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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دانــشگاه كــاشــان  دانشـیـار  امـیرحـسین چیـت سـازیـان.  دكـتر 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. اســـتــاد دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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همنشینی آرایه های تنگ بری و فرم سفالینه های دورۀ صفوی،
مطالعۀ موردی تنگ بری های كوشک هشت بهشت و كاخ عالی قاپو اصفهان

پریسا امیرحاجلو/ سعید امیرحاجلو  
بررسی شواهد تأثیر معماری پارسی بر معماری دورۀ مائوریایی هندوستان

حسن بلخاری قهی/ حسین الماسی ستوده 
»بهشت ثانی« و »كوچۀ آراسته از خرمی«، شكل و جایگاه خیابان )ها( در جعفرآباد و قزوین صفوی

حمیدرضا جیحانی/ فاطمه رجبی 
شأن كیفیت در معماری اسالمی، با استناد به آراء ابن عربی 

مهسا رحمانی
معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر

محمد نقی زاده 
گونه شناسی خانه های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد،  از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول 

مرتضی فرح بخش/ پیروز حناچی/ معصومه غنائی
بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساكنان از چرخۀ ساخت وساز در محیط های مسكونی،

نمونۀ موردی: محلۀ سادات و همت آباد بابلسر
هادی پندار  

بازاندیشی نسبت نظر و عمل در كار معمار، با تكیه بر خوانش گادامر از آراء ارسطو دربارۀ »حكمت عملی«
زهره تفّضلی

گزارش علمی: روز درختكاری، بازگشت درختان مثمر و چشم انداز مرمت طرح كاشت در باغ فین
راهنمای تدوین و ارسال مقاله 

بخش انگلیسی
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همنشینی آرایه های تنگ بری و فرم سفالینه های دورۀ صفوی،
مطالعۀ موردی تنگ بری های كوشک هشت بهشت و كاخ عالی قاپو اصفهان*

پریسا امیرحاجلو**
سعید امیرحاجلو***  

چكیده
سفال دورۀ صفوی به دلیل حمایت حاكمان، تعامالت فرهنگی فرامنطقه ای و پیشینۀ غنی سفالگری ایران، تكامل 
كه  است  این  مقاله  پرسش های   یافته اند.  نمود  نیز  معماری صفوی  تنگ بری های  در  سفالینه ها  این  یافت.  زیادی 
پژوهش،  این  اهداف  است؟  كدام  آن ها  به كارگیری  دالیل  و  تنگ بری ها  در  صفوی  سفال  فرم های  پرشمارترین 
گونه شناسِی پركاربردترین فرم های تنگ بری در كاخ های هشت بهشت و عالی قاپو در اصفهان، بررسی تطبیقی فرم  
سفال صفوی و تنگ بری ها و تحلیل علل به كارگیری فرم سفالینه ها در تنگ بری هاست. داده ها به روش های میدانی و 
اسنادی گردآوری و با شیوۀ توصیفی ـ تطبیقی پردازش و تحلیل شده اند. بر این اساس، پس از دسته بندی و گونه شناسی 
فرم های سفال دورۀ صفوی، به توصیف این گونه های سفالی و تبیین ویژگی های شاخص در فرم آن ها پرداخته شده ، 
سپس هریك از فرم های تنگ بری در دو بنای مورد مطالعه، با فرم های سفال دورۀ صفوی مطابقت داده شده  است. 
بر این اساس، گونه شناسی آرایه های تنگ بری صورت گرفته و پركاربردترین فرم های سفال در این آرایه ها شناسایی 
شده  است. پس از آن، به تحلیل عوامل مؤثر بر كاربرد و فرم آرایه های تنگ بری پرداخته شده و عوامل زیباشناسی، 
فنی و هنری، گرایش های اخالقی، سالیق شخصی و ارتباط این فرم ها با ادب فارسی بررسی شده  است. از نتایج 
این پژوهش، معرفی سفالینه های مورد عالقۀ شاهان صفوی، یعنی صراحی ها ، قمقمه ها  و ابریق ها  و پركاربردترین 
فرم های تنگ بری یعنی كوزه ها یا خمره هاست. منظومه های صفوی نیز پركاربردترین سفالینه ها را معرفی می كنند. 
احتمااًل برخی تنگ بری ها نیز از نمونه های فلزی و شیشه ای تأثیر پذیرفته اند. سطوح عمودی دیوار های عالی قاپو و 
تقسیمات افقی دیوارهای هشت بهشت، بر فرم تنگ بری ها تأثیرگذار بوده  است. همچنین تنگ بری های حجیم تر كه 
مكانی برای نگهداری سفالینه های نفیس بوده اند، در بخش های پایین تر اجرا شده اند. به نظر می رسد معماران صفوی 
با آگاهی از نقش تنگ بری ها در شكستن پژواك صدا، چنین شیوه ای را برای تزیین اتاق های موسیقی و بزم دو بنا 
برگزیدند. همچنین، عالیق و گرایش های اخالقی شاه عباس اول و شاه سلیمان اول در نحوۀ شكل گیری تنگ بری ها 

مؤثر بوده  است.

كلیدواژه ها:
 دورۀ صفوی، كاخ عالی قاپو، كوشك هشت بهشت، فرم سفال، تنگ بری.  

تاریخ دریافت: 1395/8/22          تاریخ پذیرش: 1396/11/3

*  این مقاله برگرفته از پایان نامۀ كارشناسی ارشد پریسا امیرحاجیلو با عنوان مطالعۀ تطبیقی فرم سفال و تنگ بری های صفوی: مطالعۀ موردی كوشك 

هشت بهشت و كاخ عالی قاپو است كه در سال تحصیلی 1393ـ1394 با راهنمایی مشترك سعید امیرحاجلو و ابوالفضل عرب بیگی، در دانشكدۀ معماری 
و هنر دانشگاه كاشان به انجام رسیده  است.

** كارشناس ارشد هنر اسالمی، دانشكدۀ معماری و هنر، دانشگاه كاشان

s.hajloo@ujiroft.ac.ir ،استادیار دانشكده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، نویسندۀ مسئول ***
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پرسش های پژوهش
1. پرشمارترین فرم های سفال دورۀ صفوی در آرایه های تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت در 

اصفهان كدام است؟
2. دالیل به كارگیری برخی از فرم های سفال دورۀ صفوی در تنگ بری های كوشك هشت بهشت و كاخ 

عالی قاپوی اصفهان چیست؟

مقدمه
هنردوستی شاهان عصر صفوی، یكی از عوامل رشد هنرهایی همچون سفال و معماری بوده  است. در عین حال، 
عوامل دیگری همچون بازرگانی، تجارب ارزشمند هنرمندان صفوی و پیشینۀ غنی ساخت و تزیین سفال، در گسترش 
و تكامل سفالگری و پدید آمدن سبك های جدید تأثیرگذار بوده  است. افزون بر این، رابطۀ سفال و معماری و اثرات 
متقابل آن ها در این دوره كاماًل معنادار است. نمونۀ آن، رابطۀ فرم سفالینه ها با نقوش »تنگ بری« در آثار معماری 
است. آرایه های تنگ بری نام خود را از گونه ای پركاربرد در سفالینه های دورۀ صفوی یعنی »ُتنگ ها« گرفته اند. اما 
مطالعۀ آرایه های تنگ بری نشان می دهد افزون بر تنگ ها یا »صراحی ها«، سایر اشكال سفالینه های صفوی نیز در 

تنگ بری ها نمود یافته اند.
در این مقاله، ابتدا پرتكرارترین فرم های تنگ بری بناهای هشت بهشت )به عنوان بنایی كه تزیینات تنگ بری آن 
تاكنون بررسی نشده( و عالی قاپوی اصفهان شناسایی و طبقه بندی شده و رابطۀ آن ها با فرم های سفالین دوران صفوی 
تبیین شده  است. همچنین، اشكال مورد استفاده در سفالینه ها و ظهور آن ها در سبك ها و تكنیك های ساخت بررسی 
شده  است. در نهایت، در یك تحلیل جامع، علل به كارگیری این فرم ها در تنگ بری بر   پایۀ تمایالت زیبایی شناسی 
شاهان صفوی، عوامل اجتماعی و فنی تفسیر شده  است. در این پژوهش به عنوان یك پژوهش بنیادی، گونه های 
پركاربرد سفالین در هنر صفوی شناسایی و معرفی گردیده و نقش آن ها در سیر تحول تزیینات معماری صفوی تبیین 
شده  است. همچنین، به تشریح رابطۀ این نقوش با تمایالت زیبایی شناسانۀ شاهان صفوی و بافت اجتماعی آن دوران 
نیز پرداخته شده  است. بنابراین، موضوع این پژوهش در تحلیل روند تحوالت آرایه ها در معماری صفوی و عوامل 
اجتماعی مؤثر بر نقش و فرم آن ها ضرورت می یابد. ناشناخته بودن آرایه های تنگ بری كوشك هشت بهشت اصفهان 

نیز مطالعه و بررسی این تزیینات را در بنای هشت بهشت ضروری می نماید.

