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چکیده

در قــرون  5و  7هـــ.ق .دگرگونــی عظیمــی در تمامــی هنرهــا ،صنایــع و علــوم از جملــه هنــر ســفالگری اســامی
بهوجــود آمــد و بهحــق دورۀ طالیــی ســفالگری بــود .ســفالگران ســلجوقی شــیوۀ لعــابکاری ظــروف
ســفالی را احیــا کردنــد و همچنیــن پیشــرفت ســفال زرینفــام را میتــوان بــه زمــان آنــان نســبت داد .کاشــان
در آغــاز ســدۀ هفتــم هـــ.ق .یکــی از مراکــز عمــدۀ ســفالینه شــد و بهمــدت چندیــن دهــه ظروفــی را تولیــد کــرد
کــه فنــی دقیــق و ظریــف داشــتند .شــواهد مکتــوب و کاوشهــای باستانشناســی دربــارۀ اهمیــت کاشــان
ً
در ایــن زمینــه شــکی باقــی نمیگــذارد؛ چنانکــه واژۀ کاشــی نیــز نــام خــود را از کاشــان گرفتــه اســت .تقریبــا
همزمــان بــا ایــران ،رقــه در ســوریه تحــت حکومــت ایوبیــان بــه یکــی از مرا کــز مهــم تولیــد ظــروف ســفالین و
آثــار هنــری ظریــف تبدیــل شــد .آثــار رقــه و کاشــان بهقــدری بــه هــم شــبیه هســتند کــه گاه تشــخیص آنهــا
از هــم دشــوار اســت .هــدف از ایــن مقالــه مشــخصکردن شــباهتها و تفاوتهــای موجــود بیــن دو ســبک
ســفال کاشــان و رقــه و در نهایــت مشــخصکردن تأثیــر و تأثــر بیــن ایــن دو ســبک اســت .در ایــن راســتا ســعی
شــده اســت در ایــن جســتار بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ داده شــود :چــه مشــابهتها و تفاوتهایــی بیــن
ایــن دو ســبک ســفالی وجــود دارد؟ وضعیــت تأخــر و تقــدم دو ســبک ســفالی نســبت بــه یکدیگــر چگونــه
اســت؟ روش پژوهــش در ایــن مقالــه بــر اســاس روش توصیفــی و تحلیلــی بــوده و از منابــع کتابخان ـهای
در جهــت تبییــن موضــوع اســتفاده شــده اســت .بــا بررســی آثــار ســبک ســفال زرینفــام شــهرهای کاشــان و
رقــه میتــوان بــه نوعــی ســبک تلفیقــی دســت پیــدا کــرد کــه تحتتأثیــر هنــر ســفالگری ایــران قــرار دارد
و بهنظــر میرســد کــه ســبک ســفالی کاشــان غالــب بــوده و ســفالگران کاشــانی توانســتهاند بســیاری از
شــیوهها و هنرهــای تزئینــی خــود را بــه رقــه منتقــل کننــد.
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ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

مقدمه

روش تحقیق

روش تحقیــق در ایــن مقالــه ،روش توصیفــی و تحلیلی و شــیوۀ جمـعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای
اســت .بــر ایــن اســاس منابــع موجــود دربــارۀ ایــن دو ســبک ســفالی را مــورد مطالعــه قــرار داده ،اطالعــات
مربــوط بــه آنهــا را گــردآوری کــرده و در نهایــت بــا یکدیگــر تطبیــق داده شــده تــا بــرای پرسـشهای مدنظــر
بــه پاســخ مناســبی دســت یابیــم.

پیشینۀ پژوهشی

پژوهشهــا و کارهــای انجامگرفتــه در زمینــۀ فــن و هنــر ســفالگری ایــران و جهــان بســیار فراوانانــد ،امــا
آنچــه در اینجــا مدنظــر مــا قــرار دارد پژوهشهایــی اســت کــه در زمینــۀ ســبک هنــری ســفال کاشــان و رقــه
و بهویــژه دربــارۀ ســفال زرینفــام در ایــن دو منطقــه جغرافیایــی نوشــته شــده اســت .از نخســتین کارهــا در
ایــن زمینــه میتــوان بــه کار چاتفیلــد پیــر بــا عنــوان «ســفالهای شــرقنزدیک» اشــاره کــرد .او در کتــاب خــود
ســفالگری در نقــاط مختلــف شــرقنزدیک را بهطــور جداگانــه توضیــح و شــرح میدهــد و در فصــول مربــوط
بــه ســوریه و ایــران بــه توضیــح ســبکهای ســفالی رقــه و کاشــان میپــردازد ( ،)Chatfield pier, 1909امــا
در نهایــت مقایس ـهای میــان آنهــا صــورت نمیگیــرد .دیمانــد در مقال ـهای بــا عنــوان «هــوراس هاومایــر
میــراث هنــر اســامی» بــه اشــیاء ســفالی موجــود در گنجینــۀ هــوراس هاومایــر میپــردازد و آنهــا را بهشــکل
خیلــی مختصــر تحتعنــوان ســفال رقــه معرفــی میکنــد ( .)Dimand, 1957جــی گروبــه در مقال ـهای بــه
بررســی ســفالهای رقــه کــه در مــوزۀ متروپلیتــن نگهــداری میشــوند میپــردازد ( )Groube, 1963و الیــور
واتســون نیــز در کتابــی تحتعنــوان «ســفال زریــن ایرانــی» ســفالهای زرینفــام و شــیوههای ســاخت آن
ً
بهویــژه در کاشــان و ری را توضیــح میدهــد ( .)Watson, 1975تقریبــا همزمــان بــا واتســون ،جاناتــان
بلــوم نیــز در کتابــی بــا عنــوان «ســفالهای رقــه در گالــری واشــنگتن .دی .ســی» بــه بررســی ســفالهای
رقــه و سبکشناســی آنهــا میپــردازد ( ،)Bloom, 1975امــا او بــا وجــود کار خوبــی کــه ارائــه میکنــد،
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ً
ســفالینههای اســامی مربــوط بــه ســدههای ســوم تــا هفتــم هـــ.ق .غالبــا در مراكــزی چــون كاشــان ،ری،
ســلطانیه ،جرجــان و نیشــابور ،رقــه و ...ســاخته میشــد .در زمــان ســلجوقیان (ســدۀ پنجــم و ششــم
هـــ.ق ).جهــش چشــمگیری در تمــام هنرهــا بهویــژه ســفالگری پیــش آمــد .در ایــن دوره تمــام روشهــای
فنــی ســفالگری شناختهشــده بــهکار بــرده میشــد :حکاکــی ،برجســتهکاری ،شبکهســازی ،قلمزنــی
یتــوان بــه مثابــه
رنــگ زیــر یــا روی لعــاب ،مطــاکاری و مین ـاکاری .آثــاری بــا تزئیــن لعــاب زرینفــام را م 
یکــی از جلوههــای درخشــان ســفال ایــن دوران دانســت .جذابیــت ایــن نــوع لعــاب در ایــن بــود کــه بــدون
بهکارگیــری حتــی مقــدار اندکــی طــا ،بعــد از پخــت ،ســفال جالیــی طالگونــه و فلــزی مییافــت .بــا بــه
قــدرت رســیدن صالحالدیــن ایوبــی در نیمــۀ دوم ســدۀ ششــم هـــ.ق .اوضــاع سیاســی ســرزمینهای شــرق
مدیترانــه کــه دســتخوش درگیریهــای میــان صلیبیــان و مســلمانان بودنــد تــا حــدودی بهبــود یافــت.
دورۀ ایوبیــان نهتنهــا در زمینــۀ کشورگشــایی و دســتاوردهای جنگــی ،بلکــه از نظــر فرهنگــی نیــز کارآمــد
بــود .آنهــا راه جدیــدی بــه دنیــای هنــر بــاز کردنــد ،امــا مــدت زمــان حکومتشــان کوتــاه بــود .ســفالگری
دورۀ ایوبــی بیشــتر بــا ســفال رقــه شــناخته میشــود .بــا بررســی آثــار ســفالی ایــن دوره میتــوان بــه نوعــی از
ً
ســبک التقاطــی دســت پیــدا کــرد کــه تحتتأثیــر هنــر ســفالگری ایــران و مصــر قــرار دارد .تقریبــا همزمــان
و همســو بــا ایــران ،رقــه در ســوریه تحتحکومــت ایوبیــان بــه یکــی از مرا کــز مهــم تولیــد ظــروف ســفالین و
آثــار هنــری ظریــف تبدیــل شــد .آثــار رقــه و کاشــان بهقــدری بــه هــم شــبیه هســتند کــه گاه تشــخیص آنهــا
از هــم دشــوار اســت .هــدف از ایــن مقالــه مشــخصکردن شــباهتها و تفاوتهــای موجــود بیــن دو ســبک
ســفال کاشــان و رقــه و در نهایــت مشــخصکردن تأثیــر و تأثــر بیــن ایــن دو ســبک اســت.
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سفال زرینفام

