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چكيده
طبق منابع تاريخي و جغرافيايي دوره اسالمي، شهر بروجرد از سده هاي نخست اسالمي همواره به عنوان 
يک مرکز شهري مطرح بوده است. مسجد جامع «عتيق»، کهن ترين بناي تاريخي شهر بروجرد است 
که طبق کاوش هاي باستان شناسي و شاخصه هاي معماري، آثار و شواهدي از قرون نخستين اسالمي 
تا عصر حاضر در آن قابل شناسايي است. طي چند فصل کاوش باستان شناسي در اين مسجد ـ که 
بيش تر با اهداف مرمتي و معماري انجام شده استـ  نمونه هاي فراواني از قطعات سفالي عمدتًا مربوط 
به سده هاي مياني اسالمي در محوطه اين بناي کهن شناسايي شده است. در سال هاي اخير و با اجراي 
برخي پروژه هاي عمراني و گودبرداري ساختماني در محدوده بافت قديم شهر بروجرد، شواهد و مدارک 
قابل تأملي از اليه هاي فرهنگي و تاريخي نمايان شده که نمونه هاي شاخصي براي مطالعه سفال  دوره 
اسالمي در منطقه است. مقاله پيش رو با هدف طبقه بندي و گونه شناسي سفال نقش کنده در ِگالبه حاصل 
ـ سفال هاي  از کاوش هاي مذکور و تطبيق آن با نمونه هاي مشابه است. سؤاالت اصلي اين تحقيق عبارتند از : ١
نقش کنده در ِگالبه مورد مطالعه از چه ويژگي هاي فني برخوردارند؟ ٢ـ سبک هنري نمونه هاي مورد 
مطالعه با کدام الگوهاي هنري شناخته شده اين گونه سفالي، قابل مقايسه اند؟ در انجام پژوهش حاضر، 
روش تحقيق توصيفيـ  تحليلي و گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و تطبيق ميداني يافته هاي 
اين حوزه با ساير مناطق صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که سفال نقش کنده در ِگالبه 
رايج ترين گونه سفالي سده هاي ٧ـ٤ ه.ق. منطقه بوده است. از نظر شکل، مضامين نقوش و فنون لعاب دهي 
از تنوع قابل توجه اي برخوردار و داراي وجوه اشتراک فني و هنري با سفال هاي ديگر مناطق هم عصر 

به ويژه غرب ايران هستند.
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مقدمه
در دوره اسالمي، صنعت سفالگري ايران متأثر از فضاي 
فرهنگي، مذهبي و اجتماعي نوين، شکوفايي رو به رشد 
خود را آغاز نمود. عواملي چون تأثيرپذيري و به کارگيري 
تجربيات صنعت گران ملل ديگر و مهم تر از همه، بهره گيري 
از توان علمي دانشمندان مسلمان، به خصوص دانشمندان 
حوزه علم شيمي (کيميا) سبب پيشرفت و تعالي روزافزون 
کمي و کيفي صنعت و هنر سفالگري دوران اسالمي به 
ويژه در سده هاي ۴ تا ۷ ه.ق. گرديد. در اين دوره، آثار 
و اشياء سفالين در قالب گونه هاي متنوع توليد و عرضه 
سفالينه هاي  مورد  در  خاص  طور  به  تنوع  اين  مي شد؛ 
لعابدار مشهود بود و در اين ميان سفال «گونه نقش کنده 
در ِگالبه»ـ  که در ميان باستان شناسان دوران اسالمي با 
نام «اسگرافياتو» شهرت داردـ  با تکيه بر پشتوانه هاي فني 
و هنري که ريشه در صنعت سفالگري ايران پيش از اسالم 
متنوع ترين  و  پرکاربردترين  فراگيرترين،  از  يکي  داشت، 
فنون تزئيني به شمار مي رفت. با وجود پيشينه غني اين فن 
تزئيني، در طول يک سده اي که از مطالعات گونه نقش کنده 
در ِگالبه سپري شده است، آن چنان که شايسته است به اين 
گونه سفالي پرداخته نشده و طبقه بندي هاي ارائه شده براي 
آن از ابتدا بر مبناي اصول علمي قرار نگرفته و حتي همه 
قطعات سفالين اين گونه که از مناطق مختلف به دست آمده 
را، دربر نمي گيرد؛ با وجود آثار فراوان از جمله سفال هاي 
دوره اسالمي در اليه هاي بافت قديم شهري و سفال هاي 
حاصل از کاوش هاي محوطه مسجد جامع ـ که از زمان 
کاوش تاکنون بدون مطالعه دقيق رها شده اندـ  تا به امروز 
هيچ گونه پژوهش منسجم علمي در اين زمينه انجام نگرفته 

است. 
گونه شناسي  و  طبقه بندي  هدف  با  حاضر  پژوهش 
سفال هاي نوع نقش کندهِ در گالبه محوطه مسجد جامع و 
بافت تاريخي بروجرد که حجم قابل توجه اي از سفال هاي 
لعاب دار و منقوش مجموعه را شامل مي شود، در نظر دارد 
ويژگي هاي فني و هنري اين گونه سفالي را در منطقه مورد 
مطالعه، معرفي نمايد و با تطبيق سفال هاي اين منطقه با 
ه.ق.،  ۷ـ۴  قرن  سفالگري  مراکز  ساير  مشابه  نمونه هاي 

تاريخ گذاري درخوري در اين زمينه ارائه کند.
سواالت اين پژوهش عبارتند از: ۱ـ سفال هاي نقش کنده در 
گالبِه مورد مطالعه از چه ويژگي هاي فني برخوردارند؟ ۲ـ 
سبک هنري نمونه هاي مورد مطالعه با کدام الگوهاي هنري 

شناخته شده اين گونه سفالي، قابل مقايسه اند؟
ضرورت و اهميت تحقيق عدم توجه  به سفالهاي نقش كنده 
در گالسه (اسگرافيلتو)در محوطه مسجد جامع بروجرد 

طبقه بندي علمي آنها ست .

