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 نئفالگري باستاس

هنررر سررفال سررازي نررند باستاندناسرران ترردر و مننلررت هايرري دارد   رره ه رري      

رسرد  مرا را بره زمانره و زنرد اني      هاي كو ك سفال كه به ظاهر نا ين به نظرر مري  تطعه

د. ف  سفال سازي درايرران  از ابترداي د ردن درا بره امرروز ادامره        رسانمردم آن روز اران مي

يافته و در طي اي  مدت دغييرات  ونا وني بره هرود ديرده اسرت. بره نوشرته  يرشر           

در حدود ده هنار سال پيش  كسراني كره دركوهسرتانهاي باتيراري پر   پررداهت  بره        

انرد. اير  نظريره كره     شكار و دهيه هوراك  به ساهت ظررو  سرفالي نيرن اشرتغال داشرته     

ه داننررد  در هررور دو رربيدررتر باستاندناسرران  آصرراز يررنعت سررفال سررازي را از ايررران مرري

مرداركي كره اهيرراه بره دسرت      »است. به نوشته پروفسور پوپ در كتاب بررسري هنرر ايرران    

هاي  ند سرال اهيرر اسرت مبنري برر اير  كره كدراورزي         آمده توياه مو ب اثبات فرپيه

سرازي و بافنرد ي از    رري و يرنعت سرفال   ته بره آن يعنري : كروزه   و شايد يرنايع پيوسر  

 «.فالت ايران آصاز شده است

 نقوش سفال در باستان

ن ايرد درا از آن     ل رس كه ماده اوليه مورد نياز در هنر سرفالگري اسرت انسران را ترادر مري     

 هت ساهت ظرو  ماتلف سرفالي  اسرتفاده كنرد. اير  ظررو  كره در ابترداي امرر         

دسرت سرازند بيدرتر  هرت رفرع نيازمنرديهاي اوليره زنرد ي و دعردادي نيرن برر            ساده و 

انرد. برره  اسراس اتتقرادات مريهبي در مراسرت ماتلرف از   لره دردفي  كراربرد داشرته         

ددريج با اهتراع  رر  سرفالگري در هرناره پرن.ت و.م و بعرد از آن رواب لعراب بره تنروان         
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دوليرد آثرار سرفالي اي.راد  رديرد.       اي درپوشش و دنيي  ظررو   در دوران درارياي ت رده   

 يراهي و انسراني  رايگني  نقروش سراده هندسري شردند. سراهت          -نقوش حيواني

هاي حيوانات از تبيرل برن   كراو نرر كوهانردار   سرز و  روزن رواب        ظرو  به شكل پيكره

 وينرد.  مري  نريترو شرود  ني در لبه آنهرا ديرده مري   يافت به اي   ونه ظرو  كه مع وال آبري

كنرد بره تنروان سراصر و ظرر       كه سير دكاملي آن دا دوره ساساني ادامره پيردا مري   ريتون 

 رفتره اسرت. در تررون اوليره اسرالمي شريوه       نوشيدني پيدكدي مورد استفاده تررار مري  

سفالگري كت و بيش ه انند دوره تبل از اسرالم سساسرانيا ادامره پيردا كررد. از تررن سروم        

ي شرگر  پديرد آمرد و هنرر سرفالگري از      ه.ري در ينعت سفالگري د ر روني و دورول  

دهري و نقروش و نيرن اسرتفاده از كتيبره  هرت درنيي  ظررو  و ظررو           نظر ف  لعاب

اي رسريد. بره طروري كره اوب اير  دوروالت را از اواهرر ت رر         فام به مراحل پيدررفته زري 

درروان مدرراهده ن ررود. در كنررار آثررار سررفالي  رونررد  سررل.وتيان و هوارزمدرراهيان مرري

دوانررد ناديررده  رفررت. دورروالت  درر گير يررنعت زيبرراي آبگينرره را ن رري  دكرراملي و

