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چكيده
سفالينه زرين فام از جمله زيباترين انواع سفالينه در تاريخ هنر سفالگري اسالمي محسوب مي شود که دوره 
اوج رواج آن در ايران مربوط به عصر سلجوقي است. بر خالف نمونه هاي قرون مياني اسالمي، از زرين فام 
صفوي در حوزه هاي کيفيت نقوش تزييني و نيز مراکز ســاخت ظروف، اطالعات ناچيزي موجود است که 
همين نکته ضرورت انجام تحقيقات علمي را در اين زمينه مطرح مي سازد. هدف تحقيق کنوني آن است که 
مهمترين ويژگي هاي فرمي و نقوش تزييني ظروف زرين فام مزبور را در انطباق با نظرات محققين سفال اسالمي، 
شناسايي، طبقه بندي و مورد تحليل قرار دهد و با توجه به اين ويژگي ها، مناطقي را به عنوان مراکز ساخت 
آنها پيشنهاد نمايد. سؤال محوري تحقيق بدين شکل قابل طرح است که: سفالينه  زرين فام صفوي داراي چه 
ويژگيهاي فرمي و تزييني مغفول مانده اي بوده و باتوجه به اين ويژگيها در چه مراکزي توليد مي شده است؟ 
روش تحقيق روش توصيفي– تحليلي و شيوة جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است. در همين راستا جامعه 
آماري متشكل از ٢١ نمونه سفالينه زرين فام عصر صفوي است. نتايج نشان ميدهد،  سفالينه ها به لحاظ كيفيت  
رنگي، به ٣ دسته  نقوش زرين بر زمينه سفيد، نقوش زرين بر زمينه الجوردي و دسته ترکيبي با نقوش زرين 
بر روي لعاب هاي مجزاي سفيد و الجوردي تقسيم مي شوند و به لحاظ مضمون نقوش، عليرغم تاثيرپذيري از 
منظره پردازي چيني، در نوع و جزئيات نقوش و اسلوب اجرا شيوه اي مستقل را نشان مي دهند. همچنين تاثير 
سبک هاي هنري عثماني و گورکاني در زمينه برخي نقوش تزييني نيز نشانگر تبادالت هنري بين ايران صفوي 
و اين همسايگان است. در رابطه با مراکز توليد اين گونه سفالينه هم باتوجه به شباهتهاي فرمي و نقشي با ساير 
گونه هاي توليدي يک مرکز، شهرهاي تبريز و مشهد در قرن دهم و شهرهاي اصفهان و کرمان در قرن يازدهم 

هجري، به عنوان مهمترين مرکز توليد سفال  زرين فام در عصر صفوي پيشنهاد مي شود.
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مقدمه
سفالينه زرين فام از جمله زيباترين انواع سفالينه در تاريخ 
هنر سفالگري اسالمي محسوب مي شود که مي توان ساخت 
آن را حاصل خالقيت هنرمندان سفالگر مسلمان دانست. 
ايران  تکنيک در  اين  اوج رواج  آنچه مي دانيم دوره  بنابر 
مربوط به عصر سلجوقي است و تا اواخر دوره ايلخاني 
نيز توليد آن تداوم داشته است. بنا به داليلي تکنيک مزبور 
در دوره تيموري منسوخ گشته و با ظهور سلسله صفوي 
است.  شده  توليد  جديدي  ويژگي هاي  با  و  احيا  مجددا 
برخالف نمونه هاي قرون مياني که از آنها شناخت نسبتًا 
اطالعات  صفوي  عصر  زرين فام  از  دارد  وجود  جامعي 
انجام  نکته، ضرورت  همين  که  است  اختيار  در  ناچيزي 
تحقيقات علمي در اين زمينه را مطرح مي سازد. با توجه به 
اطالعات ناقص موجود مي توان گفت که در حوزه هاي کيفيت 
نقوش تزييني و نيز مركز اصلي ساخت ظروف زرين فام 
بيشترين ابهام وجود دارد. خاصه اينکه بنابر مشاهدات و 
بررسي هاي اولية نگارندگان، رنگ بندي سفالينه زرين فام 
به قرمز بر  به رنگ قهوه اي مايل  صفوي صرفًا محدود 
روي زمينه سفيد نيست و در نمونه هاي متعددي رنگ هاي 
رفته اند.  بکار  ترکيبي  صورت  به  و  همزمان  نيز  ديگري 
همه اين داليل، زمينه ساز طرح موضوع تحقيق پيش رو 
مي باشند. با توجه به اين واقعيت که شناسايي دقيق مراكز 
انجام  مستلزم  دوره  اين  زرين فام  اصلي ساخت ظروف 
تحقيق،  اين  هدف  مي باشد،  باستان شناسي  كاوش هاي 
ضمن شناخت مهمترين ويژگي هاي فرمي و نقوش تزييني 
ظروف زرين فام مزبور به همراه طبقه بندي آنها، معرفي 
مناطق احتمالي ساخت زرين فام در عصر صفوي است. 
ي اين تحقيق عبارتند از: ۱-فرم ها و  بر اين اساس 
نقوش تزييني سفالينه زرين فام صفوي شامل چه موارد 
و داراي چه ويژگي هايي مي باشد؟ ۲-کدام مناطق، مراکز 
اصلي ساخت اين آثار بوده اند؟ ضرورت و اهميت تحقيق 
در اين است كه اطالعات بسيار محدود در موضوع سفالينه 
هاي زرين فام دوره صفوي بويژه در حوزه نقوش تزئيني 

و مراكز ساخت وجود كه به آن پرداخته مي شود.    

روش تحقيق
روش پژوهش، توصيفي- تحليلي با رويکرد تطبيقي و برپايه 
تجزيه و تحليل کيفي است. در اين جستار، ابتدا مشخصات 
و تصاوير تعدادي از سفالينه هاي زرين فام عصر صفوي از 
منابع الکترونيکي شامل تارنماهاي موزه هاي معتبر جهان 
(لوور، بريتانيا، ويکتوريا و آلبرت و...) و منابع کتابخانه اي 
از  برخي  معرفي  به  که  سفالگري  مقاالت  و  کتب  شامل 
نمونه هاي اين ظروف سفالي پرداخته اند؛ گردآوري شده و 
سپس ۲۱ نمونه شاخص آنها با در نظر گرفتن سه فاكتور 
اصالت، سرآمدي و قابليت دسترسي از بين آثار موجود 
در موزه ها و مجموعه هاي معتبر داخلي يا خارجي جهت 

مطالعه بيشتر گزينش شده اند. پس از توصيف مشخصات 
فرمي و نقوش تزييني روي نمونه ها، طراحي خطي نقوش 
است.  پذيرفته  انجام  بيشتر جزئيات  تزييني جهت رويت 
يکي از محدوديت هاي پژوهش حاضر، عدم دسترسي به 
بسياري از نمونه ها و مشخصات آنها است که با توجه 
قرار  يا  داخلي  موزه هاي  مخزن  در  آنها  داشتن  قرار  به 
داشتن در بيرون از مرزهاي سياسي و جغرافيايي ايران، 
دسترسي به آنها يا عکسبرداري کامل و در همه ابعاد از 
آنها امکان پذير نبوده است. شيوة تجزيه و تحليل در اين 

پژوهش بصورت كيفي انجام شده است.

پيشينه تحقيق
سفالينه  پيرامون  متعددي  پژوهش هاي  تاکنون  هرچند 
زرين فام قرون ميانه به خصوص در زمينه تکنيک ساخت يا 
بررسي هاي آزمايشگاهي لعاب اين نوع سفالينه (واتسون، 
١٣٨٢ و آلن، ۱۳۸۷ و کياني و کريمي، ١٣٦٤ و کياني، ١٣٧٧ 
و نيستاني و روح فر، ١٣٨٩) يا نقوش تزييني آن (رايگاني 
و پاکباز، ١٣٩٧ و نيک خواه و شيخ مهدي، ١٣٨٩) صورت 
تحقيقات  زرين فام عصر صفويه  با  رابطه  در  اما  گرفته، 
محدودي انجام شده و بالطبع اطالعات کمتري نيز موجود 
است که اغلب آنها نيز در منابع مختلف تکرار شده است. از 

جمله اين تحقيقات مي توان به موارد زير اشاره کرد:
تزييني  سبک  «بررسي  عنوان  با  معز  سليماني  مقاله 
سفالينه هاي زرين فام دوره صفوي و قاجاري» در اولين 
آن  در  که   (١٣٩٢) ايران  باستان شناسي  ملي  همايش 
ويژگي هاي زرين فام مياني و متاخر به صورت کلي مورد 

مقايسه قرار گرفته است.
مقالة محمدي فر و بلمكي با عنوان «هنر سفالگري در دوره 
نشريه  هنري»  نقشمايه هاي  و  تکنيک  بررسي  صفويه، 
به  بيشتر  آن  در  که   (١٣٨٧)  ٣٥ شماره  زيبا،  هنرهاي 
ويژگي هاي مکاتب نگارگري عصر صفوي و تاثير آن بر 
اين دوره پرداخته شده  تزيين گونه هاي مختلف سفالينه 

است.
تاثيرات  «بررسي  عنوان  با  شيرازي  و  قاسمي  مقاله 
سراميکي  و  سفالي  ظروف  تزيين  و  ساخت  شيوه هاي 
در  قاجار»  دوره  در  شده  ساخته  نمونه هاي  بر  صفوي 
نشريه نگره (١٣٩١) که در اين مقاله بيشتر به شاخص هاي 
تزييني سفالينه عصر قاجار پرداخته شده و سعي شده 
نمونه هاي سفالي مشابه دوران صفوي را احتماًال بر تزيين 

نمونه هاي قاجاري تاثيرگذار بوده شناسايي نمايند.
و مقاله مسون و گلمبگ با عنوان «پتروگرافي١ سفال دوره 
ايران» در نشريه علم باستانشناسي (٢٠٠٣) که  صفوي 
به نتايج آزمايش پتروگرافي نمونه هايي از سفالينه عصر 
صفوي و از جمله چند نمونه زرين فام اين دوره اشاره شده 

است.
آرتور لين در کتاب «سفالينه زرين فام اسالمي» انتشارات 
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رپر، لندن (١٩٥٧)، که از منابع نسبتًا قديمي در اين زمينه 
است مختصرًا به رنگ بندي ظروف سفالي زرين فام صفوي 
پرداخته که مطالب آن تا حدودي در مباحث مباني نظري 

اين تحقيق قابل استفاده است.
اسالمي:  «سفال  عنوان  با  خود  کتاب  در  فهروري  گزا 
لندن،  در  که  بارلو»  مجموعه  آثار  بر  جامع  مطالعه اي 
انتشارات فابر به چاپ رسيده (١٩٧٣)، سفالينه هاي دوره 
دسته  هفت  در  تکنيک  و  ساخت  نوع  نظر  از  را  صفوي 
طبقه بندي نموده و نمونه هايي از اين سفالينه ها را معرفي 
اين تکنيک ها و نمونه ها، سفالينه  از جمله  کرده است که 

