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چکیده
ــش  ــر، نق ــردی بش ــاخته های کارب ــن دست س ــوان اولی ــفال به عن ــت س ــه صنع ــت یابی ب دس
ــر  ــوان نمــادی از هن ــرروی ســفال ها به عن ــاد کــرد و ایجــاد نقــوش ب بســزایی در زندگــی او ایف
ــوده اســت. نقــوش روی ســفال ها کــه ریشــه  ــدگار انســان در دوره هــای مختلــف مطــرح ب مان
ــام ادوار تاریخــی  ــات و آرزوهــای هــر عصــری دارد، در تم ــا، تمای ــادی، باوره ــم اعتق در مفاهی
دوشــادوش صنعــت ســفال خودنمایــی نمــوده اســت. شــیر از جملــه نقــوش رایــج و مــورد توجــه 
ــِع  ـ.ق. به لحــاظ تحــوالت بدی ــا هشــتم هــ ــده های پنجــم ت ــوده اســت. س ــف ب اعصــار مختل
هنــری همــواره مــورد توجــه هنرپژوهــان بــوده اســت. ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــا بررســی 
ــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهــد کــه در یــک رویکــرد  نقش مایــه ی شــیر در ســده های مذکــور، ب
ـ.ق. از منظر  مقایســه ای و تطبیقــی نقش مایــه ی شــیر در فاصلــه ی ســده های پنجــم تا هشــتم هــ
معیارهــای زیباشــناختی )بــا تأکیــد بــر فــرم و ســاختار( از چــه ارزش هــای زیباشــناختی حکایــت 
می کنــد؟ و در صــورت مشــاهده ی تغییــرات چشــمگیر در فــرم و ســاختار ایــن نقش مایــه ، ایــن 
تغییــرات چــه دلیلــی می توانــد داشــته باشــد؟ بــرای پاســخ گویی بــه ســؤاالت مذکــور، تــاش 
شــده اســت تــا بــا تکیــه بــر روش تحلیلی کــه یکــی از معروف تریــن روش هــای تجزیــه و تحلیل 
ـ.ق. و مقایســه ی  آثــار هنــری اســت بــه بررســی آثــار ســفالی ســده های پنجــم تــا هشــتم هــ
آن هــا بــا یکدیگــر بپردازیــم. مــراد از تحلیــل ســاختاری، بررســی رابطــه ی نقش مایــه ی اصلــی 
بــا ســایر نقش مایه هــای مجــاور، بررســی رابطــه ی فــرم و شــکل کلــی ظــرف بــا نقش مایــه ی 
اصلــی و ســایر نقش مایه هــا و  بررســی مســتقل خــود نقش مایــه ی اصلــی )شــیر( اســت. به نظــر 
می رســد کــه باوجــود انتظــار معمــول، گذشــت زمــان و عوامــل دیگــری چــون آشــنایی بیشــتر 
هنرمنــدان بــا ســنت های هنــری دیگــر، تأثیــر چندانــی در قــوت طراحــی و پختگــی آن نداشــته 
ـ.ق. در مقایســه با  اســت. نقش مایــه ی شــیر آثــار ســفالی متعلــق بــه ســده های پنجــم و ششــم هــ
آثــار متأخــر، از طراحــی خطــی قــوی، تأکید بــر رابطــه ی انــدام وار زمینــه و موضوع اصلی، تناســب 

خــود نقش مایــه و ارتبــاط ظریــف آن بــا کالبــد ظــرف برخــوردار اســت.   
کلیدواژگان: شیر، سفال، نقش مایه،  سده های پنجم تا هشتم.
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مقدمه
شــیر، یکــی از کهــن الگوهایــی اســت کــه هنرمنــدان در ادوار مختلــف توجــه ویــژه ای بــه آن 
داشــته اند.  معنــا و مفهــوم آن پیونــد وثیقــی بــا اعتقــادات و آییــن هــر دوره دارد. هنرمنــدان ایران 
باســتان به خاطــر توجــه بــه موضوعــات آیینــی )اســاطیری(  و اعتقــاد بــه نقــش بــروج دوازدگانه 
در زندگــی آدمــی، در آثــار هنــری خــود توجــه ویــژه ای بــه نقش مایــه ی شــیر نموده انــد. بعــد 
از ورود اســام بــه ایــران ایــن نقش مایــه همچنــان هماننــد گذشــته مــورد توجــه و اســتفاده ی 
ــی  ــور گاه ــه ی مذک ــدان از نقش مای ــن هنرمن ــت. ای ــرار گرف ــامی ق ــدان ایرانی-اس هنرمن
به عنــوان نقش مایــه ای کــه صرفــاً ارزش تزیینــی دارد )بــدون توجــه بــه اعتقــادات اســاطیری(، 
گاهــی به عنــوان نشــانه ای بــرای ترســیم قــدرت حاکــم وقــت و گاهــی در پیونــد بــا اعتقــادات 
و روایــات دینــی )به طــور خــاص اعتقــادات شــیعی( اســتفاده نمودنــد. یکــی از هنرهایــی کــه 
نقش مایــه ی شــیر در دوره هــای ایرانــی - اســامی در آن به وفــور یافــت می شــود، ســفالگری 
اســت. بدون شــک ســفالگران در منقــش ســاختن نقش مایــه ی شــیر در آثــار خــود تحت تأثیــر 
ــاده ی  ــوع م ــا ن ــد؛ ام ــات معمــاری بوده ان ــری دیگــری چــون نقاشــی و تزیین هنرهــای تصوی
ــل  ــه او تحمی ــی را ب ــی خاص ــات تکنیک ــت الزام ــر و کار داش ــا آن س ــفالگر ب ــه س ــری ک هن
می کــرد و همیــن امــر، گاهــی ســبب متفاوت تــر شــدن تصاویــر بــه کار گرفتــه شــده در ایــن 

ــود. ــر می ش هن
در ســده  های پنجــم تــا هشــتم هـــ.ق. آثــار ســفالی ارزشــمندی در ایــران دوران اســامی 
یافــت شــده اســت کــه از لحــاظ تصویــری بســیار ارزشــمند اســت. از همیــن رو مقالــه  ی حاضــر 
ــه  ــده ب ــش ش ــفالی منق ــار س ــی( آث ــاختاری و فرم ــناختی )س ــای زیباش ــی جنبه ه ــه بررس ب
ــن  ــه ای ــن نوشــتار در صــدد پاســخ گویی ب ــارت دیگــر، ای ــردازد. به عب ــه  ی شــیر می  پ نقش مای
ــه  ــتم از چ ــا هش ــم ت ــده  های پنج ــفالی س ــار س ــیر در آث ــه  ی ش ــه نقش مای ــت ک ــأله اس مس
ــده از  ــاد ش ــار ی ــر اعص ــوان  در سرتاس ــا می  ت ــت؟ آی ــد اس ــناختی بهره من ــات زیباش خصوصی
خصوصیــات واحــد و یکســان و یــا روبــه پیشــرفت ســخن گفــت؟ مقــاالت متعــددی در مــورد 
نقش مایــه ی شــیر نوشــته شــده اســت کــه هــر کــدام از زوایــای متفاوتــی بــه آن پرداخته  انــد. 

رویکــرد غالــب ایــن مقــاالت، محتــوا محــور بــوده اســت:
ــا  ــر« ب ــان رودان و مص ــران، می ــیر در ای ــوی ش ــن الگ ــه  ی »که ــری )1391( در مقال طاه
رویکــرد اســاطیری و بــا تکیــه بــر باورهــای مــردم بــه بررســی نقشــمایه و کهــن الگــوی شــیر 
در ایــران، میــان رودان و مصــر باســتان  تــا آغــاز دوران هخامنشــی کــه بــه زعــم ایشــان  دوران 
یکــی شــدن فرهنگ هاســت( پرداختــه اســت. از نظــر نویســنده، شــیر در اندیشــه  ی مردمــان 
خــاور باســتان، نمــاد شــهریاری، دالوری، ســلطنت و شــجاعت بــوده اســت. آن ها شیرگاوشــکن 
را نشــانه  ی ســپیده َدم یــا نــوروز می  دانســته  اند. همان گونــه کــه بیــان شــد در مقالــه  ی مذکــور 
ــه فرهنگ هــای ایرانــی، مصــری و بین النهریــن اختصــاص یافتــه اســت  دامنــه  ی پژوهــش ب
و از ایــن حیــث متفــاوت از موضــوع نوشــتار حاضــر اســت کــه تنهــا بــه بررســی فرمالیســتی 

ــردازد. ــتم می  پ ــا هش ــم ت ــده های چنج ــفالی س ــار س ــیر در آث ــه  ی ش نقش مای
طاهــري و حســامي )1392( در مقالــه ی »نقــش شــیر در فــرش ابریشــمي حیــوان دار مــوزه 
متروپولیتــن« بــه بررســی  نماد شــیر بــا محوریت فــرش ابریشــمی حیــوان دار مــوزه متروپولتین 
پرداخته  انــد. شــیر به عنــوان یکــی از نقش  هــای مرتبــط بــا اســطوره  ها نمــاد ویژگی  هــای بــارز 
انســانی شــده اســت. نــگاه اســطوره  ای و عرفانــی بــه ایــن نمــاد از ویژگی  هــای مقالــه  ی مذکــور 

اســت. ایــن پژوهــش منحصــر بــه یــک نمونــه  ی فــرش بوده اســت. 
مبینــی )1389( در مقالــه  ی »بررســی تطبیقــی نقــش شــیر در اســاطیر و هنــر ایــران و هند« 
بــرآن اســت تــا اشــتراکات فرهنگــی و هنــرِی ایــران و هنــد را به واســطه  ی نقش مایــه  ی شــیر 
بررســی نمایــد. در همیــن راســتا اســطوره  های مشــترک دو فرهنــگ ایــران و هنــد  مــورد توجــه 
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قرارگرفتــه اســت. شــیر در هنــر ایــران و هنــد بــا دیــو و اهریمــن می ســتیزد. در ایــران نبردشــاه 
بــا شــیر نمــاد قــدرت شــاه و شــرارت شــیر اســت. همان طــور کــه از قرایــن برمی  آیــد مفاهیمــی 
چــون: اهریمــن، قــدرت، شــرارت، مراقبــت، پاســداری و... از مهم تریــن مضامینــی اســت کــه 
نقش  مایــه  ی شــیر متبــادر کننــده  ی آن هاســت. ایــن مضامیــن در هــر دو فرهنــگ مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. نویســنده به دنبــال مشــترکات معنایــی این نمــاد و تغییــرات فرمــی آن در دو 
ســرزمین ایــران و هنــد اســت. آن چــه ســبب تمایــز نوشــتار حاضــر از مقالــه  ی مذکــور می  شــود 
انحصــار موضوعــی ایــن مقالــه بــرروی آثــار ســفالی ســده  های پنجــم تــا هشــتم و روش تحلیل 

ــه  ی آن اســت. فرم گرایان

روش تحقیق
ــر  ــا تکیــه بــر روش تحلیلــی کــه فقــط تمرکــز خــود را ب ــا ب ــر آن اســت ت  ایــن تحقیــق ب
ــه تجزیــه و تحلیــل نقش مایــه ی »شــیر«  ســاخت و فــرم اثــر هنــری معطــوف می نمایــد ب
ــی  ــه ی تطبیق ــد از مقایس ــد و بع ــتم هـــ.ق. نمای ــا هش ــم ت ــده های پنج ــفالی س ــار س در آث
ــل،  ــن دلی ــد؛ به همی ــاره نمای ــار اش ــن آث ــود در ای ــای موج ــباهت ها و تفاوت ه ــه ش ــا، ب آن ه
ــورد  ــه ی مختصــری در م ــد از ارائ ــتار بع ــن نوش ــا در بخــش نخســت ای ــاش می شــود ت ت
وضعیــت هنــری در ایــن ســده ها )بــا تأکیــد بیشــتری بــر ســفالگری( بــه تحلیــل ســاختاری 
نمونه هــای برجســته ی ســفالِی )بــا نقش مایــه شــیر( آن هــا بپــردازد تــا زمینــه ی مقایســه ی 
تکنیکــی )تکنیــک پرداخــت نقش مایــه( آن هــا فراهــم گــردد. از تحلیــل ســاختاری، بررســی 
ــرم و  ــه ی ف ــی رابط ــاور، بررس ــای مج ــایر نقش مایه ه ــا س ــی ب ــه ی اصل ــه ی نقش مای رابط
ــی و ســایر نقش مایه هــا و بررســی مســتقل خــود  ــه ی اصل ــا نقش مای ــی ظــرف ب شــکل کل

