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ظروف سفالی ِ
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دانشجوى دكترى باستان شناسى ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ايران

چکیده

يکى از فرمهاى رايج سفالينهها در جهان اسالم ،ظروف سفالى موسوم به «آلبارلو» 3است كه از لحاظ
تزيين و تکنيک ساخت داراى تنوع بسيار است .مطالعه و شناخت دقيق اين فرم سفالى و شاخصههاى
تزيينى آن از ايران تا شمال آفريقا ،از مهمترين اهداف اين پژوهش است .براساس پژوهش انجامشده،
ظروف سفالى آلبارلو به دو گروه بدنه استوانهاى و اندكى مقعر (گلدانى شکل) ،و بدنه محدب (خمچه
مانند) قابل طبقهبندى است؛ سفالينههاى استوانهاى و مقعر براى داروهاى خشک ،مانند ادويهجات و
ضماد ،و سفالينه هاى بدنه محدب براى داروهاى مايع كاربرد داشته است .توليد اين ظروف سفالى از سده
چهارم هجرى در ايران رواج داشته و با گسترش تکنيکهاى سفالگرى در اواسط دوره سلجوقى و توليد
انبوه آن (بهويژه سفال زرين فام) در ايران و مناطق غربى جهان اسالم چون سوريه ،مصر و اسپانيا ارتباط
مستقيم يافته است.
کلیدواژهها :هنر سفالگرى ،ظروف دارويى ،فرم آلبارلو.
 .1تاريخ دريافت ،9316/3/1 :تاريخ پذيرش .1331/5/22 :از راهنمايىهاى ارزنده استاد احمد صالحى كاخکى
(دانشگاه هنر اصفهان) ،و همچنين مسؤولين محترم موزه ملى ايران ،موزه آبگينه تهران ،موزه هنرهاى تزيينى اصفهان
(مجموعه سماوى) ،كه دسترسى به اطالعات و تصاوير برخى از سفالهاى مورد مطالعه را فراهم ساختند،
سپاسگزارم.
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)h_sapid@yahoo.com :
3. Albarello
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مقدمه
يکى از فراوانترين و قابل دسترسترين يافتههاى باستانشناسى از دوره نوسنگى تا دهههاى
اخير ،سفال است كه مناسبترين داده باستانشناختى براى شناخت افکار و اعتقادات ،علوم
و فنون ،اقتصاد و ارتباط اقوام و ملتها محسوب مىشود .اگر بتوان سفالهاى توليدشده در
كارگاههاى گوناگون را از يکديگر تشخيص داد ،مىتوان توزيع آنها را از طريق نظام مبادلهاى
پيگيرى كرد .تأثير گسترده هنر سفالگرى چين بر سفالهاى خاورميانه در دوران اسالمى
سبب شده است تا كمتر به تأثير ايران و جهان اسالم بر جنبههاى كاربردى ظروف سفالين
پرداخت ه شود .ايران و نواحى غربى جهان اسالم ،چون سوريه و مصر در دوره اسالمى
همواره داراى ارتباطات سياسى ،فرهنگى و اقتصادى بودهاند كه اين تأثيرات را به بهترين
شکل مىتوان براساس مدارک باستانشناختى ،همچون معمارى و تزيينات وابسته به آن،
سفالگرى ،شيشهگرى و فلزكارى مورد مطالعه قرار داد .ازآنجاكه تا كنون بيشترين تأ كيد
درباره چگونگى تأثيرات هنر سفالگرى ايران و كشورهاى غربى جهان اسالم ،بر تاثيرات

سفال زرين فام استوار بوده است ،نگارندگان در اين پژوهش به مطالعه موردى يکى از گونه-
هاى سفالى مشترک بين ايران و نواحى غربى جهان اسالم ،موسوم به «آلبارلو» خواهند
پرداخت كه هنوز مطالعه دقيقى به وجوه مختلف اين موضوع ،از جمله :فرم ،تکنيک
ساخت و تزيينات آن ،نيز پيشينه و نمونههاى قديم ،مهمترين مراكز ساخت آنها و تأثير و
سهم سنتهاى سفالگرى كشورهايى چون ايران ،سوريه و مصر در توسعه اين فرم سفالى
اختصاص نيافته است .آلبارلو نامى ايتاليايى است كه به كوزههاى كمرباريک يا استوانهاى
شکل با گردن گيلويىدار ،حاوى مواد دارويى در ادويهفروشىها يا داروخانه بيمارستانها
اطالقشده است (تصوير .)1نخستين نمونههاى آلبارلو به سوريه در سده هفتم هجرى

نسبت داده شده؛ هرچند داراى اصالت ايرانى هم دانسته شده است 4.اين نام مشتق از واژه

 .4آلن44 ،21 ،؛ براى مطالعه بيشتر نک .رايس141 ،؛ بهنسى353 ،؛ محمدحسن113 ،؛ برند112 ،؛
Arnold and Guiliume, 126.
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عربى «البرنيه» به معناى ظرفهايى براى نگهدارى داروها يا ادويهجات است 5.براساس
تصوير سرلوحه يک نسخه خطى موجود در كتابخانه مسجد اياصوفيه منتسب به سال
121ه ،انواع ظروف دارويى در يک قفسه در داروخانه به نمايش گذاشته شده (تصوير )2كه
مىتوان بر اساس اين تصوير ،فرمهاى زيادى از ظروف دارويى را تشخيص داد .همچنين
فرمهاى بدنه محدب در قفسه و سفالهاى استوانهاى در روى زمين در كنار عطار ،در يک
نگاره ديگر از سده هفتم هجرى به چشم مىخورد (تصوير .)3بنابراين ظروف دارويى
سفالى بدنه محدب را كه از آنها با نام خمچه ياد مىشود ،مىتوان در گروه سفالى آلبارلو
قرار داد .افزون بر موارد يادشده ،رشيدالدين ،پزشک دربار آباقاخان ،مىنويسد كه در
بيمارستان تبريز هزاران ظرف چينى با ارزش هنرى وجود داشت كه در آنها انواع داروها
نگاهدارى مىشد ،اسم دارويى كه در ظرف وجود داشت روى آن نوشته شده بود.

1

اين پژوهش در پى پاسخ به چند پرسش است .1 :سفال آلبارلو در چه برهه زمانى در
ايران و جهان اسالم رواج داشته است؟  .2وجوه اشتراک و افتراق اين فرم سفالى در ايران و
جهان اسالم به لحاظ فرم ،تکنيک و تزيين چيست؟  .3سنتهاى سفالگرى ايران در دوران
اسالمى چه تأثيرى بر فرم و تزيين اين نوع سفال داشته است؟ روش پژوهش ،توصيفى –
تحليلى است و شيوه گردآورى اطالعات نيز بهصورت استفاده از منابع كتابخانهاى و بازديد
ميدانى از برخى موزههاى ايران بوده است .از محدوديتهاى پژوهش حاضر صعوبت
دسترسى مستقيم به سفالهاى مورد مطالعه بوده است :نگارندگان ،بسيارى از نمونههاى
جامعه آمارى تحقيق را از وبسايت موزههاى بزرگ جهان (متروپليتن ،لوور ،بروكلين،
ويکتوريا و آلبرت) و همچنين كتب موجود در زمينه سفالگرى ايران و جهان اسالم گرد
آوردهاند .در اين پژوهش ابتدا فرم استوانهاى و بدنه مقعر آلبارلو ،سپس فرم سفالهاى بدنه
محدب كه نگارههاى تاريخى و همچنين تزيينات و كتيبههاى آنها حاكى از كاربرد آنها به
 .5محمدحسن113 ،؛ برند.112 ،
 .1الگود.33 ،
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عنوان دارودان است مطالعه و بررسى خواهد شد.
پیشینه پژوهش
براساس آگاهىهاى نگارندگان تا كنون در باب فرم سفالينههاى موسوم به «آلبارلو» در
مناطق مختلف جهان اسالم و مقايسه نمونههاى بازمانده ،نيز تأثير آنها بر يکديگر و سير
تاريخى تحوالت آن از لحاظ تکنيک ،فرم و تزيين بررسى و تحليلى صورت نگرفته است.
برخى از پژوهشگران ،دستهاى از آلبارلوهاى اروپايى در دوره رنسانس ،موسوم به ماجوليکا

