تاریخ دریافت  ۹۳91/70/۹۹ :تاریخ پذیرش۹۳91/۹۹/7۹ :

صفحات۹54-۹۳۳ :



مهدي محمدي
دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
احمد تندي
استادیار دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
امير مازيار
استادیار دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران

چکيده
هنر دورة سلجوقی از درخشانترین و برجستهترین دورههای تاریخ هنر ایران است و پیشرفت قابلتوجهی در
همة هنرها ازجمله سفالینههای این دوره رخ داده است .استفاده از بدنههای جدید دستساز بهنام بدنههههای
لعابهای قلیایی منجر به هماهنگی و یكدستی ترکیب بدنه و لعاب گردید کهه ایهن امهر خهود بهه
جسمی و 
سفالگران ایرانی کمك کرد .مقاله حاضر با روش توصیفی-
تواناییهای فنی 

گسترش تكنیكهای تزیینی و
بههکاررفتهه در
تحلیلی به مطالعه و طبقهبندی سفالینههای این دوره پرداخته و ضمن بررسهی فنهاوریههای 
مهینمایهد.
سفالینههای این دوره ،ازجمله فناوری ساخت بدنههای جدید ،انواع ظهرو ایهن دوره را معرفهی 
ظرو سفید با انواع تزیینات؛ ظرو رنگی با لعاب تك رنگ در طیه ههای مختله آبهی ،فیهروزه ای ،زرد،
قهوه ای ،بنفش و ارغوانی؛ ظرو سایهنما ؛ ظرو زیرلعابی که با نقاشی در زیر لعاب رنگی و بیرنگ انجهام
میشد و اوج آن را میتوان در این دوره مشاهده نمود؛ زرینفامها در سه سهبك درشهت-نقهش ،ریهزنقش و
کاشان؛ و میناییها (رولعابی) که با تكنیك نقاشی روی لعاب انجام میگرفت ،مهمترین تولیدات سفالینههای
این دوره را شكل میدهند.
واژگان کليدي:

بدنههای جسمی ،لعابهای قلیایی ،زیرلعابی ،زرینفام ،مینایی.

 مسئول مكاتبات :تههران ،خیابهان حهاف ،،خیابهان شههید سهرهنگ سهخایی ،بعهد از تقهاط  ۳7تیهر ،شهماره  ،4۵کهد پسهتی:
۹۹۳۵1۹۳4۹1
پست الكترونیكی:
(این مقاله مستخرج از رساله دکتری مهدی محمدی با ﻋنوان «اندیشه و بیان در جانورنگهاری دوره سهلجوقی» به راهنمایی دکتر
احمد تندی و مشاوره دکتر امیر مازیار در دانشگاه هنر تهران میباشد).
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 .4پيشينه پژوهش
اکنون بیش از یكصهد سهال از آغهاز مطالعهات جهدی سهفالینهههای
اسالمی میگذرد )Watson, 2004, p. 11( 2و در ایهن میهان بررسهی
سفالینههای ایرانی دورة سلجوقی جایگاهی مهم در این پهژوهشهها
داشههته و سههابقهای طههوالنی و درخشههان در میههان مههورخین و
پژوهشگران هنر اسالمی و هنر ایران دارد .سفالینههای این دوره در
سه دسته از مناب مورد بررسی قرار گرفتهاند :نخست ،منابعی که بهه
بررسی سفالینههای اسالمی و یا ایرانی میپردازند .ازجملة مناب ایهن
گروه میتوان به کتابهای «سهفالینهههای متقهدم ایرانهی» ( Early
 )Islamic Potteryنوشتة آرتور لین« : ،سیری بهر هنرههای ایرانهی»

آرتور آپهام پوپ و «سرامیكهای ایرانی» نوشتة جیهووانی کوراتهوال
اشاره کرد .گروه دوم منابعی هستند که به بررسی آثار سفالینِ موزهها
و مجموﻋههای بزرگ جهانی پرداخته و در این میان بخش مهمی از
این فهرستنویسیها را به سهفالینهههای دورة سهلجوقی اختصها
دادهاند؛ فهرستنویسیهای ارنست جی .گراب از مجموﻋههای ناصر
خلیلی و کِیئر ،گزا فهروری از مجموﻋههههای رجهب طهارق و بهارلو،
جیمز آلن از آثار موزة اشمولین ،اولیور واتسون از مجموﻋة الصهباح در
موزة ملی کویت ،و اُیا پانكراوغلو از مجموﻋة هاروی بی .پلوتنیهك از
جمله نمونههای این گروه هستند .گروه سوم ،منابعی هستند کهه بهه
یك دسته از سفالینههای این دوره پرداختهه و یها بهه تهكنگاشهتی
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پژوهشگران و مورخین هنر ،هنرِ میان سالهای ۹747م521 /.ه.ش.
تا ۹224م ۵7۳ /.ه.ش .را که به هنهر دورة سهلجوقی شههرت یافتهه
است از درخشانترین و برجستهتهرین دورهههای تهاریخ هنهر ایهران
دانستهاند .اتینگهاوزن ،هنر این دوره خاصه هنر نیمهة دوم در فاصهلة
سههالهههای میههان  ۹۹47م 421/.ه .ش .تهها ۹224م۵7۳ /.ه .ش .را
«غنیتهرین دورة تهاریخ هنهر ایهران دانسهته کهه در آن از بهیشتهر
رسانههای هنهری ازجملهه ظهرو سهرامیكی و کاشهیهها ،نقهوش
برجسته و مجسمههای سنگی ،فلزکاری ،جواهرات ،شیشه و نسهاجی
و حتی نقاشیهای پیكرهای و مجسمهها و اشیایی به شهكل پیكهره،
نمونههایی بهوفور یافت میشهوند» ()Ettinghausen, 1970, p. 113
و گرابار اگرچه رنسانس خواندن این هنرِ این دوره را به ﻋلت فقهدان
رابطهای مستمر با هنر گذشته ،درحالیکه انقالبی در هنر به حسهاب
میآید ،رد میکند امها سهخنرانهدن از «فهوران هنهری» ( Artistic
 )explosionدر این دوره را نهتنها گزافهگویی نمیداند بلكهه هنهری
که آثار برجستهای چون سرامیكههای کاشهان و ری و  ...را آفریهده
است را از هر منظری خالقترین و درخشانتهرین دورهههای تهاریخ
هنر ایران دانسته است (.)Grabar, 1968, p. 626
ارزش و اهمیت محصوالت و آثار هنری ایهن دوره نهه تنهها در
تولید آثاری با کیفیات زیبهاشناسهانه و هنهری ،بلكهه همچنهین «در
فرایند شكلگیری و شكلپذیری نههایی الگوههای کالسهیك هنهر
اسالمی در ایران و سرزمینهایی [است] کهه کمهابیش تحهت ته ثیر
مستقیم آن قهرار داشهتند .)Cattelli, 1997, p. 3( ».بهه بیهان دیگهر،
«اهمیت هنر سلجوقی در زمینة وسی تر هنر اسالمی در آن است که
موقعیت ایران را تثبیهت نمهود؛ و مهیتهوان آنرا بها نقهش محهوری
ایتالیههای اواخههر قههرون وسههطی در هنههر اروپهها مقایسههه نمههود»
( .)Hillenbrand, 2009: 90بنابراین میتوان ادﻋا کرد «اصهالت هنهر
سلجوقی بهقدری زیاد است که مهیتهوان دربهارة آن مبالغهه کهرد»
(.)Bosworth, 2011: 165-6
یكی از ممتازترین و باازشترین رسانهههای هنهری ایهن دوره،
سههفالینهههها و ظههرو سههرامیكی اسههت کههه بههه ﻋنههوان یكههی از

