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این اشعار که بر مبنای ادبیات زمان خود ایجاد شده افزون بر زیبایی از جنبۀ ادبی و فرهنگی نیز حاازز اهمیات
است .در مقالۀ پیشرو بهمنظور شناخت هرچه بهتر مفاهیم اشعار و کتیباههاای سافالینههاای زریانفاام دوران
سلجوقی و ایلخانی منسوب به کاشان به مطالعۀ هشت نمونه از سفالینههای زرینفام این سدههاا کاه در ماوزۀ
آبگینه و سفالینههای ایران نگهداری میشوند پرداخته شده است .پرسشهای تحقیق حا ر عبارتاند از .۱ :آیاا
ارتباطی میان محتوای اشعار و کتیبهها با نوع تزیینات آنها وجود دارد؟  .۲محتوای غالب ایان نوشاتههاا کادام
است؟ با پاسخ به این پرسشها گامی در راستای اهداف مقاله که بررسی تعامل و پیوستگی شعرنویسی با سفال
زرینفام سدههای میانی کاشان و دستهبندی محتوایی اشعار و کتیبههای آنهاست برداشته شده است .نتایج ایان
پژوهش که با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و بر اساس منابع مکتوب انجاام شاده حااکی از آن اسات کاه
نوشتار نقش اساسی در تزیین بخشی از ظروف زریانفاام کاشاان داشاته اسات .هم ناین کتیباههاا و اشاعار
سفالینههای مورد مطالعه حاوی جمالت دعایی برای صاحب ظرف و اغلب دارای محتوایی عاشقانهاند.
کلیدواژهها :کاشان سفال زرینفام شعرنویسی دوران سلجوقی و ایلخانی موزۀ آبگینه.

 .1مقدمه
هنر و صنعس سیالگر از جمله هنرها مهم دوران اسیمی اسهس کهه تحهوچش گشهمگ ر را
پشسسر نهاده اسس .در این ایا بهدل ل منع استیاده از ظروف س م ن و زرین ،هنر سهیالگر ننها
و ارزشی ب ش از پ ش یافس و هنرمندان سیالگر ،با ابداع تکن ه
زیبایی و ظرافس تما بر رو

زریهنفها  ،نقهو

متنهوعی بهه

این نوع سیال نهها به تصویر کش دهاند .در م ان مراکز تول هدکننهدۀ

سیال زرینفا در این دوران ،کاشان همواره اهم هس ویهژها داشهته اسهس .بها توجهه بهه نمونهه
سیالها زرینفا برجا مانده از این شهر ،نگار

بر رو سیال نۀ زریهنفها کاشهان از جایگهاه

اصی بر وردار اسس و بهترین و زیباترین ظروف طییی در سدهها پنجم تا هیتم /یازدهم تها
س زدهم با انواع مختلف طوط اسیمی همچون کوفی ،نسخ و ثلث آراسته میشده اسهس .بهدین
ترت ب از اوا ر دورۀ سلجوق ان و طی دوران وارزمشاه ان و ایلخان ان ،بهتدریج نوشتار بر رو
سیال نهها زرینفا فزونی میگ رد و هنرمندان ،ه و نوشهته را توأمهان در ترک هب بها نقهو
اسل می و گ اهی به کار میبرند .این نوشتهها که معرف فرهنه
مذهبی ،ملی و حماسی هستند ،در پ وند نزدی

تمهدن و بر اسهته از بهاورهها

با افکار ادیبانه و عاشقانه بهوده کهه عمومهار بهر

بدنۀ دا لی و ارجی ،کف ظروف ،لبۀ دا لی و بهندرش بهر رو لبهۀ ب رونهی دیهده مهیشهود.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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گرگه نمونهها متعدد از سیال نهها زرینفا در موزهها مختلف دا لهی و هارجی وجهود
دارد ،مقالۀ حاضر صرفار به تحل ل جایگاه شعر و کت بههنویسهی و اهم هس آن در سهیال زریهنفها
دوران سلجوقی و ایلخانی موزۀ آبگ نه میپردازد .اش اء مورد نظر در این پهژوهش ،هشهس نمونهه

هستند که تاکنون پژوهشی بر رو آنها صورش نگرفته اسس .ازاینرو در این گیتهار بهه بررسهی
تعامل محتوا اشعار با تزی ناش این ظروف با استیاده از رویکهرد توصه ییتحل لهی و گهردآور
اطیعاش به ش وۀ م دانی (مشاهدۀ مستق م) و مطالعۀ اسناد (کتابخانهها ) پردا تهه شهده اسهس.
همچن ن برا بررسی ب شتر محتوا اشعار ،سرایندگان و نوع

آنها ،نمونههها مطالعهاتی در

جداول مقایسها شمارۀ  ۱و  ۲با یکدیگر بررسی تطب قی شدهاند.
1ـ .1پیشینۀ پژوهش

سیال زرینفا بهدل ل اهم س ،زیبایی ،جذاب س ظاهر و جنبهها فنهی و علمهی ،همهواره مهورد
توجه بوده و مطالعاش گستردها دربارۀ آن صورش گرفته اسس .از جمله مهمترین این تحق قهاش
میتوان به پژوهشها آلهن ( )1971ات نگههاوزن ( ،)1936فههروار ( )1973و واتسهون ()1985
اشاره کرد .ل کن در ارتباط با جایگاه

 ،کت به و شهعر فارسهی در هنهر اسهیمی بههعنهوان یه

پژوهش مستقل هنر و مقولۀ اص ،کمتر توجه شده اسس .در این م ان ،مطالعهاش قوگهانی بهر
رو کت بهها ،کاشیها و اشعار فارسی سیال نهها زرینفها از مههمتهرین و ارزشهمندتهرین ایهن
مطالعاش به شمار میآید .بر ی از مقاچش ایشان بهطور اص به موضوع اشعار فارسهی بهر رو
سیال و کاشی معطوف بوده اسس (قوگانی .)۱631 ،۱633 ،۱631 ،بهلحاظ سابقۀ تاریخی بهرنهم
اهم س مجموعه سیال نهها مورد مطالعه در این پژوهش ،تاکنون بررسی جهامعی بهر رو آنهها
صورش نگرفته اسس .قای نی ( )۱636در پژوهشی به وانش اشعار بر ی از ایهن سهیالهها اکتیها
کرده اسس .همچن ن قوگانی در مقالۀ دیگر در صوص سرایندگان اشعار و صحس اشهعار کهه
در دیوان شاعران آمده ،به بحث پردا ته اسس ( .)۱636لذا پژوهش پ ش رو ،با توجه به مطالعاش
پ ش ن ،در پی آن اسس که ضمن تب ن ارتباط نوع تزی ناش با نوشتهها این نوع سیالها را تب ه ن
کند و در ع ن حال ،محتوا نالب این نوشتهها را بررسی نماید .ازایهنرو در پهژوهش په ش رو،
نخسس پس از مرور مختصر ،به اهم س سیالساز زرینفا کاشان در اعصار م انی اسهیمی ،بهه
وضع س کلی کت بهنگار و شعرنویسی در دوران اسیمی پردا ته شهده و در ادامهه بهه معرفهی و
تحل ل نمونهها مطالعاتی میپردازیم.
1ـ .۲روش پژوهش

