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 اکبریه بیرجند   یموزهباغ اسالمی  هایسفالینه گونه شناسی و بررسی 

 

 ریحانه مظفرنیا 

 دیگر  هایسرزمینگرایش تمدن و فرهنگ اسالمي ایران و   ، شناسيکارشناسي ارشد رشته باستان 

 

 کیده چ

آثار   هستندسفالینه  ،شناسيباستاندر    ماندهبرجای از  ماندگاری    ها  و  پایداری  دارندکه  با    .مناسبي  سفالي  اشیاء 

  . که در معرفي فرهنگ و هنر جامعه نقش بسزایي دارد  شوندهای خاص خود آثار فرهنگي بسیار ارزشمندی محسوب مي ویژگي

داری  ی باغ اکبریه بیرجند نگهی موزهی اسالمي که در خزانهنمونه از ظروف سفالي دوره  32در همین راستا به معرفي تعداد  

ی  هایي از سفال دورههای ایران نمونهدر موزه  . پردازیممي  ،است  آمده دستبهی ملي ایران  و از طریق توقیف یا آثار موزه  شودمي

در این پژوهش نخست مستندنگاری   .دار و برخي تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته استکه برخي شناسنامه  اسالمي وجود دارد

ها به روش  ای و با مراجعه به کتابخانهی کتابخانهانجام شده سپس با گردآوری اطالعات به شیوهبرداری(  )ترسیم فني و عکس

دار در سایر  های شناسنامهی اکبریه بیرجند با نمونهی موزهی اسالمي موجود در خزانه تطبیقي ظروف سفالین دوره-توصیفي

  ؛ و ندنگاری و شناسایي مراکز احتمالي ساخت این ظروف استمست  ، معرفي  ،هدف از این پژوهش   .ها تطبیق و مقایسه شدموزه

شناسي به چند نوع قابل تقسیم است؟ با  گونه ازنظراکبریه  یموزهباغهای پاسخ به این پرسش اساسي مد نظر است؛ که سفالینه

که ظروف سفالي مورد   است  ای چنین بودهدوره  و چههای مشابه آن مربوط به کجا  ها با نمونهمطابقت و مقایسه این سفالینه

رنگ و غیره  تک  ، پاشیدهدار با تکنیک لعابلعاب  ،دارلعاب  ،های مختلف اسالمي و به انواع سادهمربوط به دوره   احتماالًمطالعه  

 .  شودتقسیم مي

 

 های مشابه تطبیق نمونه  ،ی اسالميدوره ،اکبریه بیرجند یموزهباغ  ،سفال اسالمي های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

 آثار   دیتول  و  ساخت  یبرا  ي کانون  ،امروز  به  تا  نیسرزم  نیا  به   انسان  نینخست  ورود  بدو  از  يعنی  ،خیتار  گذشته  از  رانیا  فالت

علم   مهميبخش    سفال  .است  بوده   هاسفالینه  ویژهبه  و  یهنر ازاهمیّت ویژهباستان  از  زیرا  شناسي است که  ای برخورداراست؛ 

استروشن گذشته  وتاریک  مهم  رویدادهای  سفال  سفال  .گر    ن یترخالقانه  از  يک ی  يصناع   یهنرها  انواع  با  سهیمقا  در  یگرو 

 ده  از  ،رانیا  در  یگرسفال  نه یشیپ   .داشت  بشر  روزمره  يزندگ در  زی ن  را  کاربرد  نیشتریب  که  بوده  نینخست  انسان  یهادهیآفردست

-شده   ساخته  غذا  کردن  رهیذخ  به  ازین  يپ  در  ظروف  نیا  .است  مطالعه  قابل   ،شناسانباستان  اکتشافات  براساس  شیپ   سال  هزار

-درمعرض دید محققان ودانش  ،ی گذشته آشکارشدهتاریخ غبارآلود وفراموش شده  ،هاها ونقوش آنی دقیق سفالبا مطالعه  .اند

  هاآن  ی هانیآئ  و   باورها   ،مختلف  اقوام  هنر  گاه ي تجل  سال  هزاران  ي ط  در  هانهیسفال  یرو  نقوش  ادامه  در  .گیردپژوهان قرارمي

  تا   .شديم  اجرا  و  يطراح  گران سفال  توسط  نیتزئ  یاجنبه   با(  واناتیح  و  انسان)  یکروارپ   و  يهندس   ،ياهیگ  نقوش  انواع  .دیگرد

-هرزمان که باستان   .گویددورسخن ميهای  سفال پیام آورگذشته است واززمان  .باشد   مردم  ی باورها  و  يزندگ  ریتصو  از  ي بازتاب

قرارمي کاوش  مورد  را  گذشته  ازدوران  مانده  آثاربرجای  سفال   ، دهندشناسان  یک  یافتن  با  که  دارد  وجود  امکان  بخش    ،این 

سفال درشناخت ادیان ومذاهب واساطیر باستاني    .ی مفقوده سلسله یا حکومتي تکمیل گرددای ازتاریخ یا حلقهفراموش شده

