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چكيده
هنر سفالگري دورة صفوي همچون ديگر هنر هاي اين دوره  شاهد بالندگي و پويايي بسياري بوده است. در 
مراکز متعددي در اين دوره سفال هاي ممتازي از زرين فام وکوباچي و«سفيد وآبي» گرفته تا سالدون و 
گمبرون پديدآمده است. در اين ميان از دو شهرکرمان و مشهد سراميک هاي بسياري به جا مانده است.اين 
پژوهش که با روشي توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و مکتوب انجام شده است با آگاهي 
به اينکه کرمان و مشهد در پيشينة سفالگري ايران و اوج درخشش دوره هاي گذشته (سلجوقي و ايلخاني) 
نام هاي بزرگي نبوده اند در پي پاسخ به اين  پرسش  است که مهمترين ويژگي هاي سفال دورة صفوي از نظر 
فرم، رنگ، لعاب و کاربرد آن در اين مراکزچيست و ميزان تأثيرپذيري آن ها از سفالگري چيني تا چه اندازه 
اســت؟ دو شهر کرمان و مشهد در دورة اوج  هنرهاي صفوي سهم بزرگي در سفالگري اين دوره دارند. 
سفالينه هاي مشهد اين تأثيرات چيني را در نقوش و کيفيت ساخت بيشتر بازتاب مي دهند و در سفال هاي 
کرمان شاهد تنوع بيشتري در فرم، نقش، رنگ و لعاب سفال هاي توليد شده هستيم. اين دو شهر با توجه به 

تنوع زياد آثار سفال و سراميک برجاي مانده از آن  ها مي توانند نمايندة سفالگري دورة صفوي باشند.
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مقدمه
هنر سفالگري در تاريخ پر فراز و نشيب سرزمين ايران از 
گذشته هاي دور و پيش از تاريخ تا امروز حياتي شکوهمند 
و افتخارآميز داشته است، چنان که هنرشناسان غيرايراني 
بيان  بسياري را شيفتة خود کرده و زبان گويايي براي 

فرهنگ و تمدن اين سرزمين بوده است.
از  بسياري  گواه  به  که  صفوي،  دورة  هنرهاي  بين  در 
پژوهندگان يکي از دوره هاي طاليي هنر ايران پس از اسالم 
نيز جايگاه شايسته اي دارد و طي بيش  است، سفالگري 
از دو قرن جوشش هنري از اواخر قرن پانزدهم ميالدي 
شروع شده و در اواخر قرن هفدهم ميالدي به جايگاهي 

متفاوت از خاستگاه اوليه اش دست يافته است.
اين نوشتار در پي بررسي و واکاوي ويژگي هايي از سفال 
دوره صفوي است که در دو مرکز عمدة توليد سفال آن 
عصر يعني کرمان و مشهد پديد آمده است تا از اين رهگذر 
به شناخت بيشتري از هنر سفالگري دورة صفوي دست 
يابد و تأثيرات عوامل مختلف بر شکل گيري و تعالي اين 
هنر در دورة صفوي را بازشناسد و به اين  پرسش ها پاسخ 
دهد: تحوالت سفالگري در اين دو مرکز چگونه شکل گرفته 
است؟ وجوه اشتراک يا تفاوت ميان آن ها چيست؟ ميزان 
و داليل تأثيرپذيري توليدات سفالي هرکدام از اين مراکز از 

سفالگري چيني چيست؟

روش تحقيق
و  تحليلي  توصيفي ـ   با روشي  است  کوشيده  مقاله  اين   
نمونه هاي  بررسي  و  کتابخانه اي  منابع  از  بهره گرفتن  با 
موزه هاي  در  ازسفال کرمان  و مشهد  بازمانده  پرشمار 
بزرگ جهان مطالعه اي تطبيقي انجام دهد. در اين بررسي 
ضمن بهره گرفتن از نظرات صاحب نظران هنر سفالگري و 
استفاده از کتب و نوشته هاي آنان، مقايسه، تطبيق و تحليل 
تازه اي از موضوع مورد نظر انجام شده است تا مهم ترين 
ويژگي هاي سفال صفوي و ميزان تأثيرپذيري آن از سفال 

چيني را بشناساند.

پيشينة تحقيق
دربارة سفالگري دورة صفوي پژوهش هاي بسياري انجام 
ايران عصر  از جمله:  سيوري  (١٣٨٦) در کتاب  شده است. 
صفوي مراکز مهم توليد سفال و انواع سفال ها را دسته بندي 
ديماند(١٣٨٣) در کتاب راهنماي صنايع اسالمي  مي کند. 
سفال صفوي را به دو دستة خالص ايراني و تقليدي از هنر 
چيني تقسيم مي کند و معتقد است که بهترين ظروف سفالي 
اين دوره در شهرهاي شيراز، مشهد، يزد وکرمان توليد 
شده اند. ايروين(١٣٨٩) در کتابش با عنوان هنر اسالمي به 
اين نتيجه مي رسد که تقليد از ظروف چيني عامل بسيار 

مهمي در گسترش سفال صفوي بوده است.
کرمان»  صفوية  سفال  مقالة«صنعت  در   گلمبک(١٣٨٥) 

