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چکیده
امروزه آثار تمدنهاي ريشه دار و درخشاني در اريسمان  ،سيلک ،تپه يحيي ،تل ابليس ،شهداد و ...حکايت از ظهور نوعي ديگر
از تمدنهاي بشري دارد .تمدنهايي که پيدايش آن در گرو آب فراوان و زمين حاصلخيز نبوده و شايد تنها به معدن و فلز کاري
متکي بوده اند .تمدنهايي که هزاره ي پنجم قبل از ميالد در فالت مرکزي و جنوب شرق ايران شکل گرفته و هرگز اشتهار
تمدنهاي نيل و سند و بين النهرين را نداشتند .اما تاثير آنها در تمدن اين مناطق آن چنان بوده است که اصالت و قدمت آنها
ديگر کمتر مورد ترديد قرار مي گيرد .پيدايش اين تمدنها و هم انحطاط آنها را بايد در تاريخ معدن کاري و فلز کاري ايران
جستجو کرد و بيش از همه اين کنکاش بايد معطوف به بازشناسي تاريخ مس به عنوان فلز اولين باشد و همچنين مشخص
است که مس سهمي عظيم در ترقي و پيشرفت تمدن و فرهنگ داشته است.
در اين تحقيق به بررسي و تحليل انواع نقوش متداول در ظروف مسي ،خاستگاه ،چگونگي ساخت آن ،تفکرات مربوط به
ساخت پيدايش نقوش و ...اشاره شده است
با توجه به اينکه مطالعه ي موردي است روش اصلي روش ميداني و ژرفانگر و روش تکميلي آن مطالعات تاريخي مي باشد.
تکنيک اصلي شامل مشاهده ،مشارکتي و تکنيک تکميلي فن کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک بوده و ابزار مورد استفاده
آن مصاحبه مي باشد.
کلمات کليدي :فرهنگ  ،تمدن  ،بازار ،ظروف مسي،نقش

مسأله1

بیان
صنعت در ايران يعني کار ،پيشه وهنر .صنعتگر يعني اصل هنر و اصل صنعت .صنعت عبارت است از :به کار بردن مهارت و
سليقه در جلوه ي زيبايي و جمال به واسطه ي توليد و يا ابتکار و يا به عبارت ديگر صنعت عبارت است از  :نگاهداري و ضبط
زيبايي که ضمير آدمي آن را دريافته است .صنايع دستي به ويژه صنايع دستي روستايي در کليه کشورهايي که از اين (هنر-
صنعت) برخوردارند و ازنظر مواد اوليه و نيروي انساني امکان توليد دارند نوعي فعاليت اقتصادي است که منجربه توليد
Statement of the problem

1

کاالهاي جديدي مي شود .آميختگي شديد اين فعاليت با سنت ها ،عادات و بينش سازندگان و همچنين تاثير محسوس
محيط جغرافيايي در اين صنعت از جمله مسائلي است که باعث تمايز آن از فرآورده هاي کارخانه اي مي شود .زيرا برخالف
مصنوعات کارخانه اي که در مقياس زياد و به طور يک شکل توليد مي شودصنايع دستي هر منطقه وحتي توليدات هر صنعت
گر از نظر طرح ،شکل و اندازه از اشياء م شابه خود کامالً متمايز و مشخص است و در اکثر موارد مايه اي از فرهنگ سازندگان
خود را به همراه دارد (حسن بيگي.)16:1:91 ،
ذوق و سليقه ي صنعت به طور مداوم و همواره در ميان ايرانيان وجود داشته و جزء زندگي روزانه آنها محسوب مي شود .اين
موضوع را مي توان با نگاهي به وسايل بدست آمده در کاوشهاي باستان شناسي بيشتر مورد بررسي قرار داده .با توجه به
مطالب فوق و همچنين اين که در استان کرمان معادن مس به وفور يافت مي شود ساخت وسايل مسي اعم از ظروف و
وسايل تزييني از قديم در اين ديار مرسوم بوده است .در اين خصوص نيز افراد زيادي مشغول به کار بوده اند و همچنين
مي کنند .خلق آثار هنري و نقوش مورد استفاده اين وسايل برگرفته شده از فرهنگ
عالقه مندان زيادي از آن استفاده
اصيل ايراني و فرهنگ ديني ،استعداد و ذوق هنري مردمان اين ديار کهن که با نگاهي به اين آثار مي توان به بخشي از
فره نگ غني مردمان شهر کرمان در گذشته و حال پي برد .با در نظر گرفتن مطالب فوق و همچنين مورد توجه قرار دادن
معادن غني مس در استان متاسفانه شاهد اين هستيم که در سالهاي اخير اين صنعت گسترش چنداني در استان نداشته و روز
به روز در حال افول مي باشد .تا آنجا که اکثر کارهاي صنايع دستي و تزييني که در بازار کرمان ديده مي شود از استان هاي
همجوار مانند اصفهان مي باشد .در کنار اين مورد کارهاي لوکس ديگر کشورها و فرهنگها تا حدي جاي اين صنعت را گرفته
است و اين امر با عدم استقبال مردم از خريد ظروف مس و همچنين ديگر مصنوعات مسي روبرو گرديده است و عامل ديگر
اينکه بيشتر کارگران و استاد کاران نيز غير بومي هستند و اين در حالي است که پويايي اين صنعت درکرمان مي تواند از
نقطه نظر اقتصادي ،اشتغال ،فرهنگي و ...بسيار کارآمد باشد.
اهداف تحقیق1
هدف از انجام اين تحقيق مطالعه در مورد يکي از مصنوعات مسي (سيني) مي باشد و در اين کار به بررسي نقوش متداول
وهمچنين به نحوه ي چگونگي ساخت سيني پرداخته مي شود .سعي شده است در اين تحقيق اهداف مورد نظر مطابق با
چهارچوب نظري تحقيق طراحي شود که شامل نظريه هايي ساختار گرايي ، 2کارکرد گرايي ،3تکامل 4گرايي و اشاعه5
گرايي مي باشد.
اهداف تحقيق شامل هدف کلي و اهداف جزئي (تکميلي) مي باشد.
هدف کلی
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Purposes of research
Structuralism theory
:
Functionalism theory
4
Evolutionism theory
1
Diffusions theory
2

