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 70/97/00؛ تاریخ پذیرش قطعی: 90/09/00تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
یت سفالگری ایران عای وضتا اندازهبه وسیلۀ آن  اسالمی صورت گرفته و ۀدورهای هطی که در محوهای کاوشبا وجود مطالعات و 

شناسی بین سبک های تفاوتمراکز سفالگری و  بارۀدرویژه به، هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه ،است اسالمی مشخص شده ۀدور
کمک  مسئله حلبه  تا حد زیادی تواند می ها دادهشناسی همراه با مطالعات دقیق باستان های کاوش ،بیندر این  وجود دارد. آنها

با فرض تولید آنها در همدان  ،ارزانفود ۀمحوطدر شناسی باستان فصل کاوش سهاز  حاصل ایلخانی یها سفالدر این مقاله  .نماید
ایلخانی در همدان  ۀدور یها سفالست که وضعیت برخی از ا آن پژوهشاین  مهماز نکات  .ه استمورد مطالعه دقیق قرار گرفت

خص شمتا حدود زیادی  ،شناسی و مکان ساخت، از نظر سبکآبادی معروف به سبک سلطانهافیروزه قلم مشکی و سفالینه انندم
ی فیروزه هاهمدان به عنوان یکی دیگر از مراکز ساخت سفالینه صورت پذیرفت، خصوصدر این  که هایی پژوهشبا توجه به  شد.

ایلخانی نیز  ۀمربوط به دور جدید دار لعاب سفال چند نمونه عالوه بر آنلعاب شناخته شده و  آباد و چندرنگ زیرسلطان ،قلم مشکی
 .گرفتو مورد مطالعه قرار شد  شناساییبار برای نخستین

 
 ایلخانی یها سفال ،آبادهای سلطانسفالینه ،فیروزه قلم مشکی ،ارزانفود کلیدی:های هاژو
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 مقدمه .0

استای شناخت سفالگری این دوره چه در ررگ. ااستدرخشان سفالگری در ایران  هایهیکی از دوراسالمی  ۀدور

جمله  از آن که هنوز ابهامات فراوانی در این زمینه وجود دارد است، کنون مطالعات فراوانی صورت گرفتهتا

آباد، سبک سلطان ایه سفالاین دوره مانند  یها سفالبه مشخص نبودن کامل مراکز ساخت غالب  توان می

پذیری مراکز سفالگری تأثیر میزان، و... فام زرین ،لعاب های معروف به چندرنگ زیر، سفالینهفیروزه قلم مشکی

گری در برخی از مناطق های سفالی و وضعیت نامشخص سفالتاریخ رواج برخی گونه بارۀ، ابهامات دریکدیگراز 

 ویژه بهدر آن صورت نگرفته و وضعیت سفالگری آن  یمطالعات دقیق تاکنونکه  ایله نواحیماز ج .اشاره نمود

زیرزمینی  ۀشناسی در محوططی سه فصل کاوش باستان در، همدان است. ۀ اسالمی مشخص نیستدر دور

  برای  که، دست آمدبه ایلخانی ۀدور متعل ق به غالبا ، اسالمی دار لعاب، تعدادی سفال  شاخص ارزانفود

. در راستای دوره فراهم شدۀ همدان در این طقوضعیت سفالگری من ۀبار فرصتی برای مطالعنخستین

 : است بدین شرح مطرح هاییپرسش ها دادهحاصل از کاوش و با توجه به نوع  یها سفالۀمطالع

 ؟اند شدهآمده از ارزانفود وارداتی بوده، یا در همدان تولید تدسفیروزه قلم مشکی به یها سفال .1

ارزانفود و مناطق دیگر چه میزان مشابهت وجود  های کاوشآباد حاصل از سبک سلطان یها سفالبین . 2

 آباد معرفی نمود؟های سبک سلطانهمدان را به عنوان یکی از مراکز تولید سفالینه توان میآیا  ؟دارد

... آباد، ساوه و، سلطانمانند ری ایلعاب عالوه بر مناطق یاد شدههای موسوم به چندرنگ زیرسفالینه .3

 ؟است شده میدر همدان نیز تولید 

 :نمود بیان توان میرا  های مذکور فرضیات ذیلپرسشدر راستای 

 .اند شدهآمده از ارزانفود در همدان تولید دستفیروزه قلم مشکی به ۀکه سفالین رسد میبه نظر . 1

چه در برخی آباد ارزانفود و مناطق دیگر اگرسبک سلطان یها سفالاز لحاظ سبکی و تکنیکی بین . 2

که با توجه به آن  گردد میمشاهده  هایی تفاوت ها نمونهبیشتردر عین حال در  ،وجود دارد هایی مشابهتموارد 

 همدان را نیز به عنوان یکی از مراکز ساخت این نوع سفال قلمداد نمود. توان می

به احتمال بسیار زیاد در همدان  ،عالوه بر مناطق یاد شده «لعابچندرنگ زیر»های معروف به سفالینه .3

 .نداهشد مینیز تولید 

ه درو دار لعاب یها سفالشدن وضعیت برخی از  مشخص براهمیت این پژوهش در آن است که عالوه 

 ۀ، چند گونلعابآباد و چندرنگ زیرهای سبک سلطانمشکی، سفالینه مقل هایلخانی در همدان مانند فیروز

بررسی دقیق بار کشف گردید که در ادامه به صورت کامل مورد مطالعه و برای نخستین دار لعابجدید سفال 

 .قرار خواهند گرفت

 تحقیق ۀپیشین .0

، خاکسارعلی  به سرپرستی1311تا 1331 های سالگرفته در بین  شناسی صورتباستان  کاوشفصل  سهجز  به

   کنون سفالگری اسالمی تاخصوص البته در  .ری در این محوطه صورت نگرفته استدیگ یهای پژوهش

فهرواری، ، پوپ، اتینگهاوزن، لینهای کاربه  توان میآنها  ترین مهمکه از است زیادی انجام شده  هایپژوهش

 , Ettinghausen,1936a ; Ettinghausen,1936b; Lane , 1971 ; Fehervari , 1973 ; fehervari)  .اشاره نمود راجرزآلن و 

 (1331راجرز ، ؛  1333، آلن ؛2000
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 روش تحقیق .7

