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روزگاري هر كدام خداياني . اند عناصري كه از ديرباز نزد آدميان مقدس بوده: آب، آتش و باد خاك،

تر يافت و در نهايت به سرشت اصلي   جاودانهاز ميان آنان، خاك، سرنوشتي  !اي و فلسفه...اند داشته

  . شد آمد و درخاك مي انساني كه از خاك بر مي. انسان باورشد

زماني كه خاك با آب  .اما اين خاك مقدس در طول تاريخ ابزاري بوده است دردست سلف خود، انسان

و ... غذا تا تابوتآميخته و شكل داده شد، ظرفي بود براي انسان و براي انجام هر كاري، از ظرف 

خشت و آجر هم در پي آن؛ و اين سلف بناهايي ساخت از جنس خود، كه ! خدايي هم براي پرستش

  . مأمني باشد براي زندگيش

سازد  ها است ظروف زيبايي مي ها و قرن چرخ سفالگري ابداع شد، كه قرن. اما اين سلف همانجا نماند

تزئينات همواره بر اين خاك خود ساخته . آفريند ميدست تواناي انسان سلف خود را باز . از خاك

و خاك ... جايگاهي خاص داشت؛ اين فكر خاكي تا آنجا رفت كه لعاب و پخت بعدي نيز مزين آن شد 

آالت در كنار آن قرار گرفتند  ها بعد فلزات و نفت ها و قرن قرن . و بعدها كاشي و سراميك... چيني هم 

  .   ندگي روزمرة انساني خارج و تزئيني شدو اين خاك مقدس بتدريج از ز

پردازند، و آن هم به عنوان هنر اسالف خود و براي  اند كه بيشتر به آن مي اين روز و روزگار، هنرمندان

. ابزار همان ماند. ديگر پيشرفت چنداني در شيوة توليدات اسالف پيدا نشد. نوآوري در صنعتي منسوخ

  كند و ايضاً  سلف خاكي است كه در ابداع كارهاي جديد عمل مياين همان فكر. شد اندكي ماشيني

   !صنايع دستي : كند، و نامش را گذاشتند خوب هم عمل مي

به . ماند تا رطوبت آن كمتر شود در آفتاب مي. دهند ورز مي. آميزند با آب در هم مي. دارند رس را برمي

. گذارند اش مي ري كه خشك شود، در كورهقد. دهند شكل مي. سازند با دست مي. افكنند چرخ در مي

شايد يك روز، دو روز يا . آتشي بر هيزم و يا امروزه گازوئيل. گيرند، كه هوا نخورد در كوره را گل مي

سلف  ! بعد در حياط كارگاه و مغازه صنايع دستي. گشايند تا بتدريج سرد شود سه روز بعد گل در را مي

  .سفال: آفريند خاك، خاك را باز مي

هاي قوسي، فضايي را براي  هاي سفالگري، در بنايي خشتي، قديمي و تاريك، زير تاق هنوز هم كارگاه

در . اي در پشت يك دو چرخ سفالگري و كوره: آورند كار انگشت شماري سفالگر آفريننده فراهم مي

زيادي سفال را ها بزرگند، بزرگتر از دل انسان و تعداد  كوره. ميان فضايي است جهت آماده كردن گل

جاي حركت تنگ است، و روش كار همان روش سنتي .  ماه، كه براي چند روزي پذيرايند9نه براي 

  . اعصار پيش

هرچه در دسترس باشد، يا همه چيز . شود هاي سنتي با استفاده از انواع نور تامين مي روشنايي كارگاه

نوري كه . جا هست نور زرد هم كه همه + فلورسنت براي مصرف كم و نور زياد مناسب براي كار: با هم

. اي باشد، كوچك است اگر هم پنجره. حتي در روز.   براي عكاسي مناسب و كافي نيست مجموعاً

در عكاسي ديجيتال حتماً وايت .  وات سيار ضروري است800استفاده از حداقل يك شاخه پروژكتور

  (Custom White Balance) .شود باالنس دستي تنظيم مي

13 


