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 بررسی نقوش تزئینی سفالینه های دوره ایلخانی

 
 زهرا روشندل

 باستان شناسی دانشگاه بیرجند دانشجوی کارشناسی ارشد

@birjand.ac.irzroshandel 

 

 چکیده 

مانمده  گری تاکنون همم ننمان یایمدار    قدیمی ترین دست ساخته های هنری بشر است که از آغازسفال سفال یکی از مهم ترین و

همچنمین منم     عامه مردم و است،هم ننین یکی از دستاوردهای بزرگ تمدن اسالمی است که به علت حمایت بازرگانان،حکام و

نقره ای رواج گسترده ای می یابد.سفالینه های منقوش دوره ایلخانی نیز بمه ماابمه نممادی از اندیشمه      استفاده از ظروف طالیی و

مهارت های ویژه هنری آنان می باشدکه نقش ظروف درایمن دوره سمهم    فنون و ،باورها ،اندیشه ها وخالقانه انسان بیانگراعتقادات

هما نیمز وجمود     وه بر آرایش نقوش، تزییناتی در فرم سمفالینه الهای ایلخانی ع در سفالینهبه خوداختصاص داده است،  به سزایی را

های قالبی ازآن  هایی بانقوش کنده، بر جسته و نقش شفاف، سفالداشته است که آثار مشبک دو جداره و مشبک یوشیده با لعاب 

هما   ینات سمفالینه ئگری و تنوع تزهای مختلف سفال از خصوصیات بارز سفالینه این دوره،تنوع ساخت سفال با تکنیک .جمله است

مورد بررسی قرار داد. لذا بررسمی  می توان نند گروه سفالینه های این دوره را به لحاظ نگونگی نقوش تزئینی در بنابراین  .است

هماهنگی نقوش با ظرف هدف یژوهش حاضر می باشمد.دراین مقالمه بما     این نقوش جهت شناخت تزئینات آثار سفالی این دوره و

 نحوه جای گیری آن در ظروف این دوره یرداخته می شود. تحلیل نقوش تزئینی و استفاده از مناب  کتابخانه ای به توصیف و

 :  ایلخانی ، سفالینه ، نقوش ، تزئین کلیدواژه
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 مقدمه -1

گری قدمتی عقیده برآن است ماده اولیه سفالمحققان را  های مختلف سابقه ای بسیار دیرینه دارد و دیدگاهدرگریسفال سفال و

زیبای سفالی قبل از تاریخ ایمران  آثار  ، سفال به علت خواص ذاتی خود همواره مورداستفاده بوده وهم زمان با ییدایش انسان دارد

( سمفالینه  3:34:4.) ویلسمن آلمن،  انی و ساسانی( گواه این مدعا است، اشکهخامنشیدوران تاریخی )ماد،  ) ازهزاره ینجم ق.م ( و

 مطالعمه هسمتند و   تزئین از زوایای متعددی قابل بررسی و لفه های گوناگون در ساخت ومؤ های منقوش ایرانی به دلیل عناصر و

سنت هنری سرزمین ایران است ، ضمن ایمن کمه نشمان دهنمده شمیوه کمار        این موضوع بیان کننده بخشی از فرهنگ تصویری و

 تکامل سنت های هنری ایرانی است. تداوم وهنرمندان ایرانی در به کارگیری، 

رو لعمابی،   شیوه همای نقاشمی زیمر و   نقش یردازی سفالینه هستیم مانند  تزئین ویلخانی شاهد تنوع روش های ساخت، در دورة ا

شمیوه همای مختلفمی در     که در تمامی این روش های تزئینمی ، اصمول و  سفید، زرین فام ، سفالینه های آبی ونقاشی الجوردی، 

بمه   ( این سفالینه ها عمومما  76:34:6،  طراحی نقوش وجای گیری آنها در سفالینه ها به کار گرفته شده است .) موسوی ورجبی

