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چکیده

در عصر صفوی که فصل درخشان سفالگری درکرمان است، بسياری گونه ها به ویژه آبی و سفيد و گونه تحول یافته ای 

از آن که سفال چندرنگ معرفی شده، در مقياس وسيع در این شهر توليد شدند. سفال چند رنگ کرمان با نقوشی 

متنوع و در تلفيق با عناصری از نقاشی چين و دیگر فرهنگ ها آراسته شده است. هدف این مقاله معرفی و شناخت 

سفال گونه چند رنگ کرمان و کشف ویژگی های ممتاز و قابل تشخيص آن است. این مقاله که با گردآوری اطالعات به 

شيوه مطالعات کتابخانه ای و از طریق اسناد مکتوب و تاریخی حاصل شده، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: 

این سفال نگاره ها دارای چه ویژگی  های بصری و وجوه قابل تشخيصی در نسبت با آبی و سفيدها هستند؟ نتایج نشان 

می دهد سفال نگاره های چند رنگ کرمان با رویکردی ابتکاری در سه مرحله از گونه آبی و سفيد تحول یافته و به لحاظ 

قلم پردازی تلفيقی از نقاشی چين و ایرانی است؛ و جلوه هایی از محيط و برخی نقوش کهن را بازآفرینی می کند. رنگ 

قرمز و سبز و سياه در تلفيق با آبی و سفيد و نيز نقش مایه قرنفل و زنجيره برگ تاک مؤلفه غالب این نقاشی ها است.
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مقد  مه
را  ایرانی  سفال سازان  چين،  سفالينه های  واردات  صفوی  عصر  در 
توليد  را  و سفيد  آبی  تقليد، سفالينه های  به  تا  برانگيخت  بيش ازپيش 
کنند. توليد سفال آبی و سفيد از دیرباز در ایران رایج بود؛ ليکن تقليد 
امپراتوری یوان12711- از آبی و سفيدهای چينی که عمدتا به دوران 

1368 م. )669-769 ه.ق( مربوط می شدند، در مقام مقایسه با نمونه های 
خوش ساخت چينی بدل هایی ضعيف و بدساخت جلوه می کرد. در بازه 
یک صد سال با آزمون و خطا و ابداع و ابتکار فنی و آموزش های استادکاران 
رسيد؛  کمال  حد  به  فنی  ساخت  روش های  ایران،  در  ساکن  چينی 
جداره های نازک و یکدست بدنه ها بيشتر به نمونه های چينی شباهت پيدا 
کرد و رسم نقوش ظریف تر شد. از دیگر سو در ميانه قرن هفدهم ميالدی 
)11هجری( و در نتيجه بحران سياسی، توليد مصنوعات سراميکی در چين 
به شدت کاهش یافت و فرصتی در اختيار صنعتگران و حاميان درباری 
ایران فراهم کرد تا بازار پرتقاضای داخلی و خارجی را تصاحب نمایند. 
گزارش سياحان و کاوش های باستان شناسی که البته هنوز در رسيدن به 
هویت یابی کامل این گونه ها ناکافی است، سه شهر کرمان، مشهد و یزد را 

مهم ترین پایگاه های توليد در این دوران معرفی می کنند. 
توليد سفال خود را  این زمان درخشان ترین دوران  شهر کرمان در 
رقم می زند. موقعيت جغرافيایی کرمان و نزدیکی به آب های آزاد، امکان 
صادرات این مصنوعات را از طریق بازرگانان و نمایندگان دول شرق و غرب 
مستقر در دریای جنوب فراهم می کرد. در اواخر قرن هفدهم ميالدی 
)12 هجری( با ورود چينی های توليد انبوه و ارزان اروپایی به ویژه از روسيه 
و انگليس و از سرگيری واردات از چين و ژاپن، توليد در کارگاه های محلی 
از رونق افتاد. در تمامی این دوران پرفراز و فرود، تقليد از نمونه های چينی 

هرگز به صورت کورکورانه انجام نشد بلکه سفالينه های ایرانی هميشه 
ایرانی باقی ماند. به ویژه در کرمان بسياری از موضوعات چينی با عناصر 
بومی و مضامين کهن ایرانی در آميخت و گونه های تازه و خالقانه ای سر 
تلفيق و ترکيب خالقانه ظهور ظروف زیرلعابی  این  از  برآورد. نمونه ای 
چندرنگ از دل سفال های آبی و سفيد است، که امروزه به عنوان توليدات 
کارگاه های کرمان شناخته می شوند. در کشفيات منطقه »غبيرا«2 و در 
تپه های مشرف به قلعه دختر به وفور از این گونه یافت شده است. پاره 
سفال هایی نيز از شهر ماهان، شهداد، ارگ بم و بافت قدیم شهر کرمان 
گردآوری شده است؛ ليکن محل دقيق توليد آن در استان پهناور کرمان به 
درستی مشخص نيست و کاوش های باستان شناسی را طلب می کند. این 
ظروف را باید نوع جدید و جالبی از چينی های آبی و سفيد قلمداد کرد که 
با دخل تصرف در آن در یک ترکيب خالقانه از طرح های آبی و سفيد به 
صورت غالب و رنگ قرمز و سبز و سياه استفاده شده است. هدف این مقاله 
معرفی و گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان، تفکيک و تحليل 
نقوش و کيفيت قلم پردازی نگاره ها است. در جهت پاسخگویی به پرسش 
اصلی مقاله: سفال نگاره های چندرنگ کرمان دارای چه ویژگی های بصری 
و وجوه قابل تشخيصی در نسبت با آبی و سفيدها هستند؟ قریب یک صد 
به کرمان منسوب  از  موزه ها و حراج خانه های معتبر جهان3 که  نمونه 
شده اند، گردآوری و مقایسه و تحليل گردیده است؛ ویژگی های فرمی و 
تکنيکی، اسلوب قلم پردازی و گستره نقوش مورد کنکاش قرار گرفته و با 
تطبيق یافته ها با پژوهش های پيشين، طبقه بندی تازه ای ارائه و سير تحول 

زیرلعابی های چندرنگ کرمان پيشنهاد شده است.

روش پژوهش
این پژوهش به شيوه توصيفی- تحليلی انجام یافته و داده ها از منابع 
کتابخانه ای، اینترنتی و ميدانی حاصل آمده اند. نمونه های تصویری مورد 
مطالعه که آثار منسوب به کرمان عصر صفوی را شامل می شود، به لحاظ 
طرح و نقش و اسلوب قلمپردازی توصيف شده اند؛ و سپس سير تطور آن 
در نسبت با تاریخچه و تحوالت فنی و مؤلفه های فرهنگی این دوران مورد 
تحليل قرار گرفته است. بدین طریق مراحل ظهور و تکامل گونه موسوم به 

سفال چندرنگ کرمان پيشنهاد شده است.

پیشینه پژوهش
در کتاب مجموعه هنرهای ایران )1374(، »ر. دبليو. فریه«، ترجمه 
پرویز مرزبان؛ در مدخلی مختصر به قلم »ام. راجرز« در ذیل عنوان نفوذ 
چينی های چين، به سابقه و تالش های ایرانيان در خصوص تقليد و توليد 
گونه های زیرلعابی پرداخته و به پيشرفت های حاصل آمده اشاره شده است؛ 
همچنين به طور مختصر توليدات کرمان و مشهد ارزیابی و مقایسه شده 
است. در کتاب شاهکار های هنر ایران در مجموعه های لهستان )1392( 
که توسط داوود طبائی و مهدی مقيسه ترجمه شده است، مقاله ای با عنوان 
»چينی در ایران«، به قلم »جان کارسول« است که به طور مشخص به 
سابقه واردات مصنوعات آبی و سفيد و ویژگی های هر دوره از این توليدات 

می پردازد و به آبی و سفيدهایی که با لعاب رنگارنگ در کرمان تلفيق شده 
اشاره می کند. 

