سفالینههای نیشابور و سامرا در قرون سوم و چهارم هجری
زینب براتی
محسن جاوری
*

**

تاریخ دریافت97/03/23 :

تاریخ پذیرش97/07/11 :

مذهب ،یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری آثار هنری در طول تاریخ میباشد .دین اسالم در تمام
جنبههای زندگی مسلمانان از جمله آثار هنری تاثیر گذاشت و سفالگری از این امر مستثنی نبود .یکپارچگی قلمرو
سرزمینهای اسالمی از عوامل موثر بر ویژگیهای سفال اسالمی بهشمار میآید .طی سدههای سوم و چهارم هجری
قمری و مقارن با حکومت عباسیان ،رواج شیوههای مشابهی در سفالگری اسالمی مشاهد ه میشود .با کشف آثار
سفالی مشابه در نیشابور و سامرا ،نظریات متفاوتی در اینباره مطرح گردیده است .این مقاله بر آن بوده است با بررسی
سفالینههای این دو منطقه در محدودۀ زمانی مورد اشاره ،به ویژگیها و خصوصیات شاخص گونهشناسی سفال هر یک
از مناطق مذکور دست یابد .سواالت این پژوهش عبارتاند از :سفالینههای قرون سوم و چهارم نیشابور و سامرا دارای
چه تنوعات تکنیکی در ساخت و لعابکاری هستند؟ تفاوتها و تشابهات تولیدات این منطقه و چگونگی تاثیرپذیری
سنتهای سفالگری ایران از تکنیکهای بیرونی کدام است؟ برای انجام این تحقیق از رویكردی تحلیلی -توصیفی و
استناد به منابع كتابخانهای استفاده شده است .نتایج این تحقیق مؤید آن است که تنوع فرم در سفالینههای نیشابور،
بیشتر به شکل کاسه ،قدح و بشقاب با لبۀ صاف و گاه برگشته ،بدنۀ کشیده و کف حلقهای است .این سفالینهها با
تکنیکهای پوشش گلی ،نقاشی زیرلعابی سفید با آبی الجوردی ،لعاب پاشیده ،نقش کنده و زرینفام تزئین شدهاند.
سفالینههای سامرا در این زمان ،اغلب به شکل بشقاب ،کاسه ،فنجانهایی با دیوارۀ عمودی و کوزه بدون گردن با
دستههای عمودی میباشند که با تکنیک پوشش گلی ،نقاشی زیر لعابی سفید با آبی الجوردی و قهوهای ،لعاب مات
سفید به تقلید از سفال چین ،لعاب پاشیده و زرینفام مزین شدهاند .در ترکیبات بدنههای سامرا و نیشابور تفاوتهایی
مشهود است و حلقۀ پایه یکی از ویژگیهایی است که در هر منطقه ،ویژگی خاص خود را داراست .وجود نمونههای
سفال مشابه در نیشابور و سامرا ،حاکی از تأثیرات هنر ساسانی ،هنر چین و اثرگذاری سفالگران مقیم عراق میباشد که
ویژگیهای منحصر سفال دوره عباسی را رقم میزنند .سیاست ،تجارت ،پیوند و ارتباط خانوادگی (ایرانیان و عباسیان)،
گردهمایی صنعتگران و هنرمندان در بغداد و وجود راههای تجاری آبی و خاکی ،تأثیرات گسترده و پراهمیتی را بر
آفرینش این سفالینهها برجای گذاردهاند.

کلیدواژهها:

سفال اسالمی ،سدههای سوم و چهارم هجری قمری ،نیشابور ،سامرا.
*کارشناس ارشد هنر اسالمی ،دانشگاه کاشان.

