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  اسالمیدر دوران های زرین فام ایران گیری سفالینهشکل بردرآمدی 

 چکیده
همزمان با ظهور اسالم صنعت سفالگری در سرتاسر ممالک اسالمی با شیوه و ابتکارات گوناگون ادامه یافت. یکی از  بیان مسئله:

هایی در شیوه تولید سفال اسالمی دگرگونیفام است که موجب پیشرفت و های این دوران سفال زرینترین ابداعات و نوآوریمهم

های این دوران است که از همان ابتدای پیدایش مورد توجه قرار گرفت و در ترین سفالینهشده است. این نوع سفال یکی از مهم

پاسخ داده شود. رو با توجه به عنوان، دراین پژوهش در نظر است به سؤاالت پیشسرتاسر جهان اسالم از اقبال عامه برخوردار شد. 

روش همچنین  است وها کدام سرزمین خاستگاه و منشأ این نوع سفالو گذار بوده چه عواملی در پیدایش این نوع سفال تأثیر

  است؟بوده  ها چگونه ساخت این سفال

گونه روش ساخت اینگیری، دامنه تولید، پیشینه تاریخی و چگونگی های شکلهدف از این پژوهش مطالعه و شناخت زمینه هدف:

 ها است.از سفالینه

 اندوزی آن به صورت اسنادی انجام شده است.تحلیلی بوده و یافته -روش انجام این پژوهش توصیفی روش پژوهش:

های اسالمی های مختلف سرزمینبراساس پژوهش انجام شده، کمابیش همزمان با قرون سوم و چهارم هـ. ق در بخش ها:یافته

سوریه و ایران( تحت تأثیر سنن مذهبی، جستجو در یافتن جایگزین مناسب برای ظروف فلزی سیمین و زرین،  )مصر، عراق،

های رغم تولید سفالینهفام رواج یافته است. علیهای جدیدی از اقشار اجتماع، ساخت ظروف زرینامد ظهور طیفیهمچنین پ

های گوناگون ظروف ای در فرهنگ و هنر ایران داشته است به نحوی که فرمفام در مناطق مختلف، این نوع سفال جایگاه ویژهزرین

 باشد.های متنوع نشانگر تحول و شکوفایی آن در این خطه میمایهفام همراه با نقشزرین

 

  کلیدواژه:
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 مقدمه
با ظهور اسالم، در هنر و صنعت سفالگری به تدریج دگرگونی و تحوالت شگرف پدید آمد و هنر سفالگری  همزمان

نهی مذهبی و محدودیت احکام و قوانین اسالمی در  رسید.دهی و تزیین ای از نظر لعاببه مراحل بسیار پیشرفته

استفاده از ظروف زرین و سیمین، موجب تحوالت گسترده و درخور توجهی در تولیدات ظروف سفالین شد و به 

های متعدد و با پیروی از هنر فام منجر گردید. سفالگران اسالمی به یاری تجربه و آزمایشظهور سفال زرین

سفالین  های ظروففام را در تولید انواع فرمجدید تزیین زرین ، با ابداع و تکامل، تکنیکمصریان بر روی شیشه

های های اسالمی و گسترش آن به سرزمینفام در سرزمینهای زرینسفال به کار بستند. تنوع و گستردگی نمونه

ترین تکنیک تزیین روی سفال ترین و گستردهفام به عنوان یکی از شناختهدهد که تکنیک زرینغربی نشان می

و های اولیه لعابدار در محدوده خالفت فاطمی، اموی و عباسیان در کشورهای عراق، مصر، سوریه و ایران در سده

های نزدیک به شد. شاید بتوان ابداع این تکنیک را به سرزمینهای میانی اسالمی به کار برده میخصوصاً سده

در ایران به تکامل  ولی ؛های اموی و عباسیان در عراق و سوریه دانستحکومت فاطمیان در مصر یا تمرکز خالف

های فام تولید شده در ایران از سفالینههای زرینهای فنی و هنری سفالینهرسید به نحوی که از نظر ویژگی

در نظر دارد، به رو با توجه به مطالعات صورت گرفته تر هستند. پژوهش پیشفام عراق، سوریه و مصر نفیسزرین

ها بپردازد. لذا جهت منشأ و پیشینه تاریخی، دامنه گسترش و روش ساخت این سفالینه مطالعه منابع پیدایش،

سیاحان،  ها و منابع اصلی مطالعاتی، همچنین منابع دسته اول تاریخی، سفرنامهتبیین مطالب این مقاله، پژوهش

ها و جداول آنالیز فرموالسیون شناسی همراه با نقشههای باستانسیها و بررنتایج مطالعات آزمایشگاهی، گزارش

 اند. روش ساخت مورد مطالعه قرار گرفته

 روش پژوهش
ای انجام گردیده است. تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه -شیوه پژوهش حاضر توصیفی

افیایی استناد شده و نمایی کلی از آثار مختلف سفال های تاریخی و جغرن موضوع، به نقشهیهمچنین جهت تبی

 های ساخت این نوع سفالینه در قالب تصاویر و جداول ارائه شده است.فام همراه با فرمول و روشزرین

 پیشینه پژوهش
فام صورت گرفته است، از نخستین سازی زریناز نظر سابقه پژوهش، مطالعات و تحقیقات مختلفی در زمینه سفال

ابوالقاسم عبداله »(، 1383)جوهری نیشابوری  «البرکات نیشابوریابی محمد بن»توان به کارها در این زمینه می

( اشاره کرد که در 1980)1«چیپریانو پیکلواپاسو»( 1387)ناصرخسرو،  «ناصر خسرو»(، 1386)کاشانی،  «کاشانی

اند. لیکن در مورد این نوع  سفال پرداخته های میانی اسالمی، در فصول مربوط به کتب خویش به بحثسده

ترین تحقیقات در این رابطه مربوط به دوران معاصر است که از جمله در برخی از کتب سفال اسالمی و مهم

 ,Grube, 1994) پرداخته شده است فامزرینهایی از ظروف به نمونههای خصوصی های مجموعهکاتولوگ

Fehravari,1973 فام کشورهای مختلف از جمله عراق، مصر، ( به بررسی لعاب زرین2004) «ماسون»(. همچنین

فام، فنون و ( نیز به بررسی مواد مصرفی ساخت لعاب زرین1985) «کایگر اسمیت»سوریه و ایران پرداخته است. 

