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دريافت1مقاله:1396/10/131

پذيرش1مقاله:1397/04/171

چكيده 
125عدد1كاشی1منقوش1زيرلعابی1در1حمام1وزير1شهر1اصفهان1وجود1دارد1كه1هنوز1موردمطالعه1و1شناسايی1قرار1
نگرفته1اند.1اين1كاشی1ها،1از1معدود1نمونه1های1كاشی1كوباچه1باقی1مانده1در1محل1اوليه1نصب1خود1هستند1كه1از1تاراج1
مصون1مانده1اند.1شناسايی1و1معرفی1كاشی1های1حمام1وزير،1در1شناخت1سفالينه1های1كوباچه1دارای1اهميت1بسيار1
است؛1چرا1كه1اثبات1ماهيت1كوباچه1بودن1كاشی1های1حمام1وزير1در1ارزيابی1مجدد1منطقه1اصفهان1به1عنوان1يکي1
از1مراكز1توليدي1سفالينه1های1كوباچه1مؤثر1خواهد1بود.1معرفی1كاشی1های1كوباچه1حمام1وزير،1مطالعه11نقوش1و1
مضامين1آنها1از1طريق1مقايسه11تطبيقی1و1بررسی1احتمال1توليد1آنها1در1اصفهان،1از1عمده1اهداف1اين1پژوهش1است.1
اطالعات1موردنياز1در1اين1پژوهش،1از1طريق1روش1ميداني1و1مطالعات1كتابخانه1اي1فراهم1شده1و1روش1پژوهش1نيز1
با1توجه1به1موضوع،1تاريخي_تطبيقي1در1نظر1گرفته1شده1است.1از1آنجايي1كه1نقوش1به1كار1رفته1بر1روي1كاشی1های1
كوباچه1بسيار1متنوع1و1متفاوت1است،1به1ندرت1می1توان1چند1كاشی1مشابه1در1موزه1ها1يافت.1بنابراين1الزم1است1به1
همه1نقوش1مانند1نقوش1گياهی،1پرندگان،1نقوش1انسانی1و1حاشيه1های1تزيينی1توجه1نمود1و1از1برآيند1اين1مطالعات،1
آنها،1 لعابی1 نقاشی1زير1 بدنه1گل1سنگی1كاشی1ها،1شيوه1 يافت.1 به1ويژگی1های1كلی1سفالينه1های11كوباچه1دست1
هم1چنين1مطابقت1در1معيارهای1تطبيقی1نظير1شباهت1در1پوشش1و1چهره1نقوش1انسانی،1مضامين،1تركيب1بندی1
فضاها1و1اشتراك1در1برخی1نقوش1و1حتي1شيوه1رنگ1آميزی1آنها1نيز،1هيچ1شبهه1اي1در1كوباچه1بودن1كاشي1هاي1
حمام1وزير1باقي1نمي1گذارد.1مطالعه1سفالينه1های1كوباچه1و1كاشی1های1يافت1شده1در1حمام1وزير،1بيانگر1نقش1مهم1
منطقه1اصفهان1در1توليد1اين1سفالينه1ها1هستند.1پيگيری1مسير1مهاجرت1هنرمندان،1تأثير1مکتب1نگارگری1اصفهان1
و1مضامين1ترسيم1شده1بر1سفالينه1های1كوباچه،1مطالعات1سبك1هنری1و1مطالعات1فنی1نظير1پتروگرافی،1نشان1دهنده1

ميزان1اهميت1منطقه1اصفهان1در1توليد1سفالينه1های1كوباچه1به1ويژه1نوع1رنگارنگ1است.11

كليدواژه ها:1صفويه،1كاشی1های1كوباچه،1اصفهان،1حمام1وزير،1نقوش.

معرفی و مطالعه  تطبیقی کاشی های کوباچه  حمام وزیر در شهر اصفهان*

جميله منصوری جزآبادی** سيد هاشم حسينی*** ميترا شاطری****

*1اين1مقاله1برگرفته1از1پايان1نامه11كارشناسی1ارشد1جميله1منصوری1جزآبادی1با1عنوان1»بررسی1و1مطالعه11تکنيك1ساخت1و1تزيين1كاشی1كاری1در1
حمام1های1تاريخی1شهر1اصفهان1از1آغاز1عصر1صفويه1تا1اواخر1دوره11قاجار«1به1راهنمايی1دكتر1سيد1هاشم1حسينی1در1دانشگاه1هنر1اصفهان1است.
mansoori9090@yahoo.com111111111111111111111111111111111111111111111111.)1*1كارشناس1ارشد1رشته11باستان1شناسی1دانشگاه1هنر1اصفهان1)نويسنده1مسئول*

*1*1*1دانشيار،1دانشکده1حفاظت1و1مرمت،1دانشگاه1هنر1اصفهان.
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مقدمه 

سفالينه11كوباچه1،11گونه1ای11از1سفالينه1های1منقوش1زيرلعابی1
است1كه1به1دليل1نفيس1بودن،1شيوه11منحصر1به11فرد1در1طراحی،1
رنگ1آميزی،1نقوش1و1ابهام1در1محل1توليد،1همواره1موردتوجه1
هنردوستان1قرار1داشته11است.1اين1سفالينه11به1دو1شکل1ظرف1و1
كاشی،1توليد،1مصرف1و1صادر1مي1شده1و1امروزه1نيز1توسط1تجار1
و1مجموعه1داران1در1سراسر1جهان1پراكنده1شده1است.1برخی1
محققان1بر1ساخت1اين1سفالينه11در1نواحي1شمال1غربی1ايران1
به1ويژه1در1اوايل1عصر1صفوی1اتفاق11نظر1دارند،1اما1با1توجه1به1
رشد1و1پيشرفت1اصفهان1در1جريان1انتقال1پايتخت1صفويان1و1
مطرح1شدن1آن1به1عنوان1مركزي1جديد1برای1سفالگران1عصر1
صفوی،1ديگر1محققان1احتمال1ساخت1سفالينه11كوباچه1در1
شهرهايی1نظير1اصفهان1را1نيز1مطرح1كرده1و1نظرياتی1در1

خصوص1آن1بيان1كرده1اند.
در1بخش1گرم1خانه1حمام1وزير،1251عدد1كاشی1زيرلعابی1
با1نقوش1منحصر1به1فرد1بر1ازاره1طاقچه1های1تعبيه1شده1در1
داخل1ديوار1قرار1گرفته1اند.1آثار1به1جای1مانده1نشان1می1دهد1
حدود11121عدد1كاشی1در1اين1قسمت1نصب1بوده1است1كه1
در1حال1حاضر1تنها1بقايای1251عدد1از1آنها1باقی1مانده1است.1
اين1كاشی1ها1نيز1دچار1آسيب1های1فراوان1شده،1لعاب1آنها1
ترك1خورده1و1حتي1بخشی1از1نقوش1و1لعاب1آنها1از1بين1رفته1
است.1اين1كاشی1ها1كه1پس1از1مرمت،1در1محل1اوليه11نصب1خود1
تثبيت11شده1اند،1تا1كنون1موردبررسی1و1پژوهش1قرار1نگرفته11و1
ناشناخته1باقی11مانده1اند،1در1حالی11كه1اغلب1كاشی1های1كوباچه1
موجود1در1موزه1ها1و1محوطه1ها،1خارج1از1محل1اوليه11نصب1خود1
و1به1شکل1منقول1به1دست1آمده1اند.1سفالينه1های1كوباچه1اغلب1
بر1اساس1حدس1و1گمان1به1مکان1خاصی1نسبت1داده1شده11و1يا1
به1طور1كلی1به1ايران1منتسب1شده1اند1و1اين1مسأله1سبب1شده1
شناسايی1نقوش1منحصر1به1هر1مركز1توليدي،1دشوار1باشد.1
مطالعه1كاشی1های1حمام1وزير،1به1عنوان1كاشی1های1كوباچه1
متعلق1به1منطقه1اصفهان،1می1تواند1تا1حدودی1به1روشن1شدن1
برخی1ويژگی1های1سفالينه1های1كوباچه1توليد1شده1در1منطقه1
اصفهان1كمك1نمايد.1هدف1اين1پژوهش،1معرفی1كاشی1های1
حمام1وزير،1مطالعه1نقوش1آنها1و1بررسی1احتمال1توليد1آنها1در1
منطقه1اصفهان1است.1هم1چنين1در1جريان1مقايسه1تطبيقی1
اين1كاشی1ها1با1ساير1سفالينه1های1كوباچه،1برخی1ويژگی1های1
نقوش1اين1نوع1سفالينه1و1ميزان1تشابه1آنها1با1يکديگر1ارائه1شده1
است.1در1همين1راستا،1پژوهش1حاضر1سعی1در1پاسخ1گويی1به1
اين1پرسش1ها1دارد:1ويژگي1هاي1نقوش1و1مضامين1كاشي1هاي1
كوباچه1حمام1وزير1چيست1و1چه1وجوه1اشتراكي1ميان1آنها1با1

نقوش1و1مضامين1سفالينه1هاي1موسوم1به1كوباچه1معرفي1شده1
در1مجموعه1ها1و1موزه1ها1وجود1دارد؟1و1يا1با1مطالعه1كاشي1هاي1
كوباچه1حمام1وزير،1چه1شواهدی1مبني1بر1توليد1سفالينه11و1
يا1كاشي1كوباچه1در1منطقه1اصفهان1مي1توان1ارائه1نمود؟1در1
همين1خصوص،1پس1از1معرفی1كاشی1های1كوباچه1موجود1
در1بنای1حمام1وزير1و1بررسی1ويژگی1آنها1از1طريق1مطالعه11
تطبيقی،1به1بررسی1برخی1شواهد1موجود1در1خصوص1ساخت1

سفال1كوباچه1در1منطقه1اصفهان1پرداخته11شده1است.