**استادیار باستانشناسی دانشگاه کاشان (نویسندۀمسئول) .پست الکترونیکjaveri@kashanu.ac.ir :

سال دوم ،شماره  ،1پاییز و زمستان 97

(صفحات  57تا )67

57

 .1مقدمه

واژۀ سفال اسالمی در کتابهای تاریخ هنر و کتب مربوط به هنر اسالمی بسیار دیده میشود و اغلب ،القاءکنندۀ نقوش
و فنون لعابکاری متفاوتی است که جزء شاخصههای شناسایی سفال اسالمی است .این تغییرات ،بسته به زمان و مکان
تولید آثار هنری در سرزمینهای اسالمی متفاوت است.
در میان هنرهای اسالمی ،سفالگری اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که با سادهزیستی که مظهر اسالم است هماهنگ
است .تعداد بسیاری سفالینه از تمدن اسالمی باقی مانده که زینتبخش موزهها و مجموعههای جهان است .عواملی
مانند سوابق تاریخی منطقه ،نقل و انتقاالت سیاسی ،هجومهای جنگی و مذهب بر فرم و شکل ظروف تأثیر
میگذارند و تولیدات خاص یک منطقه را شکل میدهند .به علت یکپارچهبودن امپراتوری اسالمی ،روابط تجاری،
تبادل اطالعات و تکنیکها در جغرافیای اسالمی ،سفالگران مسلمان از روشهای تزئین و فنون لعابکاری یکدیگر
تقلید کرده و آن را با ذوق ،قریحه و سنتهای منطقهای خویش ترکیب میکردند .بهرغم این تقلیدها ،تولیدات سفال
اسالمی هر منطقه ،خصوصیت مخصوص به خود را دارند که قابل تشخیص از یکدیگر میباشند.
سفال یکی از تولیدات هنری است که پیوند بسیار نزدیکی با زندگی مردم دارد ،چرا که در زمینههای مختلف زندگی
کاربرد دارد .این پیوند نزدیک با زندگی روزمره باعث میشود که هر تغییری در شرایط اجتماعی ،طرز معیشت ،فرهنگ،
مذهب و  ...که در جامعه رخ میدهد ،تأثیر مستقیمی بر تولید آثار داشته باشد .فرم و شکل ظروف سفالین یکی از
مشخصههایی است که در هر دورۀ زمانی و بر اساس شرایط دستخوش تغییر قرار گرفته است.
بدونتردید ،سفالهای سدۀ 3و 4ه.ق .را میتوان از خالقانهترین مصنوعات اوایل دورۀ اسالمی برشمرد .با کشف
نمونههای سفالی مشابه در نیشابور و سامرا ،نظریات متفاوتی در اینباره مطرح گردیده است .در پی شناخت سفالینههای
این دوره و به دنبال آن دستیابی به نظریات منطقی در این خصوص ،نگارش این پژوهش اهمیت یافته است .با توجه
به نقش مهم ایرانیان در دستگاه خالفت عباسیان و کشف نمونههای مشابه در ایران و عراق ،گونهشناسی سفال
این مناطق و مقایسۀ این آثار از اهداف پژوهش حاضر است .سواالتی که در این پژوهش مورد توجه قرار میگیرند
عبارتاند از :سفالینههای قرون سوم و چهارم نیشابور و سامرا دارای چه تنوعات تکنیکی در ساخت و لعابکاری هستند؟
چه تشابهات و تفاوتهایی میان این تولیدات وجود دارد و چه تأثیراتی بر یکدیگر داشتهاند؟ و تأثیرپذیری سنتهای
سفالگری ایران از شیوهها و تکنیکهای بیرونی کدام است؟ گردآوری مطالب این تحقیق به صورت تحلیلی -توصیفی
و با ابزار کتابخانهای انجام یافته است.

 .2پیشینۀ تحقیق
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در منابع متعدد سفال اسالمی ،آثار سفالین نیشابور و سامرا مورد توجه قرار گرفته و نمونههایی از این آثار معرفی
شدهاند .گروبه )1384( 1در جلد هفتم مجموعۀ هنر اسالمی و در کتاب سفال اسالمی به معرفی سفال دوران عباسی
و نمونههای کشف شده در سامرا و همچنین ،چندین گونه از انواع سفال یافتشده در نیشابور میپردازد .اتینگهاوزن
در کتاب هنر و معماری اسالمی به تأثیر هنر دورۀ ساسانی ایران ،هنر سفالگری عراق دورۀ عباسی و سفال چین در
شکلگیری سفال اسالمی اشاره میکند ( .)307-306 ،1378ویلکینسون )1973( 2در کتاب Nishapur: Pottery
 ، of the Early Islamic Periodحاصل کاوشهای منطقه نیشابور از جمله آثار سفالین با تزئینات کتیبهای ،نقاشی
گالبهای ،لعاب پاشیده ،چند رنگ بر پوشش سفید ،لعاب مات سفید ،لعاب مات زرد ،لعاب قلیایی ،انواع بدون لعاب،
چینی و  ...را ارائه نموده است .در خصوص سفالینههای کتیبهدار یافتشده در نیشابور نیز چندین پژوهش مجزا
صورت گرفته است .آزادبخت و طاووسی ( )۱۳۹۲در پژوهشی با عنوان «استمرار نقشمایههای ظروف سیمین دوره
ساسانی بر نقوش سفالینههای دوره سامانی نیشابور» ،چنگیز و رضالو ( )۱۳۹۱در «ارزیابی نمادین نقوش جانوری
سفال نیشابور (قرون سوم و چهارم هجری قمری)» ،همپارتیان و خزائی ( )۱۳۸۵در پژوهشی تحتعنوان «نقوش
انسانی بر سفالینههای نیشابور (قرون دهم و یازدهم /چهارم و پنجم)» و همچنین احمدزاده ،حسینی و زنگنه ()۱۳۹۷

در مقالۀ «مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روی سفالینههای نیشابور (در قرن سوم و چهارم ه .ق)» به معرفی
و نمادشناسی نقوش انسانی و جانوری در سفال نخودی نیشابور پرداختهاند و دیگر انواع سفال این منطقه را نادیده
گرفتهاند.
حفاریهای باستانشناسی متعددی در منطقۀ سامرا انجام پذیرفته است .نورثج 3و همکاران (،)1985 ,1987 ,1990
در سه پژوهش مجزا به نتایج حاصل از چندین کاوش در سامرا اشاره کرده و نمونههای سفالین یافت شده را معرفی
مینمایند .دیماند 4در کتاب راهنمای صنایع اسالمی به طور اجمالی به حفریات سامرا و نیشابور اشاره دارد اما درخصوص
سفالهای مشابه یافتشده از این مناطق ،مطالب روشنی بیان نکردهاست ( .)157-156 ،1383با استناد به مطالعات
انجامگرفته ،لزوم مطالعه و مقایسۀ دقیقتر تولیدات سفالین سامرا و نیشابور همچنان احساس میشود.

