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چکیده

دره ســیمره کــه منطقــه حایــل میــان اســتانهای لرســتان و ایــام اســت ،از مناطــق تقریبـ ًا
ناشــناخته در باستانشناســی ایــران اســت .رودخانــه ســیمره از رودخانههــای دائمــی اســتان
ایــام اســت کــه بــه حوضــه آبریــز کرخــه میپیونــدد و در حــال حاضــر مــرز بیــن دو
اســتان ایــام و لرســتان را تشــکیل میدهــد .در محــدوده اســتان ایــام ،در بخشهایــی
کــه درههــا عریــض و بــر میــزان زمینهــای همــوار افــزوده شــده ،وجــود رودخانــه ســیمره
شــرایط را بــرای انجــام فعالیتهــای کشــاورزی و نیــز شــکلگیری اســتقرارهای موقــت
و گاه دائــم بهوجــود آورده اســت ،ولــی بیشــتر ایــن اســتقرارها (دائــم یــا فصلــی) بهدلیــل
وجــود ارتفاعــات و کوههــا فاقــد راههــای ارتباطــی و مســیرهای حرکتــی مناســب هســتند .در
ایــن منطقــه تپههــای متعــددی از دوران مختلــف و خصوصـ ًا دوران ساســانی دیــده میشــود.
"قلعـهی سیرمشــاه" در ســاحل شــرقی رودخانــه ســیمره و بــر روی یــک پشــتهی طبیعــی بــه
ارتفــاع تقریبــی  40متــر از ســطح زمینهــای اطــراف و  725متــر از ســطح آبهــای آزاد قــرار
گرفتــه اســت .ایــن تپــه کــه یــک قلعــه مربــوط بــه دوران ساســانی اســت ،مــورد کاوش قــرار
گرفــت .در جریــان کاوش از ایــن محوطــه و بررســی ســطح و دامنههــای آن تعــدادی ســفال
بهدســت آمــد کــه تعــداد  361قطعــه مــورد مطالعــه و طبقهبنــدی قــرار گرفــت .اهمیــت
ســفالهای ایــن محوطــه بهدلیــل تــک دوره ای بــودن آن اســت .مبنــای ایــن مطالعــه،
طبقهبنــدی و گونهشناســی ســفال ساســانی قلعــه سیرمشــاه و ســپس مقایســهی آنهــا
بــا نمونههــای مشــابه در زاگرسمرکــزی و دیگــر مناطــق شــناخته شــده از دوره ساســانی
اســت .ســفالهای بهدســت آمــده از قلعــه سیرمشــاه در 6 :فــرم ظــرف13 ،فــرم لبــه3 ،فــرم
کــف3 ،فــرم دســته و 7شــیوه تزیینــی طبقهبنــدی شــدند کــه عالوهبــر تاثیــرات ســبک
محلــی ،تأثیــر و نفــوذ ســفالگری ویژگیهــای فنــی ســفال ساســانی حــوزهی فرهنگــی
غــرب و جنوبغــرب ایــران دیــده میشــود.
کلیدواژگان :سفال ،دوره ساسانی ،دره سیمره ،قلعه سیرمشاه.
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مقدمه تاریخی

در ســال  224م .اردشــیر یکــم توانســت ،اردوان پنجــم پادشــاه اشــکانی را شکســت دهــد و
شاهنشــاهی ساســانی را بنیــاد بگــذارد (دریایــی .)11 :1390،اردشــیر خــود را از نســل ساســان،
نامــی میدانســت و از ایــن روی ،سلســله جدیــد ،ساســانی خوانــده شــد (کرتیــس.)40 :1378 ،
بیشــتر پژوهشگــران ،در تبعیــت از تاریــخ طبــری ،پذیرفتهانــد کــه ساســاننیا و بابــک پــدر
اردشــیر ،پایهگــذار دودمــان ساســانی بودهانــد؛ امــا کتیب ـهی ســه زبان ـهی اردشــیر یکــم بــر
کعبـهی زردشــت در نقــش رســتم نمیگویــد کــه ساســان پــدر بابــک بــود .در یــک ترتیــب از
پاییــن بــه بــاال بــه فراخــور اهمیــت ،ساســان تنهــا یــک خاونــد معرفــی میشــود ،در صورتــی
کــه بابــک پادشــاه اســت .اردشــیر ،پســر او ،شاهنشــاه ایران و شــاپور ،پســر اردشــیر ،شاهنشــاه
ایــران و غیــر ایــران معرفــی میگردنــد (یارشــاطر .)218-217 :1387 ،حکومــت ساســانی دو
تفــاوت عمــده بــا ســایر حکومتهــای ایــران باســتان داشــت؛ نخســت« ،تمرکــز قــدرت
سیاســی» و دیگــری« ،تعییــن دیــن زرتشــت بهعنــوان دیــن رســمی کشــور» (گیرشــمن،
 .)134 :1386زمینههــای انحطــاط و چگونگــی ســقوط دولــت ساســانی در اوان تشــکیل
دولــت اســامی بهدســت اعــراب مســلمان بــا هـمکاری مرزنشــینان جنوبــی دولــت ساســانی،
امــری شــایان توجــه اســت (موســوینیا ،)260 :1389 ،امــا بحــث در مــورد عوامــل انحطــاط
دولــت بــزرگ ساســانی در ایــن مجــال نمیگنجــد .فرســایش و تحلیــل هــر دو امپراطــوری
ایــران و بیزانــس ،پــس از ســالها جنــگ ،بهکــرات دلیــل عمــدهی پیــروزی تازیــان ذکــر
شــده اســت .انگیــزهی دو طــرف ،کنتــرل راه پــر منفعــت ابریشــم بــود (یارشــاطر:1387 ،
.)269-270
دورهی ساســانی همچــون دیگــر ادوار گذشــته مشــخصههای :هنــری ،فرهنگــی،
سیاســی ،اقتصــادی و  ...خــاص خــود را دارد .در ایــن دوره در صنعــت ســفالگری نســبت بــه
دورههــای پیشــین ترقــی دیــده نمیشــود؛ زیــرا در ایــن دوره فلزهــای قیمتــی چــون :طــا،
نقــره ،مــس و برنــج مــورد توجــه بودهانــد (نفیســی .)239 :1384 ،در ســال  1938م .بــرای
اولینبــار "ریچــارد اتینگهــاوزن" تــاش کــرد توالــی ســفالهای ساســانی را براســاس ســبک
آن مشــخص کنــد (توحیــدی .)190 :1386 ،باستانشناســان متعــددی در محوطههــای
ساســانی فعالیــت کردنــد از جملــه :آذرنــوش ،هرمــن و ماســون ،ژان دهــه ،ترینــک هــوس،
کارلوفســکی ،ادوارد کیــل ،درک کنــت ،ریــکاردی ،کالیــس ،وایتکمــب و  ، ...امــا بــا وجــود
حجــم وســیع ســفالهای ساســانی یافــت شــده از مناطــق مختلــف ایــران و خــارج از ایــران
تاکنــون طبقهبنــدی و توصیــف دقیقــی از ســفالهای ایــن دوره در دســت نمیباشــد.
بهطــور کلــی صنعــت ســفالگری ایــران دوره ساســانی را ادامــه ســنت ســفالگری دوره
اشــکانی میداننــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه تزیینــات دقیــق و جنــس لعــاب مرغوبتــر شــده
اســت .بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در یــک نــگاه کلــی ســفال دوره ساســانی بــه
دو نــوع لعــابدار و بــدون لعــاب تقســیم میشــود (ســرفراز .)312 :1383 ،ســفال لعــابدار
در سراســر قلمــرو ساســانی شــایع بــود ،امــا در خوزســتان و بینالنهریــن تولیــد شــده
اســت .بیشــترین ســفال لعــابدار ساســانی بــا لعــاب فیــروزهای احتمــا ًال در جنــوب عــراق
تولیــد میشــده اســت ( .)Kennet, 2004: 63غالــب ســفالهاي دوره ساســانی شــامل
ســفالهاي بــدون لعــاب بــا شــاموت شــن ،کاه و گاهــی ذرات کانــی و میــکا اســت .در
برخــی مــوارد ســفالها داراي اســلیپهایی بــه رنــگ نارنجــی و قرمــز هســتند .ســفالها
بــه رنگهــاي :قرمــز ،قهــوهاي ،نخــودي ،خاکســتري ،زرد ،نارنجــی ،صورتــی و ســبز هســتند،
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امــا اکثــرا رنگهــاي قرمــز ،نخــودي و نارنجــی دارنــد .روي برخــی از ســفالها نشــانههاي
صیقــل و پرداخــت دیــده میشــود .در اوایــل دوره ساســانی لبــه ظــروف ماننــد دوره اشــکانی
ـردن
نــازك و اندکــی بــه بیــرون برگشــته اســت ،امــا در اواســط و اواخــر ایــن دوره ظــروف گـ ِ
کوتــاه یــا کشــیده دارنــد و لبــه بهصــورت عمــودي بــر گــردن اســتوار اســت .در اوایــل دوره
ساســانی بیشــتر کوزههایــی بــا دهانههــاي ســه پــره رایــج بــوده ،در حالــی کــه در اواخــر
ایــن دوره کوزههــاي گــردن کوتــاه و گاهــی بهصــورت لول ـهدار ظاهــر میشــوند (ســرفراز،
.)312 :1383

