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موزه ی لوور یکی از قدیمی ترین و مهم ترین موزه های جهان است، که در میان 
مجموعه های ارزشمندش، کلکسیون کم نظیری از هنر ایران باستان و هنر دوران اسالمی 

ایران وجود دارد.  
الزم به یادآوری است که هسته ی اصلی مجموعه آثار هنر اسالمی در موزه ی لوور از سال 
 1893شکل گرفت و در نهایت در سال 1905 این مجموعه در کنار آثار کشورهای خاور 
دور در قالب مجموعه هنرهای شرق و خاورمیانه با عنوان بخش هنرهای دکوراتیو به نمایش 
درآمد، در ادامه و در سال1932 بخش هنرهای آسیا در این موزه افتتاح گردید و مجموعه ی 

آثار هنراسالمی به این بخش منتقل شد. 
در سال1993 این مجموعه به  طور جداگانه و برای نخستین  بار با عنوان بخش هنرهای 
اسالمی، در ده تاالر با چیدمانی تازه در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت. این تاالرها تا سال 
 2002میزبان میلیون ها بازدیدکننده از سراسر جهان بود ولی پس از بازدید ژاک  شیراک )رئیس 
جمهوری وقت فرانسه( از موزه در این سال، پیشنهادی مبنی بر ایجاد سالنی مجزا جهت نمایش 
آثار هنر اسالمی ارائه شد و به دنبال این تصمیم پروفسور فرانسیس ریشار )رئیس بخش کتب 
فارسی در کتابخانه ملی فرانسه( به عنوان مسئول ایجاد بخش هنر اسالمی موزه برگزیده شد و 

در نهایت بخش جدید هنر اسالمی موزه ی لوور در سپتامبر 2012 افتتاح شد.

معرفی گنجینه های هنر ایرانی و اسالمی 
در مجموعه ها و موزه های فرانسه

سفالینه های زرین فام 

)kianooshart@gmail.com( پژوهشگر هنرهای ایرانی- اسالمی

کیانوش معتقدی
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به  متعلق  قرآنی،  کتیبه ی  با  چلیپا،  فرم  به  فام،  زرین  کاشی 
OA4078 امامزاده یحیی ورامین، دوره ی ایلخانی، شماره ثبت

آثار ارائه شده در این سالن جدید شامل انواع آثار سفالین، فلز، 
سنگ، چوب، فرش، قطعات خوشنویسی و ... متعلق به کشورهای 
ایران، هند، ترکیه، مصر، سوریه، اسپانیا و دیگر کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا است، که در آن میان مجموعه آثار هنر 
ایران بخش مهمی از آثار به نمایش درآمده در گالری هنر اسالمی 

موزه را به خود اختصاص داده اند.
 این در حالی است که تعداد زیادی از گنجینه ی موزه که 
در آرشیو نگهداری می شوند نیز به آثار ایران تعلق دارد که در 
نمایشگاه ها و رویدادهای مختلف برخی از آنها نیز تاکنون به 

 نمایش درآمده و یا در کاتالوگ ها منتشر شده اند. 
با این همه یکی از چشم گیرترین آثار به نمایش درآمده 
در این بخش سفالینه های زرین فام ایرانی است که با توجه به 
نفاست و تعدد آنها در طبقه ی زیرین گالری هنر اسالمی موزه 
لوور، همواره مورد توجه بازدیدکنندگان و متخصصین این حوزه 

قرار می گیرد.
پیش از معرفی آثار الزم است تا توضیحی کوتاه درخصوص 
این تکنیک خاص و پیشینه ی ساخت و تولید سفالینه های 

زرین فام در ایران ارائه گردد.
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در سراسر تاریخچه ی هنر سفالگری و از میان شیوه های 
مختلف به کار رفته در تزئین سفالینه ها، نقاشی با لعاب »زرین 
البته  شمار می رود.  شاید یکی از دشوارترین روش ها به  فام« 
عواملی همچون ساخت بدنه هایی از جنس خمیر شیشه، ذوق 
و سلیقه ی هنرمندان ایرانی در به کارگیری روش های جدید در 
ساخت کوره و نحوه ی احیا ء، همه و همه باعث تسریع پیشرفت 

