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فام منسوب به کاشان کاخ اختصاصی  بازشناسی (زمان و مکان تولید) تنگ زرین

  فام الیور واتسون شناسی سفال زرین بر اساس نظریۀ سبک نیاوران

  

  *اسماعیل نصري

  **یاحمد صالحی کاخک

  

    چکیده

در  هجـري قمـري   و هفـتم  ششـم  هاي هسفالی در ایران است که در طی سد فام از جمله آثار هاي زرین سفالینه

هـاي   این آثار داراي فـرم . اند تولید شدهسلیمان  آباد و تخت ري، ساوه، سلطان کاشان، در شهرهاي یمراکز مختلف

نین گذاري دقیق و مبهم بودن مکان ساخت از جمله عواملی است که همواره درك چ . عدم تاریخمختلفی هستند

موجـود در کـاخ    فـام  نگـاري تنـگ زریـن    که گاهده است. این مقاله بر آن است آثاري را با دشواري همراه کر

اي مطالعه و تبیـین   رویکرد تطبیقی و انجام مطالعات کتابخانه تاریخی نیاوران را با - نگیفره ۀاختصاصی مجموع

اي و میـدانی   کتابخانـه  صـورت  بـه ري اطإلعات و گردآو است تاریخی توصیفی ،د. روش انجام این پژوهشکن

تر، شناسایی محل ساخت و درك سبک تولیـدي بـراي    دستیابی به تاریخ دقیق و اهدافی همچون صورت گرفته

و شناسـایی   نگـاري و سـپس بـه توصـیف اجـزا      این ظرف مسـتند  ،رو نخست کند. ازاین این تنگ را دنبال می

ـ  مایه نقش دار، بـا مراجعـه بـه منـابع      تطبیقـی بـا آثـار تـاریخ     ۀها پرداخته شده است. پس از آن از طریق مطالع

گذاري و مکان ساخت این اثـر واکـاوي    ، تاریخ2الیور واتسون 1شناسی اي و با تکیه بر چهارچوب سبک ابخانهکت

                                                           

/ نویسـنده مسـئول  ، شناسی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنـر اصـفهان   باستان آموخته کارشناسی ارشد دانش *

esmaienasri@gmail.com 

  Salehi.k.a@aui.ac.ir/ اظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفشناسی باستان دانشیار **

 20/9/99تاریخ پذیرش:             13/6/99تاریخ دریافت: 

   1399ستان پاییز و زم ،یشناس کاشاندو فصلنامه علمی 

 44ـ31صفحات: )، 25 یاپیپ( 2شماره ، 13دوره 
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مـوزۀ  فـام (صـراحی) کـاخ     سه پرسش اصلی این پژوهش از این قرار است که تنگ زرین رو ازاینشده است. 

هـاي   یـک از سـبک   و بر اساس کـدام  است؟ مرکز ساخت آن کجا بوده است مربوط به چه مقطع زمانی نیاوران

محل تولیـد   فام ساخته شده است؟ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که شده تولید سفال زرین شناخته

تولیـد   3نقش بر اساس سبک درشت جري قمريههفتم  و اوایل سدۀششم  ۀو در اواخر سد این تنگ کاشان بوده

 شده است.  

  .گذاري، مرکز ساخت نیاوران، تاریخ فام، کاشان، کاخ موزۀ سفال زرین ها: کلیدواژه

  

  . مقدمه1

 ها، پیـدایش سـفالینۀ   ترین ابداعات و نوآوري هاي دوران اس�می یکی از مهم بندي سفالینه در طبقه

هاي تزیین در تـاریخ سـفالگري    ترین شیوه فام که از جذاب فام است. تکنیک زرین موسوم به زرین

 سفالگري در عرصۀ جري قمريه حدود قرون سوم و چهارم از ،شود محسوب میدوران اس�می 

در  اي گسـترده  صـورت  هجـري قمـري بـه    و هفـتم  ششـم  هاي حدود سده درلیکن  متداول بوده

که پـیش از آن کمتـر بـه     رواج یافته است سلیمان آباد و تخت ري، ساوه، سلطانکاشان،   شهرهاي

ترین مرکز  مهم عنوان بهکاشان  فام، سفال زرین کنندۀمراکز تولید شک در میان بی اماخورد.  چشم می

فـام   هـاي زریـن   نحوي کـه سـفالینه   اي برخوردار است؛ به از اهمیت ویژه ،سازي دوران میانه سفال

فـام کاشـان    فرد بوده است. ظـروف زریـن   ن شهر داراي سبکی خاص و منحصربهشده در ایتولید

هـا   ها و اشکال گوناگون است. از این میان، صراحی همچنین فرمداراي موضوعات تزیینی متنوع و 

صحیح این آثـار   4نگاري دهند. گاه ها، جایگاه مهمی را به خود اختصاص می رغم تعداد اندك آن به

