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 ارتباط فرهنگی بلوچستان با حوزه خراسان در دوران اسالمی

 )با استناد به نمونه های سفالین مکشوفه(
 

 حسن هاشمی زرج آباد

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند

hhashemi@birjand.ac.ir 

 

 مریم ظهوریان

 انشجوی دکتری تخصصی باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرسد

ma_zohourian@yahoo.com 

 

 سامان فرزین

 دانشجوی دکتری تخصصی باستان شناسی دانشگاه مازندران

s.farzin@umz.ac.ir 

 

 چکیده:

و مقایسه مواد تجزیه و تحلیل  در دوران های مختلف تاریخی،  از راه های عمده درک برهمکنش ها و روابط فرهنگی جوامع،کی ی

ارتباط فرهنگی منطقه بلوچستان ایران با مناطق همجوار و دیگر مناطق فرهنگی،  همانندی و مشابهت  .فرهنگی با یکدیگر است

باشد و سفال به ، بیانگر ارتباط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان آن مناطق میآثار هنری مناطق مختلف در ادوار مشخص

 تواند بیانگر روابط و مشترکات فرهنگی میان مناطق مختلف باشد.عنوان عنصری مأنوس با هنر و زندگی روزمره می

دهد، که این و منطقه را نشان مینتایج حاصل از مقایسات تطبیقی انجام شده در بلوچستان و خراسان به وضوح ارتباط این د

های دوران اسالمی بلوچستان با مناطقی همچون نیشابور دریافت. بطور توان از مشابهت فراوان سفالینهارتباط فرهنگی را می

سفال در دوران اسالمی در این دو حوزه، سفال گونه اسگرافیتو سفال غالب این دو منطقه فرهنگی است. همچنین با توجه به 

های دوران اسالمی جیرفت و سیرجان ارتباط این حوزه با کرمان و همسایگان شرقی را ها با سفالینهشناختی تعدادی از نمونهنهگو

های شهرها و مناطقی های اسالمی بلوچستان و خراسان  با سفالینهسازد. الزم به ذکر است که مشابهت زیادی از نمونهآشکار می

های کشورهایی چون امارات، سوریه، مصر، عراق، ترکیه و چین ، کاشان، بلقیس و نیز با سفالینهچون گرگان، مشکین تپه، ری

هجری قمری نه تنها با مناطق همجوار بلکه با مناطق دور دست نیز  9تا  4توان دریافت که این حوزه در محدوده زمانی قرن می

ک ارتباط گسترده بین حوزه بلوچستان با خراسان ایران و در ارتباط بوده است. که این همسانی فرهنگی و هنری، نشان ی

 باشد.همچنین شرق ایران با مناطق دیگر می

 

 ارتباط فرهنگی، بلوچستان، خراسان، مقایسه تطبیقی، نمونه های سفالین واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، دوران تاریخی و (م.از هزاره پنجم ق)ران سفال به علت خواص ذاتی خود همیشه مورد استفاده بوده و آثار زیبای قبل از تاریخ ای

های دوران سفال(. 4: 3131آلن، )در دوره اسالمی آثار سفالین از نکات درخشان هنر اسالمی بود . اسالمی گواه این مدعاست

 (.2 :3138کیانی، )های خاص خود را دارد شود که هر کدام ویژگیدار و بدون لعاب تقسیم میاسالمی به دو گروه عمده لعاب

یکی از مناطقی که در دوران اسالمی،سفال از مواد اصلی مورد استفاده این جامعه بوده است، بلوچستان در استان سیستان و 

انزوای سیاسی مصنوعی در دو سده است. دار و بدون لعاب اسالمی باشدکه دارای سفال لعاببلوچستان در جنوب شرق ایران می

رسای اقلیمی و جغرافیایی سرزمین بلوچستان دو عاملی هستند که این منطقه را به سرزمینی فاخیر به همراه شرایط طاقت

های مختلف بلوچستان حکایتگر با این وجود استقرارهای کهن و کثرت اماکن باستانی در بخش، اندناشناخته تبدیل نموده

این منطقه انجام یافته های مرکزی و شمالی در بخش ای که تاکنونشناسی پراکندهمطالعات باستان علیرغمداستانی دیگر است. 

سال پیش اشتاین انجام  08ای است که حدود محدود به بررسی پراکنده های جنوبی بلوچستان صرفاًاست، اطالعات ما در بخش

ن نیز دارای شناسی مشخص گردیده که این بخش از بلوچستاهای جدید باستاناما با بررسی(، 2 :3133شیرازی، )داده است 

سفال پیش از تاریخی، تاریخی و دوران اسالمی است که بیشتر سفالهای اسالمی آن متعلق به دوران میانی و متأخر اسالمی است. 

شهر و چابهار مورد مطالعه قطعه سفال اسالمی بدست آمده از حوزه نیک 404در نتیجه سعی گردید که تمامی در این پژوهش 

ها بر اساس دو متغیر نوع پوشش و ساده یا منقوش ی و گونه شناختی( قرار گیرند. بدین ترتیب کلیه سفالشناسبندی، گونه)طبقه

بودن به چهار گروه سفال بدون لعاب و ساده، سفال بدون لعاب و منقوش، سفال لعابدار و ساده، سفال لعابدار و منقوش تقسیم 

های متعددی تقسیم شده و به منظور انجام بندی شده به گونهطبقه هایگردیدند. سپس بر اساس یک یا چند متغیر سفالینه

ها گذاری شده و دیگر محوطههای تاریخهای منتخب هر گونه از نظر متغیرهای مختلف با سفالینهشناختی نمونهمقایسه گونه

داخل و خارج ایران در زمان خود های شناختی انجام شده با اکثر محوطهکه بر اساس گونه اسالمی مورد مقایسه قرار گرفتند.

