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 مأکوالتشناسی ظروف سفالین  ریخت

                                                                                                                               

 

  *ثریا نجفی

  

 ۲۰/۵/۱۴۰۰ تاریخ پذیرش:      ۶/۲/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

   چکیده

از ایـن  مـأکوالتدات سـفالین ایـران از جملـه ظـروف تولیـ برخی از های ایرانی است. شناخت سفالینه مباحث مهم در ی یکی ازشناس بحث ریخت

شـوند.  شـامل مـی هجـری رایـازدهم اول پیش از مـیالد تـا قـرن  ۀتاریخ هزار  این تحقیق از شده در بررسی آثار شاخص ایرانی است. آثار جزء منظر

 هجـری ودوم  ۀسـد شـرق ایـران در ۀمنطقـ .بوده استتولیدات کهن سفالگری ایران  که این ظروف یکی از دهد نشان می شده ریافتد قدمت آثار

چراکـه ؛ ظروف درباری برشـمرد توان جزء را می مأکوالتظروف  اند. مراکز تولید بوده ترین از مهمهجری  هفتمو  ششم ۀدر سد کاشان و گرگان نیز

بـوده  سـوریه و مصـر، ترکیـه، این ظروف شامل کشـورهایی چـون ایـران یجغرافیای ۀگستر  سلجوقی رواج داشته است. ۀسرای امیران دور  اغلب در

 وری اطالعـاتآتوصیفی و تحلیلی انجام شـده و روش گـرداین پژوهش به روش است. اسالمی  ۀدور  موجود متعلق به ایران در . بیشترین آثاراست

فنـون ، بـا سـایر ظـروف مـأکوالت وجـه تمـایز ظـروف سـفالیندهد که  این تحقیق نشان می تایج حاصل از. ناستای و میدانی  کتابخانه صورت به

هـا  فرم ظاهری این سفالینه. شده است دوپوسته ساخته می پوسته و صورت یک قالبی و به دو ۀشیو به، ها ظروف است. این نوع سفالینه ساخت این

 هـا  انـد. ایـن گـودی گرفتـه هـم قـرار کنـار متقارن در و ترکیبی متمرکز دربا تعدادی گودی همسان که  است به شکل ظروفی
ً
و تـایی  هفت معمـوال

 ها  داخل این گودی هستند. رشکل مدوّ  به
ً
و ظـروف  مـأکوالتاغلب این ظروف با نام ظـروف متون فارسی  . دراند داده میهایی قرار  خوراکی معموال

 ظـروف بسـیار خصوص ایـن نـوع از تعدد نظرات در اند. خوری معرفی شده نام ظروف شیرینی لب بااند. در متون غربی نیز اغ سین معرفی شده هفت

؛ اسـتفاده شـده اسـت مأکوالتعنوان ظروف  از پژوهشاین  در .نماید درست می، شود کاربردهایی که برای آن ارائه می سبب گاه به واست  مشهود

 . استجهت کاربردی  به، منابع متعدد شده در های مطرح نام مفهوم جامعی از ۀواقع این عنوان دربردارند در

 

 : ها کلیدواژه

  .ظرف قالبی، پوسته یک، دوپوسته، مأکوالتظروف 

                                                           
  najafisoraya67@gmail.com/ کاشان، ایران                                                هنر اسالمی، دانشکده معماري و هنر، دانشگاه کاشان،      ارشد         کارشناس *
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شناسی ظروف سفالین  ریخت

 ۱۰۴ـ ۸۹، مأکوالت

 . مقدمه ۱

میـان آثـار سـفالین ایـران ظـروف  . دراسـتخصـوص آثـار سـفالین  بـهکلیدی در بررسی آثار هنری  از مباحث مهم و یشناسی یک ریخت بحث

خـارجی  شـامل دو بخـش داخلـی وها  سـفالینه. فرم ایـن اخص مورد تحلیل و بررسی قرار دادهای ش یکی از فرم عنوان هبتوان  میرا  مأکوالت

انـدازه  دارای تعـدادی گـودی هـمو . فرم داخلی ظروف نیـز مسـطح استای کوتاه  ر همراه با پایهمدوّ  شکل این آثار بهغلب . فرم خارجی ااست

 ا ه است. داخل گودی
ً
ن تعداد معـدود آثـار چنیهمسایر تولیدات سفالین و  مقایسه با در مأکوالتظروف . قرارگیری خوراکی استمحل  معموال

 ۀپیشین، این ظروف پیشینه و تعداد آثار موجود ازه است. های سفالگری نبود کارگاه گاه محصول انبوه و هیچرواج چندانی نداشته ، مانده جای به

هـا  بیشـتر سـاخته دهـد کـه آثـار نشـان مـی تزیین های تکنیک نتایج حاصل از بررسی. ایرانی این آثار است یانگر اصالتب ایران در ها ظرفاین 

فـام  سـبک زریـن ؛ زیـران ظروف را دوچندان ساخته اسـتنفیس بود ها ساخته دست تزیین. کاربرد این روش در اند شده تزیینفام  زرین ۀشیو به

  . استهای ایرانی  سفالینه تزیینها در  فام آن از فاخرترین سبکجالی فلز خاطر به

هـا ذکـر  ظـرفکاربرد دقیق و مشخصـی بـرای برخـی از ، طول تاریخ توان دریافت که در های ایرانی می سفالینه ۀبار با مطالعه و تحقیق در 

نیـز از  پـژوهشایـن  شـده در . ظروف بررسیرسد به نظر میدرست ، اند داشتههای متفاوتی که کاربرد سبب ه این تعدد عناوین به. گانشده است

  مبهم اختصاص یافته است.  ۀنکت این نیز به بررسی حاضر. بخشی از نیستند ااین قاعده مستثن

حلیـل فـرم و ت، هـای سـاختن ظـروف نیکتک بررسی فنون و، رافیاییغج پراکندگی، ظروف ۀبا بررسی پیشین در تحقیق پیش رو سعی شده

 های اصیل ایرانـی سفالینه یک فرم شاخص از، گذاری این ظروف خصوص نام ت مبهم درررسی نکاچنین بها و هم فی ظر تزیینهای  تکنیک

تکـرار ، گاه ضعفهایران که گ معاصر یدات سفالیهای تول طرح و ها فرم فضای حاکم بربه توجه  با چون. شودبرای هنرمندان معاصر معرفی 

ا معرفی این فرم شاخص حاضر ب . امید است نوشتارشود این زمینه احساس می در نیاز به تحقیق و مطالعه ،شود بودن مشاهده مینواخت و یک

  .کاری معاصر ایران بردارد امیکسر  هنر جهت رسیدن به این هدف مهم برای در مؤثربتواند گامی ، ی بااصالت ایرانیها از سفالینه

  

  . روش تحقیق ۱ـ۱

هـای  وبگـاه، هـا مـوزه تارنمـای، از از منابع مکتوب فارسی و التینالعات مورد نیاط ،ای و اسنادی کتابخانه ۀشیو حاضر نخست بهدر پژوهش 

هـای  با بررسی و تحلیل منـابع و نمونـه اند و در نهایت شدهوری های معتبر کشور گردآ بازدید از موزه، های هنری موعهسایت مج، معتبر هنری

  کند.معرفی  هنردوستانبرای  را های ایرانی شده تا نوع خاصی از سفالینه انتخاب توصیفی و تحلیلیبه روش نمونه از این ظروف  ٣٢، موجود

و  ایـران همان فنون و تکنیک رایج دربا  وسایل راین ا یک نمونه ازکرده تالش ، گونه از ظروف شناخت ایننگارنده در مطالعات خود برای 

اسـاس تجربیـات  این تحقیق در خصـوص فنـون سـاخت ایـن ظـروف بـرهای  . بنابراین بخشی از یافتهکند بازسازیبا توجه به امکانات فعلی 

  .استعملی و آزمایشگاهی  صورت بهشخصی نگارنده 

  

  پژوهش های . پرسش۲ـ۱

  :االت زیر پاسخ دهدؤبه سکوشد  نوشتار حاضر می

  ؟است دام کشورکها  آن و خاستگاه اصلی کدام مناطق بودهها  آن جغرافیایی ۀای دارند و گستر  این ظروف چه پیشینه .١

