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مقاله علمیترویجی

بررسی و مطالعه نمونه سفالینههای زرینفام شهر کاشان محفوظ
*

در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران

**

اسماعیل نصری
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 1۰00

چکیده
موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران واقع در خیابان سی تیر تهران یکی از غنیترین مجموعههای موجوود در کووور
است که آثار آبگینه و سفالینه از دورههای مختلف را در دل خود جای داده است .این موزه متوکل از پنج تاالر
نمایش آثار هنری است .در این بین سفالینههایی که در تاالر زرین این مجموعه نگهداری مویشووند از جایگواه
ویژهای برخوردارند .از میان آنها با تعداد شش نمونه از سفالینههای زرینفامی مواجهیم که هوی گونوه تحییو
مستیلی دربارۀ این آثار صورت نگرفته است .شواهد نوان میدهد مسئلۀ انتساب خاستگاه و تاریخ ساخت ایون
آثار بهدرستی تبیین نوده است .بودین ترتیو

بوا توجوه بوه اهمیوت ایون آثوارش پوژوهش ا ور بوه روش

توصیفیتاریخی با استناد به منابع کتابخانهای و با ارجاع موردی به سایر نمونههای همانند در تارنموای اینترنتوی
موزههایی که آثار آنها توسط پژوهوگران و متخصصان برجسته تاریخگذاری شده و از کاوشهوای علموی بوه
دست آمدهش از طری تجزیه و تحلیل و انطباق موابهتهای فرم و نیوش تزیینی به کمو
استفاده از جداول میایسهای به بازنگری گاهنگاری این ظروف میپردازد .بدین ترتی

رویکورد تطبییوی بوا

مهومتورین پرسوشهوای

مطرح این پژوهش در ارتباط با دورۀ زمانی و مرکز تولیدی این آثار است .بر اساس یافتوههوای تحییو نمونوه
ظروف سفالی زرینفام موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران از منظر تاریخی و مکانیش معرف سوب

و تکنیو

آثوار

ساختهشده در کاشان طی بازۀ زمانی اواخر قرن شوم هجری قمری تا اوایل سدۀ هفتم هجری قمری هستند.
کلیدواژهها :کاشانش سفال زرینفامش موزۀ آبگینهش مرکز ساختش تاریخگذاری.

* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد نگارنده با عنوان مطالعه و شناخت سفالینههای زرینفام منتسب

ببه

قرون ششم ،هفتم و هشتم هب  .ق موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران به راهنمایی دکتر احمد صالحی کاخکی و استاد
بررسی و مطالعۀ
مشاور نادر شایگانفر در دانشگاه هنر اصفهان است.
نمونه سفالینههای
** دانشآموختۀ کارشناسیارشد ،رشتۀ باستانشناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمینهای دیگبر،
زرینفام شهر کاشان
دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایرانesmaielnasri@gmail.com /
محفوظ در موزۀ...
تاریخ دریافت۰۰۱۱/۷/۴۰ :

تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۸ :
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سفالینههای زرینفام یکی از مهمتبرین گونبههبای سبفالی لعبا دار دوران اسبالمی هسبتند کبه
اطالعا

فراوانی را در اختیار ما قرار میدهند .در سدههبای پبنمم تبا هفبتم همبری قمبری ببه

موازا

تولید و ساخت گونههای مختلف ظروف سفالین لعا دار ،تولید ظروف زرینفام توسبعه

یافت .دقت در پخت ،اشکال و نقوشی که با ترکیبی از رنگها و اکسیدهای فلزی بر بدنۀ ظبروف
خودنمایی میکند موج

شد که این سفال جنبۀ کاالیی ارزشمند و تمباری پیبدا کنبد و در پهنبۀ

وسیعی از مناطق مرکزی ،حاشیۀ دریای خزر و شمال غبر
مکتو

ایبران روای یاببد .ببر اسبا

منباب

و شواهد باستانشناسی ،در درون مرزهای کنونی ایران مقارن سبدههبای پبنمم تبا هفبتم

همری قمری شهر کاشان یکی از مراکز اصلی و عمدۀ تولیدکنندۀ ظروف و سفالینههای زرینفبام
به شمار رفته است که شواهد آن را میتوان در بسبیاری از آابار موجبود در مبوزههبای داخبو و
خاری از ایران مشاهده کرد .در این رهگذر بهرغم تبالشهبای بسبیار ببرای معرفبی و شناسبایی
سفالینههای زرینفام ساختهشده در کاشان همچنبان نمونبههبای زیببا ببا تزیینبا

