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 ورگر  هُه
 )مطالعه قوم باستان شناختی زنان سفالگر در کردستان(

 مینو سلیمی  
salimiminoo@yahoo.com 

 چکیده

 های اصلی یك فرهنگ زنده روشمند حوزة مشخصی از فرهنگ مادی یا بخش قوم باستان شناسی به مطالعه

ابزار باستان شناسی و کلید  ترینمهم  و تولید آن . سفالاطالق می گردد فرهنگ گذشته شناخت و تفسیرجهت 

ی با عنوان ظروف سفالی بسیار ساده و ابتدایی توسط زنان تولید. امروزه در کردستان این گونه پژوهش ها است

که توسط زنان و با روشی سنتی و  استفاده از  سفالی ظروفاین  انجام می گیرد. مشخص و متمایز)هه ورگر (

)این  gozala، گوزله goza، گوزه Dizaزه یده می شود عبارتند از ( ساخترس کموی بز و گٍل سًور)خا

های  ( و انواع اسباب بازیsein( سه این )kašksawظرف مخصوص آب است(، پی سوز، کشك ساو)

سفال و مواد به کار  و تولید در این نوشتار عالوه بر معرفی چگونگی ساختکودکانه و مجسمه های تزیینی. 

گونه نتایج این  پرداخته می شود. سفالگر کرد زنان کارکرد و نقش تشریح  نحوه ساخت، به ،رفته بومی در آن

این امکان را در اختیار باستان شناسان قرار خواهد داد که بتوانند جهت شناخت، مقایسه و تفسیر  ها پژوهش

 .گیرندداده های خود از پویایی  این داده ها بهره 

 (قوم باستان شناسی -کردستان  -سفالگری  -هه ورگر)کلید واژه:  

 

 مقدمه

شناسان به روش پژوهشی خاصی  شناسان و باستان توجه برخی از انسان ،در حدود یکصد سال پیش     

ای موسوم به  میالدی گسترش و تطور علمی زیر شاخه 0691معطوف شد که در نتیجه آن از سال 

 David and Kramerناپذیر گردید )  ی نو اجتنابشناس اتنوآرکیالوژی، به عنوان رویکردی مهم در باستان

های  ها و زیرشاخه بین شاخه تعاملشناسی یکی از پیامدهای  باستان اتنوآرکیالوژی یا قوم (.32–14 :2001

 (.08:0:49فاضلی،) است شناسی  باستان  و پویایی شناسی  از ظرفیت انسان در واقع برخاسته  شناسی و انسان

ان شناسی را تحلیل فرهنگ مادی شکل می دهد کهه سهفال یکهی از اصهلی تهرین مهواد       اساس مطالعات باست 

 های تحلیلی عمومی را پوشهش مهی دهنهد.    روش ،است. در این زمینه منابع ویژه ای ین مطالعاتفرهنگی در ا

درجه  تجربیات کنترل شده جهت بازسازی فناوری سفال، اجزا دوران ماقبل تاریخ انجام یافته و امور مربوط به

 ،اجزا و روش های لعاب دادن بررسی شده است. قیاس اتنوگرافیك یهك منبهع سهودمند     حرارت پخت سفال،
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 یهای آنان بوده و روش تاریخی مستقیم نیز سبك های سفال سهاز  اطالعات اساسی درباره سفالگران و روش

 .(890:0:44)فاگان، جدید را تا دوره های ماقبل تاریخ ردیابی می کند

پرداخته می شود. باستان  «هه ورگر»توسط زنان با عنوان ویژه  به مطالعه سفالگری در کردستان این مقاله، در   

قدمی در  ،شناسان می توانند با توجه به این داده ها که توضیح سفالگری در ابتدای ترین شکل خود است

 جهت شناخت و تفسیر داده های ایستای خود بردارند.