  ؟ چگونه است آثار اینهای ساخت  فنون و شیوه .٢

  ؟ ه استاستفاده شدها  آن هایی برای تزیین چه تکنیک از چگونه است و اتظروفماین  های مورد استفاده در فرم .٣

  ؟ جود داردوها  ۀ آنبار و چه نکات مبهمی در کدام است ها  از سفالینه گونه خصوص کاربرد این عناوین ذکرشده در .۴

  

 پژوهش ۀپیشین. ۳ـ۱

معرفـی تعـدادی از تصـاویر ایـن آثـار  بـه مکتـوب فارسـی  برخی منابع اما در ،صورت نگرفتهها  سفالینهگونه از  روی این تاکنون تحقیقی اختصاصی

از آغـاز  سفالگری در خاورمیانـه های کتاب اند؛ از جمله: صورت مختصر پرداخته ها به همراه با ذکر تاریخ، مکان ساخت، نوع لعاب و نوع بدنۀ ظرف
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کسفورد  ۀدر موز  تا دوران ایلخانی کـرمن ( تـا امـروزاز دوران پـیش از تـاریخ  سیری در هنر ایـران، )۱۳۸۷آلن (اشمولین آ سـفال ، )۱۳۸۷پـوپ و آ

هنـر ، )۱۳۸۹فـرد  خشکـامب( سـفالگری از ابتـدای نوسـنگی تـا دوران معاصـر سـفال و، )۱۳۸۳قـائینی ( آبگینـه ۀمـوز ، )۱۳۸۴گروبـه ( اسالمی

بـا تکیـه بـر  اساس مطالعات تاریخی و پژوهشـی آزمایشـگاهی فام بر ساخت لعاب زرین، )۱۳۶۴کیانی و کریمی ( اسالمی ۀسفالگری ایران در دور 

ملـی ایـران در  ۀگ مـوز کاتـالو  و )١٣٩٠واتسـون ( ایرانـی فام سفال زرین، )١٣٨٩فر  روحو  (نیستانی هجری ٨ و ٧ رنق در ابوالقاسم کاشانیرسالۀ 

  . استشده که توسط موزه چاپ  ۱۳۹۱سال 

ها همراه با اطالعات کوتاهی از محل ساخت و ساختار ظروف ارائه شده است؛  گونه سفالینه هایی، تصاویری از این در کتابدر منابع التین نیز 

ــون ــالمی همچ ــل دوران اس ــابور در اوای ــفال نیش ــ، )Wilkinson 1971( ۱س ــرامیک در س ــالمی رزمینس ــای اس ــ، )Watson 2004( ٢ه  ۀمقال

 و همچنـین توصـیف و دسـترسدر اطالعـات  از گیـری با بهـرهکوشد  مینوشتار حاضر . )Wilkinson 1971( ٣»ایران شناسی اسالمی در باستان«

  کند.ارائه  حوزه اختصاصی جدیدی در این مأخذ، های هنری ها و مجموعه مانده در موزه جای تحلیل آثار به

 

   مأکوالتشناسی ظروف  واژه. ۲

کل  واژۀای عربی و جمع  واژه مأکوالت، در تعریف لغوی
َ
َمـأکول واژۀ  .آمـدهمعنـای خـوردن  أکل به، فرهنگ لغت عمید. در استمأکول از مصدر ا

 است و در  واژۀمفعول 
َ

ل
َ
 مـأکوالت. بنابراین ظـروف تخوشمزه و لذیذ ترجمه شده اس، قابل خوردن، هشد در معنای خورده فرهنگ فارسی معینأک

  هاست. ظروف خوراکی معنای بهعنوانی عربی 

  

 ظروف پیشینۀ .۳

  .استسوریه و مصر ، مربوط به کشورهایی چون ایران آثار این ییجغرافیاگستردگی ، اند نوشتار بررسی شدهطبق آثاری که در این 
ً
سایر  احتماال

شناسـی  ریخـت پـژوهشامـا از آنجـا کـه در ایـن  هسـتند دست ازاین هایی ساختهدارای ای غنی در هنر سفالگری دارند  کشورهایی که پیشینه

متعلـق بـه  مأکوالتاز ظروف  شده گذاری موجود تاریخ ترین آثار کهن .هایی از این کشورها بسنده شده است به بررسی نمونه ،ظروف مدنظر بود

 میالد است که یک نمونـه از یکم پیش از ۀدو متعلق به هزار  هرجود است که ملی ایران مو ۀاثر در موز  دو ،. طبق مطالعات میدانیاست ایران

سـیلک کاشـان پیـدا شـده  ۀاز تپـ دار اسـت کـه دیگری ظرفی درپوش و )١جدول  ١تصویر آذربایجان غربی یافت شده (حسنلوی  ۀدر تپها  آن

از دوران پیش از تـاریخ تـا  سیری در هنر ایراندر کتاب برشمرد. کشفیات سفالی ترین  یقدیم ءتوان جز میها را  این یافته .)١جدول  ٢تصویر (

  این اثر«: آمده است ١جدول  ٣در مورد نمونه تصویر  امروز
ً
  هاست؛ کاسی ۀیقین از دور  به تقریبا

ً
اشـکانی نیـز  ۀدور  به همان گونه در اما احتماال

کرمن  »اند ساخته شده  ۀموجـود متعلـق بـه دور  دست نیامـده و بیشـترین آثـارِ   ههای چندانی ب البته پیش از اسالم نمونه). ۳۴، ۱۳۸۷(پوپ و آ

 .استاسالمی 

ه دست آمـده اسـت ب )افغانستان کنونی( ایران یشرقهجری در قسمت  دوم ۀاسالمی متعلق به سد ۀهای موجود در دور  ترین نمونه کهن

 ٣٠. وی در شـرح تصـویر کیه نیز این ظروف وجود داشته استتر  شهر ایزنیک دردر . واتسون معتقد است که )١جدول  ١٢ و ٨، ٧، ۶ تصاویر(

تصـویری از آثـار ترکیـه ارائـه  کتاب خـود که در شهر ایزنیک نیز این آثار موجود بوده ولی در دارد اظهار می، که متعلق به سوریه است ١جدول 

رای امیـران های آسیای مرکـزی و در سـ در سفال والتمأکظروف «ین باور است که ا بر سفال اسالمیگروبه در کتاب  .دهد. ارنست جی نمی

 بیشـتر. در کند وی را رد می ۀهایی یافت شده که نظری ساختهشده از ادوار بعدی  های انجام در بررسی). ۸۹، ۱۳۸۴( »سلجوقی رایج بوده است

 ها  آن لیدتو  که مرکز هایی ساختهچندانی نشده ولی در میان  ۀآثار ایرانی اشار  کز تولیدا منابع به مر 
ً
، تـوان بـه نیشـابور مشـخص اسـت مـی دقیقا

ترین  گرگان نیز عمده کاشان و دست آمده وه هجری چند اثر از نیشابور بسوم اسالمی تا قرن  ۀ. از اوایل دور گرگان اشاره کرد کاشان و، گروس

 نو) و قـر هجری (عصر ایلخـانیهشتم ایی از قرن ه اند. نمونه هجری بوده هفتم ۀو اوایل سد ششم ۀاواخر سد تولید این نوع ظروف در مراکز

 .مشخص نیستها  آن محل دقیق ساخت اما تعلق دارند ) نیز موجود است که به ایران(عصر صفوی یازدهمو دهم 
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  تصاویر ظروف
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 ظروف نوع
 ۀشیو

 تزیینی
 ابعاد نوع تزیین

١ 

  
 )١٣٩۵ نگارنده(

ظرف سفالی 

 ترکیبی

 حسنلو

 آذربایجان غربی

اول  ۀهزار 

 پیش از میالد

ملی  ۀموز 

 ایران
 نامعلوم بدون تزیین بدون تزیین پوسته یک

٢ 

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

ظرف سفالی 

با ترکیبی 

 درپوش

 سیلک کاشان
 هزارۀ اول

 میالد پیش از

 موزۀ ملی

 ایران
 نامعلوم بدون تزیین بدون تزیین پوسته یک

٣ 

  
 )١٨۴، ١٣٨٧ پوپ و اکرمن(

دیس 

شیرینی 

 خوری

 رودان میان

 

