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چكيده
حدود دو سده پس از ظهور اسالم، توليد سفال در سرتاسر سرزمين هاي اسالمي به تدريج دستخوش تغييراتي 
شــگرف شد. در سرزمين هاي شرقي اســالم اين تحوالت هم زمان با آغاز نهضت ها و جنبش هاي ايراني و 
تأسيس سلسله هاي مستقل مانند طاهريان و سامانيان صورت پذيرفت. مهم ترين سهم هنرمندان ساماني در 
ساخت سفال هاي اسالمي ابداع و تکامل سفال هاي منقوش گالبه اي است. اين سفالينه ها با الگوهاي تزييني 
متنوعي همچون نقوش تجريدي، هندسي، گياهي، پيکره اي و خوشنويسي، در عين تأثيرپذيري از هنر ساساني، 
سفال گري چين و سفال گري عباسي، ارائهٰ دهندة نمونه هاي هنري نوآورانه، ممتاز و منحصر به فردي در تاريخ 
سفال گري دوران اسالمي اند. شواهد باستان شناسي، در حالي که نيشابور و افراسياب (سمرقند قديم) رامراکز 
اصلي توليد زيباترين نمونه هاي منقوش گالبه اي معرفي مي کنند، مناطقي وسيع شامل آسياي مرکزي، خراسان 
بزرگ، سيستان، بخشي از سواحل جنوبي درياي خزر و کرمان را به عنوان محدودة گسترش سفال منقوش 
گالبه اي نشان مي دهند، گستره اي که هيچ گاه به طور جدي به مناطق مرکزي و غربي ايران کشيده نشد. توليد وسيع 
اين گونه از سفال ها در سومين سدة هجري آغاز شد و در سدة چهارم هجري به اوج رسيد، اما در سدة پنجم 
هجري با رواج خمير سنگ در ساخت بدنة سفال، استفاده از لعاب قليايي و نيز انتقال مراکز سياسي و فرهنگي 
و هنري از شرق به مناطق مرکزي ايران، توليد اين گونه از سفال ها با افت کيفي و کمي فراواني مواجهگرديد و به 
کارگاه هاي محلي محدود و به تدريج به دست فراموشي سپرده شد. روش اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است 
و گردآوري اطالعات آن به شيوة اِسنادي انجام شده است واهدافي همچون گونه شناسي، شناسايي مناطق 

گسترش و دستيابي به تاريخ گذاري مشخص براي اين گونه از سفال ها را دنبال مي کند.
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مقدمه
با ظهور اسالم در نيمة اول سدةهفتم ميالدي، توليد 
سفال در سرتاسر سرزمين هاي اسالمي به تدريج دستخوش 
تغييراتي شگرف شد. در ابتدا، سفالگران شيوه ها و سنت هاي 
پيشين خود را دنبال کردند، اما اين اتفاق بيش از حدود دو 

قرن نپاييد.
چين  به ويژه  دور  شرق  با  گسترده  تجاري  ارتباط   
به  چيني  سفالينه هاي ممتاز  و  کاالها  سرازير شدن  و 
و  قوانين  محدوديت  و  يک سو  از  اسالمي  سرزمين هاي 
سيمين،  و  زرين  ظروف  از  استفاده  در  اسالمي  احکام 
موجب تحوالت درخور توجهي در توليدات سفالين شد و 
ظهور گونه هاي جديد و متعددي در پي داشت. سفالگران 
اسالمي تجربه ها و آزمايش هاي متعددي به کار بستند و، با 
الگو قرار دادن برخي از اقالم چيني، با خالقيت و فارغ از 
تقليد صرف، تکنيک هاي جديدي را در خلق انواع سفالينه هاي 
نفيس و بديع به کار بردند. گرچه شايد شروع اين تحول 
به مرکز خالفت عباسي  نزديک  بايد در سرزمين هاي  را 
جست وجوکرد، تقريبًا هم زمان يا با فاصلة زماني اندک، در 
سرزمين هاي شرقي جهان اسالم نيز نوزايي هنري در حال 

شکل گيري بود.
فراواني نمونه هاي باستان شناختي مجموع هاي منسوب  
به شرق جهان اسالم بيانگر آن  است که نقاشي گالبه اي١، 
وسيع ترين و عمومي ترين تکنيک تزيين روي سفالينه هاي 
لعابدار در آسياي مرکزي و سرزمين هاي شرقي ايران در 
سده هاي نخستين اسالمي بوده است. اين نوع سفال، از آن رو 
که بيشتر در دوران ساماني (۲۰۴-۳۹۵ق/ ۸۱۹-۱۰۰۵م) و 
در حدود مرزهاي اين حکومت شامل خراسان، ماوراءالنهر 
و استان کرمان ساخته مي شد، با نام عنوان سفال ساماني 
از  مکتبي  حکومت،  اين  ساية  در  مي شود.  شناخته  نيز 
سفالگري توسعه يافت که توليدات آن کامًال از سفالينه هاي 
هم زمان در بين النهرين متمايز و قابل تشخيص بودند. اين 
شيوه ازتزيينات توليد سفالينهٰ ها را در شرق جهان اسالم 
به مدت دو قرن پيش از ابداع لعاب قليايي و بدنه هاي بدلچيني 
به اوجي دوباره رسانيد. اين توليدات زيبايي شناسي کامًال 
متفاوتي از ديگر سفال هايي که هم زمان در ايران و عراق 
ساخته مي شدند آشکار مي سازند. طرح هاي تزييني متنوع و 
ترکيبي همچون انتزاعي، پيکره اي و خوشنويسي و همچنين 
کاربرد گسترة وسيعي از رنگ ها اين گونه از سفالينه ها را 
به يکي از جذابترين و درعين حال رمزآلودترين سفالينه هاي 

دوران اسالمي تبديل کرده است.
کيفيت ساخت و تزيين بسياري از اين سفالينه ها تا حدي 
است که برخي از پژوهشگران آن ها را در زيبايي فراتر از 
سفالينه هاي زرين فام وارداتي همان دوره در عراق مي دانند.

اين مقاله  قصد دارد، ضمن مطالعه و معرفي انواع سفال 
منقوش گالبه اي، ويژگي هاي فني و سبکي اين گونة سفالين را 
بررسي کند ومسائلي چون منابع الهام هنري، دامنة گسترش 

تصوير۱-نيشابور،سدة سوم وچهارم هجري، مأخذ:
www.metmuseum.org

و تاريخ گذاري اين گونه از سفال ها را جست وجو کند.
گردآوري  و  توصيفي ـ تحليلي  به شيوة  پژوهش  اين 
اطالعات آن به شيوه اسنادي انجام پذيرفته است. بدين منظور، 
پژوهش ها و منابع اصلي مطالعاتي اين گونه از سفالينه ها و 
مرتبط  باستان شناسي  حفاري هاي  و  بررسي ها  گزارش 
به دقت مطالعه شدند. نخست، به منظور شناخت و معرفي 
هريک از زيرگونه هاي اين سفال، چارچوب گونه شناسي 
ارائه شده از سوي ويلکينسون استفاده شده و در موارد 
الزم با ديد انتقادي نيز بدان نگريسته شده است؛ در کنار 
آن، تقسيم بندي هاي ديگر پژوهشگران نيز مدنظر بوده است. 
براي آگاهي از مراکز اصلي توليد و نيز مناطق گسترش اين 
نوع سفال و هريک از زيرگونه هاي آن بيشتربه گزارش هاي 

بررسي ها و حفاري هاي باستان شناسي استناد شده است.

پيشينة پژوهش
گزارشات  در  گالبه اي  منقوش  سفال  گونه هاي  از  برخي 
 (Gardin, 1963) حفاري هاي باستان شناختي مناطق مختلف
يا در کتب تخصصي سفال اسالمي و کاتالوگ مجموعه هاي 
خصوصي ( Lane, 1947 and 1948) معرفي و بررسي 
دربارة  جامع  معرفي  و  پژوهش  امانخستين  شده اند، 
سفالينه هاي منقوش گالبه اي را ويلکينسون در قالب مطالعه 
و انتشار سفالينه هاي فراوان حاصل ازحفاري هاي موزة 
 Wilkinson, 1961 and) متروپوليتن در نيشابور انجام داد
1973).پس ازآن نيز ديگر پژوهشگران با پيروي از طبقه بندي 

او يا ارائة طبقه بندي جديد، بخشي از کتب سفال اسالمي را 
به مطالعه و تحليل اين گونه از سفالينه ها اختصاص دادند 
.(Waston, 2004; Fehrevari, 2000 نک. کياني، ۱۳۵۷؛)

ريچارد بوليت با رويکردي متفاوت به مطالعة سبک هاي 
مختلف سفالين و ارتباط آن ها با جايگا هاي مختلف اجتماعي 
پرداخت (Bulliet, 1992). ولوو (Volov, 1961)، قوچاني  1. Slip-painting
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عالقة فراوان نشان دادند و کتاب هاي گران بها و سودمندي 
نظير تاريخ طبري و کليله و دمنه به دستور آنان ترجمه شد 

(راوندي، ۱۳۷۸ :۲۳۰). 
نبايد ازنظر دور داشت که گرچه سامانيان براي کسب 
استقالل مملکت به احياي فرهنگ گذشتة ايران توجه کردند، 
با توجه به ملل و اديان مختلف در ماوراءالنهر، دوري از 
مي نمود؛  ضروري  ديني  تعصب  و  جهت گيري  هرگونه 
ازاينرو، سامانيان ضمن گسترش فرهنگ و آثار قديم ايران 
به فرهنگ اسالم و علوم قرآني، تفسير، حديث، فقه و غيره 
عالقه نشان مي دادندو مخالفت با فرهنگ اسالم را الزمة 
احياي فرهنگ باستاني ايران ندانستند (فروزاني، ۱۳۸۷: ۱۸۰). 
همين تسامح و روش آزادمنشانة سران حکومت ساماني به 
رواج علم و ادب و فلسفه در آن روزگار کمک شاياني  کرد 
(راوندي، ۱۳۷۸: ۲۳۱). در اين اوضاع، انواع هنرها ازجمله 
معماري و هنرهاي وابسته، نقاشي، فلزکاري، شيشه گري، 
نساجي و به ويژه سفالگري رونق و جايگاه تازه اي يافتند 
که در اين ميان مهم ترين سهم هنرمندان ساماني در ساخت 
سفال هاي اسالمي، ابداع و تکامل سفال هاي منقوش گالبه اي 

است.