موقعیت جغرافیایی و پیشینه پژوهشی

منطقــه مــورد مطالعــه حــوزه رودخانــه و دشــت ســیمره را شــامل میشــود .رودخانــه ســیمره
از رودخانههــای دائمــی اســتان ایــام اســت کــه بــه حوضــه آبریــز کرخــه میپیونــدد ،و در
حــال حاضــر مــرز بیــن دو اســتان ایــام و لرســتان را تشــکیل میدهــد .در محــدوده اســتان
ایــام ،در بخشهایــی کــه درههــا عریــض و بــر میــزان زمینهــای همــوار افــزوده شــده،
وجــود رودخانــه ســیمره شــرایط را بــرای انجــام فعالیتهــای کشــاورزی و نیــز شــکلگیری
اســتقرارهای موقــت و گاه دائــم بهوجــود آورده اســت ،ولــی بیشــتر ایــن اســتقرارها (دائــم یــا
فصلــی) بهدلیــل وجــود ارتفاعــات و کوههــا فاقــد راههــای ارتباطــی و مســیرهای حرکتــی
مناســب هســتند (محمدیفــر .)1-2 :1392 ،در ایــن حــوزه مطالعاتــی دو شهرســتان مــرزی
ایــن دو اســتان ،یعنــی درهشــهر در ایــام و کوهدشــت در لرســتان مــورد توجــه هســتند.
«درهشــهر» امــروز از توابــع اســتان ایــام و در مــرز پشــتکوه و پیشــکوه ،در دشــت ســیمره
قــرار گرفتــه اســت (لکپــور .)9-10 :1389 ،در فصــل اول بررســی باستانشــناختی
شهرســتان درهشــهر 80اثــر از دورههــای پیــش از تاریــخ ،تاریخــی و اســامی شناســایی

نقشــه  :1موقعیــت درهشــهر،
کوهدشــت و رودخانــه ســیمره (اطلــس
گیتاشناســی.)88 :1383 ،
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گردیــد (شــهبازی .)98 :1385 ،کوهدشــت یکــی از شهرســتانهای غربــی اســتان لرســتان در
منطقــه پیشــکوه غربــی اســت (فرهنــگ جغرافیایــی کوهدشــت( ،)1375 ،نقشــه .)1
دشــت ســیمره بــا  250کیلومتــر مربــع وســعت ،در شهرســتان درهشــهر اســتان ایــام قرار
گرفتــه اســت .رودخانـهی ســیمره در شــمال و کبیرکــوه در جنــوب آن قــرار دارنــد .این دشــت
بُرفتــی حاصلخیــز آن بــه 40متــر میرســد.
بســیار غنــی و ارتفــاع الیههــای رســوبات آ 
منطقــه ســیمره یکــی از راههــای قدیمــی بــوده کــه ایــام را بــه زاگــرس و خوزســتان و از
آنجــا بــه عــراق وصــل میکــرده اســت (عربــی.)2 :1391 ،
دربــاره پیشــینه پژوهشــی منطقــه ســیمره ،بایــد گفــت نخســتین فعالیتهــای
باستانشــناختی در ســال  1935م .در بخــش مرکــزی "کونانــی" توســط "اورال اشــتاین"
انجــام شــد و در ســال  1962م .توســط هیــأت دانمارکــی پیگیــری شــد ،امــا مهمتریــن
بررســی در ایــن حــوزه آبگیــر ،توســط "ســید رســول بروجنــی" در ســال  1386ش .انجــام
گرفــت .در طــول پــروژه نجــات بخشــی در حــوزه ســد ســیمره  17اثــر متعلــق بــه دوران
پیــش از تاریــخ 69 ،اثــر مربــوط بــه دوران تاریخــی و  26اثــر نشــانگر دورههــای اســامی
شناســایی شــدند .نخســتین فصــل کاوشهــا در اواخــر ســال  1387ش .در دو محوطــه
"چمقولــه" بــه سرپرســتی "عبــاس مقــدم" و محوطــه "چیاسبزشــرقی" بــه سرپرســتی
"حجــت دارابــی" انجــام شــد .کاوشهــای نجــات بخشــی در ســال بعــد توســط پنــج هیــأت
ایرانــی بــه سرپرســتی عبــاس مقــدم (فصــل دوم کاوش در چمقولــه) ،مهاجــری نــژاد
(محوطــه چشــمهپرجب) ،لیلــی نیاکان(محوطــه قلعــه پیروزعلــی) ،مرتضــی حصــاری (فصــل
دوم کاوش چیاســبز شــرقی) و مصیــب امیــری (تپــه چــارآرو) پیگیــری شــد (عربــی:1391 ،
 .)2از جملــه دیگــر محوطههــای بررســی یــا حفــاری شــده در حوضــه ســد ســیمره میتــوان
از چیاســبز غربــی ،قلعهگــوری رماونــد ،چغامامــی ،قالکوشــکی ،قلعــه سیرمشــاه در اســتان
ایــام و الرهالره و محوطــه فراشچهارایوانــی در اســتان لرســتان یــاد کــرد .کاوش نجــات
بخشــی قلعــه سیرمشــاه نیــز در اســفند  1389ش .و فروردیــن 1390ش .توســط -هیــأت
باستانشناســی دانشــگاه بوعلیســینا همــدان -و بــه سرپرســتی یعقــوب محمدیفــر انجــام
گرفــت.