ــیمون، 1389: 234-235(. ــد )س ــیر( می باش ــه ی اصلی)ش نقش مای

شیر
ــی متعــددی برخــوردار اســت؛ چنان کــه آن را نمــاد:  ــران از داللت هــای معنای ــر ای شــیر، در هن
ــتان،  ــش و... دانســته اند. در دوران باس ــروزی، آت ــا، پی ــید، تابســتان، گرم ــرا، خورش ــدرت، میت ق
شــیر را رباینــده ی روح جانــداران گفته انــد. حضــور شــیر جهــت دفــع نیروهــای اهریمنــی بــه کار 
ــی تصــور  ــرای او بال های ــدرت بیشــتر شــیر، ب ــه اســت )هــال، 1383: 27(. به جهــت ق می رفت
ــده اند. در  ــور می ش ــطوره ای متص ــروی اس ــا نی ــاده ب ــودی خارق الع ــد و از آن، موج می کردن
برخــی منابــع از شــیر بــه اهریمــن نیــز نام برده انــد کــه هــم َرزم پادشــاهان بــوده و پیــروز ایــن 
ــور در  ــز، 1382: 128(. به دلیــل قدرتمنــدی ایــن جان ــود )هینل مبــارزه، قطعــاً پادشــاه خواهــد ب
ــد  ــی مانن ــیله او از نیروی ــد و بدین وس ــق می کردن ــاه تلفی ــر پادش ــا س ــته ها، آن را ب نقش برجس
شــیر برخــوردار می شــد. تلفیــق شــیر بــا ســایر جانــوران، ماننــد: عقــاب، گاو، عقــرب و... صــورت 
ــن  ــع که ــرد. در مناب ــاره می ک ــن اســطوره ای اش ــدرت بیشــتر و مضامی ــر ق ــه ب ــت ک می گرف
ایرانــی )نوشــتارهای اوســتایی و پهلــوی( از جانــوری ترکیبــی بــا تــن گاو یــا شــیر و ســر انســان 
یــاد می شــود کــه از آن تعبیــر بــه »گوپــت« شــده اســت )تفضلــی، 1354: 81(. »شــیردال« نیــز 
 Mackenize, 1990:( موجــودی افســانه ای اســت بــا ســر عقــاب، تــن شــیر و گــوش اســب
345(، البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن اســامی خــاص از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر 
متفــاوت بوده انــد؛ بــرای مثــال، در فرهنــگ یونانــی شــیردال را بــا نــام »گریفیــن« و گوپــت را با 
نــام »ســفینکس« می شــناختند. یونانی هــا، ســفینکس را موجــودی اســطوره ای بــا ســر زن، بدن 
شــیر مــاده، بال هــای عقــاب و ُدمــی مــار ماننــد می دانســتند )Liddlle, 1996: 312(. ترکیــب 
شــیر بــا ســایر حیوانــات یــا انســان در هنــر ایرانــی از داللت هــای معنایــی خاصــی برخــوردار 
بــوده اســت و حکایــت از اعتقــادات ایرانیــان در ادوار تاریخــی خاصــی می نمایــد1؛ بــرای مثــال، 
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در آییــن مهرپرســتی، می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه یکــی از مراحــل ســیر و ســلوک 
فــرد در ایــن آییــن مقــام و منصــب »شــیر َمــرد«2 اســت )رضــی، 1371: 358(.

شــیر در فرهنــگ بعــد از اســام نیــز گاهــی صرفــاً به عنــوان نقش مایــه ای تزیینــی، گاهــی 
به عنــوان نمــاد قــدرت و شــجاعت در آثــار هنــری اســامی و گاهــی نمــاد حضــرت علــی )ع( 
)از زمــان رســمیت یافتــن تشــّیع در ایــران( قلمــداد  شــده اســت. در برخــی از روایــات )فــارغ از 
صحــت یــا عــدم صحــت ایــن روایــات( شــیر هــم َدم امامــان شــده اســت )کلینــی، 1362: 465(. 
تــا همیــن اواخــر، در مراســم عــزاداری عاشــورا شــخصی در پوســت شــیر رفتــه و بــه یاد شــیری 
کــه در میــدان کربــا بــه کمــک امــام حســین )ع( آمــده بــوده بــه تعزیه خوانــی می پرداخــت. 
ــم  ــود تحری ــه باوج ــد ک ــی می ش ــمند تلق ــان ارزش ــیر، چن ــه ی ش ــه، نقش مای ــان صفوی از زم

مجسمه ســازی، مجســمه ی ایــن حیــوان حتــی در امام زاده هــا نصــب می شــد3. 

وضعیت تاریخی و هنری سده های 5 تا8 هـ.ق. در ایران
ــران تحــت حکومــت ســلجوقیان،  ــا هفتــم هـــ.ق. فــات ای در فاصلــه ی ســده های پنجــم ت
خوارزمشــاهیان و ایلخانــان مغــول بــوده اســت. ســلجوقیان، قبایــل ُتــرک چادرنشــینی ســاکن 
ــد )430  ــی خــود را تشــکیل دادن ــد، کــه نخســت در خراســان مرکــز حکومت ماوراءالنهــر بودن
هـــ.ق.( و اندکــی بعــد بــا گســترش قلمــرو خــود، نواحــی مرکــزی ایــران را به تصــرف درآورده و 
درنهایــت اصفهــان را بــه پایتختــی برگزیدنــد )رفیعــی، 1377: 83(. دوره ی ســلجوقی را می تــوان 
یکــی از دوره هــای شــکوفایی هنــر ایــران دانســت؛ دوره ای کــه پــس از اســام در آن هنرهــای 
گوناگــون متناســب بــا اعتقــادات و اندیشــه ی اســامی شــکل گرفت. ســلجوقیان اصــول هنــر 
ایرانــی را گســترش دادنــد؛ به طوری کــه ایــن اصــول نَه تنهــا در ســرزمین های شــام و آســیای 
صغیــر، بلکــه در مصــر و شــمال آفریقــا خــود را نشــان داد. به طــور کلــی در ایــن دوره نهضتــی 
ــن  ــد. ای ــول باقی مان ــر مغ ــا عص ــار آن ت ــه آث ــد ک ــود آم ــر به وج ــه ی هن ــر در عرص کم نظی
ــود کــه صاحب نظــران، عصــر ســلجوقی را درخشــان ترین عصــر  ــم ب ــدری عظی نهضــت به ق

هنــر ایرانــی )رنســانس هنــری( می داننــد )نکویــی، 1393: 114(. 
در ایــن دوره، خمســه ی نظامــی ســروده شــد و معمــاری و فلــزکاری و ســفالگری بــه اوج 
شــکوفایی رســیدند، بــا این کــه بــه احتمــال قــوی، گونه هــای مختلــف هنــر تصویــری نیــز در 
عهــد ســلجوقی رواج داشــته اســت، فقــط چنــد قطعــه نقاشــی دیــواری و معــدودی نســخه ی 
مصــور از آن زمــان برجــا مانده انــد کــه اطاعــات کافــی در ایــن زمینــه به دســت نمی دهنــد؛ 
در عــوض، از نقــوش موجــود بــرروی ســفال ها و به خصــوص ظــروف موســوم بــه »مینایــی« 
ــگاران  ــرد. اگرچــه ســفالینه ن ــر تصویــری عهــد ســلجوقی پی ب ــات هن ــه خصوصی ــوان ب می ت
ــاً در شــهر کاشــان فعالیــت می کردنــد، ســخت تحت تأثیــر  در نواحــی مرکــزی ایــران و عمدت

ســنت های هنــری خــاوری، خصوصــاً ســنت مانــوی بودنــد )پاکبــاز، 1383: 55(.
ــبب تحــول  ــی، س ــا ایلخان ــلجوقی ت ــا عصــر س ــرون وســطی ب ــارن ق ــی، تق ــور کل به ط
ــن  ــد. در ای ــازی ش ــه سفال س ــلجوقی، از جمل ــای س ــار و هنره ــیاری از آث ــوآوری در بس و ن
ــبک، و  ــگ، مش ــاب، تک رن ــی، بدون لع ــبه چین ــی، ش ــام، مینای ــروف: زرین ف ــاخت ظ دوره، س
لعاب پاشــیده، رواج یافتــه و بــه اوج خــود می رســد.4 آثــار ســفالی ایــن دوره، حکایــت از تحولــی 

ــا دارد.  ــرم نقش مایه ه ــاظ ف ــم به لح ــک و ه ــاظ تکنی ــم به لح ــم، ه عظی
خوارزمشــاهیان، فرزنــدان غامــی ُتــرک، به نــام »انوشــتکین« بودند کــه او را یکــی از امرای 
ســلجوقی در غرجســتان )گرجســتان( خریــده بــود و به همیــن جهــت او را »انوشــتکین غرجــه« 
می گفتنــد. انوشــتکین بــر اثــر بــروز لیاقــت و کفایــت در دربــار ملکشــاه ســلجوقی، ترقــی یافــت 
و بــه مقــام شــحنگی خــوارزم منصــوب شــد. در ســال 490 هـــ.ق.، قطب الدیــن محمــد )پســر 
انوشــتکین غرجــه( از طــرف حکمــران خراســان، بــه حکومــت خــوارزم منصــوب شــد؛ بنابرایــن 

کاســه ها، ســفالینه ی   .2 و   1 تصاویــر   
لعــاب دار نقــش کنــده )شــالوه(، در مالکیــت 
 :1387 )پــوپ،  هـــ.ق.   5 ســده ی  الرکاد، 

.)615



211 بررسی تحلیلی نقش مایه ی شیر در آثار سفالی ...

قطب الدیــن محمــد را به عنــوان بنیان گــذار سلســله ی خوارزمشــاهیان شــناخته و از ایــن تاریــخ 
بــه بعــد، مقــام حکومــت بــر خــوارزم در خانــدان وی موروثــی گردیــد. حکومــت خوارزمشــاهیان 
در ســال 616 هـــ.ق. و در زمــان حکومــت ســلطان محمــد خوارزمشــاه، به وســیله ی ســپاهیان 
چنگیزخــان مغــول مــورد حملــه و تاخت وتــاز قــرار گرفــت، ولــی تاریــخ نهایــی انقــراض ایــن 
سلســله را، تاریــخ کشــته شــدن ســلطان جال الدیــن ) پســر ســلطان محمــد خوارزمشــاه(، کــه 
ــل، 1392: 166-193(. به لحــاظ فرهنگــی و  ــد )بوی ــوده اســت، می دانن در ســال 628 هـــ.ق. ب
هنــری، شــاید بتــوان خوارزمشــاهیان را ادامه دهنــده ی ســنت های فرهنگــی و هنری ســلجوقیان 
دانســت، امــا موقعیــت جغرافیایــی آن هــا ســبب نزدیکــی بیشــتر آن هــا بــا ســنت های هنــری 
آســیای میانــه شــده بــود؛ به همیــن دلیــل می تــوان گفــت ســفالگری، گچ بُــری و ویژگی هــای 
معمــاری خوارزمشــاهیان از ویژگی هــای عصــر ســلجوقی و ایلخانــی متفــاوت گشــت. ظــروف 
ســفالین دوره ی خوارزمشــاهیان متنــوع و عمومــاً، شــامل: ســفالینه ی جرجــان، کاشــان، ری و 
ســفال محلــی اســت کــه در انــواع گوناگــون ظــروف ســفالین، چــون: زرین فــام نقاشــی شــده ی 
ــزوده و  ــا نقش اف ــگ ب ــده، تک رن ــش کن ــا نق ــگ ب ــگ، تک رن ــا هفت رن ــی ی ــاب، مینای زیرلع

ــی، 1380: 37(.   ــد )کیان ــاخته می ش ــاب س بی لع
ــان مغــول در ســال 1220م. / 616 هـــ.ق. تمامــی فعالیت هــای هنــری و  ــه ی ایلخان حمل
به طــور خــاص ســفالگری را تحت تأثیــر خــود قــرار داده و تقریبــاً بــه تعطیلــی کشــاند. به تدریــج 
بــا نفــوذ ایرانیــان در دســتگاه حکومتــی، رشــته های مختلــف هنــری از رونــق مجددی برخــوردار 
ــی و  ــزکاری، کتاب آرای ــفالگری، فل ــت، س ــای زرباف ــت پارچه ه ــون: باف ــی چ ــدند. هنرهای ش
نگارگــری، مجــدداً مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ایــن فرصــت به دســت آمــده ســفالگران در 
مناطقــی چــون کاشــان، انــواع ســفالینه بــا نقــوش ریــز و منقــوش بــه »میناهــای« چندرنــگ 
ــای  ــی نقش مایه ه ــاً تمام ــد. تقریب ــد می کردن ــروزه ای تولی ــا فی ــفید و ی ــای س ــرروی لعاب ه ب
ایــن ظــروف از ترکیب بندی هــای پیکــره ای و اســلیمی برخوردارنــد و داخــل و بیــرون ظــروف 

