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چكيده
گرد آوردن آثار بازماندة نياکانمان در گنجينه ها و موزه ها اداي ديني است بدانچه آنها به آن همت گمارده اند. 
در اين ميان محل ساخت برخي آثار گردآوري شده در گنجينه ها - به دليل گرفتن اين آثار از قاچاقچيان اشياء 
تاريخي و يا مواردي از اين دست- نامعلوم است. برخي آثار موجود در گنجينه نارنجستان قوام شيراز از اين 
دست است که تعدادي از آنها سفال هاي دوره اسالمي است. اين پژوهش بر آن است تا به اين سئوال پاسخ 
گويد: اشياء سفالي به نمايش درآمده در گنجينه نارنجستان قوام معرف کدام مرکز سفالگري اند؟ جامعه آماري 
اين پژوهش تعداد ١٠ نمونه شيء سفالي اين گنجينه است که با انجام مطالعات کتابخانه اي و بررسي توصيفي و 
تحليلي و رويکرد تطبيقي با نمونه هاي مشابه اين آثار در موزه هاي مختلف دنيا مکان ساخت اين آثار مشخص 
گرديد. در بررســي هاي انجام گرفته بر روي نمونه هاي مشابه سعي شد با توجه به زمان ساخت مشترک، 
بيشترين تشابهات در سفال هاي مورد بررسي در نظر گرفته شود، در پايان پژوهش و با بررسي هاي صورت 
پذيرفته اين نتيجه حاصل گرديد که مي توان بر اساس مطالعات کتابخانه اي و همچنين نمونه هاي مشابه موجود 
در موزه ها مکان ساخت و توليد اين اشياي سفالي را تخمين زد و ابهاماتي را که در مورد برخي از اشياء موزه اي 
وجود دارد تا حد زيادي بر طرف کرد، در مورد اين ١٠ نمونه مورد پژوهش ٤ شيء متعلق به مرکز سفالگري 
نيشابور،يک شي متعلق به ترکيه،يک شيء متعلق به عراق، يک شيء احتماالً ساخت مرکز سفالگري کرمان، و ٣ 

شيء به ترتيب متعلق به مراکز سفالگري سلطان آباد، ري و مشهد هستند. 

 واژگان كليدي 
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مقدمه
همزمان با گسترش دين اسالم صنعت و هنر سفالگري نيز 
به تدريج همانند هنرهاي ديگر تولدي دوباره يافت.در آغاز 
اين دوره سفالگران ايران تا حدودي از شيوه سنت هاي دوره 
قبل از اسالم پيروي مي كردند، ولي تدريجًا. عوامل متعددي 
باعث گرديد كه هنرمندان سراسر ايران تحوالت تازه اي از 

نظر لعابـ  تزيين و شكل ظروف سفالين به وجود آوردند.
در قرون اول و دوم هجري قمري تنوعي در رنگ و 
آن  تزيينات  و  سفال  حقيقت  در  و  نمي شود  ديده  لعاب 
همچنان ادامه شيوه لعاب هاي سبز و مات ساسانيان است 
که نيشابور يکي از مراکز ساخت اين سفال معرفي شده 
است. در قرون سوم و چهارم ساخت سفال در مراکزي 
بوده  معمول  شوش  و  جرجان  سمرقند،  نيشابور،  مانند 
است. در اين دوره با انواع تزيينات، نوشته هاي کوفي روي 
سفالها و تهيه لعاب ها و رنگ هاي مختلف روبرو مي شويم. 
قرن پنجم هجري سفال هاي نقش کنده، نقش افزوده، قالب 
زده و همچنين سفال هاي لعابدار در مراکزي چون نيشابور، 
ري، جرجان، شوش، استخر، سيراف، تخت سليمان، کنگاور، 
آمل، سمرقند و گسترش برخي از شيوه ها تا سوريه، عراق و 
مصر مشاهده مي شود.در قرن ششم و هفتم باتنوع در شکل 
هنري ظروف و همچنين تزيينات لعاب از جمله زرين فام و 
مينايي روبرو هستيم.از مهمترين مراکز توليد اين سفال ها 
مي توان کاشان، جرجان، نيشابور، سلطان آباد، بجنورد، ري، 
ساوه، تخت سليمان، سلطانيه و شوش را نام برد. در قرن 
هشتم و نهم عالوه بر فنون متداول، دو نوع سفال الجوردي 
و سفال سفيد آبي مورد توجه قرار مي گيرد. در اين دوره 
سلطان آباد، هرات، سمرقند، خوارزم، سيستان، ورامين و 

ساوه از مراکز عمده توليد سفال بوده اند.
قرن دهم و يازده دوره حکومت صفويان و رواج فن 
و هنر سفالگري در اکثر مناطق ايران بوده است. نفوذ و 
تأثير هنر سفالگري و ساخت بدل چيني  و سالدن  و ساير 
توليدات کشور چين و همچنين تأثير هنر سفالگري عثماني 
که ايزنيک خوانده مي شود، سفالگري اسالمي را تحت تأثير 
اين  در  سفال  عمده ساخت  مراکز  جمله  از  مي دهد.  قرار 
ادوار مي توان به شهرهاي کرمان، کاشان، مشهد، شيراز، 
بندرعباس، اصفهان، ساوه و يزد اشاره کرد. بدين ترتيب ما 
با مراکز متعدد سفالگري به شيوه هاي مختلف در طول دوره 
اسالمي مواجه هستيم که آثار آنها در موزه هاي مختلف 
ايران و جهان نگهداري مي شوند. در برخي از مجموعه ها 
با آثار سفالي مواجهيم که فاقد رقم و امضاء هستند و مکان 
ساخت آنها نامعلوم است که اين مقاله در حوزه پژوهش 

خود يعني موزه نارنجستان قوام شيراز به آن مي پردازد.
بر اين اساس طي مراجعه به گنجينه سفال اسالمي موزه 
نارنجستان قوام مشخص شد که حدود ٧٠ شي ء سفالي 
مربوط به دوره اسالمي در اين گنجينه وجود دارد. پس از 
بازديد از ويترين هاي محل نگهداري اشياء و مطالعه برگه هاي 

مشخصات مربوط به هر شي که در ويترين و کنار شي قرار 
داشت دريافتيم که محل ساخت هيچ يک از اين سفالينه ها 

معلوم نيست.
فارسي  زبان  دو  به  اشياء  مشخصات  برگه هاي  اين 
و انگليسي نوشته شده و بهترين راهنما در جهت آشنايي 
و  داخلي  بازديدکنندگان  براي  اسالمي  دوره  با سفالگري 
گردشگراني است که از سراسر دنيا به اين گنجينه ها مراجعه 

