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 تپه( مشکین) مشکویه سفالگری ۀکور نگاریگاه و کارکرد ساختار، تبیین

 
 شادمهانیرضا نوری

 کاشاندانشگاه ، شناسیباستان گروه استادیار
 20/07/1398؛ تاریخ پذیرش: 18/09/1396 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده
، در بخش شمالی فالت مرکزی بین دو شهر تاریخی ری )در شودمیتاریخی مشکویه که امروزه مشکین تپه نامیده  یمحوطه

روزین همان مشکویه ی تاریخی ام یتپه، روشن شد که مشکین تاریخیبا جستجو در منابع   شمال( و ساوه )در جنوب( قرار دارد.

در نظر گرفت: الف(  توانمیمشکویه  یواژهدو تعبیر برای  است. رفتهمیدر شاهراه خراسان به شمار  استقرارگاهیبوده که 

 سرایحرمکاخ یا  توانمیاست. ب( مشکوی را  گرفتهمیانجام  آنجابوده که شکار آهو و استحصال مشک در  ایمنطقهمشکویه 

د توانمیمحوطه نشان داد که قطعات سفال و ابزارآالت سفالگری روشمند پس از خوانش متون کهن، بررسی در نظر گرفت.  پادشاه

و  5 هایسده، نشان داد که این شهر کوچک در 1387سال  شناسیباستانکاوش بقایای یک شهر صنعتی از عصر سلجوقی باشد. 

است. نگارنده در این  نمودهمی تأمینفرهنگی ـ سیاسی را  یمنطقهروستاهای این  ری و بسیاری از موردنیاز هایسفالهـ. ق.  6

را مورد تحلیل قرار داده است. این هدف از طریق تحلیل و تفسیر  شدهکشفسفالگری  یکورهنوشتار ساختار، کارکرد و گاهنگاری 

حاصل از بررسی و کاوش مشکویه  شناختیباستان یهاداده ویژهبهسفال، خوانش منابع کهن و  شناسیباستانقوم  هایپژوهش

 تحقق یافته است. 
 

 کوره، سفال تولید، ، سفالشناختیباستانکاوش ، مشکویه کلیدی: هایاژهو

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                  Noorshad@kashanu.ac.ir 
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 مقدمه .1

 تپه مُشکین تاریخی یمحوطه از ری سبک سفال تولید مرکز جستجوی در نگارنده ،1386 سال تابستان در

 چشمگیر سفالگری ابزارآالت و (گدازه و تابیده سالم،) سفال قطعات پراکنش آن سطح رب که نمود بازدید( 1 تصویر)

 برنامه، این در. شد اجرا و ریزیطرح کهن متون خوانش برای ایبرنامه کاوش، عملیات انجام از پیش. بود

 در ندیس و شاهد ناچیزی، هر یعنی. رفت پیش شناسیباستان حفاری مسیر مانند متون، در جستجو مسیر

 در یافته بازتاب نامجای ـ مُشکویه با یادشده یمحوطه که شد روشن مرحله، این پایان از پس. شد گرفته نظر

 از پس. است بوده خراسان بزرگ شاهراه مسیر در خُرد منزلگاهی که است انطباق قابل ـ کهن متون

 (کاوش آن، دنبال به و روشمند بررسی) تیشناخباستان میدانی هایفعالیت 1387 تابستان در تئوریک، هایپژوهش

 ایران گریسفال صنعتِ در مُشکویه جایگاه تبیین آن، یبهره ترینمهم که گرفت انجام نگارنده سرپرستی به

 و شناختیباستان هایفعالیت کهن، متون خوانش) ترکیبی کاربست از گیریبهره با داریم قصد نوشتار این در. است

مورد تحلیل قرار  را آن و گاهنگاری فعالیت ینحوه، مکشوف یکوره ساختارمعماری (اسانهشن مردم هایپژوهش