این هنر -صنعت در ایران گردید.
اهمیت زرین فام به دلیل ویژگی های فنی این رولعابی است. 
تنوع رنگ و نمایش قوس و قزح مانند آن، که در اکثر موارد، به 
طور مستقیم حاصل تغییرات عواملی همچون ترکیبات عناصر 
سازنده و فعل و انفعاالت داخلی کوره در پخت دوم است، این 
تکنیک را به یکی از جذاب ترین شیوه های تزئین در عرصه ی هنر 

سفالگری ایران تبدیل نموده است.
در حالی که در ابتدای دوره ی اسالمی، تولید سفالینه های 
لعابدار، بدون لعاب و قالبی، بازمانده از اواخر دوره ی ساسانی مورد 
تقلید هنرمندان قرار گرفت، تمدن اسالمی زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی مناسبی را برای بازسازی و احیای هنر سفالگری نیز 
فراهم آورد. اما سهم سفالگران ایرانی، به ویژه کاشانی، در این میان 
بسیار حائز اهمیت بوده است، چرا که آنان روش های لعابکاری 

پیشینیان خود را برای نسل های بعدی به ارمغان آورده بودند.
»یاقوت حموی« نویسنده ی کتاب معجم البلدان، نیز شهر 
کاشان را به واسطه ی کاشی های زرین فام و مینایی که در آنجا 
ساخته می شدند، شناخته و اینچنین معرفی می کند: »مدینه قرب 
اصبهان، تذکر مع قم و منها یجلب الغضاِئر القاشانی و العامه بقول 

القاشی«.
قدیمی ترین نمونه ی مکشوفه ی تاریخ دار ظروف زرین فام 
ایرانی، متعلق به کاسه ی زرین فامی در مجموعه ی خلیلی 
لندن، با تاریخ504 ق است. همچنین قدیمی ترین نمونه ی 
تاریخ دار کاشی زرین فام، متعلق به  موزه ی اسالمی برلین، با 
تاریخ529 ق است. هر چند، تولید سفالینه های زرین فام عالوه 
بر ظروف در فرم های دیگری همچون کاشی، محراب، لوح مزار 
و ... نیز به صورت دست ساز و قالبی )از جنس ِگل پخته بدون 
لعاب( انجام می گرفت، از میان نمونه های جالب توجه کاشی های 
برجسته ی دوره ی ایلخانی می توان به نمونه هایی اشاره کرد که 
نقوش انسانی و حیوانی نیز به صورت برجسته روی کاشی ها تولید 
گردیده اند. اینگونه کاشی ها اغلب دارای کتیبه بودند، و گاهی 

مانند حاشیه نویسی بر روی کاشی های هشت پر، با اشعار فارسی تحریر می گردیدند 
)برای مثال مجموعه کاشی های، آستانه ی حضرت معصومه »س« در قم، آستان امام 

هشتم شیعیان در مشهد و کاخ آباقاخان در تخت سلیمان(. 
بزرگ ترین و مشهورترین خانواده ی کاشی ساز و سفالگر کاشان که به صورت 
موروثی در زمینه ی ساخت و تولید سفالینه های زرین فام، مهارت کامل علمی و عملی 
داشتند، خاندان »طاهر کاشانی« بودند، که با مطالعه ی آثار باقي مانده از این خاندان، 
اگرچه نمي توان به سرآغاز سبک هنري آنان پي برد، ولي شکوفایی  هنری آنان را 
مي توان دنبال کرد. آثار متقدم آنان چه از نظر روش ساخت و چه از نظر ترکیب بندی 

نقوش و تزیینات ظریف، در حد اعالي زیبایي است.
اعضای این خاندان هنرمند، استادکاران ماهری بودند که سرپرستی کارگاه های 
سفالسازی کاشان را به مدت سه سده بر عهده داشتند، و عالوه بر ساخت ظروف 
و محراب های بزرگ زرین فام، به کمک دستیاران و شاگردانشان تولید مجموعه ی 
عظیمی از کاشی های کتیبه دار زرین فام را نیز به گونه ای سازمان یافته نظارت و 

رهبری می کردند.
همچنین تعداد قابل توجهی لوح )سنگ( مزار نیز با همین روِش ساخت، طراحی 
و ترکیب بندی، مشابه محراب ها در این دوران تولید گردیدند، که ساختار آنها عموماً 
شبیه طرح مرکزی محراب های بزرگ با نوار کتیبه ای در حاشیه )همچون کاشی 
محراب های کوچک( بود، که در اکثر موارد فرم قندیل در فضای مرکزی پایینی در 
میان نقوش برجسته ی اسلیمی و متنی شامل نام صاحب مزار یا امضاء سازنده و 