 .3سفال نیشابور در سدههای سوم و چهارم هجری

فراوانی آثار باقیمانده و تکامل و ابداع فنون و تکنیکهای لعابکاری در سدههای سوم و چهارم هجری ،بیانگر آن
است که ایران بر ضربۀ حاصل از حملۀ اعراب فایق آمده ،هویت خود را بازیافته است و تحولی در هنرها ب ه خصوص
سفالگری پدید آمده است .در این زمان ،با ظهور حکومتهای محلی در ایران و تشویق حامیان و درباریان ،سفالگری
وارد مرحلۀ تازهای شد.
همراه با افول قدرت مرکزی عباسیان در آغاز قرن سوم هجری و با پیدایش دولتهای مستقل محلی در
سرزمینهای اسالمی ،پیشرفت سبکهای محلی و مستقل نیز آغاز شد .هنرهای کهن ،احیا و هنرهای تازه ابداع
شدند .گرچه سفالینه دورۀ اسالمی کار خود را از تولید روزمره و کاربردی آغاز کرد ،اما از سدۀ سوم هجری ،تدریج ًا
عوامل متعددی موجب شدند هنرمندان سراسر ایران ،تحوالت تازهای در تولیدات خود پدید آورند .این قرن ،شروع
تالشهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه است« .آثار سفالی بیش از هر اثر باقیماندهای ،منعکسکننده این تحوالت
است؛ زیرا سیر تطور و تکامل اندیشهها را از روی نوع تزئینات ،نوشتههای کوفی روی سفالها و تجربیات انجام شده
در زمینه تهیه لعابهای مختلف و کشف لعابهای جدید و رنگهای مختلف میتوان دید» (کامبخش فرد ،1379
.)261
مهمترین دلیل شکوفایی و رواج سفالگری در این دوران ،تأمین نیاز بازار بود؛ سادگی و قابل دسترس بودن سفال
برای تمام اقشار جامعه و تأثیر احکام دین اسالم و همسو شدن با فرامین دینی ،موجب پیدایش ابداعات تازهای در
سفال گردید .ظروف سفالین ،جانشینان ارزانقیمتتری برای اشیا نفیس بودند و همین جنبۀ اقتصادی ،همراه با ظاهر
جذاب و پرکشش آنها ،نظر همگان را جلب میکرد .در واقع ،میتوان گفت که صنعت سفالگری دراین دوره از جنبۀ
مصرف خانگی خارج شده و به شکل هنر مطرح میشود .شکوفایی این صنعت در منطقۀ ماوراءالنهر که تحتتسلط
سامانیان قرار داشت ،اتفاق افتاد.
هرچند چگونگی شروع تولید وسیع سفالینه و مراحل دقیق توسعۀ آن چندان معلوم نیست ،ولی آثار باقیمانده ،مبنی
بر آن است که از سه منبع الهام گرفتهاند :هنر دورۀ ساسانی ایران و مخصوص ًا طر ح سینیهای سیمین این دوره ،هنر
سفالگری عراق عصر عباسی خصوص ًا سفالینههای دورۀ سامرا و الهام از هنر چین (اتینگهاوزن و گرابر .)310-307 ،1382
سفالینههای ایران طی سدههای سوم و چهارم هجری« ،عمدتا متکی به حکومت خلیفه بود ،این سفالینههای
معموال وارداتی و یا بدل آنها – که همیشه سبز با همان اسلوب اصلی ساخته نمیشوند– از طریق ایران انتشار یافتند»
(ویلکینسون  .)135 ،1379در حالیکه «محصوالت سفالین چهار قرن اولیه اسالمی در خراسان هنر تازه ،بدیع و
نوظهوری قلمداد شده که با آثار سایر نقاط ایران در همین دوران اختالف فاحش دارند» (کامبخشفرد .)341 ،1346
ویلکینسون بر این عقیده است که این امکان وجود دارد که شهر نیشابور ،مرکز ساخت سفالینههای بدون لعاب ساسانی
گردیده بود که در طی قرن اول پس از فتح اعراب متداول شد ه است (.)Wilkinson 1973, 291
اما هنرمندان ایرانی ،عناصر موافق با مقاصد خود را از این هنرها اقتباس کرده و رنگ و بوی ایرانی به آن دادند.
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تقلیدی
در ظروف لعاب پاشیدۀ ساخت چین ،اغلب از سه رنگ سبز ،آبی و زرد کهربایی استفاده میشد ،ولی در ظروف
ِ
ساخت ایران ،عالوه بر این سه رنگ ،ارغوانی نیز بهکار رفته است (امیری ،موسوی کوهپر ،و خادمی ندوشن ،1391
 .)13-12سفالینههای نقشخورده با گالبه از دیگر تولیدات این زمان بودند« .از نمونههای ب ه جای مانده چنین
برمیآید که این ظروف به تعداد زیادی در نیشابور و سمرقند تولید میشده است» (آلن  .)22 ،1387در این سفالینهها،