 .دهیم
 

  موقعیت جغرافیایی. 2

مختصات طول  ، دارایاست معروف "یا مُشکویقلعه مُشکی "مشکین تپه که در نزد بومیان منطقه به 

کیلومتری  50در شد. این محوطه می با 35˚ 20ˊ 32.25˝و عرض جغرافیای  50˚ 41ˊ 29.26˝جغرافیایی 

  (.1 )نقشهکیلومتری جنوب شرق پرندک واقع است  5/1شمال شرق ساوه و 
 

 تپه شناسیریخت. 3

شهر  شرق کیلومتری جنوب 5/1در  (یکدرجه)با درنظر گرفتن عرصه و حریم هکتار وسعت  45این محوطه با 

)در متر  850طول این محوطه را  ترینبزرگ توانمیتعیین حریم،  ینقشهکوچک پرندک واقع است. بر اساس 

محوطه در  (.2ینقشه) در نظر گرفت شرقی( -)با جهت غربیمتر  550عرض آن را  ترینکمو  جهت شمال به جنوب(

به  تربیشمجاور بلندتر است اما ارتفاع آن در بخشِ شرق و جنوب شرق  هایزمیناز سطح  هاقسمتتر بیش

 ،رسد. روی تمام سطح محوطهمیمتر هم  8بقایای دو برج آن، ارتفاع تا  ویژهبه، هاسمتق. در این آیدمیچشم 

 که حاصل حفاری های غیر مجازند.  گرددمیکوچک خاک مشاهده  هایپشته
 

     بررسی روشمند. 4

فاری مکان برای آغاز ح ترینمناسببه دلیل بر هم خوردن تناسب میانِ آثار سطحی و شواهد عمقی، انتخاب 

، توانستیم ایجادشده هایشبکهکمّیِ تمامی  هایدادهبود. امّا با اجرای بررسی روشمند و آنالیز  تردیدآمیز

مربوط به  هایداده ترینکمجنوب شرقی  یمحدوده. بر این اساس، نماییممختلف تپّه را شناسایی  هایبخش

، جدی هایآسیب رغمبه دیگربیانبهرا.  هاآن ینتربیشسفالگری را دارا بود امّا در مقابل بخش شمال غرب 

کمّی نشان داد که عالوه بر  هایدادهاین بخش در عمق یا سطحِ بافت تولید قرار داشتند. آنالیز  هایدادههنوز 

جنوب غرب آن نیز کانون صنعت سفالگری بوده است. با این  الیهمنتهیشمال غرب محوطه، بخش  یمحدوده

خوبی از آن به بار نشست: کشف بقایای یک کوره.  ینتیجهوده، بسیار دقیق جستجو شد و استدالل، این محد
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سوخت کوره  یدریچهو  آتشدانتأسفانه صرفاً البته به دلیل حفر کانال توسط پسته کارانِ اطراف محوطه، م

 هایکورهآن با  یقایسهمدر این بخش از نوشتار به بررسی و تحلیل بقایای این کوره،  (.2)تصویربود  ماندهباقی

است طرح  گفتنی .ایمپرداختهطرح بازسازی این کوره  یارائه درنهایتو  هامحوطهکاوش شده در سایر 

عصر  هایکورهابوالقاسم کاشانی که خود از نزدیک  فنیاطالعاتِ مختصر، امّا بسیار  یپایهبر بازسازی ما 

استفاده از رهیافت مردم شناختی که با  ایکشوفهم هایکورهبقایای ایلخانی را دیده بود و نیز 

 : رسدمی،استوار است. اما پیش از ورود به بحث اصلی، یادآوری نکاتی چند ضروری به نظر اندشدهبازسازی

، نه تمامِ ساختار کوره بلکه فقط اندشدهسفالگری  هایکورهکه منجر به کشف  هاییکاوش تربیشدر  نخست:

در اثر حرارت بسیار  آتشداناست. دلیل این امر گدازه و مستحکم شدن  آمدهدستبه هاآن آتشدانقسمت 

 ماندهباقیسوخت  یدریچهو بخشی از  آتشدانکه ذکر شد از این کوره هم، فقط قسمت  گونههمانزیاد است. 

