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 چکیده

رشوع اسالم و منع استفاده از ظروف فلزی طال و نقره، تولید آثار  با

نظیری مواجه های اسالمی با استقبال بیسفالین در رسارس رسزمین

ویژه در منطقۀ جغرافیایی خراسان و در نواحی رشقی اسالم به شد

ها درزمینۀ تولیدات بزرگ )سمرقند و نیشابور( این تحوالت و دگرگونی

های های ایرانی و تأسیس سلسلهسفالین، همزمان با آغاز نهضت

ترین دستاوردهای دوران طاهریان و سامانیان به اوج خود رسید. از مهم

سفالگری، ابداع لعاب گلی با الگوهای تزیینی متنوع سامانی در فن 

های بود و هرنمندان در عین تأثیرپذیری از نقوش ساسانی، از شیوه

های عباسی و وارداتی چینی تأثیراتی پذیرفتند. فنی سفالینه

های سفالگری نیشابور و سمرقند و روابط متقابل سفالگری ویژگی

ا ششم هجری قمری از های سوم تسمرقند و نیشابور در سده

باشند. روش پژوهش حارض، های اصلی این پژوهش میپرسش

تحلیلی بوده و اهدافی همچون، شناسایی و -تاریخی و توصیفی

و تأثیرپذیری سفالگری این  های مناطق مذکورمقایسه ویژگی سفالینه

های سیاسی، فرهنگی و دو ناحیه از یکدیگر، بر اساس وجود زمینه

-کند. این پژوهش به بررسی نقوش و لعاب گالبهنبال میاقتصادی را د

پردازد. ای و پاشیده نواحی نیشابور و سمرقند با رویکرد تطبیقی می

ها دار کوفی و تفاوت در رنگ لعابوجود شباهت زیاد ظروف کتیبه

های این و کاربرد عبارات مرسوم در هر یک از این دو منطقه از یافته

های متامیز در نقوش ، وجود ویژگیحالتحقیق است. بااین

گرایانه های سمرقند همچون نقش ماه و اژدها، نقوش واقعسفال

انسانی و حیوانی باوجود تأثیرپذیری فنی از نیشابور، خصلتی بومی به 

 دهند.آثار سمرقند می

 سفال، نیشابور، سمرقند، سامانیواژگان کلیدی: 

 

Abstract 

With the beginning of Islam and the prohibition of using 
gold and silver metal utensils, pottery production was 
widely welcome throughout the Islamic lands. In the 
eastern lands of Islam, especially in the geographical 
region of Greater Khorasan (Samarkand and 
Neishabour), this transformation reached its peak at the 
same time with the beginning of the Iranian movements 
and the establishment of the Taherian and Samanid 
dynasties. One of the influential achievements of the 
Samanid era in the art of pottery is the invention of clay 
glaze with various decorative patterns and artists while 
being influenced by Sassanid motifs had been altered by 
the technical methods of Abbasid pottery and imported 
Chinese pottery. This study includes the study of glazed 
works in the Neishabour and Samarkand regions. The 
research method has Historical and descriptive-
analytical with a comparative approach and has been 
studied the patterns and glazes of pottery in that two 
regions. Objectives such as identifying and comparing 
the characteristics of pottery in Samarkand and 
Neishabour and the effectiveness of pottery in these 
cities based on political background pursues cultural 
and economic. The results show similarities in the Kufic 
inscriptions of the two regions. However, the color of 
the glazes and using common expressions in each zone 
make the difference between these works. Researchers 
such as Wilkinson, based on the similarities between the 
works, considered the method of Neishabour pottery 
has influenced by Samarkand, while historical evidence 
shows the opposite of this theory. In addition, the 
existence of distinctive features in the works of the 
Samarkand region, such as using the moon and the 
dragon, despite being influence by Neishabour, give a 
native character to the pottery works of Samarkand. 
Keywords: Pottery, Neishabour, Samarkand, Samanid. 
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 مقدمه

های اولیۀ ترین سلسلهتوان یکی از مهمسامانی را می سلسله

که در این دوره طوریایران بعد از حملۀ اعراب دانست، به

شهرهای نیشابور، سمرقند، بخارا و مرو به مراکز مهم هرنی 

سازی از اهمیت رشق جهان اسالم تبدیل شدند و سفال

، در این عرص(. 16: 1357ای برخوردار گردید )کیانی، ویژه

های سفالگران مبتکر ایرانی جهت مزین ساخنت سفال

های گلی را با تولیدشده در منطقه خراسان بزرگ، لعاب

ظاهر بنابراین با توجه بهبردند. کار میهای گوناگونی بهشیوه

کاررفته در منونه آثار بجای مانده از این دوره، نقوش و فن به

شابور مشهود شباهت زیادی بین آثار سفالی سمرقند و نی

ویلکینسون در تحقیقات خود همه ظروف  است. تا آنجا که

نیشابور را محصول تولید یک کارگاه و حتی یک هرنمند 

داند دانسته و فن سفال نیشابور را متأثر از سمرقند می

(Wilkinson, 1961: 105.)  در این پژوهش تالش شده

ها شباهتاست صحت این نظریه موردمطالعه قرار گیرد و 

تر های مناطق مذکور، بامطالعه دقیقهای سفالو تفاوت

مشخص شود تا از این طریق بتوان به میزان تأثیرپذیری 

رو، یافت. از اینهای این دو منطقه از یکدیگر دستسفال

ای و پژوهش حارض با مطالعه و بررسی نقش و لعاب )گالبه

ی های نیشابور و سمرقند به معرفی ویژگپاشیده( سفال

ها و سفال دو منطقه پرداخته و با رویکرد تطبیقی به شباهت

اصلی  پردازد. مسئلههای نقش و لعاب این مناطق میتفاوت

های دهنده طرحپژوهش، شناسایی نقوش و عنارص تشکیل

کاررفته در سفال این مناطق است. ها و روش فنی بهسفالینه

های ویژگی. 1اند از: سؤاالت موردنظر پژوهش حارض عبارت

های سوم تا ششم سفالگری نیشابور و سمرقند در سده

. روابط متقابل سفالگری سمرقند و 2اند؟ هجری قمری کدم

های سوم تا ششم هجری قمری چه بوده نیشابور در سده

. شناسایی 1اند از: است؟ همچنین اهداف موردنظر عبات

 .2ویژگی سفالینۀ منطقۀ سمرقند و نیشابور،  و مقایسه

تأثیرپذیری سفالگری شهرهای مذکور از یکدیگر، بر اساس 

                                                           
1  .  Chistina Henshaw 

2. Early Islamic Ceramics and Glazes of Akhsiket, 

Uzbekistan 

3  .  Kurt Erdman 

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. رضورت وجود زمینه

واکاوی این موضوع، عدم توجه محققان داخلی به تحقیق 

دربارۀ سبک و ویژگی ظاهری آثار سمرقند و مطالعه تطبیقی 

آن با سفال نیشابور است. البته محققان روسی و ازبکی به 

گی سفال سمرقند و مناطق مرتبط مانند چاچ، فرغانه، ویژ 

صورت ویژه به مطالعۀ اند، اما بهاخشیکت و غیره پرداخته

تطبیقی سفال دو ناحیه پرداخته نشده است. نگارندگان 

امیدوارند تا به کمک منابع و مستندات، بتوانند ویژگی سفال 

باه به اشتدار هر دو منطقه را مشخص مناید تا آثار بهلعاب

مراکز دیگر نسبت داده نشده و سبک سمرقند و تفاوتش با 

 آثار نیشابور معین شود.