1. روش تحقیق
اطالعات اولیۀ مقاله به روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده  است. بدین معنا كه نمونه های سفال  دورۀ صفوی 
از منابع پژوهشی مكتوب )كتاب، مقاله، گزارش، پایان نامه( و تارنماهای تخصصی اینترنتی گردآوری و طبقه بندی 
و  عالی قاپو  كاخ  بنای  دو  از  بازدید  و  میدانی  بررسی  در  دورۀ صفوی  تنگ بری های  نمونه های  همچنین،  شده اند. 
كوشك هشت بهشت در اصفهان، به صورت تصویری و نوشتاری مستندسازی شده اند. پس از آن، تحلیل داده ها با 
روش توصیفی ـ تطبیقی صورت گرفته  است. بدین ترتیب كه پس از گردآوری تصاویر سفالینه های دورۀ صفوی و 
مستندسازی تنگ بری های كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت )به عنوان بنایی كه آرایه های تنگ بری آن تاكنون 
بررسی نشده(، فرم های سفال دورۀ صفوی و آرایه های تنگ بری این دوره، طبقه بندی، گونه شناسی و توصیف شده اند. 
سپس هریك از فرم های تنگ بری در دو بنای مورد مطالعه، با فرم های سفال دورۀ صفوی مطابقت داده شده  است. 
همچنین، جداول و نمودار آماری از پرشمارترین سفالینه های این دوره تدوین شده  و پس از آن، پركاربردترین فرم ها 
در آرایه های تنگ بری شناسایی شده اند. در نهایت، با مطالعۀ وضعیت فرهنگی و اجتماعی دوران صفوی و تمایالت 
زیبایی شناسانه و دینی شاهان صفوی، برخی از دالیل به كارگیری این فرم ها تبیین شده  است. همچنین عوامل فنی و 

هنری، سالیق شخصی شاهان صفوی و تأثیر ادب فارسی بر فرم سفال ها و تنگ بری ها مطالعه شده  است.
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2. پیشینۀ تحقیق
رسیده،  انجام  به  آن ها  گونه شناسی  و  تنگ بری  تزیینات  اجرای  تكنیك های  با هدف شناخت  كه  پژوهش هایی  از 
با تنگ بری بناهای اصفهان  آن  مقایسۀ  بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی و  تنگ بری  تزیینات  عنوان    با  پایان نامه ای 
)سعادتی 1390( و مقاله ای با همین عنوان است )ولی بیگ و سعادتی 1390(. در این مقاله، افزون بر جنبۀ زیباشناسانه، 
به تبیین وجوه مشترك نقوش تنگ بری های چینی خانۀ آرامگاه شیخ  صفی الدین و تنگ بری بناهای اصفهان، تكنیك  
ساخت و تشابه و تفاوت های فنی این  آرایه ها پرداخته اند. از دیگر پژوهش ها، بررسی سیر تحول تنگ بری در ایران 
و ارائۀ راهكار حفظ و مرمت برای تنگ بری شاه نشین خانۀ مارتا پیترز است )گوشه 1390(. در این رساله، كاربرد 
تیموری،  بناهای دورۀ  نوع تزیین در  این  ارامنۀ دورۀ صفوی و ریشه های  بناهای شاهی و خانه های  تنگ بری در 
بررسی شده و براساس فرضیۀ پایان نامه، ارتباط مشخصی بین این آرایه ها و تزیینات مقرنس برقرار شده  است. در 
پایان نامۀ دیگری با عنوان طراحی و ساخت تزیینات داخلی با الهام از هنر تنگ بری، تاریخچۀ تنگ بری بررسی و 
عمارات دارای این هنر در ادوار مختلف، قابلیت های فرمی و زیباشناختی و ویژگی های كاربردی این آرایه ها معرفی 
شده اند و به ایده پردازی و طراحی هماهنگ با فضای معماری امروزی پرداخته شده  است )شمسی كوپایی 1392(. 
بنابراین بیشترین تأكید پژوهش های پیشین بر »مطالعۀ فنی و تكنیكی این تزیینات« بوده  است. اما در مقالۀ حاضر، 
برای نخستین بار به آرایه های تنگ بری كوشك هشت بهشت اصفهان پرداخته شده و آرایه های تنگ بری عالی قاپو نیز 
برخالف پژوهش های پیشین، هم از منظر فنی و هنری مورد مطالعه قرار گرفته اند و هم عوامل مؤثر بر این آرایه ها 

تبیین شده  است.

3. برهم كنش  سفال و معماری
یكی از مصادیق اثرات متقابل گونه های هنری، برهم كنش  سفال  و معماری است. این تعامل دست كم از دو منظر قابل 
شناسایی  است؛ نخست، حضور سفال در معماری با كاركرد سازه ای و دوم، حضور سفال در معماری به عنوان عامل 
زینتی. سقف و تنبوشه های  سفالی با كاركرد سازه ای و سایبان ها و رخبام ها1 به عنوان عامل كاربردی غیرسازه ای در 
بناهای  دوران اسالمی به كار رفته اند. برای نمونه، بر پایۀ كاوش  های مسجدجامع اصفهان، استفاده از قطعات سفال 
مسطح با نقوش نواری موازی و تكرارشوندۀ ُمهری و قالبی برای ایجاد سایبان ها بر فراز دیوار، در و پنجره  و لبۀ بام،  
از اواخر دوران ساسانی تا قرن سوم هجری در این مسجد رایج بوده  است )جلیلی 1381، 115ـ116(. حضور سفالینه ها 
در تزیین بناها نیز در مسجدجامع فهرج یزد، به صورت لوحه های زینتی و در محوطۀ شهر اسالمی غبیرای كرمان 
به صورت لوحه های سفالی با نقش نخل نیزه ای شكل یا كتیبه های كوفی دیده شده  است )همان، 120(. همچنین در 
بررسی های باستان شناسی در شهر تاریخی نَرماشیر بم، قطعات فراوانی از لوحه های سفالی با نقوش شتر، هندسی 
)امیرحاجلو  قاب بندی شده، گیاهی و اسلیمی به دست آمده كه برای پوشاندن سطوح معماری مورد استفاده بوده اند 
1393، 16(. از سوی دیگر، گاه فرم های سفالی، الگوی سازه و تزیینات معماری اسالمی قرار گرفته اند، اما با مصالحی 
غیر از سفال و تكنیك های گوناگون به اجرا درآمده اند. فرم  گلدان های نیم برجسته در حاشیۀ محراب  زرین فام مدرسۀ 
 آقابزرگ  كاشان، نقش گلدان بر كاشی كاری های مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان یا نقوشی از صحنه های زندگی روزمره، 
شاه و درباریان در مجالس بزم به همراه ظروف مورد عالقۀ آن ها روی كاشی كاری ها و نقاشی های دیواری عصر 
صفوی از آن جمله هستند. از دیگر آثار فرم سفالینه ها بر معماری می توان به سنگاب های دورۀ صفوی و گلدان های 

سنگی  برجسته در امتداد سردر ورودی مساجد و مدارس اشاره كرد. 
تطابق فرم سفالینه ها با تزیینات تنگ بری در معماری بارزتر است. صالحی كاخكی در تقسیم بندی خود از آرایه های 
دوازده گانۀ گچی در معماری اسالمی ایران، شیوۀ تنگ بری را زیرمجموعۀ »تزیینات گچی ُمجّوف« دسته بندی نموده 
كه به هر دو صورِت درجا و قالبی اجرا می شده  است )صالحی كاخكی و اصالنی 1390(. این شیوۀ تزیین، نوعی 
به  دارای سطوح مزین  و  اجرا شده  نیم گنبدها  و  از گچ بری است كه در مقرنس كاری های روی چشمه ها، گنبدها 
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نقش ونگارهای رنگین و زرین هستند. در این شیوه، مقرنس های پس طاق با قشر  نازكی از گچ و به طور كاذب با تیغۀ 
گچی دالبری پوشانده می شد و سپس سطح حاصل را به اشكالی چون جام و صراحی برش می دادند و حجم مجّوفی 
از اشكال مذكور پدید می آورند )مكی نژاد 1387، 190(. نمونه های این تكنیك در چینی خانۀ بقعۀ شیخ صفی الدین 
اردبیلی، كاخ عالی قاپو و هشت بهشت در اصفهان، شربت خانۀ بازار قیصریه و برخی خانه های ارامنۀ اصفهان، بقعۀ 
امامزاده میرمحمدی در روستای عزآباد یزد، آرامگاه شیخ علی بنیمان و بقعۀ ستی فاطمه در یزد، خانۀ تهرانی و بقعۀ 
شیخ احمد فهادان در یزد، خانۀ حاج محمد صدیقی در خویدك یزد گزارش شده است )زارعی و همكاران 1395، 112(. 
در تنگ بری، سطح كار تراز و یكدست نیست، بلكه اشكال جام و صراحی در زمینۀ پتكانه2 خالی می شود )بزرگمهری 
و خدادادی 1390، 133(. اما با بررسی نمونه های كاخ های عالی قاپو و هشت بهشت، به نظر می رسد تنگ بری فقط 
در زمینۀ پتكانه اجرا نشده و سطوح صاف و طاق نماهای تورفته در دیوارها نیز بستر مناسبی برای اجرای تنگ بری 
بوده اند. در این تنگ بری ها، گونه های مختلف و ویژه ای از سفالینه های عصر صفوی بازنمایی شده اند كه بررسی آن ها 

در آشنایی با فرم سفالینه های صفوی بی تأثیر نخواهد بود. 