روش تحقيق
در اين پژوهش به روش توصيفيـ  تحليلي، و با استفاده از 

مطالعات کتابخانه اي و ميداني، قطعات سفالي نقش کنده در 
گالبِه مکشوفه از کاوش هاي علمي مسجد جامع و اليه هاي 
گونه  و  طبقه بندي  بروجرد،  تاريخي شهر  بافت  فرهنگي 
از  از آنجايي که قطعات سفالي حاصل  شناسي شده اند. 
کاوش هاي مسجد عمدتًا متعلق به چند دهه پيش و با شيوه 
خاک برداري متري انجام شده، دسته بندي آن ها بر اساس 
اليه هاي منسجم فرهنگي و استقراري امکان پذير نبود؛ از 
طرفي طبق گزارش کاوش گنبدخانه و بررسي که در کاوش 
ايوان توسط نگارنده اول انجام شد بيشتر اليه هاي محوطه 
مسجد، آواري بوده و در صورت اليه هاي برجا، احتماًال در 
دوره هاي مختلف مسجد دست کاري شده است. بنابراين 
پس از بررسي و مطالعه اوليه، مبناي طبقه بندي نمونه ها، 
همانندي فني، موضوع نقوش، روش هاي لعاب دهي و نقش 
اندازي و مقايسه زماني آن ها با انواع گونه هاي مطالعه شده 
رايج اين سبک، در دوره اسالمي بوده که در گذشته توسط 
پژوهشگران اين حوزه و بر اساس کاوش ها و تحقيقات 
علمي در کتب و نشريات تخصصي معرفي، طبقه بندي و 
از لحاظ  بنابراين قطعات سفالي شاخص  تحليل شده اند. 
فرم ظروف، تنوع نقوش و فنون لعاب دهي و نقش اندازي 
دسته بندي و گونه شناسي شده و ويژگي هاي آن ها مورد 

تحليل قرار گرفته است. 

پيشينه تحقيق
کايلر يانگ در مقاله بررسي ايران ۱۹۶۱ م. (مجله مطالعات 
منطقه  باستان شناسي  بررسي هاي  نزديک) ضمن  خاور 
بروجرد، اشاره مي کند که شرق لرستان در فاصله سده هاي 
۵ تا ۷ ه.ق. به  شدت با افزايش جمعيت روبه رو بوده است 
(young, 1970: 223-228). کاوش هاي باستان شناسي 
مسجد جامع بروجرد در فاصله سال هاي ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹ 
ه.ش. توسط محمد مقدس (آرشيو سازمان ميراث فرهنگي 
بروجرد) نشان مي دهد که هسته اصلي به جاي مانده از 
مسجد، متعلق به قرن ۳ ه.ق. که در دوره هاي بعد (قرون 
مياني) توسعه و الحاق داشته است (مقدس، ۱۳۷۲: ۱۱۶). 
سفالي  قطعات  روي  بر  مهريار  محمد  مقدماتي  مطالعه 
مسجد جامع بروجرد (مجله اثر، شماره ۱۰ و ۱۱) حاکي از 
وجود انواع سفال هاي قرن چهارم تا هفتم هجري به ويژه 
نتايج   .(۱۵۰  :۱۳۶۴ (مهريار،  است  گالبه  در  کنده  نقش 
بررسي هاي باستان شناسي منطقه (بررسي و شناسايي 
به  ه.ش.   ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴ سال هاي  در  سيالخور)  دشت 
سرپرستي احمد پرويز (آرشيو ميراث فرهنگي لرستان) 
نشان داد که محوطه هاي دوره سلجوقي نسبت به دوره هاي 
قبل و بعد خود بيش ترين پراکندگي را دارند و سفال نوع 
نقش کنده در گالبه در تمامي محوطه هاي منطقه به تعداد 
زياد يافت مي شود (پرويز، ۱۳۸۵: ۵۵). در سال ۱۳۸۵ ه.ش. 
به دنبال احداث يک زيرگذر شهري در ميدان مرکزي و 
تاريخي شهر موسوم به «ميدان رازان» محدوده  وسيعي 

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي 
نقش کنده  در ِگالبه (اسگرافياتو) شهر 
بروجرد (بر اساس  سفال هاي مکشوفه 
از محوطه مسجد جامع و اليه هاي 

بافت قديم شهري)/ ١٢١- ١٣٣
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مورد خاک برداري قرار گرفت که گذشته از نتايج فاجعه بار 
آن در تخريب اليه هاي تاريخي، مشخص کرد که شهر قديم 
بر اساس بررسي  قرار گرفته است.  فعلي  در زير بستر 
نيز  جمع آوري شده  نمونه  سفال هاي  نگارندگان،  ميداني 
نشان از مواد فرهنگي غني مرتبط با قرون مختلف اسالمي 
به ويژه سفال هاي نقش کنده در گالبه قرن ۷ـ۴ ه.ق. است. 
در بهار سال ۱۳۹۴ ه.ش. کاوش هايي در ايوان مسجد جامع 
انجام شد (آرشيو ميراث فرهنگي لرستان)؛ نتايج حاصله 
حاکي از وجود بقاياي معماري و تعداد فراواني از انواع 
سفال هاي متنوع ساده و لعاب دار سده هاي اوليه تا ميانه 
اسالمي است. در اين ميان، قطعات سفالي با تزيين نوع 
نقش کنده در گالبه، شاخص ترين سفال اين منطقه بشمار 
حال،  اين  با  درويشي، ۱۳۹۴: ۱۹۴).  و  (گودرزي  مي آيد 
تمامي موارد ذکر شده، نتوانسته اند آنچه را در مد نظر اين 
پژوهش از منظر بررسي و تحليل سفال گونه نقش کنده در 
گالبه بروجرد و نيز وجوه مشترک و متفاوت آن با ساير 
مناطق است به درستي نشان دهند؛ بدين سبب در اين مقاله 
سعي شده است تا به مطالعه اين دسته از سفال منطقه به 
لحاظ شکل، پوشش، نقش و مقايسه آن با مراکز ديگر توليد 

اين سفال، پرداخته شود.

