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  چكيده

است كه چگونه سفال از حوزة وسائل شدهپرسش تدوين مقالة حاضر براي پاسخ به اين
شناسي هنر، عوامل اجتماعي زندگي عامة مردم، به حوزة هنر وارد شد. ازمنظر جامعه

مختلفي دركارند تا برخي محصوالت فرهنگي و حتي اقتصادي جامعه، محصول هنري 
گري در ايرانِ گذشته صنعت تلقي تلقي شوند و برخي ديگر غيرهنري. سفال و سفال

رفت، اما امروز محصوالت كار ميمنزلة ابزار زندگي بههاي مردم بهشد و در خانهيم
شود گري نوعي هنر تلقي ميمثابة وسيله دارد. امروزه، سفالسفالي كاربرد كمتري به

پذير است. مقالة حاضر، با مروري بر سير كه به دو دستة هنر عامه و هنر زيبا تقسيم
 كند.تغييرات را مطالعه ميامل اجتماعي مؤثر بر اينتاريخي تحوالت سفال، عو

هاي روش تحقيق مقاله كيفي و متشكل از دو تكنيك اسنادي و مصاحبه است. يافته
دليل ورود ظروف چيني از شمار ابزار كه ظروف سفالي بهتحقيق نشان داد از زماني

گرفتند. ازآنجاكه اينشدن قرار رفتن و فراموشخانگي خارج شدند، درمعرض ازبين
هاي فرهنگي و هويتي جامعه را در طول ساليان تشكيل ميظروف بخشي از مؤلفه

منزلة ميراث فرهنگي از نابودي دادند، نهادهاي اجتماعي بر آن شدند تا با حفظ آنها به
هاي تبليغي و تدريج، با فعاليتكلي اين صنعت دستي جلوگيري كنند. درنتيجه، به
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گيري آثار را به حوزة هنرهاي زيبا وارد كردند و در عمل نيز موجب شكل فرهنگي، آن
  آيند.  نمايش درميهاي هنري بهسفالين كامالً هنري شدند كه در گالري

 شناسي هنر، سفال ايران، هنرهاي زيبا، هنر عامه.: جامعهواژگان كليدي
  

  مقدمه و بيان مسئله 
توليد دست زده است. در ادوار گذشته، اشياي توليدي در انسان همواره براي گذران زندگي به 
عبارت اند. بهشناختي داشتهاند و در مرتبة دوم بعد زيباييمرتبة اول داراي جنبة كاركردي بوده
شد و در محصوالت توليدشده، ذوق و هنر او نيز نمود پيدا ديگر، رفع نياز انسان سبب توليد مي

رابطه معكوس اي به بعد، ايندهد كه از دورهفال ايران نشان ميوجو در تاريخ سكرد. جستمي
بعد، زمان بهاست. از اينشناختي سفال، بر بعد كاربردي آن غلبه پيدا كردهشده و بعد زيبايي

مقاله داليل اجتماعي اين تغيير جايگاه سفال ديگر نه صنعت، كه هنر محسوب شد. در اين
  است.قرار گرفته سفال از صنعت به هنر مورد بحث

شود كه آيا اين صرفاً يك پرسش مطرح ميمثابة هنر، اينازطرف ديگر، با نگاه به سفال به
هايي دارد كه با هنرهاي ديگر مشترك است؟ است يا اينكه سفال واقعاً ويژگيتغيير عنوان بوده

ن داده شود كه پرسش از نظرية دنياي هنر هوارد بكر استفاده شده تا نشابراي پاسخ به اين
جهت است كه حجم اهميت موضوع از اينتوان هنر سفال را با اين نظريه تطبيق داد. چگونه مي

است و طور دقيق مستند نشدهعظيمي از اطالعات مربوط به سفال معاصر ايران، هنوز به
به  هايي كهاست. اغلب كتابچاپ نرسيدهحوزه بهمتأسفانه هيچ متن مكتوب و مدوني در اين

اند، اما دوران قاجار اند، تا دوران صفويه را با دقت توضيح دادهمباحث تاريخ سفال ايران پرداخته
گشا بود، مقاله راههايي كه براي اينترين كتاباند. از مهماتمام رساندهو معاصر را در چند بند به

 دهمينو  ن،نهمي هفتمين، پنجمين، چهارمين، سومين،هاي توان به مجموعه كتابمي
 و ارشاد فرهنگ وزارت تجسمي هنرهاي كه مركز ايران، معاصر و سراميك سفال ملي دوساالنة

هايي با موضوع نامههاي گذشته، پاياندر سالاست، نام برد. اسالمي آن را گردآوري و چاپ كرده
مقطع كارشناسينامة زهرا قاسمي در اند؛ ازجمله پاياننگارش درآمدهسفال در دوران معاصر به

) كه تالشي 1390» (هاي هنري ظروف سفالي و سراميكي قاجارتبيين ويژگي«ارشد با عنوان 
ارشد زاده نيز در مقطع كارشناسينامة ليال ناديستودني در حوزة سفال دورة قاجار است. پايان

هاي سهالنهمطالعة سير تحول سفال و سراميك هنري معاصر ايران با رويكرد بر دوسا«با عنوان 
ها نوشته شدهدهة اخير، با تأكيد بر دوساالنه) در زمينة تحوالت سفال در سه1394»(دهة اخير

نامة محمود كارگر در مقطع است. پايانبازة زماني را مغفول گذاشتهاست و ديگر عوامل اين
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 هاي سفال و سراميك معاصر در مناطق شاخصبررسي ويژگي«ارشد با عنوان كارشناسي
جين، شهرضا، قم و گري مناطق نطنز، ميبد، اللههاي سفال، درباب فعاليت كارگاه»ايران

  است.انجام شده 1388استهبان در سال 
  

  چارچوب نظرية هوارد بكر
كند: در نسل اول، با شناسان هنر بحث مينسل از جامعه) درباب سه1384ناتالي هينيك (

سنت ماركسيستي، شامل لوكاچ، گلدمن، هاوزر و جانت  شناختي، ازشناسي جامعهعنوان زيبايي
برد؛ در نسل دوم، با عنوان ولف و مكتب فرانكفورت، شامل آدورنو، هوركهايمر و بنيامين، نام مي

برد؛ در نسل سوم، تاريخ اجتماعي هنر، از باكساندال، هاسكل، جونو، رودولف و ويتكوور نام مي
كند و سپس، در بخش گام ياد ميمنزلة پيشرژه باستيد به شناسي پيمايشي، ازبا عنوان جامعه

هاي تحقيقات پيمايشي نسل سوم را، با اتكا به كارهاي بورديو و بكر، به دوم كتاب، نتايج يافته
زمان و «گفتة خود او، در مقدمة كتاب نسل نيز، بهبندي اين سهگذارد. معيار دستهبحث مي

بندي هينيك را با توجه به جايگاه نظرية ). اگر دسته19: 1384است (هينيك، » رويكرد فكري
شناسي هنر توانيم دو دسته نظرية كالسيك و متأخر را در جامعهبكر تجميع كنيم، مي

شناساني چون گيرد: دستة اول، شامل آثار جامعهتشخيص دهيم كه بكر به دستة دوم تعلق مي
بر ) است و دستة دوم، عالوه1368جانت ولف ()، 1982)، هاوزر (1371)، گلدمن (1374لوكاچ (

) را دربرمي1384) و هينيك (1390)، الكساندر (1390شناساني چون بورديو (بكر، آثار جامعه
  دهد:) در فصل اول كتاب خود توضيح مي1384طور كه ناتالي هينيك (گيرد. همان

نسل اول است و  "جامعة هنر و"است: مسئلة تحقيق ديگر نه مسئلة تحقيق تغيير كردهصورت
است؛ يعني  "مثابة جامعههنر به"نسل دوم، بلكه مسئلة تحقيق، اكنون،  "هنر در جامعة"نه 

يابند، تا آنچه اي با هم تحول ميگونههاي متقابل، كنشگران، نهادها، و اشيا، بهمجموع كنش
  ).30نامند، تحقق يابد (همان، مي "هنر"عموماً 
بورديو از ميدان هنر، الكساندر از الماس فرهنگي و بكر از دنياي هنر  دليل است كههمينبه

شناسان هنر متأخر، آثار هنري ديگر صرفاً موضوع مطالعه نيستند، گويند. ازنظر جامعهسخن مي
هاي توليد، توزيع و مصرف هنر، بخشي از مطالعة جامعهها و نظامبلكه دركنار مطالعة شيوه

  دهند.اختصاص مي شناختي هنر را به خود
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)، سهم درخور توجهي در گسترش جامعه1982( 1دنياهاي هنرهوارد بكر، با ارائة كتاب 
كند كه هنرها درون آنچه او دنياهاي كتاب استدالل ميشناسي هنر داشت. او در مقدمة اين

ه هاست با فعاليت گروهي مشترك كاي از انسانشبكه«نامد قرار دارند. دنياي هنر هنر مي
است و نوعي از آثار دهي شدهازطريق دانش مشترك آنها از اشكال متعارف انجام كارها سازمان

). بكر استدالل 10: 1982» (كند كه دنياهاي هنر مذكور بدان شهرت داردهنري را توليد مي
كند. ها را براي ساخت هنر فراهم مياي از منابع و محدوديتكند كه دنياي هنر مجموعهمي

شناسيم، بلكه دست افرادي كه آنها را هنرمند مياصلي آن است كه آثار هنري، نه صرفاً به نكتة
كند. بكر معتقد است براي فهم اند كه آنها را توليد ميازطريق كليت نظامي شكل داده شده