3

را مطالعه و بررسى كردهاند .برنارد ركهام 4به مطالعه آلبارلوهاى ساختهشده در سدههاى
هفدهم و هجدهم ميالدى در كشورهايى چون ايتاليا ،انگلستان و هلند پرداخته است كه در

حفارىهاى لندن و آ كسفورد بهدست آمده بودند .وى به لحاظ فرم ،آنها را به دو دسته،
ظروف دهانگشاد 3براى داروهاى خشک و همچنين روغن يا پماد و ظروف لولهدار يا
ناودانى براى داروهاى مايع تقسيم كرده كه ظروف دهانگشاد معموال تغييريافته آلبارلوهاى

سنتى بودهاند 12.افزون بر اينها ،نخستين گام در معرفى دقيق برخى از نمونههاى آلبارلو در
جهان اسالم ،رساله دكترى هادن 11با عنوان «ظروف لعابدار ظريف سده هشتم هجرى توليد
شده در ايران ،و مقايسه با نمونههاى معاصر آنها از گروه سفالهاى مطلق به "اردوى زرين" و
مماليک مصر و سوريه» ،با تکيه بر شکل و نقشمايههاى اين فرم سفالى در دورههاى
ايلخانان و مماليک است؛ 12هرچند او نيز در اين اثر ،بسيارى از نمونههاى پيش از دوره
ايلخانى و حتى ايلخانى را بررسى نکرده است؛ نمونههايى كه مطالعه آنها مىتوانست به
شناخت ما از روند دقيق فرم ،تکنيک ساخت و شاخصههاى تزيينى آلبارلو در هر دوره و
7. Maiolica
8. Rackham, Bernard
9. Jar
10. Rackham, 23.
11. Haddon

12. Haddon, 220-230.
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منطقه بيفزايد .اكبرى در پاياننامهاش تحت عنوان «بررسى و مطالعه مجموعه سفالهاى
زرينفام مخزن موزه چهلستون» به بررسى و مطالعه يک سفال آلبارلوى زرينفام و مقايسه
آن براساس شکل ،نقش و تركيببندى پرداخته است؛ ولى از آنها با نام «گلدان» ياد كرده

13

كه نشان مىدهد كاربرد اين فرم سفالى هنوز ناشناخته بوده است.
آلبارلوهاى بدنه استوانهاى و مقعر
نخستين معيار براى مطالعه ظروف آلبارلو در اين پژوهش ،همانندى آنها با سفالهاى
آلبارلوى بدنه استوانهاى و مقعر مناطق غربى اسپانيا و ايتاليا است؛ با اين پيشفرض كه اين
فرم سفال از جهان اسالم به اين مناطق وارد شده است .افزون بر شباهت فرم آلبارلوهاى
اروپايى با نمونههايى از سفالينههاى جهان اسالم ،كتيبههاى منقوش به رنگ سياه و آبى در
زمينه شفاف بر روى برخى از سفالينهها اشاره به دارودان بودن آنها دارد .يکى از اين
نمونهها ،سفالهاى آبى و سفيد منتسب به دوره مملوكان ،در سوريه است كه با بررسى
كتيبهها و نقوش تزيينى آنها مىتوان بر دارودان بودن آنها صحه گذاشت .دو نمونه از

آلبارلوهاى كتيبهدار در موزه سفال شهر سورس( 14تصوير )4و موزه لوور (تصوير)5

نگهدارى مىشوند .آلبارلوى موجود در موزه ملى سفال سورس 31 ،سانتىمتر ارتفاع دارد و
به سوريه در سده هفتم هجرى نسبت داده شده است 15.كتيبه آن ،مانند كتيبه آلبارلوى موزه

لوور ،منتسب به سده هشتم دانسته شده و مربوط به داروى مقوى جنسى است .در بدنه اين
ثلث
دو ظرف ،كتيبه ثلثى به رنگ تيره در زمينه روشن طراحى شده كه شباهت به قلم ِ
بهكاررفته در آثار هنرى دوره ايلخانى دارد؛ ليکن تزيين زمينه آن ،با ساقه و شاخ و برگهاى
پراكنده ،از چينىهاى آبى و سفيد در اين دوره اقتباس شده است .دسته ديگرى از اين
 .13اكبرى.154-153 ،
14. sevres
 .15درگاه اينترنتى قنطره ،تاريخ دسترسى .1335/1/32
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سفالها كه داراى فرم و تزيين يکسانىاند احتماال در يک كارگاه توليد شدهاند (تصوير.)1
آنها اندازه يکسان ،بدنه يا كمر استوانهاى (اندكى مقعر) ،شانه افقى و گردن گشاد مخروطى
و دهانهاى ضخيم دارند و با طرحهاى همانندى به رنگ آبى ،زير لعاب شفاف نقاشى
شدهاند .نقش شاخ و برگها با تركيب گل رزت و لوتوس و برگهاى دندانهاى در هر دو،

بهوسيله خطوط دوگانه افقى از يکديگر مجزا شدهاند .اين آلبارلوها كه در ايتاليا كشف شده-
اند احتماال با محتواى مواد دارويى آنها به اروپا صادر شده بودند .تزيينات آبى و سفيد در
زير لبه تا كف سفال به شش اليه از خطوط موازى تقسيم شده ،و نوار پهن ميانى بدنه در
زمينهاى الجوردى با نقوش گل سوسن سفيد روى زمينهاى از برگها و پرندگان در حال

پرواز زينت يافته است .تزيين گردن ،باالى باند و پايه با يک تاج گل و ساقههاى گلدار
پيچان در اين ظرف سفالى ،به طرز كامال محسوسى ،يادآور تأثيرات هنر چين هستند .در
سياههاى از اموال پادشاه فرانسه ،كارلوس پنجم (« ،)1342-1314ظرف از دمشق با
زنجبيل تازه» ،و در سياههاى از مجموعه كاسمو مديسى (كاسموى داروگر) ،سه آلبارلو از
دمشق بهتاريخ 1451م ذكر شده است .گل سوسن ،نخستينبار در سرزمينهاى اسالمى
منطقه خاورميانه و در آثار هنرى زنگىها ( )1222 -1123مورد استفاده قرار گرفت؛
چنانكه طرح اين گل روى محراب مدرسهاى در دمشق ،و روى دو ستون در محراب مسجد
اعظم حما در دوره امارت نورالدين محمد زنگى در سده دوازدهم هجرى اجرا شده است.

11

نمونه چنين سفالهايى در موزه لوور پاريس 13نيز وجود دارد كه نشاندهنده گروه منسجم و
پرشمارى از اين فرم و تزيين است؛ ليکن تاكنون هيچ آلبارلويى با تکنيک آبى و سفيد در
گستره جغرافيايى ايران مشاهده نشده است؛ بنابراين به احتمال زياد ،تنها آلبارلوهاى سوريه
دوران مملوكى با اين تکنيک ساخته شدهاند.

