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მარინე ბოკუჩავა,  
ისტორიის დოქტორი,

ფაიფურის ფონდის კურატორი, საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმი, 

სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი

ყაჯარული პერიოდის ირანული კერამიკა
(სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის 

ფაიფურის ფონდის მასალების მიხედვით)

კე რა მი კუ ლი წარ მო ე ბა ირა ნის ტრა დი ცი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის ერ
თ ერ თი ყვე ლა ზე მე ტად გავ რ ცე ლე ბუ ლი დარ გი ა, რო მელ შიც ასა
ხუ ლია ირა ნე ლი ხალ ხის, რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი, ასე ვე სუ ლი ე რი 
კულ ტუ რა. კე რა მი კა, ერ თი მხრივ უტი ლი ტა რუ ლი ა, მე ო რე მხრივ 
კი იგი საკ რა ლუ რი ა, ერ თ გ ვა რი ავ გა რო ზი ა, რო მე ლიც თა ვის თავ
ში აერ თი ა ნებს სკულ პ ტუ რი სა და ფერ წე რის ელე მენ ტებს. ყვე ლა 
ის ტო რი უ ლი თუ რე ლი გი უ რი პრო ცე სი, რო მე ლიც ირან ში ხდე ბო
და, კე რა მი კა ზე აისა ხე ბო და, იქ ნე ბო და ეს მხატ ვ რუ ლი სტი ლი თუ 
კე რა მი კის წარ მო ე ბის მე თო დე ბი.

ირა ნის ის ტო რია და კულ ტუ რა იყო ფა ის ლა მამ დე და ის ლა მურ 
პე რი ო დე ბად. ეს ეხე ბა კე რა მი კა საც. ირა ნუ ლი ის ლა მუ რი კე რა
მი კა ოთხ პე რი ო დად იყო ფა: პოს ტ სა სა ნი დუ რი ანუ ად რე ულ ის
ლა მუ რი (IXX სს.), შუა ის ლა მუ რი (XIXV სს.), გვი ა ნი ის ლა მუ რი 
(XVIXVIII სს.) და თა ნა მედ რო ვე (XIXXX სს.). ად რე ის ლა მუ რი კე
რა მი კის ცენ ტ რე ბი იყო ნი შა პურ სა და აფ რა სი აბ ში, შემ დ გომ პე
რი ო დებ ში კი ქა შან ში, რე ი ში, იეზ დ ში, კერ მან ში, მეშ ხედ სა და სხვ.1

ფა ი ფუ რის ფონ დ ში ინა ხე ბა ირა ნუ ლი კე რა მი კის ნი მუ შე ბი. აქ 
წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხ ვა ფორ მის ლარ ნა კე ბი, ნელ სურ ნე ლე
ბი სა და ყა ლი ო ნის ჭურ ჭე ლი, ბა დი ე ბი, ფი ა ლე ბი, თეფ შე ბი, დერ ვი
შის ჭურ ჭე ლი და სხვ. ისი ნი მუ ზე უმ ში 18661960 წლებ შია შე მო სუ
ლი შეს ყიდ ვის ან შე მო წი რუ ლო ბის გზით. მა თი უმე ტე სო ბა, სხვა
დას ხ ვა დროს, მუ ზე უმ მა კერ ძო პი რე ბი სა გან შე ი ძი ნა ძი რი თა დად 
თბი ლის ში. არის არ დე ბი ლის ბა ზარ ში, თავ რიზ სა და და ღეს ტან ში 
ნა ყი დი ნივ თე ბიც. ეს ექ ს პო ნა ტე ბი დამ ზა დე ბუ ლია თი ხის, ნა ხევ

1 Lane Arthur. Islamic Pottery from the Ninth to the Fourteenth Centuries, 
London, 1956, p. 22-33
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რად ფა ი ან სის, ფა ი ან სი სა და ე.წ. სპარ სუ ლი ფა ი ფუ რი სა გან.
მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ირა ნე ლი კე რა მი კო სე ბი ცდი

ლობ დ ნენ ამო ეც ნოთ ჩი ნუ რი ფა ი ფუ რის დამ ზა დე ბის სა ი დუმ ლო. 
უამ რა ვი ცდის შემ დეგ, XVI სში, მათ შექ მ ნეს ფა ი ფუ რის მსგავ სი 
მა სა, რო მე ლიც მთლად ფა ი ფუ რი არ იყო, მაგ რამ ძა ლი ან წა ა გავ
და მას. ფა ი ფუ რის ცო მის მი სა ღე ბად ირა ნე ლე ბი იყე ნებ დ ნენ თი
ხას, კაჟ მი წა სა და მი ნას. ფა ი ფუ რის წარ მო ე ბით გან სა კუთ რე ბით 
გა მო ირ ჩე ო და კერ მა ნი, მეშ ხე დი და იეზ დი. ის ლა მუ რი კე რა მი კის 
აყ ვა ვე ბის ხა ნად ირან ში XIIXVI სა უ კუ ნე ე ბი ით ვ ლე ბა. ამ პე რი ო
დის და წი ნა უ რე ბუ ლი ცენ ტ რე ბია ქა შა ნი და რე ი.1

