
 

 

          

 : اریان رد سرامیک و کاشی اتریخچه

 کاشی، ديگر انواع هب نسبت معرق کاشی اهميت .گرديد مذهبی بنااهي وژيه هب اریان، معماري  بخش زينت بتدریج ي هجر هفتم قرن از دارد، شهرت موزائیک هب رتشيب اروپائیان زند هك وبته گل کاشی يا معرق سازي  کاشی هنر

كاماست  وردهج العاده فوق زيبائی  .ماند می جاي رب بنااه روي رب سال سالیان گذشت از پس دليل همين هب و است آن ح

 کاشی قطعه يک صورت هب آن تمامی هك طوري  هب كنند می رپ را  منافذ و ردزاه گچ آب دوغ با سپس و چينند می هم پهلوي گرديده تهيه قبال هك اي نقشه طبق و ربيده زبرگ يا كوچک قطعات هب را  کاشی ابتدا  معرق کاشی ساخت رباي

 .كنند می نصب بنا روي رب را  آن شد محكم و سفت هك زمانی و ردآيد يكپارهچ

ن  موازات هب .است گرديده زتئين معرق اشیک با او جانشينان و تيمور اهي پايتخت بخارا  و سمرقند ردرهات، وژيه هب انحيه اين مذهبی بنااهي از بسیاري  و داده توسعه اریان راردشرق معرق کاري  کاشی تيمورهي دوره هنرمندا

 .يافت رواج نيز اریان ديگر شهراهي رد ازآن استفاده زبرگ ردخراسان کاشی نوع اين رونق

ر همچنان اتکنون سفالگري کار آغاز رد هك است بشر هنري  اهي ساخته دست رتين قدیمی و رتين مهم از یکی سفال  شارهاه راه سر رب گرفتن قرار و جغرافیایی خاص موقعيت ببس  هب اریان سرزمين مردم .است مانده پايدا

نخستين از تنها هن اه، تمدن
 :است داشته رواج سفالگري مسکونی، منطقه چهار رد اریان رد .اند رفته می شمار هب سازنده رتين دست چيره بلکه اند بوده سفالی آاثر سازندگان 

 کرمانشااهن زنديک زاگرس ههاي كو رغب منطقه. 1

 خزر ردياي جنوبی ههاي کران. 2

 آرذبایجان رغب شمال. 3

 اریان شرق جنوب. 4

 استان رد تپه رده گنج از مکشوهف آاثر اریان باستانی اهي کاوش رد آمده دست هب سفالی اشیاء نترينکه .خورد می چشم هب سال زهار هشت قدمت با اهیی سفال نيز اریان مرکزي نواحی و كوری حاشيه رد

 و تهران زنديک علی چشمه قزوين، دشت رد زاهغ منطقه رد دوم مرحله رد و )میالد از قبل هشتم زهاره(بهشهر زنديک مازندران جنوب رد غاري  چون مناطقی طور همين .گردد می رب میالد از قبل هشتم زهاره هب هك است هکرمانشا

 سبزیجات و شده خشک کاه داراي موادي هك است م رن مغز داراي و خشن مذكور نقاط از مکشوهف اهي سفال.کاشان سیلک تپه

 گاهیو است آمده نمی بدست يکرنگی و سخت کامالا  سفال و است نبوده كنترل اقبل كوره حرارت طور همين و استنگرفته قرار استفاده مورد هنوز سفالگري چرخ و اند افزوده خاک و آب یعنی اوليه مخلوط هب چسبندگی رباي رزی

كامل سازي  سفال بعد مرحله رد . است مانده باقی سیاه هب متمایل خاکستري  حرارت ردهج میک  علت هب مغز ره با ظروفی ات شود می استفاده خاک همراه هب شن پورد و رنم  شن از و يابد می رتشيبي ت  دوره اين رد .شود ساخته انزک بسیار جدا

 .شد آغاز محدب بدهن و مقعر کف با ظروف ساخت

همچنين و شود می غاز آ سازي  سفال صنعت رد جديد تحولی سفالی ظروف هب بخشیدن شکل رد آن از استفاده و سفالگري چرخ اختراع با م.ق چهارم زهاره رد
 .کند می پیدا  رتشيبي تنوع ظروف روي زتئينات 