سفال نسبتا  ده از گل در ردیف بادوام ترین آثار باستانی قرار دارند، اما در میان آن هااشیای ساخته ش     

که مربوط به مناطق ین سفال های پیش از تاریخ ایران قدیمی تر (.890:0:44)فاگان،نوآوری اخیرتری است 

بر اساس  مده است.بدست آ در استان کرمانشاه هرسین "گنج دره"تپه از های زاگرس است،  غربی ایران و کوه

که سفال ها از آن  الیه ای - Eاستقراری  الیه، تاریخ هرسین "گنج دره"در تپه کاوش های باستان شناسی 

قبل از میالد یعنی حدود ده هزار سال پیش قرار می گیرد )  4011تا  0011 دربین سال های -بدست آمده

یی در مورد دیگر ایران بدست آمده گزارش ها(.گرچه سفال های قدیمی دیگری از مناطق  0:09: :0اسمیت،

و باستان  اما همچنان زاگرس خاستگاه قدیمی ترین سفال و سفالگری در ایران استآن ارائه شده است، 

  دارند. شناسان بر این امر اذعان

حفاری های گنج دره بدست آمده است که از نظر ساخت بسیار ساده  از قطعات سفال درمقدار نسبتا کمی 

تند. در گزارش ها به این سفال ها به عنوان کهن ترین نمونه سفالی که در ایران بدست آمده است، اشاره هس

به نظر می رسد که نوآوری سفال با آغاز حضور طوالنی و پایدار انسان  (.491:0:44شده است ) شهمیرزادی، 

یاز برخوردارند که مدت زمان های خود مرتبط بوده است. ظروف گلی حرارت دیده از این امت در زیستگاه

طوالنی تری مورد استفاده بشر بوده اند. می توانیم قبول کنیم که نخستین ظروف سفالی جهت تامین نیازهای 

از جمله تهیه و طبخ غذا، حمل آب و ذخیره غذا مورد استفاده قرار گرفته اند و در فاصله   محلی و خانگی،

چراغ های روغنی و محفظه های   مراسم آیینی،  ری چون تهیه نمك،زمانی کوتاهی جهت تامین نیازهای بیشت

ترین آثار  نگهداری بقایای تدفینی انسان به کار گرفته شدند. ظروف سفالی شکسته و خرد شده در میان رایج

باستان مکشوفه باستانی قرار دارند و شکل و شیوه ساخت و پرداخت آن ها مبانی هزاران توصیف و تحلیل 

 .(894:0:44)فاگان، ا فراهم آورده است شناسی ر

 در کردستانسفالگری 

) اکبرزاده: ه است، در کردستان انجام گرفت 0:40تا 0:08که در سال های  گزارش های مردم نگاری براساس  

ژاورود، ،  نطقهدر م"هشمیز"روستای در حضور زنان سفالگر  (0:40و  0:04، رهو: 0:09، معروفی: 0:08

 از توابع شهرهای،"شهر دره"، "بغده کندی"، "پیرعمران"، "مازواره" ،"قلندر"، "سُنَتَه"، "یهزیو"روستاهای 

 – "هُه ورگر". این زنان را گزارش شده است شهر بانه "کانی سور"دیواندره، قروه و روستاهای دهستان  سقز،

شکل سفال ها  می باشد.اولیه  یرفع نیازها برایو  یادشده ابتدایی زنان سفال های تولیدیند. می نام -سفالگر
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د. این می کناتنوگرافیك را با داده های باستان شناسی فراهم گرفته برای آن ها، امکان مقایسه  و فناوری بکار

العات قوم باستان شناسی مقایسه و تعمیم پذیری جهت مط امکان وز در کردستان رایج است وهن نوع از فناوری

توضیح  وف یکسانی ساخته می شود که در مورد هر یكتقریبا ظر یادشده، اطقمن در همه .را فراهم کرده است

 الزم ارائه می شود.

ای متوسط و هدر اندازه  داخل آن گود است و .است: ظرفی جهت پخت و نگهداری آبگوشت  Diza))زهید

 ساخته می شود. ،کوچك جهت نگهداری و تازه ماندن ماست

 بزرگ ساخته می شود. اری آب است و در اندازهوص نگهد: این ظرف مخص ((gozaگوزه 

کوزه  . در واقع،کوچك ساخته می شود مخصوص حمل آب است و در اندازه : این ظرف gozala)له)ه گوز 

 کوچك است.

