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شکوفاییو افولسفالالجوردینه
    
پیدایش،
  

*

عباس اکبری ،1امیرحسین چیت سازیان ، 2انسیه ساد ات موسوی ویایه

**3

 1دانشیار ،د انشکد ۀ معماری و هنر ،گروه مطالعات عالی هنر ،د انشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران.
 2د انشیار ،د انشکد ۀ معماری و هنر ،گروه مطالعات عالی هنر ،د انشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران.
 3د انش آموخته کارشناس ارشد هنر اسالمی ،د انشکد ۀ معماری و هنر ،د انشگاه کاشان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،97/4/10 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/20 :

چکیده
د ر گسترۀ تنوع شیوههای تزئین سفال ایران ،سفالینههای الجورد ینه جایگاه منحصر به فرد ی را به خود اختصاص مید هند .
ویژگی بصری این آثار ،استفاد ه از ورقطال بر زمینۀ لعابد ار الجورد ی ،فیروزهای یا سفید ی است که تزیین آن با بکارگیری
رنگهای قرمز ،سیاه و سفید تکمیل شد ه است .پژوهش توسعهای حاضر که جمعآوری اطالعات آن براساس اسناد و منابع
کتابخانهای صورت گرفته ،با بهرهگیری از شیوه تاریخی-تحلیلی تالش نمود ه است تا به پرسشهایی د ر رابطه با د الیل
پید ایش ،محد ود ه زمانی و مکانی رواج این سفالینهها پاسخ گوید  .نتایج حاصل از این پژوهش نشان مید هد که د ورۀ حیات
سفال الجورد ینه به اواخر قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم هجری محد ود میشود و ساخت سفال تکرنگ الجورد ی و پس از
ل مینایی و ساخت مینائیهای زراند ود زمینۀ پید ایش سفال الجورد ینه را فراهم نمود ند  .نمونههای متعد د
آن تحوالت سفا 
الجورد ینۀ یافت شد ه از سلطانیه ،حسنلو ،نیشابور ،بند ر سیراف ،تخت سلیمان و اکتشافات نواحی ارد ویزرین(از رقبای
قلمرو ایلخانیان) ،نشانگر محد ود ۀ مکانی رواج این آثار میباشند اما شواهد ساخت این سفالینهها به تخت سلیمان محد ود
میشوند  .با افول ایلخانیان تولید سفالینههای الجورد ینه نیز رو به کاستی گذاشت و آخرین کاربرد عمد ۀ سفال الجورد ینه
د ر سمرقند و د ر اواخر قرن هشتم هجری نمایش یافت.
واژه های کلید ی
سفال الجورد ینه ،د وره ایلخانی ،تخت سلیمان ،ارد ویزرین.
* مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارند ه سوم با عنوان «الجورد ینه ،د رخشش و افول آن د ر سفال ایران» میباشد که به راهنمایی
نگارند گان اول و د وم د ر د انشگاه کاشان ارائه گرد ید ه است.
** نویسند ه ی مسئول :تلفن ،09197450263 :نمابر.E-mail: enciehmousavi@gmail.com ،031-55913132 :
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مقدمه
ساخت اشیای سفالین مورد نیاز انسان ،همگام با گذشت زمان
متحول شد و از جایگاه تولید خانگی به حرفهای اجتماعی بد ل گشت.
قطعاتی که د ر پاسخ به نیازهای روزمره افراد ساخته میشد ند  ،به
بهای نازلی د ر حد مواد اولیه مورد استفاد ه به فروش میرسید ند  ،اما
آثاری با ظاهر چشمگیرتر با قیمت باالتری فروخته میشد ند  .ساخت
کاالیی با محبوبیت و بهای بیشتر ،استفاد ه از مواد اولیه گرانبهاتر و
مهارتهای فنی افزونتری را طلب میکرد  .به مد د شیوههای گوناگون
تزیین ،بسیاری از انواع سفالینههای ایرانی از جایگاه مصرف روزمره
فاصله گرفتند و منع لوازم تجملی د ر اسالم از تولید سفالینههای
گرانبها ممانعت نمیکرد  .بهای برخی از سفالینههای تجملی به حد ی
میرسید که تنها طبقات فراد ست جامعه امکان تملک آنها را د ر
اختیار د اشتند  .افزایش تقاضای تولید سفالینهها ،لزوم حفاظت از فنون
ساخت و تزیین این آثار را به د نبال د اشت که جزئی از اسرار حرفهای
سفالگران محسوب میشد ند  .سفالگران متخصص ،برای کارگاهها و
حتی شهرهای مختلفی کار میکرد ند ؛ بنابراین گسترش یک سبک
د ر مکانهای مختلف ،امری غیرعاد ی به شمار نمیآید  .د ر گسترۀ
ل ایران ،شیوۀ الجورد ینه جایگاه منحصر
تنوع تزیینات چشمگیر سفا 
به فرد ی را به خود اختصاص مید هد  .شاخصترین ویژگی تزیینی

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 سفالینههای الجورد ینه و
تشریح ویژگیهای ظاهری برخی نمونههای آن پرد اخته شد ه است.
علیرغم تفاوتهای ظاهری این د سته از تولید ات سفالین ،برخی
محققان آنها را زیر مجموعهای از سفال مینایی 2د انسته و از آنها
به نام «سفال مینایی زراند ود » یاد میکنند  .د ر تعد اد اند کی از
منابع نیز نام خاصی به این آثار تعلق نگرفته است و تنها به توصیف
آنها پرد اختهاند  .کمبود اطالعات د ر این رابطه به حد ی است که
برخی از این تولید ات به اشتباه سفالینههای زرینفام معرفی شد هاند .
بسیاری از صاحبنظران ،د ر کاربرد ورقطال برای تزیین سفالینههای
الجورد ینه اتفاق نظر د ارند  .رسالۀ "عرایس الجواهر و نفایس االطایب"
تألیف ابوالقاسم عبد اهلل کاشانی )1345(3به ابتد ای قرن هشتم هجری
تعلق د ارد و قد یمیترین منبع د ر توضیح فناوری زراند ود سازی سفال
الجورد ینه محسوب میشود  .به نقل از د کتر مهد ی بهرامی()1327
د ر کتاب "صنایع ایران :ظروف سفالین" پروفسور فرد ریک 4زاره اولین
فرد ی است که با استفاد ه از نمونههای تاریخد ار و تجزیۀ سبک نقش
آنها ،تعد اد ی کاشی از جمله کاشیهای الجورد ینه را طبقهبند ی کرد ه
است .کاربونی و ماسویا )1381(5د ر کتاب "کاشی های ایرانی" ،رواج
تکنیک الجورد ینه را اواخر قرن هفتم هجری تا اواسط قرن هشتم
هجری مید انند و به معرفی نمونه کاشیهای الجورد ینه محفوظ د ر
موزه متروپولیتن نیویورک میپرد ازند  .پوپ و اکرمن )1387(6د ر جلد
چهارم کتاب "سیری د ر هنر ایران" ،به توصیف ویژگیهای ظاهری

این سفالینهها ،استفاد ه از ورقطال بر زمینه الجورد ی ،فیروزهای یا
سفید ی است که با رنگهای قرمز ،سیاه و سفید منقوش 1شد هاند .
زراند ود سازی سفال با استفاد ه از لعاب یا ورقطال ،سابقهای طوالنیتر
از تولید سفال الجورد ینه د ارد و تلفیق طالکاری و محد ود یت نقوش
و رنگهای مورد استفاد ه ،ویژگیهای بصری متمایز این آثار را رقم
میزند که د ر هنر سفال ایران سابقه ند اشته است .تولید سفال
الجورد ینه ،نیازمند بهرهمند ی از مهارتهایی بود که د ر اختیار تمامی
سفالگران قرار ند اشت .بهای زیاد این آثار نیز د لیل د یگری بود تا
تولید آنها را محد ود سازد  .تحقیق پیشرو بر آن است تا به شناسایی
زمینههای پید ایش سفال الجورد ینه ،موقعیت مکانی و محد ود ۀ
زمانی رواج و شکوفایی و منسوخ گرد ید ن این تولید ات بپرد ازد که
تاکنون به شکلی جامع مورد توجه قرار نگرفتهاند  .د ر این پژوهش
که به شیوه تاریخی -تحلیلی صورت گرفته و جمعآوری اطالعات آن
به شیوه اسناد ی کتابخانهای انجام شد ه است ،نمونههای الجورد ینه
مورد بررسی( 100ظرف و  276کاشی منفرد ) از کتابهای مرتبط با
هنر ایران و منابع اینترنتی معتبری چون سایت موزهها و مجموعههای
خصوصی برگزید ه شد هاند .