جذابیت تزئین با لعاب شفاف ،تکنیکی به کار رفته که خاص تولیدات ماوراءالنهر است (تصویر .)1
به خاطر
ِ
نیشابور از جمله مناطقی است که حفاری علمی در آن انجام شده و مهمترین تولیدات سفالی این دوره یعنی سفالینه
با گالبۀ نقشخورده از این منطقه بهدست آمده است (تصویر  .)4ساخت سفال گالبهای در سدۀ پنجم هجری دچار
افت کيفی و ک ّمی فراوانی شد و به برخی از کارگاههای محلی محدود گردید (عطایی ،موسوی حاجی ،و کوالبادی
.)83 ،1391
قابلذکر است که «در اوایل این دوره تعداد اندکی از شکلها را میتوان یافت؛ سفالگران تا این زمان عالقه اندکی
به خطهای کنارهنما نشان میدادند .تنها کاسههای گرد ساده یا با دیواره کشیده ،بشقابهای کمعمق با لبه تخت،
و تعدادی کوزههای بزرگ و کوچک ،که طرح کلی آنها بدون مطالعه شکل گرفته ،در دست است» (پوپ و اکرمن
.)1717-1716 ،1387
در قرون سوم و چهارم هجری ،ظروف ،اغلب به شکل کاسه ،قدح و بشقاب میباشند و برای تزئین آنها از
کتیبهنویسی با خط کوفی استفاده میکردند .این کتیبهها ،تنها جنبۀ تزئینی نداشتند و سفال اسالمی را زمینهای برای
بیان و ظهور اندیشۀ اسالمی قرار دادند (تصویر  .)5در واقع ،از گونهشناسی ظروف و کتیبهنویسی ،بهعنوان یک رسانه و
وسیلۀ انتقال اندیشههای دینی استفاده شده است« .از انواع سفالینه که در قرون اولیه اسالم با نوشتههای کوفی همراه
لسازی که نوشت ههای
بوده است ،میتوان سفالینه با پوشش گلی و زرین فام اولیه را نام برد و از مهمترین مراکز سفا 
کوفی آن دارای ارزش ویژهای بود ه است ،نیشابور است» (کریمی و کیانی  .)69 ،1364عالوه بر ظروف سفالی با
پوشش گلی ،ظروف سفید آبی الجوردی مز ّین به خطوط کوفی از این منطقه ،یافت شدهاست .از دیگر نقوش به کار
رفته برای تزئین ظروف ،نقوش جانوری و فیگوراتیو میباشند که این نقوش در کاسههای گرد و عمیق تصویر میشدند
(تصویر  .)3این نکته ،بیانگر ارتباط نقش در تعیین فرم ظروف میباشد.
متخصصان سفال اسالمی ،تولیدات سدههای سوم و چهارم هجری نیشابور را بر اساس شیوۀ لعابکاری و روشهای
تزئین ،مورد بررسی قرار داده و دستهبندی کردهاند .همچنین ،فرم ظروف را مورد توجه قرار دادهاند که شکل ظروف
عموم ًا کاسه ،بشقاب و قدح با لبۀ صاف و گاه برگشته ،بدنۀ کشیده و محدب و کف حلقهای است .مهمترین ظروف
تولیدشده در نیشابور ،ظروف منقوش گالبهای است که با روشهای گوناگون تزئین شدهاند .گروبه این آثار را از نظر فرم
به هفت نوع دستهبندی میکند (گروبه .)53-51 ،1384
سفال نخودی نیشابور است« .این ظروف اغلب شکل قرینه
به
از دیگر ظروف تولید شده در نیشابور ظروف معروف
ِ
و بیپیرایه و پایهای سنگین و اندکی مقعر همراه با شیارکها و دیوارهای تقریب ًا صاف دارند .دیگر گونهها قاب پهن با
پایهای کوچک ،کاسه قایقی شکل و به تقلید از ظروف سامرا ،با دیواره کوتاه و لبه برگشتهاند» (همان )53 ،و «از اندازه
و طرز کار آنها پیداست که برای محافل فرادست و تحصیلکرده و احتما ًال برای طبقات ثروتمند جامعه مثل تجار و
بازرگانان تولید میشده است» (اتینگهاوزن و گرابر .)311 ،1382
نوع دیگری از سفال در منطقه نیشابور بهدست آمده که از نظر شکل و تزئینات ،بسیار شبیه به ظروف بینالنهرین
در همین دوره است (گروبه  .)53 ،1384سفالگران عباسی در این زمان ،مت ُاثر از سفال لعاب پاشیدۀ چین بودند .مهمترین
ویژگی فرم این ظروف ،لبههای برگشته و پهن آنهاست« .متداولترین شکلها بشقابهای تخت بزرگ با لبههای پهن ،و
تعداد کمی نمونههای کوچکتر ،کاسههای بزرگ گود با بدنه مورب گشاد ،تعدادی نمونههای کوچکتر با بدنه کروی ،تعداد
محدودی به شکل دوری و نعلبکیاند .نبود تنگها ،پارچها و پیالهها در میان آنها چشمگیر است» (پوپ و اکرمن ،1387
 .)1743همچنین« ،در این دوره از گونههای دیگر خاور دور نیز تقلید میشد؛ مانند ظرفهای تینگ یائوی سفید ساده