ფა ი ფუ რის ფონ დ ში და ცუ ლი ირა ნუ ლი კე რა მი კა თა რიღ დე
ბა XIIXX სა უ კუ ნე ე ბით. დე კო რის მი ხედ ვით გა მო ი ყო ფა: ლურ ჯი, 
მწვა ნე ან ფი რუ ზის ფე რი ჭი ქუ რით და ფა რუ ლი, ფი რუ ზის ფე რი ჭი
ქუ რის ფონ ზე შა ვად ან ლურ ჯად მო ხა ტუ ლი, ასე ვე ლუს ტ რით და
ფა რუ ლი, ლურ ჯი კო ბალ ტით, ლუს ტ რით ან ფე რა დი სა ღე ბა ვე ბით 
მო ხა ტუ ლი და რე ლი ე ფუ რი გა მო სა ხუ ლე ბე ბით შემ კუ ლი ჭურ ჭე
ლი. მო ხა ტუ ლო ბის თე მა ტი კა მრა ვალ ფე რო ვა ნია – გე ო მეტ რი უ ლი 
ორ ნა მენ ტი (სამკუთხედები, რომ ბე ბი, კვად რა ტე ბი, შტრი ხე ბი და 
სხვ.), მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტი, არა ბუ ლი გრა ფი კა, ფრინ ვე ლე ბის, 
ცხო ვე ლე ბი სა და ადა მი ა ნის გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, ნა დი რო ბი სა და 
მოგ ზა უ რო ბის სცე ნე ბი, არა ბეს კე ბი და სხვ.

ფა ი ფუ რის ფონ დ ში ირა ნუ ლი კე რა მი კა საკ მა ოდ ბევ რი ა. ამ
ჯე რად წარ მო გიდ გენთ ყა ჯა რუ ლი პე რი ო დის (17961925) ჭურ ჭელს. 
ყა ჯა რე ბი თურ ქუ ლი მოდ გ მის ხალ ხი ა. მა თი ენა თურ ქულ ა ლა თა
ურ ენა თა ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა, იგი აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ენის დი ა ლექ
ტი ა. ყა ჯა რე ბი თა ვი ანთ თავს სე ფი ან თა მემ კ ვიდ რე ე ბად მი იჩ ნევ დ
ნენ. ირან ში, ყა ჯარ თა დი ნას ტი ის და მა არ სე ბე ლია აღა მაჰ მად  ხან 
ყა ჯა რი.

სუ რა (საინვ. N 331866/3), თი ხის (სურ. 1). ფი რუ ზის ფე რი ჭი
ქუ რით და ფა რუ ლი. მრგვა ლი და ბა ლი მუც ლით, მა ღა ლი ყე ლით. 
შემ კუ ლია რე ლი ე ფუ რი რგო ლე ბით. ზო მა: h – 37 სმ;  პი რის d – 4,5 
სმ; ძი რის d – 13 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია ქა შან ში, სა
ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის და საწყის ში. 
შე ძე ნი ლია ვ. სო ლო გუ ბი სა გან.

სუ რა ფე რა დი ჭი ქუ რით შემ კუ ლი. გა მო სა ხუ ლია წერ ტი ლო ვა ნი 

1Allan J. Islamic Ceramic. London and New York: Oxford,  1991, 39-43.
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ორ ნა მენ ტი და კარ ტუ შებ ში ჩას მუ ლი მცე ნა რე ე ბი, ფრინ ვე ლე ბი და 
მა ნე ბი. ზო მა: h – 28 სმ;  პი რის d – 4,5სმ; ძი რის d – 7 სმ. და ცუ ლო ბა 
კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია ქა შან ში, სა ვა რა უ დოდ XVIII სა უ კუ ნის ბო
ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში.

ყა ლი ო ნის ჭურ ჭე ლი (საინვ. N 11910/171), თი ხის (სურ. 3). ლურჯ 
ფონ ზე ფე რა დი მო ხა ტუ ლო ბა  ოთხ კარ ტუშ ში გა მო სა ხუ ლია ლო
მი, ადა მი ა ნი, ფრინ ვე ლე ბი და მცე ნა რე ე ბი. ზო მა: h – 27 სმ;  პი რის 
d 6,5სმ; ძი რის d – 13 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია ქა შან
ში, სა ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის პირ ველ 
ნა ხე ვარ ში. შე ძე ნი ლია ა. კაზ ნა კო ვი სა და ა. შელ კოვ ნი კო ვის მი ერ 
არ დე ბილ ში.

