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 چکیده
نگارگری به دلی تیثیر بنیادین بر آثار تجیم از دایگا ویژ ای بر وردار است و گیتر وسییع
هنگاس آک ار س کود که هنرسن ان آن را به هنر کاربردی تالی ی کننی و در آفیرین

سیایر آثیار

هنری به عنوان عنصر تزیین از آن بهر بالرن  .از آنجای که سفالینههای ایران ارتالاط بییار نزدی ی
با زن گ سردم داکته و به دلی تنون ک

در تمام زسینههای سوتلف کاربرد ناسر ودی داکتهانی ،

از لراظ زیالیای کینا ت نییز حیائز اهمییت هییتن  .بیا گییترش روابیط اییران و چیین و ورود
سفالینههای آب و سفی چین  ،ترور اساس در کیو های تزیین آثار سفال به ودود آس  .الالتیه
هنرسن ان

ق صفوی ضمن تلفیق نی سایههای چین با طرحها و نیوش ایرانی  ،آثیاری سطیابق

با سلییه ایران ارائه دادن  .از آنجای که نگارگران ،زن گ روزسر و واقعیا دوران سعاصیر یود
را نشان س دهن  ،سیزان و نون سصرف این ظروف نیز نا ودآگا در نگار های آنها بروز س یاب  .لاا
این پژوه

با روش توصییف  -ترلیلی و بیر اسیاس سنیابع کتابوانیهای بیه سییزان تیثیرگیااری

سفالینههای آب و سفی چین بر آثار سفال و نگارگری ایران س پردازد.
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مقدمه
هنر به عنوان مقوله ای منبعث از نیازهتای متادی و معنتوی ادمتی جتزء الینفتک
زندگی بشر محسو می گردد .در همتین راتتها صتنع

نیتز ماننتد هنتر از مهتمتترین

دتهاوردهای خ قانه زندگی بشر از دیرباز تتاکنون بتوده اتت و ایتن دو موجتب خلتق
زیباترین اثار هنری گردیده اند .زیرا فعالی هنری بشتر امتری جتدا از زنتدگی فتردی و
اجهماعی نیازهای جسمی و روهی او نبوده و نیس و در ادامه تولید مناتتب و کارامتد
ابزار ادمی به تزیین و ارایا انها مییتردازد .بتدین ترتیتب جایگتاه هنتر در تتاخ هتر
وتیلهای از دو بُعد قابل بررتی میشود :یکی به لحاظ تاخ ان به بههرین و کارامتدترین
شکل تا نیازهای مادی زندگی فرد را فراهم نماید و دود از لحاظ نحوه تتزیین بترای تتثمین
نیازهای زیبایی شناتانه او؛ بر این اتاس جنبه کتاربردی و تزیینتی اثتار هنتری بایستهی
فراهم شود .بُعد تزیینی اشیاء کاربردی از تبک و شیوه نگارههای هر دوره تبعی میکنتد
و باید در ادوار مخهلف تیییر نماید که مهیمن اگاهی و تعامل میان هوزههای مهنتوع هنتر
و هنرمندان ات  .این امر در ع ر صفوی در زمینه تتثثیر نگتارگری بتر هنرهتای صتناعی
دیگر و مهقاب هیور انها در نگارهها کام ً مشهود ات .
در اوایل صفوی در کهابخانه تلطنهی به کارهایی چون کهابتداری کهتا ارایتی و
نگارگری مییرداخهند .همننین در کارگاههای هنری شماری از هنرمندان هر صنف نیز
گرد امده بودند و تح نرر اتهادان به امور مخهلفی مانند اراهتی قتالی اثتار فلتزی و
تفالی مییرداخهند و مدیری این مجموعه بر عهده یکی از هنرمندان مشهور بود .اما بتا
تشکیل بیوتات تلطنهی شاه عباس تشکی ت کهابخانه و نقاشخانه از هتم جتدا شتدند و
ریات

کهابخانه بر عهده یکی از علماء و دانشمندان قرار گرف و ریات نقاشتخانه نیتز

بر عهده یکی از نگارگران نامدار نهاده شد .بنابراین از قرن یتازدهم هجتری نقاشتخانه بتا
تایر کارگاه هایی که با هنر تروکار داشهند از قبیتل کارگتاههتای فترش منستوجات و
صنایع تفالی در ارتبا بود و ف ل مشهرکی بین نقتوش مترتبط بتا هنرهتای صتناعی-
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معماری مشهود ات  .بر این اتاس تشکی ت نقاشخانه ع وه بر کها ارایی به اراهتی
تولیدات هنری همنون معماری قالی بافی و تتایر هنرهتای صتناعی نرتارت داشت و
اصول واهدی از اراهی بر تماد کارگاههای هنری هاکم بود و عناصر اراهتی بته نتوعی
در وهدت زیباییشناتانه مشهرکی به تر میبردند .نقوش موجود در نگتارههتا در تتایر اثتار
هنری نیز مشاهده میشود البهه هیور و نمود شتیوههتای رایتج در نگتارگری ایتن دوره در
میان تایر هنرها به اور یکسان مشهود نیس

زیرا گاهی شیوهای در یک هوزه هنری جلتوه

بیشهری داش و در هوزههای دیگر از اتهقبال کمهری برختوردار بتود .در بررتتی هنرهتای
صناعی دوره صفویه دو گرایا عمده در ارآها مشتهود اتت ؛ یکتی مفهتود صترفاً تزیینتی
ارآها و دیگری جنبه ت ویری انهات  .گرایا اول به هنرمنتد ایتن رشتهه هنتری کته بته
تن های گرشهه هرفه او بازمیگردد بسهگی دارد و ناشی از نحوه فراگیری او از منبع غنتی
ارآهای گرشهه ان هرفه ات  .گرایا دود بیشهر از ت اویر نسخ خطی یا نگارههتا ییتروی
میکنند؛ به این ترتیب جایگاه نگارگری در میان تایر هنرها برجسهه میشود.
در این یژوها با بررتی تفال های ابی و تفید ع ر صتفوی بته چگتونگی رونتد
تثثیر هنر نگارگری بر تفالینههای این دوره یرداخهه متیشتود .زیترا در اتول هکومت
صفوی تیییرات اتاتی در هنر نگارگری مشاهده می شود و به عنوان جریانی تثثیرگترار
بر تایر هوزههای هنری زمان خود نیز نمتود و تجلتی متییابتد .صتر نرتر از بررتتی
ییشرف های تکنیکی (چه از لحاظ شیوه تاخ و چه تتزیین تتفالینههتا بته صتورت
چشمگیری موجب رشد کمّی انها در دوره صفوی شده ات

هد این تحقیتق مطالعته

عوامل ب ری تفالینه ها شامل نقوش و انواع تکنیک های اجرای انها بر روی تفالهتا در
اول هکوم

صفویه ات

و ایتن نکهته بررتتی متی شتود کته اتی ایتن دوره چگونته

ارزشهای زیباییشناتانه با توجه به تیییرات ایجاد شده در مکاتب نگارگری دتتهخوش
دگرگونی های فراوانی شد .در اراهی تفالینه ها همواره عواملی مانند خ قیت

