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چکیده 

هدف این مقاله آن است که سفالگری اسالمی چه تأثیری بر نمونه های سیسیلی آن در طول دوره ورود و پذیرش اسالم 
در قرن سوم ه.ق در این سرزمین، تا حداقل چند قرن بعد داشته است و اینکه آیا این فراینِد تأثیرپذیری به صورت متقابل 
بوده و یا فقط یک جانبه بوده است. این پژوهش با استفاده از جمع آوری اطالعات به شیوه تاریخی و کتابخانه ای و با ارائه 
نمونه های تصویری، ابتدا به مطالعه سیر تاریخی ورود اسالم به جزیره سیسیل و سپس به بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل 
ورود اسالم بر زندگی ساکنین مسلمان پرداخته است. هدف آن است که با مطالعه ویژگی های هنر سفالگری اسالمی در 
قرون اولیه اسالمی و به ویژه از قرن سوم هجری قمری و بررسی مشخصه های هنر سفالگری در سیسیل از قرن نهم میالدی 
)مصادف با ورود اسالم( و با توجه به ویژگی های مشترک و نقاط افتراق، تأثیرپذیری سفالگری سیسیل از سفالگری اسالمی 
با ارائه چند نمونه از هنر این مناطق در قرون یاد شده مورد استدالل واقع شود. نتایج این پژوهش در راستای شناخت 
چگونگی و میزان تأثیرگذاری اسالم و هنر و فرهنگ اسالمی بر فرهنگ سرزمین های مفتوحه و شیوه های زندگی آن ها 

اعم از تولیدات هنری و صنایع دستی، راهگشا خواهد بود.
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فرضیه
فرضیه پژوهش را می توان چنین مطرح کرد که به نظر می رسد 
هنر سفالگری در سیسیل، پس از ورود اسالم به این سرزمین و 
از قرن سوم ه.ق. به بعد، در تکنیک ساخت و در فرم و استفاده از 
نقوش تزئینی، از هنر اسالمی تأثیر پذیرفته و از الگوهای اسالمی 

پیروی کرده است.

پیشینه پژوهش
در زمینه پیشینه این پژوهش حفاری های باستان شناسی، برخی 
جانشینی  و  مادی سیسیل  فرهنگ  در  وجود آمده  به  تغییرات  از 
نمونه های  از  برخی  کرده است.  ثبت  را  عربی-اسالمی  عناصر 
سفال های به دست آمده در کلیساهای جنوب ایتالیا شباهت های 
منابع مکتوب  نشان می دهد.  را  این زمینه  تزئینی در  و  تکنیکی 
اسالمی  از هنر  تأثیرپذیری هنر سفالگری سیسیلی  به  محدودی 
»آلساندرا  زمینه  این  در  را  پژوهش ها  بیشترین  پرداخته است. 
است  معتقد   )99:1994( مولیناری  داده است.  انجام  مولیناری«1 
تاریخی  محکم  پیوند  سیسیل  در  باستان شناسی  اکتشافات  که 
اطراف  عربی  کشورهای  با  صنایع دستی  و  تجاری  محصوالت  و 
باور است  این  بر   )111:1998( الیزابث لسنس  اثبات می کند.  را 
پیوند عمیقی  نشان دهنده  م.،  یازدهم  و  قرن دهم  که سفال های 
زمینه  در  مطالعاتی  وی  است.  شمالی  آفریقای  و  سیسیل  میان 
انجام  مناطق  این  در  سفال  ساخت  در  اسالمی  تکنیک های 
داده است و برای اثبات موضوع، تحقیقات میدانی خود را بر تکنیک 

ساخت و فرم سفال های به دست آمده از کلیسای سن دومنیکو در 
در   )97 :1986( »بوردی«  و  »برتی«  کرده است.  پالرمو2 متمرکز 
فرهنگ ها  و منصه ظهور  رابطه می گویند که سفال ها مظهر  این 
سان پیرو  کلیسای  از  موردی  نمونه  مطالعه  با  و  بوده اند  تاریخ  و 
ارزیابی کرده اند. »لوچا  تأثر فرهنگی را  تأثیر و  این  آگرادو پیزا3، 
آرچیفا« )17:2010( در این راستا، شبه کتیبه های به دست آمده 
قرار  مطالعه  مورد  را  کاتانیا5  حوالی  در  آگاتا4  سانت  کلیسای  از 
داده است. »آنتونیو روتولو« )545-2011:560( معتقد است، لوچا 
آرچیفا6 و سالوینا فیوریال7 تحقیقات بسیار مفیدی در زمینه موضوع 
این مطالعه، در سیسیل شرقی انجام داده اند، هرچند در سیسیل 
غربی با وجود تحقیقات الساندرا مولیناری در مناطق روستایی و 
به جا  نمونه های  کمبود  دلیل  به  آردیتزونه«8،  »فابیوال  تالش های 
مانده و ضعف در بازسازی های باستان شناسی، میزان تأثیرپذیری 
سفال ها از نمونه های اسالمی کمتر مشخص است. به گفته آنتونیو 
روتولو )همان(، الساندرا مولیناری در سال 1995 از جمله اولین 
اشخاصی بود که پیشنهاد داد اطالعات مربوط به کاسه های سفالی 
لعابدار به رنگ سبز و قهوه ای با عنصر تزئینی هدهد که به عقیده 
او مشخصه بارز سفال های سیسیلی قرن دهم و یازدهم است، به 
دلیل شباهت با نمونه های اسالمی بررسی شوند. همچنین می توان 
ازکتاب »اسالم ایتالیایی، سفری به دومین مذهب سرزمین، نوشته 
در  »اسالم  عنوان   با  پژوهشی   ،2003 سال  در  الیوی«  استفانو 
سیسیل، شکوفایی دو تمدن« توسط مرسدس آئوتری در 2012 
فارسی  به  ترجمه شده  یا  و  فارسی  تألیفات  میان  از  کرد.  اشاره 

