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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

جستاري برسفال گامبرون
  شيوا شادلو* دكتراميرحسين چيت سازيان**

چكيده
سفال و هنر سفال گري در ايران پيشينه زيادي دارد و بخشي از تاريخ درخشان ايران را نمايان مي سازد که 
خود به تنهايي گوياي شرايط، روابط، فرهنگ و تمدن جامعه زمان خود است. سفال گامبرون به عنوان نوعي 
از سفالينه هاي ساخته شده در دوره صفوي جايگاهي ويژه در تاريخ سفال ايران دارد و هنوز از بسياري 
جنبه ها، به آن توجه نشده است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي  ومعرفي ويژگي هاي سفال گامبرون 
است. براي اين منظور و جهت ايجاد تحول و رسيدن به نوآوري در عرصه هنروصنعت سفال گري ضروري 
است مطالعه  و تحقيقات  بيش تري در اين زمينه صورت گيرد و ضمن  آشنايي با سفال اين منطقه، جلوه هاي افزون 
آن ها نيز آشكار گردد. روش تحقيق  اين  پژوهش توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري   اطالعات، كتابخانه اي 
اســت .نتيجه اين بررسي نشان مي دهد تاثيردر كشــورهاي ديگر در اين زمينه بسيار اندك بوده و ذوق 

هنرمندان سفال گر در اين دوره از تاريخ ايران بسيار چشمگير وقابل توجه بوده است.

واژگان كليدي 
هنرسفال گري، سفال گامبرون، دوره صفويان، بدنه سفيد، تاثيرات چين.

 Email:shivashadoo@yahoo.com                       کارشناسي ارشد هنراسالمي، دانشکده هنرمعماري كاشان، شهركاشان استان كاشان  
                Email:Chitsazian@kashanu.ac.ir                              استاديار دانشکده معماري كاشان، شهركاشان، استان کاشان  

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٠/٧/١٦   
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٠/١١/٢٦  
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مقدمه
بررسي ميراث هنري به جا مانده از پيشينيان ما ايرانيان 
و پژوهش ها  برخالف  که  دارد  فراواني  ناگفته  جنبه هاي 

راه هاي  همچنان  مي دهد  نشان  گرفته،  صورت  مطالعات 
نرفته بسياري در اين زمينه وجود دارد. نگرشي برسوابق 
هنرسفال گري و سفالينه هاي باقي مانده، پرسش هاي  بسياري 
را پيش روي کساني که با اين هنر آشنايي دارند، قرارمي دهد. 
به دوره  مربوط  آن  ساخت  که  گامبرون  سفال  جمله،  از 
صفويان مي باشد و از آن دسته سفالينه هايي است که با  
نياز به بررسي هاي  شكل وظاهري مختص به زمان خود، 
بيش تري دارد. دوره پديد آمدن اين نوع سفال يعني عصر 
صفويان در شکل گيري و جهت  دهي شكل و نقش و ساير 

ويژگي هاي آن تاثير زيادي داشته است. 
به عنوان مثال تجارت و مراودات بسياري که در اين عصر 
با ملل مختلف انجام مي شد، در ساخت آن بي  تاثير نبوده است. 
از ويژگي هاي اين سفال، بدنه هاي سفيدي است که در نگاه 
اول ظرافت و لطافت پرداخت آن، چنان نمود پيدا مي کند که 
توجه هر بيننده اي را به خود جلب مي کند.  اين پژوهش با 
توجه به آثار فراوان و با ارزش سفالي که از دوره صفويان 
به جامانده، و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي انجام 
به شيوه كتابخانه اي  گرفته و روش جمع آوري اطالعات 
است. هدف اين پژوهش پاسخ به اين پرسش هاي زير است:

١-سفال گامبرون چه تزئينات و سبکي دارد؟
 ٢-نوع ظروف سفال گامبرون و همچنين شكل آن ها چگونه  

است؟
 ٣-آيا نمونه هاي مشابه اين نوع ظروف تا پيش از اين در ايران 

ساخته شده است؟ 
به اين منظور ابتدا هنر صفويان از جمله سفال و ويژگي هاي 
آن بررسي مي شود وسپس محل ساخت احتمالي  وتاثيرات 
قرار  مطالعه  مورد  گامبرون  سفال  در  گوناگون  عوامل 

مي گيرد .
هنر صفويه 

سرزمين ايران با پيشينه اي درخشان و طوالني همواره 
مهد پيدايش، رشد و شكوفايي انواع مختلفي از هنر و صنعت  
در ادوار مختلف تاريخي، از ساليان پيش تا كنون بوده است. 
در دوره صفويان شاهد خلق آثار هنري و فرهنگي با شكوهي 
هستيم كه نشان از ذوق و مهارت ايرانيان در شكل گيري 
آن ها دارد. آثاري كه هر يك زينت بخش موزه هاي جهان 
است و معرف فرهنگ و هنر نياكان ما مي باشد. در دوران 
اسالمي، با ايجاد پيوستگي بيش تر بين ملل گوناگون، آثاري 
خلق شدند كه تركيبي از هنر مردم مختلف است. به عبارت 
ديگر اسالم نقش موثري در تكامل و توسعه اغلب هنرها در 
تمامي ادوار اسالمي، به ويژه عهدصفويه داشته است. حمايت 
شاهان صفوي از هنرمندان وفراهم آوردن محيطي مناسب 

براي خلق آثار هنري همواره تاثير گذار بوده است.
درکتاب تاريخ صفويه مي خوانيم:« حتي سالطين هم 

بوده اند و گاه براي  قائل  براي هنرمندان  ارزش زيادي 
احترام به آن ها، آداب و رسوم درباري را رعايت نكرده اند، 
نوشته اند كه شاه طهماسـب، گاهي شب ها در كنارآقا ميرك 
به كار  او  تا  مي گرفت  به دست  شمع  و  مي نشست  نقاش 
نقاشي خود ادامه دهد. البته بايد يادآور شد كه پيشرفت هنر 
در عهد صفويه را بايد در نتيـجه فعاليت هاي شاه عباس 
دانست كه پادشاهي هنردوست و هنرپرور و مشوق هنرمندان 

بوده است». (تاجبخش،١٣٧٨، ١٠)
از طرفي دولت در اين دوره سعي در ارتقاء سطح رفاه 
و آسايش مردم و به ويژه از طريق رشد تجارت داشت. در 
جهت نيل به اين هدف «هم زمان دولت به تشويق هنرهاي 
بسيار اقتصادي نيز كه به درد تجارت بخورند، نظير هنرهاي 
سفال گري، نساجي و قالي بافي همت گمارد. در روزگار شاه 
عباس اين هنرها كه به طور عمده صنايعي حكومتي بودند، 
درست با همان عمديتي [تعّمدي] ترويج مي شدند كه كولبر 
توليدات پارچه و سفال را در فرانسه دوران لويي چهاردهم 

تشويق مي كرد». (ولش،١٣٨٥، ٢٣) 
اين موضوع گوياي اين است كه شاه عباس تا حد زيادي 
در انديشه ترويج و توسعه اين نوع هنرها در جهت رونق 
اقتصادي  هنرهاي  بيش تر  وي  نظام  در  و  بوده  تجارت 
رونق يافتند تا هنرهاي ناظر بر زيبايي شناسي شخصي. 

