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 نمونه 

 

 

 

 

 

 

استوانه دسته  نیم کره  فرم  

دار یا بدون 

 دسته 

کمر باریک یا 

 شکم دار

گردن باریک 

 و بلند 

 حباب حیوان نشسته 

  

  ظروف سفالی  

قدیمی ترین آثار بدست آمده از ایران که در آنها فرم ها به گونه اي موثر و شاید هم دلپذیر یک اندیشه را "

آشکار میسازند پیکرهاي گلینی  هستند که از خویات یک دهکده دوران نو سنگی در تپه سراب نزدیک 

 ).7:1383پرادا،( ")پیکره ونوس و گراز کوچک(ده اندکرمانشاه بدست آم

ساده ترین زیرا . سفالگري در آن واحد ساده ترین و مشکل ترین همه هنر هاست ":سر هربرت رید می گوید 

براي قضاوت در هنر مردم یک : و در ادامه . ابتدایی ترین آنها و مشکل ترین است زیرا تجریدي ترین هنرهاست 

  ).11:همان("روي سفال آن کشور در ظرافت     احساس آنها داوري کردکشور ،باید از 

              



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
 

٧٣ 
 

  ظروف سفالین نیشابور در موزه ایران باستان: 18و 17شکل هاي 

  

در میان آثار این دوران سفالهاي نیشابور شهرت خاصی دارند که معروفترین آنها داراي نقش هاي قهوه اي "

از ) . 7"احمد پناه(  "ري همراه با لعاب گلی و تزیینات با نوشته هاي کوفی استتیره روي زمینه سفید یا شی

در میهمانی هاي شبانه انواع چراغ می افروختند ". دیگر لوازم خانگی می توان به انواع لوازم روشنایی اشاره کرد 

این چراغها . مل بود چراغها پایه داشت تا مجلس را بهتر روشن کند ، هر چراغ بر فتیله و روغن دان مشت. 

در مساجد و . بیشتر از سفال تهیه می شد و نوعی دیگر هم بود که به آن پیه سوز می گفتند و از مس بود 

از طرفی ) . 688: 1360فقیهی،( "مجالس بزرگ از قندیل استفاده می کردند که از سقف آویزان می شد

زیرا شهر کهنه سمرقند که این . سیاب مشهور است ظروف سفالین دوره سامانی در موزه ها به نام ظروف افرا"

  ) . 116: 1364فراي ،( "ظروف اول بار در آنجا به دست آمد ، در نزد مردم محل ، افراسیاب نام داشت

  انواع اشیاي خانگی سفالی :  9جدول 

نوع 

 ظرف 

 خمره  پارچ  بشقاب  کاسه 

 نمونه 

  

 

 

  

نیم کره یا دهان تنگ  فرم 

 ردسته دا

 چند دسته  گردن باریک دسته دار گرد
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  ظروف فلزي 

شناخت فرهنگ و هنر ما بدون توجه . فلز کاري یکی از جلوه هاي سلیقه و جهش قریحه و هنر ایرانی است 

عمیق به این هنر، کامل و رسا نیست بیان قدرت و سرعت حرکت و تلفیق نقوش نیرومند با تصرفات تزیینی به 

با . وه ي خیره کننده اي می بخشد و آنرا در کنار شاهکارهاي هنر جهان قرار می دهد فلزکاري قدیم ما جل

هجري در نظر گرفته شده است و ظروف فلزي آن مورد بررسی  5-1توجه به بازه این تحقیق،  محدوده قرون 

   .قرار می گیرد 

. شماري از آنان زر اندود شده اند مهمترین آثار فلزي بجا مانده از دوره ي ساسانیان ظروف نقره اي هستند که 

برخی از این ظروف نقره اي داراي خط نوشته اند که بیان کننده ي نام صاحب ظرف و مشخصه ي وزن آن 

  .است 

اولین فرض آهنگري با وضو بودن ) نقل از کتاب آیین جوانمردي( در فتوت نامه ي آهنگران که بدست رسیده 