شبمنبواز از

اینگونه سفالها وجود دارد که در مورد زمان و مکبان پیبدایش آنهبا تردیبد وجبود دارد .از آن
جمله اشیایی است که در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایبران نگهبداری مبیشبوند .مبوزۀ آبگینبه و
سفالینههای ایران یکی از مهمترین موزههای آبگینه و سفالینه است که در شبهر تهبران قبرار دارد.
در تاالر زرینفام این موزه نمونههای کمنظیر از سفالینههای زرینفام وجود دارد که تبداعیکننبدۀ
ظروف زرینفام ساختهشده در کاشان است .ظروف مذکور اگر ه در ویترینهای موزۀ آبگینه ببه
نمایش درآمدهاند ،تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آنها انمام نشده است .با توجه به اهمیبت ایبن
آاار در این پژوهش سعی شده با مطالعۀ تطبیقی فرم و عناصر تزیینی این ظبروف ببا نمونبههبایی
مشابه در ممموعههای موجود داخو کشور و آاار به نمایش گذاشتهشده در و سایت مبوزههبای
خارجی ،به بازبینی تاریخ و محو ساخت این ظروف بپبردازیم .بنبابراین هبدف اصبلی پبژوهش
حاضر تبیین گاهنگاری این ظروف است .بدین ترتی

سؤاال اصلی این پژوهش نیبز در ارتببا

با محدودۀ زمانی ساخت و منطقۀ تولید آنهاست .لذا در این پژوهش ابتدا نظری اجمالی بر سفال
زرینفام کاشان خواهیم داشت .پس از آن به معرفی نمونههای انتخابی از سبفالینههبای زریبنفبام
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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موزۀ آبگینه پرداخته خواهد شد و سپس با نمونههای مشابه در قالب
داده خواهند شد .بر همین اسا

جبداول مقایسبهای ،تطبیبق

در این نوشتار تالش مبیشبود بخشبی از ابهامبا

خصوص این ظروف برطرف گردد.

موجبود در
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 .1مقدمه

موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران شامو گنمینهای نفیس از زیباترین سفالینههای زرینفام اسبت .ببا
وجود زیبایی ،درخشش و ترکی

بررسیهای انمامشده میتبوان

شمنواز این ظروف ،بر اسا

گفت تاکنون در خصوص ظروف زرینفام موزۀ آبگینه و سبفالینههبای ایبران پژوهشبی صبور
نگرفته است؛ تنها در کتا موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران (قائینی )۰1۸1 ،ضبمن معرفبی برخبی
از سفالین موجود در این موزه نمونههایی از سفالینههای زرینفام با نمبایش تصباویری همبراه ببا
توضحیا

مختصر به تصویر کشیده شده است .همچنین برخی از کتیبهها و اشعار موجود در ایبن

آاار به دست زندهیاد عبداهلل قو انی مورد بازخوانی قرار گرفتبهانبد (۰111؛  .)۰1۷1ببا ایبنهمبه
تاکنون تحقیق مستقلی دربارۀ این آاار صور

نپذیرفته است .ازایبنرو در پبژوهش حاضبر ببرای
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1ـ .1پیشینۀ پژوهش

نخستین بار به مطالعۀ سفالینههای زرینفام موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران پرداخته شده است .ببر
اسا

آنچه گفته شد ،در این مقاله آرایههای تزیینی و فرم این ظروف با نمونههای مشبابه تطبیبق

داده شده و از این رهگذر ،گاهنگاری این ظروف تبیین شده است.
1ـ .2روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله توصیفیتاریخی است .دادههای پژوهش با بررسی و مشاهدۀ مستقیم
آاار از موزۀ آبگینه و سفالینههای و مطالعۀ کتابخانهای فراهم آمده است .پس از معرفی نمونههای
مطالعاتی به تطبیق عناصر مشترک فرم تزیین میان ظروف زرینفام موزۀ آبگینه با سایر نمونههای
مشابه زرینفام در ممموعههای داخو و خاری کشور پرداخته شده است .همچنین ضمن مطالعۀ
تطبیقی هر اار با نمونههای مشابه در قال
قال

جداول تطبیقی ،نمایی کلی از نمونههایی مطالعاتی در

جدول ( )۰ارائه شده است.