16. Akbarniya, 134.
17. cat. No. 94-95.
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لعاب رنگارنگ (سارى)
اگر فرم اين سفالها در سفالگرى ايران و جهان اسالم را ،مبنايى براى شناخت ظروف
سفالى موسوم به آلبارلو قرار دهيم ،يکى از قديمترين نمونههاى آلبارلوهاى ايران ،سفال
منقوش رنگارنگ منتسب به سده چهارم هجرى است كه از حفريات رى بهدست آمده

است( 14تصوير .)3اين سفال با خمير ِگلى داراى كف تخت و گردن كوتاه است .براى
ايجاد زمينه سفيد ،ابتدا سطح بيرونى اين ظرف را با پوشش گلى 13به رنگ روشن پوشانده و
سپس با خطوط راه راه عمودى ،با لعابى به رنگهاى قهوهاى ،زرد و ارغوانى نقاشى كردهاند.
سفالهاى منقوش رنگارنگ و نقوش رنگى روى لعاب گلى ،مربوط به سدههاى سوم و
چهارم هجرى و موسوم به سفال سارى يا روستايى هستند .در ميان مراكز ساخت و اشاعه
اين سفال ،شهرهايى چون نيشابور ،جرجان و سارى از اهميت برخوردارند؛ چنانكه
ميکامى اين شيوه را از ابتکارات سفالگران ايرانى دانسته كه به ديگر نقاط جهان اشاعه يافته

است 22.اخيرا برخى از پژوهشگران به بررسى شمارى از نمونههاى سفال منقوش رنگارنگ
مازندران پرداختهاند ،ليکن به دليل پراكندگى آثار بهدستآمده از حفارىهاى
باستانشناختى از اطراف شهر سارى ،نتوانستهاند محل دقيق ساخت اين سفال را مشخص
كنند 21.سفالهاى رنگارنگ متعلق به دورانىاند كه كيمياگران و تهيهكنندگان لعاب با

رنگهاى مختلف و اكسيدهاى متنوع آشنا شده بودند و از رنگهاى ارغوانى تيره ،سياه،
قهوهاى ،زرد و اخرايى به صورت پوشش نازک روى زمينه مات و پوشش گلى استفاده
مىكردهاند.

22

 .14اين سفال اكنون به شماره  RH 4796در موزه هنرهاى شرقى شيکاگو نگهدارى مىشود.
19. slip
20. Mikami, 360.
 .21برارى.41 ،
 .22توحيدى.213 ،
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لعاب پاشیده
تکنيک لعاب پاشيده از نمونههاى منحصربهفرد آلبارلوهاى ايران است كه ساخت آن به رى
در سده ششم هجرى نسبت داده شده (23تصوير )4و ظاهرا تا كنون ،فقط يک نمونه از آن
در موزه ويکتوريا و آلبرت موجود است .اين ظرف سفالى سفيد مايل به صورتى ،با لعاب
قليايى كمرنگ است كه رگه نوارى از رنگ آبى از قسمت پايين ظرف به سمت باالى بدنه آن
پاشيدهاند.
لعاب تکرنگ
از نمونههاى كمتر متداول و شناختهشده آلبارلو ،سفالهاى تکرنگ فيروزهاى ايران است.
يکى از اين ظروف كه احتماال توسط صاحب آن (احتماال قبل از حمله مغول) در شهر
جرجان دفن شده و سالم مانده است هم اكنون در موزه متروپليتن نگهدارى مىشود
(تصوير .)3بدنه اين ظرف ،حالت خيارهاى داشته و با خمير سنگى و لعاب تکرنگ
فيروزهاى ساخته شده است .قسمت پايه ظرف ،فاقد لعاب ،و تنها شره لعاب بر آن به
صورت قطرات اشکى ديده مىشود .در كاتالوگ اثر ،اين ظرف به پيش از 1222م (سده
ششم ه ) و ساخت آن به كاشان نسبت داده شده است .دو نمونه ديگر از اين فرم سفالى
وجود دارد :يکى در مجموعه سماوى كه اكنون در گنجينه هنرهاى تزيينى اصفهان نگهدارى
مىشود و با توجه به اينكه در معامالت خصوصى بهدست آمده است ،محل كشف آن
معلوم نيست؛ و ديگرى كه در كاوشهاى نيشابور بهدست آمده و همانند نمونه متروپليتن،

داراى بدنه خيارهاى است ،با اين تفاوت كه با لعاب آبى پوشيده شده است 24.سفالهاى

يادشده فاقد هرگونه تزيين ديگرىاند .سفال مجموعه سماوى  13/5سانتىمتر ارتفاع دارد و
 .23اين ظرف كه ابعاد آن در كاتالوگ موزهاى مشخص نشده است ،اكنون در موزه ويکتوريا و آلبرت (به شماره C.
 )109-1945نگهدارى مىشود.
24. Dimand and Wilkinson, 17.
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قطر دهانه و پايه آن هشت سانتىمتر است؛ اما ،ابعاد و اندازه سفالهاى يافتشده در
جرجان و نيشابور در منابع منتشرشده ،نيامده است .ساخت سفال با لعاب تکرنگ در
دوران ساسانى و سراسر دوران اسالمى متداول بوده؛ هرچند تحول ،شکوفايى و گسترش آن

در دوره سلجوقى و خوارزمشاهى رخ داده است 25.اين تحول نتيجه آشنايى سفالگران دوره
سلجوقى با خمير سنگى است كه همزمان با آنها در دوره سونگ در چين ،متداول بوده

است 21.نمونههاى سفال تکرنگ آلبارلو در نواحى غربى جهان اسالم عمدتا به سده هفتم
هجرى منتسباند .يکى از اين ظرفها كه در كاوشهاى مصر به دست آمده (تصوير،)12
داراى بدنه خيارهاى مشابه نمونههاى ايرانى ،لعاب سفيد كمرنگ ،گردن و پايه تورفته و لبه به

خارج برگشته است و اينک در موزه ويکتوريا و آلبرت نگهدارى مىشود( 23درگاه اينترنتى
موزه تاريخ ،دسترسى .)1335/5/22
نقش قالبزده
از نمونههاى جالب آلبارلوهاى ايرانى ،آنهايىاند كه به روش تزيين افزوده يا قالبزده
منقوش شدهاند .پوپ در كتاب هنر ايران به معرفى يکى از آنها پرداخته كه از رى بهدست
آمده و به سدههاى ششم و هفتم هجرى نسبت داده شده است .اين سفال با ارتفاع 25
سانتىمتر ،با لعاب آبى الجوردى و نقشبرجسته انسانى شامل مردان رقصندهاى است كه
لباسهاى بلند و چيندار و چکمههاى بلند پوشيدهاند و در يک رديف ،در زمينهاى از نقوش
اسليمى ،دست در دست يکديگر دارند (تصوير .)11همچنين سفال ديگرى منتسب به سده
ششم و هفتم ،از حفارىهاى رى بهدستآمده است (تصوير )12كه با  23سانتىمتر ارتفاع،
 3/5سانتىمتر قطر دهانه ،خميره نخودى ،پايه مقعر و لبه به خارج برگشته ،نزديکترين
 .25گروبه.123 ،
 .21كريمى.34 ،
27. C.1418-1921.
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نمونه به آلبارلوى سفالى پيشين است؛ قسمت پايينى بدنه ظرف بهصورت شيارهاى موازى
عمودى است كه با يک نوار باريک از قسمت باال جدا شده است .در اين سفال نيز ،نيمه
فوقانى بدنه ،حاوى تصوير ده مرد رقصنده است كه در يک رديف دستهايشان در يکديگر
حلقه شده و كل پسزمينه با نقوش اسليمى تزيين يافته است .در باالى اين نقوش در
حاشيهاى باريک ،يک رديف نقوش مارپيچ در هم گرهخورده ،نقش گرديده و روى گردن
ظرف ،شيارهاى باريک عمودى موازى هم ،طراحى شده است .افزون بر تزيين قالبزده،
بارزترين وجه اشتراک نقوش اين دو ظرف ،نقش برجسته مردان رقصنده است كه چنين
صحنهاى در يک مشربه با لعاب الجوردى و نقش قالبزده موسوم به «رقص مجوسان» يا
«رقص دستابند» به دين زرتشتى ارتباط داده شده؛ ليکن فرم رقص و نگهداشتن دستها و
قرارگيرى پاها شبيه سنت كهن رقص تركى دانسته شده است 24.انتساب محل توليد اين شيوه

تزيين آلبارلو به رى ،منطقى به نظر مىرسد ،زيرا رى از شهرهاى معتبر دوره سلجوقى در
زمينه سفالگرى بوده است.
سیلهوتو

23

32

از ديگر تکنيکهاى فنى سفالگرى بهكار رفته در توليد سفال دارودان و قابل انتساب به
آلبارلو ،شيوه سيلهوتو _آبى و سياه_ است كه مركز توليد آن شهرهاى نيشابور ،كاشان ،رى،

جرجان ،استخر و نيز شمالغرب ايران بود 31و ساخت آنها در حدود 543ه متداول شد.

