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 چکیده

معارص در حوزه خراسان مرکزی ازدوره نوسنگی با سفال تا دوران 

سفالگری از هرنها و صنایع رایج و بسیار بااهمیت بوده است. در 

شناسی انجام شده در این حوزه، تکنیک های باستانخالل بررسی

های فرهنگی شده که نشان از تداوم سنتساخت سفالیشناسایی

وسیله دهی بههای ذکرشده دارد. این تکنیک ساخت و فرمدر هزاره

گرفت که در دوره نوسنگی سبدهای گیاهی صورت می قالب پارچه

های متعدد این تکنیک از هزاره ششم جایگزین آن بوده است. منونه

تا هزاره اول ق.م در دشت مشهد و آسیای مرکزی و نیز در دوران 

شده است و اهمیت آن در این ساسانی در دشت نیشابور گزارش

ستایی چکنه باشد که تداوم آن تا روزگار معارص و در بافت رو می

های پنهان این پدیده، ارتباط نیشابور ادامه یافته است. از جنبه

سازمان تولید این نوع ظروف با بافت جوامع است که در پژوهش 

شناسی شناسی و رویکرد انسانحارض به کمک روش قوم باستان

منادین و تفسیری مطالعه و ترشیح شده است. اگر بتوان الگوی 

توان عنوان کرد که زنان در تاریخ نسبت داد،می پیش ازمعارص را به

اند. در ساخته نقش مهمی داشتههای تولیدی این دستفعالیت

سازی مواد غذایی و لبنی بافتار معارص، این ظروف کارکرد ذخیره

داشته است و برخواسته از اقتصاد معیشتی مبتنی بر دامداری 

ت آن اهداف هستند. این ظروف در مقیاس خانگی تولید و ساخ

رسد این تکنیِک بومی، طی اقتصادی نداشته است. به نظر می

یافته و مواد اولیه آن متناسب با عنوان میراثی ماندگار تداومها بههزاره

ها در ادوار بوم و همچنین الگوی مرصف آن متناسب با نوع فعالیت

 مختلف، متفاوت بوده است.

ف ان تولید، سفالگری، ظرو شناسی، سازمقوم باستان واژگان کلیدی:

 قالب پارچه

 

Abstract 

In the Central Khorasan region, from the Neolithic 
period with pottery to the contemporary period, 
pottery has been a common and significant art and 
industry. During the archeological studies carried out 
in this area, the technique of creating pottery was 
identified, which shows the continuation of cultural 
traditions in the mentioned millennia. This technique 
of making and shaping was done by fabric mold, 
which was replaced by plant baskets in the Neolithic 
period. Numerous examples of this technique have 
been reported from the sixth millennium to the first 
millennium BC in the plains of Mashhad and Central 
Asia, as well as during the Sassanid period in the plain 
of Neyshabour. One of the hidden aspects of this 
phenomenon is the relationship between the 
organization of production of this type of utensils and 
the texture of societies, which has been studied and 
described in the present study with archeological 
ethnography and symbolic and interpretive 
anthropological approach. If the contemporary model 
can be attributed to prehistory, it can be said that 
women played an essential role in this hand-made 
production activity. In the modern context, these 
containers have the function of storing food, and 
dairy and originate from the livelihood economy 
based on animal husbandry. These vessels are 
produced on a home scale and their production has 
no economic purposes. It seems that this indigenous 
technique has continued for millennia as a lasting 
heritage, and its raw materials have been different 
according to the canvas and also its consumption 
pattern according to the type of activities in different 
periods. 

Keywords: Archaeological Ethnography, Production 

Organization, Pottery, Cloth Molding vessel 
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 مقدمه

خراسان مرکزی )حوضه  شده در حوزههای انجامدر بررسی

های دشت مشهد( توسط نگارندگان در محوطه-رودکشف

سطح  هایی شناسایی شد کهازتاریخی سفالباستانی پیش

ها دارای داغ پارچه یا مشابه آن بود که در رویکردی داخلی آن

قالب پارچه را  کارگیری تکنیکی موسوم بهتوان بهتطبیقی می

آمده به هزاره سوم ق.م دستهای بهتشخیص داد. منونه

ه ب شوند: لبههای زیر توصیف میتعلق دارد و با مشخصه

ای به رنگ قرمز )ُعنابی( با بیرون برگشته، داشنت خمیره

رنگ، پوشش گلی رقیق به رنگ قرمز های تزئینی سیاهداغ

ساز هستند. الگوی اصلی این ای و ضمناً چرخاُخرایی تا قهوه

در ساخت ظروف سبدی دوره نوسنگی  تواننوع تکنیک را می

جویی کرد که در حوزه خراسان ایران از استقرارهایی چون پی

( و محوطه جعفرآباد Basafa and Rezaei, 2014چناران )

افین در استان امروزی خراسان جنوبی )دانا و همکاران، 

های بعدی های آن گزارش شده است. در هزاره( منونه۹9۵۲

های ق.م همین تکنیک در ساخت سفال ویژه هزاره اولبه

( دیده Lhuillier, 2013:Pl.5جنوب غرب آسیای مرکزی )