 .2مروری بر سفال زرینفام سدههای پنجم تا هفتم هجری قمری کاشان
محققان سفالینههای دوران سلموقی تا ایلخانی را ببه دو گبروه اصبلی ،سبفالینههبای لعبا دار و
سفالینههای بیلعا

تقسیمبندی کردهاند (آلن۰ :۰1۸1 ،؛ توحیدی۴5۸ :۰1۸۷ ،بب۴1۱؛ فهبرواری،

۴۷ :۰1۸۸؛ کریمی و کیانی .)9 :۰11۰ ،در زیرممموعۀ هرکدام از این نوع سفالینههبا ،گونبههبای
مختلفی بر پایۀ ویژگیهای مشخص طبقهبندی شده است .از مهمترین گونههای سبفالینههبای ببا
نقاشی روی لعا  ،سفالینههای زرینفام است که موج

تغییرا

تاریخی و پیدایش تواناییهبای

تازهای در دنیای سفالگری و سرامیکسازی شد و به تولید یکبی از زیبباترین گونبههبای ظبروف
سفالین دوران اسالمی منمر گردید .توزی گستردۀ انواع شناختهشدۀ این نوع سفال ،تعداد ظبروف

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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مراکزی مانند کاشان ،ری ،ساوه ،تختسلیمان و سلطانآباد) تولید میشده و در شرق دنیای اسالم
مورد تقلید ببوده اسبت (گبرا  .)۰۴9 :۰1۸۰ ،لبیکن بررسبیهبا و کباوشهبای باسبتانشناسبی
انمامشده نشان میدهد این تکنیک در ایران عمدتاً در کاشبان مبورد توجبه ببوده و روای داشبته
است (آلن .)5 :۰1۸1 ،در کاوشهای شهر کاشان پارهسفالینههای زرینفام از کورههای سفالپبزی
بهوفور یافت شده است (راجرز .)۴51 :۰1۷۰ ،بهطور کلی در سبدههبای ششبم و هفبتم همبری
قمری این شهر همچون مرکزی تقریباً انحصاری برای ساختن ظروف سفالین نفیس شهر

یافت

(همان)۴51 :؛ نانکه ظروف سفالی از کاشان به شهرهای دیگر صادر میشبده اسبت (قو بانی،
 .)1۴ :۰111بر اسا

اطالعا

منتشرشده سبفال زریبنفبام کاشبان خبو

پختبه شبده و دارای

ضخامت و استحکام کافی است و از نظر هنری در کمال دقت طراحی شده است؛ زیرا هنرمنبدان
و نقاشانی که به تزیین سفال کاشان میپرداختند به ریزهکباریهبا بیشبتر توجبه داشبته و رعایبت
اندازه و تناس

نقوش را از نظر دور نداشتهاند .شکو ظروف کاشان عموماً کاسه ،آبخوری ،تنبگ

کوزه و ممسمههای تزیینی است (توحیدی .)۴۷5 :۰1۸۷ ،در ظروف زرینفام کاشان نقش اصلی،
نقوش انسانی است که با هرههای گرد مغولی و شمان بادامی نقاشی مبیشبوند (کیبان:۰1۸۷ ،
 .)1۱هنرمندان کاشان هرۀ اشخاص را درشت و جزئیا

آن را کامالً واضح نموده و ببه نمبایش

زیبایی آنها توجه خاصی معطبوف داشبتهانبد (بهرامبی .)۷1 :۰1۴1 ،ببهعبالوه در سبفالینههبای
زرینفام کاشان ،پیکرههای انسانی اغل
منظره هم مرک

در برابر یک منظره ،بهگونۀ نمادین و رمزی قرار دارنبد و

از درخت و نقشمایههای منقوش اانویه است .گاهی نیبز روی سبفالینههبا یبک

پیکره (بعدها بهطور قرینه افزایش یافت) یا دو پیکره میآمد که در حالت نشسته در حال صبحبت
با یکدیگر بودند؛ شمان کشیدۀ پیکرهها را خم سیاه ابروها شفافتر میکبرد (کباتلی و هبامبلی،
 .)11 :۰1۷1گذشته از اینها ،هنرمندان ببه ترسبیم شبا وببرگهبای گیباهی پیوسبته (اربسبک)۰
بهصورتی دقیق که بیشتر زمینه را میپوشاند ،توجه داشته و بیشتر آبگیرهای پر از ماهی را تصبویر
کردهاند .در میان موضوعهای تزیینی گیاهی به ترسیم برگهای درختبان کبه در آنهبا نقطبههبای
نزدیک به هم بهصور
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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صفهایی انحنادار درآمده و ترسیم درخت سبروی کبه در بیشبتر مبوارد

تصویر پرندهای معروف به بوتیمار بر آن به شم میخورد گرایش دارند ،اما مهمتبرین پرنبدگانی
که در نقشونگارهایشان به ترسبیم آنهبا مبیپردازنبد ،بوتیمبار ،مرغبابی ،سبهره و کببوتر اسبت
(محمدحسن .)۰۷9 :۰1۸۸ ،همچنین اشعار فارسی و کتیببههبا نیبز در تبزیین سبفالینۀ زریبنفبام