 گردد.دارای ارتباط و تبادل بوده است که بیشترین ارتباط این حوره با خراسان بزرگ مطرح می

 روش تحقیق

در این روش، . اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی استتحقیق حاضر بر

شهر و چابهار، براساس یک های نیکهای دوران اسالمی در شهرستانآوری شده از سطوح محوطهجمعهای سفالین مجموع نمونه

های ها و زیرگونههای مناسب به گونههای مختلفی تقسیم شده و هر گروه نیز بر اساس متغیر، یا متغیریا چند متغیر به گروه

شوند تا عمل شناختی انتخاب میطراحی، عکاسی و مقایسه گونه هایی برایسپس از هرگونه، نمونه. متعددی تقسیم خواهند شد

 شناختی آنها با استناد به منابع گوناگون به دقت انجام گیردگونه

 پیشینه تحقیق

وی در  .شناس مجاری االصل انگلیسی نخستین کسی بود که از سند تا فارس را مورد بررسی قرار داد سر اورل اشتین باستان

-Stein, 3910: 99)حسینی، گورستان دامن و گورستان خوراب پرداخت به کاوش در سه محوطه کلیدی چاه منطقه بلوچستان

در دره بلوچستان، بررسی چهار « ایزمئو»شناسی شناسی ایتالیایی و مؤسسه شرقمیالدی گروه باستان 3994در سال . (338

گذاری او را مورد بازنگری و اصالح قرار دادند دکارتی و تاریخ ای به سرپرستی توزی در اطراف دامن انجام داده و کارهایروزه
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(Tosi, 3908: 9-99) .های الدیز و هایی توسط گری هیوم در تراسبررسی 3993ـ  3990های عالوه بر آن در طی سال

بود که  از دیگر مناطق بلوچستان که مورد بررسی قرار گرفت خاش. (Hume, 3990: 91) سیمیش و ماشکید صورت گرفت

-مطالعات باستان 3190پس از انقالب اسالمی تا سال  .(Maruchek, 3909: 202-234)توسط جودیت ماروچک انجام گرفت 

 شناسی استان متوقف گردید. از آن به بعد افرادی به بررسی و مطالعه دوباره در این منطقه پرداختند از جمله سید منصور

پس از آن مهدی رهبر به مدت دو (. 19، 3131سید سجادی و دیگران، )کاوش نمود  سجادی که به مدت یک فصل در تپه بمپور

مهدی  هایی توسطهمچنین بررسی .(چاپ نشده، 3133رهبر، )فصل به بررسی آموزشی برای دانشجویان در این منطقه پرداخت 

-اهلل شیرازی در نیکهای روحه بررسیتوان بدر پایان می(. Mortazavi, 2889: 91-91)مرتضوی در دره بمپور انجام پذیرفت 

    .اشاره نمود( چاپ نشده، 3139، شیرازی) 3133و چابهار به سال ( چاپ نشده، 3133شیرازی، ) 3130شهر به سال 

 

 شهر و چابهارهای نیکموقعیت جغرافیایی شهرستان

 99درجه و  93دقیقه عرض شمالی و  2و  درجه 20دقیقه تا  49درجه و  29غربی بلوچستان بین شهر در جنوبشهرستان نیک 

شهر در منتهی الیه دارای ریگزارهای اسپکه و در دقیقه طول شرقی واقع شده است. شهرستان نیک 39درجه و  93دقیقه تا 

 :3109فرد، دهند )حمیدی و رمضانیها تشکیل میاش را کوهستانباشد و بقیه اراضیهای وسیع میقسمت جنوبی دارای دشت

30) . 

 099 فاصله در یشمال عرض قهیدق 30 و درجه 29 و یشرق طول قهیدق 10 و درجه 98 ییایجغراف تیموقع با چابهار شهر

 منطقه در چابهار .است گرفته قرار کنارکـ  زاهدان آسفالته راه ریمس در و تهران یلومتریک 2489 و زاهدان جنوب یلومتریک

 را آناطراف  و دارد یجا شهرستان نیا یخاوراحیه ن در یاریدشت پهناور دشت .است گرفته قرار بلوچستان یاجلگه مهین

 ها،دره که است گرفته فرا ارتفاع متر 083 با یوانید کوه و متر 099 با گوز کوه، متر 3289 با کروچ کوه بلند چندان نه ارتفاعات

 با کندیم مشروب را یاریدشت پهناور دشت که باهوکالت رودخانه .خوردیم چشم به آن در رودخانه چند و پهناور یدشتها

 چند و شمونتیب ریکه یرودهاهمچنین  .رودیم شمار به شهرستان نیا رودخانه نیترعمده کاجو رودخانه چون ییهازابهیر

 (.40 :3133باشند )سالنامه آماری استان سیستان وبلوچستان، نیز در این منطقه در جریان می گرید خشکرود

 

 ها و نمونه های سفالینوطهتعداد مح

خورشیدی از سوی دکتر  3133و  3133های شهر و چابهار در انتهای سیستان و بلوچستان به ترتیب در سالهای نیکشهرستان

های مختلف: پیش باستانی از دوران محوطه 133اند. که نتیجه آن شناسایی شناسی قرارگرفتههلل شیرازی مورد بررسی باستانروح

قطعه  404های شناسایی شده از دوران اسالمی، تعداد برداری از سطوح محوطهاریخ، تاریخی و اسالمی بوده است. با نمونهاز ت

ها و نیز به منظور شناخت هرچه بهتر و آوری گردید که به دلیل برخورداری از تنوع و تعداد گونهسفال شاخص از این دوران جمع

 بلوچستان، الزم بود تا به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.بیشتر سفال دوران اسالمی منطقه 
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 هاطبقه بندی نمونه سفال

