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چكيده
به ســال ٦١٧ هجري، مغول ها در ادامة سلسله فتوحات خود به ايران رسيدند و خرابي هاي گسترده اي به 
بار آوردند. بســياري از پايگاه هاي اصلي توليد سفال ايران ويران شد و هيچ گاه شکوه گذشته را به دست 
نياورد. در سال هاي پاياني اين قرن توليد سفال هاي زيرلعابي در ايران فزوني يافت که تحت عنوان کلي سفال 
سلطان آباد (منطقه اي در اراک) شناخته شده اند. نمونة اين توليدات را در يافته هاي کاشان، کرمان، بجنورد و 
يا مراکز ديگري مي توان سراغ گرفت که هنوز يافته هاي باستان شناسي نمي    تواند پاسخ دقيقي به محل دقيق 
توليد آن بدهد. به نظر مي رسد با تکيه بر عناصر فرمي بتوان رهيافتي در مطالعة اين گونه ها ارائه داد. در اين 
پژوهش سعي شده است ويژگي ها و شاخص هاي کاسه هاي زيرلعابي در مواردي همچون شكل بدنه، ساختار 
ترکيب بندي نقوش و تزيينات از طريق مقايسه و تطبيق آنها در نمونه هاي مختلف استخراج و تقسيم بندي 
شوند. اين مقاله بر آن است تا به اين پرسش ها پاسخ گويد: شاخص هاي اختصاصي کاسه هاي زيرلعابي 
ســلطان آباد چيست؟ و چه وجوه مشخص فرمي در مشاهدة اين گونه ها وجود دارد؟ اين پژوهش بر پاية 
مطالعات کتابخانه اي شکل گرفته و به شيوة توصيفي تحليلي انجام شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد شكل 
بدنه ها در دو حالت کلي مخروطي حجيم و شيپوري با تقليد از سالدون چين ساخته شده اند و نقوش که طيف 
متنوعي از گياهي، حيواني، انساني، ترکيبي، هندسي و نوشتاري را شامل مي شوند به سه صورت کلي منتشر، 
دايره اي و شعاعي در متن کاسه ها قرار گرفته اند؛ همچنين خاستگاه برخي از نقوش تداوم سنت تصويري ايران 

بوده که از گذشته هاي دور به يادگار مانده است و برخي ديگر تحت تأثير فرهنگ تصويري چين است.
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مقدمه
اگرچه در باستان شناسي برخي شهرها و سکونتگاه هاي 
ايران پاره سفال هاي مدفون و کارگاه ها و ابزارآالت توليد 
آن شناسايي شده است، اين کارگاه ها تنها در مقاطع زماني 
محدودي و آن هم براي مصارف محلي رونق داشته اند. 
در اين ميان تنها شمار خاصي از شهر ها چون نيشابور و 
جرجان و کاشان و ري توانسته اند در طول زمان به حيات 
ويژگي هاي  نظير:  مواردي  بخشند.  تداوم  سفالگري خود 
خاص اقليمي و جغرافيايي چون امکان تأمين مواد اوليه و 
دسترسي آسان به مسيرهاي بازرگاني و بازارهاي فروش، 
نزديکي به پايتخت و برخورداري از حمايت هاي درباري و 
دولتي، دوربودن از گزند بالياي طبيعي، تاريخي و به ويژه 
سياسي اين موقعيت ممتاز را برايشان فراهم ساخته است. 
با حملة مغول ها تاريخ باشکوه اين مراکز سفالگري در هم 
دوباره  ايلخانان  فرمانروايي  برپايي  با  هرچند  مي شکند. 
توليد برخي گونه ها به ويژه سفال هاي زيرلعابي با تغييرات 

محسوسي در فرم بدنه و تزيينات رونق مي گيرد.
سفالينه هاي زيرلعابي زيادي که در اين ميان کاسه ها مهم ترين 
گروه به لحاظ کمي به حساب مي آيند مربوط به اين دوره 
با کيفيت و ظاهري عالي توسط حفاران غيرمجاز عرضه 
شده است که همگي تحت عنوان سفال سلطان آباد معرفي 
شده اند و امروزه اساسًا توليدشان در اين منطقه مورد شک 
و ترديد جدي قرار گرفته است. از اين رو تالش در جهت 
روشن ساختن اين هويت ضروري به نظر مي رسد. هدف 
اين مقاله استخراج ويژگي هاي کلي و عمومي اين کاسه ها 
با  نمونه ها  از  تعدادي  ساختاري  اجزاي  تطبيق  طريق  از 
يکديگر است تا با بررسي اين عناصر فرمي امکان شناخت و 
مطالعة اين گونه ها حاصل گردد. براي رسيدن به اين هدف 
پرسش اصلي اين مقاله عبارت است از: ويژگي هاي اصلي 
کاسه هاي زيرلعابي که تحت عنوان کلي سفال سلطان آباد 
معرفي شده اند چيست؟ به تعبيري شاخصة فرم بدنه ها و 
نوع تزيينات و نقوش و شيوة ترکيب و قرارگيري آن بر پيکر 
کاسه ها چگونه است؟ نمونه هاي مورد مطالعه از موزه ها 
و مجموعه هايي نظير موزة رضا عباسي، موزة اشمولين 
آکسفورد، موزة بريتانيا، موزة طارق رجب، مجموعة اسکار 
رافائل، موزة داراالثار اسالمية کويت، موزة ويکتوريا وآلبرت 
لندن، گالري فرير واشنگتن، موزة متروپوليتن نيويورک، 
هنرهاي  موزة  نخست وزيري،  مجموعة  ايران،  ملي  موزة 
فيتز ويليام، موزة  زيباي بوستون، موزة بروکلين، موزة 
وينتر ثور، و برخي مجموعه هاي خصوصي ديگر بوده و 
در مطالعة آن ها تقسيم بندي سه گانة آرتور لين١ از سفال 
سلطان آباد مرجع قرار گرفته است. در اينجا ابتدا با اشارة 
مختصري به مختصات سياسي و فرهنگي اين دوره سفال 
عصر ايلخاني و خاصه زيرلعابي هاي سلطان آباد تشريح 
مي شود و سپس سعي شده است با رويکرد ريخت شناسي، 
به گونه شناسي اين سفال پرداخته شود. بدين منظور، فرم 

بدنه ها، ساختار ترکيب بندي نقوش و نوع تزيينات و خاستگاه 
آن مورد توصيف و مطالعه قرار گرفته و هريک در جداول 

مربوط ترسيم و تحليل مي شوند.

روش تحقيق
و  داده ها  پژوهش، گردآوري  اين  تاريخي  ماهيت  به  نظر 
تصاوير از طريق منابع کتابخانه اي و اسناد مکتوب بوده 
و تجزيه و تحليل آن به روش توصيفي تحليلي انجام يافته 
است. در پژوهش حاضر که از نظر هدف جزو پژوهش هاي 
از  منتخب  گونة  از شصت  بيش  قرار مي گيرد  توسعه اي 
انتخاب  انتخاب شده است و معيار  نظر  كاسه هاي مورد 
تنها انتساب آنها به سلطان آباد بوده است. سپس به روش 
مقايسه و تطابق اجزاي ساختاري نمونه ها فرم آنها مورد 
توصيف قرار گرفته و شاخص هايي كلي و قابل تعميم از 
آن استنباط شده است. همچنين در قالب جداول ترسيمي 
به تحليل اجزا پرداخته شده و بدين طريق امكان مطالعه و 

ارزيابي و هويت شناسي بهتر آن فراهم مي شود.

پيشينة تحقيق
سفال  خصوص  در  منتشرشده  کتاب هاي  از  برخي  در 
ايلخاني  عصر  سفال  معرفي  به  مدخلي  ايراني اسالمي 
اختصاص داده شده است از جمله سفال اسالمي در موزة 
 Allan,) و سفال اسالمي (Fehervari, 2000) طارق رجب
(Lane, 1971) و سفال  1991) و سفال متأخر اسالمي 
در سرزمين هاي اسالمي (Watson, 2004). اما مشخصًا 
Mor-) در بخشي از کتاب هنر اسالمي در موزة اشمولين

پرداخته  زيرلعابي سلطان آباد  گونه هاي  به   (gan, 1995
تزييني  «نقشمايه هاي  عنوان  با  مقاله اي  در  است.  شده 
پاره اي  (شايسته فر،١٣٨٧)  ايلخانان»  دورة  سفالينه هاي 
از ويژگي هاي کلي نقوش و تزيينات اين دوره طرح شده 
است. همچنين در مقاله اي ديگر با عنوان «بررسي شيوة 
طراحي و جايگيري نقوش تزييني در سفالينه هاي منقوش 
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دورة ايلخاني» (موسوي و همکاران،١٣٨٧) تمامي گونه هاي 
بر  تأکيد  نقوش و  ايلخاني براساس شيوة طراحي  سفال 
عنوان  با  مقاله اي  در  شده اند.  گروه بندي  اصلي  فضاي 
دورة  سلطان آبادي  سفال هاي  باستان شناسي  «بررسي 
ايلخاني ايران» (صديقيان و همکاران، ١٣٩٢) بر پاية آخرين 
مستندات باستان شناسي منشأ ساخت و پيشينة تاريخي 

سفال سلطان آباد بررسي شده است. 
پژوهش حاضر، با توجه به مطالعات پيشين، به بررسي 
فرمي و مقايسة ويژگي هاي کاسه هاي زيرلعابي سلطان آباد 
مي پردازد و رهيافتي تازه در خصوص شناخت و مطالعه 

سفال عصر ايلخاني طرح مي کند. 