بسمیاری از آنمان    .وه ، یکرنگ الجوردی ساخته شده اسمت روف سفالینی به شیوه یکرنگ ، زرین فام ، مینایی ، نقش کندشکل ظ

هندسی بوده که به اشمکال کاسمه ، بشمقاب ،     اژدها ( و دارای تزئینات بسیار زیبا با نقوش گیاهی ، انسانی ، یرندگان ، ) سیمرغ و

بررسی شیوه  »مقاله در رابطه با ییشینه تحقیق می توان به( 34:3::4شده است .) کیانی ،دیگر ظروف ساخته می  ییاله ، خمره و

نقش مایه های تزئینی سفالینه های دوره  » و نیز مقاله «جای گیری نقوش تزئینی در سفالینه های منقوش دوره ایلخانی طراحی و

منماب  کتابخانمه ای و بما رویکمردی     استفاده ازبا  شده در این مقالهبا توجه به مطالب ذکر  اشاره کرد. «ایلخانان موزه ایران باستان

 قرارگیری آن در ظروف و نگونگی این نقوش و بررسی نقوش تزئینی سفال های ایلخانی به نرایی و با هدف شناخت و توصیفی،

 داده می شود.یاسخ تناسبات آن 
 

 سفال سازی دوره ایلخانیان  -2

سیس سلسلة سالطین مغولی در بدو امر تغییر زیادی در تزئین سمفال وکاشمی ایمران راه    تأ مغول وتسخیر ایران به وسیله قبایل 

طریقه ساخت ظروف سفالی دوره قبل هم ننان ادامه یافت. درمیان شیوه های دورة مغول نقاشی زیرلعاب به رنمگ   نداد ، طرح و

می شود. مراکز قدیمی سفال سازی بمه جمز شمهرری ظمروف     رنگ دیده  نقاشی روی لعاب باجال و تزئین برجسته و آبی و سیاه و

 (::334:34ة سلجوقی ندارند.)حاتم،سفالی وکاشی هایی ساختند که از لحاظ صنعتی دست کمی از کارهای دور

در سرتاسر سده هفمتم سسمیزدهم   ،تولید ظروف لعابی بانقش مایه های محافظه کارانه که یادآورنقش مایه های کهن سلجوقی بود

( در ایمن دوره در  64:3467ثیرات آسیای شرق دوربمود.) شمراتو،  اردهم ادامه یافت ، ولی تولید متأخر نمایانگر تأهشتم س نهسده 

مینایی زیادی ساخته شده است .ساخت این ظروف به شیوه  های سفال سازی کاشان ، ظروف زرین فام ،نقاشی زیر لعاب وکارگاه
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محراب وکاشی های زرین فام زیادی کمه   ساخت کاشی های تزئینی توجه بیشتری شد و دوره سلجوقی ادامه یافت .دراین شهربه

های مختلف سفال سازی وکاشمی سمازی ایمن شهرسماخته     نام سازنده بوده برای آرایش بناهادرکارگاه بعضی از آنها دارای تاریخ و

ب سایر شهرها صادرمی شد و در محراب های گران کاشان به قدری باال گرفت که کاشی برای محرامعروفیت سفال شده .شهرت و

 افسمانه هما   منماظر زنمدگی روزانمه و    اشمکال انسمان و  ،مهم آن زمان مال قم ، مشهد کاشی ساخت کاشان به کار برده اند مساجد

( دردورة مغمول شمیوه جدیمدی در اسمتفاده از     ::336:34ظروف این دوره کشیده می شد.)حاتم، وحکایات قدیمی روی کاشی و

انمدازه مختلمف    برای تزئین بناها موسوم به کاشی معرق در ایران رواج یافت .در این شیوه قطعات کونک کاشی به شکل وسفال 

به وسیله گچ که ازیشت ریخته می شدبه هم می  این قطعات کونک که طبق نقشه یهلوی هم قرار داده می شدند و بریده شده و