قلعهی سیرمشاه

قلعــهی سیرمشــاه در ســاحل شــرقی رودخانــه ســیمره و بــر روی یــک پشــتهی طبیعــی
بــه ارتفــاع تقریبــی  40متــر از ســطح زمینهــای اطــراف و  725متــر از ســطح آبهــای آزاد
قــرار گرفتــه اســت (محمدیفــر( ،)399 :1391 ،تصویــر  .)1نزدیکتریــن روســتا بــه ایــن
قلعـه ،روســتای "ژیرچــم کبــود" در فاصلـهی  10کیلومتــری آن اســت و بــه خــط مســتقیم 3
کیلومتــر تــا قلعـهی سیرمشــاه فاصلــه دارد .فاصلـهی قلعــه سیرمشــاه تــا تــاج ســد ســیمره
 6/183کیلومتــر اســت (تصویــر  .)2قلعــه سیرمشــاه بــا توجــه بــه شــواهد موجــود و بــا
توجــه بــه اینکــه در فاصل ـهی چنــد صــد متــری آن ،محوطههــای بــا اهمیتــی ،همچــون
"برزقوالــه" قــرار دارد ،احتمــا ًال یــک قلعــهی نظامــی یــا نگهبانــی(؟) اســت؛ بهمنظــور
دیدهبانــی ســاخته شــده و امنیــت زمینهــای زیــر دســت خــود را برقــرار میســاخته
اســت (محمدیفــر .)5 :1390 ،قلعــهی سیرمشــاه از غــرب تــا شــعاع  4کیلومتــری و از
شــرق تــا تنــگ چیاســبز در فاصلـهی تقریبــی  2کیلومتــری را زیــر پوشــش دیــد خــود قــرار
میدهــد .ایــن محوطــه از شــمال بــه کوههــای دربنــد کبــود و از جنــوب بــه رودخانــهی
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ســیمره و کوههــای ســپید منتهــی میشــود (محمدیفــر .)7 :1390 ،قلعــه مذکــور در طــول
جغرافیایــی ” N: 33˚22’24.99و عــرض جغرافیایــی ” E: 47˚09’07.34واقــع شــده اســت.
مســاحت تقریبــی ایــن محوطــه  3000مترمربــع اســت ،کــه در راســتای شــمالیجنوبی بــه
طــول تقریبــی  95متــر و در راســتای تقریبــی شــرقیغربی بهطــور میانگیــن  27متــر عــرض
دارد (عــرض آن در ضلــع شــمالی  35متــر و در ضلــع جنوبــی  18متــر اســت و در مجمــوع
بــه شــکل یــک ذوزنقــه اســت) .بهنظــر میرســد کــه ایــن قلعــه متشــکل از چهــار بــرج در
چهــار گوشــه اســت و در اضــاع آن پشـتبندهایی بــرای اســتحکام دیوارهــا قابــل شناســایی
اســت ،کــه بــه ترتیــب پشــت دیــوار غربــی  5پشــتیبان ،دیــوار شــرقی  4پشــتیبان و در پشــت
دیــوار شــمالی  2پشــتیبان قابــل تشــخیص اســت و ظاهــراً دیــوار جنوبــی هیــچ پشــتیبانی
نــدارد (محمدیفــر( ،)3-9 :1390 ،تصویــر .)3
تصویــر  :1قلعــه سیرمشــاه (محمدیفــر،
.)3 :1390

تصویــر  :3نقشــه قلعــه سیرمشــاه
(محمدیفــر.)8 :1390 ،
تصویر  .2عکس هوایی ،فاصله قلعه سیرمشاه تا سد سیمره (محمدیفر.)4: 1390،
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طبقهبندی سفالهای قلعه سیرمشاه

مهمتریــن مــواد فرهنگــی کاوشهــا و بررســیهای ســطحی در سیرمشــاه ،ســفال اســت
کــه بهدلیــل تــک دورهای بــودن از اهمیــت بســزایی برخوردارنــد .همــه ایــن ســفالها بــا
اســتفاده از تکنیــک چرخســاز ســاخته شــدهاند و اغلــب آنهــا از پخــت کافــی برخــوردار و
از لحــاظ ضخامــت اکثــراً متوســط و دارای بافــت متراکــم و محکمیانــد .ســفالها شــکل
منظمــی دارنــد و اغلــب اثــر چــرخ ســفالگری روی بدنــه خارجــی یــا داخلــی آنهــا دیــده
میشــود .بیشــتر ســفالها دارای پوشــش لعــاب بــوده و پرداخــت شــدهاند و دارای خمیــره
و پوشــش گلــی یــک رنــگ هســتند و شــاموت معدنــی ریــز تــا درشــت دارنــد .شــاموت
آنهــا اغلــب شــن و بــه نــدرت بــا مــواد گیاهــی اســتحکام یافتهانــد .تمامــی ســفالهای
مــورد بررســی در ایــن پژوهــش متعلــق بــه دوره ساســانی اســت و صرفـ ًا یــک قطعــه ســفال
کلینکــی فاقــد تزییــن متعلــق بــه دوره اشــکانی بهدســت آمــده اســت (تصویــر .)4

تصویــر  :4ســفال کلینکــی -سیرمشــاه
(نگارنــدگان.)1392 ،

طبقهبنــدی ســفالهای سیرمشــاه براســاس فــرم ظــرف؛ فــرم لبــه ،کــف و دســته؛
و بالخــره ،خمیــره ســفال کــه شــامل ســفالهای ظریــف ،متوســط و خشــن میباشــند،
صــورت گرفــت.