شتیوه

نگارگری و توجه به تقاضای جامعه دخیل هسهند .در واقع این تقاضا بتر اتتاس شترایط
فرهنگی -هنری هاکم بر هر جامعهای شکل میگیرد و از انجا کته نگتارگری بته عنتوان
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ا تاس اراهی اثار هنری مطرآ ات و از خ قی و نواوری هنرمندان نشتثت گرفهته و
در اثار تجسمی تبلور مییابد تعیین کننده این شرایط ات .
پیشینه تحقیق
یایان نامه فاامه اکبری با عنوان" :ییشینه نقوش بر روی تفالینههتای ایتران (بته
ویژه نقوش انسانی در ادوار ات می " از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در تتال
 6115ش .به بررتی نقوش و وضیع هنر تفالگری از اغاز ییدایا ان تا دوره قاجار بتا
تثکید بر مفاهیم نقوش انسانی تفالینه های ع ر ات می یرداخهه ات  .زیرا تفال یکتی
از برجسههترین مراهر هنر دینی ات که از تمبلهای ملی محستو متیشتود .یایتان
نامه "تخیل گرایی در نقوش هنرهای کاربردی (تتفال دوره اتت می " دارای دو بختا
نرری و عملی ات که راهنمایی بخا نرری بر عهده دکهتر نوشتین نفیستی و بختا
عملی با موضوع "نقا تخیل در فیای تجسمی" بر عهده دکهر مهدی هسینی بود کته
توتط لی شاهوردی در تال6122ش .بترای دریافت درجته کارشناتتی ارشتد رشتهه
نقاشی از دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تنرتیم شتده اتت  .در ایتن یتروها
تثثیر تخی ت ب ری هنرمند نگارگر را بر روی اثتار تتفالین قترون اولیته اتت د نشتان
میدهد زیرا انها بههرین تند ت ویری فرهنگ ایتران در ان دوران هستهند و همننتین
تابع فیایی هسهند که به تتبب شتکل و فترد قالتب مهفاوتنتد .مقالته "بررتتی نقتوش
جتتانوری تتتفالینههتتای کهتتن شتتهر گرگتتان (جرجتتان در دوران اتتت می" کتته در
تال 6136ش .توتط محمد مرتیایی و ندا صداقهی زاده تنریم شد به تحقیتق در بتاره
نقوش جانوری اثار تفالی گرگان و تبیین تیییرات اراهی این دتتهه از نقتوش در هتد
فاصل قرون اولیه ات می تا یایان قرن هفهم هجری یرداخهته و هتاکی از ان اتت کته
تن های هنری ایران باتهان با میامین ات می ییوند خورده ات .
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تحقیق هاضر به بررتی انعکاس تحتوالت موجتود در نگتارگری دوران صتفویه بتر
تفالینهها یرداخهه ات و ضمن مطالعه ییوند میان تاخهار و عناصتر ت تویر بتا نقتوش
روی تفال ها به قیاس نقوش تعدادی از اثار تفالی و تثثیر مهقابل انها مییردازد.
کاربرد نقوش و تکنیکها اجرا آن بر آثار سفالی
نقاشی به عل تثثیر عمیق و بنیادین که بر اثتار تجستمی دارد در مطالعتات هنرهتای
ایرانی از اهمی ویژهای برخوردار ات و گستهره بستیط ان زمتانی مشتخص متیشتود کته
هنرمندان ایرانی ان را به یک هنر کاربردی بدل کردهاند .زیرا انها ع وه بر خلق اثتار هنتری
نقاشی را به عنوان یایهایترین عن ر تزیینی در کلیه تطوآ تجسمی به کار گرفهتهانتد .از ان
جمله اثار تجسمی میتوان به تفالها اشاره نمود که بته عنتوان تجلتی گتاه فعالیت ذهتن
خ قی و ابداع هنری انسانهای گرشهه و هنری همگانی در خور تحسین شده اتت  .ویتل
دوران اغاز هنر نقاشی را از هنگاد نقا اندازی بر روی تفال6می داند« :هنگتامی کته کتوزه
گر بر روی ظرو تاخهه خود نقوش رنگین ترتیم میکرد در واقع هنر نقاشی را بته وجتود
اورد .چه در نزد ملل نخسهین هنر نقاشی هنر خاصی به شمار نمیرفت

بلکته از مهعلقتات

کوزهگری و مجسمهتازی به شمار میرف » (شریف زاده . 21: 6115
بههرین تفالینه ها هم کاربرد عملی دارند و هم از لحتاظ زیبتاییشتناخهی چشتم
نوازند .این دو ویژگی لزوماً با یکدیگر در تناقض نیسهند و برای دتهیابی به نمونتههتایی
که این دو را به نحو رضای بخشی با هم تلفیق و نمایان کرده باشند ایران نقا مهتم را
از هزاره چهارد ییا از می د ایفاء نموده ات و بههرین تتفالینه هتای موجتود نهیجته
ت ش اتهادان تفالگر نگارگر کنتدهکتار و لعتا کتار بتا یکتدیگر بتوده اتت  .یرفستور
واندنبر  2تثکید مینماید« :هیچ تمدن کهنی مانند تمدن ایران شتیوههتای محلتی و
 . 6تفال :گل یخهه شده که در صورت داشهن لعا ترامیک نامیده میشود .ریشه لی ترامیک به زبتان یونتانی
کراموس (گل یخهه ات که بعدها به ترامیک تیییر یافهه ات .
)2. (Professeur L Vanen-Berrgh
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مکهبی تفالگری را این گونه با ارآهای تزیینتی یربتار و غنتی درهتم نیامیخهته اتت ».
(رفیعی  12: 6111زیرا نقاشی بر روی تفال یکی از فعالیت هتای اصتلی و هنتری متردد
ایران بوده ات و مطالعه تفالینههای منقوش ییا از تاریخ در ایران میتواند تیر تحتول
نگارگری را مشخص نماید.
تفالگر ایرانی ایتف وتتیعی از موضتوعات رایتج در تمتاد هنرهتای ایرانتی (اعتم از
ارآهای الهاد بخا واقعی و تخیلی را در اخهیار داشهه اتت  .ژان لتوئی اوئتو 6شتوش را
نخسهین کانون تفال منقوش میداند و تاریخ ان را به هزاره ینجم یتیا از متی د نستب
داده ات ( .همان 12 :قدم تاخ ظرو بتا تزیینتات چنتد رنتگ در ایتران بته هتزاره
چهارد بازمی گردد .تفالهایی چند رنگ با تزیینات هندتی و نقوش هیوانتات از ان دوره
به دت امده ات و اغلب تزیینات این ظرو با رنگ تتیاه و چنتد تته رنتگ قرمتز روی
خمیر مایل به زرد مشهود ات (مانند کوزهای از کرمانشاه و مربو به هزاره تود و چهارد
ییا از می د که دارای نقوش چند رنگ از یرندگان و تهاره اتت

امتا بته ختاار اینکته

کاربرد این روش برای ایجاد تزیینات دشوار و نهایج ان نامطمئن بوده به تتدریج در هتزاره
ییا از می د بکارگیری ان محدود شده ات (رفیعی  . 15: 6111اههماال به همتین دلیتل
ایران از این هزاره در مرزهای غربی خود تفالینههای لعابدار را تولید میکرد که بازماندههتای
عمده این گونه تفالها به صورت ریهون (تاغرهای شرا به شکل تر هیوان وجتود دارد و
گروهی از اشیای تفالین لعابدار نیز از هنر اشوری مهثثر شدهاند.
همننین ایرانیها در اتهفاده از اجرهای لعابدار در کاخهای شوش و تخت جمشتید
از شیوه بابلیها بهره بردهاند .از زمان یارتها ظترو لعابتدار تتفید مایتل بته خاکستهری
کشف شدهاند اما تفالینههای رنگارنگ از انها باقی نمانتده اتت و از دوره تاتتانیان نیتز
جز تفالینههای ابی مایل به تبز که در شوش تاخهه شدهاند وجود نتدارد .در اصتل ایتن
تفالها در عراق تح تسلط تاتانیان تاخهه شده ات
لعا

وگرنه در ایران تفالینهها بتدون

اما اغلب ج یافهه تاخهه میشدند (ویلکینسون  . 611: 6113بر اتتاس تحقیقتات
)1. ( Jean –Louis Howt
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گیرشمن نمونه هایی از ظرو تفالین با تزییناتی به رنگهای کمیتا ابتی تیتره روی
زمینه مایل به ابی از زمان یارت ها و تاتانیان از شوش به دتت امتده اتت و اثبتات
میکند که ایران مبدأ اصلی ابداع روش تزیینات ابی بر روی زمینه تفید بوده ات و در
واقع ع ر عباتیان را می توان دوره تجدید هیات این روش فنی دانس که چینیهتا در
این تجدید هیات تهم داشههاند اما مبدع واقعی ان خود ایرانیان بودهاند.

بشقاب نقره ،دوره ساسانی

نگاره بهرام و آزاده قرن  6هجر

بعد از ورود ات د به ایران تا مدتی از تزیینات رنگارنگ و دارای نقوش مهنتوع (بته
ویژه نقوش ییکره ای اتهفاده نمیشد و ایرانیان به تولید ظرو تتاده متییرداخهنتد و
شیوههای جدید در هنر تفالینهتازی از قرن اول و دود هجری ظاهر شد و در قرن تود
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هجری و در زمان خ ف عباتیان تیییرات عمده ای در انهتا اشتکار شتد .زیترا در ایتن
زمان تفالینه های لعابدار چینی که به ترزمین عراق صادر میشتدند بته ایتران نیتز راه
یافهند و بر نحوه تاخ ظرو تفالین هر دو کشتور (ایتران و عتراق تتثثیر گراشتهند.
(رفیعی  51 :6111چناننه این گونته ظترو در قترن تتود هجتری در ایتران تولیتد
می شده ات و با ورود ظرو ابی و تفید چینتی اتی قترون تتود تتا یتنجم هجتری
اخه

چندانی در تبک نقوش و تاخ این نوع تزیین در ایران یدیدار نشده ات  .از

قرن چهارد هجری تولید تفالینه های شفا در ایران رونق یافهه اند و به تدریج ای این
قرن تفالینههای لعابدار با نقوش ییکرهای (ییکرههتای انستانی تتوارکاران یرنتدگان و
هیوانات نیز به تولید انبوه دت یافههاند( .ویلکینسون 615 : 6113