ყა ლი ო ნის ჭურ ჭე ლი (საინვ. N 11881/6), თი ხის, (სურ. 4). ფე რა
დი ჭი ქუ რით, მო უ ჭი ქა ვი თი ხის ფონ ზე გა მო სა ხუ ლია წერ ტი ლო ვა
ნი ორ ნა მენ ტი, სამ კუთხე დე ბი, მა ნე ბი და სხვა სტი ლი ზე ბუ ლი ორ
ნა მენ ტი. ზო მა: h – 25 სმ;  პი რის d 6 სმ; ძი რის d – 12 სმ. და ცუ ლო ბა 
კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია ქა შან ში, სა ვა რა უ დოდ, XIX სა უ კუ ნე ში. ნა ყი
დია არ დე ბი ლის ბაზ რო ბა ზე.

თეფ ში (საინვ. N 251885/2), ნა ხევ რად ფა ი ან სის (სურ. 5). ფი რუ
ზის ფერ ფონ ზე შა ვი მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტია გა მო სა ხუ ლი. და
ფა რუ ლია დე კო რა ტი უ ლი ბზა რე ბით. ზო მა: d – 20 სმ. და ცუ ლო ბა 
– და ზი ა ნე ბუ ლი. დამ ზა დე ბუ ლია ქა შან ში, სა ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ
კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში. ჩა მო ტა ნი ლია 
ხუნ ძა ხი დან (დაღესტანი).

ლარ ნა კი (საინვ. N 11910/250), ნა ხევ რად ფა ი ან სის (სურ. 6). მუ
ცელ გა ნი ე რი. რძის ფერ ფონ ზე ლურ ჯი და შა ვი სა ღე ბა ვე ბით მთე
ბი და ხე ე ბია გა მო სა ხუ ლი. ნა წი ლობ რივ კრაკ ლე თია და ფა რუ ლი. 
ზო მა: h – 23,5 სმ;  პი რის d – 10 სმ; ძი რის d – 10,5 სმ. და ცუ ლო ბა 
კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია  სა ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  
XIX სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში. შე ძე ნი ლია ა. კაზ ნა კო ვი სა და ა. 
შელ კოვ ნი კო ვის მი ერ არ დე ბილ ში.

ლარ ნა კი (საინვ. N 171942/38), ფა ი ან სის (სურ. 7). მუ ცელ გა ნი
ე რი, სტი ლი ზე ბუ ლი ყუ რე ბით. მო ხა ტუ ლია პო ლიქ რო მუ ლი სა ღე
ბა ვე ბით. ლარ ნაკ ზე გა მო სა ხუ ლია ყვა ვი ლე ბი და მცე ნა რე ე ბი, აგ
რეთ ვე სტი ლი ზე ბუ ლი მცე ნა რე უ ლი და გე ო მეტ რი უ ლი ორ ნა მენ ტი. 
მუ ცე ლი ლურ ჯი ვერ ტი კა ლუ რი ზო ლე ბით ოთხ სეგ მენ ტად არის 
გა ყო ფი ლი. ორ სეგ მენ ტ ში ახალ გაზ რ და ქა ლი სა და ჭა ბუ კის გა მო
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სა ხუ ლე ბე ბი ა, და ნარ ჩენ ორ ში კი მხო ლოდ ყვა ვი ლე ბი. ლარ ნა კის 
ყუ რებ ზე მზის სტი ლი ზე ბუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა ა. ზო მა: h 24 სმ;  პი
რის d 7,5 სმ; ძი რის d – 9 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია  
სა ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის პირ ველ ნა
ხე ვარ ში.

დო ქი (საინვ. N11910/256),  ნა ხევ რად ფა ი ან სის (სურ. 8). მა ღა
ლი ყე ლით. რე ლი ე ფუ რი რგო ლე ბით. დოქ ზე ფე რა დი ყვა ვი ლე ბია 
გა მო სა ხუ ლი. მო ხა ტუ ლო ბა პო ლიქ რო მუ ლი, ნა წი ლობ რივ ჭი ქურ
ქ ვე დაა (ლურჯი კო ბალ ტი), ნა წი ლობ რივ ჭი ქურ ზე და. ზო მა: h – 34 
სმ;  პი რის d – 2 სმ; ძი რის d – 8 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ
ლია სა ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან XIX სა უ კუ ნის პირ ველ 
ნა ხე ვარ ში. შე ძე ნი ლია ა. კაზ ნა კო ვი სა და ა. შელ კოვ ნი კო ვის მი ერ 
არ დე ბილ ში.