مي کنند.
با توجه به اين مهم که در اين برگه ها اطالعاتي در 
مورد اشياء موزه اي از جمله نام شيء از لحاظ شکل، زمان 
ساخت و همچنين محل توليد شيء و شماره ثبت آن درج 
مي گردد، لذا طي دسته بندي صورت گرفته از اين اشياء ١٠ 
نمونه موردي که در ميان اين سفالينه ها نمونه هاي مشابه 
بيشتري داشت را انتخاب کرده که طي اين پژوهش عالوه بر 
اين ١٠ مورد محل توليد نمونه هاي مشابه آنها نيز مشخص 
گردد. در واقع هدف از انجام اين پژوهش شناسايي مکان 
ساخت و توليد مجموعه سفال هاي مورد مطالعه اين پژوهش 
است که در اين گنجينه نگهداري مي شوند و يافتن پاسخ اين 
مسئله که هر يک از اين اشياء متعلق به کدام منطقه جغرافيايي 
کشورمان هستند، چرا که هر يك از اين اشياء اسناد معتبري 
از هنر، فرهنگ و تاريخ را ارائه مي دهند.تحقيق وپژوهش در 
مورد آن ها، دست يابي به اطالعات و پي بردن به اسراري 
است که در دل اين آثار نهفته است به همين جهت است کهاش

ياءوآثارموزه ايبرايپژوهشگران و محققان اهميت زيادي دارد 
چون با استفاده از آن ها و مطالعاتي که بر روي آن ها انجام 
مي دهند به يافته هاي جديد دست مي يابند و به کشف حقايقي 

از زندگي گذشتگان مي رسند.

روش تحقيق
به صورت  کتابخانه اي و  از طريق مطالعات  اين پژوهش 
توصيفي_تحليلي صورت مي پذيرد که با رويکرد تطبيقي١٠ 
قوام  نارنجستان  گنجينه  در  موجود  سفال هاي  از  نمونه 
شيراز را با توجه به نمونه هاي مشابه آنها در مجموعه ها و 
موزه هاي مختلف از نظر دوره ساخت، شيوه ساخت، نقوش 
و رنگ هاي به کار رفته بر روي آنهامورد بررسي و تجزيه و 

تحليل کمي و آماري قرار مي دهيم.

پيشينه  تحقيق
در رابطه با سفال، شيوه ساخت و تزيينات آن و همچنين 
صورت  بسياري  تحقيقات  و  کتابها  موزه اي  سفال هاي 
پذيرفته استکه از جمله مهمترين آنها مي توان به کتاب سفال 
به  آن  در  که  کرد  اشاره  گروبه  ارنست   (١٣٥٤) اسالمي 
بررسي سفال هاي دوره اسالمي در همه مناطق و کشورهاي 
اسالمي پرداخته شده است، همچنين کتاب هنر سفالگري 
دوره اسالمي ايران (١٣٦٤) از آقاي کياني و خانم کريمي که 
در آن تعدادي از اشياء سفالي معرفي و مشخصات آنها بيان 

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)
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شده است. کتاب هاي تاريخ سفال و کاشي در ايران (١٣٧٠) 
از آقاي عباسيان و سفال ايران (١٣٧٧) نوشته خانم رفيعي 
و همچنين پيشينه سفال و سفالگري در ايران (١٣٧٩) از آقاي 
کياني و سفال و سفالگري در ايران از ابتداي نوسنگي تا 
دوران معاصر (١٣٧٩) نوشته آقاي کامبخش فرد از جمله 
کتاب هايي هستند که در آنها نويسندگان به تاريخ سفال ايران 
در دوره هاي مختلف پرداخته و شيوه هاي ساخت، تزيينات 
کرده  بررسي  دوره ها  اين  در  را  سفال ها  توليد  مراکز  و 
اند. اليور واتسون در کتاب سفال زرين فام ايراني (١٣٨٢) 
تاريخچه سفال زرين فام، مناطق توليد، سبک هاي تزيين، 
ظروف، پيکرک ها و کاشي هاي دوره ايلخاني و آثار زرين فام 
را بررسي  آنها  آثار  دوره صفوي، سفالگران زرين فام و 
کرده است.آقاي چيت سازيان و خانم سعادت ميرقديم در 
مقاله اي با عنوان بررسي زيبايي شناسي سفالينه هاي کاشان 
دوره ايلخاني بر اساس آراي آن شبرد(١٣٨٩) در شماره ٥ 
نشريه نقشمايهبه مطالعه سفال هاي دوره ايلخاني در مرکز 
سفالگري کاشان از نظر زيبايي شناسي پرداخته اند و نتيجه 
حاصل شده اين است که تزيينات، نقوش، فرم و رنگ اين 
ظروف از ديدگاه زيبايي شناسي و با تاکيد بر برجستگي هاي 
هنري داراي تناسب و هماهنگي در فرم و نقوش سفال ها 
و اجزاي نقوش آن ها با يکديگر هستند.هنر سفالگري در 
دوره صفويه و بررسي تکنيک و نقشمايه هاي هنري (١٣٨٧) 
عنوان مقاله اي است از آقايان محمدي فر و بلمکي در شماره 
٣٥ نشريه هنرهاي زيبا، که نويسندگان در اين مقاله سير 
تحول نقشمايه هاي سفال دوره صفوي همچنين تاثير فنون 
سفال هاي چيني و اروپايي در اين دوره بر سفال اسالمي را 
بررسي کرده و در نهايت با در نظر گرفتن نگارگري ايران 
و نقش ارزنده مکاتب هرات، تبريز و اصفهان، به يک پديده 

نوظهور يعني همساني فرازهاي نقش مايه هاي سفالي و نقش 
مايه هاي نگارگري ايراني رسيده اند.گزا فهروري در کتابي 
با عنوان سفالگري جهان اسالم در موزه طارق رجب کويت 
(١٣٨٨) انواع سفال هاي نفيس قبل و بعد از اسالم موجود در 
اين موزه را مورد مطالعه قرار داده است. اين نمونه ها نماينده 
دوران خود و سبک هاي خاص سفالگري اسالمي مي باشند 
که با مطالعه آن ها تحوالت سفالگري در جهان اسالم به 

خوبي نمايان است.
اما در مورد موضوع اين پژوهش تاکنون تحقيقي صورت 
نگرفته و نامعلوم بودن مکان توليد سفال هاي گنجينه مورد 

پژوهش گواه اين مدعاست.

جامعه آماري و نمونه هاي مورد پژوهش
جامعه آماري اشياء سفالي مورد نظِر اين پژوهش که در 
گنجينه نارنجستان قوام شيراز نگهداري مي شوند بر طبق 
تصاوير زير شامل ١٠ شيء است که مربوط به دوره هاي 
مختلفي از هنر اسالمي از جمله طاهريان و سامانيان (٣ و ٤ 
ه.ق)، غزنويان (٤ و ٥ ه.ق)، سلجوقي (٥ و ٦ ه.ق)، ايلخاني 
(٦ و ٧ ه.ق)، تيموري (٨ ه.ق) و دوره صفوي (١٠ و ١١ 
ه.ق)هستند و سعي شده است از انواع سفال هاي موجود 
در اين موزه که بر اساس دوره، شيوه ساخت و همچنين 
تزيينات متفاوت هستند، از هر نوع يک نمونه بررسي گردد.

