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چکیده
از میان شیوهها و فنون بهکاررفته در تزیین سفالینهها ،زرینفام ،زیباترین و باشکوهترین روش بوده است .در سدههای ششم و هفتم هجرری،
کاشان یکی از مراکز اصلی تولید سفال زرینفام شناخته میشد و آثار فاخر تولیدشده در این شهر ،هماکنون زینتبخش بسیاری از مروزههرا و
مجموعههای ایران و جهان است .با بررسی آثار رقمدار شناختهشده از سفالگران و کاشیسازان کاشانی در سدههای ششم و هفتم هجری ،با
سلسلهای از روابط خانوادگی مواجه میشویم که گویای انتقال سینهبهسینۀ این هنر است .از خانردانها و هنرمنردان مشرهوری کره در زمینرۀ
هنر زرینفام سبک کاشان فعالیت داشتهاند ،خانوادههای ابوطاهر ،ابوزید و الحسینی نام بررده شردهاند و محققران و پووهشرگران متعردد ،در
مورد آنها قلمفرسایی کردهاند .محمد بن ابی الحسن المقری ،یکی از هنرمندان سبک زرینفام کاشان با شرش اثرر رقرمدار اسرت .پرووهش
حاضر مبتنی بر روش توصیفیتحلیلی است و با بهرهگیری از منابع و اسناد کتابخانهای انجام شده و هدف آن ،معرفی و شناسایی ویوگیهرای
آثار رقمدار المقری است .نتایج پووهش نشان میدهد که المقری از هنرمندان سرفالگر در آن عصرر بروده و انتسراا عنراوین دیگرر همچرون
حامی هنرمند به وی ،بیپایه و اساس است .همچنین بهدلیل شیوۀ خاص وی در تلفیق تکنیک مینایی و زرینفام ،یکی از هنرمندان بیهمتا
در زمانۀ خود بوده است.
کلیدواژهها:
المقری ،زرینفام ،مینایی ،سبک کاشان.
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 .1مقدمه
از رقمهرای یافترهشرده روی سرفالینههای دورۀ سررلجوقی ،تراکنون اسرامی تعردادی از سرفالگران و هنرمنرردان کاشیسراز کره در کاشران فعالیررت
داشتهاند ،به دست آمده است .با توجه به ادله و شواهد موجود ،تعدادی از این افراد بهطور قطع در حرفۀ کاشیسازی و سرفالگری مشروول بروده و
جزو هنرمندان سفالگر دورۀ سلجوقی محسوا میشوند .هنرمندانی هستند که تاکنون با یک رقم ثبتشده به این انتسراا قطعری نائرل شردهاند.
افرادی هم هستند که با وجود آثار و رقمهای متعدد ،نمیتوان ایشان را جزو هنرمندان کاشیساز به شمار آورد .از جمله رقمهایی که قطعری برودن
آنها بهعنوان رقم هنرمند کاشیساز محرز نشده ،رقم «محمد بن ابی الحسن المقری» است .بعضی پووهشرگران برر ایرن اعتقادنرد کره المقرری
حامی هنرمند یا سفارشدهندۀ اثر بوده است و برخی نیز او را هنرمند کاشیساز مینامند .تشکیک آرا در خصوص رقرم المقرری ،امرروزه بره قروت
خود باقی است؛ ازاینرو در این مقاله سعی شده با مطابقت آثار رقمدار المقری با ویوگیهای سفال زرینفام سبک کاشان ،اصرالت کاشرانی برودن
این هنرمند اثبات و ویوگی خاص سبک کاری وی بازشناسایی شود .همچنین با شناسایی اشخاص همنام و همعصر وی ،سعی شده رد و نشرانی
از اصل و نسب المقری یافت گردد .در این پووهش بره روش کتابخانرهای ،اطالعرات مرورد نیراز از منرابع مکتروا ،سرایتهرای معتبرر و موزههرا،
جمعآوری شده و سپس با تحلیل منابع و بررسی تصاویر یافتشده ،بهشیوۀ توصیفی و تحلیلی ،آثار ایرن هنرمنرد و اصرل و نسرب وی مرورد بررسری
قرار گرفته است.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق
پیش از این ،در خصوص خاندان المقری ،پووهش مستقلی صورت نگرفته است اما پووهشگران در خالل موضوعات اصلی خود ،گریزی بره
معرفی ،اصل و نسب و جایگاه اجتماعی این خانواده زدهاند؛ چنانکه آرتور آپهام پوپ )391۶( ۱در مقالهای با عنوان «امضای یک ظرف مینایی
کاشان» ۲به معرفی یک ظرف مینایی دورۀ سلجوقی تولید کاشان پرداخته و المقری را بهعنوان هنرمند این اثر معرفری کررده اسرت .ولری او در