ყა ლი ო ნის ჭურ ჭე ლი (საინვ. N 331926/7), ფა ი ან სის (სურ. 9). 
ყე ლი ბო ლოვ დე ბა თით ბ რის დე ტა ლით, რო მე ლიც წა მოც მუ ლია 
მას ზე. თეთრ ფონ ზე ვარ დის ფე რი სა ღე ბა ვით მცე ნა რე უ ლი ორ
ნა მენ ტია გა მო სა ხუ ლი. მრგვალ, მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტით შემ
კულ ჩარ ჩო ებ ში კი შე ნო ბე ბი და ირა ნუ ლე ნო ვა ნი წარ წე რე ბი  
„დამზადებულია სა ფა რის თვე ში“ (არაბული მთვა რის კა ლენ დ რის 
მი ხედ ვით, მე ო რე თვე), „1282 წელს“ (ჰიჯრით), რაც ქრის ტი ა ნუ ლი 
წელ თაღ რიცხ ვის 18671868 წლებს შე ე სა ბა მე ბა. „ოსტატი ალის ნა
მუ შე ვა რი“. ზო მა: h – 23 სმ;  პი რის d – 5,6 სმ; ძი რის d – 11,5 სმ. და
ცუ ლო ბა კარ გი. მირ ზო ე ვის კო ლექ ცი ი დან.1

დერ ვი შის ჭურ ჭე ლი (საინვ. N 7311/4, ), ფა ი ან სის (სურ. 10). ოვა
ლუ რი ფორ მის მრგვა ლი ძი რით. თეთრ ფონ ზე ფე რა დი სა ღე ბა
ვე ბით ადა მი ა ნე ბი და სპარ სუ ლი წარ წე რაა გა მო სა ხუ ლი. გაყ რი
ლი აქვს ჯაჭ ვი, რო გორც ჩანს ხელ ზე ჩა მო სა კი დებ ლად. დერ ვი შე
ბი, მო ხე ტი ა ლე, უპო ვა რი მუს ლი მი ბე რე ბი ხალ ხის მოწყა ლე ბით 
ცხოვ რობ დ ნენ, იყ ვ ნენ სუ ფიზ მის მიმ დევ რე ბი. ჭურ ჭელ ზე არ სე ბუ
ლი სპარ სუ ლი წარ წე რა ცნო ბი ლი ირა ნე ლი პო ე ტის შე იხ ბა ხა ის 
(15471621) ორი ბე ი თია (აღმოსავლური სა ლექ სო ფორ მა, ორ ს ტ
რი ქო ნე დი), რო მე ლიც ქარ თუ ლად ასე ჟღერს: 1. „სელი და სი ა სა
მუ რის ბეწ ვი მე ჯავ რე ბა, კვლავ დერ ვი შის ტა ნი სა მო სის კენ მი მი
წევს გუ ლი“. 2. „ჩემი გუ ლი ქო ნე ბა ზე ფიქ რის გან და ი ღა ლა, ძა ლი ან 

1 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა, 
მალხაზ არჩვაძემ.
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კარ გია „ხერყე“ (დერვიშის სა მო სი). ზო მა: – 9 სმ;  პი რი სიგ რ ძე ში 
 11 სმ; პი რი სი გა ნე ში – 6სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია  სა
ვა რა უ დოდ, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის პირ ველ ნა
ხე ვარ ში. კავ კა სი ის მუ ზე უმ ში მი ღე ბუ ლია ვინ მე დი ტე რიხ სი სა გან.1

ჯა მი ხუ ფით (საინვ. N 3326/137 ), ფა ი ან სის (სურ. 11). ჯა მი რამ
დე ნი მე გან ყო ფი ლე ბის გან შედ გე ბა. ყა ვის ფერ ფონ ზე ლურ ჯი ყვა
ვი ლე ბია გა მო სა ხუ ლი. მო ხა ტუ ლო ბა ჭი ქურ ქ ვე და. სა ვა რა უ დოდ, 
ეს ჭურ ჭე ლი სხვა დას ხ ვა საკ მა ზის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი, სუფ რა
ზე მი სა ტა ნად. ძირ ზე ირა ნუ ლე ნო ვა ნი წარ წე რა აქვს – დამ ზა დე
ბის თა რი ღი ჰიჯ რით 1286 წ., რაც ქრის ტი ა ნუ ლი წელ თაღ რიცხ ვით 
18691870 წლებს შე ე სატყ ვი სე ბა. ზო მა: h ხუ ფი ა ნად – 9,5 სმ; h უხუ
ფოდ – 4,5 სმ;   პი რის d – 16,5 სმ; ძი რის d – 11 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი. 
დამ ზა დე ბუ ლია სა ვა რა უ დოდ ნი შა პურ ში.2

ფა ი ფუ რის ფონ დ ში ინა ხე ბა გვი ან ფე ო და ლუ რი ხა ნის ლუს ტ
რი ა ნი კე რა მი კის ნი მუ შე ბი. ლუს ტ რი ეწო დე ბა ჭი ქურს ან პიგ მენტს, 
რო მე ლიც გო გირ დის, კა ლის ტყვი ი სა, სპი ლენ ძი სა და ვერ ცხ ლის 
ოქ სი დე ბის გა მო ყე ნე ბით მზად დე ბა. ლუს ტ რი ეგ ვიპ ტე ში იქ ნა გა
მო გო ნე ბუ ლი IX სა უ კუ ნე ში. ირან ში ლუს ტ რი ა ნი კე რა მი კის წარ მო
ე ბა იწყე ბა XII სა უ კუ ნი დან. ამ პე რი ოდ ში ლუს ტ რი ა ნი კე რა მი კის 
ცენ ტ რე ბი იყო ქა შან სა და რე ი ში, შემ დეგ, XIII – XIX სა უ კუ ნე ებ ში 
ლუს ტ რი ა ნი კე რა მი კის დამ ზა დე ბა და იწყეს ის პა ჰან ში, კერ მან ში, 
თავ რიზ ში, გორ გან ში და სხვ.3