تأمل است. های فرهنگی قابلشود که از منظر برهمکنشمی

ای باستانی متعلق به هزاره اول ق.م های محوطهدر کاوش

ای نزدیک به آن، در کهندژ دوران ( و در فاصله۹9۵۱)باصفا، 

های ( نیز منونه۹9۵۱خانیکی، )لباف ساسانی نیشابور

مشابهی یافت شده است. اهمیت این موضوع و به دست 

شده با تکنیک مذکور از دوره های ساختهآمدن سفالینه

د شو نوسنگی تا دوره ساسانی در خراسان زمانی دوچندان می

که در بخش رسوالیت نیشابور زنان با هامن تکنیک اما با مواد 

ابه های مشون موادی گیاهی به تولید منونهاولیه متفاوتی چ

(. زنان ۹9۵1منش، پردازند )شیرازی و صحتسفال می

بخش چکنه نیشابور با تکنیک قالب پارچه با مواد اولیه 

کنند گیاهی و جهت ذخیره غالت و روغن، ظروفی تولید می

های پیش از خود دارند. این ای با هزارهکه همگونی ویژه

ات تواند بیانگر اشرتاکدر ساخت ظروف میهمگونی تکنیکی 

گفته در گسرته شامل رشق با فرهنگی در بافت جوامع پیش

محوریت خراسان بزرگ داشته باشد. درک این اشرتاکات، 

نیازمند مطالعه ساختارهای این جوامع با رویکرد 

شناسی در روستاهای معارص نیشابور است که باستانقوم

یرملموس سازمان تولید این نوع امکان دستیابی به سطوح غ

کند. در زمینه اهمیت و ظروف در جوامع ایستا را فراهم می

توان بیان داشت که تفسیر چگونگی رضورت پژوهش می

ا از تاریخ حوزه خراسان تتداوم تکنیک و هرن سفالگری پیش 

منظور درک سازمان تولید ظروف قالب پارچه دوره معارص به

هم در مقیاس زمانی گسرتده ان بزرگ آندر پهنه فرهنگی خراس

از دوره نوسنگی با سفال تا دوران معارص نشانگر اهمیت 

موضوع است. در این راستا ارتباط بافت جوامع و دالیل 

تداوم این تکنیک، ارتباطات فرهنگی جوامع خراسان و آسیای 

مرکزی و روند درک اشرتاکات این جوامع، رضوری است. در 

یابی سازمان تولید این نوع ظروف و ارتباط آن با این راستا، ارز

بافت جوامع ایستا و پویای موردمطالعه و همچنین درک 

ای هترین پرسشعوامل مؤثر در تداوم این تکنیک از اصلی

عنوان فرض اولیه ساخت این شود و بهپژوهش محسوب می

ده شهای خانگی انجامظروف توسط زنان در راستای فعالیت

ل اشرتاکات قومی جوامع مورد مطالعه و انتقال و به دلی

دانش ساخت این ظروف از زنان به فرزندان تکنیک مورد 

 یافته است. بحث، تا زمان حال تداوم

 پیشینه پژوهش

ه توان بشناسی در ایران میباستانهای قوماز اولین پژوهش

مراتب بررسی سلسلهنامه کارشناسی ارشد با عناوین دو پایان

تی، اجتامعی و اقتصادی در روستاهای امروزی دشت جمعی

درگز خراسان با توجه به نظریه مکان مرکزی و قوم 

ای شناسی الگوهبررسی قوم باستانو نیز  شناسیباستان

استقرار روستایی، نحوه معیشت و کاربری فضا در جنوب 

اشاره کرد که اساس مبانی نظری پژوهش حارض رشق خراسان

دهند.این در حالی است که دو پژوهش را نیز تشکیل می

شناسی باستانهای قوممذکور در حال حارض تنها پژوهش

 طور ویژه منطقه خراسانمتکی بر منطقه شامل رشق ایران و به

شناسی زیادی در های قوم باستاناست. عالوه براین پژوهش

رابطه با سفالگری دوره معارص در منطقه جنوب رشق ایران 

؛ نظری، ۹93۲پور، ت گرفته است )عظیم)سیستان( صور 

؛ ۹9۵۹کرمانی و همکاران، ؛ زکریایی۹9۵۹؛ شیرانی، ۹9۵۹

؛ ۹9۵۱زاده، ؛ کهرازه و صاحب۹9۵9نظری و همکاران، 

(، ۹9۵۰مهر، ؛ رضایی و سعادت۹9۵۰شیرانی و همکاران، 
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ای در رابطه با تکنیک ساخت و یا صنعت اما تاکنون مطالعه

اریخی ازتهای تاریخی و پیشیافته از دورهسفالگری که تداوم

حال، پژوهش تا دوره معارص باشد انجام نشده است. بااین

حارض اولین گام مطالعاتی در رابطه با تداوم تکنیک 

ازتاریخ تا دوره معارص در خراسان سفالگری از دوره پیش

شود که عالوه بر ترشیح ابعاد موضوع، درصدد محسوب می

مع ایستای مورد مطالعه و تغییرات تفسیر بافت جوا

 ایجادشده در الگوی مرصف این نوع ظروف است.