به گوسفند ریخته و به عنوان : ظرفی که به صورت نعلبکی شکل است و در آن روغن دم(pi souz) پی سوز 

 استفاده می شود. چراغ 

سابیدن کشك  خل آن زبر و خشن است وبزرگ و متوسط که دا: ظرف یا تشتی  (kašksaw) شك ساوه ک 

ا و اشیا تزیینی اشاره مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر ساخته های این سفالگران می توان به اسباب بازی ه

 .کرد

یکی از که  ر منطقه ژاورودساخت ظروف سفالی د: ساخت ظروف سفالی در منطقه ژاورود روستای هشمیز

 "هشمیز"روستای ، درفته استسروآباد وکامیاران قرار گر ،سنندجهای شهر بین در واورامانات است  بخشسه 

و  (gela sur) -"سور یگل"در اصطالح محلی -خاک قرمزاز  را سفالیظروف  .یردگتوسط زنان صورت می 

آن ها قرمز رنگ ره ها و دشت های اطراف که خاک را از کو "سور یگل"خاک قرمز یا  .می سازند موی بز

روی گونی قرار داده و آن را با  را "گل"ابتدا به مدت یك روز  ،تولید ظروف سفالیبرای  است تهیه می کنند.

سپس موی بز را به  ،( گویندšilanen) ورز می دهند که به این عمل در اصطالح محلی شیالنن ،دست و یا پا

موی  استفاده از ورز می دهند تا موی بز در تمام قسمت های گل پخش شود.دوباره  را مدتیآن می افزایند و آن

را با  ظروف می شود. چسبندگی بهتر ایجاد حالت باعث و همچنین ز باز شدن گل استبز برای جلوگیری ا

د شده، تولیگلی  های پس از خشك شدن ظرف و شکل می دهندبه فرم دلخواه گل آماده شده به وسیله دست 

 ناشی از سوختندر زیر حرارت  سفالیظروف  ، قرار می دهند.که از تپاله فراهم کرده اند یرا در زیر آتشآن 

زه یعبارتند از د دنساخته می شوسفالگر . ظروف گلی که توسط زنان دنبه آرامی پخته می شو تپاله حیوانی

diza گوزه ،gozaکوزه، گوزله ،gozala ه ز، ک(، پی سو)ظرف مخصوص آب(شك ساوkašksaw)،  سه این

(sein8:1:0:48،( و انواع اسباب بازی های کودکانه و مجسمه های تزیینی است ) رهو.) 

خاک رس را روی زمین صاف و تمیز غربال می کنند و با آب مخلوط کرده، گل : سفالگری در دیواندره

انه روز می گذارند تا کمی سفت شود. روز بعد ( گویند. گل را یك شبharg) درست می کنند که به آن هرگ
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 آن را روی گونی تمیز یا نایلون می گذارند و لگدمال می کنند و به آن کم کم موی بز اضافه می کنند تا کش

 "گییه"گل را آنقدر لگد می کنند تا برای کار آماده شود که به این حالت در اصطالح محلیدار و سفت شود.

(gayya.می گویند ) 

ظروفی  .را روی سینی یا بشقاب بزرگ یا حلبی صاف می گذارند و شروع به ساختن ظرف سفالی می کنند گل

( و کوزه. بعد از  dola(، دوله)nimasola) ، نیمه سوله(diza) دیزه ساخته می شوند، بیشتر عبارتند ازکه 

زیر  ب بزرگ می گذارند.وی سینی یا بشقار ،روی زمین مسطح تمییزو  ساخت ظروف، آنها را جلوی آفتاب

، آن ها را در محلی ها فقرار می دهند. بعد از خشك شدن ظرظرف را نیز مقداری خاک نرم یا خاک رس 

ف های سفالی تا قرار می دهند و آتش می زنند. ظر ی گذارند و اطراف آن ها را تپاله و گَوَن م برای پخت

می  ارها ف نند، سپس آتش را خاموش کرده و ظرماهنگامی که کامال پخته و سرخ رنگ شوند داخل آتش می 

 (.000-004:0:40رهو،ارند تا سرد شوند)گذ

آماده را روی  گل تنور نیز توسط سفالگران زن ساخته می شود. برای ساخت تنور، عالوه بر ظروف سفالی،

ه مرحله است، گذارند و با آن تنور می سازند. ساخت دیواره تنور به صورت مرحله ب یزمین صاف و تمیز م

 ك شود سپس قسمت دیگر را می سازند.یعنی قسمتی از دیواره تنور را می سازند و صبر می کنند تا خش