ــاوزن، 1391: 517(5.  ــو از نقاشــی ها اســت )اتینگه ممل
ــی  ــنت های کتاب آرای ــر س ــی تأثی ــام دوره ی ایلخان ــفال های زرین ف ــه  س ــی نمون در برخ
ــه و ســفالگران از  ــز تســّری یافت ــه ســفال ها نی ــات موجــود در برخــی نســخ خطــی ب و تزیین
پس زمینه هــا وکتیبه هــای موجــود در ایــن نســخه ها بــرای تزیینــات ســفال ها اســتفاده 

)517 کرده اند.)همــان: 
در مجمــوع، ظــروف ســفالی ایــن دوره بــه کوچک تــر شــدن گرایــش یافته انــد تــا بــرای 
تزییــن مناســب تر باشــند. مشــارکت نقــاش و ســفالگر در ایــن دوره تغییر مشــخصی را در ســنت 
ســفالینه نشــان می دهــد. بــا دخالــت نقــاش در فراینــد تزییــن ســفال، ســفالگر در مقایســه بــا 
گذشــته، نقــِش تابع تــری یافــت و تنهــا به عنــوان صنعتگــر شــناخته شــد. اکنــون تزیین کننــده 
تــا حــد زیــادی افتخــار اصلــی تمایــز اثــر را به دســت آورد و عمــده ی تحســین ها و دســتاوردها 

نثــار هنرمنــد نقــاش گردیــد )پــوپ، 1387: 1798(. 
باوجــود اســتنادات قــوی تاریخــی در مــورد حکومت هــای ایرانــی در ســده های پنجــم تــا 
هشــتم هـــ.ق. از آن جایی کــه تاریخ گــذاری آثــار ســفالی چنــدان دقیــق نبــوده اســت و در غالــب 
آثــار تخصصــی منتشــر شــده، در مــورد ســفال به جــای اشــاره بــه مرکــز و حکومتــی کــه ممکن 
اســت ســفال متعلــق بــه آن باشــد، بــه ســده یــا ســده هایی کــه احتمــااًل اثــر در آن به وجــود 
آمــده اشــاره شــده اســت؛ در ادامــه ی ایــن نوشــتار، صرفــاً بــه بررســی نقش مایــه ی شــیر در آثــار 

ســفالی، براســاس تاریخ گــذاری آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.
ــن  ــوان از موفق تری ــر 1 و 2 را می ت ــروف تصاوی ــیر، ظ ــه ی ش ــِی نقش مای ــاظ طراح به لح
نمونه هــای تصویــری ایــن ســده بــر شــمرد. نقــش شــیر، بســیار ماهرانــه اجــرا شــده اســت. 
هنرمنــد ضمــن توجــه بــه بزرگــی بــدن شــیرها و تأکیــد بــر قــدرت حیــوان، از حــرکات پیچــان 

 تصویــر 3. کاســه، لعــاب کهربایــی، نقش 
ــان،  ــه ی کورکی ــروس، مجموع ــه، گ فرورفت
ســده ی 5 و 6 هـــ.ق. )پــوپ، 1384: 131(.
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زیبایــی اســتفاده کــرده اســت. توانمنــدی طــراح در اجــرای کامــل بــدن شــیر و قــدرت پنجه هــا 
کامــًا مشــهود اســت. او تــاش نمــوده اســت تــا از تمــام فضــای ظــرف اســتفاده نمایــد و فــرم 
شــیر را در هماهنگــی دقیــق بــا فــرم ظــرف ترســیم نمایــد. توجــه به شــکل دایــره ای ظــرف در 
کنــارِ اســتفاده از خطــوط منحنــی و نقــوش تزیینــی مــدور،  هماهنگــی دقیقــی در پاهــا، گــردن، 
ُدِم حیــوان و فــرِم ظــرف ایجــاد نمــوده اســت. ایــن هماهنگــی ظریــف ســبب شــده اســت تــا، 
باوجــود درنــده بــودن جانــور، حــس درندگــی و توحــش بــه بیننــده منتقــل نگــردد. در تصویــر 
2، شــاهد یــال َفلس ماننــدی بــر روی گــردن شــیر هســتیم. تمــام فضــای خالــی اطــراف جانــور 
بــا نقــوش گیاهــی ُپــر شــده اســت. هماهنگــی فرم هــای تزیینــی بــا فــرم نقش مایــه اصلــی، 

ســبب ایجــاد تحــرک بیشــتر در بــدن حیــوان گردیــده اســت.
در کاســه بــا لعــاب کهربایــی )تصویــر 3( تصویــر شــیر، نقــش اصلــی ظــرف بــوده و فــرم 
و شــکل آن در هماهنگــی کامــل بــا شــکل ظــرف ظاهــر شــده اســت. نقش مایــه ی شــیر بــا 
قــدرت اغراق آمیــزی نمایــش داده شــده اســت کــه بــا پیــروزی از میــان شــاخ و برگــی کــه بــه 
تأثیــر هیجــان انگیــز آن می افزایــد بــه پیــش مــی رود. ایــن تصویــر، تمــام ســطح ظــرف را ُپــر 
کــرده و ُپــر از احســاس قــدرت و زورمنــدی اســت. همیــن امــر، ســایر خطــوط ظــرف را نیــرو 
بخشــیده و بــه آن هــا جنبــش و حیــات نافــذی می دهــد؛ باوجــود ابتدایــی به نظــر رســیدن ایــن 
تصویــر، انســجام و هماهنگــی آن به صــورت مســتقل و همراهــی آن بــا نقــوش تزیینــی گیاهــِی 
مــدور بســیار چشــمگیر و جــذاب اســت. همیــن عوامــل، حکایــت از نوعــی طراحــی قــوی و 
ــوع نقــش و طراحــی را صمیمــی و تأثیرگــذار معرفــی نمــوده و  ــن ن ــوپ ای مســتحکم دارد. پ
ــرای  ــراح، ب ــوپ، 1384: 94(. ط ــد )پ ــانی می دان ــوران در عصــر ساس ــادآوِر طراحــی جان آن را ی
ترســیم یــال شــیر از پرداختــن بــه جزییــات طبیعــی و واقعــی اجتنــاب نمــوده و بــا بهره گیــری 
از قــدرت خــط و اســتفاده ی آن به صــورت فلس گونــه بــه نمایــش یــال شــیر پرداختــه اســت. 
ظاهــر شــدن بخشــی از تزیینــات گیاهــی در انتهــای بدن شــیر، درســت هماننــد تصاویر شــماره 
1و 2، حکایــت از نــگاه تزیینــی و انتزاعــی هنرمنــد ایرانــی )حتــی در ترســیم موجــودی واقعــی( 

می نمایــد.
ــدان  ــی هنرمن ــای تلفیق ــد از نمونه ه ــری کلیولن ــوزه هن ــر 4( م ــه ی )تصوی ــیردال کاس ش
ــا توجــه به قــدرت و شــکوه شــیر، گاهــی شــیر را  ــدان ب ســده ی پنجــم هـــ.ق. اســت. هنرمن
ــدون  ــد. ب ــتفاده می کرده ان ــاص از آن اس ــم خ ــوده و در مراس ــق نم ــوران تلفی ــایر جان ــا س ب
تردیــد، نقش مایــه ی شــیردال، یکــی از نقش مایه هــای رایــج هنــر ایــران باســتان بــوده اســت. 
ــوده  ــران باســتان به دلیــل اعتقــادات آیینــی خاصــی ب ــر ای ــه در هن به کارگیــری ایــن نقش مای
اســت. به نظــر می رســد هنرمنــدان مســلمان، گاهــی به دلیــل ارزش تزیینــی و تصویــری ایــن 
ــش از  ــری پیشــینیان خوی ــادآوری ســنت های هن ــل ی ــا به دلی ــی تنه ــاید گاه ــه و ش نقش مای
ــر را هــم به دلیــل قــدرت فوق العــاده ی  ــوپ ایــن تصوی ــد. پ ــه اســتفاده می کردن ایــن نقش مای
پیکــره ی ســر و هــم به خاطــر  شــباهت آن بــا پیکره هــای بیزانســی، مهــم می دانــد و معتقــد 

اســت کــه یــک پنجــه ی بــاال آمــده، نشــان از دوران کهــن دارد )پــوپ، 1387: 1774(.
باوجــود حالــت نشســته ی حیــوان، طراحــی قــوی پنجه هــا و هماهنگــی بیــن نقش مایــه و 
فــرم ظــرف، قــدرت و صابــت حیــوان را به خوبــی منتقــل می کنــد. فضاهــای خالــی بیــن بــدن 
جانــور و ظــرف و حتــی بــدن حیــوان نیــز بــا نقــوش گیاهــی تزییــن شــده اســت. شــیوه های 
مختلــف ساده ســازی و بزرگ نمایــی، بــا جزییاتــی چــون چشــم ُغــّران و بــزرگ، چشــمگیری 
ــازه ای را در  ــیانه، گســتره ی ت ــای وحش ــن جلوه ه ــد. ای ــی را نشــان می ده ــور ازل محــض جان
هنرهــای تزیینــی کشــف کــرد کــه تقریبــاً جهانــی از کابــوس اســت. آن هــا جانــوران واقعــی 
نیســتند، بلکــه جانورانــی برآنگیختــه از تخیــل و پدیــد آمــده از خواب هــای ترســناک اند. )همــان: 

.)1774

ــگ  ــفالینه ی چندرن ــه، س ــر 4. کاس  تصوی
ــده ی 5  ــکند، س ــودی، یاس ــاب نخ ــا لع ب

ــوپ، 1387: 616(. هـــ.ق. )پ

 تصویــر 5. کاســه، نقــش کنــده )شــالوه( 
ــل،  ــکار رافای ــه ی اس ــبز، مجموع ــاب س لع

ســده ی 5 هـــ.ق. )پــوپ، 1387: 617(.

ــاب دار،  ــفالی لع ــه ی س ــر 6. کاس  تصوی
ــه  ــوش ب ــز، نق ــر قرم ــده، از خمی ــش کن نق
رنــگ زرد روشــن در زمینــه ی قهــوه ای، 
ارومیــه، ســده ی 5 هـــ.ق. )کیانــی و کریمــی،  

.)159  :1364
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 تصویــر 7. کاســه، ســفالینه ی نقــش 
ــه ی  ــبز، مجموع ــاب س ــالوه(، لع ــده )ش کن
ــده ی 5 هـــ.ق.  ــکند، س ــس کان، یاس آلفون

.)614  :1387 )پــوپ، 

ــاب دار  ــفالینه ی لع ــه، س ــر 8. کاس  تصوی
ــی  ــوزه مل ــی، م ــاب آب ــده، لع ــی ش حکاک
ایــران، ســده ی 5 یــا 6 هـــ.ق. )پــوپ، 

.)617  :1387

ــی  ــفالینه ی حکاک ــه، س ــر 9. کاس  تصوی
شــده ی لعــاب دار آبــی، ســده ی 5 یــا اوایــل 

6 هـــ.ق. )پــوپ، 1387: 600(.

