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چكيده
ساخت اشياي سفالين از دوران پيش از تاريخ تا به امروز همواره مورد توجه انسان ها بوده است. از طرفي 
نگرش ايرانيان از ديرباز نسبت به آب موجوديتي مقدس بوده است. آب در فرهنگ ايران از جمله چهار 
عنصر اصلي تشکيل دهنده اين جهان است؛ بديهي است که براي اين مايع مقدس ساخت ظروفي که در 
شأن آن باشد ضروري بوده است. تحليل ريخت شناسانه مشربه هاي دوره مياني اسالمي کاشان با هدف 
شناخت عميق و معرفي دقيق ويژگي هاي ساختاري و ريخت شناسانه شکل هاي متنوع اين دسته از ظروف 
شکل گرفته است.سوال مطرح شده در اين پژوهش اين است که مشربه هاي سفالي دوره مياني اسالمي 

کاشان از منظر ريخت شناسي چگونه اند؟
روش اين پژوهش به صورت توصيفي_تحليلي و ريخت شناســانه با هدف کاربردي و يافته اندوزي به 
روش ميداني و اسنادي انجام شده است.نمونه هاي مورد بررسي به صورت غير تصادفي و شامل ٤٠ 
مورد برگرفته از مشربه هاي سفالي دوره مياني اسالمي کاشان است که در موزه ها و کتب معتبر ارائه 

شده اند و به دليل تنوع در شکل مشربه ها انتخاب شده اند. 
ريخت شناسي ظروف اين منطقه با توجه به شکل ظاهري يعني شکل دهانه، گردن، دسته، لوله، مخزن و 
پايه مورد تحليل قرار گرفت. نوع و تنوع هرکدام از اجزاي تشکيل دهنده آثار در جداولي توصيف و تحليل 
شدند. اين ظروف ابتدا براساس نوع دسته دار بودن يا بدون دسته بودن ظروف و سپس با توجه به شکل 
لوله ظروف تقسيم بندي شدند و سپس به بررسي اجزاء اين ظروف پرداخته شد. نتايج تحقيق عالوه بر 
اطالعات کامل شکل اين ظروف نشانگر تنوع بسيار در شکل اين آثار است که حاکي از خالقيت هنرمند 

صنعتگر بوده و مي تواند الهام بخش هنرمند امروز باشد.
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مقدمه
سفال هنري برگرفته از عنصر وجودي بشر يعني خاک، 
خالقيت هاي  بروز  و  شکل گيري  براي  مناسب  جايگاهي 
هنري انساني، در تمام طول تاريخ بوده است. سفالگري 
باورهاي مذهبي، جنبه هاي  از  تأثير پذيري  ايران به علل 
اقتصادي، کشاورزي و اجتماعي، در ادوار گوناگون تحول 
و تکامل يافته است. در راستاي شناخت هرچه بيشتر اين 
هنر و صنعت ايراني در ايجاد تنوع و زيبايي در ساخت 
هنرمند  دغدغه هاي  از  سفالين  دست ساخته هاي  شکل 
سفالگر بوده است. از طرفي آب به عنوان عنصري مقدس 
از ديرباز موجب حيات بوده است. آب در آفرينش کيهان 
و اساطير و آيين ها، جدا از ساختار کليت فرهنگي مربوط 
به آن همواره يک نقش دارد: مقدم بر هر شکل و صورتي 
است و محمل و تکيه گاه هر آفرينشي. از اين رو ظروف 
سفالي ساخته شده براي اين مايع مقدس مورد توجه قرار 
گرفته و از اهميت ويژه اي در ميان ساير اشياء سفالي در 
تمام ادوار تاريخي برخوردار است که نمونه هاي درخشان 
اين نوع ظروف را مي توان در دوران مياني اسالم مشاهده 
کرد؛ که در اين مقالهبا هدف شناخت و معرفي ويژگي هاي 
ساختاري و ريخت شناسانه شکل هاي متنوع اين دسته از 
ظروف در محدوده ظروف يافت شده از کاشان پرداخته 
مشربه هاي  که  است  اين  شده  مطرح  سوال  است.  شده 
سفالي دوران مياني اسالمي کاشان از منظر ريخت شناسي 
چگونه هستند؟ اين ظروف متناسب با جنبه کاربردي آن 
داراي اجزايي نظير مخزن، گردن، لوله و دسته مي باشند 
که در نظر اول همه شبيه يکديگر مي نمايند ولي با دقتي 
مختصر مي توان دريافت که هرکدام داراي خصوصياتي 
هستند که آن را از يکديگر مشخص و متمايز مي نمايد. در 
اين پژوهش تعدادي از ظروف منسوب به مشربه، صراحي، 
کوزه، ابريق، ليوان، پياله، تنگ و پارچ مورد بررسي قرار 
مي گيرد؛ که در دو دسته کلي مشربه هاي دسته دار و بدون 

دسته تقسيم مي گردند.

روش تحقيق
روش  از  شده   انجام  کاربردي  هدفي  با  که  تحقيق  اين 
به  تحليل  و  تجزيه  با  و  گرفته  بهره  توصيفي-تحليلي 
است.  پرداخته  ظروف  ريخت شناسي  به  کيفي  صورت 
شيوه گردآوري اطالعات براساس مطالعات کتابخانه اي و 
اسنادي و همچنين بازديد و يافته اندوزي، در موزه ها به 
اين  در  بررسي  مورد  اشياء  است.  بوده  ميداني  صورت 
تحقيق مشربه هاي دوره مياني اسالمي کاشان است که 
شامل ٤٠نمونه موردي است. روش نمونه گيري به صورت 

غير تصادفي و براساس تنوع شکل مشربه ها بوده است.
اين مقاله در سه بخش به تحليل ريخت شناسانه مشربه هاي 
سفالي دوره مياني اسالمي کاشان مي پردازد. بخش اول 
به بررسي روش تحقيق که شامل شيوه تجزيه و تحليل، 

و  مشربه ها  نمونه گيري  روش  و  اطالعات  جمع آوري 
دوم  بخش  مختلف  مي پردازد.  علوم  در  ريخت شناسي 
شامل پيشينه تحقيق در کتاب ها و مقاالت و پژوهش هاي 
انجام شده در زمينه مشربه ها و ريخت شناسي است. بخش 
سوم با مروري بر تعاريف تحقيق شامل سفال هاي دوره 
با  مقاله  پاياني  قسمت  در  است.  مشربه  و  اسالم  مياني 
توجه به مطالب بدست آمده از بخش هاي پيشين به تحليل 
اسالمي  مياني  دوره  ريخت شناسانه مشربه هاي سفالين 
کاشانکه از موزه هاي ايران و خارج از ايران و کتب معتبر 
بدست  آمده است، بر اساس تقسيم بندي ظاهري اين ظروف 
جدول بندي شده است که در ۴ جدول با کمک ترسيمات 
خطي ظروف با استفاده از نرم افزار کورل۱ به جداسازي 
اجزاي مشربه ها و ريخت شناسي آن پرداخته شد. روش 
اجزاي  در شکل ساختار  تنوع  براساس  نمونه ها  انتخاب 
به  توجه  با  انتها  در  بوده است.  تشکيل دهنده مشربه ها 
نتايج بدست آمده از جداول به تقسيم بندي اجزاء مشربه ها 

مي پردازيم. 

