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جلوههايـينابازهنـرسفالگـريعصـرقاجــار
دکترسيدهاشمحسيني*

استاديار باستانشناسي و هنر دوران اسالمي ،دانشكدة علوم انساني(پرديس نمين) ,دانشگاه محقق اردبيل ،اردبیل ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/2/4 :تاریخ پذیرش نهایی)90/7/3 :

چکیده
مختلف داخلي و خارجي ،با افول هنر سفالگري مواجه هستيم ،اما اين به معناي زوال كامل هنر
هرچند در دوران قاجار بنا به داليل
ِ
اصالت هنري ايران را تداوم بخشيده است .وجود
ساخت بعضي از ظروف چيني با مشخصات متفاوت از ظروف وارداتي،
سفالگری نبوده و
ِ
ِ
رجب كويت و ويكتوريا و آلبرتِ
نمونههايي شاخص از سفالينه هاي اين عصر كه اغلب در برخي از موزه هاي خارج از كشور مانند طارق ِ
شناخت بهت ِر ابعاد مختلف هنر سفالگري عصر
لندن نگهداري مي شود ،شاهدي است بر اين مدعا .تحقيق حاضر تالشي است در زمينة
ِ
قاجار باتوجه به برخي از همين نمونه هاي شاخص كه ميتوان از آنها با عنوان نمونه هاي درباري ياد كرد .در همين راستا مشخصات
سفالگري
تزيينی تعدادي از اين ظروف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است .باتوجه به نتايج تحقيق ،عليرغم تداوم هنر
هنری و
ِ
ِ
دوران صفوي و نيز برخي تاثيرات غرب در هن ِر سفالگري عصر قاجار ،سفالينه هاي اين دوره به لحاظ فرم ،شيوه و نقوش تزييني داراي
مشخصات منحصر به فردي مانند تنوع بيشتر رنگ ها ،غلبة نقوش انساني بخصوص زنان بر ساير نقوش و ...نیز می باشند كه مجمو ِع
آنها لزوم تغيير ديدگاه در رابطه با وضعيت هنر سفالگري اين عصر را الزامي و حتمي مينمايد.

واژههایکلیدی
هنر سفالگري ،عصر قاجار ،فرم ها ،شيوه هاي تزيين ،نقوش تزييني.
* تلفن ،09141556077 :نماب ر.E-mail: hhoseyny@uma.ac.ir ،0452-3222953 :
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مقدمه
دوران قاجار با وجود اينكه نسبت به ساير ادوار اسالمي به
دورة ما نزديكتر است ،اما در عين حال ناشناخته ترين دوره ها
نيز محسوب مي شود .نمي خواهيم در اين مجال به داليل اين امر
بپردازيم كه آن خود مستلزم بحث و فرصتي ديگر است .يكي از
مظاهر اين عدم شناخت يا شناخت ناقص ،وضعيت هنرهاي مختلف،
منجمله هنر سفالگري طي اين دوران مي باشد .حتي در مقايسه
با برخي از هنرهاي ديگ ِر اين دوره مانند معماري و نقاشي ،بايد
اذعان نمود كه اطالعات بسيار كمي در مورد وضعيت اين هنر
داريم .تاجايي كه در بررسي منابع هنر سفالگري دوران اسالمي به
دوران قاجار كه مي رسيم با مطالب بسيار اندكي در حد چند سطر
مواجه مي شويم؛ گويي هيچ فعاليتي در اين دوره در زمينة سفالگري
صورت نگرفته است و يا تمام آثار سفالي از خارج وارد ايران شده
و يا اينكه آثار مزبور آنقدر به لحاظ هنري و تكنيكي در سطح پاييني
قرار دارند كه ارزش پرداختن به آنها را ندارد.
يكي از علل اطالعات كم ما در مورد سفالگري اين دوره در
تحوالت جهاني معاصر با قاجاريان ريشه دارد .مصادف با اين
دوره عتيقه خرا ِن اروپايي در بين كشورهاي باستاني و غني و در
عين حال عقب افتادة جهان در جستجوي آثار شاخص و زيبا براي
انتقال به كشورهاي خود بودند كه آثار سفالي و كاشي ايران از جملة
اين آثاربودند .آنها در جهت نيل به اين هدف ،به دو شيوة رسمي و
ي آن در قالب قراردادها و
غير رسمي اقدام مي كردند .شيوة رسم ِ
امتيازاتي بود كه از شاهان قاجار دريافت مي كردند و نوع غير رسمي
آن نيز ريشه در وضعيت بد اقتصادي مردم و ناتواني حكومت قاجار
در كنترل مرزهاي كشور داشت كه طي آن بسياري از آثار هنري به

ثم ِن بخس از ايرانيان خريداري و راهي كشورهاي خارجي مي شد.
حتي بعض ًا اروپاييان افرادي از صنعتگران و سفالگران ايراني را
جهت توليد انبوه آثار به خدمت مي گرفتند .به همين جهت تعداد
بسياري از اين سفال ها ،امروزه در موزه هاي كشورهاي اروپايي
نگهداري ميشوند و تعداد آثار شاخص اين دوران در ايران بعنوان
سرزمين مادر و توليد كنندة آنها بسيار كم است.
موضوع تحقيق ِ
پيش رو ،وضعيت هنر سفالگري در اين دوران
ِ
شاخص برجاي مانده در موزه هاي
باتوجه به برخي از نمونه هاي
داخل و خارج از ايران است .بديهي است كه بررسي مشخصات
نمونه هاي مزبور به لحاظ فرم ،تزيين و نوع نقوش ،به درك و
ارزيابي بهتر هنر سفالگري دوره قاجار كمك خواهد نمود .در همين
راستا ،ابتدا با استفاده از كتاب ها و مقاالت تحرير يافته ،وضعيت
كلي هنر سفالگري اين دوران به لحاظ مراكز و تكنيك هاي مه ِم
ساخت و تزيين ،مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه بيست و هشت
ِ
مختلف رايج در اين دوره
نمونه از سفال هاي فاخر كه از بي ِن انواع
انتخاب شده ،معرفي و ويژگي هاي منحصر به فرد آنها بخصوص
در زمينة نقوش تزييني تجزيه و تحليل مي شود .الزم به ذكر است
كه نمونه هاي انتخاب شده جزءِ آثار مسلم اين دوره محسوب شده و
از ارائة نمونه هاي مشكوك كه به تعداد فراوان در حراجی هاي خارج
از كشور با نام ظروف دوران قاجار معرفي مي شوند ،اجتناب شده
است .به هر حال از آنجا كه تاكنون كار درخوري در رابطه با سفال
عصر قاجار صورت نگرفته ،اميد است تحقيق كنوني گام نخستين در
اين مسير باشد و تحقيقات بعدي ،ساي ِر زواياي ناشناختة اين هنر را
بيشتر و كامل تر نمايان سازد.

وضعيت هنر سفالگري در دوران قاجار
با در نظر گرفتن تمام عوامل و شرايط تاريخي و جهاني ،بايد
هنر عصر قاجار را بخصوص در اواسط اين دوره ،از دوران هاي
قابل قبول هنر ايراني دانست .قاجارها از سويي معاصر اروپاييا ِن
استعمارگري بودند که به واسطة تحوالت صنعتي در جستجوي
منابع اوليه و نيز بازار مصرف براي توليدات كارخانه هاي خود
بودند و لذا در جهت نيل به اهداف خود از روش ها و سياست هاي
جديد و پيچيدة استعماري بهره مي بردند كه نه تنها براي دولتمردان
ي آن رو ِز جهان
قاجار بلكه براي ساير كشورهاي غير اروپاي ِ
ِ
حمالت
ناشناخته بود .و از سوي ديگر گرفتا ِر دردسرهايي چون
ترکمنان و اقوام مهاجم و شورش هاي محلي در شهرهاي مختلف
بودند (گرنت )28-29 ،1348 ،كه توا ِن حكومت آنها را براي حمايت