های اشعار و کتیبهای نیز در مقاله «قوچانی»عالوه بر کتب یاد شده  اند.فام توجه داشتههای ساخت لعاب زرینفرم

های اخیر نیز تعدادی (. در مطالعات دانشگاهی سال1373ها را موضوع پژوهش خود قرار داده است )این سفالینه
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 «فرروح»توان به پژوهش ها میها چاپ و منتشر شده است که از جمله آننامه در ارتباط با این نوع سفالپایان

( در ارتباط با روش، تکنیک ساخت و 1393)« نیکخواه»( و 1391) «رئوف» ،(1390) «آبادیشاه» ،(1388)

، در رساله دکتری خود، مجموعه در خور «واتسون»اشاره داشت. همچنین  نهبررسی تاریخچه این گونه سفالی

ها پرداخته است های ساخت آنبندی شیوهفام را مطالعه کرده و به طبقههای زرینتوجهی از سفالینه

(Watson,1985.) ها نیز موضوع بررسی برخی از پژوهشگران قرار گرفته است که از آن نقوش متنوع این سفالینه

ها و نیز مطالعه و تحلیل نمادگرایانه نقوش این سفالینه (Bahrami,1949) های گرگانجمله به پژوهش دربارة سفال

ای از خصوصیات این ها به مطالعه پارههای فوق که در هر کدام تن( اشاره کرد. بر خالف پژوهش1393)نیکخواه،

نوع سفالینه پرداخته شده است، پژوهش حاضر ضمن توجه به مطالعات صورت پذیرفته به صورت جامع به تمامی 

  ها دست یافت.های این سفالینهتوان به درک بهتری از ارزشترتیب میبدین های این گونه سفالی پرداختهشاخص

 

 فامسفال زرینگیری های شکلزمینه
دار به دلیل مکروه و حتی ممنوع بودن خوردن و آشامیدن در ظروف در دوران اسالمی ساخت ظروف سفالین لعاب

فام، اند روش تزیین زرینای از محققان معتقد(. عده33، 1390ای کرد )عدیلی، طال و نقره پیشرفت قابل مالحظه

های دین اسالم ای برای حل مشکل ممنوعیتو به عنوان وسیله پس از هجوم اعراب به شهرهای ایران، ابداع شد

در مورد استفاده از اشیاء و ظروف تجملی مانند طال و نقره که در کشورهای همسایه مانند بیزانس و ... استفاده 

 ،1390؛ عدیلی،60 ،1386؛ عالم، 1734 ،4، ج1387؛ پوپ، 15 ،1384کار گرفته شده است )وارد،  شد، بهمی

فام به مناسبت جلوگیری دین اسالم از استعمال ظروف که پیدایش زرین را (. بهرامی معتقد است این نظریه33

چرا که بررسی این موضوع به خوبی نشان  ؛توان پذیرفتسیمین و طالیی دوره ساسانیان است، به سهولت نمی

توان ابتکار و کشف صنعتی را نکرده و هرگز نمیدهد که قوانین شریعت اسالم تا این اندازه در صنایع ما تأثیر می

رد نظریه پیدایش این گونه  نیز ضمن« اتینگهاوزن و گرابر» .(52 ،1327 تنها معلول احکام اسالم دانست )بهرامی،

فام را، در ارتباط با جنبه اقتصادی آن ظروف به دلیل منع استفاده از ظروف طال و نقره، پیدایش ظروف زرین

فام از اشیاء های زریندر این باره معتقدند اگرچه زمانی اعتقاد بر این بود که تقلید آشکار سفالینهلذا  ،دانندمی

گرایی مذهبی است، ولی چون منابع همزمان از کاربرد وسیع طال و فلزی زرین )ظروف فلزی(، در نتیجة خلوص

نر از دربار برخاست، بعید به نظر دانند و چون نخستین پشتیبانی از این نوع هنقره در قصر خلفا صحبت می

های فنی شده باشد؛ این ظروف جانشین ارزانی رسد که نگرة زیباشناسی اسالم، موجب رواج چنین نوآوریمی

ها، نظر همگان را  جلب کرده برای اشیاء نفیس بودند و همین جنبه اقتصادی، همراه با نمود جذاب و  پرکشش آن

فام را تالشی به منظور تقلید یا اقتصادی تکامل زرین ةگرابر، عالوه بر جنب(. 113 ،1387گرابر، و بود )اتینگهاوزن

برداری از طال دانسته و معتقد است رشد این نوع سفالینه به عنوان شکل عمدة هنری در نتیجة ظهور حامیانی گرته

(. نیکخواه و همکاران در بررسی 200-202 ،1379)گرابر،  جدید؛ یعنی طبقة متوسط تجار جهان اسالم بوده است

فام آشکارا به بازار ظروف زرین ندمعتقد فام دوران سلجوقیان، ضمن تأیید نظریة گرابر،های زرینپدیده سفالینه

شدند و در نتیجه تر نسبت به ظروف طال و نقره عرضه میخاص طبقه متوسط وابسته بودند و با قیمتی نازل

ها را پیدا کرده بودند. این در یابی به آنتر نسبت به فرادستان و توانگران نیز توانایی دستائینافرادی با دارایی پ

توانستند ظروف زرین و سیمین را در اختیار داشته باشند گاه نمیحالی است که بیشتر، افراد طبقه متوسط هیچ
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فام در بین طبقات ی برای محبوبیت سفال زرینو این موقعیتی مناسب برای تقاخر آنان بود. این امر دلیل قابل قبول

 (.123-112 ،1390، نیستانیو  ، خزائی، حاتممتوسط جامعه است )نیکخواه

 

 فامهای زرینمنشأ و پیشینه تاریخی سفالینه
ای در این باره با شک فام هنوز بدرستی معلوم نیست و ارائه هر نوع نظریهمنشاء و مرکز اولیه ساخت سفال زرین

