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 1در جهان اسالم بندى آنها : شناخت و طبقهظروف سفالی آلباِرلو

 
 ىسيد هاشم حسين

 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان ،ىدانشيار باستان شناس
 2حسين سپيدنامه

 ، ايراناصفهان ،اصفهان دانشگاه هنر ،ىباستان شناس ىدكتر ىدانشجو
 

 چکیده
است كه از لحاظ  3«آلبارلو»، ظروف سفالى موسوم به در جهان اسالم ها نههاى رايج سفالي يکى از فرم

هاى مطالعه و شناخت دقيق اين فرم سفالى و شاخصه .تزيين و تکنيک ساخت داراى تنوع بسيار است
شده،  ترين اهداف اين پژوهش است. براساس پژوهش انجام تزيينى آن از ايران تا شمال آفريقا، از مهم

)خمچه  )گلدانى شکل(، و بدنه محدب اى و اندكى مقعربدنه استوانه ظروف سفالى آلبارلو به دو گروه
جات و مانند ادويه ،اى و مقعر براى داروهاى خشکهاى استوانهينهبندى است؛ سفال مانند( قابل طبقه

 سده هاى بدنه محدب براى داروهاى مايع كاربرد داشته است. توليد اين ظروف سفالى ازينهضماد، و سفال
اواسط دوره سلجوقى و توليد در  گرى هاى سفالگسترش تکنيک و با هجرى در ايران رواج داشتچهارم ه

فام( در ايران و مناطق غربى جهان اسالم چون سوريه، مصر و اسپانيا ارتباط  ويژه سفال زرين هانبوه آن )ب
 است.  يافتهمستقيم 
 

 گرى، ظروف دارويى، فرم آلبارلو. هنر سفال: ها کلیدواژه

                                                 
 هاى ارزنده استاد احمد صالحى كاخکىاز راهنمايى .22/5/1331تاريخ پذيرش:  ،1/3/9316: دريافت . تاريخ1

ولين محترم موزه ملى ايران، موزه آبگينه تهران، موزه هنرهاى تزيينى اصفهان ؤچنين مس )دانشگاه هنر اصفهان(، و هم
هاى مورد مطالعه را فراهم ساختند،  دسترسى به اطالعات و تصاوير برخى از سفال )مجموعه سماوى(، كه

    .سپاسگزارم
  h_sapid@yahoo.com: (مسؤول مکاتبات) . رايانامه2
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 دمهمق
هاى شناسى از دوره نوسنگى تا دهههاى باستانترين يافتهترين و قابل دسترسيکى از فراوان

شناختى براى شناخت افکار و اعتقادات، علوم باستانترين داده اخير، سفال است كه مناسب
 هاى توليدشده در شود. اگر بتوان سفالها محسوب مى و فنون، اقتصاد و ارتباط اقوام و ملت

اى توان توزيع آنها را از طريق نظام مبادلهمى ،هاى گوناگون را از يکديگر تشخيص دادكارگاه
هاى خاورميانه در دوران اسالمى  گرى چين بر سفال ثير گسترده هنر سفالأپيگيرى كرد. ت

هاى كاربردى ظروف سفالين ثير ايران و جهان اسالم بر جنبهأسبب شده است تا كمتر به ت
اسالمى  هه شود. ايران و نواحى غربى جهان اسالم، چون سوريه و مصر در دورپرداخت

ثيرات را به بهترين أاند كه اين تهمواره داراى ارتباطات سياسى، فرهنگى و اقتصادى بوده
چون معمارى و تزيينات وابسته به آن،  شناختى، همتوان براساس مدارک باستان شکل مى

كيد أكنون بيشترين ت قرار داد. ازآنجاكه تارى مورد مطالعه گرى و فلزكاگرى، شيشه سفال
گرى ايران و كشورهاى غربى جهان اسالم، بر تاثيرات  ثيرات هنر سفالأدرباره چگونگى ت

-فام استوار بوده است، نگارندگان در اين پژوهش به مطالعه موردى يکى از گونه سفال زرين

خواهند  «آلبارلو»جهان اسالم، موسوم به هاى سفالى مشترک بين ايران و نواحى غربى 
فرم، تکنيک پرداخت كه هنوز مطالعه دقيقى به وجوه مختلف اين موضوع، از جمله: 

ثير و أترين مراكز ساخت آنها و ت هاى قديم، مهمپيشينه و نمونه ساخت و تزيينات آن، نيز
اين فرم سفالى گرى كشورهايى چون ايران، سوريه و مصر در توسعه  هاى سفالسهم سنت

اى هاى كمرباريک يا استوانهآلبارلو نامى ايتاليايى است كه به كوزه اختصاص نيافته است.
ها  بيمارستان ها يا داروخانهفروشى دار، حاوى مواد دارويى در ادويهشکل با گردن گيلويى

ى هاى آلبارلو به سوريه در سده هفتم هجر(. نخستين نمونه1)تصوير شده است اطالق
اين نام مشتق از واژه  4.نسبت داده شده؛ هرچند داراى اصالت ايرانى هم دانسته شده است

                                                 
 ؛112؛ برند، 113؛ محمدحسن، 353؛ بهنسى، 141رايس،  .کن؛ براى مطالعه بيشتر 44، 21آلن، . 4

Arnold and Guiliume, 126. 
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براساس  5جات است.دارى داروها يا ادويه هايى براى نگهبه معناى ظرف «البرنيه» عربى
به سال  منتسب تصوير سرلوحه يک نسخه خطى موجود در كتابخانه مسجد اياصوفيه

( كه 2)تصوير در يک قفسه در داروخانه به نمايش گذاشته شده انواع ظروف دارويى ،ه121
چنين  هاى زيادى از ظروف دارويى را تشخيص داد. هم توان بر اساس اين تصوير، فرممى
اى در روى زمين در كنار عطار، در يک هاى استوانه هاى بدنه محدب در قفسه و سفالفرم

(. بنابراين ظروف دارويى 3)تصوير خوردنگاره ديگر از سده هفتم هجرى به چشم مى
توان در گروه سفالى آلبارلو شود، مىسفالى بدنه محدب را كه از آنها با نام خمچه ياد مى

نويسد كه در مى ،قرار داد. افزون بر موارد يادشده، رشيدالدين، پزشک دربار آباقاخان
آنها انواع داروها  داشت كه در چينى با ارزش هنرى وجودبيمارستان تبريز هزاران ظرف 

 1اسم دارويى كه در ظرف وجود داشت روى آن نوشته شده بود. ،شددارى مى نگاه
سفال آلبارلو در چه برهه زمانى در  .1اين پژوهش در پى پاسخ به چند پرسش است:  

وجوه اشتراک و افتراق اين فرم سفالى در ايران و  .2 ايران و جهان اسالم رواج داشته است؟
گرى ايران در دوران  هاى سفالسنت .3الم به لحاظ فرم، تکنيک و تزيين چيست؟ جهان اس

 –ثيرى بر فرم و تزيين اين نوع سفال داشته است؟ روش پژوهش، توصيفى أاسالمى چه ت
اى و بازديد صورت استفاده از منابع كتابخانه تحليلى است و شيوه گردآورى اطالعات نيز به

 هاى پژوهش حاضر صعوبتايران بوده است. از محدوديتهاى ميدانى از برخى موزه
هاى هاى مورد مطالعه بوده است: نگارندگان، بسيارى از نمونه دسترسى مستقيم به سفال

هاى بزرگ جهان )متروپليتن، لوور، بروكلين، سايت موزهآمارى تحقيق را از وب جامعه
 گرى ايران و جهان اسالم گرد السف چنين كتب موجود در زمينه ويکتوريا و آلبرت( و هم

هاى بدنه  اى و بدنه مقعر آلبارلو، سپس فرم سفالاند. در اين پژوهش ابتدا فرم استوانه آورده
هاى آنها حاكى از كاربرد آنها به چنين تزيينات و كتيبه هاى تاريخى و هممحدب كه نگاره

                                                 
 .112برند،  ؛113محمدحسن، .  5
 .33الگود، .  1
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 عنوان دارودان است مطالعه و بررسى خواهد شد.
 

