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چکیده

هرچند در دوران قاجار بنا به دالیل مختلِف داخلي و خارجي، با افول هنر سفالگري مواجه هستیم، اما این به معناي زوال کامل هنر 

سفالگری نبوده و ساخِت بعضي از ظروف چیني با مشخصات متفاوت از ظروف وارداتي، اصالِت هنري ایران را تداوم بخشیده است. وجود 

نمونه هایي شاخص از سفالینه هاي این عصر که اغلب در برخي از موزه هاي خارج از کشور مانند طارق رجِب کویت و ویکتوریا و آلبرِت 

لندن نگهداري مي شود، شاهدي است بر این مدعا. تحقیق حاضر تالشي است در زمینة شناخِت بهتِر ابعاد مختلف هنر سفالگري عصر 

قاجار باتوجه به برخي از همین نمونه هاي شاخص که مي توان از آنها با عنوان نمونه هاي درباري یاد کرد. در همین راستا مشخصات 

هنری و تزیینِی تعدادي از این ظروف مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به نتایج تحقیق، علیرغم تداوم هنر سفالگرِي 

دوران صفوي و نیز برخي تاثیرات غرب در هنِر سفالگري عصر قاجار، سفالینه هاي این دوره به لحاظ فرم، شیوه و نقوش تزییني داراي 

مشخصات منحصر به فردي مانند تنوع بیشتر رنگ ها، غلبة نقوش انساني بخصوص زنان بر سایر نقوش و... نیز می باشند که مجموِع 

آنها لزوم تغییر دیدگاه در رابطه با وضعیت هنر سفالگري این عصر را الزامي و حتمي مي نماید.
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دوران قاجار با وجود اینکه نسبت به سایر ادوار اسالمي به 
دورۀ ما نزدیکتر است، اما در عین حال ناشناخته ترین دوره ها 
نیز محسوب مي شود. نمي خواهیم در این مجال به دالیل این امر 
بپردازیم که آن خود مستلزم بحث و فرصتي دیگر است. یکي از 
مظاهر این عدم شناخت یا شناخت ناقص، وضعیت هنرهاي مختلف، 
منجمله هنر سفالگري طي این دوران مي باشد. حتي در مقایسه 
با برخي از هنرهاي دیگرِ این دوره مانند معماري و نقاشي، باید 
اذعان نمود که اطالعات بسیار کمي در مورد وضعیت این هنر 
داریم. تاجایي که در بررسي منابع هنر سفالگري دوران اسالمي به 
دوران قاجار که مي رسیم با مطالب بسیار اندکي در حد چند سطر 
مواجه مي شویم؛ گویي هیچ فعالیتي در این دوره در زمینۀ سفالگري 
صورت نگرفته است و یا تمام آثار سفالي از خارج وارد ایران شده 
و یا اینکه آثار مزبور آنقدر به لحاظ هنري و تکنیکي در سطح پاییني 

قرار دارند که ارزش پرداختن به آنها را ندارد. 
یکي از علل اطالعات کم ما در مورد سفالگري این دوره در 
تحوالت جهاني معاصر با قاجاریان ریشه دارد. مصادف با این 
دوره عتیقه خراِن اروپایي در بین کشورهاي باستاني و غني و در 
عین حال عقب افتادۀ جهان در جستجوي آثار شاخص و زیبا براي 
انتقال به کشورهاي خود بودند که آثار سفالي و کاشي ایران از جملۀ 
این آثاربودند. آنها در جهت نیل به این هدف، به دو شیوۀ رسمي و 
غیر رسمي اقدام مي کردند. شیوۀ رسمِي آن در قالب قراردادها و 
امتیازاتي بود که از شاهان قاجار دریافت مي کردند و نوع غیر رسمي 
آن نیز ریشه در وضعیت بد اقتصادي مردم و ناتواني حکومت قاجار 
در کنترل مرزهاي کشور داشت که طي آن بسیاري از آثار هنري به 

ثمِن بخس از ایرانیان خریداري و راهي کشورهاي خارجي مي شد. 
حتي بعضاً اروپاییان افرادي از صنعتگران و سفالگران ایراني را 
جهت تولید انبوه آثار به خدمت مي گرفتند. به همین جهت تعداد 
بسیاري از این سفال ها، امروزه در موزه هاي کشورهاي اروپایي 
نگهداري مي شوند و تعداد آثار شاخص این دوران در ایران بعنوان 

سرزمین مادر و تولید کنندۀ آنها بسیار کم است. 
موضوع تحقیق پیِش رو، وضعیت هنر سفالگري در این دوران 
باتوجه به برخي از نمونه هاي شاخِص برجاي مانده در موزه هاي 
داخل و خارج از ایران است. بدیهي است که بررسي مشخصات 
نمونه هاي مزبور به لحاظ فرم، تزیین و نوع نقوش، به درك و 
ارزیابي بهتر هنر سفالگري دوره قاجار کمک خواهد نمود. در همین 
راستا، ابتدا با استفاده از کتاب ها و مقاالت تحریر یافته، وضعیت 
کلي هنر سفالگري این دوران به لحاظ مراکز و تکنیک هاي مهِم 
ساخت و تزیین، مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه بیست و هشت 
نمونه از سفال هاي فاخر که از بیِن انواع مختلِف رایج در این دوره 
انتخاب شده، معرفي و ویژگي هاي منحصر به فرد آنها بخصوص 
در زمینۀ نقوش تزییني تجزیه و تحلیل مي شود. الزم به ذکر است 
که نمونه هاي انتخاب شده جزءِ آثار مسلم این دوره محسوب شده و 
از ارائۀ نمونه هاي مشکوك که به تعداد فراوان در حراجی هاي خارج 
از کشور با نام ظروف دوران قاجار معرفي مي شوند، اجتناب شده 
است. به هر حال از آنجا که تاکنون کار درخوري در رابطه با سفال 
عصر قاجار صورت نگرفته، امید است تحقیق کنوني گام نخستین در 
این مسیر باشد و تحقیقات بعدي، سایرِ زوایاي ناشناختۀ این هنر را 

بیشتر و کامل تر نمایان سازد.
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مقدمه

وضعیت هنر سفالگري در دوران قاجار

با در نظر گرفتن تمام عوامل و شرایط تاریخي و جهاني، باید 
هنر عصر قاجار را بخصوص در اواسط این دوره، از دوران هاي 
قابل قبول هنر ایراني دانست. قاجارها از سویي معاصر اروپاییاِن 
استعمارگري بودند که به واسطۀ تحوالت صنعتي در جستجوي 
منابع اولیه و نیز بازار مصرف براي تولیدات کارخانه هاي خود 
بودند و لذا در جهت نیل به اهداف خود از روش ها و سیاست هاي 
جدید و پیچیدۀ استعماري بهره مي بردند که نه تنها براي دولتمردان 
جهان  روزِ  آن  اروپایِي  غیر  کشورهاي  سایر  براي  بلکه  قاجار 
ناشناخته بود. و از سوي دیگر گرفتارِ دردسرهایي چون حمالِت 
ترکمنان و اقوام مهاجم و شورش هاي محلي در شهرهاي مختلف 
بودند )گرنت، 1348، 29-28( که تواِن حکومت آنها را براي حمایت 

اساسي از آثار هنري و صنایع دستي تحلیل مي برد. عالوه بر این 
طي این دوره، عرضۀ فراوان کاالهاي وارداتي به ایران نیز تاثیر 

مخربي بر هنرها و صنایع مختلف داشت. 
همین ویژگي در مورد تولیدات سفالي نیز مصداق داشته و اغلِب 
سفال هاي داخلي، توان رقابت خود را با نمونه هاي وارداتي از دست 
دادند؛ تاجایي که رفته رفته تکنیک و شیوه هاي هنر سفالگرِي ادوار 
باشکوه قبلي سفالگري ایران از یاد رفت. مواد و ترکیبات و اکسیدهاي 
معدني، لعاب ها، درجات پخِت سفال و لعاب و در پي آن اسرار چیني 
پزي و کاشیکاري و لعاب هاي جالدارِ ادوار سلجوقي تا صفوي 
در گذر زمان متروك گردید)کامبخش فرد، 1383، 491(. همچنین 
دقت و ظرافتي که در دوران صفویه نسبت به تهیۀ ظروف سفالي 



بکار مي رفت در این دوره رعایت نمي شد)همان، 489(. آرتور لین 
از محققین هنر اسالمي یکي از دالیل این امر و کیفیت پایین تر آثار 
سفالي در مقایسه با کاشي کاري هاي این دوره را عالوه بر حجم و 
کیفیِت فنِي باالتر نمونه هاي وارداتي، تقاضاي باال براي کاشي هاي 
تزئیني براي آثار معماري دورۀ قاجار مي داند؛ بدین معني که بهترین 