اوضاع سياسي و فرهنگي حکومت ايلخانان 
مغول ها ترکيبي از چند قبيلة زردپوست و ساکن آسياي 
مرکزي و شرقي بودند که در اوايل قرن هفتم هجري به 
سروري و تسلط بر بخش وسيعي از آسيا دست يافتند. 
بعضى  كرد،  عوض  به كلى  را  آسيا  نقشة  مغول  «حملة 
سلسله ها منقرض، امپراطوري هاى قديم محو، اقوام و ملل 
تاريخى نابود و برخى مستهلك شدند و روي هم رفته هركجا 
پاى مغول ها رسيد جز ويرانه و استخوان كشتگان چيزى 
باقى نماند» (سايکس، ١٣٨٠: ٩٧). در آن هنگام که سپاهيان 
مغول سوداي فتح سرزمين سوريه را که از مواهب ثروت 
و نعمت بهره فراوان داشت در سر مي پروراندند، بر سر 
راه خود بغداد را تصرف کردند و آخرين خليفة عباسي را 
کشتند و فرمانروايي خود را در ايران تحت عنوان ايلخاني 
برافراشتند. «جانشينان هوالكو را كه در ايران سلطنت كرده اند 
و ارتباط زيادى هم با دربار مغولستان نداشتند ايلخانان 
مى گويند و آنان به لحاظ آنكه آداب و رسوم پادشاهان ايران 
را رفته رفته در دربارهاى خود مراعات كردند در حقيقت 
(بيات،  مى شوند»  محسوب  ايران  پادشاهان  از  طبقه  يك 
١٣٨٤: ٢٩٢). حکومت ايلخانان در مجموع قريب يکصد سال 

به طول انجاميد (از ٦٥١ تا ٧٥٦ ه.ق) که در اين مدت ١٧ 
تن زمامداري کردند و از اين بين هوالکوخان، آباقاخان، 
غازان خان، اولجايتو (سلطان محمد خدابنده)، ابوسعيد بهادر 

خان از بقيه شاخص ترند.
به لحاظ فرهنگي حکومت ايلخاني را مي توان به سه دوره 
غازان خان  فرمانروايي  تا  آغاز  از  اول  دورة  کرد:  تقسيم 
دوراني قريب ٤٠ سال است. در اين دوره خوي اجدادي 
مغول ها تعديل يافته و ثبات سياسي در قالب اتحاد قطب هاي 
مذهبي شکل مي گيرد و از آنجا که در سرزمين کهن چين 
حکومت مغولي يوان١ تأسيس شده ارتباط ايران و چين 
گسترده است و برخي جلوه هاي تصويري و تکنيکي چين 
فرمانروايي  از  دوم  دورة  مي شود.  رايج  ايراني  آثار  در 
غازان خان تا ابوسعيد بهادرخان که قريب ٢٠ سال به طول 
مي انجامد. مغول ها جذب فرهنگ ايراني و اسالمي مي شوند 
و يک بازسازي فرهنگي صورت مي گيرد. «دولت ايلخاني از 
آغاز سلطنت غازان خان، کامًال رنگ ايراني به خود گرفت، به 
طوري که جلوس غازان خان را مي توان آغاز تجديد حيات و 
استقالل سياسي ايران دانست» (نيکخواه و همکاران،١٣٨٩). 
اگر چه غازان خان عمر زيادي نداشت و در جواني و تنها پس 
از ٩ سال حکومت رخت بربست، اما اصالحات و سنت هاي 
پادشاه  هيتون٢  گذاشت.  جاي  بر  خود  از  بسياري  نيک 
او دارد: «چيزي كه  اغراق آميز دربارة  ارمنستان گفتاري 
بى نهايت قابل تعريف و تمجيد بوده است اينكه در يك هيكل 
بدين خردى صفات و خصال بزرگ و خجسته اى زياده از 
آنچه كه بتوان تصور كرد وجود داشت. در ميان نفرات 
قشون به ندرت يكى پيدا مي شد كه به اندازه او خردوريز يا 
در صورت به قدر او زشت باشد، ليكن در سجاياى اخالقى و 
زهد و پارسايى و پاكدامنى از همه بزرگ تر و برتر و واالتر 
ارتباط  اين دوره  بوده است» (سايکس، ١٣٨٠: ١٥٥). در 
ايران و چين کمرنگ شده و ايراني مآبي جايگزين چيني مآبي 
مي شود. دورة سوم از ابوسعيد بهادر خان تا به پايان که 

از  يکي   (Yuan) يوآن  سلسلة   .١
شعبه هاي امپراتوري مغول بود که 
توسط قوباليخان ايجاد شد و از سال 
۱۲۷۱ تا ۱۳۶۸ م بر چين حکمراني 

کرد.
2 . Hitton

جدول ١. انواع شكل هندسي بدنة کاسه هاي سفالين. مأخذ: نگارنده.

رايج ترين  فرم پايه كاسه هاي سفالين

Cilandrical  Bowi
كاسه هاي استوانه اي

Hemispherical Bowl
كاسه هاي كروي

Conical Bowl
كاسه هاي مخروطي

Segmental Bowl
كاسه هاي شيپوري



قريب ٤٠ سال طول کشيده و دوران فترت و افول و انحطاط 
ايلخانان است و در نهايت با هرج و مرج به پايان مي رسد و 
تقريبًا اثر شاخص و ممتازي در هيچ يک از صناعات ايراني 

اسالمي شکل نمي گيرد. 

سفال ايران در عصر ايلخاني
حملة ويرانگر مغول ها اثرات قابل توجهي در تاريخ سفال 
ايران برجاي گذاشت. در جريان تاخت وتاز مغول ها بسياري 
از  توليد بسياري  ايران ويران شد و  پايگاه هاي سفال  از 
گونه ها رو به افول نهاد. تا اينکه امپراطوري ايلخاني در ميانة 
قرن تأسيس و ثبات سياسي نسبي حاکم گرديد و به تبع آن 
فعاليت هاي اقتصادي رونق گرفت. اگرچه توليد انواع گونه هاي 
سفال پيش مغولي از سر گرفته شد اما تغيير واضحي در 
سبک و سياق تزييني آن روي داد. در سفال ايلخاني سه 
نوع شاخص مي توان سراغ گرفت: الف) کاشي ها و ظروف 
زرين فام؛ ب) ميناهاي رولعابي ايلخاني که به واسطة لعاب 
آبي تيره اي که بر آن جاري است تحت عنوان الجوردينه 
که  زيرلعابي  تزيين  با  سفال هايي  ج)  مي شوند؛  شناخته 
به لحاظ کمي رشد قابل توجهي دارند. «اينکه نقاشي بر آستر 
لعاب [زيرلعابي] نخستين بار در چه مکاني شکل گرفت هنوز 
محل مباحثه است؛ اين تکنيک در دو دهة آغازين قرن سيزدهم 
به سرعت گسترش يافت. احتماًال کاشان مرکز توليد سفال هاي 
ترميم  سبب  به  (گروبه،١٣٨٤:  ١٣٩).  است»  بوده  مرغوب 

و بازسازي بنا هاي ويران است که توليد کاشي زرين فام 
فزوني مي يابد، اما خالصگي و سادگي نقش آن هرگز به 
جايگاه رفيعي که در گذشته داشت نمي رسد. همين وضعيت 
در خصوص سفال زرين فام نيز روي مي دهد. در ظروف 
مينايي و ظروف زيرلعابي اين تغييرات سبکي بيشتر قابل 
مشاهده است. ميناهاي رولعابي ايلخاني همگي در استفادة 
وافر ازگلبرگ هاي طاليي و دارا بودن طرحي پيچيده و از هم 
گسيخته با هم مشترک اند. «اين سامان سازي رنگي تيره و 
عميق به طور موازي در گونه هاي زيرلعابي نيز وجود دارد. 
آنجا که بر خالف طرح هاي آزادانه و روان که در گذشته 
يافت مي شد موتيف هاي اصلي اغلب در يک نقشمايه سازي 
فشرده از شاخ و برگ هاي پس زمينه غوطه ور هستند. اشکال 
ظروف کمتر پالوده، ضخيم تر و با گوشه و زواياي بيشتر و 

 .(Watson,2004:57) «نقاشي ها تصنعي تر مي شوند
 در توليدات اين دوره همة اشکال ظروف از جمله کاسه، 
قدح، بشقاب، کوزه، مشربه، پارچ، ظروف دردار دارويي را 
مي توان سراغ گرفت اما توليد کاسه ها به لحاظ کمي بر ديگر 
اشکال برتري دارد. بدنة اين توليدات عمدتًا از جنس خمير 
سنگي١ است، هرچند در مراکز و پايگاه هاي محلي توليد اين 

ظروف از جنس خمير معمولي رس نيز برقرار بود. 
هويت يابي سفال ايلخاني هم به دليل آنکه تا به امروز 
به سبب  هم  و  است  نشده  ارائه  و  تحقيق  کامل  طور  به 
از  بخشي  در  بيستم  قرن  آغاز  در  غيرمجاز  حفاري هاي 

گونه شناسي کاسه هاي سفالين 
سلطان آباد در عصر ايلخاني از 
طريق تحليل و تطبيق شكل بدنه 

