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چكيده
در سده هاي ميانة  اسالمي، که اوج ترقي هنر ها محسوب مي شود، سفالگري نيز پا به پاي ساير عرصه هاي 
هنري، به مثابة پاية تجديد حيات هنري، در رقابت با صنعت ساخت ظروف درباري طال و نقره حرکت نمود و 
سفالگران اين دوره از خاک رس، نقش و لعاب ظروفي مجلل توليد نمودند. از آنجا که محصول و هر اثر هنري 
زاييده جامعه اي است که آن اثر را مي طلبد، دو گونه ظروف فلزي وهمچنين جايگزيني سفالينه هاي زرين فام 
چالشي قابل توجه در سده هاي ميانة اسالمي به شمار مي رود. اين تحقيق، ضمن بررسي ويژگي ها و شرايط 
اجتماعي مردمان عصر سلجوقي و ايلخاني، تأثير اين عوامل اجتماعي را در بازنمايي نقوش سفالينه هاي 
زرين فام و ظروف فلزي برجاي مانده رديابي مي نمايد. نگارندگان در پژوهش پيش رو کوشيدند تا روند 
جانشيني ظروف زرين فام و رقابت با ظروف فلزي سده هاي ميانه  را تشريح کنند. بنابراين مقاله حاضر 
در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست که ويژگي ها و شراي اجتماعي مردمان عصر سلجوقي و ايلخاني 
کدام اند، و کدام يک از نقوش سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي اين عصر متأثر از شرايط اجتماعي وقت 
بوده است. روش مقايسه اي _ تحليلي به کار گرفته شده در مقاله حاضر بر مبناي مطالعات کتابخانه اي است. 
افزون بر اين، تحليل اين آثار و بازتاب جامعة توليد کنندة آنها بر پاية نظريات جامعه شناختي صورت گرفته 
و مصداق آنها در دورة زماني مورد بحث با ارائة تصاوير و مطالبي از منابع تاريخي اين دوره ارائه گرديده 
است. ظروف زرين فام مورد مطالعه، هم به لحاظ زيبايي و درخشش و هم از نظر تزئين، رنگ و فرم، چنان به 
ظروف فلزي نزديک شدند که جز به لحاظ جنس، تقريبًا نقش ظروف فلزي را به طور کامل ايفا مي کردند، به 
طوري که هم با شريعت اسالم تطابق داشتند و هم با قيمت مناسبي نسبت به ظروف فلزي، عرضه مي شدند. 
در نتيجه، مشخص شد که اين آثار بازتاب جامعه اي در حال گذار و پيشرفت است که تحوالتي چون رشد 
صنايع، تخصص گرايي، تقسيم کار، ظهور طبقات جديد، تجمل گرايي، آفرينش شيوه هاي بديع فلزکاري و 

سفالينه هاي زرين فام را در آن شاهد هستيم.
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مقدمه
سده هاي مياني اسالمي که دربرگيرندة عصر سلجوقيان، 
خوارزمشاهيان و ايلخانيان است آغاز تحولي جديد در 
اين  بخصوص  است.  بوده  اسالمي  مختلف  آثار  ابداع 
تحول در دورة سلجوقي با الهام از شيوه هاي هنري قبل 
از اسالم و حفظ ويژگي هاي مشخص در گسترش هنر هاي 
سفالگري  و  فلزکاري  نقاشي،  معماري،  مانند  گوناگون 
کامًال چشمگير است. طي اين دوره در ايران، دگرگوني هاي 
در  پيوست.  وقوع  به  هنري  شاخه هاي  انواع  در  زيادي 
زمينة فلزکاري شيوه هايي که مشخصة ظريف کاري اين 
و  نو  که  ميناکاري  و  مرصع  تکنيک  چون  هستند  دوره 
ابتدا  فام که  ابتکاري بود را شاهد هستيم. تکنيک زرين 
شيشه سازي  مراکز  در  ه.ق  سوم  و  دوم  سده هاي  در 
بود،  استفاده  بين النهرين مورد  و  و سفالگري در مصر 
در زمان سلجوقيان رونق گرفت و اوج آن در سده هاي 
که  به طوري  پيوست،  وقوع  به  ايران  در  اسالمي  ميانه 
بهترين و زيباترين ظروف در اين دوره ساخته شده اند. 
هنر فلزکاري و سفالينه هاي زرين فام هر دو در سده هاي 
ميانة اسالمي دوره اي از اوج و ترقي را سپري کردند به 
طوري که در بطن جامعه رسوخ نموده و تمام جنبه هاي 
سده هاي  اينکه  به  توجه  با  گرفتند.  فرا  را  مردم  زندگي 
ميانة اسالمي (قرون پنجم تا هفتم هجري قمري)، عصر 
ترقي و تحول فلزکاري و سفالينه هاي زرين فام محسوب 
مي شود و از طرف ديگر، اين پديده بي ارتباط با تحوالت 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين دوران نبود، نگارندگان، 
اين عصر را به عنوان بهترين دوره تحول اجتماعي هنري 
جهت پژوهش برگزيدند. چنانچه از عنوان تحقيق حاضر 
برمي آيد، هدف از اين تحقيق، ضمن بررسي ويژگي ها و 
شرايط اجتماعي مردمان عصر سلجوقي و ايلخاني، تأثير 
نقوش سفالينه هاي  بازنمايي  در  را  اجتماعي  اين عوامل 
زرين فام و ظروف فلزي برجاي مانده رديابي مي نمايد. 
هنري،  آثار  از  بهره گيري  با  تا  شده  سعي  بنابراين 
وضعيت پرتالطم جامعة ايران در سده هاي ميانة اسالمي 
واکاوي شود. همچنين تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين 
پرسش ها است که ويژگي ها و شرايط اجتماعي مردمان 
عصر سلجوقي و ايلخاني کدامند؟ و کدام يک از نقوش 
سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي اين عصر متأثر از 
شرايط اجتماعي وقت بوده است؟. دراين راستا، مي توان 
از ميان اين آثار به برخي از رويداد ها، عقايد، انديشه ها، 
جامعة  و  سازنده  هنرمند  دغدغه هاي  و  ساليق  باور ها، 
او در سده هاي ميانه پي برد و بر اساس ضرورت اين 
پژوهش، بعضي از نکات مهم و نانوشتة تاريخ را تبيين 

نمود. 

روش تحقيق
با رويکرد  تحليلي،  از روش توصيفي-  پژوهش  اين  در 

از  اطالعات  گردآوري  و  شده  استفاده  تطبيقي  مطالعه 
اين  در  است.  گرفته  انجام  کتابخانه اي  مطالعات  طريق 
تحقيق سعي شده است تا با کنار هم قرار دادن ظروف 
در  که  اسالمي  ميانة  سده هاي  زرين فام  سفال  و  فلزي 
ديدي  با  پذيرفته اند،  تاثير  يکديگر  از  تزئينات  و  فرم 
جامعه شناختي به هنر اين دوران با مقايسه  تصويري به 
نتيجه مطلوب دست يابيم. همچنين، در پردازش داده ها، 
بر اساس منابع تاريخي، هنري، ادبي، جامعه شناختي و 
باستان شناختي، مفاهيم ميان رشته اي براي بازسازي و 
کار  به  اسالمي  ميانة  اجتماعي سده هاي  درک وضعيت 
فلزي  نمونه ظرف  تحقيق حاضر ۲۵  در  گرفته شده اند. 
را با همين تعداد ظروف سفالي که امروزه در موزه هاي 
مطرح جهان در معرض نمايش قرار دارند مورد بررسي 
و  شده  درج  تصاوير  و  داده ايم  قرار  تطبيقي  تصويري 
همچنين تأثيرپذيري تکنيکي و گاهي شکلي از هم را که 
با توجه به تحوالت فرهنگي و ايدئولوژيک صورت گرفته 

است پيگيري نموده ايم.

