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 چکیده

-آلو  قراختائیانمحلی شهر سیرجان بوده است که زیر نظر حکومت  ه.ق8-7قرون های مهم و معتبر ناحیۀ کرمان در یکی از شهر

-باستان هایبلکه طی چند فصل نیز کاوش سخن به میان آمده،منابع تاریخی  بسیاری از در تنهانهاز این شهر  شد.ه میادار مظفر

محدود به اوایل دوران شناختی در این شهر، باستانمطالعات در این میان، بیشتر  است. پذیرفته انجام در بافت قدیم آن یشناخت

 ه.ق8-7قرون هدف اصلی پژوهش حاضر بر این امر استوار است که جایگاه شهر در  ،رویازاینتا دورۀ سلجوقی بوده است.  اسالمی

تطبیقی و تحلیل تاریخی و -در روش با رویکرد توصیفی. این مقاله گیردمورد ارزیابی قرارشناسی تاریخی و باستانبر اساس شواهد 

-است که به این پرسش پاسخ دهد که مهم درصددعات میدانی مطالهای اسنادی و شیوه گیری ازنیز درگردآورری اطالعات با بهره

شهر در این دوره  شدهانجام مطالعات با توجه بهچیست؟  ه.ق8-7شناسی شهر سیرجان در قرون حوالت تاریخی و باستانترین ت

-همایجاد کرده بودند.  ردورتادور شه های تدافعی مستحکمیسازه ،به دلیل اهمیت آنحاکمان مختلف بوده و  موردتوجه همچنان

-پویایی اجتماعیاز  همچنانکه سیرجان گردید های این دورۀ شهر مشخصسفالهای متنوع گونه چنین با توجه به مطالعۀ

-میرا استفاده  دیگر مناطق گوناگونمنطقه و نیز تولیدی  ظروف سفالینطیف متنوعی از ساکنان آن و  برخوردار بودهاقتصادی 

 ازجملۀباشد. وجود روابط تجاری گسترده با مراکز شهری مختلف داخلی و احتماالً خارجی می دهندۀنشانوضوع این ماند. کرده
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 مقدمه. 1

شود که حداقل پیشینۀ استقرار در آن به قبل از اسالم های کهن ایران محسوب میسیرجان یکی از شهر

های هرعنوان یکی از شطول قرون مختلف اسالمی همواره بهاین شهر در  .(65، 1: ج1364ابن اثیر، )گرددبازمی

ترین شهر ناحیۀ کرمان و در یک بازۀ زمانی حتی بزرگ کهنحویبهمعتبر ناحیۀ کرمان شناخته شده است؛ 

 شد. کرسی این منطقه نیز محسوب می

 شناسیباستان هایپژوهشتعدادی در ارتباط با شهر قدیم سیرجان تاکنون عالوه بر اشارات منابع تاریخی، 

و کیت  1توان به مطالعۀ برخی آثار تاریخی شهر توسط جیبُنزمی هاآنولین نیز صورت گرفته است که از ا

میالدی نیز  1970. در سال (431: 1336سایکس، ؛ 327: 1348، 4)گابریل، اشاره کرد 3و نیز سرتیپ سایکس 2آبوت

المی هایی را در سه کیلومتری شرق قلعه سنگ و در محدودۀ شهر قرون اولیۀ اسکاوش 5آندریو ویلیامسون

سیرجان، انجام داد که بخشی از نتایج آن توسط ایشان و بعد از فوت وی توسط مورگان و لیسربای، به چاپ 

به  1351. عالوه بر ایشان ورجاوند نیز در سال (Morgan & Leatherby, 1987و  1351)ویلیامسون، رسید 

. در سال (1351)ورجاوند، ر کرده است ای را منتشسنگ پرداخته و در مورد منبر سنگی آن مقالهمطالعۀ قلعه

زنی شهر قدیم پرداخت که از نتایج آن تعیین حریم اولیه شهر نیز حاتمی به بررسی و گمانه 1373و  1372

کارشناسی ارشد خود و چند مقاله نیز مجدداً به  نامهپایانبر این، حاتمی در . عالوه (1373- 1372)حاتمی، بود 

توان می رویازاین. (1380و  1376؛ 1374 )حاتمی، است د آن توضیحاتی را بیان نمودهسیرجان پرداخته و در مور

رانی معرفی کرد که بیشترین مطالعات را در مورد شهر قدیم سیرجان گترین پژوهشایشان را یکی از مهم

سنگ قلعهلو در محدودۀ حاجامیر فصلیکطی  گردد کهبازمی 1394تحقیقات اخیر نیز به سال  اند. داشته

منتشر  شناختیکه حاصل آن تاکنون در قالب یک جلد گزارش باستان شناسی انجام دادهای باستانکاوش

همچنین، نتایج کاوش این محوطه در قالب دو مقاله از کاوشگر در دست تدوین  .(1394لو، )امیرحاجشده است

 می باشد.

ن به میان آمده است؛ اما در برخی از ادوار بسیاری از منابع تاریخی دوران اسالمی سخاز این شهر در 

اند. تر بوده و بیشتر به وقایع سیاسی آن پرداختهه.ق اشارات منابع تاریخی محدود8-7اسالمی مانند قرون 

 هاآنه.ق، موجود است که بتوان به 8-7بدین سبب اطالعات اندکی در منابع تاریخی از وضعیت شهر در قرون 

موجود در مورد سیرجان نیز بیشتر مرتبط با  منتشرشدۀشناسی موارد شواهد باستانپرداخت. عالوه بر این 

قبل از این قرون بوده و کمتر به این زمان پرداخته شده است. با توجه به این موارد و اطالعات اندک 

موجود در مورد این دورۀ شهر، هدف اصلی نویسندگان پژوهش حاضر بررسی و شناخت بیشتر  منتشرشدۀ

منابع تاریخی به بررسی  اشاراتاز  گیریبهرهبر همین اساس ابتدا با باشد. ه.ق شهر سیرجان می8-7ون قر

 ایمقایسه شناسی و بررسیمیدانی باستانشود. سپس با کمک مطالعاتمیپرداخته  این دورهجایگاه شهر در 

 گردد.ه.ق ارزیابی می8-7در قرون  شهر سیرجان نقش و جایگاهحاصل از کاوش و بررسی،  هایسفال

                                                           
1 Gibbons. 
2 Kait Abote. 
3 Perey Molesworth Sykes 

4 Gabriel 

5 Andrew Williamson  
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 تاریخی قراین با استناد به ه.ق8-7قرون شهر قدیم سیرجان در . 2

