خانـههـای مربـو و

محوطه انجـام گرفنـه شـده  ،بـه خـوبی روشهـای

یافنه های منقول (سفال و شيشـه و مـوارد مشـابه) از

تطبيقی و تحليل را عالوه بر روش توصيفی  ،روشـن

تنها  03درصد از واحدها نمونهبرداری و مطالعه شده

میسازد .امروزه تـاریخ جنـدیشـاپور در سـدههـای

است .در شبکه بندی خانـههـای مربـو محوطـههـای

بعدی از ن ر باسنانشناخنی عمدتاً با یافنههای سفالی

باسنانی خانهها را به واحدهای  1×1و یا  53×53و یا
 03×03منر شبکهبندی میکننـد (بـر اسـاو وسـعت
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محوطه) در نامگذاری واحدها با توجه بـه ردیـف و

سفال جموآوری شده است .په از طبقـهبنـدی کـل

سنون قرارگيری هر شـبکه و بـا اسـنفاده از حـروف

مجموعه سفالی بر اساو وی گیهـای مشـابه فنـی و

التـين و اعــداد بـه نامگــذاری آن اقـدام کــردهایــم و

گونهشناسی از هر گروه از گونههای مشابه موجود در

خانه هـای مربـو  53×53منـر را بـرای بررسـی ایـن

کل جامعه آماری یک نمونـه شـاخص کـه وضـعيت

محوطه اننخـاب نمـودیم .در نامگـذاری واحـدها از

سالم تری را نسبت به بقيه داشت به من ور گاهنگاری

نامگذاری دو گزینهای اسنفاده میشود  ،بدین صورت

و گونــهشناســی اننخــاب شــد .پــه از گاهنگــاری

که په از ترسيم و تهيه نقشه مسطحاتی محوطه  ،در

نمونههای شاخص که در واقـو نماینـده گـروه هـای

ابندا محوطه به شبکههای با ابعاد  53×53منر اننخاب

سفالی بودند تمام سفال های به دست آمده از محوطه

شد .جهت شماره گذاری واحدها از سـنون و ردیـف

گاهنگاری شده و به تفکيک دورهها طبقهبندی شدند.

قرارگيری هر واحد اسنفاده شد  ،بـدین صـورت کـه

در مجموع  313قطعه به عنوان نمونه شخاص مـورد

ابندا سنونها با ابعاد یک تا  50و ردیفها با حـروف

مقایسه تطبيقی قرار گرفت که از ایـن تعـداد حـدود

انگليسی از  aتا  tنامگذاری گردیـد  ،پـه از آن بـا

 535قطعـــه مربـــوط بـــه دوره ساســـانی محوطـــه

کنار هم گذاشنن نام سنون و ردیـف قرارگيـری هـر

جندیشاپور معرفی شد و نکنه مهم این که سفالهای

واحد نام آن مشخص شد به عنوان مثال واحدی کـه

ساسانی جندی شاپور تاکنون به خوبی معرفـی نشـده

در ردیف مثالً سوم و سنون سوم مربـو قـرار گرفنـه

است .هر چند کـه در محوطـههـایی چـون شـوش ،

باشد به صورت  c3معرفی میشود.

ایــوان کرخــه و ایــذه در خوزســنان کــاوشهــای
باسنان شناسی به انجام رسيده است .در بررسـیهـای

مواد (سفال ساسانی محوطه جندیشاپور)

خوزســنان ( )wenke, 1975ســفالهــایی از دوره

در بررسی های محوطه جندی شاپور حجم زیـادی از

ساسانی گزارش شده که حاصل بررسی و مطالعـه در

مواد فرهنگی (در مجموع  1310یافنـه فرهنگـی) بـه

حدود  0333نقطه جغرافيایی در این منطقه است .این

دست آمده است .این مواد شامل  10یافنه غير منقول

بررســیهــا نيــز منــابو مقایســهای محکمــی بــرای

و  1330یافنه منقول که در بر دارنـده سـفال  ،ادوات

گاهنگـاری سـفالهــای ساسـانی بــه دسـت آمــده از

سنگی  ،شيشه  ،فلز  ،جـوش کـوره  ،سـرباره فلـز و

محوطه جندی شـاپور نيسـنند زیـرا تعـدادی از ایـن

بقایای معماری و ن ایر آن است که مربوط بـه دوران

سفالها عمـدتاً از بررسـیهـای سـطحی محوطـههـا

ساسانی میباشند.