در اواخــر عصــر ســلجوقی هنــر و صنعــت ســفالگری ایــران بهمنتهــی درجــۀ پیشــرفت خــود دســت پیــدا
کــرده بــود .آثــاری بــا تزئیــن لعــاب زرینفــام را میتــوان بهمثابــه یکــی از جلوههــای درخشــان ســفال ایــن
دوران دانســت .جذابیــت ایــن نــوع لعــاب در ایــن بــود کــه بــدون بهکارگیــری حتــی مقــدار اندکــی طــا ،بعــد از
پخــت ،ســفال جالیــی طالگونــه و فلــزی مییافــت (تصویــر  .)1همیــن ویژگــی باعــث شــد تــا ظــروف ســفالین
کــه بهدلیــل رعایــت موازیــن شــرعی و منــع اســتفاده از ظــروف طــا و نقــره در اســام ،جانشــین مناســبی بــرای
ظــروف فلــزی زریــن و ســیمین محســوب میشــدند بــه کاخهــای ســلطنتی و خانههــای اعیــان و اشــراف راه
یابنــد (نیکخــواه و شــیخمهدی.)10 :1389 ،
ً
بهعبــارت دیگــر نخســتینبار ســاخت ســفال صرفــا تجملــی در زمــان ســلجوقیان رخ داد .ایــن روش کــه
پیشتــر در عــراق و مصــر رایــج بــود ،در قــرن ششــم هـــ.ق .بــه ایــران راه یافــت و در سراســر شرقباســتان
و اروپــا دگرگونــی عظیمــی را در زمینــۀ ســاخت ســفال بهوجــود آورد .آنچــه مســلم اســت ،واردات یــا تــاش
بــرای ســاخت ایــن لعــاب از ســدههای نخســت هجــری در ایــران آغــاز شــد و پــس از یــک دورۀ فتــرت ،در
دورۀ ســلجوقی رونــق یافــت و در قــرن هفتــم بــه اوج عظمــت و اعتــای خویــش رســید (واتســون:1382 ،
.)17
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ً
صرفــا بــه معرفــی ســفالهای رقــه پرداختــه و اشــاره چندانــی بــه ارتباطــات موجــود میــان ســفالهای رقــه
و کاشــان نمیکنــد .از دیگــر کارهــای خــوب در ایــن زمینــه کتــاب «هنــر اســامی» از عفیــف البهینســی اســت
(البهینســی )1387 ،کــه چــون خــودش اهــل کشــور ســوریه اســت ،در نتیجــه اطالعــات خوبــی در زمینــۀ
ســفال رقــه در اختیــار خواننــدگان میگــذارد .همچنیــن گروبــه در کتــاب خــود بــا نــام «ســفالهای آبــی و
زرینفــام در ســدههای اولیــه اســامی» بــه بررســی ایــن دو نــوع ســفال در دورۀ اســامی میپــردازد و ســاخت
و تولیــد آن را از جنبههــای فنــی و هنــری مــورد توجــه قــرار میدهــد .او در کار خــود بــه معرفــی ســفالهای
بهدس ـتآمده در رقــه و کاشــان میپــردازد و بهطــور ضمنــی و مختصــر بــه شــباهتها و تفاوتهــای آنهــا
اشــاره میکنــد ( .)Groube, 1995اتیگهــاوزن و گرابــر نیــز در «هنــر و معمــاری اســامی» بهشــکل پرا کنــده و
مختصــری در بــاب ســفال زرینفــام و تولیــد آن در رقــه و کاشــان اطالعاتــی را ارائــه میکننــد (اتینگهــاوزن
و گرابــر .)1387 ،از کارهــای جدیــد صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه نیــز میتــوان بــه کار جنکینــز مادینــا بــا
ً
عنــوان «بازبینــی ســفالهای رقــه از دورۀ ایوبــی» اشــاره کــرد کــه در آن ،دســتهبندی نســبتا خوبــی دربــارۀ
ســفالهای رقــه صــورت گرفتــه اســت ( .)Madina, 2006عــاوه بــر کتــب و مقــاالت خارجــی در ســالهای
اخیــر ،در داخــل ایــران نیــز مقــاالت و بررســیهایی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه تیمــور
ً
اکبــری در مقالــهای صرفــا بــه توضیــح ســفال زرینفــام ســاخت کاشــان میپــردازد و در مقالــۀ مذکــور از
مقایســه بــا دیگــر مناطــق و ســبکهای ســفالی خبــری نیســت (ا کبــری .)1392 ،در مقالــه مریــم قاســمی و
همکارانــش بــا عنــوان «آرایههــای تزئینــی در دورۀ ایوبیــان» نقــوش تزئینــی بهکاررفتــه در ســفالهای رقــه
موجــود در مــوزۀ متروپلیتــن بهصــورت مــوردی شــرح داده شــده اســت (قاســمی و همــکاران .)1394 ،کار
قابــل توجــه دیگــر در ایــن زمینــه ،مقالــه ابولفضــل عرببیگــی و عبــاس ا کبــری اســت .هرچنــد مبنــای ایــن
مقالــه مقایســۀ مســتقیم میــان ســفالهای کاشــان و رقــه نیســت ،امــا بــا وجــود ایــن اطالعــات بســیار خوبــی
در اختیــار میگــذارد (عرببیگــی و ا کبــری .)1392 ،همانگونــه کــه از توضیحــات بــاال مشــخص اســت،
غالــب کارهــای انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه تنهــا بــه معرفــی یکــی از دو ســبک پرداختــه و انجــام مقایســه و
بررســی ارتبــاط احتمالــی میــان ایــن دو بهجــز در کار عرببیگــی آن هــم بهصــورت محــدود ،درباقــی مــوارد
بهشــکل گــذرا و مختصــر بــوده و اطالعــات چندانــی ارائــه نمیکنــد .در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه بررســی
ایــن موضــوع بپردازیــم و در نهایــت بــر اســاس شــباهتها و تفاوتهــای موجــود ،دربــارۀ ارتبــاط میــان ایــن
دو ســبک ســفالی نتیجهگیــری کنیــم.
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در برخــی منابــع ادعــا شــده (بــدون هیچگونــه دلیــل قانعکننــدهای) کــه تولیــد نخســتین ظــروف
زرینفــام دورۀ ســلجوقی از مهاجــرت ســفالگران خالفــت رو بــه اضمحــال فاطمــی بــه ایــران منشــأ گرفتــه
و بــه طر حهــای زرینفــام و نقشمایههــای زمینــه شــفاف و زریــن منتقــل شــده اســت .بــا اینکــه ایــن رابطــه
چنــدان بعیــد نیســت ،بایــد تأ کیــد کــرد کــه بــا وضعیــت موجــود از دانــش مــا ،ایــران نمیتوانــد پایــگاه اصلــی
انتقــال فــن بســیار پیچیــدۀ ســفالینۀ زرینفــام باشــد ،چــون نخســتین ظــروف تاریـخدار ایرانــی از ســال 558
هـــ.ق .و  569هـــ.ق .بــا تلفیــق پیچیــدهای از هــر دو فــن تزئیــن یافتــه اســت .بــه هرحــال آخریــن نتیجـهای
کــه میتــوان گرفــت ،میــزان جســارت نهفتــه در ایــن ظــروف اولیــه و نیــز طراحــی دقیــق و حرکــت واقعــی
یــا بالقــوۀ آنهاســت کــه از نظــر هنــری بهقــدری عالــی اســت کــه در زمینــۀ ســفالینههای زرینفــام ســابقه
نــدارد .از اینهــا گذشــته ،بعدهــا نیــز ســفالینۀ زریننقــش دیگــری بــه پــای آنهــا نرســید (اتیگهــاوزن و
گرابــر .)514 :1387 ،بــه هــر روی ســاخت ســفالهای زرینفــام در ایــن دوره بیــش از هــر چیــزی مرهــون
اســتفاده از یــک خمیــرۀ نــرم پیشــرفته و جدیــد از بدلچینــی بــرای ســفالگری بــود .ایــن مــواد کــه گاهــی
َ
اوقــات بدلچینــی ایرانــی خوانــده میشــود ،شــامل قطعــات گردشــده کوارتــز ،یــک بدلچینــی قلیایــی و
درصــد کمــی از خــا کرس اســت کــه هنگامیکــه حــرارت میبیننــد ،یــک محصــول بــا بدنهایــی شــفاف و
ســخت و نیمهشیش ـهای تولیــد میکننــد .خمیــر نــرم بدلچینــی بــرای ایجــاد یــک فــرم خــوب بــه انــدازۀ
ً
کافــی لطیــف و منســجم بــود و همچنیــن آن را بــرای قالبگیــری آمــاده میکــرد .ایــن توســعۀ فنــی احتمــاال
مهمتریــن اتفــاق بــرای ســفالهای ایرانــی بــود و امکانــات جدیــدی را در هــر دو زمینــۀ شــکل و لعــاب بــرای
آنهــا فراهــم کــرد .در ایــن زمــان ایجــاد اشــکال و تزئینــات غیرممکــن در گل ممکــن شــد و ایــن امــر بــه
بخــش مهمــی از اندوختــۀ ســفالگر ایرانــی تبدیــل شــد (.)Tabbaa, 1987: 105-106
در ســدۀ ششــم هـــ.ق .تولیــد ســفال در ســوریه بهواســطۀ پیدایــش بدنــۀ خمیرســنگی و نقاشــی فلزآذیــن
روی لعــاب (زرینفــام) تغییــر کــرد (خلیلــی و گروبــه .)223 :1384 ،علــت پیدایــش چنیــن تغییراتــی در
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فــن ســاخت ســفالهای محلــی ســوریه و دســتیابی بــه شــیوههای نویــن چنــدان روشــن نیســت .بهنظــر
میرســد نقــل و انتقــاالت ســفالگران از مصــر بــه ســوریه موجــب آشــنایی ســفالگران ســوری بــا روشهــای
ســاخت و تزئیــن ســفالها شــده اســت .آنچــه ایــن فرضیــه را قــوت میبخشــد ایــن اســت کــه تحــوالت مذکــور
در زمــان حکمرانــی حاکمــان ایوبــی بــر ســرزمین ســوریه اتفــاق میافتــد (قاســمی و همــکاران.)40 :1394 ،