ترین شهر این ناحیه، یاد نشین والیت کرمان و بزرگحاکم عنوانبههمواره از سیرجان در قرون اولیۀ اسالمی 

-161: 1340؛ اصطخری، 62: 1342ی، ؛ یعقوب78 :1366 حوقل،؛ ابن40-38: 1371به، خرداذبرای نمونه رک: ابن)شده است 

یک  احتماالً در قرون سه و چهار هجریسیرجان با توجه به اشارات متون تاریخی، (. 681: 1361مقدسی، ؛ 165

بنا به اشارات  (.686: 1361مقدسی، داشته است ) و یک مسجد جامع پررونقبارو با هشت دروازه، دو بازار 

شده، مرکز ایالت کرمان محسوب میآنکه در این زمان  واسطۀبهشهر تاریخی و منابع جغرافیایی کهن این 

وان به راه اصطخر فارس به سیرجان و تهای مهم تجاری نیز به آن ختم شده است که از آن جمله میبرخی راه

ابن ) که در این میان هرمز بندرگاه ایالت کرمان نیز بوده است اشاره کرد نیز راه سیرجان به بندر هرمز،

آنکه در  توجهقابلنکتۀ  (.126: 1362م من المشرق الی المغرب، لحدود العا ؛76: 1366؛ ابن حوقل، 41: 1371به، ردادخ

سنگ دهد قلعهدر شهر نشده که خود نشان مییا دژی مستحکم ای به وجود قلعه یک از این متون اشارههیچ

 در متون جغرافیایی دورۀ سلجوقی کمتر سخن به از این شهرنبوده است.  موردتوجهدر این بازۀ زمانی چندان 

سیرجان (. 29: 1365باستانی پاریزی، اند )ها به آن اشاره کردهمیان آمده، اما متون تاریخی در شرح برخی رویداد

های یکی از شهر همچناناما  (1)نشین کرمان یاد نشدهالملک یا حاکماز این زمان به بعد دیگر با عنوان دار

آنکه از این زمان به بعد هرگاه منابع  توجهقابل(. نکتۀ 127: 1356الدین کرمانی، افضلن والیت بوده است )معتبر ای

اند؛ موضوعی که قبل از این اند، اشاره به قلعۀ مستحکم آن نیز نمودهتوضیحاتی را در مورد شهر بیان کرده

الدین کرمانی های افضل(. با توجه به گفته39: 1380حاتمی، ؛ 260: 1376وزیری، شود )دوره در منابع دیده نمی

رسد که این قلعه در قرن پنجم هجری توسط ملک ارسالن مورخ قرن ششم هجری، چنین به نظر می

افضل الدین سازی شده است )های داخلی تخریب و مجدداً بازدلیل برخی جنگاما چند مرتبه به شدهساخته

سنگ شکل و توسعه ه بعد احتماالً شهر قدیم سیرجان در پیرامون قلعهب (. از این زمان426: 1326کرمانی، 

یکی از دالیل از رونق  این احتمال وجود دارد کهتدریج بافت کهن آن از رونق افتاده است. کرده و بهپیدا

افتادن بافت کهن شهر از این زمان به بعد، وجود همین قلعۀ مستحکم بوده که باعث شده ساکنان شهر برای 

 کنند. مکاننقل اینجار امان ماندن از حمالت مختلف به د

اند. این گو کردهمتأسفانه منابع تاریخی در مورد شهر سیرجان دورۀ ایلخانی، اطالعات بسیار اندکی باز

داده بین حاکمان مختلف بوده که بعضاً اشاراتی نیز به در مورد وقایع سیاسی و نظامی رخ اطالعات نیز عموماً

 سیرجان در طول این دوره که شودمیو با استناد به همین منابع مشخص  وجودباایناست.  شهر شده

 .(87: 1995، حموی)شده استعنوان دومین شهر ایالت کرمان شناخته میبه حیات خود ادامه داده و به همچنان

: 1336، مستوفیده است )که شهر در پیرامون یک قلعۀ مستحکم ایجاد و توسعه پیدا کر شدهاشارهعالوه بر این 

تری بیان کرده و چنین اشاره مورخ قرن هشتم هجری، توضیحات دقیقحافظ ابرو در مورد این قلعه  (.171

چنین این قلعه هم. (16، ص3: ج1375)حافظ ابرو،  ایجاد شده است "سنگ بلند"کند که این قلعه روی یک می

شده است. قلعۀ باال به ه به قلعه باال و پائین شناخته میحداقل دارای دو حصار یا باروی جدا از هم بوده ک

ناپذیر بوده و در مواقع بحرانی بسیاری از اهالی شهر بدان پناه العبور و مستحکم بودن تقریباً نفوذدلیل صعب

-ای مستحکم و نفوذواسطۀ داشتن قلعهچنین بهاین شهر هم(. 4529 ، ص7: ج1382تتوی و قزوینی، بردند )می

پناهگاه ترکان خاتون مادر یکی از حاکمان قراختائی شد که در این مدت شهر اپذیر حتی به مدت دو سال ن
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این مشخصات کامالً با (. 151: 1333خواندمیر، ؛ 52: 1328منشی کرمانی، )محاصره بود ولی با جنگ تصرف نگردید 

ارتفاع یا وه کمکیرامون و روی یک تکاین قلعه در اصل پ ازیر ؛است سنگ یکسانوضعیت و جایگاه فعلی قلعه

 با چند ردیف حصار مختلف، ایجاد شده است که در بخش دیگر در میان یک دشت صاف و هموار یک صخره

نکتۀ دیگری که باید در اینجا بدان اشاره شود محصوالت تولیدی شهر در این شود. بدان پرداخته می مقاله

رسد که سیرجان در این زمان حداقل ع تاریخی چنین به نظر میباشد. با توجه به اشارات منابزمان می

شده است به سایر نقاط صادر میاین اجناس که بعضاً کرده تولید میغله، پنبه و خرما  همچونمحصوالتی 

که سیرجان در طول دورۀ  توان استنباط کردمی طوراینبا استناد به منابع تاریخی (. 171: 1336مستوفی، )

عنوان بخشی از قلمرو حکومت محلی قراختائیان کرمان محسوب ه.ق به بعد، عمدتاً به633از سال  ایلخانی و

فارس اضافه شد حاکمان شبانکاره اما در یک بازۀ زمانی کوتاه به قلمرو  (؛68: 1328منشی کرمانی، ) شده استمی

(. 192: 1355تاریخ شاهی، اهدا گردید )اباقاخان ایلخانی به حاکم قراختائی  حکمبهه.ق و 663که مجدداً در سال 

را نیز به دلیل  شهر قلعۀآنکه حاکمان شبانکاره در مدتی که بر سیرجان حکومت داشتند،  توجهقابلنکتۀ 

که این قلعه پیوسته در نظر حاکمان آن  سازدمتوجه می(. همین امر همانسازی کردند )اهمیت مجدداً باز

الزم به ذکر است که حکومت  آن بستگی داشته است.به نحوی به ای داشته و حیات شهراهمیت ویژه

مظفر و دوره شهر توسط حکومت آل ازاینپسقراختائیان در سیرجان تا اواخر دورۀ ایلخانی ادامه داشت و 

 سپس حاکمان دیگر، اداره شد.
 