4. مطالعات و بررسی ها؛ همنشینی تنگ بری ها و فرم سفالینه های صفوی
در سفال دورۀ صفوی، گسترۀ متنوعی از فنون تولید، تزیین، نقش و فرم پدید آمد. به بیان دیگر، سفالگرِی دورۀ 
صفوی، همچون هنرهای دیگِر این دوره به بالندگی و پویایی دست یافت. سفال های ممتازی از زرین فام و كوباچی 
و آبی وسفید گرفته تا سالدن و گمبرون در مراكز متعدد سفالگری صفوی پدید آمده  است )اكبری و صادقی طاهری 
1393، 77(. از طرف دیگر، عواملی همچون عالقۀ شاهان صفوی به ظروف چینی، عالوه بر اینكه موجب واردات 
به  نزدیك  موفق شدند ظروفی  ایرانی  و سفالگران  داشت  پی  در  نیز  را  این سفالینه ها  از  تقلید  ظروف چینی شد، 
سفالینه های چینی بسازند )همان، 79(. از دالیل دیگر حضور سفالینه های چینی و تأثیرپذیری هنرمندان صفوی از 
نمونه های چینی، گسترش روابط فنی، تجاری و هنری ایران با چین و قرار گرفتن ایران در مسیر جادۀ ابریشم بود. 
مظاهر این تأثیرپذیری در آثار سفالی آبی وسفید و سالدن، به روشنی دیده می شود )مهجور 1384، 123(. تأثیرپذیری 
از سفالینه های فاخر تنها به ظروف چینی محدود نبود و برخی شیوه های سفالگری عثمانی نیز بر سفال صفوی اثر 
گذاشت. چراكه مطالعات تاریخی نشان از روابط صفویان و عثمانی ها در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد 
و در آثار سفالین آن ها مشابهت هایی دیده می شود )صادقی طاهری 1392(. بنابراین شباهت برخی سفال های صفوی 
با نمونه های چینی یا عثمانی دور از انتظار نیست با توجه به تأثیر متقابل چین و عثمانی بر فرم سفال صفوی، احتمااًل 
برخی آرایه های تنگ بری نیز عالوه بر سفال صفوی، از نمونه های چین و تركیه تأثیر پذیرفته اند. بر این اساس، 

فرم های سفالینه های صفوی در ادامه بررسی خواهند شد.
4. 1. فرم كاسه: كاسه یكی از معمول ترین تولیدات سفالین هر منطقه در دوره های مختلف است و در دورۀ صفوی 
نیز با تكنیك های گوناگون ساخته می شد. كاسه های ِگرد به عنوان ساده ترین و رایج ترین شكل، به شیوۀ آبی وسفید 
)پوپ و آكرمن 1387، 1877( و كاسه های پایه دار در قالب سفال ایزنیك، كاسه  با كف نیم كروی به سبك گامبرون 
)كیانی 1387، 509( و كوباچه تولید می شدند )كیانی 1357، 23(. به عالوه، در این دوره، فرم كاسه  به شكل های 
گرد و ساده منحصر نبود و نمونه های موجود از كاسه های مستطیل شكل، بیان كنندۀ تنوع فرم این دسته از ظروف 
بودند )تصاویر 3 و 4(. ظروفی با پایۀ بلند و درپوش از فرم های دیگِر كاسه هستند كه در تنگ بری های كاخ عالی قاپو 
نمونه ای از آن دیده  می شود )تصاویر 5 و 6(. همچنین گونۀ خاصی از كاسه با دیوارۀ نسبتاً صاف و انحنای كم در دهانۀ 
ظرف و پایه كه در مواردی به همراه درپوش و دسته تولید می شد، در تنگ بری كوشك هشت بهشت قابل تشخیص 

است )تصاویر 7 و 8(.
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  ظروفی با رینگ كوتاه، دیوارۀ نسبتاً بلند با انحنای تند لبۀ ظرف رو به بیرون به همراه درپوش )تصویر 9( و كاسه  
با دیوارۀ صاف و بدون انحنا و دهانه ای باز كه درپوش كمی پایین تر از لبه های صاف كاسه قرار می گیرد )تصویر 11(، 

تنوع تولید دورۀ صفوی را نشان می دهند )تصاویر 9ـ12(. 

      تصویر 1: كاسه آبی وسفید چین، قرن هفدهم میالدی
 )www.sothebys.com(

 تصویر 2: فرم كاسه در تنگ بری كوشك هشت بهشت

تصویر 3: كاسه آبی وسفید صفوی قرن دهم هجری قمری
      )www.fitzmuseum.cam.ak.uk( 

   تصویر 4: احتمااًل فرم ظرف از باال، تنگ بری هشت بهشت

تصویر 5: كاسه ایزنیك قرن 17 م.
   )www.christies.com( 

 تصویر 6: تنگ بری كاخ عالی قاپو

تصویر 8: تنگ بری كوشك هشت بهشت          )Medley 1998( تصویر 7: كاسۀ پرسالن با دستۀ اژدها

 تصویر 9: كاسۀ دردار آبی وسفید سلسلۀ مینگ
)www.asianartscolle1ctor.com( 

 تصویر 10: تنگ بری كوشك هشت بهشت
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از  دوره ها  دیگر  و  دورۀ صفوی  در  بشقاب ها  تولیدات سفال اند.  رایج ترین  از  نیز  بشقاب ها  4. 2. فرم بشقاب: 
فرم هایی بوده اند كه برای مصارف عموم ساخته شده اند. این ظروف به شیوۀ آبی وسفید در كارگاه های مشهد )فهروری 
1388، 75(، با لبۀ دالبری به سبك ایزنیك و بشقاب های بزرگ به سبك كوباچه ساخته  می شدند )كیانی 1357، 
23(. بشقاب های كوچك با كاربرد گوناگون، در تنگ بری های بناهای اصفهان، به ویژه كوشك هشت بهشت، در قالب 

ظروفی دیده می شوند كه روی آن ها، جام یا ظروف پایه دار به نمایش درآمده  است )تصاویر 13و 14(.
       

تصویر 11: كاسۀ  گامبرون قرن یازدهم هجری قمری
 )www.brooklynmuseum.org(

تصویر 12: تنگ بری كوشك هشت بهشت

تصویر 13: بشقاب آبی وسفید )توحیدی 1390، 364(                 تصویر 14: فرم بشقاب در تنگ بری كوشك هشت بهشت

تصویر 15: بشقاب ایزنیك قرن دهم هجری
 )www.islamic-arts.org ( 

تصویر 16: تنگ بری كوشك هشت بهشت

 4. 3. فرم  دیس: از دیگر ظروف شناسایی شده در تنگ بری های هشت بهشت و عالی قاپو، انواع دیس و سینی 
است كه در این آرایه ها از نمای باال نقش شده اند. در تصاویر 17 تا 19 دو نمونه دیس آبی وسفید از سدۀ 17 و اوایل 
در پی مرمت های دوران  داده شده اند.  عالی قاپو مطابقت  در كاخ  تنگ بری  نقش  با  سدۀ 18م/ 11 و 12 هجری، 
قاجار، تعدادی از نقوش تنگ بری بناهای صفوی، دستخوش تحوالتی شدند. این امر تطابق بسیاری از این نقوش با 
سفالینه های قاجاری را توجیه می كند. بنابراین درحالی كه دیس آبی وسفید سدۀ 12 هجری شباهت بیشتری به نمونۀ 
تنگ بری دارد، شباهت قسمت باالیی و پایین ظرف متعلق به سدۀ 11 هجری به همان نقش را نمی توان نادیده گرفت. 