اساسي از آثار هنري و صنايع دستي تحليل مي برد .عالوه بر اين
طي اين دوره ،عرضة فراوان كاالهاي وارداتي به ايران نيز تاثير
مخربي بر هنرها و صنايع مختلف داشت.
همين ويژگي در مورد توليدات سفالي نيز مصداق داشته و اغلبِ
سفال هاي داخلي ،توان رقابت خود را با نمونه هاي وارداتي از دست
دادند؛ تاجايي كه رفته رفته تكنيك و شيوه هاي هنر سفالگريِ ادوار
باشكوه قبلي سفالگري ايران از ياد رفت .مواد و تركيبات و اكسيدهاي
ِ
پخت سفال و لعاب و در پي آن اسرار چيني
معدني ،لعاب ها ،درجات
پزي و كاشيكاري و لعاب هاي جالدا ِر ادوار سلجوقي تا صفوي
در گذر زمان متروك گرديد(کامبخش فرد .)491 ،1383 ،همچنين
دقت و ظرافتي كه در دوران صفويه نسبت به تهية ظروف سفالي
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بكار مي رفت در اين دوره رعايت نمي شد(همان .)489 ،آرتور لين
از محققين هنر اسالمي يكي از داليل اين امر و كيفيت پايين تر آثار
سفالي در مقايسه با كاشي كاري هاي اين دوره را عالوه بر حجم و
ِ
ي باالتر نمونه هاي وارداتي ،تقاضاي باال براي کاشي هاي
كيفيت فن ِ
تزئيني براي آثار معماري دورة قاجار مي داند؛ بدين معني که بهترين
طرز کار و طراحي ،صرف توليد آنها مي شد ).)Lane, 1971, 91
در رابطه با بررسي هنر سفالگري دوران قاجار بايد به چند نكته
توجه داشت .اول آنكه در كنار عوامل مختلف ،يكي از عوامل مهم در
افول هنر سفالگري كشور ايران در اين زمان ،موفقيت كشورهاي
اروپايي در زمينة توليد ظروف چيني بود .به عبارت ديگر پس از
آنكه آنها با فنون ساخت ُپرسلين يا ظروف چيني آشنايي يافتند ،از
وارد كنندة ظروف چيني به توليد كنندة آن تبديل شدند1و بالتبع ايران
جايگاه مهم خود در توليد و فروش نمونه هاي صادراتي به اروپا را
كه در دوران صفوي بدست آورده بود از دست داد .نكتة مهم ديگر
فاصله و تفاوت نمونه هاي درباري با نمونه هاي توليد شده براي
ِ
وضعيت بد
عمو ِم طبقات جامعه در اين دوره است .زيرا به علت
ي جامعه ،اغلبِ مردم قادر به تامين هزينه هاي
اقتصادي و فقر عموم ِ
ساخت سفالينه هاي با كيفيت مرغوب نبودند .بنابراين نمونه هاي
مرغوب اين دوره به لحاظ فرم ،لعاب و نقوش تزييني را بايد
نمونه هاي ساخته شده به سفارش دربار و درباريان قاجار دانست.
به نظر مي رسد طي دوره قاجار مراكز سفالگري متعددي وجود
داشته كه بعضي از اين مراكز از ابتدا تا پايان حكومت قاجار بصورت
مستمر داير بوده و بعضي ديگر تنها در ابتدا ،اواسط يا پايان اين
دوره رونق داشته اند .محققي ِن هنر سفالگري از شهرهاي مختلفي
بعنوان مراكز سفالگري اين دوره ياد كرده اند .از جمله مرحوم
كامبخش فرد شهرهاي كرمان ،نطنز ،ساوه ،كاشان ،قم ،و بعضي از
شهرهاي خراسان و آذربايجان را بعنوان تنها شهرهاي ايران كه در
اين دوره كارگاه هاي سفالگري داشتند معرفي كرده است(کامبخش
فرد.)489 ،1383 ،
فهروري ،عمده ترين مركز توليد سفال در اوايل اين دوره
ِ
ظروف ظريف ،شهر اصفهان
را بخصوص در توليد كاشي ها و
معرفي كرده كه در اواسط دوران قاجار ،شهر تهران جايگزين آن
مي شود .وي همچنين شهرهاي شيراز ،نطنز ،همدان ،تبريز و بطور
مشخص شهر نايين را از ديگر مراكز مهم اين دوره مي داند و معتقد
است كه اغلبِ ظروف لعابدا ِر تكرنگ در شهر همدان توليد مي شده
است (فهروري .)75 ،1388 ،آرتور لين نيز شهرهاي تهران ،شيراز،
اصفهان ،و پس از آن نايين را مراکز اصلي توليد سفال دورة قاجار
ِ
ساخت ظروف
ميداند ) .)Lane, 1971, 91در اواخر اين دوره نيز
سفالي با تزيينات محلي در شهرهاي يزد ،همدان ،شهرضا ،زنجان،
سيستان و بلوچستان ،خراسان و كرمان ،اصفهان ،شيراز و تبريز
متداول گرديده است(توحيدي.)288 ،1379 ،
در مجموع مي توان گفت يكي از داليل مشخص نبودن قطعي
مراکز توليد سفا ِل دوره قاجار ،عدم مطالعه و طبقه بندي دقيق سفال
اين دوره است .اما آنچه مسلم است شهر تهران بعنوان پايتخت
قاجاريان به مانند پايتخت هاي ادوار قبل يكي از مراكز مهم سفالگري

اين دوره بوده و با تعيين آن به عنوان پايتخت ،به مركز هنري جديد
تبديل شده است .باتوجه به آثار برجاي مانده ،شهرهاي اصفهان و
شيراز كه در دورة صفوي از مراكز مهم توليد ظروف سفالي بودند
نيز همچنان به فعاليت خود در حجم و كيفيت پايين تر ادامه مي دادند
و مراكز نوظهوري مانند همدان و نايين نيز بخشي از توليدات را به
خود اختصاص داده بودند .تا سال هاي پاياني دوران قاجار در شهر
نايين ظروف سفالي مختلف به اشكال كاسه ،كوزه و سبو با خميرة
نخودي رنگ ساخته و با تنوع رنگي از صورتي روشن ،آبي ،زرد،
2
سبز و سياه تزيين مي يافت.
ِ
وضعيت نابسامان و عدم اطالعات دقيق در زمينة
تقريب ًا همان
ي رايج در
مراكز سفالگريِ دوران قاجار در مورد گونه هاي سفال ِ
اين دوره نيز صادق است .باتوجه به اطالعات موجود به غير از
سفال هاي بدون لعاب ،كه عم ً
ال بدون تغيير در شکل و كيفيت
ساخته مي شدند ،ساير ظروف لعابدار را مي توان به انواع زرين فام،
ظروف با نقوش رنگارنگ ،ظروف مرمرنما ،ظروف آبي -سفيد و نيز
گامبرونتقسيمنمود.
شيوة زرين فام كه طي دورة صفوي احيا شده بود ،در دورة
قاجار به دليل استقبال فراوا ِن اروپاييان از اين فن و عالقة آنها به
گردآوري نمونه هاي نخستي ِن زرين فام در ايران ،مجدداً رواج يافت.
نمونه اي از اين ظروف ،كاسه اي در موزة هتينز دوسلدورف آلمان
به امضاي سفالگري به نام محمد يوسف و تاريخ  1212ه.ق است كه
نقوش تزييني آن عمدت ًا گل و گياه مايل به قرمز در زمينة آبي در زير
لعاب است(واتسون .)245 ،1382 ،به نظر مي رسد بيشت ِر آثار زرين
فا ِم برجاي مانده از اين دوران توسط «علي محمد» سفالگر اصفهاني
3
ساخته شده باشد كه به پيشنهادِ يك سرلشكر انگليسي به نام مرداك
اسميت به تهران مهاجرت و اقدام به توليدِ نمونه هاي سفارشي براي
وي كرده است 4.بيشت ِر آثار «علي محمد» ،از سبك سيال و ملهم از
اروپاي سدة نوزده ِم ايران نشات گرفته است .اما چند نمونه از اين
آثار ،اقتباس از نمونه هاي تاريخ ميانه بود كه احتما ً
ي
ال براي جايگزين ِ
آثار آسيب ديدة اصلي و يا فريفت ِن مشتريان ساخته شده است .وي
به درخواست مرداك رساله اي دربارة روش هاي كار خود نوشت
كه رسالة مزبور در سال  1888م .با عنوان «دربارة روش توليد
ظروف و كاشي هاي نوين»  5در اروپا انتشار يافت .البته وي در اين
ِ
ِ
نقوش زير لعابي معطوف
ظروف با
رساله ،توجه خود را بيشتر به
داشته و از ذك ِر اطالعات در مورد شيوة زرين فام اجتناب كرده
ِ
نقوش
است(بلر و بلوم .)813 ،1381 ،الزم به ذكر است كه رنگ هاي
زرين فا ِم صفوي از قهوه ايِ شكالتي [ قهوه اي تيره] تا قرم ِز مسي[
قرمز متمايل به قهوه اي] را شامل مي شد در حالي كه در دورة
قاجار رنگ هاي زرين فام تقريبا ،به صورتي متمايل شد (فهروري،
.)75 ،1388
گونةسفالبانقوشرنگارنگرابايدحاصلالگوبرداريِ سفالگران
ي اين دوره از سفالگريِ عثماني دانست .سفالگران دورة قاجار
ايران ِ
بطور گسترده اي از مزاياي سفال ايزنيك و تاحدي كوتاهيه بهره مند
مي شدند و شكل ،طرح و رنگ هاي مشابهِ مورد استفاده در
سفال هاي اين مناطق را بكار مي بردند .ظروف با نقوش رنگارنگ
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اغلب از تركيبِ خمير شيشة سفيد يا خاكستري ساخته مي شد و
تزيين آنها شامل نقاشي چند رنگ در زير لعاب شفاف بود .محدودة
رنگ ها گسترده بود و شام ِل موارد جديدي مانند صورتي ،ارغواني
و حتي نارنجي مي شد .در ظروف و كاشي هاي ظريف تر ،الگوهاي
عمده بصورت برجسته ،قالب گيري شده و با رنگ هاي منگنزي،
سياه يا قرمز دورگيري مي شدند (.)Fehrevari, 2000, 295
اما يكي از كمتر شناخته شده ترين و نادرترين گونه هاي
ِ
ظروف
سفال ايراني ،ظروف مرمرنما مي باشد كه براي تمايز از
لعاب پاشيدة قرون اولية اسالمي ،مناسب تر است آن را ظروف
لعاب پاشيدة جديد بناميم .متاسفانه اطالعات بسيار كمي در مورد
اين گونه سفال وجود دارد .طي حفاري هاي غبيرا و در بين بقاياي
سكونت هاي اواخر صفوي تا اوايل قاجار دو يا سه قطعه سفال
از اين نوع بدست آمده است .از جمله مشخصات مهم اين دسته
مي توان به لعاب هاي براق زرد يا خردلي و نقوش انتزاعي بسيار
محدود به رنگ تيره اشاره كرد (.) Ibid, 289
عالوه بر سفال هاي فوق ،ساخت و توليد ظروف آبي -سفيد و
نيز گامبرون در اين دوره همچنان ادامه داشته است اما توليد آن از
مرغوبيت و كيفيت دوران صفوي برخوردار نبوده است .استفاده
از رنگ الجوردي تيره روي زمينة سفيد ،ظروف آبي -سفيدِ اين
دوره را از ظروف صفوي متمايز مي كند .طي اين دوره همچنين
ظروف جديد از خانوادة آبي -سفيد با نقوش آبي ِ
ِ
رنگ مايل به
نوعي
سياه و تزيين مشبك با لعاب شفاف در شهر نايين ساخته مي شد
(توحيدي.)288 ،1379 ،