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020

یافتشده و کشف ضایعا

و گاه کورهها نشان میدهد که این نبوع سبفال در سراسبر ایبران (در

 .3معرفی نمونهها
در میان آاار بهنمایشآمده در ویترینهای متعدد موزۀ آبگینه و سفالینههای ایبران ،در تباالر زریبن
این موزه سفالینههای زرینفامی دیده میشود که از جنبههای زیباشناسبی و هنبری حبائز اهمیبت
فراوان هستند .در این آاار تنوع تزیینا  ،رنگهای خیرهکننده و ترکی بنبدیهبای جبذا

مبوی

میزند .اشیای مذکور در بدو تأسیس موزۀ آبگینه خریداری شدهاند .لذا ببا توجبه ببه اینکبه آابار
مورد مطالعه از کاوش باستانشناسی یافت نشدهاند این امر موج

شده در برخی از ایبن ظبروف

یک شیء به دو مرکز سفالگری مختلف نسبت داده شده که این امبر صبحت تباریخگبذاری ایبن
نمونهها را با تردید مواجه کرده است .بنابراین در این پبژوهش ضبمن معرفبی ایبن اشبیا تبالش
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کاشان ،سهم اساسی و عمدهای را به خود اختصاص داده است (کریمی و کیانی.)5۴ :۰11۰ ،

میشود تا با قرار نهادن مستقو هر نمونه با اقالم مشابه ،پیشینۀ زمان و مکان تولید آنها مشبخص
شود.
3ـ .1تنگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  .88سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سدههای
ششم و هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :ش :2طارم و :3گرگان (تصویر
)1

تصویر  :۰تنگ سفالی زرینفامش کاشانش اوایل قرن هفتم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

101
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این شیء بسیار عمی

است ،نوع پرداخت بدنۀ اصلی خاص است .نین شکلی در ظروف زرینفام نادر و هبی نمونبۀ
سفالین دیگری از این شیء دیده نشده است و این تنها نمونه با تزیینا

زرینفبام در نمونبههبای

مطالعاتی است .اشیای قابو مقایسۀ دیگر ،همگی با بدنۀ کروی آبستره و آذینهای برجسته تبزیین
شده است؛ لیکن از نظر فرم کرویشکو بدنه و لولهای بلند که متصو به بدنبه و دهانبه آن اسبت،
مشابه آااری محفوظ در موزههای فیتز) ،(1پورتلنبد) ،(2رضباعباسبی) ،(3متروپبولیتن) ،(4ویکتوریبا و
آلبر ) (5و هنر آسیا) (6است که در اوایو سدۀ هفتم همری قمری در شهر کاشبان تولیبد شبدهانبد
(جدول  .)۰درممموع با توجه به وجود تشابها

ذکرشده ،مرکز ساخت این اابر احتمباالً کاشبان

در اوایو سدۀ هفتم همری قمری است.
جدول  :۰انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۰در سایر موزهها

)(2

)(1

Fitzmuseum No: C.154-1935

)(4

Metmuseum.org No: 66.175.1

Portlandartmuseum.us No:
2013.128.6

)(5

Vam.ac.k. No: B60P468

)(3

Reza Abasi Museum No: 1995

)(6

Asianart.org No: B60P468

(نگارنده)

3ـ( .2قاب) قدح بزرگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  88سین .تاریخ پیشنهادی موزه:
ش :سدۀ هفتم هجری قمری؛ و :سدههـای ششـم و هفـتم هجـری قمـری ،مرکـز سـاخت
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

101
















پیشنهادی موزه :ش :ری؛ و :طارم (تصویر )2

سطح داخلی این سفالینه با قا های تزیینی شعاعی به رنگ الجوردی به هشبت قسبمت تقسبیم
شده و در هر بخش بهصور یکدرمیان تصویر یک زن با هالهای به دور سر که پسزمینبۀ آنهبا
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است با اینکه فرم گردن شبیه به نمونبههبای سبفال زریبنفبام کاشبان

بسته ،تزیین شده است .سبطح بیرونبی آن عباری از هرگونبه نقبش و تبزیین اسبت و ببا لعبا
الجوردی رنگآمیزی شده است .عناصر تزیینی ،ترکی بندی و فرم این اار نمونههایی موجبود در
موزههای فیالدلفیا) ،(1ممموعه مکایلنی) ،(2آشمولین) ،(3هنرهبای زیببای مبونترال) (4و فیتبز) ،(5کبه
اواخر سدۀ ششم همری قمری در کاشان تولید شدهاند قابو مقایسه است (جدول  .)۴بنابراین ببه
نظر میرسد نمونه مطالعاتی نیز احتماالً در کاشان مصادف با اواخر قرن ششم همری قمری تولید
شده است.