 (. 2)تصویراست 

در بازسازی این  (،221: 1375ل، )حسن و هی اسالمی و قبل از آن یکی است هایکورهاساس  کهآنبه دلیل  دوم:

 . ایمگرفتهتاریخی نیز یاری  یدورهو  ازتاریخپیش هایکورهمربوط به  هایپژوهشکوره از 

کهن و چگونگی  هایکورهبازسازی ساختار معماری  منظوربهاز رهیافت مردم شناختی  گیریبهرهسوم ـ 

 هایکورهن شناسان برای رسیدن به درکی بهتر از ساختار دیرینه دارد. بسیاری از باستا ایسابقه هاآنفعالیت 

 هایپژوهشو یا به  اندپرداختهفعال  یکورهویران و نیمه ویران یا خود مستقیماً به مشاهده و بررسی یک 

 ,Whitehouse,1970)در این زمینه بنگرید به: اندکردهوولف استناد  ازجملهدیگران  یشناسانهمردم 

Majidzadeh,1975, Alizadeh,1985, Alden,1978, Marchesi et al. ,1997.) 
 

 موقعیت مکانی کوره. 5

بیرون از بخش صنعتی مشکویه قرارداشت  ویژهبهجنوبی شهر و خارج از بافت آن  یحاشیهبقایای این کوره در 

شاید  نماییمتوجه  چه به دالیل زیر است. اما چنان برانگیزتأملاحداث کوره در این نقطه از شهر  (.2ینقشه)

 دلیل این امر روشن گردد:

 یحاشیهرا در  هاآن که به دلیل اجتناب از ورود دود بدبو و ناخوشایند، کهن هایکورهـ همانند بسیاری از 1

جنوبی شهر  یحاشیهاین کوره نیز در  (Treptow, 2007: 48,Whitehouse, 1970 :154 ) ساختندمیشهر 

 بود.  شدهاحداث

متری شمال این کوره، دو رشته قنات وجود دارد. اگرچه این دو رشته قنات امروزه ویران و  10 یفاصلهـ در 2

احتمال داد که در زمان فعالیت کوره، همچنان پر آب بوده باشند. بنابراین  توانمیخشک هستند اما 

 نمایند. تأمین هاقناتین ا هایدهانهخود را از یکی از  هایکارگاه موردنیازستند آب توانمیسفالگران 

سفالین و قبرهای مدفون در زیر  هایمیخ یثانویه)مثل کاربرد حاصلِ از بررسی و کاوش  شناختیباستانـ شواهد 3

فرهنگی مشکویه  یدورهآزمایشگاهی، همه بر سه  یابیسال، مطالبِ متون کهن و نیز نتایج پسماندهای سفالگری(

 ازآنجاکهایلخانی.  یدوره درنهایتجوقی، عصرهای سلجوقی و خوارزمشاهی و اشاره دارند: ادوار قبل از سل

آن را  توانمیکشف گردید،  )شمال غرب محوطه(بقایای این کوره در جنوب غرب محوطه و نه در بخش صنعتی 

ه قبل یا بعد از سلجوقی نسبت داد. در این دوره برخالف عصر سلجوقی، جمعیت اندکی در مشکوی هایدورهبه 

 سته پاسخگوی نیازهای مصرفی شهر باشد.توانمیبه همین دلیل کارگاه انفرادی است  زیستهمی
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 ساختار معماری کوره. 6 

از تیررس بیل مکانیکی در امان  کهآتشدان ، فقط دیوارهای شمالی و جنوبی توجهقابلمتأسفانه از این بنای 

 یدریچه یدهانهاست.  ماندهباقیکانال قرار داشت  یمحدودهسوخت که خارج از  یدریچه  یدهانهبود و 

با خارج ساختن خاک،  (.3)تصویرپرشدگی با خاک و قطعات آجر آسیب دیگری ندیده بود  جزبهسوخت، 

