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  هاي منقوش دوران اسالمی جزیره قشمبندي نقوش سفالینهطبقه
  

  3آور، زهرا بخت2لیرضا خسروزادهع، 1میترا شاطري
  

  چکیده
جمله  هاي مختلفی از توان از جنبهسفال را می. بندي استها نیازمند طبقهبررسی دقیق و قابل فهم از سفالینه

جایی از آن. بندي و مطالعه قرار داد، زمان ساخت و نقش مورد طبقهاز نظر خمیره، رنگ، شاموت، نوع ساخت
-بندي مطلوب اینها را در نظر بگیرد کاري مشکل است و تاکنون طبقهي که تمامی شاخصهبندکه ارائه طبقه
بندي به صورت جداگانه مورد هاي طبقهها را بر اساس شاخصه توان سفالینهپذیر نبوده است؛ میچنینی امکان

اساس شاخصه نوع نقش، توان تنها بر هاي منقوش دوران اسالمی قشم را نیز میسفالینه. بندي قرار دادطبقه
هاي منقوش دوران اسالمی قشم شامل چه نوع بندي نمود و به این پرسش پاسخ داد که نقوش سفالینهطبقه

دهد؟ این پژوهش که با روش نقوشی است؟ هر کدام از این طبقات چه میزان از فراوانی را به خود اختصاص می
نجام گرفته است در راستاي اهداف مذکور به این نتایج دست صورت توصیفی تحلیلی ااي و میدانی و بهکتابخانه

توان تقسیم کرد که هاي منقوش دوران اسالمی قشم را به دو طبقه هندسی و گیاهی مییافته است که سفالینه
هایی است و از تعداد هشتاد و دو نمونه سفالی این نتیجه حاصل شد که نقوش هر کدام داراي زیرمجموعه

  .دهدها به خود اختصاص میتر را از مجموع سفالینهنی بیشهندسی  فراوا
  

  .سفال، منقوش، دوران اسالمی، نقوش هندسی، نقوش گیاهی: کلید واژگان

                                                                                                                   
 mshateri@yahoo.comشناسی دانشگاه شهرکرد،  استادیار رشته باستان- 1
 akhowsrozade@yahoo.comشناسی دانشگاه شهرکرد،  استادیار رشته باستان- 2
 zahrabakhtavar1372@gmail.comارشد دانشگاه شهرکرد،   دانشجوي کارشناسی- 3
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  مقدمه
است که حاصل آن مورد استفاده تمامی ترین دستاوردهاي بشري بودهسفالگري یکی از بزرگ

 براي تولید سفال، امکان ساخت سفال در هر با توجه به مواد الزم. استقشرهاي جامعه قرار گرفته
ترین مواد فرهنگی هاي سفالی یکی از گستردهاست؛ به همین دلیل یافتهاي وجود داشتهمنطقه

 نسبت  با حجمی گستردهغالباًها از دوران نوسنگی تا دوران متاخر اسالمی است که در اکثر محوطه
  . آیدبه دیگر مواد فرهنگی به دست می

از . ترین مصنوعاتی است که بشر آن را بستر هنر و اندیشه خود، ساخته استیکی از کهنسفال 
اي تواند شاخصهها، گونه منقوش است که نقوش آن میآمده بر سفالینهترین تزیینات به دستکهن

مندي که طی دو فصل علیرضا خسروزاده در هاي روشدر بررسی. بندي باشدجداگانه براي طبقه
 در جزیره قشم انجام داده است تعداد زیادي از این گونه سفالین به دست 1391 و 1385سال 

  .بندي نقوش آن هدف اصلی این پژوهش استآمده است که طبقه
 1348 در سال 1390 و 1384هاي گرفته در جزیره قشم پیش از بررسی سالتنها بررسی صورت