پيشينه تحقيق
تاکنون تعدادي از پژوهشگران و محققان هنر اسالمي به 
تحقيق در مورد تزئينات آثار زرين فام، فن ساخت لعاب 
زرين فام و خاستگاه آن پرداخته اند. از جمله  مي توان به 
تحقيقات اتينگهاوزن در مورد نقوش و تزئينات سفال ها 
و کاشي هاي زرين فام کاشان و طبقه بندي کلي آن ها از 
نظر ظاهري اشاره کرد (Ettinghausen, 1936). پورتر 
منبع و خاستگاه اين نوع سفال را مورد بررسي قرار داد 
و بين النهرين، مصر و سرانجام ايران را از خاستگاه هاي 
همچنين   .(Porter,1995a-b) دانست  سفال  نوع  اين 
واتسون در کتاب خود سفال زرين فام ايراني به طبقه بندي 
دوره اي و مکاني و همچنين شيوة نقش اندازي اين آثار 
اشاره کرد و آن  ها را به دو روش ريز نقش و درشت نقش 
تقسيم نمود (Watson, 1985). آلن نيز رسالة ابولقاسم 
کاشاني را ترجمه کرده و به برخي آثار زرين فام موجود 
 Allan,) در موزة آشمولين آکسفورد اشاره کرده است
1973). فهروري در کتاب «سفالگري جهان اسالم» نيز به 
آثار زرين فام به ويژه آثار موجود در موزة طارق رجب 
کويت اشاره کرده است (Fe hérvári, 2000). تعدادي از 
محققان ايراني نيز در اين زمينه به پزوهش پرداخته اند از 
جمله بهرامي سفال هاي زرين فام کاشان را از نظر ظاهري 
 (Bahrami, 1949) و نوع نقوش مورد بررسي قرار داده
و در مقاله اي (سراميک لعابدار تاريخدار کاشان) که در 
نمود،  منتشر  يادگار  مجلة  ه.ش   ۱۳۲۳ سال   ۶ شماره 
محراب ها و ظروف تاريخ دار کاشان را معرفي کرده است 
(بهرامي، ۱۳۶۶). کياني و کريمي در کتاب «هنر سفالگري 
از  ايران  «سفال  کتاب  در  رفيعي  و   (۱۳۶۴  ) اسالمي» 
پيش از تاريخ تا عصر حاضر» ( ۱۳۷۸)، به زرين فام هاي 
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مناطق مختلف ايران اشاره کرده اند و به طبقه بندي آن ها 
از نظر نوع نقوش و موقعيت مکاني پرداخته اند. نيستاني 
ايران»  در  فام  زرين  لعاب  «ساخت  کتاب  در  روح فر  و 
( ۱۳۸۹)، به بررسي مناطق مشهور توليد لعاب زرين فام 
و آثار مکشوفه از آن ها همراه با نتايج آزمايشگاهي به 
روش Pixe پرداخته اند. همچنين انواع خاک سفالگري و 
مواد سازندة لعاب و اکسيد هاي رنگي در لعاب و خواص 
آن و همچنين فرمول بندي مواد الزم جهت ساخت لعاب 
زرين فام، بر اساس رسالة کاشاني و نتايج آزمايشگاهي 
زرين فام  آثار  بررسي  به  و  گرفت  قرار  بررسي  مورد 
کاشان به عنوان مرکز مهم ساخت اين آثار، معادن آن و 
ويژگي هاي نقوش تزئيني و طبقه بندي اين آثار و هنرمندان 
سال هاي  طي  شد.  پرداخته  کاشان  کاشي ساز  معروف 
اخير پژوهش هاي نويني در راستاي تالش براي شناسايي 
ارتباط قدرت و هنر عصر ايلخاني به سرانجام رسيده است 
که گاهي به تحوالت اجتماعي و اوضاع معيشتي مردمان 
مي توان  آنها  جمله  از  که  است  پرداخته  ايلخاني  عصر 
رهيافت هاي  عنوان»بازتاب  تحت  مشترک  مقاله اي  به 
زرين  کاشي هاي  بر  ايلخاني  اجتماعي عصر  و  فرهنگي 
و  تجسمي  هنرهاي  نامه  نشريه  در  سليمان»  تخت  فام 
کاربردي اشاره نمود که صرفًا به عصر ايلخاني پرداخته 
ايلخاني.  است و آنهم کاشي هاي تخت سليمان در عصر 
بنابراين هيچگونه مقايسه تطبيقي با اعصار پيش يا بعد 
نگرفت  از آن و همچنين ظروف سفالي وفلزي صورت 
عالوه  قوچاني، ۱۳۹۲: ۵۳-۶۶).  و  طاووسي  (شکرپور، 
نام  با  از يک رسالة دکتري  اقتباس شده  براين مقاله اي 
«بازتاب شکل گيري دو پديده اجتماعي برسفال هاي زرين 
فام دوره سلجوقي پيدايش طبقه متوسط و مردمي شدن 
هنر» (نيک خواه و ديگران،۱۳۹۰: ۱۲۵-۱۰۷)، در شماره 
۹ نشريه مطالعات تاريخ فرهنگي که در سال ۱۳۹۰ منتشر 
گرديد انجام شد که به نوعي مرتبط با پژوهش حاضر به 
شمار مي رود. ليکن در اين مقاله صرفًا به سفال عصر 
سلجوقي (و نه ظروف فلزي) پرداخته است و با سفال 
عصر ايلخاني هيچگونه ارتباطي برقرار نکرده است. هيچ 
اين  بحث  مورد  موضوع  شده  ياد  پژوهشگران  از  يک 
تحقيق را به صورت گسترده و يکجا مورد بررسي قرار 
نداده و تنها در کنار ساير جنبه هاي مربوط به سفال زرين 
فام به صورت گذرا به آن اشاره شده است. تا کنون کمتر 
پزوهشي به طور مستقل به موضوع اين نوشتار پرداخته 
و بررسي هاي انجام شده بيشتر در زمينة خاستگاه سفال 
زرين فام، ويژگي هاي فني، تزئينات و جنبه هاي زيباشناسي 
آن صورت گرفته است. در اين تحقيق سعي شده به اين 
فلزينه هاي  و  زرين فام  ظروف  که  شود  پرداخته  نکته 
مرصع سده هاي ميانة اسالمي به عنوان کاال هايي لوکس، 
تا چه اندازه توانستند جاي کاال هاي لوکس و تجملي زرين 
و سيمين تحريم شده توسط اسالم را پر کنند. همچنين با 

مقايسة سفال هاي زرين فام و ظروف فلزي سده هاي ميانة 
اسالمي و بررسي جامعه شناختي نقوش آن ها، وضعيت 

اجتماعي جامعة سده هاي ميانة اسالمي  واکاوي شود. 

تکنيک زرين فام
شيوة کار در تکنيک زرين فام چنين بود که ابتدا ظرف به 
مي شد،  داده  لعاب  و  حرارت  معمولي  روش  يک  وسيله 
پس از آن طرح روي لعاب سرد شده، توسط ترکيبي از 
سولفور، اکسيد نقره و اکسيد مس با گل اخراي زرد يا 
قرار  نقاشي مي گرديد. سپس، ظرف درون سرکه  قرمز 
دمايي  با  کوره اي  در  دوم  بار  براي  ظرف  مي گرفت. 
و  مونواکسيدکربن  اتمسفر  با  که  يافته  کاهش  و  کمتر 
مي ديد،  حرارت  محدود  مخزن هاي  و  مرطوب  سوختي 
پس از آن رنگ اخرا آرام آرام از سطح ظرف سرد شده 
کنار رفته و طرح روي لعاب با درخششي فلزگونه ثابت 
اين  درخشندگي  دليل   .(۱۲ آلن،۱۳۸۳:  (ويلسن  مي ماند 
نوع لعاب آن است که در اثر احياي نمک ها و اکسيدهاي 
باعث  و  قرارگرفته  لعاب  روي سطح  فلز خاصي  فلزي، 
اين  اولية  درخشش آن مي شود. در مورد منشأ ساخت 
نوع ظروف، محققان کشورهايي مثل ايران، مصر و عراق 
اوليه ساخت  بوتلر و مارتين مراکز  داده اند.  پيشنهاد  را 
که  معتقداست  پوپ  مي دانند،  مصر  را  زرين فام  ظروف 
شروع  و  ايران  فام  زرين  ظروف  اصلي  منشأ  و  مرکز 
و  (کياني  است  بوده  ري  اسالمي  معروف  شهر  از  آن 
کريمي، ۱۳۶۴: ۴۴). باور عمومي برآن است که اين شيوه 
فتح  از  بعد  يا  قبل  اندکي  و  مصري  شيشه گران  توسط 
مصر بدست مسلمانان ابداع شده است. قديمي ترين قطعة 
شيشه اي لعابدار زرين فام از فسطاط (قاهره قديم) بدست 
آمده است و نام يکي ازحکمرانان مصر به نام عبدالصمد 
بن علي را در بر دارد که در سال ۱۵۷ه.ق به مدت يک ماه 
حکمران مصر بود (واتسون،۱۳۹۰: ۱۷). قطعه اي ديگر با 
اعداد قبطي، تاريخ سال ۱۶۳ه.ق را نشان مي دهد و تصور 
مي رود که هر دو، در اصل متعلق به مصر باشند (همان). 
گمان مي رود که اين فن دنبالة انواع بخصوصي از شيشة 
مينايي رومي است که در آن به روشي مشابه شيوه هاي 
زرين فام، از نقره به عنوان رنگ محلول استفاده مي شده 
است. مورد قابل شناسايي بعدي در بين النهرين، هم روي 
شيشه و هم براي اولين بار روي سفال در نيمة دوم قرن 
سوم ه.ق يافت شده است (واتسون،۱۳۹۰: ۱۷ فهروري، 
۲۰۰۹: ۱۱). اين تکنيک احتماًال درسدة دوم ه.ق از مصر 
استفاده  مورد  تزئين سفالينه ها  براي  و  عراق شد  وارد 
پيدايش  واتسون   .(۲۰  :۱۳۸۷ آلن،  (ويلسن  گرفت  قرار 
لعاب زرين فام اوليه در ايران را منکر نمي شود اما توليد 
اولية آن را در ايران نيز نمي پذيرد (واتسون،۱۳۹۰: ۲۲)، 
وي شروع ناگهاني و توليد اين فن در اواخر قرن ششم ه. 
ق در ايران را به ورود صنعتگران مصري به ايران نسبت 



مي دهد و دليل خود را مشابهت هاي سبک و نقش مايه هاي 
آثار زرين فام ايراني و مصري و همچنين همزمان بودن 
تاريخ خاتمه يافتن محصوالت زرين فام در مصر و شروع 

شدن آن در ايران مي داند (همان، ۲۴).

