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  دانشگاه تهران شناسیگروه باستاناستادیار 
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:چکیده

هاي قلم سـیاه، قلـم    نوع موسوم به کوباچه، شامل گونه ۀدي از سفالینهاي متعد کشف نمونه

بـع رشـیدي   شناختی مناطق مختلف ایران مانند خراسان، رسبز و رنگارنگ در کاوشهاي باستان

در ) هفـت دغنـان  (در نزدیکی شبستر، شهر تاریخی گسکر امامزاده بنیس  ۀدر تبریز، اردبیل، تپ

ـ   ۀنزدیکی صومعه سرا، تمیشـه در اسـتان گلسـتان، قلعـ     نرگـه در تاکسـتان و تپـه     ۀالمـوت، تپ

پزخانـه در روسـتاي خـانلق از توابـع شـهرري در اطـراف تهـران و نیـز نتـایج آزمـایش            شوره

گونـه   ایرانی ایـن  أر مستند بر منشهاي مزبور، به طو برخی نمونه) Petrography(نگاري  سنگ

اقل شهرهاي نیشابور، مشهد، تبریز و اصفهان را به عنوان مراکز تولیـد ایـن   سفال، داللت و حد

  .نماید نوع سفالینه مشخص می

دوم  ۀهاي داراي رقـم و تـاریخ از نیمـ    موسوم به کوباچه، بر اساس نمونه ۀگون تولید سفالِ

سیاه و قلم سبز در ایران، آغاز و بـه صـورت رنگارنـگ تـا     قرن نهم هجري، به دو صورت قلم 

اگرچه از آن زمان، ساخت و پرداخت این نـوع  . قرن دوازدهم هجري در این کشور ادامه یافت

اکنون نیـز  شدت کاهش پیدا کرد، ولی به طور کامل منسوخ نگردید، به طوري که همسفالینه، به

تولیـد   »منـد گنابـاد  «د و منحصر به فـردي ماننـد   دهد و در نقاط محدو به حیات خود ادامه می

  .شود می

موسوم به کوباچه، ایران، صفوي، نقاشی زیر لعاب، قلم  ۀسفال، گون :کلیديهاي  هواژ

  .سیاه، قلم سبز، رنگارنگ

  

مهمقد:  

اسالمی، مورد ة شود، به طور کلی، در دور می شناسی محسوب باستانهاي  مهمترین داده ةسفال که در زمر

  .یابد می ايی و کیفی، رشد عمدهگیرد و از لحاظ کم می اي قرار ویژه جهتو

نامیـد؛   توان آن را کوباچـه  می شاخصی از سفال مواجهیم کهۀ تدریج با گوندوم قرن نهم هجري، بهۀ از نیم

انـد   ، مورد شناسایی قـرار گرفتـه  قفقازۀ منطقاز  کوباچه، واقع در داغستانۀ آن در قصبهاي  زیرا نخستین نمونه

)Watson, 1988: ـ ایـن مقالـه، ارا  ۀ ه این نوع سفالینه به دالیلی کـه در ادامـ  البتّ). 177  ه خواهـد شـد، ایرانـی   ئ

هنـري و  هاي  شناختی، شواهد و شیوهباستانهاي  باشد و این مقاله، در صدد اثبات این مطلب بر اساس داده می

  .ارك تاریخی استمد
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  :موسوم به کوباچه ۀگون ِ سفال

ـ    دار پایـه  تخـت و عمـدتاً   ویـژه بشـقاب لـب   ه این نوع سفال که به جز یک نمونه، بقیه به شکل کاسـه و ب

متخلخل و ترکیب سفید بسیار ریز و نرم است که با نقوشی بـه رنگهـاي مختلـف ماننـد      ۀباشد، داراي بدن می

:Lane, 1957(اي در زیر لعاب شفاف آراسته گردیده  وهسیاه، سبز، آبی، اخرایی و قه ـ ) 78 ی و به دو گروه کلّ

  :شود می به شرح زیر تقسیم

 افدر زیرلعاب شـفّ که اي و یا سبز  فیروزهۀ رنگ بر زمین هایی که داراي نقوش سیاه سفالینه :مقدتنوع م ـ 1

 تقسـیم ) 4ـ5تصاویر ( «قلم سبز«و ) 1ـ3تصاویر( »قلم سیاه«بنابراین سفالهاي مزبور به دو زیر گروه  ،باشند می

ـ  ـ  ، بـویژه بـرگ، سـاقه و گـل    ینی و مشتمل بر نقوش گیاهیئن به نوارهاي تزاین گونه آثار، مزی. شوند می ه ب