سونگ ،کاسهها و بشقابهای کوچک با لبههای دندانهدار و دالبری به مقدار نسبت ًا فراوانی یافت شدهاند» (همان.)1747 ،
سفالینه با لعاب پاشیده و نقوش کنده از اغلب مراکز سفالسازی اوایلاسالم بهدست آمده است ،ولی بهطور کلی،
ل شرقیایران و مناطقی چون نیشابور را میتوان از مهمترین مراکز ساخت آنها دانست (کریمی و کیانی ،1364
شما 
 .)21شکلگیری و ظهور این سفالینهها در دور ۀ عباسی« ،یکی از ابتکارات جالبی بود که در سدهی سوم هجری به
وقوع پیوست و در حقیقت به وسیله سفالگران سامانی شکل گرفت» (کامبخشفرد  .)459 ،1379دیماند در خصوص
آثار سفالین با تکنیک تلفیقی اسگرافیاتو و لعابپاشیده مینویسد« :سفالسازان ایرانی که از ظروف ساخت چین پیروی
میکردند ،تنها به تقلید از آنها قناعت نکردهاند ،بلکه طرحهای تزئین و رنگآمیزی جدید بکار بردهاند که در ظروف
ساخت چین دید ه نمیشود» (دیماند .)160 ،1383
اما در میان شیوههای تازهای که در این دوره گسترش یافت ،تزئین زرینفام از این نظر که در فن لعابکاری شیوهای
نو و بیسابقه بود ،دارای اهمیت است (تصویر  .)2زرینفامهای اولیه تقریب ًا در تمام کاسهها و دوریها به کار برده
شدهاند .در این زمان ،ظروف تقلیدی از ظروف زرینفام نیز پدید آمدند که دارای پایهای سنگین و اندکی مقعر میباشند
(گروبه .)53 ،1384 ،در جدول ( )1برخی گونههای سفال نیشابور نمایش داده شد ه است.
جدول  .1برخی از سفالینههای سدۀ چهارم هجری نیشابور ،محفوظ در مجموعۀ خلیلی (گروبه .)73-49 ،1384

تصویر  :1قاب ،تقلیدی از لعاب لکهای سبز سامرا تصویر  :2کاسه ،تقلیدی از سفال زرینفام
(شماره دسترسی .)pot 848
(شماره دسترسی .)pot 1247

تصویر  :3کاسه ،بدنۀ نخودی
(شماره دسترسی .)pot 389
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تصویر  :4کاسه ،نوع منقوش گالبهای
(شماره دسترسی .)pot 850

