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درآمدی بر گونه شناسی نقوش انسانی
سفال های زرین فام سده های میانه اسالمی ری و کاشان

چکیده
مطالعه نقوش تزئینی سفال های زرین فام سده های میانه اسالمی در ایران، اطالعات گوناگونی 
را در اختیار ما قرار می دهد. اگرچه این سفال ها جذابیت بصری کمتری نسبت به سفال های 
مینایی دارند، با این حال منبع موثقی برای مستندنگاری و پژوهش نقوش، محسوب می شوند. 
فن ساخت سفال زرین فام بسیار خاص و منحصر به فرد بوده و بعضاً جنبه اشرافی و تجمل 
گرایانه داشته است. این ویژگی سبب نقش پردازی دقیق و ترسیم جزئیات به روی آن ها شده 
که پژوهش پیرامون این نوع سفال و مشخصاً طرح و نقش آن را ضروری می سازد. در این مقاله 
قریب به 30 شی زرین فام سده های میانه اسالمی ایران که اکثراً در شهرهای کاشان و ری 

ساخته شده اند، انتخاب و به بررسی نقوش انسانی آن ها اقدام شده است. 
با انجام این پژوهش چنین استنباط می گردد که نقوش انسانی سفال های زرین فام این 
محدوده زمانی- در عین تکثر- دارای چهارچوب معین، ترکیب بندی خاص و دسته بندی دقیق 
و مشخصی هستند که به آن ها پرداخته خواهد شد. همچنین نوع پوشش و زیورآالت مردان 
و زنان در این دوره دارای انواع متفاوتی است که هریک ویژگی های خاص خود را دارا هستند. 
روش انجام این پژوهش تاریخی - توصیفی، و روش جمع آوری اطالعات آن کتابخانه ای و با 
رویکرد کیفی است. تصاویر اشیا مورد استفاده در مقاله از درگاه اینترنتی موزه های مطرح 
خارج از کشور و همچنین موزه های معتبر داخلی گردآوری شده و طراحی نقوش آن توسط 

نگارندگان صورت پذیرفته است.

اهداف مقاله
1- شناخت ویژگی های نقوش انسانی سفال های سده های میانه ری و کاشان.

2- شناخت ویژگی های متعلقات نقوش انسانی نظیر نقش پوشاک، زیورآالت و... سفال های 
سده های میانه ری و کاشان.

سؤاالت مقاله
چه  وکاشان  ری  شهرهای  در  میانه  سده های  فام  زرین  سفال های  انسانی  1- نقوش 

ویژگی هایی دارند؟
2-  متعلقات نقوش انسانی نظیر نقش پوشاک و زیور آالت، به روی سفال های زرین فام دوره 

سلجوقی چگونه اند؟
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واژگان
ایران در دوره میانه اسالمی منزلگاه سلسله های بزرگی همچون سلجوقیان، خوارزمشاهیان 
و ایلخانان بوده است. سفالگری نیز در این زمان مانند سایر هنرها رو به ترقی گذاشت. نقطه 
عطف این رخداد، ساخت سفال زرین فام توسط سفالگران مسلمان بود که حاصل پخته شدن 
اکسیدهای فلزی لعاب در داخل کوره است. پرداختن به این فن از این منظر که یکی از 
مهم ترین ابداعات در عرصه سفالگری اسالمی است، دارای اهمیت فراوانی می باشد. ضرورت 
انجام این تحقیق زمانی بر ما محرز می گردد که باوجود انجام تحقیقات متعدد در زمینه معرفی 
سفال های زرین فام و طبقه بندی کلی نقوش آن، تاکنون جزئیات دقیقی از نقوش زرین فام به 
لحاظ ساختار نقش، ترکیب بندی، موضوع و... ارائه نشده است. بنابراین این تحقیق می تواند 
شناخت ما را نسبت به نقوش سفال زرین فام و به طور اخص نقوش انسانی آن و ویژگی هایش 
افزایش دهد. در واقع هدف از انجام این پژوهش ارائه طبقه بندی جدیدی از نقوش انسانی 

سفال زرین فام سده های میانه اسالمی بر پایه نمونه های مستند است.
لذا تالش خواهد شد با انتخاب اشیایی که از نظر نقش پردازی کامل ترین وجه را دارا 
هستند، به بررسی این قسم از نقوش پرداخته شود. نقوش اشیا منتخب می باید دربرگیرنده 
ویژگی های کلی نقوش انسانی این بازه زمانی بوده و ترجیحاً جزئیات بیشتر و دقیق تری را در 
بر بگیرند. پس انتخاب این نمونه ها باید از بین سالم ترین سفال های زرین فام صورت گیرد. در 
کنار این مسأله اعتبار علمی موزه های محل نگهداری این سفال ها نیز مطرح است. بنابراین 
تالش خواهد شد که این اشیا از غنی-ترین گنجینه های جهان و ایران انتخاب شوند. طراحی 
دقیق نقوش و جزئیات آن ها نیز توسط نگارندگان صورت خواهد پذیرفت و نهایتاً با مطالعه 