پيشينه تحقيق
در خصوص پيشينه  مشربه ها تحقيقي که به طور خاص 
به موضوعشکل مشربه ها بپردازد منتشر نشده است، تنها 
در تحقيقاتي مرتبط با ظروف سفالي به وجود و حضور 
اينگونه ظروف مخصوصا ظروف لوله دار اشاره شده است 
که به عنوان مثال مي توان به مقاله اي با عنوان « پيشينه 
ظروف سفالين لوله دار و مهاجرت آريايي ها» که توسط 
طاليي در مجله باستان شناسي و تاريخ، سال نهم پاييز و 
زمستان (۱۳۷۴) چاپ شده و به برررسي شکل وريشه يابي 
و کارکرد ظروف لوله دار در ايران باستان پرداخته است؛ 
اشاره کرد. که درآن  اشاره اي به مشربه ها و شکل آن ها در 
سده هاي مياني اسالم نشده است. همچنين در کتاب هايي 
مانند جلد اول سيري در هنر ايران (۱۳۸۷) نوشته آرتور 
پوپ اشاراتي به کشف ظروفي مشابه مشربه ها اشاره شده 
ايران (۱۳۷۶) و  است، در کتاب هاي « فرهنگ هاي هنري 
ايران از آغاز تا اسالم (۱۳۳۶)، گيرشمن به ظروفي مشابه 
مشربه ها در تپه گيان و تپه سيلک و شوش مي پردازد 
و به کاربرد اين ظروف در مراسم تدفين و آييني ايران 
باستان اشاره کرده است. همچنين کتاب هنر ايران (۱۳۵۸) 
ايران (۱۳۶۶) نوشته  تاريخ صنايع  نوشته آندره گدار و 
توحيدي،  نوشته   (۱۳۸۷) سفالگري  هنر  و  فن  ويلسون، 
به کشف اين ظروف در دوره اشکاني و دوره ساساني 
پرداخته شده است. کياني(۱۳۷۹)در کتاب پيشينه سفالگري 
در ايران به بررسي شکل ظروف پرداخته که در ميان آنها 
ظروفي مشابه با مشربه نيز ديده  مي شود. در کتاب سفال 
وسفالگري در ايران (۱۳۸۰) نوشته کامبخش  فرد ظروف 
لوله دار به شکل قوري معرفي شده که از لحاظ شکل و 

اندازه تفاوت هايي با مشربه ها دارد.  1.CorelDRAW X7
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همين رو الزم است که ابتدا تعاريف مختلفي که از اين علم 
در حوزه هاي مختلف وجود دارد شناسايي شود و قبل از 
هرچيز تعريفي که مي تواند از حوزه  هنرهاي سنتي کاربرد 

داشته باشد استخراج گردد.
است  آمده  چنين  دهخدا  لغتنامه  در  لغوي  نظر  از 
کهمورفولوژي علمي که از ساختمان و شکل ظاهري ابدان 
زنده  غير  و  گياهي)  و  جانوري  از  (اعم  زنده  موجودات 
(معدني ها) بحث مي کند. علمي که ساختمان و شکل خارجي 
موجودات را مورد مطالعه قرار مي دهد به همين جهت با در 
نظر گرفتن موجودات (اعم از زنده و غير زنده) اين علم را 

به سه شعبه منقسم مي سازند: 
۱. مورفولوژي جانوري، علمي که ابدان و شکل ظاهري 

جانوران را مورد مطالعه قرار مي دهد.
ابدان و شکل  ۲. مورفولوژي گياهي، علمي که اعضاء و 

ظاهري گياهان را مورد بحث قرار مي دهد.
۳.مورفولوژي کاني ها، علمي که شکل ظاهري کاني ها را 

مورد مطالعه قرار مي دهد (دهخدا).
اما در جايي ديگر براي تعريف ريخت شناسي به ريشه يابي 
اين لغت پرداخته است که عبارت است از: ريخت شناسي 
يا مورفولوژي از ريشه يوناني morphe= شکل (ريخت) 
و logos= مطالعه، گرفته شده است. ايناصطالح در علوم 
مخصوص  هرکداممعناي  در  و  دارد  کاربرد  مختلف 
ريخت شناسي  جمله  از  مي گيرد،  خود  به  را  علم  آن  به 
که  است  شناسي  زيست  از  شاخه اي  (زيست شناسي)، 
ويژگي هاي  و  اندامگان  و شکل  ظاهري  مطالعه شکل  به 
ساختاري خاص آن ها مي پردازد. اين شامل جوانب مختلف 
ظاهر بيروني (شکل، ساختار، رنگ، الگو) و همچنين شکل 
اندام ها  ديگر  و  استخوان  چون  داخلي  اندام  ساختار  و 
مي شود. از اين لحاظ با فيزيولوژي که به طرز کار اندام 
 :۱۳۹۰ ديگران،  و  (ذوالفقاري نسب  دارد  فرق  مي پردازد 
به مقاله اي  با توجه  ۵). در زمينه ريخت شناسي در هنر 
از توماس مونرو۱  که ريخت شناسي زيبايي شناسي رو 
به عنوان مطالعه توصيفي از شکل زيبايي شناسي مطرح 
مي کند: ريخت شناسي زيبايي شناسي به عنوانن مطالعه 
توصيفي از  فرم شكل است، که در زمينه زيبايي شناسي 
به عنوان يک علم تجربي شامل دوگروه اصلي مي باشد. 
يک گروه تشکيل شده از تصاوير، اشعار، رقص، ساختمان، 
سمفوني و انواع ديگري از محصول، شکل و يا ترکيبات آن. 
گروه دوم شامل فعاليت هاي انساني، حالت هاي رفتاري، 
ايجاد،  به  فرآيندهاي مربوط  به محرک ها؛  پاسخ  مهارت، 
توليد و يا اجراي هنر و کساني در مورد درک، استفاده، 
لذت بردن، ارزيابي، تدريس با آن درگير و يا برخورد دارند. 
که در مورد دسته اول به مطالعه شکل در آثار هنري و 
دومين دسته از ديد جامعه شناسي، انسان شناسي و ديگر 

علوم انساني مورد بررسي قرار مي گيرد.
ساختار  بررسي  آن  عمومي  و  وسيع  معناي  در  شکل 

در مورد مشربه هاي دوران اسالمي مي توان به کتاب سفال 
و  آبگينه  و  موزه  کتاب  و  خليلي  ناصر   (۱۳۸۴) اسالمي 
سفالينه هاي ايران (۱۳۸۳) نوشته قائيني و همچنين جلد نه 
کتاب « سيري درهنر ايران (۱۳۸۷) نوشته پوپ اشاره کرد 
که در آنها تصاويري از مشربه ها, زمان ساخت آثار و 