زرين فام است.
شيال بلر و جاناتان بلوم در بخشي از کتاب «هنر و معماري 
اسالمي ٢ (١٢٥٠ – ١٨٠٠)» منتشر شده در تهران: انتشارات 
سمت (١٣٩٠)، مختصرًا به اشکال سفالينه زرين فام صفوي 

اشاره نموده اند.
در بخشي از کتاب «باستانشناسي ايران در دوره اسالمي»، 
«صنعت سفالگري کرما عنوان  با  ليزا گلمبگ  از  مقاله اي 

دانشگاه  انتشارات  توسط  و  ترجمه  ن در دورة صفوي» 
بوعلي همدان منتشر شده (١٣٩٠) که در آن نيز به صورت 
مختصر، گونه هاي مختلف سفالينه هاي عصر صفوي که در 
شهر کرمان توليد شده، معرفي شده است که در خالل آن 

نمونه هايي از زرين فام نيز وجود دارد.
اما اليور واتسون در کتاب «سفال زرين فام ايراني»، ترجمه 
 ،(١٣٨٢) سروش  انتشارات  تهران،  در  شده  منتشر  و 
زمينه  در  موجود  منبع  مهمترين  و  جامع ترين  عنوان  به 
سفالينه زرين فام ايران، با نظر به پژوهش هاي پيشين به 
طور اخص به طبقه بندي زماني و سبک شناختي آثار زرين-

فام مي پردازد و به گونه اي نسبتا دقيقتر از منابع پيشين 
به ويژگي هاي ظروف سفالي زرين فام دوره صفوي اشاره 

کرده است.
جيمز ويلسن آلن نيز در کتاب «سفالگري در خاورميانه 
انتشارات  توسط  که  ايلخاني»  دوران  تا  آغاز  از 
موسسه مطالعات هنر اسالمي ترجمه و به چاپ رسيده 

 ،(١٣٨٣)
قرن  تا  سفالي  ظروف  تزئين  و  ساخت  شيوه هاي 
مي شوند،  نگهداري  آشمولين  موزه  در  که  را  هجدهم 
از سفالينه زرين فام  نمونه هايي  ميان  اين  معرفي و در 
صفوي را نيز تحليل کرده است.همچنين فائق توحيدي 
انتشارات  سفالگري»  هنر  و  «فن  کتاب  از  بخشي  در 
قرن هاي  در  سفالگري  هنر  بررسي  به   ،(١٣٨٧) سمت 
صفوي  سفالينه هاي  انواع  و  پرداخته  سيزدهم  تا  دهم 
اين  در  شده  ارائه  توضيحات  است.  کرده  معرفي  را 
کتاب که برداشت هايي از منابع قبلي به خصوص کتاب 
«هنر سفالگري دوره اسالمي» (کياني و کريمي، ١٣٦٤) 
است، هر چند مفيد اما ناچيز و در حوزه نقوش تزييني، 

ناقص است.

همانطور که مالحظه مي شود پراکندگي و تکرار نوشتار 
در خصوص تکنيک ساخت، فرم، تزئين و نقوش سفالينه 
زرين فام صفوي و به خصوص عدم بررسي و طبقه بندي 
اين  انجام  ضرورت  مزبور،  سفالينه هاي  تزييني  نقوش 

تحقيق و تحقيقات مشابه در اين زمينه را ايجاب مي کند.

مباني نظري تحقيق
سفالينه زرين فام

لعاب زرين فام که به عنوان پوشش جهت ظروف سفالي 
ويژگي هايي  داراي  گرفته  قرار  استفاده  مورد  کاشي  و 
است که مهم ترين آن درخشش فلزي آن است که بازتابي 
رنگارنگ دارد. رنگ ظروف زرين فام در درجات مختلفي از 
سبز طاليي، قهوه اي تيره، آبي، آبي فيروزه اي، زرد طاليي، 
مسي و بنفش را که بر روي زمينه سفيد قرار گرفته، نشان 

مي دهند (ويلسن، ۱۳۸۳: ۵).
درباره خاستگاه اين فن، نظريات مختلفي ارائه شده است 
و سرزمين هاي ايران، عراق و مصر به عنوان مراکز عمده 
توليد آن شناخته شده اند. اطالعات موجود در مورد اين 
تکنيک سفالگري بنا به داليل مختلف از جمله انحصاري 
بودن آن و نيز عدم انجام کاوش هاي گسترده در مراکز 
مختلف سفالگري  ايران و جهان اسالم، نسبتًا محدود است. 
سفالينه هاي زرين فام  به دليل زيبايي از اجناس گران قيمت 
دليل  همين  به  مي آمدند؛  به شمار  اسالمي  بازارهاي  در 
هنرمندان اين تکنيک را در ميان خانواده خود حفظ کرده 
و از نسلي به نسل بعد انتقال مي دادند. اما با اين وجود، 
سفالينه زرين فام  در تمام قلمروي اسالمي قابل مشاهده 
است. بسياري از پژوهشگران علت رواج گسترده اين تکنيک 
را در بخش هاي مختلف قلمروي اسالمي معلول «مهاجرت» 

هنرمندان مي دانند.
بر پايه نظرية مهاجرت در اواخر قرن ششم ه.ق، سفالگران 
مصري که آشنا به ساخت سفالينه زرين فام  بودند به علل 
ديگر  به کشورهاي  و  کرده  ترک  را  اين کشور  سياسي 
مهاجرت نموده و اين تکنيک را در آن سرزمين ها رواج 
توليد  اتمام  تاريخ  که  بوده  نحوي  به  رويداد  اين  دادند. 
زرين فام در هر کشور به طور تقريبي، مصادف با تاريخ 
شروع آن در کشور ديگر است و باعث قوت بخشيدن به 
نظرية «مهاجرت هنرمندان» شده است (محمدزاده ميانجي، 

.(۱۰ :۱۳۹۲
البته تکنيک زرين فام يک دوره اوليه هم دارد که آن هم به 
لحاظ تکنيکي (البته بر روي شيشه) از مصر شروع شده و 
سپس در کشور عراق بر روي سفال اجرا شده و با توجه 
قلمرو اسالمي و  به تسلط حکومت عباسي بر سرتاسر 
عدم وجود مرز سياسي بين کشورهاي واقع در اين قلمرو، 
باکمي تاخير و البته تفاوت به ساير سرزمين هاي اسالمي 
ازجمله ايران هم راه يافته است. اما اوج اين تکنيک مربوط 

به قرون مياني اسالمي است.



همانطور که اشاره شد قديمي ترين تزئينات زرين فام  بر 
روي شيشه (جام) مشاهده شده که از فسطاط مصر به 
دست آمده و بر آن کتيبه اي به نام «عبدالصمد بن علي» 
ماه  يک  مدت  به  هجري   ۱۵۷ سال  در  که  دارد  وجود 
حکمران مصر بوده است. همزمان در بين النهرين نيز لعاب 
زرين فام  جهت پوشش و تزئين اشياء سفالي و شيشه اي 
مورد استفاده قرار گرفت و اين نظريه نيز وجود دارد که 
هنرمندان مصري شيوه ساخت زرين فام را به بين النهرين 

منتقل کردند (واتسون، ۱۳۸۲: ۱۷-۱۸).
پيشگامي مصر در زمينه سفالگري و شايد تکنيک زرين فام 
را برخي منابع تاريخي و ادبي نيز به نوعي تاييد مي  کنند. از 
جمله حکيم ناصر خسرو در سفرنامه خود چنين مي نويسد: 
در مصر سفالينه از همه نوع مي سازند و چنان لطيف و 
شفاف که دست چون بيرون نهند، از اندرون بتوان ديد. 
از کاسه و قدح و غيره و رنگ کنند، چنانکه از هر جهت که 

بداري رنگ ديگر نماند.... (ناصر خسرو، ۱۳۵۶: ۹۳).
به نظر واتسون، صرف کشف شدن قطعات زرين فام در 
يک منطقه نمي تواند حاکي از توليدات محلي اين نوع سفالينه 
در آنجا باشد چرا که اين ظروف براي دادوستد ساخته 
هر  از  را  نياز  مورد  اجناس  بزرگ  و شهرهاي  مي شدند 

منبعي وارد مي کردند (واتسون، ۱۳۸۲: ۴۱).
خصلت تکراري بودن نقوش و نوشته هاي زرين فام و فقدان 
واقعي اهدانامه به اشخاصي خاص هم نشان مي دهد که 
سفال هاي زرين فام، جز در معدودي از موارد استثنايي، طبق 
سفارش حاميان بلندپايه اي ساخته نشده، بلکه فرآورده هاي 
تجاري و متکي به يک بازار طبقه متوسط بوده است (همان، 

.(۱۱
از شهرهاي بغداد (کونل ۱۳۸۰: ۸۵)، سامرا (ويلسن، ۱۳۸۷: 
۱۷) و بصره عراق(Pradell, 2008: 2549) نيز به عنوان 
اولين مراکز ساخت سفالينه با تزيين زرين فام جهان اسالم 
نام برده شده که ظاهرًا توليد آنها تا اواخر سلسله عباسي 
در پايان قرن ۱۰ ميالدي تداوم داشته و در رقابت مستقيم 
با چيني عالي چين قرار گرفته است. کايگر- اسميت معتقد 
است اگرچه توليد زرين فام در خالفت عباسي آغاز شده، 
درخشش و گسترش اين تکنيک بعد از سقوط عباسيان 
بوده که منجر به مهاجرت هنرمندان به ديگر نقاط شده 

.(Pradell, 2013: 106)است
اما در ايران برخالف نظر افرادي چون فريه که احتمال تاثير 
سفالينه هاي سده ي ششم ناحية فرات بر پيدايش و گسترش 
نوع زرين فام ايران را مطرح ساخته١ (فريه، ١٣٧٤: ٢٥٧ )، 
طبق تحقيقات صورت گرفته، سفالگران ايراني بسيار زودتر 
از اين تاريخ يعني طي سده ۳ هجري در شهرهاي نيشابور، 
ري، شوش، استخر و گرگان دست به ساخت و توليد ظروف 

زرين فام زده اند.»(کامبخش فرد، ۱۳۸۹: ۴۶۰). 
ايران  در  زرين فام  تکامل ظروف  و  کلي ساخت  به طور 
طي سه دوره مجزاي تاريخي شکل گرفته و در هر يک از 

اين ادوار با ويژگي هاي مشخص توسط هنرمندان سفالگر 
عرضه شده است:

الف: ظروف طاليي اوليه قرون ۳و۴ ه.ق ٢ در مراکز نيشابور 
و شوش.