تصوير  -1گلدان كوچك زرين فام با
نقوش قهوه اي و آبي كبالت واقع در موزة
طارق رجب كويت.

تصوير  -2گلدان قاجاري با نقوش چند
رنگ آبي ،سبز ،زرد و مشكي واقع در
موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000 ( :

ماخذ)Fehrevari, 2000 ( :

 -3گلدان لعابدار واقع در موزة ملي ايران به ارتفا ِع  35و قطر
دهانة  14سانتي متر با نقوش آبي در زمينة سفيد شامل تصاوير
ي دو نوع درخت يكي با شاخه هاي پر پيچ و خم و ديگري
انتزاع ِ
با شاخه هاي مستقيم شبيه سرو در داخل قاب هاي مجزاي
متناوب(تصوير  -)3متعلق به سدة  12هجري.
 -4گلدان لعابدار واقع در موزة ملي ايران به ارتفا ِع  35و قطر
دهانة  12سانتي متر با نقوش آبي در زمينة سفيد شامل تصاويري
از پسران جوان و احتما ً
ال شاهزادگان قاجاري در داخل قاب هايي
شبيه قلب با زمينة سفيد كه در قسمت باالي آنها و در سمت چپ و
راست يك شاخة گل سفيد رنگ قرار گرفته است(تصوير  -.)4متعلق
به سدة  12هجري.

بررسي نمونه ها
الف -گلدان ها:

 -1گلدان كوچك زرين فام در موزة طارق رجبِ كويت به ارتفا ِع
 12/5و قطر دهانة  5سانتي متر -اين ظرف از نمونه هاي معدود
زرين فام دوران قاجار محسوب مي شود كه داراي تزيين سراسري
ي مايل به صورتي در
از نقوش گياهان طوماري به رنگ تقريب ًا طالي ِ
زير لعاب شفاف بر روي زمينة سفيد است .همچنين چهار قاب لوزي
شك ِل چند بخشي ،توام با زوائد برگ مانندِ كوچك به رنگ آبي در
باال و پايين وجود دارد كه هر كدام از اين قاب ها با نقش چهار گلبرگ
تزيين يافته است(تصوير.)1
 -2گلدان با نقوش چند رنگ واقع در موزة طارق رجب به ارتفا ِع
 27و قطر دهانة  11/8سانتي متر -داراي بدنة تخم مرغي شكل و
ِ
بزرگ متشكل
گردن و پاية كوتاهِ مدور .تزيين بدنه شامل چهار قابِ
از نقوش گياهي است كه هريك با يك شاخة كوچك به رنگ ارغواني
و آبي روشن پر شده و طرح ها با رنگ سياه دورگيري شده است.
محدودة واقع در بين قاب هاي مزبور نيز هم در باال و هم در پايين
با گل هاي شكوفا مزين هستند .شكل اين نوع گلدان ها كه در دورة
ي سوريه
قاجار بسيار رايج بودند ممكن است از نمونه هاي مملوك ِ
نشات گرفته باشد .محل ساخت احتما ً
ال شهر اصفهان (تصوير .)2

تصوير  -3گلدان لعابدار با نقوش
انتزاعي گياهي آبي در زمينة سفيد
واقع در موزة ملي ايران.
ماخذ( :كامبخش فرد)1383 ،

تصوير  -4نمونة ديگري از گلدانهاي
لعابدار با نقوش آبي در زمينة سفيد
واقع در موزة ملي ايران.
ماخذ( :كامبخش فرد)1383 ،

 -5نمونه اي ديگر از گلدان هاي قاجاري واقع در موزة طارق
ي كبالت به ارتفاع  32/5و قطر دهانة
رجب با نقوش سياه و آب ِ
ً
ِ
 12/8سانتي متر .بدنة اين گلدان در قسمت پايين تقريبا بصورت
استوانه اي باريك است كه هرچه به طرف باال مي آيد بازتر
مي شود .همچنين داراي گرد ِن خيلي كوتاهي است كه به سختي
قابل مشاهده است(تصوير  .)5نمونه هاي اين نوع فرم احتما ً
ال به
تقليد از گلدان هاي مشابه آبي -سفيدِ اواخر صفوي ساخته شده
است .تزيينات نقاشي اين گلدان به رنگ آبي سايه دار صورت گرفته
و طرح ها با رنگ سياه دورگيري شده اند .تزيينات دربرگيرندة
نقوش يك زن ايستاده و مردي زانو زده در حال نيايش كردن در
ميان گل و بوته است .در جل ِو مرد ،سجاده و در دست راستش
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تسبيح مشاهده مي شود .همچنين نقش يك فرشته با تاجي برسر در
نزديك نقوش فوق و يك باند تزييني گياهي در باال و پايين وجود دارد.
بخاطر وجود فرشته با تاج ،زوج جوان مي توانند از شخصيت هاي
برجستة قاجاري باشند .فهروري از محققين هنر سفالگري اسالمي
معتقد است سبي ِل بلند اين مرد مي تواند ارائه كنندة فتحعليشاه قاجار
احتما ً
ال در زمان وليعهدي و قبل از پادشاهي باشد .وي عالوه بر
ً
سبيل ها استدالل مي كند كه نقش فتحعليشاه مكررا در نقاشي هاي
بزرگ رنگ روغني و نقاشي هاي الكي ترسيم شده بود؛ بنابراين
ِ
ظرف سفالي نبايد زياد عجيب باشد
ترسيم پرترة وي بر روي يك
(.)Fehrevari, 2000, 298
 -6نمونه اي از گلدان هاي منقوش چند رنگ در موزة طارق
رجب به ارتفاع  19/5و قطر دهانة  9/5سانتي متر كه داراي بدنة مدو ِر
گشاد ،گردن كوتاه و لبة برگشته است(تصوير  .)6تزيين شامل نقش
ِ
نقوش پرندگا ِن
زن جوا ِن نشسته در منظرة گل و بوته است كه با
در حال پرواز احاطه شده است .باتوجه به مشخصات پوشش و
نوع كاله زن ،احتما ً
ال تحت تاثير نقاشي غربي ترسيم شده است.
ِ
ظروف منقوش در اصفهان
به درستي مشخص نيست كه اين نوع
ساخته مي شدند يا در تهران (.)Ibid, 301