بافت تاريخي شهر بروجرد
شهرستان بروجرد در غرب ايران و شمال استان لرستان 
از سمت شمال به استان همدان (شهرستان هاي مالير و 
نهاوند)، از جنوب و غرب به شهرستان هاي درود، خرم آباد 
و الشتر، و از شرق به استان مرکزي (شهرستان شاه زند) 
محدود مي شود. در مورد پيشينه و زمان شکل گيري شهر 
بروجرد در پيش از اسالم به دليل عدم پژوهش هاي کافي 
اطالعاتي در دست نيست. از اين شهر به طور مشخص از 

نيمه قرن ۳ ه.ق. در منابع نام برده شده و به  عنوان يکي 
از مراکز «ماه بصره» به همراه نهاوند ياد شده است (ابن 
قرن  نيمه  از  الخراج، ۱۳۴۴: ۲۴۴).  خردادبه، ۱۸۸۹: ۲۴۴؛ 
چهارم و با تشکيل حکومت هاي محلي شاهد افزايش نقش 
مناطق غربي ايران در تحوالت سياسي ـ نظامي اين دوره 
هستيم؛ در اين ميان شهر بروجرد به واسطه قرار گرفتن 
در مسير و ميانه شهرهاي مهمي همچون اصفهان، کرج 
ابودلف، همدان و در نهايت بغداد که در زمان فرمانروايي 
آل بويه و سلجوقي جملگي از شهرهاي مهم و تأثيرگذار 
در تحوالت اجتماعي و تاريخي بودند، رونق گرفته و در 
تحوالت اين دوره حضور داشته است (مسکويه، ۱۳۶۹: 
اصطخري، ۱۳۴۰:  اثير، ۱۳۷۱: ۷۰۷ـ۷۰۶؛  ابن  ۴۱۶ـ۴۱۴؛ 

۱۶۵؛ ابن حوقل، ۱۳۷۲: ۱۱)؛ (نقشه ۱ و ۲). 
در  بروجرد  اوليه شهر  ميداني هسته  بررسي هاي  بر  بنا 
محدوده اي پيرامون ميدان قديم رازان، مسجد جامع سلطاني، 
بازار و مسجد جامع عتيق قرار دارد که محدوده اي بالغ بر 
۲۸۰ هکتار را به خود اختصاص داده است. در بررسي هاي 
ميداني نگارندگان موارد زيادي از برخورد با بقاياي فرهنگي 
و تاريخي شهر قديم ديده شده که نشان مي دهد محدوده 
بافت قديم شهري، بر روي اليه هاي فرهنگي و تاريخي ادوار 
گذشته قرار گرفته است. بر همين اساس در حين خاک برداري 
و گودبرداري ها جهت ساختمان سازي و پروژه هاي عمراِن 
شهري در محدوده بافت قديم، آثار و شواهد مشهودي از 
اليه هاي فرهنگي به دست آمده است. بارزترين اين موارد 
احداث يک زيرگذر شهري در ميدان مرکزي و کهن شهر 
موسوم به «رازان» بود که عالوه بر تخريب وسيع اليه هاي 
تاريخي به ميزان بيش از ۳ هکتار، شواهد آشکاري از اليه ها، 
بقاياي ساختماني و سفال هاي دوره هاي مختلف اسالمي 

نمايان گرديد (تصوير 1 و نقشه ۳).

نقشه ١.نقشه منطقه جبال و راه ارتباطي شهر بروجرد با پيرامون بر اساس کتاب لسترنج (١٣٧٧: ٢٠٠)؛ نقشه ٢: موقعيت جغرافيايي شهرستان 
بروجرد، مأخذ: نگارندگان



مسجد جامع بروجرد نيز در مرکز کهن ترين محله شهر 
به نام «دودانگه» واقع شده است. اين محله در کنار بازار 
قرار گرفته و امروزه به دليل احداث چند خيابان در دهه 
دوم و سوم ۱۳۰۰ ه.ش. به بلوک هاي متعددي تقسيم شده 
است. طبق مطالعات و کاوش هاي باستان شناسي، مسجد 
جامع بروجردـ  که در منابع از آن به نام مسجد جامع عتيق 
ياد شده ـ در جايگاه همان مسجد اوليه بوده و در طول 
دوره اي بيش از ۱۲۰۰ سال با تغييرات و تحوالت گوناگون، 
دوره هاي تاريخي و معماري متعددي را پشت سر گذاشته 
۱۱۶ـ۱۱۱)؛   :۱۳۷۲ مقدس،  ۲۵؛   :۱۳۶۴ (مهريار،  است 

(تصوير ۲ و ۳، نقشه ۴).

پيشينه و تاريخ گذاري سفال نقش کنده در گالبه
برگرفته  به  احتمال  يا مخطط  کنده در گالبه  نقش  سفال 
از  بعد  ظروف  از  يا  تانگ  سلسله  چيني  سفالينه هاي  از 
بر  بنا  (فهروري، ۱۳۸۸: ۲۸).  است  مصر  قبطيان  اسالم 
به  سامرا  هرتسفلد،  ارنست  باستان شناسي  کاوش هاي 
 عنوان يکي از مراکز اوليه اين نوع سفال ذکر شده است 
مخالفت  مورد  بعدًا  نظريه  اين   (Sarre, 1925:71-72)
قرار گرفت زيرا پيدايش آن به  پيش از آن، در شوش و 
نشان  اخير  بررسي هاي  است.  داده شده  نسبت  سيراف 
مي دهد که اين سفال ها نه  تنها در قسمت اصلي شهر سامرا 
يافت نشده، بلکه محدود به مناطق اشغال شده بعدي است 
در  که  سفال هايي  نخستين   .(Northedge, 1985: 12)
آن ها فن نقش کنده در گالبه به کار رفته متعلق به قرن سوم 
 Kerveran,) هجري در کاوش هاي شوش و سيراف بوده
whitehouse, 1979: 50 ;25 :1977) که بعد از آن در 