32

نيمه بااليى بدنه ظروف آلبارلوى منقوش سياه بر زمينه آبى (سيلهوتو) ،با كتيبه ثلث و نيمه
پايينى آنها با خطوط عمودى تقريبا پهن تزيين شده ،كه مىتوان احتمال داد ،همه در يک
 .24گروبه.145 ،
 .23ديماند.131 ،
30. Silhoutto
 .31توحيدى233 ،؛ كياناصل.35 ،
 .32رايس.31 ،
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كارگاه سفالگرى توليد شده باشند (تصاوير .)15 -13در كاتالوگ هيچ يک از اين ظروف،

از نوشتههاى كتيبه مطالبى ارائه نشده است؛ ليکن آلبارلوى موزه بروكلين 33با كلماتى چون
اقبال (موفقيت و كاميابى) تزيين شده كه با كاربرد اين ظروف بىارتباط نيست .تزيين اين
آلبارلو با ماهىهاى دور گردن آن ،قابل مقايسه با سفالينههاى كاشان است؛ بنابراين شايد
بتوان مركز ساخت اين سفالها را كاشان دانست .اين شيوه تزيينى در هيچ يک از ظروف
دارويى توليد سوريه و مصر ديده نشده است.
فیروزه قلم مشکی
طى سدههاى ششم و هفتم هجرى نقوش تزيينى سفالها ،به شيوه زير لعاب و معموال به
رنگ مشکى زيرلعاب فيروزهاى مرسوم بوده است كه اين شيوه را فيروزه قلم مشکى نيز

ناميدهاند 34.برخى از پژوهشگران ،مراكزى چون كاشان ،سلطانآباد ،ساوه ،سلطانيه ،رى،
جرجان ،نيشابور ،سمرقند ،آمل ،سارى 35و برخى ديگر رقه در سوريه 31را بهعنوان مركز

توليد اين سفال معرفى كردهاند .ظروف سفالى آلبارلوى موسوم به فيروزه قلم مشکى،
همانند سفالهاى زرينفام از لحاظ فرم و تزيينات ،نسبت به گروههاى پيشين ،تنوع بيشترى
دارند .در موزه ويکتوريا و آلبرت يک آلبارلوى منتسب به ايران سده ششم هجرى وجود دارد
(تصوير )11كه بدنه استوانهاى آن كمى به سمت درون متمايل شده است .افزون بر نقش
سياه در زمينه فيروزهاى ،آنچه در اين سفال چشمگير است نمودار رنگينكمانى است كه
نقوشى بيضى شکل با خطوطى چشممانند درون آنها ،نقش كردهاند .اين فرم و تزيين قابل
مقايسه با آلبارلوى موزه طارقرجب كويت است و محتمل است كه در يک مركز سفالگرى
 .33اين آلبارلو به شماره  42.212.41در موزه بروكلين نگهدارى مىشود.
 .34توحيدى.231 ،
 .35رايس 31 ،و كامبخشفرد.413 ،
36. Hall, 65.
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توليد شده باشند 33.نمونه قابل مقايسه با اين ظرف به لحاظ فرم ،سفالى است از سوريه كه
در موزه ويکتوريا و آلبرت نگهدارى مىشود (تصوير .)13تزيينات اين سفال در قابهاى
افقى قرار دارند ،شيوهاى كه در نمونههاى زرينفام رقه نيز با اندک تفاوت نامحسوس ،بهكار
رفته و از شاخصههاى سفالگرى رقه شناخته شده است .از نمونههاى ديگر آلبارلوى فيروزه
قلم مشکى ،ظرف سفالى موجود در موزه ملى ايران منتسب به ساوه در قرن هفتم هجرى ،با
ارتفاع  22/5سانتىمتر ،وقطر دهانه  3سانتىمتر است (تصوير .)14اين ظرف داراى خميره
نخودى رنگ ،پايه مقعر بدون لعاب ،بدنه استوانهاى ،گردن كوتاه و لبه برگشته به خارج بوده
و نقوش هندسى بر گردن ظرف ،كتيبه در قسمت فوقانى بدنه ،و نقوش گل و برگ در قسمت

پايينى بدنه به رنگ سياه زير لعاب شفاف پوشيده است 34.ظرف يادشده ،كمرباريکترين
فرم آلبارلوى شناخته شده در بين آلبارلوهاى مورد مطالعه است.

تکنیک زرینفام
از مهمترين ظروف آلبارلو آنهايىاند كه با تکنيک نقاشى روى لعاب به شيوه زرينفام ساخته
شدهاند .در ايران شمار و تنوع شکلى و تزيينى آلبارلوهاى زرينفام به حدى است كه بحث
در خصوص تزيينات آنها نيازمند پژوهشى مستقل است .جالب است كه تا كنون برخى از
اين فرمهاى سفالى در موزههاى ايران ناشناخته مانده است؛ چنانكه در موزه ملى ايران ،فقط
يک نمونه از اين ظرفها ديده مىشود (تصوير13؛ شماره ثبت موزه ملى  )4413كه از آن با
نام گلدان نام برده شده ،ليکن فرم و ابعاد اين ظروف دقيقا همانند ظروف موسوم به آلبارلو
است .از لحاظ تزيينى ،سفال زرينفام قهوهاى موزه چهلستون اصفهان (تصوير 13؛ شماره
ثبت  ،)41كه از جرجان بهدست آمده ،شباهت نزديکى به سفال موزه ملى ايران دارد .ارتفاع
اين ظرف سفالى 34 ،سانتىمتر ،و قطر دهانه و كف آن  3/11سانتىمتر است .مهمترين
 .33فهرورى.1344 ،
 .34توحيدى.323 ،
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تشابه اين دو ظرف سفالى در طرح روى بدنه آن ،شامل نقش ششضلعىهاى عمودى از
باال به پايين با نقش زنان نشسته با صورتهاى گرد ،چشمان درشت ،لباسهاى خالدار،
هاله دور سر ،نقوش دايرهاى گردنه ظرف ،بدون لعاب و مقعر بودن پايه ظرف و لبه به خارج
برگشتۀ آنها است .از مهمترين وجوه افتراق اين دو ظرف ،مىتوان به چهارضلعىهاى
قرارگرفته ميان ششضلعىها ،نقش زنجيره اسليمى دوتايى ،كتيبهاى با تکرار عبارت «والدو

[لة]» در ظرف موزه چهلستون اشاره كرد 33.نمونههاى سوريهاى آلبارلوهاى زرينفام ،از
لحاظ فرم تا حدودى مقعرتر از آلبارلوهاى زرينفام ايرانى هستند .در يکى از اين ظروف كه
 21/11سانتىمتر ارتفاع ،و  3/3سانتىمتر قطر دهانه آن است (تصوير ،)22تزيينات ،بيشتر
در پانلهاى عمودى به رنگ قهوىاى روشن و سادهتر به لحاظ تراكم نقوش هستند؛ چنانكه
نمونههاى كامال مشابه در تکنيک قلم مشکى نيز ديده مىشوند.
درباره توليد و گسترش اوليه سفال زرينفام بين پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد،
ولى بسيارى از پژوهشگران مصر (فسطاط) ،بينالنهرين (بغداد ،سامره و بصره) و سپس
ايران (كاشان ،رى ،جرجان و ساوه) را به ترتيب از مراكز توليد اين سفال معرفى كردهاند.