ازوقایع مهم مذهبي را روشن وآشکارمينیز نق سفال درهُنرمقام ومنزلت بس ارجمندی   .کندش بسزایي دارد و تاریخ بسیاری 

مطالعه وبا  بهدارد  آن  گردیدخوبي ميی  آگاه  اقوام  ودرمیان  هنردرادوارمختلف  وانحطاط  ترقّي  به چگونگي  تاریخ    .توان  سفال 

ورسوم  ،مصوّر وگاهي  ،البسه  ،آداب  ملّت  تزئینات  سفالمطالعه  با  .هاستمعماری  دیني  ، های  ونمادهای  ها تصویرالهه  ، اسناد 

فالت مرکزی   ،ی دریای خزرحاشیه   ،نواحي کرمانشاه   ،شناسيطبق مدارک باستان  .شودوایزدان وشعارهای مقدّس مشخص مي

  ، گر باورها متداول این دوره برروی سفالینه نمایاننقوش    .اندگری نقش مهمي داشتهی هنرسفالدرپیشرفت وتوسعه  . . .ایران و

  ، های گوناگونحیواني وانساني را به شیوه  ، گیاهي  ،گران هنرمند نقوش هندسي سفال  .ها واعتقادات مردمان آن روزگاراستسنت

و در    بود  منقوش  یآجرها  ای  خشت  و  رنگکرم  یهاسفال  شامل  مادها  یدوره  در  یساز  سفال  .اندچون مسبّک ساخته وپرداخته 

  ي اشکان  یدوره  اواسط  در  .افتی  توسعه  یمعمار  ناتیتزئ  و   ظروف  انواع  در  یکارشدن لعاب   جیبا را  يهخامنش  یدوران امپراطور

 دوران   یساز  سفال  فن  استادان  .شد  ترشفاف   زین  لعاب  و   شدند  ساخته  یشتریب  ظرافت  و  دقت  با  هانهیسفال  یبدنه  تیفیک  و  فرم

  ریخم  ،سیلیو س  ي معدن  مواد  انواع  از  استفاده  با  و  دهیکش  لعاب   و   بدنه  ساخت  یهاوهیش  شرفتیپ   در  یاریبس  زحمات  ،ي ساسان

 .  دیرس خود یيشکوفا و اوج نقطه به ستاندوران با رانیا در هانهیسفال ساخت ،پخت یهادر روش شرفتیو پ  نیکائول

کاشان    و  یر  ،شابورین  چون  یمراکز  داردرلعاب  نیسفال  ظروف  دیتول  ،رانیا  در   ياسالم  یدوره  آغاز  با  و  انی ساسان  سقوط  از  پس

 .  افتی ادامه( داشتند قرار شم یابر جاده ریمس در که)

  خ یتار  در  آن  تکامل   ریس  ي بررس  و  هاي کاش  ،نیسفال  ظروف  انواع  یبندطبقه  ازنظر  ياسالم  دوران  در  سفال  تحوالت  و  خچهیتار

 دوران  نیا  در  گرفت  رونق  اسالم  از  ش یپ   یهنر  یهاوهیش  از  الهام   با   ی گرسفال  يسلجوق  عصر  آغاز  با  . دارد  يفراوان  تیاهم  ،هنر

  معروف  یهابشقاب  .میهست  یساز سفال  عرصه  در  نوظهور  یها کیتکن  و  هالعاب  انواع  یریبکارگ  ینهیزم  در  يترق   و  رشد   شاهد

 به  يکوف  يسیخوشنو  یهابه یکت  یریکارگبه  در  ،یهجر  ششم  یسده  هنرمندان  یهادستاورد  نیترمهم  از  يکی(  شابوری)ن  يسامان 

  اوج   به   فام   نیوزر  یينایم   یهانهیسفال  د یتول  وهیش  ،مغول  یازحمله  پس   . بود  ي لعاب  ریز  ينقاش   ن یتزئ  در  فیموت  ک ی  مشابه

 توسعه  ازهرزمان  شی ب  وگرگان  ساوه   ، کاشان  ، یر  ،شابورین  چونهم  یدرمراکز  ها نهیسفال  انواع  د یتول  وحجم   دیرس  خود  یي شکوفا

تزئ  ،يفن   یهاي ژگیو  ،يباشناسیز  یهادرجنبه  يلخانیا  دردوران  .افتی اساس  ناتیفرم    ي کی  .رفتیپذ  صورت  يتحوالت 

  ات یادب  ي گامازهم  نشان  که  بود  يرانیا  عاشقانه  ، يتغزل  یهاداستان   ،دوران  نیا  یهاسفال  یرگریدرتصو  نیمضام  نیازپرکاربردتر
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  یدربار یهاازصحنه یریوتصاو( ینگار)چهره ي انسان نقوش میترس یهجر  هفتم  سده یانهیدرم . بود مغول لخانانیوهنردرروزگارا