آیه هایی ذکر ) فتکه ( در موارد پتکه زدن  "مخصوصا. از قرآن قرین است  معرفی می شود و هر عملی با آیه اي

. » نور السموات و االرض ... و ا« و » . . .  "من الشجره االخضر نارا« : حکایت دارد مانند  نورشده که از 

  .همچنین است که اولین استاد آهنگري را داود پیامبر می دانند و بقیه را شاگردان او 

  فرمها در اشیاي فلزي این دوران نقوش و 

در این بخش سعی بر . نقوش هندسی، گیاهی ، حیوانی و انسانی : با توجه به تقسیم بندي نقوش که عبارتند از 

ابتدا چند . آن است تا با آوردن نمونه هاي تصویري از ظروف فلزي ، انواع این نقوش رادر آنها بررسی گردد

 :فرمی مشخص مینماییم  نمونه از این اشیا را از لحاظ

تاریخی  پارسی که توسط ملیکیان شیروانی صورت گرفته  -بر اساس جمع آوري و تجزیه و منابع ادبی:  ریتون

سی .(، مشخص می شود که تدام تولید ریتون کهن ایرانی به راحتی وارد دوره اسالوي شده است

  )138:1383گانت،



   طرح اشیا در تمدن اسالمی
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بخش شیپوري به . که یک جانور است -لقه و بخش قدامیشیپور، ح: ریتون از سه بخش تشکیل شده است 

ر نوشیدن مایعات ساخته شده است و با زاویه ي مناسب به قسمت قدامی حیوان متصل شده  و از ابداعات .منظ

  .خلقه نیز محل این اتصال  را می پوشاند. دوره ي هخامنشی محسوب می گردد

شمال شرقی ایران به خاطر بخورسوزهاي جانور دیسی که  ایاالت 11و 5/10و  4از سده هاي :  بخور سوز ها

فلز می ساخت روي به کسب شهرت نهاد و شمار زیادي  از نمونه هاي بدست آمده که با پیکرهاي مختلف شیر 

چثه ي آنان چیزي کمتر از نیم متر طول و .ساخته شده اند، نشان دهنده ي شدت محبوبیت و رواج آنهاست

تند و نگهداریشان کنار دست آسان بود،همانگونه که به میان آوردن و مصرف کردنشان همان اندازه بلند داش

انواع  بخوردانهاي ارزش عتیقه  "متروك ماند و صبعا "در سده ششم تولید این کاال دفعتا . براي میمان نوازي

  )104:1384ج،آلن،.(اي یافتند

کاري از داخل خلق شده اند ، داراي  بدنه گالبی  با استفاده از فن یرجسته سازي و چکش: گلدانها و ابریقها

پایه  است و ادامه ي ساخت این گونه ظروف را از دوره . شکل  و داراي  طراحی خستند که  جدا کننده گردن 

ابریقها  داراي دستگیره هایی هستند که به سر یک حیوان ختم . ساسانی در ابتداي  اسالمی  مشاهده میکنیم

ا به احتمال بسیار با روش چکش کاري  ساخته میشدند زیرا زایده هاي  که باالي آنها می دستگیره ه. میشود

  .به آنها لحیم شده است و همین امر فزض ساخت آنها را به روش قالبگیري نفی میکند) سر حیوانات(باشد 

خر افزوده شده است سانتینتر دارند و پایه هاي آنها در آ 25بطور میانگین قطري حدود : کاسه ها و بشقاب ها

  . و در مواردي که دیواره هاي ظریفی وجود دارند کنده کاري جهت ایجاد نقوش استفاده شده است

  

  انوع اشیاي خانگی فلزي :  11جدول 

نوع 

 ظرف 

 ریتون  گلدان  پارچ  بشقاب  کاسه 
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 نمونه 

 

 

 

 

گردن استوانه اي و  گرد نیم کره  فرم 

 دسته دار

 یوان ایستاده ح بدون دسته 

  



 

 

 

:ایمیل استاد  

mitra.ghaffari93@gmail.com 