جمو آوری شده است و از الیههای حاوی نهشـنههـا

سفالهای به دست آمده که بيشنرین حجـم دادههـای

بــه دســت نيامــده و حنــی در برخــی مواقــو از روی

فرهنگی محوطه جندی شـاپور را شـامل مـی شـود و

حدو و گمان به ایـن دوره منصـوب شـدهانـد و از

اصلیترین راهکار ما در شناخت دورههـای فرهنگـی

سوی دیگر بومی بـودن و محلـی بـودن سـفال دوره

این محوطه هسـنند در مجمـوع تعـداد  0117قطعـه

ساسانی و این واقعيت کـه عليـرغم وجـود گونـهای

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

سفالی مشابه در مناط مخنلف گونههای زیـادی نيـز

گرفنه شده در این محوطه (جندی شاپور) بـه خـوبی

از این دوره شناخنه شده که محصـول بـومی منطقـه

روشهــای تطبيقــی و تحليلــی را عــالوه بــر روش

خاص هسنند( .همان)

توصيفی روشن میسازد.

با ایـن حـال بـا توجـه بـه حجـم زیـاد سـفالهـای

در بررســـی سيســـنماتيک محوطـــه قلعـــه کهنـــه

جمو آوری شده از سطح محوطه شـواهد سـفالی مـا

جندی شـاپور بـا تجزیـه و تحليـل دادههـا سـعی در

برای ارائه یک گاهنگاری نسـبی از اوایـل حکومـت

معرفی سـفال ساسـانی و بعـد از آن داریـم .در ایـن

ساسـانی تــا پایـان آن بــه نســبه کـافی اســت .ننــای

روش با نقشهبرداری از محوطـه و ایجـاد خانـههـای

گاهنگاری سفال های شاخص نشان می دهد کـه ایـن

مربو  ،دادههای سفالی از خانههای مربوهای مننخـ

محوطه در زمان ساسانيان به طـور پيوسـنه تـا زمـان

جمو آوری و ببـت و ضـبط شـد کـه بـه شـر زیـر

حمله اعراب مسلمان و حنـی بعـد از آن بـه حيـات

توصيف آنها آورده شده است.

خود ادامه داده و مسـکون بـوده اسـت .شـواهدی از
سکوننی قدیمی تـر از دوره ساسـانی در نزدیکـی یـا

نتایج و بحث

پيرامون جندیشاپور دیده نمیشـود و هـيک کـدام از

«در هر حال ،اطالعات جسنه و گریخنـهای دربـارهی

قطعات سفالی مکشوفه از گمانهها یـا مجموعـههـای

سفال ساسانی در دست ماست که به جز چنـد مـورد

سطح درون دیوارها را نمیتوان قدیمیتر از ساسـانی

اسنثنایی کمک زیادی به درک ترتي

اسنقرارهای این

نسبت داد( .آدامز )5313 ،

دوره در قلمرو امپراطـوری ساسانی نمی کند .از ایـن
رو با توجه بـه سـفالهای یافـت شـده در کاوشـهای

گزارش بررسی سیستماتیک

محوطههای ساسانی در مناط مخنلف ایران میتـوان

پ وهشها و بررسـیهـای باسـنانشناسـی ميـدانی و

هفت منطقه ی فرهنگی مشخص کرد کـه عبارتنـد از:

مطالعات تاریخی برای تجزیه و تحليل دادهها از سـه

 -5ناحيهی جنوب غربـی ایـران  -0غـرب و شـمال

روش توصــيفی  ،تطبيقــی و روش تحليلــی ســود

غربی ایران  -0شمال ایران  -1شمال شرقی ایران -1

میبرند( .عليزاده )5031 ،بـه ن ـر مـیرسـد در گـام

شرق ایران  -7جنوب شرقی ایران و ناحيه ی ساحلی

نخست ارائه این مقاله مبننی بر روش توصيفی اسـت

 -1جنوب ایران .بنابراین ،آنچه حوزه هـای فرهنگـی

ولی از طرفی داده هـای تـاریخی بـه ویـ ه در عصـر

گسنرش انواع سفال ساسـانی را مشـخص مـی کنـد،

باسنان نيازمند تجزیه و تحليل دقيـ بـرای دریافـت

تزیين آنهاست .در جنوب غربی ایـران ،شـوش تنهـا

اطالعات و مدارک مسنند که بـه طـور غيـر مسـنقيم

مکانی اسـت کـه مجموعـه ی چشـمگيری از سـفال

برای اهداف توصيفی این پـ وهش نيازمنـد اسـت را

ساسانی در حفـریـات آن بــه دسـت آمــده اسـت.