کاسه لعابدار قرن  1هجر

با ترویج این نقوش بر اثار تتفالی هنرمنتدان از موضتوعات روایتی جهت تتزیین
اثارشان در دوران مخهلف به شیوههای گوناگون بهره بردهاند زیرا برخی از انها در بطتن
خود نکات هکیمانه ای نهفهه دارند که با گرش زمان گرد کهنگی بر انها نمتینشتیند و
هر بار تکرارشان به روشهای مخهلف به زیبایی انها میافزاید .مانند داتهان بهراد گتور و
ازاده که دتهمایه نقوش بسیاری از اثار هنری از این قرن به بعد شتده اتت  .هتر چنتد
قدم

اثاری با این موضوع به دوره تاتانی بازمیگردد( .مانند بشقا نقترهای بتا نقتا
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بهراد گور و ازاده اما نکهه قابل تثمل تکرار و رعای نقا مایههای واهتد بتا ییتروی از
تبک نگارگری هر دوره بر اثار هنری ات .
یک شیوه دیگر برای اجرای نگارهها بر روی ظرو

روش قالبزنی ات  .علی رغتم

اینکه تفالینه های قالبدار در قرون دود و تود هجری در شتوش و تتایر نقتا کشتف
شدهاند اما در قرن ششم هجری در گرگان و نیشابور شیوه قالب زنی در فتن تتفالگری
به رقاب با فلزکاران یرداخ و به این وتیله جلوه تزیین با گوژکاری را بته وجتود اورد.
همننین در قرن ششم هجری (اواخر ع ر تتلجوقی تتفالینههتای مینتایی کته در ان
نگارههایی با لعا های م یم یخ بر روی ظرو اراهی شده اتت

تتاخهه متیشتد.

اغلب این نقوش بر روی زمینه تفید نقاشی شده انتد و بقیته بته رنتگ ابتی کبتود کتار
شده اند .در این روش تنوع رنگ نیز بسیار زیاد ات و گاه فاد زریتن هتم بته ان افتزوده
شده ات  .در زمان ایلخانیان هنر تفالگری بار دیگر -نه به میزان گرشهه -امتا بته اترز
قابل م هرهای رونق یاف (همان. 661 :

بشقاب مینایی و نقش برجسته قرن

کاشی لعابدار قرن 0هجر

 8یا اوایل قرن  0هجر

از تایر روش های تزیینی که در این قرن بسیار مهداول بتوده اتت

روش نقاشتی

زیر لعا شیشه ات که شامل تزیینات مخهلف زیرلعا شیشه رنگتین یتا بتدون رنتگ
ات  .به عقیده شی بلر این روش تطگ عالی در اخهیار هنرمند تفالگر قرار متیداد تتا
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ازادانه بر ان به نقاشی بتردازد( .بلود  152 :6136برای تزیین نقوش زیرلعا شیشه معمتوال
از رنگهای ابی الجوردی یا فیروزه ای تبز و عنابی (جداگانه یا توأماً اتهفاده میشد.
نکهه قابل تثمل این ات که نقاشی زیرلعابی گاهی با برجسههکاری (و یا بدون ان
به کار میرف و ارآ های این نوع ظرو بسیار ظریتف بودنتد .در قترن هفتهم هجتری
ظریف ترین تفالینه های لعابدار در کاشان تاخهه متیشتدند ]و کنتدهکتاری روی متدل
اصلی صورت میگرفهه نه بر روی ظر [ به نرر کنبی در قرن هفهم هجتری بتا هجتود
میوالن و واردات گسهرده تفالینههای چینی به ایران م تنوعات چینتی معیتار زیبتایی
شدند و فنون محلی تولید تفالینههای خمیرتنگی متزین بته نقتوش زیرلعتابی بتا ایتن
قریحه چینی مآبانه تازه هماهنگی یاف و در دوره ایلخانیان (در بخا غربی ایتران و در
دوره تیموریان (در خراتان و ماوراء النهر و معاصران شان از ترکمانتان در بختا غربتی
ایران این چینی االت وارداتی عمدتاً الهاد بخا تفالتتازی محلتی بتودهانتد .یتس از
فهوهات میوالن و اهمی فزاینده م ورتازی کهتا

تتفالینههتا نستب بته دورههتای

ییشین از اهمی کمهری برخوردار شدند( .همان 116 :در قترن هشتهم هجتری تتبک
جدیدی با رنگ گزینی محدود نیز به وجتود امتد کته ویژگتی ان را متیتتوان در نتوعی
اتلو رنگگراری ضخیم مشاهده نمود که با مهارت به کار میرف  .تتبک الجتوردین
شیوه دیگری ات که زمینه الجوردی درخشان با نقوش ظریف تفید رنگ و رگتههتای
ا تزیین شده اند .هدود اواخر قرن هشهم هجری تولید ظرو چندرنگ دوبتاره اهیتاء
شد و تا دوران صفوی مهداول بود و در قرن نهم هجری از بههرین تتفالهتای چنتدرنگ
میتوان کوباچهها را ناد برد .همزمان با اون گیری مکهب نگارگری دوره تیمتوری مراکتزی
برای تاخ تفال شکل گرف که از خ وصیات بارز تولیدات انها ظرو تفالی بتا نقتا
زیرلعا و نقا برجسهه ات و اغتاز نفتوذ ت تویرگری هماننتد نگتارگری و نقاشتی روی
تفالینههتا و کاشتیکتاری نیتز از همتین دوران شتکل متیگیترد .در ایتن دوره برختی از
تفالینههای کوباچه اولیه نیز تح تثثیر ظرو چینی ع ر تیموری واقع شدند.
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در قرن یازدهم هجری در ایران ع ر صفوی انبوهی از ابداعات هنری (تیییر تتبکهتا
رخ داد و برای اجرای نگارهها بر روی ظرو تفالی از شیوههای مهعددی اتتهفاده شتده
ات  .در این زمینه میتوان به نقاشی رنگارنگ زیرلعابی کاربردی در کوباچههای اولیته و
مهثخر روش قالب زنی نقوش (که به صورت نقا برجسهه بر روی ظرو ظاهر شده اتت
نقاشی ابی و تفید زیرلعابی و نقاشی زرین فاد رولعابی (دامنه رنگ تایههای زریتن فتاد
از مسی یررنگ تا ترخ لعل فاد مهییر بود اشاره نمود .در شیوه نقاشی زیرلعتابی ابتی و
تفید که مجدداً اشکار شد در برخی از انها برای مشخصتر کردن نقوش از رنتگ تتیاه
اتهفاده شده ات  .علی رغم اینکه به نرر گروهی کاربرد تزیینتات ابتی بتر روی زمینته
تفید ظرو در دوران صفویه به خاار نقوش گل نیلوفر (لوتوس و تیمر ،به تقلیتد از
ظرو چینی بوده ات

اما با اامینان نمی توان مبدأ ان را شرق دور دانست  .در انتواع

دیگر تفالینههای لعابدار رنگ بندیهای جدیدی به کار رفت و شتیوه کنتدهکتاری بتا
لعا شفا ع ر تلجوقی نیز دوباره اهیاء شد.
به این ترتیب میتوان اظهار داش که تفال با اشکال و تزیینات غنتی ختود گویتاتر از
دیگر دتهافریدههای ادمی مفاهیم هنری تلیقه و جهان بینی هر دوره را بیان میکند و بنتا
بر اظهار دکهر کنهو نقوش ظرو تفالی دوره کهن را باید نخسهین کها جهان دانس .
صنعت سفالگر ایران در دوره صفویه
بر اتاس مطالعات فراوردههای هنری و صنعهی ع ر صتفویه را متیتتوان بته تته
دوره اغازین میانی و تال های انقراض دول صفوی مرتبط دانس  .دوره ابهدایی همتراه
با شکوفایی خلق ابداعات و اهیاء هنری ات و دوره میانی که همزمان با هکومت شتاه
عبا س اول ات

این ابداعات و ابهکارات به مرز یخهگی و بالندگی رتیده اند و شکوفایی

ان از اهمی ویژهای برخوردار میشود .از جمله زیباترین هنرهای صتناعی کته از لحتاظ
شکل تکنیک و تزیین دارای تنوع وتیعی بود و به رشد و توتعه بی بدیل دت یافت
هنر تفالگری ات که تیاهان و جهانگردان در تفرنامههتا و یادداشت هتای ختود بته
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اق ی نقا ایران در این دوره با مشاهده تولیتد و تتاخ ظترو تتفالین بتدان اشتاره
نموده اند .به نرر فریه رتمی مرهب شیعه و برنامهریزی ک ن شاه عباس در واقتع بته
ایجاد این رنسانس واقعی در زمینه تفال کمک شایانی کرده بود(Feh,1973 : 134) .