 شپیشینه پژوه
در  «آلبارلو»موسوم به  هاى نهفرم سفالي بابكنون در  تاهاى نگارندگان براساس آگاهى

ثير آنها بر يکديگر و سير أنيز ت بازمانده، ىها نمونه و مقايسه مناطق مختلف جهان اسالم
است.  صورت نگرفته ىتاريخى تحوالت آن از لحاظ تکنيک، فرم و تزيين بررسى و تحليل

 3اى از آلبارلوهاى اروپايى در دوره رنسانس، موسوم به ماجوليکا ان، دستهبرخى از پژوهشگر
هاى  شده در سده به مطالعه آلبارلوهاى ساخته 4برنارد ركهام .اند را مطالعه و بررسى كرده

هفدهم و هجدهم ميالدى در كشورهايى چون ايتاليا، انگلستان و هلند پرداخته است كه در 
كسفور حفارى لحاظ فرم، آنها را به دو دسته،  هدست آمده بودند. وى ب د بههاى لندن و آ

دار يا چنين روغن يا پماد و ظروف لوله براى داروهاى خشک و هم 3گشادظروف دهان
گشاد معموال تغييريافته آلبارلوهاى ناودانى براى داروهاى مايع تقسيم كرده كه ظروف دهان

هاى آلبارلو در ام در معرفى دقيق برخى از نمونهافزون بر اينها، نخستين گ 12.اندسنتى بوده
ظروف لعابدار ظريف سده هشتم هجرى توليد »با عنوان  11جهان اسالم، رساله دكترى هادن
رين" و زمطلق به "اردوى هاى   سفالهاى معاصر آنها از گروه شده در ايران، و مقايسه با نمونه

هاى  هاى اين فرم سفالى در دوره يهما شکل و نقش ، با تکيه بر«مصر و سوريه مماليک
هاى پيش از دوره هرچند او نيز در اين اثر، بسيارى از نمونه 12ايلخانان و مماليک است؛

توانست به هايى كه مطالعه آنها مى است؛ نمونه بررسى نکردهايلخانى و حتى ايلخانى را 
رلو در هر دوره و هاى تزيينى آلباشناخت ما از روند دقيق فرم، تکنيک ساخت و شاخصه

                                                 
7. Maiolica 

8. Rackham, Bernard 

9. Jar 

10. Rackham, 23. 
11. Haddon 

12. Haddon, 220-230. 
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هاى  بررسى و مطالعه مجموعه سفال»اش تحت عنوان  نامه منطقه بيفزايد. اكبرى در پايان
فام و مقايسه به بررسى و مطالعه يک سفال آلبارلوى زرين «فام مخزن موزه چهلستونزرين

 13ردهياد ك «گلدان»  بندى پرداخته است؛ ولى از آنها با نام آن براساس شکل، نقش و تركيب
 دهد كاربرد اين فرم سفالى هنوز ناشناخته بوده است.كه نشان مى

 
 اى و مقعرآلبارلوهاى بدنه استوانه

هاى  نخستين معيار براى مطالعه ظروف آلبارلو در اين پژوهش، همانندى آنها با سفال
ض كه اين فر اى و مقعر مناطق غربى اسپانيا و ايتاليا است؛ با اين پيش آلبارلوى بدنه استوانه

فرم سفال از جهان اسالم به اين مناطق وارد شده است. افزون بر شباهت فرم آلبارلوهاى 
هاى منقوش به رنگ سياه و آبى در  هاى جهان اسالم، كتيبههايى از سفالينهاروپايى با نمونه

اين يکى از  ها اشاره به دارودان بودن آنها دارد. زمينه شفاف بر روى برخى از سفالينه
هاى آبى و سفيد منتسب به دوره مملوكان، در سوريه است كه با بررسى  ، سفالها نمونه
دارودان بودن آنها صحه گذاشت. دو نمونه از توان بر ها و نقوش تزيينى آنها مىكتيبه

( 5)تصوير ( و موزه لوور4)تصوير 14سورسدار در موزه سفال شهر آلبارلوهاى كتيبه
متر ارتفاع دارد و  سانتى 31وى موجود در موزه ملى سفال سورس، شوند. آلبارلمى دارى نگه

كتيبه آلبارلوى موزه  مانند ،كتيبه آن 15به سوريه در سده هفتم هجرى نسبت داده شده است.
مقوى جنسى است. در بدنه اين  داروى مربوط به و لوور، منتسب به سده هشتم دانسته شده

 قلم ثلِث  شباهت بهينه روشن طراحى شده كه دو ظرف، كتيبه ثلثى به رنگ تيره در زم
هاى  با ساقه و شاخ و برگ آن، ليکن تزيين زمينه ؛داردكاررفته در آثار هنرى دوره ايلخانى  به

دسته ديگرى از اين هاى آبى و سفيد در اين دوره اقتباس شده است. از چينى ،پراكنده

                                                 
 .154-153اكبرى، . 13

14. sevres  
 .32/1/1335درگاه اينترنتى قنطره، تاريخ دسترسى . 15
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(. 1)تصوير انديک كارگاه توليد شده در ند احتماالا ها كه داراى فرم و تزيين يکسانى سفال
، شانه افقى و گردن گشاد مخروطى (اندكى مقعر)اى كمر استوانهيا آنها اندازه يکسان، بدنه 

هاى همانندى به رنگ آبى، زير لعاب شفاف نقاشى  اى ضخيم دارند و با طرح و دهانه
اى در هر دو، ندانههاى د ها با تركيب گل رزت و لوتوس و برگ اند. نقش شاخ و برگ شده

-اند. اين آلبارلوها كه در ايتاليا كشف شدهوسيله خطوط دوگانه افقى از يکديگر مجزا شده هب

آبى و سفيد در  اتاند احتماال با محتواى مواد دارويى آنها به اروپا صادر شده بودند. تزيين
ميانى بدنه در  ، و نوار پهنشده زير لبه تا كف سفال به شش اليه از خطوط موازى تقسيم

ها و پرندگان در حال  اى از برگ اى الجوردى با نقوش گل سوسن سفيد روى زمينه زمينه
دار  لهاى گ  است. تزيين گردن، باالى باند و پايه با يک تاج گل و ساقه زينت يافتهپرواز 

ثيرات هنر چين هستند. در أپيچان در اين ظرف سفالى، به طرز كامال محسوسى، يادآور ت
ظرف از دمشق با »(، 1342-1314) اى از اموال پادشاه فرانسه، كارلوس پنجمياههس

ه آلبارلو از )كاسموى داروگر(، س اى از مجموعه كاسمو مديسى، و در سياهه«زنجبيل تازه
هاى اسالمى بار در سرزمين م ذكر شده است. گل سوسن، نخستين1451تاريخ  دمشق به

( مورد استفاده قرار گرفت؛ 1222 -1123) ها رى زنگىمنطقه خاورميانه و در آثار هن
اى در دمشق، و روى دو ستون در محراب مسجد كه طرح اين گل روى محراب مدرسه چنان

 11اعظم حما در دوره امارت نورالدين محمد زنگى در سده دوازدهم هجرى اجرا شده است.
دهنده گروه منسجم و  ه نشاننيز وجود دارد ك 13هايى در موزه لوور پاريس نمونه چنين سفال

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 

 اند.دوران مملوكى با اين تکنيک ساخته شده
 

                                                 
16. Akbarniya, 134. 

17. cat. No. 94-95. 
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 لعاب رنگارنگ )سارى(
گرى ايران و جهان اسالم را، مبنايى براى شناخت ظروف  ها در سفال گر فرم اين سفالا

هاى آلبارلوهاى ايران، سفال ترين نمونهسفالى موسوم به آلبارلو قرار دهيم، يکى از قديم
دست آمده  منقوش رنگارنگ منتسب به سده چهارم هجرى است كه از حفريات رى به

لى داراى كف تخت و گردن كوتاه است. براى ا خمير گِ (. اين سفال ب3)تصوير 14است
به رنگ روشن پوشانده و  13ايجاد زمينه سفيد، ابتدا سطح بيرونى اين ظرف را با پوشش گلى

اند.  اى، زرد و ارغوانى نقاشى كردههاى قهوه سپس با خطوط راه راه عمودى، با لعابى به رنگ
هاى سوم و  اب گلى، مربوط به سدههاى منقوش رنگارنگ و نقوش رنگى روى لع سفال

 چهارم هجرى و موسوم به سفال سارى يا روستايى هستند. در ميان مراكز ساخت و اشاعه
كه  اين سفال، شهرهايى چون نيشابور، جرجان و سارى از اهميت برخوردارند؛ چنان

اشاعه يافته  ميکامى اين شيوه را از ابتکارات سفالگران ايرانى دانسته كه به ديگر نقاط جهان
هاى سفال منقوش رنگارنگ ى از نمونهشماراخيرا برخى از پژوهشگران به بررسى  22است.