 روش پژوهش

د با رویکرد قوم شودر پژوهش حارض تالش می

شناسی های انسانشناسی و استفاده از روشباستان

تفسیری اعم از مشاهده مشارکتی و مصاحبه حضوری که 

منش، و صحتای منترششده است )شیرازی قبالً در مقاله

دهد، روندهای ( و اساس پژوهش حارض را تشکیل می۹9۵1

مؤثر در تداوم و ابعاد ناملموس سازمان تولید این نوع تکنیک 

ین های اسفالگری مطالعه و تفسیر شود. ابزار گردآوری داده

 ای استوار است.پژوهش نیز بر مطالعات کتابخانه

 مبانی نظری

نقد عملکرد ی بهشناسان نوگرای آمریکایباستان

تنی بر شناسی مبشناسی سنتی پرداختند و باستانباستان

 «تفسیر»ها را، اولین گام در جهت توصیف رصف پدیده

(. هادر معتقد است که Hodder, 2002:10دانستند )

ر برد شناختی به کاتوان فرهنگ زنده را در تفاسیر باستانمی

رهنگ ویا، یک فو سپس با استفاده ازبافت فرهنگی زنده و پ

(. Heider,1967ایستا را مورد ارزیابی و بازسازی قرار داد )

شناسی انسان»میالدی  ۰۷تا اوایل دهه  ۹۵1۷اواخر دهه 

با رویکرد خاص خود نسبت به فرهنگ، « تفسیری و منادین

 «ماتریالیسم فرهنگی»های مادی ازجملهدر مقابل گرایش

یز منادین بیش از هر چشناسی تفسیری و گیرد. انسانقرار می

ها و نتشود. گیرتز با تلفیق سبا نام کلیفور گیرتز شناخته می

اذ و اتخ« مشاهده مشارکتی»رویکردهای مطالعاتی، بر پایه 

رویکردهای اتیک )تبیین گرا( و امیک )تفسیرگرا( به 

گذاری سنتی اهتامم ورزید که سبب چرخشی پارادایمی، پایه

)علوم انسانی( گردید )نادری،  در مجموعه علوم اجتامعی

در رویکرد اتیک درواقع نگاه به موضوع (. 1۹: ۹9۵۹

، اما گرا استشناختی یا دیدگاهی تبیینپژوهشموضوع مردم

های مشاهده در رویکرد امیک، محقق از طریق تکنیک

مشارکتی، غرق در موضوع پژوهش شده و معانی و دلیل 

 کند. رفتارها و اعامل موضوع پژوهش را درک

این در حالی است که باید ساختار اجتامعی جوامع را نیز 

مدنظر قرار داد. از دیدگاه علوم اجتامعی، اغلب جوامع 

اند؛ های متفاوتی موردمطالعه قرار گرفتهروستایی با دیدگاه

کار در این بین دورکیم جوامع روستایی را بر اساس تقسیم

دهد قرار می اجتامعی و ساختارهای فرهنگی موردمطالعه

که رابرتسون در تحلیل ساختارهای ( درحالی9531)دورکیم، 

عنوان ابزار مطالعات خود به جوامع روستایی، تکنولوژی را به

های ( و گیدنز نیز در تحلیل9531کارگرفته )رابرتسون، 

ها اجتامعی خود در رابطه با این نوع جوامع، اغلب دارایی آن

رو با در نظر (. از این9519نز، دهد )گیدرا مدنظر قرار می

گرفنت چنین رویکردهای اجتامعی در تفسیر و تحلیل 

ساختارهای اجتامعی روستائیان بخش چکنه نیشابور، درک 

کافی از بافت این جوامع در اختیار قرار خواهد گرفت تا 

درنهایت ارتباط سازمان تولید این ظروف با بافت جوامع نیز 

 ر گیرد.مورد تحلیل و تفسیر قرا

 بسرتهای موردمطالعه )جوامع ایستا(

تپه نادری طرق یکی از جامعه دوره مفرغ تپه نادری طرق: 

رود در های پیش از تاریخ حوضه کشفترین مکانمهم

 9شود که در فاصله محدوده دشت مشهد محسوب می

شده واقعرود های کشفکیلومرتی رودخانه طرق از رسشاخه

 و برحسب مواد سطحی دارای توالی فرهنگی از دوره آنو

IAسنگی( تا دوره آهن است. طی )گذر از نوسنگی به مس

بررسی مواد فرهنگی این مکان، قطعات سفالی سطحی که 

شواهد داغ پارچه بر سطح داخلی آن مشهود بود، مستند 

نگاری شد که بر اساس مطالعه تطبیقی مواردی چون آمیزه، 

توان این منونه را متعلق به دوره مفرغ خمیره و رنگ می

(. آنچه در گام اول مشخص ۹۹9: ۹9۵۱دانست )داوری، 

دهی این نوع سفال با قالب پارچه شود، ساخت و فرممی

یافته تکنیک ظروف سبدی دوره است که به نحوی تداوم

نوسنگی است.
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رود( )مأخذ: نگارندگان(شده با تکنیک قالب پارچه، متعلق به تپه نادری طرق )کشففال ساختهمنونه س :۹تصویر 