تاریخ ساخت و محل تولیـد مشـخص نیسـت.    ها  آن در اغلب ؛ زیرااغلب با دشواري همراه است

گـذاري   این آثار اسـت. تـاریخ   ۀنیاوران از جمل ۀی مجموعصاصتفام موجود در کاخ اخ تنگ زرین

ن خصوصـی  دارا درست و مکان ساخت این اثر، تا حدود زیادي به جهـت خریـد آن از مجموعـه   

تحقیق حاضر نخستین  رو ازاینموضوع این پژوهش قرار گرفته است.  مبهم بوده و به همین سبب،

تواند به شناخت ما از ایـن اثـر یـاري     ست که میفام ا گام در راه مطالعه و شناخت این تنگ زرین

. بنابراین آگاهی از زمان و مکان ساخت این استنگاري آن �زم و ضروري  مستند رو ؛ ازاینرساند

هـاي   تـرین  اهداف این پژوهش قرار دارند. لـذا مهـم   ۀشناسی آن در زمر سبک ۀاثر و شناخت شیو

در چه مقطع زمانی و در کدام  موزۀ نیاورانفام کاخ  شده این است که تنگ زرین هاي مطرح پرسش

ال که تنگ مـذکور مربـوط بـه    فام ساخته شده است؟ همچنین این سؤ هاي زرین مرکز تولید سفال
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ن مطالعه آید. ای نظر این پژوهش به شمار می  دیگر پرسش مد ،است  فام کدام سبک از نقاشی زرین

دار در  هـاي مشـابه شناسـنامه    رد پـژوهش بـا نمونـه   تطبیقی، تنگ مـو  بر آن است تا ضمن مطالعۀ

فـام   سفال زرینشناسی واتسون در کتاب  هاي معتبر داخلی و خارجی، با تکیه بر روش سبک موزه

اثر نائـل آیـد. بـر ایـن      گذاري و مکان ساخت صحیح این )، به درك تاریخ1382واتسون، (ایرانی 

 هاي این اثـر و شـرح   مایه ابتدا به توصیف نقشنگاري درست،  حاضر براي نیل به گاه اساس مقالۀ

هـاي مشـابه متـداول در ایـن      تطبیقی با فرم ۀپس از آن از طریق بررسی و مطالع پردازد و میها  آن

هـا و   اي، و در پـی آن بـا تحلیـل، بحـث و ارزیـابی بـا صـحنه        دوره با استفاده از جدول مقایسـه 

مورد بازنگري قـرار   را گذاري این شیء تاریخشده از سوي واتسون،  ارائهشناسی  سبکموضوعات 

  دهد.  می

 . روش پژوهش1ـ1

اس�می واقـع   ۀفام مربوط به دور تاریخی است. صراحی زرین روش انجام این پژوهش توصیفی

سپس با رویکـرد تطبیقـی بـا    و نگاري شده  در آغاز مستند مجموعۀ نیاوراندر کاخ اختصاصی 

هاي خـارجی و انجـام مطالعـات     سایت  هاي معتبر داخلی و وب دار در موزه هاي شناسنامه نمونه

  گذاري شده است.   شناسی الیور واتسون تاریخ سبک ۀاي بر اساس شیو کتابخانه

  پژوهش . پیشینۀ2ـ1

شناسی دوران اس�می است که به تعداد زیـاد   فام از جمله موضوعات خاص باستان سفال زرین

جـواهري  البرکـات    بـن ابـی   ها، کتب و مقا�ت مورد پژوهش قرار گرفته است. محمد  در رساله

ــابوري ( ــانی ( 1383نیش ــداهللا کاش ــم عب ــو  ،)1386)، ابوالقاس ــانو پیکلواپاس ) و 1980( 5چیپری

هـایی از   هاي میانی اس�می، در بخشـی  که در سدهاز جمله افرادي هستند ) 1387خسرو (ناصر

اخیـر نیـز    ۀنـد. در مطالعـات دو سـد   ا فـام پرداختـه   اشیاء زرین موضوعفصول کتب خویش به 

 )،1369ن ایرانـی ماننـد متـین (   ) و محققـا 1973( )، آلـن 1985پژوهشگرانی همچون اسـمیت ( 

 در زمینـۀ ) 1390( قصـاعی زاده میـانجی و   )، محمـد 1389( فر )، نیستانی و روح1382رحیمی (

اند. عـ�وه بـر روش سـاخت، آنچـه در      رداختهفام، به مطالعه و تحقیق پ هاي ساخت زرین شیوه

سـبک   ستین پژوهش و معرفی جامع در زمینـۀ نخ ،ها مطرح است سبک تولیدي این سفال زمینۀ

 فام را اتینگهاوزن در قالـب مطالعـه و بررسـی آثـار سـبک کاشـان انجـام داد        تولیدي آثار زرین