ابعاد آن ها آمده است. 
پايان نامه هايي مرتبط با اين تحقيق نيز ارائه شده است نظير 
دانشکده  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در   (۱۳۸۹) آرمان 
هنردانشگاه شاهدبا عنوان تحليل طراحي، ساخت و کاربرد 
در ظروف سفالي دوره سلجوقي با راهنمايي محمد علي 
رجبي به بررسي سفالگري اين دوره پرداخته که در ميان 
ايزانلو (۱۳۹۳)  ديده مي شود.  ابريق هم  ظروفاين دوره 
معماري  و  هنر  دانشکده  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در 
دانشگاه مازندران با عنوان «مقايسه تطبيقي فرم و نقش 
اسالمي  ميانه  سده هاي  فلزي  و  سفالي  اشياء  ظروف 
ايران»، با راهنمايي رسول موسوي حاجي در ميان ظروف 
مورد مطالعه خود به بررسي شکل ابريق و بطري نيز مي 
ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در   (۱۳۹۴) ايرواني  پردازد. 
دانشکده هنرهاي کاربردي دانشگاه هنر با عنوان«شناخت 
از سلجوقي  ايران  ابريق هاي سراميکي  در  فرم  تحليل  و 
تا پايان ايلخاني» با راهنمايي صمد سامانيان به بررسي 
شکل ابريق ها و تقسيم بندي دهانه اين ظروف از نظر شکل 

نمادين آن ها پرداخته است. 
در زمينه مبحث ريخت شناسي مي توان به کتاب ها و مقاالتي 
کتاب  مانند  گياه شناسي  چون  ديگري  علوم  زمينه  در 
آذرنويند(۱۳۹۵)  نوشته   (۲ (گياه شناسي  ريخت شناسي 
فيزيولوژي،  مورفولوژي،  عمومي:  گياه شناسي  کتاب  و 
اشاره  ديگران(۱۳۹۰)  و  ذوالفقاري نسب  نوشته  آناتومي 
کرد. در معماري و شهرسازي کتاب سير در انديشه هاي 
شهرسازي نوشته پاکزاد (۱۳۸۹) و در زمينه زمين شناسي 
در  حيمي هرآبادي  ژئومورفولوژي  آستانه هاي  مقاله  به 
مي  چشم  به   (۱۳۹۴)  ۳ شماره  جغرافيا  آموزش  مجله 
 The Morphology of Art as a Branch خورد. مقاله
 The  درمجله Thomas Munroنوشته of Aesthetics

جلد ۱۲   Journal of Aesthetics and Art Criticism

شماره ۴ (۱۹۵۴) به تعريفي از ريخت شناسي به عنوان يکي 
از شاخه هاي زيبايي شناسي با بررسي شکل مي پردازد.

 اما به طور خاصدر حوزه صنايع دستي و سفال تحقيق 
ريخت شناسانه انجام نشده است و اجزاي مشربه ها تاکنون 

مورد بررسي قرار نگرفته اند. 

ادبيات نظري تحقيق
تعريف ريخت شناسي

ريخت شناسي از جمله علومي است که در دنياي هنرهاي 
روش  و  تعريف  لذا  است  داشته  کاربرد  کمتر  سنتي 
Thomas Munro.1مشخصي در هنرهاي سنتي براي آن ديده نمي شود. از 



جنبه هاي  همچنين  حوادث،  و  اشياء  شيميايي  و  فيزيکي 
به  زيبايي  ريخت شناسي  مي شود.  تصوير  آن  ظاهري 
تأثيرات  و  آن ها  ارتباطات  هنر،  ترکيبات  و  هردو شکل 
انواع  از  برخي  مبحث  اين  دارد.در  توجه  آن ها  متقابل 
شکل ها از نظر پيوندهاي منطقي توصيف شده اند، برخي 
از نظر رابطه مکاني، زماني، و يا علت و معلولي است. 
که در همه اين موارد ريخت شناسي تالش مي کند تجزيه 
اتفاق  هنر  در  بندي،  و طبقه  مقايسه توصيف  تحليل،  و 
بيفتد(مونرو، ۱۹۵۴: ۴۳۸- ۴۴۹). با تعاريف موجود از 
ريخت شناسي و گونه  شناسي در علوم مختلف مي توانيم 
به يک تعريف جامع از ريخت شناسي که بررسي شکل 
مورد  در  اجزاء  شکل  گرفتن  قرار  کنارهم  از  ظاهري 

ظروف سفالي رسيد.

مشربه
آب به عنوان عنصري مقدس از ديرباز موجب حيات بوده 
است. در ايران باستان، آب در پيوند با زايندگي است و در 
اسطوره هاي بابلي و سومري نيز آب، مقدس بوده است. 
«آب در آفرينش کيهان و اساطير و آيين ها، جدا از ساختار 
کليت فرهنگي مربوط به آن همواره يک نقش دارد: مقدم بر 
هر شکل و صورتي است و محمل و تکيه گاه هر آفرينشي 
... آب از طريق آيين رازآموزي، مورث والدتي نو است... 
آب با در بر گرفتن همه امکانات بالقوه، رمز زندگي شده 
است، لبريز از تخم و جرثومه، زمين و جانوران و زنان را 

بارور مي کند»(الياده، ۱۳۷۴: ۱۹۰). و بديهي است که براي 
اين مايع مقدس، ساخت ظروف سفالي و فلزي و بلوري که 

در شأن آن باشد، ضروري بوده است.
 طبق تعاريف موجود در فرهنگ هاي لغت مي توان مشربه 
را به ظروف آبخوري و تنگ و يا پياله هاي شراب نسبت 
داد. که بر طبق لغت نامه دهخدا مشربه کوزه آبخوري و هر 
ظرفي که بدان آب خورند(ناظم االطباء). کوزه يا ظرفي از 

بلور يا فلزي، که بدان آب و شراب نوشند: 
پاي تو مرکب است و کف دست مشربه استگر نيست اسب 

تازي و نه مشربه بلور (ناصر خسرو).
طبق تعريف فرهنگ فارسي معين آب خور، جاي آب خوردن. 
ج. مشارب. همچنين در فرهنگ فارسي عميد به معني ظرف 

بزرگ آبخوري و  پياله شراب آمده است.
طبق تعريف آکسفورد۱ و مريام وبستر۲  با اين تعاريف 

مواجه مي شويم:
Ewer: نوعي از پارچ يا کوزه به شکل گلدان که در گذشته 

براي نگهداري آب مورد استفاده بوده است.
Pitcher: ظرفي براي نگهداري و ريختن مايعات که معموال 

داراي يک لبه، لوله و دسته مي باشد.
Flagone: ظرف، بطري براي نگهداري شراب يا مايعات 

ديگر.
Jug: پارچ، ظرف مدوري براي نگهداري مايعات.

decanter: بطري که در آن شراب يا مشروبات نگهداري 

مي شود (به خصوص ظروف کريستالي).

تصوير
مشربه

ترسيم خطي
مشربه

محل کشف
ترسيم خطي اجزاي مشربهريخت شناسيو نگهداري

سفال، سده ۷ هـ.ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: دايره اي و سرگشاد است.
گردن مشربه: ندارد.

روي  بر  برآمدگي  و  انحنا  داراي  مشربه:  دسته 
قوس است. 

لوله مشربه: داراي زاويه ۴۵ درجه نسبت به بدنه 
است.

مخزن مشربه: شکل گالبي شکل است.
پايه مشربه: به صورت حلقه اي شکل است.

