
 
 
 
 

 
Local and Regional Styles of Parthian – Sassanian Pottery in the East of Iran 

Based on the Pottery Sherds from the Nehbandan County (Khorasan-e 
Jonoubi Province) 

Meysam Labbaf-Khaniki1, Mohammad Farjami2, Ahmad Heidari3 
(287-314) 

Abstract 
From the archaeological point of view, pottery contains valuable information about 
living conditions and economic, social and cultural interactions between peoples who 
live in a region or beyond in past. Identifying the pottery characteristics and its common 
styles in the region are the first steps for extracting and analyzing this information. 
Parthian-Sassanian pottery in the east of Iran consists of prominent features that show 
transregional interactions along with the persistence of local traditions. The collection of 
pottery sherds newly found in the Neh plain and the Chaharfarsakh Valley of the 
Nehbandan county provide indicative properties of the traditional pottery styles in 
eastern Iran during the Parthian and Sassanian periods. Comparative study of the 
diagnostic Parthian-Sasanian potteries of Sisatn and southern Khorasan demonstrates a 
close relationship between the pottery traditions of these two regions. Accordingly, the 
materials wich used as temper and the style of decorations bear an equal resemblance. 
This resemblance can be detected also in the form of the ceramics from Nehbandan with 
those from the historical sites of Sistan. Moreover, almost all of the potteries were 
manufactured using the wheel and only the sherds belonged to the handles, lids, or 
spouts are handmade. The study of potteries from the Nehbandan county shows that the 
historical processes in the Parthian and Sassanian periods and passing important roads 
such as the ancient Khorasan–Sistan route through the region have had a profound 
impact on the making and processing methods in the manufacturing of the potteries. 
This study shows that some styles in the Nehbandan region have indigenous and local 
traits, following the common pottery patterns in the east of Iran. A considerable number 
of studied cases are influenced by the prevalent designs in Iran which are comparable to 
the Parthian–Sassanian cultural centres. This is understandable in the context of 
historical events and cultural trends during the Parthian–Sassanian period. 
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1. Introduction 
The cultural sphere of eastern Iran covering the southern parts of the Greater Khorasan 
and northern Sistan has played a decisive role throughout history as the cradle of many 
important events which were affected by the location of this region on the main road of 
Khorasan-Sistan on one hand, and the special environmental conditions, on the other. 
The geographical situation of this region consisting of the valleys surrounded by high 
mountains caused the people to insist on their old traditions and follow the ancient 
behaviours in their cultural creations. Arsacids who rose from eastern Iran played a 
significant role in exporting the eastern traditions to the other regions of the Iranian 
plateau. It, however, is expected that the cultural materials of the Parthian period which 
were produced in eastern Iran reflect both local and regional styles. Despite the 
Parthian-Sasanian pottery of the western, northern, and southern Iranian plateau, the 
eastern region's productions have not been taken into consideration as it ought to be. In 
fact, due to the lack of enough archaeological excavations in this region, we encounter a 
paucity in the comprehensive publications about the eastern Iran pottery. Nevertheless, 
few studies about the Parthian-Sasanian pottery of eastern Iran has been published 
rather than comprehensive research including all aspects of the matter. The present 
paper with referring to the previous research examines the common styles of the eastern 
Iranian pottery of the Parthian-Sasanian period and explores the characteristics of the 
potteries based on the formal and structural specifications of those that have been 
obtained from the two important regions the Nih plain and the Chaharfarsakh valley of 
Nehbandan (Figure 1).  
In 1983 the first research focused on the Parthian ceramic by Ernie Haerinck was 
published (Hearinck, 1997). Haerinck established his work based on two factors: 
geographical distribution and typology of the Parthian potteries from different regions 
of Iran. The only site in southern Khorasan that has been mentioned by Haerinck was 
Marak that is located 20 kilometres north-east of Birjand (Ibid.: 238). Ulrich Halier has 
explored the historical sites of Nih in 1974 and discussed the architectural specifications 
of Qal'e Shadizh in Nehbandan, but nothing about the potteries (Hallier, 1974). In recent 
years, Mohammad Farjami produced a paper on the Londo wares which was published 
in the proceedings of the First Congress on the Iranian Archaeology. He compared the 
Londo wares from the Gabri site with those from neighbouring settlements (Farjami, 
2013). Some pottery types were also investigated during the archaeological survey of the 
central district of the Nehbandan county carried out by Heidari in 2013 (Heidari, 2013). 
Moreover, some comparative studies have been performed by Heidari (2012), Dana 
(2016), Anani (2016), and Seddiqian (2014) during the surveys in and excavations at 
Birjand, Tape Takhcharabad, Nimbolouk, and Khusf respectively. 
The most comprehensive investigation about the historical potteries of southern 
Khorasan is a dissertation that has been written by Leila Behdad (2012) which was 
partially published through the proceedings of the First Congress on the Iranian 
Archaeology in 2013 (Behdad et al., 2013).  
The majority of the sherds that have been examined in this paper have been identified 
during the archaeological surveys conducted by the authors (Figures 2-12). The typology 
of ceramics has been established based on the apparent specifications including form, 
colour, fabrique, and decorations. The conclusion has been done from a comparative 
study concentrated on the Parthian-Sasanian sites of southern Khorasan and northern 
Sistan. 
Comparative study of the diagnostic Parthian-Sasanian potteries of Sisatn and southern 
Khorasan demonstrates a close relationship between the pottery traditions of these two 
regions (Table 1). Accordingly, the materials which used as temper and the style of 
decorations bear an equal resemblance. This resemblance can be detected also in the 
form of the ceramics from Nehbandan with those from the historical sites of Sistan (e.g. 
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Roustaei, 2012: pls. 39, 238; Fairservis, 1961: 50, fig. 17, Dales, 1977: pl. 21). Moreover, 
almost all of the potteries were manufactured using the wheel and only the sherds 
belonged to the handles, lids, or spouts are handmade.  
Considering the common specifications of the potteries from the historical sites of the 
Nih plain and Chaharfarsakh valley, the Parthian pottery of this region can be 
considered as an aspect of the pottery tradition of eastern Iran. According to the close 
similarities between our collection with the identified samples from Sistan, one can 
surmise that the pottery tradition of Nehbandan has been affected more by the Sistani 
traditions rather than those of central and northern Khorasan.  
The similarity between the material culture of different settlements is the result of 
economic, social, and cultural interactions between the peoples who have been living in 
interaction with each other. These interactions have been reflected in the form and 
structure of the potteries as the most common materials which could be found on the 
surface of the ancient settlements. Since the potteries from historical sites of southern 
Khorasan presented a close resemblance with those from neighbouring regions 
particularly Sistan, one can surmise the close interactions between these regions during 
the late antiquity. The common specifications of the potteries represent a regional styles 
defining the frequent specifications of the eastern Iran's Parthian-Sasanian pottery. 
Although the discussed region is located at the crossroad of different cultural spheres, 
the local traditions continued to survive throughout the centuries. Due to this adaption 
process, the local styles like as Namord and Londo types were produced beside some 
worldwide types of pottery for example those with s-carinated shapes.  
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 بر تکیه با ایران شرق ساسانی -اشکانیهاي  سفال دراي  منطقه و بومیهاي  سبک
 )جنوبی خراسان استان( نهبندان شهرستان سفالینهاي  نویافته

 1میثم لباف خانیکی
 ، ایران.دانشگاه تهران شناسی باستان گروه استادیار

 محمد فرجامی
 ، ایران.شگاه تهرانگرایش دوران تاریخی دان شناسی باستاندانشجوي دکتري 

 حیدري احمد
 .رانیا رجند،یب ،یدانشگاه آزاد اسالم رجند،یواحد ب ،يگروه هنر و معمار اریاستاد

 30/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 11/02/1399 تاریخ دریافت:
 پژوهشی -علمی

 چکیده
تعامالت  و مردمان لف زندگیاز شرایط مختارزشمند و اطالعاتی  هر منطقه در برگیرنده مفاهیم یسفال مجموعه مصنوعات

مناطق مختلف، شناخت هاي  گام نخست در تحلیل سفالینه .است نسانیاهاي  بین گروه تصادي، اجتماعی و فرهنگیقا
هاي  ساسانی شرق ایران شامل گونه-اشکانیهاي  . سفالاست  منطقهمرسوم در هر هاي  شاخص و بررسی گونههاي  ویژگی

مطالعۀ تطبیقی  کنند. می محلی را روایتهاي  و از سوي دیگر تداوم سنتاي  ت فرامنطقهتعامال سو کیشاخصی است که از 
هاي  ، بیانگر ارتباط نزدیکی بین سنتاند همددست آ بهساسانی که از سیستان و جنوب خراسان  -شاخص اشکانیهاي  سفال

و نیز شیوة تزیین  اند هاستفاده شدها  یرة سفالموادي که به عنوان آمیزه در خمباشند. بر این اساس،  می سفالی مناطق مزبور
توان همچنین در فرم ظروف سفالی  می باشند. این شباهت را می این دو منطقه از شباهت نزدیکی برخوردارهاي  سفال

هاي  ال، پیگیري نمود. الزم به  ذکر است کلیۀ سفآمده دست بهتاریخی سیستان هاي  از نهبندان با آنچه از محوطه آمده دست به
 ظروف سفالی دست سازهاي  و تنها قطعاتی چون دسته، درپوش و یا لوله اند همورد مطالعه با استفاده از چرخ تولید شد

و ها  شهرستان نهبندان مصادیقی بارز از سبک چهار فرسخنویافته از دشت نه و درة هاي  در این میان، سفال باشند. می
 منطقۀ نهبندان نشانهاي  دهد. مطالعۀ سفال می در طول دورة اشکانی و ساسانی ارائه مرسوم در سفالگري شرق ایرانهاي  شیوه

سیستان از این منطقه،  -مهمی چون مسیر کهن خراسانهاي  دهد که فرایندهاي تاریخی دورة اشکانی و ساسانی و عبور راه می
از اي  پاره ،نتایج پژوهش حاضرر پایۀ ب. داشته استاین منطقه هاي  تأثیرات مشهودي در شیوة ساخت و پرداخت سفال

منطقه نهبندان به تبعیت از الگوهاي رایج سفالگري شرق ایران، بومی و محلی بوده و تعداد معتنابهی از سفالی هاي  سبک
. این تاس ساسانی-اشکانی قابل مقایسه با مراکز فرهنگی ایرانِ و متأثر از الگوهاي سفالی رایج در ایران ،مورد بررسیهاي  سفال

  یابد. می ساسانی مفهوم - فرهنگی دوران اشکانیهاي  واقعیت در بستر رویدادهاي تاریخی و جریان
 شرق ایران شناسی باستانسیستان،  ساسانی، خراسان، -سفال، دوران اشکانی :کلیدي هايهواژ

 مقدمه .1
قدرت گرفتن ، دنبال آنبه با فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی در نیمۀ اول قرن چهارم پیش از میالد و 

که تحت لواي شاهنشاهان اي  ران، نظام فرهنگی نسبتاً یکپارچهیا ایاالت مختلفدر  محلیهاي  سلسله
واحد که الگوهاي فرهنگی را در منبعی نیز فروپاشید. در خالء  بودمستولی  ایرانهخامنشی بر فالت 

کند، حاکمان محلی با بازگشت به  تعیین و تلقینبر گسترة ایران ت، هنر و معماري انۀ ادبییزم
هنري و فرهنگی بنیان نهادند و بدین ترتیب هاي  ن خود، نظام نوینی را در آفرینشیدیرهاي  سنت

فالت ایران، بیش از پیش شخصیت و هویت خاص خود را  مناطق مختلففرهنگی در هاي  قلمرو حوزه
ی که سوار بر پشت اسبان یونانی پس از هلنحضور قریب به یکصد سالۀ فرهنگ  از طرف دیگر،بازیافت. 