برخی از سفالینههای الجورد ینه پرد اخته و این شیوه را سبک جد ید ی
معرفی میکنند که ریشه د ر سنتهای ساخت سفال د ورههای پیشین
د ارد  .ایروین )1388(7د ر "کتاب هنر اسالمی" سفالینههای مینایی و
الجورد ینه را د ر کنار هم بررسی میکند  .یزد انی( )1394د ر کتاب
"سفال مینایی(تصاویر و کتیبهه" ،الجورد ینه را تد اوم سفال مینایی
عنوان میکند و فرآیند تولید هر د و شیوه را مشترک مید اند .
کیانی( )1357د ر "کتاب سفال ایرانی" به معرفی مراکز ساخت
الجورد ینه میپرد ازد و به کاوشهای تخت سلیمان و کشف ظروف
الجورد ینه د ر این منطقه اشاره میکند  .وولف )1372(8د ر کتاب
ی کهن ایران مراکز ساخت این تولید ات را شهرهای ری و
صنایع د ست 
9
کاشان مید اند و محمد حسن ( )1363د ر "تاریخ صنایع ایران بعد از
اسالم" و آلن" )1387(10د ر سفالگری اسالمی از آغاز د وران ایلخانی
د ر موزه آشمولین آکسفورد"  ،از نقطهنظر سبکشناسی ،ظروف
الجورد ینه را منسوب به کاشان مید انند  .فریه )1374(11د ر کتاب
"هنرهای ایران" به رواج الجورد ینه خارج از مرزهای ایران و کشفیات
تخت سلیمان اشاره میکند  .فهروری )2000(12د ر کتاب "Ceramics
 "of the Islamic world in the Tareq Rajab Museumد ر
مقایسه با منابع د یگر ،مطالب بیشتری د ر رابطه با سفال الجورد ینه
مطرح میکند و «کاخ آباقاخان» واقع د ر تخت سلیمان را نمونهای
از گسترش کامل شیوۀ الجورد ینه د ر تولید کاشی عنوان میسازد .
نفیسی( )1345د ر پژوهشی تحت عنوان "آثار جالب توجهي از هنر
كاشيسازي ايران د ر د وره ايلخانيان" ،طالبپور( )1387د ر تحقیقی
با عنوان "بررسی نقوش کاشی های کاخ آباقاخان د ر تخت سلیمان" و
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احمد ی( )1388د ر پژوهش "معرفی و مطالعه فنی کاشیهای تخت
سلیمان" به معرفی و مطالعه کاشیهای مکشوفه از بنای ایلخانی
برجای ماند ۀ این مکان مباد رت نمود ند  .مورگان  )2003(13د ر
پژوهشی تحت عنوان" ،"Ilkhanids IV. Ceramicsبه کشف ظروف
الجورد ینه د ر سلطانیه ایران و مناطقی از روسیه اشاره کرد ه است
و هاد ن )2011(14د ر رسالۀ د کتري خود تحت عنوان"Fourteenth
"…  ،century fine glazed waresبه مطالعۀ آثار سفالین قرن
هشتم هجری ایران شامل انواع الجورد ینه پرد اخته و این تولید ات را با
نمونههای 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 پید ایش سفال الجورد ینه و د وران شکوفایی آن صورت نگرفته
است و آرای متعد د و گاه متناقض منابع مذکور ،ضرورت انجام تحقیقی
د ر این خصوص را آشکار میسازد  .لیکن 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 ،کشفیات باستانشناسی جد ید ی صورت گرفته است که
به پیشبرد پژوهش پیش رو کمک شایانی کرد ه است.

معرفی سفال الجورد ینه
از نمونههای متنوع سفال الجورد ینه د ر موزههای مختلف
جهان حفاظت میشود اما د ر اغلب موارد  ،مکان کشف یا تولید
این آثار نامشخص است .سفالینههای الجورد ینه که با رنگهای
زمینۀ  الجورد ی یا فیروزهای و یا سفید پوشش یافتهاند  ،با بهرهگیری
از رنگهای معد ود ی چون سفید برای ترسیم جزئیات فرعی نقوش
اصلی اغلب زراند ود آراسته
و سیاه و قرمز جهت د ورگیری نقوش
ِ
میشد ند  .زراند ود سازی سفال ایرانی با به کارگیری ورق یا لعابطال،
از د ورۀ سلجوقی رواج د اشت اما تلفیق طالکاری و محد ود یت نقوش
و رنگهای مورد استفاد ه د ر سفال الجورد ینه ،ویژگیهای بصری
متمایزی را فراهم میسازد که پیش از این د ر سفال ایران سابقه
ند اشت(تصاویر 1و .)2
برشهای تیز و د قیق نقوش زراند ود  ،نشاند هند ۀ استفاد ه از
ورقطال د ر این سفالینههاست که د ر اغلب نمونهها با رنگهای قرمز
یا قهوهای د ورگیری شد هاند  .از این رنگها به شکل نوارهای حاشیهای
د ر تزیین لبۀ خارجی و برجستۀ کاشیها و پایۀ برخی ظروف نیز
استفاد ه کرد هاند  .قلمگیری با رنگ قرمز و زراند ود کرد ن سفالینهها
پیش از   الجورد ین ه نیز رایج بود « ،از این رو عناصر این سبک کهن است.
چیزی که تازگی د ارد استفاد ۀ این طرحها با هم است»(پوپ و اکرمن،
 ،1387ج.)1839 ،4
به احتمال فراوان به د لیل بهای گزاف طال ،تولید سفال الجورد ینه
نیز محد ود بود  .هد ف ساخت ظروف گرانبها و آسیبپذیر الجورد ینه،
بیش از موارد د یگر ،خلق سفالینههای چشمگیر تزیینی پند اشته
میشود  .فنون طالکاری سفال د ر کشورهای د یگر ناشناخته نبود ؛
اما ایران و برخی کشورهای همجوار آن ،تنها مناطقی هستند که از
ل الجورد ینه یافت شد ه
کشفیات آنها نمونههای قابل توجهی از سفا 
است .الجورد ینهها از نظر فرموالسیون لعاب و بد نه از تولید ات هم
عصر خویش مجزا نیستند  .مسأله اصلی د ر این تکنیک ،استفاد ه از