شهر و چابهار بر اساس دو متغیر نوع پوشش و ساده یا منقوش بودن به چهار گروه عمده های سفالین حوزه نیکمجموعه نمونه

 اند:تقسیم شده

% از مجموع کل، 93/23ز مجموعه کل، سفال بدون لعاب و منقوش % ا 03/22بندی سفال بدون لعاب و ساده که در این طبقه

 دهند.% از مجموع کل را تشکیل می43/21% از مجموع کل و سفال لعابدار و منقوش  20/12سفال لعابدار و ساده 

 
 هابندی نمونه سفالـ طبقه3نمودار 

 

 هاـ گونه شناسی نمونه سفال3

شود. در بدون هیچگونه طرح، رنگ و لعاب که بر اساس رنگ و فرم تقسیم بندی میسفال ساده بدون لعاب سفالی است ساده 

های ساده بر اساس رنگ پوشش به نه دسته و بر اساس فرم به چهار دسته تقسیم می گردند و با مناطق مختلف مورد اینجا سفال

 شناختی قرار گرفت.مقایسه گونه

ای تیره، ای، قهوهای ـ آجری، قرمز، قهوهنخودی، آجری، قرمز ـ آجری، قهوه هایهای به رنگبر اساس رنگ پوشش دارای سفال

باشیم که باز هر کدام دارای زیر باشم و بر اساس نوع فرم دارای چهار قطعه بدنه، لبه، دسته و لوله میخاکستری و سیاه می

های بدون لعاب و ساده غالباً از طریق الینهشناختی سفمجموعه خاص فرمی خود هستند. با توجه به این مهم که مقایسه گونه

ها تنها قطعات لبه مورد مقایسه شناختی این گروه از سفالپذیر است، لذا در مقایسه گونه مقایسه شکل لبه و فرم ظرف امکان

، به منظور حصول های مختلفها در طی دورهقرار گرفتند. الزم به توضیح است که به دلیل تشابه و تداوم برخی از اشکال و فرم

)لوح ا، انداطمینان نسبی، عالوه بر شکل لبه و فرم ظرف مواردی چون فشردگی خمیره و کیفیت ساخت نیز مورد نظر قرار گرفته

 .(9تا 3طرح و شکل
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 هاشناختی نمونه سفالگونه

مناطق  .باشداسان بزرگ قابل مقایسه میها از جمله با خرشناختی انجام شده این نوع سفال در اکثر محوطهبر اساس مطالعه گونه

مورد مطالعه شامل: نیشابور، تپه سبز پوشان و همچنین سیستان، ری، زاهدان کهنه، جیرفت، تپه بلقیس در ایران و مناطق 

 (.  9تا  3، شماره 3شناختی )جدول گونه باشند همسایه با ایران همچون سوریه می

 . 

 لعاب و منقوش های بدونشناسی سفالـ گونه2ـ  3

باشند بدون هیچگونه لعاب در سطح داخلی و خارجی. اما ای از خاک رس میاین نوع سفال همانند آنچه گفته شد دارای خمیره

بندی گردند. این تقسمدارای طرح و نقوشی در سطح بدنه و با داخل لبه ظرف  که بر اساس نوع تزیین به هفت گونه تقسیم می

زده با نقش افزوده، نقش کنده با نقش افزوده، تزیین با نقاشی، تزیین با نقاشی و نقش کنده زده، قالبلبشامل تزیین کنده، قا

 (.  30تا  9، طرح و شکل 4و1، 2باشد)لوح می

 های بدون لعاب و منقوششناختی سفالگونه

رگ شامل: تپه دهکده، تپه مدرسه، تپه شناختی با مناطقی چون حوزه خراسان بزها نیز بر اساس گونهسفال این دسته از سفال

سبزپوشان، تپه بازار، نیشابور و همچنین با مناطقی چون سیستان، زاهدان کهنه، جیرفت، گرگان، سیرجان، سوریه، عراق، رأس 

-گونه زده با نقش کنده به لحاظزده و قالبباشد. در این میان نقش کنده، قالبالخیمه، پیشاوران، شمشیرغار قابل مقایسه می

 (.30تا9، شماره 3گردد )جدول گونه شناختی شناختی بیشترین تطابق را با منطقه خراسان بزرگ را شامل می

 های لعابدار و ساده شناسی سفالـ  گون3ـ 3

اشته ترین ظروفی بوده که ساخت آن در ایران قبل و بعد از اسالم در اکثر مراکز سفالگری رواج دسفالینه با لعاب یکرنگ متداول

ها که سطح بدون نقش آنها با لعاب یکرنگ پوشیده شده است، بر اساس دو (. این گروه از سفال18، 3194است )کیانی و کریمی، 

-گونه زیر تقسیم می 34متغیر، نوع خمیر به دو گروه سفال یا خمیر رس و سفال با خمیر سنگ و از لحاظ متغییر رنگ لعاب به 

ای حنایی، زرد متمایل به ای، الجوردی، سبز، سبز روشن، سفید، ارغوانی، قهوهلعاب آبی، فیروزه شوند: سفال با خمیر گل رس و

 (،.22تا  33، طرح و شکل 9و 9کرم، خردلی و سفال با خمیر سنگ و لعاب سبز، زیتونی، خاکستری)لوح 

 های لعابدار و ساده شناختی سفالگونه

اختی با مناطقی چون خراسان، سیستان، ری، کاشان، سلطانیه، رقا، سوریه، تارق رجب، شنها یا توجه به گونهاین دسته از سفال 

شناختی با ها بیشترین تطابق گونهشناختی، این سفالباشد. الزم به ذکر است در این قسمت به لحاظ  گونهکوش قابل مقایسه می

 (22تا  33، شماره 2شناختی باشند  )جدول گونهمناطقی چون افغانستان، سیستان و ری را دارا می