مقدمه 

هنر  تاریخی  مطالعه  با  که  است  آن  پژوهش  این  اصلی  هدف 
به جزیره  از راهیابی مسلمانان  سفالگری سیسیل در دوران پس 
)قرن سوم ه.ق( و بررسی نمونه های موجود در این زمینه، به تبیین 
و تحلیل تأثیرگذاری اسالم بر فرهنگ و هنر سایر ملل و به ویژه در 
مورد منطقه مورد نظر این تحقیق یعنی سیسیل )جنوب ایتالیا(، 
شیوه  به  اطالعات  جمع آوری  روش  به  که  پژوهش  این  بپردازد. 
تاریخی و کتابخانه ای و با ارائه نمونه های تصویری انجام می گیرد، 
به دست  اطالعات  تحلیل  و  موضوع  تشریح  به وسیله  تا  می کوشد 
آمده به سؤاالت زیر پاسخ دهد که آیا اسالم و هنرهای اسالمی 
بر تولیدات هنری مناطق تحت فرمانروایی مسلمانان پس از قرن 
سوم ه.ق.، در جنوب ایتالیا و منطقه سیسیل تأثیر داشته است؟ در 
این راستا، از میان هنرهای اسالمی که این مناطق را تحت تأثیر 
خود قرار داده، هنر سفالگری انتخاب شده است و بنابراین سؤاالت 
بر  تأثیری  چه  اسالمی  سفالگری  از:  است  عبارت  تحقیق  بعدی 
از  فرمانروایی مسلمانان در سیسیل پس  مناطق تحت  سفالگری 
قرن سوم ه.ق، داشته است؟ و تأثیرپذیری سفالینه های سیسیلی از 

نمونه های مشابه اسالمی در ساخت، تکنیک و فرم و عناصر تزئینی 
به چه صورت بوده است؟

این  تأثیرپذیری  میزان  و  روند  تا  دارد  آن  بر  سعی  پژوهش  این 
هنر و صنعت را از نمونه های اسالمی، در منطقه مورد نظر ارزیابی 

نماید. 
گردآوری  و  توصیفی-تحلیلی  روش  از  استفاده  با  حاضر  تحقیق 
تصویری  مطالعه  و  کتابخانه ای  و  اسنادی  شیوه  به  اطالعات 
نمونه هایی از آثار هنرهای تزئینی در گنجینه های خارج از کشور و 
داخل کشور و با ارائه نمونه های موردی انجام گرفته است. نمونه ها 
شامل تصاویری از سفال های به دست آمده از قرن سوم ه.ق. و قرون 
متوالی، در مناطق جنوبی ایتالیا و نیز نمونه هایی از مشابه آنها در 
و حفاری های  گزارش ها  پژوهش ها،  است.  اسالمی  فتوحات  سایر 
باستان شناسی نیز در این رابطه مطالعه شده است. بررسی تکنیک 
ساخت، رنگ های مورد استفاده و نقوش روی ظروف سفالی در بازه 

زمانی مورد مطالعه در این راستا، یاری کننده خواهد بود. 
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و  احمد )1362(  عزیز  نوشته  اسالمی«  »تاریخ سیسیل در دوره 
جهانبخش  نوشته  اسالم«  با  غرب  رویارویی  بر  تاریخی  »نگرشی 
ثواقب )1379( قابل تأمل هستند. ثواقب در این کتاب به چگونگی 
راهیابی اسالم به اروپا و مناطق جنوبی ایتالیا اشاره می کند و نقش 
مناطق  در  زندگی  کیفیت  و  فرهنگ  اعتالی  در  اسالمی  تمدن 
می گوید:  ثواقب  می کند.  بررسی  را  سیسیل  جمله  از  متصرفه 
سیسیل  و  اسپانیا  فتح  وسیله  به  اسالم  جهان  که  »تماس هایی 
برقرار کرد باعث انتشار گسترده تمدن و فرهنگ اسالمی در اروپا 
این  مطالعه  مورد  زمینه  در  همچنین   .)27:1379 )ثواقب،  شد« 
از  می توان  اسالمی  دوره  سیسیل  در  سفال سازی  یعنی  پژوهش 
رساله دکتری »پالرمو در دوره  اسالمی، توسعه شهری و تولیدات 
باینیرا« )2013(  »الساندرا  نوشته  یازدهم(«  تا  نهم  )قرن  سفالی 
فیلیپو  »کالودیو  از  اسالمی«  سیسیل  در  لعابدار  »سرامیک  و 

مانجاراچینا« )2013( نام برد. 

تأثیرات اسالم بر زندگی ساکنین سیسیل
دستیابی اعراب برسیسیل در 18 ژوئن 827 میالدی با کناره گیری 
در ساحل شرقی آغاز شد و با لشکرکشی از طریق جبل الطارق9، 
سواحل ایبری10 و با تصرف تائورمینا11 )902 م.(، فتح تقریباً تمام 
اقامت  محل  که  دمونه12(  )دره  شمال شرقی  هالل  جز  به  جزیره 
پالرمو،  شهر  تأسیس  با  مسلمانان  شد.  انجام  بود،  بیزانسی ها 
اسالم  زودی  به  ساختند.  عملی  را  منطقه  کل  اسالمی ساختن 
توسط  فتوحات  این  یافت.  تسری  ایتالیا  جنوبی  بخش  تمام  به 
سپاهیان نظامی عرب و بربر که توسط امیران »اغلبی«13 از آفریقا 

فرستاده شده بودند، کامل شد. 
در  و هرچند  بود  بسیار سریع  غربی  در سیسیل  اعراب  پیشروی 
در  اما  گرفت،  صورت  کندی  به  پیشروی  این  مرکزی  سیسیل 
دوره »نوتو«14 و دره »دمونه«15 شکل گیری یک جبهه داخلی و 
مبارزه بین سرزمین های متصرفه تحت کنترل اعراب و حکمرانان 
باقی مانده از دوره بیزانس، به پیروزی اعراب و تسریع فرایند فتح، 
کمک کرد. فتوحات اسالمی در ابتدا با مخالفت های بیشماری در 
امیر  اولین  عملکرد هوشمندانه  واسطه  به  اما  مواجه شد،  منطقه 
در جزیره  را  قدرت  ثبات  پروسه  که  الکلبی«16  سیسیل، »حسن 
عملی ساخت این مخالفت ها فروکش کرد. هم او بود که پادشاهی 
کردند،  حکمرانی  سیسیل  در  سال  نود  برای  که  را  »کالبیتا«17 

 .)Mangiaracina, 2013: 89( پایه گذاری کرد
به زودی اسالم در منطقه پذیرفته و شیوه زندگی اسالمی به عنوان 
از عادات قبلی شد. اسناد  شیوه زندگی جدید جایگزین بسیاری 
تاریخی نشان می دهند که در این برهه تاریخی در سیسیل قضات 
اسالمی قضاوت می کردند. زنان مسیحی منطقه پالرمو تا مدت ها 
با حجاب خارج می شدند و به شیوه مسلمانان لباس می پوشیدند 
زبان عربی صحبت  به  و  به حنا خضاب کرده  را  انگشتان خود  و 

