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 ، سفالگری متبحر اما ناشناسالمقری الحسن ابی بن محمد
 

 *مقدم آرانیرعیت حسن
 
 

 ۳۰/۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:      ۶/۳/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 
 

 چکیده

 ،های ششم و هفتم هجرریدر سده است.ده بو روش ترینباشکوه و زیباترین ،فامزرین ها،سفالینه تزیین در کاررفتهبه فنون و هاشیوه میان از
هرا و بسیاری از مروزهش خباکنون زینتهم ،آثار فاخر تولیدشده در این شهر شد وشناخته می فامزرینی تولید سفال کاشان یکی از مراکز اصل

 با ،هجریششم و هفتم  هایسده در کاشانی سازانکاشی و سفالگران از شدهشناخته داررقم آثار بررسی . بااست ان و جهانر ی ایهاموعهمج
 ۀزمینر در کره مشرهوری ها و هنرمنردانخانردان ازاست.  هنر این ۀسینبهسینه انتقال گویای که شویممواجه می خانوادگی روابط از ایسلسله

در  ،قران و پووهشرگران متعرددمحق اند ونام بررده شرده الحسینی و ابوزید ابوطاهر، هایخانواده اند،هداشت فعالیت سبک کاشان فامزرین هنر
پرووهش  .اسرت دارشرش اثرر رقرمبا کاشان  فامزرینسبک  یکی از هنرمنداناند. محمد بن ابی الحسن المقری، کرده فرساییقلمها آن مورد

هرای شناسایی ویوگیمعرفی و آن، هدف و  ای انجام شدهگیری از منابع و اسناد کتابخانهتحلیلی است و با بهرهحاضر مبتنی بر روش توصیفی
همچرون از هنرمندان سرفالگر در آن عصرر بروده و انتسراا عنراوین دیگرر دهد که المقری یج پووهش نشان میاست. نتادار المقری آثار رقم

همتا هنرمندان بی یکی از ،فامزرینخاص وی در تلفیق تکنیک مینایی و  ۀشیو دلیلبهپایه و اساس است. همچنین بی ،حامی هنرمند به وی
 . استخود بوده  ۀاندر زم
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 محمرررد بن ابی الحسررن
 المقری، سفالگری متبحر

 ۵۶ ر ۴۵امرا ناشنراس، 

 مقدمه. 1
 فعالیررت کاشران در کره سرازکاشی هنرمنرردان و سرفالگران از تعردادی اسرامی تراکنون ،سررلجوقی ۀدور  هایسرفالینه روی شردهیافتره هرایرقم از

 و بروده مشروول سرفالگری و سازیکاشی ۀحرف در قطع طوربه افراد این از تعدادی ،موجود شواهد و ادله به توجه با. است آمده دست به ،اندداشته
. اندشرده لئرنا قطعری انتسراا این به شدهثبت رقم   یک باتاکنون  که هستند هنرمندانی. شوندمی محسوا سلجوقی ۀدور  سفالگر هنرمندان جزو

 برودن قطعری که هاییرقمجمله  از. به شمار آورد سازکاشی هنرمندان جزورا  ایشان تواننمی متعدد، هایرقم و آثار وجود اب که هستند هم افرادی
 المقرری کره اعتقادنرد ایرن برر پووهشرگران بعضی. است «المقری الحسن ابی بن محمد» رقم ،نشده محرز سازکاشی هنرمندرقم  عنوانبهها آن

 تقرو   بره، امرروزه المقرری رقرم خصوص در آرا تشکیک. نامندمی سازکاشی هنرمند را او نیز برخی و است بوده اثر ۀدهندسفارش یا هنرمند حامی
اصرالت کاشرانی برودن  ،سبک کاشان فامزرینهای سفال دار المقری با ویوگیسعی شده با مطابقت آثار رقم مقالهدر این رو ازاین ؛است باقی خود

عصر وی، سعی شده رد و نشرانی نام و همشناسایی شود. همچنین با شناسایی اشخاص همو ویوگی خاص سبک کاری وی بازاثبات این هنرمند 
، هراهرای معتبرر و موزه، اطالعرات مرورد نیراز از منرابع مکتروا، سرایتایاین پووهش بره روش کتابخانرهاز اصل و نسب المقری یافت گردد. در 

آثار ایرن هنرمنرد و اصرل و نسرب وی مرورد بررسری  ،توصیفی و تحلیلی ۀشیوبه ،شدهآوری شده و سپس با تحلیل منابع و بررسی تصاویر یافتجمع
 قرار گرفته است.

 تحقیق ۀپیشین. ۱ـ۱

 بره گریزی ،خود اصلی موضوعات خالل در پووهشگران اما است نگرفته صورت مستقلی پووهش ،المقری خاندان خصوص در ،این از پیش
 مینایی ظرف یک امضای» عنوان با ایمقاله در (۶391) ۱پوپ آپهام رتوره آکچنان ؛اندزده خانواده این اجتماعی جایگاه و نسب و اصل معرفی،
 او در ولری اسرت. کررده معرفری اثر این هنرمند عنوانبه را المقری و پرداخته کاشان تولید سلجوقی ۀدور  مینایی ظرف یک معرفی به ۲«کاشان
 و نیاورده هنرمند این خاندان از نامی سلجوقی، ۀدر دور  کاشان کارکاشی هایخاندان ۀنامشجره بررسی بخش و در هنر ایران در سیری کتاا
 را المقرری خانردان ،ایرانف  ففل زرین سفال  کتراا ( در3131) ۳الیرور واتسرون. است کرده اکتفا المقری رقم با کاسه یک از تصویری به فقط