یما کاشمی    کرد که طرح یک تکه جلوه گر بود.این گونه سفال موزاییمک و می ری یرمنافذ را طو و نسباندند ، گچ مای  سوراخ ها

عراق موسوم بودنسبت داد.این صنعت در زمان سلجوقیان عمل می شد  معرق ، با تزئینات آجری لعابدارکه درزمان قدیم درایران و

 (:33نمونه آن در ابنیه قونیه در ترکیه دیده می شد.)همان : و
 

 های سفال گری ایلخانیکارگاه -3

بمه ایمن    و هنمری را بمه ویرانمی کشماند     مراکز سیاسی و هجری حمالت وحشیانه مغوالن بسیاری از شهرها ودر اوایل سده هفتم 

یما از فعالیمت    بقیه یما منهمدم گردیمده و   ،های سفال گری نون کاشمان کمه فعالیمت نسمبی داشمتند     ترتیب به جز معدود کارگاه

و بما یمذیرش دیمن     هنرایران زمین کهنسمال قرارگرفتنمد   ثیر فرهنگ ، تمدن وریج حکمرانان مغول تحت تألی به تدبازگردیدند و

آغاز سدة هشمتم هجمری مراکمز سمفال      اسالم به تشویق هنرمندان در رشته های گوناگون هنری یرداختند.در اواخر سده هفتم و

ربایجان،کرممان، وراممین،   ن ممی تموان تخمت سملیمان آذ    سازی جدیدی در نقاط مختلف شروع به فعالیمت نمودندکمه از آن میما   

 ( 34:3::4نام برد.) کیانی ، گرگان را سلطان آباد ) اراک فعلی ( وری،

سال همیچ   62برای مدت  عمال  نیشابور از بین رفت و ری وز ییشین تولید سفال مانند گرگان،باحمله ویرانگر مغول ها بیشتر مراک

ال وقفه در این شمهر اداممه   تولید سفال یس از نند س امان ماند و ظرف تاریخ داری شناسایی نشد ، اما شهر کاشان از ویرانی در

برخمی قطعمات تمک     سفالینه های مربوط به آخرین سال های قرن هفتم س سمیزدهم و  تعداد زیادی کاشی های زرین فام ویافت.

ایران ادامه داشته است . با روی  یرلعابی تاریخ دار از آن دوران نشان می دهد که صنعت سفال گری هم ننان درنقاشی ز رنگی و

مراکز جدیدی مانند اراک ونندین روستای آن منطقمه   ها مجددا احیا شد وکار آمدن ایلخانان عالوه بر کاشان ،بسیاری از کارگاه

ثیریذیری از هنر نینی در این دوره ، در نتیجه سهولت بیشمتر بازرگمانی بمین    کردند. تأید سفال آغاز به فعالیت در زمینه تول نیز

والیات مغولی ایران ، بسی بیش از سابق بود . بدین ترتیب اقتباس از ظروف نینی که مشخصمه ظمروف زریمن فمام دورة      نین و

نه همای زیرلعمابی هسمتند.گروه    ایلخانی سفالیایلخانی است به سفالگری در قرن هفتم منجرشد.بخش اعظم تولیدات سفالی دوره 
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سیزدهم تولیدشمده اسمت. )   احتماال کاشان،دردهه های یایانی قرن هفتمس  این نوع سفالینه ها با جایگاه نامعلوم و زیادی از نسبتا 

 ( 64:34:7شایسته فر ،

ها ف سلطان آباد است که هیچکدام از آنظروسفالینه های دوره ایلخانی است،  ها مربوط به سبک اما سفالینه هایی که سبک آن

ها آنها اطالق می شود نون اکارنام ظروف سلطان آباد به آن معموال  زیادی از این ظروف به سه گروه تقسیم و تاریخ ندارد .تعداد