)Ettinghausen, 1936ها بـا   را براي این نوع سفالبندي مشخصی  پوپ نیز طبقه ،). پس از وي

ـ پ بانیز  پژوهشگران گرید). 1387پوپ، توجه به تکنیک تزیین و سبک هنري ارائه کرد (  يروی
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 لیـ تحل و مطالعـه  را بـه  یاسـ�م  سفال کتب از یبخش د،یجد يبند طبقه ۀارائ با او يبند طبقه از

بـا رویکـردي متفـاوت بـه      ماسون نیـز  .)Fehravari, 1973(دادند  اختصاصها  سفالینه گونه این

فام کشورهاي مختلـف از جملـه عـراق، مصـر، سـوریه و ایـران پرداخـت         بررسی سفال زرین

)Mason, 2004ها  و بهرامـی (  هاي این سفالینه نیز اشعار و کتیبه )1373( ). قوچانیBahrami, 

) 1388( فـر  هاي اخیر نیـز روح  را موضوع پژوهش خود قرار دادند. در سال ها آن) نقوش 1949

فـام   دکتري خود به پژوهش خاستگاه و روش ساخت سفال زرین ) در رسالۀ1393و نیکخواه (

ه شـد  انجامرین و معتبرترین کارهاي خوب ت از جدید ،گرفته صورترغم مطالعات  به. اند پرداخته

ـ    1382( 6از الیور واتسـون  فام ایرانی زرین سفالکتاب  ،در این زمینه  ۀ) اسـت کـه در آن بـا ارائ

فـام ایـران تحـت عنـوان سـه سـبک        هاي زرین سفال ۀبندي نوینی دربار بندي جدید، دسته طبقه

این نوع سفال  ، اط�عات خوبی در زمینۀو در نتیجه ارائه نمودهنقش و کاشان  نقش، ریز درشت

فـام   تنگ زرین ر خصوصکه تحقیقی جامع د از آنجا رو ازاین. ذاشته استدر اختیار محققان گ

ل شدن محل و زمان تولید این تنگ، بر اساس سه نظریه براي مسج ،پژوهش وجود نداردمورد 

  .  اتسون در این مقاله به این اثر پرداخته شده استشناسی و سبک ۀیا شیو

  فام . سفال زرین2

ـ آن نظر وجـه تسـمیۀ   دربارۀاست و  8معادل لوستر 7فام زرین ات مختلفـی ارائـه شـده اسـت. در     ی

تـرین د�یـل    یکـی از مهـم   عنـوان  بهی، ط�ی - ه رنگ زردهخدا [زر ري] (ص مرکب) ب ۀنام لغت

بـه معـانی    آکسـفورد  فرهنگ لغتفام). در  : ذیل زرین1377گذاري مطرح شده است (دهخدا،  نام

). ادوارد لوسـی اسـمیت در   Hornby, 1999: 703شفاف، درخشان و روشن ترجمه شـده اسـت (  

: 1390اسـمیت،  اوسـی  بـرد (  درخشنده و براق نـام مـی   عنوان بهاز آن  فرهنگ اصط�حات هنري

از ایـن ظـروف بـا نـام ظـروف       جـري قمـري  پـنجم ه  ). ع�وه بر این، ناصرخسرو در سدۀ269

الجـواهر و    عـرایس کاشـانی در کتـاب    ) و ابوالقاسم عبداهللا93: 1387بوقلمون رنگ (ناصرخسرو، 

 ،). مطـابق بـا ایـن تعـاریف    338: 1386یاد کـرده اسـت (کاشـانی،     غضارهبه نام  ا�طایب  نفایس

و نقـره روي لعـاب سـفید    اي شامل نانوذرات فلزي مس  اي سرامیک است و از �یه فام گونه زرین

تـرین   فـام از مهـم   سفال زرین ).Pradell, 2008: 123-128سیلیسی ساخته شده است ( مات با پایۀ

هـاي   لعاب است که موجب تغییرات تـاریخی و پیـدایش توانـایی    با نقاشی روي  هاي سفالینه گونه

تولید چشمگیرترین ظـروف سـفالین فرهنـگ    سازي شده و  اي در دنیاي سفالگري و سرامیک تازه

سبب تجملی بودن،  این نوع سفال به ). همچنین129: 1384اشته است (گراب، درا در پی اس�می 
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مــورد توجــه  ،ر روش ســاخت آن وجــود داردآن و پیچیــدگی و ابهــامی کــه د نقــوش پیشــرفتۀ

اي ط�، بعـد   کارگیري ذره ن نوع لعاب در آن است که بدون بهپژوهشگران بوده است. جذابیت ای

د. همین امر باعث شد تـا در مـدتی   شو از پخت، ج�یی ط�گونه و فلزي بر روي سفال ظاهر می

هـاي اعیـان و    د و بـه خانـه  وزي شهمتا و جانشینی براي ظروف فل بسیار کوتاه، ظروف سفالی بی