ويژگي هايي را براي شناسايي سفال کرمان برمي شمارد 
از جمله رقم سفالگران کرماني که با خط چيني ثبت شده 
مقايسه  با سفال هاي مشهد  نظر  اين  از  را  آن ها  و  است 
مي کند.فهروري(٢٠٠٠) درکتابش با عنوان سفالگري جهان 
اسالم سفال دورةصفوي را بررسي  و دسته بندي مي کند 
و ويژگي هاي مهم آن ها را بر اساس نمونه هاي موجود در 
موزة طارق رجب کويت ذکر مي کند.لين(١٩٧١) هم در کتاب 
سفال اسالمي متأخربه سفال هاي چندرنگ کرمان توجه 
ويژه اي نشان مي د هد وويژگي هاي سفال  زرين فام، کوباچي 
و «سفيد آبي» در دورة صفوي را بيان مي کند.در اين مقاله 
با ديدگاهي نو و با گردآوري ويژگي هاي سفال کرمان و 
مشهد از منابع ذکرشده و تطبيق آن ها با هم به سفالگري 
نمونه هاي  خواهدشد.  پرداخته  مرکز  دو  اين  در  صفوي 
فراوان بازمانده از سفالينه هاي اين دو مرکز، انگيزه اصلي 
در بررسي تطبيقي آن ها خواهد بودو مهم ترين ويژگي هاي 
سفال صفوي از فرم و رنگ گرفته تا لعاب  وکاربرد آن هاو 
ميزان و نحوةتأثيرپذيري از سفال چيني در اين دو شهر 
بررسي مي شود و ميزان اهميت و جايگاه هرکدام از اين دو 

شهر درتوليد سفال دورة صفوي روشن مي شود. 

بررسي تطبيقي سفال هاي کرمان و 
مشهد در دوره صفوي و  ميزان  تأثير 

آن ها از هنر چيني

تصوير1. راست باال: بشقاب با نقوش جانور افسانه اي و ابرهاي 
چيني، سدة 17م، ، چپ، باال: جزئيات نقش روي ظرف،  پ ايين: نقشي 
www.rom.on.ca:به تقليد از حروف چيني در پشت ظرف. مأخذ
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اهميت سفالگري و ويژگي هاي کلي انواع سفال دورة 
صفوي

با اينکه سلسلة صفويه در اوايل قرن دهم هجري تأسيس 
شد، اوج بالندگي و رشد هنر ها و به ويژه سفالگري از اواخر 
اين قرن آغاز شد. در نيمة اول اين قرن مانند دورة تيموري 
فقط تزيين سفالينه ها با نقوش چيني بود و بدنه ها مانند 
عباس  شاه  که  دهم  قرن  اواخر  در  مي شد.  تهيه  گذشته 
زياد  توجه  کرد،  منتقل  اصفهان  به  قزوين  از  را  پايتخت 
پادشاهان دورة صفوي نسبت به ظروف چيني موجب شد 
تقليد شود.«سفالگران  از سفالينه هاي چيني  به سرعت  تا 
چيني  ظروف  به  نزديک  ظروفي  تا  شدند  موفق  ايراني 
بسازند که اگرچه به سختي ظروف چيني نبود ولي غالبًا 
نزديک و شبيه به آن بود. گاهي اين تقليد به قدري خوب 
از کار درمي آمد که بسياري از قطعات ظروف ايراني با 
چيني اصل اشتباه گرفته مي شد و گاهي حتي حروف چيني 
در پشت آن هانقش مي شد»(ديماند، ١٩٨:١٣٨٣؛ تصوير١).

تأثير حضور سفالگران چيني که شاه عباس به ايران آورده 
بود باعث پديد آمدن انواع تازه اي از سفالينه هاي آبي و 
سفيد با الهام از سفالگري چيني شد. اما به جز سفالينه هاي 

موسوم به آبي و سفيد که تأثيرات شديد هنر چيني را نشان 
مي داد سفالينه هاي ديگري نيز در دورة صفوي توليد مي شد 
از جمله سفال کوباچي که داراي گسترة رنگي وسيع تر و 
روشن تري بود وبا طرح هاي متنوعي مثًال ترنجي در مرکز 
و تصاوير نيم تنة انساني وضربه هاي سريع قلم مو نقاشي 
مي شد (تصوير٢). استفاده از چند رنگ به جز سفال هاي 
کوباچي در آثار ديگري از اين دوره نيز رواج داشته است که 
در نقوش نيز از سفال هاي چيني تقليد نمي کردند و از شيوة 
نقاشاني مثل رضا عباسي پيروي مي کردند که در حقيقت 
تمام هنرهاي تصويري دورة صفوي از آثار او متأثر بود.

سفال زرين فام نيز که در قرن پانزدهم ميالدي رو به زوال 
رفته بود در اين دوره حيات تازه اي پيدا مي کند.بشقاب ها، 
کاسه ها،جام ها، گلدان ها و فنجان هاي کوچک زرين فام اين 
دوره با رنگ هاي مختلف از قبيل طاليي، قهوه اي و مسي 
روي زمينه هاي سفيد، آبي تيره و گاه آبي روشن و زرد 
تزيين مي شدند. نقوشي که بر اين ظروف ديده مي شود 
مانند ظروف آبي و سفيد متاثر از هنر چيني نيستند، بلکه 
دورة  سفالگري  هستند(تصوير٣).اهميت  ايراني  بيشتر 
از  تقريبًا تمام آثار سفال پس  صفوي به حدي است که 

تصوير2. بشقاب با نقش نيم تنة انساني و 
نقوش گياهي، سدة 17م، ، مأخذ:

www.metmuseum.org

تصوير3. بشقاب زرين فام صفوي، مشهد، 
www.rom.on.ca  :سدة 17م، مأخذ

تصوير4. جام گالبي شکل، نقاشي رولعابي، 
سدة 17م، ، مشهد، مأخذ:

www.brooklynmuseum.org

تصوير5. قليان کروي شکل، نقاشي زيرلعابي،  
احتماالً کرمان، مأخذ: آلن، 1383: 67.

تصوير6. ظرف به شکل فيل، سدة 17م، احتماًال  
www.metmuseum.org:مأخذ کرمان، 



صفويان،از افشاريه و زنديه تا قاجار، نشانه هاي عمده اي از 
سفال اين دوره دارند.در حقيقت «شيوة تصويرگري صفوي 
مدت ها پس از سقوط اين دودمان پابرجا بود وبه صورتي 
تضعيف شده شيوة اصلي سفالگري دورة قاجار باقي ماند» 

(هيلن برند، ١٩٣:١٣٨٧).

