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چکید   ه

د ر گسترة تنوع شيوه های تزئين سفال  ایران، سفالينه های الجورد ینه جایگاه منحصر به فرد ی را به خود  اختصاص می د هند . 

ویژگی بصری این آثار، استفاد ه از ورق  طال بر زمينۀ لعابد ار الجورد ی، فيروزه ای یا سفيد ی است که تزیين آن با بکارگيری 

رنگ های قرمز، سياه و سفيد  تکميل شد ه است. پژوهش توسعه ای حاضر که جمع آوری اطالعات آن براساس اسناد  و منابع 

با بهره گيری از شيوه تاریخی-تحليلی تالش نمود ه است تا به پرسش هایی د ر رابطه با د الیل  کتابخانه ای صورت گرفته، 

پيد ایش، محد ود ه زمانی و مکانی رواج این سفالينه ها پاسخ گوید . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد  که د ورة حيات 

سفال الجورد ینه به اواخر قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم هجری محد ود  می شود  و ساخت سفال تکرنگ الجورد ی و پس از 

آن تحوالت سفال  مينایی و ساخت مينائی های زراند ود  زمينۀ پيد ایش سفال الجورد ینه را فراهم نمود ند . نمونه های متعد د  

رقبای  ارد وی زرین)از  نواحی  اکتشافات  و  بند ر سيراف، تخت سليمان  نيشابور،  از سلطانيه، حسنلو،  یافت شد ه  الجورد ینۀ 

قلمرو ایلخانيان(، نشانگر محد ود ة مکانی رواج این آثار می باشند  اما شواهد  ساخت این سفالينه ها به تخت سليمان محد ود  

می شوند . با افول ایلخانيان توليد  سفالينه های الجورد ینه نيز رو به کاستی گذاشت و آخرین کاربرد  عمد ة سفال الجورد ینه 

د ر سمرقند  و د ر اواخر قرن هشتم هجری نمایش یافت.
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  2، تابستان ۱۳۹۹

پیشینه     پژوهش
د ر اغلب منابع اصلی سفال د وره اسالمی ایران، د ر حد ود  یک یا 
چند  پاراگراف و حد اکثر چند ین صفحه به سفالينه های الجورد ینه و 
پرد اخته شد ه است.  نمونه های آن  برخی  تشریح ویژگی های ظاهری 
برخی  سفالين،  توليد ات  از  د سته  این  ظاهری  تفاوت های  عليرغم 
از آن ها   از سفال مينایی2 د انسته و  محققان آن ها را زیر مجموعه ای 
از  اند کی  تعد اد   د ر  می کنند .  یاد   زراند ود «  مينایی  »سفال  نام  به 
منابع نيز نام خاصی به این آثار تعلق نگرفته است و تنها به توصيف 
که  است  حد ی  به  رابطه  این  د ر  اطالعات  کمبود   پرد اخته اند .  آن ها  
برخی از این توليد ات به اشتباه سفالينه های زرین فام معرفی شد ه اند . 
بسياری از صاحب نظران، د ر کاربرد  ورق طال برای تزیين سفالينه های 
الجورد ینه اتفاق نظر د ارند . رسالۀ  "عرایس الجواهر و نفایس االطایب" 
تأليف ابوالقاسم عبد اهلل کاشانی۳)۱۳45( به ابتد ای قرن هشتم هجری 
تعلق د ارد  و قد یمی ترین منبع د ر توضيح فناوری زراند ود سازی سفال 
بهرامی)۱۳27(  از د کتر مهد ی  به نقل  الجورد ینه محسوب می شود . 
د ر کتاب "صنایع ایران: ظروف سفالين" پروفسور فرد ریک4 زاره اولين 
فرد ی است که با استفاد ه از نمونه های تاریخد ار و تجزیۀ سبک نقش 
آنها، تعد اد ی کاشی از جمله کاشی های الجورد ینه را طبقه بند ی کرد ه 
است. کاربونی و ماسویا5)۱۳8۱( د ر کتاب "کاشی های ایرانی"، رواج 
هشتم  قرن  اواسط  تا  هجری  هفتم  قرن  اواخر  را  تکنيک الجورد ینه 
هجری می د انند  و به معرفی نمونه کاشی های الجورد ینه محفوظ د ر 
موزه متروپوليتن نيویورک می پرد ازند . پوپ و اکرمن6)۱۳87( د ر جلد  
ویژگی های ظاهری  توصيف  به  ایران"،  هنر  د ر  "سيری  کتاب  چهارم 

برخی از سفالينه های الجورد ینه پرد اخته و این شيوه را سبک جد ید ی 
معرفی می کنند  که ریشه د ر سنت های ساخت سفال د وره های پيشين 
د ارد . ایروین7)۱۳88( د ر "کتاب هنر اسالمی" سفالينه های مينایی و 
کتاب  د ر  یزد انی)۱۳۹4(  می کند .  بررسی  هم  کنار  د ر  را  الجورد ینه 
مينایی  تد اوم سفال  را  کتيبه ه"، الجورد ینه  و  مينایی)تصاویر  "سفال 
می د اند .  مشترک  را  شيوه  د و  هر  توليد   فرآیند   و  می کند   عنوان 
ساخت  مراکز  معرفی  به  ایرانی"  سفال  "کتاب  د ر  کيانی)۱۳57( 
به کاوش های تخت  سليمان و کشف ظروف  و  الجورد ینه می پرد ازد  
کتاب  د ر  وولف8)۱۳72(  می کند .  اشاره  منطقه  این  د ر  الجورد ینه 
ص ن ای ع  د س ت ی  ک ه ن  ای ران  مراکز ساخت این توليد ات را شهرهای ری و 
کاشان می د اند  و محمد حسن۹)۱۳6۳( د ر "تاریخ صنایع ایران بعد  از 
ایلخانی  از آغاز د وران  "د ر سفالگری اسالمی  اسالم" و آلن۱0)۱۳87( 
ظروف  سبک شناسی،  نقطه نظر  از  آکسفورد" ،  آشمولين  موزه  د ر 
کتاب  د ر  فریه۱۱)۱۳74(  می د انند .  کاشان  به  منسوب  را  الجورد ینه 
"هنرهای ایران" به رواج الجورد ینه خارج از مرزهای ایران و کشفيات 
 Ceramics" تخت سليمان اشاره می کند . فهروری۱2)2000( د ر کتاب
د ر   "of the Islamic world in the Tareq Rajab Museum
مقایسه با منابع د یگر، مطالب بيش تری د ر رابطه با سفال الجورد ینه 
نمونه ای  را  د ر تخت  سليمان  واقع  آباقاخان«  و »کاخ  مطرح می کند  
می سازد .  عنوان  کاشی  توليد   د ر  کامل شيوة الجورد ینه  از گسترش 
از هنر  توجهي  "آثار جالب  پژوهشی تحت عنوان  نفيسی)۱۳45( د ر 
ایلخانيان"، طالب پور)۱۳87( د ر تحقيقی  ایران د ر د وره  کاشي سازي 
با عنوان "بررسی نقوش کاشی های کاخ آباقاخان د ر تخت سليمان" و 

زمان  گذشت  با  همگام  انسان،  نياز  مورد   سفالين  اشيای  ساخت 
متحول شد  و از جایگاه توليد  خانگی به حرفه  ای اجتماعی بد ل گشت. 
به  می شد ند ،  ساخته  افراد   روزمره  نيازهای  به  پاسخ  د ر  که  قطعاتی 
بهای نازلی د ر حد  مواد  اوليه مورد  استفاد ه به فروش می رسيد ند ، اما 
آثاری با ظاهر چشمگيرتر با قيمت باالتری فروخته می شد ند . ساخت 
کاالیی با محبوبيت و بهای بيش تر، استفاد ه از مواد  اوليه گران بهاتر و 
مهارت های فنی افزون تری را طلب می کرد . به مد د  شيوه های گوناگون 
روزمره  از جایگاه مصرف  ایرانی  انواع سفالينه های  از  بسياری  تزیين، 
سفالينه های  توليد   از  اسالم  د ر  تجملی  لوازم  منع  و  گرفتند   فاصله 
گران بها ممانعت نمی کرد . بهای برخی از سفالينه های تجملی به حد ی 
د ر  را  آن ها  تملک  امکان  جامعه  فراد ست  طبقات  تنها  که   می رسيد  
اختيار د اشتند . افزایش تقاضای توليد  سفالينه ها، لزوم حفاظت از فنون 
ساخت و تزیين این آثار را به د نبال د اشت که جزئی از اسرار حرفه ای 
و  کارگاه ها  برای  متخصص،   سفالگران  محسوب  می شد ند .  سفالگران 
یک سبک  بنابراین گسترش  می کرد ند ؛  کار  مختلفی  حتی شهرهای 
گسترة  د ر  نمی آید .  شمار  به  غيرعاد ی  امری  مختلف،  مکان های  د ر 
تنوع تزیينات چشمگير سفال  ایران، شيوة الجورد ینه جایگاه منحصر 
تزیينی  ویژگی  می د هد . شاخص ترین  اختصاص  به خود   را  فرد ی  به 

یا  فيروزه ای  زمينه الجورد ی،  بر  ورق طال  از  استفاد ه  سفالينه ها،  این 
قرمز، سياه و سفيد  منقوش۱ شد ه اند .  با رنگ های  سفيد ی است که 
زراند ود سازی سفال با استفاد ه از لعاب یا ورق طال، سابقه ای طوالنی تر 
از توليد  سفال الجورد ینه د ارد  و تلفيق طالکاری و محد ود یت نقوش 
را رقم  آثار  این  استفاد ه، ویژگی های بصری متمایز  و رنگ های مورد  
سفال  توليد   است.  ند اشته  سابقه  ایران  سفال  هنر  د ر  که  می زند  
الجورد ینه، نيازمند  بهره مند ی از مهارت هایی بود  که د ر اختيار تمامی 
تا  بود   د یگری  د ليل  نيز  آثار  این  زیاد   بهای  ند اشت.  قرار  سفالگران 
توليد  آنها را محد ود  سازد . تحقيق پيش رو بر آن است تا به شناسایی 
محد ود ة  و  مکانی  موقعيت  الجورد ینه،  سفال  پيد ایش  زمينه های 
بپرد ازد  که  توليد ات  این  منسوخ گرد ید ن  و  و شکوفایی  رواج  زمانی 
پژوهش  این  د ر  نگرفته اند .  قرار  توجه  مورد   جامع  شکلی  به  تاکنون 
که به شيوه تاریخی- تحليلی صورت گرفته و جمع آوری اطالعات آن 
نمونه های الجورد ینه  انجام شد ه است،   اسناد ی کتابخانه ای  به شيوه 
مورد  بررسی)۱00 ظرف و 276 کاشی منفرد ( از کتاب های مرتبط با 
هنر ایران و منابع اینترنتی معتبری چون سایت موزه ها و مجموعه های 

خصوصی برگزید ه شد ه اند . 