فلزکاري در مکتب خراسان
مهم ترين  از  اسالمي،  ميانه  سده هاي  فلزکاري  هنر 
دوره هاي فلزکاري تاريخ هنر ايران است. زيرا با وجود 
اين  در  داده  رخ  سياسي-   اجتماعي  شديد  بحران هاي 
دوران (از جمله حمله مغول)، سمبل کاملي از تالش يک 
ايراني  اين روحيه  ملت در حفظ ميراث گذشتگان است. 
آنجا بيشتر آشکار مي گردد که هنرمندان نه تنها تالش به 
بازگرداندن سنت هاي قديمي اين فن کرده اند، بلکه از ابتکار 
و خالقيت نيز در احياي اين سنت فروگذار نشده اند. به 
طوري که فلزکاري اين دوره وارث و احيا کنندة مهمترين 
سلجوقي  مکتب  يعني  اسالم،  از  پس  فلزکاري  مکتب 
خراسان است. اين مکتب در دو دوره طي صدور اشياي 
فلزي و مهاجرت هنرمندان و همچنين فرار هنرمندان به 
غرب  سرزمين هاي  به  مغول،  حملة  اثر  بر  غرب  سوي 
ايران معرفي شده است. بدين ترتيب فرهنگ و اطالعات 
فني، حرفه اي و هنري مکتب خراسان به اين سرزمين ها 
در  ادامه  در  و  موصل  در  مکتب  اين  سپس،  يافت.  راه 
سوريه و مصر تداوم يافت و با گذشت يک قرن، در پي 
استيالي کامل مغول بر ايران، به تدريج به موطن اصلي 
خود يعني ايران برگشت (پاکياري، ۱۳۸۲: ۱۳۹). مهمترين 
تغييرات قابل مالحظه در فلزکاري دوران اسالمي نسبت 
به دوران پيش از اسالم، جايگزيني مفرغ و سپس برنج به 
جاي طال و نقره بود. در مرحلة بعد، اين تحوالت در فن، 
طرح و شکل و تزئين رخ داده است به خصوص در ناحيه 
خراسان که خود سابقة ديريني در فلزکاري داشت، بدين 
ترتيب فلزکاري با چهره و ويژگي هايي نو پديد آمد. برخي 
ويژگي هاي مکتب خراسان که الگويي براي هنر فلزکاري 
سده هاي ميانة اسالمي است را مي توان چنين برشمرد: ۱. 
در مکتب خراسان با حفظ سنت هاي پيشين فلزکاري، در 
ساخت اشياء فلزي تنوع و ابداعاتي پديد آمد. اين تنوع را 
در شکل ظروف چون تنگ ها، ابريق ها، کاسه ها و تزئين 

آن ها مي توان مشاهده کرد. 
نقوش  جاي  به  تراکم  و  کوچک  طرح هاي  جايگزيني   .۲

منفرد و معمول در دورة ساساني.
 ۳. قرار گرفتن پيچک ها و خط نوشته هايي در تقسيمات 
مشهور به طرح هاي بازوبندي که مختص مکتب خراسان 

است.
۴. اهميت خط و نوشته ها در ظروف.

۵. نمايش انسان در حالت هاي مختلفي مانند نواختن آالت 
و ادوات موسيقي، رقص، کشتي، ايستاده، نشسته بر زانو، 

نشسته بر تخت يا در قالب صور فلکي. 

۶. خرگوش هايي با دو گوش بلند تر از حد معمول. 
۷. رديف پرندگان و حيوانات در حال حرکت در زمينه 

نقوش گياهي.
۸. شکل گل هفت برگ که در حکم عالمت تجاري فلزکاران 
مکتب  اين  هنرمندان  (همان).  مي آيد  شمار  به  خراسان 
کامل  نقره  و  مس  با  را  برنزي  اشياء  ترصيع  صنعت 

کردند.

ظروف فلزي و سفالينه هاي زرين فام سلجوقي تا ايلخاني
مطالعه  مورد  زرين فام  سفالينه هاي  و  فلزي  ظروف 
قيد  تا ۳)  قالب سه جدول (جداول ۱  را در  در پژوهش 
تحوالت  تأثير  و  مشابهت ها  روش  اين  از  تا  نموده ايم 
اجتماعي را مورد بررسي قرار دهيم. در اين جداول که 
از  ظروف فلزي و سفالينه هاي زرين فام سده هاي ميانه 
لحاظ فرم، نقش، دهانه، آبريز، دسته و پايه مورد بررسي 
قرار گرفته اند تالش گرديد تا از اين تشابه به نفع نتايج 
مورد  موضوع  جداول  اين  نمائيم.  بهره برداري  تحقيق 
بحث را به خوبي اثبات و به نمايش مي گذارند. اين ظروف 
چنان از لحاظ فرم بدنه، آبريز و دهانه، پايه ها و دسته ها 
به ظروف فلزي نزديک شدند که گاهي به سختي مي توان 
جز به لحاظ جنس تفاوتي در آن ها يافت(تصاوير ۳۴ تا 
۴۹). در زمينة تزئين و موضوعات نقوش به همان قدر اين 
اين نزديکي،  بهتر  نزديکي احساس مي شود. براي درک 
اشياي اين دوره را از لحاظ نقوش به دسته هايي مشتمل 
بر نقوش انساني، حيواني، پرندگان، نقوش هندسي، گياهي 
و نقوش نجومي تقسيم بندي نموده که در ادامه هر کدام 
بدين شرح  کوچکتري  گروه هاي  زير  به  دسته ها  اين  از 

تقسيم بندي گرديده اند: 
۱. ظروف با نقوش انساني: نقش درباريان و اشراف، نقش 
سوارکاران، نقش افراد نشسته، نقش نوازندگان (تصاوير 

۱ تا ۱۴).
۲. ظروف با نقوش حيواني: ظروف با نقش حيوان، ظروف 
به شکل حيوان، ظروف با دستة حيواني (تصاوير ۱۵ تا 

.(۲۲
پرندگان،  نقش  با  ظروف  پرندگان:  نقش  با  ظروف   .۳

ظرروف به شکل پرندگان (تصاوير ۲۳ تا۲۶). 
۴. ظروف با نقوش اساطيري، ادبي و کتيبه: (تصاوير۲۷ 

تا ۳۰).
 ۵ . ظروف با نقوش صور فلکي (نقوش نجومي): (تصاوير 

۳۱ تا ۳۳).
و  ويژگي ها  کلي  طور  به  که  فوق  تقسيم  بر  عالوه 
و  زرين فام  سفالينه هاي  تزئينات  مشترک  موضوعات 
مي کنند،  ارئه  را  اسالمي  ميانة  سده هاي  فلزي  ظروف 
در  نقوش  جزئيات  مقايسة  و  گرفته  صورت  مطالعات 
زرين فام،  سفالي  ظروف  و  فلزي  ظروف  گروه  دو  هر 
تشابه و اشتراکات بيشتري را ارائه مي دهند که به طور 

  بررسي نقوش سفالينه هاي زرين فام 
و  سلجوقي  دورة  فلزي  ظروف  و 
ايلخاني و بازتاب زندگي اجتماعي آن 

عصر



شماره۴۷  پاييز۹۷
۳۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

در دورة مورد بحث،  اشاره مي شود:  آن ها  به  مختصر 
عمومًا طرح هاي اصلي ظروف فلزي و سفال هاي زرين فام 
به انسان و حيوان تعلق دارد (تصاوير ۱ تا ۳۳). ظروف 
داراي کتيبه هايي به خطوط کوفي و شکسته تعليق، نسخ و 
فارسي دري است (تصوير۱۳، ۱۸، ۲۳، ۲۷، ۳۷ و ۴۸ و.. ). 
نقوش شامل: نقوش زنجيره اي و طوماري، نقوش حيواني 
و انساني، نقوش انسان بصورت تک چهره و چند چهره و 
گاهي روبروي هم، صحنه هايي با الهام از زندگي درباريان 
و اشراف مانند تاجگذاري شاهان، سواران، بازداران، بزم 
و شکارگاه (تصاوير ۱ تا ۱۴)، نقوش حيوانات و پرندگان 
مانند گوزن، ببر، شير، اسفنکس، مرغابي، اردک هاي رو 
به روي هم، ماهي ها،گل هاي تزئيني، نقش استخر، درخت 
سرو، آسمان مسبک، نقطه چين ها، شاخ و برگ درختان، 
طرح هاي شطرنجي، گلبرگ هاي گل«نيلوفر آبي»، ققنوس 
نقوش  «s»شکل،  پيچيدة  هم  در  نقشمايه هاي  اژدها،  يا 
هندسي وگياهي است. در سفال هاي طاليي و ظروف فلزي 
جايگزين  نگارانه،  مردم  برداشت  نوعي  مياني  سده هاي 
طوري  به  مي گردد،  خيالي  جهاني  از  تصوير سازي 
مشغول  بيشتر  و  جوش  و  جنب  درحال  پيکره هاي  که 
فعاليت هاي روزمره را روي اين آثار به فراواني مي توان 
مشاهده کرد (تصاوير ۵۰ تا ۵۲). با بررسي سفال هاي 
زرين فام دوره مذکور اين نکته نيز آشکار مي گردد که 
پيش از استاد بهزاد، مضمون واقع گرايي (که مبدع آن را 
بهزاد مي دانستند) وارد عرصة نگارگري شده و آثاري از 
اين نوع خلق گرديده است. فرم ظروف سفالي و تزئينات 
آن ها در اکثر موارد نشان دهندة تأثيرات فرم و تزئين هنر 
چيني است و همچنين تأثير کتاب آرايي و مينياتور هاي 
(تصوير  است  کامًال مشهود  مياني  قرون  خطي موجود 
۳۳). افزون بر اين، الهام از شيوه هنري قبل از اسالم در 
برخي موارد روي اين آثار نيز قابل مشاهده است (تصوير 
۸). توجه به سنن ملي از جمله ادبيات عاشقانه و حماسي 
فارسي  نوشته هاي  قالب  در  آن  با  مرتبط  مضامين  و 
شامل رباعيات، ضرب المثل ها و اشعار شاعران بزرگي 
چون فردوسي، بابا افضل کاشاني، انوري، ظهير فاريابي، 
حافظ و همچنين تصاويري از آزاده و بهرام (تصوير۲۹)، 
خسرو شيرين و نقوش ديگري با مضامين اشعار حماسي 
شاهنامه روي آثار اين دوره نقش بسته است. عالوه بر 
تشابهات تزئيني، سفالگران اين دوره کوشيدند تا ظروف 
سفالي زرين فام از نظر فرم نيز به ظروف فلزي نزديک 
شوند. بر اين اساس، ظروف سفالين زرين فام در فرم هاي 
اين   .(۳ (جدول  توليد شده اند  فلزي  با ظروف  مشترکي 
اجتماعي-فرهنگي  تحولي  راستاي  در  همه  مشابهت ها 
است که در نتيجه نهادينه شدن دستورات مذهبي يا تشتت 
آن  و  (رفرنس)،  است  بوده  عصر  اين  در  مذهبي  آرائ 
مبحث حرمت استفاده از ظروف سيمين و زرين در مکتب 
اجتماعي که  بنابراين تحول فرهنگي   اسالم بوده است. 