وجود ریشههای عمیق تن های هنری و مرهبی در بین تتفالگران ایرانتی کته تتا ان
زمان صرفاً به جنبههای هنری توای جنبههای تجاری مییرداخهند انها را بتر ان داشت تتا
با نرر به انواع تفالهای وارداتی از کشورهای ارویتایی ختاور دور و عثمتانی تتعی در ایجتاد
ارتبا بین تن های ایرانی و تفالهای وارداتی کنند و با توجه به ت یق م تر کننتدگان
این ظرو در زمینه کنهرل بازار و در عین هال انعکاس زمینههای هنری و نقتا مایتههتای
اعهقادی که نسب به انها ادای دین میکردند ت ش کنند .بنابراین تتفالگران دیگتر ماننتد
گرشهه به تاخ ظرو ضخیم نمییرداخهند بلکه تولید تتفالینه هتایی بتا ظرافت و زیبتا
بیشهر مورد توجه شان واقع شد و خمیر کاربردی انها بته قتدری نتازک شتد کته بیشتهر بته
تاخ اشیاء چینی شباه داش  .در هالی که رتم نقوش در ایتن دوره ظریتفتتر شتدند
روش فنی تاخ تفال نیز تا هدکمال ییشرف نمود .نکهه قابل تثمل این اتت کته نقتوش
تزیینی روی کاته بشقا

بطریهای گردن بلند و باریتک ایتن دوره هماهنتگ بتا شتکل و

کاربرد انها به کار میرف  .به عنوان مثال اشکال بسههای همنون یارا و مشربه تزییناتی بتر
رویههای بیرونی شان داشهند اما شکلهتای گشتودهای چتون بشتقا و دیتس دارای ارایته
هایی اصلی بر تطگ درونی شان جلب توجه مینمود و تقسیمبندی تتنهی تتطگ دیتس بته
کف تخ

تطگ مقعر و لبه نیز رعای میشد .همننتین از مح توالت تتفالی (تترامیکی

همنون انواع کاشی برای اراتهن بناهای با شکوه بهره میبردند.
ظروف آبی و سفید دوره صفویه
بر اتاس تحقیقات گیرشمن نمونه هایی از ظرو تفالین با تزییناتی به رنگهتای
کمیا ابی تیره روی زمینه مایل به ابتی از دوران یتارتهتا و تاتتانیان از شتوش بته
دت امده ات و اثبات میکند که کشور ایران مبدأ اصلی ابداع روش تزیینات ابتی بتر
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روی زمینه تفید بوده ات و در واقع دوران عباتیان را میتوان دوره تجدید هیات این
روش فنی دانس که چینیها در این تجدید هیات تهم به تتزایی داشتههانتد زیترا در
این زمان تفالینههای لعابدار چینی که به ترزمین عراق صادر میشدند به ایران نیز راه
یافهند و بر نحوه تاخ ظرو تفالین هر دو کشور (ایران و عراق تثثیر گراشتهند؛ امتا
مبدع واقعی ان خود ایرانیان بودهاند .چناننه این گونه ظرو در قترن تتود هجتری در
ایران تولید می شد که نوعی تفال با نقاشی زیرلعتا کبالت و شتامل لعتا نختودی و
نقوش الجوردی بود و با ورود ظرو ابی و تفید چینی ای قترنهتای تتود تتا یتنجم
اخه

چندانی در تبک نقوش و تاخ این نوع تزیین در ایران یدید نیامده ات  .بتا

این هال باید گف که توتعه و گسهرش تفالینههای ابی و تفید از دوره ایلختانی اغتاز
شد و در ع ر تیموری نیز تفالگران چینی بته ایتران دعتوت شتدند تتا بته صتنعهگران
تیموری برخی از شیوههای جدید تاخ ظرو چینی را امتوزش دهنتد (بته ویتژه بته
تفالگران کرمانی  (ibid:276) .بنا بر گفهه ک یخو تتفیر اتتتانیا در دربتار تیمتور بتر
میزهای دربار انباشهه از چینی االت وارداتی چین و ا و نقره وجود داش که از اواختر
قرن قرن نهم هجری در نگاره های نسخ خطی نیز به ت ویر کشیده شدهاند .بنابراین التغ
بیگ والی تمرقند از توی یدرش چینیخانه ای را برای نگهداری چینی االتا بریا کرد
و به دلیل اینکه چینی های وارداتی یاتخگوی نیاز درباریان نبود صنعهگران ایرانتی نیتز
وارد عمل شدند( .بلود  116: 6136یس شاه عبتاس اول بنتابر ع قته هکتاد و اشترا
صفوی به این نوع ظرو (جمع اوری یورتلین های چینی و بته منرتور قطتع تجتارت
چینی توتتط کمتتانی هلنتد از ختاک ایتران جمعتی از اتتهادان چینتی را بته همتراه
خانواده های شان به ایران فراخواند تا به تفالگران ایرانی در صنع چینیتازی امتوزش
دهند و تفالگران ایرانی ضمن اشنایی با نقوش و تزیینات ظرو تاخ چین بعیی از
ارآ های تزیینی انان را اقهباس کردند؛ بر این اتاس ایران در تولید ابتی و تتفیدها بته
اون شکوفایی دت یاف  .در این میان کمتانی هند شرقی بته عنتوان رابتط تجتاری بتا
واردات ظرو چینی به خاورمیانه و ارویا کاالهای ایرانی (مانند تفال را نیتز بته شترق
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افریقا و ارویا صادر میکرد ) .(Feh, 1973: 15تاخ این ظرو برای چند تال بته اتور
گسهرده ای ادامه یاف

اما با کاها تقاضتای بتازار ختارجی تولیتد ان تتیر نزولتی یافت

(تیوری . 623:6111
ایرانیان در تاخ تفید و ابی هایی با نقوش زیرلعا معموالً از دو نوع لعا شتفا
و نیمه شفا اتهفاده میکردند (در لعا های شفا اکستید تتر و در نیمته شتفا هتا
اکسید قلع به کار میبردند و رنگ ابی هر دو نوع از کبال بتود (روآ فتر  56: 6126کته
رنگ ابی این ظرو مهمایل به ارغوانی و بسیار مرغو بوده ات ( .تیوری 623 6111
ظرو ابی و تفید به صورت بشقا و تتینی (در ابعتاد مخهلتف فنجتان کاتته جتاد
گلدان (دهانه باز و دهانه تنگ انواع قوری و یارا ظرو در دار و جعبه ها یایه قلیتان
ییه توز شمعدان و ظروفی با فرد هیوانات تولید میشدند و به نرتر تترمدی در تتزیین
شان از نقوشی مانند :کهیبه نگا ره هتا نقتوش گیتاهی نقتوش جتانوری (جتانوران واقعتی
تخیلی و تلفیقی نقوش انسانی (گاهی بیان کننده روایهتی یتا داتتهانی عناصتر ابیعتی
(ابرها ا موان با خطو شکسهه منحنی و مارییچ نقوش انهزاعتی (خطتو شتطرنجی
هندتی (مثلث مربع و دایره چلیتا اتهفاده میکردهاند( .ترمدی 661 :6123
از مهمترین مراکز تولید ظرو ابی و تفید ع ر صفوی میتوان به کرمان و مشهد اشتاره
نمود اما تایر مراکز همنون تبریز یزد اصفهان و نیشابور نیز به تولید انها مییرداخهند.
تبریز :ظرو ابی و تفید تبریز دارای بدنهای از جنس تنگ بتا تزیینتات یینتکهتای
ناممهد و نقوش شبیه جوی ا هسهند .شیوه تولیتد تبریتز مهتثثر از تتفید و ابتیهتای
نیشابور ات

زیرا برخی از تفالگران نیشابور در اواخر قرن نهم و دهم هجری بته تبریتز

مهاجرت کردند و تتس از انجا به اتهانبول رفهند و بر ظرو ابتی و تتفید " ایزنیتک"
تثثیر گراشهند .ابراهیم زاده یکی از اتتهادان معترو تبریتز در اراهتی ظترو ابتی و
تفید را هاجی محمد نقاش ذکر میکند( .وولف 615:6126
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کرمان :ابی و تفید های کرمتان از بههترین ظترو تتفالین اتت کته از خمیتر نترد و بتا
ارآهای گیاهی به شیوه ظرو چینی تزیین میشدند اما انهایی که دارای ارآهای اصتلی
و تزیینات کلی و زمینه هسهند به تبک ایرانی (نقوش گیاهی جانوری ییکرههای انسانی بته
تبک دوره مزبور تزیین میشدند .رافائل دوفانس اظهار مینمایتد کته میتان تتفالینههتای
کرمان با چینیهای چین تفاوت مشخ ی وجود نداش