تصویر  :۲قاب سفالی زرینفامش کاشانش اواخر سدۀ شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)
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با گوهای اسلیمی و نقوش هندسی پوشانده شده و در باالی سر هریک تصبویر خورشبید نقبش

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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)(1

Philamuseum.org No: 1943-41-7

(پوپ :۰1۸۷ ،ی9؛ تصویر شماره
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جدول  :۲انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۲در سایر موزهها

)(3

Ashmolean.org No: Ea
1950.50

)(2

)1۰۸

)(4

Mbam.qc.ca No: 1934.Ea.3

)(5

Fitzmuseum. No: C.114-1935

)(5

Fitzmuseum. No: C.111-1935

(نگارنده)

3ـ .3کاسۀ نیمکروی با تزیین زرینفام بـه شـماره ثبـت  121سـین .تـاریخ پیشـنهادی
موزه :سدۀ هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :سلطانآباد (تصویر )3

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

10۸
















تصویر  :3کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش اواخر قرن هفتم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

نوارهایی الجوردی به دوازده بخش تقسیم شده که داخو هریبک ببا نقبوش اسبلیمی زینبت داده
شده است .سطح خارجی در زیر لبه نیز با نوارهایی به رنبگ قهبوهای ببراق ببهصبور
متقارن با کتیبه و تزیینا

مبنظم و

اسلیمی مزین شده است .این کاسه بهسبب

ترکیب بنبدیهبای مشبابه،

اشکال هندسی و باندهای شعاعی متقارن مشابه گروهی از محصوال

زرینفام متعلبق ببه اواخبر

سدۀ هفتم همری قمری در موزههای متروپولیتن) ،(1ویکتوریا و آلبر ) ،(2و هنر آََسیا) (3اسبت کبه
در کاشان ساخته شدهاند .فرم بدنۀ نیمکرویشکو آن نیز با ظروفی در موزۀ آشبمولین) (4مطابقبت
دارد (جدول  .)1لذا میتوان نین نتیمه گرفت که کاسۀ مورد بررسبی نیبز احتمباالً از تولیبدا
کاشان در اواخر سدۀ هفتم همری قمری است.
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در سطح داخلی و خارجی این کاسه هی گونه نقش جانداری دیده نمیشود .سطح داخلی ببا

جدول  :3انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و 3در سایر موزهها

)(1

Metmuseum.org No: 21.26.3

)(2

Vam.ac.k. No: C1955-1910

)(4

)(3

Asianart.org No: B60P1873

Ashmolean No: EA1978.1686

)(3

Asianart.org No: B60P1999

)(4

Ashmolean No: EA1992.75

(نگارنده)

3ـ .4قاب با تزیین زرینفام به شماره ثبت  19سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سـدۀ هفـتم
هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر .)4

در دایرۀ کف ظرف ،پیکرۀ یک مرد با جامی در دست دیده میشود کبه در مقاببو او تصباویر زنبانی
ترسیم شده و در کنار آنها برکۀ آبی با ماهیانی شناور در آن نشبان داده شبده اسبت .پیرامبون نقبش
اصلی در حد فاصلۀ لبۀ بیرونی و نقش مرکزی ظرف نیز درون دوایری نقش زویهای روبهروی هم
تزیین شده و سرتاسر لبۀ بیرونی آن با ردیفی از کتیبه احاطبه شبده اسبت .طبر هبای ایبن سبفالینه

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

101
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بهلحاظ داشتن عناصر تزیینی یکسان نظیر آابار
زرینفام موجود در موزههای آشمولین) ،(1ملبی
ایران) ،(2متروپولیتن) ،(3و ویکتوریبا و آلببر

)(4

است که در اواخر سدۀ ششم در شبهر کاشبان
به وجود آمدهاند (جدول  .)۰بیبرون آن ببدون
تزیین بوده و تمامی سطح خارجی آن را لعا
الجوردی احاطه کرده است .در نتیمه با توجبه
به نمونههای تاریخدار ،این ظبرف احتمباالً در
کاشان مقبارن ببا اواخبر سبدۀ ششبم همبری
قمری ساخته شده است.

تصویر  :۰قاب سفالی زرینفامش کاشانش اواخر
سدۀ شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و
سفالینههای ایران)
جدول  :۰انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۰در سایر موزهها

)(2

)(1

Ashmolean.org No:
EA1956.183

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

Nationlmuseum of iran.ir No:
3181

)(3

Metmuseum.org No: 48.113.21

)(3

Metmuseum.org No: 41.199.3

)(3

Metmuseum.org No: 32.53.2

)(4

Vam.ac.K No: C.125-1931

(نگارنده)
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هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر .)9