طبقهبندی براساس فرم ظرف

سفالهای سیرمشاه بر اساس فرم ظرف به  6گروه قابل طبقهبندیاند.
 .1کوزههــا کــه خــود شــامل دو گــروه هســتند.1-1 :کوزههــای گــردندار و .1-2
کوزههــای بدونگــردن
 .2خمرههــا کــه شــامل دو گــروه هســتند .2-1 :خمرههــای دهانــه بســته و .2-2
خمرههــای دهانهبــاز.
 .3کاسهها.
 .4کاسههای بزرگ دهانه گشاد.
 .5بشقابها.
 .6تغار.

تصویر  :5کوزهها (نگارندگان.)1392 ،

کوزههــا شــامل کوزههــای گــردندار و بدونگــردن ،بــا لبههــای تخــت یــا گــرد
متمایــل بــه بیــرون ،اریــب بــه بیــرون ،لبــه شــیاردار ،لبــه کوهــاندار و لبههــای ایســتاده گــرد
و ســاده تخــت هســتند (تصاویــر  .)5خمرههــا بــا لبههــای ضخیــم شــده خمیــده بــه بیــرون
بــا لبههــای گــرد یــا تخــت متمایــل بــه بیــرون ،اریــب بــه بیــرون ،لبههــای ســاده تخــت و
شــیاردار بــا دهانـهی بــاز یــا بســته هســتند (تصاویــر  .)6کاسـهها بــا دهانــه بــاز بــا لبههــای
تخــت یــا گــرد متمایــل بــه بیــرون ،اریــب بــه بیــرون یــا ســاده گــرد میباشــند (تصویــر .)7
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تصویر  :6خمرهها (نگارندگان.)1392 ،

تصویــر  :7بــا لبــه شــیاردار (نگارن ـدگان،
. )1392

تصویــر  :8کاســههای بــزرگ
( نگا ر نــدگا ن . )1 3 9 2 ،
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کاسـههای بــزرگ دهانهگشــاد بــا لبههــای متنــوع شــامل :لبــه تخــت یــا گــرد متمایــل بــه
بیــرون ،لبــه گــرد ســرکبوتری ،اریــب بــه بیــرون ،شــیاردار ،کوهــاندار ،ایســتاده تخت و ســاده
گــرد اســت (تصاویــر  .)8بشــقابها بــا لبههــای ســاده تخــت یــا گــرد ،شــیاردار و تخــت
متمایــل بــه بیــرون (تصویــر  )9و تغــار دســتهدار بــا لبــه تخــت اســت (تصویــر  .)10کوزههــا
بیشــترین ظــروف را در منطقــه مــورد بررســی شــامل میشــوند.

تصویــر  :9بشــقابها (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویر  :10تغار (نگارندگان.)1392 ،

طبقهبندی براساس فرم لبه

تصویــر  :11لبههــای شــیاردار (نگارن ـدگان،
.)1392

تصویــر  :12لبههــای تخــت متمایــل بــه
بیــرون (نگارنــدگان.)1392 ،

بــرای طبقهبنــدی نهایــی ســفالهای مــورد مطالع ـهی سیرمشــاه ،بــه فــرم قطعــات توجــه
شــده اســت .برایــن اســاس قطعــات لبــه را در  13گــروه مجــزا معرفــی قابــل طبقهبنــدی
اســت .1 :لبههــای شــیاردار (تصویــر )11؛  .2لبههــای تخــت متمایــل بــه بیــرون (تصویــر
)12؛  .3لبههــای ایســتاده تخــت (تصویــر )13؛  .4لبههــای گــرد ســرکبوتری (تصویــر )14؛
 .5لبههــای ایســتاده گــرد (تصویــر )15؛  .6لبههــای ســاده گــرد (تصویــر )16؛  .7لبههــای
گــرد اریــب بــه بیــرون (تصویــر )17؛  .8لبههــای ســاده تخــت (تصویــر )18؛ .9لبههــای
گــرد متمایــل بــه بیــرون (تصویــر )19؛ .10لبههــای بیضــوی (تصویــر )20؛  .11لبههــای
ـن متمایــل بــه بیــرون (تصویــر )22؛ .13
کوهــاندار (تصویــر )21؛  .12لبههــای تخـ ِ
ـت پهـ ِ
لبههــای گــرد متمایــل بــه داخــل (تصویــر .)23
بیشــترین تعــداد لبههــا شــامل لبههــای تخــت متمایــل بــه بیــرون و لبههــای گــرد
متمایــل بــه بیــرون میباشــد .قطــر دهانــه آنهــا متفــاوت اســت و بیشــتر لبههــا ،قطــری
بیــن  16تــا  30ســانتیمتر دارنــد.
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تصویــر  :13لبههــای ایســتاده تخــت (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :14لبههــای گــرد ســرکبوتری (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :15لبههــای ایســتاده گــرد (نگارنــدگان،
.)1392

تصویر  :16لبههای ساده گرد (نگارندگان.)1392 ،
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تصویــر  :17لبههــای گــرد اریــب بــه بیــرون
(نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :18لبههــای ســاده تخــت (نگارن ـدگان،
.)1392

تصویــر  :19لبههــای گــرد متمایــل بــه
بیــرون (نگارنــدگان.)1392 ،
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تصویــر  :20لبههــای بیضــوی (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :21لبههــای کوهــاندار (نگارنــدگان،
. )1392

ـن متمایــل بــه
تصویــر  :22لبههــای تخــت پهـ ِ
بیــرون (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :23لبــه گــرد متمایــل بــه داخــل
(نگارنــدگان.)1392 ،
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تصویــر  :24کــف تخــت (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :25کف دیســک شــکل (نگارن ـدگان،
.)1392

طبقهبندی فرم کفها

کفهــا بــه  3گــروه قابــل تفکیــک هســتند .1 :کفهــای تخــت کــه بیشــترین تعــداد را
ف دکمـهای شــکل (تصویــر
ف دیســک شــکل (تصویــر )25؛  .3کـ 
دارنــد (تصویــر )24؛ .2کـ 
.)26

طبقهبندی فرم دستهها

دســتهها نیــز بــه  3گــروه .1 :دســته حلقــوی (تصویــر )27؛  .2دســته دماغــی شــکل (تصویــر
)28؛  .3دســته دکمـهای شــکل تقســیم میشــوند (تصویــر .)29