    )pinterest.com( تصویر 18: تنگ بری عالی قاپو                    تصویر 19: دیس آبی و سفید چین؛ 12هجری                   )Medley 1998( تصویر 17: دیس آبی و سفید چین
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4. 4. فرم صراحی )ُتنگ(: برخی سفالینه های صفوی، محبوبیت ویژه ای نزد شاهان داشته اند. ازجمله صراحی ها 
یا تنگ ها كه در اندازه، اشكال و به شیوه های گوناگون ساخته می شدند. در این مقاله، تنگ و صراحی به دلیل شباهت 
كلی، در یك رده قرار گرفته اند. صراحی این گونه معرفی شده  است: »قسمی از ظرف بلورین با شكمی متوسط و 
گلوگاهی تنگ و دراز است كه در آن، شراب یا مسكری دیگر كنند... و از آن در پیاله و جام و قدح ریزند« )معین 
بدنه، تفاوت های  اما در كنار شباهت های كلی  از صراحی ها هستند،  1388، ذیل صراحی(. تنگ ها زیرمجموعه ای 
جزئی با یكدیگر دارند. تنگ نیز چنین تعریف شده: »كوزه ای است سفالین و بلورین، بیضی شكل كه لوله و نایژه آن 
بر سرش قرار دارد و لوله اش در قسمت اتصال به كوزه، تَنگ و سر لوله فراخ و گشاد است« )دهخدا 1377، ذیل 
تنگ(. تنگ ها، »صراحیه« نیز نامیده می شدند )همان، 7046 و 14906(. صراحی  و مشربه های گالبی شكل صفوی 
كه به سبك گامبرون )كیانی 1387، 509(، آبی وسفید با لوله فلزی و ایزنیك ساخته  می شدند، از فرم های پرشمار در 
تنگ بری های این دوره اند. تنگ های زرین فام با بدنۀ گالبی شكل و گردن  باریك گونه ای  دیگر از این ظروف بوده اند 
)شایسته فر 1386، 71()تصاویر 20 و 21(. همچنین برخی از صراحی های این دوره با بدنۀ پیازی شكل كوچك و لولۀ 
بلند با برآمدگی روی لوله ساخته  می شدند )تصاویر 22 تا 27(. تنگ و صراحی با اندازه های مختلف ساخته می شدند، اما 
»برخی از تنگ های شراب به درازای نیم براتچو، یعنی 45 تا 90 سانتی متر بوده اند« )كنتارینی 1381، 161(. بنابراین 

ارتفاع زیاد در ظرافت آن ها نقش اساسی داشته  است. 
                            

تصویر 24: تنگ ایزنیك
      )www.s-media-cache-ak0.pinimg.com( 

تصویر 20: تنگ گالبی شكل زرین فام
 )پوپ و آكرمن 1387، 795(

تصویر 22: تنگ آبی وسفید
   )www.educators.mfa.org( 

   تصویر 25: تنگ بری كوشك هشت بهشت

 تصویر 21: فرم تنگ در تنگ بری 
كوشك هشت بهشت

تصویر 23: تنگ بری كاخ عالی قاپو
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 دسته ای از تنگ های دورۀ صفوی دارای كمر باریك و فشرده ای هستند كه ظرف را به دو برآمدگی تقسیم می كند 
و گاهی برآمدگی باالی ظرف كوچك تر است. این دسته از تنگ ها گاهی با كنگره هایی تزیین می شدند و برخی از 

آن ها دارای درپوش بوده اند )تصاویر 30 و 31(.
                              

تصویر 26: تنگ ایزنیك
)www.s-media-cache-ak0.

pinimg.com( 

  تصویر 29: تنگ بری كاخ عالی قاپو

تصویر 28: تنگ زرین فام )پوپ و آكرمن تصویر 27: تنگ بری كاخ عالی قاپو
  )797 ،1387

تصویر 30: تنگ آبی وسفید سلسلۀ مینگ
)www.alaintruong.com( 

تصویر 31: تنگ بری كوشك هشت بهشت

 به نظر می رسد لولۀ ُتنگ و صراحی، عالوه بر خروج محتویات درون ظرف، همزمان نقش دسته را ایفا می كرده و 
در زیبایی و ظرافت ظرف تأثیرگذار بوده  است. احتمااًل برآمدگی روی لوله نیز به عنوان تكیه گاه و برای گرفتن ظرف 
تعبیه شده  است. در عین  حال، فراوانِی این فرم با لولۀ ساده در تنگ بری ها نشان می دهد احتمااًل این نوع، محبوبیت 

بیشتری داشته  و فرم نهایی و تكامل یافتۀ تنگ و صراحی در دورۀ صفوی بوده اند. 
4. 5. فرم جام: به دنبال رواج ُتنگ و صراحی به منظور نگهداری نوشیدنی و مایعات، تولید انبوه جام یا »پیاله« 
امری طبیعی بود. گیالس یا جام و فنجان كه به منظور آشامیدن مورد استفاده قرار می گرفت، در مراكز سفالگری 
صفویان تولید  می شد )Blair and Bloom 1994(. در تعریف این ظرف در لغت نامۀ دهخدا آمده  است: »ظرفی كه 
برای نوشیدن از آن ترتیب یافته و مردمان قدیم شاخ را برای شرب استعمال می نمودند. لكن عبرانیان از قدیم به 
استعمال جام و پیاله عادت داشتند و جام ها و پیاله ها را با نقش زینت قرین می ساختند« )دهخدا 1377، 7370( و 
در ادامه، جام با عنوان »پیاله«، »گیالس« و »پیاله شراب خوری« به یك معنی به كار رفته است )همان(. در نقوش 
تنگ بری  هشت بهشت، چند نمونه جام دیده می شود كه برخی از آن ها با دهانۀ گشاد، رینگ كوتاه و پایه بلند، برگرفته 
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از شكل ابتدایی شاخ در تصاویر زیر آمده است )تصاویر 32 تا 37(.

تصویر 32: جام سالدن )carswell 2000(      تصویر 33: تنگ بری هشت بهشت         

تصویر 35: جام آبی وسفید )Li 1996(            تصویر 36: كوشك هشت بهشت        

تصویر 34: جام گامبرون با نوار سیاه 
)پوپ و آكرمن 1387، 594(

تصویر 37: جام سالدن دورۀ مینگ 
)www.eliteauction.com(

 4. 6. فرم گلدان: گلدان ها با الحاقات خاص، یكی از متنوع ترین فرم های این دوره اند و به همراه پایۀ بلند به شكل 
سفالینه های ایزنیك، گلدان های  شانه دار با پایۀ فشرده به سبك آبی وسفید )پوپ و اكرمن 1387، 1877( یا گلدان های 
سالدن با جاُگلی های متعدد ساخته  می شدند )همان، 1885(. دیگر اشكال این دسته از ظروف در تنگ بری های این 
دوره، گلدان هایی با پایۀ فشرده و دودسته اند كه احتمااًل از جنس دیگری همچون فلز بوده اند )محمدحسن 1384، 
74(. در تصاویر 38 و 39، نمونه ای از فرم گلدان با گردن بلند و بدنۀ نسبتاً كوچك با شانه های برآمده و پایۀ فشرده در 
تنگ بری كوشك هشت بهشت دیده  می شود. یكی از خاص ترین اشكال گلدان با شانه های برآمده و دهانۀ نسبتاً باز، به 
همراه پایۀ باریك، نمونه ای كمیاب در آرایه های تنگ بری دورۀ صفوی است كه عالوه بر نقوش روی ظرف، بریدگی 

تیز انتهای بدنه و روی پایه، ترفندهایی دیگر برای تزیین آن هستند )تصاویر 40 و 41(.

تصویر 38: گلدان سالدن
)carswell 2000(

تصویر 40: گلدان آبی وسفید اواخر سدۀ 11 هجری
           )www.pinterest.com( 

 تصویر 39: تنگ بری هشت بهشت 
با شكستگی در سمت راست 

تصویر 41: تنگ بری كوشك 
هشت بهشت
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4. 7. فرم پارچ )ابریق(: پارچ یا ابریق های این دوره با بدنۀ پیازی شكل، به صورت پایه دار، همراه با دسته و لولۀ 
متمایل به سمت باال دیده  می شوند. برخی از سفالینه های گامبرون، پارچ های سفالی ایزنیك و با لعاب تك رنگ از 
این نوع اند )كیانی 1387، 509(. همان طور كه قباًل اشاره شد، فرم سفالینه های دورۀ صفوی بر پایۀ آثار فلزی ساخته 
شده اند و پارچ یا ابریق های این دوره، از این امر مستثنی نبودند. بنابراین در این دوره، ساخت پارچ  به سبك آبی وسفید، 

سالدن و یا زرین فام، به تقلید از آثار فلزی امری دور از انتظار نیست )تصاویر 42 و 43(.
                                 