 

 مق. ۶۲۶
ه دکتر مجموع

 برگگینز 
 نامعلوم برجسته نقش دوپوسته

 ١٣ :کلی قطر

 متر سانتی

۴ 

 
(Wilkinson 1971, 184) 

 نیشابور بدون عنوان
 ٣تا  ١قرن 

 هجری
 پوسته یک نامعلوم

  لعاب

 گرن یک
 نامعلوم نامعلوم

۵ 

 
(Wilkinson 2003, 170) 

 نیشابور بدون عنوان
 ٣تا  ١قرن 

 هجری
 نامعلوم نامعلوم بدون تزیین پوسته یک نامعلوم

۶ 

 
(Watson 2004, 165) 

ظرف 

 کوچک
 هجری ٢قرن  ایران

موزۀ 

رجب  طارق

 کویت

 پوسته یک

  نقش برجسته

و لعاب 

 رنگ یک

 لعاب سبز
  ۵/٢: ارتفاع

 ١۴ :قطر

٧ 

 
(Watson 2004, 165) 

ظرف 

 کوچک
 هجری ٢قرن  ایران

موزۀ 

رجب  طارق

 یتکو

 پوسته یک

  نقش برجسته

  و لعاب

 رنگ یک

 لعاب سبز
  ۵/١ :ارتفاع

 ۵/۱۳ :قطر
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٨ 

 
(Watson 2004, 165) 

ظرف 

 کوچک
 هجری ٢قرن ایران

موزۀ 

رجب  طارق

 کویت

 پوسته یک

  نقش برجسته

  و لعاب

 رنگ یک

 لعاب سبز
  ١٧/١ :ارتفاع

 ١٧: قطر

٩ 

 
  )۱۳۹۵ نگارنده(

ظرف سفالی 

 لعابدار

 

 

 نیشابور

 
 ٣قرن 

 موزۀ ملی

 ایران
 لعاب پاشیده پوسته یک

زرد لعاب سبز 

 و مشکی
 نامعلوم

١٠ 

 
(superluming.com; 2014) 

سینی ادویه 

 چاشنی و
 دوپوسته موزه بریتانیا هجری ٣قرن  مصر

چند  لعاب

 رنگ

لعاب سبزو زرد 

 سربی

 طول هر

 ۳۴: ضلع

١١ 

 
(www.rahartman@calacodemy.o

rg; 2014) 

  شمعدان یا

 نچراغدا
 هجری ٣قرن  ایران

فرهنگستان 

 علوم کالیفرنیا
 نامعلوم نقاشی رولعابی پوسته یک

١٢ 

 
(Watson 2004, 203) 

ظرف 

جا شیرینی

 ت

 هجری ۴قرن  ایران

موزۀ 

رجب  طارق

 کویت

 پوسته یک
لعاب چند 

 رنگ
 لعاب پاشیده

  ٢/٣ :ارتفاع

 :قطر کلی

۴/٢٣ 

١٣ 

 
(Watson 2004, 264) 

ظرف 

 چندقسمتی
 )(گروس ایران

 ٧یا  ۶ قرن

 هجری

طارق  موزۀ

 رجب کویت
 عابیزیرل پوسته یک

نقاشی 

اسگرافیتو 

لعاب چند 

 رنگ

 ٨/۶ :ارتفاع

 ١/١١ :ضلع

 :قطر کلی

١/١٠ 

١۴ 

 
 )۶۴۴، ١٣٨٧ اکرمن پوپ و(

ظرف 

جا شیرینی

 ت

 ایران
 ٧یا  ۶ قرن

 هجری

مجموعه 

 کورکیان

 دوپوسته

 
 فام زرین رولعابی

  ١٠ :ارتفاع

: قطر کلی

۵/٣١ 

١۵ 

 
(www.glasswaremuseum.ir, 

2014) 

ظروف 

 خوری آجیل

 سین هفت

 هجری ۶قرن  گرگان
    موزۀ ملی

 ایران
 فام زرین رولعابی دوپوسته

 ٢/٩ :ارتفاع

   :کلی قطر

۵/٣١ 
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شناسی ظروف سفالین  ریخت

 ۱۰۴ـ ۸۹، مأکوالت

١۶ 

 
 )٢٠٢، ١٣٨۴ گروبه(

ظروف 

 مأکوالت
 پوسته دو نامعلوم هجری ۶قرن  انکاش

 رولعابی

 
 فام زرین

 :ارتفاع

۸/۵  

 :قطر کلی

۵/٣٠  

 

١٧  

  
 )٢۴٣، ١٣٨۴ گروبه(

ظروف 

  مأکوالت
  سوریه

  ٧قرن 

  هجری
  فام زرین  رولعابی  پوسته یک  نامعلوم

  قطر:

٩/١۴  

١٨ 

 
(www.W alters Art Museum 

.com; 2014) 

ظروف 

 شیرینی
 هجری ۶قرن  یرانا

والترز  موزۀ

 بالتیمور
 فام زرین رولعابی پوستهدو

قطر کلی: 

٨/٢٩    

 :گودی قطر

٢/٧ 

١٩ 
 

(collection database@British 

museam; 2014) 

 بدون عنوان
  سوریه

 )(رقا
 نامعلوم فام زرین رولعابی پوسته یک بریتانیا موزۀ هجری ٧قرن 

٢٠ 

 
(www.pinterest.org; 2014) 

ظرف ادویه 

 وچاشنی

  سوریه

 )(رقا
 نامعلوم فام زرین رولعابی پوستهدو نامعلوم هجری ٧قرن 

٢١ 

 

 
(www.Harvard art museams.org; 

2014) 

 ٧قرن  کاشان بدون عنوان
هنری ۀ موز 

 هاروارد
 فام زرین رولعابی پوستهدو

  :کلی قطر

٨/٣٣ 

 :قطر گودی

۸/۵ 

٢٢  

 
 )١٧٣، ١٣۶۴ کیانی و کریمی(

ظرف 

 خوری آجیل
 رنگ یکلعاب  دوپوسته نامعلوم هجری ٧قرن  گرگان

رنگ 

الجوردی و 

 مشبک

 ٣٣قطر: 

 ٣/١٣ :ارتفاع
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٢٣ 

 

 
(www.aghakhan collection.com; 

2014) 

 کاشان بدون عنوان
 ٧یا  ۶قرن 

 هجری
 نامعلوم فام زرین رولعابی پوستهدو معلومنا

٢۴ 

 
 )٢١، ١٣٩١ موزۀ ملیکاتالوگ (

 ٧ظروف 

 سین
 هجری ٧قرن  گرگان

 موزۀ ملی

 ایران
 فام زرین رولعابی پوستهدو

 ٣١ :قطر کلی

 ٨ :قطر گودی

 ٨  :ارتفاع

٢۵ 

 
(Wilkinson 1971, 64) 

ظرف 

شیرینی 

 خوری

 نامعلوم فام زرین رولعابی پوستهدو معلومنا هجری ٧قرن  ایران

٢۶ 

 
(commons. wikimedia.org; 2014) 

ظرف ادویه 

  و

 چاشنی

 هجری ٨قرن  ایران

کادمی  آ

هنری هونو 

 لولو

 نامعلوم ای فیروزه زیرلعابی پوستهدو

٢٧ 

 
(www.pinterest.com; 2014) 

ظرف 

جا شیرینی

 ت

 هجری ٨قرن  ایران
ۀ موز 

 اسمیتسون
 الجوردینه رولعابی دوپوسته

 ٣۴ :قطر کلی

 ۶/١١ :ارتفاع

٢٨ 

 
(www.invalauable.com; 2014) 

 ٣۵  :قطر کلی الجوردینه رولعابی پوستهدو نامعلوم هجری ٨قرن  ایران بدون عنوان

٢٩ 

 
(Wilkinson 1971, 55) 