تصویر  :5کاسه ،تزئین با کتیبه کوفی
(شماره دسترسی .)pot 159

 .4سفال سامرا در سدههای سوم و چهارم هجری
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سفال سامرا به عنوان اولین نمونههای سفال اسالمی در خاورمیانه ،دارای گونهشناسی ویژهای میباشد که متأثر از
سنتهای گذشته و سفالینههای وارداتی چین بوده است .برخی کارشناسان ،نقش مبادالت تجاری با کشور چین را بر
سفالگری اسالمی دورۀ عباسی پر رنگتر از عوامل دیگر دانستهاند .این در حالی است که «احتمال میرود که حتی
ساخت لعاب از سوی ایران به کشور چین نیز سرایت کردهاست» (کامبخشفرد  .)342 ،1346از سوی دیگر ،حمایت
ایرانیان از عباسیان برای رسیدن به قدرت و به دنبال آن ،نفوذ یافتن در دستگاه حکومتی ،گامی مهم در ارتقای هنر
اسالمی بودهاست.
عراق ،زمانی به طور سنتی« ،امپراتور سرزمینهای شرق باستان بود که مرکز قدرت سیاسی اسالم در قرن هشتم
میالدی ،حکومت عباسی به شمار میرفت» ( .)Mason 2004, 23در زمان عباسیان ،با انتقال پایتخت از دمشق
به بغداد ،دانشمندان ،هنرمندان و سفالگران بیشماری از سرتاسر سرزمینهای اسالمی در این شهر گرد آمدند .دور
از انتظار نیست که در ابتدا سفالگران عراقی از سفالینههای دیگر کشورهای تحتسلطۀ خلفای عباسی تقلید کرده
باشند و با گذشت زمان ،به مهارت رسیده باشند .در این دوره ،جادۀ ابریشم مهمترین راه خشکی بود که با جادۀ دورۀ
هخامنشی ترکیب یافته و از بغداد شروع میشد و پس از ورود به ایران ،به موازات کوههای زاگرس میگذشت .جادۀ
شاهی در ایران از شهرهایی چون ری ،نیشابور و در ماوراءالنهر از بخارا و سمرقند گذر میکرد (اشپولر .)188 ،1380
تقلید از سفالینههای چینی دورۀ تانگ بهحدی رسید که گاهی تفکیک تولیدات اسالمی و سفالینههای وارداتی از
چین بسیار مشکل میشود (تصویر  .)13این امر« ،نشاندهنده این مطلب است که تقلید در فرم و گونهشناسی ظروف
نیز مطرح بوده و ظروف ساخته شده بسیار شبیه ظروف وارداتی چین بوده است .البته هنرمندان مسلمان در ساخت
ظروف ،تنها تقلید نکرده ،بلکه پس از چندی خود مبدع فرم خاصی از ظروف شدند که امروزه به سفال سامرا مشهورند.
ظروف یافت شده در سامرا اغلب بشقاب و کاسه میباشند ولی به گفته محققان ،فنجانهایی با دیواره عمودی و کوزه
بدون گردن با دستههای عمودی نیز وجود داشتهاند» (گروبه ( )24 ،1384تصاویر .)12-10
سفالگران سامانی برای کسب نتیجۀ بهتر جهت نقاشی ،سطح کار خود را در ابتدا با گالبهای سفید میپوشاندند.
«رایجترین سفالینه این حومه که خوشبختانه تعداد قابلمالحظهای از آن باقی مانده با رنگ الجوردی تیره روی
پوشش گلی سفید و پس از آن با یک لعاب بی رنگ پوشش دادهشدهاست .این رنگ آبی گاه با رنگ سبز زمردی
که نفوذی فوقالعاده دارد در نوسان است» (پوپ و اکرمن  .)1729 ،1387سفالگران عراقی نیز برای دستیابی به این
زمینه ،به لعاب شفاف ،اکسید قلع میافزودند« .شیوۀ استفاده از اکسید قلع ،سفالگر عراقی را قادر به ساخت سفالهایی
کرده بود که گرچه مواد به کار رفته در بدنۀ آنها نرمتر بود اما به لحاظ شکل ظاهر ،شباهت زیادی به نمونههای مشابه
چینی داشتند» ( .)Wilkinson 1973, 18بدینترتیب ،سفالینههای لعابدار سفید عراقی که به تقلید از نمونههای
وارداتی خاور دور ساختهمیشدند ،دارای لعاب سربی بودند که «حاوی ذرات معلق اکسید قلع میباشد ،که لعاب را
اندکی غلیظتر کرده و مهمتر این که لعاب به رنگ سفید مات در آمدهاست» (ویلسنآلن « .)18 ،1387با این وجود
ل شرقی دوران سامانیان مربوط به عراق
احتمال زیادی وجود دارد که بیشترین نفوذ و تأثیرگذاری بر سفالگران شما 
بوده ،سفالگران تنها تأثیر اندکی از خاور دور گرفته باشند» (همان23 ،و .)24سفالینههای مشابهی با این ویژگی در
نواحی نیشابور و سامرا کشف شدهاند« .نمونههای عراقی دارای تزئیناتی به رنگ آبی کبالت است که روی لعاب مات
آنها کتیبههایی نقش شده است .ظروف ایرانی نیز ،با رنگ سبز مسی رنگآمیزی میشد و گاهی طرحها و کتیبههای
زردرنگ روی آنها قرار میگرفت» (فهروری  .)11 ،1388نمونههای مشابه بهدست آمده« ،دارای شکل ساده هستند
و معموال به صورت کاسههای پهن با دیواره کوتاه برگشته رو به خارجند که به لبهای پهن منتهی شدهاند و پایههای
بسیار کوتاه دارند که در مواردی بیش از یک حلقه نیست و گاه کمتر از حدود نیم سانتیمتر از بدنه کاسه جلو آمدهاست
و همواره با پوشش گلی و لعاب شفاف پوشانده شدهاند» (پوپ و اکرمن  .)1729 ،1387تفاوتهایی در بدنۀ آثار سفالین
ایران و عراق وجود دارد؛ «تشخیص بدنه رسی عراقی از قطعات رسی نیشابور چنین است که نوع عراقی معموال به

رنگ قرمز براق با ویژگی بدنۀ نازک کاالهای وارداتی میباشد و از شکل خوب و نوسانات کمی در شکل خود برخوردار
است .حلقۀ پایه یکی از ویژگیهایی بود که کپی نمیشد .اغلب ،پایۀ ظرفهای محلی بهطور معمول ،کامال صاف و
یا تنها کمی مقعر ساخته میشدهاند ،یک شیار در عرض نزدیک به لبه به فاصله  5میلیمتر نیز دارند»(Wilkinson
.)1973, 180
ضخامت و زمختی بدنههای رسی ایرانی ،کامال مشخص میباشد و زمینه با گالبۀ سفید مایل به خاکستری (خاص
سفالگران سامانی) پوشانده شده است .بهکارگیری اکسید قلع در لعاب ،قدمتی بیش از دورۀ اسالمی دارد و بر اساس
شواهد موجود ،در دورۀ اشکانی نیز رواج داشته است (آربری « .)164 ،1384برای تزئین و ساخت ظروف سفید عراقی،
دو مادۀ وارداتی نیاز بودهاست .قلع برای ایجاد لعاب مات سفید زمینه ،از سوریه وارد میشده است .ممکن بود از کاشان

تصویر  :6سمت راست :سفال نیشابور ،محفوظ در موزه متروپولیتن (،)Wilkinson 1973, 194
سمت چپ :سفال عراق ،احتماال سامرا ،محفوظ در موزه طارق رجب کویت (شماره دسترسی .)CER35TSR .23
در ایران نیز تهیه گردد و دیگری کبالت برای ایجاد آبی ،آبی سبز که از ایران و قفقاز تهیه میشدهاست» (Lane
 .)1958, 212-213در حالیکه ویلکینسون مینویسد« :در آن سفالینههایی که با کبالت تزیین میشدند ،منگنز به کار