و تزيينات

١  . مهم ترين واقعة تاريخ سفال سازي 
اسالمي پيدايش نوعي بدنة سفالين 
مصنوعي است. اينکه چنين بدنه اي 
براي اولين بار در کجا ساخته شده 
نامعلوم است، ولي احتمال مي رود که 
منشأ آن مصر باشد. احتماالً سفالگران 
ايران تحت تأثير سفالگران مصري، که 
پس از افول قدرت سلسلة فاطمي به 
ايران مهاجرت کرده بودند، بدنة خمير 
سنگي متشکل از مواد مختلفي مثل 
پودر کوارتز، خاک سفيد و نرم (که 
نزديک کاشان يافت مي شد) و پتاس 
ساخته اند که به فريت (Frit) مشهور 
شد. با پخت اين ترکيب در حرارت 
باال، بدنه اي مرغوب، نازک، مستحکم 
(گروبه،  مي آمد  بدست  يکنواخت  و 

.(١٣٨٤: ١٢٩

مأخذ:  سلطان آباد،  مخروطي  کاسه هاي  نمونة  تصوير٢. 
Watson,2004:384

تصوير ٣. نمونه اي از کاسه هاي مخروطي قيفي شکل رقه، مأخذ: 
Jenkins,2006:126

تصوير ٤. نمونه اي از کاسه هاي  شيپوري کروي سلطان آباد، 
Watson,2004:382 :مأخذ

تصوير ٥. نمونه اي از کاسه هاي  سالدون، سلسلة سونگ، مأخذ: 
Wu,2006:132
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مهم ترين پايگاه هاي غرب و شمال غرب ايران و در رأس همه 
مهاجرت و کوچاندن صنعتگران و پديدآورندگان اين گونه ها 
توسط دولت مغولي و در نتيجة پراکنده شدن شيوه ها و 
تکنيک ها کاري بس دشوار است. «موقعي که حمالت مغول ها 
در سال ١٢١٩م از طرف شمال شرقي آسيا شروع گرديد 
و تصرفات خود را به دست آوردند و استيالي خود را در 
سال هاي ١٣٣٦-١٢٥٩م پا برجا نمودند صنعت سراميک 
تحت فشار زيادي قرار گرفت. صنعتکاران و کارگاه هاي آن 
مانند غنيمت جنگي محسوب شده و به اين طرف و آن طرف 
کوچ داده مي شدند. به دليل اين تغيير مکان ها امکان مشخص 
کردن دقيق نوع اين توليدات سفالي در اين زمان در آسيا 
وجود ندارد» (عباسيان، ١٣٧٠: ١٢٧). اما کاشان با مصون 
ماندن از گزند حملة مغول ها مرکزيت توليد اين گونه ها را بر 
عهده داشت و در ادامه مراکز سفالسازي ديگري در تخت 
سليمان و حوالي کرمان و مشهد و تهران به توليد و تقليد از 

گونه ها پرداختند. 

سفال سلطان آباد در عصر ايلخاني
چنان که اشاره شد، در سال هاي پاياني سدة هفتم و پس 
از رونق مجدد صنعت سفال در عصر ايلخاني، گونه هايي 
به  امروزه  که  توليد شده اند  ايران  در  زيرلعابي  از سفال 
غلط تحت عنوان سفال سلطان آباد شناخته مي شوند. «اين 
گونه ها نخستين بار در مجموعة کلکيان١ در نمايشگاه بزرگ 

هنر اسالمي مونيخ در ١٩١٠م ارائه و به عنوان کشفيات 
سلطان آباد معرفي شدند»(Watson,2004:373). تا قبل از 
اين نام سلطان آباد در ميان پايگاه هاي اصلي توليد سفال 
بود. «شهرى كه در حال  ناآشنا  تقريبًا  / اسالمي  ايراني 
حاضر به نام اراك خوانده مى شود و مركز استان مركزى 
ايران است پيش از تقسيمات كشورى جديد به نام عراق 
براى  كه  بود  سلطان آباد  آن  اصلى  نام  مى شد.  خوانده 
خوانده  نام  اين  به  كه  ديگرى  از شهرهاى  آن  تشخيص 
مى شده اند آن را سلطان آباد عراق مى گفتند كه مقصود از 
آن همين عراق عجم بوده» (ماليري، ١٣٧٩: ٧٧). اما از زمان 
معرفي اين آثار تا به امروز برخي هويت اين گونه از سفال را 
مورد شک قرار داده اند. پوپ مدعي بود که سلطان آباد اراک 
دقيقًا جايي که اين مصنوعات ساخته شده باشند نيست بلکه 
در چندين روستا در اطراف اراک ساخته شده اند. او اشاره 
مي کند که شهري در آن زمان وجود نداشته و از اين گذشته 
هيچ پاره سفالي از داخل شهر به دست نيامده است. جرالد 
ريتلينگر٢ از نخستين کساني که سفال سلطان آباد را مطالعه 
کرد اين تئوري پوپ را تکرار مي کند و همچنان مدعي بود 
که منشأ اين سفال ها را بايد در همسايگي اراک جستجو 
کرد (Fehervari,2000: 219). با استناد بر يافته هاي جديد 
باستان شناسي، سلطان آباد (اراک کنوني) نمي تواند مرکز 
توليد اين سفال باشد. «بايد بيان داشت که به دليل حوزة 
پراکنش بسيار وسيع اين گونة سفالين و حتي سفال هاي 

تصوير ٦. کاسه، محتمًال متعلق به کاشان اواخر قرن ١٣م، مأخذ: 
Allan,1991 :33

تصوير ٨. برگي از عجايب المخلوقات قزويني، قرن ١٤ م، مأخذ: 
 Binyon , 1971 : 37

تصوير ٧. کاسة سفالين با نقش گردونة مهر، مأخذ: بختورتاش، 
.٧٩:١٣٥٦

تصوير ٩. نقش کف يک کاسه متعلق به سلطان آباد قرن ١٤ م، 
Watson,2004:380 :مأخذ

1 . Kelekian
2 .Gerald  Reitlinger, 



گروه هاي ديگر احتمال اينکه سفال هاي سلطان آبادي صرفًا 
در يک مرکز توليد شده باشند بسيار ضعيف است»(صديقيان 
و همکاران، ١٣٩٢). اين سفال ها عمومًا کالبدي زمخت و 
سنگين و ناصاف دارند و لعابي نازک، رقيق، و بي کيفيت 
سطح آن را مي پوشاند. «خمير بدنه از جنس فريت قليايي/ 
سيليسي به رنگ سفيد و طيفي از نخودي تا قرمز است» 

 .( Morgan,1995:19)
سه  در  را  سلطان آباد  زيرلعابي  توليدات  لين  آرتور 
امروز  به  تا  که  کرد  بررسي  و  تقسيم بندي  اصلي  گروه 
همه پژوهشگران اين گونه سفال را بر اساس پيشنهاد او 
مطالعه مي کنند. لين در اين تقسيم بندي توامان مسائل فني 
و تکنيکي و اصول فرمي را در نظر گرفته است. «گروه اول 
سفال هايي حجيم و سنگين ساخت هستند که کالبدي زمخت 
به رنگ سفيد مايل به نخودي دارند. طرح ها گاهي برجسته و 
پيرامون آن با خطي سياه دور گرفته شده است. رنگ نقوش 
سياه و آبي تيره بوده و گاهي اشاراتي از رنگ فيروزه اي 
نيز در متن آن به کار رفته است» (Lane,1971:16). گروه 
دوم از بسياري جهات شبيه گروه اول است با اين تفاوت 
که رنگ خمير بدنه نخودي مايل به قرمز بوده و رنگ آبي 
اين  به کار رفته است. «بدنة  به صورت غالب در نقوش 
ظروف پوشش خاکستري داشته و طرح هاي آن داراي يک 
پوشش سفيد برآمده تر از سطح اصلي سفال مي باشند. اين 
طرح ها قلم گيري سياه دارند و با رنگ آبي سير هاشور زده 
شده اند»(صديقيان و همکاران، ١٣٩٢). سفال هاي اين گروه 

رنگين تر به نظر مي رسند و به واسطة درهم فشردگي نقوش 
گروه  سومين  است.  شده  پنهان  کامًال  خاکستري  زمينة 
تزييناتشان بسيار  نازک اند که اشکال و  بدنه هايي  شامل 
شبيه سفال هاي زيرلعابي کاشان است. «اين گروه که شايد 
سفالگران کاشان آن را توليد کرده باشند بدنة ترکيبي فريت 
دارند و يک لعاب شفاف عالي تمام آن را پوشانده است» 
(Fehervari,2000: 220 -221). گروه ديگري از اين نوع 
يافت شده که اگر چه تزيينات آن شبيه نمونه هاي منسوب 
به کاشان است اما پخت نامناسب و کيفيت پاييني دارند. 
«خمير بدنه در برخي از سفال هاي گروه سوم نخودي مايل 
به قرمز با مادة چسبانندة ماسه بوده که اغلب سطح آن 
به خوبي پرداخت نشده و گاهي بخش هاي لعاب دار آن نيز 
 Lane,1971:) «ناهموار است و به راحتي پوسته مي شود
18). پاره اي از اين گونه هاي نامرغوب در کشفيات غبيرا١ 
درکرمان يافت شده است. «شايد بتوان چنين استدالل کرد 
که اين نمونه ها در کرمان و يا سيرجان از روي گونه هاي 