پيشينه تحقيق

در1خالل1تأليفاتي1كه1در1خصوص1سفال1اسالمی1به1نگارش1
درآمده،1مباحث1مربوط1به1سفالينه1های1كوباچه1نيز1به1صورت1
كلي1ارائه1شده1است.1اين1مباحث1معموال1ًبا1تکرار1مطالب1يکسان1
و1توصيف1چند1نمونه1و1تصوير1خاتمه1مي1يابد.1»سفالگری1اسالمی1
متأخر«1تأليف1آرتور1لين1)1971(،1»كاشی1های1اسالمی«1نوشته11
ونيتا1پورتر1)1381(،1دو1كتاب1واتسون1به1نام1های1»سفال1ها،1
هنر1اسالمی1در1مجموعه1كی1ير1لندن«1)1988(1و1»سفال1های1
اسالمی«1)2004(1از1جمله1اين1تأليفات1هستند.1بر1پايه1اين1
منابع،1سفال1كوباچه،1نوعی1سفال1منقوش1زيرلعابی1است1كه1
اولين1بار1در1قصبه1كوباچه1در1قفقاز1به1دست1آمد.1اين1سفال1
دارای1بدنه11متخلخل1و1تركيب1سفيد1بسيار1ريز1و1نرم1و1با1تنوع1
نقوش1فراوان1است1كه1اغلب1در1دو1گروه1متقدم1و1متأخر1مطالعه1
می1شود.1در1كتاب1»سيری1در1هنر1ايران«1جلد1چهارم1نوشته11
آرتور1پوپ1و1اكرمن1)1387(1و1در1مقاالت1»سفال1های1موسوم1به1
كوباچه1از1ايران«1نوشته1آرتور1لين1)1939(1و1»فن1سفالينه1های1
كوباچه«1نگارش1ليزا1گلمبك1)1999(،1به1جنبه1های1فنی1اين1
سفال1و1طبقه1بندی1و1نقوش1رايج1آن1اشاره1شده1است.1فيروز1
مهجور1در1رساله1خود1با1عنوان1»بررسی1سفالينه1منقوش1گونه1
كوباچه«1)1387(1و1مقاله11»ايران،1خاستگاه1سفالينه1گونه1موسوم1
به1كوباچه«1)1388(،1برآيند1جامعی1از1مطالعات1اين1منابع1
ارائه1داده1است.1كوباچه1نوع1متقدم1از1نيمه1دوم1قرن191ه.ق.1
تا1قرن1101ه.ق.1در1شهرهايی1مانند1نيشابور،1مشهد،1تبريز1
و1شبستر1توليد1می1شده11است.1در1اين1سفال1ها1كه1دارای1
نقوشی1به1رنگ1سياه1در1زير11لعاب1فيروزه1ای1)موسوم1به1قلم1
سياه(1و1لعاب1آبی1مايل1به1سبز1و1سبز1مايل1به1زرد1)موسوم1
به1قلم1سبز(1می1باشند،1از1به1كار1بردن1اشکال1انسانی،1پرهيز1و1
در1عوض1از1نقش1مايه1های1گياهی1مانند1گل11و1بوته،1اسليمی،1
ترنج1و1پيچك1های1به1شيوه1ايرانی1استفاده11شده1است.1نوع1
متأخر1يا1رنگارنگ،1در1سده1های1101و1111ه.ق.1توليد1شده1
و1مزين1به1نقوشی1به1رنگ1های1اخرايی،1سبز،1زرد،1فيروزه1ای،1
الجوردی1و1سياه1بر1زمينه1سفيد1در1زير1لعاب1شفاف1است1
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و1از1لحاظ1رنگ1و1نقش،1از1سفال1های1نقاشی1روی1لعاب1در1
سده1های161و171ه.ق.1تأثير1پذيرفته1است1)مهجور،1:13881
146-144(.1سفالينه1های1كوباچه1متأخر،1عموما1ًدر1دو1گروه1
ظروف1و1كاشی1توليد1شده1اند.1اين1دو1گروه1از1نظر1شيوه1های1
تکنيکی،1مثل1لعاب1و1بدنه1خمير1سنگی1يکسان1هستند1و1
تنها1از1نظر1شيوه1كاربرد،1با1يکديگر1متفاوت1هستند.1نکته1
قابل1توجه1آن1كه1بعضی1از1بشقاب1های1يافت1شده1در1روستای1
كوباچه1به1عنوان1وسيله1تزيينی1بر1روی1ديوار1خانه1ها1نصب1
شده1بودند.1از1ساير1مطالعات1صورت1گرفته1بر1سفالينه1كوباچه1
می1توان1به1دو1مقاله1ديگر1اشاره1كرد؛1پك1)1980(1در1مقاله1
»1يك1بشقاب1كوباچه«،1در1خصوص1تصوير1يك1پرنده1با1سر1
انسان1)هارپي(1سخن1گفته1كه1بيانگر1يافت1شدن1نمونه1های1
مسأله1برانگيز1در1نقوش1سفالينه1های1كوباچه1است1كه1لزوم1
مطالعات1عميق1تر1درباره1سفالينه1كوباچه1را1نشان1می1دهد.1
ابراهيمی1نژاد1و1همکارانش1)1396(1در1مقاله1»مطالعه1تطبيقی1
سفال1كوباچه1ايران1)صفويه(1و1سفال1ايزنيك1تركيه1)عثمانی(«،1
به1ارتباط1و1تأثيرگذاری1سفالينه1های1كوباچه1بر1سفالينه1های1

ايزنيك1پرداخته1اند1.2
مطالعات1متعدد1موجود،1بر1ماهيت1ايرانی1اين1سفالينه1
تأكيد1كرده1اند.1نخستين1مطالعات1كه1توسط1لين1)1971(1
و1فهرواری1)1973(1ارائه1شد،1تبريز1را1به1عنوان1مركز1اصلی1
توليد1اين1نوع1سفالينه1مطرح1كرد؛1چرا1كه1در1قرن1101ه.ق.1
تبريز،1نزديك1ترين1مركز1شهری1بزرگ1به1كوباچه1بوده1است.1
اما1مطالعات1بعدی1كه1توسط1پوپ،1مهجور،1ميسن1و1گلمبك1
انجام1گرفت،1به1مطرح1شدن1چند1شهر1ديگر1مانند1نيشابور،1
مشهد1و1اصفهان1به1عنوان1محل1توليد1منتهی1شد.1پوپ1و1
اكرمن1)1387(1با1اشاره1به1يافت1شدن1سفالينه1های1مشابه1و1
مراكز1فعال1سفالگری1در1منطقه1ساوه1و1قمشه،1باعث1جلب1
توجه1محققان1به1منطقه1اصفهان1گرديد.1مهجور1در1رساله1اش1
انتقالی1 ايرانی1و1بررسی1مسير1 به11اثبات1ماهيت1 1،)1387(
راه1يافتن1 چگونگی1 خصوص1 در1 و1 پرداخته11 آنها1 احتمالی1
آنها1به1منطقه1كوباچه،1نظرياتی1نظير1معاوضه11كاال1به1كاال،1
سرقت1كاروان1های1روس1و1انتقال1مجموعه11سفال1ها1از1مکان1
ديگری1به1كوباچه1را1مطرح1كرده1است.1ميسن1و1گلمبك1با1
نمونه1برداری1از1سفالينه1های1موجود1در1موزه1ها1و1هم1چنين1
سفالينه1های1توليدشده1در1مراكز1سفالگری1مناطق1مختلف1
آغاز1كردند.1 بر1سفال1های1صفوی1 را1 ايران،1مطالعات1خود1
بخشی1از1اين1مطالعات1در1رساله1فيروز1مهجور1نيز1منعکس1
شده1است.1در1كتابTamerlane’s Tableware»1»1تأليف1
گلمبك1و1همکاران)1996(1،1نتايج1مطالعات1آزمايشگاهی1
انجام1شده1بر1سفالينه1های1متعلق1به1نيشابور،1مشهد،1سمرقند1

و1تبريز1ارائه1شده1كه1نشان1دهنده1احتمال1توليد1سفال1كوباچه1
در1اين1مناطق1است.1به1نظر1می1رسد1اغلب1ظروف1نوع1متقدم1
با1پتروگرافی1نيشابور1و1مشهد،1در1ايران1و1ظروف1توليدشده1
در1كارگاه1های1تبريز،1در1كوباچه1يافت1شده1اند.1متأسفانه1اين1
كتاب1به1سفال1كوباچه1نوع1متقدم1كه1اغلب1در1محدوده1زمانی1
عصر1تيموری1توليد1شده1اند،1پرداخته1و1به1منطقه1اصفهان1و1
كوباچه1نوع1متأخر1اشاره1نکرده1است.1ميسن1و1گلمبك1در1
مقاله1»پتروگرافی1سفالينه1های1صفوی«1)2003(1تنها1در1چند1
سطر1به1مراكز1ساخت1احتمالی1سفال1كوباچه1از1جمله1شهر1
اصفهان1اشاره1كرده1اند.1هم1چنين1گلمبك1)2013(1در1بخشی1
از1كتاب1»سفال1ايرانی1در1قرن1های1161و1171ميالدی«1تحت1
عنوان1»مسأله1كوباچه1در1كارگاه1های1اصفهان«1با1تکيه1بر1
شواهد1موجود1از1سفالينه1های1آبی1و1سفيد1و1كوباچه،1روش1
سبك1شناسی1هنری1و1كتيبه1برخی1از1سفالينه1ها،1توانسته1داليل1
قابل1توجهی1بر1تأييد1منطقه1اصفهان1ارائه1دهد،1با1اين1حال1در1
نتيجه1گيری1نهايی،1مسأله1را1به1طور1قطع1مطرح1نکرده1است.1
اگر1چه1كاشی1های1كوباچه1حمام1وزير،1سال1ها1است1در1
گرم1خانه1اين1حمام1جای1گرفته1است،1اما1تا1كنون1پژوهش1
مستقلی1در1اين1خصوص1انجام1نشده1است.1قديمی1ترين1مطلبی1
كه1به1وجود1كاشی11با1نقوش1مينياتورگونه1در1حمام1وزير1اشاره1
می1كند،1در1كتاب1"بناهای1عام1المنفعه"1تأليف1مالزاده1و1
محمودي1)1379(1است.1در1اين1منبع،1هيچ1گونه1اشاره1ای1به1
كوباچه1بودن1يا1توصيف1و1شرح1اين1كاشی1ها1نشده1است.1در1
ساير1منابع1مربوط1به1حمام1ها1نيز1اين1عدم1توجه1تکرار1شده1
است.1در1پايان1نامه11كارشناسی1ارشد1منصوری1)1393(1با1
عنوان1»بررسی1و1مطالعه11تکنيك1ساخت1و1تزيين1كاشی1كاری1
در1حمام1های1تاريخی1شهر1اصفهان1از1آغاز1عصر1صفويه1تا1
اواخر1دوره11قاجار«،1شرحی1از1كاشی1های1حمام1وزير1به1عنوان1
كاشی1كوباچه1ارائه1شده1است.1در1مقاله1»سير1تحول1نقوش1
انسانی1در1كاشی1كاری1حمام1های1اصفهان...«1تأليف1منصوری1و1
حسينی1)1395(،1به1ارتباط1نگارگری1مکتب1اصفهان1و1نقوش1
منعکس1شده1بر1كاشی1های1حمام1های11اصفهان1پرداخته1شده1
است.1در1اين1مقاله،1كاشی1های1حمام1وزير1به1عنوان1كاشی1های1
توليدشده1در1عصر1صفوی1در1جريان1بررسی1مطرح1شده1اند،1اما1
به1طور1مستقل1موردبررسی1قرار1نگرفته1اند.1در1پژوهش1پيش1
رو،1ضمن1مطالعه1و1بررسی1كاشی1های1يافت1شده1در1حمام1
وزير،1كوشش1شده1با1مطالعه1آنها1به1عنوان1شاهدی1جديد1كه1تا1
كنون1موردبررسی1قرار1نگرفته1و1گردآوری1نظريات1مطرح1شده1
و1پراكنده1در1منابع،1احتمال1مركزيت1منطقه1اصفهان1برای1