برجستهترین آثار هنری این دورة تاریخ هنر ایران ،بازتابدهندة هنهر
سلجوقی بوده و تعدادِ زیهادی از ایهن آثهار زینهتبخهش مهوزههها و
مجموﻋههای جههان اسهت .اضهافه بهر ایهن« ،یكهی از مههمتهرین
دورههای گسترش سفالگری اسالمی با دورة حكومهت سهلجوقیان
بزرگ در ایران ارتبها دارد» ( .)Fehérvári, 1973, p. 70آرتهور لهین
مورخ مشهور سرامیك اسالمی« ،سدة دوازدهم را ،مانند سهدة نههم،
نقطة ﻋط ِ تاریخ سفال اسالمی» ( )Lane, 1947: 29دانسته؛ اولیهور
واتسون از این دوران با ﻋنوان «یكی از درخشانترین و خالقانهترین
دورههای تاریخ سرامیك کهه در تهاریخ جههان رخ داده» ( Watson,
 )1985, p. 20نام برده؛ و پوپ آنرا «ﻋصهر طالیهی هنهر سهرامیك
ایرانی»( )Pope,1967 , p. 1512نامیده است ۹.در ایهن دوره ،تحهولی
ﻋظیم در فناوریهای تولید ،حجم تولید ،گسترش مراکز تولید ،تنهوع
و گستردگی قالبها ،بدنهها و طرحههای تزيینهی پدیهد آمهد کهه در
تمامی دوران اسالمی کمنظیر بود .تولید دوبارة بدنههای موسهوم بهه
بدنههای جسمی ،که از آن به ﻋنوان انقالبی درتولید سرامیكههای
ایرانی ( )Lane, 1947, p. 32نام بهرده شهده یكهی از نقها برجسهتة
سفالینهسازی این دوره اسهت .ایهن بدنهه در مقایسهه بها بدنههههای
ارتنوری که در گذشته از آن استفاده میشد امكانهات بهیشتهری را
برای ساخت و تریین سفالینهها در اختیار هنرمندان ایرانهی قهرار داد.
اضافه بر این ،برخی از بهترین و خها تهرین فهنآوریههای دوران
اسالمی از جمله زرینفام و ظرو مینایی برای نخستین بار در ایهن
دوره در ایران اجرا شده و نقاشیهای زیرلعابی در این دوره است کهه
در باالترین سطح خود تولید میشدند .بررسی ،مطالعه و طبقهبنهدیِ
آثار سفالین این دوره کمك میکند تا دانش و اطالﻋات ما از کیفیات
زیباشناسانة این دوره افزایش یافته و مسیر را برای مطالعة دقیه تهر
سفالینههای این دوره فراهم آورد .از سوی دیگر ،تردیهدی در نقهش
فناوریههایی ماننهد بدنهة جدیهد و لعهابههای قلیهایی در توسهعه و
گسترش این رسانة هنری در این دوره وجود ندارد؛ بنهابراین در ایهن
مقاله تالش شده است تا این ویژگیهای فناورانه مورد بررسی قهرار
بگیرد.
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دربارة یك محصول خا پرداختهاند؛ از جملة مناب مهم این دسهته
میتوان به کتاب ظرو زرینفام ایرانی نوشتة اولیور واتسون؛ مقالهة
شمایلشناسیِ بشقابی زریهنفهام از کاشهان بهه قلهم اتینگههاوزن و
گِریس؛ و مقالهای از هُلُد رناتا دربارة بشقاب یهادبودی مینهاییای در
مجموﻋة فریر اشاره کرد.
آرتور لین پژوهشگر شناختهشدة سهرامیك اسهالمی در کتهاب
سفالینههای متقدم اسالمی از سفالینههای دورة سلجوقی بها ﻋنهوان
«دوران جدید سفالینههای ایرانی» ( )Lane, 1947, p. 29نهام بهرده و
ضمن بررسی سرامیكههای ایهن دوره و اثرگهذاری سهرامیكههای
سفید چینی بر رشد و توسعة بدنههههای جدیهد و دسهتسهاز ایرانهی
(=بدنههای جسمی) در چهار فصلِ جداگانة دیگر انواع سرامیكهای
تولیههد شههده در ایههن دوره را مههورد بررسههی قههرار مههیدهههد .ترتی هبِ
گههروهبنههدی سههفالینههههای سههلجوقی در ایههن کتههاب ﻋبارتنههد از:
سفالینههای سایهنما ( ،)Silhouette waresقالبی و کندهکهاری شهدة
ایرانی در سدههای دوازدهم و سیزدهم ()ibid: 33؛ ظرو زریهنفهام
ایران و میهانرودان در سهدهههای دوازدههم و سهیزدهم ()ibid: 37؛
ظرو نقاشیشدة مینایی و الجوردینة ایرانی در سدههای دوازدهم و
سیزدهم ()ibid: 41؛ ظرو زیرلعابی مصهر ،ایهران و میهانرودان در
سدههای دوازدهم و سیزدهم (.)ibid: 44
آرتور آپهام پوپ در بخش اولِ جلدِ چهارم کتاب سیری در هنهر
ایران (رجوع شود به :جلد چهارم کتاب سیری در هنر ایران صهفحات
 ۹55۵تا  )۹171به تهاریخِ هنهر سهرامیك ایهران در دوران اسهالمی
پرداخته و در بخشی از کتاب که بها ﻋنهوان دوران میهانی از آن یهاد
میکند به بررسهی هنهر سهرامیك ایهران از سهدة یهازدهم تها سهدة
چهاردهم میپردازد .او البته هرنوع تقسیمبندیِ زمانیِ آثهار سهرامیك
ایرانی را به دلیلِ «نامشخص بودن مرزهای سفالینهههای ایرانهی در
دورههای مختل تاریخی و نامتجانس بودن تاریخ سهفالینة ایرانهی»
( )Pope,1967 , p. 1511مورد تردید جدی دانسهته و بها ایهن وجهود
اذﻋان میکند که «اگر سدة هشتم تا دهم هجری دورة گرتهبهرداری
و تولید بود سدههای یازدهم تا چهاردهم دورههای کمال و خرسندی
بود که هنهر سهرامیك ایهران بهیشتهرین توانهاییههای خهویش را
شناخت» ( .)Ibid: 1511او سپس به معرفی ظرو تولید شده در این
دوره میپردازد؛ اگرچه امروزه با افزایش دادههها و تحقیقهات جدیهد،
برخی از آثاری که او به ایهن دوران نسهبت داده و یها بهه منطقههای
خا منتسب کرده است ازجانب پژوهشگران رد شده است.
ارنست ج .گراب در کتاب «سفالینههای اسالمیِ سدة هشتم تها
سدة پانزدهم در مجموﻋة کیئر» به بررسی سهفالینهههای موجهود در
این مجموﻋه پرداختهه و در جریهان ایهن فراینهد سهفالینهههای دورة
سلجوقی ایران در سدهههای دوازدههم و سهیزدهم را در چنهد گهروه
بررسی میکند .در گروه نخست او به بررسی بیست و دو ظهر بها
لعاب تك رنگ پرداخته که «بهه سهیزده شهكل و بها فنهاوریههای
متفهاوت و گونهاگون» ( )Grube, 1976, p. 160تولیهد شهدهانهد .از
نمونههای قابل توجه این گروه دو ابری با دهانههایی به شكل سهر
گاو هستند .گروه دوم ،سفالینههایی با تزیین لعاب دو رنگ میباشهند
که مشتمل بر چهارده قطعة سفالین میباشهد .ایهن گهروه در دسهتة
تزیینات زیر لعابی قرار گرفته و از تضاد رنگهی سهادهای میهان یهك
رنگ روشن در برابر رنگ تیره بدست میآید ( .)ibid: 177دستة سوم

سه کاسه با تزیین زیر لعابی که ارتبا شكلی با گروه قبلهی دارنهد و
تنها تفاوت آنها در استفاده از سه رنگ به جای دو رنگ مهیباشهد؛
دستة چهارم نه قطعه از ظهرو مینهایی اسهت کهه گهراب آنهها را
«چشمگیرترین دستساختههای استادان سرامیك سدههای دوازدهم
وسیزدهم» ( )ibid: 195معرفی کرده و ویژگی برجستة ایهن گهروه از
ظرو را «نگارههای غنی و اغلب زیبای آنها» ( )ibid: 195دانسهته
است .دستة پنجم ظرو زرینفام که به بررسی بیست و نهه ظهر
زرینفام از این دوره پرداخته میشود .گراب ضهمن اشهاره بهه تولیهد
ظههرو زریههنفههام از سههدة نهههم در میههان هنرمنههدان مسههلمان،
«زرینفامهای ایرانی سدههای دوازدهم و سیزدهم را اوج این تالش
میداند» ( .)ibid: 210دو مجسمةکوچك سهفالین ،نخسهت شهیری
(پلنگ) نشسته و دیگهری پیكهرهای از یهك گهاو ،گهروه دیگهری از
سفالینههای دورة سلجوقی در ایهن مجموﻋهه اسهت کهه گهراب بهه
بررسی آنها میپردازد .او همچنین در کتاب کبالت و زریهنفهام ،از
مجموﻋة فهرست هنر اسالمی مجموﻋهة ناصهر خلیلهی بهه بررسهی
سفالینههای سدههای اولیة اسالمی در ایهن مجموﻋهه پرداختهه و در
فصلی که ﻋنوان «سفالینههای جسمی ایرانی .گونهها و فناوریهها»
( Iranian stone-paste pottery of the saljuq period. Types and
 )techniquesرا بر آن نهاده است دستهبندیِ دیگری را از این بدنهها
ارايه داده است :دستة اول ،بدنههای سفید قهالبی کنهدهکهاری شهده؛
دستة دوم ظرو زیرلعابی که خود به دو گونهة ظهرو سهایهنمها و
ظرو زیرلعابی رنگی تقسیم میشود؛ دستة سوم ظرو قالبگیری
شده با لعاب تك رنگ؛ دستة چهارم ظرو زریهنفهام کاشهان؛ و در
نهایت ظرو نقاشی رولعابی چند رنهگ کهه بعهدها بها نهام ظهرو
مینایی نامیده شدند (.)Grube, 1995, p. 155-248
ژان سوستیل در فصل چهارم کتابِ «سرامیكههای اسهالمی؛
راهنمایی تخصصی» به بررسی سرامیكهای ایرانیِ دورة سهلجوقی
و اوایههل مغههول مههیپههردازد .او پههس از بررس هیِ مسههئلة خاسههتگاه
سرامیكهای سلجوقی ایرانی ،به بحث از مراکز و زمهان تولیهد ایهن
آثار پرداخته و پس از آن مواد و فناوریهای سفالینههای این دوره را
بررسی میکند .اوسهپس بهه گهروهبنهدی سهرامیكههای ایهن دوره
پرداخته و سرامیكهای تولیدشده در این دوره را به چهار گروه اصلی
تقسیم میکند :سرامیكهای تهكرنهگ ،سهرامیكههایی بها تهزیین
گالبهای نقاشی شده در زیر لعاب ،سرامیكهای زرینفام و در نهایت
سههرامیكهههای رولعههابی مینههایی و الجوردینههه .سوسههتیل مجموﻋههة
سهرامیكهههای تههكرنهگ را بههه دو گههروه سهرامیكهههای سههفید و
تكرنگ( )Soustiel, 1985, p. 84 & 86تقسیم کرده و سفالینهههای
زیرلعابی را نیز به سه گروه تزیینهی سهایهنمها ،تهزیین نقاشهیههای
زیرلعهابی و ظهرو مشهبك تقسهیم کهرده اسهت ( .)ibid: 86-89او
همچنین سرامیكهای زرینفام را بر اساس مناط تولیهد آنهها بهه
چهار گروه سفالینههای ری ،کاشان ،گرگهان و سهاوه تقسهیم کهرده
است( .)ibid: 90 & 94که البته انتساب این ظرو به شهرهای فهوق
مورد تردید جدی محققان قرار گرفته و امروزه تنها کاشان به ﻋنهوان
تنها مرکز قطعیِ تولید سفالینهههای زریهنفهام پذیرفتهه شهده اسهت
( )Watson, 1985, p. 37-44و (.)Grube, 1994, p. 162
گزا فهروری در دو کتاب متفهاوت بهه بررسهی سهرامیكههای
اسالمی دو مجموﻋة طارق رجب و بارلو پرداخته است .او در بخهش
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دوم کتاب «سفالینههای اسالمی :پژوهشی جام براساس مجموﻋهة
بارلو» که به نام سدههای میانی نامگذاری کرده اسهت فصهلِ نسهبتا
مفصلی را به سفالینههای دورة سلجوقی اختصا داده اسهت .او در
این فصل ،که آنرا «ظرو لطیه ِ ایرانهی دورة سهلجوقی» نامیهده
است ،ظرو این دوره را به هفت گروه تقسیم کرده اسهت :ظهرو
سفید؛ ظرو با لعاب تكرنگ؛ ظرو با تزیین کندهکهاری و لعهاب
چند رنگ (لكابی)؛ ظرو سایهنما؛ ظرو زرینفام؛ ظرو زیرلعابی؛
و ظههرو بهها نقاشههی رولعههابی (گونههههههای مینههایی و الجههوردی).
( .)Fehérvari, 1973, p. 70-106او همچنین ،در فصل پهنجم کتهاب
«سرامیكهای جهان اسالم در موزة رجب طارق» که ﻋنهوانِ «دورة
سلجوقی در ایران» را دارد به بررسهی سهفالینهههای دورة سهلجوقی
پرداخته و پهس از اشهاره بهه بدنهة جدیهد ایرانهی (بدنهة جسهمی) و
لعابههای جدیهد ،آثهار موجهود در مهوزة رجهب طهارق را براسهاس
دستهبندی زیر ،بررسهی مهینمایهد :بدنهة سهفید سهلجوقی ،ظهرو
لعابدار تكرنگ ،ظرو سایهنما ،ظرو زیرلعابی ،ظرو زرینفام،
و ظرو مینایی (.)Fehérvari, 2000, p. 95-128
کتاب «سرامیكهای سرزمینههای اسهالمی» بهه قلهم اولیهور
واتسون را شاید بتوان یكی از ارزشهمندترین و معتبرتهرین منهاب در
میان مناب ِ گروه دوم به حساب آورد .او در فصل دوم بخشِ ابتهداییِ
کتاب که «تولید و طراحی» نام دارد بهه توضهیح دربهارة بدنههههای
جسمی براساسِ رسالة ﻋرایسالجواهر و نفایس االطایهب پرداختهه و
در ادامه به بحث از ترکیب و ساخت قطعات ،لعهابهها و لعهاب زدن،
پخت بدنهها و در ادامه تزیین گالبهای میپهردازد ( Watson, 2004,
 .)p. 23-33همچنین ،در فصل پنجمِ همین بخش که «سفالینههای
اسالمی از سال  ۹777تا  ۹577میالدی» نامیده شهده ،بهه بحهث از
سفالینههای جسهمی در جههان ایرانهی (دورة سهلجوقی) مهیپهردازد
( .)ibid: 54-56بخش دوم کتاب به فهرست آثار مجموﻋه اختصها
داشته و واتسون ،سفالینههای سهلجوقی ایهن مجموﻋهه را در چههار
گروه بررسی میکند :بدنههای جسمی ایرانی سهدهههای دوازدههم و
سیزدهم؛ ظرو سایهنما و نقاشیهای زیرلعابی ایرانی در سهدهههای
دوازدهم و سیزدهم ،زرینفهامههای ایرانهی در سهالههای ۹۹07م/.
[441ه.ش ].تهها ۹227م491[/ .ه.ش].؛ و گههروه آخههر نقاشههیهههای
رولعابیِ مینایی ایران در سدههای دوازدهم و سیزدهم.
از گروه دوم پژوهشهای مرتبط با سفالینههای دورة سهلجوقی
میتوان به مناب دیگهری ماننهد «شهكوه جهاودانی :سهرامیكههای
اسههالمی سههدههههای میههانی در مجموﻋههة هههاروِی پلوتنیههك»
( ،)Pancaroğlu, 2007, p. 90-139و «سرامیكههای اسهالمی» بهه
قلم جیمز آلن ( )Allan, 1991, p. 16-31نیز اشاره کرد.
سنت نگارش تكنگاشتها دربارة یك سفالینه و یا یك گهروه
سفالینهها ،سابقهای طوالنی در میان مورخین سفالینهههای اسهالمی
دارد .در این میان ،سفالهای زرینفام ایرانی چنانچه اولیور واتسهون
اشاره میکند به سه دلیلِ «تجملی بودن ظرو که اغلب با تزیینات
نقاشی بسیار پیچیدهای همهراه اسهت؛ در دسهترس بهودن آنهها در
موزههای غربی در تعداد زیاد؛ و کتیبههای فراوانی کهه تهاریخ و نهام
سفالگر بر خود دارد» ( ،)Watson, 1985, p. 19بسهیار مهورد توجهه
بوده و پژوهشهای بسیاری دربارة این ظهرو انجهام شهده اسهت.
یكی از مهمترین این بررسیها ،کتاب ظرو زرینفام ایرانهی اسهت

