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چکیده
در دوره میانى اســالم در ایران، مینا، یک اصطالح کلى براى لعاب روى فلز، شیشــه و سفال بود اما در دوره معاصر، مینایى 
به گروه خاصى از ســرامیک، با نقاشــى رولعابى و تزیینات پیکره اى، هندسى و گیاهى اشــاره دارد که در بسیارى موارد به 
کتیبه هایى مزین بوده و با طال نیز آراســته شــده است. این سفالینه هاي کتیبه دار،  جایگاهى براى پیوند دو هنر سفالگرى و 
خوشنویســى است و نشان مى دهد عالوه بر اینکه خوشنویسی در تزیین ســفالینه ها حضور یافته، بلکه بستر مناسبی براي 
انتقال مفاهیم نیز بوده اســت. کتیبه هاى رقم دار روى ظروف مینایى، این آثار را به اســناد بــا ارزش تصویرى در هنر ایران 
بدل کرده اســت. با اســتناد به این تاریخ ها و رقم ها، مى توان محدوده زمانى تولید مینایى را تخمین زد و صنعتگران فعال 
در این صنعت را شناســایى کرد. هدف این پژوهش، گاهنگارى ســفال مینایى براساس نمونه هاى داراى تاریخ و رقم  است. 
نتایج پژوهش نشــان مى دهد، تولید این محصوالت بین ســال هاى 575 و 616 هـ.ق بوده است. القاب و کنیه  سازندگان نیز، 
مرکز اصلى تولید مینایى را شهر کاشان نشان مى دهد. عالوه براین، با استناد به رقم هاى نگاشته شده مى توان شاخص ترین 
صنعتگر مینایى را ابوزید کاشانى دانست. این پژوهش مبتنى بر شیوه توصیفى-تحلیلى است که با استفاده از اسناد و منابع 

کتابخانه اى و مطالعات تصویرى سفال هاى مینایى انجام شده است. 
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در اواخر قرن 6 هـ.ق با تالش سفالگران ایرانى، عالوه بر ابداع و 
گسترش شیوه هاى جدید فنى و تزیین سفال هاى لعابدار از قبیل 
مینایى و زرین فام، کتیبه نگارى نیز بر سفالینه نگارى1 افزوده شد 
و به عنوان صنعت تکمیلى در سفال دوره اسالمى مطرح گردید. 
نــگارش کتیبه در این دوره که احتمــاالً بازتابى از کتیبه نگارى 
روى ســفال هاى دوره سامانى در دو سده قبل از آن بوده است، تا 
دیر زمان، یکى از موضوعات مورد توجه گرابر بود. وى این مسأله 
را مطرح کرد که گرچه نقوش و نوشته هاى ظروف سفالى که در 
دوران سامانیان در شرق ایران و ماوراءالنهر ساخته مى شد، نوعى 
ســرگرمى روشــنفکرانه بوده اما در دوره میانى از نظر مفهومى، 
کاربردى گسترده تر یافته است(بلر،1391، 404). اویا پانکار اوغلو 
معتقد اســت که متن نگاشته شده بر این ســفال ها برگرفته از 
مضمون هایى چون دانش، بخشش و ســلوك پرهیزگارانه است 
که با مضامینــى همچون کلمات قصار، ضرب المثل، دعا یا طلب 
آمرزش و ســالمتى براى صاحب ظرف همراه است (بلر، 1391، 

.(Pancaroqlu, 2007, 155) 404)؛
دویست و پنجاه ســال پس از سامانیان، یعنى در اواخر دوره 
ســلجوقى و اوایل خوارزمشــاهى، نگارش کتیبه به عنوان یک 
گرایــش هنرى متمایز بــه کار رفته و ظاهراً بســیار مورد توجه 
سفالینه نگاران قرار گرفته است. با این تفاوت که محتواى کتیبه ها 
دچار تغییر گشته و از اندرزها و کلمات قصار به شعرهاى عاشقانه 
و رباعیاتى تبدیل شده که در برخى موارد از ذهن نگارنده کتیبه 

 .(Blair, 2008, 167-168) و سفال گر سرچشمه گرفته است
یکى از گونه هاى مهم ســفال هاى کتیبــه دار در دوره میانى 
اسالمى، سفال هاى مینایى هستند. برن استد بر این عقیده است 
که ســفال مینایى داراى کیفیت بسیار مطلوب تزیینى- تجملى 
بوده و نشانى از تحولى بزرگ در صنعت سرامیک سازى در دوران 
میانى اســالمى از لحاظ کاربرد ترکیبات جدید "ِگل ســنگى2"، 
براى بدنه و شیوه نقاشى و نگارش روى سفال در ایران محسوب 

 .(Bernsted, 2003, 44-45) مى شود
سفال هاى مینایى، نه تنها از نظر مطالعه روى تاریخچه سفال 
اسالمى و روند پیشرفت آن مى تواند اطالعات زیادى را ارایه دهد، 
بلکه در نبود اسناد مصور کافى در دوره سلجوقى و خوارزمشاهى، 
تصویرى گویا از چگونگى نگارگرى ایران آن زمان را که بســیار 
نــادر نیز هســت، در اختیار قرار مى دهد(پاکبــاز، 1379، 55)؛ 

 .(Watson, 1982, 170)
کتیبه هاى نگاشته شده روى ظروف مینایى، یا دورتادور دیوارة 
داخلى و خارجى ظروف نوشــته مى شــدند و یــا در زیر تصاویر 
در داخل ظرف نقش مى بســتند. کتیبه هاى ســفال هاى مینایى 
و زرین فام، نقش مهم ترى را نســبت به کتیبه هاى ســفال هاى 
ســامانى از لحاظ اهمیت تاریخــى و اجتماعى و انتقال فرهنگى 
به عهده داشــتند. ســفالینه نگاران با نگارش نام هنرمند و تاریخ 
خلق اثر، گامى بزرگ در تاریخ هنر اســالمى برداشــته و آثارى 