بدون  ل یافته وسفید تشکی گلی بلورینه وها ازآن م ییداشده است. تنة :3:3ر اطراف شهر جدید سلطان آباد ، تأسیس در سال د

ها به یا نخودی است که به رنگ طوسی تغییر ییدا کرده است .تزئین آن ها گلبهی وظاهری ماسه گون دارد ؛ رنگ آن جال است و

فیروزه ای است که با نوعی لعاب قلیایی که ضخیم است و آبدانه ها و خش  رنگ سیاه سبز فام ، آبی الجوردی ، آبی کمرنگ و

ند قوالب این ظروف کاسه هایی هست بهترین اشکال وانی ییداکرده ، یوشیده شده است.آورده و حالت رنگین کمهائی را به وجود 

رت گرفته و یرندگان ، برگها صو ها با نقوش گلها وبرگردان به قسمت درون. تزئین آن لبه مسطح وبا نمای نیمکره ای و بیقواره و 

انجام  ه ملهم از تأثیرات نینی است،با شیوه طبیعت گرایانه ک حالت زنده نما داده اند وها ققنوسها ، وگربه سانان بدانخرگوشها ، 

 (62:3467گرفته است ) شراتو ،
 

 نقوش تزئینی سفالینه ها -4

 تزئینی به نند گروه تقسیم می شود: به لحاظ نگونگی نقوش سفالینه های منقوش دوره ایلخانی 

 کونک با تناسب و هماهنگی خاصی تکرار می شوند.نقوش در فضای های شونده گوناگون کهسفالینه هایی با نقوش تکرار  -3

 آن یمعنا به یبند تقسیم ینا ماا ،ستا هشد تقسیم ،کند می دیجاا اریشود حیاطر در که حساسی طنقا در ی ظرف،فضا 

 هیدد وفظر از مشابهی یها شکل وهگر سه هر در ایرز ،باشد دهبو صلیا کمال ،حطر بنتخاا در وفظر شکل معموال  که نیست

 ده،سا سلیمیا یبندها ،بندها ،هندسی یها هگر با نخست وهگر در فضا تقسیم. ندا یافته تزیین نناگوگویها هشیو به که دشو می

 اریتکر و دهسا حسطو ،ضخیم و زکنا رتصو به هستند مرکز هم ییردوا ق وا در کهنگیر یهاارنو ،شعاعی طخطو ده،سا طخطو

 سپس و هشد تقسیم فظر محیط ابتدا ،عناصر ینا از دهستفاا با که سدر می نظر به. ستا هشد منجاا گگلبر یا شکا مانند

 یبند بخش ه،کنند تقسیم عناصر با فظر یفضا ارد،مو بعضی در. ستا هشد یُر هشوندارتکر تزیینی شنقو با هشد دیجاا یفضاها

 . ستا هشد ارتکر و ترسیم فضا از یکسر ایبر نقش آن ینابنابر ،نیست نهریکپا و هشد ارتکر فضا در نقش یک بلکه ه،نشد
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 (76-64:34:6)مأخذ:موسوی ، رجبی، ( سفال با نقوش گیاهی و گل نیلوفر وکتیبه3)تصویر

 

 (46:34:4( راست: ظرف دارای طرح شعاعی ونلیپا شکل)ویلسن آلن،6)تصویر

 (::337:34نلیپا، جرجان)حاتم،نپ: کاسه با نقوش گیاهی و دایره با نقش 

 (::366:34)حاتم، :( ظرف با نقوش یرندگان وسیمرغ و قدح با نوشته خط ثلث،سلطان آباد،قرن4)تصویر

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931ماه  آبان -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 انهمایش ملی باستان شناسی ایردائمی دبیرخانه                                 

6 

 

 

 

 (63:34:6( سفال با نقوش هندسی و نوشتاری)موسوی،رجبی،3)تصویر

 

 ،گیاهی شنقو شامل ستهد ینا شنقو ندارند ییگرد فهد و  فتهر رکا به تزیین ایبر ًاصرف وهگر ینا تزیینی شنقو همچنین