تصویر 42: پارچ با مهر قالب زده به شكل ترنج )فریه 1374، 267(               تصویر 43: تنگ بری كوشك هشت بهشت

4. 8. فرم كوزه )ُخم یا ُخمره، ُخمچه(: كوزه هایی با شانه های برآمده، پایۀ فشرده و دهانۀ باز به همراه درپوش 
كه با لعاب یكرنگ ساخته  می شدند )محمدحسن 1384، 74( و در اغلب تنگ بری های دورۀ صفوی دیده می شوند. 
آبی وسفید و سالدن ساخته شده اند. ُخم ها و ُخمره های  به شیوه های  اندازه های بزرگ و  با  اغلب  این نوع كوزه ها 
بزرگ كه برای نگهداری آب، سركه یا شراب به كار می رفته اند، زیرمجموعۀ این گروه اند. كوزه های سفالی كوچك با 
همین كاربرد »ُخمچه« نامیده می شوند )عمید 1389، ذیل خمچه(. بنابراین به نظر می رسد كاربرد این سفالینه ها برای 
نگهداری مایعات بوده  است و در تنگ بری های بناهای اصفهان، این فرم بارها دیده می شود )تصاویر 44 و 45(. نوع 
دیگری از خمره، با اغراق بیشتر در تناسبات بدنه به تعداد محدودتری، به ویژه در تنگ بری كاخ عالی قاپو دیده می شود 
كه تفاوت آن با نوع قبلی در پایۀ بسیار باریك، شانه های كاماًل برآمده و ارتفاع بیشتر ظرف است )تصاویر46 و 47(. 

فرم های دیگِر كوزه با ویژگی های مختلف در تصاویر 48 تا 51 دیده می شود. 

     تصویر 44: خمره آبی وسفید 
        )www.domino.com(

 تصویر 47: تنگ بری كاخ عالی قاپو        

تصویر 45: نقش خمره در 
تنگ بری كاخ عالی قاپو              

تصویر 46: خمره با اغراق در تناسبات بدنه 
    )Li 1996(

        تصویر 48: كوزه پرسالنی مینگ 
                          )Li 1996(

 تصویر 49: تنگ بری كاخ عالی قاپو
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4. 9. فرم قمقمه: از دیگرسفالینه های دورۀ صفوی قمقمه ها هستند كه پس از صراحی ها، از اشیاء مهم دربار 
صفویان در اوایل سدۀ یازدهم هجری رده بندی شده  و از خوش ساختی و ظرافت بیشتری برخوردار بوده اند )فریه 1374، 
268(. قمقمه های سالدن با نقوش برجسته، با درپوش فلزی و شانۀ زاویه دار، از معمول ترین ظروف این دوره اند. این 
ظروف، ریشه در قمقمه های سفالی مكعب شكل آشور )پوپ و آكرمن 1387، 809( و سپس قمقمه های سفالی اشكانی 
در سدۀ دوم قبل از میالد، به ویژه نواحی جنوب غربی ایران دارند )هرینك 1376، 46( كه روند تولید آن ها در دورۀ 
صفوی ادامه یافت )تصاویر 53 تا 56(. قمقمه های گرد و دسته دار مسافرتی با لولۀ نسبتاً بلند از دیگر فرم ها هستند 

.)Carswell 1998(

تصویر 50: تنگ آبی وسفید صفوی )commons.wikimedia.org (            تصویر 51: تنگ بری كوشك هشت بهشت

تصویر 52: قمقمۀ مكعب شكل پارتی 
)پوپ و آكرمن 1387، 809(

تصویر 55: قمقمۀ سالدن )پوپ و آكرمن 1387، 807(   

    تصویر 53: قمقمۀ سالدن
      )Okane 2007( 

تصویر 54: تنگ بری كوشك هشت بهشت

تصویر 56: تنگ بری كاخ عالی قاپو
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4 . 10. فرم كشكول: یكی از فرم های مورد استفاده در تنگ بری های بناهای اصفهان، كشكول یا »كاسۀ گدایی 
درویشان« است. این ظروف  چنین تعریف شده اند: »كشكول پوست نارجیل دریایی است كه در جزایر نزدیك به خط 
استوا عمل می آید و شبیه به كشتی است با رنگ سیاه. طرف لبۀ آن را سوراخ كنند و زنجیر یا ریسمان بندند تا بتوان 
به دست آویخت و آن كاسۀ گدایی درویشان است« )دهخدا 1377، ذیل كشكول(. یا: »كاسه گونه ای باشد كه درویشان 
و صوفیان به كار برند و مایحتاج خود از خوراكی و مالیات مال صدقات در آن ریزند« )همان(. در فرهنگ لغت عمید 
آمده  است: »كشكول ظرفی است كه درویشان دوره گرد به شانه یا به ساق دست خود آویزان می كنند و از پوست 
میوه ای شبیه به نارگیل ساخته می شود كه در هندوستان به دست می آید. از فلز و سفال هم درست می كنند. كجلول و 
خجكول هم گفته شده« )عمید 1389، ذیل كشكول(. در دورۀ صفوی كشكول ها از مشخصه های ظاهری دراویش و 
صوفیان بوده اند. خاستگاه این ظروف به كشتی های شراب زرتشتی می رسد. خاقانی در شعر بلند »نوروزیه«، به آیین 
زرتشتی اشاره كرده كه در آن نوشیدنی ها را از ظرفی به شكل گاو به »ساغر كشتی نشان« می ریختند. احتمااًل این 
آیین جایگزین آیین پیشكش خون قربانی شده بود و بعدها به تصوف راه پیدا كرده  است )ملكیان  شیروانی 1385، 63(. 

                   

      )www.vam.ac.uk( تصویر 57: كشكول آبی وسفید صفوی

تصویر 59: كشكول آبی وسفید وارداتی از چین، 
     )www.knaptonandrasti.com( قرن یازدهم هجری

  
 تصویر 58: كشكول در كوشك هشت بهشت 

 تصویر 60: كشكول در كوشك هشت بهشت

4. 11. فرم ُمركب دان: در پی مرمت هایی كه در دورۀ قاجار روی تنگ بری های دورۀ صفوی صورت گرفت، 
احتمال وجود فرم سفالینه های این دوره در میان نقوش آرایه های تنگ بری صفوی، دور از انتظار نیست. یكی از این 
اشكال، فرمی شبیه به محراب دارد و در مدارك موجود به عنوان نقش محرابی  طبقه بندی شده  است. اشكال مختلف 
آن در نقوش تنگ بری گویای تنوع این دسته از ظروف است. در تصویر 61، نمونه ای از ظروف محرابی شكل دیده  

می شود كه احتمااًل در دورۀ صفوی به عنوان مركب دان مورد استفاده قرار می گرفت. 

 )www.picclick.com( تصویر 62: تنگ بری كوشك هشت بهشت     تصویر 61: مركب دان
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در نهایت در این پژوهش، براساس جدول یك، از مجموع 944 نقش شناسایی شده در تنگ بری های كاخ عالی قاپو 
و هشت بهشت اصفهان،  معادل 556 نقش در سفالینه های عصر صفوی شناسایی شده  است. بنابراین احتمااًل برخی از 
نقوش تنگ بری این دو بنا از سفالینه هایی متأثر بوده اند كه رواج كمتری در دوران صفوی داشته  و در دوره های قبل 
رایج  بوده اند. احتمال دیگری را نیز باید در نظر داشت كه برخی از فرم های تنگ بری این دو بنا، از نمونه های فلزی و 
یا شیشه ای عصر صفوی تأثیر پذیرفته اند. چنان كه فرم كشكول در تنگ بری ها، احتمااًل عالوه بر كشكول های سفالی 

و پوست نارگیل، از كشكول های فلزی نیز تأثیر پذیرفته بود.

جدول 1: مقایسه آماری فرم سفالینه  های به  كاررفته در  آرایه  های  تنگ  بری  كوشك هشت  بهشت و كاخ  عالی  قاپو اصفهان

فراوانی )تعداد( نمونه فراوانی )تعداد( نمونه

8 جام )الف( 4 كاسه )الف(
16 جام )ب( 4 كاسه )ب(
6 گلدان )الف( 48 كاسه )ج(
4 گلدان )ب( 2 كاسه )د(
2 پارچ 9 كاسه )ش(

620 خمره )الف( 4 بشقاب  )الف(
4 خمره )ب( 3 بشقاب  )ب(
2 خمره )ج( 24 دیس
14 خمره )د( 4 تنگ )الف(
2 قمقمه )الف( 2 تنگ )ب(

230 قمقمه )ب( 12 تنگ )ج(
2 كشكول )الف( 2 صراحی )الف(
20 كشكول )ب( 100 صراحی )ب(
2 مركب دان 422 صراحی )ج(

4 صراحی )د(

5. گونه شناسی و طبقه بندی فرم  ظروف در آرایه های تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشک 
هشت بهشت