کاشــان در آغــاز ســدۀ هفتــم هـــ.ق .یکــی از مراکــز عمــدۀ تولیــد ســفالینه شــد و بهمــدت چندیــن دهــه،
ظروفــی را تولیــد کــرد کــه فنــی دقیــق و ظریــف داشــتند .در کاشــان نخســت گروهــی از ظــروف منقــوش
زیرلعابــی تولیــد شــد کــه نمونـهای از آنهــا کاسـههایی بــا دو معیــار یــا ســطح ،ســینی و تنــگ بــود .دومیــن
گــروه عظیــم از ســفالینههای کاشــان را ظــروف زرینفــام از جملــه کاس ـهها ،ســینیها ،گلدانهــا ،تنگهــا
و کوزههــای مختلفالشــکل و نیــز کاشــیهای دیــواری و تاوههــای شــکلگیری محرابهــا را تشــکیل
میدهنــد (تصاویــر  2تــا  .)4بــا اینکــه در کاشــان هیچگونــه حفــاری صــورت نگرفتــه ،کتیبههــای روی
بعضــی از کاشــیها همــراه بــا شــواهد ادبــی ،تردیــدی باقــی نمیگــذارد کــه همــۀ اینهــا تولیــد کاشــان
هســتند و نســبت کاشــی هــم بــه ایــن نــوع قطعــات یــا ظــروف ریشــه در نــام کاشــان دارد (اتیگهــاوزن و گرابــر،
 .)516 :1387شــیوۀ زرینفــام كــه در حــدود قــرن  3هـــ.ق .در ایــران رایــج میگــردد در دورۀ ســلجوقیان
و خوارزمشــاهیان بــه اوج شــكوفایی خــود میرســد .تولیــد ایــن نــوع ظــروف ســری بــوده و دانــش تولیــد آن
محــدود بــه شــمار اندكــی از خانوادههــای صنعتگــران بودنــد .تنهــا زمانــی اســرار ســاخت ایــن فــن آشــكار
شــد كــه صنعتگــران دســت بــه مهاجــرت زده و در یــک منطقــۀ دیگــر مشــغول بــه كار شــدند (ا کبــری،
.)3 :1392
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کاشــان یکــی از مرا کــز مهــم تولیــد ســفال در ایــران بــوده و هنرمندانــی چــون ابوزیــد کاشــانی و ابیطاهــر
مصــداق ایــن ادعاســت .هنــر کاشیســازی کاشــان نیــز در میــان ســایر مرا کــز از اهمیــت بینظیــری برخــوردار
اســت .در کاشــان اســتفاده از شــیوۀ لعــاب ســفال معمــول بــوده کــه مهمتریــن آنهــا شــیوۀ لعــاب زرینفــام
ً
اســت .ایــن شــیوه دارای ســبکی خــاص و ویــژه نســبت بــه مناطــق دیگــر بــوده اســت .نقــوش آن عمومــا
متراکــم ،تصاویــر انســان بــا صــورت گــرد و مغولــی ،چشــمان بادامــی در رنگهایــی چــون قهــوهای تیــره و
روشــن ســاخته میشــده اســت .بســیاری از نوشــتههای آن بــه خــط کوفــی و شکســته تعلیــق در لبــۀ ظــروف
و گاهــی هــم در وســط آن بــه چشــم میخــورد کــه شــامل اشــعار رباعــی ،ضربالمثــل از شــاعران بــزرگ چــون
فردوســی ،باباافضــل کاشــانی ،انــوری و ...اســت (تصویــر ( ،)5ســعادتمیرقدیم و چیتســازیان:1392 ،
 .)133از دیگــر ویژگیهــای ســبک کاشــان تصاویــر واقعگرایانــه در عرصــۀ تزئینــات ســفالی اســت .ایــن
تصاویــر از قالــب خشــک گذشــته رهــا میشــوند ،شــخصیتها در ارتبــاط قویتــر بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد و
کلیــت تصویــر تــا انــدازۀ زیــادی واقعیتــر بهنظــر میرســد .از جملــه موضوعــات متــداول در ایــن آثــار میتــوان
بــه صحنــۀ پادشــاه و مالزمــان ،گفتوگــوی دو معشــوق و نیــز صحنههــای برگرفتــه از داســتانهای تاریخــی
و ادبــی اشــاره کــرد .همچنیــن در ایــن دوره بــا وجــود منــع پیکرهســازی در اســام ،ظروفــی ب هشــکل انســان
و حیــوان نیــز ســاخته میشــود (عرببیگــی و ا کبــری.)20 :1395 ،
تنوعــی كــه در طر حهــای ســبک کاشــان دیــده میشــود دارای زیبایــی و متانتــی در نقشهاســت کــه
نتیجــۀ احســاس و دقــت هنرمنــدان اســت .روی ایــن كاشـیها تزئینــات مختلفــی از قبیــل انســان ،حیــوان
و شــاخوبرگ دیــده میشــود و تأثیــر هنــر نقاشــی و كتابنویســی در تمــام آنهــا نمایــان اســت (دانشــمند،
 .)95 :1367در ظــروف زرینفــام كاشــان رنــگ آبــی كمتــر بــه لعــاب اضافــه میشــده اســت .گرچــه رنــگ
آبــی و ســبز گاهــی بــه قصــد محــدود كــردن یــا قلمگیــری نقــش مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه ،ولــی گاهــی نیــز
روی قســمتهای بهخصوصــی از تزئیــن دیــده شــده اســت .قطعاتــی از ظــروف ســفالین كاشــان بهدس ـت
آمــده كــه دارای تاریــخ ســاخت بیــن  600و  616هـــ.ق .اســت .خمیــر ظــروف كاشــان بســیار نــازك و روی
همرفتــه ســفالینۀ كاشــان از بــا کیفیتتریــن ظروفــی اســت كــه در ایــران ســاخته شــده اســت (رفیعــی،
 .)104 :1378بــا توجــه بــه آثــار ســفالین معرفیشــده بــا تزئیــن زرینفــام و منســوب بــه شــهر كاشــان،
بیشــترین موضــوع نقــوش ایــن نــوع ظــروف را تصویــر زنــان تشــكیل میدهنــد .نقــش مــردان در تصاویــر
ایــن نــوع ســفالها خیلــی كمرنــگ بــوده و هنرمنــدان نقــاش ســعی کردهانــد تمــام قســمتهای ظــروف را
بــا نقوشــی از تصاویــر زنــان ،دختــران ،گیاهــان اســلیمی و كتیبههــای فارســی و عربــی پــر نماینــد .برخــاف
اكثــر نقاش ـیهای ســفالهای قــرون اولیــه اســامی كــه تکچهرههــا را نشــان میدهنــد ،تصاویــر گروهــی
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تصویــر  .3کاشــی زرینفــام ،کاشــان ،قــرن ســیزدهم م.
(مأخــذ.)www.metmuseum.org :

تصویــر  .4ســفالینۀ نقاشیشــده (پیالــه) ،کاشــان،
قــرن  13م .ابعــاد  17.1در  152ســانتیمتر( .مأخــذ:
.)www.brooklynmuseum.org
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نفــام مزیــن بــا اشــعار و
تصویــر  .5کاســۀ زری 
نوشــتههایی بــه زبــان فارســی و عربــی ،قــرن دوازده م.
(مأخــذ.)www.sothebys.com :