به  .ای استموزه اشیاء وای کتابخانه هشناسی، مطالعباستان های کاوشمبتنی بر  روش پژوهش در این مقاله

با  به صورت کامل ها مایهبکی و نوع نقشها از لحاظ س، نقوش سفالینهها دادهتر دقیقصحیح و  ۀطالعممنظور 

 شدهداده جداگانه شرح  به صورت یولاجدگرفته و در  مقایسه و تحلیل قرارمورد سفالگری تولید دیگر مراکز 

 .باشد میقطعه  33شاخص مورد مطالعه در این پژوهش  یها سفالتعداد  .ستا 

 

 معرفی محوطه  .7

ب شرقی شهرستان همدان ، در جنوفودکیلومتری جنوب غرب روستای ارزان در دو ،فودارزانی زیرزمین ۀمحوط

عدن حین استحصال سنگ م 1331این محوطه در سال  کیلومتری سد اکباتان قرار دارد. 22و در حدود 

علی به سرپرستی  1311-1331 های سالبین  طی سه فصل کاوشدر . سیلیس به صورت اتفاقی کشف شد

 ه با راهروهایی به هم مرتبط بوده، پاکسازی وکند کزمینی دستای از فضاهای معماری زیرمجموعه ،خاکسار

دست آمد که تاریخی و اسالمی به هایاز دوره هایی سفال، عالوه بر آن .(2و1 ۀ)نقش مورد کاوش قرار گرفت

 . ایلخانی است ۀدوربه  متعلق وآنها اسالمی  بیشتر

 
 ،0730سمت راست کاوش سال ، آمده از ارزانفوددستفضاهای زیرزمینی به . نمونۀ0 و 0های نقشه

 .0709سال  های کاوشسمت چپ 

 آمده از کاوشدستبه یها سفال معرفی .7

،آبی فیروزه قلم مشکیاسالمی شامل  دار لعاب یها سفال ،ارزانفود ۀ زیرزمینیدر طی دو فصل کاوش در محوط

چندرنگ » معروف به یها سفال ،رنگ سادهتک دار لعاب یها سفال ،دآباهای سبک سلطانسفالینه سفید،

به قرون میانی  متعلقسوز چند پی ،زیر لبه ۀهای برجستکتیبهرنگ با های لعاب تکسفالینه« لعاب نقاشی زیر

 ۀشاخص دور یها سفالبین آنها  دست آمد که ازبهتاریخی  ۀو نیز تعدادی سفال دور سفال اسگرافیتو ،اسالمی

 یها سفال، رنگ سادهتک دار لعاب ایه سفال، آبادسبک سلطان یها سفالفیروزه قلم مشکی،  همچونایلخانی 

. رد مطالعه قرار گرفتمو ،رنگ منقوش زیر لعابمعروف به چند یها سفالرنگ با نقوش برجسته و تک دار لعاب
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 ۀدور ایه سفالاز کاملی  شناسیگونه به منظور درک بهتر، در آغاز ،سفالی هایدادهکلی  سیاز برر پیش

و به عبارت  دنشو نمیمشاهده  جایکبه صورت  ،در منابع گوناگون هااین سفال ، زیراارائه خواهد شد ایلخانی

 . است مطالعه قرار داده رفی وعم ال خاص را مورد دیگر هر منبع تعدادی سف

 

 ایلخانی ۀدور یها سفال .6

 هایسفالینه، آبی سفید، فیروزه قلم مشکی: که شامل لعاببا تکنیک تزیین نقاشی زیر  ییاهسفالینه. 1

لعاب که نسبت های منقوش چندرنگ زیرسفالینهو  ( 33و 11 :1331، کیانیو ریمی ک)آباد معروف به سبک سلطان

 .(,pl 66 Hall,1934 ؛133 :1332 )دیماند، است نادر نسبتا  های دیگربه گونه

-سفالینه، فام زرین :کرد تقسیمبه سه گروه آنها را  توان میی با تکنیک نقاشی روی لعاب که یهاسفالینه. 2

 .(233 :1333 )توحیدی، مینایی یها سفالو عروف به الجوردی م های

 هایی رنگبه  غالبا رنگ ساده های تکسفالینه قابل تقسیم هستند: گروه رنگ که به سههای تکسفالینه. 3

 یها سفالو  قالبیرنگ با نقوش برجسته و تک های، سفالینه(131 :1331)خلیلی،و الجوردی  آبی ،ایفیروزه

 .(Hetijens Museum, 1973: 172; Fehervari, 1973 : 125) موسوم به سالدن

                           

 ارزانفود از آمدهدستبه سفالی هایداده ۀمطالع .3

انجام ارزانفود  ۀدر محوط شمسی 1311تا 1331 های سالبین که  شناسی باستان  طی سه فصل کاوشدر 

های سفالینه های چندرنگ زیر لعاب، فیروزه قلم مشکی،سفالینهشامل  شاخص ۀچند گونه سفالین ،گرفت

 . پرداخته خواهد شدمطالعه آنها  معرفی و بحث به ۀیافت شد که در ادام ...و رنگ سادهتک

 

 رنگ زیر لعاب های چندسفالینه .3

این  ۀبه دست آمد. بدن و دوم فصل اول های کاوشدر « ابلعرنگ زیرچند»هایاز نوع سفالینه سفالقطعه سه 

به نحوی که در اثر آن  ،بوده ناکافیآن  پختساخته شده و متخلخل و به صورت  سنگی ۀخمیر ازظروف 

ای زیر فیروزه هایی لکهو گاهی  ،و سبز، آبی سیاه ایه رنگبا  ها طرحآمده است. درقرمز سفال به رنگ  ۀخمیر

 های علفکه در میان  است ؟گوزن مهم بر روی این گونه سفالینه نقشش نق. لعاب شفاف نقاشی شده است

لحاظ نوع ساخت از کیفیت نازلی  از مذکورهای سفالینه (.1 جدول)ست ا  شدهتصویر  مسبکآبی به صورت 

 این ها سفالهای مهم این نوع از شاخصه .اند بودهایلخانی نسبت به انواع دیگر کمتر رایج  ۀدر دور و ندبرخوردار

یا پرندگان و حیوانات ایستاده و خیز ودر آنها شامل حیوانات در حال جست رفتهکاربه هایمایهنقشست که ا

  شدهگیاهی بوده و به صورت مسبک و ابتدایی در یک قاب مدور در کف ظرف ترسیم های مایهنقشدر میان 