 پیشینه پژوهش

شده در رابطه با موضوع با توجه به تنوع مطالعات انجام

عنوان پیشینه تحقیق داخلی و پژوهش حارض، آثار زیر به

در رساله خود  1شوند. کریستینا هنشاومی خارجی معرفی

، ناحیه های اولیه اسالمی ازبکستانو لعاب هاسفال

به پیشینه و موقعیت جغرافیایی منطقه  2اخشیکت

بندی آثار این طور مفصل با دستهاخشیکت پرداخته و به

دار گلی، رسبی و دار )آثار لعابمنطقه به دودسته لعاب

لعاب به مطالعه فناوری لعاب این منطقه قلیایی( و بی

وتحلیل سفال اخشیکت با نتیجه تجزیه هپرداخته و به مقایس

لعاب مناطق کووا، چاچ و تاشکند نیز پرداخته است. کورت 

بندی با دسته 4کاالهای سفالی افراسیابدر  3اردمن

های این منطقه به معرفی آثار موجود در موزۀ برلین لعاب

ها، خاک و ویژگی بندی، رنگ لعابپرداخته و در این دسته

ظاهری ظروف مذکور را موردبررسی قرار داده است. رجبعلی 

سفال، منادی از فرهنگ مشرتک ایران و خانیکی در لباف

رواج سفالگری در  به زمان، مکان پیدایش وآسیای میانه 

شناسی پرداخته و نگاهی گذرا به آسیای میانه از نگاه باستان

در  5سفال آسیای میانه داشته است. جانگر ایلیاسوف

به معرفی نقش  6م12تا  9دار تاشکند سدۀ های لعابسفال

4  .  Afrasiab Ceramic Wares 

5  .  Jangar Ilyasov 

6.Glazed Ceramics of Tashkent oasis of the 9-12 

centuries 
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ای نفیس از آثار سفالی تاشکند پرداخته مجموعه و لعاب

کال اساطیری روی اشدر  1است. ایلیاسوف و امام بردی

های ظاهری و محتوایی ، ویژگی2های لعاب زده چاچسفال

ظروف مکشوفه سده سوم تا ششم هجری قمری منطقۀ چاچ 

عامه را ترشیح منوده و نقوش اساطیری برگرفته از فرهنگ

مردم ازبکستان را در این ظروف موردبررسی قرار داده است. 

طور مجمل به به سفال نیشابور و سمرقندویلکینسون در 

های نیشابور و سمرقند پرداخته است. معرفی لعاب سفالینه

ها اشاره شد، توصیف کتب خارجی که به آن در مقاالت و

زنی آثار محلی سفال ازبکستان نقوش و معرفی سبک لعاب

موردتوجه بوده و در نگارش مقالۀ حارض بسیار حائز اهمیت 

قات ذکرشده به کدام از تحقیاست، اما متأسفانه در هیچ

مطالعۀ تطبیقی سفال نیشابور و سمرقند و مناطق مرتبط که 

توان ای نشده و میبر مبنای اهداف این مقاله باشد، اشاره

بار این موارد در تحقیقات داخلی بیان داشت برای نخستین

 موردتوجه قرارگرفته است.

 روش پژوهش

کیفی  تحلیلی و نتایج به شیوه-پژوهش حارض از نوع توصیفی

ها با رویکرد تطبیقی حاصل شده است. شیوه گردآوری داده

ای و همچنین کتب و مقاالت بر مطالعات اسنادی، کتابخانه

آماری این پژوهش، شامل الکرتونیکی استوار است. جامعه

دار منطقه نیشابور و سمرقند در قرن سوم های لعابسفالینه

صورت گیری بهتا ششم هجری قمری است. روش منونه

های این مناطق انتخاب گردیده تصادفی بوده که از بین سفال

است. در این پژوهش به معرفی و سپس مقایسۀ شباهت و 

دار مناطق مذکور بر اساس آثار سفالی لعاب تفاوت

بندی به سه مؤلفه نقوش نوشتاری، نقوش تزیینی و تقسیم

ثبات شده است و برای ا نوع لعاب(، پرداخته) های فنیجنبه

تأثیر این مناطق بر یکدیگر، توجه به موقعیت سیاسی و مواد 

 و مصالح بومی در ایجاد آثار نیز مورد تأکید بوده است.

 های نیشابورسفالینه

با ورود اسالم توجه به خوشنویسی بیشرت از نقوش نوشتاری: 

بر روی سفال  قبل موردتوجه هرنمندان قرار گرفت و نوشتار

یکی از تزیینات مهم و موردعالقۀ سفالگران شد. در 

های با پوشش گلِی نیشابور و سمرقند سده سوم و سفالینه

چهارم هجری قمری، از میان خطوط، فقط خّط کوفی 

صورت ساده و یا مورداستفاده قرارگرفته است، خط کوفی به

گیاهی، شکسته در تلفیق با عنارص تزیینی دیگر مانند نقوش 

ندرت انسانی ترکیب یافته است، گاهی خط هندسی و به

مایه داشته و مفهوم صورت تزیین که جنبۀ نقشکوفی به

کار شد، در تزیین سفالینه بهخاصی از آن استنباط منی

در مواردی سفالگر نقشی شبیه به خط کوفی  رفته است.می

خواندن نیست بر لبۀ ظرف نقش منوده که بدون شک قابل

توان پذیرفت که این (. این فرضیه را نیز می18: 1335)بهنام، 

دلیل عدم آشنایی هرنمند با زبان  های خطی بهمایهنقش

سواد بودن سفالگر، رصفاً جهت تزیین و به تقلید عربی و یا بی

دار به یادگار از خط کوفی آثار مشابه، بر ظروف لعاب

(. 1 )تصویر( 449: 1379فرد، شده است )کامبخشگذاشته

های خوشنویسی شده روی ظروف، حتامل اینکه این کتیبها

شده وجود دارد. ازجمله بر مبنای هدف خاصی بکار گرفته

آید این سفال خوشنویسی نویسد که به نظر میمی 3بولیت

شده است که قصد ای از اجتامع ساختهشده برای طبقه

رود این میو حتی احتامل  داشتند دین اسالم را ترویج کنند

که برخی ظروف به ظروف جنبۀ رصفاً تزیینی داشته، درحالی

(.2 دلیل کاربردی بودن فاقد تزیین است )تصویر

  
 (88: 1384: )گروبه، 2تصویر  (60: 1384گروبه،) :1تصویر 

                                                           
1  .  Imamberdiev 

2 . Mythological Images on the Glazed Pottery From 

Shash 

3. Bolliet 
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از سویی کاربرد مضامین مذهبی و استفاده از احادیث 

دارد که به جو محققان را بر آن می )ع(م علیمنسوب به اما

سیاسی حاکم و اعتقادات مذهبی نیشابوریان اشاره شود، 

اغلب ساکنان نیشابور، شافعی بوده و حنفیان و شیعیان در 

( و بر این مبنا بولیت 22: 1392اقلیت بودند )روحی، 

های عربی بر سفال رایج شد که نویسد که زمانی نوشتهمی

ها در نن پارسی شدت زیادی گرفته و بین گروهگرایش به س

های وجود آمده بود. از دیگر جلوه نیشابور کشمکش به

ای از خط خوشنویسی در تزیین ظروف نیشابور وجود کتیبه

کوفی گرداگرد ظرف و وجود نقطه مرکزی در وسط ظرف 

ها شامل آیات، دعای خیروبرکت برای است. مضامین آن

املثلی از بزرگان دینی رضب صاحب ظرف و یا حدیث و

(. وجود امضاء بر اکرث آثار 45-46: 1384است )گروبه، 

 رؤیت است.قابل

برخالف خوشنویسی که اغلب مطالب نقوش تزیینی: 