کتاا سیری در هنر ایران و در بخش بررسی شجرهنامۀ خاندانهای کاشیکار کاشان در دورۀ سلجوقی ،نامی از خاندان این هنرمند نیاورده و
فقط به تصویری از یک کاسه با رقم المقری اکتفا کرده است .الیرور واتسرون )3131( ۳در کتراا سفال زرینففل ایرانف  ،خانردان المقرری را
خانوادهای مستقل معرفی کرده است ولی اعتبار این خانواده را بسته به آن دانسته که این نام متعلق به یک استاد کاشیکار باشد ،نه نرام یرک
مشتری یا حامی سفالگر .وی همچنین اشاره به کاسهای کرده که دارای امضایی از المقری بوده اما این کاسره هیچگراه دیرده نشرده و محرل
نگهداری این اثر ،نامعلوم است .همچنین اعتمادالسلطنه ( )۱۳۶۲در کتاا مطلع الشمس و در توصیف کاشیهای حرم مطهر امام رضا(ع) ،از
المقری بهعنوان بانی قسمتی از کاشیها نام برده است .ایمانپور و صیامیان گرجی ( )3139در مقالرهای برا عنروان «بررسری پیشرینۀ یرک اثرر
معماری در حرم رضوی ،کتیبههای سنجری» ،به بررسی کاشیهای ازارهای اطراف حرم حضرت امام رضا(ع) ،معروف به کتیبههای سنجری
پرداخته و اسامی زیادی را از این کاشیها استخراج کرده است .در قسمتی از این کاشیکاریها ،کاشیکاری نفیس و برجستهای به خط ثلث
است که کتیبهای با رقم المقری در آن دیده میشود .این مؤلفان ،معتقدند که سازندۀ این کاشیهای نفیس ،خاندان ابیطراهر بودهانرد و نرام
المقری بهعنوان بانی این کاشیها ثبت شده است .عبدالله قوچانی ( )3191در کتاا احلدیث کلش هلی زرینفل حر مطهر امل رضل اظهار
داشته که المقری همان ابوزید است .در واقع باید گفت هیچیک از این منابع ،اظهار نظر قطعی و ناظر بر دلیلی متقن ،مبتنی بر اصل و نسرب
المقری و جایگاه واقعی او را بیان نکردهاند.
 .۲خاندانهای کاشیساز کاشانی (سبک کاشان)
از میان شیوهها و فنون بهکاررفتره در ترزیین سرفالینهها ،زرینفرام ،زیبراترین و باشرکوهتررین روش اسرت .ایرن شریوۀ تزیینری چرون رازی پنهران و
بهصورت موروثی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشده است (واتسون  .)۲۵۵ ،۱۳۳۲در سدههای ششم و هفتم هجری شرهرهایی چرون گرگران،
ری ،ساوه ،سلطانآباد و بهطور ویوه کاشان ،از مراکز اصلی تولید سفال زرینفام بودهانرد (کیرانی و کریمری  .)۴۴ ،۱۳۶۴یراقوت حمروی نویسرندۀ
کتاا معجم البلدان ،شهر کاشان را با کاشیهای زرینفام و مینایی معرفری کررده اسرت( ۴حمروی 311۶ق .)19۶ ،همچنرین ابوالقاسرم عبداللره
کاشانی در بخشی از رسالۀ عرایس الجواهر و نالیس االطلیب در باا چگرونگی سراخت مینرای زرینفرام ،سرخن بره میران آورده اسرت؛ وی خرود
سفالگر نبوده اما در خانوادهای کاشانی که پدر و جدش همگی سفالگر بودند زیسته است (کاشانی  ۶ ،31۴۵و .)1