 آنجملهاز که آمده دستبا اندکی تفاوت از مناطق مختلف به ارزانفود هایسفال مشابه تعدادی سفال. ستا

و آلبرت و گالری ویکتوریا  ۀموز ،ۀ متروپولیتنموز ،ادوارد جکسن ۀهای موجود در مجموعبه نمونه توان می

 .(2جدول) فریر اشاره نمود

را به آمده از آن دستبه یها نمونه ،مکان ساخت این نوع سفالینه به درستی مشخص نیست، با این حال

لین اعتقاد دارد که این  (.133 :1332)دیماند،  اند دادهآباد نسبت سلطان و، ساوه ری، سلطانیه ؛مناطقی همچون
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 کارهایبه شبیه  ، برخی آن رااز سوی دیگر. (Grube, 1991) اند شدهسبک گرگان ساخته  تأثیرتحت ها سفال

حیوانات منقوش  مورد در ویژه بهترسیم تصاویر  ۀبا توجه به شیو .(Atil, 1973: 159) دانند میکاشان  متأخر

از  دیگردر چند مرکز   این گونه سفالینه ،قوی احتمال به، شود میهای موجود کمی تفاوت دیده در نمونه که

 .اند شدهساخته  ،یافت شدهدر این مکان از آن  هایی نمونهجمله همدان که 

 

 گذاریتاریخ .0

 متعلقرا و دیماند نیز آنها دانسته ق، ـ..ه 3قرن به اواخر  متعلقرا لعاب رنگ زیرهای چند سفالینه ،هال و آتیل

از سوی  (.123تصویر  :1332دیماند،  ؛  Atil,1973 : 59; Hall, 1934 :66) داندمی هـ.ق3م / 13 دوم قرن ۀنیم به

 ،کند میمعرفی  هـ.ق(332)را  ها سفالینه هاین گوناز  داری تاریخ ۀنمونپوپ آرتور که با توجه به آن ،دیگر

 نموده بیان دیماندکه  یدوم قرن هفتم هجری رایج بوده و تاریخ ۀساخت این نوع سفالینه در نیماین، بنابر

آمده از ارزانفود را دستهای بهنمونه بنابراین .رسد میبه نظر  تر صحیح ،هـ.ق3دوم قرن  ۀیعنی نیم، است

 تاریخ دانست.  مربوط به همین توان می

 
 آمده از ارزانفوددسترنگ زیر لعاب بههای چندو طرح سفالینه . تصویر 0جدول 

 
 

 آمده از مناطق گوناگوندسترنگ زیر لعاب بهبا تکنیک چند یها سفالنمونه  .0جدول 

 

    
 کاسۀ موجود در موزۀ متروپولیتن

 (123، تصویر 1332)دیماند، 
 )موجود در گالری فریرسفالینه 

Atil, 1973, pl 72) 

 ویکتوریاکاسۀ موجود در موزۀ 
(Ettinghausen, 1935 :51) 

ادوارد  کاسۀ سفالی مجموعه

 (Hall, 1934: 65) جکسن
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 فیروزه قلم مشکی. 09

ه فیروزه قلم مشکی های معروف برا سفالینه ارزانفود یها کاوش از حاصل هایداده از توجهیقابل تعداد

 متخلخلخشن و دارای بافت نیمه وسنگی ساخته شده  ۀاز خمیر ها سفالاین  ۀبدن .(3جدول) دهند میتشکیل 

عالوه بر رنگ سیاه  ها نمونهولی در یکی از  ،ترسیم شده ظروف ۀنقوش به رنگ سیاه مستقیم بر روی بدن .است

به  غالبا سفال را با لعاب شفاف  پس از آن .(2 ۀشمار ،3جدول ) در تزیین لبه استفاده شده است از رنگ سبز نیز

زمان بر ای به صورت همدو لعاب آبی و فیروزه هر ها نمونه. در برخی از اند پوشاندهآبی  گاهی وای رنگ فیروزه

 .(2و1 ۀ، شمار3جدول)  استفاده شده استروی یک ظرف 

090  شامل هاآنفرم غالب  که بوده  پیالهو  از این گروه کاسهآمده دستبه یها سفالتمامی  :بدنهشکل 

 .است (شکل T)های پهن برگشته به سمت داخل و خارج لبه ،دارزاویه ۀبا بدن هایی کاسه

090 که از مراکز  هایی نمونهبا  لحاظ ظاهری از ،گونهآمده از این دستهای بهکاسه شکل :ها شکل ۀمقایس

های سفالینهویژه ه، ببه دست آمده سلطانیه و... آباد،سلطان بجنورد، ،مانندکاشانایلخانی  ۀتولید سفال دور

 .شود میدیده آنها  ۀتفاوت در شکل لباندکی  با اینکه ،مقایسه استقابل آباد،سلطانسبک 

 
رزانفوداآمده از دستبه فیروزه قلم مشکی یها سفال.  7جدول   
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 آمده از رزانفوددستفیروزه قلم مشکی به های سفال: 7جدول ۀادام

 
 

 نقوشۀ طالعم. 00

 :کردبه دو گروه تقسیم  توان میفیروزه قلم مشکی را  یها ینهسفالنقوش موجود بر روی 

 نقوش روی بدنه  .ب ،ظرف ۀنقوش روی لب .الف

000 منقوش  ارزانفود ازآمده دستفیروزه قلم مشکی به ۀگون هایروی تمامی لبه ظرف: ۀنقوش روی لب

این  دارای که ییها سفال بیشترکه  طوریبه های سفال ایلخانی است، . نقاشی بر روی لبه یکی از شاخصهاست

قلم  فیروزه و فام زرین آباد،سلطانهای  سفالینه همچون ،اندگوناگون ساخته شده های تکنیکبا  بوده ونوع لبه 

 .اند شدهتزئین و متنوعی با نقوش گوناگون  ،مشکی

موازی قرار  پهن ۀحاشیبین دو  شونده است که معموال های تکرارمایهبه صورت نقش ها لبهنقوش روی 

، 3جدول) ماهی ،(1 و 3 ۀ، شمار3جدول) : نقوش مارپیچمتمایز شامل ۀبه چهار دست توان میو آنها را  اند گرفته

