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  عباسعلي رسولي

  
  

  مقدمه

اي است كه بذر حركت و  هشود اما درواقع، داي  ظاهر، مادة مرده و حقيري پنداشته مي خاك به
گاه و محل زيست و نشو و نماي گياهان و درختان است؛  تكيه. پرورد زندگي را در درون خود مي

 فرهنگي، بعداز . هاي عظيمي براي انسانهاست يه و امانتدار گنجينهدهندة منابع متنوع تغذ پرورش
منشاء و خميرماية وجودي انسان در فرهنگ . آيد حساب مي سمبل افتادگي، تواضع و رازداري به

توحيدي متكي به وحي است؛ زيرا كه خداوند انسان را از اين ماده آفريد و روح خود را در آن 
  .دميد
سازي است كه در كنار يار ديرين خويش خاك بيش از هفت دهم  يآب مادة سيال زندگ  

در حضورش انجماد از خون، پژمردگي از گياه و توقف از كاركرد . است سطح زمين را پوشانيده 
از نظر اعتقادي و ارزشي . سازد شوند و خالصه آنكه وجود را از عدم متمايز مي قلب دور مي

  .شود نايي محسوب ميمظهر صداقت، يگانگي، پاكيزگي و روش
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آتش نمود عيني روشنايي و انرژي است، نور در فرهنگهاي مختلف سرچشمة حركت،   
كند و تمدن را در ساية ذوب كردن  خام را پخته مي. سرزندگي، اميدواري و مبارزه با پليديهاست
  .سازد و گداختن و تركيب جديد مواد ممكن مي

 ةمتفكر، صاحب اراده، داراي قو. اف داردانسان بر همة مخلوقات هستي سروري و اشر  
طبيعت مسخر او شده، مالئك به امر خداوند در برابرش سر به . تشخيص و حق انتخاب است

ابزارسازي . بخش فرهنگ است زايندة هنر، انديشه و ابداع و حامل و تجلي. اند سجده نهاده
گيري از خواص  رد و با بهرهگي  ميمددمانند است موجودات عالم را به  رقيب و مبتكري بي بي

اش  ذاتي اشياء و عناصر در تركيب با استعداد شگرف و ذهن توانا و دستهاي خالق و سازنده
  .روي به جاودانگي دارد

نياز، . سازند  عناصر اصلي سفالگري را مي،همراه تالش و نبوغ انسان خاك، آب و آتش به  
آميزند و اين صنعت  فرهنگي درهم ميزيبايي، خالقيت و تفنن و صدها عنصر ريز و درشت 

سفالگري محصول و ثمرة بسياري از مفاهيم انساني، . آورند متنوع، پركاربرد و جذاب را پديد مي
ابتكارات و آفرينندگيهاي صنعتگران، نيازها و . فرهنگ و روابط اجتماعي با تكنيك و طبيعت است

انباشته شده و فرهنگي قابل مطالعه و بررسي در طي نسلهاي متوالي برهم ... ظرافتهاي هنرمندان و 
كنند و  اين صنعِت سنتي مراكز و محافلي دارد كه حياتش را نگهباني مي. است فراهم كرده 
جين همدان است  يكي از پايگاههاي مستحكم اين هنر و صنعت ديرين الله. بخشند استمرار مي

توان ادعا  شهر شهرتي جهاني دارد و مياين . كه گويي با سفال، سفالگري و سفالگران همزاد است
بنابراين، وسيلة مناسبي براي معرفي . تر از همدان است شده كرد كه در برخي كشورها شناخته

  .شود فرهنگ و تمدن كهن ايراني محسوب مي
  

  اهداف تحقيق

  :اند از به اهداف متعددي در اين تحقيق توجه خواهد شد كه عمدة آنها عبارت
 و بررسي خاستگاه اين تكنيك در ايران و چگونگي ورود و استقرار آن در  سعي در شناخت-١

  جين؛ منطقة الله
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 شناخت و آگاهي يافتن دربارة تأثير تكنيك سفالگري در ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر -٢
 جين؛ الله

 هاي اين صنعت؛ تر ابزارها، روشها، مهارتها و فراورده تر و عيني  آشنايي و درك علمي-٣

ها، مكانهاي مورد استفاده، نوع توليدات، نحوة  وجود آمده در وسايل، شيوه  بررسي تغييرات به-٤
حداقل در طي ... تر از همة آنها روابط اجتماعي و انساني درون كارگاهها و  عرضة توليدات و مهم
 چند دهة گذشته؛

جين از طريق بررسي  الله اين صنعت بر باورها، عقايد، سنتها، گرايشات و عاليق مردم تأثير -٥
وجودآورندگان زيبايي و  هاي مكتوم ذهني اين به شناختي آثار توليدشده و اكتشاف ناشناخته مردم

  سازندگان نيازهاي انساني؛ هنر و برطرف

 شناسايي و بررسي نقش صنعت سفال در زندگي كشاورزي و دامداري پيشين و روابط متقابل -٦
ته و حال و همچنين چگونگي پذيرش تغييرات مطلوب براي بقا اين دو گروه اجتماعي در گذش
 در وضعيت زندگي جديد؛

گران در زمان گذشته و   بررسي نقش اين صنعت در نوع معيشت، وضعيت اقتصادي سفال-٧
 حال؛

 فرهنگي و توجه به بعد مورد استفاده در مراسم گوناگون از ة مطالعة وسايل و ظروف سفالين-٨
 ري و تزئيني سفالينه؛تمايز اشيا ضرو

جين و نبودن  فرد بودن توليد ظروف سفالين در الله گيري و تحقيق دربارة علت منحصربه  پي-٩
هاي تاريخي آن در  ي اين تمايز و ريشهجستجوهيچ نوع مركز توليدي مشابه در مناطق اطراف و 

 منطقه؛

عيني و علمي و تطبيق اين شناسان در يك بررسي   بررسي و آزمون تئوريها و نظريات مردم-١٠
 شناسي كه انجام شده يا انجام خواهد شد؛  هاي حاصل از تحقيقات مردم نظريات با يافته

ويژه آن بخش از خصلتهاي  شناختي سفالگران به  تحقيق دربارة خصوصيات فرهنگي و روان-١١
عكس ارتقاي گردند يا بر آنان كه مانع اكتساب تكنيكهاي جديد و رشد و تعالي اين صنعت مي

 شوند؛ كيفي توليدات را سبب مي
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خصوص  جين و ارتباط متقابل آنها با يكديگر به  بررسي خرده فرهنگهاي موجود در الله-١٢
گردها و فروشندگان توليدات  اند؛ دوره صورت مستقيم با سفالگران در ارتباط بوده هايي كه به گروه

 ؛...سفالينه، ماموران و مسئوالن دولتي و 
  .تحقيق دربارة روش انتقال اين صنعت به ديگران و همچنين نحوة گسترش و پيشرفت آن -١٣
 

  هاي تحقيق شيوه

براي رسيدن به اهداف اساسي تحقيق كه دسترسي به ارتباطات متقابل تكنيك سفالگري و فرهنگ 
ن جين است و همچنين توجه به تحوالت و تغييرات اين روابط در گذر زما مسلط بر آن در الله
  :اند از توانيم طي كنيم كه برخي از آنها عبارت طرق گوناگوني را مي

  
  تحقيقات ميداني) الف

هاي توليد،   صنعت سنتي، كارگاه- مشاهدة دقيق و كامل ابزارهاي مورد استفاده در اين هنر-١
ميميت كه توأم با همدلي و ص... ها، روابط انساني حاكم بر درون و بيرون از كارگاهها و  فراورده

گيري بخشهاي مختلف كارگاهها،  نويسي، اندازه برداري و فيش يادداشت. صادقانه است
  .شود كار كامل مي... برداري، طراحي و  عكس
هاي متعدد با افراد شاغل در سمتهاي مختلف سفالگري، سالخوردگان و از   مصاحبه-٢

كنندگان و تا حدودي  كارافتادگان اين صنعت، هنرمندان و نقاشان، فروشندگان و توزيع
صورت كامالً رها شده و  اي نيستند ولي به نامه ها پرسش اين مصاحبه. كنندگان الزم است مصرف

  .آزاد نيز نخواهند بود
 توجه به اسناد و مدارك، قراردادها، منابع مكتوب احتمالي گذشته و حال، براي پي بردن مستند -٣

هرچند كه دسترسي به چنين اسنادي . عت دستي استبه اتفاقات دروني روابط انساني در اين صن
صورت شفاهي  سواد هستند و قراردادها و تعهدات خود را به اي كه اكثريت افراد بي در جامعه
  .اند و هنوز به آن پايبند هستند، آسان نيست انجام داده
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  اي منابع مكتوب و كتابخانه) ب

برداري از   كار تحقيق باشد توجه و بهرهتواند ياور طور مستمر مي راه بعدي مطالعه كه به
ها و تحقيقات رسمي و غيررسمي موجود دربارة صنعت سفالگري شهر  نامه گزارشات، پايان

  : اند از اين فوايد انكارنشدني عبارت. گشا باشد تواند راه جين است كه از دو جنبه مي الله
ف زماني و سير اين هنر دستي كه الوصول از مقاطع مختل  فراهم كردن اطالعات آماده و سهل-١

  .سازد امكان مقايسه با وضعيت فعلي را فراهم مي
آموزي از آنها و تكرار نكردن اشتباهات و   توجه به نقص و اشكاالت كارهاي قبلي و عبرت-٢

نمايي ارزشمند  شناسي مثل قطب در تمام اين بررسيها، مكاتب و نظريات مردم. خطاهاي فاحش
اهند بود؛ مثالً با استفاده از مكتب اشاعه، كشف مسير رسوخ سفالگري در در پيش روي ما خو

  .جين و علت رشد نكردن آن در ساير نقاط بررسي خواهد شد الله
 

  معرفي كارگاههاي انتخاب شده براي تحقيق) ج

آوري اطالعات كلي و الزم  براي آنكه امكان تحقق عملي اين اهداف ميسر باشد پس از جمع
بندي و تشخيص انواع و  هاي موجود و تقسيم  كارگاهةجين در سطح هم لينة اللهدربارة سفا
شناسانه نمودن كار تحقيق، ده كارگاه مختلف را با توجه به نوع  ها براي تعميق و مردم نمونه