ლუს ტ რის სა ღე ბა ვი ფუნ ჯის სა შუ ა ლე ბით გა დაჰ ქონ დათ უკ ვე 
მო ჭი ქუ ლი და გა მომ წ ვა რი კე რა მი კის ზე და პირ ზე და შემ დეგ ხდე
ბო და ხელ მე ო რე გა მოწ ვა. ფიქ რო ბენ, რომ ლუს ტ რის გა მო გო ნე ბა 
და მი სი გა მო ყე ნე ბა კე რა მი კუ ლი ნა კე თო ბე ბის დე კორ ში გა მოწ
ვე უ ლი იყო იმით , რომ ის ლა მუ რი რე ლი გია კრძა ლავ და ძვირ ფა
სი ლი თო ნი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი ჭურ ჭ ლის მოხ მა რე ბას. ლუს ტ რით 
და ფა რუ ლი ან მო ხა ტუ ლი ჭურ ჭე ლი კი მე ტა ლი სას წა ა გავს და თა
ნაც სა და ფი ვით ბზი ნავს.4

1 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა, 
მალხაზ არჩვაძემ.
2 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა, 
მალხაზ არჩვაძემ.
3 Г. Г. Квирквелиа, Иранская люстровая керамика XVIII – XIX вв. (по материалам Госу-
дарственного музея Грузии), Искусство и археология Ирана (Всесоюзная конферен-
ция 1969), Москва,1971, стр.154-156.
4 Watson O. Persian luster-painted pottery: The Rayy and Kashan styles. London, 1974, p.37.
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ფა ი ფუ რის ფონ დ ში წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხ ვა ფორ მის 
ლარ ნა კე ბი, ნელ სურ ნე ლე ბის ჭურ ჭე ლი, ყა ლი ო ნის ჭურ ჭე ლი და 
თა სი. ჭურ ჭ ლის უმ რავ ლე სო ბა და ფა რუ ლია თეთ რი, რძის ფე რი და 
ლურ ჯი ჭი ქუ რით. მო ხა ტუ ლია მცე ნა რე უ ლი მო ტი ვე ბით, ცხო ვე ლე
ბი სა და ფრინ ვე ლე ბის გა მო სა ხუ ლე ბით. დამ ზა დე ბუ ლია ის პა ჰან
ში, ქა შან სა და თავ რიზ ში. ისი ნი ფა ი ან სის ან ნა ხევ რად ფა ი ან სი სა ა, 
მათ ზე გა მო სა ხუ ლი ორ ნა მენ ტუ ლი მო ტი ვე ბი კი სხვა დას ხ ვა ფე
რის ლუს ტ რი თაა მო ხა ტუ ლი. ისი ნი XVIII – XIX სა უ კუ ნე ებ შია დამ
ზა დე ბუ ლი.1

ლარ ნა კი (სურა) (საინვ. N8811/1), ფა ი ან სის (სურ. 12). ოქ როს
ფე რი ლუს ტ რით და ფა რუ ლი. ზო მა: h – 16,5 სმ;  პი რის d – 2,5სმ; 
ძი რის d – 6,5,5 სმ. და ცუ ლო ბა – ოდ ნავ და ზი ა ნე ბუ ლი. დამ ზა დე ბუ
ლია სა ვა რა უ დოდ ქა შან ში, XVIII სა უ კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნის 
პირ ველ ნა ხე ვარ ში. შე მო წი რუ ლია ა. კაზ ნა კო ვის მი ერ.

ლარ ნა კი (საინვ.N 8811/2), ფა ი ან სის (სურ. 13). მრგვა ლი მუც
ლით, მა ღა ლი ყე ლით, გა დაშ ლი ლი პი რით. ლურჯ ფონ ზე ყა ვის
ფე რი ლუს ტ რით გა მო სა ხუ ლია მცე ნა რე ე ბი, ყვა ვი ლე ბი, მე ლია და 
პე ლი კა ნი. ზო მა: h – 19,5 სმ;  პი რის d – 6,5სმ; ძი რის d – 7 სმ. და ცუ
ლო ბა კარ გი. ლურ ჯი ჭი ქუ რით და ფა რუ ლი და მწვა ნე და ყა ვის ფე
რი ლუს ტ რით მო ხა ტუ ლი ჭურ ჭე ლი და მა ხა სი ა თე ბე ლია ის პა ჰა ნუ
რი კე რა მი კის თ ვის, ვფიქ რობთ, ჩვე ნი ლარ ნა კიც ის პა ჰან ში უნ და 
იყოს დამ ზა დე ბუ ლი სა ვა რა უ დოდ, XIX სა უ კუ ნე ში.