رسرد و احت رال   سرال و.م مري   3000درا   2500تدمت اي  ينعت زيبا و ظريرف بره   

 اي م ريان باشند.رود كه سازنده اولي  اشيا شيدهمي

سررود.  هرا  رويي شرعر مري    هنرمند سفالگر پيش از داريخ ايران برا نقاشري روي سرفالينه   

نقرراش بررا اسررتفاده از تنايررر ب ررري سرراده  اشررياا و حيوانررات و انسرران را     سررفالگر

ن اياند  مثاله هطرو  مروجاب مروازي در درون يرك دايرره و مسرتطيل  ندراندهنده آب        مي

اسررت و مثلثرري كرره سررطر آن  هارهانرره بنرردي شررد  ندررانگر كرروه يررا مربعرري كرره بررا 
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ه  احت رااله ندرانه   هطو  افقري و ت رودي دقسريت و هطرو  مروجاب در آن درسريت شرد       

زمي  زراتتي است.  انوران منقروش روي ظررو  ت ردداه تباردنرد از: برن  ترون   روزن         

 او  پرند ان و صيره. امجرا بررهال  نقاشري صارهرا در اين.را شركل واتعري حيروان مرورد          

دو ه نبوده  بلكه طرح هاليه و اصرراو شرده آن مطررح اسرت. زيررا كره آرايرش سرفالينه         

ه يت بيدتري دارد: او بره دلارواه  شركل طبيعري را بره شركل د.ريردي        در كار سفالگر ا

 كند دا بدي  درديب مقايد دنييني هود را برآورده سازد.دبديل مي

هرراي هررا و دهكرردهدر ايرر  دوره بدنرره سررفال لطيررف و درهدرران شررد و در د ررام د رره 

دروان  فرت كره اير  مراحرل بره       باستاني كت و بيش اي  مراحل طي شده اسرت. مري  

وره د رردني بسررتگي داشررته اسررت. مررثاله زمرراني كرره سررفالها هدرر  و نايررا  بررود   د

اي كره سرفالها نرازك و    هاي مردم نين از  ل و  ينه ساهته شرده برود  امجرا در مرحلره    هانه

 اند.نين با هدت و آ ر ساهته شدهها دار شد  هانهييقل

 نئو ساسا نئاشكامقايسه سفال 

هرا  بره ظررو  زرير  و سري ي   سراهت ظررو          در دوره اشكانيان به سبب دو ره 

 رري اير  زمران  بايرد بره لعراب ظررو         سفاليني رو به كاهش نهاد. از ويژ يهاي سرفال 

اي رنرز برود. اشرياا براتي مانرده از      اشاره كرد. رنز اي  لعابها سبن روش  درا آبري فيرروزه   

نقرش انسران و    هاي بنرگ براي انبرار آووتره  دابودهراي سرفالي برا     اي  دوره  شامل ه ره

 اند.  هايي كه با لعاب دنيي  شدهظرو   لدان شكل و ت ق ه
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در دوره ساسانيان با اينكه هنر ر يرنعت و مع راري رو بره ك رال  ياشرت  ولري يرنعت         

سازي پيدرفت  نداني نداشرت. شرايد اير   ونره دنيينرات سراده ظررو  بردون         سفال

افرنوده سبراربودي ا اوايرل دوره    اي شد براي بره و رود آمردن ظررو  برا نقرش       لعاب  پايه

 اسالمي.  

هر  نرد در طري ادوار درارياي اه يرت هنرر فلنكراري درا حردودي هنرر سرفالگري را           

دوت الدعاع ترار داده بعلت دو ره بره  نبره هراي اتت رادي  هنرمندانردر دوسرعه هنرر         

فلن كاري به فعاليت پرداهتند امرا تليررصت دوسرعه فلنكراري   سراهت ظررو  سرفالي         

ال  ونا ون براي اسرتفاده روزمرره و طبقرات كرت در آمرد ادامره پيردا كررد. از اواسر           با شك