نفــام بــا تصاویــر گروهــی از
تصویــر  .6کاســۀ زری 
افــراد ،کاشــان ،اواخــر قــرن دوازده تــا اوایــل قــرن
سـ�یزدهم میـلادی (مأخـ�ذ www.honolulumu� :
.)seum.org
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ن دوره بــه نمایــش درآمدنــد (تصویــر ( ،)6ا کبــری.)9 :1392 ،
افــراد بــر روی ســفالهای زرینفــام ای ـ 
در حــال حاضــر طبقهبنــدی و گونهشناســی منســجمی دربــارۀ فرمهــا و اشــکال ســفالی زرینفــام کاشــان
وجــود نــدارد ،ولــی براســاس تصاویــر موجــود از ایــن ســفالها در موزههــای مختلــف ،میتــوان بهطــور
اجمالــی ظــروف کاشــان را بهشــکل زیــر دســتهبندی کــرد (جــدول :)1
کاســه :غالبتریــن فــرم در میــان ایــن اشــکال کاس ـهها هســتند .ایــن فــرم در اشــکال ســاده ،پای ـهدار
و دارای لبههــای دالبــری دیــده میشــود .نقــوش و تزئینــات بهکاررفتــه در ایــن کاســهها نیــز متنــوع و
گوناگــون اســت .ایــن کاس ـهها بــا نقــوش انســانی و گیاهــی مختلفــی زینــت داده شــده اســت .کتیبههــا و
خطــوط عربــی را نیــز در تزئیــن کاسـهها اســتفاده کردهانــد و اشــکال برجســته و کنــدهکاری شــده نیــز وجــود
دارد.
بشــقاب :بشــقاب نیــز از فرمهــای غالــب در ایــن ســبک ســفالی اســت .اشــکال و تزئینــات بشــقابها
نیــز درســت ماننــد کاس ـهها بــوده و تنهــا در فــرم کلــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.
ظــروف آبخــوری :دلیــل اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای دســتهبندی ،وجــود گــروه انبوهــی از ظروفــی
توشــو ســاخته شــدهاند .کلیــت ایــن ظــروف شــبیه بــه هــم بــوده ،امــا
اســت کــه بــرای نوشــیدن و شس 
میتــوان آنهــا را بهشــکل دقیقتــری مجــزا کــرده و در چهــار دســتۀ ســبو ،تنــگ ،بطــری و ابریــق معرفــی
کــرد.
 -1ســبو :ســبو بهشــکل دســتهدار و ســاده بهصــورت انبــوه در ســبک ســفالی کاشــان تولیــد میشــده
اســت .در میــان فرمهــای موجــود ســبوهایی بهشــکل ظــروف شــکمدار بــا گــردن باریــک و دهانــۀ بــاز وجــود
ً
دارد ،ولــی گاهــی گــردن و دهانــه بهشــکل پیوســته و راســته هســتند .ســبوها غالبــا دارای یــک دســته
بــوده و در مــوارد معــدودی وجــود دو دســته نیــز دیــده شــده اســت ،هرچنــد نمونههــای فاقــد دســته نیــز
موجــود اســت .در تزئیــن ایــن فــرم در اکثــر مــوارد از لعابهــای تکرنــگ و دارای درخشــندگی زرینفــام بــا
خطــوط رنگــی عمــودی ،نقــوش اســلیمی ،گیاهــی ،حیوانــی ،هندســی ،نقطــه ،خطــوط و کتیبههــای عربــی
آلبارلــو (تصویــر  )7در ایــن
بهشــکل کندهکاریشــده و برجســته اســتفاده شــده اســت .ظــروف موســوم بــه ِ
دســتهبندی قــرار میگیرنــد.
ً
 -2تنــگ :تنگهــا بهشــکل گــردندار و فاقــد گــردن ،غالبــا دســتهدار و بهشــکل ســاده و تزئینشــده
وجــود دارنــد.
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سبک سفال زرینفام رقه

شــهر رقــه در دورۀ نهایــی دولتهــای بازمانــدۀ ســلجوقی ( 554-638هـــ.ق ).تنهــا مرکــز خــارج از قلمــرو
ایــران بــود کــه مقــدار قابــل مالحظـهای از ظــروف ســفالینه و کاشـیهای هنــری و مبدعانــه و بهلحــاظ فنــی
متمایــز را پدیــد آورد (اتیگهــاوزن و گرابــر .)529 :1387 ،رقــه کــه در ســاحل رودخانــۀ فــرات در بینالنهریــن
شــمالی واقــع شــده ،یکــی از مهمتریــن مرا کــز تولیــد ســفال در خــال قرون دوازده و ســیزده م( .شــش و هفت
هـــ.ق ).تحتحکومــت ســلجوقیان بــود .ویرانههــای ایــن شــهر بــرای ســالیان متمــادی توســط دالالن
هنــری مــورد بهرهبــرداری قــرار میگرفــت و نمونههــای ســفالی بســیار خوبــی از آن پیــدا شــده اســت (تصاویــر
 8و  .)Dimaond, 1957: 208 ( ،)9در دورۀ ایوبــی در میــان شــهرهای ســوریه ،شــهر «رقــه» بزرگتریــن
مرکــز تولیــد ســفال در ســوریه محســوب میشــد .بررســی و مطالعــۀ قالــب ،نــوع ،لعــاب ،شــیوههای تزئیــن
و ویژگیهــای بصــری ســفال رقــه شــباهت آن را بــا ســفال اســامی در دیگــر ســرزمینها آشــکار میکنــد .در
رقــه ظرفهایــی بــا نقشافــزوده (باربوتیــن) ،بــدون لعــاب و بــا تزئیــن قالبگیریشــده در زیرلعــاب ســبز
ت آمــده کــه بــا اســتفاده از
یــا آبــی یــا اســگرافیتو ســاخته میشــد .عالوهبــر ایــن شــاهکارهایی از رقــه بهدس ـ 
ی کــه ســفالگران رقــه بــرای تزئیــن ســفالها بـهکار میگرفتنــد عبــارت بــود از
نقاشــی تزئیــن شــده بــود .فنونـ 
نقاشــی بــر آســتر لعــاب و نقــوش قالبــی برجســته کــه در انــواع مختلــف یــا بهصــورت تکرنــگ بـهکار میرفــت
یــا بــا فــن فلزآذیــن (زرینفــام) تزئیــن مییافــت .فــن دیگــر نقاشــی بهرنــگ الجــوردی و فیــروزهای بــر آســتر
لعــاب در ظروفــی بــود کــه خــود بــا فــن زرینفــام تزئیــن شــده بــود .بهعبــارت دیگــر کاربــرد رنــگ فیــروزهای
و الجــوردی در ترکیــب رنگــی فلــزی بــود (قاســمی و همــکاران.)42 :1394 ،

آلبارلو (مأخذ.)www.collections.lacma.org :
تصویر  .7ظرف موسوم به ِ
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ً
 -3ابریــق :ابریقهــا یــا آفتابههــا گــروه دیگــری هســتند کــه در برخــی مــوارد عینــا از روی ظــروف فلــزی
کپیبــرداری شــدهاند.
 -4بطری :بطریها نیز از ظروف پرکاربرد و متنوع در این سبک سفالی هستند.
ظــروف بــا فرمهــای انســانی و حیوانــی :در میــان ســفالهای قــرون میانــی کاشــان اشــکالی بهشــکل
حیــوان و انســان نیــز وجــود دارنــد .در ایـن گونــه ،ظــروف پرندهایشــکل موســوم بــه هارپــی و مجســمههای
ً
معــروف بــه طغــرل قابــل توجــه هســتند .ایــن ظــروف گاه صرفــا یــک شــئ تزئینــی بــوده و گاهــی نیــز کاربــرد
آبخــوری داشــتهاند.
کاشــیهای ستارهایشــکل :بهنظــر میرســد کــه از ایــن کاشــیها بــرای تزئیــن بناهــای گونا گــون
اســتفاده میشــده اســت .نحــوۀ کاربــرد آنهــا را میتــوان از روی نقــوش و تزئیناتــی کــه در آنهــا بـهکار رفتــه
اســت مشــخص کــرد .نقــوش روی ایــن کاشـیها بهقــدری زیباســت کــه ایــن فــرم را بــه یــک فــرم شــاخص
ً
در کاشــان تبدیــل نمــوده اســت و اصــوال نــام کاشــی را از روی ایــن فــرم و شــهر کاشــان گرفتهانــد.
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جدول  .1گونهشناسی سفالهای زرینفام کاشان (نگارندگان).