حملۀ اسکندر مقدونی وارد ایران شده بود، به عنوان عنصري از هنر ایرانی تغییر ماهیت یافت و وارد 
قلمرویی فرهنگی بدل شد که  فرهنگی این سرزمین شد. در این میان، شرق ایران نیز به تبدنۀ تولیدا

 اي. فرامنطقه واي  لگوهاي منطقهبومی و اهاي  بود از سنتاي  هویتش ملغمه
جنوبی خراسان بزرگ و مناطقی از شمال هاي  که منطبق است بر بخش ایرانحوزة فرهنگی شرق 

تان و س. موقعیت این ناحیه بر میانۀ راه خراسان به سیبوده استسیستان، بستر وقایع تاریخی مهمی 
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که انعکاس آن در مواد  آورد می پدیدرا اي  در حدفاصل این دو حوزة فرهنگی گسترده، شرایط ویژه
میانکوهی و هاي  ختلف تاریخی قابل بررسی است. از سوي دیگر، مردمانی که در دشتموار فرهنگی اد

 تبعیت ازدیرین و هاي  زیستند، با پایبندي به سنت می محصور مناطق کوهستانی شرق ایرانهاي  دره
کرد. با قدرت  می گ و بوي محلی خود را حفظکردند که رن می ، آثاري خلقبومیالگوهاي فرهنگی 

بال بیشتري پیدا  و بومی نیز در شرق ایران پرهاي  گرفتن حاکمان محلی از دورة اشکانی به بعد، سنت
رود آثار  می انتظار رو کرد و شخصیت هنر و فرهنگ این منطقه را بیش از پیش هویدا ساخت. از این

باشد. این اي  ی و ساسانی، آیینۀ دو جریان محلی و منطقهحوزة فرهنگی شرق ایران در دورة اشکان
از معماري، نگارگري، ادبیات، موسیقی، پوشاك و سفالگري  اعمفرهنگی  تولیداتکلیۀ  ۀنییآویژگی در 

دو  هر اشکانی و ساسانی صورت گرفته،هاي  دربارة سفال ،قابل بررسی است. مطالعاتی که پیش از این
این دوره، از یک طرف تداوم هاي  کنند. در سفال می را روایتاي  طقهبومی و منجریان فرهنگی 

هاي  حوزههاي  توان دید و از سوي دیگر تشابهات و اشتراکات ساختاري با سفال می محلی راهاي  سبک
ن یدهد و ا می فرهنگی دیگر را. به همین دلیل هر حوزة فرهنگی، الگوهاي مشخص و متمایزي را نشان

پی برند و از سوي دیگر ها  به زمان تولید سفالینه ،سازد تا از یک سو می اسان را قادرامر، باستان شن
فرهنگی و قوت و ضعف امواج فرهنگی را در دورة مورد مطالعه به بوتۀ هاي  رات میان حوزهثیر و تأثّأت

 بحث گذارند.

 
چاه گز،  -1د مطالعه در دشت نهبندان؛ مورهاي  موقعیت منطقه مورد بررسی در شرق ایران و پراکندگی محوطه -1 شکل

 -10نرگس تپه،  -9گیوه رود،  -8آب جو،  -7، شاهپوريکالته  -6علی آباد،  -5چهارفرسخ،  -4کرگه،  -3انجیرك،  -2
 )Googleنقشه پایه برگرفته از ( قلعه نه -11عرب پشته، 

Figure 1- Location of the surveyed area in eastern Iran and the distribution of the  identified sitesacross the 
Nehbandan plain; 1- ChahGaz, 2- Anjirek, 3- Koregeh, 4- Chahar Farsakh, 5- Aliabad, 6- Kalateh Shahpouri, 

7- Ab-e-jou, 8- Giveh Rud, 9- Narges Tappeh, 10- Arab Poshteh, 11- Qaleh Neh (base map after Google) 
ساسانی منطقۀ غرب، شمال و -اشکانیهاي  که مطالعات نسبتاً جامعی در ارتباط با سفال رغم آن لیع

. عدم انتشار قرارگرفته استجنوب فالت ایران صورت گرفته، ناحیۀ شرق ایران کمتر مورد توجه 
در  ناسیش باستانمحدود هاي  ناشی از کاوشدر وهلۀ اول شرق ایران، هاي  اطالعات کافی دربارة سفال

نیازمند مجال و مقال  و تبیین آنهامختلفی است  معلول عوامل به نوبۀ خودکه این امر  است  منطقهاین 
رق ایران صورت شساسانی -اشکانیهاي  دربارة سفالاي  مطالعات پراکنده ،وجوداین با دیگري است. 
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. در نشده استد، ارائه جامعی که دربردارندة نتایج مطالعات پیشین باشپژوهش گرفته ولی هیچگاه 
-رایج سفالگري شرق ایران در دورة اشکانیهاي  ، سبکگذشتهمقالۀ پیش رو، با استناد به مطالعات 

دو ناحیۀ مهم  نویافته ازهاي  سفال شکلی و ساختاريهاي  با استناد به ویژگیو  شده یبررسساسانی 
اسانی شرق ایران به آزمون س-اشکانیهاي  دشت نه و درة چهار فرسخ نهبندان، مشخصات سفال

رایج سفالگري در شرق ایران، امکانی براي پیگیري هاي  رود شناخت سبک می شود. انتظار می گذاشته
 ساسانی فراهم آورد.-فرهنگی دورة اشکانیهاي  در آفرینشاي  رویکردهاي بومی و منطقه

 پیشینۀ مطالعاتی -2
وي با  ).1376هرینک، ( صورت پذیرفت نی هرینکرتوسط ا ،سفال اشکانی متمرکز بر هنخستین مطالع

، .م1973دکتري خود در سال  نامه پایاندر راستاي تدوین  و موزه ملی ایرانهاي  سفالینهتکیه بر 
 مناطق مختلف ایرانِهاي  سفال یشناس سبکو  پراکندگی جغرافیاییدو جنبه  پژوهشی مبتنی بر

محوطۀ  ال شرق ایران بسیار اندك و محدود به چندمطالعات هرینک در مورد سف. کردارائه  اشکانی
تنها به ذکر  اذعان داشته،که خود  گونه همان) است و قلعه سام، کوه خواجه و قلعه تپه( در سیستان باستانی

 اشکانی ۀخود به محوطکتاب هاي نوشتیتنها در پ . وي)229: همان( شده است عناوین آنها پرداخته
، داشتهبازدید کیلومتري شمال شرق بیرجند  20در  به سرپرستی فیورانی لیاییمرَك که هیئت ایتا

اي  مقاله .م1974. هالیر در ) 238 همان:( نگفته استسخنی  سفالی آنهاي  گونهدربارة  لیه ودراشاره ک
به مباحث معماري قلعه شاهدژ صرفاً  و در آن منتشر کرده» در شرق ایران اشکانیشهري نه « با عنوان

 اخیر همچنانهاي  گذشته از دو پژوهش مذکور، تا سال ).Hallier, 1974( پرداخته است ننهبندا
صورت  سفالی جنوب خراسانهاي  شرق ایران با تمرکز بر سنت راجع به سفالپژوهشی دقیق و جامع 

ه دو ببا عنوان سفال لوناي  مقاله ،ایران در بیرجند شناسی باستانتنها در اولین همایش ملی  بود. نگرفته
لوندو در محوطه گبري هاي  بررسی و مقایسه سفالینهدر آن به که  گردید ارائه قلم یکی از نگارندگان

جریان در همچنین ). 1392فرجامی، ( شده استهمجوار پرداخته هاي  مود شهرستان سربیشه با محوطه
مورد حدوده ماین سفالی هاي  ، برخی گونهبخش مرکزي شهرستان نهبندان شناسی باستانبررسی 

 شناسی باستانبررسی در گزارش عالوه بر موارد مذکور، ). 1392حیدري، ( است هتوجه قرار گرفت
)، بررسی 1395دانا، ( فصل دوم کاوش تپه تخچرآباد بیرجند)، 1391حیدري، ( شهرستان بیرجند

ستان شهر شناسی باستان)، بررسی 1395عنانی، ( بخش نیمبلوك شهرستان قائنات شناسی باستان
دانا، ( سفالی اواخر عصر آهن و هخامنشی در شرق ایرانهاي  پژوهش سنت و )1393صدیقیان، ( خوسف

 دربارةپژوهش ترین  جامع. شده استبا نواحی پیرامون پرداخته گونۀ سفالی د چن ۀبه مقایس )،1398
ررسی روشمند تپه ب«با عنوان  استاي  نامه پایان، در محدوده خراسان جنوبیدوران تاریخی هاي  سفال

 یشناس گونهبه مطالعه و  . بهداد در پایان نامۀ خودشده استنگاشته  توسط لیال بهدادکه » A مود
با  این محوطه راهاي  ) پرداخته و سفالینهAتپه شمالی/مود( سطحی محوطه گبري مودهاي  سفالینه

 .کرده استچستان مقایسه سیستان و بلو خصوصاً ،پیرامونیهاي  محوطه آمده از به دستهاي  نمونه
 هبه این نتیجه رسیده ک مود را یک استقرار اشکانی تشخیص داده وگبري پایان، محوطه  در يو
بهداد، ( داشته استتداوم  دورة ساسانیتا اوایل  پیش از میالدقرار در این محوطه از هزاره سوم است 

در مجموعه مقاالت  »A شمند تپه مودبررسی رو«اي نیز از این پژوهش با عنوان  مقاله. )158: 1391
بخشی از  ).1392بهداد و دیگران، ( است دهیرسبه چاپ  ،ایران در بیرجند شناسی باستاناولین همایش 

 شناسی هاي باستان حاصل بررسیکه در پژوهش پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته هایی  سفال
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) و بخش دیگر 1392حیدري، ( تپرستی احمد حیدري اسربه س 1391شهرستان نهبندان در سال 
 .است تاریخی منطقههاي  حاصل بازدید نگارندگان از محوطه ،ها آن
 ساسانی شرق ایران -اشکانیهاي  سفال -3

هاي  پیرو رویدادها و جریان ،از دورة اشکانی و ساسانی مانده یباقسفال همانند دیگر مواد فرهنگی 
رك. ( محلی در دورة اشکانی و ساسانیهاي  سلسله یابی قدرتبا توجه به . لذا بوده استتاریخی 