(  Fehervari,2000: 223)  «کاشان مثني سازي شده اند

شكل بدنه در کاسه هاي زيرلعابي سلطان آباد 
به  بين گونه هاي سلطان آباد، کاسه ها مهم ترين گروه  در 
حساب مي آيند. «رايج ترين شکل اين گونه سفال ها، کاسه 
(در اشکال مختلف بزرگ و کوچک) و نيز کاسه هاي گرد 
ساده و ده ضلعي و حتي چهارده ضلعي است» (صديقيان 
و همکاران، ١٣٩٢). فرم بدنة هر کاسه در حالت کلي از چند 

گونه شناسي کاسه هاي سفالين 
سلطان آباد در عصر ايلخاني از 
طريق تحليل و تطبيق شكل بدنه 

و تزيينات

دايره اي،  ترکيب بندي  شيوة  به  آباد  سلطان  کاسة  تصوير١٠. 
Fehervari ,2000 : 221 :مأخذ

تصوير ١١. کاسة سلطان آباد به شيوة ترکيب بندي منتشر، مأخذ: 
Watson,2004:387

جدول ٣. شيوه هاي مختلف تركيب بندي نقوش در سطح داخلي كاسه هاي سفالين، ماخذ نگارنده

١.غبيرا(Ghubayra) شهر باستاني 
دهستان  توابع  از  اسالم  از  پيش 
کرمان  بردسير  در  بهرامجرد 
توسط  فصل  چهار  در  که  است 
مطالعات  مدرسة  متخصصان 
شرقي لندن و مرکز باستان شناسي 
ايران در سال هاي ١٣٥١ تا ١٣٥٤ 
غبيرا  گرفت.  قرار  بررسي  مورد 
داراي قدمتي چهارهزارساله است 
متعددي  سفالين  و  فلزي  آثار  و 
آن  در  مختلف  دوران   به  مربوط 

يافت شده است.
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بخش تشکيل شده که در تصوير ١ معرفي شده است. اين 
معرفي بدان سبب آورده شده که تمامي فرم هاي پايه در 
همه دوران ها بر اساس تغيير نسبت ها، اندازه ها و زواياي 
بخش هاي يادشده شکل گرفته اند. بر اين اساس مي توان 
چهار فرم اصلي هندسي در طراحي کاسه ها متصور بود 
که عبارت اند از: استوانه اي، کروي، مخروطي، و شيپوري 
(جدول١). اين تقسيم بندي در حالت کلي است و در موارد 
مختلف تغييرات و تلفيقاتي نيز پيدا کرده است. در نمونه هاي 
مورد مطالعه از سفال سلطان آباد بدنه هاي استوانه اي ديده 
نشده است. فرم اصلي بدنه ها يا مخروطي است يا در تلفيقي 
از کروي و شيپوري ساخته شده  است. عالوه بر فرم هاي 
هندسي يادشده بايد به فرم آزاد کاسه ها که در قالب شکل 
يک حيوان يا پرنده يا انسان ساخته مي شود اشاره کرد 
مهمي  دستة  نمي شود.  ديده  گونه هاي سلطان آباد  در  که 
از کاسه هاي سلطان آباد از نوع مخروطي دهان برآمده با 
لبة مسطح هستند (تصوير٢). اين نمونه ها تا حدي شبيه 
کاسه هاي قيفي شکل رّقه١ در سوريه اند(تصوير٣). «گروهي 
از توليدات سلطان آباد کاسه هاي بزرگ با لبه هاي برآمده اند، 
بخش انتهايي با لبه اي به شکل T که روي يک حلقه پايه نسبتًا 
بلند و بزرگ قرار گرفته است. اين نوع ممکن است اصل و 
منشأ سوري داشته باشد که قبًال در سدة ششم ظاهر شده 
بود، هرچند لين اين نظر را رد کرده و مدعي است که اين 
نوع بسيار ممتاز تر از نمونه هاي سوري بوده و اصل و 
منشأ ايراني دارند. اين فرم کاسه هاي مخروطي در اوايل 
قرن هفتم در مصر هم ديده مي شود که محتمًال از سوريه 
از نوع  اما کاسه هاي کوچک تر غالبًا  بدانجا رسيده است. 
شيپوري ساده، شيپوري دهان برآمده و شيپوري لب برگشته 
هستند؛ جداره اي نازک و پايه اي استوانه اي دارند و در کل 
خوش ساخت تر و با تناسب بهتر به نظر مي رسند (تصوير  ٤).  

گروه ديگري از کاسه ها کوچک ترند و کناره هاي برآمده 
و  است  برگشته  به آرامي  کاسه  لبة  که  دارند  گردشده اي 
 .(Fehervari,2000: 219) «حلقة پايه خيلي برجسته نيست
مي توان گفت در جريان تأثيرپذيري هنر اين دوران از هنر 
و صنعت سرزمين کهن چين، «بدنه هاي شيپوري تقليد ها 
و مثني برداري هايي از فرم سالدون هاي چيني قلمداد مي 

شوند»(Watson,2004:373)(تصوير٥). طبق تقسيم بندي 
لين از سفال سلطان آباد، کاسه هاي مخروطي شکل تنها در 
گروه اول و دوم قرار مي گيرد اما فرم هاي مختلف کاسه هاي 
شيپوري در هر سه گروه توليد شده است. کاسه هاي سبک 
سوم غالبًا به فرم شيپوري مايل به کروي ساخته شده اند. 
در جدول ٤ نمونه هايي از کاسه هاي سلطان آباد در دو فرم 

اصلي مخروطي و شيپوري آورده شده است.

نقوش تزييني در کاسه هاي زيرلعابي سلطان آباد
چنان که اشاره شد شکل گيري حکومت ايلخانان مغول در 
ايران مقارن با تأسيس حکومت مغولي يوان در چين بود 
که حاصل اين تقارن سبب برقراري ارتباطي گسترده ميان 
اين دو سرزمين کهن شد. در خالل روابط بازرگاني و تبادل 
برخي جلوه هاي  به ويژه منسوجات،  کاالها و مصنوعات 
تصويري و تکنيکي چين در آثار ايراني رايج مي شود. در 
نقاشي ايران نيز رواج ابرهاي پيچان، کوه هاي مخروطي، 
ققنوس  و  اژدها  نظير  عناصري  و  کهن سال  درختان 
تأثيرپذيري از فرهنگ تصويري چين را يادآور مي شود. اين 
تأثيرپذيري در ديگر صنايع همچون سفال نيز ناگزير بود. 
امتزاج عناصر چيني و مغولي و تلفيق آن با سنت سفالگري 
ايراني ويژگي کلي سفال ايلخاني است. «تزيينات اين گروه ها 
يوآن  و  امپراتوري سونگ  با ظروف چيني  مقايسه  قابل 
است. با وجود آنکه نقشمايه هاي چيني در طرح هاي نقاشي 

تصوير ١٢. کاسه احتماًال متعلق به گرگان، به شيوة ترکيب بندي 
شعاعي نواري، مأخذ: گروبه،١٣٨٤ : ١٨٠.

ترکيب بندي  به شيوة  رقه)  (احتماًال  کاسة سوريه  تصوير ١٣. 
Jenkins,2006:126 :شعاعي مواج، مأخذ

1.Raqqa



شده سلطان آباد داخل شده است، اما به طرز شگفت آوري با 
اصالت به نظر مي رسند و گويي پيوستگي تنگاتنگي با سفال 
مغولي و چيني ندارند» (Lane,1971: 12). اين بداعت و 
خالقيت سفالگران مسلمان بود که اگر چه الگوها و تکنيک ها 
را از ديگر فرهنگ ها و به ويژه سرزمين چين مي گرفتند اما 
با ويژگي هاي قومي و بومي و اقليمي خود درمي آميختند 
نو مي آفريدند. «در سدة هشتم  بدين طريق گونه هايي  و 
عناصر چيني کامًال وارد صنعت سفال سازي ايران شد و 
جا افتاد. ترکيبات گل و گياه و غنچه و ققنوس و مناظري که 
به طبيعت کامًال نزديک بودند صحنه هاي نقاشي و تزيينات 
سفال را تشکيل دادند» (کامبخش فرد، ١٣٨٦: ٤٧). البته در 
اين ميان کاشان بيش از پايگاه هاي اطراف پايتخت از نفوذ 
هنر چين مصون ماند و کمترين تأثير را پذيرفت. در کنار 
تأثيرپذيري از فرهنگ و هنر چيني و مغولي، سنت سفالگري 
ايراني و نقشمايه هاي به يادگارمانده از گذشته در سرتاسر 
اين دوران جاري است. نقوش تزييني کاسه هاي زيرلعابي 
سلطان آباد را مي توان در قالب شش دستة کلي بررسي 
و تحليل کرد: نقوش گياهي، حيواني، انساني، افسانه اي، 

هندسي و نوشتاري (جدول ٢).
رنگ سفال سلطان آباد کليت خاموش خاکستري دارد 
به ويژه درهم تنيدگي و فشردگي نقوش و زمينه اين کيفيت را 
دوچندان کرده است. تن سايه هايي از فام هاي محدود سياه، 
آبي تيره و اشارات مختصري از فيروزه اي که در متن زمينه 
حل مي شود، هارموني اي خنثي  ايجاد کرده است که گاهي 

تشخيص نقوش از رنگ زمينه بسيار دشوار است. 
«يکي از رنگ هايي که در سفال سلطان آباد مي توان سراغ 
زمينة  که روي  است  نقوش  رنگ سبز خاکستري  گرفت 
سفيد جاري شده است» (Watson,2004:383). تنها در 
جاي  لين  تقسيم بندي  از  سوم  گروه  در  که  کاسه هايي 
مي گيرند فام ها تا حدي در وسعت بيشتر و با محدوده هايي 

مجزا و مستقل مطرح مي شوند. 