در .  اثر و محوطه باستانی شد73ناسایی و ثبت راد موفق به ش شده است که طی آن جواد بابکانجام
 مربوط دار لعابهایی انجام داد که تعدادي سفال ساده و همین حین وي در محوطه گورفرنگی کاوش

ها و  دور نیز بررسیچندان نههاي در سال. هاي نخستین اسالم تا دوره صفویه به دست آوردبه سده
خانیکی در  لبافمدت کوتاهتوان به بررسی  میازجمله ؛ که استشده انجامهایی در جزیره قشم کاوش
 1379هاي در سال. کرد طی آن چند محوطه باستانی را بررسی و مطالعه نمود که اشاره 1360سال 

 آن برخی جهیدرنتها انجام داد که هایی در قلعه پرتغالی احسان یغمایی طی دو فصل، کاوش1381و 
آمده از ترین مواد فرهنگی به دستاز مهم. هاي چهارگانه مشخص شداز فضاهاي درونی قلعه و برج

ی آبی نیچ، سالدن و دار لعابهاي ساده، ي از سفالادیشمار زاي و توان به اشیاي شیشهاین کاوش می
علیرضا . کردهاي سنگی و فلزي کروي مربوط به زمان صفویه و قاجاریه اشاره و سفید و گلوله
ها در بهمن و فصل نخست این بررسی.  طی دو فصل در جزیره قشم انجام دادهاییخسروزاده بررسی

ی در موردبررسمحدوده . هاي گوناگون شناسایی شد محوطه از دوره53 به انجام رسید و 1384اسفند 
دراز در اي که قشم و درگهان و شیب جزیره قشم، منطقهتر یشرقهاي تر بخشفصل اول شامل بیش

باال، دراز، باغهاي مورد بررسی در این فصل شامل روستاهاي شیبمحوطه. دارند، بودسه ضلع آن قرار 
جیان، خالدین، درگهان، دیرستان، رمچاه، رمکان، ریگو، زیرانگ، سهیلی، گیاهدان، خلف، جیبرکه

). 1شکل ( انجام شد 1391 نیفرورد و 1390فصل دوم بررسی نیز در اسفند . بودگل مسن و نخل
هاي فصل نخست است که شامل هایی غیر از محوطهی در فصل دوم شامل محوطهموردبررسمحدوده 

باسعیدو، : ی در این فصل عبارتند ازموردبررسروستاهاي . محدوده غربی و مرکزي جزیره قشم است
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جیان، درکو، ذوستکو، دوالب، صلخ، طبل، پشت، تمبان، تم سنتی، توریان، جیبندر الفت، بنگالی، بی
هلر دان، گوران، نقاشه، هفت رنگو و ان، کانی، کنار سیاه، کوشه، کوزین، گامبرون، گربهکارو

  ).64: 1394خسروزاده و مرتضایی، (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نگارندگان(محدوده مورد بررسی فصل اول در جزیره قشم : 1شکل 
  

اي و کتابخانه توصیفی و تحلیلی در دو مرحله میدانی -  با رویکردي تاریخیموردنظردر پژوهش 
سعی شد . ابتدا موقعیت جغرافیایی جزیره قشم مطرح شد. آوري اطالعات پرداخته شدبه جمع

در مرحله بعد پیشینه مختصري ارائه . گونه منقوش به صورت جامع و کامل توضیح داده شودسفال
اده مند علیرضا خسروزآمده از دو فصل بررسی روشهاي منقوش به دستگردید سپس سفالینه

ها انجام ها مشخص شد سپس طراحی، عکاسی و مستندنگاري بر روي سفالینهبندي و شاخصهطبقه
تعداد هشتاد و دو نمونه . ها متمایز شدهاي منقوش دوران اسالمی از دیگر سفالینهسفالینه. گرفت

ي قرار بندي قرار گرفت و در نهایت مورد بررسی و تحلیل آمارانتخاب شد و نقوش آن مورد طبقه
  .گرفت و در پایان، نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردید

  
  موقعیت جغرافیایی جزیره قشم

فارس از  جزایر ایرانی خلیج. فارس جزایر متعددي وجود دارددر هر دو بخش شمالی و جنوبی خلیج
زه یکی از این جزایر که در حو. نظر حکومتی در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان قرار دارد

-تکمیل ( کیلومتر مربع است1445حکومتی استان هرمزگان قرار دارد جزیره قشم با مساحت 
هرمز قرار گرفته فارس در دهانه تنگهاین جزیره در مدخل ورودي خلیج). 20-19: 1380همایون، 
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جزیره قشم از شمال شرق به جزیره هرمز، از شرق به جزیره الرك، از جنوب به جزیره «. است
فاصله جزیره قشم . گردد و از جنوب غرب به جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسی محدود میهنگام 

ي شمالی ترین فاصله آن به ساحل اصلی کشور در دماغه کیلومتر و نزدیک20تا بندرعباس حدود 
متر است طول جزیره قشم تا بندر باسعیدو در انتهاي  1800جزیره از بندر الفت تا بندر پل حدود 

 درجه و 56این جزیره در ). 1شکل ) (81: 1392خسروزاده، (» . کیلومتر است130 حدود جزیره
النهار گرینویچ قرار دارد  دقیقه عرض شمالی از نصف57 درجه و 26 دقیقه طول شرقی و 16

هاي تجاري در طول دوران این جزیره به عنوان یک راه اصلی از راه). 11: 1379بلوکباشی، (
  ).(Hojabri, Khosrowzadeh, & Mousavi 2011,90 به کار رفته است تاریخی و اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )earth/com.google.www (اي جزیره قشمتصویر ماهواره: 2شکل 
  

  سفال منقوش
ل تزیین است که از ترین شکگونه تزیین قدیمی این. نقاشی بر سفال یک روش متداول بوده است

چون جناغی، موازي و هاي هندسی همصورت طرح هزاره پنجم پیش از میالد تا دوران اسالمی به
: 1395حاجی، عابدینی عراقی، و خاکباز، تقوي، موسوي (اند شده متقاطع بر روي سفال تصویر می

کند  سفال استفاده میدر این روش سفالگر از گالبه براي پوشاندن خلل و فرج و سطح ناهموار). 35
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  ). Nouri, 2016: 37(شود کند و در نهایت سفال آماده نقاشی میسپس آن را به کوره منتقل می
شود که لعاب، ماده سفالگران متوجه شدند که اکسیدهاي رنگی در زیر لعاب فلزي باعث می

هاي گدانهسفالگران ایرانی جهت ساخت رن. شدن لعاب شودرنگی را جذب کند و موجب روان
شد اما اگر چه آن موجب پایداري رنگ می. ها را با کمی از خاك سفید ترکیب کردندپایدارتر آن

. ها شودها روانیش را از دست داد و این موجب شد که استفاده از آن محدود به طرحرنگدانه
(Cooper, 1972: 92)در این . تند در واقع سفالگران شرق ایران این تکنیک نقاشی را به کار گرف

در این . کردتکنیک به طور طبیعی سفالگر طرح و نقش را با یک انگوب رنگی بر گالبه اجرا می
  ).Wilkinson, 1897: 158(کند روش، سطح گل خودش زمینه رنگی براي تزیین را فراهم می

ه چه هم پیداشده بدست نیامده و آن شناسی از این نوع ظروف زیاد بههاي باستاندر کاوش
. تشخیص و استفاده نیست شده و چندان قابلتر رنگ ظروف زایلبودن شرایط، بیشدلیل نامناسب

شود که سفالگران، از این روش براي تزیین ظروف از ظروف مکشوفه شوش چنین استنباط می
توان پیرامون این موضوع ازجمله می). 260-259: 1379توحیدي،  (اندبدون لعاب استفاده نموده