ــق انســان و شــیر، از دیگــر نقش مایه هــای ســده ی پنجــم هـــ.ق. اســت کــه خــود  تلفی
یــادگاری از دوره هــای پیشــین اســت. نمونه ی ســفینکس )تلفیق انســان و جانــور( را در دوره های 
پیــش از اســام، از جملــه هخامنشــی نیــز می تــوان مشــاهده کــرد. در ســفالینه ی مــورد بحــث 
ــه ای از تلفیــق مواجــه هســتیم کــه ســینه ی برآمــده و پنجه هــای قــوی  ــا نمون ــر 5( ب )تصوی
حیــوان کــه بــا قــوس دایــره ای ظــرف متناســب اســت، کامــًا هوشــیارانه طراحــی شــده اســت. 
ســر انســان از روبــه رو بــا چشــم ها و ابروهایــی متصــل به هــم کــه تــا انتهــای صــورت کشــیده 
شــده اســت و به طــور ماهرانــه ای روی بــدن جانــور کــه از نیــم ُرخ ترســیم شــده اســت، قــرار دارد 
و ماننــد ســایر نمونه هــای ایــن دوره، ترکیــب نقــوش گیاهــی بــا نقش مایــه ی جانــور ترکیــب 
مانوســی را به وجــود آورده اســت. ترکیب بنــدی دایــره وار نقش مایه هــا، کامــًا در هماهنگــی بــا 

شــکل دایــره  ای کاســه اســت.
حملــه ی شــیر بــه گاو یــا ســایر جانــوران )نقش مایه هــای رایــج در دوره هــای تاریخــی پیش 
از اســام( در ایــن دوره نیــز رواج داشــته و هنرمنــدان در مــوارد مختلــف از آن بهره جســته اند. 
در کاســه ی ســفالی لعــاب دار )تصویــر6(، نقــش شــیر در حــال شــکار بــز کوهــی و بــا دهانــی 
بــاز ترســیم شــده اســت. حرکــت و تحــرک بــا کمتریــن پیچــش طراحــی شــده اســت. برخاف 
مــواردی کــه شــیر را در هنــگام حملــه و هجــوم بــا ُدمــی افراشــته و به ســمت بــاال طراحــی 
ــز در  ــا آن کــه ب ــرار دارد؛ ب ــوان ق ــر در راســتای پشــت حی ــوان در ایــن تصوی ــد، ُدم حی نموده ان
پاییــن پــای شــیر افتــاده، امــا درگیــری زیــادی بــا شــیر نداشــته و ظاهــراً شکســت را پذیرفتــه 
ــی  ــه از نقــوش تزیین ــس زمین ــد در پ ــی از خــود نشــان نمی دهــد. هنرمن اســت و عکس العمل

اســتفاده نکــرده اســت، امــا ایــن نقــوش در بدنــه ی شــیر و بــز قابــل شناســایی اســت.
ظــرِف مجموعــه ی آلفونــس کان )تصویــر 7( کــه در آن جانــوری تلفیقــی جــای خــوش 
ــدن  ــی رود. ب ــب و قابل توجــه ســده ی پنجــم هـــ.ق. به شــمار م ــوارد جال ــرده اســت، از م ک
شــیر بــا پنجه هــای قــوی و ایســتاده در وســط ظــرف بــا ســر جانــور دیگــری کــه ماهیــت 
آن به درســتی مشــخص نیســت، تلفیــق شــده اســت. اطــراف بــدن شــیر به وســیله ی نقــوش 
ــرار داده  ــود ق ــعاع خ ــیر را تحت الش ــدن ش ــه ب ــده، به طوری ک ــیده ش ــی پوش ــی فراوان گیاه
ــه نمونه هــای پیشــین به وجــود آورده اســت؛ باوجــود  ــی را نســبت ب اســت و ترکیــب متفاوت
آن کــه بــدن شــیر بــا دایــره ای در مرکــز از اطــراف جــدا شــده، امــا بــا زمینــه یکــی شــده و 
ــه  ــا نیمه هــای ظــرف ادام ــی ُگل دار در حاشــیه ت ــد. نوعــی خــط کوف ــر به چشــم می آی کمت
ــه به لحــاظ  ــن کتیب ــر شــده اســت. ای ــای شــیر ظاه ــا پاه ــل ب داشــته و در هماهنگــی کام
تزیینــی، از جذابیــت و گیرایــی بیشــتری برخــوردار اســت )در مقایســه بــا تصویــر خــود شــیر(. 
ــوری از  ــای جان ــا نماده ــق خــط و نوشــتار ب ــه تلفی ــت از آن دارد ک ــور، حکای ــه ی مذک نمون

ــه آن اهتمــام داشــته اند. ــن دوره ب مــواردی اســت کــه ســفالگران ای
نقش مایــه ی شــیر بــرروی کاســه ی فیــروزه ای مــوزه ملــی ایــران )تصویــر 8(، حکایــت از 
تصویــر شــیر آرام و خندانــی دارد کــه ســابقه چندانــی در عالــم تصویــر نداشــته اســت. معمــواًل 
ــت ایســتاده و تهاجمــی دارد، امــا چنان کــه اشــاره شــد  ــب ظــروف موجــود حال شــیر در غال
تصویــر شــیر در ظــرف مــورد نظــر به حالــت نشســته و بــا ُدم افراشــته دیــده می شــود. خطــوط 
نــازک و تلفیــق فرم هــای گیاهــی کــه تمــام فضــای ظــرف را پوشــانده، زیبایــی خاصــی بــه 
آن داده اســت؛ همان طــور کــه ماحظــه می شــود، شــیِر نشســته فاقــد یــال اســت و حجــم 
زیــادی از ظــرف را به خــود اختصــاص داده اســت. پــوپ ایــن نــوع طراحــی را الهــام گرفتــه 
ــد  ــوان می کن ــا عن ــرای آن ه ــظ خام دســتانه را ب ــد و لف از ســبک طراحــان کردســتان می دان
)پــوپ، 1387: 1763(. اســتفاده از خطــوط ظریــف و هماهنگــی آن بــا فرم هــای پس زمینــه، 

ایــن تصویــر را از تصاویــر خشــک و صلــب پیشــین متمایــز می ســازد.
ــده و  ــیم ش ــوط آزاد ترس ــا خط ــیر ب ــه ی ش ــر 9(، نقش مای ــگ )تصوی ــه ای تک رن در کاس
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 تصویــر 10. کاســه، حکاکــی روی ُگل 
ــرف  ــگ، ظ ــاب زرد رن ــم زیر لع ــفید ضخی س
ــران،  ــمال غرب ای ــانلوه، ش ــا ش ــامپلیو ی ش
ســده ی 5 تــا 7 هـــ.ق. )ویلســن آلن، 1387: 

.)29

ــن  ــوص ریخت ــرف مخص ــر 11. ظ  تصوی
مایعــات بــا دو لولــه، ایــران، کاشــان، 
ســده ی 6 هـــ.ق. )گروبــه، 1384: 210(.

 تصویــر 12. ظــرف ریختــن مایعــات، 
هـــ.ق.   7 یــا   6 اواخــر ســده ی  ایــران، 

.)197  :1384 )گروبــه، 

تزیینــات گیاهــی آن را همراهــی می کنــد. در ایــن کاســه نیــز شــیر بــدون یــال و بــا ُدم افراشــته 
ــه و  ــرار گرفت ــی ظــرف ق ــات در قســمت داخل و ایســتاده ظاهــر شــده اســت. نقــوش و تزیین
تمــام قســمت های آن را دربــر گرفتــه اســت. پــوپ بــه خویشــاوندی ایــن ســفالینه و نقــش آن 
بــا ســفالینه های نقــش کنــده اشــاره می کنــد و معتقــد اســت کــه تصویــر شــیر بــا خصوصیاتــی 
چــون ســینه ی بــر آمــده، کپــل و ران ســنگین، یــادآور تصاویــر موجــود در ســفالینه های نقــش 
ــی  ــی پیرامون ــوش گیاه ــا نق ــیر ب ــر ش ــف تصوی ــاط ظری ــت. ارتب ــران اس ــات ای ــده در ف کن
ــه را مضاعــف  ــن نقش مای ــذاری ای ــی تأثیر گ ــف و منحن به واســطه ی اســتفاده از خطــوط ظری
ــوط  ــیر، خط ــتبر ش ــدن س ــود در ب ــنگینی موج ــی س ــود تمام ــان: 1763(؛ باوج ــازد )هم می س

منحنــی نوعــی حرکــت و جنبــش را بــه ذهــن مخاطــب متبــادر می کنــد.
در تصویــر 10، نقــش شــیری در وســط ظــرف و در حــال حرکــت طراحــی شــده اســت.
چرخــش ســر حیــوان بــا تزیینــات کمــی در البــه الی بــدن همــراه شــده اســت، امــا اطــراف 
جانــور را نوعــی خــط کوفــی ُگل دار پوشــش داده اســت کــه او را کامــًا احاطــه کــرده اســت. 
ــرروی قســمت عمــده ی  ــوده و ب لعــاب ســربی به کارگرفتــه شــده در ایــن ظــرف ضخیــم ب
ســطوح انــدود شــده، تزییناتــی بــا تکنیــک حکاکــی انجــام گرفتــه اســت، در نتیجــه طــرح 
ظــرف، هــم به جهــت شــکل ظاهــر و هــم بــه جهــت رنــگ، بی نهایــت زیباســت. قســمت 
خارجــی ایــن کاســه بــا روش مشــابهی آراســته شــده اســت. بــدن حیــوان خــارج از قســمت 
انــدود شــده، حکاکــی شــده اســت؛ درحالی کــه ســر و گــردن و زمینــه ی کلــی طــرح بــرروی 
قســمت انــدود شــده قــرار دارد و ایــن قســمت ها توســط خطــوط کنــده کاری شــده، از ســایر 

قســمت ها جــدا شــده اند )ویلســن آلن، 1387: 30(.
ــوده و  ــم هـــ.ق. ب ــده ی شش ــفال س ــکال در س ــن اش ــی از رایج تری ــر 11، یک تصوی
ــاب  ــتر لع ــر آس ــوش ب ــفال منق ــک مخصــوص س ــا تکنی ــادی از آن ب ــای نســبتاً زی نمونه ه
فلــز آذیــن و مینایــی کاشــان، ســاخته شــده اســت. در برخــی نمونه هــا، یــک یــا دو لولــه و دو 
دســته به شــکل شــیر موجــود اســت و دور لبــه ی ظــرف، عبارتــی به صــورت پی درپــی تکــرار 

ــه، 1384: 210(.  شــده اســت )گروب
در ایــن ظــرف، شــیر بــا فــرم هایــی کامــًا ســاده مشــاهده می شــود کــه در دو طــرف 
ــوی،  ــال، عضــات ق ــد ی ــیرها فاق ــه اســت. ش ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــته م ــوان دس به عن
پنجــه، چشــم و دهــان مشــخص هســتند. بــدِن کشــیده کــه محــل قــرار گرفتــن دســته ی 
ظــرف اســت، ســبب شــده کــه بــدن شــیر الغرتــر به نظــر بیایــد؛ درواقــع، هنرمنــد ســفالگر 
تــاش نمــوده اســت تــا حتــی بــه قیمــت از بیــن رفتــن فــرم واقعــی شــیر، از ایــن نقش مایــه 
اســتفاده نمایــد. به نظــر می رســد در ایــن مــورد، اصــول طراحــی فــرم، فــدای کاربــرد مــورد 

انتظــار شــده اســت.
تصویــر 12، بــه نــوع رایجــی از ظــروف تعلــق دارد، امــا از نمونه هــای ثبــت شــده بزرگ تــر 
ــوراخ،  ــه ی تک س ــای دو لول ــته و به ج ــار دس ــد، چه ــیر مانن ــته ی ش ــای دو دس اســت و به ج
ــاظ  ــت؛ از این لح ــرد اس ــر به ف ــز منحص ــات آن نی ــوراخ دارد. تزیین ــه ی جفت س ــار لول چه
کــه نقــوش آن چنــان واضــح تصویــر شــده اســت کــه به نــدرت در ظــروف کوچک تــر و بــا 
نقــوش متراکمتــر دیــده شــده اســت. برگ هــای نخلــک در ابعــاد بــزرگ و به صــورت مشــبک 
ــِر اشــک مانند و فرم هــای فرو رفتــه از پیــچ  و برجســته اجــرا شــده اســت و عناصــر کوچک ت
اســلیمی بیــرون آمده انــد کــه قســمت پایینــی بدنــه را احاطــه کــرده اســت )گروبــه، 1384: 
197(. شــیرهای موجــود، هماننــد نمونــه ی پیشــین بســیار ســاده بــوده و از عضــات قــوی و 
یــال اثــری نیســت. بــدن الغــر و صــورِت فاقــد چشــم و دهــان از دیگــر خصوصیــات بــارز 
ــش شــیر به صــورت دســته ی  ــردی شــدن نق ــوع کارب ــه ن ــه ب ــا توج ــن شــیرها اســت. ب ای

ظــرف، طراحــی فرمــی بــدن شــیر ســاده تر شــده اســت.
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درپــوش دار،  پــارچ   .13 تصویــر   
ــا  ــاب و ب ــده روی لع ــی ش ــفالینه ی نقاش س
ــاوه،  ــا س ــان ی ــا، کاش ــته مط نقش برجس
مجموعــه ی جــی. ای. بارلــو، ســده ی 7 

.)683  :1387 )پــوپ،  هـــ.ق. 

ــی  ــفالینه ی نقاش ــارچ، س ــر 14. پ   تصوی
ــا نقش برجســته مطــا،  شــده روی لعــاب و ب
کاشــان، مجموعــه ی ســر ارنســت دبنهــام، 

ســده 7 هـــ.ق. )پــوپ، 1387: 678(.