محمرررد بن ابی الحسررن
المقری ،سفالگری متبحر
امرا ناشنراس ۴۵ ،ر ۵۶

46

واضح است که کاشان در سدههای میانه یکی از مراکز عمده و مهم تولید سفالهای زرینفام بوده است .با استناد به آثار رقمدار شناختهشرده
از سفالگران و کاشیسازان کاشانی در سدههای ششم و هفرتم هجرری ،برا سلسرلهای از روابرط خرانوادگی برخرورد مریکنریم کره گویرای انتقرال
سینهبهسینۀ این هنر است (واتسون  .)۲۵۵ ،۱۳۳۲از جملره خانردانهرای مشرهوری کره در زمینرۀ هنرر زرینفرام فعالیرت داشرتند ،خانوادههرای
ابوطاهر ،ابوزید ،الحسینی و خانوادۀ المقری را میتوان نام برد (همان .)۲۵۶ ،ابوطاهر در صنعت کاشیسازی مهارت و استادی خاصری داشرته و
آثار او ،شامل محرااها ،کاشیهای ستارهای و صلیبی و خشتی است .در پایان کتراا ابوالقاسرم عبداللره کاشرانی ،در مرورد شرجرهنامرۀ خانردان
ابوطاهر ،جدولی آمده است (کاشانی  )۳۷۵ ،31۴۵که به شناخت اعضای سفالگر آن کمک میکند.
ابوزید آثار بسیاری را امضا کرده که بهشیوۀ زرینفام سبک کاشان آراسته شدهاند .مهمترین آثار ابوزیرد ،کاشری مرزار امرام رضرا(ع) و حضررت
معصومه(س) است که آنها را با همکاری محمد بن ابی طاهر انجام داده است .در خصوص ابوزید و آثارش ،شیال بلر ۵شرح حرال و فهرسرتی از
کارهای این هنرمند را به چاپ رسانده است .مجموع آثار ابوزید در طول چهار دهه ،شامل  ۲۴عدد شیء امضاشده و تاریخدار است که خلق آنهرا
توسط ابوزید مسلم است .به هر حال ،ابوزید یکی از بزرگترین هنرمندان سفالگر در سدۀ میانه بوده است (پوپ و اکرمن  ،3131ج.)331۵ :۴ .
از سفالگران معروف دیگری که خانوادهای به نام آنهرا ثبرت نشرده ،ولری در سردۀ هفرتم هجرری ،آثراری از سربک زرینفرام کاشران برجرای
گذاشتهاند ،حسن بن عربشاه را میتوان نام برد .او از هنرمندان صاحب سبک و معروف در زمینرۀ کاشری زرینفرام سربک کاشران اسرت و کاشری
محراا مسجد میدان کاشان ،امضای او را دارد (واتسون  .)۲۶۲ ،3131خانوادۀ دیگری به نام خانوادۀ الحسرینی برا دو فررد برا نامهرای علری برن
احمد بن علی الحسینی و حسن بن علی احمد بابویه نیز شناخته شده است که مهمترین اثر علی بن احمد ،محرابی در امرامزاده یحیری و محرابری
محفوظ در موزۀ متروپولیتن ،اثر حسن بن علی احمد است (همان.)1۵9 ،
همزمان با خاندانها و هنرمندان ذکرشده ،امضایی با رقم محمد بن ابوالحسن المقری روی چند کاسه مشاهده مریکنریم .شراید محمرد برن
الحسن المقری ،هنرمند ماهری بوده که بهدلیل تعداد انرد آثرارش ،مهرارت وی برهدرسرتی شناسرایی نشرده اسرت .ظراهرا علرت مشخصری در
خصوص ظاهر شدن امضای این هنرمند وجود ندارد (همان .)3۴3 ،دربارۀ المقری و خانوادهاش ،اطالعات کرافی در دسرت نبروده و بره تعردادی
حدس و گمان محدود شده است.
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 .۳در جستوجوی نسب المقری
َ َّ
ُْ
کلمۀ المقری را میتوان به دو صورت تلفظ کرد که از لحاظ نوشتاری ،مشابه نوشته میشوند :المقری ( )al-Muqriو المقری (.)al-Maqarri
ْ
ُمقری ( )Muqriدر لوت یعنی خواننده ،کسی که تعلیم قرآن بدهد (معین  ،۱۳۳۱ج)۱۷7۷ :۲ .؛ نیز به تعلیمدهندۀ قرآن به اطفال ،خوانندۀ
قرآن ،قاری قرآن و کسی که به یکی از علوم قرآنی مسلط باشد اطالق میگردد (دهخدا  ،۱۳۳۴ج .)7۲۶ :۴7 .تفاوت ُمقری و قاری در این است
که قاری فقط خوانندۀ قرآن است ولی ُمقری ،صاحب علوم قرآنی است .با این تفاسیر میتوان به این نتیجه رسید که کسی که نام وی ،پسوند
نسب ُمقری یا ُ
المقری دارد ،میتواند قاری یا عالم به علوم قرآنی باشد.
برای در این موضوع میتوان به افرادی با نسب خانوادگی یا شهرت ُمقری در سدههای چهارم ترا دهرم هجرری رجروع کررد ترا شخصریت و
هویت اجتماعی آنها را با شخص ُمقری مورد نظر این پووهش مطابقت داد؛ از جمله شخصی با نرام «قطبالردین ابروجعفر محمرد برن علری برن
حسن ُ
المقری النیشابوری» که از عالمان علوم قرآنی و کالم سدههای پنجم و ششم هجری و صاحب دو کتراا التعلیف و الحفدود در علرم کرالم
بوده است (سیاوشی و محمدی  .)۲۱۵ ،۱۳7۴قطبالدین ابوجعفر ،نسب خانوادگی ُ
المقری داشته و بهسبب این نسرب ،او را برهعنوان یرک عرالم
بزرگ دینی میشناسند .افرادی هم بودهاند که چنین پسوندی در نسب خانوادگی خود نداشرتهاند ولریکن بره ُمقرری مشرهور بودهانرد؛ بررای مثرال
۶
شخصی به نام «ابن مهران ابوبکر احمد بن حسین بن مهران نیشابوری» (۲7۵ر۳۳۱ق) که ُمقری مشهور خراسان و اولین معلرم قرائرات دهگانره
بوده است (.)https://lib.eshia.ir/23022/4/1835
۷
در خصوص افرادی دیگر با پسوند ُ
المقری ،در سدههای مختلف و با مناصب متفاوت ،در کتراا تفلری بیهف اطالعرات مفیردی ثبرت شرده
است .ابن فندق ،مؤلف این کتاا ،در ذکر خاندانهای معروف بیهق ۳و در ذیل خاندان عزیزیان ،از قومی نام برده که ایشران را عزیرز میخواندنرد.
مشهورترین آنها «ابو محمد بن علی بن احمد بن عبدالله بن عزیز المقری» بروده اسرت (ابرن فنردق  .)۱۱7 ،۱۳۶۱در حرال حاضرر نیرز خانردان
عزیزیان ،از خاندانهای بزرگ و مشهور مشهد هستند و با خاندان واعظ طبسی نسبت خانوادگی دارند (حجتاالسرالم مقرری ،امرامجمعرۀ سرابق