 سفالی( های)یافتهیشناختبا استناد به شواهد باستان ه.ق8-7قرون شهر قدیم سیرجان در . 3

که از غرب  باشدمیغربی استان کرمان در جنوب شدهواقعهای ستانسیرجان یکی از شهرشهر  ،در حال حاضر

است و شهر فعلی سیرجان نیز در مرکز آن قرار دارد. این  مرزو جنوب با دو استان فارس و هرمزگان نیز هم

 ارتفاعکوه کماعات مهم در نزدیکی آن تکو تنها ارتف قرارگرفتهخیز شهر در دشتی صاف، هموار و حاصل

بخش قبلی گونه که در همان (.3و  1ویر اتص) باشدمیسنگ، و نسبتاً صاف معروف به قلعه (متر 50ارتفاع حدود )

و در طول  رجان حداقل از دورۀ تاریخی وجود دارددر سی های انسانیروند استقرارهای نشانه بدان اشاره شد

-باستان ،پیوسته طوربه تاکنونهای مهم کرمان شناخته شده است. عنوان یکی از شهره بهدوران اسالمی هموار

 هاآنترین اند که جدیدپرداخته شناسی این منطقههای باستانشناسان مختلفی به مطالعه، بررسی و کاوش

شان که بخشی بوده است. یکی از اهداف اصلی مطالعات ای هجری شمسی 1394لو در سال حاجمطالعات امیر

از نتایج آن در پژوهش حاضر منعکس شده، روند تغییر و تحوالت شهر در طول قرون مختلف تاریخی بوده 

تمامی محدودۀ شهر قدیم و محیط پیرامونی آن بررسی پیمایشی گردید. بر پایۀ این بررسی  رویازایناست. 

ه، چنین مشخص گردید که شهر حداقل از های سفالی پراکنده در سطح منطقه بودکه بر اساس مطالعۀ یافته

لو، )امیرحاجه.ق بوده است 10تا  5 نوقر هاآندورۀ ساسانی به بعد در پنج بازۀ زمانی جابجا شده که یکی از 

رسد که شهر در های منطقه صورت گرفته، چنین به نظر می. با توجه به مطالعاتی که روی سفال(26: 1394

عالوه بر  .(1394 )امیرحاجلو، است پیداکردهو توسعه  گرفتهشکلسنگ قلعه در محدودۀ تدریجبهاین زمان 

 سال در های طبیعی آن وجود دارد که اشاره دارد نوشته نیز روی یکی از صخرهشواهد سفالی، یک سنگ

تاریخی، احتماالً با استناد به منابع  از همین زمان به بعد .(157: 1394)بلر،  ساخته شدحمامی در آنجا ه.ق 410
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متری از جنس  50سنگ در حال حاضر متشکل از یک کوه حدود قلعهای پیرامون شهر ایجاد شده است. قلعه

شکل بوده و روی آن تا تقریباً بادامی است و غربی قرار گرفتهجنوب_شرقیکه در جهت شمال استسنگ مرمر 

رسد خشتی ایجاد شده که به نظر می در پیرامون این کوه دو ردیف حصار .(4)تصویراست مسطحی نیمهدحدو

غربی ارتفاع و ضخامت بیشتری دارند. روی کوه نیز شواهد بقایای زیاد جنوب بخشبعضاً در برخی نقاط مانند 

دهد از این قسمت نیز در روزگاری استفاده شده است. نظر به وسعت شود که خود نشان میمعماری دیده می

تا  5تحوالت آن در طول قرون  تر تغییر وار بوده و نیز لزوم شناخت دقیقهکت 40 بربالغسنگ که زیاد قلعه

تری های کوچکهای طبیعی و انسانی به بخشه.ق، سطح محوطه با توجه به عارضه8-7 نوقرویژه و به 10

با توجه به . شدبررسی های سطحی آن بندی گردید. بدین ترتیب هر بخش جداگانه مطالعه شده و یافتهتقسیم

مشخص گردید که استقرار  های آن انجام شده،ای سفالهای مقایسهکه عمدتاً بر پایۀ بررسی این مطالعات

بر باالی تا حدودی ی محوطه و نیز غربو جنوب یغرب هایبخش بیشتر درصورت محدود به (2)ه.ق6و  5قرون 

، سکونت کوهو بر باالی تک سنگعهه.ق به بعد سراسر محیط پیرامونی قل7اما از قرن  است. قرار داشته کوه

سنگ، در داخل دو ردیف کوه قلعهجز استقرار در باالی تکاز این زمان به بعد احتماالً به .جریان داشته است

 شود.شواهدی از استقرار دیده میای شکل نامنظم پیرامونی آن حصار درونی و تقریباً دایره

های دار و نیز کاشیهای بدون لعاب و لعابتلف سفالینهسنگ، انواع مخدر طول بررسی پیمایشی قلعه

های مربوط به نوع تزئین، نمونه ازلحاظ هاآنترین قرار گرفتند که در این میان متنوع موردمطالعهمختلف، 

 توان به انواعسنگ میاین دورۀ قلعه شدۀشناساییهای ترین سفالشاخص ازجمله هستند.ه.ق 8-7قرون 

های با نخودی مایل به قرمز، سفالچینی یا رسیای با خمیرۀ شبهلعاب شفاف یا فیروزهقاشی زیرن با هایسفال

فام، الجوردی زرین فام،زرینآبادی،های معروف به سلطانای، برخی از گروهنما زیر لعاب فیروزهتزئین سایه

فام و ن موارد دو نوع کاشی زرینعالوه بر ای سالدن دورۀ یوآن چین، اشاره کرد. الجوردینه، آبی و سفید و

پرداخته  در بخش بعدی به آنفام متعلق به دورۀ ایلخانی نیز در این محوطه شناسایی شده که الجوردی زرین

 خواهد شد.