تطبیقی نقوش طراحی شده با یکدیگر، به گونه شناسی دقیق آن ها اقدام خواهد شد. 
پیش از این نیز پژوهش های متعددی در مورد سفال های زرین فام سده های میانه انجام 
شده و این گونه از سفال از زوایای مختلفی بررسی شده است. برخی از باستان شناسان به 
بررسی آزمایشگاهی این نوع لعاب پرداخته )واتسون، 1382( و برخی به ارائه کلیاتی جامع 
پیرامون آن اقدام ورزیده اند )نیستانی و روح فر، 1389(. اما گروهی از محققین در تالیفات 
خود تنها به ذکر نامی از این فن در کنار سایر دستاوردهای مسلمانان در عرصه هنر سفالگری 
اسالمی بسنده کرده اند )کیانی و کریمی، 1364(؛ )کیانی، 1379(. عده ای نیز کوشیده اند با 
محدود کردن جامعه آماری خود و پرداختن به مجموعه ای خاص به صورت تخصصی تری به 
سفال های این دوره نظر کنند )آلن، 1387(. با این حال نتوانسته اند حق مطلب را ادا کرده و 
یا با بررسی نقوش به کار رفته در آن ها به مواردی همچون طرح پوشاک، زیورآالت، شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و... بپردازند. گرچه در برخی از منابع به سبک کلی این تزئینات اشاراتی 
شده )عطاری، 1389()نیک خواه و شیخ مهدی، 1389(. با این حال پژوهش کمتری بر روی 

جزئیات نقوش سفال های این دوره صورت گرفته است که الزم است به آن پرداخته شود.

روش شناسی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش تاریخی-توصیفی با رویکرد مطالعه موردی سفال های 
زرین فام دوره سلجوقی در چندین موزه مطرح دنیا، از حیث ترکیب بندی نقوش، تزئینات و 
تکنیک ساخت است. تصاویر 30 شیء مختلف به صورت تصادفی، به همراه اطالعات مرتبط با 
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آن ها از منابع معتبر علمی برداشت شده که کتب و مقاالت به روز و مرتبط با سفالگری اسالمی، 
از آن جمله اند. در این پژوهش تالش شده که این اشیا از میان سالم ترین آثار زرین فام متعلق 
به این دوره زمانی انتخاب شوند تا ویژگی های کلی نقوش انسانی را به نحو احسن نمایان سازند. 
همچنین از نقوش تزئینی این نمونه ها، طراحی دقیقی صورت گرفته که می تواند به شناسایی 

بهتر نقوش تزئینی سفال های زرین فام این دوره، بیانجامد.

سفالگری سده های میانه اسالمی در ایران
کمی پس از ظهور سلجوقیان، انواع متنوعی از سفال رواج یافت و در مراکزی چون ری و 
کاشان در ایران و رقه در بین النهرین تولید گردید )کاتلی و هامبلی، 1376: 32(. این سفال ها 
بسیار متنوع هستند و شامل سفال بی لعاب، سفال یک رنگ، سفال الجوردی، سفال مینایی، 
سفال زرین فام، سفال با نقش زیر لعاب، سفال سفید رنگ مسبک و سفال با نقش قالب زده 

می باشند )کیانی، 1379: 34(.
در مورد سفال زرین فام، سه سبک عمده متعلق به دوران پیش از مغول شناسایی شده که 
از این ها دو سبک به شهرهای ری و کاشان منسوب است )واتسون، 1382: 39(. کاشان منشاء 
اصلی ساخت لعاب زرین فام در سده های میانه است و سایر مناطقی که به ساخت زرین فام 
مشهورند، در واقع وارد کننده زرین فام کاشان از طریق داد و ستد، تجارت و یا تقلید کننده آن 

به شمار می روند )نیستانی و روح فر، 1389: 17(.
از آنجایی که مردم ایران بیشتر از سایر مسلمانان کراهت تصویرسازی موجودات زنده 
و تحریم صورتگری را نادیده می گرفتند، این نقوش در ایران بیش از سایر مناطق به چشم 
می خورد. ریشه این امر را می توان در عالقه ذاتی و فطری ایرانیان به هنر و نیز سبقه بسیار غنی 
نقاشی و تصویر سازی در عصر پیش از اسالم و به ویژه در زمان ساسانیان دانست. ارتباط عمیق 
بین ایران و چین نیز تأثیر بسیار مهمی در گسترش نقاشی و صورتگری در بخش شرقی دنیای 
اسالم داشت. از سوی دیگر سالطین سلجوق نیز ایرانیان را به چشم پوشی از تحریم صورتگری 
تشویق می کردند )حسن، 1384 :53(. بنابراین یکی از ویژگی های نقوش سفال های این دوره، 
پرداختن به موضوعات انسانی است. چهره ها متأثر از نژاد آسیای میانه )صورت گرد، لب های 
غنچه ای، بینی قلمی، چشم های بادامی و ابروهای کمانی و گاه پیوسته(، لباس ها قلم گیری شده 
و تزئینات لباس به وفور نقش شده به نحوی که متن کل لباس و گاه زمینه با تزئینات اسلیمی 
و ختایی پر شده است. اکثر این تصاویر بر روی بشقاب های سفالی و در شهرهای ری، کاشان، 
ساوه، نیشابور و گرگان ترسیم شده اند )خواجه احمد عطاری، 1389: 23(. در این سفال ها 
پیکره های انسانی اغلب در برابر یک منظره قرار گرفته اند. گاهی در روی سفال ها یک پیکره 
یا دو پیکره ترسیم می شده که در حالت نشسته و در حال صحبت کردن با یکدیگر بودند که 
چشمان کشیده پیکره ها را خم سیاه ابروها شفاف تر می ساخت )کاتلی و هامبلی، 1376: 33(.