، بافت و تركيب روابط انساني حاكم بر آنها مثل مناسبات )چرخي و دوغابي(توليداتشان 
محصولي بودنشان، موروثي بودن انتقال اين   فراواني و تنوع توليدات يا تكخويشاوندي يا غير آن،

فن و هنر، داشتن ساختمان قديمي يا مدرن بودن واحدها و دهها عامل ديگر متمايزكننده و 
قطعاً از عوامل مهم اثرگذار در اين انتخاب روح همدلي و همكاري . ايم مشخص سازنده برگزيده

كنندگان كارگاههاي موردنظر  ويژه سرپرست و اداره گاههاي مورد مطالعه به كاريالزم در بين اعضا
توان بدون همكاري و صداقت دوستانة افراد مورد مطالعه  است؛ زيرا در ميدان تحقيق هرگز نمي

به واقعيتهاي موردنظر دست يافت استقبال و همراهي كاركنان و سرپرستان كارگاههاي مورد 
  .تبرانگيز اس بررسي تحسين
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  نظير فرهنگ  بيةكنند  معرفي،تكنولوژي سفالگري

توان به ابعاد گوناگون آن پي برد، افراد،  دربارة محتواي كلمة وسيعي مثل فرهنگ كه به آساني نمي
ترين مشكل در اين  شوند، مهم هاي بسيار دچار مي گروههاي مختلف و محققان به سردرگمي

ي تعيين كيفيت فرهنگها است اما به اظهار بسياري از سازي و تعيين معيارهايي برا زمينه، شاخص
ي واقعيتهاي فرهنگي و اجتماعي جستجومحققان سفالگري بهترين ياور پژوهشگران است كه در 

  . تواند مورد استفاده قرار گيرد مي
 ترين كاالي مصنوعي بوده كه انسان باستان از ترين و متنوع ترين، شكننده ترين، ارزان سفال فراوان«

  .»است دوران نوسنگي به بعد در اختيار داشته 
آيد با شكستن يك تكه   چسبانندة آن سخن به ميان ميةكه از ورزيدگي گل و ماد زماني  

سه ويژگِي رنگ، . توان پي برد مقدار تقريبي حرارت در پخت آن مي  سفال و ديدن مقطع آن به
 سفال در سه رنگ عمدة قرمز، نخودي و طور كلي، به. كنندة آن هستند سختي و بافت سفال معرفي

  ١.است شده  خاكستري توليد مي
تواند يكي از وسايل دسترسي به تفاوتهاي فرهنگي بين   سفالهاي مختلف ميبندي طبقه  

مثالً با جدا كردن ظروف تزئيني از سفالهايي كه بيشترين كاربرد را در زندگي روزمره . جوامع باشد
علت اهميت «. توانيم نوع نگرشهاي حاكم را دريابيم تا حدودي ميهاي اقتصادي دارند  و جنبه

شناسي و تاريخ از آن جهت است كه سفال پخته شده داراي مقاومتي است  سفال در علم باستان
كه پس از گذشت قرنها و مدفون ماندن در زير خروارها خاك از بين نرفته و حتي نقوش مختلف 

كه در زمانهاي مشابه، حتي فلزات تاب مقاومت  درصورتي. اند هريك از آنها سالم باقي مانده
 با توجه به آميختگي هنر ٢.»تواند باشد از اينجا پيداست كه سفال داراي چه اهميتي مي. اند نياورده

توان  سفالگري با تمام اجزاي زندگي گذشتگان، هر بخش از تاريخ يك سرزمين را با كمك آن مي
تر  تر و عيني گونه وسايل كار، بررسي تاريخي را علمي استخدام ايندرواقع، . تجزيه و تحليل كرد

  . سازد مي
قدري  حال دشوارترين هنرها است و درحقيقت اين هنر به ترين و درعين سفالگري ساده«  

قدري با نيازهاي نخستين تمدن بستگي دارد كه روح قوي ناگزير در آن تجلي  اساسي است و به
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. توان سنجيد و ميزان حساسيت هر قومي را با هنر سفالگري آن ميهنر هر سرزميني . كند مي
 در اثبات حقانيت اين مسير، ٣.»ترين هنرهاي تجسمي است سفالگري هنر خاصي است و انتزاعي

نظر  يعني مطالعه و بررسي تاريخ سفالگري براي تعميق آگاهي و شناخت از جوامع انساني، به
  .كنيم ه ميمحققي ديگر براي تأييد بيشتر اشار

كثرت فرمهاي سفالي در يك اجتماع، متبلورشدن فرهنگ آن جامعه است و آداب و رسوم «  
كنندة  د بيانتوان يز شبيه ديگر فرمهاي هنر ميظروف ن. ا نيستندمبرسفالگري نيز از اين قاعده 
خوشي، درد با تأثيرات آنها و وابستگيشان با طبيعت و حتي . احساسات بشري باشند

در . توانند انعكاسي در فرم و شكل ظروف داشته باشند تهاي اخالقي قالب بينشان ميخصوصي
 است و كنجكاوي او ظرفي  گر و فرهنگش در نهاد او گذاشته شده كه نيروي حياتي كوزه جايي

   ٤.»خواهد بود تا حيات را در آن مشاهده كرد
  

  تاريخچة سفالگري در ايران

ن است كه قدمت ساخت اشياي سفالين در اين سرزمين به هزاران كنندة آ بررسي تاريخ ايران بيان
اي در ابداع و ايجاد  مردمِِ ساكن در اين منطقه از دوران قديم استعداد برجسته. رسد سال قبل مي

شناسان سفالگري اوليه، تقليدي از سبدهاي  به گواهي بسياري از باستان. اند منابع مختلف داشته
صورت قالبي براي ساختن  است و در مواردي سبد به ي درختان بوده ها ساخته شده و از تركه

  .است رفته  كار مي ظرف سفالين به
شناسي، فن و هنر سفالگري ايران سابقة ديرينه  بر مبناي آخرين كشفيات و تحقيقات باستان«  

اي مذهبي، ه علت تأثير جنبه سفالينة ايران به. رسد دارد و به حدود هزارة هشتم پيش از ميالد مي
اما در دورة . است هاي مختلف تحول و تكامل يافته  اقتصادي، كشاورزي و اجتماعي در دوره

   ٥.»اسالمي اين تحوالت چشمگير بوده و در مقايسه با دورة متقدم داراي اهميت بسيار است
  



 

  

279   چين  اللهةتكنيك و فرهنگ سفالين

  مناطق مربوط به رواج سفالگري

رافيايي صنعت سفالگري در ايران در دهد كه درگذشته توزيع جغ شناسي نشان مي كاوشهاي باستان
  :  است شش منطقة عمدة ذيل بوده

دره، تپة مربوط به هزارة هشتم قبل از  گنج( غرب كوههاي زاگرس نزديك كرمانشاه ة منطق-١
  ؛) كردستانةميالد در زيوي

و ) اسالم، چراغعلي تپه يا تپه، مارليك و كلو رز(هاي جنوبي درياي خزر، گيالن،   كرانه-٢
 ؛)بهشهر و جرجان(زندران ما
غربي، يانيك تپه در   حسنلو در آذربايجانة شمال غرب آذربايجان شامل حاجي فيروز و تپ-٣

 شرقي و تخت سليمان در تكاب؛ آذربايجان

 ؛)در كرمان( شهدا ةشهر سوخته در سيستان و تپ) كلپورگان بلوچستان(شرقي ايران   جنوب-٤
 گيان ة، تپ)كاشان(علي، ري، سيلك  ، چشمه)اراك فعلي(آباد   مركزي ايران شامل سلطانة ناحي-٥

 ؛)دامغان( حصار ةآباد شهريار، ساوه، تپ  موشالن، اسماعيلةدر نزديكي نهاوند، تپ
   ٦.جمشيد، تل باكون در نزديك تخت جمشيد و فارس، شوش، تخت) جنوب( خوزستان -٦
 

  دشاهيهاي پا تقسيم سفالگري و محصوالت سفالين براساس سلسله

با وجود آنكه از نظر عقل و منطق منحصركردن انواع خاصي از توليدات به يك سلسلة پادشاهي 
همان  آوري شده به اند و اطالعات جمع مردود است اما متأسفانه اكثر محققان قبلي به آن عمل كرده

هاي  ها براساس سلسله شايد دليل اصلي آنها در مطالعة سفالينه. است صورت تنظيم گرديده 
هاي استبدادي گذشته در القاي ارزشها و تشخيصهاي خود به  پادشاهي در قدرت مطلق حكومت

شد و راهي غير از  ديگران باشد كه درواقع، هنر و خالقيت محدود به خواست حكومتها مي
  .ماند انتخاب آنها براي مطالعه باقي نمي

  :توان تقسيم كرد ورة كلي ميطور كلي براي تلخيص مطالب، سفالگري ايران را به دو د به
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گيرد و شرح   دورة قبل از اسالم كه چهار سلسلة ماد، هخامنشي، اشكاني و ساساني را دربرمي-١
تري  شكل گسترده  دوران پس از اسالم كه اين صنعت به-٢طلبد؛  هريك از آنها مجال بيشتري مي

  .است ادامه يافته 
  

  اثر تعاليم اسالم در رونق سفالگري 

كند كه در دوران ساسانيان منحصراً براي ظروف  سالم استعمال فلزهاي گرانبها را منع ميدين ا
جز ظروف  پس از تسلط اسالم، سفالسازان كه قرنها چيزي به. كار بردند تجملي و تشريفاتي به

كردند، طبعاً به اين فكر افتادند كه جانشيني براي ظروف طال و  مورد استفاده روزانه درست نمي
رود يكي آهن را داشتند كه  كار مي اينان از موادي كه براي ساختن لعاب به. وجود بياورند ه بهنقر

هذا با همان ناچيز فني شروع  مع. گاهي به رنگ زرد صاف و گاهي مسي كبود نسبتاً خوب است
   ٧.وجود آوردند به كار كردند و طي دو قرن هنر جديد بسيار هنرهاي نفيس به

 نيز همانند هنرهاي سازي سفال دين اسالم در اوايل قرن هفتم ميالدي، همزمان با گسترش  
ظروف سفالين در اوايل دورة اسالمي، از لحاظ . اي يافت تدريج در ايران رونق تازه ديگر به