لعاب  ظروف  در  فن  اين  است.  شده  شناخته  نيز  سامرا 
لکه اي عباسي ديده شده است که پس از آن به شيوه کار 
 Wilkinso,) سفالگران ساماني نيشابور و سمرقند بدل شد
نوع  اين  ويژگي هاي  از   .(1973: 88; Lane, 1965: 74

ظروف که تحت عنوان اسگرافياتو ساده شناخته مي شوند، 
 .(Schnyder, 1974: 67) خطوط ساده و خراش مانند است
حکاکي بر سطح سفال در دوران ميانه از رايج ترين فن هايي 
اين  يافت.  گسترش  مسلمانان  سفالگران  توسط  که  بود 
روش به اشکال مختلفي توسعه داده شده است؛ از حکاکي 
خطوط باريک بر سطح سفال و سطح گالبه تا کندن گالبه 
و سفال (Lane, 1947). نتيجه نهايي، سطح برجسته اي 
با ظرافت و پيچيدگي خاص، به خصوص در مورد ظروفي 
کار  به  رنگ ها  کنتراست  بر  تأکيد  براي  حکاکي  که  بود 
مي رفت و نقش ها برجسته تر مي شد (گروبه، ۱۳۸۴: ۱۰۱). 
بنا بر تحقيقات جديد، طبقه بندي اين گونه سفالي بر اساس 
به سبک هاي ۱ـ  آن  بر روي  رفته  کار  به  هنري  فن هاي 
نقش کنده خطي در گالبه (الف ـ نقش کنده خطي با لعاب 
پاشيده، ب ـ نقش کنده خطي ساده، ج ـ نقش کنده خطي با 
رنگ پردازي تک رنگ، دـ نقش کنده خطي با رنگ پردازي 

رنگارنگ)، ۲ـ گالبه تراشي ۳ـ نقش کنده ترکيبي خطي و 
همکاران،  و  (شاطري  مي شود  طبقه بندي  تراشي  گالبه 

۱۳۹۸: ۱۸۴ـ۱۸۰).
در مورد تاريخ گذاري سفال هاي اسگرافياتو، به دليل عدم 
نمونه هاي مناسب تاريخ دار در اين گروه، اختالف نظر وجود 
دارد. عمومًا اعتقاد دارند که اين ظروف بين قرن ۵ و ۶ ه.ق. 
 Watson, 2004: 253-271;) (۱۱ و ۱۲ م.) ساخته شده اند
Grube, 1994: 115-116; Soustiel, 1985: 65-74). اما 

عده اي تاريخ آن را تا قرن ۴ ه.ق. (۱۰ م.) نيز عقب برده اند 
(Kuhnel, 1965: 42). اخيرًا محققين با شيوه تاريخ گذاري 
لين در مورد ظروف گروس تمايل بيشتري پيدا کرده اند. لين 
تاريخ ظروف گروس را قرن ۱۲ م. و يا کمي بعدتر اعالم 
کرده است (Lane, 1947: 22). پوپ براي اولين بار ظروف 
نقش کنده در گالبه در ايران را در گروه هاي سه گانه زنجان 
يا آق کند، شانلوه يا گروس، و آمل طبقه بندي و پيشنهاد داد 
(Pope, 1939: 1505-1541). ايجاد نقش کنده در گالبه 
در ظروف منسوب به آمل نقش و نگارهاي بسيار زيبا پيدا 
کرد و در ظروف آق کند به اوج خود رسيد (گروبه، ۱۳۸۴: 
۱۰۱). برخي ديگر از محققين پيدايش اين دسته از سفال ها 
را در پي حضور شاهان سلجوقي در سده ۵ ه.ق. دانسته 
و دامنه گسترش آن را از شرق به سوي غرب برشمرده 
و معتقدند که اين شيوه تزئيني پس از راه يافتن به مناطق 
غربي بيشتر در مراکز عمده مذهبي ـ سياسي ايران پيش 
از اسالم همچون تخت سليمان، کنگاور، اروميه (شيخ تپه)؛ 
اسالمي  محوطه هاي  و   (schnyder,1972: 194-196)
شاخص دشت همدان ـ هگمتانه، ُقُرق، زينوآباد، اَنداجين ـ 
(محمدي و شعباني، ۱۳۹۵: ۱۴۲ـ۱۴۱؛ زارعي و شعباني، 
۱۳۹۸: ۱۱۴ـ۱۱۳؛ محمدي و رضائي، ۱۳۹۹: ۱۵۴) گسترده 
شده اند. مواد اوليه خام براي توليد اين ظروف، عمدتًا گالبه 
سفيد و لعاب بوده است. رنگ اصلي و کاربردي در ظروف 
اسگرافياتو لعاب سبز روشن بوده است که از ترکيب مس 
از  و اکسيد آهن به دست مي آمده است؛ در مواقعي هم 

نقشه ٣. محدوده بافت قديم شهر بروجرد، هسته مرکزي و اوليه آن  ، 
مأخذ، نگارندگان.

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي 
نقش کنده  در ِگالبه (اسگرافياتو) شهر 
بروجرد (بر اساس  سفال هاي مکشوفه 
از محوطه مسجد جامع و اليه هاي 

بافت قديم شهري)/ ١٢١- ١٣٣



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

رنگ ارغواني، و به طور نادر الجوردي استفاده شده است. 
به نظر مي رسد تک رنگ ارغواني مايل به سياه با دانه هاي 
رنگي، يکي از معدود رنگ هاي ثابتي است که براي ترسيم 
نقش و نگار به کار مي رفته و کاربرد آن در توليد ظروف 
نقش کنده در گالبه ارتباطي با توليد ظروف منقوش گالبه 

اي ايجاد کرده است (گروبه، ۱۳۸۴: ۱۰۳ـ۱۰۲). 