. داده استرا شکل  هر منطقههاي  سفال، ماهیت و ساختار بومی و محلیهاي  ویژگی)، 1398پورشریعتی، 
سپر فالت ایران  مثابهحایل مابین خراسان و سیستان و به اي  در این میان، شرق ایران به عنوان منطقه

 گرچه ارنی دهد. می را نشان یخاص و بدیعهاي  ها، ویژگی کاها و هپتالچون سدر مقابل حملۀ اقوامی 
 محلی بودهدر دورة اشکانی، هرینک در مطالعه جامع خود به این نتیجه رسیده که تولید سفال 

مختلفی از هاي  گونهدر مناطق شرقی ایران ولی  ،)68: 1397، و سرلک خسروزاده ؛273و  18: 1376هرینک، (
این  .شود می دیدهشمال شرقی و جنوب شرقی فالت نیز هاي  که در بخش وان یافتت می راسفال 

 به دنبال با شمال شرق و جنوب شرق فالت ایران است. نواحی شرقیویژگی ناشی از ارتباط بالفصل 
روشمند و هاي  که از بررسیهایی  و معرفی مجموعه سفالبیشتر  شناسی هاي باستان و بررسیها  کاوش
شود، به مرور تقسیم بندي هرینک مورد بازنگري قرار گرفته و  می یافت شناختی باستانهاي  ينگارالیه 

 شود.  می سفال اشکانی و ساسانی شرق ایران ارائههاي  در ارتباط با ویژگیتري  اطالعات دقیق
 سفال داغدار -3-1

اصی از سفال است که دهد، شناسایی گونه خ می ارائه فوقکه مصداقی بر مدعاي هایی  پژوهشیکی از 
خاکستري و هاي  سفال فنی براي تزییننقوش داغدار به عنوان . شده استبه نام سفال داغدار معرفی 

 یافتادامه  دورة ساسانیو تا  )54: 1388طالیی، ( در ایران رایج شد پیش از میالدسوم  ةسیاه در هزار
مربوط به شاخصی چون شهرسوخته هاي  هاز محوطگونۀ سفالی که این  در حالی ).57: 1391ی، یروستا(

شده شناسایی  )1391زهبري، ( دورة هخامنشیاز غالمان  ۀ) و دهان1393مهرآفرین و همکاران، ( عصر مفرغ
و  دورة ساسانیتا  پیش از میالدن سوم و دوم وقر، ارنی هرینک بازة زمانی تولید این سفال را است

به هر حال، کلیۀ محققین بر تولید این سفال در دورة  ).235: 1376هرینک، ( است همعرفی کرداسالمی 
را به مناطق شرقی شاهنشاهی اشکانی گونۀ سفالی برخی این اشکانی و ساسانی اتفاق نظر دارند. 

هایی  و نمونه اند هآن را شمال افغانستان دانست ءمنشا ،). گروهی1393، و همکاران مهرآفرین( اند هنسبت داد
هایی  ). نمونهDupree, 1958( آمده است به دستساسانی -ربوط به دوره کوشانینیز از شمشیر غار م

 ,Dales( شده استو ساسانی نسبت داده  دورة اشکانیمده و به آ به دستنیز از نادعلی در افغانستان 
 محسوبساکنان سیستان  قیمتیظروف ظریف و  ، به عنواندورة اشکانیدر که ظروف داغدار  ).1977

ین ئبا تزاي  سفال قرمز قهوه«با عنوان هرینک ر پژوهش د، )Mehrafarin et al., 2011( شد می
هاي  بر سطح سفال داغدار تزئین ).235: 1376هرینک، ( شده استمعرفی  »)داغدار( شیارهاي صیقلی

که گاه بر سطح بیرونی و گاه  شود می دیدهبه صورت خطوط یا نقوش صیقلی براق  اشکانی شرق ایران
در ظروف «. شده استنقش  سطح بدنۀ ظرفبر مستقیماً یا  پوشش گلیل ظروف و بر روي در داخ
 شود و در ظروف دهانه گشاد این امر در داخل سفال اتفاق می تنگ قسمت بیرونی ظرف صیقل دهانه

نقوش  ).1393مهرآفرین و همکاران، ( »است هشد می افتاد و به ندرت هر دو سطح درون و برون داغدار می
خطوط افقی منظم، . این نقوش به اشکال اند هغدار به اشکال گوناگونی سطح ظروف را تزیین کرددا

خطوط فشرده، خطوط نامنظم افقی، خطوط نامنظم عمودي، خطوط درهم و زیگزاگ و یا تزئین به 



 .…… نهبندان نیسفال يها افتهیبر نو هیبا تک رانیشرق ا یساسان -یاشکان يها در سفال يا و منطقه یبوم يها سبک /294

 بررسی از حاصلههاي  داده به توجه با .)همان( شود می روي ظروف دیده رصورت نقوش هندسی ب
 منطقۀ تاریخیهاي  سفال میزان بیشترین سفالی گونۀ این گفت توان می نه دشت شناسی باستان

 ؛3: 9 ؛6: 8 ؛23 ،19 ،15 ،14 ،13: 7 ،4: 5 ؛8 ،7 ،3: 4 ؛3: 3هاي  شکل( داده است اختصاص خود به را نهبندان
و در ظروف  ستا تنگ، کاسه، کوزه، جام و سبوگونۀ سفالی فرم غالب در این  ).2: 12 ؛3: 11 ؛1: 10

سفالی در  ۀدیگري از این گونهاي  خورد. نمونه می سفالی کمتر به چشمهاي  خمره همچونبزرگی 
) و تپه قلعه 1395؛ عنانی، 1386؛ لباف خانیکی، 1398فرجامی و محمودي نسب، برخی مناطق جنوب خراسان (

 ورد مطالعه دارد.م ةکه نشان از پراکندگی زیاد آن در محدود شده ییشناسادختر گریمنج 
 سفال شیاردار -3-2

شاخص اشکانی شرق ایران، که از پراکندگی چشمگیري در شمال سیستان برخوردار هاي  از دیگر سفال
در چهار گروه شیاردار با پوشش گلی، شیاردار و داغدار،  . این گونۀ سفالیسفال شیاردار استاست، 

 ).1392مهرآفرین و همکاران، ( شوند می يبند میتقسقاشی دار با تزئین نرشیاردار با تزئینات کنده و شیا
؛ فرجامی و محمودي نسب، 1397؛ 1396؛ 1395دانا، ( شرق ایران ازهایی  نتیجۀ کاوش محوطه در این سفال

فرجامی ؛ 1394قلی نژاد، ( منطقۀ مذکور شناسی باستان یبررس طی) و همچنین 1386؛ لباف خانیکی، 1398
هاي عمیق بر سطح ظروف دو دلیل عمده ایجاد شیار. شده استشناسایی  )1393و محمودي نسب، 
و دوم براي افزودن سطح  ی و سادگیختبراي خارج ساختن سطح ظروف از یکنواداشت؛ نخست، 

ت مستقیم و به رشیارها به صو اصطکاك بدنه ظروف با دست و پیشگیري از لغزیدن و سقوط ظرف.
حاکی از  شناختی باستانشواهد . اند هظرف ایجاد شد سطح بیرونیبر موازات یکدیگر و به صورت افقی 

 داشته استتداوم  دورة اسالمیاز دوره هخامنشی تا  در شرق ایران شیاردارهاي  آنند که تولید سفال
کیفیت  ،ندشیاردار همگی چرخ سازهاي  ). سفال325: 1389موسوي حاجی و عطایی، ؛ 270: 1376هرینک، (

به و  است کانیغالباً ها  این سفالینه ةآمیز برخوردارند. کافی و یکسانپخت  و از خوبی دارند نسبتاً
طیف در ها  این سفالینه ة. رنگ خمیرشده استآنها استفاده  ترکیبات خمیرةگیاهی در  ةآمیزاز  ندرت
کیفیت و . است  هرنگ خمیرهمها سطح سفالپوشش  عموماً گیرد و می قرارنخودي  تااي  قهوه -قرمز

هاي  خمرهو ها  کوزه متعلق بهگونۀ سفالی دهد که این  می نشان شیاردارهاي سفال قطعهضخامت 
 اب همجوارگستردگی این سفال در منطقه جنوب خراسان و  ).233: 1376هرینک، ( بوده استبزرگ 

» ستانسیسفال شیاردار «این گونه که با نام . است استان شمالی و غربی ۀنیم ازسیستان بسیار بیشتر 
سفال شیاردار شود، از پراکنش و تنوع چشمگیري در دشت نه برخوردار بوده و به انواع  می نیز شناخته

 و آجرياي  قهوه، نخودي پوشش گلیسفال شیاردار با  ) و5: 7شکل فاقد پوشش گلی (با خمیره قرمز و 
) عالوه 5: 5شکل طالعه شده (مهاي  بر سطح شماري از سفال د.وش می تقسیم )7، 12، 2: 8 ؛6: 7هاي  شکل(

 توان مشاهده کرد. می بر تزئین شیاردار، تزئین داغدار را نیز
 سفال لوندو  -3-3

منقوشی هاي  دورة اشکانی منطقۀ شرق ایران، سفالترین گونۀ سفالی  ترین و شاخص شاید معروف
بوده و  چرخ ساز ،لوندوهاي  هسفالین. )1370سیدسجادي، ( دنشو می رد شناختهمد که با نام لوندو و نَنباش

 بر روي سوختهاي  قهوه رنگ انقوش سفال لوندو ب .ندو کیفیت باال برخوردار رنگ قرمزهمگن  ةاز خمیر
لوندو  ةدي کاردي در درتوسط  اولین بار سفال موسوم به لوندو .شده استرنگ کشیده  نخودي پوشش

 ،قالب دارهاي  ینوارهاي باریک موازي، حلزون لوشی شامبا نق ها، این سفالینه. شد شناسایی بلوچستان
دایره با  ،هاشورزدههاي  آویزان، مثلث هايپیچکی پشت سر هم و رو به پایین به صورت نوارهاي  حلقه
رم ف .است هتزیین یافتخرمایی رنگ قرمز یا  پوششسیاه روي به رنگ خورشید نقاشی شده هاي  شعاع
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در هر دو  زورقیهاي  کاسه ومایل، ساغرها هاي  بلند با شانهگردن هاي  کوزه شامل لوندوهاي  سفال
و گردن ظرف در لبۀ  با نوارهاي سیاه رنگی در پیرامون آنها اغلب و شود می اندازه بزرگ و کوچک

نقوش لوندو مشابهت و همگونی با هاي  ش سفالوبرخی از نق به باور دي کاردي،. شوند می بیرون تزئین
هرینک در مقدمه بحث  .(De Cardi, 1951: 71; 1940: 34; 2008) دهند می نشانسیلک هاي  سفال

جنوب شرق و  ۀمنطقبه عنوان سفال بومی سفال لوندو را  ،منطقه شرق ایران اشکانیمطالعه سفال 
را مانع درباره خراسان  شناسی هاي باستان عدم وجود مدارك و داده و است همعرفی کرد بلوچستان

هرینک،  ).229: 1376هرینک، ( است هرة پراکندگی این سفال در شرق ایران دانستاظهار نظر بیشتر دربا
و  متوالیهاي  مثلث ،خطوط دالبري مواج و عموديعالوه بر خصوصیاتی که دي کاردي برشمرده، 