ارزش تكنيكي و فني بعضي از آنها به طرح و . ساخت و نوع طرح بسيار مختلف و متنوع است
آميزي و نوع لعاب شايان توجه  كه گروه ديگر از نظر رنگ نقش ظروف بستگي دارد درحالي

  .است
  

   در ايران امروزسازي سفال ةمراكز عمد

پس از سيري كوتاه در گذشتة صنعت سفال و آثار برجاي مانده از آن در نقاط مختلف كشور 
. اشيمضرورت دارد كه اندك آشنايي نيز از وضعيت كنوني سفالگران و مناطق استقرار آنها داشته ب
توان  از مراكز توليد سفال در كشور ما در اين دوران از همدان، سراوان، جوين و سند گناباد را مي

جين است  عالوه بر مناطق ياد شده، سفال همدان كه قسمت اعظم آن مربوط به شهر الله. نام برد
  . شود  مهم در ايران امروز محسوب ميسازي سفالاز مراكز 
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ارشي از وضعيت كارگاههاي توليدي در ايران وجود دارد كه  گز١٣٥٠در حدود سال   
سازي  در شيراز شصت كارگاه كاشي. دهد هاي دور و امروز نشان مي ها را با گذشته خوبي فاصله به

  .كند موجود است كه ساليانه حدود چهل هزار كاشي توليد مي
 كارگاه ٢٩اراب و فسا جمعاً ريز، د در برازجان، ني. هر كارگاه دوازده تا چهارده كارگر دارد  
در اصفهان، لنجان، حكمران و چهارمحال بيشتر؛ در بروجن، مشهد، بيرجند، ...  و سازي سفال

سبزوار، نيشابور، گناباد، ظروف سفالي و در گرگان، ساري، آمل، بابل، نوشهر و شهسوار ساليانه 
آن ساالنه در حدود در رشت و اطراف . شود دو ميليون سفال براي پوشش سقف ساخته مي

 عدد ظروف لعاب سبز رنگ و در حدود ٢٥٠٠٠ عدد سفال مخصوص سقف و ٠٠٠/١٥٠
   ٨.شود  عدد آجر لعابي تهيه مي٠٠٠/٤٠٠
  

  برخي مشخصات عمومي استان همدان

گونه كه يك  رسد همان نظر مي  آن بهسازي سفالجين و  تر شهر الله براي شناخت بهتر و كامل
شناخت مختصر ويژگيهاي استاني، .  جهاني و ملي الزم استسازي سفاليخ آشنايي مختصر با تار

جين بيش از سه هزار   كيلومتري الله٢٥كه اين منطقه در آن محصور است، شهري كه در فاصلة 
نظر  دليل همين ويژگي شهرت جهاني دارد؛ از ضرورتهاي اين مطالعه به سال قدمت دارد و به

  .آيد مي
 دقيقه ٥٩ درجه و ٣٢ كيلومترمربع در غرب ايران بين ١٩٤٤٥تي حدود استان همدان با وسع  
 طول شرقي ة دقيق٣٦ درجه ٤٩ دقيقه تا ٣٤ درجه و ٤٧ عرض شمالي و ة دقيق٤٨ درجه و ٣٥تا

استان همدان از شرق به استان مركزي، از غرب به لرستان . است النهار گرينويچ واقع شده  از نصف
ن كردستان، از شمال به استان زنجان و از جنوب به استان لرستان و باختران و بخشي از استا

  . محدود است
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  مختصري دربارة موقعيت فرهنگي استان همدان 

رده فرهنگهاي ملي است؛ زيرا از سمت غرب به استانهاي استان همدان درحقيقت محل تالقي خ
نجان و از سمت جنوب با زبان ز كردنشين كردستان و كرمانشاه و از سمت شمال به استان ترك

پيوندد و قسمتهاي مختلف اين  نشين ايران مي لرهاي لرستان و از سمت شرق نيز به مناطق فارس
اين استان پل ارتباطي غرب ايران با مركز و . رده فرهنگهاستستان، خود مجموعة كاملي از اين خا

  .ساير نقاط آن است
لحاظ، به  بدين. و قوميتهاي مختلف هستندمردم استان همدان داراي فرهنگ، آداب و سنن «  

زبانهاي فارسي در مراكز استان و تركي در شمال و غرب و لري و لك در مالير و نهاوند و كردي 
از اين استان . نمايند تكلم مي) علت مجاورت به كردستان و كرمانشاه به(در شمال غرب استان 
و هنر و سياست برخاسته و مصدر اي در علوم و معارف اسالمي، ادب  شخصيتهاي برجسته
اي  هاي ارزنده نها چهرهاند كه از ميان آ اي براي اين مرز و بوم و جهان اسالم شده خدمات شايسته

الدين اسدآبادي، شيخ محمد بهاري، شيخ محمدباقر  حسينقلي شوندي، سيد جمالمال: چون
يسركاني، خواجه بهاري، شيخ حنيف نهاوندي، ميرسيدعلي همداني، عالمه حسينعلي تو

الدين آرتيماني،  القضات، حافظ ابوالعالء، ميررضي اهللا همداني، باباطاهر، عين رشيدالدين فضل
الدين واعظ، ابوطالب، كليم همداني معروف به كاشاني، فخرالدين عراقي راوندي،  سيدجمال
را ... العلي و اهللا آخوند م الزمان همداني، شهيد مال عبدالصمد، شهيد ميرزا هاشم، آيت بديع
   ٩.»توان نام برد مي
 بين مردم اين و روشهاي معيشت و امثال آن، كهدربارة بافت فرهنگي استان همدان و سنتها   

سامان مرسوم شده نبايد وضعيت اقليمي آن را، كه از سردسيرترين مناطق ايران است، در پي 
سبي آب در فصول گرم و موردنياز فالتي بدون آب و هوا، كمبود ن. افكندن اين بنا ناديده گرفت

نگري،  انديشي، عاقبت بندان و برف طوالني نوعي چاره محصوالت، سرماي طوالني و يخ
شايد بتوان يكي از علل مهم . ه استسازي و قناعت را به مردم اين ديار تحميل كرد ذخيره
دانست كه كارانه و محتاط مردمي  نيافتگي صنعت را در اين استان روحية محافظه توسعه
امروز كه در افتادن با طبيعت با ابزارها و . اند گزيدگي را به صور مختلف تجربه كرده طبيعت
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گذاري  تر و مجهزتري ممكن شده اين طرز تلقي بايد تغيير كند و اين مستلزم سرمايه وسايل قوي
  .مادي و معنوي مردم و دولت به همراه يكديگر است

اگر .  اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در حال محو شدن استافتادگي در حال حاضر، اين عقب  
دوستان و طالبان  بيست سال پيش وجود مركزي براي آموزش عالي جزء آرزوهاي مردم و فرهنگ

 حتي در شهرهاي كوچك استان وجود دارد كه به آموزش ةسسؤعلم بود، امروزه دهها م
وضعيت بخشهاي ديگر اين استان كه گونه است  پردازند و همين دانشجويان بومي و غيربومي مي

آسا و  همه در برابر تحوالت برق اما آيا اين. است  در آمده  توان گفت از رخوت ديرين به مي
  .اي انديشيد شگرف دنياي امروز كافي است؟ قطعاً پاسخ منفي است پس بايد چاره

  
  صنايع دستي استان همدان

ستي انواع آن را به هفت رشتة مختلف تقسيم كرده دربارة صنايع دستي استان همدان ادارة صنايع د
طوركلي صنايع دستي  به«: نمايد  را معرفي ميسازي سفال بافي و قالياست كه در رأس همة آنها  

دستبافي، ) سراجي و دباغي(سازي  ، چرمسازي سفال، بافي قالياستان همدان شامل هفت رشتة 
 سازي سفال و بافي قاليچوبي است كه از اين ميان، بافي، و توليدات و مصنوعات  ، گيوهبافي گليم

تر بودن مصرف آنها از اهميت   باالتر و عموميةبه جهت قدمت، كثرت تعداد مولدان، ارزش افزود
   ١٠.»و ارجحيت بيشتري برخوردارند

 بافي قاليتر صنايع دستي در استان همدان اين توضيح الزم است كه  دربارة دو رشتة مهم  
 تنها در چهار نقطة سازي سفالكه   سراسر مناطق استان كم و بيش معمول است درحاليتقريباً در

  .جين رواج دارد تر از همه الله استان يعني فرسفج، توچفال و مانيزان و مهم
در اين قسمت، . جين به تفصيل توضيح خواهيم داد  شهر اللهسازي سفالدليل آنكه دربارة  به  

پردازيم كه  مدان مطرح است، به مناطق ديگري در همين استان ميكه بحث صنايع دستي استان ه
  .كنند هاي سفالين توليد مي فراورده
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  روستاي فرسفج

ساز دارد، ليكن ايشان   سفال٢٥روستاي فرسفج كه در پانزده كيلومتري شهرستان تويسركان است 
اند و در  اصي نكرده لحاظ كمبود سرمايه و علل ديگر تاكنون اقدام به احداث واحد اختص به

 مديريت ١٣٦٢در سال . پردازند كاروانسرايي مخروبه، كه ميراثي از زمان صفويه است، به توليد مي
منظور حفظ، احيا و ترويج اين صنعت اصيل و مولد، عالوه بر توزيع ابراز  صنايع دستي همدان به
هزار  ه مساحت پنجصورت بالعوض زميني را ب  در بين ايشان بهسازي سفالو وسايل نوين 

مترمربع از اراضي ملي تملك نمود و به ايجاد ناحية كوچك صنعتي با وسايل ابتدايي مشغول 
 لحاظ كمبود امكانات، تعداد بسياري از اين سفالسازان به كارهاي جنبي همانند كارگري  به. شدند
ين كاروانسرا مستقر اند و فقط چهارده نفر از ايشان در ده حجره از ا فروشي روي آورده و ميوه
  .اند شده
در حال حاضر، مجموع سفالسازان روستاي فرسفج ساالنه حدود سيصدهزار قطعه با قيمت   
   ١١.كنند ميليون ريال اشياي سفالي توليد مي سي
  