طبقهبندی براساس نوع خمیره

تصویــر  :26کــف دکمــهای (نگارنــدگان،
.)1392

از نظــر خمیــره ســفال ،میتــوان ســفالها را بــه  3گــروه قــرار داد (در ایــن تقســیمبندی
بــه انــدازه ترکیبــات و میــزان تخلخــل توجــه شــده اســت) .1 :ظریــف؛  .2متوســط؛  .3خشــن.
ظــروف ظریــف کوزههــا و کاســهها را شــامل میشــوند ،ظــروف متوســط شــامل همــه
شــش فــرم ظــروف میباشــد و ظــروف خشــن نیــز شــامل کوزههــا ،کاس ـههای بــزرگ و
خمرههــا میباشــند.
تزییــن ســفالها شــامل  7شــیوه تزییــن اســت .1 :تزییــن فشــاری اســتامپی (تصویــر )30؛
 .2تزییــن فشــاری فلســی (تصویــر )31؛  .3تزییــن فشــاری بــا نقــوش هندســی (تصویــر )32؛

طبقهبندی سفال ساسانی دره سیمره ،مطالعه موردی :قلعه سیرمشاه
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تصویــر  :27قطعــات باقیمانــده از
دســتههای حلقــوی (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :28دســتههای دماغــی شــکل
(نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :29دســته دکمــهای (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :30تزییــن اســتامپی (نگارنــدگان،
.)1392
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تصویــر  :31تزییــن فلســی (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :32تزییــن فشــاری (نگارنــده،
.)1392

تصویــر  :33تزییــن کنــده -خطــوط مــواج
(نگارنــدگان.)1392 ،

طبقهبندی سفال ساسانی دره سیمره ،مطالعه موردی :قلعه سیرمشاه

 .4تزییــن کنــده بــا خطــوط مــواج (تصویــر )33؛  .5تزییــن کنــده بــا شــیار ریــز (تصویــر )34؛
 .6تزییــن افــزوده طنابــی انگشــتی (تصویــر )35؛  .7تزییــن افــزوده طنابــی خطــی (تصویــر
.)36
براســاس ایــن طبقهبنــدی آشــکار میگــردد کــه از نظــر فــرم ظــروف اشــکال متنوعــی
از جملــه :خمرههــا ،کاســهها ،کاســههای بــزرگ ،کوزههــا ،بشــقابها و تغــار در بیــن
ســفالها قابــل شناســایی اســت .کوزههــا رایجتریــن و متداولتریــن شــکل ســفالها
را در میــان نمونههــای جمــعآوری شــده شــامل میشــوند کــه بــه دو گــروه :گــردندار و
بدونگــردن قابــل تفکیــک هســتند و فــرم لبــهی آنهــا متنــوع اســت .فــرم بدنــه ایــن
کوزههــا چنــدان قابــل تشــخیص نمیباشــد؛ چــون بدنــه برجــای نمانــده و مــا فقــط قســمتی
از لبــه را بــه هــمراه گــردن ظــرف در اختیــار داریــم .بیشــتر کوزههــا دارای دهانــهی بــاز
میباشــند .کاسـههای بــزرگ بــا فــرم لبههــای گوناگــون گــروه دیگــر فــرم ظــروف هســتند
ایــن کاس ـههای بــزرگ گاه ـ ًا دارای تزییــن کنــده و فشــاری هســتند .گــروه ســوم کاس ـهها
هســتند کــه تنهــا در دو مــورد دارای تزییــن فشــاری روی حاشــیه باالیــی لبــه میباشــند.
خمرههــا کــه تعدادشــان کــم نیســت و دهانــه بســته هســتند ،غالب ـ ًا دارای تزییــن افــزوده،
فشــاری و کنــده روی بدنــه و یــا حاشــیه بیرونــی لبــه میباشــند .گــروه دیگــر بشــقابها
هســتند کــه بیشــتر آنهــا دارای لبههــای ســاده تخــت میباشــند و فاقــد هرگونــه تزییــن
هســتند .در بیــن ســفالها یــک تغــار بــا دســته حلقــوی نیــز بــه چشــم میخــورد .رنــگ
پوشــش بیرونــی ســفالها بــا توجــه بــه طيــف رنگهــاي اصلــي شــامل رنگهــای:
.1نخــودی.2 ،قرمــز.3 ،نارنجــی.4 ،صورتــی.5 ،قهــوه ای.6 ،خاکســتری میباشــد،که در ایــن
بیــن رنــگ نخــودی و نارنجــی درصــد قابــل توجهــی را شــامل میشــوند .ایــن قطعــات اغلب
دارای پوششــی بــه رنــگ خمیرهانــد .از لحــاظ میــزان پخــت ،ســفالها شــامل دو گــروه:
.1کافــی.2 ،ناکافــی میباشــند کــه اکثریــت ســفالهای مذکــور دارای پخــت کافــی هســتند
و بهنــدرت در بیــن آنهــا ســفالی بــا پخــت ناکافــی بهچشــم میخــورد.
اغلــب کفهــا شــامل کفهــای تخــت و یــا لبـهی نســبت ًا تخــت هســتند و انــواع دیگــر
کفهــا کــه چنــدان در ایــن مجموعــه مرســوم نیســتند و از هرکــدام تنهــا یــک نمونــه در
دســت اســت ،شــامل کــف دیســک شــکل و کــف دکمـهای میباشــند .کــف دیســک شــکل
دارای یــک ســطح افقــی و یــک زاویــه تنــد در محــل اتصــال کــف بــه بدنــه ظــرف اســت.
قطــر کفهــا متفــاوت اســت و بیشــتر کفهــا قطرشــان بیــن  7تــا  15ســانتیمتر میباشــد.
نــوع تزییــن ســفالهای سیرمشــاه شــامل تزییــن :کنــده ،فشــاری ،گاهــی تزییــن
نیمبرجســته و  ...میباشــد .تزییــن فشــاری شــامل :اســتامپی ،فلســی ،نقــوش هندســی و
تزییــن کنــده شــامل :نقــوش هندســی ،خطــوط مــواج و  ...هســتند؛ بهطــور کلــی نقــوش
تزیینــی شــامل :خطــوط مــواج ،خطــوط مــوازی بهصــورت افقــی و عمــودی و مــورب ،دوایــر
متحدالمرکــز ،نقــوش دایــره ،نیمدایــره ،بیضــی ،مســتطیل و مثلــث ماننــد ،نقــش مثلثهــای
آویــزان ،نقــوش طنابــی انگشــتی و طنابــی خطــی و نقــش فلســی هســتند .بارزتریــن نقــوش
تزیینــی نقــوش فلســی و نقــوش طنابــی میباشــند .ایــن ظــروف دارای کاربــری روزمــره
هســتند و اشــکال ویــژه و اســتثنایی در ســفالها بهچشــم نمیخــورد .ظــروف بــا کاربــری
روزمــره شــامل ظــروف پخــت و پــز و خمرههــای ذخیــره آذوقــه میباشــند.
ســفالهای قلعــه سیرمشــاه از لحــاظ فــرم ظــرف ،نــوع لبــه و نــوع و نقــش تزیینــی
قابــل مقایســه بــا دیگــر محوطههــای ساســانی هســتند .براســاس فــرم لبــه تعــداد کثیــری