ظرف 

 شیرینی
 ایران

 ٨یا  ٧قرن 

 هجری

 ویکتوریا ۀموز 

 آلبرت
 الجوردینه رولعابی پوستهدو

 :کلی قطر

۵/٢٨ 
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شناسی ظروف سفالین  ریخت

 ۱۰۴ـ ۸۹، مأکوالت

٣٠ 

 
(Watson 2004, 444) 

ظرف 

 شیرینی
 )(دمشق سوریه

 ١٠قرن 

 هجری

 موزۀ

رجب  طارق

 کویت

 زیرلعابی پوسته یک

نقاشی 

، زیرلعابی سیاه

 آبی سبز و

  ۶/۶ :ارتفاع

  :قطر

٣/٢۵ 

٣١ 

 
(www.vam.ac.uk 

2014) 

 جعبه ادویه و

 چاشنی
 ایران

 ١١قرن 

 هجری

 

 

ویکتوریا  موزۀ

 آلبرت لندن
 زیرلعابی پوسته یک

 لعاب آبی و

 سفید

  ١/۴ :ارتفاع

 :کلی قطر

٣/١٣  

٣٢ 

 
 )١٣٩۵ نگارنده(

سفالی  کاسۀ

 دار لعاب

 

 ایران
  ٩قرن 

 هجری ١١تا 

آستان  موزۀ

 مقدس قم
 زیرلعابی پوسته یک

لعاب آبی و 

 سفید
 نامعلوم

محل نگهداری و ابعاد از منبع ، تاریخ ساخت، محل ساخت، خصوص عنوان ظروف شده در عات ارائهمنبع اطال متر است. عاد تمامی آثار برحسب واحد سانتیاب :توضیحات جدول *

ها  آن در تصاویری که منبع. سوی پژوهشگر است از ها عکستزیینی و نوع تزیین حاصل خوانش  ۀشیو، روفظدر خصوص نوع شده  العات ارائهچنین اطصاویر گرفته شده است. همت

  . شده است گرفته، ذکر شده ها تصاویر موزه ها گرفته شده و اطالعات موجود از توضیحاتی که در موزه زمیدانی و بازدید ا صورت بهتصاویر  نگارنده ذکر شده

  

  مأکوالتظروف  های ساخت کتکنی. ۴

   .استاین ظروف  ۀساخت و نوع بدنه و ترکیبات مورد استفاد ۀاین آثار مستلزم بررسی شیو شده در کارگرفته های به شناخت تکنیک 

ثر نیز موجود برده شده و چند ا ور و خمیر شیشه نام های ارتن ته در این آثار بدنهکاررف های به در منابع مختلف جنس بدنه :بدنهنوع . ۱ـ۴

ات . توضیحاست stone pastیا  سنگیب آثار از نوع خمیر شیشه یا خمیر اغل ۀاما جنس بدن .در دست نیست ها آن ۀنوع بدن بارۀدر است که اطالعی 

 . صنعت سرامیک موجود است ۀدر زمینهای تخصصی  ها در کتاب خصوص این نوع از بدنه بیشتر در

  : کاربرد قالب به دو صورت بوده است. در ایران این ظروف قالبی استساخت  ۀشیو :ساخت ظروف ۀشیو. ۲ـ۴

  . است شده حک می  روی ظروفی نیز تزییننقوش  ،گیری و پس از قالبشده  تزیین می قالب با نقوش ،: در این شیوهتزیینبرای  .١

: دلیـل تـوان برشـمرد را می دلیلز روش قالبی سه . برای استفاده اساخت به روش قالبی بوده است مأکوالتدر مورد ظروف  ساختن: برای .٢

سـاخت  ۀتوجه به تجرب . باه مشابه از این ظروف بازسازی شودبررسی این آثار تالش شد تا یک نمون . دراثر است ۀاولی ۀساخت نمون خاطر نخست به

 اح ،کرده ملزم به استفاده از روش قالبی میاولین دلیلی که سفالگر را  ،این نوع از ظروف
ً
یا مدل اثـر اسـت. سـاخت فـرم داخلـی ساخت نمونه  تماال

. باشـدتکثیر آثار تواند  می. دلیل دوم نیز با ساخت قالب میسر بوده است فقطبندی  ترکیب ۀهایی یکسان به این شیو ظروف و همچنین ایجاد گودی

خمیـر شیشـه از  ۀبدنـ(اسـت خمیر شیشه  ۀات موجود در بدنترکیباحتمال ، کرده گیری می را ملزم به استفاده از روش قالب دلیل سومی که سفالگر

حـرارت بـاال  در«یند پخت ااین بود که در فر شیشه  از مزایای ظروف خمیر .)١٢٩، ١٣٨۴(گروبه  )شده است پتاس و رس ساخته می، ترکیب کوراتز

بهتر بـه بدنـه ، شد ای مشابهی تهیه می ه از مواد شیشهلعاب مورد استفاد آنجا که . ازآمد یکنواخت به دست می مستحکم و، نازک، ای مرغوب بدنه

 قالب زده شده و، شدند که با این ماده ساخته می اشیایی .گرفته سختی انجام می ن به خمیر شیشه بهشکل داد«همچنین  ).جا همان(» چسبید می

ی از ترکیبـات سـیلیس اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یـادز شیشه حاوی مقادیر  خمیر ۀبدن .)٣١، ١٣٨٣آلن (» شدند نتیجه یک شکل استاندارد می در

رود بـممکن اسـت گمـان  تکنیکی ضروری بوده؛، اد غنی از سیلیسگیری در کار با مو  قالب«، دهد پذیری این نوع بدنه را کاهش می سیلیس شکل

 ، زیـراباشـد قطعـی توانـد بته دلیل سوم نمـی. ال)١٣٩، ١٣٨۴گروبه (» قالبی نیز رایج بوده است تزیینشده  کجا که ظروف خمیر سنگی تولید میهر 

دون لعـاب و بسـیار سـفال بـ«ها آمـده اسـت کـه از جـنس  خصوص این قالب . درده شده استور استفا ارتن ۀنمونه اثر یافت شده که از بدنچندین 
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  .)۴٨۵، ١٣٨٩فرد  کامبخش(» رسد متر می سانتیسه موارد به  ای در پاره متر و سانتیدو به  گاهیاند که ضخامتشان  سختی ساخته شده

  

 مأکوالتانواع ظروف . ۵

شـده  بررسـی ۀپوسـت یـک آثار ذکر است که تعداد شایانپوسته و نوع دوم ظروف دوپوسته.  نوع اول ظروف یک: شامل دو نوع است مأکوالتظروف 

دهـد کـه سـاخت نـوع  نیـز نشـان مـیها  فالینهنـوع از سـ در بازسـازی ایـن پژوهشگر. تجربیات شخصی حقیق بیشتر از آثار دوپوسته استاین ت در

 . استپوسته دوشیوۀ تر از  مراتب آسان این ظروف به پوسته از یک

رین خرتتـرین و متـأ یجزء قـدیم پوسته آثار یک .ان دارای یک دیواره یا پوسته است: این روش همانند سایر ظروف سفالین ایر پوسته روش یکـ 

سـدۀ سـوم قبـل از مـیالد تـا  هـزارۀ اولنخست شامل : دورۀ شوند زمانی میدورۀ شامل دو  . این آثارتندهای موجود و مورد بحث هس ساخته دست

شـمارند (تصـویر  انگشـتها  آن موجود است اما تعداد البته در فواصل این دو دوره نیز آثاری .هجرییازدهم تا سدۀ ششم دوم شامل دورۀ  هجری و

 .)١جدول  ١٢

 رسـد و مـیالد مـی قبل از هزارۀ اولبه  ،کلورزاستان گیالن شده از ظرف کشف توجه به تنها ت ظروف دوجداره باساخ ۀ: پیشینروش دوپوستهـ 

  است.  کاربرد داشتهطب  داروسازی در و برای تقطیر

جـداره اسـت کـه وشـده از ظـروف تقطیـر د بازسـازی ۀ. تصویر دیگـر نیـز نمونـدهد اولیه را نشان می ۀجدار دو های از سفالینهای  نمونه ١تصویر 