مقد مه
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احمد ی)۱۳88( د ر پژوهش "معرفی و مطالعه فنی کاشی های تخت 
ایلخانی  بنای  از  مکشوفه  کاشی های  مطالعه  و  معرفی  به  سليمان" 
د ر   )200۳(۱۳ مورگان  نمود ند .  مباد رت  مکان  این  ماند ة  برجای 
پژوهشی تحت عنوان"Ilkhanids IV. Ceramics"، به کشف ظروف 
است  کرد ه  اشاره  روسيه  از  مناطقی  و  ایران  سلطانيه  د ر  الجورد ینه 
 Fourteenth"عنوان تحت  خود   د کتري  رسالۀ  د ر  هاد ن۱4)20۱۱(  و 
قرن  سفالين  آثار  مطالعۀ  به   ،century fine glazed wares …"
هشتم هجری ایران شامل انواع الجورد ینه پرد اخته و این توليد ات را با 
نمونه های مشابه یافت شد ه از نواحی د یگر مقایسه کرد ه است. با وجود  
منابع ارزشمند ی که از آنها نام برد ه شد ، تاکنون پژوهش مستقلی د ر 
رابطه با پيد ایش سفال الجورد ینه و د وران شکوفایی آن صورت نگرفته 
است و آرای متعد د  و گاه متناقض منابع مذکور، ضرورت انجام تحقيقی 
د ر این خصوص را آشکار می سازد . ليکن نباید  این نکته را از نظر د ور 
د اشت که برخی از منابع یاد  شد ه چند ین د هه قد مت د ارند  و د ر این 
فاصلۀ زمانی، کشفيات باستان شناسی جد ید ی صورت گرفته است که 

به پيشبرد  پژوهش پيش رو کمک شایانی کرد ه است. 

معرفی سفال الجورد ینه
مختلف  موزه های  د ر  الجورد ینه  سفال  متنوع  نمونه های  از 
توليد   یا  کشف  مکان  موارد ،  اغلب  د ر  اما  می شود   حفاظت  جهان 
رنگ های  با  که  الجورد ینه  سفالينه  های  است.  نامشخص  آثار  این 
زمينۀ  الجورد ی یا فيروزه ای و یا سفيد  پوشش یافته اند ، با بهره گيری 
برای ترسيم جزئيات فرعی نقوش  از رنگ های معد ود ی چون سفيد  
آراسته  زراند ود   اغلب  اصلِی  نقوش  د ورگيری  جهت  قرمز  و  سياه  و 
می شد ند . زراند ود سازی سفال ایرانی با به کارگيری ورق یا لعاب  طال، 
از د ورة سلجوقی رواج د اشت اما تلفيق طالکاری و محد ود یت نقوش 
بصری  ویژگی های  الجورد ینه،  سفال  د ر  استفاد ه  مورد   رنگ های  و 
سابقه  ایران  سفال  د ر  این  از  پيش  که  می سازد   فراهم  را  متمایزی 

ند اشت)تصاویر ۱و 2(.
از  استفاد ه  نشان د هند ة  زراند ود ،  نقوش  د قيق  و  تيز  برش های 
ورق طال د ر این سفالينه هاست که د ر اغلب نمونه ها با رنگ  های قرمز 
یا قهوه ای د ورگيری شد ه اند . از این رنگ  ها به شکل نوارهای حاشيه ای 
نيز  ظروف  برخی  پایۀ  و  کاشی ها  برجستۀ  و  خارجی  لبۀ  تزیين  د ر 
سفالينه  ها  زراند ود کرد ن  و  قرمز  رنگ  با  قلم گيری  کرد ه اند .  استفاد ه 
پيش از   الجورد ینه  نيز رایج بود ، »از این رو عناصر این سبک کهن است. 
چيزی که تازگی د ارد  استفاد ة این طرح ها با هم است«)پوپ و اکرمن، 

۱۳87، ج4، ۱8۳۹(. 
به احتمال فراوان به د ليل بهای گزاف طال، توليد  سفال الجورد ینه 
نيز محد ود  بود . هد ف ساخت ظروف گران بها و آسيب پذیر الجورد ینه، 
پند اشته  تزیينی  چشمگير  سفالينه های  خلق  د یگر،  موارد   از  بيش 
نبود ؛  ناشناخته  د یگر  کشورهای  د ر  سفال  طالکاری  فنون  می شود . 
اما ایران و برخی کشورهای هم جوار آن، تنها مناطقی هستند  که از 
کشفيات آنها نمونه های قابل توجهی از سفال  الجورد ینه یافت شد ه 
هم  توليد ات  از  بد نه  و  لعاب  فرموالسيون  نظر  از  است. الجورد ینه ها 
از  استفاد ه  تکنيک،  این  د ر  اصلی  نيستند . مسأله  عصر خویش مجزا 

ورق طال و تثبيت آن بر سفالينه هاست. بررسی سفالينه هاي الجورد ینه، 
را د ر  به خاکستري  مایل  قرمز و خمير شيشه ای سفيد   بد نۀ  کاربرد  
کاشانی  عبد اهلل  ابوالقاسم  فنی،  نظر  نقطه  از  می د هد .  نشان  آثار  این 
اطالعات  نفایس االطایب«  و  »عرایس الجواهر  رسالۀ  پایانی  بخش  د ر 
ارزشمند ی د ر خصوص انواع مواد ، طریقۀ ساخت بد نه و لعاب و طریقۀ 
زراند وسازی سفال د ورة ایلخانی ارائه کرد ه است. بد نۀ خميرشيشه اي 
که کاشانی تشریح می کند ، از ترکيب۱0 قسمت پود رکوارتز، یک قسمت 
لعاب شيشه و یک قسمت گل سفيد  مرغوب ساخته می شد )کاشانی، 
براي ساخت قطعات  تهيۀ خميرگل مورد نياز،  از  ۱۳45، ۳44(. پس 
قالب استفاد ه می کرد ند . »به  یا شکل د هی بوسيلۀ  از چرخ سفالگري 
طور معمول کاشی ها با استفاد ه از قالب ساخته می شد ند  که به نحو 
الگوها کاربرد  د اشتند «)پورتر، ۱۳8۱،  44(. پس از  ویژه اي براي تکرار 
شکل د هی سفال، سطح آن یک د ست و هموار می شد . به طور معمول 
این آثار پيش از لعاب کاري به یک مرحله پخت نياز د اشتند . د ر ميان 
و  زیررنگی۱5  ترکيب د و شيوة  از  نمونه هایی  سفالينه هاي الجورد ینه، 
د ارند   سفيد   زمينه اي  مذکور  آثار  از  د سته اي  د ارد .  وجود   رولعابی۱6 
و طرح کلی تزیين آن ها به شيوة زیررنگی و مابقی تزیينات به شيوة 
رولعابی اجرا شد ه است)تصویر۳(. تعد اد  معد ود ي از کاشی ها و ظروف 
تلفيقی  این شيوة  از  د یگري  د ر د ستۀ  این گروه جاي می گيرند .  د ر 
»نقاشی  است،  شد ه  کشف  سليمان  تخت  د ر  آن  از  نمونه هایی  که 
رولعابی و برجسته سازي طالیی روي یک لعاب شفاف اجرا می شد  که 
با آبی فيروزه اي و آبی کبالت به جاي لعاب تکرنگ معمول الجورد ینه، 
اغلب  بود «)Masuya, 2002, 96()تصویر4(.  شد ه  زیررنگی  نقاشی 
سفالينه های الجورد ینه، به شيوة رولعابی تزیين  شد ه اند . د ر این شيوه، 
و  شد ه  ترکيب  پایين  پخت  شيشه ای  لعاب  یک  با  مکمل  رنگ های 

جزئيات نقوش بر سطح لعاب زمينه ترسيم شد ه است.
»جواهرنامۀ  د ر   کتاب های    »عـرایس الجواهـر     و      نفـایس االطایب«        و 
نظامی«۱7 به استفاد ه از سنگ الجورد  د ر ساخت لعاب هاي الجورد ي 
اشاره شد ه است. د ر سفالينه هاي الجورد ینه، انواع رنگ هاي الجورد ي 
مذکور،  متون  به  توجه  با  گفته اند .  قرار  استفاد ه  مورد   تا سير  روشن 
پایۀ  لعاب  از  متشکل  الجورد ی  لعاب  انواع  ساخت  د ر  اصلی  ترکيب 
کبالت(  اکسيد   الجورد )همان  سنگ  و  مات  یا  آبگينه(  شفاف)جوهر 

بود ه است۱8. 
نتایج آناليز کاشی هاي تخت سليمان نشان می د هد  که بخشی از 
لعاب فيروزه اي این آثار، »از اکسيد  سيليسيم، اکسيد  سرب و اکسيد  
قلع تشکيل شد ه است«)احمد ی، ۱۳88، 2۱(. د ر لعاب هاي مورد نظر، 
اکسيد  مس د ر نقش عامل رنگساز بود ه است۱۹. د ر صورت افزایش مواد  
قليایی د ر ترکيب لعاب، رنگ حاصل گرایش بيش تري به آبی می یابد  