 های لعابدار و منقوشـ  گونه شناسی سفال4ـ  3

 شوند:های زیر تقسیم میها که از تنوع و تعدد زیادی برخوردارند، بر اساس یک متغیر نوع تزئین به گونهاین گروه از سفال
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ف، اسگرافیتو با لعاب پاشیده، سفال با تزیین ـ سفال با تزئین اسگرافیتو زیر لعاب رنگی، اسگرافیتو زیر لعاب شفا3ـ  4ـ  1

شامپلیو، سفال با تزیین لعاب پاشیده زیر لعاب شفاف، سفال با تزیین نقاشی زیر لعاب شفاف ـ خمیر رس، سفال با تزیین نقاشی 

با نقش افزوده زیر لعاب شفاف ـ خمیر سنگ، سفال با تزیین نقاشی زیر لعاب رنگی، سفال با نقش کنده زیر لعاب رنگی، سفال 

 (، 10تا  21، طرح و شکل 9و  3، 0، 9زیر لعاب )لوح

-الزم به ذکر است که در توضیح تزیین اسگرافیتو و شامپلیو باید گفت این نوع تزیین به نوعی تزیین کنده زیر لعاب محسوب می

 پردازیم: شود اما با یک سری تفاوت که در اینجا بدان می

-باشد که به لحاظ برجستگی و نقشن تکنیک تزئینی تراشیدن گالبه یا بخشی از سرامیک بدنه میتزیین شامپلیو: منظور از ای

 (.382 :3134گویند )گروبه، باشد و به آن شامپلیو یا ظروف منطقه گروس میهای گل و بوته با تزئین اسگرافیتو متفاوت میمایه

سطح گالبه، تا تراشیدن گالبه و سطح سفال که نتیجه نهایی آن  تزیین اسگرافیتو: حکاکی خطوط باریک بر سطح سفال و گاه بر

ها و برجسته کردن های خاص به خصوص در ظروفی که حکاکی برای کنتراست رنگایجاد سطح برجسته با ظرافت و پیچیدگی

 باشد. ( می383 :3134است )گروبه،  رفتهها به کار مینقش

 های لعابدار و منقوششناختی سفالگونه

شناختی با مناطقی چون خراسان، نیشابور، تپه دهکده، تپه مدرسه، تپه سبزپوشان، جیرفت، ها به لحاظ گونهاین دسته از سفال 

سیستان، زاهدان کهنه، تپه بلقیس، ری، کاشان، افغانستان، بامیان، کوش، پیشاوران، سمرقند، طارق رجب، سوریه، مصر، ترکیه، 

 (.10تا  21، شماره 1ول گونه شناختی باشند )جدچین قابل مقایسه می

 مایهگزارش آماری متغییر نقش

باشد مایه میها و تجزیه و تحلیل نهایی این مجموعه، متغییر نقششناختی و گاهنگاری این سفالیکی از متغییرهای مهم در گونه

ی، گیاهی و ترکیبی )هندسی ـ که ضروری است که بدان پرداخته شود. این مجموعه از نظر نقش مایه شامل نقوش هندس

است. در این میان به لحاظ گزارش آماری این  ها بودهشد. الزم به ذکر است این مجموعه فاقد کتیبه بر روی سفالباگیاهی( می

% از  89/99ای که های هندسی افزونی قابل توجهی دارند؛ به گونهمایههای بدون لعاب و منقوش، نقشمتغییر در سفالینه

های لعابدار و منقوش نیز (. این فزونی در سفالینه3اند )نمودارمایه هندسی آرایش یافتههای بدون لعاب و منقوش، با نقشالینهسف

 (2اند )نمودار مایه هندسی تزئین شدهها نیز با نقش%  از این گروه از سفال 23/33ای که شود به گونهمشاهده می

 

  گذاریتاریخ

هایی برای شناسی،  از هرگونه نمونه یا نمونهشهر و چابهار و پس از انجام گونههای حوزه نیکذاری  سفالینهگبه منظور تاریخ

گذاری شده از دیگر مناطق مورد مقایسه قرار ها و ظروف سفالین بدست آمده و تاریخشناختی انتخاب شده و با نمونهمقایسه گونه

باشند می شهر و چابهار میهای حوزه نیکهای آن قابل مقایسه با سفالینهکه سفالینههایی گرفتند.بر این اساس از جمله مکان

توان به محوطه و شهرهایی همچون: جیرفت، سیرجان، سیستان، زاهدان کهنه، نیشابور، ری، کاشان، تپه بلقیس، مشکین تپه در 

ده، تپه بازار اشاره نمود. افزون بر این، برخی از استان مرکزی، بامیان، پیشاوران، شمشیرغار، گرگان، تپه مدرسه، تپه دهک

 ترکیه و چین نیز قابلههای به دست آمده از کشورهایی چون سوریه، امارات، مصر، عراق ،های مورد مطالعه با سفالینهسفالینه
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وجود ندارد. اگرچه  هجری قمری نسبت داد 1تا  3ای که بتوان به سده ها، نمونهباشند. در میان مجموع سفالینهمقایسه می

توان به طور قطع باشند، اما نمیهجری می 4تا  1متعلق به سده  33لوحه  93و نمونه  30لوحه  99هایی همچون نمونه سفال

هایی هستند که به های دوره اسالمی مجموعه، سفالینهترین نمونههجری قمری نسبت داد. ادر نتیجه قدیمی 1آنها را به سده 

هایی از ها با نمونههای مشابه، سفالینهشوند. همچنین در برخی از موارد به دلیل نبودن نمونهری قمری مربوط میهج 9و  4دوره 

ه.ق( که تاریخ نسبی آنها سده زیادی را در بر  1ـ  0های ه.ق( و شمشیرغار )سده 1ـ  3هایی چون پیشاوران )ها و محوطهمکان

توان های اسالمی مورد مطالعه، قدمت هیچ یک از قطعات را نمیگذاری قالب سفالتاریخ اند. با توجه بهگیرند سنجیده شدهمی

 هجری قمری نسیت داد.  9و فراتر از قرن  4تر از سده پیش

  نتیجه 

  با توجه به مطالعات انجام شده نتایج زیر حاصل گردید:

باشد که با توجه یتو سفال غالب دوران اسالمی بلوچستان میدهد که سفال با تزئین اسگرافنتایج مطالعات انجام شده نشان میـ 3

هجری قمری در  0تا  4پیشاوران ،بامیان و کوش در محدوده زمانی سیرجان، شناختی با مناطقی چون نیشابور، جیرفت، به گونه

 این منطقه رواج داشته و از رونق بر خوردار بوده است.