  کاشان   ساخت  فام   نیزر  یها يوکاش  ظروف  انواع  یبررو  وانیح  ونقوش  انه یگراواقع  وهیش  به  شکارگاه  ،سواران  ،( ومالزمان)پادشاه  

  یهجر  وهشتم  هفتم  یهادرسده  چسبان  طال  چونهم  یاتازه  ناتیوتزئ  نیبا لعاب الجورد  ینهیسفال  دیتول  زمانهم  .دارشدی پد

 به  وابسته  ناتیتزئ  یدرعرصه  تازه  ي سبک  آمدن  وجود  سازبهنهیزم  یموریت  دردوره  ، معرق   ي کاش  کیظهورتکن  .افت ی  رونق

 تحت  یگرهنرسفال  اوج  دوران   نیازآخر  ي ک ی  ، عباس  شاه   دنیرس  قدرت  وبه  یهجر  دهم  سده  یدرابتدا  . بود  یمعمار

  ، ي التقاط  ينقاش  یوهیوش  د یجد  بدنه  جنس  با   یوآثار  دیظهوررس  یمنصهبه    نی ازکشورچ  دیوسف  ي آب  يواردات  یهاينیرچیتاث

-ژهیو   اتفاق   شاهد  هیوزند  هیافشار  یهادردوره  .کرد  یگذارهی پا  واصفهان  کرمان  یدرشهرها  يرانیا  یسازدرکارسفال  یاتازه  سبک

 زحجمیدردوره قاجارن  .داشت  ينینو  اق یکه سبک وس  رنگدرهفت  يکاش  ساخت  ،هیدرعصرزند  .میستین  یگرسفال  درعرصه  یا

  و   آثارممتاز  هنرمندان  تیوخالق  يخارج  دارانیخر  سفارش  ، دربار  تیحما  لیدلبه  یدرعصرناصر  . افتی ارتقا    ي ظروف وکاش  دیتول

 .  افتی عصرقاجارادامه  انیپا  تا  و  دی گرد دیتول  يرلعابیز يونقاش ازنظرلعاب يتیفیک با

اسالميسفال وسلیقه درشکل  ، گران دوره  با فرهنگ  ،بخشيبا ذوق  درارتباط  نقوش مختلف  وپدیده  ،تزیین وحک  های  ادبیّات 

نموده نوآوری  خود  زمان  انساني  . انداجتماعي  نقوش  انواع  طرح  ،ایاسطوره  ،حیواني  ، درادواراسالمي  با  هندسيتوأمان    ، های 

ونوشته بزرگي  ،گیاهي  واشعارشعرای  گرفته  نقش  سفال  فردوسي  ، برروی  برسفالینه  ،چون  وخیّام  وموالنا  گوناگون  حافظ  های 

ایش  های هنروفرهنگ این دوران را به نمی عظیمي هستند که عقاید مذهبي وجلوههای اسالمي گنجینهسفال .نقش بسته است

به  .گذارند مي قرآن  ازآیات  روی سفال  استفاده  نقش کتیبه  نشان دهندهصورت  زندگي درجامعهها  است که  واقعیّت  این  ی ی 

درهمه پهناورایراناسالمي  وسرزمین  درآمیخته  دین  وبا  ابعاد  است    ،ی  بوده  واجتماعي  تاریخي  عظیم  ازتحوالت  بستربسیاری 

 .  دهندسیاسي وفرهنگي خود ادامه مي ، ات به حیات اجتماعيها با استناد به آیات وروای وحکومت

سفالین ظروف  برروی  السّالم(  )علیه  وامامان  دین  واندرزربزرگان  تأثیرمي  ،پند  آن  کنندگان  استناد  روزمره    . گذاردبرزندگي 

 .  برروی سفال نقّاشي گردیده است ،پرندگان وآبزیان ،ی زیبایي توأم با نقش حیواناتطبیعت با همه

 

 ه طرح مسأل  بیان و

وسفال اسالميسفال  دردوران  ودرشیوه  ،گری  شد  جدیدی  مراحل  ساختوارد  چشم  ،ی  تحوالت  آن  وکاربرد  گیری -تزیین 

-شد که دارای ویژگي  نقاشي وتزئینات شکل گرفت وساخته  ،خوشنویسي  ،اقتصاد  ، این تحوالت درارتباط با ادبیات  .پدیدارگردید

-سفال  گران وکوزه  ،با هنرمندی  گران ایرانگری سفا لهای سفالکارگاه   قرن درشهرها و  15باشد که درطي  های گوناگون مي

 .  گران ساخته وپرداخته شده است

 گسترش این هنر   و  شایسته است به توسعه  های متقدم خود تفاوت زیادی دارد ودرادوار اسالمي کامالً با دوره  ،گری ایرانسفال

های  کوره  ،تزئینات  ،های ساخت انواع سفالینهچنین شیوههم  سیاسي قرن گذشته و   ،های تاریخيواالی اسالمي درارتباط با دوره