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي مورد مطالعه
به طورکلي از ۱۲۰۰ قطعه سفال مسجد جامع و قطعاتي که 
از اليه هاي بافت تاريخي شهر بروجرد مورد مطالعه قرار 
گرفته است. حدود ۵۶٪ سفال ها بدون لعاب و ۴۴٪ مربوط 
به سفال هاي لعاب دار است (جدول ۱). از ميان سفال هاي 
لعاب دار ياد شده حدود ۳۸٪ قطعات از نوع سفال هاي نقش 
کنده در گالبه است (جدول ۲) که به نوعي مي توان از آن به 
 عنوان مهم ترين گونه سفالي مجموعه به حساب آورد. تعداد 
نمونه هاي مورد مطالعه در اين پژوهش ۵۵ قطعه سفالي 

است که بر اساس چند شاخصه اصلي شکل ظروف، نقوش 
و شيوه نقش اندازي و رنگ لعاب دسته بندي شده اند. رنگ 
خميره بيشتر قطعات سفالي از نوع قرمز، قرمز مايل به 
نارنجي و نخودي تيره است. شاموت تشکيل دهنده سفال ها، 
ماسه نرم به همراه دانه هاي شن جهت استحکام بيشتر 

خميره هستند که در درجه حرارت مناسب پخته شده اند.

شکل ظروف
نمونه قطعات سفال هاي مطالعه شده بر اساس شکل ظرف، 

نوع لبه و ضخامت به ۶ دسته تقسيم شده اند.
الف) کاسه هاي شيپوري با بدنه صاف و اريب و لبه باريک 

در امتداد بدنه.
ب) کاسه هايي با بدنه اريب و صاف به همراه لبه اي با زاويه 

تند و بدنه به  طرف داخل.
پ) کاسه هايي که بدنه آن ها مانند نوع دوم است اما لبه ها 
که حالت نسبتًا عمودي با بدنه داشته، ضخيم تر شده و به  

طرف بيرون و داخل اندکي برآمدگي دارند.
ت) کاسه هاي کروي شکل هستند که نوک لبه مستقيم و 
يا کمي به  طرف داخل جمع شده و با انحناي آرام به بدنه 

متصل مي شوند.
ث) کاسه هايي با بدنه استوانه اي و عمودي که لبه تمايل به  

طرف بيرون دارد و در بعضي ضخيم تر شده است.
ج) کاسه هاي قايقي شکل با لبه اريب و بدنه بيروني زاويه دار 

(تصوير ۶ـ۴).

فرم کف ظروف
کف (پايه) بيشتر ظروف از سه نوع مشخص پيروي مي کنند.

الف) ظروفي که کف آن ها کامًال تخت و صاف هستند و نسبت 
به بدنه ارتفاعي در حدود يک سانتي متر دارند.

ب) ظروفي که کف آن کمي کوژ شده است. اين نوع نيز به لحاظ 

تصوير ٢. نماي عمومي مسجد جامع بروجرد، مأخذ: نگارندگان.

نقشه ٤. نقشه مسجد جامع بروجرد، مأخذ: آرشيو اداره کل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان. 

 

تصوير ٣. بقاياي شالوده سنگي مکشوفه در گمانه آزمايشي ايوان 
مسجد جامع بروجرد ، مأخذ: نگارندگان.



ارتفاع و زاويه اتصال با بدنه مانند نوع نخست است.
ج) ظروفي که کف آن در زير توخالي و يا زاويه دار شده است.

انواع لعاب و شيوه هاي لعاب دهي 
در قطعات مطالعه شده اغلب ظروف در بدنه داخلي، لعاب 
پشت  در  لعاب  اندکي  مقدار  معموًال  که  دارند  تزيين  و 
ظرف زير لبه امتداد داشته و بدنه بيروني بدون پوشش 
مانده است. در اين ميان گروه پنجم از شکل ظروف که 
کمي گودتر و بدنه عمودي دارند، تزيين در بيرون ظروف 
انجام شده و لعاب در بدنه بيروني و داخلي ظروف ديده 
مي شود (تصوير ۷، قطعه شماره ۳ و ۸). لعاب شفاف بر 
روي پوشش گالبه سفيد يا شيري رنگ رايج ترين نوع لعاب 
دهي در ظروف مورد مطالعه است. از انواع ديگر مي توان 
به طيفي از لعاب هاي تک رنگ سبز روشن تا تيره و قهوه اي 
اشاره کرد. دو شيوه اصلي لعاب دهي در ميان نمونه هاي 

مورد مطالعه به شرح ذيل است.
سفال نقش کنده با لعاب تک رنگ 

اين نوع ظروف داراي طيفي از لعاب سبز تيره تا روشن و 
قهوه اي هستند که سفالگر پس از ساخت، بدنه ظروف را که 
بيشتر خطوط ساده هندسي به شکل خطوط عمودي، افقي و 
منحني است، را خراش داده و سپس با لعاب سربي تک رنگ 

شفاف سطح بدنه را پوشانده است. محل خطوط بيش تر با 
رنگ هاي قهوه اي تيره و مشکي نمايان شده است که تفاوت 
رنگ ايجاد شده در برخي از ظروف مي تواند به خاطر تجمع 

زياد لعاب در محل خطوط ايجاد شده باشد (تصوير ۷).