در مطالعات جوامع فرهنگ یاز در آسیای مرکزی: 

با  هاییشناسی دوره آهن آسیای مرکزی، منونه سفالباستان

ه که شدشای گزار تکنیک ساخت قالب پارچه و تزیین پارچه

 Lhuillierداغ پارچه بر سطح داخلی ظروف منایان است )

2013: 118, pl.5تنها (. در ساخت این ظروف از پارچه نه

برای ساخت قالب اولیه، بلکه برای نقش اندازی نیز استفاده 

شده که توسط پژوهشگرانی، فرایند تولید این ظروف ارائه می

(. Isamiddinov et Khasanov 2000: 22شده است )

ذکر است که اکنون در رابطه با سازمان تولید این شایان

هایی عنوان منونهای صورت نپذیرفته و تنها بهظروف، مطالعه

های از سنت سفالگری آسیای مرکزی در هزاره دوم و از مکان

 Askarov andکوچوک تپه در شامل غربی باخرت )

Al,baum 1979: 33در کوک  ( ازجارکوتان و از شامل سغد

( از Lhuillier 2013: 118,fig.2تپه و محوطه افراسیاب )

 dans le(Duke 1982b:24جنوب سغد در چیراکچی تپه )

Chach à Tujabuguz(Duke 1982a:44) شواش تپه ،

(Shishkina 1982:90( کونچی تپه )Borjakov and 

Dadabaev 1973:44 از ارسوشنه در نورتپه )

(Negmatov, Beljajeva and Mirbabaev 

 Gritsina( خان تپه )1987:312

andSverchkov,1990:116های باستانی ( و از مکان

( Zadneprovskij, 1962: 25 pl. XVIدشت فرغانه )

(.9اند )تصویر گزارش شده
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(Lhuillier, 2013: pl.5ق.م( آسیای مرکزی ): منونه سفال موسوم به قالب پارچه متعلق به فرهنگ یاز )هزاره دوم 9تصویر 

وب تپه در جنمحوطه سهتپه نیشابور: استقرار عرص آهنی سه

رشقی بخش مرکزی دشت نیشابور در حوالی روستای 

نوروزآباد )در فاصله یک کیلومرتی کال شور( واقع شده 

با ارتفاع  است. محوطه مذکور متشکل از یک تپه مرکزی

درآبان ماه . مرت و چند تپه کوچک اقامری است ۵تقریبی 

 شناختی محوطههای باستانش نخستین فصل کاوش9513

نگاری( آغاز الیه 2تعیین حریم و  1گامنه ) 6تپه با ایجاد سه

شد. فصل اول کاوش مشخص ساخت که محوطه مربوط به 

 های روشمندت. در بررسیعرص آهن )فرهنگ یاز( اس

م رنگ و کهایی خاکسرتیتپه، منونه سفالاطراف محوطه سه

کیفیت با تکنیک ساخت قالب پارچه که داغ آن بر سطح 

( ۲داخلی بدنه ظروف منایان بود، به دست آمد )تصویر 

( که عالوه بر گسرته تکنیک ساخت ۹9۵۱)باصفا و رضایی، 

های ظروف موسوم به قالب پارچه، در کنار دیگر یافته

با  اینی )فرهنگ یاز( بیانگر ارتباطات برون منطقهعرصآه

باشد.استقرارهای آسیای مرکزی نیز می

 
نیا(تپه نیشابور)مأخذ: آرشیو فرشید مسیحهای موسوم به قالب پارچه، متعلق به محوطه عرص آهنی سه: منونه سفال۲تصویر 
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کهندژ )شهر قدیم( جامعه دوره ساسانی کهندژ نیشابور: 

عنوان پادگانی نظامی، موردتوجه نیشابور از دوره ساسانی به

عنوان یکی از پادشاهان ساسانی قرار گرفت و پس از آن به

اجتامعی خراسان بزرگ شناخته شد و  -مراکز مهم سیاسی

 ندر جایگاه تأثیرگذارترین قطب جمعیتی شامل رشق ایرا

ایفای نقش منود و تا دوران اسالمی به حیات خود ادامه داد 

-و در دوره سامانیان و سلجوقیان به اوج آبادانی رسید )لباف

(. بر اساس مطالعات 33-3۵: ۹9۵9خانیکی، 

های سفالی متعددی از دوره شناسی این محوطه گونهباستان

 های آن،آمده که یکی از شاخصدستساسانی تا اسالمی به

سفال موسوم به تکنیک قالب پارچه با شواهدی از داغ پارچه 

-در سطح داخلی بدنه ظروف و با خمیره نخودی است )لباف

(.۱( )تصویر 3۵: ۹9۵9خانیکی، 

 
ان(های موسوم به قالب پارچه متعلق به دوره ساسانی، کهندژ نیشابور )مأخذ: نگارندگ:منونه سفال۱تصویر 