تاریخ ساخت قرار می گرفت.
در گنجینه ی بخش اسالمی موزه ی لوور، از انواع سفالینه های زرین فام نمونه های 
شاخصی موجود است که با بررسی و مطالعه ی آنها می توان تصویری جامع از سیر تحوالت 

این هنر-صنعت در فاصله ی سده های هفتم تا نهم هجری قمری را به دست آورد.
سفالینه های زرین فام این مجموعه شامل قدیمی ترین نمونه های ظروف زرین فام 
اولیه )ساخت نیشابور، سیراف و ری( که به تقلید از نمونه های مصر، سوریه و عراق 
ساخته شده  بودند، انواع کاشی های ستاره ای، چند ضلعی، چلیپا، محرابی با انواع 
نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و کتیبه های خوشنویسی، محراب ها و لوح مزارات 

زرین فام )سده های هفتم تا نهم هجری قمری( ساخت کاشان است.
خوشبختانه در میان کاشی ها و الواح زرین فام گنجینه ی موزه ی لوور نمونه های 
تاریخ دار و امضاءدار فراوان است و امروزه ما به کمک همین نام ها و تواریخ می توانیم 
هنرمندان و کارگاه های تولید این آثار را شناسایی کنیم و در همین راستا تحوالت 
در نقوش و تکنیک های ساخت سفالینه های زرین فام را در جغرافیای تاریخی ایران 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
کاشی های ستاره ای شکل زرین فام موجود در گالری هنر اسالمی لوور، متعلق 
به بناهای مهمی همچون کاخ آباقاخان در تخت سلیمان، امام زاده علی بن جعفر قم، 
امامزاده  اسماعیل قم، امام زاده یحیی ورامین، امامزاده جعفر دامغان، مقبره عبدالصمد 
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سیمرغ نقش  با  فام  زرین  ستاره ای  کاشی 
ایلخانی دوره ی  سلیمان،  تخت  به  متعلق 

اصفهانی در نطنز و چند بنای مذهبی دیگر از روزگار ایلخانی است.
عالوه بر این ها چند نمونه ی کم نظیر از لوح مزارات زرین فام به صورت کامل و چند 
قطعه ی ناقص از سده ی هفتم هجری در این مجموعه وجود دارد که عموماً متعلق به بناهای 

بزرگان شیعه در شهرهای مرکزی ایران )قم، کاشان و ری( هستند. 
»خوشنویسی« و »کتیبه نگاری« از جمله مهم ترین عناصر تأثیرگذار هنر ایران در دوره ی 
اسالمی به حساب می آیند. این اهمیت نه تنها به لحاظ بار معنایی موجود در متن آیات، 
احادیث و یا اشعار مورد استفاده شده در ظروف و کاشی های سفالین بوده، بلکه جایگاه و 

نقشی فیگوراتیو و تزئینی را داشته است .با تأملی بر مجموعه سفالینه های موجود در 
بخش اسالمی موزه ی لوور، که شامل نمونه های کم نظیری از انواع ظروف کتیبه دار 

ایرانی- اسالمی است، می توان به اهمیت کتیبه نگاری در حوزه ی هنر سفال 
ویژه ظروف و کاشی های  و سرامیک ایران در گذر قرن ها پی برد. به 

زرین فام این مجموعه که نمونه های خاصی از کتیبه های 
فارسی و عربی، در ترکیب بندی منحصر 
فردی از خطوط نسخ و رقاع را به  به 

نمایش می گذارد، که به دست هنرمندان 
ایرانی با ظرافت و خالقیتی مثال زدنی اجرا 

گردیده است.
یکی دیگر از آثار شاخص این مجموعه، دو 

نمونه  از محراب های زرین فام در اندازه ی متوسط 
است که با تکنیک قالبی تهیه و تولید شده است 
و به لحاظ کیفیت لعاب و رنگ زرین فام از 
اهمیت خاصی برخوردار است .یکی از این 
کاشی محراب ها متعلق به دوره ی ایلخانی 
)62× 45سانتی متر(، مشابه محراب های 

زرین فام در موزه ی گلبنکیان لیسبون، موزه ی ویکتوریا و 
آلبرت لندن است، محراب دوم نیز با تکنیک قالب ولی یکصد سال بعد )در 

روزگار سلطنت بهادرخان تیموری( تولید شده که نمونه ی مشابه آن در موزه ی 
متروپلیتن نیویورک نگهداری می گردد.

