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 چکیده

اندازه هنر سفالگری نتوانسته  کدام به همه تولیدات دست بشر اعمّ از اشیاء و لوازم کاربردی و هنری هیچمیان  از

طور مستمر در طول تاریخ زندگی باشد.  های ذهنی انسان به و خالقیت ها، و تفکرات کننده اندیشه است منعکس

سبک و شیوه  ندو تمدن ایران قرار گرفتثیر فرهنگ أن پس از مدتی تحت تنانیز مانند ایلخا یانتیمورسلسله 

در  توان میعلت اصلی این موضوع را  بود. ادامه سبک دوره ایلخانی گرفت میسفالگری که در این دوره انجام 

بیگ و نظایر آن و نیز گسترش رابطه  ر، الغقو تشویق شاهزادگان و جانشینان تیمور نظیر شاهرخ، بایسن مندی عالقه

مقاله حاضر تالش کرده است با  جوار در آن مقطع زمانی ازنظر سیاسی به شمار آورد. هم یها دولتکشورمان با 

البته در این دوره نیز ر را بررسی نماید.در دوره جانشینان تیمو سفالگری سیر تحول هنرتوصیفی به  -روش تحلیلی

روف سفالین که به از ظ ای تازهدر زمینه سفالگری ایجاد شد، ازجمله در عهد تیموری ساخت نوع  ها خالقیتبرخی 

هندسی، گل و گیاه بوده که  تزیینات این نوع ظروف شامل نقوش.معروف است متداول گردید ینوع ظروف کوباچ

 ها سفال. الزم به یادآوری است که رنگ این صورت می گرفتآبی و الجوردی  رنگ هبدر زیر لعاب شفاف سفید 

رنگی  های سفالینهبه عبارتی  ،د دوره سلجوقی و خوارزمشاهی متفاوت استبا رنگ سفالین آبی انواع سفالینه مانن

ثیر ظروف معروف آبی و سفید أتحت ت سفید دارد و نقوش تزیینی آن آبی است احتماالً ای زمینهاین دوره که 

 .شده است وارداتی کشور چین ساخته و یا تقلید

 

 ایران اسالمی.، هنر تزئینات سفال، دوره تیموریان،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 زمرهدر  سفالگری بشری مصنوعات و هنرها بین در

انسان به شمار  های ساخته ترین مهم و ترین کهن

مرتبط  نیازهای بشر با هنرها سایر از بیش رود و می

 .است

 تولیدکننده بزرگ های تمدن ترین مهم از یکی ایران

 .شود محسوب می تاریخ طول سفالی در آثار

 از استفاده منع علت به اسالم از بعد در خصوص به

یافته  ای ویژه اهمیت سفالگریبها  گران فلزی ظروف

ای پیداکرده  فزاینده رشد کیفی و کمی ازلحاظ و

در  که است اهمیت حائز بسیار نکته این اما است؛

 تیموری دوره از ایران تاریخی مختلف های دوره بین

آگاهی ما در رابطه  هنرها در فراوانش شهرت باوجود

 این دوره، اندک است. سفالی های با نمونه

مؤید این مطلب است تیموریهنرتاریخکلیمطالعه

 جانشینان تشویق مندی و به علت عالقهدورهکه این

 های دولت با کشورمان رابطه تیمور و نیز گسترش

را در کارنامه رشد و شکوفاییدورهجوار یک هم

 ایران به یادگار نهاده است.هنرتاریخخویش در

چندی درباره سفالگری در عهد تیموریان آثار 

نگاشته شده است که به چند نمونه از این آثار اشاره 

 شود: می

توحیدی  فائق از است کتابی نام سفالگری هنر و فن

 در سفالگری وضعیت بررسی به فصلی در که

تیموری  یها نهیسفال و نهم پرداخته های هشتم و قرن

 این در شده داده توضیحات. بندی کرده است طبقه را

 باوجوداین،است. مختصر  بسیار سفال مورد در فصل

 پژوهش این اهداف راستای حدودی در تا تواند یم

 .باشد راهگشا

پیشینه سفال و سفالگری در ایران نوشته محمد 

ی است که در حد یک صفحه کتاب یوسف کیانی،

درباره سفالگری دوره تیموریان مطالبی را ایراد نموده 

دوره یک نمونه از ظروف  طور مختصر به و به

 کرده است. تیموری اشاره

 تیموریان عنوان کتابی است از تاکستن و دیگران که

صورت مختصر درباره سفالگری دوره تیموریان  به

مطالبی را بیان داشته و در آن به تأثیر ظروف 

سفالگری این دوره از ظروف چینی اشاره و به 

 صورت گذرا پرداخته است. های اندکی به نمونه

قصد داریم به شناخت سفالگری در  در این مقاله

دوره تیموریان و تأثیرپذیری این نوع سفال از ظروف 

هایی از  سفید چین و در ادامه به نمونه–سفالی آبی 

آبی و سفید  این دوره مانند: کوباچه، سالدون، سفالینه

 دوره تیموری را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

 