در هـا  آن جـه اشـتراکتنهـا و ندارنـد و مأکوالتکاربرد به ظروف  گونه شباهت از نظر فرم و هیچ آثار . ایندهد وضوح نشان می ساختار دوجداره را به

 .هاست روش ساخت آن

     
ای از ظروف تقطیر دوجدارۀ موجود در موزۀ ایران باستان  : نمونه١تصویر 

)www.iranbastanmuseaum.com(  
  )www.iranbastanmuseaum.comشده از ظروف تقطیر ( : نمونۀ بازسازی٢تصویر 

 

 پوسته احدو ۀشیو به مأکوالتاما ظروف 
ً
ایـن ظـروف «گویـد:  باره می دراین سفال اسالمیروبه در کتاب . گمربوط به دوران اسالمی است تماال

 ۱۶تصـویر  توخالی مانند نمونه ) به ساختاری پیچیده وهجری ۶میالدی ( ۱۲س در قرن شد. سپ ساخته میهم  های کوچک گرد کنار ابتدا از قاب

یکـی از » هـای گـرد یـا چندضـلعی داشـت. ها یـا گـودی شکل سینی که فرورفتگی عمقی به کم ۀ). کاس٢٠٢، ١٣٨۴ گروبه( شدتبدیل  ۱در جدول 

شکل رایج بوده  ظروف دوپوسته اغلب به دو ،اسالمی ۀدور  . درستاه آن ودنپوسته بعلت دوجداره یا دو این ظروف در این تحقیق بهدالیل اهمیت 

 هستندهجری  ششم تا هشتمهای  متعلق به سده مأکوالتظروف  ۀپوستآثار دو ؛مأکوالتظروف . ۲ ؛)ها ها (تنگ مشربه. ۱است: 
ً
 . این آثار تقریبـا

 .یکدیگر دارندشناسی با  و فرم ساختشیوۀ از لحاظ اند و اشتراکات بسیاری  زمانی نزدیک به هم ساخته شدهدورۀ در یک 

دو . ظـروف دوپوسـته دارای باشـد سـاخت ایـن ظـروفشیوۀ تواند احتمال  می، سایر آثار سفالین ایران باها  گونه سفالینه این تمایزاز وجوه  یکی

حرارتـی را  عـایق عمـل ،پوسـته ی موجود در بـین دوفضای خالی وجود دارد. فضای خالها  آن و بیرونی متصل به هم هستند و مابین درونیپوستۀ 

 ، هستندای که فاقد تزیینات مشبک  دوپوسته آثار . در ساختدهد انجام می
ً
منظـور  ظـرف بـهرویـین قسمت زیرین یـا در  های کوچکی حفره معموال

 چنـین درپخت جلـوگیری کـرد. هم توان از شکستن ظرف در هنگام به این طریق می. شود ام پخت سفالینه در کوره تعبیه میحرارتی در هنگ ۀتهوی

 با این د داخل ظروف نیز لعاب داشته باشد.بای ،انقباض بدنه برای ایجاد تعادل در انبساط و ،پخت لعاب استبرای که پخت سفالینه  ۀدومین مرحل

قسـمت بـاالیی برخـی از ظـروف بـه جهـت مـوارد مصـرفی و  . وجود سوراخ دردهی جلوگیری کرد توان از شکستن ظروف پس از لعاب روش نیز می

گـرم منظور  بـهدوجداره  مأکوالتریختن آب گرم به داخل ظروف برای شده که این سوراخ  ذکر اسالمی سفالدر کتاب  .تواند باشد کاربردی نیز می

  .)جا همانبوده است (ها  نگه داشتن غذا
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   مأکوالت شناسی ظروف فرم. ۶

 فرم متفاوت این ظروف است، ها سفالینه گونه از نز اهمیت در ایرد حائاز دیگر موا
ً
سـفالین رایـج بـوده اسـت. طبـق  آثـار رتر داین فرم بیش . احتماال

ای از ایـن ظـروف  هـای بسـیار سـاده شد کـه نمونـه نمونه ظروف سنگی یافت دو یا فقط یک ،مکتوب فارسی و التین، وجو در منابع میدانی جست

  این ظروف قرار داد.  ۀرا در زمر ها  آن توان می، ساخت و فرم کلی به این ظروف شباهت دارند ۀآنکه از جهت شیودلیل  . اما بهاست

وجو در موزۀ ملی ایران و موزۀ آذربایجان، موارد دیگری مشاهده شد که شـباهت فرمـی از نظـر چندقسـمتی بـودن بـه ظـروف  در ادامۀ جست

شود،  مشاهده می ۷تا  ۳بررسی نشدند. همان گونه که در تصاویر  ۱رو این موارد در جدول  اوت است. ازاینمأکوالت دارد، اما از جهت کاربردی متف

ها بـه  شوند. اگرچه این سـفالینه ها از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می هایی به همدیگر متصل شده و مایعات از طریق این لوله این ظروف توسط لوله

ها پرداخته شـده  ت فرم و شکل شاید بتوان گفت که این ظروف نیاکان آثاری است که در این نوشتار به تحلیل آناند، از جه جهت کاربردی متفاوت

  است. 

    
 

  : ظرف سنگی مرمر، شهداد کرمان۳تصویر 

  )۱۳۹۵هزارۀ سوم پیش از میالد، موزۀ ملی ایران (نگارنده 

  : ظرف سنگی دوقلو، شوش خوزستان۴تصویر 

  )۱۳۹۵میالد، موزۀ ملی ایران (نگارنده  هزارۀ سوم پیش از

  : ظرف دوقلوی سفالی             ۵تصویر 

  )    ۱۳۹۵موزۀ ملی ایران (نگارنده 

    
  

  : کوزۀ دوقلوی سفالی، سبک اردبیل             ۶تصویر 

  )۱۳۹۵دورۀ اشکانی، موزۀ آذربایجان (نگارنده 

هزارۀ  قلو، شاه تپه گلستان، : ظرف سفالی سه۷تصویر 

  )۱۳۹۵دوم ق.م، موزۀ ملی ایران (نگارنده 

قلو، کلورز گیالن،  : ظرف سفالی سه۸تصویر 

  موزۀ ملی ایران  هزارۀ سوم ق.م

  )۱۳۹۵(نگارنده 

 آثار کل . این فرم درکند وجه بیننده را به خود جلب میبیش از همه تر فرم مدوّ ، مأکوالتدر بین ظروف    

. از آنجا که تفاوت فرمی در شود مشاهده میظروف در بیرون بدنه و داخل بدنه  و در تمام قسمت بودهغالب 

گانه مورد بررسی دنه و فرم بیرونی بدنه هریک جدا فرم داخلی ب ،شود های مختلف بدنه دیده می قسمت

 . گیرند ر میقرا

  فرم داخلی ظروف .۱ـ۶

هـا بررسـی  تعـداد گـودی، هـا فرم گودی ،ها بندی گودی در سه بخش نوع ترکیبها  این سفالینهداخلی  فرم

 . شوند می

ترکیـب در کـل آثـار  . این نـوعاند رن و منظم در کنار هم قرار گرفتهمتقا، ها در ترکیبی متمرکز گودی، کل آثار : درها گودی بندی نوع ترکیب .۱

  .مورد بررسی قرار گرفته است ۳ های فرم داخلی ظروف در جدول بندی های ترکیب شود. نمونه پوسته و دوپوسته مشاهده می یک

نـد و محـل ر ا د تـری اد بـزرگابعـ، نـدتر  هـا عمیـق است. این گـودیها شامل دو نوع گودی اصلی و گودی تزیینی  : این گودیها فرم گودی .۲

 های اصل . در آثار دوپوسته گودیهستند و تنقالت ها قرارگیری خوراکی
ً
هـای  پوسـته عمـق ثـار یـکامـا در آ،  یکسـانی هسـتند ی دارای عمق تقریبا

س نیست. ایـن اطالعی در دستر ها  آن در خصوص ابعاد کهاند  های اصلی جای گرفته گودیی در فواصل تزیینهای  شود. گودی دیده میمتفاوتی 