شناسانة هنر، بايد هنر را فعاليتي جمعي ببينيم. اين نگاه آفرينش هنر و عوامل اجتماعي جامعه
كند كه توليد هنر كوششي جمعي است. او كند. بكر تأكيد ميؤثر بر آفرينش را برجسته ميم

اثري كه ساخته شده و از آن «دهد: نخست، هنر را مطلب دو كار انجام ميبراي توضيح اين
كند. هنر اگر مخاطب نداشته باشد هنر نيست. سپس، او با اينتعريف مي» استاستقبال شده
دست هنرمند ورزد كه براساس آن، هنر چيزي است كه بهجامعة غرب مخالفت مي باور غالب در

كند كه تمام اشكال مي است. بكر استداللكند، خلق شدهتنهايي كار ميـ كه بهنابغة خالقـ
هاي هاليوودي گرفته تا شاعري، متضمن تالش افراد زيادي است و بدون كمك هنر، از فيلم

اند وجود داشته باشد، و نه معنايي دارد. استدالل بكر مبني بر آن است كه توديگران، هنر نه مي
نقل از دهد (بكر، بههر جنبه از دنياي هنر در فرايند خلق هنر نتيجة نهايي را شكل مي

  ).123- 120: 1390الكساندر، 
هاي است كه اليههاي متحدالمركزي تشكيل شدهشكل استعاري از دايرهدنياي هنر بكر به

و بخش انتهايي زيادي دارد. در بخش مركزي نظام توليد قرار دارد، بخش مياني به نظام توزيع، 
به نظام مصرف اختصاص دارد. در هستة مركزي دنياي هنر، در بخش نظام توليد، هنرمندان 

هاي بعدي نيروهاي پشتيباني هستند. در بخش مياني، يعني نظام اند و در اليهقرار گرفته
داران و دالالن هنري، منتقدان هنر، هاي دولتي، نهادهاي غيرانتفاعي، گالريسازمانتوزيع، 
اند. در بخش انتهايي دنياي هنر، مخاطبان هنر جاي كنندگان و فروشندگان قرار گرفتهتوزيع
  اند. گيرند كه شامل دو دسته مخاطبان خاص و مخاطبان عاممي

ندان و نيروهاي پشتيباني است. ازنظر او، افراد ، تأكيد بكر بر هنرمدر حوزة نظام توليد
كنند، برخي ديگر كمك اند. شماري مستقيماً فعاليت هنري ميبسياري در كار توليد هنر دخيل

________________________________________________________ 
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هاي نماديني نقش دارند كه هنر برمبناي كنند و بسياري ديگر نيز در گسترش مواد و مؤلفهمي
به همة «كند تا تر منظورش، از ما دعوت مياست. بكر براي كمك به فهم بهآنها ساخته شده

(بكر، » اش ظاهر شودشكل نهاييهايي بينديشيم كه بايد انجام شود تا هر اثر هنري بهفعاليت
خواهد اي را طرح كند و نوع و شكل خاص اثري را كه مي). نخست، فردي بايد ايده2: 1982

منظور، الزم ور را به اجرا درآورد. بدينساخته شود تعيين كند؛ سپس، فرد ديگري بايد ايدة مزب
است همكاران مسئول، مواد الزم براي شروع كار را تهيه كنند، ابزار را فراهم و وقت صرف 

خدمت گيرند. فرآيند كارگيرند و نيروي پشتيباني و متخصصان را بهكنند، هنرمندان ديگر را به
  شود.ثمررساندن آن، توليد ناميده ميتصور ايده و سپس به

موضوع دربارة سمفوني، بكر معتقد است تمام اشكال هنري بر تقسيم كار تكيه دارند. اين
اي گري و فلزكاري، مصداق دارد. عدهنمايش، موسيقي راك و حتي هنرهاي دستي، مانند سفال

تعبير بكر، نيروهاي مركزي هستند و در مركز ساخت دهند. آنها، بهكار خالقة بيشتري انجام مي
اند. برخي، در جايگاه نيروهاي پشتيباني، در خلق اثر هنري ياري ميثر هنري قرار گرفتها

عالوه، در دنياهاي هنر، كند. بهرسانند. تقسيم كار از يك دنياي هنر به دنياي هنر ديگر فرق مي
  ).123: 1390بندي از مركز تا نيروهاي پشتيباني هستيم (الكساندر، شاهد نوعي درجه
بازيگران اصلي دنياي هنرند و در مركز توليد حضور دارند. بكر معتقد است افراد  هنرمندان

كنند. اگرچه او اند، اما تعداد كمي از آنها اعتبار كسب ميزيادي در فرايند خالقة هنري دخيل
عقيدة بكر، شناسد. بهرسميت ميبر مفهوم دنياي هنر تأكيد كرده، وجود هنرمند را هم به

هاي تماماي. حرفه1توانند به چهار طريق مختلف با دنياهاي هنر مرتبط باشند: مندان ميهنر
پسند. آنها هنرمندان مقبولي هستند كه عيار، شامل اكثر هنرمندان در هنرهاي زيبا و مردم

. هنرمندان مستقل، 2قريحه و مبتكرند. بندند و بسيار خوشكار ميقراردادهاي جاري را به
يابند و به اي ناپذيرفتني، محدودكننده ميگونههنرمنداني كه قراردادهاي دنياي هنر خود را به

. هنرمندان عامه، كساني 3ورزد. زنند كه دنياي هنر از قبول آن امتناع ميهايي دست مينوآوري
هاي رنامهكنند و در باي توليد ميكه محصوالت خالقة خود را كامالً خارج از دنياهاي هنر حرفه

. هنرمندان 4كنند. هاي محلي، براي فروش آثارشان مشاركت مياي، مانند نمايشگاهغيرحرفه
كنند. بكر صفت كار، كه محصوالت خالقة خود را كامالً خارج از هردنياي هنري توليد ميساده

هنر كار اي تعليم نديده و خارج از دنياي كند كه در دنياي حرفهرا به كسي اطالق مي» ساده«
كنند، ولي كار خود را در هاي ساده و عامه كار ميكند. او هنرمنداني را كه در سبكمي

  ).240- 226: 1982داند (بكر، عيار مياي تمامفروشند، حرفههاي هنري به مردم مينمايشگاه
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بكر در تقسيم كار دنياي هنر، در بخش نظام توليد، هنرمندان را در مركز ساخت و 
  داند. نيروهاي پشتيباني در خلق اثر هنري ياري را از مركز دورتر مي پشتيبانينيروهاي 

اندازه ازنظر هنري همانهاي هنري كمتري دارند و بهرسانند؛ نيروهاي پشتيباني ويژگيمي
اي را توليد و متبلور ). پس از آنكه افراد ايده123: 1390اند (الكساندر، كمتر درخور توجه

- دست مخاطب برسانند. اين فرآيند توزيع خوانده مياهي بيابند تا اثر خود را بهكردند، بايد ر
  شود.

  رساند. هايي است كه هنر را به مخاطبان آن ميمتضمن فعاليت هنر توزيع
كنند كه بر عواملي ها و امكانات عمل ميهايي از محدوديتمنزلة مجموعههاي توزيع بهنظام

كنندگان و نيز قدرت بين توليدكنندگان يا هنرمندان و توزيع ها، تعادلچون تعداد مخاطب
كند كه شامل نوع نظام توزيع بحث ميگذارند. بكر از سهخصلت اثر هنري تأثير مي

شود. بيشتر دنياهاي هنر، تركيبي از انواع خودحمايتي، حاميان خصوصي و فروش عمومي مي
   در نظام توزيع دنياي هنر بكر،). 129 همان،اند (هاي توزيع را در خود جاي دادهنظام

داران و دالالن هنري هاي دولتي، دركنار نهادهاي غيرانتفاعي، منتقدان هنر، گالريسازمان
اما، توزيع اثر هنري در بين مردم كافي نيست، مخاطبان نيز بايد اثر را فهم و  حضور دارند.