ایجاب میکند .همچنين فعاليتهـای ميـدانی اعـم از

دیگر مناط یا مکانها در این محـدوده فقـط بررسـی

بررسی های علمی و کاوش های باسنان شناسی انجـام

شده اند (مثل ایوان کرخه ،ایذه ،ناحيـه ی اهـواز) یـا
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گمانه زنی شده اند مثل :جندی شـاپور .در مجموعـه

لعابدار و بـودن لعـاب تقسـيم مـی شـوند .سـفالهای

سفال ساسانی این محدوده ارتباط تنگـاتنگی بـا بـين

لعابدار با لعابهای قليایی به رن

آبی فيروزه ای ،آبـی

النهرین دارد و آن فقدان هرگونه سفال منقوش است.

مایل به سبز و آبی مایل به زرد پوشش داده شده اند.

در شوش سفال نخودی کرم مایل بـه سـبز ،وروفـی

وروف لعابـدار اغلـ

بـه شـکل تنـ  ،خمـرههـای

دهان گشاد و نوعی از کـوزههـای خخيـره سـازی بـا

کوچک و سبوهای دهان گشادند .سـفالهـای بـدون

دهانه ی بدون سوراخ ،جایگزین کوزه های سـيلندری

لعاب از خميرهی گل رو که غالباً به خوبی ورز داده

اشکانی شده اند.

شده اند و شاموت ماسه بادی ،شن ریز و گـاه خرات

سفال های ساسانی به دست آمده از جنـدیشـاپور از

گياهی ساخنه شده اند و به رنگهـای قرمـز صـيقلی،

خميـره در طيفـی از رنـ هـای نخـودی

نارنجی ،قهـوه ای ،کـرم مایـل بـه صـورتی و سـبز،

(نخودی مایـل بـه زرد  ،نخـودی روشـن  ،نخـودی

نخودی و پاره ای مواقو به رنـ

خاکسـنری و سـياه

نــارنجی و نخــودی تيــره) قرمــز (نــارنجی  ،قرمــز و

دیده میشوند .فرم وروف بيشنر به شکل تنگهایی بـا

نارنجی و قرمز و قهوهای) این سفالها عمـدتاً چـرخ

گردن کوتاه یا بلند در اندازه های مخنلـف ،سـبوهای

ساز و با ماده چسـباننده شـن ریـز هسـنند و خـوب

دهان گشاد ،پارچ ،بطـری ،کاسـه ،تغارهـای بـزرگ،

پخنه شده اند و معموالً وروف ضمخت آشـپزخانهای

خمرههای کوچک و خمرههای خخيره سازی بشـقاب

و خمره ها پخت کافی نداشنه است .بيشنرین تـزئين

و وــروف گلــدانی شــکل اســت .دســنهی وروفــی

بکار رفنه بر سطح سـفال هـا را نقـوش کنـده شـامل

همچون سبو و تن

معموالً بلند و کشيده و به شکل

خطوط موازی  ،موجی  ،نقطـه کنـد و بنـد انگشـنی

عمــود اســت .بــر روی دســنهی بعضــی از تنگهــا و

تشکيل مـی دهـد و حجـم زیـادی نيـز بـدون آرایـه

خمرهها یک دگمهی برجسنه تزیينی دیـده مـیشـود.

تزئينیانـد و تعـدادی از ایـن سـفالهـا دارای لعـاب

با قير طبيعـی

ن ر رنـ

هسنند .لعاب اسنفاده شده به رن

وروف مخصوص حمل مایعات اغل

فيروزهای یـا سـبز

روکش میشدند .این عمـل بـه جهـت جلـوگيری از

فيروزهای و معموالً لعاب آنها براق میباشد( .تصـویر

تراوش مایعات بـه بيـرون و حفـح محنویـات درون

)0

ورف انجام می گرفنه است .از وروف تدفينی کـه در

سفـــالگری ساسانـــی ،ادامـــهی هنـــر سفـالـــگری

دورههای پارتی ،بسيار رای بوده است ،در دورههـای

اشکانی است ،این امر بـه ویـ ه در سـدههـای اوليـه

ساسانی گزارش روشنی در دست نيست.

حکومت ساسانی به خوبی مشهود است بـه طوریکـه
گروهی را عقيده بر این است که «سفال ساسانی (بـه
خصوص در اوایل دوره) به قدری به سـفال اشـکانی
شباهت دارد کـه گـاهی تميـز دادن یکـی از دیگـری
مشکل است» .سفالهای ساسانی بـه دو گـروه عمـده
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