 یرک نرام نه ،باشد کارکاشی استاد یک به متعلق نام این که دانسته آن به بسته را خانواده این اعتبار ولی است کرده معرفی مستقل ایخانواده
 محرل و نشرده دیرده هیچگراه کاسره این اما بوده المقری از امضایی دارای که کرده ایکاسه به اشاره همچنین وی. سفالگر حامی یا مشتری

 از ،(ع)رضا امام مطهر حرم هایتوصیف کاشی و در الشمس مطلع کتاا در( ۱۳۶۲) السلطنهاعتماد همچنین. است این اثر، نامعلوم نگهداری
 اثرر یرک ۀپیشرین بررسری» عنروان برا ایمقالره در (3139گرجی ) ایمانپور و صیامیان. است برده نام هاکاشی از قسمتی بانی عنوانبه المقری
 سنجری هایکتیبه به معروف ،)ع(رضا امام حضرت حرم اطراف ایازاره هایکاشی بررسی به ،«سنجری هایرضوی، کتیبه حرم در معماری
 ثلث خط به ایبرجسته و نفیس کاریکاشی ها،کاریکاشی این از قسمتی در. است کرده استخراج هاکاشی این از را زیادی اسامی و پرداخته

 نرام و انردبوده طراهرابی خاندان نفیس، هایکاشی این ۀلفان، معتقدند که سازندؤ شود. این ممی در آن دیده المقری رقم ای باکتیبه که است
اظهار  حر  مطهر امل  رضل فل زرینهلی احلدیث کلش ( در کتاا 3191عبدالله قوچانی ) .استده ش ثبت هاکاشی این بانی عنوانبه المقری

منابع، اظهار نظر قطعی و ناظر بر دلیلی متقن، مبتنی بر اصل و نسرب  این از یکهیچ گفت باید داشته که المقری همان ابوزید است. در واقع
 اند.المقری و جایگاه واقعی او را بیان نکرده

 
 سبک کاشان()ساز کاشانی های کاشیخاندان. ۲
تزیینری چرون رازی پنهران و  ۀشریو ایرن. اسرت روش تررینباشرکوه و زیبراترین ،فرامزرین ها،سرفالینه ترزیین در کاررفترهبه فنون ها وشیوه میان از
 گرگران، چرون شرهرهایی هجری هفتم و ششم هایسده در. (۲۵۵ ،۱۳۳۲واتسون )است  شدهمی منتقل دیگر نسل به نسلی از موروثی صورتبه

 ۀنویسرند حمروی (. یراقوت۴۴ ،۱۳۶۴کریمری  کیرانی و)انرد بوده فامزرین سفال تولید اصلی مراکز از کاشان، ویوه طوربه و آبادساوه، سلطان ری،
 عبداللره ابوالقاسرم همچنرین (.۶19 ،ق۶311حمروی ) ۴اسرت کررده معرفری مینایی و فامزرین هایکاشی با را کاشان شهر البلدان، معجم کتاا

 خرود وی اسرت؛ آورده میران بره سرخن ،فرامزرین مینرای سراخت چگرونگی در باا االطلیب نالیس و الجواهر عرایس ۀرسال از بخشی در کاشانی
  (.1 و ۶ ،31۴۵کاشانی )است  زیسته بودند سفالگر همگی جدش و پدر که کاشانی ایخانواده در ماا نبوده سفالگر
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 شردهشناخته دارآثار رقم به استناد با. است بوده فامزرینهای سفال تولید مهم و عمده مراکز از یکی میانه هایسده در کاشان است که واضح
انتقرال  گویرای کره کنریممری برخرورد خرانوادگی روابرط ای ازسلسرله برا ،هجرری هفرتم و ششم های در سده کاشانی سازانکاشی و سفالگران از

هرای خانواده داشرتند، فعالیرت فرامزرین هنرر ۀزمینر در کره مشرهوریهرای خانردان جملره از .(۲۵۵ ،۱۳۳۲واتسون )است  هنر این ۀسینبهسینه
و  داشرته خاصری استادی و مهارت سازیکاشی صنعت در ابوطاهر (.۲۵۶ ،همان)برد  نام توانمی را المقری ۀخانواد و الحسینی ابوطاهر، ابوزید،

خانردان  ۀنامرشرجره مرورد در کاشرانی، عبداللره ابوالقاسرم کتراا پایان در. است خشتی و صلیبی و ایستارههای کاشی ها،محراا شامل او، آثار
 کند. اعضای سفالگر آن کمک می به شناخت که (۳۷۵ ،31۴۵کاشانی ) آمده است جدولی ابوطاهر،

 حضررت رضرا)ع( و امرام مرزار کاشری ابوزیرد، آثار ترینمهماند. شده آراسته کاشانفام سبک زرین شیوۀبه که کرده امضا را بسیاری آثار ابوزید
 از فهرسرتی و حرال شرح ۵بلر شیال آثارش، و ابوزید خصوص در است. داده انجام طاهر ابی محمد بن همکاری با راها آن که معصومه)س( است

هرا آن که خلق است دارتاریخ و امضاشده ءشی عدد ۲۴ شامل دهه،چهار  طول در ابوزید آثار مجموع. است رسانده چاپ این هنرمند را به کارهای
   (.331۵ :۴. ج ،3131 پوپ و اکرمن)است  بوده میانه ۀسد در سفالگر هنرمندان ترینبزرگ از یکی ابوزید است. به هر حال، متوسط ابوزید مسل  