. کار را قرارگیرد.قسمت دیگر دیواره تنور روی لبه دندانه دار  تاانتهای دیواره تمام شده را دندانه دار می کنند 

ته شود. این کار توسط زنان انجام می گیرد. در گوشه انتهایی به همین منوال ادامه می دهند تا دیواره تنور ساخ

وجود دارد، در آن قسمت حلبی دایره ای شکل قرار می دهند تا گل  "تنورگوله "تنور، سوراخی به نام 

 (.000-004:0:40رهو،آن جدا می کنند)فروکش نکند و پس از خشك شدن تنور، حلبی را از 

 سفالگر،زنان  ،رره شه، پیرعمران، بغده کندی و دویه، سُنَتَه، قلندر، مازوارهدر روستاهای زی :سفالگری در سقز

برای تهیه این . می سازند( dize( و دیزه)gozaجهت نگهداری آذوقه و دوغ مانند گوزه) سفالی ظروفی

عد ند، بآن را با پا لگد کرده و می مالکل گل در آورده و به مدت سه روز ظروف، مقداری خاک رس را به ش

این کار باعث  .مخلوط می کنند (tetele) "ته ته له"بواسطه کاردکی چوبی به نام مقداری موی بز  را با آن

 اشعه در مقابل مدت یك هفته آن ها را به  ،بعد از ساخت ظرف سفالی . چسپندگی و استحکام گل می شود

آن گذاشته  اطراف ار زیادی تپالهقرار داده و مقد برای پخت محلیدر د تا خشك شود، سپس نگذارمی آفتاب 

 (040:0:04،بدین ترتیب ظروف آماده می شوند. )رهو و آن را آتش می زنند.

پستی و بلندیهای  بسیار قدیمی کانی سور، دارایروستای  : بانهشهرستان  (چشمه سرخ)کانی سوردر سفالگری 

در این  (0:09::49معروفی،)رد.قرار داکیلومتری شمال شرقی بانه 4:در و جنگلی است محیطی بسیار و 

گل را بعد از چند روز که نرم و شکل پذیر شد با مقداری موی بز آمیخته و بدون استفاده از چرخ  ،روستا

و مردان در  بوده زنانمختص این کار  ظروف را شکل می دهند. ،سفالگری فقط با دست و قطعه سنگی صاف

برای آن ها  خشك شده و سپسقرارداده تا آفتاب اشعه ابل مقرا در ظروف ساخته شده آن دخالت نمی کنند. 

 های فکوزه، کاسه، دیزی و ظر بعد .درست می کنند ( یعنی کوره ای دستی و یك بار مصرف kellکّل)
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اطراف آن  پاله خشك شده را درب و گون و بوته های خار و گاهی تچوند، نچی می روی همرا دیگر سفالی 

کامل و سرد شدن  و تا سوختن آن را آتش می زنند ،یا مشعل( chellsk) چلسكوسیله ه ب می دهند و قرار

آهسته آهسته  ،دست بزنددیگر به آن بدون این که بگذارد کسی  سفالگر سپس زن .ن را رها می کنندآ ،کوره

به  ر انگشتان ضرباتیاز زیر خاکسترها بیرون می کشد و با س ، آن ها راچیدهظروف سفالی را گونه که  همان

 084و400:0:09) همان،هر یك را تمیز کرده، کنار می گذارد.گاه آگاه شود وآن هاسالم بودن آنآن می زند تا از 

.) 

خاک رس قرمز است. این نوع خاک در مکان هایی  ،در روستاهای مورد بررسی تمامی خاک رس مورد استفاده

ب ها و فشار های پوسته زمین، بیشتر از تشکیل می شود که مواد آهنی و رسوبات سنگ آهن در جریان تخری

سایر مواد وجود دارد. اکسید های آهن در شکل پذیری گِل، میزان حرارت الزم برای پخت و استحکام بعدی 

 (. 6:0:04،معروفیآن نقش عمده ای دارند. ) 

انی انجام می به طور انفرادی و توسط زنمردم نگاری های مورد نظر نشان دادند که مواد ساخت ظروف سفالین 

گیرد که در این زمینه تخصص می یابند. این زنان گل سور و موی بز را که اصلی ترین مواد ساخت ظروف 