  روستاي توچغال

 دارد و با همان روش سازي سفالدر اين روستا، كه از توابع شهرستان مالير است، فقط سه كارگاه 
دايي، به توليد كاالهاي بدون لعاب همانند گلدان چرخي، كوزة آب، تغار و كول چاه ابت
ميليون ريال   ايشان حدود نودهزار قطعه و به ارزش تقريبي نُهةميزان توليد ساالن. پردازند مي
   ١٢.است
  

  روستاي مانيزان

ازان توچغال و فرسفج در مانيزان سه واحد توليد كوزه و تغار گلدان وجود دارد كه همانند سفالس
 قطعه و به ارزش تقريبي ٠٠٠/١١٠ ايشان نيز حدود ةميزان توليد ساالن. به توليد مشغول هستند

   ١٣.ريال است٠٠٠/٠٠٠/١١
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  آميز آن  جين و تاريخ ابهام الله

دانند اما براي اين ادعاي خود  جين را نزديك به دو هزار سال مي ها قدمت الله در برخي نوشته
  . حال، دليل كافي براي رد اين اظهارات نيز وجود ندارد درعين. اند ل مستندي ذكر نكردههيچ دلي
ها و لشكركشيهاي  علت حمله به. رسد جين شايد به دوهزار سال قبل مي قدمت تاريخي الله«  

متعددي كه صورت گرفته، اين شهر، كه در آن زمان روستايي نسبتاً بزرگ بوده و دستخوش 
جين  غربي الله هايي كه در قسمت جنوب جز خرابه  گرديده كه آثاري از قديم بهحوادث فراواني

چيز ديگري بر جاي نمانده . كنوني موجود است كه آن هم قدمتي در حدود سيصد سال دارد
در زمان حملة مغول به ايران اين شهر مورد حمله قرار گرفته و محل روستا كه در . است 

 و گروهي را نيز ند زيادي كشته شدةكلي ويران گرديده و عد ود بهشرقي شهر كنوني واقع ب جنوب
اي از آنها در بازگشت به  باالجبار يا به ميل خود به كشور چين بردند كه با گذشت زمان عده

الله « را به روش قديمي چينيان، به اين شهر ارمغان آوردند كه به سازي سفالجين آن زمان هنر  الله
 شهرت يافته و باعث گرديد تا بازسازي روستا را در شمال شهر كنوني »لعل چيني«يا » چيني
   ١٤.»دنبال نمايد) باالتر از شهرداري فعلي(

توان  مستوفي مي...  حمد االقلوب نزهتجين در كتاب  از گزارشهاي مهم و مستند دربارة الله  
اين . ج ناحيه داردشهر همدان ده تومان و نيم حاصل دارد و واليتش پن«. مواردي مشاهده كرد
 پارچه ده، ٣٤ پارچه ده، اعلم با ٤١با ) شرامين( پارچه ده، شراهين يا ٤١نواحي شامل ماين 

 فرايور، ة پارچه ده است كه در ميان قراي ناحي٧٥ پارچه ده و فرايور با ٢١سردرود و برهمندود با 
: تر كرده اين است ن را قديميجي نمونة ديگري كه تاريخ وجود الله. »تر است جين از همه مهم الله
   ١٥.»است صورت ابتدايي رواج داشته   بهسازي سفالدر عصر هخامنشي نيز در اين ده صنعت «

بار در حملة مغوالن و دگر بار  يك.  است جين حداقل دوبار ويراني اتفاق افتاده در تاريخ الله  
. مناطق ايران مشترك استدر يورش افغانها كه در كتب تاريخي مختلف آمده و در مورد كل 

جين را تا دوران  است كه قدمت الله گرفته سنگ قبرهايي كشف شده  اخيراً در حفاريهاي صورت
الله  «ةو در حاشية آن كلم)  در كنار يك سنگ قبر وجود دارد٣١سال (كند  صدر اسالم تأييد مي
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تواند  است، مي نوشته شده كه متعلق به كدخدا بهرام است و با عبارت هذا و به زبان عربي » جين
ف تاريخ طوالني اين شهر باشدمعر .  
  

  »جين الله« نام ةخاستگاه يا وجه تسمي

رسد ساختگي باشد؛  نظر مي دانست به مي» لعل چيني«جين را اخذ شده از  نظرية قبلي، كه نام الله
 در كشور ما سازي سفالمعني آن است كه قبل از حملة مغولها به ايران،  زيرا قبول اين نظريه به

جين سفالگري  است كه مردم الله است و تنها به بركت اين حمله بوده  اي نداشته  هيچ نوع سابقه
اند و هيچ دليلي نيز ندارند كه چرا مهاجمان از مجموع شهرها و روستاهاي مورد  آموخته

  .اند  برگزيدهسازي سفالجين را براي آموزش  تصرفشان تنها مردم الله
جين درست است يا اللجين؟ ابتدا  جين مي نويسند اما اينكه الله ن را اغلب اللهاللجي«  
الله كه .  است تشكيل شده» جين«+ » الله «ةجين از دو كلم الله. بايد معني لغوي آن را دريابيم مي

اما جين به چه معناست؟ در استان همدان نام آباديهايي كه . معني روشني دارد و نام گلي است
در زمان ... جين و  جين، وفرجين، پله  پسوند جين باشد بسيار است از جمله ديوجين، فارسداراي

. معني آبادي است از اينجا پيداست كه جين به. اند الجن ناميده استيالي اعراب ديوجين را قريه
 معني آبادي برف به» وفرجين«معني آبادي فارس و  به» جين فارس«معني آبادي ديو،  به» ديوجين«

وجود » قارلق«نام  نشين همدان روستايي به طور كه در مناطق ترك كه اين نامها فارسي است همان
نام » وفرجين«، )معناي برف قار در زبان تركي به. (اند علت وفور برف آن را قارلق ناميده دارد كه به

وزه ساكنان شهر و اگرچه امر. توان آبادي الله دانست جين را مي در نتيجه، الله. پارسي قارلق است
زبان  بنابراين، چون نام محل فارسي و ساكنان آن ترك. اند، نام آن پارسي است زبان منطقه ترك

ناميده » ئين له له«يا » الالئين«هستند نام خود را حفظ كرده و امروزه در بين ساكنان منطقه 
   ١٦.شود مي
ان در آن شك كرد؛ البته تو راحتي نمي استداللي كه ارائه شد قوي و محكم است و به  

دليل تنوع و مستند و مستدل نبودن  نظريات ديگري نيز در بين مردم در اين مورد وجود دارد كه به
يكي از اين روايتها دربارة الل شدن يك فرد بر اثر موجودات نامرئي . توان آنها را پذيرفت نمي
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است كه تنها چون باور   بوده جين  چشمة الله٢٤در يكي از » جين«يعني جن يا به زبان تركي 
+ نوعي، تخيل نسلهاي قبلي را راجع به تركيب الل تواند مورد احترام باشد و به مردمي است مي
  .دهد جين نشان مي

  
  جين شهر سفال و كار الله

بيش از . دليل رواج سفالگري با كلية مناطق استان همدان متفاوت است جين به وضعيت اشتغال الله
. آورند حركت درمي سفال در اين شهر، نبض اقتصادي شهر را با قدرت و قوت بههزار كارگاه 

جين كيفيت بااليي دارد و شايد در سطح استان كمتر جايي از اين نظر در  وضعيت اقتصادي الله
% ٣/٨٧جين  سطح اشتغال در الله. فرد است توان گفت كه منحصربه جين باشد و حتي مي حد الله

   ١٧.رقم در سطح استان استبوده كه باالترين 
جين دائماً درحال افزايش و گسترش است  هاي سفالگري الله با توجه به اينكه تعداد كارگاه  

طور قطع بيشتر  شود بنابراين، آمارها درحال حاضر به و هرسال تقريباً يكصد مورد به آنها اضافه مي
  .از هزار مورد خواهد بود

فروشي و  در كسب و سفال% ٥/٢٦، سازي سفالبه كار % ٧/٣٢جين  از افراد شاغل در الله«  
هايي كه ظروف سفالي را از كارگاه خريداري و به فروشندگان ساير شهرهاي كشور منتقل  واسطه
رغم وضعيت نسبتاً خوب آب و زمين در اين شهر، ميزان شاغالن در رشتة كشاورزي  به. كنند مي
  .تغال دارند بقيه در رشتة ساختمان اش٢/١١. است% ٦/٢٩

 ٧٥٠بالغ بر ) ١٣٧٠(جين   در اللهسازي سفالطبق اطالعات موجود، تعداد كارگاههاي   
   ١٨. كارگاه پروانه دارند و بقية آنها فاقد پروانه هستند٤٥٠است كه از اين تعداد  كارگاه بوده 

 جين و روستاهاي اطراف از راه سفالگري درحال حاضر، بيش از نصف خانوارها در الله  
توان  بنديهاي متفاوت و متعددي مي جين تقسيم  شهر اللهسازي سفالدربارة . نمايند امرار معاش مي

براي مشخص شدن و احاطة بيشتر به . تر شود در نظر گرفت تا ابعاد و زواياي مختلف آن نمايان
 گزينيم؛ زيرا هم محل توليد سفال و هم محل جمع مطلب، كارگاه را محور مطالعة خود برمي



 

  

  هنر ايران 288

شدن نيروهاي انساني و ابزارها و وسايل موردنياز براي به نتيجه رسيدن اين هنر و صنعت ديرين 
  . است
 قابل ذكر ةجين بدانيم چند نكت اگر كارگاهها را محور تحليل خود در بررسي سفالگري الله  
 ٢٢ه از حدود جين در طي يك قرن گذشت  تغيير تعداد كارگاهها در الله-١: اند از باره عبارت در اين

 تغيير تدريجي نوع ساختمان مورد استفاده -٢؛ )نزديك به پنجاه برابر(مورد تا بيش از هزار مورد 
نور و مرطوب و فاقد امكانات بهداشتي به محيطي تقريباً قابل  از محيطي تنگ و تاريك و بي
 -٤ ؛ي تهية آنها تغييرات بسيار زياد در نوع توليدات و چگونگ-٣تحمل در برخي از كارگاهها؛ 