بنتابراین تعیتین اینکته چته میتزان

تفالینههای ابی و تفید ایران وارد بازار ارویا شده ات

امکان یریر نیست ( .صتدری :6121

 512اههماال یکی از دالیل ان میتواند ع م تتیل متارک و ختط دور مشتکی باشتد کته
گلمبگ ان را از دیگر ویژگیهای ظرو کرمتان برمتی شتمارد .همننتین کرمتان بته دلیتل
نزدیکی به بندر عباس موقعیهی بی نریر برای تقلید از تبکهای جدید یورتتیلین و صتدور
این ظرو داش (به ویژه با بیرون راندن یرتیالیها از خلیج فتارس تجتارت دریتایی تتاخ
این ظرو افزایا یاف  .دو شهر زرند و غبیرا در کرمان از منااق مهم تاخ ایتن ظترو
بودند که تفالگران معروفی همنون تیّد اهمد معرو به "اقا" کاتتهگتر کرمتانی در اواختر
قرن یازدهم هجری در انجا اقام داشههاند( .گلمبک 615: 6113
مشهد :ظرو مشهد شباه وافری به ظرو چین دارد زیرا از گل تخ و رنتگ ابتی تیتره
تاخهه شده بودند و لین تفال مشهد را دارای بدنهای نتازک محکتم و مرغتو تتر نستب بته
ظرو کرمان میداند (رفیعی  613: 6111تزیینات این ظرو از موتیفهای چینی در وتتط
نقوش و ییکرههای چینی و به اور مهناو نمادهتای بتودایی در هاشتیه تقلیتد شتده بودنتد و
گروهی نیز دارای نقوش نیمه برجسهه در زمینه ابی و تفید بودند .همننین ابتی و تتفیدهای
مشهد بسیار ظریف و نازک بودند و تزیینات انها بیشهر در دو ایف تایه خورده ابی رنگ بود.
نیشابور :جنس ظرو این مرکز از خمیره تنگی ات که عالیترین نوع انهتا از قترن ششتم
هجری به بعد ییدا شد .تنوع ارآهای این گروه شگف انگیز ات و شتامل نقتوش گیتاهی (دو
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یینک "دو یینکه" بوته گل صدتومانی مهثثر از دوره خواندو نقوش هندتی (نوارهتایی کته از
کنار هم میگررند و در بعیی نقا تیره میشود و نقوش جانوری (یرندگان و چهاریایان مهثثر از
دوره مینگ هسهند .برخی از تفالگران نیشابور در اواخر قترن نهتم و دهتم هجتری بته تبریتز
مهاجرت کردند بنابراین شیوه تاخ و اراهی تفید و ابیهای تبریز مشابه نیشابور ات .
یزد :در اواخر قرن دهم هجری تولید ظرو ابی و تفید نیمه شفا در یزد اغاز شد که
دارای خمیرهای نرد با تزیینات چینیهای دوره مینگ اما مرغتو تتر از انهتا بتود زیترا
نقوش با دو رنگ ابی و ابی مشکی بر روی انها نقا میشتدند( .کتامبخا فترد 6113
 616:ظرو تاخ یزد از نوع بدل چینی بودند و به روش زیرلعابی تزیین متیشتدند.
عل ابقهبندی انها در این گروه اتهفاده از نقاشی ابی الجوردی بر زمینته تتفید بدنته
ات که با الیهای از لعا شفا و بی رنگ یوشانده میشدند.
سفالینهها آبی و سفید :برای مطالعته دقیتقتتر جزییتات نقتوش تزیینتی روی ابتی و
تفیدهای این دوره تعدادی از انها مورد بررتی واقع شدهاند تا بازتا نقوش ایرانتی و چینتی
بر تفالینهها مشخص گردد:
بطر آبی و سفید :این بطری مشابه بطریهای ایرانی بدنهای گ بی شکل بتا گردنتی
بلند دارد .دور تا دور بدنه بطری با نقا درخ تروی که درخ یرشتکوفه دیگتری بته
دور ان یینیده و گل و بوتههایی به رنگ ابی در زمینه تفید تزیین شده و گتردن بلنتد
ان نیز با نقوش تزیینی مانند ترنج و تایر نقتوش اراتتهه شتده اتت  .دهانته ظتر بتا
نوارهایی باریک و بر های ریز اراهی شده تا ارتبا ت ویری میتان بدنته و گتردن ان
هفظ شود .اههماال نقوش بدنه ظر از نگارههای ایرانی مانند نگاره "م قات فردوتی بتا
ته شاعر دربار غزنه" الهاد گرفهه شده ات

زیرا ایتن نقتا در اکثتر نگتارههتای دارای
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منرره ابیعی مکهب تبریز وجود دارد .درخ ترو همیشه تتبز اتت کته گتردش درخت
یرشکوفهای به دور ان نشان از بهار و جوانی دارد .نکهه قابل تثمل این اتت کته تتفال نگتار
برای این که نقوش گیاهی در زمینه بطری رها نشده باشند در یایین ظر (محل ات تال ان
به یایه ردیفی تنگ را ترتیم کرده تا نقوش گیاهی ابیعیتتر جلتوه نماینتد و ایتن اقتداد
اشنایی او با نگارگری را اشکار میتازد .امکتان دارد اتراآ نقتوش روی تتاق ظتر را نیتز
تح تثثیر ظرو چینی ترتیم کرده باشد .بر این اتاس نقوش این ظر تلفیقتی از نقتوش
ایرانی و چینی ات که با ظراف در کنار هم تلفیق شده و بر زیبایی بطری افزودهاند.

بطر آبی و سفید با نقش منظره ایرانی
نگاره مالقات فردوسی با سه شاعر دربار غزنه

بشقاب آبی و سفید با نقش قرقاول :اراهی این ظر بر اتاس ته تهاره هش یتر
مهداخل ات که در مرکز تهاره اول دو قرقاول زیبا بر شاخساری در ابیع نشسهه اند
که به رنگ تفید در زمینه ابی نمایا داده شدهاند .لبه این تهاره دالبتری شتکل بتا دو
نوار تفید و ابی اراهی شده تتا وجته تمتایزی میتان تتهاره اول و دود ایجتاد نمایتد و
هنرمند برای جلوه بیشهر ارآ اصلی تهاره دود را به رنگ تفید و بتدون هتیچ نقشتی
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(فقط با لبه صا ابی قرار داده ات  .تتتس تتهاره تتود تتهاره دومتی را از ااترا
اهااه نموده و برای زیبایی بیشهر و هماهنگی با تهاره مرکزی به صورت دالبتری شتکل
و با نقوش گل و بوته در میان هر یره اش تتزیین شتده اتت  .نکهته قابتل تثمتل دقت
هنرمند در اجرای این ارآ ات که توانسهه نوک یرههای تهاره اول را در امهداد تهاره
تود ترتیم کند که قابل تحسین ات  .ارآ اصلی ایتن تتفالینه ظتاهراً از نقاشتی زیتر
الکی روی جلد کها "گوی و چوگان عارفی" اقهباس شده ات  .زیرا نگارههای بسیاری
با این موضوع بر اثار هنری دوره صفویه اراهی شده اند که نمادی از یرواز روآ و جتان
در فردوس برین دارند و اههماالً برگرفهه از مهون عرفانی ان دوره هسهند و وجود نقتا
تهاره هش یر بر این امر تثکید بیشهری می نمایتد زیترا ایتن نقتا صترف ًا یتک اترآ
هندتی نیس

بلکه بازتابی از عرش الهی ات کته بتر دوش هشت فرشتهه قترار دارد؛

نقشی مقدس که در دوران ات می بر بسیاری از اثار هنری به کار رفهه ات .

بشقاب آبی و سفید با نقش قرقاول
اوایل قرن  51هجر

نگاره نقاشی زیر الکی قرن  51هجر
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کوزه قلیان آبی و سفید :تطگ تخ این تتفالینه بتا نقتا جتوانی بتر روی درخت
اراتهه شده ات  .در هالی که جوان به صورت نیمه نشسهه با دت چت بتر دو بتالا
زیر دتها تکیه داده ات

یرندهای در هال نیمه ترایی روی دت رات وی نشستهه

ات  .اههماالً تفال نگار ایده این ارآ را از نگاره "جوانی زیر درخ نشستهه" منهستب
به رضاعباتی اقهباس کرده ات  .زیرا نوع درخت

شتکل بتالاهتای زیردتت

نشسهن جوان چهره و یوشا وی در هر دو اثر مشابه یکدیگر ات

هالت

اما در نگتاره چهتار

نفر وجود دارد که شاید خالق تفال به دلیل کمبود تطگ اراهی روی تفال افراد دیگر
را هر نموده و یا اینکه به ییروی از تبک نگارگری مکهب اصفهان تثکید را بتر ییکتره
اصلی بیا از تایر عناصر ب ری قرار داده ات و با ابهکتار عمتل و مهناتتب بتا زمینته
نگاره (قرار گرفهن جوان بر درخ چنار از نقا یرنده بر روی دت جتوان و همننتین
در تطوآ جانبی کوزه اتهفاده کرده تا هماهنگی الزد ایجاد شود زیرا در دو ار ارآ
اصلی (خارن از قا اارا جوان یرندگانی در هتال یترواز و یتا ااووتتی ایستهاده بتر
صخره مشاهده میشود .رعای اکثر چهارچو اصلی نگتاره در هتین اجترای ان بتر روی
تفال نشان از دق عمل وی دارد  .چناننته نقتا اصتلی نگتاره درون تترنج لتوزی شتکل
نقاشی شده اما به خاار کوچکی محیط ایتن تتفال ان را درون نتیم تترنج (و بته هالت
نقوش محرا گونه اجراء نموده ات  .همننین هنرمند برای نمایا بلندی شاخه درخ
از نقوش ابرگونه (برگرفهه از ظرو کراک  6و یرندگان در هال یرواز در تطوآ باالیی بهره
برده ات و با کاربرد رنگهای محدود -ایف رنگی ابی -از عهتده اجترای نقتا بتر روی
تفال برامده ات .