كسي منطقي را، كه براساس آن  درك كنند. بخشي از فعاليت جمعي هنر مستلزم آن است كه
شناختي به شود، بسازد و استمرار بخشد. نظام زيبايياثر هنري معنادار و ارزشمند تلقي مي

گري ميان توليد و مصرف كار نوعي ميانجيكند كه اثر هنري را دريابند. اينافراد كمك مي
  شود.است كه به نظام توزيع مربوط مي

مخاطبان عام، خريداران و شامل  كنندگانمصرف، در آخرين اليه از دنياي هنر
گروه درك و شود، ايندست گروه توليدكنندگان ساخته ميقرار دارند. آنچه را بهبازديدكنندگان 

كنندگان آن وابسته است. الكساندر هاي مصرف و كاربرد هنر به مصرفكنند. شيوهمصرف مي
است. را به مطالعة مخاطبان اختصاص دادهفصلي مستقل ، شناسي هنرهاجامعهخود، در كتاب 
بخش افق انتظارات مخاطبان را با توجه به طبقة اجتماعي، مليت، قوميت، نژاد و او در اين

دهندة كننده، سفارش). چنانچه مخاطب و مصرف319است (همان، جنسيت مطالعه كرده
گذارد. مخاطبان با ميزان كنندگان هم تأثير بتواند بر اعمال توليداي باشد، ميساخت قطعه
توانند اعمال توليدكنندگان و توجهي به اثر هنري، يا خريدن يا نخريدن آن ميتوجه يا بي

  كنندگان هنر را تحت تأثير قرار دهند.  توزيع
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  . سه نظام در دنياي هنر بكر (نگارندگان)1تصوير

  
تفكيك سه حوزة توليد، بكر را بهتحقيق حاضر با استفاده از الگوي باال، كه دنياي هنر هوارد 

  پردازد.ميدهد، به تشريح دنياي هنر سفال در ايران توزيع، و مصرف هنر نشان مي
  

  روش تحقيق و گردآوري اطالعات
آوري مقاله كيفي است و از دو شيوة مطالعة اسنادي و مصاحبه براي جمعروش تحقيق اين

ها، اسناد ها و سفرنامهاسنادي، اطالعات مندرج در كتاباست. در مطالعة اطالعات استفاده شده
ها استفاده شده است. از مصاحبة باز براي هاي مرتبط و بروشورهاي گالريموجود در سازمان

ها با دو است كه در اسناد مكتوب موجود نبود. اين مصاحبهآوري اطالعاتي استفاده شدهجمع
هنر(مانند استاد انوشفر) رمندان قديمي و باتجربة ايندسته از افراد انجام شد: دستة اول، هن

هاي محل مراجعه (مانند سازمان ميراث بودند و دستة دوم، افراد مطلع و شاغل در سازمان
هاي رسمي وجود نداشت، اطالعات مبتني دستي) بودند، با اينكه آمار و دادهفرهنگي و صنايع

ار دادند. برخي از اسناد و مدارك مهم نيز در همين بر تجربة كاري خود را در اختيار محققان قر
دست آمد. در مراجعة مكرر به افراد بهوگو با اينهاي گوناگون و گفتوجوها در سازمانجست
هاي ساالنه و گيري گزارشافراد مطلع، پيها و مراكز مربوط، ضمن انجام مصاحبة باز با سازمان
  معاصر ايران گردآوري شد.آوري مستندات، اطالعات بخش سفال جمع
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). 212: 1345است (معين، » شدهشده از گل پختهاشياي ساخته«معناي سفال عموماً به
معناي سفال در زبان فارسي است كه از واژة يوناني اصطالح اروپايي سراميك دقيقاً به

به كلية جامدات است. ازلحاظ فني و شيميايي، رس، گرفته شدهمعناي خاكبه 1كراميكوس،
آيند و دست ميدر دماي باال به فلدسپار رس با ماسه وكه از مخلوط خاكغيرآلي و غيرفلزي، 

و تقريباً  نشدني هستنديابند و بسيار سخت و حلمانندي انسجام ميوسيلة تودة شيشهبه
ايران، بهگري سنتي امروزه، سفال). 32: 1379گويند (عباسيان، گدازناپذيرند، سراميك مي

  است.مفهوم سراميك بسيار نزديك شده
گري آشنايي كامل و كار فردي است كه با مواد و ابزار كار سفالگر و سراميكسفال

است. دست آوردهتخصصي دارد و توانايي توليد قطعات سفالي و سراميكي را در حد مطلوب به
و مانند آن است، يا در  قليانگلدان،  وسائل مصرفي مانند كاسه، كوزه،اين توليدات شامل 

تعريف عام، اگر شخص به تر است. در اينتر، شامل توليدات سراميكي مرغوبسطحي پيشرفته
و اگر به بخش هنري » كار)سراميكگر (گرـ سفالصنعت«توليد انبوه سفال و سراميك بپردازد، 

  شود.ميمحسوب » كار)گر (سراميكهنرمندـ سفال«هاي خالق بپردازد، ايده و
  

  منزلة هنرسفال به
مقاله براي تبيين داليل تغيير سفال از صنعت به هنر بهاش در اينازنظر هوارد بكر، كه نظريه

مفهوم «گويد: ترين جنبه در تعريف هنر است. بكر مياست، زمينة اثر هنري مهمكار گرفته شده
كند. هرگاه يت را پنهان ميهنر، مثل هر مفهوم پيچيدة ديگري، تعميم دربارة ماهيت واقع

هايي كه واجد برخي، و كنيم، نمونههاي متناقض زيادي پيدا ميدرصدد تعريف آن برآييم، نمونه
، معموالً »هنر«گوييم مفهوم هستند. وقتي ميشده در ايننه همة، معيارهاي تلويحي يا تصريح

نظر از اينكه چگونه رد، صرفشناختي دامنظورمان چيزي شبيه اين است: اثري كه ارزش زيبايي
پذير باشد؛ شناسي منسجم و قابل دفاع و توجيهاست؛ اثري كه از ديدگاه زيباييتعريف شده

ها نصب شده باشد، يا نمايش گذاشته شده باشد (در موزههاي مقتضي بهاثري كه در محل
شرطي است كه اثر به ). بكر بر اين باور138: 1982بكر، »(درقالب كنسرت به اجرا درآمده باشد)

لحاظ اجتماعي تعريف ترتيب، محتواي مقولة هنر بههنر است كه مردم بگويند هنر است. بدين
شدهوصف، اگرچه سفال در گذشته صنعت شناخته مي). با اين29: 1390شود (الكساندر، مي

نر سنتي، شود. اصطالحاتي همچون هاست، امروزه و در زمينة اجتماعي جديد، هنر شناخته مي
________________________________________________________ 

1 Keramikos 
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كنند، بلكه اصطالحات جديدي صنايع دستي، و هنرهاي عامه، به محصوالت جديدي اشاره نمي
شدند اند كه در گذشته صنعت تلقي ميهستند كه براي اشاره به محصوالتي قديمي وضع شده

و در زندگي روزمرة مردم پاسخگوي نيازهاي مادي آنها بودند. امروز، اين تغييرشكل سفال از 
است. سه رشته انجاميدههاي مختلفي از هنر در اينبنديگيري دستهت به هنر، به شكلصنع

) از آنها ياد مي1390( شناسي هنرهاجامعهدسته هنر اصلي، كه ويكتوريا الكساندر در كتاب 
اند از: هنر عامه، مردمدسته عبارتكند، دربارة هنر سفال امروز ايران هم كاربرد دارد. اين سه

  پسند و زيبا (واال). 
  

  فرايند تبديل سفال، از صنعت به هنر
هاي اولية تاريخ سفال ايران، هر زمان كه سطح زندگي مردم باال رفته، از زر و سيم براي در دوره

هاي مسي و هاي مردم طبقة متوسط، ظرفاست. در خانهها استفاده شدهساختن ظروف در خانه
هاي كردند. در دورههاي سفالي استفاده ميضعيف از فرآوردهبرنجي متداول بود و فقط طبقة 

سازي و شد، اما با پيشرفت لعاباوليه، ظرف سفالي فقط براي رفع حوائج روزانه ساخته مي
كه حتي دربار نقش تر شد؛ تاجاييها، استفاده از سفال متداولتزئينات زيبا روي سفالينه

سازي بنياد گرفت و گري در مراكز سفالرفته، پيشة سفالكرد. رفتهدهنده را ايفا ميسفارش
آرايي را بسيار گسترده كردند. ازلحاظ تاريخي، سفال دورة گران ايراني دامنة فن سفالسفال

هاي سوم تا پنجم . سده2. دورة اولية اسالمي 1شود: بخش اصلي تقسيم مياسالمي به پنج
. دوران 5هاي پادشاهي صفوي و قاجار دوره .4وي هاي پادشاهي ايلخاني تا صف. دوره3هجري 
  معاصر.

هايي كند. در دورة صفوي، سفالتحقيق حاضر، دورة چهارم و دورة پنجم را بررسي مي
مانند بدل چيني، سفال كوباچي، ظروف سالدون، ظروف گمبرون و ديگر محصوالت وارد عرصة 

دوره، سفال ورهاي خارجي بود. تا اينتنوع حاصل ارتباط با كشگري شد كه بخشي از اينسفال
در دو سطح عام و خاص در جامعه مطرح بود؛ سطح عام براي مصرف متداول روزانه در زندگي 

شكلي زيبا و ظريف، با بهترين مهارت سفارش دربار و فرمانروا، بهمردم بود و سطح خاص به
كردند: يا دو طريق فعاليت ميگران به طوركلي، در تاريخ سفال ايران، سفالشد. بهساخته مي

شكل حرفه و پيشة گرفتند، يا بههاي كوچك و بزرگ و دربارها قرار ميتحت حمايت دولت
كرد، آثارشان ماندگار كردند. اگر دربار از آنها حمايت ميگري را انتخاب ميخانوادگي، سفال

شكل عمومي بيشتر به شدند و آثارشانصورت در سطح جامعه مشهور نميشد و در غير اينمي
  رفت.كار ميدر منازل به
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دوره با افزايش روابط ايران در اواخر دورة صفوي، سلطة فرهنگي غرب بر ايران آغاز شد. اين
و اروپا قرين بود. تعداد زيادي از اروپاييان، درقالب بازرگانان، سياحان و مبلغان مذهبي، به ايران 

يي تدريجي ايرانيان با آداب و رسوم و تمدن اروپا شد اشخاص باعث آشناآمدند و وجود اين
كه عالوه، حمايت دربار به رشد اين تعامل كمك كرد، چنان). به20: 1370(محبوبي اردكاني، 

هايشان به ايران آورد تا به همراه خانوادهگران چيني را بهعباس اول عدة زيادي از سفالشاه
اين). از حدود قرن دوازدهم قمري، به72: 1366(زكي، سازي بپردازند تعليم و ترويج چيني