توليد1سفال1كوباچه1موردبررسی1قرار1گيرد1.1
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روش تحقيق

با1توجه1به1هدف1مقاله،1اين1پژوهش1بر1مطالعه1نقوش1و1
مضامين1كاشی1های1حمام1وزير1متمركز1شده1و1از1پرداختن1
به1اطالعات1مرتبط1با1فناوری1ساخت1سفالينه1های1كوباچه1
پرهيز1شده1است.1محدوديت1های1موجود1در1خصوص1مطالعات1
آزمايشگاهی،1سبب1شده1پژوهش1با1استناد1بر1نتايج1مطالعات1
آزمايشگاهی1ساير1محققان1و1مطالعات1سبك1هنری1انجام11شود.1
بررسی1داده1ها1با1رويکرد1توصيفی_تحليلی1و1تطبيقی،1همراه1
با1مطالعه1معيارهای1سبك1هنری1نظير؛1شيوه1طراحی1نقوش،1
رنگ1بندی1و1مضمون1صورت1گرفته1است.1جامعه1آماری1مطالعه1
تطبيقی،1شامل11351سفالينه1كوباچه1است1كه1671عدد1از1
نوع1كاشی1های1كوباچه1بوده1اند؛1بنابراين1مطالعات1با1توجه1به1
همه1نمونه1ها1به1ويژه1نوع1رنگارنگ1و1با1تأكيد1بر1كاشی1های1
كوباچه1صورت1گرفته1است.1روند1انجام1پژوهش1شامل؛1بازديد1
ميدانی1از1كاشی1های1حمام1وزير1شهر1اصفهان1و1تهيه1تصاوير1
خطی1آنها1با1كمك1نرم1افزار1راينو1برای1مشخص1شدن1تمامی1
نقوش1كاشی1ها،1گردآوری1مطالعات1مرتبط1از1ميان1كتب،1
انجام1مقايسه1تطبيقی1 مقاالت،1موزه1های1مطرح1و1سپس1
است.1در1بخش1مقايسه1تطبيقی،1مواردی1كه1بيانگر1نقاط1
تشابه1ميان1كاشی1های1حمام1وزير1و1ساير1سفالينه1های1كوباچه1
است،1به1اختصار1برشمرده1شده1است.1موارد1مطالعه1شده1شامل1
مضامين1نقوش،1بررسی1شيوه1طراحی1مانند1روانی1خطوط،1
مطالعه1رنگ1های1به1كار1رفته1و1مقايسه1موتيف1های1خاصی1
نظير1نقوش1فلسی1شکل،1طرح1های1راه1راه1و1...1می1شود.1تمامی1
اعضای1جامعه1آماری1موردبررسی1قرار1گرفته1اند1و1جهت1رعايت1
اختصار،1نتايج1در1جدولی1ارائه1شده1است.1نتيجه1مطالعات1در1
راستاي1مشخص1نمودن1اصفهان1به1عنوان1يك1مركز1توليدي1
عمده1در1توليد1سفال1و1كاشي1هاي1كوباچه1مطرح1گرديده1است.

كاشی های كوباچه در حمام وزير

حمام1وزير1در1محله11تاريخی1دردشت1شهر1اصفهان1واقع1
گرديده1و1به1موجب1سنگ1نوشته11موجود1در1حمام،1توسط1
يکی1از1وزرای1شاه11عباس1دوم1صفوی1)11077–110521ه.ق.(1
ساخته11شده1است.1اين1حمام1در1جريان1طرح1سامان1دهی1محله11
جماله،1در1سال113721ه.ش.1تعمير1و1با1شماره1175311به1ثبت1
تاريخی1رسيده1است1)خواجويی،13751(1)تصوير11(.1ازاره1بنا1
در1گذشته1به1وسيله1كاشی1های1چندضلعی1با1رنگ1های1سياه،1
سفيد،1آبی1فيروزه1ای1و1سبز1عايق1بندی1بوده1است1)تصوير21(.
در1انتهای1بخش1گرم1خانه1،1دو1سکوی1كوچك1در1داخل1
ديوار1تعبيه11شده1است.1ازاره1اين1دو1سکو،1توسط1تعدادی1
كاشی1منقش1زينت1يافته11است.1قرار1گرفتن1در1محيط1مرطوب1
حمام،1گذشت1زمان1و1تخريب1های1ناشی1از1دخالت1انسانی،13
به1كاشی1های1موردبحث1آسيب1فراوانی1وارد1كرده1و1تعداد1

زيادی1از1آنها1ناپديد1شده1اند1)تصاوير131و41(.1
ابعاد1 با1 در1طاقچه11اول،1بقايای1131عدد1كاشی1منقش1
8/15×18/15سانتی1متر1موجود1است1)جدول11(.1هر1كدام1از1
كاشی1های1منقوش،1دارای1طرحی1مستقل1از1بقيه1است.1ترسيم1
نيم1تنه1تعدادی1اشراف1زاده1در1ميان1قاب1های1دالبری1شکل1
اين1 اصلی1 موضوع1 در1پس1زمينه،1 معلق1 با1شاخه1های1گل1
نقوش1هستند.14طراحی1چهره1ها،1لباس1ها1و1اجزای1پس1زمينه،1
به1شکل1خطوط1سريع،1انتزاعی1و1با1سادگی1اجرا1شده1اند1و1در1
رنگ1آميزی1از1رنگ1های1محدود1شامل1آبی1الجوردی،1سبز،1
قرمز1مايل1به1قهوه1ای1و1سفيد1استفاده11شده1است.1حالت1
نيم1تنه1و1سه1رخ1انسان1ها1و1ترسيم1گردن1بندهای1مرواريد،1
موهای1موج1دار،1يقه1های1باز1و1آرايش1موها1به1سبك1اروپايی1
و1نقوش1گياهی1انتزاعی1به1رنگ1های1الجوردی1و1قرمز،1برخی1
از1ويژگی1های1قابل1توجه1در1اين1كاشی1ها1هستند.1بر1روی1191

تصوير1.11پالن1حمام1كه1محل1قرارگيری1كاشی1ها1در1آن1مشخص11شده1
است1)خواجويی،13751(.

تصوير1.21محل1قرارگيری1كاشی1های1كوباچه1در1گرم1خانه11حمام1وزير1
)نگارندگان(
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قطعه1از1كاشی1های1طاقچه1اول،1نقوش1انسانی،1بر1روی131قطعه1
از1كاشی1ها1نقوش1مبهمی1از1پرندگان1و1بر1روی131قطعه11ديگر،1
نقوش1گياهی1به1شکل1شاخه1های1درخت1به1چشم1می1خورد.

دوم1 طاقچه11 در1 ابعاد1 همان1 با1 منقش1 كاشی11 عدد1 112
باقی11مانده1اند1)جدول21(.1نقوش1در1كاشی1های1طاقچه1دوم،1
طراحی1متفاوتی1نسبت1به1كاشی1های1طاقچه11اول1دارند1و1
از1قاب1هندسی1چندضلعی1و1ستاره1شکل1برای1آنها1استفاده11
شده1است.1موضوع،1نقوش1انسانی1با1چهره11شاد1و1متبسم1
است1كه1ميوه،1شاخه11گل1و1آالت1موسيقی1مانند1دايره1زنگی1
در1دست1دارند.1كاربرد1رنگ1های1قرمزقهوه1ای،1آبی1الجوردی1
و1سفيد1و1ترسيم1نقوش1فلسی،1موهای1فردار،1لباس1های1راه1
1راه،1كاله1ها1و1پوشش1خاص1عصر1صفوی1از1نکات1قابل1توجه1

در1اين1كاشی1ها1است.
در1فضای1خالی1بين1قاب1های1دالبری،1طرحی1ترسيم11شده1
كه1به1علت1آسيب1های1واردشده،1شناسايی1كامل1طرح1آن1
دشوار1است.1بنا1بر1آن1چه1از1بقايای1طرح1قابل1تشخيص1است،1
دو1طرح1احتمالی1از1اين1حاشيه1های1شبه1اسليمی1ارائه11شده1
است.1در1حاشيه11كاشی11با1قاب1ستاره،11از1گل1شاه11عباسی1و1
در1قاب1چندضلعی،1از1طرح1برگ1برای1پركردن1فضای1خالی1

استفاده11شده1است1)جدول31(.