که نویسنده در دوازده فصل به بررسی زرینفامهای ایرانی پرداخته و
در فرایند این پژوهش ،در هفت فصل اول کتاب ،مستقیم و یها غیهر
مستقیم ،زرینفامهای دورة سلجوقی را بررسی میکند .او ایهن دوره
را شروع تولید زرینفام در ایران بهحساب آورده و ظهرو زریهنفهام
این دوره را به سبكهای درشتنقهش ،ریهزنقش و کاشهان تقسهیم
میکند ( .)ibid: 45-109از همین گهروهِ منهاب  ،مهیتهوان بهه کتهاب
سفالینههای زرینفام کایگر اسمیت اشاره نمود کهه در فصهل پهنجم
آن به زرینفامهای ایرانی میپردازد .او زرینفامهای ایرانی را به سه
دوره سلجوقی ،ایلخانی و صفوی تقسیم کرده و در بخهشِ اول ایهن
فصل بهه بررسهی تهاریخی و فناورانهة زریهنفهامههای ایرانهی دورة
سههلجوقی پرداختههه اسههت ( .)Caiger-Smith, 1985, p. 57-76در
حالیکه واتسون رویكردی تاریخیتر داشته و تنها زرینفام ایرانی را
بررسی میکند ،کایگر اسمیت در این کتاب بیشتهر بهر جنبههههای
فناورانة زرینفام ت کید کرده و تالش میکند تا تاریخ کامل زرینفهام
را ارايه دهد.
مقالة «شمایلشناسی یك بشقاب زرینفام کاشان» به بررسهی
بشقاب زرینفام مشهورِ مجموﻋة فریر (تصویر شهماره  )5پرداختهه و
ضمن رد نظریة کويهل ،کهه آنرا بازنمهایی داسهتانِ «دیهدن خسهرو
شیرین را در چشمه سار» نظامی میدانست ،به تحلیل و نقد این اثهر
میپردازد .نویسندگان ضمن تقسیمبندی ترکیببندی تصهویر بهه دو
بخش متفاوت و تجزیه وتحلیل ﻋناصر شكلدهندة ایهن دو بخهش،
تفسیری ﻋرفانی از اثر ارايه میکنند که براساس آن هریك از ﻋناصر
تصویر ،ازجمله ماهی ،زن جوان برهنه ،اسب و همراهان بههصهورت
نمادین بهکار رفتهاند (.)Ettinghausen, 1967, p. 25-64
البته بررسی یك گونة سهفالینهههای ایرانهی تنهها محهدود بهه
زرینفام نبوده و در دیگر گونههای سفالینهها بهویژه مینهاییهها نیهز
تحقیقاتِ زیادی انجام پذیرفته است ،ازجمله رابهرت ههیلن برانهد در
مقالة «رابطة میان تصاویر کتب و سفالینههای تجملی در ایران سدة
سیزدهم میالدی» به رابطة میهان تصهاویر کتهب مصهور ایهن دوره،
ازجمله ورقه و گلشاه ،و سفالینههای تجملی این دوره بهویژه ظهرو
مینایی و زرینفام میپردازد و شباهتهای ایهن آثهار را «در اسهتفادة
افراطی از خطو منحنی ،بههکهارگیری انهواع پیكهرههها ،اسهتفاده از
قالببندیهای کارتونی مصور ،بهکهارگیری پهیشزمینهة سهاده و یها
طومارهای درهم پیچیدة شلوغ ،و سرانجام سلیقة دربهاری کهه نفهوذ
یكسانی در سهفال و کتهب داشهت» (Hillenbrand, 1994, p. 134-
 )145میداند.
تحقیقات و مناب فوق تالش نمودهاند تا جنبهههایی متفهاوت از
سفالینههای ایرانی دورة سلجوقی و گونههای متفاوت آن را بررسهی
نمایند .این مقاله ضمن توجه به پژوهشهای گذشته تالش میکنهد
تا با جم بندی مطالب این مجموﻋهها و با توجه به منهاب مكتهوب و
یافتههای باستانشناسانة این دوره ،در قالب یك مقاله بهه بررسهی و
طبقهبندی مهمترین سفالینههای این دوره پرداخته و تصویری کلهی
از آثار مهم سفالین این دوره ارايه دهد.

Fig. 1: White saljuq ware, Iran, 12th century

تولید ظرو به اندازة کافی سفید را فراهم آورد دسهت هنرمنهدان را
برای تولید بدنهههایی بها ویژگهیههای زیبهاییشناسهانة خها بهاز
گذاشتند .بهﻋنوان مثال ،گاهی هنرمند برای زیبایی بیشتر ،در حالهت
چرمی سوراخهای بسیار ریزی را بر سطح ظر ایجاد میکرد .پهس
از آنکه ظر  ،با لعابی بهیرنهگ و یها رنگهی ،لعهاب داده مهیشهد
سوراخهای ایجاد شده با لعاب (= شیشهای نازك) پهر مهیشهد و بها
بازیِ نور ،حالت زیبایی در ظر پدید مهیآمهد .بهه ایهن تكنیهك در
اصطالح ،تكنیهك «دانهه برنجهی» گفتهه مهیشهده اسهت (تصهویر
شماره.)۹.
از آنجاییکه تولید این نوع بدنهها نقهش مهمهی در پیشهرفتِ
ریخت و نقوشِ بدنههای سفالی داشت در ابتدا به بررسی این بدنهها
خواهیم پرداخت .سابقة استفاده از ایهن فهن نهامعلوم اسهت ولهی بهه
احتمال ،به اوایل هزارة پنجم و اواخر هزارة چهارم پهیش از مهیالد و
به سرزمین مصر بهاز مهیگهردد .فهاینسههای مصهری ( Egyptian
 )Faienceبه سرﻋت در سرزمینهای دیگر از درة سهند در سهرزمین
هند تا اروپا ،گسترش یافت ) Fehérvári, 2000, p. 95( .در ایران نیهز
در دوران اشكانی این بدنهها ،خاصه در کاشهیکهاری ،بههکهار رفتهه
است .اما در دوران اسالمی ایرانیان بیشترین کاربرد و پیشهرفت را در
این فن بهکهار گرفتههانهد« .برخهی از پژوهنهدگان [هنهر اسهالمی]،
نظریهای را بیان میکنند که بر مبنای آن ایهن ظهرو در ابتهدا در
دوران فاطمی در اواسط و یا اواخر سدة یازدهم در مصر تولیهد شهده
است .(Fehérvári, 2000, p. 95) ».بر پایة این نظر ،این فن ،پهس از
برافتادن فاطمیان ،از طری سوریه وارد سرزمین ایهران شهده اسهت.
( )Watson, 2004: 54و ( .)Watson, 2017: 488گههراب نخسههتین
ظر ساخته شدة ایرانی با بدنة جسمی را بطری شكستهای میدانهد
که امضای هنرمند راداشهته و تهاریخ 4۳5ه.ق۹۹۳9-57/م4۳0-1[/
ه.ش ].را بر خود دارد (.)Grube, 1995, p. 151
اضافه بر شواهد باستانشناسهانه ،از اواخهر سهدة ششهم منهاب ِ
مكتوب به ترکیب و کیفیت ساخت این بدنهها اشاره میکنند .ظهاهرا