هاى  آمده از حفارى دست اند، ليکن به دليل پراكندگى آثار بهمازندران پرداخته
اند محل دقيق ساخت اين سفال را مشخص ز اطراف شهر سارى، نتوانستهى اختشنا باستان
كنندگان لعاب با كه كيمياگران و تهيه ندا رنگارنگ متعلق به دورانى هاى سفال 21كنند.
هاى ارغوانى تيره، سياه،  هاى مختلف و اكسيدهاى متنوع آشنا شده بودند و از رنگ رنگ
خرايى به صورت پوشش نازک روى زمينهقهوه مات و پوشش گلى استفاده  اى، زرد و ا 
 22اند.كرده مى

                                                 
 شود.دارى مى در موزه هنرهاى شرقى شيکاگو نگهRH 4796 ن سفال اكنون به شماره . اي14

19. slip 

20. Mikami, 360. 
 .41برارى، . 21
 .213. توحيدى، 22
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 لعاب پاشیده
ساخت آن به رى  فرد آلبارلوهاى ايران است كه هاى منحصربهپاشيده از نمونهتکنيک لعاب 

از آن  كنون، فقط يک نمونه و ظاهرا تا (4)تصوير23در سده ششم هجرى نسبت داده شده 
. اين ظرف سفالى سفيد مايل به صورتى، با لعاب در موزه ويکتوريا و آلبرت موجود است

 آن ز رنگ آبى از قسمت پايين ظرف به سمت باالى بدنهرگه نوارى ا است كهقليايى كمرنگ 
 . ندا پاشيده

 
 رنگلعاب تک

اى ايران است. رنگ فيروزه هاى تک شده آلبارلو، سفال هاى كمتر متداول و شناختهاز نمونه
اين ظروف كه احتماال توسط صاحب آن )احتماال قبل از حمله مغول( در شهر  يکى از

 شود مىدارى  نده است هم اكنون در موزه متروپليتن نگهسالم ماو  جرجان دفن شده
رنگ اى داشته و با خمير سنگى و لعاب تکاين ظرف، حالت خياره (. بدنه3)تصوير

لعاب بر آن به  رهاى ساخته شده است. قسمت پايه ظرف، فاقد لعاب، و تنها ش  فيروزه
م )سده 1222به پيش از لوگ اثر، اين ظرف . در كاتاشود مىصورت قطرات اشکى ديده 

( و ساخت آن به كاشان نسبت داده شده است. دو  نمونه ديگر از اين فرم سفالى هششم 
دارى  نگه وجود دارد: يکى در مجموعه سماوى كه اكنون در گنجينه هنرهاى تزيينى اصفهان

دست آمده است، محل كشف آن  كه در معامالت خصوصى به شود و با توجه به اينمى
دست آمده و همانند نمونه متروپليتن،  هاى نيشابور به و ديگرى كه در كاوش ؛نيستمعلوم 

هاى  سفال 24اى است، با اين تفاوت كه با لعاب آبى پوشيده شده است.داراى بدنه خياره
متر ارتفاع دارد و سانتى 5/13ند. سفال مجموعه سماوى ا يادشده فاقد هرگونه تزيين ديگرى

                                                 
 .C)به شماره ويکتوريا و آلبرت اى مشخص نشده است، اكنون در موزه اين ظرف كه ابعاد آن در كاتالوگ موزه. 23

 شود. دارى مى ( نگه109-1945
24. Dimand and Wilkinson, 17. 
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شده در  هاى يافت متر است؛ اما، ابعاد و اندازه سفالهشت سانتى قطر دهانه و پايه آن
رنگ در  نيامده است. ساخت سفال با لعاب تک ،جرجان و نيشابور در منابع منتشرشده

دوران ساسانى و سراسر دوران اسالمى متداول بوده؛ هرچند تحول، شکوفايى و گسترش آن 
اين تحول نتيجه آشنايى سفالگران دوره  25در دوره سلجوقى و خوارزمشاهى رخ داده است.

در دوره سونگ در چين، متداول بوده  زمان با آنها همسلجوقى با خمير سنگى است كه 
رنگ آلبارلو در نواحى غربى جهان اسالم عمدتا به سده هفتم هاى سفال تکنمونه 21است.

(، 12)تصويرهاى مصر به دست آمده  ها كه در كاوش ند. يکى از اين ظرفا هجرى منتسب
گردن و پايه تورفته و لبه به رنگ،  هاى ايرانى، لعاب سفيد كماى مشابه نمونهخياره داراى بدنه

)درگاه اينترنتى  23شود دارى مى نگه ويکتوريا و آلبرتاست و اينک در موزه  خارج برگشته
 (.22/5/1335دسترسى  ،موزه تاريخ

 
 زده نقش قالب

زده  ند كه به روش تزيين افزوده يا قالبا ايرانى، آنهايى جالب آلبارلوهاى هاىاز نمونه
دست  به معرفى يکى از آنها پرداخته كه از رى به هنر ايراناند. پوپ در كتاب منقوش شده

 25است. اين سفال با ارتفاع هاى ششم و هفتم هجرى نسبت داده شده آمده و به سده
اى است كه  انسانى شامل مردان رقصنده  برجسته متر، با لعاب آبى الجوردى و نقش سانتى
اى از نقوش  اند و در يک رديف، در زمينههاى بلند پوشيدهدار و چکمههاى بلند و چينلباس

ديگرى منتسب به سده سفال  چنين (. هم11در دست يکديگر دارند )تصوير  اسليمى، دست
متر ارتفاع، سانتى 23 ( كه با12)تصويرآمده است  دست هاى رى به ششم و هفتم، از حفارى

ترين متر قطر دهانه، خميره نخودى، پايه مقعر و لبه به خارج برگشته، نزديکسانتى 5/3

                                                 
 .123گروبه، . 25
 .34كريمى، . 21

27. C.1418-1921. 
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صورت شيارهاى موازى  نمونه به آلبارلوى سفالى پيشين است؛ قسمت پايينى بدنه ظرف به
مه است كه با يک نوار باريک از قسمت باال جدا شده است. در اين سفال نيز، نيعمودى 

هايشان در يکديگر  فوقانى بدنه، حاوى تصوير ده مرد رقصنده است كه در يک رديف دست
زمينه با نقوش اسليمى تزيين يافته است. در باالى اين نقوش در  حلقه شده و كل پس

و روى گردن  خورده، نقش گرديده اى باريک، يک رديف نقوش مارپيچ در هم گرهحاشيه
زده،  موازى هم، طراحى شده است. افزون بر تزيين قالبظرف، شيارهاى باريک عمودى 

بارزترين وجه اشتراک نقوش اين دو ظرف، نقش برجسته مردان رقصنده است كه چنين 
يا  «رقص مجوسان»زده موسوم به  اى در يک مشربه با لعاب الجوردى و نقش قالبصحنه

ها و داشتن دست و نگه به دين زرتشتى ارتباط داده شده؛ ليکن فرم رقص «رقص دستابند»
انتساب محل توليد اين شيوه  24قرارگيرى پاها شبيه سنت كهن رقص تركى دانسته شده است.