تصوير  -5گلدان قاجاري با نقوش سياه و
آبي كبالت در موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000 ( :

تصوير  -6گلدان قاجاري با نقوش چند
رنگ واقع در موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

 -7گلدان با نقوش رنگارنگ در موزة طارق رجب به ارتفاع
 28/5و قطر دهانة  14/8سانتي متر(تصوير  )7كه تزيينات آن شامل
تصاوير يك زوج جوان است كه با نقوش گل و بوته و درخت در
برگرفته شده اند .طرح بصورت چندرنگ ارائه شده و مرد جوان در
ي تار مانند است .در سمت ديگر گلدان
حال نواختن يك آلت موسيق ِ
نيز نقش زن جواني مشاهده مي شود كه يك بطري در دست چپ و
يك كيسه در دست راست خود نگه داشته است.
 -8گلدان منقوش چند رنگ ديگري در موزة طارق رجب به ارتفاع
 26/5سانتي متر و قطر دهانة  10/7سانتي متر .بدنة زيباي اين گلدان
كه از طرف پايين به باال بزرگتر مي شود به گردن استوانه اي و لبه اي
ِ
منقوش
با دهانة برگشته ختم مي شود(تصوير  .)8خطوط عمودي
آبي كبالتي ،سطح بدنة اين ظرف را به چهار قاب تقسيم مي كند كه
هركدام بطور متناوب با نقش يك بانوي نشسته و يك پرندة در
حال فرود تزيين شده است .جالب ترين مشخصة ظرف مزبور اين
است كه به جاي دسته از شكل برجستة دو حيوان استفاده شده كه
سرهايشان بطرف پايين قرار گرفته است.

تصوير  -7گلدان قاجاري با نقوش چند رنگ تصوير  -8نمونة ديگري از گلدانهاي با
نقوش چند رنگ در موزة طارق.
واقع در موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

ب -كاسه ها:
 -9كاسة بزرگ ،با بدنة گشاد و لبة كمي برگشته ،و پاية كوتاه

مدور به ارتفاع  8و قطر دهانة  22سانتي متر مربوط به اوايل دورة
قاجار واقع در موزة طارق رجب( تصوير  .)9اين ظرف داراي تزيينات
گسترده  اي از نقوش آبي كبالتي و سياه در زير لعاب شفاف است .يك
گ ِل پنج گلبرگي در مركز ظرف قرار گرفته كه بوسيلة پيچك هاي گياهي
و سه رزت دربرگرفته شده است .در جدارة داخلي  11فضاي ابري شك ِل
كوچك با زمينة سفيد به فواصل تقريب ًا يكسان وجود دارد كه در داخل
هريك از آنها بخشي از عبارات كتيبه اي شكسته با مضمونِ :آبي ،بنوش،
لعنت ،حق بر ،يزيد ،كن جا ،نرا فدا ،ي مر ،قد شاه ،شهيد ،كن نوشته شده
است .در بين هريك از اين فضاهاي ابري شكل ،گل هاي سه و چهار
گلبرگي وجود دارد و يكسري از گل هاي آبي رنگ نيز لبه را تزيين
مي كنند .در بدنة بيروني ظرف دو باند از پيچك ،يكي در باال و ديگري در
پايين وجود دارد كه بوسيلة سه گل عمودي قطع مي شوند .اين ظرف از
خانوادة ظروف ساخته شده در شهر نايين محسوب مي شود كه بعض ًا
داراي تزيين مشبك مي باشند.
 -10كاسه اي از جنس خمير شيشه واقع در موزة ويكتوريا و
آلبرت لندن به ارتفاع 11/1 :و قطر 19/7 :سانتي متر كه در سطح داخلي
داراي تزيينات ستاره اي شكل در داخل قاب هايي با زمينة سفيد و كتيبة
فارسي سياه رنگ در كف مي باشد(تصوير  .)10كتيبه كه در دو رديف
متقاطع و در داخل فضاهاي ابري شكل نوشته شده داراي مضمون
كتيبة ظرف قبلي است :آبي بنوش لعنت حق بر يزيد كن جانرا فداي مرقد
شاه شهيد كن .همچنين عبارات سالم اهلل علي الحسن و الحسين در چهار
طرف كتيبه نوشته شده است ( .)Lane, 1957, 101- 107

تصوير  -9كاسة بزرگ ،با نقوش
سياه و آبي كبالت از ظروف نايين
واقع در موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

تصوير  -10كاسه خمير شيشه با تزيين كتيبه اي
به رنگ سياه واقع در موزة ويكتوريا و آلبرت لندن.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزهhttp://www.vam. :

) ac.uk
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 -11كاسة خمير شيشه واقع در موزة ويكتوريا و آلبرت
لندن به ارتفاع  10/8و قطر 15/2 :سانتي متر با نقوش آبي بر زمينة
سفيد و بدنة كروي شكل كه در قسمت دهانه حالت مخروطي يافته
ِ
نقوش زير لعاب يك زن و مرد
است(تصوير  .)11تزيينات شامل
درباري به رنگ آبي در ميان زمينة متراكم گياهي است .ظرف مزبور
داراي دو دستة افقي كوچك با سوراخ هاي ريز در نزديك دهانه
مي باشد كه احتما ً
ال براي عبور طناب تعبيه شده است(.) Ibid, 96-7
 -12كاسه سفالي بدل چيني از خمير نخودي رنگ ،واقع در
گالري هنري آرتور ساكلر نيويورك به ارتفاع  13/2و قطر 32/7
ي گل و برگ
سانتي متر .داراي زمينة سفيد با نقوش سياه و آب ِ
انتزاعي در لبة داخلي و نقش مردي سوار بر اسب(احتما ً
ال يك
شاهزادة قاجاري) با شاهيني كه بر روي دست او نشسته است در
كف داخلي .اسب در حالت چهار نعل و به رنگ آبي ترسيم شده و
سواركار نيز كاله و پوششي مشابه لباس نظامي هاي دوران قاجار
بر تن دارد .محل ساخت نامعلوم ،قرن 13ه.ق (تصوير.)12

تصوير  -11كاسه خمير شيشه با نقوش آبي تصوير  -12كاسه سفالي بدل چيني
بر زمينة سفيد واقع در موزة ويكتوريا و
از خمير نخودي رنگ واقع در گالري
آلبرت لندن
هنري آرتور ساكلر نيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزهhttp:// :
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)
)www.asia.si.edu

-13كاسة بزرگ خمير شيشه با نقوش رنگارنگ واقع در موزة
ويكتوريا و آلبرت لندن به ارتفاع  18/4و قطر  41/9سانتي متر با
تصوير منظره ،نقوش انساني و گل ها در زير لعاب شفاف (تصوير
 -)13تاريخ ساخت 1262 :ه.ق )Soustiel, 1985, 305( -نقوش
تزييني بصورت متراكم در داخل قاب هاي متعدد و به رنگ هاي
مختلفي صورت گرفته است .در قسمت بيروني ظرف از پايين به
باال ابتدا يكسري نقوش قطاريِ لوزي شكل با زمينة سفيد و نقاط
سياهرنگ در داخل آنها مشاهده مي شود .در قسمت باالتر ،قاب
ي افقي با نقش زن هايي كه گلي در دست دارند و قاب هايي
هاي تزيين ِ
محتوي يك بوتة گ ِل بزرگ بصورت متناوب وجود دارد .در باالي
اين قاب ها تا نزديك لبه نيز مناظري از حضور زنان و مردان متعدد
در كنار درختان ،حيوانات و خانه هايي به رنگ هاي مختلف نقاشي
شده است .تزيين داخل كاسه نيز متضمن نقش يك زن درباري
نشسته و فرد ديگري در مقابل او ولي كوچكتر و پايين تر از نقش
زن درباري است .سبك تزيين بواسطة مشابهت به مناظر نقاشي
هاي اروپايي كام ً
ال نشان دهندة تاثيرپذيري سفالگري اين دوران از
سبك هاي اروپايي است.