دوره اشكانيان نوآوريهائي درهنرر سرفالگري بو رود آمرده يكري از آنهرا سراهت نروتي         

لعاب معرو  به لعاب تليائي برنگهراي سربن و ابري و ديرره بودكره برراي پوشرش ظررو          

 استفاده سفالگران ترار مي  يرفت.سفالي  و ه چني  دابوت هاب سفالي  مورد 

در ترون اوليه اسالم شيوه سرفالگري  كرت و بريش ه اننرد دوره تبرل از اسرالم ادامره پيردا         

كرررد با ررو   روهرري از سررفالينه هرراي برري لعرراب ترررون اوليرره اسررالمي شررباهت  

 د گيري به ظررو  سرفالي  تبرل از اسرالم وما ويرا اواهرر دوره ساسراني دارنرد.از         

ي در هنررر و ينعتسررفالگري ودوررولي شررگر  پديررد آمررد و هنررر   ترررن سرروم ه.ررر 

سفالگري از نظر لعاب دهي درنئي  و نقروش ب راحرل بسريار پيدررفته اي رسريد و مراركن        

سفالگري متعددي در اكثر نقرا  ماتلرف ايرران برويژه در شر ال و ش الدررتي بو رود        

  آمررد. از   لرره مراكررن مهررت سررفالگري مرري درروان شرروش در  نرروب صرررب  اسررتار 
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 سرريرا   در  نرروب نيدررابور  ر رران  آمررل و سرراري را در شرر ال ايررران نررامبرده.     

از ه رري  روز ررار درنتي.رره اردبررا  اتت ررادي و د.رراري بررا هرراور دور  با ررو   رري   

 .شيوه سفالگري از داثير و نفوو متقابل بي ن يب ن اند

 ئنو ساسا ئننقش سفالهاي اشكا ئسبرر

 : به دو نوع دقسيت مي شود ر دوران اشكاني د ظرو  با دنئي  لعاب پاشيده ايران

  با لعاب پاشيده -1

  سفالينه با لعاب پاشيده و نقش كنده -2

پوشرش و سر ب برا لعراب سررب و رنگهرائي كره         سفالينه هاي از نوع اول  با لعاب  لي

لكره يرا  راهي ب رورت نقطره  ري         از دركيب اكسيد فلنات دهيه مي  يرديده ب رورت 

سراهت  ري   اصلرب     شرانده اسرت. رنگهراي پاشريده در ظررو      روي ظرو  را مي پو

پاشرريده  از سرره رنررز  سرربن  آبرري  و زرد كهربررائي اسررتفاده مرري شررده ولرري در ظرررو 

  .ساهت ايران تالوه بر اي  سه رنز  رنز ارصواني نين بكار رفته است

 تسفالينه هاي نوع دوم  از ابرداتات سرفالگران ايرانري بروده كره دوانسرتند بعرد از  يشر        

زماني كوداه از دقليد نوع اول به سراهت نروع دوم كره دنئينري اسرت برا لعراب پاشريده و         

كنده دست يابند. دراي  نروع درنئي  نقروش كنرده  تبرل از لعراب ايرلي سرطر          نقش

داده و س ب با لعراب ايرلي پوشرش شرده اسرت. نقروش كنرده ت ومرا          ظر  را آرايش

ت نقرش پرنرد ان مري باشرد.     هطرو  پراكنرده وبنردر    شامل نقوش  ياهي  اسلي ي 

نارودي و ترمرن برود وشركل ظررو  برا        ه ير سفالينه با لعاب پاشيده اصلرب برر نرز   
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لعراب پاشريده و نقروش     كف حلقره اي  بدنره موردب و يرا كدريده است.سرفالينه برا       

كلري ش الدررو    كنده در اصلب مراكن سفالسازي اوايرل اسرالم بدسرت آمرده ولري بطرور      

مه ترري      دارت سرلي ان  ري و  ر ران را مري دروان از     ايران  و مراكن  رون نيدرابور  

  .مراكن ساهت آن دانست

سرراير  حرردود سرره ترررن در ايررران و از دوران اشرركاني دررا سرراهت ايرر  نرروع سررفالينه