رسد، زيرا رى از شهرهاى معتبر دوره سلجوقى در تزيين آلبارلو به رى، منطقى به نظر مى
 23گرى بوده است. زمينه سفال

 
 32سیلهوتو

رفته در توليد سفال دارودان و قابل انتساب به كار  گرى به هاى فنى سفالاز ديگر تکنيک
است كه مركز توليد آن شهرهاى نيشابور، كاشان، رى،   _آبى و سياه_آلبارلو، شيوه سيلهوتو 

 32متداول شد. ه543در حدود  آنهاساخت  و 31بودغرب ايران جرجان، استخر و نيز شمال
)سيلهوتو(، با كتيبه ثلث و نيمه  آبى نيمه بااليى بدنه ظروف آلبارلوى منقوش سياه بر زمينه

توان احتمال داد، همه در يک پايينى آنها با خطوط عمودى تقريبا پهن تزيين شده، كه مى
                                                 

 .145گروبه، . 24
 .131ديماند، . 23

30. Silhoutto 
 .35اصل، كيان ؛233توحيدى، . 31
 .31رايس، . 32
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(. در كاتالوگ هيچ يک از اين ظروف، 15 -13گرى توليد شده باشند )تصاوير كارگاه سفال
چون كلماتى با  33بروكلينهاى كتيبه مطالبى ارائه نشده است؛ ليکن آلبارلوى موزه از نوشته

ارتباط نيست. تزيين اين  اقبال )موفقيت و كاميابى( تزيين شده كه با كاربرد اين ظروف بى
هاى كاشان است؛ بنابراين شايد بل مقايسه با سفالينههاى دور گردن آن، قاآلبارلو با ماهى

چ يک از ظروف ها را كاشان دانست. اين شيوه تزيينى در هي بتوان مركز ساخت اين سفال
 دارويى توليد سوريه و مصر ديده نشده است.

 
 فیروزه قلم مشکی

ها، به شيوه زير لعاب و معموال به  هاى ششم و هفتم هجرى نقوش تزيينى سفال سده طى
اى مرسوم بوده است كه اين شيوه را فيروزه قلم مشکى نيز  رنگ مشکى زيرلعاب فيروزه

آباد، ساوه، سلطانيه، رى، مراكزى چون كاشان، سلطانبرخى از پژوهشگران،  34اند.ناميده
عنوان مركز  را به 31و برخى ديگر رقه در سوريه 35جرجان، نيشابور، سمرقند، آمل، سارى

 ،اند. ظروف سفالى آلبارلوى موسوم به فيروزه قلم مشکىتوليد اين سفال معرفى كرده
هاى پيشين، تنوع بيشترى  به گروه فام از لحاظ فرم و تزيينات، نسبت هاى زرين همانند سفال

وجود دارد  ششم هجرىدارند. در موزه ويکتوريا و آلبرت يک آلبارلوى منتسب به ايران سده 
اى آن كمى به سمت درون متمايل شده است. افزون بر نقش  استوانه ( كه بدنه11)تصوير

است كه  ىكمان يننمودار رنگچه در اين سفال چشمگير است  اى، آنسياه در زمينه فيروزه
. اين فرم و تزيين قابل ندا كرده نقشمانند درون آنها،  چشم ىبا خطوطشکل بيضى  ىنقوش

گرى  رجب كويت است و محتمل است كه در يک مركز سفال مقايسه با آلبارلوى موزه طارق

                                                 
 شود.دارى مى در موزه بروكلين نگه 42.212.41. اين آلبارلو به شماره 33
 .231توحيدى، . 34
 .413فرد، و كامبخش 31رايس، . 35

36. Hall, 65. 
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قابل مقايسه با اين ظرف به لحاظ فرم، سفالى است از سوريه كه  نمونه 33توليد شده باشند.
هاى (. تزيينات اين سفال در قاب13شود )تصويردارى مى در موزه ويکتوريا و آلبرت نگه

كار  فام رقه نيز با اندک تفاوت نامحسوس، به هاى زريناى كه در نمونه شيوه ،افقى قرار دارند
 هاى ديگر آلبارلوى فيروزهه شناخته شده است. از نمونهق  گرى ر   هاى سفال رفته و از شاخصه

م مشکى، ظرف سفالى موجود در موزه ملى ايران منتسب به ساوه در قرن هفتم هجرى، با قل
(. اين ظرف داراى خميره 14)تصويرمتر است سانتى 3متر، وقطر دهانه  سانتى 5/22ارتفاع 

به خارج بوده  كوتاه و لبه برگشتهاى، گردن استوانه نخودى رنگ، پايه مقعر بدون لعاب، بدنه
ى بر گردن ظرف، كتيبه در قسمت فوقانى بدنه، و نقوش گل و برگ در قسمت هندسو نقوش 

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

 
ین  فام تکنیک زر

فام ساخته ه با تکنيک نقاشى روى لعاب به شيوه زرينند كا آلبارلو آنهايى ترين ظروف از مهم
فام به حدى است كه بحث و تنوع شکلى و تزيينى آلبارلوهاى زرين شماراند. در ايران شده

كنون برخى از  است. جالب است كه تادر خصوص تزيينات آنها نيازمند پژوهشى مستقل 
كه در موزه ملى ايران، فقط  است؛ چنان هاى ايران ناشناخته ماندههاى سفالى در موزه اين فرم

با  ( كه از آن4413؛ شماره ثبت موزه ملى 13شود )تصوير ها ديده مىاز اين ظرف نمونهيک 
ليکن فرم و ابعاد اين ظروف دقيقا همانند ظروف موسوم به آلبارلو ه، نام گلدان نام برده شد

؛ شماره 13 ستون اصفهان )تصويراى موزه چهلام قهوهفاست. از لحاظ تزيينى، سفال زرين
 دست آمده، شباهت نزديکى به سفال موزه ملى ايران دارد. ارتفاع (، كه از جرجان به41ثبت 

ترين  متر است. مهم سانتى 11/3 متر، و قطر دهانه و كف آن سانتى 34 اين ظرف سفالى،

                                                 
 .1344فهرورى، . 33
 .323 توحيدى،. 34
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ودى از هاى عمضلعىتشابه اين دو ظرف سفالى در طرح روى بدنه آن، شامل نقش شش
هاى خالدار،  هاى گرد، چشمان درشت، لباس باال به پايين با نقش زنان نشسته با صورت

ظرف، بدون لعاب و مقعر بودن پايه ظرف و لبه به خارج  هاى گردن هاله دور سر، نقوش دايره
هاى توان به چهارضلعىترين وجوه افتراق اين دو ظرف، مى از مهم .آنها است ۀبرگشت

 والدو» عبارت اى با تکرارها، نقش زنجيره اسليمى دوتايى، كتيبهضلعى يان ششم قرارگرفته
فام، از  اى آلبارلوهاى زرينهاى سوريهنمونه 33ظرف موزه چهلستون اشاره كرد. رد« [لة]

هستند. در يکى از اين ظروف كه فام ايرانى لحاظ فرم تا حدودى مقعرتر از آلبارلوهاى زرين
تزيينات، بيشتر  (،22متر قطر دهانه آن است )تصويرسانتى 3/3تفاع، و متر ار سانتى 11/21

كه  تر به لحاظ تراكم نقوش هستند؛ چنانسادهاى روشن و هاى عمودى به رنگ قهوىدر پانل
 شوند. هاى كامال مشابه در تکنيک قلم مشکى نيز ديده مىنمونه

گران اختالف نظر وجود دارد، فام بين پژوهشدرباره توليد و گسترش اوليه سفال زرين
)بغداد، سامره و بصره( و سپس  النهرين)فسطاط(، بين بسيارى از پژوهشگران مصر ولى

 42اند.ايران )كاشان، رى، جرجان و ساوه( را به ترتيب از مراكز توليد اين سفال معرفى كرده
، ميانه هاى سوم و چهارم هجرى( اين ظروف از نظر تاريخى به سه دوره: اوليه )سده

خر أهاى پنجم تا نهم هجرى؛ مقارن دوران سلجوقى، خوارزمشاهى، ايلخانى( و مت )سده
فام ايران مربوط به اوج  هاى زرين سفال 41شود. )قرون دهم تا دوازدهم هجرى( تقسيم مى

هاى هفتم و هشتم  فام سدهفام هستند و البته برخى از ظروف زرينساخت ظروف زرين
نيز با ظروف نقاشى شده زيرلعاب دارند كه ممکن است هر دو نوع هايى هجرى همانندى