، ضـلعی شـش، ضـلعی پـنج، مثلـث، مربع، دایره نیم، های متنوعی چون دایره ها فرم ساخته. در میان دارند تری ترند و ابعاد کوچک ها سطحی گودی

 ، یبیترک یسفال ظرف: 9 ریتصو

 )1395 گارندهن( رانیا یمل ۀموز
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فـرم  ،یتزیینـ هـای فـرم دایـره و در گـودی ،های اصـلی موجود در گودی های متنوع خورد. در میان فرم به چشم میای  ذوزنقه و فرم قطره، بیضی

  .استتر  مثلثی رایج

ـهو  هفـت، شـش، هسهای اصلی  تعداد گودی ظروفی بادر آثار دوپوسته : ها تعداد گودی .۳
ُ
و  شـش، پـنج، سـه هـای تزیینـی تـایی و گـودی ن

ظـروف  تـر اسـت. در تـایی رایـج ششـی تزیینـتـایی و گـودی  فـتههـای اصـلی  ن گروه آثار ظروفی با تعـداد گـودی. در ایشوند دیده میتایی  هشت

 تـایی و سـه پـنج، هفـت، نـه، هدَ اصـلی هـای  ها ظروفی با تعداد گودی ساخته. در این گروه از ها بیشتر نمایان است پوسته تنوع در تعداد گودی یک

هایی  نیز ظرف. در این گروه شود دیده می ۲جدول  ۳جز یک نمونه که در تصویر  ی هستند بهتزیینهای  ین گروه از ظروف فاقد گودیموجود است. ا

هو  فتههای اصلی  با تعداد گودی
ُ
  .  بیشتر هستندتایی  ن

  فرم بیرونی ظروف. ۲ـ۶

   .ه استمورد بررسی قرار گرفتپوسته  و یکنی ظروف در دو بخش آثار دوپوسته فرم بیرو 

. تنـوع هـای بیرونـی مشـابهی دارنـد هستند که فرمدوپوسته  ۀشیو از این آثار به ترین تعداد موجودبیش :آثار دوپوسته بیرونی بدنه درفرم  .۱ـ۲ـ۶

  ها پایه بیرون این گروه از ظروف کمتر است. ظرففرم در 
ً
سـطح بـا  ای و هم کنگره، های برگشته شکل ظروف به ۀلب .نددار یکسانی  های کوتاه تقریبا

  فرم خارجی آن، دیده شوداز نمای باال  اگر ظرف دوپوسته . در آثاربدنه است
ً
در  .ر اسـتفرم مـدوّ ، آثار دوجداره ۀ. فرم غالب در بدناستر مدوّ  کامال

  آید. ظروف بیشتر به چشم میبیرون  تشابه فرمی در داخل و ،زمانی نزدیک به هم هستند ۀمتعلق به یک دور توجه به اینکه  ن گروه از آثار باای

هـا  ایـن فـرم شـود. های متنـوعی دیـده مـی فرم، ببینیم از نمای باالجداره اگر ظرف را  یک در آثار :پوسته فرم بیرونی ظروف در آثار یک. ۲ـ۲ـ۶

پوسـته  در آثـار یـک ،نایـوجـود . با استپر  پر و گل هشت گل شش، پر گل پنج، ضلعی هشت، ضلعی شش، مثلث، مربع، چون دایره شامل مواردی

 درهـا  سـاختهایـن بیشتر است. ها  آن ۀتنوع فرم در بیرون بدن، پوستهوه از آثار در مقایسه با آثار دو. در این گر است کار رفته  بیشتر بهپر  فرم گل شش

و  دارای درپـوش ظرف ،بلند و دستهپایۀ فی با ظر ، کوتاه شبیه بشقابدیوارۀ ظرفی با  ،بلنددیوارۀ  : ظروفی باشوند ترتیب ارائه می نوع متفاوت بهپنج 

 .کوچک ۀپای ظرف با چهار

   .شود و بیرون بیشتر دیده می درونتنوع فرم در ، اند زمانی دور نسبت به یکدیگر ساخته شده ۀفاصل توجه به اینکه در در این گروه از آثار با

 ظروف هایی از فرم بیرونی بدنۀ : نمونه۲جدول 

  

 

فرم بیرونی 

  ه در آثاربدن

 پوستهدو

 

 

  

  

 
 )١٣٩۵ هنگارند(

  

 
 

 )٢٠٢، ١٣٨۴ گروبه(

  

 
 

 )١٧٢، ١٣۶۴ کریمی و کیانی(

  

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

 

  

  
 )١٣٩۵(نگارنده 

 

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 
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 )١٣٩۵(نگارنده 

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

 

 

 

فرم بیرونی 

   بدنه در آثار

 پوسته یک

 

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

  

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

  

  

 
 

 )١٣٩۵(نگارنده 

  

 
 )٢۴٣، ١٣٨۴ گروبه(

  

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

  

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

 

 

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

   

  

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

 

 

 
 )١٣٩۵(نگارنده 

رو از ظروف اکتفا  هخذ رسم نماهای روببه ذکر مأ فقطدر اینجا پرهیز شده و ها  آن لذا از تکرارشده است  ذکر ١جدول  در، های این جدول توضیحات جدول: مأخذ عکس

 . شده است

١٣٩۵: نگارنده منبع رسم جدول  
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 )۱۳۹۵(نگارنده  بندی داخلی ظروف هایی از ترکیب نمونه :۳جدول 

 نوع ترکیب داخلی ظروف 

آثار 

 پوستهدو

    

 
گودی تزیینی  ۶ گودی اصلی فرم دایره و

 فرم مثلثی

گودی  ٨بزرگ و  ۀگودی اصلی فرم دایر 

 کوچک ۀی و فرم دایر تزیین

 ۵ وضلعی  گودی اصلی فرم دایره و پنج

 مثلثی ی فرمتزیینگودی 

گودی  ۵گودی اصلی فرم دایره و 

 ی فرم مثلثیتزیین

 

   

 

 
گودی  ۶ضلعی و  گودی اصلی فرم شش

 ی فرم مثلثیتزیین

گودی  ١٢ضلعی و  رم ششگودی اصلی ف

 ستاره و مثلثی ی فرم نیمتزیین

ی تزیینگودی  ٣گودی اصلی فرم دایره و 

 مثلثی فرم
 

آثار یک 

 پوسته

    
 گودی اصلی فرم دایره مربع، لوزی، گودی اصلی فرم دایره گودی اصلی فرم مخروط و دایره دایره نیم و پر گودی اصلی فرم ستاره پنج 

 

 
   

 ی اصلی فرم مربع و مثلثگود 
 گودی اصلی فرم

 دایره

گودی تزیینی  ٩ گودی اصلی فرم دایره و

 فرم مثلت و دایره
 گودی اصلی فرم دایره

 

   

 

  گودی اصلی فرم دایره گودی اصلی فرم ذوزنقه و دایره گودی اصلی فرم دایره 

  ١٣٩۵ منبع رسم جدول: نگارنده

 گذاری ظروف  ابهام در نام. ۷

توانـد فقـدان یـک فرهنـگ  این مشکل مـی ۀست. ریشها آنگذاری  ابهام در نام ،سفالینف ور ظ ویژه به، ظروف بررسیی از مشکالت موجود در یک

بـرای معرفـی مثال  رایب. شویم رو می متعددی روبه های با ناممنابع مختلف گاه  در . در بررسی سایر ظروف نیزظروف باشد واژگان اختصاصی برای
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 یک ظرف 
ُ
. هسـتندحالی است که هریک از واژگان دارای معانی مختص به خـود  . این درکوزه استفاده شده است سبو و، صراحی، نگاز کلمات ت

کـه بـر سـر  بـه یـادآوری اسـتالزم ، مـأکوالترگونـه بحـث در خصـوص ظـروف رو پـیش از ه نیستند. ازاین انیز از این قاعده مستثن گونه از آثار این

 . نیز ابهاماتی وجود داردها  نوع از سفالینهاین گذاری  نام

ایـن ، )۸۷، ١٣٩٠(واتسـون  فـام ایرانـی یـنسـفال زر مثال در کتاب  رایب. عنوان بشقاب یا سینی برای این آثار است یکی از نکات مبهم استفاده از

 collection database@British( انـد فـی شـدهمعر  ۵سـینی ادویـه و چاشـنیبریتانیـا  ۀدر سـایت مـوز  وانـد  معرفـی شـده ۴جات یظروف بشقاب شیرین

museum, 2015( کند را دچار تردید می این نام کمی ما ارگیریک به، و تعریف ما از بشقاب و سینی گونه آثار توجه به فرم ظاهری این با. 