گاهي در نتيجه باژگوني در تفسير مفاهيم مذهبي صورت 
مي گرفت در تمامي شئون زندگي انسان اين عصر از جمله 
سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي قابل پيگيري است. 
از جمله فرم هاي مشترک ظروف فلزي و ظروف سفالي 
زرين فام مي توان به لگنچه هاي پايه دار (تصاوير ۳۴ و ۳۵)، 
گلدان ها و پارچ هاي شکم دار با دهانة باز و پايه هاي گرد 
( تصاوير ۳۸ و ۳۹، ۴۲ و ۴۳)، پارچ هاي دسته داِر شکم 
گرد با گردن بلند و باريک و دهانة تنگ (تصاوير ۴۶ و 
۴۷)، کاسه هاي پايه دار ( تصاوير ۳۶ و ۳۷)، ابريق هايي با 
بدنه و آبريز هاي مشابه (تصاوير ۴۴ و ۴۵، ۴۸ و ۴۹) و ... 
اشاره کرد. بديهي است که چنين تحولي در فرم (و بعدها 
در نقوش)، حاصل نهادينه شدن تفکرات مذهبي اسالمي 
پيش  تجمل گرايي  آئين هاي  به  دلبستگي  در عين حال  و 
اقناي حاکمان قدرتمند  تا بتواند به  از اسالم بوده است 
و مردمان عادي اين عصر در زمينه استفاده از ظروف 

فلزي بپردازد. 

ارتباط آثار با جامعه
در اين بخش از تحقيق، ابتدا به رابطة بين آثار و جامعه 
پرداخته  همديگر  از  آن ها  تأثيرپذيري  و  تأثيرگذاري  و 
مي شود و سپس، بازتاب جامعة سده هاي ميانه اسالمي 
بر سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي اين عصر بررسي 
مي شود. از آنجا که آثار هنري ريشه در تمايالت فرهنگي 
توليد  آنها را  و دغدغه هاي اجتماعي جامعه اي دارند که 
مي نمايد، شواهد جامعه شناختي جالبي از زندگي مشترک 
جامعه  يک  که  همان طور  مي گذارند.  نمايش  به  انسان ها 
مي تواند خود را در سبک آثار هنري خويش نمايان سازد 
و نوسانات و تحوالت اجتماعي خود را در تار و پود يک 
اثر هنري نشان دهد، مي توان از ميان اين آثار به برخي از 
رويداد ها، عقايد، انديشه ها، باور ها، ساليق و دغدغه هاي 
هنرمند سازنده و جامعة او پي برد و بعضي از تحوالت 
را آشکار ساخت.  و دگرگوني هاي جامعة سازندمذکور 
آن ها  از جامعة سازندة  پيامي  آثار هنري  کلي،  به طور 
به شمار مي روند. پس در سرچشمة هر اثر هنري از يک 
سو، محيط اجتماعي و ويژگي هاي آن وجود دارند و از 
سوي ديگر آفرينندة اثر و شگرد هاي خاص او در واکنش 
به انگيزه هاي اجتماعي که وي در آن زندگي مي کند. گرچه 
هنر و آثار هنري زادة شخصيت هنرمند هستند، باز بايد 
براي شناخت آن ها به جامعه روي آورد زيرا شخصيت 
هر کس ساخته و پرداختة محيط اجتماعي او هست. با 
اين وجود، هنجار ها و ارزش هاي اجتماعي جامعه، مفهوم 
بايد  بنابراين،  مي کند.  تعيين  را  هنري  آثار  محتواي  و 
هنر ها و همچنين محصوالت هنري را در زمينة اجتماعي 
آن ها مورد مطالعه و بررسي قرار داد. به طور کلي آثار 
هنري آنچه را در جامعه وجود دارد به صورتي نمادين 
و رمزگونه به نمايش مي گذارند و به نوعي بازتاب جامعة 



لفاف  در  بلکه  نيست  بازتاب ساده  اين  اما  خود هستند، 
رمز ها، قرارداد  ها و مرز هاي زيباشناختي انجام مي گيرد 
که گاهي موجب تغيير شکل مفهوم ارائه شده مي شود. در 
اينجا محقق يا مخاطب براي دريافت اثر، به ناچار بايد آن 
را رمزگشايي کند و بسته به ميزان اگاهي هاي اجتماعي 
و توانايي هاي زيباشناختي از دوره توليد اثر هنري، اين 
رمزگشايي به ميزان ها و اشکال متفاوتي از درک واقعيت 
براي  مي شود.  منتهي  مخاطب  توسط  اثر  در  مستتر 
با هنر جامعة سده هاي  فرهنگي مرتبط  درک ريشه هاي 
ميانه، مختصري از تحوالت هنري جامعة مورد بحث در 
ادامه ذکر مي شود. طي حکومت سلجوقيان هنر اسالمي 
بي نظيري  انسجام  و  وحدت  ايراني  هنرمندان  ساية  در 
يافت، به طوري که بسياري از پژوهشگران از اين دوره 
نموده اند  ياد  اسالمي  هنر  دورة  متعالي ترين  عنوان  به 
(ويلسن، ۱۳۷۷: ۶). در اين دوره، بسياري از اشکال هنر 
يافت و  انديشة اسالمي سازگار  با  احيا شد و  ساساني 
آثار باشکوهي در زمينة انواع شاخه هاي هنري به وجود 
آمد (همان). از سدة ششم ه. ق و همزمان با شکوفايي 
معماري و هنر ايران، جايگاه زبان فارسي به عنوان زبان 
ادبي و اداري مشترک ايرانيان استوار شد و بسياري از 
کتاب هاي علمي و ادبي از عربي به فارسي برگردانده شد 
(آذرنوش، ۱۳۸۷: ۳۲۹ - ۳۳۹). در همين زمان عبارات و 
اشعار فارسي روي برخي فلزآالت و ظروف سفالي پديدار 
مادري  زبان  طريق  از  بار  نخستين  هنرمند  و  مي شود 
انديشه ها و احساسات خود را به ما گزارش مي دهد. اين 
نوشته ها عمومًا شامل رباعي، ضرب المثل و اشعاري از 
شاعران بزرگ مانند بابا افضل، ظهير فاريابي، فردوسي 
ابريقي  دهندة  (۴۸) نشان  است. تصوير شماره   و خيام 
است که بدنة آن به شکل دوازده خياره ساخته شده که 
ده خيارة آن مزين به قطعه شعري به زبان فارسي است 
که در آن شاعر با عباراتي زيبايي ابريق و مهارت سازندة 
آن را مي ستايد. چنين کتيبه هايي بر آثار فلزي و زرين فام 
سده هاي ميانه اسالمي دليلي است بر وجود طبقه اي از 
هنرمندان ادب  دوست و فرهيخته که اجناس خود را به 
از  مي کنند.  عرضه  خود  سطح  هم  دست کم  مشترياني 
ه. ق چهرة سياسي  اواسط سده ۸  تا  نيمة دوم سدة ۷ 
جهان اسالم تغيير يافت و ايلخانان مغول بر ايران، عراق 
عرب و بخش هايي از آسياي صغير تسلط يافتند (ويلسن، 
۱۳۷۷: ۷). طي اين دوران، هنرمندان ايراني با هنر چيني 
بيشتر آشنا شدند و تجارب تازه اي به دست آوردند که 
باعث بهبود روش هاي ترسيمي و نقش نگاري هنرمندان 
اشکال  فهرست  در  تازه اي  ترتيب طرح هاي  بدين  و  شد 
نقش نگاري ايران تبلور يافت. همزمان با ورود و استقرار 
مغوالن، تأثيرات قابل توجهي از فرهنگ و سنت شرق دور 
ايران شد که انعکاس آن درتمام شاخه هاي هنري  وارد 
محسوس بود. نقوش، رنگ ها و عناصر تزئيني سفال هاي 

زرين فام و آثار فلزي در اين دوره نيز تغيير کرد و حتي 
اين دگرگوني در شکل ظروف هم رخ داد. اين تفاوت ها 
عمدتًا حاصل تفکرات جديد هنري از خاوردور است که 
عمومًا  نقوش  مي باشد.  ايران  به  مغوالن  ورود  ارمغان 
متراکم و تصاوير انسان، با صورت گرد مغولي، چشمان 
بادامي در رنگ هايي چون قهوه اي تيره و روشن ساخته 
نشان  آن ها  تزئينات  و  سفالي  ظروف  فرم  است.  شده 
دهندة تأثيرات فرم و تزئين هنر چيني است. تأثير نفوذ 
نيلوفر  طراحي چيني در تصاوير ققنوس، اژدها و نقش 
آبي روي اين آثار ديده مي شود. احتماًال سرچشمة اين 
که  بودند  چيني  ابريشم هاي  بلکه  سفالينه ها  نه  تصاوير 
تأثير آن ها روي تزئينات اسالمي قرون هفتم و هشتم ه. 
ق بنيادين بود (واتسون، ۱۳۹۰: ۱۴۸). نفوذ هنر چين در 
فرم و نقوش سفال هاي زرين فام سده هاي ميانه اسالمي 
و همچنين چهرة ماه مانند پيکره ها که توسط سلجوقيان 
از هنر بودايي وارد هنر ايران شده بود، نيز در اين دوره 

قابل مشاهده است (آلن، ۱۳۸۳: ۳۲).