.(Lane, 1971, 91) طرز کار و طراحي، صرف تولید آنها مي شد
در رابطه با بررسي هنر سفالگري دوران قاجار باید به چند نکته 
توجه داشت. اول آنکه در کنار عوامل مختلف، یکي از عوامل مهم در 
افول هنر سفالگري کشور ایران در این زمان، موفقیت کشورهاي 
اروپایي در زمینۀ تولید ظروف چیني بود. به عبارت دیگر پس از 
آنکه آنها با فنون ساخت ُپرسلین یا ظروف چیني آشنایي یافتند، از 
وارد کنندۀ ظروف چیني به تولید کنندۀ آن تبدیل شدند1و بالتبع ایران 
جایگاه مهم خود در تولید و فروش نمونه هاي صادراتي به اروپا را 
که در دوران صفوي بدست آورده بود از دست داد. نکتۀ مهم دیگر 
فاصله و تفاوت نمونه هاي درباري با نمونه هاي تولید شده براي 
عمومِ طبقات جامعه در این دوره است. زیرا به علت وضعیِت بد 
اقتصادي و فقر عمومِي جامعه، اغلِب مردم قادر به تامین هزینه هاي 
ساخت سفالینه هاي با کیفیت مرغوب نبودند. بنابراین نمونه هاي 
باید  را  تزییني  نقوش  و  لعاب  فرم،  لحاظ  به  دوره  این  مرغوب 
نمونه هاي ساخته شده به سفارش دربار و درباریان قاجار دانست.

به نظر مي رسد طي دوره قاجار مراکز سفالگري متعددي وجود 
داشته که بعضي از این مراکز از ابتدا تا پایان حکومت قاجار بصورت 
مستمر دایر بوده و بعضي دیگر تنها در ابتدا، اواسط یا پایان این 
دوره رونق داشته اند. محققیِن هنر سفالگري از شهرهاي مختلفي 
بعنوان مراکز سفالگري این دوره یاد کرده اند. از جمله مرحوم 
کامبخش فرد شهرهاي کرمان، نطنز، ساوه، کاشان، قم، و بعضي از 
شهرهاي خراسان و آذربایجان را بعنوان تنها شهرهاي ایران که در 
این دوره کارگاه هاي سفالگري داشتند معرفي کرده است)کامبخش 

فرد، 1383، 489(.
دوره  این  اوایل  در  سفال  تولید  مرکز  ترین  عمده  فهروري، 
را بخصوص در تولید کاشي ها و ظروِف ظریف، شهر اصفهان 
معرفي کرده که در اواسط دوران قاجار، شهر تهران جایگزین آن 
مي شود. وي همچنین شهرهاي شیراز، نطنز، همدان، تبریز و بطور 
مشخص شهر نایین را از دیگر مراکز مهم این دوره مي داند و معتقد 
است که اغلِب ظروف لعابدارِ تکرنگ در شهر همدان تولید مي شده 
است )فهروري، 1388، 75(. آرتور لین نیز شهرهاي تهران، شیراز، 
اصفهان، و پس از آن نایین را مراکز اصلي تولید سفال دورۀ قاجار 
مي داند )Lane, 1971, 91(. در اواخر این دوره نیز ساخِت ظروف 
سفالي با تزیینات محلي در شهرهاي یزد، همدان، شهرضا، زنجان، 
سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان، اصفهان، شیراز و تبریز 

متداول گردیده است)توحیدي، 1379، 288(. 
در مجموع مي توان گفت یکي از دالیل مشخص نبودن قطعي 
مراکز تولید سفاِل دوره قاجار، عدم مطالعه و طبقه بندي دقیق سفال 
این دوره است. اما آنچه مسلم است شهر تهران بعنوان پایتخت 
قاجاریان به مانند پایتخت هاي ادوار قبل یکي از مراکز مهم سفالگري 

این دوره بوده و با تعیین آن به عنوان پایتخت، به مرکز هنري جدید 
تبدیل شده است. باتوجه به آثار برجاي مانده، شهرهاي اصفهان و 
شیراز که در دورۀ صفوي از مراکز مهم تولید ظروف سفالي بودند 
نیز همچنان به فعالیت خود در حجم و کیفیت پایین تر ادامه مي دادند 
و مراکز نوظهوري مانند همدان و نایین نیز بخشي از تولیدات را به 
خود اختصاص داده بودند. تا سال هاي پایاني دوران قاجار در شهر 
نایین ظروف سفالي مختلف به اشکال کاسه، کوزه و سبو با خمیرۀ 
نخودي رنگ ساخته و با تنوع رنگي از صورتي روشن، آبي، زرد، 

سبز و سیاه تزیین مي یافت. 2 
تقریباً همان وضعیِت نابسامان و عدم اطالعات دقیق در زمینۀ 
مراکز سفالگرِي دوران قاجار در مورد گونه هاي سفالِي رایج در 
این دوره نیز صادق است. باتوجه به اطالعات موجود به غیر از 
سفال هاي بدون لعاب، که عمالً  بدون تغییر در شکل و کیفیت 
ساخته مي شدند، سایر ظروف لعابدار را مي توان به انواع زرین فام، 
ظروف با نقوش رنگارنگ، ظروف مرمرنما، ظروف آبي- سفید و نیز 

گامبرون تقسیم نمود.
شیوۀ زرین فام که طي دورۀ صفوي احیا شده بود، در دورۀ 
قاجار به دلیل استقبال فراواِن اروپاییان از این فن و عالقۀ آنها به 
گردآوري نمونه هاي نخستیِن زرین فام در ایران، مجدداً رواج یافت. 
نمونه اي از این ظروف، کاسه اي در موزۀ هتینز دوسلدورف آلمان 
به امضاي سفالگري به نام محمد یوسف و تاریخ 1212 ه.ق است که 
نقوش تزییني آن عمدتاً گل و گیاه مایل به قرمز در زمینۀ آبي در زیر 
لعاب است)واتسون، 1382، 245(. به نظر مي رسد بیشترِ آثار زرین 
فامِ برجاي مانده از این دوران توسط »علي محمد« سفالگر اصفهاني 
ساخته شده باشد که به پیشنهادِ یک سرلشکر انگلیسي به نام مرداك3 
اسمیت به تهران مهاجرت و اقدام به تولیدِ نمونه هاي سفارشي براي 
وي کرده است.4 بیشترِ آثار »علي محمد«، از سبک سیال و ملهم از 
اروپاي سدۀ نوزدهمِ ایران نشات گرفته است. اما چند نمونه از این 
آثار، اقتباس از نمونه هاي تاریخ میانه بود که احتماالً براي جایگزینِي 
آثار آسیب دیدۀ اصلي و یا فریفتِن مشتریان ساخته شده است. وي 
به درخواست مرداك رساله اي دربارۀ روش هاي کار خود نوشت 
که رسالۀ مزبور در سال 1888 م. با عنوان »دربارۀ روش تولید 
ظروف و کاشي هاي نوین« 5 در اروپا انتشار یافت. البته وي در این 
رساله، توجه خود را بیشتر به ظروِف با نقوِش زیر لعابي معطوف 
داشته و از ذکرِ اطالعات در مورد شیوۀ زرین فام اجتناب کرده 
است)بلر و بلوم، 1381، 813(. الزم به ذکر است که رنگ هاي نقوِش 
زرین فامِ صفوي از قهوه اِي شکالتي ] قهوه اي تیره[ تا قرمزِ مسي] 
قرمز متمایل به قهوه اي[ را شامل مي شد در حالي که در دورۀ 
قاجار رنگ هاي زرین فام تقریبا، به صورتي متمایل شد )فهروري، 

.)75 ،1388
گونۀ سفال با نقوش رنگارنگ را باید حاصل الگوبردارِي سفالگران 
ایرانِي این دوره از سفالگرِي عثماني دانست. سفالگران دورۀ قاجار 
بطور گسترده اي از مزایاي سفال ایزنیک و تاحدي کوتاهیه بهره مند 
در  استفاده  مورد  مشابهِ  هاي  رنگ  و  طرح  و شکل،  شدند  مي 
سفال هاي این مناطق را بکار مي بردند. ظروف با نقوش رنگارنگ 
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اغلب از ترکیِب خمیر شیشۀ سفید یا خاکستري ساخته مي شد و 
تزیین آنها شامل نقاشي چند رنگ در زیر لعاب شفاف بود. محدودۀ 
رنگ ها گسترده بود و شامِل موارد جدیدي مانند صورتي، ارغواني 
و حتي نارنجي مي شد. در ظروف و کاشي هاي ظریف تر، الگوهاي 
عمده بصورت برجسته، قالب گیري شده و با رنگ هاي منگنزي، 