رسد که احتماالً بیشتر های سطحی محوطه و نیز محیط پیرامونی آن، چنین به نظر میبا توجه به بررسی

اند. بر همین اساس شدهنشده و از جای دیگری بدین محوطه وارد سنگ تولید ها در محوطۀ قلعهاین سفال

فام و الجوردینه فام، الجوردی زرینهای با تزئین نقاشی روی لعاب محوطه شامل زرینتوان به انواع سفالمی

شته که در این فام در بیشتر ادوار اسالمی ایران تداوم داتولید سفال زرین، اشاره کرد. چینیبا خمیرۀ شبه

ها بر اساس این سفال .(Mason, 1997: 112)باشند ه.ق می8تا  6مربوط به قرون  هاآنترین میان شاخص

بندی شده که هر گروه به یک دورۀ زمانی خاص تعلق دارد گروه مختلف تقسیم 10های تزئینی به ویژگی

(Ibid, 116)می 10تا  8های گروه با نمونه مقایسهقابلطه فام این محوهای زرین. در این میان سفال و کاشی-

فام و الجوردینه صرفاً در زرین–الجوردی و کاشی اما سفاله.ق، هستند. 8-7باشند که صرفاً متعلق به قرون 

سنگ نیز یک (؛ در بررسی محوطۀ قلعه43: 1387و آلن،  39: 1388فهروری، اند )طول دورۀ ایلخانی تولید شده

که تا حدودی  آمدهدستبهای شکل و یک قطعه سفال الجوردینه فام ستارهزرین –ی قطعه کاشی الجورد

 ,Danti)فارس هستند های شمالی خلیجاز کرانه آمدهدستبههای سلیمان و برخی نمونههای تختمشابه نمونه

حث و نظریات ها تاکنون مبادر ارتباط با مراکز تولیدی این سفال .(Priestman, 2013: 608 و 33 ,2004
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در  هاکه کاشان تنها مرکز تولیدی این سفال شدهبیانترین این نظریات چنین زیادی بیان شده، اما در جدید

 –فام و الجوردی های زرین؛ موضوعی که در مورد کاشی(Mason, 2004: 124 - 125)است طول دورۀ ایلخانی

 .(5)تصویر شمارهکندفام، نیز صدق میزرین

دهند آبادی تشکیل میهای معروف به سلطانهای دورۀ ایلخانی این محوطه را نمونهاز سفالگروه دیگری 

جهت آگاهی بیشتر رک: شوند )بندی میهای تزئینی به چند گروه مختلف تقسیمکه خود بر اساس ویژگی

Fehervari, 1973: 121 – 123 و Lane, 1971: 12)تاکنون مباحث  ها. در ارتباط با مراکز تولیدی این سفال

 :Pope, 1942)باشند ها میاما احتماالً کاشان و منطقۀ فراهان از مراکز تولیدی این سفال شدهبیانمختلفی 

چینی و سنگ شامل دو گروه اصلی خمیره شبهآبادی قلعههای سلطانسفال .(Watson, 2004: 373 و 1631

-سلطان سیاه و الجوردی مشابه با گروه اولرنگ چینی بیشتر از های خمیره شبهباشند. در سفالرسی می

اند و ای برای تزئین استفاده کردههای سیاه و فیروزههای خمیره رسی از رنگآبادی، استفاده شده اما سفال

-های دورۀ ایلخانی قلعهگروه دیگری از سفال .(6)، تصویر باشندب می3های گروه با نمونه مقایسهقابلکامالً 

باشد. سالدن در اصل نوعی چینی محسوب اند، سفال سالدن میاالً در مرکز دیگری تولید شدهسنگ که احتم

ه.ق در چین 11تا  3این سفال در قرون  .(Garner, 1959: 362)شود که لعابی در طیف رنگ سبز دارد می

کی از ادوار مهم (. در این میان ی178: 1391فیضی، )ها صادر شده استو از آنجا به دیگر سرزمینشده تولید

عموماً های تولیدی این دوره زمان با دورۀ ایلخانی است. سالدنباشد که همها دورۀ یوآن میتولیدی این سفال

ها بخشی از رنگ خمیره ای شکل داشته و در برخی نمونهبدنۀ خیاره هاآنبوده، بسیاری از رنگ سبز روشن به 

سنگ . در محوطۀ قلعه(Priestman, 2005: 414و  136: 1393مهجور،  فیضی وباشد )ای مایل به نارنجی، میقهوه

تزئین نقش کنده  هاآنکه در برخی از  آمدهدستبههای دورۀ یوآن با لعاب سبز روشن انواع مختلفی از سالدن

رخی ای شکل بوده و در خمیرۀ بها خیارهچنین بدنۀ برخی از این سفالیا قالبی به نقش ماهی وجود دارد. هم

 .(7تصویر ) ای مایل به نارنجی نیز استفاده شده استرنگ قهوه هاآناز 

و های مختلف با تزئین نقاشی زیر لعاب را نمونه این دوره محوطه شدۀشناساییهای گروه دیگری از سفال

-سفید شبهتزئین نقاشی زیر لعاب با خمیرۀ گیرد. در بر می، (Silhouette) نماهای معروف به سایهنیز سفال

دوران اسالمی ایران های سفالهای تزئینی ترین شیوهاز شاخص چینی،نما با خمیرۀ شبهو سایه چینی یا رسی

رواج زیادی تولید و کاربرد آن ه.ق، 8-7ویژه قرون قرن ششم هجری به بعد، به اواخر د که ازنشومحسوب می

نمای دورۀ و سایه های با تزئین نقاشی زیر لعابسفال .(Fehervari, 1973: 95و  1839: 1387پوپ، داشت )

 .(8)تصویر  بندی کرد که شامل این موارد است:توان به چند گروه مختلف تقسیمرا می سنگایلخانی قلعه

 (1394 )امیرحاجلو،چینینقاشی زیر لعاب شفاف دو رنگ سیاه و الجوردی در گالبۀ سفید با خمیرۀ شبه الف:

 ای در گالبۀ سفید با خمیرۀ رسی نخودی مایل به قرمزاف دو رنگ سیاه و فیروزهنقاشی زیر لعاب شف ب:

 .(1394 )امیرحاجلو،چینیرنگ سیاه با خمیرۀ شبهای تکنقاشی زیر لعاب فیروزه ج:

 رنگ سیاه با خمیرۀ رسی نخودی مایل به قرمزای تکنقاشی زیر لعاب فیروزه د:

 چینیی با خمیرۀ شبهانما زیر لعاب فیروزهتزئین سایه ه:

ترین فرضیات در جدیداند و عمدتاً در نیمۀ اول قرن هفتم هجری تولید شدهو ه  ج  های گروه الف،سفال

گروه دیگر  های دواما سفال. (Watson, 2004: 334)باشد  هاآنکه کاشان تنها مرکز تولیدی  شدهدادهاحتمال 
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کار به هاآنو صرفاً نقوش سادۀ هندسی در  برخوردار هستند تریمحوطه که از تکنیک ساخت و پرداخت پائین

در محدودۀ شهر قدیم سیرجان بوده  هاآنکه شاید یکی از  اند، احتماالً در مراکز متعددی تولید شدهرفته

های بخشد شناسایی برخی فراوردهدالیلی که این احتمال را قوت می ازجمله. (105: 1394)امیرحاجلو،باشد

ای های لعاب فیروزهشره هاآنباشد که روی برخی از پایه و توپی میگری شامل انواع سهکورۀ سفالحاصل از 

 شود.دیده می
 

 نتیجه. 4

-محسوب می های مهم ناحیۀ کرمان از دورۀ ساسانی به بعدبا استناد به منابع تاریخی سیرجان یکی از شهر

سخن به میان آمده  ویژه قرون میانی اسالمیلف تاریخی بهادوار مخت شده است. از این شهر به کرات در منابع

، در پیرامون یک صلۀ دورۀ سلجوقی تا پایان دورۀ تیموریاست. با توجه به این اشارات شهر سیرجان در فا

باشد؛ این در حالی است که تا قبل از قلعۀ مستحکم شکل گرفته که در حال حاضر معروف به قلعه سنگ می

توان بر همین موضوع را میای نکرده بودند. منابع تاریخی اشاره به وجود چنین قلعه رویهیچبهاین دوران، 

شهر اوایل اسالم تا دورۀ سلجوقی در نزدیکی روستای فعلی  کهنحویبهشناسی تأیید کرد اساس شواهد باستان

-گ که حدود سه کیلومتری جنوبسنکم در محدودۀ قلعه؛ اما از دورۀ سلجوقی به بعد کمآباد قرار داشتعزت

گیرد. ایجاد این ای مستحکم، شکل میغرب شهر کهن قرار داشت، شهر جدیدی با ویژگی شاخص داشتن قلعه

دیگر پس از دورۀ سلجوقی، هیچ  کهنحویبه شودمیزوال شهر کهن فراهم  هایزمینهمرکز شهری جدید 

شکل می سنگ محوریت قلعه قی بافت شهری جدیدیاز دوره سلجواستقرار دیگری در آن شکل نگرفت. اما 

دورۀ ایلخانی طول سیرجان در دهد. تا دورۀ صفویه به حیات خود ادامه می که این هسته شهریطوریهب ؛یاید

مظفر اداره شده زیر نظر حکومت آل ،تا دورۀ تیموری زیر نظر حکومت قراختائیان و سپس در اواخر این دوره

و تحوالت این شهر با استناد به متون تاریخی اطالعات زیادی در دست نیست جز آنکه از روند تغییر  است.

های مختلف در آن شده که در بیشتر موارد قلعۀ شهر عامل مهمی برای عدم تصرف آن اشاره به نبرد کراتبه

نتایج این شود.  سازیگردیده است. همین امر باعث شده که از همان دورۀ سلجوقی به بعد مکرراً این قلعه باز

که داشته سنگ که شهر در این دوره حداقل دارای دو حصار مختلف دورتادور کوه قلعه دهدتحقیق نشان می

در کنار قراین تاریخی، است.  واقع بودهمتری  50ترین قسمت آن در باالی این کوه نیمه مسطح و ناپذیرنفوذ

فع نمودن برخی ابهامات کرده است. بر پایه شواهد منطقه کمک شایانی به مرتی شناختهای باستانبررسی

، اما در طول دورۀ یافتشهر در دورۀ سلجوقی بیشتر در نیمۀ شرقی و جنوبی قلعه شکل ، شناختیباستان

های این سفال بامطالعۀچنین ایلخانی احتماالً دورتادور قلعه مورد استفاده ساکنین آن قرار گرفته است. هم

شناخت روابط تجاری این دوره صورت پذیرفت، چنین مشخص گردید که شهر در طول  باهدفدورۀ شهر که 

ای با ای و فرامنطقهارتباطات تجاری منطقه غیرمستقیمصورت مستقیم یا این دوره رونق زیادی داشته و به

راهان کاشان، ف همچونهای تولیدی مراکزی ها داشته است. شاهد این موضوع استفاده از سفالدیگر سرزمین

بندرگاه کرمان محسوب شده،  عنوانبهباشد. نظر به اینکه هرمز همواره از اوایل اسالم دورۀ یوآن می در و چین

های تولیدی چین از طریق این بندر وارد سیرجان و سایر نواحی شود که برخی کاالاین احتمال داده می

های تولیدی نواحی شمالی ایران مانند نطقه، کاالکرمان شده است. عالوه بر این به دلیل رونق تجارت در این م
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های در ارتباط با کاال ای به این شهر صادر شده باشد.صورت مستقیم یا واسطهکاشان، ری و حتی فراهان، به

-دلیل برخورداری از زمینکه سیرجان به استنباط نمود گونهاینتوان میتولیدی شهر در طول این دوره نیز 

داری در زمینۀ تولید های کشاورزی در زمینۀ تولید غله و پنبه و نیز باغراوان یکی از کانونخیز فهای حاصل

بهاتر، احتماالً برخی به استفاده از ظروف سفالی کمدلیل نیاز ساکنان آن خرما، بوده است. عالوه بر این به

 د شده است.دار با خمیرۀ رسی، نیز در این بازۀ زمانی در محوطه تولیهای لعابسفال
 

 تشکّر و قدردانی

های ای، یافتهو رعایت اخالق حرفه مناعت طبعدکتر سعید امیرحاجلو که با  دانیم از آقایبر خویش الزم می

حاصل از کاوش و بررسی را در اختیار نویسندگان این سطور قرار دادند، کمال سپاسگزاری را داشته باشیم. 