ظروف نقش کنده با پوشش گالبه اي و لعاب پاشيده 
لعاب  زير  کنده  نقش  سفالي  قطعات  درصد   ۸۰ از  بيش 
مطالعه شده از نوع گالبه اي هستند. فن به کار رفته در اين 
نوع، استفاده از پوشش گلي به رنگ هاي سفيد يا شيري 
و کرمي تيره و روشن است که پس از ساخت سفال بر 
سطح داخلي و بيروني ظرف کشيده شده و سپس با ابزاري 
نوک تيز اقدام به ايجاد نقش، يا کندن گالبه کرده اند. سطح 
زيرين گالبه عمومًا خميره تيره است که نقوش در زير لعاب 
شفاف سربي نمايان شده است. استفاده از گالبه سفيد و 
کرمي عموميت دارد و بيشتر قطعات را شامل مي شود. در 
بسياري از ظروف داراي گالبه سفيد يا شيري، لعاب سبز 
رنگي به شکل نواري ممتد و باريک روي لبه ظرف ديده 
به طورکلي در  تا ۱۱، جدول ۳).  مي شود (تصوير هاي ۸ 
اغلب سفال هاي نقش کنده در گالبه اين منطقه، از روش 
تزيين لعاب پاشيده همراه با نقش کنده جهت تزيين ظروف 
استفاده شده است. رنگ هاي به کار رفته در تزيين، لکه هايي 

تصوير ٤.دسته اول و دوم ظروف نقش کنده در گالبه، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٥. دسته سوم و چهارم ظروف نقش کنده در گالبه، مأخذ: 
همان

تصوير ٦. دسته پنجم و ششم ظروف نقش کنده در گالبه، مأخذ: 
همان

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي 
نقش کنده  در ِگالبه (اسگرافياتو) شهر 
بروجرد (بر اساس  سفال هاي مکشوفه 
از محوطه مسجد جامع و اليه هاي 

بافت قديم شهري)/ ١٢١- ١٣٣



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

به رنگ سبز، بنفش روشن (بادمجاني) و در تعدادي ديگر 
کرمي است که بدون نظم خاص و گاهي بانظم بيشتر بر 
روي سطح داخلي ظروف نقش شده است. در انواع لعاب 
گلي افزون بر خطوط و خراش هاي ساده و کم عمق، روش 

حکاکي و کندن گالبه کاربرد داشته است (تصوير ۱۰).

روش هاي نقش اندازي و انواع نقوش 
اندازي قطعات مطالعه شده  دو روش مشخص در نقش 
قابل تشخيص است که با نقش مايه هايي با مضمون خطوط 
هندسي، گياهي ـ اسليمي و گاهي نقش هاي گره چيني و 

خطوط کوفي تزيين شده اند.
سطح  از  ساده  خراش  که  خطي  ساده  نقوش  الف) 
اين روش در قطعات سفالي  بدنه سفال يا گالبه است. 
با لعاب تک رنگ طيف سبز و قهوه اي و قطعاتي که داراي 
پوشش گالبه هستند، ديده مي شود که در زير لعاب شفاف 

سربي، لکه هاي رنگي ايجاد شده است. به نظر مي رسد در 
نوع تک رنگ محل خطوط به دليل تراکم لعاب رنگي کمي 
تيره تر شده است. نقوش به کار رفته در اين شيوه عمومًا 
شامل انواع خطوط هندسي افقي و عمودي بر بدنه داخلي، 
خطوط منحني، بيضي هاي تو در تو، ترکيب  خطوط متقاطع 
و چهارخانه اي مورب و خطوط غيرمنظم و درهم هستند. 
در بعضي نمونه ها نقوش عمق و ضخامت بيشتري دارند 
و شامل خطوط افقي يا عمودي هستند که بدنه هاي داخلي 

تصوير ٧. سفال هاي نقش کنده در گالبه با لعاب تک رنگ، مأخذ: 
نگارندگان

تصوير ٨. سفال هاي نقش کنده در گالبه با پوشش گالبه سفيد، مأخذ: 
نگارندگان

تصوير ٩.  سفال هاي نقش کنده در گالبه با پوشش کرمي، مأخذ: 
نگارندگان 

تصوير ١٠. سفال هاي نقش کنده در گالبه با طرح لکه اي و نقوش 
گياهي،  مأخذ: نگارندگان 



ظرف را به چند قسمت تقسيم نموده اند (تصوير ۱۱ و ۱۲).

ب) ظروفي که به منظور نشان دادن نقش، سطح گالبه 
کنده شده و نقوش به  صورت نيم برجسته در داخل 

زمينه کنده شده، نمايان شده است.
 اين نوع تزيين بيشتر در ظروف با پوشش گالبه اي با لعاب 
شفاف سربي بدون رنگ و گاهي در قطعاتي با لعاب تک رنگ 
نيز ديده مي شود. روش مورد نظر همان شيوه تزيين ظروف 
شناخته شده موسوم به گبري يا شانلوه است که حدود يک 
 سوم قطعات مطالعه شده را در برمي گيرد. نقش هاي ايجاد 
شده به اين روش شامل گل و برگ هاي اسليمي و انتزاعي، 
گل هاي چند پر و خطوط منحني و پيچان در حاشيه نقوش 
اصلي، و نقوش ترکيبي گره چيني و خطوط کوفي هستند. 
اين نقوش درون نوارهاي افقي در بدنه داخلي و کف ظرف 
قرار دارند. در اين نوع، ابتدا نقوش مورد نظر ترسيم، سپس 
پوشش گالبه ميان نقوش، کنده شده است؛ به طوري که 
زمينه رنگ تيره به خود گرفته و نقش حالت نيم برجسته 

دارد (تصوير ۱۲ و ۱۳، جدول ۴).

تصوير ١١. سفال هاي نقش کنده در گالبه با نقوش هندسي (مأخذ: 
نگارندگان)

تصوير ١٢. سفال هاي نقش کنده در گالبه با نقوش هندسي (مأخذ: 
نگارندگان)

تصوير ١٣. سفال هاي نقش کنده در گالبه با نقوش هندسي و گياهي 
مأخذ: نگارندگان

سفال هاي مسجد رديف
جامع

تعداد نمونه هاي مورد 
مطالعه

درصد نمونه از مجموع کل 
سفال ها

سفال هاي بدون ۱
لعاب

۶۸۶۰/۵۶/۶

۵۲۵۰/۴۳/۴سفال هاي لعاب دار۲

۱۲۱۱۰/۱۰۰مجموع

جدول ١. آمار نمونه سفال هاي نقش کنده با لعاب و بدون لعاب مورد مطالعه از مسجد جامع بروجرد، مأخذ: نگارندگان.