معرفي و طبقهبنديِ سفالینههاي دورة سلجوقي

 .4-3ظروف سفيد سلجوقي
«این دسته از ظرو بهترین ونزدیكترین ظرو برای مقایسهه بها
پرسالنهای آبی-سفید دورة سونگ ،چینگپای ( ،)Ch’ing-paiاست
که در همان زمان تولید میشهد» ) (Fehérvári, 2000, p. 95و «بهه
احتمال ،همین ظرو دوره سونگ است که منب ِ الهام سهفالگهران
ایرانی برای ساخت بدنهای با کیفیتتر شهد» ( Fehérvari, 1973, p.
 .)71امكان تولید ظهرو سهفیدی کهه بههخهاطر فقهدانِ کهايولن از
آرزوهایِ دیرین هنرمندان سفالگر ایرانی بود ۳پس از آن حاصل شد
که هنرمندان سفالگر جهان اسهالم توانسهتند بهه فنهاوری سهاخت
بدنههای دستساختة جدیدی دست پیدا کننهد کهه آنرا بدنههههای
جسمی و یا سنگینه نامیدند .بدینترتیب ،دسهتیهابی بهه فهناوری
ساختِ بدنههای جسمی که نوﻋی بدنههای سیلیكاتی-بنتونیتی است
راه را برای گرتهبرداری از بدنههایی با ضخامت کم و نیمهه-زجهاجی
( )Translucentرا فههراهم آورد ( .)Allen, 1991, p. 16ت ه ثیر ایههن
انقالب فناورانه چنان بود که ازین پس تقریبا تمامی ظرو گرانبها و
ارزشمند سفالگری ایرانهی بها ایهن فنهاوری سهاخته شهده و از گهل
سفالگری تنها برای ساخت سهفالینهههای معمهولی و کهمارزشتهر
استفاده میشد.
اسههتفادة دوبههاره از بدنههههههای سههیلیكاتی -بنتههونیتی کههه آنرا
«مهم ترین رویداد تاریخ سهرامیكسهازی سهرزمینههای اسهالمی»
( )Grube, 1995, p. 147دانسهتهانهد شهاهكار فهنآورانهة هنرمنهدان
سفالگر مسلمان بوده است که قابلیتهای بسیاری را برای هنرمندان
مسلمان ایجاد کرده است .اضافه بر اینکه این بدنههای جدید امكان

تصویر  :۹ظر سفید سلجوقی ،ایران ،سده دوازدهم هجری ،مجموﻋه
الصباح کویت ()Watson, 2005, p. 310
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 .3سفالينههاي دورة سلجوقي
رشد و گسترش شهرنشینی ،ظهور طبقة متوسط و قهدرت روزافهزون
تجار هکه نخستین و مهمتهرین حامیهان هنهر بودندهه موجهب رشهد
فوقالعادة آثار هنری در دورة سلجوقی گردیهد کهه نتیجهة آن تولیهد
اشیای هنری زیبا و متنوع در سدة دوازدهم و نیمة اول سدة سیزدهم
بود ( )Grabar, 1968, p. 648و ( .)Giuzalian, 1968, p. 95این رشد
بهویژه در سفالینهها و آثار برنزی که به بازار بهزرگ تجهارت وابسهته
بودند (رجوع شود به پینوشت  )2بیشتر دیده میشود .با توجهه بهه
گسههتردگی تولیههدات ،فنههاوریهههای تولیههد و روشهههای تههزیین
سفالینههای دورة سلجوقی ،و با توجه به ایهنکهه گهاهی ترکیبهی از
تزیینات و روشهای تولید بهکار گرفته میشد ،هرگونه دستهبندی و
گروهبندیِ سفالینهها میتواند مناقشهبرانگیهز بهوده و مهورد بحهث و
حتی تردید جدی قرار بگیهرد؛ بها ایهن وجهود مهیتهوان مههمتهرین
رخدادهای تولیدات ظرو سفالین این دوره را بهه گهروهههای ذیهل
تقسیم بندی نمودهاند :ظرو سفید؛ ظرو رنگی با لعاب تك رنگ؛
ظرو سایهنما؛ ظرو زیرلعابی؛ زرینفامها؛ و میناییها (رولعابی).
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انجام گرفته است .بدین منظور ،ابتدا منابعی انتخهاب شهدند کهه بهه
معرفی و دستهبندی سفالینههای این دوره پرداختهاند؛ پس از آن بهه
آثار سفالین این دوره و برخی مناب مكتوب دست اول مراجعه شد تها
یافتهها و نظریات پژوهشگران را بررسی و در پایان آثار و یافتهههای
این دوره بر اسهاس تحلیهل و تطبیه آرا محققهان ،طبقههبنهدی و
ویژگیهای هر گروه معرفی گردید.

سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311
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 .2-3ظروف رنگي سلجوقي با لعاب تك رنگ
گروه بسیار بزرگی از سرامیكهای دورة سلجوقی ،با تنهوع زیهاد در
شكل و تزیینات ،را ظرو لعابدار تك رنگ شكل میدهند .به کار
بردن لعابهای رنگی از دوران فراﻋنه در مصهر سهابقه داشهت؛ ایهن
لعابها در ایران ،سوریه و میانرودان نیز از دوران هخامنشی (-447
۳۳7پ.م) بهکار گرفته میشد .بنابراین ،نمیتوان آن را حرکتی نو در
صنعت-هنر سرامیك دانست« .آنچه جدیهد بهود اسهتفاده از لعهاب
قلیایی تكرنگ در رنگهای مختل بر بدنة جسمی ه ترکیب جدیدِ
بدنه -بود .بهﻋالوه ،هنرمند به ﻋلت ترکیبِ جدیدِ بدنه و لعاب ،قهادر
بههود تهها تزیینههات و نقههشونگارهههای خههویش را بهبههود ببخشههد»
( .)Fehérvári, 2000, p. 98در این ظرو کهه رابطهة مسهتقیمی بها
ظرو گروه قبلی ،ظرو لعابدار بدون رنگ ،دارد از دامنة گستردهای
از رنگها استفاده میشد که ازجمله میتوان به طی ههای مختله
رنگهای آبی ،فیروزهای ،زرد ،قهوهای ،بنفش و ارغوانی اشاره نمود.
این لعابهای تكرنگ بر روی «بشقابهها و کاسهههها در شهكل و
اندازههای متفاوت ،مشربهها ،کوزهها ،ﻋودسوزها ،وسهایل روشهنایی،
شم دانها ،سینیها و کاشیها» اجرا میشد« .جالبترین آثهار ایهن
گروه ،آثاری است که پژوهشگران آنرا «مدل» مهینامنهد اگرچهه،
کاربردِ واقعی آنها چندان شناخته شده نیست .مراکز تولیهد آنهها در
ایران گسترده بود اما محتملترین آنها نیشهابور ،کاشهان ،گرگهان و
کرمان بودند.)Fehérvári, 2000, p. 98-9( ».
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نخستین این مناب رسالة «جواهرنامه نظامی» میباشهد .ایهن رسهاله
که در سال  492ه.ق به نگارش درآمده ،بدنهة ظهرو را ترکیبهی از
هجده بخش حجر مها (سیلیس) و یك بخش کتیرا میداند« :اوانهی
و قصاع چینی را اصل حجر مهاسهت  ...برههژده مهن از حجهر مهها
مصول خشك کهرده یهك مهن کتیهرای حهل کهرده در آب جهوش
برمیافگنند و آنرا تخمیری ترتیب میکنند (Neyshaburi, 1196, p.
 .)361رسالة دیگری که از ترکیب این بدنهههها یهاد مهیکنهد رسهالة
«ﻋههرایس الجههواهر و نفههایس االطایههب» مههیباشههد .ایههن رسههاله را
«ابوالقاسم ﻋبداهلل کاشانی» از خاندان مشهور سهفالگران کاشهان در
سههال 077ه.ق۹۳7۹/م بههه نگههارش درآورده اسههت .او در خاتمههة
رسالهاش که با نام کاشیگری به بررسی صنعت سرامیك میپردازد،
ترکیبی را برای این بدنهها ارايه میدهد« :شكرسنگ سهفید مهذکور
مطحهون منخهول بهه حریهر صهفی  5ده جهزو  ،و از جهوهر آبگینههة
۵
مطحون 4یك جزو مخلو با یكدیگر ،و یك جزو گل لوری سهفید
در آب حل کرده نیكو بسرشند مانند خمیر و یهك شهب بگذارنهد تها
نیهك مخمهر شهود .)Kashani, 1301, p. 344( ».همهانطهور کههه
مالحظه میشود تفاوت این دو بدنه در جایگزینی بنتونیت بهه جهای
کتیرا ،0میباشد.
تولید و ساخت ظرو و اشهیا بها ایهن بدنهههها در سهدهههای
پسینتر نیز بسیار محبوب بوده و تا دورة معاصر ادامهه داشهته اسهت.
( .)Allen, 1991, p. 16اگرچه در طی این سدههای درازآهنگ ،قالهب
و شكل ظرو و اشیا بسیار تغییر کرده اما فرایند تولید آنها کماکان
به روش پیشین بوده است .بهنحهویکهه ،ترکیهبهها و دسهتورهای
ساختی که در مناب ِ معاصر بدانها اشاره شده است شهباهت زیهادی
با ترکیب بدنة ابوالقاسم کاشانی دارد .اسهتاد ﻋلهیمحمهد اصهفهانی،
سفالگر مشهور دورة قاجاری در رسالهای کهه بهه سهفارش مهرداك
اسمیت مینویسد ترکیب این بدنهههها را چنهین معرفهی مهینمایهد:
«هشت بخش از سنگ چخماق خردشده ،یك بخهش گهل بوتهه ،و
یك بخش سنگ[چخماق] و قلیا که پیش از این با یكدیگر حهرارت
داده شدهاند (-فریت) را با یكدیگر مخلو مهیکنهیم Isfahani, ( »...
« .)1904, p. 217هانس .ای .وول » در کتاب «صنای دستی کههن
ایران» از ﻋنوان «سنگینه» برای نامیدن این ظرو بهره مهیگیهرد.
ترکیب ارايه شده توسط او در این کتاب چنین است« :گهل از  07تها
 17درصد در کوهی سفید یا چخماق[=سیلیس] ،ده تا بیست درصهد
گل بوته یا گل سفید[=بنتونیت] (این گل سفید چنان نرم است کهه
امههروزه آن را گههل نههرم مههینامنههد) و ده در صههد فریههت (خمیههر
شیشه) ) .(Wulff, 1966:167ﻋباس زمانی نیز در گزارشی که از منهد
گناباد میدهد ترکیب سفال جسمیِ مورد استفاده در ایهن منطقهه را
بدین صورت معرفی میکند« :مادة اولیة ظرو جسمی سنگ اسهت
که  ...به صورت پودر در میآورند ... .پودر الك شهده بها قهدری گهل
سرشور  ،... ،به نسبت یهك دههم ،مخلهو مهیکننهدZamani, ( ».
 .)1971, p. 12-13استاد محمود ماهرالنقش در کتاب کاشی و کهاربرد
آن ترکیبی از کاشی را ارايه میدهد کهه کاشهیکهاران سهنتی بهرای
ساخت بدنههای جسمی بهکار میبردند« :خمیرِ گل کاشهی جسهمی
مخلوطی است از نرمه سنگ قلوه رودخانههای ،نرمهه شیشهه و گهل

سرشور... .نرمه سنگ را با نرمه شیشه بهه نسهبت  57تها  ۵7درصهد
مخلو میکنند و با دوغاب گل سرشور به هم میآمیزند تها خمیهر
1
گل بدست آید.)Maheronnaghsh, 2002, p. 44( ».
چنانچه مالحظه میشود براسهاس گهزارشههایی کهه از دورة
سلجوقی و دورهههای پهس از آن وجهود دارد سهیلیس مهادة اصهلی
شكلدهندة این بدنهها میباشد .از سوی دیگهر ،پایهة لعهاب نیهز از
جنس سیلیس بوده و سهیلیس ﻋنصهر شهبكهسهاز در ترکیهب لعهاب
میباشد؛ بنابراین میتوان «بزرگتهرین مزیهت بدنههههای جدیهد را
همخوانی مادة شكلدهندة لعاب و بدنه دانسهت» ()Lane, 1947: 32
که از سویی باﻋث بهبود کیفی سهرامیكهها شهد و از سهوی دیگهر،
موجب افزایش امكانات مورد نیاز هنرمندان بهرای رشهد و گسهترش
کیفیت زیباییشناسانة بدنهها و تزیینات گردید.
در دورة سلجوقی کاشان مهمترین مرکز تولید بدنههای جسمی
بوده اسهت ( )Watson, 2004, p. 55کهه ظهرو و کاشهیههایی بها
باالترین کیفیت را تولید میکرده است .اما یافتههای باستانشناسهانه
بیهانگر آن اسهت کهه ایهن فههنآوری بهه احتمهال در تمهامی مراکههز
پرجمعیت شهری نیز تولید میشده اسهت؛ اگرچهه بهه ﻋلهت فقهدان
مدارك امكان مقایسة کیفیت تولیدات مناط مختله امكهان پهذیر
نیست .در دورة معاصر نیز گزارشهای مختل ازجمله گزارش پهوپ
از کارگاه استاد ﻋبادی در نطنهز و گهزارشههایی از قمشه(شهرضها)،
گزارشهای خانم سنلیور از میبد ،هانس ای .ووله از نطنهز و قهم،
ﻋباس زمانی از مند گناباد ،این مراکز را به ﻋنوان واپسین مراکز تولید
این بدنهها در ایران معرفی مینمایند.