و با افزود ن ميزان کمی کبالت، به عمق رنگ لعاب افزود ه می شود . 
سياه،  رنگ هاي  الجورد ینه،  سفال  ماند ة  جاي  بر  نمونه هاي  د ر 
سفيد  و قرمز معموال به شيوة رولعابی بر سطح آثار اجرا شد ه اند . این 
به  نسبت  پایين تر  پخت  د ماي  با  لعاب هایی  از  استفاد ه  مستلزم  امر 
یا  لعاب زمينه است. رنگ قرمزي که براي د ورگيري نواحی زراند ود  
پرکرد ن زمينه با نقوش اسليمی استفاد ه شد ه از قرمز روشن تا قهوه اي 
کد ر متغير است و تنها د ر یک نمونۀ کاشی، رنگی متمایل به صورتی 

پيد ایش، شکوفایی و افول سفال الجورد ینه
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مشاهد ه می شود . عامل ایجاد  رنگ د ر لعاب هاي قرمز و قهوه اي، اکسيد  
یا  نهایی روشن تر  با توجه به ميزان استفاد ة آن، رنگ  آهن است که 
جلوة  د ر  نيز  زمينه  لعاب  رنگ  این،  بر  عالوه  می شود .  د ید ه  تيره تر 
بر زمينه هاي  قرمز  نهایی رنگ هاي رولعابی مؤثر است. چنانچه رنگ 
زمينۀ  روي  اما  می رسد   نظر  به  روشن تر  و  بازتر  فيروزه اي  یا  سفيد  
سفيد ،  لعاب  ساخت  براي  می شود .  د ید ه  مات  و  قهوه اي  الجورد ي، 
از عامل رنگساز استفاد ه نمی شود ؛ بلکه مواد  مات کنند ه اي مانند  قلع 
و  د رمی آید   معلق  شکل  به  لعاب  د ر  مواد   این  ذرات  می روند .  به کار 
طریقۀ  د ر  کاشانی  ابوالقاسم  می رود .  ميان  از  آن  شفافيت  نتيجه  د ر 
ساخت لعاب سفيد ، استفاد ه از سه قسمت سرب و یک سوم قسمت 
قلع را پيشنهاد  می کند . براي کسب نتيجۀ بهتر، ميزان قلع به یک د وم 
قسمت نيز می رسد . پس از پخت مواد  به ازاي هر یک قسمت از این 
ترکيب، سه قسمت جوهر آبگينه)لعاب پایه( افزود ه می شود  و اگر رنگ 
سياه مورد نظر باشد ، بر هر۱0 قسمت جوهر آبگينۀ شفاف یک قسمت 

منگنز اضافه می کنند )کاشانی، ۱۳45،  ۳42-۳45(.
زراند ود  سازی  خصوص  د ر  کلی  طور  به  کاشانی  آنکه  وجود   با 
سفالينه ها سخن می گوید ، توضيحات وی د ر شناساند ن شيوة طالکاری 
سفال آن عصر از جمله سفال های الجورد ینه بسيار مفيد  است. به نقل 
از کاشانی »اگر خواهند  که آالت شّفاف و مصّمت هر د و مّطال کنند ، 
یک مثقال زر سرخ به بيست و چهار ورق بکوبند  و د ر ميان کاغذي 
نهند  به جّص ماليد ه و به وشق محلول بر آالت به قلم مي چسفانند  و 
به پنبه هموار مي کنند  ...«)همان، ۳47(. معاد ل امروزی این متن را 
می توان اینگونه تفسير کرد : اگر بخواهند  سفالينه های لعابد ار شفاف یا 
مات را زراند ود  کنند ، یک مثقال طالی سرخ را به اند ازه ای می   کوبند  
کاغذهای  ميان  د ر  را  اوراق  این  ورق طال حاصل شود .  آن 24  از  که 
گچ آلود  قرار می د هند  و با محلول چسب گياهی و به کمک قلم بر اشياء 
می چسبانند . پس از آن طالی متصل شد ه را با پنبه صيقل می د هند . 

این مرحله، نقوش رنگی مکمل به سطح  از  ابوالقاسم پس  از  به نقل 
به آتشی نرم حرارت د اد ه  کار اضافه می شود  و د ر غالفی سفالين و 

می شوند20 )همان(. 
د ر برخی نمونه های الجورد ینه به وضوح مشاهد ه می شود  که الیۀ 
امر  این  است)تصویر5(.  شد ه  چسباند ه  آن  اطراف  خطوط  روی  طال 
صورت  آنها  قلم گيری  از  پس  آثار،  این  طالکاری  که  می د هد   نشان 
گرفته است. د ر موارد ی نيز مشاهد ه می شود  که قلم گيری طرح پس از 
چسباند ن ورق طال صورت گرفته است)تصویر6(. کاربرد  لعاب های رنگی 
روی سطح طال یا د ر نزد یکی آن، موجب می شود  تا »د ر طی پخت، 
لعاب های ذوب شد ه روی نواحی زراند ود  و لعاب زمينه، طالکاری را د ر 
موقعيت خود  حفظ  کنند . طالکاری نيز تا حد  مسلم لعاب را حفاظت 

.)Hirx et al, 2002, 237(» می کند
غالب  کتيبه   ای)تصویر 7(،  و  حيوانی  گياهی،  هند سی،  نقوش 
تزیينات سفال  الجورد ینه را تشکيل می د هند . د ر ميان این آثار، نقوش 
انسانی معد ود ی یافت شد ه است. آرتورلين2۱ بر این باور است که از 
توليد ات  با  آشکار  شکلی  به  »الجورد ینه ها  تزیينات،  و  شکل  لحاظ 
بررسی   .)Lane, 1971,  7(» د ارند ارتباط  کاشان  ساخت  زرین فام 
ظاهری نمونه های الجورد ینه و مقایسه فرم، نقش و لعاب آنها نشان 
می د هد  که اغلب این آثار د ر مراکز مشابهی توليد  شد ه اند . توليد  سفال 
الجورد ینه، نيازمند  بهره مند ی از فنون و مهارت هایی بود  که د ر اختيار 
تمامی سفالگران قرار ند اشت. بهای زیاد  حاصل از کاربرد  ورق طال نيز 
به  نگيرند .  قرار  رایج و محلی  توليد ات  قالب  تا د ر  بود   د ليل د یگری 
احتمال فراوان، این تکنيک نخستين بار د ر کارگاه های کاشان تجربه 
شد )پوپ و اکرمن، ۱۳87، ج4، ۱8۳۹؛ محمد حسن، ۱۳6۳، 2۱2 و 
آلن، ۱۳87،  45(. د ر اد امه عوامل پيد ایش سفال الجورد ینه را از د ورة 

سلجوقی د نبال خواهيم کرد .

    
 با نقوش هندسی ینهردالجو کاسۀ .1یرتصو
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 )www.islamic-arts.org( مأخذ: 
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سفال ایران د ر د ورۀ سلجوقی و ابد اع شیوه مینایی
بخش های  بر  سلجوقيان  هجری،  ششم  و  پنجم  سد ه های  طی 
بزرگی از آسيای غربی و ایران فرمانروایی می کرد ند . آنان حامی صنایع 
ترقی  بد رجه ای  زمان  این  »د ر  سفال  ساخت  و  بود ند   خویش  زمان 
رسيد «)ویلسن،  د رجه  آن  به  کم تر  ایران   تاریخ  تمام  د ر  که  نمود  
۱۳66،  ۱42(. توليد  ظروف تزیينی برجسته و مشبِک  مزین به نقوش 
می آید .  به شمار  ویژگی های سفال سلجوقی  از  و خط نوشته،  گياهی 
می شود   آغاز  الجورد ی  یکرنگ  سفالينه  نوعی  ساخت  زمان،  این  د ر 
به  توليد  سفال الجورد ینه  به  که می تواند  نخستين تالش های منجر 

شمار آید . 
د ر  به کاررفته  متعد د   رنگ های  زمان،  این  د یگر  ابد اعات  از 
سفالينه های مينایی است که »شامل آبی الجورد ی، سبز، فيروزه ای، 
قرمز، قهوه ای و یا سياه، زرد  و سفيد  بود ه که گاهی از تمام رنگ ها 
و زمانی از بيشتر رنگ های نامبرد ه شد ه برای تزیين استفاد ه ميشد ه 
رنگ  مينایی،  سفال  نمونه های  برخی  د ر   .)۱۹  ،۱۳57 است«)کيانی، 

طالیی جایگزین رنگ زرد  شد ه است. 
نسبت  زمانی  د وره  د و  به  را  مينایی  ظروف  تکامل  و  ساخت 
نقوش  با  کار  سطح  تمام  موارد   اغلب  د ر  د وره،  اولين  د ر  می د هند . 
شامل سلطۀ  که  د وم  د وره  د ر  می شد .  و گل وگياه  پوشاند ه  هند سی 
حيوانی  و  انسانی  نقوش  است،  ایلخانی  عصر  اوایل  و  خوارزمشاهيان 
د ر   .)5۹  ،۱۳64 کيانی،  و  شد ند )کریمی  افزود ه  پيشين  تزیينات  به 
شد ه  بيان  مختلفی  عقاید   مينایی  سفال های  توليد   مراکز  خصوص 
است. با این حال »د ر مورد  شهرهای کاشان، ساوه، نطنز، سلطان آباد  و 
ری بيشتر محققان اتفاق نظر د ارند «)همان(. عالوه بر نواحی نامبرد ه، 
نيشابور، شوش و تبریز به عنوان د یگر مراکز توليد  سفال د وره سلجوقی 

معرفی می شوند )ویلسن، ۱۳66،  ۱44(.
با وجود  منع اسالمی ظروف تجملی، د ر ميان سفالگران مسلمان 
»انگيزه ای برای جانشينی ظرف هایی که اثری از طال بر خود  د اشته باش

ند «)پوپ     و    اکرمن،  ۱۳87،  ج4،   ۱7۳4(،   وجود     د اشت. از د ورة سلجوقی 
سفالينه های  برخی  د ر  و  شد   آغاز  سفال  تزیين  د ر  طال  از  استفاد ه 
مينایی، برای افزایش جلوة نقوش، قسمت هایی از اثر زراند ود  می شد . 
استفاد ه از رنگ سرخ جهت قلم گيری  نقوش زراند ود  این سفالينه ها، از 
آغاز د وره سلجوقی رواج د اشت. از جمله توليد ات کاشان د ر این زمان، 
»ظروف با تزیين برجستۀ مطال است«)د یماند ، ۱۳8۳،  ۱84(. احتماالً 
سفالينه های مينایی د ر کاشان تنها برای مد ت کوتاهی توليد  می شد ند  
و زمانی که شهرت زیاد ی یافتند  »مقد ار زیاد ی از آن ساخته شد  و 
بهمين د ليل بتد ریج از حيث جنس و خصوصيات د یگر رو به پستی 
متوقف  آن ها  توليد   زمان،  گذشت  با  و   )۱45  ،۱۳66 رفت«)ویلسن، 

گرد ید . 