ورقطال و تثبیت آن بر سفالینههاست .بررسی سفالینههاي الجورد ینه،
کاربرد بد نۀ قرمز و خمیر شیشهای سفید مایل به خاکستري را د ر
این آثار نشان مید هد  .از نقطه نظر فنی ،ابوالقاسم عبد اهلل کاشانی
د ر بخش پایانی رسالۀ «عرایس الجواهر و نفایس االطایب» اطالعات
ارزشمند ی د ر خصوص انواع مواد  ،طریقۀ ساخت بد نه و لعاب و طریقۀ
زراند وسازی سفال د ورۀ ایلخانی ارائه کرد ه است .بد نۀ خمیرشیشهاي
که کاشانی تشریح میکند  ،از ترکیب 10قسمت پود رکوارتز ،یک قسمت
لعاب شیشه و یک قسمت گل سفید مرغوب ساخته میشد (کاشانی،
 .)344 ،1345پس از تهیۀ خمیرگل مورد نیاز ،براي ساخت قطعات
از چرخ سفالگري یا شکلد هی بوسیلۀ قالب استفاد ه میکرد ند « .به
طور معمول کاشیها با استفاد ه از قالب ساخته میشد ند که به نحو
ویژهاي براي تکرار الگوها کاربرد د اشتند »(پورتر .)44  ،1381 ،پس از
شکلد هی سفال ،سطح آن یک د ست و هموار میشد  .به طور معمول
این آثار پیش از لعابکاري به یک مرحله پخت نیاز د اشتند  .د ر میان
سفالینههاي الجورد ینه ،نمونههایی از ترکیب د و شیوة زیررنگی 15و
رولعابی 16وجود د ارد  .د ستهاي از آثار مذکور زمینهاي سفید د ارند
و طرح کلی تزیین آنها به شیوة زیررنگی و مابقی تزیینات به شیوۀ
رولعابی اجرا شد ه است(تصویر .)3تعد اد معد ود ي از کاشیها و ظروف
د ر این گروه جاي میگیرند  .د ر د ستۀ د یگري از این شیوة تلفیقی
که نمونههایی از آن د ر تخت سلیمان کشف شد ه است« ،نقاشی
رولعابی و برجستهسازي طالیی روي یک لعاب شفاف اجرا میشد که
با آبی فیروزهاي و آبی کبالت به جاي لعاب تکرنگ معمول الجورد ینه،
نقاشی زیررنگی شد ه بود »(()Masuya, 2002, 96تصویر .)4اغلب
سفالینههای الجورد ینه ،به شیوۀ رولعابی تزیینشد هاند  .د ر این شیوه،
رنگهای مکمل با یک لعاب شیشهای پخت پایین ترکیب شد ه و
جزئیات نقوش بر سطح لعاب زمینه ترسیم شد ه است.
د ر   کتابهای    «عـرایس الجواهـر     و      نفـایس االطایب»        و «جواهرنامۀ
نظامی» 17به استفاد ه از سنگ الجورد د ر ساخت لعابهاي الجورد ي
اشاره شد ه است .د ر سفالینههاي الجورد ینه ،انواع رنگهاي الجورد ي
روشن تا سیر مورد استفاد ه قرار گفتهاند  .با توجه به متون مذکور،
ترکیب اصلی د ر ساخت انواع لعاب الجورد ی متشکل از لعاب پایۀ
شفاف(جوهر آبگینه) یا مات و سنگ الجورد (همان اکسید کبالت)
بود ه است.18
نتایج آنالیز کاشیهاي تخت سلیمان نشان مید هد که بخشی از
لعاب فیروزهاي این آثار« ،از اکسید سیلیسیم ،اکسید سرب و اکسید
قلع تشکیل شد ه است»(احمد ی .)21 ،1388 ،د ر لعابهاي مورد نظر،
اکسید مس د ر نقش عامل رنگساز بود ه است .19د ر صورت افزایش مواد
قلیایی د ر ترکیب لعاب ،رنگ حاصل گرایش بیشتري به آبی مییابد
و با افزود ن میزان کمی کبالت ،به عمق رنگ لعاب افزود ه میشود .
د ر نمونههاي بر جاي ماند ة سفال الجورد ینه ،رنگهاي سیاه،
سفید و قرمز معموال به شیوة رولعابی بر سطح آثار اجرا شد هاند  .این
امر مستلزم استفاد ه از لعابهایی با د ماي پخت پایینتر نسبت به
لعاب زمینه است .رنگ قرمزي که براي د ورگیري نواحی زراند ود یا
پرکرد ن زمینه با نقوش اسلیمی استفاد ه شد ه از قرمز روشن تا قهوهاي
کد ر متغیر است و تنها د ر یک نمونۀ کاشی ،رنگی متمایل به صورتی
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مشاهد ه میشود  .عامل ایجاد رنگ د ر لعابهاي قرمز و قهوهاي ،اکسید
آهن است که با توجه به میزان استفاد ة آن ،رنگ نهایی روشنتر یا
تیرهتر د ید ه میشود  .عالوه بر این ،رنگ لعاب زمینه نیز د ر جلوة
نهایی رنگهاي رولعابی مؤثر است .چنانچه رنگ قرمز بر زمینههاي
سفید یا فیروزهاي بازتر و روشنتر به نظر میرسد اما روي زمینۀ
الجورد ي ،قهوهاي و مات د ید ه میشود  .براي ساخت لعاب سفید ،
از عامل رنگساز استفاد ه نمیشود ؛ بلکه مواد ماتکنند هاي مانند قلع
به کار میروند  .ذرات این مواد د ر لعاب به شکل معلق د رمیآید و
د ر نتیجه شفافیت آن از میان میرود  .ابوالقاسم کاشانی د ر طریقۀ
ساخت لعاب سفید  ،استفاد ه از سه قسمت سرب و یک سوم قسمت
قلع را پیشنهاد میکند  .براي کسب نتیجۀ بهتر ،میزان قلع به یک د وم
قسمت نیز میرسد  .پس از پخت مواد به ازاي هر یک قسمت از این
ترکیب ،سه قسمت جوهر آبگینه(لعاب پایه) افزود ه میشود و اگر رنگ
سیاه مورد نظر باشد  ،بر هر 10قسمت جوهر آبگینۀ شفاف یک قسمت
منگنز اضافه میکنند (کاشانی.)342-345  ،1345 ،
با وجود آنکه کاشانی به طور کلی د ر خصوص زراند ود سازی
سفالینهها سخن میگوید  ،توضیحات وی د ر شناساند ن شیوۀ طالکاری
سفال آن عصر از جمله سفالهای الجورد ینه بسیار مفید است .به نقل
مصمت هر د و ّ
مطال كنند ،
از کاشانی «اگر خواهند که آالت ش ّفاف و
ّ
يك مثقال زر سرخ به بيست و چهار ورق بكوبند و د ر ميان كاغذي
جص ماليد ه و به وشق محلول بر آالت به قلم ميچسفانند و
نهند به ّ
به پنبه هموار ميكنند (»...همان .)347 ،معاد ل امروزی این متن را
میتوان اینگونه تفسیر کرد  :اگر بخواهند سفالینههای لعابد ار شفاف یا
مات را زراند ود کنند  ،یک مثقال طالی سرخ را به اند ازهای میکوبند
که از آن  24ورقطال حاصل شود  .این اوراق را د ر میان کاغذهای
گچآلود قرار مید هند و با محلول چسب گیاهی و به کمک قلم بر اشیاء
میچسبانند  .پس از آن طالی متصل شد ه را با پنبه صیقل مید هند .
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به نقل از ابوالقاسم پس از این مرحله ،نقوش رنگی مکمل به سطح
کار اضافه میشود و د ر غالفی سفالین و به آتشی نرم حرارت د اد ه
میشوند(20همان).
د ر برخی نمونههای الجورد ینه به وضوح مشاهد ه میشود که الیۀ
طال روی خطوط اطراف آن چسباند ه شد ه است(تصویر .)5این امر
نشان مید هد که طالکاری این آثار ،پس از قلمگیری آنها صورت
گرفته است .د ر موارد ی نیز مشاهد ه میشود که قلمگیری طرح پس از
چسباند ن ورقطال صورت گرفته است(تصویر .)6کاربرد لعابهای رنگی
روی سطح طال یا د ر نزد یکی آن ،موجب میشود تا «د ر طی پخت،
لعابهای ذوب شد ه روی نواحی زراند ود و لعاب زمینه ،طالکاری را د ر
موقعیت خود حفظکنند  .طالکاری نیز تا حد مسلم لعاب را حفاظت
میکند »(.)Hirx et al, 2002, 237
نقوش هند سی ،گیاهی ،حیوانی و کتیبهای(تصویر  ،)7غالب
تزیینات سفال الجورد ینه را تشکیل مید هند  .د ر میان این آثار ،نقوش
انسانی معد ود ی یافت شد ه است .آرتورلین 21بر این باور است که از
لحاظ شکل و تزیینات« ،الجورد ینهها به شکلی آشکار با تولید ات
زرینفام ساخت کاشان ارتباط د ارند »( .)Lane, 1971, 7بررسی
ظاهری نمونههای الجورد ینه و مقایسه فرم ،نقش و لعاب آنها نشان
مید هد که اغلب این آثار د ر مراکز مشابهی تولید شد هاند  .تولید سفال
الجورد ینه ،نیازمند بهرهمند ی از فنون و مهارتهایی بود که د ر اختیار
تمامی سفالگران قرار ند اشت .بهای زیاد حاصل از کاربرد ورقطال نیز
د لیل د یگری بود تا د ر قالب تولید ات رایج و محلی قرار نگیرند  .به
احتمال فراوان ،این تکنیک نخستین بار د ر کارگاههای کاشان تجربه
شد (پوپ و اکرمن ،1387 ،ج1839 ،4؛ محمد حسن 212 ،1363 ،و
آلن .)45  ،1387 ،د ر اد امه عوامل پید ایش سفال الجورد ینه را از د ورۀ
سلجوقی د نبال خواهیم کرد .
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سفال ایران د ر د ورۀ سلجوقی و ابد اع شیوه مینایی
طی سد ههای پنجم و ششم هجری ،سلجوقیان بر بخشهای
بزرگی از آسیای غربی و ایران فرمانروایی میکرد ند  .آنان حامی صنایع
زمان خویش بود ند و ساخت سفال «د ر این زمان بد رجهای ترقی
نمود که د ر تمام تاریخ ایران کم تر به آن د رجه رسید »(ویلسن،
مشبک مزین به نقوش
ِ
 .)142  ،1366تولید ظروف تزیینی برجسته و
گیاهی و خطنوشته ،از ویژگیهای سفال سلجوقی به شمار میآید .
د ر این زمان ،ساخت نوعی سفالینه یکرنگ الجورد ی آغاز میشود
که میتواند نخستین تالشهای منجر به تولید سفال الجورد ینه به
شمار آید .
از ابد اعات د یگر این زمان ،رنگهای متعد د به کاررفته د ر
سفالینههای مینایی است که «شامل آبی الجورد ی ،سبز ،فیروزهای،
قرمز ،قهوهای و یا سیاه ،زرد و سفید بود ه که گاهی از تمام رنگ ها
و زمانی از بیشتر رنگ های نامبرد ه شد ه برای تزیین استفاد ه میشد ه
است»(کیانی .)19  ،1357 ،د ر برخی نمونههای سفال مینایی ،رنگ
طالیی جایگزین رنگ زرد شد ه است.
ساخت و تکامل ظروف مینایی را به د و د وره زمانی نسبت
مید هند  .د ر اولین د وره ،د ر اغلب موارد تمام سطح کار با نقوش
هند سی و گلوگیاه پوشاند ه میشد  .د ر د وره د وم که شامل سلطۀ
خوارزمشاهیان و اوایل عصر ایلخانی است ،نقوش انسانی و حیوانی
به تزیینات پیشین افزود ه شد ند (کریمی و کیانی .)59  ،1364 ،د ر
خصوص مراکز تولید سفالهای مینایی عقاید مختلفی بیان شد ه
است .با این حال «د ر مورد شهرهای کاشان ،ساوه ،نطنز ،سلطانآباد و
ری بیشتر محققان اتفاق نظر د ارند »(همان) .عالوه بر نواحی نامبرد ه،
نیشابور ،شوش و تبریز به عنوان د یگر مراکز تولید سفال د وره سلجوقی
معرفی میشوند (ویلسن.)144  ،1366 ،
با وجود منع اسالمی ظروف تجملی ،د ر میان سفالگران مسلمان
«انگیزهای برای جانشینی ظرفهایی که اثری از طال بر خود د اشته باش
ند »(پوپ     و    اکرمن  ،1387  ،ج   ،)1734   ،4وجود     د اشت .از د ورۀ سلجوقی
استفاد ه از طال د ر تزیین سفال آغاز شد و د ر برخی سفالینههای
مینایی ،برای افزایش جلوۀ نقوش ،قسمتهایی از اثر زراند ود میشد .
استفاد ه از رنگ سرخ جهت قلمگیری نقوش زراند ود این سفالینهها ،از
آغاز د وره سلجوقی رواج د اشت .از جمله تولید ات کاشان د ر این زمان،
«ظروف با تزیین برجستۀ مطال است»(د یماند  .)184  ،1383 ،احتماالً
سفالینههای مینایی د ر کاشان تنها برای مد ت کوتاهی تولید میشد ند
و زمانی که شهرت زیاد ی یافتند «مقد ار زیاد ی از آن ساخته شد و
بهمین د لیل بتد ریج از حیث جنس و خصوصیات د یگر رو به پستی
رفت»(ویلسن )145  ،1366 ،و با گذشت زمان ،تولید آنها متوقف
گرد ید .