پــارِچ مجموعــه ی جــی. ای. بارلــو )تصویــر13(، متشــکل از شــبکه ای از مثلث هــا اســت 
کــه اشــکال آن متعلــق بــه کاشــان اســت؛ همچنیــن آبخــوری مجموعــه ی ارنســت دبنهــام 
)تصویــر14( نیــز به دلیــل مضمــون مــورد اســتفاده )یــک جفــت پرنــده ی صــورت برجســته،  
ــت(  ــج اس ــر رای ــی های متأخ ــی کاش ــه روی بعض ــی ک ــوش دوان، پیکره های ــزال و خرگ غ
ــر 14، کــه  ــا کاشــان دارد )پــوپ،1387 :1837(. در ظــرف تصوی ــادی ب پیوندهــای بســیار زی
ــی  ــی طراح ــاده و ابتدای ــیرها س ــت، ش ــده اس ــتفاده ش ــته اس ــراه نقش برجس ــاب به هم از  لع
ــات از ســطح ظــرف  ــو تزیین ــوش دار مجموعــه ی جــی. ای. بارل ــا در ظــرف درپ شــده اند؛ ام
بــه بــدن شــیرها نیــز ســرایت کــرده و آن هــا نیــز بــا نقاشــی و تزیینــات ظــرف هماهنــگ 
ــا قصــد  ــورد بحــث ب ــروف م ــه ی ظ ــته در بدن ــات برجس ــی تزیین ــتفاده از برخ ــده اند. اس ش
برقــراری تجانــس میــان دســته )بــا شــکل شــیر( و بدنــه، صــورت پذیرفتــه اســت؛ به گونــه ای 
ــه طراحــی  ــد، اگرچ ــا به نظــر نرس ــته ی ظــرف ضمخــت و نا به ج ــه موجــب می شــود دس ک
شــیرها در مقایســه بــا شــیرهای منقــوش شــده بــرروی ظــروف چنــدان اســتحکامی ندارنــد، 
امــا در مقایســه بــا ظــروف دســته دار پیشــین، در جایــگاه دســته ی ظــرف بســیار ســنجیده تر و 

ــد. ــه نمایــش در آمده ان ــا جذابیــت تجســمی بیشــتری ب ب
ــن دیگــری  ــی و انســانی از مضامی ــوری، گیاه ــوش جان ــراه نق ــیر به هم ــه ی ش نقش مای
اســت کــه در ظــروف، کاشــی ها و نقاشــی های ســده ی هفتــم هـــ.ق. قابــل مشــاهده اســت.
ــا نقــوش مختلــف  ــد تمــام قســمت ها را ب ــر 15(، هنرمن ــام )تصوی ــواری زرین ف درکاشــی دی
پوشــانده اســت. در قســمتی از کاشــی، نمــاد شــیر به همــراه خورشــیدی در پشــت آن نمایــان 
شــده اســت. شــاید ایــن نمونــه را بتــوان جــزو اولیــن نمونه هــای ترکیــب ایــن دو نمــاد بــا 
یکدیگــر دانســت. بــدن شــیر بســیار ماهرانــه طراحــی شــده، بــه  ونــه ای کــه عضــات، ُدم، 
ســر و چشــم حیــوان حکایــت از ظرافتــی دقیــق دارد و برخــاف نمونه هــای هــم عصِرخــود، 
ــر 1، 2، 3، 8 و 9 دارد. نقــوش انتزاعــی  ــا تصاوی ــت بیشــتری ب ــوت طراحــی قراب به لحــاظ ق
ــدان  ــی هنرمن ــنت تزیینی-انتزاع ــان س ــت از هم ــان حکای ــیر هم چن ــه ی ش ــود در بدن موج
ایرانــی اســامی دارد و درهــم بافتگــی هوشــمندانه ی تصویــر شــیر بــا پس زمینــه ی گیاهــی، 

حاصــل درک دقیــق هنرمنــد از مفاهیمــی چــون انســجام و ترکیب بنــدی ســنجیده اســت.
کســروی تبریــزی در مــورد پیدایــش و ارتبــاط شــیر و خورشــید می گویــد: »بنیــاد پیدایش 
شــیر و خورشــید آن ارتبــاط علمــی بــوده کــه میــان آفتــاب و بــرج اســد تــردد ستاره شناســان 
باســتان معــروف بــوده کــه ایــن ستاره شناســان دوازده بــرج آســمان را میــان هفت ســتاره ی 
گــردان )ســبعه ســیاره( کــه بــه عقیــده ایشــان، آفتــاب هــم یکــی از آن هاســت، بخــش نموده 
هــر یــک یــا دو بــرج را خــاص یکــی از آن ســتاره ها دانســته، خانــه ی آن ســتاره می نامیدنــد 

کــه از جملــه بــرج اســد را »خانــه ی خورشــید«  نامیده نــد« )کســروی، 1309: 13(.
ــه ی  ــرروی بدن ــروج ب ــه ی منطقه الب ــای دوازده گان ــی و عامت ه ــور فلک ــتفاده از ص اس
کــوزه )تصویــر 16( کــه بــا خــط و کتیبــه ی تلفیــق شــده، از مــواردی اســت کــه هنرمنــدان 
ــده  ــاد ش ــای ی ــرج از برج ه ــن ب ــه پنجمی ــیر( ک ــد )ش ــد. اس ــتفاده نموده ان ــفالگر از آن اس س
ــا  ــیر ب ــد. ش ــی می کن ــراف خودنمای ــی در اط ــات گیاه ــا تزیین ــته ب ــورت نشس ــت، به ص اس
صورتــی تمــام ُرخ و یال هایــی کــه بــا خطــوط نازکــی تفکیــک شــده اند، قســمتی از کــوزه ی 
مذکــور را به خــود اختصــاص داده اســت؛ چهــره، چشــم ها، ابروهــا و دهــان نیــز بــا خط هایــی 
بــرروی تیرگــی صــورت شــیر مشــخص شــده اســت. تصاویــر بســیار ســاده و ابتدایــی و کامًا 
ــت آرام و فربگــی شــیِر موجــود در  ــر از هنــر شــرق دور و بودایــی ترســیم شــده اند. حال متأث
تصویــر، مــا را بــه یــاد شــیرهای ســنگی بودایــی می انــدارد. هنرمنــد در طراحــی شــیر، هیــچ 
تاشــی بــرای نمایــش خصوصیــات اصلــی شــیر ننمــوده و تنهــا بــه نمایــش شــمایی کلــی 
از ایــن حیــوان اکتفــا نمــوده اســت؛ شــاید یکــی از دالیــل ایــن ضعــف در طراحــی، پرداخــت 
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کاشــی های  مجموعــه ی   .15 تصویــر   
کاشــان،  زرین فــام،  نقاشــی  دیــواری، 
مــوزه لوور، ســده ی 7 هـــ.ق. )پــوپ، 1387: 

.)721

خام دســتانه  و نامتناســب پاهــای عقبــی حیــوان باشــد.
اســتفاده از گوپــت یــا ســفینکس )تلفیــق شــیر و انســان( هماننــد ســده های گذشــته در ایــن 
دوره نیــز متــداول بــوده اســت. از آن جایی کــه ظاهــراً موضــوع اصلــی تصویــر، شــرح ماجرایــی 
تاریخــی اســت کــه احتمــااًل مربــوط بــه شــاه یــا درباریــان اســت، اســتفاده از ایــن نقش مایــه ی 

ترکیبــی، شــاید به دلیــل تأکیــد بــر شــوکت و شــجاعت شــیر ماننــِد شــخص شــاه باشــد.
ــای  ــا ُدم ه ــه ب ــفینکس ها را ک ــی از س ــر 17( ردیف ــرف )تصوی ــی ظ ــمت انتهای در قس
ــر 18( دو  ــم. در ظــرف )تصوی ــد، مشــاهده می کنی ــال حرکت ان ــم در ح ــال ه ــته به دنب افراش
ــن  ــد. ُدم شــیر در ای ــرار گرفته ان ــاالی ظــرف ق ــه در دو طــرف ب ســفینکس به صــورت قرین
ــه  ــرار گرفت ــور ق ــتای پشــت جان ــن و در راس ــمت پایی ــوارد، به س ــایر م ــرف، برخــاف س ظ
ــا  ــی ب ــدان ارتباط ــفینکس ها چن ــرم س ــار ف ــلیمی در کن ــوش اس ــری از نق ــت. بهره گی اس
همدیگــر نداشــته و تصنعــی به نظــر می رســد. ایــن ادعــا را زمانــی می تــوان بــا قــوت ابــراز 
کــرد کــه تصویــر 18 را بــا تصاویــر پیشــین مقایســه کــرد؛ ضمــن این کــه نقــوش اســلیمی 
ذکــر شــده بــا فــرم ظاهــری ظــرف نیــز کمتریــن ارتبــاط را داراســت. بــدن شــیرها بســیار 
ــناختی  ــاختار زیبایی ش ــه س ــی ب ــچ توجه ــت و هی ــده اس ــی ش ــه طراح ــتانه و عامیان خام دس
ــد بیشــتر  ــی هنرمن ــدن شــیر در پاهــا، عضــات، پنجه هــا و پیچش هــا نشــده اســت. گوی ب
از آن کــه درگیــر ســامان بخشــی بــه فضــای منفــی و پیرامــون شــیر باشــد، بــه روایت گــری 

ایــن نقــش بــر زمینــه ِی ظــرف اندیشــیده اســت.  
ــی  ــورت ردیف های ــته به ص ــال دار و ُدم افراش ــفینکس های ب ــر 19، س ــرف تصوی در ظ
ــی را  ــوع محدودیت ــرف، هیچ ن ــره ای ظ ــر و دای ــت مقع ــد. حال ــرار گرفته ان ــم ق ــر ه پشت س
بــرای طــراح به وجــود نیــاورده اســت؛ گویــی طــرح اولیــه بــرای ظرفــی افقــی و صــاف انجــام 
شــده و ســپس از آن بــرای اســتفاده در ایــن کاســه بهره گرفته انــد. همیــن امــر، ســبب قطــع 

ارتبــاط مناســب بیــن نقــوش و شــکل ظــرف اســت. 
ــرف  ــه ظ ــر س ــفینکس در ه ــوع س ــک ن ــد از ی ــوق، هنرمن ــروف ف ــی در ظ ــور کل به ط
اســتفاده نمــوده اســت و گویــی توجهــی به شــکل و انــداز ه ی ظــرف نداشــته اســت. تصاویــر 
فــوق، حکایــت از آن دارد کــه تصاویــر نَــه به وســیله ی ســفالگران، بلکــه به وســیله ی 
ــه نوعــی روایت گــری  ــرروی ظــروف مذکــور طراحــی و اجــرا شــده اند و اشــاره ب نقاشــان ب
دارد. اســتفاده از نقــوش تزیینــی مــدور و منحنــی در تمامــی ظــروف، حکایــت از دغدغــه ی 
هنرمنــدان در ایجــاد تجانــس میــان تصاویــر جانــوری و پس زمینــه دارد؛ البتــه ایــن تــاش 
در مقایســه بــا تصاویــر متعلــق بــه ســده ی پنجــم هـــ.ق. بــه انســجام و هماهنگــی مناســبی 
ــور(  ــروف مذک ــی ظ ــیر )در تمام ــیم ش ــی در ترس ــای خط ــت. قلم گیری ه ــده اس ــر نش منج
حکایــت از نوعــی نــگاه زیباشــناختی جدیــد می کنــد کــه شــاید محصــول آشــنایی هنرمنــدان 
ایرانــی بــا آثــار چینــی و مســیحیت بیزانســی باشــد )پاکبــاز، 1383: 61(. اســتفاده از نقــوش 
انتزاعــی بــرای تزییــن بــدن شــیر، میراثــی از هنــر کهــن ایرانــی اســت کــه در ایــن ظــروف 

نیــز کامــًا مشــهود اســت.
کاســه ای بــا لعــاب آبــی )تصویــر 20(، به دلیــل بهره منــدی از بدنــه ی نــازک و لعابــی کــه 
بــا خمیــر آغشــته شــده اســت، از بدنــه ی نیمه شــفافی برخــوردار اســت. گل هــای نیلوفرآبــی در 
پس زمینــه، عمیق تــر از معمــول کنــده کاری شــده اســت و سراســر نقــش چلیپایــی بــا خط هــای 
ژرف کنــده شــده اســت. تمــام ایــن خط هــا درون بدنــه ی کاســه کنده شــده اســت و همیــن امر، 
ــور نگه داشــته  ســبب کــم شــدن ضخامــت ظــرف شــده اســت؛ به طوری کــه اگــر به طــرف ن
شــود تقریبــاً، ماننــد چینــی نیمه شــفاف اســت. در ایــن وضعیــت، نقــش شــیر به حالتــی قــرار 
دارد کــه به طــور غیرمنتظــره ای بــه رنــگ آبــی خوش رنــِگ چشــم گیری می درخشــد. همیــن 
ــاظ  ــوپ، 1845: 1845(. به لح ــد )پ ــرور می افزای ــور مغ ــف جان ــل توصی ــر غیرقاب ــه تکّب ــر ب ام
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زرین فــام،  کــوزه ی   .16 تصویــر   
ــده ی 7  ــل س ــان، اوای ــروج، کاش منطقه الب

.)35  :1383 )ویلســن آلن،  هـــ.ق. 