نقوش روی ظروف سفالین دوره سلجوقی تأثیر پرتوان و مستقیم نقاشی مینیاتور است. 
تصاویر اسب سواران، حکام ارگ نشین و قهرمانان افسانه های کهن رایج ترین موضوعات نقاشی 
روی سفال ایران در سده های پنجم و ششم/ یازدهم و دوازدهم هستند که از نمونه های آن 
می توان نقوش حیوانات، گاوهای بالدار و شیرانی که سر انسان دارند را نام برد )گدار، 1354: 
125(. نقوش انسانی سفال های دوره سلجوقی به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گروه اول 

 صفحات مقاله:177-192

درآمدی بر گونه شناسی نقوش انسانی
سفال های زرین فام سده های میانه اسالمی ری و کاشان/ 

سید هاشم حسینی، سمانه شیرخانی  



70

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
 پاییز - زمستان 1395

سال دوازدهم، شماره بیست و پنجم

موضوعات اقتباس شده از ادبیات فارسی ایرانی همچون اشعار نظامی، فردوسی و... ، و گروه 
دوم نیز موضوعات غیر ادبی و اقتباس شده از زندگی روزمره شاهان و امیران و نقش های چون 

شکار، رقص و نوازندگی و... هستند )کریمی و کیانی، 1364: 49(.
برخی محققان سبک چهره نگاری این دوره را همان سبک سایر نقوش سلجوقی می دانند؛ 
چراکه این چهره ها به نقاشی های کتب مصوری که از پیروان مانی نقاش در ناحیه تورفان 
ترکستان پیدا شده، بسیار شبیه هستند و در حقیقت این سبک حقیقتاً ایرانی است و تعبیر 

اینکه این نقوش تقلیدی از نقوش چینی هستند، اشتباه است )بهنام، 1341: 5(.
ترسیم لباس در نقوش انسانی نیز، در شش سده نخست اسالمی، به شدت سنت گرا بود و 
این گونه به نظر می رسید که سبک-های جدید بیشتر با ظهور ترک ها معرفی شد و سبک های 
ابتکاری در سربندها و زیور آالت در زمان سلجوقیان گونه های اصلی لباس را تاحدی تغییر 
داد. در البسه، گرایش آشکاری به مردانه تر کردن پوشاک بود و خفقان اغلب در پوشش مردان 
و زنان دیده می شد و زنان البسه جانبی که قبالً متعلق به مردان بود را به تن داشتند. از جمله 
چکمه و برخی از سربندها. به طور کلی ساختار سنتی پوشاک ایرانی در اساس بدون تغییر 
باقی ماند و خفتان سفت و مزین همراه با شلوار و چکمه باقی مانده از سبک اواخر ساسانی و 
نیز آسیای مرکزی کماکان در پوشش مردان و زنان بلند مرتبه ایرانی تا ظهور مغوالن و حتی 
بعد از آن نیز دیده می شود )شناور ماسوله، 1389: 94(. در این دوره نحوه آرایش مو نیز تغییر 
کرد. موها عموماً صاف و آویخته ترسیم می شده و مردان در تصاویر اغلب بدون ریش هستند 
)شناور ماسوله، 1389: 113(. به طور کلی نقوش انسانی سفال-های سلجوقی را می توان به 

چند دسته کلی تقسیم کرد.
گروه سواران  -1

گروه شاهان و شاهزادگان  -2
انسان های ایستاده یا نشسته در حال گفتگو  -3
نقش انسان های منفرد در میان گل و بوته ها  -4

نقوش ترکیبی )خسروی خافتری، 1390: 46(.  -5
در ادامه مطلب به معرفی بهتر این نقوش انسانی پرداخته و با معرفی مصادیق آن و 
طراحی دقیق آن ها، شناخت بهتری از سبک تصویرنگاری انسانی این دوره صورت می گیرد. 

سفال با نقش انسانی منفرد 
این گونه نقوش معموالً تصویری از یک فرد در حالت نشسته است که در برخی موارد 
حرکت دست وی به سمت باال خود نمایی می کند. هاله پیرامون سر، ویژگی های چهره، فرم 

لباس و طرح و نقش آن همگی از سبک متداول این دوره پیروی می کند.
 در مورد هاله گرد پیرامون سر اشخاص که گاهی در اطراف سر حیوانات نیز دیده 
می شود برخی محققین آن را متأثر از هنر بیزانس دانسته و برخی دیگر آن را برگرفته از 
سبک تصویرنگاری آسیای مرکزی می دانند. در تفسیری دیگر این هاله را در رابطه ای مستقیم 
با خورشید می دانند که از فرهنگ اوستایی ریشه گرفته و خورنه به معنای خورشید خوانده 
می شود و اهورامزدا به برگزیدگان ارزانی می دارد. وجود این هاله ها بر اطراف سر موجودی، 
سبب تقدم او بر دیگران و بیانگر ذات ویژه دارنده آن و تفاوت او با دیگران است. بر این مبنا 
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می توان آن را نمادی از انسان کامل و منجی موعود دانست )کربن، 1374: 62(. از نگاهی دیگر 
این هاله نقشی نمادین و نشان دهنده فر و شکوه الهی است که در اعتقادات میترائیسم و آیین 