147

تصویــر  :34تزییــن کنــده -شــیار ریــز
(نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :35تزییــن طنابــی انگشــتی
(نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :36تزییــن طنابــی خطــی
(نگارنــدگان.)1392 ،
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تصویــر  :37طــرح کوزههــا (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :38کاســهها بــا لبــه شــیاردار
سیرمشــاه (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :39کاســههای بــا لبــه اریــب بــه
بیــرون (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :40خمــره بــا لبــه ضخیــم شــده
متمایــل بــه بیــرون (نگارنــدگان.)1392 ،

از کوزههــا قابــل مقایســه بــا قلعــه یزدگــرد ،درهشــهر و حاجیآبــاد بــوده و در مرحلــه
بعــدی تعــدادی نیــز شــبیه نمونههــای موجــود در :تورنــگ تپــه ،مــرو ،کــوش ،رأسالخیمــه،
قصرابونصــر ،میانــاب شوشــتر ،مــاه نشــان ،بردســیر ،بیســتون ،تورنگتپــه ،تختســلیمان و
نمونههــای موجــود در بینالنهریــن هســتند (تصویــر .)37
از شــاخصترین اشــکال کاس ـههای سیرمشــاه ،کاس ـههای بــا لبــه شــیاردار و لبــه گــرد
شــده اریــب بــه بیــرون میباشــند (تصاویــر  38و  .)39ایــن نــوع ،از شــکلهای شــناخته
شــده در بیســتون هســتند .کاسـهها بــا لبــه گــرد شــده متمایــل بــه بیــرون و یــا بــا دو شــیار
ایجــاد شــده در لبــه ،ســاخت آن هــم در دوره اشــکانی و هــم در دوره ساســانی رایــج بــوده
و نمونههــای مشــابه آن از حاجیآبــاد ،قلعهیزدگــرد ،بیســتون ،ماهنشــان و تختســلیمان
گــزارش شــده اســت .نمونــه دیگــر کاسـههای بــا لبــه متمایــل بــه بیــرون و بدنــه پرانتــزی
هســتند کــه در قلعهیزدگــرد و بیســتون نیــز گــزارش شــدهاند.
خمرههــای بهدســت آمــده از سیرمشــاه اغلــب دهانــه بســتهاند و عمدتــ ًا دارای
لبههــای تخــت یــا گــرد متمایــل بــه بیــرون و اریــب بــه بیــرون هســتند .خمرههــای
قلعــه سیرمشــاه مشــابه نمونــه یافــت شــده از :قلعهیزدگــرد ،حاجیآبــاد ،ماهنشــان،
میانــاب شوشــتر و تختســلیمان میباشــند (تصویــر  .)40خمرههــای بــا لبــه گــرد خمیــده
بــه داخــل بــا لبــه مضاعــف از نمونههــای شــاخص دوره اشــکانی بوده کــه در دوره ساســانی
تــداوم مییابنــد کــه نمونههــای آن را میتــوان در سیرمشــاه و قلعهیزدگــرد مشــاهده
کــرد (تصویــر .)41
تزیینــات مختلــف اســتفاده شــده در ســفالهای قلعــه سیرمشــاه نیــز بــا مناطــق
متعــددی قابــل قیــاس اســت .نمونههــای مشــابه تزییــن اســتامپی ســفالهای سیرمشــاه
کــه بــه شــکل دوایــر متحدالمرکــز ظاهــر شــدهاند ،در درهشــهر و ســرگنداب دیــده شــده
اســت (تصویــر  ،)42ایــن تزییــن در ماهنشــان ،قلعهیزدگــرد و بیســتون نیــز گــزارش
شــدهاند .تزییــن فشــاری فلســی شــکل کــه بیشــترین تعــداد را بــرای تزییــن ســفالهای
سیرمشــاه بهخــود اختصــاص داده اســت ،بیشــترین نمونههــای مشــابه را در درهشــهر،
ســرگنداب و کنــگاور دارد (تصویــر  .)43تعــداد زیــادی از ســفالها نیــز دارای تزییــن طنابــی
میباشــند ،ایــن نــوع تزییــن شــبیه نمونههــای موجــود در بیســتون و قلعهیزدگــرد اســت
(تصویــر .)44
بهطــور کلــی ســفالهای سیرمشــاه بیشــترین تشــابه ســفالی را بــا ســفالهای
قلعهیزدگــرد ،درهشــهر و حاجیآبــاد دارنــد.

تصویــر  :41خمــره بــا لبــه گــرد و تخــت بــا لبــه مضاعــف (نگارنــدگان،
.)1392
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تصویــر  .42نقــش اســتامپی بهصــورت
دوایرمتحدالمرکــز (نگارنــدگان.)1392 ،

تصویــر  :43نقــش فلســی (نگارنــدگان،
.)1392

تصویــر  :44تزییــن طنابــی انگشــتی
(نگارنــدگان.)1392 ،
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نتیجهگیری