 نقش به شنقو ادتعد و حجم ترین بیش. باشند می نسانیا و دهسا هندسی ،نیاحیوری،نوشتا شنقو ،ها السپیرا و بندها ،هندسی

 رتصو به صلیا شنقو معموال  که ستا ینا شنقو در جالب نکته.  دارد قتعلّ یتجرید شنقو و هندسی یها هگر ،گیاهی یها

 ردمو در عموضو ینا. ستا هنشد دهستفاا ها سفالینه تزیین در تنهایی به نقش یک از و ندا دهکر کامل را فضا یکدیگر مکمل

 فرعی بخش در ماا ،ستا نیکسا فرعی و صلیا بخش در شنقو حیاطر کلی یفضا عمجمو در. کند می قصد نیز فرعی شنقو

 داده صختصاا دخو به را شنقو ادتعد و حجم ترین بیش و هستند غالب ربسیا ح،سطو و طنقا ط،خطو ی،تجرید و گیاهی شنقو

 رتصو به و بدنه جنس از رینوشتا -ای کتیبه تتزیینا سفالین وفظر نیوبیر بخش در. شوند می هیدد تر کم یگرد شنقو و ،ندا

 در یا ها آنروی معموال  ماا ،گیرند نمی ارقر مطالعه وسیربر ردمو نیستند هشد نقاشی شنقو از ننو ودشو می هیدد برجسته نیم

 دهستفاا فرعی یفضا تزیین در هشد نقاشی رتصو به رنوشتا ودیمعد اردمو در لبتها. است هشد نقاشی بلعا با،ها آن بین یفضا

 (76-63:34:6)موسوی،رجبی، ،ستا هشد

و شکوفه های گل ازجمله اژدها ، ققنوس، ه شرقی ،تزئینی اقتباس شده از مغوالن ناحینقش های در دورة ایلخانان،گروهی از

گل ود.، نماینده امپراطور و ققنوس در کنار آن ، نماینده ملکه باژدها به صورت سنتی( در هنر ایران ظهور یافتند. نیلوفر )لوتوس

ر ایران شناسانده یس از این که این نقش مایه ها به هنه عنوان نمادی مهم محسوب می شد.نیلوفر در نزد مغوالن و دربار ایشان ب

گران به سرعت طرح ققنوس و به خصوص شکوفه نیلوفر را به عنوان نقش های تزئینی که گستره عمومی تری از شدند ، سفال

نمادها شامل می شوند، یذیرفته و مورد استفاده قرار دادند. گل نیلوفر ، می توانست با طرح های گیاهی و گلدار سنتی اسالمی ، 
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سیمرغ ، درآمد. تمامی فارسی زبانان آن را به دلیل دارا بودن به شکل یرنده اسطوره ای ایران، طرفی ققنوس سازگار شود و از

 34:4::4نقشی قهرمانانه در شاهنامه ، افسانه هایی از دالوری های شاهان اسطوره ای ایران باستان ، می شناسند.) ویلسن آلن ،

) 

. و یکپارنه تزئین شده است و هیچ گونه بخش بندی در فضا صورت نگرفته اسمت  سفالینه هایی که فضای اصلی آن با ظروف -6

 نقوش عالوه بر جنبه تزئین موضوعی را روایت می کند.