نقشمایۀ اصلی این ظرف مشتمو بر نقوش و تزیینا

اسلیمی است که بهنحبوی متبراکم ،تمبامی

کف ظرف را احاطه کرده است .فضای بیرونی آن نیز بدون تبزیین رهبا نشبده و فضبای جبدارۀ
بیرونی را با شبکهای از خط کوفی بر پایۀ تکرار کلمۀ «العز» پر کردهاند .طر هبایی تزیینبی زمینبۀ
گببودی ایببن کاسببه ،مشببابه تزیینببا سببفالینههببای ممموعببههببای ویکتوریببا و آلبببر ) (1و هنببر
لسآنملس) (2است .همچنین فرم لبههای دالبری آن با همانند ظروفی در مبوزههبای آشبمولین)،(3
فیتز) (4و دو نمونه در ممموعۀ خلیلی) (5است که مصادف با اواخر سدۀ ششبم همبری قمبری در
کاشان تولیده شدهاند (جدول  .)5ازایبنرو ببا مالحظبۀ مشبابهتهبای فبرم و نقبش نمونبههبای
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3ـ .9کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  2سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سـدۀ هفـتم

تاریخدار با نمونۀ مورد مطالعه ،این ظروف نیز احتماالً اواخر سدۀ ششم همری قمبری در کاشبان
ساخته شده است.

تصویر  :5کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش اواخر قرن شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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)(3

Ashmolean. No: EA1975.2258
)(1

Vam.ac.k. No: C.161-1977

Lacma.org No: M.73.5.327

)(2

)(4

Fitzmuseum. No: C.122-1935

(مورگان :۰1۸۰ ،تصویر شماره
)(5

)۴55

(مورگان :۰1۸۰ ،تصویر شماره
)(5

)۴5۰

(نگارنده)

3ـ .6کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  103سین .تـاریخ پیشـنهادی مـوزه :سـدۀ
هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر )6

روی بدنۀ داخلی ،پنج سوارکار در حال تاخت که در فواصو هریک نقش درخت سرو شبطرنمی
زینت شده و کف ظرف نیز با تصویر یک سوار در میبان اسبلیمیهبا نقبش شبده اسبت .تصبویر
سوارکاران در حال حرکت پشتسرهم ،همانند آاار موجود در موزههبای آشبمولین) ،(1ویکتوریبا،
آلبر ) (2و رضا عباسی) (3است .بدنۀ خارجی با نقوش هندسی بر زمینۀ سفید نقاشی شبده اسبت.
عالوه بر مشابهتهای پیکرههای تزیینی ،از نظبر فبرم بدنبۀ آن نیبز ببا کاسبههبایی زریبنفبام در
موزههای رضا عباسی) (4و هاروارد) (5که از تولیدا
است مطابقت دارد (جدول  .)1بدین سبب
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

11۲
















کاشان در اواخر سبدۀ ششبم همبری قمبری

ببا توجبه ببه مصبادیق ذکرشبده در جبدول تطبیقبی

میتوان دریافت کاسۀ مورد بحث احتماالً همزمان با اواخر سدۀ ششبم همبری قمبری در کاشبان
تولید شده است.
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جدول  :5انواع آثار ساختهشده موابه با نمونۀ مطالعاتی شمارۀ 3و 5در سایر موزهها

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020
تصویر  :6کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش ربع آخر قرن شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)
جدول  :6انواع آثار ساختهشده موابه با نمونۀ مطالعاتی شمارۀ 3و 6در سایر موزهها

)(1

Ashmolean No: G.236

)(1

Ashmolean No: No: G.238

)(2

Vam.ac.k. No: C.1952-1910

)(4

)(3

Reza Abasi Museum No: 955

)(3

Reza Abasi Museum No: 291

Harvardartmuseums.org No:
2002.50.64

(نگارنده)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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پیونهادی موزه و محل نگهداری)
مرکز
ردیف

نمونه

گونه

و عیت

تاریخ پیونهادی

ساخت

محل

فعلی اثر

موزه (ه .ق)

پیونهادی

نگهداری

موزه

موزۀ
۰

زرینفام

۴

زرینفام

1

زرینفام

شکسته،

سدههای ششم

طارم،

آبگینه و

وصالیشده

و هفتم

گرگان

سفالینههای
ایران

شکسته،
وصالیشده،
کسردار

سدههای ششم
و هفتم

ری،
طارم

موزۀ
آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ
مرمتشده

سدۀ هفتم

سلطانآ

آبگینه و

باد

سفالینههای
ایران

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

11۰
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جدول  :۰موخصات سفالهای مورد مطالعه (گونهش و عیت فعلی اثرش تاریخ پیونهادی موزهش مرکز ساخت