مینای زراند ود  ،گامی به سوی الجورد ینه
شباهت میان جزییات فرم و تزیین د ر سفالینههای سلجوقی و
نمونههای فلزی هم عصر آنها ،موجب میشود چنین استنباط گرد د
که تزییناتی مانند زراند ود کاری ،د ر رقابت با نمونههای فلزی بود ه و از

همان آثار اخذ شد هاند (هیلن برند  .)99  ،1386 ،تا این زمان سفالگران
ایرانی د ر استفاد ه از تزیینات برجسته ،تجربههای زیاد ی بد ست
آورد ه بود ند و د ر زمان ساخت بد نه اغلب قسمتهای معینی را جهت
زراند ود کاری برجسته میساختند  .احتمال د اد ه میشود کاشان ،ری و
ساوه از مراکز تولید اینگونه آثار تجملی بود هاند  .این تزیینات زراند ود ،
با استفاد ه از لعاب طالئی یا اتصال ورقطال بر سطح سفالینهها اجرا
میشد « .تذهیب کاران پیش از این نمونهای از تزیین حقیقی فلزی طال
را برای تزیین استفاد ه کرد ه بود ند  ،و امکان د ارد این تزیینکنند گان
سفالینه د ر ورقطال معاد ل قانعکنند هتری برای نقاشی زرینفام یافته
بود ند »(پوپ و اکرمن  ،1387 ،ج.)1797 ،4
ل مینایی زراند ود را میتوان از نظر شیوه
گونههای مختلف سفا 
زراند ود سازی به سه د سته تقسیم نمود  .د سته اول شامل گروهی از
آثار میباشد که نقوش اصلی آنها با لعابهای رنگی ترسیم شد ه است
و جزئیاتی مانند طرح جامهها د ر نقوش انسانی و یا شاخ و برگهای
پرکنند ۀ زمینه زراند ود شد هاند  .آثاری د ر د سته د وم جای میگیرند
که از همجواری لعابهای رنگی و نواحی زراند ود بهره گرفتهاند و
طالکاری ،بخشی از تزیین اصلی این سفالینهها به شمار میآید .
سفالینههایی که تزیین آنها منحصر به نقوش زراند ود بر زمینه سفید
یا رنگی است ،به آخرین گروه تعلق د ارند  .د ر برخی موارد  ،جزئیات
این نقوش با قلمگیریهای قرمز افزود ه شد ه است(تصویر   .)8د ر میان
گروه اخیر ،ظروف مشابهی وجود د ارند که سرتاسر سطح د اخلی آنها
با نقوش تکراری پر شد ه است .تولید ات اخیر «باید اند یشۀ کاشان
باشد که د ر جامعۀ آن پارچههای عالی جایگاه واالیی د اشت»(همان،
.)1838