باشند کـه برخـی از    می خطی و هندسیهاي  و نیز طرحـ  در وسط ظرف پرپر و شاه عباسیهاي  گل خصوص

.اندهمراه گردیدهفارسی،  ۀکتیبیک با نیز آنها 

اي، الجـوردي، زرد   اي، سیاه، فیـروزه  سفالهایی که با نقوشی الوان به رنگهاي اخرایی، قهوه :رنوع متأخّ ـ2

اي از ایـن  دسته. نامید »رنگارنگ«توان آنها را  می اند و اف آراسته شدهعاب شفّلسفید و در زیر ۀ و سبز بر زمین

از نقوش رایج ). 1ـ3هاي  و لوح 6ـ8تصاویر (باشند  می هندسیهاي  رحن به نقوش گیاهی و طنوع سفالها مزی

     هـاي   شـش ضـلعی و طـرح   هـاي   شـکل و خانـه  لـوزي ۀ گونها، تقسیم بدنه، به بخشهاي ترنج گونه سفالینهاین

 وهـا   باشد که درون آنهـا را بـا لـوزي    می رنگزنبوري، با خطوط ضخیم و یا نازك الجوردي، سیاه و تیره هالن

اي و  کرم و یا زرد رنگ، اخرایی، سبز مایـل بـه فیـروزه   هاي  و نقطهها  خالی، و نیز لکهتوپر و یا توهاي  نقهزذو

ـ   بسیاري از ظروف با نقاط و لکهۀ بدن. اند خاکستري نقش کرده م و ویـژه بـه رنگهـاي اخرایـی، کـرِ     ه هـایی، ب

ـ . دورگیري شده استو در برخی موارد، اطراف آنها، ) 1ـ3هاي  لوح(ین ئالجوردي تز برخـی از ظـروف   ۀ بدن

ی، تزیین گردیده؛ ویژه گلهاي پرپر موسوم به شاه عباسه ب، ها، برگها و گلهاي متنوع نیز با نقوش پیچان، خوشه

  ).9تصویر (گونه است رنگین فلسهاي  دیگر نیز آراسته به طرحهاي  خارجی برخی از نمونه ۀضمن آنکه بدن

با چهره  به ویژه شاخص نوع رنگارنگ، با نقوش بعضی از جانوران، پرندگان وهاي  یگر از سفالگروهی د

ند، هسـت  اصـفهانی و مکتـب رضاعباسـی    ةبه شیو صورت، که عمدتاً ملیح و خوشهاي  فوقانی انسان ۀتن و نیم

مردان، داراي دستار الـوان   و پسران و ،دختران و بانوان داراي سربند معموالً). 9ـ11تصاویر (اند  ین گردیدهئتز

پیکر جوانان خودآرا و زنان خرامان، توأم با نقـوش روان  ها  این ظرف«باشند و در برخی از  می و راه راه بر سر

). 147 :1379، ویلکینسون(» خورند می و آزاد در پیرامونشان به چشم

  

  :زمان تولید

دوم قرن  ۀدار، از نیم تاریخهاي  ترین نمونه قدیمی م، بر اساسموسوم به کوباچه نوع متقد ۀگون تولید سفالِ

:Pope, 1930(یابـد   مـی  ل آن قـرن ادامـه  بع اور به ویژه شود و تا قرن دهم هجري، می نهم هجري آغاز 95; 

Loukonin & Ivanon, 2003: هـاي   از نوع قلم سیاه و مورخ به سـال هایی  دار، بشقاب تاریخهاي  نمونه). 171

   .هستند هجري 900و ) 2تصویر ( 885، 878، )1تصویر ( 873

مقـارن بـا    اسـت و تقریبـاً  . ق.هـ 11و  10مربوط به قرون  نوع متأخر یا رنگارنگ، عمدتاً ۀاما تولید سفالین

درگذشت شاه عباس اوق.هــ  12در عین حال تولید آن تا اوایل قـرن  . یابد می ی و کیفی تنزلل، از لحاظ کم. 
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دار، از این گونـه بـه شـرح زیـر     مؤید این مطلب، سه اثر سفالین تاریخ. یابد می ادامهیعنی اواخر عصر صفوي 

  :)116 :1327، بهرامی(است 

کـه بـا هفـت     در نیویـورك ) Filippo(فیلیپـو  ۀ ، موجود در مجموع.قهـ  1084بشقاب مورخ به سال ـ 1

.تصویر و آفتاب نقش گردیده است

کدمن، با نقش درخت سرو، مرغان و درختـان  ۀ ، موجود در مجموع.ق.هـ 1088ل بشقاب مورخ به ساـ 2