. بندی نمودتقسیم (3 و 3 ۀ، شمار3جدول)و نقوش مبهم  (3 و 2 ۀشمار ،3جدول ) ، دو نوار پهن موازی(2 و1 ۀشمار

مقایسه با فیروزه  و یک نمونه هم قابل آبادسلطان ،کاشان فام زرینهای مقایسه با سفالینهقابل ها مایهنقشاین 

 ۀ، شمار3جدول) ه استدست نیامدبهمشابه  ۀنمون ها مایهاز برخی نقش. باشد میسوریه ساخت  های مشکیقلم 

 .( 3 و3

000 خطوط های روی بدنه شامل نقوش حلزونی، انواع نقوش مسبک گیاهیهماینقش :نقوش روی بدنه ،

غالب این نقوش  .است مسبک نامشخص های نقشو  کتیبه ، شبهطوماری ،، نقوش هندسیموازیمتقاطع و 

سلیمان، ساوه، آباد، تختری، کاشان، سلطان از مناطق گوناگون ایران مانندآمده دستهای بهمشابه نمونه
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ل وهای موجود تفکیک و در یک جدمایهنقش ،تر دقیق. به منظور بررسی باشند میبجنورد، نطنز و نیز سوریه 

 های شباهتها مایهتوجه آنکه گرچه از لحاظ نوع نقشقابل ۀنکت .(1)جدول مقایسه شده استبا مناطق گوناگون 

، (بندی)ترکیب ترسیم نقوش ۀاز لحاظ سبک و شیو ،وجود دارد الذکر فوقبا مناطق  بسیار زیادی بین ارزانفود

 .شودمی مشاهده آشکاری های تفاوتدیگر آمده از این مکان با موارد مشابه در مناطق دستهای بهبین نمونه

به  توان می، بر اساس سبک تزیینرا ارزانفود  ۀمحوطآمده از دستبه های مشکیفیروزه قلم  ،به طور کلی

 :بندی نمودگروه تقسیمچهار

007 فام زرینو ظروف  ها کاشیمشابه با  کامال بندی نقوش ترکیب سبک اول از لحاظ نوع و :سبک اول      

هدف تقلید از نقوش این نوع  رسد میو به نظر ( 13 ۀ، شمار3)جدولاست آمده از مناطق گوناگون ایران دستبه

 .(1تصویر ) ها بوده استسفالینه

 
( Pope , 1977 , Pl 774 B )   هـ.ق 3ساخت کاشان قرن  فام ینزر: بخشی از کاشی 0تصویر 

 

007 منظم بابه صورت ناداخل ظرف  ،اجرا شده است ها کاسهبرخی از  کف درکه  در این سبک :سبک دوم 

 بیشترکه ایلخانی  ۀرایج دور مسبک ریزبا نقوش  بین آنها ۀفاصل قسمت تقسیم شده ودو خط موازی به پنج 

آنکه اگرچه تقسیم داخل  توجهقابل ۀنقش شده است. نکت ،شود میالجوردی دیده و  فام زرینبر روی ظروف 

، حاضر ۀدر نمون ،(322، 331، 333: 1331،توحیدی)رایج بوده  ایلخانی ۀدر دور قسمت (12و 3، 3، 1)ظرف به 

ندی شده که در ببه صورت نامنظم به پنج قسمت تقسیماین دوره، داخل ظرف  رایج های بندیخالف تقسیمبر

 .(11 ۀشمار، 3جدول ) نوع خود جدید است

007 کتیبه دارای کتیبه یا شبهدر قسمت زیر لبه  کهاست  هایی کاسه این گروه شامل :سبک سوم

 ،3جدول) ه شده استمشاهددر مناطقی از ایران های مشابهی از این سبک ولی با کمی تفاوت نمونه .باشند می

 . (12-3 ۀشمار

006 ریز های نقشنقوش حلزونی و آن  هایلبه است که در زیر هایی کاسهاین گروه شامل  :سبک چهارم 

این گروه ردیف  ۀروی لببر الزم به ذکر است که فقط  .ایلخانی ترسیم شده است ۀرایج در دور مسبک

 .( 2 و1 ۀ، شمار3) جدول  شود میدیده سر هم پشت های ماهی

 

003  قلم مشکی مراکز ساخت فیروزه 

 ۀدمرکز عم (33: 1332رایس، ) رایس به باور. استذکر شده  ینهسفالگونه برای ساخت این  متعددی تولیدمراکز 

پوپ . است  شده می، ساوه و سلطانیه هم تولید آبادسلطانهای کاشان بوده، ولی در شهر ساخت این نوع سفال
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، عالوه بر آن که دارداشاره به این موضوع  لی، واست دهکر نیز کاشان و ری را به عنوان دو مرکز عمده ذکر

ه است شد میتولید  نیز اهمیت دیگریدر مراکز کم زیاد احتمالبه آباد و ، سلطانوزه قلم مشکی در ساوهفیر

(Pope, 1977: 1840, 1845) .آمل و ساری نیز به عنوان مراکز تولید این سفال نیشابور، سمرقند ،ازجرجان ،

قه نیز از مراکز مهم تولید ر  به خصوص النهرین بین، ایرانعالوه بر  .(131: 1331فرد،  بخشکام) ده شده استنام بر

 .(Hall, 1934:65) فیروزه قلم مشکی بوده است

از آنجایی که  رسد میبه نظر  ،از ارزانفود آمدهدستفیروزه قلم مشکی به یهاینهسفال ساختمکان  ۀباردر

دیگر با مناطق شناخته شده نظر های موردزیادی از لحاظ سبکی و نیز برخی از نقوش بین سفالینه های تفاوت

 .اند شدهمیدر همدان تولید  ها ینهسفالبه احتمال بسیار زیاد این  ،، گرگان و... وجود داردکاشان، ری همچون

 

 گذاری تاریخ. 00

 :1332، رایس ؛33: 1333 آلن) گردد می فیروزه قلم مشکی به قرن ششم باز های موسوم به آغاز ساخت سفالینه

     های مایهنقشۀ نمون. شود میرایج  کامال ایلخانی  ۀدر دور ینهسفالگونه ولی تولید این  ،(1333:1312 پوپ؛ 33

، که مشابه بودههجری  3و  3مربوط به قرون  غالبا  ،فیروزه قلم مشکی ارزانفود یها سفال آمده بر روی دستبه