تصوير١-کاسه،معرف به سفالينه گامبرون،باتزئينات مشبک کاري، 
ايران،دوره صفوي،اواخرسده١١-١٧يا اوايل سده١٢-١٨،ارتفاع٨/٨، 

Fehervari,2000,293 :قطر٢٠سانتي متر،ماخذ

تصوير٢-کاسه،معروف به گامبرون،اواخرسده١٣-١٩، ارتفاع٧/٩، 
قطر١٦/٨سانتي متر،ماخذ: توحيدي،٣٦٢،١٣٨٦ 
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چنانچه در كتاب شاه عباس و هنرهاي اصفهان مي خوانيم: 
«عباس از سويي مي خواست براي ايران بازارهاي هنر مختص 
به خود درست كند، آن هم تا حدي الاقل از راه تقليد محصوالت 
فرهنگ هاي ديگر، چه چيني و چه عثماني و از سوي ديگر 
مي خواست از بازارهاي وطني حمايت كند، زيرا خود ايرانيان 
هم آشكارا به سفالينه هاي ساخت چين تمايل پيدا كرده بودند. 
از همين رو، در شهرهاي بزرگ سراسرايران به تشويق و 
حمايت دولت كارگاه هاي توليد منسوجات، سفالينه و قالي بر 

پا شد».( ولش،١٣٨٥ ،٢٤) 
به نظر مي رسد شاه عباس از آنان به عنوان منابع اقتصادي 
ياد مي كرده و شكل آن ها بيش تر تابع نيازهاي تجاري شان 
از  ايران وارد دوره جديدي  بوده است. در دوره صفويه، 
شكوه و عظمت شد و نسبت به ادوار قبل اشرافي تر مي نمود. 
ناگفته نماند كه تداوم اين سلسله و استحكام جنبه هاي مذهبي 
و رسمي شدن مذهب تشيع در اين زمان موجب تقويت و 
تحكيم سنت هاي هنري آن گرديد. چنين گرايش هايي در زمينه 

سفال گري هم در اين عصر پديد آمد. 
سفال در عصر صفويه 

سفال و هنر سفال گري در ايران زمين، همواره مورد 
بوده وهنرمندان در هر عصري،  ديار  اين  توجه مردمان 
سعي در ارائه  روش هاي جديد و متفاوت  داشتند. هنري كه 
در همه موارد اعم از شيوه ساخت، طرح، نقش، شكل وغيره 
همچنان قابل بررسي و مطالعه است و حرف هاي ناگفته 
فراوان دارد. سفال سازي در سراسر اين دوره پيشرفت و 
رونق چشم گيري داشت به طوري كه اشكال بديع، متنوع و 
بسيارظريف و ممتازپديد آمد. بخشي  از سفالينه هاي اين دوره 

را مي توان چنين دسته بندي كرد : 
الف) سفال هايي خاص با تزئينات مشابه ، نگارگري و نقش 

قالي ها و منسوجات صفوي.
ب) سفالينه هاي وارداتي يا ساخته شده به تقليد از ظروف 

چيني دوره مينگ».(کامبخش فرد،١٣٨٠، ٤٧٢) 
هم  چيني،  مشابه ظروف  ترويج ساخت سفالينه هاي 

جنبه  تجاري داشته و هم در جهت تامين رفاه مردم بوده 
است. البته اين تقليد صرف نبوده بلكه بنا به شرايط محيط 
تغيير كرده و با وجود شباهت به سفالينه هاي ممالك ديگر
(از جمله خاور دور و عثماني ) كامال از آن ها متمايز است.  
« آن چه معروف است اين است كه شاه عباس (كبير) 
عده زيادي از خزف سازان چيني را با خانواده هاي شان براي 
ترويج و تعليم چيني سازي به ايران آورد و به اين وسيله قصد 
داشت اوال اين صنعت رادر ايران رواج دهد و ثانيا ايرانيان 
مقادير زيادي از آن را به خارج بفرستند و به اين واسطه 
اموال زيادي كه براي خريد آن به خاور دور(چين) مي رفت 
عايد ايران گردد و ظاهرا اين عده از صنعتگران دراصفهان 
سكونت كرده اند و طولي نكشيد كه اخالق و عادات محيط 
و يا به عبارت ُاخري آب و هوا در آن تاثير كرده و درآثار 
صنعتي آن ها بعضي موضوع هاي تزئيني ايراني داخل شده  
و يا به طور واضح تر صنعت آن ها لباس ايراني در بر كرده 

و به شكل محيط درآمده است».(محمدحسن،١٣٦٣، ٢٢٢) 
در ميان آثار توليدشده اين دوره، کاشي هاي لعاب دار 
به وجود  کامل  مهارت  با  که  مي خورد  به چشم  بي نظيري 
آمده و پس از گذشت قرن ها، درخشش و زيبايي خود را 
از دست نداده اند. عالوه بر اين « کوزه گران صفوي به تقليد 
کورکورانه از الگوها و سبک هاي دوران قبل نپرداختند، بلکه 
انواع جديدي از محصوالت سفالين را تکامل داده و قوه تخيل 

و ابتکار خود را به کار انداختند».(سيوري،١٣٨٦، ١٣٩)
در اين زمان ايران وارد دوره جديدي شد وآثار هنري 
آن نسبت به گذشته  اشرافي تر و مجلل تر جلوه مي نمود.

و  عثماني  چين،  از  اعم  کشورها  باساير  نزديک  ارتباط 
اروپا در اين عهد از جمله عوامل ايجاد تنوع و چندگونگي 
در پديد آمدن سفال صفوي است. دسته بندي ديگري كه اين 

موضوع را تاييد مي كند از اين قرار است: 
١- ظروف كوباچي و ايزنيك

٢- ظروف سفالين براق نقاشي شده ( گل و مرغ) 
٣- ظروف سفالي سفيد رنگ، معروف به گامبرون

٤- ظروف معروف به آبي و سفيد 
٥- ظروف رنگ آميزي شده چندرنگ و تك رنگ ساخت كرمان 

(سالدون) 
٦- انواع مختلف محلي (توحيدي،١٣٨٦، ٢٨٤) 

از موارد  دسته بندي دوم، مي تواند در  البته هر يك 
طبقه بندي ذكر شده قبلي هم قرار گيرد. در اين جا از توضيح 
موارد باال خودداري كرده و به آنچه كه به حيطه پژوهش 

مربوط مي شود، بسنده مي نمائيم. 
دكتر زكي محمد حسن در كتاب « تاريخ صنايع ايران 
بعداز اسالم» ضمن توضيح ويژگي هاي سفال دوره صفوي 
مي نويسد:«در اين دوره ظرف سازان ايران عموما و اصفهان 
به ويژه در به كار بردن رنگ زرد موفقيت شاياني داشته اند و 
در به كار بردن يك رنگ تنها در ظروف نيز پيشرفت مهمي 
كرده اند وبه طوري درآن مهارت داشته اند كه با كمال دقت 

تصوير٣-کاسه، بدنه سفيد، نقوش کنده کم عمق، ديواره ها مشبک  
با شكل منحني، هاشور و هاشورمتقاطع بين نوارها، پوشيده با لعاب 
١١٤٢_١٠٦٧ه.ق،  متر،  ارتفاع٩/٢،قطر٢١سانتي  سبز،  از  سايه اي 