رو

تحق ق بهکاررفته در این پژوهش ،توص ییتحل لی اسس که بهر مبنها مطالعهاش م هدانی و

اسناد (کتابخانها ) انجا پذیرفته اسس .همچن ن در قالب ارائۀ جدولها مقایسها  ،به
شکل ،محتوا ،درونمایه و نوع اشعار و کت بهها آنها پردا ته شده اسس.

مقایسهۀ مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
سدههای میانۀ کاشان
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 .۲اهمیت و نقش کاشان در صنعت سفالسازی زرینفام سدههای میانی
کاشان پ وسته مرکز پرور

هنرمندان کشور بوده اسس .بنا بهر روایهاش مشههور ،ایهن شههر را

زب ده زن هارونالرش د بنا کرده اسس (بهرامی .)33 :۱6۲3 ،ل کن گنانکه در ضمن کاو هها
مجموعه باستانی س ل

معلو شده ،سابقۀ تاریخی آن متعلق به اوا ر هزارۀ دو پ ش از مه ید

اسس .بر اساس اطیعاش حیریاش ارائهشده ،آثار از دوران استقرار در نخسهت ن روسهتاها تها
سپ دهد شههرنشه نی همچنه ن آنهاز نگهار

از ایهن محوطهۀ تهاریخی گهزار

شهده اسهس

(مل شهم رزاد  .)641 :۱63۲ ،این شهر در دوران اسیمی ،مرکهز برجسهتۀ ته هۀ سهیالهها و
کاشیها لعابی در قرون م انی اسیمی به شمار میرفته اسهس (فهرا  .)۱11 :۱633 ،در واقهع
این شهر در قرون پنجم تا هیتم هجر قمر  /یازدهم تا س زدهم م ید  ،پایتخهس ایهن هنهر
شمرده میشد .ت لهشکستههایی که در آنجا به دسس آمده ،چاقل پنج برابر جاها دیگر اسس و
این ود کثرش تول د سیال نه را در آن شهر ثابس میکند (پوپ .)۱14 :۱633 ،در زبهان فارسهی
کلمۀ کاشی که تا امروز نمایانگر بر ی از انوع سیال اسس ،دل هل ارز

سهترا ایهن شههر در

تاریخ هنرها اسیمی اسس (کریمی و ک انی)۱34 :۱634 ،؛ گنانکه یاقوش حمو در این باره
مینویسد« :کاشان شهر اسس نزدی

اصیهان که نا آن نالبار با کاشی توأ اسس و ظهروف و

آجرها کاشانی را از آن شهر حمل میکنند و تهودۀ مهرد آن را کاشهی مهینامنهد» (حمهو ،
 .)۲13 :۱631همچن ن قزوینی در این باره مینویسد« :صنایع اهل کاشان سیالِ لعابداده اسهس
که در سا تن این سیالها سیالگران کاشان از دیگر مناطق ماهرترنهد» (قزوینهی.)۱13 :۱633 ،
عیوه بر اینها این شهر مهمترین مرکز ته ۀ لعاب زرینفا در بخش مرکهز ایهران در قهرون
م انی اسیمی به شمار میرفس و این مرکز تا اندازها حائز اهم هس و اعتبهار بهود (ن سهتانی و
روحفر .)۱۱6 :۱631 ،تا جایی که همواره پذیرفته شده اسس که کاشهان شههر مرکهز سهیال نۀ
زرینفا کشور بوده اسس .همچن ن مستنداش بس ار اثباش میکند که در آنجا به مقدار زیاد
کاشی و سیال تول د و بهه سراسهر هاور نزدیه

صهادر مهیشهده اسهس (پهوپ :۱633 ،ج،4

۱316ه .)۱314نسخۀ طی کتاب عرائس الجواهر و نیائس اچطایب نوشتۀ ابوالقاسم عبداهلل بن
علی بن محمد کاشانی در سدۀ هشتم هجر قمر  /گهاردهم م ید  ،نوشته شده اسس ن ز به
تول د سیال زرینفا در کاشان اشاره دارد (کاشانی643 :۱633 ،ه .)643عیوه بهر ایهنهها شههر
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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کاشان دارا سبکی اص در سا س ظروف زرینفا اسس .سیال زرینفها آن هوب پختهه
شده و دارا ضخامس و استحکا کافی اسس و از نظر دقس در جزئ اش از ظهروف زریهنفها

شهرها دیگهر مرنهوب تهر اسهس؛ زیهرا هنرمنهدان و نقاشهانی کهه بهه تهزی ن سهیال کاشهان
میپردا تند ،به ریزهکار ها ب شتر توجه داشته و رعایس اندازه و تناسب نقو

را از نظهر دور

نداشتهاند (توح د .)۲31 :۱61۲ ،
 .۳کتیبهنگاری و شعرنویسی در تزیین ظروف سفالی ایران دوران اسالمی
وشنویسی و کت بهنگار از جمله رو هایی اسس که از دیرباز در ایهران معمهول بهوده و در
دوران اسیمی ن ز برا آرایش ظروف سیالی دورۀ اسیمی به کار برده شده اسهس؛ بههگونهها
که در ایا بهعنوان ی

طرح تزی نی ب ش از ادوار گذشهته راه تکامهل پ مهوده و حتهی په ش از

نقاشی احترا و مقا داشته اسهس (بهرامهی۱3 :۱6۲6 ،؛ دیمانهد .)33 :۱631 ،بهر ایهن اسهاس،
اهم س فراوان وشنویسی در تزی ناش ،بزراترین ویژگی نمونهها سیالی ایران اسس (گرابر،
)۲1۲ :۱631؛ بهنحو که همزمان با توسعۀ آن تحولی عظ م در فرهن
وجود آمد و سیالگر ن ز مرحلۀ تازها را آنهاز کهرد و نگهار
ویژه ا بر وردار شد .نگار