42

اين ظروف از نظر تاريخى به سه دوره :اوليه (سدههاى سوم و چهارم هجرى) ،ميانه
(سده هاى پنجم تا نهم هجرى؛ مقارن دوران سلجوقى ،خوارزمشاهى ،ايلخانى) و متأخر
(قرون دهم تا دوازدهم هجرى) تقسيم مىشود 41.سفالهاى زرينفام ايران مربوط به اوج

ساخت ظروف زرينفام هستند و البته برخى از ظروف زرينفام سدههاى هفتم و هشتم
هجرى همانندىهايى نيز با ظروف نقاشى شده زيرلعاب دارند كه ممکن است هر دو نوع
در يک كارگاه توليد شده باشند 42.تنوع شکلى و تزيينات متنوع آلبارلوهاى مورد بررسى

 .33اكبرى.45-44 ،
 .42توحيدى234-234 ،؛ نيستانى و روحفر3-2 ،؛ واتسون.51-11 ،
 .41كريمى.44 ،
 .42آلن.44 ،
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زرينفام نشان مىدهد كه مراكز سفالگرى به ساخت اين ظروف اهتمام داشتهاند؛ گو
اينكه ،كاربردى بودن آنها ،چنين توجهى را ايجاب مىكرده است.
الجوردى طالنشان
ظروف الجوردى طالنشان از ديگر سفالهاى رايج آلبارلو هستند كه داراى زمينه
الجوردىاند و با نقوش طالچسبان تزيين شدهاند .در نمونههاى ايرانى سفالينههايى كه با
اين تکنيک توليد شدهاند ،بخش انتقالى پايه به بدنه (كمر) ظرف كه با نوارهاى موازى
عمودى تزيين شده ،قابل مقايسه با كاسهها و بشقابهاى منتسب به سلطانآباد در سده
هفتم هجرى است؛ گو اينكه كاربرد «رنک» گل رز كه از نشانهاى رايج دولت مماليک

بوده ،43انتساب برخى از اين ظروف به مملوكان را هم محتمل مىسازد (تصوير  21و .)22
گفته مىشود ،اين نوع سفالينه منتسب به اواخر دوره ايلخانى است و براساس كتاب عرايس

الجواهر و نفايس االطايب در حدود 321ه جايگزين تکنيک مينايى شده است 44.مهمترين
مركز ساخت با اين تکنيک ،سلطان آباد (در اواخر سده هفتم و اوايل سده هشتم هجرى

قمرى) بوده است 45.فرم آلبارلوهاى درپوشدار بهدستآمده از ايران ،قابل مقايسه با

بطرىهاى شيشهاى دوران اخشيديان و فاطميان مصر در سده چهارم هجرى است؛ 41بهنظر
مى رسد روند مهاجرت شمارى از هنرمندان مصر به ايران در پايان خالفت فاطمى و روابط
تجارى دوسويه و آمدوشد تاجران در اين سرزمينها ،با اين همانندى ارتباط داشته باشد.

 .43ذيالبى.134 ،121-125 ،
 .44كاشانى.345 ،
 .45توحيدى.242 ،
 .41اتينگهاوزن و گرابر.241 ،
 .43صديقيان43-34 ،؛ مورگان143-133 ،؛ ديماند143 ،؛ وارد.42 ،
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آلبارلو بدنه محدب
برخى از فرمهاى سفالى كه كاربرد دارودان داشتهاند ،تاكنون مورد بررسى و مطالعه باستان-
شناختى قرار نگرفتهاند .برخى از پژوهشگران ،تنها ظروف دهانه بسته گلدانى شکل ،با بدنه

تقريبا صاف و غيرمحدب را آلبارلو ناميده 44و برخى ديگر به اشتباه واژه خمچه را براى
ظروف آلبالو با بدنه مقعر بهكار بردهاند؛ 43در حالىكه خمچه به معناى خنبره (خمره) /خم

كوچک است و خم ظرف آب و شراب و سركه و دوشاب و امثال آن است؛ 52خمها داراى
بدنه محدب و شکمى است كه گنجايش نگهدارى مايعات و حتى ذخيره غالت را داشته
است .خمچه نمونه كوچکتر آن بهشمار مىرود؛ ولى شکل سفال آلبارلوهاى بدنه مقعر،
بيشتر ،كمرباريک و با بدنه تورفته است .بنابراين آلبارلوهاى بدنه محدب (خمچه مانند) را
نيز مىتوان بر ظروفى اطالق كرد كه براى نگهدارى داروهاى مايع بهكار مىرفتهاند.
برخى از سفالهاى بدنه محدب (خمچهاى) در سوريه مملوكى ،طى سدههاى هفتم و
هشتم هجرى ،به شيوه زيرلعابى و با رنگهاى سياه ،آبى كبالت و قرمز قهوهاى و كتيبههايى
تزيين شده است كه مضمون كتيبه بر دارودان بودن آنها صحه مىگذارد .يکى از اين
سفالهاى خمچهاى با رنک «نوفر» به معناى «داروى آماده شده از آب گل زنبق» در قسمت
باالى بدنه و رنک زنبق در مركز ظرف تزيين شده است 51.سفال ديگرى منتسب به سوريه و
مصر در سده هشتم هجرى/چهاردهم ميالدى (دوره مملوكان) ،در موزه لوور پاريس
نگهدارى مىشود كه ارتفاع آن  32سانتىمتر و قطر پايه آن  11/5سانتىمتر است (تصوير
 .)24تزيين نقاشى روى پوشش ِگلى و زير لعاب شفاف و كمرنگ ،تزيين گلهاى دندانهاى
روى گردن ظرف ،گياهان پسزمينه در پوشش خاكسترى و تزيين خالدار شباهت نزديکى

 .44فيروز و صديقيان.111 ،
 .43پوپ.144/3 ،
 .52محمدحسين بن خلف تبريزى 412-411 ،و دهخدا.3341/3 ،
 .51برند111 ،؛ درباره رنوک گياهى در دوره مملوكى ،نک .ذيالبى.121-125 ،
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با سفالهاى سلطانآباد ايران و نقوش پوشاکهاى ايلخانى دارد .كتيبه اين ظرف به روشنى
كاربرد آن را بهعنوان محفظه دارويى براى بيماران ناتوان جنسى بيان مىكند« :فالگير عمرش
كوتاه است ،آن مشک است؛ نشتابيدن قانونى براى اوست .شما يک تنگ حاوى آب باران
شديد و سنگين را تکان خواهيد داد .اگر تقدير حکم كند ،كدر است؛ اگر سرنوشت تصميم
بگيرد ،شفاف است .من سرنوشتم را به معشوق سپردم .اگر او بخواهد ،به من اجازه خواهد
داد كه زندگى كنم ،اگر او بخواهد ،نابودى يک دوست را مى آورد ...و واقعا از شرارت

(شيطان) رها خواهى شد» 52.خاصيت مواد درون محفظه بهوسيله اين كتيبه استعارى بيان
شده است و ظاهرا مىبايست با مشک كه در طب سنتى از برانگيزانندههاى قواى جنسى
شناختهشده ،مرتبط بوده باشد .يکى ديگر از شواهد كاربرد خمچه ،ظرفى از سوريه است
(تصوير )25كه ارتفاع آن  23سانتىمتر ،قطر پايه  4/3سانتىمتر ،قطر دهانه  3/1سانتىمتر،
و قطر كمر بدنه  21سانتىمتر است و ذكر واژه «العافية» در كتيبه ،كاربرد دارويى آن را نشان
مىدهد .از نمونههاى ديگر مىتوان به سفالهاى متعدد بدنه محدب منتسب به سده هشتم
سوريه اشاره كرد كه نقوش آنها شامل نوارهاى افقى در زمينه گل و بته است .يکى از اين
سفالهاى بدنه محدب ،داراى ارتفاع  21/4سانتىمتر ،قطر بدنه  13/4سانتىمتر و قطر
حلقه پايه  3/5سانتىمتر است؛ كتيبه بدنه اين ظرف در سه قسمت شامل «البر دافع الجند
ال الشراب و الزمان» و نوشتههاى اطراف پايه شامل عبارات «العز الدائم الغالب المساعد