برجرای  کاشران فرامزرین سربک از آثراری هفرتم هجرری، ۀسرد در ولری نشرده، ثبرتهرا آن نام به ایخانواده که دیگری معروف سفالگران از
 و کاشری اسرت سربک کاشران فرامزرین کاشری ۀزمینر در و معروف سبک صاحب هنرمندان از او .توان نام بردرا می عربشاه بن اند، حسنگذاشته
 برن علری هراینام برا فررد دو برا الحسرینی ۀخانواد نام به دیگری ۀخانواد. (۲۶۲ ،3131واتسون )دارد  را او امضای کاشان، میدان مسجد محراا

و محرابری  یحیری امرامزاده در محرابی احمد، بن علی اثر ترینمهم که شده است نیز شناخته بابویه احمد علی حسن بن و الحسینی علی بن احمد
 (.  1۵9 همان،)است  احمد علی بن متروپولیتن، اثر حسن ۀموز  محفوظ در

 محمرد برن کنریم. شرایدمری مشاهده کاسه چند روی المقری ابوالحسن محمد بن رقم با امضایی ها و هنرمندان ذکرشده،خاندان با زمانهم
 در شخصریم علرت ظراهرا   اسرت. نشرده شناسرایی درسرتیبره مهرارت وی آثرارش، انرد  تعداد دلیلبه که بوده ماهری هنرمند المقری، الحسن

 تعردادی بره و نبروده دسرت در کرافی اطالعات اش،خانواده و المقری بارۀ. در (3۴3 ،همان)ندارد  وجود هنرمند این امضای شدن ظاهر خصوص
 .است شده محدود گمان و حدس

 

 المقری  نسب جویوجست در. ۳
ری  و( al-Muqri)الُمْقری  شوند:می نوشتاری، مشابه نوشته لحاظ کرد که از تلفظ صورت دو به توانمی را المقری ۀکلم  .(al-Maqarri)الَمقَّ

 ۀخوانند اطفال، به قرآن ۀدهندتعلیم به نیز ؛(۱۷7۷ :۲، ج. ۱۳۳۱معین )بدهد  قرآن تعلیم که کسی خواننده، یعنی لوت در (Muqriُمْقری )
 است این در قاری و ُمقری تفاوت(. 7۲۶ :۴7ج.  ،۱۳۳۴دهخدا )گردد می اطالق باشد مسلط قرآنی علوم از یکی به که کسی و قرآن قاری قرآن،

 پسوند که نام وی، کسی که رسید نتیجه این به توانمی تفاسیر این با. است قرآنی علوم صاحب ُمقری، ولی است قرآن ۀخوانند فقط قاری که
 .باشد قرآنی علوم به عالم یا قاری تواندمی دارد، الُمقری یا ُمقری نسب

 و شخصریت ترا کررد رجروع دهرم هجرریترا چهارم های سده در ُمقری شهرت یا خانوادگی نسب با افرادی به توانموضوع می این در  برای
 برن علری برن محمرد ابروجعفر الردینقطب» نرام با شخصی ؛ از جملهداد مطابقت نظر این پووهش مورد شخص ُمقری با راها آن اجتماعی هویت
 کرالم علرم در الحفدود و التعلیف  کتراا دو صاحب و ششم هجریو پنجم های سده کالم و قرآنی علوم عالمان از که «النیشابوری الُمقری حسن

 عرالم یرک عنوانبره را او ،نسرب این سببو به داشته الُمقری خانوادگی نسب ابوجعفر، الدینقطب(. ۲۱۵ ،۱۳7۴محمدی  و سیاوشی)است  بوده
 مثرال؛ بررای انردبوده مشرهور ُمقرری بره ولریکن اندنداشرته خود خانوادگی نسب در پسوندی چنین که اندبوده هم افرادی. شناسندمی دینی بزرگ

 ۶گانرهده قرائرات معلرم اولین و خراسان مشهور ُمقری که (ق۳۳۱ر۵۲7)« نیشابوری مهران بن حسین بن احمد ابوبکر مهران ابن» نام به شخصی
 (.https://lib.eshia.ir/23022/4/1835است ) بوده

اطالعرات مفیردی ثبرت شرده  ۷بیهف  تفلری  کتراا در متفاوت، مناصب با و مختلفهای سده در الُمقری، پسوند با دیگر افرادی خصوص در
 خواندنرد.می عزیرز را ایشران برده که نام قومی از عزیزیان، خاندان ذیل در و ۳بیهق معروف هایخاندان لف این کتاا، در ذکرؤ است. ابن فندق، م

 خانردان حاضرر نیرز در حرال (.۱۱7 ،۱۳۶۱فنردق  ابرن) اسرتده برو «المقری عزیز بن عبدالله بن احمد بن علی محمد بن ابو» هاآن مشهورترین
سرابق  ۀجمعراالسرالم مقرری، امرامتدارند )حج خانوادگی نسبت طبسی واعظ خاندان و با هستند مشهد مشهور و بزرگ هایخاندان عزیزیان، از
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 محمرررد بن ابی الحسررن
 المقری، سفالگری متبحر

 ۵۶ ر ۴۵امرا ناشنراس، 

 دانرد،می 7خسرروجرد متولرد را وی کره «البیهقری الحسرین المقرری علی بن احمد ابوحامد» (. همچنین۱۳77اسفند  ۵نیشابور. ارتباط شخصی. 
او  نرام ذکر به فندق ابن که دیگری مطرح شخص(. ۱۶۳ ،۱۳۶۱فندق  ابن)است  بوده فندق ابن پدری جد مقربان از و )ص(پیامبر احادیث راوی