بررسي ،ثبت و ضبط اطالعات گوناگون در مورد نقوش به کار رفته در ظروف مسي و همچنين چگونگي ساخت سيني ها در
بازار مسگري شهر کرمان
اهداف جزئی
 بررسي ويژگي هاي به کار رفته در نقوش. بررسي چگونگي تکامل شيوه هاي ساخت و نقوش به کار رفته در سيني هاي مس. بررسي ساختارهاي به کار رفته در طرحها و نقش هاي سيني. بررسي خاستگاه و انتقال نقوش به کار رفته در صنعت مسگري. بررسي اشتغال زايي اين صنعت در شهر کرمان. بررسي و آشنايي با چگونگي ساخت سيني هاي مسي و نقوش مورد استفاده.با توجه به اين مساله تحقيق حاضر برآن است دليلي براي اين موضوع در شهر کرمان يافته و بتواند راهکارهايي مناسبي
جهت اين امر ارائه دهد.
تحقیق1

اهمیت و ضرورت
نظر به اينکه استان کرمان داراي معادن بسيار غني مس مي باشد که وجود اين معادن در استان باعث شده استفاده از اين فلز
از قديم االيام رايج باشد و مورد استفاده مردم در زندگي روزمره قرار گيرد که مي توان از کاربرد آن در ساخت انواع ظروف و
مي دانيم دامنه وسيعي را به خود اختصاص مي دهد
همچنين انواع وسايل تزييني نام برد .وسايل تزيني همان طور که
از جمله انواع گلدان ،انواع تابلو ،انواع سيني ،و انواع ظروف ،آشپزخانه و ...نمونه هايي از آنها مي باشد .که به صورت کاربردي
مورد استفاده قرار مي گيرند .به عنوان نمونه در ناحيه تل ابليس واقع در بخش مرکزي رشته کوههاي کرمان اشيايي از مس
پيدا شده و همچنين در حاشيه دشت لوت و خبيص يا شهداد آثار فلزي من جمله چهار تبر مسي يافت شده که به صورت
کاربردي از آنها استفاده مي شده.
با توجه به اين که در سالهاي اخير استفاده از وسايل تزييني که با مس درست شده اند کم کم در خانه ها کمرنگ شده است
و به تبع آن نقوش مورد استفاده نيز به فراموشي سپرده مي شود .شايد يکي از داليل اين موضوع ورود وسايل تزييني از
فرهنگهاي ديگر به داخل کشور مي باشد لذا ضروري به نظر مي رسد ،با شناخت وسايل تزييني و انواع نقوش به کار رفته در
آن و همچنين نحوه ي استفاده ي آنها در خانه ها به حفظ اين ميراث گرانبها که نشانه ي فرهنگ ملي و فرهنگ گذشتگان
اين مرزوبوم مي باشد کمک کرد وبه ارزش واالي اين هنر پي برد (احساني.)11-1: :1:91 ،
نشان دادن چگونگي استفاده از اين وسايل ،چگونگي به وجود آمدن طرحهاي وسايل تزئيني و همچنين چگونگي نگهداري
اين وسايل يکي از راههايي است که مي تواند از فراموش شدن اين طرح ها و نقوش جلوگيري کرد که اين موضوع مي تواند
از تمام جهات (اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي) در جامعه ي ما حائز اهميت باشد .پس بسيار ضروري به نظر مي رسد با توجه
به مطالب فوق به حفظ اين مهم کمک کرد از سوي ديگر با توجه به اين که تاکنون تحقيق مستقلي به ويژه از ديدگاه مردم
شناختي بر روي موضوع تحليل نقوش سيني هاي مسي ،در بازار مسگري کرمان صورت نگرفته است انجام اين تحقيق
علمي و ميداني اهميت ويژه اي پيدا مي کند.
Necessity & Importance of research
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تحقیق1