نمایان شد که از جهت جنوب غربی با  مترسانتی 42به عرض  ایدریچهقطعات آجر و خاکستر از درون دهانه، 

چوب، کاه و خارهای مختلف از طریق این  رسدمی. به نظر یافتمیراه  تشدانآشیب نسبتاً تند به درون 

ی خاکستر وجود داشت توجهقابلاست. چراکه در کف ِآتشدان، قشر  شدهمیریخته  آتشداندریچه به درون 
 (.4)تصویر

دگان این کوره با . سازننماییمبازسازی  را آن، توانستیم شکل و ابعاد آتشدانبا استفاده از بقایای دیوارهای 

 (.1و طرح  3 ینقشه))مخزن آتش( را داخل زمین کنده بودند  آتشدانمتر،  48/2و قطر  1حفر گودالی به عمق 

 آتشدان یجداره .(Sauvaget, 1966: 24)در دل زمین به دلیل جلوگیری از هدر رفتن گرماست  آتشدانحفر 

 بساچهداشت.  ایالعادهفوقشده بود و از این نظر استحکام شکل، در اثر حرارت زیاد به گدازه تبدیل  ایدایره

پابرجا  هاقرن، تا العادهفوقبه دلیل استحکام  آتشداناگر بیل مکانیکی آن را تخریب و دوپاره نکرده بود، این 

 مستحکم است که کاوشگران را به حفاری  یجدارهکهن همین  هایکورهمهم  هاینشانه. یکی از ماندمیباقی 

 یجدارهاطراف این  (.Majidzadeh,1975و 1377)در این زمینه بنگرید به: کیانی،  سازدمیرهنمون  هاسازهآن 

بوده  آتشدانفرا گرفته بود. قرمزیِ رنگ خاک، به دلیل حرارت بسیار زیادِ داخل  قرمزرنگگدازه شده را خاکی 

 ردیم.طرز کار این کوره نیز پی ب به آتشداناست. با توجه به نوع 

 )دَم یا تنوره(آن در قسمت زیرین و بنای مدور  آتشداناین کوره از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که 

و تنوره، سقفی با  آتشدان حدفاصلکهن احتماالً  هایکورهباالی آن ساخته شده بود. همانند بسیاری از 

مشابه، گرما از طریق منافذ آن از  هایدر کورهقرار داشته است.  مترسانتی 5 -8به قطر تقریبی  هاییسوراخ

 ,Sinopoli, 1991: 33, Alden, 1978) شودمیهدایت  ظروف( قرارگیری )محلبه سمت باال  (آتشدان) مخزن آتش

Alizadeh, 1985: 42). 

یا  "دَم"و بنای مدوری که ابوالقاسم کاشانی نامِ  )ساج( دارسوراخمشکویه، هیچ اثری از سقف  یکورهدر 

کاوش  هایکورهبه دست نیامد، امّا با در نظر گرفتن معماری برخی از  (346: 1386)بر آن نهاده بود   "رهشاخو"

ه حدس زد (،5)تصویر آمد  دست به 1و  3های های ترانشهالیهکاشانی و چند قطعه ساج که از  ینوشتهشده، 

تنوره )دم یا شاخوره( استفاده کرده  از آتشدان جداسازیبرای  )زنبورک(از ساج  بایستمیهم  اینجاکه  دش

سیراف  (،507: 1379)کامبخش فرد، نیشابور  هایکورهاز کاوش  )زنبورک( دارسوراخباشند. این نوع سقف 

(Whitehouse, 1971: 23.pi: 5b)،  شوش(Soustiel, 1985: 360.p.3)  (140: 1386)مرادی، و افراسیاب 

انتقال  )دم(حرارت، از طریقِ این منافذ به بخش اصلی کوره  که ذکر شد گونههماناست.  آمدهدستبه

قرار داشته باشند.  (آتشدان)بخش زیرین  هایشعلهظروف در معرض برخوردِ مستقیم  کهآن، بدون یافتمی