د ورۀ ایلخانی ،رواج الجورد ینه
د ر زمان استقرار ایلخانیان 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 تأسیس شد که از آن میان می توان تخت سلیمان ،سلطانآباد
و حومه مشهد و کرمان را نام برد »(کیانی .)20  ،1357 ،تولید ظروف
سفالین د ر د وره ایلخانی ،با کیفیت د ورۀ سلجوقی تد اوم یافت .د ر
مقایسه با گذشته« ،هیچ ابتکار جد ید ی د ر این زمینه صورت نگرفت.
طرحهای تزییناتی روی سفالینهها نسبت به گذشته کلیتر ،بد ون
تفصیل و خطوط ترسیمی و د ر مجموع خام و غیرماهرانه بود ند  ،اما
نقشمایههای جد ید چینی ،مانند سیمرغ و د رخت نیلوفر د ر این د وره
به طرحهای تزیینی سفالینهها اضافه شد »(بلر و بلوم.)32  ،1382 ،
سفال مینایی د ر د ورۀ ایلخانی« ،سرتاسر با طرحهای قالبی تزیین
شد ه بود و نقوش عمد تا زراند ود شد ه و با رنگ قرمز یا سیاه ،د ورگیری
شد هاند  .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 رنگهای
قرمز ،سیاه و سفید شناسایی شد هاند و احتمال د ارد تاریخگذاری آنها
نیمه د وم قرن سیزد هم تعیین شود »( .)Fehervari, 2000, 229این
آثار سفالین ،تولید ات زمینهساز پید ایش شیوۀ الجورد ینه به شمار
میآیند  .کاسۀ مینایی متمایزی که نقوش آن از حاشیۀ ریسمانی ،ترنج
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مرکزی ،گلهای ششپر و پرند گانی با پیکرههای زراند ود تشکیل شد ه
و با رنگهای قرمز ،سفید و طالیی بر زمینه الجورد ی تزیین شد ه
است ،د ر این د سته جای میگیرد (تصویر  .)9تزیینات یک تنگ سفید
مینایی که سطح آن با نقوش اشکی ،برگها ،گلهای ششپر و پرواز
پرند گان د ُم کوتاه آراسته شد ه است ،شباهت قابلتوجهی به نقوش
مورد استفاد ه د ر سفال الجورد ینه 22د ارد  .به کارگیری لعاب طال د ر
نمونۀ اخیر ،تفاوت آن را با الجورد ینه رقم میزند که د ر آن ،به شکل
گسترد های از ورق طال جهت زراند ود سازی استفاد ه میشد .
د ر مرکز یک قاب کاشی مربوط به سد ۀ هفتم هجری که د ر موزه
متروپولیتن نیویورک حفاظت میشود  ،یک کاشی ستارهای با نقش
موجود ی اسطورهای قرار د ارد و کاشیهای فیروزهای و الجورد ی د ورتا
د ور آن ،زراند ود شد ه و با رنگ قرمز د ورگیری 23شد هاند  .د ر تعد اد ی
از این کاشیهای فیروزهای ،از رنگ خاکستری برای تکمیل طرح
تزیینی استفاد ه شد ه است .د ر کاشیهای الجورد ی قاب مذکور از
رنگ سفید برای افزود ن نقوش اسلیمی استفاد ه شد ه است .نوع نقوش
و زراند ود سازی آنها ،قلمگیری قرمز و انتخاب رنگ ،ویژگیهایی را
به یاد میآورند که همجواری آنها د ر سفال الجورد ینه به شکوفایی
رسید و محصول تحول تد ریجی سفال مینایی به شمار میآید .
گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبهد ار نشان مید هد که
«بازه زمانى تولید سفال مینایى ،سالهاى  575 - 616ه.ق(اواخر عصر
سلجوقى و سراسر د وره خوارزمشاهى) را شامل مىشود  .با جمعبند ى
این تاریخها مىتوان ،محد ود ه زمانى حد ود  40سال را براى اوج تا
افول مینایى تاریخد ار تعیین کرد »(یزد انی و د یگران.)53  ،1394 ،
د ر حد ود اواخر قرن هفتم هجری ،الجورد ینه به طور کامل
جایگزین سفال مینایی شد  .این تغییر بد ون مقد مه صورت نگرفت و
تمایل سالطین ایلخانی به مالکیت اشیای تجملی د ر رواج این شیوه
تزیینی بیتأثیر نبود  .اگر سفال مینایی «اغلب جهت تقلید نقاشی
مینیاتور نسخههای خطی ظاهر میشود  ،قطعات الجورد ینه به
سنگهای قیمتی کند هکاری شد ه و مرصع شباهت د ارند »(Mason,
 .)2004, 132فرآیند تولید شیوههای مینایی و الجورد ینه مشابه
بود و «مفهوم گذر از مینایی به الجورد ینه را آزاد ی هنرمند برای به
کارگیری خالقیت ،تنوع ،پیشرفت و تغییر برای پاسخگوئی به سلیقه و
یا تقاضا د ر بازار مید انند »(یزد انی.)69  ،1394 ،
د ر زمان ایلخانیان که ساخت کاشیهای ستارهای ،صلیبی،
کتیبهای و محرابی متد اول بود  ،برجستهکاری سطح کاشی نیز

رواج زیاد ی د اشت .د ر اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری،
«کاشی های کتیبه طالیی با متن الجورد ی نیز زیاد بکار میرفته
همچنین کاشی های ستاره شکل با نقش برجسته زراند ود متد اول
بود ه است و این د لیل خوبی بر افراط و تجمل می باشد بطوریکه
کاشی های این زمان را می توان مبین کامل ذوق تازه ای د انست که
د ر نتیجه زمان فترت د ر ایران بوجود آمد ه»(بهرامی )95  ،1327 ،بود .
سلطانیه یکی از مهم ترین شهرهای د ورۀ ایلخانی به شمار میآید و
«قطعات کاشی ستارهای شکل الجورد ینه د ر منطقۀ تد فینی شرق
گنبد اولجایتو و نقاط د یگر این مکان یافت شد هاندMorgan,(»24
 .)2003, 666د ر استحکامات د ورۀ ایلخانی حسنلو د ر شمال غربی
ایران نیز ،مجموعهای از قطعات شکستۀ ظروف الجورد ینه کشف شد ه
است(()Haddon, 2011, v1,102تصویر.)10
د ر د ورۀ ایلخانی ،قیس 25يا کيش یکی از گذرگاههای اصلي انتقال
کاالی ایران به شمار میرفت .از بند ر سيراف 26قطعات سفالین ،مرکب
از کاشيهای مينايي و الجورد ينه کشف شد ه و تعد اد کمي الجورد ينه
نیز از اکتشافات نيشابور بد ست آمد ه است( .)ibid, 112, 127اما
بیشترین تنوع کشفیات الجورد ینه د ر ایران ،از کاخ آباقاخان یافت
شد ه که شاهد ی بر توسعۀ کامل این تکنیک تا اواخر قرن هفتم هجری
است.