١٧٢٥- ١٦٥٠م، ماخذ: پوپ و اکرمن،١٣٨٧، ٨١١
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    ١- بندر عباس  و  خليج  فارس، 
سديدالسلطنه  بندر عباسی، ١٥٣-١٥٢، 

چاپ تهران،  ابن سينا،  ١٣٤٢ 

آن را استعمال مي كردند و درمنتهاي صافي و شفافي از 
كاردر مي آورده اند به طوري كه از ديدن آثار آن ها  و مهارتي 
كه در اين راه نصيب شان شده است  بي اختيارشخص به ياد 
اين ميدان داشته اند  ظرف سازان چيني و مهارتي كه در 

مي افتد».(محمدحسن،١٣٦٣ ،٢٢٠) 
مهارت و چيره دستي سفال گران اين دوره را مي توان به
 وضوح در دقت و ظرافت به كار رفته در دست ساخته هاي  شان 
ديد. اما در مورد رنگ هاي مورد استفاده در سفالينه ها بايد 
گفت طيف وسيعي از رنگ ها و البته رنگ هاي جديد در بستر 
سفال به كار رفته كه در نوع خود متفاوت است، به طوري 
كه پوپ مي گويد: « طيف تازه رنگ هاي لطيف كه يافته هاي 
اين دوره را متمايز مي سازد در حوزه خود تا حدي با هنر 
سفالينه همانندي داشت.تنوع فراواني از تفاوت هاي جزئي را 
در ته رنـگ هاي نا محسـوس و آرام مي يابيم: رنگ خاكستري 
مايل به ارغواني روشن؛  انواع رنگ هاي سبـز، تغييرات متنوع 
از سبز  يا  فام،  زرد  اي  به سايه  سايه ها  از  اي  گسترده  و 
زمردي تيره تا سبز سفيد فام، انواع رنگ هاي آبي».(پوپ و 

اکرمن،١٣٨٧، ١٨٧٥و١٨٧٤)  
به نظر مي رسد در اين دوره كاربرد ظروف تا حدي تغيير 
كرده، به طوري كه سراميك ها را جهت تزئين و آراستن كاخ ها 
و منازل تهيه مي كردند تا براي مصرف روزمره.«در يكي از اين 
كاخ ها يعني كاخ عالي قاپو، اتاقي است كه با رف هايي احاطه 
شده، درون هر رف با اشكال كاسه وكوزه تزئين يافته است. 
راهنماياني كه سياحان را گردش مي دهند ازتعريف درباره 
آن ها خوشحال مي شوند و اين در واقع صافي و سادگي را 
مي رساند و آن را بايد به حساب كنجكاوي گذاشت تا آثار 
دوره صفويه  در  كلي  به طور  هنري».(تالبوت،١٣٨٦ ،٢٦٢) 
شاهد احياي جالب توجهي درهنر سفال گري هستيم و درعين 

حال هيچ گونه تقليدي ازسنت ها ديده   نمي شود. 
مهارت در اين كار، مربوط به لعاب ها و استعمال رنگ هاي 

متنوع و فراوان است كه همواره هنرمندان سفال گر از ابتدا تا 
آن زمان در پي آن بوده اند. منابع مختلف، اصفهان، كاشان، 
يزد، مشهد، شيراز، كرمان و زرند را از بزرگ ترين مراكز 
سفال در ايران عصر صفوي مي دانند. نمونه هاي مختلف 
شهرهاي آن امروزه در موزه هاي ايران، موزه ويكتوريا و 

آلبرت و موزه اسالمي برلن موجود است. 
سفال گامبرون

اين نوع سفال متعلق به منطقه گامبرون  است. با شنيدن نام 
گامبرون اين پرسش پيش مي آيد كه دليل اين نام گذاري آن هم 
بر نوع خاصي از سفالينه هاي ايران چيست؟ براي پاسخ به اين 

سئوال نياز به ارايه   پيشينه اين ناحيه است.
«گمبرون نام قديم بندر عباس کنوني است، نام اين آبادي 
يا شهر که در مجاورت بندر «سورو» قرار داشته و شهرک 
آباد و تجاري ناحيه جرون بوده است، به نام هاي گمبرون، 
و  شده  ثبت  گمرو  و  گمبرو  گامرون،  کامرون،  گميرون، 
مولف کتاب بندرعباس و خليج فارس نوشته است:«چنان که 
سرجان ملکم نگاشته در ايام نفوذ و اقتدار پرتقالي ها اسم 
آن بندر گامبرون بود پس از آن که شاه عباس اول پادشاه 
هفتمين از خاندان صفويه به تقويت انگليسي ها در سال ١٦٢٢ 
م-١٠٣٩ه.ق آن را  از تصرف آن ها خارج نمود، اسم خود را 
بر آن گذاشت و به بندرعباس موسوم داشت١». (اقتداري، 

(١٣٤٨، ٥٣٨ -٥٣٧
همان طور كه اشاره گرديد زماني که اين بندر در تصرف 
پرتقالي  ها بود گمبرون  ناميده مي شد اما پس از آن كه توسط 
شاه عباس از دست آن ها رها شد بندرعباس نام گرفت. اما 
اين بندر چه کار کردي داشته است؟ «گمبرون يا گمرون و 
يا گمرو به روزگار امراء هرمز کهنه که امروز ميناب خوانـده 
مي شود و در پهنه جرون که از بندر ميناب تا اطـراف خمير 
را در برمي گرفت، حکومت داشتند، شهر و بندري بود که 
مسافران اقيانوس هند و داد و ستد و کاالي به آن رونق 

تصوير٤-کاسه، بدنه سفيد،منقور،قطر٢٢/٨سانتي متر،سده ١٢- ١٨، 
موزه ويکتوريا وآلبرت،معروف به سفالينه گامبرون،ماخذ: پوپ و 

اکرمن،١٣٨٧ ،٨١١ 

تصوير٥-کاسه، بدنه سفيد،مشبک شده، قطر٨-١١سانتي متر، موزه 
بريتانيا، معروف به سفالينه گامبرون، ماخذ:  همان ، ٨١١
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مي بخشد، به روزگار تسلط پرتقالي ها گامبرون بندر کوچکي 
بر ساحل خليج فارس بود که محل انبار و لنگرگاه کشتي هاي 

پرتقالي بود».(همان، ٥٤٢) 
پس مي توان نتيجه گرفت گامبرون تنها، بندري در جنوب 
ايران بوده که داد و ستد در آن صورت مي گرفته و حالت 
نداشته  زمان  درآن  سفال گري  وسابقه  داشته  گذرگاهي 
است. علت نام گذاري گامبرون بر نوع ويژه اي از سفالينه ها 
اين بوده که از اين بندر به اروپا و ديگر کشورها ارسال 
مي شده و در حقيقت آن جا محلي براي ارسال اين ظروف 
بوده اما مکان ساخت سفال گامبرون آن جا نبوده است. 
براي روشن شدن موضوع بايد بيش تر با اين نوع سفال آشنا 

شد.
پوپ از اين نوع سفالينه با عنوان بدل چيني سفيد با تزئين 
مشبک و کنده کاري يا نقاشي سياه و آبي زير لعاب نام 
مي برد و ذيل آن مي نويـسد: «گروه کوچکي شامل کاسه ها 
و بشقاب هاي بسيار نازک، سبک و شفاف، آشکارا تقليد 
چيني هستند و در ظاهر و لمس کيفيت آن تقريبا موفق است. 
يک لعاب عالي با ته رنگ سفيد کاهويي دلپذير با بدنه مشبک 
که به آن شباهت زيادي به نظيره [مشابه] چيني مي بخشد». 