بازتاب  زندگي اجتماعي جامعة سده هاي ميانه اسالمي 
سفالينه هاي  روي  ايلخاني)  تا  سلجوقي  ايران(دورة 

زرين فام و ظروف فلزي اين عصر

رشد طبقة متوسط
اجتماعي  ساخت  نظر  از  اسالمي  ميانه  سده هاي  در 
(راوندي، ۱۳۵۷:  آمد  به وجود  طبقة جديدي در شهر ها 
۳۶۷). با گسترش تجارت و بهبود فضاي کسب و کار و 
افزايش ثروت جامعه به تدريج گروه بزرگي از بازرگانان 
قلمرو  مختلف  شهرهاي  در  پيشه وران  و  صنعتگران  و 
مناسبي  اقتصادي  وضعيت  که  برآوردند  سر  سلجوقي 
خواهان  و   (۱۱۲  :۱۳۹۰ ديگران،  و  (نيکخواه  داشتند 
پيوستن به طبقة اشراف و مقلد شيوة زندگي ايشان بودند. 
اين گروه تازه  برآمده که در اصطالح جامعه شناختي به 
به طبقة  پيوستن  پي  آنها «طبقة متوسط» مي گويند، در 
تجمل گرا  آن ها  مانند  نيز  زندگي  شيوة  در  و  اشراف 
بودند. ماکس وبر و دوتوکويل معتقدند که با رشد اقتصاد 
روابط  در  مختلفي  فرصت هاي  که  طبقة جديد  يک  آزاد، 
بازاري دارند، بوجود مي آيد که بين طبقات باال و پايين 
قرار دارند و تحصيالت و سطح درآمد، سبک زندگي و 
آگاهي هاي اجتماعي کم و بيش يکساني دارند (به نقل از 
فوزي، ۱۳۸۸: ۵). از ديد دوتوکويل با رشد اقتصادي و 
پيشرفت جامعه، يک طبقة متوسط ايجاد مي شود که در 
سطح سواد و تمدن تا حدود کمي به طبقة باال شبيه و 
از ويژگي هاي شهرنشيني برخوردار است (همان). کارل 
مارکس معتقد است که اعضاي اين طبقه نقش متعادل و 
ثبات بخشي را در اجتماع بر عهده دارند و مانند ساير 
طبقات اجتماعي محصول مناسبات اقتصادي، اجتماعي و 
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مهاجرنيا، ۱۳۸۳: ۲۲).  از  نقل  (به  است  فرهنگي خويش 
البته بايد گفت که قلمروي مفهومي طبقة متوسط در هر 
دوره و زماني متفاوت است، قلمروي مفهومي اين طبقه 
در سده هاي ميانه اسالمي ايران شامل بازرگانان شهري، 

کسبه، پيشه وران، بازرگانان شهري و صنعتگراني است 
که به دليل عاليق هاي مذهبي با روحانيت، در اغلب سطوح 
علمي، تبليغي و آموزشي در ارتباط مستقيم بودند و بخشي 
از هويت خود را از همين ناحيه به دست آوردند (همان، 
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جدول ٢، بازتاب نقشمايه هاي اجتماعي و مشابهت فرم در ظروف سفالين زرين فام و ظروف فلزي دوره سلجوقي تا ايلخاني، مأخذ: 
نگارندگان.
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تجمل پرست  و  تفنن طلب  طبقه اي  جديد،  گروه  اين   .(۲۵
بودند، ولي به داليل مذهبي و اقتصادي به بسياري اشياء 
تجملي زرين و سيمين دسترسي نداشتند. پس به کاالهاي 
جايگزين يعني سفالينه هاي زرين فام، مينايي و فلزينه هاي 
مرصع روي آوردند. اشيائي که به دليل برازندگي هنري 
طبع زيباپسند آن ها را اقناع مي کرد و هم از تحريم هاي 
مذهبي برکنار بود. افزايش تقاضا براي اين نوع کاال هاي 
يافتن  اهميت  و  فلز  و  سفال  صنعت  ارتقاء  به  گرانبها 
با  که  انجاميد  افزارمندان  گروه  يعني  آنها  توليدکنندگان 
رونق يافتن پيشه و افزايش درآمد قدرت گرفته و خود 
مي پيوستند  ايران  جامعة  روبه رشد  متوسط  طبقة  به 
(نيکخواه و ديگران، ۱۳۹۰:۱۱۶). بنابراين مي توان چنين 
مخاطبان  و  هنرمند  طبقاتي  موقعيت  که  نمود  استدالل 
تجملي  توليد شده است. هنر هاي  تعيين کنندة سبک هنر 
و فاخر، هنر طبقة واالي جامعه و هنر عامه پسند يا هنر 
فولکلور، هنر طبقة پايين جامعه (کارگر) است و همچنين 
هنر تحت حمايِت طبقة واال در خدمت پيشبرد و تقويت 
قدرت اعضاي طبقه واال و متناسب با سليقة آن ها است. 
شيوه هاي حکومتي سده هاي ميانه اسالمي به گونه اي بود 
که زمينه براي ظهور طبقة متوسط فراهم گرديد. اين طبقه 
به  جامعه  کار  نيروي  و  فعال  نيروي  دوران  اين  در  که 
شمار مي رفت، به تدريج در جامعه جاي خود را باز کرد و 
بازار و اقتصاد جامعه را بدست گرفت و مانند طبقة حاکم، 
و  بازار  آن  تبع  به  و  شد  سازمان هايي  و  تشکل  داراي 
تجارتي پويا، که هم در جهت منافع حکومت و هم در جهت 
منافع خود و خواسته هايشان بود، شکل گرفت. با حمايت 
دولت و ظهور اين قشر نوخواسته که در راستاي منافع 
حکومت و نه در مقابل آن بود، سرمايه داري جديدي متولد 
شد و بازار از حالت سنتي خود که ديگر جوابگوي منافع 

آن ها نبود جدا شد و به دنبال آن خواسته ها و نياز هاي 
تازه تري به وجود آمد که به توليد کاال هاي لوکس، تجملي 
و فاخر که متناسب با بازار جديد و خواسته هاي اين قشر 
نوظهور بود، منجر شد. سفال زرين فام و شيوه هاي بديع 
مرصع و ميناکاري که اين خواسته ها و نياز هاي جديد را 
در خود دارند، بازتابي از وضعيت اين پديدة نوظهور و 
تحوالت شکل گرفته در جامعة اين عصر هستند که اين 

ويژگي ها را به خوبي در خود تجلي مي نمايند. 

مردمي و همگاني شدن هنر ها
به دنبال رشد طبقة متوسط و نقش متعادل آن در جامعه، 
هنر ها که تا پيش از اين محصور در کاخ هاي بزرگان و 
به ميان مردم  با سليقة آن ها بود  پادشا هان و متناسب 
و صحنه هاي  گرفت  قرار  همگان  ديد  مورد  و  يافت  راه 
زندگي روزمره و مردم عادي روي آثار هنري نقش شد و 
موضوع نقوش و تصاوير آن ها قرار گرفت. تصاوير نقش 
شده بر سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي دورة مورد 
تصوير  مي کنند:  اثبات  خوبي  به  را  موضوع  اين  بحث، 
شمارة (۵۰) صحنه اي از زورخانه و ورزش پهلواني را به 
نمايش مي گذارد و تصوير شمارة (۵۱) صحنه اي از يک 
مکتب خانه و تصوير شمارة (۵۲) صحنه اي از دعواي افراد 
کوچه و بازاري را نشان مي دهد که هرسه، صحنه هايي 
از زندگي روزمره و جاري جامعه را روي آثار زرين فام 
به تصوير کشيده است. بنابراين،سفالينه هاي زرين فام و 
ظروف فلزي اين دوره، مقولة مورد بحث را به خوبي اثبات 
و به نمايش مي گذارند. از آنجا که هويت طبقة اجتماعي 
متوسط مستلزم دو طبقة اجتماعي ديگر است: يکي طبقة 
حاکم و يکي طبقة پايين اجتماعي، با هر دو طبقة پيراموني 
فرايند  در  که  طوري  به  دارد،  ساختاري  مناسبات  خود 
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تاريخي و تعاملي خود به طور مداوم در حال تحول، جذب 
و تبادل نيرو هاي اجتماعي خود، با طبقات پيراموني است 
اين طبقه نقشي متعادل  (مهاجرنيا، ۱۳۸۳: ۲۳). اعضاي 
کننده و ثبات بخش، آگاهي دهنده و انتقال دهنده را در 
اجتماع بر عهده دارند و طي اين ارتباط با طبقات پيراموني 
خود باعث انتقال هنر از طبقات باالتر به طبقات فرودست 
به ميان مردم و همگاني شدن هنر شد.  و گسترش آن 
حاميان مادي و معنوي هنرمند به خاطر تأمين و تدارک 
امکانات الزم، سليقه و معيار هاي زيباشناسي خويش را به 
هنرمند و اثر او القا مي کنند. اين حاميان را مي توانيم به سه 
دسته تقسيم کنيم حمايت هاي خصوصي، حمايت در بازار 
و حمايت هاي دولتي (راودراد، ۱۳۸۴: ۵۲). در حمايت هاي 
خصوصي و دولتي که حاميان عمدة اين آثار اشراف و 
نجبا بودند، مکان زندگي و حتي کارگاه هنري وي را نيز 
برايش مهيا مي ساختند و از طرف ديگر هنرمند آثارش را 
مطابق ميل و سليقة آن ها مي ساخت به گونه اي که آثار 
ساخته شده اين وابستگي را به خوبي نشان مي دهد. اين 
موضوع در نقوش سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي 
سده هاي ميانه اسالمي قابل مشاهده است، آنجا که در 
اين تحقيق تحت عنوان نقوش اشراف و درباريان تصاوير 
آن ارائه شده است (تصاوير۱ تا ۴). نوع ديگر حمايت به 
بازار مربوط مي شود. در سده هاي ششم و هفتم ه. ق که 
جامعه سطح اقتصادي به نسبت بهتري داشت، با افزايش 