شد بنا به نظر گروبه، در ظروف سفالی اعتقادی را شامل می

جز یک مورد، سایر تصاویر سنن به ای نیشابوربا نقوش پیکره

ها نیز ( و در تزیین سفال49آورد )هامن: یاد می پارسی را به

های ساسانی مانند تاج، قلب، پرندگان از برخی مضمون

های چینی عرص تانگ الهام دار، برگ خرما و رنگکاکل

(. در تزیین ظروف با 80: 1378رفیعی، )شده است گرفته

شویم که بنا به نظر اتینگهاوزن و پیکره، با نقوشی مواجه می

الف  3شود )تصویر عیناً آثار فلزی ساسانی را یادآور می شفرد

و ب( و نقش برخی حیوانات با شامیل ساده و غیرمعمول به 

نویسد که تصاویر تصویر کشیده شده است. گروبه می

اند ای احتامالً مفهومی مذهبی داشتهعجیب بر ظروف گالبه

مبنای  ها برو تصویر کردن حیواناتی چون بز کوهی بر سفالینه

تواند مناد صورت فلکی حمل تعبیر شود نظر زیک نیسن می

 (.4 تصویر)

   

 (68: 1384: )گروبه، 4 تصویر (142: 1397ب: ساسانی )محسنی و دادور، 3 تصویر (48: 1384الف: )گروبه،  3 تصویر

گاهی اعتقادات مذهبی خود را در ترسیم هرنمند نیشابوری 

گذارد. در تحلیل این کاسه که ای به منایش مینقوش پیکره

زیاد احتاملدهد، بهنقش چهارپایی با رس انسان را نشان می

در شب معراج است. گویا این  )ص(اسب پیامرب« براق» هامن

اسالمی در بین نقوش -تنها نقشی است که جنبۀ اعتقادی

نیشابور داشته است. بولیت معتقد است انواع ای پیکره

های خاص اجتامعی شهر در خاصی از سفال نیشابور با گروه

ارتباط است. به اعتقاد این محقق، موضوع نقوش این کاسه 

که اسالم را زود پذیرفتند نسبت  گراهاتواند به گروه سنتمی

تواند عمیقاً ریشه در سنن اسالمی داد. این موضوع می

 (.5 ( )تصویر45-46، 68: 1384ه باشد )گروبه، داشت

 
 (48: 1384: )گروبه، 5تصویر 

پس از انقراض حکومت عباسیان در سده لعاب(: ) جنبه فنی

های محلی طاهریان و سوم هجری قمری و پیدایش حکومت

دربار ازنظر  دار با حامیتهای لعابسفالسامانیان در ایران، 

کیفی بسیار رشد کردند و قلمرو سامانیان در قرن سوم تا 

ویژه نوعی سفال ششم هجری قمری مرکز تولید سفال به

دانه معروف به دار شد که با یک خاک رقیق حاوی رنگلعاب
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در بسیاری از  نقاشی شده است. اسلیپ اگرچه 1اسلیپ

د گرگان و ساری تولیدشده است، اما شهرهای ایران مانن

مرکز اصلی تولید در این زمان نیشابور و افراسیاب بوده است 

(Erlich, 2015: 7طبق نظر اتینگهاوزن، سفال خراسان .) 

که از هرن سفالگری سامرا الهام گرفته بود، به جهت 

محدودیت در تهیه رنگ لعابی، هرنمند ناگزیر به استفاده از 

توانایی فنی  شد. چون سفالگران بومیدیگر میمواد رنگی 

ها را با برای دستیابی به درخشندگی متالیک نداشتند، طرح

رساندند. در مواردی هم های رنگین به تولید میلعاب

سفالگر تالش کرده تا از ظروف سفید عراقی که دارای تزیین 

های سبز های رنگ سبز بود تقلید کند. تهیه پاشآبی و پاش

د مشکل نبود ولی ازآنجاکه در رشق ایران کبالت وجود زیا

شد نداشت، از منگنز برای رنگیزه سیاه ارغوانی استفاده می

داد )اتینگهاوزن، و همین کار ظاهری متفاوت به ظروف می

گونه لعاب را . پیشینه و تأثیرپذیری کاربرد این(309: 1383

ستجو کرد. باید در ارتباط تجاری خلیفه بغداد با چینیان ج

هرساله تعداد  (ق141-188) الرشید خلیفه عباسیهارون

چین و از راه نیشابور که پل ارتباطی  زیادی ظروف چینی را از

میان اعراب و آسیای میانه بود، به پایتخت خود سامره وارد 

کرد. چینیان مدتی در نیشابور که از مراکز سفال ایران در می

پرداختند ه دادوستد میآن روزگار بوده، مستقرشده و ب

هایی ناآشنا در . نیشابوریان ویژگی(40: 1387اصل، )کیان

دیدند که تا آن زمان ندیده بودند و از طرفی مواد این آثار می

ها بود، پس با اصلی لعاب چینی دور از دسرتس آن

 تأثیرپذیری از فنون چینی دست به ابتکار زدند. آنان با بدنۀ

داد، خوبی نشان میرح و رنگ را بهسفید ظروف چینی که ط

مواجه نشده بودند. خاک مرغوب مورداستفاده در سفال 

است تا آن زمان در ایران ناشناخته  «کائولن»چین که هامن 

بود و سفالگران ایرانی برای اینکه زمینۀ سفیدی برای نقاشی 

داشته باشند، این ظروف را با دوغاب نرم و غلیظی همراه با 

هامن( و لعاب گلی که )دادند پوشش می پودر سفیدی

مشخصه سفالینۀ نیشابور است در تأثیرپذیری از لعاب 

که خود خالقیتی در کاربرد لعاب و  وجود آمد سفید چینی به

(. از دیگر 45: 1384پیرشفت در این زمینه بود )گروبه، 

ابتکارات ایرانیان در کاربرد لعاب برای رسیدن به نتایج رنگی 

ای چینی، لعاب پاشیده است، ایشان ناگزیر هسفالینه

های بومی و در دسرتس به هامن تجربۀ رنگی بودند از لعاب

یا شبیه چین دست یابند، در زمان سلسله تانگ نوعی سفال 

همراه با انواع فن نقش برجسته  2با عنوان لعاب سانسای

شد و مشابه با لعاب پاشیده در نیشابور و سامرا تولید می

شد، های اسالمی صادر میاز طریق تجارت به رسزمینبود که 

که چینی سفید و ساده بودند درصورتیهای بدلسفال

های افشاندۀ های دیگر لعاب سفید با ترکیبی از لکهسفال

ای ارغوانی داشتند. نوع دیگر لعاب زرد کدر سبز، زرد، قهوه

 (.6-7 تصویر) با لکه افشانده سبز همراه بود

  

 (56: 1384: سفال نیشابور )گروبه، 7تصویر  (56: 1384: سفال سامرا )گروبه، 6 تصویر

به دلیل زرد و آجری شدن گل ایران و عراق هنگام پخت و 

و برای حل این مشکل  آمدلعاب زنی مشکالت فنی پیش می

با سفید کردن سطح سفالینه پیش از به کار بردن لعاب، متام 

                                                           
1. Slip:  به معنی دوغاب گلی رنگین، به دوغابی از هر نوع گل یا بدنه

رسامیکی در آب میگویند که غالباً دارای اکسیدهای رنگی است 

 (.54: 1385)متدن و رسپولکی، 

پوشاندند. راه دیگر افزودن می 3سطح سفالینه را با آنگُوب

(. پس 135: 1379مقدار کمی اکسید قلع بود )اتینگهاوزن، 

سازی سطح سفال با لعاب گلی، لعاب پایه رسبی از آماده

2 .Sancaiسه رنگ : 

گویند )متدن و . آنگُوب: به مخلوط دوغاب گل و لعاب آنگوب می 3

 (.54: 1385رسپولکی، 
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ات مس، آهن و کبالت و گاهی هایی از اکسید فلز بارنگ