سراميک، سده ۷ 
هـ.ق

(lacma.org)

کاشان
و

موزه هنر 
لس آنجلس

 دهانه مشربه: دايره اي و متوسط است.
گردن مشربه: کوتاه و داراي برآمدگي محل اتصال 

با مخزن است.
به  دسته مشربه: داراي قوس،زاويه دار و متصل 

گردن است.
لوله مشربه: صاف و داراي زاويه ۴۵ درجه است.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: به صورت حلقه اي شکل است.

جدول ۱. ريخت شناسي مشربه هاي با دسته و لوله آبريز مستقل،مأخذ: نگارندگان.

1.Oxford

2. Merriam-Webster

مشربه هاي  شناسانه  ريخت   تحليل 
سفالي  دوره مياني اسالمي کاشان/ 

٦٥-٨١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۶۹

فصلنامة علمي نگره

را  مشربه ها  مي توان  آبريزها  و  آبخوري  ظروف  در  که 
شامل تنگ، صراحي، ابريق، پارچ، ليوان، جام، پياله، کوزه 

دانست.

ريخت شناسي و ساختار مشربه هاي سفالين
در اين بخش به تعريفي از شکل اجزاء و به بيان ديگر به 
خواهيم  مشربه ها  اصلي  و  تشکيل دهنده  تجزيه ساختار 
پرداخت تا مشخص شود که براي بررسي ريخت شناسانه 
مشربه ها به بررسي شکل و ساختار کدام بخش هاي اين 
ظروف پردخته شود. باتوجه به شکل ظاهري مشربه ها 
ساختار اصلي اين نوع ظروف شامل دهانه، گردن، دسته، 
لوله، مخزن و پايه مي باشد، که هر قسمت تعريفي مشخص 

را در فرهنگ لغات دارد.
دهانه:مدخل هرچيز يا هرجا، چنان که در بطري، چاه و 
غار، هرچيز شبيه به دهان (ناظم االطباء) (دهخدا). آنچه 
که شبيه دهان باشد، مدخل، ورودي (فرهنگ فارسي معين).

محل ورود به هر چيز يا هر جا: دهانه مشک، دهانه غار، 

دهانه قنات.
تنبوشه،  نايزه،  انبوبه،  قصبه،  قصب،  نايژه،  لوله:انبوب، 
تنوره، مبزل، مبزله، ماشوره (برهان).ناوه کوزه (آنندراج). 
کار  به  را  مايعي  گذرانيدن  که  دراز  کاواک  ميان  هرچيز 
باشد.هر مجراي استوانه اي شکل.آنچه مدور و دراز و ميان 
خالي باشد و گاه ميان پر (دهخدا). هر چيز ميان تهي دراز و 

استوانه اي شکل (فرهنگ فارسي معين).
دسته: هر چيز که نسبت به دست دارد. (آنندراج؛ دهخدا). 
آن چه مانند دست باشد.آن قسمت از اشياء مانند شمشير، 
اره، تيشه، خنجر و کارد که به دست گيرند.(فرهنگ فارسي 
معين). اسم [پهلوي: dastak] آنچه مانند دست يا به اندازه 
دنباله آن در دست  يا  تمام آن  باشد.۲. چيزي که  دست 
تار، دسته  تبر، دسته  گرفته شود: دسته شمشير، دسته 
کوزه، دسته گل، دسته علف، دسته کاغذ (فرهنگ فارسي 

عميد).
گردن:بخش باريکي که بدنه ظرفي را به دهانه آن متصل 

مي کند (فرهنگ فارسي معين). 

تصوير
ترسيم خطيمشربه

محل کشف
ترسيم خطي اجزاي مشربهريخت شناسيو نگهداري

سفال، سده ۷ هـ.ق
(موزه آبگينه و سفال)

کاشان
و

موزه آبگينه و 
سفال

دهانه مشربه: تنگ و بيضي شکل است.
برآمدگي  دو  با  تنها  و  کوتاه  مشربه:  گردن 

بين مخزن و دهانه است.
دسته مشربه: عصايي شکل و يک برآمدگي 

بر روي قوس آن است.
لوله مشربه: داراي زاويه ۴۵ درجه و متصل 

به دهانه است.
مخزن مشربه: گالبي شکل است.

پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

فلزآذين، سده۶ هـ.ق
(گراب، ۱۳۸۴: ۲۱۰)

ايران
کاشان

و
مجموعهناصر 

خليلي

دهانه مشربه: دايره اي شکل است.
گردن مشربه: به شکل استوانه اي است
دسته مشربه: به صورت حلقه اي است.

لوله مشربه: به صورت افقي متصل به دهانه 
است.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: بصورت حلقه اي است.

سفال، سده ۷ هـ.ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: دايره اي شکل و تنگ است.
شکل  استوانه اي  و  کوتاه  مشربه:  گردن 

است.
به  متصل  و  شکل  عصايي  مشربه:  دسته 

دهانه است.
لوله مشربه: داراي زاويه ۴۵ درجه است.

مخزن مشربه: استوانه اي شکل است.
پايه مشربه: به صورت حلقه اي شکل است. 

جدول ٢. ريخت شناسي مشربه هاي با دسته و لوله آبريز متصل، منبع: نگارندگان.



مخزن: گنجينه (منتهي االرب) (آنندراج). جاي جمع کردن مال.
انبارخانه و خزانه و پوته و جاي ذخيره (ناظم االطباء) (دهخدا).

 جاي نگه داري و ذخيره کردن چيزي؛ انبار (فرهنگ فارسي 
عميد).گنجينه، انبار (فرهنگ فارسي معين). 

پايه: هريک از طبقات چيزي که بر آن طبقات بر روند يا فردآيند 

چون طبقات نردبان و منبر و پلکان بام. مرقاة. پله. زينه. درجه 
(دهخدا).شالوده، اساس. رتبه، درجه. ستون چهارگوش و بلند. 
ميله يا ستوني که چيزي روي آن قرار گيرد (فرهنگ فارسي 
معين).هرچيز شبيه پا: پايه ميز، پايه صندلي. پي؛ بنياد؛ شالوده. 

قاعده؛ اساس (فرهنگ فارسي عميد).

تصوير
مشربه

ترسيم 
خطي

محل کشف
و نگهداري

ترسيم خطي اجزاي مشربهريخت شناسي

سفال، سده ۷ هـ.ق
(موزهملي ايران)

کاشان
و

موزه ملي 
ايران

صورت  وبه  شکل  دايره اي  مشربه:  دهانه 
پياله اي است.

گردن مشربه: يک برآمدگي بين سر و مخزن 
دارد.

بر  زائده  يک  و  شکل  عصايي  مشربه:  دسته 
روي قوس آن دارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: شکل پيازي دارد.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال، سده ۶ هـ.ق
(موزه آبگينه و سفال)

کاشان
و

موزه آبگينه 
و سفال

خروسي  حيواني  شکل  داراي  مشربه:  دهانه 
شکل است.

و  دهانه  بين  برآمدگي  داراي  مشربه:  گردن 
مخزن است.

دسته مشربه: دسته قوس دار ساده متصل به 
سر و مخزن دارد.
لوله مشربه: ندارد

مخزن مشربه: داراي شکل گالبي است.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سراميک، سده ۶ هـ.ق
freersackler.si.edu

کاشان
و

موزه
فرير- ساکلر 

آمريکا

دهانه  دور  اتصالي  داراي  مشربه:  دهانه 
مي باشد.