مبناي اصلي تطبيق در اين پژوهش بر اساس فنوِن به کار 
رفته در ساخت نمونه هاي مورد پژوهش و همچنين زمان 
ساخت آنها در نظر گرفته شده ولي قابل ذکر است عالوه بر 
اين معيارها، شکل ظاهري ظروف و همچنين نقوش به کار 

رفته در آنها نيز از نظر دور نمانده است.
ده نمونه مورد بررسي به شرح زير است:

تصوير۱. قرن ۳ و ۴ 
ه.ق شماره ثبت: ۹۲

تصوير۲. قرن ۳ و ۴ 
ه.ق شماره ثبت: ۹۶

تصوير۳. قرن ۴ و ۵ 
ه.ق شماره ثبت: ۴۰

 تصوير ۴. قرن ۵ و ۶ 
ه.ق شماره ثبت: ۱

تصوير۵ . قرن ۶ و ۷ 
ه.ق شماره ثبت: ۶۳

تصوير۶. قرن ۶ و ۷ 
ه.ق شماره ثبت: ۱۰۶

تصوير۷. قرن ۸ ه.ق
شماره ثبت: ۷۰

تصوير۸. قرن۱۰ و 
۱۱ه.ق شماره ثبت: ۵۰

تصوير ۹. قرن۱۰ و 
۱۱ه.ق شماره ثبت: ۹۰

تصوير ۱۰. قرن۱۰ و 
۱۱ه.ق شماره ثبت: ۱۲۳



بر همين اساس براي مکان يابي سفالينه هاي مورد نظر، 
هنر سفالگري اين دوره ها را به صورت مختصر شرح داده و 
با ارائه نمونه هاي مشابه در هر دوره بر طبق مراکز ساخت 
و شيوه توليد آنها به صورت تطبيقي محل توليد سفال هاي 

مورد بحث مشخص مي شود.

سفالگري در قرن ٣ و ٤ هجري قمري
يکي از ويژگي هاي سفال هاي دوره اسالمي منسوب کردن 
آنها به سلسله هاست، براي مثال: در طبقه بندي سفال هاي 
نام سفال  به  دوره اسالمي سفال قرن سوم و چهارم را 
ساماني شناسايي کرده و ويژگي هاي فني و تزيين موسوم 
به سفال گلي را به اين دوره نسبت داده اند (توحيدي،١٣٨٥: 
از ويژگي هاي خاصي  اين زمان هنر سفالگري  ٢٦١). در 
برخوردار گرديد. سفالگران عهد سامانيان با سبک جديدي 
که همان پوشش لعاب گلي روي ظروف سفالين بود آشنا 
شدند كه در زيبايي تزيينات ظروف تأثير فراواني داشته است 

(کياني، ١٣٧٩: ٢٦).
ظروف سفالين اين دوران از نظر تکنيک لعاب متنوع اند 
مانند:سفال با تزيين نقش افزوده، کنده و قالب خورده، سفال 
با لعاب سربي يک رنگ با نقش کنده، سفال با لعاب سربي 
چندرنگ پاشيده و لعاب پاشيده و نقش کنده (کامبخش فرد، 
١٣٧٩: ٤٥٧).همچنين نقوش به کار رفته در سفال هاي اين 

دوره شامل: نقوش هندسي، نقوش گياهي، نقوش حيواني، 
نقوش انساني، مواج، خطوط موازي، اسليمي، طوماري و 
انواع خطوط کوفي است (کريمي و ديگران، ١٣٦٤: ١٣).در 
اين دوره شهرهايي چون زنجان، ساري، سمرقند، گرگان و 
نيشابور به مراکز مهم هنري شرق جهان اسالم تبديل شدند 

(کياني، ١٣٧٩: ٢٦).
جدول١ نشان دهنده دو نمونه مورد بررسي از گنجينه 

نارنجستان قوام در اين دوره است.
بر طبق جدول١ تکنيک دو سفال مورد مطالعة پژوهش در 
اين دوره لعاب پاشيدهاست.در اين شيوه ابتدا سفال با لعاب 
گلي پوشش داده شده و سپس با لعاب سربي و رنگ هايي که 
از ترکيب اکسيد فلزات تهيه گرديده به صورت لکه يا گاهي 
به صورت نقطه چين روي ظرف را مي پوشانده اند. رنگ هاي 
پاشيده شده اغلب شامل سبز، آبي، زرد کهربايي و ارغواني 

بوده اند (کريمي و ديگران، ١٣٦٤: ٢١؛ تصاوير ١١ الي ١٣).
اين روش در حقيقت شيوه اي وارداتي از چين بود. اما 
رفته رفته سفالگران ايراني نوع دوم آن را پديد آوردند.«در 
اين نوع تزيين نقوش كنده، قبل از لعاب اصلي سطح ظرف 
را آرايش داده و سپس با لعاب اصلي پوشش شده است. 
خطوط  اسليمي  گياهي  نقوش  شامل  عمومًا  كنده  نقوش 
لعاب  با  پرندگان اند.خمير سفال  به ندرت نقش  پراكنده و 
پاشيده اغلب به رنگ نخودي و قرمز بوده و شكل ظروف 

تزئين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ

هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن ۳ و 
۴ ه.ق

لعاب 
پاشيده

---الواننامعلومچرخ

قرن ۳ و ۴ 
ه.ق

لعاب 
پاشيده 
و نقش 
کنده

---الواننامعلومچرخ

جدول ١. بررسي نمونه سفالي شماره ١ و ٢، مأخذ: نگارندگان

تزيين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ

هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن 
۴ و ۵ 

ه.ق

زير 
لعابي

نقوش نامعلومچرخ
سياه بر 
زمينه 
سفيد

--

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)

جدول ٢.بررسي نمونه سفالي شماره ٣، مأخذ: همان.



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۳۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

با كف حلقه اي، بدنه محدب و يا كشيده است. سفالينه با 
لعاب پاشيده و نقوش كنده در اغلب مراكز سفال سازي اوايل 
اسالم بدست آمده ولي به طور كلي شمال ايران و مراكزي 
چون نيشابور، ري و جرجان را مي توان از مراكز ساخت 
آن دانست. ساخت اين نوع سفالينه حدود سه قرن در ايران 
و ساير سرزمين هاي اسالمي چون مصر، سوريه و عراق 

ادامه داشته است»(همان؛ (تصاوير١٤ الي ١٦).

سفالگري در قرن ٤ و ٥ هجري قمري
ايران  در  پنجم هجري  قرن  اوايل  در   سلسله سلجوقيان 
تشكيل گرديد. دوره سلجوقي را از نظر شكوفايي هنرهاي 
اسالمي  ادوار  درخشان  دوره هاي  از  مي توان  گوناگون 
دانست.«سالطين سلجوقي از حاميان بزرگ هنر سفالگري 

بودند و هنرمندان و صاحبان حرفه را در دربارها و مقر 
حکومت خود آوردند. همين گرايش سالجقه به هنر و توجه 
به پروراندن هنرمندان در اين عصر سبب شد تا هنرمندان به 
خلق و آفرينش هنري در تمامي جنبه ها عالقه نشان داده و 
تمام اهتمام خود را در زيبايي آثار و اجراي طرح هاي عالي 
به کار بندند (عباسيان، ١٣٧٠: ٩٠). تزيينات ظروف سفالين 
عهد سلجوقي متنوع و شامل سفالبي لعاب، سفالينه يكرنگ، 
سفال الجوردي، سفال مينايي، سفال زرين فام، سفال با نقش 
زير لعاب، سفال با نقش قالب زده و سفال سفيد رنگ مشبك 

بوده است.
نقوش  مانند  ازنقوش گوناگوني  اين دوران  سفالگران 
وحيوانات، خطوط  پرندگان  نقش  كوفي،  هندسي، خطوط 
مارپيچ، نقش گل وگياه، نقوش انساني و با لعاب هايي به 

تزيين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ
هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن ۵ و 
۶ ه.ق

--۷ رنگنامعلومچرخمينايي

خوشنويسي

جدول ٣.بررسي نمونه سفالي شماره ٤، مأخذ:  همان.