تحول در نوع ارتباطات نقشهاي مختلف درون كارگاه مثل صاحب آن، استادكاران و شاگردان آنها 
 تنوع در توليدات مختلف كارگاهها و تقسيم آنها -٥شود؛  و الگوهايي كه در هر نقش عرضه مي

 سفالگري گري دوابي، استفاده از چرخ به تخصصهاي مختلف كه حداقل شامل نوع كلِي ريخته
 غذاخوري ةلعاب و قلك، كاس گلدان چرخي، پارچ و ليوان و دكوري، كوزه و خمره، گلدان بي(

و توليد ظروف سفالي با استفاده از قالب ) دان مرغي توليد شاهرضايي، زيرگلداني، ديزي و آب
  ).خوري  توالت، ميوهةگلدان، كاس(
  

  جين مورفولوژي و سيماي كارگاهها در الله

 است و كارگاهها معموالً بخشي  جين در گذشته بيشتر شيوة توليد خانوادگي بوده در اللهسفالگري 
بقاياي اين نوع زندگي و فرهنگ را در . اند از منزل مسكوني بودند و در مجاورت آنها قرار داشته

توان مشاهده كرد و با وجود آنكه ايجاد شهركي مستقل  بسياري از كارگاهها درحال حاضر هم مي
است، هنوز توفيق چنداني  راي سفالگران در خارج از شهر بيش از يك دهه مورد توجه بوده ب

  . آيد با وجود گذشت زمان هنوز هم برقرار است آنچه در گزارش زير مي. است حاصل نشده 
. جين به توليد سفال اشتغال دارند، كارگاههاي سنتي هستند اكثر كارگاههايي كه در الله«  

ساختمان . است ي نوين و شرايط مطلوب ساختماني در آنها كمتر رعايت شده اصول و روشها
ه تر از سطح معابر عمومي قرار گرفت معموالً در پايين. اكثر اين كارگاهها خشتي و طاق ضربي است

نور اين كارگاهها از سوراخهاي سقفهاي گنبدي آنها به درون .  و روشنايي كافي ندارداست
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علت وجود گل و اجتناب از تبخير نم موجود در آن، جريان هوا و نور در آنها  هب. تابد كارگاهها مي
   ١٩.»علت فقدان نور، تاريك و دخمه مانند هستند گونه كارگاهها به اين. راه دارد
بندي كرد كه  توان براساس مالكهاي مختلفي تقسيم جين را مي كارگاههاي موجود در الله  

 مالك قدمت -٢؛ ) متر٤٨٠٠ متر مربع تا ٥٠از (اساس وسعت كارگاه  بر-١: اند از اهم آنها عبارت
از كارگاههايي با عمر شش نسل مداوم در يك خانواده تا كارگاههاي (و نوع مصالح 

 براساس توأم -٤ است؛   براساس نوع توليدات كه قبالً بحث شده-٣؛ )جديدالتأسيس و مدرن
در يك .  كارگاه داراي فروشگاه يا فاقد آن-٥ي؛ بودن با واحد مسكوني و مستقل از واحد مسكون

 -١: توان به سه دسته تقسيم كرد جين را مي هاي موجود در الله تر كارگاه بندي ساده تقسيم
 كارگاههايي كه -٢اند؛  كارگاههاي قديمي خشت و گلي كه با مصالح بومي گذشته ساخته شده

تمانهاي معمولي بنا شده و از آجر و شكل ساخ ميانگين عمر آنها حدود چهل سال است و به
بيني فضاهاي مختلف كارگاهي   كارگاههاي نسبتاً مدرني كه براساس پيش-٣اند؛  تيرآهن بهره برده
  . برند بعضي از اين مناطق از بودجه و امكانات دولتي بهره مي. اند  قبلي بنا شدهةو با نقشه و محاسب

  
  بخشهاي داخلي يك كارگاه سنتي

جين معموالً قسمتهاي مختلفي دارد كه در اكثر كارگاهها مشترك  يك كارگاه سفالگري در الله
است؛ البته بسته به ميزان فضاي موجود، نوع توليدات و ابتكارات احتمالي شاغالن ممكن است 
تفاوتهاي جزيي وجود داشته باشد، اما عموماً شرايطي دارند كه نزديك به سي سال قبل توصيف 

  : اند شده
ي خاك و آماده كردن آن، شستشوهاي مخصوص   گودال و حوضچه-١: هر كارگاه شامل«  

) هم زدن خاك و آب؛ ب حوضچة گود مانند، مخصوص به) الف: كه خود سه نوع است
گودال محل ايستادن ) عمق مخصوص خشك شدن گلهاي شسته شده؛ ج سطح و كم حوضچة كم

  .كارگر
صورت وجود دارد كه وضعيت كارگاهها را  تري بدين يزئبندي ج از همين محقق، تقسيم  

آوري   محل جمع-١. بسياري از اين موارد هنوز هم وجود دارند. دهد حدود سه دهة قبل نشان مي
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 محل -٤ محل مخصوص انبار قالبهاي گلهاي خشك شده براي زمستان؛ -٣ چاه آب؛ -٢خاك؛ 
 انبار -٧ كوره؛ -٦ن ظروف؛  محل مخصوص خشك كرد-٥؛ )گلخانه(ساختن مخصوص گل 

  ٢٠.ظروف
توان براي ميزان و حدود استفاده از كارگاه  با وجود آنكه مرز كامالً مشخص و قاطعي نمي  

برداريهاي متفاوتي از هركدام  قائل شد و در زمانهاي مختلف با توجه به شرايط ممكن است بهره
ع از قسمت ورودي كارگاه به محل از قسمتها صورت بگيرد، معموالً حدود بيست الي سي مترمرب
دليل  به. است كننده اختصاص يافته  استقرار چرخ سفالگري و مذاكره با مشتريان و آشنايان مراجعه

نور كافي و امكان برقراري ارتباط با افراد درحقيقت اين قسمت از كارگاههاي سفالگري قديمي به 
هاي موسوم از  يكي ديگر از استفاده. است  محل استقرار مديريت و ادارة واحد توليدي تبديل شده
تر  كف سيماني براي انجام اين عمل مناسب. اين قسمت، آماده كردن گل براي سفالگري است

  . است
وسايل الزم براي . رود كار مي همراه طاق دوم براي آماده كردن گل سفالگري به طاق اول به  

موقع، استفادة  شود تا از آنها به نگهداري ميچرخكاري يك نفره، دو نفره يا بيشتر در همين محل 
  . الزم صورت گيرد

گيرد، براي نگهداري گل آماده و  قسمتهاي انتهايي، كه معموالً بيش از سه طاق را دربرمي  
گيرد و قسمتي از  عنوان گرمخانه مورد استفاده قرار مي رود و هنگام زمستان به كار مي خاك به

است براي استفاده در زمستان براي خشكاندن ظروف توليد  ر گرفته كارگاهها كه مقابل كوره قرا
. آخرين بخش واحد انبار كارگاه و محل نگهداري محصوالت توليدي است. رود كار مي شده به

ترين بخشهاي واحد توليدي سفال است، در قسمت انتهايي  كوره سفالگري، كه از اساسي
  . گيرد اه قرار ميتر از كف كارگ كارگاهها و در سطوحي پايين

  
  كارگاه» دم«توصيف يك كوره يا 

شود در يك  گفته مي» دم«كوره كه بخش مهم و اساسي كارگاههاي سنتي است و در زبان محلي 
 سانتيمتر ٢٤٠ سانتيمتر ارتفاع و ٣٠/٢داخل كوره حدود . صورت زير است نمونة مورد بررسي به
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.  است اع دارد و زير قسمت اصلي كوره قرار گرفته سانتيمتر ارتف٥٢دهانة سوخت كوره . قطر دارد
  .  سانتيمترعرض دارد٥٠ سانتيمتر طول و ٢٥قسمت قرار گرفتن چراغ حدود 

.  است دليل پخته شدن مكرر بسيار مستحكم و استوار شده كوره از خشت و گل ساخته و به  
گيري بيشتر  راي بهرهب.  مورد مطالعه براساس اظهارات مالك آن بيش از يك قرن استةعمر كور
براي انجام كاهگل ابتدا . كنند بار ديوارها را از داخل كاهگل مي ها هر دو الي سه سال يك از كوره

كف كوره از خاك سفت . كنند تراشند و سپس مجدداً آن را كاهگل مي ديوارهاي كوره را مي
  . ها نياز به تعمير ندارد تشكيل شده و مثل ديواره

  
  كارگاههاي سنتيچرخ سفالگري در 

از ابزارهاي مهم و اساسي در كارگاههاي سفالگري چرخي است كه با آن ظروف مختلف شكل 
ارتفاع چرخ از كف زمين : گيرد و در يكي از كارگاههاي مورد بررسي وضعيت زير را داشت مي
محل قرار گرفتن سه چرخ .  متر است٥/١ سانتيمتر است و عرض دستگاه يك متر و طول آن ٧٨
كه در » پالجوق باسن«محل . است  متر قرار گرفته ١×٥/٣اي به اندازه  فالگري در محوطهس

در . مجاورت چرخها و در وسط طاق قرار گرفته حدود دو متر طول و هشتاد سانتيمتر ارتفاع دارد
پردازند و گل آماده شده را تحويل چرخكار  اين قسمت، به لوله كردن و فتيله نمودن گل مي

قسمت فتيله و لوله كردن سفالگري اندكي تورفتگي دارد تا كارگر سفالگر در زمان آماده . دهد مي
  .  عقب رفتنهاي مكرر پاهايش صدمه نبيند و به ديوار مقابل برخورد ننمايد-كردن گل و جلو

  
  مواد اوليه و ابزارها 

ران زمينة ايجاد اين سه عنصر مواد اوليه، ابزارها و مورفولوژي كارگاهها در كنار هنرمندي سفالگ
جين در  مواد اولية مورد مصرف در كارگاههاي سفالينة الله. سازد صنعت و هنر ارزنده را فراهم مي