شيوة تزيين
اين گونه  براي  عنوان  گالبه اي»١مناسب ترين  نام«منقوش 
از سفال هاست. اين نام نشان مي دهد که اين گونه ظروف 
نقاشي روي  تزيينات به شيوة  زمينه اي گالبه اي دارند که 
آن ايجاد شده و مواد رنگي نيز گالبة افزوده دارند، بدين 
معنا که ابتدا بدنة ُرسي سفال که از خميرة نخودي يا قرمز 
ساخته مي شد بااليه اي از گالبه پوشيده شده و سپس نقوش 
ازطريق مواد رنگي ممزوج با نوعي واسطة گلي، روي اين 
پوشش ايجاد مي شدند. در پايان نيز سطح سفال با لعاب 
 Fehervari, 2000: 50;) مي شد  پوشانده  شفاف  سربي 

.(Blair and Bloom, 2004: 122

 هنرمندان ساماني دريافته بودند که راه حل نهايي مشکل 

حرکت رنگ  ها در روش نقاشي زير لعاب در حين حرارت 
دهي در کوره ترکيب عامل رنگي با گالبه اي از جنس بدنة 
سفال است. در اين صورت، رنگ ها هنگامي که در زير لعاب 
سربي قرار گرفته و در کوره حرارت مي بينند در جاي خود 
 Fehervary, 2000: 50;)ثابت باقي مانده و حرکت نمي کنند

 .(Jenkins, 1983: 11

پوشش گلي در رنگ هاي مختلفي به کار برده مي شد، 
ولي غالبًا به رنگ سفيد يا شيري بوده است (کياني و کريمي، 
۱۳۶۴ :۱۶). درواقع، هدف اصلي تبديل سطح تزيين شدة ظرف 
سفالي نخودي يا قرمز به سطحي سفيد بوده است، درست 
شبيه سطح ظروف چيني رايجي که به طور متداول وارد 
مي شدند مواد رنگي نيز مي توانستند به تنهايي به جاي نقاشي 
بامواد رنگي ممزوج با افزودة گلي به کار روند، چنان که 
شکل و نمود ظاهري آن ها غالبًا يکسان به نظر مي رسد 

(۱۳۶۴)و پانکار اوغلو(Pancaroglu, 2007) نيز کتيبه هاي 
کوفي اين سفالينه ها را موضوع پژوهش خود قرار دادند. 
همچنين در سال هاي اخير کريستينا ِهنشاو، در بخشي از 
رسالة دکتري خود، مجموعةدرخورتوجهي از سفالينه هاي 
منقوش گالبه اي متعلق به آخسيکت در ازبکستان را مطالعه 
کرده است (Henshaw, 2009). نقوش متنوع اين گونه از 
سفال ها نيز موضوع بررسي برخي از پژهشگران قرار گرفته 
است که از آن جمله مي توان به پژوهش فيتز هربرت دربارة 
 (Fitzeherbert, 1983) نقوش سفال هاي نخودي نيشابور
و نيزمطالعه و تحليل نقوش انساني اين سفالينه ها(همپارتيان 

و خزائي،۱۳۸۴)اشاره کرد.

ـ   فرهنگي زمينه هاي اجتماعي 
هم زمان با آغاز نهضت ها و جنبش هاي ايراني و تأسيس 
سلسله هاي مستقل مانند طاهريان و سامانيان، اغلب هنرها 
به خصوص سفالگري رونق تازه اي يافت و در قرون سوم 
و چهارم هجري از جهت تکنيک و تزيين تحول چشمگيري 
در هنر سفالگري به  وجود آمد (کياني و کريمي، ۱۳۶۴ :۱۶). 
کانون عمدة اين نوزايي دربار درخشان و باشکوه سامانيان 
بود که تعدادي از حکام دربار از حاميان بزرگ هنر و از 

خبرگان سرآمد آن بودند (شراتو، ۱۳۸۴ :۵۰).
       سامانيان يکي از سلسله هاي مهم در بخش شرقي جهان 
اسالم در سده هاي نخستين اسالمي بودند و قلمرو آن ها 
مرو،  بخارا،  (افراسياب)،  سمرقند  همچون  بزرگي  مراکز 
نيشابور و کرمان را شامل مي شد (کياني، ۱۳۵۷: ۱۵). بدون 
ترديد، دوران ساماني از درخشان ترين و پربارترين ادوار 

تاريخ سياسي، فرهنگي و هنري ايران محسوب مي شود. 
سالطين ساماني در دوران قدرت خود بسياري از آداب و 
رسوم ديرين ايرانيان را که در خراسان و ماوراءالنهر باقي 
مانده بود بار ديگر احيا کردند، به زبان فارسي و نظم و نثر 

 Morgan, 1994a: :تصوير۲- نيشابور،سدة چهارم هجري،  مأخذ
70, no. 57
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(Henshaw, 2009: 65-66). بدين شکل، هنرمندان ساماني 

توانستند آنچه را هنرمندان بين النهرين با تکنيک نقاشي روي 
لعاب قلع انجام داده بودند به شيوة خود انجام دهند.

انواع
اين گونه از سفالينه ها در سرتاسر حوزة ساخت با تکنيکي 
کلي و کمابيش مشابه (استفاده از رنگ هاي ممزوج با گالبه 
براي ايجاد نقوش روي بستر گالبه اي در زير لعاب سربي 
شفاف) ساخته مي شدند، اما تنوع در جزئياِت شيوة تزيين، 
رنگمايه ها و الگوهاي تزييني پژوهشگران را واداشته است 
تا اين سفالينه ها را در قالب گرو ه هاي مختلفي مطالعه کنند. 
از  مکشوفه  مواد  انتشار  و  مطالعه  حين  در  ويلکينسون، 
حفاري هاي نيشابور، نخستين طبقه بندي مشخص را براي 
اين نوع سفال ها ارائه کرد (Wilkinson, 1973). طبقه بندي 
او که بيشتر با توجه به تکنيک تزيين و رنگ نقوش و بستر 
کار انجام گرفت منجر به ايجاد الگويي شد که بسياري از 
محققان آن را پذيرفته و به طور کامل يا با تغييرات مختصر 
گرفته اند(نک.Fehervari, 2000: 50)؛باوجوداين،  کار  به 
تقسيم بندي هايي نيز براساس نوع نقوش (کتيبه اي، هندسي، 
 Watson,.گياهي، انساني و...) صورت پذيرفته است (نک

.(2004: 205-251

۱. سفال نخودي١
گروه  اين  نخودي  خميرة  به واسطة   (۱۹۷۳) ويلکينسون 
اما  نام «ظروف نخودي» را به آن ها اطالق کرده است،٢ 
نظر به اينکه بسياري از سفال هاي منقوش گالبه اي خميرة 
نخودي دارند، اين اصطالح منحصر به اين گروه نمي شود. 
 Fehervari,)ازاين رو،برخي پژوهشگران همچون فهيرواري
50 :2000) نام سفال چندرنگ نيشابور ٣ را براي اين گروه 

از سفال ها مناسب تر دانسته اند.
اين گروه از سفال ها با زمينه اي مايل به زرد و به ندرت 
خردلي مشخص مي شوند که تزيينات متراکم چندرنگ با 
رنگ هاي سبز، ارغواني منگنز، قرمز گوجه اي، زرد، خردلي 
و سفيد روي آن نقش شده و با لعاب سربي بي رنگ پوشانده 
ديگر  رنگ هاي  از  رنگ ها  نوع،  اين  در  شده اند( همان). 
 Morgan, 1994a:) سفال هاي منقوش گالبه اي شفاف ترند
58). تمام سطح اين سفال ها با تزيينات غني و متنوع از قبيل 

پرندگان (تصوير۱)، حيوانات، پيکر ه اي انساني، برگِ نخلي ها، 
White-) است  شده  پوشيده  کتيبه  و  برگدار  پيچک هاي 