مراکز عمدة توليد سفال در دورة صفوي
سفالي  آثار  در  بسياري  تنوع  شاهد  صفوي  دورة  در 
هستيم که در شهرهاي مختلف ايران توليد شده اند.کاشان، 
تبريز، اصفهان،يزد و شيراز مهم ترين شهرهايي هستند که 
در آغاز دورة صفوي کارگاه هاي سفالگري داشته اند. با 
انتخاب تبريز به عنوان پايتخت، توليد سفال در مناطق شمال 

غربي ايران از جمله تبريز و اردبيل رونق فراواني يافت.
 سفال هايي که امروزه به نام کوباچي يا کوباچه مي شناسيم 
عمدتًا در شهرهاي تبريز و اردبيل توليد مي شدند.١ اواسط 
دورة صفوي يعني از اواخر قرن دهم هجري بودکه سفالگري 
صفوي به اوج اعتالي خود رسيد و سفالگري در شهرهاي 

ديگري رونق گرفت. در اين زمان«سفالينه هاي ساخت کرمان 
و مشهد وارد صحنه مي گردند» (فريه،٢٦٦:١٣٧٤). مي دانيم 
که در دورة ايلخاني مراکز مهم سفالگري مثل کاشان و 
سلطان آباد رونق زيادي داشتند، اما در دورة تيموري و 
در قرن هاي هشتم و نهم هجري سفالگري از رونق بازماند 
و آثار کمتري نسبت به دوره هاي قبل توليد شد که شايد 
به سبب عالقة پادشاهان تيموري به ظروف وارداتي چيني 
مرکز  کارگاه هاي  زمان  به مرور  و  باشد  دوره  اين  در 
مهمي مثل کاشان روبه تعطيلي رفتند.«توليد سفال در نيمة 
دوم سدة۱۴م/۸ق در کاشان متوقف شد. در همين زمان 
کارگاه هاي جديد متعددي به ويژه در شهرهاي کرمان و 
مشهد به وجود آمد» (فهروري،٥٩:١٣٨٨). کرمان و مشهد 
سفالگري  مراکز  مهم ترين  به عنوان  بعد  به  زمان  اين  از 
مطرح مي شوند و در دورة صفوي به اوج مي رسند. اهميت 
کرمان در توليد سفال دورة صفوي تا آن حد است که«هم 
منابع فارسي و هم منابع اروپايي بر اين مطلب تأکيد دارند 
صفوي  ظروف  بهترين  توليد  مرکز  به عنوان  کرمان  که 

بررسي تطبيقي سفال هاي کرمان و 
مشهد در دوره صفوي و  ميزان  تأثير 

آن ها از هنر چيني

تصوير7. اسپيتون.سدة 17م، مشهد، مأخذ:
www.lacma.org

تصوير 8. بشقاب با نقاشي زيرلعابي، سدة 17م، 
www.metmuseum.org:کرمان،مأخذ

تصوير9. کاسه با نقاشي زيرلعابي، کرمان، 
   www.rom.on.ca :سدة 17م، مأخذ

تصوير10. قوري سفالي با تزئين آبي زيرلعابي، 
مشهد، سدة 17م، مأخذ: کنبي، 112:1387 

تصوير11. قوري فلزي، حدود 1600م، هند، 
Canby, 2009: 216 :دکن، مأخذ

تصوير12. ظرف به شکل چنگ، اواخر سدة 
www.rom.on.ca :17م، کرمان، مأخذ

اين  توليد  محل  دقيق  تعيين   .۱
پايان  در  بيشترشان  که  ظروف 
سدة نوزدهم ميالدي در روستاي 
شده اند  يافت  داغستان  کوباچه 
مقدور نيست. اما همين قدر پيداست 
که اين سفالينه ها در شمال غربي 
ايران ساخته شده اند و علت شباهت 
محرز نقش گل و بتة دور ظروف 
به سفالينه هاي «ايزنيک» عثماني 
نيز همين است (ولش، ۶۱:۱۳۸۵). 
فيروز  نک:  بيشتر  مطالعة  براي 
خاستگاه  «ايران  مهجور. ۱۳۹۱. 
سفالينةگونةموسوم به کوباچه»، 
مطالعات باستان شناسي دانشگاه 

تهران، دورة۱، ش ۲.
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احمد هم  به نام سيد  نام يک سفالگر کرماني  بوده است. 
در تذکرة صفوية کرمان نوشتة مشيزي و هم در تذکرة 
ذکر  شده  نوشته  هفدهم  قرن  اواخر  در  که  نصرآبادي 
شده است» (گلمبک، ١٥٢:١٣٨٥).يکي از داليلي که کرمان 
به عنوان مرکز سفالگري در دورة صفوي مطرح شده است، 
موقعيت جغرافيايي اين شهر و نزديکي آن به بندرعباس 
(بندرگمبرون) براي صدور ظروف توليد شده به اروپاست. 
از اين منظر کرمان داراي مزيت نسبت به جغرافياي شهر 
مشهد براي صادرات توليدات و در نتيجه تنوع بيشتر در 
با توجه به  نيز  فرم، رنگ و نقوش بود.سفالگران مشهد 
پيشينة تاريخي که ذکر شد از اواخر دوره تيموري تالش 
فراواني براي تقليد از  ظروف آبي و سفيد چيني مي کردند و 

همين امر عامل گسترش ساخت اين گونه ظروف بود.