پرداخته شوند  مفاهیم نقوش و   ، گریگری ومراکزمهم سفالسفال ازنظرشکللعاب  گروه   .انواع نقوش  ونقوش   ،لعاب   ،دار  طر ح 

مرحل  دورهسفالین   مهمترین  اول  دروهل  که  اسکارسفال  یهاسالمي  ویژهت  گر  برخورداراستازاهمیّت  ازاوایل سفال  .ای  گران 

انواع آرایش  برای  تا عصرحاضرازطرح ونقوش مختلف  استفاده کرده  اسالم  این دوره    ، کوزه  ، درساخت کاسه  .اندظروف سفالین 

گروه اول    .استفاده شده است  ،خاکستری  ،نخودی  ،های قرمزخمیری به رنگ  از  ،خمره  ،بشقاب  ،جام  ،ابریق  ،ساغر  ،پیاله  ،آبخوری

سفالینه لعاب یعني  بدون  مختلفيبرگیرنده  در  ی  انواع  سفالینه  ،ی  بيچون  سادهی  بيسفالینه  ، لعاب  کنده ی  نقش  با    ، لعاب 
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بيسفالینه قالبی  بانقش  بيسفالینه  ،زدهلعاب  درکارگاهی  که  است  افزوده  نقش  با  للعاب  سفا  گوناگون  ازجمله   ،گریهای 

  ، خط کوفي  ،هندسي  ،مانند نقوش گیاهي  ،انواع طرح ونقوش متداول  ازگرهنرمند سفال   .اندساخته شده   ،گرگان  ،ری  ،رنیشابو

استفاده کرده استصحنه آرایش سفالینه  برای  درساخت ظروف    گران دوره اسالمي سفال  .های رقص ونوازندگي ودیگر نقوش 

لعاب مختلفسفالین  درانواع  به  ، دار  فراوان  بانهضت  .اندربردهکا  سعي  همزمان  اسالم  وجنبشازاوایل  وتأسیس  ها  ملي  های 

دربررسي    .دارمتداول گردیدسفالینه لعاب  ساخت انواع  ،گریهای مختلف سفالچون طاهریان وسامانیان درکارگاه   ،هایيسلسله

لعابوتحقیقات سفالینه بسیاریی  است که  اسالمي معلوم گردیده  این    دار  مانند: ریازشهرهای معروف    ، ساوه  ،گرگان  ،دوره 

چون   ،کیش ونواحي حاشیه دریای خزر  ، قشم  ،هرمز  ،غبیرا  ،سیراف  فارس ازجمله  جزایر خلیج  ،ورامین  ،سلیمان  تخت  ،نیشابور

 . رواج داشته است ساخت ظروف سفالین ،گرگان  ،ساری ،آمل

سفالینه انواع  مختلف  ،درتولید  ونقوش  انساني  ،طرح  نقوش  ه  ،آبزیان  ،پرندگان  ،اهي گی   ،حیواني  ،چون  کتیب  -نقوش 

ی کوتاه سلسله توان دردورانی اسالمي را ميالزم است یاد آوری شود که اوج ترقي وزیبایي سفالینه  .ها بوده استدارودیگرطرح

 .  (25-24: 1379، کیاني نمود )مطالعه  ،ی ششم وهفتم هجریسده ،خوارزمشاهیان

توصیفي  پژوهش  وبميطبیقي  ت  -این  دربارباشد  برخالء مطالعاتي  تأکید  موزهسفالی  ها  بیرجند خصوصاًهای  های  سفالینه  ی 

تاریخي واسناد مشابه وداده  ،اسالمي ی سفال اسالمي پیشینه  ابتدا به معرفي  ،ی بیرجندی اکبریهههای موزبا استناد به منابع 

-مورد تحلیل قرارمي  ،ومقایسات تطبیقي  مطالعات اولیه  متعلق به این موزه را پس ازانجام  هاینهدرایران پرداخته وسپس سفالی

انواع   ،هاهای فني وتزئیني سفالینهمعرفي ویژگي  به  ،های اسالمي موزه اکبریهبرداری وطراحي سفا ل  این پژوهش با عکس  .دهد

های  بین سفال  . . .تکنیک و  ،تطبیقي ازنظررنگ  یهودرنهایت نیزمقایس  ای شده استهای اجرا شده اشارهها وتکنیکوتعداد آن

 . گرفته است های اسالمي دیگرصورتموزه با سفالینه

 

 های پژوهشافق  اهداف و 

حاضربا اکبریه  پژوهش  موزه  سفالین  اشیای  برروی  بهتمرکز  بیرجند  دردوره  ی  وتطبیقخصوص  وتلفیق  اسالمي  با   ی  آن 

 اف ذیل خواهد بود: آثارسفالین اسالمي مشابه به دنبال تأمین اهد

ازلحاظ گونهههای موزمطالع هي سفالینه بیرجند  اکبریه  بر  ی  با تکیه  دوره ونقوش    ،ساخت  هایهای تکنیک  مؤلفه  شناختي 