تنوع شکلى و تزيينات متنوع آلبارلوهاى مورد بررسى  42توليد شده باشند.  در يک كارگاه

                                                 
 .45-44اكبرى، . 33
 .51-11؛ واتسون، 3-2فر، ؛ نيستانى و روح234-234توحيدى، . 42
 .44كريمى، . 41
 .44آلن،  .42
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اند؛ گو  گرى به ساخت اين ظروف اهتمام داشته مراكز سفال دهد كه فام نشان مىزرين
 كرده است. ايجاب مىكه، كاربردى بودن آنها، چنين توجهى را  اين

 
 الجوردى طالنشان
هاى رايج آلبارلو هستند كه داراى زمينه  طالنشان از ديگر سفالظروف الجوردى 

هايى كه با هاى ايرانى سفالينهاند. در نمونهو با نقوش طالچسبان تزيين شده اند الجوردى
با نوارهاى موازى اند، بخش انتقالى پايه به بدنه )كمر( ظرف كه اين تکنيک توليد شده

آباد در سده هاى منتسب به سلطانها و بشقابعمودى تزيين شده، قابل مقايسه با كاسه
هاى رايج دولت مماليک   گل رز كه از نشان «رنک»كه كاربرد  هفتم هجرى است؛ گو اين

(.  22و  21)تصوير  سازد ، انتساب برخى از اين ظروف به مملوكان را هم محتمل مى43بوده
عرايس شود، اين نوع سفالينه منتسب به اواخر دوره ايلخانى است و براساس كتاب  ه مىگفت

ترين  مهم 44شده است. جايگزين تکنيک مينايى ه321در حدود الجواهر و نفايس االطايب 
مركز ساخت با اين تکنيک، سلطان آباد )در اواخر سده هفتم و اوايل سده هشتم هجرى 

آمده از ايران، قابل مقايسه با  دست دار به رلوهاى درپوشفرم آلبا 45قمرى( بوده است.
نظر  به 41چهارم هجرى است؛  فاطميان مصر در سده اى دوران اخشيديان و شيشههاى  بطرى

رسد روند مهاجرت شمارى از هنرمندان مصر به ايران در پايان خالفت فاطمى و روابط  مى
  43.باشد، با اين همانندى ارتباط داشته ها تجارى دوسويه و آمدوشد تاجران در اين سرزمين

 

                                                 
 .134 ،121-125. ذيالبى، 43
 .345كاشانى، . 44
 .242توحيدى، . 45
 .241اتينگهاوزن و گرابر، . 41
 . 42؛ وارد، 143؛ ديماند، 143-133؛ مورگان، 43-34يقيان، . صد43
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 بدنه محدب آلبارلو
-اند، تاكنون مورد بررسى و مطالعه باستان هاى سفالى كه كاربرد دارودان داشتهبرخى از فرم

 گلدانى شکل، با بدنه بسته اند. برخى از پژوهشگران، تنها ظروف دهانهشناختى قرار نگرفته
مچه را براى و برخى ديگر به اشتباه واژه خ   44ارلو ناميدهتقريبا صاف و غيرمحدب را آلب

)خمره(/ خم  نبرهى خ  امچه به معنكه خ   در حالى 43اند؛كار برده ظروف آلبالو با بدنه مقعر به
ها داراى خم 52م ظرف آب و شراب و سركه و دوشاب و امثال آن است؛كوچک است و خ  

يعات و حتى ذخيره غالت را داشته دارى ما بدنه محدب و شکمى است كه گنجايش نگه
رود؛ ولى شکل سفال آلبارلوهاى بدنه مقعر، شمار مى تر آن بهاست. خمچه نمونه كوچک

)خمچه مانند( را  بيشتر، كمرباريک و با بدنه تورفته است. بنابراين آلبارلوهاى بدنه محدب
 اند.رفته كار مى دارى داروهاى مايع به توان بر ظروفى اطالق كرد كه براى نگهنيز مى

هاى هفتم و  اى( در سوريه مملوكى، طى سده )خمچه هاى بدنه محدب برخى از سفال
هايى اى و كتيبهبالت و قرمز قهوههاى سياه، آبى ك  هشتم هجرى، به شيوه زيرلعابى و با رنگ

گذارد. يکى از اين  تزيين شده است كه مضمون كتيبه بر دارودان بودن آنها صحه مى
در قسمت  «ل زنبقداروى آماده شده از آب گ  » به معناى «نوفر» اى با رنک خمچههاى  سفال

به سوريه و  ديگرى منتسب سفال 51مركز ظرف تزيين شده است. نک زنبق دربدنه و ر  باالى 
مصر در سده هشتم هجرى/چهاردهم ميالدى )دوره مملوكان(، در موزه لوور پاريس 

 )تصوير متر استسانتى 5/11قطر پايه آن متر و سانتى 32شود كه ارتفاع آن دارى مى نگه
اى هاى دندانه رنگ، تزيين گل شفاف و كملعاب لى و زير پوشش گِ تزيين نقاشى روى (. 24

دار شباهت نزديکى زمينه در پوشش خاكسترى و تزيين خال پسف، گياهان روى گردن ظر

                                                 
 .111فيروز و صديقيان، . 44
 .3/144پوپ، . 43
 . 3/3341و دهخدا،  412-411محمدحسين بن خلف تبريزى، . 52
 .121-125ذيالبى،  .؛ درباره رنوک گياهى در دوره مملوكى، نک111برند، . 51
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هاى ايلخانى دارد. كتيبه اين ظرف به روشنى آباد ايران و نقوش پوشاک هاى سلطان با سفال
فالگير عمرش »كند:  عنوان محفظه دارويى براى بيماران ناتوان جنسى بيان مى را به  كاربرد آن

نشتابيدن قانونى براى اوست. شما يک تنگ حاوى آب باران  كوتاه است، آن مشک است؛
كند، كدر است؛ اگر سرنوشت تصميم  تقدير حکمو سنگين را تکان خواهيد داد. اگر  شديد

بگيرد، شفاف است. من سرنوشتم را به معشوق سپردم. اگر او بخواهد، به من اجازه خواهد 
وست را مى آورد... و واقعا از شرارت يک د داد كه زندگى كنم، اگر او بخواهد، نابودى 

استعارى بيان  وسيله اين كتيبه هخاصيت مواد درون محفظه ب 52«.شدرها خواهى  )شيطان(
هاى قواى جنسى  بايست با مشک كه در طب سنتى از برانگيزاننده شده است و ظاهرا مى

ز سوريه است شده، مرتبط بوده باشد. يکى ديگر از شواهد كاربرد خمچه، ظرفى ا شناخته
متر، سانتى 1/3متر، قطر دهانه سانتى 3/4متر، قطر پايه سانتى 23( كه ارتفاع آن 25)تصوير

در كتيبه، كاربرد دارويى آن را نشان  «ةالعافي» متر است و ذكر واژهسانتى 21 بدنه و قطر كمر
سده هشتم  هاى متعدد بدنه محدب منتسب به توان به سفالهاى ديگر مىدهد. از نمونه مى

گل و بته است. يکى از اين  سوريه اشاره كرد كه نقوش آنها شامل نوارهاى افقى در زمينه
متر و قطر سانتى 4/13متر، قطر بدنه سانتى 4/21هاى بدنه محدب، داراى  ارتفاع  سفال
البر دافع الجند » اين ظرف در سه قسمت شامل بدنه متر است؛ كتيبهسانتى 5/3پايه  حلقه

العز الدائم الغالب المساعد »هاى اطراف پايه شامل عبارات  و نوشته «الشراب و الزمان ال
ها در اين نوشته 53است. «العز الدائم و االقبال الزائد و الدهر المساعد» و «دالجد الصاع

؛ شايد كار رفته است هم به ،مانند كاسه و بشقاب ،هاى ميانه بر روى ظروف ديگرى سده
نک ها ارتباطى به كاربرد دارويى ظروف نداشته و نوعى ر   ضمون اين كتيبهبتوان گفت م