.گلدار

اي بـه خـط    ن به گلهاي پرپـر و کتیبـه  ، مزیبریتانیاة ، موجود در موز.ق.هـ 1109بشقاب مورخ به سال ـ 3

  .نستعلیق

آنکـه اگرچـه    ،توضـیح تکمیلـی  ؛ به عصـر صـفوي تعلـق دارد   عمده  به طور ،بنابراین تولید سفال کوباچه

. گـردد  می تشکیل گردید، اما مقدمات آن به مدتها قبل باز .ق.هـ 907حکومت صفوي به طور رسمی در سال 

الت تغییـر و تحـو   جدید،هاي  سفالگري و ایجاد شیوههاي  ل شیوهتحو از طرف دیگر، یکی از عوامل مؤثر در

نوع رنگارنـگ را   به ویژه موسوم به کوباچهۀ گونۀ بر این اساس، سفالین؛ )12، 1384، هگروب(سیاسی بوده است

برگرفتـه از مکتـب اصـفهان     ینی آن که عمدتاًئزیرا عالوه بر نقوش و طرحهاي تز. دانست »سفال صفوي«باید 

کیل حکومت مزبور و همگام بـا آن  شود و با تش می گیري آن حکومت، آغاز با شکل است، تولید آن نیز تقریباً

پیمایـد و   مـی  اسـت، سـیر تکـاملی خـود را     لاو اقتدار آن دولت که عصر شاه عباس تا زمان اوج شکوفایی و

ساخت و پرداخت این نوع سفالینه، به طور کامل متوقف  ،در عین حال. شود می سپس به تدریج از دور خارج

ـ  »مندگناباد«شود، به طوري که در حال حاضر نیز در نقاطی مانند مین ی بـه برخـی   تولید و ضمن مصرف محلّ

  ).12تصویر (گردد  می نقاط دیگر نیز صادر

  

  :موسوم به کوباچه ۀخاستگاه سفال گون

  :و خاستگاه این نوع سفالینه، به دالیل زیر ایران است أمنش

تاریخی متعـددي ماننـد ربـع رشـیدي در     هاي  محوطه ،علمهاي  وشدر کا :شناختیهاي باستان کاوشـ 1

 تپـه  اهللا مروج در اردبیـل،  تامامزاده بنیس در نزدیکی شبستر، منزل آی ۀتپ ،)26روح انگیز، ( )6تصویر (تبریز 

 در نزدیکی صومعه سـرا ) هفت دغنان(و شهر تاریخی گسکر ) 3لوح (الموت  ۀ، قلع)2لوح (نرگه در تاکستان 

بررسـیهاي   ازهمچنـین  . کوباچـه بـه دسـت آمـد     ۀهاي فراوانی از سفالین ، نمونه)82، 80، 78، 1385انی، جه(

هـاي   باستانی ري و ورامین در اطراف تهران به عمل آمد، نمونـه هاي  تپه برخی از در میدانی اینجانب که اخیراً

دي از اینمتعدم و متأخر ازگونه سفال، اعم از هر دو نوع متقد پزخانـه واقـع در روسـتاي خـانلق در      شوره هتپ

گسـترده از  ة بـر اسـتفاد   »آفتاب آمد، دلیل آفتاب«المثل منطقی  این آثار به مصداق ضرب. شهر ري، کشف شد

.نمایند می آنها در داخل کشور و ایرانی بودن آنها داللت

از سـفالهاي  هـایی   مونـه نگـاري ن نتایج حاصل از آنالیز سنگ): Petrography( نگاري  آزمایش سنگـ 2

) 3و 2تصاویر( ، مشهدکم شهرهاي نیشابور ، منشأ ایرانی آنها را به اثبات رساند و دستموسوم به کوباچهۀ گون

همچنـین آزمـایش   ). 154 :1385، گلمبـک . (را به عنـوان مراکـز مهـم تولیـد آنهـا مشـخص نمـود        و اصفهان

نرگه بـه دسـت    تپه الموت و ۀقلع ،شناختیباستانهاي  از این گونه سفال که در کاوشهایی  نمونه نگاريِ سنگ
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.آذربایجان است همان باشند، که احتماالً می واحدي أآمد، نشان داد که داراي منش

و اشعار فارسی، بـر  ها  نوشته :ی از آنهاهاي فارسی به ویژه به خط نستعلیق بر روي برخ وجود کتیبهـ 3