 (.۲۷۶ ،همان)است  بوده بیهق شهر مشهور نساخ و خطاط ،«المقری االخرینی األحنف حیدر بن علی بن محمد» گماشته، همت
 اسرت، بروده... و نیشرابور سربزوار، مثل خراسان، بالد از ایشان موطن غالبا   دارند الُمقری پسوند که افرادی است. الزم اینجا در نکته چند ذکر
 پسروند کره افررادی همچنرین ۱۰.دارنرد وجرود مشرهد و نیشابور مثل شهرهایی در ُمقری خانوادگی پسوند با افرادی نیز حاضر حال در که همچنان

 (.۱ جدول)باشند  داشته قرآنی عالمان از غیرای حرفه است ممکن اند ونبوده قرآن علم به عالمان صرفا   ،دارند الُمقری
 مشخصات برخی افراد با نسب المقری )نگارنده( :۱جدول 

 شغل شهرت لقب جد نام پدر کنیه نام نسب

 عالم الدینقطب مقری حسن علی ابوجعفر محمد النیشابوری الُمقری حسن بن علی بن محمد ابوجعفر الدینقطب

 عالم ابن مهران مقری مهران حسین ابوبکر احمد نیشابوری مهران بن حسین بن احمد ابوبکر مهران ابن

 عالم عزیز شیخ القراء عبدالله احمد ابومحمد علی المقری عزیز بن عبدالله بن احمد بن علی بن محمد ابو

 راوی حدیث البیهقی المقری حامد حسین علی احمد البیهقی المقری علی الحسین بن احمد ابوحامد

 نساخ االخرینی المقری حیدر علی  محمد المقری االخرینی األحنف حیدر بن علی بن محمد
 

ری تلفظ در اما  برن احمرد برن محمرد برن احمد ابوالعباس الدینشهاا» نام با معروفی شخص به حدیث و فقه علوم در ،(al-Maqarri) الَمقَّ
ری محمد بن عبدالرحمان  و فقره علروم بره عرالم و ادیرب قررآن، حرافظ او. است درگذشته قاهره در و شده زاده ۱۱تلمسان در خوریم کهبرمی «الَمقَّ

ری و علم اهل خاندان به او. است بوده کالم و تفسیر و حدیث  موررا کشرور در اسرتای قریره (،Maqarreمقرره ). داشرته اسرت تعلرق االصلَمقَّ
 ناف  نرام بره کرالم علرم در کترابی او. بودنرد کررده مکان نقل تلمسان به آنجا از وی تولد از پیش الدین،شهاا ۀخانواد که تلمسان نزدیک و کنونی
ری، شناسایی شده که  با پسوند نیز دیگری شخص .(۱۰۲ ،۵۱۳۳روغنی )دارد  ۱۲الطیب رری الفیرومی علری برن محمرد برن احمد»الَمقَّ نرام « الَمقَّ

 تلفرظ گفرت تروانمی ترتیرب این به. (https://fa.wikifeqh.ir)است  رفته دنیا از ق۷۷۰ سال در و شده متولد مصر که در بوده لوویون داشته و از
ری، الشریف ابوالقاسرم علری »با نام  فردی مثال طوربه که همچنان. است بوده آنجا اهل یا شده زاده آن در فرد که مقره منتسب است شهر به الَمقَّ
. بنرابراین حرانری در (۵۱ ،۱۶۱۳فنردق  ابرن) ۱۳های سوریه اقامت داشته اسرتو در شهر حران از شهر محدث، مفسر و قاری قرآن بوده« الحرانی

 تفلری  بیهف ای در کتراا انتهای نسب این شخص، اشاره به محل زادگاه وی دارد نه معانی دیگر حَران. افراد زیرادی برا چنرین اسرامی خرانوادگی
 ای رایج در آن عصر بوده است.اند که انتهای نسب ایشان، شهر محل تولد یا اقامتشان بوده و این شیوهمعرفی شده

 
 ار المقری در سبک کاشانآث. ۴
بروده اسرت. از  شرکلکروزه اثر، یک و ایکاسه ظرف ها،عدد از آن آمده که پنج دست به المقری رقم با اثر شش تاکنون مختلف، هایمجموعه از

 ابوالحسرن محمرد برن رقرم دارای ،فرامزرین اثرر هر سه ند.هست فامزرین و مینایی از ترکیبی اثر، و دو لعاا بدون اثر یک فام،زرین این آثار، سه اثر
 فرامزرین و مینرایی ترکیرب کره ایکاسره دو جرزبره .شروددیرده می مقرری رقرم ظرف دیگر، دو در است. خوانش قابل وضوحبه که هستند المقری
 سرطح تمرام پیوسرتۀ اندازینقش بر تأکید کاشان، سبک شاخص هایویوگی از است. ردیابی قابل کاشان فامزرین سبک ظروف، بقیۀ در هستند،

کررد  مشاهده توانمی قطر اسالمی و هنر ایران ملی ۀموز  در محفوظ ظروف در را ویوگی این کهچنان ؛(3311 :۴. ج ،3131 پوپ و اکرمن) است
  (.1 و 3تصاویر )

 در کره( 3331 :۴ج.  ،همران)اسرت  بوده کاشان سبک فامزرین آثارهای کاسه بر رایج (، نقشی3) در تصویر وگوگفت حال درای پیکره جفت
 قسرمت در پیکره جفت   (.1 تصویر)است  ردیابی ظروف سفالین، قابل وها کاشی و روی ابوزید همچون هجری و ششم ۀسد سفالگر هنرمندان آثار