هـا   ). این نوع سـفالینه 77: 1390؛ نیکخواه، 9: 1382(واتسون،  هاي سلطنتی راه یابد اشراف و کاخ

 »دوآتشـه «عنوان  جري قمري بااي تقریباً دو هزار ساله دارند و در قرون هفتم و هشتم ه تاریخچه

ها در ایـران بـه سـه دوره     ). تولید این سفالRitter, 1935: 16-31در ایران رونق گرفتند ( »لیقه«یا 

موسوم بـه  ۀ دوم دور جري قمري است؛اول متعلق به قرون سوم و چهارم ه ۀدور :شود تقسیم می

کریمـی و  بـه طـول انجامیـد (   اواخـر دورۀ ایلخانیـان   جري قمري تا ششم ه ۀاز سد که سلجوقی

صـفوي مـورد توجـه قـرار      دیگـر در دورۀ  بـار  ایلخانان؛ و، پس از دورۀ سوم )؛44: 1364کیانی، 

مراکـز   عنـوان  بـه هاي اصفهان، کاشان، کرمان و مشهد  نویسان از شهر گیرد و سیاحان و سفرنامه می

  ).  274: 1387کنند (توحیدي،  ساخت این نوع سفال یاد می

  ایران نۀفام دوران میا . سفال زرین3

جـري  دوم قـرن ششـم ه   زمان با سـوریه از نیمـۀ   فام، هم هاي زرین در ایران، آغاز تولید سفالینه

  فـام در ایـران و    زمـانی آغـاز ناگهـانی تولیـد زریـن      بـوده اسـت. هـم    ی�دي/ دوازدهم مقمري

  شده را به دنبال داشته که مهـاجرت اسـتادان سـفالگري مصـري      سوریه، این نظریۀ غالباً پذیرفته

ــان، عا   ــقوط فاطمی ــد از س ــران، بع ــه ای ــاوري  ب ــن فن ــیوع ای ــل ش ــران  م ــت  در ای ــوده اس   ب

)Caiger-smith, 1985: 15-28 Fehravari, 2000: 114;.( قـرون   ۀفـام ایرانـی در سـه دور    زرین

ویژه در قرون میانـه بـه اوج    هشد که ب در مراکز مختلفی تولید می ،اولیه، قرون میانی و قرون متأخر

 عـ�وۀ  اجتماعی ناشی از آن بـه خود رسید. اوج اقتدار سیاسی سلجوقیان و خوارزمشاهیان و ثبات 

دوم  ). در دورۀ127: 1391نبود (رئـوف،   تأثیر ها از این هنر، در این شکوفایی بی حمایت حکومت

د و تـا  شآغاز  ی�دي/ دوازدهم مجري قمريششم ه ۀ سدۀفام، از میان ساخت سفال با تزیین زرین

سـاله بـر    چهـل اي حـدوداً   هایلخانیان به طول انجامید. حمـ�ت مغـول موجـب وقفـ     ۀاواخر دور

فـام در ایـران رواج یافـت و تولیـد      سفالی شد و پـس از آن بـار دیگـر، زریـن     ۀتولیدات این گون

هـاي   ایلخانیـان تولیـد سـرامیک    ایلخانی آغاز گردید. در طـول دورۀ  فام فام، مشهور به زرین زرین

افول شدید این تولیـدات در   شاهد ،تا آغاز صفوي ایلخانی بعد از دورۀ فام ادامه داشت ولی زرین

 فام دورۀ هایی از کاشی و لوح قبرهاي زرین همه نمونه با این ).Fehravari, 1973: 28ایران هستیم (
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فـام ایـن دوران درجـات     ). رنـگ ظـروف زریـن   250: 1382تیموري باقی مانده است (واتسـون،  

ط�یی، مسی و بنفش را که بـر روي  اي، زرد  اي تیره، آبی، آبی فیروزه مختلفی از سبز ط�یی، قهوه

هاي رنگی در شـرایط   ها با آزاد شدن فلزات اکسید د. این رنگده زمینه سفید قرار گرفته، نشان می

هـا   مایه نقش ،فام دوران میانه بر روي ظروف زرین. )Allan, 1973: 5شوند ( احیاء پخت حاصل می

کننـد.   نمـایی مـی   فـام جلـوه   زریـن  ۀزمیناي شناسایی شده است که در  موضوعات گسترده ۀو دامن

موجـودات ترکیبـی،    ،نقش پرنـدگان، جـانوران  تصاویر انسان،  ،هاي این دوران سفالینهموضوعات 

فـام دوران میـانی    هاي زرین ). شکل سفال1785 ،4: ج1387(پوپ، است  ها و نقوش اسلیمی کتیبه

 :Caiger-smith, 1985ابریـق اسـت (  نیز متنوع و شامل انواع کاسه، بشقاب، کوزه، بطري، تنگ و 