نیشابور .ارتباط شخصی ۵ .اسفند  .)۱۳77همچنین «ابوحامد احمد بن علی الحسرین المقرری البیهقری» کره وی را متولرد خسرروجرد 7میدانرد،
راوی احادیث پیامبر(ص) و از مقربان جد پدری ابن فندق بوده است (ابن فندق  .)۱۶۳ ،۱۳۶۱شخص مطرح دیگری که ابن فندق به ذکر نرام او
همت گماشته« ،محمد بن علی بن حیدر األحنف االخرینی المقری» ،خطاط و نساخ مشهور شهر بیهق بوده است (همان.)۲۷۶ ،
ذکر چند نکته در اینجا الزم است .افرادی که پسوند ُ
المقری دارند غالبا موطن ایشان از بالد خراسان ،مثل سربزوار ،نیشرابور و ...بروده اسرت،
همچنان که در حال حاضر نیز افرادی با پسوند خانوادگی ُمقری در شهرهایی مثل نیشابور و مشرهد وجرود دارنرد ۱۰.همچنرین افررادی کره پسروند
ُ
المقری دارند ،صرفا عالمان به علم قرآن نبودهاند و ممکن است حرفهای غیر از عالمان قرآنی داشته باشند (جدول .)۱
جدول  :۱مشخصات برخی افراد با نسب المقری (نگارنده)
قطبالدین ابوجعفر محمد بن علی بن حسن ُ
المقری النیشابوری

نام

کنیه

نام پدر

جد

لقب

شهرت

شغل

محمد

ابوجعفر

علی

حسن

مقری

قطبالدین

عالم

نسب

ابن مهران ابوبکر احمد بن حسین بن مهران نیشابوری
ابو محمد بن علی بن احمد بن عبدالله بن عزیز المقری
ابوحامد احمد بن علی الحسین المقری البیهقی

احمد
علی
احمد

ابوبکر
ابومحمد
علی

حسین
احمد
حسین

مهران
عبدالله
حامد

مقری
شیخ القراء
المقری

ابن مهران
عزیز
البیهقی

عالم
عالم
راوی حدیث

محمد بن علی بن حیدر األحنف االخرینی المقری

محمد

علی

حیدر

المقری

االخرینی

نساخ

َ َّ
المقری ( ،)al-Maqarriدر علوم فقه و حدیث به شخص معروفی با نام «شهااالدین ابوالعباس احمد برن محمرد برن احمرد برن
اما در تلفظ
َ َّ
۱۱
عبدالرحمان بن محمد المقری» برمیخوریم که در تلمسان زاده شده و در قاهره درگذشته است .او حرافظ قررآن ،ادیرب و عرالم بره علروم فقره و
َّ
حدیث و تفسیر و کالم بوده است .او به خاندان اهل علم و َمقریاالصل تعلرق داشرته اسرت .مقرره ( ،)Maqarreقریرهای اسرت در کشرور موررا
کنونی و نزدیک تلمسان که خانوادۀ شهااالدین ،پیش از تولد وی از آنجا به تلمسان نقل مکان کررده بودنرد .او کترابی در علرم کرالم بره نرام ناف
َ َّ
َ َّ
المقرری» نرام
المقری ،شناسایی شده که «احمد برن محمرد برن علری الفیرومی
الطیب ۱۲دارد (روغنی  .)۱۰۲ ،۱۳۳۵شخص دیگری نیز با پسوند
داشته و از لوویون بوده که در مصر متولد شده و در سال ۷۷۰ق از دنیا رفته است ( .)https://fa.wikifeqh.irبه این ترتیرب میتروان گفرت تلفرظ
َ َّ
المقری ،به شهر مقره منتسب است که فرد در آن زاده شده یا اهل آنجا بوده است .همچنان که بهطور مثال فردی با نام «الشریف ابوالقاسرم علری
الحرانی» محدث ،مفسر و قاری قرآن بوده و در شهر حران از شهرهای سوریه اقامت داشته اسرت( ۱۳ابرن فنردق  .)۵۱ ،۱۳۶۱بنرابراین حرانری در
انتهای نسب این شخص ،اشاره به محل زادگاه وی دارد نه معانی دیگر َ
حران .افراد زیرادی برا چنرین اسرامی خرانوادگیای در کتراا تفلری بیهف
معرفی شدهاند که انتهای نسب ایشان ،شهر محل تولد یا اقامتشان بوده و این شیوهای رایج در آن عصر بوده است.
 .۴آثار المقری در سبک کاشان
از مجموعههای مختلف ،تاکنون شش اثر با رقم المقری به دست آمده که پنج عدد از آنها ،ظرف کاسهای و یک اثر ،کروزهشرکل بروده اسرت .از
این آثار ،سه اثر زرینفام ،یک اثر بدون لعاا و دو اثر ،ترکیبی از مینایی و زرینفام هستند .هر سه اثرر زرینفرام ،دارای رقرم محمرد برن ابوالحسرن
المقری هستند که بهوضوح قابل خوانش است .در دو ظرف دیگر ،رقرم مقرری دیرده میشرود .برهجرز دو کاسرهای کره ترکیرب مینرایی و زرینفرام
هستند ،در بقیۀ ظروف ،سبک زرینفام کاشان قابل ردیابی است .از ویوگیهای شاخص سبک کاشان ،تأکید بر نقشاندازی پیوسرتۀ تمرام سرطح
است (پوپ و اکرمن  ،3131ج)3311 :۴ .؛ چنانکه این ویوگی را در ظروف محفوظ در موزۀ ملی ایران و هنر اسالمی قطر میتوان مشاهده کررد
(تصاویر  3و .)1
جفت پیکرهای در حال گفتوگو در تصویر ( ،)3نقشی رایج بر کاسههای آثار زرینفام سبک کاشان بوده اسرت (همران ،ج )3331 :۴ .کره در
آثار هنرمندان سفالگر سدۀ ششم و هجری همچون ابوزید و روی کاشیها و ظروف سفالین ،قابل ردیابی است (تصویر  .)1جفت پیکره در قسرمت
داخلی کاسه محفوظ در موزۀ ملی ایران (تصویر  ،)3بر اصالت سبک کاشرانی ایرن ظررف تأ کیرد دارد .از ویوگیهرای دیگرر سربک کاشران ،نقرش
پرندگانی با کاکلهای گرهدار برجسته شبیه چکاو شاخدار و ارد های کوچرک فربره اسرت (همران ،ج .)331۶ :۴ .ایرن شاخصرۀ برارز سربک
کاشان (تصویر  )۴را در یک بشقاا زرینفام محفوظ در موزۀ دانشگاه فیالدلفیا میتروان مشراهده کررد (تصرویر  )۵کره بهصرورت نرواری پهرن ،برا
اسپیرالهای دایرهوار از این نوع پرندگان سبک کاشانُ ،پر شده است ( .)Ettinghausen 1936, 44داخل کاسهای دیگر از المقری کره در سرال
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 ۶۰۰هجری قمری ساخته شده و در موزۀ هنر اسالمی قطر محفوظ است ،همران ارد هرای فربره در حرال پررواز ترسریم شردهاند (تصرویر  .)1از
مقایسۀ این کاسه با ظرف موزۀ فیالدلفیا ،در منشأ کاشانی این ظرف ،تردیدی باقی نمیماند.