.(house, 1992: 310

ظروف نخودي به سبب حرارت، تحرک و انتزاع عجيب 
فوق العاده ترين  جزو  رنگ آميزي  در  بي باکي  و  طرح ها 
سفال هاي دوران اسالمي قرار دارند. درعين حال،اغلب آن ها 
هم در ساخت و هم در نقوش با عجله و بي دقت ساخته 
شده اند (Watson, 2004: 247). درواقع، پيکر هاي انساني 
 Fehervari, 2000:) و حيواناْت ساده و خام طراحي شده اند

50) و همين خصوصيات باعث شده معموًال به عنوان ظروف 

 Watson, 2004:) شوند  شناخته  عاميانه٥  روستايي٤يا 
 .(247; Lane, 1947: 25

اين سفالينه ها به شدت نوعي حس اشغال فضا را به 
انسان القا مي کنند. ُپري و حجم زياد نقش مايه هاي زمينه 
ديد انسان را مختل کرده و باعث مي شود ترکيبات تزييني 
بي نظم تر از آنچه هستند به نظر برسند. هيچ قسمتي از ظرف 
را نمي توان بدون تزيين و تنها با رنگ ساده و يک نواخت 

مشاهده کرد (همپارتيان و خزايي، ۱۳۸۴ :۴۳).
به نظر مي رسد که پيکر ه هاي انساني و حيواني تأثيراتي 
 .(Fehervari, 2000: 50) را از سفال هاي زرين فام اوليه گرفته اند
با اين حال، سبک سفال هاي نخودي مخصوص به خودشان 
است، اگرچه ممکن است جزئيات گوناگوني از ارتباط بين 
آن ها و سبک ديگر کارهاي هنري و توليدات ديگر مراکز 

.(Wilkinson, 1973: 3)سفالگري ديده شود
طرح و نقش پيکره هاي انساني در اين سفالينه ها ويژگي هاي 
خاصي دارند، ازجمله: محکم و استوار بودن خطوط کناره   نما، 
فرم هاي خشک و زاويه دار، خشکي چهره، تأکيد بر خطوط 
کناره نماي چهره به ويژه چشم ها و ابروان، حالت نشستن 
و  خاص  شيوه هاي  و  نخودي  زرد  زمينة  چهارزانو، 
الگوبرداري شده براي آرايش گيسوان(همپارتيان و خزايي، 
بزرگ  پيکرة  يک  نقوش،  اين  از  بسياري  در   .(۱۳۸۴:۴۳
مرکزي به حالت چهارزانو از روبه رو يا به صورت سه رخ 
ديگري  انساني  پيکر هاي  گاه  و  (تصوير ۲)  ترسيم شده 

به شکل نيم رخ او را احاطه کرده اند. 
اين  مقايسة  به  پيکره نگاري  زيبايي شناسي و  مطالعة 
نقوش با سنت هاي نقاشي ساسانيان، عباسيان و آسياي 
مرکزي و تفکرات مانويان، نسطوريان و ديگر گرو ها منجر 

1 .Buff wares

2.ويلکينسون و همکارانش در انتشارات 
نيشابور  از حفاري هاي  قبلي خود 
رنگ  چند  را  ظروف  گونه  اين 
(polychrome) ناميده بودند (نک.

 Hauser and et.al., 1938: figs.
.(11-17

3.Nishapur   polychrome 

wares

4.Peasant

5.Folk
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

نظريه  اين  وجود  با   .(Watson, 2004: 247) مي شود 
اين ظروف اعضاي طبقه حاکم را به تصوير  که احتماًال 
 Morgan,) مي کشيده و احتماًال براي آن ها ساخته مي شدند
1994a: 58)، وجود حاالت و عناصر نماديِن ويژه همراه 

با مضامين  را  پيکره ها  اين  ارتباط  نقوش  اين  از  تعدادي 
اساطيري و آييني پيش از اسالم و برخي از الهه هاي ايران 
باستان همچون الهة آب، آناهيتا،بسيار محتمل مي نماياند 
(نک. همپارتيان و خزايي، ۱۳۸۴؛ تلخداش، ۱۳۸۸).  روي برخي 
با يک  نيز جنگجوي سواره اي نقش بسته که  از سفال ها 
دست افسار اسب را گرفته و با دستي ديگر ابزاري جنگي يا 

باز شکاري را حمل مي کند (تصوير۳).
 اگرچه پيکر ه هاي انساني از جايگاه درخور توجهي در 
تزيين ظروف منقوش گالبه اي برخوردارند، نقوش حيواني 
بيشتر تکرار مي شوند. برخي از اين نقوش باززيستي و بقاي 
سنت هاي ساساني را آشکار مي سازند. يکي از نقوش بسيار 
تکرارشده اسبي است که مورد حملة حيواني وحشي قرار 
گرفته است (تصوير۴). بشقاب هاي نقرة ساساني صحنه هاي 
مشابهي را که بيشتر حملة شير به گاو است نشان مي دهند 

.(Fehervari, 2000: 51)
 اگرچه مضمون هر دو صحنه يکسان است، تفاوت نوع 
حيوانات  و نيز رعايت نکردن مقياس در اندازة حيوانات در 
سفال هاي گالبه اي (کوچک تر بودن بيش ازحد حيوان درنده 
نسبت به شکار)صحنه اي متفاوت آفريده است که به عقيدة 
(شراتو،  دارد  قرار  استپ  جانوري  هنر  شراتوتحت تأثير 
۱۳۸۴: ۶۶).هرچند  گفته مي شود سفال هاي نخودي مخصوص 
نيشابور بودند و در جاي ديگري توليد نمي شدند (کياني، 
نيشابور  درواقع،   ،(Fehervari, 2000: 50 ۱۵؛   :۱۳۵۷
يگانه مرکز توليد آن ها نبوده است و قطعاتي نيز با تزيينات 

Wilkin-) ساده تر در مرو و افراسياب به دست آمده اند
نيز  نمونه هايي   .(son, 1973: 3; Watson, 2004: 248

در گرگان و قومس، بين سمنان و شاهرود، يافت شده اند.
درحالي که بنا به شواهد سبکي اغلب سفال هاي کشف شده 
در گرگان از نيشابور وارد شده و تزيينات سفال هاي قومس 
نيز گروهي متأخر با نقوش غيرجاندار از سفال هاي نيشابور 
را به نمايش مي گذارند،سفال هاي مرو در همان مکان ساخته 

 .(Wilkinson, 1973: 3) شد ه اند
ريچارد بوليت با ترکيب اطالعات سکه شناسي و درصد 
گالبه اي  منقوش  گونه هاي  ديگر  و  نخودي  سفال هاي 
کشف شده از سه ميدان حفاري شده در نيشابور (قنات تپه، 
سبزپوشان و تپه مدرسه) استدالل مي کند که ظروف نخودي 
يک مرحله بعد از ظروف کتيبه اي نيشابور محبوب و رايج 
شده اند. اين در حالي است که همة اين گونه سفال ها هم زمان 
توليد مي شد و نوعي سفال جايگزين ديگري نشده است و 

.(Bulliet,1992) تنها نسبت توليدات تغيير يافته است
ازاين رو،افزايش توليد سفالينه هاي نخودي با تصاويري 
که مضامين پيش از سالم و دوران ساساني را باززنده سازي 
مي کنند در سدة چهارم هجري مي تواند در پيوند با پيشرفِت 
روند احياي فرهنگي و هنري ايران باستان در اين دوران 
تفسير شود. اين روند هم زمان  در هنرهايي چون فلزکاري، 

معماري و نيز ادبيات به روشني خود را نشان مي دهد.

۲. سفال با نقش سياه روي زمينة سفيد١
سفال هايي که تزييناتشان با رنگ ارغواني منگنز متمايل به 
سياه بر زمينة سفيد يا شيري ايجاد شده است از زيباترين 
سفالينه هاي منقوش گالبه اي به شمار مي آيند (تصاوير۵ و 
۶). تزيينات اين سفال ها که بيشتر کتيبه اي هستند با نوعي 
کوفي متفاوت  نگاشته شده اند (Fehervari, 2000: 50). اين 
نوشته ها در مرکز يا در سرتاسر ظرف، دور لبة داخلي و 
برخي مواقع نيز به صورت نواري عرضي در کف ظرف 
نوشته مي شدند. گاه نيز کتيبه تنها به قوس کوچکي از لبه 
 Fehervari, 2000:3;۱۶۳؛ مي شد(ديماند،۱۳۸۳،  محدود 
Poe, 1977: 1503). اگرچه اين  سفال ها را سفالگران ايراني 

ساخته اند، نوشته ها به زبان عربي است. کلمات گاه به هم 
متصل اند، گاه به چند گروه کوتاه تقسيم مي شوند يا کلمة 

واحدي مکرراً به کار مي رود (ويلکينسون، ۱۳۷۹: ۱۳۷).
به طور کلي، کتيبه هاي اين گونه از سفال ها را مي توان به 
دو گروه کتيبه هاي خوانا و شبه کتيبه ها٢تقسيم کرد. مضامين 
کتيبه هايي که خوانا هستند بيشتر جمالت قصار و حکيمانة 
عربي است. در اين ميان، آيات قرآني استفاده نشده و اغلب 
احاديث منسوب به پيامبر و امامان به کار رفته است. بسياري 
از کتيبه ها فضايلي چون ايمان، سخاوت و صفات خوب را 
اغلب به همراه مضموني از خوراک يا خوردن ارائه مي کنند. 
اين موضوع اشاره اي است به اينکه اين ظروْف کاربردي و 
براي غذاخوردن بوده اند، نه فقط تزييني و منقوش به قطعاتي 