(پوپ و اکرمن،١٣٨٧، ١٨٨٧) 
ادوار  همه  در  جامعه  بنا به مقتضيات  ايران  كشور 
ارتباطاتي با بعضي ممالک داشته است. اين ارتباط گاه در 
جنبه اي خاص از جمله سياسي، نظامي، اجتماعي و ياهنري 
و فرهنگ صورت مي گرفت. چين و به طور کلي خاور دور 
از ممالکي است که ازسال ها پيش از اسالم با ايران ارتباط 
اين روند در آثار هنري ساخته  نتايج  تاثيرات و  داشته و 
شده در هر يک از اين کشورها به خوبي قابل مشاهده است. 
اين دوران (سده ششم ميالدي) بندر  به عنوان نمونه«در 
سيراف در ساحل شمالي خليج فارس مرکز توزيع کاالهاي 
ساخت چين در ايران و سرزمين هاي عرب نشين بود و 
چنان که مسعودي نوشته است کشتي هاي چيني از طريق 

رود فرات تا حيره پيش مي رفتند.» (محمد حسن،١٣٨٤، ١١)
اما بايد اظهار داشت پس از اسالم اين ارتباط گسترده تر 
شد و تجار سفر خود را از خليج فارس شروع کرده و تا 
بندرهاي تجاري چين ادامه مي دادند. به عبارت ديگر روابط 
چين و خاور نزديک در عصر اسالمي، شيفتگي مسلمانان  را 
نسبت  به آثار هنري ساخته چين به دنبال داشت وپيامد آن تقليد 

از اسلوب ساخت مواد و نقوش به کار رفته در آن ها بود. 
دنياي  و  چين  ارتباط  پيشينه  محمدحسن  زکي  دکتر 
اسالم را مربوط به دوران حکومت خاندان تانگ يعني از٣٥ 
تا ٣٢٣ هجري قمري ٦١٨ تا ٩٠٦ ميالدي مي داند. وي  در اين 
باره مي  نويسد:«منابع چيني وجود گروه هايي از مسلمانان را 
در چين عصر سلطنت خاندان  تانگ تاييد کرده اند که بيش تر 
اينان بازرگاناني بوده اند که در شهرهاي مرزي و بندرها اقامت 
داشته اند و اين مايه شگفتي نيست زيرا تجارت ميان شرق 
و غرب تا پايان سده نهم هجري- پانزدهم ميالدي در دست 
مسلمانان بود وبازرگانان مسلمان از خليج فارس سفر دريايي 
خود را آغازمي کردند و اقيانوس هند را با عبور از جزيره 
سرنديب (سيالن) و جزاير درياهاي جنوبي در مي  نورديدند تا 

به بندرگاه هاي تجاري چين مي رسيدند».( همان، ١٦)
به اين ترتيب در عصراسالمي مصنوعات هنري چيني 
و توليدات آن ها در سراسر خاور نزديک ترويج و مورد 
چين  هنري  ازتوليدات  پيروي  اين  اما  گرفت.  قرار  تقليد 
چنان که پيش تر نيزگفته شد به طورکامل نبوده واثري از 
قدرت مسلط چيني ها بردنياي اسالم ديده نمي شود. اين هم 
مسير بودن، گوياي عالقه ايرانيان به اسلوب هاي چيني است. 
نمودهاي اين دلبستگي مسلمانان نسبت به هنر چين و به تبع 
آن تاثير چين بر صنايع اسالمي را مي توانيم در انواعي از 
اين  سفالينه هاي ساخت مسلمانان مشاهده کنيم. ازجمله 
مسلمانان  که  چيني  سفالينه هاي  از  ديگري  «نوع  موارد 
به تقليد آن پرداختند سفال سفيد خالص (خاک چيني) بودکه 
بشقاب ها، کاسه ها وظروف معروف به سلطاني را از اين جنس 

تصوير٦- کاسه پايه دار منقوش، بدنه سفيد با نقاشي زيرلعاب آبي ومشکي، ارتفاع ١٠/٦،قطر٢٠/٧سانتي متر، نايين ( معروف به سفالينه 
www.collections.vam.ac.ir  : ـ، ١٧٢٥-١٦٠٠م،  ماخذ گامبرون)،١١٤٢-١٠١٧ه
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مي ساختند و لبه هاي آن ها را با قوس هاي متقابل به شکل زيبايي 
در مي آوردند.يکي از فرآورده هاي سفال گران ايراني در عصر 
صفوي نوعي از ظروف ساخته شده از سفال سپيد بود که آن 
را به تقليد از سفالينه هاي چيني مي ساختند و نقوش و تزئينات آن 
به رنگ آبي سير(کبود) در زير اليه اي از لعاب ديده مي شد». 

(همان،  ٤٨-٤٧)
هنرمندان ايران با مشاهده ظروف چيني نه تنها از اسلوب 
ساخت، جنس، نقش و رنگ آن ها پيروي کردند، بلکه به  شکل 
آن ها نيز دقت کرده و شيفته آن شدند. تا جايي که شکل 
ظروف هم مشابه ظروف توليد شده در چين است. باتوجه 
به موضوع مقاله يعني سفال گامبرون در همين راستا گوياي 
تاثيراتي از خاور دور مي باشد که در نقش، جنس و شكل 

ظروف جلوه گر است.
درکتاب هايي که به تعريف اين نوع ظروف پرداخته  اند، 
همه به ظرافت و سبک بودن آن اشاره کرده وبر اين باورند 
«گامبرون شايد ظريف ترين سفالينه اي است که تا به حال 
فريتي١ سفيد فشرده و محکمي ساخته  بدنه  از  ايران  در 
Fe-) است».  چيني  به پرسالن  نزديک  خيلي  که  شده 

hervari,2000,292) شايد يکي از داليلي که اين سبک از 
ظروف را تقليد از سفال چيني مي دانند ظرافت و نيز شباهت 

آن به پرسالن چيني باشد.