فرم و کاربردسفال هاي مشهد و کرمان 
با نگاهي اجمالي به سفالينه هاي بازماندة صفوي مي توان 
صفوي  دورة  از  بازمانده  سفالي  آثار  متنوع ترين  گفت 
به لحاظ شکل و فرم مربوط به شهرهاي کرمان و مشهد 
است. بيشترين فرمي که در سفال هاي اين دو منطقه ديده 
مي شود جام هاي کروي يا گالبي شکل است با کاربردهاي 
مختلف که در توليدات کرمان بيشتر براي قليان کاربرد 
داشته است(تصاوير٤ و ٥).البته قليان هاي توليدشده دراين 
دوره به اشکال گوناگون از فيل گرفته تا شير و وزغ و 
ققنوس و مرغابي نيز ديده مي شوند. به جز قليان ها ظروف 
(تصوير٦).  آمده اند  پديد  حيواني  فرم هاي  با  نيز  ديگري 
فرم اين ظرف فيلي شکل که شبيه به چيني آالت صادراتي 
و  چيني  آبخوري  ظروف  نمونه هاي  استاز  مينگ  دوره 
گفت  مي توان  و  شده   اقتباس  کندي١  به  موسوم  بودايي 
کارکرد تزييني داشته  است.«به نظر مي رسد در ايران و 

ترکيه اين ظروف تغييري در عادات عاميانة نوشيدن ايجاد 
نکرده و احتماًال داراي کارکرد تزييني صرف بوده اند» (آلن، 

.(٥٨:١٣٨٣
ديده  بسيار  دوره  اين  سفال هاي  در  که  ديگري  فرم 
و  کروي شکل  بدنة  با  است  کوچکي  کوزه هاي  مي شود 
اسپيتون٢معروف  به  بازکه  بادهانة  برجسته  شانه هاي 
مشهد  سفالين  توليدات  درميان  فرم  است (تصوير٧). اين 
در دورة صفوي جايگاه ويژه اي دارد، به طوري که تقريبًا در 
هر موزه  نمونه اي از آن يافت مي شود. از فرم هاي ديگر 
در سفال هاي کرمان ومشهد فرم هاي گرد مثل بشقاب و 
کاسه با تنوع شکلي بسيار است، از ظروف با عمق و گودي 
بسيارکم تا کاسه هاي بسيار گود ديده مي شود(تصوير ٨ 

و٩).
در ميان آثار سفالي دورة صفوي به نمونه هايي برمي خوريم 
که از لحاظ شکل پيشينه اي در هنر ايران ندارند(تصوير١٠).

کنبي  و شيال  آرتور     لين  اعتقاد  به  بنا  سفالي  قوري  اين 
هندي  فلزي  نمونه هاي  شکل  از  و  شده  توليد  درمشهد 
لولة  است.٣  شده  تقليد  (ع)  رضا  امام  حرم  به  اهداشده 
فلزي که بر اين ظرف سفالين قرار دارد نيز مي تواند تأييد 
به  فلزي  (تصوير١١).«ابريق هاي  باشد  نظريه  اين  کنندة 
توليدمي شدند،  درايران  ١٠١١ق/١٦٠٢م  سال  از  شکل  اين 
ولي شکل آن هامقتبس ازظروف هندي نيمة   قرن پانزدهم 
کرمان  نمونه هاي  ميان  بود»(کنبي، ١٣:١٣٨٧).در  بعد  به 
سفال هايي هم ديده مي شوند که با چرخ سفالگري توليد 
نشده اند و باروش قالب گيري٤ پديد آمده اند (تصاوير١٣و١٢). 
تصوير١٢فرمي شبيه به آالت موسيقي دارد و تصوير١٣ 
فرمي است که پيشينه اي براي آن در هنر ايران نمي توانيم 
پيدا کنيم و احتماًال از ظروف شراب اروپايي الهام گرفته 
است و البته کاربرد قليان دارد. از اين نوع ظروف در بين 

1.kendi

۲.  سلفدان (Spittoon) ظرفی 
دهان  آب  افکندن  براي  است 

واخالط سينه(لغتنامه دهخدا).
۳. با توجه به نوشتةروي دستة اين 
ظرف (عمل محمود  معمار يزدي) 
آرتور لين حدس مي زند که محمود 
کمال الدين  همان  يزدي  معمار 
محمود  يزدي است که گنبد طالي 
صحن که نه در مشهد را ساخته 
است وبه اين ترتيب نتيجه مي گيرد 

که اين ظرف کار مشهد است. 
4 . Moulding

تصوير13. پاية قليان، اواخر سدة 17م، کرمان،  
www.rom.on.ca :مأخذ

تصوير14. گلدان تک شاخه، حدود1670م،  
 www.rom.on.ca  :کرمان،  مأخذ

تصوير15. گلدان، سدة ششم هجري، ري، 
مأخذ:  کريمي و کياني، 1364: 181.



توليدات مشهد هم ديده مي شود (جدول١، رديف ٨).
گلدان هايي  صفوي  دورة  در  ديگر  جالب  نمونه هاي  از 
است توليد کرمان به شکل گل الله يا سنبل که شکل ويژة 
از شاخه جداشده  گل هاي  گرفتن  قرار  براي  مناسب  آن 
اين فرم که در قرن ششم  (تک شاخه)است (تصوير١٤). 
هجري هم در سفالگري ايران وجود داشته است١ (تصوير 
١٥) در دورة صفوي احيا شده و مورد استفادة فراوان 
قرار مي گيرد. ظاهراً گل هاي تک شاخه در دورة صفوي مد 

روز بوده است.
در  ديگر  سفالين  آثار  جمله  نيزاز  بيضي شکل  ظروف 
ظروف  فرم  از  تقليدي  احتماًال  که  هستند  صفوي  دورة 
بيشتر  اين ظروف که  وارداتي است (تصوير١٦). کاربرد 
به نام کشکول معروف اند به طور دقيق مشخص نيست،  اما 
شايدظرفي براي چاشني غذا بوده باشند. نمونة پرکاربرد ديگر 
سفال هاي صفوي، ُتنگ آب٢ است (تصوير١٧) که پيشينة 
زيادي در هنر سفالگري ايران دارد و حتي نمونه هاي آن 

را در هنر پيش از اسالم هم مي بينيم(تصوير١٨). اين فرم 
بيشتر در آثار مشهد ديده مي شود. از آثار سفالين ديگر در 
دورة صفوي فرم هايي به شکل کفش هستند(تصوير١٩)، 
 که«مصارف مختلفي از جمله به عنوان گلدان براي آن مطرح 
کرده اند. به رغم شکلش بسيار بعيد است که به عنوان کفش 
هم به کار رفته باشد»(کنبي، ١١٥:١٣٨٧) و بر اساس نظر 
برخي از پژوهندگان به عنوان پاساب حمام به کار مي رفته 

است. 