.(Fehrevari, 2000, 295( سیاه یا قرمز دورگیري مي شدند
هاي  گونه  نادرترین  و  ترین  شده  شناخته  کمتر  از  یکي  اما 
سفال ایراني، ظروف مرمرنما مي باشد که براي تمایز از ظروِف 
لعاب پاشیدۀ قرون اولیۀ اسالمي، مناسب تر است آن را ظروف 
لعاب پاشیدۀ جدید بنامیم. متاسفانه اطالعات بسیار کمي در مورد 
این گونه سفال وجود دارد. طي حفاري هاي غبیرا و در بین بقایاي 
سکونت هاي اواخر صفوي تا اوایل قاجار دو یا سه قطعه سفال 
از این نوع بدست آمده است. از جمله مشخصات مهم این دسته 
مي توان به لعاب هاي براق زرد یا خردلي و نقوش انتزاعي بسیار 

.( Ibid, 289( محدود به رنگ تیره اشاره کرد
عالوه بر سفال هاي فوق، ساخت و تولید ظروف آبي- سفید و 
نیز گامبرون در این دوره همچنان ادامه داشته است اما تولید آن از 
مرغوبیت و کیفیت دوران صفوي برخوردار نبوده است. استفاده 
از رنگ الجوردي تیره روي زمینۀ سفید، ظروف آبي- سفیدِ این 
دوره را از ظروف صفوي متمایز مي کند. طي این دوره همچنین 
نوعي ظروِف جدید از خانوادۀ آبي- سفید با نقوش آبي رنِگ مایل به 
سیاه و تزیین مشبک با لعاب شفاف در شهر نایین ساخته مي شد 

)توحیدي، 1379، 288(.

بررسي نمونه ها

الف- گلدان ها:
1- گلدان کوچک زرین فام در موزۀ طارق رجِب کویت به ارتفاِع 
12/5 و قطر دهانۀ 5 سانتي متر- این ظرف از نمونه هاي معدود 
زرین فام دوران قاجار محسوب مي شود که داراي تزیین سراسري 
از نقوش گیاهان طوماري به رنگ تقریباً طالیِي مایل به صورتي در 
زیر لعاب شفاف بر روي زمینۀ سفید است. همچنین چهار قاب لوزي 
شکِل چند بخشي، توام با زوائد برگ مانندِ کوچک به رنگ آبي در 
باال و پایین وجود دارد که هر کدام از این قاب ها با نقش چهار گلبرگ 

تزیین یافته است)تصویر 1(. 
2- گلدان با نقوش چند رنگ واقع در موزۀ طارق رجب به ارتفاِع 
27 و قطر دهانۀ 11/8 سانتي متر- داراي بدنۀ تخم مرغي شکل و 
گردن و پایۀ کوتاهِ مدور. تزیین بدنه شامل چهار قاِب بزرِگ متشکل 
از نقوش گیاهي است که هریک با یک شاخۀ کوچک به رنگ ارغواني 
و آبي روشن پر شده و طرح ها با رنگ سیاه دورگیري شده است. 
محدودۀ واقع در بین قاب هاي مزبور نیز هم در باال و هم در پایین 
با گل هاي شکوفا مزین هستند. شکل این نوع گلدان ها که در دورۀ 
قاجار بسیار رایج بودند ممکن است از نمونه هاي مملوکِي سوریه 

نشات گرفته باشد. محل ساخت احتماالً شهر اصفهان )تصویر 2(.

3- گلدان لعابدار واقع در موزۀ ملي ایران به ارتفاعِ 35 و قطر 
دهانۀ 14 سانتي متر با نقوش آبي در زمینۀ سفید شامل تصاویر 
انتزاعِي دو نوع درخت یکي با شاخه هاي پر پیچ و خم و دیگري 
مجزاي  هاي  قاب  داخل  در  سرو  شبیه  مستقیم  شاخه هاي  با 

متناوب)تصویر 3(- متعلق به سدۀ 12 هجري.
گلدان لعابدار واقع در موزۀ ملي ایران به ارتفاعِ 35 و قطر   -4
دهانۀ 12 سانتي متر با نقوش آبي در زمینۀ سفید شامل تصاویري 
از پسران جوان و احتماالً شاهزادگان قاجاري در داخل قاب هایي 
شبیه قلب با زمینۀ سفید که در قسمت باالي آنها و در سمت چپ و 
راست یک شاخۀ گل سفید رنگ قرار گرفته است)تصویر 4(.- متعلق 

به سدۀ 12 هجري.

5- نمونه اي دیگر از گلدان هاي قاجاري واقع در موزۀ طارق 
رجب با نقوش سیاه و آبِي کبالت به ارتفاع  32/5  و قطر دهانۀ 
12/8 سانتي متر. بدنۀ این گلدان در قسمِت پایین تقریباً بصورت 
بازتر  آید  مي  باال  به طرف  هرچه  که  است  باریک  اي  استوانه 
مي شود. همچنین داراي گردِن خیلي کوتاهي است که به سختي 
قابل مشاهده است)تصویر 5(. نمونه هاي این نوع فرم احتماالً به 
تقلید از گلدان هاي مشابه آبي- سفیدِ اواخر صفوي ساخته شده 
است. تزیینات نقاشي این گلدان به رنگ آبي سایه دار صورت گرفته 
و طرح ها با رنگ سیاه دورگیري شده اند. تزیینات دربرگیرندۀ 
نقوش یک زن ایستاده و مردي زانو زده در حال  نیایش کردن در 
میان گل و بوته است. در جلِو مرد، سجاده و در دست راستش 
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تصویر 1- گلدان کوچک زرین فام با 
نقوش قهوه اي و آبي کبالت واقع در موزة 

طارق رجب کویت.
)Fehrevari, 2000 ) :ماخذ

تصویر 2- گلدان قاجاري با نقوش چند 
رنگ آبي، سبز، زرد و مشکي واقع در 

موزة طارق رجب.
)Fehrevari, 2000 ) :ماخذ

تصویر 3- گلدان لعابدار با نقوش 
انتزاعي گیاهي آبي در زمینة سفید 

واقع در موزة ملي ایران.
ماخذ: )کامبخش فرد، 1383(

تصویر 4- نمونة دیگري از گلدانهاي 
لعابدار با نقوش آبي در زمینة سفید 

واقع در موزة ملي ایران.
ماخذ: )کامبخش فرد، 1383(



تسبیح مشاهده مي شود. همچنین نقش یک فرشته با تاجي برسر در 
نزدیک نقوش فوق و یک باند تزییني گیاهي در باال و پایین وجود دارد. 
بخاطر وجود فرشته با تاج، زوج جوان مي توانند از شخصیت هاي 
برجستۀ قاجاري باشند. فهروري از محققین هنر سفالگري اسالمي 
معتقد است سبیِل بلند این مرد مي تواند ارائه کنندۀ فتحعلیشاه قاجار 
احتماالً در زمان ولیعهدي و قبل از پادشاهي باشد. وي عالوه بر 
سبیل ها استدالل مي کند که نقش فتحعلیشاه مکرراً در نقاشي هاي 
بزرگ رنگ روغني و نقاشي هاي الکي ترسیم شده بود؛ بنابراین 
ترسیم پرترۀ وي بر روي یک ظرِف سفالي نباید زیاد عجیب باشد 

.)Fehrevari, 2000, 298(
6- نمونه اي از گلدان هاي منقوش چند رنگ در موزۀ طارق 
رجب به ارتفاع 19/5 و قطر دهانۀ 9/5 سانتي متر که داراي بدنۀ مدوِر 
گشاد، گردن کوتاه و لبۀ برگشته است)تصویر 6(. تزیین شامل نقش 
زن جواِن نشسته در منظرۀ گل و بوته است که با نقوِش پرندگاِن 
در حال پرواز احاطه شده است. باتوجه به مشخصات پوشش و 
نوع کاله زن، احتماالً تحت تاثیر نقاشي غربي ترسیم شده است. 
به درستي مشخص نیست که این نوع ظروِف منقوش در اصفهان 