تصویر  :۳مجسمه سلجوقی با تكنیك زیرلعابی ،ایران ،سده دوازدهم
هجری ،مجموﻋه الصباح کویت ()Watson, 2005, p. 319

 Fig. 3: Underglaze seljuq’s statue, Iran, 12th century

معرفي و طبقهبنديِ سفالینههاي دورة سلجوقي

Fig. 2: Jug, silhouette were, Iran, 12th century

ب) نقاشي زيرِ لعابِ رنگي:
لعاب رنگی بههکاررفتهه معمهوال از طیه ههای رنگهی سهبز ،آبهی و
فیروزهای بود .رنگهایی که در نقاشی زیهر لعهاب اسهتفاده مهیشهد
محدود به دو رنگ مشكی و آبی کبالتی مهیشهد .شهكل ظهرو و
تزیینات بهکار رفته نیز مشابهت زیادی با ظرو گروه قبلی داشت.
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تصویر  :2ظر سایهنما سلجوقی ،ایران ،سده دوازدهم هجری ،مجموﻋه
طارقرجب کویت ()Fehérvári, 2000: 107

الف) نقاشي زيرِ لعابِ بيرنگ:
برای تزیینِ این ظرو از سه یا چهار رنگ در زیرِ لعهابِ بهیرنهگ ،
استفاده میشد؛ اما الزم نبود که تمام این رنگها با یكهدیگر بههکهار
بروند .در بیشتر ظرو معموال از دو رنگ استفاده میشد .رنگهایی
که بهکهار مهی رفهت ﻋبهارت بودنهد از :سهیاه ،آبهی کبهالتی ،سهبز و
فیروزهای .تزیینات شامل نقوش نباتی ،حیهوانی و خوشنویسهی بهود.
تزیینات ،در ظروفی که امكان داشت ،معموال بر هر دو طر ظهر
انجام میشد ،اما تكیة هنرمند بیشتر بر درون ظر بود.
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 .3-3ظروف سايهنما
«در سدة دوازدهم میالدی دو تغییر ﻋمده را مهیتهوان در سهرامیك
اسالمی مشاهده نمود :انتخابِ بدنههههای سهیلیكاتی-بنتهونیتی [در
ایران :جسمی]؛ و بهکاربردن تكنیكهای تزیینی متنوﻋی که اوج آن
را مههیتههوان در اواخههر سههدة دوازدهههم در ظههرو «زیههر لعههابی»
( )Underglaze paintingمشاهده نمهود» (.)Watson, 2004, p. 333
بهکارگیری و به اوج رسیدنِ این تكنیكهای تزیینی در یهك فراینهد
طوالنی در ایران انجام پذیرفت و ظرو سایهنما در میانة این رونهد
قههرار دارنههد؛ در واقهه ایههن دسههته از ظههرو  ،واسههطهای هسههتند
میان ِتزییناتِ کهنتر که بر روی بدنههای ارتنوری انجام میگرفت
و تزیینات جدیدتر زیرلعابی ،که با مهارت بسیار بر بدنههههای جدیهد
انجام میگرفت.
در ظرو سایهنما ،گالبهای سیاهرنهگ بهر روی بدنهه کشهیده
میشد و پس از حكاکی نقش و یا زمینه (در بهیشتهر مهوارد زمینهه
حكاکی میشد) ،از تضاد میان بدنه و گالبة سهیاه رنهگ ،نقهش بهه
زیبایی پدیدار میشد .اجرای تزیینات در ظهرو سهایهنمها مشهابهت
زیادی با ظرو گبری 9دارد که پیش از این تولید مهیشهد .البتهه دو
تفاوت ﻋمده میان این دو دسته وجود دارد :نخست آنکهه در تهزیین
سایهنما ،بدنهها سفید است در حالیکه در ظرو گروس بدنه تیرهتر
است؛ و دیگر آنکه بر خال ظرو گروس ،بهرای پوشهاندن بدنهه
گالبة سیاهرنگ استفاده میشود .در بعضی از ظرو سایهنما ،بهجای
حكاکی زمینه ،نقش اصلی حكاکی میگردید .این اتفاق بیشتر بهرای
طرحهای خوشنویسی اتفاق میافتاد .به ﻋنوان مثال ،اگهر در ظرفهی
نقش خوشنویسی کندهکاری میشد و از لعاب آبی استفاده میگردید،
زمینه سیاهرنگ و خطو خوشنویسی شده آبی رنگ دیده میشد.
هنگامیکه کار کندهکاری به پایان میرسید هر دوسویِ ظهر
لعابکاری میشد .برای لعاب دادن ،هم از لعهاب بهیرنهگ اسهتفاده
میشد و هم از لعاب رنگی .رنگ لعابها نیز بیشتر آبی و سهبز بهود.
«ظرو سهایهنمها در شهكل و نهوع تزیینهات رابطههی نزدیكهی بها
زرینفامهای درشتنقش ( )Monumental styleدورة سلجوقی دارد
که در سه دهه قبل از سدة دوازدهم در کاشان تولید میشده است».
( .)Watson, 2005, p. 325در برخی نمونههای مته خر ،نقاشهی زیهر
لعابی در مقیاسی کوچك با تزیین سایهنما ترکیب میشد.

 .1-3ظروف نقاشي زير لعابي
«در واق  ،تزیین زیر لعابی پیش از این بهکهار گرفتهه شهده بهود بهه
ﻋنوان مثال در ظرو گالبهای سامانی ،که نقاشی زیرِ لعابِ سهربی
( )Lead glazeآزمایش شهده بهود» ) .(Fehérvári, 2000, p. 109امها
آنچنان که مشاهده شد نخستین تالشها برای اجرای نقاشهی زیهرِ
لعههابِ قلیههایی ( )Alkaline glazeدر ظههرو سههایهنمهها انجههام شههد.
تجربههای انجام شده موف بود و از نظر زیباییشناسهی چشهمنهواز.
بنابراین بسیاری از هنرمندان را برآن داشت تا به توسعة این ظهرو
بپردازند« .نخستین ظرفی که تنها با نقاشی زیر لعهابی تهزیین شهده
است ،تاریخ ۵7۹ه.ق۹275/م .را بر خود دارد ،و ظرو زیر لعهابیای
که بعد از آن تولید میشدند در شكلِ ظر و نوع تزیینهات رابطههی
نزدیكی با ظرو زرینفامِ سبك کاشان دارند» ( Watson, 2005, p.
 .)325نقاشی زیر لعابی به دو گروه جداگانه تقسیم میشود:
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تصویر  :5بشقاب زرینفام ،ایران ،کاشان۵70 ،ه ،.شمسالدین ابوزید ،گالری هنری
فریر ()https://asia.si.edu/object/F1941.11/
Fig. 4: Plate, lusterware, Iran, Kashan, 607 A.H, Shamsuddin
al-Hasani Abu Zayd