می کردند. حضور اسالم در منطقه سیسیل به قدری تأثیرگذار بوده 
که حتی امروزه باورها و سبک زندگی مردم این منطقه، از مردم 

سایر نواحی ایتالیا متفاوت است.
از نیمه دوم قرن دهم تا قرن یازدهم م.، جزیره سیسیل با دوره 
شد  مواجه  اقتصادی  پیشرفت  و  سیاسی  ثبات  از  طوالنی تری 
سیسیلی«  اسالم  طالیی  »دوره  عنوان  به  آن  از  تاریخ دانان  که 
بود که در مدت  نام سلسله ای  فاطمیان،   .)Ibid: 90( یادکرده اند 
زمان زیادی نزدیک به دو قرن، بر شمال آفریقا حکومت می کردند. 
در دوره زمامداری این حکومت شیعه، تغییرات بسیار چشمگیری 
در زمینه فرهنگ، هنر، علم و دانش، در شمال آفریقا پدید آمد. 
گسترش  سوریه  و  فلسطین  مصر،  سیسیل،  به  فاطمیان  خالفت 
یافت. بعدها وقتی سیسیل به تصرف نورمن ها )حاکمان شمالی( 
درآمد، یعنی به فاصله کمتر از صد سال، شمار مسلمانان سیسیل 
به  و  آفرقا  به شمال  ازآنان  زیادی  تعداد  دوباره  بود که  به حدی 
سیسیل  در  تحوالت،  و  تغییر  این  پی  در  بازگشتند.  تونس  ویژه 
از ورود فرهنگ  تغییرات حاصل  زاده شد.  نمونه های هنر اسالمی 
جدید را می توان حتی در ادوات زندگی و ابزارآالت مورد استفاده 
مسلمانان  متداوم  مهاجرت  آثار  پالرمو  کرد. حفاری های  مشاهده 
و همزیستی مسلمانان و مسیحیان را در این دوره نشان می دهد 
)Lesnes,1998:110(. تحقیقات باستان شناسی نشان دهنده تغییرات 
تصرف  پیرو  که  است  سیسیل  مادی  فرهنگ  در  آمده  وجود  به 
تمدن  آمد.  به وجود  عربی-اسالمی  عناصر  جانشینی  و  اعراب 
در  انقالب  نظر  از  خواه  گذاشت.  برجای  شگرفی  نتایج  اسالمی 
دانش و تاریخ و خواه از منظر تأثیر بر فرهنگ و هنر و حتی زبان 
مردم منطقه. طی دو قرن حضور مسلمانان در این جزیره، سیسیل 
با تحوالت عظیمی روبرو شد و همانگونه که ذکر شد، تاریخ دانان 
از آن به عنوان »دوران طالیی اسالم سیـسیلی« نام می بـرند. لذا 
آمد.  وجـود  به  اسالمی  هنـر  از  فراوانی  نمونه های  سیـسیل  در 
برای گسترش  ایجاد شرایط مساعد  و  پرتو تسلط مسلمانان  »در 
در  فردی  به  منحصر  فرهنگ  متمادی،  سال های  طی  در  تمدن، 
زبان  سه  از  همزمان  آن،  در  که  مستقر شده بود  منطقه سیسیل 
جهانی و علمی موجود در آن عصر استفاده می شد؛ این سه زبان 
عبارت بود از زبان التین، زبان یونانی و زبان عربی« )همان:31(. 
از  باشکوه و سرنوشت ساز، در مدت بیشتر  این دوره فرهنگی  در 
نود سال تغییراتی چنان شگرف و بنیادین به وجود آمد که حتی 
سیسیل  جدید  نقش  بود.  نیافتاده  اتفاق  هرگز  رومی ها  زمان  در 
جامعه  یک  آمدن  وجود  به  و  اسالمی  پایتخت خالفت  عنوان  به 
شیوه  در  را  عمده ای  تغییرات  مسلمان شده،  تازه  شهری  جدید 
زندگی به وجود آورد. »دانشمندان مسلمان، ریاضیات، طبیعیات، 
را فرا گرفتند و به کمال رساندند و  شیمی، هیئت و طب یونان 
دادند.  انتقال  اروپا  به  بود  بسیار غنیتر شده  که  را  یونان  میراث 
پزشکان مسلمان، پانصد سال، پرچمدار طب جهان بودند. معماری 
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اروپایی، تجدید رونق سفالکاری هنری در ایتالیا و فرانسه، آهنگری 
و شیشه گری ونیز طالسازی ایتالیا و زره بافی و اسلحه سازی اسپانیا 
همه را از صنعتگران مسلمان الهام گرفتند« )ثواقب، 23:1379(. 
نظام شهروندی بسیار قوی حکومت فاطمیان برای پالرمو، پایتخت 
زد.  رقم  شکوفا  بسیار  مدیترانه ای  حاکمیت  از  دوره ای  سیسیل، 
در عین حال تغییر خالفت از امویان به عباسیان و سیاست های 
اتخاذ شده در دوره عباسی بر صنایع دستی و حرفه گری در حوزه 
)Arcifa, 2010: 15(. همچنین وجود  تأثیر می گذاشت  مدیترانه 
مرزهای غربی و شرقی که سبب می شد حکمرانان فتوحات شرق 
و غرب سیسیل متفاوت باشند، تفاوت های صنعتگری را نیز در پی 

داشت که در ادامه بیشتر روشن خواهد شد. 
محصوالت و شیوه های جدید کشاورزی شامل تکنیک های آبیاری 
بسیار پیچیده مانند قنات18 یا کانال های زیرزمینی برای جلوگیری 
از تبخیر آب و تغییر در اصول معماری بر اساس مؤلفه های باستانی 
متشکل از ترکیب طاق های گنبدی و رواج سبک شرقی که هنوز 
تولیدات  دارد،  وجود  سیسیل  غرب  خصوص  به  نقاط  برخی  در 
یک  برای  امروزه  که  رنگ هایی  و  طرح ها  با  سرامیک  و  کاشی 
می رسد،  نظر  به  سیسیلی«  سنتی  »هنر  گونه ای  اروپایی  بیننده 
گرفته اند،  نشأت  آفریقا  شمال  عربی  سرزمین های  از  واقع  در  اما 
تأثیر  نمونه های  از  اسالمی،  سبک  متنوع  صنایع دستی  همراه  به 
تأثیر فرهنگ  بر شیوه زندگی در مناطق ذکر شده، است.  اسالم 
اسالمی بر معماری و هنر، شهرسازی، جغرافیا، کشاورزی، آشپزی، 
ماهی گیری، تکنیک های آبیاری بسیار قوی بوده است. با این وجود 
به نظر می رسد یکی از مهمترین تغییرات به آغاز پیدایش فرم های 
جدید در تولیدات سفال و سرامیک و تکنیک های جدید در تولید 

صنایع دستی ارتباط دارد.