از بود، امّا نگارنده با استفاده  شدهویران( نیز کامالً )دم یا شاخورهتنور طبخ  یعنی کورهمتأسفانه بخش اصلی این 

قطعات آجری که سوراخی در میان داشتند توانست این بخش را بازسازی نماید. با در نظر گرفتن شکل و ابعاد 

 ایاستوانه یتنورهقاعدتاً مدوّر و با مصالح آجر ساخته شده بود. درون این  )دم یا شاخوره(، تنور طبخ آتشدان
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بود. کامبخش  گلی( هایتوپی)سفالی  هایمیخیه که محل تعب ایجادشدهافقی  صورتبهشکل، چند ردیف سوراخ 

گلی اعتقاد دارد که سفالگر با برداشتن این  هایمیخکارکرد این  یدربارهنیشابور ـ  هایکورهفرد ـ حفار 

اما به اعتقاد نگارنده نظر ایشان (. 476: 1386)کامبخش فرد، است  کردهمی، حرارت داخل کوره را متعادل هاتوپی

سفالین از درون کوره به  هایمیخ  یهمهدریافتیم  دارسوراخ. چراکه با بررسی دقیق قطعاتِ صحیح نیست

ست در حین روشن بودن توانمی. طبیعتاً در این صورت سفالگر نرفتندفرومیآن  یجداره هایسوراخداخل 

 کوره را متعادل سازد!، حرارت هاسوراخ درگلی  هایمیخکوره به داخل آن برود و با برداشتن یا فروکردن 

داخلی کوره، آویزان نمودن ظروف  یجدارهدر  هامیخاین  یتعبیهبه گمان نگارنده، هدف سفالگر از 

 منظوربه (جاهمان)کاشانی،  هاآنبر سرِ  )ظرف(کاشانی، نهادن آلت  یگفتهو یا به  هاآن کوچک و بزرگ بر

بود اما بر  شدهویرانهم،  )دم یا شاخوره(سقف تنوره  است.حداکثری از فضای محدود کوره بوده  برداریبهره

مشکویه را  یکوره، سقف شدهحفاری هایکورهتطبیقی با  یمقایسهاساس ساختار معماری این کوره و 

گنبدی فرض نمود. گنبدی که احتماالً در مرکز آن سوراخی برای خروج دود و گاز از کوره به بیرون  توانمی

 (.1طرح )بود  ایجادشده

 یمقایسهقرون میانی ـ و  ویژهبهمکشوفه ـ  هایکوره تربیش یشدهبازسازی هایطرحنگارنده با بررسی 

ه شدن داخل )کند آتشدانمشکویه بدین نتیجه رسید که این کوره از لحاظ نوع  یکورهبا طرح بازسازی  هاآن

شوش، امّا از نظر شکل تنوره  یکورهبسیار شبیه  )کانالی باریک با شیبی نسبتاً تند(سوخت  یدریچهو شکل  زمین(

نیشابور  هایکورهکوره، قابل قیاس با  یجدارهافقی  هایسوراخگلی، درون  هایمیخ یتعبیهو  )دم یا شاخوره(

 ( .2و  1 هایطرح) اندشدهکامبخش فرد کاوش ویلکینسون و است که توسط 
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حاصل از حفر کانال به دست آمد، صرفاً چند قطعه  هایخاکو  آتشدانمواد فرهنگی که از خاکستر کف 

نخودی که به  هایسفال هاآن، نخودی ساده هستند امّا در میان هاسفال تربیشسفال و یک قطعه فقاع است. 