الجد الصاعد» و «العز الدائم و االقبال الزائد و الدهر المساعد» است 53.اين نوشتهها در
سدههاى ميانه بر روى ظروف ديگرى ،مانند كاسه و بشقاب ،هم بهكار رفته است؛ شايد
بتوان گفت مضمون اين كتيبهها ارتباطى به كاربرد دارويى ظروف نداشته و نوعى رنک
نوشتارى (خرطوش) بوده كه امرا و سالطين براى نشان دادن مالکيت اين ظروف بهكار
 .52امکان دسترسى به اصل كتيبه عربى ممکن نشد ،لذا به ترجمه انگليسى آن بسنده كردهايم (وب سايت قنطره
 ،)www.qantara-med.orgتاريخ دسترسى .1335/5/31
 .53گروبه.213 ،
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مىبردهاند 54.درخور ذكر است كه رقه و رصافه در سدههاى ششم تا هشتم هجرى ،از مراكز
عمده سفالگرى بهويژه ظروف لعابدار صدفى چون سبوهاى بزرگ و جادارويىهايى،
مخصوص حمل اجناسى چون روغن ،ضماد ،ادويه و داروها به اروپا بود كه به سبب لعاب
آبى تيره و تزيين زرينفام صدفى در بخشبندىهاى افقى با طول متفاوت معروف بودند.
يکى از شناختهشدهترين آنها خمچه زرينفام دمشق است كه در داراآلثار كويت نگهدارى

مىشود و در كتيبه آن آمده است« :يوسف آن را براى اسد اسکندرانى ساخته است» 55.اگر
اين احتمال را با توجه به همزمانى نسبى وى با «يوسف بن على بن محمد بن ابى طاهر»
بپذيريم كه امضاى او بر محراب امامزاده يحيى در ورامين به سال 325ه  ،كاشىهاى
افريزى مورخ 312-323ه (موجود در موزه بريتانيا و قاهره) ،محراب متعلق به داربهشت
قم (موجود در موزه ملى ايران) ،و همچنين كتيبه پايه مسجد قلعه در روستاى قهرود (در

نزديکى كاشان) ،نقش بسته است 51،مىتوان به تأثيرات هنر سفالگرى ايران در زمينه توليد
ظروف سفالى آلبارلوى بدنه محدب به مصر و سوريه در دوره مملوكان و تعامالت فرهنگى
در اين دوره بين ايران و قلمرو مملوكى اشاره كرد .بايد افزود كه تزيينات دستهاى از
سفالهاى مملوكى موسوم به «غيبى»

53

مشابه برخى از نمونههاى ايرانى است؛ از

مشخصههاى بارز اين سفالها ،استفاده از رنگ آبى بر زمينههاى سفيد ،و همچنين
موضوعاتى چون گل انار و پرندههاى منقاربلند و گلهاى ستارهاى بوده است؛ 54بهنظر

مىرسد چندى پس از آن ،توليد ظروف لعابدار صدفى در سده هشتم هجرى ،به دليل

 .54ذيالبى.133-113 ،
 .55بلر و بلوم.214 ،
 .51همان.43 ،
 .53درباره اين وجه تسميه گفتهاند نخستين سازنده آن در سوريه ،سفالگرى به نام غيبى توريزى (تبريزى) بووده ،كوه
در شام و پس از آن در مصر مىزيسته ،و بستگانى به همين نام داشته است (بلر و بلوم.)911 ،
 .54بهنسى.353 ،
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ويرانگرىهاى تيمور در دمشق ،يا رقابت روزافزون سفالگران اسپانيايى متوقف شده باشد.

53

برخالف نمونههاى سورى ،برخى از سفالهاى بدنه محدب ايرانى بدون هرگونه كتيبهاى در
ارتباط با محتواى آن است (تصوير )23كه با توجه به برخى شاخصههاى تزيينى مانند پيچ
گل و بته (بيشتر از گياهان آبى) و ماهىهاى شناور قابل مقايسه با ظروف منتسب به

كاشان ،12كاسهها و حتى يک آلبارلوى موزه هنرى ورسستر است 11،و برخى ديگر با توجه
به فرم بخش الحاقى كف به بدنه و تزيينات آن ،قابل مقايسه با سفالهاى منتسب به سلطان
آباد هستند (تصوير ،)24كه نشان مىدهد توليد اين گونه ظروف در كارگاههاى متعددى
انجام مىشده است.
بحث و تحلیل
برخى از پژوهشگران ،ظروف آلبارلو را به عنوان نگهدارنده داروها يا ادويهجات در تجارت و

صادرات مرتبط با سيسيل دانستهاند 12و برخى نيز بدون توجه به نمونههاى ايتاليايى ،در

نوشتههاى خود ضمن معرفى برخى از نمونهها ،آنها را خمچه 13و گلدان 14ناميدهاند.

انتساب واژه «گلدان» براى چنين فرم سفالى ،منطقى بهنظر نمىرسد؛ زيرا ظروف سفالى
عمدتا كاربردى بوده و در منابع تاريخى از گلدان سفالى ياد نشده است .همچنين در
صورتى كه گلدان براى قرار دادن گلهاى طبيعى مورد استفاده قرار مىگرفت ،مىبايست لبه
و گردن ظرف فراختر از بدنه بوده باشد ،نه بر عکس .قرينه ديگر اينكه در فاصله سده سوم تا
آخر سده پنجم هجرى ،يکى از بهترين انواع سفالهاى شهر رى ،سفالهاى موسوم به
 .53بلر و بلوم.214 ،
60. Ettinghausen, 118.
 ،Worcester .11گروبه.143 ،
 .12برند.112 ،
 .13پوپ.144 /3 ،
 .14اكبرى 123 ،و توحيدى.323 ،
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«مداهنه» است؛ 15مدهنه به معناى ظرف روغن ،11مىتوانست براى مواد مشابه مثل ضماد
و ادويه نيز بهكار آيد .نيز انتساب چندين نمونه از سفالهاى مورد مطالعه به رى مىتواند اين
فرض را قوت بخشد كه برخى از اين سفالها در دوره يادشده ،به «مدهنه يا مداهنه» شهرت
داشتهاند .سفال آلبارلو در ايران در تکنيکهاى متنوع توليد و تزيين شده است كه از اين ميان

مىتوان به نقاشى زيرلعاب (فيروزه قلم مشکى ،سيلهوتو ،لکابى ،)13نقاشى روى لعاب
(زرينفام ،ظروف الجوردى طالچسبان) اشاره كرد كه نشان مىدهد اين فرم سفالى همواره
مورد توجه سفالگران بوده است .به طور كلى سفالهاى آلبارلو در دو دسته بدنه استوانهاى و