.(Ibid, 301( ساخته مي شدند یا در تهران

گلدان با نقوش رنگارنگ در موزۀ طارق رجب به ارتفاع   -7
28/5 و قطر دهانۀ 14/8 سانتي متر)تصویر 7( که تزیینات آن شامل 
تصاویر یک زوج جوان است که با نقوش گل و بوته و درخت در 
برگرفته شده اند. طرح بصورت چندرنگ ارائه شده و مرد جوان در 
حال نواختن یک آلت موسیقِي تار مانند است. در سمت دیگر گلدان 
نیز نقش زن جواني مشاهده مي شود که یک بطري در دست چپ و 

یک کیسه در دست راست خود نگه داشته است.
8- گلدان منقوش چند رنگ دیگري در موزۀ طارق رجب به ارتفاع 
26/5 سانتي متر و قطر دهانۀ  10/7 سانتي متر. بدنۀ زیباي این گلدان 
که از طرف پایین به باال بزرگتر مي شود به گردن استوانه اي و لبه اي 
با دهانۀ برگشته ختم مي شود)تصویر 8(. خطوط عمودي منقوِش 
آبي کبالتي، سطح بدنۀ این ظرف را به چهار قاب تقسیم مي کند که 
هرکدام بطور متناوب با نقش یک بانوي نشسته و یک پرندۀ در 
حال فرود تزیین شده است. جالب ترین مشخصۀ ظرف مزبور این 
است که به جاي دسته از شکل برجستۀ دو حیوان استفاده شده که 

سرهایشان بطرف پایین قرار گرفته است. 

ب- کاسه ها:
9- کاسۀ بزرگ، با بدنۀ گشاد و لبۀ کمي برگشته، و پایۀ کوتاه 
مدور به  ارتفاع  8  و قطر دهانۀ 22 سانتي متر مربوط به اوایل دورۀ 
قاجار واقع در موزۀ طارق رجب) تصویر 9(. این ظرف داراي تزیینات 
گسترده  اي از نقوش آبي کبالتي و سیاه در زیر لعاب شفاف است. یک 
گِل پنج گلبرگي در مرکز ظرف قرار گرفته که بوسیلۀ پیچک هاي گیاهي 
و سه رزت دربرگرفته شده است. در جدارۀ داخلي 11 فضاي ابري شکِل 
کوچک با زمینۀ سفید به فواصل تقریباً یکسان وجود دارد که در داخل 
هریک از آنها بخشي از عبارات کتیبه اي شکسته با مضموِن: آبي، بنوش، 
لعنت، حق بر، یزید، کن جا، نرا فدا، ي مر، قد شاه، شهید، کن نوشته شده 
است. در بین هریک از این فضاهاي ابري شکل، گل هاي سه و چهار 
گلبرگي وجود دارد و یکسري از گل هاي آبي رنگ نیز لبه را تزیین 
مي کنند. در بدنۀ بیروني ظرف دو باند از پیچک، یکي در باال و دیگري در 
پایین وجود دارد که بوسیلۀ سه گل عمودي قطع مي شوند. این ظرف از 
خانوادۀ ظروف ساخته شده در شهر نایین محسوب مي شود که بعضًا 

داراي تزیین مشبک مي باشند. 
کاسه اي از جنس خمیر شیشه واقع در موزۀ ویکتوریا و   -10
آلبرت لندن به ارتفاع: 11/1 و قطر: 19/7 سانتي متر که در سطح داخلي 
داراي تزیینات ستاره اي شکل در داخل قاب هایي با زمینۀ سفید و کتیبۀ 
فارسي سیاه رنگ در کف مي باشد)تصویر 10(. کتیبه که در دو ردیف 
متقاطع و در داخل فضاهاي ابري شکل نوشته شده داراي مضمون 
کتیبۀ ظرف قبلي است: آبي بنوش لعنت حق بر یزید کن جانرا فداي مرقد 
شاه شهید کن. همچنین عبارات سالم اهلل علي الحسن و الحسین در چهار 

.)Lane, 1957, 101- 107 ( طرف کتیبه نوشته شده است
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تصویر 5- گلدان قاجاري با نقوش سیاه و 
آبي کبالت در موزة طارق رجب.              

)Fehrevari, 2000 ) :ماخذ

تصویر 6- گلدان قاجاري با نقوش چند 
رنگ واقع در موزة طارق رجب. 
)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 7- گلدان قاجاري با نقوش چند رنگ 
واقع در موزة طارق رجب.

)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 8- نمونة دیگري از گلدانهاي با 
نقوش چند رنگ در موزة طارق. 
)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 9- کاسة بزرگ، با نقوش 
سیاه و آبي کبالت از ظروف نایین 

واقع در موزة طارق رجب. 
)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 10- کاسه خمیر شیشه با تزیین کتیبه اي 
به رنگ سیاه واقع در موزة ویکتوریا و آلبرت لندن.
http://www.vam. :ماخذ: )سایت اینترنتي موزه

) ac.uk
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آلبرت  و  ویکتوریا  در موزۀ  واقع  کاسۀ خمیر شیشه   -11
لندن  به ارتفاع 10/8 و قطر: 15/2 سانتي متر با نقوش آبي بر زمینۀ 
سفید و بدنۀ کروي شکل که در قسمت دهانه حالت مخروطي یافته 
است)تصویر 11(. تزیینات شامل نقوِش زیر لعاب یک زن و مرد 
درباري به رنگ آبي در میان زمینۀ متراکم گیاهي است. ظرف مزبور 
داراي دو دستۀ افقي کوچک با سوراخ هاي ریز در نزدیک دهانه 

.) Ibid, 96-7(مي باشد که احتماالً براي عبور طناب تعبیه شده است
کاسه سفالي بدل چیني از خمیر نخودي رنگ، واقع در   -12
گالري هنري آرتور ساکلر نیویورك به ارتفاع 13/2 و قطر 32/7 
سانتي متر. داراي زمینۀ سفید با نقوش سیاه و آبِي گل و برگ 
یک  بر اسب)احتماالً  داخلي و نقش مردي سوار  لبۀ  انتزاعي در 
شاهزادۀ قاجاري( با شاهیني که بر روي دست او نشسته است در 
کف داخلي. اسب در حالت چهار نعل و به رنگ آبي ترسیم شده و 
سوارکار نیز کاله و پوششي مشابه لباس نظامي هاي دوران قاجار 

بر تن دارد. محل ساخت نامعلوم، قرن 13ه.ق )تصویر12(.

13-کاسۀ بزرگ خمیر شیشه با نقوش رنگارنگ واقع در موزۀ 
ویکتوریا و آلبرت لندن به ارتفاع 18/4 و قطر 41/9 سانتي متر با 
تصویر منظره، نقوش انساني و گل ها در زیر لعاب شفاف )تصویر 
نقوش   )Soustiel, 1985, 305( ه.ق-   1262 ساخت:  تاریخ   -)13
تزییني بصورت متراکم در داخل قاب هاي متعدد و به رنگ هاي 
مختلفي صورت گرفته است. در قسمت بیروني ظرف از پایین به 
باال ابتدا یکسري نقوش قطارِي لوزي شکل با زمینۀ سفید و نقاط 
سیاهرنگ در داخل آنها مشاهده مي شود. در قسمت باالتر، قاب 
هاي تزیینِي افقي با نقش زن هایي که گلي در دست دارند و قاب هایي 
محتوي یک بوتۀ گِل بزرگ بصورت متناوب وجود دارد. در باالي 
این قاب ها تا نزدیک لبه نیز مناظري از حضور زنان و مردان متعدد 
در کنار درختان، حیوانات و خانه هایي به رنگ هاي مختلف نقاشي 
شده است. تزیین داخل کاسه نیز متضمن نقش یک زن درباري 
نشسته و فرد دیگري در مقابل او ولي کوچکتر و پایین تر از نقش 
زن درباري است. سبک تزیین بواسطۀ مشابهت به مناظر نقاشي 
هاي اروپایي کامالً نشان دهندۀ تاثیرپذیري سفالگري این دوران از 

سبک هاي اروپایي است. 