توليد صنايع دستي از يک طرف تعداد هنرمندان مختلف 
فزوني گرفت و از طرف ديگر تعداد مخاطبان بالقوة هنر 
افزايش زيادي يافت. به دنبال آن نوعي بازار براي آثار 
هنرمند  براي  مخاطب  ديگر  که  گرفت  شکل  هنرمندان 
تا  مثل حمايت دولتي و خصوصي شناخته شده نيست 
سليقه و ارزش هايشان مورد توجه قرار گيرد. در اين نوع 
حمايت بيشتر ارزش هاي عامه مورد توجه قرار مي گيرند 
به وجود  (معامله گران)  واسطه ها  نقش  ترتيب  اين  به  و 
مي آيد که آثار هنري را در بازار پخش و سبب گسترش 
آن ها مي شوند. هنر عوام، آفرينندة معيني ندارد بلکه در 
در  يعني  مي شود،  پرورانده  وسيع  جامعة  يک  اندرون 
آغوش جامعه به بار مي آيد و پيوند مستقيم و نزديکي 
با زندگي توليدي جامعه دارد. هنرمند همواره عناصري 
را که در شمار دل مشغولي هايش هستند، با شکل و بيان 
خاص خود در آثارش برجسته مي سازد. آثار دورة مورد 
بحث، به واسطة همين طبقة متوسط در طبقات فرادست و 
فرودست جا به جا مي شد و همين موضوع باعث گرديد 
که اين آثار و به خصوص سفال زرين فام که از نظر قيمت 
گرانبها عرضه مي شد،  فلزات  به  نازلتري نسبت  در حد 
در زندگي مردم عادي وارد شدند و مورد استفادة همة 
اقشار جامعه قرار گرفت. در ادامه امر با مردمي و همگاني 
شدن اين هنر و ديگر آثار هنري موضوعات و نقوشي 
چون زندگي روزمره و دغدغه ها و مشغوليات ذهني مردم 
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عادي هم در شمار موضوعات تزئيني اين آثار قرار گرفت 
(تصاوير ۵۰ تا ۵۲). اين بازنمايي زندگي روزمره و توجه 
به مردم معمولي نشان دهندة گسترش شهرنشيني، افزايش 
جمعيت شهر ها، رشد بورژوازي، گسترش صنعتگري و 
است  روزگار  آن  ايران  در  صنعتي  سرمايه داري  رشد 

(نيکخواه و ديگران، ۱۳۹۰: ۱۲۱).
  

بروز تجمل گرايي
انسان موجودي تنوع طلب است. هرگاه که نياز هاي اصلي 
او برآورده شوند نياز هاي ثانويه و تازه اي در او شکل 
نياز ها  اين  ارضاي  براي  راه هايي  که  همين  و  مي گيرد 
پيدا کند نياز هاي تازه تري در او سر بلند مي کنند و همين 
نياز هاي نو باعث توليد کاال هاي نو و بديع مي شود که با 
روحيات نو و جديد آن ها سازگاري دارد. مارکس، چهار 
شيوة توليد عمده و پياپي را در تاريخ نوع بشر در نظر 
گرفته بود: توليد آسيايي، باستاني، فئودالي و بورژوازي 
اين شيوه هاي  از  يک  از کوزر، ۱۳۸۸: ۹۲). هر  نقل  (به 
توليد از رهگذر تناقض ها و تنازع هاي پرورده در دل نظام 
پيشين پديد مي آيند. « هيچ سامان اجتماعي تازه اي پديدار 
توليدي  نيرو هاي  همة  آن،  از  پيش  آنکه  مگر  نمي شود، 
موجود در بطن سامان پيشين تحول يافته باشند، و روابط 
توليد نوين هرگز پديد نمي آيند، مگر آنکه شرايط مادي 
وجود اين روابط در دل جامعة قديم به خوبي پرورانده 
شده باشد» (همان). تنازع طبقاتي ويژة هر شيوة توليد 
پيدايش طبقاتي مي انجامد که ديگر نمي توانند  خاص، به 
در چهار چوب نظم موجود منافع شان را تأمين کنند. در 
روابط  حدود  آخرين  به  توليدي  نيرو هاي  رشد  ضمن، 
توليدي مي رسد. هرگاه که چنين لحظه اي فرا رسيده باشد 
و  نويني اند  توليدي  اصل  نمايندة  باز  که  طبقات جديدي 
در زهدان سامان موجود پرورانده شده اند، شرايط مادي 
مورد نياز براي پيشرفت آينده را مي آفرينند (همان). در 
آماده  و  ابزار خوشگذراني  انواع  ه. ق  قرن سوم  اواخر 
کار  به  مختلف  پايتخت هاي  در  کاخ ها  تجهيزات  سازي 
مي رفت و اين مقدمة تکلف در هنر و ادب بود (نيکخواه 
و ديگران، ۱۳۹۰: ۱۱۵). در اين رهگذر است که مردم به 
سمت کاال هاي نو و بديع رو مي آورند و از اين کاال هاي 
بديع، لوکس و تجملي که متناسب با روحيات آن ها مي باشد 
و  ايجاد  سبب  ترتيب،  بدين  مي کنند.  پرشوري  استقبال 
گسترش اين کاال هاي فاخر مي شوند و در اين شرايط است 
که روحيه تجملگرايي نمايان مي شود. بهترين جلوه هاي 
اين آثار فاخر، در دورة مورد بحث يعني سده هاي ميانة 
نمايان  به طور واضح و آشکار  و  اسالمي شکل گرفت 
شد. کاال ها و اشيايي چون ظروف زرين فام و شيوه هاي 
به  که  ميناکاري،  و  مرصع کاري  چون  بديعي  فلزکاري 
نوعي نمايندة اين کاال هاي تجملي محسوب مي شوند در 
اين دوران به نهايت شکوه و اوج خود رسيدند. هنرمندان 

فلزکار با استفاده از فنون زيبا و گوناگون مرصع کاري، 
خلق  را  تزئيناتي  و  نقوش  ميناکاري، طالکوبي،  قلمزني، 
کردند که در نوع خود بي نظير اند. سفالينه هاي زرين فام 
و فلزکاري بديع اين دوره، نمونه هايي از اين تجمل پرستي 
است، که نتيجة ظهور يک پديدة اجتماعي نو مي باشد که 
در  بگيرد.  جاي  نمي توانست  قديم  نظام  چهارچوب  در 
تبع  به  اجتماعي متوسط و  به رشد طبقة  اينجا مي توان 
آن ظهور نياز ها و خواسته هاي جديد اشاره کرد. وقتي 
اين طبقة متوسط شکل مي گيرد جامعه به سمت شيوه ها 
و طرح هاي نوين و مدرن تمايل پيدا مي کند و حاصل اين 
شيوه هاي نوين کاال هاي بديع فاخر و تجملي است که در 
اين دوره ظاهر مي شوند. بدين ترتيب شيوه هاي ابتکاري 
به  نسبت  که  فام  زرين  سفالينة  و  ميناکاري،  و  مرصع 
ساير سفالينه ها تجملي تر به نظرمي آيد مورد توجه قرار 

مي گيرد، توليد و به بازارعرضه مي شود. 