 مفهوم شناسی

 :است شده یانب تعریف سفال دو برای

. باشد شده ساخته گل از که چیز هر شده یا پخته گل 

 (0883 ،ص0، ج 0930)معین، 

 مصنوع هر به امروزه که( potters) «سفال» لغت

 است، اطالق قابل هم خاکی نوع هر از شده ساخته

 اشیاء، آثار، از دسته آن از است عبارت فنی ازلحاظ

 که «ثانویه های خاک» با که محصوالتی و ظروف

. شود می ساخته است،« رس خاک» آن ترین شاخص

 (8 ،ص0932)یاوری،
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 تیموریان دوره وضعیت سفالگری

هنر سفالگری در اوایل این دوره، دچار سستی و 

اند از:  رکود نسبی شد و اهم این دالیل عبارت

آ.حمالت مکرر تیمور و ویران شدن بسیاری از مراکز 

–کاالهای چینی و ظروف آبی  ورود .0سفالگری 

سوی  م( از چین به 0931-0938سفید دوره مینگ )

ایران. ارزانی کاالهای مزبور باعث گردید که اکثر 

ظروف سفالی و آثار هنری از خاندان ثروتمندان 

ها را کاالهای چینی اشغال  رخت بربندد و جای آن

 (130: 0989کامبخش فرد، ) کند.

های شاهرخ  با حمایت از اواسط این دوره به بعد

تیموری و وزیر باتدبیرش بایسنقر میرزا، در روند 

کریمی و ) سفالگری ایران بهبودی حاصل شد.

 (80 ،ص0931کیانی،

 

 چین از تأثیرپذیری و تیموری سفالگری

 چین و ایران میان روابط گسترش با تیموری دوره در

 محصوالتی ساخت سفالین، آثار به روزافزون نیاز و

 برخی در رنگ تک و سفید و آبی های قبیل چینی از

 .شود می آغاز ایران سفالگری های کارگاه از

 چین با روابط تیموری، شاهرخ دوره در مثال برای

 ای دوره هیچ در که بوده پابرجا و نزدیک قدری به

 سفیران تبادل شاهد دوره آن تاریخ زیرا نداشته، سابقه

 .است ایران و چین بین فراوان

 

 تیموری عهد های طرح و ها تکنیک

 دوره سفال آثار بررسی در نظران محققان و صاحب

 با ظروف نوع سه تولید و نوآوری به تیموری،

 :اند از عبارت که دارند اشاره خود خاص های ویژگی

 

 نو. سالد1

سالدون واژه فرانسوی است که توسط متخصصان 

 اروپایی بر روی ظروف چینی که اغلب به رنگ سبز

 شده است. گذاشته یشمی کمرنگ هستند،

گذاری سالدون دو نظریه وجود  در رابطه با علت نام

ای قائل بر این هستند که نام سالدون در  عده دارد:

میالدی از نقش چوپان سالدون در یک تئاتر  03قرن 

های  شده که بازیگر این نقش، روبان فرانسوی گرفته

گر این عقیده سبز کمرنگ بر تن داشته است. عده دی

را دارند که این اصطالح از تغییر شکل یافته نام 

 12م.  030الدین ایوبی اخذشده که در سال  صالح

قطعه از این ظروف را برای سلطان نورالدین حاکم 

 (33-31 ،صص0983سوریه فرستاده بود. )حسینی، 

محمدی ) سفال مزبور از شرق دور وارد ایران شد.

 همانند چین، سالدون( 31،ص0983بلمکی، فر،

مورد  همواره اسالم جهان در سفید، و های آبی سفال

 محوطه که هیچ طوری شده است به مقبول واقع

 چنین که نیست نزدیک و خاورمیانه در شناسی باستان

 سالدون به ای عالقه چنین. نشود یافت آن در ظروفی

به ساخت این    ایـرانی چین باعث ترغیب سفالگران

دوره ایلخانی و اوایل تیموری  اواخـر رد نوع سفال

 (88 ،ص0983،سرپولکی، رنجیگردد. )

