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 چکیده: 

حمایت حاکمان از این ، پیشینه سفالگرياین تنوع به دلیل . سازدشمار و تنوع سفال صفوي، هنر این دوره را برجسته می
بري بناهاي هاي تنگهاي این دوره در آرایهسفالینه. استهاي دیگر پدید آمدههنر و تعامل فرهنگی ایران و سرزمین

ترین و بیشترین باتوجه به اینکه در منابع مختلف، اصلی. ها هستندو این تزیینات معرف بهترین سفالینه صفوي نمود یافته
ـ  است تا با بررسی آرایهاند، در این پژوهش سعی شدهده شدهها نامیهاي دوره صفوي صراحی، ابریق و قمقمهفرم سفالینه
هاي مهم این دوره شناسایی شوند. بنابراین با استفاده از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بري، دیگر فرمهاي تنگ

ها در زندگی نادیده گرفته شده در منابع موجود با تأکید بر نقش اساسی آنهاي جامعه آماري، به بررسی و شناسایی فرم
هاي مجوف و توخالی که از دوره بريبه این نوع از گچ» بريتنگ«است. همچنین نام نهادن کلمه روزمره پرداخته شده

ر سالیق پادشاهان اوایل بهشت و تغییر دقاپو نسبت به کوشک هشتصفوي رایج شد، باتوجه به قدمت بیشتر بناي عالی
بر این  آورد.دوره صفوي نسبت به حکام دوره میانی و متاخر این سلسله در استفاده از ظروف، شبهاتی را به وجود می

 عالیکاخ  هايبريصفوي و تنگ هايسفالینه، هاي معماريدر آرایه )از ابتدا تاکنون( هااساس، پس از بررسی فرم سفالینه
سپس . استها شناسایی گردیدهترین نمونهبندي شده و پرکاربردشناسی و طبقهگونه ،بهشت مطالعههشتقاپو و کوشک  ـ

. اندبري بررسی شدههاي تنگگیري نقوش آرایهشناختی شاهان در شکلاجتماعی و عالیق و تمایالت زیبایی، دالیل فنّی
 معرفی، از نتایج این پژوهش. اندصیفی ـ تطبیقی پردازش شدههاي میدانی و اسنادي گردآوري و با شیوة توها به روشداده

هاي از شکل یا خمره هاي مورد عالقه شاهان صفوي است. همچنین کوزهبه عنوان سفالینه هاو ابریق ها، قمقمههاصراحی
ها، نسخ نگارهادبی و تاریخی، دیوارههايها در منظومهبري این دو بنا است. شمار واژگان مرتبط با این فرمپرکاربرد در تنگ

 هاي کاخ عالیکند. همچنین سطوح عمودي دیوارصفوي نیز پرکاربردترین ظروف را معرفی میهايخطی و نقوش سفالینه
اند. کاربرد دو بنا نیز در ها تأثیرگذار بودهبريبهشت، در انتخاب نقوش تنگقاپو و تقسیمات افقی دیوارهاي کوشک هشت ـ

قاپو به عنوان مکانی براي مجالس بزم و کوشک است. اتاق موسیقی عالیها مؤثر بودهبريب و نحوه اجراي تنگانتخا
اند. از دالیل دیگر آگاهی معماران صفوي سلیمان در نوع نقوش تاثیرگذار بودهتابستانه شاهسرايبهشت به عنوان حرمهشت

با استفاده از تغییر ابعاد نقوش، مدت زمان طنین ناهنجار صداهاي زیر  ها در شکستن پژواك صدا بوده کهبرياز نقش تنگ
  اند. هاي موسیقی و بزم مبادرت ورزیدهاي به تزیین اتاقو با چنین شیوه و بم را در ساختمان کنترل کرده

 

 
 

 