در حدود سدهههای  5یها  4م .مهورد اسهتفاده قهرار گرفتنهد و بهرای
۹7
نخستین بار در قرن ۳ه.ق9 /م .برروی سرامیكها به کار رفتهاند.
در ایران ،آغاز تولید میناهای زرین فهام ،همزمهان بها سهوریه از
نیمة دوم سدهی ۵ه.ق۹2/م .بوده است .ایهن همزمهانی آغهاز تولیهد
زرین فام در ایران و سوریه ،نظریهای را به دنبال داشته که مهاجرت
استادان سفالگر مصری به ایهران ،بعهد از سهقو فاطمیهان ،ﻋامهل
شیوع این فناوری در ایران نیز بوده است .تولید میناهای زرین فام در
ایران ،اگرچه دیرتر از میان دورود و مصر انجهام شهد ،ولهی در ﻋهین
حال مینای زرینفام ،در اواخهر سهدة دوازدهم/ششهم و اوایهل سهدة
سیزدهم /هفتم در ایران به دوران طالیی خهود رسهید ( Fehérvári,
 .)2000, p. 114تولید میناهای زرین فام در ایران را به  ۳دوره تقسیم
۹۹
میکنند :دورة سلجوقی ،دورة ایلخانی و دورة مت خر (صفوی).
تولید زرینفام در دورة سلجوقی ،از میانة سدة  ۵ه۹2/.م .آغاز
تا حملة مغول در سالهای حهدود ۵51-۵2۹ه.ق۹247-۹225/.م.
به طول انجامید .میناهای زرینفام این دوره به سهه گهروه تقسهیم
۹2
میشوند :درشتنقش ،ریزنقش و کاشان.
سبك درشتنقش از آنجهت به این نام خوانده میشدند کهه
«نقههشمایههههههایی درشههتانههدازه داشههتند و روش نمههایش ایههن
نقشمایهها بسیار سرزنده بود .ویژگی بنیادین این سبك بهر روش
نقاشی آن تكیه داشت :نقشمایههای سفیدرنگی که دربرابهر یهك
زمینة زرینفام نمایش داده میشدند ... .طیه موضهوﻋات چنهدان
گسترده نیست .سوارکاران بههوفهور دیهده مهیشهوند ،درحهالیکهه
پیكرههای نشستهای که در حالِ نوشیدن بوده و یا صرفا نشستهاند
مرسومترین گروه نقشمایهها را شكل میدهند» ( Watson, 1985,
 .)p. 45همچنین میتوان گفت اگرچه در این سبك ته ثیر ﻋناصهر
بصری بیگانه ،و بهطهور مشهخص ﻋناصهر مصهری ،بسهیار دیهده
میشود ،با این حال «بررسی ظرو ایهن سهبك نشهان مهیدههد
چهرههای گرد چون قر ماه ،صورتهای کوچك ظری و طهرةة
گیسوان بلنهد قهوانین کالسهیكِ زیبهاییشناسهی ایرانهی را نشهان
میدهد که میتهوان ردّ آنرا در منهاب بهودایی پیشها-اسهالمی در
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زرينفام
.1
«در میان همة روشهای تهزیین سهفالگری در سرتاسهر تهاریخِ آن،
زریههنفههام بههیشتههرین کنجكههاوی و تحسههین را در دورة خههویش
برمیانگیخت .گستردگی و تنوع رنگها و نمایشِ قهوسوقهزحگونهة
آنها ،که بیشتر بر اثر فعل و انفالت درون کوره رخ میداد زرینفام
را به یكی از جذابترین و غیرقابل پیشبینهیتهرین تهزیینهها بهدل
کرده بود» (« .)Watson, 1985, p. 7میناهای زرینفهام الیهة بسهیار
نازکی از نانو ذرات فلزات مس و نقره با جهال و درخشهش فلهزی یها
رنگین کمانی در رنگهای مختل هستند که در روی سهطح لعهاب
سرامیكهای سدههای میانی و رنسانس ،جهت تهزیین آنهها ایجهاد
میگردیدند» ( .)Matin, 2008, p.1فناوریِ تولید ایهن ظهرو بسهیار
پیچیده و هزینهبر بوده است بهنحویکه ابوالقاسم کاشانی در ﻋرایس
الجواهر اشاره میکند که زمانی که برای پخت ظرو در کورة احیها،
در مرحلة سوم پخت یا مرحلة پخت رولعابی ،صر مهیشهده اسهت
سه شبانهروز بوده است« :و باز در شهاخورة ثهانی نهنهد کهی بهرای
اینکار ساخته باشند و سه شبانروز دودی نرم دهند تا رنگ دوآتشهی
بگیرد ،و چون سرد شود برون کنند و به خاك نمگین بمالند صهبغی
مثل زر برون آید» (.)Kashani, 1300, p. 347
مواد اولیة اصلی میناهای زرینفام ،انواع ترکیبات و نمكهای
مس و نقره بودهاند که معموال به همراه کانی های رسی و یا حهاوی
رس( مثل انواع کهايولن هها و یها خهاك اخهرا) مهورد اسهتفاده قهرار
میگرفتهاند .تشكیل الیههای فلزی نانو ذرات مهس و نقهره ،در اثهر
احیای یونهای نقره و مس است .بنابر این در حدود حهداکثر دمهای
پخت میناهای زرین فام و یها بالفاصهله بعهد از آن-در مرحلهه سهرد
شدن -وجود محیط احیا الزامی است .نانو ذرات نقره معمهوال باﻋهث
ایجاد رنگهای طالیی و نهانو ذرات مهس ،ﻋامهل ایجهاد رنگهههای
متمایز قرمز با جالی فلزی میباشند .در میناهای زرین فام ،در اکثهر
موارد به طور همزمان از ترکیبات نقره و مس استفاده میشود.
با توجه به پیچیدگیهای فناوری زرینفامها ،تولید این دسته از
آثار معموال بهصورت محهدود و کهم و بهیش انحصهاری و محرمانهه
صههورت مههیپذیرفتههه اسههت« .همچنههین بههرخال دیگههر تزیینههات
سرامیك ،از ظاهر میناهای زرینفام نمیتوان به نحوة ساخت آنهها
پی برد» ()Matin, 2008, p. 11؛ بر همهین اسهاس ،مهورخین هنهر و
فناوری اﻋتقاد دارند که انتشار این فناوری در نقا مختل جههان را
باید اصوال ناشهی از مههاجرت متخصصهین و اسهتادکاران سهرامیك
دانست و این مطلبی است که در بررسی پیشینة زرین فام بها ﻋنهوان
«تئههوری مهههاجرت» ( )Immigration Theoryشههناخته مههیشههود.
()Watson, 1985, p. 24
تا امروز ،شناخت دقی و اظههارنظر قاطعانهه دربهارهی پیشهینة
میناهای زرینفام ،چندان ساده نبوده و در مهورد خاسهتگاه میناههای
زرین فام ،در بین پژوهشگران اتفهاق نظهری نبهودهاسهت؛ ﻋهدهای
میانرودان و ﻋراق ،برخی ایران ،و باالخره گروهی مصر یا سهوریه را
خاستگاه این هنر و فناوری میدانند .یافتههای بعدی حهاکی از ایهن
مطلب است که در هر صورت میناهای زرین فام ابتهدا روی شیشهه،
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یكی از مهمترین ویژگیهای این گروه اسهتفادهی زیهاد آن بهر روی
پیكرههایی است که بیشتر نمایشگر حیوانات اسطورهای هستند.
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 .1ظروف مينايي
ظرو مینایی ،آخرین گام مهم هنرمندان دورة سلجوقی در تزیین
سههفالینههاسههت .مینههایی بههه «گروهههی از ظههرو [تولیههدی دورة
سلجوقی] گفته مهیشهود کهه طهرحههایِ چنهد رنهگِ هندسهی و
فیگوراتیو ،با جزبیات بسیار زیاد ،را بر زمینهای از لعاب اپك سفید و
یا فیروزه ای نقاشی می کنند .این شیوه بر بسیاری ازظهرو ماننهد
مشربهها  ،کاسه ها ،بشقابها ،جوهردانها ،فنجهانهها ،گلهدانهها،
جامها دیده میشود .)Koss, 2008, p. 33( ».میناییها ،ظروفی بها
تزیینِ رولعابی هستند که «از یك پالت رنگهی بسهیار غنهی بههره
گرفته و بهاحتمال از نگارههای نسخههای خطی و دیوارنگارهههای

بزرگی که امروزه از بین رفتهانهد الههام گرفتهه بودنهد( ».
 .)1995, p. 152این ظرو بهنام هفت رنگ نیز خوانده مهیشهوند
زیرا معموال هنرمند در لعاب ایهن ظهرو از هفهت رنهگ اسهتفاده
میکرده است .این هفت رنگ ﻋبارت بودند از :قرمز ،قهوهای ،آبی
کبالتی ،سبز ،سیاه ،سفید و طالیی .تا پیش از این ،اﻋتقاد براین بود
که در ظرو مینایی ،رنگ آبی کبالتی را بهصورت زیرلعهابی ،در
زیر لعاب ترانسپارنت ،و رنگهای دیگر را بهصورت رولعابی به کار
میبردند .البته ﻋده ای دیگر معتقدند که تمامی رنگها بههصهورت
رولعابی ،بر روی لعاب اپك بهکار میرفتهاند .تحقیقات جدید نشان
میدهد که هر دوی این روشها برای تزیین بهکار بسته میشهده
است (.)Fehérvári, 2000, p. 126
اهمیتِ ویژه سفالینههای مینایی ،در بازنمایی برخی صحنههها
و چگونگی اجرای آنهاست .همانطور که پیش از این گفته شد بر
بسیاری از این قطعات ،نگاره هایی وجود دارد که نمونه مشابهی در
نسخِ خطی مصور این دوره ندارند اما با مشابهت میان برخی از این
نگارهها و نسخ مصور این دوره میتوان به سنت مشهابه تصهویری
این دو گهروه نگهارههها پهی بهرد .دادهههای کمهی دربهارة سهنت
تصویرسازیِ کتب مصور دورة سلجوقی باقیمانده است اما معهدود
رسالههای بازمانده ،سنت تصویری نسخههای مصهور ایهن دوره را
مشخص میکند .ورقه و گلشاه یكی از مهمترین این رسالههاسهت
که در نیمة نخست سدة سیزدهم میالدی به نگارش درآمده است.
هفتاد و یك نگارة باقی مانده ازین رساله مشهابهت سهبكی میهان
ظههرو مینههایی و نگههارههههای ایههن رسههاله را مشههخص مههیکنههد
(.)Hillenbrand, 1994, p.134-145
در «گههالری هنههر فریههر» ( )Freer Gallery of Artبشههقاب
بزرگی (تصویر شماره  )4وجود دارد کهه صهحنة محاصهرة دژی را
نشان میدهد .نكتة جالب توجه آنجاست که نهام افهراد محاصهره
کننده در کنار تصاویر آنها دیده میشهود .بهه احتمهالِ زیهاد ،ایهن
تصویر بازنماییِ یك واقعة تاریخی میباشد ،اگرچه بهنظر میرسهد
تصاویر این بشقاب بازنمایی واقعهای است که در هیچیك از کتهب
تاریخی ذکری از آن به میان نیامده است ،با اینحال میتوان آنرا
بشقابِ یادبودی به حساب آورد ( .)Holod, 2012, p. 201تكهای از
یهك کاشهی در «مهوزهی هنرههای زیبهای بوسهتون» ( (Boston
 Museum of Fine Artsوجود دارد که حادثة تهاریخی دیگهری را
روایت میکند که ممكن است ماجرای ترك «ارگ فُهرود» توسهط
ایرانیان باشد .در نمونهای بسیار ارزشهمند در گهالری هنهری فریهر
جامی وجود دارد که داستان بیژن و منیژه را بهر آن تصهویر کهرده
است .بر بسیاری از این ظرو داستانهای دیگر شاهنامه ،ازجمله
داستان بهرام گور و آزاده مصور شده است.
هیچ پیشینهای برای سفالینههای مینهایی وجهود نهدارد و آن را
باید از ابداﻋات ایرانیان دانست ۹۳.اولیور واتسون ،با توجه به شهباهت
این ظرو و تزییناتِ آن به ظرو زرینفامِ ریزنقش ،بههﻋهالوه بهر
اینکه هر دو گروه از نظر فنهاوری در زمهرة تزیینهاتِ رولعهابی قهرار
میگیرند ،پیدایش این نوع تزیین را حاصل نبوغ سفالگرانی مهیدانهد
[به احتمال زیاد ابوزید  ،کهه آثهار زیهادی از زریهنفهام و مینهایی بهه
امضای او وجود دارد] که به تنهایی و با آزمون و خطا به این تكنیك
دست یافتهانهد ( )Watson, 1994, p. 170و (.)Watson, 1985, p. 69
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آسیای مرکزی پیگیری کهرد .)ibid: 48( ».ایهن سهبك ظهاهرا در
اوایل سدة دوازدهم م/.ششم .به کناری نهاده میشود.
«سبك ریزنقش از بسیاری از جهات با سهبك درشهتنقهش
متفاوت است :در روشهای نقاشی ،در نقشمایهها ،در رویكرد بهه
تزیین و در نهایت ،در شكل ظرو  .درستتر آناست که ایندو را،
دو مكتب جداگانه درنظر بگیریم .با اینحال وجهودِ برخهی ﻋناصهر
مشترك و وامگیریها نشهان مهیدههد کهه ههر دو سهبك رابطهة
نزدیكی با یكدیگر دارند .اساس این سبك بر شیوة نقاشی آن قرار
دارد :نقشمایهها اغلب مستقیم بر روی لعاب و با رنگیزهها نقاشهی
شدهاند و تنها نقشمایههههایی کهه از سهبك درشهتنقهش الههام
گرفتهاند بر زمینة زرینفام قرار گرفتهاند... .طی نقشمایهها حتی
از درشتنقشها هم محدودتر است،سوارکاران و پیكرههای نشسته
که با نقوش نباتی و اسهلیمی ترکیهب شهدهانهد بخهش بهزرگتهر
ترکیببندیها را شكل میدهند و حیوانات که در حاشیهها بههکهار
رفتهاند از سبك درشت نقش الهام گرفتهاند)ibid: 68( ».
سبك کاشان فناوری زرینفهام را در درخشهانتهرین صهورت
خود پس از یك دورة انتقال به نمایش میگهذارد« .اگرچهه دامنهة
موضوﻋات محدودتر است اما با این حال بهترین آثار این سبك ،از
نظر طراحی و ترکیببندی با تصاویر نسخ مصهور ایهن دوره قابهل
مقایسه است» ( .)ibid: 88استفاده از شكل نخلها در زمینه اصلی،
توجه هنرمند به ترکیببندی سراسری و یكدست طرح ،استفاده از
ردیفی از نقشمایههایی به شكل ویرگول و اشكال حلزونی شكل،
و سرانجام استفاده از ﻋناصری از سبكهای پیشین مانند تصویری
درشت بر زمینة زرینفام ازجمله مهمترین ویژگیهای ایهن سهبك
بهشمار میروند .در این سبك «مانند سهبكههای پیشهین بخهش
ﻋمدة طرح را سواران ،پیكرههای نشسته ،امیران بها خهدمتكاران و
حیوانات ،و غزالها شكل میدهنهد .گهاهی حیوانهات دیگهر ماننهد
سگ ،شیر ،گاو و در مواردی استثنایی فیل نیز از در طراحیها دیده
میشوند» ( .)ibid: 93ابوزید ،سفالگهر مشههور ایهن دوره کهه بهه
همراه محمدبن طاهر آثاری بسهیاری را رقهم زدهانهد ،مبهدع ایهن
سبك به حساب میآید که در حدود  ۵7اثر بها امضهای او در ایهن
سبك باقی مانده است ( )ibid:108و (.)Grube, 1995, p. 151
کتههابهههای «جههواهر نامههه نظههامی»« ،ﻋههرایسالجههواهر و
نفایساالطایب» و «سه کتاب دربارة هنر سفالگران» ،آثار مكتوبی
میباشند که در دورههایِ تولید میناهای زرینفام ،بهه شهرح نحهوة
تولید و ترکیبات میناهای زرین فام اشاره میکنند.