سؤاالت
 -1ويژگيهاي به کار رفته در نقوش سيني ها ،داراي چه کارکردها و آثاري هستند؟
 -2شيوه هاي ساخت سيني ها و نقوش به کار رفته در آنها چگونه تکامل يافته اند؟
 -:ساختارهاي به کار رفته در طرح ها و نقوش سيني هاي مس در کرمان چگونه است؟
 -4خاستگاه نقوش به کار رفته در اين صنعت چه مي باشد؟
 -1آيا اين صنعت اشتغال زايي را به همراه دارد؟
 -9ساخت سيني هاي مسي و ايجاد نقوش بر روي آنها چگونه است؟
آماري2

جامعه ي
جامعه ي آماري اين تحقيق حدود  19مغازه و فروشگاه مس در بازار مسگري کرمان و  :کارگاه مسگري مي باشد .اطالعات
جامع تر و آمار دقيق تر در حوزه ي جامعه ي آماري تحقيق ،پس از مصاحبه هاي رودررو «جامعه ي مسگران» بازار کرمان و
اخذ آمار دقيق تعداد آنها ارائه خواهد گرديد و از آن تعداد کل جامعه ي آماري ،چند نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه
ي مسگري ،جهت «نمونه» تحقيق ،انتخاب خواهند شد
بحث و بررسی
نقوش متداول در سيني هاي مس در استان کرمان
با تو جه به مصاحبه هاي صورت گرفته محقق ،با صاحبان مشاغل مربوطه که از طريق ميداني ،انجام شده است ،مجموعه ي
تصاويري توسط شخص محقق ،در زمينه حرفه ي مسگري و نقوش بکار رفته در سيني هاي مس کرمان ،گردآوري شده
که اين تصاوير ،از زواياي مختلف ،نمادها و سمبل هاي بکار رفته در سيني هاي مس بازار کرمان را به خوبي منعکس مي
سازند .در ذيل ،نمونه اي چند از اين تصاوير ارائه مي گردد.
نقوش بکار رفته در سيني هاي موجود در بازار مسگري شهر کرمان به طور کلي به چند دسته به شرح ذيل تقسيم مي شوند:
نقوش هندسي3
اشکال هندسي :با کمي دقت مي توان ديد که اشکال هندسي در سبک هاي فني ايراني آن اهميت را که در ساير روشهاي
فني اسالمي دارد نداشته است .وشايد براي اين باشد که فنون ايراني به واسطه ي به کاربردن اشکال آدمي و حيواني و نباتي
بي نياز بوده است به هرحال چنين به نظر مي
وکثرت اين موضوعات تزئيني و تنوع آنها از بکار بردن اشکال هندسي
رسد که تزئين با اشکال هندسي ،از قرن پنجم هجري (يازدهم ميالدي) در ايران به اوج کمال رسيده است (محمدحسن،
.)263:1:9:
نقوش هندسي در اصل تلفيقي از اشکالي مانند مثلث ،مربع ،پنج ضلعي ،شش ضلعي ،هشت ضلعي و ستاره با يکديگر ترکيب
و تکرار و ترکيب آنها با نقوش ساده ،اعم از گياهي و حيواني باعث به وجود آمدن فرمها و شبکه هاي زيبايي مي شود .اين
فرمها در اکثر آثار هنري ايراني اعم از تزئينات معماري شامل کاشي کاري ،گچ بري ،آيينه کاري ،مقرنس ،آجر کاري و نيز در
Research questions