سازي در روسيه، فرانسه، آلمان و چين محصوالت با كيفيت هاي عظيم چينيدليل كه كارخانه
دوران، گري در ايران كاسته شد. در اينتدريج، از رونق سفالكردند، بهخوب را به ايران صادر مي

شد و تقريباً از اينو سراميك خارجي وارد ايران مي هاي چينيمحصوالت مرغوب از كارخانه
كاران و تشكيل زمان ركود توليدات داخلي در صنعت سنتي آغاز شد. با وجود تالش صنعت

كردن صنايع اصناف در ايران، اروپا سياست خود را با صدور هرچه بيشتر كاال به ايران، براي فلج
تر مسئله جديپيش برد. در دوران قاجار، اين شدن ايران،دستي كشور و جلوگيري از صنعتي

ايران سازي قوت گرفت. نوشتة ادوارد پوالك، در شرح كتاب هاي چينياندازي كارخانهشد و راه
ناصرالدينه.ش)، از ورود اجناس چيني و سراميك در زمان حكومت 1244م/ 1865( و ايرانيان

) و 197: 1387حكايت دارد. دوششوار(شاه قاجار از كشورهاي انگليس، روسيه، هند و چين 
ميرزا، قاسماند ملكهاي ايران روزگار قاجار آورده و گفته) آماري از كارخانه88: 1384جمالزاده (

سازي در شاه قاجار، زماني كه حكمران اروميه بود، يك كارخانة چينييكي از پسران فتحعلي
دليل قيمت گران چيني و شود. بهي يافت ميهاي آن هنوز چندتايناحيه بنا كرد كه از چينياين

گونه اجناس سراميك لوكس خارجي، قشر مرفه و ثروتمند جامعه توانايي خريد و سفارش اين
اندازي كردند. با راههاي سفال داخلي خريد ميواردات را داشتند و عامة مردم از توليدات كارگاه

هاي وارداتي كاسته شد و قشر عامه نيز سازي در ايران، از قيمت گزاف چينيكارخانة چيني
هاي اجتماعي و اقتصادي مختلف از محصوالت زمان، استقبال طبقهتوان خريد داشتند. در اين
  سفالي متفاوت بوده است.

شدن توليد محصوالت، كاهش عرضه و درهرحال، واردات كاالها و مصنوعات فرنگي، صنعتي
جاي محصوالت و اجناس صنعتي و پالستيكي بهتقاضاي توليدات داخلي، افزايش مصرف 

سازي، عوامل اصلي كاهش هاي صنعتي و چينيتوليدات دستي و سفالين و افزايش كارخانه
ها و صناعات اين، جزو پيشهازگري، كه پيشگري بود. سفالهاي سفالتعداد و توليدات كارگاه

و بيشتر وارد حوزة صنعتي شد.  زمان رو به ركود نهادشد، در اينسنتي ايران محسوب مي
توليدات سفالين، كه در دوران صفوي و قاجار، عموماً در شمار وسائل روزمرة زندگي مردم ايران 
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ركود در تاريخ سفال ايران در سهبود، با ورود اجناس چيني تقريباً به حاشيه رانده شد. اين
ليدات سفالي به مصرف عموم مردم . پيش از  دورة صفوي و دورة صفوي تو1مرحله اتفاق افتاد: 

. با واردات ظروف چيني و اجناس سراميك لوكس، قشر ثروتمند جامعه بيشتر از 2رسيد مي
اندازي . با راه3كردند و عامة مردم از ظروف سفالين چيني و محصوالت صنعتي استفاده مي

سمت خريد چيني سازي در ايران و قيمت مناسب چيني، عامة مردم هم بههاي چينيكارخانه
بودن بدنه و تنوع و زيبايي طرح آوردند. درنتيجه، در چنين رقابت سنگيني، با وجود مرغوبروي

هاي سفال با كاهش تقاضا مواجه شدند و توليدات آنها كاهش در محصوالت صنعتي، كارگاه
  ها تعطيل شدند.دنبال آن، بسياري از كارگاهيافت. به

، كه وضعيت سفالاولين نقطة عطف تاريخياي، فرهنگيدر چنين وضعيت اجتماعي و 
شدن به هنر سوق داد، تصويب تشكيل وزارت سمت تبديلگران را دگرگون كرد و سفال را به

شمسي ازسوي دولت بود. با تشكيل وزارت  1286معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه در سال 
تخانه قرار گرفت. قانون تشكيل وزارت مزبور، تمام امور فرهنگي كشور در حيطة وظايف اين وزار

معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه، اولين متن قانوني است كه وظايف دولت را در قبال ميراث 
منزلة نخستين سند توجه به ميراث فرهنگي در حقوق حيث، بهفرهنگي بيان كرده و از اين

معارف، اوقاف و صنايع . وزارت )17 :1382 صمدي،(سزايي است ايران، واجد ارزش به
هاي تحت كنترل وزارت، با عنوان مستظرفه، بعد از بسياري تغييرات در عنوان و تفكيك اداره

  كار خود ادامه داد.منظور حفظ و احياي هنرهاي سنتي ايران بهميراث فرهنگي، به
مديريت محمد غفاري گيري مدرسة صنايع مستظرفه، بهبر وزارت معارف، شكلعالوه

) نقش موثري در ورود هنرهاي 22: 1376شمسي (باقرزاده،  1289الملك) در سال ال(كم
توان تشكيل وزارت معارف و فرهنگ و مدرسة سنتي به ساختار نهادي و دولتي ايفا كرد. مي

عرصه و آغاز حمايت نهادهاي دولتي از صنايع مستظرفه را نقطة عطف ورود دولت به اين
شكل دولتي و رسمي صنايع مستظرفه از اولين مراكز آموزش به هنرهاي سنتي دانست. مدرسة

هاي بعد هنرهاي سنتي سفال و در حوزة هنرهاي سنتي بود. نهادهاي دولتي، كه در سال
سراميك را تحت حمايت قرار دادند، سازمان صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

  گاهي و آموزشي بودند.ها، مراكز دانشگر، گالريانجمن هنرمندان سفال
كشور، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، در  سازمان ميراث فرهنگي قانون تشكيل

سازمان، حفاظت، . ازجمله وظايف و اهداف اين)25 :1382 صمدي،(تصويب شد  1364سال 
پژوهش، حفظ و احيا، معرفي و آموزش ميراث فرهنگي كشور و نيز كوشش در حفظ و احياي 

است. پيش از تشكيل ها بودهها و برپايي نمايشگاهو هنرهاي ايراني با تأسيس كارگاه صنايع
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هاي هنرهاي سنتي برقرار سازمان ميراث فرهنگي، با مديريت حسين طاهرزاده بهزاد، كارگاه
همت محمدعلي شمسي، به 1309زمان، كارگاه سفال و سراميك، در سال شده بود. در همين

شد و با انتقال به سازمان ميراث فرهنگي به فعاليت خود ادامه داد. كارگاه معمارزاده، فعال 
شد و استاداني همچون حسين سرپرستي حسن خزينه، مديريت هاي بعد، بهمزبور، در سال

كار، ابوالحسن هاشمي اي، مقصود پاشايي، عبداهللا مهري، مهدي انوشفر، غالمحسين دائمزواره
  رگاه مشغول شدند.شيرازي و حسن تقوي در كا

پيشنهاد استاد فرشچيان و عدة ديگري از ، برنامة جديدي به61و  60هاي در سال
ها هاي هنر تدوين شد و رشتة صنايع دستي در برنامة درسي دانشگاههنرمندان براي دانشگاه
زمان، مسئوالن ادارة هنرهاي سنتي نيز مصمم شدند تجربيات استادان گنجانده شد. در همين

همت وحدتي (رئيس وزارت ريزي، بهكسوت را به هنرمندان منتقل كنند. طي اين برنامهپيش
گري نيز جزو آن گرفت كه سفالهاي هنرهاي سنتي در خيابان سميه پاارشاد) و انوشفر، كالس

ها برپايي نمايشگاه گروهي در موزة هنرهاي معاصر و گالري پافر در حدود كالسبود. حاصل اين
بود كه بعدها اين دو نمايشگاه را دوساالنة اول و دوم معرفي كردند (انوشفر،   68تا  66اي هسال

4/10/1393.(  
در ورود سفال و سراميك به حوزة هنر  دومين نقطة عطفدو دوساالنه، برگزاري اين 

هاي سنتي ايران بهاز اين، در شمار مشاغل و صنعت گري، كه تا پيششود. سفالمحسوب مي
شده و توجه مراكز دولتي و موزة اكنون به حوزة هنرهاي تجسمي وارد رفت، همار ميشم

  است.هنرهاي معاصر را به خود جلب كرده
است.  دستيسازمان صنايعكند هاي هنرهاي سنتي را حمايت مينهاد ديگري كه كارگاه

زارت اقتصاد در اواخر دستي، در ابتدا، با عنوان مركز صنايع دستي وابسته به وسازمان صنايع
هاي صنايعهاي بازرگاني كارگاهمركز، توسعة فعاليتتأسيس شد. ازجمله اهداف اين 1343سال 

گري فعال در هاي سفال) كارگاه1384- 1343دورة تاريخي (دستي و حمايت از آنها بود. در اين
مركز، تحت ازطريق اينجين همدان، شهرضا، يزد، تبريز، قم و امثال اينها، كشور، مانند الله