دست بیشتر فرم ظروف بهکه ، با توجه به ایناز سوی دیگر .(1)جدول  دست آمده استز مناطق گوناگون بهآنها ا

در  ها فرم، و این دهند میشکل تشکیل Tۀ و لب دارهای با بدنه زاویه را کاسهفیروزه قلم مشکی  آمده از نوع

    فیروزه قلم مشکی یها ینهسفالبنابراین  ،(131 -2: 1331)خلیلی،  ستا  بودهرایج  قـ.ه 3و  3قرن  دوم ۀنیم

 گذاری نمود. تاریخ .م11و 13/.قـه 3و  3قرن دوم  ۀنیمدر  توان میآمده از ارزانفود را دستبه

 

 رنگ سادههای تکسفالینه. 07

ۀ آنها دست آمد. خمیرای بهفیروزه رنگساده به  دار لعاب ینهتعدادی سفال ارزانفود ۀو کاوش محوط در بررسی

 ،ها سفالینهاین  بیشتر شکل (.3 -1 ۀ، شمار2)جدول  است  شدهو از خاک رس معمولی ساخته بوده رنگ قرمز

 یها سفالهای این نوع فرم از شاخصه های قبلیمانند نمونه .شکل استTهای  دار و لبهزاویه ۀی با بدنیهاکاسه

شروع شده ولی رواج  12ظروف از اواخر قرن  شکلآوری است که ساخت این . الزم به یاددباش میایلخانی  ۀدور

 های فراوانی از آن درنمونه که (132-131 :همان) بوده. م11و  13دوم قرن  ۀایلخانی، نیم ۀآن در دور ۀگسترد

ه دست آمدآباد بهسلطان ۀناحی ویژه به ،...ورد وبجن ،آباد، کاشان، سلطانیه، همدانمناطق گوناگون مانند سلطان

های به دست آمده نمونه هشباهت فراوانی ب ،دست آمده از ارزانفودهای بهنمونه وکاسهلبه  شکلاست. از لحاظ 

که حاکی از مراکز متفاوت  شود میاندکی بین آنها دیده  های تفاوت ،در عین حال مناطق ذکر شده دارد ولیاز 

 (.2-1 ۀ، شمار2)جدول  تولید آنهاست
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 آمده از ارزانفود با مناطق دیگردستفیروزه قلم مشکی به یها سفالهای مایهنقش ۀ. مقایس 7 جدول
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 ای به صورت برجستههای ساده با تزیینات کتیبهاسهک. 07

 ۀزیر لب . دردباش میکمی متخلخل  و ،از خمیرۀ سنگی هادست آمد که جنس آنتعدادی ظرف از این گروه به 

در نگاه اول این نقوش به صورت  .(3)جدول  به صورت برجسته نقش شده است هایی کتیبهآنها کتیبه یا شبه

کتیبه که  دشصورت گرفت مشخص دقیقی که بر روی آنها  های بررسی. ولی با آیند میقالبی برجسته به نظر 

آباد بر روی بدنه ترسیم شده است. سلطان یها سفالدوم  ۀبا استفاده از اسلیپ به صورت برجسته به سبک گون

دست مشابهی از این سفال از مناطق دیگر به ۀنمون. اند پوشاندهای شفاف سپس کل ظرف را با یک لعاب فیروزه

 .(32تصویر  ،232 :1332، شمایسر -)لوشایستون اشاره نمود های بی به نمونه توان می آنجملهآمده که از 

 

 گذاریتاریخ. 07

، 232 :لوشای، همان) داند می .قـه 3و قرن  3اواخر قرن به  متعلق آمده از بیستون رادستهای بهلوشای نمونه 

. قـ.ه 3قرن  اوایل و 3قرن دوم ۀنیممربوط به  شکلTو نوع لبه  ها کاسهاین فرم  ،از سوی دیگر .(32تصویر

با توجه  بنابراین .نماید مییید أآباد نیز این موضوع را ت تزیین به صورت برجسته به سبک سلطان ۀ. شیودباش می

 ۀنیممتعلق به  توان میرا  ها ینهسفالاین نوع  ،به احتمال بسیار زیاد ،تزیین ۀنیز شیو ظرف و شکل ،به نوع لبه

 دانست. هـ.ق 3قرناوایل  وهـ.ق  3 قرندوم 
 

 آمده از ارزانفوددسترنگ ساده بهدار تکلعاب ایه سفال.  7جدول
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آمده از ارزانفوددستبرجسته به ۀرنگ با کتیبتک دار لعاب یها سفال.  6جدول   

 
 

 آبادسبک سلطان ایه سفال. 06

. (3و  3جدول ) است« آبادسبک سلطان» هچند قطعه سفال معروف ب ،های سفالی ارزانفوداز دیگر یافته

با و  کشف شده( آباد )اراک امروزیاف شهر سلطانبار در اطرنخستین «آبادسلطان» به موسوم یها ینهسفال

لین،  ز ساخت آنها به درستی مشخص نیست.هنوز مرک است، مطالعاتی که بر روی آنها صورت گرفتهوجود 

اکثر مورد پذیرش ده که داانجام  آباد های سبک سلطان سفالینهروی از لحاظ تکنیکی بر بندی دقیقی تقسیم

رفته  کار به ایه رنگنوع را از لحاظ تکنیکی و « آبادسلطان یها سفال». وی گرفته است رپژوهشگران نیز قرا

 :کند میبندی به سه گروه عمده تقسیم، در تزیین

روی بدنه  بر مستقیما ش ونق .استشده ۀ سنگی ساخته آنها از خمیر ۀبدن که یشامل ظروف :گروه اول

 وشده نیز با رنگ سیاه به صورت هاشور پر  ها زمینه. پساند شدهگیری قلممایل به سبز  رنگ سیاه و باترسیم 

 ای برای تزیین استفاده شده است.آبی و نیز گاهی فیروزه های رنگعالوه بر رنگ سیاه از 

که با یک اسلیپ  است (سنگی ۀخمیر) سفید بدنه و خشن ایه سفالشامل مانند گروه اول دوم: گروه 

بر روی آن  به صورت برجسته با اسلیپ سفید ها طرح .پوشانده شده است ای یا سبزمایل به قهوه خاکستری

صورت هاشور یا نقطه تزیین به . فضای بین نقوش نیز با خطوط سیاه اند شدهگیری ترسیم و با رنگ سیاه قلم

ای در این گروه ولی رنگ فیروزه ،استشده  کار بردهبهتیره به صورت لکه گاهی اوقات رنگ آبی  شده است.