 مینای زراند ود ، گامی به سوی الجورد ینه
و  سلجوقی  سفالينه های  د ر  تزیين  و  فرم  جزیيات  ميان  شباهت 
نمونه های فلزی هم عصر آن  ها، موجب می شود  چنين استنباط گرد د  
که تزیيناتی مانند  زراند ود کاری، د ر رقابت با نمونه های فلزی بود ه و از 

همان آثار اخذ شد ه اند )هيلن برند ، ۱۳86،  ۹۹(. تا این زمان سفالگران 
بد ست  زیاد ی  تجربه های  برجسته،  تزیينات  از  استفاد ه  د ر  ایرانی 
آورد ه بود ند  و د ر زمان ساخت بد نه اغلب قسمت های معينی را جهت 
زراند ود کاری برجسته می ساختند . احتمال د اد ه می شود  کاشان، ری و 
ساوه از مراکز توليد  این گونه آثار تجملی بود ه اند . این تزیينات زراند ود ، 
با استفاد ه از لعاب طالئی یا اتصال ورق طال بر سطح سفالينه ها اجرا 
می شد . »تذهيب کاران پيش از این نمونه ای از تزیين حقيقی فلزی طال 
را برای تزیين استفاد ه کرد ه بود ند ، و امکان د ارد  این تزیين کنند گان 
سفالينه د ر ورق طال معاد ل قانع کنند ه تری برای نقاشی زرین فام یافته 

بود ند «)پوپ و اکرمن، ۱۳87،  ج4، ۱7۹7(.
شيوه  نظر  از  می توان  را  زراند ود   مينایی  سفال   مختلف  گونه های 
زراند ود سازی به سه د سته تقسيم نمود . د سته اول شامل گروهی از 
آثار می باشد  که نقوش اصلی آن ها با لعاب های رنگی ترسيم شد ه است 
و جزئياتی مانند  طرح جامه ها د ر نقوش انسانی و یا شاخ و برگ های 
پرکنند ة زمينه زراند ود  شد ه اند . آثاری د ر د سته د وم جای می گيرند  
و  گرفته اند   بهره  زراند ود   نواحی  و  رنگی  لعاب های  هم جواری  از  که  
می آید .  شمار  به  سفالينه ها  این  اصلی  تزیين  از  بخشی  طالکاری، 
سفالينه هایی که تزیين آنها منحصر به نقوش زراند ود  بر زمينه سفيد  
یا رنگی است، به آخرین گروه تعلق د ارند . د ر برخی موارد ، جزئيات 
این نقوش با قلم گيری های قرمز افزود ه شد ه است)تصویر  8(. د ر ميان 
گروه اخير، ظروف مشابهی وجود  د ارند  که سرتاسر سطح د اخلی آن ها 
کاشان  اند یشۀ  »باید   اخير  توليد ات  است.  شد ه  پر  تکراری  نقوش  با 
باشد  که د ر جامعۀ آن پارچه های عالی جایگاه واالیی د اشت«)همان، 

 .)۱8۳8

د ورۀ ایلخانی، رواج الجورد ینه
د ر زمان استقرار ایلخانيان د ر ایران، شهر کاشان د ر سفالگری به 
ویژه د ر ساخت کاشی اعتبار فراوانی کسب نمود . د ر اواخر قرن هفتم 
و اوایل قرن هشتم هجری، »مراکز سفالسازی جد ید ی د ر د یگر نقاط 
کشور تأسيس شد  که از آن ميان می توان تخت  سليمان، سلطان آباد  
و حومه مشهد  و کرمان را نام برد «)کيانی، ۱۳57،  20(. توليد  ظروف 
د ر  یافت.  تد اوم  سلجوقی  د ورة  کيفيت  با  ایلخانی،  د وره  د ر  سفالين 
مقایسه با گذشته، »هيچ ابتکار جد ید ی د ر این زمينه صورت نگرفت. 
بد ون  کلی تر،  گذشته  به  نسبت  سفالينه ها  روی  تزیيناتی  طرح های 
تفصيل و خطوط ترسيمی و د ر مجموع خام و غيرماهرانه بود ند ، اما 
نقش مایه های جد ید  چينی، مانند  سيمرغ و د رخت نيلوفر د ر این د وره 

به طرح های تزیينی سفالينه ها اضافه شد «)بلر و بلوم، ۱۳82،  ۳2(.
سفال مينایی د ر د ورة ایلخانی، »سرتاسر با طرح های قالبی تزیين 
شد ه بود  و نقوش عمد تا زراند ود  شد ه و با رنگ قرمز یا سياه، د ورگيری 
شد ه اند . اغلب عناصر مورد  استفاد ه احتماال نفوذی بود ند . تعد اد  زیاد ی 
از این ظروف با لعاب آبی روشن، قالبی، زراند ود  و نقاشی شد ه با رنگ های 
قرمز، سياه و سفيد  شناسایی شد ه اند  و احتمال د ارد  تاریخ گذاری آنها 
نيمه د وم قرن سيزد هم تعيين شود «)Fehervari, 2000, 229(. این 
شمار  به  الجورد ینه  شيوة  پيد ایش  زمينه ساز  توليد ات  سفالين،  آثار 
می آیند . کاسۀ مينایی متمایزی که نقوش آن از حاشيۀ ریسمانی، ترنج 

پيد ایش، شکوفایی و افول سفال الجورد ینه
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مرکزی، گل های شش پر و پرند گانی با پيکره های زراند ود  تشکيل شد ه 
تزیين شد ه  زمينه الجورد ی  بر  و طالیی  قرمز، سفيد   رنگ های  با  و 
است، د ر این د سته جای می گيرد )تصویر ۹(. تزیينات یک تنگ سفيد  
مينایی که سطح آن با نقوش اشکی، برگ ها، گل های شش پر و پرواز 
نقوش  به  قابل توجهی  شباهت  است،  شد ه  آراسته  د ُم کوتاه  پرند گان 
مورد  استفاد ه د ر سفال الجورد ینه22 د ارد . به کارگيری لعاب طال د ر 
نمونۀ اخير، تفاوت آن را با الجورد ینه رقم می زند  که د ر آن، به شکل 

گسترد ه ای از ورق طال جهت زراند ود سازی استفاد ه می شد .
د ر مرکز یک قاب کاشی مربوط به سد ة هفتم هجری که د ر موزه 
نقش  با  ستاره ای  کاشی  یک  نيویورک حفاظت می شود ،  متروپوليتن 
موجود ی اسطوره ای قرار د ارد  و کاشی های فيروزه ای و الجورد ی د ورتا 
د ور آن، زراند ود  شد ه و با رنگ قرمز د ورگيری2۳ شد ه اند . د ر تعد اد ی 
طرح  تکميل  برای  خاکستری  رنگ  از  فيروزه ای،  کاشی های  این  از 
از  مذکور  قاب  الجورد ی  کاشی های  د ر  است.  شد ه  استفاد ه  تزیينی 
رنگ سفيد  برای افزود ن نقوش اسليمی استفاد ه شد ه است. نوع نقوش 
انتخاب رنگ، ویژگی هایی را  و زراند ود  سازی آن ها، قلم گيری قرمز و 
به یاد  می آورند  که هم جواری آن ها د ر سفال الجورد ینه به شکوفایی 
می آید .  شمار  به  مينایی  سفال  تد ریجی  تحول  محصول  و  رسيد  
گاهنگاری سفال مينایی براساس نمونه های کتيبه د ار نشان می د هد  که 
»بازه زمانی توليد  سفال مينایی، سال های 6۱6 - 575 ه.ق)اواخر عصر 
سلجوقی و سراسر د وره خوارزمشاهی( را شامل می شود . با جمع بند ی 
تا  اوج  برای  را  تاریخ ها می توان، محد ود ه زمانی حد ود  40 سال  این 

افول مينایی تاریخد ار تعيين کرد «)یزد انی و د یگران، ۱۳۹4،  5۳(.
کامل  طور  به  الجورد ینه  هجری،  هفتم  قرن  اواخر  حد ود   د ر 
جایگزین سفال مينایی شد . این تغيير بد ون مقد مه صورت نگرفت و 
تمایل سالطين ایلخانی به مالکيت اشيای تجملی د ر رواج این شيوه 
نقاشی  تقليد   جهت  »اغلب  مينایی  سفال  اگر  نبود .  بی تأثير  تزیينی 
به  الجورد ینه  قطعات  می شود ،  ظاهر  خطی  نسخه های  مينياتور 
 Mason,(» سنگ های قيمتی کند ه کاری شد ه و مرصع شباهت د ارند
مشابه  و الجورد ینه  مينایی  شيوه های  توليد   فرآیند    .)2004, 132
بود  و »مفهوم گذر از مينایی به الجورد ینه را آزاد ی هنرمند  برای به 
کارگيری خالقيت، تنوع، پيشرفت و تغيير برای پاسخگوئی به سليقه و 

یا تقاضا د ر بازار می د انند «)یزد انی، ۱۳۹4،  6۹(.
صليبی،  ستاره ای،  کاشی های  ساخت  که  ایلخانيان  زمان  د ر 
نيز  کاشی  سطح  برجسته کاری  بود ،  متد اول  محرابی  و  کتيبه ای 

اوایل قرن هشتم هجری،  اواخر قرن هفتم و  رواج زیاد ی د اشت. د ر 
ميرفته  بکار  زیاد   نيز  الجورد ی  متن  با  طالیی  کتيبه  »کاشی های 
متد اول  زراند ود   برجسته  نقش  با  شکل  ستاره   کاشی های  همچنين 
بطوریکه  می باشد   تجمل  و  افراط  بر  خوبی  د ليل  این  و  است  بود ه 
تازه ای د انست که  این زمان را می توان مبين کامل ذوق  کاشی های 
د ر نتيجه زمان فترت د ر ایران بوجود  آمد ه«)بهرامی، ۱۳27،  ۹5( بود . 
سلطانيه یکی از  مهم ترین شهرهای د ورة ایلخانی به شمار می آید  و 
شرق  تد فينی  منطقۀ  د ر  الجورد ینه  شکل  ستاره ای  کاشی   »قطعات 
 Morgan,(» 24شد ه اند یافت  مکان  این  د یگر  نقاط  و  اولجایتو  گنبد  
ایلخانی حسنلو د ر شمال غربی  د ورة  استحکامات  د ر   .)2003, 666
ایران نيز، مجموعه ای از قطعات شکستۀ ظروف الجورد ینه کشف شد ه 

است)Haddon, 2011, v1,102()تصویر۱0(.
د ر د ورة ایلخانی، قيس25 یا کيش یکی از گذرگاه های اصلي انتقال 
کاالی ایران به شمار می رفت. از بند ر سيراف26 قطعات سفالين، مرکب 
از کاشي های مينایي و الجورد ینه کشف شد ه و تعد اد  کمي الجورد ینه 
اما   .)ibid, 112, 127(است آمد ه  بد ست  نيشابور  اکتشافات  از  نيز 
یافت  آباقاخان  از کاخ  ایران،  تنوع کشفيات الجورد ینه د ر  بيش ترین 
شد ه که شاهد ی بر توسعۀ کامل این تکنيک تا اواخر قرن هفتم هجری 

است. 