تصوير۵. نيشابور، سدة چهارم هجري
Jenkins, 1983, 10, no. 9 :مأخذ

تصوير۶- نيشابور،سدة چهارم هجري 
Morgan, 1994a: 79, no. 68 :مأخذ
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ادبي (Watson, 2004: 206). روي بسياري از اين ظروف 
ويژگي هاي پسنديده نظير سعادت، سالمت، ثروت و قدرت 
براي صاحب آن نوشته شده، مانند «البر لصاحبه»، يا 

کلمة «برکت» تکرار شده است (ويلکينسون، ۱۳۷۹: ٨-۱۳٧).
 متأسفانه و به طور عجيبي، بسياري از اين ظروف فاقد 
 .(Watson, 2004: 206) تاريخ ساخت اند  نام سازنده و 
اگرچه کلمة «احمد» در مرکز برخي از ظروف سامانينوشته 
شده و عده اي از محققان نيز آن را امضاي سفالگر دانسته اند 
(تصوير۷)،اين کلمه هيچ گاه با کلمات ديگري که به مفهوم 
«ساختن»داللت کند همراه نبوده است(همان:٢١١). با آنکه 
در نمونه هاي معدودي از سفال هاي منقوش گالبه اي واژة 
عمل (به مفهوم کار يا ساخت)با اسمي خاص همراه شده که 
 Watson,.نشان دهندة امضاي سفالگر است (براي نمونه،نک
.(2004: cat. Ga6; Morgan, 1994a: nos. 77, 101

ارائه شدة قوچاني، کلمة احمد همواره  در تمام نمونه هاي 
به صورت منفرد در کف ظرف ظاهر شده است (قوچاني، 
۱۳۶۴: شمار هاي ۴۰، ۴۴، ۶۵، ۸۱، ۹۰، ۹۸، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۶، 

 .(۱۲۰ ،۱۱۷ ،۱۱۴ ،۱۱۱ ،۱۰۸
همين نکته امکان کاربرد کلمة احمد به عنوان امضاي 
سفالگر را تضعيف مي کند. ويلکينسون کلمة احمد را به عنوان 
اسم خاص بدون ترديد نفي کرده و عقيده دارد که شايد 
سفالگر آن را به معني «مورد ستايش» به کار برده باشد 

.(Wilkinson, 1973: 99)

 قرارگيري در مرکز ظرف نيز اين امکان را که کلمةاحمد 
شکلي از دعاي خير باشد با احتمال بيشتري مطرح مي کند 
(Watson, 2004: 211). به رغم نظر برخي از پژوهشگران 

همچون آرتور آپهام پوپ مبني بر اينکه در بسياري از اين 
سفالينه ها حروف تحت تأثير خاور دور با قالب هاي چوبي 
اشکال  در  تفاوت   ،(Pope, 1977: 1477) شده اند  ايجاد 
مختلف کلمة احمد، به عنوان کلمه اي پرتکرار بر اين ظروف، 
مي تواندشاهدي بر رّد اين ادعا باشد. بااين حال، اظهارنظر 
مطالعات  و  گسترده  بررسي  منوط به  دراين زمينه  قطعي 

وسيع تر است.
طرح هاي خوشنويسي، به منزلةرايج ترين تزيينات اين 
نمونه سازيهاي  تا  کيفيات  باالترين  از  گستره اي  ظروف، 
.(Watson, 2004: 206) سادة تجريدي را شامل مي شوند

به سمت  زمان  به مرور  هاي  کتيبه  مسلماً تزيينات  اما 
تزييني شدن پيش رفته و کمتر خوانا هستند (کياني، ۱۳۵۷: 
۱۵)،تا جايي که هيلن برند (۱۳۸۵: ۵۶) اين پيچيدگي عامدانه 
کتيبه هاي  مشترک  ويژگي  را  آسان  کشف  از  اجتناب  و 
اين سفالينه ها مي داند. درمقايسه با کتيبه هاي کم اهميت تر، 
سفالينه هاي متقدم آبي و سفيد عباسي، که بيشتر در عراق 
توليد مي شدند، کتيبه هاي ظروف گالبه اي ساماني، به معناي 
واقعي، خوشنويسي اند و اسلوب زيبايي شناختي متفاوتي 
ارائه مي کنند. روي سفالينه هاي عباسي، سفالگران نوشته ها 
را با نقاشي مستقيم روي سطح سفال ايجاد مي کردند و 
بسياري از اوقات فضا پيش از تمام شدن آخرين کلمه يا هجا 

به پايان مي رسيد. 
اين گونه  روي  خوشنويسي  مقايسه،  مقام  در  ولي، 
قبل  از  بايد  و  شده  طراحي  به دقت  ساماني  سفالينه هاي 
روي کاغذ به اجرا درآمده باشد.  از اين موضوع مي توان 
در  کاغذ  هجري  سدةچهارم  حدود  در  که  گرفت  نتيجه 
سرزمين هاي شرق جهان اسالم بسيار در دسترس بود. 
اين مناطق دست کم دو قرن زودتر به واسطة آسياي مرکزي 
.(Blair and Bloom, 2004: 122)با کاغذ آشنا شده بودند

اين سبک اقالم ارتباط مستقيمي را بين سفال هاي لعابدار 
اوليه در آسياي مرکزي و فرهنگ اسالمي پذيرفته شده نشان 
مي دهند. روشن است که در يک سرزمين غيرعربي زبان، 
اين قسم تزيينات کتيبه اي بيشتر نمادين اند تا اينکه مفهوم 
.(Blair and Bloom, 2004: 70) لفظي و ادبي داشته باشند

فراواني شبه کتيبه ها و اشتباهات نوشتاري نيز مؤيد همين  
مطلب است.

عالوه بر کتيبه ها،اشکال هندسي و نقوش پرندگان نيز 
ميان،  اين  در  کرده اند.  مزين  را  سفالينه ها  اين  از  برخي 

تصوير۷- ايران احتماالً نيشابور، سدة چهارم هجري 
Watson, 2004: 213, Cat. Ga.9  :مأخذ

تصوير۸- نيشابور،سدة چهارم هجري 
Morgan, 1994a  88, no. 79 :مأخذ

(انـواع،  گالبه اي  منقوش  سفال   
گستردگي ، تاريخ گذاري)
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طرح  شاخصي که اغلب در سفالينه هاي نيشابور به چشم 
مي خورد پرنده اي است که با بال هايي به شيوه اي بسيار 
تزييني اما غيرواقعي در ميانة کف ظرف نقش شده است. 
در تعدادي از اين  ظروف، پرنده تمام سطح داخل ظرف را 
فراگرفته است. در ساير کاسه هانيز زوج پرندگان با حروفي 

در بين بال هايشان نقش شده اند (تصوير۸).
بود  رايج  سمرقند  و  نيشابور  در  بيشتر  شيوه  اين   
(ويلکينسون، ۱۳۷۹:۱۳۸-۱۳۹). تکرار زياد و غيرمعمول اين 
موضوع نشان مي دهد که اين صحنه يکي از محبوب ترين 
تزيينات در خراسان و ماوراءالنهر در طي سد هاي چهارم و 

.(Atill, 1973: 31) پنجم هجري بوده است

۳.سفال با نقوش چندرنگ بر زمينة سفيد١
سفالگران خراسان و ماوراءالنهر تنها رنگ سياه ساده را براي 
تزيين سفالينه هاي پوشيده از گالبة سفيد به کار نمي بردند، 
بلکه سياه در ترکيب با ديگر رنگ ها نيز به کار مي رفت. در 
سدة چهارم هجري گالبة قرمز اغلب با مهارت فراوان وارد 
کارهاي هنري شد که الحاقي بسيار دلپذير بود (ويلکينسون، 
۱۳۷۹:۱۳۸). رايج ترين ترکيب سياه و قرمز بود. رنگ هاي 
ديگري همچون  سبز زيتوني، سبز روشن، زرد روشن و 
حنايي نيز مورد استفاده بودند (تصوير۹)؛اگرچه روي هيچ 
Wilkin-) قطعه اي همة اين رنگ ها با هم به کار نرفته است

اگر نقش سياه روي زمينة سفيد را   .(son, 1973: 128

نخستين مرحله از توليد سفال منقوش گالبه اي محسوب 
کنيم، آن گاه به وجودآمدن نقوش چندرنگ روي زمينة سفيد 
يا شيري را مي توان دومين مرحله از پيشرفت سفال منقوش 
گالبه اي مطرح کرد. ظروف منقوش چندرنگ تنها با طرح هاي 
کتيبه اي آرايش نيافته اند، بلکه گل ها، نقوش اسليمي و حتي 
نقش ابريق نيز اين سفالينه ها را مزين کرده اند(کياني، ۱۳۵۷: 

.(۱۵
گروهي از سفالينه هاي چندرنگ با نام ظروف ساري٢ 
يک  در  سفال ها  اين  که  مي رود  گمان  مي شوند.  شناخته 