 .شود نمیدیده 

از لحاظ شکل و تزیینات شبیه به  و بوده از دو گونه قبلی تر متراکمو  تر ظریف ها سفالاین : گروه سوم

 یها رنگبا روی آن  نقوش واست سنگی  ۀخمیر این گروه از ۀبدن .استکاشان  فام زرین متأخر یها سفال

 ایه سفال دربارۀاما  .(Lane, 1971:10-15) ستا شفاف ترسیم شدهلعاب ای زیر آبی و گاهی فیروزه ،سیاه

از لحاظ تکنیکی  ها نمونه، باید گفت که در برخی مواردآمده است  دستبهحوطه مکه از این  آبادسبک سلطان
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، ولی در بیشتر خوانی کاملی داردهم لینبندی با تقسیم ،بنابراین ؛استآباد سلطانۀ ناحی یها سفالمشابه 

 لینهای ارزانفود و نظرات بین نمونه یهای تفاوتوجود دارد،  هایی شباهتلحاظ ظاهری  به چندهر ها نمونه

از که  را آبادسبک سلطان یها ینهسفال ،کلی طور به .گیرند نمیبندی وی قرار در گروهکه است مشاهده شده 

 گروه تقسیم کرد: ششبه  توان میین یتز ۀبه لحاظ تکنیک و شیو به دست آمده است، ارزانفود های کاوش

 سبز مایل بهخاکستری  یها رنگبه  ایهگ الببا کمی متخلخل که  و سنگی ۀخمیر ۀبدن :گروه اول

این گروه  .اند شدهگیری با رنگ سیاه قلم جسته ترسیم وسفید به صورت بر ۀگ البده شده است. نقوش با انپوش

 .(2 ۀ، شمار3؛ جدول 3 و1 ۀشمار ،3جدول) است لینبندی تقسیم دوم ۀگونمشابه  کامال 

با  تفاوت دوولی  ،است لینبندی تقسیم دوممشابه گروه از لحاظ تکنیکی ها  این گونه سفالینه گروه دوم:

، در شده استفاده ها هسفالینگیری و تزیین ای قلمرنگ سیاه براز آباد که خالف سلطانبر ،نخست :آنها دارد

اول لین به  ۀدر گون البته .استجای سیاه استفاده شده بهاز رنگ سبز  ،آمده از ارزانفودستدهای بهنمونه

 شدهسبز استفاده رنگ از  ارزانفودهای نمونهدر  کهدر حالیشده،  اشارهه سبز استفاده از رنگ سیاه مایل ب

  از  یکی درولی است، ای حذف شده رنگ فیروزه ،بندی لینتفاوت دوم در این است که در تقسیم است.

نظر های موردنمونه بنابراین. اند شدهای تزیین با رنگ فیروزه ها برگآمده از ارزانفود برخی دستهای بهنمونه

 .(3 ۀ، شمار3جدول ؛  3 ۀشمار ،3جدول) لین بوده و در نوع خود جدید است بندیمتفاوت از تقسیم

حذف   گ البهبه این صورت که  ،بندی اول لین دارداز لحاظ تکنیکی تشابه زیادی با تقسیم گروه سوم:

از رنگ  ،نخست ؛روی بدنه ترسیم شده است، ولی دو تفاوت با گروه دوم لین دارد بر مستقیما شده و نقوش 

گیری شده و بندی لین نقوش با رنگ سیاه قلمدر تقسیمدوم،  و ؛شده است استفاده ای به جای سیاهقهوه

با  کامال بین نقوش  ۀفاصل ،آمده از ارزانفوددستبه ۀولی در نمون ،با هاشور و نقطه پر شده است ها زمینهپس

. این گونه نیز متفاوت از شوند میدیده  کندهبه صورتی که نقوش اصلی به صورت  است، ای پر شدهرنگ قهوه

 (.2 ۀ، شمار3)جدول های لین بوده و جدید استنمونه

 سیاه ومشابه با گروه اول و سوم لین است که با دو رنگ آبی کبالت  کامال : از لحاظ تکنیکی گروه چهارم

 توان نمیدست نیامده  تزیین شده است. با توجه به آنکه قسمت پایینی ظرف به ،زیر لعاب شفاف ،وی بدنهر بر

 دست های بهمشابه با نمونه تزیینات ،دیگرمشخص نمود که متعلق به کدام گروه است. از سوی  دقیق به طور

 ۀای در موزبر روی کاسه داخل و بیرون ظرف( های قسمتدر زیر لبه در  هایی کتیبه)شبه آمده از ارزانفود

 آن را در گروه سوم لین جای داد توان میکه با توجه به تزیینات داخل ظرف  شود میدوسلدروف نیز مشاهده 

مربوط به گروه  توان مینظر را به احتمال بسیار زیاد های مورداین نمونهبنابر تصویر سمت چپ(.، 1 ۀ، شمار3 )جدول

 (.1-2 ۀ، شمار3)جدولدانست سوم لین 

، به این است بندی لینمشابه سبک سوم تقسیم ،تزیین ۀاز لحاظ شیوها  این گونه سفالینه: گروه پنجم

بندی شده است، ولی دو تفاوت بین آنها دیده صورت که داخل ظرف به صورت شعاعی به چند بخش تقسیم

نظر بدنه مورد ۀبوده در صورتی که در نمون سنگی و ظریف ۀخمیر ه،بدن ،در سبک سوم لین ،نخست ؛شود می

سفید  گ البهانفود از آمده از ارزدستبه ۀدر نمون ،ساخته شده و به رنگ نخودی است. دوماز خاک رس معمولی 

مشابهی با  ۀفهرواری نمونروی بدنه ترسیم شده است.  بر مستقیما سوم لین نقوش  ۀ، اما در گوناستفاده شده

ن بندی سوم لیدومی از تقسیم ۀدست آورده که آن را به عنوان گونغبیرا به های کاوش درنخودی و قرمز  ۀبدن
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. ولی اند شدهمییا سیرجان تولید  کرمان درها  هنسفالیاز ست که این گونه ا و اعتقاد وی بر اینر گرفته در نظ