در بعضى موارد اندكى مقعر ،و سفالهاى بدنه محدب خمچهمانند قابل طبقهبندى است.
سفالهاى استوانهاى و بدنه مقعر بيشتر در ايران توليد شده و مهمترين نمونههاى آن در
تکنيک زرينفام كاشان بهدست آمده است .گرچه نمونههاى ديگرى نيز در ديگر تکنيکهاى
سفالى قرون ميانه اسالمى چون سيلهوتو ،فيروزه قلم مشکى ،و لعاب پاشيده و لعاب تک
رنگ و الجوردينه طالنشان قابل تشخيص است .اين در حالى است كه نمونههاى بدنه
محدب با قابليت انتساب دقيق به دارودان بودن آنها ،از مناطق غربى جهان اسالم (سوريه)
بهدست آمده است .مهمترين داليل انتساب اين سفالهاى استوانهاى به محتواى دارويى
آنها ،فرمهاى شناختهشده اروپايى و همچنين نمونههاى سوريه در عصر مماليک است كه با
كتيبهها و نقوش مرتبطى چون گل زنبق (سوسن) تزيين شده است؛ چنانكه در ميان
سفالهاى بدنه مقعر سوريه تزيين با كتيبههاى روى سفال با كلماتى چون العافيه ،نوفر يا
دارويى از گل سوسن ،و يا جمالتى در خصوص تقويت نيروى جنسى ،بهروشنى حکايت
 .15بهرامى.135 ،
 .11دهخدا ،3341/3 ،ذيل واژه.
 .13تکنيک لکابى در قرن 1ه در مراكز توليدى سفال ايران (كاشان) و سوريه (رقه) با نقوش پرندگان و حيوانات با
رنگهاى آبى متمايل به الجوردى و سبز كمرنگ در زمينه سفيد طراحى شده است كه يک نمونه از اين نوع آلبارلو در
موزه ويکتوريا و آلبرت به شماره  C.129-1934نگهدارى مىشود (نک .كامبخشفرد.)169 ،
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از محتواى دارويى آنها دارد .نمونههاى سفالى بدنه مقعر آلبارلو در سوريه با تزيينات كامال
مشابه با يکديگر در پانلهاى عمودى ،از خصوصيات ويژه آلبارلوهاى اين منطقه در
سدههاى ميانه اسالمى است .سفالهاى بدنه محدب بيشتر در مراكز سفالسازى سوريه
مانند شهر رقه توليد مىشده است؛ چنانكه نمونههاى كامال همانندى از اين مركز
سفالگرى بهدست آمده كه نشاندهنده توليد آنها در يک واحد سفالگرى است .كتيبههاى
اين سفالينهها هم بهروشنى به محتواى دارويى آنها اشاره دارد و قابل انتساب به سوريه در
دوره مملوكان است.
علت رواج گسترده دارودانها در ايران ،سوريه و مصر بهويژه در سدههاى ميانه
اسالمى را مىتوان در گسترش ارتباطات بين اين مراكز و اروپا دانست؛ زيرا افزون بر اينكه
ايران در مسير جاده ابريشم و تجارت با مناطق غربى چون سوريه و مصر قرار داشت،
شهرهاى عمده اين ناحيه چون قاهره ،دمشق ،و حلب از ايستگاههاى مهم تجارت بين مسير
مديترانه و شرق بودند و شهرهاى ثروتمند جنوب اروپا ولع سيرىناپذيرى براى داروهاى

بازارهاى اين مناطق داشتهاند 14.مطالعه سفالهاى يادشده در اين پژوهش نشان داد كه اين
سفال پس از افول ساخت آنها در مناطق ايران ،سوريه و مصر ،در كشورهاى جنوب اروپا
چون اسپانيا و ايتاليا رواج پيدا كرده است؛ در حالىكه توليد اين سفالها پيش از اين دوران،
يعنى در سدههاى پنجم تا هشتم هجرى/يازدهم تا چهاردهم ميالدى ،در اروپا سابقهاى
نداشته است.
مهمترين داليلى كه مىتوان ايران را منشأ ساخت اين فرم سفالى دانست اينهاست.1 :
قديمترين سفال شناخته از اين فرم ،از حفارىهاى نيشابور و رى در سده چهارم هجرى
بهدست آمده است كه داراى تزيين سادهاى است؛ گر چه در برخى موارد تزيين آنها منحصر
به خطوط عمودى سياه رنگ يا خيارهاى است ،در دورههاى بعد بهويژه در دوره سلجوقى و
ايلخانى ،نقوش و مضامين بهكار رفته بر روى ظروف ،غناى بيشترى يافتهاست .2 .تأثير
 .14بلر و بلوم.252 ،
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تکنيکهاى تزيين اين فرم سفالى را بر سفالينههاى همانندى كه از سوريه و مصر بهدست
آمده ،مىتوان در استفاده از نقوش سياه بر زمينه آبى (سيلهوتو) و خط ثلث بهكار رفته در
آلبارلوهاى مملوكى دانست كه متأثر از مختصات هنرى دوره ايلخانى بوده است؛ گرچه با
گسترش اين سفال به اروپا از تزيينات متنوعترى در ساخت آن استفاده شد .يکى از
مهمترين داليل در خصوص همانندى بسيار زياد تزيين ،فرم و تکنيک بهكار رفته در
آلبارلوهاى ايران و اين مناطق (جدول )1اين است كه بسيارى از هنرمندان ايرانى در
سدههاى ششم تا هشتم هجرى ،در مناطق سوريه و مصر مملوكى حضور داشتهاند؛ چنانكه
بقاياى تزيين كاشى بعضى از عمارات قاهره نشان مىدهد كه كاشىكاران تبريزى در دهه

 332و 342ه كارگاهى در اين شهر داشتهاند 13.بنابراين مهمترين دليل همانندى و گسترش
اين فرم سفالى را مىتوان در نقل و انتقال آثار هنرى و سفالى و مهاجرت هنرمندان ايرانى به
نواحى غربى جهان اسالم دانست؛ چنانكه سفالگرى چون غيبى توريزى (تبريزى) كه
اصالتا ايرانى بوده ،در كارگاههاى سورى و سپس مصرى به فعاليت سفالگرى اشتغال داشته

است 32.گر چه با توجه به يافته شدن قديمترين فرم سفالى آلبارلو از حفارىهاى نيشابور و
رى ،گسترش اين فرم سفالى از ايران به نواحى غربى جهان اسالم و اروپا صورت پذيرفته،
ليکن مضامين و تزيينات منقوش و حتى در بسيارى از موارد شيوه و تکنيک لعابدهى از
يکديگر متمايزند ،چنانكه از شاخصههاى سفالينههاى ايران ،چهرههاى مغولى ،خط و
اشعار فارسى است و در مقابل بسامد نقش طاووس نر و گل سوسن بر سفالينههاى سوريه و
مصر مملوكى ،نشاندهنده بهكارگيرى مضامين و تزيينات بومى مناطق مختلف جهان اسالم
(ايران ،سوريه و مصر) و ساخت آنها در كارگاههاى متعدد است .به هر روى ،سوريه بهويژه
شهر رقه در سده هشتم هجرى ،جايگاه ويژهاى در توليد سفالينه لعابدار صدفى و ظروف
دارويى داشته است؛ چنانكه در كتيبه يکى از اين ظروف ،به ساخت آن توسط يوسف در
 .13بلر و بلوم.131 ،
 .32بهنسى.353 ،
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دمشق براى اسد اسکندرانى اشاره شده است كه از اين ظروف در كشتىها براى حمل

اجناسى چون روغن ،ضماد ،ادويه و داروها به اروپا استفاده مىكردند 31.تزيين سفالهايى
با رنگهاى آبى و سياه زيرلعابى و با لعاب آبى رنگ با طراحى زرينفام و طاليى و خط
نگاره مملوكى (نوعى رنک موسوم به خرطوش) ،32حاكى از توليد اين ظروف در منطقه
سوريه است .استفاده از رنگ سياه بر زمينه آبى ،و قلم ثلث بلند از تأثيرات هنر سفالگرى
ايران بر توليدات سوريه و مملوكان است كه نمونههاى آن در بناهاى دوران ايلخانى ايران نيز
بهروشنى ديده مىشود.
نتیجه
براساس نمونههاى مطالعهشده پژوهش حاضر ،بهطور كلى مشخصه عمده اين فرم سفالى را
مىتوان در بدنه استوانهاى و تا حدودى مقعر (گلدانى شکل) ،بدنه محدب (خمچه مانند با
قطر بدنه حدود  13تا  13سانتىمتر) گردن كوتاه و در بسيارى موارد لبه به خارج برگشته
شناخت .ارتفاع اين سفالها در نمونههاى مورد مطالعه  15تا  34سانتىمتر ،و در بسيارى از
موارد قطر دهانه  3تا  12سانتىمتر است؛ گرچه با توجه به ارتفاع نمونههاى درپوشدار مورد
مطالعه احتماال قطر دهانه كمتر از  3سانتىمتر نيز وجود داشته است .سفال آلبارلو از سده
چهارم هجرى تا پايان دوره ايلخانى در ايران رواج داشته است؛ از قديمترين يافتههاى اين