گردن مشربه: استوانه اي نسبتا کوتاه است.
بدنه  راستاي  در  و  دار  زاويه  مشربه:  دسته 

مي باشد.
لوله مشربه: ندارد.

شکل  مخروطي  فرم  داراي  مشربه:  مخزن 
است.

پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سراميک، سده ۶ هـ.ق
(vam.ac.uk)

کاشان
و

موزه
ويکتوريا 

آلبرت

دهانه مشربه: داراي شکل سر خروس است.
گردن مشربه: استوانه اي است.

زائده   ۳ داراي  و  کماني  مشربه: شکل  دسته 
بر روي دسته 

لوله مشربه: ندارد
مخزن مشربه: گالبي شکل است.

پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(britishmuseum.org)

کاشان
و

موزه 
اشمولين 

لندن

بر  زن  صورتک  شکل  داراي  مشربه:  دهانه 
روي دهانه مي باشد.

گردن مشربه: استوانه اي شکل است.
دسته مشربه: عصا مانند است.

لوله مشربه: ندارد.
شکل  کروي  مخزن  داراي  مشربه:  مخزن 

مي باشد.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

جدول ٢. ريخت شناسي مشربه هاي با دسته و لوله آبريز متصل، منبع: نگارندگان.

مشربه هاي  شناسانه  ريخت   تحليل 
سفالي  دوره مياني اسالمي کاشان/ 

٦٥-٨١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۷۱

فصلنامة علمي نگره

سفال، سده ۶ هـ.ق
(harvardartmuseums)

کاشان
و

موزه هنر 
هاروارد

دهانه مشربه: دايره اي شکل است.
گردن مشربه: استوانه اي و کوتاه مي باشد.

دسته مشربه: شکل عصاييو متصل به گردن 
مي باشد.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: پيازي شکل است.

پايه مشربه: به صورت حلقه اي شکل است.

سفال، سده ۶هـ.ق
(vam.ac.uk)

کاشان
و

موزه
ويکتوريا 
آلبرت لندن

دهانه مشربه: دايره اي است.
گردن مشربه: استوانه اي مي باشد.

شده  کشيده  و  قوس  داراي  مشربه:  دسته 
دسته  باالي  سمت  به  آن  منحني  قسمت  در 

مي باشد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: پيازي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد..

سراميک، سده ۷ هـ.ق
(lacma.org)

کاشان
و

موزه هنر 
لس آنجلس

دهانه مشربه: دايره اي شکل و کشيده شده 
در راستاي محل خروجي آب است.

گردن مشربه: يک برآمدگي بين دهانه و 
مخزن دارد.

دسته مشربه: درا راستاي بدنه وعصايي 
شکل است.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: گالبي شکل است.

پايه مشربه: به صورت حلقه اي شکل است.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(گراب، ١٣٨٤: ٢١٩)

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: دهانه تنگ دايره اي همراه با يک 
زائده دور آن 

استوانه اي  و  کوتاه  و  باريک  مشربه:  گردن 
شکل است

لبه گرد  از مستطيل  دسته مشربه: يک زاويه 
که در يک ضلع آن داراي فرورفتگي مي باشد. 

و به زائده دور دهانه متصل است.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه : شکل حلقه دارد.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(موزه ملي ايران)

کاشان
و

موزه ملي 
ايران

دهانه مشربه: دهانه دايره اي شکل دارد.
گردن مشربه: استوانه اي شکل است

بصورت  و  بدنه  راستاي  در  مشربه:  دسته 
زاويه دار مي باشد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال، سده ٧هـ.ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: دهانه دايره پهن دارد.
گردن مشربه: استوانه اي شکل است.

دسته مشربه: يک مستطيل لبه دار مي باشد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: پيازي شکل است.
پايه مشربه: ندارد.

ادامه جدول ٣. 



سفال الجوردي، سده۶ 
هـ.ق(موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: دايره اي شکل و لوله اي متصل 
به آن است.

گردن مشربه: ندارد
دسته مشربه: شکل عصايي دارد و يک کره بر 

روي انحناي آن است.
لوله مشربه: ندارد

مخزن مشربه: داراي فرم گالبي شکل است.
پايه مشربه: شکل مخروطي دارد.

سفال، سده ۶ هـ. ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: داراي دهانه قيفي شکل است.
گردن مشربه: ندارد.

دسته مشربه: شکل عصا مانند دارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: گالبي شکل مي باشد.
پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال زرين فام، سده 
۶ هـ.ق

(گراب، ۱۳۸۴: ۲۰۵)

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

ه۴۵  زاوي  و  کشيدگي  داراي  مشربه:  دهانه 
درجه به سمت باال مي باشد.

گردن مشربه:شکل استوانه اي در امتداد دهانه 
و کشيده شده به سمت باال است.

دسته مشربه: شکل عصا با يک زائده بر روي 
قوس آن است.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: کروي شکل است.

پايه مشربه: مخروطي شکل است.

سراميک، سده ۶ هـ.ق
(vam.ac.uk)

کاشان
يا گرکان

و
موزه 

ويکتوريا 
آلبرت 

لندن

دهانه مشربه: داراي کشيدگي از يک سمت و 
زاويه ۴۵ درجه به سمت باال است.

اتصال  محل  در  برآمدگي  يک  مشربه:  گردن 
دهانه به مخزن دارد.

دسته مشربه: شکل عصا دارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: استوانه اي شکل است.
پايه مشربه: ندارد.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(گراب، ١٣٨٤: ٢٢٠)

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: دايره اي است.
گردن مشربه: ندارد.

دسته مشربه: يک مستطيل لبه دار مي باشد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: بصورت يک حلقه است.

ادامه جدول ٣. 

مشربه هاي  شناسانه  ريخت   تحليل 
سفالي  دوره مياني اسالمي کاشان/ 

٦٥-٨١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۷۳

فصلنامة علمي نگره

سفال، سده ٧هـ.ق
(گراب، ١٣٨٤: ٢١٦)

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: دايره اي شکل است.
گردن مشربه: استوانه اي شکل است.

شكل  فرم  و  بدنه  امتداد  در  مشربه:  دسته 
مستطيل لبه دار مي باشد.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه : حلقه اي شکل است.

سراميک، سده ٧ هـ.ق
(lacma.org)

کاشان
و

موزه
هنر 

لس آنجلس

دهانه مشربه: دايره اي مي باشد.
گردن مشربه: استوانه اي است.

بدنه  امتداد  در  عصايي  شکل  مشربه:  دسته 
مشربه است.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: پيازي شکل است.

پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال دوپوسته، سده 
٧ هـ.ق

(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: دايره اي پهن مي باشد.
گردن مشربه: استوانه اي مي باشد.

دسته مشربه: يک مستطيل لبه دار است.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: پيازي شکل مي باشد.
پايه مشربه: ندارد.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: يک حلقه پهن مي باشد.
گردن مشربه: ندارد.

مخزن  به  متصل  حلقه  يک  مشربه:  دسته 
مي باشد.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: کروي شکل است.

پايه مشربه: شکل حلقه دارد.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(موزه رضا عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: يک حلقه پهن
گردن مشربه: ندارد.