ماندگار تولید کردند که امروز در حیطه تاریخ ســفال و نقاشــى 
دوره اســالمى به عنوان اســناد معتبر و با ارزش تاریخى مطرح 
مى شــود (Blair, 2008, 167-168). واتســون در مقاله "اسناد 
مینایى و کاســه هاى ابوزید"3 به معرفــى تعدادى از آثار مینایى 
تاریخ  دار با امضاى ابوزید پرداخته و ابوزید را تنها کســى مى داند 
که در دو صنعت مینایى و زرین فام مهارت باالیى داشــته و آثار 
خود را با عناوین ساخته شده توسط...، کاتب، شاعر و نگارگر ثبت 

.(Watson, 1982, 169-179)کرده است
خوانش کتیبه هاى روى ســفال  ها، از اهمیت باالیى برخوردار 
است. پژوهشگرانى همچون پوپ، واتسون، گرابر و بلر، تحقیقات 
متعــددى را در ایــن زمینه انجام داده اند. آنهــا با بهره گرفتن از 
استادان کتیبه خوان ایرانى، گام بزرگى را در زمینه شناخت تاریخ 
هنر و هنرمندان در دوره میانى اســالم در ایران برداشته اند4. این 
کتیبه ها همچون سندى گویا، اطالعات مفید تاریخى، اجتماعى 
و فرهنگى را در اختیار پژوهشگران قرار مى دهد. این مضامین را 

مى توان در بخش هاى زیر دسته  بندى کرد:
ا. اطالعات در مورد ســازنده اثر، سفالینه نگار، نگارنده کتیبه ها و 

سراینده اشعار.
ب . تاریخ ساخت اثر.

ت . کتیبه هایى با مضامین مرتبط با تصاویر نقش شده روى سفال  ها. 
ث . نام و القاب منســوب به صاحب شى، ســفارش دهنده و یا 

شخصى که اثر به او هدیه شده است.
ج . توجه و عالقمندى ســازندگان ســفال مینایى به موضوعات 

نگارشى خاص. 
باید توجه داشت که شــیوه هاى متعددى در زمینه شناخت 
تاریخى سفال هاى مینایى مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. از آن 
جمله  "آنالیز مواد و سالیابى"، "مقایسه تطبیقى شیوه هاى نقاشى" 
و "متون و تاریخ هاى درج شــده  روى آثــار" را مى توان نام برد.

در ایــن پژوهش محدوده تاریخى ســفال مینایى براســاس 
تاریخ ها و رقم هاى موجود بر آثار مینایى بررســى شده اســت. با 
بررسى نگارندگان مشخص شد که تاکنون، کامل ترین پژوهش در 
زمینه تاریخچه سفال مینایى توسط واتسون با محوریت شناخت 
ابوزید کاشانى و معرفى تعدادى از سفال هاى مینایى ساخت وى 
که داراى تاریخ بوده،  انجام شــده است. با این وجود، سفال هاى 
مینایى موجود تاریــخ دار و رقم دار در یک منبع جامع گرد آورى 
نشده است و از آنجا که نپرداختن به سفال مینایى بویژه از جنبه 
تاریخى، فقدان بزرگى را در مورد تاریخ سرامیک ایران و همچنین 
نقاشى اســالمى این دوره (در بســترى متفاوت از کاغذ و روى 
زمینه ســفال مینایى) به وجود آورده است، پژوهش حاضر، یکى 
از نخستین مواردى است که به بحث و تحقیق پیرامون شناخت 
ایــن آثار همراه با تجزیــه و تحلیل مضامیــن تاریخى کتیبه ها 
مى پردازد. مهم ترین هدف در این رویکرد، تاریخ  گذارى و شناخت 
هنرمندان فعال در صنعت سفال مینایى براساس کتیبه ها است. 

مقدمه
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سفال مینایی

مینــا در فارســى میانه به معنــاى ِمنوك (امــور معنوى و 
آســمانى) در مقابل گیِتگ (امور مــادى و زمینى) و در مفهوم 
زمرد اســت. دهخدا، واژه مینایى5 را منســوب به مینا و کنایه از 
الجوردى یا ســبزگون دانسته است(دهخدا، 1334، 22011). از 
دیدگاه آقااوغلــو، واژه مینا در زمینه مذهب، جهان بینى، ادبیات 
و هنر  اسالمى کاربرد وســیعى داشته است. از منظر وى، مینا در 
دوران اســالمى، معادل واژه کلى لعاب روى سفال، شیشه و فلز 
اســت (Aga-Oglu, 1946, 241&245). در متــون تخصصى و 
هنر اســالمى نیز مینایی اصطالحی است که براي نوعی از سفال، 
شیشــه و فلز کــه روى آن تزیین و لعاب کاري شده باشــد، به کار 

.(Smith et al, 2001, 9; Bernsted, 2003, 44)مى رود
دربار  مورخ  عبداهللا بن محمد بن علی بن ابی طاهــر،  ابوالقاســم 
ایلخانیان و یکی از نوادگان مشهور سفالگر اهل کاشان، در انتهاي 
رساله عرایس الجواهر و نفایس االطایب(700 هـ.ق)، در مقاله اى 
تحــت عنوان "در معرفــت صنعت کاشــیگري"، توضیحاتی در 
خصوص برخی از روش  هاي تولید کاشی و سفال من جمله زرین فام 
و مینایى نگاشــته است و براى نخســتین بار، واژه هفت رنگ را 
منحصراً براى گونه اى از سفال دوره میانى اسالمى که امروزه سفال 
مینایى نامیده مى شود، به کار گرفته است (کاشانى، 1386، 339).6