روش ساخت اين نوع از ظروف هم به اين ترتيب است 
كه سفال گر پس از تهيه گل(بدنه خمير سنگي)و پرداخت، آن 
را با ترسيم نقش هايي به رنگ سياه و آبي بر زمينه ظرف و 
يا ديواره، نقوش اجرا و نقاط مورد نظر را با ظرافت تمام 
مشبك كرده و در نهايت با لعاب شفاف بي رنگ، پوشش 

مي دهد. 
تزئينات به کار رفته در سفال گامبرون اغلب ساده و 
مختصر است و نسبت به بعضي سفالينه ها که طرح پر کار و 
شلوغي دارند، ساده است ونگاره ها بسيار لطيف و زيبا طراحي 
اين گونه  را  گامبرون  پوپ طرح هاي روي سفال  شده اند. 
طرح هاي  رفته،  به کار  تزئين  نوع  مي کند:«دو  دسته بندي 
به وجود  را  شفاف  حاشيه اي  نوارهاي  که  مشبک  ساده 
و  کنده  کاري(تصوير٤)  طرح هاي  يا  آورده اند(تصوير٣) 

نقاشي زير لعاب.(تصوير٥)
 لبه ممکن است تنها مختصر شده باشد يا ممکن است 
يک شمسه ساده در مرکز قرار داشته باشد که در بسياري 
از موارد به يک طرح سراسري گسترش مي يابد».( پوپ و 

اکرمن،١٣٨٧، ١٨٨٧) (تصوير٦)
در تصوير٧، نمونه اي ديگر از سفال گامبرون مشاهده  
مي شود که در مرکز يک برجستگي داراي عملکرد است. 
سطح  روي  وسط  انگشتان  از  يکي  نوک  دادن  «باقرار 
زيري برجستگي و يک شصت روي لبه،کاسه به راحتي در 
يک دست جاي مي گيرد.هنوز اين شكل کاربردي در جهان 
اسالم مورد استفاده مي باشد و بازگشت به ظروف آبخوري 

 (froom,2008,118) .«يوناني و هخامنشي  است
جهان  «سفال گري  به نام  خود  کتاب  در  گزافهروري 
معرفي  ضمن  کويت»  رجب  طارق  موزه  در  اسالم 
سفال  تزئينات  درمورد  دوره صفويان،  سفالينه  نوع  اين 
گامبرون، به ظروف مشبک نگاهي ويژه دارد و مي نويسد: 

تصوير٧-کاسه منقوش، بدنه سفيد، قطر٢٠/٣ سانتي متر،١٢١٧-
froom,2008,118  :١٠١٧ه، ١٨٠٠-١٦٠٠م، ماخذ

تصوير٨- کاسه لعاب دارباخطوط مشکي روي زمينه سفيد، قطر 
١٤سانتي متر، اواخرسده ١٢هـ -١٨م، مـاخذ: توحيدي، ٣٦٢،١٣٨٦

تصوير٩- کاسه سفالي، ارتفاع٩/١،قطر٢٠/٣سانتي متر، اواخرسده  
ـ -١٧م، ماخذ: همان ،٣٦٣ ١١ه
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«تاثيرگزارترين ظروف آن هايي هستند که تزئينات مشبک 
دارند». هابسن١ معتقد است اين نوع تزئين که تحت عنوان 
« پرسالن دانه برنجي٢چيني معروف است، در واقع از اين 
ظروف اقتباس شده، زيرا تازمان سلطنت چين لونگ (٩٥- 
١٧٣٦) در آن جا اين نوع از پرسالن ساخته نشده است». 

(Fehervari,2000,292)
به صورت  که  طرح هايي  مي دهد،  نشان  تصوير١٠، 
مشبک درآمده اند بسيار ظريف وبه شکل خطي مي  باشند. 
ظرافت آن ها به حدي است که در پاره اي موارد با پوشش 
سطح ظرف با لعاب، قسمت هاي مشبک هم با لعاب پر شده و 
به صورت شيشه اي در آمده  و حالت شفاف دارند به طوري 

که نور از آن ها عبورمي کند.
سفيد،  فضاي  زياد  وسعت هاي  ترک  با  «سفال گر 
سوراخ هاي  کند.  تاکيد  ظرف هايش  به نازکي  مي خواسته 
کوچِک پرشده با لعاب شفاف روي ديواره اين خواسته را 
بيان مي کند». (froom,2008,118) به عبارتي مشبک کردن 
براي نشان دادن ضخامت کم آن  دليلي  به عنوان  ظروف 

مطرح شده که دور از ذهن هم نيست.
درباره مکان توليد سفالينه هاي گامبرون بايد اذعان کرد 
برخالف اين تصور که نام اين ظروف اشاره به محل ساخت 
آن ها دارد،  دقيقا مشخص نيست کجا توليد شده  اند. اما همان 
طور که در همين بخش اشاره شد، گامبرون فقط بندري بوده 
که اين سفالينه ها از آن جا به ممالک ديگر ارسال مي شده و 

مکان خلق اين آثار نبوده است. 
دراين باره  پوپ ضمن اشاره به اين که گامبرون صرفا 
بندري در خليج فارس است، مي نويسد: «ظاهرا بازرگانان 
عمده فروش در آن جا گرد مي آمدند، هم چنان که غالبا در 
تاريخ تجارت، به جاي محل اصلي نام محل بارگيري داده 
شده است. احتماال بخش اعظم اين سفالينه در نايين توليد 
شده که سفالينه اش شهرت طوالني دارد،زيرا نمونه هاي 
گمبرون وگونه هاي خويشاوندي که امروزدر ايران يافت 
شده تقريبا همه ازآن جا مي آيند و فروشندگان ايراني آن را 

فقط تحت اين نام مي شناسند. 
با اين حال اظهار نظري از شاردن وجود دارد که مي گويد 

سفالينه خوب در شيراز ساخته مي شود و حدود ٣٠٠ ميل 
به گمبرون نزديک تر است تا به نايين، بنابراين بسياري از 
سفالينه گمبرون ممکن است در شيراز ساخته شده باشد. با 
اين حال امکان دارد سفال گران کوره ها را در آن جا مستقر 
تجارت خارجي  که  زماني  بعدها  که  باشند  کرده  اداره  و 
پايان يافته آن کوره ها را به دست زوال سپرده اند».(پوپ و 

اکرمن،١٣٨٧، ١٨٨٨)
پوپ با درنظر گرفتن اين موضوع احتمال مي دهد نايين 
يا شيراز يکي از مکان هاي ساخت سفال گامبرون باشند. 
البته گزافهروري نيز نتوانسته با قطعيت به اين سؤال پاسخ 
نيز در کتابش آورده است: «مکان حقيقي  دهد. زيرا وي 
ساخت شناخته شده نيست.چندين پيشنهاد براي يک مرکز 
وجود  اصفهان  يا  کرمان  يزد،  شيراز،  قبيل  از  احتمالي 
دارد اما براي تعيين آن هيچ مدرک تاريخي براي حمايت 
(Fehervari,2000,292).«نداشت وجود  ادعاها  اين  از 

درباره زمان ساخت سفالينه گامبرون نيزباتوجه به نمونه هاي  
موجود بايد گفت«سفالينه گمبرون مربوط به نيمه دوم سده 
هفدهم است و توليد آن تا سده نوزدهم ادامه يافت. نمونه هايي 
از سفال هاي مربوط به آن دوره نيز موجود است. يکي از 
آن ها کاسه بزرگي است که مربوط به ١٢٢٢ ه.ق -١٨٠٧م 

ـ - تصوير١١-کاسه،سفالينه لعاب دارسفيد به تقليد ازتانگ،سده ٤ه
١٠م، قطر١٨/٥سانتي متر،مجموعه جي.اي.بارلو، ماخذ: پوپ و اکرمن، 

 ١٣٨٧ ،٥٨٩

تصوير١٠- کاسه مشبک، نقاشي آبي و سياه زير لعاب شفاف، ارتفاع٥/٣،قطر١٥/٢،قطرپايه٦/٣سانتي متر، سده ١١ تا١٢ه، نيمه دوم سده١٧تا 
www.jameelcentra.ashmolean.org :١٨م،  ماخذ

1-ROBERT LOCKHART 
HOBSON)R.L.HOBSON) 