Grube,
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Fig. 5: Bowl, Mina’I (Enamel), Iran, Kashan, early 13th century

در میان قطعاتی که تاریخ آنهها بهر رویشهان ضهبط شهده اسهت،
قدیمیترین قطعه ،تاریخ 40۵ه.ق۹۹17/.م .و جدیدترین آنها ،تاریخ
۵۹۵ه.ق۹2۹9/م .را دارد ( .)Watson, 2004, p. 363بهنظر مهیرسهد
که تولید مینایی فقط در همین بهازهِ زمهانی انجهام مهیشهده اسهت،
زیراهیچ شاهد دیگری وجود ندارد که تولید مینایی را ،در پهیش و یها
۹5
پس از این تواریخ ،اثبات نماید.

دربارة مناط ِ تولید این ظرو نیز بسیار بحث شده است .پوپ
شهرهای ساوه ،ری،کاشان و کرمان را به ﻋنهوان مراکهز تولیهد ایهن
ظرو نام میبرد .اما با توجه به تحقیقات و یافتههای جدید ،به نظر
میرسد که شهر کاشان اصلیترین مرکهز تولیهد ایهن ظهرو بهوده
است.

جدول  :۹دستهبندی سفالینههای دوره سلجوقی

Table1: Categorize of Iranian Seljuq pottery

گونه

ویژگیهای فنی

۹

بدنههای سفید

بدنه جسمی (دستساز)؛
پیوستگی بیشتر بدنه و لعاب

2

ظرو رنگی با لعاب
تكرنگ

۳

سایهنما

نوآوری آن در استفاده از لعاب قلیایی
تكرنگ در رنگهای مختل بر بدنة
جسمی بود
استفاده از تكنیك باسابقة گالبهای بر
بدنههای جدید؛ دریچه ورود به زیر
لعابیها

لعاب رنگی
5

اجرای نقاشی زیرِ لعابِ قلیایی

زیرلعابی
لعاب سفید

ویژگیهای زیباشناسانه
دستیابی به بدنه سفید؛
امكان بهکارگیری شیوههای جدید تزیین ازجمله
تكنیك دانهبرنجی
استفاده از دامنة گستردهای از رنگها ازجمله
میتوان به طی های مختل رنگهای آبی،
فیروزهای ،زرد ،قهوهای ،بنفش و ارغوانی

توضیحات
شاهكار فنآوری هنرمندان
مسلمان
نمونههای موسوم به مدل

در شكل و نوع تزیینات رابطهی نزدیك با
زرینفامهای درشتنقش

در مواردی ترکیب با تزیین
زیرلعابی

رنگهای سیاه ،آبی کبالتی ،سبز و فیروزهای؛
نقوش حیوانی ،نباتی و خوشنویسی

رابطهی نزدیك با
زرینفامهای ریزنقش
بیشتر بر پیكرههایی که
نمایشگر حیوانات
اسطورهایاند

لعابها طی های رنگی سبز ،آبی و فیروزهای؛
رنگ زیر لعابی مشكی و آبی کبالتی

4

زرینفام

پخت سهمرحلهای آمیخته با شرایط
احیای کوره،؛ فناوری بسیار هزینهبر و
پیچیده؛

اجرای سه سبك درشتنقش ،ریزنقش و کاشان

دشواری فناوری و ورود
احتمالی فناوری

۵

مینایی

پخت سه مرحلهای؛
استفاده از پالت رنگی گسترده (هفت
رنگ)

اجرای نقوش هندسی ،پیكرهنگاری؛ بازنمایی
صحنهها و روایتهای تاریخی و معاصر؛ واسطه
هنر تصویری هنر پیشین و نگارگری معاصر و
پس از آن

تولید منحصر بهفرد این دسته
از سفالینهها در این دوره؛
رابطه آن با نگارگری
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تصویر  :4ظر مینایی ،ایران ،کاشان ،اوایل سده سیزدهم ،گالری هنری فریر ()https://asia.si.edu/object/F1943.3/

 .۹اگرچه باید برای نسهبت دادن آثهار درخشهان سهرامیك اسهالمی بهه
دورههای خا و وابستگی آن به سلسلههای حكومتی احتیها کهرد
زیرا «از آنجاییکه سفالگران برای بازار بزرگتری کار میکردند که
درسهت بهر خهال هنرمنهدان دیگهر ماننهد معمهاران ،لزومها چنهدان
وابستگیای به طبقات ثروتمند و ممتاز اجتماﻋی [و حاکمان] نداشهت
تاریخنگاری سفالینههای اسالمی به تغییرات سلسلههای حاکم چندان
ارتباطی ندارد» ( .)Watson, 2004: 53به همین دلیل ،گروبه در کتاب
سفالینههای اسالمی به درستی اشهار ه مهیکنهد[ « :اگرچهه] شهروع
گسترش شگفتآور آثار سرامیكی که بهنام «انفجار هنهری» شهناخته
میشود همزمان است با قدرت گرفتنِ سلجوقیان بزرگ در ایران ،اما
بیشترین توسعه در تولید آثهار هنهری کهه گرابهار آنرا بها اصهطالح
«اشیای قابل حمل» میشناسد تنها پس از نیمهة سهدة دوازدههم رخ
می دهد که این تهاریخ برابهر اسهت بها برافتهادن سهلجوقیان بهزرگ»
(.)Grube, 1976: 158
 .2شروع تحقیقات جدی در حوزة سهرامیك اسهالمی را بهه سهه اتفهاق
نسبت دادهاند :نخست ،طبقهبندی آثاری که رابرت مرداك اسهمیت از
ایران جم آوری نمود و برای موزة کینگستون جنوبی ،که امروزه موزة
ویكتوریا آلبرت نامیده میشود ،دستهبندی کرد؛ دوم ،تهیة فهرسهتی
از سفالینههای ایزنیك در کاتالوگ ماجولیكاهای ایتالیایی توسط سی.
دروری ای .فورتنوم؛ و سوم با مطالعه جزییات زرینفامهای مجموﻋة
فردریم دو کِین گُدمَن بهدست هانری والیس (.)Watson, 2004: 16
« .۳یافتههای باستانشناسی در سامرا طی گستردهای از ظرو وارداتی
چینی به ﻋراق ،در سدة نهم مهیالدی /سهوم هجهری ،را بهه نمهایش
میگذارد :ظرو سفید با کیفیتهای متفاوت ،ظرو سفید بها تهزیین
لكههای سبز ،نقوش حكاکی شهده ،انهواع متفهاوتی از سهالدونهها و
اِستونورهای رنگی» ( .)Watson, 2017: 488همچنین« ،تكههایی از
پرسالنهای چینی در کاوشههای باسهتانشناسهی منهاط مختله
ازجمله تیسقون و نیشابور نیز بهدست آمده اسهت»Caiger-Smith, ( .
 )1973: 23در کنار این مناب باستانشناسهانه »،شهواهد ادبهی نیهز از
آشنایی مسلمانان با ظرو چینی و تحسین و سهتایش ایهن متهون از
این ظرو حكایت میکنند» ( .)ibidازجمله میتوان به گزارش ورود
ظرو چینی دورة تانگ (م۵۹1-970م) بهه سهرزمینههای اسهالمی