از دیدگاه وینتر، اصطالح ســفال مینایــى در جایگاه امروزى 
آن، توســط مجموعه داران آثــار تاریخى، منحصــراً به نوعى از 
ســرامیک هاى رولعابى (نقاشى روى لعاب ســفید یا فیروزه اى) 
ســاخته شــده در ایران پیش از مغول نســبت داده شده است 
(Winter et al, 2011, 115). این گونه سفال، در بسیارى موارد، 
شامل کتیبه هایى بر روى ســطوح داخلى و یا خارجى است که 
در انــواع مختلف آثار از جمله، کاســه، بشــقاب، ابریق، فنجان، 
پارچ، جاى دوات و به ندرت کاشــى مشاهده مى شود. با توجه به 
جدول 1، ســفالگران بیش از همه ساخت کاسه، قدح و بشقاب را 
ترجیح مى دادند که مى توان دلیل آن را، هموار بودن این سطوح 
براى ایجاد بسترى مناسب براى آزمودن رنگ هاى متنوع نقاشى 

و نگارش متون دانست. 
 پژوهشگران استدالل مى کنند که سبک و تصاویر سفال هاى 
مینایى(تصویــر1)، منعکس کننده هنر نگارگرى و الهام گرفته از 
نسخ خطى اســالمى(تصویر2) و حتى نقاشى دیوارى(تصویر3) 
آن دوره نیز هســت که امروز نشانه ها؛ و شــواهد زیادى از آن را 

در اختیار نداریم(Grube, 1976, 196)؛ (پاکباز، 1379، 55) .
این احتمال وجود دارد که ســفالینه نگاران و کتیبه نگاران روى 
ســفال  ها، طراحان و نگارگران نســخ خطى باشــند که ظروف را 

تصویر1- کاســه مینایی، ایران،احتماالً کاشــان، قطر دهانه: 21/4، بنیاد هنر 
اسالمی دوریس دوك.

http://shangrilahawaii.org/Islamic-Art-at-Shangri-La/Search- ماخذ:(  
(The-Collection

تصویر2- بخشی از نگاره ورقه و گلشاه، مکتب سلجوقی، کتابخانه موزه توپقاپی 
استانبول-ترکیه.

(http://topkapisarayi.gov.tr/en/collection?page=1) :ماخذ

تصویر3- بخشی از دیوارنگاره، ایران، دوره سلجوقی، موزه متروپولیتن.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/) ماخذ: 

(search/451081



48
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 3، پاییز 1394

به منزله ى شــاهکارى از نگارگــرى در آن دوران تبدیل کرده اند. 
براساس کتیبه ها و پسوند نام و القاب سازندگان، کاشان به عنوان 
قابل استنادترین محل براى تولید مینایى، مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اســت. البته ســه مرکز مورد تأیید پژوهشگران که در 
ساخت مینایى شهرت جهانى داشته اند، کاشان، رى و ساوه هستند 

.(Pope,1938,1596-1597) (کامبخش فرد، 1389، 464)؛

تاریخ گــذاری ســفال مینایی براســاس 
نمونه های کتیبه دار

تاریخ هاى درج شــده روى آثار زرین فام و مینایى، گویاى این 
اســت که در دوره سلجوقى و خوارزمشاهى، هنرمندان به ثبت و 
نگارش نام خود و تاریخ خلق اثر بسیار اهمیت داده اند که این امر 
پایه گذار تحولى بزرگ در هنر اسالمى ایرانى محسوب مى  شود. 

گرچه براساس تاریخ هاى نگاشته شده روى سفال هاى مینایى، 
استفاده از فن مینایى، بازه زمانى نسبتاً کوتاهى را شامل مى شود 
اما در نبود اســناد مصور کافى در دوره میانى، مینایى، تصویرى 
گویا از چگونگى نگارگرى آن زمان ارایه مى نماید که بســیار در 

.(Watson, 1982, 170) خور توجه است
ویت که از نخستین محققان در زمینه تاریخ گذارى روى سفال 
مینایى بوده اســت، ســه ظرف مینایى را با تاریخ هاى 575 هـ.ق 
(جدول1، شــماره 1) ، 587 هـ.ق (جدول 1، شماره 11) و 606 
هـ.ق (جدول 1، شماره 13)  معرفى کرده اما تصویرى را از این آثار 
ارایه نداده اســت (کریمى و کیانى، 1364، 58). پوپ یک ظرف با 
تاریخ582 (جدول 1، شماره4) و یک ظرف با تاریخ 583 (جدول 

1، شماره10) را معرفى کرده است (پوپ، 1387، 1857). 
واتســون، به معرفى هشت شى و قطعه مینایى مى پردازد که 
متعلق به ســال هاى 576(جدول 1، شماره2)(موزه هنر اسالمى 
قاهره)، 582(جدول1، شماره3)(مجموعه بهرامى)، 582 و583 
(جدول 1، شــماره5/4) (موزه متروپولیتــن)، 583 (جدول 1، 
شــماره6)(موزه بریتانیا)، 583(جدول 1، شماره7)(موزه الکما)، 
583(مجموعه اینجوجیان7)( جدول 1، شــماره 8)، 604 است. 
نمونــه بعدى که واتســون و پوپ معرفى مى کنند، با 13 ســال 
تأخیر، تاریخ 616هـ.ق (جدول 1، شماره14) (مجموعه موسا) بر 

 .(Watson, 1982, 178-180) روى آن مشاهده مى شود
توحیدى، کاســه موجود در موزه آبگینه را با تاریخ 583 هـ.ق 
معرفى کرده اســت (جدول 1، شماره 9)(توحیدى، 1379، 376). 
کاســه اى مینایى با تاریــخ 604هـ.ق نیز در موزه ایران باســتان 
نگهدارى مى شــود (نگارندگان)(جدول 1، شماره 12). هالد، قدح 
معروف به "صحنه نبرد"8 موجود در گالرى فریر را معرفى مى کند 
که گرچه داراى رقم نیست، اما براساس تجزیه و تحلیل موضوعى 
تصاویــر آن، تاریخ تقریبى پس از 624 هـ.ق براى آن تخمین  زده 