 Ceramics   from   Islamic   lands (2004)           :در      دیگر     کتاب هایی       چون
نوشته:   Later Islamic pottery (1971) و  واتسون«  »اليور  نوشته: 
 Ceramics of the Islamic world in the Tareq و  »آرتور لين« 
Islamic Ceram- نوشته: »گزا فهرواری« و Rajab museum (2000)

نقاشی های  به  مختصر  بخش هایی   نوشته: »جيمز آلن«    ics (2006)
اختصاص  قاجار  و  صفوی  دوره های  در  کرمان  زیرلعابی   و   هفت رنگ 
ارائه و توصيف شده است. در مقاله ای تحت عنوان  یافته و نمونه هایی 
The Safavid Ceramic Industry at kirman (2003) نوشته »ليزا 
گلومبک« تاریخ سراميک صفوی کرمان بازسازی و با ارائه مدارکی که 
از آزمایشات سنگ نگاری حاصل آمده، برخی از دستاوردهای گذشته از 
جمله طبقه بندی »آرتور   لين« به چالش کشيده شده است. مقاله ای تحت 
قلم  به   The Persian Earthenware of Kermān (1946) عنوان 
»هيو  بروکلبنک« را می توان یکی از قدیمی ترین پژوهش های انجام یافته 
در خصوص نقاشی های زیرلعابی کرمان به حساب آورد؛ نویسنده در این 
مقاله نمونه های کرمان را در نسبت با الگوهای چينی بررسی می کند و به 
دفعات به روح ایرانی و ابداعات در تزئينات و پرهيز از تقليدگری صرف این 
گونه ها اشاره می کند. در مقاله ای با عنوان »بررسی تطبيقی سفال های 



49
گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

کرمان و مشهد در دوره صفوی و ميزان تأثير آن ها از هنر چينی«  )1393(، 
نوشته: عباس اکبری و علی صادقی طاهری به مقایسه توليدات کرمان 
صفوی  سفال نگاره های  توليد  اصلی ترین     پایگاه های  عنوان  به  مشهد  و 
پرداخته شده و با ارائه و تحليل نمونه هایی، چنين نتيجه گيری می کند 
که سفال نگاره های مشهد تأثير پذیری از چين را چه به لحاظ فنی و چه 
به لحاظ نقاشی بيشتر بازتاب می دهند و در مقابل توليدات کرمان تنوع 
بيشتری در فرم و نقش پردازی دارند. مقاله ای با عنوان »سير تحول، بررسی 
تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیر لعابی در ایران« )1390(، به قلم مسلم 
ميش مست نهی و محمد مرتضوی، با استناد به متن تاریخی »عرایس 
الجواهر و نفایس االطایب« اثر »ابوالقاسم عبداهلل کاشانی« قرن 8 هجری 
قمری به بازخوانی تکنيک اجرای گونه موسوم به زیرلعابی پرداخته شده 
و نمونه های مفصلی از کاشی نگاره های زیرلعابی ایران از جمله کاشی 
پژوهش  این  است.  شده  بررسی  کرمان  گنجعلی خان  حمام  چهره های 
درصدد است سفال نگاره های گونه موسوم به چندرنگ کرمان را معرفی و 
به لحاظ ویژگی های سبک شناختی تحليل نماید. آنچه که مقاله حاضر را 
متمایز کرده است تبيين سير تحول و ظهور این گونه در عصر صفوی و در 
نسبت با گونه آبی و سفيد است؛ که در سه مرحله متوالی پيشنهاد شده 
است. عالوه بر این نگارندگان این مقاله شيوه قلم پردازی، خاستگاه نقوش 
و مهم ترین نقش مایه های این گونه را پی جویی و تفکيک نموده اند تا بدین 

طریق مؤلفه های شاخص و شناسای این گونه معرفی شود. 

مبانی نظری پژوهش
1- تکنیک زیرلعابی بر بدنه های فریت4 در سفال چندرنگ 

کرمان
سفال های چندرنگ کرمان غالباً بر بدنه های فریت و به شيوه زیرلعابی 
اجرا شده اند. در شيوه زیرلعابی که نام دیگر آن زیر نقش یا الوان است، 
چنانچه از نام آن بر می آید، سطح مصنوع با رنگ های گوناگون نقاشی شده 
و سپس الیه ای از لعاب شفاف سطح آن را فرا می گيرد؛ از این رو نسبت 
به دیگر تکنيک ها شباهت بيشتری به نگارگری می یابد. تکنيک زیرلعابی 
در ایران سابقه ای دیرین دارد؛ ليکن پس از رواج بدنه های فریت )خمير 
شيشه( این تکنيک رونق بيشتری یافت. رنگ بستر در همه بدنه ها سفيد 
است که اصطالحا سپيد بوم خوانده می شود. پيدایش این نوع بدنه های 
سفالين مصنوعی از مهم ترین تحوالت تاریخ سفال سازی اسالمی است. 
این که چنين بدنه ای برای اولين بار در کجا ساخته شده نامعلوم است؛ ولی 
احتمال می رود که منشاء آن مصر باشد. احتماالً سفالگران ایران تحت تأثير 
سفالگران مصری که پس از افول قدرت سلسله فاطمی به ایران مهاجرت 
ازجمله: پودر  از مواد مختلفی  بدنه خمير سنگی متشکل  بودند،  کرده 
کوارتز و پتاس، ساخته اند؛ که به طور سنتی به فریت مشهور شد. با پخت 
این ترکيب در حرارت باال، بدنه ای مرغوب، نازک، مستحکم و یکنواخت 
به دست می آمد )گروبه، 1384، 129(. بدنه های فریت این امکان را فراهم 
می ساخت که نقاشی مستقيم بر روی یک جداره یکدست و نازک اجرا 
شود. عالوه بر آن چنين بدنه ای چنان قابل اعتماد بود که ایجاد مصنوعات 
بزرگ و سنگين را تضمين می کرد )راجرز، 1374، 266-267(. یکی از 
منابع اصلی تأمين خاک برای بدنه های فریت در مرکز ایران و معادن اطراف 
اصفهان قرار داشت. »کائولن سفيد نرمی را که در نایين و علی آباد پيدا شده 

بود را سفالگران به کار برده اند« )وولف، 1372، 134(.
پژوهش محققين موسسه و موزه سلطنتی »آنتاریو« بر  مبنای آزمایشات 
سنگ نگاری نشان می دهد در توليد بدنه های سفال های کرمان از خاک خود 
منطقه استفاده شده است )Masson, 2003, 272(. برپایه این آزمایشات 
توليدات کرمان را از سایر توليدات این دوران نظير آبی و سفيد های مشهد 
می توان مجزا کرد. چنانچه آبی و سفيدها و چندرنگ های کرمان از گل 
سفيد نرم تر وضخيم تری در مقایسه با نمونه های مشهد ساخته شده اند 