نمایش شکوه الجورد ینه د ر تخت سلیمان 
آباقاخان27، کاخی  زمان  و معماری  فعاليت های هنری  تنها شاهد  
واقع د ر تخت  سليمان است)تصویر۱۱(. این کاخ، تنها بنای غيرمذهبی 
و  ظروف  می آید .  شمار  به  ایلخانی  د ورة  از  کاشی  تزیينات  د ارای 
و  تجملی  ماهيت  به  بنا،  این  از  آمد ه  بد ست  الجورد ینه  کاشی های 
گران بهای این د سته از آثار اشاره د ارند . اغلب کاشی های این کاخ، از 
تود ه ای مربوط به د و اتاق هشت ضلعی و نزد یک به ایوان غربی بنا یافت 
شد ه اند . به د ليل متروک شد ن محوطۀ ساختمانی، شرایط خاص آب 
زلزلۀ منطقه،  نيز  و  و هوایی، طغيان های متعد د  آب د ریاچه طبيعی 
نمونه های  »د ر  که  آمد ه  وارد   کاشی ها  این  به  فراوانی  آسيب های 
طالچسبان منجر  به از بين رفتن ورقه طال و خراشيد گی های عميق 
است«)احمد ی، ۱۳88،  2۱(. کشف  کاشی شد ه  برجسته  روی سطح 
قالب های خشت زنی کاشی، شاهد ی بر وجود  کارگاه های موقت توليد  
د ر این مکان است. کاوش گران آلمانی د ر تخت سليمان کوره های پخت 
 Fehervari,( کرد ند کشف  را  الجورد ینه  کاشی های  جمله  از  کاشی 

 
  

برجسته با نقوش زراندود،  یقابر .8یرتصو
مأخذ:  یقرن ششم و هفتم هجر

(www.metmuseum.org) 

  منقوش زراندود ۀکاس .9یرتصو
 (698، 9، ج1387 )پوپ و اکرمن،مأخذ:

 ظروف شکسته اکتشافات حسنلوبرخی طرح  .10تصویر
 ()www.hasanlu.orgمأخذ: 

 

         تصویر  8- ابریق برجسته با نقوش زراندود، قرن ششم و هفتم هجری .                 تصویر 9- کاسۀ منقوش زراندود.                                     تصویر  10- طرح برخی ظروف شکسته اکتشافات حسنلو.
)www.hasanlu.org(:مأخذ                       )(                                                      مأخذ:)پوپ و اکرمن، 1387، ج9، 698www.metmuseum.org(:مأخذ         



59

کوره ها  از  »یکي  که  د اد ه اند   گزارش  بنا  این  کاشفان   .)2000,   230
براي اضافه کرد ن رنگ هاي رولعابي و ورق طال به کاشي هاي الجورد ینه 
و احتماال براي به اصطالح کاشي هاي زرین فام کاشان، کاربرد  د اشته 

.)Haddon, 2011, v1, 109(»است
بد ون  کاشی های  انواع  شامل  کاخ،  این  د ر  یافت شد ه  کاشی های 
لعاب، لعاب د ار تکرنگ، زرین فام، منقوش زیررنگی، رورنگی و همچنين 
الجورد ینه می باشند . د ر برخی موارد  مشاهد ه می شود  که از قالب های 
یکسانی برای ساخت چند  نوع کاشی  استفاد ه شد ه است. کاشی های 
الجورد ینۀ یافت شد ه د ر این مکان، زمينه هایی به رنگ های الجورد ی، 
فيروزه  ای یا سفيد  د ارند ؛ قسمت های برجستۀ آن ها را با طال پوشاند ه  
و با خطوط نازک سفيد ، قهوه ای و سياه تزیين کرد ه   اند . این کاشی ها 
به فرم های مربع، شش ضلعی، ستاره ای و چليپایی هستند  و با نقوش 
حيوانی، گياهی و کتيبه ای آراسته شد ه اند . تحقيقات نشان می د هند  
که قسمت پایينی د یوارهای کوشک هشت ضلعی این کاخ، »به ارتفاع 
با طرح هایی از ستاره و صليب  لعابد ار الجورد ی،  از آجرهای  د و متر 
قطعات،  این  ۱۳82،  ۱۳()تصویر۱2(.  بلوم،  و  بود «)بلر  شد ه  پوشيد ه 
اغلب »د ر رنگ های آبی روشن و آبی تيره، به صورت یکی د ر ميان 
زیر کتيبه ای که از آجرهای سفالی چهارگوش ساخته شد ه بود ، قرار 
منقوش  صورت  به  نوشته هایی  حاوی  که  کتيبه ها،  این  می گرفتند . 
احتمال  به  که  اژد ها،  و  سيمرغ  از  تصاویری  با  حاشيه  د ر  بود ند ، 
تزیين  بود ،  چينی  ابریشمی  پارچه های  طرح های  از  تقليد ی  زیاد  

می شد ند «)همان، ۳۳(. 

سفال الجورد ینه و احتمال ارتباط آن با مکاتبات خواجه 
رشید الد ین

مکاتبات این وزیر نامد ار ایلخانی تحت عنوان سوانح االفکار رشيد ی 
و به همت شمس الد ین محمد  ابرقوهی گرد آوری شد ه است. د ر نامه ای 
با عنوان "مکتوب که ملک عالءالد ین از هند وستان د ر جواب مکتوب 
به خواجه رشيد الد ین نوشته است" و به سال 708 هجری تاریخ گذاری 
با  رشيد الد ین  خواجه  برای  بصره  طریق  از  ارسالی  سوغات  می شود ، 
چينی  و  طال  ظروف  هد ایا،  این  از  بخشی  شد ه اند .  تشریح  جزئيات 
معرفی شد ه با لفظ »صينيه« می باشند  و مشتمل بر انواع قاب، قد ح و 
بشقاب الجورد ی رنگ، کاسۀ بزرگ با نقش برجسته، جام هفت رنگ، 
ظروف مکعب و صراحی الجورد ی تحریر شد ه به طال هستند )همد انی، 

.)255-26۱  ،۱۳58
چينی  کاالهای  از  یک  »هيچ  که  است  عقيد ه  این  بر  لين  آرتور 
معاصر نمی تواند  مطابق با این توصيفات باشد  و تنها می توانيم نتيجه 
هند ،  با  شد ه  ستد   و  د اد   ایرانی  الجورد ینۀ  سفالينه های  که  بگيریم 
 Lane, 1971,(» به عنوان هد ایای سياسی به ایران بازگرد اند ه شد ه اند

.)7-8
 واتسون د ر نقد  این احتمال به نکات د یگری توجه می کند : »آیا 
د یپلماتيک  هد یۀ  مناسب  کاالیی  حقيقتا  الجورد ینه  سفالينه های 
بين المللی هستند ؟ آیا به اند ازة کافی بد یع و عالی هستند  تا ایرانيان را 
تحت تأثير قرار د هند ؟ د ر حالی که د ر ایران ساخته می شد ند  و فرضا 

.)Watson, 2006, 333)» د ر بازار تبریز موجود  بود ند
In defense of rašid- "ابوالعالء سود آور28 د ر پژوهشی با عنوان

نامۀ مورد بحث را به سال 7۱5 هجری    ،"od-din and his letters
تاریخ گذاری می کند . وی این فرضيه را مطرح مي سازد  که ابرقوئي که 
به جمع آوري این نامه ها اقد ام نمود ه، نامه هاي خطاب به غياث الد ین 
ساخته  منسوب  رشيد الد ین  به  اشتباه  به  را  رشيد   خواجه  فرزند  
است. سود آور همچنين بر این باور می باشد  که عنوان نامۀ مزبور به 
اشاره د ارد   ایاالت ساحلي و کرمان  »عالءالد ین  محمد  هند و« حاکم 
به  »هند و«  و  شد ه  افزود ه  ابرقوئي  توسط  او،  برای  َملِک  عنوان  که 
»از هند وستان« تغيير یافته است(Soudavar, 2003, 81 &  98(. وی 
هد ایای چيني الجورد ي مکتوب د ر این نامه را به سفالينه های »آبي 
و سفيد « تعبير می کند  و فرضيات خویش را بر همين اساس گسترش 

می د هد . 
د ر حال حاضر، سند یت سوانح االفکار رشيد ی مورد  ترد ید  قرار د ارد . 
عنوان  نهم  قرن  جعلي  اسناد   از  یکی  را  کتاب  این  برخی  چنانچه 
می کنند )Haddon, 2011, v1, 201(. واتسون نيز بر این عقيد ه است 
که اشيای چينی هماهنگ با متن مزبور، به قرون پانزد هم و شانزد هم 
ميالد ی تعلق د ارند  و ثبت هد یه ای د یپلماتيک از پرسالن های چينی 
رشيد الد ین  به  که  نامه هایی  د ر  شانزد هم  یا  پانزد هم  قرون  کمياب 
منسوب است، تفسير محتمل تری نسبت به مورد  بحث بود ن ظروف 

.)Watson, 2006, 333-4)الجورد ینۀ ایلخانی است
که  است  آن  نگرفته  قرار  توجه  مورد   تاکنون  که  د یگری  فرض 
ایلخانيان  مرزهای  از  خارج  الجورد ینه های  مورد بحث،  سفالينه های 

 

 

  
 

و  آباقاخان  کاخ  جنوبی  هشت گوش  کوشک  آزمایشی  بازسازی  تصویر 11- 
برش عمود ی پالن. مأخذ:)ناومان، 1374، 99(

تصویر12- ترتیب پیشنهاد ی برای برخی کاشی های تخت سلیمان.
)Morgan, 1995, 26(:مأخذ
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به  از آنجا  از طریق مباد الت تجاری به د هلی وارد  شد ه و  بود ه اند  و 
ایران ارسال شد ه اند . با توجه به شواهد  موجود  هيچ یک از این فرضيات 

به طور قطع تأیيد  یا رد  نمی شوند . 