تیمور سفالگران چینی را به ایران دعوت کرد تا 

رفت را به  هایی که در چین به کار می برخی از روش

ها  ایرانیان آموزش دهند این کار باعث رشد این سنت

 در کرمان گردید و سفالگران چینی مستقر در کرمان

ها  به تولید این سفال کنار همکاران ایرانی، در

 (33 ،ص0983بلمکی، محمدی فر،) پرداختند.
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 به داری لعاب ظروف مشتمل بر سالدن ظروف

با  باشند که بیدی می سبز یا خاکستری سبز، های رنگ

 حدود در باال حرارت درجه و خاص پخت شرایط

که در حال  شود ساخته می گراد سانتی درجه 0022

 و عباسی رضا موزه در آن های نمونه از برخی حاضر

 رسد می نظر به و موجود است اسالمی دوران گنجینه

 ایران جنوب های قسمت در عمده طور به که

 (00 ،ص0932یاوری، . )است شده ساخته

 

 کوباچه. 2

کوباچی نام شهری است در داغستان قفقاز که 

تعبیر احتماالً محل ساخت این نوع ظروف نبوده و به 

و یا  آنان صنایع فلزی بعضی از باستان شناسان

خود را با ظروف سفالی  افزارهای نظامی جنگ

 کردند. معاوضه می

رو برخی معتقدند محل اصلی ساخت این  ازاین

برخی از  ظروف مکانی در حوالی تبریز بوده است.

دیماند و لین، تبریز را پیشنهاد  محققین ازجمله

که  نظر موردتوافق وجود دارددرهرحال یک  اند کرده

این نوع سفال در آغاز قرن هفدهم در شمال غرب 

 محمدی فر،) شده است. ایران ساخته

( ساخت این نوع سفال از دوره 33 ،ص0983بلمکی،

 تیموری متداول گردید.

گل  هندسی، های تزیینی این نوع ظروف شامل، طرح

و گیاه بوده که در زیر لعاب شفاف با لعاب آبی و 

الجوردی با رنگ سفالین آبی و سفید این دوره با 

 شده است، ای سفید و نقوش تزیینی آبی طراحی زمینه

احتماالً با تأثیرپذیری از ظروف معروف آبی و سفید 

 وارداتی کشور چین ساخته و یا تقلیدشده است.

 (12 ،ص0933کیانی،)