شـباهت ها  سـفالینه فـرم بیرونـی ایـن گرچـها . استفاده شده اسـت ۶دار سفالی لعاب ۀآستان مقدس قم نیز در معرفی اثر از عنوان کاس ۀموز  در

  .آید این عنوان کمی نادرست به نظر می استفاده از ،اند بندی شده پیاله تقسیم ۀانداز  عات کوچکی بهچون داخل ظروف به قط، بسیاری به کاسه دارد

از این ) ٢٣، ١٣٨٣(قائینی  آبگینه ۀموز و همچنین کتاب ) www.glasswaremuseum.ir, 2014(آبگینه  ۀدر منابع دیگر همچون سایت موز 

 اسـتفاده از انـد. نامیدهخوری  ظرف آجیلها را  ) نیز آن١٧٣، ١٣۶۴(کیانی و کریمی  .یاد شده است )سین خوری (هفت ظروف آجیل عنوان بهظروف 

 . مطرح کند راها  وه از سفالینهگر ین تواند کاربرد آیینی را برای ا خود می این عناوین

 تری از این ظروف ارائه شده است علوم کالیفرنیا نیز عنوان متفاوتدر سایت فرهنگستان 
ً
 . این سایت در شرح ایـن ظـروف نوشـته کـه احتمـاال

ه نام قطعـی را بـرای در این منبع نیز نویسند )www.rahartman@calacodemy.org, 2014رفته است ( می به کار ٧جای شمعدان یا چراغدان به

 . کند و فقط حدس و گمان خود را بیان می کند اثر مشخص نمی

ده اچنـین در برخـی منـابع از دو نـام اسـتفبه شرح اثر پرداخته است. هم فقطده ارائه نشده و نویسنها  ظرفدر برخی منابع نیز عنوانی برای این 

مـدیا  ویکـی تارنمـایدر  اسـت. جـات نیچاشـنی و ظـروف شـیری ظـروف ادویـه و ،رفتـه بـه کـار آثـارترین عنـاوینی کـه بـرای ایـن بیشـ. شده است

)commons.wikimedia.org, 2014 (ــنی ــه و چاش ــروف ادوی ــایت در  ،ظ ــه و٢٠١۴( www.pinterest.orgس ــرف ادوی ــنی ) ظ ــروف  چاش و ظ

 .  اند گذاری شده نامظرف ادویه و چاشنی  )٢٠١۴( superluming.comسایت و در ، جات شیرنی

 سـیری در هنـر ایـرانکتـاب  ، درجـات از عنوان ظروف شیرینی) www.Walters Art Museum .com, 2014(ز بالتیمور والتر  ۀدر سایت موز 

 Wilkinson 2003, 170( Islamic arcologhy in iran , ۀمقالـ در وخـوری  و دیس شیرینی خوری از ظرف شیرینی) ١٨۴، ١٣٨٧پوپ و اکرمن (

رجمـه جـات ت این ظروف بشقاب شـیرینی) ۷۸، ۱۳۹۰(واتسون  فام ایرانی سفال زرینکتاب  در جات استفاده شده است. ظروف شیرینی از )186 &

 . های متعدد از مترجمان مختلف باشد مشکل ترجمهتواند  نیز میها  گذاری دیگر نکات مبهم در نام اند. از شده

وف؛ ای از ظر  ین آثار یا یک ظرف است یا مجموعه. انتخاب این نام نشانگر این است که اظرف و ظروف است ۀاز دیگر نکات مبهم کاربرد کلم

 .شود در منابع مختلف دیده می به تکرارار آث. کاربرد این نوع عناوین برای این اند کنار یکدیگر قرار گرفته لیل اینکه چند گودی درد  به

 www.aghakhan collection( خانهنری آقا ۀسایت مجموع، )www. Harvard art museams.org, 2014هنر هاروارد ( ۀموز  تارنمای در

.com, 2014(  ۀو سایت موز ) بریتانیاcollection database@British museam, 2014 ( ،ها  ایـن نـوع سـفالینهنی بـرای ایران نیز عناوی موزۀ ملی

  .)www.vam.ac.uk, 2014( ادویه و چاشنی یاد شده است ۀعنوان جعب ویکتوریا و آلبرت لندن از ۀدر موز  .ئه نشده استارا

ظـرف  ceramic from hslamic lands  ) و در کتـاب۵٨، ١٣٨٩ فـر روحنیسـتانی و (ظـروف سـفالین چنـد خانـه ، فـام سـفال زریـندر کتـاب 

. ایـن منـابع اند برده کار  به لی ترکیبیچون ظرف سفااز عناوینی هم ،ایران در معرفی اثر موزۀ ملیچنین در هم و )Watson 2004, 45( متیقسچند

 .  کاربردی برایشان مطرح نیست ۀنبجو ظروف اشاره دارند  فرم ظاهری رسد که بیشتر به به نظر می

  ceramic from hslamic landsکتاب  الیور واتسون در
ً
ناوینی جداگانه به کـار ع کند و برای هرکدام ش نمونه از این آثار را معرفی میش تقریبا

وی از عنـوان ظـرف  ١جـدول  ٨تـا  ۶شرح تصاویر  . برای مثال درکند میبیان ها  آن های مشترکی را برایآثار کاربرد ،. وی در شرح تصاویربرد می

  میها  آن کند و در شرح یرای این گروه از آثار استفاده مب ٨کوچک
ً
 بـوده اسـت ٩ظرفـی بـرای شـیرینی یـا لـوازم آرایشـی عنوان بـه گوید که احتمـاال

)Watson 2004, 165 کنـد و متـذکر مـی از عنوان ظروف چندقسمتی یاد مـین جدول یهم ١٣) در تصویر  
ً
منظـور نگهـداری  بـه شـود کـه احتمـاال

از  ١٢شـرح تصـویر  در .)Ibid, 264اسـت ( رفته کار می  به ١٠و تنقالتآرایشی یا شیرینی مواد ، نگهداری عطر، جوهر مرکب و، های کوچک هشیش

  گونه بیان می کاربرد آن را این کند و استفاده می ها عنوان ظرف شیرینی
ً
 هـای و رنگدانـهبـرای جوهرهـای رنگـی  ظرفـی عنوان بـه کند که احتمـاال



 

 

۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره  

۱۴۰۰ستان پاییز و زم  

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

103 

چاشـنی کـاربرد  احتمـال زیـاد بـرای ادویـه و شود که بـه در پایان متذکر می وی. شده است اده میاستف ۱۱های غذا یا تکه ها ادویه، نقاشان کاتبان و

 در بـین نویسـندگان متعـدد نکـات مـبهم در ).Ibid, 444( کند ها یاد می با عنوان ظروف شیرینی ٢٩تصویر از چنین هم .)Ibid, 203( داشته است

شـود کـه دو یـا  های معتبر نیز مشاهده مـی نتی موزهاینتر  یها شود. این ابهام در بین سایت دیده مییشتر گذاری این ظروف در آثار این نویسنده ب نام

 نیـز )www.invalauable.com-2014سـایت ( نابع ماننـد. در برخی مشود دیده میاند اما در مکتوبات این نویسنده بیشتر  برده کار  چند عنوان را به

  . نی برای این ظروف ارائه نشده استعنوا

منـابع  در خـوری و ظـروف ادویـه و چاشـنی و نام ظروف شـیرینی ،میان منابع التین توان گفت که در می، ای کلی بین موارد ذکرشده با مقایسه

سـین  ای که مربوط بـه ظـروف هفـت ت. اما نظریهاسسین  هفتو ظروف  مأکوالتارائه شده ظروف ها  سفالینه این هایی که بر فارسی بیشترین نام