معرفي و طبقهبنديِ سفالینههاي دورة سلجوقي

پينوشتها

اشاره کرد که ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی آورده است .او به
هدایای ﻋلی بن ﻋیسی حاکم خراسان به هارونالرشید اشاره میکنهد:
«...دویست ﻋدد چینی فغفوری از صحن و کاسهه و غیهره و دو ههزار
چینی دیگر از لنگری و کاسههای چینی کهالن و خمهرهههای چینهیِ
کههالن و خههرد و انههواع دیگههر؛ .)Beyhaqī, 1078: 473( »..بنههابراین
مشخص است که حداقل از دوران هارونالرشید ورود ظرو چینی به
سرزمین های اسالمی امری رایج بوده است .اگرچه «کیفیهتِ [جالهب
توجه] این ظرو با بدنههای ارتنوری که هنرمندان مسلمان بههره
میگرفتند غیر قابل رقابهت و حتهی گرتههبهرداری بهود» ( Watson,
 )2017: 489امامهمترین ویژگی این ظرو که مورد توجه سفالگران
مسلمان قرار گرفت رنگ بدنة سفید آنها بود که قابلیتهای بسیاری
را برای ایجاد نقشهها و طرحها در اختیار هنرمندان چینی قرار میداد.
هنرمندان چینی به ﻋلت وفور معادن کايولن مشكل چندانی در ساختن
بدنه های سفید نداشتند .اما هنرمندان مسلمان از داشتن چنین معادنی
محروم بودند؛ بنابراین آنها برای اینکه ظرو سهفید رنگهی داشهته
باشند ،از سه راهکار بهره گرفتند :استفاده از لعاب اپهك (مصهمت) بها
استفاده از اکسید قل ؛ ایجاد یك الیه سفید گلی (گالبة سفید) اغلهب
بنتونیتی بر روی بدنه رسهی رنگهی؛ و در نهایهت سهاخت بدنههههای
سیلیكاتی-بنتونیتی (که در ایران به نهام بدنههههای جسهمی خوانهده
میشد).
 .5کوارتز(سیلیس) آسیاب شدة الك شده با ابریشم
 .4فریت و یا خرده شیشة آسیاب شده
 .۵به احتمال قریب به یقین ،نوﻋی بنتونیت.
 .0بنتونیت وکتیرا ،برای افزودن خاصیت پالسیسیته به ترکیهب اضهافه
میشدند.
 .1گزارش انتهایی جلد چهارم کتاب سیری در هنر ایران کهه بها ﻋنهوان
«فناوریهای معاصر» ( )Pope, 1967: 1703-1706و به قلم فرجاهلل
بذل به نگارش درآمده و گزارش خانم سنلیهور از نطنهز نیهز ازجملهة
منابعی هستند که به کیفیت ساخت و ترکیهب ایهن بدنهههها در دورة
معاصر اشاره دارند.
 .9ظرو گروس که با نام های شانلُوِه و گبری نیز خوانده مهیشهوند ،از
گونة سفالینههای نقشکَنده در گالبه ( )Sgraffitoبه حساب میآینهد
که بهدلیلِ انتساب آنها به مناط ِ شمال غربی ایران – منطقهای بین
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سفالینههای دورة سلجوقی یكی از مهمتهرین رسهانهههای هنهری
دوران سلجوقی است که از سویی نشاندهندة شكوه و زیبایی هنرِ
این دوره بوده و از سوی دیگر یكهی از درخشهانتهرین دورهههای
تاریخ سفال در ایران را پهیشروی مخهاطبیناش قهرار مهیدهنهد.
استفادة دوبارة هنرمندان سفالگهر ایرانهی از بدنههههای جسهمی و
لعابهای قلیایی این امكان را برای سفالگران ایرانی فهراهم آورد
تا بتواننهد بها اسهتفاده از سهاختار مشهابه بدنهه و لعهاب ،گسهترش
بیسابقهای در فناوریهای تولید و تزیینات این دوره داشته باشند.

از سوی دیگر ،این پیشرفت در فنهاوری بها تمایهل بهه اسهتفاده از
روشهههای متفههاوتِ سههاخت و تههزیین ،و نیههز رشههد و گسههترش
شهرنشینی و ایجاد بازار بزرگ جدیهد بهرای تولیهدات سهفالینههها
همهراه گردیههد کهه در نتیجههة آن مجموﻋهة متفههاوتی از اشههكال و
تزیینات در سفالینههای این دوره تولید شدند .ازجملة مهمترین این
تولیدات میتوان به ظرو سفید با انواع تزیینات ،ظرو تكرنگ،
ظرو سایهنما ،ظرو زیرلعابی ،زرینفهامهها و مینهاییهها اشهاره
نمود.

] [ DOI: 10.52547/jic.4.2.133
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 .)85در کاوشهای باستانشناسانه در منطقهة تخهت سهلیمان تعهداد
زیادی از ظرو ضایعاتی گروس به دست آمده است که احتمال تولید
این ظرو در این مناط را افزایش میدهد .در ظرو گروس ،پس
از شكل دادن و نیمه خشك شدنِ ظر  ،آنرا بها گِالبههای)پوشهش
گلی) میپوشانند که معموال ترکیبی از گل سفید و آب اسهت .پهس از
این که طرح بر روی ظر منتقل میشود ،طرح اصلی دستنخهورده
باقی مانده و زمینة گالبهای برداشته میشود .بدینترتیب نقش اصلی
به صورت برجسته ،و به رنگ گالبه –غالبا سهفید -بهاقی مهیمانهد و
زمینة طرح به صورت فرورفتهه و بها رنهگ اصهلی سهرامیك –غالبها
نخودی و یا قرمز -بهاقی مهیمانهد .فیگورههای انسهانی و حیهوانی و
طرحهای حیوانات اسطورهای همراه با کتیبهها بهوفور در این ظهرو
مشاهده میشود.
 .۹7مجموﻋة میراث جهانی میناهای زرین فام را میتوان به اختصار به 9
گروه مكانی-زمانی تقسیم کرد که سه گروه از آن در ایران قرار دارد.
شش گروه دیگر ﻋبارتند از .۹ :ﻋراق دورة ﻋباسی در سدهههای  ۳و 5
ه.ق 9/.و  ۹7م :.در این دوره ظرو ساخته شهده در بصهره و سهامرا،
وسیعا جهت نقوش زرین فام مورد استفاده قهرار گرفتههانهد .در اواخهر
سدهی  5ه.ق۹7 /.م .تولید محصوالت زرین فام در ﻋهراق بههشهدت
محدود و تقریبا به پایان رسید .2 .فاطمیان مصر در سهدهههای  4و ۵
ه ۹۹ /.و۹2م .۳ .سوریه(شام) ،سدههای  0و  1ه ۹۳/ .و  ۹5م :.بعد از
سقو فاطمیان مصر و مهاجرت احتمالی بخشهی از اسهتادکاران و یها
انتقال احتمالی آنها توسط حاکمان ایوبی ،به سوریه آغهاز گردیهد .در
این دوره شهر رقه تا زمان حملهة مغهول در سهال ۵4۵ه.ق۹241 /.م.
مهمترین مرکز تولید سرامیك بوده است (.)Fehérvári, 2000, p. 18
پس از آن فناوری میناهای زرین فام به شهر دمش منتقل شد ..تولید
میناهای زرین فام در سوریه در سال 175ه.ق۹57۹/.م .با حملة تیمور
بهه دمشه  ،بهه پایهان رسهید 5 )Caiger-smith, 1985, p. 54(.و .4
اسپانیا :تولید میناهای زرین فام در اسپانیا در دو دوره انجام گرفت .بر
اساس ویژگیهای محصوالت اولیه این منطقه ،اکثر پژوهشگران آغاز
تولید محصوالت زرین فام در اسپانیا را در حدود قرن 0ه.ق۹۳/.م .و یا
1ه.ق۹5/.م .میداننهد و مههاجرت سهفالگهران ایرانهی بهه اسهپانیای
اسالمی بعد از حملة مغول را اصلیترین و مهمترین سرچشمة انتقهال
فناوری زرینفام به این منطقه محسوب مهیدارنهد .اگرچهه بعضهی از
پژوهشگران ،مهاجرت سفالگران بعد از سقو فاطمیان را نیز در این
باره مؤثر دانستهاند .همچنین ،انتقهال تهدریجی و آهسهتة فنهاوری از
طری شمال آفریقا ،تونس و الجزایر به جنوب اسپانیا مطهرح گردیهده
است .اولین دورة تولید زرین فام در اندلس تا سهال 190ه.ق۹592/.م.

یعنی تا زمان سقو غرناطه ،آخرین منطقة تحت حكمرانی مسلمانان،
به طول انجامیهد .در ایهن دوره مههمتهرین مراکهز تولیهد زریهن فهام
شهههرهای ماالگهها ،مورسههیا و آلمههری بههودهانههد .دور دوم تولیههدات
محصوالت زرین فام در اسپانیا ،بعد از سقو غرناطه آغهاز شهد .ایهن
دوره که از نظر تاریخی به دورهی هیسپانومورسهك معهرو گردیهده
اسههت ،از 190ه.ق۹592/.م(.سههقو غرناطههه) تهها ۹7۹1ه.ق۹۵79/.م.
(اخراج مسلمانان) بهطول انجامید .در این دوره مراکز تولیدی جدیدی
در شههمال اسههپانیا ،در اطههرا والنسههیا ،مانیسههس ،پترنهها و ريههوس
بهوجودآمد .۵.ایتالیا :دورة آخر تولید میناهای زریهن فهام در ایتالیها در
حدود یك سده ،در خالل سدة ۹7ه.ق۹۵/.م .انجام شد .فناوری تولید
زرین فام از طری والنسیای اسپانیا در دهة آخر قرن پانزدهم به ایتالیا
رسید .مهمترین مراکز تولید زرین فام در ایتالیا شهرهای دروتا ،گوبیهو
و کافاجیولو بودند .در این دوره یكهی از مشههورترین اسهناد مكتهوب
دربارة میناهای زرین فام با نام «سه کتاب دربارة هنر سفالگران» ( L’I
 )TRE LIBRI DELL’ARTE DEL VASAIOتوسط شخصی به
نام «چیپریانو پیكولپاس» تالی گردید)Matin, 2008, p. 3( .
 .۹۹صفویان در خهالل سهالههای ۹۹59-97۵ه.ق۹0۳۵-۹477/.م .در
ایران حكومت میکردند ولی اوج تولیدات زرین فهام دورة صهفوی در
نیمة دوم قرن هفدهم و نیمة اول قرن هجدهم بوده است .بعد از این
دوران تا حدود قرن ۹۳ه.ق۹9/.م .افولی مداوم بر تولید زریهن فهام در
ایران حاکم بود .در اواخر دورهی قاجار ،تولیهد ظهرو و کاشهیههای
زرین فام به ندرت در ایران مشهاهده مهیگهردد کهه بیشهتر ناشهی از
تقاضای خارجیان مقیم ایران و موزههای خارجی بوده است.
 .۹2پیتر مورگان و گراب ،بهجای استفاده از مفهوم سبك ،از مفهوم سهه
مرحلة ( )phaseزرینفام در دورة سلجوقی یاد میکنند .فاز اول ،برابهر
است با سبك درشت نقش؛ فاز دوم به تزیین نقاشهی بهر روی لعهاب
اپك سفید اشاره دارد و فاز سوم برابهر بها سهبك کاشهان اسهت کهه
اتینگهاوزن این دسته از ظرو را به نام کاشان نامگذاری کهرده بهود
( )Fehérvári, 2000, p. 114و (.)Grube, 1995, p. 163-168
 .۹۳در برخی از نمونههای شیشهکاری دورة رومی در مصهر ،از تكنیهك
مشابهی استفاده شده است .اما تولید این شیشهها ،سهدههها پهیش از
این که هنرمندان ایرانی شهروع بهه اسهتفاده از ایهن فنهاوری نماینهد،
متوق شده بود.
 .۹5درﻋرایس الجواهرو نفایس االطایب که در سال 077ه.ق۹۳7۹/م .به
نگارش درآمده ،هیچ اشارهای به ظرو مینایی نمیشود ،درحهالیکهه
دربارة ساختِ ظرو الجوردی ،که همطهرازِ ظهرو مینهایی در دورة
ایلخانیاند ،بحث میکند.
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