، ریس در حما و هولو در قصرالحیر )Aba Qadam(طالعات فرانکن و کالسبیک در تل ابا قدم به م
 ).156: 1392موسوي حاجی، توسلی، شیرازي، و زور،  (اشاره نمود شرقی در این زمینه

  
  گونه منقوشپیشینه سفال

هاي بررسی جنبهتوانند به شناسان میترین داده فرهنگی است که از طریق آن باستانسفال، فراوان
ها در طول زمان، به ما دیدي بررسی نقوش سفالینه. مختلف فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی بپردازند

از این روي بررسی . دهدها میجامع از روند پیشرفت و یا پیچیدگی هنر نقش بسته بر سفالینه
  . رد نظر باشداي براي درك هرچه بهتر هدف موتواند زمینههاي منقوش میپیشینه سفالینه

هاي به دست آمده از دوران نوسنگی است که از غار کمربند در نزدیک ترین سفالقدیمی
هاي منقوش، از اوایل سفالینه. ها ساده و بدون نقش بودندابتدا سفال. بهشهر به دست آمده است

ددي از هاي متعهزاره ششم قبل از میالد و سپس در طول هزاره ششم از حفریات علمی در مکان
هاي ها را به نقشدر دوران نوسنگی به تدریج سفالینه). 121: 1390توحیدي، (ایران به دست آمد 

. کردندتر مواقع سفال را با دوغاب غلیظی از رس اندود میهندسی ساده، منقوش کردند و در بیش
تري  بیشدر دوره مفرغ، در شکل ظروف تنوع. ها با سوده سنگ منگنز طراحی شده استاین نقش

در این . اي از لعاب گلی غلیظ ترسیم شده استشود و نقوش به رنگ سیاه روي زمینهمشاهده می
در . شددوره عالوه بر نقوش ترکیبی، نقوش شامل هندسی، نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی می

 تمدن، ملیحه و(گونه سفالی از مناطق مختلف به دست آمده است دوران تاریخی نیز از این

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


56  فارس خلیج یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

  ). 70-56: 1385سرپولکی، حسین، 
سفالگري دوره . هاي اولیه دوره اسالمی ادامه سفالگري دوره ساسانی استسفالگري در سده

: 1395شاطري و رحیمی، (هاي روزمره بود تر متمایل به سادگی و در حد رفع نیازساسانی بیش
ي پیش از تاریخ دوباره در دوران هاکار رفته در تزیین سفالینهبه طور کلی برخی از نقوش به). 97

هاي شعاعی، هاي متحدالمرکز، ترکیبکروي، دایرههاي نیمویژه روي کاسهشود بهاسالمی رایج می
شده ترکیب شده بنديهاي تقسیمهاي مدور گاه با ضخامت شعاعی یا بخشدوایر مماس، طرح

ره اسالمی تداوم وجود دارد اما در هاي پیش از تاریخ و دوتوان ادعا کرد که میان نقشنمی. است
: 1387آپرپوپ، آرتر و اکرمن، فیلیس، (عین حال پیدایی دوباره واحدهاي مدور جالب توجه است 

 و شابورینگونه منقوش در دوران اسالمی در سیستان و بلوچستان، شوش، هرمزگان، سفال). 1703
هاي به طور خالصه در سفالینه). 20- 19، 1380همایون تکمیل(چنین قشم به دست آمده است هم

 .توان مشاهده کردمنقوش دوران اسالمی نقوش متنوع را می
  
  هاي منقوش دوران اسالمی جزیره قشمبندي نقوش سفالینهطبقه

. هاست اي جهت تنظیم دادهشناسی، ارائه یک وسیله تحقیق و شیوهبندي در باستانمنظور از طبقه
شناسی مستقیما با مسائلی است که مورد بررسی و مطالعه باستانهاي مطرح در بنديتمام طبقه
یاوري، احمد (شناسی هم جنبه توصیفی و هم جنبه تفسیري دارد بندي در باستانطبقه. قرار دارند