نقش و رنگ در سفال هاي کرمان ومشهد
هنر  تأثيرات  صفوي  دورة  سفال هاي  نقوش  طراحي  در 
چيني کامًال مشهود است. توجه و عالقه اي که دربار صفوي 
همچون پيشينيان خود در دورةتيموري به ظروف چيني 
نشان مي داد در اين تأثيرپذيري نقشي تعيين کننده داشت. 
از ابتداي دورة صفوي تا حدود اواخر قرن شانزدهم نقوش 
دورة  در  پيشين  نمونه هاي  سفال ها،مشابه  از  بسياري 

تيموري است(تصوير٢٠).
ختايي  برگ هاي  و  اسليمي  پيچش هاي  با  گياهي  نقوش 
با  و  ساده شده  حيواني  نقوش  سفيد،  و  آبي  به صورت 
حاشيه اجرا مي شد.از اوايل قرن هفدهم، تفاوت در رنگ 
و نقش سفال هاي صفوي به ويژه در دو مرکز کرمان و 
مشهد به طور بارزي پديدار مي شود.در ميان توليدات سفال 

بررسي تطبيقي سفال هاي کرمان و 
مشهد در دوره صفوي و  ميزان  تأثير 

آن ها از هنر چيني

تصوير16. ظرف سفالين بيضي شکل، اواخر سدة 16و اوايل سدة 17م ، 
www.stokemuseums.org.uk  :کرمان، مأخذ

تصوير19. پاساب حمام، سفال با تزيين زير لعابي، سدة 17م، کرمان. 
مأخذ : همان  

تصوير 18. تنگ آب، دورة اشکاني، سدة اول ق.م، مأخذ:
www.britishmuseum.org 

تصوير 17. تنگ آب، سدة 17م، مشهد. مأخذ: کنبي، 1387: 114.

نمونه  دو  گلدان  نوع  اين  از   .  ۱
نيز در موزة طارق رجب کويت 
موجود است، يکي متعلق به قرن 
بدنة  با  سلجوقي)  ۱۲م(دورة 
سفيد و نقش آبي رنگ و يکي هم 
با  و  قرن۱۳م  اوايل  به  مربوط 
لعاب زرين فام. به نوشتة فهروري 
اين نوع گلدان در آن دوره بسيار 
محبوب و مردم پ سند بوده است. 

(Fehervari, 2000: 97-12)

2. Pilgrim Flask
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کرمان و مشهد، سفال هاي موسوم به آبي و سفيد به وفور 
ديده مي شود که در بسياري از آن هامي توان نقوشي چيني 
را ديد (تصوير١٧)،اما نکتة مهم اين است که هنرمند دورة 
صفوي صرفًا مقلد تزيينات چيني نيست. «تزييناِت آن چيزي 
چيني  نمونه هاي  نسبت به  احترام آميز  تقليدگري  از  برتر 
است» (فريه، ٢٦٧:١٣٧٤). نتيجة اين ذوق آزمايي هنرمندان 
ايراني در دورة صفويه سبب مي شود که شاهد نوعي سفال 
آبي و سفيد متمايز از آبي و سفيد هاي چيني باشيم. اگرچه 
«بسياري از ظروف چيني ساخت چين در دورة صفوي 
به ايران وارد شده و سفالگران ايراني با آشنايي به نقوش 
و تزيينات ساخت چين بعضي از طرح هاي تزييني را از 
چين اقتباس کرده اند، اما نمي توان اصل تکنيک آبي و سفيد 
ايران را از چين دانست» (کريمي و کياني، ٦٣:١٣٦٤).   در 
بررسي سفال هاي آبي و سفيد دورة صفوي در دو مرکز 
مشهد و کرمان نيز تفاوت هاي ديده مي شود. به طور کلي 
در سفال هاي مشهد تأثيرپذيري از نقوش چيني بيشتر است 
به گونه اي«که در تزيينات آن ها دو پرده از رنگ آبي به کار 
از روي نمونه هاي  مي رفت. بشقاب ها کاسه ها و ديس ها 

مشابه چيني نسخه برداري مي شدند. در تزيينات شان نيز از 
پيکره ها، منظره هاي چيني و نمادهاي بودايي تقليد مي شد» 
(فهروري، ٧٥:١٣٨٨؛ تصوير٢١و٢٢).در تصوير٢١بشقابي 
از منظره اي  پاگودا١ و عناصري  از  با نقشي  را مي بينيم 
در  کرمان  توليد  است  کاسه اي  نيز   تصوير٢٢  و  چيني 
است.در  چيني  منظره پردازي  از  متأثر  که  صفوي  دورة 
آثار سفالين ساخت مشهد در دورة صفوي کمتر آثاري 
را مي بينيم که هنرمنددر به کاربردن نقوش و تزييناِت کامًال 
ايراني کوششي کرده باشد. هرچند ظروفي مانند تصوير٢٣ 
با نقوشي تقريبًا ايراني تزيين شده اند. از اين ظرف تعدا 
اندکي در جزئيات وجود  تغيير  با  بسياري نمونة مشابه 
دارد. نقوش اين ظروف شباهتي اندک با نقوش گل وبرگ 
ختايي دارند.در ميان سفال هاي مشهد نمونه هاي فراواني 
وجود دارد که هرچند با نقوش آبي رنگ روي زمينةسفيد 
کار شده است اما اين نقوش آبي با خطوط سياه و گاهي 
قطع  به طور  که  به گونه اي  شده است  قلم گيري  تيره  آبي 
مي توان آن ها را از آبي و سفيد هاي چيني متمايز دانست 
نمونه هايي  مشهد  آثار  در  ٥).همچنين  رديف   ،٢ (جدول 