و تمهدن کشهورها بهه

بهر رو سهیال نه از اهم هس

بهر رو سهیال نه کهه ب شهتر در ادوار اسهیمی دیهده مهیشهود،

حکایههس از فرهنگههی واچ در توسههعۀ هنههر سههیالگر دارد (ک ههانی .)13 :۱631 ،نوشههتهههها در
سدهها نخست ن اسیمی دربرگ رندۀ عبهاراتی ،گهون آرزو سهیمتی و سهرور ،وشهبختی،
توف ق برکس برا دارندگان و مصرفکنندگان و همچن ن توجه به دانهش ،پره هز از شهم و...
اسس ،ل کن در سدهها م انی اشعار حماسهی ،عارفانهه ،اسهطورها  ،پنهد و انهدرز ،عاشهقانه،
صوف انه و رباع اش ،با ش وهها گوناگون وشنویسی گهون کهوفی ،نسهخ و ثلهث ،زمهانی در
دا ل ظروف و زمانی در ارج آن ظروف سیال ن ،بهویهژه نهوع زریهنفها  ،زینهس بخشه دند
(همان .)13 :سابقۀ سا س اش ایی که اشعار فارسی رو آنها نوشهته شهده ،بهه قهرن 6ق1 /
میرسد .قدیمیترین سیال مزین به شعر فارسی بر رو ی

تکه سیال مکشوفه از ن شابور بهه

نسخ ۱نوشته شده اسس .قسمس اعظم اشعار که بر رو سیالها و کاشیها زریهنفها
نوشته شده رباعی اسس ،ولی از انواع دیگر شعر فارسهی ماننهد نهزل ،شهکوائ اش ،قطعهه و از
اشعار فردوسی ن ز استیاده شده اسس .اشعار فارسی رو این سیالها متعلق به شاعران نامهدار
و بعضار کمتر شنا تهشدۀ فارسیزبان اسس (قوگانی6۱ :۱636 ،هه .)6۲از جملهه شهاعرانی کهه
اشعار آنان رو سیال آمده میتوان از فردوسی ،بابا افضل کاشانی ،انور  ،ظه ر فارابی ،سهنایی
و عمر

ا میتوان نا

ارزشمندند گون از این

برد (ک ان .)61 :۱633 ،اشعار نوشهتهشهده بهر رو سهیال نههها بسه ار مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
دوره ،نسخهها مصور از حماسهۀ ملهی ایهران شهاهنامه در درسهس سدههای میانۀ کاشان
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ن سس .برا هم ن ،اشعار سیال نهها با ادب اش پ وند مهی هورد .از جههس دیگهر بهر رو ایهن
سیال نهها بارها اشعار شعرا ،گاه ب تی از شاعر نامدار گون فردوسی و یا نظامی و گهاه ربهاعی
گمنامی با محتوایی پ شپاافتاده حاکی از عشقی ناکا استیاده میشهده اسهس؛ البتهه ایهن جنبهه
گندان الی از لطایف ادبی نبود ،گون از ی
اشعار کیس

طرف حامی بدلساز ها مردمهی از ادب هاش و

و از سو دیگر حاو نمونههایی از محاورهها موجهود در به ن افهراد طبقهۀ

فرودسس جامعه بود .از طرف دیگر ،کت بهها بزرا و رسمی کوفی در تقابل با کت بهها رایج
نسخ و شکلبند ها رایج هندسی بر رو ظروف زرینفا بارها به کار رفس (ات نگههاوزن و
گرابر1۱6 :۱611 ،ه.)1۱4
 .۴معرفی نمونهها
اش اء مورد پژوهش ،هشس ظرف هسهتند کهه در مهوزۀ آبگ نهه و سهیال نههها ایهران نگههدار
میشوند .این آثار از تنوع فرمی مختلیی بر وردارند و ضمن تزی ن با نقهو

و اشهکال مختلهف

گ اهی ،انسان ،ح واناش و پرندگان با انواع اشعار و کت بهها مختلف تصهویر شهده هسهتند؛ لهذا در
این بحث به بررسی و مطالعۀ کت بهها و اشعار هری

از آنها پردا ته شده اسس.

۴ـ .1بشقاب (قاب) با تزیین زرینفام به شماره ثبت  ۲8۴سین

تاریخ سا س :تقریبار اوایل قرن 3ق ۱6 /؛ محل سا س :کاشان .زم نهۀ ایهن بشهقاب بهه رنه
قهوها زرینفا با لعاب سی د ماش قلعی به رو

گرخساز ،تزی ن و سها ته شهده اسهس .در

شمسۀ مرکز این بشقاب در کنارۀ برکۀ آبی ،گادر زیبایی برپا شده که دا ل آن با تصهویر دو
پ کرۀ انسانی روبهرو هم با هالها به دو سر ،ابروان و گشمانی کش ده و گ سوان بلند ترس م
شده اسس .در اطراف این دو زن ،در حاش ۀ پهن دو  ،نقو

پرندگان گاق و شهاخ و بهرا و

طوط ریز اسل می سی د دیده میشود .لبۀ ارجی این کاسه با ی

ردیف نوار پهن طییهی و

دو حاش ۀ دیگر با رباع اتی زینس یافته که یکی از آنها به موچنا منسوب اسس ،ولی با توجه به
زمان سا س این بشقاب (حداکثر سال 3۱3ق) و زمان تولد موچنا ،این انتسهاب منتیهی اسهس.
این رباعی به رضیالدین ن شابور  ۲و اوحدالدین کرمانی 6ن ز منسوب اسس (قوگهانی:۱636 ،
63ه .)63متن کامل این رباعی گن ن اسس:
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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تا ظن نبر که مهن کمهس مهیب هنم

بیزحمس دیهده ههر دمهس مهیب هنم

ممکههن نبههود کههه شههرح نتههوان دادن

آن شاد هها کهه در نمهس مهیب هنم
(همان)63 :

تزی ناش ارج این قاب با براها بزرا و مخصوصی بر زم نۀ زریهنفها بهه رنه
تزی ن شده اسس و نقو

به رن

سهی د

قهوها زرینفا دورگ ر شدهاند.