سه قطعه سفال  چنینهمو  ایجادشدهارجی آن تزئیناتی روی سطوح خ (تیزنوک)خراش با جسم روش نقر 

 احتمالبهلعاب پاشیده است که  هایسفال، از نوع دارلعابیکی از قطعاتِ  (.6)تصویر شودمیهم دیده  دارلعاب

 رنگتک دارلعابدیگر از نوع  یقطعهنخستین اسالمی نسبت داد. اما دو  هایسدهبه  توانمیبسیار، آن را 

چندان آسان نیست.  هاآندقیق  گذاریتاریخ. بنابراین شوندمی، ساخته و استفاده هادورهم هستند که در تما

عالمتی شبیه به ضربدر  هاآنکه درون  ایجادشده دایرهاز فقاع، نقوشی به شکل  ایقطعهروی سطح خارجی 

در ایران را، مابین  هشدکشفهای دلیل، فقاع یارائهقوچانی و عدل بدون  (.7)تصویر گرددمیمشاهده )×( 

 (.Ghouchani and Adle,1992 : 72) اندنموده گذاریتاریخهجری قمری  7و  4 هایسده

 هاآنفرهنگی، تواریخ متفاوتی دارند. بنابراین با استناد به  هایداده کنیدمیکه مالحظه  گونههمان

ائه نمود. به همین دلیل نگارنده دو قطعه گاهنگاری دقیقی از زمانِ ساخت و استفاده از این کوره ار توانمین

ر حفاظت و مرمت قرا یپژوهشکده )حرارت سنجی(ترمولومینسانس  یابیسالرا در اختیار بخش  دیسفال نخو

آزمایش ترمولومینسانس  ینتیجهگردد.  پذیرامکاندقیق  گذاریتاریخ هاآزمایشدارد تا مگر از طریق نتایج 

چنان چه این  (.8)تصویر.ق تعلق دارد ه  780ق و دیگری  به ه .  720 ه سالب روشن ساخت که یکی از قطعات
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از محصوالت تولیدی  شدهآزمایش یقطعهبدانیم و نیز روشن گردد که دو  شبههبیرا دقیق و  گذاریتاریخ

 چنین پنداشت که این کوره پس از حمالت توانمیـ  غیرمحتملهمین کوره هستند ـ که البته امری است 

این شهر ساخته شده است. بنابراین این  یحاشیهویرانگر مغوالن و با بازگشت آرامش به شهر مشکویه در 

دارد اما از جوانب گوناگون مانند:  هاسایر کورهکه از نظر ساختار معماری شباهت فراوانی به  حالدرعینکوره 

 هاکورهصنعتی این شهر متمایز است. زیرا  هایکورهموقعیت مکانی، زمان احداث و فعالیت و مقیاس تولید از 

 شدهاحداثسفالگری مشکویه پیش از حمالت مخرب مغوالن، در بخش صنعتی ـ شمال شهر ـ  هایکارگاهو 

تولید سفال در مقیاس انبوه در  یدهندهنشانبودند. وسعت این بخش از شهر و فراوانی پسماندهای تولید، 

نیازهای  یکنندهبرطرفبسیار زیاد صرفاً  احتمالبهمکشوف  یکورهت. اما پیش از حمالت مغوالن اس هایسال

، با بازگشت هاسالبوده است. جمعیتی که پس از  ازآنپسایلخانی و  هایدورهجمعیت اندک این شهر در 

 دوم عواقب و پیامدهای یمرحله توانمیآرامش نسبی، به زادگاه خود مراجعه نموده بودند. این دوره را 

است با  زمانهمق استمرار داشته است. این دوره ه .  726شروع و تا سال  694حمالت مغول دانست که از 

رونق کشاورزی برای اصالحات غازان خان و جانشینانش، تثبیت میزان مالیات، پذیرفتن سنن ایرانی، گسترش 

 توانمیی را در شهرهای دیگر نیز وضعیتچنین  (.94: 1376)امامی خوئی، اراضی خصوصی به زیان اراضی دولتی 

ابوطاهر  یخانوادههنری  هایآفرینشمشاهده کرد. مثالً پس از حمالت مغوالن به شهر کاشان، رکودی در 

 ,Godard)پدید آمد،ولی با بازگشت آرامش، خلق و تولید آثار در کارگاه این خانواده از نو آغاز شد 

1937:315). 