1

Statistical Population

2

هنرهاي دستي مانند فلز کاري ،م شبک کاري ،پارچه بافي و همچنين پنجره هاي چوبي قديمي به وفور ديده مي شوند
(رستمي.)2 :1:13 :
به عنوان نمونه بيشتر اشکال هندسي که در سبک هاي فني ايران مشاهده مي شود در مقبره شيخ صفي الدين در اردبيل
کاشي هاي معرقي است که در آنها تزئيناتي شبيه به حروف کوفي ولي به صورت اشکال هندسي ترتيب داده شده و راجع به
قرن هفتم هجري (اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ميالدي) است .در ديوار مسجد جامع اصفهان نيز اشکال کثير
االضالعي به صورت اشکال ستاره اي ديده مي شود که راجع به قرن هشتم ميالدي است وخيلي شبيه به اشکال هندسي
است ک ه در همان ادوار در مصر به منظور تزيين به کار مي رفته است (محمد حسن.)263:1:9: ،
بررسي تاريخي نشان مي دهد که به کار گيري هندسه و طراحي مبتني بر آن در جهان اسالم جايگاه ويژه اي دارد .طرح
هاي هندسي ،طرحهاي بسيار ساده هستند که با استفاده از پرگار و خط کش و دانستن نحوه ي رسم مثلث ،مربع ،چند ضلعي
مي آورند(.رستمي.)2:1:13 ،
ها و ستاره ترسيم مي شوند و با تکرار تقسيمات جديدي پديد
امتيازي که اشکال هندسي تزييني ايراني بر اشکال هندسي که در ساير روش هاي کشورهاي باختري اسالمي مانند روش
اندلسي و روش م ملوکي مصر و ...دارد اين است که اينها خيلي متفق و متناسب و از حيث ترکيب مهمتر و متنوع تر است و
روي هم رفته اشکال هندسي ايراني غالباً بر يک نوع تعمق و تفکر هندسي و رياضي و پايه ي علمي بزرگي داللت مي کند
که به مراتب از روحيه آلي و مکانيکي که در بعضي از اشکال هندسي باختر مشاهده مي شود بهتر و عالي تر است اما بايد
دانست که اين مزيت فقط در نمونه هاي زيبا و عالي اشکال هندسي ايراني است و اما انواع عادي و نمونه هايي که عاري از
آن دقت است تفاوت چنداني ميان آنهايي که راجع بايرانست و آنهايي که در کشورهاي باختري اسالمي ساخته شده است
ديده نمي شود(محمدحسن.)266:1:9: ،
البته بايد متذکر شد که عموماً موضوعات تزييني دوره ساساني به تدريج و با سرعتي که با ماده تزييني و موقع جغرافيايي
ايران مناسب بود تغيير کرده است .مثالً معروف است که قسمت هاي خاوري ايران در محافظت روح ايراني بيشتر عالقه مند
بوده اند .در صورتي که قسمت هاي باختري آن براي قبول روش هاي فني ماخوذ از سوريه ميدان خيلي وسيع تر و استعداد
بيشتري داشته است و به همين جهت آن روش هايي که با فنون کالسيکي درياي متوسط عالقه محکمي دارد در نواحي
باختري بيشتر نفوذ کرده است (همان.)266:
نقوش هندسي در سيني هاي مسي خود به چند دسته تقسيم مي شوند:
الف) نقش شکسته
ب) گل هشت پر و يا چند پر در شکلهاي گوناگون
ج) نقش شطرنجي
الف ) نقش شکسته:
از پيوند خط هاي افقي ،عمودي و مورب به دست مي آيد .اين طرحهاي هندسي بيشتر شامل لوزيها ،مربع ها ،چند ضلعي
ها ،زيکزاکها ،منحني مختلف از شکلهاي ساده تا شکلهاي در هم پيچيده شده ،نقطه چين ها ،هاشورها ،جدول ها ،دايره ها،
بيضي ها و نقوش گياهي بيشتر شامل انواع برگها ،گل ها ،پرچم ها  ،شاخه ها ،درختان بومي و تخيلي مي باشند که
هنرمندان ايراني با تجزيه و ترکيب و يا تلفيق اين اشکال ،آثار بديعي را به وجود آورده اند.
ب  :نقش گل هشت پر و يا چند پر در اشکال گوناگون:
نقش متداول و رايج در تمام هنرهاي ايراني است که دست کم  2422سال بي کم و کاست مورد کاربرد هنرمندان بوده است.

ج) نقش شطرنجي:
نقش شطرنجي تصوير شماره  1دو نوع لوزي ساده و لوزي پله پله دارد .الزم به ذکر است که نقش شطرنجي از جمله نقوشي
است که از روي آن مي توان به عادات و خلق و خوي ايرانيها در بهره گيري از اشکال در جهت بيان احساسات خود کمک
گرفت.

تصویر شماره  1نقش شطرنجي

تصویر شماره  2نقش باغ پرندگان

نمونه ي ديگري از نقش گل و مرغ که در سيني به کار رفته است نقش شماره  2متشکل از گل هاي ختايي که همه از گل
مرکزي پيروي مي کنند (برگ کنگره اي) .سيني تزيين شده با استفاده از گل ختايي که همه به نوعي از گل مرکزي پيروي
مي کنند در اطراف سيني با استفاده از خطوط شکسته ي تزيين شده و در حاشيه ي آن نيز تزييناتي به شکل گل ديده مي
شود .وجود تصوير دو غزال در پايين سيني و همچنين پرندگاني در باال شايد نشان دهنده ي نقش باغ پرندگان در اين سيني
مي باشد .چو ن در نقش باغ پرندگان وجود غزالها بيش از ساير حيوانات به چشم مي خورد.