 و داخل های موزه در نیز ظروف این از هایی نمونه 

 – تهران – عباسی رضا موزه در ازجمله کشور خارج

 (00 ،ص0932یاوری، .. )است موجود
 

 سفید –. آبی 3

سفید چین به جهان اسالم متقارن –ورود ظروف آبی 

با دوره تیموریان است این نوع ظروف در سرتاسر 

این قلمرو از جایگاه باالیی برخوردار بود. ساخت 

هشتم این نوع ظروف در کشور چین از اواخر قرن 

 0033-0938) هجری در زمان حکومت سلسله یوان

م( آغاز شد و در اثر گسترش تجارت کشور چین با 

خاورمیانه به ایران نفوذ پیدا کرد. این نوع ظروف 

لعاب آبی روشن بر روی زمینه  با دارای تزییناتی

گیری شده  سفید و معموالً توأم با تزیینات قالب

 (82-80 ،صص0983اسمیت،) باشند. می

شده در این نوع ظروف  مصالح نامناسب به کار گرفته

پزی خصوصاً در تعیین  در فنون کوره و آگاهی اندک

های  درجه حرارت درست برای به دست آوردن رنگ

سفید –ازجمله دو عیب مشهور ظروف آبی  دلخواه

 باشند. می

ترین مشکل، جلوگیری از ذوب شدن و نشست  مهم

د مقرر بود که در اثر کردن آبی کبالت پیش از موع

شد.  عدم توانایی در کنترل حرارت کوره حادث می

–های آبی  این مشکالت چیزی جز تولید سفال نتیجه

بلر، ) دو و سه نبوده است. سفید یا آبی و سیاه درجه

 (021-023 ،صص0 ، ج0980یلوم، 

 شود: هایی از این ظروف اشاره می اینک به نمونه



 سیر تحول سفالگری در دوره تیموریان 60 

………. 
رنگ سیاه در زیر لعاب بشقاب با نقاشی به  .3-1

 ای فیروزه

مرکز تولید این سفال شهر نیشابور است که طی نیمه 

دوم قرن نهم ه.ق در آنجا ظروف خاصی با تأثیر از 

های محلی،  سفید چین و تلفیق سنت–ظروف آبی 

مغوالن،  شد. این شهر که تا پیش از هجوم تولید می

نیمه طی  که از مراکز عمده تولید ظروف سفالی بود

های سیژو  دوم قرن نهم ه.ق ظروفی شبیه سفالینه

ای با رنگ  شد که زیر لعاب شفاف فیروزه تولید می

 ،ص0981تاکستن و دیگران، ) خورد. سیاه نقش می

 (0،)شکل(31

در حال حاضر یک نمونه از این ظروف در موزه 

 ،ص0983ویکتوریای لندن موجود است. )حسینی، 

 «پیچک چنگ» ( مشخصه اصلی این ظروف طرح39

و با  رنگ مایه سیاه صورت گرفته است است که در

شده است. بر بدنه  زمینه نقوش ریز گیاهی ترسیم

مایه  ای با نقش بیرونی این ظروف نقوش زنجیره

های  طوماری جفت وجود دارد که گاه با نقش برگ

 ج،0989همراه شده است)حداد عادل،گل و گیاه 

 (813 ،ص8
 

 سفید–بشقاب آبی  .3-2

–شده تولید ظروف سفالی آبی  ازجمله مراکز شناخته

سفید دوره تیموری شهر مشهد است.. یک نمونه از 

سفید تولید این شهر، بشقابی در موزه –ظروف آبی 

پترزبورگ روسیه است که اخیراً ایوانف  آرمیتاژ سن

تصویر آن را منتشر کرده است )موسوی بجنوردی، 

 (321 ،ص03، ج 0983

های رهاشده در وسط  نقش سه گل داوودی با پیچک

ای دور آن  این ظرف وجود دارد و در نوار دایره

اشعار فارسی آمده و لبه آن نیز با انواع طرح خام 

شده است. )حسینی،  موج و صخره چینی تزیین

و  های کمیاب ( این ظرف از نمونه39 ،ص0983

آن، مکان و تاریخ  قدیمی کتیبه دار است که در

صورت زیر  ساخت در قالب یک بیت شعر به

 ذکرشده است:

کین گوشه  صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود»

 «نیست درخور خیل خیال تو

این طبق در مشهد به اتمام رسید به تاریخ سنه »

 (0،)(شکل(33-38 صص،0903)بهرامی،.« 838
 

 ای قهوهبشقاب با نقوش ترکیبی رنگ سیاه و  .3-3

آمده که شبیه  دست هایی به در منطقه ورامین سفالینه

سفالینه آبی و سفید است که متعلق به قرن هشتم تا 

ترین نمونه ظروف آبی  باشند ابتدایی دهم هجری می

توان دید که مشابه  و سفید را در خاور نزدیک می

ظروفی است که رینلینگر به ورامین نسبت داده است. 

 (089 ،ص0933)توحیدی،

های آبی و  ها مزبور عالوه بر رنگ روی سفال

ای و سیاه  های سبز، ارغوانی، فیروزه الجوردی، لعاب

های احتمالی این ظروف  نیز بکار رفته است. از نمونه

دار و  عمق با لبه شیب یک بشقاب سفالی بزرگ کم

ای  پایه کوتاه است که با نقوش دورنگ سیاه و فیروزه

اف و بدون رنگ سرب در رنگ زیر لعاب شف

تزیینات این نوع ظروف مشتمل بر  شده است. تزیین

سه میوه گرد که احتماالً انار مسبک یا نوعی از  نقش

شده به سبک چینی در وسط  های طراحی آلو با شاخه
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این ظرف است. این نوع بشقاب ازجمله ظروف 

خانگی دوره تیموری است که برای عموم مردم یا 

این  ساخت شدند. معه تولید میتر جا طبقات پایین

دسته از ظروف، معموالً از گل سفال معمولی بود و 

پوشش آن با لعاب سفید با دورنگ غالب سیاه و آبی 

گرفت، طرح تزیینی نیز  و گاهی چندرنگ انجام می

 اغلب متشکل از مضامین هندسی و گیاهی ساده بود.