زرتشت جایگاه ویژه ای داشته است )نیستانی و روح فر، 1389: 123(. )تصویر1(

تصویر1- راست کاســه  زرین فام متعلق به سده 
ششــم/ دوازدهم، )ماخــذ: درگاه اینترنتی موزه 

آشمولین انگلیس( 

تصویر2- چپ، کاسه زرین فام متعلق به اواخرسده 
ششم و اوایل سده هفتم/ دوازدهم و سیزدهم، محل 

نگهداری: موزه مقدم تهران. )ماخذ: نگارندگان(

تصویــر3- ابریق زرین فام متعلق به ســده هفتم/ 
ســیزدهم )ماخذ: درگاه اینترنتی موزه ویکتوریا و 

آلبرت لندن(

نخستین نمونه های مورد مطالعه از این نوع نقش، ظروف زرین فام متعلق به کاشان و 
سده های میانه اسالمی است. در این اشیا نقش مردی با پوششی منقوش و هاله نور اطراف سر، 
در مرکز ظرف به چشم می خورد. این اشیا در زمره ظروف درشت نقش قرار می گیرد. )تصاویر1 
و2( نمونه بعدی ابریقی زرین فام، متعلق به سده هفتم/ سیزدهم است که در تزئین بدنه بیرونی 
آن، از تکرار نقشمایه انسانی نشسته در میان درختان سرو تزئینی شطرنجی، بهره گرفته شده 

است. ظاهراً این درخت از نقوش متداول تصویرگری سبک کاشان است.)تصویر3(

نمونه دیگری از همین نوع نقش در ظرفی متعلق به شهر ری و سده های ششم و هفتم/ 
دوازدهم و سیزدهم نیز دیده می شود. این نوع سفال تا قبل از حمله مغول همچنان در 
این مرکز تولید می شده است. بدنه این ابریق سفالی با تصویر انسان با صورت های بزرگ و 
گوشتالو، چشمان بادامی و ابروهای پیوسته آرایش یافته است. )تصویر4( نقوش سفال های 
شهر ری عموماً متراکم و تصاویر انسانی، با صورت گرد مغولی، چشمان بادامی ترسیم 
می شده است )کریمی و کیانی، 1364: 49(. نکته مهم اینکه در واقع مرکز سفال ایران 
کاشان بوده است نه ری. کاشان ازسده پنجم/ یازدهم تا سده یازدهم/ هفدهم پایتخت این 

هنر محسوب می شده است )پوپ، 1387: 104(.
از ری در متون تاریخی همچون احسن التقاسیم به عنوان خوره نام برده شده است 
)مقدسی، 1385: 573(. این شهر در زمینه تولید زرین فام شیوه مخصوص خود را دارد. 
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نقش غالب آن تصاویر انسانی با ویژگی های مذکور است که با رنگ قهوه ای در طیفی از 
تیره روشن نقش می شده است که در این نمونه ها کاماًل مشخص است. )تصویر5( داخل 
)توحیدی،  استخر، درخت سرو، ماهی و آسمان دیده می شود  نقش  نیز عمدتاً  ظروف 
1386: 275(. زن های نشان داده شده توسط نقاشان ری نیز، با چهره ای کمتر مدور از 
زنان نقاشان شیوه کاشان نمایش یافته اند و نیز در آرایش مو متفاوت اند و با انبوه گیسوان 
بافته اطراف صورت، دارای چشمانی گردتر و رخساری جذاب تر هستند )پوپ، 1387: 
1869(. با این حال نقوش ری و کاشان بسیار شبیه اند و در نگاه نخست، تشخیص آن ها 

از یکدیگر دشوار به نظر می رسد.)تصویر6( 

تصویــر4- ابریق ســفالی ســده های 
ششــم و هفتم/ دوازدهم و سیزدهم، 
ری )ماخــذ: درگاه اینترنتــی مــوزه 

متروپلیتن نیویورک(

سده های  ســفالین  کاســه  تصویر7- 
ششــم و هفتم/ دوازدهم و سیزدهم، 
ری )ماخــذ: درگاه اینترنتــی مــوزه 

متروپلیتن نیویورک(

تصویر5- ابریق ســفالی ســده ششم/  
دوازدهــم، ری )ماخذ: درگاه اینترنتی 

موزه متروپلیتن نیویورک(

تصویــر6- جزئیــات نقوش بشــقاب 
ســفالی زرین فام کاشان، سده هفتم / 
سیزدهم، محل نگهداری: موزه دوران 

اسالمی ایران )ماخذ: نگارندگان(

این نقوش، در مرکز کاسه ای زرین فام و متعلق به سده های ششم و هفتم/  مشابه 
دوازدهم و سیزدهم است نیز به چشم می خورد که تصویر مردی با هاله ای در اطراف سر 

است. )تصویر7(
در شیوه ری صورت انسانی که چشم های باریک و کشیده دارد که دنباله آن به گوش 
متصل می شود و نیز قوس ابروان و شیوه آرایش سر مخصوصاً قابل مالحظه است. اشخاص 
با ریش باریک و نوک دراز یا بر خالف آن ها که زلف سرشان بیشتر روی گوش به صورت 