سیسیل، سرزمین سفالینه های اسالمی 
سیسیل به عنوان مرکزیت ایده آل جهانی برای حمل ونقل از طریق 
مدیترانه، ارتباط گسترده ای با مسلمانان داشت و یک کل واحد را 
با شمال آفریقا تشکیل می داد. سیسیل، سرزمین گندم، به تونس 
و مصر در زمان فروکش کردن آب نیل، گندم و همین طور ابریشم 
خام، مرجان و چرم صادر می کرد )Molinari, 1994: 99(. »منظور 
از سرامیک دوره اسالمی و یا به سادگی سفال اسالمی سیسیل، 
مجموعه ای از محصوالت سفالی ساخته شده در طول دوره حکومت 
است«  یازدهم  قرن  آخر  سه ماهه  و  نهم  قرن  اواسط  از  اسالمی 
)Rotolo, 2011: 545-560(. شرقی شدن فرهنگ مادی در پالرمو 
به وجود آمده در سفال هایی که در تهیه غذا، آالت  و  تغییرات 
روشنایی )المپ های گنبدی( یا مرتبط با فعالیت کشاورزی به کار 
می رفتند، بالفاصله پس از ورود مسلمانان مشهود بود. محصوالت 
سفالی با تکنیک اسالمی شامل سفال های لعابی ساده سبز رنگ و 
سفال های منقوش با لعاب بر روی زمینه سفید، برای اولین بار در 

سیسیل در فاصله بین قرن نهم تا دوازدهم ساخته شد. نحوه ساخت 
»کوزه های سنیا«19 )تحت عنوان دستگاه های هیدرولیک( که در 
جهان عرب برای کشیدن آب از چاه شناخته شده، در سیسیل قرن 
تولید  است.  اسالم  از جهان  عمیق  تأثیرپذیری  نشان دهنده  نهم، 
این ظروف یکی از نوآوری های پیچیده در انقالب کشاورزی ای بود 
اخیر در  آمد. حفاری های  به وجود  اعراب در سیسیل  که توسط 
پالرمو، وجود تولیدات سرامیکی نوع سیسیلی )سفال لعابی مشابه 
کرده است. مشخصات  ثبت  را  قرن دهم  اوائل  در  اسالمی(  نمونه 
نوعی  به  محلی،  تولیدات  غیبت  با  همزمان  اولیه،  تولیدات  این 
لعاب سیسیلی نتیجه مهاجرت  این فرضیه را که شروع تولیدات 

سفالگران شمال آفریقا به جزیره باشد، تأیید می کند. 
در قرن نهم و دهم، مشابه سفال های لعابی با نقوش تزئینی سبز 
نیز ساخته می شد  پالرمو  تولید شده در دارالسالم، در  و قهوه ای 
وارد  تونس  ویژه  به  آفریقا  از شمال  که  با محصوالتی  و همزمان 
پیرو  تکنیک ها،  و  صنایع  این  رواج  می رسید.  به فروش  می شد، 
به سیسیل صورت گرفت که  از مهاجرت ها  جریان خیل وسیعی 
دوره  در   .)Bagnera, 2013: 61-88( یافت  ادامه  یازدهم  قرن  تا 
اسالمی نمونه شاخص سفالسازی، کاسه های پهن با لعاب داخلی 
نقوش  و  مات تر  کمی  لعاب  با  خارجی  قسمت  در  و  روشن  سبز 

.)Molinari, 1997:101-127( تزئینی قهوه ای زیر لعاب بود

تکنیک های ساخت سفال در سیسیل دوره اسالمی
سفال لعابدار سیسیلی درکوره های عمودی با مرکز گردان )مدل 
تنور  در  سفال ها  گرفتن  قرار  نحوه  می شده است.  پخته  ستونی( 
نگاه  از هم جدا  را  نگهدارنده هایی که سفال ها  یا  توسط حامل ها 
می داشت و مانع از آمیختگی آن ها در حین فرایند پخت می شد، 
انجام می گرفت که موجب بهره وری بهتر از محتویات کوره شده و 
سبب می شد تا بتوان سفال ها را به روش »پشته سازی« جمع آوری 
و در  اسپانیا  در  اسالمی که  مناطق  در  کرد. »شیوه پخت سفال 
شامل  ستونی  کوره های  دیده می شود،  سیسیل  شرقی  مناطق 
سیلندرهایی در خاک نسوز با قطر حداکثر 3/4 سانتیمتر و با طول 
متغیر بوده است که به دیواره های گلی کوره می چسبیدند و سفال 

 .)Molinari, 1994: 2( »در آن ها پخته می شد
فرایند پخت سفال لعابدار در کوره نیازمند یک پخت مضاعف در 
تحت تأثیر  که  می شد  تشکیل  از خاک رس  اولیه  ماده  بود.  تنور 
فرایند پخت در کوره، زمینه و ته رنگ قرمزی می گرفتند که برای 
ایجاد نقوش تزئینی مجلل چندان مناسب نبود. برای رهایی از این 
مشکل و دستیابی به سرامیک با سطوح سفید که نقوش تزئینی 
تکنیکی  مهارت  یک  به  سفالگر  می داد،  نشان  آن  روی  را  خود 
به  و  می گفتند  سطحی«  »سفیدگری  آن  به  که  می شد  متوسل 
بردن دست ها در یک کاسه  فرو  انجام می گرفت. یکی  دو طریق 
محتوای آب نمک و چرخاندن دست ها روی ظرف تا زمان شکل 
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نهم  قرن  سیسیل.  هندسی.  نقوش  کلی  طراحی  با  سبز  رنگ  تک  کاسه   تصویر1. 
Mangiaracina, 2013: 99 :میالدی، مأخذ

جلبک  مانند  ارگانیک  مواد  کردن  اضافه  با  دیگری  و  آن  گرفتن 
سیسیل  می رسد  نظر  به   .)Mangiaracina, 2013:92( دریایی 
از  م.،  دوازدهم  قرن  اواخر  تا  حداقل  مدیترانه،  جنوبی  مناطق  و 
تکنیک دمیدن استفاده نمی کردند. برعکس سرزمین های مدیترانه 
 Lesnes,( شرقی که استفاده از این تکنیک در آن ها بسیار رایج بود