)مهجور، 1384، 133(. 
به لحاظ رنگ نيز سفال نگاره های چند رنگ کرمان را باید گونه منحصر 
بفردی قلمداد کرد. دو رنگ شاخص و معرف این گونه، قرمِز آجری و سبز 
آميخته با زرد است که در کنار و تلفيق با آبی و سياه بر بدنه های سپيد اجرا 
شده و در انتها یک لعاب قليایی روی آن را فرا گرفته است. این لعاب قليایی 
ترکيبی برابر از شکر سنگ )کوارتز آسياب شده( و شخار یا سودا است؛ شخار 
که به آن قليه می گویند از سوختن گياه کاماًل رسيده و خالص »اشنان« 
حاصل می شود و یک عامل گدازآور در این زمان بود )شاطری و حيدری، 
استفاده می شد؛  لعاب سربی  از  آن  به جای  و در گذشته   )37 ،1394
»سفالگران مسلمان دریافتند که در هم تنيدگی و شریدگی رنگدانه ها 
 Cooper, 2000,( لعاب سربی است«  از  بسيار کم تر  قليایی  لعاب  زیر 
92(. در رساله عرایس الجواهر کاشانی در خصوص زیرلعابی های سپيدبوم 
چنين آمده است: منقش سپيدبوم سياهی را مزرد و الجوردی را سليمانی 
و سرخی را مغنيس یا و سبزی را نحاس محرق با توبال مدقوق منحول 
هر یک با قدری حصا آميخته نقش کنند )کاشانی، 1386، 345(. رنگ 
آبی که فراوا ن ترین رنگ این گونه ها است از اکسيد کبالت یا به اصطالح 
خاک الجورد حاصل می شد؛ ایرانيان از دیرباز سنگ الجورد را از تاتارها 
می خریدند و قيمت زیادی برای آن می پرداختند. در عصر صفوی این 
رنگ عمدتاً از معادن خاک الجورد در اطراف کاشان و خاصه قریه قمصر 
استحصال می شد؛ و چنان با کيفيت بود که به سرزمين چين نيز صادر 
می شد. کبالت ایرانی در مقایسه با کبالت بومی چين، تيره تر و درخشان تر 
بود )Li, 1996, 209(. رنگ آبی در توليدات کرمان در مقایسه با مشهد 
که آبی تيره تری دارد، گاهی به خاکستری روشن و مایل به فيروزه ای نيز 
دیده می شود )محمدی فر و بلمکی، 1387، 98(. رنگ سياه از حرارت  ادن  
سنگ »مزرد« که از کوه های خراسان و کاشان به دست می آمد حاصل 
می شد که ترکيبی از کروميت و درصدی منگنز بود )شاطری و حيدری، 
1394، 38(. در سفال نگاره های چند رنگ کرمان طيف متنوعی از رنگ 
قرمز قابل تشخيص است؛ که گاهی به  آجری در مواردی به نارنجی و 
در مواردی به قهوه ای گرایيده است؛ این رنگ حاصل ترکيبات آهن و 
منگنز است که به فراوانی در عمده جغرافيای ایران یافت می شد. »برای 
کنترل  دقيقاً  هنگام پخت  در  را  باید حرارت  قرمز  رنگ  به دست آوردن 
می کردند« )رفيعی، 1377، 62(. طبق رساله کاشانی: از نحاس لون سبزی 
حاصل می شود؛ در اینجا نحاس به معنای مس است و منظور از توبال 
مس ُخرده های مس است که هنگام کوبيدن گداخته مس فرو می ریزد 
)شاطری و حيدری، 1394، 39(. تعيين نسبت های ترکيبی دقيق مواد 
معدنی در این نقاشی ها مستلزم نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی است. 

2- فرم بدنه در سفال نگاره های چندرنگ کرمان 
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گروه   5 به  بدنه ها  فرم  لحاظ  به  کرمان  چندرنگ  سفال نگاره های 
و  چهار  سينی های  کاسه ها،  بشقاب ها،  بزرگ،  شامل: خمره های  اصلی 
هشت گوش، قليان ها تقسيم می شوند )جدول  1(. در ميان فرم های اصلی 
برای  گلدان هایی  صراحی ها،  خمچه ها،  همچون:  نيز  دیگری  گونه های 
گل های بریده )تک شاخه(، کشکول، تقليد هایی از ظروف شراب اروپایی، 
پاساب حمام، شمعدان، فالسک و جعبه های چندگوش نيز ساخته شده 
است. در این بين دو گروه بشقاب ها و کوزه قليان ها به لحاظ کميت اهميت 
بيشتری دارند. صنعتگران ایرانی به تدریج آوندهای خارجی به نام کندی5 یا 
آوند های نوشيدنی را برای مصارف داخلی تطبيق دادند؛ و شکلشان را برای 
 .)URL1( استفاده محلی به عنوان قليان برای مصرف تنباکو تغيير دادند
این قليان ها به طور عمده در دو نوع کروی و یا عمدتاً با گردن قيفی و 
گالبی شکل ساخته شده اند. »شکل قيفی گردن این امکان را فراهم می کند 
که آنها را به آسانی درون یا بيرون خانه، حرمسرا یا حمام، هنگامی که ميان 
 Brocklebank,) به دست می شود، جابجا کرد«  جمع دوستان دست 
148 ,1946(. در این دوره قليان هایی به اشکال دیگر از فيل گرفته تا شير 

و وزغ و ققنوس و مرغابی دیده می شود ) اکبری و طاهری، 1392، 79(.

3- سیرتحول آبی و سفید های کرمان
 در سير تحول آبی و سفيد ها و ظهور سفال نگاره های چند رنگ کرمان، 
سه مرحله مجزا و مرتبط با هم قابل تشخيص است. در واقع چند رنگ های 
کرمان انطباق پذیری توليدات کارگاه های محلی را با محدودیت های فنی و 

تکنيکی و نيز خواست و سليقه    مشتری های  جدید نشان می دهد. 
3-1. مرحله اول: سفال نگاره های آبی و سفيد به همراه رنگ سياه. 
»یکی از ضعف های سفالگران ایرانی این بود که در کاربرد الجورد کاماًل 
مهارت نيافته بودند و این ماده غالباً در حين کوره دادن ظروف، پخش 
می شد و شره می کرد )تصویر 1(. آنان به جای اینکه مانند صنعتگران 
چينی از آبی تيره تری برای خطوط طرح های روی چينی استفاده کنند، به 
رنگ سياه که ثبات بيشتری داشت متوسل شدند« )کارسول، 1392، 55(. 
»در واقع برای کنترل رنگ آبی که در مواجه با حرارت شره می کرد، از رنگ 
سياه کروميت که در زیرلعاب ثابت می شد برای دورگيری آبی ها استفاده 
می شد« )Keblow, 2003, 34( )تصویر 2(. به تدریج رنگ سياه وسعت 
یافت و دیگر نه فقط برای دورگيری، بلکه سطوحی از نقاشی همچون 
کتيبه ها و زنجيره های ترسيمی )تصویر 3(. و در موارد منحصر به فردی 
نقش اصلی را در بر گرفته است. این گروه را می توان نخستين مرحله گذر 
از آبی وسفيد به چند رنگ معرفی کرد. »در نيمه دوم قرن17 م. )دهه 
آغازین قرن11 ه.ق( سياه کنارگذاشته شد تا رنگ آبی به طور آزاد، سيال 

.)URL1( »و جاری شود
که  دورانی  طی  در  تک رنگ.  سفال نگاره های  دوم:  مرحله   .2-3
سرزمين چين به علت سقوط سلسله مينگ6 1368-1644 م. )-769 
1054ه.ق( از اواسط دهه1640 م. )1050 ه.ق(، در گير  و  دار یک  کشمکش 
اوليه ساخت ظروف چينی در  دسترس نبود، صادرات  داخلی بود و مواد 
کاهش یافت و در 1657 م. )1067 ه.ق( به طور رسمی متوقف شد. این 

 

تصویر 1- جزئی از بدنه قلیان آبی و سفید، مأخذ:
)http://www.hermitagemuseum.org; تاریخ 

دسترسی: 97/10/17(

نمای  کناره  خطوط  با  سفید  و  آبی  پاره سفال   -2 تصویر 
    https://www.britishmuseum.org; سیاه.  مأخذ:    )تاریخ

دسترسی: 99/1/8(

تصویر3- جزئی از بشقاب آبی و سفید به همراه سیاه. مأخذ:
)http://www.vam.ac.uk; 97/10/18 :تاریخ دسترسی(
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خذ: أم

http://www.christies.com;( 
 (10/7/99 تاریخ دسترسی:

خذ: أم
http://www.metmuseum.org; 

 (17/10/97 دسترسی:تاریخ 

خذ: أم
http://www.vam.ac.uk;( 

 (17/10/97 :دسترسی تاریخ

خذ: أم
http://www.christies.com;( 

 (10/7/99 تاریخ دسترسی:

خذ: أم
http://www.louvre.fr;( 

 (30/10/97 تاریخ دسترسی:

جدول 1- مهم ترین فرم های بدنه سفال چندرنگ کرمان
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مسأله که مقارن با دوره اصالحات اقتصادی در عصر صفوی بود انگيزه 
بازار پررونق  ایجاد شده در  تا شکاف  ایجاد کرد  برای سفالگران  وافری 
سراميک را به نحوی پر کنند )URL1(؛ و یکی دیگر از جلوه های خالقانه 
سفال نگاری را بروز دهند که به ویژه برای بازار داخل مقبول طبع بود؛ و 
آن عبارت بود از نقاشی موتيف های تزئينی با یک یا دو رنگ نزدیک به 
هم )در بسياری موارد رنگ سفيد( بر بسترهایی تک رنگ همچون آبی 
یا سبز سالدونی و یا اخرایی. تعدادی از نمونه هایی که در این گروه قرار 
می گيرد بر بستر های قالبی سالدون7 اجرا شده اند؛ این گونه ها بر اساس 
 Golombek, 2003,( آزمایشات سنگ نگاری متعلق به کرمان هستند
256(. گاهی نيز نقش بر بستر بوم کنده شده است. »روی ظروف تک رنگ 
کرمان معموالً نقوش ریز اسالمی از لعاب اوليه خراشيده می شود تا زمينه 
که همان رنگ بدنه است سفيد رنگ باقی بماند« ) اکبری و طاهری، 
1392، 83(. می توان این سفال نگاره های تک رنگ را مرحله واسطی از آبی 
سفيدها تا ظهور سفال نگاره های چندرنگ قلمداد کرد که در ادامه و به 

موازات توليد می شوند )تصویر 4(.
3- 3. مرحله سوم: ظهور سفال نگاره های چند رنگ. این سفال  نگاره ها 
تکامل یافته دو گروه قبلی است و چنانچه قباًل آورده شد    رنگ آبی و سياه 
به همراه سبز و قرمز بر بوم سفيد دارد. موتيف های چندرنگ در تلفيق با 
آبی و سفيد های چينی تضاد و تأثير چشم گيری ایجاد کرده است. »اولين 
ظرف چندرنگ تاریخ دار یک بشقاب بزرگ با طرح پنج صورت خورشيد 
خانم است که در حاشيه مشکی مدور داخل بشقاب تاریخ 1084 هجری 
)74-1673 م.( را بر خود دارد )تصویر 5(. با توجه به نقش مایه برگ تاک 
که بر روی تعدادی از چندرنگ های کرمان اجرا شده محتماًل رونق و رواج 
این گونه مربوط به قبل از تاریخ این بشقاب یعنی حدود سال های1070 
پروژه  آن،  سرآغاز  یافتن  برای  نخ  سر  یک  است.  م.(   1660( هجری 
بازسازی مسجد جامع مظفری8  در عصر صفوی است که در ميانه قرن 
انجام می شود )Kebmolog, 2003, 362(. بازسازی های مسجد در عصر 
صفوی به دوره شاه عباس دوم 1052-1077 هجری )67-1342 م.( و 

شخصی به نام شاهرخ   منسوب است.
 چنين به نظر می رسد که رونق و رواج سفال نگاره های چندرنگ در 
ميانه قرن با پروژه بازسازی مسجد مرتبط باشد. بر دیواره های ایوان رو به 
قبله کاشی های آبی وسفيد خودنمایی می کند )تصویر 6(. طرح و نقش 
این کاشی ها محتمال بر گرفته از قالی های بافته شده در کرمان است. برگ 
بوته ها و گل ها به ویژه گل های پنج پر شباهت ميان قلم پردازی و طراحی 
چندرنگ های کرمان و کاشی های بازسازی مسجد را هویدا می سازد. این 

احتمال وجود دارد هنرمندانی که مرمت و ساخت کاشی های نفيس آبی 
و سفيد مسجد را بر عهده داشتند، خود پدیدآورندگان سفال نگاره های 
کرو« در  "»یوالند  داشتند.  مشارکت  آن  توليد  در  یا  و  بودند  چندرنگ 
توصيف یکی از بشقاب های موزه ویکتوریا و آلبرت چنين آورده است: 
»برگ های بلند و دندانه دار بر روی لبه این بشقاب، شباهت آن را با کاشی 
 )Crowe, 2002, 296) »نگاره های مسجد جامع کرمان یادآوری می کند
)تصویر 7(. در عين حال نمونه های تکامل یافته سفال نگاره های چند 
رنگ کرمان، در نقش مایه های ریز و برگ و بوته، شباهت بسيار با سنگ 
معرق های9 هندی دارند. چه  بسا بازرگانان هندی که در این زمان به خاطر 
تجارت در رفت و آمد بودند و حتی در کرمان سکنی گزیدند، به سبب دوری 
از موطن خود چندرنگ های کرمان را در شباهت با سنگ معرق های آگرا 

.)Golombek, 2003, 266( و دهلی یافته بودند

لحاظ  به  کرمان  چندرنگ  سفال نگاره های  دسته بندی   -4
خاستگاه طرح و شیوه قلم پردازی

 به لحاظ خاستگاه طرح و نقش و شيوه قلم پردازی، سفال  نگاره های 
چندرنگ کرمان را می توان به دو دسته اصلی که خود طيفی از آثار را 
شامل می شود، تفکيک کرد. این تنوع می تواند گویای توليد در کارگاه هایی 
متعدد به جهت پاسخ به تقاضای فراوان داخلی و یا مشتری هایی با سطح 

سليقه و توان خرید متفاوت باشد. 
4-1. دسته اول: نقش مایه های چينی در تلفيق با طرح های ایرانی، 
مصنوعاتی که عناصری از نقش مایه های چينی نظير چشم انداز ها و کوه 
بوته هایی  و  درنده خوی، گل ها  و جانوران  اژدها  ابرهای چينی،  تپه ها، 
به سياق چينی، و حشراتی در پرواز دارند؛ که با عناصری از هنر ایرانی 
را  چينی«10  »بدل  نام  گروه  این  برای  فالکه«  »فون  است.  درآميخته 
ابداع کرد )رفيعی، 1377، 86(. نکته قابل توجه در این دسته توجه به 
فضای منفی و باقی گذاردن مقدار زیادی از سفيدی بوم است که خالء 
موجود در نقاشی های خاور دور را بازآفرینی می کند )تصویر 8(. شيوه 
قلم پردازی نقش مایه های چينی نيز به نمونه های اصلی بسيار منطبق است 
و شگفت آور است اگر کار دست نقاش ایرانی باشد. شاه عباس اول برای 
باالبردن کيفيت چينی های ساخت ایران و بهره مندی از مهارت هنرمندان 
چينی تعداد سی صد سفالگر چينی را همراه خانواده های آن ها در مراکز 
مذهبی، هنری و صنعتی ایران سکونت داد تا هنرمندان بومی شهرهای 
ایران را آموزش دهند )سيوری، 1363، 125(. »آیا می توان چنين فرض 
کرد که هر یک از این مصنوعات در یک کار گروهی در کارگاه هایی مرکب 

گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

تصویر4- نقاشی بر بدنه سالدون. مأخذ:  
)https://www.brooklynmuseum.org; :تاریخ دسترسی 

6)96/10/17

تصویر 5- بشقاب چندرنگ. مأخذ:
 )https://www.davidmus.dk/en;

