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  چکیده: 
که  يمتعدد قاتی. اما با وجود تحقشود یاز موضوعات مورد توجه پژوهشگران هنر محسوب م یکی ،یرانیا يها نهیسفال ۀمطالع

از  یکی. شود یحوزه همچنان احساس م نیاست، لزوم پژوهش در ا رفتهیآثار صورت پذ نیمختلف ا يها در خصوص جنبه
در خصوص  یاست که پژوهش جامع ياز موارد افتهیشهرت  نهیالجورد هکه ب ران،یقابل توجه در سفال ا ینییتز يها وهیش

 يمنحصر به فرد دیتول يفناور يرواج داشتند، دارا يقرون هفتم و هشتم هجر یکه ط داتیتول نیآن انجام نشده است. ا
گذاشت و تا  یکاسترو به  وهیش نیا انیلخانیاست. با افول ا رانیهستند که حاصل تداوم و تکامل تجارب ساخت سفال در ا

طال تا  ورق ایاستفاده از پودر  با داتیتول نیمشابه ا يمنسوخ بدل گشت. اما خلق آثار یکیبه تکن ياواخر قرن هشتم هجر
  .افتیتداوم  زین يبعد يها دوره

 ةویاز ش يریگ صورت گرفته، با بهره يا اطالعات آن بر اساس اسناد و منابع کتابخانه يآور حاضر که جمع يا توسعه پژوهش
که  دهد یپژوهش نشان م نیحاصل از ا جیآثار بپردازد. نتا نیا ۀجامع به مطالع یبه شکل در تالش است تا یلیتحل یخیتار

 ،يکاشان، ر يشده شهرها افتی يها نمونه ي. بر مبناشوند یمحدود نم یلخانیا رانیا ةبه گستر نهیسفال الجورد اتیکشف
 ایرقم  ،ها نهیسفال نیاز ا کی چیکه در ه اند. با وجود آن  آثار بوده نیا دیکرمان از جمله مراکز تول و شابوریآباد، ساوه، ن سلطان

که  ها نهیسفال نیا نییدر آغاز در شهر کاشان تجربه شده است. درتز وهیش نینشده، به احتمال فراوان ا افتی يهنرمند يامضا
 استفاده شده است. يا بهیو کت یهندس ،یاهیگ ،یوانیح ،یازتنوع نقوش انسان رند،یگ یو ظروف را دربرم یانواع کاش

  

 
  

  