 .)1998: 111
»پخت  مخصوص  روش های  نمایانگر  سیسلی  لعابی  سفال های 
در  کلی  طور  به  اسالمی  فتوحات  از  قبل  تا  که  است  مضاعف« 
لعابکاری بدون دمیدن مخصوص  بود. تکنیک  ناشناخته  سیسیل 
تزئین  و  ساخت  تکنیک های  در  عظیمی  تغییرات  مسلمانان، 
پردازش  که  می رسد  نظر  به  آورد.  وجود  به  سیسیلی  سفال های 
یادگار مهاجرت مسلمانان  تولید ظروف سفالین  برای  خاک رس 
مشاهده  می توان  خمیر،  کیفیت  در  »همچنین  است.  جزیره  به 
نمی شدند،  تشکیل  آهنی  رس  خاک  از  دیگر  سفال ها  که  کرد 
در  آن  نمونه  که  می رفت  کار  به  بژ  ته فام  با  قرمز  رنگ  بلکه 
چشم  به  دوازدهم  قرن  اوایل  در  پیزا20  سیستو  سن  کلیسای 
. خمیر مورد استفاده به رنگ  )Auter i ,2012:112 می خورد«)
نخودی، سفت و حاوی میزان باالیی از کلسیت و واکوئل با سنگ 
آهک و برخی اوقات با ریزدانه هایی از کوارتز عالی و خاک نسوز با 
ریزدانه های درشت و متوسط است )Lesnes,1998:111(. به این 
ترتیب مشاهده می شود که این نوع خمیر، شباهت به سفال های 
مناطق مسلمان شمال آفریقا که از خمیر نخودی و قرمز زیر لعاب 
در آن ها استفاده می شد را بیشتر اثبات می کند. »در همان زمان 
در تونس، خمیر سرخ رنگ داخلی و نخودی در قسمت خارجی 
با میزان باالیی از ریزدانه های کوارتز، کبالت و کلسیت، به چشم 

.)Molinari,1997: 5- 11( »می خورد

در این دوره، سفال های تک رنگ یکی از مهمترین انواع سفالینه های 
منحصر به نواحی جنوب مدیترانه، سیسیل و کشورهای مسلمان 
شامل  تک رنگ،  »سفال های  )تصویر1(.  بود  آفریقا  شمال 
نوریه22  سبوهای  یا  کوزه ها  و  یونانی(  آب  آمفورها21)خمره های 
)اصطالحی که به سفالینه های هیدرولیک برای کشیدن آب اشاره 
داشت( با خمیر سفت سرخ رنگ، در داخل، نخودی، و با میزان باالیی 
 .)Arcifa, 1998:93( »از کلسیت در قرن دوازدهم به کار می رفت
نوع دیگر از سفال ها، کاسه ها و کوزه ها و خمره های گالب هایی است 
که در فرم و ابعاد نمونه های لعابی است، اما بدون لعاب و با یک 
گالبه کاری ساده ساخته می شد. نمونه مشابه سفال گالبه ای را در 
سفال های منقوش گالبه ای سامانی که از شهرت بسیاری برخوردار 
ایران عصر سامانی در قرون نهم و دهم ه.ق، به عنوان  بود و در 
از مناطق تحت فرمانروایی خلفای اسالمی، ساخته می شد،  یکی 
می توان مشاهده کرد. عطایی، موسوی حاجی و کوالبادی این ظروف 
را چنین توصیف می کنند: »زمینه ای گالبه ای دارند که تزیینات 
به شیوۀ نقاشی روی آن ایجاد شده و مواد رنگی نیز گالبۀ افزوده 
دارند، بدین معنا که ابتدا بدنۀ رسی سفال که از خمیرۀ نخودی یا 
قرمز ساخته می شد با الیه ای از گالبه پوشیده شده و سپس نقوش 
ازطریق مواد رنگی ممزوج با نوعی واسطه گلی، روی این پوشش 
ایجاد می شد. در پایان نیز سطح سفال با لعاب سربی شفاف پوشانده 
کوالبادی،88-71:1391(.  و  موسوی حاجی  )عطایی،  می شد« 
رنگ های مورد استفاده در نمونه سفال های به دست آمده سیسیلی 
از اکسید فلزات به دست می آمد. »اکسید مس برای ایجاد رنگ 
برای  آهن  و هیدروکسید  قهوه ای  رنگ  برای  منگنز  اکسید  سبز، 
تولید رنگ زرد به کار می رفت« )Arcifa, 1998: 94(. در تصاویر 
کرد.  مشاهده  می توان  را  رنگ آمیزی  نوع  این  از  نمونه ای  2و3 
پوشش الکی که ممکن  از  این که هرگز  است  توجه  مورد  آنچه 
سفال ها  در ساخت  وارداتی شود،  افزایش محصوالت  موجب  بود 
همان  در  که  غذاخوری  نازک  سفال های  مانند  نمی شد؛  استفاده 
زمان در شمال آفریقا رایج بود )Ibid(. هرچند سفالگران سیسیلی 
بعدها در قرن سیزدهم، به تولید سفال با روکش جال یا الکی روی 
پژوهش،  این  در  اشاره  مورد  قرون  در  گفت  می توان  اما  آوردند، 
محصوالت  و  تولیدات  سیل  مقابل  در  می کردند  سعی  سفالگران 
فرهنگ جدید، مقاومت کنند و حتی شیوه های تولیدی خود را با 
شرایط جدید درآمیزند و به این ترتیب این جریان یک سویه را تا 

حدی به تأثیری متقابل تبدیل کنند. 

نقش و نمادهای سفال های اسالمی در قرن سوم ه.ق
عباسی  مأمون  پایتخت  انتقال  با  همزمان  هجری،  دوم  قرن  در 
پیدا  خود  خالفت  برای  قدرتمندی  پایگاه  عباسیان،  خراسان،  به 
کردند. ایران کشوری عظیم و با دستاوردهای شگرف تمدنی بود. 
خلفای عباسی، اگر چه از ابتدای خالفت در ایران، با ظلم و ستم 
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و رفتارهای منافقانه و نیرنگ آمیز خود، نتوانستند در دل ایرانیان 
بهره  ایرانیان  از شیوه زندگی متمدنانه  به خوبی  اما  باز کنند  جا 
آثار  تمام  بر  ایرانیان  هنر  و  صنعت  علم،  تأثیرپذیری  و  جستند 
اسالمی دوره فوق الذکر و دوره های پس از آن و همچنین در تمامی 
متصرفات اسالمی پس از آن، به روشنی مشهود است. به عنوان 
نمونه درعلم و دانش، آثار خوارزمی و تالش های او در جهت ارتقای 
خودکار،  ماشین های  مکانیک،  صنعت  پیشرفته  تکنولوژی های 
به  فیزیک،  و  مهندسی  نوین  فنون  یا  و  موسیقی  آالت  و  ریاضی 