۴ـ .۲بشقاب با تزیین زرینفام به شماره ثبت  1۲۲سین

تاریخ سا س :تقریبار اوایل قهرن 3ق ۱6 /؛ محهل سها س :کاشهان .رو
گرخساز اسس و نقو

سها س ایهن بشهقاب

با لعاب سی د ماش قلعی و آبی کبالس (چجورد ) بر سهط زم نهه اجهرا

شدهاند .سط زم نۀ این سیال نه با تصویر سه زن نشسته تزی ن شده اسس .هر سه پ کره با موهها
بلند ،کیه و هالها به دور سر که اطراف آنهها را نقهو

گ هاهی پوشهانده ترسه م شهدهانهد .در

اطراف شمسۀ مرکز در دو ردیف نوشتها پ چ ده و زیبا تزی ن شده اسهس .مهتن نوشهته ،شهعر
عاشقانۀ پارسی حزنانگ ز اسس که انلب در تضاد با شمایلنگار ظرف اسهس .هه چ گ هز در
تصویر گروه آرا پ کرهها لحن تأثرانگ ز شعر را تأی د نمیکند:
متن رباعی اول:
ا سه ه مبَهههر لعهههل لهههب آ هههر روز
ا رو تو همچو روز آ هر یه

ا وصههل تههو اصههل طههرب آ ههر روز
ا زلههف تههو ماننههد شههب آ ههر روز

شهب

ا را تهههو سهههال و مهههاه آزردن مهههن

فارغ ز من و شهاد بهه نهم هوردن مهن

گیتههی نکههنم بهها تههو دگههر بدعهههد

ایههن ن ههز نکههردن تههو در گههردن مههن

متن رباعی دو :
ا را تهههو سهههال و مهههاه آزردن مهههن

فارغ ز من و شهاد بهه نهم هوردن مهن

گیتههی نکههنم بهها تههو دگههر بدعهههد

ایههن ن ههز نکههردن تههو در گههردن مههن

مهههن مههههر تهههو در م هههان جهههان آورد

بههها تهههو همهههه هههرد در م هههان آورد

آ هههر ز همهههه جههههان بهههرآورد سهههر

تههها مههههر تهههو بهههر سهههر جههههان آورد
(قائ نی)14 :۱636 ،

تزی ناش ارج این ظرف ن ز شامل نقو

شبهکوفی اسس که بهزیبایی ،بهوس لۀ شهکوفههها

اسل می سه پر که در ب ن هر کدا از کنگرهها ی

گلبرک با حاش ۀ سی د قلمگ ر شهده ،نشهان

داده شده اسس.
مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
سدههای میانۀ کاشان
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تصویر  :۱بشقاب زرینفام در موزۀ آبگینه

تصویر  :۲بشقاب زرینفام در موزۀ آبگینه

و سفالینههای ایران (نگارندگان)

و سفالینههای ایران (نگارندگان)

۴ـ .۳کاسه با تزیین زرینفام به شمارۀ ثبت  3۳سین

تاریخ سا س :تقریبار اوایل قهرن 3ق ۱6 /؛ محهل سها س :کاشهان .رو
گرخساز اسس و سط زم نۀ آن با تزی ن زرینفا و نقو

سها س ایهن اثهر ن هز

قهوها در شان (به رنه

زریهنفها

قهوها ) پوشانده شده اسس .تزی ن سط دا لی ایهن کاسهه شهامل دو پ کهرۀ انسهانی اسهس کهه
همانند دو نمونۀ ذکرشده با گشمانی بادامی ،ابروانی کش ده و هالها به دور سهر ،روبههرو ههم
رباعی به قلم رقاع و ی

ترس م شدهاند .بر گرداگرد لبۀ دا لی این سیال نه ،ی

ب س شعر به زبان

عربی نقش شده که اینطور وانده میشود:
رباعی:
همههواره تههو را دولههس و عههز افههزون بههاد

اقبههال تههو بگذشههته ز حههد ب ههرون بههاد

تا هرگه از این کاسه 4بهه کها تهو رسهد

ا صدر جهان تو را به جهان افهزون بهاد

ب س:
نگههههههدار بهههههادا جههههههانآفهههههرین

بههه هرجهها کههه باشههد داونههد ایههن

شمسۀ دو ن ز با گهار ترنج که حد فاصل آنها ی

رباعی 1به قلم رقاع نوشهته شهده ،تهزی ن

شده اسس .متن رباعی این گن ن وانده میشود:
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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تا گشس ز عشهق یهار گهون زر رخ مهن

بههی سهه م نگههه نمههیکنههد در رخ مههن

شههطرنج ام ههد تهها زیههم واهههد با ههس

باشهههد کهههه نههههد بسههههو بهههر رخ مهههن
(قوگانی)63 :۱633 :

تزی ناش بدنۀ ب رونی این کاسه ن ز شامل نقو

تزی نهی شهبهکهوفی اسهس کهه تمهامی سهط

ارجی آن را در بر گرفته اسس.
۴ـ .۴کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  3۳سین

تاریخ سا س :تقریبار اوایل قرن 3ق ۱6 /؛ محل سا س :کاشان .این کاسه که به رو

گرخسهاز،

با تزی ن زرینفا طییی ،ف روزها و آبی کبالس (چجورد ) تزی ن شده ،از نظر موضهوع و رنه
نقو

تا حدود متیاوشتر از نمونهها معرفیشدۀ قبلی اسس .موضوع نقو

ایهن کاسهه را در

کف و جدارۀ دا لی ،پرندگانی در حال پرواز در درون طرحها ترنجی و کت بههایی بههصهورش
مدور در اطراف آنها تشک ل میدهند .ل کن نوشتهها ترنجها اطراف بدنهۀ مرکهز و حاشه ۀ
وس اینطور وانده میشود:
اچفههههوق ال ههههرا لنهههها انههههرا

تیهههها ر نههههر طههههال ،الکههههی

نسهه م الههری مههن انیههاس روحههی 

عل

نعههم قههد ق ههل طههول العهههد منههی

فطهههال العههههد و انتکهههث الهههذما

نگهههههدار بههههادا جهههههانآفههههرین

بههه هرجهها کههه باشههد داونههد ایههن

کمها علهی سهل می و سهیمی

(قائ نی)۲6 :۱636 ،
متن حاش ه کف به

رقاع ی

رباعی از بابا افضل کاشانی به شرح زیر نوشته شده اسس:

مههن مهههر تههو در م ههان جههان آورد

بهها تههو همههه ههرد در م ههان آورد

آ ههر ز همههه جهههان بههرآورد سههر

تهها مهههر تههو بههر سههر جهههان آورد

نگهههههدار بههههادا جهههههانآفههههرین

بههه هرجهها کههه باشههد داونههد ایههن
(همانجا)

تزی ن بدنۀ ارجی نمونۀ مورد مطالعه ،ی

ردیف نوشتۀ عربی به

کوفی اسس که تکهرار

عبارش «العز و اچقبال» اسس که بهزیبایی ،بهوس لۀ شکوفهها سهه پهر کهه در به ن هرکهدا از
کنگرهها ،ی

گلبرا با حاش ۀ سی د قلمگ ر شده تزی ن شده اسس.

مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
سدههای میانۀ کاشان
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تصویر  :۳کاسۀ زرینفام در موزۀ آبگینه

تصویر  :۴کاسه زرینفام در موزۀ آبگینه

و سفالینههای ایران (نگارندگان)

و سفالینههای ایران (نگارندگان)

۴ـ .5کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  ۲سین

تاریخ سا س :تقریبهار اوا هر قهرن 3ق ۱۲ /؛ محهل سها س :کاشهان .رو
گرخساز اسس و رن

زم نه با نقو

سها س ایهن کاسهه

در شان قهوها و چجورد  ،اجهرا شهده اسهس .تزی نهاش

دا ل گود وس این کاسه با پ چ اسل می بزرگی پوشانده شده که تمامی سط دا لهی آن را در
بر گرفته ،ولی جذاب س اصلی آن در نوشتهها پ چ دۀ آن اسس .متن شعر لبۀ دا لی این کاسه بهه
قلم رقاع نوشته شده اسس که اینطور وانده میشود:
نگهههههدار بههههادا جهههههانآفههههرین

بههه هرجهها کههه باشههد داونههد ایههن
(قائ نی.)۲۱ :۱636 ،

این نوشته با رباعی رایجی به قلم رقاع که به ش خ مجدالدین ب داد و رضیالدین ن شهابور
منسوب اسس (قوگانی ،)6۱31 :۱631 ،ترک ب شده:
دو دیههده سههتمدیدۀ مههن

دانی کهه گراسهس ا پسهندیدۀ مهن

پههر اشهه

مهههی بگشهههاید ز آرزو لهههب تهههو

آب از دههههن مردمهه

دیهههدۀ مهههن
(قائ نی)۲۱ :۱636 ،

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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تزی ناش بدنۀ ارجی نمونۀ مورد مطالعه ،شامل ی

ردیف کت به به

کلمۀ «العز» اسس که در سرتاسر بدنۀ ب رونی تزی ن شده اسس.

کهوفی شهامل تکهرار

۴ـ .6تنگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  1۴3سین

تاریخ سا س :تقریبار اوا ر قرن  3هه  .ق . ۱۲ /؛ محهل
سا س :کاشان .این سیال گرخساز اسهس .زم نهۀ آن بها
تزی ن زرینفا قلعی ماش و نقو
نقو

سی د ماش به همهراه

قهوها زرینفا پوشش داده شده اسهس .دیهواره

این ظرف با نقش هشس زن روبهرو ههم کهه هرکهدا
دو بههه دو در مقابههل هههم در م ههان گههلههها و پرنههدگان
نشستهاند ،تزی ن شده اسس .زنان همگی با صورشهها
گرد م ولی و هالها در اطراف سر ،ابهروان قهوسدار و
کش ده که دنبالۀ آن به گو
کوگ

که

مهیرسهد و ن هز گشهمانی

آنها بهه انتهها صهورش کشه ده شهده،

تصویر  :5کاسۀ زرینفام واقع در موزۀ

نمایش داده شدهاند؛ که احتمهاچر منظهور هالق آنهها بهه

آبگینه و سفالینههای ایران (نگارندگان)

تصویر کش دن زوجها روبههرو ههم بهوده اسهس .در
قسمس حاش ۀ باچ این گلدان ،همانند نمونۀ شمارۀ پنج ،ی

رباعی که به ش خ مجدالهدین ب هداد

و رضیالدین ن شابور منسوب اسس ،به قلم رقاع با مضمون زیر نوشته شده اسس:
دانی کهه گراسهس ا پسهندیده مهن

پههر اشهه

مهههی بگشهههاید ز آرزو لهههب تهههو

آب از دههههن مردمهه

که در دنبالۀ آن ی

دو دیههده سههتمدیدۀ مههن
دیهههدۀ مهههن

ب س شعر از ابوالقاسم فردوسی نقش بسته اسس (همانجا):

نگهههههدار بههههادا جهههههان پایههههدار
همچن ن نوار حاش ۀ وس این ظرف با ی

همههان بههه کههه ن کههی بههود یادگههار
ب س شعر با مضمون «الخ ر یبقی و ان طال الزمان

به ه و الشر ا بث ما اوع س [من زاد] طَرَفه بن العبد تزی ن شده اسس» (قائ نی.)16 :۱636 ،
۴ـ .3تنگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  1۳8سین

تاریخ سا س :تقریبار اوا ر قرن 3ق ۱۲ /؛ محل سا س :کاشان .این اثر گرخساز ،با جنس لعهاب
قلعی سی د ماش و زم نه با نقو

قهوها اسس .بر رو بدنه در زم نۀ سی د در کادر وسه  ،پهنج

دایرۀ تزی نی دیده میشود که دا ل آنها با نقشمایهها گ اهی گلبراها پنجبرگی تزی ن شهده
اسس .فضا ب ن دایرهها را ترس ماش هندسی درهمپ چ ده پر کرده اسس .در قسمس بهاچ
نوشتها عربی به

کوفی شامل دعا

ر برا صاحب ایهن اثهر اسهس کهه اینطهور

بدنهه ،مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
وانهده سدههای میانۀ کاشان
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میشود« :العز و اچقبال و الدولۀ و السعادۀ و السیمۀ و النعمۀ و البقا لصاحبه» (همان.)۲۲ :

تصویر  :6تنگ زرینفام واقع در موزۀ آبگینه
و سفالینههای ایران(نگارندگان)

تصویر  :7تنگ زرینفام واقع در موزۀ آبگینه
و سفالینههای ایران (نگارندگان)

۴ـ .8تنگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  ۲8۲سین

تاریخ سا س :تقریبار اوا ر قرن 3ق ۱۲ /؛ محل سا س :کاشهان .ظهرف مهورد مطالعهه بها رو
گرخساز سا ته شده و زم نۀ آن دارا لعاب سی د و نقو
منقو

با تهزی ن زریهنفها زیتهونی روشهن

شده اسس .تزی ناش این مشربۀ سیال ن مشهتمل بهر نقهو

پرکننهده و گهل و بتهۀ درههم

گره ورده اسس که بر رو بدنۀ گیبی شکل تزی ن یافتهه اسهس .در قسهمس مرکهز بدنهۀ ایهن
شیء ،با ی

ردیف کت به به

کوفی و تکرار کلمۀ «اقبال» تزی ن شهده ،کهه دربردارنهدۀ دعها

ر برا دارندۀ این ظرف اسس.