ფა ი ფუ რის ფონ დ ში არის ფა ი ან სის ჭურ ჭე ლი, რო მე ლიც თა
ვი სი დე კო რით ჩი ნურ ფა ი ფურს წა ა გავს. ირან ში დი დი რა ო დე
ნო ბით ჩი ნუ რი სა ქო ნე ლი შე მო დი ო და სახ მე ლე თო სა ქა რავ ნო 
„დიდი აბ რე შუ მის გზის“ მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც თავ რი ზის გავ ლით 
ჩი ნეთს და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ თან აკავ ში რებ და. XIII სა უ
კუ ნე ში ჩი ნე თი დან ირან ში ათა სო ბით მე ფა ი ფუ რე გა და სახ ლ და. 
შაჰ ა ბა სიც (15851627) იმ დე ნად იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჩი ნუ რი ფა
ი ფუ რით, რომ ის პა ჰან ში კომ პაქ ტუ რად და ა სახ ლა ფა ი ფუ რის ჩი
ნუ რი ოს ტა ტე ბი, ხო ლო 1611 წელს ქა ლაქ არ დე ბილ ში, სპე ცი ა ლურ 
შე ნო ბა ში, რო მელ საც „ჩინეხანე“ და არ ქ ვეს, შეგ როვ და ჩი ნუ რი 
ფა ი ფუ რის უზარ მა ზა რი კო ლექ ცი ა. ჩი ნუ რი ტი პის ფა ი ფუ რი სა და 

1 Г. Г. Квирквелиа, Иранская люстровая керамика XVIII – XIX вв. (по материалам Госу-
дарственного музея Грузии), Искусство и археология Ирана (Всесоюзная конферен-
ция 1969), Москва,1971, стр.158-160.
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ფა ი ან სის მო ხა ტუ ლო ბის თე მა ტი კა მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა. აქ არის 
ჩი ნუ რი დან გად მო სუ ლი მცე ნა რე უ ლი და გე ო მეტ რი უ ლი მო ტი ვე ბი 
(განსაკუთრებით მე ან დ რი), პე ი ზა ჟე ბი, ადა მი ან თა, ცხო ველ თა და 
ფრინ ველ თა გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, ვხვდე ბით დრა კონ საც.1

ჩი ნუ რი ტი პი საა ლარ ნა კი (საინვ. N110/249), ნა ხევ რად ფა ი ან
სის (სურ. 14). ფი რუ ზის ფ რად მო ჭი ქუ ლი. ლარ ნაკ ზე ნა დი რო ბის 
სცე ნაა წარ მოდ გე ნი ლი – მო ნა დი რე მშვილდს ეს ვ რის დრა კონს. 
აქ ვეა გა მო სა ხუ ლი სხვა დას ხ ვა მცე ნა რე. დე კო რი რე ლი ე ფუ რი ა, 
ამას თა ნა ვე ყო ვე ლი გა მო სა ხუ ლე ბის კონ ტუ რე ბი შა ვი სა ღე ბა
ვით არის გა კე თე ბუ ლი. თვი თონ გა მო სა ხუ ლე ბე ბი კი ნა წი ლობ რივ 
თეთ რი ა. ზო მა: h – 27,5 სმ;  პი რის d – 11სმ; ძი რის d – 12 სმ. და
ცუ ლო ბა კარ გი. დამ ზა დე ბუ ლია სა ვა რა უ დოდ, ქა შან ში  XVIII სა უ
კუ ნის ბო ლოს ან  XIX სა უ კუ ნე ში. შე ძე ნი ლია ა. კაზ ნა კო ვი სა და ა. 
შელ კოვ ნი კო ვის მი ერ არ დე ბილ ში.

ბა დია (საინვ. N 3326/51), ფა ი ან სის (სურ. 15). გა რე დან მთლი ა
ნად და შიგ ნი დან ნა წი ლობ რივ ფე რა დი სა ღე ბა ვე ბით მო ხა ტუ ლი. 
ში და მხა რეს ცენ ტ რ ში, კა ცის პორ ტ რე ტი ა. გა რე დან კედ ლებ ზე, 
ყვა ვი ლე ბის ფონ ზე, ჩი ნე ლი ქა ლე ბი არი ან გა მო სა ხულ ნი. ეს არის 
ირა ნუ ლი ნა წარ მი ჩი ნურს მიმ ს გავ სე ბუ ლი. ამა ზე მეტყ ვე ლებს ნა
კე თო ბის ჩი ნურ თან შე და რე ბით და ბა ლი ხა რის ხიც. ზო მა: h – 27,5 
სმ;  პი რის d – 11სმ; ძი რის d – 12 სმ. და ცუ ლო ბა – ოდ ნავ და ზი ა ნე
ბუ ლი ა. დამ ზა დე ბუ ლი სა ვა რა უ დოდ XIX სა უ კუ ნე ში.