 -14كاسة خمير شيشه با نقوش رنگارنگ واقع در موزة
ويكتوريا و آلبرت لندن به ارتفاع 11/7و قطر 31/1سانتي متر(تصوير
 )14كه توسط هنرمند سفالگر علي اكبر شيرازي در شهر شيراز
ساخته شده است .اين ظرف كه به صنيع ال ُدله نسبت داده شده ،در
سطوح داخلي و بيروني داراي نقاشي هايي از افراد ايراني ،گل ها،
پرندگان و حشرات به تقليد از طرح چيني مي باشدِ .
كف داخلي آن نيز
با نقش شير و خورشيدِ ايراني نقاشي شده است .اين اثر توسط استاد
علي اكبر شيرازي با تاريخ  1262ه.ق امضاء شده است (Watson,
) .2006, 333-362در ظروف ساخته شده طي اواخر دوران قاجار در
شهر نايين ،طرح هاي نشات گرفته از پرسلين  هاي خانوادة رز چيني
مانند پروانه ،حاشيه هاي گياهي و گروه هايي از پاگوداها كه در آنها
مردمي با لباس چيني حضور داشتند ،نسبت ًا مورد عالقه بودند .نمونه
هاي معدودي مانند اين كاسه با استانداردي باالتر و با صحنه  هايي
از زنان و مردان ايراني در داخل قاب هايي از مناظر زندگي روستايي
نقاشي شده اند ) .)Lane, 1971,62b

تصوير  -13كاسة خمير شيشه با نقوش
رنگارنگ در قابهاي مختلف واقع در موزة
ويكتوريا و آلبرت لندن.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

تصوير  -14نمونة ديگري از كاسه با
نقوش رنگارنگ ساخت شيراز واقع در
موزة ويكتوريا و آلبرت لندن.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

 -15كاسة كوچكي از ظروف مرمرنما به ارتفاع  4و قطر
 18سانتي متر واقع در موزة طارق رجب كه داراي بدنة صاف،
لبه برگشته و كف تخت نسبت ًا برجسته است (تصوير  .)15ظرف
مزبور از خمير قرمز ساخته شده و از هر دو طرف با لعاب گلي
خردلي رنگي پوشيده شده است .در مركز و بر روي لعاب گلي نيز،
نقوش يك گل سه برگي با لعاب هاي پاشيدة منگنزي و سبز طراحي
شده است .همچنين يك باند سبز رنگ در اطراف نقوش مزبور امتداد
مي يابد.
 -16ظرف بعدي نيز مجدداً كاسه اي از ظروف مرمر نما به
ارتفاع  6/5و قطر دهانه  18/5سانتي متر واقع در موزة طارق رجب
است كه به لحاظ مشخصات بدنه و لبه مشابه كاسة قبلي است
(تصوير  .)16اما اين نمونه داراي كف حلقوي است و خميرة قرمز
رنگ بدنة آن در هر دو طرف با لعاب گلي زرد رنگ پوشيده شده
است .در داخل آن هم پاشه هاي سب ِز هاشور مانند بصورت سه
خط ممتد در كنار هم ديده مي شود .همچنين نقش انتزاعي يك گل در
يك قسمت جدارة داخلي و حد فاصل بين تزيينات هاشوري وجود
دارد كه متاسفانه رنگ سبز در طي حرارت ،آسيب ديده است .در
غيابِ مواد قابل مقايسه ،به استثناي چند تكة معدود از ُغبيرا ،ظروف
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لعاب پاشيدة جديد يا مرمرنماي فوق را مي توان به اواسط تا اواخر
دوران قاجار نسبت داد .تازماني كه نمونه هاي بيشتر و بخصوص
نمونه هاي تاريخ دار يا قابل تاريخ گذاري بدست نيايد ،نمي توان
منشاء و تاريخ دقيق ساخت اين ظروف را تعيين كرد.

تصوير  -15كاسه كوچك مرمرنما يا لعاب
پاشيدة مدرن در موزة طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

تصوير  -16نمونة ديگري از ظروف
مرمرنما با نقش متفاوت واقع در موزة
طارق رجب.

ماخذ)Fehrevari, 2000( :

 -17كاسه لعابدار يكرنگ از جنس خمير سنگ واقع در گالري
هنري آرتور ساكلر نيويورك به قطر  14/9سانتي متر با تزيينات
قالبي برجسته به شكل گل لوتوس در بدنة خارجي از لبه تا نيمة
بدنة ظرف در چهار رديف افقي(تصوير  .)17اين ظرف نشان دهندة
ويژگي هاي ظروف با لعاب يكرنگ دوران قاجار است.
 -18كاسه واقع در گالري هنري آرتور ساكلر نيويورك به ارتفاع
 10/2و قطر  29/4سانتي متر(تصوير  .)18داراي نقوش تزييني
رنگارنگ بر روي زمينة نخودي مشتمل بر نقش انتزاعي يك گاو
سياه رنگ در كف داخلي كه با رديفي از شش شتر سبز و قهوه اي
احاطه شده است .اين ظرف از نمونه هاي تقليدي از ظروف با نقوش
رنگارنگ بر روي لعاب گلي نيشابور در قرون سه و چهار هجري
محسوب مي شود كه در اواخر دورة قاجار و احتما ً
ال به سفارش
خريداران اروپايي ساخته شده است.

تصوير  -17كاسه لعابدار يكرنگ با تزيينات
قالبي واقع در گالري هنري آرتور ساكلر
نيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

تصوير  -18كاسه ساخته شده به
تقليد از ظروف لعاب گلي رنگارنگ
نيشابور واقع در گالري هنري آرتور
ساكلرنيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

ج -بشقاب ها:
-19بشقاب آبي -سفيدِ خمير سنگي واقع در گالري هنري آرتور

ساكلر نيويورك به قطر  16/6سانتي متر با نقاشي زير لعابِ يك
ي ظرف كه به جز نقش
هارپی با سر انسان و بدن پرنده در كف داخل ِ
سر و بال ها ،ساير قسمت ها با رنگ تيره صورت گرفته است .در
كنار هارپی نيز نقوش گل و گياه به رنگ هاي آبي و تيره طراحي

ِ
سبك يكسري از بشقاب
شده است .جدارة داخلي اين ظرف نيز به
هاي آبي-سفيد صفوي معروف به صحن و نيم صحن ،داراي
تزيينات گل و گياه در داخل هفت قاب بزرگ است كه حدفاصل آنها
هفت قاب كوچك تر با نقش خط ممتد آبي رنگ قرار گرفته است .نكتة
جالب توجه در مورد اين قاب ها ،پوشاندن نقوش گل ها با رنگ تيره
است(تصوير  .)19نوع كالهي كه بر سر هارپی مشاهده مي شود
مشابه بعضي از كاله هاي دوران قاجار است به همين دليل مي توان
آن را به دورة قاجار نسبت داد .همچنين باتوجه به مشابهت بسيار
زياد تكنيكي و تزييني با نمونه هاي دورة صفوي ،احتما ً
ال در اوايل
دوران قاجار ساخته شده است.
ِ
 -20بشقاب منقوش رنگارنگ واقع در موزة ملي ايران به
قطر  25/5سانتي متر با نقش گل سرخ بزرگ و برگ هايي به رنگ
تيره در كف داخلي و گل هاي سرخ كوچك تر بر روي لبة داخلي.
براي جداكردن نقش مركزي از نقوش لبه ،از دايره اي تيره رنگ در
حد فاصل آنها استفاده شده و دايرة تيرة بزرگتري در حاشية لبه
نيز نقوش گل هاي روي لبه را دربرگرفته است .متعلق به سده 12
هجري(تصوير.)20

تصوير  -19بشقاب آبي -سفيد با تصوير
هارپی واقع در گالري هنري آرتور ساكلر
نيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

تصوير  -20بشقاب لعابدار با نقوش
رنگارنگ گل و گياه واقع در موزة
ملي ايران.
ماخذ( :كامبخش فرد)1383 ،