تصوير ١١. سفال با تزيين لعاب 
پاشيده، عراق، مأخذ:

 Fehervari,2000:45

تصوير 12. سفال با تزيين لعاب 
پاشيده، نيشابور،   مأخذ: کريمي 

و ديگران، 1364: 149

تصوير 13.  سفال با تزيين لعاب 
پاشيده،  گرگان، مأخذ: کياني، 

199 :1379

تصوير 14. سفال با تزيين لعاب 
پاشيده و نقش کنده،  نيشابور، 

مأخذ:  گروبه، 1354: 51

تصوير 15.سفال با تزيين لعاب 
پاشيده و نقش کنده،  نيشابور، 

مأخذ: ديماند، 1383: 117

تصوير 16.سفال با تزيين لعاب 
پاشيده و نقش کنده، نيشابور، 
مأخذ:کريمي و ديگران، 1364: 147

تصوير 17. سـفال با نقوش سياه  
بر زمينه سفيدبا تکنيک زير لعاب،  
نيشابور، مأخذ: رفيعي، 1377: 213

تصوير 18.سـفال با نقوش سياه 
بر زمينه سفيدبا تکنيک زير لعاب، 
نيشابور، مأخذ:گروبه، 1354: 92



رنگ آبي، سياه، زرد، قهوه اي، الجوردي، سبز، سفيد، فيروزه اي 
و ديگر رنگ ها در آرايش ظروف سفالي استفاده مي كرده اند. 
تحقيقات باستان شناسي نشان داده است كه شهرهاي سلطان 
آباد (اراك فعلي)، ري، كاشان، ساوه، گرگان، نيشابور، شوش، 
از مراكز مهم سفالگري دوران  بخارا، اصفهان و سمرقند 
سلجوقي بوده است(کياني، ١٣٧٩: ٣٤). از ميان اين تنوع تنها 
نمونه اي زيرلعابي که در جدول ٢ مشاهده مي شود جهت 

مصداق پژوهش مورد گزينش قرار گرفته است.
سـفال با نقوش سياه بر زمينه سفيدبا تکنيک زير لعاب

اين دسته از ظروف که مهمترين مرکز ساخت آنها را 
مي توان نيشابور دانست با پوشش گلي پوشانده شده و 
سپس با نقوش سياه رنگ يا قهوه اي تيره، آرايش و سپس 
آن را با لعاب شفاف سربي مي پوشانند. تزيين اين نوع سفال 
شامل نقطه چين هاي منظم، پرندگان، گل ها و مهمتر از همه 
انواع خطوط کوفي تزييني است. اين نقوش عمومًا لبه و بدنة 
داخلي ظرف را فرا گرفته و در بعضي از نمونه ها نقش مرغي 
در کف ظرف به صورت خطي طراحي شده است (کريمي و 

ديگران، ١٣٦٤: ١٦؛ تصاوير١٧ الي ١٩).

سفالگري در قرن ٥ و ٦ هجري قمري
اواخر عصر سلجوقيان و شروع دوران خوارزمشاهيان در 

تاريخ سفالگري اسالمي بسيار حساس و همراه با ظهور تنوع 
در شکل هنري ظروف و همچنين شيوه هاي تزييني و نقوش 
سفال ها مي باشد. هنر سفالگري با رونق کم سابقه اي روبرو 
زيبايي خلق مي کنند. ارزنده و  آثار  مي شود و سفالگران 

اين دوره شامل: ظروف سفالي يکرنگ،  روش هاي متنوع 
نقاشي زير لعاب، زرين فام و مينايي يا هفت  رنگ است.

نقوش سفال هاي اين دوره تصاوير ملهم از مينياتور 
و مضمون هاي مشخصي از وقايع تاريخي، بزمها، زندگي 
(رفيعي، ١٣٧٧: ٨٤). بوده است  پادشاهان و مردم عادي 

مراکز ساخت سفال ها در اين دوره جرجان (گرگان)،كاشان 
و ري است (کياني، ١٣٧٩: ٣٧). در جدول ٣ يک نمونه از اين 
نوع سفال را از گنجينه نارنجستان قوام مورد مطالعه قرار 

گرفته است.

سفال مينايي يا هفت رنگ
آغاز كاربرد مينا را به دشواري مي توان مشخص كرد ليكن 
روش مينايي از دوران باستان مورد استفاده بوده است. 
قديمي ترين لعاب مينا كه تاكنون يافت شده متعلق به قرن ١٥ 
قبل از ميالد و ظرفي مصري است كه با پودر شيشه روي 
بدنه تزيين شده است. در دوران هخامنشي آجرهاي مينايي 
با لعاب قليايي در آپاداناي شوش يافت شده كه هم اكنون 

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)
جدول ٤. بررسي نمونه سفالي شماره ٥ و ٦، مأخذ:  همان.

تصوير 19.سـفال با نقوش سياه 
بر زمينه سفيدبا تکنيک زير لعاب، 
نيشابور، مأخذ:گروبه، 1354: 90

تصوير 20.کاسه مينايي، کاشان، 
 Fehervari,2000: 142:مأخذ

تصوير 21.کاسه مينايي، ري، 
مأخذ:  ماسلنيتسينا، 1374: 31

تصوير 22.کاسه مينايي، ايران، 
مأخذ:گروبه، 1354: 190

تزيين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ

هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن ۶ و 
۷ ه.ق

قهوه اي نامعلومچرخرو لعابي
طالنشان

----

قرن ۶ و 
۷ ه.ق

لعاب 
الجوردي

مشکي و نامعلومچرخ
الجوردي

-خوشنويسي--
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نمونه هايي از آن در موزه لوور پاريس نگهداري مي شود. اين 
نوع آجرها داراي تركيبي از مخلوط شن و آهك بوده اند كه هر 
آجر به همراه تزيين برجسته يا بدون آن درقالب شكل داده 
شده و سه بار داخل كوره مي رفته است(سامانيان، ١٣٨٠: 
٨٧).  «سفال هاي مينايي که منتسب به کاشان و برخي ديگر 
از شهرهاي ايران مرکزي در سده ششم شناخته شده است، 
احتماًال ريشه در آزمايش هاي سفالگران نيشابور و سمرقند 
داشته که تالش مي کردند پس از پختن گالبة رولعابي بر 
سطح آن نقش اندازي کنند و بار ديگر در کوره حرارت دهند. 
مجموعه اي از کاسه هاي ساخت کاشان با تاريخ ٥٧٠ تا ٥٨٠ 