کـه از ابـداعات ایرانیـان    ) 10تصویر (به قلم نستعلیق  به ویژه موسوم به کوباچه،ۀ روي برخی از سفالهاي گون

رسد، دلیلی متقن بر صبغه  می تکامل خودۀ ل به باالترین درجمیرعماد در زمان شاه عباس او به وسیلۀاست و 

، دومین قلم »تعلیق«، پس از »نستعلیق«توضیح آنکه خط . تعلق آنها به عصر صفوي است ایرانی  و نیز أو منش

از . دوم قرن هشتم هجري خودنمـایی کـرد  ۀ از نیم »تعلیق«و  »نسخ«خاص ایرانیان است که از تلفیق دو خط 

د، آن را با خـط  پسندی نظمی و دوایر ناقص خط تعلیق را نمینغز ایرانی، پیچیدگی و بیۀ آنجا که ذوق و سلیق

یـا همـان    »نسـختعلیق «نسخ که خطی منظم و معتدل و زیباتر بود، درآمیخت و در نتیجه خـط ثـالثی بـه نـام     

دور از «نستعلیق، خطی است به . نویسی نسخ و نه نواقص تعلیق را داردرا به وجود آورد که نه کند »نستعلیق«

).444 :1350، فضائلی(» بافراط و تفریط، با نظم و متانت و دوایر ظریف و دلچس

؛ ایرانـی اسـت   گونـه سـفالها، کـامالً   ایـن هـاي   ین و نقشمایهئتولید، تز ةشیو: شیوه ساخت و پرداختـ 4

اي، آبی مایل بـه   م این نوع سفالها که داراي نقوشی به رنگ سیاه در زیر لعاب فیروزهتوضیح آنکه در نوع متقد

طرحها را به صـورت خطـی ظریـف، بـر      اجراي نقوش سیاه، معموالًباشند، قبل از  می سبز و سبز مایل به زرد

گیـاهی  هـاي   مایهشپرهیز و در عوض از نق ،در این آثار از به کار بردن اشکال انسانی. اند خراشیده ،سفال ۀبدن

برخـی از آنهـا   ). 1ـ3تصاویر(به شیوه ایرانی استفاده شده است هایی  مانند گل و بوته، اسلیمی، ترنج و پیچک

 Fehervari؛ 472 :1379، ؛ کامبخش فـرد 218 :1386هیلن برند، )(1ـ2تصاویر( هستند فارسی ۀیز داراي کتیبن

2000: 108; Lane, 1957: ، بـه وضـوح از   »قلم سـبز «و  »قلم سیاه«مهم آنکه سفالهاي کوباچه نوع  ۀنکت). 78

هجـري در مراکـز مهـم     8تـا   6ي هـا  که در سـده  »قلم مشکی«نوع  به ویژه زیر لعاب ةنقاشی شدهاي  سفالینه

.اندالگو و تأثیر پذیرفته) 44 :1364، کریمی و کیانی(شدند  می سفالگري ایران مانند کاشان و جرجان تولید

هـاي   از سفال ،هم از لحاظ رنگ و هم از جهت نقش ،موسوم به کوباچه، نوع رنگارنگ نیز ۀگونهاي  سفال

متنوع و بـه  هاي  تأثیر پذیرفته و همانند آنها با رنگ .ق.هـ 7و  6اي ه سده »نقاشی شده روي لعاب«و  »مینایی«

ند هسـت  هندسـی هـاي   گیاهی و طرحهاي  ن به نقشمایهمزی گروهی صرفاً. اند نقش و نگار گردیده ،دو صورت

 چهره به ویژه ، پرنده، انسان و)11تصویر (دیگر، با نقوشی شامل حیوان  ۀدست). 1ـ3هاي  و لوح 6ـ8تصاویر (

هـاي   خصوص در میان قاب هگل و گیاه و ب ۀدر زمین )10 -9تصاویر (ملیح و زیبا هاي  فوقانی انسان ۀو نیم تن

و  »رضـا عباسـی  «ند و بـه شـیوه   هسـت  انسانی ةداراي پرترها  این نوع سفال. اند دالبري برجسته، آراسته گردیده

یکـه  «تـوان   مـی  آثـار نگـارگري مکتـب صـفوي،     بـه  توجهبنابراین آنها را با . اند دهشتصویر  »مکتب اصفهان«

  .نامید »صورت

ـ  باشد که در آثار سفالینِ می از نقوش رایج سفال مینایی، نقش سوار و سوارکار موسـوم بـه کوباچـه،     ۀگون

نـوع   ۀکوباچـ  ۀبنـابراین الگـوي سـفالین   ). 11تصـویر  (نیز مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت    آن نوع رنگارنگ 