با توجه به نمونه های بررسی شده، نقوش تنگ بری را می توان به دو دستۀ تزیینی و كاربردی تقسیم كرد. گلدان 
و قندیل به عنوان نقوش تزیینی شناخته می شوند و نقوش كاربردی كه خود به چهار دستۀ  محرابی، تخت، ظروف 
 نوشیدنی و ظروف  خوراكی تقسیم می شوند، نسبت به نوع تزیینی پرشمارترند. بنابراین مركب دان از نمونه های  قابل 
مقایسه با نقوش محرابی، انواع تنگ و صراحی، جام، خمره، كشكول، قمقمه و پارچ از نقوش ظروف آشامیدن و انواع 
كاسه و بشقاب از مصادیق ظروف خوراكی هستند. اگر چنین پنداشته شود كه نقوش تخت نشانگر ظروفی بوده اند 
كه از نمای باال دیده شده  و در آرایه های تنگ بری به كار رفته اند، از نمونه های آن می توان به كاسۀ مستطیل شكل و 
انواع دیس اشاره كرد. در جدول 2، نمونه های هر گروه با رنگ قرمز از سایر فرم های ظروف به كاررفته در تنگ بری 
كاخ عالی قاپو و هشت بهشت تفكیك شده اند. با توجه به پرشمار بودن ظروف  آشامیدن در  تنگ بری ها، احتمااًل تناسب 
فرم این ظروف با تقسیمات تنگ بری، اهمیت باده نوشی نزد شاهان صفوی و عالقۀ آنان به این سفالینه ها از دالیل 
به كارگیری این نقوش در تزیینات تنگ بری بوده  است. به هر ترتیب، با بررسی تنگ بری های اواخر دورۀ صفوی 
می توان به اهمیت برابر انواع نقوش پی برد. چراكه در این تزیینات، تعداد زیادی نقوش كاسه و بشقاب و تنگ و 

صراحی قابل شناسایی هستند.
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الف. آنالیز و دسته بندی نقوش تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت

ب( نقوش متأثر از اشیاء كاربردیالف. نقوش تزیینی
4. ظروف خوراكی3. ظروف نوشیدنی 2. ظروف تخت1. ظروف محرابی2. قندیل1. گلدان

نمودار 1: دسته بندی نقوش تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت
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ب. آنالیز و دسته بندی نقوش تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت
الف. نقوش 

ب. نقوش متأثر از اشیاء كاربردیتزیینی

 .1
گلدان

 .2
4. ظروف خوراكی3. ظروف نوشیدنی 2. ظروف تخت1. ظروف محرابیقندیل

--

--

--

--

--

---

---

---
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ج. آنالیز و دسته بندی نقوش تنگ بری كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت
ب. نقوش متأثر از اشیاء كاربردی

4. ظروف خوراكی3. ظروف نوشیدنی2. ظروف تخت1. ظروف محرابی

-

-

--

--

--

--

--

--

---

6. تحلیل و تبیین عوامل تأثیرگذار در آرایه های تنگ بری
از  و  داشته  آرایه های تنگ بری  نقوش  انتخاب  در  اساسی  از سویی نقش  بنای عالی قاپو و هشت بهشت  كاربرد دو 
سوی دیگر، بستری برای نمایش محبوب ترین گونه های ظروف دورۀ صفوی بوده  است. اتاق های كاخ عالی قاپو كه 
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مكانی برای تفریحات و پذیرایی های عام و خاص بودند، غرفۀ وسیعی از آرایه های تنگ بری را به منظور نگهداری از 
مجموعه چینی های سلطنتی نشان می دادند )هیلن براند 1387، 433(. اساساً شاهان صفوی عالقۀ فراوانی به گردآوری 
و نگهداری ظروف چینی و سفالینه های نفیس داشته اند )بلر و بلوم 1381، 483(. این عالقه، ابتدا در چینی خانۀ آرامگاه 
شیخ  صفی الدین اردبیلی نمود یافته  است، چنان كه تاالر چینی خانه با مجموعه ای از ظروف چینی و طاقچه های مجّوف 
یا تنگ بری ها، توجه سیاحان اروپایی عصر صفوی را به خود جلب نموده بود. اولئاریوس، سفیر آلمان، در آن دوران به 
چهارصد ظرف نفیس چینی در چینی خانۀ مقبرۀ شیخ صفی الدین اشاره كرده و از عالقۀ شاهان صفوی به این ظروف 
و استفاده از آن ها در پذیرایی از شاه، درباریان و هیئت های عالی رتبه روایت كرده  است )اولئاریوس 1379، 497ـ498(. 
همچنین، در تنگ بری ها و آرایه های داخلِی شاه نشین های چهارگانۀ چینی خانۀ اردبیل بیش از هزار شكل ظرف زیبا 
اجرا شده  است )گلمغانی زاده اصل و یوسفی 1390، 579(. بنابراین یكی از دالیل ساخت این آرایه ها در بقعۀ شیخ 
صفی الدین، عالقۀ شاهان صفوی به ظروف نفیس چینی بوده و می توان تداوم چنین شیوۀ تزیینی در فضای داخلی 
بناهای تشریفاتی اصفهان را نیز با عالقۀ شاهان صفوی به ظروف چینی نفیس، اعم از صراحی، ابریق، تنگ، بشقاب 
و كاسه مرتبط دانست. این عالقه از دو منظر قابل بحث است: نخست، عالقه به این ظروف و فرم  آن ها، زمینه ای 
برای الگوگیری شكل تزیینات این دو بنا از فرم این سفال ها بود؛ دوم، عالقه به این ظروف، اهتمام شاهان صفوی را 

برای گردآوری و نگهداری آن ها در پی داشت و تنگ بری ها فضایی را برای نگهداری این ظروف فراهم می آوردند.
به نظر می رسد دلیل دیگر استفاده از این ظروف در آرایه های تنگ بری، ابعاد روحی و تمایالت پادشاهان صفوی باشد. 
ویژگی های معماری و تزیین كاخ عالی قاپو كه در دوران سلطنت شاه عباس اول و كوشك هشت بهشت كه در زمان 
شاه سلیمان اول ساخته  شده اند، بازتابندۀ عالیق و افكار این دو پادشاه است. چنان كه دربارۀ اهمیت معماری و تزیینات 
كاخ عالی قاپو باید گفت درك درست از این بنا بر شناخت درست از شیوۀ زندگی شاه عباس مبتنی است. شاه عباس طالب 
ساختمان هایی نبود كه اندازه و عظمت بیش از حّد آن ها باعث ترساندن مردم شود و وی را از آنان دور كند. بنابراین 
ساده پوشی، رفتار معمول و غیررسمی و اجتناب از تشریفات از ویژگی های شاخص رفتاری شاه عباس بود )سیوری 1385، 
164(. این ساده زیستی و پرهیز از تنوع طلبی، در آرایه های تنگ بری كاخ عالی قاپو نمود یافته است؛ چراكه شكل غالب در 
آرایه های تنگ بری این بنا، تنگ و صراحی است و فرم های دیگر، درصد كمی از آرایه های عالی قاپو را به خود اختصاص 
داده اند. بنابراین می توان عدم تنوع این نقوش را متأثر از ساده گرایی شاه دانست. از طرف دیگر، وی دارای تمایالت 
دوگانۀ شیعی و صوفیانه بود. چه بسا عالوه بر فعالیت های دینی، به عنوان مرشد كامل طریقت صوفیه، در اندیشۀ برقرار 
داشتن كیش مشایخ این آیین بود. صوفیان و دراویش، آالت و ظروف باده نوشی همچون انواع تنگ، جام و صراحی 
را الزمۀ مجالس صوفی خود می دانستند. بالطبع شاه عباس نیز كه ارادت زیادی به اجداد خود، مشایخ مقدس طریقت 
صوفیه داشت و در زیارت های خود از آنان طلب خیر و بركت می كرد، تحت تأثیر این فرقه و آیین های آنان قرار داشت 
)همان، 97(. درنتیجه، احتمااًل دلیل دیگر استفاده از تنگ و صراحی در نقوش تنگ بری كاخ عالی قاپو، تأثیرات روحی 

شاه عباس از صوفیان، باده نوشی و آالت و ظروف مورد استفاده در مجالس آنان بوده  است. 
از طرف دیگر، زوال دورۀ صفوی كه از زمان سلطنت شاه سلیمان با بی عالقگی وی به امور كشورداری آغاز شد، 
گویای جنبه های پریشان و فاجعه بار سلطنت اوست. شاه سلیمان در باده نوشی افراط می ورزید و قبل از رسیدن به 
پادشاهی، بیشتر عمر خود را در حرمسرا محبوس بود )شاردن 1375، ج4: 1608، 1612 و 1624(. كاخ هشت بهشت 
نمونه ای از اقامتگاه های زمان اوست و تزیینات این كاخ نشانۀ روحیۀ معماری و تزیینات اواخر دورۀ صفوی است. 
هریك از اتاق های این كاخ دارای تزیینات متفاوت از یكدیگر است. تنوع مصالح و مواد به كاررفته در تزیینات این بنا 
همچون كاشی، سنگ، چوب، آجر و تزیینات نقاشی و... و وجود ویژگی های فنی مختلفی همچون نورگیرها برای خلق 
نور در كنار تاریكی های داالن  و اتاق های محفوظ بنا، ترنم موسیقیایی آب به بهانۀ فواره، زمان و حركت و جریان هوای 
تازه به واسطه بادگیر موجود در سقف )تقوایی 1389، 156ـ157(، همگی در جهت نشان دادن بهشت هشت گوش 
وصف شده در قرآن كریم، در كالبد این بنا به كار رفته اند )همان، 151(. بنابراین آسایش و رفاه غیرقابل وصف بهشت، 
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عالوه بر مصالح مختلف و ویژگی های گوناگون موجود در بنا، با تنوع بخشیدن به نقوش آرایه های تنگ بری به نمایش 
درآمده است. افزون بر این، به دلیل بی كفایتی های شاه سلیمان، در زمان او روحانیون خود را از دستگاه حكومت جدا 
كرده و قدرت گرفتند )سیوری 1385، 237( و احتمااًل شاه برای آنكه با چهره ای موجه نظر آن ها را جلب كند، اقدامات 
مختلفی انجام داده  است. از اقدامات احتمالی شاه، مبارزه با آیین تصوف و مسائل مرتبط با این فرقه بود كه در كمتر 
جلوه دادن اسباب باده نوشی همچون تنگ و صراحی در آرایه های تنگ بری نمود پیدا كرده  است. به هر ترتیب، عقاید 
به ظاهر دینی شاه از یك سو، تنوع طلبی های او با داشتن همسران متعدد و خوش گذرانی های گوناگون از سوی دیگر 
و تمایل برای هرچه بهتر نشان دادن بنایی نمادین از بهشت از دیگر سو، نشانگر تأثیر عقاید شاه سلیمان در انتخاب 