ه.ق نمايانگر اوج تکامل اين اسلوب در آن زمان بوده است» 
(فريه، ١٣٧٤: ٢٦٠ و ٢٦١). نقوش به کار رفته بر سفال هاي 
مينايي تصاوير مربوط به نسخ خطي آن دوره، سوژه هايي 
و  رامشگران  شاهان،  شكار  و  بزم  مجالس  شاهنامه،  از 
نوازندگان و از ميان داستان هاي عاشقانه داستان بهرام گور 
و آزاده و همچنين بيژن و منيژه بيش از هر نقش ديگري ديده 

مي شود (گروبه، ١٣٨٤: ١٨٥).
بوده  متداول  بيشتردرري  مينايي  ظروف  ساخت 
ودراواخرقرن هفتم درشهرهاي ساوه وسلطان آبادنيزساخته 
مي شودودرهمين دوره است كه ظروف مينايي الجوردي 

تزيين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ

هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن ۸ 
ه.ق

زرين 
فام

طاليينامعلومچرخ
-

جدول ٥. بررسي نمونه سفالي شماره ٧، مأخذ: همان.

تزيين و زماننمونه
لعاب

شيوه 
ساخت

مکان 
توليد

نقشرنگ

هندسيخطيگياهيحيوانيانساني

قرن ۱۰ و 
۱۱ ه.ق

--الواننامعلومچرخايزنيک

قرن ۱۰ و 
۱۱ ه.ق

سفيد 
آبي

آبي و نامعلومچرخ
سفيد

--

قرن ۱۰ و 
۱۱ ه.ق

----سبزنامعلومچرخسالدون

جدول ٦. بررسي نمونه سفالي شماره ٨ الي ١٠، مأخذ: همان.

تو  بشقاب  تصوير 23. 
سلطان  اندود،  زر  گرد 
آباد، مأخذ: کريمي و ديگران، 

253 :1364

تيره  24.کاسه  تصوير 
رنگ طالنشان، نيشابور، 

مأخذ: همان: 155.

تصوير 25. کاسه 
گالبه اي  منقوش با تزيين 
طالنشان، نيشابور،مأخذ: 

گروبه، 1354: 87 .

تصوير 26 .   کاسه   
الجوردي، ايران،  مأخذ:   

همان: 172.

تصوير 27.ظرف سفالي 
آباد،  سلطان  الجوردي، 

مأخذ: کياني، 1379: 182



زرنگارجايگزين آن مي شود،ابوالقاسم كاشاني نيزدرهرايس 
نوع  اين  ساخت  است  كرده  اشاره  مطلب  اين  الجواهربه 
ظروف درري سابقه اي طوالني حتي قبل ازحمل هم غول 
داردوياقوت حموي در مجمع البلدان اشاره به ظروف مينايي 
داردوبرهمين اساس مي توان گفت ظروف ري به قبل ازحمله 
مغول تعلق دارند.اما  اتينگهاوزن معتقداست ظروف منسوب 
وكارگاه هاي  شده  ساخته  سلطان آباد  درحومه  ري  به 
است.ازديگرمراكزعمده  كمتربوده  درري  سفال  نوع  اين 
ساخت سفال مينايي مي توان به كاشان،ساوه،نطنز،سلطان 
آباد،نيشابور،جرجان وتبريز اشاره كرد.(توحيدي، ١٣٨٥: 

٢٨٠؛ تصاوير ٢٠ الي ٢٢).

سفالگري در قرن ٦ و ٧ هجري قمري
در اوايل سده هفتم هجري حمالت وحشيانه مغوالن، بسياري 
از شهر ها و مراكز سياسي و هنري را به ويراني كشاند و 
اين امر بر هنر سفالگري تأثير بسياري گذاشت. بازسازي 
ويراني هاي حاصل از تهاجم مغوالن به کندي زمان استقرار 
آنها در ايران صورت پذيرفت. آنان دين اسالم را پذيرفته و 
سلسله ايلخاني را تشکيل دادند. همراه با ورود و استقرار 
مغوالن، تأثيرات قابل توجهي از فرهنگ و تمدن شرق دور 
وارد ايران شد. انعکاس آن در تمامي شاخه هاي هنري از 
جمله سفالگري محسوس بود. فرم ظروف سفالي و تزيينات 
آنها نشان دهندة فرم و تزيين هنر چيني است.بيشتر مراکز 
سفال مانند گرگان، ري و نيشابور ويران شدند. اما کاشان از 
ويراني در امان مانده و توليد سفال را با وقفه اي کوتاه ادامه 
داد. در همين زمان مراکز جديدي مانند اراک (سلطان آباد) در 
زمينه توليد سفال شروع به فعاليت نمودند(فهروري، ١٣٨٨: 
٥٨). از جمله شيوه هاي به کار رفته در تزيين سفال هاي اين 
دوره لعاب يکرنگ، زيرلعابي، زرين فام، مينايي، سفال نقش 
کنده، سفال يکرنگ الجوردي، ظروف مشبک دو جداره با 
لعاب شفاف و سفال با نقاشي روي لعاب است (چيت سازيان 

و ديگران، ١٣٨٩: ٦٢).
تأثيرات خاور دور بر طرح هاي تزييني سفال هاي اين 
دوره مشهود است: طرح هايي مانند گل نيلوفر آبي، پرندگان 

افسانه اي، ماهي ها، نقوش طوماري و خوشنويسي (ويلسون 
آلن، ١٣٨٧: ٤٦)

چنان که گفته شد ظروف سفالي اين دوره در شهرها و 
کارگاه هاي معدودي ساخته مي شد از جمله: کاشان، کرمان، 
جرجان، سلطان آباد و تخت سليمان. از ميان اين همه تنوع 
در سفال هاي اين دوره دو نمونه از سفال هاي مورد پژوهش 

در جدول ٤ بررسي شده است.

سفال با تزيين روي لعاب
سابقه نقاشي روي لعاب به قرون اوليه اسالمي باز مي گردد. 
سفال با نقاشي روي لعاب را مي توان به چند گروه تقسيم 
کرد از جمله: زرين فام، لعاب مينايي يا هفت رنگ، لعاب 

الجوردي و لعاب تيره رنگ طالنشان.
زمينه  که  هستند  ظروفي  طالنشان  تيره رنگ  ظروف 
الجوردي، فيروزه اي و يا سياه و تزييناتي با خط و نقش 
طاليي بر روي زمينه دارند.اين ظروف به شکل کاسه هايي 
پايه مدور و بدنه نيم کره هستند که داخل و خارج آنها تزيين 
شده است (توحيدي، ١٣٨٥: ٢٨٢). ساخت سفال هاي رولعابي 
در قرن هفتم همزمان با سفال هاي لعاب يک رنگ در شهرهاي 
مهمي نظير: نيشابور، ري، ساوه، کاشان، سلطان آباد، تخت 
سليمان و سلطانيه متداول بوده است. (همان: ٢٧٣؛ تصاوير 

٢٣ الي٢٥).