جامعه  و اقتصاد پويا امنيت و ثبات
هنر پويا در جامعة پويا مطرح است. هيچ گاه نمي شود هنر 
ايستا در جامعة پويا مطرح شود، نه آن هنر مي تواند آينة 
جامعه اش باشد و نه جامعه مي تواند آن را بستة مناسب 
يا ابزاري براي نمايش خود به حساب آورد و همچنين 
عکس مطلب نيز صادق است، يعني هنر پويا در جامعة 
پويايي  اصلي  (اسالم زاده، ۱۳۸۴: ۱۶۴). شاخصة  ايستا 
هر جامعه، پويايي اقتصادي آن است و از سويي ديگر هم 
پويايي هنر و هم پويايي جامعه ريشه در پويايي اقتصادي 
آن جامعه دارند. از ويژگي هاي سده هاي چهارم تا هفقم 
ه. ق در ايران، گسترش و اعتالي صنعت و بازرگاني در 
شهر ها بود (فشاهي، ۱۳۵۴: ۱۱۱)، به طوري که يکي از 
مهمترين سياست هاي اقتصادي سلجوقيان در اين دوران 
را نيز گسترش تجارت و توجه به امور بازرگاني تشکيل 
مي داد. سلجوقيان که از ابتداي حضور خود در ورارود 
با داد و ستد و تجارت آشنا بودند با تصرف خراسان به 
امور بازرگاني عالقه نشان داده و با تأسيس ضرابخانه 
و وضع ماليات هاي جديد کوشيدند که اهرم هاي اقتصادي 
منطقه را به دست بگيرند. با در نظر گرفتن سير فتوحات 
و کانون هاي قدرت سياسي سلجوقيان، در مي يابيم که 
تسلط بر شاهراه هاي تجاري و شهرهاي مهم نزديک به آن 
چون نيشابور و اصفهان و ري و همدان و بغداد، اولويت 
آنها بوده و در مقابل حضورشان در مناطقي با اقتصاد 
کشاورزمحور چون آذربايجان تا چه اندازه کمرنگ است. 
رونق  سلجوقي  حکومت  کالن  برنامة  که  گفت  مي توان 
تجارت بود. از اين رو سالطين و اميران با ايجاد امنيت و 
نظارت بر راه ها و تسهيالتي چون کاروانسرا و آب انبار و 
ميل راهنما در سراسر کشور و نظارت مستمر بر مسکوکات 
در گسترش تجارت ميان شهرها بسيار مي کوشيدند و از 
ماليات حاصل از آن سود سرشاري مي بردند. به دليل 
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همين سياست ها و آرامش نسبي و ثبات سياسي حاکم 
گسترش  شاهد  سلجوقي  دورة  سراسر  در  منطقه  بر 
شهري  مراکز  و  تجاري  راه هاي  در  دوربرد  بازرگاني 
هستيم (صدقي، ۱۳۸۷: ۷۳). حاکمان سلجوقي خود در 
زمينة اقسام هنري فضل وکالم وااليي نداشتند، اما در ايام 
فرمانروايي اين حاکمان با تشويق و حمايت آن ها پيشرفت 
زيادي در انواع هنر ها به خصوص فلزکاري و سفالگري 
حاصل آمد. حکومت با ثبات و کارآمدي که تحت رهبري 
آن ها استقرار يافت موجب گرديد طبقات مختلف مردم در 
امنيت نسبي به زندگي و مشاغل خود ادامه دهند. رجال 
علم و دين از جمله صوفيان از احترام زيادي برخوردار 
بودند و مردم محلي در بکار بستن آداب و رسوم محلي 
که  نيست  معنا  بدان  سخن  اين  البته  بودند.  آزاد  خود 
بي عدالتي و ظلم وقوع نمي يافت، بلکه به حدي نمي رسيد 
که مردم نتوانند تحمل کنند (بازورث، ۱۳۸۰: ۲۰۲). اين 
دوره روي هم رفته دوره اي است که طي آن در سراسر 
دگرگوني هاي  هنري  آفرينش  کلية رسانه هاي  در  ايران، 
زيادي به وقوع پيوسته به طوري که مي توان اين دوره را 
عصر انفجار هنري ناميد، که آثار آن به مدت چند قرن در 
ايران اسالمي پايدار ماند (همان، ۱۳۷۹: ۵۸۹). اين گفته در 
معنايي معتبر است که در هنر هاي سده هاي آينده تقريبًا 
همواره مي توان گونة خاصي از قرابت در اشکال، افکار و 
شيوه ها مشخص کرد، که ميان سده هاي پنجم تا هشتم 
ه. ق پديد آمده اند يا رشد کرده اند. امنيت نسبي، گسترش 
تجارت و رونق اقتصادي در اين دوره سبب دگرگوني در 
زمينة انواع شاخه هاي هنري، پيشرفت تجارت، گسترش 
ارتباطات فرامنطقه اي و به تبع آن کسب تجارب تازه و 
بهبود روش ها و فنون تازه گرديد. بنابراين، در سده هاي 
اقتصاد پويا و به  با  ميانة اسالمي شاهد جامعه اي پويا 
دنبال آن ثبات و امنيت نسبي که به آفرينش هنر هايي نو 
فلز کاري و  بديع  ابتکاري چون شيوه هاي متفاوت و  و 

سفالينه هاي زرين فام هستيم.

ايدئولوژي و اعتقادات جامعه
هنر با مذهب و به معني عام تر با مفاهيم مقدس پيوندي 
نزديک دارد و خود را در قالب نماد ها و سمبل ها روي 
آثار هنري به نمايش مي گذارد. همان طور که گفته شد 
در دورة مورد بحث، رجال علم و دين از جمله صوفيان 
از احترام زيادي برخوردار بودند و مردم محلي در بکار 
به طوري  بستن آداب و رسوم محلي خود آزاد بودند، 
تصويرنگاري  مي توان  را  مراقبه  يا  عشق  مضمون  که 
جديدي که خاص اين دوره بود، تعبير نمود. بخصوص 
با تحول نوين شعر باطني سده هاي ششم و هفتم ه. ق 
که ديني و عرفاني بود اما براي معاني عميق خود به ابهام 
از لغات و مقوالت عاشقانه استفاده مي کرد، پيوند داشت 
(زرين کوب و ديگران، ۱۳۷۹: ۶۱۰). خود سفال زرين فام 

سده هاي  در  بحث  اين  اصلي  موضوع  که  فلزکاري  و 
ميانه اسالمي هستند، مقولة ايدئولوژي را به واضح ترين 
شکل به نمايش مي گذارند، زيرا سفال زرين فام جانشين 
تحريم  اسالم  توسط  که  بود  زريني  و  سيمين  ظروف 
ايدئولوژي را بر خود  شدند و از اين جهت نماد و مهر 
دارد. از طرف ديگر، جلوه هاي درخشان سفال زرين فام 
به نوعي مي تواند با نور که در اسالم جايگاه ويژه اي دارد 
در  است،  آمده  قرآن  در  نام  همين  به  حتي سوره اي  و 
ارتباط باشد. چون کاشي هاي زرين فام اين دوره بيشتر 
البته  شدند،  ساخته  مذهبي  مکان هاي  در  استفاده  براي 
کاخ آباقاخان در اين دوره يک استثنا محسوب مي شود. 
همچنين، اينکه بر بيشتر محراب هاي زرين فام اين دوره 
سورة نور نوشته شده است، مي تواند در ارتباط با تأللو 
و درخشش لعاب زرين فام باشد. عالوه بر اين، تکنيک هاي 
بديع مرصع کاري و ميناکاري و ... که در اين دوره ايجاد 
گرديد و گسترش يافتند نيز در نتيجة تحريم ظروف زرين 
و سيمين بوده که به نوعي با هدف پرشدن جاي خالي اين 
ظروف و زيباشناسي آنها در ارتباط بوده است. به اين 
ترتيب، هنرمند دست به ابتکار و خالقيت مي زند و آثاري 
را خلق مي کند که هم با شريعت اسالم در رابطه با تحريم 
ظروف زرين و سيمين، مطابقت دارند و هم در زيبايي با 
اين ظروف برابري مي کنند و جاي خالي آن ها را جبران 
مي کنند. کتيبه ها با سوره هايي از قرآن که اصلي ترين شکل 
تزئين ظروف سفالي و فلزي را تشکيل مي دادند نمود بارز 
ديگري از بازتاب ايدئولوژي بر آثار اين دوران محسوب 

مي شود (تصاوير ۳۰، ۳۳، ۳۷ و ... ).

نجوم
گرايش انسان به شناخت نجوم و صدور احکام در مورد 
اين  عواقب  و  روز  و  شب  تغييرات  و  ستارگان  گردش 
چرخش ها تقريبًا به ظهور انسان هوشمند بر مي گردد ( 
قهاري گيگلو، ۱۳۸۹: ۶). نجوم و ابزار نجومي در دورة 
اسالمي به دليل ضرورت  ها و نياز هاي مختلف در زندگي 
از زمان طلوع و غروب خورشيد  مسلمانان مثل آگاهي 
ويژه  به  و  جغرافيايي  مسائل  نيز  و  نماز  اقامة  جهت 
دريانوردي و پديدة طالع بيني، سعد و نحس بودن روز ها، 
شب  ها و ساعات مختلف، به يکي از مهم ترين مسائل علمي 
روز تبديل شد (افروغ و نوروزي طلب، ۱۳۹۱: ۶۹). دورة 
سلجوقي که يکي از دوره هاي درخشان تمدن اسالمي در 
ايران به شمار مي رود، همة علوم جامع و به ويژه نجوم 
و هنر و اقسام آن به خصوص هنر فلزکاري به اوج خود 
رسيد (همان، ۷۱). بنظر مي رسد مناسبات مذهبي و تشتت 
آرا در زمينه امور مذهبي در عصر سلجوقي به گونه اي 
بقيه علوم را به حاشيه رانده است و علم نجوم از معدود 
علومي بود که همچنان در صدر توجهات اين عصر قرار 
گرفت (هجويري،۱۳۸۳: ۱۷). استفاده از علم نجوم براي 



مناسبات مذهبي و تعيين ساعات سعد و نحس و همچنين 
مسائلي چون اقتران کواکب و تعيين دقيق اوقات شرعي 
در کنار علم هيئت، موجب گرديد که اين علم از علومي 
چون فلسفه (که مورد نفرت مراکز مذهبي وقت بود) سوا 
دانسته شود و همچنان در صدر علوم مورد توجه اين 
عصر به شمار آيد (غنيمه،۱۳۷۷: ۲۲۵-۲۲۳). آنچه در اين 
دوره مهم مي نمايد، بازتاب علم نجوم و مناسبات وابسته 
به اين علم در هنر دورة سلجوقي، به ويژه در هنر فلزکاري 
است. تشويق و حمايت سالجقه و در نتيجه تشکيل مراکز 
تعالي  و  توسعه  در  فلزي  آثار  توليد  پرشمار  و  متعدد 
هنر فلزکاري اين دوره تأثير گذار بوده است. تأليف زيج 
ملکشاهي و تقويم جاللي از فعاليت  هاي مهم نجومي اين 
اين مسئله است که  از  به شمار مي رود و متأثر  عصر 
آموختن علم نجوم و اطالع بر فن تنجيم در آن روزگار 
براي اهل فضل و دانش امري ضروري بود، به نحوي که 
اصطالحات و باور هاي نجومي در زمرة پرکاربرد  ترين 
مضامين علمي شاعران و هنرمندان اين دوره به حساب 
مي آيد (دادور و زجاجي،۱۳۹۴: ۸۷-۷۹). اين دانش در 
ابومشعر  چون  دانشمنداني  وسيلة  به  اسالمي  دورة 
اسالمي  تمدن  بزرگ  منجمان  از  ديگري  گروه  و  بلخي 
کوهي  ابوسهل  و  خيام، خوارزمي  عمر  ايران چون  در 
که در فاصلة سده هاي چهارم تا هفتم ه. ق مي زيستند، 
 .(۱۱۳ شيرازي،۱۳۸۶:  و  (رفيعي  شد  عرضه  جهان  به 
رواج و گسترش علم نجوم در فاصلة زماني سده هاي 
فرهنگ  بر  تأثيرگذاري  بر  عالوه  ق  ه.  هفتم  تا  چهارم 