انبوه ریخته است، از مشخصات شیوه استادان ری می باشد )بهرامی،1327: 66(.
در ظرف هایی که از نظر کیفیت نقوش، نازل تر 
گرفته  بهره  منفرد  انسانی  نقوش  از  نیز  هستند 
ترسیم  انگارانه  و سهل  دقت  بی  بسیار  که  شده 
شده اند. در این نمونه ها غالباً از نقوش انسانی برای 
استفاده  شیء  سطح  فضای  از  بخشی  کردن  پر 
شده؛ بنابراین فرم کلی این انسان ها از فرم کلی 
شی تبعیت می کند. بر مبنای چنین شرایطی این 
ترسیم  از  گاهاً  و  تحرک اند  هرگونه  فاقد  نقوش 
بخشی از اندام ها نظیر دست ها و پاهایشان صرف 

نظر شده است )تصاویر 8 و9(
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سده های  ســفالین  کاســه  تصویر8- 
ششــم و هفتم/ دوازدهم و سیزدهم، 
ری )ماخــذ: درگاه اینترنتــی مــوزه 

متروپلیتن نیویورک(

سده های  ســفالین  کاســه  تصویر9- 
ششــم و هفتم/ دوازدهم و سیزدهم، 
ری )ماخــذ: درگاه اینترنتــی مــوزه 

متروپلیتن نیویورک(

با کتیبه  پر  تصویر10-کاشی هشــت 
به قلم نســخ، متعلق به کاشان و سده 
هفتم/ سیزدهم. محل نگهداری: موزه 

رضا عباسی )ماخذ: نگارندگان(

در این گونه از نقوش انسانی، ندرتاً پیکره های منفرد به صورت ایستاده نیز، ترسیم شده اند. 
صورت ها هم عموماً به صورت تمام رخ یا سه رخ تجسم یافته اند. با این حال ممکن است برخی 
از نمونه سفال ها از زوایای نادرتری همچون زاویه نیمرخ بهره گرفته شده باشد. )تصویر 10(

این نقش که بر روی کاشی هشت پری ترسیم شده دارای پویایی بیشتری نسبت به حاالت 
قراردادی و تکراری نقوش انسانی این دوره است و برخالف نمونه قبل، تحرک در اندام این 
فرد که در حال شکار پلنگ با نیزه است، کاماًل مشخص است و جزو نمونه های معدودی است 
که پوشش مردان این دوره را در حالتی متفاوت و کاماًل واضح نشان داده است. )تصویر10( 

سفال با نقش انسانی منفرد در داخل قاب 
    این نوع نقش، زیر مجموعه نمونه مذکور است و تفاوتش با آن در این است که تصویر 
انسان، درون قاب هایی که ما بین آن ها نقوش گیاهی وجود دارد، گرداگرد شیء تکرار 
شده اند. برای نمونه برای تزئین این ظرف دهانه گشاد زرین فام از تصویر 4 فرد در قاب های 
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اسلیمی، استفاده شده است. فضای بین این چهار قاب نیز با نقوش گیاهی مناسب پر شده 
است. )تصویر11( شیء بعدی که کوزه دسته دار دهانه گشاد کوچکی است، نمونه دیگری 

از این نوع نقش پردازی را داراست. )تصویر12( 

تصویر11- نقش انســانی ظرف زرین 
فام سده های ششم و هفتم/ دوازدهم 
و سیزدهم )ماخذ: درگاه اینترنتی موزه 

فلسطین اشغالی(

تصویر12- نقش انسانی ظرف زرین فام سده 
های ششــم و هفتم/ دوازدهم و ســیزدهم 
)ماخــذ: درگاه اینترنتی مــوزه ویکتوریا و 

آلبرت لندن( 

تصویر13- کاسه زرین فام متعلق به کاشان 
و ســده ششــم/ دوازدهم )ماخــذ: درگاه 

اینترنتی موزه آشمولین انگلیس( 

سفال با نقش دو انسان
در این گونه سفال ها نقش دو انسان رو در روی یکدیگر و در حال گفتگو، به چشم 
می خورد. در صورت پردازی آن ها از همان عناصر قراردادی استفاده شده است. این افراد 
دارای موهای بلند هستند که درسه بخش پشت سر و در دوطرف، بر روی شانه-هایشان 
بازو بندی  بازوها، دارای طرح های  بلند و ساده و در قسمت  ریخته است. فرم لباس ها 
پرنقش تری نسبت به طرح پارچه لباس است. پوشش ساده نیم تاج مانندی نیز به روی 
سر این اشخاص به چشم می خورد که تا پشت سر این افراد ادامه می یابد. )تصویر13( 
در بررسی و مقایسه بین ری و کاشان یکی از تفاوت های نقوش انسانی، تزئینات سربند 
پیکره هاست. سربندهای پیکره های ری ساده تر و به شکل عمامه است. سربند پیکره های 
کاشان بیشتر دارای تزئینات قبه ای در سمت جلو می باشد )سلیمانی معز، 1394: 228(. 
اما در کل بهترین طرح ها همراه با جزئیات دقیق در کاشان تولید می شد که از جهاتی 