الف. نقوش گياهي
نقوش گياهي تزيين غالب در کاسه هاي سلطان آباد است. 
گل ها به صورت سه، پنج، شش و هشت پره و يا گل بوته هاي 
خوشه اي در سطح وسيعي در کف کاسه و معموًال پيرامون 
نقوش انساني و حيواني نقاشي شده اند. در هم فشردگي و 
پيوستگي طرح گل بوته ها و برگ ها به حدي است که تفکيک 
آن ها به راحتي امکان پذير نيست. در نگاه کلي گل برگ ها 
همچون لکه هاي رنگيني بر کف کاسه ديده شده و سبب 
به  گاهي  برگ ها  و  گل  پيچيدگي بصري مي شوند.  ايجاد 
صورت زنجيره بر لبة کاسه ها و گاهي به صورت نواري بر 
جدارة بيروني کاسه ها نيز نقاشي شده اند. در کاسه هايي با 
ترکيب بندي شعاعي، نقوش گياهي بيشتر در قالب تک بوته 
در داخل گوه ها نقاشي شده اند. يکي ديگر از نقوش گياهي 
که  است  نخل  برگ  و  پيچک  کاسه ها  اين  در  به کاررفته 
يادگار کهن نقاشي بر پيکر سفال ايراني قلمداد مي شوند و 
در اينجا تنها در کاسه هايي که ترکيب بندي شعاعي دارند، 
حدفاصل و يا داخل گوه هاي شعاعي را منقوش کرده اند. 
نقوش گياهي پيچک وار گاهي به شکل ترنج قرينه طراحي 
شده و در سطح داخلي کاسه هايي که ترکيب بندي شعاعي 
دارند نظير نمونه هاي کاشان و به صورت يک در ميان در 

سطوح تقسيم شده قرار مي گيرند. 
زنجيره اي از گلبرگ نيلوفر به عنوان نقشماية اصلي در 
تزيين جدارة بيروني کاسه ها به کار رفته است. اين نقشمايه 
زنجيرة ممتدي از قوس هايي است که اغلب از وسط دو نيمه 
شده اند. هر قوس به مثابة گلبرگي از نيلوفر از پاية کاسه 
شروع و تا کنارة خارجي ظرف امتداد مي يابد. گاهي گلبرگ ها 
نيم برجسته اند. همچنين گل نيلوفر در کف برخي کاسه ها 
به عنوان نقشماية اصلي ترسيم شده است. اين نقشمايه در 

گونه شناسي کاسه هاي سفالين 
سلطان آباد در عصر ايلخاني از 
طريق تحليل و تطبيق شكل بدنه 

و تزيينات

تصوير ١٤. کاسه احتماًال متعلق به کاشان  به شيوة ترکيب بندي 
Watson,2004:389 :شعاعي گوه اي، مأخذ

تصوير١٥. کاسه احتماًال متعلق به کرمان به شيوة ترکيب بندي 
Fehervari ,2000: 224 :شعاعي، مأخذ
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اصل يک ستاره است که به گل نيلوفر بدل شده است و در 
نمونه هاي کاشان به صورت خالصه شده يک چليپا ظاهر 
مي شود که گاه ماهياني به دور آن در چرخش اند. نقش 
چليپايي گردونة مهر که به گونه هاي مختلفي بر کاسه هاي 
سلطان آباد نقش بسته است، از جمله نقوش به يادگارمانده 
از ادوار کهِن تاريخ ايران قلمداد مي شود (تصوير  ٦). « اين 
از ۵هزار سال قدمت دارد  ايران بيش  تاريخ  نقش که در 
محتمًال پيشينة تاريخي آن بس کهن تر از سابقة آن نزد ديگر 
فرهنگ هاست و هرتسفلد آن را گردونة خورشيد مي نامد» 

(بختورتاش، ١٣٥٦: ٧١؛ تصوير ٧).

ب. نقوش حيواني
از جمله نقوش حيواني که فراوان بر اين کاسه ها طراحي 
شده نقش پرنده است که گاهي مستقل و گاهي درآميخته در 
متن گل برگ هاي سه پره به تصوير درآمده است. پرندگان 
مختلفي همچون طوطي، شاهين، اردک، قرقاول و غاز و 
با  ايستاده  يا راه رفتن و گاهي  طاووس در حالت پرواز 
اسلوب طراحي طبيعي و بازنمايانه بر سطح داخلي کاسه ها 
نقش بسته اند. يکي از مهم ترين موضوعات در نقاشي اين 
کاسه ها لحظة شکار و کمين و يورش در يک چشم انداز 
است؛ گربه ساناني همچون شير و ببر و به ويژه پلنگ که 
بسيار مورد دلخواه بزرگان مغولي بود در کف کاسه ها 
نقاشي شده اند. ارائة خطوط مارپيچ و يا نقاطي که سراسر 
بدن آن را پوشانده کيفيت طبيعي حيوان را دوچندان کرده 
و انبوه گل برگ ها اطراف نقوش جانوري را پر کرده است. 
رکن ديگر صحنه هاي شکار، آهو و گوزن و غزال است که 
به صورت تک يا جفت ايستاده يا در حال گريز در متن گل 
برگ ها نقاشي شده اند. هم شکار و هم شکارچي با يک قاعدة 
مشخص تصوير مي شوند و هرگز با هم در يک صحنة 
گرفت وگير ظاهر نمي شوند. کيفيت طبيعت گرايانه در طراحي 
اين حيوانات نيز بسيار شاخص است. گاهي حيوانات ديگري 
مانند خرگوش روباه، فيل، گاو، گراز و... در کف کاسه ها 
نقاشي شده اند که کيفيت طراحي و تجسم همچون آهوان و 

گربه سانان است. 
ماهي از جمله نقوش به يادگارمانده از گذشتة سفال ايراني 
اسالمي است. در کاسه هاي سبک سوم و در کف کاسه 
دسته اي از ماهيان بازيگوش از نوع ماهياني که در قنات ها 
يا جويبارها ديده مي شود معموًال به دور يک گل لوتوس در 
چرخشند. در ديگر کاسه ها گاهي يک يا دو ماهي در برکه اي 
با ديواره سنگچين نقاشي شده که در شلوغي و انبوه گل و 

بوته ها با زمينه يکي شده اند. 
نحوة تجسم و ترکيب نقوش حيواني به ويژه در صحنه هاي 
روايي که بازيگران آن پرندگان يا گربه سانان درکمين و يا 
شکاران در فرار هستند قرابت فراوان ميان نسخه نگاره هاي 
ياد آور مي شود  را  پيکر سفال ها  بر  نقاشي  اين دوره و 
(تصاوير٨ و ٩). چه بسا سفالگر اين دوره شناخت و اشراف 

کاملي بر نگارگري معاصر خود داشته است. 

ج. نقوش انساني
نقوش انساني شامل زن و مرد در حاالت مختلف نشسته يا 
ايستاده در طبيعت اند. گاهي به صورت تکي و جفت و حتي 
گروهي نقاشي شده اند. چهره ها مغولي اند. سرهاي بزرگ با 
صورت گرد و چشمان ريز و ابروان پيوسته دارند. جامه ها 
و عمامه ها و کاله ها و سربند هاي زنان  به تمامي الگوهاي 
آسياي ميانه و مغولي را يادآور مي شوند. در بسياري موارد 
هاله اي دايره اي دور سر نقاشي شده است که احتماًال الگويي 

برگرفته از پادشاهي پيش از اسالم در ايران است. 

د. نقوش افسانه اي
يا  و  پرواز  ققنوس در حال  افسانه اي همچون  موجودات 
سيمرغ با دم بلند و بال گشوده در متني از گل بوته ها به دور 
هم در چرخش اند. نقشماية سيمرغ با کيفيتي کامًال مشابه 
بر کاشي هاي زرين فام اين دوران نيز نقش بسته است. در 
کاسه هاي سلطان آباد از نقش افسانه اي اژدها خبري نيست. 
درحالي که نقش اژدها بر کاشي هاي زرين فام اين دوره ديده 
مي شود. از نقوش جالب توجه کاسه هاي سلطان آباد نقش 
ترکيبي انسان بالدار است. موقعيت قرارگيري نقش همچنان 
در متني از گل بوته هاي به هم فشرده است. اين نقشمايه در 
سفال هاي پيش مغولي نيز ديده مي شود. عالوه بر آن نقش 
فيل بالدار و فيل با سر انسان نيز در اين کاسه ها نقاشي 

شده است. 