ها را در تهية مواد اوليه، توزيع و دستي، كارگاهپوشش و حمايت دولتي قرار گرفتند. مركز صنايع
با تغيير در دولت و تغيير رياست 1384- 1376هاي كرد. در سالفروش محصول پشتيباني مي

يكديگر ادغام دستي و ميراث فرهنگي و گردشگري در هاي صنايعجمهوري و وزرا، سازمان
هاي سفال و سراميك توليدي از اينشدند و بخشي از وظايف و اهداف آنها تغيير كرد. كارگاه

- 1376، دستيصنايع سازمان گزارش(دهند طور مستقل به فعاليت خود ادامه ميتاريخ به
1383.(  
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نهاد دولتي ديگري است كه از فعاالن حوزة سفال و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
، به 1343كند. وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه، در آذرماه سال راميك حمايت ميس

وهنر، و سازمان اوقاف تفكيك شد وپروش، وزارت فرهنگنهاد مختلف، شامل وزارت آموزشسه
وهنر و پس از آن، وظيفة حفاظت، پژوهش، شناسايي و معرفي ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ

موجب مصوبة شوراي انقالب اسالمي، وزارت فرهنگ و به 17/12/1357يخ در تارمحول شد. 
در وجود آمد. به» علوم و آموزش عالي«و » وهنرفرهنگ«آموزش عالي از ادغام دو وزارتخانة 

، وظايف و واحدهاي تحت نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي، از آن منتزع شد و 1359سال 
تاريخ، وزارت ارشاد اسالمي بخشي از وظايف ادغام شد. از ايندر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با تصويب قانون و وظايف وزارت ، 1365اسفندماه سال  12فرهنگي دولت را برعهده گرفت. 

ترين حمايت وزارت ارشاد از حوزة شاخص ١.فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت مزبور تشكيل شد
دوره المللي هنرهاي تجسمي فجر و دهبين دوره جشنوارةسفال و سراميك، برگزاري هفت

  است.دوساالنة سفال و سراميك بوده
از با همكاري و حمايت رئيس مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پس

در موزة هنرهاي معاصر  گرانجمن هنرمندان سفال، 1386سال تالش، در شهريور سه
ن، ارتقاي سطح كيفي و كمي سفال و افزايش انجمتأسيس شد و عضوگيري كرد. هدف اين

هاي مناسب جهت رشد آوردن فرصتگري و فراهمآگاهي و دانش و بينش اعضا دربارة سفال
هدف، است. انجمن براي رسيدن به اينخالقيت و بازيابي جايگاه واالي پيشين اين هنر بوده

كميتة پژوهش،كميتة هايي تشكيل داد، شامل كميتة كارشناسي، كميتة آموزش، كميته
ترتيب، انجمن تا حد اينانتشارات، كميتة روابط عمومي، كميتة نمايشگاهي و كميتة رفاهي. به

. همكاري انجمن با گر)هنرمندان سفال انجمن عمومي روابط(امكان به مقصود خود نائل آمد 
و كمي  وزارت ارشاد در برگزاري نهمين و دهمين دوساالنة سفال سبب ارتقاي سطح كيفي

- هاي گروهي، كالسبرآن، برگزاري نمايشگاهنمايشگاه و نيز حوزة سفال و سراميك بود. عالوه
هاي تخصصي به پيشرفت و ارتقاي اينها و نشستهاي آموزشي لعاب و بدنة سفال، سخنراني

  هنر كمك كرد.
-ايفا ميگران نقش مهمي داران در توزيع، فروش و معرفي سفال و سفالو گالريها گالري

ها چشمگيرتر بودهگر به گالريهاي دولتي، جذب هنرمندان سفالتالش كنند. با وجود همة

________________________________________________________ 
1 www.farhang.gov 
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هاي خود را با هاي فرهنگي و برگزاري نمايشگاهاست. گالري، به منزلة نهادي اقتصادي، فعاليت
  كند.نظارت وزارت ارشاد برگزار مي

است.  كز دانشگاهي و آموزشيمرااز ديگر نهادهاي مؤثر در حوزة سفال و سراميك 
گيري و آغاز به كار آنها، به مدرسة صنايع مستظرفه و مدرسة صنايع قديمه تاريخچة شكل

هاي هنرهاي سنتي، مانند نگارگري، تذهيب، دستي با گرايشاندازي رشتة صنايعراهگردد. بازمي
در دانشگاه هنر  1369 و در سال در دانشگاه هنر تهران 1339فلز، سفال و مانند آن، در سال 

هاي شود. در سالهاي دانشگاهي و آموزشي هنرهاي سنتي محسوب مياصفهان، از اولين تالش
دانشگاه الزهراي تهران، دانشكدة هنر و معماري كاشان، و دانشگاه هنر بعد، دانشكدة هنر 
- 1376ي هاسالدر راه آموزش دانشگاهي هنرهاي سنتي گام نهادند. در  اسالمي تبريز نيز

هاي كرد، با نهادبر نهاد اجرايي كه خود بر آن نظارت ميدستي، عالوه، سازمان صنايع1378
اي با دانشگاه هنر تهران، كرد. سازمان همكاري آموزشي گستردهآموزشي نيز همكاري مي

ي اندازدستي دانشكدة پرديس اصفهان داشت؛ در راهدانشكدة هنر دانشگاه الزهرا، و گروه صنايع
وبلوچستان و شيراز همكاري دستي در دانشگاه شهيدباهنر كرمان، دانشگاه سيستانرشتة صنايع

دستي در وپرورش در زمينة ايجاد گرايش صنايعآموزشداشت؛ و نيز همكاري خود را با وزارت 
آموزش دانشگاهي رشتة ). 1383- 1376دستي، ها آغاز كرد (گزارش سازمان صنايعهنرستان
  است.هنر سنتي، به ورود آن به حوزة هنر كمك كردهبر حفظ و احياي اينوهسفال، عال

گونهشده، هركدام بهسازمان تشريحنتيجه اينكه، حاميان حوزة سفال معاصر ايران، در شش
حوزه درقالب هنر، در سطح عام و خاص هستند. اين برد اهداف ايناي درحال تالش براي پيش

زمان صورت همهاي مختلف تاريخي و گاه بهو سراميك در دورهسازمان در عرصة سفال شش
ها زماني اهميت يافت كه كاربرد حمايتكنند. اينصناعت ـ هنر حمايت مياند و از اينفعال

گانه براي گفته، رو به فراموشي رفت. تالش نهادهاي ششداليل تاريخي پيشمادي سفال، به
ترتيب، امروز از اينام هنر تجسمي و تزئيني ارتقا داد. بهميراث تاريخي، آن را به مقحفظ اين

پسند و عامه، مخاطبان دستة هنرهاي زيبا، مردمشود كه در هر سههنر سفال سخن گفته مي
  ويژة خود را دارد.

دادن اينكه هنر سفال در جامعة امروز، با هنرهاي ديگر در ادامة مقاله، براي نشان
استفاده از نظرية هوارد بكر، دنياي هنر سفال ايران تشريح خواهد  هاي مشترك دارد، با ويژگي

  شد.
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  دنياي هنر سفال معاصر ايران 
، سرآغاز مواجهة مخاطبان با 68و   66هاي برگزاري اولين و دومين دوساالنة سفال در سال

شود كه ميزمان به بعد، دنياي هنر سفال ايران كامل منزلة هنر است. از اينسفال و سراميك به
حوزة اصلي نظام توليد سفال، نظام توزيع سفال و نظام مصرف مطابق با نظرية بكر، شامل سه

  شود.سفال مي
  

  تشريح نظام توليد هنر سفال در ايران
اگر دنياي هنر سفال ايران را با دنياي هنر هوارد بكر تطبيق دهيم، از بخش مركزي نظام توليد 

را به هنرمندان دان، شروع به مطالعه خواهيم كرد. بكر و هستة مركزي آن، يعني هنرمن
كار عيار، هنرمندان مستقل، هنرمندان عامه، و هنرمندان سادههاي تمامايچهارگروه حرفه

گروه تقسيم كرد، اما توان به سهگري ايران را ميكند. هنرمندان دنياي هنر سفالتقسيم مي
كر نيز در برخي افراد هر گروه قابل مشاهده است. هاي گروه چهارم مورد نظر ببرخي ويژگي

بر شود كه عالوهگراني ميدسته از سفالناميم و شامل آنگر ميگروه اول را هنرمند ـ سفال
گروه گري، داراي ذوق و ابتكار هنري نيز هستند. اينهاي سفالتوانايي و مهارت انجام تكنيك

توان بندي بكر، ميكنند و براساس تقسيملب ميهاي توزيع خصوصي و عمومي را جتوجه نظام
بندند و با كار ميهنر ناميد. آنها قراردادهاي جاري را بهعيار در اينهاي تمامايآنها را حرفه

سازند و در كانون توجه گري، آثار هنري مبتكرانه و خالق ميهاي سفالاستفاده از تكنيك
  گيرند.ها قرارميمخاطبان خاص و گالري
گري هاي سفالشود كه تكنيكناميم و شامل آنهايي ميسفالگر مي - گرگروه دوم را صنعت

دهند، اما از ذوق و سليقة كمتري در ارائه و ساخت آثارشان خوبي و با مهارت انجام ميرا به
كنند و گروه محصوالت سفال را در تعداد انبوه و با هدف فروش توليد ميكنند. ايناستفاده مي