ب: ظروف طاليي مياني قرون ۵تا۹ ه.ق ٣  در مراکز کاشان، 
ري، ساوه، گرگان و تخت سليمان.

ج: ظروف طاليي متاخر قرون ۱۰تا۱۲ ه.ق که بحث اصلي 
ما را تشکيل مي دهد.

شيوه ساخت سفالينه زرين فام
مياني اسالم  از سده هاي  براي ساخت سفالينه زرين فام 
لعاب داده و پخته  ابتدا سفال به روشي معمولي  بعد  به 
مي شد و سپس طرح و نقش هاي آن بروي سطح لعاب سرد 
– با ترکيبي از سولفور اکسيد نقره و اکسيد مس به همراه 
رنگ هاي قرمز يا زرد اکر - در حالي که کوزه در سرکه 
معلق بود، داده مي شد. سپس براي دومين بار در کوره 
پخته مي شد ولي اين بار در دماي پايين تر و فشاري کمتر 
اين عمل انجام مي گرفت. رنگ اکر به آرامي روي سطح 
کوزه خنک ماليده مي شد، طرح تزييني لعاب همانند ورقه اي 
فلز  چنين  مي گرديد.  ثابت  روي ظرف  بر  براق  فلزات  از 
براقي با لمس کردن احساس نمي شود و عموما پايدار و با 

دوام است (ويلسن، ۱۳۸۷: ۱۳).
تشکيل  کوارتز  گري  شيشه  خمير  از  زرين فام  لعاب 
مي شود که ترکيب آن عبارت است از ده قسمت کوارتز (از 
سنگ ريزه هاي يافت شده در بستر رودخانه ها) که به دقت 
خرد و الک شده و يک قسمت خاک رس سفيد رنگ چسبنده 
(تا حدي که به مواد مخلوط شده شکل پذيري دهد)، و يک 
قسمت مخلوط لعاب، که باعث چسبندگي ذرات کوارتز به 
يکديگر مي شود. در مورد قطعات بزرگ، براي اينکه جريان 
هوا از ميان مواد ترکيب شده راحت تر عبور کند، يک الية 
به طور  همة قسمت ها  تا  کار مي رود  به  گل رس  ضخيم 
يکنواخت خشک شود، در نتيجه، از موج و ترک برداشتن 
سفالينه که ناشي از اختالف درجة انقباض اجزاي آن است، 
جلوگيري شود. در مورد کاالهاي کوچک، امکان استفاده از 
يک خمير ظريف تر و فشرده وجود دارد (واتسون،۱۳۸۲: 

.(۲۸
لعاب زرين فام عمومًا دوام و پايداري زيادي دارد، مگر اينکه 
همان گونه که در نمونه هاي به دست آمده از کاوش هاي 
باستان شناسي مشاهده مي شود، مدت زمان طوالني در 
معرض امالح يا در شرايط اقليمي مرطوب، نمناک و يا نمکي 
قرار گرفته باشد، بدين ترتيب شفافيت و درخشندگي آن از 
بين رفته و لکه هاي زرد يا قهوه اي رنگ، روي لعاب برجاي 

مي ماند (فريه، ۱۳۷۴: ۲۰).

سفالگري عصر صفوي
يک  آمدن  وجود  به  دليل  به  حکومت صفويان  دوره  در 

  ١.از نظر دبليو فريه ظروف زرين فام 
رقه يا ديگر کوزه گر خانه هاي واقع بر 
کناره هاي فرات ، مانند معرات النعمان 
در سوريه شمالي؛ الهام بخش سفالينه 
هاي زرين فام « ري » طي اواخر سده 

ي ششم بودند (فريه، ١٣٧٤: ٢٥٧).
  ٢. از نظر تزيين به انواع مختلف تقسيم 
مي شوند که سفالينه رنگارنگ طاليي 
و يکرنگ طاليي، دو نوع مهم و اصلي 
آن به حساب مي آيند. با مقايسه نقوش 
تزييني، دو نوع سفالينه طاليي يعني 
يکرنگ و رنگارنگ به نظر مي رسند 
که ظروف با نقوش رنگارنگ بيشتر 
براي تجمل و استفاده ي افراد ثروتمند 
ساخته مي شده در حاليکه نوع يکرنگ 
سفالينه هاي زرين فام بيشتر مورد 
استفاده روزمره مردم عادي قرار مي 
گرفت. اختالف در سبک و تزيين دو 
نوع سفالينه بستگي به کارگاه هاي 
سفال سازي مختلف و ذوق و سليقه 
و  (کياني  است  داشته  نيز  سفالگر 

کريمي، ١٣٦٤: ٤٨-٤٧).
فرعي سلجوقي  دوره  دو  به  که   .٣
زرين  است.  تقسيم  قابل  ايلخاني  و 
دوره  تا  که  سلجوقي  دوره  فام 
داشته،  تداوم  نيز  خوارزمشاهي 
کامال متفاوت با نمونه هاي قبلي آن 
در سده ي سوم هجري مي باشد، 
زيرا سبک تزييني آن ها به طور کلي 
معاصرشان  مينايي  ظروف  مشابه 
تقريبا  آبي  رنگ  از  استفاده  است. 
هميشه در ظروف زرين فام وجود 
داشته و به صور گوناگون از جمله 
به صورت کله ها يا پر طاووسي ( که 
هنوز انگيزه ي ايجاد اين نوع لکه ها بر 
ظروف مشخص نيست) و همچنين به 
صورت خطوط زير لعابي و يا براي 
رنگ آميزي خود لعاب به کار ميرفته 
است. شايد کاربرد رنگ آبي به نوعي، 
کمبود تنوع رنگ، در تکنيک زرين فام 
را جبران مي کرده است، تمام ظروف 
زرين فام اين دوره تک رنگ هستند 

(ويلسن آلن، ١٣٨٧: ٤٠).

صفوي:  عصر  زرين فام  سفالينه 
بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت/ 

٨١-٩٧



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
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فصلنامة علمي نگره

وحدت ملي، ما شاهد اوج گيري انواع هنرها مي باشيم و هنر 
سفالگري از اين امر مستثنا نبود به گونه اي که رنسانسي 

در هنر سفال سازي بوجود آمد (سيوري، ۱۳۸۹: ۱۳۹).
مشخصه اصلي سفالگري اين دوره، ظروف چيني يا بدل 
آبي- سفيد،  بر  انواع مختلف مشتمل  در  که  است  چيني 
ميان  اين  در  البته  و  سالدون و گمبرون ساخته شده اند 
انواعي از سفالينه نيز توليد مي شد که بيشتر رنگ و بوي 
بومي و ايراني را داشت. به طور كلي محققين، سفال هاي 
توليدي در عصر صفوي را از نظر طرح، شکل و تزيينات و 

لعاب به دو دسته زير تقسيم نموده اند: 
۱- ظروف ساخت چين يا تقليد شده از ساخته هاي چين 

دورة مينگ (چيني هاي مرغي)، 
۲- ظروف با نقش و طرح هاي ايراني دوران صفوي که در 
تصاوير کتب، مينياتورها، قالي ها و منسوجات اين عهد ديده 

مي شود (کامبخش فرد، ۱۳۸۳: ۴۸۹).
بهبودي ناگهاني در کيفيت سفالينه هاي عصر صفوي، نه 
فقط حاصل پيشرفت کامًال تدريجي تقليد گري هاي ايراني 
دربار  نظارت  معلول  بلکه  آبي- سفيد،  چيني  از سفالينة 
شاه عباس اول بر تمامي فعاليت هاي هنري پس از انتخاب 
اصفهان به پايتختي نيز بوده است (سيوري، ۱۳۸۹: ۲۶۸). 
شاه عباس براي رونق بخشيدن به صنعت سفالگري ايران 
و احتماًال توليد ظروف چيني مشابه ساخت كشور چين، 
سفالگران چيني را به ايران فرا خواند و از سفالگران ايراني 
خواست که از شيوه ها و فنون صنعتي آنها  استفاده کنند 
و فرمان داد تا کارگاه هايي براي ساخت ظروف سفالي به 

سبک چيني داير گردد (زکي، ۱۳۸۴: ۷۷) .
ثمره اين همکاري ايراني- چيني سفالي بود سفيدرنگ که 
قبل از لعاب دادن رنگ آبي خورده بود، کيفيتي شبه چيني 
داشت و تقليدي بود از چيني آبي و سفيد دوره مينگ چين. 
برخي روش هاي خاص چينيان براي مدت درازي همچنان 

محفوظ ماند، اما طبق معمول ايرانيان به زودي به افزودن 
ايده هاي تزئيني خود پرداختند و کم کم اين ظروف چيني 
بيش از پيش خصلت ايراني به خود گرفت (سيوري، ۱۳۸۹: 

.(۱۴۱
دسته اي از ظروف چيني ساخته شده در کارگاه هاي اين 
دوره آنقدر شبيه ظروف چيني اصل بودند که اگر تجار 
نمي توانستند آنها را از چين تهيه کنند، چيني هاي ايراني را 
خريداري مي کردند (Bernard, 1976: p. 54). اين دسته از 
ظروف به شکل بشقاب هاي بزرگ و با تزييناتي به رنگ هاي 

سفيد و کبود و کامال مشابه نوع ساخت چين است.
اما يکي از مهمترين شاخص هاي هنر سفالگري اين دوره 
به بحث ما يعني ظروف زرين فام  مربوط مي شود. سنت 
ساخت سفالينه زرين فام که در اواخر سده هشتم هجري به 
کلي از بين رفته بود، همگام با اين دوره حياتي مجدد، اما 
کوتاه يافت و اين بار در مقايسه با نمونه هاي اوليه بسيار 
چشمگير و متفاوت ظاهر شد و ظروف زرين فام متاخر 
 Faharvari,) با قوامي بيشتر از دوران قبلي شکل گرفت

.(2000: 289

معرفي و مطالعه نمونه ها
ابتدا  که  است  صورت  بدين  تحقيق  اين  در  کار  شيوه 
معرفي شده و  و  طبقه بندي  فرم،  نوع  مبناي  بر  نمونه ها 
سپس نقوش تزييني و مضمون آنها نيز توصيف مي شود. 
جامعه آماري تحقيق بيست و يک نمونه شاخص از سفالينه 
در  شاخص  مي دهد.  تشکيل  را  صفوي  عصر  زرين فام 
اينجا، مالک هايي مانند وجود اطالعات کاملتر، نگهداري در 
موزه ها يا مجموعه هاي معتبر و نمايندگي کامل از تعداد 
جامعه  ترکيب  در  همچنين  است.  مشابه  سفالينه  زيادي 
آماري تحقيق، تالش شده از هر فرم يا نقش موجوِد در 
دسترس حداقل يک نمونه انتخاب گردد؛ هرچند با توجه به 