دسته مشربه: داراي تزئيناتي برآمده بر روي 
انحناي دسته مي باشد.

لوله مشربه: ندارد.
مخزن مشربه: کروي شکل است.

پايه مشربه: دارد.

سفال، سده ۶ هـ.ق
(گراب، ۱۳۸۴: ۲۰۹)

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: دايره اي است.
گردن مشربه: استوانه اي مي باشد.

دسته مشربه: يک مستطيل لبه دار است.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: پيازي شکل است.
پايه مشربه: مخروطي شکل است.

ادامه جدول ٣. 



تصوير
مشربه

ترسيم 
خطي

محل کشف
ترسيم خطي اجزاي مشربهريخت شناسيو نگهداري

سفال، سده ٧هـ.ق
(گراب، ١٣٨٤: 

(١٨٦

کاشان
و

نيويورک
مجموعه

وي اوريت 
هاکي

پيازي  شکل  داراي  و  تنگ  مشربه:  دهانه 
شکالست.

گردن مشربه: استوانه اي شکل وباريک است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: داراي شکل حلقه است

سفال، سده ٧ هـ.ق
(موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: تنگ و يک زائده قيفي شکل در 
اطراف آنمي باشد.

گردن مشربه: استوانه اي و باريک مي باشد.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: شکل مخروطي دارد.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ٧ هـ.ق
(موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
با  کشيده  نسبتا  استوانه اي  مشربه:  گردن 

ارتفاع يک دوم بدنه است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

و  شکليچليپايي  داراي  بدنه  مشربه:  مخزن 
صورتک هايي در بين پايه هاي آن است.

پايه مشربه: حلقه اي شکل است.

سفال، سده ٧هـ.ق
(موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
داراي  و  شکل  استوانه اي  مشربه:  گردن 

برآمدگي است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ٧ 
هـ.ق (موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

پيازي  فرم  داراي  و  تنگ  مشربه:  دهانه 
شکالست

شکل  استوانه اي  صورت  به  مشربه:  گردن 
باريک است.

دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه:شکل حلقه است.

سفال، سده ٧ هـ.ق 
(موزه ملي ايران)

کاشان
و

موزه ملي 
ايران

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
داراي  و  شکل  استوانه اي  مشربه:  گردن 

برآمدگي است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ٧هـ.ق
(موزه آبگينه و 

سفال)

کاشان
و

موزه 
آبگينه و 

سفال

دهانه مشربه: داراي شکل صورت در اطراف 
دهانه و پياله اي شکل است. 

گردن مشربه: استوانه اي شکالست.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه:شکل حلقه است.

جدول ٤. ريخت شناسی مشربه های بدون دسته، منبع: نگارندگان

مشربه هاي  شناسانه  ريخت   تحليل 
سفالي  دوره مياني اسالمي کاشان/ 

٦٥-٨١



شماره۵۱  پاييز۹۸
۷۵

فصلنامة علمي نگره

سفال، سده ٧ هـ.ق 
و  آبگينه  (موزه 

سفال)

کاشان
و

موزه 
آبگينه 
وسفال

دور  اتصال  يک  وداراي  تنگ  مشربه:  دهانه 
آن است.

شکل  استوانه اي  و  باريک  مشربه:  گردن 
است.

دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: مخروطي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ۶ 
هـ.ق (موزه رضا 

عباسي)

کاشان
و

موزه رضا 
عباسي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
گردن مشربه: نسبتا کوتاه و استوانه اي شکل 

است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: مکعب مستطيل شکل است.
پايه مشربه: ندارد.

سفال، سده ۶ 
هـ.ق(گراب، ۱۳۸۴: 

(۱۲۸

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
داراي  و  شکل  استوانه اي  مشربه:  گردن 

برآمدگي در ابتدا وانتهاي آن است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ۶ هـ.ق
(گراب، ۱۳۸۴: 

(۲۰۳

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: دايره اي شکل است.
گردن مشربه: پهن و استوانه اي شکل است

دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: مکعبي شکل مي باشد.
پايه مشربه: ندارد.

سفال، سده ۶ هـ.ق 
(گراب، ۱۳۸۴: 

(۲۰۰

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
داراي  و  شکل  استوانه اي  مشربه:  گردن 

برآمدگي در ابتدا و انتهاي آن است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

سفال، سده ۶ هـ.ق 
(گراب، ۱۳۸۴: 

(۲۰۱

کاشان
و

مجموعه
ناصر 
خليلي

دهانه مشربه: پياله اي شکل است.
داراي  و  شکل  استوانه اي  مشربه:  گردن 

برآمدگي در ابتدا وانتهاي آن است.
دسته مشربه: ندارد.
لوله مشربه: ندارد.

مخزن مشربه: کروي شکل است.
پايه مشربه: شکل حلقه است.

ادامه جدول ٤. 



بنابراين در ريخت شناسي مشربه ها مي بايستي که شکل 
هرکدام از اين اجزاي سازنده کل مشربه ها پرداخته شود.

 ۶ سده  سفالين  مشربه هاي  ريخت شناسانه  بررسي 
هجري قمري

طبق بررسي هاي انجام شده بر روي مشربه هاي موجود 
در موزه هاي ايران۱  و از طريق تصاوير موجود در سايت 
موزه هاي خارج از ايران ۲  و کتاب هاي مرتبطدر اين زمينه۳  
به بررسي شکل و ريخت مشربه ها، به همراه طبقه بندي 
آن بر اساس نوع و تحليل شکل ظاهري آن مي پردازيم. با 
توجه به تعريف ريخت شناسي و بررسي نمونه  مشربه هاي 
مشاهده شده، مي توان اين ظروف را در ابتدا به دو گروه 
بزرگ مشربه هاي بادسته و مشربه هاي بدون دسته تقسيم 
بندي کرد و بطور منظم و جداگانه آن ها را مورد بررسي 
قرار داد. از آنجائيکه مشربه هاي بادسته داراي تنوع شکلي 
بسيار بااليي هستند لذا الزم است که جهت انسجام تحقيق 
سه  در  ريخت شناسي  لحاظ  به  را  ظروف  از  دسته  اين 
گروه مشربه هاي بادسته و لوله آبريز مستقل، مشربه هاي 
بادسته و لوله آبريز متصل و مشربه هاي بادسته و بدون 
لوله تقسيم بندي و مورد بررسي قرار داد. در ادامه با ارائه 
۴ جدول به تحليل ريخت شناسانه هر گروه از مشربه ها 
خواهيم پرداخت. الزم به ذکر است که جداول در ستون اول 
به ارائه تصوير آثار، سپس به ترسيم خطي آن در ستون 
دوم و اطالعات محل کشف و نگهداري هر اثر در ستون 
سوم مي پردازد که شناسنامه اي نسبتًا کامل از هر اثر با 
توجه به اطالعات موجود ارائه مي کند. در ستون چهارم 
که تحليل اصلي هر جدول است با توجه به تعريفي که در 
ريخت شناسي براي مشربه ها استخراج کرديم، هر اثر را از 
نظر دهانه، گردن، دسته، لوله، مخزن و پايه مورد بررسي 
قرار مي دهد و در ستون آخر ترسيم خطي هر کدام از اجزا 
ارائه شده است که به شناخت بهتر و بيشتر اين آثار هنري 