 است همرسوم در سفال لوندو برشمردهاي  را به عنوان نقشمایهنقوش حیوانات به ویژه اسب و بز کوهی 
شاخصی از سفال لوندو را در محدودة استان خراسان جنوبی هاي  مطالعات اخیر، نمونه ).244: همان(

دامنۀ شمالی نفوذ  توان گفت می به قطع) و بدین ترتیب 1392؛ فرجامی، 1392حیدري، ( است همعرفی کرد
، بیی فعلی خراسان جنوخارج از محدوده سیاس.است هگرفت می از خراسان را در برهایی  این سبک بخش

مربوط الت و قُ )دامب کوه( پاکستان، مکران بلوچستانِ ۀبیش از سی محوطدر از سفال لوندو هایی  نمونه
) 1391زهبري، ( هخامنشیدورة مربوط به  غالمان ۀدهان ،)Stein, 1937( اشکانیفراهخامنشی و دورة به 

از هایی  معرفی نمونه. تشده اسشناسایی  (Dales, 1977) هخامنشی ةمربوط به دورسیستان و نادعلی 
باروي  ،)355و  353: 1379استروناخ، ( خرأهخامنشی متدورة به مربوط  پاسارگادسفال لوندو از تل تخت 

رهبر و علی ( اشکانیفراهخامنشی و دورة به  مربوط نهاوند ۀمعبد الئودیس) و 1383عطائی، ( تخت جمشید
. است هایی این گونۀ سفالی مطرح ساختفرضیات جدیدي را دربارة گسترة جغرافی) 1390بیگی، 
از  ساخت نوع و پوشش خمیره، لحاظ از نهبندان درة چهارفرسخ و نه دشت در لوندو سفالهاي  نمونه

 ،4 ،1: 7 ؛6: 4 ؛1: 3 ؛2: 2هاي  شکل( )1392 حیدري، ؛1384، 1381 نصرآبادي،(کنند  می الگویی یکسان پیروي
 ساز دستها  سفالینه این از محدودي تعداد فقط و ساز ا چرخ). همۀ آنه4 ،2: 12 ،3: 10 ؛9: 8 ؛7

باشند.  می همگی آنها قرمز بوده و در بیشتر موارد داراي پوشش نخودي ةرنگ خمیر .باشند می
متحدالمرکز و و هاي  غالباً شامل نقوش نواري هندسی، نردبانی، حلزونی، نقطه، دایرهها  مایه نقش

سبوها،  ها، تنگ ها، ب این گونه سفالی، ظروف کوچک از قبیل کاسهباشد. فرم غال می خطوط عمودي
 شود. می بوده و کمتر ظروف با اندازه و مقیاس بزرگ در میان آنها دیدهها  و لیوانها  جام

 سفال نمرد -3-4
 ،نمرد گونههاي  ینهسفال د.دارهایی  لوندو تفاوتهاي  سفالبا نقوش بافت، کیفیت و در نمرد  گونهسفال 

. اند هاز گونۀ لوندو ساخته شدتر  قرمز رنگ با کیفیت نازلاي  ند و از خمیرهدست سازخ ساز و یا چر
 ،از طرف دیگر. اند هترسیم یافتگل اخرا به رنگ قرمز روشن  نمرد با استفاده ازهاي  نقوش تزیینی سفال

 دهد که می نشان ه،انجام رسید استان خراسان جنوبیکه در هایی  و بررسیها  برخی کاوشهاي  یافته
 بودهقرون ششم و هفتم هجري  اسالمی هاي دست سازبا سفالینه هایی شباهتسفال گونه نمرد داراي 

، فرجامی و محمودي نسب، 1392فرجامی، ( است همددست آ بهآن دوره شاخص هاي  و همراه با سفالینه
 جنوبی استان ۀنیم متمرکز بر ،نوع نمردهاي  سفالینهپراکنش ). 1394؛ فرجامی و محمودي نسب، 1395

این  ).1392حیدري، ؛ 1395حیدري، ( خراسان جنوبی و نواحی مجاور با استان سیستان و بلوچستان است
شمالی و جنوبی خلیج فارس، یمن و منطقه بلوچستان ۀ در نواحی مکران، حاشی گونۀ سفالی باالخص

سیدسجادي، ( استان کرمانهاي  از محوطه ) و در برخی170: 1395؛ کنت، Potts, 1998( گسترش یافته
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و  دورة اشکانیپراکندگی سفال نمرد در  ةرسد گستر می . به نظرشده است) نیز شناسایی 1370
سفالی  ۀو ساسانی این گون اشکانیهاي  محوطه اغلبدر  بتوان از مناطق یاد شده باشد و فراترساسانی 

). پراکندگی چشمگیر سفال نمرد در حوزة فرهنگی شرق و جنوب Jasim and Yousif, 2014( یافترا 
از منطقۀ مختلفی  نقاطسفالی نه در یک کارگاه سفالگري بلکه در  ۀاز تولید این گوننشان شرق ایران، 

از  نخست، ۀگونشود.  می سفال نمرد بر اساس کیفیت به دو گونۀ متمایز تقسیم .یاد شده دارد
نقوش تزیینات آن به شکل است و برخوردار و پوشش رقیق قرمز  رنگقرمز  خمیرةظریف با ساختاري 

غالباً  ها، ح بیرونی برخی از این سفالینهبر سط .شده استاجرا  قرمز رنگ ۀبر زمینرنگ ه هندسی سیا
خسروزاده و ؛ Potts, 1998( شود می به صورت خطوط عمودي در نیمه پائینی ظرف دیده نقش داغدار

ت. اسبرخوردار تري  اول ظریف ولی از کیفیت پایین ۀمانند گوند هدوم سفال نمر ۀ). گون1397سرلک، 
این  هرینک .اند هتزیین شدنقوش سیاه رنگ با و  باشد می رنگ نارنجی یپوششاین گونه، داراي 

تاریخ  پریستمن) و 245: 1376هرینک، ( تاریخ گذاري کرده پیش از میالدقرون سوم تا اول  را بهها  سفال
). 1397لک، خسروزاده و سر( است هپیشنهاد کرد گونهقرون چهارم و پنجم میالدي را براي این 

 دورة اسالمیاوایل  ساسانی و متعلق بهرا به دوره بعد از گونۀ سفالی این  تولیدسیدسجادي بازه زمانی 
در تپه مشابه گونۀ مورد بحث هایی  ست که سفالا این در حالی .)50: 1370سیدسجادي، ( .است هدانست

-Lamberg( است همددست آ بهنی و ساسا دورة اشکانیفاز یک مربوط به هاي  در بین سفالینهو یحیی 
Karlovski, 1970وراز هایی  با ذکر نمونه ). پاتستاریخ ، تل َابرَق و ملیحا این گونۀ سفالی را بهالد 

 در نهایت، ).170: 1395کنت، ؛ Potts, 1998( است هگذاري کرد میالدي تاریخ تا قرن سوماوایل قرن دوم 
 دانند می را بین قرون دوم و چهارم میالديفالی گونۀ ساین ویلیامسون قدمت وایت هاوس و 

)Whitehouse and Williamson, 1973.(  ،در ایران و خارج از محدودة حوزة فرهنگی شرق ایران
، 163: 1390رهبر و علی بیگی، ( است همددست آ بهاز معبد الئودیسۀ نهاوند ها  مشابه این سفالهایی  نمونه
؛ 1392، حیدريتاریخی نهبندان (هاي  د شناسایی شده در محوطهنمرهاي  قطعه سفال ).10 :9 شکل

باشند. یک نمونه نیز  می ) داراي خمیره قرمز و نقوش سیاه رنگ بر زمینه قرمز3: 8؛ 9: 4هاي شکل؛ 1395
 ).25: 7شکل ( شده استبا خمیرة نارنجی و نقوش هندسی شناسایی 

 سفال با نقش کنده -3-5
ی منطقۀ نهبندان، همانند دیگر مناطق ایران، از نقوش کنده بیش از ساسان-اشکانیهاي  در سفال

مختلف مانند هاي  . این نوع تزئین شامل گونهاست هشد می دیگر در تزیین بدنۀ سفال استفادههاي  روش
هاي  کمترین میزان تزئین را در گروه تزئیناي  شانه ةنقش کندشود.  می شانه اي، موجی و نواري ةکند

گردد  می مورد بررسی به چند قطعه سفال محدود ةه خود اختصاص داده و در محدودنقش کنده ب
باشد و  می دیگر تزئین همراههاي  تزئین معموال همراه با تزئین شیاردار و یا گونه ۀ). این گون5: 11شکل (

الته ک ۀمحوطهاي  شیاري در سفال ةهمراه با تزئین کنداي  . تزئین شانهاست هبه تنهایی بکار نرفت
 محوطه آب جو همراه با تزئین فشاري بر رويهاي  در نمونه ) و27: 7 شکلخورد ( می شاهپوري به چشم

و نواري که به طور معمول در کنار یکدیگر  موجی ةسفال با نقش کند). 5: 8 شکل( شده استایجاد لبۀ 
منقوش هاي  فالرود نیز، یکی دیگر از س می فوقانی ظرف بکارهاي  و یا به صورت مجزا در بخش

 ).4: 9؛ 11، 10، 8: 8؛ 10، 29، 28, 26: 7؛ 1: 5؛ 2: 4 هاي  شکلرود ( می نهبندان به شمار
هندسی از محوطه کالته شاهپوري شناسایی شده که نقش دو مثلث بر سفال با نقش کنده دو قطعه 

از این نقوش در  ).9: 7شکل باشد ( می از مثلث پائینیتر  روي یکدیگر است که مثلث باالیی بزرگ
 شود. نقش دیگري بر روي قطعه سفالی از همین محوطه به چشم می تاریخی کمتر دیدههاي  دوره

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jasim%2C+Sabah
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jasim%2C+Sabah
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باشد که در انتها نیز خطوط  می رسد بخشی از یک نقش بزرگ مستطیل مانند می خورد که به نظر می
با نقش کنده تزیین که هایی  ).به سفالینه11: 7شکل گردند ( می به خارج از چارچوب مستطیل منتهی

) و قلعه نه 1381صابرمقدم، توان دو قطعه سفال بدست آمده از محوطۀ کالته شاهپوري ( می ،اند هشد
؛ 12: 7هاي  شکل( شده استبه خط فارسی میانه نقر اي  ) را افزود که بر سطح آنها کتیبه1382نصرآبادي، (

. گرچه هنوز شده استمثل خمره نگاشته  . در هر دو مورد، کتیبه در ناحیۀ شانۀ ظرفی بزرگ)5: 12
مزبور در هاي  دهند که محوطه می نشانها  نوشته خوانش این عبارات صورت نپذیرفته، ولی این سفال

  .اند هحیات داشتکلیدي در منطقه شرق کشور هایی  به عنوان زیستگاهساسانی -دورة اشکانی
 سفال با نقش افزوده -3-6