.(Holod, 2012, 224) (15 جدول 1، شماره) شده است
نمونه اى با تاریخ 640 هـ.ق(جدول1، شــماره16) نیز توسط 
لیــن و پوپ معرفى شــده  که البته مــورد تأیید قــرار نگرفته 

 .9 (Pope, 1936, 145; Lane, 1947, 42)است
بخش انتهایى رســاله عرایس  الجواهــر و نفایس االطایب، در 
مورد فن زرین فام، زیرلعابى و مینایى نگاشته شــده و با متن زیر 

به پایان مى رسد:
«...و لون10 "ســفیدآب رصاص"11 به آبگینــه ى12 محلول و 
ســیاهى را به "مزرد"13 به آبگینــه آمیخته و زردى را به "توفال 
حدید"14محلول نقش کنند و هر یک را در "غالف سفالین"15 در 
"تنور طلى"16 نهند که براى این کار ســاخته باشند... و اگر آالت 
هفت رنگ خواهند که در این زمان مندرس17 اســت. واهللا اعلم 

بالصواب» (کاشانى، 1386، 347).
این متن شرح بخشــى از تکنولوژى رنگ در سفال مینایى را 
نشان داده  و عالوه بر آن، از انتهاى آن اینگونه برداشت مى شود 
که، در زمان نگارش این ســند تاریخــى (1301م-700هـ.ق)، 
محصوالت هفت رنگ (مینایى)، دیگر ســاخته نمى شده اند. البته 
این تاریخ تقریباً با آخرین نمونه ى تاریخ داِر معرفى شده، حدوداً 
60 ســال تفــاوت دارد ولى مى توان اینگونه اســتنباط کرد که، 
"مینایى" ســال ها قبل از 700 هـ.ق از رونق افتاده و بدین دلیل 

کاشانى از واژه مندرس استفاده کرده است.
براســاس تاریخ هاى مزبور، سفال مینایى در دوره کوتاه تقریباً 
40 ساله شکل گیرى تا افول، در مقایسه با سفال زرین فام (که بالغ 
بر 200 سال به فعالیت خود ادامه داده است)، تعداد محدودترى را 
شامل مى شود. بنابراین، میزان اطالعات اسنادى آن برپایه تاریخ و 
نام سفالگر در مقایسه با زرین فام بسیار ناچیز است) در عین حال 
به عقیده آرتور لین، به ســبب تنوع باالى رنگى در سفال مینایى، 
جاعالن آثار تاریخى به سادگى اینگونه آثار نفیس را تقلید کرده و 
یا حتى آثار اصلى را با تاریخ هاى جعلى مى آراستند تا بر بهاى آنها 
تا چندین برابر بیفزایند (Lane, 1947, 42). گرچه این تاریخ هاى 
جعلى قابل تعمیم به تمامى نمونه ها نیست، اما از دیدگاه دالپروس، 
تنها با اتکا به تصاویر ظروف، تشــخیص بخش هاى الحاقى در اثر 
تاریخى یا قسمت هاى مرمت شده امکان پذیر نیست چرا که برخى 
تاریخ هاى نگاشته شــده روى ظروف مینایى، در بخش هاى مرمتى 
مشــاهده مى شود و نمى توان در مورد اصالت آن با اطمینان اظهار 

 .(De Lapérouse et al, 2007, 114)نظر کرد
از دیدگاه میســون، با وجودى که شــکل ظــروف و نقوش 
مینایــى، حکایت از یک رابطه تصویرى قوى با زرین فام ســبک 
کاشان از نظر مکان و زمان شکل گیرى دارد، ممکن است خواندن 
 Mason, 2004,)تاریخ هاى مذکور با خطا نیز همراه بوده باشــد
131). به نظر وى، احتمال اینکه همه ى سفال هاى مینایى در 30 
سال پایانى قرن 6 ه .ق(AD 1175-1200) در کاشان تولید شده 
 باشند نیز زیاد اســت (Mason, 1997, 41). با این وجود، ون و 
پالرد بر این نظرند که، تولید محصوالت مینایى همزمان با حمله 
مغوالن به ایــران در دهه1220میالدى کاهش یافته ولى باز هم 

 (Wen, Pollard, 2014, 2) .متوقف نشده است
در جدول1، نمونه هاى تاریخ دارى که تاکنون توسط پژوهشگران 
مورد خوانش و تأیید قرار گرفته، به اجمال آورده شــده اســت.
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تصویر نام سازنده تاریخ (هـ.ق) (cm)ارتفاع*قطر دهانه مکان نگهدارى شماره نوع

- - 575 - منتشر نشده - 1

- 576 -  موزه هنر اسالمى
قاهره

کاسه 2

ابوزید کاشانى شوال 582 - مجموعه بهرامى

کاسه 3

ابوزید کاشانى 4 محرم 582 21,6*8,1 موزه متروپولیتن

کاسه 4

ابوزید کاشانى محرم583 21,6*9,2 موزه متروپولیتن

کاسه 5

ابوزید کاشانى 583 21,1*9,8 موزه بریتانیا

کاسه 6

احتماالً ابوزید کاشانى محرم 583 21,3*8,6 موزه الکما کاسه 7

ابوزید کاشانى 583 -  مجموعه
اینجوجیان کاسه 8

جدول1- سفال های مینایی تاریخ  دار.