 این نوع قائل بر این هستند که فهروری و رایتلینگر

 اند یعنی دوره تیموری م؛ 01ظروف متعلق به قرن 

شده و  های طراحی گروب معتقد است نوع میوه

های هاللی این ظرف، اغلب در ظروف سفالی  برگ

گیرد  مشاهده است. وی نتیجه می دوره تیموری قابل

وضوح آگاهی از شیوه تزیین ظروف  که این نقوش به

م.  01وایل و ا م؛ 01سفید دوره مینگ در قرون –آبی 

های  بخش نقاشان سفال را که تا حد زیادی الهام

همچنین گروب در  کنند منعکس می اسالمی شد،

که سفالگران تیموری تالشی در  دارد ادامه بیان می

جهت قالب کردن یک طرح خاص یا یک نوع متمایز 

ندرت  اند. به در پیش نگرفته عنوان الگو ها را به از میوه

ها در مورد  ی در نوع میوههای چین ظرافت طرح

کند. در اغلب موارد مثل  سفالگری تیموری صدق می

صورت ساده مدور  طرح تزیینی همین بشقاب، میوه به

های  هایی از شاخه شکل با برگ یا گاهی کمی بیضی

-39 ،ص0983شدند. )حسینی،  کوتاه طراحی می

 (9،)شکل(31
 

 سفید–بشقاب آبی  .3-4

سفید این دوره –آبی  های سفالهای  برخی از نمونه

شده  نیز در شهر سمرقند و به دست تیمور ساخته

است. یک نمونه از این ظروف بشقابی است که 

مانند بسیاری  توسط یک سفالگر دمشقی که احتماالً به

از هنرمندان دیگر پس از فتح دمشق به سمرقند 

با تصویر یک صخره  شده است این نوع ظرف منتقل

های  ر در کف ظرف و گل و برگدا و گل پیچ

و احتماالً نشانگر  است تکراری در بدنه داخلی و لبه

سفید کشور چین –های آبی  تقلید صرف از طرح

 (1،)شکل(31 ،ص0983است.. )حسینی، 
 

 کاسه سفالی به رنگ سیاه .3-5

سفید چین، کاسه –ای دیگر از ظروف آبی  نمونه

پنجه با بدن سفالی با تصویر یک اژده های چینی سه 

بلند به رنگ سیاه و منظره طبیعی آن شامل چند قطعه 

شده است. این کاسه در موزه  طراحی ابر به رنگ آبی

شود. )دیماند،  متروپولیتن نیویورک نگهداری می

که تاریخ و مکان  حال باید گفت (. بااین033: 0931

شده نیست اما طی  ساخت این کاسه هنوز شناخته

وفی از این نوع در اغلب مراکز دوره تیموریان ظر

شدند.  مهم سفالگری ایران و آسیای مرکزی تولید می

 (1،)شکل(39 ،ص0983)حسینی، 
 

 ای سفید خمیر شیشه–قدح آبی  .3-6

ای با توجه به سبک  سفید خمیر شیشه-قدح آبی 

پیشرفته ساخت و تزیین یافته و احتماالً در شهر 

ویکتوریا و آلبرت که در موزه  شده سمرقند ساخته

موجود است. تزیینات آن نیز از ظروف چینی 

ها خشک و  شده اما طراحی آن دوره اقتباس هم

کاربرده شده  در عوض رنگ آبی به غیرطبیعی است

نسبت به انواع معاصر چینی، دارای کیفیت  در آن

 (31 ،ص0983تری است. )حسینی،  مطلوب
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ولید ه.ق سفالگرانی که در ت 821تیمور در سال 

 های ساخت چین خبره بودند چینی هایی مشابه سفال

کالویخو، ) را از شهر دمشق به شهر سمرقند آورد.

(. آنان باعث آشنایی سفالگران 083-088،صص0911

های  مایه فناوری خمیر شیشه و نقش سمرقندی به

دوره حکومت سلسله یوان شدند. گرچه از شهر 

نشده است  ای از این دوره یافت سمرقند هیچ کوزه

 شناسی و با توجه به جستجوهای باستان اما

ای  ها شکسته سفالینه شناختی ده وتحلیل سنگ تجزیه

که در ارگ تیموری از زیرزمین بیرون آورده شده، 

ها در سراسر منطقه، منشأ  داللت بر این دارد که این

و دو عامل که یکی کاربرد شن  اند واحدی داشته

دهنده ترکیب  ه تشکیلجای کوارتز )قسمت عمد به

و دیگری وجود مکرر نقش غنچه  (گری خمیر شیشه

، (سفید سوری–آالت آبی  تیز )خاص چینی نوک

ه. ق  801در سال  حکایت از روش سوری دارد.