الجورد ینه، خارج از مرزهای ایلخانیان
محد ود   ایلخانيان  قلمرو  به  الجورد ینه  از  مکشوفه  نمونه های 
نمی شوند ، چنانچه از اکتشافات مربوط به قرون د وازد هم تا چهارد هم 
ميالد ی ونتو2۹ د ر ایتاليا، بقایاي ناچيزي از سفال الجورد ینه و قطعه اي 
از سفال سلطان آباد  یافت شد ه است)Haddon, 2011, v1, 184(. با 
وجود  رواج لعاب کاری شيشه د ر زمان مملوکان۳0، »به جز یک قطعه 
نسبت  فسطاط  به  که  شکسته  کاشي  د و  و  فعلي  ارد ن  د ر  شکسته 
به  الجورد ینه  سفال  از  د یگري  اثر  سوریه  و  مصر  د ر  شد ه اند ،  د اد ه 
شناسایی  کاشی های  الجورد ینۀ   .)ibid, 214(»است نيامد ه  د ست 
شد ه د ر تزیينات آرامگاه ُقَثم بن عباس۳۱ واقع د ر مجموعۀ شاِه زند ة 
معماری  تزیينات  د ر  تکنيک  این  عمد ة  کاربرد   آخرین  سمرقند۳2 ، 
اما  است  نامشخص  مقبره  این  اوليۀ  ساخت  تاریخ  می آیند .  شمار  به 
آرامگاه  پوشش  و  ازاره  کاشی  کاری  که  آن  مجد د   تزیين  و  نوسازی 
هجری   7۳5 سال  یعنی  ایلخانی  د ورة  اواخر  به  برمی گيرد ،  د ر  را 
تاریخ گذاری می شود )ویلبر و د یگران، ۱۳74،  ۳۱2(. د ر د ورة تيموری، 
ترکيب این بنا د ستخوش تغيير شد  و آرامگاه به محل فعلی آن منتقل 
گرد ید . این آرامگاِه پله ای، به طور کامل با کاشی پوشش د اد ه شد ه 
است)تصویر۱۳(. از کاشی هایی با تزیين زیرلعابی برای تزیين قسمت 
کف مقبره استفاد ه کرد ه اند  و »باالترین رد یف و کاشی های عمود ی 
به شيوة  و  تيره  آبی  زمينۀ  با یک  استثنا(،  آن)با یک  زیر  رد یف  سه 
اشکی  نقوش   .)O’Kane, 2011,   179(» شد ه اند ساخته  الجورد ینه 
شکل رد یف د وم، مستثنی هستند  که نقوش رولعابی و طالکاری آن ها، 
بر زمينه سفيد  اجرا شد ه است. د ر تزیين باالترین رد یف این آرامگاه، 
از حاشيه ای با تکرار عبارت لعا استفاد ه کرد ه اند  که د ر سفالينه های 
الجورد ینه  سفال های  از  تعد اد ی  همچنين  و  سلجوقی  د وره  مينایی 
اوژن شویلر۳۳ د ر  از  نقل  به  بود ه است. منوچهر ستود ه  رایج  ایلخانی 
این  که  است  »معروف  می د ارد :  اظهار  بنا   این  کاشی های  خصوص 
کاشی ها را از کاشان به اینجا آورد ه اند  و معماران این بناها بيشتر ایرانی 

بود ه اند «)ستود ه، ۱۳8۳،  ۳06(. چنين فرضی بيش از احتمال صحت 
آن، از جایگاه و شهرت کاشی کاشان د ر نواحی خارج از مرزهای ایران 

ایلخانی سرچشمه می گيرد .
رواج الجورد ینه د ر نواحی ارد وی زرین34

یافته های باستان شناسان، نشان د هند ة رواج الجورد ینه د ر نواحی 
ارد وی زرین  است که از لحاظ تعد اد  و تنوع آثار و همچنين پراکند گی 
جغرافيایی آنها قابل توجه هستند . شهر سرای۳5 واقع د ر جنوب روسيه 
و پایتخت خان نشين ارد وی زرین۳6، یکی از مناطقی به شمار می آید  
 Lane, 1971,(که از اکتشافات آن سفال الجورد ینه بد ست آمد ه است
8()تصویر۱4(. د ر مناطق اطراف رود  ولگا  تا بلغارستان، زرین فام های 
کاشان و ظروف مينایی یافت شد ه اند . سفالگران ارد وی زرین د ر قرن 
هفتم هجری، ظروف خميرشيشه اي را توليد  نمي کرد ند  و به وارد ات 
با وجود   بود ند .  نيازمند   از همسایگان جنوبي خود   محصوالت مشابه 
افزایش تجارت ميان ایلخانيان و مملوکان د ر قرن چهارد هم ميالد ی، 
ارد وي زرین، خواستار د اد  و ستد  محلي شد ند ، به همين  سفالگران 
 Haddon,( د ليل تنها ظروف چيني ارزشمند ، به این نواحی وارد  مي شد
v1, 71 ,2011(. این احتمال د اد ه می شود  که د ر ميان خوارزمشاهيانی 
که به د نبال تهاجم مغوالن به سمت شمال و غرب ایران راند ه شد ند ، 
سفالگرانی حضور د اشته اند  که ساخت بد نه هاي خميرشيشه اي را د ر 

)ibid, 205( حوزة ولگا مرسوم نمود ه اند
با وجود  قيمت باالتر توليد ات الجورد ینه، این آثار حد ود  ۱5 تا ۱6 
د رصد  سفالينه های مکشوفه از نواحي ولگا را تشکيل می د هند . رنگ لعاب 
سبزتيرة قابل مشاهد ه د ر برخي از این نمونه ها)تصویر۱5(، تمهيد  تمایز 
آن ها از توليد ات ایلخاني    است(ibid,  v2,  44(. از اکتشافات نقاط د یگري 
از قلمروي ارد وي زرین د ر قزاقستان کنونی، خوارزم، اوکراین و منطقه 
د ریاچه آرال، نمونه هایی از سفال الجورد ینه یافت شد ه است)تصویر۱6(. 
عقيد ه  کریمه  جزیره  شبه  جنوب غربي  منطقه  اکتشافات  سرپرست 
د ارد  که سفالگران این منطقه، نسخه هاي شخصي الجورد ینه را توليد  
 )ibid, مي کرد ند  که از پایۀ لعاب د ار سبز رنگ آن ها قابل تشخيص است

.v1, 155-160)
یک ظرف)تصویر۱7(،  از  قطعه ای  تزیينی  نوار  د ر  "لعا"  نقش مایۀ 

 
)O’Kane, 2011, 179(:تصویر13- کاشی هاي الجورد ینه د ر آرامگاه پله اي مقبرۀ قثم بن عباس، سمرقند. مأخذ
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عبارت عربی "لعافيه" به معنای براي سالمتي معنا مي شود  که پيش 
از این به نمونۀ مشابهی از کاربرد  آن د ر سمرقند  اشاره شد . روی بد نۀ 
ظرف د یگری از ارد وی زرین که سطح د اخلی آن با لعاب فيروزه ای و 
خارج آن با لعاب الجورد ی پوشاند ه شد ه است، متن شعری فارسی با 
یافت شد ه د ر  ورق طال  مشاهد ه می شود )تصویر ۱8(. الجورد ینه های 
این نواحی، به سد ه های هفتم و هشتم هجری نسبت د اد ه می شوند . 
یک پانل کاشی مرکب از سفال الجورد ینه و چند  رنگ از اکتشافات 
توليد   کوره هاي  تاکنون  است)تصویر ۱۹(.  آمد ه  بد ست  سرای  شهر 
الجورد ینه د ر این نواحی یافت نشد ه  است و بد ون وجود  شواهد  کافی، 

تعيين محل ساخت این آثار با مشکل مواجه می شود . 
د ر رابطه با وجود  اشعار فارسی بر آثار هنری ارد وی زرین از جمله 
برخی سفالينه های الجورد ینه چند ین احتمال مطرح شد ه است. یکی 
و  ارد وي زرین  حکومت  د و  ميان  سياسي  ارتباطات  د ليل  به  که  آن 
بود ند .  شد ه  نزد یک  یکد یگر  به  فرهنگي  لحاظ  از  مناطق  این  ایران، 
د یگر آن که اغتشاشات سياسي خراسان د ر نيمۀ قرن هشتم هجری، 
انگيزة حرکت صاحبان تخصص به سمت مراکز ولگاي جد ید  بود  که 
 .)ibid,  251( پروژه هاي ساختماني و سفارشات کاری بيش تري د اشتند
ایتاليا و ساکنان  بنا بر شواهد  بد ست آمد ه، ميان بازرگانان جنوای۳7 
حمل  و  است  بود ه  برقرار  مستحکمی  تجاری  مراود ات  ارد وی زرین، 
اشياء بلورین و سفالين از د ریای سياه و مد یترانه شرقی بسوی مصر 

مملوک جریان د اشته است)ساند رز، ۱۳6۳،  ۱54(. این مراود ات تجاری 
می توانند  کشف بقایای الجورد ینه د ر ایتاليا و ارد ن را توجيه کنند .