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي 
نقش کنده  در ِگالبه (اسگرافياتو) شهر 
بروجرد (بر اساس  سفال هاي مکشوفه 
از محوطه مسجد جامع و اليه هاي 

بافت قديم شهري)/ ١٢١- ١٣٣



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

تعداد نمونه سفال هاي نوع نقش کنده (نوع لعاب و پوشش)رديف
ها

درصد نمونه ها

سفال با لعاب ساده ۱
تکرنگ

۱۴,۵٪۸سبز

۵,۴٪۳قهوه اي

سفال با پوشش گالبه اي ۲
و لعاب شفاف

۵۴,۵٪۳۰پوشش سفيد يا شيري با لعاب شفاف

۲۰٪۱۱پوشش کرمي با لعاب شفاف

۱,۸٪۱پوشش زرد رنگ با لعاب شفاف

۵,۴٪۳پوشش سفيد با لعاب سبز

۱۰۰٪۵۵مجموع

جدول ٢. آمار پراکندگي سفال هاي نقش کنده بر اساس نوع لعاب و پوشش،مأخذ: همان.

جدول ٣. آمار پراکندگي سفال هاي نقش کنده بر اساس پوشش لعاب، مأخذ: همان.
تعداد سفال هاي نقش کنده رديف

نمونه ها
گاهنگاري نسبي درصد نمونه 

ه.ق.

سده ۷ـ۲۰۴٪۱۱سفال نقش کنده در گالبه با لعاب تک رنگ ۱

۲
سفال با پوشش گالبه اي 

و نقش کنده زير لعاب 
شفاف

۱۶٪۹ساده
سده ۷ـ٪۸۰۴

۶۴٪۳۵لعاب پاشيده

درصد نمونهتعداد نمونه هاسفال هاي نقش کنده (نقش مايه)رديف

۸۰٪۴۴سفال با نقش کنده هندسي۱

۱۴,۵٪۸سفال با نقش گياهي۲

۵,۵٪۳سفال با نقش گره چيني و خط نوشته۳

۱۰۰٪۵۵مجموع

جدول ٤.  آمار پراکندگي سفال هاي نقش کنده مورد مطالعه بر اساس نقش مايه، مأخذ: همان.



رديف
گاهنگارينمونه قابل مقايسهقطعه سفال مورد مطالعه

ه.ق.

۱

(Wilkinson, 1974: 160)

سده 4ـ7

۲

(موزه ويکتوريا و آلبرت)
غرب ايران

سده ۷-۴

۳

(Wilkinson, 1974:155)
(کياني، ۱۳۸۰: ۵۵) 

سده ۷-۴

۴

موزه ويکتوريا و آلبرت
شمال غرب ايران

سده ۷-۴

۵

(گروبه، ۱۳۸۴: ۱۱۰)
غرب ايران

سده ۷-۴

۶

(گروبه، ۱۳۸۴: تصوير۱۲۴)
شمال غرب ايران

سده 7-4

۷

(شريف کاظمي، ۱۳۹۲: ۱۳۸ـ۱۳۵) 
شمال غرب ايران

سده 7-4

جدول ٥. مطالعات تطبيقي سفال نقش کنده در ِگالبه بافت تاريخي شهر بروجرد بر اساس نقش و لعاب ، مأخذ: نگارندگان

طبقه بندي و گونه شناسي سفال هاي 
نقش کنده  در ِگالبه (اسگرافياتو) شهر 
بروجرد (بر اساس  سفال هاي مکشوفه 
از محوطه مسجد جامع و اليه هاي 

بافت قديم شهري)/ ١٢١- ١٣٣
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۱۳۱
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نتيجه
نتايج آماري سفال هاي گونه نقش کنده در گالبه مطالعه شده در محوطه مسجد جامع بروجرد و 
اليه هاي بافت قديم شهري نشان مي دهد بيش از %38 درصد کل سفال هاي لعاب دار متعلق به اين گونه 
سفالي است. با توجه به طبقه بندي و گونه شناسي نمونه ها، ويژگي هاي شاخص سفال هاي مطالعه شده 
را بدين شرح مي توان بيان نمود. شکل رايج بيشتر ظروف، کاسه هايي کوچک و متوسط است که تفاوت 
آن ها در نوع لبه، کف و نحوه اتصال آن با بدنه است. تزيين و لعاب دهي بيشتر در بدنه داخلي انجام 
شده و به ندرت سطح بيروني ظروف، لعاب و نقش ديده مي شود. لعاب هاي تک رنگ سبز و قهوه اي زير 
لعاب شفاف سربي و لعاب هاي بي رنگ شفاف با پوشش گالبه از انواع روش هاي لعاب دهي اين دسته 
از ظروف بوده است. نوع نقش کنده گالبه اي با لعاب پاشيده يا لکه اي با بيش از %80، مهم ترين نوع 
شيوه تزيين و لعاب دهي ظروف است. واتسون و فهروري معتقدند فن نقش کنده در گالبه به همراه 
لعاب پاشيده از اواخر سده 3 ه.ق. در کارگاه هاي سفالگري رواج پيدا مي کند. اين مطالعات در مراکزي 
چون نيشابور، تخت سليمان و شوش تأييد شده است و نشان مي دهد تا سده هاي 6 و 7 ه.ق. رونق 
داشته است. گالبه سفيد يا شيري، پوشش غالب، و پوشش هاي گلي کرمي و کرمي مايل به زرد زير 
لعاب شفاف سربي نيز فراوان به کار برده شده اند. در قطعات با فن لعاب پاشيده، رنگ هاي به کار رفته 
اغلب سبز روشن و بنفش روشن (بادمجاني) است؛ و در ظروف با گالبه سفيد ايجاد نوار سبز رنگ بر 
روي لبه عموميت دارد. تنوع رنگ در لکه هاي پاشيدهِ نمونه هاي مورد مطالعه به نسبت مناطقي چون 
شمال و شمال غرب تراکم کمتري دارد. نقش مايه هندسي، نقش غالب اکثر قطعات سفالي بشمار مي آيد 
که بيشتر به صورت خراش هاي سطحي است. تراکم نقوش به ويژه نمونه هايي که داراي ترکيب هاي 
هندسي هستند به نسبت ظروف معرفي شده در مناطقي مانند نيشابور و يا سفال نوع آق کند از تراکم 
کمتري برخوردارند. استفاده از انواع خطوط منحني و خطوط متقاطع را مي توان از ويژگي هاي اکثر 