تصویر شماره  3نمونه اي از نقوش تخت جمشيد (نقش ترکيبي)

تصوير شماره  :نوع ديگري از سيني هاي مسي موجود در بازار مي باشد که در آن چنين نقشي بکار رفته است .همانند بقيه
سيني ها ،نيز اين نقوش در وسط و اطراف آن نيز توسط خطوط شکسته تزئين شده است (و شايد علت مستطيل بودن اين
سيني در اين است که از ترکيب چند نقش ساخته شده).
بته جقه در کرمان
بسياري از هنر شناسان کرمان را محل تکامل انواع بته جقه دانسته اند .شناسايي بيش از  32نوع از اين نگاره وقرار گيري آن
در هنرهاي مختلفي چون شاليبافي ،پته دوزي ،کاشي کاري ،مسگري ،جلد سازي و ...خود گواه اين مدعاست .اما اينکه بته
جقه نماد هنر کرمان است به داليل متعددي مربوط ميشود:
الف) آيين زرتشتي :منطقه کرمان از معدود مناطق ايران است که هنوز تعداد قابل توجهي از پيروان آيين زرتشتي را در خود
جاي داده .در تاريخ از مقاومت مردم اين خطه در مقابل حمله ي اعراب سخن رفته .اعتقاد زرتشتيان به سرو به عنوان درختي
که سمبل اهورامزدا است و به علت ه ميشه سبز بودنش نشان جاودانگي تلقي مي شود باعث گرديده که اين نگاره به عنوان
نقش اصلي در سوزن دوزي هاي زنان زرتشتي جاي داشته باشد .در کنار سرو بته جقه نيز يکي از فرمهاي اصلي تزئينات آنها
محسوب ميشود.
ب) صنايع هنري با عناصر تزئيني مشترک :در تاريخ هنرکرمان همواره چهار صنعت شاليبافي ،پته دوزي ،قالي بافي و
مسگري نام و آوازه دارد ودر نگاهي گذرا به هنرهاي مردم قديم کرمان به حضور پر رنگ نگاره ي بته جقه در همه ي
آنها پي مي بريم .در زمان صفويه بته جقه نقشمايه لباس شاهان و بزرگان مي گردد .لباسي که به آن ترمه ميگويند و در
کرمان و يزد بافته مي شود.
ج) خرد ورزي وخالقيت هنرمندان :ماندگاري و تنوع نقش بته جقه در خطه کرمان بدون شک محصول انديشه وخالقيت
پديد آورندگان آن است .بته جقه در کرمان :به گونه هاي مختلفي شکل مي گيرد و آثار مختلفي با اين نگاره به حفظ هويت
بته بود ن تزيين مي گردد .به طور کلي ميتوان نتيجه گرفت بته جقه نگاره ي منحصر به فردي است که از منظر زيبا شناختي،
توانايي همنشيني با نقوش اسليمي ،ختايي و هندسي را داشته و تفسيرهاي جالبي چون الهام گرفته از درخت سرو و يا شعله
ي آتش را به همراه دارد (بوکهارت.)19:1:91 ،
به طورکلي ميتوان گفت بته جقه يکي از نقشهاي تزئين ايراني است .اين نقش از سرو ايراني که از نمادهاي زرتشتي بوده
سرچشمه گرفته وبعدها در شرق رواج زيادي گرفته .در آمريکا اين نقش  Persian picklesبه معني خيارشور ايراني مي
نامند .عده اي اين نقش را سرو که نشانه ي آزادگي ايرانيان است مي نامند که از سر فروتني سر خود را خم نموده است .عده
اي ديگر آن را به عنوان سرو مي نامند که در دوران مزدکيان ،نشانه آزادگي آنان بوده و پس از شکست مزدک سر خود را از
شرمساري به زير انداخته است .در يک جمع بندي مي توان به اين مطلب اشاره کرد که سر آغاز بته جقه در تمدن آشوري و
ايالمي و سرانجام آن در هنر هخامنشي است .درخت سرو در هيات اصلي و طبيعي خود در هنرها ظاهر مي شود وحالت زيور
نگاره ي زينتي ندارد و تنها تفاوت بارز آن با سرو واقعي در شيوه نگارگري مقطعي است که برش عمودي درخت سرو را با
شاخه ها ي افقي مجسم مي سازد .در نگاره هاي تخت جمشيد تراش آن در نهايت دقت وظرافت با ريزه کاريهاي کم نظير
انجام شده آغاز اولين مرحله تکامل سرو همزمان با نفوذ اسالم وبه تبع آن جدا شدن سرو از ريشه ي باستان است و به نگاره
هاي زينتي مبدل مي شود .در اين مرحله سرو به صورت ساده در مي آيد که تنها با دو خط منحني پيوسته به هم تصوير مي
شود و رفته رفته نوک آن به يک سوخم مي شود .سيسل ادواردر در کتاب قالي ايران متذکر مي شود که اصل ومنشاء آن
مورد گفتگو است .آن را به آتش مقدس زرتشت ،به کاج ،به نخل ،به بادام و گالبي و ...تشبيه کرده اند .ايرانيان اين طرح را