كار  نوشتارى )خرطوش( بوده كه امرا و سالطين براى نشان دادن مالکيت اين ظروف به

                                                 
وب سايت قنطره ايم ) ذا به ترجمه انگليسى آن بسنده كردهلنشد، امکان دسترسى به اصل كتيبه عربى ممکن . 52

www.qantara-med.org)، 31/5/1335 تاريخ دسترسى . 
 .213گروبه، . 53
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هاى ششم تا هشتم هجرى، از مراكز  صافه در سدهه و ر  ق  ذكر است كه ر   درخور 54اند. برده مى
، هايى ابدار صدفى چون سبوهاى بزرگ و جادارويىويژه ظروف لع گرى به عمده سفال

مخصوص حمل اجناسى چون روغن، ضماد، ادويه و داروها به اروپا بود كه به سبب لعاب 
با طول متفاوت معروف بودند.  هاى افقى بندىبخش فام صدفى درآبى تيره و تزيين زرين

دارى  ثار كويت نگهداراآلفام دمشق است كه در  ترين آنها خمچه زرينشده شناختهيکى از 
اگر  55.«يوسف آن را براى اسد اسکندرانى ساخته است» شود و در كتيبه آن آمده است: مى

  «يوسف بن على بن محمد بن ابى طاهر»وى با  زمانى نسبى اين احتمال را با توجه به هم
اى ه ، كاشى ه325به سال  بپذيريم كه امضاى او بر محراب امامزاده يحيى در ورامين

)موجود در موزه بريتانيا و قاهره(، محراب متعلق به داربهشت  ه312-323 مورخافريزى 
چنين كتيبه پايه مسجد قلعه در روستاى قهرود )در  قم )موجود در موزه ملى ايران(، و هم

گرى ايران در زمينه توليد  ثيرات هنر سفالأتوان به تمى 51،نقش بسته است ،نزديکى كاشان(
محدب به مصر و سوريه در دوره مملوكان و تعامالت فرهنگى  آلبارلوى بدنهظروف سفالى 

اى از  كه تزيينات دسته بايد افزوددر اين دوره بين ايران و قلمرو مملوكى اشاره كرد. 
از  ؛هاى ايرانى است مشابه برخى از نمونه 53«غيبى» هاى مملوكى موسوم به سفال

چنين  هاى سفيد، و هماز رنگ آبى  بر زمينه ها، استفاده هاى بارز اين سفالمشخصه
نظر  به 54اى بوده است؛هاى ستارههاى منقاربلند و گل موضوعاتى چون گل انار و پرنده

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

                                                 
 .133-113. ذيالبى، 54
 .214بلر و بلوم، . 55
 .43همان، . 51
بووده، كوه  )تبريزى( وريزىگرى به نام غيبى ت نخستين سازنده آن در سوريه، سفال اند . درباره اين وجه تسميه گفته53

 .(911)بلر و بلوم،  زيسته، و بستگانى به همين نام داشته استدر شام و پس از آن در مصر مى
 .353بهنسى، . 54
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 53ى متوقف شده باشد.هاى تيمور در دمشق، يا رقابت روزافزون سفالگران اسپانياي ويرانگرى
اى در هاى بدنه محدب ايرانى بدون هرگونه كتيبه هاى سورى، برخى از سفال برخالف نمونه

پيچ  مانندهاى تزيينى  ( كه با توجه به برخى شاخصه23ارتباط با محتواى آن است )تصوير
ه مقايسه با ظروف منتسب ب هاى شناور قابلو ماهى( تر از گياهان آبىبيش) گل و بته

و برخى ديگر با توجه  11،هنرى ورسستر است ها و حتى يک آلبارلوى موزه، كاسه12كاشان
هاى منتسب به سلطان  به فرم بخش الحاقى كف به بدنه و تزيينات آن، قابل مقايسه با سفال

هاى متعددى  دهد توليد اين گونه ظروف در كارگاه(، كه نشان مى24آباد هستند )تصوير
 .شده استانجام مى

 
 بحث و تحلیل

جات در تجارت و داروها يا ادويه دارندهظروف آلبارلو را به عنوان نگهبرخى از پژوهشگران، 
هاى ايتاليايى، در توجه به نمونه و برخى نيز بدون 12اند صادرات مرتبط با سيسيل دانسته

 اند.ناميده 14و گلدان 13ها، آنها را خمچههاى خود ضمن معرفى برخى از نمونهنوشته
رسد؛ زيرا ظروف سفالى نظر نمى براى چنين فرم سفالى، منطقى به «گلدان»انتساب واژه 

چنين در  عمدتا كاربردى بوده و در منابع تاريخى از گلدان سفالى ياد نشده است. هم
بايست لبه  ، مىفتگر مىهاى طبيعى مورد استفاده قرار  صورتى كه گلدان براى قرار دادن گل

سده سوم تا  كه در فاصله نه بر عکس. قرينه ديگر اين ،باشدبوده تر از بدنه  راخو گردن ظرف ف
هاى موسوم به  هاى شهر رى، سفال پنجم هجرى، يکى از بهترين انواع سفال آخر سده

                                                 
 .214بلر و بلوم، . 53

60. Ettinghausen, 118. 
11 .Worcester ، ،143گروبه. 
 .112برند، . 12
 .144/ 3پوپ، . 13
 .323و توحيدى،  123اكبرى، . 14
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توانست براى مواد مشابه مثل ضماد  ، مى11به معناى ظرف روغنه ن  ده  م   15؛است «مداهنه»
تواند اين هاى مورد مطالعه به رى مى ز انتساب چندين نمونه از سفالكار آيد. ني و ادويه نيز به

شهرت  «مدهنه يا مداهنه» بهدوره يادشده،  ها در فرض را قوت بخشد كه برخى از اين سفال
هاى متنوع توليد و تزيين شده است كه از اين ميان اند. سفال آلبارلو در ايران در تکنيکداشته

نقاشى روى لعاب  (،13، لکابىاب )فيروزه قلم مشکى، سيلهوتوتوان به نقاشى زيرلعمى
دهد اين فرم سفالى همواره فام، ظروف الجوردى طالچسبان( اشاره كرد كه نشان مى)زرين

اى و  هاى آلبارلو در دو دسته بدنه استوانه مورد توجه سفالگران بوده است. به طور كلى سفال
بندى است.  مانند قابل طبقه بدنه محدب خمچه هاى در بعضى موارد اندكى مقعر، و سفال

هاى آن در  ترين نمونه و مهم اى و بدنه مقعر بيشتر در ايران توليد شده هاى استوانه سفال
هاى  هاى ديگرى نيز در ديگر تکنيکگرچه نمونهدست آمده است.  فام كاشان بهتکنيک زرين

مشکى، و لعاب پاشيده و لعاب تک سفالى قرون ميانه اسالمى چون سيلهوتو، فيروزه قلم 
هاى بدنه رنگ و الجوردينه طالنشان قابل تشخيص است. اين در حالى است كه نمونه

محدب با قابليت انتساب دقيق به دارودان بودن آنها، از مناطق غربى جهان اسالم )سوريه( 
اى دارويى اى به محتوهاى استوانه ترين داليل انتساب اين سفال دست آمده است. مهم به

هاى سوريه در عصر مماليک است كه با چنين نمونه شده اروپايى و هم هاى شناخته آنها، فرم
كه در ميان  )سوسن( تزيين شده است؛ چنان ها و نقوش مرتبطى چون گل زنبق كتيبه

سفال با كلماتى چون العافيه، نوفر يا  هاى روىهاى بدنه مقعر سوريه تزيين با كتيبه سفال
روشنى حکايت  از گل سوسن، و يا جمالتى در خصوص تقويت نيروى جنسى، به دارويى

                                                 
 .135هرامى، ب. 15
 واژه.، ذيل 3/3341دهخدا، . 11
سفال ايران )كاشان( و سوريه )رقه( با نقوش پرندگان و حيوانات با  ىدر مراكز توليده 1لکابى در قرن  ک. تکني13