تصوير20. راست: ظرف آبي و سفيد، سدة 15م، احتماالً مشهد؛ چپ: بشقاب آبي و سفيد، سدة 
 fehervari, 2000: 237.287  :16 م، کرمان.مأخذ

تصوير21. بشقاب با نقش پاگودا و عناصر 
منظرة چيني، سدة17م، مشهد، مأخذ:

www.metmuseum.org

تصوير22. بشقاب با تقليد از پرسالن هاي 
چيني، سدة 17 م، کرمان، مأخذ:

www.rom.on.ca

تنگ سفالين، سدة 17م، مأخذ: تصوير23. 
www.metmuseum.org

تصوير24. پاية قليان، نيمة دوم سدة 17م، 
کرمان، مأخذ:  همان    

۱. پاگودا(Pagoda)  معابد بودايي 
است که پس از نفوذ آيين بودا در 
چين ساخته مي شد. ساختمان اين 
از چوب بود و با  معابد معموالً 
سقف شيب دار و در طبقات متعدد 

ساخته مي شد.



هست که نقوش سفيد دارد و زمينة آن  تا حدودي رنگ 
سفال هاي  ميان  در  رديف٤).اما   ،٢ دارد(جدول  آبي 
کرمان نمونه هاي بسيار متنوعي از نقوش وجود دارد که 
جالب ترين آن ها سفال هاي چندرنگ با نقوش متنوعي است 
که بيانگر ويژگي هاي سفال کرمان است. «گل هاي ميخک 
از جمله عناصر کمياب ظروف آبي و سفيد ايراني است. به 
هر حال آن ها در ظروف چندرنگ کرمان در همان دوره در 
کنار رنگ قرمز، عنصر ديگري که در سراميک هاي آن زمان 
بي نظير بوده، ديده مي شوند» (آلن،٦٢:١٣٨٨؛ تصوير٢٤).

در حالي که نمونه اي از سفال هاي چندرنگ در ميان آثار 
مشهد ديده نمي شود، سفال هاي کرمان با تنوع رنگي نسبتًا 
از  ترکيب جالبي  اين ظروف  دارند.«بيشتر  زيادي وجود 
طرح هاي آبي و سفيد همراه با رنگ هاي قرمز متمايل به 
قهوه اي و سبز يا سبز متمايل به زرد را نمايش مي دهند. 
اسليمي ها، گل ها و پيکره هاي انساني روي اين ظروف نقش 
طول  در  کرمان،  در  رنگ  چند  سفالينة  نوع  اين  شده اند. 
سده هاي۱۶م/۱۰ق تا اوايل سدة۱۸م/۱۲ق توليد مي شد» 

(فهروري، ٧٥:١٣٨٨). 

شيوه و لعاب در سفال هاي کرمان و مشهد
با نگاهي کلي مي توان دريافت که بيشتر سفال هاي توليد شدة 

دورة صفوي در دو مرکز کرمان و مشهد با شيوةزير لعابي 
تزيين شده اند. تفاوتي که در اين شيوه ازآثار اين دو شهر 
بعضي  در  که  است  برجسته اي  نقوش  در  ديده مي شود 
از آثار مشهد ديده مي شود (جدول ٢، رديف٤).«به نظر 
اجزاي  کرده اندتا  کنده کاري  ُتنگ  بدنة  روي  که  مي رسد 
ترکيب بندي کمي برجسته تر نشان دهد. به استثناي جزئياتي 
که با قلم سياه کشيده اند، بقيه را بي رنگ رها کرده اند و 
 :١٣٨٧ دارد»(کنبي،  لعابي  زير  آبي  رنگ  البته  هم  زمينه 
١٥٦).در زمينةبدنة سفال هم سفالگران دورة صفوي تالش 
بسيار کرده اند تا به اسلوب مورد عالقة پادشاهان صفوي، 
يعني ظروفي به سختي ظروف آبي و سفيد چيني، توليد 
کنند.اين کوشش ها در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن 
هفدهم به ثمر نشست. «در نيمة اول قرن شانزدهم مانند 
دورة تيموري فقط تزيين ظروف به اسلوب چيني و بدنة 
آن ها از گل نرم قهوه اي رنگ شبيه ظروف سفالي ايراني از 
نوع کوباچه بود»(ديماند، ١٩٨:١٣٨٣). اما تقريبًا از زمان 
به قدرت رسيدن شاه عباس ظروفي توليد شد که اگرچه 
به سفال هاي  به قدري  نبود ولي  به سختي ظروف چيني 
چيني دورة مينگ نزديک بود که سفالگران به خود جرئت 
مي دادند با ثبت حروف چيني در پشتشان آن ها را به عنوان 
چيني اصل به اروپا صادر کنند. ثبت اين حروف و عالمات 
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www.rom.on.ca  :تصوير25. سه نمونه از رقم هاي چيني ثبت شده توسط سفالگران  کرمان در سدة 17م،  مأخذ

تصوير26.سفال با لعاب سالدون، سدة 17م، مأخذ:
www.vam.ac.uk 

تصوير27. سفال هاي توليدشده درکرمان با لعاب سالدون، سدة 17م ، 
fehervari, 2000: 278.280 :مأخذ
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چيني در پشت سفال هاي کرمان و مشهد به گونه اي است 
که پژوهشگران سفال صفوي در انتساب سفال ها به مراکز 
توليد از آن ها کمک مي گيرند١ (تصاوير١و٢٥). کرمان از 
نظر لعاب هم تنوع بيشتري نسبت به مشهد دارد. در ميان 
آثار کرمان سفال هايي با لعاب سالدون  به چشم مي خورند 
که تنوع رنگي مطلوبي هم دارند(تصاوير٢٦و ٢٧). نخستين 
بار سفالگران چيني متوجه شدند که اکسيد آهن موجود در 
لعاب در محيط احيايي کوره طيف گسترده اي از رنگ ها از 