گيرند. براساس دستي، قرار ميهاي دولتي، ازجمله سازمان صنايعتر تحت حمايت سازمانبيش
گري هاي سفالتوان هنرمندان عامه ناميد. آنها در تكنيكگروه را ميبندي بكر، اينتقسيم

- اي توليد ميمهارت كامل دارند، اما محصوالت خالقة خود را كامالً خارج از دنياهاي هنر حرفه
هاي ويژة فروش هاي محلي و نمايشگاهاي، مانند نمايشگاههاي غيرحرفهدر برنامه كنند و
  كنند.دستي، براي فروش آثارشان مشاركت ميصنايع

دانيم كه بيشتر شامل گر ميگرـ سفالگر و صنعتگروه سوم را تركيبي از هنرمندـ سفال
اند. اينآموخته شدهسفال دانش هاي مرتبط باهاي اخير در رشتهدانشجوياني است كه در سال

گيري مشخصي در كارهايشان برند و هنوز به جهتهاي هر دو گروه قبلي بهره ميگروه، از روش
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گر فعاليت اي برگزار شود، در حوزة هنرمندـ سفالاند. هر زمان نمايشگاه يا جشنوارهنرسيده
گر به توليد انبوه گرـ سفالتكنند و براي فروش محصوالت و منبع درآمد، در جايگاه صنعمي

گري آشنايي دارند، اما در دنياي گروه با تكنيك و مهارت سفالپردازند. اينمحصوالت سفالي مي
گروه را هنرمندان توان اينبندي بكر، ميشوند. براساس تقسيمها كمتر وارد ميايهنر حرفه

  كار ناميد.ساده
، يعني هنرمندان مستقل، در دنياي هنر سفال بندي بكردستة چهارم هنرمندان در تقسيم

شدن از چارچوب اي، با خارجآيند، اما گاهي برخي از هنرمندان حرفهچشم ميايران كمتر به
عيار و ايجاد قواعد تازه و مخصوص به خود، در دستة هاي تمامايقواعد رايج در دنياي حرفه
  گيرند.هنرمندان مستقل قرار مي
هاي بعدي بخش مركزي از نظام توليد هستند كه دركنار خالقان اليه نيروهاي پشتيباني

گري، مواد اولية رسانند. در حوزة مورد بحث، توليدكنندگان چرخ سفالهنر به آنها ياري مي
  شوند.بندي ميحلقه طبقهرس، لعاب و فريت در اين خام، گل

  
  (نگارندگان)گران . نظام توليد در دنياي هنر سفال2تصوير

  
  تشريح نظام توزيع هنر سفال در ايران

گيرد. در حلقة بعد از نظام توليد، هاي متحدالمركز بكر، نظام توزيع قرار ميدر ميانة الگوي دايره
شود. گروه دولتي نظام به دو گروه كلي دولتي و غيردولتي تقسيم ميقرار دارد. اين توزيعنظام 

دستي و وزارت فرهنگ و ارشاد ميراث فرهنگي، سازمان صنايعهاي دولتي، شامل سازمان
داران و دالالن، انجمن هاست، و گروه غيردولتي شامل گالرياسالمي، مراكز آموزشي و دانشگاه

  شود.گر، و فروشندگان محصوالت سفالي ميهنرمندان سفال
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كنند. با تأسيس هاي دولتي از هنر حمايت ميها با حمايت مالي و تأسيس سازماندولت
، كلية امور مربوط به پژوهش، حفظ و احياي 1367سازمان ميراث فرهنگي كشور در سال 

سازمان هنرهاي سنتي تحت سرپرستي و مديريت سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفت. اين
گري در مسئوليت حمايت از بخش هنر عامه را در حوزة سفال برعهده دارد. كارگاه فعال سفال

هاي سنتي قديم به چند بخش تقسيم شده و مسئوليت هر بخش به شيوة كارگاهمان بهسازاين
. واحد پشتيباني: تهية گل و مواد اوليه به1اند از: ها عبارتبخشاست. اينافرادي واگذار شده

. واحد ساخت لعاب و 3كاري)، روش چرخهاي بدنه (به. واحد سازنده2ها، اضافة سرپرستي كوره
 مركز از براساس تحقيق. واحد پخت نهايي (5. واحد طراحي و نقاشي روي سفال، 4سازي، آماده

هاي تقسيم كار، همانند كارگاه). اينكشور فرهنگي ميراث سازمان سنتي، هنرهاي پژوهش
  است.كار بودند، صورت گرفتهگري كه در آنها پدر به همراه پسران مشغول بهسنتي سفال

گران هاي دولتي است كه براي حمايت دولت از صنعتاز سازماندستي سازمان صنايع
م)، 1900شمسي ( 1280هاي دهة تأسيس شد. در سال 1343هنرهاي سنتي، در سال 

داد. هنوز توليد گري بخش كوچكي از صنايع ايران را تشكيل ميهاي سفالهمچنان كارگاه
هاي زمان، كار در كارگاهت. تا اينصنعتي نشده بود و هر بخش از توليد متخصص جداگانه نداش

صورت شغلي خانوادگي جريان داشت و كل كارهاي مرتبط با توليد، از مواد اوليه گري بهسفال
تر و شد. با پيدايش و گسترش صنايع بزرگگرفته تا ساخت نهايي، در يك كارگاه انجام مي

رفت. در توليدات رو به زوال هاي صنعتي و نيز واردات كاالهاي اروپايي، نوع سنتي كارخانه
نهاد دولتي، بخشي از ضرر و زيان دستي و حمايت اينوضعيتي، تشكيل مركز صنايعچنين

ها بر اثر كاهش درآمد جلوگيري كرد. از اهداف توليدكنندگان را جبران و از تعطيلي كارگاه
ا، احيا و حفظ گران كوچك در روستاها و شهرهدستي، حمايت و كمك به صنعتسازمان صنايع

گران دستي و كمك به افزايش ميزان دستي ايران، توسعة توليد و افزايش درآمد صنعتصنايع
فروش و توسعة صادرات كاالهاي دستي ايران بود. درجهت اهداف سازمان، اقداماتي همچون 

گران جهت باالبردن ميزان مهارت، ايجاد ايجاد تنوع در محصوالت دستي، آموزش فني صنعت
هاي گران، مشاركت در نمايشگاههاي جديد، بهبود ابزار كار، تهية مواد اوليه براي صنعتارگاهك

  هاي فروشگاهي و دستي، ايجاد شبكههاي تعاوني صنايعداخل و خارج، توسعة شركت
- 1376دستي، دستي صورت گرفت (گزارش سازمان صنايعهاي توسعة صادرات صنايعشركت
اي و بلور مصنوعات صنعتي، اعم از كاسه و سبد پالستيكي، ظروف شيشهروية ). ورود بي1383
دستي را توجيه سازي، ضرورت تأسيس سازمان صنايعهاي چينياي، و افزايش كارخانهكارخانه
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گري، از ركود و نابودي آنها هاي سفالسازمان با حمايت و پشتيباني از كارگاهكرد و اين
  جلوگيري كرد.

هاي مربوط به سفال و ها و دوساالنهي دولتي شاخص در برگزاري جشنوارههايكي از نهاد
هاي اين وزارتخانه در بخش هنر ازجمله فعاليت. سراميك، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است

المللي هنرهاي تجسمي فجر،  توان به برگزاري هفت دوره جشنوارة بينسفال و سراميك، مي
المللي قرآن و سراميك، بخش تجسمي نوزدهمين نمايشگاه بينهاي سفال ده دوره دوساالنه

المللي هنرهاي تجسمي جوانان و نخستين جشنوارة هاي بينكريم، بخش حجم در جشنواره
هنرهاي معاصر اسالمي طواف تا واليت اشاره كرد. اين سازمان دولتي به بدنة هنري حوزة سفال 

المللي هنرهاي تجسمي فجر و دهشنوارة بيندوره جاست. هفتو سراميك كمك شاياني كرده
هاي است. جدولدوره دوساالنة سفال، از عوامل مهم تغيير حوزة سفال از صنعت به هنر بوده

اختصار، اند، بهها تدوين كردههاي جشنوارهها و گزارشذيل، كه نگارندگان با توجه به كتاب
  هد.دها و پيشرفت آنها را نشان ميگيري جشنوارهشكل
  

المللي هنرهاي تجسمي فجر هاي بينگر در جشنواره. روند توسعة حضور هنرمندان سفال1جدول 
  ١(منبع: نگارندگان)

  
  

دهد. عالمـت سـؤال در جـدول    دوساالنة برگزارشده را نشان ميمشخصات مجموعة ده 2جدول 
آمـار حـاكي از رشـد    قسمت وجـود نـدارد.   دهندة اين است كه اطالعاتي براي درج در ايننشان

هـاي  دار در دورهچشمگير سفال و سراميك در زمينة كمـي و كيفـي اسـت. تعـداد آثـار لعـاب      
________________________________________________________ 

 در اين بخش است.عالمت سوال به معناي نداشتن اطالعات  1
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دهندة افزايش شناخت و آگاهي سـفال برگزاري دوساالنه افزايش بسياري داشته است كه نشان
سـهم   دارهاي شيميايي و ساختار لعاب است. در دو دورة نهم و دهم، آثـار لعـاب  گران از فرمول

گر و استفادة هاي انجمن هنرمندان سفالاست. برگزاري كالسبيشتري را به خود اختصاص داده
، 2اسـت. يكـي از نكـات مهـم در جـدول      تأثير نبـوده ها در اين رشد بيكالسهنرجويان از اين

گـري در دوره گر در هر دوره است. اين درحالي است كه پيشـة سـفال  افزايش تعداد زنان سفال
گـران مـرد بـوده و شـغلي     هاي صفوي و قاجار در اختيـار صـنعت  اوليه و در زمان حكومت هاي

اكنون، با توجه به آمار موجود، تعداد بيشتري از زنـان در ايـن   است. همشدهمردانه محسوب مي
  هنرـ صنعت فعال هستند.