 -21بشقاب لعابدار واقع در موزة ملي ايران به قطر  28سانتي
متر با نقوش آبي كبالت در زمينة سفيد شامل تصوير ناصرالدين
شاه قاجار در كف داخلي كه توسط نقوش گل و برگ هاي جدا شده
در داخ ِل دو قاب جداگانة بزرگ و كوچك در برگرفته شده است.
تصوير ناصرالدين شاه در اين ظرف كام ً
ال مشابه و قابل مقايسه با
تصاويري از وي است كه در روي پايه هاي قليان هاي شيشه اي
اواخر قاجار ديده مي شود .متعلق به سده  13هجري(تصوير .)21
 -22بشقاب خمير شيشه با نقوش آبي در زير لعاب واقع در
موزة ويكتوريا و آلبرت لندن به قطر  25/1سانتي متر كه در سطح
داخلي داراي نقوش گل هاي آبي رنگ در مركز و يك طرح سراسريِ
ي لبه نيز
مشابه در اطراف آن بر روي زمينة سفيد است .سطح داخل ِ
داراي لعاب قهوه اي و تزيينات كنده كاري معروف به اسگرافيتو
است كه همة اين تزيينات در زير اليه اي از لعابِ شفاف قرار گرفته
است (تصوير  .)22با توجه به كتيبة روي ظرف در تاريخ 1281ه.
ق و توسط استاد محمدِ نصر ساخته شده است .متن كتيبه« :عم ِل
محمد نصر 1281ه .ق» (.)Lane, 1957, 101& 107
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تصوير  -21بشقاب لعابدار با نقوش آبي
كبالت در زمينة سفيد و تصوير ناصرالدين
شاه قاجار واقع در موزة ملي ايران.
ماخذ( :كامبخش فرد)1383 ،

پاییز 1390

تصوير  -22بشقاب خمير شيشه
منقوش آبي در زير و تزيين
اسگرافيتو واقع در موزة ويكتوريا و
آلبرت لندن.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

د -سايرفرم ها:
 -23درپوش كندوي عسل واقع در موزة ويكتوريا و

آلبرت لندن به قطر  8/75سانتي متر بصورت صفحه اي مدور
با سوراخ كوچكي در يك گوشة آن و داراي تزيينات كتيبه اي
به رنگ قهوه اي بر روي زمينة سفيد با مضمون آية «وان يكاد»
كه بصورت سطور جداگانه بر روي هم قرار گرفته است .حد
واسط بين هر سطر نيز دو خط موازيِ قهوه اي رنگ كه داخل
آنها با پاشه هاي سبز پر شده ،قرار دارد(تصوير  .)23در ميان
غيرمعمول ترين گونه هاي سفال دوران قاجار مي توان به همين
درپوش هاي كندوي عسل اشاره نمود كه نمونه هاي آن فقط
از اين دوره بدست آمد است .از رايج ترين نقوش تزييني روي
درپوش ها كه بعنوان نمادهاي محافظ و فرخنده بكار مي رفته،
مي توان به كتيبه هاي دعايي مانند ناد علي و آية  51سورة
قلم (ان يكاد) اشاره كرد .ظاهراً در ادوار گذشته ،كندوهاي
زنبور در ايران بصورت استوانه اي افقي بودند كه از ني يا
نيشكر هايِ بافته شده ساخته مي شدند و سپس روي آنها با
گل پوشيده مي شد .سپس يكطرف كندو با يك صفحة كوچك
كروي شكل سفالي مشابه همين درپوش كنوني و سمت ديگر با
يك صفحة چوبي مسدود مي شد .كندوها بصورت رديف هايي
روي هم قرار مي گرفتند و سپس روي آنها براي محافظت در
برابر سرماي شديدِ زمستان با كاهگل پوشيده مي شد .بعدها
كندوهاي جعبه اي جديد بصورت فزاينده اي جايگزين اينچنين
كندوهايي شدند (.)Kazmi, 2009, 96
 -24نمونة ديگري از درپوش كندوي عسل واقع در موزة
ويكتوريا و آلبرت به قطر  9/25سانتي متر با تزيين نقاشي زير
لعاب از صحنة شكار .مشتمل بر نقش مردي سوار بر اسب
در حاليكه نيزه بلندي در دست دارد و در مقابل وي نقش دو
ِ
پوشش
بزكوهي به رنگ هاي آبي و سياه مشاهده مي شود .مرد
كت مانندي به رنگ آبي و كالهي منگوله دار دارد و براي تزيين
بدن اسب از نقطه چين استفاده شده است .احتما ً
ال اين مضمون
از نقوش ايران باستان مخصوصا دوران ساساني اقتباس شده
است(تصوير .)24

تصوير  -23درپوش كندوي عسل واقع در
موزة ويكتوريا و آلبرت.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

تصوير  -24نمونة ديگري از
درپوش هاي كندوي عسل واقع در
موزة ويكتوريا و آلبرت.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

 -25پاية قليان با نقوش چند رنگ واقع در موزة طارق رجب
به ارتفاع  22/5و قطر دهانة  3/5سانتي متر (تصوير  )25شكل اين
ظرف از نمونه هاي توليدات اوايل صفوي پيروي مي كند اما تزيي ِن
آن بطور مشخص ،شام ِل نقوش گل هايي به سبك قاجاري است.
احتما ً
ال از توليدات شهر اصفهان.
 -26تف دان دورة قاجار به ارتفاع  12/5سانتي متر واقع در
موزة ويكتوريا و آلبرت .طرح و شكل اصيل ايراني اين اثر تقليدي از
آثار اولية قرن يازدهم هجري در دوران صفوي مي باشد .اما رنگ
و طرح آن نتوانسته است با آثار سفالي گذشته برابري كند(تصوير
.)26

تصوير  -25پاية قليان با نقوش چند
رنگ در موزة طارق رجب.
ماخذ)Fehrevari , 2000( :

تصوير  -26تف دان دورة قاجار واقع
در موزة ويكتوريا و آلبرت.
ماخذ( :واتسون)1382 ،

 -27بطري منقوش چند رنگ به ارتفاع  27و قطر دهانة 1/5
سانتي متر واقع در موزة طارق رجب و مربوط به اواسط دورة
قاجار(تصوير  )27اين ظرف ،بدنه اي گالبي شكل و گردن بلند
مخروطي شكل دارد و بر روي يك پاية حلقوي كوتاه مي ايستد .رنگ
عمدة بدنه آبي است كه بر روي آن تزيينات سفيد طراحي شده و با
ِ
جزييات نقوش تزييني
منگنز دورگيري شده است .همچنين برخي
به رنگ هاي سبز و قرمز متمايل به قهوه اي صورت گرفته است.
نقوش عمده شامل سه لك لك در حال استراحت در زمينه اي آبي
رنگ است كه هريك بوسيلة گل هاي پر شكوفه از هم جدا شده اند.
گرد ِن بطري ،سفيد رنگ است و تزيين آن كه به رنگ آبي نقش شده،
ي عمودي با الگويي مشابه درجة نظامي قابل
در چهار قابِ مخروط ِ
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مشاهده است .چنين به نظر مي رسد كه اين فر ِم خاص تحت تاثير
نمونه هاي كوتاهية عثماني ساخته شده باشد .محل ساخت احتما ً
ال
شهراصفهان.
 -28قمقمة خمير سنگي با نقاشي در زير لعاب واقع در گالري
ِ
عرض 12سانتي متر
هنري آرتور ساكلر نيويورك به ارتفاع  15و
(تصوير  )28داراي بدنة كروي و دهانة ِ
تنگ كوتاه و استوانه اي
شكل و دو دستة افقي كوچك در قسمت شانة ظرف .نقش تزييني
شامل يك بوتة پر ِ
برگ ظريف در سطح خارجي كه در  6شاخه و
در جهت هاي مختلف امتداد يافته است .زمينة تزيين به رنگ سفيد و
نقوش به رنگ هاي قهوه اي ،سبز و سايه هاي كمرنگ آبي است.
همچنين در قسمت دهانة استوانه اي نيز نقوش تزييني بصورت
خطوط موازيِ عمودي به رنگ آبي تيره مشاهده مي شود.