همراه است. لیکن پیوسته از کشورهای مصر، ایران و عراق به عنوان نخستین مراکز پیدایش این نوع و تردید 

منشأ اولیه این نوع ظروف است و  معتقد است که مصر «ارنست گراب»(. 48 ،1357شود )کیانی، سفالینه یاد می

 ،1384رواج یافته است )گراب،  این تکنیک پس از افول قدرت سلسله فاطمی و مهاجرت سفالگران مصری در ایران

(. در این رابطه واتسون با گراب هم عقیده است که این فن در اواخر قرن ششم هـ . ق از مصر به ایران با 129

بردند در کشورهای مختلف خاورمیانه منتقل شده است )واتسون، حرکت سفالگرانی که اسرار این فن را با خود می

سفالگران در  ةذکر شده تئوری مهاجرت و تخریب ناحی ضمن تأیید نظریاتنیز  «مورگان»(. 13-16 ،1382

فام در ایران و سوریه م. را دلیل ظهور زرین1168هـ . ق/  547و سرگردانی سفالگران مصری در سال  «فسطاط»

فام در عراق بار سفال زرین بر این باور است که نخستین «پورتر»(. از سوی دیگر، 137 ،1384)مورگان،  داندمی

نیز مطابق با نظر پورتر اعتقاد  (. آلنPorter, 1995, 29است )تولید شده و از آنجا به سوریه و ایران منتقل شده 

دار عراق استفاده شده های لعابفام که ابتدا در قرن سوم هـ . ق/ نهم میالدی بر روی سفالدارد تکنیک زرین

 200هـ . ق / 597دیده و سپس در ایران، در زمان سلجوقیان، حدود است، در دوره فاطمیون مصر بسیار رایج گر

(. همچنین در کنار دو 32 ،1383م. و درست پیش از حملة مغوالن، به اوج شکوفایی خود رسیده است )آلن، 

های متعدد دیدگاه ذکر شده گروهی دیگر از متخصصان سفال اسالمی به مانند پوپ و کیانی معتقدند کشف کوره

؛ 48 ،1357بوده است )کیانی،  نهدهد، ایران مرکز اصلی ساخت، تولید و انتشار این گونه سفالیری نشان میسفالگ

های مختلفی صورت پذیرفته است ها و پژوهش(. بدین جهت گرچه در این زمینه تالش1738 ،4، ج1387پوپ، 

های بیشتر، حفریات ین رو باید منتظر بررسیولی هنوز ابهامات فراوانی در زمینه منشأ این نوع آثار وجود دارد از ا

 واقعی این سفال پی برد.  ةشناسی جدید بود تا بتوان به پیشنو داده های باستان

 

 فامهای زرینگستردگی سفالینه
های مجاور وجود داشته است وسیعی در فالت ایران و مناطق وسیعی در سرزمین ةها در گستراین نوع سفال

دهد که این فناوری، کم و بیش در طی حدود پانصد فام نشان میپیشینه فناوری لعاب زرین (.  بررسی1تصویر)

 «پیرنه و آلپ»های سال، از سرزمین عراق به فالت ایران رسید و به اوج تکامل خود دست یافت و در نهایت به کوه

ق/ نهم و دهم م. یکی از مراکز مهم  . .(. در عراق دوره عباسی در قرون سوم و چهارم هـ8 ،1387رسید )متین، 

سازی های سفال، به کارگاه«الرشیدهارون»بود، در این شهر  «بغداد»نزدیک  «سامره»ها شهر سازی این سدهسفال

هایی را بسازند که شباهت به ظروف طال پیدا کنند به همین خاطر متخصصانی از کشور دستور داده بود، سفال

(. در مصر نیز شمار 1342فام را بوجود آورند )بهنام، به سامره آمدند و باالخره موفق شدند ظروف زرین «چین»

(. 21 ،1388)فهرواری،  فام از دورة فاطمیان در فسطاط بدست آمده استهای زرینای از سفالینهقابل مالحظه

 است 2«رقه»شهر وره میانی سوریه فام دترین مرکز تولید ظروف زرینشک، شناختههمچنین در سوریه بی
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 3مینیستل»فام در سوریه مکتب زرین(. به غیر از رقه، یکی از مراکز مهم و قدیمی تولید 356 ،1391)البهسنی، 

شده فام در اسپانیا تولید میعالوه بر این مناطق بخش فراوانی از ظروف زرین (.223 ،1384است )تونگینی، «

، تا مناطق دور دست درة «6 والنسیا»، «5رئوس»، «4تاراگونا»(. در اسپانیا شهرهای 211 ،1389)ایروین،  است

109,1958smith,-Caiger-شد )فام ساخته مینیز سفال زرین 9« ساراگوسا»در آن سوی  8«کاالتابود»و  «7ابرو»

و شهر  به ایتالیا صادر شده بود 10«مانیسس»فام در قرن نهم هـ . ق/ پانزدهم م. از روش ساخت زرین(. 144

(. در 52 ،1383، به زودی تبدیل به مرکز اصلی ظروف زرین ایتالیا شد )آلن، 12«پروجا»در نزدیکی  11«دروتا»

های پنجم تا فام اوایل دوره اسالمی و سدههای زرینهای زیادی از سفالینهدرون مرزهای کنونی ایران نیز نمونه

-263 ،1392نیشابور، اصطخر، ری، کاشان، جرجان، و ساوه بدست آمده است )توحیدی، نهم هـ . ق در شوش، 

ها بوده رسد شهرهای کرمان، شیراز و اصفهان مرکز تولید این نوع سفال(. در دوران متأخر نیز به نظر می276

 (. 2تصویر) .(,Fehervari 2000, 219-289است )

 

 

 فام در ایرانسفال زرین
توانیم منکر باشیم؛ اما برای این فرضیه که در این سرزمین فام اولیه را نمیدر ایران اگرچه پیدایش لعاب زرین

هـ . ق به طور ناگهانی  فام در اواخر قرن ششمشدند، قادر به یافتن دلیل محکمی نیستیم. لعاب زرینساخته می

(. به طور 22 ،1382تواند ورود صنعتگران مصری باشد )واتسون، شود و بهترین توجیه آن میدر ایران شروع می