ه. نقوش هندسي
در تاريخ نقاشي بر سفال، نقوش هندسي حضوري هميشگي 
دارند. اين نقوش گاهي به اشکال هندسي وگاهي زنجيره هاي 
ترسيمي هستند و در بسياري موارد نقش تقسيم کنندة فضا 
را بر عهده دارند. اين زنجيره ها بسيار متنوع و آزادانه و به 
اشکال مختلفي چون نقطه، مارپيچ، و گلبرگ طراحي شده اند. 
لبه  در  اغلب  ترسيمي  زنجيرة  سلطان آباد  کاسه هاي  در 
کاسه ها مي نشيند و در کاسه هايي که ترکيب بندي نقوش از 
نوع دايره اي است اغلب حدفاصل دواير اصلي را پر مي کند. 
خط ترسيمي يکي از پر کاربردترين نقشمايه هاي هندسي 
در سفال سلطان آباد است. خط گاهي نقش تقسيم کنندة فضا 
جايگيري  براي  مجزايي  و محدوده هاي  دارد  عهده  بر  را 
ديگر نقوش تفکيک مي کند. همچنين در اين کاسه ها تمامي 
نقوش با خط سياه يا آبي تيره دورگيري شده اند. گاهي 
خط به صورت هاشور ساده و متقاطع فضاي خالي ديگر 
نقوش را پر کرده است اما در کاسه هاي گروه سوم خط 
به صورت عنصري مجزا و مستقل مطرح مي شود. از ديگر 
نقوش پرکاربرد در تزيين کاسه ها نقطه است که به اشکالي 
همچون دايره، چليپاي کوچک، گل هاي چهار پره کوچک 
Golden Horde .1فضاي خالي و زمينة نقوش را پر مي کند. «همچون دوران 



پيش از مغول پسزمينه ها با مجموعه هاي پراکنده اي از نقاط 
پر مي شود درحالي که رنگ سياه آن کمي آرام تر شده و به 
سبزي مي گرايد» (Allan,1991:32). معموًال بدن حيوانات 
و لباس انسان ها با نقاط ريز و درشت آکنده شده است. نقطه 
همچنين به صورت زنجيره اي گاهي بر لبة کاسه ها، گاهي 
به صورت نواري در متن کاسه ها و گاهي به صورت منتشر 
بر جدارة خارجي کاسه ها نقش بسته است. ساير ترسيمات 
هندسي عبارت اند از: مربع، لوزي، دايره، دايره متداخل، مثلث 
که به صورت مجزا يا منتشر و يا زنجيره اي گاهي بر سطح 
داخلي کاسه ها نقاشي شده اند. دايره گاهي به صورت ترنج 
بادامي يا گالبي شکل از ساده تا پيچيده و در مواردي همراه 
اين دوره و در متن  با شرفه در سطح داخلي کاسه هاي 
شلوغ گلبرگ ها و تزيينات زمينه ظاهر مي شود. اين ترنج هم 
در کاسه هايي با ترکيب بندي شعاعي و هم دايره اي و اغلب 
در کنارة داخلي نقش بسته است که نمونه هاي آن را در 

کاسه هاي سوري و مصري اين دوران نيز مي توان ديد. 

و. نقوش نوشتاري
کتيبه هاي خوشنويسي گاه نيم برجسته و اغلب بر کنارة 
بيروني کاسه ها نقش بسته اند. اين کتيبه ها به خطي شبيه 
تعليق و عمومًا قابل خواندن هستند و اما تنها در موارد 
معدودي تاريخ دارند ؛ گاهي در سطح داخلي کاسه ها خطوط 
نوشتاري نقش بسته است که بيشتر جنبة ترسيمي دارد تا 
الفبايي. نوع ديگري از خط نوشتاري که بيشتر حروف و 
کلماتي ناخوانا هستند در فضاي خالي زنجيره هاي اسليمي 
و پيچک ها و بيشتر به جهت پر کردن زمينه شکل گرفته اند. 

ترکيب بندي و ساختار طراحي در کاسه هاي زيرلعابي 
سلطان آباد

در ساختار شکل گيري نقوش بر جداره داخلي کاسه هاي 
مي شود  ديده  ترکيب بندي  غالب  شيوه  سه  آباد،  سلطان 
(جدول٣). در کاسه هايي با ترکيب بندي دايره اي، صحنه اصلي 
در متن يک دايره در کف ظرف نشسته است ؛ و پيرامون آن 
را نقوش پر کننده اي چون گلبرگ ها، گستره نقاط و يا خطوط 
پر کرده است. تصوير گر گاهي براي نمايش شخصيت هاي 
اصلي آن را در موقعيت خاصي همچون فشرده و يا در 
حال حرکت نشان داده است و گاهي با لبه دايره محيطي 
بخشي از آن را که از کادر بيرون زده بريده است. (تصوير 
٩) « اين بريده شدن ها کمي غير منتظره بوده و به آشنايي 
سفالگر از تصوير سازي نسخ معاصرش حکايت مي کند » 
(Watson,2004:380). سپس دواير ديگري به دور صحنه 
اصلي تا لبه کاسه کشيده مي شوند ؛ تعداد اين دواير در 
با زنجيره هاي ترسيمي  اما عموما  نمونه ها مختلف بوده 
و يا زنجيره هايي از کتيبه هاي نوشتاري و گلبرگ هاي پر 
کننده تزيين شده اند. شيوه ترکيب بندي دايره اي رايج ترين 
شيوه در تزيين کاسه ها و بشقاب ها در تاريخ سفال قلمداد 

مي شود چرا که با فرم مدور اين گونه ها تناسب و انطباق 
دارد (تصوير١٠).

در ترکيب بندي منتشر، نقشماية اصلي تمام سطح داخلي 
کاسه را از کف تا لبه در بر گرفته است. به تعبيري مي توان 
ترکيب بندي منتشر را گونه اي از ترکيب بندي دايره اي قلمداد 
کرد که در آن دايرة محيطي همان لبة کاسه است. «در اينجا 
هيچ گونه  و  شده  طراحي  فضا  تمام  براي  تزييني  نقوش 
بخش بندي در فضا صورت نگرفته است به نظر مي رسد 
هماهنگي نقوش تزييني با شکل سفالينه ها داراي اهميت و 
همکاران،١٣٨٧).  و  (موسوي  است»  بيشتري  دشواري 
اين شيوة ترکيب بندي را در توليدات پايگاه محلي بجنورد 
و يکي ديگر از مراکز احتمالي توليد گونه هاي سلطان آباد 
در جنوب روسيه و بر کنارة ولگا منطقة اردوي زرين١ به 
وفور مي توان يافت (تصوير ١١). طبق تقسيم بندي لين از 
سفال هاي سلطان آباد، شيوة ترکيب بندي منتشر و دايره اي 

را در کاسه هاي گروه اول و دوم مي توان ديد. 
اما شيوة ترکيب بندي شعاعي از يادگارهاي تداوم يافته 
از ادوار گذشته سفال ايراني اسالمي به دورة ايلخاني است 
که مشخصًا در گونه هاي زيرلعابي به اوج مي رسد. «شيوة 
تزيين شعاعي نواري پيش تر در سال هاي پاياني قرن ١٢م 
و اوايل قرن  ١٣م رايج بود و مواردي از آن را حتي مي توان 
بر زرين فام هاي کاشان ديد. تزيينات نواري راه راه در اين 
دوره بسيار رايج بوده و تعداد زيادي ظروف منقوش بر 
آستر لعاب و نمونه هايي نادر منقوش فلزآذين از آن دوره 
در ايران باقي مانده است»(گروبه،١٣٨٤: ١٨٠؛ تصوير ١٢). 
در همين زمان در سوريه گونه هايي با تزيين شعاعي مواج 

توليد شده اند (تصوير١٣). 
«منظور از نوارهاي مارپيچي بر روي کاسه ها نمايشي 
فلزي سوري  آثار  بر  از تشعشعات خورشيدي است که 
هم عصر و متأخر نيز ديده شده و در واقع مفهومي نمادين 
راست  ايراني خطوط شعاعي  سفال  در  درحالي که  دارد. 
وجود دارد و فرم شعاعي مواج به کار نرفته است» (همان، 
٢٥٢). طرح قراردادي در شيوة تزيين شعاعي کاسه هاي 
سلطان آباد عبارت است از تقسيم سطح داخلي کاسه به 
است.  بخش  دوازده  يا  هشت  غالبًا  که  يکسان  قطاع هاي 
«هريک از اين گوه ها با خطوط پيراموني از هم مجزا شده اند 
و به صورت يک در ميان با نقوش برگ نخلي و هاشور هاي 
پس زمينه و شبکة پيوسته اي از نقاط و خطوط با دو رنگ 
اصلي آبي و سياه پر شده اند» (Watson,2004:388). در 
اين گروه از نقوش انساني، حيواني و پرنده خبري نيست 
و عمومًا با ترسيمات انتزاعي از نقوش گياهي و پيچک وار 
با  زيادي  تناسب  که  خوشنويسي  شبه  ترسيم  نوعي  و 
ترنج هاي قرينه دارد شکل گرفته اند (تصوير  ١٤). گاهي در 
مرکز کاسه يک ستارة چندپر نقاشي شده است به گونه اي 
تابيده  ستاره  اين  از  گوه هاي شعاعي  و  همة خطوط  که 
شده اند. توليدات پايگاه هاي محلي جنوب کشور در غبيرا و 

گونه شناسي کاسه هاي سفالين 
سلطان آباد در عصر ايلخاني از 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

جدول ٢. طبقه بندي تزيينات به کاررفته در کاسه هاي زيرلعابي سلطان آباد، مأخذ: نگارنده

سيرجان که تقليد هايي از توليدات کاشان قلمداد مي شوند 
نيز به شيوة شعاعي تزيين شده اند (تصوير ١٥). عالوه بر 
سه شيوة ترکيب يادشده مي توان به نمونه هايي اشاره کرد 
که تلفيقي از دو شيوة دايره اي و شعاعي اند در اين حالت 

نقش اصلي در دايرة مرکز کاسه قرار گرفته و گوه هاي 
ناقصي تا لبة کاسه پيرامون آن را فرا گرفته است. در جدول 
٤ نمونه هايي از کاسه هاي سلطان آباد با ترکيب بندي هاي 

يادشده آورده شده است.