  ). 65: 13و طالیی، حسن، 
ي هابار در کاوشبراي اولین. دادندها اهمیتی نمیتا قبل از قرن نوزدهم حفاران به تکه سفال

اي و تفکیک مراحل استقراریابی بندي مقایسهشوش، نقوش هندسی قطعات سفالی براي یک طبقه
در این پژوهش به ). 13: 1371موسوي، (شد مطالعه شد اما پیش از آن، چنین اهدافی دنبال نمی

هایی ابتدا سفالینه. هاي دوران اسالمی جزیره قشم پرداخته شده استبندي نقوش تکه سفالطبقه
هاي منقوش، آوري نمود؛ سپس از میان سفالینهکه علیرضا خسروزاده در دو فصل بررسی خود جمع

ساز و گونه سفالی در دو نوع ساخت چرخ اینتعداد هشتاد و دو تکه سفال براي نمونه انتخاب شد؛ 
ساز شامل سفال قرمز یا نخودي رنگ است و هاي با نوع ساخت دستسفالینه. ساز هستنددست

 :ه دادئتوان ارابندي زیر را میساز تقسیمهاي با نوع ساخت چرخاي سفالینهبر
  اي قرمز با ماده چسباننده شن و آهکاي، قرمز و سیاه یا قهوهسفال قرمز با پوشش سیاه و قهوه )1
 اي یا سیاه قرمز با پوشش قهوه–اي سفال قهوه )2
  قرمز–اي اي یا قهوهسفال سیاه با مغز قهوه )3
  با ماده چسباننده شن ریز و درشتسفال سیاه )4
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 ايسفال خاکستري با پوشش سیاه و قهوه )5
 سفال نارنجی )6
 ايسفال نارنجی با پوشش سیاه و قهوه )7
 نخودي )8

بندي قرار گرفت و هر طبقه براساس نوع نقوش براساس نقوش، این گونه سفالی، مورد طبقه
براي ظروف  تر موردبررسی بیشهاي منقوش هاي رایج سفالینهشکل. گذاري و کدگزاري شدنام

وپز، کاسه، بشقاب و  هاي پختهاي دیگچهشده است که عموماً در شکل کاربردي معمولی ساخته
  .کوزه بوده است

  
  بندي نقوش هندسیطبقه: 1جدول شماره 

  نقوش هندسی  طبقات  کد
  نقش خطوط مستقیم  10

  

  نقش شعاعی  20

  

  نقش جناغی  30
  

  نقش خطوط مواج  40
  

  نقش خطوط منحنی  50
  

  نقش خطوط نردبانی  60
  

  نقش هفتی  70
  

  نقش مثلث  80
  

  نقش خطوط مستقیم و نقطه اي  90
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  نقوش هندسی  طبقات  کد

  نقوش نامشخص  100
  

   
 بندي نقوش گیاهیطبقه: 2جدول شماره 

  نقوش گیاهی  طبقات  کد

  نقش گندم  110
  

  نقش برگ  120

  
  

  نقوش هندسی
اي هاي حاشیهفته آپرپوپ، سفالگران دوران اسالمی، عالقه کمی به خطبه گ: نقش خطوط مستقیم

. ها داراي این نوع از نقش هستندتعداد زیادي از سفالینه). 1708: 1387آپرپوپ و اکرمن، (دارند 
گاه خطوط مستقیم عمودي و گاه افقی و گاهی در یک . تایی هستندصورت تکی، دوتایی، سهکه به

وپز و کاسه و  هاي پختاین طرح براي ظروف با فرم باز مانند دیگچه. شوندطرح باهم ترکیب می
خطوط مستقیم، گاهی باریک و . کار رفته است چنین براي ظروف با فرم بسته همانند کوزه بههم

در . توان مشاهده کردها میمعموال این گونه نقش را در لبه تکه سفالینه. گاهی ضخیم هستند
  .شود که رنگ شره کرده استها دیده میبرخی از تکه سفال