مي شدند  خزر ساخته  درياي  جنوب  در  سفالگري  مرکز 
که ظروف تزييني را با روش مشابهي توليد مي کرد، اما 
سبز  نوعي  ازجمله  رنگ ها  از  وسيعي  طيف  درعين حال 
 .(Cooper, 2000: 89) مي کرد  عرضه  را  وي ژه  زيباي 
ويژگي شاخص تزيينات اين سفال ها پرندگان بزرگ، گل هاي 
صاف با رنگ هاي روشن و برخي مواقع همراه با کلمات 
(Wilkinson, 1961: 105). رايج ترين نقش  کوفي است 
اين ظروف پرنده اي است که گل هايي در اطراف آن ديده 
مي شود(تصوير۱۰)، اما نمونه هايي مزين به شير و حيوانات 
 Morgan, 1994a:) ديگر(تصوير ۱۱) نيز ثبت شده است
110).درواقع،سفالينه هاي موسوم به ساري سبک متأخري 

از سفالينه هاي منقوش گالبه اي را به نمايش مي گذارند.
مي نويسد:  سفال ها  از  گروه  اين  دربارة  لين  آرتور   
پايان سدةدهم ميالدي (چهارم هجري)  از  «توليداِت پس 
به سوي حالتي از هنر روستايي افول پيدا کردند. در اين 
دوره در مرکزي محلي (احتماًال ساري در جنوب درياي 
خزر) مجموعه اي از کاسه ها با نقش پرندگان و گل هاي 
انتزاعي، تا حدي که شناسايي آن ها را دشوار مي کرد، توليد 

.(Lane, 1948: 12) «شدند
ازآنجاکه شواهدي مبني بر توليد چنين سفال هايي در 
ساري وجود ندارد، اصطالح «ساري» را نمي توان به طور 
کور ه هاي  نيز  و  سفال هايي  چنين  ولي  پذيرفت،  واقعي 
ساخت آن ها در جرجان يافت شده اند (کياني، ۱۳۵۷، ۱۵؛ 
Wilkinson, 1961: 105). کياني ظروف ساري را جزو 

زير گونه اي از ظروف نخودي چندرنگ(نوع اول در مقالة 
حاضر) معرفي کرده است (کياني، ۱۳۵۷: ۱۵).

۴.سفال با زمينة گالبه اي رنگي٣
برخي از ظروف منقوش با گالبة سفيد پوشيده نشده اند، 
بلکه سطح آن ها با نوعي گالبة رنگي(غالبًا قرمز يا قهوه اي) 
پوشانده شده و تزيينات به رنگ هاي سفيد، سبز و زرد روي 
به  توجه  با   .(Fehervari, 2000: 59) اجرا مي شدند  آن 

1. Polychrome on white wares

2. Sari Wares

3.Wares with a Colored Ground  

Slip

nos. 75,76 ,85  :تصوير۱۰- ايران، سدة پنجم هجري تصوير۹- نيشابور،سدة چهارمه جري مأخذ: همان
Watson, 2004: 243, Cat. Gg.1  :مأخذ



اينکه سفالگران شرق ايران و ماوراءالنهر در تکنيک نقاشي 
سياه و رنگي روي گالبة سفيد تجربه کسب کرده بودند، 
معکوس کردن طرح و نقاشي با رنگ سفيد يا روشن روي 

زمينة رنگي مرحله اي طبيعي بوده است. 
اين پوشش هاي گالبه اي عمومًا به رنگ هاي قرمز خاکي 
است، که تحت تأثير حرارت به رنگ قهوه اي روشن درآمده، 
و همچنين ارغواني مايل به سياه، که در زير لعاب به قهوه اي 
ظروف  اين  از  گوچکي  زيرگروه  شده است.  تبديل  تيره 
تيرة خميرة  فاقد پوشش گلي است و درواقع، سطح  نيز 
سفال زمينه اي رنگي را براي تزيينات فراهم آورده است  

 .(Wilkinson, 1973: 158)

مي توان گفت که هنرمند سفالگر، پس از موفقيت چشمگير 
سبک نقش سياه روي بستر سفيد، در پي ايجاد تنوع و نوعي 
پرداخته  جديد  ابداعي  و  آزمون  به  تأثيرگذاري،  از  ديگر 
است. درواقع، واژگوني ترکيب رنگي طرح مرسوم تبايني 
چشمگير از کتيبة سفيد روي زمينة سياه (تصوير۱۲) را 
فراهم مي آورد (Watson, 2004: 210). درعين حال، تشابه 
مواد و تکنيک اين سفال ها با گونه هاي نقوش سياه روي 
زمينة سفيد و نقوش چندرنگ روي زمينة سفيد ارتباطي را 

که تشابه تزيينات اصلي نشان مي دهد تقويت مي کند.
 ساده ترين تزيينات اين گونه سفال ها شامل مجموعه هايي 
از خال ها يا نقاط (اغلب مجموعه اي سه يا چهارتايي) و گاه 
رديفي از نقاط در حاشيه  است و اغلب روي بشقاب هاي 
کوچکي اجرا شده که هر دو طرف آن ها با نوعي پوشش گلي 
قرمز روشن يا نزديک به سياه پوشيده است. تزيين سادة 
ديگر روي اين سفال ها ُگلي است متشکل از دايره اي بزرگ که 
 Wilkinson,) در حلقه اي از نقاط دايره وار احاطه شده است
مرواريدي(تصوير۱۳)به طور  گل هاي  اين   .(1973: 158

مکرر در تزيينات ساساني به  کار مي رفتند وروي پوشاک و 

زين و کاسه هاي فلزي اين دوران يافت مي شوند (همان:١٢). 
گل هاي چندپر و دالُبري از ديگر نقوش اين گونه سفالينه ها 
ديگر سفال هاي  انواع  مانند  نيز  هستند وکتيبه هاي کوفي 

منقوش گالبه اي کاربرد فراوان دارند.
تيره  زمينة  روي  کم رنگ  نقوش  که  مي رسد  به نظر 
و  ايران  کارگاه هاي  نيز  و  نيشابور و سمرقند  مراکز  در 
Mor-) آسياي مرکزي از آغاز توليد استفاده مي شده است

gan, 1994a: 95). درعين حال، اين گونه سفال ها تنها در 

بلکه  نداشته اند،  رواج  مازندران  و  وخراسان  ماوراءالنهر 
در کرمان نيز اين عموميت به چشم مي خورد. نمونه هاي 
متعددي از اين گونه سفال ها در نقاط مختلف استان کرمان  
 ,Stein ۳۳۱؛   :۱۳۸۳ (چوبک،  دقيانوس  شهر  ازجمله 
١٩٣٧: pl. XXI, nos. ٢٦٨, ٣٢١, ٣٢٨, ٦٦٦)، ُتمب َخرگ 
 :١٩٣٧ ,Stein شهسواري، ۱۳۸۸: ۱۶۶، عکس ۲، شمارة ۴؛)
 (Whitehouse, 1992: 310)٣٧)،سيرجان .pl. XXII,kar
و ُغبيرا (Fehervari and Bivar: 1975: 259) يافت شده 
تيس  بندر  در  نيز  معدودي  افزون بر اين،نمونه هاي  است. 
ايران  سيستان   ،(Stein, 1937: pl. IV, no. III.242)

(موسوي حاجي و عطايي، ۱۳۸۹:تصوير۷۴، شمارة۲۳۶)، 
و   (Fairservis, 1961, pl. 15, no. uu) پيشاوران 
(,pl. 15, no. hDupree :1958) شمشيرغار افغانستان

به دست آمده است. 

۵ . سفال با نقش سياه و لکة زرد١
يکي ديگر از گرو هاي سفال منقوش گالبه اي باکاربرد مواد 
رنگي سياهي شناخته مي شوند که، طي حرارت ديدن، لعاب 
در اطراف آن ها به شکل لکه رنگ پس داده دو هاله اي زرد 
ايجاد مي کند (Watson, 2004: 237). اين گروه از سفال ها 
گلي سفيد  پوشش  روي  سياه  تزيينات  از  برخورداري  با  1.Yellow Staining Black Wares

تصوير۱۱- نيشابور يا مازندران،سده هاي چهارم و پنجم هجري 
 Morgan, 1994a: 112, no. 114 :مأخذ

تصوير۱۲- نيشابور،سدة   چهارم هجري
Fehervari, 2000: 60, no. 62 :مأخذ

(انـواع،  گالبه اي  منقوش  سفال   
گستردگي ، تاريخ گذاري)
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مي دهند  تشکيل  را  مجزا  گروهي  زردفام  متمايز  لعاب  و 
 .(Wilkinson, 1973: 213)

سفال ها،  اين  تزيينات  در  به کاررفته  ويژة  رنگ هاي 
برخالف رنگ هاي سياه در انواع ديگر،احتماًال حاوي ُکروم 
بوده اند. روشن است که سفالگران از نتيجة کار راضي بوده 