  .یی بوده استرنگارنگ، سفال مینا

از دیگر نقاط مشترك و قابل قیاس این دو نوع سفال شاخص جهان اسالم و ایران، نقـش مـؤثر اقتصـاد و    

مقارن با زوال صـادرات   ،تجارت در رونق و افول هر دوي آنها است؛ به طوري که افول سفال مینایی در ایران

,Rogers(آن بوده  1989: موسوم به کوباچه نیز هم  ۀسفال گون. شود می بر اثر حمله مغول حادث و این) 261
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بـه   چـرا کـه   شده اسـت  می صادر »کوباچه«گرفته و هم به خارج از کشور مانند  می در داخل مورد مبادله قرار

نرگه در نزدیکی تاکسـتان و   تپه الموت، ۀقلع شناختیِ باستانهاي  که در کاوشها  این گونه سفالینه ،عنوان مثال

واقـع شـدن نرگـه و    . نیستنداند، تولید محلی  در استان گیالن به دست آمده) هفت دغنان( شهر تاریخی گسکر

. مزبـور اسـت  هـاي   شاه عباسی نیـز دلیلـی بـر وارداتـی بـودن سـفال      هاي  گسکر در مسیر و در نزدیکی جاده

  :اشندب می که در کوباچه یافت شده، نیز به دالیل زیر وارداتی ها سفالگونه  اینفراوان هاي  نمونه

 هبررسیها و شواهد تاریخی، داللتی بر انجام فعالیتهاي مهم و قابلـ  توج ۀ سفالگري و کاشیگري در ناحی

تواننـد   نمـی ها  اند و لذا این سفالینه نبوده) الاقل به معناي واقعی کلمه(مردم آنجا هرگز سفالگر . ندارند کوباچه

بـه   و مدارك موجود و شواهد تـاریخی، اهمیـت فلزگـري آن منطقـه را    ها  عکس، داده بر. ساخت محلی باشند

.کنند می خود تأیید کاله تولید برخی سالحهاي سرد مانند چاقو، دشنه، زوبین،زره، سپر وۀ در زمین ویژه

ــا در زمینــ    ــا قرنه ــاکنان آنج ــا و   ۀ س ــگ افزاره ــاخت جن ــیاءس ــزي تز اش ــتند   ئفل ــهرت داش ــی ش ین

)Pope,1939:1651 .(انـد   نامیـده  مـی  »زرهگران«نیز که آن را  کوباچه نام قدیم) و )46، 47 :1382 ،آقاقدسـی ،

 :1365 ،دیمانـد (اسـت   »زره«به معنی  »کوبچی«که برگرفته از  »کوباچی«یا  »کوباچه«حتی نام کنونی آن یعنی 

102(شد؛ ضمن آنکه مناطق مـذکور، از قـدیم بـه لحـاظ داشـتن معـادن غنـی فلزاتـی         با می د این مطلب، مؤی

  .اند بوده توجه، مورد )45 :1382 ،آقا قدسی(همچون نقره و مس 

و حتـی تأکیـد قـرار     توجهرا مورد  و کوباچه ح بودن مردان داغستانبرخی متون نیز سرقت، غارت و مسلّ

 ،بـه عنـوان مثـال    ؛د ارتباط تنگاتنگ آنها با فلز و فلزگري است، نـه سـفال و سـفالگري   که خود، مؤی اند، داده

کننـد کـه اغلـب     می داري زندگیاز طریق گله«: نویسد می اش راجع به اشتغال مردم آنجا الئاریوس در سفرنامه

پردازنـد؛ بـراي    می زدي و غارتروند و این طرف و آن طرف به د می مردان از خانه بیرون. کار زنان آنهاست

آنان اهمیتی ندارد که حتـی فرزنـدان دوسـتان، خـواهران و بـرادران خـود را برباینـد و بـه ایرانیهـا و ترکهـا           

خود با خویشـتن دارنـد و   اند و زره، سپر و کاله حهنگام رفتن، چه سواره و چه پیاده، مسلّ معموالً.... بفروشند

همین عوامل که بـر خطرنـاك بـودن     احتماالً). 366 :1363 ،الئاریوس(» کنند می تیر و کمان و زوبین نیز حمل

، موجـب گردیـده بـود تـا بـر اسـاس اسـناد و        داللت دارد ی مردم ایالت داغستانکلّ ساکنان کوباچه و به طور

ل براي تأمین امنیت در مرزهاي شمال غربی حکومت خـود،  ل و شاه صفی اوموجود، شاه عباس او هاي انمفر