گاهنگارى سفال مینایى براساس نمونه هاى کتیبه دار
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احتماالً ابوزید کاشانى محرم583 21,9 موزه آبگینه کاسه 9

احتماالً ابوزید کاشانى محرم 583 21,6 مجموعه آلن بالچ کاسه 10

- - 587 - منتشر نشده - 11

- شوال 604 - موزه ایران باستان

کاسه 12

منتشر نشده - 606 - منتشر نشده - 13

تصویر نام سازنده تاریخ (هـ.ق) (cm)ارتفاع*قطر دهانه مکان نگهدارى شماره نوع

احتماالً ابوزید صفر 616 17,3 مجموعه موسا

کاسه 14

-

 احتماالً بعد از
سال 624

 (صحنه جنگ
 جالل الدین
خوارزمشاه)

47,8 گالرى فریر قدح 15

- 640 - ویکتوریا و آلبرت کاسه 16

 Wiet, 1933, 63-66; Watson, 1982, 176-178; Pope, 1936, 145; Pope, 1938, 687; Blair, 2008, 155-156;) :ماخذ
Holod, 2012, 195؛ توحیدی، 1379، 376)

جدول1- سفال های مینایی تاریخ  دار.
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1.1. پدیدآورندگان سفال مینایی بر اساس 
متن کتیبه ها

از دیدگاه واتسون، ظاهراً علت قابل تشخیصى در مورد پدیدار شدن 
نام یک سفالگر روى ســفال وجود ندارد و احتماالً تصمیم گیرى 
در مــورد افزودن تاریخ و امضا بــه این دلیل از اهمیت برخوردار 
نبوده که تنها فضاى باقیمانده در انتهاى کتیبه ها پر شــود یا از 
لحاظ زیبایى بصرى، تصویر را متناســب و پر شــده با متن نشان 
دهد؛ زیرا در برخى مواقع، رقم ها در ابتدا یا میان متن مشــاهده 
مى شــوند. از سویى دیگر، دلیل آن به طور قطع، مهارت استادکار 
هم نیســت زیرا آثار نسبتاً معمولى در برخى موارد امضا شده در 
حالیکه شــاهکارهاى زیادى بدون رقم و تاریخ هستند(واتسون، 
1382، 141). گرچــه در برخى مواقع از مفهــوم متن مى توان 

برداشــت کرد که کار و وظیفه هنرمند، ساختن شى، نگارگرى، 
کتابت و یا ســرایش اشعار بوده که با عناوینى چون؛ قائله، َکاتَبه، 
َعَمله، َصَنعه نگارش شده اســت، اما متأسفانه در برخى نمونه ها، 
این وظیفه بیان نشــده و نمى توان نام صنعت گر را از صاحب و یا 

سفارش  دهنده شى تفکیک کرد. 
نــام 10 هنرمندى کــه تاکنون بر روى ســفال مینایى مورد 

خوانش قرار گرفته در جدول 2 ارائه شده است: 
ابوزید کاشــانى18(جدول 2، شــماره 1)(جدول 1، شماره هاى 
8/6/5/4/3) ، محمد بن ابوالحســن المقرى(جدول 2، شــماره 2)، 
ابوطاهرحسین(جدول 2، شماره 3)، برهان کاشانى(جدول 2، شماره 
4)، عبداللطیف(جدول 2، شماره 5)، على بن یوسف(جدول 2، شماره 6)، 
قاسم امیرالمومنین(جدول 2، شماره 7)،  فخرالدین(جدول 2، شماره 
8)، حسین(جدول 2، شماره 9) و جمال الدین(جدول 2، شماره 10).

تصویرمکان نگهداریتعداد اثر / تاریخهنرمندشماره

5 / 582 و583 ابوزید کاشانى1
هـ.ق

مجموعه بهرامى، مجموعه اینجوجیان
رجوع شود به جدول 1موزه متروپولیتن، موزه بریتانیا، موزه الکما

1/ بدون تاریخمحمدبن ابوالحسن المقرى2
فروخته شده در حراجى ساوتبى(مکان فعلى نامشخص) 

http://www.sothebys.com19  :درگاه اینترنتى

1 / بدون تاریخابوطاهر حسین3

داراالثارالعربیه، قاهره
(آرشیو تصاویر پروفسور واتسون)

1 / بدون تاریخبرهان کاشانى4
موزه متروپولیتن، درگاه اینترنتى:

 20 http://www.metmuseum.org

موزه ملى1 / بدون تاریخعبداللطیف5
(آرشیو تصاویر موزه ملى ایران)

جدول2- ظروف مینایی شناخته شده که دارای رقم هنرمند است.

گاهنگارى سفال مینایى براساس نمونه هاى کتیبه دار
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1. ابوزید کاشانی
ســید شــمس الدین بن محمد بن ابى زید حسنى کاشانى، از 
مشهورترین هنرمندان سفال  گر، کاشى  کار، نگارگر، خوشنویس و 
شاعر ایرانى دوره ســلجوقى و خوارزمشاهى (اواخر سده 6- اوایل 
سده 7) است(کریمى، 1370، 506). از دیدگاه بلر، ابوزید در طى 
دوره اى طوالنى(582تا616هـ.ق)، عالى ترین سفالینه هاى مینایى 
و زرین فام را پدید آورده اســت و آثارش از متقدم ترین نمونه هاى 
تاریخ دار به شمار مى رود که در تاریخ سفالگرى ایران داراى اهمیت 
بسیار اســت. دوبیتى هاى ســروده خود او را غالباً با خطى نسبتاً 
خوش و با قلمى به شــیوه نسخ شبیه به رقاع با حروف شکسته و 
کلمات به هم  پیوســته و درهم پیچیده با ذکر "لکاتبه" بر آثارش 
مى توان مشاهده کرد. وى در طراحى و نقاشى بسیار مهارت  داشته 
اســت و در مقام یک نگارگر، تزیینات پرکارى را بر روى آثارش به 
وجود آورده است (کریمى، 1370، 506)؛ (Blair, 1986, 394). از 
نظر بهرامى و واتسون، ابوزید تنها هنرمندى است که به دو روِش 
ســاخت سفالینه زرین فام و مینایى آشنایى کامل داشته است. وى 
گاه یــک روش را تنها به کار  گرفتــه و گاه آن دو را با هم ترکیب 