1. Krakk
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کوزه قلیان آبی و سفید ،قرن 55هجر

نگاره "جوانی زیر درخت نشسته" قرن 55هجر

کاسه با نقش مرد کشکول به دست :تماد تطگ بیرونی این کاتته بتا تکترار نقتا
مردی کشکول به دت تزیین شده ات  .ظاهراً این مرد درویشی ات کته دتتهار بتر
تر دارد و اارافا را هالهای فرا گرفهه ات و در هالی که کشکولی بته دتت دارد در
ابیع

نشستهه و ااترافا را یوشتا گیتاهی اهااته کترده اتت (موضتوعی مشتابه

نگارههای ایرانی  .اههمال دارد خالق این اثر با الهاد از ظرو چینی ان دوره نقا ایتن
مرد را اجراء کرده باشد زیرا این ارآ بر روی برخی بشقا ها بتا زمینته گیتاهی مشتابه
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کاته وجود دارد (البهه با اندکی تفاوت  .بدین ترتیب که در کاتته ابتی و تتفید مزبتور
چهره درویا هر شده و کشکول در دت دارد در هالی که در ظترو چینتی ایتن
فرد چهره ای خندان و رو به یایین و جاد در دت ات که اتهینهای گشاد لبتاس وی
در اارا جاد به خوبی قابل مشاهده ات و همننین به جای دتتهار ک هتی بتر تتر
دارد اما هال چهره به عقب برگشهه ارز نشسهن و نحوه قرار گرفهن یای وی هماننتد
نقا درویا روی کاته ات  .ههی نوع یوشا گیاهی به هم ییوتهه در یتس زمینته و
یا بوتههای اارا وی کام رعای شده ات و اراهتی تتطحی کته درویتا در انجتا
نشسهه نیز از بشقا چینی تبعی نموده ات  .ابهکار عمل تفالنگار در ایرانتی نمتودن
ارآ مهناتب با شرایط هاکم در ان دوران ات ]که ادا و رتود ت تو در ان زمتان
رایج بوده ات  [.بر این اتاس در مواردی هنرمندان خ ق دوره صفویه در هین اجترای
نقا روی ظرو ابی و تفید بنا بر جو هاکم در ان دوره تیییراتی را اعمال میکردند.

کاسه با نقش "مرد کشکول به دست" ،اصفهان

بشقاب بدل چینی با نقش "مرد جام به دست"
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بطر با نقش اژدها :این بطری در هر ته بخا با نقو ش تزیینی اراتهه شده ات

و

یایه ان با نقوش درهم یینیده اتلیمی و گیاهی (گتل هتای کتوچکی کته بته صتورت
مهناو تکرار شده اند در میان دو نوار ابی رنگ اراتهه شده ات
را اژدهای بالدار در هال جس

اما نقا اصلی ان

و خیز در نقا یینک های گتل دار تشتکیل متیدهتد

(نقا هیوان افسانه ای که جزء نقوش اصلی ظرو چینی ات  .این نقا نیتز ماننتد
تایر اژدهاهای چینی هیوانی درنده با ظاهری وهشهناک و ته چنگالته ت مخ توص
امرای عالی مقاد و شاهزادگان درجه  1به بعد -ات

(نفیسی  22 :6126که ظاهرا با

موهای بلند و دد ییچ خورده اش در میان گل های درهم یی نیده در هال یترواز اتت .
تطگ باالیی بدنه بطری را با ترنج های تزیینی به هم ییوتهه و یک هاشیه تفید رنگ
با گل های افقی ابی اراهی نموده اند تا هماهنگی الزد بتا تتایر قستم هتای ظتر
ایجاد شود .به همین ترتیب گردن ظر را نیز با چند شاخه گل بته صتورت عمتودی
تزیین کرده اند تا با شکل این بخا ظر مهناتب باشد .بنابراین این ظر با الهاد از
نقوش چینی تزیین شده ات

و اههماالً کاربرد فراوان نقا اژدها در ظرو وارداتی از

چین به دلیل معنای نمادین این نقا بوده ات

که در دوران باتهان مرهر باران بود

زیرا ان ابرها را گرد هم می اورد و مس یرهای ا را زیر نرر داش

(به ویژه کتاربرد ان

بر روی بطری ها و همننین نقا اژدهای دربتاری بتر اتتاس تعتداد چنگتال هتایا
معنای ویژه ای داش  .به عنوان مثال اژدهای ته چنگاله در دوره مینگ بسیار به کتار
می رف

و تفالگران ایرانی نیز از این نقا در هین تتاخ

تفید تقلید میکردند.

بتدل چینتی هتای ابتی و
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بطر با نقش اژدها ،قرن  55هجر

تأثیر متقابل آثار سفالی بر نگارهها
تثثیر هیور تفالها بر روی نگارههای دوره صفویه را از دو جنبه میتوان مطالعه نمود:
 .5بررسی حضور انواع سفالینهها در نگارهها

نگارهها اکثرا انعکاتی از فرهنگ معاصر هنرمندان دوران مخهلتف هستهند بنتابراین
یکی از بههرین منابع شناخ شرایط هاکم در هر دورهای و تبک زندگی مردد ان جامعته
(نوع یوشا و وتایل کتاربردی مطالعته نگتارههتای مقتااع مخهلتف هنتری اتت  .زیترا
نگارگرانی همنون بهزاد ع وه بر ترتیم نگارههای تفارشی برای هاکمان صتحنههتایی از
زندگی مردد عادی را نیز به ت ویر میکشند و به این اریق اگاهی از نحوه زندگی ابقتات
مخهلف مردد میسر میگردد .نگارگران مکاتب مخهلف ییا از بهزاد بیشهر به کهتا ارایتی
و نگارههای تفارشی می یرداخهنتد و از ترتتیم جزییتات زنتدگی روزمتره (ههتی زنتدگی
بزرگان خودداری میکردند و در اکثر نگارهها اتبا تشریفاتی مانند جاد گلدان و وتایل
یریرایی شاهان ترتیم میشدند و از انجایی که اکثر انها از جنس ا و نقره بودند و بنتابر
کاربرد این دو رنگ در رنگامیزی شاد و روشن نگارههای ایرانتی از جلتوه ایتن وتتایل در
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نگارهها کاتهه شده و بر نمود اتهفاده از چینی االت در این مجالس افزود شده اتت (امتا
این ظرو نیز به ندرت در میان درباریان کاربرد داشههاند.
اههماالً ورود گسهرده چینی های ابی و تفید به ایران از دوره تیموریان اغاز شده و
به تبب این که جزو ظرو گران قیم و اشرافی بوده اتت

بیشتهر شتاهان و اشترا

زادگان از انها اتهفاده می کردند و خریدشتان از عهتده متردد عتادی ختارن بتود و انهتا
معموالً از تفالهای مهنوع ایرانی اتهفاده میکردند .بنابراین اگر هنرمندی نیز به ترتیم
زندگی عامه مردد می یرداخ

ظهور تفال هتای تتاده و یکرنتگ در اثتارش مشتهودتر

ات  .بررتی نگارههای مکهب تبریز دوره صفویه نشان دهنده ویژگیهای شیوه نگارگری
این دوره ات