میسر نبود. دعای اهل صدق و  و آقای دکتر حسین صدیقیان بزرگواراین  ، انجام این پژوهش با یاریتردیدبی

 شان باد.همعرفت همواره همرا
 

 هانوشتپی
بویه و بنا به دالیل نامشخص کرسی کرمان از سیرجان به بردسیر در همین ارتباط باید بیان شود که در زمان حکومت آل. 1

 (.323: 1373ان است )لسترنج، منتقل شد که بردسیر در اصل همان شهر فعلی کرم

سنگ هستیم، گیری استقرار در محدودۀ قلعهشاهد شکل تنهانهه.ق، 6-5الزم به ذکر است که در طول دورۀ سلجوقی یا قرون . 2

یان نیز شواهد تداوم استقرار از صدر اسالم تا پا شدهواقعآباد بلکه در محدودۀ شهر کهن سیرجان که امروزه در کنار روستای عزت

 & Morgan)شناسی ویلیامسون در این نقطه نیز بدان تأکید شده است های باستانباشیم. موضوعی که در کاوشسلجوقی می

Leatherby, 1987: 31.) 
 

 هاپیوست

 
راست( موقعیت استان کرمان در ایران )سمت چپ(، موقعیت شهرستان سیرجان در استان )سمت  :1تصویر 

 (25: 1394امیرحاجلو،)
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 Googleقلعه سنگ در غرب آن )دایره( )منبع:  ای از محدوده شهر قدیم سیرجان )بیضی( و محوطهتصویر ماهواره :2تصویر 

earth) 
 

 
 (Google earthمیالدی )منبع:  2014ای از قلعه سنگ در سال تصویر ماهواره :3تصویر 
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 (56: 1394امیرحاجلو: نمای قلعه سنگ ) :4تصویر 

 

  

، الجوردینه و فامزرینهای  ها و کاشیقطعه سفال :5تصویر 

 (58: 1394امیرحاجلو،قلعه سنگ ) محوطه فامزرینالجوردی 

ب،  3و  1گروه  آبادیسلطانهای قطعه سفال :6تصویر 

 (61: 1394امیرحاجلو،محوطه قلعه سنگ)
 

  
های سالدون محوطه قلعه سنگ قطعه سفال :7تصویر 

 (66: 1394امیرحاجلو،)

های نقاشی زیر لعاب محوطه قلعه سنگ سفالقطعه  :8تصویر 

 (73: 1394امیرحاجلو،)
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 (105-97: 1394امیرحاجلو،ی شهر قدیم سیرجان)هاسفال ایجدول مقایسه

قدمت  مقایسه هالطرح سفا هاعکس سفال 

 احتمالی

 سفید یدرزمینههای نقاشی زیر لعاب ی سفال( مقایسه1جدول )

1 

 

، 172 -186: 1383میرزایی دمیرچی،  

، 40: 1364کریمی و کیانی، . 4 -2طرح 

: 1364کریمی و کیانی، . 27طرح 

 83، طرح و تصویر 258 -259

 7 - 8 

 هـ.ق

2 

 

 -159 -180: 1383میرزایی دمیرچی،  

 1 -7 -3، طرح 137
Rante & Collinet, 2013: 169, 

fig. 92- 2 

، 245: 1389موسوی حاجی و عطایی، 

 16ی ح شماره، طر37ی لوحه

 7 - 8 

 هـ.ق

3 

 

 

 

 28، طرح 40: 1364کریمی و کیانی، 

، 245: 1389موسوی حاجی و عطایی، 

 15ی ، طرح شماره37ی لوحه

 27: 1383آلن، 

 7 - 8 

 هـ.ق

5  

 

ی ، تصویر شماره36: 1388فهروری، 

25 

 7 - 8 

 هـ.ق

 اییروزهف یدرزمینههای نقاشی زیر لعاب ی سفال( مقایسه2جدول )

1 

  

Priestman, 2005: 403, fig. 92 

 -51 -65: 1383میرزایی دمیرچی، 

 6 -1 -11، طرح 42
Bivar, 2000: 339, fig. 71- 100 

 7 - 8 

 هـ.ق

2  

 

 1، طرح 167: 1383میرزایی دمیرچی، 
Watson, 2004, 393, Cat. Q.23 

 7 - 8 

 هـ.ق

3  

 

، طرح 183: 1383یی دمیرچی، میرزا

6 
Danti, 2004: 57, G.6 

 7 - 8 

 هـ.ق

4  

 

Whitcomb, 2007: 38, fig. 5 

، جدول 79: 1393زارعی و دیگران، 

 11و  10، 9ی ، قطعات شماره3ی شماره

، 309: 1389موسوی حاجی و عطایی، 

و  91ی ، قطعه سفال شماره50شکل 

93 

 7 - 8 

 هـ.ق



 لیسفا هاییافته و تاریخی قراین به استناد با ق.ه 8-7 قرون در سیرجان قدیم شهر /164

 

 

5 

  Whitcomb, 2007: 38, fig. 5 

، جدول 79: 1393زارعی و دیگران، 

 11و  10، 9ی ، قطعات شماره3ی شماره

، 309: 1389موسوی حاجی و عطایی، 

 93و  91ی ، قطعه سفال شماره50شکل 

 7 - 8 

 هـ.ق

 
 ایسفید، سبز و فیروزه یدرزمینههای تولید محلی نقاشی زیر لعاب ( سفال3جدول )

1  

 

  7 - 8 

 ـ.قه

2 

 
 

 

 

7-

 هـ.ق8

3 

 

 

 7-

 هـ.ق8

4 

  

 7-

 هـ.ق8

 1گروه  آبادیسلطانهای نقاشی زیر لعاب ی سفال( مقایسه4جدول )

1 

 

 

Priestman, 2005: 408, fig. 129 

Bivar, 2000: 421, Pl. 103 (d) 

، 307: 1389موسوی حاجی و عطایی، 

 62ی ، قطعه سفال شماره45شکل 

7-

 هـ.ق8

2 

 
 

Danti, 2004: 50- 48, fig. F. 4- 

F. 3- B. 5- B.4 

Whitcomb, 2007: 38, fig. 4 

Mason, 2004: 148, fig. 6. 4: 

ASH 58 

Watson, 2004: 388- 387- 385- 

384- 383- 377, Cat. Q. 18- 16- 

14- 12- 11- 4 

7-

 هـ.ق8

3 

 

 Whitcomb, 2007:  

39- 38, fig. 4-2 

Watson, 2004: 382- 380- 379- 

378, Cat. Q. 9- 7- 6- 5 

7-

 هـ.ق8
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4 

 

 

Bivar, 2000: 339, fig. 71- 100, 

71- 102 

 

Whitcomb, 2007:  