بیگ دستور دادند تا صنعتگران و دیگران به  الغ

های خود بازگردند و این عامل باعث شد تا  سرزمین

سفال سازی جهان مراکز  یگرفناوری را به د ها این آن

 (3،)شکل(31 ،ص0983)حسینی، اسالم تسری دهند
 

 . قدح چینی آبی و سفید3-7

در دوره تیموریان به علت تقاضای رو به رشد 

ظروف آبی و سفید به تقلید از ظروف چینی، 

سفالگران این کشور را بر این داشت تا با الهام از 

های اسالمی و متناسب  های رایج در سرزمین طرح

بافرهنگ مسلمانان ظروفی را تولید کنند تا موردتوجه 

های  کاربرد کتیبهها در این راستا  آنان قرار بگیرد. آن

اسالمی در راستای احکام اسالمی و عدم –عربی 

کارگیری تصاویر موجودات زنده را در دستور کار  به

 خود قراردادند. مشهورترین این نوع ظروف در اوایل

در زمان « جینگ ده جن»های  و در کارگاه م؛ 03قرن 

یکی از امپراتوران دوره مینگ  «جنگ ده»امپراتور 

 دند.ش ساخته می

ترین مشخصات ظروف با تزیین به سبک  از مهم

های  توان به کتیبه عربی توأم با عالمت اسالمی می

شش یا چهارحرفی چینی اشاره کرد که معموالً بر 

شود.  های بزرگ دیده می ها و کاسه ی بشقاب رو.

عنوان  یکی از این نوع ظروف که احتماالً به

گرفته  ر میخوری مورداستفاده قرا غذاخوری یا سوپ

 شود. در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می

بر روی بدنه خارجی این ظرف در درون چهار قاب 

 «طعام الحلول للشرف ال للسرف»لوزی شکل، جمله 

طاهر بخور که برای شرافت  و  غذای طیب»به معنای 

شده و حدفاصل  نوشته« است نه برای اسراف کردن

های گل  پیچکتزیینات زیبای  این چهار کتیبه،

لوتوس یا نیلوفر آبی قرارگرفته است. در کف 

خارجی ظرف درون دو دایره متداخل، شش حرف 

مشاهده « جنگ ده»چینی با مضمون ساخت در زمان 

شود. در کف داخلی آن نیز در میان یک دایره  می

به معنی « کثیر البرکات»شده است:  بزرگ نوشته

ی، یک ردیف همچنین بر لبه بیرون«. نعمت فراوان»

صورت تکراری و بر لبه  نقوش اسلیمی تزئینی به

ای شکل ترسیم  دایره داخلی یک ردیف نقوش تزئینی

 (3،)شکل(31-31 ،صص0983)حسینی،گردیده است
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 سفید، دار به رنگ لعاب سفالیکاسه  .8 -3

 سیاه و الجوردی

ای متعلق به دوران تیموری در نواحی خراسان  کاسه

در موزه ایران باستان یافت  هجری 0991در سال 

تشخیص  طور دقیق قابل شده است محل دقیق آن به

کشف نشده  نیست به خاطر اینکه از طریق حفاری

 و طرح لعاب، و نقش ازنظر آنکه لحاظ است ولی به

 به که آباد سلطان در مکشوفه ظروف با سفال نوع

 شاید است مقایسه قابل اند معروف عراقی ظروف

 محسوب عراقی ظروف گروه زمره در را آن بتوان

 ایران در هجری هشتم قرن اواخر از.داشت

ساخت این کاسه  ساوه و آباد سلطان در مخصوصاً

 بکار آن تهیه برای که سفالی نوع. است بوده معمول

 لعاب و نقش حیث از بااینکه و ضخیم نسبتاً رفته

 سه از فقط کاسه برای تزیین این است. جالب بسیار

. است شده استفاده سیاه و الجوردی سفید، رنگ

 (13،ص0913برزین، )

 رنگ به نسخ خط به( الدوله) واژه ظرف خارجی لبه

 است. طور مکرر آمده الجوردی به زمینه سفیدروی

 در انسان دو طرح تزیینی این ظرف مشتمل بر تصویر

آن  اطراف در تزیینی های ازگل هایی و بوته کاسه کف

 (8،)شکل(18همان: ) .است
 

دار به رنگ آبی مایل به الجوردی  لعاب کاسه .3-9

 زیر لعاب

ی نقاشی شده به رنگ آبی مایل به الجوردی ها سفال

روی زمینه سفید در اواخر این دوره که در اوایل قرن 

آید،  کامالً به رنگ آبی و سفید درمی ها سفالدهم این 

ی این نوع ظروف ها نمونهحکایت از این امر دارد. 

شده در حال حاضر در موزه  که در کرمان ساخته

 .شود یماشمولین جزو مجموعه بارلو نگهداری 

در این مجموعه ظرف بشقاب مانندی است که بدنه 

محدب و لبه به خارج برگشته دارد که بدنه آن دارای 

خمیر نرم و لعاب گلی سفید است و با رنگ آبی 

ت. در شده اس مایل به الجوردی در زیر لعاب تزیین

ای در دایره است که نوار  مرکز ظرف نقش پرنده

باریک طوماری آن را احاطه نموده است. اطراف این 

نقش با یک نوار پهن با چهار شاخه گل و بیرون آن 

های طوماری است. )توحیدی،  مزین به برگ

 (3،)اشکال (089 ،ص0933

 