.(Bahrami, 1944, 36; Watson, 1982, 174) کرده است
یکى از اولین آثارى که امضاى ابوزید را بر خود دارد،کاسه اى 

مینایى اســت که امروزه در موزه متروپولیتن نگهدارى می شود 
و متعلق به تاریخ 4 محرم ســال 582هـ.ق اســت. آخرین نمونه 
نیز کاســه زرین فامى اســت که در تاریخ 616هـ.ق ساخته شده  

و متعلق به موزه شــهردارى23 آمستردام است اما ـ همچنان که 
واتسون نیز اشاره کرده استـ  با توجه به فاصله تاریخى میان این 
دو اثر، نمى توان دوره کارى ابوزید را 34 سال دانست، زیرا کاسه 
مینایــى که متعلق به تاریخ 582 هـ.ق اســت، به عنوان کار اول 
بســیار بى نقص است (جدول 1، شماره 4) و احتماالً ابوزید پیش 
از ایــن اثر، آثار بدون رقم دیگرى را نیز خلق کرده  اســت که از 
 Blair, 2008, 156; Pancaroglu,)آن اطالعى در دست نیست
155 ,2007). امضاهاى پرطول و تفصیل ابوزید نســبت به دیگر 
ســفالگران هم عصر وى، حاوى اطالعات دقیق ترى دربارة مهارت 
ابوزید در ســاخت کاشــى ها و ظروف مختلف هستند. نام ابوزید 
را بر کاســه هاى مینایى با عبارت متمایــز «قائله و کاتبه بعد ما 

 .(Blair, Bloom, 1999, 55)عمله"24 مى توان مشاهده کرد

2. محمد بن ابوالحسن المقری
پــوپ در مقاله اى با عنوان"یک ســفال داراى امضا متعلق به 
کاشــان"25 به معرفى محمد بن ابوالحسن المقرى مى پردازد که 

3 / بدون تاریخعلى بن یوسف6
گالرى فریر

http://www.asia.si.edu/21

1 / بدون تاریخقاسم امیرالمومنین7
موزه متروپولیتن. درگاه اینترنتى:
http://www.metmuseum.org22

1 / بدون تاریخ فخرالدین8
مجموعه شخصى رب النوع

(پوپ، 1387، 673)

منتشر نشدهموزه آشمولین1 / بدون تاریخحسین9

منتشر نشده-1 / بدون تاریخجمال الدین10

ماخذ: (Watson, 1982, 171; Pancaroglu, 2007, 155; Koss, 2009, 44; Koeppe et al, 2012, 355 ؛ پوپ، 1387، 1800-1801، محمد حسن، 1388، 177-174)

جدول2- ظروف مینایی شناخته شده که دارای رقم هنرمند است.
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نام خود را بــا عنوان "من عمل" بر روى کاســه اى مینایى قید 
کرده است (جدول2، شکل2)(Pope, 1936, 145-146).  اما از 
نظر واتسون، نگارش عبارت «من عمل» شاید بر این اشاره دارد که 
او سفارش  دهنده و صاحب ظرف بوده است و نه سفال گر (واتسون، 
1382، 255). نــام وى بر روى کاســه ى زرین فامى نیز آمده که 
.(Watson, 1982, 171) تاریخ 608 روى آن کتابت شده است

3. ابوطاهر حسین
 نام ابوطاهر حسین بر قدحى مینایى در داراالثارالعربیه در قاهره 
مشاهده مى شود(جدول2، شکل3)، با توجه به نوع قلم و براساس 
طرح ها،  احتماالً وى همان شــخصى است که نام خود را بر کاسه 
زرین فام بدون تاریخ دیگرى نیز نگاشته است. از دیدگاه واتسون، 
ابوطاهر احتماالً نخستین شــخص شناخته شده فعال در عرصه 
.(Ibid)سفال، از خاندان معروف سفال گر ابوطاهر در کاشان است

  
4. برهان کاشانی

نام برهان کاشــانى بر قدحى در مجموعه لحمان26 آمده است. 
سطح این اثر کامًال با ورق طال تزیین  شده است(جدول2، شکل4) 

.(Koeppe et al, 2012, 355)

5. عبداللطیف
کاســه مینایى رقــم دار عبداللطیف در موزه ایران باســتان 

نگهدارى مى شود(جدول2، شکل 5)(آرشیو موزه ملى ایران).

6. علی بن یوسف
نام على بن یوســف بر کاســه اى مینایى بدون تاریخ در گالرى 
فریر مشاهده مى شــود(جدول2، شکل 6) (محمدحسن، 1388، 
173)؛ (Watson,1982, 171). پوپ معتقد اســت که على بن 
یوسف، سبک بســیار متمایزى از دیگر سفالگران از خود برجاى 
گذاشــته و بر این اســاس، حداقل 3 اثر مینایى دیگر را به وى 

در صورتى که امضاها و تاریخ هاى ذکر شــده در مقاله حاضر 
درســت مورد خوانش قرار گرفته باشند، بازه زمانى تولید سفال 
مینایى، سال هاى 616-575 هـ.ق (اواخر عصر سلجوقى و سراسر 
دوره خوارزمشــاهى) را شامل مى شود. با جمع بندى این تاریخ ها 
مى تــوان، محدوده زمانى حدود 40 ســال را بــراى اوج تا افول 

مینایى تاریخ دار تعیین کرد. 
نکته حائز اهمیت این اســت که از میان ده اثر داراى تاریخ و 
رقم مینایى، تنها آثار ابوزید داراى تاریخ هســتند و آثار دیگر به 

تنهایى داراى یکى از موارد تاریخ یا امضا هستند. بنابراین از روى 
رقم ها نمى توان محــدوده تاریخى مینایى را به طور دقیق معین 
کرد زیرا اثر شناخته شــده دیگرى که داراى رقم دیگر هنرمندان 

باشــد، وجود ندارنــد و یا آثار دیگر آنها که بــا تکنیک زرین فام 
ایجاد شده نیز بدون تاریخ است. 