کاسه
)(www.mfah.org

) )www.Britishmuseum. org

بشقاب
موزۀ فریر گالری
(رفیعی)225 :1378 ،

موزۀ ملی ایران
(رفیعی)233 :1378 ،

موزۀ آبگینه
( اکبری)11 :1392 ،

موزۀ اسرائیل

موزۀ هاروارد

سبو

موزۀ آبگینه (نگارنده)

موزۀ آبگینه
(اکبری)10 :1392 ،

موزۀ هنری هیوستون
)(www.mfah.org

موزۀآشمولین

سایت هنری sothebys

7

)(www.ashmolean.org

www.harvardartmuseums.org

سایت هنریsothebys

سایت هنریsothebys

تنگ

)(www.imj.org.i

موزۀ هاروارد

))www.harvardartmuseums.org

موزۀ ویکتوریا و آلبرت
(www.vam.ac.uk/museu
)m/art-design

موزۀ فریر ساکلر
)(www.freersackler.si.edu

بطری
)(www.fotografia.islamoriente.com

موزۀ متروپولیتن)(www.metmuseum.org

سایت هنریsothebys

ابریق

موزۀ هنر اسالمی

موزۀ متروپولیتن
)(www.metmuseum.org

سایت CERAMOPOLIS

سایت هنری sothebys

سایت هنری sothebys

سایت هنریsothebys

8

موزۀ لسآنجلس

موزۀ فریر ساکلر

))www.freersackler.si.edu
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موزۀ متروپلیتن،
(کامبخشفرد :1379 ،شکل )188

موزه هنری هیوستون

موزۀ بریتیش لندن

موزۀ آبگینه
(اکبری)15 :1392 ،

موزۀ آبگینه
(اکبری)15 :1392 ،
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ظروف با فرمهای انسانی و حیوانی
کاشی ستارهای

موزۀ لندن
()www.Britishmuseum. Org

موزۀ متروپولیتن

موزۀ متروپولیتن

)(www.metmuseum.org

)(www.metmuseum.org

(www.vam.ac.uk/museu

موزۀ متروپولیتن

)m/art-design

)(www.metmuseum.org

موزۀ ویکتوریا و آلبرت

نفــام ،ســبک رقــه ،قــرن
تصویــر  .8کاســۀ زری 
ســیزدهم م ،.ابعــاد  10.5در  34.9ســانتیمتر،
مــوزۀ متروپلیتــن ،شــماره ( 48.113.5مأخــذ:
.)www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن

موزۀ متروپولیتن
)(www.metmuseum.org

موزۀ لندن

()www.Britishmuseum. Org

)(www.metmuseum.org

موزه متروپولیتن
)(www.metmuseum.org

تصویــر  .9کــوزۀ زرینفــام بــا لبــۀ
برگشــته ،مــوزۀ ملــی دمشــق ،شــمارۀ
.67.12

تزئینــات ظــروف ســفالین رقــه بــه دو گــروه اصلــی قابلتقســیم اســت :گــروه اول ،نقــوش اصلــی کــه
ً
ً
معمــوال یــا انســانی یــا جانــوری اســت .گــروه دوم ،نقوشــی اســت کــه معمــوال در پسزمینــه ،نقــش خالیپرکن
دارد .ایــن دســته از نقــوش یــادآور نقــوش بهکاررفتــه در تزئینــات مربــوط بــه دورۀ فاطمیــون در مصــر اســت.
در تزئیــن مربــوط بــه ایـن دوره نوارهــای تزئینــی ظریفــی بههمــراه چندضلعــی کــه ترکیبــی از نقــوش گیاهــی
بــود بـهکار گرفتــه شــد .ایــن تزئینــات شــامل دو عنصــر مختلــف هســتند :عنصــر اول ،نــوار مارپیــچ ماننــدی
اســت کــه تمامــی اتصــاالت و افتراقــات از آن صــورت میگیــرد و بهتنهایــی تمامــی ســطوح را میپوشــاند.
عنصــر دیگــر ،اشــکال پهــن و گســتردهای اســت کــه جاهــای خالــی را زینــت داده و شــبکهها را پــر میکنــد.
ـکال ملهــم از طبیعــت عبارتنــد از شــاخهها ،شــاخههای خرمــا و گلهــا کــه
عناصــر تشــکیلدهندۀ ایــن اشـ ِ
بیشــتر از نــوع ریشـههای پیچیــده و درهــم تشــکیل شــده اســت (تصویــر ( ،)10البهنســی.)336 :1387 ،
ظــروف رقــه دارای خمیــرۀ مشــابهای هســتند کــه بــه رنــگ ســفید مایــل بــه قهــوهای یــا ســبز در یــک
بافــت محکــم دیــده میشــوند .اشــکال ویــژه در ایــن ســبک ،ســبوها و ظــروف بــزرگ هســتند .فرمهــای
غالــب آنهــا بــا مــواردی کــه در میــان گروههــای زرینفــام یافــت شــده یکســان اســت ،هرچنــد نمونههایــی
9

Downloaded from journal.richt.ir at 9:09 IRST on Tuesday January 8th 2019

موزۀ متروپولیتن
)(www.metmuseum.org
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از ســبوهای بــزرگ نگهــداری آب یــا مایعــات دیگــر نیــز در میــان آنهــا دیــده میشــود (Chatfield Pier,

 .)1909: 10-19در ایــن ظــروف تأثیــرات ایرانــی و مصــری درکنــار اشــکالی کــه از ســایر رســانهها وام گرفتــه
ً
شــدهاند -مثــل اشــیایی بــا جدولهــای مثلثــی ،مربــع ،مســتطیلی و هشــتضلعی -کامــا آشــکار اســت
(اتیگهــاوزن و گرابــر .)529 :1387 ،ســفالهای مربــوط بــه رقــه در موزههــای نقــاط مختلــف دنیــا پراکنــده
هســتند .ســفالهای زرینفــام ســبک رقــه را نیــز همچــون ســفالینههای زرینفــام کاشــان میتــوان بهطــور
مختصــر بهشــکل زیــر دســتهبندی کــرد (جــدول :)2
ً
کاســه :کاس ـههای ســبک ســفالی رقــه غالبــا پای ـهدار هســتند ،هرچنــد نمونههــای ســاده و فاقــد پایــه
نیــز وجــود دارد؛ بدنــۀ برخــی از ایــن کاسـهها زاویـهدار اســت و در قســمت تــه ظــرف فرورفتــه هســتند .طیــف
گســتردهای از نقــوش گیاهــی ،انســانی ،حیوانــی ،هندســی و خــط و کتیبههــای عربــی زینتبخــش ایــن
ظــروف اســت.
بشــقاب :برخــاف ســبک کاشــان کــه از نظــر آمــاری بشــقابها بعــد از کاسـهها ،دومیــن جامعــۀ آمــاری
را تشــکیل میدادنــد ،در ســبک رقــه تعــداد ایــن فــرم محــدود اســت و از نظــر تزئینــات نیــز مشــابه کاس ـهها
هســتند.
ً
ســبو :در رقــه نیــز ســبوها از ظــروف اصلــی و عمــده بهشــمار میرونــد .فــرم کلــی ایــن ظــروف تقریبــا
یکســان بــوده و دارای تفاوتهایــی انــدک در فــرم گــردن یــا تزئینــات هســتند .در اینجــا هــم همچــون
آلبارلــو فروانــی قابلتوجهــی دارنــد.
کاشــان ظــروف ِ
تنــگ :یکســان بــودن فــرم درمــورد تنگهــای ســبک رقــه نیــز صــادق اســت .در اینگونــه نیــز همچــون
ســبوها تفاوتهــای جزئــی وجــود دارد و اختالفــات غالــب بــه نقــوش و تزئینــات برمیگــردد.

بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود میان دو سبک

تقاضــای مجــدد بــرای شــیوۀ زرینفــام موجــب یــک تحــول و انقــاب در ســاخت ایــن ســبک در ســوریه،
مصــر و ایــران شــد .قدیمیتریــن ســبک ظــروف منقــوش زرینفــام ســوریه بهطــور گســتردهای بهعنــوان
«تلمینیــس» شــناخته میشــوند کــه بهطــور مســتقیم بــا محصــوالت فســطاط در حــدود  453هـــ.ق .مرتبــط
ً
هســتند .ایــن مرکــز کــه هنــوز شناســایی نشــده اســت ،مــدت زمــان کوتاهــی وجــود داشــته و احتمــاال در
 478هـــ.ق .متوقــف شــده و در مراکــزی همچــون دمشــق و رقــه دنبــال شــده و در مــکان دیگــری شناســایی
نشــده اســت .نمونههــای ایرانــی اولیــه تشــابهات دقیقــی بــا ظــروف نزدیکتــر مصــری نداشــتند و بنابرایــن
ً
احتمــاال یــک وقفــه در تولیــد ر خداده اســت .بــر ایــن اســاس تاریخــی در حــدود  478هـــ.ق .بــرای شــروع
تولیــدات ایرانــی پیشــنهاد میشــود .کاشــان نخســتین و مهمتریــن مرکــز ایــن تولیــدات اســت .جــدای از
اثبــات نظریــۀ واتســون کــه معتقــد اســت اینجــا تنهــا مرکــز تولیــد ظــروف زرینفــام اســت ،نتایــج تحلیلهــا
نشــان میدهنــد کــه کاشــان مرکــز غالــب بــرای دیگــر ظــروف نیــز بــوده اســت ( .)Mason, 1995: 8تاکنــون
هیــچ گــزارش حفــاری دربــارۀ رقــه منتشــر نشــده اســت ،هیــچ کــورهای در ارتبــاط بــا آن یافــت نشــده اســت
و هیچگونــه مــدرک قانعکننــدهای در منابــع مکتــوب و ...وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد در اینجــا ســفال
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تصویر  .10برخی از نقوش بهکاررفته بر روی سفالهای رقه.)Madina, 2006: 167-171( ،

|| || 124

ش ــمارۀ  || 3ســال دوم || ب ــهار || 1397

جدول  .2گونهشناسی سفالهای زرینفام رقه (نگارندگان).