هـا نیـز بـا ایـن روش      گیري محراب ها براي شکل ها و تاوه ). ع�وه بر این اشکال متنوع، کاشی58

هـا   آن ). از شهرهایی که تولید این نوع ظـروف در 516: 1390گرابر،  نگهاوزن ویاند (ات تزیین شده

آبـاد اشـاره کـرد     سلیمان و سـلطان  ساوه، تختتوان به کاشان، ري، جرجان،  می ،رواج داشته است

فـام در قـرون میـانی     لعاب زریـن  ۀترین مرکز تهی در این میان کاشان مهم )؛19ـ17: 1357(کیانی، 

مرکزي بـزرگ از مراکـز صـنعت سـفال      ،). این شهر199: 1388رفت (فراي،  اس�می به شمار می

چهـاردهم  و  دوازدهـم / قمـري  ششـم و هشـتم هجـري   هاي  هایش در سده بوده و شهرت ساخته

/ نهـم هجـري قمـري   پیچیده بود و حتـی تـا قـرن     هاي شرق اس�می در سراسر سرزمین می�دي

). کاشـان در  179: 1364کیـانی،  کریمـی و  ( این جایگـاه وا� را از دسـت نـداد    ،پانزدهم می�دي

ه نقـش  سبک مخصوص خود را دارد؛ یعنی نقوش متـراکم کـ   ،فام ساخت ظروف ط�یی یا زرین

اي در  غالب آن تصویر انسانی است با صورت گرد مغولی و چشـمان بـادامی کـه بـا رنـگ قهـوه      

روشن. داخل ظروف عموماً نقش اسـتخر، درخـت سـرو، مـاهی و آسـمان دیـده        - طیفی از تیره

کـه در   مختلـف اسـت  و اق�م کوفی و خطوط   نقوش شبه شود. بسیاري از این ظروف، داراي می

المثـل و گـاه    ها عموماً رباعی، ضرب خورد. نوشته ظروف و گاهی هم در وسط آن به چشم می لبۀ

(توحیدي،  ابی و حافظ استیاشعار شاعرانی چون فردوسی، بابا افضل کاشانی، انوري و ظهیر فار

 /هفـتم هجـري قمـري   که در آغـاز قـرن    بودوزید ، ابدر کاشان ه آوازپر از سفالگران). 275: 1387

  ).175: 1388حسن،  (محمد فام اشتغال داشت به ساخت سفال داراي تزیین زرین م می�ديسیزده

  فام واقع در کاخ اختصاصی نیاوران . بررسی تنگ زرین4

 ، بـه پشـتوانۀ  تاریخی نیاوران که در میدان شهید باهنر (نیاوران) تهران واقع شـده  مجموعۀ فرهنگی

هـاي تـاریخی و فرهنگـی در     اي از جاذبه مجموعه ؛ زیراقدمتش از اهمیت خاصی برخوردار است



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  بازشناسی (زمان و

  مکان تولید) تنگ 

  فام منسوب به زرین

  کاشان کاخ...

  

                                 37  

ـ  ،هاي باارزش این مجموعه  . یکی از بخششود آن دیده می همانـان واقـع در   اق انتظـار م ویترین ات

  دوازده عدد سفال متعلـق بـه دوران پـیش از    همکف است که در آنجا ۀکاخ اصلی موجود در طبق

به نمـایش درآمـده    ،)هداران خصوصی خرید هکه فرح پهلوي از مجموع(تاریخ، تاریخی و اس�می 

درسـتی   که تاریخ و مرکز ساخت آن بـه فامی است   تنگ زرین ،ترین شیء این ویترین است. نفیس

تاریخچه، محل تولید و سبک تولیـدي آن مـورد بررسـی قـرار      ،لذا در این قسمت ؛روشن نیست

  گرفته است.  

در کاخ اختصاصی نیاوران به ثبت رسیده و در تا�ر اتاق انتظار مهمان  2883 ۀاین اثر به شمار

هاي هشـتم و نهـم    مذکور براي این شیء سده پیشنهادي موزۀتاریخ به نمایش گذاشته شده است. 

سـاز و   شـده دسـت  شده اسـت. سـفال ذکر  آن گرگان ذکر  مرکز احتمالی ساختو  جري قمريه

مرمت و وصالی شده است. جنس ایـن سـفال از خمیـر     ،هريپخت آن مناسب است و از نظر ظا

آن داراي لعاب سـفید بـا نقـوش     ۀهاي رنگین فلزي) و زمین فام (اکسید سنگی با تزیینات زرین گل

شـش   ،دنـه ). تزیین سطح خارجی روي ب1 ست (تصویراشده  آمیزي فام زیتونی روشن رنگ زرین

هـایی   قـاب  ،تـرین قسـمت   اسـت. در پـایین   یک با نوعی نقش تزیین شدهنوار است که درون هر