  .سرزمينهاي اسالمي  ون م ر سوريه و تراو ادامه داشته است

  سفال با نقش كنده

 ه رواره مرورد دو ره سرفالگران در    نقش كنده بر روي سفال يكي از دنئينرادي بروده كره    

 تبل و بعد از اسالم ترار  رفته است. شيوه كرار بررد اير  دنئينرات ابتردا ب رورت هطرو        

نامنظت بوده ولري بتردريج سرفالگران نقروش زيبراي انسران  حيروان و  يراه را ب رورت          

روي ظرو  سرفالي  بو رود آوردند.ترده اي از پژوهدرگران برر اير  تقيرده انرد          كنده بر

اي  نوع سفال مربو  به م رر مري شرود و سر ب بره بري  النهرري  و         يل و مندااكه ا

اسررت. از كاوشررهاي باستاندناسرري مووطههرراي اسررالمي  سررران.ام برره ايررران رسرريده

ميران ولدرگري برازار در افغانسرتان و سرواحل       مانند كيش درتراو و فسطا  در م رر  برا  

كنرده كدرف شرده اسرت. از     برا نقرش    افريقاي شررتي ن ونره هراي زيرادي از سرفالينه     

مووطره هراي اسرالمي ايرران از      دوقيقات باستاندناسي سالهاي اهيرر كره در بسرياري از   

 ونرا وني از سرفالينه    سريرا  ا ان.رام شرده ن ونره هراي      –ش ال دا  نوب س آورباي.ان 

ه.رري اسرت. در    با نقش كنده بدست آمده كه متعلق بره اوايرل اسرالم درا تررن هفرتت      
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 كنرده شرامل هطرو  سراده و هندسري بروده ولري بتردريج از تررن          اوايل اسالم نقرش 

  هارم ه.ري نقوش زيباي انسان و حيوان را نيرن در برر  رفت.برا حت رال زيراد دكامرل      

سفالينه با نقش كنده و ه چني  دبديل نروع سراده بره نقروش انسران و حيروان اردبرا         

ادبيررات فارسرري با ررو  شرراهنامه فردوسرري و داسررتانهاي ملرري از يكطررر  و   بررا

كراري دوره ساسراني از طرر  ديگرر داشرته اسرت. در نرواحي دريراي          پيروي از شيوه فلن

شرر الغرب ايررران ماننررد آورباي.رران و كردسررتان ن ونرره هرراي  هررنر و نررواحي شرر ال و

  .ادتا است كنده بدست آمده كه مويد اي   البي از ظرو  سفالي  بانقش

را بره  رروه هراي  ونرا ون ماننرد نروع        متا  ان سفال اسالمي  سفال با نقش كنرده 

دقسريت بنردي اير  نروع سرفالينه برر        .آمل  آو كندو شاملو يا  روس دقسريت ن روده انرد   

آمرل و او كنرد نقروش     مبناي دكنيك و سراهت آن ان.رام شرده مرثال در سراهت نروع      

 رفتره و سر ب    نرد سربن  زرد و ارصرواني ان.رام    كنده برر روي لعراب هراي رنگارنرز مان    

مولهاي با ويري از ظرر  نقاشري مري شرود. هرد  از بكرار برردن اير  دكنيرك           

 لو يري از پاشيده شدن يا فرار رنگهراي ديگرر اسرت. پرب از اير  ت رل د رامي         براي

شفا  ماننرد لعراب سررب پوشرانيده مري شود.سراهت نروع دوم يعنري          ظر  با لعاب

انردازه اي برا دو نروع آمرل و آو كنرد متفراوت اسرت. در نروع          ا  روس داشاملوه يا  بري ي

پوشرش  لري سرفيد رنرز در زيرر لعراب سررب پوشرانده           بري ظرو  سفالي  ابتدا برا 

كنرده آرايرش مري شرود. در نتي.ره       شده و س ب نقا  زيرادي از سرطر ظرر  برانقوش    
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بعردي  ظرر  برا    مرحلره   دنئينات ازنظر شكل و رنز آميرني ب رورت زيبرائي در آيرد در    