به طــور کلى 5 شــىء مینایى با رقم ابوزید تاکنون توســط 
نگارندگان شــناخته شده اســت. البته 4 شــىء دیگر را نیز به 
دلیل شــباهت در نوع طراحى، قلم  گیــرى، موضوعات انتخابى، 
تنوع رنگى، فرم ظروف و حتى رســم الخط مى توان منســوب به 
ابوزید دانســت. جالب اینجاست که تمامى ظروف مینایى با رقم 
ابوزید، کاسه  هستند. با توجه به اندازه هاى کاسه ها در جدول 1، 
مشخص مى شــود، قطر دهانه این کاسه ها تقریباً در یک اندازه 
(cm 22 - 21) ساخته شده است. این موضوع مى تواند حاکى از 
آن باشد که، این ظروف در یک کارگاه و توسط یک هنرمند که 

نتیجه

منســوب مى داند (پوپ،1387، 1800).27 کاس با ســالیابى به 
روش ترمولومینسانس28روى کاســه گالرى فریر با رقم على ابن 
یوسف، به این نتیجه دست یافت که تاریخ ساخت آن بعد از قرن 

.(Koss, 2009, 44) سیزدهم نیست

7.  قاسم امیرالمومنین 
گهگاه نامى در کتیبه  اى پدیدار مى شود. نمونۀ آن روى کاسه اى 
با نقشمایه هاى نجومى است که اشاره به قاسم امیرالمؤمنین شده 
است، اما تاکنون هویت شخص مورد اشاره معلوم نشده است. در 
سفال دیگرى که در مجموعه رب النوع29 قراردارد، نیز همین نام 

درج شده است (پوپ،1387، 1801). 

8.  فخرالدین
 نویسنده کتیبه ســفال مینایى موجود در مجموعه رب النوع 

توسط پوپ،  فخرالدین خوانده شده است(پوپ، 1387، 1801).

9. حسین 
حسین کاسه اى بدون تاریخ را که در موزه آشمولین نگهدارى 

مى شود، امضا کرده است(زکى، 1388، 174). 

10. جمال الدین
محمد حسن، جمال الدین را به عنوان یکى از سازندگان اصلى 

سفال مینایى در کاشان معرفى مى کند (زکى، 1388، 177). 
در این بحــث، با توجه بــه رقم هاى مذکور مى تــوان اینگونه 
برداشــت کرد که ظــروف مینایى توســط صنعت گــران فعال در 
ســاخت ســفال زرین فام در کاشــان ساخته شده اســت(جدول2 
هنرمندان شماره1،3،4). اما بدلیل اینکه بجز کارهاى ابوزید، دیگر 
سفالینه نگاران، تاریخ ساخت را ذکر نکرده اند و در زمینه زندگى و یا 
فعالیت کارى اکثر آنها نیز اطالعى در دست نیست، از روى نام این 
صنعت گران نمى توان بدرستى محدوده تاریخى مینایى را تخمین زد. 

گاهنگارى سفال مینایى براساس نمونه هاى کتیبه دار
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پی نوشت ها

1 پاکبــاز، از نگارگــرى روى ســفال با عنــوان ســفالینه نگارى نام مى 
برد(پاکباز، 1379، 55).

2  Fritware, Stonepaste, Stoneware.
3 Documentary Mina’i and Abu-Zaid’s Bowls.

4 آقاى عبداهللا قوچانى از اســاتید کتیبه خوانى است که امروزه در موزه ها و 
مجموعه هاى سراسر دنیا به ویژه متروپولیتن به خوانش کتیبه هاى روى سفال 
 Persian Potters and Their Works:" :مى پردازد. وى در مقاله اى با عنوان
New Discoveries in Mina’i and Luster Ware Production" به معرفى 
چهار استاد سفالگر مینایى پرداخته که جدیداً خوانش شده اند اما طى تماس 
با اســتاد قوچانى، متاســفانه به دلیل اینکه مقاله فوق به چاپ نرسیده است، 

دسترسى به  این نتایج امکان پذیر نبود.
5 پژوهشگرانى چون فهروارى، برن استد و میشلسون، مینایى را واژه فارسى 
Fehérvári, 2000, 126; Bernst-) مى دانندEnamel  براى معادل انگلیسى 

ed, 2003, 44; Michelsen, 2012). ولى گروهى دیگر همچون میسون، ون 
و پالرد، مینایى را واژه اى عربى جایگزین معادل انگلیســى Enamel مى دانند 

  . (Mason, 2004, 131; Wen, Pollard, 2014, 2)
6 عــالوه بر واژه هفت رنگ (کاشــانى، 700هـ.ق)، تاکنــون واژه هاى زیر 
 Polychrome:توســط پژوهشگران، معادل لعاب مینایى اســتفاده شده است
 Glaze (Anderson, 1915, 34), Mina’i glaze  (Pope, 1936, 144),

 Enamel Glaze (Fehérvári, 2000. Bernsted, 2003, 44. Michelsen,
 (2012), Polychrome Overglaze Painting (Koss et al, 2009, 33

لعاب قلم مویى،  (کالگ، 1355، 132)
الزم به ذکر اســت واژه Mina’i، امروزه به عنوان یک واژه رایج و شــناخته 
شده در موزه هاى جهان و پژوهش هاى بین المللى مورد استفاده قرار مى گیرد.

7  Indjoudjian Frères collection.
8 Siege Scene Plate .

9  بــه دلیل قرار گرفتن تاریخ 640 در بخش مرمتى این شــى، متصدیان 
موزه ویکتوریا و آلبرت این تاریخ را غیر قابل استناد اعالم کرده اند.