عالوه بر این ها، چندین قطعه کاشی زرین  فام متعلق به مقبره ی عبدالصمد اصفهانی در نطنز، 
که از جمله آخرین نمونه های بازمانده از دوره ی ایلخانی به شمار می آیند نیز در این کلکسیون 

نگهداری می گردد.
بی شک مجموعه ی سفالینه های زرین فام بخش اسالمی موزه ی لوور به لحاظ مبانی طراحی، 
تاریخچه ی ساخت و تولید و اهمیت کشور ایران و شهر کاشان در روند توسعه ی هنر سفالگری و 
تکنیک زرین فام یکی از مهم ترین مجموعه های موجود در جهان به حساب می آید و امید است که 
در آینده پژوهشگران و متخصصان این عرصه بیش از پیش به شناسایی و معرفی این مجموعه ی 

یگانه اهتمام ورزند.
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محراب زرین فام، با کتیبه ی خوشنویسی و نقش 
7643 AD چراغدان دوره ی ایلخانی، شماره ی ثبت

منابع:
پوپ، آرتور)1387(، سیری در هنر ایران، انتشارات علمی و فرهنگی.

کاشانی، ابوالقاسم )1386(، عرایس الجواهر و نفایس االطایب، به 
کوشش ایرج افشار، انتشارات المعی.

معتقدی، کیانوش )1393(، خاندان طاهر کاشانی ؛ گلستان هنر9 ، 
نشر پیکره.
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Metropolitan Museum of  Art, New York.
- Ettinghausen, R., (1936)”Evidence for the Identification of 
Kashan Pottery,” Ars Islamica, vol. 3,  pp. 44- 75 . 
- Watson, O.,(1985) Persian Lustre Ware, London. 

بخشی از لوح مزار زرین فام،  با کتیبه ی خوشنویسی و نقش 
OA6318 ثبت  شماره ی   ، ایلخانی  دوره ی  چراغدان 
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پانل کاشی های زرین فام هشت پر و چلیپا، متعلق به امامزاده فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 1
6319 OA جعفر دامغان تاریخ ساخت 665 ق، شماره ی ثبت

و  کتیبه  با  فام،  زرین  پر  هشت  کاشی 
نقش شتر، ساخت کاشان، دوره ی ایلخانی
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Le musée du Louvre, qui compte 
parmi les musées les plus anciens et 
les plus importants au monde, pos-
sède, parmi ses collections les plus 
précieuses, un ensemble rarissime 
d’œuvres d’art de l’Iran ancien et de 
l’époque islamique en Perse. Le cœur 
de la collection d’œuvres islamiques a 
pris forme au Louvre en 1893 pour être 
complété en 1905 à côté de collections 
provenant de pays d’Extrême-Orient, 
ceci dans le cadre des fonds artistiques 
originaires d’Asie et du Moyen-Orient 
placés sous la dénomination « Dé-
partement des arts décoratifs ». Par la 
suite, l’année 1932 verra l’inauguration 
du « Département des art asiatiques » 
de ce musée auquel seront intégrées les 

La présentation des trésors culturels de l’Iran
dans les collections et les musées français
Musée du Louvre à Paris : les céramiques lustrées

Par Kianoush Motaghedi

collections d’art islamique de l’Iran. En 1993, cet 
ensemble a été présenté, pour la première fois, de 
manière séparée, au public et aux amateurs d’art, 
sous l’appellation « Département des arts isla-
miques », dans une dizaine de salles et selon une 
nouvelle scénographie.  

Après la visite du Louvre par Jacques Chirac, 
président de la République de l’époque, en 2002, 
une proposition a été émise pour la création d’un 
salon distinct afin d’y présenter les arts islamiques.

 Cette décision a été suivie par la nomination 
du professeur Francis Richard en tant que res-
ponsable de la mise en place d’un tel département 
dans le musée. Le nouveau projet de création d’un 
département des « Arts de l’Islam » verra son inau-
guration au musée du Louvre en septembre 2012. 

Cet article est consacré à la présentation des cé-
ramiques lustrées du musée du Louvre. 