زرين  ساخت  ايلخاني  دوره  طي 
ولي  کرد  پيدا  ادامه  در جرجان  فام 
عصر  با  آن  تکنيکي  خصوصيات 
سلجوقي و خوارزمشاهي تفاوت کلي 
داشت. زرين فام اين دوره از خمير 
سخت به رنگ نخودي و لعاب آن به 
رنگ طاليي زرد و قهوه اي بوده که 
به  مايل  به رنگ خرمايي  تدريج  به 
قرمز تغيير پيدا کرده است (کياني و 
کريمي، ١٣٦٤: ٥٢). مشخصه ظروف 
اين دوره، اقتباس از ظروف ساده و 
سنگين چيني و کيفيت پايين تر از سفال 
زرين فام دوره سلجوقي بود. نقوش 
زرين فام اين دوره بيشتر تصاوير 
ققنوس، اژد ها و نقش نيلوفر آبي است 
که از ظروف چيني گرفته شده است. 
تا حدودي مي توان گفت توليد سفال 
زرين فام در اين دوره منسوخ شد و 
سفالگران به شيوه هاي ديگر تزيين 
سفال از جمله نقاشي زير لعاب توجه 
و عالقه بيشتري نشان دادند که به 
رغم اختالفات زياد حتي، از نظر سبک، 
مرسوم  شيوة  به  زيادي  وابستگي 
در ظروف زرين فام داشت(واتسون، 

.(١٣٨٢: ١٤٧

تصوير ١. صراحي به ارتفاع ٣٥,٦ و قطر ٩,١ 
سانتيمتر، موجود در موزه متروپوليتن. ماخذ: 

URL 1

تصوير ٢.تنگ زرين فام  به ارتفاع ٣٠ سانتيمتر، 
URL 2 :موجود در موزه لوور. ماخذ

تصوير ٣. صراحي به ارتفاع ٢٦,٧ سانت 
موجود در موزه ويکتوريا و آلبرت لندن. 

ماخذ:  واتسون، ١٣٨٢.



فراواني بعضي از فرم ها مانند ُصراحي ها، نمونه هاي متعدد 
اما متفاوت در جزئيات از همان فرم هم در جامعه آماري 
موجود مي باشند. باتوجه به ويژگي هاي ساخت و تزيين، 
کليه نمونه ها از جنس خمير سنگ و بين نيمه دوم قرن ۱۰ 
تا پايان نيمه دوم قرن ۱۱ هجري يعني طي حدود يک قرن 
ساخته شده اند. فرم ظروف را به صورت کلي مي توان به 
پنج دستة ُصراحي، بشقاب، کاسه، ابريق و ساير فرم ها 
تقسيم بندي نمود که باتوجه به همين مالک دسته بندي به 

بررسي نمونه ها خواهيم پرداخت.

الف- ُصراحي ها
فرم صراحي بيشترين تعداد سفالينه هاي زرين فام عصر 
ُتنگ و بطري، ديگر واژه هاي  صفوي را تشکيل مي دهد. 
مترادف براي اين فرم محسوب مي شوند. از ويژگي هاي 
اين فرم مي توان به فقدان دسته و لوله به عالوه شکمي 
آن  در  که  نمود  اشاره  دراز  و  تنگ  گلوگاهي  و  متوسط 
شراب يا ُمسکري ديگر ريخته و از آن در پياله و جام و 
قدح مي ريختند.(دهخدا، ۱۳۷۴: ذيل واژة صراحي) اين فرم 
اغلب فاقد درپوش و بعضًا داراي درپوشي از جنس فلز در 
باالي دهانه نيز مي باشد که گاهي با زنجيره اي کوچک و 

گاهي بدون زنجيره به دهانه وصل مي شود.

و  پرندگان  تزييني سرو،  نقوش  با  نمونه ۱-  صراحي 
بر  براق  قهوه اي  به رنگ  مانند و چمنزار  گل هاي ميخک 
با  بدنه ظرف  نقره اي.  درپوش  با  مات  لعاب سفيد  روي 
شش قاب دو خطي عمودي تقسيم بندي شده و نقوش را 
از هم مجزا کرده است. شاخص ترين نقش تزييني مربوط 
به طاووسي است که در قسمت پايين بدنه نزديک به کف 
ظرف در حال راه رفتن است. پرنده ديگري در باالي نقش 
آن مشابه  بال هاي  که طرز حالت  طاووس طراحي شده 

سيمرغ بوده اما دم و سر آن هيچ شباهتي به سيمرغ ندارد. 
درختان آکاردئوني شکل، گل هاي ميخک مانند، بوته هاي 
با برگ هاي دراز و نوک تيز ديگر نقوش تزييني زمينه را 

تشکيل مي دهند (تصوير ۱).
نمونه ۲- تنگ زرين فام با نقوش طبيعت مشتمل بر نقش 
گاوهاي کوهان دار روبروي هم و غزال هاي با شاخ هاي 
بلند در حال دويدن. زمينه با نقوش گل و بوتة ريز اغلب 
با برگ هاي سوزني و به ندرت برگ شبدري پوشيده شده 
است. نقوش اين نمونه نسبت به نمونه قبلي پر رنگ تر و 
متمايل به قرمز مات است. درپوش فلزي نگين داري نيز بر 
با دو زنجير کوچک به ظرف  دهانه ظرف قرار دارد که 

متصل شده است (تصوير ۲).

نمونه ۳- صراحي داراي نقوش تزييني شامل منظره اي 
مملو از گل و بوته و درخت به همراه غزال است که يادآور 
نقوش  است.  چين  هنر  در  مرسوم  منظره سازي  نقوش 
احتماًال  که  ظرف  مرکز  در  درخت  يک  بزرگ  برگ هاي 
به تقليد از يک درخت صنوبر چيني طراحي شده، بسيار 
از  است.  عثماني  هنر  در  متداول  برگ ساز  نقش  مشابه 
مشخصات گل هاي قابل مشاهده در اين منظره شکل ميخک 
مانند آنهاست که هم به صورت رو به باال و هم بصورت 
وارونه ترسيم شده است. الزم به ذکر است که اين شکل 
از گل در کنار گل هاي برگ سوزني از ويژگي هاي نقوش 
تزييني زرين فام عصر صفوي است که در اغلب نمونه هاي 

اين دوره مشاهده مي شود (تصوير ۳).

نمونه ۴- صراحي گالبي شکل با نقش منظره اي مملو از 
درختان، گل هاي ميخک مانند و حيوانات که به رنگ قهوه اي 
طرح  است.  شده  ترسيم  مات  سفيد  لعاب  روي  بر  تيره 
اصلي منظره دربرگيرنده گاو کوهان دار بزرگي است که 

تصوير ٤. صراحي گالبي شکل به ارتفاع ٢٥ 
URL 1 :سانتيمتر در موزه متروپوليتن. ماخذ

ارتفاع ٣٠,٢  به  زرين فام   تنگ  تصوير ٥. 
سانتيمتر موجود در موزه آبگينه و سفالينه 

تهران. ماخذ تصويرفائق توحيدي، ١٣٧٨ 

تصوير ٦. تنگ به ارتفاع ٢١,٤ و عرض ١٢,٩ 
سانتيمتر موجود در موزه هنر الکما، لس 

 URL :آنجلس. ماخذ

صفوي:  عصر  زرين فام  سفالينه 
بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت/ 
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دو درخت سرو در مقابلش قرار گرفته است. همچنين نقش 
غزال کوچک در قسمت پايين بدنه طراحي شده است. در 
قسمت گردن ظرف نيز نقشي مشابه درخت صنوبر چيني 
البته با برگ هاي کوچکتر و رو به باال نسبت به نمونه قبل 

مشاهده مي شود (تصوير ۴).
از  منظره  يک  نقش  شامل  تنگ  اين  تزيينات   -۵ نمونه 
به همراه حيوانات کوچک  گياه و درخت صنوبر  گل و 
است که برخالف نمونه هاي قبلي به رنگ قهوه اي براق 
بر روي زمينه آبي کمرنگ ترسيم شده است. نکته جالب 
توجه در اين نمونه شباهت بسيار زياد برگ هاي درخت 
با  عثماني)  ساز  برگ  (مشابه  آن  مرکز  برگي  چهار 
درحت صنوبر نمونه ۳ البته در ابعاد کمي کوچکتر است 

(تصوير۵).

نمونه ۶- نقوش تزييني اين تنگ نيز شامل منظره اي مملو از 
گل و گياه و درخت است که البته با توجه به تراکم و درهم 
تنيدگي نقوش و نيز رنگ زمينه که به صورت فيروزه اي است 
کمتر قابليت رويت دارد. از ديگر تفاوت هاي اين نمونه مي توان 
به فقدان نقوش حيواني و نيز وجود قابي موجي شکل اشاره 
کرد که در قسمت شانه ظرف به صورت افقي ترسيم شده و 

نقوش را به دو قسمت تقسيم نموده است (تصوير ۶).

نمونه ۷- نقوش تزييني اين نمونه دربرگيرنده منظره اي به 
رنگ قهوه اي پر رنگ درخشان بر روي زمينه آبي کمرنگ 
است. منظره شامل گل و گياه و به خصوص غزال بزرگ 
شاخدار لميده در بستر بوته ها است. درخت سوزني برگ 
و گل هاي ميخک مانند نيز از مشخصات نقوش گل و گياه 

اين نمونه محسوب مي شود (تصوير ۷).

نمونه ۸- بارزترين ويژگي نقوش تزييني اين نمونه مربوط 
به نقش درخت بزرگي است که به رنگ خاکستري در زمينه 
سفيد طراحي شده در حالي که ساير نقوش به رنگ قهوه اي 
درخشان يا زرين بر روي لعاب سفيد مات ترسيم شده اند. 
نحوه ترسيم درخت يادآور نقش اژدها در برخي از ظروف 
نمونه هاي  با  متفاوت  که  است  صفوي  دوره  سفيد  آبي 
چيني به صورت انتزاعي و پرپيچ و خم در زمينه نقوش 
گياهي طراحي شده است (مانند خمرة آبي سفيد موجود 
در موزه موزة هنر توكيو و كوزة دهان گشاد آبي سفيد 
موزة ويكتوريا و آلبرت). عالوه بر اين، نوع نقوش گياهي 
اين نمونه نيز ساده تر و متفاوت با نمونه هاي قبلي است. در 
اين نمونه نيز نقش قابي چند بخشي که به صورت افقي در 
شانه ترسيم و نقوش تزييني را به دو قسمت تقسيم کرده 

مشاهده مي شود (تصوير ۸).