فرم ظروف به كاررفته در آرایه های تنگ بری كاخ هشت بهشت است.
در  كه  دربار  مقیم  خارجیان  و  یهودیان  مسیحیان،  توسط  شراب اندازی  همچون  صفوی  دورۀ  در  رایج  مشاغل 
از شراب اندازی در  بعد  تأثیر خود قرار داد.  تولیدات ظروف سفالین نقش بسزایی داشت، نقوش تنگ بری را تحت 
مشروب فروشی ها، شراب را به صورت خمره ای می فروختند كه بهای هر خمره چهار دوكات بود )باربارو 1381، 84(. به 
غیر از مشاغل مختلف، اماكن خاص موجود در دورۀ صفوی نوع ظروف خاصی را برای پذیرایی یا فروش محصوالتی 
چون شراب می طلبید؛ برای مثال، در این دوره، اماكن و خانه هایی با عنوان كوكنارخانه وجود داشت كه اشخاص در 
آن ها جمع می شدند و با مصرف نوشابه ای به نام كوكنار كه ساختۀ خود ایرانیان بود، حركات طنزآلود انجام می دادند 
)تاورنیه 1389، 312(. به عالوه، به اقتضای وجود مشروب فروشی  و قهوه خانه ها، تولید ظروفی همچون خمره، تنگ، 
جام، پیاله و قلیان دور از انتظار نبود. همچنین واژۀ ُخم خانه نیز كه در دیوان شاعران دورۀ صفوی به صورت مجزا از 
كارگاه سفالگری و كوزه گری به كار رفته، احتمااًل به مراكز خاص برای تولید انواع ظروف خم و خمره و یا انبار و محل 

نگهداری و عمل آوری شراب در خمره های مختلف اشاره دارد.
از نظر فنی نیز كاركرِد تنگ بری هاـ  به عنوان مكانی برای نگهداری ظروفـ  در تعیین موقعیت اجرای آن ها اثرگذار بوده  
است. اغلب تزیینات تنگ بری در دو بنای عالی قاپو و هشت بهشت اصفهان، در ارتفاعی پایین تر و به صورت محدودتری 
در بخش های فوقانی  و زیر گنبدها اجرا شده اند؛ برای نمونه، تزیینات تنگ بری در عالی قاپو در چهار طاق نمای پیرامون 
تاالر موسیقی اجرا شده  و زیر طاق اصلی تاالر ـ كه ارتفاعی بیشتر نسبت به طاق نماها دارد ـ اجرا نشده اند. همچنین 
تنگ بری هایی كه روی سطوح عمودی معماری و در ارتفاعی پایین تر اجرا شده اند، فرم های حجیم و بزرگ مانند كوزه، 
تنگ و گلدان یا صراحی هایی در ابعاد بزرگ را نشان می دهند تا قرار دادن ظروف سفالی درون آن ها با سهولت صورت 
گیرد. این در حالی است كه امكان قراردادن ظروف سفالی درون تنگ بری های روی سطوح شیب دار و انحنادار زیر 
طاق نماها به دلیل زاویه  و محل قرارگیری شان دشوارتر بود. به همین دلیل، در این بخش ها از نظر آماری بیشتر فرم های 
باریك تر و ظریف تر همچون صراحی ها و ابریق ها اجرا شده یا فرم های دیگر در ابعادی كوچك تر نمایش داده شده اند.

یكی از كاركردهای كاخ عالی قاپو كه در تاالر موسیقی آن نمود یافته، برگزاری مجالس بزم بوده  است. دیوارهای 
تاالر موسیقی عالی قاپو در مقایسه با كوشك هشت بهشت، بیشتر از تناسبات عمودی و بلند پیروی می كند و این 
دیوار های بلند در بازدارندگی صدای موسیقی نوازندگان بر محیط مسكونی اطراف كاخ، نقش اساسی داشته  است )فورر 
و الئوبر 1369، 31(. اما برای آذین این دیوارها با تناسبات عمودی، تدبیر مناسبی نیاز بود. اجرای این تنگ بری ها كه 
در تعدیل و شكستن پژواك صدا تأثیر فراوان داشته اند )بلر و بلوم 1381، 484( و از نظر فنی و آكوستیك، با كاركرد 

اصلی تاالر موسیقی عالی قاپو ارتباط مستقیم داشته اند، بهترین تدبیر برای آذین سطوح دیوارهای این تاالر بوده اند. 
كاربرد بنای هشت بهشت را نیز می توان از نقاشی های دیواری این كاخ تشخیص داد؛ ازجمله تصاویری از مردان و 
زنان در فضای باغ كه انواع خوراكی و نوشیدنی ها را به یكدیگر تعارف می كنند )بلر و بلوم 1389، 485(. بنابراین دو بنای 
مذكور مكانی برای تفریح و مجالس بزم بودند. شاه و مالزمان در این محافل با انواع خوراكی و نوشیدنی ها پذیرایی 
می شدند و ظروفی همچون قدح و صراحی، مناسبت بیشتری با این تشریفات داشته اند. با توجه به اینكه صراحی ها 
ظروفی برای نگهداری نوشیدنی ها بودند و در مجالس بزم از آن ها برای پر كردن جام، قدح و پیاله استفاده می شد، وجود 
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این نقش در تنگ بری های عالی قاپو به همراه خمره ها )از دیگر ظروف نگه داری نوشیدنی ها( امری توجیه پذیر است.
این دوره شناخته  نیز، بیشترین و مهم ترین سفالینه های  به نگارگری ها و نقاشی دیواری دورۀ صفوی  با نگاهی 
می شوند. در این آثار كه دربردارندۀ تصاویری از مجالس شاهی، زندگی روزمره و پیشه ها هستند، ظروف سفالین شامل 
قدح، خمره، صراحی و تنگ دیده می شوند. در نگارۀ كیخسرو و كیكاووس انواع ظروف سفالین ازجمله تنگ، بشقاب 
و ابریق و ظروف آبی وسفید ایرانی و چینی ترسیم شده  است )تصویر 63(. در این تصویر، ظروف با رنگ آبی تیره 
نمونه های كاماًل ایرانی و ظروف آبی روشن یا سفید با نقوش آبی تیره نشان دهندۀ سفالینه های آبی وسفید چینی هستند 
)Canby 1999(. از دیگر نگاره ها، تصویر صوفی جوان در حالت مراقبه است. در این اثر، جوانی در حالت مراقبه به 
همراه كشكول، یكی از لوازم مهم صوفیان، به تصویر درآمده كه از دیگر نمونه های حضور فرم سفالینه های دورۀ 
صفوی در نگاره هاست )Robinson 2000( )تصویر 64(. در تصاویر 65 و 66، نمونه های دیگری از حضور خمره، 

تنگ، صراحی، كاسه، پارچ و بشقاب در آثار نگارگری صفوی به نمایش درآمده اند. 
              