های در ازبکستان نیز، بوتهجامعه دوره اسالمی ازبکستان: 

( که با تکنیک ۱شده )تصویر از دوره اسالمی گزارشذوب فلز 

شده و دارای شواهد داغ پارچه بر سطح قالب پارچه ساخته

چه ها با قالب پار که نشان از تولید آن ها استداخلی این بوته

(.Alipour, 2007: 18ارد )د

 
(Alipour, 2007: 19های ذوب فلز، متعلق به دوره اسالمی ازبکستان ): بوته۱تصویر 

روستاهای معارص بخش چکنه و رسوالیت نیشابور )جوامع 

بخش چکنه و رسوالیت در شامل غرب شهرستان پویا(: 

کوه های رشتهنیشابور، در استان خراسان رضوی و در دره

های (. رودخانه بار و چشمه9بینالود واقع شده است )نقشه 

د. شو ترین منابع آبی منطقه محسوب میبینالود از اصلی

طورکلی شامل: پوشش گیاهی و سامانه رویشی منطقه، به

ای، برگ، گیاهان بوتهها(، گیاهان پهنسگندمیان )گر 

ای مرصفی عنوان مادهها است. رسیش به درختان و درختچه

با خاصیت دارویی ازجمله گیاهان پرمرصفی است که در 

ن ترین گیاهان ایترین و پرمرصفروید و از کاربردیمنطقه می

: 9533( )طاهری، 6شود )تصویر منطقه محسوب می

القی بودن منطقه، جوامع ساکن در این (. به دلیل یی921
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ورت صمنطقه تا سه دهه گذشته به سبک عشایری و امروزه به

دائم در روستاهای این منطقه سکونت دارند. زنان، ضمن 

های زراعی و دامداری به تولید همکاری در فعالیت

دستی، محصوالت ثانویه لبنی و زراعی بخصوص روغن صنایع

بار، کشک، ماست، دوغ، حیوانی، نان محلی، خشک

پردازند. ساکنان منطقه بر اساس الگوی قروت و کره میقره

مرصف، تولید محصوالت ثانویه و فرآیند حفظ و نگهداری 

ه موسوم ب محصوالت خود، اقدام به تولید ظروفی با شیوه

اند که جزء هرن قالب پارچه ومواد اولیه متفاوتی منوده

-شود )شیرازی و صحتسفالگری این جوامع محسوب می

(. خوشبختانه، فرایند تولید این نوع 911-999: 9516منش، 

ظروف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است )هامن( و 

شود که در بخش مکملی برای مطالعه حارض محسوب می

ادامه ترشیح خواهد شد.

 
 :موقعیت منطقه مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(9نقشه 

 
(۹۹۱: 9516منش،:گیاه رسیش )شیرازی و صحت6تصویر 

فناوری و فرایند ساخت ظروف موسوم به قالب پارچه در 

 جوامع معارص

شده های مرصفها و لباسدر این مرحله پارچهگیری:قالب

که نحویشود به های پارچه استفاده میجهت دوخت قالب

ها را به شکل مستطیل یا مربع برش ها و یا پارچهابتدا لباس

دوزند. در مرحله های آن را به یکدیگر میداده و سپس لبه

شده )قالب( را با استفاده از تفاله بعدی پارچه دوخته

 کوبند،شده سبزیجات و یا کاه، کاماًل پرکرده و میشکخ

(. پس 3ها پر و مرتاکم گردد )تصویر که متام قسمتطوریبه

از انجام این مرحله قالب آماده اندود شدن است )شیرازی و 

(.921-991: 9516صحت منش، 
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(929: 9516منش، توسط کاه و شن )شیرازی و صحت: فرایند دوخت قالب و پر کردن آن 3تصویر 

در مرحله بعد نوبت به آماده کردن خمیر و ماده اندود قالب: 