موزۀ  در  واقع  رنگارنگ  نقوش  با  کاسۀ خمیر شیشه   -14
ویکتوریا و آلبرت لندن  به ارتفاع 11/7 و قطر 31/1 سانتي متر)تصویر 
14( که توسط هنرمند سفالگر علي اکبر شیرازي در شهر شیراز 
ساخته شده است. این ظرف که به صنیع الُدله نسبت داده شده، در 
سطوح داخلي و بیروني داراي نقاشي هایي از افراد ایراني، گل ها، 
پرندگان و حشرات به تقلید از طرح چیني مي باشد. کِف داخلي آن نیز 
با نقش شیر و خورشیدِ ایراني نقاشي شده است. این اثر توسط استاد 
 )Watson, علي اکبر شیرازي با تاریخ 1262 ه.ق امضاء شده است
)362-333 ,2006. در ظروف ساخته شده طي اواخر دوران قاجار در 
شهر نایین، طرح هاي نشات گرفته از پرسلین  هاي خانوادۀ رز چیني 
مانند پروانه، حاشیه هاي گیاهي و گروه هایي از پاگوداها که در آنها 
مردمي با لباس چیني حضور داشتند، نسبتاً مورد عالقه بودند. نمونه 
هاي معدودي مانند این کاسه با استانداردي باالتر و با صحنه  هایي 
از زنان و مردان ایراني در داخل قاب هایي از مناظر زندگي روستایي 

.(Lane, 1971,62b  ) نقاشي شده اند

 

قطر  ارتفاع 4 و  به  از ظروف مرمرنما  کاسۀ کوچکي   -15
18 سانتي متر واقع در موزۀ طارق رجب که داراي بدنۀ صاف، 
لبه برگشته و کف تخت نسبتاً برجسته است )تصویر 15(. ظرف 
مزبور از خمیر قرمز ساخته شده و از هر دو طرف با لعاب گلي 
خردلي رنگي پوشیده شده است. در مرکز و بر روي لعاب گلي نیز، 
نقوش یک گل سه برگي با لعاب هاي پاشیدۀ منگنزي و سبز طراحي 
شده است. همچنین یک باند سبز رنگ در اطراف نقوش مزبور امتداد 

مي یابد. 
ظرف بعدي نیز مجدداً کاسه اي از ظروف مرمر نما به   -16
ارتفاع 6/5 و قطر دهانه 18/5 سانتي متر واقع در موزۀ طارق رجب 
است که به لحاظ مشخصات بدنه و لبه مشابه کاسۀ قبلي است 
)تصویر 16(. اما این نمونه داراي کف حلقوي است و خمیرۀ قرمز 
رنگ بدنۀ آن در هر دو طرف با لعاب گلي زرد رنگ پوشیده شده 
است. در داخل آن هم پاشه هاي سبزِ هاشور مانند بصورت سه 
خط ممتد در کنار هم دیده مي شود. همچنین نقش انتزاعي یک گل در 
یک قسمت جدارۀ داخلي و حد فاصل بین تزیینات هاشوري وجود 
دارد که متاسفانه رنگ سبز در طي حرارت، آسیب دیده است. در 
غیاِب مواد قابل مقایسه، به استثناي چند تکۀ معدود از ُغبیرا، ظروف 
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تصویر 11- کاسه خمیر شیشه با نقوش آبي 
بر زمینة سفید واقع در موزة ویکتوریا و 

آلبرت لندن
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 12- کاسه سفالي بدل چیني 
از خمیر نخودي رنگ واقع در گالري 

هنري آرتور ساکلر نیویورک.
http:// :ماخذ: )سایت اینترنتي موزه

)www.asia.si.edu

تصویر 13- کاسة خمیر شیشه با نقوش 
رنگارنگ در قابهاي مختلف واقع در موزة 

ویکتوریا و آلبرت لندن.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 14- نمونة دیگري از کاسه با 
نقوش رنگارنگ ساخت شیراز واقع در 

موزة ویکتوریا و آلبرت لندن.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(



لعاب پاشیدۀ جدید یا مرمرنماي فوق را مي توان به اواسط تا اواخر 
دوران قاجار نسبت داد. تازماني که نمونه هاي بیشتر و بخصوص 
نمونه هاي تاریخ دار یا قابل تاریخ گذاري بدست نیاید، نمي توان 

منشاء و تاریخ دقیق ساخت این ظروف را تعیین کرد.

17- کاسه لعابدار یکرنگ از جنس خمیر سنگ واقع در گالري 
هنري آرتور ساکلر نیویورك به قطر 14/9 سانتي متر با تزیینات 
قالبي برجسته به شکل گل لوتوس در بدنۀ خارجي از لبه تا نیمۀ 
بدنۀ ظرف در چهار ردیف افقي)تصویر 17(. این ظرف نشان دهندۀ 

ویژگي هاي ظروف با لعاب یکرنگ دوران قاجار است.
18- کاسه واقع در گالري هنري آرتور ساکلر نیویورك به ارتفاع 
10/2 و قطر 29/4 سانتي متر)تصویر 18(. داراي نقوش تزییني 
رنگارنگ بر روي زمینۀ نخودي مشتمل بر نقش انتزاعي یک گاو 
سیاه رنگ در کف داخلي که با ردیفي از شش شتر سبز و قهوه اي 
احاطه شده است. این ظرف از نمونه هاي تقلیدي از ظروف با نقوش 
رنگارنگ بر روي لعاب گلي نیشابور در قرون سه و چهار هجري 
محسوب مي شود که در اواخر دورۀ قاجار و احتماالً به سفارش 

خریداران اروپایي ساخته شده است.

ج- بشقاب ها:
19-بشقاب آبي- سفیدِ خمیر سنگي واقع در گالري هنري آرتور 
ساکلر نیویورك به قطر 16/6 سانتي متر با نقاشي زیر لعاِب یک 
هارپی با سر انسان و بدن پرنده در کف داخلِي ظرف که به جز نقش 
سر و بال ها، سایر قسمت ها با رنگ تیره صورت گرفته است. در 
کنار هارپی نیز نقوش گل و گیاه به رنگ هاي آبي و تیره طراحي 

شده است. جدارۀ داخلي این ظرف نیز به سبِک یکسري از بشقاب 
نیم صحن، داراي  هاي آبي-سفید صفوي معروف به صحن و 
تزیینات گل و گیاه در داخل هفت قاب بزرگ است که حدفاصل آنها 
هفت قاب کوچک تر با نقش خط ممتد آبي رنگ قرار گرفته است. نکتۀ 
جالب توجه در مورد این قاب ها، پوشاندن نقوش گل ها با رنگ تیره 
است)تصویر 19(. نوع کالهي که بر سر هارپی مشاهده مي شود 
مشابه بعضي از کاله هاي دوران قاجار است به همین دلیل مي توان 
آن را به دورۀ قاجار نسبت داد. همچنین باتوجه به مشابهت بسیار 
زیاد تکنیکي و تزییني با نمونه هاي دورۀ صفوي، احتماالً در اوایل 

دوران قاجار ساخته شده است. 
به  ایران  ملي  واقع در موزۀ  بشقاب منقوش رنگارنِگ   -20
قطر 25/5 سانتي متر با نقش گل سرخ بزرگ و برگ هایي به رنگ 
تیره در کف داخلي و گل هاي سرخ کوچک تر بر روي لبۀ داخلي. 
براي جداکردن نقش مرکزي از نقوش لبه، از دایره اي تیره رنگ در 
حد فاصل آنها استفاده شده و دایرۀ تیرۀ بزرگتري در حاشیۀ لبه 
نیز نقوش گل هاي روي لبه را دربرگرفته است. متعلق به سده 12 

هجري )تصویر20(.

بشقاب لعابدار واقع در موزۀ ملي ایران به قطر 28 سانتي   -21
متر با نقوش آبي کبالت در زمینۀ سفید شامل تصویر ناصرالدین 
شاه قاجار در کف داخلي که توسط نقوش گل و برگ هاي جدا شده 
در داخِل دو قاب جداگانۀ بزرگ و کوچک در برگرفته شده است. 
تصویر ناصرالدین شاه در این ظرف کامالً مشابه و قابل مقایسه با 
تصاویري از وي است که در روي پایه هاي قلیان هاي شیشه اي 

اواخر قاجار دیده مي شود. متعلق به سده 13 هجري)تصویر 21(.
بشقاب خمیر شیشه با نقوش آبي در زیر لعاب واقع در   -22
موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن به قطر 25/1 سانتي متر که در سطح 
داخلي داراي نقوش گل هاي آبي رنگ در مرکز و یک طرح سراسرِي 
مشابه در اطراف آن بر روي زمینۀ سفید است. سطح داخلِي لبه نیز 
داراي لعاب قهوه اي و تزیینات کنده کاري معروف به اسگرافیتو 
است که همۀ این تزیینات در زیر الیه اي از لعاِب شفاف قرار گرفته 
است )تصویر 22(. با توجه به کتیبۀ روي ظرف در تاریخ 1281ه. 
ق و توسط استاد محمدِ نصر ساخته شده است. متن کتیبه: »عمِل 

.)Lane, 1957, 101& 107( »محمد نصر 1281ه. ق

جلوه هایي ناب از هنر سفالگري عصر قاجار
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تصویر 15- کاسه کوچک مرمرنما یا لعاب 
پاشیدة مدرن در موزة طارق رجب. 