تمـام سـطح بیرونـی را     ،هایی به شکل قلـب  هایی بزرگ و مخصوص شامل نخل وار با برگ دایره

 کنـد. حاشـیۀ   پیچیده فضا را پر می ، ترسیمات هندسی درهمپوشانده است. پس از آن در نوار دوم

با ردیفی از نقش شبیه به ترنج که نقوش تزیینی شبیه به  ،هاي دیگر است تر از حاشیه سوم که پهن

و محـاط شـده    ،ها با نوارهاي اسلیمی درهم تنیـده  شود و اطراف ترنج برگ در داخل آن دیده می

اسلیمی است کـه پـس از آن    یک ردیف نوشتۀ کوفی روي زمینۀ ،ۀ بعدياست. حاشی زینت یافته

ده است. در با�ترین قسمت که درسـت در زیـر لبـه    شهمانند نوار دوم با تزیینات هندسی تزیین 

 خروس تزیین شده است (تصاویر ه قرار داد و دهانه به شکل سرنقوش اسلیمی استیلیز ،قرار دارد

ـ    هاي سـفالین کـه بـا الگوهـاي برجسـتۀ گـل و بتـۀ         ). این گونه از مشربه3و  2 ۀ پیچیـده بـر بدن

ۀ ). دهانـ 133: 1384ران سلجوقی است (مورگان، شکل تزیین شده، شاهکار سفال ایرانی دو گ�بی

 تـوان  اي کـه مـی   گونـه  گردد، به تیز، به دوران پیش از اس�م بازمی ظرف با تاج خروس بلند و نوك

 :ان تانگ و سونگ یافـت (همـان  رهاي دو ساسانی و چینی این شکل از ظروف را در ظروف نقرۀ

به هزارۀ  ،مخصوص ریختن مایعات ظروفۀ دهانکاربرد اشکال حیوانات بر ۀ ). در واقع، شیو133

ظر فرم و شکل مورد مطالعه از ن ۀگردد و احتما�ً معناي نمادین دارد. نمون میباز پیش از می�داول 

اواخـر  مربوط بـه  ، C.160-1928و  C.170-1977 آلبرت به شمارۀ  ویکتوریا و با دو نمونه در موزۀ
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 B67P20 ۀبه شمارهنر آسیا  دو نمونۀ دیگر در موزۀ جري قمري،هفتم ه سدۀ ششم و اوایل سدۀ

وزیـري سـابق    در مجموعۀ نخست، )1 (جدول جري قمريهفتم ه ۀمربوط به سد B60P1997 و 

اي  و نمونـه هفـتم هجـري قمـري     بوط به اواخر سدۀ ششم و اوایـل سـدۀ  ) مر96: 1357(کیانی، 

همـۀ ایـن    ؛مشابهت داردهجري قمري هفتم  ) مربوط به سدۀ731ۀ لوح ،9ج :1387( توسط پوپ

  از تولیدات کاشان هستند.   ها نمونه

  . بحث و تحلیل5

تطبیقی با موارد مشابه مبناي مطالعۀ  بر ، اکثر مطالعات فقطفام هاي زرین در تحقیق و بررسی سفال

واتسـون   ۀاین دسته از آثار بر اساس نظریـ  درخصوصو مطالعات جامعی دیگر بوده  هاي هدر موز

اسـتفاده   رو ازایـن . تنهایی کافی نیست ، بهتطبیقی اگرچه ضروري است ه است. مطالعۀانجام نگرفت

ـ  شناسی الیور واتسون در این بخش مطرح است. بررسی سبک از روش سبک مـورد   ۀشناسی نمون

اند  ارتگیرند که عب اساس دیدگاه واتسون بر مبناي چند پارامتر مهم مورد توجه قرار می مطالعه بر

هـا. در   نگاري نقـوش و پیکـره   ترسیم و تصویر ۀکار، شیو ۀاز: بررسی فرمی و محتوایی شامل شیو

مورد پـژوهش مـورد واکـاوي     ۀنقش نمون درشت ۀنهایت بر اساس بیشترین موارد مشابهت با شیو

  قرار گرفته است.  

به این نام معروف اسـت   ،هاي بزرگ اندازه و شیوۀ ترسیمش مایه سبب نقش نقش به سبک درشت

آمـادۀ   هاي ازپـیش  مایه شود. مشخصۀ این سبک، شیوۀ نقش نیز یاد می» یادبودي  سبک«و از آن به نام 

کنند. دامنـۀ موضـوعات ایـن سـبک از نقاشـی       نمایی می فام جلوه زرینۀ رنگی است که در زمین سفید

شود. همچنـین نقـش اشـخاص      دیده میفام گسترده نیست. نقش افراد سوار بر اسب نسبتاً زیاد  زرین

ـ  ترین تصاویر هستند. در حال آشامیدن تقریباً رایجیا  و نشسته مـورد مطالعـه از جهـت فـرم و     ۀ نمون