  
نگارندگان).گانة  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (منبع: هاي ده. مشخصات دوساالنه2جدول 

  
مراكز دانشگاهي و آموزشي يكي ديگر از نهادهاي دولتي مؤثر در حوزة سفال و سراميك 

هنر سنتي، به ورود آن به داشتن ايننگاهبر زندهآموزش دانشگاهي رشتة سفال، عالوهاست. 
هاي سفال و لعاب، كه پيش از آموزش دانشگاهي در است. تكنيكعرصة هنر كمك شاياني كرده

ها قرار گرفت و به دانشجويان آموزش گر بود، در برنامة درسي دانشگاههاي سفالنحصار خانوادها
هاي خالقانه و مبتكرانة كار با هاي اجرايي، شيوهبر يادگيري مهارتشد. دانشجويان، عالوهداده 

ي تحت هاي سنتسازمان ميراث فرهنگي يا كارگاهگرفتند. بسياري استادان، از گل را ياد مي
گرـشدند. استادان، صنعتها دعوت ميدستي براي تدريس به دانشگاهحمايت سازمان صنايع

هاي سنتي سفال آموزش ديده بودند. برخي از آنها هنوز گراني بودند كه نزد پدر در كارگاهسفال
  كنند.هم هنرمندان جوان را در رشتة سفال و سراميك تربيت مي

گـر ايـران،   داران و دالالن، انجمن هنرمندان سـفال توزيع، گالري در گروه غيردولتي از نظام
  داران و دالالن گيرنــد. گــالريكننــدگان و فروشــندگان محصــوالت ســراميكي قــرار مــيتوزيــع
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كنند و بر ديد بصري مخاطـب تـأثير   هايي هستند كه اثر هنري را به مخاطب معرفي ميواسطه
انـد كـه فعاليـت    اي فروش، عرضه و معرفي هنرمندان شدهها نهادي برامروزه، گالريگذارند. مي

هـا،  ازطريـق همـين گـالري   . برنـد خود را با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي پـيش مـي   
هنرمندان جوان زيادي به جامعه معرفي شدند، اما حـوزة فعاليـت تمـام آنهـا شـامل هنرهـاي       

است كه هنر سـفال و سـراميك بـه    دهه شد. امروز، قريب به يكتجسمي، نقاشي و مجسمه مي
گـر، ماننـد مهـدي انوشـفر، عبـاس اكبـري، اميـد        ها وارد شده و برخي هنرمندان سـفال گالري

اند ها جداكردهها و جشنوارهقجريان، مريم كوهستاني، و بابك گلكار، خود را از حواشي دوساالنه
هاي هنري، در جايگاه دالالن هنر، ييابند. گالرها حضور ميو مستقالً با ارائة آثار خود در گالري

رسانند. آنها محصـوالت هنـري را، بـا توجـه بـه افقـي       آثار را در بازارهاي مختلف به فروش مي
رسـانند. دالالنـي كـه    كنند و در فرصت مناسب در آينده به فروش مـي درازمدت، خريداري مي

دهنـد و از مؤسسـات   گهي مـي بتوانند از عهدة هزينة تبليغات برآيند، در مطبوعات هنري ملي آ
هاي هنر بـراي دالالن هنـر مهـم    كنند. موزهبراي معرفي و تبليغ كار هنرمندانشان استفاده مي

هايي از آثار هنرمندان زنـده برپـا كننـد، بـر ارزش كارهـاي آنـان       ها نمايشگاهاست. هرگاه موزه
اند، مـي هاي معتبرتر در ارتباط). هنرمنداني كه با گالري172: 1390شود (الكساندر، افزوده مي

هـاي هنـري و   توانند خود را نشان دهند و شناخته شوند. روابـط متقابـل دالالن هنـري، مـوزه    
ها وارد شود و در تاريخ هنر طـرح  هاي موزهشود آثار هنرمندان به مجموعههنرمندان سبب مي

هـا  خـورد. گـالري  ر پيوند ميشكل، نظام توزيع و نظام توليد (خالقان هنر) به يكديگگردد. بدين
  اند.نقش مهمي در تغيير مفهوم سفال از صنعت به هنر ايفا كرده

 گر است. اين انجمـن از ديگر مراكز توزيع غيردولتي در حوزة سفال، انجمن هنرمندان سفال
آوردن گـري و فـراهم  با هدف ارتقاي سطح كيفي و كمي آگاهي و دانش و بينش اعضا در سفال

هنر تأسـيس شـده  ناسب جهت رشد خالقيت و بازاريابي جايگاه واالي پيشين اينهاي مفرصت
  توان به موارد ذيل اشاره كرد:هاي مهم انجمن ميازجمله فعاليت است.

) 90) و دهم (88هاي نهم (همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در برگزاري دوساالنه
)؛ نمايشگاه نگارخانة بـرگ  1389سفال ايران ( سفال وسراميك؛ مروري بر نهمين دوساالنة ملي

)؛ برگـزاري نمايشـگاه پرنـده در خانـة     1389با موضوع سـفال و سـراميك در فضـاي شـهري (    
)؛ نمايشگاه قفل در خانة هنرمندان 1392)؛ نمايشگاه قالب در نگارخانة برگ (1392هنرمندان (

 عمـومي روابـط ) (1393فجـر ( المللـي  ) و برگزاري بخش سفال و سراميك جشنوارة بين1393(
  ).1393ايران،  گرسفال هنرمندان انجمن



 1394، پاييز 3 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

٧٤ 
 

هاي آموزش سفال و لعاب در مجموعة انجمن سـفال هاي آموزشي و برگزاري كالسفعاليت
كـارگيري مـواد و   هاي نو، بـه رسانة هنري كرد. ايدهگران كمك زيادي به توسعه و پيشرفت اين

هاي ويژه در دهمين دوساالنة سفال و سـراميك و  از لعابفنون جديدتر و تنوع بيشتر، استفاده 
بـا ديگـر نهادهـاي    است. درمقايسـه هاي انجمن بودهها وكارگاهآورد آموزشها، رهديگر نمايشگاه

شده در حوزة سفال ايران، انجمن سعي بيشتري در غنـاي فرهنگـي، هنـري،    نظام توزيع معرفي
  است.آموزشي و پژوهشي سفال داشته

هاي محصوالت سفالي و سراميكي، در مرز ميان نظام توزيع و مصـرف قـرار دارنـد.    اهفروشگ
كننده نيز هستند. آنهـا بـر   ها، با وجود توزيع و فروش محصوالت سراميكي، مصرفاين فروشگاه

  تأثير بـا ميـزان فـروش محصـول مشـخص      گذارند. اينتعداد و نحوة توليد خالقان هنر تأثير مي
فروش محصولي مناسب باشد، سفارش توليد به هنرمند بيشتر خواهد بود. اين شود. چنانچه مي

  كند. بخش بيشتر هنر عامه و حوزة توليدي سفال را حمايت مي

  
  گران (نگارندگان). نظام توزيع در دنياي هنر سفال3تصوير

  
  تشريح نظام مصرف هنر سفال در ايران

مخاطبان عام و گيرند كه شامل قرار ميكنندگان مصرفدر آخرين اليه از دنياي هنر، 
اند كه براي رفع نياز مخاطبان عام افرادي با سطح درآمد متوسطشوند. ميمخاطبان خاص 

كنند. در شهرهايي دادن، استفاده ميشخصي، از ظروف سفالين براي تزئين منزل خود يا هديه
هاي سفال در آنها به جاذبة جين همدان، ميبد يزد و تبريز، كه كارگاهمانند شهرضا، الله

واسطة نظام توزيع، در محل است، فروش سفال مستقيم و حتي بدونگردشگري تبديل شده
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بر ساكنان شهر، مسافران و گردشگران ها، عالوهكارگاهگيرد. مخاطبان اينكارگاه صورت مي
گان. اينشوند: خريداران و بازديدكنندهستند. مخاطبان خاص خود به دو دسته تقسيم مي

هاي هنري با آنها ها و دوساالنهكنند و در  گالريچشم هنر نگاه ميمخاطبان به آثار سفالين به
منظور فروش در مرحلة بعدي با قيمت بيشتر كنند، بهشوند. معموالً، اگر خريد ميمواجه مي

د مقتضي دربارة آثار است تا بتوانند در مواركنند، براي آشناشدن با ايناست و اگر بازديد مي
هنر مطلع باشند آنها سخن بگويند، بنويسند، تحليل كنند و درمجموع، هم خود از وضعيت اين

گيرند كه گردش آثار هاي هنري قرار ميرساني كنند. اين دو دسته در زمرة واسطهو هم اطالع
دنبال نند كه بهكهاي افراد ثروتمندي تسهيل ميها و گاه خانهها، دوساالنهميان گالريرا در 

ها هستند كه درنهايت منظور كسب پايگاه اجتماعي ويژه هستند. هميناستفاده از آثار هنري به
هاي هنري كنند و در تبيين و تشريح ويژگيگذاري و قيمت آثار را تعيين ميمعيارهاي ارزش

دنياي هنر سفال، كنند. حضور آنها در سفال و تغيير جايگاه آن از صنعت به هنر نقش ايفا مي
هاي مختلف اين دو دسته از مخاطبان را توان ويژگيدنيا ضروري است. ميشدن اينبراي كامل

هايي همچون جنسيت، محل زندگي، سطح درآمد، سطح تحصيالت، نوع مطالعه كرد؛ ويژگي
  خانواده و مانند آن.