از  نوعي  برنجي،  دانه  ٢-پرسالن 
برش  و شامل  است  چيني  ظروف 
طرح هايي از سطح ظرف مي باشد که 
پس از پخت، لعاب در اين سوراخ ها 
در  هنگامي که  و  شده  جمع آوري 
برابر يک منبع نور قرار مي گيرد، 

به حالت شفاف ديده مي شود.
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مي باشد. نمونه ديگر کاسه اي است متعلق به ١٢٣٤ ه.ق -
١٨١٨ م با امضاء  محمدعلي اين هنرمند نبايد با علي محمد 
که در اصفهان و تهران در طول چند دهه گذشته در سده 
١٩ کار مي کرده، اشتباه گرفته شود».(همان،٢٩٢)به عبارتي 
از سده ١١ هجري قمري- ١٧ ميالدي توليد آن آغاز شده 
اما  است.  به سده١١هجري  متعلق  نمونه ها  است.«بهترين 
چند نمونه تاريخ دار، ادامه توليد را تا سده ١٣ هجري نشان 

مي دهد».(پوپ و اکرمن،١٣٨٧، ١٨٨٨)
بنابراين محدوده زماني ساخت سفال گمبرون سده هاي 
١١تا ١٣ هجري-١٩تا١٧ميالدي است. از سوي ديگر بايد 
توجه داشت ساخت چنين بدنه هاي فريتي (خمير سنگي) از 
قرن ها پيش از اين نيز در نواحي مختلف ايران رواج داشته و 
چنين نبوده که سده ١١ هجري آغاز به کارگيري اين بدنه ها 
ايران حتي از سده ششم هجري نيز از  باشد.چنانچه در 
کاشان بدنه هاي سفيد مشابه سفال گامبرون به دست آمده 
است، اما سفالينه گامبرون تفاوت هاي جزئي با آثاري که از 

قرن ها پيش به دست آمده، دارد.
و  پنجم  قرن هاي  به قدمت  شده  مشابه يافت  «ظروف 
ششم هجري (تصاوير١٤-١٣-١٢-١١) با همان عناصر، 
از نمونه هاي کهن تر  اگر در پخت  حتي نقشمايه هاست و 

نازل  تر است، حس  زيبايي بيش تري در آن ها ديده مي شود. 
آيا سفالينه جديدگسترشي مداوم و قطع نشده در دوره ميانه 
را نمايش مي دهد؟ آيا تداوم توليد دريکي از مراکز است؟ 
هنوز شواهد قاطعي در دست نيست که بتوان بر پايه آن ها 

پاسخ يافت».( همان، ١٨٨٧)
بديهي است با اين نقل قول پرسش هاي تازه اي به وجود 
مي آيد و مساله چگونگي ارتباط بين آن ها مطرح مي شوند. البته 
مشابه اين سفالينه ها، موارد ديگري هم وجود دارند که با 
ديدن آن ها پي به شباهت شان مي بريم. از سوي ديگر گروهي 
به وجود نوعي حاالت تامل و مراقبه و لذت عرفاني نهفته در 
سفالينه هاي گامبرون و همين طور ظروف مشابه معتقدند. 
«اما يک گروه بشقاب به احساسي از همين دست مداومت  
مي بخشد. اين بشقاب ها فقط با دقتي تقريبا نامشهود زير 
لعاب کنده شده اند. لبه و پايه با دقت پرداخت شده و تمام 
ظرف اشتياق به تکامل را نشان مي دهد، کوتاه سخن اين 
اين نمونه ها ارزش آن را دارند که در رديف ظروف  که 

مشابه دوره سونگ قرار گيرند.
 آن ها ثابت مي کنند که حتي در اين عصر جسارت و 
هيجان، لذت تأمل محض فراموش نشده بود. عرفان ديني 
و شاعرانه متصوفه در اين زمان در ميان طبقات فرهيخته 
ايران عميقا نفوذ کرده بود و نمونه اي مانند کاسه ويکتوريا 
و آلبرت (تصوير٤) احساسات صوفيانه را به تمام و کمال 

ابراز مي کند».( همان، ١٨٨٨، ٤)
گزا فهروري در کتابش به ظروف ديگري اشاره مي كند.
که مشابهت زيادي با سفال گامبرون دارند و داليل خود را 
اين چنين مطرح مي کند. اين نوع از سفالينه هم جزء آن دسته 

تصوير١٢-بشقاب هاي کوچک، سفالينه لعاب دار سفيد به تقليد از 
تانگ، سده٤ ميالدي، ماخذ:همان،٥٨٩ 

تصوير١٣- پارچ،سفال لعاب دار سفيد حکاکي شده،ارتفاع١٣/٣ 
سانتي متر،کاشان، سده٤يا٥،١٠ ه يا١١،موزه هنري متروپوليتن،  

ماخذ: همان،٥٩٣ 

تصوير١٤-آبخوري،سفال لعاب دارسفيدحکاکي شده، کاشان ياري،
ارتفاع ١٤/٣سانتي متر،موزه ويکتورياوآلبرت،ماخذ: همان، ٥٩٤ 

جستاري بر سفـال گامبرون
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از ظروفي است که داراي بدنه سفيدند و تشابهات ديگري 
نيز بين آن ها وسفالينه هاي گامبرون وجود دارد البته از نظر 
زماني هم به يکديگر نزديک اند. اين مهم چنين بيان مي شود: 
«نوع ديگري از سفالينه وجود دارد که احتماال به طرز نزديکي 
با گامبرون مرتبط است و با نام نايين (شهري کوچک در 
شرق اصفهان) شناخته شده مي شود. اين سفالينه اولين 
بار توسط پوپ گزارش داده شد. او دو بشقاب را با تاريخ 
توضيح داده كه  يکي از آن ها تاريخ ١٢٨٦ هجري قمري 
- ١٨٦٩ ميالدي و ١٢٩٠ هجري قمري- ١٨٧٣ ميالدي دارد. 
اگرچه پوپ در بررسي هنر فارسي اشاره اي به سفالينه هاي 
نائين نکرده است  اما اهميت زياد سفالينه هاي نايين به اين 
دليل است که براي ساخت آن ها دقيقا از نوع سفالينه هاي بدنه 
سفيد فشرده، محکم و گاهي اوقات فوق العاده نازک و سفيد 
استفاده  مي رفت،  به کار  گامبرون  سفالينه هاي  براي  که 
مي شد. سفالينه ها همان تزئينات نوع گامبرون را دارد با 
اين تفاوت كه نقاشي آبي و سياه زير لعاب شفاف و روشن 

هميشه به فراواني استفاده مي شود. 
شباهت اين سفالينه هاي نايين خيلي نزديک به گامبرون 
است به طوري كه پوپ يک کاسه پايه دار مشبک با نقاشي آبي 
و سياه را به نايين نسبت مي دهد. اگر چه او يک عالمت سئوال 

تصوير١٥-جام سفيدحکاکي شده سده٥هـ ١١م،نوارسياه کاشان، 
ارتفاع١٢/٢سانتي متر، موزه ويکتورياو آلبرت، ماخذ:  همان، ٥٩٤ 

تصوير١٦- کاسه، نقاشي آبي ومشکي زيرلعاب، نايين، ارتفاع٨،
 Fehervari,2000,294  :قطر٢٢سانتي متر، سده١٣ه  اوايل١٩م،   ماخذ