  .لعاب سبن يا لعاب شفا  سرب پوشش مي  ردد

آرايرش اير   رروه از سرفال بكرار مري رود ت ومرا سربن  زرد  تهروه اي و           رنگهائي كره در 

باشرد ونقروش شرامل حيروان  پرنرده  انسران و  راهي نوشرت           اهي ترمن روش  مي

ود. سرطر   لهراي طومراري شركل نيرن افرنوده مري شر        كوفي بوده و در زمينه آن اصلب

مري باشرد و در مرواردي برا لعراب سربن        هار ي ظرو  با نقش كنده مع وال بدون لعراب 

بري  متا  ران اهرتال      پوشانده ي شود.  ر  ه در دقسري ات اير  نروع سرفالينه    

سراسرر ايرران    كلي و ود ندارد ولي با دو ه به كدرفيات اهيرر مووطره هراي اسرالمي در     

درنئي    ه  دقسريت بنردي درارياي و ه چنري     و كدف دعداد زيادي از اير  نروع سرفالين   

 .ب ورت ويل امكان پيير است

 ئنسفال اشكا

 دردوره اشكانيان دوباره سفالگري د ار دورول شرد و اسرتفاده از لعراب تليرايي در ميران      

هرراي كدررف يررنعتگران رواب يافررت. سررفالگري در دوره مرريكور  بيدررتر از روي ن ونرره 

د سررامرا  ديسررفون و بابررل  شررناهته النهررري  ماننررنررواحي ماتلررف برري  شررده در

هرايي كره در ه ران زمران     هراي  يشرته و نيرن سرفال    از سفال شود كه دركيبي استمي

  .رايررررج برررروده اسررررت هررررا در ديگررررر نقررررا   هررررانسرررراهت آن

يرنعتگران بيدرتر بره     در دوره ساساني  سرفالگري ايرران پيدررفت  نرداني نكررد  زيررا      

معردود و برراي    د و از سرفال دنهرا در مرواردي   دوليد م رنوتات فلرني  رانبهرا روي آوردنر    
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روح  شرد. برا آصراز دوران اسرالمي  بره سربب      دوليرد مو روالدي موردود اسرتفاده مري     

ساد ي و پرهين از د. رل پرسرتي فرهنرز اسرالمي  منرع مريهبي اسرتفاده از فلرنات         

برراي سراهت ظررو  و ه چنري  بره داليرل اتت رادي  يرنعت سفالسرازي            رانبهرا 

هراي پرب از    رفت. آثار متعردد بره  راي مانرده از ناسرتي  دوره      ري ترارمورد دو ه بيدت

هرايي كره در حفاريهراي نيدرابور و ري بره دسرت آمرده         سفالينه ورود اسالم  از آن   له 

ايرانري در دوره مرورد بورس اسرت. نقروش ظررو  سرفالي          ن ايانگر مهارت سفالگران

رحهراي  رل و  يراه بره شركل      دنرز و صيرره ط   اي  دوره بيدتر شامل كاسره  بدرقاب   

  .هندسرررررررري و نيررررررررن نقرررررررروش انسرررررررراني اسررررررررت

در دوره ي اشرركانيان يررنعت لعرراب دهرري پيدرررفت تابررل مالحظرره اي كرررد  و برره    

ه ررو  اسررتفاده از لعرراب يكرنررز بررراي پوشررش  رردار داهلرري و سررطر هررار ي  

ظرو  سرفالي  مع رول  رديرد  وهرت  نري  صالبراه تدرر پراي ي از لعراب برر روي           

  ا سراد كدريده مري شرده اسرت. در اير  دوره بره دردريج اسرتفاده از          دابوت هراي دفر  

لعاب هايي به رنز هاي سربن روشر  و آبري فيرروزه اي رونرق پيردا كررد. بنرا بره اتتقراد           