نمایش شکوه الجورد ینه د ر تخت سلیمان
تنها شاهد فعالیتهای هنری و معماری زمان آباقاخان ،27کاخی
واقع د ر تختسلیمان است(تصویر .)11این کاخ ،تنها بنای غیرمذهبی
د ارای تزیینات کاشی از د ورۀ ایلخانی به شمار میآید  .ظروف و
کاشیهای الجورد ینه بد ست آمد ه از این بنا ،به ماهیت تجملی و
گرانبهای این د سته از آثار اشاره د ارند  .اغلب کاشیهای این کاخ ،از
تود های مربوط به د و اتاق هشتضلعی و نزد یک به ایوان غربی بنا یافت
شد هاند  .به د لیل متروک شد ن محوطۀ ساختمانی ،شرايط خاص آب
و هوایی ،طغيانهای متعد د آب د رياچه طبیعی و نيز زلزلۀ منطقه،
آسیبهای فراوانی به این کاشیها وارد آمد ه که «د ر نمونههای
طالچسبان منجر به از بين رفتن ورقه طال و خراشيد گیهای عميق
روی سطح برجسته كاشی شد ه است»(احمد ی .)21  ،1388 ،کشف
قالبهای خشتزنی کاشی ،شاهد ی بر وجود کارگاههای موقت تولید
د ر این مکان است .کاوشگران آلمانی د ر تخت سلیمان کورههای پخت
کاشی از جمله کاشیهای الجورد ینه را کشف کرد ند (Fehervari,
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 .)2000, 230کاشفان این بنا گزارش د اد هاند که «يکي از کورهها
براي اضافه کرد ن رنگهاي رولعابي و ورقطال به کاشيهاي الجورد ينه
و احتماال براي به اصطالح کاشيهاي زرين فام کاشان ،کاربرد د اشته
است»(.)Haddon, 2011, v1, 109
کاشیهای یافت شد ه د ر این کاخ ،شامل انواع کاشیهای بد ون
لعاب ،لعابد ار تکرنگ ،زرینفام ،منقوش زیررنگی ،رورنگی و همچنین
الجورد ینه میباشند  .د ر برخی موارد مشاهد ه میشود که از قالبهای
یکسانی برای ساخت چند نوع کاشی استفاد ه شد ه است .کاشیهای
الجورد ینۀ یافت شد ه د ر این مکان ،زمینههایی به رنگهای الجورد ی،
فیروزهای یا سفید د ارند ؛ قسمتهای برجستۀ آنها را با طال پوشاند ه
و با خطوط نازک سفید  ،قهوهای و سیاه تزیین کرد هاند  .این کاشیها
به فرمهای مربع ،ششضلعی ،ستارهای و چلیپایی هستند و با نقوش
حیوانی ،گیاهی و کتیبهای آراسته شد هاند  .تحقیقات نشان مید هند
که قسمت پایینی د یوارهای کوشک هشتضلعی این کاخ« ،به ارتفاع
د و متر از آجرهای لعابد ار الجورد ی ،با طرحهایی از ستاره و صلیب
پوشید ه شد ه بود »(بلر و بلوم()13  ،1382 ،تصویر .)12این قطعات،
اغلب «د ر رنگهای آبی روشن و آبی تیره ،به صورت یکی د ر میان
زیر کتیبهای که از آجرهای سفالی چهارگوش ساخته شد ه بود  ،قرار
میگرفتند  .این کتیبهها ،که حاوی نوشتههایی به صورت منقوش
بود ند  ،د ر حاشیه با تصاویری از سیمرغ و اژد ها ،که به احتمال
زیاد تقلید ی از طرحهای پارچههای ابریشمی چینی بود  ،تزیین
میشد ند »(همان.)33 ،

سفال الجورد ینه و احتمال ارتباط آن با مکاتبات خواجه
رشید الد ین
مکاتبات این وزیر نامد ار ایلخانی تحت عنوان سوانح االفکار رشید ی
و به همت شمسالد ین محمد ابرقوهی گرد آوری شد ه است .د ر نامهای
با عنوان "مکتوب که ملک عالءالد ین از هند وستان د ر جواب مکتوب
به خواجه رشید الد ین نوشته است" و به سال  708هجری تاریخگذاری
میشود  ،سوغات ارسالی از طریق بصره برای خواجه رشید الد ین با
جزئیات تشریح شد هاند  .بخشی از این هد ایا ،ظروف طال و چینی
معرفی شد ه با لفظ «صینیه» میباشند 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،

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

.)255-261  ،1358
آرتور لین بر این عقید ه است که «هیچ یک از کاالهای چینی
معاصر نمیتواند مطابق با این توصیفات باشد و تنها میتوانیم نتیجه
بگیریم که سفالینههای الجورد ینۀ ایرانی د اد و ستد شد ه با هند ،
به عنوان هد ایای سیاسی به ایران بازگرد اند ه شد هاند »(Lane, 1971,
.)7-8

واتسون د ر نقد این احتمال به نکات د یگری توجه میکند « :آیا
سفالینههای الجورد ینه حقیقتا کاالیی مناسب هد یۀ د یپلماتیک
بینالمللی هستند ؟ آیا به اند ازۀ کافی بد یع و عالی هستند تا ایرانیان را
تحتتأثیر قرار د هند ؟ د ر حالی که د ر ایران ساخته میشد ند و فرضا
د ر بازار تبریز موجود بود ند »).(Watson, 2006, 333
ابوالعالء سود آور 28د ر پژوهشی با عنوان" In defense of rašid-
 ،"od-din and his lettersنامۀ مورد بحث را به سال  715هجری
تاریخگذاری میکند  .وی این فرضیه را مطرح ميسازد که ابرقوئي که
به جمعآوري اين نامهها اقد ام نمود ه ،نامههاي خطاب به غياثالد ين
فرزند خواجه رشيد را به اشتباه به رشید الد ین منسوب ساخته
است .سود آور همچنین بر این باور میباشد که عنوان نامۀ مزبور به
«عالءالد ين محمد هند و» حاکم اياالت ساحلي و کرمان اشاره د ارد
که عنوان َمل ِک برای او ،توسط ابرقوئي افزود ه شد ه و «هند و» به
«از هند وستان» تغيير يافته است) .(Soudavar, 2003, 81 & 98وی
هد ایای چيني الجورد ي مکتوب د ر این نامه را به سفالینههای «آبي
و سفيد » تعبير میکند و فرضیات خویش را بر همین اساس گسترش
مید هد .
د ر حال حاضر ،سند یت سوانح االفکار رشید ی مورد ترد ید قرار د ارد .
چنانچه برخی این کتاب را یکی از اسناد جعلي قرن نهم عنوان
میکنند ( .(Haddon, 2011, v1, 201واتسون نیز بر این عقید ه است
که اشیای چینی هماهنگ با متن مزبور ،به قرون پانزد هم و شانزد هم
میالد ی تعلق د ارند و ثبت هد یهای د یپلماتیک از پرسالنهای چینی
کمیاب قرون پانزد هم یا شانزد هم د ر نامههایی که به رشید الد ین
منسوب است ،تفسیر محتملتری نسبت به مورد بحث بود ن ظروف
الجورد ینۀ ایلخانی است).(Watson, 2006, 333-4
فرض د یگری که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته آن است که
سفالینههای مورد بحث ،الجورد ینههای خارج از مرزهای ایلخانیان

تصویر -12ترتیب پیشنهاد ی برای برخی کاشیهای تخت سلیمان.
مأخذ)Morgan, 1995, 26(:
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بود هاند و از طریق مباد الت تجاری به د هلی وارد شد ه و از آنجا به
ایران ارسال شد هاند  .با توجه به شواهد موجود هیچ یک از این فرضیات
به طور قطع تأیید یا رد نمیشوند .