از نقوش تزئینی رایج در دوران تاریخی است. این عنصر تزئینی عالوه بر  طنابی نیز یکی ةنقوش افزود
 حکام و مقاومت ظرف نیز کمکاست  هسازد ب می اینکه سطح بدنۀ ظرف را از یکنواختی و سادگی خارج

شکل از یک ظرف بزرگ در قلعه نه (اي  نماید. این نوع تزیین همراه با تزئین فشاري بر روي قطعه می
). تزیینات 24 ،22: 7شکل ( شده استیز قطعاتی از ظروف کوچک در کالته شاهپوري اجرا ) و ن3: 12

) Keal and Keal, 1981چون قلعه یزدگرد (هایی  افزودة طنابی در محدوده سیستان و نیز در محوطه
خی، دوران تاریهاي  مذکور، به پیروي از سنت مرسوم در تزیین سفالینههاي  شود. در نمونه می نیز دیده

قابل  دورة اسالمی. تداوم این سبک در سفالگري شده استنقش فشاري بر روي نواري طنابی اضافه 
فشاري ش ونق). شواهد بدست آمده حاکی از آنند که 127: 1392موسوي حاجی و همکاران، پیگیري است (

 ).3: 12؛ 4: 11؛ 24، 22، 8: 7؛ 2: 5هاي  شکل( اند هشد می در کنار نقوش نواري نیز بر بدنۀ ظرف ایجاد
 سفال زورقی  -7-3

دوران هاي  شناخته شده از سفالاي  ساسانی شرق ایران، گونه-شاخص اشکانیهاي  در بین سفال
. این ظروف که اغلب به شکل اند همعرفی شد زورقیشود که به نام ظروف  می تاریخی نیز دیده

تصاویر و روند  می هخامنشی به شمار رایج در دورةهاي  ، از فرماند هکوچک شناسایی شدهاي  کاسه
ها و هیئت بلخیو در دستان  جمشیدتخت پلکان شرقی آپادانايهاي  برجسته آنها در نقش گویایی از

زورقی هاي  کاسه اشکال متنوعی ازتولید  .)32لوحه  :1342اشمیت، ( شده استنمایش داده ها  آشوري
گسترة شاهنشاهی هخامنشی اج این فرم سفال در از رو نقاط مختلف قلمرو هخامنشی، نشانشکل در 

رود  ةدر )،1376هرینک، ( نوشیجان تپه مالیر در). 267: 1376هرینک، ؛ Adachi, 2005: 26, fig. 1( دارد
نادعلی و دشت پیرامونی آن در حاشیه غربی و ) 1391زهبري، ( )، دهانه غالمانSumner, 1986( کُر

با بدست آمده و ) Fairservis, 1961( هخامنشی ربوط به دورةزورقی مهاي  سفال رودخانه هیرمند
 قابل مقایسه پیش از میالدسوم  ةسد مربوط به) Wheeler, 1962( چارسدا مده ازدست آ بههاي  نمونه

هاي  نمونه یافته وتداوم  اشکانیفراهخامنشی و هاي  این فرم سفالی در دوره از استفاده د.نباش می
 هايمحوطه و )1376هرینک، ( قلعه سام، )1386مهرآفرین، ( په گوري سیستانتاز این سفال اشکانی 
 و )Trinkaus, 1981( قومس ،)Ricciardi, 1980( اترك ةدر، )1391، روستایی( دشت سیستان اشکانی

از هایی  کشف نمونه .اند ه) معرفی شدPotts, 1984( جنوبی خلیج فارس در کرانۀتومولوس عین جاوان 
 ،)4، شماره 18-4، طرح 159: 1395کوهستانی اندرزي، ( دشت مشهدساسانی هاي  در محوطهسفال زورقی 

دهد که تولید  می نشان) Kiani, 1982( قلعه یساقی گرگانو  )Puschnigg, 2006: p. 180, R10( مرو
اي قلعه یساقی دارهاي  . در حالیکه نمونهاست هو استفاده از این سفال در دورة ساسانی ادامه یافت

 ةخمیر زورقی بدست آمده از نقاط مختلف ایران، ازهاي  رنگ هستند، اغلب کاسهخاکستري خمیرة 
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سفالی شناسایی شده در نهبندان، هاي  از بین گونه. باشند می برخوردارنخودي  پوششقرمز و 
هاي  شکل( است همددست آ به درة چهارفرسخهاي  زورقی از محوطههاي  قابل توجهی از کاسههاي  نمونه

تاریخی دشت نه هاي  نکتۀ جالب توجه آن است که محوطه ).18، 14: 7؛ 2: 6؛ 4: 5؛ 5و  7، 4: 4؛ 3: 3؛ 3: 2
از هایی  درة چهارفرسخ نیز نمونههاي  باشد. از شماري از محوطه می زورقیهاي  از کاسههایی  فاقد نمونه

ه شباهت نزدیکی با ظروف زورقی دارند، کلبۀ  برگشته به بیرون و برجستگی زیر ۀظروف دهانه باز با لب
 ). 1: 12؛ 1: 8؛ 19: 7؛ 3: 4هاي  شکل( شده استیافت 

 شرق ایران ساسانی-اشکانیهاي  مشترك شکلی در سفالهاي  ویژگی -3-8
 شکلی، اشتراکات بارزي را نشانهاي  از ویژگیاي  ساسانی شرق ایران در پاره-اشکانیهاي  سفال

دیگر قابل مشاهده و هاي  و کف ظرف، بیش از بخشلبۀ  و تشابهات در شکلدهند. این اشتراکات  می
نمی توان بازة زمانی خاصی قائل شد، ولیکن این ها  بررسی است. گرچه براي برخی از این ویژگی

منطقۀ هاي  شرق، راهنمایی براي تعیین قدمت سفالهاي  سفالهاي  خصوصیات در کنار دیگر ویژگی
توان جست که داراي  هایی می ازد. یکی از این خصوصیات شکلی را در سفالس می شرق ایران فراهم

 داراي برجستگی نوار ماننديلبۀ  باشند و در ناحیۀ زیرین می دهانۀ باز با لبۀ برگشته به بیرون
سازد که  می با گونۀ زورقی، این فرضیه را مطرحها  باشند. شباهت خمیره و کیفیت این سفال می

با توجه به شناسایی  .شده استمورد بحث هاي  گونۀ زورقی منجر به تولید سفال تغییرات اندك در
 تانادعلی ) و 268، 39، لوحه 111: 1391، روستایی( سفالی با این خصوصیات از دشت سیستانهاي  نمونه

ل رسد مرکز تولید این سفا می به نظر )Fairservis, 1961: 50, fig. 17, Dales, 1977: pl. 21( قندهار
مشابه از شماري از هایی  نمونه ،با این وجود .بوده استمنطقۀ سیستان اشکانی هخامنشی تا دوره از 

؛ فرجامی و محمودي نسب، 1391بهداد، ؛ 1394نژاد،  قلی( است همددست آ بهخراسان جنوبی هاي  محوطه
ساسانی شرق ایران، -در بین اشکال رایج ظروف سفالی دورة اشکانی. )1392حیدري، ؛ 1398؛ دانا، 1398

بزرگ و تغارها هاي  سبوها و کاسه ها، و دیگچهها  ها، دیگ بشقاب ها، ظروف دهانه باز شامل کاسه
قطري دو برابر کف و یا پایه  بااي  دهانه از که معموالً عمومیت چشم گیري دارند. این ظروف

باشند. از آنجا که  می شونده مو یا ضخی مفتولی ،ساده، به بیرون برگشتههاي  داراي لبه، برخوردارند
در و  اند هبود گوناگونیداراي کاربردهاي برخوردارند، از تنوع زیادي باز شرق ایران  دهانههاي  ظرف
ساز بوده و فاقد  این ظروف چرخ اغلب. اند هتولید شدمختلف تاریخی از هخامنشی تا ساسانی هاي  دوره
 موارد و بدنه هستند یاو لبۀ  ناحیۀئینات رنگی ساده در داراي تز منقوشهاي  باشند. نمونه می اتتزئین

خراسان ان است ة محدود ازاز ظروف مورد بحث هایی  نمونه .اند هبا نقوش کنده تزیین شدنیز  معدودي
) و دشت 1394؛ قلی نژاد، 1393؛ فرجامی و محمودي نسب، 1386؛ لباف خانیکی، 1395؛ عنانی، 1398دانا، (جنوبی 

گسترة پراکندگی . اند همددست آ به). 1387، یبنی جمال) باالخص از کوه خواجه (1391ایی، روستسیستان (
محمدي ( سیمره ةدر م شاهیرُ، قلعه س)Boucharlat and Lecomte, 1987( دشت گرگان این ظروف به

 دشت سملقان ،)1393خدادوست، ( دشت تربت ،)Vahdati, 2015( )، دشت اسفراین1393فر و طهماسبی، 
 خانومو آي )Keall and Keall, 1981( قلعه یزدگرد، )Puschnigg, 2006( مرو ،)1392جعفري، (
)Lecuyot, 2013; Maxwell-Jones, 2015( را فراهخامنشی تا ساسانی  دورة رسد و طیف زمانی از می

 ظروف ازهایی  ساسانی منطقۀ نهبندان نیز نمونه-اشکانیهاي  در نتیجۀ بررسی محوطه دهد. می پوشش
 ،12 ،11: 4 ؛2 ،1: 2هاي  شکل( است همددست آ به درة چهارفرسخ و نه دشتهاي  محوطه اغلب از باز دهانه

-اشکانیهاي  مرسوم در سفالهاي  در میان لبه.)2: 12 ؛2: 11 ؛2: 10 ؛2 ،1: 9 ؛17 ،16 ،15: 7 ؛3: 6 ؛13
این رود.  می مورد بحث به شمارهاي  شاخص سفالینه عناصربر از جمله  سههاي  ساسانی شرق ایران، لبه
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باشد.  می در مناطق مختلف ایران دورة ساسانی به ویژهو  دورة اشکانیرایج هاي  یکی از فرملبۀ  شکل
نسبت به ناحیه  ی فالت ایرانو شمال شرق یشمال نواحیدر  در ظروف سفالی،بر  سه بهره گیري از لبۀ

در خراسان و گرگان مربوط به بر  لبۀ سه . ظروف باباشد می بسیار بیشترسیستان و مناطق جنوبی ایران 
) 1391روستایی، ( ساسانی و در نواحی جنوبی فالت ایران شامل نادعلی و دشت سیستان-دورة اشکانی

در لبه  گرد نیز از انواع مرسوملبۀ  با فعالوه بر لبۀ سه بر، ظرو باشد. می مربوط به دورة هخامنشی
 Keall and( قلعه یزدگردرود که در گسترة وسیعی از ایران از  می شمار دورة اشکانی و ساسانی به

Keall, 1981( سیرم شاه و ) ،1395کنت، ( راس الخیمهتا  )1393محمدي فر و طهماسبی ،cp1.5ُرنگ ) و ت
بزرگ هاي  خمرهمعموًال براي ها  لبه. این شده استشناسایی  Boucharlat and Lecomte, 1987) ( تپه