کاسه
بشقاب
()www.ashmolean.orgموزۀآشمولین

موزۀ لسآنجلس

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org
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()www.ashmolean.orgموزۀآشمولین

)www.ashmoleموزۀآشمولین
(an.org

)www.ashmoleaموزۀآشمولین
(n.org

موزۀ فریر ساکلر
)(www.freersackler.si.edu

موزۀ فریر ساکلر
()www.freersackler.si.edu

سبو
موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

تنگ

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

موزۀ متروپولیتن
()www.metmuseum.org

تولیــد میشــده اســت .درحقیقــت مطالعــۀ ســفالهای قــرون میانــی ســوریه از مطالعــات معاصــر ایرانــی
بهشــدت فاصلــه دارد .بــا وجــود ایــن ،ایــن ســفالها را هنــوز هــم بــه رقــه و یــا ظــروف پلیکــروم روســفا
یکــه آ گاهــی مــا
نســبت میدهنــد ( .)Bloom, 1975: 5همانگونــه کــه گروبــه خاطرنشــان میکنــد ،درحال 
ً
از ســفالهای ایرانــی و مصــری در ابتــدای قــرون میانــه بهخوبــی فراهــم شــده و ویژگیهــای آنهــا نســبتا
خــوب تبییــن شــده اســت ،امــا هنــوز هــم ابهامــات زیــادی دربــارۀ ســفالهای ســوریه در ایــن دوره وجــود
ً
دارد .بهجــز چنــد محوطــۀ محــدود ،کاوش انجــام نشــده اســت و دانــش مــا صرفــا ب ـر گفتههــای دالالن
عتیقــه و بررس ـیهای ســطحی اســت (.)Ibid: 49
شــباهت برخــی از آثــار بهدسـتآمده از رقــه بــا آثــار ایــران دورۀ ســلجوقی ،حاکــی از واردات ایــن آثــار بــه
رقــه اســت .شــباهت در قالــب ظــروف بســیار مشــهود اســت؛ چنانچــه در یــک مــورد کــه در «نگارخانــۀ فریــر»
نگهــداری میشــود ،حتــی ســوراخ روی دســته کــه در تنگهــای ســلجوقی بــرای تســهیل در خــروج مایعــات
تعبیــه میشــده نیــز الگوبــرداری شــده اســت (.)Bloom, 1975: 51
ن در ایــران مــورد مطالعــه
گروبــه تــاش کــرده اســت ارتبــاط ســفالهای رقــه را بــا ســفالهای همعصــر آ 
ـباهت در کاشــان در ظــروف زرینفــام مشــهود اســت (,Gruber
قــرار دهــد .قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن شـ 12
1
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کاشان