تصویر  :۱کاسۀ زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابا الحسن
المقری ،محل نگهداری :موزۀ ملی ایران (قوچانی )۳۳ ،۱۳7۷

تصویر  :۲کاسۀ زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابا الحسن
المقری ،محل نگهداری :موزۀ هنر اسالمی قطر (قوچانی )۴۱ ،۱۳7۷

تصویر  :۴پرندگان سفالینههای منقوش زرینفام (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۱۳۲۷ :۴ .
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تصویر  :۳کاشی زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۷ق ،رقم ابوزید،
محل نگهداری :موزۀ هنرهای اسالمی بوستون ( Blair
)2008, 161

تصویر  :۶کاسۀ زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۳ق ،رقم
محمد بن ابا الحسن المقری ،محل نگهداری:
مجموعه هاروی ا .پالتنیک ( Pancaroglu
)2007, 146

تصویر  :۵بشقاا زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۳ق .محل نگهداری :موزۀ دانشگاه فیالدلفیا
()https://www.penn.museum/collections/object/185989

تصویر  :۷کاشی زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
رقم حسن بن عراشاه ،محل نگهداری :موزۀ ویکتوریا
و آلبرت لندن ()www.vam.ac.uk

تصویر  :۳کاشی زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۲ق ،رقم
محمد بن ابوطاهر ،محل نگهداری :موزۀ ویکتوریا و
آلبرت لندن ()www.vam.ac.uk

سبک کاشان در یک ظرف کاسهای دیگر با رقم المقری که در مجموعۀهاروی ا .پالتنیک در شیکاگو نگهداری میشود ،قابل مشاهده
است (تصویر  .)۶نقش دو پرندۀ ایستاده در کف ظرف ،شبیه همان پرندگانی است که در کاشری محرابری محفروظ در مروزۀ ویکتوریرا و آلبررت
لندن با رقم حسن عراشاه دیده میشود (تصویر  .)1همچنین برگهایی که در بیرون کاسه بهصورت یک نوار پهن و میان دو کتیبۀ براالیی و
پایینی ظرف و داخل اسپیرالها ترسیم شدهاند ،مشابه نقشی است که در یک حاشیۀ باریک از کاشیهای ضریح حضرت معصومه(س) وجود
دارد ( )Ettinghausen 1936, 45و امضای محمد بن ابوطاهر را دارد (تصویر  .)3بنابراین در اصالت منشأ کاشانی این ظرف هم شکی باقی
نمیماند .عالوه بر این کاسه ،در موزۀ لوور ،کوزهای سفالین محفوظ است که تاریخ ۶۱۲ق و رقم مقرری را دارد (تصرویر  .)9تصراویر برجسرتۀ
پرندگانی که روی این کوزه حک شدهاند ،شبیه نقش پرندگان سبک کاشان است که پیشتر از آنها یاد شد.
از بین شش ظرف نامبرده ،دو کاسه برهلحراظ تکنیکری و طراحری ،متفراوت از بقیرۀ ظرروف هسرتند (تصراویر  31و  .)33در ایرن ظرروف،
تکنیکهای مینایی و زرینفام بهطور همزمان استفاده شده است .در قسمت داخلی هر دو ظرف ،مقامی بلندپایره سروار برر اسرب نشران داده
شده است .روی یکی از کاسهها ،تصویر عبارت «کتبه مقری» دیده میشود ( تصویر  )31و در کاسۀ دیگرر (تصرویر  ،)33تصرویری از امضرای
محمد بن ابوالحسن المقری توسط فردریش زاره ۱۴شناسایی شده است ( .)pope 1936, 146بیرون هر دو ظرف ،شریوهای از کتیبرهنویسری
خطوط به کار رفته است که در دیگر آثار مینایی دیده نمیشود (تصویر  .)31در این شیوه کره احتمراال تقلیردی از خطروط برجسرتۀ کتیبرههای
زرینفام محرااها میباشد ،خط با رنگ مشکی دورگیری شده و داخل آن با لعاا فیروزهای پر شده که از لحاظ ارتفاع حروف ،شبیه خط ثلث
است .در بیرون یکی از کاسهها ،شعری به زبان عربی منتسب به حضرت علی(ع) نوشته شده ۱۵که شاید بدین سبب بتروان گفرت کره سرازندۀ
این ظرف ،مذهب شیعه داشته است .در هر دو کاسه و زیر کتیبۀ لبۀ ظرف ،یک جفت اسپیرال متقارن دیده میشود که انتهای اسپیرالها بره
اسلیمی ختم میشود و دورتادور ظرف تکرار شدهاند (تصویر .)31
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تصویر  :7کوزۀ سفالی ،سال ۶۱۲ق ،رقم مقری ،محل نگهداری:
موزۀ لوور (قوچانی )۴۵ ،۱۳7۷