خاستگاه نقش رابطه نقش و ترکيب ماهيت طراحي موقعيت ترسيم محل قرار گيري نمونه نقش انواع نقوش

گلهاي چند پر در سفال ايران از قبل 
از اسالم سابقه دارند، نمونه هاي به 

کار رفته در اين کاسه ها با نوع چيني 
امتزاج يافته اند

به عنوان عنصري 
پرکننده در متن زمينه 

در ترکيب هاي 
دايره اي و منتشر

چکيده نگاري 
نزديک

به طبيعت

به صورت پراکنده 
و منتشر

کف کاسه و کناره 
داخلي کاسه

 گل هاي
چند پر

گياهي

حيواني

از سنت تصويري چين و مغول در  
کاسه هاي اين دوره رايج شده اند

به عنوان عنصري 
پرکننده در متن زمينه 
در ترکيبهاي دايره اي 
و منتشر . گاهي نقش 

اصلي در ترکيبهاي 
شعاعي

چکيده نگاري 
نزديک به 

طبيعت

به صورت تک و 
پراکنده  در کاسه 
هاي نوع سوم به 
صورت تکرار در 

گوه ها

کف کاسه و کناره 
داخلي کاسه

 در کاسه هايي با 
ترکيب بندي شعاعي ، 
در قالب تک بوته در 

داخل گوه ها

گل بوته هاي 
خوشه اي

از سنت تصويري چين و مغول در  
کاسه هاي اين دوره رايج شده اند

به عنوان عنصري 
پرکننده در متن 

زمينه

چکيده نگاري   به صورت منتشر

به صورت زنجيره اي 
نواري

جداره داخلي کاسه 

به صورت تک برگ 
بر لبه کاسه و گاهي 
جداره خارجي کاسه

برگ بوته ها

تداوم نقش از سنت کهن سفال ايراني به عنوان عنصري 
پرکننده در نقش 

اصلي

چکيده نگاري   تکرار يک درميان در 
داخل يا حد فاصل 

گوه ها

در کاسه هايي با 
ترکيب بندي شعاعي، 
در قالب تک برگ در 

جداره داخلي

 برگ 
خليها

تداوم نقش از سنت کهن سفال ايراني به عنوان عنصري 
پرکننده در نقش 

اصلي

چکيده نگاري   تکرار  در داخل
يا حد فاصل گوه ها

 در کاسه هايي با 
ترکيب بندي شعاعي، 

در قالب مداليون بر 
جداره داخلي

اسليمي
پيچک وار 

اين نقش در واقع ستاره ايست که 
گاهي به نقش گردونه مهر (چليپا ) ايراني 

و گاهي به گل شکفته نيلوفر چيني بدل 
مي شود

نقش اصلي و نقطه 
کانوني ديگر نقوش

چکيده نگاري   به صورت تک کف کاسه  
گل نيلوفر

رواج اين نقش بر پيکر سفال تحت 
تاثير فرهنگ تصويري چين است و در 

نمونه هاي مصري و سوري نيز 
ديده  مي شود

نقش ترسيمي  که 
بخش وسيعي از 
جداره خارجي را 

دربر مي گيرد

چکيده نگاري   به صورت 
زنجيره اي نواري

جداره خارجي  گلبرگ
نيلوفر

پرنده از نقوش تداوم يافته از سنت  
کهن سفال ايراني است  اما جلوه 

واقعگرايانه اين نقش در کاسه هاي اين 
دوره متاثر از فرهنگ تصويري چين 

است .

نقش اصلي که در 
مرکز و گاهي دو قطر  

کاسه قرار مي گيرد

طبيعت گرايي تک يا گروهي 
نشسته و يا 

در حال پرواز
 به دور هم

کف کاسه 
کناره داخلي کاسه پرندگان

از نقوش تداوم يافته از سنت  کهن 
سفال ايراني است  اما جلوه واقعگرايانه 
اين نقش در کاسه هاي اين دوره متاثر 

از فرهنگ تصويري چين است .

نقش اصلي که در 
مرکز  قرار مي گيرد

طبيعت گرايي تک  نشسته درژ
 کمين يا بر لب

چشمه

کف کاسه
گربه سانان

از نقوش تداوم يافته از سنت  کهن 
سفال ايراني است  اما جلوه واقعگرايانه 
اين نقش در کاسه هاي اين دوره متاثر 

از فرهنگ تصويري چين است .

در  که  اصلي  نقش 
مرکز  قرار مي گيرد

طبيعت گرايي تک يا گروهي
در حال گريز 

يا ايستاده

کف کاسه
 آهو و گوزن و

ساير چهارپايان

در گذشته فرهنگ تصويري ايران 
مي توان نمونه هايي سراغ گرفت . 

جلوه طبيعت گرايانه اين نقش در
 کاسه هاي ايلخاني ، تاثيرات هنر 

چين را در خود دارد

نقش اصلي است و 
غالبا در ترکيب هاي 
دايره اي و منتشر به 

کار رفته است

طبيعت گرايي به صورت تک 
در حال گذر

کف کاسه خرگوش
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يافته وکهن   تداوم  نقوش  از 
ايراني است .

نقش اصلي است و در 
ترکيب هاي منتشر و 

دايره اي عموما به کار 
رفته است  

طبيعت گرايي يا به صورت 
تک و جفت  در 
چشمه يا گروهي 
به دور  گل نيلوفر

کف کاسه
ماهي

حيواني
يکي از نقوش کهن در 

فرهنگ تصويري ايران است . 
جلوه طبيعت گرايانه اين نقش 
در کاسه هاي ايلخاني تاثيرات 

هنر چين را ياد آور مي شود

نقش اصلي است  و در 
ترکيب هاي دايره اي و 
شعاعي گوه اي به کار 

رفته است

طبيعت گرايي به صورت تک يا
تکرار در حال 

حرکت يا کمين

کف کاسه 
گاهي  به صورت 
شعاعي در جداره 

داخلي
روباه

شيوه طراحي و تجسم
 نقوش انساني کامال 
برگرفته  از الگوهاي

  آسياي ميانه و مغولي 
است

نقش اصلي است و در 
ترکيب هاي دايره اي و 
منتشر به کار رفته است

قراردادي تک يا دو نفره و حتي 
گروهي  در حالت 
نشسته، ايستاده  و 

مشغول نظاره طبيعت، 
نوازندگي يا ...

کف کاسه

زن و مرد انساني

اگرچه مي توان اين نقش
 را در فرهنگ تصويري

 ايران سراغ گرفت ، 
وفور آن در حالت بال

 گشوده و دم بلند در اين 
کاسه ها متاثر از هنر 

چين است

نقش اصلي است و در 
ترکيب هاي دايره اي و 
منتشر به کار رفته است

نمادين به صورت جفت يا 
گروهي به دور هم 

در پرواز

غالبا در کناره هاي 
داخلي  و گاهي کف 

کاسه 
ققنوس 

و سيمرغ

افسانه اي

نقوش ترکيبي  را به فراواني
 مي توان در فرهنگ
 تصويري ايران سراغ
 گرفت ؛ اما چهره و

 جامه پردازي اين نقش 
کامال برگرفته از الگوي 

مغولي است

در  و  است  اصلي  نقش 
ترکيب هاي دايره اي و 

منتشر به کار رفته است

نمادين به صورت تک در 
طبيعت قرار گرفته 

است

کف کاسه

وجودات 
ترکيبي

قديمي ترين رد و اثر 
بر پيکر سفال قلمداد 

مي شود و در همه 
دوران ها و گونه هاي 

سفال  به نحوي حضور دارد

مهمترين عنصر تقسيم 
کننده فضا  است ، البته 

گاهي نقش پر کننده 
البالي نقوش اصلي 

است

ترسيمي به صورت خط ممتد يا 
خط هاشور متقاطع و

در همه بخش هاي 
کاسه هم بر جداره 
بيروني و هم جداره 

داخلي گستره 
خط

هندسي

قديمي ترين رد و اثر بر 
پيکر سفال قلمداد مي شود

 و در همه دوران ها
 و گونه هاي سفال

  به نحوي حضور دارد

نقش پرکننده البالي 
نقوش اصلي است و 

گاهي جامه هاي انساني 
و نقوش حيواني  را 

تزئين کرده است

ترسيمي به صورت مجتمع يا 
پراکنده

در همه بخش هاي 
کاسه هم بر جداره 
بيروني و هم جداره 

داخلي
گستره 

نقطه

مداليون هاي بادامي و 
دايره اي را مي توان در 
فرهنگ تصويري ايران 

سراغ گرفت ، اما در
 اينجا محتمال از فرهنگ 

سوري و مصري
 راه يافته اند

در ترکيب هاي دايره اي 
نقش  عنوان  به  منتشر  و 

فرعي در البالي 
نقش هاي پرکننده قرار 

مي گيرد

ترسيمي به صورت تک يا جفت 
و يا  چند تايي  در 

حالت قرينه

کناره داخلي کاسه

مداليون 
گالبي 

شکل

از فرهنگ هاي کهن و باستاني 
بر پيکر مصنوعات نقش بسته 

است .
 در همه دوران ها و
 گونه هاي سفال به 
نحوي حضور دارند

به حالت زنجيره نقش 
تقسيم کننده فضا را 

دارد و به حالت منتشر 
نقش پر کننده دارد

ترسيمي غالبا به صورت
زنجيره اي وگاها به 

صورت منتشر

در همه بخش هاي کاسه  
به ويژه لبه ها و کناره 

هاي داخلي ترسيمي  
انتزاعي

نوشتار بخش مهمي از تزئينات 
سفال ايراني و اسالمي در همه 
دوران ها به حساب آمده است 
. نوشتار اين کاسه ها به خطي 