ظروف می کنند. مناطق دورتر و دشت های اطراف منطقه که خاک آن ها قرمز رنگ است تهیه  را از سفالین

ر زیر آتش تپاله جهت پخت قرار می و د شودآماده می سفالی یا ساده ترین شکل بکارگیری فن آوری ها 

گیرند. این ظروف اغلب ظروفی هستند که جهت حمل آب، ذخیره نمودن مواد غذایی و انواع اسباب بازی 

این ظروف تزیینی جنبه آیینی های کودکانه و مجسمه های تزیینی کاریرد دارند. باید خاطر نشان کرد که 

سیار ساده و ابتدایی می باشد و جهت تامین نیازهای اقتصادی ظروف تهیه شده توسط زنان سفالگر ب د.ندارن

شکل هستند که برای کروی های ف فال های بدون تزیین زنان سفالگر، عموما کاسه و ظرس .ساخته می شوند

بکار می  و انواع اسباب بازی های کودکانه و مجسمه های تزیینی آب و انبار کردن حمل خوردن،غذا آشپزی،

ما را با جامعه ای ساده و ابتدایی روبرو خواهد کرد که در زمان خود امکان  ،کل این سفال هاروند. تحلیل ش

 مقایسه با داده های ایستای باستان شناسی را فراهم می کند.

ابتدایی در کنار مظاهر تمدنی امروز توانایی آن را دارد که باستان شیوه تولید سفال به شکل  شناخت و معرفی

مطالعه روشمند و بهره گرفتن از  بهره ببرند.  یا جهت تحلیل داده های ایستاعنوان داده ای پو به از آنهاشناسان 

 داده و امکان مقایسهداده های مردم نگاری توسط باستان شناسان می تواند بسیاری از سواالت آن ها را جواب 

 فراهم سازد.  پذیری و تفسیر داده ها را

 

 

 

 :منابع
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، ترجمه: کامیار عبدی، مجله اثر، شماره نوع آوری ها و تجارب معماری در گنج دره ایران اسمیت، فیلیپ،[ 0] 

 .86،0:09 – 91، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، صص 44

، آرشیو پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مردم نگاری شهرستان دیواندرهرهو، روشنك، [ 4]

 ، چاپ نشده.0:40تهران، 

، آرشیو پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، مردم نگاری شهرستان سقزرهو، روشنك، [ :]

 ، چاپ نشده.0:04

، آرشیو پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، مردم نگاری استان کردستانرهو، روشنك، [ 8]

 ، چاپ نشده.0:04

 0:48انتشارات سمت،  -باستان شناسیفاگان، برایان، سرآغاز در آمدی بر  [0]

 0:49، ی، جزوه چاپ نشدهفاضلی، جزوه تاریخچه نظریه ها و مبانی باستان شناس[ 9]

، آرشیو پژوهشکده سازمان میراث مردم نگاری شهرستان قروهعلی اکبر زاده؛س، فلسفی میاب، علی، [ 0]

 ، چاپ نشده.0:08فرهنگی و گردشگری، تهران، 

، انتشارات معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، ایران در پیش از تاریخی، صادق، ملك شهمیرزاد[ 4]

 .0:44تهران ،

، آرشیو پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مردم نگاری شهرستان بانهمعروفی، سیروس ، [ 6]

 ، چاپ نشده.0:09تهران، 

اردیبهشت ان و استفاده از اطالعات ایشان.مصاحبه با آقای حامدی کارشناس میراث فرهنگی کردست[ 01] 

0:44. 

 

 

 تصاویر:

 

 

       
 :0تصویر شماره                            

 ای نمایی از روست                 

 روستای هشمیززن سفالگر                                                                                                         

 

 

 

  
 ::تصویر شماره 

 زن سفالگر روستای هشتمیز

 
 :0شماره  ریتصو

 زیهشم یاز روستا یینما
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 وستای کانی سور: نمایی از ر4تصویر شماره 

 
 : نمایی از روستای کانی سور4تصویر شماره 

 
:زن سفالگر روستای کانی سور در حال ساخت اسباب بازی های کودکانه 8تصویر شماره 

 است
 

 
 : استفاده از تپاله حیوانی بعنوان سوخت برای پخت سفال0تصویر شماره 

 