سبز تا قهوه اي ايجاد مي کند.٢
ايران  ايلخاني به  اين لعاب اولين بار در اواخر دورة 
وارد شد٣ و پس از آن کرمان همواره يکي از مراکز مهم 
توليد اين نوع لعاب بر ظروف سفالين بود. به همين دليل، 
در بين آثار کرمان طيف گسترده اي از رنگ هاي سالدون 
شامل سبز، سبز تيره، سبز زيتوني، سبزآبي و قهوه اي را 

به صورت  معموًال  اين سفال ها  نقوش  مشاهده مي کنيم. 
فرورفته يا برجسته بود. نوع ديگري از ظروف در کرمان 
با  ولي  چيني  سالدون هاي  از  تقليد  با  که  مي شد  توليد 
نقوشي ايراني بودوبرخي از پژوهش گران مانند آرتور لين 
يا گزا فهروري اين ظروف را با نام ظروف تک رنگ کرمان 

دسته بندي مي کنند. 
روي ظروف تک رنگ کرمان معموًال نقوش ريز اسالمي 
از لعاب اوليه خراشيده مي شود تا زمينه که همان رنگ بدنه 
همين  با  ٢٩و٢٨).  (تصاوير  بماند  باقي  سفيدرنگ  است 
روش،يعني برداشتن نقوش ريز از لعاب و آشکار شدن 
توليد مي شد.اين  از سفال  رنگ سفيد زمينه، نوعي ديگر 
ظروف، که تقليدي از ظروف چيني است، برعکس ظروفي 
است که داراي زمينة سفيد و نقوش آبي رنگ است. رنگ 
دست  به  کبالت  اکسيد  از  معموًال  سفال ها  نوع  اين  آبي 

تصوير28.سفال هاي تک رنگ کرمان، سدة 17م، مأخذ:
www.vam.ac.uk

fehervari, 2000:278.280 :تصوير29. سفال تک رنگ کرمان، مأخذ تصوير30.سفال هاي آبي و سفيد کرمان، ، سدة 17م، مآخذ: راست: 
www.vam.ac.uk :چپ www.davidmus.dk

۱.  از جمله کساني که در اين زمينه 
کارکرده اند ليزا  گلمبک پژوهشگر 
موزة رويال اونتاريو ي کاناداست. 
از وي مقاله اي با عنوان «رقم 
سفالگران صفوي و پرسش از 
منشأ آن ها» در سال ۲۰۰۱ ميالدي 
منتشر شده که مشخصات کامل 
آن در فهرست منابع التين اين مقاله 

آورده شده است.
۲. براي مطالعة بيشتر نک: ساناز 
رنجي و حسين سرپولکي. ۱۳۸۷. 
سالدون»،  لعاب  «سيرتحول 

گلستان  هنر، ۱۴: ۸۳-۹۴.
۳ . اين تاريخ را فهروري ذکر مي کند 
(Fehervari, 2000: 276)،اما 
بسياري از پژوهشگران تاريخ هاي 
متأخرتري نظير تيموري يا صفوي 
را متذکر مي شوند. به نظر مي رسد 
در اين ميان بتوان سابقة ورود اين 
سفالينه ها را همچون ساير تأثيرات 
سفال چين تا دورة مغول پذيرفت 
اما نمونه سازي و تقليد از آن ها در 
سفال ايران تاريخ هاي متأخرتري را 

شامل مي شود.

توضيحاتتصوير و توضيحتوضيحاترديف

مشهدکرمان

ظروف کروي شکل١

اين ظرف بسيار 
شبيه به ظروف 
کندي (رديف۴) 

و احتماًال کارکرد 
جديدي است 

که براي ظروف 
وارداتي کندي 

تعريف شده است.

 پاية قليان

جدول ١. مقايسة شكل و کاربرد سفال هاي مشهد و کرمان در دورة صفوي
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ظروف گالبي شکل٢

  
چندين نمونه از همين

 ظرف با تغييرات اندکي
 در جزئيات طرح وجود 

دارد.

ظرفي براي
 آب و مايعات

اسپيتون٣
(Spitton)

سلف دان

کندي٤
(Kendi)

اين فرم که تقليدي از 
آبخوري هاي  چيني است با 

اشکال مختلف حيواني در اين 
دوره ديده مي شود.

به توضيحات رديف ۱ 
مراجعه شود.

 کارکردتزييني 
  پاية قليان

بشقاب٥
کم عمق

 کارکردمصرفي
 کارکردتزييني

کاسة گود٦

فرم  تقليدي اين قوري از 
ظروف فلزي هندي هم 

دوره اش الهام گرفته شده 
است.

 کارکردمصرفي
 کارکردتزييني

قوري٧
  گلدان  
  پاية قليان

فرم هاي ٨
قالب گيري شده

گلدان

پيشينة گلدان هاي تک شاخه گلدان٩
در سفالگري ايران به قرن 
ششم هجري باز مي گردد.

  کشکول
  ظرف سس وچاشني

ظروف بيضي ١٠
شکل

(کشکول)

برخالف ظاهر اين فرم که شبيهپاساب حمام١١
 به کفش است بعيد است

 که به عنوان کفش به کار 
رفته باشد.

 پاساب حمام
- گلدان 

 کارکردتزييني
و ...

تنگ آب١٢
(pilgrim Flask)

اين فرم تقريبًا در سفالگري 
همة دوره ها ديده مي شود. 
در دورة صفوي اين فرم 
بيشتر در آثار مشهد ديده 

مي شود.