) و 1398فرجامی و محمودي نسب، ( تپه گبري مودخراسان جنوبی از ان است هدر محدود شده و می استفاده
 درة چهارفرسخهاي  از شماري از محوطه. )5- 21، شکل 60: 1395دانا، ( اند همددست آ بهتپه تخچرآباد 

: 4؛  1، 2، 3 ،4: 7(شکل  است همددست آ بهمضاعف لبۀ  گرد خمیده به داخل بالبۀ  نهبندان ظروفی با
محدوده دشت نه  ، نیز ازاند هتزیین شدلبه  تخت ساده که با شیاري در زیرلبۀ  باهایی  ). سفال2: 3؛ 5
مفتولی برگشته لبۀ  باهاي  ). قطعه سفال20: 7؛ 3: 5هاي  (شکل شده استشناسایی  درة چهارفرسخو 

غالب در دشت نه و درة چهارفرسخ در ناحیۀ گردن ظرف، گونۀ دیگري از انواع  برجستگی وبه بیرون 
 ها، اما بیشتر لبه ).21: 7؛ 4، 1: 6؛ 1: 11؛ 4: 10؛ 4: 8؛ 4: 2؛ 4: 3؛ 1: 4هاي  روند (شکل می به شمار

برخوردارند. بر  سه به پیروي از سبک مرسوم در ظروف سفالی شرق و شمال شرق ایران، از مقطعی
و  آجري رنگخمیره  داراي وباشند  میلبه  در زیرگروهی از ظروف با لبۀ گرد، داراي یک برجستگی 

با این مشخصات عمدتاً داراي کیفیت مناسبی بوده و با چرخ هایی  سفال هستند.نخودي  پوشش
هاي  نمونهو از این سفال از نادعلی مربوط به عصر هخامنشی شناسایی شده هایی  . نمونهاند هساخته شد

 )، تپه گبري مود1391علیزاده، ( مکران ،)1394، روستایی( سیستاناشکانی گونۀ مورد بحث از دشت 
 .است هدست آمد هب )Lamberg-Karlovsky, 1970, fig. I: R( ) و تپه یحیی1391بهداد،(

به که  استهایی  سفال شامل تاریخی در منطقه جنوب خراسان اندورهاي  دیگري از سفالینه شکل
داراي  که عمدتاًها  سفال. این تعلق دارند به داخل انحنايا باي  بدنهتخت و لبۀ  باهایی  و کوزهها  کاسه

در تولید . روند می به شماراشکانی ایران هاي  رایج در محوطههاي  باشد یکی از فرم می کیفیت مناسبی
باشد.  می قرمز، گاهی با پوشش نخوديرنگ آنها به  ةو خمیر استفاده شدهچرخ  ازها  این سفال

 )، بیستونWheeler, 1962( چارسدانقاط مختلفی از فالت ایران شامل مورد بحث از هاي  سفال
)Alibaigi et al., 2012(، چابهار ) 1384خسروزاده و عالی، ( ماه نشان زنجان ) ،1391، همکارانمهرآفرین و :

و  اشکانیبه عنوان سفال ) Keal and Keal, 1981, fig. 17, no. 23( و قلعه یزدگرد )10و  8، 7، ش. 57
 ).Lecomte, 1994( اند هتورنگ تپه گرگان به عنوان سفال ساسانی معرفی شدبدست آمده از هاي  نمونه
 شناسایی شده از مسجد سلیمان انحناي به داخلبا اي  بدنهتخت و لبۀ  دارايهاي  سفالاز هایی  نمونه

دوره فراهخامنشی  ازشاخص اي  گونهبه عنوان  پیشترها  این سفال باشند. می که داراي تزیینات منقوش
 قرارنخودي تا نارنجی  ی ازطیفدر  مذکورهاي  سفال ةخمیررنگ . شده استایران دانسته جنوب غرب 

 .Adachi, 2005: 28, fig) باشد می سیاه روي زمینه نخودي مشابه سفال لوندو نقوشو داراي  گیرد می
4, no. 4)از شرق ایران درة چهارفرسخر دشت نه و دگونۀ سفالی از این هایی  . عالوه بر شناسایی نمونه ،

هاي  در سفال.است همددست آ به) 8: ش. 1394قلی نژاد، ( از تپه کوره محمدآباد زیرکوههایی  نمونه
ساسانی ایران، استفاده از نوع خاصی از کف نیز رواج داشت که گسترة بهره گیري از آن تا -اشکانی
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ي است. این گونه از کف ظروف سفالی، کامالً تخت است خراسان و سیستان در شرق ایران قابل پیگیر
در  کف ۀبا این گون سفالی . ظروفشده استکف متصل  بیرونیو بدنه با انحنایی به سمت بیرون به لبۀ 

 ةدشت قوچان و در ،)Vahdati, 2015: 273, fig. 11, no. 13( شمالی خراسان در دشت اسفراین ۀنیم
 ) 8: 9؛ 23: 12هاي  شکلو درة چهارفرسخ نهبندان ( )Ricciardi, 1980: 61, fig. E, no. 6( اترك

غالمان و نادعلی تحت عنوان لیوان  ۀو مشابه این ظروف در دشت سیستان در دهانمده دست آ به
تنگ بالغی نیز  76هایی از این گونه ظروف از محوطه شماره  نمونه). 1391زهبري، ( اند همعرفی شد

  .)2145، ش. 1 – 76، محوطه 176 :1393چاوردي و کالیري،  عسکري( است همددست آ به

 
 چاه گز به دست آمده از محوطۀ تاریخی هاي سفال -2شکل 

Figure 2: Pottery sherds from the historical site of Chah Gaz  

 
 انجیرك به دست آمده از محوطۀ تاریخی هاي سفال -3شکل 

Figure 3: Pottery sherds from the historical site of  Anjirek 

 
 کرگههاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -4شکل 

Figure 4: Pottery sherds from the historical site of Koregeh 
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 چهارفرسخهاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -5شکل 
Figure 5: Pottery sherds from the historical site of Chahar Farsakh 

 

 
 علی آبادهاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -6شکل 

Figure 6: Pottery sherds from the historical site of Aliabad 

 
 شاهپوريکالته هاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -7شکل 

Figure 7: Pottery sherds from the historical site of Kalateh Shahpouri  

 
 آب جوهاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -8شکل 

Figure 8: Pottery sherds from the historical site of Ab-e-Jou 
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 گیوه رودهاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -9شکل 

Figure 9: Pottery sherds from the historical site of Giveh Rud 

 
 نرگس تپهدست آمده از محوطۀ تاریخی  هاي به سفال -10شکل 

Figure 10 : Pottery sherds from the historical site of Narges Tappeh 
 

 
 عرب پشتههاي به دست آمده از محوطۀ تاریخی  سفال -11شکل 

Figure 11: Pottery sherds from the historical site of Arab Poshteh 
 

 
 قلعه نهمده از محوطۀ تاریخی هاي به دست آ سفال -12شکل 

Figure 12: Pottery sherds from the historical site of Qaleh Neh castle  
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 تحلیل بحث و  .4
ارتباط نزدیکی بین  ،ساسانی سیستان و جنوب خراسان-شاخص اشکانیهاي  بررسی تطبیقی سفال

دو منقوش هاي  کمیت سفال وزه یآم نوع بر این اساس، دهد. می نشانسفالی این دو منطقه هاي  داده
-اشکانی هايسفال در هاي رایجایهم نوع تزئین و نقش باشند. می منطقۀ مذکور داراي شباهت نزدیکی

 است. سیستانهمزمان هاي  در نمونهبیه نقوش رایج نهبندان و جنوب خراسان بسیار ش ساسانی منطقۀ
 یسهادر هر دو منطقه قابل مقندو و نقوش داغدار هاي نوع لونقوش رایج روي سفالینه به عنوان مثال،

شاخص در منطقۀ سیستان اي  شیاردار که پیش از این به عنوان گونههاي  همچنین، سفال باشند. می
 نیز فرم از لحاظ .شود می وفور در منطقۀ نهبندان و جنوب خراسان یافت شد، به می شناخته
 نشان سیستانهاي  محوطههاي  با نمونه نزدیکینندي نهبندان مشابهت و هماهاي  محوطههاي  سفالینه

 نیز زاویه دار بدنۀبا هایی  و کاسهها  پیاله و مستقیم ۀبا لبکم عمق هاي  کاسه و پیاله قطعات دهند. می
 ،شود. از نظر کیفیت ساخت می اشکانی نهبندان، سیستان و جنوب خراسان دیدههاي  در تمام محوطه

بعدي هاي  هاي ظریف و خشن در ردهو سفال در صدر با کیفیت متوسط يهاسفال ،در هر سه منطقه
شیوة و  اند هبا استفاده از چرخ ساخته شدها  در هر سه منطقه تقریبا تمام سفالهمچنین . گیرد می قرار

همگونی در  شوند. می مشاهدهها  و لولهها  ها، درپوش دسته عمدتاً در قطعات مربوط به ساز دست
سفالی مختلف در جنوب خراسان و سیستان، منطقه بندي هرینک را در ارتباط با اي ه پراکنش گونه

هاي  بر اساس شباهتی که بین سفال کند. می اصالح )24: 1376هرینک، ( اشکانی شرق ایرانهاي  سفال
منطقۀ قاین و نیمبلوك با دشت نهبندان وجود دارد، تفاوت چندانی را بین مناطق شمالی و جنوبی 

هاي  شاخصی از سفالهاي  راسان جنوبی نمی توان لحاظ کرد. با این وجود، فقدان نمونهاستان خ
و نیمبلوك، جاي تأمل دارد. در عین  )1387؛ 1386لباف خانیکی، ( شیاردار سیستان در شهر قدیم قاین

شده شیاردار مشاهده هاي  دامنۀ شرقی شاسکوه در زیرکوه قاین سفالهاي  حال، در برخی از محوطه
هیچ گونه سفال لعابداري در الزم به ذکر است،  .)1394؛ قلی نژاد، 1393فرجامی و محمودي نسب، ( است

هاي  ي که از سطح محوطهلعابدار سفال قطعه 24و  شناسایی نشده مورد مطالعههاي  بین سفالینه
هاي  سفالغالب هاي  بر اساس ویژگی باشند. دورة اسالمی میمربوط به  ،بررسی شده بدست آمده

توان  میرا این مناطق  اشکانیهاي  سفال، درة چهارفرسختاریخی دشت نه و هاي  بدست آمده از محوطه
هاي  با نمونهها  بررسی کرد. شباهت تنگاتنگ این سفال شرق ایران سفالگريهاي  سنت در چارچوب

هاي  نکه از بخشمنطقۀ نهبندان، بیش از آ بیانگر آن است که سنت سفالی ،معرفی شده از سیستان
. این شباهت با توجه به عوارض شده استمتأثر  سیستاناز  ،مرکزي و شمالی خراسان تأثیر پذیرد

دارد، قابل با سیستان  پیوستگی مکانیکه از لحاظ توپوگرافی  ،دشت نه مورفولوژي طبیعی و
با پاي پیاده ین مسیر کیلومتر تجاوز نمی کند و ا 100از فرسخ با سیستان نه و چهار ۀفاصل. است هتوجی
 بی دلیل نیست .)1355هدین،  ؛1336سایکس، ( است هشد می پیموده )سه یا چهار روز( مدت کوتاهیطی 