چین و یا لکه رنگی صورت نقطهگردید که بهمنگنز تهیه می

ها پوشاند. در اثر حرارت کوره، رنگسطح ظرف را می

آبی، ارغوانی و زرد  های سبز،شده و جلوه زیبایی از رنگذوب

شد. هرنمندان ایرانی این کهربایی بر روی ظرف منایان می

ستانی خود تلفیق کردند و سبکی جدید با شیوه را با فنون با

ریزی ( پایه1اسگرافیتو)عنوان لعاب پاشیده با نقش کنده 

هایی بر روی سفال پخته ایجاد کرده و شد. در این فن خط

پاشیدند، در اثر مو یا پارچه لعاب را بر آن میسپس با قلم

آمیخته و رنگ لعاب داخل شیارها ها درهمحرارت کوره رنگ

شد. درروش ایرانی برخالف ظروف چینی که فقط م میمرتاک

از  ها بسیار متنوع بود وکردند رنگاز سه رنگ استفاده می

شد. از این منونه فن در تپه سبز آبی کبالت کمرت استفاده می

شده است پوشان و تپه مدرسه نیشابور تعدادی آثار کشف

(.8-9تصویر )( 7-8: 1393)هژبری و اکربی، 

  

 (11: 1393: سفال سانسای چین )هژبری و اکربی، 9 تصویر (64: 1384: سفال نیشابور لعاب پاشیده با نقش کنده )گروبه، 8 تصویر

 های سمرقندسفالینه

ای محوطه سمرقند در های کتیبه: بشقابنقوش نوشتاری

شده کشف 2م توسط محقق روسی به نام استولیاروف1914

های م بسیار زودتر از سفال1970ها در است. این سفال

 :Wilkinson, 1961های غربی راه یافتند )نیشابور به موزه

ها به های مکتوب به خط عربی در موزهو سفال (103

هایی از مشهور است، زیرا که منونه« افراسیاب»های ظرف

دیک آن برای نخستین بار در شهر کهن افراسیاب در نز 

( مضمون این 38: 1387سمرقند کشف شد. )خانیکی، 

ها درباره فضایل اخالقی است و نسبت به نیشابور کتیبه

شده است. بنا به استفاده )ع(کمرت از کلامت قصار امام علی

نظر نویسندگان این مقاله احتامالً سمرقند از کشمکش 

مذهبی و جو سیاسی حاکم بر نیشابور به دور بوده است. به 

گواه تاریخ بیشرت مسلامنان سمرقندی بر اصول مذهب 

حنفی یا شافعی پایبند بودند، ولی پیروان مذهب شیعه نیز 

(. اگرچه این 30: 1367کردند )افشار، در شهر زندگی می

ها ازنظر کاربرد خط کوفی در تزیین ظروف، بسیار بشقاب

هایی ای نیشابور است، اما تفاوتهای کتیبهشبیه سفال

های سمرقند کتیبه ظر کاربرد برخی عبارات مرسوم، درازن

همراه با « برکت»توان یافت. برخی عبارات مانند کلمه می

حرص »جمله طور مکرر بر آثار تکرار شدند، به« یوم»

بخشندگی صفِت خوب بهشتیان »، «دهنده فقر استنشان

« آیدگری به دست میقدرت با حیله»(، 10تصویر )« است

 (.11 آثار منایان است )تصویردر بیشرت 

  
 (Ilyasove,2014; 57-58): سمرقند 11و  10 تصویر

                                                           
1  .  Sgraffito 2  .  Stoliarov 
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توان که میطوریهایی وجود دارد که ناخواناست بهکتیبه

مایه بهره برده عنوان نقشگفت هرنمند از حروف شبه کوفی به

و با نقوش هندسی که در مرکز ظرف است، تلفیق منوده 

بندی را در گونه ترکیبهای بسیار زیادی ازایناست، منونه

های دیگر ویژگی(. از 12 تصویر) توان یافتمی 1سفال فرغانه

کاربرد خط در سفال سمرقند، تلفیق نوشته کوفی با نقش 

پرندگان و جانوران اساطیری است به این صورت که بخشی 

از بدن جانوران منقوش به خطوط کوفی است.

 

 
 (Ilyasove Saida,2013; 9): سفال فرغانه از توابع سمرقند 12تصویر 

در تزیینات سفالی سمرقند انواع تزیینات  تزیینی:نقوش 

های گوناگون بر یک ظرف گیاهی، کتیبه و ترکیبی از انواع طرح

و همچنین تصاویر حیوانات، پرندگان و ماهیان با توجه به 

شود عامه دیده میمفهوم منادین محلی و فرهنگ

(. الکام در یک بررسی 157: 1372)پوگاخپگوا و خاکیموف، 

های سمرقند موجود در موزه سور پاریس را از نظر فالکلی س

. طرح نیمه 1نقوش به چهار گروه مختلف تقسیم کرده است: 

. نقوش 3باف و نواری. . نقوش گیس2بال پرندگان. 

: 1378شکل )رفیعی، های صلیبی. مضمون4چین. نقطه

( از دیگر اشکال رایج در قرن سوم و چهارم هجری قمری 166

 :Ilyasov, 2011ایان و نقوش اساطیری است )تصاویر خد

(. بشقابی با این ویژگی متعلق به قرن چهارم و پنجم هجری 5

یافت شده است. این شیء  قمری در منطقۀ باستانی قانقاه

های لعاب زده گونه تصاویر در سفالدهد که ازایننشان می

ای شده است این بشقاب پرندهاستفاده می 2در منطقۀ چاچ

دهد را با رس یک زن روی گردنی بلند و خمیده نشان می

(. اطراف تصویر دعای برکت به زبان کوفی نوشته 13)تصویر 

( و در بشقابی دیگر Ilyasov, 2013:13-14شده است )

 (.14 متعلق به سمرقند قرن پنجم هجری قمری )تصویر

 

  

 (Ilyasov, 2013: 13) : واحه چاچ13 تصویر
 (Ильясов, 2016: 539) : واحه چاچ14 تصویر

 

گونه ترشیح ای نقش این ظرف را اینایلیاسوف با فرضیه

بلعد بشقاب موردنظر، مفهوم اژدهایی که ماه را می» کندمی

دهد. خوبی نشان میشود را بهگرفتگی میسپس موجب ماه

گرفتگی زمینه بشقاب تاریکی ناگهانی بعد از ماهرنگ تیره پس

تواند دهد. رنگ قرمز هالل ماه روی بشقاب میرا نشان می

رنگ گرفتگی مسیبدین خاطر باشد که هالل ماه قبل از ماه

هایی به خط کوفی شود. بر روی بدن و پاهای اژدها نوشتهمی

                                                           
1.Ferghana: از توابع سمرقند 

با مضمون: بخشندگی صفت خوب )بهشتیان( است، دیده 

شود. این مفاهیم، زمان زیادی در خاطره مردم ازبکستان می

دهنده مفاهیم اساطیری و آداب دینی نقش بسته و نشان

بشقاب را  عنوان هرنمنداست. در این زمان سازنده این اثر به

با تصورات خود از گرفتگی ماه تزیین کرده است. نقاشی روی 

شناسی، فرد است و در ارتباط با ستارهبشقاب منحرصبه

« رساندهایی را به ذهن میتقویم و اسطوره، ایده

 .(72: 1393چی، شانه) . از توابع سمرقند 2
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(Ильясов, 2016: 539-540.) ای دیگر متعلق در منونه

ای با تزیینات گیاهی به قانقاه سده پنجم هجری قمری کاسه

تشخیص پیچیده و تصویر دو زن و مرد با موهای فر قابلدرهم

است. این کاسه با نوعی لعاب یکی در بدنه داخلی و دیگری 

در بدنه بیرونی کاسه با آنگوب گلی تزیین یافته است. 