.)kuhnel :1970,104( مشابه به طرح های به کار رفته در قالی کاشان است
 مورد دیگر کاسه ای زرین فام با تصویر زن و مردی است که رو در روی یکدیگر به 
صورت قرینه قرار دارند. چهره پردازی این مرد با سایر چهره نگاری های متداول این دوره، 
متفاوت است. آرایش صورت و محاسن وی در مقابل چهره های سایر مردهایی که تا به 
حال روی سفال ها دیده شده، کاماًل شاخص به نظر می رسد. برای پوشش سر او نیز از 
عمامه بهره گرفته شده است. برای آرایش موی زن نیز از زیور آالت استفاده شده است. 
)تصویر14( آرایش موی زنان سلجوقی به طبع سایر نمادها و تصویرهای این دوره عموماً 
ساده و گاه آومیخته با موهای صاف بود. در ترسیم ملکه ها و بانوان درباری از تاج نیز 
پیراهنی  انسانی مردان در دوره ساسانی عموماً شامل  استفاده می-شده است. پوشش 
کوتاه، شلوار، کت کوتاه، مانتو، کفش یا چکمه و نیز استفاده از زیورآالت بوده است. پوشش 
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تصویر14- کاسه زرین فام سده های ششم 
و هفتم/ دوازدهم و ســیزدهم )ماخذ: درگاه 

اینترنتی موزه متروپلیتن نیویورک(

تصویر15- بشــقاب زرین فام ســده هفتم/ 
ســیزدهم )ماخــذ: درگاه اینترنتــی موزه 

ویکتوریا و آلبرت لندن(

تصویر17- بشــقاب زرین فام اواخر ســده 
هفتم/ سیزدهم. محل نگهداری: موزه مقدم 

تهران )ماخذ: نگارندگان(

تصویر16- کوزه زرین فام متعلق به کاشان و 
سده ششم/ دوازدهم . محل نگهداری: موزه 

سفالینه و آبگینه تهران )ماخذ: نگارندگان(

زنان نیز در این دوره اغلب شامل پیراهن بلند، شلوار، شال، دستار و در مواردی دهان بند و 
پوشش پا و نیز کفش استفاده می کردند. استفاده از زیور آالت نیز در نقوش زنان این دوره 
به وفور دیده می شود. )تصویر 15( رقاصه ها و طبقات پایین جامعه گردنبندهای مهره دار 
نمی بستند، برعکس گردن بندهایی سنگین با یک، دو یا سه آویز را ترجیح می دادند. )شناور 

ماسوله، 1389: 130(     

این قسم سفال های زرین فام که دارای نقوش انسانی دو نفره اند، در بسیاری 
از موزه های مطرح دنیا وجود دارند. نوع پوشش سر، مدل تاج ها و زیور آالت، نوع 
آرایش موها و طرح پارچه البسه از جمله اطالعاتی هستند که از مطالعه این نوع 

نقوش به دست می آیند. )تصاویر 15، 16 و 17(  

نمونه بعدی دارای 4 بخش تزئینی و 12 نقش انسانی است. 2 پیکره در 
بخـش مرکـزی و 10 پیکـره دیگر بر روی دیواره ظرف و دورا دور شـی تکرار 
شـده کـه دو بـه دو رو بـه روی یکدیگـر قرار دارنـد و هاله ای در اطراف سـر 
ایشـان دیـده می شـود. )تصویـر18( نمونه های دیگـری از این نـوع نقش نیز 
وجـود دارد کـه عـالوه بر نوع پوشـش و زیورآالت، اطالعـات موثقی در مورد 
ادوات موسـیقایی ایـن بـازه زمانی در اختیـار ما قرار می دهنـد. )تصویر 19(
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تصویر18- کاســه زرین فام متعلق به سده 
هفتم/ ســیزدهم و کاشــان )ماخــذ: درگاه 

اینترنتی موزه آشمولین انگلیس(

تصویر20- قدح ســفالین زرین فام با کتیبه 
به قلم نســخ، متعلق به کاشان و اوایل سده 
هفتم/ ســیزدهم. محل نگهداری: موزه رضا 

عباسی )ماخذ: نگارندگان(

تصویــر19- نقــش دو نوازنــده رو بــه روی 
هم، کاســه زرین فام متعلق به اواســط سده 
هفتم/ ســیزدهم )ماخذ: درگاه اینترنتی موزه 

متروپلیتن نیویورک( 

نمادهـای تصویـری ظـروف سـلجوقی، عمدتـاً پیکـره نمـا و تعـدادی نیـز نزدیـک 
بـه سـبک ورقـه و گلشـاه هسـتند. جـای گیـری پیکره-هـا عمدتـاً بـا شـکل ظـرف و یا 
بشـقاب همخوانـی دارد. بـه طـور مثـال سـوارکارانی کـه در لبـه بشـقاب حـول دایـره 
یورتمـه می رونـد، در ایـن حالـت از فـرم زمینـه بشـقاب پیـروی شـده و بـه آن مثـل 
یـک سـطح مسـطح نـگاه شـده اسـت )برانـد، 1383: 89(. ایـن قاعـده در مـورد نقوش 
انسـانی دوتایـی کـه در اطـراف شـی تکـرار می شـوند نیـز، صـدق می کنـد. )تصویر20( 
در حقیقـت سـفالگران کاشـان طراحـان خوبـی بودنـد، موسـیقیدان ها و صحنه هـای 
گفتگـو زن و مـرد در کنـار جویبـار، از موضوعاتـی بـود کـه بـه آن هـا بسـیار عالقمنـد 
 )arberry,2001: 12( .کلـی ظـرف طراحـی می شـدند فـرم  بـا  متناسـب  و  بودنـد 