بــا توجــه بــه ويژگيهــاي فنــي ســفال دوره ساســانی قلعــه سیرمشــاه ميتــوان گفــت،
فــرم ظــروف بهدســت آمــده از قلعــه سیرمشــاه بیشــتر شــامل ســفالهای معمولــی،
بــا کاربــرد روزمــره شــامل کوزههــا ،کاســههای بــزرگ و خمرههــای ذخیــره آذوقــه
میباشــند .در ايــن محوطــه نــوع تزئينــات فشــاری ،کنــده و افــزوده بیشــتر بــه چشــم
میخورنــد و بیشــترین نقــوش تزیینــی بـهکار رفتــه شــامل :نقــش فلســی ،نقــوش طنابــی
خطــی و طنابــی انگشــتی در یــک یــا دو ردیــف ،خطــوط مــواج و دوایــر متحدالمرکــز
میباشــند .بیشــتر ســفالها ظریــف و متوســط هســتند .لبههــای ظــروف اغلــب بــه
شــکل لبههــای تخــت متمایــل بــه بیــرون و گــرد متمایــل بــه بیــرون هســتند .ســفالها
بیشــتر در انــدازه متوســط و کوچــک هســتند و ســفالهای بــزرگ شــامل خمرههــای
ذخیــره آذوقــه و کاس ـههای بــزرگ میباشــند .نــوع خميــره ایــن ســفالها معدنــی اســت
درشــت شــن و ماســه بــه رنگهــاي ســفيد ،ســياه و
و بیشــتر داراي شــاموت ریــز و
ِ
خاکســتری هســتند .بيشــتر ســفالهاي ايــن محوطــه داراي پوشــش گلــي رقیــق و غليــظ
بــا طيــف رنگــي نخــودي ،نارنجــی و قرمــز هســتند .تکنيــک ســاخت تمامــی ســفالهای
بهدســت آمــده بهصــورت چرخســاز اســت و اغلــب داراي پخــت کافــي هســتند.
مشــخصات فنــی ســفالهای ساســانی در قلعــه سیرمشــاه و مقایســه آنهــا بــا مناطــق
مختلــف ساســانی بیــان کننــده ســلیقهای بــودن ســاخت ظــروف ســفالی در دوره ساســانی
در ایــن محوطــه اســت و در عینحــال فرمهــای مشــابه بــا اختــاف در جزئیــات مقطــع،
در محوطههــای مختلــف دوره ساســانی قابــل تشــخیص اســت؛ بنابرایــن در ایــن دوره در
هــر منطقــه ســلیقههای همگــون بــا تفاوتهایــی در جزئیــات وجــود داشــته اســت .در
طــول ایــن دوره فرمهــا اگــر چــه تفاوتهــای جزئــی دارنــد ،امــا تقریب ـ ًا مشــابه هســتند
و آنچــه آنهــا را بهعنــوان ســبک بومــی و محلــی معرفــی کــرده اســت ،عالوهبــر
مشــخصات فنیشــان ،تزیینــات گوناگــون در هــر منطقــه اســت .قابــل توجــه اســت کــه در
تزیینــات نیــز یــک اســلوب ســلیقهای و شــخصی دیــده میشــود ،بــه ایــن معنــی کــه در
نــوع تزییــن بــه هــم شــبیه هســتند ،امــا الگــوی نقشــی متفاوتــی دارنــد؛ بنابرایــن ســفال
ساســانی سیرمشــاه گون ـهای محلــی و بومــی اســت کــه تأثیــر و نفــوذ ســفالگری دیگــر
مناطــق را نیــز میتــوان در آن دیــد .ســفالهای سیرمشــاه از نظــر شــکل ،ویژگیهــای
فنــی و شــیوه تزیینــی در حــوزهی فرهنگــی غــرب و جنوبغــرب ایــران قــرار میگیرنــد.
چــرا کــه بیشــترین شــباهتها را بــا محوطههــای ایــن مناطــق دارنــد ،ایــن شــباهتها
براســاس مقایســات انجــام شــده بــر روی فــرم ظــروف و نــوع تزییــن شناســایی شــدند.
در غــرب ایــران نمونههــای مشــابه ســفالهای قلعــه سیرمشــاه در درهشــهر ،ســرگنداب،
قلعهیزدگــرد ،کنــگاور و بیســتون یافــت شــد و در جنوبغــرب بیشــترین شــباهت را بــا
ســفالهای حاجیآبــاد فــارس و ســیراف دارنــد .ایــن مشــابهتها بیانگــر ارتباطــات
درون منطقــهای و بــرون منطقــهای قلعــه سیرمشــاه میباشــد.