تده اي از موققان  ينعت لعراب سرازي در زمران اشركانيان در نتي.ره اردبرا  د.راري و        

الگران  ري  در زمران سلسرله    سياسي بي  ايرران و هراور دور بره  ري  راه يافتره  و سرف      

مرريالديا از فنررون لعرراب دهرري رايررج در ايررران بررراي پوشررش   220–و م 206هرران س

ظرو  سفالي  استفاده مري كررده انرد. برا و رود دوسرعه فر  لعراب دهري بره تلرت            

ناشناهته ماندن مع راري دوره اشركاني در ايرران    ران مري رود در اير  دوره هنرمنردان        
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برراي پوشرش هدرت و آ رر نكررده و نقاشري ديرواري را برراي          استفاده  نداني از لعراب 

دنيي  بناها در ير داده اند. ديوار نگراره هراي كرا  آشرور و كروه هوا ره سيسرتان يرادآور         

 اه يت و رونق نقاشي ديواري در اي  دوره است.  

طرح هاي دنيينري اير  دوره از نقرش هراي  رل و  يراه  نارل هراي كو رك  بررگ           

و دنيينرات انسراني و حيرواني اسرت  كره در آرايرش دوبنراي يراد          «لودوس»هاي شبيه  ل 

 .شده نين به كار رفته است

ت رر ساسررانيان هنررر و يرنعت دوره ي هاامندرريان ماننررد سراير رشررته هرراي هنررري    

ادامه پيدا كرد  و سراهت كاشري هراي زمران هاامندريان برا ه ران شريوه و برا لعراب           

 پايت در رايج  رديد. 

اي  نروع كاشري هرا كره پراامت لعراب آن هرا بره تطرر يرك           ن ونه هاي متعددي از 

مي رسد در كراوش هراي فيرروز آبراد و بيدرابور بره دسرت آمرده اسرت. در دوره           سانتي تر 

ساسررانيان تررالوه بررر هنررر كاشرري سررازي هنررر موازييررك سررازي نيررن متررداول  رديررد.  

ي  ونرا ون  ما وياه پوشش دو ايوان شررتي و صربري بيدرابور ازموزاييرك بره رنرز هرا       

ودنيينات  ل و  يراه و نقوشري از اشركال پرنرد ان و انسران را در برر مري  يررد. كيفيرت          

نقوش موزاييك هاي مكدروفه در بيدرابور  ويراي ادامره سربك و روش هنرري اسرت كره         

در دوره ي اسررالمي برره شرريوه معرررو در كاشرري سررازي و كاشرري كرراري د.لرري ن رروده  

اهنگي و رتايررت دناسررب از ويژ رري اسررت. رنررز آميررني هرراي متناسررب  اي.رراد ه رر

 هاي كاشي كاري هاي اي  دوره مي باشد. 
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 نگاهي به روند سفالگري بعد دوره اشكانيان و ساسانيان

پررن.ت دررا هفررتت ت ررري سدوره سررل.وتيانا  ف ررل نررويني در هنرهررا و  طرري ترررون

پر   دعرالي و دكراملي كره فلنكراري   چبرري و براالدر از         ينايع ايراني  دروده شرد و  

سرفالگري نيرن دورول و د ر روني  در گيري       ه مع اري را ن يب  رديرد  يرنعت  ه 

برره يررورت مراكررن ت ررده  يافررت و شررهرهايي  ررون نيدررابور   ر رران  ري و كاشرران

  .سفالگري كدور درآمد

دار يرك رنرز  ظررو  برا     ظررو  لعراب   در دوره سل.وتي ظرو  لعرابي سرفيد رنرز    

رنگارنرز  ظررو  معررو  بره      عراب كراري شرده و ل  نقش تالبي  ظرو  با نقرش كنرده  

ظررو  سرراميكي    لعابي  ظرو  طاليي يا زرير  فرام  ظررو  داراي نقاشري زيرلعراب      

نروتي   سراهته شرد. در دوره مغولهرا  سراهت    « ال روردي »مينايي و ظرو  معررو  بره   