بوته مي نامند که معني لغوي آن يک دسته برگ است و ساده ترين شکل آن شباهت به برگ دارد ونام هاي خاصي به آن
اختصاص داده اند.
از آنجا که احتمال الهام گرفتن هنرمندان مس از نقش طرح بوته اي در کارهاي مسي خود از طرح بوته اي قالي نيز مي رود
لذ ا با مقايسه ساده اي با طرح بوته اي در قالي مي توان گفت اين طرح بين طراحان ايران و برخي کشورها مانند هند رايج
است .بوته از طرح هاي عمومي فرش ايران است .يعني در تمام نقاط به ويژه قم ،کرمان ،بيرجند ،تبريز ،بيجار ،نايين و
ساروق بافته مي شود.
درمورد پيشينه ي ت اريخي بوته در هنر مردم ايران نوشته اند از زمان خلفاي عباسي خصوصا در طرح هاي قالي مورد استفاده
قرار گرفته اند .نقش مايه ي بوته همچون اسليمي ها در کليه ي شعب هنرهاي تزييني ،از جمله ترمه دوزي ،قلمکاري ،زري
بافي ،قلمزني ،مينياتور ،تذهيب به کار رفته است .اندازه وشکل و سطح بوته و بزرگي وکوچکي نقش آن در قالي هاي نواحي
گوناگون متفاوت است و خطوط تزييني فرعي که در آن به کار برده شد نامهاي مختلفي به طرح هاي آن داده است.
خطوط اسليمي به کار رفته در ارتباط دادن بوته ها ،به ويژه در طرحهاي بوته جقه آن را به شکل بسيار زيبا نمايان گر مي
سازد و همين خطوط فرعي است که به بوته اشکال گوناگون مي دهد .زيباترين نقش بوته در فرشهاي کرمان بافته ميگردد و
اين نتيجه ي تجربه طوالني هنرمندان آن ديار در صنعت شال و ترمه و پته دوزي است وحتي بوته را ويژه کرمان مي دانند.
بوته را ميتوان نقش مايه اي تجديد يافته ومورد استفاده در کليه ي صنايع دستي ايرانيان دانست.
اينک هنرمندان اصفهان و يزد اين نقش زيبا را در قالي ،پارچه ،پرده ،ترمه ،قلمکار مورد استفاده قرار مي دهند و از آن الهام
مي گيرند ( دانشگر.) ::2 :1:39 ،
با توجه به مطالب گفته شده فوق ميتوان به اهميت اين نقش و چرايي نقش بستن آن بر سيني هاي مس شهر کرمان پي
برد .در بازار مسگري کرمان نقش بته جقه به شکل هاي گوناگون وترکيبهاي نقش فراوان ديده ميشود و از همان ابتدا در
کرمان بوده و جزء نقوش قديمي محسوب مي شود که معموالً اين نقش در وسط سيني قرار گرفته و در اطراف آن توسط
گلهاي کنگره اي تزيين شده است .نحوه ي به وجود آوردن نقش بته جقه در سيني هاي مس ،با استفاده از سمبه اي به
همين نام مي باشد که آن را روي ماده اوليه گذاشته و با ضربه اي نقش بته را حک ميکنند .در زير چند نمونه از سيني هاي
منقوش به نقش بته جقه در طرح هاي مختلف ديده مي شود.
تصوير شماره  4سيني منقوش به بته جقه است که در مرکز سيني قطعه اي از نقش خورشيدي و اطراف آن بته جقه به شکل
بسيار واضح قابل رويت مي باشد .بين بته ها با گل تزيين شده واطراف آن نيز به همين شکل لبه هاي سيني با استفاده از
خطوط منحني ومنظم نقش بندي شده است.

تصویر شماره  5نقوش شکسته1

تصویر شماره  4نمونه ي دو از نقوش بته جقه

نمونه ي ديگري از سيني هاي مس موجود در بازار کرمان با استفاده از نقوش شکسته نقش بندي شده اند .اين سيني ها از
پيوندهاي خط هاي افقي ،عمودي و مورب به دست مي آيند .اين طرح هاي هندسي بيشتر شامل لوزيها ،زيگزاکها ،مربع ها و
چند ضلعي ها مي باشد .نقوش مختلف از شکل هاي ساده و شکل هاي درهم به همراه نقطه چين ،دايره و بيضي که گاهاً در
ميان آنها نقش هايي از انواع برگهاي کنگره اي ،بته جقه وگل هاي ساده به چشم ميخورد.