نقرش  کاشران، سربک دیگرر هرایویوگی دارد. از کیردأ ظررف ت ایرن کاشرانی سبک اصالت بر ،(3 تصویر)ایران  ملی ۀموز  در محفوظ کاسه داخلی
 سربک برارز ۀشاخصر ایرن (.331۶ :۴. ج ،همران)فربره اسرت  کوچرکهای ارد  و دارشاخ چکاو  شبیه برجسته دارگرههای کاکل با پرندگانی

 پهرن، برا نرواری صرورتبه( کره ۵ تصرویر)کررد  مشراهده تروانمی فیالدلفیا دانشگاه ۀموز  در محفوظ فامزرین بشقاا یک در را (۴ تصویر) کاشان
 سرال در کره المقری از دیگر ایداخل کاسه (.Ettinghausen 1936, 44است ) شده رپُ  کاشان، سبک پرندگان نوع این از واردایرههای اسپیرال
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 از (.1 تصرویر)اند شرده ترسریم پررواز حرال در هرای فربرهارد  همران است، محفوظ قطر اسالمی هنر ۀموز  در و شده ساخته قمری هجری ۶۰۰
 ماند.در منشأ کاشانی این ظرف، تردیدی باقی نمی فیالدلفیا، ۀموز  با ظرف کاسه این ۀمقایس

  
 الحسن ابا بن محمد هجری، رقم هفتم قرن کاشان، ،فامزرین ۀکاس :۱ تصویر

 (۳۳ ،۱۳7۷ )قوچانی ملی ایران ۀموز  :نگهداری محل المقری،

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

 

 
 ابوزید، ق، رقم۶۰۷کاشان، سال  ،فامزرین کاشی :۳ تصویر

 Blairهنرهای اسالمی بوستون ) ۀموز  :نگهداری محل

2008, 161) 

 
 (۱۳۲۷ :۴. ج ،۱۳۳۷ پوپ و اکرمن) فامزرینهای منقوش پرندگان سفالینه :۴ تصویر

 
دانشگاه فیالدلفیا  ۀموز  :نگهداری ق. محل۶۰۳ کاشان، سال ،فامزرین بشقاا :۵ تصویر

(https://www.penn.museum/collections/object/185989) 

 

 

  

 رقم ق،۶۰۳کاشان، سال  ،فامزرین ۀکاس :۶ تصویر
 :نگهداری محل المقری، الحسن ابا محمد بن
 Pancarogluپالتنیک ). ا رویها مجموعه

2007, 146) 

، هجری هفتمکاشان، قرن  ،فامزرین کاشی :۷ تصویر
ویکتوریا  ۀموز : نگهداری محل شاه،حسن بن عرا رقم

 (www.vam.ac.uk) و آلبرت لندن

 ق، رقم۶۰۲کاشان، سال  ،فامزرین کاشی :۳ تصویر
 و ویکتوریا ۀموز : نگهداری محل محمد بن ابوطاهر،

 (www.vam.ac.uk) لندن آلبرت
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 محمرررد بن ابی الحسررن
 المقری، سفالگری متبحر

 ۵۶ ر ۴۵امرا ناشنراس، 

 مشاهده قابل شود،می نگهداری شیکاگو پالتنیک در. ا رویهامجموعۀ در که المقری رقم با دیگرای کاسه ظرف یک در کاشان سبک
 آلبررت و ویکتوریرا مروزۀ در محفروظ محرابری کاشری در که است پرندگانی همان شبیه ظرف، کف در ایستاده پرندۀ دو (. نقش۶تصویر )است 
 و پهن و میان دو کتیبۀ براالیی نوار یک صورتهایی که در بیرون کاسه بهبرگ همچنین (.1تصویر )شود دیده می شاهعرا حسن رقم با لندن

 وجود معصومه)س( حضرت ضریح هایکاشی از باریک حاشیۀ یک در که است نقشی اند، مشابهشده ترسیمها اسپیرال و داخل ظرف پایینی
 باقی شکی هم ظرف این کاشانی منشأ اصالت در (. بنابراین3تصویر )دارد  را ابوطاهر محمد بن و امضای (Ettinghausen 1936, 45)دارد 
برجسرتۀ  تصراویر (.9تصرویر ) را دارد مقرری ق و رقم۶۱۲ تاریخ که محفوظ است ای سفالینموزۀ لوور، کوزه در کاسه، بر این عالوه ماند.نمی

 شد. یادها آن از ترپیش که است کاشان سبک نقش پرندگان اند، شبیهروی این کوزه حک شدهپرندگانی که 

 ظرروف، ایرن در (.33 و 31تصراویر )هسرتند  ظرروف ۀبقیر از متفراوت طراحری، و تکنیکری لحراظبره کاسه دو برده،نام ظرف شش بین از
 داده نشران اسرب برر سروار بلندپایره مقامی ظرف، دو هر در قسمت داخلی است. شده استفاده زمانهم طوربه فامزرین و های میناییتکنیک

 امضرای تصرویری از (،33دیگرر )تصرویر  ۀدر کاس ( و31تصویر ) شود می دیده «مقری کتبه» تصویر عبارت ،هاکاسه از یکی روی. است شده
 نویسریکتیبره از ایشریوه ظرف، دو هر (. بیرونpope 1936, 146)است  شده شناسایی ۱۴فردریش زاره توسط المقری ابوالحسن بن محمد