گونه سفالى ،نمونههايى منسوب به رى است .تکنيکهاى متنوع ديگرى چون لعاب تک-
رنگ ،لعاب پاشيده ،سيلهوتو ،فيروزه قلم مشکى و زرينفام در توليد اين سفال بهكار رفته
است .بيشترين يافتههاى كنونى چنين سفالى با تکنيک زرينفام در موزههاى بزرگ جهان
وجود دارد كه با عنوان نادرست گلدان شناخته مىشوند .تنوع شکلى و تزيينات متنوع
آلبارلوهاى مورد بررسى زرينفام نشاندهنده توجه جدى مراكز سفالگرى اين تکنيک به
 .31بلر و بلوم.214 ،
 .32برند.112 ،
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ساخت اين ظروف كاربردى بوده است .در مناطق غربى جهان اسالم توليد اين فرم سفالى
در تکنيکهاى محدودى چون لعاب تکرنگ ،فيرزه قلم مشکى و زرينفام و آبى و سفيد
بوده و تنوع چندانى در تزيين و فرم آنها ديده نمىشود .براى نمونه آلبارلوهاى بدنه محدب
در مصر و سوريه تنها با تکنيک قلم مشکى و زرينفام مشاهده شده است و از نظر تنوع
نقوش و تزيينات ،مشابه نمونههاى ايرانى نيستند .حضور سفالگران ايرانى ،چون يوسف و
غيبى در مراكز سورى از جمله در رقه ،قرينهاى بر تأثيرپذيرى مراكز مملوكى از هنر ايرانى
است كه اين موضوع و سير مهاجرتها و چگونگى اين اثرپذيرى را مىتوان در پژوهشى
مستقل مطالعه و بررسى كرد.
کتابشناسی
اتينگهاوزن ،ريچارد ،گرابر ،الگ ،هنر و معماری اسالمى ( ،)1ترجمه دكتر يعقوب آژند ،سازمان مطالعه
و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها ،تهران1343 ،ش.
اكبرى ،راحله« ،بررسى و مطالعه مجموعه سفالهاى زرينفام مخزن موزه چهلستون» ،پاياننامه
كارشناسى ارشد باستانشناسى ،دانشگاه هنر اصفهان (منتشر نشده)1331 ،ش.
آلن ،جيمز ويلسن ،سفالگری اسالمى ،ترجمه دكتر مهناز شايستهفر ،موسسه مطالعات هنر اسالمى،
تهران1343 ،ش.
برارى ،ميثم ،سفال ساری قرون  3تا  5هجری قمری ،گلدسته ،اصفهان1334 ،ش.
برند ،باربارا ،هنر اسالمى ،ترجمه مهناز شايستهفر ،موسسه مطالعات هنر اسالمى ،تهران1343 ،ش.
بلر ،شيال و بلوم ،جاناتان ،هنر و معماری اسالمى( ،)2ترجمه يعقوب آژند ،سازمان مطالعه و تدوين
كتب علوم انسانى دانشگاهها ،فرهنگستان هنر جمهورى اسالمى ايران ،تهران1341 ،ش.
بهنسى ،عفيف ،هنر اسالمى ،ترجمه محمود پورآقاسى ،انتشارات سوره مهر ،تهران1343 ،ش.
توحيدى ،فائق ،فن و هنر سفالگری ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها ،تهران،
1344ش.
دهخدا ،على اكبر ،لغتنامه دهخدا ،جلد  ،3زيرنظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدى،
دانشگاه تهران.
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ديماند ،موريس اسون ،راهنمای صنايع اسالمى ،ترجمه عبدالله فريار ،شركت انتشارات علمى و
فرهنگى ،تهران1343 ،ش.
ذيالبى ،نگار« ،رنک ،نشانهاى مصور در مصر مملوكى» ،تاريخ و تمدن اسالمى ،سال سوم ،شماره
ششم ،پاييز و زمستان .1341
رايس ،تالبوت ،هنر اسالمى ،ترجمه ماه ملک بهار ،شركت انتشارات علمى و فرهنگى ،تهران1341 ،ش.
صديقيان ،حسين و پانتهآ حاج ناصرى« ،سفال زرينفام قرون ميانه اسالمى و مراكز توليدى آن» ،مجله
مطالعات باستانشناسى دوران اسالمى ،ش1335 ،1ش.
كاشانى ،ابوالقاسم عبدالله ،عرايس الجواهر و نفايس االطايب ،به كوشش ايرج افشار ،انتشارات المعى،
تهران1341 ،ش.
كامبخشفرد ،سيفالله ،سفال و سفالگری در ايران از ابتدای نوسنگى تا دوران معاصر ،تهران ،ققنوس،
1342ش.
كريمى ،فاطمه و كيانى ،محمديوسف ،هنر سفالگری دوره اسالمى ايران ،مركز باستانشناسى ايران،
تهران1314 ،ش.
گرابر ،الگ ،شهر در جهان اسالم ،ترجمه مهرداد وحدتى دانشمند ،نشر بصيرت ،تهران1332 ،ش.
گروبه ،ارنست جى ،سفال اسالمى ،گردآورى دكتر ناصر خليلى ،نشر كارنگ ،تهران1344 ،ش.
الگود ،سيريل ،طب در دوره صفويه ،ترجمه محسن جاويدان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
محمدحسين بن خلف تبريزى ،برهان قاطع ،موسسه انتشارات اميركبير ،تهران1341 ،ش.
مورگان ،پيتر ،سفال خمير سنگى ايرانى دوران سلجوقى ،مجموعه سفال اسالمى ،گردآورنده ناصر خليلى
و استفان ورونيت ،تهران ،نشر كارنگ1344 ،ش.
مهجور ،فيروز و صديقيان ،حسين« ،بررسى سفالهاى اسالمى محوطه مشکين تپه پرندک در استان
مركزى» ،مجله پيام باستانشناس ،شماره دوازدهم 1344 ،ش.
نيستانى ،جواد و روحفر ،زهره ،ساخت لعاب زرينفام در ايران ،آرمان شهر ،تهران1343 ،ش.
وارد ،ريچل ،فلزكاری اسالمى ،ترجمه مهناز شايستهفر ،مؤسسه مطالعات هنر اسالمى ،تهران،
1344ش.
واتسون ،اليور ،سفال زرينفام ايرانى .ترجمه شکوه ذاكرى ،انتشارات صدا و سيما تهران1342 ،ش.
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تصوير .24آلبارلوى مملوكى با كتيبه «نوفر» و رنک زنبق (برند.)111 ،1343 ،
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ّ
 /54تاريخ و تمدن اسالمى ،سال سيزدهم ،شماره بيست و پنجم ،بهار و تابستان 9316

تصوير .25ظرف دارويى منتسب به سده هفتم هجرى سوريه (محل نگهدارى موزه لوور).

تصوير .21آلبارلوى سوريه با كلمه العافيه ()Haddon, 2011: 228

تصوير .11آلبارلوى بدنه محدب منتسب به سده هشتم سوريه (گروبه.)161 ،9381 ،
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آلبارلو :شناخت و طبقهبندى آنها در جهان اسالم 55/
ظروف سفالى ِ

تصوير .24آلبارلوى بدنه محدب منتسب به قرن هفتم هجرى ايران (گروبه.)983 ،9381 ،

تصوير .11سفال بدنه محدب منتسب به سلطان آباد در نيمه نخست قرن هفتم هجرى ( lane, 1971:
.)plate 1
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