تصویر شماره  6نمونه ي یک از نقوش شکسته

تصوير شماره  9نمونه اي از همين سيني ها است که با استفاده از خط هاي مورب ،نقش لوزي منحني را به وجود آورده اند و
در بين آنه ا گل ها (درختان کاج) ،بته جقه و ...ديده مي شود .اين خطوط به شکل منظم باعث تشکيل لوزيهايي شده است.
چگونگي حک کردن اين نقش بر روي سيني نيز با استفاده از سمبه هايي با همين نام مي باشد.
تصوير شماره  3در اين سيني نيز نقش هاي به وجود آمده با استفاده از خطوط شکسته ومنحني ديده ميشود که از ترکيب
آنها ،لوزيهاي منظم در مرکز و با استفاده از سمبه گل ،نقش گل وخطوط منحني در وسط و در اطراف به اين سيني جلوه ي
خاصي داده است.

تصویر شماره  7نمونه ي دو از نقوش شکسته

تصوير شماره  1در اين ت صوير استفاده از خطوط شکسته و دايره در مرکز و اطراف به وضوح ديده مي شود.

تصویر شماره  8نمونه ي سه از نقوش شکسته

نقش شمسه

تصویر شماره  9نمونه ي یک از نقوش شمسه

تصوير شماره  6يکي دي گر از طرحهايي که در بازار مسگري کرمان بر روي سيني ها استفاده ميشود طرح خورشيدي يا
شمسه ميباشد .در نگارگري به طرحهايي که به صورت دايره اي و با معناي خورشيد به کار رفته اند شمسه ميگويند .اين
طرحها تقسيم دايره به بخشهاي مساوي وتکرار يک طرح ثابت در اين قسمتها به دست مي آيند و در تعريفي ديگر ميتوان
گفت شمسه :همانگونه که از نامش آشکار است طرحي است دايره اي شکل و از مرکز به صورت شعاع و خورشيد گونه کار
ميشود که به گو نه اي مختلف طرح و اجرا مي شود.

تصویر شماره  11نمونه ي چهار از نقوش شمسه

نقش خط
نمونه ي ديگري از نقوش به کار رفته در سيني ها نقوش کتابت است .نقوش خطي وکتابتي يکي ازمهمترين موضوعات
تزييني فنون اسالمي به شمار مي رود .خط عربي با نمود اسالم وتوسعه ي نفوذ آن در عالم انتشار يافت و در مدت خيلي
کمي از جنبه ي تزييني و زي بايي مقامي حائز شد که تقليد آن هيچ خطي در تاريخ تمدن انسانيت حائز نشده است .خطوط
عربي تنها در ساختمان ها وآثار فني براي ثبت نام مالک آن اثر نفيس و يا باني آن ساختمان و يا براي ثبت تاريخ يا تبرک به
بعضي آيات قرآني و يا ادعيه به کار نرفته است .بلکه صنعتگر ايراني مانند صنعت گران ساير ممالک اسالمي آن را به منظور
اينکه يک موضوع تزييني است مورد استفاده قرار داده است .ميتوان گفت به طور کلي هنرمندان وصنعتگران ايراني خطوط
دايره دار مانند خط نسخ وثلث و ...را که خطاطان ايجاد کرده اند نيز مانند خط کوفي براي موضوعات تزييني به کار برده اند
ومعروف است که استعمال خط وکتابت به منظور تزيين در کشورهاي خاوري اسالمي خيلي بهتر و زيباتر و متقنن تر از

کشورهاي باختر اسالمي بوده است وهمين قدرکافي است که مشاهده مي شود وعالم تصديق مي کند که از همه زيباتر
خطوطي است که منسوب به ايران است.

تصویر شماره 11نمونه ي یک از نقوش خط

ايرانيان در اين زمينه گوي سبقت را ربوده اند و در به کار بردن خط کوفي وساير خطوط کمال استادي را داشته اند وآنها را
با بهترين وزيباترين شکلي نوشته اند و وضع تزييني بسيار زيبايي به آنها داده اند .با توجه به مطالب گفته شده بديهي است
استفاده از خط ها مخصوصاً خطوط الهام گرفته شده از شعائر واصول ديني براي هنرمندان بسيار حائز اهميت مي باشد به
همين دليل است بعضي از سيني هاي موجود در بازار کرمان با استفاده از کتابت وخط تزيين شده اند که هم جنبه ي تزييني
داشته وهم ريشه در باروهاي ديني مردم دارد .در اين نوع سيني ها کتابت را با خطي روان و ساده در وسط سيني ديده ميشود
و اطراف آن نيز با استفاده از آيات ديگر به شکلي ديگر تزيين مي کنند .در اين نوع سيني ها ،بيشتر از آيات واحاديث استفاده
مي شود که در باور مردم بيشتر وجود دارند .باورهايي مانند چشم زخم ،دعاي سفر و ...ديده مي شود و يا اسماء ائمه
معصومين نيز کاربرد دارد (محمدحسن  .)26::1:9:تصوير شماره ( 29-4و  :)23نمونه اي از سيني هاي مسي کار شده در
بازار وتزيين شده به طريق کتابت مي باشد.