تصوير  -27بطري با نقوش رنگارنگ
واقع در موزة طارق رجب.
ماخذ)Fehrevari , 2000( :

تصوير  -28قمقمة خمير سنگي با
نقاشي در زير لعاب .واقع در گالري
هنري آرتور ساكلر نيويورك.
ماخذ( :سايت اينترنتي موزه)

تحليل فرم و تزيين نمونه هاي سفالي
در بررسي نمونه هاي ارائه شده ،بيش از هر چيز تنوع گستردة
فرم و تزيين هم در زمينة نقوش و هم در زمينة رنگ بندي جلب توجه
مي كند .برخي از فرم هاي جديد اين دوره نشان دهندة كاربردهاي
جديد هنر سفالگري در زمينه هاي مختلف زندگي از جمله زنبورداري
است .همچنين رواج برخي ديگر از جمله بطري هاي باگرد ِن بسيار
بلند ،نشان دهندة تاثيراتي از مراكز سفالگري عثماني است .در ميان
رايج ترين فرم هاي سفالي اين عصر مي توان به گلدان ها اشاره كرد
ي مشخص از بدنه هاي
كه از ابتدا تا انتهاي اين دوره يك سير تحول ِ
ِ
كروي(تصاوير  )1-4تا بدنه هاي باريك و ظريف متاثر از نمونه هاي
غربي را نشان مي دهد (تصاوير .)7-8
ِ
تكنيك ساخت و تزيين مي توان به دسته هاي
نمونه ها را بر مبناي
آبي -سفيد [ با مشخصات دورة قاجار از جمله رنگ تيره ت ِر آبي]،
ِ
منقوش چندرنگ ،مرمرنما و زرين فام متاخر تقسيم نمود .احياي
بعضي از روش هاي ساخت و تزيين سفالگري ادوار قبل مانند
لعاب پاشيده[مرمرنما] ،لعاب گلي با نقوش رنگارنگ و اسگرافياتو
البته با مشخصات جديد ،نشان دهندة توجه هنرمندان اين عصر به
نمونه هاي موفق قبلي است .تكنيك زرين فام كه در دورة صفوي
احيا شده بود و بعد از زوال حكومت صفوي تا روي كار آمدن

حكومت قاجاريه به فراموشي سپرده شده بود ،مجدداً با مشخصات
جديد احيا شد كه البته تمايل خريداران و مجموعه داران اروپايي در
اين زمينه بي تاثير نبوده است .باتوجه به گلدان زرين فام موجود
در موزة طارق رجب كويت (تصوير ،)1اين تكنيك احتما ً
ال براي
ِ
ظروف بزرگ بكار مي رفته است درحاليكه زرين فام دوران
تزيي ِن
صفوي بيشتر دربرگيرندة ظروف كوچكتر مانند ابريق ها و تنگ ها
بوده است .همچنين استفاده از لعاب آبي در كنار نقوش زرين فام
ي مشابه نقوش اسليمي نيز در
اين عصر و استفاده از نقوش گياه ِ
كنار رنگ خاص آن از ويژگي هاي مهم اين ظروف در عصر قاجار
محسوب مي شود.
ِ
اساس نوع نقش تزييني نيز به انوا ِع
نمونه هاي بررسي شده بر
ي
نويس
كتيبه
مانند
جديد
هاي
شيوه
انساني،حيواني،كتيبهاي[درقالبِ
ِ
تك كلمه اي يا چند حرفي در داخل قاب هاي ابري شكل(تصوير
 ،)9ضربدري(تصوير  )10و سطري(تصوير  )23با خط شكسته و
ي انتزاعي[مشابه اسليمي هاي روي كاشي ها]
مضامين شيعي] ،گياه ِ
و گل ها بخصوص گل هاي فرنگي و گل سرخ قابل تقسيم مي باشند
كه در دو سطح متوسط و پيشرفته طراحي شده و مشخصات
ِ
جهات
آنها از برخي جهات مشابه هنر نقاشي اين دوره و از برخي
ديگر متفاوت است .در ميا ِن مضامين نقوش تزييني ،صحنه هاي
خيال پردازانه با حضور انسان و پرندگان در مناظر طبيعي از جايگاه
ويژه اي برخوردار است .همين ويژگي را تا حد زيادي در نقاشي هاي
رنگ روغن و نقاشي الكي اين دوره نيز مي توانيم مشاهده كنيم زيرا
ِ
ذهنيت خيال پرداز و در عين حال پرداختن به جزييات ،نزد هنرمندان
ِ
نقاش قاجار مرسوم و بخشي از ديدگاه و نظرية زيبايي شناسي آثار
اين دوره است (جاللي جعفري.)71 ،1382 ،
در برخي از نمونه ها بخصوص گلدان ها و كاسه هاي اواخر
قاجار نيز تاثيرات غربي ،هم در نوع تركيبات نقوش و هم در رنگبندي
مشاهده مي شود .مي توان گفت اين دسته از سفال ها نيز از قاعدة
كلي دورة قاجار يعني غرب گرايي پيروي كرده اند زيرا زبان هن ِر
رسمي از دومين تا چهارمين شاه قاجار به كلي تغيير مي كند و
ي تصويرپردازيِ مثالي جاي خود را به تقليد از شيوة
سنت بوم ِ
طبيعت نگاري اروپايي مي دهد.
از ميان مشخصات عمدة سبك نقاشي قاجار مانندِ تركيب بندي
متقارن و ايستا با عناصر افقي و عمودي منحني ،سايه پردازيِ
مختصر و ناقص در چهره بر روي گونه ها ،گردن و جامه ،تالش در
جهت بكارگيري پرسپكتيو ،تلفيق نقشمايه هاي تزييني و تصويري و
ي محدود با تسلط رنگ هاي گرم بخصوص قرمز و اهميت
رنگ گزين ِ
ي پيك ِر انسان(پاكباز ،)151 ،1379 ،مي توان گفت كه اغلبِ اين
اساس ِ
موارد در نقوش روي نمونه هاي سفالي نيز قابل مشاهده است .در
ميان انواع نقوش تزيينيِ ،
نقش انساني از جايگاه ويژه اي برخوردار
است اما برخالف نمونه هاي نقاشي رنگ روغن اين عصر ،نشاني از
ِ
تزيينات مفصل ،مانند آنچه در تصاوير فتحعلي شاه وجود دارد ،ديده
نمي شود .در تصاوير انساني اين سفال ها مردان و زنان درباري
اغلب بصورت تمام پيكر و نشسته بر روي دو زانو يا يك زانو در
حال نواختن موسيقي يا عبادت يا در ميان مناظر طبيعِي توام با نقش
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پرنده تصوير شده اند .اما به نظر مي رسد آن دسته از نقوش كه
بصورت نيم پيكر در داخل قاب هاي تزييني ترسيم شده اند ،نمايانگر
شاهزادگان قاجاري باشند .باوجود اينكه يكي از اهداف اصلي هنر
نقاشي قاجار استفاده از مضامين سياسي به منظور القاي شكوه و
شوكت حاكم و سلسله قاجار بود اما در سفالگري از نقوش خود
شاهان قاجار كمتر استفاده شده و بيشتر نقوش مردان و زنان جوان
درباري يا شاهزادگان قاجاري مشاهده مي شود.
تمام رخ نمايي و نمايش افراد از روبه رو كه در اين دوران با
تاثير از فن عكاسي و عكس هاي روزنامه نگارانة تصاوير چاپي
و محصوالت وارداتي غرب رواج مي يابد ،در رابطه با اين نقوش،
نيز قابل مشاهده است اما با اين تفاوت كه در اغلبِ نقوش ،به جز
ِ
جهت نگاه به سمت چپ يا راست نمايان
يك مورد (تصوير )21
شده است .از ديگر موارد قابل مقايسه بين نقوش انساني نمونه ها
با نقاشي رنگ روغن و الكي قاجار ،وقار و متانت اين نقوش است
زيرا در نقاشي رسمي قاجار نيز حركت كمتر ديده مي شود و بيشت ِر
نقوش انساني با وقار ،متين ،جا افتاده وزين و موقرند؛ بدون خنده و
خيلي جدي و كمابيش عبوس(شريف زاده.)174 ،1375 ،
ِ
نقوش زنان بر روي برخي از
همچنين نكتة ديگر حضور فراوان
ي هنرهاي تصويري
سفال هاست كه از ويژگي هاي شاخص و عموم ِ
دورة قاجار است و به هن ِر اين دوران جلوه اي زنانه داده است .نوع
نگرش دربار به زنان و تنو ِع گونه هاي هنري و رونق گرفتن هنرهاي
ي مناسبي از تصاوير
مردمي موجب پديد آمدن سط ِح كمي و كيف ِ