سفال با لعاب الجوردي (سيلوئت)
«اين نوع لعاب براي پوشش ظروف بدون نقش مورد استفاده 
قرار مي گرفته است يا پس از اينکه ظرف را با اين رنگ لعاب 
مي دادند آن را تزيين مي کردند. رنگ هاي آبي الجوردي و 
فيروزه اي گاهي براي تزيينات نقوش و يا به عنوان زمينه 
به کار مي رفته است. در قرن ششم ساختن ظروف با لعاب 
فيروزه اي در گرگان رواج يافت. اين ظروف غالبًا با رنگ 
سياه نقاشي مي شده است. حدود قرن هفتم هجري قمري 
و با آغاز حملة مغول که ساخت ظروف مينايي متوقف شد، 
توليد ظروف الجوردي رونق يافت. در اين دوره کاشان و 
سلطان آباد مراکز اصلي توليد اين نوع سفال بوده اند. به نظر 

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)
جدول ٧. برگه هاي مشخصات اشياء سفالي مورد پژوهش، مأخذ: همان.        



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آرتور لين اين سفال ها جالبترين ظروفي است که در ايران 
ساخته شده است»(رفيعي، ١٣٧٧: ٥٧). از جمله ويژگي هاي 
اين سفال ها تقسيم سطح داخلي آنها به ٤، ٦و يا ٨ قسمت 
است که داخل آنها نوشته فارسي و حد فاصل آنها با گل هاي 
اسليمي و طوماري پر شده است (توحيدي، ١٣٨٥: ٢٧٢؛ 

تصاوير ٢٦ الي ٢٨).

سفالگري در قرن٨ هجري قمري
بار ديگر در سال ٧٢٧ هجري  را  تاتار  حمالت وحشيانه 
قمري تيمور تكرار كرد. اين بار نيز همانند گذشته بسياري 
از شهر هاي ايران به ويراني كشانده شد. تيموريان مركز 
سياسي خود را به شرق ايران يعني شهر سمرقند منتقل 
نمودندو تيمور نيز مانند ايلخانيان پس از مدتي تحت تاثير 
فرهنگ و تمدن ايران قرار گرفت و در رونق هنرهاي گوناگون 
اقداماتي به عمل آورد. از اين رو هنرمندان معروف را از 
سراسر ايران به سمرقند فرا خواند. اين هنرمندان ايـراني 
در شهر هاي ايران، چـــون سمرقند، هرات، مشهد، شيراز، 
مازندران و كرمان هنرهاي گوناگون را توسعه بخشيدند و 

به ايجاد بناهاي اداري و مذهبي همت گماشتند.
دوره شاهرخ تيموري عصر شكوفايي هنرها در آغاز 
قرن نهم هجري است. در دوره شاهرخ و بايسنقر هنرهاي 
گو ناگون به حد اعالي ترقي رسيد.به طور كلي سبك و شيوه 
سفالگري ايلخانيان در اين زمان ادامه يافت ولي سفالگران 
اين دوره مبتكر و سازنده انواع سفال مانند دوره سلجوقي و 

خوارزمشاهي نبوده اند (کياني، ١٣٧٩: ٤٠).
در اين دوره شکل ظروف سفالي و تزيينات آنها نشان دهندة 
تأثيرات فرم و شکل هنر چيني است. از جمله تزيينات اين دوره 

ظروف با لعاب تک رنگ، زير لعابي، زرين فام، مينا يا هفت رنگ و 
سفالينه هاي آبي و سفيداست. نقوش به کار رفته بر سفال هاي 
انسان،  گياهي،  نقوش  حيواني،  نقوش  شامل:  دوره  اين 
خوشنويسي و نقوش طوماري و خطي است (فهروري، ١٣٨٨: 
٥٨).از ميان نمونه هاي مورد مطالعه اين دوره در جدول ٥ قدح 

سفالي با تکنيک زرين فام مورد مطالعه قرار گرفته است.

ظروف زرين فام
از جمله سفال هاي دوره اسالمي ظروفي هستند که به نام 
زمره  در  ظروف  اين  شده اند.  معروف  زرين فام  يا  طاليي 
تزيينات رو لعابي سفال به شمار مي روند که نياز به دو بار 
پخت دارند. ابوالقاسم عبداهللا بن علي بن محمد بن ابي طاهر 
از خانوادة کاشيکاران و سفالگران زرين فام کاشاني در اوايل 
قرن ششم، در رسالة خود طرز ساختن لعاب زرين فام را بيان 
کرده است.  در مورد منشأ ساخت اوليه اين نوع ظروف بين 
محققان دوره اسالمي اتفاق نظري وجود ندارد. آنها کشورهاي 
ايران، مصر و عراق را به عنوان مراکز اوليه ساخت ظروف 
زرين فام نام برده اند (توحيدي، ١٣٨٥: ٢٧٤). «قديمي ترين 
تزيين زرين فام که مي توان آن را تاريخ گذاري کرد بر روي يک 
جام شيشه اي ديده شده که در فسطاط  مصر پيدا شده است.

بر آن نام عبدالصمد بن علي آمده است. اين شخص در سال 
١٥٧ ه.ق به مدت يک ماه حکمران مصر بوده است» واتسون، 
١٣٨٢: ١٧). ساخت و تکامل ظروف زرين فام را به سه دوره 
تاريخي مشخص تقسيم کرده اند: ظروف زرين فام اوليه (قرن 
٣ و ٤ ه.ق)، ظروف زرين فام قرون وسطي (قرن ٥ الي ٩ ه.ق) 
و ظروف زرين فام متأخر (قرن ١٠ الي ١٢ ه.ق)(کريمي و 

ديگران، ١٣٦٤: ٤٤؛ تصاوير ٢٩ الي ٣١).
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سفالگري در قرن ١٠و ١١هجري قمري
با آغاز سده دهم هجري سلسله ديگري به نام صفويان 
در ايران تشكيل گرديد و شهرهايي چون تبريز، قزوين و 
دوران  محققان  گرديد.  انتخاب  آنان  پايتختي  به  اصفهان 
صفويه را به سه دوره، آغاز صفويه، دوره مياني (دوره 
تقسيم  انقراض صفويان  باالخره سالهاي  و  عباس)  شاه 
نموده اند و شكوفايي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
هنرهاي گوناگون به حد اعالي ترقي رسيد. در هنر سفالگري 
نيز هنرمندان و سفالگران اين دوران عالوه بر ادامه سنت ها 
و شيوه سفالگري دوره مياني كه همزمان با حكومت شاه 
عباس اول صفوي است، از نظر خلق آثار هنري گذشته تحول 
تازه اي با برخورداري از تاثير سفال سازي چين، عثماني و 
اروپايي به وجود آوردند(کياني، ١٣٧٩: ٤٥).شيوه هاي به کار 
رفته در ساخت ظروف سفالي دوره صفوي را ازلحاظ فني 

مي توان به گروه هاي زير تقسيم بندي نمود: 
سفال سالدن، کوباچي، سفال سفيد رنگ گمبرون، سفال 
آبي و سفيد، سفال ايزنيک و سفال رنگارنگ مشهد (محمدي 
فر و ديگران، ١٣٨٧: ٩٥).نقوش بسياري، از جمله گل هاي 
تزييني، نقوش انساني، حيواني، گياهي و پرندگان از جمله 
تزيينات متداولي است كه در آرايش ظروف سفالي دوره 
صفويه چون كاسه،بشقاب، كوزه، قدح، پياله و ديگر ظروف 

به كار برده شده است (کياني، ١٣٧٩: ٤٥)
و  سلطانيه  يزد،  شيراز،  کرمان،  مشهد،  اصفهان، 
بندرعباس از جمله مراکز توليد سفال در اين دوره بوده اند. 
در جدول ٦ سه نمونه از ظروف سفالي اين دوره که در 
گنجينه نارنجستان قوام نگهداري مي شوند و از نمونه هاي 

موردي اين پژوهش هستند بررسي شده اند.