 
             

تصویر 63: كیخسرو و كیكاووس )كنبی 1387، 19( 

تصویر 65: گلگشت )گری 1385، 224(

تصویر 64: صوفی در حال مراقبه
)Robinson 2000( 

)www.slideshare.net( تصویر 66: اثری از رضا عباسی
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از دیگر اسناد قابل  توجه در شناسایی مهم ترین  فرم ظروف سفالین صفوی، منظومه ها و آثار ادبی هستند؛ برای مثال، 
در دیوان  شاعران عصر صفوی همچون وحشی بافقی، واژۀ سبو )13 مرتبه(، ُخم )20 مرتبه(، ُصراحی )8 مرتبه(، ُتنگ 
)20 مرتبه( و كاسه )16 مرتبه( به كار رفته است )وحشی بافقی 1392(. همچنین، در دیوان محتشم كاشانی دیگر شاعر 
این  دوره واژۀ  سبو )5 مرتبه(، ُخم )4 مرتبه(، صراحی )2 مرتبه(، ُتنگ )5 مرتبه( و كاسه )10 مرتبه( بیان شده است 
)محتشم كاشانی 1389(. در ابیات فیض كاشانی نیز واژۀ جام )103 مرتبه(، ساغر )46 مرتبه(، پیمانه )16 مرتبه(، ُخم 
)24 مرتبه(، قدح )12 مرتبه(، سبو )42 مرتبه(، كاسه )7 مرتبه(، پیاله )6 مرتبه( و ُتنگ، صراحی و ابریق هر كدام یك 
بار تكرار شده اند )فیض كاشانی 1372(. بر پایۀ این آمار می توان به طور نسبی اصلی ترین و مهم ترین سفالینه های این 

دوره را بازشناخت.
نكتۀ دیگر، رابطۀ فرم های مورد استفاده در تنگ بری با مالحظات  فنی و تكنیكی معماری و اصول تركیب بندی 
و  اولیۀ تنگ بری  تقسیمات  با  قابلیت وفق دادن آن ها  بوده  كه  با شكل هایی  اولویت  موارد،  اغلب  سطوح است. در 
كادربندی سطح دیوار وجود داشته  است. در تاالر موسیقی عالی قاپو، تقسیمات و سطوح معماری بیشتر از فرم های 
كشیده و عمودی تبعیت می كند و ارتفاع كلی این فضا بیشتر از ارتفاع اتاق تنگ بری شدۀ هشت بهشت است. بنابراین، 
فرم هایی با محور عمود و كشیده مانند صراحی ها، ابریق ها، گلدان ها و تنگ ها هماهنگی كاملی با تقسیمات عمودی 
دیواره های كاخ عالی قاپو دارند و فرم هایی با محور افقی مانند كاسه ها و بشقاب ها در این كاخ كمتر به كار رفته اند. 
درحالی كه كاسه  و بشقاب  در كاخ هشت بهشت بیشتر به كار رفته و نسبت به تقسیمات  اُفقی دیواره های كاخ تناسب 
قابل توجهی یافته اند. بنابراین، فرم و حجم معماری دو بنا از یك سو و تقسیمات سطوح دیوارها و طاق نماها از سوی 

دیگر، در انتخاب فرم و اجرای آرایه های تنگ بری تعیین كننده بود.
گچ بری های مجّوف تنگ بری از دید آكوستیكی نیز ارزشمندند. این آرایه ها كه همچون جعبۀ باند3 یا بلندگو عمل 
می كنند، در متمركز كردن صدا نقش اساسی داشته اند. همان طور كه صداهای بم و باالتر نیاز به جعبۀ باند بزرگ تر و 
صداهای زیر به جعبۀ باند كوچك تر نیاز دارند، اشكال كوچك و بزرگ تنگ و صراحی در تقسیمات آرایه های تنگ بری 
بی ارتباط با زیر و بمی صدا نمی نمایند و در باال بردن و شفافیت صداهای كم، ارزش زیادی دارند. همچنین عمق 
متفاوت فضای توخالی این آرایه ها، برای كنترل فركانس هایی با مقیاس مختلف و جلوگیری از صداهای مزاحم بوده  

است و به عبارت دیگر، مدت زمان طنین نامطلوب صداهای بم را می كاهند )ولی بیگ و سعادتی 1390(.

نمودار 3: دسته بندی عوامل مؤثر بر نقوش آرایه های تنگ بری كوشك هشت بهشت و كاخ عالی قاپو
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نتیجه 
ابریق های  و  قمقمه ها  صراحی ها،  همچون  فرم هایی  بوده اند.  برخوردار  زیادی  تنوع  از  صفوی  دورۀ  سفالینه های 
قالب خورده، ازجمله سفالینه های مورد عالقۀ شاهان صفوی بوده اند كه تعداد آن ها، به ویژه صراحی ها و قمقمه ها در 
تزیینات تنگ بری این موضوع را اثبات می كند. از طرفی، كوزه ها یا خمره ها نیز از شكل های پركاربرد در تنگ بری 
كاخ عالی قاپو و كوشك هشت بهشت هستند و احتمااًل از دیگر فرم های مورد توجه در این دوره بوده اند. مطالعه آماری 
فرم سفالینه ها در تزیینات تنگ بری و شمار واژگان مرتبط با این فرم ها در منظومه های ادبی عصر صفوی همچون 
دیوان وحشی بافقی و محتشم كاشانی نیز مهم ترین و پركاربردترین سفالینه های این دوره را معرفی می كند. عالوه  بر 
 این، در دورۀ صفوی همزمان با سفالگری، هنرهایی نظیر شیشه گری و فلزكاری به اوج خود می رسند كه نباید تأثیر 
فرم  آثار فلزی و شیشه ای را بر نقوش تنگ بری این دوره نادیده بگیریم؛ چراكه از مجموع 944 نقش تنگ بری در 
دو بنای ذكر شده، حدود 556 نقش در سفالینه های عصر صفوی شناسایی شده است. به نظر می رسد سایر فرم ها در 
تزیینات تنگ بری یا از نقوش مشترك در هنر شیشه گری، فلزكاری و سفال گری بوده اند یا به طور خاص، از شیشه گری 
یا فلزكاری تأثیر پذیرفته اند. نكتۀ دیگر سازگار بودن فرم  تنگ بری ها با تقسیمات سطوح و تركیب بندی بناهاست، 
چنان كه سطوح عمودی دیوار های كاخ عالی قاپو و تقسیمات افقی دیوارهای كاخ هشت بهشت، در انتخاب نوع ظروف  

در آرایه های  تنگ بری تأثیرگذار بوده اند.
انتخاب و نحوۀ اجرای تزیینات تنگ بری نقش مؤثری داشته است، چنان كه عالقۀ شاهان  نیز در  بنا  كاربرد دو 
صفوی به ظروف چینی و سفالینه های نفیس سبب شد تزیینات تنگ بری عالوه بر اینكه فرم خود را از شكل ظروف 
صفوی الهام گیرند، به مكانی برای نگهداری این ظروف تبدیل شوند. به نحوی كه برای قرار دادن ظروف نفیس 
درون این تنگ بری ها، فرم های حجیم و بزرگ تر در بخش های تحتانی دیوارها اجرا شده اند. از سوی دیگر، به نظر 
می رسد معماران صفوی از نقش این تزیینات در شكستن پژواك صدا آگاهی داشته اند و به همین دلیل، برای مكانی 

كه به عنوان تاالر موسیقی و محل بزم ها و جشن های شاهانه ساخته  شده  بود، چنین شیوه ای از تزیین را برگزیدند. 
ابعاد روحی و تمایالت رفتاری شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول ـ بانی كاخ عالی قاپو ـ و شاه سلیمان اول ـ بانی 
است، چنان كه  بوده  اثرگذار  بنا  دو  این  در  تنگ بری  آرایه های  در چگونگی شكل گیری  نیز  كوشك هشت بهشت ـ 
ساده زیستی، مردم داری و پرهیز از تنوع طلبِی شاه عباس، سادگی و عدم تنوع فرم های تنگ بری عالی قاپو را در پی 
داشته  است. درحالی كه تنوع طلبی، باده گساری و خوش گذارنی شاه سلیمان به تنوع فرم های تنگ بری در هشت بهشت 
منجر شده  است. همچنین، گرایش های صوفیانه شاه عباس، توجیه كنندۀ عالقه وی به اسباب و وسایل صوفیان ازجمله 
صراحی و تنگ و كشكول است، درحالی كه تظاهر شاه سلیمان به مخالفت با صوفیان و همراهی با روحانیون شیعه، 

سبب عدم به كارگیری این فرم ها در بنای هشت بهشت شده است.
در پایان، براساس جدول 1، فرم »خمره« در تزیینات تنگ بری دو بنای مذكور، 620 بار تكرار شده كه اهمیت تقریبی 
و برابر این نوع ظروف را با فرم تنگ اثبات می كند. بنابراین، این پرسش مطرح می شود كه اساساً چرا واژۀ »تنگ بری« 
بر این شیوه از تزیین اطالق شده، درحالی كه دیگر فرم های سفال دوران صفوی نیز از نظر آماری به صورت گسترده و 
پرشمار در آرایه های تنگ بری به كار رفته اند؟ آیا می توان به واژه های دیگری اندیشید كه به گونه ای جامع تر و دقیق تر 

معرف این شیوه باشد؟ این پرسش می تواند به ایده ای برای پژوهش های آینده تبدیل شود. 

پی نوشت ها
1. لبۀ بام و جایی كه نماسازی تمام می شود؛ پیش آمدگی لبه بام )پیرنیا 1376(

2. به چند ردیف طاقچه بندی كه روی هم سوار شده باشند، پتكانه می گویند )بزرگمهری و خدادادی 1390، 133(.  
3. Amplifier
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