 بارش امراك  متبركره و ديگرر    آصراز  و از آن پرب زينرت   « كاشري معررو  »كاشي به نرام  

 راه سرراهت انهاي مسركوني شررد. در دوره يرفويه  سرراهت    سراهت انهاي فرهنگرري و  

رايرج شرد و آن حايرل دبرادل نظرر سرفالگران  ينري        « بدل  يني» ظروفي با تنوان

سفالگران  ينري بره سرفالگران ايرانري در زمينره اسرتفاده مناسرب         و ايراني و نين آموزش

 هرايي برا  مو روالت برود. پر   آنكره سراهت سرفالينه       در از هراك سرفيد دردوليرد   

هراي كروفي  فارسري و تربري در     نوشرته  نقوش درهت و  رل و  يراه و  راهي نيرن برا     

از كاشريهاي هفرت رنرز  معررو      ايران رواب يافرت. در دوره يرفويه  سراهت و اسرتفاده    
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ابنيره مريهبي و درارياي بره كرار       و مَعْرقِلي  سترش بسيار يافت و در درنيي  و زيباسرازي  

  .برده شد

سرفالگري ايرران كاسرته شرد و اير  زوال دردري.ي        ز رونرق ت ري به دردريج ا  12از حدود 

 رو اينكره مو روالت سرفال و سرراميك       ه چنان و دا ترن كنوني ادامره يافتره اسرت    

مرردم ايرران نيرن نقرش      ه چنان در مناطق ماتلف دوليرد و حتري در زنرد ي روزمرره    

ماتلفري از   داشته است. در حال حاپرر  دوليرد سرفال  سرراميك و كاشري در منراطق      

رواب   يرري از  رر  سرفالگري   برا بهرره   هراي  ونرا ون از آن   لره   كدورمان به شريوه 

 دارد و طي سالهاي پرب ازپيرروزي انقرالب اسرالمي  شراهد رونرق سرفالگري رواب دارد و       

طرري سررالهاي پررب از پيررروزي انقررالب اسررالمي  شرراهد رونررق سررفالگري در منرراطقي 

در ديگرمراكرن  « هنرر ر يرنعت    »يرت. اير    اه دان  ميبد يند و دهران بروده  مانند الل.ي 

زنروز  ايرفهان  شهرپرا      منرد  نابراد  كال رر مولره  ويبرار  دبريرن        مهت دوليد  ماننرد 

 .ك اكان به حيات هود ادامه داده است …و نطنن  سياهكل الهي.ان

به يورت ظرو  آش نهانه اي  كوزه هاي  "سفالهاي دوره ساساني دات سلي ان ت وما

ي نگهداري و مواد صيايي دنگهاي  ردن بلند و كوداه به دقليد از ظرو  فلني آب   ه ره برا

اي  دوره و نوتي ظر  باريك  كديده شبيه بطريهاي كنوني مي باشد بعضي از ظرو  

سفالي  كه بيدتر سفالهاي دوره ساساني از اي  تسع است. ساده بوده و ا ر  سفالگر نقدي بر 

 يا مهري بوده است. آنها نهاده باشد به شيوه تالبي

از   له سفالهايي كه در دات سلي ان به دست آمده است سفالهاي معرو  به  ردش و 
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 سامره نين مي باشد. 

و و با آصاز ح له مغول كه ساهت  ظرو  مينايي متوتف شد  -حدود اواهر ترن هفتت هر

يي ساده در و دوليد ظرو  ال وردي رونق يافت  زيرا دنيئنات ظرو  ال وردي از نوع مينا

رنگهاي مورد استفاده در نقوش مودود در بوده است. لعابهاي آبي ال وردي و فيروزه اي در 

و دوستداران بسيار داشته و نقوش رابع آن زمان شامل  -ترن هفتت و ني ه اول ترن شدت هر 

نيلوفر  يني  سي رغ واژدهايون است كه اي  سبك در سفالهاي دوره ايلااني دات 

 مدهود است.  "كامالسلي ان 
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