شکسته،
۰

زرینفام

5

زرینفام

کسردار،

سدۀ هفتم

کاشان

وصالیشده

آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ

شکسته،
کسردار،
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موزۀ

سدۀ هفتم

کاشان

وصالیشده

آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ
1

مرمتشده

سدۀ هفتم

کاشان

آبگینه و
سفالینههای
ایران

(نگارنده)
بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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از جذا ترین گونههای سفالینههای لعا دار باقیمانده از دوران اسالمی سبفالینههبای زریبنفبام
است .سفال زرینفام اگر ه ابتدا در طی سدههبای سبوم و هبارم همبری قمبری روای یافبت،
درممموع طی سدههای پنمم تا هفتم همری قمری بهحد کافی متکامو و پیچیده شد؛ ببهنحبوی
که در سدههای پنمم تا هفتم همری قمری تحولی شگرف در امر صور بندی تزیینا  ،پیکرهها
و اشکال ظروف زرینفام پدید آمد؛ نانکه بر مبنای آاار یافتشده در نبواحی مختلفبی از ایبران
(شهرهای کاشان ،ری ،گرگان ،ساوه ،سلطانآباد و تختسلیمان) سباخت سبفالینههبای زریبنفبام
متداول بوده است .اما بر اسا

شواهد و اطالعا موجود در میان مراکز مبذکور ،کاشبان در ایبن

دوران موقعیتی برجسته در زمینۀ ساخت و تولید سفال ،کاشی و محرا های زرینفام پیدا کبرد و
بهعنوان یکی از مراکز تولیدی عظیم سفالینههای زرینفام جلوهگر شد .همبین امبر موجب

شبده

امروزه شمار فراوانی از آاار سفالین زرینفام این شهر را میتوان در مبوزههبای سراسبر جهبان از
جمله موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران مشاهده کرد .بنابراین پژوهش حاضبر ببا تمرکبز ببر تعبداد
شش عدد از سفالینههای زرینفام محفوظ در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران بهعنوان نمونههبایی
نفیس از صنعت سفالسازی کاشان و با تأکید بر دو موضوع مهم در ارتبا با دورۀ زمانی و مرکبز
تولیدی این آاار به روش توصیفیتاریخی صور

پذیرفتبه اسبت .نتبایج مطالعبه کبه ببا انطبباق

نمونههای مشابه در درگاه اینترنتی موزههای معتبر داخلبی و خبارجی انمبام شبده ،حباکی از آن
است این آاار متعلق به قرون میانی اسالمی (سدههای ششم و هفتم همری قمری) تعلق دارنبد و
در کاشان ساخته شدهاند .بر این اسا

از نظر زمان ساخت ،بهتفکیک هر اار نمونبههبای شبمارۀ

دوم ،هارم ،پنمم و ششم در اواخر سدۀ ششم همری قمری ،نمونۀ شماره یکبم در اوایبو سبدۀ
هفتم و نمونۀ شمارۀ سوم در اواخر سدۀ هفتم همری قمری تولید شدهاند .همچنین دربارۀ مکبان
تولید این آاار یافتههبای تحقیبق نشبان داد ببا توجبه ببه مشبابهتهبای ایبن ظبروف ببا اشبیای
بهدستآمده از کاشان ممموعه نمونههای مطالعاتی این پژوهش نیز در کارگاههای کاشبان سباخته
شدهاند.
سپاسگزاری
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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از همکاری مدیر محترم وقت موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران سرکار خانم شبهربانو جهبانآرایبی،
همچنین جنا آقایان مهدی کارخانی و هادی حسنزاده که زمینۀ تحقیقا
آبگینه را فراهم آوردند ،کمال تشکر و امتنان را دارم.

آابار زریبنفبام مبوزۀ
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 .4نتیجهگیری

 .۰اربسک ( )Arabesqueو اسلیمی کلماتی فرنگی و عربی هستند که معنی عربی «منسو
دومی اسالمی «منسو

ببه عبر » و معنبی

به اسالم» است .بنابراین طر اربسک و اسلیمی یعنی طرحی که منسو

مسلمانان یا اختراع آنان یا مورد استفادۀ آنان است .این طر تزیینی ،اغل

ببه اعبرا

و

گیاهی ،تقریبباً در همبۀ آابار دوران

اسالمی به کار رفته است و میتواند عامو اشتراک و اتحاد هنری در عالم اسالم شمرده و در مقامی نظیبر مقبام
خط عربی گذارده شود .در عین حال این طر  ،موضوع تزیینی صرفاً عربی یا اسالمی نیست بلکه قبو از ظهور
اسالم نیز در کشورهای مختلف بهخصوص ایران معمول بوده است (زمانی.)۰۷ :۰15۴ ،
 .۴شناسنامه تخصصی شیء در موزه
 .1اتیکت ویترین
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پینوشتها