مجزاي  قاب   ۶ به  که  تنگ  اين  بدنه  شکل   -۹ نمونه 
طي  که  است  فلزي  قطعات  مشابه  شده  تقسيم  اريب 
دوره گورکانيان در هند توليد مي شده است. اين نوع از 
صراحي هاي گالبي شکل با گردن باريک در مينياتورهاي 
صفوي نيز قابل مشاهده است. بارزترين ويژگي تزييني 
اين نمونه، نقش طاووسي است که در يکي از قاب هاي 
بر زمينه سفيد قرار  به رنگ قهوه اي درخشان  عمودي 
گل هايي  شامل  نيز  ظرف  گياهي  نقوش  است.  گرفته 
احتمال  به  است.  درخت  نقش  و  ميخک  سوسن،  چون 
اين  در  طبيعت گرا  گلدار  موتيف هاي  ظهور  زياد  بسيار 
گورکاني  منسوجات  طرح هاي  تاثير  تحت  سفالينه ها 
را  تنگ  دهانه  نگين داري هم روي  فلزي  باشد. درپوش 

مي پوشاند(تصوير ۹).

تصوير ٧. صراحي به ارتفاع ٢٧,٥ 
و حداکثر قطر ١٤,٥ سانتيمتر 
موجود در موزه آشمولين. ماخذ: 

URL 4

به  زرين فام   تنگ  تصوير ٨.  
ارتفاع ٢٦ سانتيمتر موجود در 
URL 1 :موزه متروپوليتن. ماخذ

ارتفاع  به  صراحي   .٩ تصوير 
٢٧ و قطر بدنه ١٦,٥ سانتيمتر 
ماخذ:  لوور.  موزه  در  موجود 

URL 2

ارتفاع ٣٣  به  تنگ  تصوير ١٠. 
و قطر ١٨ سانتيمتر موجود در 

URL 5 :موزه بروکلين. ماخذ



مجزا  عمودي  قاب  هشت  به  تنگ  اين  بدنه   -۱۰ نمونه 
تقسيم بندي شده که در هريک از قاب ها، به صورت متناوب 
يک نقش گياهي در زمينه آبي کمرنگ و سپس يک نقش گياهي 
و حيواني در زمينه سفيد کار شده است. در زمان ساخت، 
قاب هاي هشتگانه به شکل زيبايي به صورت نيم برجسته 
اجرا شده اند و تفاوت رنگ قاب ها در برجسته تر نشان دادن 
قاب ها تاثير گذاشته است. نقش تزييني اصلي مربوط به 
سيمرغي است که به صورت عمودي در قاب زمينه سفيد در 
حال پرواز مشاهده مي شود و البته همچنان نقوش گل هاي 
ميخک مانند و گل هاي با برگ هاي نوک تيز نيز بخش عمده اي 

از تزيينات را دربر مي گيرد (تصوير ۱۰).

ب- بشقاب ها 
بشقاب ها داراي فرم دايره و با قطر زياد و ارتفاع کم هستند 
و ارتفاع لبه هاي آنها در اطراف، چند سانتيمتر از فضاي 
داخلي بيشتر است. باتوجه به ديد بهتر سطح داخلي، نقوش 
اصلي در همين قسمت ايجاد شده است؛ هر چند که سطح 
بيروني که در حالت معمولي غير قابل رويت است نيز بعضا 
داراي نقش تزييني هستند اما اين نقوش را مي توان نقوش 
نوع  با  نيز  لبه هاي بشقاب ها  نقوش  ناميد. معموًال  فرعي 

نقوش فضاي داخلي بشقاب ها متفاوت است.
نمونه ۱۱- در اين بشقاب طرح درخت سرو بزرگي در 
کنار يک درخت با شاخه هاي چهارگانة پرشکوفه در مرکز 

تصوير ١١. بشقاب زرين فام به ارتفاع ٤,٣ و قطر ٢١ سانتيمتر موجود 
URL 4 :در موزه آشمولين. ماخذ

تصوير ١٢. نماي سطح بيروني بشقاب با نقش يک خرگوش در کف و 
ibid :نقوش گياهي در بدنه، ماخذ

تصوير ١٣. بشقاب زرين فام به ارتفاع ٤,٥ و قطر ٢١,١ سانتيمتر موجود 
URL 5 :در موزه آشمولين. ماخذ

تصوير ١٤.  تزيينات سطوح بيروني بشقاب با نقوش اسليمي در بدنه و 
ibid :بدون نقش در کف، ماخذ

صفوي:  عصر  زرين فام  سفالينه 
بازشناخت فرم، طرح و مراکز ساخت/ 
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ظرف طراحي شده و در دو طرف درختان نقش دو روباه 
در تعقيب شکار مشاهده مي شود. حاشيه برجسته بشقاب 
نيز با هشت قاب مجزا که با نقوش گياهي قطاري پر شده، 
مزين شده است. نکته جالب اين بشقاب، شباهت و به نوعي 
الگوبرداري تزيينات لبه هاي آن از نمونه هاي معروف به 
کوباچي است که بنابر احتمال در شمال غرب ايران توليد 

مي شده اند (تصوير ۱۱).
نماي سطح بيروني بشقاب با نقش يک خرگوش در کف 
و نقوش گياهي در بدنه. نقش کف بيروني اين ظرف به 
صورت طنزآميزي نشان دهنده تالش بيهوده روباهان در 
تعقيب اين خرگوش است که در آن طرف بشقاب خرگوش 

را جستجو مي کنند. عالوه بر نقش خرگوش که در حال 
دويدن و نظاره به عقب ترسيم شده، ديواره بيروني بشقاب 
هم با نقش هشت بوته گل به رنگ زرين فام بر روي زمينه 
سفيد تزيين يافته است. در اين بين نقش برگ هاي دو بوته 
گل که مشابه برگ ساز عثماني طراحي شده، بيشتر جلب 

توجه مي کند(تصوير ۱۲).

نمونه ۱۲- نقوش تزييني اين بشقاب که به رنگ قهوه اي 
درخشان بر زمينه سفيد طراحي شده، دربرگيرنده منظره اي 
مملو از نقوش گياهان و درختان به همراه نقش سيمرغي در 
حال پرواز بر فراز صحنه است. به مانند نمونه قبلي نقش 

تصوير ١٥. بشقاب زرين فام به ارتفاع ٥ و قطر ٢٠ سانتيمتر موجود در 
 Fehrevari, 2000  :موزه طارق رجب کويت. ماخذ

تصوير ١٦. بشقاب زرين فام به ارتفاع ٣ و قطر ١٢ سانتيمتر موجود در 
 ibid :موزه طارق رجب کويت. ماخذ

تصوير ١٧. بشقاب کوچک به قطر ١٤,٥ سانت موجود در موزه 
URL 1 :متروپوليتن.  ماخذ

تصوير ١٨. نماي سطح بيروني بشقاب با نقوش اسليمي در بدنه و 
ibid :بدون نقش در کف، ماخذ



درخت سرو در مرکز ظرف اما در مقياسي کوچک تر ترسيم 
شده است. نقوش درختان بر روي باندي پر رنگ در قسمت 
نزديک به حاشيه پاييني بشقاب که شايد نشانگر تپه و شايد 
هم رودي باشد؛ قرار گرفته اند. حاشيه برجسته بشقاب نيز 
با زنجيره اي از شاخه هاي متقاطع که شکل متوالي شاخه 

گندم را بوجود آورده، تزيين شده است (تصوير ۱۳). 

سطح بيروني بدنه ظرف نيز با نقش گياهي حاوي ۱۴ برگ 
پهن که دورادور ظرف امتداد يافته در کنار نقوش زيگزاگي 
ريز واقع در زير لبه تزيين شده است. در زير کف اين نمونه 

هيچ گونه نقش خاصي مشاهده نمي شود (تصوير ۱۴).

نمونه ۱۳- نقوش تزييني اين نمونه شامل بوته گل بزرگي 
با هفت گل پنج بخشي و چهار برگ ساز بزرگ در مرکز 
است که تقريبًا کل فضاي داخلي بشقاب را دربر گرفته 
است. اين نقش قابل مقايسه با نقوش سفالينه هاي معروف 
به سبک ايزنيک است که همزمان با دوره عثماني در آناتولي 
يا ترکيه امروزي توليد مي شده است. الزم به ذکر است که 
ظروف ايزنيک با لعاب سفيد و نقوش متنوع و طرح هاي زيبا 
در رنگ هاي متنوع بخصوص رنگ قرمز ساخته مي شد. 
يکي از ويژگي هاي سبک ايزنيک کاربرد نقش تزييني برگ 

ساز مشابه برگ هاي اين نمونه است (تصوير ۱۵).

نمونه ۱۴-  نقوش تزييني اين نمونه در قالب بوته هاي گلي 
است که به صورت نامنظم در قسمت هاي مختلف سطح 
بشقاب ترسيم شده اند و با توجه به کاربرد لعاب آبي بر 
روي قسمت هايي از نقوش، ميزان رويت جزئيات نقوش تا 
حد زيادي از بين رفته است. در اين نمونه نحوه استفاده 
از لعاب آبي کبالتي بر روي لعاب زرين فام، شکل نامنظمي 
به خود گرفته تا آنجا که مي توان آن را بيشتر لعاب پاشيده 

اطالق کرد تا زرين فام (تصوير ۱۶).

از ظروف زرين فام  نمونه  اولين  اين بشقاب  نمونه ۱۵- 
صفوي است که در سطح داخلي آن نقوش زرين فام بر 
روي زمينه آبي کمرنگ ترسيم يافته و بالعکس در سطح 
بيروني آن نقوش زرين فام به سبک متداول اين دوره در 
بشقاب  داخل  تزييني  نقوش  مي شود.  ديده  سفيد  زمينه 
متشکل از چند بوته گل ميخک مانند با برگ هاي کوچک 
در کنار دو برگ دراز به سبک برگ ساز عثماني است که 
بيشتر، ديواره هاي ظرف را دربرگرفته اند و کف داخلي به 
صورت خالي و بدون نقش باقي مانده است (تصوير ۱۷).

سطح بيروني بشقاب نيز شامل امتداد زنجيروار يک ساقه 
اسليمي با هجده برگ است که از نحوه امتداد آن بر گرد 
دايره کف ظرف که خالي از نقش است، شکل يک شمسه ۹ 
وجهي بوجود آمده که داخل هر وجه آن با نقش يک برگ 

اسليمي پر شده است. در قسمت زير لبه هاي برگشته بشقاب 
نيز يک طرح تکراري انتزاعي ريسمان مانند از خانه هاي پر و 

خالي متناوب ديده مي شود (تصوير ۱۸).