رقم  نيز  ارد وی زرین  حاکمان   کار  پایان  تيمور،  حملۀ  با  سرانجام 
خورد . د ر نتيجۀ این تغييرات، هنرهایی مانند  سفالگری که پيش از 
این مورد  توجه بسيار بود ند ، تحت تأثير شرایط موجود  قرار گرفتند . د ر 
این د وران نابسامان که کشور ایران به عرصۀ تاخت و تاز طالبان قد رت 
سفالينه های الجورد ینه  پرهزینه ای چون  توليد ات  از  بود ،  شد ه  بد ل 
حمایت زیاد ی نمی شد . د و نمونه تاریخد ار از این زمان بر جای ماند ه 
اقتصاد ی زمان، تنها به ميزان  از تحوالت اجتماعی و  است که متأثر 

اند کی زراند ود  شد ه اند .

د ورۀ تیموری، افول الجورد ینه
از آثار معماری تيموری د ر محد ود ة ایران کنونی، نمونه های زیاد ی 
بر جای نماند ه است و غالب این آثار د ر کشورهای هم جوار ایران قرار 
د ارند . د ر این د وره، شيوه های ساخت و تزیين سفال، مانند  د وره های 
سهم  سمرقند ،  زند ة  شاه  مجموعه  آرامگاه های  یافت.  تد اوم  پيشين 
عمد ه ای د ر ميراث معماری د وره تيموری د ارند . یکی از مقابر بی نام 
این گورستان که به نام اَلغ سلطان بيگم نيز شناخته می شود  و د ر سال 
787 هجری بنا شد ه است، تقریبا به طور کامل با کاشی های الجورد ی 
با نقوش طالئی و قرمز زینت یافته است. تزیين این کاشی ها یاد آور 
نمونه های سفال الجورد ینه ليکن د ر سطحی نازل تر است)تصویر20(. 

 

  

   
 

تصویر14- بخشی از قلمرو مغوالن د ر ابتداي قرن هشتم هجري.
)kappamapgroup.com(:مأخذ

  
  

 
تصویر 19- کاشی های الجوردینه و چند 
باتو.  پایتخت  سرای  از  یافت شده  رنگ 

)Ibid, 128(:مأخذ

کاسۀ  بیرونی  تصویر  15-  نماي 
یافت شده از ارد وي زرین.

)Haddon, 2011, v2, 126(:مأخذ

ارد وی  الجورد ینه  تصویر17-  نمونه 
زرین با تزیینات هند سی.

)Haddon, 2011, v2, 126(:مأخذ

تصویر 18- ظرف مکشوفه از ارد وی 
زرین.

)Ibid, 126(:مأخذ

از ظرف الجورد ینه  تصویر16- قطعه ای 
مکشوفه از قزاقستان.

)Ibid, 128(:مأخذ

تصویر20- کاشی  الجورد ی زراند ود ، 
مجموعۀ شاه زند ه.

)Kobendau, 1997, 381(:مأخذ
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نخستين  سلجوقی  د وره  د ر  الجورد ی  تکرنگ  سفالينه  ساخت 
به  می شود .  گرفته  نظر  د ر  الجورد ینه  توليد   به  منجر  تالش های 
انواع مينایی  و  تزیين سفال مينایی متحول گرد ید   مرور زمان شيوة 
الجورد ینه  سفال  پيد ایش  تا  گام  یک  تنها  که  آمد ند   پد ید   زراند ود  
برخی  با  آثار  این  ساخت  تکنيکی  ویژگی های  د اشتند .  فاصله 
الجورد ی  رنگ های  رواج  محبوبيت  چون  ایرانی  سفالگری  سنت های 
و فيروزه ای ترکيب شد  و به پيد ایش سفال الجورد ینه منجر گرد ید . 
هم عصر  توليد ات  از  بد نه  و  لعاب  فرموالسيون  نظر  از  الجورد ینه ها 
»عرایس الجواهر  رسالۀ  د ر  کاشانی  ابوالقاسم  و  نبود ند   مجزا  خویش 
و نفایس االطایب« اطالعات فنی ارزشمند ی د ر رابطه با ساخت بد نه، 
لعاب و زراند ود سازی سفال ایلخانی مطرح نمود ه است. د ر اواخر قرن 
مينایی  نوع  جانشين  کامل  طور  به  الجورد ینه  سفال  هجری،  هفتم 
شد  اما جلوه گری آن بيش از یک سد ه به طول نيانجاميد . کشفيات 
یافت  به  بند ر سيراف  و  نيشابور  د ر سلطانيه، حسنلو،  باستان شناسی 
سفالينه های الجورد ینه انجاميد ه اند . اما بيشترین آثار الجورد ینه ایران 
نمایشگر  که  آمد ه  اند   بد ست  د ر تخت  سليمان  واقع  آباقاخان  کاخ  از 
به  رشيد ی  سوانح االفکار  د ر  است.  تزیينی  شيوة  این  شکوه  د وران 
تاریخی  صحت  اما  است  شد ه  اشاره  زراند ود   الجورد ی  سفالينه های 

نامۀ  مند رجات  ارتباط  در خصوص  و  است  ترد ید   محل  مکتوب  این 
سفال  کشفيات  ند ارد .  وجود   اتفاق نظری  الجورد ینه  سفال  با  مذکور 
الجورد ینه به گسترة ایران ایلخانی محد ود  نمی  شود  و بقایای اند کی 
از آنها د ر ارد ن، مصر و ایتاليا یافت شد ه اند . یافته های باستان شناسان، 
نشان د هند ه رواج الجورد ینه د ر نواحی ارد وی زرین است که از لحاظ 
تعد اد ، تنوع و پراکند گی جغرافيایی آثار قابل توجه هستند . استفاد ه 
وجه  ایلخانی  آثار  با  مشابه  تزیينی  نقش مایه های  و  فارسی  اشعار  از 
اشتراک این آثار و رنگ لعاب سبز د ر قسمت پایۀ برخی الجورد ینه های 
تجاری  روابط  می زند .  رقم  ایلخانی  آثار  با  را  آنها  تمایز  ارد وی  زرین 
کشف  می تواند   ارد وی زرین،  ساکنان  با  مصری  و  ایتاليایی  بازرگانان 
بقایای الجورد ینه د ر ایتاليا، مصر و ارد ن را توجيه کند . آخرین کاربرد  
عمد ة الجورد ینه د ر سمرقند  نمایش یافته است و به اواخر قرن هشتم 
د ر  الجورد ینه  مکشوفه  آثار  تعد د   وجود   با  می شود .  مربوط  هجری 
نواحی مختلف آسيا، تنها د ر ایران شواهد ی از ساخت این سفالينه ها 
بد ست آمد ه است. با افول ایلخانيان توليد  سفالينه های الجورد ینه رو 
به کاستی گذاشت، سفال هفت رنگ از عناصر موجود  د ر تزیين سفال 

الجورد ینه بهره گرفت و به مرور زمان جایگزین آن شد .

نتیجه

پی نوشت ها
کاربرد  گسترد ه رنگ الجورد ی  این گروه،  ویژگی های خاص  کنار  د ر   .۱
است.  نام الجورد ینه  به  آنها  نامگذاری  د الیل  از  یکی  زمينه،  رنگ  به عنوان 
کبالتی،  آبِی  د یگری چون الجورد ی، الجورد ین،  نام های  به  سفالينه ها  این 
ميناِی زراند ود ، زرنگار و الجورد ِی زراند ود  نيز شناخته می شوند  که موجب 

د سته بند ی اشتباه آنها د ر گروه های د یگر می شود )نگارند گان(.
2. د ر د وره معاصر، مينایی به گروه خاصی از سراميک، با نقاشی رولعابی 
به  اشاره د ارد  که د ر بسياری موارد   تزیينات پيکره ای، هند سی و گياهی  و 
د یگران،  و  است)یزد انی  شد ه  آراسته  نيز  طال  با  و  بود ه  مزین  کتيبه هایی 

.)45 ،۱۳۹4
معروف  سفالگر  خاند ان  اعضای  از  و  ایلخانيان  د ربار  مورخ  و  کاتب   .۳

ابوطاهر)بلر و بلوم، ۱۳82،  ۳2(.
 Friedrich(،   باستان شناس   و     Sarre 4 . فرد ریک)فرد ریش(   زاره)

خاورشناس آلمانی)ن.ک: بهرامی، ۱۳27، 2۹(.
5. Carboni &  Masuya        6. Pope & Ackerman
7. Irvine                             8. Wulff
9. Muhammad Hasan         10. Allan
11. Ferrier                          12. Fehervari
13. Morgan                        14. Haddon

۱5. د ر این شيوه با استفاد ه از اکسيد هاي رنگی بر سطح بد نۀ خام و یا 
پخته نقاشی می کنند ، سپس سطح اثر را با یک لعاب شفاف پوشاند ه و د ر 

کوره حرارت می د هند .