مطالعه  تطبيقی سفالينه كوباچه و كاشی های حمام وزير

سفالينه1های1كوباچه1دارای1ساختار1خيلی1نرم،1سفيدرنگ1و1
خلل1و1فرج1دار1هستند1كه1اليه1نازكی1از1لعاب1شفاف1و1مستعد1
1.(Lane, 1971: 78)1ترك1خوردگی1روی1آن1را1پوشانده1است
در1مقايسه1با1سفالينه1هفت1رنگ،1شيوه1طراحی1خطوط1در1
كوباچه1آزادانه1تر1است1)پورتر،811:13811(.1خطوط1دورگيری1
 (peck,1نقوش،1اغلب1به1رنگ1های1سياه1و1بنفش1اجرا1شده1اند
(64 :1.1980به1نظر1می1رسد1نقوش1مستقيما1ًبر1روی1خمير1
بدنه1ترسيم1شده1و1سپس1لعاب1دهی1شده1اند1)ابراهيمی1نژاد1
و1ديگران،601:13961(.1به1سبب1استفاده1از1اليه1نازك1لعاب،1
پخش1رنگ1و1امکان1شره1كردن1لعاب1در1اين1سفالينه1ها1كمتر1
است.1نصب1كاشی1های1كوباچه1در1گرم1خانه1حمام1وزير،1سبب1
آسيب1فراوان1به1آنها1شده1و1تعداد1زيادی1از1آنها1تخريب1و1ناپديد1
شده1اند.1بدنه1كاشی1های1به1جای1مانده1دچار1خوردگی1شده1
و1لعاب1آنها1ترك1خورده،1بخش1هايی1از1نقوش1و1لعاب1از1بين1
رفته1اند.1اگر1چه1امکان1پژوهش1های1آزمايشگاهی1با1توجه1به1
محدوديت1های1موجود1ممکن1نيست،1اما1از1نقطه1نظر1تکنيکی1
می1توان1به1بدنه1خمير1سنگی1و1استفاده1از1شيوه1نقاشی1زير1
لعاب1برای1كاشی1های1حمام1وزير1اشاره1نمود1)تصاوير151و1
6(.1ارائه1نظر1قطعی1در1خصوص1مشابه1بودن1موارد1تکنيکی1

كاشی1های1حمام1وزير1و1ساير1سفالينه1های1كوباچه،1مستلزم1
انجام1مطالعات1فن1شناختی1و1بررسی1مواد1و1ساختار1اين1دو1

دسته1است.
و1 وزير1 نقوش1كاشی1های1حمام1 ميان1 فراوان1 تشابهات1
سفالينه1های1كوباچه،1بيانگر1تعلق1كاشی1های1حمام1وزير1به1
اين1گونه1سفال1است1كه1از1جمله1می1توان1به1اين1موارد1اشاره1
نمود:1ترسيم1نقوش1انسانی1به1شکل1نيم1تنه11داخل1قاب1های1
دالبر،1ستاره11شکل1و1چندضلعی،1استفاده1از1نقش1مبهم1مشابه1
1اسليمی،1گل1شاه11عباسی1و1يك1برگ1در1حاشيه1كاشی1ها،1
مشابهت1در1نحوه1ترسيم1و1طراحی1نقوش1انسانی،1قرارگيری1
بدن1ها1به1حالت1سه1رخ1يا1نيم1رخ،1چهره1های1انتزاعی1مشابه،1
آرايش1موها1با1فرم1موج1دار1به1ويژه1در1كنار1صورت،1ترسيم1
چهره1ها1اغلب1در1حالتی1بشاش،1متبسم1و1در1حال1گشت1وگذار1
و1خوش1گذرانی1در1ميان1شاخه1های1گل1يا1در1حال1نوازندگی،1
پراكنده1بودن1نقوش1گياهی1در1پس1زمينه1كه1گاهی1به1شيوه11
مشابه1 پوشش1های1 ترسيم1 ترسيم11شده1اند،1 فضا1 در1 معلق1
برای1اغلب1افراد1متناسب1با1پوشش1های1عصر1صفوی1شامل1
نوك1تيز1 مردان،1كاله1های1 برای1 و1عمامه11 الوان1 دستارهای1
با1روسری1های1بلند1برای1زنان،1گردن1بند1مرواريد،1لباس11با1
نقش1فلسی1و1راه11راه،1ترسيم1نقش1پرندگان1به1ويژه1مرغابی1

تصوير1.31كاشی1های1كوباچه1در1طاقچه11اول1حمام1وزير1)نگارندگان(

تصوير1.41كاشی1های1كوباچه1در1طاقچه11دوم1در1حمام1وزير1)نگارندگان(
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و1لك1لك،1كشيدگی1انتهای1خطوط1و1نيمه1كاره1ماندن1آنها،1
ضخامت1متغير1و1نامنظم1خطوط،1استفاده1از1دو1خط1هاللی1
برای1كشيدن1يك1طرح1دايره1ای1شکل1)به1عنوان11مثال،1به1هنگام1
ترسيم1نقوش1فلسی1شکل(،1بی1دقتی1در1ترسيم1خطوط1قاب1ها،1
نامنظم1بودن1محل1اتصال1خطوط1و1در1هم11رفتگی1آنها،1كاربرد1
رنگ1های1آبی1الجوردی،1آبی1فيروزه1ای،1سبز،1بنفش1تيره،1
قرمز1مايل1به1قهوه1ای،1اخرايی،1قرمز1آجری1و1زيتونی1مايل1به1
سياه1رنگ1بر1زمينه1سفيد1يا1كرم1رنگ.1بسياری1از1نمونه1های1
كوباچه1به1طور1كلی1به1ايران1و1برخی1ديگر1به1اصفهان،1تبريز1
و1ساير1نقاط1ايران1منسوب1شده1اند.1هم1چنين1در1برخی1منابع1
از1كاربرد1نام1تبريز1پرهيز1شده1و1با1ذكر1عبارت1»شمال1غرب1
ايران«،1محدوده1وسيع1تری1از1اين1منطقه1به1عنوان1محل1توليد1
سفالينه1های1كوباچه1مطرح1شده1است.1در1جدول1شماره1،41
می1توان1برخی1نتايج1مقايسه1نقوش1سفالينه1های1كوباچه1را1
بر1اساس1اطالعات1موجود1در1موزه1ها1مشاهده1نمود.1اعداد1
نوشته1شده1در1جدول،1نشان1دهنده1فراوانی1آن1ويژگی1در1هر1
گروه1است1و1درصورتی1كه1نمونه1مشابه1موجود1نبوده،1كلمه1
»هيچ«1ثبت1شده1است.1با1توجه1به1ميزان1اهميت1نقوش1انسانی1
در1سفالينه1های1كوباچه1و1در1جهت1تکميل1اين1جدول،1در1
جدول1شماره151نيز،1برخی1از1نتايج1اين1مقايسه1ارائه1شده1اند.

اصفهان يكی از مراكز احتمالی ساخت سفالينه كوباچه

و  مركزی  ايران  در  سفالگری  مراكز  وجود  احتمال 
آزمايش های بدنه و سنگ نگاری 

ابهامات1موجود1در1خصوص1ويژگی1های1سفالينه1كوباچه1
به1ويژه1نوع1نقوش1و1ساختار1بدنه،1سبب1شد1محققان1پژوهش1های1
خود1را1به1سمت1مطرح1كردن1مراكز1توليد1ديگری1به1جز1تبريز1
متمايل1سازند.1از1ديدگاه1مطالعات1سبك1هنری،1پذيرفتن1تنها1

يك1مركز1توليد1و1آن11هم1شهر1تبريز1برای1همه1سفالينه1های1
كوباچه،1قابل1توجيه1نيست.1شواهد1پتروگرافی1نيز1نشان1داده1
ساخت1سفال1با1بدنه1خمير1سنگی1در1ناحيه1تبريز1همواره1
مشکل1ساز1بوده1است؛1چرا1كه1تبريز،1منبع1مناسبی1جهت1
تأمين1مواد1تشکيل1دهنده1يك1بدنه1خمير1سنگی1خوب1را1ندارد1
و1نشان1دهنده1عدم1توانايی1منطقه1تبريز1برای1تأمين1نيازهای1
اين1چنينی1سفالگران1است1(Golombek, 2013: 170).1پيش1
از1اين1پوپ1به1وجود1ظروف1مشابه1كوباچه،1در1قمشه1و1قهرود1
اشاره11كرده1و1اين1دو1مركز1را1از1مراكز1محلی1ساخت1سفال1های1
مرغوب1صفوی1از1جمله1سفال1های1منقوش1زيرلعابی1در1منطقه1
اصفهان1دانسته1بود1)پوپ1و1اكرمن،118811:13871و18821(.1
شواهدی1نظير1يافته1های1پوپ،1سبب1توجه1محققان1به1منطقه1
اصفهان1گرديد.1مطالعات1انجام1شده1بر1روی1سفال1های1قمشه1
نشان1داد1كه1اين1ناحيه1دارای1مناسب1ترين1نوع1خاك1برای1
1.(Wulff, 1966: 165)1ساخت1ظروف1با1بدنه1خمير1سنگی1است
از1سوی1ديگر،1نتايج1آزمايشات1ميسن1بر1سفال1های1كوباچه1
منسوب1به1اصفهان1با1نقوشی1به1سبك1رضا1عباسی1و1نمونه1
توليدشده1در1قمشه،1بيانگر1تشابه1قابل1توجه1اين1دو1دسته1
است.1با1توجه1به1اين1شواهد،1گر1چه1به1طور1قطع1نمی1توان1
گفت1اين1سفال1ها1ساخت1خود1شهر1اصفهان1هستند1يا1مراكز1
محلی1مانند1قمشه،1اما1می1توان1منطقه1اصفهان1را1به1عنوان1
  (Mason etيك1مركز1اصلی1ساخت1ظروف1كوباچه1پذيرفت

1.1al, 2003: 259-261)

مهاجرت هنرمندان 

يکی از1مهم1ترين1داليل1انتقال1فن1ساخت1سفال1كوباچه1
و1پراكندگی1مراكز1ساخت1آن،1مهاجرت1هنرمندان1سفالگر1
در1جريان1انتقال1پايتخت1صفويان1از1تبريز1به1قزوين1و1سپس1

تصوير1.51بدنه1گل1سنگی1كاشی1های1حمام1وزير
1)نگارندگان(

تصوير1.61لعاب1و1دورگيری1نقوش1كاشی1های1حمام1وزير1
)نگارندگان(
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كاشی های حمام وزير در طاقچه اول

تصوير
طرح

تصوير
طرح

تصوير

جدول11-1كاشی1های1كوباچه1موجود1در1طاقچه11اول1در1حمام1وزير
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كاشی های حمام وزير در طاقچه اول

طرح
تصوير

طرح
تصوير

به1دليل1آسيب1های1موجود،1تشخيص1دقيق1طرح1دشوار1است.1بخشی1از1بدن1چند1پرنده1)احتماال1ًچنگال1و1گردن1پرنده(1تصوير1شده1است.