اند. این تادور ظرف را احاطه کردههای مورب موازی دور خط

ای، سیاه هایی به رنگ زیتونی، قهوهکاسه با استفاده از لعاب

و رسخ مایل به قرمز رنگین شده و با نوارهای گیاهی بارنگ 

شده است. ایلیاسوف معتقد است زیتونی نادری لعاب زده

طور گسرتده از ادبیات است و به 1این نقش درخت سخنگو

 :Ильясов, 2014شده است )طی گرفته وسعرب قرون

هایی با این ویژگی در سمرقند الف( منونه15 )تصویر (50-51

 ب(.15 یافت شده است )تصویر

   

 (Ильясов, 2014: 50-53) درخت سخنگو، الف و ب: 15 تصویر

به سمرقند، سده چهارم و پنجم  در بشقابی دیگر متعلق

گرایانه مردی به حالت نشسته هجری قمری با مضمون واقع

که یکدست خود را به حالتی خاص باال آورده و گویی درحالی

این » دهد، تصویر شده است.عالمتی خاص را نشان می

نقش برگرفته از مراسمی مذهبی در سمرقند است و دست 

(، این حالت نیایش 16 یراو اشاره به پرستش دارد )تصو

برگرفته از هرن پیش از بیزانس بوده که راه خود را به آسیای 

 میانه بازکرده است و ریشه در سنن مسیحی دارد )تصویر

موجود در مرو، کشیشی را در حال دعا برای  (. در گلدان17

دهد و در این مراسم شفابخشی عیناً این بیامر نشان می

 Ilyasov and)« شودحالت دست دیده می

Imamberdiev, 2017: 15-16 18( )تصویر.) 

   

 ( (Ilyasov & Imamberdiev, 2017: 15-18:18، 17، 16تصویر(

پوگاخپگوا و خاکیموف معتقدند که از لعاب(: ) جنبه فنی

دار در های لعابقرن سوم هجری قمری به بعد، سفال

رسارس آسیای مرکزی موردتوجه قرار گرفتند و در سده چهارم 

تا ششم هجری قمری به کیفیت و کامل هرنی دست یافتند. 

توان مرکز تولید منطقه افراسیاب در سمرقند را می

سوم تا هفتم هجری قمری  دار قرنهای لعابسفالینه

                                                           
. درخت سخنگو: نقشی است که از ترکیب صور انسانی و جانوری  1

های هند و چین دارد با نقوش گیاهی شکل یافته، ریشه در متدن

 (.3: 1394)کمندلو و رجبی، 

های افراسیاب ازنظر کیفیت خاک رس، دانست. سفال

ها لعاب و رنگدانه در سطح عالی قرار داشت، مالحت شکل

شان نقاشی بر سفال گواه بر وجود صنعتگرانی که حرفه اصلی

باشد. سفالگران سمرقند در فنون نقاشی زیر لعابی بود، می

دست آوردند. در آن زمان  بهو رو لعابی مهارت بسیار زیادی 

دار فرغانه، چاچ از محبوبیت زیادی برخوردار های لعابظرف
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کنار  که در بودند. تزیین این آثار عمدتاً به رنگ سبز زیتونی بود

رفت )پوگاخ کار میای، رسخ اخرایی و زرد بههای قهوهرنگ

آثار یافت شده در سمرقند  .(157: 1372پگوا و خاکیموف، 

های دهد سفالنشان می (فرغانه، چاچ)ز مرتبط و مراک

سمرقند دارای خمیری به رنگ صورتی کمرنگ است و 

هرنمندان سمرقند مانند نیشابوریان از لعاب گلی و آنگوبه در 

ترکیب با لعاب با پایه رسبی شفاف جهت روکش کردن سفال 

سمرقند،  (. در اکرث آثار167: 1377رفیعی، ) بردندبهره می

مورب موازی دورتادور بدنه خارجی ظرف را احاطه  هایخط

اند و بدنه بیرونی ظروف فاقد لعاب است و برخی آثار کرده

در  19دلیل کاربردی بودن، فاقد تزیینات هست. تصویر  به

سمرقند ظروفی با لعاب پاشیده به تقلید از نیشابور 

 .(Henshaw,2010: 53) شده استکشف

 
 (Ильясов,2016: 206): سمرقند 19تصویر 

 های نیشابور و سمرقندتفاوت و تشابه نقوش و لعاب

هجری سمرقند و نیشابور هر دو در طول قرون سوم و چهارم 

قمری باوجود تحوالت گوناگون از شهرهای پررونق بودند و در 

دو قرن بعد هم اهمیت خود را حفظ کردند. در دوره 

سامانیان، این دو شهر روابط خوبی با یکدیگر داشتند و این 

کاری این شهرها انعکاس  روابط نزدیک سیاسی در سفال

(. هر دو منطقه دارای Wilkinson, 1961: 105یافت )

اند. با مقایسه بین دو ظرف ظروفی با کتیبه کوفی بوده

توان دریافت تا چه میزان هرن سفال ( می20-21 )تصویر

به سمرقند  20 اند. تصویرسمرقند و نیشابور به هم شبیه

ای وجود دارد که به کرّات این تعلق دارد. در مرکز ظرف نقطه

صورت های بسیار کوچک و یا بمایهصورت نقشعالمت را به

توان دید. این ظرف با پوشش لعاب نقطه وسط ظروف می

 مایهدر مرکز ظرف نقشاست  منقوش به کتیبه کوفی گلی،

و در آن آمده: میوه دانش اول  شودچینی دیده می 1کیتای

)تن صاحب اثر(  از عسل است. ترشیرین آخر درتلخ اما 

(.54: 1387برند، هیلن) باد سالمتبه

  

 (80 :1364)قوچانی، : 21تصویر  (54: 1387 برند،)هیلن :20 تصویر

که متعلق به ( 21 با خوانش قوچانی از ظرف نیشابور )تصویر

قرن چهارم هجری قمری است، تفکر پیش از انجام کارها تو 

دارد، میمنت و تندرستی )قوچانی، را از پشیامنی بازمی

ای تیره بر زمینه سفید در قدح به رنگ قهوه . این(80: 1364

توان گفت عالوه بر شده است. میزیر لعاب شفاف ساخته

                                                           
1 .Ta-Ki1392یانگ، کامل تعادل و هامهنگی )کوپر،  : مناد یین و :

403). 

اشرتاک کتیبه گرداگرد ظرف و نقطه مرکزی در وسط آن، ازنظر 

محتوا نیز مطالب جنبه تربیتی و اعتقادی دارند، منتها با 

 های بجا مانده از این مناطق محققان به نتایجیبررسی کتیبه

اند. گویا برخی کلامت قصار مندرج بر ظروف ویژه رسیده

مثال جمله الحرصوا عنوانای خاص بوده است، بهمنطقه
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دهنده فقر است( منتسب به النیاتو الفقری )حرص نشان

از مشهورترین جمالت سفال سمرقند است. بین  )ع(امام علی

که ممکن است مربوط به  «یوم»رشوع و پایان جمله دو کلمه 

ها بر روی سفال «برکت» باشد و دیگری )شادی( «یومن»

موجود  شده است، از این منونه سه گونه ظرفنوشته می

است که دو تا در سمرقند و یک قطعه در موزه منطقه فرغانه 

 (.22)تصویر  (Ilyasov, 2011: 4-5موجود است )

 
 