گر، دسته هنرمند سفالطور كه در ابتداي مقاله گفته شد، هنرمندان اين رشته به سههمان
شوند. مخاطبان هنر سفال شامل گر تقسيم ميگر سفالگر و هنرمندـ صنعتگر سفالصنعت

ها هستند، مخاطبان خاص بازديدكننده كنندگان محصوالت كارگاهاند، كه مصرفمخاطبان عام
و نوع ها هستند، و مخاطبان خاص خريدار كه هر دها و دوساالنهكنندگان گالريكه مصرف

دستة آخر رابطة ميان صنعت سفال و هنر سفال را به اينكنند. اينمحصوالت را خريداري مي
ها تسهيل ميسوي گالريها را بهكنند كه حركت آثار هنري سفالين كارگاهترتيب حفظ مي

زنند دو ميها، پلي ميان اينها و گالريعبارت ديگر، با مراجعة دائمي به هردوي كارگاهكنند. به
نمايش ها و بهسمت گالريها امكان و فرصت حركت بهكه از روي آن محصوالت صنعتي كارگاه

ها همواره، توان گفت كارگاهترتيب، مياينيابند. بهمنزلة آثار هنري را ميشدن در آنها بهگذاشته
  كنند.ها، نقش خود را حفظ ميمثابة منابع ذخيره و پشتيباني گالريبه
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  . نظام مصرف در دنياي هنر سفال (نگارندگان)4تصوير

  
  گيريبحث و نتيجه

مقاله، با مطالعة سير تاريخي سفال معاصر در ايران، مشاهده كرديم كه آثار سفالين در در اين
شدند. ظروف منزلة ابزار و وسائل زندگي مصرف ميابتداي پيدايش اين صنعت در ايران، به

قش كامالً ابزاري داشت. با آمدن ظروف چيني و سراميك، كه كيفيت سفالين در زندگي مردم ن
كم ظروف سفالين كاربردي بهتري داشتند و استفاده از آنها نشانة پايگاه اجتماعي باالتر بود، كم

با چيني و سراميك جايگزين شدند و اهميت كاركردي و ابزاري خود را در طول زمان از دست 
بسا تا امروز اين آثار به فراموشي كردند، چهميانه مداخله نميدر ايندادند. اگر نهادهاي دولتي 

هاي دولتي، مانند سازمان ميراث فرهنگي شد. اما، در فرآيند اين جايگزيني، سازمانسپرده مي
منزلة ميراث صنعت و حفظ آن بهشدن ايندستي ايران، براي جلوگيري از فراموشو صنايع

انديشيدند و از اين صناعت دستي حمايت كردند تا به حيات خود فرهنگي جامعه، تدابيري 
مثابة ابزار و وسائل كاربردي زندگي، كه در جايگاه هنري سنتي. از بار نه بهادامه دهد، گرچه اين

جا، سير تغيير ماهيت سفال از صنعت به هنر آغاز شد و با تالش بسياري از نهادهاي همين
صنعت، افتخار ورود به عرصة هنرهاي زيبا و وزشي، درنهايت، ايندولتي، غيردولتي، هنري و آم

هاي هنر در ايران را كسب كرد. حال كه اين صنعت به پايگاه هنري نائل نشستن در قاب گالري
هاي هويتي جامعة ايران اطمينان منزلة يكي از مؤلفهتوان به دوام و كاركرد آن بهآمد، ديگر مي

دنيا شده در ادامه قابل مشاهده است. اينران در الگوي بكري ترسيمداشت. دنياي هنر سفال اي
شود كه هر دو نوع هنر تزئيني و هنر حوزة توليد، توزيع و مصرف ميدر حال حاضر شامل سه
گيرد و نهادهاي اجتماعي واسط ميان آثار هنري و مخاطبان عام و ميزيبا يا واالي سفال را دربر
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 5تصوير كنند. در سرپاماندن و رشد و توسعة اين دنيا ايفا ميخاص همچنان نقش خود را 
  دهد. حقيقت سير تكوين دنياي هنر سفال را نشان مي

  
                                        دنياي هنر سفال (در شرايط تكويني). 5تصوير

  
است كه شامل بندي گروه هنرمند قابل طبقهدنياي هنر سفال ايران در نظام توليد با سه

شود. گر ميگرـسفالگر و صنعت. هنرمندـسفال3گر، سفال - گر.صنعت2گر، .هنرمندـ سفال1
واسطة نظام توزيع در دو گروه نهادهاي دولتي و غيردولتي تحت حمايت آثار اين هنرمندان به

دستي، يعهاي دولتي و غيردولتي مانند ميراث فرهنگي و صناعالوه، سازمانگيرد و بهقرار مي
هاي آموزشي و گران، و وزارت ارشاد با برگزاري كالسها، انجمن سفالمراكز آموزشي و دانشگاه

كنند. در نظام مصرف نيز مخاطبان گر كمك ميهاي تخصصي به تربيت هنرمند و سفالدوره
هنر را در خرند و اينخاص و مخاطبان عام براساس موقعيت خود محصوالت سفالي و هنري مي

  كنند. مسير رشد و پيشرفت حمايت مي
  

  منابع
 سازمان: تهران ،83- 76ساله  هشت طي ايران دستيصنايع سازمان عملكرد گزارش) 1383(آمار  ادارة

  .ايران دستيصنايع
 فرهنگستان: دوم، تهران چاپ راودراد، اعظم ترجمة ،هنرها شناسيجامعه) 1390(ويكتوريا  الكساندر،
  هنر.
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  .اشكانتهران:  ،زنده هميشه هنرمند الملككمال) 1376(حميد  باقرزاده،
  ترجمة حسن چاوشيان، تهران: ثالث. ،تمايز) 1390ير (بورديو، پي

  .خوارزمي تهران: جهانداري، كيكاووس ترجمة ،ايرانيان و ايران)  1361(ادوارد  ياكوب پوالك،
  .سخن نشر تهران، قاجار، دوره در ايران اقتصادي اوضاع ،شايگان گنج). 1384(محمدعلي جمالزاده،
  .ني: تهران توكلي، مهران ترجمة ،ايران سفر خاطرات) 1378(دور  ژولين دوششوار،

فجر  هايجشنواره عملكرد اسالمي، گزارش ارشاد و فرهنگ وزارت تجسمي هنرهاي دفتر عموميروابط
 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: ،1393 ماه و دي آذر: مراجعه تاريخ ،1387-93هايسال
  .نشدهچاپ

 سفال هايدوساالنه عملكرد اسالمي، گزارش ارشاد و فرهنگ وزارت تجسمي هنرهاي دفتر عموميروابط
 ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: ،1393 ماه و دي آذر: مراجعه تاريخ ،1371- 93هاي سال سراميك و

  .نشدهچاپ اسالمي،
دي: مراجعه تاريخ ايران، گرسفال هنرمندان انجمن ساالنة گزارش عملكردسفال،  انجمن عموميروابط

  .نشدهچاپ گر،سفال هنرمندان انجمن تهران، ،1393 ماه
  .اقبال تهران: خليلي، محمدعلي ترجمة ،اسالم از بعد ايران صنايع تاريخ) 1366(محمدحسن  زكي،
  12/12/1393www.art.ac.ir مراجعه: تاريخ تهران، هنر دانشگاه سايت
، تاريخ مراجعه: اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سايت

10/11/1393 www.farhang.gov.ir/fa/intro/history  
 ،ايران معاصر و سراميك سفال ملي دوساالنة دهمين نهمين، هفتمين، پنجمين، چهارمين، سومين،

 تجسمي هنرهاي توسعة مؤسسة: تهران اسالمي، و ارشاد فرهنگ وزارت تجسمي هنرهاي مركز
  .معاصر

 ميراث تهران: سازمان اول، جلد ،المللبين و داخلي در حقوق فرهنگي ميراث) 1382(يونس  صمدي،
  كشور. فرهنگي

  ، تهران: گوتنبرگ.هاي آنسازي و رنگصنعت لعاب) 1379عباسيان، ميرمحمد (
، ترجمة محمدجعفر پوينده، شناسي رمانشناسي ادبيات: دفاع از جامعهجامعه) 1371گلدمن، لوسين (

  تهران: هوش و ابتكار.
  .، ترجمة محمدجعفر پوينده، تهران: تجربهشناسي رمانجامعه) 1374لوكاچ، گئورگ (
  تهران: اميركبير.فرهنگ فارسي، ) 1345معين، محمد (

، جلد اول، تهران: دانشگاه جديد در ايرانتاريخ مؤسسات تمدني ) 1370محبوبي اردكاني، حسين (
  تهران.

  .1393 آذرماه انوشفر، مهدي استاد مصاحبة حضوري،
  ) توليد اجتماعي هنر، ترجمه نيره توكلي، تهران: نشر مركز.1368( ولف، جانت

  گهر، تهران: آگه.، ترجمة عبدالحسين نيكشناسي هنرجامعه) 1384هينيك، ناتالي (
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