مــوزه  ری،  فنجــان،   .17 تصویــر   
)پــوپ،  هـــ.ق.   7 ســده ی  مترو پولیتــن، 

.)657  :1387

ــی.  ــه ی س ــه، مجموع ــر 18. کاس  تصوی
ال. دیویــد، ســده ی 7 هـــ.ق. )پــوپ، 1387: 

.)657

مضمونــی و محتوایــی، شــکی نیســت کــه اســتفاده از گل هــای نیلوفــر یــادآور ســنت اعتقــادی 
ــت آرامــش شــاهانه،  ــری شــیر در حال ــدن و قرارگی ــرم ب ــه اســت. ف ــری آســیای میان و تصوی
بــر ایــن وام گیــری هنرمنــد از ســنت های بودایــی آســیای میانــه داللــت می نمایــد؛ برخــاف 
نمونه هــای پیشــین در ایــن ســفینکس، بــدن شــیر و ســر انســان کامــًا از نیــم رخ بــه نمایــش 
درآمــده و طــرح موجــود حالــت نگاتیــو دارد. ترســیمات تمامــاً به صــورت خطــوط روشــن، روی 
زمینــه ی تیــره ایجــاد شــده اســت و همیــن تقابــل، ســبب گیرایــی بصــری تصویــر شــده اســت. 
عــدم رعایــت تقــارن دقیــق نقــوش تزیینــی گیاهی، ســبب عــدم هماهنگی بیــن نقــش و زمینه 
ــتفاده  ــای اس ــر، به ج ــورد نظ ــرف م ــه ی ظ ــل در زمین ــای قب ــاف نمونه ه ــت؛ برخ ــده اس ش
ــر 3(، از هاشــورهای متقاطــع  ــی )تصوی ــا گیاهــی در اطــراف نقــش اصل از نقــوش انتزاعــی ی
بهــره گرفتــه شــده اســت. بــا تمــام تاشــی )پرداخــت تزیینــی مختصــر در بــدن شــیر( کــه 
ــه انجــام داده اســت،  ــه و پس زمین ــان نقش مایه هــای زمین ــس می ــرای ایجــاد تجان ــد ب هنرمن
امــا به دلیــل جــدا شــدن نقش مایــه ی ســفینکس از پس زمینــه )تغییــرات انــدک فرمــی داخــل 

بــدن شــیر( راه به جایــی نبــرده اســت.
در تصویــر 20، هنرمنــد اقــدام بــه ترکیــب مجســمه ی شــیر بــا ظــرف نمــوده اســت. ایــن 
ــه ی برخــی از هنرمنــدان ایــن دوره  ــوع ترکیــب، بدون شــک حکایــت از روحیــه ی نوگرایان ن
دارد. ســفالگر بــرای بــاال بــودن بشــقاب از ســطح زمیــن ســه شــیر را به عنــوان پایــه در نظــر 
گرفتــه تــا ضمــن بهره منــدی از زیبایــی ایــن ظــرف، کاربــرد آســان تری نیــز داشــته باشــد. 
اســتفاده از رنــگ فیــروزه ای در ایــن ظــرف از خصیصه هــای رایــج ظــروف ایــن دوره اســت.
هماننــد بیشــتر مــوارد ایــن دوره، ســر شــیرها تــا حــد امــکان ســاده طراحــی شــده اســت. 
توجــه هنرمنــد بــه کاربــرد و ایســتایی ظــرف ســبب شــده اســت کــه پاهــای جانــور ضمخــت 
ــرده  ــن نب ــه ی شــیرها را از بی ــی، بدن ــر یک نواخت ــن ام ــه ای و ناتراشــیده به نظــر برســد؛ البت
ــن ســده، از  ــد نقش مایه هــای شــیرهای روی ظــروف ای ــوع طراحــی شــیرها همانن اســت. ن
خامــی و ســادگی خاصــی برخــوردار اســت؛ البتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه اســتفاده از ســه 
پیکــره به حالــت نشســته و تزیینــات برجســته ی گیاهــی در حدفاصــل شــیرها )کــه در همــان 
ــی  ــش فضــای تزیین ــن افزای ــی اســت(، ضم ــات بودای ــا و تزیین ــادآور پیکرک ه ــگاه اول ی ن
ظــرف، ســبب نوعــی تعــادل شــده و در نتیجــه از ضمخــت به نظــر رســیدن شــیرها کاســته 

اســت. 
مجســمه ی شــیر فیــروزه ای )تصویــر 21(، برخــاف ســایر نمونه هــای ایــن دوره بــا دقــت 
ــی،  ــری چشــم ها، بین ــراوان طراحــی و ســاخته شــده اســت. صــورت شــیر، محــل قرارگی ف
ــه طراحــی  ــا برخــی نمونه هــا، کامــًا اســتادانه و آگاهان دهــان و فــرم گــوش، در مقایســه ب
شــده اســت. نمایــش یــال کــه معمواًلمرســوم نبــوده اســت، در ایــن مــورد به وضــوح دیــده 
ــی  ــت خاص ــا ظراف ــادگی ب ــود س ــوان، باوج ــت حی ــا و پش ــت، پاه ــات دس ــود. عض می ش
ــته ی  ــزرگ نشس ــیر ب ــد: »ش ــورد می گوی ــن م ــوپ در ای ــت. پ ــت اس ــل روی ــوح قاب به وض
ــور در هــر  ــوان مجســمه ی جان ــد به عن ــان اســت، می توان ــروزه ای کــه در مالکیــت کورکی فی
مایــه ای چشــمگیر باشــد. حرکــت خــط، ســطح همــوار و ســطح محکــم و تزیینــی گوناگــون، 
ــی از  ــر را یک ــن اث ــت، ای ــاد اس ــی در تض ــطح صیقل ــا س ــخت ب ــه س ــات ک ــردازش جزیی پ
قابل توجه تریــن نمونه هــای چهره ســازی در ســفالینه ســاخته اســت« )همــان: 1859(. 
ــات پنجه هــا و پرداخــت ســطحی  ــه طراحــی عضــات دســت و جزیی ــد ب عدم توجــه هنرمن
به حالــت چهــره و فــرم گــوش از جذابیــت ایــن مجســمه کاســته اســت و ســبب شــده اســت 

ــدار به نظــر نرســد. ــا اقت کــه ایــن شــیر چنــدان شــجاع و ب
ــی  ــق و ظریف ــی دقی ــر 22(، از آناتوم ــده از ری )تصوی ــت آم ــه دس ــته ی ب ــیر نشس ش
ــه  ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــور به گون ــات جان ــدن و عض ــر، ب ــات س ــت. جزیی ــوردار نیس برخ
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ــده  ــی ش ــفالینه ی نقاش ــر 19. س  تصوی
روی لعــاب، ری، مجموعــه ی آلــن بالــچ، 

ــوپ، 1387: 660(. ــده ی 7 هـــ.ق. )پ س

ــی و نقــش   تصویــر 20. کاســه، لعــاب آب
کنــده )شــالوه(، در مالکیــت موســا، ســده ی 

ــوپ، 1387: 744(. 7 هـ.ق. )پ

 تصویــر 20. ســفالینه ی نقش برجســته 
ــا 7 هـــ.ق.  ــده ی 6 ی ــگ س ــاب تک رن و لع

)پــوپ، 1387: 757(.

ــی، دارای  ــاب مینای ــفال لع ــن س ــد. ای ــوه کن ــگ آوری جل ــدار و جن ــت و اقت ــد ابه ــیر فاق ش
ــا  ــل نامعلومــی دارد، ام ــوان دلی ــی اســت. تداخــل انســان و حی ســمبل های انســانی و حیوان
بعضــی معتقدنــد کــه از شــرق دور و چیــن الهــام گرفتــه اســت؛ گاهــی اوقــات تک رنــگ و 
ــا نقــوش اســت )جیمــز، 1389: 32(. باوجــود شــباهت  ــگ و همــراه ب ــات رنگارن گاهــی اوق
ــیر حاضــر ضمخــت و  ــا، ش ــایر نمونه ه ــا س ــه ب ــن نمون ــیر در ای ــری ش ــت قرارگی در وضعی

ناتراشــیده به نظــر می رســد.
ــوري مواجــه  ــا اشــکال جان ــردی ب ــار ســفالینه های کارب ــا آث ــم هـــ.ق. ب در ســده ی هفت
مي شــویم. در برخــی از ایــن ظــروف، قســمتي از ظــرف به شــکل جانــور اســت، ماننــد برخــي 
ظرف هــاي لولــه  دار کــه قســمت ابتــداي لولــه به شــکل ســر پرنــدگان طراحــي شــده اســت. 
ــوع  ــور طراحــي شــده اســت. از ایــن ن در برخــی دیگــر، تمــام قســمت ظــرف به شــکل جان
ــا تکنیــک زرین فــام )متعلــق  ــه ُتنــگ ســفالین لعــاب دار )تصویــر 23( ب ــوان ب ظــروف، می ت
بــه کارگاه هــاي کاشــان( اشــاره کــرد. ایــن ُتنــگ ســفالین به صــورت شــیر نشســته ای اســت 
کــه در قســمت بــاالي ســر خــود زائــده ی کوچکــي دارد کــه به عنــوان لولــه ی ُتنــگ مــورد 
اســتفاده قــرار مي گیــرد. نقــوش انســانی، گیاهــی و جانــوری، تمــام قســمت ها را دربــر گرفتــه 
ــا  ــده ی ــن س ــه ای ــق ب ــای متعل ــا نقش مایه ه ــه ب ــام مقایس ــوش در مق ــن نق ــا ای ــت، ام اس
ــر 3، 4 و 5(، فقــط جهــت ُپرکــردن فضــای ظــرف اســتفاده  ســده ی پنجــم هـــ.ق. )تصاوی
ــته  ــوش نداش ــن نق ــری و هماهنگــی ای ــه محــل قرارگی ــی ب ــه چندان ــد توج شــده و هنرمن
اســت. شــیر بــا دهانــي بســته و بــدون یــال و ُدمــي چســبیده بــه بــدن طراحــي شــده اســت. 
پنجه هــاي شــیر نامشــخص و بــا خطوطــي چنــد بــه آن اشــاره شــده اســت. آناتومــي شــیر 
ســاده و برجســتگي هاي بــدن آن نامحســوس اســت؛ باوجــود ســادگی خــود مجســمه ی شــیر، 
تصاویــر تزیینــی و شــاید افراطــی موجــود در بدنــه ی شــیر، حکایــت از ورود ســنت نقاشــی 
آســیای میانــه بــه منطقــه ی کاشــان دارد. پیکرک هــای کوچکــی کــه در مقــام تزییــن بــرروی 
بدنــه ظاهــر شــده اســت، یــادآور شــخصیت های نقاشــی مانویــان اســت. مانویــان، نگاره هــا 
ــوش  ــا نق ــاختند و ب ــان می س ــای درخش ــوزون و رنگ ه ــوط م ــا خط ــه ب ــرز خاص را به ط