)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 16- نمونة دیگري از ظروف 
مرمرنما با نقش متفاوت واقع در موزة 

طارق رجب. 
)Fehrevari, 2000) :ماخذ

تصویر 17- کاسه لعابدار یکرنگ با تزیینات 
قالبي واقع در گالري هنري آرتور ساکلر 

نیویورک.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 18- کاسه ساخته شده به 
تقلید از ظروف لعاب گلي رنگارنگ 

نیشابور واقع در گالري هنري آرتور 
ساکلر نیویورک.

ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 19- بشقاب آبي- سفید با تصویر 
هارپی واقع در گالري هنري آرتور ساکلر 

نیویورک.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 20- بشقاب لعابدار با نقوش 
رنگارنگ گل و گیاه واقع در موزة 

ملي ایران.
ماخذ: )کامبخش فرد، 1383(
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د- سایرفرم ها:
و  ویکتوریا  موزۀ  در  واقع  عسل  کندوي  درپوش   -23
آلبرت لندن به قطر 8/75 سانتي متر بصورت صفحه اي مدور 
با سوراخ کوچکي در یک گوشۀ آن و داراي تزیینات کتیبه اي 
به رنگ قهوه اي بر روي زمینۀ سفید با مضمون آیۀ »وان یکاد« 
که بصورت سطور جداگانه بر روي هم قرار گرفته است. حد 
واسط بین هر سطر نیز دو خط موازِي قهوه اي رنگ که داخل 
آنها با پاشه هاي سبز پر شده، قرار دارد)تصویر 23(. در میان 
غیرمعمول ترین گونه هاي سفال دوران قاجار مي توان به همین 
درپوش هاي کندوي عسل اشاره نمود که نمونه هاي آن فقط 
از این دوره بدست آمد است. از رایج ترین نقوش تزییني روي 
درپوش ها که بعنوان نمادهاي محافظ و فرخنده بکار مي رفته، 
آیۀ 51 سورۀ  ناد علي و  به کتیبه هاي دعایي مانند  مي توان 
کندوهاي  گذشته،  ادوار  در  ظاهراً  کرد.  اشاره  یکاد(  )ان  قلم 
یا  ني  از  که  بودند  افقي  اي  استوانه  ایران بصورت  در  زنبور 
نیشکر هاِي بافته شده ساخته مي شدند و سپس روي آنها با 
گل پوشیده مي شد. سپس یکطرف کندو با یک صفحۀ کوچک 
کروي شکل سفالي مشابه همین درپوش کنوني و سمت دیگر با 
یک صفحۀ چوبي مسدود مي شد. کندوها بصورت ردیف هایي 
روي هم قرار مي گرفتند و سپس روي آنها براي محافظت در 
برابر سرماي شدیدِ زمستان با کاهگل پوشیده مي شد. بعدها 
کندوهاي جعبه اي جدید بصورت فزاینده اي جایگزین اینچنین 

.(Kazmi, 2009, 96) کندوهایي شدند
نمونۀ دیگري از درپوش کندوي عسل واقع در موزۀ   -24
ویکتوریا و آلبرت به قطر 9/25 سانتي متر با تزیین نقاشي زیر 
اسب  بر  نقش مردي سوار  بر  از صحنۀ شکار. مشتمل  لعاب 
در حالیکه نیزه بلندي در دست دارد و در مقابل وي نقش دو 
بزکوهي به رنگ هاي آبي و سیاه مشاهده مي شود. مرد پوشِش 
کت مانندي به رنگ آبي و کالهي منگوله دار دارد و براي تزیین 
بدن اسب از نقطه چین استفاده شده است. احتمااًل این مضمون 
از نقوش ایران باستان مخصوصا دوران ساساني اقتباس شده 

است)تصویر 24(.

پایۀ قلیان با نقوش چند رنگ واقع در موزۀ طارق رجب   -25
به ارتفاع 22/5 و قطر دهانۀ 3/5 سانتي متر )تصویر 25( شکل این 
ظرف از نمونه هاي تولیدات اوایل صفوي پیروي مي کند اما تزییِن 
آن بطور مشخص، شامِل نقوش گل هایي به سبک قاجاري است. 

احتماالً از تولیدات شهر اصفهان.
26- تف دان دورۀ قاجار به ارتفاع 12/5 سانتي متر واقع در 
موزۀ ویکتوریا و آلبرت. طرح و شکل اصیل ایراني این اثر تقلیدي از 
آثار اولیۀ قرن یازدهم هجري در دوران صفوي مي باشد. اما رنگ 
و طرح آن نتوانسته است با آثار سفالي گذشته برابري کند)تصویر 

.)26

27- بطري منقوش چند رنگ به ارتفاع 27 و قطر دهانۀ 1/5 
سانتي متر واقع در موزۀ طارق رجب و مربوط به اواسط دورۀ 
قاجار)تصویر 27( این ظرف، بدنه اي گالبي شکل و گردن بلند 
مخروطي شکل دارد و بر روي یک پایۀ حلقوي کوتاه مي ایستد. رنگ 
عمدۀ بدنه آبي است که بر روي آن تزیینات سفید طراحي شده و با 
منگنز دورگیري شده است. همچنین برخي جزییاِت نقوش تزییني 
به رنگ هاي سبز و قرمز متمایل به قهوه اي صورت گرفته است. 
نقوش عمده شامل سه لک لک در حال استراحت در زمینه اي آبي 
رنگ است که هریک بوسیلۀ گل هاي پر شکوفه از هم جدا شده اند. 
گردِن بطري، سفید رنگ است و تزیین آن که به رنگ آبي نقش شده، 
در چهار قاِب مخروطِي عمودي با الگویي مشابه درجۀ نظامي قابل 
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تصویر 21-  بشقاب لعابدار با نقوش آبي 
کبالت در زمینة سفید و تصویر ناصرالدین 

شاه قاجار واقع در موزة ملي ایران.
ماخذ: )کامبخش فرد، 1383(

تصویر 22- بشقاب خمیر شیشه 
منقوش آبي در زیر و تزیین 

اسگرافیتو واقع در موزة ویکتوریا و 
آلبرت لندن.

ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 23- درپوش کندوي عسل واقع در 
موزة ویکتوریا و آلبرت.

ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 24- نمونة دیگري از 
درپوش هاي کندوي عسل واقع در 

موزة ویکتوریا و آلبرت.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(

تصویر 25- پایة قلیان با نقوش چند 
رنگ در موزة طارق رجب. 

)Fehrevari , 2000( :ماخذ

تصویر 26- تف دان دورة قاجار واقع 
در موزة ویکتوریا و آلبرت.

ماخذ: )واتسون، 1382(



مشاهده است. چنین به نظر مي رسد که این فرمِ خاص تحت تاثیر 
نمونه هاي کوتاهیۀ عثماني ساخته شده باشد. محل ساخت احتمااًل 

شهر اصفهان. 
قمقمۀ خمیر سنگي با نقاشي در زیر لعاب واقع در گالري   -28
هنري آرتور ساکلر نیویورك به ارتفاع 15 و عرِض 12سانتي متر 
)تصویر 28( داراي بدنۀ کروي و دهانۀ تنِگ کوتاه و استوانه اي 
شکل و دو دستۀ افقي کوچک در قسمت شانۀ ظرف. نقش تزییني 
شامل یک بوتۀ پر برِگ ظریف در سطح خارجي که در 6 شاخه و 
در جهت هاي مختلف امتداد یافته است. زمینۀ تزیین به رنگ سفید و 
نقوش به رنگ هاي قهوه اي، سبز و سایه هاي کمرنگ آبي است. 
همچنین در قسمت دهانۀ استوانه اي نیز نقوش تزییني بصورت 

خطوط موازِي عمودي به رنگ آبي تیره مشاهده مي شود.