هم  اضافه کرد و اظهار نمود« معروف به سفالينه گامبرون 
است». يک ارتباط نزديک بين اين دو سفالينه ها وجود دارد 
که شايد پاسخ اين پرسش که« در کجا ي  گامبرون ساخته 
                               (Fehervari,2000,292) .«شده، اين باشد: در نايين
بنابراين احتمال اين که سفالينه هاي گامبرون در نايين 
توليد شده باشند، دور از واقعيت نخواهدبود. همان طور که 
اشاره شد اين گفته به دليل شباهت بسيارزياد  سفال نايين 
به سفالينه هاي مورد پژوهش اين مقاله است. البته کتاب هاي 
ديگر نيز اشاره به ساخت سفالينه هاي بدنه سفيد در عصر 
صفوي ودر اين ناحيه داشته اند. براي مثال «در اواخرقرن 
دهم هجري توليد و ساخت ظروف سفيد و نيمه شفاف دريزد 
آغاز شد که داراي خميره نرم و تزئينات چيني هاي دوره مينگ 
ولي مرغوب تر از آن بود. زيرا تزئينات با دو رنگ آبي و آبي 
و مشکي بر روي آن نقـش مي شد». (کامبخش فرد،١٣٨٠، 

(٤٧٣
پس به دليل نزديکي، ارتباطي بين ظروف سفيد توليد 
شده در يزد و همين ظروف در نايين وجود داشته است. دو 

نمونه از سفال نايين را در تصاوير٦ و١٦ مي بينيم. 
ذوق، توانايي، مهارت و استعداد باالي هنرمندان دوره هاي 
پيش از صفويه چنان در وجود هنرمندان اين عصر رخنه 
کرده بود که همواره سعي داشتند  آثاري خلق كنند که همان 
اسلوب و اصول هنر پيشينيان را داشته باشد. به عبارتي 
احياء و بازنگري هنرهاي به جامانده از گذشتگان در اولويت 
کارهنري آن ها بود. توليدات آنان چنان بادقت، حوصله و 
ظرافت اجرا شده که انسان را مجذوب خود مي سازد. تنوع 
آثار از ديگر شاخصه هايي است که با مشاهده سفال عصر 
صفوي به چشم مي آيد. هماهنگي موزون، لطافت، ظرافت و 
کيفيت برتر خود بازتاب نبوغ ايرانيان در هنر سفال سازي 
و شکوه هنر اين مرز و بوم است. نمونه هاي ديگر سفال 

گامبرون در جدول شماره ١ مشاهده مي شود.
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جستاري بر سفـال گامبرون

جدول شماره ۱-نمونه هايي از سفال گامبرون در موزه ويکتوريا و آلبرت

ابعادزمان ساختتزئيناتنوع ظرف   تصويررديف

١
کاسه بدنه سفيد، 
روي يک پايه 

باريک

ديواره حالت شعله سان، 
نقوش کنده، احتماال گامبرون

١١٤٢-١٠٦٧هجري 
١٧٢٥-١٦٥٠ميالدي 

ارتفاع٩/٢
قطر٢٠/٦ 
سانتي متر

گودشده با کنگره، داراي بطري،گالبي شکل۲
يک گردن باريک مخروطي 
شکل، احتماالگامبرون     

١١٦٧_١٠٦٧هجري 
١٧٥٠_١٦٥٠ميالدي

ارتفاع۱۳/۳، 
قطر۸/۹       

سانتي متر

۳
بشقاب، بدنه سفيد

مشبک و نقاشي زير 
لعاب سياه وآبي به شيوه 

گل دار،کناره ها با سه رديف 
مشبک با فاصله، برجستگي 

مرکزي کوتاه، لبه بانوار
سه تايي به طرح نقطه اي، 

احتماالگامبرون

١١٤٢-١٠٦٧هجري 
١٧٢٥-١٦٥٠ميالدي

قطر۱۴/۳ 
سانتي متر

۴
کاسه، بدنه سفيد، 
کم عمق روي پايه 

باريک

ديواره مشبک بانقاطي بين 
فواصل دو رديف،پوشيده 
بالعاب شفاف وبي رنگ، 

احتماال گامبرون

١١٤٢-١٠٦٧هجري 
١٧٢٥-١٦٥٠ميالدي

قطر ۱۰/۸  
سانتي متر

کاسه پايه دار، ۵
بدنه سفيد

ديواره هابه خوبي مشبک شده 
بانقاط وخط تيره، پوشيده 
بالعاب شفاف و سايه اي 
از رنگ سبز که دهانه را 
پوشانده، احتماالگامبرون

١١٤٢-١٠٦٧هجري 
١٧٢٥-١٦٥٠ ميالدي

ارتفاع ١٠/٨،
قطر ١٩/٤ 
سانتي متر
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ادامه  جدول شماره ۱

۶
بطري،   بدنه سفيد، 

گالبي شکل

شانه پله دار،گردن کشيده بلند  با برآمدگي مرکز، 
(دهانه آسيب ديده)، پوشيده  بالعاب شفاف،لعاب 

سايه اي از  رنگ سبز
۱۱۴۲-۱۰۶۷هجري 
۱۷۲۵-۱۶۵۰ميالدي

ارتفاع ۲۵/۴، 
قطر۱۴سانتي متر

٧

گلدان، 
بدنه سفيد،در 

شانه ها۴ دهانه 
شيپور شکل 

به کاررفته

کنده کاري در گردن،پوشيده با لعاب شفاف، سايه 
اي از رنگ سبز، احتماالگامبرون

۱۱۴۲-۱۰۱۷هجري 
۱۷۲۵-۱۶۰۰ميالدي

ارتفاع ۲۱/۶  
قطر۱۴سانتي متر

۸

کوزه کروي 
شکل، باگردن 
کوتاه مخروطي 

نخل بزني ونوارهاي خطي، پوشيده با لعاب شفاف     
سايه اي از رنگ سبز، رگه هايي با کبالت،        

١١٤٢-١٠٦٧هجري احتماال گامبرون 
-١٧٢٥

١٦٥٠ميالدي

ارتفاع 6/14 
سانتي متر

۹
بشقاب

نقوش کنده با
نقشمايه هاي خطي مکرر

سده ١١هجري سه تايي عريض گل دار،لعاب شفاف بي رنگ
١٧ميالدي

قطر 5/16   
سانتي متر

۱۰

                        
 ابريق، بدنه سفيد

سده ١٢-١١ هجري            نقش کنده زيرلعاب شفاف
نيمه دوم سده

١٧- ١٨ميالدي

          

ارتفاع ۲۱/۵،     
پهنا ۱۸،عمق 

۱۳/۵

۱۱
کاسه با شكل 

منحني کم عمق 
روي پايه کو

مرکز نقاشي باشاخه هاي کوچک و گل چهارپرسياه 
برگ دار،ديواره باطرح هاي مشبک ويک سري 

نقاط سياه،تذهيب شده
سده ١٢-١١ هجري 

١٨-١٧ميالدي
قطر ١١/٧ 

سانتي متر         

١٢
کاسه، شكل 
دايره با پايه 
عمودي کوتاه

                                                    
 داخل سفيد با نقاشي مرکزي کمي برجسته، 
ستاره هاي سياه در بازوهاي کبالت آبي روشن 
پرتوافشاني که تقسيم شده به ستاره هاي بيش تر، 