-با نقوش سفالینه  "آبی سفید"و  "قلم مشکی "های هایی همچون سفالینهوش گونهـ  با توجه به بررسی و مقایسه کیفیت نق2

های اسالمی از نظر کیفیت نقوش تزئینی به ویژه ـ تزئین با های دیگر مناطق، به روشنی میتوان دریافت که در مجموع سفالینه

تری قرار دارند و  نبود حتی یک قطعه ح پایینرنگ ـ نسبت به مراکز عمده سفالگری در ایران و دیگر کشورهای اسالمی در سط

فام، سیلهوتو، مینایی نشان میدهد که سفالگران بلوچستان دارای عدم تخصص و سفال با نقاشی روی لعاب همچون سفال زرین 

 اند.مهارت کافی در این تکنیک تزئینی بوده

های خراسان ها و مشابهت فروان آنها با سفالینهشناختی سفالینهگونه که پیش از این اشاره شد این حوزه با توجه به گونهـ همان1

توان به وضوح به ارتباط فرهنگی بین این مناطق پی برد. همچنین با بزرگ، سیستان و حوزه جازموریان به ویژه جیرفت می

توان گفت که بلوچستان این حوزه با کشورهای چون سوریه، عراق، مصر، امارات،ترکیه و چین می هایبررسی و مقایسه سفالینه

 شهر و چابهار( دارای ارتباطات گسترده و همسانی فرهنگی و هنری با سایر مناطق بوده است.)حوزه نیک

ودیگر مناطق فرهنگی می توان این  شهر و چابهار( با مناطق همجوارهمچنین در مورد ارتباط فرهنگی بلوچستان )حوزه نیک

همانندی و مشابهت آثار هنری مناطق مختلف در ادوار مشخص بیانگر ارتباط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  گونه اظهار داشت که

میان تواند بیانگر روابط و مشترکات فرهنگی باشد و سفال به عنوان عنصری مأنوس با هنر و زندگی روزمره میمیان آن مناطق می

شهر و چابهار به وضوح ارتباط این منطقه را شناختی انجام شده در حوزه نیکمناطق مختلف باشد. نتایج حاصل از مقایسات گونه

توان از مشابهت ترین آنان خراسان بزرگ و سیستان است که این ارتباط فرهنگی را میدهد. که مهمبا سایر مناطق نشان می

شهر و چابهار( را با مناطقی چون نیشابور، تپه دهکده، تپه بازار، تپه اسالمی بلوچستان )حوزه نیکهای دوران فراوان سفالینه

( و زاهدان کهنه دریافت. همچنین 3مدرسه، تپه سبز پوشان، توس در خراسان بزرگ و بامیان، پیشاوران، شمشیرغار، حوزه زابل )

های دوران اسالمی جیرفت و سیرجان ارتباط این حوزه با کرمان و نهها با سفالیشناختی تعدادی از نمونهبا توجه به گونه

شهر و های اسالمی بلوچستان )حوزه نیکسازد. الزم به ذکر است که مشابهت زیادی از نمونههمسایگان شرقی را آشکار می
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های کشورهایی چون سفالینه های شهرها و مناطقی چون گرگان، مشکین تپه، ری، کاشان، بلقیس و نیز باچابهار( با سفالینه

هجری قمری نه تنها با مناطق  9تا  4توان دریافت که این حوزه در محدوده زمانی امارات، سوریه، مصر، عراق، ترکیه و چین می

همجوار بلکه با مناطق دور دست نیز در ارتباط بوده است. که این همسانی فرهنگی و هنری، نشان یک ارتباط گسترده بین حوزه 

 باشد.شهر و چابهار در بلوچستان ایران با مناطق دیگر از جمله خراسان بزرگ میکنی

 

 های سفالینکاتالوگ نمونه

. 9. نوع تزیین 3. میزان پخت 0. نوع خمیر 9. رنگ خمیر 9. نوع شاموت 4. شیوه ساخت 1. فرم 2. نوع قطعه 3شماره قطعه ـ 

. 39. میزان سالمت 34. پوشش سطح برون ـ رنگ 31شش سطح درون ـ رنگ . پو32. جایگاه نقش 33. رنگ مایه 38نقش مایه 

 . توضیحات30. اندازه دهانه، کف، پایه )س.م( 39اندازه ضخامت )م.م ( 

 سفال بدون لعاب ساده

 1لوح 

 ـ گلی. 31 نخودی ـ گلی. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 ساز دست. 1 ـ. 2 . لبه3 -3

 ـ. 30. م. س 3. 39. م.م 4. 39 خوب. 34نخودی 

. 31 آجری قرمز ـ گلی. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری قرمز. 9 گیاهی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . لبه3 -2

 ـ. 30. م.س 33. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 آجری قرمز ـ گلی

 گلی. 31 نخودی ـ گلی. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 بزرگ کاسه. 2 . لبه3 -1

 . 30. م.س 20. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 نخودی ـ

 نخودی ـ گلی. 31 نخودی ـ گلی. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . به3 -4