تحلیل فرم و تزیین نمونه هاي سفالي

در بررسي نمونه هاي ارائه شده، بیش از هر چیز تنوع گستردۀ 
فرم و تزیین هم در زمینۀ نقوش و هم در زمینۀ رنگ بندي جلب توجه 
مي کند. برخي از فرم هاي جدید این دوره نشان دهندۀ کاربردهاي 
جدید هنر سفالگري در زمینه هاي مختلف زندگي از جمله زنبورداري 
است. همچنین رواج برخي دیگر از جمله بطري هاي باگردِن بسیار 
بلند، نشان دهندۀ تاثیراتي از مراکز سفالگري عثماني است. در میان 
رایج ترین فرم هاي سفالي این عصر مي توان به گلدان ها اشاره کرد 
که از ابتدا تا انتهاي این دوره یک سیر تحولِي مشخص از بدنه هاي 
کروي)تصاویر 4-1( تا بدنه هاي باریک و ظریِف متاثر از نمونه هاي 

غربي را نشان مي دهد )تصاویر 7-8(.  
نمونه ها را بر مبناي تکنیِک ساخت و تزیین مي توان به دسته هاي 
آبي- سفید ] با مشخصات دورۀ قاجار از جمله رنگ تیره ترِ آبي[، 
منقوِش چندرنگ، مرمرنما و زرین فام متاخر تقسیم نمود. احیاي 
بعضي از روش هاي ساخت و تزیین سفالگري ادوار قبل مانند 
لعاب پاشیده]مرمرنما[، لعاب گلي با نقوش رنگارنگ و اسگرافیاتو 
البته با مشخصات جدید، نشان دهندۀ توجه هنرمندان این عصر به 
نمونه هاي موفق قبلي است. تکنیک زرین فام که در دورۀ صفوي 
احیا شده بود و بعد از زوال حکومت صفوي تا روي کار آمدن 

حکومت قاجاریه به فراموشي سپرده شده بود، مجدداً با مشخصات 
جدید احیا شد که البته تمایل خریداران و مجموعه داران اروپایي در 
این زمینه بي تاثیر نبوده است. باتوجه به گلدان زرین فام موجود 
در موزۀ طارق رجب کویت )تصویر1(، این تکنیک احتماالً براي 
تزییِن ظروِف بزرگ بکار مي رفته است درحالیکه زرین فام دوران 
صفوي بیشتر دربرگیرندۀ ظروف کوچکتر مانند ابریق ها و تنگ ها 
بوده است. همچنین استفاده از لعاب آبي در کنار نقوش زرین فام 
این عصر و استفاده از نقوش گیاهِي مشابه نقوش اسلیمي نیز در 
کنار رنگ خاص آن از ویژگي هاي مهم این ظروف در عصر قاجار 

محسوب مي شود.
نمونه هاي بررسي شده بر اساِس نوع نقش تزییني نیز به انواِع 
انساني، حیواني، کتیبه اي ]در قالِب شیوه هاي جدید مانند کتیبه نویسِي 
تک کلمه اي یا چند حرفي در داخل قاب هاي ابري شکل)تصویر 
9(، ضربدري)تصویر 10( و سطري)تصویر 23( با خط شکسته و 
مضامین شیعي[، گیاهِي انتزاعي]مشابه اسلیمي هاي روي کاشي ها[ 
و گل ها بخصوص گل هاي فرنگي و گل سرخ قابل تقسیم مي باشند 
که در دو سطح متوسط و پیشرفته طراحي شده و مشخصات 
آنها از برخي جهات مشابه هنر نقاشي این دوره و از برخي جهاِت 
دیگر متفاوت است. در میاِن مضامین نقوش تزییني، صحنه هاي 
خیال پردازانه با حضور انسان و پرندگان در مناظر طبیعي از جایگاه 
ویژه اي برخوردار است. همین ویژگي را تا حد زیادي در نقاشي هاي 
رنگ روغن و نقاشي الکي این دوره نیز مي توانیم مشاهده کنیم زیرا 
ذهنیِت خیال پرداز و در عین حال پرداختن به جزییات، نزد هنرمندان 
نقاِش قاجار مرسوم و بخشي از دیدگاه و نظریۀ زیبایي شناسي آثار 

این دوره است )جاللي جعفري، 1382، 71(.
در برخي از نمونه ها بخصوص گلدان ها و کاسه هاي اواخر 
قاجار نیز تاثیرات غربي، هم در نوع ترکیبات نقوش و هم در رنگبندي 
مشاهده مي شود. مي توان گفت این دسته از سفال ها نیز از قاعدۀ 
کلي دورۀ قاجار یعني غرب گرایي پیروي کرده اند زیرا زبان هنِر 
رسمي از دومین تا چهارمین شاه قاجار به کلي تغییر مي کند و 
سنت بومِي تصویرپردازِي مثالي جاي خود را به تقلید از شیوۀ 

طبیعت نگاري اروپایي مي دهد. 
از میان مشخصات عمدۀ سبک نقاشي قاجار مانندِ ترکیب بندي 
متقارن و ایستا با عناصر افقي و عمودي منحني، سایه پردازِي 
مختصر و ناقص در چهره بر روي گونه ها، گردن و جامه، تالش در 
جهت بکارگیري پرسپکتیو، تلفیق نقشمایه هاي تزییني و تصویري و 
رنگ گزینِي محدود با تسلط رنگ هاي گرم بخصوص قرمز و اهمیت 
اساسِي پیکرِ انسان)پاکباز، 1379، 151(، مي توان گفت که اغلِب این 
موارد در نقوش روي نمونه هاي سفالي نیز قابل مشاهده است. در 
میان انواع نقوش تزییني، نقِش انساني از جایگاه ویژه اي برخوردار 
است اما برخالف نمونه هاي نقاشي رنگ روغن این عصر، نشاني از 
تزییناِت مفصل، مانند آنچه در تصاویر فتحعلي شاه وجود دارد، دیده 
نمي شود. در تصاویر انساني این سفال ها مردان و زنان درباري 
اغلب بصورت تمام پیکر و نشسته بر روي دو زانو یا یک زانو در 
حال نواختن موسیقي یا عبادت یا در میان مناظر طبیعِي توام با نقش 

جلوه هایي ناب از هنر سفالگري عصر قاجار
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تصویر 27- بطري با نقوش رنگارنگ 
واقع در موزة طارق رجب. 

)Fehrevari , 2000( :ماخذ

تصویر 28- قمقمة خمیر سنگي با 
نقاشي در زیر لعاب. واقع در گالري 

هنري آرتور ساکلر نیویورک.
ماخذ: )سایت اینترنتي موزه(
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پرنده تصویر شده اند. اما به نظر مي رسد آن دسته از نقوش که 
بصورت نیم پیکر در داخل قاب هاي تزییني ترسیم شده اند، نمایانگر 
شاهزادگان قاجاري باشند. باوجود اینکه یکي از اهداف اصلي هنر 
نقاشي قاجار استفاده از مضامین سیاسي به منظور القاي شکوه و 
شوکت حاکم و سلسله قاجار بود اما در سفالگري از نقوش خود 
شاهان قاجار کمتر استفاده شده و بیشتر نقوش مردان و زنان جوان 

درباري یا شاهزادگان قاجاري مشاهده مي شود. 
تمام رخ نمایي و نمایش افراد از روبه رو که در این دوران با 
تاثیر از فن عکاسي و عکس هاي روزنامه نگارانۀ تصاویر چاپي 
و محصوالت وارداتي غرب رواج مي یابد، در رابطه با این نقوش، 
نیز قابل مشاهده است اما با این تفاوت که در اغلِب نقوش، به جز 
یک مورد )تصویر 21( جهِت نگاه به سمت چپ یا راست نمایان 
شده است. از دیگر موارد قابل مقایسه بین نقوش انساني نمونه ها 
با نقاشي رنگ روغن و الکي قاجار، وقار و متانت این نقوش است 
زیرا در نقاشي رسمي قاجار نیز حرکت کمتر دیده مي شود و بیشتِر 
نقوش انساني با وقار، متین، جا افتاده وزین و موقرند؛ بدون خنده و 

خیلي جدي و کمابیش عبوس)شریف زاده، 1375، 174(.
همچنین نکتۀ دیگر حضور فراوان نقوِش زنان بر روي برخي از 
سفال هاست که از ویژگي هاي شاخص و عمومِي هنرهاي تصویري 
دورۀ قاجار است و به هنرِ این دوران جلوه اي زنانه داده است. نوع 
نگرش دربار به زنان و تنوعِ گونه هاي هنري و رونق گرفتن هنرهاي 
مردمي موجب پدید آمدن سطِح کمي و کیفِي مناسبي از تصاویر 

زنان گشت که بررسِي آن مي تواند بیانگر روابط احتمالي میان 
تصاویر و وضعیت هنري و اجتماعي در عصر قاجار باشد)حاتم و 
حاتم پور غیاثي، 1388، 53(. در برخي از این نقوش، زنان را بر طبق 
قاعدۀ زیباشناختي این دوران با صورت گرد و چشمان بادامي خمار 
و ابروان پیوسته و کماني و بیني باریک و دهان کوچک مي بینیم 