مشبک با نقشمايه هاي جناقي متقابل بين 
دونوارباريک ازنقاط، لبه باچهارخط تيره متناوب

سده ۱۱يا ۱۲هجري 
اواخرسده ۱۷ 
يا  اواايل سده 

۱۸ميالدي

قطر ۱۷/۲  
سانتي متر
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نتيجه
با رجوع به پيشينه سفال گري در ايران دوره صفوي، درمي يابيم اين هنر در آن زمان نه تنها جايگاه 
وشهرت گذشته خود را حفظ کرده بوده، بلکه در آثار ساخته شده، هم از نوع سفالينه و هم رنگ هاي به کار 
رفته تنوع بسياري ديده مي شود. سفال گامبرون در نتيجه گرايش به تنوع هنري ايجاد شده در اين عصر 
پديد آمد. اوج ساخت اين نوع سفالينه، مربوط به سده ۱۱ هجري است. سفال گامبرون که مکان ساخت آن 
به طور قطعي مشخص نيست، از بندر گامبرون به اروپا و ساير کشورها صادر مي شده و اين شهر تنها 
به عنوان محلي براي ارسال اين دسته از سفالينه ها محسوب مي شود.با مطالعه روي اين ظروف درمي يابيم 
كه از يک الگوي واحد پيروي مي کنند و عناصر مشترک زيادي در آن ها ديده مي شود. نتايج  اين پژوهش 

نشان  مي دهد:
۱- نوع سفال و تزئين: از ظروف بدل چيني سفيد(بدنه سفيد) که تزئينات آن شامل دو دسته  است: نخست 
طرح هايي به صورت مشبک  كه بسيار ظريف کار شده، تاحدي که با پوشاندن لعاب سطح آن ها، به صورت 
شفاف درآمده و نور را از خود عبور مي دهند. دوم، طرح ها ونقوش کنده کاري شده و نقاشي زير لعاب كه 

خيلي محدود  با دو رنگ آبي و مشکي زير لعاب کار شده اند. تزئينات اغلب ساده و بسيار كم  است.
۲- سبک وساختار سفالينه: معموال به شکل کاسه، بشقاب، بطري، کوزه و کاسه پايه دار است. مشبک ها در 
ديواره ظروف اجراشده اند. نقاشي ها اغلب در مرکز داخلي ظروف و گاهي در قسمت بيروني کاسه هاي پايه دار 
ديده مي شوند. لبه بعضي از ظرف با خط هاي کوچک سه يا چهارتايي با فواصل يکسان، به طور متناوب 

نقاشي شده، که اين نوع تزئين تا قبل ازآن ديده نشده است.
۳- تاثيرپذيري از پيشينه سفال ايراني: ساخت چنين بدنه هايي از قرن  ها پيش از اين نيز رايج بوده و 
مشابه سفال گامبرون در تاريخ سفال ايران ديده شده است. همان طور که در تصاوير۱۵-۱۱مي بينيم، اين 
ظروف مربوط به سده ۴ و۵ هجري از شهرهاي کاشان و ري، بسيار مشابه نمونه هاي  اين پژوهش هستند. 

جستاري بر سفـال گامبرون

ادامه  جدول شماره ۱

١٣

                      
کاسه پايه دار، شكل 
استوانه اي شکل کم 
عمق روي يک پايه 

گسترده

ديواره مشبک شده با طرح هندسي،قسمت بيروني نقاشي 
زيرلعاب آبي و در مرکز داخل گل آبي باشاخه هاي 
کوچک گل دار با کروم سبز-سياه و لبه باخط هاي  

سه تايي کوتاه مکرر،پوشيده بالعاب بي رنگ شفاف که 
مشبک ها را پرکرده است

                        
سده ۱۱هجري 

۱۷ميالدي

              
ارتفاع۷/۳، قطر ۱۲/۷ 

سانتي متر

۱۴

                    
کاسه روي يک پايه 

باريک 

ديواره هاي مشبک با يک نوار باطرح نخل بادبزني 
دوطرفه،پوشيده از لعاب شفاف که سوراخ ها 

راپرکرده، احتماال گامبرون 
١١٤٢_١٠٦٧هجري 
 ١٧٢٥-١٦٥٠ميالدي

           
ارتفاع۹/۲، قطر 
۲۰/۶ سانتي متر

۱۵
کاسه پايه دار، شكل 
کم عمق کوتاه روي 
يک پايه شيپوري 

شکل

ديواره فوقاني مشبک با خط تيره به شکل 
هندسي، سوراخ ها پرشده بالعاب آبي فام(مايل 
به آبي)سايه اي از رنگ سبز، داخل و خارج 
نقاشي زير لعاب آبي وجزئيات بانقاط سياه، 

احتماالگامبرون

                        
١١٤٢_١٠٦٧هجري 
١٧٥٠-١٦٥٠ميالدي

                 
                

 ارتفاع۱۰/۵، قطر 
۱۷/۵ سانتي متر
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۵۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

البته تفاوت هايي نيز بين اين دو مشاهده مي شود اما در اصل، آن ها با هم  اختالفي ندارند. مشابه سفال 
گامبرون، نمونه هاي ديگري نيزکشف شده که مربوط به نايين است. اين نوع ظروف همان بدنه و تزئينات 
را دارند كه  البته از نظر زماني هم به يکديگر نزديک مي باشند، با يک تفاوت که نقاشي آبي و سياه زير لعاب 
شفاف به فراواني در اين سفالينه ها استفاده مي شود. اين موضوع احتمال ارتباط بين نايين و محل پديد 

آمدن سفال گامبرون رابيش تر مي كند.
۴- عرفان گرايي ورمز پردازي : در سفالينه هاي گامبرون نوعي حالت تامل، مراقبه و لذت عرفاني ديني نهفته 
است. اين موضوع به دليل طرح هاي محدود در زمينه  تماما سفيد، نقش هاي ظريف و نيز شفاف براي گذر 

نور است. دقتي که در پرداخت تمام ظروف  به کار رفته بيان گر اشتياق به تکامل است.
۵- تاثيرپذيري از سفال چين: مطالعات اين پژوهش نشان دهنده  تاثير پذيري محدود از هنرچين است که 
دليل آن احساس نياز به تنوع درسفالينه ها براي صادرات و کمک به خزانه شاهي براساس سياست هاي 

شاه عباس است.
۶- نقش وطرح : طرح اغلب ظروف سفال گامبرون شامل اشکال گل و گياه به رنگ هاي آبي و سياه است. 
اين تزئينات و نقش ها گاه به شکل نواري در حاشيه  لبه جام ها يا بشقاب ها به حالت مشبک و يا نقش کنده 
در آمده اند و يا دستمايه هاي تكرار شده دور تا دور آن را فراگرفته است. گاهي نقاشي زير لعاب همراه با 
مشبک کاري به کار رفته است، كه در اين موارد اغلب  نقاشي مرکزي داخل ظرف ديده مي شود. در نمونه هاي 
همراه با نقاشي، لبه ها با خطوط مکرر سه تايي آراسته شده اند. نقاشي ها هم در ظروف پايه دار در خارج 

ظرف،  نزديک پايه به کار رفته اند. 
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