ج: کاسه ها
تفاوت کاسه ها با بشقاب ها عرض کمتر و عمق بيشتر است. 
در اين فرم هم، هر دو سطح داخلي و خارجي ظرف داراي 
تزيينات منقوش است و باتوجه به ديد مطلوب هر دو سطح، 
تفاوت محسوسي را بين نقوش داخلي و بيروني به عنوان 

نقش اصلي و نقش فرعي نمي توان قائل شد.
نمونه ۱۶- سطح بيروني اين کاسه با قاب هايي متناوب 
از نقوش گياهي به شکل دو گل يکي بر باالي ديگري و 
قاب هاي مستطيل مورب پررنگ که فضاي داخلي آنها با 

تصوير ١٩. کاسه زرين فام به ارتفاع ٩,٣ و قطر ١٨,٤ سانتيمتر موجود 
URL 6 :در گالري ساکلر. ماخذ

تصوير ٢٠. تزيينات سطوح داخلي کاسه به شکل دو درخت تاک، 
  ibid :ماخذ
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لعاب زرين پر شده، تزيين گشته است. با توجه به اينکه 
فضاي داخل هر گل نيز با لعاب زرين پر شده و جزئياتي 
اما  نيست  ميسر  گل  نوع  نيست، تشخيص  نمايان  آن  از 
با استناد به ويژگي هاي ظاهري آن ممکن است گل صد 

توماني يا شقايق ُپرپر باشد (تصوير ۱۹).
اما نقش تزييني اصلي در فضاي داخل کاسه و به شکل دو 
درخت مجزا با برگ هاي بزرگ طراحي شده است. با توجه 
به پيچ و خم ساقه درخت و شکل برگ هاي آن مي توان 
حدس زد که درخت تاک مد نظر طراح بوده است که اگر 
اين گونه باشد تفاوت مهمي را با نقوش ساير سفالينه هاي 
زرين فام صفوي نشان مي دهد و نوعي بازگشت به نقوش 
هنري قبل از اسالم را تداعي مي کند. در قسمت زير لبه هاي 
يک   ۱۴ نمونه  بشقاب  مشابه  شکلي  به  بشقاب  برگشته 

طرح تکراري انتزاعي از خانه هاي پر و خالي متناوب ديده 
مي شود (تصوير ۲۰).

نمونه ۱۷- تزيينات ديواره بيروني اين کاسه که با لعاب 
زرين فام بر روي لعاب آبي محمدي صورت گرفته شامل پنج 
قاب تزييني مجزا از بوته هاي بزرگ گل است که حدفاصل 
پر شده است  گياه کوچکتر  نقوش گل و  با  بوته  هر دو 
(تصوير ۲۱). فضاي کف داخلي کاسه با نقوش زرين فام بر 
زمينه سفيد دربرگيرنده نقش يک طاووس خرامان در زمينه 
گل و گياه است. بعضي از گل ها به صورت ميخک مانند 
ترسيم شده و مشابه نمونه هاي قبلي است. اما در ديواره 
داخلي کاسه نقوش پنج ترنج بزرگ متصل به هم است که 
اين ترنج ها از ترکيب و تلفيق نقوش اسليمي تشکيل يافته 
است. حد فاصل هر ترنج هم با نقش يک بوته گل ميخک 

مانند زيبا پر شده است (تصوير ۲۲).

د: ابريق ها:
منظور از ابريق ظرف دسته دار و لوله دار با بدنه کروي، 
براي  آن  از  اغلب  که  است  گشاد  دهانه  و  باريک  گردن 
از غذا و در برخي نمونه هاي  بعد  قبل و  شستن دستان 
آبريز،  است.  مي شده  استفاده  طهارت  براي  بزرگتر 
مترادف  واژه هاي  از  کوزه  و  مطهره  تاموره،  آبدستان، 
ابريق محسوب مي شوند(دهخدا، ۱۳۷۴: ذيل واژة ابريق). 
نقوش تزييني اصلي ابريق ها در سطوح بيروني آنها که از 
ديد خوبي برخوردار است ايجاد شده و با توجه به عدم ديد 
فضاي داخلي، اين قسمت عاري از نقش است و صرفًا در 
قسمت دهانه نقوش مختصري ايجاد شده است. نکته الزم 
به ذکر در مورد دسته ابريق ها اين است که با توجه به 
عدم برخورد به نمونه اي از ابريق با تزيين نقوش زرين فام  
تکرنگ در يک موزه يا مجموعه معتبر، صرفًا دو نمونه از 
داده  جاي  آماري  جامعه  در  دورنگ  زرين فام  ابريق هاي 

شدند. 

نمونه ۱۸- بدنه اين ابريق به صورت خياره اي شکل ساخته 
است.  آورده  بوجود  را  زيبايي  فرم  لحاظ  بدين  و  شده 
قسمت گردن و دهانه ظرف نيز بصورت مجزا ساخته و 
سپس به بدنه وصل شده است. اما به لحاظ تزيينات، سطح 
بيروني ابريق داراي نقوش زرين فام در زمينه آبي پررنگ 
است. با توجه به تيرگي بيش از حد نقوش تزييني سطوح 
بيروني اين ظرف به نظر مي رسد که نقوش زرين فام ابتدا 
بر زمينه سفيد اجرا شده و سپس يک اليه لعاب شفاف آبي 
رنگ روي آنها را پوشانده است. هرچند به دليل تيره بودن 
بيش از حد نقوش، امکان تشخيص جزييات آنها امکان پذير 
آذين  گياه  نقوش گل و  کامًال واضح است که  اما  نيست 
بخش ظرف مي باشند. بخصوص برگهاي دراز مشابه با 

تصوير ٢١.کاسه به قطر ١٨,١ و ارتفاع ٧,٨ سانتيمتر موجود در موزه 
URL 7 :ويکتوريا و آلبرت. ماخذ

تصوير ٢٢- نماي داخلي کاسه با نقش طاووس و نقوش گياهي و 
ibid :اسليمي، ماخذ



نقش ساز عثماني بيش از ساير نقوش جلب توجه مي کند. 
فضاي داخل دهانه ظرف نيز با نقوش زرين ترنج و گل هاي 

کوچک بر زمينه سفيد تزيين يافته است (تصوير ۲۳).
به  ابريق  اين  بدنه  کل  قبلي  ابريق  برخالف  نمونه ۱۹- 
صورت يکپارچه ساخته شده و فرم بدنه نيز به صورت 
کروي کامل است. به لحاظ تزيينات نيز در نماي بيروني 
ظرف، نقوش تزييني زرين فام در زمينه آبي رنگ ترسيم 
شده و تاللو و رنگ اصلي خود را حفظ نموده است. اما 
مضمون نقوش نسبتا يکسان و متشکل از گل هاي ميخک 
مانند و برگ هاي درازي است که بصورت اريب حد واصل 
قرار گرفته است. در گرداگرد قسمت داخل دهانه  گل ها 
ظرف نيز نقوش گل و گياه ريز به رنگ زرين در زمينه 

سفيد ترسيم شده است (تصوير ۲۴).

ه- ساير فرم ها
داراي  گالب پاش  يا  مانند  گلدان  ظرف  اين   -۲۰ نمونه 
گردن بلند و بدنه گالبي شکل با کف مدور بدون لعاب است 
و با وجود يک برآمدگي در گردن در قسمت زير دهانه 
زيبايي خاصي يافته است. نقوش گل هاي ميخک مانند و 
برگ هاي دراز مشابه نقش ساز عثماني به رنگ زرين در 
زمينه سفيد اجرا شده است. قسمت شانه تا دهانه ظرف 
نيز با لعاب زرين يکدست و بدون نقش پوشش داده شده 

است (تصوير ۲۵).

نمونه ۲۱- فرم بدنه اين ظرف که در نوع خود منحصر به 
فرد است متشکل از دو قسمت مجزاي گالبي شکل در پايين 
و يک قسمت دوکي شکل در باالست که بصورت جداگانه 
ساخته و سپس به هم متصل شده اند. گمان مي رود که از 
ظرفي با چنين فرمي به عنوان تفدان استفاده مي شده است. 
تزيينات سطوح بيروني بدنه ظرف مجموعه اي از گل هاي 
ميخک مانند را در قسمت پايين و رديفي از ترنج هاي کوچک 
آويزان در قسمت شانه ظرف دربرمي گيرد. باتوجه به تيره 
بودن نقوش به نظر مي رسد ابتدا نقوش به رنگ زرين بر 
زمينه سفيد اجرا شده و سپس اليه اي از لعاب آبي بر روي 
آنها قرار گرفته است. در قسمت داخل دهانه ظرف نيز پس 
از يک باند طنابي شکل مدور، نقش چند گل کوچک به رنگ 

زرين بر زمينه سفيد اجرا شده است (تصوير ۲۶).

بحث و تحليل
فرم: با توجه به بررسي هاي انجام شده، به لحاظ فرمي 
مي توان گفت مهمترين تحول فرمي زرين فام صفوي نسبت 
به ادوار قبل افزايش قابل مالحظه در تعداد فرم هاي با ابعاد 
کوچکتر است. برخي پژوهشگران اين شاخصه را ناشي 
از مالحظات فني مي دانند به طوري که محدوديت اندازه 
کوزه زرين فام باعث مي شده تا سفالگران از عهدة استفاده 

صحيح از آن برآيند (واتسون، ۱۳۸۲: ۲۳۳).
در اين ميان، صراحي (ُتنگ يا بطري) پرکاربردترين فرم 
است که در مقايسه با فرم هاي زرين فام ادوار قبل به عنوان 
تفاوت فاحشي را نشان مي دهد.  ابداعي و جديد  يک فرم 
شکل بدنه بعضي از اين صراحي ها که به شش قاب مجزاي 
اريب تقسيم شده مشابه قطعات فلزي است که طي دوره 
گورکانيان در هند توليد مي شده و اين قاب بندي در بدنه 
صراحي ها همچنين منجر به تقسيم و تفکيک نقوش تزييني 
و زيبايي بيشتر فرم آنها شده است. الزم به ذکر است که 
زرين فام ادوار قبل بيشتر در قالب کاسه و بشقاب و بعضًا 

مجسمه هاي انساني و حيواني ساخته مي شد.
با استناد به نمونه هاي برجاي مانده و نيز نمونه هاي بررسي 
افزايش  دوره  اين  در  نيز  بشقاب ها  توليد  درصد  شده، 
بيشتري داشته است و شباهت هايي را با بشقاب هاي آبي 
سفيد اين دوره نشان مي دهد. واتسون معتقد است: «اين 
بشقاب هاي زرين فام در کنار فرم هايي چون کاسة گود و 
گلدان شانه دار با الهام از ظروف آبي و سفيد وارداتي از 