 و گل.هندد می تشکیل نیاحیو و نسانیا شنقو را، صلیا شنقو متما گرفت نتیجه انتو می دوم وهگر شنقو سیربر و مطالعه از

 دبررکا در اول وهگر با ستهد ینا هگیا و گل وتتفا. نددار هعهد بر را همنظر زیفضاسا ،ها آن از ریبسیا در آب برکه و نگیاها

 و ندا هشد حیاطر تک تک و رگبز ،شتدر نگیاها و گل ،ستهد ینا در.ستا ها آن حیاطر هشیو و نگیاهاوگل ازهندا و موضوعی

 فضا هیرکنند ا صرف و همییوسته بهاول ستهد نگیاها و گل مانند و ندا گرفته ارقر دهستفاا ردمو خوبی به طبیعت یفضا نبیا در

 هیرند ،سبا بر ارسو دمر مانند ،نددار رحضو نیز نیاحیو شنقو ،ستا نسانیا ها آن صلیا عموضو که یروتصا از بعضی در. نیستند

 همنظر و حیاطر عنو ینا لبتها. آن رکنا در نشسته یها ننساا و ماهی با آب برکه و ستا نشسته نیاجو سترا ستد بر که ای

. حالت ینا در شیر یا غسیمر و آب برکه رکنا در هوآ مانند دشو می هیدد نیز ستا نیاحیو صلیا عموضو که نقوشی در زیسا

 بیاد مفاهیم نبیا ایبر ونددار ها همنظر زیفضاسا ازترافر نقشی،ختدر مانند گیاهی یبینیمعناصر می ها یبند ترکیب در گاهی

 داده صختصاا دخو به را سفالینه لبه یفضا از بخشی و دارد رحضو نیز رنوشتا ش،نقو ینا متما رکنا در.ندا فتهر ربهکا تمایلی و

 یها سفالینه کارا که ینا به توجه با.ندا گرفته هبهر،کتیبه شکل به نیز رینوشتا شنقو از وهگر ینا یها سفالینه از بعضی. ستا

 و یباز ربسیا و دهبو یجرا انیرا در لمغو از ییش دوره از هشیو ینا و ندا هشد نقاشی و تزیین مفا ینزر بلعا هشیو به ستهد ینا

 به بستهوا ،حیاطر هشیو ینا به و ادتعد ینا با ستهد ینا در نیاحیو و نسانیا شنقو رحضو ستا ممکن. هشد می رکا نخشادر

 به قبل دوره از موفق و یباز تزیین روش یک مهادا تنهاو نیاید ببهحسا یلخانیا مختصسلسله ای هشیو و باشد مفا ینرز روش

 (63-62:34:6.)موسوی،رجبی،ستا عامل همین ،نیز تزیین و حیاطر هشیو ینا ادتعد کاهش علت د وباشحاضردوره

  

 (323:34:6( نقوش انسانی وطبیعت)واتسون،2)تصویر
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 (323:34:6دویدن( )واتسون،( سفال با نقوش حیوانی)غزال در حال 7)تصویر

 

در اواخر دورة ایلخانی ساخت نوعی ظرف سفالی که تقلیدی از میناکاری نینی بود، رایج می شود ؛ این ظرف زمینه الجموردی و  

تزئیناتی با خط و نقش طال اندازی شده دارد و به شکل کاسه های یایه مدور و بدنه نیم کره که داخمل و خمارج آن تمزئین شمده     

گران قرن ششم و هفتم بوده است .این خته می شود یا به شکل تنگ های سرخروسی که تداوم اشکال مورد عالقه سفالاست سا

سفید، ای فیروزه ای،آبی،هدر این شیوه با رنگظروف مینایی ساده تر است.فن که به نوعی نقاشی روی لعاب است از شیوه ساخت 

ت سماده و برجسمته ترسمیم شمده     به صمور  طومارهای اسلیمی، هندسی،گل وگیاه،الجوردی نقوش اُخرایی و طالیی روی یوشش 

 ( 6:3:34:6توحیدی ، ) است.