 .  تزئیني ونوع کاربرد

و  و  تطبیقي  یمقایسه تشابهات  میزان  بین    تفاوت  بررسي  موجود  موزه  های سفالینههای  اکبریهاسالمي  ی  هاسفالینه ودیگری 

 .  مشابه

 

 پژوهش های پرسش

  وعکاسي صورت گرفته   ی اکبریه بیرجند که ازطریق مشاهدههپژوهش حاضربا تکیه براسناد واطالعات تاریخي وآثارسفالین موز

پاسخ درپي  استاست  مجزا  دوپرسش  به  تقسیم  .گویي  به  نخست  موزه سفالینه  بندیپرسش  پرداخته  های  بیرجند  اکبریه  ی 

تربرای معرفي  ي  کل  های اسالمي مشابه هدفهای سفالینهعکس  شناختي ازطریق تطبیقوپرسش دوم با تلفیق مطالعات باستان

 .  کندهرچه بیشتراین مجموعه رادنبال مي ی هومقایس

 شناسي به چند نوع قابل تقسیم است؟های باغ موزه اکبریه ازنظرگونهسفالینه
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 ای هستند؟ دوره و چهی آن مربوط به کجا  های مشابهها با نمونههی این سفالینبا مطابقت ومقایسه

 

 فرضیات پژوهش 

نامه پایان  به  استناد  مشابه درمورد گونهبا  واسناد  آثارسفالین وهمها  باستانشناسي  ذیل  های  پرسش  ،شناسيچنین مشاهدات 

 گردد: های فوق مطرح ميدرپاسخ به پرسش 

 .  شوندقسیم ميت داربا تکنیک لعاب پاشیده وتک رنگلعاب ،دارلعاب ،ه انواع سادهاکبریه ب یموزهباغهای سفالینه

 .  کنند های مشابه نیشابورمطابقت ميچهارم هجری وبا نمونه ها اکثراً مربوط به قرون سوم واین نمونه

 راه کارهای انجام پژوهش  روش و

استواراست مجزا  دوروش  حاضربر  پژوهش  کار  کلیهدربخش    .اساس  وبررسي  مطالعه  به  منتشرشده    ینخست  واسناد  متون 

پرداخته شده است  پیرامون ها  ی سفال اسالمي وابعاد مختلف وانواع سفالینهپیشینه  دراین بخش محورتحقیق  . سفال اسالمي 

باستانداده  بخش دوم به مطالعه وبررسي  .باشدمي ازانجام مراحل مختلف تو  و  آمده دست بهشناختي  های  به    ،صیف وثبتپس 

گونه بررسي هیچ  و  دراین شیوه مالک انجام مطالعات مشاهدات عیني بوده  .تطبیقي آنان خواهد پرداختی  هومقایس  بندی  گونه

 .  شودآزمایشگاهي را شامل نمي

 

 سوابق پژوهش   پیشینه و

وپژوهش  وسفالتحقیقات  سفال  پیرامون  بسیاری  وگونهطبقه  ، گریهای  سفالبندی  ازخراسان مهایشناسي  اعم  مختلف  ناطق 

بیرجند   یهی باغ اکبریهای موزهی سفالوخاص به مطالعه  صورت اختصاصي  های مجاورصورت گرفته اما هیچ کدام بهومکان

های این  شد تا به این وسیله ابعاد مختلف سفالتدوین این پایان نامه امری مهم تلقي مي  جهت ضرورتاند؛ لذا بدیننپرداخته

 .  بررسي وآشکارگردد موزه

ی تا پایان دوره صفوی منطقه  های آغاز دوران اسالميشناسي سفالینههابراهیم زارعي وشعباني درپژوهش »بررسي وتحلیل گون

زماني  ی  هها دربازتمامي این گونه  . را موردشناسایي قراردادند  ی سفالي دوران اسالمي درمنطقهگونه  12از  همدان« تعداد بیش  

نخستی اسالميقرون  میاني   ،ن  متأخر  قرون  سفالینه  . گیرنديم   قرار  وقرون  اسالمي  نخستین  بدرقرون  سادهي    لعاب يهای 

های آبي وسفید اشاره  قالبي وگونه  بدون لعاب با نقوش  ،رنگهای قرون میاني انواع تکسفالینه  .آمده است  غیره  و  واسگرافیاتو

سفالینه  .شودمي گروه  قرسفالینه  ، هاآخرین  گونه  متأخراست  ونهای  تولید  و که  آبي  مثل  و  هایي  صفوی  دوران   سفیدهای 

 .  یابندبا نقوش ناشیانه رواج مي های منقوش روی لعابسفالینه

برگونه انساني سفالینههاشم حسیني وسمانه شیرخاني درپژوهش »درآمدی  های میاني ری  سده   زرین فام  هایشناسي نقوش 

انتخاب    ، اندکه اکثراً درشهرهای کاشان وری ساخته شده  های میاني اسالمي ایرانم سده شي زرین فا  30وکا شان« نزدیک به  