)نگارندگان(1

ادامه1جدول11-1كاشی1های1كوباچه1موجود1در1طاقچه11اول1در1حمام1وزير
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كاشی های به جای مانده در طاقچه دوم

تصوير
طرح

تصوير
طرح

تصوير
طرح

)نگارندگان(

جدول1.21كاشی1های1موجود1در1طاقچه11دوم11
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طرح تهيه شده از آنموتيف به كار رفته در حاشيه  كاشیمحل استفاده شده

كاشی1با1قاب1دالبرشکل

كاشی1با1قاب1ستاره1شکل

كاشی1با1قاب1چندضلعی

)نگارندگان(1

جدول31-1نقوش1به1كار1رفته1در1حاشيه1ها1و1طرح1آنها

كوباچه منسوب به حمام وزيرويژگی بررسی شده
اصفهان

منطقه شمال 
سايرتبريزغرب

تعداد نمونه 
بررسی شده

25267134كاشی

931837هيچظرف

15مربعمربعشكل كاشی
13چندضلعی

11چندضلعی
117مربع11مربع11دايره

14چندضلعی

ب بندی
قا

19هيچ825دالبری

هيچهيچ141چندضلعی

2هيچهيچ62ستاره1ای

جدول1.41جدول1مقايسه11ويژگی1ها1در1كاشی1های1حمام1وزير1و1سفالينه1های1كوباچه
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اصفهان

منطقه شمال 
سايرتبريزغرب

ش حاشيه
نق

گل1های1كاشی
اسليمی1های1پيچ1گل1های1ختايیختايی

اسليمی،1گل1چندپر،1بدون1حاشيهدر1پيچ
برگ1ساز،1گل1ختايی

-------ظروف
گل151پر،1اشکال1حلزونی،1
گل1ختايی،1نقش1فلسی،1

گل1های1ديگر

اشکال1حلزونی،1شاخه1
و1برگ1نوك1تيز

اشکال1حلزونی1و1شاخه1
و1برگ1نوك1تيز1به1تعداد1
نقش1 برگ1ساز،1 زياد،1

فلسی،1مربع

پر،1 15 گل1 برگ1ساز،1
خطوط1هندسی،1اشکال1
حلزونی،1نقش1فلسی

ص سفالينه ها
مضمون شاخ

19ظرف1و1261كاشی11كاشی1و111ظرف12ظرف1و171كاشی12ظرف1و181كاشی22نقوش1انسانی

111ظرف15ظرفهيچ13ظرف2مناظر

15ظرف15ظرف11ظرف12ظرف1و111كاشیهيچشاخه1گل

12تصوير1ساير
110ظرف16ظرفهيچ12ظرفنامشخص

ب
گ های غال

رن

آبی1و1كاشی
آبی،1سفيد،1اخرايی1و1سفيد1و1خاكستریسفيد1و1آبیآبی1و1قرمزقهوه1ایقرمزقهوه1ای

قرمزقهوه1ای

قرمز1قهوه1ای1و1آبیآبی،1سفيد1و1سبزآبی1الجوردیقرمزقهوه1ای1و1آبی------ظروف

ش به كار رفته
نوع نقو

هندسی

13ظرف13ظرف15كاشی11ظرف2فلسی

12ظرف2راه1راه
111موردهيچ11كاشی14كاشی

حيوانی

13پرنده1و111طوطیهيچهيچ13مورد13موردپرنده
و111بلبل

هيچ11هارپی11اسب11بز1و111شير1و111آهوهيچساير

19ظرف1و1261كاشی11كاشی1و111ظرف12ظرف1و171كاشی12ظرف1و181كاشی22انسانی

گياهی

نقش1 دارای1 مورد1 112
انتزاعی1و141مورد1نقش1

ختايی
در1تعداد1كمی1از1نمونه1ها،1
نقوش1انتزاعی1و1ختايی1
به1كار1 تركيبی1 به1شکل1

رفته1اند.

18مورد1دارای1نقش1
مورد1 11 و1 انتزاعی1
دارای1نقش1ختايی

16مورد1نقش1انتزاعی1و1
15مورد1نقش1ختايی1و1
12مورد1نقوش1گياهی1

نسبتا1ًواقع1گرا

137مورد1دارای1نقوش1
مورد1 120 و1 انتزاعی1
دارای1نقوش1ختايی1و1
يك1مورد1با1نقش1نسبتا1ً

واقع1گرا.
نمونه1ها،1 از1 برخی1 در1
نقوش1به1شکل1تركيبی1

به1كار1رفته1اند.

)نگارندگان(

ادامه1جدول1.41جدول1مقايسه11ويژگی1ها1در1كاشی1های1حمام1وزير1و1سفالينه1های1كوباچه
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ويژگی 
كوباچه منسوب به حمام وزيربررسی شده

اصفهان
منطقه شمال 

سايرتبريزغرب

جزئيات طراحی 
بدن

نيم1تنه1در1حالت1سه1رخ1
روان1 ترسيم1 خطوط1

و1سريع

در1اغلب1موارد1بدن1به1شکل1نيم1تنه1با1حالت1سه1رخ.1
در1چند1مورد1استثنا،1ضخامت1خطوط1بيشتر1و1پررنگ1تر1است،1ولی1به1طور1كلی1در1اغلب1موارد1

خطوط1با1حركات1سريع،1روان1و1متغير1در1ضخامت1انجام1شده1است.

سر
ی 

جزا
ی ا

اح
طر

ت 
ئيا

جز

جهت1نگاه1كردن،1ترتيب1جهت1نگاه
راست1اغلب1به1راست1می1نگرندخاصی1ندارد. به1 اغلب1

نگاه1كردن،1نگاه1به1سمت1راستمی1نگرند جهت1
ترتيب1خاصی1ندارد.

بينی1بلند،1لب11كوچك1چهره
و1چشمان1كشيده

اجزای1چهره1مشخص1بدون1در1هم1رفتگی1خطوط،1با1خطوط1روان1و1اغلب1نازك،1اگر1چه1اغلب1
مردان1با1ابروهای1پيوسته1ترسيم1شده1اند،1مردانی1با1ابروهای1جدا1از1هم1ترسيم1شده1اند.1همه1
انسان1ها1با1چشمان1كشيده1كه1اغلب1در1گوشه1چشم1نوك1تيز1شده1است1ترسيم1شده1اند،1بينی1

بلند1و1لب1های1خطی.1تفاوت1قابل1مالحظه1در1هيچ1يك1ديده1نمی1شود.

كنار1موها فردار1 موهای1
صورت

موهای1فردار1كنار1صورت،1
موی1كوتاه1روی1پيشانی،1
موی1بلند1كه1از1شانه1ها1به1

پايين1آمده1اند.

موهای1فردار1كنار1
صورت،1موهای1بلند1
صاف1كه1از1شانه1ها1
به1پايين1آمده1اند.

كنار1 فردار1 موهای1
صورت،1موهای1بلند1
صاف1كه1از1شانه1ها1به1

پايين1آمده1اند.

كنار1 فردار1 موهای1
كوتاه1 موی1 صورت،1
موی1 پيشانی،1 روی1
بلند1كه1از1شانه1ها1به1

پايين1آمده1اند.1

سر
ش 

وش
روسری1بلند1شبيه1شنل1زنانپ

و1سربند1نامشخص

پشت1 در1 كه1 روسری1
سر1گره1خورده،1روسری1
تاشده1روی1شانه1،1شنل1
با1برآمدگی1روی1سر،1كاله