در این محدوده، کامالً تصادفی  هاآنمتعلق به این کوره نباشد و پراکنش  شدهآزمایش هایسفالچنان چه 

این کوره را متعلق به آبادی  توانمیمطرح نمود. در آن صورت  توانمیصورت گرفته باشد احتمال دیگری نیز 

 کردهمی تأمینجمعیت روستا را  موردنیاز هایسفالکوچکِ مشکویه دانست که در مقیاس کوچک، صرفاً 

در  هررویبهاست.  پذیرامکاناست. پر روشن است اثبات این فرضیه تنها با گسترش حفاری در این محدوده 

)بخش بخش شمال غرب  هایکورهبا  مقایسهقابل عنوانهیچبهمقیاس تولید  یجنبهاز  یادشده یکوره کهاین

 نیست، شکی وجود ندارد.  صنعتی(
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چگونگی چیده  توانمیمکشوف، واقعی یا نزدیک به واقعیت باشد،  یکورهچه بازسازی ساختارِ معماری چنان 

مشابه این شهر را تبیین نمود. نگارنده با تحلیل برخی از شواهد  هایکورهشدن ظروف سفالین در این کوره و 

وشن نماید. شواهد عبارت بودند از: توانست این مسئله را ر ایتااندازه، 3و  2از ترانشه های  آمدهدستبه

ی که هایسفالچسبیده بود و  دارلعاب هایسفالقطعاتی از  هاآن سفالین که روی هایمیخحامی،  هایسفال

 .شدمیلعاب مشاهده  هایچکه هاآنبر پشت 

حرارت کوره  ر برابرنخودی د یخمیرهی با هایسفالسفالگرانِ این شهر به تجربه دریافته بودند که مقاومت 

را در  هاسفال گونهایناست. به همین دلیل  )خمیر شیشه(فریتی  یخمیره هایسفالاز  تربیش مراتببه

ین درجه حرارت را داشت. در میان تربیش. زیرا این قسمت چیدندمیکوره  یتنوره قسمت ترینتحتانی

، فراوان است. شودمیلعاب دیده  یهاچکه هاآنپسماندهای این شهر، قطعات سفال نخودی که بر پشت 

به  هاآن یدهانه، اشاره بر این دارد که رسدمیظروف  یدهانهکه از بدنه شروع و به  هاچکهجریان حرکت 
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سفالین  هایمیخ، با ایجادشدهروی طبقات  دارلعاباما احتماالً ظروف  (.9)تصویر سمت کف کوره بوده است 

و یا چکه لعاب روی قطعات  هامیخبر  دارلعاب هایسفالچسبیدن قطعاتی از ی چون هاینشانهند. شدمیچیده 

در هر طبقه، چند ردیف سفال روی یکدیگر  کهایندیگر  ینکته. دهدمینخودی این فرض را مورد تأیید قرار 

 هایچانهر و داخل برخی دیگ هاآنی به دست آمد که زیرِ برخی از هایسفالقرار گرفتند. زیرا از کاوش، قطعه 

اال و ردیف پائین ظروف ردیف ب حدفاصل هاچانهکه  دهدمیاین مسئله نشان  (.10)تصویر گلی چسبیده بود 

 را در طبقات فوقانی ترظریفو  ترکوچکقطعاً سفالگران این شهر، ظروف  کهاین. سرانجام گرفتندمیقرار 

، کارگاه خانگی امّا با تولید انبوه را در شهر شوش . نگارنده در پژوهشی مردم شناسانهچیدندمیخود  هایکوره

)تصویر  مطابقت دارد گفتهپیشدرون کوره، دقیقاً با الگوی  هاسفالچیدن  ینحوهاز نزدیک مشاهده نمود که 

11.)  
 