های  شود که نقوش انساني سفالبا انجام این پژوهش چنین استنباط مي  .اقدام شده است  هاوبه بررسي نقوش نقوش انساني آن

دقیق ومشخصي هستند   بندیبندی خاص ودستهترکیب  ،زماني درعین تکثر دارای چهارچوب معینی  هفام این محدود  زرین

 . ها پرداخته شده استکه به آن

های  ی روستایي ساری سدههادرسفالینه  رنگ  وح  طر  های فرمي وساختاریمیثم برابری وهمکاران درپژوهش »بازخواني ویژگي

با    ،گری منطقهق شاهد سبکي خاص درسفال.  ه  4و    5درقرون  دهد که  ق« را انجام دادند ونتایج این تحقیق نشان مي.  ه  4و    5
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  ، وازنظرفرمي   نامند ها را سفال ساری م یسفید هستیم که محققان آن  ینهرنگارنگ با لعاب گلي روی زمی  هایعنوان سفالینه

شده داده  پوشش  شفاف  لعاب  با  که  است  وکاسه  آثاربشقاب  بوبیشترنقش  اندغالب  چهارپایاههارا  وسپس  پرندگان  ن  ترتیب 

 .  اند شده تشکیل داده که با دیگرنقوش گیاهي وتجریدی همراه

»طبقه درپژوهش  وهمکاران  زارع  لابراهیم  سفا  گونه  لعاببندی  بلقیس  .  ه  2تا    4دارقرن  های  ازشهرتاریخي  شده  کشف  ق 

شناسي فرهنگي  انی مفاهیم انسقرارداده وپژوهشي درباره  اسفراین کهن« مطالعاتي طبق مواد فرهنگي درشهرتاریخي اسفراین

 .  اندانجام داده وتحوالت آن درفرایند حوادث تاریخي

مکران جنوبي« به    اسالمي بلوچستان  های دورانشناسي ومعرفي سفالینهرسول موسوی حاجي وهمکاران درپژوهش »گونه  سید

وگونه  ،بندیطبقه پرداخته  آماری  ومطالعات  ب  نتایج   شناسي  منطقه  این  فرهنگي  ازارتباط  بزرگحاصل  خراسان  سیستان    ،ا 

-گری سطح پایینسفال  یهدهد وب ه لحاظ نقوش تزئیني وتزئین با رنگ نسبت به مراکز عمدی جازموریان را نشان ميهوحوز

 .  فراهم کند  ی علمي وروشمند زمینه را برای روشن نمودن دوران اسالميبرآن است تا با مطالعه تری دارند و

مقدم   »مقایسامیرانوری  درپژوهش  سفالینهی  هوهمکاران  نقوش  محوطه تطبیقي  کهنکهای  نقوش    ی  با  سربیشه  شهرستان 

نقوش  پرداخته و  طبیقيت-صورت توصیفيخراسان جنوبي« به معاصراین شهرستان دراستان بافهای ذهني قالیچه سنتي گلیم و 

شده واستخراج  مطالعه  را  وموردمقایسه  اش  داده  قرار  تطبیقي  رابطه  یهیجنت  ی  که  داد  نشان  نقوش  آن  میان  معناداری  ی 

وزمینهدستبافته  و   هاسفالینه داشته  وجود  منطقه  سنتي  دارندهای  فراواني  اشتراکي  ازنقوش  . های  مشابه فرم  و  استفاده  های 

های  وبرداشتاعتقادات    ، محیطي  شرایط زیست  چنینهم  های منطقه نشان ازتداوم و پیوستگي فرهنگي و دستبافته  درسفال و

 .  آنان دارد

 

 گیری نتیجه

پژوهش   این  نگه  32در  بیرجند  اکبریه  باغ  موزه  سفال  خزانه  در  که  اسالمي  سفالي  ظروف  از  مينمونه  تاکنون   شودداری  و 

ای به بدین ترتیب که نخست با استناد به منابع کتابخانه  .مطالعه و بررسي شد   ،ها منتشر نشده استاطالعاتي در خصوص آن

مستند و  پرداخته  سفال  نوع  این  عکس)  ینگارشناخت  و  فني  شدطراحي  انجام  ظروف  این  شناسنامه  برداری(  اثر  و  هر  ی 

و    ضرورت این مسئله برای محققیني که قصد مطالعه این ظروف را دارند  .مشخصات ظاهری( جداگانه در کاتالوگ آورده شد)

نگاری و تعیین مراکز احتمالي  چنین در راستای تاریخهم  .قابل تأمل است   ،امکان دسترسي و بازدید از این مجموعه را ندارند

و فرم سفالینه  ،ساخت ظروف مورد نظر به نقش  با توجه  اثر  تطبیقي هر  به موزه  ، هامطالعه  اکبریه  با مراجعه حضوری  باغ  ی 

کتابخانه منابع  مطالعه  با  و  شد  ،ایبیرجند  ف  .انجام  در  شده  مطرح  سواالت  توجه  یکبا  مقایسه   ،صل  و  مطالعه  با  پژوهشگر 