سربند1به1شکل1تاجهيج

روسری1كه1در1پشت1
خورده1 گره1 سر1
فراوان،1 به1تعداد1
روسری1تاشده1روی1

شانه1

مردان
كاله1فرنگی1و1چند1كاله1
نامشخص1شبيه1كاله1

نمدی

دستار،1كاله1با1بافت1فردار،1
يك1نفر1بدون1پوشش1سر

دستار1و1يك1كاله1
نامشخص،1كاله1با1

بافت1فرخورده
دستار،1كاله1تيموری1دستار

و1كاله1چينی1لبه1دار
س

لبا
ی 

رو
ی 

ها
رح 

ط

يك1كاشیهيچهيچ1مورد11ظرف1و111كاشیهيچنقطه

8هيچهيچ11ظرفهيچمربع

11ظرف1و171كاشی11ظرفهيچ12كاشیهيچگل1دار

12ظرف1و11121ظرف1و131كاشی11بدون1طرح
12ظرف1و111141كاشیكاشی

كاشی

11ظرفهيچ15كاشیهيچ2فلسی

هيچهيچهيچ12كاشی2راه1راه

110كاشی11ظرفهيچ11ظرف1ميوه

110كاشیهيچهيچ11ظرف1و121كاشی1گل151پر

16كاشی1و111ظرفهيچهيچهيچ5ساير1گل1ها

13كاشی1و111ظرفهيچهيچ14كاشیپياله

11نقش1جام11دايره1زنگیساير

)نگارندگان(1

جدول1.51جدول1مقايسه11ويژگی1های1نقوش1انسانی1در1كاشی1های1حمام1وزير1و1سفالينه1های1كوباچه
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اصفهان1بيان11شده1است1)مهجور،1491:13881(.1شهر1تبريز1
و1منطقه1آذربايجان1در1سال1های9411-9551-19931هجری1
قمری1به1اشغال1دولت1عثمانی1درآمد1)بي1نام،159-581:13801
1سبب1شد1شاه1 و741(.1تصرف1مکرر1تبريز1از1سوی1تركان،
1طهماسب1اول،1پايتخت1را1به1قزوين1منتقل1كند؛1به1دنبال1
اين1امر،1فعاليت1تبريز1به1عنوان1يك1مركز1هنری1متوقف1شد.1
هنرمندان1و1صنعتگران1به1مراكز1ديگر1نقل11مکان1كردند1و1در1
نهايت1به1دنبال1استقرار1پايتخت1در1اصفهان1توسط1شاه11عباس1
 (Golombek,1اول،1در1حدود1سال115901ميالدی،1گرد1هم1آمدند
(170 :1.2013بنابراين1با1آغاز1سلطنت1شاه11عباس1اول،1ساخت1
سفالينه1های1كوباچه1در1شهر1تبريز1تنزل1يافت1)كنبای،1الف1
1131:1387(1و1مهاجرت1سفالگران،1رونق1يافتن1شيوه1هنری1
عباسی،1گسترش1سبك1اصفهانی1و1استقبال1مردم،1موجب1شد1
تا1توليد1و1توزيع1سفالينه1های1كوباچه،1به1ويژه1گونه1رنگارنگ،1
در1مناطقی1مانند1قزوين1و1اصفهان1گسترش1يابد1)مهجور،1
1491:1388(.1كاوش1های1انجام1شده1در1محوطه1های1تاريخی1
مانند1ربع1رشيدی1در1تبريز،1امامزاده1بنيس1در1شبستر،1قلعه1
الموت1و1بررسی1های1انجام1شده1در1ری1و1ورامين1)همان:1451(1
و1كشف1نمونه1های1متعدد1سفالينه1های1كوباچه1در1مکان1های1
نزديك1به1مسير1تجاری1تبريز-1قزوين-1اصفهان،1نشان1دهنده1

يك1مسير1مشخص1برای1انتقال1اين1سفالينه1ها1است.1

با  آن  نقوش  پيوند  و  كوباچه  ويژگی های سبكی سفال   
نگارگری سبک اصفهان 

متناسب1با1تغييرات1رخ1داده1در1نگارگری1از1اواخر1دوره1
تيموری1تا1اواخر1دوره1صفوی،1نقوش1ترسيم1شده1بر1روی1
سفالينه1های1كوباچه1نيز1دچار1تغييرات1تدريجی1شد؛1چنان1كه1
پيوند1هنری1سفال1كوباچه1با1نگارگری1مکتب1تبريز1در1بعضی1
نقوش1به1كار1رفته1در1اين1ظروف1شامل1توجه1به1ريزه1كاری1های1
و1 انسانی1 پيکره1های1 حيوانات،1 و1 پرندگان1 نقوش1 روزمره،1
نقش1مايه1های1گياهی1قابل1پيگيری1است1)محمدی1فر1و1بلمکي،1
961:1387(.1با1انتقال1پايتخت1و1تحت1تأثير1مکتب1نگارگری1
اصفهان،1نقوش1جديدی1نظير1نقش1دراويش،1شاهزادگان1و1
اشراف1در1لباس1های1فاخر،1با1عمامه1بزرگ1و1پر1گل1بر1روی1
سفالينه1ها1ظاهر1شدند1)همان:1001(.1بنابراين1با1گذشت1زمان،1
تأثير1نگارگری1بر1اين1سفالينه1ها1از1سبك1تبريز1به1سبك1اصفهان1
تغيير1يافت.1پوپ،1پك،1لين1و1گلمبك1به1تأثير1مستقيم1سبك1
نگارگری1اصفهان1به1ويژه1مکتب1رضا1عباسی1بر1سفالينه1های1
كوباچه1و1مخصوصا1ًنوع1رنگارنگ1اشاره1كرده1اند1)پوپ1و1اكرمن،1
(Peck, 1980: 62-71 ; Lane, 1939: 161-1)18801:1387
(Golombek, 2013: 62-71 ;1.162قابل1توجه1ترين1آثار1رضا1

عباسی1در1محدوده1زمانی110281تا110441ه.ق.1به1تصوير1كشيده1
شده1اند.1معين،1هنرمند1نگارگر1عصر1صفوی1و1شاگرد1رضا1در1
محدوده1زمانی110471تا111191ه.ق.1فعاليت1می1كرد.1محمد1
شفيع1عباسی،1افضل1تونی،1حبيب1اهلل1مشهدی،1ملك1حسين1
اصفهانی،1محمد1يوسف1الحسينی،1محمد1قاسم1و1محمدعلی،1
همه1به1سبك1رضا1عباسی1كار1می1كرده1اند1)پوپ1و1اكرمن،1
21571:1387-2149(.1بايد1به1اين1نکته1توجه1كرد1كه1در1
اواخر1قرن1يازدهم1هجری1قمری،1نگارگران1به1جز1اشراف1برای1
طالبان1هنر1خارج1از1دربار1نيز1فعاليت1می1كردند1)كنبای،1ب1
1151:1387(.1اين1امر،1سبب1رواج1شيوه1هنری1نگارگری1در1

ديگر1زمينه1ها1نظير1سفالگری1گشت.
قرار1دادن1پيکره1انسان1به1عنوان1ركن1اصلی1در1تركيب1بندی1
نگاره1ها1)تحويليان،311:13871(،1تك1چهره1نگاری1به1ويژه1از1جوانان1
فاخر1با1كاله1های1فرنگی1)كنبای،1081:13871(،1بزرگ1كشيدن1
پيکره1ها1و1محدود1كردن1تصوير1به1يك1يا1چند1پيکره،1استفاده1
از1رنگ1های1محدود1و1عدم1استفاده1از1رنگ1های1ملون1خصوصا1ً
ديگران،1 و1 عطاری1 احمد1 )خواجه1 تك1پيکره1ها1 نقاشی1 در1
1881:1391و891(،1جلب1كردن1توجه1بيننده1به1قسمت1سر،1
پوشش1سر1و1آرايش1موها1با1استفاده1از1حركت1های1روان1و1
آزاد1قلم1)محبی،581:13901(،1استفاده1از1چهره1های1آرمانی1
شامل1جوانان1زيبارو1رايج1در1سنت1نقاشی1اصفهان1)همان:1
60(،1ترسيم1سربند1برای1بانوان1و1دستارهای1الوان1و1راه11راه1
برای1مردان1و1كاربرد1نقوش1روان1و1آزاد1در1پيرامون1آنها1
)مهجور،1461:13881-144(1از1جمله1خصوصياتی1هستند1
كه1به1نظر1می1رسد1تحت1تأثير1نگارگری1مکتب1اصفهان،1به1
نقوش1سفالينه1های1كوباچه1راه1يافته1اند.1ترسيم1جوانان1در1
طبيعت1و1پيکره1هايی1در1فضای1نامعين1همراه1با1انتشار1شاخ1
و1برگ1های1معلق1در1وسط1و1باالی1زمين1توسط1محمدعلی،1
ترسيم1درختان1با1ساقه1های1نازك1و1ظريف1در1آثار1محمد1قاسم1
و1شيوه1طراحی1آزاد1و1كيفيت1خطوط1در1آثار1معين1)كنبای،1
ب1081:13871-1109و1121(1از1ديگر1خصوصيات1پديدار1شده1

بر1سفالينه1های1كوباچه1هستند.1

كاشی های حمام وزير شهر اصفهان 
به1 نياز1 معماری1صفوی،1 حجم1عظيم1ساخت1وسازهای1
كارگاه1های1توليد1كاشی1در1نزديکی1محل1جهت1نظارت1و1
صرفه1جويی1در1هزينه1ها1را1ايجاب1مي1نمود.1از1آنجايي1كه1به1
كاربرد1كاشی1های1كوباچه1در1بناهای1شهر1اصفهان1در1البه1الی1
سفرنامه1ها1اشاره1شده1است1)پورتر،771:13811(،1وجود1كاشی1های1
كوباچه1در1حمام1وزير،1در1شناخت1سفال1و1كاشي1هاي1كوباچه1
توليد1اصفهان1حائز1اهميت1است.1حمام1وزير1در1دوره11شاه1
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1عباس1دوم؛1يعنی1يکی1از1دوره1های1اوج1هنر1صفوی،1احداث1
1شده1است.1برخی1ويژگی1های1كاشی1های1كوباچه1طاقچه1اول1
در1اين1حمام1قابل1توجه1هستند؛1چرا1كه1از1نظر1شيوه1طراحی1
نقوش1و1رنگ1بندی،1ديدگاهی1تازه11در1خصوص1كاشی1های1
كوباچه1ارائه1می1كنند.1رنگ1بندی1عناصر1به1كار1رفته1در1آن1
به1اندازه1ساير1نمونه1ها1از1تنوع1رنگی1برخوردار1نيست،1اما1اين1
رنگ1ها1در1نهايت1كيفيت1به1كار1رفته1اند.1نقوش1ترسيم1شده1
بر1روی1اين1كاشی1ها1از1نظر1روانی1و1تناسب،1در1مقايسه1با1
ساير1نمونه1های1موجود،1از1رسايی1بيشتری1برخوردار1هستند1
و1به1نظر1می1رسد1نقاش1آنها1توجه1بيشتری1به1شيوه1ترسيم1
آنها1داشته1است.1در1كاشی1های1حمام1وزير1دست1كم1سه1
نقش1پرنده1قابل1تشخيص1است1كه1تنها1در1سه1كاشی1كوباچه1
از1يك1مجموعه1مشخص،1نقش1پرنده1ترسيم1شده1است؛1اما1
پرنده1های1حمام1وزير1كاماًل1واقع1گرايانه1و1با1رنگ1های1طبيعی1تر1
ترسيم1شده1اند.1از1طرفی1شيوه1ترسيم1نقوش1و1رنگ1آميزی1ساير1
نقوش1نيز1بسيار1پخته1تر1و1واقع1گرايانه1تر1از1اغلب1نمونه1های1
موجود1است.1كاشی1های1طاقچه1دوم1دقيقا1ًمشابه1نمونه1های1
به1نظر1می1رسد1كاشی1های1طاقچه1 نازل1تر1كوباچه1هستند.1
دوم،1تقليدی1از1سفالينه1های1موجود1در1بازار1و1مشابه1ساير1