 (Ilyasov, 2011: 4: )22تصویر 

ای عربی به رنگ مشکی در سمرقند رسم بوده است کلمه

طور روی پایه بشقاب نوشته شود. در مورد نیشابور هم همین

است اما در سمرقند کلمه موردعالقه برای درج روی بشقاب 

که در نیشابور به معنی برکت بوده است درحالی «بَرَکه»کلمه 

 ,Wilkinsonشده است )استفاده می« احمد»از کلمه 

گونه ظروف باید گفت در بیان نقطه مرکزی این (.113 :1961

ای از مایهای کوچک یا نقشگاهی بجای نقطه، از نقش پرنده

یک حرف کوفی در وسط ظرف و یا نقش گیاهی بسیار 

شده است. گاهی بجای نقطه بانام کوچک استفاده

( درواقع فقط سه 23 صویرشویم. )تاشخاص مواجه می

ظرف سامانی مربوط به قرن سوم یا چهارم هجری قمری وجود 

( 24-25ها تردیدی نیست )تصویر که در مورد امضای آن دارد

در منونه ظرف اول  ای استو از نوع ظروف منقوش گالبه

قوچانی، کلمه احمد وسط ظرف را امضاء قلمداد کرده 

الرزق »را بر خود دارد: است. منت حواشی ظرف این نوشتار 

مقسوم والحرص ]...[ روزی قسمت شده است و حرص و 

این اثر امضا دار قرن چهارم هجری قمری  ]...[«نظری تنگ

ای تیره بر زمینه سفید در زیر نیشابور منقوش به رنگ قهوه

لعاب شفاف است. از سوی دیگر، ظرف دوم نظریه امضاء 

زیرا نوشته آن  کند؛می بیشرت پشتیبانی بودن کلمه احمد را

شود و سومین کاسه که با متام می« علی بن احمد»بانام 

ای آذین یافته است با نوشته کوچکی با عنوان لعاب لّکه

این ظروف  شود. در مقایسهخوانده می« عمل الحسین»

شده در کارگاه سمرقند و دار نیشابوری با آثار ساخته امضاء

هفت سفالگر نیشابوری بر ظروف بنا به گزارش قوچانی که نام 

( 19: 1364شده است، )قوچانی، گوناگون شناسایی

کرده کارگاه نیشابور هرنمند آثار را امضاء می یابیم، دردرمی

 است.

   

 (81،93: 1384 گروبه،): 25 ،24تصویر  (109: 1364 قوچانی،) :23 یرتصو

ای نادر، ظرفی در ماوراءالنهر یافت شده که احتاماًل در منونه

تنها اثر امضاء دار است و احتامالً توسط هرنمند نیشابوری 

که تکرار دو یا سه نوشته ضخیم دورتادور آن»کارشده است. 

است، شباهتی با ظروف  «دال»یا  «کاف»، «واو»حرف 

توجه وجود امضاء در داخل خراسان ندارد، ولی ویژگی قابل

( 25 )تصویر «عمل الحسین بن علی بن عمر بن؟»آن است 

و در « الجنابیدی» این نوشته در سمت مخالف ادامه یافته

)تقدیم به تو(. مفهوم عبارات، قرار  «عمل لک»آید ادامه می

صورت که بیشرت بهآن گرفنت آن داخل فنجان و شکل

ای معمولی است نه خوشنویسی، همه حکایت نوشتهدست



 

 44شماره  1400پاییز 

۹5 

طب
ه ت

الع
مط

قی
یو ی

ژگ
ی

ها
ی

 … 

کند که این نوشته امضاء است. جنابیده روستایی نزدیک می

نیشابور است و نسبت و فامیلی هرنمند نیز احتامالً نشان از 

کرده است. این است که وی در کارگاهی در نیشابور کار می

این باشد که سفالگر تر شاید توضیح متقاعدکننده

خواسته تأکید کند که اهل نیشابور است ولی جای دیگر می

هایی کند شاید جایی در ماوراءالنهر. درواقع ویژگیکار می

کردن فواصل به رنگ  های غیر رایج برای پرازجمله کاربرد شکل

سازد که این کاسه محصول قرمز و سیاه و فرم نوشته روشن می

. پژوهشگران (81: 1384گروبه، ) «ماوراءالنهر است

اند. طبق هایی در نحوه لعاب زنی بر آثار نیز کشف کردهتفاوت

های موزه سور، اختالف زیادی از مقایسه الکام از سفال

جهت تکامل شیوه عمل، میان محصوالت دو منطقه وجود 

شده و دارد، گویا سفال با زمینه سفید در نیشابور تولید می

: 1377رفیعی، ) متعلق به سمرقند است ظروف با قطر زیاد

های افراسیاب در موزه برلین وجود ای از سفال(. منونه167

 ( که در هیچ کجای ایران یافت نشده است.26دارد )تصویر 

 

 
(Wilkinson, 1961: 108) :26تصویر    

ای، سبز رنگ غالب سفال سمرقند، قرمز مایل به قهوه

هایی بارنگ زیتونی و مشکِی خاکسرتی است. البته بشقاب

اند و گرچه شدههای باز تزیینمشابه آن وجود دارند که با قلب

شوند اما هنوز در نیشابور در ماوراءالنهر به فراوانی یافت می

های آن قرمز و مشکی اند. گروه دیگر که رنگکشف نشده

اند و تعدادی هم است به تعداد زیاد در سمرقند یافت شده

شود اند به همین دلیل آشکار میدر افراسیاب یافت گردیده

 اند. این ظروفشدهکه این ظروف در این منطقه ساخته می

هایی به زبان عربی دارند و روی در جداره داخلی خود نوشته

اند. شدههای نخلی تزیینپایه خود با نوارهایی از گل یا برگ

ای ها بارنگ قرمز، مشکی و سفید مجموعهگروه دیگر بشقاب

هایی به رنگ سفید های نخل و با نوشتهاست که با برگ

های خام این نوع در اند، بسیاری از منونهشدهتزیین

ز دیگر نیز اند، البته در تاشکند و مراکافراسیاب یافت شده

نیشابور است،  اند، اما بهرتین نوع آن متعلق بهشدهدیده

های بزرگ به دلیل نازکی ظروف تراشکاری این بشقاب

العاده هستند و احتامالً سفالگر برای ساخت آن بسیار فوق

به خود مفتخر بوده است. در سمرقند تعداد زیادی از 

ید تزیین سف وسیله رنگ سبز بر روی انگوبهها بهبشقاب

و لعاب Wilkinson, 1961: 105 – 112) اند. )شدهمی

 در محصوالت به رنگ زرد روشن در قرن پنجم هجری قمری

 .(Ilyasov, 2013: 4قانقاه( رایج بوده است ))چاچ 

لعاب برای تزیین فضای بیرونی  صنعتگران سمرقندی از

کردند و بدین روش هزینه تولید سفال بشقاب استفاده منی

هایی یافت. در سمرقند آنگوبه در بخشدار کاهش میبلعا

ه.ق احتامالً در  5رفت و در قرن که لعاب نداشت، بکار می

 ,Ilyasovشده است )چاغانی هم این سبک اجرا می

های موزه برلین (. اردمن در بررسی مجموعه سفال7 :2011

که متعلق به حفاری افراسیاب است و شامل صدها منونه 

هایی پرداخته است که احتامالً در به بررسی منونه است تنها

توانستند مفید واقع شوند اند که منیدیدهقدر آسیبکوره آن

عنوان محصوالت بومی در نظر گرفته )به آثاری و این آثار را به

دلیل  که لعابشان از بین رفته و یا دارای شکستگی است، به

است( و از  مشکوک به وارداتی بودن توجهی نشان نداده

دار . سفال لعاب1ها ده طبقه ارائه منوده است: میان آن

خوبی خمیر و نرم شده ها بهای: خاک این سفالترکی فیروزه

های است و به رنگ زرد مایل به قرمز است. لعاب به گونه

شده است.  سبز سایه زده-ایرنگ تا فیروزهزیادی از آبی کم

ست و با لعاب قرمز تیره معموالً سطح خارجی لعاب زده نی

شده سبز: نسبت . سفال لعاب زده2پوشیده شده است. 