زودی به کل جهان اسالم تسری یافت.
قرن  دو  از  بعد  تجمل گرایی  آغاز  مسلمانان  برای  ه.ق،  سوم  قرن 
خلفای  بود.  دیگر  ممالک  تزئینی  عناصر  به  توجه  و  ساده زیستی 
در  پذیرفتند.  تأثیر  ایرانی  هنری  تزئینات  از  نیشابور  در  عباسی 
ویژه سفال های  به  و  از سفالگری خراسان  عباسیان  نیز  سفالگری 
شیوه  این  و  پذیرفتند  بسیار  تأثیر  نیشابور  چشمگیر  و  بی همتا 
اسالمی  متصرفات  سایر  به  خود  همراه  را  تزئین  و  ساخت  جدید 
با هنر و  آنها  ایران و آشنایی  واقع خالفت عباسیان در  بردند. در 
زندگی ایرانیان پایانی بود بر ساده زیستی دوره صدر اسالم. به زودی 
زندگی خلفای عباسی  و رنگ پردازی در  آذین بندی  و  آثار تجمل 
دیده شد. در زمینه صنعت سفال سازی، نقوش و تزئینات با نمادهای 
تکنیک های  و  جانوری  نقوش  مانند  )نک.تصویر2(،  سامانی  دوره 
»آزادبخت«  شد.  اسالم  صدر  ساده  سفال های  جایگزین  لعابکاری 
شاخص  و  دیرینه  سنت  آغاز  را  هجری  سوم  قرن  »طاووسی«،  و 
سفالگری اسالمی می دانند )آزادبخت و طاووسی، 1391: 71(. در 
بازه زمانی طرح شده، سفالینه های سامانی با تأثیرپذیری فراوان از 

هنر ساسانی و اسالم، نمونه شاخصی در این زمینه به شمار می آیند. 
در بیشتر سفال های سامانی کتیبه هایی با نقوش هندسی و انتزاعی 
به کار رفته است. همچنین نقوش خوشنویسی و کتیبه به وفور در 
آنها مشاهده می شود )تصویر2(. سفال های عهد سامانی در نیشابور 
نقوش  انتزاعی،  طرح های  لحاظ  به  ه.ق،  چهارم  و  سوم  قرن  طی 
محصوالت  میان  شباهت  گیاهی،  و  پرندگان  به خصوص  جانوری 
سفالی خالفت اسالمی به ویژه سفال های عباسی و محصوالت مشابه 
با  این سفال ها  »تمام سطح  اثبات می کند.  را  در سیسیل  سفالی 
تزئینات غنی و متنوع از قبیل پرندگان، حیوانات، پیکره های انسانی، 
شده است«  پوشیده  کتیبه  و  برگدار  پیچک های  برگ  نخلی ها، 
»نقوش   .)88-71:1391 کوالبادی،  و  موسوی حاجی  )عطایی، 
روی ظروف سفالی عهد سامانی شامل پرندگان، بوتیمار، مرغابی 
زیاد  تعداد  به  نیشابور  سفالینه های  در  هدهد  و  )تصویر3(  )بط( 
سفال های  در   .)35  :1391 رضالو،  و  )چنگیز  می شود«  مشاهده 
دیده می شود  جانوری  نماد  عنوان  به  شیر  نقش  گاهی  نیشابور 
نیز  )تصویر4(. همانگونه که پیش تر آمد، در سفال های سیسیلی 
نقش  گاهی  همچنین  و  وفور  به  )تصویر5(  )بط(  مرغابی  نقش 
این  امر نشان دهنده شباهت میان  این  شیر مشاهده می شود که 
محصوالت به لحاظ فرم و نقوش تزئینی و سفال های اسالمی است. 
در تصاویر 4 و 6 کاسه لعابی به دست آمده از کلیسای سن زنو و 
کاسه لعابدار سامانی قرن نهم، هر دو نقش شیر با طراحی تقریباً 
می دهد. نشان  را  ایستاده  و  آمده  جلو  دست هایی  با  و  یکسان 
عباسی،  دوره  اسالمی  سفال های  در  غالب  نقوش  از  دیگر  »یکی 
خط نگاره هایی از احادیث و آیات قرآنی بود. از آنجا که در قرون 

تصویر2. کاسه سفالی تک رنگ، منقوش به خط کوفی بر روی زمینه سفید، قرن 11، 
http://depts.washington.edu  :نیشابور، سامانیان، مأخذ

تصویر3. کاسه سفالی منقوش به نقش پرنده )مرغابی( پوشش لعاب سفید و تحت لعاب 
www.davidmus.dk :شفاف ایران، قرن 11، مأخذ
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تصویر6. کاسه ساخته شده با تکنیک لعاب با نقوش جانوری )شیر( کلیسای سن زنو 
91 ،2013 ،Mangiaracina :پیزا(، مأخذ(

تصویر 4.کاسه سفالی لعابدار سامانی با نقش شیر بر روی زمینه سفید، قرن نهم میالدی.
Manhattan Art & Antiques Centre, http://the-maac.com :مأخذ

تصویر 5. سرامیک زرد، کاسه مقعر با تکنیک لعاب از نوع مرسوم طرح مرغابی سیسیلی، 
Mangiaracina, 2013: 93 :مأخذ

اولیه اسالمی، به واسطه پایین بودن سطح فرهنگ و سواد، احکام 
شریعت، معموالً به طور سینه به سینه و شفاهی حفظ و منتقل 
می شد، یکی از بهترین ابزارها برای انتقال مفاهیم، ظروف سفالی 
بود و به همین دلیل تعداد زیادی از احادیث و روایات بر روی ظروف 
35(؛)تصویر7(.  )همان:  شده است«  نگاشته  اسالمی  هنرمندان 
اسالمی،  دوره  اوایل  در  غریبه  علوم  رشد  به  توجه  با  »همچنین 
در این سفال ها، نمادها، فرم ها و اشکال مربوط به طلسم و علوم 
سفال های  در  هرچند  )همان(.  می شود«  مشاهده  فراوان  غریبه 
سیسیلی نمی توان مشابه این نقوش خط نگاری و استفاده از آیات 
و روایات و یا طلسمات را به راحتی مشاهده کرد، در عین حال 
شامل  کتیبه هایی  شبه  و  تکرار شونده  عناصر  و  دایره وار  فرم های 

شبکه ها و صور نجومی در بعضی از سفال های وارداتی که از تونس 
به دست آمده است، مؤید تأثیرپذیری از نمونه های اسالمی است. 
گاهی اوقات نیز نام سازنده ظروف و یا نامی ناآشنا بر سطح داخلی 
ظروف به زبان عربی حک شده بود. »شبه کتیبه هایی از کلیسای 
سیراکوزا26  و  مسینا25  شرقی  ساحل  کاتانیا24و  حوالی  در  آگاتا23 
ارتباط  کتیبه ها  این   )17  :2010  ,Arcifa( آمده است«  دست  به 
و تشابه با کتیبه های به کار رفته در سفال های سامانی را بیشتر 

روشن می کند. 