سفال با نقش انسانی در ترکیب بندی جمعی
 عـالوه بـر نمونه هایـی کـه ذکـری از آن ها رفت، در برخی اشـیا که غالباً بشـقاب های 
بزرگ سـفالی هسـتند، هنرمند نقاش کوشـیده که با استفاده از فضای وسیعی که شی در 
اختیـارش قـرار می دهـد به خلق هرچـه هنرمندانه تـر ترکیب بندی جمعـی از پیکره های 
انسـانی بپـردازد. )تصویر 21( در این نـوع ترکیب بندی هنرمند از ترکیب قرینه اسـتفاده 
کـرده تـا عـالوه بر تسـهیل در امـر جایگزینـی عناصر بصـری در کادر، تعادل مناسـبی از 
چیدمـان عناصـر ایجـاد کنـد. در این نمونـه از نقوش انسـانی، غالباً فردی بلنـد مرتبه در 
مرکزیـت قـرار داشـته و افرادی نیـز در پیرامون وی حضور دارند که غالباً از نظر پوشـش، 
آرایش صورت، تاج و سـایر زیورآالت در وضعیت سـاده تری ترسـیم شده اند. )تصویر 22 و 
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تصویــر21- ترکیــب بندی چنــد پیکره 
انسانی، بشــقاب زرین فام، ســده هفتم/ 
سیزدهم ساخت کاشــان، محل نگهداری: 
)ماخــذ:  ایــران  اســالمی  دوران  مــوزه 

نگارندگان(

تصویــر22- ترکیــب بندی چنــد پیکره 
انسانی، کاشی هشــت پر زرین فام متعلق 
به 608 ه.ق. ســاخت کاشان )ماخذ: درگاه 

اینترنتی موزه متروپلیتن نیویورک(

تصویــر23-  ترکیــب بندی چنــد پیکره 
انســانی، بشــقاب زریــن فــام متعلق به 
ســده هفتم/ ســیزدهم، ســاخت کاشان، 
محل نگهــداری: موزه ســفالینه و آبگینه 

تهران)ماخذ: نگارندگان(

23( صورت هایی که نقاشـان کاشـانی ترسـیم کرده اند بسـیار گرد، فربه و گاهی مغولی اند 
)پوپ،1869:1387(. که این مشـخصه در این نوع از نقوش انسـانی نیز مشـاهده می شود.

سفال با نقش انسان سوار بر اسب
در زریـن فام هـای کاشـان از طرح های یکسـان با گرایشـی سـخت به رسـوم قدیمی، 
اسـتفاده شـده اسـت. از طرح هـای رایـج ایـن دوره نقـش مـرد سـوار بر اسـب اسـت که 
 bahrami:( از آن جملـه می تـوان بـه نقـش چـوگان بـاز و نقـش قـوچ بـاز اشـاره کـرد
1988,100( کیفیـت ترسـیم ایـن نقـش برحسـب اینکـه بـر روی چـه نـوع ظـرف و با 
چـه کاربـری و کیفتـی تولیـد شـده باشـد، متفـاوت اسـت. در برخـی ظروف ایـن نقش 
بسـیار بـی دقـت ترسـیم شـده و از جزئیات کمتـری برخوردار اسـت. )تصویـر24( چنان 
چـه ایـن نقـش را بـر روی ظـروف پیچیده تـر از نظـر فـرم )تصویـر 26( و یـا ظـروف 
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بزرگ تـری همچـون بشـقاب ها کـه فضـای بیشـتری جهـت خلـق نقـوش دقیق تـر در 
اختیـار نقـاش قـرار می دهـد، مـورد مطالعـه قـرار دهیـم، اطالعـات خوبـی از آن حاصل 
می شـود. ایـن اطالعـات شـامل مـوارد متعـددی نظیر نـوع پوشـش، آرایش و زیـورآالت 
و تجهیـزات و یـراق آالت اسـب و ملزومات اسـب سـواری می-باشـد. )تصاویـر 24 -30(
در نمونه هایـی از ایـن گونـه نقـش، از تصویرکاج شـطرنجی بـرای پر کـردن زمینه و 

تصویــر24- قمقمــه ســفالین زریــن فام 
متعلق به کاشــان و ســده هفتم/ سیزدهم 
محل نگهــداری: موزه رضا عباســی)ماخذ: 

نگارندگان(

تصویر25-بشــقاب سفالی زرین فام کاشان، 
ســده هفتم/ سیزدهم، محل نگهداری: موزه 

دوران اسالمی ایران )ماخذ: نگارندگان(

تصویر26-آبریــز و پیکرک ســفالین زرین 
فام متعلق به کاشــان و اوایل ســده هفتم / 
ســیزدهم، محل نگهداری: موزه سفالینه و 