 هایکتیبره ۀبرجسرت خطروط از تقلیردی کره احتمراال   شیوه این در (.31 تصویر)شود نمی دیده مینایی آثار دیگر در کهاست  رفته کار به خطوط
 ثلث خط شبیه حروف، ارتفاع لحاظ از که شده پرای فیروزه لعاا با آن داخل و شده دورگیری مشکی رنگ با خط باشد،میها محراا فامزرین

 ۀسرازند کره گفرت بتروان سبب بدین شاید که ۱۵شده علی)ع( نوشته حضرت به منتسب به زبان عربی شعری ،هاکاسه از یکی بیرون در است.
 برهها اسپیرال انتهای شود کهمی دیده متقارن اسپیرال جفت یک ظرف، ۀلب کتیبۀ زیر و کاسه دو هر در است. داشته شیعه مذهب ظرف، این

 (.31تصویر )اند شده تکرار ظرف شود و دورتادورمی ختم اسلیمی
 

   
ق، رقم مقری، محل نگهداری: ۶۱۲سفالی، سال  ۀکوز  :7تصویر 

 (۴۵ ،۱۳7۷لوور )قوچانی  ۀموز 

کاشان، قرن  ،فامزرین مینایی و ۀکاس :۱۰ تصویر
: نگهداری محل ، رقم مقری،هفتم هجری

 Pancaroglu) پالتنیک. ا رویها مجموعه

2007: 148) 
 

کاشان،  ،فامزرین و مینایی ۀکاس :۱۱ تصویر
، رقم محمد بن ابالحسن هفتم هجری قرن

اف. ام. گونتر )پوپ : نگهداری محل المقری،
 (۷۰۵ :۴. ج ،۱۳۳۷و اکرمن 

 

 

 
 

مینایی و  ۀبخشی از کاس :۱۲تصویر 
 ، رقمهفتم هجری کاشان قرن ،فامزرین

. ا رویها مجموعه: نگهداری محل مقری،
 (Pancaroglu 2007, 149) پالتنیک

 
 
 



 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

51 

 المقری در یک نگاه )نگارنده(: آثار ۲جدول 

 محل نگهداری تکنیک نوع شماره
دهانه  قطر×  ارتفاع 

(cm)  
 تصویر )ق( تاریخ

۱ 

 کاسه
و  فامزرین

 مینایی

روی ا. ها مجموعه 
 پالتنیک

 

 بدون تاریخ -

 

 رو: تعلم قوام الخط یا ذا التاداهروب ۀکتیب متن
 دا کتبه مقریأالمت زینة فما الخط اال

 

 کاسه ۲
 و فامزرین

 مینایی

 مجموعه اف ام گونتر
 

 بدون تاریخ -

 

۳ 

 فامزرین کاسه

روی ا. ها مجموعه 
 پالتنیک

 

 ۶۰۳ 

 

رو: کتبه محمد بن ابی الحسن المقری هروب ۀمتن کتیب
 مائهثلث و ست ةسنفی محرم 

 

۴ 

 ۶۰۳ - ملی ایران ۀموز  فامزرین کاسه

 

 ابوالحسن بن محمد رو: کتبههروب ۀمتن کتیب
 مائهثمانی و ست سنة شهور فی المقری

 

۵ 

 ۶۰۰  ملی قطر ۀموز  فامزرین کاسه

 

رو: کتبه محمد بن ابوالحسن هروب ۀمتن کتیب
 مائهست سنةالمقری فی شهور 

 

۶ 

 ۶۱۲  لوور ۀموز  بدون لعاا کوزه

 

 رو: عمل مقریهروب ۀمتن کتیب
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 محمرررد بن ابی الحسررن
 المقری، سفالگری متبحر

 ۵۶ ر ۴۵امرا ناشنراس، 

 های سبک المقری. ویژگی۵
 تنهرا را او و اسرت آمرده برار یرک از بریش ابوزیرد امضرای فقرط ،شده ثبت موول از پیش ۀدور  به متعلق فامزرین ظروف روی که هاییرقم بررسی با

 و هنرمنردان دیگرر(. ۱۴۴ ،3131واتسرون )اسرت  شرهرت داشرته ظروف هم ۀزمین در قطع، طوربه که دانستندمی کاشی ۀشدشناخته تولیدکنندۀ
 آثرار هرایرقم بررسری برا امرا شرود.نمی دیرده ظرروف رویها آن ای از امضاینمونه واند نموده امضا کاشی روی فقط آن عصر، کاشانی سفالگران

 نمروده رقرم ظرروف هرم روی مشخصرا   کره سرفالگری عنوانبهشمرد و از وی  ابوزید ۀپایهم راهنرمند  توان این( می۲ جدول) ظروف روی المقری
 برردن کرار بره دلیلبره را او شراید بتروان و داشته است مهارت ظروف ساخت در وی زیرا نامید سفالگر توانمی را المقری ترتیب، بدین نام برد. است

 شرده توسرطظرروف سراخته در چنرین تکنیکری، کرارگیری(. به33 و 31 تصاویر)دانست  نابوه سفالگریمینایی، در  و فامزرین تکنیک دو همزمان
(. ترا 31 تصویر)است  مانده جا به وی از آثاری و بوده متبحر ۱۶زراندود و مینایی هایتکنیک در ابوزید که است ذکر قابل البته شود.نمی دیده ابوزید