 تاریخ دسترسی: 96/10/17(

تصویر  6- کاشی نگاره های صفوی مسجد جامع مظفری.
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از نقاشان محلی و نقاشان چينی اجرا شده باشد؟ بخش چينی طرح به طور 
یکنواخت به رنگ آبی است و موضوع آن گل ها، برگ ها و الگوها می باشد 
و به راحتی قابل تشخيص است که متعلق به چينی های آبی و سفيد 
اواخر دوره مينگ 1368-1644   م. )769-1054ه.ق( هستند؛ با اینحال، 
این دو شيوه )نقش مایه های چينی در کنار نقش مایه های ایرانی( کاماًل در 
هماهنگی  با هم ترکيب شده اند؛ من احساس می کنم این آثار توسط دو 
هنرمند نقاشی شده، یکی نقاش ایرانی و دیگری هنرمندی چينی االصل که 
بسياری از آنان در دوره ای در ایران بودند؛ بنابراین کاماًل هنر چينی در آن 
رسوخ کرده است« )Brocklebank, 1946, 151(. در نمونه هایی تأثير 
از فرهنگ تصویری شبه قاره و موتيف های تزئينی مغولی و سرزمين های 

مسيحی نيز دیده می شود.
4-2. دسته دوم: طرح و نقش های تماماً ایرانی که به سنت رایج در 
منطقه تعلق دارد. بسياری از صحنه های تصویر شده از جمله: ماهيخوار 
و حواصيل و طاووس، تاخت وتاز آهوان و مردان اسب سوار و نيز برگ ها 
و بوته ها و گل افشانی ها و کتيبه هایی که به خط نستعليق اجرا شده 
است، کاماًل ایرانی هستند. گویی نگارگری سطح نقاشی را پرداز زده است. 
سطح تصویر فشرده و پر از نقش و نگار است؛ و سنت تصویری سرزمين 
کرمان را که با نقوش افشان و فشرده از طرح و نقش–  همچون قالی و شال 
کرمان- هویت یافته، یادآور می شود )تصویر 9(. طراحی آزادانه و سيال، 
وجود کتيبه های منظوم و طيف متنوع رنگ در این آثار، با گونه شاخصی 
از سفال صفوی که به عنوان کوباچه مشهور است قرابت دارد. نتایج حاصل 
از سنگ نگاری نمونه های مختلف از سفال کوباچه، منشاء ایرانی آن را 
اثبات کرده و شهرهای داغستان، نيشابور،کرمان، مشهد و اصفهان را به 
عنوان مراکز عمده توليد آن ها مشخص کرده اند )ابراهيمی نژاد رفسنجانی 
و دیگران،57،1396(. از این رو تأثير متقابل این دو گونه شاخص صفوی 

قابل تصور است. 

5- طرح و نقش در سفال نگاره های چندرنگ کرمان
دولت صفوی در کانون تنش های سياسی قرار داشت و به طور کل 
قرون 16 و l 17.)10 و 11 ه.ق( عرصه تصادم شرق و غرب بود و در 
این ميان، سفالگری ایران از تأثير مستقيم سفال عثمانی، اروپا و چين و 
عناصری از فرهنگ تصویری مغولی و بودایی برخوردار شد. به طور مشخص 
در سفال نگاره های چندرنگ کرمان عناصر نقاشی سلسله مينگ حضور 
شاخصی دارند؛ ليکن عناصری از دوره یوان نيز همچون: چشم اندازهایی از 
مناظر کوهستانی و حلقه های ابر چينی و عناصری از آیين بودایی و آیين 

کليسایی همچون جام وقدح، پيکره های در حال تأمل و با هاله مقدس وام 
گرفته شده است. چنانچه اشاره شد نقاشی های زیرلعابی کرمان فارغ از 
تقيدگری و مثنی سازی صرف بوده و سنت های گذشته و باورهای ملی و 
بومی را تداوم می بخشد. در ادامه نقوش شاخص سفال نگاره های چندرنگ 

کرمان بررسی شده است.
5-1. مهم ترین عنصر تزئينی سفال نگاره های چندرنگ کرمان، گل ها، 
بوته ها، برگ ها و درختان هستند )جدول 2(. گل ها و برگ بوته ها  گاهی به 
صورت شبکه ای از اسليمی، گاه به شکل تک بوته و یا یک دسته گل رویيده 
از بستر و گاه به صورت گستره ای افشان تصویر شده است. که در این مورد 
بسيار به قالی های طرح باغی مشهور به طرح سبزی کار شبيه است و گویی 
تصویری از بهشت آسمانی است. در این ميان شاخص ترین نقش به ویژه در 
گروه دوم و سوم چندرنگ های کرمان، گل ميخک است. گل های ميخک 
از جمله عناصر کمياب ظروف آبی و سفيد ایرانی است )آلن، 1383، 62(. 
نقش ميخک های صدپر در کنار گل های دیگر با گالبه سفيد بر زمين های 
راجرز،  اند)  درآمده  کار  از  »ادنه«11  توليدات  تک رنگ خاموش، همتای 
1374، 269(. مقارن همين زمان کاشی ها و سفالينه های خوش ساختی 
در امپراتوری  عثمانی توليد می شد که به »ایزنيک«12مشهورند. رنگ قرمز 
و نقش ميخک که به وفور در نمونه های ایزنيک اجرا شده، در نگاه نخست 
نقاشی های چندرنگ کرمان را متاثر از آن جلوه می دهد »گل های ميخک 
متأثر از سفالينه های ایزنيک به شيوه ای نو در طرح های این سفالينه ها 
ترکيب شده است« ) فهروری، 1388، 57(. ميخک صد پر نماد شيفتگی 
و عشق رمانتيک همچنين معانی قوی مذهبی و سياسی برای ترک ها بود. 
اینکه ميخک های قرمز در هر دو گروه فراوان تصویر شده است، نمی تواند 
دليل قانع کننده ای بر تأثيرپذیری چندرنگ های کرمان از ایزنيک ترکيه 
باشد. ساختار تصنعی و پرداخت های منظم سفال ایزنيک هيچ قرابتی با 
سياليت و راحتی اجرای چندرنگ های کرمان ندارد. در تصویر )10( به 
وضوح مشخص است که در نمونه های ایزنيک ميخک از نمای جانبی و 
نيمه شکفته و به صورت تک گل های پراکنده مجسم شده در حاليکه در 
نمونه های کرمان از نمای باال و کاماًل شکفته و به صورت مشته هایی افشان 
کل سطح تصویر را پر کرده است. رنگ قرمز و نقش ميخک در سفال 
ژاپن مقارن همين سال ها نيز حضور شاخصی دارد و چه بسا که مراودات 
اقتصادی ایران با شرق امکان رویارویی و تأثيرپذیری این گونه ها را فراهم 
کرده باشد. »تأثير پرسلين های رنگارنگ چينی و ژاپنی در شکل گيری 
سفال چندرنگ این ادوار که با دو رنگ قرمز و سبز زیتونی در تلفيق با 
آبی کبالت شناخته می شود، مشهود است« )URL1(. از دیگر سو می توان 

 

تصویر 9- بشقاب چند رنگ. مأخذ:
)https://www.britishmuseum.org ;

  تاریخ دسترسی:99/1/8(

تصویر 8- قلیان چندرنگ، مجموعه سعید معتمد، ارائه شده در 
حراج خانه کریستی تاریخ 22 اوریل 2013. مأخذ: 

)http://www.christies.com;   
 تاریخ دسترسی: 99/1/8(

تصویر 7- بشقاب آبی و سفید. مأخذ:
)http://www.vam.ac.uk; 

تاریخ دسترسی:99/1/8(

تصویر 10- نقش میخک، پاره سفال ایزنیک. مأخذ:
 )https:/  www    brooklynmuseum.org;  

    تاریخ دسترسی: 97/3/7(
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فرض کرد که چندرنگ های کرمان محيط و جغرافيای بومی منطقه را 
انعکاس می دهد؛ و این نقش در واقع گياه قرنفل است که در کوهپایه های 
کرمان به صورت وحشی می روید و با عطر فراوان یکی از ادویه های پر 
طرفدار با خواص دارویی است. اسناد تاریخی گواهی می دهد ساالنه مقادیر 
زیادی ميخک و دیگر ادویه جات از کشتی های هلندی و از طریق بندر 
هرمز به ایران وارد می شد و خاصه در کرمان که بازار ادویه ایران بود بفروش 