تصویر  :۱۰کاسۀ مینایی و زرینفام ،کاشان ،قرن
هفتم هجری ،رقم مقری ،محل نگهداری:
مجموعه هاروی ا .پالتنیک ( Pancaroglu
)2007: 148

تصویر  :۱۱کاسۀ مینایی و زرینفام ،کاشان،
قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابالحسن
المقری ،محل نگهداری :اف .ام .گونتر (پوپ
و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۵ :۴ .

تصویر  :۱۲بخشی از کاسۀ مینایی و
زرینفام ،کاشان قرن هفتم هجری ،رقم
مقری ،محل نگهداری :مجموعه هاروی ا.
پالتنیک ()Pancaroglu 2007, 149

جدول  :۲آثار المقری در یک نگاه (نگارنده)
شماره

۱

۲

۳

نوع

تکنیک

کاسه

زرینفام و
مینایی
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مجموعه هاروی ا.
پالتنیک

-

بدون تاریخ

متن کتیبۀ روبهرو :تعلم قوام الخط یا ذا التادا
فما الخط اال زینة المتأدا کتبه مقری

کاسه

زرینفام و
مینایی

کاسه

زرینفام

مجموعه اف ام گونتر

-

مجموعه هاروی ا.
پالتنیک

بدون تاریخ

۶۰۳

متن کتیبۀ روبهرو :کتبه محمد بن ابی الحسن المقری
فی محرم سنة ثلث و ستمائه
کاسه

۴

محل نگهداری

ارتفاع × قطر دهانه
()cm

تاریخ (ق)

زرینفام

موزۀ ملی ایران

-

۶۰۳

متن کتیبۀ روبهرو :کتبه محمد بن ابوالحسن
المقری فی شهور سنة ثمانی و ستمائه
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کاسه

زرینفام

موزۀ ملی قطر

۶۰۰

۵
متن کتیبۀ روبهرو :کتبه محمد بن ابوالحسن
المقری فی شهور سنة ستمائه
کوزه
۶

بدون لعاا

متن کتیبۀ روبهرو :عمل مقری

موزۀ لوور

۶۱۲

تصویر

 .۵ویژگیهای سبک المقری
با بررسی رقمهایی که روی ظروف زرینفام متعلق به دورۀ پیش از موول ثبت شده ،فقرط امضرای ابوزیرد بریش از یرک برار آمرده اسرت و او را تنهرا
تولیدکنندۀ شناختهشدۀ کاشی میدانستند که بهطور قطع ،در زمینۀ ظروف هم شرهرت داشرته اسرت (واتسرون  .)۱۴۴ ،3131دیگرر هنرمنردان و
سفالگران کاشانی آن عصر ،فقط روی کاشی امضا نمودهاند و نمونهای از امضای آنها روی ظرروف دیرده نمیشرود .امرا برا بررسری رقمهرای آثرار
المقری روی ظروف (جدول  )۲میتوان این هنرمند را همپایۀ ابوزید شمرد و از وی بهعنوان سرفالگری کره مشخصرا روی ظرروف هرم رقرم نمروده
است نام برد .بدین ترتیب ،المقری را میتوان سفالگر نامید زیرا وی در ساخت ظروف مهارت داشته است و شراید بتروان او را برهدلیل بره کرار برردن
همزمان دو تکنیک زرینفام و مینایی ،در سفالگری نابوه دانست (تصاویر  31و  .)33بهکرارگیری چنرین تکنیکری ،در ظرروف سراختهشرده توسرط
ابوزید دیده نمیشود .البته قابل ذکر است که ابوزید در تکنیکهای مینایی و زراندود ۱۶متبحر بوده و آثاری از وی به جا مانده است (تصویر  .)31ترا
پیش از این آثار ،در کاشیها و ظروف زرینفام بهجز رنگ طالیی و طیفهای طالیی ،اسرتفاده از رنگهرای دیگرر محردود بره رنرگ الجروردی و
فیروزهای میشده است که کاشیسازان این دو رنگ را یا بهصورت لکههای تصادفی ،روی قسمتی از کاشیها و ظروف قرار میدادنرد یرا برهشریوۀ
زیر لعابی ،اسپیرالهایی را ترسیم میکردند (تصویر  .)3۴اما در دو کاسهای که رقم المقری دارند ،مشاهده میشود که هنرمند بهصورت آگاهانره و
با طرحی ازپیشتعیینشده ،خطوط ظریف زرینفام و سطوح رنگی لعاا مینایی را همزمان به کار برده که در نوع خود بینظیر است (تصراویر  31و
 .)33حتی کتیبههای بیرونی هر دو ظرف یادشده ،از لحاظ نوع خط و رنگآمیزی ممتاز هستند که در آثار هنرمند هرمعصرر او یعنری ابوزیرد دیرده
نمیشود .این ویوگی نوشتن خطوط بهصورت دورگیری و پرشدن با رنگ فیروزهای ،میتواند از ویوگیهای منحصربهفرد سبک این هنرمنرد باشرد.
این شیوۀ کتیبهنویسی را در ظرف دیگری که در مجموعۀ خلیلی محفوظ است مریتروان دیرد (تصرویر  .)3۵ایرن ظررف کره دارای خطری برا شریوۀ
کتیبهنویسی است ،از ظروف دیگر متفاوت است و بهشیوۀ خطنگاشتۀ المقری ،شباهت بسیاری دارد .شاید بتوان ایرن ظررف بردون رقرم را برهدلیل
همین شباهت در کتیبهنگاری ،به المقری نسبت داد.
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دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