  ـ ن پرداخته شده آهمان طور که در پایان بخش فرم شناسی ب ـمطرح شده 
ً
دلیل وجود هفت ظرف کوچکی است که کـل یـک ظـرف را  به احتماال

 ، تایی شش، تایی نجپ، تایی هساقعیت این است که از همین ظروف با تعداد متفاوت و اما  دهد. تشکیل می
ُ
تـر  تـایی بـا ابعـاد بـزرگ وزدهنحتی یی و تا هن

دوجداره  آثار ساخت ۀکه در پایان بخش مربوط به شیو از سویی دیگر همان طور آید. درنمی سین جور هفتو  ٧تر نیز وجود دارد که با عدد  وکوچک

 ،شـود بین ظروف دوجـداره ریختـه مـی کهرا رم گ  با آب داشتن غذا  کاربرد گرم نگه ۀنظری ،این ظروف ۀوجود سوراخ در قسمت باالیی لب، اشاره شد

ممکـن جوهای بیشتر و رسند. با جست به نظر می گاه این تعدد نظرات هرکدام از وجهی درست ،این ابهامات ۀ. در نهایت با وجود همشود یادآور می

اسـتفاده ، آمـده سفال اسالمیکه در کتاب  مأکوالتاز نام ظروف  این پژوهش اما در، باشدرفته  های دیگری نیز برای این گروه آثار به کار است نام

رفتـه در مـورد کار  های به مفهوم کلی تمام نام ۀدربردارند، رسد است و اندکی مبهم به نظر میوجود اینکه این عنوان یک عنوان عربی  با .شده است

ذکـر اسـت کـه  شایان. دهدبهای موجود را ارائه  ناماز  جامع کوشد تا عنوانی مناسب و گارنده در این مرحله از تحقیق می. در واقع ناین ظروف است

 ۀمنـابع التـین هسـتند یـا ترجمـ عناوین در ۀبقی؛ گذاری شده است نامها  نوع سفالینه منبع برای این در دو فقط ،زبان در میان منابع مکتوب فارسی

  . به زبان فارسیهای التین  کتاب

  

 گیری نتیجه. ۸

های سـفالگری  گاه محصول انبوه کارگاه ته و هیچ. ساخت این ظروف رواج چندانی نداشسفالگری ایران استیک شکل سنتی در هنر  مأکوالتظروف 

م تـزیین فـا هـا بـه سـبک زریـن سـاخته باشد. بیشـترها  این سفالینه ساخت ۀتواند سخت بودن شیو شمار بودن این آثار می کم. یکی از دالیل نبوده است

    توان شرح داد. اختصار می را به تحقیقنتایج حاصل از بررسی این  ،در کلظروف را دوچندان کرده است.  ع ازاند که نفیس بودن این نو شده

. سـتها آن ساختار فنی، شود ها از سایر ظروف سفالین ایران می گونه سفالینه موجب تمایز ایندر واقع آنچه : ساختار متفاوت فنی ظروف .١

ی تزیینـهـای  . از میـان شـیوهاسـتاین تحقیـق یکسـان  درها  آن تعداداند که  پوسته ساخته شده ه و یکدوپوست صورت به به روش قالبی و ها ظرف

فـام بـرای  زریـن ۀدر واقـع اسـتفاده از شـیو. فام بیش از همه استفاده شـده اسـت رولعابی زرین ۀشیو، رفته کار  آذین این ظروف بهمتنوعی که برای 

فام در ایـران اسـت کـه  سفال زرینتاریخی اوج ساخت  ۀ. این دور هجری است هفتم ۀو اوایل سد ششم ۀسدزمان با تاریخ اواخر  هم ،تزیین ظروف

  .رفته است نیز به کارها  سفالینهاین  تزیین در

 : است ترتیب زیر بررسی قرار گرفت که بهبخش مورد  دو در آثار فرم این: متفاوت فرمی ظروف ساختار .٢

شـباهت  پوسـته های یـک ساختهاما در ، بیشتر استها  سفالینه نوع فرمی در داخلت پوسته تفاوت وین آثار دودر ب :ها رففرم داخلی ظ الف.

سـت. در بررسـی ها بندی گـودی نوع ترکیب، ها تعداد گودی، ها ها شامل فرم گودی شباهت ها و است. این تفاوت بیشترها  سفالینهفرمی در داخل 

 دارنـد. فراگیریها  بیش از سایر فرم، تایی هستند۶های تزیینی  تایی و گودی فتههای اصلی  که دارای گودیهایی  ظرف، آثار های داخلی این فرم

بـه کـار  بـرای ایـن آثـار عنوان این . یکی از دالیلی که ازسین یاد شده است ظروف هفت عنوان بهها  سفالینه این در برخی از منابع مکتوب فارسی از

مـا تـاکنون در منـابع ا ؛سـین سـنخیت دارد ها با مراسـم هفـت . این تعداد گودیتایی است فتههای  با تعداد گودیاین است که بیشترین آثار رفته 

 .  کند رد می را مدعانیز این  پژوهشهای این  شواهد حاصل از بررسی. پیدا نشده استصحت این مطلب  ای دال بر تاریخی نوشته

تنـوع فرمـی  پوسـته تفـاوت و های یک ساختهاما در ، می در بیرون بدنه بیشتر استفر شباهتدر بین آثار دوپوسته : ها ظرففرم بیرونی  .ب

 ی وجـود دارد. در بررسـی فـرم بیرونـیئـهـایی جز ها تفـاوت اشکال پایه دارای پایه هستند اما در ابعاد وها  سفالینه . اغلباست در بیرون بدنه بیشتر
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شناسی ظروف سفالین  ریخت

 ۱۰۴ـ ۸۹، مأکوالت

 .  وجود نداردها  این نوع از سفالینه ۀاما تنوع چندانی در فرم بیرونی بدن، شود دیده میای  نه های نوآورا نمونه پوسته بین آثار یک درها  ظرف

  ۀاز انداز  این آثارابعاد  :آثارپیروی از الگوی واحد در ابعاد . ٣
ً
 :موجود اسـتها  هسفالین. دو گروه ابعاد در این کنند مشخصی پیروی می نسبتا

هـا  گـودی قطـر اسـت و متر سانتی ۵/١٣تا  ٨بین ها  آن متر و ارتفاع سانتی ٣۵تا  ٢٣بین ها  آن قطر ۀاز اند با ابعاد بزرگ که هایی فگروه نخست ظر 

متـر  سـانتی ١١تـا  ۵/١بـین هـا  آن متـر و ارتفـاع سـانتی ١٧تـا  ١٠بین ها  آن که قطرمتر. گروه دوم نیز ظروفی با ابعاد کوچک  سانتی ۵/٨تا  ٧بین 

 . است

شده در خصوص  ن ارائهچنین تعدد عناویهم وها  این سفالینهگذاری  یکی از دالیل ابهامات موجود در نام :ها سفالینهی گذار  امندر  ابهام .۴

 ، این آثار
ً
 دیـدهنیـز  یو سـنگ یچـوبی، فلـز این مشکل در برخی دیگـر از ظـروف زیرا ؛ظروف است گان اختصاصیفقدان یک فرهنگ واژ  احتماال

 رات بنا به کاربردکنند که گاه این تعدد نظ بیان می آثار را در خصوص نام اینگمان خود  بیشتر حدس و ر معرفی آثارد پژوهشگرانواقع  . درشود یم

 . کردتوان عنوان ظروف چندقسمتی را پیشنهاد  شده می های اطالق بنابراین از میان نام. درست استها  آن

 

  ها نوشت پی

1. Nishaour pottery of the early Islamic perid                               2. Ceramic from hslamic lands                           3. Islamic arcologhy in iran                                                                                 

4. Sweetmeat plat                                5. Condiment tray                 6. Pottery bowell                                                      7. Candlestick or lampstand 

8.Small dish                                         9. Cosmetics                          10. To hold ink, small glass vessel, perfume, mak-up   

11. Colourd ink –pigments for the scribe or painters,colours of condiments or pieces of food 
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