.(Watson, 2004: 237) و آن را اشتباه نمي پنداشته اند
دو  به  مي توانند  تزييناتشان  براساس  سفال ها  اين 
تقسيم شوند. در گروه نخست،تزيينات ظروف  زيرگروه 
تا اندازه اي محدود شده و طرح ها منحصر به لبه و قسمت 
کتيبه هاي  بيشتر  تزيينات  اين  مي شوند.  ظرف  باالي 
خوشنويسي کوفي اند که گاه با فضاهاي نقطه دار يا مزين 
به تزيينات طوماري ترکيب شده اند (تصوير۱۴). اگر تزييني 
در مرکز کف ظرف وجود داشته باشد يا کتيبه اي کوتاه 
) يا يک پرنده يا تنها يک نقطة ساده  است (بيشتر کلمة البر
(Fehervari, 2000: 61). سفال هاي زيرگروه نخست در 
نيشابور و گرگان عموميت دارند. تزيينات زيرگروه دوم 
هيچ يک با کتيبه انجام نشده اند، در حالي که طرح هاي آن ها 
گاه به يک يا دو بخش نيم دايره اي متقابل محدود مي شود که 
ممکن است با طرح هاي طوماري يا دواير پر شده باشد. ديگر 
طرح ها ممکن است پرندگان يا زوجي از پيکره هاي حيواني 
را به شکلي ساده به نمايش بگذارند. اين زيرگروه صرفًابه 
خراسان و مازندران محدود نمي شود، بلکه در استان کرمان، 
(محل حفاري هاي)در غبيرا٢، نيز توليد مي شده اند. قطعات 
پيچک هاي  و  طوماري  تزيينات  با  غبيرا  از  به دست آمده 

 .(Fehervari, 2000: 61) ُپرچين و شکن آرايش يافته اند
به طور کلي، اين دو  گونه سفال، به غير از نيشابور و 
 (Wilkinson, 1973: 213) گرگان و غبيرا،در ماوراءالنهر
 Stein, 1937: pl. XXI, nos.) و شهر دقيانوس جيرفت
652 ,571)نيز يافت شده اند، اما روشن است که در افراسياب 

 .(Watson, 2004: 237) (سمرقند) توليد نمي شدند

۶.سفال تقليدي از ظروف زرين فام١
همة سفالينه هايي که در نيشابور به کار مي رفتند توليد محلي 
نبودند. در طي سد هاي نهم و دهم ميالدي (سوم و چهارم 
هجري) ميزان متوسطي واردات نيز از عراق و چين وجود 
داشت. از عراق سفال هاي زرين فام ممتازي که سفالگران 
Wilkin-) نيشابور قادر به ساخت آن ها نبودند وارد مي شد

son, 1950: 72). به نظر مي رسد که سفالينه هاي زرين فام 

وارداتي از عراق، تحسين و رشک سفالگران نيشابور را 
برانگيخته باشند (Grube, 1965: 213). از طرفي واضح 
اسالمي  اولية  در سد ه هاي  که سفالگران خراساني  است 
دانش استفاده از پيگمنت هاي اکسيد فلزي و ايجاد تزيين 
 Morgan, 1994a:) زرين فام بر روي سفال را نداشته اند
63). ازاين رو، با اينکه راز تکنيک ساخت ظروف زرين فام 

را در اختيار نداشتند، به دليل عالقه و تقاضاي زياد براي 
براي  را  تالششان  بهترين  و  بيشترين  سفال ها،  اين گونه 
تقليد از هر دو گونه زرين فام هاي اوليه (چندرنگ و تک رنگ) 
به کار بردند(Fehervari, 2000: 63)، بدين شکل که گالبة 
رنگي جانشين رنگ هاي زرين فام و نوعي پوشش گلي سفيد 
جايگزين لعاب سفيد مات اصلي مي شد. رنگ گالبه ها بسيار 
حائز اهميت است: قرمز تيره، سبز زيتوني، سياه و گاه همراه 
با لکه هاي زرد. اين اهميت از آن روست که قرمز و سبز و 
زرد از رايج ترين رنگ ها در سفال هاي زرين فام چندرنگ (غالبًا 
ميانةسدة سوم هجري  متعلق به  سه رنگ) معروف سامرا 
است، اگرچه اغلب قطعات مربوط به نيشابورتقليدِ تک رنگي از 

 .(Allen, 1989: 60) مدل هاي زرين فام سه رنگ است
با آنکه نتايج کار ازنظر تکنيکي و فني گونه اي کامًال متفاوت 
بوده  و توليدات نسبت به نمونه هاي اصلي زرين فام در درجة 
پايين تري قرار داشتند، اما جسارت سفالگران در طرح هاي 
تزييني کيفيتي متمايز و خاص ايجاد مي کرد که اين ظروف 

.(Grube, 1965: 213) را جذاب تر مي ساخت

تصوير۱۳- شرق ايران، سدة  چهارم هجري
Watson, 2004: 226, Cat. Gb.11 :مأخذ

تصوير۱۴- نيشابور، سدة  چهارم هجري 
Fehervari, 2000: 61, no. 64 :مأخذ

1.Imitation Luster Wares



سفال ها  اين  در  تزييني  طرح هاي  اصلي  ويژگي هاي 
يادآور نمونه هاي اصلي زرين فام است. يکي از اين طرح ها 
شکل هاي برگدار است که با ساقه اي مرکزي به هم متصل 
مي شوند.اين طرح ابتدا بخشي از تزيينات کاسه هاي زرين فام 
چندرنگ سدةچهارم هجري و نيز کاشي هاي زرين فام اين 
دوران بود، اما در همين سده در سفال هاي زرين فام تک رنگ 
کامًال توسعه يافت. يکي ديگر از طرح هاي تقليدي پرنده اي 
با برگي در منقار است. کتيبه هاي سفال هاي زرين فام نيز 
به خوبي تقليد مي شدند،حتي اگرگه گاه به شبه کتيبه هايي که 
سفالگران نيشابور روي ظروف با لعاب مات سفيد به  کار 
(تصوير۱۵)،بااين حال،  مي شدند  نزديک  بسيار  مي بردند 
اين شکل از شبه کتيبه روي سفال هاي زرين فام اصلي نيز 
ناشناخته نبود.  افزون  بر اين موارد، جزئيات ريز سفال هاي 
تک رنگ مانند سبک طراحي يک خط باريک از ميان خال هاي 
مدور، استفاده از نقشمايه هاي چشم طاووسي١ (تصوير۱۶) 
براي پر کردن فضاهايي از قبيل بال پرندگان ونيز شيوة 
پر کردن زمينه با فضاهاي منقوط تقليد مي شدند. همچنين 
دالُبرهاي روي لبه گاه به همراه يک خط مضاعف هم روي 
ظاهر شدند  تقليدي  روي ظروف  هم  و  زرين فام  ظروف 

.(Wilkinson, 1973: 183)

سدةچهارم  زرين فام  ظروف  روي  مسبک  پرندگان 
 Watson,) يافت مي شوند  هجري مربوط به عراق بسيار 
232 :2004)، اما سفالگران شرقي درحالي که خود را از 

تقليد کامل و صرف از نمونه هاي اصلي رها کرده بودند، 

برخي پرندگان را به گونه اي طراحي مي کردند که هرگز در 
هيچ سفال زرين فامي ديده نشده است. ناشناس ترين نمونه ها 
آن هايي هستند که با بال هاي موجدار در دواير زمينه ظاهر 
شده اند (تصوير۱۷). درعين حال، سفالگران مقلد زرين فام 
همچون  پرندگاني  نقش  عجيب،  پرند ه هاي  اين  بر  عالوه 
کبوتر و فاخته  را نيز که کامًال با نمونه هاي زرين فام تک رنگ 
 Wilkinson, 1973:) مي بردند  کار  به   داشتند،  شباهت 
و  ظرف  شکل  ازنظر  تقليدي  ظروف  182).درمجموع، 

طرح هاي تزييني اشاراتي دارند بر اينکه سفالگران نمونه هاي 
اصلي زرين فام را در اختيار داشته اند، نه فقط خاطره اي از 
آنچه آنان در بازار يا در خانة سفارش دهندگان ثروتمند 

.(Watson, 2004: 239) خود ديده بودند

گستردگي
اغلب پژوهشگران نيشابور و افراسياب (سمرقند قديم)را 
مراکز اصلي ساخت سفالينه هاي منقوش گالبه اي مي دانند 
 Wilkinson, 1973; Watson, 2004: .نک نمونه  (براي 
از  Fehervari, 2000: 63 ;205). چنين موضوعي دور 

انتظار نيست، چراکه درآن زمان نيشابور پايتخت طاهريان 
و مرکز استان خراسان تحت فرمانروايي سامانيان بودو 
شمار  به  سامانيان  قلمرو  در  پررونق ترين شهر  سمرقند 
مي رفت و سال هاي متمادي پايتخت آنان بوده است (آلن، 

 .(۱۳۸۷:۲۳
با اين حال، اين سفال ها در بسياري از مناطق فالت ايران 

Grube, 1965: 212, no. 5 :تصوير۱۵- شرق ايران، سده هاي چهارم و پنجم هجري مأخذ

1. Peakock Eyes

(انـواع،  گالبه اي  منقوش  سفال   
گستردگي ، تاريخ گذاري)
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و مناطق وسيعي از ماوراءالنهر وجود داشته اند (نقشة۱). 
در خارج از مرزهاي ايران کنوني مي توان به لشکري بازار 
 Fairservis,) پيشاوران   ،(Gardin, 1963: 55-100)

Du-) شمشيرغار   ،(1961: pl. 15, nos. kk-ss, uu

pree, 1958: pls. 14, nos. p,q,s,t, pl. 15, nos. b-

 ,Soucek) و باميان در افغانستان، َمرو در ترکمنستان(x

١٩٨٦)، ُاترار در قزاقستان (Watson, 2004: 205)، چاچ يا 
تاشکند(Pope, 1977: 1504) و آخسيکت در ازبکستان 
 Hobson,) وبرهمن آباد در پاکستان (٢٠٠٩ ,Henshaw)

Hobson, 1932: 22 ;30-1928) اشاره کرد. 