نقـش   فام، ذیل سبک درشـت  زرینۀ نقوش تزیینی، بر اساس دیدگاه واتسون، در میان سه سبک عمد

ـ فـام، کـه    گیرد. از مشخصات این سبک از نقاشـی زریـن   جاي می مطالعـاتی نیـز مشـاهده    ۀ در نمون

لـب  اغ ،این نـوع طـرح   است؛ در حاشیۀحلقه  حلقه زمینۀ هاي توپر در پس اي از نخل شود، زنجیره می

سـطح  تقسیم هاي این سبک،  ). از دیگر ویژگی53: 1382نقوش اسلیمی نقاشی شده است (واتسون، 

هـاي   مایـه  بـا نقـش   مطالعـاتی) کـه   (ماننـد نمونـۀ   هاست هاي تزیینی و حاشیه بسیاري از آثار به قاب

کـوچکی از ایـن آثـار،     ۀآماده یا با نقوش اسلیمی و طوماري پر شـده اسـت. در دسـت    کوچک ازپیش

). 54: پوشانند (همـان  اند، تمامی سطح ظرف را می نقوش اسلیمی که به سادگی و آزادانه ترسیم شده

هـاي بـا    بلند، کاسه ۀروي یک پایۀ هاي راست گوش ظروف این سبک به اشکال متنوعی مانند بشقاب
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اي کـه   شـدند. لـیکن نکتـه    کروي و... ساخته می دار  هاي دسته آبخوري ها، هاي عمودي، بطري دیواره

نظیـر   یکی از اشکال بـی  ،فرم خاص آن است. به اعتقاد واتسون ،توان اشاره کرد این ظرف می بارۀدر

به شکل حیوانات (کله خروس) است، که منبـع بسـیاري از   هاي (صراحی)  نقش، ابریق سبک درشت

ي تزیینی انـدکی   ها ). ع�وه بر فرم، واتسون معتقد است کتیبه84 :ها آثار فلزي است (همان این شکل

هاي این سبک اغلب سرهم ناخوانا و معمو�ً بـر مبنـاي    کتیبه ؛نقش به کار رفته است در سبک درشت

سطح بیرونـی ظـروف    که در بیشتر موارد دورتادوراست احب اثر یک رشته دعاهاي موسوم براي ص

بـا توجـه بـا     ،شود. بر ایـن اسـاس   ) که ویژگی اخیر نیز در این ابریق دیده می57 :(همان امتداد یافته

تـوان گفـت    نقش، می آثار سبک درشت شده از سوي واتسون براي گذاري و مکان ساخت ارائه تاریخ

و در کاشان تولید شـده اسـت.   هجري قمري حدوداً در اواخر قرن ششم فام مورد مطالعه  تنگ زرین

هـاي   دار در مـوزه  قـی شناسـنامه  هـاي تطبی  همچنین با در نظر گرفتن موارد مشابهت این اثر با نمونـه 

یکن اواخر قـرن ششـم   �ً متعلق به کاشان لنشان داده شده، این شیء احتما )1(جدول مختلف که در 

  است.   هجري قمريهفتم و اوایل قرن 

 
ساخت: گرگان. کاخ  ، مرکزهاي هشتم و نهم هجري قمري سدهتاریخ پیشنهادي موزه: فام،  : تنگ زرین1 تصویر

  (نگارندگان) موزۀ نیاوران
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                  5/0متر، ضخامت لبه:  سانتی 33 : ارتفاع:3 (نگارندگان)         تصویر مطالعاتی فنی نمونۀ : طرح2 تصویر  

  (نگارندگان) متر سانتی 4/8 متر، قطر کف: سانتی                                                                     

 

  مطالعاتی ها از نظر فرم با نمونۀ هاي مشابه در سایر موزه : نمونه1 جدول
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نقوش تزیینی، 

 فرم
هفتم ۀسد کاشان  

، 9ج، 1387پوپ، 

731 لوحه  
 6  فام زرین

  (نگارندگان)

  گیري . نتیجه7

اسـ�می اسـت. هنرمنـدان ایـن فـن در       ۀشناسی دور فام از جمله موضوعات باستان سفال زرین

هـا و اشـکال نظیـر     بهترین آثار سفالی را در تمـامی فـرم   هجري قمري،هاي پنجم و ششم  سده

ند. براي درك بهتر این آثار عـ�وه  ا هها خلق کرد ویژه صراحی هها و... ب ها، بشقاب ها، کوزه کاسه

هاي فنی و زیباشناسی، به شناخت مرکز تولید و همچنین زمان سـاخت ایـن آثـار نیـاز      بر جنبه

فام موجود در کاخ اختصاصـی   است. بر این اساس در این مقاله ت�ش شده است تا تنگ زرین

دشـواري   یل قرار گیرد. متأسفانه با وجـود ی و تحلتاریخی نیاوران مورد ارزیاب فرهنگی مجموعۀ