رفته که به جای رنگ آبی ،مایه ارغوانی ایجاد میکرد این تغییر عجیب است زیرا کبالت در ایران یافت میشد نه در
عراق» (ویلکینسون .)135 ،1379
در یک نمونه از این دسته ،تزئینات تا حدودی غیرمعمول است .سه شکل بادامی با برگ گشنیزی با رگه و سه برگ
عادی ،در اطراف یک نقطۀ مرکزی قرار گرفتهاند .کاسۀ تقریبا یکسانی در کاوشهای باستانشناسی سامرا بهدست آمده،
در حالیکه نوع دیگر به همان شکل و دکوراسیون مشابه اما بدون برگهای گشنیزی شکل ،در نیشابور یافت شده است.
تقریبا تمام این ظروف نقاشی شده با آبی کبالت ،متعلق به عراق میباشند (( )Mason 2004, 38-40تصویر  .)6بهطور
کلی احتمال دارد تکنیک سفید آبی کبالت توسط سفالگران ساکن عراق ابداع شده و تزئین خط روی آنها توسط ایرانیان
توسعه یافته باشد .در جدول ( )2نمونههایی از گونههای سفال یافتشده در سامرا نمایش یافته است.
صنعت سفال زرینفام در ایران ،عراق و مصر پدید آمد و دلیلی در دست نیست که بتوان ابتکار آن را به ناحیهای
خاص از نواحی اسالمی نسبت داد« ،اما وجود آن در ایران از روزگاران نخست اسالم با دالیل نیرومند ثابت شده
است» (محمدحسن  .)154 ،1377کاوشگران ،این سفالین هها را در ایران ،به مناطقی چون نیشابور منسوب داشتهاند و
در عراق به نمونههای کشفشده در سامرا اکتفا نمودهاند« .نمونههای بدست آمده از سامرا به قدمت نمونههای ایران
است ،و نیز حداقل قالب آنها در عراق ساخته شدهاند و در تالش برای اثبات کردن اینکه این سفالینه تولید محلی بوده،
مشخصه بدنه آن مطرح شدهاست .اما بیتردید همین گل زرد نرم دانه دانه به فراوانی در سفالینهها یافت شد ه است.
از سوی دیگر ویژگی تزئین تأییدکننده است .هیچ یک از نمونههای بدست آمده از سامرا پیکره جانور یا انسان را که
نقشمایههای معمولی روی نمونههای یافت شده در ایران است را نشان نمیدهند» (پوپ و اکرمن .)1737 ،1387
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بررسیها و مطالعات آرتور پوپ نشان میدهد که ایران ،منشأ اصلی تولید سفال زرینفام است« .تولیدات هنری عراق،
بغداد و شهرک و پایتخت کوتاه مدت سامرا ،که هر دو برآمده از خالقیت بودند ،نه بر اساس سنت بومی بلکه بر پایه
فرهنگی التقاطی از منابع مختلفی بوده که ایران خود پراهمیتترین آنهاست» (همان .)1738 ،کاوشهای انجام شده
نشان میدهد که شمار سفالینههای منقوش زرینفامی که بهترتیب در عراق و ایران یافت شده یکسان نیست« .افزون
بر این ،در عراق سفالینه زرینفام اولیه فقط در یک محل پیدا شده ،در حالیکه در ایران در نواحی نامحدود و پراکندهای
کشف شده است» (همانجا) .پوپ و اکرمن اظهار میکنند که زرینفامهای سامرا ،قهوهای نسبتا تیرهای است و در
رنگ زرد طالیی ،قهوهای مایل به زرد یا زرد لیمویی درخشان دارد (همان )1737 ،اما مطالعات
نمونههای ایرانی ،ته ِ
آتی به تکمیل این توضیحات منجر گردیده است .در مورد سفال سامرا ،چندین شیوۀ لعابکاری ذکر شده است که از
آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
 -1لعاب سفید با تزئین الجورد :ظروف رایج این نوع تزئین ،کاسههایی لب برگشته با حلقه پایه ،بشقاب تخت و
همچنین کاسههای پایهدارند.
 -2لعاب سفید با تزئین الجورد و سبز قهوهای :بیشتر این نوع سفالها ،قدح و دوریهای کمعمق با لبههای پهن
و قاعدۀ فرو رفته میباشند.
 -3زرینفام روی لعاب سفید :در سه گروه رنگی اخرایی و قهوهای ،یاقوتی و تکرنگ قهوهای جای میگیرد و
مشتمل بر کاسههای دهانهگشاد با حلقۀ پایه و لبۀ برگشته است (تصاویر  9-7و .)14
جدول  .2نمونههایی از سفال سامرا (نگارندگان).
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تصویر  :7کاسۀ زرینفام ،عرضه شده در حراجی
کریستی (اکتبر .)lot 50 ،2006

تصویر  :8بشقاب با نقاشی زرینفام طالیی ،محفوظ در
موزه هنر اسالمی برلین (شماره دسترسی.)Sam 1102
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تصویر  :9کاسه زرینفام یاقوتی و چند رنگ ،عرضه
شده در حراجی کریستی (اکتبر .)lot 247 ،2001