 و الجروردی رنرگ بره محردود دیگررهرای رنگ از اسرتفاده طالیی، هایطیف و طالیی رنگ جزبه فامزرین ظروف وها کاشی در این آثار، پیش از
 ۀشریوبره یرا دادنردمی قرار ظروف وها کاشی از قسمتی روی های تصادفی،لکه صورتبه یا را رنگ دو این سازانکاشی که است شدهمی ایفیروزه

گاهانره صورتبه هنرمند که شودمی مشاهده دارند، المقری رقم کهای کاسه دو در اما (.3۴ تصویر)کردند را ترسیم می هاییاسپیرال لعابی، زیر و  آ
 و 31 تصراویر) است نظیربی خود نوع در که برده کار به زمانهم را مینایی لعاا رنگی سطوح و فامزرین ظریف خطوط شده،تعیینازپیش طرحی با

 دیرده ابوزیرد او یعنری عصررهنرمند هرم آثار در که هستند ممتاز آمیزیرنگ و خط نوع لحاظ از یادشده، ظرف دو هر بیرونی هایکتیبه حتی (.33
 باشرد. این هنرمنرد سبک فردمنحصربه هایویوگی از تواندمی ،ایفیروزه رنگ با پرشدن و دورگیری صورتبه خطوط نوشتن ویوگی این شود.نمی

 ۀشریو برا خطری دارای کره ظررف ایرن (.3۵ تصرویر)تروان دیرد مری است خلیلی محفوظ ۀمجموع در که دیگری ظرف در را نویسیکتیبه ۀاین شیو
 دلیلبرهنگاشتۀ المقری، شباهت بسیاری دارد. شاید بتوان ایرن ظررف بردون رقرم را خط ۀشیواست، از ظروف دیگر متفاوت است و به نویسیکتیبه

 نگاری، به المقری نسبت داد.همین شباهت در کتیبه

  
  ابوزید، رقم هفتم هجری، کاشان، قرن زراندود، مینایی و کاسۀ :۱۳ تصویر

 (www.metmuseum.orgمتروپولیتن ) موزۀ: نگهداری محل

  هفتم هجری، کاشان، قرن فام،زرین کاشی :۱۴ تصویر
 (www.metmuseum.org) متروپولیتن موزۀ: نگهداری محل

 

 
 (Watson 2004: 364موزۀ کویت ) :نگهداری محل هفتم هجری، کاشان، قرن فام،زرین و مینایی کاسۀ :۱۵ تصویر
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و برر  (۶3 تصرویر)را دارد  ۱۷شفلهنلم  از داسرتانی مررتبط براای کتیبره که دارد وجود بوستون زیبای هنرهای ۀموز  در فردمنحصربه کاشی یک
 حال در نوارهای ،دارپرچم است. در این کاشی، یک فامزرین و مینایی ،شکسته کاشی این قطعه .۱۳«فرود دژ از ایرانیان رفتن» کاشی نوشته شده:

جلروتر و کننرد مری هردایت را گروه ،کالهخود دارای سلحشورسه  است. داشته نگه باال ،است روزگار درفش آنهای مشخصه از یکی که را اهتزاز
 کنرد.مری حمرل ،اژدهاسرت سرر برا مرصع یگرز  کهرا  باال مقام نماد زیرا است پادشاه مشخصا   ،گرفته قرار وسط در کهها آن از یکیاند. قرار گرفته

 سوار برر که دنآیمی شدهبسته داریبهکتهای بیرق با دارپرچم دو ،هاآن از پس .دارد دست در مهارت با را زدههیجانهای اسب ۀدهن ،سرپشت سوار
 نراقص ایتکرهتراکنون، حتری  کرهدارد  اسرتثنایی دستاوردی از نشان ،شکسته کاشی ایناند. هشد قشان نزندهل ،خشمگین و کردهرمهای االغ

 شرده سراخته توانسرتهمی مهم بسیار شخصیتی یا کاخ برای فقط و باشد بوده گران بسیار باید ،کاشی این ساخت .است نشده شناسایی آن به شبیه
 .(3311: ۴. ج ،3131 و اکرمن پوپ) باشد

 تمرام در نقرش پیوسرتنهرمبره .اسرت کاشران فرامزرین سبکهای ویوگی ترینشاخص از تعدادی شامل ،کاشی این روی شدهطراحینقوش 
 در تروانمی را کاشری ایرن در جروددار موریرش مرردان نقرش همچنرین ،دارخرال و داررگهای برگ و کوچکهای ارد  بودن متراکم ،هاقسمت
 نگرارگری یرک شربیه ،کاشی این .(3319 :۴ج.  ،همان) است کاشان سبکبه  که( 31 تصویر)کرد  مشاهده قاهره ۀموز ای تارهس فامزرین کاشی
هرا ارد  و دارخرال رگب یال خشن، ،اسبسر  سازوبرگ پرداخت .است آن هایویوگی از ،توجه جالب جزئیات و غنیهای رنگ قوی ترسیم ؛است

 آبری ،هراآن دوی هرر درقابرل توجره اسرت.  (33 تصرویر) دارد المقرری رقم کهای کاسه با و شباهت مقایسه در کاشی این در ظریفهای مارپیچ و
 در .اسرت نرفتره کرار بره اینمونره هریچ درو  اسرت فرردمنحصربه ،نوبوست ۀموز  کاشی در روشن سبز حتی و شده گرفته کار به یکسانی امفبنفش
 و (31 تصرویر) المقرری مرقر ای باکاسه خارجی ۀبدن روی که است برگی چند به مشابه که (33 تصویر) شده یگیر قلم اسلیمی یبرگ ،کاشی باالی