زیرا ترویج ابیع گرایی و واقعگرایی شیوه بهتزاد توتتط شتاگردان وی

موجب دگرگونی در شخ ی یردازی ها و روآ بخشی به انها و ایجاد هماهنگی با فیتای
ییرامون در محیطی واقعیتر شد .بدین ترتیب با ترکیب بنتدیهتای یینیتده تتر رنتگ
بندی و اراهی نیتز ییشترفههتتر شتدند و صتحنه هتای روزمتره زنتدگی در میتامین و
موضوعات یر رونق نگارهها مشهودتر گردید .بر ایتن اتتاس در نگتارههتای دوره صتفویه
توجه و ترتیم اتبا زندگی اقشار مخهلف مردد اعم از چادرنشینها تا درباریان مرتتود
شد و هنرمندان اننه را مشاهده میکردند متنعکس متینمودنتد .در اوایتل قترن دهتم
هجری هنوز چینیاالت از تجم ت خاص محسو میشد و اههماال کاربرد ایتن ظترو
در هین اجرای نگاره ها نمایانگر توان مالی اشخاص موجود در انها بوده ات  .بته عنتوان
نمونه در نگاره "مجنون را به چادر لیلی میبرند" خدمهای ظر چینی برای شیردوشی
اتهفاده میکند و یا زنی که از چادر خارن میشود از این نوع ظرو برای انجاد کارهای
خود اتهفاده می نماید .علی رغم این که اههمال شکسهن این ظرو در صتحرا و بیابتان
بیشهر ات

اما به دلیل تمکن مالی این قبیله به کارگیری انها اشکالی ندارد و شاید هم

خود نگارگر در هین اجرای این نگاره از نمایا انها اتهفاده کرده باشد زیرا این ظترو
در ان زمان جزو وتایل تشریفاتی بودهاند .بنابراین وی برای بیتان ثتروت ایتن قبیلته از
انها بهره برده ات  .نکهه قابل تثمل در نگارههای مکهب تبریز اندازه کوچک اکثر ظترو
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چینی ات و اههماال به واتطه نمایا فیای چندتاههی در نگتارههتای ایتن مکهتب و
ترتیم افراد مهعدد و وتایل شان به اور همزمان در یک نگاره نگارگر مجبور بوده برای
ایجاد تناتب از نقوش ریزتر اتهفاده نماید .بنابراین ظرو چینتی موجتود در انهتا نیتز
کوچک تر هسهند و زیاد جلب توجه نمی کنند .همننتین در تزیینتات روی ایتن ظترو
اکثرً از نقوش گیاهی و هیوانی مهناتب با موضتوع نگتاره بهتره بتردهانتد .متث بتر روی
گلدان ها از نقوش گیاهی و یا در مجالسی کته در منتاظر ابیعتی اجتراء شتده از نقتا
هیوانی یا گیاهی اتهفاده شده ات  .ظاهراً نگارگر در هتین اجترای انهتا از اترآهتای
ذهنی خود اتهفاده کرده ات .
از فرضیات دیگر می توان به این نکهه اشاره نمود که از انجایی که نگارگران زندگی
روزمره و واقعیات دوران معاصر خود را نشان میدهند بنابراین میزان و نوع م ر ایتن
ظرو نیز ناخوداگاه در نگارههای انها بروز مییابد و بته ختاار اینکته در مکهتب تبریتز
بیشهر به موضوعات جمعی و تعدد افراد در ابیع و غیره توجه میشد این ظرو نیتز
کمهر مشهودند و اکثراً به اشکال ظرو معمولی ظاهر شده اند (به جز در مجالس بتزد و
ار اشرا زادگان که به صورت جاد و قدآ نمایان شدهاند.

نگاره "مهمانی در قصر سلطان حسین میرزا" ،قرن  6هجر
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نگاره "مجنون در زنجیر را به چادر لیلی میبرند" قرن  51هجر

همننین ایتن ظترو بته لحتاظ انتدازه در نگتارههتای مکهتب اصتفهان بتزر

و

چشمگیرترند .زیرا در این دوره بنابر بروز فردگرایی و رقعه نگاری ترتیم تتک چهترههتا
روان یاف

(و هنرمندان ازادی عمتل بیشتهری یافهنتد و بته ییتروی از رضاعباتتی کته

نواوریهای تازه ای در قلمرو اراهی و نگارگری ایران ایجاد کرده بود اندازه ییکترههتای
درون ت اویر را افزایا دادند و به لحاظ اینکه منرره با اندازه شخ ی ها مطابق یابتد
تایر اجزاء نیز بزر

شدند اما به دلیل کمبود تطگ نگاره برخی از انها هتر گردیتدهانتد.

بنابراین نگارگر در هین اجرای ت اویر ع وه بر نمایا خود فرد از وتایل شخ ی وی نیتز
اتهفاده میکرده ات و بته واتتطه اینکته اکثتراً اشترا زادگتان و بزرگتان از رقعته نگتاری
اتهقبال مینمودند در میان اتبا زندگی انها ظرو چینی ابی و تفید نیتز وجتود داشت
که در نگارهها ظاهر شده اند و یا اینکه هنرمند برای افزایا جلوه تشریفاتی نگاره از اراهتی
این ظرو که قب ً در زندگی درباریان و اشرا دیده بودند بهره میبرده اتت (زیترا بیشتهر
نگارگران این دوره به دلیل مهارت ویژه خود مدتی به دربار رف و امد داشهه اند .
موضوع دیگر شکل جادها در نگارههای تک چهره مکهب اصفهان مانند نگاره "دخهر
کوزه به دت " ات که اغلب به صورت جادهای یک دتهه هسهند امتا در مجالستی کته
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افراد مهعددی وجود دارد همنون نگاره "گلگش " از انواع دو دتتهه انهتا اتتهفاده شتده
ات (مشابه جادهای کاربردی در مجالس شاهان در مکهب تبریتز و اصتفهان  .ایتن نکهته
دق عمل نگارگران را نشان میدهد که در هین اجرای نگارههتا بتر اتتاس موضتوع نتوع
ظر را انهخا میکردند و یا اینکه به اور زنده از مجالس نگارگری میکردهانتد .اههمتال
دیگر نیز برای نمایا این ظرو به صورت جاد صراهی بادیه و ییاله در مکهتب اصتفهان
میتواند به تبع از موضوع نگارهها باشد زیرا اکثر نگارهها موضوع مجالس گلگش و بتزد و
ار اشرا و یا تک چهره از جوانی که به تنهایی در هال میگساری ات را بته نمتایا
گراشههاند بنابراین در این نگارهها از این گونه ظرو اتهفاده شده ات .

نگاره "دختر کوزه به دست" قرن  55هجر

همننین این فرض نیز می تواند وجود داشهه باشد که نگارگر در هین اجرای نگاره
موضوعی را در ییا روی خود نداشهه اما چون این وتایل را قب ً در دتت درباریتان دیتده
بود بنابر تشخیص و برای زیبایی بیشهر انها را نیتز ترتتیم نمتوده اتت  .در بعیتی متوارد
هنرمند نقشی را بر روی ظرفی دیده اما نوع ظر را به خاار ندارد که بشقا بوده یا کاتته
و در هین اجرای نگاره فقط به ترتیم نقوش ظرو بر یایه محفوظات ذهنی خود مییتردازد.
به عنوان نمونه نقا یرندهای که بر روی ییالته در نگتاره وجتود دارد اههمتاالً نگتارگر ان را
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قب ً بر روی کوباچهای از تبریز مشاهده کرده و در اینجا ان را کشتیده اتت  .همننتین نتوع
ظرو درون نگارهها بازتابی از نوع ظرو کاربردی و شکل انها میتواند باشد.
همان گونه که در ظرو مکهب اصفهان تک چهرهها روی تفالها بته تبتع نگتارههتا
بروز می یابند؛ ههی در نگاره هایی که تفالی نقا انسانی را نمایا متیدهتد نیتز از تتک
چهره بر روی انها اتهفاده میشود یا اکثتراً بترای نمتایا یرنتدهای بتر روی تتفال درون
نگاره ها از نقا یرندگان به شیوه رضا عباتی اتهفاده شده ات  .همننین به واتطه اینکه
نراد رنگبندی و تاخهار فیا در اثار رضا عباتی بسیار تاده شدهاند در این شتیوه وی بتا
کاربرد اتلو قلمگیری خاص خویا یعنی شدت و ضعف در خطو بته ختوبی توانستهه
ات که هجم ییکره ها باف البسه و دیگر عناصر را به نمایا بگرارد .مانند برخی نگتاره
هایی که به صورت خطی هسهند اما اجزاء مخهلف موجود در انها قابل تشخیص اند.