آبگینه تهران )ماخذ: نگارندگان(

فضـای خالـی اسـتفاده شـده اسـت. طریقـه ترسـیم زیـن و ملحقات اسـب در ایـن گونه 
نقـش بسـیار دقیق اسـت و آناتومی سـوارکار نیز بـه صورت صحیحی به روی آن ترسـیم 
شـده اسـت. )تصاویـر27 و 28( این گونـه نقـش انسـان بـه روی ظـروف، چـه در حالـت 
سـواره و چـه در حالـت پیـاده کـه بـه تکرار بـر جوانـب فرم های سـفالین دیده می شـود 
بیـش تر تحت تأثیر داسـتان های اسـطوره ای و شـاهنامه اسـت )کیان نـژاد، 1384: 97(
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تصویر27-نقش سوار کار بر ابریق زرین فام 
سده ششم/ دوازدهم )ماخذ: درگاه اینترنتی 

موزه متروپلیتن نیویورک(

تصویر28- نقش سوار کار بر کاسه زرین فام 
سده ششم/ دوازدهم ) ماخذ: درگاه اینترنتی 

موزه آشمولین انگلیس(

تصویر29-نقش چوگان باز ســوار بر اسب، 
نقش به روی بشــقاب زرین فام سده هفتم/ 
ســیزدهم )ماخــذ: درگاه اینترنتــی موزه 

ویکتوریا و آلبرت لندن(

تصویر30-نقش ســوارکار به روی بشــقاب 
زرین فام سده هفتم/ سیزدهم )ماخذ: درگاه 

اینترنتی موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(

البته نقش سوارکار و چوگان باز به صورت منفرد هم بر روی ظروف تجسم یافته اند. 
)تصاویر 29 و 30( با مطالعه دقیق نقش سوارکار برروی ظروف زرین فام سده های میانه 
اسالمی در شهرهای ری و کاشان اطالعات دقیقی از گونه ها و نژاد های مختلف اسب در این 
دوره به دست می آید که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه تطبیقی نقوش حیوانی این سفال ا دارد.
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نتیجه گیری
این پژوهش به منظور ارائه گونه شناسی و طبقه بندی دقیقی از نقوش انسانی سفال های 
زرین فام سده های میانه اسالمی ری و کاشان انجام گردید. با استفاده از طراحی دقیق نقوش 

این اشیا اعم از بشقاب ها، کاسه ها، تنگ ها، آبخوری ها، کاشی ها و... نتایج زیر حاصل گردید:
1- فرم ترکیب بندی نقوش از فرم کلی شی تبعیت می کند.

2- تأثیرات تصویرنگاری دوران گذشته به روی نقوش انسانی سفال های زرین فام این دوره و 
این شهرها کامالً مشخص است. از جمله این تأثیرات می توان به هاله پیرامون سر اشخاص که 
به نقل های گوناگون برگرفته از اعتقادات میترائیسم و آیین زرتشت و یا فرهنگ اوستایی و از 
عنایات اهورا مزداست، اشاره کرد. همین تأثیرات از ادوار گذشته همچون دوره ساسانی و نواحی 
مختلفی نظیر آسیای مرکزی را می توان در پوشاک انسان های ترسیم شده به روی سفال ها نیز 
مشاهده کرد. شباهت در آرایش مو نیز بین مردان و زنان هویداست. همین شباهت در پوشش 

نیز، به دلیل وجود سنت گرایی و قوانین نانوشته سخت گیرانه به وضوح دیده می شود.
3- برای تزئین برخی اشیا از تک پیکره نگاری استفاده شده است که این سبک از تزئین 
زرین فام ها، غالباً در زمره سفال های درشت نقش جای می گیرند. پس زمینه این تک پیکر ها 

غالباً با نقوش گیاهی مختصر و نه چندان ظریفی تزئین شده است.
4- در برخی از سفال ها از چند پیکره برای تزئین استفاده شده که غالباً رو در روی یکدیگر 
و در حال گفتگو هستند. این قسم از نقوش اطالعات گسترده ای پیرامون پوشاک )نقش 
پارچه، بازوبند، تاج و کفش(، زیورآالت، آالت موسیقی، مناسبات اجتماعی و... در اختیار ما 

قرار می دهد.
5- نقش سوارکار آخرین گروه از نقوش انسانی رایج برای تزئین ظروف این دوره است. این 
نقش عالوه بر اینکه منبع موثقی جهت دریافت اطالعات مذکور است، اطالعات وسیعی درمورد 

صنعت زین و یراق سازی برای اسب ها و همینطور نژاد این حیوانات خواهد داشت.
مطالعه نقوش سفال های زرین فام سده های میانه اسالمی از این منظر که امکان سبک 
شناسی دقیقی از نقوش انسانی این گونه سفال را فراهم می آورد، حائز اهمیت است. البته باید به 
این نکته اذعان کرد که با بررسی این تعداد نمونه از این نوع ظروف نمی توان به قطعیت در مورد 
همه نقوش ترسیم شده بر سفال های این دوره، نظری جامع صادر نمود اما با توجه به اینکه 
پرداختن به نمونه های بیشتر در این مجال نمی گنجد و همچنین مستلزم پژوهشی مبسوط تر 
از مقاله است، به این حد از جامعه آماری بسنده شده است. بنابراین می توان با انتخاب جامعه 
آماری گسترده تر به نتایج متقن تری در این زمینه دست یافت و درهای پژوهش های آتی در 

این زمینه، همچنان به روی پژوهشگران باز خواهد بود.
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- نیســتانی، جواد و زهره روح فر)1389(، ســاخت لعاب زرین فام در ایران بر اســاس 
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