تر است و به رنگ قرمز دار فیروزه کمی سختبه نوع لعاب

های است. معموالً لعاب به رنگ سفید است و به شکل

شده رنگ سایه زدهگوناگونی از سبز پررنگ تا سبز روشن کم

سه رنگ: لعاب این  ای باشده ورقه. سفال حجاری3است. 
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ای به رنگ رنگ است و رستارس آن با الیهها نازک بیسفال

. سفال ساده با 4 ای و منگنز پوشیده شده است.سبز، قهوه

ها گونه سفاللعاب چندرنگ به سبک چینی: جنس این

ها شبیه نسبتاً سخت و متامیل به قرمز است و از متامی جنبه

شده است. ستفاده میخاکی است که در تولیدات محلی ا

رنگ و شفاف که در بخش بیرونی با انگوبه سفید با لعابی بی

صورت ورقه ورقه پوشیده شده ای، زرد، سبز و منگنز بهبا قهوه

ای مایل به قرمز: . سفال نقاشی شده بارنگ قهوه5است. 

نشده ها از رنگ سفید در تزیینات استفادهدر این نوع سفال

. سفال نقاشی شده با زمینه مشکی. 6 و نسبتاً ضخیم است.

های مشکی و . سفال نقاشی شده همراه با نوشته7

هایی که . سفال8بر زمینه سفید  تشدیدهای آن به رنگ قرمز

. 9ای سفید بارنگ مشکی نقاشی شده است. روی زمینه

ای مشکی: رنگ سبز هایی بارنگ سبز روی زمینهسفال

ن ظروف از سبز تیره تا سبز های ایکاربرده شده در نقاشیبه

های دوره رنگ متغیر است و الگوهای آن به سبک نقاشیبی

ای با طرح خطی پهن به رنگ قهوه . سفال10عباسی است. 

(. Erdman, 1946: 34-48) سفید مایل به قرمز روی زمینه

در بیان تأثیرگذاری فنی این دو مرکز بر یکدیگر، نگارنده با 

یلکینسون مبنی بر تأثیرپذیری فنی نیشابور دالیل تاریخی نظر و

داند. از دالیل ایشان عدم تأمل میاز لعاب سمرقند را قابل

کشف کوره مربوط به این مقطع زمانی در نیشابور و یافنت 

بدون اینکه ای در سمرقند است. تعدادی آثار مشابه در کوره

عالمت مشخصی مربوط به هردو منطقه بر آثار گونه هیچ

. 1توان برشمرد: ان باشد. از دالیل نگارنده نکاتی را میمنای

توان نسبت داد، عدم کشف کوره را به حوادث نیشابور می

دستخوش  نیشابور در طول سده ششم و هفتم هجری قمری

سوزی عظیم، زلزله و حمله حوادث ناگواری همچون، آتش

این حوادث  از که بعدطوریغزها و مغوالن قرار گرفت، به

مقایسه با دوران عظمت شابور دچار خسارت شده و قابلنی

خود در دوره سامانی نیست. امکان اینکه بسیاری از بناها و 

ها در اثر این حوادث از بین رفته باشد بسیار است کوره

( و امید است از طریق اکتشافات 53: 1380)احمدیان،

های قرن سوم تا پنجم هجری شناسی در آینده کورهباستان

. در بیان معروفیت نیشابور در تولید 2مری کشف شوند. ق

سفال باید گفت اولین بارقه پیرشفت سفال از خراسان آغاز 

های نیشابور در قرن سوم و چهارم هجری شد. رونق کارگاه

غزنوی -زمان با احیای هرنی و ادبی دوران سامانیهم قمری

با رشد  زمانبود که در منابع تاریخی از آن یادشده است. هم

فرهنگی، ارتباط تجاری را نیز باید مدنظر قرارداد. چراکه طبق 

های گروبه، لعاب گلی مشخصه سفالینۀ نیشابور است یافته

وجود  و در تأثیرپذیری از لعاب سفید چینی با مواد بومی به

آمده است. و بنا به نظر بهرامی بخشی از جهش خالقانه 

ترین شک بزرگبی شود ولعاب ایران، به چین مربوط می

دستاورد هرنی سفال چین و ایران در این برهه زمانی نتیجه 

 (43: 1399بهرامی، ) ها بوده استارتباط روزافزون آن

که در زمان سلسلۀ )تانک( سفال و صنایع دیگر طوریبه

سوم  های قرنچینی در عراق و ایران رونق یافته بود و سفال

ایران و سامرا در عراق صادر هجری قمری چین، به نیشابور در 

(. طبق تاریخ در Wilkinson, 1961: 102شده است )می

چینیان را در رودخانه  جنگ اعراب با چین، زیاد بن صالح

تاالس نزدیک تاشکند شکست داد و بیست هزار اسیر از 

ها به ساکنین سمرقند ها گرفت و به گفته ثعالبی چینیآن

فقیه همدانی این ابن گفته کاغذسازی را تعلیم دادند و به

رو، ازاین .ارسا اغلب صنایع خود را به مردم خراسان آموختند

خصوص سفالگری در ایران دیده نفوذ صنعت چینی و به

( و بازتاب این آموزش 40: 1339الحاکم نیشابوری، )شود می

مشاهده است. در ارتباط ایران با سمرقند در آثار سفالی قابل

در رساله خود به عدم وجود مدارک الزم دال کریستینا هنشاو 

ای تا قبل از فتح اعراب در منطقه آسیای بر تولید لعاب گالبه

کند و بر تأثیر فن نیشابور و عراق بر سفال چاچ میانه اشاره می

و سمرقند و حضور استادکاران مهاجر، تحت حامیت طبقات 

 حاکم، جهت آموزش فنون سفالگری در این منطقه، تأکید

کند و فن لعاب پاشیده سبز را نتیجه تقلید از سبک می

(. بنا به نظر Henshaw, 2010: 51-55داند )نیشابور می

-نگارنده، نیشابور در آن برهه زمانی، بااهمیت فرهنگی

سیاسی باالیی که از جانب حاکامن کسب کرده بود، 

هرنمندانی را به سمرقند فرستاده تا هرن سفال نیشابور را در 

اطق دیگر ازجمله سمرقند نرش دهند. امضا هرنمند اهل من

جنابیده نیشابور براثری از سمرقند ادعای این فرضیه را 

علت ها به مناید. نزدیکی و روابط اقتصادی آنتر میمحکم

تواند دلیلی قرار گرفنت در مسیر راه تجاری اقوام مختلف می
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مده بر این ادعا باشد، حتی وجود امضاء هرنمند در ع

تواند این برخالف آثار سمرقند، می های نیشابورسفالینه

یقین تبدیل کند و دلیلی موثق، بر اعتبار هرن شک را به

سفالگری نیشابور قلمداد شود. وجود اسامی سفالگران 

های متعدد در نیشابور صورت امضاء نشان از وجود کارگاهبه

روف در یک و نظریه ویلکینسون مبنی بر تولید متامی ظ دارد

دهد، اگر هم بنا به این نظریه، همه کارگاه را موردتردید قرار می

مناید. اثر اند که امری بعید میشدهآثار در یک کارگاه ساخته

استادکاران مجرب در  های متفاوت بر آثار از وجودامضا بانام

دهد و تأثیر فن سفال نیشابور بر سمرقند را این شهر خرب می

د.منایثابت می

 : منونه آثار نیشابور1جدول شامره 

 گیاهی، حیوانی، نقوش

 هندسی انسانی،
 نجومی-اعتقادی-ایاسطوره نوشتاری نقوش

 نقش پاشیده، ای،گالبه) لعاب

 کنده(

    
 (4: 1364)قوچانی،  (48: 1384)گروبه،  (82: 1384)گروبه،  (67: 1384)گروبه، 

    
 (89: 1393)پناهی،  (68: 1384)گروبه،  (109: 1364)قوچانی،  (43: 1383)قایینی، 

   
 