الجورد ینه ،خارج از مرزهای ایلخانیان
نمونههای مکشوفه از الجوردینه به قلمرو ایلخانیان محدود
نمیشوند ،چنانچه از اکتشافات مربوط به قرون دوازدهم تا چهاردهم
میالدی ونتو 29در ايتاليا ،بقاياي ناچيزي از سفال الجورد ينه و قطعهاي
از سفال سلطانآباد يافت شده است( .)Haddon, 2011, v1, 184با
وجود رواج لعابکاری شیشه د ر زمان مملوکان« ،30به جز يک قطعه
شکسته د ر ارد ن فعلي و د و کاشي شکسته که به فسطاط نسبت
د اد ه شد هاند  ،د ر مصر و سوريه اثر د يگري از سفال الجورد ینه به
د ست نيامد ه است»( .)ibid, 214کاشیهای الجورد ینۀ شناسایی
شد ه د ر تزیینات آرامگاه ُقثَم بن عباس 31واقع د ر مجموعۀ شا ِه زند ۀ
سمرقند ،32آخرین کاربرد عمد ۀ این تکنیک د ر تزیینات معماری
به شمار میآیند  .تاریخ ساخت اولیۀ این مقبره نامشخص است اما
نوسازی و تزیین مجد د آن که کاشیکاری ازاره و پوشش آرامگاه
را د ر برمیگیرد  ،به اواخر د ورۀ ایلخانی یعنی سال  735هجری
تاریخگذاری میشود (ویلبر و د یگران .)312  ،1374 ،د ر د ورۀ تیموری،
ترکیب این بنا د ستخوش تغییر شد و آرامگاه به محل فعلی آن منتقل
گرد ید  .این آرامگا ِه پلهای ،به طور کامل با کاشی پوشش د اد ه شد ه
است(تصویر .)13از کاشیهایی با تزیین زیرلعابی برای تزیین قسمت
کف مقبره استفاد ه کرد هاند و «باالترین رد یف و کاشیهای عمود ی
سه رد یف زیر آن(با یک استثنا) ،با یک زمینۀ آبی تیره و به شیوۀ
الجورد ینه ساخته شد هاند »( .)O’Kane, 2011, 179نقوش اشکی
شکل رد یف د وم ،مستثنی هستند که نقوش رولعابی و طالکاری آنها،
بر زمینه سفید اجرا شد ه است .د ر تزیین باالترین رد یف این آرامگاه،
از حاشیهای با تکرار عبارت لعا استفاد ه کرد هاند که د ر سفالینههای
مینایی د وره سلجوقی و همچنین تعد اد ی از سفالهای الجورد ینه
ایلخانی رایج بود ه است .منوچهر ستود ه به نقل از اوژن شویلر 33د ر
خصوص کاشیهای این بنا اظهار مید ارد « :معروف است که این
کاشی ها را از کاشان به اینجا آورد هاند و معماران این بناها بیشتر ایرانی

بود هاند »(ستود ه .)306  ،1383 ،چنین فرضی بیش از احتمال صحت
آن ،از جایگاه و شهرت کاشی کاشان د ر نواحی خارج از مرزهای ایران
ایلخانی سرچشمه میگیرد .

رواج الجورد ینه د ر نواحی ارد ویزرین

34

یافتههای باستانشناسان ،نشاند هند ۀ رواج الجورد ینه د ر نواحی
ارد ویزرین است که از لحاظ تعد اد و تنوع آثار و همچنین پراکند گی
جغرافیایی آنها قابل توجه هستند  .شهر سرای 35واقع د ر جنوب روسیه
و پایتخت خاننشین ارد ویزرین ،36یکی از مناطقی به شمار میآید
که از اکتشافات آن سفال الجورد ینه بد ست آمد ه است(Lane, 1971,
()8تصویر .)14د ر مناطق اطراف رود ولگا تا بلغارستان ،زرینفامهای
کاشان و ظروف مینایی یافت شد هاند  .سفالگران ارد ویزرین د ر قرن
هفتم هجری ،ظروف خميرشيشهاي را توليد نميکرد ند و به وارد ات
محصوالت مشابه از همسايگان جنوبي خود نیازمند بود ند  .با وجود
افزايش تجارت میان ايلخانيان و مملوکان د ر قرن چهارد هم میالد ی،
سفالگران ارد وي زرين ،خواستار د اد و ستد محلي شد ند  ،به همین
د لیل تنها ظروف چيني ارزشمند  ،به این نواحی وارد ميشد (Haddon,
 .)2011, v1, 71این احتمال د اد ه میشود که د ر میان خوارزمشاهیانی
که به د نبال تهاجم مغوالن به سمت شمال و غرب ایران راند ه شد ند ،
سفالگرانی حضور د اشتهاند که ساخت بد نههاي خميرشيشهاي را د ر
حوزۀ ولگا مرسوم نمود هاند ()ibid, 205
با وجود قيمت باالتر تولیدات الجورد ينه ،این آثار حدود  15تا 16
درصد سفالینههای مکشوفه از نواحي ولگا را تشکیل میدهند .رنگ لعاب
سبزتيرۀ قابل مشاهده در برخي از اين نمونهها(تصویر ،)15تمهيد تمايز
آنها از توليدات ايلخاني    است) .(ibid, v2, 44از اکتشافات نقاط د يگري
از قلمروي اردويزرين در قزاقستان کنونی ،خوارزم ،اوکراین و منطقه
دریاچه آرال ،نمونههایی از سفال الجوردینه یافت شده است(تصویر.)16
سرپرست اکتشافات منطقه جنوبغربي شبه جزيره کريمه عقيده
دارد که سفالگران اين منطقه ،نسخههاي شخصي الجورد ينه را توليد
ميکردند که از پايۀ لعابدار سبز رنگ آنها قابل تشخيص است (ibid,
).v1, 155-160

نقشمایۀ "لعا" د ر نوار تزیینی قطعهای از یک ظرف(تصویر،)17

تصویر -13کاﺷﯽ ﻫﺎي ﻻﺟﻮرد ﯾﻨﻪ د ر آراﻣﮕﺎه ﭘﻠﻪاي ﻣﻘﺒﺮة ﻗﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ .مأخذ)O’Kane, 2011, 179(:
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عبارت عربی "لعافيه" به معنای براي سالمتي معنا ميشود که پیش
از این به نمونۀ مشابهی از کاربرد آن د ر سمرقند اشاره شد  .روی بد نۀ
ظرف د یگری از ارد ویزرین که سطح د اخلی آن با لعاب فیروزهای و
خارج آن با لعاب الجورد ی پوشاند ه شد ه است ،متن شعری فارسی با
ورقطال مشاهد ه میشود (تصویر  .)18الجورد ینههای یافت شد ه د ر
این نواحی ،به سد ههای هفتم و هشتم هجری نسبت د اد ه میشوند .
یک پانل کاشی مرکب از سفال الجورد ینه و چند رنگ از اکتشافات
شهر سرای بد ست آمد ه است(تصویر  .)19تاکنون کورههاي توليد
الجورد ینه د ر این نواحی يافت نشد ه است و بد ون وجود شواهد کافی،
تعیین محل ساخت این آثار با مشکل مواجه میشود .
د ر رابطه با وجود اشعار فارسی بر آثار هنری ارد ویزرین از جمله
برخی سفالینههای الجورد ینه چند ین احتمال مطرح شد ه است .یکی
آن که به د ليل ارتباطات سياسي ميان د و حکومت ارد ويزرين و
ايران ،این مناطق از لحاظ فرهنگي به يکد يگر نزد يک شد ه بود ند .
د یگر آن که اغتشاشات سياسي خراسان د ر نيمۀ قرن هشتم هجری،
انگيزۀ حرکت صاحبان تخصص به سمت مراکز ولگاي جد يد بود که
پروژههاي ساختماني و سفارشات کاری بيشتري د اشتند (.(ibid, 251
بنا بر شواهد بد ست آمد ه ،میان بازرگانان جنوای 37ایتالیا و ساکنان
ارد ویزرین ،مراود ات تجاری مستحکمی برقرار بود ه است و حمل
اشیاء بلورین و سفالین از د ریای سیاه و مد یترانه شرقی بسوی مصر

تصویر -14بخشی از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻐﻮﻻن د ر اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮي.
مأخذ)kappamapgroup.com(:

تصویر  -17نمونه الجورد ینه ارد وی
زرین با تزیینات هند سی.
مأخذ)Haddon, 2011, v2, 126(:

تصویر  -18ظرف مکشوفه از ارد وی
زرین.
مأخذ)Ibid, 126(:

مملوک جریان د اشته است(ساند رز .)154  ،1363 ،این مراود ات تجاری
میتوانند کشف بقایای الجورد ینه د ر ایتالیا و ارد ن را توجیه کنند .
سرانجام با حملۀ تیمور ،پایان کار حاکمان ارد ویزرین نیز رقم
خورد  .د ر نتیجۀ این تغییرات ،هنرهایی مانند سفالگری که پیش از
این مورد توجه بسیار بود ند  ،تحتتأثیر شرایط موجود قرار گرفتند  .د ر
این د وران نابسامان که کشور ایران به عرصۀ تاخت و تاز طالبان قد رت
بد ل شد ه بود  ،از تولید ات پرهزینهای چون سفالینههای الجورد ینه
حمایت زیاد ی نمیشد  .د و نمونه تاریخد ار از این زمان بر جای ماند ه
است که متأثر از تحوالت اجتماعی و اقتصاد ی زمان ،تنها به میزان
اند کی زراند ود شد هاند .