فام اولیه متعلق اند؛ الف. ظروف زرینبندی کردهکلی ساخت این نوع ظروف در ایران را در سه دوره گروه تقسیم

. ظروف جهای پنجم تا نهم هـ . ق، فام دوران سلجوقی و ایلخانی سدهب.ظروف زرینبه قرون سوم و چهارم هـ. ق؛ 

(. در گروه اول ساخت این ظروف 274 ،1392هـ . ق )توحیدی،  های دهم تا دوازدهمفام دورة صفویان سدهزرین

ب مواد با ظروف دوره دانند و از حیث استحکام و ترکیرا همزمان با لعاب گلی رنگارنگ در قرون سوم و چهارم می

رسد که اولین سبک تا پایان قرن چهارم هـ . ق بیشتر دوام نکرده است دوم کامالً اختالف دارند و به نظر می

 (. 1)جدول (6 ،1323 )بهرامی،

 

 .2تصویر                                                                                         .1تصویر

 فام ایران در دوره میانیمراکز عمده تولید سفال زرین                        فام در جهانجغرافیایی تولید سفال زرین ةگستر

 همنبع: نگارند                                               11 ،1387منبع: متین، 

       



 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

  اسالمی در دورانفام ایران های زرینگیری سفالینهشکلدرآمدی بر 

 99پائیز، 21دوره نهم، شماره

16 

 
 

 
 . تدوین: نگارندهفام دوران اولیه)تاریخ به هجری قمری(نمونه انواع سفالی ظروف زرین .1جدول

 

میانه سده ششم هـ . ق/ دوازدهم م. آغاز گردید و تا اواخر دوره فام، از دوره دوم ساخت سفال با تزیین زرین

های سلجوقیان، ها که مقارن با حکومت(. در این سدهFehervari, 1973, 28ایلخانیان به طول انجامید )

(. این تکنیک نخست در 109 ،1379)کیانی،  باشدفام میخوارزمشاهیان و ایلخانیان است اوج هنری سفال زرین

م. و درست پیش از حملة مغوالن، به اوج شکوفایی خود  200هـ . ق / 597های سلجوقیان، در حدود سال زمان

بسیار متنوع است و درجات مختلفی از سبز طالیی  نیز فام در این دوره(. رنگ ظروف زرین32 ،1383رسید )آلن، 

ای که اکثرًا به زرد، مسی و بنفش )بر روی زمینهای مایل ای، زرد طالیی، قهوهای تیره، آبی فیروزهرنگ، قهوهکم

های گوناگون به خود گرفته دهد( است. این ظروف با تغییر نور، رنگسفید بوده و جزئیات طرح را بهتر نشان می

-Caiger-smith, 1985, 56گردد )سازند. در این میان رنگ یاقوتی نیز به ندرت منعکس میو آن را منعکس می

فام ورة سلجوقیان، اواخر دورة حکمرانی سلسله خوارزمشاهیان را باید اوج شکوفایی سفالینه زرین(. پس از د57

های های سفالینهترین نمونهترین مراکز ساخت آن به شمار آورد به نحوی که زیبادانست و شهر کاشان یکی از مهم

. پس از (33-31 ،1366 ده است )قوچانی،در شهر کاشان ساخته ش ،ها تاریخ ساخت دارندفام که بیشتر آنزرین

هـ . ق،  660اما از دهة  ؛فام را دچار کاستی فراوانی نمودحکومت خوارزمشاهیان، هجوم مغوالن تولید سفال زرین

شد و به عنوان تولیدات ایلخانی فام با تأثیر از ظروف چینی مجدداً شروع های زرینتولیدات محدودی از سفال

بعد از دورة ایلخانیان موقعیت برجسته خود را در  فامزرین ظروف (.Pradell, 2008, 2652شده است )شناخته 

ـ . ق از دست داد ) های فام دوران میانی )سدههای زرینفرم و شکل سفالینه(. Fehervari, 2000, 114قرن هشتم ه

بشقاب، ابریق، بطری یا های متنوعی برخوردار است و به اشکال مختلفی مانند کاسه، پنجم تا نهم هـ . ق( از طرح

ای با نقوش های کوچک استوانهها حتی صندلیها، محرابها، کاشینداها، داروها، گلدانها، مشربهتنگ، آبخوری

( 1785 ،4، ج1387مختلف گیاهی، هندسی، جانوری و انسانی بر روی این ظروف تزیین شده بودند )پوپ، 

 (. 2)جدول

    

 

 موزه ملی ایران
No .4944 

 نیشابور، سده چهارم

 موزه ملی ایران
No .3116 

 نیشابور، سده چهارم

 

 ایرانموزه ملی 
No .3050 

 های اولیهنیشابور، سده

 

 موزه ملی ایران
No .3136 

 های اولیهسده

 موزه ملی ایران
No.40.170.36 

نیشابور، سده 

 چهارم
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 . تدوین: نگارنده قمری(فام دوران میانی)تاریخ به هجری نمونه انواع  سفالی ظروف زرین. 2جدول

 

صفویه، مجدداً حیاتی کوتاه یافت و این بار در  با دورهفام همگام دوره سوم یا دوران متأخر از ساخت سفال زرین

های فام متأخر با قوامی بیشتر از دورانگیر و متفاوت ظاهر شد و ظروف زرینهای اولیه بسیار چشممقایسه با نمونه

ای کامالً سفید ساخته شد های اولیه بسیار ظریف، نازک و با بدنهها نسبت به نمونهالقبلی شکل گرفت. این سف

های انسانی در این دوره تقریباً منسوخ و مایهرسید. نقششفاف به نظر میو گاهی آنقدر نازک شده که تقریباً نیم

شود ها رایج میتزیینات گیاهی و چشم اندازها همراه با ها و یا ماهیهایی از جانوران، پرندهمایهبه جای آن نقش

(Fehrevari, 2000, 289رنگ .)ای شکالتی شده و این مسأله در دوران ها این بار کمی متمایل به قرمز و قهوه

های زرد مایل به سبز و قرمز اما در کنار آن هنوز رنگ ؛کندمتأخر و حتی دوره قاجاریه شدت بیشتری پیدا می