می رسيد) قيم و رضوان تبار،1390، 31(.
به  بسيار  برگ ها  و  گل  اندام  قرنفل،  گياه  رویش  طبيعی  ماهيت 

نقاشی های چندرنگ کرمان انطباق دارد )تصویر11(. پس از گل های افشان 
قرنفل باید به نقش مایه برگ تاک در این نقاشی ها اشاره کرد؛ »سفالگران 
کرمانی نوعی از زنجيره پيچان با برگ های منحنی چند پر را برای پرکردن 
زمينه های خالی به کار بردند. در واقع شبکه ای از دوایر که در امتداد هم 
قرار می گيرد و ساقه های نازک  برگ را شکل می دهد. این نقش پرکننده 
که در مقياس وسيعی ظاهر شده چنين به بيننده القا می کند که گویی 
این ظروف توليدات انبوه کارخانه ای هستند برای روانه شدن به بازارهای 
بزرگ تجاری« )Golombek, 2003, 263(. ساختارظاهری و پيچان آن 
شبيه برگ تاک است همچنين تيزه های نوک برگ بی شباهت به برگ گياه 
شاهدانه نيست. این نقش را می توان یکی از شاخصه های سفال نگاره های 
کرمان قلمداد کرد؛ که بر روی آبی و سفيد ها و یا چند رنگ ها نقش بسته 

است. 
5-2. مهم ترین نقش مایه های جانوری زیرلعابی های چند رنگ کرمان 
در چهار گروه کلی توصيف شده اند )جدول 3(. حشرات در پرواز که با 
اسلوب چينی و به شيوه آبی و سفيد های دوره مينگ اجرا شده اند، مرغابی، 
تصویر  دفعات  به  نقاشی ها  این  در  طاووس  و  درنا  حواصيل،  آبچليک، 

گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

 

ترسیم محدوده و نحوه نقش قلم پردازی اسلوب  نقش خاستگاه   

 ها
گ

 بر
ا و

ه ه
بوت

 و 
 ها

گل
 

 بومی منطقه دارای شباهت با سفال ایزنیک اه به صورت لکه ای بریده گقلم ضربه ه به صورت افشان و گاه بوته ای گل میخک )قرنفل(
 تغییر یافته الگوی چینی  قلم پردازی سریع و پیچان زنجیره ایبه صورت منتشر و گاه  برگ تاک

 آبی و سفید های دوره مینگ خطوط ظریف و ممتد به صورت تک بوته برگ پنجه ای 
 آبی و سفیدهای دوره یوآن و مینگ خطوط سیال و ممتد ، بوته ای یا زنجیره ای منفرد  گل های صد تومانی و نیلوفر

 الگوی ایرانی خطوط ظریف و پرداخت دقیق تک بوته  گل زنبق
 ایرانی الگوی با هاشور دقیق پرداخت و ظریف خطوط شکفته و یا غنچه بر شاخه  گل های اناری و شاه عباسی 

 چینیتلفیقی از الگوی ایرانی و  ممتد و گاه بریده و سیال خطوط ای بوته گاه و افشان صورت به ایگل های چند پر و خوشه 

ان
خت

در
 

 ایرانی الگوی پر شده از ریزنقش های پیچان تک درخت مرکزی درخت سرو
 چینی الگوی یافته تغییر و نقاط متراکم بریده های قلم ضربه تک درخت با شاخه های  مواج و افتان درخت بید

 مینگ و یوآن دوره سفیدهای و آبی بریده با لبه های محو و سیال خطوط مجموعه ای با تنه های بلند درخت بامبو
 مینگ و یوآن دوره سفیدهای و آبی پر شده با هاشورهای پیچان و محو لیموغالبا گیالس، آلو، هلو و  دار میوه و دار شکوفه درختان
 مینگ و یوآن دوره سفیدهای و آبی سیال خطوط و بریده های قلم ضربه از تپه های دوردستدرختانی بر فر خشک درختان

 میخک گل
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب

 برگ تاک
 جزئی ازنقاشی یک خمچه 

 

 برگ پنجه ای
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب

 

 گل نیلوفر
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب

 

 گل زنبق
 جزئی ازنقاشی یک صراحی

 

 اسیگل شاه عب
 جزئی ازنقاشی یک خم 

 
 گل های چند پر و خوشه ای
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب

 
 

جزئی ازنقاشی  درخت سرو
 یک قلیان کروی

 

جزئی ازنقاشی  درخت بید
 یک بشقاب

 

جزئی ازنقاشی  درخت بامبو
 یک کاسه

 

جزئی  درخت میوه دار
 ازنقاشی یک کاسه

 

جزئی  درخت خشک
 ازنقاشی یک بشقاب 

 

جدول 2- مهم ترین نقش مایه های گیاهی سفال نگاره های چندرنگ کرمان. 

تصویر 11- گل قرنفل.
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جدول 3- مهم ترین نقش مایه های جانوری سفال نگاره های چندرنگ کرمان.

 

 خاستگاه نقش اسلوب قلم پردازی نحوه و محدوده ترسیم نقش

ات
شر

ح
 

 در پهنه آسمان و باالی بوته ها در پرواز پروانه، سنجاقک و  زنبور
خطوط ظریف و هاشور 

دقیق و گاه به صورت 
 محو

 آبی و سفید های دوره مینگ

ان
دگ

پرن
 

 طاووس

خطوط ظریف و پرداخت  غالبا به صورت تک در حال قدم زدن در البالی برگ بوته ها
دقیق و گاه پر شده با 

 ریز نقش ها
 الگوی ایرانی

 درنا و حواصیل
خطوط ظریف و پرداخت  به صورت تک یا جفت در میان برگ بوته ها و گاه در پرواز

 دقیق
 الگوی ایرانی

 نشسته بر سنگ در کنار برکه و یا در پرواز مرغابی و اردک
خطوط ظریف و پرداخت 

دقیق و گاه با خطوط 
 سیال و لبه های محو 

 آبی و سفید های دوره مینگ

 به صورت تک در برکه و گاه در پرواز لک لک و پلیکان
ظریف و پرداخت خطوط 

دقیق و گاه با هاشور و 
 نقاط متراکم

 آبی و سفید های دوره مینگ

 نشسته بر سنگ در کنار برکه و یا در پرواز آبچلیک 

خطوط سیال و قلم 
ضربه های سیال و 

 هاشورمانند
 آبی و سفید های دوره مینگ

ان
پای

هار
و چ

ن 
سانا

به 
گر

 

 پلنگ و یوز
خطوط سیال و ظریف و  صورت تک در کمین و یا در حال فرود آمدن از کوه تپه هابه 

 گاه با لبه های محو
 آبی و سفید های دوره مینگ

 شیر

به صورت تک و یا در آمیخته با غزال و یا در گرفت وگیر با 
 شیر و اژدها

ظریف و سیال با خطوط 
پرداخت دقیق و گاه با 

هاشور و قلم ضربه های 
 بریده

 تغییر یافته الگوی چینی

 اسب 
پر شده با رنگ تخت و  با زین و یراق و غالبا با سوار در میان برگ بوته ها 

 لبه های ظریف 
 الگوی ایرانی

 آهو و جبیر

حال جهیدن و فرار، گاهی به صورت جفت نشسته و در 
 پنهان در میان بوته ها

قلم پردازی سیال و 
ممتد و گاه پرداخت 
ظریف با هاشورهای 

 منظم

 الگوی ایرانی
لی

خیا
ت 

وانا
حی

 

 در حال پرواز  یا نشسته بر بوته ها  سیمرغ
ظریف و پرداخت خطوط 

دقیق و گاه پر شده با 
 ریز نقش ها

 تغییر یافته الگوی چینی

 اژدها
قلم پردازی سریع و  به صورت تک و غالبا در آمیخته با برگ های تاک

 پیچان
 تغییر یافته الگوی چینی

 پروانه
 جزئی از نقاشی یک قلیان 

 