نقوش و نگاره های مورد استفاده در سفال سیسیل
تولیدات سفالی لعابی شامل محصوالت مختلفی مانند مشک های 
نوشیدن،  مخصوص  جام های  بطری،  کاسه،  آبکشی،  مخصوص 
قوری، فنجان و فانوس بود. بعدها در نیمه دوم قرن دهم و نیمه 
اول قرن یازدهم، نقاشی روی شیشه به تزئینات روی سفال اضافه 
شد. در قرن نهم و دهم م.، سفال های محلی با لعاب های ساده و 
رنگ های سبز و عاری از نقوش تزئینی ساخته می شد که البته از 
شد.  رایج  بسیار  دوباره  سفال ها  در  تزئینی  نقوش  دوازدهم  قرن 
»ظروف سفالی رایج در قرن نهم تا دهم، شامل کاسه های بزرگ 
برای مصرف پاستا با دیواره های عمودی و گودِی کم بود. در بین 
محصوالت ساخته شده، کاسه های بزرگ با تزئینات نقاشی قهوه ای 
و سبز که امروزه با نام »قلمزنی بدون حاشیه« شناخته می شود، 
در سیسیل غربی بسیار رایج بود. عناصر تزئینی از نوع قرینه و به 
صورت مورب، مارپیچ، مثلث و لوزی شکل است. تزئینات معموالً 
در جداره بیرونی کاسه ها دیده می شود و شامل ستون های عمودی 
نقاشی شده بر روی دیواره بیرونی و در برخی موارد نقوش انتزاعی 
در کف ظروف است« )Mangiaracina, 2013: 94(؛)تصاویر 8 و9(. 
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تصویر7. کاسه با نقوش خوشنویسی کلمات اللهی )خط کوفی(، منطقه نیشابور، 
ایران، قرن دهم و یازدهم.

http://fotografia.islamoriente.com  :مأخذ

به نظر می رسد فرم های دالبری و دایره ای در سفال های قرن دهم 
و یازدهم، فرم غالب بود و لبه ها و بخش درونی منقوش به تزئینات 
رنگارنگ با عناصر تزئینی که در داخل و خارج ظرف تکرار شده است. 
استفاده از میناکاری و لعاب در تمام سفال ها به چشم می خورد. 
نوارهای  »نقوش تزئینی هندسی شامل خطوط راهدار قهوه ای و 
سبز و نقوش تزئینی جانوری شامل تصویر حیوانات خیالی، هدهد 
و گاهی اوقات شبه کتیبه هایی با عناصر تصویری مکرری از صور 

نجومی است. در ساخت این ظروف از خاک رس آهنی مخصوص 
نقوش   .)Lesnes, 1998: 111(»استفاده شده است غربی  سیسیل 
جانوری مانند هدهد و نقش پرندگان و عناصر نجومی که پیش تر 
عهد  نیشابور  در  ه.ق،  چهارم  و  سوم  قرن  اسالمی  سفال های  در 
عباسی و سامانی بدان اشاره شد، در این ظروف سفالی نیز دیده 
می شود. عناصر گیاهی، هندسی و در موارد کمیابی نقوش حیوانی 
و برخی موارد حروف عربی مشخصه تزئینات سفال های سیسیلی 
است. »نقوش جانوری مورد استفاده، بسیار نادر است. تنها در دو 
کاسه کشف شده در کلیسای سان زنو27 و سان پیرو آگرادو28، این 
نمونه از نقوش جانوری دوباره دیده می شود. نقوش جانوری در این 
دو نمونه شامل تصویر شیری است که از درخت خرما باال می رود. 
دومین سفال از کلیسای سن پیرو اگرادو شامل تصویر یک عقاب 
برمی گیرد«  در  را  کاسه  مرکز  تمام  که  بال های خم شده است  با 
با  شده  رسم  نقوش  )Mangiaracina, 2013: 94(؛)نک.تصویر6(. 
قلموهای نازک با رنگ سبز و بدون حاشیه، ایجاد می شد. در حالی 
که برای نقوش پیچیده تر متقارن، از رنگ سبز و قهوه ای استفاده 
تزئینی  عنصر  م.،  دوازدهم  قرن  در  )همان(؛)تصویر10(.  می شد 
غالب همچنان رنگ قهوه ای زیر لعاب سبز است که روی آن نقوش 
هندسی به کار رفته در قرن قبل و نقوش گیاهی جدیدی از قبیل 

تصویر نخل، استفاده می شد )Lesnes, 1998: 112(؛)تصویر11(.
شامل  دهم،  قرن  آغاز  در  سیسیل  در  معمول  جانوری  »نقوش 
به  را  تزئینی  نقوش  اصلی  موضوع  که  است  )بط(  مرغابی  تصویر 
خود اختصاص می دهد. فرم غالب سفال ها، کاسه لبه گرد است. 
با تصویر یک  یا  و  ایستاده  با نقش یک مرغابی  یا  درون کاسه ها 
نیز  یا  و  دارند  قرار  هم  روبروی  که  باز  بال های  با  مرغابی  جفت 
حاشیه های  با  قهوه ای  قاب  یک  درون  که  مرغابی  چند  توسط 
سبز قرار گرفته اند، تزئین شده است«)Mangiaracina,2013:94(؛ 
)تصویر12(. دیواره های عمودی داخلی معموالً توسط عناصری با 
رنگ های هم خانواده پوشیده شده است. در دیواره خارجی، عنصر 
غالب، مجموعه ای از نقوش منحنی بر روی دیواره عمودی است، 
درحالی که همچنان به رسم سیسیلی می توان در قسمت تحتانی 
ظروف، نقوش انتزاعی رسم شده با رنگ قهوه ای را مشاهده کرد. در 
خمره ها و کاسه های گالبه ای، نقوش تزئینی هندسی و گیاهی، راه راه 
با نوارهای سبز دورگیری شده با رنگ قهوه ای بر روی خود ظرف 
 )Arcifa,1998:95(و نوارهای قهوه ای بر روی لبه، به کار می رفت
و  مارپیچی  طرح های  مشابهت  و12   10 تصاویر  در  ؛)تصویر12( 
به کار  نیز مشابهت رنگ های  و  تزئینی گیاهی و هندسی  نقوش 
رفته )زرد، سبز و قهوه ای بر زمینه نخودی(، در دو کاسه سفالی 
سیسیلی و اسالمی قرن دوازدهم، نشان دهنده تقلید از نمونه های 