رسد. مقدار کافی از ریشه دهی قالب میاولیه برای پوشش

یرند. گتازه گیاه رسیش را کامالً شسته و خاک اضافه آن را می

دهند رار میهارا در ظرفی ریخته و آن را بر روی حرارت قریشه

دند ز تا کامالً بجوشد و در حین جوشیدن آن را مرتباً به هم می

ای یکدست، به دست آید. پس از آماده شدن خمیر تا مایه

شده را دوباره چسبی رسیش و خنک شدن آن، مایه آماده

دهند، سپس جهت یک دست شدن کامالًبا دست ورز می

میر وسیله خده و بهای آویزان کر قالب پارچه پرشده را بر پایه

صورت های قالب بهشده تا زمانی که متامی قسمت آماده

یکدست پوشش دهی شده باشد و ظرف از ضخامت کافی 

برخوردار شود، در طی چند مرحله پی در پی و پس از خشک 

منش، کنند )شیرازی و صحتشدن هر الیه، اندود می

 (.a3( )تصویر 922: 9516

های قالب با خمیر پس از اینکه متامی قسمتدهی: فرم

دهی شد، از هامن خمیر اولیه ولی با غلظت بیشرت پوشش

هایی هایی خمیری درست و در دو طرف ظرف، دستهفتیله

کنند. گاهی نیزجهت استحکام دسته از شاخه تعبیه می

شود. با این خمیر میگیاهان در داخل خمیره استفاده 

صورت برجسته شکل داده قسمت دهانه و لبه ظرف را هم به

و در انتها به شیوه دست مرطوب، سطح ظروف را کاماًل 

. عالوه براین سطوح ظرف را (b3کنند )تصویر یکدست می

نیز با گرد زغال و یا خمیر زغال، جهت استحکام بیشرت و 

 دهند تا ظرفاجازه می جلوگیری ازنفوذ رطوبت، اندود کرده و

کامالً در معرض هوا خشک شود. پس از خشک شدن کامل 

ظرف محتویات داخلی قالب را خالی کرده و سپس پارچه را 

 ایکنند. برای درپوش ظرف نیز از تکهاز داخل ظرف جدا می

تر از اندازه دهانه ظرف شده که کمی بزرگچرم طبیعی دباغی

م بر روی دهانه ظرف ای نخ جهت بسنت چر است و تکه

( 925: 9516منش، کنند )شیرازی و صحتاستفاده می

.(1)تصویر 
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 (923-925: 9516منش، دهی لبه ظرف )شیرازی و صحت: فرایند تهیه خمیر رسیش، اندود قالب پارچه و ایجاد دسته الحاقی و فرم3تصویر 

 
 (923: 9516منش، دم نفوذ رطوبت و جداسازی قالب پارچه )شیرازی و صحت: مرحله نهایی پایانی، اندود با خمیر زغال برای ع1تصویر 

 بحث و تحلیل

آنچه بر اساس مصاحبه حضوری با افراد جوامع معارص 

م شان بو شده، وابستگی این جوامع به زیستنیشابور حاصل

عی کار اجتامطور آگاه و ناخودآگاه، سبب تقسیماست که به

بین افراد این جوامع شده است. این جوامع پویا تالش 

 گیری از منابع موجود درکنند هامنند دیگر روستاها با بهرهمی

گوی نیازهای اولیه خود باشند؛ به بوم شان پاسخزیست

ر ها دهای اجتامعی و اقتصادی آنصورتی که اکرث فعالیت

ام شان انجهای بنیادین راستای تأمین معیشت و دیگر نیاز

شود. همچنین با توجه به بعد مسافت تا مراکز اصلی می

شهر و کمبود امکانات حمل و نقل اعم از وسیله نقلیه و راه 

دسرتسی تا چند دهه پیش، سبب شده که منطقه رسوالیت 

تقیم، طورغیرمسصورت منزوی و تقریباً به و چکنه نیشابور، به

مچنین مشخص شد؛ با مراکز اصلی شهر در ارتباط باشد. ه

تا چند دهه پیش به قبل، در جوامع روستاهای منطقه 

طور کار اجتامعی بهرسوالیت و چکنه نیشابور هنوز تقسیم

واضح رخ نداده بود. به گفته دورکیم روابط و مناسبات در 

چنین جوامعی بر پایه نظم مکانیکی قرار دارد؛ نظمی که به 

 .دود استاجتامعی مح-های اقتصادیحوزه فعالیت

دورکیم معتقد است: این نوع جوامع در نظم مکانیکی بر 

اساس یک وجدان جمعی که شامل دین، آداب و رسوم یا 

مشرتکات فرهنگی و عالئق قومی است، به هم وابسته 

هایی عامل فعالیت اقتصادی هستند که چنین همبستگی

(. تکنولوژی این نوع 31-955: 9531شود )دورکیم، می

ابتدائی و عمدتاً مبتنی بر نیروی انسان و حیوان جوامع هم 

رسد باید ساختار (. به نظر می999: 9531است )رابرتسون، 
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اجتامعی روستاهای معارص نیشابور را در چارچوب نظریه 