 سفید–پارچ آبی  .3-11

در رابطه  تیموریانتوجه در دوره  یکی از نکات قابل

با تأثیرگذاری فرم ظروف فلزی و سنگ یشم این 

از  سفید کشور چین است.–دوره بر ظروف آبی 

–توان به پارچ آبی  های این تأثیرگذاری می نمونه

جینگ ده »های  م. کارگاه 01سفید ساخت اوایل قرن 

در ایالت جیانگ جی واقع در جنوب چین « جن

شود.  انیا نگهداری میاشاره کرد که در موزه بریت

 (02،)شکل(31 ،ص0983)حسینی، 
 

 پارچ سنگ پشم سفیدرنگ .3-11

های کمی که  در دوره تیموری از روی نمونه

مانده ظاهراً صنعت زینتی پیشرفت داشته است  باقی

هجری  891این امر از انگشتری طالیی که در سال 

شده پیداست. این انگشتر  م( در هرات ساخته 0192)

های  های تزیینی برگ و گل و حاشیه دارای نقش

پیروی  خطی و اشکال اژدهای چینی است که بر ادامه
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از مغول داللت دارد. این انگشتر با سنگ یشمی سبز 

بها،  چندان گران مرصع شده بود. این سنگ زینتی نه

موردپسند حکمرانان تیموری قرار گرفت و بر روی 

های نقش دار با بدنه کروی و گردن  یکی از ظرف

ای به شکل اژدهای  ای شکل بلند با دسته استوانه

مور لنگ نقش بسته است که بیگ نوه تی چینی اسم الغ

شود.  های شهر لیسبون نگهداری می در یکی از موزه

 (00،)شکل(000-000 ،صص0980)عالم، 
 

 . پارچ فلزی3-12

توان در آثار فلزی این دوره  همچنین این فرم را می

ازجمله در پارچ فلزی موجود در موزه متروپولیتن نیز 

نیز  مشاهده نمود.تزیین متراکم پارچ چینی مزبور

سفید اولیه است که تا اوایل –مشخصه ظروف آبی 

حال مضامین بکار  سلسله مینگ تداوم یافت. بااین

رفته در تزیین این ظرف بخصوص امواج خروشان 

های گیاهی بدنه، کامالً چینی  قسمت گردن و پیچک

 (.00،)شکل(31 ،ص0983هستند. )حسینی، 
 

 . کوزه گلدانی شکل با نقش سیاه مایل به3-13

 خاکستری

 استکه مربوط به قرن نهم  ی این دورهها سفالاز 

و  به کوزه گلدانی اشاره کرد که با نقش سیاه توان یم

 ،ص0983توحیدی،)شده است. رنگ خاکستری تزیین

 (09،)شکل(033

 

 دار گل آبخوری پیچکی .3-14

–شهر مشهد تولیدکننده نوع دیگری از ظروف آبی 

 ظرف از ای تکه سفالینه ترین که کهن سفید است

 است -آبخوری یک پایین بخش احتماالً -کوچکـی

 خط متن در. شود می نگهداری ادینبورگ در که

 م 0111/ق 818 در که است آمده آن پایه روی نوشته

 شده ساخته شیرازی الدین حسام موالنا برای مشهد در

 با دار گل پیچکی آن مشخصات تزیینی. است

 چینی است بامبوی یادآور و تیز نوک بلند های برگ

سفید  زمینه بر آبی یا سبز مات لعاب یک زیر در که

 بیشتر آن رنگ بندی ترکیب البته. است شده طراحی

 یا سفالگر انتخاب تا رسد می نظر به پخت خطای

 ،(321،ص03،ج0983بجنوردی، )موسوی نقاش

 (01)شکل

 

 گیری نتیجه

تیموریان مطالعه سیر تحول ظروف سفالین دوران  با

یابیم که هنرمندان این دوره با تاثیرگرفتن از  درمی

آثاری از خود بر جای  سفید،–آبی  های ظروف چینی

در این دوره  ترین مراکز تولید سفال عمده، اند گذاشته

 کرمان، ورامین، نیشابور، شامل شهرهای مشهد،

هرات و ... بود. فرم ظروف در عهد تیموری متشکل 

آبخوری بود که از  پارچ، کاسه، قدح، از بشقاب،

ندرت نیز  شده و به گل و گیاه استفاده تصاویر انسان،

شده  ای بهره گرفته لبه این ظروف از تزیینات کتیبه در

ذکر است که در این دوره در زمینه تنوع  شایان است.