نمونه1های1كوباچه1بوده1است.
شيوه1نقاشی1كاشی1های1حمام1وزير1بيش1از1ساير1نمونه1های1
موجود،1تحت1تأثير1نقوش1اروپايی1قرار1دارند1كه1می1تواند1بيانگر1
آشنايی1نقاشان1اين1كاشی1ها1با1ظاهر1و1پوشش1اروپاييان1عصر1
صفوی1باشد.1در1اواخر1دهه110301ه.ق.،1هجوم1بازديدكنندگان1

افزايش1جريانی1استوار1و1 باعث1 به1دربار1اصفهان،1 اروپايی1
يکنواخت1در1ارتباط1با1معرفی1سبك1های1هنری،1رفتار1و1لباس1
اروپايی1به1جامعه1ايرانی1گرديد1)كنبای،1ب1001:13871(.1
حضور1اروپاييان1حتی1در1نگارگری1دوران1متأخر1فعاليت1هنری1
رضا1عباسی1نيز1تأثير1گذاشت1و1در1آثار1معين،1محمد1شفيع،1
ابوالفضل1تونی1و1ديگر1هنرمندان1اين1بازه1زمانی،1می1توان1اين1
تأثير1را1مشاهده1نمود.1در1جريان1هنری1كه1در1دهه116701
ميالدی1به1وجود1آمد،1هنرمندانی1مانند1محمد1زمان1و1شيخ1
عباسی،1برای1ايجاد1ابداع1و1نوآوری،1به1الهام1گرفتن1از1منابع1
خارجی1روی1آوردند1)كنبای،1ب1151:13871(.1می1توان1به1
آثار1هنری1 افزايش1 ايرانی،1 اروپاييان1در1محافل1 رفت1وآمد1
وارداتی1اروپاييان،1وجود1نقاشان1ارمنی1ساكن1جلفا1و1اسکان1
دائمی1تعدادی1از1نقاشان1اروپايی1به1ويژه1در1دوره1شاه1عباس1
دوم1در1شهر1اصفهان1اشاره1نمود1كه1بر1نگارگران1ايرانی1تأثير1
گذاشتند1)كريميان1و1جايز،771:13861(.1گلمبك1به1وجود1
يك1تغيير1قابل1توجه1در1نقوش1كاشی1های1سبك1پيکره1ای1
در1سال116691ميالدی1در1كاخ1هشت1بهشت1اشاره11كرده1و1
احتمال1می1دهد1اين1تغييرات،1مدتی1قبل1از1اين1تاريخ1به1ظروف1
1.1(Golombek, 2013: 179)پلی1كروم1راه1يافته1بوده1است
هر1دو1اين1منابع1به1محدوده1زمانی1احداث1حمام1وزير1اشاره1
می1كنند؛1پس1اين1احتمال1وجود1دارد1كه1كاشی1های1كوباچه1
حمام1وزير،1هم1زمان1و1متأثر1از1اين1تغييرات1در1نقش1اندازي1
باشند،1لذا1توليد1سفالينه1و1كاشي1هاي1كوباچه1در1مركز1اين1

تغييرات1يعني1اصفهان،1امري1بسيار1محتمل1است.1

نتيجه گيری
به1گونه1 آنها1 انتساب1 وزير1مشاهده1می1شود1كه1 و1مضامين1كاشی1های1حمام1 نقوش1 فراوانی1در1 شاخص1های1
كوباچه1را1به1روشنی1بيان1می1كند1و1می1توان1آنها1را1در1دسته1های1مختلفی1موردمطالعه1قرار1داد.1بخشی1از1اين1
شاخص1ها1شامل1مشابهت1های1موجود1در1تکنيك1و1نقوش1اين1سفالينه1ها1می1شود1كه1می1توان1به1بدنه1گل1سنگی1
و1شيوه1نقاشی1زيرلعاب،1استفاده1از1قاب1بندی1های1دالبری،1ترسيم1اشکال1اسليمی1در1حاشيه،1تشابه1در1طراحی1
چهره1و1موها،1استفاده1از1طرح1هاي1فلس1مانند،1شيوه1رنگ1آميزی1و1محوريت1موضوع1با1نقوش1انسانی1اشاره1نمود.1
گروه1ديگر1از1اين1شاخص1ها1نظير1شکل1بدنه1كاشی1ها،1فرم1قاب1بندی1چندضلعی1و1ستاره1اي1شکل،1اشيايی1كه1در1
دست1افراد1ترسيم1شده1و1يا1ترسيم1نقوش1حيوانی،1به1عنوان1موضوع1اصلی1ويژگی1هايی1هستند1كه1رابطه1نزديکی1
با1سفالينه1های1منسوب1به1منطقه1اصفهان1دارند.1در1حالی1كه1گروه1سوم1اين1شاخص1ها،1مواردی1هم1چون1نقوش1
فلس1مانند1و1ترسيم1مناظر1و1شاخه1های1گل1به1عنوان1مضمون1اصلی1هستند1كه1پيش1از1اين1در1نمونه1های1منسوب1
به1منطقه1اصفهان1رايج1نبوده1و1حضور1آنها1در1كاشی1های1حمام1وزير1بيانگر1تداوم1كاربرد1برخی1ويژگی1های1ساير1
مناطق1در1توليدات1منطقه1اصفهان1است.1اثبات1رابطه1موجود1ميان1كاشی1های1حمام1وزير1و1ساير1سفالينه1های1
كوباچه1و1اين1مسأله1كه1كاشی1های1حمام1وزير1در1منطقه1اصفهان1توليد1شده1اند،1بيانگر1توليد1بخشی1از1سفالينه1های1
كوباچه1موجود1در1موزه1ها1در1منطقه1اصفهان1است.1آن1چه1اين1نتيجه1را1باورپذيرتر1می1سازد،1توجه1به1تأثير1فرهنگ1
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از1 فراوان1 به1ميزان1 وزير1 كاشی1های1حمام1 نقوش1 نه1تنها1 است؛1 وزير1 كاشی1های1حمام1 نقوش1 در1 اصفهان1 هنر1 و1
مکتب1نگارگری1اصفهان1تأثير1پذيرفته1اند،1بلکه1با1مطالعه1آنها1می1توان1دريافت1كه1اين1نقوش1هم1گام1با1تغييرات1
حاصل1شده1در1نگارگری1اواخر1عصر1صفوی،1دچار1تغييرات1شده1اند.1تأثيرپذيری1از1فضای1فرهنگی1حاكم1بر1شهر1
اصفهان1در1نيمه1دوم1حکومت1صفويان،1تبادالت1فرهنگی1با1اروپاييان1و1تأثيرپذيری1از1فرهنگ1عامه1مردم1نظير1
تفريح1در1باغ1های1پر1گل1شهر1اصفهان،1توجه1به1جريان1های1مهاجرتی1هنرمندان1صفوی1و1تأثير1اين1امر1در1نقوش1
منعکس1شده1بر1سفالينه1های1كوباچه1و1تداوم1اين1روند1بر1نقوش1كاشی1های1حمام1وزير،1اشارات1سفرنامه1ها1به1كاربرد1
كاشی1های1كوباچه1در1بناهای1شهر1اصفهان1و1تکيه1بر1مطالعات1سنگ1نگاری1و1مطالعات1سبك1هنری1صورت1گرفته1
توسط1محققان1هنر1اسالمی،1همگی1حاكی1از1اين1امر1است1كه1منطقه1اصفهان1به1طور1قطع1يکی1از1مراكز1توليد1
سفالينه1های1كوباچه1به1ويژه1كاشی1های1كوباچه1در1نيمه1دوم1حکومت1صفويان1بوده1است.1شناسايی1كاشی1های1
كوباچه1در1حمام1وزير1شهر1اصفهان،1سؤاالت1جديدتری1پيش1روی1محققان1قرار1می1دهد؛1آيا1اين1كاشی1ها1توليد1
شهر1اصفهان1بوده1اند1يا1در1كارگاه1های1اطراف1شهر1نظير1قمشه1توليد1شده1اند؟1بدون1شك1مطالعات1فن1شناختی1و1
بررسی1مواد1و1ساختار1كاشی1های1حمام1وزير1و1مقايسه1آن1با1نتايج1مطالعات1صورت1گرفته1روی1ساير1سفالينه1های1
كوباچه،1می1تواند1روشن1كننده1ابهامات1به1جای1مانده1و1طرح1نظريات1جديد1در1خصوص1سفالينه1كوباچه1به1ويژه1نوع1
كاشی1كوباچه1در1هنر1سفالگری1عصر1صفوی1باشد.1از1سوی1ديگر،1پذيرفتن1كاشی1های1حمام1وزير1به1عنوان1كوباچه1
توليد1اصفهان1و1مطالعه1مجدد1ساير1سفالينه1های1كوباچه1منسوب1به1اصفهان،1می1تواند1امکان1تهيه1يك1راهنمای1
نقوش1برای1شناسايی1نقوش1منحصر1به1منطقه1اصفهان1را1فراهم1آورد؛1ضمن1اين1كه1اين1راهنما1جهت1شناسايی1
نقوش1ساير1گونه1های1سفالی1منسوب1به1منطقه1اصفهان1كه1در1عصر1صفوی1توليد1شده1اند،1نيز1مفيد1خواهد1بود.

پی نوشت
1. Kubachi

21 سفال1های1ايزنيك،1گونه1ای1از1سفال1های1اسالمی1هستند1كه1توسط1سفالگران1ترك1با1استفاده1از1لعاب1های1رنگی1و1اغلب1به1شکل1.
بشقاب،1ديس،1گلدان1و1كوزه1با1كاربرد1نقوش1گياهی1ساخته1می1شدند.1اين1سفال1ها1به1سفال1های1دمشقی1نيز1مشهور1هستند.