تصویر  .11موقعیت شهرهای کاشان و رقه بر روی نقشۀ (.)Google Earthe, 2017

 .)45 :1963بــه هرحــال ایــن شــباهت بــه انــدازهای اســت کــه برخــی محققیــن از جملــه رایــس معتقدنــد:
ً
«بعضــی از ســفالهای آن ســرزمین مســتقیما در ایــران مدلبــرداری شــده اســت» (رایــس.)144 :1386 ،
همیــن مســأله گاه شناســایی ســفال رقــه را بــا مشــکل مواجــه میکنــد ،زیــرا ســفالگران روســفا ،دمشــق و
فســطاط بعــد از ویرانــی رقــه ،ســبک رقــه را ادامــه دادنــد و در مــواردی بــه تقلیــد از اجنــاس رقــه پرداختنــد
ق بــه ســوریه از مجموعــۀ
(قاســمی و همــکاران .)42 :1394 ،کریســتین اتونگینــی بــا بررســی آثــاری متعل ـ 
خلیلــی نشــان میدهــد کــه «ظــروف لعابــی ،زیرلعابــی بــا نقــوش ســیاه زیرلعــاب شــفاف و فیــروزهای،
زیرلعابــی بــا رنگهــای ســیاه ،آبــی و قهــوهای و ظــروف زرینفــام درشــتنقش ،همگــی از ســنتهای
مشــابه در ایــران پیــروی میکننــد .بــه اعتقــاد وی فــرم برخــی از ظــروف رایــج در رقــه ،مجســمهها،
ماکتهــا ،کاش ـیها و حتــی گل مــورد اســتفاده در ســوریه (خمیــر) ریشــه در ســفال ایــران دارد»( .گروبــه،
 .)224 :1384نقــوش اصلــی بیشــتر شــامل نقــوش انســانی ،جانــوری و کتیبههاســت .ایــن دســته از نقــوش
بــا نقــوش گیاهــی کــه آنهــا را نقــوش فرعــی یــا خالیپرکــن معرفــی میکننــد ،همــراه اســت .نقــوش اصلــی در
مرکــز ظــرف در انــدازۀ بزرگتــر نســبت بــه دیگــر نقــوش طراحــی شــدهاند و بهشــدت متأثــر از هنــر تصویرگــری
ایــران در ســدههای پنجــم و ششــم هـــ.ق .هســتند .عالوهبــر ایــن نقــوش انســانی کــه پیشــتر بــه آنهــا
بهشــکل منفــرد ،زوجــی ،ایســتاده ،نشســته یــا ســوار بــر اســب ،اشــاره شــد ،از موضوعــات اصلــی هســتند.
فــرم چهرههــای انســانی بــا صــورت گــرد و چشــمان بادامــی و کشــیده همــراه بــا ابــروان پیوســته و گیســوان
فروهشــته از دو طــرف صــورت یــادآور توصیفــات انســان در ادبیــات فارســی و نقــوش نگارگــری ایــران در
همیــن زمــان هســتند .ترکیــب درخــت و انســان نیــز یــادآور ترکیــب قرینــه در هنرهــای باســتانی ایــران اســت
(قاســمی و همــکاران .)43 :1394 ،اغلــب اوقــات بهنظــر میرســد کــه ســفالگران ایرانــی ترجیــح میدادنــد
ً
تصویــر خــود را در برابــر یــک زمینــۀ کامــا خالــی رهــا کننــد ،درحالیکــه ســفالگران ســوری ســعی کردهانــد
تــا حــدودی بــا عناصــر تزئینــی بــه آن روح ببخشــند ( .)Bloom, 1957: 52در نقــوش جانــوری ترسیمشــده
در آثــار ســفالین رقــه نقــش پرنــدگان ،گربهســانان و چهارپایانــی همچــون اســب بیشــتر از دیگــر جانــوران
دیــده میشــود .شــیوۀ بیانــی نقــوش در ایــن آثــار بســیار واقعگرایانــه اســت .ایــن نــوع تزئینــات در مقایســه
بــا تزئینــات تــل مینیــس بهعنــوان هنــر بومــی ســفالهای ســوری ،شــیوۀ طراحــی دقیقتــری دارد .پولســن
ایــن مســأله را چنیــن شــرح میدهــد« :تزئینــات موجــود متأخرتــر از تزئینــات ســایهنما بــه رنــگ ســیاه
منقــوش بــر آســتر لعــاب اســت .مباحثــه بــرای تأییــد ایــن تئــوری در ایــن نکتــه خالصــه میشــود کــه ایــن
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بحث و تحلیل
در دورۀ اســامی ،هنــر ســفالگری در ایــن مناطــق (کاشــان و رقــه) ادامــه مییابــد و تحــوالت و تغییــرات
زیــادی در آن پدیــدار میشــود کــه گاه در ارتبــاط بــا هنرهــای دیگــر و گاه بــا توجــه بــه قابلیتهــای وجــود
خــود ســفال از جملــه انــواع روشهــای تزئینــی ســفال ،نگاهــی سادهاندیشــانه اســت کــه تصــور شــود
حضــور یــک تحــول و تغییــر بــر نــوع تحــول دیگــر بیتأثیــر بــوده اســت؛ بلکــه همجــواری تغییــر و تحــوالت
بــر هــم تأثیــر گذاشــته و حتــی گاه بــا هــم رابطــۀ تنگاتنــگ پیــدا کــرده اســت .در دورۀ ســلجوقی تجــارت
اعتبــار و اهمیــت زیــادی یافــت و تولیــدات کارگاهــی ترقــی چشــمگیری کــرد .ری و کاشــان از مرا کــز مهــم
تولیــد صنعتــی بودنــد کــه در مســائل اقتصــادی آن دوران ســهم بهســزایی داشــتند .عالوهبــر انــواع پارچــۀ
ابریشــمی ،کاشــی و ظــروف ســفالین از مهمتریــن تولیــدات ایــن شــهرها بــود کــه آنهــا را از طریــق راههــای
تجــاری عمــده کــه مرکــز ایــران را بــه آناتولــی و شــام متصــل میکــرد ،صــادر میکردنــد (بویــل.)217 :1390 ،
ارتباطــات و مشــابهتهای نزدیــک میــان دو ســبک ســفالی مــورد بحــث بهقــدری واضــح و بدیهــی
اســت کــه ناخــودآ گاه ذهــن را بهســمت یافتــن دالیــل ایــن نزدیکــی میکشــاند .دالیــل ایــن تشــابهات را
میتــوان بهطــور خالصــه اینگونــه توضیــح داد:
بهعقیــدۀ پــوپ از دورۀ ســلجوقی سفالســازی یکــی از صنایــع ملــی بــوده و عالوهبــر ری ،کاشــان ،ســاوه
و ســلطانآباد در بیشــتر از پنجــاه شــهر رواج داشــته و از اینطریــق تجــارت مهمــی ایجــاد شــده بــود و ظــروف
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نوعــی تبعیــت از طبیعــت اســت کــه در هنــر یونــان دیــده میشــود ( .)Poulsen, 1957:169مــورد بعــدی
کتیبههــای اســامی بــا آرایههــای تزئینــی اســت .ســفالینههای دورۀ ایوبــی یکــی از نمودهــای زیبــای ایــن
ترکیــب بهشــمار مـیرود .نقــوش اســلیمی و گلهــای ریــز و درشــت ،زمینــۀ بافــت مخطــط و متفاوتــی بــا خــط
بهعنــوان نقــش اصلــی ایجــاد میکنــد کــه باعــث افزایــش جلــوه دیــداری در کالثــر میشــود .کاربــرد کتیبــه و
خــط عربــی در ســرزمینهای اســامی بهقــدری بــا هنرهــای صناعــی و معمــاری عجیــن شــده اســت کــه گاه
تنهــا یــک عبــارت یــا خــط عربــی ،اثــر را در زیرمجموعــۀ هنرهــای اســامی قــرار میدهــد؛ بنابرایــن نمیتــوان
بــا قطعیــت گفــت هنــر یــک ســرزمین در طراحــی حــروف یــا بهکارگیــری کتیبــه تحتتأثیــر تمــدن دیگــر قــرار
دارد (قاســمی و همــکاران .)44 :1394 ،دربــارۀ نقــوش فرعــی در ســفالهای رقــه کــه بیشــتر ب هشــکل
هندســی و پراکنــده بــوده و بــرای پرکــردن زمینــه ب ـهکار رفتهانــد ،مشــابهتها نشــان از تأثیــر ســفالگری
مصــر دارد تــا ایــران (همــان) .از بــاب تنــوع فرمهــا و شــکلهای ســفالی ،ســبک ســفالی کاشــان دارای
تنــوع بیشــتری اســت .بشــقابها و کاس ـههای کاشــان از تنــوع بیشــتری برخــوردار هســتند ،ابریقهــا در
کاشــان بهشــدت رایجانــد ،امــا در رقــه در میــان ظــروف زرینفــام ایــن ســبک مشــاهده نمیشــود .ســبوهای
ً
گردنباریــک فاقــد دســته در رقــه وجــود دارنــد ولــی در ســبک کاشــان غالبــا دســتهدار هســتند .کاش ـیهای
ستارهایشــکل در رقــه بهنــدرت دیــده میشــوند و همــان مــوارد معــدود نیــز بهقــدری بــه کاش ـیهای
کاشــان شــبیه هســتند کــه تشــخیص اصالتشــان دشــوار میشــود .از جملــه مــوارد تفــاوت دیگــر ،ســاخت
ظــروف بهشــکل حیــوان در ســبک کاشــان اســت .نمونههایــی از ایــن دســت بــه فراوانــی در ســبک کاشــان
ســاخته شــدهاند و بهطــور همزمــان در ترکیــه نیــز ایــن ظــروف بــه فراوانــی تولیــد و پیــدا شــدهاند ،امــا در
میــان نمونههــای رقــه کمتــر بــه چنیــن مــواردی برمیخوریــم .همچنیــن اشــکال ســفالی انســانی نیــز در
ســفال کاشــان وجــود دارنــد امــا وجــود چنیــن مــواردی بــرای ســبک رقــه بهنــدرت مشــاهده شــده اســت.
شــاید ایــن فقدانهــا بــه اعتقــادات و آئیــن مذهبــی مــردم منطقــۀ ســوریه مربــوط باشــد .بهطــور کلــی بــا
یــک نــگاه اجمالــی بــه دو جدولــی کــه پیشتــر آورده شــد (جــداول  1و  )2و در آنهــا بــه معرفــی فرمهــای
غالــب در هــر دو ســبک پرداختیــم ،بهراحتــی بتــوان یــک مقایســۀ کلــی بیــن دو ســبک انجــام داد و ایــن
تفاوتهــای ســبکی را مشــاهده کــرد .در ادامــه برخــی از نقشمایههــای مشــترک میــان دو ســبک آورده
شــده اســت (جــدول .)3
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جدول  .3نقوش مشترک میان دو سبک سفالی (نگارندگان).
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نتیجهگیری