تصویر  :10کاسه مخروطی با لعاب پاشیده سبز و کتیبه کوفی،
عرضه شده در حراجی کریستی (اکتبر .)lot 500 ،2000

تصویر  :11کاسه ،تقلید از سفال چین ،محفوظ در موزه هنر
اسالمی برلین (شماره دسترسی .)Sam. 748

تصویر  :13قطعهای شکسته از یک کاسه ،ساخت چین ،یافت شده
در سامرا ،محفوظ در موزه متروپولیتن (شماره دسترسی .)23.75.18

تصویر  :12کاسه با نقاشی آبی و سفید ،عرضه شده در
حراجی کریستی (ژانویه .)lot 798 ،2009

تصویر  :14قطعهای کاشی شکسته ،زرینفام چندرنگ،
محفوظ در موزه متروپولیتن (شماره دسترسی .)23.75.25

 -4سفال مات سفید ساده :فرم این سفالها تقلیدی از چینیهای قرن سوم هجری و سفالهای خمیر سنگی سفید
با حاشیههای گلبرگیشکل و رگبرگهای پرتویی و حلقههای پایۀ پهن است.
 -5لعاب لکهای :شامل کاسههای گرد و کف تخت با لکههای سبز و قهوه ای زیر دهانه میباشد (گروبه .)24-22 ،1384

 .5نتیجهگیری

در سد ههای آغازین دورۀ اسالمی ،صنعتگران سفالگر به تبعیت از دین جدید و رضایت حکام به خلق سفالینههایی
با ویژگی تقلید و پیروی از هنر ساسانی و چینی در قالبی مبتکرانه و متمایز پرداختند .پس از تسلط اعراب بر محدودۀ
ایران ساسانی و به میراث بردن سنتهای هنری آنان ،تحت لوای خالفت عباسیان ،تدریجا سفالگری عباسی در
مراکزی مانند نیشابور و مناطقی از بینالنهرین شکل گرفت .بررسیها حاکی از آن است که سفالگری اسالمی عراق،
ابتدا از این سرزمینها نشات گرفته و در نهایت با مهاجرت سفالگران سرزمینهای دیگر به عراق ،به مرحلۀ ظهور
رسیده و با گذشت زمان با پیشرفتهای قابلتوجهی مواجه گردیدهاست .از نقاط عطف تاریخ سفال این دوران ،ابداع
نقاشیهای زیرلعابی سفید با آبی الجوردی و قهوهای ،تولید زرینفامهای تکرنگ اولیۀ طالیی و ابداع تکنیک تلفیقی
اسگرافیاتو با تکنیک لعابپاشیده میباشد.
تنوع فرم سفالینههای نیشابور این محدودۀ زمانی ،بیشتر به شکل کاسه ،قدح و بشقاب با لبه صاف و گاه برگشته،
بدنۀ کشیده و کف حلقهای است .این سفالینهها با تکنیکهای پوشش گلی ،نقاشی زیرلعابی سفید با آبی الجوردی،
لعاب پاشیده ،نقش کنده و زرینفام تزئین شدهاند .سفالینههای سامرا در این زمان ،اغلب به شکل بشقاب ،کاسه،
فنجانهایی با دیوارۀ عمودی و کوزه بدون گردن با دستههای عمودی میباشند که با تکنیک پوشش گلی ،نقاشی
زیرلعابی سفید با آبی الجوردی و قهوهای ،لعاب مات سفید به تقلید از سفال چین ،لعاب پاشیده و زرینفام مزین
شدهاند.
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در ترکیبات بدنههای سامرا و نیشابور ،تفاوتهایی مشهود است .بدنههای رسی عراقی معمو ًال قرمز براق با ویژگی
بدنۀ نازک هستند که از نوسانات کمی در شکل برخوردار است .حلقۀ پایه ،یکی از ویژگیهایی است که کپی نمیشد
و در هر منطقه ،ویژگی خاص خود را داراست .ضخامت و زمختی بدنههای ایرانی ،کامال مشخص میباشد و زمینه با
گالبۀ سفید مایل به خاکستری (خاص سفالگران سامانی) پوشانده شده است .اضافهکردن اکسید قلع به لعاب سفید در
تکنیک پوشش گلی توسط سفالگران عراقی صورت گرفت و موجب مات و غلیظ شدن لعاب گردید.
وجود نمونههای سفال مشابه در نیشابور و سامرا ،حاکی از تأثیرات هنر ساسانی ،هنر چین و سفالگران مقیم عراق
میباشد که ویژگیهای منحصر سفال دوره عباسی را رقم میزنند .عواملی چون:
 -1سیاست (انتقال پایتخت به بغداد) -2تجارت (واردات ظروف سفالی چینی)  -3پیوند و ارتباط خانوادگی (ایرانیان
و عباسیان)  -4گردهمایی صنعتگران ،هنرمندان و دانشمندان شامی ،قبطی ،ایرانی ،بیزانسی در بغداد  -5وجود راههای
تجاری آبی و خاکی (سیراف و جاده ابریشم) و  -6نقش پر رنگ ایرانیان در تجارت این دوره ،تأثیرات گسترده و مهمی
را بر آفرینش این سفالینهها برجای گذارد ه است.
پینوشتها

1. Grube
2. Wilkinson
3. Northedge
4. Dimand
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