31 يکی1از1عوامل1تخريب،1تغيير1كاربری1حمام1به1كانون1پرورش1فکری1كودكان1بوده1كه1با1توجه1به1عدم1آگاهی1رسانی1به1كودكان1.
و1نوجوانان،1زمينه1تخريب1آنها1توسط1نوجوانان1فراهم11شده1است.

41 استفاده1از1موضوعاتی1چون1انسان1های1در1حال1گشت1وگذار1و1شادی1و1طرب1در1ميان1گل1ها1و1درختان1شکوفه1به1همراه1پرنده1های1.
در1حال1پرواز،1در1فضای1حمام،1با1ايجاد1حس1شادی،1طراوت1و1تازه1كردن1روح1آدمی1و1كاربری1حمام1بی1ارتباط1نبوده1است.1
كاشی1های1با1اين1مضمون1به1ميزان1فراوان1در1حمام1ها1به1جا1مانده1است.1اين1امر،1استفاده1از1چنين1كاشی1هايی1در1يك1حمام1

درباری1را1توجيه1می1كند.

منابع و مآخذ

1 ابراهيمی1نژاد1رفسنجانی،1زهرا؛1حسين1آبادی،1زهرا1و1خوب1بين1خوش1نظر،1سيد1رحيم.1)1396(.1مطالعه1تطبيقی1سفال1-
كوباچه1ايران1)صفويه(1و1سفال1ايزنيك1تركيه1)عثمانی(.1نشريه هنرهای زيبا- هنرهای تجسمی،221)2(،1.57-691

1 پوپ،1آرتور1و1آكرمن،1فيليس.1)1387(.1سيری در هنر ايران از دوران پيش  از تاريخ تا امروز.1ترجمه1نجف1دريابندری،1-
چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1علمی1و1فرهنگی.

1 پورتر،1ونيتا.1)1381(.1كاشی های اسالمی.1ترجمه1مهناز1شايسته1فر،1چاپ1اول،1تهران:1مؤسسه1مطالعات1هنر1اسالمی.-
1 تحويليان،1حسين.1)1387(.1مكتب نقاشی صفوی اصفهان.1چاپ1اول،1اصفهان:1سازمان1فرهنگی1تفريحی1شهرداری1-

اصفهان.
1 خواجويی،1عليرضا.1)1375(.1پرونده ثبتی حمام وزير. اصفهان:1سازمان1ميراث1فرهنگی1و1گردشگری1استان1اصفهان.-
1 خواجه1احمد1عطاری،1عليرضا؛1آيت1اللهی،1حبيب1اهلل؛1شيرازی،1علی1اصغر1و1قاضی1زاده،1خشايار.1)1391(.1بررسی1انسان1نگاری1-



ام 
حم

چه  
وبا

ی ک
ی ها

اش
ی ک

بیق
تط

عه  
طال

و م
ی 

عرف
م

ان
فه

اص
هر 

 ش
 در

زیر
و

116

در1نقاشی1مکتب1اصفهان1سده1دهم1و1يازدهم1هجری1قمری.1نشريه مطالعات تطبيقی هنر،1سال1دوم)4(،1.81-921
1 كريميان،1حسن1و1جايز،1مژگان.1)1386(.1تحوالت1ايران1در1عصر1صفوی1و1نمود1آن1در1هنر1نگارگری.1نشريه مطالعات -

هنر اسالمی،41)7(،1.65-881
1 كنبای،1شيال.1)1387(.1الف.1عصر طاليی هنر ايران.1ترجمه1حسن1افشار،1چاپ1اول،1تهران:1مركز.-
1 --------.1)1387(.1ب.1نقاشی ايرانی. ترجمه1مهدی1حسينی،1چاپ1سوم،1تهران:1دانشگاه1هنر.-
1 محبی،1حميدرضا.1)1390(3 پيکره1انسان1در1نقاشی1صفوی1)اصفهان(.1نشريه نامه هنرهای تجسمی و كاربردی،41)8(،1-

1.55-76
1 محمدی1فر،1يعقوب1و1بلمکی،1بهزاد.1)1387(.1هنر1سفالگری1در1دوره1صفويه،1بررسی1تکنيك1و1نقش1مايه1های1هنری.1-

نشريه هنرهای زيبا: معماری و شهرسازی،1.93-1021،351
1 مالزاده،1كاظم1و1محمودی،1مريم.1)1379(.1دايره المعارف بناهای تاريخی ايران در دوره اسالمی )4(.1چاپ1اول،1تهران:1-

سازمان1تبليغات1اسالمی،1پژوهشگاه1فرهنگ1و1هنر1اسالمی1حوزه1هنری.
1 منصوری1جزآبادی،1جميله.1)1393(.1بررسی و مطالعه  تكنيک ساخت و تزيين كاشی كاری در حمام های تاريخی -

شهر اصفهان از آغاز عصر صفويه تا اواخر دوره  قاجار.1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1رشته1باستان1شناسی.1اصفهان،1
دانشگاه1هنر1اصفهان.1منتشر1نشده.

1 منصوری1جزآبادی،1جميله1و1حسينی،1سيد1هاشم.1)1395(.1سير1تحول1نقوش1انسانی1در1كاشی1كاری1حمام1های11تاريخی1-
شهر1اصفهان1از1دوره1صفوی1تا1پايان1دوره1قاجار.1نشريه پژوهش هنر،1سال1ششم)12(،11.105-1191

1 مهجور،1فيروز.1)1388(.1ايران،1خاستگاه1سفالينه1گونه1موسوم1به1كوباچه.1مطالعات باستان شناسی،11)2(،1.143-1601-
1 ----------.1)1387(.1بررسی سفالينه منقوش گونه كوباچه.1رساله1دكتری1رشته1باستان1شناسی.1تهران،1دانشگاه1-

تهران.1منتشرنشده.
1 بي1نام.1)1380(.1تاريخ ايران: دوره صفويان. پژوهشی1از1دانشگاه1كمبريج،1ترجمه1يعقوب1آژند،1چاپ1اول،1تهران:1جامی.-

 - Fehervari ,G . (1973) .Islamic pottery ,a comprehensive study based on the Barlow collection. 
London: Queen square.

 - Golombek, L. (2013). The “kubachi Problem” and the Isfahan workshop. Persian pottery in the 
first global age: the sixteenth and seventeenth centuries. Golombek, L & Mason, R.B & Proctor, P 
& Reilly, E. (Eds.). London: Brill Academic. 168-181.

 - ----------------. (1999). The mystery of kubachi wares. Proceeding of the third European conference 
of Iranian studies. Melville, C. (Ed.). Cambridge: Wiesbaden. 407-417.

 - Golombek, L.; Mason, R.B & Bailey, G.A. (1996). Tamerlane’s tableware: a new approach to 
the chinoiserie ceramics of fifteenth- and sixteenth-century Iran. California: Mazda Publishers in 
association with Royal Ontario Museum.

 - Lane, A. (1971) . Later Islamic Pottery ,Persia ,Syria , Egypt ,Turkey. London: Faber & Faber.
 - ----------. (1939). The So-called “kubachi” Wares of Persia. The Burlington magazine for connois-

seurs, 75(439), 156-163.
 - Mason, R.B. & Golombek, L. (2003). The petrography of Iranian Safavid ceramics. Journal of 

archaeological Science, 30(2), 251-261.
 - Peck. E. H. (1980). A ‘KUBACHI’ plate and related Islamic ceramics. Bulletin of the Detroit 

institute of arts, 58(2), 62-71.
 - Watson, O. (1988). Ceramics, Islamic Art in the Keir Collection. London: Faber & Faber.
 - ------------. (2004). Ceramics from Islamic Lands. London: Thames & Hudson.
 - Wulff, H. E. (1966). The Traditional Crafts of Persia. Cambridge: MIT Press.



Received: 
Accepted: 

(M
ot

al
ea

te
 T

at
bi

gh
i H

on
ar

 (B
ia

nn
ua

l
Vo

l 8
. N

o.
15

 .S
pr

in
g 

&
 S

um
m

er
 2

01
8

Received: 2018/01/03
Accepted: 2018/07/08

Abstract

There are 25 underglaze painted tiles in Vazir Bathhouse of isfahan that have not been 
studied and identified yet. These tiles are among the few remaining Kubachi tile samples 
in their original installation location, which remain untouched from looting. Identifying 
and introducing the Vazir Bathhouse›s tiles are very important to recognize the Kubachi 
potteries, since the proof of the Kubachi nature of the Vazir Bathhouse›s tiles will be effective 
in reevaluating the Isfahan region as one of the Kubachi pottery production centers. The 
main objectives of this research are introducing the Kubachi tiles of Vazir Bathhouse, the 
study of motifs and their content through comparative comparisons, and investigating 
the probability of their production in Isfahan. The required information in this research is 
provided through field method and library studies, and the research methodology has been 
considered to be historical-adaptive with regard to the subject. Since the motifs used on the 
Kubachi tiles are very diverse and different, a few similar tiles can be found in the museums 
rarely. Therefore, it is necessary to pay attention to all the motifs such as the motifs of 
plant, birds, human and also decorative margins, and from the outcome of these studies, the 
general features of the Kubachi pottery were achieved. The flower stone body of the tiles, 
the way of their underglaze painting, as well as matching the comparative criteria such as 
the similarity in the coverage and the face of human motifs, the themes, the composition 
of the spaces and the sharing of some of the motifs and even the way of painting them, 
left no doubt that the tiles of Vazir bathhouse are Kubachi. The study of Kubachi potteries 
and tiles found in Vazir Bathhouse indicates the significant role of Isfahan region in the 
production of these potteries. Following the artist›s migration route, the impact of the 
Isfahan school of painting and the themes depicted on the Kubachi potteries, the studies 
of the artistic style and technical studies such as petrography indicate the importance of 
Isfahan region in production of Kubachi potteries, especially colorful types. 

Keywords: Safavid, Isfahan, Vazir bathhouse, Kubachi tiles, designs.
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