اسالمی است.
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تزئینی متقارن.  با نقش مایه های  لعاب کاری  با تکنیک  تصویر10. کاسه گود 
Mangiaracina, 2013: 90 :کلیسای سن زنو )پیزا(، مأخذ

تصویر9. کاسه سرامیکی لعابدار با طرح مارپیچی وارداتی از »کامپانیا«.
Mangiaracina, 2013: 100 :مأخذ 

تصویر 8. کاسه آبی طراحی شده با رنگ قهوه ای منگنز زیر لعاب سبز، کلیسای 
Mangiaracina, 2013: 97 :سن سیستو پیزا، مأخذ

یک گل  از طرح  متشکل  لعاب  تکنیک  با  مزین  کوچک  کاسه های  تصویر11. 
Mangiaracina, 2013: 95 :پیچیده شده در برگ نخل، مأخذ

تصویر12.کاسه سفالی اسالمی با طرح های گیاهی و مارپیچی سبز و زرد، قرن 
www.metmuseum.org : دوازده و سیزده. مأخذ
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پی نوشت

Alessandra Molinari .1
San Domenico di Palermo .2
San Piero a Grado di Pisa .3

 S.Agata .4
 Catania .5

  Lucia Arcifa .6
Salvina Fiorilla .7

      Fabiola Ardizzone .8
  Jebelterra .9
    Iberia .10

  Taormina .11
   Demone .12
   Aqlabiti .13

 Val de Noto .14

تأیید می کند. به طور کلی نقوش تزئینی انتزاعی، هندسی مشترک 
جانوری  عناصر  اسالمی-سامانی،  و  اسالمی-عربی  نمونه های  با 
مانند مرغابی، هدهد و شیر که به طور واضح از نمونه های اسالمی 
تقلید شده است، شیوه ایستادن حیوان و یا نحوه بال گشودن پرنده 
که در نمونه های موردی دیده شد، عناصر گیاهی مانند برگ نخل 
پالرمو  کلیساهای  از  به دست آمده  نیز شبه کتیبه های  و  زیتون  و 
که مشابه کتیبه های اسالمی است، مؤید آن است که  محصوالت 
سیسیلی در این دوره بیش از آن که دارای ویژگی های هنر غربی 

باشد، می تواند به عنوان »هنر عربی-اسالمی« شناخته شود. 
به  اسالم  فرهنگ  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  بدین ترتیب 
عنوان فرهنگ غالب، فرهنگ و هنر سیسیل را به طرز گسترده ای 
مطالعات  در  نقطه عطف  نظر می رسد  به  و  داده  قرار  تأثیر  مورد 
تاریخی سیسیل، تغییرات به وجود آمده در پی ورود اسالم است. 
و جهان  اروپا  میان  مرزی  منطقه  عنوان  به  در مجموع، سیسیل 
هنر  علوم،  زندگی،  شیوه  و  رسوم  انتقال  در  مهمی  نقش  اسالم، 
و صنعت اسالمی به اروپا بر عهده داشته است. با توجه به مطالب 
گفته شده و نمونه های مطرح شده در این پژوهش، به نظر می رسد 
بتوان صحت فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر هنر اسالمی سفالگری 
از ورورد اسالم در قرن سوم هجری  در دوره مورد مطالعه؛ پس 
ویژه  به  اروپا  جنوبی  مناطق  سفالگری  هنر  و  صنعت  بر  قمری، 
راستای  در  می تواند  تحقیق  این  یافته های  پذیرفت.  را  سیسیل 
در  اسالم  فرمانروایی  تحت  سرزمین های  هنر  و  فرهنگ  شناخت 
غرب و شرق و کشف ریشه های مشترک فرهنگی، مفید واقع شود.

نتیجه گیری

گسترده ای  تغییرات  اسالمی  سفالگری  گفته شد،  که  همان گونه 
در صنعت و هنر سفالگری در سیسیل ایجاد کرد. غنای رنگی و 
ظواهر ریخت شناسانه محصوالت سفالی در نمونه های اسالمی و در 
دست ساخته های سیسیلی، بیانگر فرهنگ هنری و زیبایی شناسی 
یافته های  تولید،  شیوه  زمینه  در  است.  مناطق  این  در  مشترک 
در  اسالم  ورود  از  قبل  تا  سفال  لعابکاری  که  داد  نشان  پژوهش 
بدون  لعابکاری  تکنیک  از  استفاده  نداشته است.  وجود  سیسیل 
دوغاب کاری  عمودی،  کوره های  در  سفال ها  دادن  قرار  دمیدن، 
ویژگی های  از  که  مضاعف  پخت  فرایند  و  سطحی  سفیدگری  و 
سفالگری اسالمی است و نیز استفاده از خمیر نخودی و یا قرمز 
رنگ در سفال های دوره سامانیان در ایران، تونس و جنوب ایتالیا، 

به کارگیری تکنیک و روش ساختی مشترک را تأیید می کند.
همچنین داده های پژوهش نشان دهنده آن است »سفال گالبه ای« 
که ویژگی منحصر به فرد سفالگری سامانیان و خالفت عباسیان 
ایران است، در نمونه های سیسیلی  در قرن نهم و دهم در شرق 
مطالعات  هرچند  حال،  عین  در  شده است.  یافت  نیز  دوره  این 
انجام گرفته در زمینه سفال، پس از ورود اسالم به اروپا، اغلب به 
این موضوع اشاره ای نکرده است، از یافته های این پژوهش چنین 
برمی آید که در برخی موارد سفالگران سیسیلی تالش می کردند 
مانند پوشش الکی  اعمال کنند،  را  رایج خود  تکنیک  و  شیوه ها 
سیسیلی  تولیدات  از  هیچ یک  در  که  اسالمی  سفالگری  در  رایج 
در این دوره دیده نمی شود. همچنین مقایسه نمونه های تصویری 
از شیوه های تزئینی اسالمی را  این پژوهش، پیروی  ارائه شده در 
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