ي آن مي تواند بيانگر روابط احتمالي ميان
زنان گشت كه بررس ِ
تصاوير و وضعيت هنري و اجتماعي در عصر قاجار باشد(حاتم و
حاتم پور غياثي .)53 ،1388 ،در برخي از اين نقوش ،زنان را بر طبق
قاعدة زيباشناختي اين دوران با صورت گرد و چشمان بادامي خمار
و ابروان پيوسته و كماني و بيني باريك و دهان كوچك مي بينيم
(تاجبخش.)140 ،1382 ،
در مقايسة نقوش سفال ها با نقوش هنر كاشيكاري قاجار نيز
مي توان گفت با وجود اینکه تقلید از مضامین ادوار قبل از اسالم
مانند دوره ساساني در هنر كاشيكاري اين دوران بسيار رايج بود،
در هنر سفالگري جايگاه چنداني نداشته است .در موارد بررسي
شده ،فقط تصوير سواركا ِر نيزه به دست در روي درپوش كندوي
عسل (تصوير  )24مي تواند با الهام از مضامين ايران باستان طرح
شده باشد.
باتوجه به مشخصات رنگبندي نمونه ها نيز مي توان يك ترتيب
زماني را در رابطه با نحوة رنگ آميزي ظروف قائل شد بطوريكه
در ابتدا ِ
ي ظروف آبي -سفيد تيره تر شده و به همراه نقوش
رنگ آب ِ
سياه و قهوه اي بكار رفته است .در مرحلة دوم رنگ هاي خانوادة
سبز به تزيين افزوده شده و در آخرين مرحله انواع رنگ هاي گرم
شامل صورتي و قرمز و نارنجي بكار رفته است .همچنين ظروف با
نقوش رنگارنگ را مي توان به دسته هاي با رنگ هاي محدود بين 3
تا  4رنگ و با رنگ هايِ متنوع با بيش از  4رنگ تقسيم نمود كه در
دستة اول اغلبِ رنگ ها سرد و در دستة دوم اغلب گرم هستند.

نتیجه
در جمع بندي مطالب ذكر شده مي توان گفت او ً
ال وضعيت هنر
سفالگري دوران قاجار به تاريكي و سياهي كه اغلب تصور مي شود،
نبوده است؛ البته اين هنر از ابتدا تا پايان دوره و از نمونه هاي
درباري تا نمونه هاي عاديِ ساير طبقات ،شرايط متفاوتي داشته
است .ثاني ًا عليرغم تداوم هنر سفالگري دوران صفوي در عصر
قاجار و نيز تاثير غرب بر كلية هنرهاي اين دوره از جمله سفالگري،
سفالينه هاي قاجاري به لحاظ فرم ،شيوه و نقوش تزييني داراي
مشخصات منحصر به فردي نيز هستند كه لزوم تغيير ديدگاه در
رابطه با وضعيت هنر سفالگري اين عصر را الزامي مينمايد.
از جملة مهمترين مواردي كه موجب تمايز سبك سفالگري عصر
قاجار با دورة صفوي مي شود مي توان به احياي بعضي از روش
هاي ساخت و تزيين سفالگريِ ادوار قبل مانند لعاب پاشيده ،لعاب
گلي با نقوش رنگارنگ و اسگرافياتو البته با مشخصات جديد ،تنوع
ِ
ِ
ظروف
تكنيك زرين فام براي تزيي ِن
بيشتر رنگ ها ،استفاده از
بزرگ تر ،استفاده از لعاب آبي در كنار نقوش زرين فام ،درشت تر و
طبيعي تر شدن(غالبا) و در عي ِن حال تنوع كمتر نقوش گياهي ،كاهش
استفاده از نقوش حيوانات به استثناي پرندگان ،غلبة نقوش انساني
بخصوص زنان بر ساير نقوش ،ايجاد قاب هاي تزييني با دسته اي از

ي ظروف و قراردادن پرتره هاي
ي انتزاعي در سطح بيرون ِ
نقوش گياه ِ
انساني در داخل آنها و محو كامل نقوش چيني اشاره كرد.
بنابراين لزوم تغيير ديدگاه در رابطه با وضعيت هنر سفالگري
قاجار حداقل در زمينة نمونه هاي درباريِ آن احساس مي شود و
به عبارت بهتر آنچه در مورد وضعيت عمومي هنر سفالگري دورة
قاجار مصداق دارد در مورد سفال هاي توليدي دربار صادق نيست.
حتي نگارنده معتقد است بسياري از ظروفي كه امروزه تحت عنوان
سفال صفوي شناخته مي شود در حقيقت به دورة قاجار تعلق دارد.
اما در كنار اين حقيقت ،نبايد فراموش كنيم كه تعداد آثار شاخص و
ِ
با
كيفيت باال شبيه نمونه هاي ارائه شده ،به شدت كاهش يافته و قالبِ
توليدات را آثار سطح پايين يا متوسط هم به لحاظ لعاب ،طراحي و
رنگ آميزي نقوش تشكيل مي دهد.
ي پژوهشگران در مورد
در پايان يادآور مي شود كه ديدگاه كنون ِ
ي هرگونه
هنر سفالگريِ دوران قاجار يك ديدگاه انكاري است كه ناف ِ
ابداع و پيشرفت در زمينه هاي مختلف است .در حاليكه با قبو ِل افول
كلي هنر سفالگري بايد به اين نكته مهم هم توجه داشت كه در كنار
انبوهِ نمونه هاي سطح پايين ،بعضي نمونه هاي فاخر و قابل قبول
نيز توليد شده اند.
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پي نوشت ها
 1در سال  1709ميالدی بود که ظروف چينی شکنندة حقيقی بطور موفقيت آميزی در اثر يک اتفاق عجيب در اروپا توليد شد .برای مدت  9سال قبل از اين
تاريخ ,يک هنرمند آلمانی به نام فردريک بوتگر ,برای ساخت ظروف چينی تالشهايي را انجام داده بود .او با پشتيبانی مالی آگوستوس حاكم ساکسونی در
ميسن واقع در چند مايلی خارج از درسدن کار می کرد که اين منطقه بعدها به سبب ظروف چينی شهرت يافت .در اروپای اين دوره بيشتر مردم گيسهايي
می پوشيدند که با پودر خاصی سفيد می شد .در سال 1709ميالدی بوتگر بطور تصادفی مشاهده کرده پودر مويي که او مورد استفاده قرار می داد بطور
ويژه ای سنگين است .در پی جستجوی علت اين امر ,وی کشف کرد که اين سنگينی ,نتيجة وجود کائولين است .بوسيلة همين کائولين او موفق به توليد
نخستين ظروف چينی سخت در اروپا شد .در پی اين کشف بالفاصله يک کارگاه ظروف چينی در ميسن توسط حامی بوتگر يعنی آگوستوس تاسيس شد.
وی آنچنان مشتاق اين کشف جديد شده بود که حتی آرزو کرد آن در ساخت ميز و نيمکت هم مورد استفاده قرار گيرد .به مانند بسياری از اکتششافات
جديد ديگر فرايند توليد ظروف چينی در ابتدا بصورت حسودانه ای محافظت می شد .صنعتگران در نهانکاریِ مطلق کار می کردند و کوره هايشان را در
پشت کوههای بلند داير کرده بودند و مانند زندانيهای واقعی زندگی می کردند .اما در سال  1718ميالدی يکی از آنها به شهر وين گريخت و اين راز گرانبها
را افشا کرد .دهه های بعدی شاهد ايجاد سريع کارگاههای متعدد ظروف چينی سازی در فرانسه ,هلند ,انگلستان و کشورهای ديگر بود .بنابراين ظروف
ی اروپايي از يک ابدا ِع جداگانه بوجود آمد كه البته بطور مستقيم از انواع ظروف ظروف چينی کشور چين الهام گرفته بود .بعالوه بيشتر توليدات قرن
چين ِ
18ميالدی کوره های اروپا بطور دقيقی از ظروف کشور چين در فنون ساخت ,اشکال ,و طرحها تقليد می کردند .عليرغم حجم گستردة ظروف چينی که
بعد از اين در اروپا و ساير مناطق جهان توليد شد ,با اينحال هرگز نمونة قابل رقابتی با ظروف چينی اصي ِل ساخت کشور چين در خارج از اين کشور
توليد نشد (.)Bodde, 2004, 6-7
 2چنين به نظر مي رسد كه از اواخر دوران قاجار توليد سفال در اثر گرايش هنرمندان ناييني به طرف توليد فرش ،متوقف شده است.
3 Sir Robert murdoch Smith.

 4سرلشكر مرداك عالوه بر وظايفش بعنوان سرپرست ادارة تلگراف ايران ،عالقة زيادي به خريد آثار هنري داشت بطوريكه بخش عمده اي از آثار ايراني
موزة ويكتوريا توسط وي فراهم شده است(واتسون.)240 ،1382 ،
5 On the manufacture of modern kashi earthenware tiles and vases.
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