 مورد استفاده در اين ةبخشي از مواد اولي. بين دو دستة مجزاي چرخكاري و دوغابي متفاوت است
  . اند اخير به مجموعه افزوده شدههاي  اند و بعضي از آنها در دوره كارگاهها از گذشته باقي مانده
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جين  ترين مواد مورد مصرف خاك است كه انواع مختلف آن از زمينهاي اطراف الله مهم  
گل آماده . شود هاي متفاوت آن استفاده مي موادي كه براي تهية لعاب در گونه. شود برداشت مي
ان صنايع دستي توليد  خدماتي وابسته به سازم-كه در مجتمع توليدي» گل صنعتي«موسوم به 

عنوان نمونه آنچه در زبان محلي به  شود و برخي گياهان خودرو موثر در گل سفالگري به مي
  . معروف است» لوئي«
   خاك-1

جين به داخل آن منتقل  خاك مورد مصرف در كارگاههاي چرخكاري از مناطق اطراف شهر الله
بيشترين ميزان .  ده كيلومتر استحداكثر شعاع فاصلة معادن خاك با مراكز شهر. شود مي
جين صورت  شرقي الله برداري از نزديكي روستاي دستجرد در هشت كيلومتري شمال بهره
  .گويند مي) Kan(» كان«در زبان محلي اين مراكز استخراج سفالگران را . گيرد مي
تواند   ميجيني با توجه به نوع توليداتي كه دارند نوع خاصي از خاك از نظر سفالگران الله  

بندي است كه اولي  خاك قرمز، خاك سفيد و خاك معمولي نوعي تقسيم. مورد استفاده قرار گيرد
دليل قدرت چسبندگي زياد براي كاالهاي تزئيني و  را معموالً براي ساختن ديزي، دومي را به

ري از خاك بندي ديگ سفالگران تقسيم. برند كار مي مصرفي و سومي را براي تهية گلدان و خمره به
قوت  كنند كه به خاك پرقوت و خاك كم جين براساس قدرت انسجام و استحكام آن مي الله

  . است» خاك پرقوت «ةتر تمايل استادكاران به تهي براي توليد اجناس مرغوب. شود تفكيك مي
بندي خاكهاي مورد استفاده، نامگذاري خاكهاي مختلف براساس نوع  سومين مالك دسته  

مثالً . بندي هنوز هم اعتبار دارد اين نوع طبقه. است شده  يايي بوده كه از آنها ساخته ميظروف و اش
معني خاك كاسه و خاك  به... و » چولمك تورپاقه«و » چناق تورپاقه«توان اصطالحاتي مانند  مي

بندي ديگر خاك براساس علوم جديد  تقسيم. جيني شنيد زبان الله ديگ را از افراد سفالگر ترك
توانند خاك مناسب و موردنياز را تهيه  دهندة آن در آزمايشگاه مي است كه با تجزية عناصر تشكيل

شود و شرح مبسوطي دارد كه در اين مقاله  اين روش در مراكز توليدي جديد انجام مي. نمايند
  . مجال آن نيست
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  لعاب-2

دست  يك و در رنگهاي مختلف بهاشياي سفالين در اكثر موارد با پوششي از لعاب و با عنوان سرام
. است رسيدند اما در زمان فعلي به داليل متعددي مصرف لعاب كاهش يافته  كننده مي مصرف

تر بودن توليدات بدون لعاب در برخي موارد،  هزينة فراوان، مقبول :اند از برخي از داليل عبارت
مواد اولية لعابهاي . اي تهية لعابدار و نياز به زمان طوالني بر خطرناك و سمي بودن لعابهاي سرب

گيرند شامل شيشة تلويزيوني،  ترين موادي كه مورد استفاده قرار مي مختلف متفاوت است اما مهم
هاي دارو، سنگ سفيد، سرب پودر شده، قلع، الجورد و تفال مس است  بطريهاي شكسته، شيشه

تر در  اي سازان حرفه عابتر ل كاران كارگاه و در شرايط تخصصي كه در مواردي خود صاحب
گيري از سرب در  توان براساس رنگ، شفافيت، بهره لعابها را مي .سازند كارگاهي ديگر آن را مي

 .بندي كرد تركيب يا عدم استفاده از آن، تقسيم
 (Loui) لوئي -3

اين گياه پس از خشك شدن حالت متالشي . رويد هاست كه در باتالقها مي  قلياييةگياهي از تير
دهد و از  استحكام ظروف قالبي را افزايش مي. آيد اي درمي هاي پنبه شكل رشته يابد و به اي مي دهش
اين گياه فقط در برخي از كارگاههاي قالبي و ظروف بزرگ . كند خوردگي جلوگيري مي ترك
 توالت و ةبراي ساختن كاس«: گويد يكي از سفالگران مجرب دربارة آن مي. شود كار برده مي به
سازد و  لدان قالبي لوئي الزم است؛ زيرا در هنگام چرخكاري شي درحال ساخت را منقبض ميگ

؛ البته موي بز هم كه در كارگاههاي تنورسازي اين شهر »شود مانع از وارفتگي و سستي آن مي
شود و از طريق لگد كردن مداوم مخلوط گل و مو كامالً با مواد ديگر آميخته  كار برده مي به
  .  همين خاصيت را داردشود مي

   ديگر ة مواد اولي-4

ويژه براي كارگاههاي دوغابي شامل خاك زنوز، خاك آباده،  خاك وارداتي از مناطق ديگر به
چسب و مواد سيليكاتي، كربنات دوسود سنگين و قلوه سنگهاي سفيد براي مخلوط كردن و 

كارتن، طناب و كاه درشت براي . روند كار مي همچنين ماسه و كاه ريز براي استحكام بيشتر به



 

  

  هنر ايران 294

بندي، سوخت و الكتريستة الزم براي تأمين انرژي موردنياز در كوره و ابزارهاي برقي جديد  بسته
  .از موارد قابل ذكر هستند

   ابزارهاي مهم سفالگري -5

 تراش براي تميز كردن و تراش يا گل كل: اند از برخي از آنها عبارت. ابزارهاي سفالگري بسيارند
صورت فلزي يا چوبي براي صاف كردن نماي بيروني و  تراش دادن دور اشياي سفالي، مشته به
رود كه براي صاف  كار مي هم به» چرم«يا » دره«عنوان  دروني محصوالت سفالي، تيماج كه به

قاتمه كه براي بريدن، ايجاد نقش و براي نگهداري محصوالت . رود كار مي كردن لبة ظروف به
قالب از جنس فيبر يا سفالينه كه براي حمل آرام مصنوعات جديد . رود كار مي ته شده بهتازه ساخ
 است و براي  الزاويه دارد و از خاك سفيد ساخته شده پايه كه شكل قائم.  روند كار مي سفالي به

 تراق يا شانة كوچك براي ايجاد نقش و نگار بر. رود كار مي نگهداري اشياي سفالي درون كوره به
روي توليدات، پالستيك سياِه نازك براي حفظ رطوبت اشياي بزرگ كه در چند مرحله ساخته 

شوند، انواع غربيل يا سرند براي الك كردن خاك مورد استفاده، ظروف سفالي يا پالستيكي  مي
براي مخلوط كردن مواد و خيس كردن دست سفالگر در حين كار، هواكش براي سرد كردن 

ها  هاي خاك و نرم كردن آن، مغره اغ كوره، تخماق چوبي براي كوبيدن كلوخهها، چر سريع كوره
براي نگهداري اشياي ساخته شده در داخل كوره، سيم فلزي براي بريدن اشياي سفالي ساخته 
شده، نردبانهاي فلزي براي چيدن طبقات مختلف كوره، سيخ براي آزمايش وضعيت ابزارهاي 

براي آماده كردن و » بال ميل«، »پالچوق يتشترن«، »ترپاق اوئن«داخل كوره و دستگاههاي جديد 
زن، كوره برقي، دستگاه  هم مخلوط كردن خاك و تهية لعاب، دستگاه فيلتر پرس، فرنجر يا به

پاش و وسايل آزمايشگاهي كه بيشتر در  پاكميل، اكسرودر يا گل ورزكن، پمپ يا دستگاه رنگ
  . شوند ده ميكار بر كارگاههاي دولتي و مدرن به

  
  تكنولوژي ساخت 

البته : (توان تقسيم كرد طور كلي به سه قسمت مي جين به تكنولوژي ساخت را در كارگاههاي الله
شود كه به ابتكارات عمل شخصي هر استادكار و  بندي هنگامي درست درك مي اين دسته
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 تكنولوژي -١) .روشهاي خاصي كه ممكن است كه در هر كارگاه رواج داشته باشد توجه شود
 تكنولوژي ساخت در كارگاههاي دوابي؛ -٢ساخت ظروف سفالين در كارگاههاي چرخكاري؛ 

  .  طريق ساخت تنور در كارگاههاي محدود سنتي-٣
  تكنولوژي ساخت اشياي سفالين چرخكاري) 1

ي تري انجام داد مثل تفاوت در نوع توليدات كه برخ بنديهاي كوچك توان تقسيم در اين گروه مي
كه بخش  كنند درحالي از كارگاهها در ادامة فرهنگ گذشته نيازهاي ضروري روستاييان را تأمين مي

محصوالت همراه با لعاب و بدون لعاب، . پردازند ديگري صرفاً به توليدات تزئيني و تفنني مي
  .رارگيردتواند مورد توجه ق گيري از وسايل مدرن برقي يا استفاده نكردن از آنها مي همچنين بهره

تهية : ترتيب زير در نظر گرفت توان مراحل توليد را به صورت بسيار خالصه شده مي به  
خاك رس؛ آسياب كردن خاك و نرم نمودن آن؛ تركيب با آب و درست كردن گل؛ ورز دادن گل؛ 

گل بر روي چرخ سفالگري؛ سفال خام؛ خشك شدن » چانه«گل آماده چرخكاري؛ شكل دادن 
كارگاه يا جلوي آفتاب؛ پرداخت و تراش و جدا كردن زوائد؛ پخته شدن سفال با اوليه در محل 

دار؛  هاي لعاب حرارت كوره؛ لعاب دادن به اشياي سفالين پخته شده؛ به كوره بردن مجدد سفالينه
  .تخلية كوره سه الي چهار روز بعد از پخت محصوالت

 ندارد؛ زيرا در كوره قرار دادن براي اشياي توليدي بدون لعاب، كوره دادن مجدد ضرورت  
گيري از لعاب در بين  بهره. مجدد اشياء، براي پخت و يك دست شدن لعاب با بدنة سفال است
توانند از اين امكان استفاده كنند  توليدات چرخكاري و دوغابي مشترك است و هر دوي آنها مي