  تنگ  آب  مسافر

ادامة جدول ١
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جدول ٢.مقايسةنقوش سفال هاي کرمان و مشهد در دورة صفوي

مشهدکرمان

توضيحاتجزئياتنقش اصلينقش اصليجزئياتتوضيحاترديف

نقوش بسياري ١
از سفال ها ي 
اولية دور  ة 

صفوي مشابه 
نمونه هاي دورة 

تيموري

نقوش اسليمي و 
برگ هاي ختايي 

به صورت آبي وسفيد، 
نقوش حيواني 

ساده شده

٢
تأثيرپذيري از 
منظره سازي 

چيني

تقليد از پيکره ها، 
منظره هاي چيني و 
نمادهاي بودايي 
تصويري از يک 

پاگودا

قلم گيري نقوش آبي ٣
با خطوط سياه و آبي 

تيره

٤
مشابهت 

بعضي از نقوش 
سفال هاي

 کرمان و  مشهد

مشهدکرمان

توضيحاتجزئياتنقش اصلينقش اصليجزئياتتوضيحاترديف

١
رنگ هاي قرمز
قهوه اي و سبز
يا  سبز  زرد  

در سفال 
چندرنگ کرمان

در سفال هاي مشهد 
تنوع رنگي وجود 

ندارد و فقط انواعي 
از رنگ هاي آبي 

وجود دارد

٢

قلم گيري نقوش آبي 
با خطوط سياه و 
گاهي آبي تيره در 

سفال هاي مشهد

٣
سفال هاي توليد 
کرمان  با لعاب 
سالدون  و تنوع 

رنگي

در سفال هاي مشهد 
ظروفي با لعاب 

سالدون مشاهده 
نمي شود.

جدول ٣.مقايسةلعاب و رنگ در سفال هاي مشهد و کرمان در دورة صفوي
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نتيجه
سفالگري دورة صفوي از آغاز تا پايان اين دوره مراحل رشد، تکامل و درخشش خود را به درستي 
طي کرده است. درآغاز دورة صفوي تأثيرات دوره هاي گذشته تاحدودي در سفالگري صفوي مشاهده 
مي شود. با    اوج گرفتن هنرهاي مختلف اين دوره، به ويژه در دورة حکومت شاه عباس، دو شهر کرمان و 
مشهد، مراکز مهمي در توليد سفال و سراميک شدند.تأثيرات هنر چيني، که از دوره هاي گذشته در هنر 
ايران آغاز شده بود، در سفالگري دورة صفوي عامل پيشرفت در فن و تکنيک اين رشتة هنري شد. 
سفالگري صفوي هم از نظر فرم، هم از نظر تکنيکي نمونه هاي درخشان سفال هاي دوره هاي پيشين را 
زنده کرد. مطالعة تطبيقي سفال هاي پديدآمده در مراکز کرمان و مشهد که نمونه هاي اوج ودرخشش 

سفالگري صفوي هستند  نتايج زير را به دست داد:
١)تأثيرات ظروف وارداتي چين بر سفال هاي هر دو مرکز کامًال مشهود است، اما سفال هاي مشهد در 

اين زمينه بارزترند و در نقش و رنگ و فرم تأثيرات هنر چيني را بيشتر نشان مي دهند.
٢) سفال هاي توليدشده در کرمان تنوع بسيار بيشتري در فرم، رنگ و نقوش نسبت به سفال هاي مشهد دارند.

٣) سفال هاي سفيد و آبي بيشترين حجم سفال هاي برجاي مانده از اين دو مرکز را تشکيل مي دهند.
٤) بيشترسفال هاي سفيد و آبي مشهد به  دليل قلم گيري تيره در نقوش از سفال هاي مشابه کرمان متمايزند.

٥)تعداد سفال هاي توليد شده در کرمان بسيار بيشتر از مشهد است و اين شايد به علت صادرات بيشتر 
سفال هاي مرکز کرمان باشد.

٦) لعاب هاي متنوعي چون سالدون و تکنيک هاي ايجاد نقش بيشتري در کرمان توليد شده است.
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ظروف تک رنگ ٤
کرمان با 

نقوش ريز 
خراشيده شده 
ايراني و رنگ 

سفيد 
بدنه

در سفال هاي مشهد 
ازتنوع رنگي خبري 
نيست و فقط انواع 
آبي ديده  مي شود.

سفال هاي با ٥
رنگ زمينه آبي 
و نقوش ريز 

سفيد خراشيده 
شده و بارنگ 

سفيد بدنه

در ظروف ٦
کرمان لعاب 

زرين فام ديده 
نمي شود.

نمونه هاي زرين فام 
در سفال هاي مشهد 

ديده مي شود

ادامه جدول ٣. 
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Safavid pottery, like the other arts in this period has experienced considerablegrowth and 

dynamism. In this period masterpieces of pottery, from lusterware and “blue and white» 

to the Celadon and Kubachi and Gombroon have been produced in numerous centers of 

pottery. Many ceramics from Kerman and Mashhad havesurvived from this period.

This research uses thedescriptive- analytical method andpublished material.Knowing the 

fact that Kerman and Mashhad weren,t famous centers of pottery in the history of Persian 

pottery and the heights of the past (Seljuk and Ilkhanid) periods; in this research we try 

to answer the following questions: What are the main features of Safavid pottery with 

regard to form, color, glaze and their application in these centers and to what extent was it 

influencedby Chinese pottery?

Two cities of Kerman and Mashhad have a considerable share in Safavid pottery during the 

rise of the Safavidarts (from the late sixteenth century to the early eighteenth century A.D.).  

The Chinese influenceson Mashhad pottery are more evident in its design and qualities of 

construction. In Kerman,s ceramics we see more variety in form, function, color and glaze. 

With regards to the considerable multiplicity of remaining ceramic works from these two 

cities, they can represent the Safavid pottery.

Key words: SafavidPottery, KermanCeramic, Mashhad Ceramic, China Ceramic.
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