کار اجتامعی و همبستگی ناشی از آن فهم و تبیین کرد؛ تقسیم

چراکه تا چند دهه پیش، این جوامع در مرحله شبانی و 

 بومشان وابستهاورزی فصلی بوده و شدیداً به زیستکش

های خود، اند. مردمان چنین جوامعی با توجه به عادتبوده

اندوختند )گیدنز، های مادی زیادی منیقاعدتاً دارائی

ها در دهه چهل خورشیدی ( و اول دارایی آن36-35: 9519

پهلوی دوم اندوخته  طو پس از اقدام تقسیامت اراضی توس

کلی الگوی سکونت، معیشت و حتی سبک زندگی که به شد

این جوامع را تغییر داد. در جوامع معارص مورد مطالعه مردان 

کنند و به فعالیت بردند، هیزم تهیه میها را برای چرا میدام

پردازند. زنان نیز به تهیه غذا و مراقبت از کودکان کشاورزی می

و نهایتاً به تهیه ها به دوشیدن شیر و هنگام برگشت دام

پردازند که های لبنی میهای ثانویه ازجمله فرآوردهفرآورده

ها محسوب نوعی ذخیره غذایی و منبع درآمدی آنبه

هایی زنان این جوامع با شود. با توجه به چنین محدودیتمی

ابتکار و نوآوری در جهت برطرف کردن نیازهای اصلی خود 

ی مواد غذایی تولید سازی و نگهدار ظروفی جهت ذخیره

 آید )شیرازی وحساب میکردند که سازمان تولیدی محلی به

(. این ظروف برای نگهداری 959-921: 9516منش، صحت

تر جهت نگهداری حبوبات، های بزرگجات و اندازهادویه

 ترهای لبنی چرب و گاه در ابعاد بزرگغالت، روغن، فرآورده

شود. این ظروف ستفاده مینیز برای ذخیره و نگهداری آرد ا

صورت بیشرت جنبه مرصف شخصی داشته و در برخی موارد به

ه جنبه اند. درنتیجکردهتولید میخود سفارشی برای بستگان 

خرید و فروش و مباحث اقتصادی در سازمان تولید آن کمرت 

مطرح است. در صورت شکستگی یا ترک توسط خمیر 

جایگزین شدن ظروف  شود. امروزه بارسیش مجدد مرمت می

های روستاییان نیشابور جدیدتر، همچنان برخی از خانواده

 کنند.این ظروف را تولید و استفاده می

در جوامع پویا ذکرشده، بیکاری برای زنان معنا و مفهومی 

نداشته و تا چند دهه پیش از زمان و امکانات نهایت بهره را 

ها تنبازار نه بردند، کمبود امکانات و عدم دسرتسی بهمی

ها نشد، بلکه باعث شد زنان باعث محدودیت برای آن

نوبه خود دست به خالقیت زده و هرنی نو خلق کنند که به

هادانش این نوع ظروف را از مادران خود نظیر است. آنکم

فراگرفته و به دخرتان خود نیز تهیه این ظروف را آموزش 

ان شناسباستان دهند. مطالعه چنین ظروف و سنتی برایمی

بسیار جالب و الگویی تجربی جهت تفسیر مدارک 

شده و تاریخ گذشته جوامع ایستا در شناختی مرصفباستان

های مشابه چنین ظروفی کمرت ادوار گذشته است. منونه

د توانراحتی میمشاهده شده است و راز تولید این ظروف به

ی و عینیک منشأ بومی داشته باشد. با توجه به مشاهدات 

شده با تکنیک قالب بررسی سازمان تولید ظروف ساخته

ر طو توان بهپارچه در جوامع پویای روستاهای نیشابور، می

نسبی ابعاد ملموس و ناملموس جوامع ایستا گذشته را از 

هزاره پنجم ق.م میالد که با استفاده از ظروف سبدی به تولید 

وامع دوره پرداختند تا جگیری شده میهای قالبسفال

معارص را تفسیر منود. با این تفاسیر، جوامع عرص مفرغ تپه 

نادری طرق و استقرارهای عرص آهن آسیای مرکزی و محوطه 

توان جزء جوامعی دانست که به عقیده سه تپه نیشابور را می

دورکیم، روابط و مناسباتشان بر پایه نظم مکانیکی و محدود 

نوع معیشتی( و اجتامعی  های اقتصادی )ازبه حوزه فعالیت

کار( بوده است. در این جوامع که اساس )از نوع تقسیم

ی های کشاورزی فصلها بر پایه فعالیتاقتصاد معیشتی آن

و دامداری استوار بوده، عالوه بر محصوالت نهایی، 

های لبنی نیز در راستای محصوالت ثانویه ازجمله فرآورده

شده است. از د میهای خانگی توسط زنان تولیفعالیت

رو، با توجه به فاکتورهای زیستی محوطه نادری طرق، این

توان استنباط کرد که جامعه عرص مفرغ تپه نادری دارای می

ساختارهای اجتامعی مشابهی با جوامع پویای روستاهای 

هایی با داغ بخش چکنه نیشابور بوده است. وجود سفال

عرص مفرغ قدیم تپه پارچه بر روی بدنه داخلی از استقرار 

طور نسبی نادری و استقرارهای عرص آهنی فرهنگ یاز، به

دال بر اقتصاد معیشتی و سبک زندگی مشابه این جوامع با 

جوامع روستایی معارص نیشابور است که مواد اولیه این 

بومشان تغییر پیدا کرده است. از ظروف بسته به نوع زیست

 کهندژ نیشابور را با توجهتوان جامعه دوره ساسانی طرفی منی

های اجتامعی، ساختار کالبدی شهری آن و بندیبه رتبه

تراز جوامع روستایی کوچک پیش اش، همفاکتورهای زیستی

 هاینشین امروزی دانست، اما فعالیتاز تاریخ و جوامع کوچ

توان به ادوار مختلف پیش از تاریخ تا گاهمیمعیشتی را گه
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که همواره کشاورزی و دامداری از  دوره معارص تعمیم داد