شبيه تعليق بوده اما گاهي کامال 
جلوه گرافيکي يافته است

در اغلب ترکيب ها به 
صورت زنجيره ممتد 

نقش تقسيم کننده فضا 
را دارد ، در ترکيب 
هاي دايره اي گاها 

نقش اصلي است

نوشتاري غالبا به صورت
زنجيره اي و 

برجسته است و گاهي
به صورت کلمات

مجزا

کناره بيروني و کناره 
داخلي

کتيبه هاي 
ترسيمي نوشتاري

خاستگاه نقش رابطه نقش و ترکيب ماهيت طراحي موقعيت ترسيم محل قرار گيري نمونه نقش انواع نقوش
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جدول ٤. مقايسة شكل بدنه، ترکيب بندي، و نوع نقشمايه در  نمونه هايي از کاسه هاي سلطان آباد، مأخذ: نگارنده

نقشمايه ترکيب بندي نقوش فرم هندسي بدنه محل نگهداري
تصوير 
نقش متن

تصوير يا 
ترسيم بدنه

زنجيره هاي ترسيمي   ترسيمات برگ نخلي 
دايره اي - شعاعي و  ستاره به شکل  گل نيلوفر شيپوري مجموعه وزيري

دو ققنوس در  پرواز در  متني از برگ  بوته ها منتشر شيپوري موزه اشمولين

دو ققنوس در  پرواز در  متني از برگ بوته ها منتشر
مخروطي

دهان برآمده موزه بريتانيا

خرگوش در متني  از برگ بوته ها  و 
زنجيره هاي  ترسيمي دايره اي مخروطي

دهان برآمده
موزه فيتز ويليام

برگ بوته هاي  خوشه اي و زنجيره  ترسيمي
منتشر شيپوري موزه فيتز ويليام

سه ماهي به گرد  هم در متني از  برگ بوته ها منتشر مخروطي
دهان برآمده موزه فيتز ويليام

ترسيمات برگ  نخلي  و گستره  خطوط شعاعي گوه اي
شيپوري مجموعه 

خصوصي

زنجيره نوشتاري  زنجيره ترسيمي و ستاره 
به  شکل نيلوفر

دايره اي 
شيپوري موزه بروکلين

گوزن در حال  فرار مداليون  گالبي شكل 
چهار پرنده  درپرواز و متني  از برگ بوته ها

دايره اي- منتشر مخروطي
دهان برآمده

موزه هنرهاي زيبا 
بوستون

آهو در حال  فرارمداليون گالبي  شكل چهار 
پرنده  درپرواز و متني از  برگ بوته ها 

دايره اي- منتشر شيپوري موزه هنرهاي زيبا 
بوستون



گونه شناسي کاسه هاي سفالين 
سلطان آباد در عصر ايلخاني از 
طريق تحليل و تطبيق شكل بدنه 

نتيجهو تزيينات
در اين مقاله تالش شد تا گونة سفال سلطان آباد که منشأ ساخت و خاستگاه آن تا به امروز نا معلوم باقي 
مانده است، به لحاظ فرمي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. نتيجه مطالعه نشان مي دهد که کاسه ها به عنوان 

مهم ترين توليدات زيرلعابي سلطان آباد در دو فرم کلي ساخته شده اند: 
1. کاسه هاي مخروطي که به طور کلي حجيم و جسيم با رويه اي زمخت و نسبت هايي نامعمول ساخته 
شده اند. نقوش اين کاسه ها بيشتر صحنه هايي روايي از شکار و شکارچي در کمين و يا نظاره گران در آغوش 
طبيعت اند که انبوهي از گل و برگ بوته ها آن را در نورديده است. چنين تجسمي شيوة ترکيب بندي منتشر يا 

دايره اي را طلب مي کند که نمونة کاسه هاي نوع اول و دوم سلطان آباد اين چنين اند. 
2. کاسه هاي شيپوري که ظاهري آرام و متعادل دارند و داراي بدنه اي خوش ساخت و ابعادي کوچک تر ند 
و بيشتر به نسبت ها و ويژگي هاي سالدون چيني نزديک مي شوند. فرم شيپوري به ويژه در کاسه هاي نوع 
سوم بيشتر به شيوة تجريدي و ترکيبي از خطوط شبه نوشتاري و تزيينات برگ نخلي منقوش گشته است. 

شيوة غالب ترکيب بندي نقوش در سطح داخلي اين کاسه ها شعاعي گوه اي است.
نقوش اين کاسه ها در شش دستة کلي قابل دسته بندي هستند:

1. نقوش گياهي با اسلوب طراحي غالبًا چکيده نگاري و به صورت منتشر و فشرده فضاي دور نقوش اصلي 
را پر کرده است.

2.  نقوش حيواني با اسلوب طراحي طبيعت گرايي به عنوان نقش اصلي در کف کاسه و جداره هاي داخلي 
ترسيم شده است 

3. نقوش افسانه اي به شکل سيمرغ و ققنوس و موجودات ترکيبي که به فراواني در مصنوعات و هنرهاي 
تصويري ايلخاني و در کاسه هاي زيرلعابي به شيوة نمادين نقش بسته اند

4. نقوش انساني به صورت تک يا گروهي و غالبًا با هاله اي دور سر در کف کاسه ها طراحي شده اند. 
5. نقوش هندسي که با تنوع بسيار بر جداره هاي داخلي و خارجي نقش پرکننده دارند.

6.  نقوش نوشتاري به صورت زنجيره هاي ممتد و با جلوه اي تصويري و غالبًا ناخوانا ترسيم شده اند. 
فام هاي رنگي غالب در اين کاسه ها عبارت اند از: سبز خاکستري، آبي تيره، فيروزه اي، سياه و سفيد. کاسه هاي 

مخروطي اغلب تن هاي خنثي و فام محدود دارند و کاسه هاي شيپوري تنوع رنگي بيشتري دارند. 
بر اساس مقايسه و تطبيق نمونه هايي از اين کاسه ها مي توان اشاره کرد که در طراحي و شکل گيري نقوش، 
دو رويه کلي و توامان به کار رفته است؛ يکي تداوم سنت سفالگري و نقشمايه هاي کهن ايراني و اسالمي است 
همچون نقش ماهي، برگ نخلي، و گردونة مهر و ديگري تأثيرپذيري از عناصر تصويري فرهنگ چين و مغول 
که يا از طريق ورود نقشمايه هايي همچون ققنوس و گل چيني و چهره هاي مغولي خود را متجلي ساخته 
است و يا از طريق واقع گرايي فزاينده اي که در تجسم حاالت و رفتار پرندگان و حيوانات به کار رفته است. 
اين تأثيرپذيري در کتاب آرايي نسخ اين دوران نيز با کيفيتي مشابه ظاهر گشته است. لذا محتمًال سفالگران 
گونة سلطان آباد از دستاورد هاي تصويرسازان اين دوره بهره مند بوده اند. خطوط کناره نما، نقشمايه ها به 
صورت لکه اي و پراکنده، عدم وسعت نقش يا سطوح مجزا از ديگر ويژگي هاي تزييني اين کاسه ها به حساب 

مي آيند.
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In the year of the Hegira 617, Mongols, continuing their conquests, reached Iran and brought 
massive destructions. Many main pottery centers of Iran were destroyed and never regained 
their past glory. At the end of this century, the production of under glazed pottery, known 
as the general title of Sultanabad (a region in Arak) pottery,increased in Iran. Examples 
of these products can be found in Kashan, Kerman, Bojnourd and other centers, which 
harchaeo logical findings can not give an exact answer as to the exact location of their 
production. It seems that proposing an approach to the study of these types is possible based 
on the formal elements.  
In this study, we tried to extrac tand classify the characteristics of the under glazed bowlsin 
cases such as: shape of the body, composition structure of motifs and decorations through 
the comparison of  various samples. This article attempts to answer  these questions: what 
are the special indicators of Sultanabad under glazed bowls? And what formal indicative 
aspects stand out in the observation of these types? This research is based on library sources 
and uses descriptive- analytical method. Results indicate that bodies are generally shaped 
either conical or trumpet shaped, imitating the Chinese Celadon; and motifs including 
various ranges of plants, animals, humans, compounds, geometries and inscriptions,are 
placed in three general positions of scattered, circular and radial on the bowls. Also, the 
origin of some of the motifs was the continuity of Iran’s visual tradition, which is a remnant 
of a distant past; and others are under the influence of the Chinese visual culture which was 
widespreadin this period.

Key words:  Ilkhanid Period, Sultanabad Pottery, Under Glazed Bowl, Decorations.
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