(. ظروف این دوره به اشکال مختلفی از قبیل بطری، Blair&Bloom, 1994, 224)شته است مسی نیز وجود دا

ها، کاسه، شکل، کوزه، پایة قلیان، قندان، ظروف سر پوشیده برای پاشیدن محتویات درون آنابریق، سبو پیازی

زاده میانجی، اند )محمدشدهها بزرگ نیست ساخته دار و فنجان، که اندازة هیچ کدام از آنهای پایهبشقاب، جام

قاجار به دلیل استقبال فراوان اروپاییان  عصر(. پس از دورة صفوی، یک بار دیگر در 3( )جدول143 -144 ،1392

فام شاهد رواج مجدد این شیوه هستیم. هرچند که شیوة ساخت آثار های زرینها به گردآوری نمونهو عالقة آن

  (.240، 1392محمدزاده میانجی، )سپرده شد پس از این دوره به دست فراموشی

ها در تمامی مراکز ساخت با تکنیکی یکسان و مشابه تولید همچنین باید یادآور شد گرچه این گونه از سفالینه

پردازی افراد، اشکال، نقوش، عناصر تزیینی و دامنه موضوعات مراکز ها در جزئیات چهرهاند، لیکن تفاوتشده

ها شده است. در بین پژوهشگران مختلف هنر بندی مختلفی برای این نوع سفالبه تقسیم مختلف تولید منتج

ها ارائه کرد و به بیان را برای این نوع سفال یبندی مشخصاسالمی، اتینگهاوزن نخستین محققی است که طبقه

  
   

Fitzmuseum. 
C.119-1935 

 کاشان، سده ششم

Vam.ac.uk 
No. 

LOAN:ADES.8 

 کاشان سده هفتم

Asianart.org 

No.B60P1950 
 کاشان، سده ششم

Asianart.org 
No.B60P2002 

 کاشان سده ششم

Philamuseum 

No.1943-41-1 

 کاشان سده هفتم
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هویتی سبکی  (. شناسایی و تعیینEttinghausen, 1936, 44-75فام پرداخت )های مختلف تولید سفال زرینسبک

ها، نقوش و مراکز تولید این گونه سفالی را شرح داد و سبک وی توسط پوپ نیز مورد تصدیق قرار گرفت و تفاوت

هایی قائل شد فام تفاوتهای اصلی زرینکه بین سبک لیکن اولین محققی(. Pope, 1971تحریر درآورد )به رشته 

ها هایی بر اساس شیوة اجرای کار، نوع نقوش و نگارهبندیبا این وجود نیز تقسیم (.Dimand, 1944)بود  «دیماند»

بندی منجسم و نظام تقسیم (.Watson, 1985)ای، اسلیمی و گیاهی( صورت پذیرفته است )انسانی، حیوانی، کتیبه

 (.Grube, 1994) تر در این باره را گراب انجام داده استیافته

 
 تدوین: نگارنده. فام  دوران متأخر)تاریخ به هجری قمری(ظروف سفالی ظروف زریننمونه انواع . 3جدول

  

  

 

No: G.395 
Britishmuseum 

ایران، سده 

 یازدهم

Vam.ac.uk 

No. 931-1876 

سده یازدهم ایران،  

Vam.ac.uk 

No. 2539-1876 

، سده یازدهمایران  

Vam.ac.uk 

No.480-1888 

، سده یازدهمایران  

Vam.ac.uk 

No.1332-1904 

 سده یازدهم اصفهان،

 

 فامهای زرینروش ساخت سفالینه
فام به دو صورت سنتی و آزمایشگاهی دهد تکنیک ساخت ظروف زرینهای انجام گرفته نشان میمطالعات و بررسی

ترین سند قدیمی، «نیشابوری بن ابی البرکاتمحمد »تألیف  «جواهرنامه نظامی»قابل ساخت و پیدایش است. 

نامه نظامی، تنها مرجع (. پس از جواهر59 ،1394زاده، محمدو  شفیعیفام است )میرتاریخی درباره ساخت زرین

فام و چگونگی ساخت آن در قدیم، اطالعات جامعی به مکتوبی که دربارة مواد تشکیل دهندة لعاب، سفال زرین

سازی این فصل مربوط به لعاب .(82 ،1382 است )رحیمی، «عرایس الجواهر و نفایس االطایب»دهد، کتاب ما می

رود و چیزی همتای آن کتاب بسیار با ارزش است، زیرا تنها سند در نوع خودش در میان آثار اسالمی به شمار می

شناسیم کاری، تألیف چیپریانو پیکولپاسو نمیدر میان آثار نویسندگان آسیایی یا اروپایی تا پیش از فن لعاب

(. پس از کتاب، عرایس الجواهر، با فاصله بیش از دو قرن، کتابی توسط یک سفالگر 2857-2858 ،1383 )سارتن،

دربارة هنر  سه کتاب» 13عنوان ایتالیاییایتالیایی به نام چیپریانو پیکولپاسو، در سه جلد و در یک مجلد با 

نوع ماده  10فام رایس برای لعاب زریندر کتاب ع .م. نگاشته شده است 1558هـ . ق /  966در سال «  سفالگران

نوع ماده  45نامه نظامی، حدود فرمول و در جواهر 2نوع ماده اولیه و  5فرمول و در کتاب هنرسفالگران  2اولیه و 



 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

  اسالمی در دورانفام ایران های زرینگیری سفالینهشکلدرآمدی بر 

 99پائیز، 21دوره نهم، شماره

19 

 
 

های ذکر به جهت گستردگی، پیچیدگی و تنوع فرمول (. 7 ،1387)متین، فرمول آن آورده شده است  26اولیه و 

فام امری از این اجزا و شرایط مناسب جهت پخت و کنترل دما جهت پیدایش لعاب زرینشده معرفی هر کدام 

اسامی این مواد و فرمول شیمیایی مصرفی جهت  4دشوار است که در گنجایش مقاله حاضر نیست لذا در جدول 

 فام  همراه با معادل هر کدام آورده شده است. ساخت میناهای زرین

 
  13-14، 1387متین،  منبع:. فام در کتاب جواهرنامه نظامیو ترکیبات شیمیایی جهت ساخت میناهای زرینمواد اولیه  الف.. 4جدول