د ورگيری  قرمز  رنگ  با  زراند ود   شش پر  گل های  نمونه ها،  این  د ر 
شد ه اند  و جز خطوط ساد ه و سفيد رنگی که معرف ساقه و برگ این 
گل ها هستند ، تزیين د یگری ند ارند . این کاشی ها بيش از آن که به آثار 
ایرانی شبيه باشند ، نسخه های محلی شد ة الجورد ینه به نظر می رسند . 
الجورد ینه  سفال  پيد ایش  به  مينایی  سفال  تحول  که  همانگونه 
منجر شد ، سفال هفت رنگ هم از عناصر موجود  د ر شيوة الجورد ینه 
استفاد ه کرد  و به مرور زمان جایگزین آن شد . قطعه ای کاشی مد ور با 
زمينه الجورد ی و زراند ود  که د ر مقبره شاد ی ملک آغا د ر مجموعه 
شاه زند ه سمرقند  قرار د ارد  و برخی قسمت های آن با لعاب زرد  رنگ 
هشتم  قرن  اواخر  تا  است۳۹.  تغييرات  این  از  مصد اقی  شد ه،  نقاشی 
هجری، الجورد ینه به تکنيکی منسوخ تبد یل شد ، اما خلق آثار زیبای 

مشابه آن، »با به کارگيری ورق طالی حرارت د ید ه یا استفاد ه از الگو 
 .)Morgan, 2003, 666(»و انتقال پود رطال تد اوم یافت

د ر این زمان، همگام با توليد  کاشی های معرق که برای پوشاند ن 
سطوح گسترد ه، هزینه کم تری به همراه د اشتند ، ساخت کاشی های 
هفت رنگ با زمينۀ آبی نيز رواج زیاد ی یافت. توليد  کاشی  هفت رنگ 
گسترد ه  طور  »به  قرمز،  رنگ  با  آن  د ورگيری  و  ورق طال  تزیينات  با 
د ر د وران تيموری و صفوی برای توليد  کاشی و پوشاند ن سطح های 
مقبره  بی بی خانم،  مد رسه  می رفت«)پورتر،  ۱۳8۱، 20(.  به کار  بزرگ 
شيرین بيک آقا، بنای عشرت خانه و مد رسه طالکاری واقع د ر سمرقند ، 
امام اصفهان  بقعه د رب  الغ بيک بخارا، مسجد  شاه مشهد  و  مد رسه 

نمونه هایی از کاربرد  طال د ر تزیينات معماری هستند . 
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۱6. پس از پخت اوليۀ لعاب و به منظور ترسيم خطوط پيرامونی و جزئيات 
نقوش، لعاب های رنگی بيش تری بر سطح کار افزود ه می شوند  و قطعه سفالين 
مجد د ا د ر کوره قرار می گيرد . این شيوه به نام رورنگی)د ر مقابل زیررنگی( 

نيز شناخته می شود .
فلزات  و  جواهر  مباحث  د ر  فارسی  متون  قد یمی ترین  از  کتاب  این   .۱7
می باشد  که د ر اواخر قرن ششم هجري توسط محمد  بن ابی البرکات جوهری 
لعاب ها  انواع  د ربارة  فراوانی  اطالعات  آن  د ر  و  است  شد ه  تأليف  نيشابوری 

یافت می شود .
هفتم،  و  ششم  قرون  د ر  الجورد ی  لعاب  ساخت  با  آشنائی  ۱8.     برای 

ن.ک:)کاشانی، ۱۳45،  6-۳45 و جوهري نيشابوري، ۱۳8۳، ۳46(.
۱۹. به عنوان مثال ن.ک:)کاشانی، ۱۳45، ۳45(.

20.  د اد ه های حاصل از پژوهش د یگری که به تازگی انجام گرفته است 
و طالکاری سفال د وران ميانی اسالمی ایران را مورد  توجه قرار د اد ه است 

با رسالۀ ابوالقاسم کاشانی همسو می باشد . ن.ک:)یزد انی و د یگران، ۱۳۹6(.
21. Arthur Lane

22. ن.ک:)پوپ و اکرمن، ۱۳87، ج ۹، 75۱(.
 )245 نيویورک)۱۹76،  متروپليتن  موزه  د ر  فوق  اثر  شناسایی  کد    .2۳

می باشد . 
ن.ک:  نمی کند .  ارائه  مذکور  الجورد ینه های  از  تصویری  24.  مورگان 

.)Morgan, 2003, 666(
25. Ghiss

26. سيراف از توابع کنگان استان بوشهر و از قد یمی ترین بناد ر ایران است. 
ایران  بر  هجری   680 تا   66۳ سال های  هالکو طی  فرزند   آباقاخان،   .27

حکومت کرد )لين پول، ۱۳6۳،  ۱۹5(.
28. Abolala Soudavar

veneto .2۹، منطقه ای د ر شمال شرقی ایتاليا و یکی از نواحی ونيز است.
طی  که  بود ند   ترک نژاد   سربازان  از  سلسله ای  مماليک،  یا  مملوکان   .۳0
د ست  د ر  را  مصر  و  شام  مناطق  فرمانروایی  تا ۹22 هجری  سال های 647 
ماند ه  باقی  سوریه  و  مصر  د ر  آن  آثار  که  کرد ند   ایجاد   تمد نی  و  د اشتند  

است)همان، 70(.
۳۱.  ُقَثم بن عباس بن عبد  المطلب قَرشی هاشمی)د ر برخی منابع ُقثيم 
یا قاسم بن عباس(، پسر عموی حضرت محمد )ص( بود  که برای مأموریتی 
مذهبی به آسيای ميانه سفر کرد  و همانجا به شهاد ت رسيد )ویلبر و د یگران، 

.)۳۱0  ،۱۳74
به محل  قثم بن عباس توسط حضرت خضر  افسانه ای محلی،  ۳2. طبق 
کنونی و به یک چاه هد ایت شد  تا د رون چاه و د ر قصری شاهانه به زند گی 
افسانه  از همين  نام شاه زند ه  با  نامگذاری این مجموعه  اد امه د هد .  خویش 

سرچشمه گرفته است)پيشين(.
۳۳.   اوژن  شویلر)Eugene Schuyler(،   نویسند ه، جهانگرد   و سياستمد ار  

آمریکایی.
رد و   و خان نشين  سير  ارد و،  آلتين   ،)Golden Horde(ارد وی زرین  .۳4
قبچاق به بخشی از امپراتوری مغول اطالق می شد  که د ر د ست جانشينان 
جوچی، پسر بزرگ چنگيز بود . پس از مرگ چنگيز،   هجوم مغوالن تا اراضی 
قلمرو  با  رقابت  و  ارد وی  زرین د ر همسایگی  یافت. خان نشين  اد امه  روسيه 

ایلخانيان شکل گرفت و بخش های اصلی روسيه، قزاقستان و اوکراین کنونی را 
د ر برمی گرفت. ارد وی زرین با حمالت تيمور به د ولت های کوچک تری تقسيم 
شد  و امروزه تمام آن، بخشی از خاک روسيه محسوب می شود )ن.ک: ساند رز، 

۱۳6۳، ۱82-۱5۱ و لين پول، ۱۳6۳، ۱۹۹-205(.
۳5. سرای)Sarai(، سارای یا سرا، ، د ر ارد وی زرین د و شهر به همين نام 
و د ر نزد یکی یکد یگر وجود  د اشته است)ساند رز، ۱۳6۳، ۱5۳(. شهر امروزی 
ارد وی  اصلی  پایتخت  و  باتو  د ر محل سرای   ،)Selitrennoe)رنویه سليت 
ميان  جد ید   سرای  د قيق  موقعيت  د رخصوص  اما  است  شد ه  احد اث  زرین 

صاحب نظران اختالفاتی وجود  د ارد . 
۳6. ولگا)Volga(، رود ی د ر غرب روسيه و طوالنی ترین و پرآب ترین رود  
اروپا است. این رود  یکی از نماد های ملی کشور روسيه به شمار می آید  و یازد ه 
شهر از جمله ولگوگراد ، آستاراخان، ساراتوف، نيژنی نووگورود  و قازان د ر کنار 

حوزه های آبگير این رود  قرار د ارند .
37.  Genoa

۳8. به عنوان نمونه، ن.ک:)فریه، ۱۳74، 262(.
۳۹. ن.ک:)پورتر، ۱۳8۱، 7۱(.
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lthough Iranian pottery has attracted the 
attention of art researchers and many studies 
have been conducted in this area, there is still the 

need for research in this regard. Islamic art scholars 
divide Iranian pottery into different categories 
according to historical periods, production centers 
or methods. Lajvardina is one of the most noticeable 
decorative styles in the Iranian pottery about 
which no comprehensive study has been carried 
out yet. These earthenware products have unique 
physical and technical characteristics thanks to the 
Iranians’ great experiences in pottery making. The 
most notable feature of decoration in lajvardina is 
the use of a gold sheet and a background with the 
lajvard )lapis lazuli blue), turquoise or white glaze, 
painted in red, black and white. In most cases, the 
original patterns were gilded and their edges were 
painted in red. The gilded decorations in the Iranian 
pottery through the use of gold glaze or sheet were 
common during the Seljuk period, and lajvardina 
is not distinct from the other products of its own 
age in terms of its glaze and body formulation. The 
combination of these elements is among the visual 
features of lajvardina, with no history in Iranian 
art before this era. The present developmental 
research, whose data have been collected using 
library documents and resources, used the historical 
analysis method to determine the causes of the 
emergence, evolution and abolition of lajvardina in 
Iran and other countries. The results suggested that 
lajvardina life in Iranian pottery is limited to the 
late seventh century until the late eighth century. 
The construction of the single-colored lajvard 
and the combination of the technical features of 
Mina’i and some Iranian pottery traditions led to 
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lajvardina. Eventually, lajvardina replaced Mina’i 
completely at the end of the seventh century. What 
makes it distinct from the other pottery decoration 
methods used in Iran is its use of distinctive color 
ranges, geometric patterns, and lajvardina gilding. 
Soltaniyeh, Hasanlu, Neyshapour, and Siraf 
Port are among the regions where lajvardina was 
discovered. However, the greatest Iranian lajvardina 
works were obtained from Abaqa Khan’s Palace 
located in Takht-e Soleyman. These discoveries 
are not limited to Ilkhanate Iran; a few remains 
of these earthenware products have been found in 
Jordan, Egypt and Italy as well.  Archaeologists’ 
findings are indicative of lajvardina common use 
in Golden Horde regions, remarkable in terms of 
number, diversity and geographic distribution. 
The trade relations between Italian and Egyptian 
businessmen and the residents of Golden Horde 
justify the discovery of lajvardina remains in Italy, 
Egypt and Jordan. Since there has been no evidence 
of the construction of these works in areas outside 
the boundaries of Ilkhanate Iran, the lajvardina 
under question cannot definitely be considered 
to be local products. The decline of the Ilkhanate 
decreased the lajvardina production, the last major 
use of which was shown in Samarkand, dating back 
to the late eighth century AH. The production of 
lajvardina pottery in the late eighth century became 
an old technique.

Keywords
Lajvardina Pottery, Ilkhan period, Takht-e Soleyman, 

Golden Horde.

*This research derive from M.A. thesis of Encieh Mousavi called “ Lajvardina, its shine and fall in persian pottery “ completed in 2015 
at university of Kashan, under the supervision of Dr. Abbas Akbari and Dr. Amir Hossein Chitsazian..
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