 نتیجه. 9

جنوب غرب محوطه رهنمون ساخت. با  الیهمنتهیکمّیِ بررسی روشمند، ما را به سمت  هایدادهآنالیز 

از  گیریبهرهسوخت یک کوره کشف گردید. با  یدریچهو  آتشدانستجوی بسیار در این محدوده، بقایایی از ج

 یکوره. نماییمسفالین، توانستیم این کوره را بازسازی  هایمیخ، ساج و هاکورهبخشی از  یبدنهقطعات 

رد. موقعیت مکانی این کوره و عصر سلجوقی دا زمانهمقبل و  هایکوره، شباهت بسیاری به شدهبازسازی

 یکورهآمدند، حاکی ازآن است که  به دستدو قطعه سفالی که از مجاورت آن  یابیسالنتایج آزمایش 

بود. اما اگر دو قطعه سفال  شدهاحداثمصرفی شهر  هایسفال تأمین منظوربهمغوالن  یحمله، بعد از یادشده

کوره متفاوت خواهد بود. در  گذاریتاریخپراکنده شده باشند،  ، به شکل تصادفی در این محدودهشدهآزمایش

به ادوار قبل از سلجوقی یعنی زمان روستا بودن مشکویه نسبت داد. پر روشن  توانمیاین صورت این کوره را 

وجود دو کانون  هررویبهاست اثبات این فرضیه، نیازمند گسترش حفاری در این بخش از محوطه است. 

شمال غرب  هایکارگاهجنوب غرب برخالف  هایکارگاهاست. کارگاه یا  انکارغیرقابلن محوطه، صنعتی در ای

با توجه به ساختار معماری کوره و شواهد  درنهایتبه امر تولید سفال در مقیاس کوچک مبادرت داشتند. 

چیدمان ظروف  ینحوه بود، توانستیم آمدهدستبهها ترانشه هایالیهدر درون  یا محوطهمختلفی که از سطح 

 یتنورهقسمت  ترینتحتانینماییم. بر این اساس، ظروف نخودیِ زمخت در  تبیین شهراین  هایکورهرا درون 

 .گرفتندمیترین بخش آن قرار دار در فوقانیلعابکوره و ظروف کوچکِ 
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 هاپیوست

 

 (.1386ن مشکین تپه، دید از شرق)نگارنده، : ارگ و شارستا1تصویر 
 

  

دسترسی به آن،  هایراه:  موقعیت مشکویه )مشکین تپه( و 1نقشه 

 (1383)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  25000/1مقیاس: 

ا روی مشکین تپه و موقعیت ترانشه ه یمحوطه: 2نقشه 

 آن
 

   
:  بخشی از جداره 4تصویر  (.1387)نگارنده، شدهویران یدریچه:  کوره و 3و  2تصاویر

و خاکستری که کف آن  آتشدان

 (1387است )نگارنده،  ماندهباقی
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و دریچه که  آتشدان یجداره:  بخشی از 3 ینقشه

 (.1387)نگارنده،  است )رنگ سیاه( ماندهباقی

 (.1387)نگارنده، مشکویه یکوره:  بازسازی 1طرح 

 

   

از یک ساج  ایقطعه:  5تصویر 

 (.1387)زنبورک( )نگارنده، 

پراکنده در  هایسفال: چهار قطعه از 6تصویر 

 (.1387اطراف کوره)نگارنده، 

: بخشی از یک فقاع)نگارنده، 7تصویر 

1387.) 
 

 
 (Soustiel, 1985راست تصویر()برگرفته از  شوش )سمت چپ( و نیشابور )سمت هایکوره:  بازسازی 2طرح 
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 ازاطراف کوره آمدهدستبه هایسفالترمولومینسانسِ دو قطعه از  یابیسال: نتایج 8تصویر 

 

   
 هایسفاللعاب بر پشت  یچکه: 9تصویر 

 (.1387)نگارنده، نخودی

: ظرفی که به داخل آن 10تصویر 

گلی چسبیده است  یچانه

 (.1387)نگارنده، 

امروزینِ شوش  یکوره: بازدید از 11تصویر 

 شدهساختهکه با فناوری سنتی 

 (.1387است)نگارنده، 
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