 شده استنه به عنوان بخشی از سیستان یاد  از گاهی، )1352، مؤلف نامعلوم( که در تاریخ سیستان
شهر هخامنشی هاي  سفال باکرگه محوطه  سفالیهاي  داده میانهاي  ). شباهت1342تاریخ یعقوبی، (

در  غالمان و نادعلی ۀدهان بانشان از پیوندهاي عمیق فرهنگی میان این محوطه باستانی  ،دهانه غالمان
وجود  .دارد و ساسانی دورة اشکانیدر کوه خواجه، قلعه سام و تپه گوري با و دوره هخامنشی 

تپه یحیی،  ،بلوچستان و مکراندر پاکستان، را و آک هاي چارسدامحوطههاي  نمونه با مشابههاي  سفال
تپه یحیی، دره اترك، دشت ، بیشاپور، پاسارگاد ،جمشیدتختقلعه سیرم شاه،  ،قلعه کالی، قلعه یزدگرد
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دشت شاهرود و قومس ، دشت گرگان ،رنگ تپهت، دشت اسفراین، دشت مشهد و تربت سملقان، بندیان،
از امواج فرهنگی جاري و  ،هرچند اندك ،ان در دورة تاریخیدهد که سفالگران منطقۀ نهبند می نشان

گاه از طریق مراودات تجاري و فرهنگی رسد  می بنابراین به نظر. اند هساري در فالت ایران تأثیر پذیرفت
. است هواسطۀ واردات کاال به جنوب خراسان، الگوهاي فرهنگی در زمینۀ سفالگري انتقال یافت هو گاه ب
نسبت به مراکز تولید تري  با وجود شباهت در تزیینات، ساختار و شکل از کیفیت نازل کههایی  نمونه

هاي  هاي اصلی در کارگاه توان ظروفی تلقی کرد که به تقلید از نمونه می عمدة سفال برخوردارند را
رة دشت نه و دهاي  محوطه سفالیهاي  بیشترین یافته ).152-151: 1391بهداد، ( اند همحلی تولید شد

از دو محوطه انجیرك مجموعۀ بدست آمده تنها  هستند وو ساسانی  دورة اشکانی متعلق به چهارفرسخ
نکته جالب توجه،  .اند هساسانی را به خود اختصاص داد-اشکانیهاي  نسبت کمتري از سفالو کرگه 

 ناقص تواند ناشی از شناخت می پیش از هخامنشی در منطقۀ مورد بحث است کههاي  فقدان نمونه
دشت نه و  سفالیهاي  یافتهدر مجموع، . باشدادوار پیش از تاریخ منطقۀ نهبندان هاي  نسبت به سفال

هستند که در سراسر  تاریخی هخامنشی، فراهخامنشی، پارت و ساسانی ةمربوط به چهار دور نهبندان
 ایرانخی شمال شرق تاری نواحی سفالی سیستان و سپسهاي  بیشترین تطابق را با داده ادوار یاد شده

توان  می دیگر مناطق ایران دارند راهاي  که مشابهت نزدیکی با نمونههایی  قطعه سفال .دهند می نشان
 ۀمناطق غربی فالت ایران و حاشی تولیدات سفالی قطعات وارداتی یا تقلیدي محسوب کرد که از

 .اند تأثیر پذیرفته شمالی و جنوبی خلیج فارس
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 درة چهارفرسخو  دشت نهو ساسانی  اشکانیهاي  ینهگونه شناختی سفالمقایسه جدول یک: 

Table 1: Typological comparison of Parthian and Sassanian potteries from  the Neh plain and the 
Chahar Farsakh valley 

 نتیجه .5
در سطح یک  ی و فرهنگیاجتماع ،اقتصاديتعامالت  مختلف بیانگرهاي  سکونتگاه فرهنگی مواد تشابه

سطحی دادة ترین  . سفال به عنوان فراواناست هباشد که در طول زمان جریان داشت می منطقۀ گسترده
بدست سفالی هاي  دادهاز آنجا که باشد.  تعامالت این نشانگرتواند  می باستانی به خوبیهاي  در محوطه
 ،پیرامونیهاي  ی با محوطهنزدیکاي ه دوران تاریخی خراسان جنوبی مشابهتهاي  محوطهآمده از 
توان بر وجود ارتباطات تنگاتنگ این مناطق با یکدیگر اذعان  می ،دهند می نشان سیستان خصوصاً

پیوندهاي فرهنگی میان استقرارهاي شرق ایران چنان درهم تافته بود که منجر به خلق  .داشت
همین یافت.  می ي از یک سبک خاص دوامپیروها  شد و تا قرن می در تولید سفالاي  منطقههاي  سبک
 ساسانی شرق ایران را تعریف-اشکانیهاي  شاخص سفالهاي  هستند که ویژگیاي  منطقههاي  سبک

هاي  شد که سنت می باعثاي  منطقههاي  تداوم روابط فرهنگی و پافشاري بر حفظ سبک کنند. می
لوندو هاي  تداوم سبک سفال .شودن بدل فرهنگ مادي شرق ایرانظام به امري پایا در فرهنگی و هنري 
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زورقی از دورة هخامنشی تا دورة ساسانی و هاي  و نمرد از دورة اشکانی تا دوران اسالمی، تولید کاسه
 ،شرق ایران از پیش از تاریخ تا دوران معاصرهاي  اجراي تزیینات به شکل نقوش کنده بر سفالینه

گرچه عبور شریان حیاتی دهند. می در شرق ایران نشانفرهنگی را هاي  شواهدي از پایبندي به سنت
 مختلف را سببهاي  الن فرهنگیو س )، جریان(Schoff, 1914 مورد بحثسیستان از منطقۀ -خراسان

هاي  ساخت، ولی همچنان سنت می شد و ساکنان شرق ایران را با الگوهاي فرهنگی مختلف آشنا می
هر فرهنگی جدید درآمیخته شده و یا با آغوش باز پذیراي کهن به حیات خویش ادامه داده و با مظا

)، مثل سفال لوندو و نمرد( محلیهاي  با سبکهایی  سفالشد که در کنار  می این امر سببشدند.  می آنها
نیز تولید شوند و مورد استفاده قرار گیرند. از ) همچون ظروف زورقی( فراگیرهاي  با سبک ظروف دیگر

هاي  مثل سفال( با منشاء شرقیهایی  فرهنگی جنوبی و غربی ایران سفالهاي  وزهطرف دیگر، گاه در ح
 سفالی شرق ایران.هاي  سنتاي  شود که شاهد متقنی است بر تأثیر فرامنطقه می ) مشاهدهلوندو

در  در این مقاله، ساسانی که -تعامالت حوزة فرهنگی شرق ایران با دیگر مناطق در دوران اشکانی
ش سفال مورد بررسی قرار گرفت، بدون شک از شرایط تاریخی ایران در بازة زمانی پس از آیینۀ پراکن

. شرق، خاستگاه اشکانیان بود و براي پذیرفته است سقوط هخامنشیان تا فتوحات مسلمین تأثیر
 ساسانیان چنان اهمیتی داشت که اردشیر بابکان، پس از فارس به فکر تسخیر خراسان و سیستان افتاد

قره چانلو و ؛ 1372مظاهري، ( گذشت می از شاهراه ابریشم از خراساناي  . بخش عمده)584 :1375 ،ريطب(
هاي  و درهها  و ارتباط شمال و جنوب شاهنشاهی اشکانی و ساسانی از گذر دشت )1391حاتمی، 

عنوان  قلمرو اشکانیان و ساسانیان همواره اهمیت خود را به در شد. شرق می سیستان و خراسان میسر
ایران حفظ کرده بود و بزرگان و دهقانان خراسان و سیستان در دورة پساساسانی در مقام  ۀانبار غلّ

کلیۀ مظاهر مادي فرهنگ شدند. نه تنها سفال، بلکه  می باستان شناخته وارثان و حافظان فرهنگ ایرانِ
لی و مواریث باستانی است محهاي  ساسانی دو چهره دارند؛ یک روي آنها حکایتگر سنت-دوران اشکانی

هاي  که از مطالعۀ سفالاي  نتیجهفرهنگ پذیري و تعامل با مناطق دیگر است.  گاه و روي دیگر تجلی
شناخت هریک از ابعاد فرهنگ و هنر کند که  می گوشزد ،شود می ساسانی شرق ایران ایفاد-اشکانی

  شناختی میسر نیست. بر شواهد باستان شرق ایران، نیازمند مطالعات دقیق و ژرفی است که جز با تکیه
 منابع 

، بریتانیا مطالعات ایرانی ۀسسؤانجام شده توسط مهاي  پاسارگاد، گزارشی از کاوش )،1379( استروناخ، دیوید
 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور. ،حمید خطیب شهیدي، تهران

 فرانکلین. ،عبداهللا فریار، تهران ،ها تخت جمشید، بناها، نقشها و نبشته )،1342( اشمیت، اریش
(شهرستان  معرفی سفال ساسانی استان چهارمحال بختیاري )،1395هاشمی (فاطمه بابامیر ساطحی، سعید و 

 .واحد میانه دانشگاه آزاد اسالمی ،میانه و هنر سفال و سفالگري، شناسی باستانهمایش ملی فارسان)، 
هاي  اساس سفال کوه خواجه سیستان برهاي  نسبی محوطه گاهنگاري )،1387( بنی جمالی، سیده لیال

دانشگاه  زاهدان، ،شناسی باستانکارشناسی ارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته  نامه پایان، سطحی
 سیستان و بلوچستان.