 .  های باغ موزه اکبریه بیرجند به نتایج ذیل دست یافتسفالینه

 :سواالت مطرح شده

 شناسي به چند نوع قابل تقسیم است؟گونه ازنظراکبریه  یموزهباغهای سفالینه

 ای هستند؟ چه دورههای مشابه آن مربوط به کجا و ها با نمونهی این سفالینهبا مطابقت و مقایسه

شناسي گونه  ازنظرها  باشد: این سفالینهنتایج بدست آمده توسط پژوهشگر به این شرح مي  ،در پاسخ به سواالت مطرح شده فوق 

  ، حیواني( هندسي)  یبيترکنقش    ،نقش هندسي   ،زده نقش قالب  ،نقش کنده   ،نقاشي زیر لعاب  ،لعابنقاشي روی  ،داربه انواع کتیبه

با نمونهی این سفالینهمقایسه  با مطابقت و  ؛ وشوندگیاهي( تقسیم ميهندسي )  یبيترک های  های مشابه آن مربوط به دورهها 
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  و   باشدتحول تاریخي بسیاربا اهمیّت مي  سیر  ازنظرها  چنین این سفالینههم  .باشدمي  اکثراً دوره سلجوقي نیز  مختلف اسالمي و

 . قابل مقایسه است های اسالمي نیزه دورههای مشابنقش با نمونه فرم و ازنظر

هندسي شامل:  مطالعه  مورد  ظروف  و  )  یبيترک  ،نقوش  هندسي(  کنده    ،زدهقالب  ،دارکتیبه  ، هندسي(گیاهي)  یبيترکحیواني 

 . است

 اندازهدوایر هم ،دوایر مختلف سفید رنگ ،رنگنوارهای سیاه ،دارکار رفته نظیر: خط قوسنقوش هندسي به

نقش هندسي دوایر و    فراواني در  .متوالي است  شکسته  خطوط  ،دارموجزدهرخطوط هاشو  ،نقش ترکیبي لوزی و دایره  ،سبزرنگ

 .  که به اشکال متنوعي ترسیم شده است خطوط شکسته است

در این نقش    ؛ کهاندازی شده استشامل: گل چهارپرکه در کف ظرف به شکل بشقاب نقشهندسی(    گیاهی)  یبیترکنقش  

دار و درلبه ها خطوط قوسچهار پر به رنگ آبي الجوردی تقسیم شده و در بین آنظرف به چهار قسمت مساوی به شکل گل

-ی دروني ظرف لعاب ظرف آسیبدر یک طرف از لبه  ؛ و باشددار و عمودی به رنگ الجوردی ميدروني ظرف نیز خطوط قوس

صورت تک و در درون یک دایره  گردان که در کف ظرف به شکل بشقاب بهآفتابگلنقش    ؛ ودیده و دچار پریدگي شده است

ی و در لبه  ای شکل بریده شده به شکل نامنظم وجود دارداندازی شده که در روی دایره در اطراف کف ظرف خطوط دایرهنقش

الجوردی و سیاه درکف و اطراف  چندپر و خطوط شعاعي به رنگ آبينقش گل  ؛ و شوددروني ظرف خطوط متقاطع مشاهده مي

-الجوردی و دربین این خطوط دوایر سبزرنگ مشاهده ميی دروني ظرف خطوط زیکزاکي به رنگ آبيو در لبه  آن وجود دارد

چهارپر بر روی هم به شکلي منظمي به  های اسلیمي بر روی کاسه که در کف آن سه گلتیز با گلنقش نوارهای نوک  ؛ وشود

های اسلیمي داخل این نوارها به رنگ آبي  تیز و گل در اطراف کف ظرف نوارهای نوک  .اندازی شده استالجوردی نقشرنگ آبي

در سطح   .روی هم وجود دارد  ،دار کشیده شدهی دروني ظرف خطوط قوسدر لبه  ؛ والجوردی و نخودی قابل مشاهده است

ای شکل و در انتهای بیروني ظرف فقط خطوط  خطوط دایره  ،بین آنبیروني کاسه نیز خطوط موازی به رنگ آبي و سیاه و در  

لبهنقش گل  .شودموازی مشاهده مي و  به شکل یک گل  آن  به شکل کاسه در کف  دالبری که در ظرف  ی چندپر و خطوط 

 .  ودر سطح بیروني ظرف نقشي وجود ندارد ،دروني ظرف خطوط دالبری شکل وجود دارد

شامل: ظرف بشقاب که نقش ماهي در کف ظرف و به تعداد سه تصویر ماهي کامال واضح و  حیوانی(  هندسی)  یبیترکنقش  

لبه  ؛ وشودزیبا و کشیده در داخل دایره که در بین آن چند برگ مشاهده مي نیزگلاطراف  چهارپر( و  )های  ی دروني ظرف 