ბა დია (საინვ. N 3326/82), ფა ი ფუ რის (სურ. 16). თეთრ ფონ ზე 
ლურ ჯი კო ბალ ტის სა ღე ბა ვით გა მო სა ხუ ლია მცე ნა რე ე ბი, ყვა ვე ბი, 
პე ლი კა ნე ბი, პა გო დას ტი პის შე ნო ბე ბი და კარ ტუ შებ ში ჩას მუ ლი 
გამ ჭ ვირ ვა ლე ჯვრე ბი ბა დი ის დე კო რი ჩი ნურ სტილ შია გა დაწყ ვე
ტი ლი – ჰგავს ჩი ნურ „ლურჯთეთრ“ ფა ი ფურს. ძირ ზე აქვს ირა
ნუ ლე ნო ვა ნი წარ წე რა, რო მე ლიც თარ გ მან ში გა მო ი ყუ რე ბა, რო
გორც 1244 წე ლი (ჰიჯრით), რაც ქრის ტი ა ნუ ლი წელ თაღ რიცხ ვით 
18281829 წლებს შე ე სა ბა მე ბა. აქ ვე ნახ სე ნე ბია ვინ მე ალი. ზო მა: h 
– 9,5 სმ;  პი რის d – 23სმ; ძი რის d – 11 სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი.2

ცალ კე აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია ფა ი ფუ რის ფონ დ ში არ სე ბუ ლი ზო
გი ერ თი ჩი ნუ რი ჭურ ჭე ლი ირა ნუ ლი ელე მენ ტე ბით. რო გორც ზე

1 В. Арапова, И.В. Рапопорт, К истории культурных связей Ирана и Китая в XVI - начале 
XVII Iвв. Москва,1971, стр. 25-30.
2 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელმა, 
მალხაზ არჩვაძემ.
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მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ირან ში ფა ი ფუ რის ბევ რი ჩი ნე ლი ოს ტა ტი იყო. 
მათ მი ერ შექ მ ნილ ფა ი ფუ რის ჭურ ჭელ ზე, რო მე ლიც ხში რად დაკ
ვე თით მზად დე ბო და, ტრა დი ცი ულ ჩი ნურ დე კორს ერ წყ მო და ირა
ნუ ლი მო ტი ვე ბი. მა გა ლი თად ბა დია (საინვ. N 3326/44), ფა ი ფუ რის 
(სურ. 17, 18), „ვარდისფერი მე და ლი ო ნი“, ჭი ქურ ზე და პო ლიქ რო
მუ ლი მო ხა ტუ ლო ბა. ბა დი ის ცენ ტ რ ში, მრგვალ მინ დორ ზე, პი ო ნის 
გა მო სა ხუ ლე ბა ა. ბა დი ის ნა პირს, ორი ვე მხრი დან, სალ ტე აკ რავს 
– ოქ როს ფონ ზე, ყვა ვი ლე ბით და მწვა ნე ფოთ ლე ბით მო ხა ტუ ლი, 
რო მელ შიც ოთხი კარ ტუ შია გა მო სა ხუ ლი, ლო ტო სის ყვა ვი ლე ბი თა 
და პეპ ლე ბით. ბა დი ის კედ ლებ ზე გა რე თა მხრი დან, ლო ტო სის ყვა
ვი ლე ბი სა და მწვა ნე მცე ნა რე უ ლი ორ ნა მენ ტის ფონ ზე ოთხი დი დი 
წი თე ლი ყვა ვი ლი, ოთხი მინ დო რი და ოთხი კარ ტუ ში ა. კარ ტუ შებ ში 
ყვა ვი ლე ბი, ფრინ ვე ლე ბი და პეპ ლე ბია გა მო სა ხუ ლი. მინ დ ვ რებ ში, 
სტი ლი ზე ბულ ჩარ ჩო ში ჩას მუ ლი, ირა ნის შა ჰის, ნას რე დინ ყა ჯა რის 
და მი სი ორი ვა ჟის პორ ტ რე ტე ბი ა. ჩარ ჩო ში ვეა ჩას მუ ლი სპარ სუ
ლი წარ წე რა: „ნასრედინ შაჰ ყა ჯა რი სულ თა ნე სულ თან ირან“ ანუ 
„ნასრედინ შაჰ ყა ჯა რი ირა ნის სულ თან თა სულ თა ნი“.1 

ნას   რე  დინ შაჰ ყა  ჯა  რი ირან   ში XIX სა  უ  კუ  ნე  ში მე  ფობ   და, ამი  ტომ, 
ბა  დი  ა, რო  მელ   ზე  დაც მი  სი პორ   ტ   რე  ტია გა  მო  სა  ხუ  ლი, XIX სა  უ  კუ  ნით 
უნ   და და  თა  რიღ   დეს. ზო  მა: h – 16 სმ;  პი  რის d – 37 სმ; ძი  რის d – 20 
სმ. და  ცუ  ლო  ბა კარ   გი.