چين ساخته شده اند» (همان، ۲۳۴).
رعايت  به  مربوط  فرمي  ابعاد  در  تغييرات  از  ديگر  يکي 
تناسب طولي و عرضي در ساخت سفالينه ها بوده که منجر 
به زيبايي بيشتر آنها شده است. از مهمترين تفاوت ها و 
ابداعات زرين فام اين دوره که در ديگر نمونه هاي سفالي 
مشاهده نمي شود، ترکيب هنر سفالگري و فلزکاري است؛ 
بدين معنا که براي صراحي هاي زرين فام از درپوش هاي 
فلزي و اغلب نقره اي توام با تزيينات کنده کاري استفاده شده 

که هم بر زيبايي و هم استحکام آنها افزوده است.
تفدان نيز از ديگر فرم هاي ابداعي و البته کوچک اندام اين 

تصوير ٢٣. ابريق به ارتفاع ٢٠ و قطر دهانه ١١ سانتيمتر موجود در 
( Fehrevari, 2000 ) :موزه طارق رجب کويت. ماخذ
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دوره محسوب مي شوند. منظور از تفدان يا خلطدان ظرفي 
با بدنه فربه کروي يا گالبي شکل با گردني باريک و دهانه اي 
گشاد مشابه گلدان بدون دسته و لوله است که با توجه به 
نمونه هاي باقيمانده از دوره صفوي به بعد براي انداختن 

خلط و آب دهان مورد استفاده قرار مي گرفته است.
رنگ بندي: اغلب نمونه هاي زرين فام صفوي طيف رنگي 
از رنگ مسي تا قرمز تيره را نشان مي دهند که در تقابل 
با نمونه هاي زرين فام قرون مياني است. در رابطه با دليل 
اين تفاوت رنگ مي توان دو احتمال را مطرح ساخت: ۱- 
فراموش شدن شيوه ساخت زرين فام قرون مياني و بالطبع 
ميزان  يا  استفاده  مورد  مواد  و  ترکيبات  نوع  فراموشي 
حرارت دهي با توجه به وقفه عدم توليد اين سفالينه در 
عصر تيموريان ۲- سفالگران صفوي تعمدًا شيوه و ترکيبي 
جديد را در ساخت زرين فام نوين بکار بستند که مزايايي 

نسبت به شيوه قرون مياني داشته است.
همچنين عالوه بر زرين فام يکرنگ نمونه هاي متعددي نيز به 
شيوه زرين فام دو رنگ (نقوش زرين فام در کنار نقوش يا 
زمينه آبي رنگ) مشاهده شد که دسته اخير به لحاظ اجرا با 
ترکيب بندي هاي مختلفي شامل: جداره بيروني آبي و جداره 
داخلي سفيد، دو رنگ زرين فام و آبي به صورت درهم، 
دو رنگ زرين فام و آبي به صورت مجزا توسط قاب هاي 
عمودي، کاربرد زرين فام در زمينه آبي يا فيروزه اي، زمينه 
داخلي ظرف آبي و زمينه بيروني سفيد (در مورد بشقاب ها) 

بکار رفته است.
در رابطه با نحوه ساخت و لعاب دهي ظروف زرين فام دو 
رنگ نيز به نظر مي رسد به دو شيوه کار مي شده است؛ 

۱- ابتدا به جاي لعاب سفيد در زمينه از لعاب آبي استفاده 
شده و سپس نقوش زرين بر روي آن ايجاد شده است 
(شيوه رايج)، ۲- ابتدا نقوش زرين فام بر زمينه سفيد ايجاد 
شده و سپس لعاب آبي رنگ شفاف بر روي آنها قرار گرفته 

است.
که  اختالفي  به  توجه  با  واتسون  اليور  ساخت:  تاريخ 
سفالينه هاي  در  که  نقاشي  مهارت  و  فني  کيفيت  در 
از  نشانه اي  را  آن  مي خورد،  چشم  به  صفوي  زرين فام 
اختالف در تاريخ ساخت يا نتيجة کار سفالگران مختلف 
مي داند(واتسون، ۱۳۸۲: ۲۳۱). آرتور لين نيز ساخت اين 
ظروف را عمدتًا متعلق به نيمه دوم قرن يازدهم ه.ق تخمين 
زده که احتماًال با روند کاهشي تا قرن دوازدهم ه.ق ادامه 

داشته است(همان، ۲۳۷).
اما با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت به دليل انطباق بيشتر 
فرم و تزيينات ظروف زرين فام يکرنگ با سفالينه هاي اوايل 
تا اواسط دوره صفوي و فرم و انطباق تزيينات ظروف 
صفوي،  دوره  اواخر  سفالينه هاي  با  رنگ  دو  زرين فام 
زماني  بازه  دو  در  رنگ  دو  و  يکرنگ  نمونه هاي  احتماًال 
متفاوت توليد مي شدند. به عبارت ديگر زرين فام يکرنگ را 
مي توان تداوم زرين فام ادوار قبل (به لحاظ رعايت تکرنگي 
نقوش زرين فام) و زرين فام دو رنگ صفوي را مي توان 
و  آبي - سفيد  دو شيوه  تلفيق  و  ابداع سفالگران  نتيجه 
زرين فام جهت صادرات به بازارهاي خارج از ايران دانست 
که طي آن لعاب آبي را بصورت ابداعي بر روي ظروف 

زرين هم بکار بردند.
بر طبق اين دو دسته مي توان دو دوره متفاوت ساخت را 
براي اين سفالينه در نظر گرفت: زرين فام يکرنگ در اوايل تا 
اواسط صفوي و زرين فام  دو رنگ در اواخر صفوي؛ که با 
توجه به وجود نمونه هاي مشابه در دوره قاجار، اين شيوه 

با تفاوت هايي تا دوره مزبور هم تداوم داشته است.
مراکز ساخت: در رابطه با مراکز ساخت برخي از محققين 
 Lane,) يا به طور قطعي هيچ مرکزي را معرفي نکرده اند
 (Mason and Glombek, 2003: 261) 158 :1987) و 
يا به استناد سفرنامه ها و گفته هاي جهانگرداِن بازديدکننده 
از ايران، شهرهاي اصفهان، کاشان، کرمان و مشهد را ذکر 
کرده اند(کياني و کريمي، ۱۳۶۴، ۵۸). برخي ديگر از محققين 
اينكه سفال هاي مهم دوره صفوي مانند  به  با توجه  نيز 
آبي و سفيد از شهرهايي چون كرمان، شيراز و كاشان، 
به دست آمده، اين شهرها را مراکز ساخت اين نوع سفال 
حدس زده اند(Fehrevari, 2000: 232). اليور واتسون هم 
با توجه به عدم رواج گستردة اين گونه آثار، ساخت آنها 
را به کارگاهي واحد يا گروهي کوچک از کارگاه هاي هنري 
که ارتباط بسيار نزديکي با يکديگر داشتند، متعلق مي داند 

(واتسون، ۱۳۸۲: ۲۳۱).
اما اگر همان مالک دو دوره مختلف ساخت زرين فام يکرنگ 
و دورنگ را براي شناخت مراکز ساخت هم مورد استفاده 

تصوير ٢٤. ابريق به ارتفاع ٢٠ و قطر ١٩ سانتيمتر موجود در موزه 
URL 7 :ويکتوريا و آلبرت. ماخذ



قرار دهيم بايد بگوييم زرين فام يکرنگ در مراکز سفالگري 
که پيش از دوره صفوي و نيز اوايل اين دوره فعال بوده، 
توليد مي شده است. مراکزي مانند: تبريز، کاشان و مشهد 
و با همين قاعده، زرين فام دورنگ در مراکز جديدتر و يا 
فعال تر در دوره دوم حکومت صفويان مانند اصفهان و 
کرمان توليد مي شده است. شباهت فرمي و نقشي بعضي 
کوباچي  سفالينه  با  شده  بررسي  تک رنگ  نمونه هاي  از 
(بشقاب هاي حاوي نقوش روباه) که در منطقه شمال غرب 
ايران توليد مي شده نيز گواهي بر تعلق اين دسته از زرين فام 

به اوايل عصر صفوي است.
 نقوش تزييني: واتسون نقوش تزييني زرين فام صفوي را 
نتيجه مخالفت با نفوذ ظروف چيني سفيد آبي و بازگشت به 
همان شيوه هاي بومي خاورميانه اي مي داند (همان، ۲۳۴). 
همچنين به زعم واتسون شيوه تزيين مناظر و نقاشي گل 
و گياهي زرين فام صفوي عليرغم شباهت با تذهيب هاي 
گذشته،  قرن  کتيبه هاي  منقوش  ابداعات  و  حاشيه اي 
شيوه اي خاص و نوآورانه بوده که نه بر روي منسوجات، 
آثار فلزي، سراميک ها و نه کتيبه هاي هم عصر نمي توان 

منبع مستقيمي براي آن ها يافت (همان، ۲۳۵).
اما ويلسن اين نقوش تزييني را مقتبس از حاشيه هاي طاليي 
(ويلسن  مي داند  دوران  آن  کتاب هاي  کاري شده  نذهيب 

آلن، ۱۳۸۷: ۶۰). به هر روي مي توان گفت منظره پردازي 
از طبيعت مهمترين و پرتکرارترين مضمون مورد استفاده 
در اين سفالينه ها است که يادآور منظره پردازي هاي مشابه 
در هنر چين البته با تاکيد بيشتر بر برخي نقوش گياهي و 

حيواني و حذف کوه ها و صخره ها است.
بيشترين درصد نقوش تزييني منظره ها مربوط به نقوش 
اسليمي  و  طبيعت گرايانه  شيوه  دو  به  که  است  گياهي 
انتزاعي، هم به صورت تلفيقي و هم به صورت تك نگاره 
قابل مشاهده است. اين نقوش شامل انواع گل ها مخصوصًا 
ميخک، درخت سرو، برگ ساز (ارتباطات هنري با عثماني) و 
اسليمي و ترنج مي شود. نقوش حيواني نيز شامل طاووس، 
از  که  است  و سيمرغ  کوهان دار  گاو  غزال،  روباه،  بلبل، 
اين ميان نقش سيمرغ از معدود نقوشي است که نشانگر 
تاثير هنر چين بر اين سفالينه ها است. همچنين با توجه به 
شباهت نقش طاووس و سيمرغ احتمال تاثيرگذاري نقش 
سيمرغ در کاربرد اين نقش وجود دارد به عبارتي طاووس 
نسخة زميني و البته ايراني سيمرغ چيني در نظر گرفته شده 
است. الزم به ذکر است که نقش طاووس در برخي ديگر 
از هنرهاي صفوي از جمله در هنر کاشيکاري هم مورد 

استفاده قرار گرفته است. ۱
در ميان نقوش حيواني، غزال هاي لميده يا در حال دويدن 
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شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۹۵

فصلنامة علمي نگره

در ميان دشت و جنگل و يا در حال مبارزه با هم به همراه 
گاوهاي کوهاندار مهمترين نقوش را تشکيل مي دهند. عدم 
حضور نقش انسان نيز- که از مهمترين نقوش سفالينه 
معناداري  نکته  مي شد-  محسوب  مياني  قرون  زرين فام 
در تزيين اين ظروف است. هرچند که ما اين نقش را روي 
برخي ديگر از گونه هاي سفال صفوي به کرات مشاهده 
به داليل  اين دوره  نقش مزيور در زرين فام  اما  مي کنيم 

نامعلوم تقريبا محو شده است.
در زمينه نقوش تزييني بعضًا تاثيرات هنري سرزمين هاي 
همسايه معاصر با صفويان نيز قابل مشاهده است از جمله 
نقش برگ هاي دراز مشابه برگ ساز که نشانگر تاثيرپذيري 
گل دار  موتيف هاي  از  برخي  يا  و  است  عثماني  هنر  از 

گورکاني  منسوجات  طرح هاي  تاثير  تحت  که  طبيعت گرا 
طراحي شده اند.