ــاز، 1383: 44(. ــتند )پاکب ــی می آراس انتزاع
ــتم  ــا هش ــم ت ــده های پنج ــر س ــرف در سرتاس ــته ی ظ ــوان دس ــیر به عن ــتفاده از ش اس
هـــ.ق. مشــاهده می شــود. پــوپ ایــن ســبک را متعلــق بــه کاشــان می دانــد )پــوپ، 1387: 
ــدن  ــرروی ب ــی ب ــام قســمت های ظــرف و حت 1837(. پراکندگــی نقش   هــای گیاهــی در تم
و ســِر شــیرها نیــز ادامــه دارد )تصویــر 24(. همان گونــه کــه در تصاویــر پیشــین اشــاره شــد، 
ــی دارد؛  ــگاه انتزاع ــی ن ــت از نوع ــوری حکای ــر جان ــن عناصــری در تصاوی ــری چنی به کارگی
ــا  ــاش ی ــه شــتاب زدگی موجــود در کار نق ــا نســبت ب ــاز، ســبب نمی شــود ت ــن امتی ــه ای البت
ســفالگر در ترســیم نقــوش بی تفــاوت باشــیم. باوجــود ایــن ســهل انگاری و عجلــه، بایــد بــه 
خاقیــت تزیینــی هنرمنــد ایرانــی اعتــراف نمــود. ایــن هنرمنــدان از طریــق عناصــر تزیینی در 
ــترده،  ــای گس ــه، توازن ه ــه و پس زمین ــان پیش زمین ــمگیر می ــای چش ــظ تقابل ه ــدد حف ص
ــرم شــیرها بســیار  ــد )همــان(. ف تأکیدهــای قــوی و ترکیب هــای هماهنــگ رنگ هــا بوده ان
ابتدایــی و درنهایــت ســادگی روی ظــرف قــرار گرفتــه و هماننــد نمونه هــای شــماره های 11 
ــرروی  و 12، فاقــد عضلــه و برجســتگی های حیــوان اســت. تنهــا نقــوش تزیینــی موجــود ب
ــه  ــز بدون توج ــوش نی ــن نق ــد. ای ــز می کن ــور متمای ــای مذک ــیر، آن را از نمونه ه ــه ی ش بدن
ــاش  ــای نق ــااًل ردپ ــرده اســت؛ احتم ــه آن ســرایت ک ــدن شــیر از روی ظــرف ب ــرم ب ــه ف ب
ــر به چشــم می خــورد. شــاید خــوِد  ــا هشــتم هـــ.ق. کمت ــا ســده های پنجــم ت در مقایســه ب
ــن ظــرف نمــوده باشــد. عــدم دقــت در هماهنگــی خطــوِط افقــی  ــه تزیی ــدام ب ســفالگر اق

ــد شــاهد ایــن مدعــا باشــد. ــا لبــه   ی آن، می توان گــردن ظــرف ب
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 تصویــر 21. شــیر، لعــاب آبــی 
کورکیــان،  مالکیــت  در  فیــروزه ای، 
 :1387 )پــوپ،  هـــ.ق.   7 ســده ی 

. )7 6 7

ســفالینه ی  شــیر،   .22 تصویــر   
ــد آدس،  ــه ی ریمون ــاب دار، مجموع لع
ــز،  ــا 7 هـــ.ق. )جیم ــده ی 6 ت ری، س

.)32  :1389

نتیجه گیری
هنــر و صنعــت ســفالگری در ســده های پنجــم تــا هشــتم هـــ.ق. رواج داشــته و از اهمّیــت 
خاصــی برخــوردار بــوده اســت. ایــن صنعــت در ســده های پنجــم و ششــم هـــ.ق. بــا ابداعــات 
ــم و  ــده های هفت ــد. س ــود می رس ــی خ ــه اوج و تعال ــن دوره ب ــدان ای ــران و هنرمن صنعتگ

ــده ی ســنت پیــش از خــود دانســت. ــوان ادامه دهن هشــتم هـــ.ق. را می ت
جنــس و نــوع ســفال های ســده های پنجــم و ششــم هـــ.ق. از ظرافــت و ســاختار بهتــری 
برخــوردار اســت. اســتفاده از رنگ هــای: ســفید، الجــوردی، نخــودی و شــیوه های زیرلعابــی، 
ــوراه  ــا هم ــوده، ام ــداول ب ــر مت ــده های موردنظ ــی س ــی، در تمام ــام، مینای ــی، زرین ف رولعاب
هنرمنــدان ســده های پنجــم و ششــم هـــ.ق. پیــش رو بــوده و رنــگ ســفید از شــاخصه های 

ســفال ایــن ادوار اســت.
غالــب شــیرهای اســتفاده شــده در تمامــی ظــروف ســده های پنجــم تــا هشــتم هـــ.ق. 
)چــه در مقــام طــرح روِی ســفال و چــه در مقــام دســته ی ظــرف( حکایــت از نوعــی شــیر 
ــی  ــوان در تمام ــن حی ــدن ای ــرروی ب ــی ب ــات انتزاع ــه دارد. تزیین ــی و غیرواقع گرایان انتزاع
ــد.  ــات می نمای ــا را اثب ــن ادع ــا( ای ــنجیدگی آن ه ــدم س ــنجیدگی و ع ــارغ از س ــن ادوار )ف ای
ــی را داشــت،  ــی شــیری واقع ــی مســلمان دغدغــه ی بازنمای ــد ایران ــر هنرمن بدون شــک، اگ
هرگــز بــه خــود اجــازه نمــی داد کــه در بــدن ایــن حیــوان از تزیینــات انتزاعــی اســتفاده نمایــد. 
ــه ی  ــع، نقش مای ــم واق ــور در عال ــن جان ــودن ای ــده ب ــل، باوجــود وحشــی و درن به همیــن دلی

آن در تمامــی ســده ها به هیچ وجــه حــس درنده خویــی را منتقــل نمی کنــد.
ــای  ــفالی، فض ــروف س ــیر در ظ ــه ی ش ــم هـــ.ق. نقش مای ــم و شش ــده های پنج در س
قابل توجهــی )بخــش اعظــم کادر تصویــری درنظــر گرفتــه شــده در بدنــه( را اشــغال 
ــه و  ــن نقش مای ــر ای ــد ب ــد هنرمن ــگاه اول تأکی ــان ن ــه در هم ــه ای ک ــت؛ به گون ــوده اس نم
ــن  ــاف ای ــود؛ بر خ ــاس می ش ــادگی احس ــی و...( به س ــجاعت، درندگ ــات آن )ش خصوصی
امــر، نقش مایــه ی شــیر در غالــِب ظــروف ســفالی ســده های هفتــم و هشــتم هـــ.ق. صرفــًا 
به عنــوان یــک نقــش تزیینــی و یــا یــک عنصــر کاربــردی )دســته ی ظــرف( در کنــار ســایر 
نقــوش به نمایــش درآمــده اســت. از همیــن رو، می تــوان ادعــا نمــود، شــیر به صــورت منفعانــه 
و صرفــاً به عنــوان یــک نقــش معمولــی تزیینی-کاربــردی ظاهــر شــده اســت. )بدون این کــه  
تأکیــد چندانــی بــر ابهــت و قــدرت آن صورت پذیرفتــه باشــد.( به نظــر می رســد همیــن امــر 

حکایــت از نــگاه سیاســی و اجتماعــی آن دوران دارد.
ــم هـــ.ق.،  ــم و شش ــده های پنج ــروف س ــر روی ظ ــیرها ب ــی ش ــات و نقاش در تزیین
ــد  ــیار قدرتمن ــودی بس ــام موج ــیر در مق ــت. ش ــهود اس ــًا مش ــا کام ــر در طراحی ه دقت نظ
ــا  ــوأم ب ــمندانه، ت ــی هوش ــوع طراح ــت. ن ــده اس ــر ش ــکوه ظاه ــا ش ــال آرام و ب و در عین ح
دقت نظــر در طراحــی ســر، دســت، پــا و پنجه هــای ُپرتــوان، چنیــن نتیجــه ای را رقــم می زنــد 
ــروف،  ــدودی از ظ ــه در مع ــگاه هنرمندان ــن ن ــه ای ــماره های 1، 3، 8 و 9(؛ البت ــر ش )تصاوی
متعلــق بــه ســده ی هفتــم هـــ.ق. هم چنــان قابــل مشــاهده اســت )بــرای مثــال، ر. ک. بــه: 
ــم و  ــده های هفت ــفال های س ــه س ــق ب ــای متعل ــِب طرح ه ــماره ی 15(. غال ــر ش ــه تصوی ب
هشــتم هـــ.ق. حاکــی از نوعــی شــتاب زدگی و عــدم دقــت اســت؛ بــا آن کــه ایــن طرح هــا، در 
نــگاه اول عــوام پســندانه به نظــر می رســند و تزیینــات هندســی و گیاهــی ظریــف کــه آن هــا 
ــتحکام  ــا از اس ــن طرح ه ــا ای ــد، ام ــت می نماین ــی را تقوی ــن حس ــد، چنی ــی می کن را همراه
چندانــی برخــوردار نیســتند. نــوع پرداخــت اجــزای بــدن شــیر کــه غالبــاً به صــورت یک دســت 
ــی  ــوی ثابت ــاید الگ ــتاب زدگی و ش ــی ش ــت از نوع ــت، حکای ــده اس ــی ش ــه طراح و یک پارپ
اســت کــه هنرمنــدان بــرای ســهولت کار خــود از آن اســتفاده می کرده انــد )تصاویــر 17، 18 
ــه ی شــیرها در ســده های پنجــم و  ــا نقش مای ــدازه ی ظــرف ب ــرم و ان ــن ف ــاط بی و 19(. ارتب
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 تصویــر 23. ُتنــگ ســفالین لعــاب دار، 
شــیر نشســته، تهــران، مــوزه آبگینــه و 
)توحیــدی،   هـــ.ق.   7 ســده ی  ســفالینه، 

 .)380  :1387

ــر 24. فنجــان، ســفالینه ی نقاشــی   تصوی
ــی،  ــوزه بریتانیای ــاوه، م ــاب، س ــرروی لع ب

ــوپ، 1387: 695(. ســده ی 8 هـــ.ق. )پ

ششــم هـــ.ق. بســیار ســنجیده و متناســب اســت؛ به طوری کــه در بســیاری مــوارد انحنــای 
بــدن جانــور بــا انحنــای ظــرف هماهنــگ شــده و به همیــن دلیــل، نَــه بــه آناتومــی حیــوان 
لطمــه وارد شــده و نَــه بــه زیبایــی ظاهــری آن )تصاویــر 1، 2، 3، 5، 6 و 9(، امــا هنرمنــدان 
ســده های هفتــم و هشــتم هـــ.ق. در برخــی مــوارد از به  کارگیــری ناســنجیده ی فــرم افقــی 

ــر 19(. ــته اند )تصوی ــی نداش ــدور ابای در ظــرف م
ــار ســده های پنجــم و ششــم  ــه ی شــیر در آث به نظــر می رســد کــه ســنجیدگی نقش مای
هـــ.ق. از ســنجیدگی و پختگــی ســنت هنــری اجــدادی و اولیــه ی ســلجوقیان در ایــن ســده ها 
ــورداری  ــا برخ ــاهیان(، ب ــا )خوارزمش ــینان آن ه ــلجوقیان و جانش ــت. س ــه اس ــأت گرفت نش
ــان و  ــه ی آن در خراس ــر و ادام ــه ی ماوراء النه ــش در منطق ــن خوی ــری دیری ــنت هن از س
گســترش ایــن ســنت در اصفهــان، توانســتند در هنــر ایــران زمیــن مانــدگار باشــند؛ در مقابــل، 
ــا تســلط بــر نواحــی باختــری  ایلخانــان فاقــد یــک ســنت هنــری اولیــه و اصیــل بــوده و ب
ایــران و مواجــه شــدن بــا ســنت هنــری بین النهریــن در کنــار ســنت هنــری مغولی-چینــِی 
خــود و از ســوی دیگــر به کارگیــری هنرمنــدان فرانــک، ارمنــی و... دچــار نوعــی تشــتت در 
ــر کار دیگــری،  ــی بیشــتر از ه ــدان ایلخان ــن رو، هنرمن ــری شــده اند. از همی ــای هن جریان ه
دل مشــغول آشــتی دادن و ســازگار نمــودن ســنت های هنــری مختلــف در آثــار خــود بودنــد؛ 
ــی  ــدان ایلخان ــفالی هنرمن ــار س ــیر در آث ــه ی ش ــه نقش مای ــد ک ــل باش ــن دلی ــاید به همی ش

ــا نوعــی شــتاب زدگی و تکــرار الگــوی واحــد همــراه اســت.   گاهــی ب
تصویــر شــیر در ســده های مــورد نظــر، همــوراه در معیــت بــا نقــوش انتزاعــی )گیاهــی 
و هندســی( به نمایــش درآمــده اســت. در آثــار متعلــق بــه ســده  های پنجــم و ششــم هـــ.ق.، 
ایــن همراهــی بســیار معقــول و ســنجیده به نظــر می رســد؛ به گونــه ای کــه بیننــده هیچ نــوع 
تمایــز ماهــوی میــان نقش مایــه ی شــیر و ســایر تزیینــات مــازم احســاس نمی کنــد )تصاویــر 
1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10 و 15(. در مقابــل، در ســده های هفتــم و هشــتم هـــ.ق. نوعــی تفــاوت 
و تمایــز میــان نقش مایــه ی اصلــی و تزیینــات همــراه آن دیــده می شــود )تصاویــر 16، 17، 
ــدت  ــم هـــ.ق. از وح ــم و شش ــده های پنج ــر س ــر، تصاوی ــارت دقیق ت 18، 19 و 20(؛ به عب