).86 :1388 ،مرعشی(آمیزي را با مردم آنجا در پیش گیرند  سیاست غیرخشونت

انجام شد، نیز هـیچ ظـرف سـفالین مجلـل و      داغستان »دربند«شناسی اخیر، که در  در حفاریهاي باستان

ر اینکه ظروف شاخص و مهم موسـوم  لذا این نظر مبنی ب. ی که تولید آن منطقه باشد به دست نیامدتوجهقابل 

,Golombek( گردد می ردبه کوباچه، در آنجا تولید شده باشد،  1999: 411.(

دورافتـاده و کوچـک   ۀ خاص، در قصبۀ هم از یک گون کشف صدها بشقاب و قدح سفالین شاخص، آن

سـفالگري باشـد، ایـن    ة اثـري از کـور  سفالین، ضایعات پخت و ۀ ، بدون آنکه همراه با قطعات شکستکوباچه

ت وارداتی بودن آنها را بـه شـد  ۀ نظری ،عکسستگاه و منشأ محلی دارند، رد وبرنظریه را که آثار مکشوف، خا

).169 :1378 ،رفیعی(نماید  می تقویت
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  موارد مصرف و کاربرد سفالهاي مکشوف در کوباچه

کـه در بنـا و معمـاري کـاربرد     ـ ی یعنی کاشیها  و گروه کلّگونه آثار از لحاظ کاربرد، به دی، اینبه طور کلّ

و  شـته مصـرفی دا ۀ یک گروه که جنب: اند ظروف نیز به دو دسته قابل تقسیم. شوند می و ظروف تقسیمـ دارند  

هـایی   گروه دیگـر، سـفالینه   شده است؛ در آشپزخانه و سر سفره استفاده ویژهبه از آنها در ارتباط با غذا و آب،

  .اندینی، مورد استفاده قرار گرفتهئتجملی داشته و به صورت قابهاي تزۀ که جنب

، این سفالها را در سـه  کوباچهۀ رسد ساکنان قصب می به برخی شواهد و قراین به نظر توجهی، با به طور کلّ

  :اندداده می و استفاده قرار توجهزمینه و از سه جهت به شرح زیر مورد 

شأن، منزلت و اعتبار براي آنهـا بـوده و بـه     موجباین آثار : ظ پشتوانۀ اقتصادي و جنبۀ شأنیتاز لحا

.اقتصادي برایشان داشته استۀ پشتوانۀ نوعی، جنب

مزبور براي زینت منازل و آراستن اتاقهاي خـود  هاي  ، از سفالینهمردم کوباچه :از جنبۀ زینتی و تجملی

 حسـن (دادند  می کردند و لذا آنها را در معرض دید دیگران قرار می ار و آالت تجمالتی استفادهو به عنوان ابز

ند کـه  هسـت  نمونه سفالهاي مکشوف در کوباچه، داراي سـوراخهایی «به همین دلیل، بسیاري از ). 188 :1377

» ، فاقـد سـوراخ هسـتند   مکشـوف در ایـران  هـاي   ند؛ در صورتی کـه نمونـه  ا هآویخت می سقف آنها از آنها را از

)Golombek, 1999: الزم به ذکر است که همواره بسیاري از ابـداعات و دسـتاوردهاي جدیـد فنـی و     ). 407

طبقات مرفه و حاکمـان بـوده اسـت     ویژهبه تجمل طلبی انسانهاۀ هنري صنعتگران و هنرمندان، ناشی از روحی

).188 :1378 ،اتینگهاوزن و گرابر(

دهد که چندین نسل از آنها  می ، نشانزیادي از سفالهاي مکشوف در کوباچههاي  نمونه :عد مصرفیاز ب

 بـه نظـر  . به طوري که سوراخهاي خراب شده را با سوراخهاي جدید، جـایگزین کـرده انـد    ؛اند استفاده نموده

,Golombek(رسد از این ظروف، عالوه بر نمایش، به صورت کاربردي  می 1999: ، و الاقل در مراسم و )416

.اندکرده می نیز استفادهها  میهمانی

  :گیري نتیجه

ـ   کاوشهاي علمی باستان ، در برخـی از شـهرهاي   موسـوم بـه کوباچـه    ۀشناختی و کشف آثـار سـفالین گون

نیشـابور ومشـهد    بـه ویـژه   و خراسـان  ،گـاري ن و بیرجند، ونیز انجام آزمایشهاي سـنگ  خراسان مانند نیشابور

مراکز اصلی وآغازین تولید این نوع سفال، بـه اثبـات رسـانده    ۀ را به عنوان خاستگاه و از جمل) 3و 2تصاویر(