 ـ. 30. م.س 34. 39.  م.م 0. 39 خوب. 34

 ـ گلی. 31 نخودی ـ گلی. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 هپیال. 2 . لبه3 -9

 ـ. 30 م.س 9. 39. م.م 9. 39 متوسط.  34 نخودی

 

 سفال بدون لعاب و منقوش

 2لوح 

 نخودی ـ گلی ـ. 32 برون. 33 ـ.  38 هندسی. 9 کنده. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . لبه3 -9

 ـ. 30. م.س 39. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 نخودی ـ گلی. 31

 قرمز ـ گلی. 32 برون. 33 ـ.  38 هندسی. 9 کنده. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری قرمز. 9 گیاهی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -0

 ـ. 39. م.م  9. 39 خوب. 34 آجری قرمز ـ گلی. 31 آجری
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. 31 آجری ـ گلی. 32 برون. 33 ـ.  38 هندسی. 9 کنده. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 ساز دست. 1 ـ. 2 . لبه3 -3

 ـ. 30. م.س 3. 39. م.م 0. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی

 ـ گلی ـ. 32 برون. 33 ـ.  38 هندسی. 9 کنده. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 ترکیبی. 4 چرخساز. 1 خمره. 2 . لبه3 -9

 .م.س 18. 39. م.م 38. 39 بخو. 34 نخودی ـ گلی. 31 نخودی

 3لوح 

 ـ گلی ـ. 32 برون. 33 ـ.  38 هندسی. 9 کنده. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -38

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 نخودی ـ گلی. 31 نخودی

 ـ گلی. 32 برون. 33 ـ. 38 ندسیه. 9 زدهقالب. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -33

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 4. 39 خوب. 34 نخودی ـ گلی. 31 نخودی

 ـ گلی. 32 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 زدهقالب. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -32

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی. 31 آجری

 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 کنده ـ زدهقالب. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 گیاهی. 4 ازچرخس. 1 ـ. 2 . بدنه3 -31

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 33. 39 خوب. 34 آجری گلی. 31 آجری ـ گلی. 32

 4لوح 

 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 کنده ـ زدهقالب. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 گیاهی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -34

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 آجری گلی. 31 آجری ـ گلی. 32

. 32 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 کنده ـ زدهقالب. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -39

 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34نخودی ـ گلی. 31 نخودی ـ گلی

 نخودی ـ گلی. 32 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 افزوده. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 ساز دست. 1 ـ. 2 . دسته3 -39

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 39. 39 متوسط. 34 نخودی ـ گلی. 31

. 32 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9  کنده ـ افزوده. 3  ناکافی. 0 گلی. 9  سیاه. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -30

 ـ.30 ـ. 39. م.م 34. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی. 31 آجری ـ گلی

 

 

 

 سفال لعابدار و ساده 
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 5لوح 

. 31 آبی ـ لعاب. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 پیاله؟. 2 . لبه3 -33

 ـ. 30. م.س 4. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 آبی ـ لعاب

 به متمایل زرد ـ لعاب. 32 ـ .33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3  کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . لبه3 -39

 .م.س 34. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 کرم به متمایل زرد ـ لعاب. 31 کرم

. 31 سبز ـ لعاب. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3  کافی. 0 سنگ خمیر. 9 سفید. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -28

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 سبز ـ لعاب

 زیتونی ـ لعاب. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3  کافی. 0 سنگ خمیر. 9 سفید. 9 کانی. 4 سازچرخ. 1  ـ. 2 . پایه3 -23

 ـ. 30 م.س 9. 39. م.م 4. 39 خوب. 34 زیتونی ـ لعاب. 31

 سفال لعابدار و منقوش

 6لوح 

 ـ لعاب .31 آبی ـ لعاب. 32 ـ. 33 ـ. 38 ـ. 9 ـ. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . بدنه3 -22

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 آبی

. 32 درون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 اسگرافیتو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 کاسه. 2 . کف3 -21

 .م.س 9. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی. 31 ای قهوه ـ لعاب

 ـ. 38( گیاهی ـ هندسی) ترکیبی.  9 سگرافیتوا. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 . کف3 -24

 ـ. 30. م.س 34. 39. م.م 32. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی. 31 سبز ـ لعاب. 32 درون. 33

. 32 درون. 33 ـ. 38 هندسی.  9 اسگرافیتو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 کاسه. 2  . لبه3 -29

 ـ. 30. م.س 21. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 سبز ـ لعاب. 31 سبز ـ لعاب

 7لوح 

 شفاف ـ لعاب. 32 درون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 اسگرافیتو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9  کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 بدنه. 3 -29

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 آجری ـ گلی. 31

. 9 شفاف لعاب زیر پاشیده لعاب و اسگرافیتو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 کاسه. 2 لبه. 3 -20

 لعاب رنگ.  30. م.س 24. 39 م.م 9. 39 خوب. 34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32 درون. 33 ـ. 38 هندسی

 .است زرد و سبز پاشیده
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. 9 شفاف لعاب زیر پاشیده لعاب و اسگرافیتو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 کاسه. 2 . لبه3 -23

 لعاب رنگ.  30. م.س33. 39 م.م 9. 39 خوب. 34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32 درون. 33 ـ. 38 هندسی

 .است زرد و سبز پاشیده

 ـ.  38( هندسی ـ گیاهی) ترکیبی. 9  شامپلیو. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 کاسه. 2 لبه. 3 -29

 ـ. 30. م.س 33. 39. م.م 9. 39 خوب .34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32  درون. 33

 8لوح 

 و زرد. 38 هندسی. 9 شفاف لعاب زیر نقاشی. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1  ـ. 2 بدنه. 3 -18

 ـ. 30 ـ. 39. م.م 3. 39 خوب. 34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32  درون. 33 ایقهوه