)جدول  ( Fehervari, 1975: 404 ) ای ننموده استاشارهاستفاده از آن یا عدم  گ البهبه صراحت به استفاده از 

دوم از سبک  ۀبه عنوان گون توان می ،بندی فهرواریتقسیم بر اساسنمونه مورد نظر را  ،بنابراین (.1 ۀ، شمار3

آنها را توان  می، دنباش  گ البهدست آمده از غبیرا فاقد های بهدر صورتی که نمونه و محسوب نمودسوم لین 

 انست.بندی لین دسوم از تقسیم ۀگون

لین بندی  تقسیمدوم  ۀمشابه گون ،آباد های سبک سلطان از سفالینهاین گروه چند که هر گروه ششم:

سفید پوشیده شده است.  ۀگ البا سنگی و ب ۀظرف از خمیر ۀبدن ؛دارد هاآن با های اندکی تفاوتولی  ،است

نقوش  ۀ موردنظر، در نموناست به صورت برجسته ایجاد شده هگ البدوم لین که نقوش با  ۀخالف گونبر

ترسیم  ۀدر شیو ،تفاوت دیگر .استفاده شده است لعاب شفاف آبی و سیاه زیر یها رنگ از، ولی برجسته نیستند

زمینه کمی باقی بماند که پس اند نمودهای طراحی و اجرا را به گونه ها مایهنقش که صورتاین نقوش است به 

 (. 3 ۀ، شمار3)جدول  آباد استسلطان سفالینه سبکها نیز متفاوت از مایهنوع نقش ضمندر و 

 

 نقوش. 03

، صد تومانی، گل لوتوس های برگ) گیاهی ،(ی )شامل خرگوش و پرندگان )سیمرغ(بر روی ظروف نقوش حیوان

 (.1-2 ۀ، شمار3)جدول کتیبه ایجاد شده است و کتیبه یا شبهنقوش قلبی شکل و نقوش نامشخص( 

 

 بندی نقوش و ترکیب هامایهنقش. 03

. در سبک اول، شود میدو سبک متفاوت دیده بندی های ارزانفود، از لحاظ نوع نقوش و ترکیبدر سفالینه

هرچند در برخی  آباد است،سلطان ۀآمده از ناحیدستبه هایبندی آنها مشابه نمونهو ترکیب نقوش بیشتر

 ،(11-1، 3 و 3،  1-1 ۀ، شمار1، جدول  3-1 ۀ، شمار3جدول ،2-2 ۀ، شمار3جدول) شود میی دیده ئجز هایی تفاوتموارد 

های اجرای کار متفاوت از سفالینه ۀنوع نقوش و نیز شیو ،دست آمدهبهاز آن چند نمونه که  مسبک دودر ولی 

 .( 3 و 2  ۀ، شمار1، جدول 3-3 ۀشمار ،3جدول ) آباد استسلطان ۀناحی

 

 ساخت  مراکز. 03

بار از نخستین برای  ها سفالای از ابهام قرار دارد. بیشتر این هنوز در پرده ها سفالمکان ساخت دقیق این نوع 

 اسدانه، سسوک،  های نامبه  )اراک امروزی( آبادسلطان کلیومتری 30تا  10در فاصلۀ حدود چندین روستا 

عالوه بر روستاهای ذکر شده امکان  ،. به نظر پوپاست  آمدهدست آباد، مجدآباد و فیوم بهزلفآباد، برزآباد، شاه

 اطرافاین سفال از آباد، آباد وجود دارد. عالوه بر سلطاندر حوالی سلطاننیز دیگری  ۀوجود مراکز کشف نشد

ی بوده و بر این أردر این زمینه با پوپ هم ،رایتلینگر .(1330 :1333)پوپ،  دست آمده است )خوار( نیز به ری

  .( Fehervari ,  2000 : 219)  نداساخته شده و نه خود شهر  آبادسلطان ۀدر ناحی ها سفال این که است عقیده

به شیال بلر، هابسن و رایس  توان می دانند،میآباد سلطانرا سفال  این نوعمکان تولید از دیگر پژوهشگرانی که 

 (.133، همان : ؛ رایس20:  1330بلر و بلوم ، ؛  (Hobson ,1928: 93 اشاره نمود
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 ارزانفود آبادشده به سبک سلطانهای ساختهینهلسفا ۀنمون.  3جدول 

 
 

 ارزانفود. آباد شده به سبک سلطانهای ساختهینهلسفا نۀ. نمو 3جدول 
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 .(131 :1332)دیماند،  اند نمودهتولید این سفال ذکر  مکانآباد و کاشان را مرکز سلطانبرخی نیز دو 

دست آورده که مرکز ساخت آنها را کرمان یا سیرجان دانسته را از غبیرا به ها سفالای از این گونه ،فهرواری

 .(Fehervari, ibid:(222  است

های همراه با کوره هایی نمونهدر جنوب روسیه نیز  «باتوسرای »و  «سرای برکه خان»در خارج از ایران در 

و تزیینات ولی از لحاظ فرم  بوده آبادهای سلطانینهلدست آمده که از لحاظ تکنیک مشابه سفان بهآساخت 

های نمونه تولیدعالوه بر آن از سوریه و مصر نیز به عنوان مراکز Fehervari, 1973). (123 : متفاوت است

برخی  ،آمده از سوریهدستهای بهنمونه خصوصدر  .(Morgan, 2004)آباد یاد شده است سلطان مشابه با

ولی  ،(23: 1333فهرواری، ) آباد سوریه بوده استهای سبک سلطانای از سفالینهگونه منشأاعتقاد دارند که 

 (Jenkins, 1984: 119). ه استکردفرضیه را رد  این ها نمونه ۀتجزیاخیر و نتایج  های پژوهش

آباد ارزانفود در مقایسه تطبیقی با نواحی دیگرهای سبک سلطاندست آمده از سفالینههای بهمایه. نقش0جدول  

 
مختص و ده شف تولید چند مرکز مختلدر ها ینهسفالاز این نوع که  رسد میبا توضیحات ذکر شده به نظر 

    سبکبا  ها نمونهبهت برخی مشاوجود با  ،دست آمده از ارزانفودهای بهنمونه بارۀدر. آباد نیستسلطان

احتمال بسیار زیاد آن، به  به که با توجه شود مینوع نقوش دیده  و از لحاظ تکنیک هایی تفاوت ،آبادسلطان