ظروف ايزنيك
اين ظروف معرف هنرسفالگري سرزمين هاي تحت حكومت 
عثماني است.در پايان قرن هشتم امپراتوري عثماني نفوذ و 
قدرت خود را بسط و توسعه داد تا جايي كه بخشي از غرب 
ايران و تبريز را به تصرف خود درآورد و هنرمندان زيادي 

را از تبريز به آناتولي بردند.
زيباترين ظروف دوره عثماني با لعاب سفيد و نقوش 
متنوع و طرح هاي زيبا در رنگ هاي متنوع ساخته مي شد.

ظروف ساخت ايزنيك تا قرن ها از لحاظ زيبايي و تزيين 
تحسين برانگيز بوده است(توحيدي، ١٣٨٥: ٢٨٥).  در واقع 
شهرت اين ظروف به خاطر استفاده وسيع از لعاب هاي رنگي 
است. محققان مراکز ساخت اين سفال را متعدد و حدود ٣٠٠ 
کارگاه ذکر کرده اند. اين سفال به اشکال بشقاب، ديس، گلدان 
و کوزه با طرح هاي گياهي گل و برگ و خطوط منحني توليد 

مي شد (محمدي فر و ديگران، ١٣٨٧: ٩٩؛ تصاوير ٣٢ الي ٣٤).

ظروف آبي و سفيد اواخر دوره صفويه 
ظروف معروف به آبي و سفيد از ظروف مشخص دوره 

صفوي است و اين سبك تزيين تا دوره قاجار نيز ادامه 
مي يابد. در حقيقت تالش سفالگران سازنده سفال هاي آبي 
و سفيد تقليدي از ظروف چيني آبي و سفيد چين و رقابت 
با آن است. توسعه و گسترش ساخت اين سفال ها در ايران، 
از دوره ايلخاني و به طور مداوم در دوره هاي تيموري و 
صفوي با تأثير از نقش مايه هاي چيني در مشهد، اصفهان، 

کاشان و کرمان آغاز شد(روح فر، ١٣٨١: ٤٨).
همزمان با ورود اروپاييان توليد سفال آبي و سفيد در 
سه شهر مشهد، کرمان و يزد فراگير شد. مشهد يکي از 
مهمترين مراکز در توليد اين سفال بوده است. شاردن  در 
قرن هفدهم ميالدي از مشهد به عنوان يکي از مراکز مهم 
توليد سفال نام مي برد. ظروف آبي سفيد مشهد بسيار ظريف 
و نازک ساخته مي شدند. فضاي داخل ظروف با نقشمايه هاي 
گياهي و نمادهاي بودايي پر مي شد و طومارهاي برگ دار 
و  فر  (محمدي  مي کرد.  تزيين  را  نواحي  اين  دور  تا  دور 

ديگران، ١٣٨٧: ٩٨؛تصاوير ٣٥ و ٣٦).

ظروف سالدن
يازدهم،  قرن  واوايل  دهم  دراواخرقرن  و  دردورةصفوي 
نوعي سفال به نام سالدن،به مقدارفراوان وعمومًاازطريق 
دريا و از مدخل سواحل جنوبي ازچين به ايران واردشد.

از  دربرخي  سفال هايي  آثار،  ازاين  تقليد  نيزبه  ايران  در 
کارگاه هاي مهم سفالگري ساخته شده است ونمونه هايي 
ازآنهادرحفاري هاي کرمان، سيراف و دربندرعباس،اصفهان 
 :١٣٨٥ (توحيدي،  است  آمده  دست  به  کيش  وجزيرة 
طور  به  سفال ها  اين  هجري،  چهارم  قرن  ٢٨٧).«در 
گسترده در فالت ايران مبادله مي شد. قطعاتي از اين نوع 
سفال در استخر و شيراز يافت گرديده است. تا به حال 
هشت محوطة باستاني در دشت شيراز، بيشتر در جنوب 
چنين  داراي  که  شده  ثبت  شيراز  شهر  غرب  جنوب  و 
سفال هايي بوده است» (محمدي فر و ديگران، ١٣٨٧: ٩٥). 
درتوضيح سالدن،بايدگفت سفالي است که ازنوعي خاک 
چيني بابدنةسخت ساخته وعمدتًا با لعابي به رنگ زيتوني 
ياسبزتيره و ياروشن وگاهي به رنگ کرم ياقهوه اي تزيين 
شده است. اين نوع سفال هاتزيين نقاشي ندارد وآرايةآنها 
است  درزيرلعاب  وقالب زده  برجسته  نقوش  شامل 

(تصاوير٣٧ الي ٣٩؛ توحيدي، ١٣٧٩: ٢٨٧).
در اين پژوهش سعي شد مکان ساخت و شيوه هاي 
برگه هاي  اساس  بر  که  پژوهش  مورد  سفال هاي  توليد 
اساس  بر  قوام  نارنجستان  گنجينه  در  آن ها  مشخصات 
جدول ٧ مبهم و نامعلوم بود،از طريق تطبيق نمونه ها با 
سفال هاي اسالمي موجود در موزه هاي مختلف و با در 
نظر گرفتن بيشترين تشابهات ميان هر نمونه از نظر روش 
ساخت و تزيينات با ظرف سفالي مشابه آن، مکان توليد 
به  نتايج  و  زده  تخمين  را  پژوهش  مورد  سفالي  اشياء 

صورت جدولي ارائه شود.