38- 39, fig. 2-4 

Watson, 2004: 382- 380- 379- 

378, Cat. Q. 9- 7- 6- 5 

 31 -32، طرح 42: 1364کریمی و کیانی، 

7-

 هـ.ق8

5 

 

 

Danti, 2004: 50, F. 3 

Watson, 2004: 382- 380- 379- 

378, Cat. Q. 9- 7- 6- 5 

، 7، جدول 87 :1393زارعی و دیگران، 

 2طرح 
Haddon, 2011: 280, Fig. 1 

7-

 هـ.ق8

6  

 

Whitcomb, 2007: 39, fig. 1 

Watson, 2004: 382- 380- 379- 

378, Cat. Q. 9- 7- 6- 5 

Bivar, 2000: 419, Pl. 101 (c) 

 31 -32، طرح 42: 1364کریمی و کیانی، 

7-

 هـ.ق8

7 

 
 

 
Whitcomb, 2007: 39, fig. 1 

Watson, 2004: 382- 380- 379- 

378, Cat. Q. 9- 7- 6- 5 

Bivar, 2000: 419, Pl. 101 (c) 

 31 -32، طرح 42: 1364کریمی و کیانی، 

7-

 هـ.ق8

 ب 3گروه  آبادیسلطانهای نقاشی زیر لعاب ی سفال( مقایسه5جدول )

1 

 
 

Bivar, 2000: 338, fig. 79- 825 

Bivar, 2000: 418, Pl. 100 (b) 

، 146-138 -24: 1383میرزایی دمیرچی، 

 2 -5 -2طرح 
Whitcomb, 2007: 38, fig. 1 

  31 -32، طرح 42: 1364کریمی و کیانی، 

7-

 هـ.ق8

2 

  

Bivar, 2000: 338, fig. 79- 802 

Whitcomb, 2007: 38, fig. 1 

 

7-

 هـ.ق8

3 

  

Bivar. 2000: 421, Pl. 103 (a)  

 29، طرح 41: 1364کریمی و کیانی، 
7-

 هـ.ق8

 فامزرینهای ی سفال( مقایسه6جدول )

1 

 

 Danti, 2004: 50,  F.2 

Watson, 2006 : 243- 242, fig. 

23, 21 

 50ی ، تصویر شماره60: 1388فهروری، 

6-

 هـ.ق8
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2 

 
 

Bivar, 2000: 414, Pl. 96 (a & f) 

Watson, 2006 : 232, fig. 2 

Mason, 2004: 153, fig. 6. 9, 

ROM. 27 & MMA. 58 

 50ی ، تصویر شماره60: 1388فهروری، 

6-

 هـ.ق8

3 

  

Watson, 2004: 376- 351- 350; 

Cat. O. 7- 6- 5, Cat. Q. 3 

 42رح ، ط57: 1364کریمی و کیانی، 
Mason, 2004: 153, fig. 6. 9, 

ASH. 22 

   50ی ، تصویر شماره60: 1388فهروری، 

6-

 هـ.ق8

4 

  

Watson, 2004: 376- 351- 350; 

Cat. O. 7- 6- 5, Cat. Q. 3 

Mason, 2004: 149, fig. 6. 5, 

Motif KL. 37 
 50ی ، تصویر شماره60: 1388فهروری، 

6-

 هـ.ق8

 های الجوردینهفالی س( مقایسه7جدول )

1 

 

 Danti, 2004: 48, plate: B 

Watson, 2004: 377, Cat. Q.4 

 9: 1388نعمتی و دیگران، 

7 - 8 

 هـ.ق

 فامزرینهای الجوردی ی سفال( مقایسه8جدول )

1 

  

Bivar, 2000: 428, fig. e 74- 

389, f 74- 481 

Priestman, 2013: 700, plate 

107 FRIT. BL 
 9: 1388نعمتی و دیگران، 

7 - 8 

 هـ.ق

 های سالدونی سفال( مقایسه9جدول )

1 

 

 

Priestman, 2005: 416, fig. 197 8 هـ.ق 

2 

 

 Priestman, 2005: 416, fig. 197 

 

 

 هـ.ق 8

 

3 

 

 Priestman, 2005: 415, fig. 187- 

185 
 هـ.ق 8

4 

  

Priestman, 2005: 415, fig. 187- 

185 
 هـ.ق 8

5   Priestman, 2005: 417, fig. 205- 

204 
 هـ.ق 8
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6 

  

Bivar, 2000: 425, fig. c 72-269 

Priestman, 2005: 145, fig. 188-

189 

6 - 8 

 هـ.ق

7 

 

 

Priestman, 2005: 419, fig. 219 8 هـ.ق 

8 

  

Priestman, 2005: 141, fig. 181 
 92، طرح 277 -6: 1364کریمی و کیانی، 

 هـ.ق 8

9 

  

Priestman, 2005: 414, fig. 179 8 هـ.ق 

10 

 
 

Priestman, 2005: 416, fig. 197 

Bivar, 2000: 425, fig. b 72- 285 
7 - 8 

 هـ.ق

 

 منابع
فر،  ، ترجمه مهناز شایستهسفالگری اسالمی از آغاز تا دوره ایلخانی در موزه آشمولین آکسفورد، (1387)آلن، جیمز ویلسن، 

 المی.تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اس

 ، تصحیح و ترجمه محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: نشر علماخبار ایران از الکامل(، 1364)، ابن اثیر، علی بن محمد

، ترجمه و توضیح: دکتر جعفر شعار، چاپ دوم، تهران: ابن حوقل )ایران در صورۀ االرض( سفرنامه(، 1366ابن حوقل، محمد، )

 انتشارات امیرکبیر.

ای از آندره میکل، تهران: موسسه ، ترجمه: سعید خاکرند با مقدمهمسالک و ممالک(، 1371دبه، عبیداهلل بن عبداهلل، )ابن خردا

 مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل.

کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه  )ترجمه فارسی مسالک الممالک(، به مسالک ممالک(، 1340اصطخری، ابواسحق ابراهیم، )

 ه و نشر کتاب.ترجم

، به کوشش مهدی بیانی،تهران: دانشگاه تاریخ افضل )بدایع الزمان فی وقایع کرمان((، 1326)الدین کرمانی، احمد بن حامد، افضل

 تهران.