 ،داران خصوصـی  عدم یافت آن از حفاري علمـی و خریـد آن از مجموعـه    دلیل هگذاري ب تاریخ

تطبیقی، از نظـر   ۀگذاري و تعیین مرکز یا مراکز ساخت آن سعی شد ع�وه بر مطالع ي تاریخبرا

کیـد  هاي داخلی و خارجی، بـا تأ  موزهدار در سایت  هاي شناسنامه فرم، نقش و تزیینات با نمونه

اصـلی ایـن پـژوهش کـه      فام، به سه پرسش الیور واتسون از سفال زرین ۀگان بندي سه بر تقسیم

، با استفاده از دن تاریخ، محل ساخت و سبک تولیدي تنگ مورد مطالعه استهمانا مشخص کر

پاسـخ داده شـود.    ،اي ههاي کتابخان تاریخی و انجام مشاهدات عینی و پژوهش رویکرد توصیفی

(هم نتایج  هاي پژوهش یافتهکه است آن م مسلّ نکتۀ است، سبیشده ن گذاري انجام گرچه تاریخ
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واتسون) در خصوص محل تولیـد تنـگ،    ۀشناسی بر اساس نظری اي و هم سبک جداول مقایسه

نتـایج  ، بـا توجـه بـه اینکـه     نیـز  زمـان سـاخت آن   دربارۀ شود. اخت�فی دیده نمی ،یعنی کاشان

را نشـان  هجـري قمـري   هفتم  ۀسداواخر سدۀ ششم و اوایل دار مورد مقایسه،  هاي تاریخ نمونه

بندي واتسون، یعنی اواخر قـرن   نقش در تقسیم شده براي سبک درشت دهند که با تاریخ ارائه می

 وششـم   واخـر سـدۀ  زمانی ا ۀدارد، نگارندگان باز همسویی تقریباً یکسانی هجري قمريششم 

رکز ساخت دهند که با تاریخ و م را براي این صراحی پیشنهاد میهجري قمري هفتم  سدۀ اویل

لـزوم بـازنگري در    رو ازایـن کـام�ً مغـایرت دارد.    ،شیء از سوي مـوزه  ۀشده در شناسنام ارائه

  رسد. نگاري و محل ساخت آن از سوي موزه ضروري به نظر می گاه

  

   ها نوشت پی

مغول شناسایی شده است کـه بـه    ۀفام بر روي ظروف متعلق به پیش از دور نقاشی زرین سه سبک عمدۀ. 1

هاي واتسون با  کاشان مشهور هستند. این سه سبک حاصل پژوهش نقش و سبک نقش، ریز هاي درشت سبک

اسـت. در  ه آن موضوعیها و سبک  ایران با توجه به نقوش، نگاره فام دورۀ میانۀ هاي زرین مراکز تولید سفال

در یک مرکز  تسون معتقد است که هر سه سبک فقطشد لیکن وا دو سبک اول به ري نسبت داده می ،گذشته

  .)41ـ40: 1382(واتسون،  شده است هم کاشان تولید می و آن

2. Oliver Watson  

انـدازه و شـیوۀ    هـاي بـزرگ   مایـه  سـبب نقـش   گانۀ الیور واتسون به بندي سه نقش در تقسیم سبک درشت .3

 ،نیز یاد شده اسـت. مشخصـۀ ایـن سـبک    » سبک یادبودي«ترسیمش به این نام معروف است و از آن به نام 

کند. دامنـۀ موضـوعات    نمایی می فام جلوه زرینۀ آمادۀ سفیدرنگی است که در زمین هاي ازپیش مایه شیوۀ نقش

شـود. همچنـین نقـش     سبتاً زیاد دیده مـی هاي سوارکار در این سبک ن این سبک گسترده نیست. نقش انسان

ترین تصاویر این سبک از نقاشی  نشسته، در حال آشامیدن یا در حال نشستن تقریباً رایج صورت بهاشخاص 

  .)54ـ53 همان:( فام است زرین

در  لـذا رود.  گـذاري بـه کـار مـی     شود که در تـاریخ  هایی را شامل می نگاري مفاهیم و روش . مطالعات گاه4

 شـود. تـاریخ مطلـق بـر     هاي مطلق و نسبی اشاره مـی  شناسی براي تعیین قدمت آثار و اشیاء به تاریخ باستان

کنـد کـه از    م، روزي را در آن سال مشخص مـی 100ال تاریخی چون س ،عبارت دیگر اساس تقویم است؛ به

را اثر نسبت به اثـري دیگـر   دست آمده است. از طرفی دیگر، تاریخ نسبی تاریخ یک ه شناسی ب طریق باستان

  ).80ـ79 :1387(دارك،  کند بیان می

5. Cipriano Piccol Passo 
6. Persian Lustre Ware 
7. Z.-fam 
8. Lustre 
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