۸

    
(گروبه، ۵۲:۱۳۸۴) 

غرب ايران

سده 7-4

۹

موزه سن پترزبورگ، کنگاور

سده 7-4

۱۰

(چوبک، ۱۳۹۲: ۱۱۹)

سده ۷-۴

ادامه جدول٥



مراکز سفالگري دانست که در اينجا ديده مي شود. به نظر مي رسد استفاده از فن کندن گالبه و ايجاد 
نقوش در پس زمينه، از منظر فني و هنري رابطه نزديِک سفال هاي اين منطقه را با مناطق غربي ايران 
همچون تخت سليمان، کردستان، کنگاور، اروميه (شيخ تپه) و محوطه هاي دشت همدان، اثبات مي کند. 
در اينجا نقوش گياهي با طرح گلبرگ هاي اسليمي پيچان در اکثريت اند. در مجموع پژوهشگران سفال 
نقش کنده در گالبه را، بين سده هاي 7ـ4 ه.ق. تاريخ گذاري کرده اند؛ با وجود شباهت بين نقوش اين نوع 
سفال ها با ديگر مناطق، نشان هايي از سبک محلي در ساخت و تزيين نمونه هاي مطالعه شده، نظير شکل 
ظروف و نحوه ترکيب بندي قابل تشخيص است. تراکم کمتر نقوش و لکه هاي لعاب در مقايسه با ساير 

سبک هاي سفال نقش کنده در گالبه از ويژگي هاي تزييني سفال هاي اين منطقه است.
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layers and pottery, the area of Jameh Mosque has never been seriously and scientifically studied. In 

this regard, the present study was conducted with the aim of categorizing and classifying underglaze 

pottery carvings of the Jameh Mosque and the historical context of Borujerd, which count for a 

remarkable volume of glazed pottery and stained glass collection. It also intends to introduce the 

technical and artistic characteristics of this species in the study area. Therefore, this research is an 

attempt to answer questions such as: 1- What are the technical characteristics of the studied sgraffito 

pottery? 2. The artistic style of the studied samples is comparable to which well-known art patterns 

of this type of pottery? The present study was conducted by collecting information through library 

sources and field matching of field findings of this region with other regions.

In the present research, the descriptive-analytical research method has been used. In this regard, 

after initial observation and through survey, the basis for sample classification was as follows: 

technical similarity, the subject of motifs, methods of glazing, and comparison with a variety 

of commonly studied species of this style in the first and the middle centuries which have been 

introduced, categorized and analyzed by researchers in the field and based on scientific research 

available in books and specialized publications. Therefore, the clay components of the index in 

terms of forms of dishes, diversity of enamels and the role of the classification and typology and 

their characteristics were analyzed.

Keywords: Borujerd, Jameh Mosque, Glazed Pottery, Engraving
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According to the historical and geographical resources of the Islamic period, the city of Borujerd 

has always been regarded as an urban center since at least the first centuries of the Islamic era. The 

old mosque of “Atiq”, which is the oldest monument of the Borujerd city, has been identified by 

archaeological findings and architectural characteristics, to bear evidence of existence from the 

earliest Islamic centuries to the present time. In several stages of archaeological explorations in 

this mosque, which have mostly been carried out with the aim of renewal, many pieces of clay 

have been discovered in the campus of this ancient building which mainly date back to the middle-

Islamic centuries. In recent years, with the implementation of some reconstruction projects and 

excavations in the old site of Borujerd city, some evidences of cultural and historical layers have 

been discovered which are indicators for the study of pottery in Islamic period. The present research, 

through applying classification and typology of pottery and studying the role of the carvings under 

the enamels of the excavated finds, aims at introducing the technical and artistic characteristics 

of pottery carvings under the Atiq mosque. Highlighting similarities and differences between the 

studied samples and the findings of pottery centers is another purpose of this study. The results of 

this study show that underglaze carving was the most widely applied method in pottery clay since 

4-7 centuries AH in Islamic era. In terms of shape, the themes and techniques of glazed motifs are 

of considerable diversity and have many shared technical and artistic characteristics with other 

pottery areas of the same period, especially those of west of Iran. Borujerd, has been identified 

elsewhere as early as the second half of the third century in the Islamic era. Of the many names that 

Borujerd has been referred to during history, “Nahavand” and “Moon of Basreh” are the two most 

common ones. Since the fourth century and the formation of local governments, an increase of the 

role of western parts of Iran in the political-military developments could be seen. In the meantime, 

the city of Borujerd, took root and left a defining rule in the social and historical developments of 

that period due to being in the neighborhood of important cities such as Isfahan, Karaj Abodelf, 

Hamedan, and finally, Baghdad, which all flourished during the reigns of the Buyid and the Seljuk 

dynasties. The old texture of the Borujerd city has about 280 hectares of area. The central and 

primary core of the city is located in a range surrounded by the old Razan square, the Jameh 

Mosque of Soltani, Bazaar and the Jameh Mosque of Atiq. Despite the many works and signs of 

the existence of Islamic-period pottery in the area of study, including those in the old urban texture, 