ســفال زرینفــام را بهعنــوان یکــی از شــاهکارهای هنــری دورۀ ســلجوقی معرفــی میکننــد .هرچنــد کــه
پیــش از دورۀ ســلجوقی نیــز ســفال زرینفــام در مصــر و گاهــی بینالنهریــن وجــود داشــت ،امــا ســفالگران
ســلجوقی بــا ابــداع خا کچینــی یــا خمیــر ســفید توانســتند تحــول شــگرفی در ســاخت و تزئینــات اینگونــۀ
ســفالی ایجــاد کننــد .ایــن تحــوالت بــه رونــق صنعــت و هنــر ســفالگری منجــر شــد و بهتبــع آن شــهرها و
مکاتبــی در ایــران و ســایر نقــاط دنیــای اســام ســر برآوردنــد کــه مکتــب کاشــان از جملــۀ آنهاســت .ســفال
و کاشــی زرینفــام کاشــان بهحــدی از زیبایــی و دوام دســت یافتــه بــود کــه نــام کاشــی را از آن گرفتهانــد.
محصــوالت زیبــای ایــن شــهر بــه سراســر دنیــای اســام صــادر میشــد و همیــن امــر موجبــات گســترش و
اشــاعۀ آن را فراهــم آورد.
از ســوی دیگــر ســفال ســبک رقــه کــه بهعنــوان هنــر الینفــک دورۀ ایوبــی در شــهر رقــه و در ســاحل
فــرات شــکل گرفتــه بــود ،شــباهت انکارناپذیــری بــا آثــار دورۀ ســلجوقی و مکتــب ســفالی کاشــان داشــت.
ایــن شــباهتها گاهــی چنــان نزدیــک میشــود کــه تشــخیص اینکــه ســفال بــه رقــه یــا کاشــان تعلــق دارد را
دشــوار میکنــد .هرچنــد ســاخت ظــروف زرینفــام پیــش از ایــران در مصــر و عــراق رایــج بــود و از طریــق عــراق
بــه ایــران وارد شــد ،امــا اوج شــکوفایی و شــکوه تولیــد ایــن ســفال را بایــد در ایــران دورۀ ســلجوقی دانســت.
هرچنــد در باستانشناســی ســخن گفتــن و نتیجهگیــری قطعــی و یقینــی درســت نیســت ،ولــی بــا ریشـهیابی
شــباهتهای میــان دو ســبک میشــود چنیــن نتیجهگیــری کــرد کــه ســفال رقــه در قــرون پنــج تــا هفــت
هـــ.ق .بهشــدت تحتتأثیــر ســفال کاشــان بــوده و ایــن ســبک کاشــان اســت کــه تأثیــر غالــب و قابلتوجهــی
بــر روی ســفالهای ســبک رقــه داشــته اســت و شــاید بتــوان مباحثــی همچــون تجــارت ،مهاجــرت و جنــگ
را در ایــن اشــاعه و تأثیرگــذاری مؤثــر دانســت .شــکوفایی اقتصــادی شــکلگرفته در دورۀ ســلجوقی موجــب
رونــق تجــارت شــد و درکنــار ســایر اقــام کاشــی و ســفال نیــز یکــی از کاالهــای صادراتــی اصلــی ب هشــمار
میرفــت .تجــار کاشــانی در ایــن زمینــه ســهم بهســزایی برعهــده داشــتند و حتــی ممکــن اســت بــرای راحتــی
کار و رســیدن بــه ســود بیشــتر در ســرزمینهای دیگــر دســت بــه ســاخت کارگاههــای تولیــدی زده باشــند.
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ایــران بــه هنــد ،ترکیــه ،عــراق و ســوریه صــادر میشــد (پــوپ .)103 :1389 ،ازاینمیــان کاشــان مقامــی
شــاخص داشــت و میتــوان گفــت مهمتریــن و بزرگتریــن مرکــز تولیــد کاشــی و ســفالینه بــود کــه تولیــدات
آن بــه ســایر نقــاط صــادر میشــد (عرببیگــی و ا کبــری.)38 :1395 ،
مــورد بعــدی مســألۀ مهاجــرت و جنــگ اســت .شــاید بتــوان حمــات مغــوالن در نیمــۀ اول قــرن هفتــم
هـــ.ق .را یکــی از بزرگتریــن مهاجرتهــای تاریــخ ایــران دانســت .البتــه جنــگ تنهــا دلیــل بــرای مهاجــرت
نبــود ،بلکــه از نیمــۀ دوم قــرن ششــم هـــ.ق( .مقــارن بــا حکومــت قلیچارســان دوم) بهســبب وجــود ثبــات
در داخــل قلمــرو ســلجوقی ،فعالیتهــای علمــی و اجتماعــی شــروع بــه اوجگیــری میکنــد و در پــی آن
رقابتهــای چشــمگیری در زمینــۀ ایجــاد مؤسســات فرهنگــی ،اجتماعــی و جریانــات علمــی دیــده میشــود،
بهطوریکــه بهســبب ایــن حرکــت فکــری ،بســیاری از دانشــمندان و هنرمنــدان ایرانــی در عــراق و ســوریه
مقیــم شــدند .از ایــن گــروه میتــوان از نجمالدیــن ابوبکــر محمــد راونــدی از اهالــی کاشــان و شــهابالدین
ســهروردی نــام بــرد (اوزونچارش ـیلی .)27 :1368 ،در همیــن دوران ردپــای ســفالگران مهاجــر ایرانــی
در نقــاط مختلــف دیــده میشــود .ســفالگران کاشــانی در چنــد دهــه قبــل از هجــوم مغــوالن بــه مرا کــز دیگــر
مهاجــرت کــرده و در آنجــا بــه تولیــد ظــروف منقــوش زیرلعابــی و زرینفــام پرداختهانــد؛ از جملــه در ســاوه،
گــرگان و ســلطانآباد .پــوپ درمــورد دلیــل حضــور ســفالگران کاشــان در اینگونــه شــهرها معتقــد اســت
کــه آنهــا اغلــب بــا هــدف ایجــاد کارگاههــای ســفال در مناطــق درحــال توســعه بــه آن مکانهــا مهاجــرت
میکردنــد و کارگاه میســاختند .ایــن اســتادان از ســبک بومــی پیــروی میکردنــد و گاهــی در آن ســبک
تصرفاتــی روا میداشــتند (پــوپ.)105 :1389 ،

|| مطالعۀ تطبیقی سبک سفال زرینفام شهرهای کاشان و رقه || || 129

پینوشتها
 .1شهری کوچک در جنوب غربی رقه است.

کتابنامه

 اتینگهــاوزن ،ریچــارد و گرابــر ،الــگ ( .)1387هنــر و معمــاری اســامی .1ترجمــۀ دکتــر یعقــوب آژنــد،تهــران :انتشــارات ســمت.
 ا کبــری ،تیمــور (« .)1392تحلیــل باستانشــناختی از ســفالهای زرینفــام کاشــان» .همایــش ملــیباستانشناســی ایــران ،دســتاوردها ،فرصتهــا و آســیبها ،دانشــگاه هنــر بیرجنــد.
 البهنسی ،عفیف ( .)1378هنر اسالمی .ترجمۀ محمود پورآقاسی ،تهران :انتشارات سورۀ مهر. اوزونچارشــیلی ،اســماعیلحقی ( .)١٣٦٨تاریــخ عثمانــی .جلــد اول ،از تشــکیل دولــت عثمانــیتافتــح اســتانبول .ترجمــۀ ایــرج نوبخــت ،تهــران :نشــر کیهــان.
 بویــل ،جــی .آ ( .)1390تاریــخ ایــران کمبریــج .جلــد  .٥ترجمــۀ حســن انوشــه ،تهــران :انتشــاراتامیرکبیــر.
 پــوپ ،آرتــور اپهــام ( .)1389شــاهکارهای هنــر ایــران .ترجمــۀ پرویــز ناتلخانلــری ،تهــران :انتشــاراتعلمــی و فرهنگی.
 خلیلــی ،ناصــر و گروبــه ،ارنســت ( .)۱۳۸۴ســفال اســامی .جلــد  .7ترجمــۀ فرنــاز حائــری ،تهــران:انتشــارات کارنــگ.
 دانشــمند ،شــهال (« .)1367بررســی نقوش دورۀ ســلجوقی» .پایاننامۀ کارشناســی ارتباطتصویری.دانشــگاه تهران.
 رایــس ،دیویــد تالبــوت ( .)1386هنــر اســامی .ترجمــۀ ماهملــک بهــار ،تهــران :انتشــارات علمــی وفرهنگــی.
 رفیعــی ،لیلــی ( .)1378ســفال ایــران از دوران پیشازتاریــخ تــا عصرحاضــر .تهــران :انتشــاراتیســاولی.
 ســعادتمیرقدیم ،ســیدهنرگس و چیتســازیان ،امیرحســین (« .)1392تعامــل شــعر بــا تکنیکهــایســاخت ســفالینههای دورۀ اســامی کاشــان» .پژوهشنامــه کاشــان ،شــمارۀ  .10صــص.122-145 :
 عرببیگــی ،ابولفضــل و اکبــری ،عبــاس (« .)1395منشــأ نقــوش کاشـیهای کاخ قبادآبــاد ترکیــه بــانگاهــی تطبیقــی بــه آثــار ایــران و ســوریه» .فصلنامــۀ نگــره ،شــمارۀ  .39صــص.46-59 :
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عالوهبــر ایــن بعــد از حملــۀ مغــوالن ا کثــر هنرمنــدان بــرای فــرار از کشــتار مغــوالن بــه ســرزمینهای دیگــر
مهاجــرت کردنــد و بــر ایــن اســاس احتمــال هجــرت هنرمنــدان کاشــانی بــه رقــه یــا ســرزمینهای مجــاور
آن نمیتوانــد دور از ذهــن باشــد .بــا مقایســۀ مختصــری کــه در ایــن پژوهــش بــر روی فرمهــا و تزئینــات
ایــن دو ســبک ســفالی در قالــب ســه جــدول انجــام گرفــت ،میتــوان اظهــار داشــت کــه تنــوع فرمهــا و
نقــوش در ســبک کاشــان بهمراتــب گســتردهتر و متنو عتــر از ســبک رقــه اســت و از ســویی شــباهتهای
موجــود بهدلیــل اینکــه تاریــخ ســفالهای کاشــان قدیمیتــر اســت ،میتوانــد دلیلــی بــر الگــو گرفتــن آنهــا
از روی ســفالهای کاشــان بــوده باشــد .برخــی از محققــان عــدم یافتشــدن کــوره و کارگاههــای تولیــد
ســفال در رقــه را نیــز دلیلــی بــر واردات ســفال بــه رقــه در نظــر میگیرنــد و بــر ایــن اســاس معتقدنــد کــه شــاید
ظــروف رقــه وارداتــی بــوده باشــد .هرچنــد در ایــن زمینــه نیــز ســخن گفتــن بــا یقیــن امکانپذیــر نیســت،
چرا کــه کاوشهــای انجامشــده در شــهر رقــه و مناطــق اطــراف آن بســیار محــدود بــوده و بنابرایــن تــا انجــام
کاوشهــا و بررســی باستانشناســی بیشــتر در آینــده نمیتــوان در ایــن زمینــه بیــش از ایــن اظهارنظــر کــرد.
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 «انــواع آرایههــای تزئینــی در ســفالهای.)1394(  احســان، بهــاره و زارعــی، براتــی، مریــم، قاســمی شــماره، دو فصلنامــۀ ســفالینه.» ســفالهای رقــه موجــود در مــوزۀ متروپلیتــن: مطالعــۀ مــوردی،ایوبیــان
.39-50 : صــص.3
، ســفال و ســفالگری در ایــران از نوســنگی تــا دوران معاصــر.)1379(  ســیفاهلل، کامبخشفــرد. نشــر ققنــوس:تهــران
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