 

 (323:34:6( راست: مرد ایستاده با کاله مغولی و انسان نشسته با دو بال)واتسون،6)تصویر

 (::336:34نپ: تنگ سفالی به شکل شیر)حاتم،
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 دو گروه ییشین)نقوش تکراری و نقوش یکپارنه( می باشد. بعضی از ظروف نیز دارای نقوشی متشکل از -4

 اریشود آن ماا ،ستا هشد تزیین دوم، ستهد عناصر حتیو زیفضاسا هگا و حیاطر با فظر سطو یفضا معموال ها  سفالینهایندر

 اجد ،حیاطر هشیو ینا ایبر دارد، کمی شیب معموال  که فضا از بخشی ننو ارد،ند را صلیا محیط متما ایبر نقش هماهنگی

 از یکسر و بخش ایبر ا طبیعت که دشو می هیدد ای هشوندارتکر عنصر معموال  نیز صلیا یفضا از یگرد یها بخش در. ستا هشد

 صلیا یفضا یها قسمت بقیه. ستا ها سفالینه ستهد ینا صلیا شنقو از نوعی به هم عنصر ینا. دشو می ارتکر و حیاطر فضا

 هشد تزیین و نقاشی فضا هکنند کامل شنقو با.ستاهنقاشیشدوتزیین،فضا هیرکنند عناصر و شنقو با قبل ستهد دو مانند

 (66:34:6.)موسوی،رجبی،ندا

 

  

(66:34:6( سفال با نقوش انسانی و گیاهی)موسوی،رجبی،:)تصویر  

 (463:34:6کاسه دوره ایلخانی)واتسون، (6تصویر )                                              
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 (34:7::فر، راست: ظروف دوره ایلخانی)شایسته(33)تصویر

  (::363:34)حاتم،:نپ: کاسه با نقاشی زیر لعاب،سلطان آباد،قرن

 

 

 از آن از یس و دهبو نیاحیو شنقو از تر بیش دوم، ستهد مانند فظر سطدرو هشد نقاشی صلیا شنقو ،ها سفالینه ستهد ینا در

 شکل به ردمو یک در تنهاو فتهر رکا به طبیعی مناظر در زفضاسا عنصر انعنو به گیاهی شنقو. ستا هشد دهستفاا نسانیا شنقو

 مجموعه ندکهدار دجوو نقوشی ،ستهد ینا یها سفالینه یگرد حسطو در.ستا هشد نقاشی صلیا عموضو قالب در هم وآنمستقل

 شنقو وهگر از تر بیش و هشوندارتکر غلبا که دگیر برمی در هم را رنوشتا هگاو نسانیی،اتجرید،گیاهی ،نیاحیو شنقو اعنوا ازای

از سفالینه ها،فاقد نقوش تکرار شونده هستند و تنها با نقوش کاممل کننمده فضما     ادیتعد همچنین. باشند  می یتجرید و گیاهی

 (66:34:6)موسوی،رجبی،.نقاشی وتزئین شده اند

 

 (34:6( سفال های دوره ایلخانی)واتسون،33)تصویر
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 نتیجه گیری 

( نقوش مله نقوش یرندگان )اژدها ، ققنوستزئینی اقتباس شده از مغوالن ناحیه شرقی ، ازج گروهی از نقش هایدر دورة ایلخانان

اژدها به صورت سمنتی ، نماینمده    .هندسی در هنر ایران ظهور یافتند ) لوتوس (،نقوش انسانی و (گیاهی ) شکوفه های گل نیلوفر

نزد مغوالن و دربار ایشان به عنوان نمادی مهم محسوب ممی شمد   گل نیلوفر در ققنوس در کنار آن، نماینده ملکه بود. امپراطور و

درمیان شیوه های دورة مغول نقاشی زیرلعماب  دوره قبل هم ننان ادامه یافت. طریقه ساخت ظروف سفالی .در این دوره ، طرح و

های سفال سازی کاشان رگاهکارنگ دیده می شود، در این دوره در نقاشی روی لعاب باجال و به رنگ سیاه وآبی وتزئین برجسته و

 ..ساخت این ظروف به شیوه دوره سلجوقی ادامه یافتمینایی زیادی ساخته شده است ، ظروف زرین فام ،نقاشی زیر لعاب و