ბა დია (საინვ. N 1742/7), ფა ი ფუ რის. (სურ. 19), „ვარდისფერი 
მე და ლი ო ნი“, ჭი ქურ ზე და პო ლიქ რო მუ ლი მო ხა ტუ ლო ბა. ბა დი ის 
ცენ ტ რ ში, ძირ ზე, წრე ში, პი ო ნე ბის გა მო სა ხუ ლე ბა ა. პი ო ნის გარ
შე მო, ყვა ვი ლე ბით და ფა რულ ლურჯ ფონ ზე ოთხი კარ ტუ ში ა. ორ 
მათ გან ში, ოთა ხის ინ ტე რი ე რის ფონ ზე, ქა ლი და მა მა კა ცია გა მო
სა ხუ ლი. და ნარ ჩენ ორ ში კი ოქ როს ფერ ფონ ზე – ატ მე ბი, პი ო ნე
ბი და ფრინ ვე ლე ბი. ბა დი ის კედ ლებ ზეც, ყვა ვი ლე ბით და ფა რულ 
ლურჯ ფონ ზე, ოთხი კარ ტუ ში ა. ორ კარ ტუშ ში, საცხოვ რებ ლის ინ
ტე რი ე რის ფონ ზე, ჟან რუ ლი სცე ნე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. და ნარ ჩენ 
კარ ტუ შებ ში კი კე თილ სა სურ ვე ლი სიმ ბო ლო ე ბი: ხო ხო ბი, ხი ლით 
და ხუნ ძ ლუ ლი ტო ტე ბი და პეპ ლე ბი. გა რე თა მხრი დან ბა დი ა ზე ორი 
მინ დო რი (სპარსული წარ წე რე ბით) და ოთხი კარ ტუ შია გა მო სა
ხუ ლი. კარ ტუ შებ ში აქაც, ერ თ მა ნე თის მო ნაც ვ ლე ო ბით, ჟან რუ ლი 
სცე ნე ბი და კე თილ სა სურ ვე ლი სიმ ბო ლო ე ბი ა. ორი ვე მინ დორ ში 

1 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა თეა შურღაიამ.
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ერ თი და იმა ვე ში ნა არ სის წარ წე რაა სპარ სულ ენა ზე: „მისი უდი
დე ბუ ლე სო ბის, უს ვე ბედ ნი ე რე სო ბის, უმაღ ლე სო ბის, უკე თილ შო
ბი ლე სო ბის სულ თან მას“ უდ მირ ზა იამან ად  დო უ ლე ზელ ოს 
სოლ თა ნეს ბრძა ნე ბა...“ „იამანადდოულე“, „ ზელ ოს სოლ თა ნე“ 
ყა ჯა რუ ლი პე რი ო დის ზედ წო დე ბე ბი ა. „ ზელ ოს სოლ თა ნე“ ნას რე
დინ შაჰ ყა ჯა რის უფ რო სი ვა ჟი, ის პა ჰა ნის გამ გე ბე ლი უნ და იყოს. 
ბა დია XIX სა უ კუ ნით უნ და და თა რიღ დეს. ზო მა: h – 9,5 სმ;  პი რის 
d – 23 სმ; ძი რის d – 9,5ს სმ. და ცუ ლო ბა კარ გი.1

ვფიქ რობთ, სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი მა სა ლა ფა ი ფუ რის 
ფონ დი დან, საკ მა რი სია იმი სათ ვის, რომ და ინ ტე რე სე ბულ პირს 
წარ მოდ გე ნა შე ექ მ ნას ყა ჯა რუ ლი პე რი ო დის ირა ნის კე რა მი კულ 
ჭურ ჭელ ზე, მის ტი პებ სა და სა ხე ო ბებ ზე, იქ ნე ბა ეს თი ხა, ნა ხევ რად
ფა ი ან სი, ფა ი ან სი თუ ფა ი ფუ რი.

1 სპარსული წარწერა წაიკითხა ირანისტმა თეა შურღაიამ.

სურ. 1.                     სურ. 2.                     სურ. 3.                      სურ. 4.

სურ. 5.                               სურ. 6.                         სურ. 7.                       სურ. 8.
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QAJAR PERIOD IRANIAN CERAMICS
(based on porcelain foundation materials)

Summary

Ceramic industry is one of the most wide spread and developed 
branches of Iranian art. It illustrates both – material and spiritual 
culture of Iranian people. At one side ceramic is utilitarian, at another 
it is sacral, some kind of talisman that unites sculpture and painting 
in itself. All culturalhistorical processes of Iran were depicted on 
ceramics, in its paintings and methods of production. 

Persian culture is divided into two periods – before Islam and 
after Islam. The same is in ceramics. Iranian Islamic ceramic is dived 
into four parts : postSassanid (early Iranian, 9th10th centuries), 
middle Islamic (11th15th centuries), late Islamic (16th18th centuries), 
and modern (19th20th centuries). 

The article presents pottery of the Kajar period (17961925) 
preserved in the porcelain fund.
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