د ورۀ تیموری ،افول الجورد ینه
از آثار معماری تیموری د ر محد ود ۀ ایران کنونی ،نمونههای زیاد ی
بر جای نماند ه است و غالب این آثار د ر کشورهای همجوار ایران قرار
د ارند  .د ر این د وره ،شیوههای ساخت و تزیین سفال ،مانند د ورههای
پیشین تد اوم یافت .آرامگاههای مجموعه شاه زند ۀ سمرقند  ،سهم
عمد های د ر میراث معماری د وره تیموری د ارند  .یکی از مقابر بینام
این گورستان که به نام اَلغ سلطان بیگم نیز شناخته میشود و د ر سال
 787هجری بنا شد ه است ،تقریبا به طور کامل با کاشیهای الجورد ی
با نقوش طالئی و قرمز زینت یافته است .تزیین این کاشیها یاد آور
نمونههای سفال الجورد ینه لیکن د ر سطحی نازلتر است(تصویر.)20

تصویر    -15ﻧﻤﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺎﺳﮥ تصویر -16قطعهای از ظرف الجورد ینه
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ارد وي زرﯾﻦ.
مکشوفه از قزاقستان.
)Haddon,
مأخذ2011, v2, 126(:
مأخذ)Ibid, 128(:

تصویر  -19کاشی های الجوردینه و چند تصویر -20کاشی الجورد ی زراند ود ،
رنگ یافت شده از سرای پایتخت باتو .مجموعۀ شاه زند ه.
مأخذ)Kobendau, 1997, 381(:
مأخذ)Ibid, 128(:
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د ر این نمونهها ،گلهای ششپر زراند ود با رنگ قرمز د ورگیری
شد هاند و جز خطوط ساد ه و سفید رنگی که معرف ساقه و برگ این
گلها هستند  ،تزیین د یگری ند ارند  .این کاشیها بیش از آن که به آثار
ایرانی شبیه باشند  ،نسخههای محلی شد ۀ الجورد ینه به نظر میرسند .
همانگونه که تحول سفال مینایی به پید ایش سفال الجورد ینه
منجر شد  ،سفال هفترنگ هم از عناصر موجود د ر شیوۀ الجورد ینه
استفاد ه کرد و به مرور زمان جایگزین آن شد  .قطعهای کاشی مد ور با
زمینه 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 قسمتهای آن با لعاب زرد رنگ
نقاشی شد ه ،مصد اقی از این تغییرات است .39تا اواخر قرن هشتم
هجری ،الجورد ینه به تکنیکی منسوخ تبد یل شد  ،اما خلق آثار زیبای

مشابه آن« ،با به کارگیری ورق طالی حرارت د ید ه یا استفاد ه از الگو
و انتقال پود رطال تد اوم یافت»(.)Morgan, 2003, 666
د ر این زمان ،همگام با تولید کاشیهای معرق که برای پوشاند ن
سطوح گسترد ه ،هزینه کم تری به همراه د اشتند  ،ساخت کاشیهای
ی هفترنگ
هفترنگ با زمینۀ آبی نیز رواج زیاد ی یافت .تولید کاش 
با تزیینات ورقطال و د ورگیری آن با رنگ قرمز« ،به طور گسترد ه
د ر د وران تیموری و صفوی برای تولید کاشی و پوشاند ن سطحهای
بزرگ به کار میرفت»(پورتر .)20 ،1381  ،مد رسه بیبیخانم ،مقبره
شیرینبیکآقا ،بنای عشرتخانه و مد رسه طالکاری واقع د ر سمرقند ،
مد رسه الغ بیک بخارا ،مسجد شاه مشهد و بقعه د رب امام اصفهان
نمونههایی از کاربرد طال د ر تزیینات معماری هستند .

ساخت سفالینه تکرنگ الجورد ی د ر د وره سلجوقی نخستین
تالشهای منجر به تولید الجورد ینه د ر نظر گرفته میشود  .به
مرور زمان شیوۀ تزیین سفال مینایی متحول گرد ید و انواع مینایی
زراند ود پد ید آمد ند که تنها یک گام تا پید ایش سفال الجورد ینه
فاصله د اشتند  .ویژگیهای تکنیکی ساخت این آثار با برخی
سنتهای سفالگری ایرانی چون محبوبیت رواج رنگهای الجورد ی
و فیروزهای ترکیب شد و به پید ایش سفال الجورد ینه منجر گرد ید .
الجورد ینهها از نظر فرموالسیون لعاب و بد نه از تولید ات هم عصر
خویش مجزا نبود ند و ابوالقاسم کاشانی د ر رسالۀ «عرایس الجواهر
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
هفتم هجری ،سفال الجورد ینه به طور کامل جانشین نوع مینایی
شد اما جلوهگری آن بیش از یک سد ه به طول نیانجامید  .کشفیات
باستانشناسی د ر سلطانیه ،حسنلو ،نیشابور و بند ر سیراف به یافت
سفالینههای الجورد ینه انجامید هاند  .اما بیشترین آثار الجورد ینه ایران
از کاخ آباقاخان واقع د ر تخت سلیمان بد ست آمد هاند که نمایشگر
د وران شکوه این شیوۀ تزیینی است .د ر سوانح االفکار رشید ی به
سفالینههای الجورد ی زراند ود اشاره شد ه است اما صحت تاریخی

این مکتوب محل ترد ید است و در خصوص ارتباط مند رجات نامۀ
مذکور با سفال الجورد ینه اتفاقنظری وجود ند ارد  .کشفیات سفال
الجورد ینه به گسترۀ ایران ایلخانی محد ود نمی شود و بقایای اند کی
از آنها د ر ارد ن ،مصر و ایتالیا یافت شد هاند  .یافتههای باستانشناسان،
نشاند هند ه رواج الجورد ینه د ر نواحی ارد ویزرین است که از لحاظ
تعد اد  ،تنوع و پراکند گی جغرافیایی آثار قابل توجه هستند  .استفاد ه
از اشعار فارسی و نقشمایههای تزیینی مشابه با آثار ایلخانی وجه
اشتراک این آثار و رنگ لعاب سبز د ر قسمت پایۀ برخی الجورد ینههای
ارد وی زرین تمایز آنها را با آثار ایلخانی رقم میزند  .روابط تجاری
بازرگانان ایتالیایی و مصری با ساکنان ارد ویزرین ،میتواند کشف
بقایای الجورد ینه د ر ایتالیا ،مصر و ارد ن را توجیه کند  .آخرین کاربرد
عمد ۀ الجورد ینه د ر سمرقند نمایش یافته است و به اواخر قرن هشتم
هجری مربوط میشود  .با وجود تعد د آثار مکشوفه الجورد ینه د ر
نواحی مختلف آسیا ،تنها د ر ایران شواهد ی از ساخت این سفالینهها
بد ست آمد ه است .با افول ایلخانیان تولید سفالینههای الجورد ینه رو
به کاستی گذاشت ،سفال هفترنگ از عناصر موجود د ر تزیین سفال
الجورد ینه بهره گرفت و به مرور زمان جایگزین آن شد .
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Iranian pottery has attracted the
T lthough
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

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.
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