 هندسی. 9 شفاف لعاب زیر نقاشی. 3 کافی. 0 سنگ خمیر. 9 سفید .9 کانی. 4 چرخساز.  1  پیاله. 2 لبه. 3 -13

 ـ. 30.م.س 9. 39. م.م 4. 39 خوب. 34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32 دوسطح هر.  33 الجوردی آبی. 38

.  9 شفاف لعاب زیر نقاشی. 3 کافی. 0 سنگ خمیر. 9 سفید. 9 کانی. 4 چرخساز.  1 پیاله. 2 پایه. 3 -12

. 30. م.س 1. 39. م.م 3. 39 خوب. 34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32 دوسطح هر.  33 الجوردی بیآ. 38هندسی

 ـ

. 38 هندسی.  9 شفاف لعاب زیر نقاشی. 3 کافی. 0 سنگ خمیر. 9 سفید. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 پیاله. 2 لبه. 3 -11

 ـ. 30. م.س 9. 39. م.م 9. 39 خوب .34 شفاف ـ لعاب. 31 شفاف ـ لعاب. 32 دوسطح هر. 33 بنفش و سبز آبی،

 9لوح 

. 33 سیاه. 38 هندسی. 9 رنگی لعاب زیر نقاشی. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1ـ. 2  پایه. 3 -14

 ـ. 30. م.س 9. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 ایفیروزه ـ لعاب. 31 ایفیروزه ـ لعاب. 32 درون

.  33 ـ. 38 هندسی. 9 رنگی زیرلعاب کنده نقش. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1ـ. 2 بدنه. 3 -19

 .30 ـ. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 ایفیروزه ـ لعاب. 31 ایفیروزه ـ لعاب. 32 درون

. 32 برون. 33 ـ. 38 هندسی. 9 رنگی زیرلعاب کنده نقش. 3 کافی. 0 گلی. 9 آجری. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 بدنه. 3 -19

 .30 ـ. 39. م.م 38. 39 خوب. 34 سیاه ـ لعاب. 31 سیاه ـ لعاب جریآ ـ گلی

. 33 ـ. 38 هندسی. 9 رنگی زیرلعاب کنده نقش. 3 کافی. 0 گلی. 9 نخودی. 9 کانی. 4 چرخساز. 1 ـ. 2 بدنه. 3 -10

 .30 ـ. 39. م.م 9. 39 خوب. 34 زیتونی ـ لعاب. 31 نخودی ـ گلی. 32 برون
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 منابع

 اسالمی هنر مطالعات مؤسسه: فر؛ تهران شایسته مهناز  ترجمه اسالمی؛ سفالگری ؛(3131) ویلسن جیمز آلن، -

 باستان دکتری دوره رساله اسالمی؛ یدوره در جیرفت قدیم شهر ـ جازموریان فرهنگی تسلسل ؛(3131) چوبک، حمیده -

 مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم و ادبیات تهران: دانشکده ؛(اسالمی دوران گرایش) شناسی

 میراث آرشیو در محفوظ شهر؛نیک شهرستان شناسی مردم گزارش (؛3109) فرد محسن رمضانی قربانعلی و حمیدی، -

 شهر )منتشر نشده(نیک شهرستان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی

 و علمی اراتانتش سوم، تهران: شرکت چاپ فریار؛ عبداهلل ی ترجمه اسالمی؛ صنایع ؛ راهنمای(3131) اسون موریس دیماند، -

  فرهنگی،

 باستان ارشد کارشناسی دوره نامه پایان توس؛ تابران ارگ های سـفال معرفی و ؛ شـناخت(3138) نژاد، حسـین رضا -

 تهران. دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده: تهران شناسی؛

 نخستین گزارش: بمپور تپه (؛3131حسین ). مرادی و سامان. سورتیجی محمد، رجب ضروری. منصور، سید سجادی. سید -

  تهران کشور؛ فرهنگی میراث سازمان پژوهشکده ، بمپور تپه در کاوش و زنی گمانه فصل

 با بلوچستان و سیستان دانشگاه شناسی باستان بمپور؛ گروه دره شناسی باستان بررسی (؛ گزارش3133رهبر، مهدی ) -

 بلوچستان )منتشر نشده( و سیستان شگاهدان آرشیو در محفوظ کشور؛ فرهنگی میراث سازمان همکاری

 ب و س  استانداری استانداری ریزی برنامه معاونت ناشر: زاهدان ؛(3133) بلوچستان و سیستان استان آماری سالنامه -

 میراث سازمان اسناد آرشیو در چابهار؛ محفوظ ستان شهر بررسی مقدماتی (؛ گزارش3139) اهلل روح شیرازی، -

  بلوچستان )منتشر نشده( و سیستان استان گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع

 میراث سازمان اسناد آرشیو در محفوظ شهر؛نیک شهرستان بررسی مقدماتی گزارش (؛3133 اهلل ) روح شیرازی، -

 بلوچستان )منتشر نشده( و سیستان استان گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع

 دانش نسیم ایران؛ تهران: انتشارات در سفالگری و سفال پیشینه (؛ 3138) یوسف کیانی، محمد -

چهارم؛ تهران:  چاپ معاصر؛ دوران تا نوسنگی ابتدای از ایران در سفالگری و سفال ؛(3139) اهلل فرد، سیف کامبخش -

 ققنوس انتشارات

 ناسیش باسـتان تهران: مرکز اول؛ چاپ ایران؛ اسالمی دوره سـفالگری هنر ؛(3194) محمدیوسف کیانی و فاطمه کریمی. -

 ایران

ی ترجمه خلیلی؛ ناصر گردآوری اسالمی هنر مجموعه جلدی ده گزیده از هفتم جلد اسالمی؛ سفال ؛(3134) ارنست گروبه، -

 تهران کارنگ؛ نشر: حائری فرناز
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 )سفال بدون لعاب ساده و منقوش( 3شناختی ـ شماره گونهجدول                                             

ره
ما

ش
 

 ش

 لوح:

ش: 

 طرح

عه
قط
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نو

 

قد

 مت

)ه.