ري گخصوص نیشابور همواره از مراکز مهم سـفال هب این امر نیز دور از انتظار نیست؛ زیرا که خراسان و. است

تـرین مراکـز تولیـد    ژه مشهد به عنوان یکـی از اصـلی  یوبه ة صفویه نیز آن استان می بوده و در دوراسالة دور

  . اند چینی آبی و سفید شناخته شده سفال و

ـ  و و چه بسا همزمان با آن، در آذربایجـان  پس از خراسان گونه سفالینه، احتماالًساخت این  یـز ویـژه تبر هب

بع رشیدي در تبریز و شبستر ثابـت نمـوده   ، راردبیلهاي  یابد و این امر را کاوشها و یافته می ادامه وحتی رونق

داراي نقوش زیـر لعـابی سـیاه و آبـی بـا طرحهـاي هندسـی و        «آذربایجان  تولیديِۀ ظروف نوع کوباچ. است

النه، رواج خـود  ة گوش و یک یا دو نقطه در هر حفرا طرح النه زنبوري ششور تا دور بنوارهاي د. اند گیاهی

  ). 59 :1387 ،کنبی(» ظرف رایج ماندۀ را حفظ کردند؛ چنانکه نقش موجی مجرد در لب
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ي قـرار  جد توجهموسوم به کوباچه، مورد ۀ گونۀ آذربایجان نیز به عنوان یک خاستگاه مهم سفالین بنابراین

از مراکز مهم سیاسی، اقتصادي، تجاري، صـنعتی، هنـري و    ثانیاً ؛نزدیک به کوباچه است الًاو گرفته است؛ زیرا

طور که  همان« :نویسد می پوپ در این مورد. شده است می در عصر صفویه محسوب ویژهبه سازي ایران، سفال

  » شـده باشـند   تبریـز سـاخته  ۀ دکتر دیماند حـدس زده، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ایـن سـفالها در حومـ        

)Pope, 1930: ؛ منحصر بودن راه ارتباطی بین ایران و قفقاز از طریق تبریز نیـز مؤیـد ایـن نظریـه اسـت     ). 95

و قفقـاز را بـه ایـران و عـراق      ،تنها راهی که بحر خزر را به بحر اسود«:نویسد می شاردن در این زمینه چنانکه

بحر خـزر را بـه    ،طرابوزان و تارا، اردبیل، تبریز، خوي، ارزرومراه آس کند، باید از تبریز بگذرد؛ مثالً می متصل

فالت ایـران را  ۀ کند و تهران، قزوین، زنجان، میانج، تبریز، جلفا، ایروان، تفلیس و داخل می دریاي سیاه مربوط

ود؛  شـ  مـی  ارومیه از راه رواندوز به موصل و عراق متصـل ۀ دریاچۀ و به واسط نماید می به ماوراء قفقاز متصل

 پـس چنانکـه دیـده   . نمایـد  می و کردستان وصل) مهاباد(راه دیگري آن را به مراغه و ساوجبالغ نیز از جنوب 

یکـی از   ،شود، وجود این راهها، موجب اهمیت تبریـز و مرکزیـت تجـارتی آن شـده و بـه همـین جهـت        می

  ). 350ـ 351 :1336شاردن، (» مهمترین شهرهاي ایران گردیده است

، در اواخـر  اول در اوایل به قدرت رسیدن شـاه عبـاس   رسد ساخت این نوع آثار، با اشغال تبریز می به نظر

؛ ولی به علت مهاجرت سفالگرانی که این نـوع  )113 :1387 ،کنبی(یابد  می قرن دهم هجري، در آن شهر تنزل

هنري عباسی و  ةکردند به برخی از نقاط دیگر کشور، از یک طرف و نیز رونق شیو می سفال را در تبریز تولید

ـ       می گسترش سبک اصفهانی و استقبال مردم از آن از طرف دیگر، موجب  ۀشـود تـا تولیـد و توزیـع ایـن گون

ننـد  آینـد، در منـاطقی ما   مـی  به شمار »شاخص صفوي«رنگارنگ آن که گونه  ۀگون ویژهبه و کاشیهاها  سفالینه

. ، گسـترش یابـد  و گسـکر و حتـی تهـران    تنکـابن شهرهاي ساحلی دریاي مازندران از قبیل  ؛، اصفهانقزوین

 :1327 ،بهرامـی (سـاوه  هـاي   نماید؛ به طـوري کـه در کـاوش    می باستان شناختی نیز این نظر را تأییدهاي  داده