کمک خواهد کرد.
در نمونه هاي فوق مشاهده مي کنيم ويژگي مشخص آن 
دسته، لوله آبريز مستقل مشربه ها مي باشد. در نمونه هاي 
به صورت  پهن و دسته  و  دايره اي  دهانه  مشاهده شده 
صاف تنها با يک شکست تا دهانه باال رفته و يا به صورت 
مشربه ها  لوله هاي  است.  متصل  ظرف  دهانه  به  منحني 
اکثرا ظريف و با زاويه ٤٥ درجه متصل به مخزن است که 

کاربري ريزش مايع را بر عهده دارند.
در نمونه مشربه هاي فوق ويژگي متمايز آن نسبت به موارد 
قبلي ميتوان بهشکل لوله ها اشاره کرد که مانند مشربه هاي 
جدول ٣-١ با زاويه ٤٥ درجه اما در امتداد دهانه ظرف 
مي باشند.  در شکلظاهري آن رامتفاوت از نمونه هاي جدول 
٣- ١نشان مي دهد. حالت اتصال لوله به دهانه آن را از نظر 
کاربري راحت و قابل استفاده کرده است. اين نوع مشربه ها 

شباهت بسياريبه شکلفلزي ظروف هم دوره خود دارد.

شکل  بارز  ويژگي  به  مي توان  موجود  نمونه هاي  در 
دهانه آن ها اشاره کرد. در چند نمونه شکل سر خروس 
و صورتک زن و قوس دار و کشيدگي دهانه را مشاهده 
مي کنيم. اين نمونه ها لوله جداگانه براي ريختن مايع ندارند 
اين  در  مشربه  گردن  است.  دهانه  همان  آبريز  محل  و 
مجموعه بيشتر بصورت استوانه اي مي باشد و در ساير 
موارد تنها يک برآمدگي يا فرورفتگي براي اتصال دهانه 
به مخزن است. در دوره سلجوقي، مهمترين دوره ساخت 
پيکرک هاي سفالين زنان دوران اسالمي ايران است و پس 
از آن طي دوره ايلخاني اين سنت کم و بيش ادامه يافت 
البته با اين تفاوت که به جاي ساخت پيکرک هاي کامل و 
مستقل، بخشي از تزئين يا بخشي از بدنه ظرف سفالي در 
قالبچهره زن ايجاد مي شد پيکرک هاي زنان در اين دوران، 
هم به صورت کامال ساده و فاقد تزئين و هم باتزئينات 
فراوان ديده مي شود که اين تفاوت مي تواند متأثر از تفاوت 
جايگاه و مقام درباري با زنان ساير طبقات جامعه باشد اما، 
در پيکرک هاي سفالي زنان به شکل هارپي، تأثير سنت هاي 
هنري ادوار قبل از سالم يا برخي مفاهيم مذهبي دوران 
اسالمي را مي توا مؤثر دانست. در مجموع، نقش هارپي 
به وفور براي تزئينات الحاقي روي سفالينه ها در دوران 
سلجوقي و ايلخاني به کار رفته است اکثر اين پيکر ک ها با 
هدفي خاص و براي کاربردي معين چون گلدان، فنجان و 
تنگ يا ابريق ساخته شده اند؛ که در نمونه هاي انتخاب شده 
از دوران مياني اسالمي کاشان اين نوع تزئين رابر روي 

مشربه ها مشاهده مي کنيم.
در  شده  طبقه بندي  دسته،  بدون  مشربه هاي  نمونه  در 
جدول ٤ مي توان به ويژگي بارز دهانه هاي پياله اي شکل و 
دارايشکل هاي صورت اشاره کرد. همچنين کشيدگي گردن 
نسبت به بدنه کامالمحرز مي باشد، در مورد مخزن بيشترين 
شکل، کروي است و در بعضي موارد شکل استوانه اي نيز 
موجود مي باشد. پس از تجزيه و تحليل نمونه هاي فوق از 
مشربه هاي دوره مياني اسالمي کاشان مي توان هرکدام از 

اجزاء را به اين صورت دسته بندي کرد:
قيفي،  پياله اي،  دايره اي،  شکل هاي  داراي   مشربه:  دهانه 
حلقه اي، پيازي و در مواردي داراي زائده اي در اطراف 
دهانه  مي باشد که متناسب با دسته بندي ابتدايي مشربه ها 

متفاوت است.
شکل  داراي  شده  ذکر  موارد  اکثر  در  مشربه:  گردن 
استوانه اي مي باشد، که متناسب بادسته بندي ابتدايي قطر 

آن متفاوت است.
دسته مشربه: چهار شکل کلي براي دسته  مي توان تعريف 
کرد که در اينجا شکل هاي قوس دار، زاويه دار، حلقه اي و 

کماني رامشاهده مي کنيم.
لوله مشربه: در دو جدول ابتدايي مشربه هاي داراي لوله 
که از بين سه شکل کلي لوله هاي افقي، عمودي و مورب 
در مشربه هاي کاشان نمونه هاي مورب با زاويه ٤٥ درجه 

١. موزه ملي، موزه آبگينه و سفال، 
موزه رضا عباسي و...

٢. موزه هاروارد، موزه فرير ساکلر 
آمريکا، موزه اشمولين لندن موزه مترو 
پولتين و موزه هنر لس آنجلس و موزه 

ويکتوريا آلبرت و ... 
٣.  کتاب سفال اسالمي مجموعه ناصر 
خليلي و سيري در هنر ايران آرتور 

پوپ 
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جدول ۵. شکل اجزاي مشربه ها،مأخذ: همان
اجزاي 
ترسيم خطي اجزاي مشربهمشربه