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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تصویر  :8تنگ زرینفام واقع در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران (نگارندگان)

جدول  :۱مشخصات سفالهای مورد مطالعه (اشعار کتیبه درونمایه نوع خوشنویسی قالب شعر و سرایندگان آنها)
نااوع
نمونه

متن شعر /کتیبه

درونمایه

خط/
قلم

قالااب
شعر

رضههیالههدین

تا ظن نبر که من کمس میب هنم/
بیزحمس دیده هر دمس میب هنم//
ممکن نبود که شهرح نتهوان دادن/

سراینده

ن شهههابور /
عاشقانه

رقاع

رباعی

اوحههدالههدین
کرمانی

آن شاد ها که در نمس میب نم
ا س مبر لعل لب آ ر روز  /ا
وصل تو اصل طرب آ ر روز /ۀ
ا رو تو همچو روز آ هر یه
شب /ا زلف تو مانند شب آ هر
روز  //ا را تههو سههال و مههاه
آزردن من /فارغ ز مهن و شهاد بهه
نم وردن من //گیتی نکنم با تهو
دگر بدعهد  /این ن ز نکهردن تهو
در گردن من

بابهها افضههل
عاشقانه

رقاع

رباعی

کاشانی

ا را تو سهال و مهاه آزردن مهن/
فارغ ز من و شاد بهه نهم هوردن
مههن //گیتههی نکههنم بهها تههو دگههر
بدعههد  /ایههن ن ههز نکههردن تههو در
گردن من //من مهر تو در م ان جان
آورد  /بهها تههو همههه ههرد در م ههان
آورد  //آ ر ز همه جههان بهرآورد
سر /تا مهر تو بر سر جهان آورد
همواره تو را دولس و عز افزون باد/
اقبال تو بگذشته ز حد ب هرون بهاد//
تا هرگه از ایهن کاسهه بهه کها تهو
رسد /ا صدر جهان تو را به جهان

دعایی-
عاشقانه

رقاع

رباعی

-

افزون باد
نگهدار بادا جهانآفرین /به هر جها
که باشد داوند این

فردوسی

مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
سدههای میانۀ کاشان
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تا گشس ز عشق یهار گهو زر رخ
من /بیس م نگهه نمهیکنهد در رخ
-

من /شطرنج ام د تها زیهم واههد
با س /باشد که نهد بسههو بهر رخ
من
اچفوق ال را لنا انرا  /تیا ر نهر
طههال ،الکههی  //نس ه م الههری مههن
انیاس روحهی /عل ه

کمها علهی

سل می و سهیمی //نعهم قهد ق هل

-

طول العههد منهی /فطهال العههد و
انتکث الذما
نگهدار بادا جهانآفرین //به هرجها

دعایی-

که باشد داوند این

عاشقانه

کوفی
–
رقاع

رباعی

من مهر تهو در م هان جهان آورد /

فردوسی

بابهها افضههل

با تو همهه هرد در م هان آورد //

کاشانی

آ ر ز همه جهان برآورد سر /تها
مهر تو بر سر جهان آورد
نگهدار بادا جهان آفرین /بهه هرجها

فردوسی

که باشد داوند این
تکرار عبارش «العز و اچقبال»

-

نگهدار بادا جهانآفرین /بهه هرجها

فردوسی

که باشد داوند این
دانی که گراسس ا پسندیدۀ مهن/
پر اش

شههههه ه خ

دو دیده ستمدیدۀ من

می بگشاید ز آرزو لب تهو /آب
از دهن مردم

دیدۀ من

دعایی-
عاشقانه

رقاع
کوفی

مجدالههدین
رباعی

ب ههههداد /
رضیالدین
ن شابور

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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بدنۀ ب رونی تکرار کلمۀ «العز»

-

شههههه ه خ

دانی که گراسس ا پسندیدۀ مهن/
پر اش

مجدالههدین

دو دیده ستمدیدۀ من

ب هههداد /

می بگشاید ز آرزو لب تو/
آب از دهن مردم

رضیالدین

دیدۀ من

ن شابور

نگهدار بادا جهان پایدار /همان بهه

دعایی-

که ن کی بود یادگار

عاشقانه

رقاع
-

رباعی

فردوسی

کوفی

الخ ر یبقی و ان طال الزمهان بهه /و

طَرَفههه بههن

الشر ا بث ما اوع س من زاد

العبد

العز و اچقبال و الدولۀ و السهعادۀ و
السیمۀ و النعمۀ و البقا لصاحبه

تکرار کلمۀ «اقبال»

دعایی

کوفی

-

-

دعایی

کوفی

-

-

(نگارندگان)
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جدول  :۲مقایسۀ شکل ترکیببندی و محل قرارگیری اشعار و کتیبه در سفالینههای زرینفام مورد مطالعه
ترسیم نقش

شکل
ظرف

تاریخ
ساخت
(ه.ق)

مرکز
ساخت

بشقاب

قههههرن

نمونه نقوش نوشتاری

نوشتهها و
ترکیبببندی

قرارگیری

به عنوان نقشی

تقریبهههار
اوایهههل

رابطۀ

محل

پرکننههههده در
کاشان

سرتاسههر لبههۀ
ب رونی به کهار

هیتم

کنههارۀ دا لههی
بهویژه لبهها

رفته اسس.
بخشهههههی از

تقریبهههار
بشقاب

اوایهههل
قههههرن

نقو
کاشان

اسههس کههه در

کنههارۀ دا لههی

ترک هههب بههها

بهویژه لبهها

نقو

هیتم

اصهلی

انسانی

قرار میگ رد.
بخشهههههی از
تقریبهههار
کاسه

اوایهههل
قههههرن

نقو
کاشان

اسههس کههه در

کنههارۀ دا لههی

ترک هههب بههها

بهویژه لبهها

نقو

هیتم

اصهلی

انسانی

قرار میگ رد.
نقشههی اصههلی
در بدنهههههههۀ

تقریبهههار
کاسه

اوایهههل
قههههرن
هیتم

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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دا لهی اسهس
کاشان

کههه در دا ههل
قهههابههههایی
اسل می به کار
رفته اسس.