 مشخصات کانی و فرمول شیمیایی نام ماده شیمیایی ردیف

 زجاج، شیشه، سیلیکات سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم آبگینه 1

 Sno2اکسید قلع  اسفیداج قلعی 2

  ZnO, Cuoبسته)آلیاژ( مس و روی تکلیس شدههم  برنج محرّق 3

4 
برنج محرق به کبریت، برنج محرق به 

 گوگرد، توبال برنج محرق به کبریت
 ZnS,CuSهای مس و روی سولفید

 های سدیم، کلسیم و منیزیمها و براتها، بی کربناتکربنات بوره 5

  Na2CO3,NaHCO3 بطور عمده کربنات و بی کربنات سدیم نطرون ةبور 6

 Fe3O4اکسید آهن  توبال آهن 7

 ZnOاکسید روی  توتیا 8

 های سولفات آهن و مساکسید روی به همراه ناخالصی توتیای اخضر 9

 Cu(OH)2, CuCO3 کانی ماالخیت دهنج 10

 SnOاحتماالً همراه  Sno2های قلع اکسید رصاص محرق 11

 FeSO4 . 7H2O , Fe2(SO4)3 . 9H2O , CuSO4 . 5H2O , Vitrio زاج 12

 .شود مراجعه قلقند به زاج سبز 13

 AsS, Realagarوکانی As2O3, Orpiment کانی  زرنیج 14

 AsS , Realgarکانی زرنیج احمر، زریج سرخ 15

 Cu(OH)2,(CH3COO)2CU، زنگار، استات مس زنجار، زنگار 16

 HgSشنگرف  زنجفر 17

 Hgفلز جیوه، ژیوه،  سیماب 18

 Fe2O3 ,Hematiteکانی هماتیت،  شادنج 19

 Al2(SO4)3.24H2O.AluniteK2SO4کانی شب 20

 شخار 21
عمدتاً حاوی  ،Salsola Soda, Seidlitzia Rosmarinusخاکستر گیاه اشنان 

 های پتاسیم، کلسیم و منیزیماکسید سدیم، به همراه اکسید

 Sio2.Fe2O3با ناخالصی اکسید آهن،  Agateکانی عقیق ذهبی 22

 Agفلز نقره  فضّه 23

 ی محرقفضه 24
، همراه با اکسید فلزاتی که به صورت ناخالصی همراه نقره Agفلز نقره 

 باشند

 Ag3AsO4ارسنات نقره، محرق به زرنیجة فض 25

26 

محرق به  ةی محرق به کبریت، فضفضه

 محرق به گوگرد، ةکبریت زرد، فض

 محرق به گوگرد زرد ةفض

 Ag2Sسولفید نقره
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 مشخصات کانی و فرمول شیمیایی نام ماده شیمیایی ردیف

 Fe2(SO4)3. 9H2O,YellowVitriolزاج)کات( زرد، قلقطار 27

 CuSO4. 5H2O Blue Vitriolزاج)کات( سبز، آبی، قلقند 28

  K2SO4.Al2(SO4)3 .24H2O, Alumزاج سفید، آلوم خالص، قلقندیس 29

 قلیمیای ذهبی، اقلیمیای ذهبی 30
مانده کوره ذوب طال، حاوی ناخالصی های باقی مانده، عمدتاً سرباره و باقی 

 به همراه ترکیبات سایر فلزاتZnC3 متشکل از کربنات روی

 قلیمیای فضه 31
های باقی مانده، عمدتاً سرباره و باقی مانده کوره ذوب نقره، حاوی ناخالصی

 به همراه ترکیبات سایر فلزاتZnC3متشکل از کربنات روی

 Sb2O3و سولفور آنتیموانPbS سرمه، سولفور سرب کحل 32

 Sگوگرد، کبریت، گوگرد 33

 گوگرد سفید 34
 Sها، گوگرد ناخالصگوگرد نهشته در کنار چشمه .1

 FeAsSانواع مرقشیثا و سولفورهای سفید مانند. 2

  3Al2O3. 6SiO2. 3Na2O. 2NaS, Lapis Lazuliسنگ الجورد الجورد 35

 PbO, Lithargeزرد سرب، اکسید سنگ مردار 36

 FeS2, Pyrite, Marcasiteکانی پیریت و مارکاسیت، مرقشیثای ذهبی 37

 FeAsS, Arsenopyriteکانی ارسنوپیریت، مرقشیثای فضی 38

  MnO2,Pyrolusiteاکسید منگنز معدنی، مغنیسیا 39

 NaCl, Haliteنمک طعام، ملح اندرانی 40

 Cuفلز مس، نحاس احمر 41

 CuO اکسید مس، نحاس محرق 42

 CuS سولفور مس، نحاس محرق به کبریت 43

 HCO3. (NH4) CO2NH2 (NH4)نوشادر مصنوعی ، NH4C1طبیعیدرنوشا نوشادر 44

 C10H10N2O2 Indigofera Tinctoriaرنگابی حاصل از گیاه نیل، Indigotin نیل 45

 

  188، 1388فر، روح منبع:. کاشانیاسامی و فرمول ذکر شده در متن کتاب عرایس الجواهر و نفایس االطایب ابوالقاسم ب.  .4جدول

 فرمول اسامی ردیف

 Fe2o3 شادنج هماتیت و اکسید دوفر 1

 Sio2 بلور)مها( 2

 Cr2o3/Feo مزرد 3

 FeS2 مرقشیثا 4

 Mno2 مغنیسیا 5

 KS(so4)212H2o زاج 6

 As2S3 زرد زرنیخ 7

 AsS زرنیخ سرخ 8

 Sb2S3 سرمه 9

 Zno توتیا 10

 Pb سرب 11

 Sn ارزیز 12

 Cu مس 13
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 Pbo مرداسنگ 14

 Pb3o4 سرنج 15

 Zpbco3pb(oh)2 سفید آب 16

 Hg2So4 شنگرف)سولفات دومرکور( 17

 