در درون مرزهاي کنوني ايران نيز نمونه هاي زيادي 
در گرگان (مرتضايي و کياني، ۱۳۸۵: ۱۱۶؛ مرتضايي، ۱۳۸۳: 
متعددي  مناطق   ،(Wilkinson, 1973: 3) قومس   ،(۱۶۴
از استان کرمان همچون شهر دقيانوس جيرفت (چوبک، 
 Stein, 1937: pl. XXI, nos. 268, ١٣٨٣، ٣٣١-٣٣٠؛

 Morgan) 666 ,652 ,571 ,420 ,328 ,321)، سيرجان

Fe-) ُغبيرا ،(and Lethaby, 1978; Williamson, 1971

 hervari & Bivar, 1975: 259; Bivar and Fehervari:

 ،(1973: 194-195; Bivar and Fehervari: 1975, 180

ُتمب َخرگ (شهسواري، ۱۳۸۸: ۱۶۶، عکس ۲، شماره ۴؛ 
 Shokoohy,) دارزين بم ،(Stein, 1937: pl. XXII, kar. 37

(1994: 83

همچنين در سيستان ايران (موسوي حاجي و عطايي، 
تصاوير۶۱  و ۴۸ شماره هاي ۸۴-۷۷،  تصاوير۴۷   :۱۳۸۹

و  شمارة۲۳۶)  تصوير۷۴   ،۱۵۹-۱۶۳ شماره هاي   ،۶۲ و 
 Hobson, 1937:) درنهايت در تيس و فنوج در بلوچستان

246-244) به دست آمده است.١ 

در ميان آثار کشف شده از سيرجان قديم، سرباره ها 
و قطعه سفال هايي وجود دارند که دراثر حرارت زياد به 
حالت شيشه اي درآمده اند، و خود نشان از فعاليت کور ه ها 
 Williamson,)دارند سفال ها  از  اين گونه  محلي  توليد  و 

.(1971: 177

ازاين رو، افزون بر ديگر مناطق عمدة توليد که پيش تر 
ذکر شد، بايد منطقة کرمان را نه تنها مصرف کنندة اين گونه 
اقالم،بلکه به عنوان يکي از مراکز عمدة توليد سفالينه هاي 
منقوش گالبه اي به حساب آورد. با آنکه سفالينه هاي مناطق 
جنوبي تر ازنظر سبکي شباهت هاي بسياري با نمونه هاي 
سيرجان دارند، سفالينه هاي منقوش گالبه اي سيستان ايران 
(تصوير۱۹) شباهت سبکي عميقي را با سفالينه هاي نيشابور 
به نمايش مي گذارند (نک. موسوي حاجي و عطايي، ۱۳۸۹: 
اين است که سفالينه هاي  ۳۲۳-۳۲۴).  نکتةدرخور توجه 
يافت  ايران  غربي  مناطق  از  هيچ يک  در  گالبه اي  منقوش 

نشده اند (واتسون، ۱۳۸۲:۱۴). 
تنها قطعة يافت شده در ري را ويلکينسون با احتمال به 
نيشابور نسبت داده (Wilkinson, 1973: 213) و اليور 
واتسون (۱۳۸۲: ۲۵)، وجود اين تك قطعه را به جاي تكذيب 
فقدان اين سفال ها در غرب، عاملي براي برجسته تر شدن 

اين موضوع مي داند.

Morgan, 1994a: 63, no. 46 :تصوير۱۶- نيشابور،سدة چهارم هجري مأخذ

1.روشن است که شهرها، محوطه ها 
مراکز  تمامي  نام برده  ومناطق 
را  گالبه اي  منقوش  سفال  توسعة 
شامل نشده و بي ترديد سفال هاي 
محوطه هاي  از  گالبه اي  منقوش 
ديگري نيز به دست آمده اند. ليکن 
نگارندگان قصد داشته اند با استفاده 
از حداکثر منابع و استناد به مناطق 
مهم تر تصويري نسبي از گسترة اين 

گونة سفالين ارائه دهند.



(انـواع،  گالبه اي  منقوش  سفال   
گستردگي ، تاريخ گذاري)

 اين گونه به نظر مي رسد که مناطق غربي ايران بيشتر 
بر ساخت انواع ديگر سفال هاهمچون اسگرافيتو١ متمرکز 
تاريخي  شهر  در   .(Morgan, 1994b: 121) بوده اند 
منقوش  سفال  قطعه  يک  تنها  نيز  کيش)  (جزيرة  حريره 
از  مي دهد  احتمال  آن  کاشف  که  آمده  به دست  گالبه اي 
سيراف يا ديگر مراکز سفال اسالمي به کيش آورده شده 
باشد (موسوي، ۱۳۷۶: ۲۲۲). اگرچه فقدان اين گونه سفالينه ها 
از  سيراف  وسيع  ازحفاري هاي  کشف شده  آثار  ميان  در 
کامًال مشهود است ديويد وايت هوس  البه الي گزارش هاي 

 .(Whitehouse: 1968:1972: Id: 1974 : 1975)

درعين حال،ويليامسون وجود دو قطعه از اين نوع سفال ها 
 Williamson, 1987:) را در سيراف گزارش کرده است 

note 3 ,19). قطعاتي نيز در حوالي بهبهان يافت شده اند.٢

با اين تفاسير، مجموعه شواهد حاکي از آن است که توليد 

و گسترش سفالينه هاي منقوش گالبه اي با سرزمين هاي 
تحت سلطه و نفوذ سامانيان در ارتباط بوده است، يعني 
گستره اي وسيع از مرکز و جنوب شرقي ايران به سوي 
شرق تا آسياي مرکزي. روشن است که پراکندگي بسيار 
محدود اين سفال ها در سواحل جنوبي و خليج فارس نيز 
معلول تجاري بودن اين بندرگاه ها و ورود اين گونه اقالم از 

مراکز اصلي توليد به وي ژه ناحية سيرجان بوده است.

تاريخ گذاري
توالي تاريخ گذاري دقيقي براي اين گونه از سفال ها وجود 
 .(Soucek, 1986; Whitehouse, 1992: 310-311)ندارد
ويلکينسون هيچ سفالي را قبل از سدةنهم ميالدي تاريخ گذاري 
به  استناد  بدون  او،  انتساب هاي  بيشترين  است.  نکرده 
دهم  و  نهم  به سد هاي  و رضايت بخش،  قانع کننده  داليل 
 Allen,)مي شوند هجري)مربوط  چهارم  و  ميالدي(سوم 
61 :1989). از سوي ديگر،مطالعات ليزا ولوْو درخصوص 

سفالينه هاي منقوش گالبه اي کتيبه دار ساماني، که با ترکيب 
مطالعات کتيبه شناسي و شواهد سکه شناسي انجام پذيرفته 
است، تاريخي بين سده نهم تا اوايل سدةيازدهم ميالدي را 

.(Volov, 1966) براي اين سفال ها پيشنهاد مي کند
و  گاه نگاري  توالي  گاردين  که  است  حالي  در  اين 
سفال هاي لشکري بازار را به بعد از ۱۰۰۰م/۳۹۱ق نسبت 
مي دهد (Gardin, 1963: 179-204). تري آلن درخصوص 
اين تاريخ گذاري انتقاداتي جدي  مطرح کرده است. آلن، با 
توجه به شواهد معماري و قراين تاريخي، توسعة لشکري 
بازار را به ابتداي سدة دهم ميالدي (چهارم هجري) مربوط 
مي داند. او به مقايسة نوعي از سفال هاي منقوش گالبه اي 
سه رنگ با سفال هاي زرين فام چندرنگ  که در ميانة سدة نهم 
ميالدي (سوم هجري)توليد مي شدند پرداخته و معتقد است 
که اين نوع از سفال هاي لشکري بازار مراحل متأخرتري را 

تصوير۱۷- نيشابور، سدة چهارم هجري
Wilkinson, 1973: 201, no. 40a :مأخذ

تصوير۱٨-  نمونه هاي سفالين منقوش گالبه اي حاصل از بررسي 
ميداني، سيستان ايران، سده هاي چهارم و پنجم هجري

مأخذ: موسوي حاجي و عطايي، ۱۳۸۹: شكل هاي ۴۸، ۶۱ و ۷۴

تصوير۱٩- شرق ايران، سده هاي چهارم و پنجم هجري
Watson, 2004: 230, Cat. Gb.15  :مأخذ