 یاسرب سرر به شبیه بسیار ،بوستون کاشی روی شدهترسیم اسب سر همچنین .(33 تصویر) استفام موزۀ قاهره در کاشی زرین سوارکار ردای روی
 اسرت یکری اثرر دو هرر در اسرب یرال خطروط همچنرین و اسرب ۀهانرد روی شدهترسیم ۀحلق و رقم المقری وجود دارد ای باکاسه داخل کهاست 

 کاشری در کره بروده ویروه یمروفقیت فرامزرین و ییمینرا ترکیرب سربک این که است آن گویای ،تصویری و سبکی تشابهات این .(۲۰ و ۱7 ویراتص)
 زیررا بروده نفرر یک احتماال   ،فامزرین و مینایی ظرف دو و زیبا کاشی این ۀسازند ،زیاد احتمالبه که گفت توانمی .است رسیده خود اوج به نوستوب

 .استهمانند  ،اثر دو هر تکنیکی و تصویری تشابهات
 

  
  ،هفتم هجری کاشان، قرن ،فامزرینکاشی مینایی و  :۱۶ تصویر

 (۷۰۶ :7. ج ،۱۳۳۷ و اکرمن هنرهای اسالمی بوستون )پوپ ۀموز : نگهداری محل

  ،جریه هفتم ، کاشان، قرنفامزرینکاشی  :۱۷تصویر 
 (۷۲۲ :7. ج ،۱۳۳۷ و اکرمن ملی قاهره )پوپ ۀمحل نگهداری: موز 
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فام، کاشان، بخشی از کاشی مینایی و زرین :۱۳تصویر 
 هنرهای ۀموز : نگهداری محل ،هفتم هجری قرن

 (۷۰۶ :7. ج ،۱۳۳۷ و اکرمن )پوپ بوستون اسالمی

 فامزرین و مینایی کاشی از بخشی :۱7 تصویر
 ۀموز : نگهداری محل ،هفتم هجری قرن کاشان،

 ،۱۳۳۷ و اکرمن پوپ) بوستون اسالمی هنرهای
 (۷۰۵ :7. ج

 کاشان، فامزرین و مینایی ۀکاس از بخشی :۲۰ تصویر
 المقری، الحسن ابا بن محمد رقم ،هفتم هجری قرن

 ،۱۳۳۷ و اکرمن پوپ) گونتر. ام. اف :نگهداری محل
 (۷۰۵ :7. ج

 نتیجه. ۶
 در المقری علی بن محمد عنوان با یکی که است متفاوت رقم دو از اشتباه یبرداشت اساسا   باشد،ۀ اثر دهندسفارش تواندمی المقری که ادعااین 
 حامی ،زیاد احتمالبه رقم اول .است شده ثبت سفالین آثار روی المقری ابوالحسن بن محمدبا عنوان  دیگری و شده ثبت )ع(رضا امام حرم

 یافت اثر سازندۀ در مقام رقماین  از که آثاری تعدد به توجه با المقری الحسن ابی محمد رقم در اما نبوده پووهش این بحث مورد که است هنرمند
مینایی و  این هنرمند در ترکیبسبک خاص تکنیکی  دلیلبهاز طرفی  سفالگر شناخته شود. یهنرمند  عنوانبه تواندمی رقم اینصاحب  شده،
المقری  آید و این برداشت که احیانا  هنرمند مستقل به شمار  تواند یکمی المقری ،و استقالل و صراحت او در رقم زدن روی ظروف فامزرین

لوتر از ظروف فاخر که یک گام جاو  ۀهمین سبک ویو دلیلبهالمقری را  توانمی رسد. همچنینمی توجیه نادرستی به نظر ،همان ابوزید است
باقی ناشناس  ،البا تکنیکیتوان اینکه با وجود چنین چرایی نداشته است. اما  ییهمتا دست دانست که احتماال  چیره یهنرمند مینایی است، 

 بنابراین د.نشده برطرف شوابهامات مطرح ،نوبوست ۀموز ای کاشی ستاره ۀشدگم ۀجای تحقیق و مطالعه دارد. شاید با پیدا شدن قطع ،مانده
روی ششم و هفتم هجری  هایدر سدهکه هستند  ایشدهتنها هنرمندان شناخته ،هنرمند این دو کهابوزید دانست چرا  ۀپایتوان وی را هممی

حالت خارج باشد.  تواند از دونمیتلفظ این نام، ی قطعی داد ولیکن توان نظر مقری، نمیاما در مورد چگونگی تلفظ نام اند. رقم زدهسفالین ظروف 
وی  مهاجرت کرده است و اگریعنی کاشان مرکز سرامیک آن عصر به تواند از اهالی سرزمین خراسان باشد که می وی ،اگر وی را الُمقری بنامیم

ری بنامیم یعنی را الَم  از نظر  سمت ایران و کاشان آمده باشد.امروزی به ۀسوری فریقا و احیانا  تواند مهاجری باشد که از شمال آمی این هنرمندقَّ
کاشان وجود سبک سوریه و  ۀرق فامزرینن سبک بسیاری بیهای که قرابتتر باشد چرا حالت دوم به واقعیت نزدیکشاید  ،این نوشتار نویسندۀ

اثبات بیشتر این . همچنین برای بوده استوآمد هنرمندان ممکن با رفت فقطاین قرابت  ،زمانی آن عصر مکانی واوضاع و احوال دارد که در 
  مهاجرت شیعیان از فسطاط به ایران پس از سقوط فاطمیون و روی کار آمدن ایوبیان اشاره کرد. ۀتوان به نظریمی احتمال،
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