 ی دروني این بشقاب نیز شکسته شده استتي از لبهچنین قسمهم  ،شودهای ریزی مشاهده ميها گلهایي که بر روی آنساقه

های کشیده به شکل شترمرغ و نامنظم در  ظرف کاسه که نقش چند پرنده با گردن  .باشد و سطح بیروني ظرف فاقد نقش مي

اطراف ظرف مشاهده مي لبه  . شودمرکز و حاشیه  نیز خطوط شبه کتیبه به شکل منظم نقشدر  اندازی شده  ی دروني ظرف 

 .  ودر سطح بیروني ظرف خطوط به شکل لوزی وجود دارد .تاس

بدین صورت که در    . باشدکه خط سریاني با عبارت دعایي برروی ظرف قابل مشاهده مي دار شامل: ظرف کاسه  نقش کتیبه

اطراف مرکزدر قسمت باالی آن    (وکأسٍ)مرکز ظرف عبارت   مِن برعکس به    .عبارت مِن مَعین نوشته شده است  احتماالًو در 

ی دروني  عبارت ربِّي و در لبه  احتماالًدار در ظرف به شکل کاسه که در مرکز آن  نقش کتیبه  ؛ وشکل خنجر هاللي وجود دارد

دوایر با    ( و در سطح بیروني ظرف نقش .  حقوق دیگری بر گردنم و مغلوبیت بر من مخواه)مکثوراً    ،ظرف عبارت دعایي البي

ی بیروني قابل  دان با خطوط متوالي فرورفته در در اطراف لبهشامل: ظرفگلزده  نقش قالب .خطوط موازی درون آن وجود دارد

گل    ، داخل دایره  ،ظرف بشقاب در مرکز  . این ظرف در قسمت میاني دچار شکستگي شده که ترمیم شده است  . مشاهده است



 مطالعات هنر و فرهنگ 

 1 -12، صفحات  1401 پاییز، 3، شماره 7دوره 

8 

 

نامنظم به شکل فرورفتهچندپر و در اطراف کف ظرف خطوط شعا سطح بیرون ظرف فاقد نقش    .اندازی شده استنقش  ،عي 

 .  باشدمي

ظرف کوزه با خطوط   .شامل: ظرف کوزه با خطوط دالبری ریز و درشت بر روی سطح بیروني قابل مشاهده است  کنده  نقش

ی ظرف نیز دچار  ی دروني و دستهلبه  ؛ و صورت نقش کنده در سح بیروني ظرف وجود داردای و موازی کوتاه بهدار و دایرهموج

گردان که آفتاببشقاب با نقش گل  .شودمشاهده مي  8و    7دار با خطوط متوالي به شکل عدد  ظرف لوله  .شکستگي شده است

شکل  ای پر با خطوط دایرهپنجکاسه با نقش گل  .باشد سطح بیروني فاقد نقش مي  .اندازی شده استچهارپر نقشدر مرکز آن گل

صورت جدا هایي یهبرگکاسه با نقش گل  .باشد سطح بیروني فاقد نقش مي   .ی دروني نیز وجود دارددر مرکز ظرف و اطراف لبه

های رنگي  ترکیب  .باشدسطح دروني ظرف فاقد نقش مي  .اندازی شده استاز هم در سطح بیروني ظرف با خطوط نامنظم نقش

دورهسفال اکهای  باغ  موزه  اسالمي  رنگی  شامل:  مطالعه  مورد  بیرجند  نخودیبریه    ، ایقهوه  ، ایفیروزهآبي  ، سبزلجني  ،های 

قرمز( و    ،نخودی)زرد( و    ،نخودی) سیاه( و    ،آبي )نخودی( و    ، سیاه)سفید( و    ، سیاه)های دوتایي  الجوردی و ترکیب  ،رنگشیری

پس از توصیف هر اثر و    . سیاه( است  ،نخودی  ،الجوردی)نخودی( و    ،سیاه   ،آبي )نخودی( و    ،ایقهوه  ،سبز)  یي تاهای سهترکیب

  ، شودداری ميهای که در موزه باغ اکبریه بیرجند نگهسفال  احتماالً  ، در نهایت مشخص شد   ،های مشابهبررسي جزئیات با نمونه

با توجه به مطالعات    . شدباقاجار و قرون میاني مي  ،ایلخاني   ، تیموری  ، های سلجوقيق و دورههای سوم تا پنجم همربوط به سده 

 .  باشدو مابقي ظروف دارای مکان تولید نامشخص مي برخي از این ظروف در شهر نیشابور تولید شده است ، گرپژوهش

 

ارزشپیشنهاد و  اهمیت  به  توجه  با  پروژه:  علمي خصوصا  تحقیقات  نظر ميمندی  به  الزم  میداني  اداره   ، رسدهای  مسئولین 

شهرستان فرهنگي  به  ،میراث  و  الزم  باستانهمکاری  مطالعات  این  انجام  در  تسریع  جهت  دانشجویان موقع  توسط  شناختي 

 .  عالقمند به مطالعه در این حوزه را داشته باشند
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