نمونه از اين نوع آلبارلو در  کرنگ در زمينه سفيد طراحى شده است كه ي متمايل به الجوردى و سبز كم ىهاى آب رنگ
 .(169فرد،  . كامبخشک)ن شود ىنگهدارى م C.129-1934لبرت به شماره آتوريا و موزه ويک
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هاى سفالى بدنه مقعر آلبارلو در سوريه با تزيينات كامال آنها دارد. نمونهاز محتواى دارويى 
هاى عمودى، از خصوصيات ويژه آلبارلوهاى اين منطقه در  مشابه با يکديگر در پانل

سازى سوريه  هاى بدنه محدب بيشتر در مراكز سفال سفالهاى ميانه اسالمى است.   سده
از اين مركز  ىهاى كامال همانندكه نمونه شده است؛ چنان مانند شهر رقه توليد مى

هاى   گرى است. كتيبه واحد سفالدهنده توليد آنها در يک  دست آمده كه نشان گرى به سفال
ا اشاره دارد و قابل انتساب به سوريه در روشنى به محتواى دارويى آنه ها هم  بهاين سفالينه

 دوره مملوكان است.
هاى ميانه ويژه در سده ها در ايران، سوريه و مصر بهعلت رواج گسترده دارودان

كه  توان در گسترش ارتباطات بين اين مراكز و اروپا  دانست؛ زيرا افزون بر اين اسالمى را مى
ناطق غربى چون سوريه و مصر قرار داشت، ايران در مسير جاده ابريشم و تجارت با م

 مسيرهاى مهم تجارت بين  شهرهاى عمده اين ناحيه چون قاهره، دمشق، و حلب از ايستگاه
ناپذيرى براى داروهاى مديترانه و شرق بودند و شهرهاى ثروتمند جنوب اروپا ولع سيرى

پژوهش نشان داد كه اين  هاى يادشده در اين سفال مطالعه 14.اندبازارهاى اين مناطق داشته
سفال پس از افول ساخت آنها در مناطق ايران، سوريه و مصر، در كشورهاى جنوب اروپا 

 ،ها پيش از اين دوران كه توليد اين سفال چون اسپانيا و ايتاليا رواج پيدا كرده است؛ در حالى
اى ا سابقهدر اروپ ،هاى پنجم تا هشتم هجرى/يازدهم تا چهاردهم ميالدىيعنى در سده
 نداشته است. 

. 1: اينهاستساخت اين فرم سفالى دانست  أتوان ايران را منشترين داليلى كه مى مهم
هاى نيشابور و رى در سده چهارم هجرى  ترين سفال شناخته از اين فرم، از حفارىقديم

نحصر اى است؛ گر چه در برخى موارد تزيين آنها مدست آمده است كه داراى تزيين ساده به
ويژه در دوره سلجوقى و  هاى بعد به  اى است، در دورهبه خطوط عمودى سياه رنگ يا خياره

ثير أت. 2است.  كار رفته بر روى ظروف، غناى بيشترى يافته ايلخانى، نقوش و مضامين به
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دست  هاى همانندى كه از سوريه و مصر بههاى تزيين اين فرم سفالى را بر سفالينهتکنيک
كار رفته در  )سيلهوتو( و خط ثلث به آبى توان در استفاده از نقوش سياه بر زمينهآمده، مى

ثر از مختصات هنرى دوره ايلخانى بوده است؛ گرچه با أآلبارلوهاى مملوكى دانست كه مت
ترى در ساخت آن استفاده شد. يکى از  گسترش اين سفال به اروپا از تزيينات متنوع

كار رفته در  مانندى بسيار زياد تزيين، فرم و تکنيک بهترين داليل در خصوص ه مهم
كه بسيارى از هنرمندان ايرانى در  است( اين 1)جدول آلبارلوهاى ايران و اين مناطق

كه  اند؛ چنانسوريه و مصر مملوكى حضور داشته هاى ششم تا هشتم هجرى، در مناطق  سده
كاران تبريزى در دهه  دهد كه كاشىبقاياى تزيين كاشى بعضى از عمارات قاهره نشان مى

ترين دليل همانندى و گسترش  بنابراين مهم 13اند.كارگاهى در اين شهر داشته ه342و  332
توان در نقل و انتقال آثار هنرى و سفالى و مهاجرت هنرمندان ايرانى به اين فرم سفالى را مى

)تبريزى( كه  وريزىگرى چون غيبى ت كه سفال نواحى غربى جهان اسالم دانست؛ چنان
گرى اشتغال داشته  هاى سورى و سپس مصرى به فعاليت سفال اصالتا ايرانى بوده، در كارگاه

هاى نيشابور و  ترين فرم سفالى آلبارلو از حفارى گر چه با توجه به يافته شدن قديم 32است.
 ،ذيرفتهرى، گسترش اين فرم سفالى از ايران به نواحى غربى جهان اسالم و اروپا صورت پ
دهى از ليکن مضامين و تزيينات منقوش و حتى در بسيارى از موارد شيوه و تکنيک لعاب

هاى مغولى، خط و هاى ايران، چهرههاى سفالينهكه از شاخصه چنان ،متمايزنديکديگر 
هاى سوريه و اشعار فارسى است و در مقابل بسامد نقش طاووس نر و گل سوسن بر سفالينه

كارگيرى مضامين و تزيينات بومى مناطق مختلف جهان اسالم  دهنده بهشانن مصر مملوكى،
ويژه  هاى متعدد است. به هر روى، سوريه به نها در كارگاه )ايران، سوريه و مصر( و ساخت آ

اى در توليد سفالينه لعابدار صدفى و ظروف شهر رقه در سده هشتم هجرى، جايگاه ويژه
كتيبه يکى از اين ظروف، به ساخت آن توسط يوسف در  كه در دارويى داشته است؛ چنان
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ها براى حمل  كشتى دردمشق براى اسد اسکندرانى اشاره شده است كه از اين ظروف 
هايى  تزيين سفال 31كردند.اجناسى چون روغن، ضماد، ادويه و داروها به اروپا استفاده مى

فام و طاليى و خط  راحى زرينهاى آبى و سياه زيرلعابى و با لعاب آبى رنگ با طبا رنگ
، حاكى از توليد اين ظروف در منطقه 32نک موسوم به خرطوش()نوعى ر   نگاره مملوكى

گرى  ثيرات هنر سفالأسوريه است. استفاده از رنگ سياه بر زمينه آبى، و قلم ثلث بلند از ت
لخانى ايران نيز هاى آن در بناهاى دوران ايايران بر توليدات سوريه و مملوكان است كه نمونه

 شود. روشنى ديده مى به
 

 نتیجه
طور كلى مشخصه عمده اين فرم سفالى را  شده پژوهش حاضر، به هاى مطالعهبراساس نمونه

اى و تا حدودى مقعر )گلدانى شکل(، بدنه محدب )خمچه مانند با توان در بدنه استوانهمى
 در بسيارى موارد لبه به خارج برگشتهمتر( گردن كوتاه و سانتى 13تا  13حدود  قطر بدنه

متر، و در بسيارى از سانتى 34تا  15هاى مورد مطالعه ها در نمونهشناخت. ارتفاع اين سفال
دار مورد  هاى درپوشگرچه با توجه به ارتفاع نمونه ؛متر استسانتى 12تا  3موارد قطر دهانه 

وجود داشته است. سفال آلبارلو از سده  متر نيزسانتى 3مطالعه احتماال قطر دهانه كمتر از 
هاى اين ترين يافتهچهارم هجرى تا پايان دوره ايلخانى در ايران رواج داشته است؛ از قديم

-هاى متنوع ديگرى چون لعاب تک هايى منسوب به رى است. تکنيک گونه سفالى، نمونه

كار رفته  يد اين سفال بهفام در تولرنگ، لعاب پاشيده، سيلهوتو، فيروزه قلم مشکى و زرين
هاى بزرگ جهان فام در موزه هاى كنونى چنين سفالى با تکنيک زريناست. بيشترين يافته

شوند. تنوع شکلى و تزيينات متنوع وجود دارد كه با عنوان نادرست گلدان شناخته مى
به  گرى اين تکنيک جدى مراكز سفال دهنده توجه فام نشانزرينآلبارلوهاى مورد بررسى 
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ساخت اين ظروف كاربردى بوده است. در مناطق غربى جهان اسالم توليد اين فرم سفالى 
فام و آبى و سفيد رنگ، فيرزه قلم مشکى و زرينهاى محدودى چون لعاب تک در تکنيک