جدارۀ دا لهی
و ارجی

بهعنوان نقشی

تقریبهههار
کاسه

اوا هههر
قههههرن

پرکننههههده در
کاشان

ب رونی به کهار

ششم

تن

قههههرن

نقشههی اصههلی
کههه در کنههار
کاشان

اسس.

تقریبهههار
تن

قههههرن

نقشی پرکننده
کاشان

تقریبهههار
تن

قههههرن

در چبهههههچ
نقو

ششم

اوا هههر

نقو

اصهلی

جدارۀ ب رونی

بههه کههار رفتههه

ششم

اوا هههر

و ب رونی

رفته اسس.

تقریبهههار
اوا هههر

سرتاسههر لبههۀ

لبۀ دا لی

جدارۀ ب رونی

اصلی

نقشی پرکننده
کاشان

ششم

در چبهه ههچ
نقو

جدارۀ ب رونی

اصلی

(نگارندگان)

 .5نتیجهگیری
کاشان یکی از مهمترین مراکز هنر و سیالساز در ادوار مختلف اسهیمی بهه صهوص در دوران
سلجوق ان و ایلخان ان به شمار میآید که هنرمندان آن در طی این سدهها در سا س انهواع فهر هها
ظروف زرینفا به منتها درجۀ زیبایی و کمال دسس یافتهاند .سیال نهها زرینفا

مطالعۀ جایگاه اشعار
این شهر نههتنهها فارسی در سفال زرینفام
سدههای میانۀ کاشان
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در ش وۀ سا س ممتاز و برجسته اسس بلکهه بههویهژه در ویژگهیهها هنهر  ،ضهمن بههکهارگ ر
موضوعاش متنوع شامل نقو

انسانی ،ح وانی ،اسل می و گ اهی ،دامنۀ متنوعی از تزی ناش نوشهتار

را بر بدنۀ این نوع ظروف آراستهاند .این پژوهش که بر اساس تعداد هشهس عهدد ظهرف زریهنفها
منسوب به دوران م انۀ اسیمی موزۀ آبگ نه و سیال نهها ایران صورش پذیرفته ،بر آن بوده اسهس بها
بهرهگ ر از رو

توص ییتحل لی به دو پرسش اصلی تحق ق ،که همانا پی بردن بهه م هزان ارتبهاط

م ان محتوا اشعار و کت بهها با نهوع تزی نهاش آنهها و همچنه ن مشهخن نمهودن محتهوا نالهب
نوشتهها این ظروف اسس ،پاسخ دهد .بهطور کلی ،با بررسی و تحل ل اشهعار سهیال نههها مهورد
مطالعه و بها توجهه بهه جهدولهها شهمارۀ  ۱و  ۲مهیتهوان دریافهس شهعرنویسهی یکهی از انهواع
نقشمایهها متنوعی اسس که بر رو سیالها پس از اسی بهویهژه سهیالهها زریهنفها ادوار
سلجوقی و ایلخانی به گشم می ورد و جلوهها زیباشنا تی منحصهربهفهرد بهه آنهها بخشه ده
اسس .این اشعار همگی زیبا و دارا معنا و نمادین هستند .گاه بهتنهایی و گاه در ترک بی بها تزی نهاش
اسل می و طومار در انواع مختلف اشکال ظروف به گشم می ورند .مضام ن نوشتهها طلب هر،
برکس ،سیمتی و سعادش و به صوص موضوعاش عاشقانه اسس که تمامی اشعار فارسهی در قالهب
رباعی و به قلم رقاع اکثرار حول محور مرکز ظروف نوشته شده و بهندرش در بدنهۀ هارجی اجهرا
شدهاند .از دیگر سو ،گاهی نوشتهها ،به زبان عربی اسس و تمامی جمیش به

کوفی نوشته شهده

اسس .همچن ن پ وند نوشتهها و اشعار از ح ث محتوا مد نظر بوده بهگونها کهه انتخهاب اشهعار در
ارتباط با حالس پ کرهنگار تصاویر انسانی بوده اسس .هرگند از طهرف دیگهر ،در تصهاویر انسهانی
رواب عاشقانه ،نوعی نم در ب ان اشعار محسوس اسس .همچن ن ،اشعار انتخابی از شاعران مختلهف
سدهها ششم و هیتم هجر قمر دوازدهم ،س زدهم م ید (رضیالدین ن شابور  ،اوحدالهدین
کرمانی ،بابا افضل کاشانی ،ش خ مجدالدین ب داد ) انتخاب شده که از نظر زمانی بهه زمهان سها س
سیالها نزدی

هستند و تنها در دو مورد ،از نمونهها مطالعاتی اب اش شاعرانی (فردوسهی و طرفهۀ

بن العبد) با ا تیف زمانی ب شتر از دو سده وجود دارد .افزون بر این ،در این سهیالهها نوشهتههها
مشترکی وجود دارد؛ بدین صورش که ی

رباعی در دو نمونه فرمی مختلف نشان داده شهده اسهس.

بر این اساس ،بهطور کلی میتوان گیس که برا آرایش این نهوع ظهروف اشهعار مختلیهی بهر رو
سیالها زرینفا سا تهشده در کاشان استیاده میشده اسس؛ زیرا در طی ایهن سهدههها همهراه بها
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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پ شرفسها مختلف هنرها و صنایع ،نوشتار جایگاه ویژها در امر تزی ن سیال نهها بهه دسهس آورده
و در کنار عیقه به نقو

تزی نی مختلف ،عیقه به نوشتار بس ار زیاد بوده و در طراحی سیال نههها

زرینفا در فر ها مختلف به کار رفته اسس.
پینوشتها
 .۱متن کامل این شعر [نگهدار بادا جهانآفرین به هرجا که باشد داوند این] اسس که در قرون ششهم ،هیهتم
و هشتم قمر  /دوازدهم ،س زدهم و گهاردهم م ید بر رو صدها کاشی و سیال زرینفا آمده اسس.
 .۲نزهۀ المجالس فی اچشعار ،ص  ،۲63رباعی

( 133قوگانی.)61 :۱636 ،

 .6دیوان رباع اش اوحدالدین کرمانی ،ص ،6۱6رباعی

( ۱333همانجا).