 طاووس
 جزئی ازنقاشی یک قلیان 

 

 درنا
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب 

 

 مرغابی
 جزئی ازنقاشی یک قلیان

 

 لک لک 
جزئی ازنقاشی یک 

 صراحی 

 

 آبچلیک
 شی یک کاسه جزئی ازنقا

 

 یوز
 جزئی ازنقاشی یک قلیان 

 

 شیر
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب 

 

 اسب
 جزئی ازنقاشی یک قلیان 

 

 جبیر
 جزئی ازنقاشی یک قلیان 

 

 سیمرغ
جزئی ازنقاشی یک 

 بشقاب 

 

 اژدها
 جزئی ازنقاشی یک بشقاب 

 

شده اند. نقش گربه سانانی همچون پلنگ و یوز غالباً بر گرفته از الگوی 
چينی و بيشتر در محدوده های آبی و سفيد نقاشی شده است، در برخی 
نمونه ها  نقش شير از الگوی چينی دور شده و به سبک و سياق ایرانی 
همچون سيمينه های ساسانی ترسيم شده است. فراوانی نقش آهوان در 
حال فرار و یا آرميده در البالی برگ بوته ها می تواند متأثر از زیست بوم 

منطقه و وفور جبير و آهو در دشتستان های جنوب  شرقی ایران باشد. نقش 
اسب و سواران برگرفته از الگوی کلی نقاشی مکتب اصفهان در ميان بوته ها 
و بيشتر بر کوزه قليان ها دیده می شود، هرچند اسب هایی با پا های کوتاه 
الگوهای سده های قبل و الگوی مغولی را یادآور می شود. نقش افسانه ای 
بر چندرنگ های کرمان نقش بسته است؛ و دارای  نيز  اژدها و سيمرغ 
معانی گسترده ای نزد ایرانيان بوده که از دیرباز در گرفت وگير با هم و یا 
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مجزا بر قالی و پارچه و سفال نقاشی شده است. هم زمان با توليد چند 
رنگ های کرمان، در پروژه عظيم اجرای مجموعه گنجعلی خان که بی شک 
از هنرمندان پایتخت در معماری و تزئينات آن بهره گرفته شده، نقش 

سيمرغ و اژدها فراوان اجرا شده است. 
5-3. نقوش انسانی در نگارگری عصر صفوی اهميت بسياری  یافت. 
استقالل نسبی نگارگران و ضرورت های اجتماعی و سياسی این دوران 
مسير نگارگری را دگرگون ساخت. توجه به انسان نگاری در نقاشی سبب 
شد که نقش انسان در محور تصویر قرار گيرد و توجه   بيننده را به خود 
معطوف دارد، این امر خصوصاً زمانی نمود یافت که نگارگری مضامين خود 
را نه از ادبيات بلکه از زندگی روزمره و عادی و در ميان مردم جست وجو 
چندگوش  سينی های  در   .)105  ،1395 حسينی،  و  کرد   )منصوری 
طبيعت  نظاره  و  گشت وگذار  یا  و  ميگساری  حال  در  تک پيکره هایی 
نقاشی شده )تصویر 12(. که نقاشی های تک برگی مکتب اصفهان را یادآور 
می شود؛ و بر رابطه نزدیک نقاشان و سفال نگاران این عصر صحه می گذارد. 
همچنين تک پيکره هایی نشسته در طبيعت و در حال تأمل و مراقبه و با 
هاله ی مقدس دور سر سنت نقاشی کليسایی و تأثيرپذیری از فرهنگ 
تصویری مغولی و بودایی در این نقاشی ها را نشان می دهد. صورت های 
گرد و چشمان بادامی به الگوی چينی پرداخت شده اند و پوشش ها، کاله و 
دستار ایرانی است. بر جداره قليان ها و یا سطح بشقاب ها نيز برخی روایات 
کهن ادبی چون آبتنی کردن شيرین نقش بسته است )تصویر 13(. مقارن 
همين دوران کاشی های زیرلعابی با نقش های انسانی در حمام گنجعليخان 
کرمان دیده می شود )تصویر 14(. نگاره ای با قدمتی دیرین و تلفيق دو 
عنصر زن و خورشيد به شيوه ای تجریدی و تزئينی بر سفال نگاره های 
چندرنگ و کاشی نگاره های مجموعه گنجعليخان نقاشی شده؛ این نقش 
که به خورشيدخانم یا زلف شهره است، در ادوار بعد و در هنر قاجار فراوان 

اجرا شده است.
5-4. در سفال نگاره های چندرنگ کرمان، نقوشی برگرفته از طبيعت 
و عناصر محيط همچون: آب و زمين و آسمان نقاشی شده و در مواردی 
نيز ساختمان های چتری شکل شبيه معابد چينی و پرچين ها و پل ها در 

چشم انداز تلفيق شده اند؛ این عناصر غالباً در محدوده های آبی نقاشی قرار 
گرفته اند. ستاره های چندپر و یا دوایر متداخل بيشتر در کف بشقاب ها، 
نقش ترکيب بندی و تقسيم سطوح را ایفا می کنند؛ و گاهی به شکل 
زنجيره های ترسيمی در لبه های کاسه و بشقاب ها و یا گلدان های بزرگ 
ترسيم شده اند؛ و گاهی به شکل چليپایی کل سطح را در برگرفته اند. 
نقوش چليپایی که در گویش محلی به نقش چرخی یا اختری شناخته 
و  بافته ها  و  فلزی  ظروف  کاشی،  و  سفال  در  دیرین  سابقه ای  می شود 
منسوجات منطقه دارد. کوزه قليان ها غالباً در گردن خود نقشی زیگزاگی و 
گاه با هاشورهای موازی دارند که تداعی کننده قله ها و دره های پياپی است؛ 
گرچه این نقش مایه به صورت تجریدی از برگ نيلوفر در کاسه های دوره 
ایلخانی و متاثر از فرهنگ تصویری چين نيز دیده می شود. در مواردی 
و  اشيایی همچون چراغ و قندیل، جام و قدح و مشربه  می توان نقش 
کشکول را دید. قدح و مشربه و کشکول در تزئينات بقعه شاه نعمت اهلل 
ماهان فراوان اجرا شده و ممکن است الگوی نقاشان منطقه قرار گرفته 
نيز  بودایی  تصویری  و سنت  بيزانسی  نقاشی های  در  نقوش  این  باشد. 
حضور دارند. کتيبه های نوشتاری این مصنوعات بيشتر بر سطح داخلی 
بشقاب ها، و لبه بيرونی کاسه ها و با خط نستعليق و گاهی دستخط آزاد 
اجرا شده است. این کتيبه ها اشعاری دعایی در طلب برکت و روزی و 
خير برای صاحب ظرف و یا محتوای گذرنده بودن جهان همچون اشعار 
خيام دارد. انتخاب اشعار یک ارتباط محتوایی با کاربرد مصنوع دارد و در 
مواردی تاریخ ساخت و نام هنرمند بر کتيبه جای داده شده است. گرچه 
کتيبه های نوشتاری بر ظروف سابقه طوالنی دارد ليکن در قرن 11 هجری 
)17 م.( یک جنبه ابتکاری قلمداد می شود که در نيمه دوم این قرن روی 
داده است. یکی از ویژگی های قابل توجه در سفال نگاره های زیرلعابی عصر 
صفوی، عالمت های تصویری شبه نوشتاری است که در زیر ظرف نقاشی 
شده است؛ این عالیم معنای قابل ترجمه ای ندارند و چه بسا بتوان آن 
را همچون امضای کارگاه های توليدکننده قلمداد کرد. این عالمت ها در 
سه دسته کلی: عالمت های مربعی شکل13، عالمت های منگوله ای شکل14 و 