آمده  دست گل بهبر تکه سفالی که متعلق به یک کاسه است و از محوطه نخل: نقش شعاعی
گل دو باند در یک مرکز به بر ظرف مربوط به نخل. گونه از نقش را مشاهده کرد توان ایناست می
 که هر ردیف از این نقاط دوایر هاي درشتی نقش شده استها دایرهرسند و در میان آنهم می

 .دهدنامنظمی را تشکیل می
نقوش جناغی به باند . اندهاي پخت و پز نقش شدهاین گونه از نقش بر دیگچه: نقش جناغی

  .استشده بر لبه متصل شدهنقش
گونه از نقش را به دو صورت خطوط مواج پیوسته و خطوط مواج  این: نقش خطوط مواج
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صورت عمودي و خطوط مواج گسسته به صورت خطوط مواج پیوسته به. نیمکگسسته مشاهده می
گرفته و صورت موازي از نوار باریک لبه کوزه نشاتخطوط مواج پیوسته به. اندافقی نقش شده

توان کاربرد گر جریان آب باشد که از آن میتواند نشاناین خطوط مواج موازي می. اندنقاشی شده
صورت گسسته، نیز بر نوع فرم بسته ظرف ترسیم شده  نقش خطوط مواج بهدر . آن را متوجه شد

  . شده استداراي یک نوار پهن در لبه است و خطوط مواج گسسته در بدنه ظرف نقاشی. است
ها منحنی. استهاي پخت و پز نقش شدهگونه از نقش نیز بر دیگچهاین: نقش خطوط منحنی

  .اندها درکنار هم و متصل به باند لبه ظرف نقش شدهییچندتا. به تعداد تکی و چندتایی است
خطوط . گونه از نقش بر دو تکه سفال از نوع بدنه نقش شده استاین: نقش خطوط نردبانی

  .دهدمتقاطع عمودي و افقی، نردبانی را شکل می
از این نمونه . اندیک هفتی کوچک و یک هفتی بزرگ در کنار یکدیگر ترسیم شده: نقش هفتی

احتماال این نقش از نوع شعاعی . استنقش تنها یک نمونه بر تکه سفالی از نوع کف مشاهده شده
  .صورت متناوب در کنار هم ترسیم شده بودندبوده است و نقوش هفتی به

گاه . شودصورت پیوسته و با تکرار مشاهده میها بهگونه از نقش، سفالینهدر این: نقش مثلثی
هاي از نوع بدنه مشاهده گونه نقش بر تکه سفالاین. اندبا هاشور نقش شدهها توپر و گاه مثلث
  .استشده

صورت باندهاي تکی یا دوتایی بر لبه ظرف خطوط مستقیم به: اينقش خطوط مستقیم و نقطه
در کنار باند و یا . استصورت موازي به باندها متصل شدهاست که گاه خطوط تکی و یا چندتایی به

این گونه از نقش . استصورت موازي در چند ردیف نقش شدهد بر باند، نقاط توپري بهخطوط عمو
  .استهاي از نوع لبه مشاهده شدهبر تکه سفال

هدف بر بدنه ظرف تکان موي خود را بی بر ظرفی از فرم باز، نقاش گویی قلم: هدفنقوش بی
 .داده است و رنگ نیز از آن شره کرده است

 
  نقوش گیاهی

نقش گندم بسیار ساده، با یک . نقوش گیاهی شامل نقش گندم و نقش برگ است: ش گیاهینقو
-شود که نشاندهد و خطوط کوتاهی از تنه، انشعاب میرا تشکیل میخط مستقیم که شاخه آن

هاي مربوط به ظروف با فرم باز مشاهده شده این طبقه از نقوش، بر تکه سفالینه. دهنده گندم است
هاي در نقش برگ، با رنگ مشکی برگ. رین جامعه آماري به این طبقه اختصاصی داردتاست و کم