یک کاشی منحصربهفرد در موزۀ هنرهای زیبای بوستون وجود دارد که کتیبرهای مررتبط برا داسرتانی از شفلهنلم  ۱۷را دارد (تصرویر  )3۶و برر
کاشی نوشته شده« :رفتن ایرانیان از دژ فرود» .۱۳این قطعه کاشی شکسته ،مینایی و زرینفام است .در این کاشی ،یک پرچمدار ،نوارهای در حال
اهتزاز را که یکی از مشخصههای درفش آن روزگار است ،باال نگه داشته است .سه سلحشور دارای کالهخود ،گروه را هردایت مریکننرد و جلروتر
قرار گرفتهاند .یکی از آنها که در وسط قرار گرفته ،مشخصا پادشاه است زیرا نماد مقام باال را که گرزی مرصع برا سرر اژدهاسرت ،حمرل مریکنرد.
سوار پشتسر ،دهنۀ اسبهای هیجانزده را با مهارت در دست دارد .پس از آنها ،دو پرچمدار با بیرقهای کتیبهدار بستهشده میآیند که سوار برر
االغهای رمکرده و خشمگین ،دهلزنان نقش شدهاند .این کاشی شکسته ،نشان از دستاوردی اسرتثنایی دارد کره تراکنون ،حتری تکرهای نراقص
شبیه به آن شناسایی نشده است .ساخت این کاشی ،باید بسیار گران بوده باشد و فقط برای کاخ یا شخصیتی بسیار مهم میتوانسرته سراخته شرده
باشد (پوپ و اکرمن  ،3131ج.)3311 :۴ .
نقوش طراحیشده روی این کاشی ،شامل تعدادی از شاخصترین ویوگیهای سبک زرینفرام کاشران اسرت .برههرمپیوسرتن نقرش در تمرام
قسمتها ،متراکم بودن ارد های کوچک و برگهای رگدار و خرالدار ،همچنرین نقرش مرردان ریرشدار موجرود در ایرن کاشری را میتروان در
کاشی زرینفام ستارهای موزۀ قاهره مشاهده کرد (تصویر  )31که به سبک کاشان است (همان ،ج .)3319 :۴ .این کاشی ،شربیه یرک نگرارگری
است؛ ترسیم قوی رنگهای غنی و جزئیات جالب توجه ،از ویوگیهای آن است .پرداخت سازوبرگ سر اسب ،یال خشن ،برگ خرالدار و ارد هرا
و مارپیچهای ظریف در این کاشی در مقایسه و شباهت با کاسهای که رقم المقرری دارد (تصرویر  )33قابرل توجره اسرت .در هرر دوی آنهرا ،آبری
بنفشفام یکسانی به کار گرفته شده و حتی سبز روشن در کاشی موزۀ بوستون ،منحصربهفررد اسرت و در هریچ نمونرهای بره کرار نرفتره اسرت .در
باالی کاشی ،برگی اسلیمی قلمگیری شده (تصویر  )33که مشابه به چند برگی است که روی بدنۀ خارجی کاسهای با رقرم المقرری (تصرویر  )31و
روی ردای سوارکار در کاشی زرینفام موزۀ قاهره است (تصویر  .)33همچنین سر اسب ترسیمشده روی کاشی بوستون ،بسیار شبیه به سرر اسربی
است که داخل کاسهای با رقم المقری وجود دارد و حلقۀ ترسیمشده روی دهانرۀ اسرب و همچنرین خطروط یرال اسرب در هرر دو اثرر یکری اسرت
(تصاویر  ۱7و  .)۲۰این تشابهات سبکی و تصویری ،گویای آن است که این سربک ترکیرب مینرایی و زرینفرام مروفقیتی ویروه بروده کره در کاشری
بوستون به اوج خود رسیده است .میتوان گفت که بهاحتمال زیاد ،سازندۀ این کاشی زیبا و دو ظرف مینایی و زرینفام ،احتماال یک نفرر بروده زیررا
تشابهات تصویری و تکنیکی هر دو اثر ،همانند است.
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محل نگهداری :موزۀ هنرهای اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۶ :7 .

تصویر  :۱۷کاشی زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
محل نگهداری :موزۀ ملی قاهره (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۲۲ :7 .

تصویر  :۱۳بخشی از کاشی مینایی و زرینفام ،کاشان،
قرن هفتم هجری ،محل نگهداری :موزۀ هنرهای
اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۶ :7 .

تصویر  :۱7بخشی از کاشی مینایی و زرینفام
کاشان ،قرن هفتم هجری ،محل نگهداری :موزۀ
هنرهای اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن ،۱۳۳۷
ج)۷۰۵ :7 .