1.Sgraffiato

2.   در بررسي روشمند باستان  شناختي 
نزديکي  در  بينو»  «ُکن  محوطة 
سردشت بهبهان، که در سال ۱۳۹۰ 
شيرواني  قادر  آقاي  به سرپرستي 
انجام پذيرفت، در ميان تعداد بسيار 
از  برداشت شده  سفالينه هاي  زياد 
سفال  قطعه  چند  محوطه،  سطح 
منقوش گالبه اي به چشم مي خورد. 
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نتيجه
با آغاز نوزايي هنري در سرزمين  هاي شرقي ايران، که هم زمان با ظهور جنبش ها و سلسل هاي مستقل ايراني 
همچون طاهريان و سامانيان صورت پذيرفت، هنر سفالگري نيز در اين سرزمين ها وارد مرحله اي تازه شد. 
استفاده از تکنيک نقاشي گالبه اي از همين زمان آغازيد و سفال منقوش گالبه اي گسترده ترين و متنوع ترين 
گونة سفالين سرزمين هاي شرقي اسالمي شد. سفالگران اين مناطق، با هوشمندي و خالقيت، نقاشي با گالبة 
رنگين را روي بستري گالبه اي به کار بردند تا از حرکت رنگ ها در زير لعاب تحت تأثير حرارت جلوگيري 
کنند. به رغم استفاده از اين تکنيک يکسان و فراگير، گوناگوني طرح هاي هندسي، گياهي، پيکره اي و کتيبه اي 
کوفي معيارهاي زيبايي شناسي متنوع و بديعي در انواع متعدد اين سفالينه ها ارائه مي کند که نقطه عطفي در 
هنرسفالگري اسالمي است. اين مکتب در عين تأثيرپذيري از هنر ساساني، سفالگري چين و سفالگري عباسي 
ارائه دهندة نمونه هاي هنري نوآورانه و منحصر به فردي است که در زيبايي بانفيس ترين سفالينه هاي هم زمان 
در غرب جهان اسالم پهلو زده و گاه از آن ها پيشي مي گيرد. شواهد باستان شناسي، درحالي که نيشابور و 
افراسياب (سمرقند قديم) را به عنوان مراکز اصلي توليد زيباترين نمونه هاي منقوش گالبه اي مطرح مي سازند، 
مناطقي وسيع شامل آسياي مرکزي، خراسان بزرگ، سيستان، سواحل جنوبي درياي خزر و کرمان را 
به عنوان محدودة گسترش سفال منقوش گالبه اي نشان مي دهند. اين گستره هيچ گاه به طور جدي به مناطق 
مرکزي و غربي فالت ايران کشيده نشد. اگرچه توليد وسيع اين گونه  از سفال ها در سومين سدةهجري 
آغاز شد، اوج آن را بايد در توليدات سدة چهارم پس از هجرت جست وجو کرد، زماني که کتيبه ها اغلب به 
پيچيده ترين و تزييني ترين شکل ممکن روي سفالينه ها ظاهر شدند. با اين حال، ساخت اين گونه سفال ها در 
سدة پنجم هجري دچار افت کيفي و کمي فراوان شد و به برخي از کارگاه هاي محلي محدود شد.علت اين اتفاق  
را بايد استفادة فراوان سفالگران سلجوقي از خمير سنگ و لعاب قليايي و نيز انتقال مراکز سياسي، فرهنگي و 

هنري از شرق به مناطق مرکزي ايران دانست. 

Stone Paste .1 خمير سنگ نوعي 
بدنة سفالي است که در جهان اسالم 
نام هايي  با  و  است  يافته  توسعه 
خمير   ،(Faience) بدل چيني  چون 
خمير   ،(PasteArtificial) بدلي 
شيشه يا فريت (Frit)، کوارتزـ فريت 
(Quartz-Frit)، و يا ظروف فريتي 
مي شود.  شناخته   (Frit Ware)
خمير سنگ از هشت تا ده قسمت 
کوارتز (سنگ چيني) خردشده، يک 
و  خردشده  شيشه  سنگ  قسمت 
يک قسمت خاک سفيد نرم تشکيل 

.(Mason, 2003: 271) مي شود

در حيات اين سفال ها نشان مي دهند، يعني زماني در حدود 
سدة دهم ميالدي (چهارم هجري). او سفال هاي لشکري 
بازار را نمونه هاي مياني  يا متأخر از سفال هاي گالبه اي  
مي داند که ممکن است از سدة نهم ميالدي توليد شده باشند 
و بر هم پوشاني زماني و ارتباط اين نمونه ها با سفال هاي 
نيشابور تأکيد مي کند (Allen, 1988: 60-66). آن گونه که 
مشخص است، ساخت ظروف منقوش گالبه اي در ايران در 

پايان سدة دهم ميالدي متوقف نشد. 
توليدات در سراسر سدة يازدهم ميالدي با نزول کيفي 
به  موسوم  محلي  ميان سفال هاي  اين  در  که  يافت  ادامه 
ظروف ساري به خوبي تشخيص پذيرند. برخي از ظروف 
متأخرتربا شکل هاي مدورتر کاسه ها و سطح بيروني بدون 
گالبه و بدون لعاب و تزيينات بسيار ساده تر نشان داده 
و  نامرتب  تزيينات   .(Watson, 2004: 243) مي شوند 
باعجله (تصوير۱۸) نيز به تاريخي متأخرتر و مرکز ساخت 
منطقه اي اشاره دارند (Watson, 2004: 230). بااين حال، 
اين احتمال وجود دارد که توليد اين ظروف تا بعد از قرن 
 .(Morgan, 1994a: 90) باشد  يافته  ادامه  پنجم هجري 
شراتومعتقد است اين اقالم کمابيش تا پايان قرن پنجم و 
 Scrrato, 1966:) اوايل قرن ششم هجري ساخته مي شدند
679). بايباکوف و ارزاکوويچ نيز معتقدندکه اين ظروف 

تا قرن ششم و حتي اوايل قرن هفتم هجري دست کم در 
ُاترار توليد مي شده اند (Morgan, 1994a: 90). حتي اين 
تاريخ گذاري نيز، اگر پذيرفته شود، تنها به توليدات اندک و 
محدود به منطقه هاي خاص اشاره دارد، به طوري که هم 
ازنظر کيفي و هم کّمي با دوران اوج اين سفال در سده هاي 

پيشين قابل مقايسه نيست.
لعاب  و  از خمير سنگ١  استفاده  بايد رواج  بي ترديد، 
براي زوال  قليايي در دوران سلجوقي را مهم ترين عامل 
که  است  روشن  دانست.  گالبه اي  منقوش  سفالينه هاي 
خمير سنگ، با ايجاد بستري سفيد و يکدست براي تزيينات 
بدنة ظرف بي نياز  ايجاد گالبه روي  از  رنگين،سفالگر را 
مي کرد. از سوي ديگر، استفاده از لعاب قليايي نيز برخي 
معايب لعاب هاي سربي ازجمله نفوذ رنگ تزيينات به داخل 
لعاب را در پي نداشت و نيز رنگ ها، براي ثابت ماندن زير 
لعاب در مرحلة پخت، نيازمند ترکيب با واسطة گلي نبودند. 

قدرت  مرکز  انتقال  نيز  و  فني  عوامل  اين  مجموعة 
سياسي و به تبع آن مراکز فرهنگي هنري از مناطق شرقي 
ايران و ماوراءالنهر به مناطق مرکزي ايران،که بر ساخت 
تدريجي  زوال  بودند،  متمرکز  سفالين  ديگرگونه هاي 
سفالينه هاي منقوش گالبه اي را طي سدة پنجم هجري(يازدهم 

ميالدي)در پي داشت.    
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About two centuries after the appearance of Islam, the production of potteries were gradually 

changing through Islamic world. At eastern parts these changes were taking place coincident 

with Iranian movements and establishment of independent dynasties such as Tahirids and 

Samanids.The most important contribution of Samanid artists in Islamic pottery-making 

was the invention and completion of the Slip-painted wares. By means of such variety of 

decorative patterns like abstract, geometric, vegetarian & figurative patterns & calligraphy, this 

art not only affected from sasanian art, chinese and abbasid wares but also presented creative 

and artistic types during the history of Islamic pottery production. Archaeological evidence 

introduce Nishapur and Afrasiab (old Samarkand) as the main centers of the most interesting 

Slip-painted ceramics and also central Asia, Great Khurasan, sistan, parts of southern region 

of Caspian sea and Kirman as the area in which this kind of ceramics developed. This is 

obvious that  development of Slip-painted potteries were in the lands which were under 

dominance of samanids; It means that the production of Slip-painted wares widespread from 

central and southern Iran eastward deep into central Asia and not considerably in central  and 

western of Iran. Producing a large amount of these ceramics began during 9th century A.D 

(3th century A.H) and it reached its climax in 10th century A.D (4th century A.H). During 

11th century A.D (5th century A.H) when the usage of alkaline glaze, Stone-paste for ceramic 

body were common and also the transmission of political, cultural and artistic centers from 

east to central parts of Iran, the production of Slip-painted potteries decreased  qualitatively 

and restricted to regional centers and their production are forgotten gradually. This study is 

based on descriptive- analytical method and the gathering of data is done in the method of 

documentary & follow the purposes such as typology, Recognizing the widespread regions 

and accessing  to definite dating for these kind of potteries.

Key words:  Islamic pottery, Samanids, Slip-painted pottery, types, widespread, dating.
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