به  شناسی باستاننامه کارشناسی ارشد گروه  ، پایانسربیشه Aبررسی روشمند تپه مود )،1391( بهداد، لیال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق  ، اردبیل،شناسی باستانراهنمایی کریم حاجی زاده در رشته 

 اردبیلی.
 ،»Aبررسی روشمند تپه مود « )،1392زاده باستانی، (حاجیکریم موسوي حاجی و سید رسول  و بهداد، یلدا

 انتشارات چهار درخت.  ،ند، بیرجملی ایران شناسی باستانموعه مقاالت اولین همایش جم
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پارتی وفتح ایران به دست  -افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی، اتحادیه ساسانی )،1398( پورشریعتی، پروانه
 نشر نی. ،آوا واحدي نوایی، تهران ها، عرب

باستان ، »دوره هخامنشی در شمال خراسان، ایرانهاي  قرارگاهاست  هنگاهی ب« )،1392( جعفري، محمدجواد
 .60- 52، 15 و 14 ةجدید، سال هفتم، شمار ة، دوروهیپژ

فرهنگی بخش مرکزي شهرستان هاي  شناسایی آثار و مکان گزارش مقدماتی بررسی و )،1391( حیدري، احمد
 دستی استان خراسان جنوبی.آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع  ،، بیرجندبیرجند

ي فرهنگی بخش ها ناقدماتی فصل نخست بررسی و شناسایی آثار و مکرش مگزا )،1392( ــــــــــــــ
آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و  ،بیرجند ،)نه و بندانهاي  (دهستان مرکزي شهرستان نهبندان

 صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
، کرگه نهبندان ۀم محوطگزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حری )،1395( ــــــــــــــ

 .ارشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی خراسان جنوبی ،بیرجند
کارشناسی ارشد به راهنمایی  نامه پایان، محوطه مالین باخرز شناسی باستانبررسی  )،1393( خدادوست، جواد

 گاه مازندران.دانش ،گرایش دوران اسالمی شناسی باستانسید رسول موسوي حاجی در رشته 
دورة پارت و  ةسفال منقوش نامرد: سفال مربوط به اواخر دور« )،1397سرلک (سیامک خسروزاده، علیرضا و 

 .82-67، 3 ة، شمارپارسه شناسی باستانمطالعات ، »جنوب شرق ایران و سواحل خلیج فارس ساسانی
دوران هاي  حلیل گونه شناختی سفالتوصیف، طبقه بندي و ت« )،1384عالی (ابوالفضل خسروزاده، علیرضا و 

ایران،  شناسی باستانمقاالت همایش بین المللی  ۀمجموع، » (زنجان) اشکانی و ساسانی منطقه ماه نشان
 .70-45، شناسی باستانپژوهشکده  ،، به کوشش مسعود آذرنوش، تهرانحوزه شمال غرب

آرشیو اداره  ،بیرجند ،تخچرآباد بیرجند ۀگزارش فصل دوم کاوش باستانشناختی محوط )،1395( دانا، محسن
 کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، ، ، بیرجندگزارش کاوش تپه تخچرآباد بیرجند فصل سوم )،1396(ــــــــــــ 
 گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

آرشیو اداره کل میراث  ،، بیرجندزارش کاوش تپه تخچرآباد بیرجند فصل چهارمگ )،1397(ــــــــــــ 
 فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

مجموعه مقاالت دومین ، »سفالی اواخر عصر آهن و هخامنشی در شرق ایرانهاي  سنت« )،1398(ــــــــــــ 
، به کوشش یوسف حسن زاده، علی اکبر 1ج  ،اطق همجوارهمایش بین المللی عصر آهن در غرب ایران و من

 .410-392، ژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريپتهران، وحدتی و زاهد کریمی، 
کارشناسی  نامه پایان، در سیستان ایران دورة اشکانیسفالین هاي  مطالعه نمونه )،1391( ی، محمدصادقیروستا

 دانشگاه سیستان و بلوچستان. ،شناسی استانبارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته 
شناختی به منظور مکان یابی معبد  باستانهاي  گزارش پژوهش« )،1390علی بیگی (سجاد مهدي و  رهبر،

 .166-131پانزدهم، ة ، سال هشتم، شمارپیام باستانشناس، »ودیسه در نهاوندئال
 نامه پایان، هخامنشی دهانه غالمان ۀمحوطسفالین مکشوفه از هاي  مطالعه نمونه )،1391( زهبري، زهره

 دانشگاه سیستان و بلوچستان. ،شناسی باستانکارشناسی ارشد به راهنمایی رضامهرآفرین در رشته 
 ،، حسین سعادت نوري، تهرانسرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران ۀسفرنام )،1336سایکس، سرپرسی (

 انتشارات کتابخانه ابن سینا.
، و تاریخ شناسی باستان، »معرفی دوگونه سفال جدید از منطقه کرمان« )،1370( منصورسید سید سجادي،

 .51-38 ،10 ةشمار
آرشیو اداره کل میراث ، گزارش ثبت محوطه تاریخی کالته شاهپوري، بیرجند )،1381( صابرمقدم، فرامرز

 فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.
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آرشیو اداره کل میراث  ،، بیرجندشناختی شهرستان خوسفگزارش بررسی باستان )،1393( صدیقیان، حسین
 فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

 ،ابوالقاسم پاینده، تهرانترجمۀ ، 2ج ،الملوك و تاریخ طبري یا تاریخ الرسل )،1375( طبري، محمد بن جریر
 اساطیر.

 انتشارات سمت. ،، تهرانایران عصر مفرغ )،1388( طالیی، حسن
هخامنشی و هاي  ی از دورهیروستاهاي  سکونتگاه )،1393کلیري (پیر فرانچسکو عسگري چاوردي، علیرضا و 

 نشر هم پا و دانشگاه هنر شیراز. ،، تهرانتنگ بالغی پاسارگاد 77و  76فراهخامنشی، محوطه 
بررسی روشمند طبقه بندي شده باروي «س: معرفی سفال هخامنشی حوزه فار )،1383( عطایی، محمدتقی

 ،شناسی باستانکارشناسی ارشد به راهنمایی علیرضا هژبري نوبري در رشته  ةدور نامه پایان، »تخت جمشید
 دانشگاه تربیت مدرس.

هاي  (مورد شناسی: سفالینه سفالین دوران اشکانی بلوچستانهاي  نمونه ۀمطالع )،1391( علیزاده، فاطمه
کارشناسی ارشد به راهنمایی رضا مهرآفرین در رشته  نامه پایان، )نیک شهر و چابهارهاي  انسطحی شهرست

 دانشگاه سیستان و بلوچستان. ،شناسی باستان
آرشیو اداره کل  ،، بیرجندبخش نیمبلوك شهرستان قائنات شناسی باستانگزارش بررسی  )،1395( عنانی، بهرام

 استان خراسان جنوبی. میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی
مقاالت همایش ملی  ۀمجموع، »خراسان جنوبی ةگسترش سفال لوندو در محدود«)، 1392فرجامی، محمد (

 دانشکده هنر دانشگاه بیرجند.بیرجند، ، شناسی ایران باستان
هاي زهان و شاسکوه شناختی بخش گزارش بررسی باستان)، 1393( نسباصغر محموديعلی و فرجامی، محمد

آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان  ،بیرجندشهرستان زیرکوه، 
 جنوبی.

، خراسان جنوبی -شناختی محوطه کهنک سربیشهفصل سوم کاوش باستان)، 1394(ـــــــــــــــــ 
 آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري خراسان جنوبی.  ،بیرجند

، خراسان جنوبی -شناختی محوطه کهنک سربیشهفصل چهارم کاوش باستان)، 1395(ـــــــــــــ ــــ
 بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري خراسان جنوبی.

آرشیو اداره کل میراث فرهنگی،  ،، بیرجندگزارش فصل اول کاوش محوطه گبري مود )،1398( ــــــــــــــ
 ي و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.گردشگر

اهمیت تجاري و بازرگانی راه بزرگ خراسان از بغداد تا چین در « )،1391حاتمی (حسین قره چانلو، حسین و 
 .97 -79، 3 ة، شمارفصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسالمی، »نخستین اسالمیهاي  سده

آرشیو اداره کل میراث  ،، بیرجندی دهستان زیرکوهگزارش بررسی باستانشناخت )،1394( نژاد، مستنصرقلی
 فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

ساسانی و اسالمی راس الخیمه طبقه بندي، گاهنگاري و بررسی تجارت در هاي  سفال )،1395( کنت، درك
 حسنلو. ۀمپروژه ترج، ، علیرضا خسروزاده و محمد مرتضائی، تبریزحوزه غربی اقیانوس هند
(با تکیه بر  یابی توس عصر ساسانی و اوایل اسالمی پژوهشی در مکان )،1395( کوهستانی اندرزي، حسین

رساله دکتري به راهنمایی جواد نیستانی در  )،باستانی شهر خراب، توپ درخت و صیدآبادهاي  محوطه ۀمطالع
 دانشگاه تربیت مدرس. ،گرایش دوران تاریخی شناسی باستانرشته 

آرشیو اداره  ،بیرجند، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین حریم شهر کهن قاین )،1386( لباف خانیکی، رجبعلی
 کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

، بیرجند، مسجد جامع کهن قاین شناسی باستانگزارش فصل اول کاوش  )،1387( ــــــــــــــــــــــ
 ره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.آرشیو ادا



 309 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی با�تان�طا�عات 

ساسانی شمال شرق ایران طبقه بندي مقایسه و تحلیل بر اساس هاي  سفال« )،1388لباف خانیکی، میثم (
 . 175-143، 186 - 4 ة، شمارمجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، »شکلیهاي  ویژگی

ره، مطالعه موردي: قلعه طبقه بندي سفال ساسانی دره سیم )،1393( اسبی، النازمحمدي فر، یعقوب و طهم
 .152-133 ،7 ة، شمارایران شناسی هاي باستان پژوهش، سیرم شاه

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. ،نوبان، تهران ملک ناصر ، ترجمه1، ج جاده ابریشم )،1372( مظاهري، علی
شناختی و  گونه« )،1392( مریم زور و شیرازيروح اهللا  و توسلیمهدي محمد  و ، سید رسولموسوي حاجی

، دوره ایران شناسی هاي باستان پژوهش ،» )جنوبی مکراندوران اسالمی بلوچستان (هاي  معرفی سفالینه
 .140-121، 2پنجم، شماره 

، ن سیستانسفالیهاي  از نمونهاي  مجموعه ۀمطالع )،1389عطائی (مرتضی موسوي حاجی، سیدرسول و 
 آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان. ،زاهدان

 خاور. ۀسموس ،، به تصحیح ملک الشعرا بهار، تهرانتاریخ سیستان )،1352( لف نامعلومؤم
دورة  اخصشسفال داغدار، سفال « )،1393( جواد عالئی مقدمروستایی و محمدصادق  و مهرآفرین، رضا

 .105 -120  ، 6شماره  ،دوره چهارم، »ایران شناسی هاي باستان پژوهش، اشکانی
آن هاي  و همگونی دورة اشکانیسفال مکران در « )،1391( روح اهللا شیرازيعلیزاده و فاطمه  و مهرآفرین، رضا

 .24-7، 3، شماره »ایران شناسی باستانبا مناطق مجاور، 
 ۀمطالع« )،1392عالئی مقدم (جواد روستایی و محمدصادق  و وي حاجیموسسیدرسول  و مهرآفرین، رضا

دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، ، ایران شناسی باستانمجموعه مقاالت همایش ملی ، »سفال شیاردار اشکانی
 بیرجند.

نگی، آرشیو اداره کل میراث فره ،، بیرجندنهبندان ۀکاوي قلع پی دومفصل  گزارش )،1381( نصرآبادي، علیرضا
 گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

آرشیو اداره کل میراث  ،، بیرجندکاوي قلعه نهبندان گزارش فصل سوم پی )،1382(_________________ 
 فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

 ،، بیرجندته شاپوريتاریخی کال ۀگزارش گمانه زنی و تعیین حریم محوط )،1384(_________________ 
 آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی.

 انتشارات توکا. ،، پرویز رجبی، تهرانکویرهاي ایران )،1355( هدین، سون
معاونت معرفی و آموزش سازمان  ،، حمیده چوبک، تهراندورة اشکانیسفال ایران در  )،1376( هرینک، ارنی

 فرهنگی کشور. میراث
انتشارات بنگاه  ،، به تصحیح محمدابراهیم آیتی، تهران2 ج ،تاریخ یعقوبی )،1342( یعقوبی، احمدبن اسحاق
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