شود. در جامعه شهری دوره ارکان اصلی آن محسوب می

های اقتصادی متفاوتی در ساسانی نیشابور نیز هرچند نظام

ابعاد صنعتی و غیر صنعتی وجود داشته اما دامداری و 

نوعی اساس معیشت این جامعه را تشکیل کشاورزی به

ی هاتی در راستای فعالیتداد که در راستای آن محصوال می

دستی( و یا رصف الگوبرداری از جوامع خانگی )صنایع

گذشته و ادامه دانش تکنیک سفالگری نیاکانشان، ظروفی با 

تکنیک قالب پارچه و احتامالً برای مصارف متفاوت و خاصی 

شد،اما از آنجا که در دوره اسالمی در ازبکستان تولید می

ده، شبوته ذوب فلز شناسایی منونه این ظروف با کاربری

تغییر الگوی مرصفی این ظروف،احتامالً از دوره ساسانی رواج 

اختی شنباستان پیدا کرده که نیازمند مطالعه در بافتارهای

حال تکنیک قالب پارچه جهت تولید ظروف برجا است. بااین

از تاریخ تا دوره معارص در با مواد اولیه متفاوت از دوره پیش

خراسان و آسیای مرکزی با دو الگوی مرصفی خانگی و جوامع 

نخست توسط زنان جهت ذخیره مواد غذایی تولید -صنعتی 

شده و دیگر توسط صنعتگران فلزکار جهت ایجاد می

از دوره ساسانی در کهندژ نیشابور و دوره  -های ذوب فلزبوته

فته گر اسالمی در ازبکستان تولید و مورد استفاده قرار می

پس از آن نیز در دوره معارص و برحسب ساختارهای  است.

اقتصادی جوامع روستایی نیشابور، الگوی مرصفی این نوع 

ظروف تغییر و مواد اولیه آن نیز بر اساس منابع در دسرتس 

 این جوامع تغییر یافته است.

 گیرینتیجه

 ای، عالئقبه دلیل تطور و همبستگی آداب و رسوم منطقه

رهنگی از دوره پیش از تاریخ تا دوره قومی و مشرتکات ف

معارص خراسان و مناطق آسیای مرکزی، ظروفی با تکنیک 

 حال، تنها به دلیل تداومشده است. بااینقالب پارچه تولید 

ازتاریخ تا دوره معارص در این نوع تکنیک از دوره پیش

توان ساختار اجتامعی جوامع پویای روستاهای کنونی، منی

هر عنوان شوامع دوره ساسانی کهندژ نیشابور بهفعلی را به ج

پیرشفته دوره ساسانی یا جامعه صنعتگر دوره اسالمی 

ازبکستان، تعمیم داد، بلکه شایسته است با توجه به نحوه 

استفاده از این ظروف به تبیین الگوهای مرصفی پرداخت که 

های موردمطالعه و ارتباط با بافت قابلیت ارتباط با منونه

رو، تکنیک قالب پارچه مع هر دوره را داشته باشد. از اینجوا

اریخ ازتجهت تولید ظروف با مواد اولیه متفاوت از دوره پیش

تا دوره معارص در جوامع خراسان و آسیای مرکزی با دو الگوی 

 تولیده شده است. الگوی اول مرصفی خانگی و صنعتی

ی، توسط زنان جهت ذخیره مازاد محصوالت ثانویه لبن

جات در دوره مفرغ، عرص آهن )فرهنگ یاز( حبوبات و ادویه

و جوامع روستایی معارص نیشابور تولید و الگوی دوم  توسط 

 .به عنوان بوته ذوب فلز تولید شده است صنعتگران فلزکار

های مورد مطالعه، بیانگر حال توجه به بافت منونهبااین

الگوهای چرخشی پارادایمی در الگوهای استفاده و یا 

 ازتاریخ تا دوره معارصمرصفی ظروف قالب پارچه از دوره پیش

خراسان و آسیای مرکزی است که بسته به نوع ساختار 

هر یک از جوامع  ویژه ساختار اقتصادیاجتامعی و به

، تغییراتی در الگوی مرصف و الگوی استفاده از موردمطالعه

منابع  داده است. عالوه بر آن برحسباین نوع ظروف رخ

محیطی در دسرتس جوامع، تغییراتی نیز در مواد اولیه این 

های محیطی هر جامعه ظروف به وجود آمده که به ظرفیت

وابسته بود. براین اساس به دلیل حجم بسیار کم منابع خاک 

ای رُس در منطقه رسوالیت و چکنه نیشابور که منطقه

 کوهستانی است و عدم تخصص افراد جامعه در راستای

پزی و یا تخصص تولید ظروف سفالی و ساخت کوره سفال

فراوانی گیاه خودرو رسیش، تغییراتی نیز در مواد اولیه این نوع 

طورکه بیان شد به دلیل ظروف به وجود آمد. درنهایت، هامن

های قومی و اشرتاکات فرهنگی، سازمان و تطور و همبستگی

صورت هتاکنون بازتاریخ تکنیک تولید این ظروف از دوره پیش

تجربی و انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر، تداوم یافته و 

توان تسلسل فرهنگی عنوان یک بعد مادی وناملموس، میبه

از دوره پیش از تاریخ تا دوره معارص را برای این نوع تکنیک 

 قائل شد.
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