منابع
 .۰آلن ،جیمز ویلسن ( ،)۰1۸1سفالگری اسالمی ،ترجمۀ مهناز شایستهفر ،تهران :مؤسسۀ مطالعا هنر اسالمی.
 .۴بهرامی ،مهدی (« ،)۰1۴1آاار باستان :کاسه سفالین زرینفام» ،ممله یادگار ،شمارۀ ۷۴ ،1ب.۷۷
 .1پوپ ،آرتور اپهام (« ،)۰1۸۷تاریخچه» در سیری در هنر ایران از دوران پیش از تباریخ تبا امبروز ،زیبر نظبر
آکتور پوپ ،ترجمۀ نمف دریابندری و همکاران ،تهران :شرکت انتشارا

علمی و فرهنگی.

 .۰توحیدی ،فائق ( ،)۰1۸۷فن و هنر سفالگری ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کت

علوم انسبانی دانشبگاههبا

(سمت).
 .5راجرز ،ام (« ،)۰1۷۰سفالگری» در هنرهای ایران ،ر .دبیلو .فریه (گردآوری) ،ترجمبۀ پرویبز مرزببان ،تهبران:
نشر و پژوهش فرزانروز.
 .1زمانی ،عبا

(« ،)۰15۴طر اربسک و اسلیمی در آاار تاریخی اسالمی» ،ممله هنبر و مبردم ،شبمارۀ ،۰۴1

۰۷ب.1۰

 .۷فهرواری ،گزا ( ،)۰1۸۸سفالگری جهان اسالم در موزه طارق رج

کویت ،ترجمۀ مهناز شایستهفبر ،تهبران:

مؤسسۀ مطالعا هنر اسالمی.
 .۸قائینی ،فرزانه ( ،)۰1۸1موزۀ آبگینه و سفالینههبای ایبران ،تهبران :ادارهکبو آمبوزش ،انتشبارا

و تولیبدا

فرهنگی.
 .9قو انی ،عبداهلل (« ،)۰111سفالینههای زرینفام و نقاشیشدۀ زیرلعا » ،مملۀ باستانشناسبی و تباریخ ،سبال
اول ،شمارۀ 1۱ ،۴ب.۰۰
 .۰۱بببببب (« ،)۰1۷1سفالگران کاشان و شعر فارسی» ،مملۀ نشر دانش ،سال هاردهم ،شمارۀ 1۰ ،1ب.19
 .۰۰کاتلی ،مارگریتا و هامبلی ،لوئی ( ،)۰1۷1هنر سلموقی و خوارزمشاهی ،ترجمۀ یعقو

آژند ،تهران :مولی.

 .۰۴کیان ،مریم ( ،)۰1۸۷سفال ایران ،تهران :دایره.
 .۰1کریمی ،فاطمبه و کیبانی ،محمدیوسبف ( ،)۰11۰هنبر سبفالگری دورۀ اسبالمی ،تهبران :انتشبارا

مرکبز

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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 .۰۰گرا  ،ارنست جی (« ،)۰1۸۰سفال ایرانی خمیر سنگی دوران سلموقی» در ممموعبه هنبر اسبالمی [ی]۷
سفال اسالمی ،ناصر خلیلی (گردآوری) ،ترجمۀ فرناز حایری ،تهران :نشر کارنگ.
 .۰5محمدحسن ،زکی ( ،)۰1۸۸هنر ایران در روزگار اسبالمی ،ترجمبۀ محمبدابراهیم اقلیبدی ،تهبران :صبدای
معاصر.

 .۰1مورگان ،پیتر (« ،)۰1۸۰سفال خمیر سنگی ایرانی دوران سلموقی ،انواع و تکنیک» در ممموعه هنر اسالمی
[ی ]۷سفال اسالمی ،ناصر خلیلی (گردآوری) ،ترجمۀ فرناز حایری ،تهران :نشر کارنگ.
17. http://ashmolean.org (access date: 2016/10/09).
18. http://asianart.org (access date: 2016/10/02).
19. http://fitzmuseum.cam.ac.uk (access date: 2016/06/24).
20. http://www.harvardartmuseums.org (access date: 2016/12/22).
21. http://lacma.org (access date: 2016/12/28).
22. https://www.mbam.qc.ca (access date: 2016/12/17).
23. http://www.metmuseum.org (2016/03/03).
24. http://www. Nationlmuseum of iran .ir (access date: 2017/10/05).
25. http://www.philamuseum.org (access date: 2016/06/24).
26. http://www.portlandartmuseum (access date: 2016/10/13).
27. http://www.Reza Abasi Museum (access date: 2017/10/05).
28. http://vam.ac.uk (access date: 2016/03/03).

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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باستانشناسی ایران.