حذف قطعي نقش کتيبه نيز از مهمترين شاخص هاي تزييني 
زرين فام دوران صفوي است. همانطور که مي دانيم نقش 
کتيبه به خصوص در انواع کوفي و نسخ بر روي اغلب 
نمونه هاي زرين فام دوره مياني ديده مي شود و البته اين 
عدم کاربرد در رابطه با انواع ديگر سفالينه عصر صفوي 

هم کم و بيش صادق است. 
طراحي برخي از نقوش تزييني به شيوه عمودي در برخي 
از صراحي ها، محوريت نقش درخت سرو در بشقاب هاي 
بزرگ (که احتماًال در يک کارگاه هم توليد شده اند) از ديگر 

ويژگي هاي تزيينات اين ظروف به شمار مي آيد.

نتيجه
در جمع بندي نتايج اين تحقيق که با هدف افزودن به اطالعات ناچيز موجود در مورد سفالينه زرين فام 
صفوي و نيز انطباق يافته هاي تحقيق با نظرات ابراز شده توسط محققين سفال اسالمي در اين زمينه 
انتخاب و به انجام رسيد، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- اهميت فرم هاي کوچک اندام صراحي 

و تفدان به عنوان فرم هاي انحصاري و ابداعي اين دوره که اغلب با فن زرين فام ساخته شده اند.
کلي  استثناء مضمون  به  نوع سفالينه  اين  تزيين  در  اسالمي  و  ايراني  بومي  تبلور سنت هاي   -2
منظره پردازي از طبيعت به عنوان مهمترين و پرتکرارترين مضمون مورد استفاده در تزيين اين 
سفالينه ها که با تاثير از مضمون منظره پردازي در هنر چين و البته با تفاوت هاي فاحش و به سبکي 
ايراني پرداخت شده است. 3- اهميت طرح هاي طاووس و درخت سرو با مفاهيم نمادين که در هنر 
دوره صفوي و به خصوص دوره قاجار به کرات مورد استفاده قرار گرفته و به نوعي به نمادهاي 
ملي و مذهبي ايرانيان تبديل شده اند. 4- ساخت اين نوع سفالينه با هدف مصرف در بازارهاي داخلي 
(به خصوص نمونه هاي يکرنگ) برخالف نمونه هاي آبي- سفيد يا سالدون صادراتي. 5- بازگشت 
به سنت زرين فام يکرنگ و رنگارنگ دوره اوليه که برخالف زرين فام قرون مياني اسالمي (ادوار 
سلجوقي و ايلخاني) انحصارًا به صورت زرين فام يکرنگ توليد مي شد. 6- تاثير همسايگان صفويان 
در زمينه طرح و نقش و فرم برخي از سفالينه هاي زرين فام به خصوص گورکانيان هند و عثمانيان.

7- ترکيب هنرهاي سفالگري و فلزکاري در ساخت درپوش هاي فلزي صراحي ها. 8- احتمال کاربرد 
ترکيبي جديد و ابداعي در لعابدهي زرين فام دوران صفوي که منجر به تفاوت رنگ آن زرين فام قرون 
مياني شده است. 9- توليد نمونه هاي يکرنگ و دورنگ در دو بازه زماني متفاوت: يکرنگ در اوايل تا 
اواسط و دورنگ از اواسط تا پايان دوره صفوي و سپس تداوم تا عصر قاجار. در پايان يادآوري 
مي شود که تحقيق کنوني با توجه به نمونه هاي در دسترس به انجام رسيده و طبعا نمي تواند مدعي 
شناخت کليه ابعاد زرين فام عصر صفوي باشد و تحقيقات بعدي بخصوص در زمينه ترکيبات لعاب 
و خميره اين سفالينه ضروري به نظر مي رسد. همچنين اين خالء اطالعاتي در زمينه گونه هاي ديگر 
سفالينه هاي عصر صفوي نيز به چشم مي خورد که اميد است با همت پژوهشگران بعدي توفيقاتي 

در اين زمينه حاصل گردد. 
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many researches have been done about luster glaze ceramics in the Middle Ages, especially 

in the field of technique of making or laboratory examinations of glaze of this type of pottery 

or its decorative patterns, but about lusterwares in the Safavid era, limited research has been 

done and little information is available; most of which are repeated in different sources. 

According to the research findings, in terms of form, Tofdan and especially different types of 

Sorahi with small-sized designs are the most significant and special products of the Safavid 

era lusterwares. In terms of color quality, pottery is divided into three general categories: gold 

patterns on white background, gold patterns on azure background, and a combination of gold 

patterns on separate white and azure glazes, and in terms of the content of the designs, despite 

the influence of Chinese landscape making on the type and details of the designs and the 

style of execution, it shows independent methods. Also, the influence of Ottoman and Indian-

Mughal art styles in the field of some decorative designs shows the artistic relations between 

the Safavid era Iran and these neighboring lands. The cities of Tabriz, Qazvin and Mashhad in 

the 16th century and the cities of Isfahan, Yazd and Kerman in the 17th century, are the most 

important areas in Iran that can be named as the centers of production of lusterwares ceramics 

in the Safavid era. In the end, it is reminded that the current research has been done according 

to the available samples and cannot claim to study all the dimensions of the Safavid era luster 

glaze, so, further research in this field seems necessary.

Keywords: Pottery, Lusterwares, Form and Decoration, Safavid Era

References: Allen, James Wilson (2009),  Islamic ceramics, translated by Mahnaz 

Shayestehfar, Institute of Islamic Art Studies Publications, Tehran

Bernard, Lewis (1976), the World of Islam. London: Thames and Hudson Ltd.

Blair, Sheila and Bloom, Jonathan (2012), The art and architecture of Islam(2) (1250-1800), 

translated by Yaghoub Azhand, Samat Publications, Tehran

Chatrefiroozeh, Mahnaz (2008), luster wares, art and Industry, Academy of Arts Newsletter, 

Monthly, Year 6, No. 52

Dehkhoda, Ali Akbar (1996), Dehkhoda Dictionary, New Era, Institute of Printing and 

Publishing, University of Tehran, Tehran

Ebrahim Raiygani, Davod Pakbaz Kataj (2019), Exploring the Designs of the Seljuk and 

IlkhanidLuster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era, 

Journal of Negreh, No. 47, pp. 45-28

Fehervari, Geza. (1973), Islamic pottery: A com-prehensive study based on the Barlow 

collection, London: Faber and Faber limited.

(2000), Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum، Kuwait.

Ferrier, Ronald W. (1995), The Arts of Persia, translated by Parviz Marzban, Farzan 

Publications, Tehran

Ghasemi, Zahra and Shirazi, Ali Asghar (2013), Influences of Construction and Decoration 

Methods of Safavid Potteries & Ceramics on the Qajar Same Samples, Journal of Negreh, 

Volume 7, Number 24, pp. 83-66

Hasan, Zaki Muhammad (2005), China and Islamic Arts, translated by Gholamreza Tahami, 

Farhangestan Honar Publications, Tehran

Kambakhshfard, Seyfollah (2014), Pottery in Iran (Neolithic to present), Tehran: ghooghnoos 

Publication.

Khazaei, Mohammad, (2007), Interpretation of Symbolic Patterns of Peacock and Simorgh 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2022 - NO 62

/234      Abstract16

Safavid Lusterware: Recognition of Form, Design and Production Centers* 
Hashem Hossein (Corresponding Author), PhD, Associate Professor, Department of Art Reasearch, University of Neyshabur, Iran

Farzaneh Farrokhfar, PhD, Assistant Professor, Department of Graphics, University of Neyshabur, Iran

Received: 2020/09/08  Accepted: 2021/04/10 

Throughout the history of pottery and among all the methods of pottery decoration, lusterwares, 

because of their shine and their gold-like reflection, have always been the subject of attention 

and admiration for everybody. Lustre is a metal glass nanocomposite thin layer made of metal 

in a silica-based glassy matrix. The lustre technique was first applied to glass objects in early 

Islamic Egypt and later to glazed ceramics in other Islamic lands, especially in Iraq and Iran. 

Lusterwares are one of the most beautiful types of ceramics in the history of Islamic pottery 

that the peak period of its popularity in Iran is related to the Seljuk era until the end of the 

Mongol period. The Luster masterpieces that are from the Seljuk, Mongol and Ilkhanid eras 

and even the Timurid era, represent the peak of using of decorative techniques to build the 

potteries. For some reason, this technique has become obsolete in the Timurid period and 

has been revived with the advent of the Safavid dynasty and has been produced with new 

features.Unlike the examples of the Islamic Middle Ages in Iran, there is little information 

about Safavid lusterwares, especially in the fields of shapes and forms, decorative patterns and 

the main centers for making luster, which raises the need for scientific research in this field. 

The aim of this study is to identify, classify and analyze the most important formal features 

and decorative motifs of these luster ceramics in accordance with the opinions of Islamic 

pottery researchers and to suggest areas as their manufacturing centers according to these 

characteristics. Accordingly, the research questions are: What are the features of forms and 

decorative patterns in lusterware ceramics in the Safavid era? And which areas were the main 

centers for the construction of these works? The research method is descriptive-analytical with 

a comparative approach and based on qualitative analysis. In this article, first, the information 

and images of a number of luster potteries of the Safavid era have been collected by using some 

electronic sources and library resources and then, 21 excellent luster ceramics of the Safavid 

era have been selected among the artworks in museums and collections for further study, taking 

into account the three factors: originality, quality and accessibility. After describing the formal 

characteristics and decorative patterns of the samples, the linear design of decorative patterns 

has been done to see more details. One of the limitations of the present study is the lack of 

access to many specimens and their specifications, which due to their location in the repository 

of domestic museums or outside the political and geographical borders of Iran, access to them 

or full photography and obtaining all dimensional details of them were not possible. Although 
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