پوشي  ود دارد از لعاب كردن چشمها و مشكالتي كه وج يا آنكه با توجه به نوع مشتريان يا هزينه
  .نمايند
گيري  براي ايجاد جاذبه و زيبايي در محصوالت سفالي، عالوه برنقش و نگارهاي زيبا و بهره  

نقاشي روي سفال در ايران عموماً به دو روش عمده . از لعاب، نقاشي روي سفال هم رواج دارد
 نقاشي زيرلعاب كه به -٢ است؛  نقاشي روي لعاب كه به دورنگي معروف-١: گيرد صورت مي

برتري نقاشي بر روي لعاب نسبت به نوع ديگر آن است كه در .  است زير رنگي مشهور شده
كاري و پختن لعاب  در اين روش، پس از لعاب. توان آن را پاك كرد راحتي مي صورت اشتباه به
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درجه سانتيگراد سپس آن را در درجات بين چهارصد تا هشتصد . كنند روي آن را نقاشي مي
  .پزند مي
 روش -١: هاي ذيل تقسيم كرد توان به دسته روشهاي نقاشي روي سفال را مي«  
 روش سگرافيتو كه داراي دو رنگ -٤كاري؛   روش باسمه-٣كاري؛   روش كنده-٢كاري؛  برجسته
گيرد ممكن است  البته با تمام دقتي كه صورت مي) ١٣٦٣زاده،  مهدي(» .ه استهم آميخت به

شده  موارد شناسايي. ايراداتي در توليد وجود داشته باشد كه بيشتر مربوط به نوع لعاب آن است
 خفگي و -٥ سوراخ كوچك و بزرگ؛ -٤ تفتيدگي؛ -٣ خزيدگي؛ -٢ بريدگي؛ -١: اند از عبارت
 لك و -١٠ هواديدگي؛ -٩ سولفوريزه شدن؛ -٨اي؛   چكيدگي قطره-٧ چسبندگي؛ -٦كوري؛ 

   ٢١. تاول زدن لعاب-١٥ آب؛ -١٤ پريدگي؛ -١٣ ترك؛ -١٢ تطبيق لعاب؛ -١١؛ خال روي لعاب
  تكنولوژي ساخت اشياي دوغابي) 2

در مورد نوع خاصي از توليدات است كه در ظرف بيست سال گذشته رواج يافته و از جهتي 
. آورد اي پايين مي بار است؛ زيرا هنر دستي و اصيل سفال را تا حد كاري قالبي و كليشه تأسف

تر است، مهارت كمتري   توليد چرخكاري آسانةطور نسبي در مقايسه با شيو شيوة توليد دوغابي به
الزم دارد و از رطوبت و بيماريهاي ناشي از آن كه در كارگاههاي تاريك و مرطوب چرخكاري 

 نوع مواد اوليه، نوع تركيبات، شيوة توليد و محصوالت اين دو. ه استرواج دارد، فاصله گرفت
چرخ «جانشين » قالب«توان نوشت كه  طور خالصه مي به. جين، تفاوتهايي دارند مرسوم در الله
جين شده  و خاكها و سنگهاي وارداتي از ساير نقاط كشور جايگزين خاك رس الله» سفالگري

  .است  مانده باقي سفالگري در هر دو مشترك است و هنوز ةاست اما كور 
 فراهم نمودن -١: اند از صورت مختصر و كلي عبارت حصوالت بهمراحل توليد اين نوع م  

 -٤ريزي دوغاب؛   مرحلة قالب-٣ ساختن دوغاب الزم؛ -٢مواد اوليه به نسبتهاي مشخص؛ 
 خارج كردن -٧ در كوره گذاشتن توليدات؛ -٦ تراش و پرداخت اشياي توليدي؛ -٥تخلية قالبها؛ 

  .توليدات از كوره و عرضه به بازار
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  تكنولوژي ساخت تنور سفالين ) 3

شود اما استفاده تنورسازان از مواد اوليه  با وجود آنكه تنورسازي جزء سفالگري محسوب نمي
.  سنتي باشدةترين دليل ارتباط اين دو حرف تواند مهم اساسي مشترك با سفالگران يعني خاك مي

شود و نور آفتاب آن را  ل ساخته مياين نوع توليد، در نُه نوبت يا نه روز در فضاي آزاد حياط مناز
هر . طور قطع با اين شيوه، بيشتر در فصل تابستان امكان توليد تنور وجود دارد به. كند خشك مي
برخي از روزهاي طوالني تابستان ممكن . طور متوسط حدود پانزده سانتيمتر ارتفاع دارد طبقه به

شود بنابراين ظرف چهار يا  تر خشك مياست دو طبقه از يك تنور ساخته شود؛ زيرا طبقات زود
  .توان يك تنور ساخت پنج روز مي

ساخت اين نوع محصول بيشتر به مهارت فردي و دستي استادكار مربوط است و تنها مواد   
 -٢ چهل؛ ة خاك الك شده با سرند معروف به شمار-١: موردنياز براي ساخت عبارت است از

  .اي قوام بيشترنام لوئي بر  گياهي به-٣ بادي؛ ةماس
  

  تأثيرات متقابل تكنولوژي سفالگري و عناصر ديگر فرهنگ

شناخت ارتباطات پيچيده تكنولوژي و ساير اجزاء و عناصر فرهنگ بسيار اساسي و مهم است و 
شود با تجزيه كردن فرهنگ به اجزاي  با توجه به آنكه فرهنگ شامل همة دستاوردهاي بشري مي

  .توان بيشتر با واقعيتها آشنا شد  و اعتقادات و زبان ميترش مثل هنر، باورها كوچك
توان به قداست و حرمت چرخ سفالگري و كورة  وار دربارة باورها مي صورت فهرست به  

چيني، اعتقاد به نحوست يا مباركي قدم  در هنگام كوره» نظر كردن و چشم زدن«پخت سفالينه، 
ك بين سفالگران و كشاورزان، برقرار كردن افراد در هنگام شروع كار، وجود باورهاي مشتر

خواني در كارگاههاي سفالگري، مشاركت اكثر سفالگران در مراسم عزاداريهاي محرم و  روضه
  .توان اشاره كرد صورت مشترك مي مراسم اعياد و جشنها به

توان هنر اول سفالگري دانست و در مرحلة  در مبحث سفالگري و هنر، چرخكاري را مي  
كار بردن  درواقع، به. اد نقش و نگارهاي هنري بر روي اشياي سفالين درخور اهميت استدوم ايج

در روزگاران گذشته سفالگران . است واژة هنر براي كار سفالگري در چند دهة اخير باب شده 
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دانستند و بيشتر به ضرورت شرايط و گذران  ترين افراد مي ترين و بدبخت خود را جزء محروم
اين نگرش در بين بسياري از سفالگران هنوز باقي .  بودند كه به اين كار بپردازندزندگي ناچار

همچنين در فرهنگ گذشته در كنار نظام استادي و شاگردي مثبتي كه وجود داشت گاهي . است
خوبي انجام  شد و به انتقال مهارتها با نوعي امتناع و بخل استادكار نسبت به شاگرد آميخته مي

هاي هنري كار سفالگري درحال گسترش است و احساسات  درحال حاضر، جنبهاما . شد نمي
كلي  شود، هرچند كه برخي از محصوالت ارزندة گذشته به سفالگران در توليدات آنان متجلي مي

شود كه از بين دو مقولة هنر و صنعت  است و در نهايت، اين سؤال مطرح مي فراموش شده 
  . ل اساسي است كه برخي سفالگران پاسخ قاطعي براي آن ندارنداين سؤا. يك اولويت دارند كدام
العاده نسبت به والدين و نسل  دربارة ارتباط سفالگري و روابط خويشاوندي، به احترام فوق  

ها و اتحاد و يكپارچگِي خانوادگِي استوار  قبلي، استمرار سفالگري چند نسلي در برخي خانواده
عالوه بر آن، . توان اشاره كرد فرط امروز، و گرفتاريهاي امروز ميگذشته در برابر فردگراييهاي م

تغييرات تكنولوژيك و جانشيني نسلهاي متوالي دو عامل اساسي تغيرات اجتماعي هستند و 
است  اندازه بوده  كه جدايي زوجين جوان از خانوادة پدري در گذشته معادل رنج بي درحالي

  . شود  گسترده محسوب ميةگ عامل جدايي از خانوادامروزه تمايل به سكونت در محيط بزر
دربارة روابط اجتماعي سفالگران با گروههاي ديگر اجتماعي يا درون خودشان به از هم   

پاشيده شدن تقريبي تعاون سنتي در بين آنان و گروههاي ديگر، تأثير مالكان در زندگي اقتصادي 
. توان نام برد وار مي سازمانهاي دولتي را فهرستسفالگران در گذشته و نوسان روابط با نهادها و 

همچنين سفالگران با مسافران، ايرانگردان، محققان و هنرمندان در چند دهة گذشته ارتباطات 
  . اند انساني ارزشمندي برقرار كرده

اين امر تنها . جين تركي است اما در نسل جديد در حال تغيير به فارسي است زبان مردم الله  
دليل ضرورت تحصيل كودكان و  منطقه نيست بلكه در تمام مناطق استان همدان بهه اين منحصر ب

  .شود درحال تغيير است زبانان مي غير فارس تحقيري كه به
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  نتيجه

طور  جين صورت گرفت و به با مطالعه و تحقيق مستمري كه طي چندين سال دربارة سفال الله
  :دست آمد د زير بهطول كشيد، موار ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۱متناوب از 

ارتباط متقابل تكنيك سنتي سفالينه و فرهنگ حاكم در  هدف اصلي كه كشف نقاط تالقي و -۱
جين است با توجه به شاخصهاي كشف شده مثل  تر، كلية مردم الله در ابعاد وسيع بين سفالگران و

ي، باورهاي مربوط خوان المثلها، استفاده از كارگاههاي سفالگري براي مراسم روضه ها، ضرب قصه
هاي پخت اشياي ساخته شده و دهها مورد ديگر، گواهي بر اين  به دستگاه چرخ سفالينه وكوره
  .ارتباط عميق و تنگاتنگ هستند