تصویــری بیشــتری برخــوردار هســتند.
ــورد  ــا هشــتم هـــ.ق. م ــت )ســفینکس ( در سرتاســر ســده های پنجــم ت اســتفاده از گوپ
ــان شــد،  ــت در طراحــی بی ــوت و ظراف ــًا در بحــث از ق ــه قب ــی ک اســتفاده اســت. به دالیل

ــند.  ــر می رس ــر به نظ ــم هـــ.ق. زیبات ــم و شش ــده های پنج ــه س ــق ب ــای متعل نمونه ه
ــداول  ــم هـــ.ق. مت ــم و هفت ــده های شش ــیر در س ــمه ی ش ــاخت مجس ــری و س بهره گی
می شــود. ســاختار غالــب ایــن مجســمه ها بســیار ســاده و ابتدایــی اســت و از پرداخــت قــوی 
و ظریــف تهــی اســت؛ شــاید دلیــل ایــن امــر، کارکــردی اســت کــه از ایــن شــیرها انتظــار 
می رفــت. به عبــارت دیگــر، شــیر در جایــگاه دســته ی ظــرف تابــع فــرم ظــرف و کارایــی آن 
اســت و نـَـه آناتومــی مشــخص و یــا اصــول طراحــی. تکنیــک ســاخت و طراحــی شــیرهایی 
ــا  هــم کــه به صــورت مجســمه ظاهــر شــده اند، حکایــت از نوعــی ســادگی و یک نواختــی ب
فرمــی تکــراری و ثابــت )غالبــاً در حالت نشســته بــرروی پــا( دارد )تصاویــر 20، 21، 22 و 23(.
به نظــر می رســد کــه باوجــود انتظــار معمــول، گذشــت زمــان و عوامــل دیگــری چــون 
آشــنایی بیشــتر هنرمنــدان بــا ســنت های هنــری دیگــر، تأثیــر چندانــی در قــوت طراحــی 
و پختگــی آن نداشــته اســت. نقش مایــه ی شــیر آثــار ســفالی متعلــق بــه ســده های پنجــم 
و ششــم هـــ.ق. در مقایســه بــا آثــار متأخــر، از طراحــی خطــی قــوی، تأکیــد بــر رابطــه ی 
انــدام وار زمینــه و موضــوع اصلــی، تناســب خــود نقش مایــه و ارتبــاط ظریــف آن بــا کالبــد 

ظــرف برخــوردار اســت.  
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 جــدول 1. شــیرهای انتزاعــی در ســده های 
5 تا 8 هـــ.ق. )نگارندگان، 1395(.

ــیردال  ــفینکس و ش ــور س ــدول 2. حض  ج
ــدگان،  ــا 8 هـــ.ق. )نگارن ــده های 5 ت در س
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  جــدول 3. قــدرت، صابــت و دقــت نظــر 
 6 و   5 ســده های  شــیر های  طراحــی  در 

هـــ.ق. )نگارنــدگان، 1395(.
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پی نوشت

1. بــرای مطالعــه در ایــن بــاب ر. ک. بــه مقالــه:  طاهــری، صدرالدیــن، 1391، »گوپــت و شــیردال در خاور باســتان«، نشــریه ی هنرهای 
زیبا، هنرهای تجســمی، شــماره 4، زمســتان 1391، صــص: 22-13.



  شماره 13، دوره هفتم، تابستان 2221396

و  ظــرف  فــرم  هماهنگــی   .4 جــدول 
 6 و   5 ســده های  در  شــیر  نقش مایــه ی 

  .)1395 )نگارنــدگان،  هـــ.ق. 

جــدول 5. عــدم هماهنگــی فــرم ظــرف و 
تزیینــات بــا نقش مایــه ی شــیر و ســفینکس در 
ســده های 7 و 8 هـــ.ق. )نگارنــدگان، 1395(.  

ــیر  ــه ی ش ــتفاده از نقش مای ــدول 6. اس ج
به عنــوان دســته ی ظــروف، پایــه و مجســمه 

ــدگان، 1395(.   )نگارن
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2. در آییــن میترایــی نیــز شــیر مــورد توجــه بــوده اســت، روایــات رمــزی میترایــی، حاکــی از آن اســت کــه در واپســین روز از عمــر 
جهــان، آتش ســوزی بزرگــی ُرخ خواهــد داد. در ایــن آتش ســوزی ناپــاکان خواهنــد ســوخت و پــاکان چونان کــه در چشــمه ای شست وشــو 
کننــد، آســایش خواهنــد داشــت. آیــا ایــن کنایــه ای از وظیفــه ی شــیران اســت کــه در رســتاخیز، قیــام کــرده و جهــان را از شــر و پلیــدی پاک 

کننــد )رضــی، 1371: 358(.
3. از آن جملــه، می تــوان بــه امــام زاده احمــد و امــام زاده هــارون والیــت در اصفهــان اشــاره کــرد. تــا همیــن اواخــر نیــز در روســتاهای 
بختیــاری، فــارس و آذربایجــان در قبرســتان ها، شــیرهای ســنگی زیــادی را می تــوان دیــد کــه بــرروی مــزار پهلوانــان قبیلــه قــرار می دادنــد.
4. یکــی از نمونه هــای برجســته ی ســفال ســلجوقی، ســفال فلــز آذیــن اســت. ســفال فلــز آذیــن کاشــان اغلــب بــا لعــاب ســفید مــات 
ارتبــاط دارد. لعاب هــای شــفاف گاهــی نَه تنهــا بــرای قســمت داخلــی ظــروف بســته، بلکــه به عنــوان لعــاب پوششــی ظــروِف بــاز نیــز مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و به شــیوه ی یادبــودی تزییــن شــده و اکثــر آن هــا به شــکِل بــاز بــا لعــاب شــفاف، در اندازه هــای کوچــک و منقــوش 
بــه تزیینــات فیگــورال ســاده بوده انــد )گروبــه، 1384: 141(. ســفال بــا نقــش کنــده )شــالوه( از دیگــر گونه هــای رایــج عصر ســلجوقی اســت. 
ایــن نــوع ســفال بــا نقــش کنــده در ایــن دوره ی وارد مرحلــه ی جدیــدی می شــود؛ به گونــه ای کــه اســتفاده از نقــوش مختلــف بــرروی بدنــه 
و علی الُخصــوص داخــل ظــروف، ماننــد کاســه و بشــقاب رایــج می گــردد. ســفال کنــده بــا نقــوش: هندســی، گیاهــی، انســانی، نوشــته دار، 
ترکیبــی )غالبــاً بــا ترکیــب انســان و حیــوان )ســفینکس( و یــا ترکیــب دو جانــور( متــداول می شــود؛ عقــاب، کبوتــر، غــزال، ببــر، شــیر، مــار، 
اژدهــا و دیگــر جانــوران، به عنــوان نقــوش تزیینــی ســفال ها مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. ایــن نقــوش در راســتای برخــی از داســتان های 
شــاهنامه و برخــی از اعتقــادات ملــی و ســنتی در ایــن گــروه از ســفالینه های اســامی ظاهــر شــده اســت؛ البتــه نبایــد نقــوش اوایــل دوره ی 
اســامی و پیــش از آن را نیــز در خلــق ایــن آثــار نادیــده گرفــت. ســفالینه های لکابــی از دیگــر نمونه هــای ایــن دوره اســت، ســاخت ســفالینه 
بــا نقــش کنــده، مخصوصــاً نــوع آق کنــد، بــه شــیوه ی گذشــته منســوخ و ســفالینه ای کــه اصطاحــاً به نــام »لکابــی« )Lakabi( خوانــده 
می شــود، جایگزیــن آن شــد. ایــن نــوع ســفالینه، دارای خمیــری ســفید و عمومــاً به شــکل کاســه و بشــقاب اســت. نقوشــی چــون: انســان، 
ــرات مشــاهده  ــفالینه ها به ک ــوع س ــن ن ــفیدرنگ در ای ــه ی س ــرروی زمین ــوردی ب ــاب الج ــای مارپیچــی از لع ــدگان و طرح ه ــوان، پرن حی
ــی، 1364:  ــوع ظــروف، نقــوش اصلــی در مرکــز و ســایر نقــوش در اطــراف آن طراحــی شــده اســت )کریمــی و کیان می شــود. در ایــن ن
28(. به طــور کلــی، ســاخت ظــروف ســفالین بــا لعــاب تک رنــگ بیشــتر در دوره ی ســلجوقی مشــاهده می شــود. اولیــن دلیــل ایــن شــیوع، 
آشــنایی هنرمنــدان ســفالگر بــا نوعــی خــاک چینــی اســت کــه در دوره ی ســونگ، همزمــان بــا دوره ی ســلجوقی در چین متــداول بــوده و به 
خــاور میانــه نیــز صــادر می شــده اســت و دلیــِل دیگــر، تزیینــات مختلفــی چــون نقــش کنــده اســت کــه اغلب توســط ســفالگران ســلجوقی 

ــرروی ایــن ســفال ها نقــش می شــده اســت. ب
ــوان  ــن شــیوه ها، می ت ــه ی ای ــردازی ســفال هســتیم. از جمل ــی شــاهد روش هــای متنوعــی در ســاخت و نقش پ 5. در دوره ی ایلخان
ــی روی  ــات و نقاش ــواًل تزیین ــرد. معم ــاره ک ــی اش ــفید و آب ــفالینه های س ــام و س ــوردی، زرین ف ــی، الج ــی، رولعاب ــیوه های زیرلعاب به ش
ســفال ها، تمــام ســطح آن هــا )اعــم از ســطح داخلــی و خارجــی( را فــرا می گیــرد؛ البتــه بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه کــدام ســطح از اهمیــت و 
دیــد بیشــتری برخــوردار اســت. ســطح اصلــی همــواره دارای تزیینــات دقیق تــری اســت؛ بــرای مثــال، در کاســه ها و ظــروف بــزرگ به دلیــل 
ســر و کار داشــتن اســتفاده کننــده بــا ســطح داخــل ظــرف، ایــن ســطح داخلــی از تزیینــات بهتــر و بیشــتری بهره مند اســت. به همیــن منوال، 
تزیینــات در کوزه هــا و ظروفــی کــه دهانــه ای تنــگ و باریــک دارنــد، بیشــتر در ناحیــه ی بیرونــی ظــرف ظاهــر می شــوند. تولیــد ظــروف 
لعابــی بــا نقش مایه هــای محافظه کارانــه کــه یــادآور نقش مایه هــای کهــن ســلجوقی بــود در سرتاســر ســده ی هفتــم / ســیزدهم و ســده ی 
هشــتم / چهاردهــم ادامــه یافــت. تولیــدات متأخــر، نمایانگــر تأثیــرات آســیای شــرق دور بــود؛ همان گونــه کــه اشــاره شــد، بخــش اعظــم 
تولیــدات ســفالی دوره ی ایلخانــان را ســفالینه های زیرلعابــی تشــکیل می دهنــد. گــروه نســبتاً زیــادی از ایــن نــوع ســفالینه ها بــا جایــگاه 
نامعلــوم )احتمــااًل کاشــان( در دهه هــای پایانــی قــرن هفتــم / ســیزدهم و نیمــه ی اول قــرن هشــتم / چهاردهــم تولیــد شــده اســت. تزییــن 
آن هــا عبارتنــد از: یــک قاب بنــدی تزیینــی کــه زمینــه ی ســاده آن بــا رنــگ ســبز ســیر و آبــی کم رنــگ و پاشــه هایی از ارغوانــی در زیــر 
نوعــی لعــاب ســفید قلیایــی متمایــل بــه رنــگ کــرم منقــوش شــده اســت )گروبــه، 1391: 25(؛ دســته ی دیگــری از ایــن ظــروف از نقــوش 
گیاهــی، گل و بــرگ، همــراه بــا نمادهــای جانــوری چــون: خرگــوش هــا، ققنوس هــا، پرنده هــا و گربه ســانانی چــون شــیر برخــوردار هســتند. 
نــوع تزییــن ایــن ســفال ها، معمــواًل در تمــام ظــرف پراکنــده اســت؛ نقــوش جانــوری و گیاهــی به گونــه ای درهــم تنیــده شــده اند کــه گویــی 

نقــش واحــدی را تشــکیل داده انــد.
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