محمد عامری نائینی؛ مقدمه از ، به تصحیح و اهتمام علیعقدالعلی للموقوف االعلی(، 1356افضل الدین کرمانی، احمد بن حامد، )

 ستانی پاریزی، تهران: روزبهان.با

، آرشیو سازمان سازی شواهد معماری قلعه سنگ شهر قدیم سیرجان گزارش کاوش پیگردی و خوانا(، 1394حاجیلو، سعید، ) امیر

 میراث فرهنگی )منتشرنشده(. 
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 چکامه.، چاپ دوم، تهران: نشر پهلوان گرز هفده من )شاه منصور((، 1365یم، )محمدابراهباستانی پاریزی، 

، ترجمه مهدی گلچین عارفی، تهران، انتشارات فرهنگستان زمینها در معماری اسالمی ایراننخستین کتیبه، (1394)بلر، شیال، 

 هنر.

، ازتاریخ تا امروزنگاری، از مجموعه سیری در هنر ایران از دوران پیشگری، خوشنویسی و کتیبهسفال، (1387)پوپ، آرتور آپم، 

 ریابندری و دیگران، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد چهارم.ی نجف دترجمه

، تهران، انتشارات علمی 7رضا طباطبایی مجد، ج، تصحیح غالمتاریخ ألفی، (1382)خان، تتوی، قاضی احمد و قزوینی، آصف

 فرهنگی.

 ، )منتشرنشده(.یو سازمان میراث فرهنگیآرش، «زنی و تعیین حریم سیرجان قدیمبررسی، گمانه»(، 1372حاتمی ابوالقاسم، )

، آرشیو «زنی شهر قدیم سیرجان )تعیین عرصه و پیشنهاد حریم آن(ی بررسی و گمانهگزارش ادامه»(، 1373حاتمی، ابوالقاسم، )

 سازمان میراث فرهنگی، )منتشرنشده(.

ی نامه، پایان«ی تیمورییل اسالم تا دورهشناسی سیرجان قدیم از اوابررسی تحلیلی باستان»(، 1374حاتمی، ابوالقاسم، )

 شناسی، به راهنمایی دکتر سوسن بیانی، دانشگاه تربیت مدرس، )منتشرنشده(.کارشناسی ارشد باستان

مجموعه مقاالت اولین همایش معماری مسجد، گذشته، حال و ، «در سیرجان قدیم شدهگممساجد »(، 1376حاتمی ابوالقاسم، )

 80 -73هران، دانشگاه هنر، صص: ، جلد اول، تآینده

 .، کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسیسیرجان قدیم مرکز صنعت و هنر اسالمی(، 1380حاتمی، ابوالقاسم، )

 ، محقق و مصحح: صادق سجادی، تهران، میراث مکتوب.جغرافیای حافظ ابرو(، 1375اهلل، )حافظ ابرو، عبداهلل بن لطف

 کوشش: دکتر منوچهر ستوده، تهران: کتابخانه طهوری. ، بهالعالم من المشرق الی المغرب حدود(، 1362مؤلف ناشناس، )

 صادر. ، بیروت، دارمعجم البلدان(، 1995حموی، یاقوت، )

 ، تهران: کتابخانه خیام.تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر(، 1333الدین حسینی، )الدین همامخواند میر، غیاث

 .سیناابن، ترجمه: حسین سعادت نوری، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتابخانه ده هزار میل در ایران(، 1336سایکس، سرپرسی )

، ی ارزانفودشناسباستانی هاکاوش از آمدهدستبههای ایلخانی بررسی و مطالعه سفال(، 1393و دیگران، ) میمحمدابراهزارعی، 

 .2، شماره 6ی، دوره شناسباستان مطالعات

فر، تهران: مؤسسه مطالعات  ی مهناز شایسته، ترجمهی طارق رجب کویتگری جهان اسالم در موزهسفال، (1388)ی، گزا، فهرور

 هنر اسالمی

 .منتشرنشدهشناسی دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد باستان، پایانهای سالدنبررسی سفالینه، (1391)فیضی، مهسا، 

ی یوئه به ایران و الگوی پراکنش آن در مناطق ساحلی و ی گونههاسالدونورود نخستین  " (،1393) فیضی، مهسا و فیروز مهجور،
 .136، ص 2، شماره 6ی، دوره شناسباستان، مطالعات "داخلی ایران در قرون اولیه اسالمی

 ایران. شناسی، تهران: مرکز باستانهنر سفالگری دوره اسالمی(، 1364) ،محمد یوسفکیانی، کریمی، فاطمه، 

، نوریخواجه، تصحیح دکتر هومان نوریخواجه، ترجمه: فتحعلی تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران(، 1348گابریل، آلفونس، )

 .سیناابنتهران: انتشارات 

 ، ترجمه: محمود عرفان، تهران: چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی.های خالفت شرقیسرزمین(، 1373لسترنج، گای، )

، ترجمه: علی نقی منزوی، تهران: انتشارات مؤلفان و احسن التقاسیم فی معرفۀ االقالیم(، 1361ی، محمد بن احمد، )مقدس

 مترجمان ایران.

 ، تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران: حدیث امروز.نزهه القلوب(، 1336مستوفی، حمداهلل، )

 اقبال، تهران: اقبال. ،سمط العلی للحضره العلیا(، 1328منشی کرمانی، ناصرالدین، )

، زاهدان: اداره کل روابط های سفالین سیستانای از نمونهمطالعه مجموعه(، 1389، )عطایی، مرتضیموسوی حاجی، سید رسول، 

دستی و گردشگری سیستان و ریزی نشر و اداره کل میراث فرهنگی، صنایعاداره برنامه -عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی

 بلوچستان.

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران :، تهرانتاریخ شاهی قراختائیان، (1355)، ناشناسمؤلف 
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کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،  نامهانیپا ،ی تپه کشاورززنگمانهبررسی و ، 1382میرزایی دمیرچی، فرنگیس، 

 (.منتشرنشده)

، "ی ذلف آباد فراهان، استان مرکزی )فصل اول کاوش(ی اسالمهای محوطهبررسی سفال"(، 1388و دیگران، ) رضا، محمدنعمتی

 .11، ص 3ی ایران، شماره شناسباستانمجله 

 .109 – 101، صص 7، دوره 3های تاریخی، ش، مجله بررسیدان سنگی آنسنگ سیرجان و آتشقلعه(، 1351ورجاوند، پرویز )

 یم باستانی پاریزی، تهران: شرکت سهامی کتاب ایران.، تصحیح محمدابراهتاریخ کرمان)ساالریه((، 1340) وزیری، احمدعلی،

، تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: آثار و مفاخر ضمیمه دهات کرمانجغرافیای کرمان به(، 1376وزیری، احمدعلی، )

 فرهنگی.
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