 برخالف تصور اوليه در مورد تكنيك همسان همة كارگاههاي سفالينه تفاوتهاي فراواني در -۲
وجود دارد  ستفاده ونوع نگرش وعمل سفالگرانكنندگان، نوع كارگاه مورد ا مصرف نوع توليدات،

كه گاهي در حد دو نسل با هم تفاوت دارند؛ زيرا برخي از آنان رقابت در توليد را به سطح 
اند   سراسر جهان براي محصوالت خود تدارك ديدهربازارهايي را د اند و المللي كشانده بين

راي مصارف روستاييان اطراف توليد كه گروهي ديگر، هنوز به روش چند قرن گذشته ب درحالي
  .كنند مي
كس قادر نيست علت  اما هيچ .گردد جين به قرنها پيش برمي  سابقة سفالگري در روستاي الله-۳

اي در ميان يك دريا  فرد بودن توليد اشياي سفالين در اين منطقه را كه همچون جزيره منحصربه
كه   است درحالي گاهها در حد هفت مورد بودهيك قرن قبل، تعداد كار. قرار گرفته مشخص نمايد

راستي در چند قرن گذشته تعداد كارگاهها  به. دهد  برابر افزايش نشان مي۱۵۰امروز نزديك به 
  است؟ چند مورد بوده 

 از مشكالت بزرگ فرهنگي و اقتصادي كه اثرات منفي خود را در توليدات و ميزان درآمد -۴
برداري از كار يكديگر،  يش از اندازة كاالهاي مشابه، تقلبي وكپيدهد توليد ب سفالگران نشان مي

درواقع، افزايش كمي . كردن آنها از جنبة هنري است تهي بازاري كردن هرچه بيشتر توليدات و
  .توليدات به قيمت فدا كردن ويژگيهاي ارزندة كاالهاي سفالينه است
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ان صنايع دستي با تمام تالش و فعاليتي  نقش كارگاهها و سازمانهاي دولتي مربوطه مثل سازم-۵
دهند، جنبة جزيي  است در مقايسه با مجموعه فعاليتهايي كه سفالگران انجام مي رفته گكه صورت 
طور  تقريباً تمام مردم را به و جين جنبة عمومي يافته اي دارد؛ زيرا سفالگري در الله و حاشيه

  .است مستقيم يا غيرمستقيم درگير كرده 
است  جين با سرعت آغاز شده  د زنان به صحنة توليد و خدمات مربوط به سفال در الله ورو-۶

طراري پس از مرگ ضكه در گذشتة مردم اين شهر، موارد فعاليت مستقيم زنان در شرايط ا درحالي
 سفالگري بيشتر دانشجويان دختر را براي اين ةموزشكدآوزه رام. است شوهر تنها سه مورد بوده 

  .دهد  فرهنگي آموزش مي-كار هنري
محسوس فرهنگي جذب و آموزش افراد غيربومي است كه  وس وم از تغييرات بسيار مل-۷

وجود آمده در اين مورد با تعصب  دهند، تساهل و تسامح به جيني انجام مي استادكاران سفالگر الله
  .گيريهاي نقل شده از گذشته بسيار تفاوت دارد و سخت

شناسي  پيشرفت كه بنا بر نظر بعضي محققان جامعه نفي ضد رشد و برخي از خصوصيات م-۸
شود نظير حسادت در برابر پيشرفت ديگران، ترس  سنتي يافت مي روستايي در مناطق محدود و

كارانه وحتي بدبينانه نسبت به  برخورد محافظه آموزش ندادن به ديگران، سيبهاي احتمالي رقبا،آاز 
خواهي،   در محيط وجود دارد؛ البته درمقابل، نوعي ترقيدر اشكال مختلف تحوالت جديد

   .طلبي و عقالنيت و تكنيك هم درحال رشد است توسعه
ه شدت ب كه گروهي از آنان به درحالي. نگرشهاي سفالگران تفاوت وجود دارد و  در باورها-۹

  .دانند  ميمعتقد هستند، گروه ديگر اين موارد را خرافات. ..كوره و  قداست چرخ سفالگري و
جوانان  اشتغال بسياري از نوجوانان و جين و  وجود كارگاههاي متعدد سفالگري در شهر الله-۱۰
 فصلي باشد و درآمدهاي نسبتاً صورت موقتي و هدر مواردي كودكان به اين شغل، هرچند ب و

   .دهد آموزان كاهش مي شود، انگيزة ادامة تحصيل را براي دانش مناسبي كه عايد آنان مي
ن تقريباً عموميت دارد؛ زيرا با وجود درآمد تقريباً آ نارضايتي از كار سفالگري در بين شاغالن -۱۱

مناسب با ركودهاي طوالني و متناوب بازار، تغيير در سياستهاي صادرات و واردات دولت، تعداد 
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نها و كمبود دشواري تهية آ زياد توليدات، سختي و دشواري كار، افزايش شديد قيمت مواد خام و
  .ران آزاردهنده استگمنابع مالي براي سفال

 گردي و ، بنابراين نوعي فرهنگ دورهه است توليد در گذشته با توزيع محصوالت همراه بود-۱۲
هاي  كه، اين وضعيت در دهه فرهنگها در بين نسلهاي گذشته وجود دارد؛ درحالي آشنايي با خرده

يا از  ان محصوالت، خود به كارگاههاي سفال مراجعهطالب  است و اخير تاحدودي برعكس شده
  .كنند ها اقدام مي طريق واسطه

جيني را از كار گروهي  طلبي شخصي آفتي است كه سفالگران الله فردگرايي مفرط و منفعت -۱۳
خوبي قابل تشخيص  فقدان انجمنهاي صنفي فعال به. سازد توأم با همبستگي اجتماعي دور مي

  .است تعاون گذشته را زنده نمايد  دولتي هم نتوانسته ايجاد مجتمع .است
 تغيير روزافزون توليدات معروف به چرخكار در شكل جديد قالبي يا دوغابي عمالً جنبه -۱۴

كاري  برد و احتمال دارد در چند دهة بعد پيدا كردن استاد الل ميحهنري اين صنعت را رو به اضم
  .با قدرت مهارت گذشتگان غيرممكن باشد

 سيماي زنان سنتي، طاووس،  نقش و نگارهاي زيبا و بديع روي سفالها كه بيشتر شامل مرغ،-۱۵
 و متأسفانه رنگ و نقاشي كردن ه استگرفت از بين رفت پرندگان، خورشيد و امثال آنها را دربرمي

هاي هنري ارزشمند از انحطاط تدريجي اين هنر و صنعت سنتي حكايت  بازاري بدون جنبه
  .كند مي
گران از حدود چهل سال پيش تاكنون به   توجه محققان، دانشجويان، هنردوستان و صنعت-۱۶

 است، از آن جمله در گشايش ديدگاههاي آنان  جين و توليدات آنها، ثمراتي داشته سفالگران الله
همچنين سفر مقامات سياسي قبل از انقالب و بعد از . است نسبت به خود و ديگران موثر بوده 

بافي سفالگران موثر بوده   است در ايجاد منفي اي كه صورت گرفته نيافته هاي تحقق قالب و وعدهان
گزينش هنجارها و ارزشهاي جديد و تعبير ديدگاهها همچنان از درون تعامالت شكل . است 

  .گيرد مي
 جين تا چند دهة قبل در انحصار دو شغل اصلي سفالگري و كشاورزي بوده و افراد  الله-۱۷

صورت  رقابت بين اين دو گروه به. ادامة معيشت از اين دو طريق نداشتند اي جز معموالً چاره
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وجودآمدن مشاغل صنعتي ديگر، گسترش بازار و  به. است المثلهايي هم درآمده  قصه و ضرب
از مواردي هستند كه با ورود ... تجارت و توجه به تحصيل علم و كسب مدارج دانشگاهي و 

جين را  دو گروه شغلي را از انحصار بيرون آورده و به پيچيدگيهاي جامعة اللهخود رقابت 
  .اند افزوده
ويژه سروكار داشتن با  هفرساي سفالگري در محيطهاي تاريك و مرطوب و ب  كار طاقت-۱۸

رود نعمت سالمتي را از برخي شاغالن اين صنعت  كار مي هاي سربي در آن به موادي كه فراورده
  . است تهو هنر گرف

برخي از محققان براي .  سفالگري از صنايع دستي است كه قدمت چند هزار ساله دارد-۱۹
و طبق اعتقادات مردم، استفاده از چرخ سفالگري از  اند اي شش هزار ساله قائل چرخكاري سابقه
با . داستانهايي هم در اين مورد بين سفالگران وجود دارد. است شروع شده ) ع(زمان حضرت نوح 

توجه به اينكه دوران حضرت نوح از قول عالمه طباطبايي حدود هفت هزار سال قبل برآورده 
  .آيد اين دو ديدگاه با يكديگر تطبيق داشته باشند نظر مي  بهه استشد
 سال است كه ۲۵جين بيش از   در بيرون شهر اللهسازي سفال طرح ايجاد شهرك صنعتي -۲۰

پرهزينه بودن طرح و لزوم كار اجرايي وسيع، ناهماهنگي مطرح شده اما به داليلي همچون 
  . اند باعث تأخير در اين امر بوده... سازمانهاي مسئول، دوري از منازل مسكوني و 

جين مركزي مشخص   با توجه به تعداد كارهاي تحقيقي در مورد سفالگران و سفالگري الله-۲۱
دهي و  ت تشكيالت مشخصي به سازمانالزم اس. ها وجود ندارد آوري اين يافته براي جمع

  .آوري اين آثار در محلي معين اقدام نمايد تا از كارهاي تكراري جلوگيري شود جمع
اش در  همراه سابقة چند قرني هدوهزار ساله خود باً جين با تاريخ تقريب نكه اللهآ سرانجام -۲۲

كوش  ثنايي، با مردماني سخت شهر است-اش يك روستا  سفالگري با خاك هنرمندپرور و كيمياگونه
است و پر از  و صبور است كه واقعيت برجستگي و ممتاز بودنش را بر خاص و عام تحميل كرده 

  .سازد اش را عيان مي شدني است كه قدمت و غناي فرهنگي رمز و رازهاي گفتني و ثبت
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