شود. براى نمونه آلبارلوهاى بدنه محدب  بوده و تنوع چندانى در تزيين و فرم آنها ديده نمى
فام مشاهده شده است و از نظر تنوع تنها با تکنيک قلم مشکى و زرين در مصر و سوريه

گران ايرانى، چون يوسف و  هاى ايرانى نيستند. حضور سفالنقوش و تزيينات، مشابه نمونه
ثيرپذيرى مراكز مملوكى از هنر ايرانى أاى بر ت غيبى در مراكز سورى از جمله در رقه، قرينه

توان در پژوهشى  ها و چگونگى اين اثرپذيرى را مى جرتاست كه اين موضوع و سير مها
 . كردمستقل مطالعه و بررسى 

 
 کتابشناسی

ترجمه دكتر يعقوب آژند، سازمان مطالعه (، 1هنر و معماری اسالمى )اتينگهاوزن، ريچارد، گرابر، الگ، 
 .ش1343ها، تهران،  و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه

نامه ، پايان«فام مخزن موزه چهلستونهاى زرين طالعه مجموعه سفالبررسى و م»اكبرى، راحله، 
 .ش1331شناسى، دانشگاه هنر اصفهان )منتشر نشده(،  كارشناسى ارشد باستان

فر، موسسه مطالعات هنر اسالمى، ، ترجمه دكتر مهناز شايستهسفالگری اسالمىآلن، جيمز ويلسن، 
 .ش1343تهران، 

 .ش1334، گلدسته، اصفهان، هجری قمری 5تا  3ون سفال ساری قربرارى، ميثم، 
 .ش1343فر، موسسه مطالعات هنر اسالمى، تهران، ترجمه مهناز شايسته هنر اسالمى،برند، باربارا، 

ترجمه يعقوب آژند، سازمان مطالعه و تدوين  (،2هنر و معماری اسالمى)بلر، شيال و بلوم، جاناتان، 
 .ش1341نگستان هنر جمهورى اسالمى ايران، تهران، ها، فره كتب علوم انسانى دانشگاه

 .ش1343، ترجمه محمود پورآقاسى، انتشارات سوره مهر، تهران، هنر اسالمىبهنسى، عفيف، 
ها، تهران،  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهفن و هنر سفالگری،  توحيدى، فائق،

 .ش1344
، زيرنظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدى، 3لد ج ،نامه دهخدالغتدهخدا، على اكبر، 

 .دانشگاه تهران
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، ترجمه عبدالله فريار، شركت انتشارات علمى و راهنمای صنايع اسالمىديماند، موريس اسون، 
 .ش1343فرهنگى، تهران، 

ه ، سال سوم، شمارتاريخ و تمدن اسالمى، «هاى مصور در مصر مملوكى رنک، نشان»ذيالبى، نگار، 
 .1341ششم، پاييز و زمستان 

 .ش1341، ترجمه ماه ملک بهار، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، هنر اسالمىرايس، تالبوت، 
، مجله «نه اسالمى و مراكز توليدى آنافام قرون مي سفال زرين»آ حاج ناصرى،  و پانته صديقيان، حسين

 ش. 1335، 1، ششناسى دوران اسالمى مطالعات باستان
، به كوشش ايرج افشار، انتشارات المعى، عرايس الجواهر و نفايس االطايبكاشانى، ابوالقاسم عبدالله، 

 .ش1341تهران، 
، تهران، ققنوس، سفال و سفالگری در ايران از ابتدای نوسنگى تا دوران معاصرالله،  فرد، سيف كامبخش

 ش.1342
شناسى ايران، ، مركز باستانه اسالمى ايرانهنر سفالگری دوركريمى، فاطمه و كيانى، محمديوسف، 

 .ش1314تهران، 
 .ش1332ترجمه مهرداد وحدتى دانشمند، نشر بصيرت، تهران،  شهر در جهان اسالم،گرابر، الگ، 

 .ش1344، گردآورى دكتر ناصر خليلى، نشر كارنگ، تهران، سفال اسالمىگروبه، ارنست جى، 
 .محسن جاويدان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ترجمه طب در دوره صفويه،الگود، سيريل، 

 .ش1341، موسسه انتشارات اميركبير، تهران، برهان قاطعمحمدحسين بن خلف تبريزى، 
، گردآورنده ناصر خليلى سفال خمير سنگى ايرانى دوران سلجوقى، مجموعه سفال اسالمىمورگان، پيتر، 

 ش.1344و استفان ورونيت، تهران، نشر كارنگ، 
مشکين تپه پرندک در استان  هاى اسالمى محوطه بررسى سفال»جور، فيروز و صديقيان، حسين، مه

 .ش 1344، شماره دوازدهم، شناس پيام باستان، مجله «مركزى
 .ش1343شهر، تهران،  آرمان فام در ايران،ساخت لعاب زرينفر، زهره، نيستانى، جواد و روح

فر، مؤسسه مطالعات هنر اسالمى، تهران،  مهناز شايسته، ترجمه فلزكاری اسالمىوارد، ريچل، 
 ش.1344

 .ش1342ترجمه شکوه ذاكرى، انتشارات صدا و سيما تهران،  فام ايرانى.سفال زرينواتسون، اليور، 
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 تصاویر
 

 
 آلبرت(منبع: وب سايت موزه ويکتوريا و . ظرف دارو سده نوزدهم ميالدى، ايتاليا )9تصوير

 

 
 (Haddon, 2011: 228سرلوحه نسخه خطى كتابخانه اياصوفيه با تصوير ظروف دارويى). 2تصوير
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 (. Treptow, 2007: 34. رى، سده چهارم هجرى، موزه هنرهاى شرقى شيکاگو )1تصوير
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 (343 ،1343)پوپ،ج نهم، . آلبارلوى منتسب به ساوه موزه لوور 93تصوير

 

 
 (.341 ،1343مجموعه ريموند آرمزمى) پوپ،ج نهم  آلبارلوى. 14تصوير

 

 
 سايت موزه بروكلين(.لبارلوى سيلهوتو )وب. آ15تصوير
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  51/ در جهان اسالم بندى آنها : شناخت و طبقهظروف سفالى آلباِرلو
 

 
 )موزه ويکتوريا و آلبرت(. . آلبارلوى منتسب به ايران96تصوير

 

 
 )وب سايت موزه ويکتوريا و آلبرت(. . آلبارلوى منتسب به رقه91تصوير

 

 
 (.311 ،9381. آلبارلوى منتسب به ساوه موزه ملى ايران ) توحيدى، 98تصوير
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 9316ستان تابو  بهارم، پنجزدهم، شماره بيست و سيسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 52

 
 )آرشيو موزه ملى ايران(. فام موزه ملى ايرانلوى زرين. آلبار91تصوير

 

 
 (.911 ،9319فام موزه چهلستون )اكبرى، . آلبارلوى زرين11تصوير

 

 
 (lacma. هجرى )درگاه اينترنتى موزه 3-1هاى  فام سوريه منتسب به سده. آلبارلوى زرين21تصوير
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  53/ در جهان اسالم بندى آنها : شناخت و طبقهظروف سفالى آلباِرلو
 

 
 متروپليتن(.. آلبارلوى منتسب به كاشان )وب سايت موزه 11تصوير

 

 
 سايت موزه ويکتوريا و آلبرت(. آلبارلوى منتسب به ايران )وب13تصوير

 

 
 (.111 ،1343و رنک زنبق )برند،  «نوفر» . آلبارلوى مملوكى با كتيبه24تصوير
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 9316ستان تابو  بهارم، پنجزدهم، شماره بيست و سيسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 54

 
 دارى موزه لوور(. . ظرف دارويى منتسب به سده هفتم هجرى سوريه )محل نگه25تصوير

 

 
 (Haddon, 2011: 228)ه با كلمه العافيه . آلبارلوى سوري21تصوير

 

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

 

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

 
 :lane, 1971) هفتم هجرى . سفال بدنه محدب منتسب به سلطان آباد در نيمه نخست قرن11تصوير
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