عالئم کارکتری تقسيم می شوند )جدول 4(.
جدول 4- مهم ترین نقش مایه های محیط و مصنوعات و نقوش نوشتاری در سفال نگاره های چندرنگ کرمان.
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تصویر 13- آبتنی کردن شیرین، 
قلیان چندرنگ. مأخذ:

https://; 97/10/17:تاریخ دسترسی(
)www.britishmuseum.org.تصویر 14- بخشی از کاشی چهره های حمام گنجعلیخان کرمان

 

 

 

تصویر 12- سینی هشت گوش آبی و سفید. 
 http://www.vam.ac.uk;( :مأخذ

تاریخ دسترسی:97/10/17(
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گونه منحصر به فرد سفال نگاره های چندرنگ زیرلعابی در عصر صفوی، 
تحول یافته سفال آبی و سفيد و حاصل خالقيت و پرهيز از تقليدگری 
به  و  رنگ  و  طرح  در  تصرف  و  دخل  با  که  است؛  ایرانی  نقاش  صرف 
جهت پاسخ به نياز فزاینده بازارهای داخلی و خارجی حاصل شده است. 
سفال نگاره های چندرنگ کرمان در طی سه مرحله تکامل یافته است: 
گام اول خطوط کناره نمای سياه که تمهيدی به جهت غلبه بر شریدن و 
سياليت لعاب الجورد بود و توسعه آن به متن و حواشی تصویر؛ گام دوم 
نقاشی با رنگ های محدود بر بدنه های تک رنگ و سالدون که در مواردی 
نقش از زمينه خراشيده شده است؛ و گام سوم کاربرد رنگ سبز و قرمز 
و سياه در تلفيق با آبی و سفيد. به لحاظ نقش، سفال نگاره های چند 
رنگ کرمان طيف و سيعی از نقوش گياهی، حيوانی، انسانی، نوشتاری و 
هندسی و روایات ادبی را شامل می شود؛ و تأثيراتی از فرهنگ های همجوار، 

بودایی، مسيحی، مغولی و به ویژه نقش مایه های چينی دوره مينگ و یوآن 
را در خود دارد. دو نقش مایه گل های قرنفل و برگ های پيچک مانند 
از وجوه شاخص و معرف نقاشی های زیرلعابی کرمان به حساب می آیند. 
همچنين در نحوه قلم پردازی و طراحی سفال نگاره های چندرنگ کرمان، 
گاهی نقوش چينی و ایرانی در کنار هم ترکيب شده اند؛ بخش چينی 
ایرانی تصویر است  از بخش  نقاشی ها در فرم و فضا چنان متمایز  این 
که دستخط نقاش چينی را در یک کار گروهی محتمل می نماید؛ و اما 
گروه دیگر تماماً با نقش مایه های ایرانی پرشده و از عناصر چينی و دیگر 
فرهنگ ها مبری هستند؛ این نقاشی ها ضمن اینکه پيشينه نقوش ایرانی 
را یادآور می شود، بر جنبه هایی از طبيعت گرایی و عينيت پردازی حاصل از 

طبيعت و جغرافيای منطقه نيز اشاره دارد.  

نتیجه

پی نوشت ها

1. Yuan Dynasty.
یکی از شعبه های امپراتوری مغول که توسط قوبالی خان ایجاد شد و از سال 

1721 تا 1368 ميالدی بر چين حکمرانی کرد.
2. Ghobeyra.

روستایی از توابع بخش نگار شهرستان بردسير در استان کرمان ایران است.
3. شامل: موزه متروپوليتن در نيویورک، موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن، موزه 

بریتانيا در لندن، موزه ملی اسکاتلند در ادینبرا، موزه ارميتاژ در سن پيترزبورگ، 
موزه بروکلين در نيویورک، موزه لوور در پاریس، موزه سلطنتی آنتاریو در تورنتو، 
موزه پرگامون در برلين، مؤسسه اسميتسونين در واشنگتن، موزه ملی کویت در 
کویت، موزه هنرهای اسالمی طارق رجب در کویت، مجموعه دیوید در کپنهاگ، 

حراج خانه کریستيز و حراج خانه ساتبيز.
4. Fritware.
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 عالمت منگوله ای شکل
 زیر یک کاسه
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5. Kendi.
6. Ming Dynasty.

دودمان پادشاهی چين از سال 1368 تا سال 1644 ميالدی، که پس از فروپاشی 
دودمان مغولی یوآن بنياد گذاشته شد. 

7. Celadon.
8. مسجد جامع مظفری از جمله مساجد 4ایوانی بدون گنبد است که در 
سال750 ه.ق به وسيله محمد مظفر ميبدی ساخته شد و تغييرات و بازسازی هایی 

گسترده ای تا دوران معاصر به خود دیده است.
9. Pietra Dura.

به فارسی هنر پرچين کاری موسوم است.
10. Demi-Faience.
11. Adana.

 نام شهری در جنوب ترکيه و بخشی از انطاکيه قدیم.
12. İznik.

 شهری در کشور ترکيه واقع در استان بورسا؛ »نيکایا« یا »نيقيه« قدیم.
13. Square seal-Marks.
14. Tassel Mmarks.
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The history of Kerman pottery is as old and ancient as the 
history of this land; The productions of Kerman's pottery 
workshops have played a revitalizing and continuing role in 
Iran's cultural and artistic life, especially at a time when Iran 
is embroiled in political and historical damage. However, 
the brightest pottery season in Kerman is in the Safavid era; 
At this time, many species, especially blue and white pot-
tery, have been produced on a large scale in the workshops 
of this city and the surrounding areas. One of the reasons 
why Kerman has been considered as a pottery center during 
the Safavid period is the geographical location of this city 
and its proximity to Bandar Abbas for the export of these 
works between china and the Europe. From within the blue 
and white species, new and creative varieties emerged in 
terms of decorations which are called Kerman polychrome 
ceramics. However, the exact location of its production is 
not definite in the vast Kerman province. Indeed, the multi-
colored pottery of Kerman is a significant part of the history 
of Safavid painting. Kerman polychrome ware is often made 
with the underglaze painted technique in the frit body. Our 
goals in this study are Introducing Kerman's polychrome 
ceramics as well as the discovery of the distinctive and rec-
ognizable features of these paintings. To do this, we have 
collected many examples from the most popular museums 
in the world; And by the study and interpretation of forms 
and symbols and adapting it to the previous researches, we 
presented a new classification of this paintings. Methods of 
gathering data for this research is a combination of histori-
cal documents and some field evidence )library and field). 
We respond to a main question: What are the specific formal 
features in Kerman polychrome ceramics?  In these paint-
ings, a range of floral, animal, human, written and geomet-
ric motifs and literary narratives have been combined with 
elements of Chinese paintings of the Ming and Yuan dynas-

ties. The motifs of Dianthus flowers and ivy-like leaves are 
the hallmarks of Kerman's under-glazed paintings. The re-
sults of the research indicate that the Kerman's polychrome 
ceramics has evolved from the blue and white species with 
an innovative step-by-step approach. step one: Application 
of black color and its expand to the motifs and borders of 
the image; It should be noted that the use of black was due 
to the dominance of the azure color. Step 2: Painting with 
limited colors on monochrome and celadon bodies; In some 
cases, the motifs have been scratched. Step 3: Application 
of green, red and black colors in combination with blue 
and white. The design and brushstrokes of these works are 
different. In some works, Chinese and Iranian motifs are 
combined; two styles of drawing are so obvious that it was 
probably produced by two separate people. In other works, 
the painting is completely filled with Iranian motifs; These 
works, in addition to showing the background of ancient 
Iranian motifs, in some cases have focused on aspects of 
objectivity and natural landscapes of Kerman.

Keywords
Kerman Pottery, Underglaze Painting, Polychrome Ceram-
ic, the Safavid Era.
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