 (45: 1383)قایینی،  (112: 1357)کیانی،  (93: 1384)گروبه،  (48: 1384)گروبه، 

 
 

 
 

 (49: 1384)گروبه،  (22: 1396)عسگری،  (80: 1364)قوچانی،  (89: 1384)گروبه، 
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 منونه آثار، با امضاء سفالگران نیشابور :2جدول شامره 

   
 مام عمل یعقوب

 (205 :1364)قوچانی، 

 عمل االخول

 (117 :1364)قوچانی، 

 مام عمل سهیل

 (231 :1364)قوچانی، 

 

 : منونه آثار سمرقند و نواحی مرتبط3جدول شامره 

نقوش حیوانی، گیاهی، 

 هندسی
 نقش کنده( ای، پاشیده،گالبه) لعاب نجومی-اعتقادی-اساطیری نوشتاری نقوش

    

 (Ильясов, 2016: 525) (Ильясов, 2016: 539) (Ильясов, 2016: 389) 97: 1384)گروبه، )

    

(Ильясов, 2016: 301) (Ильясов, 2016: 406) (Ilyasove,2014: 74) (Ильясов, 2016: 30) 

 
 

 
 

Ilyasov,2011: 6)) (Ilyasove, 2014: 58) Ilyasov,2013: 4)    ) Ильясов,2016: 449)   ) 

   
 

(Ilyasove, 2014: 64) (Ильясов, 2016: 516) Ильясов, 2016: 548)) (Ильясов, 2014: 50) 
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 : مقایسه سفال نیشابور و سمرقند4جدول شامره 

 تفاوت تشابه

 سمرقند نیشابور سمرقند نیشابور 

 اساطیر و حیوانی سمرقند به مضامین واقعی-اعتقادی نزدیکی شیوه طراحی نقوش نوشتاری پهن کاربرد خطوط 

 

    

 ( (Ильясов, 2016: 548 (112: 1357)کیانی،  (Ilyasove, 2014:58) (77: 1384)گروبه،  

 آثار نیشابور وجود امضاء در اکرث کوفی و نقطه در وسط ظرف خط کاربرد 

 

 
  

 

  (90: 1384)گروبه،  (Ильясов, 2016: 480) (73: 1384)گروبه،  

 عدم کاربرد لعاب در پشت ظروف سمرقند ایگالبه پاشیده، کنده نقش لعاب کاربرد 

 

 

 
  

 

 ((Ильясов, 2016: 129 (Wilkinson, 1986: 42) (Ильясов, 2016: 30) (64: 1384)گروبه،  

 گرایانهنقش انسان در نیشابور متأثر از ساسانی و در سمرقند بر مبنای مضامین واقع برگ نخلی نقش 

 

    

 (Ilyasov, 2017: 15) (Wilkinson, 1986: 47) (Ильясов, 2016: 298) (43: 1383قایینی، ) 

 گیرینتیجه

های سفالگری نیشابور و سمرقند )در برخی با تأمل در ویژگی

ویژه بهاین مناطق، بین نقوش و تزئینات  کاملشباهتی موارد( 

همراه با  ،عنوان کتیبه گرداگرد ظرفکوفی بهط خ کاربرد در

 گلی مشاهدهلعاب  کاربرد نقوش برگ نخلی باروکشی از

و کاربرد . در کنار این تزیینات کلامت قصار است شده

کلامتی خاص که موردعالقه هر منطقه است، بر آثار 

کند. در سمرقند کلمۀ بَرکَه در ترکیب با کلمه منایی میجلوه

که کار رفته است. درحالیها بهیَوِمن بسیار بر تزیین سفال

کارگیری کلمه احمد موردعالقه نیشابوریان بوده است. به

ویژگی بومی و  ها استبخش این کتیبهنقوشی که آذین

که در آثار طوریسازد، بهاعتقادی دو منطقه را عیان می
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 ای و مذهبیسمرقند تأثیرپذیری هرنمندان از نقوش اسطوره

ها و مسیحیت( موردتوجه بوده و در اکرث آثار، ترسیم پیکره)

که در نیشابور گرایانه دارد. درحالیحیوانات حالت واقع

تزیینات )تاج و نخل( نقوش ای با بسیاری از آثار پیکره

کنند و تنها در یک اثر بجا مانده با ساسانی را تداعی می

موضوع انسانی مانند نقش تزیینی بُراق، میزان تأثیرپذیری 

شود. در تزیین این هرنمند از موضوعات اسالمی را یادآور می

کرم  ای وهای قهوهنقوش در اکرث آثار نیشابور، بیشرت از گالبه

که بر ظروف شده است، درصورتیرسبی استفاده  با پایه

توان کند. بنابراین میسمرقند رنگ لعاب قرمز خودمنایی می

بیان داشت هر منطقه بنا به ویژگی اقلیمی در تأثیرپذیری از 

رنگ لعاب مناطق تأثیرگذار مانند سامرا و چین ناچار به 

منونه عنوان خود بوده است. به استفاده از لعاب بومی منطقۀ

دلیل عدم دسرتسی به کبالت از لعاب منگنز  در نیشابور به

شده است. در این  برای دستیابی به رنگ ارغوانی استفاده

زمینه به دلیل توجه زیاد حاکامن عباسی و سامانی به نیشابور 

هایی از و دادوستد تاجران چینی در این منطقه، خالقیت

های که از مشخصهسوی نیشابوریان بروز کرده و لعاب گلی 

سفالینه نیشابور است در تأثیرپذیری از لعاب سفید چینی 

وجود آمد و لعاب سانسای )پاشیده( چین در ترکیب با  به

فن ایرانی )اسگرافیتو( خصلت ایرانی به خود گرفت. در این 

ها بر آثار سمرقند دیده هایی از این لعابخصوص جلوه

محدودیت مصالح، وجود، گاهی به دلیل شود. بااینمی

مثال عنوانبخشید. بهکاربرد لعاب کیفیتی بومی به آثار می

که بدنه بیرونی سفال سمرقند عاری از لعاب است درصورتی

خصوص روابط متقابل  ظروف نیشابور متام لعاب است. در

سفالگری سمرقند و نیشابور، انعکاس روابط خوب سیاسی 

توان در سفالگری این دو شهر تحت حکومت سامانیان را می

فقیه همدانی اسیران این مناطق مشاهده منود. بنا به نظر ابن

کاری خود را به نیشابوریان آموختند و چینی فنون لعاب

نیشابوریان با خالقیت خود آن را با مواد بومی منطقه خود 

آمیختند. طبق نظر هنشاو بعدها کاربرد این مواد و فن را از 

بینیم و مهاجر بر ظروف سمرقند میطریق حضور استادکاران 

 تولیدشده به همکه آن تنها منونه اثر امضاءدار سمرقندی

توان دست هرنمند نیشابوری اهل جنابیده بوده را می

 عنوان سند معرفی منود. در مقایسه با آثار تولیدی منطقۀبه

سمرقند که فاقد امضاء است، وجود امضاء در اکرث آثار 

تواند دلیلی بر رونق و است و می رؤیتنیشابور قابل

دار بودن آثار ناب ایران باشد. برخالف نظر شناسنامه

ویلکینسون که همه ظروف را محصول تولید یک کارگاه و 

داند، حتی یک نفر و فن سفال نیشابور را متأثر از سمرقند می

باید گفت درج نام سازندگان متعدد بر آثار، نشان از وجود 

تأثیر  های متعدد در نیشابور دارد. بااینکهارگاهاستادکاران و ک

( بر آثار سمرقند ای و پاشیدهگالبه) نیشابورسفال خاص فن 

-هایی با پیشینه اعتقادی، اما ترکیب نقشمشهود است

ای، با حفظ این تأثیرپذیری فنی، ویژگی خاص به آثار اسطوره

 بخشد.سمرقند می
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