دهانه

گردن

دسته
و

لوله

ه  ل و ل   

مخزن

پايه



نتيجه
مبحث ريخت شناسي در علوم مختلف مانند زيست شناسي، زمين شناسي، معماري و گونه شناسي 
کاربرد دارد و در هرکدام معناي مخصوص به آن علم را به خود مي گيرد. که بر اساس تعاريف آن، 
گونه ها و مفاهيم رها از زمان و مکان، به عنوان يک کل، خود از اجزايي درست مي شوند. هنگامي که 
اين اجزا طبق نظمي خاص نسبت به يکديگر قرار مي گيرند، آن کليت در زمان و مکاني ويژه، آغاز به 
شکل گيري مي کند و داراي مفهوم مي گردد. که در اين پژوهش با بررسي تک تک اجزاء سازنده مشربه ها، 
ريخت شناسي اين ظروف مقدور گرديد که همان نظم موجود در تعاريف ريخت شناسي کل رامي توان 
نتيجه گرفت. در ريخت شناسي مشربه هاي سفالي دوره مياني اسالمي کاشان، با توجه به شکل ظاهري 
اين ظروف يعني اشتراکات دهانه، گردن، دسته، لوله، مخزن و پايه اشاره شد، که ابتدا آن ها را به دو 
شاخه ١- مشربه هاي دسته دار و ٢- مشربه هاي بدون دسته تقسيم و سپس مشربه هاي دسته دار را در 
سه گروهالف- مشربه هاي با لوله آبريز مستقل، ب- مشربه هاي با لوله آبريز متصل و ج- مشربه هاي 
بدون لوله تقسيم بندي کرديم. در بررسي جزئي جداول به تحليل ريخت شناسانه مشربه ها پرداخته شد 
که بر اساس اين تحليل هر کدام از اجزاء اين ظروف را مي توان دسته بندي کرد: در مورد شکل دهانه، با 
توجه به جداول شکل سرحيوان مانندخروس و موش و شکل انسان مانند صورتک زن مشاهده شد و 
در ساير موارد شکل هندسي دايره مانند و پياله اي را شاهد هستيم. در ريخت شناساني گردنشکل هاي 
استوانه اي را و در مواردي يک برآمدگي يا فرورفتگي حلقه مانند در محل اتصال دهانه به مخزن موجود 
مي باشد. دسته هاي قوس دار، زاويه دار، حلقه اي و کماني شکل طبقه بندي نوع دسته هاي اين ظروف را 
شامل مي شود. شکل لوله هاي مشربه ها در نمونه هاي فوق داراي زاويه ٤٥ درجه مي باشد که از ميان 
حالت هاي موجود لوله مشربه که شامل مورب، عمود و افقي  ميتوان مشربه هاي دوره مياني اسالمي 
کاشان را با اين ويژگي (مورب با زاويه ٤٥ درجه) دانست. در بررسي شکل مخزن اين ظروف مي توان 
آن ها را به شکل هاي هندسي تقسيم کرد: کروي،استوانه اي، مخروطي و مکعبي؛ همچنين در دسته بندي 
ديگر اين شکل ها، تعاريفي از شکل هاي پيازي و گالبي نيز مشاهده مي شود. که در مورد اين مجموعه 
از مشربه ها بيشترين شکل مخزن را شکل هاي هندسي کروي و شکل هاي پيازي تشکيل مي دهند .در 
مورد پايه هاي مشربه ها مي توان دو دسته کلي حلقه اي و مخروطي عنوان کرد. که مشربه هاي مورد 
بررسي داراي پايه هاي حلقه اي هستند. با تحليل ريخت شناسانه مشربه هاي سفالي اين دوره تاريخي 
در محدوده مکاني کاشان مي توانيم تشابهاتشکلي در هرکدام از دسته بندي هاي کلي ظروف منتسب 
به اين منطقه را مشاهده کنيم. هرچند در نگاه کلي تنوع شکل مشربه ها ناشي از تنوع ساختار اجزاي 
تشکيل دهنده آن شامل لوله، دهانه، دسته، پايه و مخزن آن است که نشانگر خالقيت هنرمندان حاذق 
آن هاست و همچنين نشان از اهميتي دارد که توليدکننده هنرمند و مصرف کننده عام يا خاص براي اين 
دسته از ظروف قائل بوده است. اين بررسي نشان داد که بسياري از ظروف گذشتگان که شايد فقط با 
يک کاربرد ساده نام گذاري شده اند طيف وسيعي ازشکل ها را شامل مي شوند که مطالعه آن ها در آينده 

نسبت به گردن يادهانه مشاهده مي شود.
پيازي  و  کروي  موجود  شکل  بيشترين  مشربه:  مخزن 
مي باشد در مواردي شکل هاي گالبي و استوانه اي نيز ديده 

مي شود.
پايه مشربه: دو نوع حلقه اي و مخروطي را در نمونه هاي 

فوق مي توان مشاهد کرد.
در جمع بندي مطالب و جهت امکان مقايسه و تسهيل در 
دريافت تنوع در شکل اجزاي مشربه ها جدول زير بر اساس 

اجزاي مختلف مشربه ها ارائه شده است.
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مي تواند راه گشايي عظيم براي هنرمند و پژوهشگر معاصر در طراحي، ساخت و تحليل ظروف باشد.
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components of these containers contained various shapes. In case of shape of the crater, the form 

of an animal, such as cock and mouse, and regarding the human shape, a female portrait were 

observed. In other cases we saw a circular geometric shape as well as a bowl shape. Regarding 

the neck morphology, there are cylindrical shapes and in some cases, there is a protuberance and 

indent which is loop-shaped in junction of the edge to the tank. The categories of the handles of 

these containers are consisted of arched, angled and looped forms. The tubes in these vessels 

have a 45-degree angle. Among the available types, pitchers tubes are diagonal, vertical and 

horizontal. In examining the shape of the reservoir, these pitchers can be spherical, cylindrical, 

conical and cubically shaped; in other categories of these pitchers, the shapes of onion and pear 

are also observed. In the case bases of pitchers, there are two general categories of ring and 

cone.

The results of the research, in addition to providing complete information on the shape of these 

containers, indicate a great diversity in the shape of these pitchers. Though, in a general look, the 

variation of the pitchers shapes results from the diversity of their structure which is consisted of a 

tube, an edge, a handle, a base, and a reservoir, it reflects the creativity of their respected artisans, 

and also indicates the importance of this category of dishes for artisan as well as the general 

consumer. The study showed that many of old containers, which may have been simply named 

with simple applications, include a wide range of shapes which study in the future could lead to 

a huge breakthrough for contemporary artists and researchers in the field of design, construction, 

and study of dishes.
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Since prehistoric times to the present day making pottery objects has always been a matter of 

interest to humans, and art derived from the human existential element, the soil, has been a good 

place for the formation of human artistic creations throughout the history. 

Iran>s pottery has evolved in various times due to the influence of religious, economic, agricultural 

and social beliefs. Each pottery is responsive to the inner needs of human, including love and 

beauty. Applied aspects of pottery art are the manifestations of the scientific response of man to 

how to meet the material needs of humans. On the other hand, water as a holy element has long 

been a source of life. Therefore, the pottery made for this holy liquid is considered attentional and 

it has particular importance among other clay objects in all historical periods. The spectacular 

examples of these pitchers can be seen in the middle era of Islam. The type of works of this 

period can lead to its consideration as one of the most prominent artistic periods in Iran. Iran>s 

pottery in the Islamic era has been beautifully shaped, composed and equilibrated, glazed with 

contrived decorations. The variety of shapes of containers, and the harmony between decoration 

and shape of the containers are special qualities. In the city of Kashan, many examples of these 

types of containers have been found from this historical period. 

Hence, the morphological analysis of the middle Islamic period was performed with the goals of 

leading to a deep understanding and a precise introduction of the structural and morphological 

features of the various shapes of these dishes, as well as answering to the question of how the 

works of this course form the morphological perspective.

This research, which follows an applied purpose, is conducted using field and library research 

methods. Data is collected through descriptive-analytical and morphological methods. The 

samples are non-randomly selected due to the variety of shapes of pottery pitchers, and consist 

of 40 items from the middle Islamic-period Kashan which are presented in credible books and 

museums. The morphology of the vessels of this area was analyzed according to the shape of 

the brim, neck, handle, tube, reservoir and base. The type and variety of each of the components 

of the shapes were described and analyzed in a table. These containers were first categorized 

according to the type of handles, and then according to the shape of the containers tubes, then 

the other elements of these containers were examined. In a partial analysis of the tables, the 

morphological analysis of the pitchers was paid attention to. Based on this analysis, each of the 