)تاجبخش، 1382، 140(.
در مقایسۀ نقوش سفال ها با نقوش هنر کاشیکاري قاجار نیز 
مي توان گفت با وجود اینکه تقلید از مضامین ادوار قبل از اسالم 
مانند دوره ساساني در هنر کاشیکاري این دوران بسیار رایج بود، 
در هنر سفالگري جایگاه چنداني نداشته است. در موارد بررسي 
شده، فقط تصویر سوارکارِ نیزه به دست در روي درپوش کندوي 
عسل )تصویر 24( مي تواند با الهام از مضامین ایران باستان طرح 

شده باشد.
باتوجه به مشخصات رنگبندي نمونه ها نیز مي توان یک ترتیب 
زماني را در رابطه با نحوۀ رنگ آمیزي ظروف قائل  شد بطوریکه 
در ابتدا رنِگ آبِي ظروف آبي- سفید تیره تر شده و به همراه نقوش 
سیاه و قهوه اي بکار رفته است. در مرحلۀ دوم رنگ هاي خانوادۀ 
سبز به تزیین افزوده شده و در آخرین مرحله انواع رنگ هاي گرم 
شامل صورتي و قرمز و نارنجي بکار رفته است. همچنین ظروف با 
نقوش رنگارنگ را مي توان به دسته هاي با رنگ هاي محدود بین 3 
تا 4 رنگ  و با رنگ هاِي متنوع با بیش از 4 رنگ تقسیم نمود که در 

دستۀ اول اغلِب رنگ ها سرد و در دستۀ دوم اغلب گرم هستند.
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در جمع بندي مطالب ذکر شده مي توان گفت اوالً وضعیت هنر 
سفالگري دوران قاجار به تاریکي و سیاهي که اغلب تصور مي شود، 
نبوده است؛ البته این هنر از ابتدا تا پایان دوره و از نمونه هاي 
درباري تا نمونه هاي عادِي سایر طبقات، شرایط متفاوتي داشته 
است. ثانیاً علیرغم تداوم هنر سفالگري دوران صفوي در عصر 
قاجار و نیز تاثیر غرب بر کلیۀ هنرهاي این دوره از جمله سفالگري، 
سفالینه هاي قاجاري به لحاظ فرم، شیوه و نقوش تزییني داراي 
مشخصات منحصر به فردي نیز هستند که لزوم تغییر دیدگاه در 

رابطه با وضعیت هنر سفالگري این عصر را الزامي مي نماید.
از جملۀ مهمترین مواردي که موجب تمایز سبک سفالگري عصر 
قاجار با دورۀ صفوي مي شود مي توان به احیاي بعضي از روش 
هاي ساخت و تزیین سفالگرِي ادوار قبل مانند لعاب پاشیده، لعاب 
گلي با نقوش رنگارنگ و اسگرافیاتو البته با مشخصات جدید، تنوع 
بیشتر رنگ ها، استفاده از تکنیِک زرین فام براي تزییِن ظروِف 
بزرگ تر، استفاده از لعاب آبي در کنار نقوش زرین فام، درشت تر و  
طبیعي تر شدن)غالبا( و در عیِن حال تنوع کمتر نقوش گیاهي، کاهش 
استفاده از نقوش حیوانات به استثناي پرندگان، غلبۀ نقوش انساني 
بخصوص زنان بر سایر نقوش، ایجاد قاب هاي تزییني با دسته اي از 

نقوش گیاهِي انتزاعي در سطح بیرونِي ظروف و قراردادن پرتره هاي 
انساني در داخل آنها و محو کامل نقوش چیني اشاره کرد.

بنابراین لزوم تغییر دیدگاه در رابطه با وضعیت هنر سفالگري 
قاجار حداقل در زمینۀ نمونه هاي دربارِي آن احساس مي شود و 
به عبارت بهتر آنچه در مورد وضعیت عمومي هنر سفالگري دورۀ 
قاجار مصداق دارد در مورد سفال هاي تولیدي دربار صادق نیست. 
حتي نگارنده معتقد است بسیاري از ظروفي که امروزه تحت عنوان 
سفال صفوي شناخته مي شود در حقیقت به دورۀ قاجار تعلق دارد. 
اما در کنار این حقیقت، نباید فراموش کنیم که تعداد آثار شاخص و 
با کیفیِت باال شبیه نمونه هاي ارائه شده، به شدت کاهش یافته و قالِب 
تولیدات را آثار سطح پایین یا متوسط هم به لحاظ لعاب، طراحي و 

رنگ آمیزي نقوش تشکیل مي دهد.
در پایان یادآور مي شود که دیدگاه کنونِي پژوهشگران در مورد 
هنر سفالگرِي دوران قاجار یک دیدگاه انکاري است که نافِي هرگونه 
ابداع و پیشرفت در زمینه هاي مختلف است. در حالیکه با قبوِل افول 
کلي هنر سفالگري باید به این نکته مهم هم توجه داشت که در کنار 
انبوهِ نمونه هاي سطح پایین، بعضي نمونه هاي فاخر و قابل قبول 

نیز تولید شده اند.

نتیجه



پي نوشت ها

1  در سال 1709 میالدی بود که ظروف چینی شکنندۀ حقیقی بطور موفقیت آمیزی در اثر یک اتفاق عجیب در اروپا تولید شد. برای مدت 9 سال قبل از این 
تاریخ, یک هنرمند آلمانی به نام فردریک بوتگر, برای ساخت ظروف چینی تالشهایي را انجام داده بود. او با پشتیبانی مالی آگوستوس حاکم ساکسونی در 
میسن واقع در چند مایلی خارج از درسدن کار می کرد که این منطقه بعدها به سبب ظروف چینی شهرت یافت. در اروپای این دوره بیشتر مردم گیسهایي 
می پوشیدند که با پودر خاصی سفید می شد. در سال 1709میالدی بوتگر بطور تصادفی مشاهده کرده پودر مویي که او مورد استفاده قرار می داد بطور 
ویژه ای سنگین است. در پی جستجوی علت این امر, وی کشف کرد که این سنگینی, نتیجۀ وجود کائولین است. بوسیلۀ همین کائولین او موفق به تولید 
نخستین ظروف چینی سخت در اروپا شد. در پی این کشف بالفاصله یک کارگاه ظروف چینی در میسن توسط حامی بوتگر یعنی آگوستوس تاسیس شد. 
وی آنچنان مشتاق این کشف جدید شده بود که حتی آرزو کرد آن در ساخت میز و نیمکت هم مورد استفاده قرار گیرد. به مانند بسیاری از اکتششافات 
جدید دیگر فرایند تولید ظروف چینی در ابتدا بصورت حسودانه ای محافظت می شد. صنعتگران در نهانکارِی مطلق کار می کردند و کوره هایشان را در 
پشت کوههای بلند دایر کرده بودند و مانند زندانیهای واقعی زندگی می کردند.  اما در سال 1718 میالدی یکی از آنها به شهر وین گریخت و این راز گرانبها 
را افشا کرد. دهه های بعدی شاهد ایجاد سریع کارگاههای متعدد ظروف چینی سازی در فرانسه, هلند, انگلستان و کشورهای دیگر بود. بنابراین ظروف 
چینِی اروپایي از یک ابداعِ جداگانه بوجود آمد که البته بطور مستقیم از  انواع ظروف ظروف چینی کشور چین الهام گرفته بود. بعالوه بیشتر تولیدات قرن 
18میالدی کوره های اروپا بطور دقیقی از ظروف کشور چین در فنون ساخت, اشکال, و طرحها تقلید می کردند. علیرغم حجم گستردۀ ظروف چینی که 
بعد از این در اروپا و سایر مناطق جهان تولید شد, با اینحال هرگز نمونۀ قابل رقابتی با ظروف چینی اصیِل ساخت کشور چین در خارج از این کشور 

.(Bodde, 2004, 6-7( تولید نشد
2  چنین به نظر مي رسد که از اواخر دوران قاجار تولید سفال در اثر گرایش هنرمندان ناییني به طرف تولید فرش، متوقف شده است.

3 Sir Robert murdoch Smith.
4  سرلشکر مرداك عالوه بر وظایفش بعنوان سرپرست ادارۀ تلگراف ایران، عالقۀ زیادي به خرید آثار هنري داشت بطوریکه بخش عمده اي از آثار ایراني 

موزۀ ویکتوریا توسط وي فراهم شده است)واتسون، 1382، 240(.
5 On the manufacture of modern kashi earthenware tiles and vases.
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