,Fehervari(و برخی شهرهاي ساحلی دریاي مازندران مانند تنکابن و تمیشه ) 101 2000: و همچنـین  ) 273

از این گونـه  هایی  ري که اخیرا توسط نگارنده صورت گرفت، نمونه ویژهبه در مطالعات میدانی اطراف تهران،

  .یافت گردیده استها  سفال

و نیز ایجاد شـهر اشـرف    به اصفهان از قزوین .ق.هـ 11قرن  الزم به ذکر است که انتقال پایتخت در اوایل

  ، و و انتخاب آن شهر به عنوان پایتخـت تابسـتانی شـاه عبـاس     البالد در ساحل جنوب شرقی دریاي مازندران

آباد بهشهر، در ساري و عباس آبادمناطق ساحلی مازندران مانند فرحگرفتن برخی قرار توجهی مورد به طور کلّ

. تر صنعتگران و هنرمندان از جمله سفالگران را در آن منـاطق فـراهم نمـود    آن دوره، موجبات حضور گسترده

ین شهر و شـهرت  قرار گرفت و توسعه یافت، به طوري که ذکر ا توجهتهران نیز در زمان شاه تهماسب، مورد 

واقعی آن از زمان پادشاهی او آغاز گردید و او به واسطه کثرت درختان و فراوانی آب و نزهت و صفاي آنجا 

بـرج بـه تعـداد سـور قـرآن       114گام و  6000فرمان داد تا به گرد  شهر مزبور، بارویی با  .ق.هـ 961در سال 

  ). 122 -123، 120 :1355 ،کریمان(کریم، احداث کنند و در هر برج یک سوره دفن نمایند 

ـ  ـ «، کـه  موسـوم بـه کوباچـه   ۀ نتیجه آنکه ساخت، پرداخت و توزیع سفالها و کاشیهاي گون  »صـفوي  ۀگون

شوند، در شهرها و مراکز مهم فرهنگی، مـذهبی، سیاسـی، اقتصـادي و تجـاري صـفوي صـورت        می محسوب

  . گرفته است

حمیده چوبک، سرپرست پایگاه پژوهشی دژ حسـن  دکتر یغ سرکار خانم در بیهاي  الزم است از همکاري
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دانشـگاه تهـران و دو تـن از    هـاي   صباح در الموت، جناب آقاي دکتر محمـد جـواد ثقفـی، مـدیر کـل مـوزه      

زرینه، دکتر احمد چایچی امیرخیز، دکتر محمدصادق  پهلوان و خانم صدیقه هاله همکارانشان، آقاي مصطفی ده

گونـه موسـوم   هاي  که امکان مطالعه و بررسی سفال و دیگر سروران گرامی، پور ر حمیدرضا ولینقشینه و دکت

 ۀ  شـناختی قلعـ  باسـتان هـاي   مکشـوف در کـاوش  هاي  م دانشگاه تهران و نمونهمقد ةبه کوباچه موجود در موز

  .قدیر و تشکر نمایمنرگه تاکستان را فراهم نمودند، صمیمانه ت تپه امامزاده بنیس شبستر و تپه الموت،
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  ؛نیشابور ، احتماالً.ق.هـ 873 ؛، نوع قلم سیاهدار، گونۀ موسوم به کوباچه بشقاب سفالین پایه. 1تصویر

 ;Pope 1938, Pl., 786 B. & Lane 1957: Pl. 20 A(موزة ملی هنر شرقی، رم  ؛وباچهمکشوف در ک 

Golombek, Mason, & Bailey, 1996 : 210, 251(  

  
  

  
بر اساس نتایج  تولید نیشابور ؛.ق.هـ 885 ؛نوع قلم سیاه ؛دار، گونۀ کوباچهبشقاب سفالین پایه. 2تصویر

  )Golombek, Mason, & Bailey, 1996: 209, 250(نگاري، گالري هنري والترز، بالتیمور  ایش سنگآزم
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پاریس  موزة لوور، بخارا، احتماالً ؛خوارزم

)Soustiel 1985: 263(  

  

وسوم بشقاب سفالین با لبۀ دالبري، گونۀ م. 5تصویر

مجموعۀ  ؛.ق.هـ 10اوایل قرن  ؛نوع قلم سبز ؛به کوباچه

  )Watson 1988:Colour Pl. 43(کی یر 

  

روح (بع رشیدي تبریز مکشوف در کاوشهاي ر ؛نوع رنگارنگ ؛دار، گونه کوباچه بشقاب سفالین پایه. 6تصویر 

  )26انگیز، 
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