 .4کلمۀ «کاسه» در این رباعی با ت ر نوع ظرف ،ت ر یافته و تابهحال بهصورش طاس ،قدح ،سهبو ،طبهق،
جا  ،صراحی و روس دیده شده اسس؛ یعنی اگر سیالگر این رباعی را رو قدح نوشهته کلمهۀ «کاسهه»
مبدل به قدح و اگر رو سبو ،آن کلمه به سبو مبدل شده اسس (همو.)4۱ :۱633 ،
 .1این رباعی در نسخۀ طی نزهۀ المجالس فی اچشعار (ص )۱14بدون ذکر نا شاعر و با این ا تیفهاش
آمده اسس :مصرع اول« :تا در نم یار گشس گون زر رخ من» و مصرع گهار « :باشد که بسهو رخ نهی بر
رخ من» (قوگانی.)4۱ :۱633 ،
سپاسگزاری
از همکار مدیر محتر وقس موزۀ آبگ نه و سیال نهها ایران ،سرکار انم شهربانو جهانآرایی ،همچنه ن
جناب آقایان مهد کار انی و هاد حسنزاده که زم نۀ تحق قاش آثار زریهنفها مهوزۀ آبگ نهه را فهراهم
آوردند ،کمال تشکر و امتنان را داریم.
منابع
 .۱ات نگهاوزن ،ریچارد و گرابر ،ال

( ،)۱611هنر و معمار اسهیمی( ،)۱ترجمهۀ یعقهوب آننهد ،تههران:

سازمان مطالعه و تدوین کتب علو انسانی دانشگاهها (سمس).
 .۲بهرامی ،مهد ( ،)۱6۲3صنایع ایران ،ظروف سیال ن ،تهران :انتشاراش دانشکده ادب اش.
 .6هههههه (« ،)۱6۲6آثار باستان :کاسه سیال ن زرینفا » ،مجلۀ یادگار ،سال اول ،شمارۀ (3۲ ،)3ه.33
 .4پوپ ،آرتور آپها ( ،)۱633شاهکارها هنر ایران ،ترجمۀ پرویز ناتل انلر  ،تهران :شرکس انتشهاراش
علمی و فرهنگی.

 .1هههههه (« ،)۱633هنر سیالگر و کاشیساز در دوران اسیمی [تاریخچه]» در س ر در هنر ایهران از
دوران پ ش از تاریخ تا امروز ،جلد گهار  ،زیر نظر آرتور پهوپ ،ترجمهۀ نجهف دریابنهدر و همکهاران،
تهران :شرکس انتشاراش علمی و فرهنگی.
 .3توح د  ،فائق ( ،)۱61۲فن و هنر سهیالگر  ،تههران :سهازمان مطالعهه و تهدوین کتهب علهو انسهانی
دانشگاهها (سمس).
 .3حمو  ،یاقوش ( ،)۱631معجم البلدان ،ترجمۀ عل نقی منزو  ،تهران :انتشاراش سازمان م راث

مطالعۀ جایگاه اشعار
فارسی در سفال زرینفام
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کشور.

 .3فرا  ،ریچارد ( ،)۱633عصر زرین فرهن

ایران ،ترجمۀ مسعود رجبن ا ،تهران :انتشاراش سرو .

 .1قائ نی ،فرزانه ( ،)۱636موزۀ آبگ نه و سیال نهها ایران ،تهران :ادارۀ کل آموز  ،انتشهاراش و تول هداش
فرهنگی.
 .۱1قزوینی ،زکریا بن محمد محمود ( ،)۱633آثار البید و ا بار العبهاد ،ترجمهۀ عبهدالرحمن شهرفکند ،
تهران :نشر گستره.
 .۱۱قوگانی ،عبداهلل (« ،)۱633سیال نهها زرینفا و نقاشیشدۀ زیرلعاب» ،مجلۀ باستانشناسی و تهاریخ،
سال اول ،شمارۀ 61 ،۲ه.4۱

 .۱۲ههههههه (« ،)۱631اشعار فارسی رو کاشیها مجموعه دکتر محسن مقد » ،مجله باسهتانشناسهی و
تاریخ ،سال اول ،شمارۀ 33 ،۱ه.33
 .۱6ههههههه (« ،)۱636سیالگران کاشان و شعر فارسهی» ،مجلهۀ نشهر دانهش ،سهال گههاردهم ،شهمارۀ ،3
6۱ه.61
 .۱4ههههههه (« ،)۱631شعرها

وب فارسی بر کاشیها ستارها زرینفها » در نهامواره دکتهر محمهود

افشار ،به کوشش ایرج افشار و کریم اصیهان ان ،تهران :بن اد موقوفاش دکتر محمود افشار.
 .۱1دیماند ،موریس اسمون ( ،)۱631راهنما صنایع ایران ،ترجمۀ عبداهلل فریار ،تهران :شرکس انتشهاراش
علمی و فرهنگی.
 .۱3کاشانی ،ابوالقاسم عبداهلل ( ،)۱633عرائس الجواهر و نیائس اچطایب ،به کوشش ایرج افشهار ،تههران:
انتشاراش المعی.
 .۱3ک ان ،مریم ( ،)۱633سیال ایران ،تهران :گاپ م ران.
 .۱3ک انی ،محمدیوسف ( ،)۱631پ ش نه سیال و سیالگر در ایران ،تهران :انتشاراش نس م دانش.
 .۱1کریمی ،فاطمه و ک انی ،محمدیوسف ( ،)۱634هنر سیالگر دورۀ اسهیمی ،تههران :انتشهاراش مرکهز
باستانشناسی ایران.
 .۲1گرابر ،اول

( ،)۱631شکلگ ر هنر اسیمی ،ترجمۀ مههرداد وحهدتی دانشهمند ،تههران :پژوهشهگاه

علو انسانی و مطالعاش.
 .۲۱مل

شهم رزاد  ،صادق ( ،)۱63۲ایران در پ ش از تاریخ (باستانشناسی ایهران از آنهاز تها سهپ دهد

شهرنش نی) ،تهران :معاونس پژوهشی سازمان م راث فرهنگی کشور.
 .۲۲ن ستانی ،جواد و روحفر ،زهره ( ،)۱631سا س لعاب زرینفا در ایران ،تهران :انتشاراش آرمانشهر.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۱پپاپی )۲۴
بهار و تابستان ۱۳۹۹
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