طرح و رنگ در ظروف تحول خاصی صورت نگرفته 

ست که توجه ا پایان بیان این نکته قابل است.در

اند بلکه با  هنرمندان این دوره فقط مقلد صرف نبوده

اسالمی –ایرانی  های الهام گرفتن از طرح

 اند. هایی را در ظروف چینی به وجود آورده نوآوری
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 منابع 

اصطالحات  فرهنگ ،0983،لوسی ادوارد اسمیت، .0

 : مارلیک.تهران فرهاد گشایش، ترجمههنری، 

 دوران آثار از یکی» ،0911-0913،برزین، پروین .0

، زمستان و بهار، 11- 19. در فصلنامه هنر و مردم.«تیموری

 .18-13صص 

و معماری اسالمی  هنر ،0980،جاناتان ،بلوم ،الیش بلر، .9

محمد موسی  ترجمه .0ج. در ایران و آسیای مرکزی،

 : فرهنگ و ارشاد اسالمی.تهران هاشمی گلپایگانی،

 سفالین، ظروف صنایع ایران، ،0903،یمهد بهرامی، .1

 تهران: دانشگاه تهران.

تیموریان،  ،0981،و دیگران دران تاکستن، حیدر، .1

 یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: مولی. ترجمه

 اول، چاپ و هنر سفالگری، فن ،0933،فائق توحیدی، .3

 : سمت.تهران

 . مبانی هنرهای: فلزکاری،،0983....................، .3

و  خط ی،معمار و منسوجات، ها بافتهی، سفالگر ی،نگارگر

 کتابت، چاپ اول، تهران: سمیرا.

. دانشنامه جهان اسالم، ،0989،یغالمعل حداد عادل، .8

 : بنیاد دایره المعارف اسالمی.تهران چاپ اول، (،8)ج.

هنر  ریتأث سهیمقا» (.0983) .هاشم ی،نیحس .3

 در «.سفالگری چین بر ایران ادوار تیموری و صفوی

 ،بهار ،10هنرهای تجسمی.-فصلنامه هنرهای زیبا

 .33-39صص 

ی صنایع راهنما ،0931،اسون سیمور ،ماندید .02

: تهران دوم،، چاپ عبداهلل فریار، ترجمه اسالمی،

 علمی و فرهنگی.

سیر » ،0983،، سانازیرنج ،نی، حسیسرپولک .00

 ،01مجله گلستان هنر.  در ،«تحول لعاب سالدون

 .88ص  ،زمستان

هنرهای خاورمیانه  ،0980،اسماعیل نعمت ،عالم .00

عباسعلی تفضلی، مشهد:  ترجمهدر دوران اسالمی، 

 شرکت به نشر

سفال و  ،0981 ،اهلل سیف فرد، کامبخش .09

گری در ایران )از ابتدای نوسنگی تا دوران  سفال

 معاصر(، چاپ دوم، تهران: ققنوس.

 سفرنامه ،0911،ی گونثالثرو ،خویکالو .01

 نا. : بیتهران مسعود رجب نیا، ترجمه کالویخو،

پیشینه سفال و  ،0933یوسف، محمد ی،انیک ..01

 : نسیم دانش.تهران سفالگری در ایران،

 هنر ،0931 ،فاطمه ی،میکر یوسف، محمد ی،انیک .03

اسالمی ایران، تهران: مرکز باستان  دورهسفالگری 

 شناسی ایران.

هنر . »0983 ،بهزاد ی،بلملک ،عقوبی ی فر،محمد .03

ی تکنیک و بررس سفالگری در دوره صفویه،

فصلنامه معماری و  در «.های هنری مایه نقش

 .33-31صص  ،زییپا .،91شهرسازی.

 . فرهنگ فارسی معین،0930 ،محمد . معین،08

 هشتم، تهران: سپهر. ( چاپ0ج.)

دایره المعارف  ،0983 ،کاظم ی بجنوردی،موسو .03

: مرکز دایره تهران اول، چاپ (.03ج.) بزرگ اسالمی،

 بزرگ اسالمی.

 سازی، و سرامیک سفال ،0932،نیحس ی،اوری .02

: سیمای دانشتهران اول، چاپ
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 ای سفید خمیر شیشه–قدح آبی  (3شکل                            کاسه سفالی به رنگ سیاه (1شکل                                       سفید–بشقاب آبی  (1شکل

 

 

 

   

         

 

    
 سیاه و الجوردی سفید، دار به رنگ لعاب سفالیکاسه  (8شکل                                   قدح چینی آبی و سفید (3شکل                                    

 
 دار به رنگ آبی مایل به الجوردی زیر لعاب لعاب کاسه (3شکل های 
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