نگاره "اجتماع بزرگان"

بشقاب کوباچه
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نگاره "زن کوزه بر دوش" قرن  55هجر

 .1بررسی حضور نقوش رو سفالینهها در قسمتها مختلف نگارهها

بر اتاس مطالعات وجود نقوش روی ظرو تفالی به ویتژه ابتی و تتفیدها بترای
تزیین اشیای موجود در نگارهها مشتخص اتت  .اههمتال دارد کته نگتارگران بته دلیتل
مراودات با درباریان و اشرا زادگان این ظرو را دیده باشند و در هین اجرای نگارههتا
بر اتاس موضوع نگاره و بنابر ذوق و تلیقه خویا با مهتارت از ایتن تزیینتات اتتهفاده
کرده باشند .اههماالً هنرمند این ارآ را بر روی بشقابی در میتان ظترو چینتی دربتار
مشاهده نموده و در هین اجرای نگارههای انوار تتهیلی بنتابر موضتوع داتتهان از اترآ
موجود در ذهن خویا بهره برده ات  .زیرا ارآ بشقا دقیقا در نگاره وی اجراء شتده
ات و تنها تفاوتی که میان این دو اثر هنری وجود دارد این ات که موضوع نگتاره در
شب رخ داده اما ارآ بشقا منرره روز را به نمایا میگرارد .در هالی که هال فرود
تیمر ،وجود صخره و تایر یرندگان مشابه یکدیگرند البهه صادق بیگ تیییراتتی را در
هین ترتیم نگاره اعمال کرده ات ( .مانند چهره و هال تیمر . ،در نقا تیمر،های
ایرانی چهره یرنده به صورت عقا و با منقار یهن کشیده شده ات و اکثتراً بتال تتم
چ خمیده ات و دد ان دارای یرهایی موجدار و منحنی در دو جه ات و در اغلتب
موارد دو دنباله کوچک در انههای ان وجود دارد اما در نقوش چینی تماد یرهای دنبالته
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تقریبا به اندازه و در یک تم دارای یرههای ریز هسهند و همیشه چنگالهای انهتا بته
صورت یک بوته ات

در هالی که در تیمر،های ایرانی چنگالی مشاهده نمیشود.

گاهی نگارگران در بخشی از اثر خود با مهارت از نقوش تفالینهها اتتهفاده کترده
اند که با توجه به جزییات نگاره اتهعداد و ابهکتار عمتل انهتا مشتخص متیشتود .زیترا
هنرمند همواره بایسهی به ارآهای موجود در محیط زنتدگی ختود توجته نمایتد تتا در
مواقع لزود بنابر ذوق هنری خویا برای جلوه و زیبایی بیشهر اثارش از انها بهتره ببترد.
به عنوان نمونه نقا تیمر ،و شیر در بسیاری از نگارههای مکهب تبریز و قتزوین بترای
تزیین انها به کار رفهه اند .اههماالً این نوع تزیینات از ظترو چینتی وارداتتی بته ایتران
اقهباس شدهاند زیرا قمقمه ای با چنتین نقشتی در میتان چینتیاالت ارتتالی در دوران
تلسله یوان چین به ایران وجود دارد که عیناً در نگاره هایی همنون نگتاره "یتدری در
باره عشق تخن میگوید" از نسخه هف اورنگ ابراهیم میرزا کته در میانته قترن دهتم
هجری به کار رفهه ات  .در اینجا هنرمند به زیبایی از این ارآ برای تزیین زیتن اتتب
اتهفاده کرده ات و به اههمال قوی نگارگر این ارآ را در دربار صفوی کته میتراث دار
تیموریان بود مشاهده نموده ات

زیرا تاریخ تاخ این قمقمه ابی و تفید قترن نهتم

هجری ات ( دوره ای کته تیموریتان بته جمتع اوری چینتی االت ع قته داشتهه انتد .
همننین این نقا در نگاره "یریرفهن هدیه زال از توی رودابته" از شتاهنامه فردوتتی
مکهب قزوین نیز مشهود ات که هنرمند به زیبایی برای اینکه دیوار تفید یش رودابه
را از تادگی در اورد از این تزیینات بهره برده ات و ت ور میشود کنایهای از داتتهان
زال و تیمر ،نیز باشد که نگارگر به واتطه اشنایی با روایات شتاهنامه خواتتهه ارتبتا
موضوعی زال رودابه و تیمر ،را هفظ نماید و به خوبی به هد خود دت یافهه ات .
نکهه قابل تثمل ارتبا نقوش تزیینی در اثار هنری گوناگون ات که نشان دهنده هتس
زیبایی شناخهی مشهرک میان هنرمندان در عرصههای مخهلف هنری ات .
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نگاره سیمرغ قرن  55هجر

بشقاب آبی و سفید قرن  55هجر

قمقمه آبی و سفید قرن  6هجر

نگاره "پذیرفتن هدیه زال از سو رودابه" قرن  51هجر
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نتیجه
اثار تتفالی بته عنتوان یکتی از مرتاهر یایتدار افترینا هنتری هتر کشتور دارای
ارزشهای فرهنگی و هنری فراوانی هسهند که با بررتی انها میتوان بخشتی از فرهنتگ
و هنر ان جامعه را مطالعه نمود .این اثار تجستمی از چنتان زیبتایی و کمتال در فترد و
نقا برخوردارند که یکی از ف لهای بسیار مهم و معهبر هنر ع تر صتفوی را بته ختود
اخه اص داده اند .با بررتی تفالینه های دوره صفوی برخی از ویژگیهتای مشتهرک بته
صورت چشمگیر مشخص متی شتود کته از ان جملته نقتوش روی تتفالینه هاتت کته
میتوان یایه و اتاس انها را در هنر نگارگری ان دوران جسهجو نمود .تتفالگران صتفوی
با بهره گیری از دتهاوردهای مکاتب نگارگری تعی در بازنمایی هنر تفالگری به کمتک
نقا مایههای نگارگری داشهه اند.
ویژگی های شیوه شناخهی و نقتا مایتهای در مجموعته هتای نگتارگری شتده بته
مقیاس مهفاوت در تفالینهها بنابر شتکلهتای خمیتده گتردن و بدنته ظترو تتفالین
انطباق یافهه اند .برتری جزییات هنر نگارگری صفویه موجب واالیی هنتر تتفالگری ایتن
دوره نیس

بلکه هماهنگی اشکار میان ارآ یوشا نقا و رنگ تتفالینههاتت کته

در جلوه ای یگانه با هم ترکیب شده اند .بر این اتاس تفالگران در خلق عالیترین نمونه
ها هرگز از این تعادل تخطی نکرده و در برجسههترین اثارشان به تکاملی دت یافهته انتد
که هد هنر ات  .بنابراین خلق مجموعه عناصر ب ری موجود در اثار تفالی از یتک تتو
معلول تخی ت خ ق هنرمند و از دیگر توی تابع فیایی ات که به تبب شتکل فترد و
قالب ظر مهفاوتند .بیشهر نگارهها بر روی تطوآ تخت و یتا متدور و دارای عمتق اجتراء
شدهاند زیرا فرد های مدور و دارای عمق اثار تفالی (مانند کاته دوری یا بشتقا

یتیاِ

روی هنرمند بسهری را فراهم میکنند که هرک قلم نقاش برای اراهی را با خود همستو
میتازند و به ایجاد نقوشی زیبا در فردها ییوند میزنند.
زیباترین اثار تفالی مهعلق به دوران شاه اهماتب و شاه عباس هسهند که در مهتمتترین
مراکز تفالگری همنون اصفهان تبریز کرمان مشهد یزد و نیشتابور تولیتد شتدهانتد .در هنتر
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تفالگری نیز هنرمندان و تفالگران ایتن دوره عت وه بتر ادامته تتن و شتیوههتای تتفالگری
گرشهه تحول تازهای را با برخورداری از تثثیر تفالتازی چتین عثمتانی و ارویتایی بته وجتود
اوردند .به عنوان نمونه بته تتدریج نقتوش ظریتف روی ظترو چینتی ابتی و تتفید بتا رویته
هنرمندان ایرانی درامیخ و هنرمندان ایرانی با ابهکار عمل خ ق خود رنتگ و اصتالهی ایرانتی
به انها بخشیدند به گونهای که با نقاشیهای چینی همزمان خود به کلی تفتاوت داشتهند .زیترا
ظرو ابی و تفید این دوره از ته نوع تزیینات (نقتوش کتام چینتی نقتوش کتام ً ایرانتی و
تلفیقی از نقوش ایرانی و چینی برخوردارند و همننین در برخی از انها برای مشخصتر کتردن
نقوش از رنگ تیاه به همراه نقاشی زیرلعابی ابی و تفید اتهفاده شده ات .
از انجایی که در کارگاههای هنری دوره صفوی شماری از هنرمندان هتر صتنف گترد
هم امده بودند و تح نرر اتهادان به تولید اثار هنری و صتنایع دتتهی متییرداخهنتد و
نقاشخانه با تایر کارگاههای هنری در ارتبا بوده ات

ف ل مشهرکی بین نقوش مترتبط

با هنرهای صناعی مشهود ات و عناصر اراهی به نوعی در هال وهدت زیباییشناتتانه
مشهرکی به تر میبرده اند و دق در جزییات نگارههای این دوره شباه هتای تتاخهاری
انها با تزیینات تایر هنرهای صناعی مانند ابی و تفیدهای این دوره را مشخص مینماید.
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