تصویر  :۲۰بخشی از کاسۀ مینایی و زرینفام کاشان،
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 .۶نتیجه
این ادعا که المقری میتواند سفارشدهندۀ اثر باشد ،اساسا برداشتی اشتباه از دو رقم متفاوت است که یکی با عنوان محمد بن علی المقری در
حرم امام رضا(ع) ثبت شده و دیگری با عنوان محمد بن ابوالحسن المقری روی آثار سفالین ثبت شده است .رقم اول بهاحتمال زیاد ،حامی
هنرمند است که مورد بحث این پووهش نبوده اما در رقم محمد ابی الحسن المقری با توجه به تعدد آثاری که از این رقم در مقام سازندۀ اثر یافت
شده ،صاحب این رقم میتواند بهعنوان هنرمندی سفالگر شناخته شود .از طرفی بهدلیل سبک خاص تکنیکی این هنرمند در ترکیب مینایی و
زرینفام و استقالل و صراحت او در رقم زدن روی ظروف ،المقری میتواند یک هنرمند مستقل به شمار آید و این برداشت که احیانا المقری
همان ابوزید است ،توجیه نادرستی به نظر میرسد .همچنین میتوان المقری را بهدلیل همین سبک ویوۀ او که یک گام جلوتر از ظروف فاخر
مینایی است ،هنرمندی چیرهدست دانست که احتماال همتایی نداشته است .اما چرایی اینکه با وجود چنین توان تکنیکی باال ،ناشناس باقی
مانده ،جای تحقیق و مطالعه دارد .شاید با پیدا شدن قطعۀ گمشدۀ کاشی ستارهای موزۀ بوستون ،ابهامات مطرحشده برطرف شوند .بنابراین
میتوان وی را همپایۀ ابوزید دانست چراکه این دو هنرمند ،تنها هنرمندان شناختهشدهای هستند که در سدههای ششم و هفتم هجری روی
ظروف سفالین رقم زدهاند .اما در مورد چگونگی تلفظ نام مقری ،نمیتوان نظری قطعی داد ولیکن تلفظ این نام ،نمیتواند از دو حالت خارج باشد.
اگر وی را ُ
المقری بنامیم ،وی میتواند از اهالی سرزمین خراسان باشد که به مرکز سرامیک آن عصر یعنی کاشان مهاجرت کرده است و اگر وی
َ َّ
المقری بنامیم یعنی این هنرمند میتواند مهاجری باشد که از شمال آفریقا و احیانا سوریۀ امروزی بهسمت ایران و کاشان آمده باشد .از نظر
را
نویسندۀ این نوشتار ،شاید حالت دوم به واقعیت نزدیکتر باشد چراکه قرابتهای بسیاری بین سبک زرینفام رقۀ سوریه و سبک کاشان وجود
دارد که در اوضاع و احوال مکانی و زمانی آن عصر ،این قرابت فقط با رفتوآمد هنرمندان ممکن بوده است .همچنین برای اثبات بیشتر این
احتمال ،میتوان به نظریۀ مهاجرت شیعیان از فسطاط به ایران پس از سقوط فاطمیون و روی کار آمدن ایوبیان اشاره کرد.
پینوشتها
1. Arthur Upham Pope
2. A signed kashan mina'i bowl
3. Oliver Watson

 .۴و منهما یجلب الوضائر القاشانی و العامة بقول القاشی.
5. MUQARNAS, A Brief of Abu Zayd, Vol. 25, 2008, p.155-176.

 .۶قرائات عشر به قرائتهای منسوا به ده قاری مشهور اطالق میشود.
ُ ُ
ُ ُ
 .۷تلری بیه یا تلری ابن فندق کتابی تاریخی به فارسی ،نوشتۀ ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید بیهقی معروف به ابن فندق ،دربرگیرندۀ تاریخ و
جورافیا و احوال عالمان و خاندانهای مشهور نواحی خاوری و شمال خاوری ایرانزمین و شهرهایی چون بیهق ،سبزوار ،نیشابور و ...و چگونگی رویدادهای
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این مناطق در زمان استیالی صفاریان ،سامانیان ،غزنویان و سلجوقیان است.
 .۳حدود سبزوار فعلی.
 .7روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی است.
 .۱۰برای مثال امامجمعۀ پیشین شهر نیشابور ،حجتاالسالم اسماعیل مقری بوده است و بستگان وی اهل شهر نیشابور هستند.
 .۱۱از شهرهای مراکش امروزی در آفریقا.
 .۱۲از جمله کتااهایی که تاریخ مسلمانان آندلس را به تصویر کشیده است .اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامرهای تراریخی ،بلکره دایررةالمعرارفگونرهای
است در تاریخ ،ادا و جورافیای آندلس و شرح احوال بزرگان آن از آغاز عصر اسالمی تا سقوط غرناطه.
 .۱۳و کان شوله اقراء القران اشریف فی بلده َ
حران من بالد شام.
14. Fredrich sarre

 .۱۵تعلم قوام الخط یاذا التادا /فما الخط اال زینة المتأدا.
 .۱۶برای اطالعات بیشتر نک :یزدانی و دیگران 3۶3 :3191ر.313
 .۱۷احتماال یکی از اولین تصویرگریهای شلهنلم روی کاشی.
 .۱۳فرود نام فرزند جوان و دالور سیاوش از همسر دیگرش «جریره» و دژبان مرزی تورانزمین بود.
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