 می نمیا آن از ندکهدنمو فعالیت به وعشر مختلف طنقا در یجدیدزیسالکزسفاامریهشتمهجر ةسد زغاآو هفتم هسد خراوا در

 دوره شمنقو یها سفالینه متما در. دبر منارا نگرگاو فعلی اراک(  دباآ نسلطا، ری، مینورا، نکرما،نبایجاآذر نسلیما تخت)انتو

 یفضا و ندا هشد تزیین و یُر اری،تکر تر ظریف عناصر با هشوند ارتکر و صلیا شنقو بر وهعال مینهز حسطو متما معموال  ،یلخانیا

 و نیرندگا نبد یا ها ننساا سلبا مانند هشوندارتکر و صلیا یها نقش خلیدا یفضا حتی.دشو می هیدد رتند به نقش ونبد

 فاقدایهیردا با ها سفالینه متمادرها ننساا نقش همچنین. ستا هشد کامل و تزیین تر ظریف هشوندارتکر شنقو با یگرد تنااحیو

 ،گیاهی شنقو از برگرفته شنقو و یتجرید ،گیاهی شنقو ،یلخانیا دوره یها سفالینه در ،ستا هشد نقاشی سر افطرا در نقش

 .ستا داده صختصاا دخو به را ادتعد و حجم ترین بیش تزیینی شنقو عمجمو در هم و صلیا بخش در هم

 

 فهرست منابع

 معماری اسالمی ،ترجمه یعقوب آژند،ناپ هشتم ،انتشارات سمت و هنر ،3463،ریچارد ، الگ اتینگهاوزن وگرابر ، -

 گری ، ناپ هفتم ، تهران ، انتشارات سمتهنرسفال ، فن و 34:6،  توحیدی ، فائق -

 ( ، ناپ اول ، انتشارات دانشگاه ییام یور6تمدن اسالمی ) و هنر ، ::34حاتم ، غالمعلی ،  -

 فرهنگی وصنای  اسالمی ،ترجمه عبداهلل فریار ،ناپ سوم تهران، شرکت انتشارات علمی  ، 34:4دیماند،موریس ،  -

، نقش مایه های تزئینی سفالینه های دوره ایلخانان موزه ایران باسمتان ، مجلمه هنرهمای تجسممی ،     34:7شایسته فر ، مهناز ، -

 66شماره 
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تیموری ، ترجمه یعقوب آژنمد، نماپ اول ، انتشمارات     ( ، هنرایلخانی و6، تاریخ هنرایران )3467ارنست ،  ،گروبه ، امبرتو،شراتو -

 مولی 

 گری در ایران ، تهران انتشارات نسیم دانش سفال ، ییشینه سفال و 34:3محمدیوسف ، کیانی ،  -

 ، انتشارات سبزان  6، کهن دیار، ناپ هفتم ، ج  34:6محمدیناه ، بهنام ،  -

جای گیری نقوش تزئینی در سفالینه های منقوش دوره  ، بررسی شیوه طراحی و34:6محمدعلی ، ، رجبی ، نفیسه  موسوی و -

 6و  :ایلخانی ، فصلنامه تحلیلی یژوهشی نگره ، شماره 

رهیافتی به سیاست های فرهنگی ایلخانان در سدة سیزدهم سهفمتم در واکماوی    ،34:6، علی ، شیخ محمدی ، هانیه نیکخواه و -

 یژوهشی مطالعات هنر اسالمیس شماره سیزدهم -نقوش سفال های زرین فام ایران ، دو فصلنامه علمی

 سفال زرین فام ایرانی ، ترجمه شکوه ذاکری ، ناپ اول ، تهران ، انتشارات سروش  ،34:6واتسون ، آلیور ،  -

، سفال گری اسالمی ، ترجمه مهناز شایسته فمر ،نماپ اول ، تهمران ، انتشمارات موسسمه مطالعمات       34:4ویلسن آلن ، جیمز،  -

 هنراسالمی 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