10  رنگ، نمک.
11  احتماالً اکســید یا کربنات قلع. این ماده به عنوان عامل مات کننده در 

صنعت لعاب سازى کاربرد دارد (مسعود، 1376، 486).
12  شیشه.

13  کرومیت.  [(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4] اســمیت معتقد اســت، کرومیت 
 .(Smith, 2001, 10)در ساخت رنگ سیاه در دوره میانى کاربرد داشته است

.Fe
2
O
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14  اکسید آهن، اکسید دو فر، 

15  کامبخش  فرد بر این نظر اســت که، جهت طالکارى (زراندود، زرنشان)، 
ظروف سفالى را در جعبه هاى گلى قرار مى دادند تا از حرارت مستقیم کوره محفوظ 
باشد، امروزه این جعبه هاى گلى به کاســت(Caset) معروفند (کامبخش فرد، 

احتماالً ابوزید بوده، ســاخته شده اند زیرا واژه «عمل» به معناى 
ساخت نیز در آنها بکار برده شده است. بویژه اینکه از نظر زمانى، 
همگى این ظروف در ســال 582 و583 ساخته شده و اکثر آنها 
تاریخ محرم 583 را بر خود دارند و معروف به کاســه هاى محرم 
نیز هســتند. در صورت صحت تاریخ  ها، محرم 583، پرکارترین 
دوره کارى ابوزید بوده اســت و یا اینکه در ایــن تاریخ، ابوزید 
مجموعه اى سفارشى در رابطه با محرم را سفالینه نگارى و کتیبه 

نگارى کرده است. 
با بررســى نمونه هاى مورد پژوهش مشخص شد؛ تأکیدى که 
ابوزید بر تفکیک انجام مراحل مختلف ســاخت، نقاشى، نگارش 
و ســرایش اشــعار توسط خود وى را داشــته، هیچ یک از دیگر 
صنعت گران نداشته اند. این شــیوه کار نشان مى دهد که، احتماالً 
او اســتادى ماهر در این زمینه بــوده و کارهایش را بدون نیاز به 

دیگر صنعت گران و یا حتى در کارگاهى اختصاصى و دور از چشم 
رقیبان انجام مى داده اســت. عالوه  بر این، این موضوع مى تواند 
حامل پیامى از ســوى اســتاد بزرگ ســفال دوره میانى؛ ابوزید 
کاشانى باشــد؛ "ابوزید، به گونه اى تالش در ثبت و ماندگارى نام 
خود به عنوان یک اســتاد بى بدیل در صنعت ســفال را داشــته 

اســت و با نگارش این کتیبه ها، تالش کرده جایگاه ویژه خود در 
این حرفه را در میان دیگر ســفال گران هم  عصرش در معرض دید 

مخاطبان خاص خود تا به امروز قرار دهد." 
با توجه به نمونه هاى تاریخ دار گزارش شده، هنوز جاى پرسشى 
بدون پاســخ باقى اســت که چرا در حالى که زرین فام و زیرلعابى، 
قرن ها به حیات خود ادامه دادند، سفال مینایى با تمام جذابیت هاى 
ظاهرى و ویژگى هاى تجملى که داشته، در مدتى کوتاه به یکباره 
از بین رفته  و به گفته ابوالقاســم کاشــانى مندرس گشته است؟

سپاسگزاری

- ســپاس فراوان از پروفسور الیور واتســون بخاطر در اختیار قرار دادن مقاله و تصاویر منتشر نشده اى از آثار مینایى با رقم ابوزید 
کاشانى(تصاویر2 و 3 از جدول 1).

- سپاس فراوان از پروفسور شیال بلر بخاطر ارسال مقاالت: 
« Signatures on Works of Islamic Art and Architecture», « A Medieval Persian Builder», « A Brief Biography 

of Abu Zayd»
- سپاس فراوان از آقاى فرهاد خسروى به  دلیل خوانش متن برخى کتیبه هاى ناخوانا در سفال هاى مینایى مورد پژوهش.
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1389، 466). گواه این مطلب در جواهرنامه  نیز وجود دارد. نیشابورى(592ه.ق) 
این جعبه ها را غالف ســفالین مى نامد که داراى سرپوشــى ســفالى بوده و به 
منظــور قرار دادن در کوره با آتش نرم، ســرپوش ها را با گل محکم مى کرده اند 
(جوهرى نیشــابورى، 1383، 362). کاشــانى نیز در جاى دیگر مى نویسد: هر 
ظرفى را قالبى ســفالین ســاخته در تنور طبخ نهند (کاشــانى،1386، 346).

16  کوره ذوب طال. 
17  نشان آن ناپدیدگردیده و محوشده. از میان رفته(دهخدا، 1334) .

18  ابوزید، توســط محمد حســن(1388، ص177) و فریر(1374، 261) 
ابورفضه نیز خوانده شده است.

19 http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/
arts-of-the-islamic-world-evening-sale-l11229/lot.31.html.

20 http://www.metmuseum.org/collection/thecollectiononline/
search/460367?rpp=30&pg=1&ft=mina%27i+basin&pos=1.

21 http://www.asia.si.edu/collections/edan/object.php?q=fsg_
F1937.5.

22 http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/
search/451379.

23  Gemeentemuseum.
24  «قائله»: گویش و سرایش اشعار، «کاتبه»: نگارش متن، و «عمله»: ساخت 

سفال را توسط ابوزید نشان مى دهد.
25  A Signed Kashan Mina’i Bowl.
26  Robert Lehman.

27  رجوع کنید به (پوپ،1387): مجموعه اى.اف. پیلسبرى (لوح 659ب)، 
فنجان موزه متروپولیتن(لوح 657الف)، کاسه موزه ویکتوریا و آلبرت(لوح 657ب).

28 TL.   
29  Khalil, Elsa and Ayyoub Rabenou: Antiquaires.
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