 . کتاب هنر سفالگران چیپریانو پیکولپاسوفام در مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی مصرفی جهت ساخت میناهای زرین. ج .4جدول

 12، 1387متین، منبع: 
 B فرمول A فرمول معادل فارسی نام ماده ردیف

1 Terra Ros sa خاک رس  oz3  oz6 
2 Bolo Armino خاک ارمنی oz1 ___ 

3 Feretto di Spania فرتو اسپانیایی oz2  oz3 
4 Cinabrio شنگرف ___ oz3  
5 Carlino  عدد 1 ___ نقرهسکه 

 

ها بیان داشته شد به صورت فام عالوه بر متون مکتوبی که دربارة ساخت این گونه لعابتکنیک ساخت ظروف زرین

گیرد یکی در شرایط فام به دو صورت انجام میمطالعات آزمایشگاهی نیز صورت پذیرفته است. اصوالً زرین

های قلیایی نقاشی های فلزی بر روی لعابفام نوع اول با نمکزرینزدگی. در اکسیداسیون و دیگری در شرایط دود

فروشند. در نوع دوم که به وسیله های لوستر در بازار میشود و امروزه آن را بطور حاضری و آماده به اسم رنگمی

یترات ایرانیان به حد کمال رسید از سولفات مس )کات کبود( و نیترات نقره )سنگ جهنم( و کلرید طال و ن

 (.138 ،1378رفته است )انوشفر، میشده و گاهی هم کربنات مس و کربنات نقره به کار بیسموت استفاده می

های متفاوتی از های محلول با ترکیب درصدمایهها نشان داد که پخت رنگهای بدست آمده از بررسینتیجه

ها و جالهای فام فلزی با رنگه تشکیل الیه زرینتواند منجر بکوره می ةترکیبات مس و نقره در اتمسفر احیاء شد

اکسید نقره با کنترل دقیق در  1به  4ها نشان داد که نسبت مختلف بر روی لعاب بستر شود. همچنین بررسی

هالکویی،  و فام به همراه خواهد داشت )عابد اصفهانیها را در تشکیل الیه فلزی زرینشرایط پخت، بهترین نتیجه

1388، 73.) 

 

 نتیجه

سازان مسلمان های هنرمندان مسلمان است. از ابتکارات مهمی که سفالترین دست ساختهسازی یکی از مهمسفال

ای از ظروف سفالین به تقلید از ظروف فلزی زرین و به آن دست یافتند و از آن پیروی کردند ساخت نوع تازه

و چهارم هـ . ق متداول گردید. با آغاز شکوفایی هنری فام است که از قرون سوم سیمین عصر ساسانی به نام زرین

های سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانیان در ایران است، هنر سفالگری در اسالمی، که همزمان با ظهور سلسله

فام از ای تازه شد بدین جهت استفاده از تکنیک زرینهای اسالمی وارد مرحلهوسیعی از سرزمین ةایران و گستر

های سفالین آغاز گردید و به ترین گونهترین و چشمگیرها به صورت وسیع به عنوان یکی از جذابدورانهمین 

ها بوجود فام در طی این سدههای آثار هنری زرینترین نمونهای که زیباترین و بدیعبه گونه ؛کمال شکوفایی رسید
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مدد ذوق، خالقیت و ابتکارات سفالگران، گوناگونی رغم استفاده از تکنیک و فناوری یکسان، به آمده است که علی

ها و اشعار فارسی و کوفی، شکوه زیباشناسی متنوع و های مختلف هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، کتیبهطرح

های میانی دوران توان آن را سرآغار پیدایش تحوالت هنری در سفالگری سدهدارد که میبدیلی را عرضه میبی

بها، به قدری های مختلف گرانو حجم با خلق اشکال ،هافام این سدههای زرینبه عالوه سفالینه اسالمی دانست.

توان همتایی برای آن دانست. تصاویر مکاتب ای که حتی نمیعالی هستند که در زیبایی سابقه ندارند به گونه

ر تمام عیار از زندگی مردمان آن دوره، ها نیز عالوه بر زیبایی هنری، نوعی اسناد مصوبوجود آوردندة این سفال

شناسی، ها و تحقیقات باستانرود. با نگاهی به کاوشادبیات، تاریخ اجتماعی و فرهنگی زمان خود به شمار می

وسیعی از مناطق مصر، ایران و عراق به نواحی جنوب  فام در مدتی کوتاه در پهنهبرد تولید سفال زرینتوان پیمی

های رسد این گونه سفالین از سده( و جنوب غربی اروپا )اسپانیا( رسیده است. لیکن چنین به نظر میاروپا )ایتالیا

تری در ایران شامل مناطق فالت مرکزی وسیع ةویژه قرون پنجم تا هفتم هـ . ق در پهنهسوم و چهارم هـ . ق ب

شامل شهرهایی همچون کاشان، جرجان، ایران، سواحل جنوبی دریای خزر، دشت تهران و نواحی شمال غربی ایران 

 نهآباد رشد و به حیات خود ادامه داده است. در عین حال، ساخت این گونه سفالیسلیمان، ساوه و سلطانری، تخت

دور، استفاده فراوان های دوازدهم و سیزدهم هـ . ق به علت واردات فراوان محصوالت سفالین خاورهمزمان با سده

ها دچار افول فراوان شد روپایی و انقراض بیشتر مراکز سفالگری دوره صفوی بعد از حمله افغانهای مشابه ااالاز ک

 و به دست فراموشی سپرده شد.