تصویر شماره 12نمونه ي دو از نقوش خط

نتیجه گیري
مطالعه در حوزه ي فرهنگ و تاريخ ايران يکي از عرصه هاي مهم مطالعاتي بوده و بايد به شکل بسيار جدي و مهم به آن
پرداخت  .مردم شناسان که سنت هاي قومي و نظام هاي خويشاوندي و سير تکويني و تحولي دستاوردهاي فکري و فني و
تجربي انسان را مي شناسند و مي شناسانند  .همه و همه فرا راه پژوهشهاي خود به پرتوي از روشنايي چراغ فرهنگ شناسي
نيازمندند و در اين چارچوب مي توان گفت دستاوردهاي فني نيز زير مجموعه فرهنگ محسوب مي شود( .روح االميني،
)3 : 1:91
ع رصه مطالعه فنون مختلف به طور عام و حوزه معدن کاري و فناوري ذوب فلزات ،دادن اشکال مختلف فلزات به طور خاص
عرصه اي است که به تعبيري در فرهنگ و تمدن ما بوده است .کار بر روي فلز مس نيز يکي از عرصه هاي مطالعاتي در
حوزه ي فرهنگ به شمار مي رود و اين مهم جهت برآورده کردن نيازهايي در جامعه بوده است( .در مجموع کارکرد يک
خصوصيت فرهنگي برآوردن احتياجات افراد مي باشد) .ايجاد نقوش بر روي دست ساخته هاي مس و به طور خاص بر روي
سيني ها که موضوع مورد بحث اين تحقيق مي باشد نشان دهنده ي عقايد و باورها ،مذهب و آيين و ساختار اجتماعي آن
جامعه مي باشد (استفاده از اشکال و نمادها که با تفکري خاص در اين سيني ها به کار رفته است) .وجود نقش هايي از
حيوانات مانند شير ،اسب ،مرغ و ماهي و يا شاهين که همگي نشانه ي برخوردار بودن سازندگان و مردمان آن از جامعه اي
شاد و ساختار اجتماعي محکم به دليل اعتقاد به خداي يگانه داراي آثار و کارکردهايي بسيار مثبت در آن جامعه مي باشد و يا
استفاده از نمادهايي که نشان دهنده ي قدرت است که باعث وحدت و انسجام در بافت و بدنه اجتماعي آن جامعه مي شود
مي تواند داراي کار کردي مثبت براي حفظ اين قدرت اجتماعي باشد .اکثر نقوش به کار رفته در سيني هاي مس در بازار
کرمان داراي نقوشي به همين مضامين مي باشند .البته ممکن است اين نقوش در اوايل به شکل کنوني نبوده اما با توجه به
تحقيقات ميداني ،انجام مصاحبه ها و کمک گرفتن از اسناد تاريخي ،روشن مي شود اين نقوش حتي در شکل اوليه و ساده
خو د نيز داراي همين معاني بوده اند و در گذر زمان نقش هاي کنوني تکامل يافته و در معرض ديد قرار گرفته اند .به عنوان
نمونه نقش هاي کنوني گل ،مرغ و يا شکار گاه و ...در ابتدا به شکل بسيار ساده و فقط در اندازه ي حک کردن يک نقش بر
روي سيني بوده است و به مرور زمان و جايگزيني تفکرات و ذوق و سليقه ي جديد به شکل کنوني در آمده است و البته ساير
خاستگاه نقوش به کار رفته در اين صنعت يعني ايجاد نقش بر روي مس مختص اين صنعت نباشد و بر گرفته از هنرهاي
ديگري مانند قاليبافي ،پته و ...در کرمان باشد .اما همگي داراي معاني واحد و يکساني هستند که اين معاني خود به ايجاد
فرهنگ مي انجامد .در معرض نمايش دادن تفکرات ملي و مذهبي و آييني و همچنين حماسي باعث به وجود آمدن نوعي جو
رواني و غرور ملي مثبت در جامعه مي گردد .يادآوري ،حفظ و نگهداري از دستاوردهاي هنري ،مذهبي ،صنعتي و ملي باعث
به وجود آو ردن فرهنگي واحد در جهت تقويت ساختارهاي اجتماعي و برطرف کردن نيازهاي جامعه مي گردد و هر جامعه اي
که در آن نيازها به شکل بهتر بر آورده گردد و ساختارهاي اجتماعي آن محکم تر شود قطعا" پايدارتر و محکم تر است و بقاء
دوام بيشتري دارد که اين خود هدف تمام فرهنگها مي باشد و بديهي است که براي حفظ يک فرهنگ غني بايد تمام اجزاء و
عناصر آن را به دقت مورد بررسي و نگهداري قرار داد .در مجموع مي توان گفت کار بر روي سيني هاي مس عالوه بر

مطالب گفته شده فوق باعث ايجاد اشتغال زايي نيز مي شود که در چند جهت مورد استفاده قرار مي گيرد اعم از ساخت،
پرداخت ،بازار و ...همگي از پيامدهاي اقتصادي اين هنر مي باشد و باعث رفع نياز مي گردد.
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