هاي تو خط میانی برگ با دایره. اي بر ظرف با دورگیري بسیار ضخیم نقش شده استبزرگ کشیده
  .طرح موردنظر با یک نوار مشکی از لبه ظرف جداشده است. چین شده استپري نقطه
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  :دوران اسالمی جزیره قشم هاي گونه منقوشهاي سفالینهمونهمقایسه آماري متغیرهاي ن

جانبـه بـه   توانـد دیـدي همـه    هاي متغیرهاي مختلف در موضـوعات متعـدد، مـی         مقایسه نسبت 
بهره نمانده و بسیار در مقایـسات، بـراي    شناسی نیز از این راهبرد بی     مباحث باستان . پژوهشگر بدهد 

هـاي  رو در این مقاله به مقایسه آماري متغیرهاي مختلف نمونه      از این . شناسان کاربردي است  باستان
  .سفالی گونه منقوش جزیره قشم پرداخته شده است

 .دهد از مجموعه کل متغیر نقش را تشکیل می% 2و نقوش گیاهی% 98نقوش هندسی -1
  

  نسبت متغیر نقوش هندسی و گیاهی: 1نمودار 

2%

98%

نسبت متغیرنقوش هندسی و گیاهی

گیاهی
هندسی

 
-ترین تعداد را به خود اختصاص مینقوش هندسی نقوش خطوط مستقیم بیشدر مجموعه -2

ترین شود و نقوش شعاعی، هفتی و نقوش نامشخص کماز کل مجموعه را شامل می% 52دهد که 
Arc  .تعداد را دارند که تنها شامل یک نمونه هستند
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 نسبت متغیرهاي نقوش طبقه هندسی به کل نقوش: 2نمودار

  
از % 1ترین تعداد مربوط به نقوش گیاهی است که هرکدام شامل یک نمونه است و تنها کم-3

  .دهدکل مجموعه را به خود اختصاص می
 

  نسبت متغیرهاي طبقه نقوش گیاهی به کل نقوش: 3نمودار
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  گیرينتیجه
هاي بررسی علیرضا خسروزاده در جزیره قشم س یافتهطور که گفته شد؛ این پژوهش براساهمان

در .  انجام گرفت1391 و فروردین 1390 و اسفند 1384است؛ که طی دو فصل در بهمن و اسفند 
مطالعه قرار  این پژوهش تعداد هشتاد و دو نمونه سفال منقوش اسالمی انتخاب شد و نقوش آن مورد 

  . ی مربوط به اوایل اسالم تا دوران متاخر اسالمی استآمده دوران اسالمهاي به دستسفال. گرفت
در طبقه نقوش هندسی ده گروه . توان تقسیم نمودنقوش را به دو طبقه گیاهی و هندسی می

هاي طبقه نقوش هندسی گروه. نقشی در نظر گرفته شد که به هرکدام یک کد اختصاص داده شد
، نقش خطوط )30کد(، نقش جناغی )20کد(، نقش شعاعی )10کد(نقش خطوط مستقیم : شامل
، )70کد(، نقش هفتی )60کد(، نقش خطوط نردبانی )50کد(، نقش خطوط منحنی )40کد(مواج 

. است) 100کد(، نقوش نامشخص )90کد(اي ، نقش خطوط مستقیم و نقطه)80کد(نقش مثلث 
) 120کد(گ ، نقش بر)110کد(یاشد که شامل نقش گندم نقوش هندسی نیز شمال دو زیرگروه می

این مطالعات . وپز، کوزه و بشقاب است هاي پختصورت کاسه، دیگچه ها نیز بهفرم سفالینه. است
  .اندها مربوط به ظروف معمولی و داراي کاربرد روزانه بودهگر این است که سفالبیان