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)
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دوره شي سفالي
تاريخي

تزيين 
و لعاب

شيوهرنگنقش
 ساخت

مکان 
ساخت

مکان نمونه مشابه
ساخت

 نمونه 
مشابه

قرن ۳ و ۴ 
ه.ق

لعاب 
پاشيده 
و نقش 

کنده

نقوش 
گياهي و 

خط

نيشابورنامعلومچرخالوان

لعاب قرن ۴ ه.ق
پاشيده 
و نقش 

کنده

خطوط 
راست و 
متقاطع

نيشابورنامعلومچرخالوان

قرن ۴ و ۵ 
ه.ق

زير 
لعابي

نقش
 حيواني و 

هندسي

مشکي بر 
زمينه اي 
صورتي

نيشابورنامعلومچرخ

قرن ۵ و ۶ 
ه.ق

حيواني،مينايي
گياهي

 هندسي و 
خوشنويسي

رينامعلومچرخالوان

قرن ۶ و ۷ 
ه.ق

نقوش سيلوئت
گياهي و 

خوشنويسي

مشکي 
بر زمينه 
الجوردي

سلطان نامعلومچرخ
آباد

قرن ۶ و ۷ 
ه.ق

زير 
لعابي

خط کوفي و 
خطوط

 طوماري

کرم نخودي 
و قهوه اي 

تيره

نيشابورنامعلومچرخ

انسان و زرين فامقرن ۸ ه.ق
حيوان و 

خط و نقطه

نامعلومچرخطاليي
 

عراق

جدول ٨. نتيجه گيري تطبيق نمونه هاي سفالي مورد بحث با نمونه هاي مشابه، مأخذ: همان.



نتيجه
در ميان آثار به جاي مانده از نياکانمان، آثار سفالي از اهميت ويژه اي برخوردارند چرا که سفالگري يکي از 
مهمترين و قديمي ترين هنرهاي دستي بشر بوده که از ديرباز در ايران رونق داشته است.در بررسي هاي 
موزه اي معموًال اشياء موجود در موزه هاي مادر، ملي و موزه هاي بزرگ کشور مورد بررسي و پژوهش قرار 
گرفته است اما در اين پژوهش توجه به اشياء سفالي گنجينه نارنجستان قوام در شهر شيراز که شايد در نظر 
عموم آنچنان شناخته شده نباشد اما از نظر اشياء تاريخي و فرهنگي مخصوصًا سفال، بسيار غني مي باشد 
و تقريبًا اشياء سفالي متعلق به همه ادوار تاريخي اسالمي را دارا است مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 

گرفته است.
سفال هاي موزه نارنجستان قوام حاصل مطالعات و حفاري هاي پرفسور پوپ بوده است و محل کشف و 
ساخت و همچنين نوع ساخت و در مجموع هويت آنها نامعلوم است.به راستي تعيين هويت کار دشواري 
است. نمونه هايي بسيار شبيه به يکديگر از نظر تزيينات، رنگ و نوع لعاب و همچنين زمان ساخت، در صورتي 

که متعلق به مکان هاي مختلف هستند.
با توجه به مطالعات کتابخانه اي صورت پذيرفته بر روي آثار سفالي مشابه نمونه هاي مورد بررسي اين 
پژوهش و همچنين با تجزيه و تحليل و بررسي هاي صورت پذيرفته بر روي زمان و دوره ساخت اين 
نمونه ها، همچنين تزيينات، لعاب و نقوش به کار رفته در اين نمونه ها و تطبيق اين موارد با سفال هاي مشابه 
موجود در مجموعه ها و موزه هاي داخل و خارج از کشور،نتايجي به اين شرح حاصل و مکان توليد اشياء 
سفالي مورد پژوهش تخمين زده شد. بر اين اساس نمونه هاي شماره ١ و ٢متعلق به مرکز سفالگري نيشابور 
در قرن ٣ و ٤ هجري قمري، نمونه شماره ٣ متعلق به مرکز سفالگري نيشابور در قرن ٤ و ٥ هجري قمري، 
همچنين نمونه شماره ٤ متعلق به مرکز سفالگري شهر ري در قرن ٥ و ٦ هجري قمري، نمونه شماره ٥ متعلق 
به مرکز سفالگري سلطان آباد در قرن ٥ و ٦ هجري قمري و مکان ساخت نمونه شماره ٦ مرکز سفالگري 

دوره  سفال هاي  توليد  مکان يابي   
قوام  نارنجستان  گنجينه  اسالمي  
نمونه هاي مشابه  تطبيق  با  شيراز 

(نمونه موردي:١٠ سفال)
قرن ۱۰ و 

۱۱ ه.ق
نقوش سالدون

خطي
احتماًال نامعلومچرخالجوردي

کرمان

قرن ۱۰ و 
۱۱ ه.ق

زير 
لعابي

نقوش 
هندسي و 

گياهي

ترکيهنامعلومچرخالوان

قرن ۱۰ و 
۱۱ ه.ق

زير 
لعابي

نقوش 
گياهي و 

خطي

مشهدنامعلومچرخسفيد آبي

ادامه جدول ٨.
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نيشابور در قرن ٦ و ٧ هجري قمري و نمونه شماره ٧ متعلق به مراکز سفالگري عراق در قرن ٨ هجري قمري 
تخمين زده شد. نمونه هاي شماره ٨، ٩ و ١٠ متعلق به دوره صفوي و قرن ١٠ و ١١ هجري قمري بودند که 
نمونه شماره ٨ از نوع سفالهاي سالدون و احتماال متعلق به مرکز سفالگري کرمان است، نمونه شماره ٩ بر 
اساس نمونه کامال مشابه به دست آمده متعلق به مراکز سفالگري ايزنيک ترکيه و نمونه شماره ١٠ که از نوع 

سفال هاي سفيدآبي  است متعلق به مرکز سفالگري مشهد تخمين زده شد.
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Bringing together the remaining works of our ancestors in thesauruses,that we call museums 
today, is our tribute to their efforts,works that are thought-provoking and pleasing to the eye, and 
achievements of Iranian taste and thought which bear a rich and fertile culture.The sites of some 
of these collected works in thesauruses are unknown since they are confiscated from traffickers 
of historical objects, or suchlike, and finding these sitesseems necessary. Several works in the 
thesaurus of the Naranjestan ofQavam in Shiraz, some of which are Islamic era potteries, are 
among these examples. Therefore the surveys conducted showed that no research has been done 
in this field to find the original locationof these works and the place of their production still 
remains unknown. This study is intended to respond to this question: Pottery objects on public 
display in the thesaurus of the Naranjestan ofQavam represent which pottery center? This study 
is conducted in regard to the historical and cultural significances of this issue and with the aim 
of identifying the manufacturing places of several potteries inthe thesauruswhich is in fact a step 
towards clarification of the history of pottery in this land. The statistical population included 
10 samples of pottery objectsin the thesauruswhich production place has been identified based 
on library sources by using a descriptive-analytical method and a comparative approach to the 
similar cases in various museums around the world. In studies conducted on the similar samples 
with respect to the common time of their making, the study considered the most similarities 
in potteries; at the end of the research and following the studies, it was concluded that based 
on library research, as well as the similar examples in museums, production time and placesof 
the pottery objects can be estimated and the uncertainties surrounding some of the museum 
objects may be considerablyclarified. Four pottery objectsfrom statistical population belong to 
the Nishapur pottery center, one belongs to Turkey, another object to Iraq, one object possibly 
belongs to Kerman pottery center, and three objects belong to pottery centers in Sultan Abad, 
Ray and Mashhad.

Keywords: Islamic Pottery, Sultan Abad, Ray, Thesaurus of Naranjestanof Qavamin Shiraz, 
Nishapur, Mashhad.
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