 30/  ارزانفود شناسیباستان یها کاوش از آمدهدستبه یلخانیا ۀدور یها سفال مطالعه و یبررس

 

 
  
 

 دار تاریخهای هنمون با توجه به ینهساخت این گونه سفالتاریخ  ۀباردر. اند شدهدر همدان تولید  مذکور ایه سفال

آغاز  توان می، دهد میرا نشان  قـ.ه 333و دیگری  قـ.ه 332تاریخ  متروپولیتن که یکی از آنها ۀموجود در موز

 :(122 شوند می رایج کامال هشتم  قرن در ، کهگرفتدر نظر  قـ.ه3 /.م13دوم قرن  ۀنیم تولید آن را

(Fehervari, 1973. 3قرن اوایل و  3دوم قرن  ۀدر نیم توان میآمده از ارزانفود را دستبه هاینمونه بنابراین 

 .نمود گذاریتاریخقـ.ه

 

 نتیجه . 00

رنگ تک دار لعاب ،آبادرنگ زیر لعاب، سلطاناسالمی، فیروزه قلم مشکی، چند دار لعاب یها سفال ،حاضر ۀلمقا در

ارزانفود مورد مطالعه و بررسی  در فصل کاوش سهحاصل از رنگ با نقوش برجسته تک دار لعاب ساده و سفال

گرفته با نواحی دیگر مانند کاشان، تطبیقی صورت هایپژوهشدقیق قرار گرفت. با توجه به شواهد و نیز 

و  3دوم قرن  ۀمنی) ایلخانی ۀمذکور را به دور یها سفال توان می ،...سلیمان وآباد، تخت، سلطانسلطانیه، گرگان

به  متعل قجدید سفال  ۀگونسه کشف  ،توجه این پژوهشاز نکات ارزشمند و جالب نسبت داد.( ـ..ه 3قرن اوایل 

آباد های سلطانسفالینه ۀدر رد توان می، لین گانۀ سه های بندیاضافه بر تقسیمآنها را که  ایلخانی است، ۀدور

 قرار داد. 

های ، سفالینهشامل فیروزه قلم مشکی ،مختلف یها سفالکاررفته بر روی به یهامایهنوع نقش ۀباردر

فالگری فراوانی بین این محوطه و مراکز دیگر س های شباهتچه اگر ،رنگ زیر لعابآباد و چندسبک سلطان

از سبکی  و بوده متفاوت غالبا بندی از لحاظ ترکیب ،وجود دارد ...سلیمان و، تختایلخانی مانند کاشان ۀدور

آن است که در  ،فیروزه قلم مشکی یها سفال بارۀاز نکات قابل ذکر دیگر در. نماید میمتفاوت پیروی  کامال 

و الجوردی  فام زرینهای که خاص سفالینه شود میتزیینات و نقوشی دیده  ،آمدهدستهای بهبیشتر نمونه

 خصوصبه  ها سفالهدف، تقلید از این نوع  ظاهرا آباد است و سلیمان و سلطانمناطقی مانند کاشان، تخت

 بوده است.  فام زرین های سفالینه

گرفته بر اساس فرم، شناسی صورتمطالعات سبک با توجه به ،مذکور یها سفالمراکز ساخت  خصوصدر 

و  هاپرسشآمده از کاوش و با توجه به دستبه یها سفالاجرا بر روی  ۀبندی و نیز شیو، ترکیبنوع نقوش

های مذکور بر اساس شواهد و مدارک عنوان سفالینهکه  گرفتچنین نتیجه  توان می ،فرضیات مطرح شده

های چند که شواهدی از کورههرو  اند شدههمدان تولید  ۀشده در متن مقاله به احتمال بسیار زیاد در منطق

به عنوان یکی دیگر از مراکز سفالگری  توان میاین ناحیه را  ه است،دست نیامدسفالگری در نزدیکی محوطه به

 دار لعابو  لعاب رنگ زیرچند ،آبادهای سبک سلطان، سفالینهفیروزه قلم مشکی یها سفالدر زمینه تولید 

مبنی بر بومی بودن  های مطرح شده در مقالهفرضیه به نحوی که ،شمار آوردبه ایلخانی ۀدر دور رنگ سادهتک

 . گیرند مییید قرار أمورد ت کامال ها سفالینه

 

 منابع . 09
 .مطالعات هنر اسالمی ۀسسؤم تهران، فر،مهناز شایسته ۀترجم ،سفالگری اسالمی ،1333 ،ویلسن ،آلن

 یعقوب آژند، تهران، سمت. ۀ، ترجم2هنر و معماری اسالمی ، 1330بلوم، جاناتان،  .شیالبلر، 
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 .سمتتهران،  ،و هنر سفالگریفن ، 1333 ،، فائقتوحیدی

ۀ شمار ،راث ارگ شهر قدیم سلطانیه، برج و باروی بررسی و پیگردی ،1332 محمد، احمد و مهریار، کبیری، فائق، توحیدی،

 .231-201، سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی ایران ،12،13،11

 .انتشارات علمی فرهنگیشرکت  تهران، ،یربندنجف دریا ۀترجم، سیری در هنر ایران، 1333 ،کرمن فیلیسا ،آرتور آ پوپ،

مطالعات هنر  ۀسسؤم ،تهران ،فرترجمه مهناز شایسته،یهای اسالمکاشی.1مجموعه آثار هنر اسالمی  ،1331 ،ونیتا پورتر،

 .اسالمی

 .تهران ،، نشر کارنگسفال اسالمی ،1331 ،ر، ناصخلیلی

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ،فریار هللاترجمه عبد ،راهنمای صنایع اسالمی، 1332 ،، س .مددیمان

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ،ماه ملک بهار ۀترجم ،میهنر اسال ،1332 ت،، تالبورایس

 .، نشر فرزانتهرانپرویز مرزبان،  ۀترجم دبلیو فریه، نظر ر.  ، زیرهای ایرانهنر  در ،سفالگری ،1331راجرز . ام ،

مهناز  ۀترجم ،طارق رجب کویت ۀسفالگری جهان اسالم در موز ،11مجموعه آثار هنر اسالمی ، 1333 ،فهرواری، گزا

 .مطالعات هنر اسالمی ۀسسؤم، تهران ،فرشایسته
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