 ق(

 مالک سنجش
مقایسه 

)محل 

 نگهداری(

 مآخذ
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ع ت
نو

 

یه
ما

ش
نق

ش 
 نق

ح
طر

 

یه
ما

نگ
ر

ب 
عا

گ ل
رن

 

م 
فر

به 
ل ل

شک
 

ـ 0 لبه 3:3 3 .3

9 

 طرح ،39 ،3134 گروبه،  نیشابور * *     

39 

تپه  * *      4ـ9 لبه 3:2 2

 سبزپوشان

Wilkinson, 3901, 133, pl. 

39 

 9، طرح 198، 3131چوبک،      جیرفت * *      9ـ0 لبه 3:1 1

، طرح 242، 3194کیانی وکریمی، ری * *      0 لبه 3:4 4

09 

، طرح 24، 3131گروبه،  سوریه * *      0 لبه 3:9 9

183 

 .Wilkinson, 3901, 183, pl ارتپه باز     * * * 9 لبه 2:9 9

93 

 ,Wilkinson, 3901 تپه دهکده       * * * 9ـ9 بدنه 2:0 0

128, pl. 94 

 39، طرح 394، 3138رضانژاد،  توس     * * * 0ـ3 لبه 2:3 3

ـ 9 لبه 2:9 9

4 
* * * 

رأس      

 الخیمه

Kennet, 2884, 399, fig. 13 

 .Dupree, 3993, pl.24, no غارشمشیر       * * *  1ـ0 بدنه 1:38 38

D 
 931، طرح 189، 3131چوبک،  جیرفت     * * * 9ـ0 بدنه 1:33 33
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 13، 3138کیانی،  نیشابور           * * * 4 لبه 1:32 32

 .Wilkinson, 3901, 133, pl تپه دهکده     * * * 9ـ9 بدنه 1:31 31

94 

ـ 0 بدنه 4:34 34

9 

، 3133و صدیقیان،  مهجور مشکین تپه     * * *

328 

 Watson, 2884, cat. Ac. 4 سوریه     * * * 9ـ0 بدنه 4:39 39

 329، تصویر 3131دیماند،  عراق      * * 9ـ9 دسته 4:39 39

ـ 4 بدنه 4:30 30

1 

 ،309، تصویر 3139فرد،کامبخش نیشابور     * * *

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سفال لعابدار ساده( 2شناختی ـ شماره جدول گونه
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 طرح
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ن
 

یر
سا

م  
فر

ف 
ظر

ل 
شک

 

، 200، 3194کیانی و کریمی،  خراسان    * * *  3 پایه 9:33 33 .2

 92تصویر 

 231، تصویر 3139کامبخش،  ری     * * * 3 لبه 9:39 39

 Kennet, 2884, 309, cp. 32 کوش    * *   4ـ 0 لبه 9:28 28

 9 بدنه 9:23 23
 * * *  

 .Carswell, 2888, 339, no سوریه  

329, 399 

 ,Hitchcock, 3943, nos. 11 رقا         * * * 9ـ 0 پایه 9:22 22

14, 19 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

16 

 

 )سفال لعابدار ـ منقوش( 3نه شناختی شماره جدول گو                                                     
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ش
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مقایسه         

)محل 

 نگهدار(
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ش

نق
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گ ل
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یه
ما

گ 
رن

 

   
   

یر
سا

 
21 9:2

1 

 .Watson, 2884, 203, cat خراسان    * * * 9 کف

Ie. 9 

24 9:2

4 

 ,Wilkinson, 3901, 194 نیشابور    * * * 4 کف

no. 2   

29 9:2

9 

 149، تصویر 200، 3134گروبه،  بامیان    * * * 9ـ 0 لبه

29 0:2

9 

رنگ   *    9 بدنه

 زمینه
 .Watson, 2884, 294, cat رانای

Ia. 3     

20 0:2

0 

ـ 4 لبه

1 

 .Wilkinson, 3901, 99, pl سبزپوشان   * * * *

99 

23 0:2

3 

تپه    * * * * 4 لبه

 مدرسه
Ibid, 99, pl. 22 

29 0:2

9 

 199، تصویر 233، 3134گروبه،  بامیان    * * * 9ـ 0 لبه

18 3:1

8 

 .Watson, 2884, 293, cat نیشابور  *   * * 4 بدنه

H. 9 

13 3:1

3 

ـ 3 لبه

0 

 .Carswell, 2888, 388, no سمرقند  * * * * *

389 
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12 3:1

2 

فرم       9 پایه

 ظرف

 .Watson, 2884, 433 , cat مصر

S. 2 

11 3:1

1 

990 لبه

ـ 

992 

 44، تصویر 04، 3131آلن،  ترکیه  *    *

14 9:1

4 

 .Watson, 2884, 299, cat مصر  * *    0 پایه

K. 9 

19 9:1

9 

ـ 0 بدنه

9 

 Kennet, 2884, 394, Cp. 3 کوش    * * *

19 9:1

9 

 192، تصویر 209، 3134گروبه،  بامیان    * * * 9ـ 0 بدنه

10 9:1

0 

 .Grube, 3992, 209, no کاشان   *    3 بدنه
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 در میان سفال های بدون لعاب و منقوشـ نسبت متغیر نقش مایه 2نمودار 

 
 ـ نسبت متغیر نقش مایه در میان سفال های لعابدار و منقوش1نمودار 

 

 هندسی

 گیاهی

 گیاهی-هندسی

 هندسی

 گیاهی

 گیاهی-هندسی
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