موضوعات  بر  نيز  بسياري  تأثير  عاميانه،  باور هاي  و 
به  مذکور  سده هاي  هنري  آثار  روي  شده  تصوير 
 :۱۳۸۹ گيگلو،  (قهاري  است  داشته  فلزي  آثار  ويژه 
ايران،  تاريخ  از  دوره اي  کم تر  گفت  بايد  بنابراين   .(۵
است.  پرداخته  نجومي  موضوعات  به  حد  اين  تا  هنر 
ه. ق  هفتم  تا  پنجم  هنرمندان مسلمان سده  هاي  احتماًال 
صورت هاي  و  مفاهيم  نجومي،  مصور  کتب  طريق  از 
نجومي را شناخته و آن را با دقت در هنر خود به کار 
آثار فلزي کارکرد  برده اند. اجراي نقوش نجومي روي 
و  ذوق  و  درخواست  به  بنا  بي شک  که  داشته  تزييني 
سليقه سفارش دهندگان آنها و شايد بنا بر اعتقاد آنان بر 
نقش تأثيرگذار ستارگان و سيارات در زندگي آنها بوده 
است. علم نجوم بر موضوعات تصوير شده بر اشياي 
هنري سده هاي پنجم تا هفتم ه. ق تأثيرگذار بوده است 
و اين امر حکايت از شناخت، آگاهي، توجه، عالقه و نيز 
اقشار مختلف جامعة آن روز نسبت به  اعتقادات  شايد 
دارد  آنان  بر زندگي  تأثير ستارگان و کواکب  و  نجوم 
(همان، ۱۳۸۹: ۷). در سده هاي ميانه اسالمي به خصوص 
دوران درخشان سلجوقي به دليل اهميت و جايگاهي که 
علم نجوم و نظام کيهاني در بين مردم داشت، ابزارآالت 
نجومي هم بخشي از توليدات فلزي را تشکيل مي داد و 
و  تزئين  از  نوعي  خود  نجومي،  مفاهيم  و  پديده ها  هم 
آرايش ظروف فلزي و سفالي اين دوره را شامل مي شد 
که مشابهت بسيار زيادي در شيوه ساخت و تزئين با 

ظروف زرين فام داشته است(تصاوير ۳۱ تا ۳۳).

  بررسي نقوش سفالينه هاي زرين فام 
و  سلجوقي  دورة  فلزي  ظروف  و 
ايلخاني و بازتاب زندگي اجتماعي آن 

عصر

نتيجه
در تحقيق حاضر سعي شد تا ظروف فلزي و زرين فام سده هاي ميانه اسالمي مورد بررسي قرار گيرند و 
بازتاب و تأثير و تأثر آنها در جامعه نشان داده شود. سفالينه هاي زرين فام و ظروف فلزي سده هاي ميانه 
اسالمي از نظر نقش و فرم با ارائة تصاويري در قالب سه جدول باهم مقايسه گرديد و نزديکي آن ها با هم 
سنجيده شد. مقايسة صورت گرفته در اين پژوهش مبين اين نکته است که ظروف زرين فام سده هاي ميانه 
اسالمي در رقابت با ظروف فلزي اين عصر، چنان از لحاظ موضوعات تزئيني، نقوش، رنگ، فرم بدنه، آبريز 
و دهانه، پايه ها و دسته ها به ظروف فلزي نزديک شدند که گاهي به سختي مي توان جز به لحاظ جنس تفاوتي 
در آنها پيدا کرد. در حقيقت، سفالگران اين عصر توانستند ظروفي توليد کنند که با ظروف طاليي هم عصر 
خود، از نظر رنگ، فرم و تزئينات برابري کنند، حتي در برخي زمينه ها در رقابت با ظروف طال و نقره از مزايا 
و امتيازات بيشتري برخوردار شدند. از جمله، مزيت هاي اين ظروف نسبت به ظروف فلزي رقيب در اين است 
که هم با قيمتي ارزان تر نسبت به ظروف طال و نقره عرضه مي شدند و هم در زيبايي با اين ظروف نزديکي 
و تقريبًا برابري مي کردند و جاي خالي آنها را جبران مي نمودند و هم با شريعت مقدس اسالم در رابطه با 
تحريم ظروف زرين و سيمين، مطابقت داشته اند. بنابراين، ظروف سفالي زرين فام نه تنها توانسته اند همتا 
و جانشيني براي ظروف زرين و سيمين به شمار آيند، بلکه در زمينه هاي ياد شده بر آن ها پيشي گرفته اند. 



شماره۴۷  پاييز۹۷
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تمامي مورد فوق عالوه بر جنبه هاي هنري و تکنيکي محصول جامعه اي بودند که به لحاظ اجتماعي و فرهنگي 
مدام در حال تحول بود و تالطم مذهبي وقت و نحله هاي متفاوت مذهبي و توجه حاکمان سلجوقي و ايلخاني 
به اين نحله ها به صورت دوره اي موجب بروز چنين تحوالتي در زمينه هنري و از جمله توليد سفالينه هاي 
زرين فام به جاي ظروف فلزي و همچنين مشابهت در طرح و نقش اين دو گونه متنوع به لحاظ جنس گرديده 
است. با مطالعه و بررسي سفالينه هاي زرين فام و فلزکاري سده هاي ميانه مشاهده شد که اين آثار بازتاب 
تحوالت جامعه اي در حال گذار و پيشرفت هستند که با همگاني شدن آن ها، همگاني ترين جنبه ها و مسائل 
زمانة خود را به هنرمندانه ترين شيوه بازگو مي کنند. واکاوي اين آثار حاکي از آن است که جامعة هنرمند 
در اين عصر، دوره اي از رشد و ترقي در زمينه هاي مختلف هنري، اجتماعي، اقتصادي و تجاري را تجربه 
کرده است و تحوالتي چون: رشد صنعت و تجارت، رشد شهر ها، تعدد پيشه ها، تخصص گرايي و تقسيم 
کار و به تبع آن ظهور طبقات جديد اجتماعي، مردمي و همگاني شدن هنر ها، گسترش تبادالت فرهنگي و 
هنري، تجمل گرايي و توليد کاال هاي لوکس و فاخر، را در نورديد همين عبور از ظروف فلزي فاخر چون طال 
و نقره و استفاده از سفال رنگي به جاي آن، گوياي مهمترين تحول اجتماعي آن عصر مبتني بر ايدئولوژي 
اسالمي به شمار مي رود. در واقع در سده هاي ميانه، هنر اسالمي در ساية هنرمندان ايراني وحدت و انسجام 
بي نظيري يافت. در اين دوران، بسياري از اشکال هنر ساساني احيا شد و با انديشة اسالمي سازگار يافت و 
آثار باشکوهي در زمينة انواع شاخه هاي هنري به وجود آمد. توجه به سنن ملي از جمله ادبيات عاشقانه و 
حماسي و مضامين مرتبط با آن در قالب نوشته هاي فارسي و تصاويري از قهرمانان ملي و اساطيري ايران 
و نگاره هايي با مضامين اشعار حماسي شاهنامه روي آثار اين دوره نقش بسته است. پيوند هنر ايران با 
تجارت گسترده و رونق اقتصادي، بازار عرضه و تقاضايي براي هنرمندان اين دوره به وجود آورد که منجر 
به پيشرفت فني و کيفت آثار هنري در سده هاي ميانه اسالمي گرديد. اين رويداد با قدرت گرفتن زبان فارسي 
به عنوان زبان ادبي و اداري مشترک ايرانيان مقارن شده بود که به صورت عبارات و اشعار فارسي روي 
برخي فلزآالت و ظروف سفالي اين دوره پديدار گرديد. هجوم مغوالن، تجارت دور برد، ارتباطات و تبادالت 
فرهنگي با ساير ملت ها و به تبع آن کسب تجارب تازه و بهبود روش ها و نوزايي فرهنگي از ديگر تحوالت اين 
دوره بود که بازتاب آن در قالب تصاويري با چهره اي گرد مغولي، تصاوير و اشکالي از هنر چين و فراز و 

فرود هايي در هنر سده هاي ميانه اسالمي پديدار شده است.
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In the mid-Islamic centuries that culminated in the advancement of arts, pottery also moved into 
other artistic arenas, as a basis for artistic revitalization, to compete with the industry of making 
vessels of gold and silver, and the potters of this period produced Luxurious designs and glaze 
containers from clay. Since the product and any work of art originates from a community that 
requires that work, two types of metal containers, as well as the replacement of luster pottery, 
are a significant challenge in the middle ages of Islam. The purpose of this research, while 
investigating the characteristics and social conditions of people in the Seljuk and Ilkhanid 
eras, traces the influence of these social factors on the representation of designs in remaining 
luster ceramics and metal containers. In the present research, the authors tried to explain the 
process of succession of luster ceramics and competition with metal containers of the Middle 
Islamic Ages. Therefore, the present article seeks to answer the following questions: What are 
the characteristics and social conditions of the peoples of the Seljuk and Ilkhanid eras? And 
which of the luster ceramic designs and metal containers of this era have been affected by 
social conditions? The comparative-analytical method used in this paper is based on library 
studies. In addition, the analysis of these works and the reflection of their productive society 
have been based on sociological theories and their case has been discussed in the course of time 
by presenting pictures and material from the historical sources of this period. The studied luster 
ceramics, both in terms of beauty and shine, and in terms of decoration, color and form, were so 
close to metal containers that they played almost completely the role of metal containers, except 
in terms of matter, so that they both conformed to Islamic law and were offered at reasonable 
prices in comparison with metal containers. As a result, it became clear that these works are a 
reflection of a transitional society that has witnessed developments such as industrial growth, 
specialization, division of labor, the emergence of new classes, luxury, the creation of innovative 
methods of metalworking and luster ceramics.

Keywords: Seljuk Period, IlkhanidPeriod, Luster Pottery, Metal Containers, Social Status.
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