 

 نوشت پی
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4. Tarragona 

5. Reus 

6. Valencia 
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8. Calatayud 

9. Zaragoza 

10. Manises 

11. Deruta 

12. Peruja 

13. Li Tre Libri dell' Arte del Vasaio 
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 تهران: انتشارات سوره مهر. .(ترجمه محمود پور آقاسی) هنر اسالمی (.1391. )البهنسی، عفیف-

 تهران: انتشارات سوره مهر. .(ترجمه رویا آزاد فر) .هنر اسالمی(. 1389.)ایروین، روبرت-

 تهران: سمت. .(ترجمه یعقوب آژند) (650-1250هنر و معماری اسالمی) (.1390. )الگگرابر،  و اتینگهاوزن، ریچارد-

 .2-5، (16)11، مجله هنر و مردم .کشورهای مسلمانسازی در هنر سفال (.1342. )بهنام، عیسی-

 .72-77(، 6)7، مجله یادگار .فامآثار باستان: کاسه سفالین زرین(. 1323. )بهرامی، مهدی-
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ترجمه نجف ) جلد چهارم «سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز»تاریخچه در  (.1387. )پوپ، آرتور اپهام -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .(دیگراندریابندری و 

 .تهران: سمت .فن و هنر سفالگری(. 1392. )توحیدی، فائق -

ترجمه  ؛گرد آورنده ناصر خلیلی)[ 7ظروف زیبای ایوبی سوریه از مجموعه هنر اسالمی] ج.(. 1384. )توگینی، کریستیانا -

 تهران: نشرکارنگ. .(فرناز حایری

  .میراث مکتوب . تهران:(به کوشش ایرج افشار) جواهر نامه نظامی(. 1383. )بن ابی البرکات جوهری نیشابوری، محمد -

های فام موجود در مجموعه مؤسسه موزههای زرینشناختی تکنیک ساخت سفالتحلیل باستان(. 1391. )رئوف، سولماز -
 تهران، ایران. دانشگاه تربیت مدرس .(شناسینامه کارشناسی ارشد باستانپایان) بنیاد

های فام در ایران: با تأکید بر رساله ابوالقاسم عبداهلل کاشانی سدهپژوهش در ساخت لعاب زرین (.1388. )فر، زهرهروح -
 تهران، ایران. دانشگاه تربیت مدرس .(شناسینامه دکتری باستانپایان) هجری قمری 7-8

-185(، 35)1، شناسی و تاریخمجله باستان .فامردیابی عنصری و روش ساخت سفال زرین (.1382. )رحیمی، فرشته -

170. 

 ای بر تاریخ علم)جلد سوم، بخش اول( علم و اندیشة علمی در نیمة اول سدة چهاردهممقدمه (.1383. )سارتن، جورج -

 تهران: شرکت انتشارت علمی و فرهنگی. .(ترجمه غالمحسین صدری)

دانشگاه  .(نامه کارشناسی ارشد صنایع دستیپایان ) فامپژوهشی پیرامون ساخت لعاب زرین (.1390. )آبادی، مرضیهشاه -

 ، ایران.هنر اصفهان

نشریه شیمی و مهندسی شیمی  .فامبررسی فن ایجاد تزیینات زرین(. 1388. )پرویز هالکویی، و عابد اصفهانی، عباس -
 .73-79(، 1)28، ایران

 به نشر  :مشهد .(ترجمه عباسعلی تفضلی) هنرهای خاورمیانه در دوران اسالمی(. 1386. )نعمت اسماعیل عالم، -

 اصفهان: انتشارات طراحان هنر. .تزیینات لعابی در معماری ایران قبل از اسالم و دوران اسالمی(. 1390. )عدیلی، عادل -

تهران: انتشارات  .(فرترجمه مهناز شایسته) ارق رجب کویتسفالگری جهان اسالم در موزه ط(. 1388. )فهرواری، گزا -

 مؤسسه مطالعات هنر اسالمی. 

 .30-41(،2)1، مجله باستان شناسی و تاریخ .لعابفام و نقاشی شدة زیرهای زرینسفالینه(. 1366. )قوچانی، عبداهلل -

 تهران: انتشارات المعی. .(به کوشش ایرج افشار)عرایس الجواهر و نفایس االطایب (. 1386. )کاشانی، ابوالقاسم عبداهلل -
تهران: انتشارات نخست  .های ایرانی مجموعه نخست وزیریسفال ایرانی: بررسی سفالینه (.1357. )کیانی، محمد یوسف -

 وزیری.

 نتشارات نسیم دانش.تهران: ا .. پیشینه سفال و سفالگری در ایران(1379. )کیانی، محمد یوسف -

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات. .(ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند) گیری هنر اسالمیشکل(. 1379. )گرابر، اولگ -

 [، سفال اسالمی7سنگی دوران سلجوقی از مجموعة: هنر اسالمی]ج. سفال ایرانی خمیر(. 1384. )گراب، ارنست جی -

 تهران: نشرکارنگ. .(ترجمه فرناز حایری ؛گردآورنده ناصر خلیلی)

نخستین  ."کتاب عرایس الجواهر و نفایس االطایب نیست"ترین سند مکتوب فناوری نانو، قدیمی(. 1387. )مهران متین، -
 های بومی ایران، دانشگاه صنعتی شریف.انجمن فناوری :تهران .های بومی ایرانهمایش فناوری

 تهران: انتشارات سروش. .بررسی سیر سفال سازی زرین فام در جهان (.1392) .زاده میانجی، مهنازمحمد -

مجله  .فام براساس کتاب جواهر نامه نظامیساخت لعاب زرین(. 1394. )مهدی محمد زاده،و  شفیعی، سید محمدمیر -
 .56-59(، 61)20، هنرهای تجسمی

[، سفال 7ها از مجموعة هنر اسالمی]ج. سلجوقی، انواع و تکنیکسفال خمیر سنگی ایرانی دوران (. 1384. )مورگان، پیتر -
 تهران: نشر کارنگ. .(ترجمه فرناز حایری؛ ناصر خلیلی گردآوری( اسالمی
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 تهران: انتشارات زوار. .(به کوشش محمد دبیر سیاقی) سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی مروزی (.1387. )ناصرخسرو -

دکتری  نامهپایان)( گرایانه نقوشفام ایران)تحلیل و بازشناسی نمادواکاوی خاستگاه سفال زرین(. 1393. )نیکخواه، هانیه -

 تهران، ایران. دانشگاه تربیت مدرس .(پژوهش هنر

گیری دو پدیده اجتماعی بر بازتاب شکل(. 1390. )نیستانی، جواد و نیکخواه، هانیه؛ خزایی، محمد؛ حاتم، غالمعلی -

 نامهمجله مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش .فام دوره سلجوقیان؛ پیدایش طبقه متوسط و مردمی شدن هنرهای زرینسفال
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