کتابنامه

 توحیــدی ،فائــق ،1386 ،فــن و هنــر ســفالگری ،چــاپ پنجــم ،تهــران ،انتشــاراتســمت.
 -خســروزاده ،علیرضــا و عالــی ،ابوالفضــل« ،1383 ،توصیــف ،طبقهبنــدی و تحلیــل
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گونهشــناختی ســفالهای دوران اشــکانی و ساســانی منطقــه ماهنشــان (زنجــان)»،
مجموعــه مقــاالت همایــش بینالمللــی باستانشناســی ایــران :حــوزهی شــمالغرب ،بــه
کوشــش :مســعود آذرنــوش ،تهــران ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری-
پژوهشــکده باستانشناســی.
 دریایــی ،تــورج ،1390 ،شاهنشــاهی ساســانی ،ترجمــه :مرتضــی ثاقبفــر ،تهــران،نشــر ققنــوس.
 ســرفراز ،علیاکبــر و فیروزمنــدی ،بهمــن ،1383 ،باستانشناســی و هنــر دورانتاریخــی مــاد ،هخامنشــی ،اشــکانی ،ساســانی ،تهــران ،انتشــارات عفــاف.
 شــهبازی ،ســیاوش« ،1385 ،تبییــن گاهنــگاری پیــش از تاریــخ دشــت ســیمره»،چکیــده مقــاالت همایــش باستانشناســی ایــران :حــوزهی غــرب ،کرمانشــاه  10-12آبــان.
تهــران ،انتشــارات دانشــگاه تهــران.
 عربــی ،الهــام و وثوقبابائــی ،پریســا« ،1391 ،نقــش سدســازی بــر روی محوطههــایباســتانی :شناســائی یــا تخریب؟(مطالعــه مــوردی :ســد ســیمره)» ،ارائــه شــده در همایــش
غــرب کشــور ،دانشــگاه آزاد واحــد همــدان ،اردیبهشــت مــاه( ،منتشــر نشــده).
 فرهنــگ جغرافیایــی کوهدشــت ،1375 ،تهــران ،ســازمان نقشــهبرداری کشــور،انتشــارات ســازمان جغرافیایــی نیروهــای مســلح.
 كامبخشفــرد ،ســيفاهلل ،1386 ،كاوشهــا و پژوهشهــاي باستانشناســي و احيــاءمعمــاري معبــد آناهيتــاي كنــگاور و تاقگــرا  -گنجینههــای یافــت شــده از کاوشهــا،
جلــد دوم ،تهــران ،پژوهشــكده باستانشناسي-ســازمان ميــراث فرهنگي،صنايعدســتي و
گردشــگري.
 کرتیــس ،جــان ،1378 ،ایــران کهــن ،ترجمــه :خشــایار بهــادری ،تهــران ،نشــرکارنــگ.
 کالیــس ،ولفــرام و کالمایــر ،پتــر ،1385 ،بیســتون  /کاوشهــا وتحقیقــات ســالهای ،1963-1967بــا هــمکاری :راینــر .م .بومــر ،پتــر کالمایــر ،هوبرتــوس فــونگال ،لوتــز
ایلیــش ،ولفــرام کالیــس ،اینگــه بــورگ لوشــای ،شمایســرهاینتــس لوشــای ،ترجمــه:
فرامــرز نجدســمیعی ،تهــران ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری-
معاونــت فرهنگــی و ارتباطــات ،اداره کل امــور فرهنگــی.
 گیرشــمن ،رومــن ،1386 ،ایــران از آغــاز تــا اســام ،ترجمــه :محمدمعیــن ،چــاپشــانزدهم ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 لکپــور ،ســیمین ،1389 ،کاوشهــا و پژوهشهــای باستانشناســی درهشــهر(ســیمره) ،تهــران ،انتشــارات پازینــه و اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان ایــام.
 محمدیفــر ،یعقــوب" ،1390 ،گــزارش مقدماتــی کاوش نجاتبخشــی قلعــهیسیرمشــاه (حوضــهی آبریــز ســد ســیمره)" ،پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی وگردشــگری کشــور ،پژوهشــکدهی باستانشناســی( ،منتشــر نشــده).
 محمدیفــر ،یعقــوب« ،1391 ،قلعــه سیرمشــاه ،حوضــه آبگیــر ســد ســیمره،لرســتان» ،چکیــده مقالههــای یازدهمیــن گردهمآیــی ســاالنهی باستانشناســی ایــران،
تهــران -مــوزه ملــی ،نشــر پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی و گردشــگری.
 -محمدیفــر ،یعقــوب« ،1392 ،نگاهــي اجمالــي بــه چنــد محوطــه ساســاني دره
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 مجلــه انجمــن علمــی دانشــجویان باستانشناســی دانشــگاه تربیــت،میانرشــتهای
.260-269  صــص، بهــار و تابســتان، ســوم، ســال دوم،مــدرس
 بــه اهتمــام عبدالکریــم، تاریــخ تمــدن ایــران ساســانی،1384 ، ســعید، نفیســی. انتشــارات اســاطیر، تهــران، چــاپ دوم،جربــزهدار
 تاریــخ ایــران از ســلوکیان تــا فروپاشــی دولــت ساســانیان،1387 ، احســان، یارشــاطر. چــاپ پنجــم، انتشــارات امیرکبیــر، تهــران، حســن انوشــه: ترجمــه،) قســمت اول،(جلدســوم
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- Herrmann, G., Kurbansakhatov, K., and Simpson, J. 2000. “The International Merv Project Preliminary Report on the Ninth Year”. Iran, Vol.39:
9-52. Published by British Institute of Persian Studies.
- Keall, E.J., Keall, M.J. 1981“The Qal'eh-i Yazdigird Pottery: A Statistical Approach Reviewed work(s)”. Iran, Vol.19: 33-80. Published by
British Institute of Persian Studies.
- Kennet, D. 2002. “Sasanian Pottery in Southern Iran and Eastern Arabia”. Iran, Vol.40: 153-162. Published by British Institute of Persian Studies.
- Kennet, D. 2004. Sasanian and Islamic pottery from Ras al-Khaimah(eBook version).Classification, chronology and analysis of trade in the Western Indian Ocean. Durham University.
- Mohammadifar, Y. 2012.”Sar-Gandab”, Sasanika Archaeology 9,(online).
- Williams, T., Kurbansakhatov, K. 2003. “The Ancient Merv Project,
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139-170. Published by British Institute of Persian Studies.
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The rims are mostly smoothed or rounded inverted rims. Potteries
are in small or medium sizes and the large ones are jars and large
bowls. Potteries have tempered with fine mineral and coarse sand in
white, black and grey colours. Most of potteries have slip or wash in
buff or orange and all are wheel-made and well-baked.
Technical characteristics of Seyrom Shah Sassanid pottery in comparison with different Sassanid sites represent that the production
process was based on the preferences of each Sassanid area. Meanwhile, similar forms with cross-section nuances can be seen. Therefore, in this era, there were different preferences in each area with
nuances. Although during this era forms have nuances but they are
approximately similar and only technical characteristics and various
decoration differentiate. It is noteworthy that the decorations themselves are based on the preferences which mean the decorations are
similar but the design pattern are different. So, the Seyrom Shah
pottery is a regional and local type in which the inspiration of other
regions is well attested. In terms of form, technical characteristic and
decoration Seyrom shah pottery belongs to the west and southwest
Sassanid culture of Iran as it has the highest similarity with potteries
of these regions; these similarities are mostly base on form and decoration,. Similar sample. Qale-ye Seyrom Shah in west are observed
in Dare-Shahr, Sargandab, Qale’ Yazdgird, Kangavar and Bistun and
in southwest are highly similar to Hajiabad of Fars. These similarities suggest intra-regional and inter-regional interaction of Qa’ale
seyrom shah.
Keywords: Pottery, Sassanid Era, Seymareh Valley, Qale-ye Seyram Shāh.
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Abstract
Seymareh valley is an area located between Luristan and Ilam provinces considered to be an almost unknown area in the Iranian Archaeology. Here, several sites spanning various periods, especially
the Sassanid era can be perceived. One of them is Qale’h- ye Seyram
Shāh located on the eastern bank of the Seymareh River on a natural hill, approximately 40 meters above the ground while he site
is elevated some 725 meters above sea level. The site is belong to
remains of the old Sassanid castle. During the excavations, the site
was surveyed as remarkable amount of sherds were found of which
361 sherds has been studied and classified introduced here. The significance of these potteries lies in their single period nature. This research is mainly based on the classification and typology of Sassanid
pottery from Qale’-ye Seyram Shāh and also their comparison with
homogeneous pieces from Central Zagros and other known areas
of Sassanid era. These potteries are include typical daily use potteries, Jugs, Big Bowls and Jars; all of them are wheel-made and most
are well-baked. In terms of quality they can be divided to 3 classes:
delicate pottery, plain and coarse ware. The colour is varies from
buff, orange to red. Sassanid potteries of Qale’-ye Seyram Shāh are
a local type in which the influence of other regions can also be seen
simultaneously. In terms of form, the technical features and decorative style of the collection belongs to the cultural sphere of west and
south-western Iran. According to the technical characteristics of the
Sassanid pottery of the Qale’-ye Seyrom Shah, it can be attested that
the common forms of Seyrom Shah pottery are typical pottery such
as: jars, large bowls and jugs. These sherds have mostly impress,
curved and raised decorations and the most common designs are
scale, linear or finger cordage in one or two rows, wavy and concentric circle designs. Majority of pottery are eggshell and plain ware.