ترین بیش.  درصد از کل نقوش، نقوش هندسی است و دو درصد دیگر نقوش گیاهی است98
 درصد از نقوش 52 فراوانی نقوش مربوط به طبقه هندسی، نقوش خطوط مستقیم است که درصد

نقوش گیاهی نیز تنها شامل دو زیرمجموعه است که شامل نقش . را به خود اختصاص داده است
شود؛ بنابراین هرکدام از نفوش گیاهی تنها یک درصد از کل درصد فراوانی گندم و نقش برگ می

  .دهدوش دوران اسالمی قشم را به خود اختصاص میهاي منقسفالینه
 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


63   منقوش دوران اسالمی جزیره قشمهاي بندي نقوش سفالینه طبقه

  منابع
، سیري در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز )1387(آپرپوپ، آرتور، اکرمن، فیلیس،  -
انتشارات علمی و : ، ترجمه نجف دریابندي و دیگران، تهران)سفالگري، خوشنویسی و کتیبه نگاري(

  .فرهنگی، جلد چهارم
  .هاي فرهنگیدفتر پژوهش: فارس، تهرانصدف ناشکافته خلیج: ، جزیره قشم)1379(لی، بلوکباشی، ع - 
مطالعه «، )1395(تقوي، عابد، موسوي، سید رسول، عابدینی، مهدي، خاکباز، انسیه،  -

شناسی و هنر سفال  ملی باستانشی هما:، میانه»نشین شهر تاریخی فریمهاي محوطه شاه سفالینه
  .53-32و سفالگري، صص 

  .هاي فرهنگیدفتر پژوهش: فارس، تهران، خلیج)1380(همایون، ناصرتکمیل -
اي بررسی کاربرد گالبه یا پوشش گلی سفال گالبه«، )1385(تمدن، ملیحه، سرپولکی، حسین،  -

  .70-54، صص 3، نشریه گلستان، ش »در تاریخ سفالگري ایران
هاي ، پژوهش»شکانی جزیره قشمها و استقرارهاي امحوطه«، )1392(خسروزاده، علیرضا،  -

  .100-79، فصل پاییز و زمستان، صص5شناسی ایران، ش باستان
هاي اسالمی جزیره بررسی آثار و محوطه«،  )1394(خسروزاده، علیرضا، مرتضایی، محمد -

  .69.-78، صص 69، فصلنلمه علمی فنی هنري اثر، فصل تابستان، ش »قشم
 ملی شی هما:، میانه»تراشی شانلووهسفال گالبه«، )1395(شاطري، میترا، رحیمی، کاوه،  -

  .107 -94شناسی و هنر سفال و سفالگري، صص باستان
شناسی و تاریخ، ، مجله باستان»ژاك دمورگان و حفاري در شوش«، )1371(موسوي، علی،  -

 . 19-13، صص 12-11ش
تحلیل « ، )1392(اهللا شیرازي، مریم زور، رسول، محمدمهدي توسلی، روححاجی، سیدموسوي -

، فصل 5ش . شناسی ایرانهاي باستان، پژوهش»ساختاري نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران
  .140- 121پاییز و زمستان، صص 

، تحلیل ساختاري نقوش سفال نوسنگی شمال غرب )1384. (یاوري، احمد، طالیی، حسن -
 .77-61ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صص 

 
- Emmanuel Cooper,(1972), Ten thousand years of pottery, London: the British 
Museum. 
- Hojabri, Alireza, Khosrowzadeh, Alireza, & Mousavi, (2011), «Trade and 
culture contacts between northen and sorthen Persian golf during Partian and 
Sasanians: A study based on pottery from Qeshm island», VOl 18, pp89-110.  
- Wilkinson, Charlesk, (1973), « Nishapur: pottery of early Islamic period», New 
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York: The Metropolitan museum of Art.                                            
- Nouri, najmeh, (2016), «Case study: A sample of slip painted buff ware to 
treasuryof Tehran Bonyad museum», International journal of Archeology, No: 4, 
pp36-43. 
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